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පූරර්විකකාව

ජකාතික පුසසස්තකකාල හකා ප ප්රලලේඛන ලසසවකා මණණ්ඩලය මගින් ප ප්රකකාශයට පත් කරනු ලබන ශ ප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය
සලංහල, ලදෙමළ සහ ඉලංග ප්රශ්රීස යන භකාෂකාස්ත ප්රලයන් ම ශ ප්රශ්රී ලලංකකාව තුළ  පළවන ප ප්රකකාශන , ශ ප්රශ්රී ලලංකකාව පිළිබඳව ර්විලද ශීය රටවල
පළවන ප ප්රකකාශන සහ ර්විලදශයන්න්හි සටින ශ ප්රශ්රී ලකාලංකිකයන් ර්විසන් පළ කරන ලදෙ ප ප්රකකාශනවල ග ප්රන්න්ථ ර්විදෙදකාත්මක
ලස්තකාරතුරු ඇතුළත් ප ප්රකකාශනයකි.  

ආරමභය

ජකාතික ලලේඛනකාරකෂක ලදෙපකාරස්තලමන්තුව මගින් 1962  වරෂලයේ දී ප ප්රන්ථම වරට ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ
(Ceylon National  Bibliography)  සමපකාදෙන කටයුතු ආරමභ කරන  ලදී .   ලමම කකාරය සඳහකා එවකට මහකා
බ ් ස  රස්තකානදලයේ ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ (British National Bibliography) සලංසසකකාරකවරයකා වශලයන් කටයුතු
කළ ඒ .  ලජ.  ලවලේසස මහස්තකාලගේ උපලදෙසස හකා සහලයයෝගය ලලැබුණ .  ඒ අනුව 1963  වරෂලයේ දී ලවළුම 1  හකා අලංක 1
වශලයන් ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ  ජනවකාරි කලකාපය නිල වශලයන් ප ප්රකකාශයට පත් ර්විය .  පසුකකාලීනව ලමන්හි
සලංසසකරණ කටයුතු ශ ප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික පුසසස්තකකාල ලසසවකා මණණ්ඩලයට පලැවරූ අස්තර 1973  වරෂලයේ සට අඛණණ්ඩව ලමන්හි
සමපකාදෙන කටයුතු මණණ්ඩලය මගින් සදු කරනු ලලැලබ.  

ලස්තකාරතුරු ලබකා ගන්නකා මකාරග

ලමම ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය සමපකාදෙනලයේ දී පහස්ත සඳහන් මකාරගවලින් ලලැලබන ප ප්රකකාශන පිළිබඳ ලස්තකාරතුරු උපලයයෝගි
කරගනු ලලැලබ.

• නීතිමය ස්තලැන්පතු ක ප්රමය යටලත් ශ ප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික පුසසස්තකකාලලයේ ස්තලැන්පත් කරනු ලබන ප ප්රකකාශන
• ශ ප්රශ්රි ලලංකකා ජකාතික පුසසස්තකකාල එකතුවට ප ප්රතිග ප්රහණය කරනු ලබන ප ප්රකකාශන
• ජකාතික පුසසස්තකකාල හකා ප ප්රලලේඛන ලසසවකා මණණ්ඩලය මගින් ක ප්රශ්රියකාත්මක කරනු ලබන අන්ස්තරජකාතික

ප ප්රමිති අලංක වදකාපපෘතිය යටලත් අලංක ලබකා මුද්රණය කර ,  ලලේඛකයන් සහ ප ප්රකකාශකයන් ර්විසන්
සසලවචචකාලවන් ලබකා ලදෙන ප ප්රකකාශන.

ආවරණය

ශකාසසස්ත ප්රශ්රීය වටිනකාකමක ලනකාමලැති පිටු කින්හිපයකින් යුත් කුණ්ඩකා ප ප්රකකාශන පිළිබඳ ලස්තකාරතුරු ලමම ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ
ඇතුළත් ලනකාවන අස්තර පහස්ත සඳහන් ප ප්රකකාශන පිළිබඳ ලස්තකාරතුරු පමණක ඇතුළත් කරනු ලලැලබ.

• සලංහල, ලදෙමළ සහ ඉලංග ප්රශ්රීස යන භකාෂකාස්ත ප්රලයන් ප ප්රකකාශයට පත්වන මුද්රිස්ත ග ප්රන්න්ථ
• ශ ප්රශ්රී ලලංකකාව පිළිබඳ ශ ප්රවද දෙපෘශද මකාධද ප ප්රකකාශන (අරධ වකාරර්ෂිකව) 
• පුවත්පත් හකා වකාර ප ප්රකකාශනවල පළමු කලකාපලයේ ලස්තකාරතුරු
• ප ප්රකකාශක ලහයෝ ප ප්රකකාශන සසන්ථකානය ලවනසස වී ඇති ර්විට ලහයෝ නව අන්ස්තරජකාතික ප ප්රමිති ග ප්රන්න්ථ අලංකයක

ලබකා ඇති පුනරමුද්රණ
• ප ප්රකකාශයට පත් ලනකාවූ පශසශකාත් උපකාධි නිබන්ධන

සලංර්විධකානය

ශ ප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ සූචිකරණ කටයුතු ඇලංගේලලයෝ ඇමරිකකානු සූචිකරණ නීති සලංග ප්රහලයන්හි 2  වන
සලංසසකරණයට අනුව සදු කරන අස්තර වරර්ගීකරණ කටයුතු ඩිර්වි දෙශම වරර්ගීකරණලයේ 23 වන සලංසසකරණයට අනුව සදු
ලකලර.  ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයන්හි ර්විෂය අලංශය දෙකාම අනුක ප්රමණකකා ක ප්රමය අනුව සකසස කර තිලබන අස්තර කරස්තපෘ , ග ප්රන්න්ථනකාම
හකා ග ප්රන්න්ථමකාලකා අනුක ප්රමණකකාව සහ ර්විෂය අනුක ප්රමණකකාව අකකාරකාදි පිළිලවළට දෙකවකා තිලබ.

ප ප්රකකාශන පූරව ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය

ප ප්රකකාශන පූරව ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය 1990  වරෂලයේ සට ශ ප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලියට එක වූ නව අලංගයක ලව .
ලමය ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ ර්විලශසෂ ලකකාටසක ලලස කහ පලැහලැලයන් මුද්රණය කර ඇති අස්තර ජකාතික පුසසස්තකකාල හකා
ප ප්රලලේඛන ලසසවකා මණණ්ඩලලයේ , අන්ස්තරජකාතික ප ප්රමිති අලංක ලබකා ගලැනීලම දී ලලැලබන ලස්තකාරතුරු අනුව ඉදිරිලයේදී පළවීමට
නියමිස්ත ලදශීය ප ප්රකකාශන පිළිබඳ ලස්තකාරතුරු ලමන්හි ඇතුළත් ලව. 

කරස්තපෘ නකාමලයන්හි සහ ග ප්රන්න්ථනකාමලයන්හි පවත්නකා අකෂර සහ පදෙ ලබදීම ආදිය ඒ ඒ ප ප්රකකාශනලයන්හි සඳහන් පරිදලදෙන් ම
ශ ප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලියට ඇතුළත් කරන බව දෙ සලැලකුව මනකාය.  
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அறதமுகைம

ததசதய நூலகை ஆவணவதக்கைல தசகவகைள் சகபயயினதல தவளளியயிடபபடும இலங்ககை ததசதய நூற் படடியலதனது சதங்கைளம,
தமதழ, ஆங்கைதலம ஆகைதய தமதழதகைளளில தவளளியயிடபபடடு வரும உள்நதடடு தவளளியயீடதகம. இலங்ககை தததடர்பதகை தவளளிநதடடில
தவளளியதகம தவளளியயீடுகைள் மற்றும தவளளிநதடடில இருக்கம இலங்ககையரதல தவளளியயிடபபடும நூலகைளளின் ஆய்வுத் தகைவலகைள்
உள்ளடக்கைபபடட தவளளியயீடதகம

ஆரமபம

ததசதய சுவடிகைள் ததகணக்கைளத்ததன் மூலம 1962  ஆம ஆண்டு முதலதவததகை இலங்ககை ததசதய நூற் படடியல (Ceylon National
Bibliography) ஆரமபயிக்கைபபடடது. இவ்வயிடயம தததடர்பதகை பயிரித்ததனளிய ததசதய நூற்படடியல (British National Bibliography) பததபபதளர்.
ததரு. ஏ. தஜ. தவலஸ் அவர்கைளளின் அறதவுகரயும உதவயியும தபறபபடடது. இதன்படி 1963 ஆம ஆண்டு ஜனவரி மததம தததகதத
1 இல. 1 என்ற முதலதவது  இலங்ககை ததசதய நூற்படடியல தவளளியயீடு உத்தததயதகைப பூர்வமதகை தவளளியயிடபபடடது. பயின்னர்;
இதன் தததகபபு நடவடிக்ககை இலங்ககை ததசதய நூலகை ஆவணவதக்கைல தசகவகைள் சகபயயிடம 1973  ஆம ஆண்டு
ஒபபகடக்கைபபடடு அன்றுதததடக்கைம இந்த சகபயயினதல; தவளளியயிடபபடடு வருகைதன்றது.

தகைவல தபற்றுக் தகைதள்ளும முகறகைள்

இந்த நூற் படடியகல தததகக்கம தபதது கைகீழ கைதணும வழதகைளளில தவளளியயீடுகைளளின் தகைவலகைள் தபற்றுக்தகைதள்ளபபடுகைதன்றன.

• ததசதய நூலகை ஆவணவக்கைல தசகவகைள் சகபயயின் சடட கவபபயின் கைகீழ கவபபயிலதடும தவளளியயீடுகைள் 
• இலங்ககை ததசதய நூலகை ஆவணவக்கைல தசகவகைள் சகபயயினதல தசகைரிக்கைபபடும தவளளியயீடுகைள்
• ததசதய நூலகை ஆவணவதக்கைல தசகவகைள் சகப மூலம நகடமுகறபபடுத்தபபடும சர்வததச நதயம 

இலக்கைத்கதப தபற்று தவளளியயீடடதளதரத அலலது எழுத்ததளதரத இலவசமதகை அளளிக்கம தவளளியயீடுகைள்   

உள்ளடக்கைம

இலக்கைதய தபறுமததயயிலலதத ககறந்த பக்கைங்கைளுடன் தவளளியதகம சதறதய தவளளியயீடுகைளளின் துண்டு பயிரசுரம தபதன்ற தகைவலகைள்
நூற்படடியலதல இடம தபறுவததலகல. கைகீழ கைதணும தவளளிpயயீடுகைள் தததடர்பதன தகைவலகைள் மதத்ததரம உள்ளடக்கைபபடும.

• சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதல தமதழதகைளளில; அச்சதடடு தவளளியயிடபபடும நூலகைள் 
• இலங்ககை தததடர்பதன கைடபுல, தசவயிபபுல சததனங்கைள் (வருடங்கைளுக்க இருமுகற) 
• புததனத்ததள் மற்றும பருவ இதழ ஆகைதயவற்றதன் முதற் தததகதத 
• தவளளியயீடு அலலது தவளளியயீடடதளர் இடம மதற்றம தபற்றதருக்கம சந்தர்பபத்ததல, புததய  சர்வததச நதமய

இலக்கைம தபற்று மமீள அச்சதடும நூலகைள்
• தவளளியயிடபபடதத படடபபயின்படிபபு ஆய்வுக் கைடடுகரகைள்

ஒழுங்கைகமபபு

இலங்ககை ததசதய நூற் படடியலதன் படடியலதக்கைச் தசயற்பதடுகைள் ஆங்கைததலத அதமரிக்கை படடியலதக்கை (ஏஏசகீஆர்2) 2ஆம பததபபு
வயிததகைளளின் படி பயின்பற்றபபடடுள்ளதுடன்,  பகபபதக்கைத்ததன் தபதருடடு தூயயி தசதமச வகபபயின் 22வது பததபபு
உபதயதகைபபடுத்தபபடடுள்ளது.  தபதருள் அடடவகண,  சங்கைதலதத் தததடர்பு முகறகயப பயின்பற்றத தயதரிக்கைபபடடுள்ளது.  அகைர
வரிகசயயிலதன ஆசதரியர், தகலபபு, தததடர் அடடவகணயுடன் தபதருள் அடடவகண தயதன்றும தததகக்கைபபடடுள்ளது. 

தவளளியயிடவயிருக்கம பயிரசுரங்கைளளிற்கைதன படடியல 

தவளளியயிடவயிருக்கம பயிரசுரங்கைளளிற்கைதன  நூற் படடியல  1990  ஆம ஆண்டு தததடக்கைம ததசதய நூற் படடிய லுடன்
தசர்க்கைபபடடு வயிதசட தததகததயதகை மஞ்சள் நதறத்ததளளில அச்சதடபபடடு இகணக்கைபபடடுள்ளது. ததசதய நூலகை ஆவணவதக்கைல
தசகவகைள் சகபயயின் சர்வததச நதமய இலக்கைத்கத வழங்கம தபதது முன் கூடடிதய தபற்றுக் தகைதள்ளும நூலகைளளின்
தகைவலகைகள தகைதண்டு தயதரிக்கைபபடும படடியலகைள் இததல இடமதபறும.

ஆசதரிய மற்றும தகலபபுக்கைள் தவளளியயீடுகைளளில உள்ளவததற ததசதய நூற் படடியலதல இடமதபறும.
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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

The cataloguing activities of Sri Lanka National Bibliography are carried out according to the 2
nd 

 edition of the

Anglo American Cataloguing Rules and classification activities are carried out according to the 23
rd

 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.
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සලංකර්ෂිපස්ත වශන මකාලකාව

අනු . - අනුවකාදෙය
අ.ර්වි. - අතිලරක ර්විෂය
ක. - කලකාපය
කක. - කණ්ඩදෙකාස කවරය
කබලැ. - කමබ බලැමම
කකා. - කකාණණ්ඩය
කකාලබයෝක. - කකාඩලබයෝඩ කවරය
ස්තලැ.ලනකා. - ස්තලැන ලනකාදෙලැකලව
නූබලැ. - නූලේ බලැමම
පරි. - පරිවරස්තක
පි. - පිටු
ප ප්ර.ලනකා. - ප ප්රකකාශක ලනකාදෙලැකලව
ලබයෝක. - ලබයෝඩ කවරය
මලැබලැ. - මලැලියම බලැමම
ලරක. - ලරකර්ෂින් කවරය
ලරබලැ. - ලරදි බලැමම
ලව. - ලවළුම
සලංසස. - සලංසසකකාරක, සලංසසකරණය
සමපකා. - සමපකාදෙක
සබලැ. - සදුරු බලැමම
ලසම. - ලසන්ටි මටර
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சுருக்கைங்கைள் 

இல. - இலக்கைம 

ஒமு. - ஒடடுமுகற
கைஇ. - கைமபயிஇகழ
கைமஉ - கைடின மடகட உகற
கைதஉ - கைதகைதத உகற
சநூஇதத - சர்வததச தரபபடுத்தபபடட நூல 
இலக்கைத் - ததடடம 
ச.மமீ. - சதம மமீற்றர் 
துகை. - துணயிக்கைடடு
நூ.இ. - நூல இகழ
ப. - பக்கைம 
மஉ. - மடகட உகற
மமு. - மடிபபுமுகற
தமதழத. - தமதழததபயத;பபு
தரக்ஸ் - தரக்ஸதன் உகற
தவ.இ. - தவளளியயீடடதளர் இலகல
தவ.இ.இ. - தவளளியயீடடு இடம இலகல
தத.இ. - ததகைதத இலகல
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ABBREVIATIONS

Ad. - Adhesive
Bc. - Board cover
Cbd. - card board cover
cm. - centimeters
col. ill. - colour illustrated
comp. - compiler
Dept. - Department
ed. - edited, edition, editor
et. al. - et. al - and others
Govt. - Government
ill. - illustration, illustrated, illustrator
ISBN - International Standard Book Number
ISMN - International Standard Music Number
ISSN - International Standard Serial Number
jt.au. - joint author
Lb. - Leather binding
NA - National Archives
No. - Number
Nos. - Numbers
NL - National Library
p. - pages
Pc. - Paper cover
Pub. - Publication
rev. - revised, revision
rx. - rexine cover
s.l. - sine loco - no place of publication
s.n. - sine nomine - no publisher’s name
Sb. - Spiral binding
tr. - translation, translated, translator
Ts. - Thread sewn
Vol. - Volume
Ws. - Wire stitched
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ඩිර්වි දෙශම වරර්ගීකරණලයේ 23 ලවනි සලංසසකරණය අනුව ර්විෂය ලබදීම

000 - පරිගණක විදදද්යාව, තතද්යාරතුර, සද්යාමද්යානද කකෘති 
010 - නද්යාමද්යාවල
020 - පුසසතකද්යාල හද්යා විඥද්යාපන විදදද්යා
030 - සද්යාමද්යානද විශසව තකකෝෂ ග ග්රනන්ථ 
040 - [        ]
050 -සද්යාමද්යානද වද්යාර ප ග්රකද්යාශන
        059.9148 - සසිංහල වද්යාරික ප ග්රකද්යාශන
060 - සද්යාමද්යානද සසිංවිධද්යාන හද්යා තකකෞතුකද්යාගද්යාර විදදද්යාව
070 - ප ග්රවකෘතති මද්යාධද, පුවතපත කලද්යාව සහ ප ග්රකද්යාශනය
080 - සද්යාමද්යානද එකතු
        089.9148 - සසිංහල එකතු
090 - අතත්ලිපි හද්යා දුරලභ ග ග්රනන්ථ

100 - දරශනය හද්යා මතනකෝ විදදද්යාව
110 - අධදද්යාතත්මික විදදද්යා
120 - ඥද්යාණ විභද්යාගය
130 - අධිමද්යානසක විදදද්යාව හද්යා ගුපත විදදද්යාව
140 - විතශසෂ දද්යාරශනික මත
150 - මතනකෝවිදදද්යාව
160 - තරක ශද්යාසසත ග්රය
170 - ආචද්යාර ධරම
180 - පපැරණ, මධදකද්යාලන හද්යා නපැතඟෙනහිර දරශනය
190 - නූතන බටහිර දරශනය

200 - ආගම 
210 - දරශනය හද්යා ආගත්මික නදද්යාය
220 - බයිබලය
230 - ක ග්රක්රිසසතියද්යානි ධරමය
240 - ක ් ස  රසසතියද්යානි ඇදහිත්ලි හද්යා ප ග්රතිපදද්යාව
250 - ක ග්රක්රිසසතියද්යානි ඇදහිත්ලි
260 - ක ග්රක්රිසසතියද්යානි සසිංවිධද්යාන හද්යා සමද්යාජ තසසවද්යා
270 - ක ග්රක්රිසසතියද්යානි ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය
280 - ක ග්රක්රිසසතියද්යානි නිකද්යාය
290 - තවනත ආගම
        294.3 - බුදධද්යාගම
        294.5 - හිනදු ආගම
         297 - ඉසසලද්යාම ධරමය

300 - සමද්යාජ ශද්යාසසත ග්ර
310 - සසිංඛදද්යා තලේඛන
320 - තදශපද්යාලන විදදද්යාව
330 - ආරර්ථික විදදද්යාව
340 - නීතිය
350 - රද්යාජද පරිපද්යාලනය හද්යා යුද කටයුතු
360 - සමද්යාජ ප ග්රශසන හද්යා සමද්යාජ තසසවද්යා 
370 - අධදද්යාපනය
380 - තවළදද්යාම, සනනිතවේදනය හද්යා ප ග්රවද්යාහන තසසවද්යා
390 - සරිත, විරිත, ජනශ ග්රපැතිය

400 - භද්යාෂද්යාව
410 - වද්යාග් විදදද්යාව
420 - ඉසිංග ග්රග්රීස භද්යාෂද්යාව
430 - ජරමන  හද්යා ආශ ග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
440 - ප ග්රසිංශ හද්යා ආශ ග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
450 - ඉතද්යාත්ලි, තරකෝමද්යාන, ශද්යා ආශ ග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
460 - සසපද්යාඤසඤ, පකෘතුගීස, ගපැලසයන භද්යාෂද්යාව
470 - ලතින  හද්යා ආශ ග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
480 - සමභවද ග ග්රග්රීක හද්යා ආශ ග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
490 - තවනත භද්යාෂද්යා
        491.48 - සසිංහල භද්යාෂද්යාව
       494.811 - ද්රවිඩ භද්යාෂද්යාව

500 - සසවද්යාභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය 
510 - ගණතය
520 - තද්යාරකද්යා විදදද්යාව
530 - තභකෞතික විදදද්යාව
540 - රසද්යායන විදදද්යාව
550 - භූ විදදද්යා 
560 - තපද්යාසල සහ පූරව ඓතිහද්යාසක ජීවීන 
570 - ජීව විදදද්යා
580 - ශද්යාක (උදද්භිද විදදද්යාව)
590 - සතුන (සතතව විදදද්යාව)

600 - තද්යාකෂණ විදදද්යාව
610 - වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය
620 - ඉසිංජිතනර විදදද්යාව 
630 - කකෘෂිකරමය  
640 - ගකෘහීය හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය
650 - කළමනද්යාකරණ හද්යා සහද්යායක තසසවද්යා
660 - රසද්යායනික ඉසිංජිතනර විදදද්යාව 
670 - නිෂසපද්යාදන
680 - තවනත ශිලේල්පීය නිෂසපද්යාදන
690 - තගද්යාඩනපැගිත්ලි ඉදිකරීම

700 - කලද්යාශිලේප : සකෞනදර ස්  ය හද්යා සපැරසත්ලි කලද්යාව
710 - භූ දරශන කලද්යාව හද්යා භූත්මි සපැලසුම
720 - ගකෘහ නිරමද්යාණ ශිලේපය
730 - මූරති ශිලේපය, පිඟෙන හද්යා තලකෝහ වපැඩ
740 - ඇඳීම හද්යා සපැරසත්ලි කලද්යාව
750 - සතුවම කලද්යාව
760 - සතුවම මුද්රණ සසෑදිම හද්යා මුද්රණය
770 - ඡද්යායද්යාරූප ශිලේපය හද්යා පරිගණක කලද්යා, චිත ග්රපට, වීඩිතයකෝ
780 - සසිංගීතය
790 - විතනකෝදය හද්යා ක ග්රග්රීඩද්යා

800 - සද්යාහිතදය හද්යා විචද්යාරය
810 - ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතදය
820 - ඉසිංග ග්රග්රීස සද්යාහිතදය
830 - ජරමන හද්යා ආශ ග්රක්රිත සද්යාහිතදය
840 - ප ග්රසිංශ හද්යා ආශ ග්රක්රිත සද්යාහිතදය
850 - ඉතද්යාත්ලි සහ තරකෝමද්යාන හද්යා ආශ ග්රක්රිත සද්යාහිතදය
860 - සසපද්යාඤසඤ, පකෘතුගීස ,  ගපැලසයන සද්යාහිතදය
870 - ලතින සද්යාහිතදය
880 - සමභවද ග ග්රග්රීක හද්යා ආශ ග්රක්රිත සද්යාහිතදය
890 - තවනත භද්යාෂද්යා සද්යාහිතදය
         891.48 - සසිංහල සද්යාහිතදය
         894.811 - තදමළ සද්යාහිතදය

900 - ඉතිහද්යාසය හද්යා භූතගකෝල විදදද්යාව
910 - භූතගකෝල විදදද්යා හද්යා තදශද්යාටන විසසතර
920 - චරිතද්යාපදද්යාන හද්යා පවුලේ ඉතිහද්යාසය
930 - පපැරණ ඉතිහද්යාසය
940 - යුතරකෝපද්යා ඉතිහද්යාසය
950 - ආසයද්යාන ඉතිහද්යාසය
         954.93 - ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය
960 - අප ග්රක්රිකද්යාන ඉතිහද්යාසය
970 - උතුර ඇමරිකද්යාන ඉතිහද්යාසය
980 - දකුණු ඇමරිකද්යාන ඉතිහද්යාසය
990 - තලකෝකතයේ අතනකුත තකද්යාටසස වල ඉතිහද්යාසය
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தூயயி  தசதமச பகபபதக்கைத் ததடடத்ததன் 23 ஆம பததபபயிற்கைதணங்கை வகபபுப பயிரிவு

000 - கைணனளி வயிஞ்ஞதனம, அறதவுசதர்  
     வயிடயங்கைள்
010 - நூல வயிபரப படடியலகைள்
020 - நூலகை தகைவல வயிஞ்ஞதனம
030 – கைகலக் கைளஞ்சதயங்கைளும தகைவல 
     நூலகைளும
040 - [ ]
050 - சஞ்சதககைகைள், பருவ தவளளியயீடுகைள்
    059.94811- தமதழ சஞ்சதககைகைள்
060 - சங்கைங்கைள், ததபனங்கைள்,   
     அருமதபதருடகைதடசதச்  சதகலகைள்
070 - வயிவரணம, கைலவயி, தசய்தத ஊடகைம,  
     பத்ததரிககைத்துகற, தவளளியயீடு
080 - தபததுச் தசகைரிபபு, 
090 - ககைதயழுத்துப பயிரததகைள், அhpய நூலகைள்

100 - தத்துவ சதத்ததரம
110 - தபபௌததீகை அததீ
120 - அறதவதரதச்சதயயியல
130 - உளவயியல மகறதபதருள்
140 - தத்துவக் தகைதடபதடுகைள்
150 - உளவயியல
160 - அளகவயயியல
170 - ஒழுக்கைவயியல
180 - புரததன, இகடக்கைதல, கைகீகழத்ததய 
     தத்துவ சதஸ்ததரம
190 - நவதீன தமகலத்ததய தத்துவ சதஸ்ததரம

200 - சமயம
210 - சமயக் தகைதடபதடும தத்துவமும
220 - வயிவயிலதயம (கபபயிள்)
230 - கைதறதஸ்தவமும கைதறதஸ்தவ மதக் 
     தகைதடபதடும
240 - கைதறதஸ்தவ வழதபதடுகைள்
250 - கைதறதஸ்தவ தபததகனகைள்  
260 - கைதறதஸ்தவ அகமபபுக்கைளும சமூகை 
     தசகவகைளும
270 - கைதறதஸ்தவ சமய சரித்ததரம
280 - கைதறதஸ்தவ சமயப பயிரிவுகைள்
290 - ஏகனய சமயங்கைள்
    294.3 - தபபௌத்தம
    294.5 - இந்துசமயம
    297 -  இஸ்லதம

300 - சமூகை வயிஞ்ஞதனம, சமூகைவயியல, 
     மதனுடவயியல
310 - புள்ளளிவயிபரவயியல
320 - அரசதயல
330 - தபதருளளியல
340 - சடடம
350 - தபதது நதருவதகைமும இரதணுவ 
     வயிஞ்ஞதனமும
360 - சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும சமூகை 
     தசகவகைளும
370 - கைலவயி
380 - வர்த்தகைம, தததடர்பு, தபதக்கவரத்து
390 - நதடடதரியலும பழக்கை வழக்கைங்கைளும

400 - தமதழத
410 - தமதழதயயியல
420 - ஆங்கைதலம
430 - தஜர்மன் தமதழத
440 - பயிதரஞ்சு தமதழத
450 - இத்ததலதய, உதரதமதனளிய தமதழதகைள்
460 - ஸ்பதனளிய தபதர்த்துகைகீசதய தமதழதகைள்
470 - லத்ததீன்  தமதழத 

480 - கைததரக்கை தமதழதகைள்
490 - பயிற தமதழதகைள்
    491.48- சதங்கைள தமதழத
    494.811- தமதழ தமதழத

500 - வயிஞ்ஞதனம
510 - கைணயிதம
520 - வதன சதஸ்ததரம
530 - தபபௌததீகைம
540 - இரதசனவயியல
550 - புவயி வயிஞ்ஞதனமும பூகைற்பவயியலும
560 - படிமங்கைளும பூர்வகைதல உயயிரிகைளும
570 - உயயிரியல வயிஞ்ஞதனமும  உயயிரியலும
580 - ததவரவயியல
590 - வயிலங்கைதயல

600 - தததழதல நுடபம
610 - மருத்துவமும ஆதரதக்கைதயமும
620 - எந்ததரவயியல
630 - வயிவசதயம
640 - வதீடு மற்றும கடுமப முகைதகமத்துவம

650 - முகைதகமத்துவமும தபததுசனத் 
     தததடர்பும
660 - இரசதயன எந்ததரவயியல
670 - உற்பத்ததகைள்
680 - வயிதசட உபதயதகைத்ததற்கைதன உற்பத்ததகைள்
690 - கைடடிடங்கைளும கைடடுமதனமும
700 - கைகலகைள்
710 - தகரவடிவகமபபும இடத்ததடடமதடலும
720 - கைடடிடக் கைகல
730 - சதற்ப, மடபதண்ட உதலதகை தவகலகைள்
740 - வகரதலும அலங்கைதர தவகலகைளும
750 - ஓவயியங்கைள்
760 - வகரபடக் கைகல
770 - புககைபபட மற்றும; கைணனளிக் கைகல
780 - சங்கைகீதம
790 - வயிகளயதடடு , தபதழுது தபதக்கக்        
     கைகலகைள்

800 - இலக்கைதயமும வயிமர்சனங்கைளும
810 - அதமரிக்கை ஆங்கைதல இலக்கைதயம
820 - ஆங்கைதல இலக்கைதயம
830 - தஜர்மன் இலக்கைதயம
840 - பயிதரஞ்சு இலக்கைதயம
850 - இத்ததலதய உதரதமதனளிய இலக்கைதயங்கைள்
860 - ஸ்பதனளிய தபதர்த்துக்கைகீசதய இலக்கைதயங்கைள்
870 - இலத்ததீன் இலக்கைதயம
880 - கைததரக்கை இலக்கைதயம
890 - பயிறதமதழத இலக்கைதயங்கைள்
     891.48 - சதங்கைள இலக்கைதயம
     894.8 - ததரதவயிட இலக்கைதயம
     894.811 - தமதழ இலக்கைதயம

900 - சரித்ததரம
910 - புவயியயியலும பயிரயதணமும
920 - வதழக்ககைச் சரிதம, கல வரலதறுகைள்
930 - புரததன உலகை வரலதறு
940 - ஐதரதபபயிய வரலதறு
950 - ஆசதய வரலதறு
     954.93 - இலங்ககையயின் வரலதறு 
960 - ஆபயிரிக்கை வரலதறு
970 - வட அதமரிக்கை வரலதறு
980 - ததன் அதமரிக்கை வரலதறு
990 - ஏகனய இடங்கைளளின் வரலதறு
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OUTLINE OF THE DEWEY DECIMAL CLASSIFICATIONS (22
nd

 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 
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ශ ් ස  ර ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය. -  කකා. 10,  ක. 5
මලැයි - 1972-

    ලකකාළඹ  :  ජකාතික පුසසස්තකකාල හකා ප ප්රලලේඛන ලසසවකා මණණ්ඩලය,
    1977 -  
    කකා.      ;  ලසම 24.
    සමුචචිස්ත ලවළුම (2011)
    කකා.1, ක.1  (1963) - කකා. 10, ක.4 (1972) දෙකවකා
    ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය යන නමින් ජකාතික  ලලේඛනකාරකෂක     
    ලදෙපකාරස්තලමන්තුව ර්විසන් ප ප්රකකාශිස්තයි.
    ISSN   0253-8229

015.5493
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இலங்ககைத் ததசதய நூற்படடியல தததகதத .- 10. இல. 5.
தம 1972 -

தகைதழுமபு : ததசதய நூலகை ஆவணவதக்கைல தசகவகைள் சகப, 1977- 
தததகதத ; ச.மமீ. 24.
ததரடடபபடட தததகதத (2011) 
தததகதத .1 இல. 1 (1963) - தததகதத 10. இல. 4
(1972)  வகர ததசதய சுவடிகைள் கூடத் ததகணக்கைளத்ததனதல 
தவளளியயிடபபடடது 
ISBN 0253 - 8229

015.5493
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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
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ප්රකකාශන පූරව ග්රන්න්ථ නකාමකාවලිය

0 0 0  පරිගණක ර්විදෙදකාව, ලස්තකාරතුරු,
                සකාමකානද  කපෘති 

001 – දෙලැනුම 

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන 
සද්යාමද්යානද දපැනීම / ලසත රවීන උමගිත්ලිය .-
වතතල : ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 64 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (173798 NL)
ISBN  978-955-1596-15-6

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ
5 ශිෂදතවය සඳහද්යා සද්යාමද්යානද දපැනම/කමලේ ශ
ත්ලියනතග්.- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?].- පි. 47 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (168523 NL)
ISBN  978-955-0642-33-5 (388487 NA)

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය
ඒ ඒ දිනවල වපැදගත සදුවීම / නවනපැත්ලිතය 
විතජේතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : දපැනම වපැඩුම 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 196 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (173517 NL)
ISBN  955-8672-02-5

විශසවයට අතවපැලක / සමපද්යාදනය තිසසස ඩයසස.-
ගතණේමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.-
පි. 52 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(170823 NL)

(390198 NA)

වීරතකකෝන, චිනතක 
රජතයේ උසසස තරග විභද්යාග සහ දපැනම ත්මිනම 
තරග සඳහද්යා සද්යාමද්යානද දපැනීම / චිනතක 
වීරතකකෝන.- තකද්යාළඹ : සමද්යාධි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 192 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (170235 NL)
ISBN  978-955-8786-18-5 (389777 NA)

තහටට්ටිආරචචි, නිමලේ 
ශ ලසිංකද්යාව සද්යාමද්යානද දපැනීම තතද්යාරතුර 
අතතපද්යාත /නිමලේ තහටට්ටිආරචචි.- සසිංතශකෝධිත
ප්රන්ථම මුද්රණය.- මහරගම : තරසිංජි ප්රිනටරසස 
(මුද්රණය), 2012.- පි. 448 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (169153 NL)
ISBN  978-955-51666-7-8 (389004 NA)

001.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර 

ගුරතග්, විමලසරි
බුදධියට ඉඩක අද්භිතයකෝගයට ජයක 
(5 ශිෂදතවයට) / විමලසරි ගුරතග්.-
තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. v,48 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169880 NL)
ISBN  978-955-1996-81-9 (389329 NA)

පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සද්යාමද්යානද තපද්යාදු 
පරීකෂණය / ලකෂසමන පපැලපැනදතග්.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 120 ; තසම 30.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (166773 NL)
ISBN  978-955-30-3305-5 (387855 NA)

ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. තසකෝමසරි
දපැනම සද්යාගරයක : වද්යාසනද්යාතවේ කරළ/ඩබත්ලිවේ.
තසකෝමසරි ප්රනද්යානදු.- ගතණේමුලේල : කරතකෘ, 
2011.- පි. 200 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (168801 NL)
ISBN  978-955-52147-3-5 (388711 NA)

001.4 – පරලයේෂණ 
001.432 – සදධි අධදයනය 

බුතපිට්ටිය, ජයතසසන 
විෂයද්යානබදධ සදධි අධදයන / ජයතසසන 
බුතපිට්ටිය.- බුතපිට්ටිය : කරතකෘ, 2012.-
පි. 296 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (170694 NL)
ISBN  978-955-97939-7-7 (390139 NA)

001.9 – ලලයෝක ර්විනකාශය 

මුණසසිංහ, චද්යාත්මික 
බුදු විදු ඇස සහ තහට තලද්යාව / චද්යාත්මික 
මුණසසිංහ.- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 
2011.- පි. xxvi,336 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (164269 NL)
ISBN  978-955-0822-00-3

සුවච හිත්මි, ගමමපැදතදතගද්යාඩ 
තලකෝක විනද්යාශය තකතසස සදුතවේද? / 
ගමමපැදතදතගද්යාඩ සුවච හිත්මි.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 80 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170291 NL)
ISBN  978-955-30-3382-6 (389877 NA)
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002 – ලපකාස්ත 

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය
තපද්යාතත ගමන / නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග .- 
මුලේතලේරියද්යාව : දපැනම වපැඩුම ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 120 : චිත්ර ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173224 NL)
ISBN  978-955-8672-66-2

004 – පරිගණක ර්විදෙදකාව 

රණවීර, නනදිකද්යා
උසසස තපළට තතද්යාරතුර තද්යාකෂණය/
නනදිකද්යා රණවීර.- 2 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 248 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 2009.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (170314 NL)
ISBN  978-955-30-9977-9 (389900 NA)

විතජේරතන, එන. ල්පී. 
නවකයනට පරිගණක: කඩිනත්මින, 
දවසකන / එන. ල්පී. විතජේරතන .- මරිගම : 
ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 160 : 
චිත්ර ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173626 NL)
ISBN  978-955-672-068-6

004.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

කරවිට, කුමද්යාර
 අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තතද්යාරතුර හද්යා 

සනනිතවේදන තද්යාකෂණය : ප්රශසන පත්ර හද්යා 
පිළිතුර / කුමද්යාර කරවිට.- තකද්යාළඹ : සුසර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 76 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (171504 NL)
ISBN  978-955-676-164-1

දයද්යාරතන, උපුලේ 
තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන තද්යාකෂණය : 
ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / 
උපුලේ දයද්යාරතන.- සසිංතශකෝධිත 5 වන 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. 125 ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170039 NL)
ISBN  978-955-21-1933-0 (389581 NA)

005 – පරිගණක ක්රමලලේඛන
005.13 – පරිගණක භකාෂකා 

ජයලද්යාලේ, ඩ. අනර
ජද්යාවද්යා භද්යාෂද්යාව / ඩ. අනර ජයලද්යාලේ .-ගලේකසසස :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 206 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (174440 NL)
ISBN  978-955-50090-3-4

005.4 – පරිගණක පදධති හලැසරවීම
005.43 – ලමලහයුම පදධති

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
Easy guide :උබුනටුවත්ලින වපැඩ කරන හපැට්ටි /
කෂද්යාන අජනත රද්යාජමනන.- තකද්යාළඹ : 
විජය පරිගණක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 32 : රූපසටහන ; තසම 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172374 NL)
ISBN  978-955-1008-39-0 (391384 NA)

005.44 – නියස්ත පරිගණක සඳහකා ලමලහයුම      
          පදධති 

විතජේරතන, එන. ල්පී. 
විනතඩකෝසස 8 : විසසතරද්යාතමක මගතපනවීමක /
එන. ල්පී. විතජේරතන .- මරිගම : ආශිරවද්යාද 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-පි. 120 : චිත්ර ;තසම 25
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (176002 NL)
ISBN  978-955-672-078-1 (392992 NA)

005.58 – මයිලක්රකාලසකාෆසෆ්ට් පවරලපකායින්ෆ්ට් 

කරණද්යාසසිංහ, ආශද්යා සසිංජීවනී 
සසිංහල ල්පීඩියද්යා : මයි තකද්යාතසද්යාෆසට පවර 
තපද්යායිනට 2007 / ආශද්යා සසිංජීවනී 
කරණද්යාසසිංහ.- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහල ල්පීඩියද්යා, 
2011.- පි. 32 : රූපසටහන ; තසම 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (171237 NL)
ISBN  978-955-0581-02-3

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
Easy guide : පවරතපද්යායිනට මකෘදුකද්යාසිංගතයන
වපැඩ කරන හපැට්ටි / කෂද්යාන අජනත 
රද්යාජමනන ;සසිංසසකරණය පද්යාත්ලිත අමරසූරිය 
විසනි.- තකද්යාළඹ : විජය පරිගණක 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 32 : රූපසටහන ; 
තසම 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (167982 NL)
ISBN  978-955-1008-33-8 (388200 NA)



17

විතජේරතන, එන. ල්පී. 
මයිතකකෝතසද්යාෆසට පවරතපද්යායිනට 2010 / 
එන. ල්පී. විතජේරතන .- මරිගම : ආකරෂද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 160 :චිත්ර ;
තසම. 22 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (179094 NL)
ISBN  978-955-672-079-2 (394569 NA)

006 – ර්විලශසෂ පරිගණක ක්රම 
006.6 – පරිගණක චිත්රක

අලුතවතත, ප්රගීත මදුරසිංග 
තෆද්යාතටකෝතෂද්යාප : නිරමද්යාණද්යාතමක භද්යාවිතයට 
පිවිසුමක / ප්රගීත මදුරසිංග අලුතවතත.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. 192 ; තසම 25. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (164569 NL)
ISBN  978-955-30-3007-8 (386405 NA)

පියරතන, තරද්යාහද්යාන
ඉලසසතස්ට්රේටර මකෘදුකද්යාසිංගය පහසුතවන ඉතගන 
ගනිමු : පරිගණක ගපැෆික නිරමද්යාණකරනතයේ 
වදශිකරූප මකෘදුකද්යාසිංගය / තරද්යාහද්යාන 
පියරතන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 217 : චිත්ර ; 
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (177838 NL)
ISBN  978-955-671-548-4 (393704 NA)

විතජේරතන, එන. ල්පී. 
ඇතඩකෝබි ඉලසසතස්ට්රේටර : පියවතරන පියවර : 
CS3, CS4, CS5, CS6/එන. ල්පී. වි තජේරතන .-
මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 248 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (179098 NL)
ISBN  978-955-672-077-8 (394573 NA)

006.7 – නිවහන් පිටු නිරමකාණය 

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
Easy Guide : XHTML තවබ ඩිසයිනිසිං / 
කෂද්යාන අජනත රද්යාජමනන ; සසිංසසකරණය 
පද්යාත්ලිත අමරසූරිය විසනි .- තකද්යාළඹ : විජය 
පරිගණක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 32 : 
චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178315 NL)
ISBN  978-955-1008-29-10 (394057 NA)

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
Easy guide ජද්යාවද්යාසසස්ක්රිපට තවබ ඩිසයිනිසිං / 
කෂද්යාන අජනත රද්යාජමනන ; සසිංසසකරණය 
පද්යාත්ලිත අමරසූරිය විසනි.- තකද්යාළඹ : විජය 
පරිගණක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 32 ; තසම 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170227 NL)
ISBN  978-955-1008-38-3 (389619 NA)

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත 
Easy Guide : ල්පීඑචල්පී මගින තවබ ඩිසයිනිසිං / 
කෂද්යාන අජනත රද්යාජමනන ; සසිංසසකරණය 
පද්යාත්ලිත අමරසූරිය විසනි.- තකද්යාළඹ : විජය 
පරිගණක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 32 : රූපසටහන ; තසම 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (166426 NL)
ISBN  978-955-1008-35-2 (387195 NA)

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත 
Easy Guide : ෆයරවරකසස තවබ ඩිසයිනිසිං / 
කෂද්යාන අජනත රද්යාජමනන ; සසිංසසකරණය 
පද්යාත්ලිත අමරසූරිය විසනි .- තකද්යාළඹ : විජය 
පරිගණක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 32 : 
රූපසටහන ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (175904 NL)
ISBN  978-955-1008-43-7 (392531 NA)

විකමසසිංහ, හසල සතුම
තවබ පිටු නිරමද්යාණය සඳහද්යා HTML / හසල 
සතුම විකමසසිංහ.- තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ, 
2011.- පි. 52 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 110.00 (166786 NL)
ISBN  978-955-53463-1-3 (387924 NA)

016 – ර්විෂය ග්රන්න්ථ නකාමකාවලි
016.891483 – නවකස්තකා ග්රන්න්ථ නකාමකාවලි

සසිංහල නවකන්ථද්යා ගනන්ථ නද්යාමද්යාවත්ලිය 1876 –2008 /
සමපද්යාදනය ඒ. ඒ. පියරතන.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. xxxiii,608 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 2450.00 (165054 NL)
ISBN  978-955-30-2376-6 (386748 NA)

සසිංහල නවකන්ථද්යා ගනන්ථ නද්යාමද්යාවත්ලිය 1876-2008 : 
උප ගනන්ථය සහ සූචිය / සමපද්යාදනය ඒ. ඒ. 
පියරතන.- තකද්යාළඹ :ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. [xvii],303-608 ; තසම 30.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 975.00 (165053 NL)
ISBN  978-955-30-2377-3 (386747 NA)
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025 – පුසසස්තකකාල ලමලහයුම කටයුතු 
025.4 – ර්විෂය ර්විශසලලේෂණය හකා පකාලනය
025.431 – ඩිර්වි දෙශම වරර්ගීකරණය

ඩිවි, තමලේවිලේ
ඩිවි දශම වරගීකරණය : 21 වන 
සසිංසසකරණය / තමලේවිලේ ඩිවි ; පරිවරතනය 
උදිත අලහතකකෝන විසනි .- 3 වන මුද්රණය .- 
තකද්යාළඹ : ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා ප්රතලේඛන 
තසසවද්යා මණේඩලය, 2012 .- පි. xxiii,320 ; 
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1994.
ඩිවි දශම වරගීකරණතයේ 21 සසිංසසකරණය 
කකෘතිතයේ සසිංකෂිපත පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (178065 NL)
ISBN  978-955-8383-77-3 (393814 NA)

027 – පුසසස්තකකාල, ලලේඛනකාගකාර, ර්විඥකාපන
          මධදසසන්ථකාන  
027.5 – ජකාතික පුසසස්තකකාලය
027.55493 – ශ ලලංකකාව

ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා ප්රතලේඛන මධදසසන්ථද්යානය 
22 වන සසිංවතසරය (1990-2012) සමර 
කලද්යාපය.- තකද්යාළඹ : ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා 
ප්රතලේඛන තසසවද්යා මණේඩලය, 2012.- 
පි. 58 ; තසම 25
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169748 NL)
ISBN  978-955-8383-75-9 (389195 NA)

028 – කියවීම සහ අලනකුත් ලස්තකාරතුරු මකාධද   
     භකාර්විස්තය

028.1 – ග්රන්න්ථ ර්විශකාර

නද්යානද්යායකකද්යාර, තසසන 
තපද්යාතක මහිම ගනන්ථ විචද්යාර සමුචචය / තසසන 
නද්යානද්යායකකද්යාර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177713 NL)
ISBN  978-955-30-3686-5 (393516 NA)

ල්පීරිසස, ආරියතිලක 
අඳුරට පහනක : සනමද්යා, නවකතද්යා, 
තකට්ටිකතද්යා, කවි සහ ශද්යාසසනය ගනන්ථ විචද්යාර / 
ආරියතිලක ල්පීරිසස .- තකද්යාළඹ : ප්රිනට ඇනන්ඩ් 
ප්රිනට ගසෑෆිකසස, 2012 .- පි. 172 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174219 NL)
ISBN  978-955-1715-37-3

0 3 0  සකාමකානද ලකයෝෂ ග්රන්න්ථ 

039.9148 – සලංහල

නවයුගය ළමද්යා විශසවතකකෝෂය / සසිංසසකරණය 
ඉනදික කුඩද්යාතහටට්ටි.-තකද්යාළඹ : ස/ ස 
එකසත ප්රවකෘතති පත්ර සමද්යාගම, [2011?].- 
පි. 107 : චිත්ර ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (166146 NL)
ISBN  978-955-552-130-7 (387263 NA)

0 7 0   අධදකාපනික, ප්රලලේඛන, ප්රවපෘත්ති
           මකාධද, පුවත්පත් කලකාව,ප්රකකාශනය

070.4 – පුවත්පත් කලකාව 

සුරවීර, නයනද්යා 
පුවතපත සනනිතවේදනය / නයනද්යා සුරවීර.-
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 107 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168825 NL)
ISBN  978-955-1229-57-3 (388771 NA)

070.4092 – පුවත්පත් කලකාලවදීන් 

තකකෝපරතහසවද්යා, සඳතගකෝත්මි 
මද්යාරට්ටින විකමසසිංහ පුවතපත කලද්යා 
තමතහවර / සඳතගකෝත්මි තකකෝපරතහසවද්යා.- 
රද්යාජගිරිය : සරස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 91 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 165.00 (172946 NL)
ISBN  978-955-0201-20-4 (391768 NA)

070.43 – ප්රවපෘත්ති රැසසකිරීම හකා වකාරස්තකා කිරීම
070.43095493 – ශ ලලංකකාව 

එරනදි, කසුන 
ශ ලසිංකද්යාතවේ පුරවපැස මද්යාධදතවේදය = Citizen 
journalism of Sri Lanka / කසුන එරනදි .-
රද්යාගම : කරතකෘ, 2012 .- පි. 105 : චිත්ර ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174182 NL)
ISBN  978-955-567-000-5
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070.44 – පුවත්පත් තීරු ලිපි

ඉලයපආරචචි, එරික 
චපැපත්ලින තකද්යාලම / එරික ඉලයපආරචචි .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .-
පි. 224 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (175845 NL)
ISBN  978-955-30-3570-7 (392602 NA)

ගලපපතති, බුදධදද්යාස 
සහකෘද සටහන 3 : 80 කණේඩද්යායතම තපද්යාතක /
බුදධදද්යාස ගලපපතති .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 311 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (177843 NL)
ISBN  978-955-671-715-0 (393709 NA)

ගුණවරධන, නද්යාලක 
සවුමසිංසල තකද්යාලුගපැටයද්යා / නද්යාලක 
ගුණවරධන .- මහරගම : රද්යාවය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 270 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (173421 NL)
ISBN  978-955-1468-81-1

ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම 
යතිවරයකුතග් කටු සටහන  - 2 : සද්යාහිතදය, 
සදද්යාචද්යාරය, තයකෞවනය සහ විචද්යාරය / 
පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර හිත්මි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 120 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (164384 NL)
ISBN  978-955-30-1540-2 (386214 NA)

ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම 
යතිවරයකුතග් කටු සටහන  - 3 : සද්යාහිතදය, 
සදද්යාචද්යාරය, තයකෞවනය සහ විචද්යාරය / 
පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර හිත්මි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 136 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (165018 NL)
ISBN  978-955-30-3264-5 (386712 NA)

දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යානද්යාත
පපැණ වළලු / ගසිංගද්යානද්යාත දිසද්යානද්යායක.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 232 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (165046 NL)
ISBN  978-955-30-3284-3 (386740 NA)

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි 
සතුවම කලේපනද්යා : ත්ලිපි එකතුවක / යමුනද්යා 
මද්යාත්ලිනි තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (177763 NL)
ISBN  978-955-30-3569-1 (393548 NA)

විකමද්යාරචචි, සමන 
සනඩතරලේලද්යාතග් සපතතුව / සමන 
විකමද්යාරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 234 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (177794 NL)
ISBN  978-955-681-097-4 (393631 NA)

සයඹලද්යාපිට්ටිය, රසිංජිත 
උලේපත පසෑන / රසිංජිත සයඹලද්යාපිට්ටිය.- 
රවනවපැලේල : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 280 : චිත්ර ; තසම 23.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (172370 NL)
ISBN 978-955-677-142-8

070.449 – නියස්ත ර්විෂය
070.44932 – ලදශපකාලන තීරු ලිපි

වීරරතන, විමලනද්යාත 
විමතලතග තකද්යාලම – 2 / විමලනද්යාත 
වීරරතන .- බතතරමුලේල : විනදු 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 236 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (175894 NL)
ISBN  978-955-4549-01-2 (392669 NA)

070.44937 - අධදකාපනය

විතජේසසිංහ, සුනිලද්යා 
ගුරතුත්මියතග් දිනතපද්යාත / සුනිලද්යා විතජේසසිංහ .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- 
පි. 104 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (178840 NL)
ISBN  978-955-30-3705-3 (394225 NA)

070.4497 – කලකාව 

ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම 
තසකෞනදරය සසිංවද්යාද 1 : කලද්යාව පිළිබඳ යතිවර 
විචද්යාරය / පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර හිත්මි.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 136 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (170408 NL)
ISBN  978-955-30-3022-1 (389871 NA)

ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම
තසකෞනදරය සසිංවද්යාද 2 : කලද්යාව පිළිබඳ යතිවර 
විචද්යාරය / පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර හිත්මි.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 136 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (170409 NL)
ISBN  978-955-30-3455-7 (389872 NA)
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ත්මිහිඳුකුල, සුනිලේ 
පිකචර පිසසසද්යා / සුනිලේ ත්මිහිඳුකුල.- 
පනනිපිට්ටිය :  කසිංකණ ස්ක්රිතයේෂනසස, 2012.- 
පි.168 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (172669 NL)
ISBN  978-955-8933-62-6 (391562 NA)

හසෑතගද්යාඩ, අනර
ලනඩන හසෑතගද්යාඩයද්යාතග් තකද්යාලම / අනර 
හසෑතගද්යාඩ.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.- පි. 236 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (172571 NL)
ISBN  978-955-671-575-0 (391463 NA)

070.44978242 – ර්ගීස්ත පිළිබඳ තීරු ලිපි

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාලනී 
ගී හද පුදසුන : ගී සුලමුල සහ රසවිනදන 
තීර ත්ලිපි එකතුවක /යමුනද්යා මද්යාලනී 
තප තරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 100 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (177719 NL)
ISBN  978-955-30-3568-4 (393522 NA)

070.4498 – සකාන්හිස්තදය

රණසසිංහ, සමන චනද්ර 
සතතර සතතම / සමන චනද්ර රණසසිංහ .- 
පනනිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2012 .- පි. xx,132 :
චිත්ර ; තසම. 21

 මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (179008 NL)
ISBN  978-955-99349-7-4 (394589 NA)

070.5 – ලපකාත් ප්රකකාශනය 

තපතරරද්යා, වී. එන. කුමුදු
තපද්යාතක මග / වී. එන. කුමුදු තපතරරද්යා.- 
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල පබත්ලිතකෂන, 2012.-
පි. 129 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (171122 NL)
ISBN  978-955-1229-58-0 (390511 NA)

070.92 – පුවත්පත් කලකාලවදීන් 

තකකෝපරතහසවද්යා, සඳතගකෝම 
සසිංහල පුවතපත කලද්යාතවේ පුතරකෝගද්යාත්මිතයකෝ / 
සඳතගකෝම තකකෝපරතහසවද්යා .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 256 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (177728 NL)
ISBN  978-955-30-3581-3 (393531 NA)

079.5493 – ශ ලලංකකාව 

තකකෝපරතහසවද්යා, සඳතගකෝත්මි 
සසිංහල පුවතපත කලද්යාතවේ මසෑත ඉතිහද්යාසය 
1930-1995 / සඳතගකෝත්මි තකකෝපරතහසවද්යා .-  
2 වන සසිංසසකරණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 56 : චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1997.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (177712 NL)
ISBN  978-955-30-3694-0 (393515 NA)

0 8 0 ලශසෂසෂ්ඨ කියමන්

ජීවිතයට ආතලකෝකයක : ඔවද්යාත්මිණ / සසිංසසකරණය 
තක. ජී.  ගුණරතන.- [තපැ. තනද්යා.] : මසිංජුල 
ගුණරතන, 2012.- පි. [vi],108 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (167356 NL)
ISBN  978-955-54112-0-2 (388131 NA)

තශසෂසෂ්ඨ කයමන / සමපද්යාදනය නවනපැත්ලිය 
විතජේතුසිංග.- මුලේතලේරියද්යාව නව නගරය : 
දපැනම වපැඩුම ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. viii,144 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (173225 NL)
ISBN  978-955-8672-76-1

0 8 0  සකාමකානද එකතු 

අභයප්රසද්යාදිනී : මහද්යාචද්යාරය ඔත්ලිවර අතබනද්යායක 
උපහද්යාර ශද්යාසසනය ගනන්ථය / සසිංසසකරණය 
වපැලේතලේතතද්යාට ඉනදද්යානනද හිත්මි සහ තුසිංකම
පඤසඤද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 395 ; තසම. 25
ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද ඇතුළතය
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 2750.00 (178850 NL)
ISBN  978-955-30-3780-0 (394235 NA)

අමරද්යාවතී, රසිංජි
ත්මියුර කලේපනද්යා /රසිංජි අමරද්යාවතී.-[තපැ. තනද්යා.] :
කවිඳි ගපැෆිකසස (මුද්රණය), 2012.- 
පි. 64 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168930 NL)
ISBN  978-955-51546-4-2

දඩලු පරමපරද්යායතත අමරපුර සරි සුමන සසුන 
තකත : දවි ශත සසිංවතසර හරසරණය / 
සමපද්යාදනය ජයනත සුමනතසසකර.- 
පනනිපිට්ටිය : බුදු මඟෙ සසිංවිධද්යානය, 2011.-
පි. [x],176 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(168927 NL)
ISBN  978-955-8500-30-9
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නිදහසස 64 : ශ ලද්යාසිංතකය විදවත ශද්යාසසනය ත්ලිපි 
සරණය /සසිංසසකරණය තසසන නද්යානද්යායකකද්යාර.-
තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රවකෘතති 
තදපද්යාරතතමනතුව, 2012.- පි. 244 ;තසම 20.
නූබපැ-කතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(167425 NL)
ISBN  978-955-9073-17-8   (388346 NA)

නිරමද්යාණද්යාතමක දරවද්යා දපැයක බිහිකරයි / 
සසිංසසකරණය ඕ. ඩබත්ලිවේ. ප්රසනන සසිංජීව .-
තබරවල : සසිංසසකද්යාරක, 2012 .- පි. xx,95 ; 
තසම. 29 
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(177803 NL)
ISBN  978-955-54779-0-1 (393651 NA)

ප්රවචන : ශද්යාසසනය සසිංගහය / සසිංසසකරණය 
කණුමුලේතදණතයේ චනදතසකෝම හිත්මි.-  
අනරද්යාධපුරය : බුදධශද්යාවක ද්භිකක්ෂු 
විශසවවිදදද්යාලය, 2012.- පි. xii,212 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(170470 NL)
ISSN  2279-1140 (390006 NA)

විතදදද්යාදය ධරමශද්යාසසනය සසිංගහය / සසිංසසකරණය 
වසෑගම පියරතන හිත්මි... [සහ තවත අය].-
තකද්යාළඹ : විතදදද්යාදය පිරිතවන ආදි ශිෂද 
සසිංගමය, 2012.- පි. 132 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169760 NL)
ISSN  2012-8096 (389235 NA)

සමභද්යාවනද්යා : ශද්යාසසනය ත්ලිපි සසිංගහය / සසිංසසකරණය
ධමත්මික තහසවතග්.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්,2012.- පි. xv,560 ; තසම 22.
නූබපැ-තබකෝක:  ර. 1750.00 (170302 NL)
ISBN  978-955-30-2934-8 (389888 NA)

තසකෝමසුනදර, දයද්යානනද
ආරර්ථික හද්යා සමද්යාජ විවරණ / දයද්යානනද 
තසකෝමසුනදර ; සසිංසසකරණය රතතතද්යාට 
උපනනද හිත්මි විසනි.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 336 ; තසම 21.
නූබපැ-තබකෝක:  ර. 1500.00 (165025 NL)
ISBN  978-955-30-2789-4 (386719 NA)

තහසවතග්, සුජිත නිශද්යානත 
සපැබසෑව හද්යා මද්යායද්යාව : සමද්යාජ විමරශන හද්යා 
ශද්යාසසනය පරතයේෂණ පුවතපත ත්ලිපි එකතුව / 
සුජිත නිශද්යානත තහසවතග් .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 256 ; තසම. 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (177727 NL)
ISBN  978-955-30-3483-0 (393530 NA)

089.9148 – සලංහල 

අනගද්යාරික ධරමපද්යාල 
හඬක මහිම : අනගද්යාරික ධරමපද්යාල තුමන 
විසන රචිත තතකෝරද්යාගත ත්ලිපි එකතුවක / 
අනගද්යාරික ධරමපද්යාල ; සසිංසසකරණය නනද 
මුරතතතටටුතවගම සහ රසක ශ විතජේරතන 
විසනි.- තබද්යාරලපැසසගමුව : සවේමද්යාන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [xiv],351; 
තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 800.00 (163241 NL)
ISBN  978-955-0399-04-8

ඉඳුසර : තකරතදවල වජිරඤද්යාණ මද්යාහිත්මි 
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය ත්ලිපි සසිංගහය / 
සසිංසසකරණය හබරකඩ සුධමම හිත්මි.- 
[තපැ. තනද්යා.] : සසිංසසකද්යාරක, 2011.- 
පි. xi,347 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (172742 NL)
ISBN  978-955-52723-1-5

කඹුරපිට්ටිය, කුමද්යාර
මට හිතතන හපැට්ටි : සමද්යාජ විමරශනද්යාතමක 
කකෘතියක / කුමද්යාර කඹුරපිට්ටිය.- ඉහළ 
ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2011.- පි.57 ;තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 110.00 (164819 NL)
ISBN  978-955-52066-4-8 (386598 NA)

ජයතකද්යාඩි, දිල දයද්යාලකෂසම 
සුවතදන සත සපැනසුම : ශ චනද්රරතන 
මද්යානවසසිංහයනතග් නිරමද්යාණ පිළිබඳ නව 
කයවීමක  / දිල දයද්යාලකෂසම ජයතකද්යාඩි .-
තකපටවුන (දකුණු අප්රිකද්යාව) : කරතකෘ, 
2012 .- පි. 72 ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (178855 NL)
ISBN  978-955-54636-1-4 (394240 NA)

නද්යාගිත හිත්මි, වීදද්යාගම 
අතප කම / වීදද්යාගම නද්යාගිත හිත්මි.- 
තපද්යාලේගසසඕවිට : සකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 28 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165173 NL)

(386785 NA)

බණේඩද්යාර, තිඹිරියද්යාගම 
අමුතු ඉලනදද්යාරියද්යා සහ සද්යාහිතද විචද්යාර 
චිනතද්යාවල / තිඹිරියද්යාගම බණේඩද්යාර.-තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 136 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (166052 NL)
ISBN  978-955-30-3367-3 (387288 NA)
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යද්යාත්රද්යා : ප්රවීණද්යාචද්යාරය පූජද බදතදගම කුසල 
සසවද්යාමනද්ර උපහද්යාර ශද්යාසසනය සසිංගහය / 
සසිංසසකරණය කනතතතතගද්යාඩ සදධද්යාරතන 
හිත්මි සහ ඕමද්යාතර විමල හිත්මි විසනි .- දීයගහ : 
තබකෝධිරකඛද්යාරද්යාම සසිංවරධන සත්මිතිය, 2012 .-
පි. [xix],217 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (179133 NL)
ISBN  978-955-4545-00-7 (394812 NA)

විදුසරණී ශද්යාසසනය සසිංගහය : තදවන කලද්යාපය 
2010 -2011 / සසිංසසකරණය වපැත්ලිපිට්ටිතයේ 
ඉනදද්යානනද හිත්මි [සහ තවත අය]... / 
තපරද්යාතදණය : සද්යාමූහික ද්භිකක්ෂු සසිංගමය, 
2012.-පි. xix,467 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (168517 NL)
ISSN  2012-8819 (388481 NA)

සමභද්යාෂද්යා : 17 තවනි කලද්යාපය -  2009/2010 / 
සසිංසසකරණය වලසසවපැතවේ ඤද්යාණරතන හිත්මි.-
බතතරමුලේල : අධදද්යාපන අමද්යාතදද්යාසිංශය, 
[2011?].- පි. 780 ; තසම 22.
නූබපැ-කද්යාතබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (168768 NL)

(388354 NA)

සමරවිකම, සද්යාත්ලිය 
ජීවිතතයේ ආශසචරය / සද්යාත්ලිය සමරවිකම.- 
ඉඹුලේතගද්යාඩ : සහතනකෝදය, 2011.- 
පි. 110 ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165280 NL)
ISBN  978-955-971-524-5 (386827 NA)

සමරවිකම, සද්යාත්ලිය 
ජීවිතයට ත්මිහිරක / සද්යාත්ලිය සමරවිකම.- 
ඉඹුලේතගද්යාඩ : සහතනකෝදය, 2011.-
පි. 88 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165281 NL)
ISBN  978-955-971-523-8 (386828 NA)

සපැදපැහපැතිසස වනදනද්යා : කඩවත, සූරිගම, ශ 
නද්යාගද්යාරජුන මහ පිරිතවන සමමද්යාන 
පරි තවේණද්යාධිපති රද්යාජකීය පණේඩිත ගිරද්යාකඩුතවේ
ශ සදධද්යාතිසසසද්යාද්භිධද්යාන සයනසෑ අලුතකුර 
තදතකකෝරළතයේ ප්රධද්යාන සසිංඝනද්යායක සසවද්යාමනද්ර 
අද්භිනනදන සමර කළඹ.- කඩවත : 
ශ නද්යාගද්යාරජුන මහ පිරිතවන, 2011.- 
පි. 95 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(165192 NL)

(386808 NA)

1 0 0   දෙරශනය, අධිමකානසක ර්විදෙදකාව හකා
ගුපස්ත ර්විදෙදකාව, මලනයෝර්විදෙදකාව
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දපැකම : දද්යාරශනික හද්යා මතනකෝවිදදද්යාතමක ත්ලිපි 
සසිංගහය / සසිංසසකරණය සුතමධ වීරවරධන.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.

3 ක. .- පි. 280 ; තසම 22. 
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00        (166425 NL)
ISBN  978-955-30-3115-0 (386422 NA)

1 1 0  ආධදකාත්ම ර්විදෙදකාව 

113 – ර්විශසව ර්විදෙදකාව

ජිරෂස, ඈන 
විශසව ශකතිය / ඈන ජිරෂස සහ තමද්යානිකද්යා 
කපැෆරක ; පරිවරතනය චද්යාත්මිකද්යා ප්රසසිංගි 
විදද්යානගමතග් විසනි.- තදහිවල : රීඩරසස 
කපැබින,2009.- පි. 350 ; තසම 21.
Cosmic energy කකෘති තයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (170690 NL)
ISBN  978-955-1494-73-5 (390135 NA)

දළුවතත, ඩ. එන. 
ඔබතග් ඕනසෑම තරකෝගයකට ඕනසෑම 
ප්රශසනයකට සසස්ථීරසද්යාර විසඳුම විශසව  ශකති 
පසිංච මහද්යා විශසව බලතවේගය / ඩ. එන. 
දළුවතත.- වපැත්ලිගම : කරතකෘ, 2011.- 
පි. [xiv],443 : රූපසටහන ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 990.00 (164952 NL)
ISBN  978-955-99701-4-9

බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස. 
ඔබ තුළින මතු කරගත හපැක විශසව විඥද්යානය /
ඒ. එසස. බද්යාලසූරිය .- වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. x,109 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177461 NL)
ISBN  978-955-0716-24-1 (393295 NA)

තසසනද්යාරතන, තරද්යානලේන්ඩ් සුරනජිත 
සසිංඥද්යා තලකෝකතයන විහිතදන රහසස : විශසව 
චලන චක ශකතීන / තරද්යානලේන්ඩ් සුරනජිත 
තසසනද්යාරතන.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.-
පි. 175 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171306 NL)
ISBN  978-955-54461-0-5 (390735 NA)
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1 3 0   අසකාමකානද සදුවීම

133 – අධිමකානසක ර්විදෙදකාව සහ ගුපස්ත ර්විදෙදකාව 
     පිළිබඳ නියස්ත මකාස්තපෘකකා

කසිංකද්යානමතග්, සමන
අධිමද්යානසක විදදද්යාතවේ ප්රද්යාතයකෝගික රහසස සමඟෙ
බලය ලබද්යා ගපැනීමට මග/ සමන 
කසිංකද්යානමතග්.- මතුගම : සුමග සමද්යාධි 
අසපුව, 2012.- පි. 68 ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (171296 NL)
ISBN  978-955-0920-01-3 (390714 NA)

133.3337 – ලෆලං ෂුයි 

තහසරත, තිලසිංගණී 
2012 වසර ජය ගපැනීමට තෆසිං ක්ෂුයි / තිලසිංගණී
තහසරත .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011 .- 
පි. 43 : චිත්ර ; තසම. 19x21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (174382 NL)
ISBN  978-955-97783-4-9

133.335 – අලංක ර්විදෙදකාව 

කුලසසිංහ, අමර එසස. 
ජීවිතය බබළවන අසිංක විදදද්යාව / අමර එසස. 
කුලසසිංහ .- ජද්යා-ඇල : සමනතී තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010 .- පි. 100 ; තසත්මි 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (173633 NL)
ISBN  978-955-0084-00-5

133.43 – ලපන කීම  

අමරතසසන, ඊබට 
අසිංජනම එළි බපැලම / ඊබට අමරතසසන.- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 80 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (172262 NL)
ISBN  978-955-0642-46-5 (391366 NA)

133.44 – යන්ත්ර මන්ත්ර

තමබිඅපපු ගුරනනද්යානතස
චක සසිංගහය / තමබිඅපපු ගුරනනද්යානතස .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 29 ; 
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1899.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178817 NL)
ISBN  978-955-30-3743-5 (394202 NA)

133.443 – ශකාන්තිකරම

අතබනද්යායක, පවිත්රද්යා මධුභද්යාෂිණී
තකද්යාතහද්යාඹද්යා කසිංකද්යාරි ශද්යානති කරමතයේ දකනට
ලපැතබන සනනිතවේදන ලකෂණ : වයඹ 
පළද්යාත ඇසුරිනි / පවිත්රද්යා මධුභද්යාෂිණී 
අතබනද්යායක.-[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2010.- 
පි. xvi,106 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166137 NL)
ISBN  978-955-52488-0-8 (387251 NA)

කබලසෑ පටුන / සමපද්යාදනය පියතිලක හලේතප.- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 32 ; තසම 21. 
කබපැ-තබකෝක:  ර. 60.00 (168522 NL)
ISBN  978-955-0642-47-2 (388486 NA)

133.5 – ලජදකාතිෂස ශකාසසත්රය 

අමරසසිංහ, තහසම ශ 
තසනසුර /තහසම ශ අමරසසිංහ .-ගතණේමුලේල : 
සුතරනද්ර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. vi,98 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (174003 NL)
ISBN  978-955-8209-57-3

එදිරිසසිංහ, සපැමසන 
ජනත්මියද්යා ගහතයකෝග සහ පලද්යාපල / සපැමසන 
එදිරිසසිංහ.- පනනිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2012.-
පි. [iv],60 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172633 NL)
ISBN  978-955-99587-3-4

කුරපපු, වසනත
තජදද්යාතිෂ රහසස /වසනත කුරපපු.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 104 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171181 NL)
ISBN  978-955-30-2539-5 (390576 NA)

ගුණතිලක, සපැමසන 
ගහ තද්යාරකද්යාවලට කළ හපැකතක කුමකද? /  
සපැමසන ගුණතිලක .- රද්යාජගිරිය : අගහසස 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 84 :චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (174183 NL)
ISBN  978-955-0230-07-5

ජයවරධන, එච. වී. ජී. 
ශ සුබ මුහුරත / එච. වී. ජී. ජයවරධන .- 
සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යා ඩතග්, 2012 .- පි. 317 : 
රූපසටහන ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1995.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (178380 NL)
ISBN  978-955-30-2726-9 (394198 NA)
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ජයසූරිය, සරිවරධන 
තජදද්යාතිෂ පදදද්යාවත්ලිය / සරිවරධන ජයසූරිය.- 
නතග්තගද්යාඩ : පපැරණ තපද්යාත සමද්යාගම, 2012.-
පි. 100 ; තසම 23.
ප්රන්ථම මුද්රණය 2000.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (169582 NL)
ISBN  978-955-8410-09-7 (389052 NA)

ද සලේවද්යා, එසස. එච. වසිංසද්යා
කුජ ශනි ජීවිතයට බලපසෑම / එසස. එච. වසිංසද්යා ද
සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 80 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164381 NL)
ISBN  978-955-30-3175-4 (386211 NA)

ද සලේවද්යා, බනදුල ජී. 
තතකද්යාල ශද්යාසසත්රතයන ඔබට යහපත / බනදුල
ජී. ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 160 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175615 NL)
ISBN  978-955-30-1303-3 (392582 NA)

පතිරතග්, තක.
තුරණුවියට තජදද්යාතිෂය 1 : ගහතයකෝ රද්යාශි සහ
භද්යාව / තක. පතිරතග්.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 184 ; තසම. 21 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178378 NL)
ISBN  978-955-30-2774-0 (394196 NA)

මුතුකුඩ, රතනපද්යාල 
විවද්යාහය තකතරහි ගහ බලපසෑම / රතනපද්යාල 
මුතුකුඩ.- තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 221 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173275 NL)
ISBN  978-955-52805-1-8

රණතුසිංග, ආර. ඒ. වයි. 
නද්යාරිතදවය සහ නද්යාරි තජදද්යාතිෂය /ආර. ඒ. 
වයි. රණතුසිංග.- බතතරමුලේල : කරතකෘ 
2012.- පි. ix,179 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 525.00 (174318 NL)

(392222 NA)

රතුවිතද්යාන, පියතසසන 
තජදද්යාතිෂය මුල සට / පියතසසන රතුවිතද්යාන .-
පිළියනදල : කරතකෘ, 2011 .- පි. 326 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 800.00 (174383 NL)
ISBN  978-955-50028-8-2

තලකෝකද්යායත තජදකෝතිරවිදදද්යාව තහවත අනද්යාගත 
වද්යාකද කීතම ශද්යාසසත්රය / සමපද්යාදනය ඕ. ඒ. 
තපතරරද්යා.- 2 වන මුද්රණය.- නතග්තගද්යාඩ : 
තමද්යාඩන තපද්යාත සමද්යාගම, 2012.- 
පි. [viii],95 ; තසම 23.
1 වන මුද්රණය 1952.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (167359 NL)
ISBN  978-955-558-141-7 (388134 NA)

වරහත්මිහිරද්යාචද්යාරය
ලඝු ජද්යාතකය / වරහත්මිහිරද්යාචද්යාරය.- තකද්යාළඹ : 
රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. [viii],104 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (165637 NL)
ISBN  978-955-0110-22-3 (387010 NA)

සමරනද්යායක, හසසිංක ල්පී.
බහුමත අසිංක 01 : තජදද්යාතිෂය, ආයුරතවේදය, 
ගුපත විදදද්යාව හද්යා ත්මිනිසස ජීවිතය  / හසසිංක ල්පී. 
සමරනද්යායක.- වතතතගම : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 56 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (171486 NL)
ISBN  978-955-54285-0-7

133.52 - ලගේන
133.5262 – ලමෂ 

රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
තමෂ ලග්නය /එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. රද්යාජපකෂ .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 207 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (177715 NL)
ISBN  978-955-30-3472-4 (393518 NA)

133.5263 – වපෘෂභ 

රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
වකෘෂභ ලග්නය/එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. රද්යාජපකෂ .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 168 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (177717 NL)
ISBN  978-955-30-3471-7 (393520 NA)

133.5264 – මිථුන 

රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
ත්මිථුන ලග්නය/එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. රද්යාජපකෂ .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 176 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (177716 NL)
ISBN  978-955-30-3470-0 (393519 NA)
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133.5265 – කටක 

රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
කටක ලග්නය/එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. රද්යාජපකෂ .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 152 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (177714 NL)
ISBN  978-955-30-3469-4 (393517 NA)

133.5266 – සලංහ ලගේනය 

රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. 
සසිංහ ලග්නය / එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. රද්යාජපකෂ.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 175 ; 
තසම. 22 .- (තජදද්යාතිෂ තසසවද්යා ; 03)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178379 NL)
ISBN  978-955-30-3692-6 (394197 NA)

133.54 – හඳහන්

ද සලේවද්යා, බනදුල ජී. 
තපද්යාතරද්යානදම ගළපන හපැට්ටි : විවද්යාහය සඳහද්යා / 
බනදුල ජී. ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 144 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178381 NL)
ISBN  978-955-30-3763-3 (394199 NA)

133.55 – ලිත් 

ඈපද්යා පඤසචද්යාසිංග ත්ලිත  : ස්ක්රි. ව. 2012-2013.-
තකද්යාළඹ : ඈපද්යා ප්රිනටරසස, 2012.- 
පි. 168 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (168836 NL)
ISBN  978-955-1089-25-2 (388784 NA)

133.58 – ර්විලශසෂ මකාස්තපෘකකා 
133.5830681 – ර්විවකාහය 

මුතුකුඩ, රතනපද්යාල
විවද්යාහය තකතරහි ගහ බලපසෑම / රතනපද්යාල 
මුතුකුඩ.- තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 221 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (169832 NL)
ISBN  978-955-52805-1-8 (389284 NA)

133.583387 – වදකාපකාර ආයස්තන

තගද්යාඩකනදආරචචි, තජේ.
වද්යාසසතු හද්යා වදද්යාපද්යාර / තජේ. 
තගද්යාඩකනදආරචචි.- තපද්යාලේගසසඕවිට : 
කරතකෘ, 2011.- පි. 175 : රූපසටහන ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 700.00 (165268 NL)
ISBN  978-955-53696-0-2 (386774 NA)

133.5872 – ගපෘහ නිරමකාණ ශිලේපය 

කනදඋඩආරචචි, ගුණදද්යාස 
වද්යාසසතු රහසස 1 : ඉෂසට පිසිංඩ සද්යාධනය සහ ගකෘහ
නිරමද්යාණය / ගුණදද්යාස කනදඋඩආරචචි .-
නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012 .- පි. xiv,190 ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1500.00 (174447 NL)
ISBN  978-955-54643-0-7

තගද්යාඩකනදආරචචි, තජේ.
තසද්යාඳුර නිවසකට වද්යාසසතු ශිලේපය / තජේ. 
තගද්යාඩකනදආරචචි.-තපද්යාලේගසසඕවිට : කරතකෘ,
2011.- පි. 151 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (165271 NL)
ISBN  978-955-50134-3-7 (386777 NA)

133.6 – සකාමුද්රිකකා ශකාසසත්රය

ගුණරතන, ල්පී. ඒ. 
දිවි ගමතන අතවපැල : ඔතබ ඉරණම ඔබම 
තසද්යායද්යාගනන – 3 / ල්පී. ඒ. ගුණරතන .- 
රතමලද්යාන : තුසත තපද්යාතහල, 2012 .-
පි. 224 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (178898 NL)
ISBN  978-955-1419-81-3 (394272 NA)

133.9 – අධදකාත්ම ර්විදෙදකාව 
133.9013 – මරණකාසන්න අත්දෙලැකීම  

තකසසලර, තන්ඩ්වින්ඩ් 
මරණ මසිංචක දසුන : මරණද්යාසනන වූවනතග් 
සුවි  තශසෂ අතදපැකීම තපළක / තන්ඩ්වින්ඩ් 
තකසසලර ; අනවරතනය නිහද්යාලේ 
රද්යාජකරණද්යානද්යායක විසනි.- තහද්යාරණ : සුමුදු 
තවතතසසිංහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 149 ; 
තසම 22.
Who and what you see before you die 
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (163242 NL)
ISBN  978-955-0600-19-9
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පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, පුවකපිට්ටිතයේ 
අනතරද්යාභව සහ ගනධබබ විචද්යාර විමරශන /
පුවකපිට්ටිතයේ පඤසඤද්යාරතන හිත්මි.- පද්යානදුර : 
කරතකෘ, 2011.- පි. xxx,195 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (167970 NL)
ISBN  978-955-53567-0-1 (388358 NA)

133.90135 – පුනරභවය 

ජයවරධන, තිසසස 
විදු ඇසට තයද්යාමු කළ පුනරභව ගමන මග /
තිසසස ජයවරධන.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 220 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (171129 NL)
ISBN  978-955-661-518-0 (390528 NA)

තහටට්ටිතග්, නිලනත 
අනතරද්යාභවය සහ මළවුනතග් තලකෝකය / 
නිලනත තහටට්ටිතග්.- තකද්යාළඹ : පහන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 165 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (163028 NL)
ISBN  978-955-667-086-8

138 – නකාරිලදහ ලකෂණ ර්විදෙදකාව 

කළුතනතිරි, තප්රේමදද්යාස
නද්යාරිතදහ ලකෂණ / තප්රේමදද්යාස කළුතනතිරි .- 
සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. vii,111 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2009.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (177710 NL)
ISBN  978-955-661-146-5 (393459 NA)

1 4 0  නියස්ත දෙකාරශනික මස්තවකාදෙ

බ්රනටන, තපකෝලේ
අද්භිරහසස මද්යාවත / තපකෝලේ බ්රනටන ; 
පරිවරතනය තිලක කුඩද්යාතහටට්ටි විසනි .- 
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .- 
පි. 174 ; තසම 21
The secret path කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (175941 NL)
ISBN  978-955-551-925-0 (392778 NA)

1 5 0  මලනයෝර්විදෙදකාව

152 – ඉන්දීය සලංජකානනය, ශලනය, ආලවග,     
     මකානසක ලපළඹවීම

152.4 – චිත්ස්ත ලවග
152.47 – ලකයෝපය 

තපද්යාටර-ඒෆසරන, තරද්යාන
තකකෝපය ජය ගනතන තමතහමයි / තරද්යාන 
තපද්යාටර-ඒෆසරන සහ පපැත තපද්යාටර-ඒෆසරන ; 
අනවද්යාදය ලලද්යානනද ගමද්යාචචි විසනි .- 
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012 .- පි. 277 ; තසම 22
10 ways to overcome anger කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 430.00 (173450 NL)
ISBN  978-955-652-909-8 

153 – බුදධිය 
153.15 – ඉලගනීම

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ
 සඵලදද්යායි ඉතගනම = Turning point to 

study / මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ රද්යාසසිංආරචචි .- 
ගතණේමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 84 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178313 NL)
ISBN  978-955-1755-41-6 (394052 NA)

153.43 – ගලැටලු ර්විසඳීම

වටනද්යාතබ, තකනසුතක
ගපැටලු විසඳීම සඳහද්යා විදදද්යාතමක 
කමතවේදයන /තකනසුතක වටනද්යාතබ ; 
අනවද්යාදය පද්යාත්ලිත ඩ. යද්යාපද්යා විසනි.- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.- පි. 122 ; තසම 22. 
Problem solving 101 කකෘතිතයේ අනවද්යාදයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168779 NL)
ISBN  978-955-652-774-9 (388619 NA)

153.93 – සකාමකානද බුදධි පරීකෂණ

උමගිත්ලිය, චතුර නිෂද්යාන
බුදධි පරීකෂණය සහ අද්භිතයකෝගදතද්යාවය 1 / 
චතුර නිෂද්යාන උමගිත්ලිය.- වතතල : ප්රතිභද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 84 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (164424 NL)
ISBN  978-955-99643-3-9 (386259 NA)
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154 - උප ර්විඥකානය හකා ලවනසස ස්තත්ව හකා     
         ක්රියකාවලි
154.2 – උප ර්විඥකානය

මරපි, තජකෝසප
යට්ටි සතත බලය විකසත කරගත හපැක මග /
තජකෝසප මරපි ; පරිවරතනය දයද්යා තරකෝහණ 
අතුතකකෝරද්යාල සහ අතබරතන අතතනද්යායක 
විසනි .- තකද්යාළඹ : ශිකෂද්යා මනදිර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 296 ; තසම. 21
The power of your subconscious mind
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178072 NL)
ISBN  978-955-1782-43-6 (393822 NA)

155 – ආ න්ස්තර හකා සලංවරධන මලනයෝර්විදෙදකාව
155.4 – ළමකා මලනයෝර්විදෙදකාව 

අතුතකකෝරද්යාල, තහසත්ලි නිමලද්යා 
ගුණ නපැණ තබතලන පිරිපුන දරවන හදන 
වඩන මග / තහසත්ලි නිමලද්යා අතුතකකෝරද්යාල .- 
තකද්යාළඹ : ධනද්යාතමක මතනකෝවිදදද්යා අධදයන 
ආයතනය, 2012 .- පි. 200 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178094 NL)
ISBN  978-955-1782-39-9 (393843 NA)

ජයමද්යානන, එතලේ
බුදධිමත දරවකු බිහිකරීතම මඟෙ / එතලේ 
ජයමද්යානන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (177530 NL)
ISBN  978-955-30-2724-5 (393512 NA)

පතිරතග්, එසස. ල්පී. 
ළමයද්යා කුඩද්යා වපැඩිහිට්ටිතයකු තනද්යාතවේ / එසස. ල්පී. 
පතිරතග්.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 56 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (164337 NL)
ISBN  978-955-30-0395-9 (386185 NA)

155.9 – පකාරිසරික මලනයෝර්විදෙදකාව
155.9042 – ආස්තතිය 

ත්ලියනතග්, අනර
මද්යානසක ල්පීඩනය වපැළපැකවීම සහ පද්යාලනය / 
අනර ත්ලියනතග්.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012.- පි. 160 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168747 NL)
ISBN  978-955-30-3270-6 (388596 NA)

155.937 – මරණය සහ මරණය සමඟ

ඇමතුෂිතයකෝ, ජනීසස 
සද්යානකමපිත මරණ පරීකෂණය : 
මරණද්යාසනන හද්යා මරණන මතු ජීවිතතයේ සපැබසෑ
අතදපැකීම / ජනීසස ඇමතුෂිතයකෝ ; පරිවරතනය 
ප්රදීපකුමද්යාර බද්යාලසූරිය විසනි .- පනනිපිට්ටිය : 
කසිංකණ ස්ක්රිතයේෂනසස, 2012 .- පි. 208 ; 
තසම 21
Forever ours කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (176078 NL)
ISBN  978-955-8933-69-5 (393085 NA)

158 – වදවහකාරික මලනයෝර්විදෙදකාව 

දමයනති, එම. ල්පී. සුනිලද්යා 
යහපත සමද්යාජයක උතදසද්යා සත දියුණු කරමු / 
එම. ල්පී. සුනිලද්යා දමයනති.- පද්යාදුකක : කරතකෘ,
2011.- පි. xiv,234 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 525.00 (164415 NL)
ISBN  978-955-50487-1-2 (386246 NA)

158.1 – ලපපෞදගලික දියුණුව 

අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ
ආතලකෝකතයන ආතලකෝකයට :වදනික ජීවිත
සද්යාරන්ථකතවයට ධනද්යාතමක මතනකෝවිදදද්යා 
මඟෙතපනවීමක / දයද්යා තරකෝහණ අතුතකකෝරද්යාල.-
තකද්යාළඹ :ශිකෂද්යා මනදිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 101 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (165273 NL)
ISBN  978-955-1782-35-1 (386779 NA)

අතබවරධන, ලසිංකද්යාප්රිය
ජයගද්යාහී ජීවිතයකට තනද්යාවරදින මග / 
ලසිංකද්යාප්රිය අතබවරධන .- පනනිපිට්ටිය : 
කරතකෘ, 2012 .-පි. 343 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (177493 NL)
ISBN  978-955-54312-0-0 (393462 NA)

එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර 
ජීවිතය තදස නව තනතකන = Looking at 
life through a new eye / සතිසසචනද්ර 
එදිරිසසිංහ .- කපැලණය : ත්මිහිඳු සසිංසසකකෘතික 
පදනම, 2012 .- පි. viii,115 ; තසම 22
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173819 NL)
ISBN  978-955-0379-08-8

එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර 
සද්යාරන්ථක ජීවිතයකට සද්යාරවත සතිවිත්ලි / 
සතිසසචනද්ර එදිරිසසිංහ .- කපැලණය : 
ත්මිහිඳු සසිංසසකකෘතික පදනම, 2012 .- පි. x,57 ; 
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (173818 NL)
ISBN  978-955-0379-06-4
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ඕකව, රයුතහකෝ
මම තහද්යාඳින පසුතවත්මි : අසර වකවද්යාන 
ජයගපැනීමට මග / රයුතහකෝ ඕකව .- 
නතග්තගද්යාඩ : සද්යාරසිංගී ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 
2012 .- පි. viii,52 ; තසම 21
I'm fine කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (174135 NL)
ISBN  978-4-86395-237-9

ගුණවරධන, චනදන 
සතුට තම තමද්යාතහද්යාතය ඔබ තුළම ය / 
චනදන ගුණවරධන.- පිටතකකෝටතට : 
තකද්යාමතසපට ලසිංකද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 264 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (171989 NL)
ISBN  978-955-1785-12-3

ජයතකද්යාඩි, චනද්රද්යා
තනද්යාසපැතලන තපකෞරෂය / චනද්රද්යා ජයතකද්යාඩි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 104 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168748 NL)
ISBN  978-955-30-2520-3 (388597 NA)

පලේත්ලියගුර, තමද්යාහද්යාන
අරමුණු ඇතතතකෝ තලද්යාව ජය ගතතතකෝ / 
තමද්යාහද්යාන පලේත්ලියගුර.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට 
පබත්ලිෂින, 2011.- පි. 112 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (164762 NL)
ISBN  978-955-677-062-9 (386551 NA)

තපතරරද්යා, තක. එසස. එසස. 
පහසුතවන මුදලේ ඉපයීතම රහසස / තක. එසස. 
එසස. තපතරරද්යා.- පිටතකකෝටතට : කරතකෘ, 
2012.-පි. 40 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169796 NL)
ISBN  978-955-54290-0-9

ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ
 තසකෞභද්යාගදතයේ රහස ගපැනීම තනද්යාව දීමයි / 

මයිකලේ ආනජතලකෝ ප්රනද්යානදු.- ජද්යා-ඇල : 
ඒනජලේ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 168 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 270.00 (170257 NL)
ISBN  978-955-1791-07-0 (389800 NA)

බකමවපැව, අසසිංක
මද්යානව තපකෞරෂතව සසිංවරධනය / අසසිංක 
බකමවපැව.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 144 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (166157 NL)
ISBN  978-955-29-0008-2 (387330 NA)

බිරැනසන, රිචරන්ඩ් 
ජීවිතයට පද්යාඩම / රිචරන්ඩ් බිරැනසන ; 
අනවද්යාදය ලලද්යානනද ගමද්යාචචි විසනි .- 
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012 .- පි. 123 ; තසම 22 .- (ගමද්යාචචි 
ගනන්ථ ; අසිංක 101)
Lessons in life කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (176304 NL)
ISBN  978-955-652-949-4 (393187 NA)

තමනග්, තමද්යාහස තහද්යාන
සද්යාරන්ථක වනතන තමතහමයි : ජීවිතය, 
රැකයද්යාව සහ වදද්යාපද්යාරය සද්යාරන්ථක කර ගපැනීමට
පදනම වන චරිත ලකෂණ සහ ස්ක්රියද්යාකද්යාරී 
මූලධරම / තමද්යාහස තහද්යාන තමනග් ; අනවද්යාදය 
ලලද්යානනද ගමද්යාචචි විසනි.- තකද්යාළඹ : 
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012.- පි. 412 ; 
තසම 22.
Success basics : core character traits and 
principles for success කකෘතිතයේ අනවද්යාදයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (166160 NL)

(387350 NA)

රතනද්යායක, මතනකෝජේ
තපකෞරෂ වරධනයට අතවපැලක / මතනකෝජේ 
රතනද්යායක.- පනනිපිට්ටිය : සසටපැමෆරන්ඩ් තලේක,
2012.- පි. [x],50 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 190.00 (174480 NL)
ISBN  978-955-658-297-0 (392317 NA)

158.1 – ලපපෞරෂය

සුබසසිංහ, ආරියරතන 
ඉනටවීවේ ජය / ආරියරතන සුබසසිංහ.- 
මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. [xviii],230 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (171208 NL)
ISBN  978-955-1468-59-0

158.2 – අන්ස්තර පුදගල සබඳස්තකා

මපැකෂසතවලේ, තජකෝන ස. 
ජනතද්යාවතග් ත්මිනිතසකු වනන / තජකෝන ස. 
මපැකෂසතවලේ ; පරිවරතනය ප්රදීප කුමද්යාර 
බද්යාලසූරිය විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය 
ගනන්ථ තකනද්රය, 2012 .- පි. 174 ; තසම 22
Be a people person කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (176299 NL)
ISBN  978-955-652-959-3 (393182 NA)
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158.3 – උපලදශනය 

දිසද්යානද්යායක, නිලනත
මතනකෝවදද්යාධීනතගන ත්මිදීතම මග / නිලනත
දිසද්යානද්යායක.- පුවකපිට්ටිය : පද්යාත්ලි හද්යා තබකෞදධ 
අධදයන ප්රකද්යාශන ආයතනය, 2011.-
පි. 102 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (164559 NL)
ISBN  978-955-0398-23-2 (386332 NA)

1 6 0  ස්තරක ශකාසසත්රය 

අතබවිකම, චිත්රද්යා
තරක ශද්යාසසත්රය හද්යා විදදද්යාතමක කමය ආඛදද්යාත
කලනය / චිත්රද්යා අතබවිකම.- තදලේතගද්යාඩ : 
කරතකෘ, 2012.- පි. 28 ; තසම 27.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170259 NL)
ISBN  978-955-54252-0-9 (389802 NA)

පත්ලිහවඩන, කපැනීෂියසස 
තරක ශද්යාසසත්රය : තරක ශද්යාසසත්රය විෂය 
මුළුමනිනම ආවරණය තකතර / කපැනීෂියසස 
පත්ලිහවඩන .- කපැලණය : අත්මිල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. vii,536 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 800.00 (174146 NL)
ISBN  978-955-1892-12-8

සලරතන හිත්මි, වරකද්යාතගද්යාඩ
තරක සසිංගහ විවරණය / වරකද්යාතගද්යාඩ 
සලරතන හිත්මි.- 2 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : 
සමයවරධන, 2012.- පි. xii,220 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1987.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (171313 NL)
ISBN  978-955-570-646-9 (390742 NA)

1 7 0   ආශකාර ධරම 

තහද්යාඳ පුරදු.- තබද්යාරලපැසසගමුව : ආර. ජී. ගපැෆිකසස 
ඇනන්ඩ් බුක තෂද්යාප, [2012?].- 
පි. [8] : චිත්ර ; තසම 29.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (172921 NL)
ISBN  978-955-8982-70-9 (391846 NA)

175 - මකාධද ආශකාර ධරම 

සුරවීර, නයනද්යා
මද්යාධද ආචද්යාර ධරම, මහජන සමබනධතද්යා සහ 
ප්රචද්යාරණය / නයනද්යා සුරවීර .- නතග්තගද්යාඩ : 
නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 270 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178148 NL)
ISBN  978-955-1229-65-8 (393934 NA)
අ. වි. 659.1

1 8 0  පුරකාස්තන, මධදස්තන, අපරදිග    
          දෙරශනය

181 – ලපරදිග දෙරශනය
181.043 – ලබපෞදධ දෙරශනය 

එදිරිසසිංහ, සරි
අචිනතද : අවකද්යාශ යන්ථද්යාරන්ථය තන්ථද්යාගත 
ධරමතයේ විමුකතිය පිළිබඳ දරශනය / සරි 
එදිරිසසිංහ.- මතිරිගල : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 288 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (170422 NL)
ISBN  978-955-1715-30-4 (390008 NA)

ගුණරතන හිත්මි, තමද්යාරටුතවේ 
විචද්යාරද්යාතමක ධරම චක සූත්රය තහවත 
තබකෞදධ දරශනය /තමද්යාරටුතවේ ගුණරතන 
හිත්මි .- 2 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012 .-පි. 112 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1964.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (178352 NL)
ISBN  978-955-30-3607-0 (394167 NA)

ජයසසිංහ, චනද්රරතන
තබකෞදධ විශසව ඥද්යානය : තුලනද්යාතමක 
අධදයනයක / චනද්රරතන ජයසසිංහ.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 120 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (168642 NL)
ISBN  978-955-30-3374-1 (388576 NA)

ධමමතිලක හිත්මි, පපැලපැනවතතත
චතුරවිධ දරශනවද්යාද සමප්රදද්යාය / 
පපැලපැනවතතත ධමමතිලක හිත්මි.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යා ඩතග්, 2012.- පි. 104 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168739 NL)
ISBN  978-955-30-3384-0 (388575 NA)

ධමමරකක්ඛිත, වද්යාවේතවේ
අනභූතිවද්යාදී චිනතනය සහ බුදුදහම / වද්යාවේතවේ
ධමමරකක්ඛිත.- 2 වන සසිංසසකරණය.- 
තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2011.- පි. 95 ; 
තසම 22.
1 වන මුද්රණය 2009.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (164562 NL)
ISBN  978-955-51893-1-6 (386335 NA)
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181.1 –ඈස්ත ලපරදිග හකා දෙකුණු ආසයකානු දෙරශන
181.112 – ලකකාන්න්ෆියුසයන් දෙරශනය 

ධමමතජකෝති හිත්මි, මපැදවචචිතයේ
තකද්යානෆියුසයසස දරශනය හද්යා ගුරකුලය / 
මපැදවචචිතයේ ධමමතජකෝති හිත්මි .- කළුගමුව :
එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. [x],105 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (175494 NL)
ISBN  978-955-0357-28-4 (392408 NA)

181.114 – දෙකාඕ දෙරශනය 

ධමමතජකෝති හිත්මි, මපැදවචචිතයේ
දද්යාඕ දරශනය හද්යා ආගත්මික සමප්රදද්යාය / 
මපැදවචචිතයේ ධමමතජකෝති හිත්මි .- කළුගමුව :
එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 71 ; 
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (175496 NL)
ISBN  978-955-0357-27-7 (392410 NA)

181.45 – ලයයෝග

ඇඩම, ආර. ල්පී.
නිතරකෝගීව සටීමට නද්යාඩි තයකෝගද්යා / ආර. ල්පී. 
ඇඩම ; අනවද්යාදය භද්යාගදද්යා සමරනද්යායක විසනි.-
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.- 
පි. [iv],20 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (169134 NL)
ISBN  978-955-54072-1-2 (388878NA)

2 0 0   ආගම

රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර
ස්ක්රිසසතියද්යානි මූලධරමවද්යාදී ත්මිතදද්යා දකෘෂසට්ටික 
තබකෞදධ දරශනය විෂය 1 / එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර
රතනකුමද්යාර .- කඩවත : නවණී 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .- පි. 420 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (177696 NL)
ISBN  978-955-0802-01-2 (393442 NA)

202 – ආගමික මස්තවකාදෙ
202.11 – ලදෙර්විවරු

තදව කනනලවේ / සමපද්යාදනය ත්මිසසසක 
සූරියබණේඩද්යාර.- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 48 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (168521 NL)
ISBN  978-955-0642-43-4 (388485 NA)

බණේඩද්යාර, ත්මිසසසක සූරිය 
කතරගම තදවිඳු / ත්මිසසසක සූරිය බණේඩද්යාර.-
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 96 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (166156 NL)
ISBN  978-955-655-994-1 (387329 NA)

සසතත්රකෝත්ර රතනය / සමපද්යාදනය ඒ. දසනද්යායක.-
2 වන මුද්රණය.- නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 78 ; 
තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1954.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (169581 NL)
ISBN 978-955-558-164-6   (389051 NA)

202.11095493 – ශ ලලංකකාව

ආරියපද්යාල, ජී. ඇලේ. 
සපරගමුතවේ මහද්යා සමන තද තවද්යාල : හකෘදය 
සද්යාකෂිතයේ තදවද්යාලය / ජී. ඇලේ. ආරියපද්යාල.-
රතනපුර : චිනතන ඩිජිටලේ ගපැෆිකසස, 2012.-
පි. 48 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172653 NL)
ISBN  978-955-94420-7-32 (391493 NA)

202.2 – කරමය 

බ්රනටන, තපකෝලේ
 කරම / තපකෝලේ බ්රනටන ; පරිවරතනය තිලක 

කුඩද්යාතහටට්ටි විසනි.- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ 
ජයතකද්යාඩි, 2011.- පි. 207 ; තසම 21.
What is karma කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00        (164448 NL)
ISBN  978-955-551-924-3 (386309 NA)

204 – ආගමික වත්පිළිලවත් 
204.3 – වන්දෙනකාමකාන, භකාවනකා, ලයයෝග 

තදවරද්යාජ, චමපද්යානී තදවිකද්යා 
මණේඩල : තදවියන තසද්යායද්යාගපැනීම / චමපද්යානී 
තදවිකද්යා තදවරද්යාජ .- රද්යාගම : කරතකෘ, 2011 .-
පි. xii,84 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (173779 NL)
ISBN  978-955-51314-4-5
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220.05 – බයිබලේ කස්තන්දෙර 

බයිබලේ කතනදර තපද්යාත /සසිංසසකරණය චතුරිකද්යා ද
සලේවද්යා.-දනතකද්යාටුව :මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2012?].- පි. 24 : චිත්ර ; තසත්මි 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (172863 NL)
ISBN  978-955-660-638-6 (391744 NA)

223 - පරණ ලස්තසසස්තලමන්තුව
223.1 – ලජයෝබ 

තලකෝවේ, නීටද්යා 
ප්රඥද්යා සද්යාහිතදතයේ තජකෝබ විවරණය සහ තදවේ
ත්මිනිසස සබඳතද්යා / නීටද්යා තලකෝවේ.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 160 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (169652 NL)
ISBN  978-955-30-1511-2 (389140 NA)

226 – සුභකාරලංචි සහ පනත් 

රණසසිංහ, ආර. ඒ. චත්මිලද්යා ප්රියදරශනී 
ශුදධද්යාතමයද්යා ණනතග් ස්ක්රියද්යා මනෂදයන 
තුළින එළිදරවේ වූ වගයි / ආර. ඒ. චත්මිලද්යා 
ප්රියදරශනී රණසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 
2012 .-පි. x,243 : චිත්ර ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (175566 NL)
ISBN  978-955-54555-0-3 (392481 NA)

සමරසසිංහ, ඩබත්ලිවේ. එම. නිමනති ස්ක්රිෂසකද්යා
තලකෝකය තපරළුවද්යා වූ තමද්යාවුහු : ස්ක්රියද්යා තපද්යාතට
අටුවද්යාවක / ඩබත්ලිවේ. එම. නිමනති ස්ක්රිෂසකද්යා 
සමරසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .-
පි. xiii,295 : චිත්ර ; තසම 24
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (175567 NL)
ISBN  978-955-54554-0-4 (392482 NA)
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ජයමද්යානන, කපැත්ලිසසටසස 
කතුන දිවි මඟෙට අතවපැලක : යහපත කතුන 
දිවි තපතවතකට මඟෙ තහළි කරන ත්ලිපි 
සරණය / කපැත්ලිසසටසස ජයමද්යානන.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 200 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (164589 NL)
ISBN  978-955-30-3300-0 (386427 NA)

දලේපතද්යාදු පියතුමද්යා, එමද්යාන්ඩ් 
ජීවිතය කද්යාතග ද? ජීවිතය කද්යාට ද? / එමද්යාන්ඩ් 
දලේපතද්යාදු පියතුමද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 
2010 .- පි. xii,142 : රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (178950 NL)
ISBN  978-955-52554-0-0 (394475 NA)

තපතරරද්යා තසද්යායුරිය, නිමද්යාලේ 
ආදරය පිටුපද්යා යන ත්මිනිසුන : දුක, තවේදනද්යාව, 
මරණය තකද්යාහිනද – කතුන දපැකම / නිමද්යාලේ 
තපතරරද්යා තසද්යායුරිය .- පිත්ලියනදල : කරතකෘ, 
2012 .- පි. x,273 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (178949 NL)
ISBN  978-955-50287-2-1 (394481 NA)

ප්රනද්යානදු පියතුමද්යා, ඉනද්රද්යා රතනසරි 
ශුදධද්යාතමයද්යාතණනි වඩින මපැනව / ඉනද්රද්යා 
රතනසරි ප්රනද්යානදු පියතුමද්යා .- [තපැ. තනද්යා.] : 
අගරදගුර පදවි ධරතමකෝපතදශ මධදසසන්ථද්යානය,
[2012?] .- පි. vii,56 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (178956 NL)
ISBN  978-955-1960-00-1  (394484 NA)

රනතදනිය, රූපසස 
කුහුඹුවකු වූ ත්මිනිසද්යා / රූපසස රනතදනිය .- 
නතග්තගද්යාඩ : ලක පහන තප්රසස (මුද්රණය), 
2012 .- පි. viii,56 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (178041 NL)

(393780 NA)

තරද්යාජරසස පියතුමද්යා, ඇනතනි 
ආසයද්යාව තුළ තප්රේමතයේ තදවේසත්මිඳද්යාණනතග්
කතද්යාව පපැවසම : සභද්යාතවේ සමද්යාජ ධරමය 
පිළිබඳ සසිංකෂිපත සද්යාර සසිංගහය / ඇනතනි 
තරද්යාජරසස පියතුමද්යා ; පරිවරතනය ජයලත 
බලගලේල පියතුමද්යා විසනි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. xxviii,260 ; තසම 22.
තගද්යාඩතග් කතුන තපද්යාත වදද්යාපකෘතිතයන 
ප්රකද්යාශයට පත වූ ගනන්ථයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (165030 NL)
ISBN  978-955-30-3335-2 (386724 NA)

වයිට, එලන ජී. 
මහත බලද්යාතපද්යාතරද්යාතතුව : ස්ක්රිසසතුසසවහනතසස 
සහ සද්යාතන අතර කද්යාලද්යානතරයක පවතින 
මහද්යා අරගලතයහි ස්ක්රිසසතියද්යානි යුගතයේ ගපැටුම 
සහ ජය ගපැනීම / එලන ජී. වයිට ; 
පරිවරතනය වපැලපැලේලගම ගද්යාත්මිණී වීරතුසිංග ; 
සසිංසසකරණය ඉනද්රද්යානි ආරියරතනම සහ ඩබ.
ඩ. ඇනතනී විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : ලකපහන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. xvii,782 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(178040 NL)

(393779 NA)

230.0076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

ද සලේවද්යා, විනිතද්යා 
ස්ක්රිසසතියද්යානි ධරමය : 8 වන තශසණය / විනිතද්යා 
ද සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2012.- 
පි. [iv],56 ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (170351 NL)
ISBN  978-955-54135-0-3
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232 – ලජසුසස වහන්ලසස

ජයතකද්යාඩි පියතුමද්යා, මරසත්ලින
තජේසු කතද්යාව / මරසත්ලින ජයතකද්යාඩි පියතුමද්යා ; 
සසිංසසකරණය අ. තදද්යා. චනද්රතසසකර විසනි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 20 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169662 NL)
ISBN  978-955-30-1495-5 (389150 NA)

තලකෝ වපැඩ අසසන තහවත අපතග් ආශිරවද්යාද ලත 
ගපැළවුමකද්යාර වූ තයේසුසස ස්ක්රිසසතුසස වහනතසසතග් 
ජීවිත කතද්යා වසසතුව.- නව මුද්රණය.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. iv,54 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1907.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 575.00 (171180 NL)
ISBN  978-955-30-3036-8 (390575 NA)

234 – ගලැලවීම හකා ලදවප්රසකාදෙය
234.131 – උපලදශනය 

කකෲසස, තජද්යාවද්යාන කපැතරද්යාලේ 
විශසව කීරතියට පතවූ දිවද සතප්රසද්යාද 
ප්රද්යාතිහද්යාරය / තජද්යාවද්යාන කපැතරද්යාලේ කකෲසස ; 
පරිවරතනය තමද්යාරිසස තබද්යාලේලසෑගල විසනි .-
කපැලණය :පරිවරතක, 2012 .-පි. 104 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177804 NL)
ISBN  978-955-98505-3-3 (393652 NA)

2 4 0   ක්රිසසතියකානි සදෙකාශකාර සහ
           භකතියකානුකූල ධරමය 

241 – ආගමික ආශකාර ධරම

සදද්යාචද්යාර පුෂසපය / පරිවරතනය සමපත ආනනද 
තසසනද්යාධීර.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.-පි. 104 ; තසම 21.
The florentine fior di virtu කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (165032 NL)
ISBN  978-955-30-3122-8 (386726 NA)

242 – භකතියකානුකූල සකාන්හිස්තදය
242.335 – නත්ස්තල 

එතන්ඩ්රමුලේල, සරිලේ 
නතතල හද්යා සරිලක කතු සසසන : කතුන 
විචද්යාර ත්ලිපි සසිංගහ 3 / සරිලේ එතන්ඩ්රමුලේල.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 152 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (164581 NL)
ISBN  978-955-303330-7 (386418 NA)

248 – ක්රිසසතියකානි ලබධිය සහ වත්පිළිලවත් 
248.32 – යකාඥකා 

ෂූබට, ත්ලිනඩද්යා 
ප්රද්යාතිහද්යාරයමය පපැය / ත්ලිනඩද්යා ෂූබට.- රද්යාගම : 
පුබුදු මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), [2012?] .- 
පි. 50 ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (178917 NL)

          (394436 NA)

248.82 – ළමයින් 

ඔබ සසවරගතයේ වපැඩ සට්ටින ඔබතග් පියද්යාණනතග් 
දරතවකෝය .-රද්යාගම :පුබුදු මුද්රණද්යාලය(මුද්රණය),
2012 .- පි. 246 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (178947 NL)

            (394473 NA)

ප්රනද්යානදු, තමරි මපැග්ඩත්ලින
ළමයද්යා දිවදමය තදද්යාගයක / තමරි මපැග්ඩත්ලින 
ප්රනද්යානදු .- රද්යාගම : පුබුදු මුද්රණද්යාලය 
(මුද්රණය), [2012?] .- පි. 35 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක:ර. 50.00            (178921 NL)

                                     (394440 NA)

2 6 0  ක්රිසසතියකානි සමකාජ හකා ශකාසන ධරම 

261 – සමකාජ ධරම 

විමුකති ගතික කතුන ඇසන : ශද්යාවක සඟෙරද්යාතවේ 
පළ වූ ත්ලිපි එකතුවක / සසිංසසකරණය රීන්ඩ් 
තෂලේටන ප්රනද්යානදු පියතුමද්යා සහ විජිත 
තරද්යාහද්යාන.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 216 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (164590 NL)
ISBN  978-955-30-2946-1 (386428 NA)

261.8 – ක්රිසසතියකානි ධරමය සමකාජ ආරර්ථික        
             ගලැටලු

තපතරරද්යා, අජිත හපැන්ඩ්ත්ලි 
ධනවද්යාදය බරපතළ පද්යාපයක / අජිත හපැන්ඩ්ත්ලි 
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 160 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178376 NL)
ISBN  978-955-30-3748-0 (394194 NA)
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262 – ප්රවපෘජදකා ලවදෙය 
262.13 – පකාප පදෙර්විය

සසවද්යාමන වහනතසසතග් වචනය .- තකද්යාළඹ : ජුතසස 
වද්යාසස තදවධරම නිතකතනය, 2012 .- 
පි. ix,147 ; තසම. 21 .- (තදව ධරම 
නිතකතන ප්රකද්යාශන ; අසිංක 24)
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(178915 NL)
ISBN  978-955-8944-01-1 (394434 NA)

262.8 – ලදවසභකාව සහ ලසසවකයකා 

තජබතනසන, ඒ. ඩබත්ලිවේ. 
තදව සභද්යාව, තදව තසසවය, තදව තසසවකයද්යා / 
ඒ. ඩබත්ලිවේ. තජබතනසන ; පරිවරතනය 
රවිනද්රකුමද්යාර සහ චමර සලේවද්යා විසනි.-
තකද්යාළඹ :තවසසත්ලි තප්රසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. iv,76 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164499 NL)
ISBN  978-955-9033-21-9

263 – ආගමික දින, කකාල, සසන්ථකාන

වමන, ශිරද්යාන 
සද්යානන සබද්යා මද්යාතද්යාවතග් තනද්යාමපැතකන 
උරම / ශිරද්යාන වමන .- තකතසලේවතත : 
කරතකෘ, 2012 .- පි. 128 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177805 NL)
ISBN  978-955-52715-1-6 (393653 NA)

264 – ලපකාදු යලැදුම පිළිලවත් 
264.23 – ර්ගීතිකකා

සත්මිඳු පසස ගී.- අසිංතගද්යාඩ : කුමුදු ආරට ප්රිනටරසස 
(මුද්රණය), 2012.- පි. iv,120 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(172234 NL)

(391318 NA)

269 – ශුදධකාත්ම පිබදීම

තජකෝන, සරිලේ 
ශුදධද්යාතම පිබිදීම : කතතකෝත්ලික ශුදධද්යාතම 
පිබිදීම හද්යා එහි විකද්යාශනය / සරිලේ තජකෝන ;
පරිවරතනය රනජනද්යා කවිරතන විසනි .- 
රද්යාගම : කතු දන පුබුදුව, 2012 .- පි. 204 ; 
තසම. 22
Spurred by the spirit : the Catholic 
Charismatic Renewal in the new 
Millenium කකෘතිතයේ පරිවරතනයක 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00       (178954 NL)

          (394480 NA)

2 7 0  ශකාසන ඉතිහකාසය 

270.092 – සකාන්තුවරලයයෝ 

නිශද්යානත පියතුමද්යා, ජනක 
භද්යාගදවත ජුතසස වද්යාසස පියතුමද්යා / ජනක 
නිශද්යානත පියතුමද්යා .- කරවලගසසවපැව : 
කරවලගසසවපැව මසම, 2011 .- පි. [ii],14 : 
චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 60.00 (178953 NL)
ISBN  978-955-0796-00-7 (394479 NA)

ප්රනද්යානදු පියතුමද්යා, මද්යාරක 
විවිධ කතෂසත්රහි අරකගත කතතකෝත්ලික සද්යානතු 
චරිත / මද්යාරක ප්රනද්යානදු පියතුමද්යා.-[තපැ. තනද්යා.] :
ප්රනසසසකන පපැවදි තුනවන නිකද්යාය, 2012 .- 
පි. 150 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00       (178912 NL)
ISBN  978-955-99895-2-3  (394327 NA)

මතියසස පියතුමද්යා, තදද්යාන 
ලක කතුන සද්යාහිතද අඹතර තනද්යාබසන 
තද්යාරකද්යාව : පූජද පඬිවර ජද්යාතකකෝතම 
තගද්යානසද්යාලේතවසස පියතුමද්යාතණකෝ / තදද්යාන 
මතියසස පියතුමද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- 
වයිකකද්යාල : සසවරගද්යාතරකෝපිත රැජිනතග් 
තදවේමපැදුර, 2010 .- පි. 138 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1942.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (178928 NL)
ISBN  978-955-52656-0-7 (394447 NA)

2 8 0  ක්රිසසතියකානි නිකකාය 

282 – ලරයෝමකානු කලස්තයෝලික ශකාසනය
282.5493 – ශ ලලංකකාව 

ජයසසිංහ, සද්යාගර 
සනතද්යානද්යාදීපය : කලේපිට්ටිතයේ තදවේමපැදුර 
පුරද්යාණය / සද්යාගර ජයසසිංහ.- තලවිල : 
සද්යා. ආනද්යා ජද්යාතික සදධසසන්ථද්යානය, 2012.- 
පි. [viii],88 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(172783 NL)
ISBN  978-955-4529-0-8 (391575 NA)

තවනනපපුව – ගසිංතගද්යාඩ ශුදධවූ මද්යාට්ටින ද 
තපකෝරසස තදවේ මපැදුර : 1962-2012 සසවරණ 
ජුබිත්ලි උතළල .- තවනනපපුව : ශුදධ වූ 
මද්යාට්ටින ද තපකෝරසස තදවේ මපැදුර,2012.- 
පි. [94] : රූපසටහන ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(178054 NL)

(393793 NA)



34

සලේවද්යා, එච. ඒ. 
ඒකල කද්යාරත්මික ජනපදතයේ සරි කුරස 
තදවේමපැදුතර ඓතිහද්යාසක තතු සමඟෙ අපතග් 
මතක සටහන / එච. ඒ. සලේවද්යා .- රද්යාගම : 
පුබුදු  මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), 2012 .- පි. 30 ; 
තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (178918 NL)

              (394437 NA)

2 9 0  ලවනත් ආගම

294 – ඉන්දියකානු ආගම
294.3 – බුදධකාගම

අචද්යාන චද්යා හිත්මි
අත්මිල බුදු බණ / අචද්යාන චද්යා හිත්මි ; පරිවරතනය 
ප්රදීප කුමද්යාර බද්යාලසූරිය විසනි .- තකද්යාළඹ : 
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010 .- පි. 129 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (173737 NL)
ISBN  978-955-667-066-0

ආසව පහද්යාතපැබීතමන ආතවේග පද්යාලනය.- 
මහරගම : තරසිංජි ප්රිනටසස (මුද්රණය), 2012.- 
පි. [vi],122 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(167347 NL)
ISBN  978-955-666-351-1 (388070 NA)

ඈපද්යාසසිංහ, තප්රේමසර 
දමසර / තප්රේමසර ඈපද්යාසසිංහ .- තකද්යාළඹ : 
කරතකෘ, 2012 .- පි. xiv,138 ; තසම. 21
ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද අනතරගතය.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(178125 NL)
ISBN  978-955-54653-0-4 (393889 NA)

කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ 
තබකෞදධ සද්යාහිතදතයන අසරිමත කන්ථද්යා : 
පනසය පනසස ජද්යාතක තපද්යාත සහ 
දිවදද්යාවදද්යානය ඇසුරින / හලත්ලිතයේ 
කරණද්යාතිලක .- වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 147 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00       (174467 NL)
ISBN  978-955-9239-94-9

කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ 
තබකෞදධ සද්යාහිතදතයන අසරිමත කන්ථද්යා - 2 
දියවර සටන : පනසය පනසස ජද්යාතක තපද්යාත 
සහ දිවදද්යාවදද්යානය ඇසුරිනි / හලත්ලිතයේ 
කරණද්යාතිලක .- වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 168 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00       (174468 NL)
ISBN  978-955-0716-26-5

කුඹුක, තජේ. රූබන
සදහම බිඳක / තජේ. රූබන කුඹුක.- 
[තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.], [2012?].- 
පි. 19 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (174723 NL)

(392395 NA)

තකද්යාතලද්යාවල, ඩග්ලසස
අති සුනදර වූ අමද්යා දහම / ඩග්ලසස 
තකද්යාතලද්යාවල.- තපද්යාලේගසසඕවිට : සකුර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xiv, 122 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක :  ර.200.00 (NL 165177)

(NA 386789)

තකකෝරතළසතග්, දයද්යාරතන
ශදධද්යාව / දයද්යාරතන තකකෝරතළසතග් .- 
තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2011 .- පි. xvi,176 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173883 NL)
ISBN  978-955-97089-9-5

කසිංකද්යානමතග්, සමන 
සතුට්ටින ඉනනට පිරිහීතම තදද්යාරටු වසමු / 
සමන කසිංකද්යානමතග්.- කළුතර : වන ටු වන 
(මුද්රණය), 2012.- පි. iv,80 ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (171460 NL)
ISBN  978-955-0920-00-6

ගුණතිලක, මදුරසසිංහ
සමපප්රලද්යාප විමරශනයක සහ තද තලද්යාව ම 
ජය ගත හපැක මඟෙක / මදුරසසිංහ ගුණතිලක.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 70 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (168735 NL)
ISBN  978-955-30-3083-2 (388571 NA)

ගුණරතන හිත්මි, තහසතනතපද්යාළ 
සතු ට තගන තදන පියවර අට තහවත බුදුරදුන
තපනවද්යා වදද්යාළ මතගහි ගමන කරීම /  
තහසතනතපද්යාළ ගුණරතන හිත්මි ; අනවද්යාදය 
කුඩගමමන සලරතන හිත්මි විසනි.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 368 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (164821 NL)
ISBN  978-955-671-361-9 (386600 NA)

ගුණසරි, ආර. ගද්යාත්මිණී 
අසරිමත බුදු වදන / ආර. ගද්යාත්මිණී ගුණසරි .- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (178904 NL)
ISBN  978-955-29-0056-3 (394278 NA)
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ගුණසරි හිත්මි, තවේපතඉර 
ධරම සනනිතවේදනය හද්යා තදශක ශද්යාවක 
කද්යාරයභද්යාරය / තවේපතඉර ගුණසරි හිත්මි.- 
ගමපහ : කරතකෘ, 2012.- පි. ix,87 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (170380 NL)
ISBN  978-955-54250-0-1 (389948 NA)

ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි
ධරමය දපැකීම : පූජද ඤද්යාණතපකෝණක 
මහතතරන වහනතසසතග් තබකෞදධ තලේඛන 
සසිංගහය / ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි ; පරිවරතනය
තක. එන. ඕ. ධරමදද්යාස, එච. බී. ජයසසිංහ සහ 
එන. ටී. එසස. ඒ. තසසනද්යාධීර විසනි ; 
සසිංසසකරණය ද්භිකක්ඛු තබකෝධි හිත්මි විසනි .- 
මහනවර : තබකෞදධ ගනන්ථ ප්රකද්යාශන සත්මිතිය, 
2012 .- පි. xiv,697 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173112 NL)
ISBN  978-955-24-0375-0 (392008 NA)

ඤද්යාණවීර හිත්මි
දහම සටහන : මග තපතහළි කරීම ඤද්යාණවීර
තතරනතග් ත්ලියපැමන (1960-1965) / 
ඤද්යාණවීර හිත්මි ; පරිවරතනය මනිලද්යාලේ 
අතබරතන විසනි .- තදහිවල : තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.

තව. 1 .- පි. [vi],172 ; තසම 22
නූබපැ-කතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(174703 NL)
ISBN  978-955-663-38-01 (392290 NA)

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ 
අසරිමත පතසසබුදු තපලහර / කරිබතතගද්යාඩ
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි.- තපද්යාලේගහතවල : 
මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 206 ; 
තසත්මි 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168781 NL)
ISBN  978-955-0614-95-0 (388621 NA)

තදවේනද දම තදසුම / සසිංසසකරණය බුදධදද්යාස 
දයද්යානනද.- තකද්යාළඹ : කලදද්යාණ ධර්ම 
ගනන්ථකද්යාර මණේඩලය, 2011.- පි. [viii],110 ;
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(166172 NL)

(387408 NA)

නිරමල බුදු දහම / සමපද්යාදනය තජේ. ල්පී. නිහද්යාලේ 
සුසනත.- තපද්යාලේගසසඕවිට : සකුර තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), [2011?].- 
පි. [ii],48 ; තසම 21. 
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165183 NL)

(386795 NA)

පියවතී, ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ. 
තමද්යා තදස බපැලම / ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ. පියවතී.-
බදතදගම : කරතකෘ, 2012.- පි. 68 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (170343 NL)
ISBN  978-955-53390-1-8

තපතරරද්යා, ආරියපද්යාල 
තන්ථරවද්යාදි තබකෞදධ දද්යාරශනික – සද්යාසිංසසකකෘතික 
සමකෂද්යා / ආරියපද්යාල තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 224 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (165029 NL)
ISBN  978-955-30-3008-5 (386723 NA)

තපතරරද්යා, ල්පී. ආර. 
සුනදර වූ නිවන මඟෙට... / ල්පී. ආර. තපතරරද්යා.-
මද්යාලතඹේ : ආරිය මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය),
2011.- පි. xiv,246 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (165897 NL)

(387188 NA)

තප්රේමරතන, එච. එම.
සඵල දිවියකට තබද්යාදු මඟෙ : සර මඟෙ 
කුමකදපැයි විමසුමක / එච. එම. තප්රේමරතන.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 240 ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (164339 NL)
ISBN  978-955-30-0527-4 (386187 NA)

තප්රේමවරධන, බනදුල 
සකකද්යාය දිටට්ඨිය හද්යා එහි සසවභද්යාවය / බනදුල 
තප්රේමවරධන .- රද්යාජගිරිය : කරතකෘ, 2012 .-
පි. xii,106 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (176120 NL)
ISBN  978-955-54700-0-1 (393160 NA)

බුදු බව ලපැබීම / පරිවරතනය එලේ. බී. තහසරත.-
තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012.-
පි. 191 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (170387 NL)
ISBN  978-955-570-673-5 (390020 NA)

මහ රහතුන වපැඩි මඟෙ ඔසසතසස / සමපද්යාදනය 
ඉනද්රජිත සුබසසිංහ.- [තහකෝමද්යාගම?] : 
කරණද්යාරතන සහ පුත්රතයකෝ, 2012.- 
පි. [viii],49 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (171147 NL)
ISBN  978-955-9098-92-8 (390540 NA)

මද්යාරකසස, ඒ.
නපැත අන සරණද්යා - ත්මිස බුදු සරණද්යා / ඒ. 
මද්යාරකසස ; පරිවරතනය ජී. ජී. සරත ආනනද 
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .-
පි. 120 : චිත්ර ; තසම. 21
බුදදම සරණම කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178347 NL)
ISBN  978-955-30-1938-7 (394162 NA)
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මද්යාරසසිංහ, එම. එම. තජේ. 
බුදු දහම සහ බුදධද්යාගම / එම. එම. තජේ. 
මද්යාරසසිංහ.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.- පි. 228 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (172572 NL)
ISBN  978-955-671-484-5 (391464 NA)

රතනකද්යාර, ශ්රියද්යා 
මම ඔතබ පුත තවත්මි / ශ්රියද්යා රතනකද්යාර.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. ix,71 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (172380 NL)
ISBN  978-955-30-3516-5 (391391 NA)

රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර
ජීවිතයට සද්යාරන්ථකතවය ලපැබීම සඳහද්යා තබකෞදධ
විදදද්යාතමක කමතවේදය / එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර 
රතනකුමද්යාර.- ඉඹුලේතගද්යාඩ : නවණී ප්රිනටරසස 
ඇනන්ඩ් පබත්ලිෂරසස, 2012.- 
පි. xxvi,406 ;තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (166456 NL)
ISBN  978-955-0802-00-5

රතනතජකෝති හිත්මි, මගසසතපැනතන 
සත විස මද / මගසසතපැනතන රතනතජකෝති 
හිත්මි.-ගමපහ : දයද්යාවසිංශ ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 
[2012?].- පි. 80 ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172876 NL)

(391795 NA)

විජයදද්යාස, ල්පී. ටී. 
විඤසඤද්යාතණන ඔබබට / ල්පී. ටී විජයදද්යාස.- 
මහරගම : කරතකෘ, 2011.- පි. 134 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (165895 NL)
ISBN  978-955-50049-2-3 (387186 NA)

විපුලඤද්යාණ හිත්මි, අලුතගම 
අතනකෝතතත විල තනළුම තනළද්යාලද්යා : 
ද්භිකක්ෂුනට මසස මද්යාලු වපැළඳීම අකපැප ද? / 
අලුතගම විපුලඤද්යාණ හිත්මි.- තදලේතගද්යාඩ : 
මධු ප්රිනටරසස වරකසස (මුද්රණය), [2012?].- 
පි. 112 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (170240 NL)
ISBN  978-955-97786-7-7 (389782 NA)

වීරමන, ඉනද්රද්යා
දහම දපැනමට අතවපැලක / ඉනද්රද්යා වීරමන.-
තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012.- පි. 506 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 700.00 (178064 NL)
ISBN  978-955-570-708-4 (393812 NA)

වීරතසසන, ජී. වී.
එනන ත්මිගදද්යායට ත්මිතුර මද්යා සමඟින / ජී. වී.
වීරතසසන.- නිටටඹුව : කරතකෘ, 2011.-
පි. 111 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (162630 NL)
ISBN  978-955-53680-0-1

තවතතමුනි, විජයසරි
සමමද්යා සමබුදුන සමග සසිංවද්යාද / විජයසරි 
තවතතමුනි.- කළුතර උතුර : කරතකෘ, 2012.-
පි. xxxvii,624 ; තසම 22.
නූබපැ-කතබකෝක:  ර. 1500.00 (166170 NL)
ISBN  978-955-95386-4-6 (387405 NA)

ශීලසසකනධ හිත්මි, අලුතගම ශ 
අරහතමද්යාරගය තහවත පූරවභද්යාග විදරශනද්යාව /
අලුතගම ශ ශීලසසකනධ හිත්මි .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 72 : චිත්ර ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178348 NL)
ISBN  978-955-30-3785-5 (394163 NA)

සමරතකකෝන, ල්පී. ඒ. එසස. 
සයළු බුදුවර පරම සතදය අවතබකෝධ කරන 
තම කෂණය නම වූ රවන තදද්යාරටුව / ල්පී. ඒ. 
එසස. සමරතකකෝන.- තදවලතපද්යාල : කරතකෘ, 
2012. -පි. xiii,140 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171410 NL)
ISBN  978-955-54105-0-2 (390856 NA)

සමරසසිංහ, කද්යානති තහලපිට
සසතරන එතතරට / කද්යානති තහලපිට 
සමරසසිංහ.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 130 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (172568 NL)
ISBN  978-955-671-572-9 (391460 NA)

සද්යාරද්යානනද හිත්මි, කහගල 
නිතවන මග / කහගල සද්යාරද්යානනද හිත්මි.- 
හිඳගල : ජද්යාතදනතර ධමම මණේඩපය, 
2011.- පි. 155 ; තසම 21.
2600 ශ සමබුදධතව ජයනති සපැමරම 
නිත්මිතතතන ධරම දද්යානය පිණස.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(170481 NL)
ISBN  978-955-0712-00-7 (390038 NA)

සතත පිපුණ සදහම කුසුම.- තපද්යාලේගසසඕවිට : 
සකුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 104 ; තසම 20.
2600 ශ සමබුදධතව ජයනතිය.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(165185 NL)

(386797 NA)
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සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ
ජීවිතය විඳවනන තනද්යාව, විඳීමටයි / පිට්ටිදූතවේ 
සරිධමම හිත්මි.- තදහිවල : සරි සදහම ආශමය,
[2012?].- පි. 48 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (170657 NL)

(390095 NA)

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ
මනසන අතහරිනතන තකතසසද? / පිට්ටිදූතවේ 
සරිධමම හිත්මි.- තදහිවල : සරි සදහම ආශමය,
[2012?].- පි. 28 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 70.00 (170222 NL)

(389612 NA)

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ
සතද තසද්යායද්යා - 4 : අනධකද්යාරය විනිවිද උතුම 
අවතබකෝධය තදසට / පිට්ටිදූතවේ සරිධමම හිත්මි.- 
තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2012?].- 
පි. 64 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (170052 NL)
ISBN  978-955-0435-39-5 (389598 NA)

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ
සතද තසද්යායද්යා - 5 : අනධකද්යාරය විනිවිද උතුම 
අවතබකෝධය තදසට / පිට්ටිදූතවේ සරිධමම හිත්මි.- 
තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2012?].- 
පි. 64 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (170053 NL)
ISBN  978-955-0435-40-1 (389599 NA)

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ
සතද තසද්යායද්යා - 7 : අනධකද්යාරය විනිවිද උතුම 
අවතබකෝධය තදසට / පිට්ටිදූතවේ සරිධමම හිත්මි.- 
තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2012?].- 
පි. 64 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (170658 NL)
ISBN  978-955-0435-42-5 (390096 NA)

සරිසුමන හිත්මි, වතවන
ධරම සසවරය / වතවන සරිසුමන හිත්මි.- 
නතග්තගද්යාඩ : ස ල්පී ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 
[2012?].- පි. 28 ; තසම 21.- (සුපසන 
දිවිමග ; අසිංක 07)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169595 NL)

(389098 NA)

සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන 
තලද්යාවේතුර සුව තදන ඉවසම / කුකුලේපතන 
සුදසසස හිත්මි.- තපද්යාලේගසසඕවිට : සකුර තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 27 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165180 NL)

(386792 NA)

සුමනරතන හිත්මි, ගතද්යාතර
 සද්යාමද්යානද තපළ බුදධ ධරමය : උපකද්යාරක 

අතතපද්යාත / ගතද්යාතර සුමනරතන හිත්මි.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 152 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (172573 NL)
ISBN  978-955-671-557-6 (391465 NA)

තහසවද්යාපතිරණ, ආරියරතන
ගමන නිමවිය / ආරියරතන තහසවද්යාපතිරණ.- 
තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2011.- 
පි. xv,474 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(166163 NL)
ISBN  978-955-50918-1-7 (387398 NA)

294.305 - වකාරික ප්රකකාශන 

පට්ටිභද්යාන : සමබුදධතව ජයනති කලද්යාපය – 3 / 
සසිංසසකරණය බමුණුගම ශද්යානතවිමල හිත්මි.- 
තපරද්යාතදණය : තපරද්යාතදණය විශසවවිදදද්යාලයීය 
තබකෞදධ සසිංගමය, 2011.- පි. 88 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164879 NL)
ISBN  978-955-1650-01-8 (386632 NA)

විදු සයුර 2011 : කු / විදදද්යාසද්යාගර මහ පිරිතවන 
මගින වද්යාරෂිකව නිකුත කරන ලබන ශද්යාසසනය
සසිංගහය / සසිංසසකරණය නවතලේවතතත 
ඉනදසුමන හිත්මි.- රමබඩගලේල : පපැණසර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [iv],122 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164496 NL)
ISBN  978-955-53884-1-2

තවසක හඬ.- 63 ක. 2012 / සසිංසසකරණය නලසිංක
තරිනජ ප්රනද්යානදු.- තදහිවල : ශ තදවි 
ප්රිනටරසස,2012.- පි. 286 ; තසම 21.  
මපැබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (170028 NL)

(389564 NA)

294.3076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ බුදධ ධරමය : අනමද්යාන 
ප්රශසන හද්යා ආදරශ පිළිතුර 2011.- මහරගම : 
සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-පි. 120 ;තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168637 NL)

(388504 NA)

තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි
 අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ ධරමය : ප්රශසන 

පත්ර හද්යා පිළිතුර / කතසරි තකද්යාතලද්යාවල සහ 
ල්පී. තක. ගුණරතන.- තකද්යාළඹ : සුසර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 68 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (171500 NL)
ISBN  978-955-676-099-6
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ගමතග්, එසස. අයි. 
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ ධරමය : පසුගිය
ප්රශසතනකෝතතර 1997-2011 / එසස. අයි. 
ගමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .-
පි. 262 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178844 NL)
ISBN  978-955-30-3583-7 (394233 NA)

ජයතිලක, තක. 
බුදධ ධරමය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද 
තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ 
ප්රශසතනකෝතතර / තක. ජයතිලක.- සසිංතශකෝධිත 
4 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන, 2012.- පි. [viii] 122 ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171400 NL)
ISBN  978-955-21-1926-2 (390845 NA)

නද්යාරද හිත්මි
සමබුදු සරිත හද්යා බුදු දහම / නද්යාරද හිත්මි ; 
පරිවරතනය රතනද්යා තසතනවිරතන.- 
මහනවර : තබකෞදධ ප්රකද්යාශන සත්මිතිය, 2011.- 
පි. 54 : චිත්ර ; තසම 30.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (169713 NL)
ISBN  978-955-24-0372-9 (389182 NA)

නද්යාරද හිත්මි, කළුගමුතවේ 
දහම දපැනම සමග තබකෞදධ සද්යාරධරම / 
කළුගමුතවේ නද්යාරද හිත්මි.- ගතණේමුලේල : 
උදය තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.-
පි. 128 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (166829 NL)
ISBN  978-955-1866-62-7 (388036 NA)

පතිරතග්, නනදදද්යාස
බුදධ ධරමය ආදරශ හද්යා පිළිතුර : 6 තශසණය 
වද්යාර විභද්යාග අතවපැල / නනදදද්යාස පතිරතග්.-
තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 92 ; තසම 30.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169512 NL)
ISBN  978-955-661-506-7 (389986 NA)

තපතරරද්යා, අනර ස.
සමබුදු දහම : ප්රශසන – පිළිතුර / අනර ස. 
තපතරරද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .- පි. 164 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (177831 NL)
ISBN  978-955-671-574-3 (393696 NA)

බුදු දහතම පපැන විසඳුම - 05 / සමපද්යාදනය 
ඉඟුරවතතත පියනනද හිත්මි.- තකද්යාළඹ : 
සමයවරධන, 2012.- පි. vii,311 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 440.00 (171314 NL)
ISBN  978-955-570-659-9 (390743 NA)

සදහම පපැන විසඳුම : ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය / 
සමපද්යාදනය ත්මිලේටන මලවි ආරචචි.- 
ගතණේමුලේල : උදය තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 128 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (166825 NL)
ISBN  978-955-1866-71-6 (388032 NA)

294.3082 – කකාන්ස්තකාලවයෝ 

තලකෝ, බිමලද්යා චරන 
තබකෞදධ සද්යාහිතදතයේ කද්යානතද්යාතවකෝ / බිමලද්යා 
චරන තලකෝ ; පරිවරතනය එම. ඩබත්ලිවේ. සුමන
දයද්යානනද විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 114 ; තසත්මි 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (175983 NL)
ISBN  978-955-0171-80-4 (392973 NA)

294.309 – ලබපෞදධ ඉතිහකාසය හකා සලංසසකපෘතිය

ගමතග්, එසස. අයි.
ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය සහ තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය / 
එසස. අයි. ගමතග්.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012.- පි. 104 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172422 NL)
ISBN  978-955-30-3488-5 (391428 NA)

විතජේබණේඩද්යාර, චනදිම 
තබකෞදධ ශිෂස ටද්යාචද්යාරය : මූලධරම සහ 
වසිංශකන්ථද්යාව / චනදිම විතජේබණේඩද්යාර සහ 
එච. එම. තමද්යාරටුවගම.- 4 වන සසිංතශකෝධිත 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012.-
පි. [iv],324 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1990.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 485.00 (172879 NL)
ISBN  978-955-570-661-2 (391799 NA)

විමලවසිංසසූරය, අයි. බී. 
තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය : 12 වසර සඳහද්යා 
සපැකසුණු නව නිරතදශ පත්රයට අනවයි / 
අයි. බී. විමලවසිංසසූරය, ට්ටිකරි බණේඩද්යාර 
සතලකෝගම සහ ල්පී. රූපසසිංහ තපතරරද්යා .- 
තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012 .- පි. vi,210 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 330.00 (178060 NL)
ISBN  978-955-570-717-6 (393808 NA)
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294.309076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන 
අ. තපද්යා.ස. උසසස තපළ තබකෞදධ ශිෂස ටද්යාචද්යාරය / 
ත්මිලේටන මදදුමද්යාතග්.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 295 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (168730 NL)
ISBN  978-955-30-3218-8 (388566 NA)

තහටට්ටිආරචචි, ඩ. ල්පී. 
උසසස තපළ තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය : සසිංකෂිපත 
සටහන හද්යා ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය / ඩ. ල්පී. 
තහටට්ටිආරචචි.- කපුවතත : කරතකෘ, 2011.-
පි. [x],341 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (165178 NL)
ISBN  978-955-52469-2-7 (386790 NA)

294.30951 – චීනය 

ධමමතජකෝති හිත්මි, මපැදවචචිතයේ 
චීන තබකෞදධ ඉතිහද්යාසය හද්යා සමප්රදද්යාය / 
මපැදවචචිතයේ ධමමතජකෝති හිත්මි.- කළුගමුව : 
එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 215 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (172881 NL)
ISBN  978-955-0357-24-6 (391801 NA)

294.309519 – ලකකාරියකාව 

තරවත හිත්මි, තදද්යාඩමතගද්යාඩ 
තකද්යාරියද්යාන බුදුසමතයේ ඉතිහද්යාසය / 
තදද්යාඩමතගද්යාඩ තරවත හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 167 :චිත්ර ;තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (178961 NL)
ISBN  978-955-661-550-0 (394531 NA)

294.30954 – ඉන්දියකාව 

ධමමතිලක හිත්මි, පපැලපැනවතතත
ඉනදියද්යාතවේ බුදුසමතයේ ඉතිහද්යාසය / 
පපැලපැනවතතත ධමමතිලක හිත්මි .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 143 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177718 NL)
ISBN  978-955-30-3693-3 (393521 NA)

294.3095493 – ශ ලලංකකාව

පතිරණ, රණතිලක
සරිපද්යා ගමන මග ජනිතකළ උතුම පිනබිම / 
රණතිලක පතිරණ .- පරකඩුව : කරතකෘ, 
2012 .- පි. 144 : චිත්ර ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (176121 NL)

(393161 NA)

294.3097 – උතුරු ඇමරිකකාව 

ලලද්යාරතන, එසස. 
උතුර ඇමරිකද්යාතවේ තන්ථරවද්යාද බුදු දහතම 
ඉතිහද්යාසය සහ සසිංහල විහද්යාර වසිංශය / එසස. 
ලලද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. xvii,248 : චිත්ර ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (175841 NL)
ISBN  978-955-30-3688-9 (392598 NA)

294.33 – සමබන්ධස්තකා හකා ආකලේප
294.333 – ආගමික ර්විශසවකාස 

තිලකරතන, ඒ. තක.
තබකෞදධයද්යා තනද්යාමග යවන ත්මින්ථදද්යා මතවද්යාද සහ 
ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම / ඒ. තක. තිලකරතන .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- 
පි. 184 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (175592 NL)
ISBN  978-955-30-1513-6 (392559 NA)

294.33615 – ලබපෞදධ මලනයෝර්විදෙදකාව 

අමරතකකෝන, සුරසිංග
මද්යානසක සුවය : තබකෞදධ හද්යා බටහිර 
මතනකෝවිදදද්යාතමක ආකලේප / සුරසිංග 
අමරතකකෝන.- 1 වන සසිංසසකරණය.- 
තවේයනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2011.-
පි. 142 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 2003.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168655 NL)
ISBN  978-955-53735-0-0 (388549 NA)

294.33661 – වවදෙද ර්විදෙදකාව

බුලතසසිංහල, චසත 
ත්මිනිසස සරරට වපැළ  තඳන තරකෝග පිළිබඳ 
තබකෞදධ චිකතසද්යාව / චසත බුලතසසිංහල.- 
මගමුව : අකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 168 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169902 NL)
ISBN  978-955-1913-58-8 (389365 NA)

294.3367 – ලසපෞන්දෙරය

බුදුසමය හද්යා කලද්යා නිරමද්යාණ : ශද්යාසසනය සසිංගහය /
සසිංසසකරණය සමනත තහසරත.- තකද්යාළඹ :
ශ ලසිංකද්යා කලද්යා මණේඩලය, 2011.- 
පි. 344 : තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (167038 NL)
ISBN  978-955-0714-00-1
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ශිවරකෂද්යා, සුලක
තිරසර බව සඳහද්යා ප්රඥද්යාව / සුලක ශිවරකෂද්යා ; 
අනවද්යාදය තසසනක බණේඩද්යාර තකද්යාබබසෑතවල 
විසනි.- [තපැ. තනද්යා.] : හරිත නිරමද්යාණ පියස, 
[2012?].- පි. [xviii],97 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(167016 NL)

294.337 – සමකාජ ආකලේප 

අගරවද්යාලේ, ස. වී. 
තබකෞදධයද්යා හද්යා පරමවිඥද්යානද්යාරන්ථවද්යාදය / ස. වී.
අගරවද්යාලේ ;අනවද්යාදය ස. මු. ජයතිලක විසනි .-
තකද්යාළඹ : ශ ලසිංකද්යාතවේ ජද්යාතදනතර 
පරමවිඥද්යානද්යාරන්ථ සත්මිතිය, [2012?] .- 
පි. 132 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (175580 NL)
ISBN  955-4526-00-6 (392527 NA)

අතතනද්යායක, බනදුල
නූතන තබකෞදධ මතවද්යාද හද්යා මද්යානසක අරබුද / 
බනදුල අතතනද්යායක .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 272 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (174160 NL)
ISBN  978-955-553-708-7

රණසසිංහ, වසනත 
බුදු දහම පිළිබඳ ත්මින්ථදද්යා මත / වසනත 
රණසසිංහ.- පනනිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2011.-
පි. 75 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164729 NL)
ISBN  978-955-53894-0-2 (386517 NA)

විකමසසිංහ, විමලේ 
අජර පුසසතකය : සසෑම තබකෞදධතයකු විසනම 
කයවිය යුතු පරතයේෂණද්යාතමක ධරම 
ගනන්ථය / විමලේ විකමසසිංහ.- කරනතදණය : 
ශ ජනවසභ තබකෝධි ආරද්යාම නිරමද්යාසිංශ 
සසිංවරධන පදනම, 2011.- පි. 227 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (164309 NL)
ISBN  978-955-1231-03-3 (386070 NA)

විසුදධද්යානනද හිත්මි, දිඹුලේකුඹුතර 
සඳ මඬල / දිඹුලේකුඹුතර විසුදධද්යානනද හිත්මි ; 
සමපද්යාදනය අසසිංක ආට්ටිගල විසනි .- 
වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 148 ; තසම. 21
සරිකත පුවතපතත පළවූ 'පිනවත පවුල' ත්ලිපි
තපළ ඇසුරිනි
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (178977 NL)
ISBN  978-955-0716-25-8 (394552 NA)

සුවඳරතන, සරිමලේ 
නූතන සසිංහල තබකෞදධ කතද්යා / සරිමලේ 
සුවඳරතන .- ඉඹුලේතගද්යාඩ : තසනරත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 503 : චිත්ර ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (179085 NL)
ISBN  978-955-1887-37-7 (394766 NA)

294.3375 – ර්විදෙදකාව 

රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර
තබකෞදධ වචතසක විදදද්යාව : 
තගකෝලයකරණය, මද්යානසක ආතතිය සහ 
තමද්යාලය / එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර රතනකුමද්යාර.- 
ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2011.- පි. xii,115 ; 
තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165072 NL)
ISBN  978-955-51931-2-2

රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර
තබකෞදධ විදදද්යාව තලද්යාවට පහදද්යා දීම / එසස. ල්පී. 
ලසිංකද්යාපුර රතනකුමද්යාර.- ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ,
2011.- පි. x,67 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 135.00 (165067 NL)
ISBN  978-955-51931-1-5

විකමසසිංහ, චනද්රද්යා
අභදද්යාවකද්යාශය සහ අමරණීය ජීවිතය / චනද්රද්යා 
විකමසසිංහ සහ දයිසද්යාකු ඉකදද්යා ; පරිවරතනය 
සසලේ රද්රිගු විසනි .- පද්යාදුකක : පවන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 256 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 310.00 (176140 NL)
ISBN  978-955-8029-64-0 (393180 NA)

294.3377 – පරිසරය

ජයසුනදර, උඩුගම එසස. 
බුදු දහමයි පරිසරයයි / උඩුගම එසස. 
ජයසුනදර.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.-පි. x,71 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (166116 NL)
ISBN  978-955-30-3207-2 (387294 NA)

294.34 - ධරමය සහ වත්පිළිලවත්

අමරවසිංස හිත්මි, දිත්මියද්යාතවේ
සතතිසස තබකෝධි පද්යාකෂික ධරම තදශනද්යා / 
දිත්මියද්යාතවේ අමරවසිංස හිත්මි.- මද්යාලතබ : 
අතශකෝකද්යාරද්යාම කද්යාරය සද්යාධන සත්මිතිය, 2012.

1 තව. .- පි. 312 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169842 NL)

(389294 NA)
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අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන 
තයකෝනිතසකෝ මනසකද්යාරය/ නද්යාඋයතන 
අරියධමම හිත්මි ; සසිංසසකරණය තමද්යාරගලේතලේ 
සුමනතයකෝගී හිත්මි විසනි.- මද්යාතර : නීම 
මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), [2012?].- පි. [vi],28 ; 
තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (174724 NL)

(392397 NA)

අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන 
ධරම තදශනද්යා : අසිංක 01 / නද්යාඋයතන 
අරියධමම හිත්මි ; සසිංසසකරණය කහතගද්යාලේතලේ 
තසකෝමවසිංස හිත්මි සහ ලග්ගල කළදද්යාණවසිංස 
හිත්මි විසනි.- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා 
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2012.- පි. ix,494  ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ (172246 NL)

(391349 NA)

ආරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන
මහතඵල ලපැබීමට නම තමතසස දන පිසිංකම 
කළ යුතුය / නද්යාඋයතන ආරියධමම හිත්මි ; 
සසිංසසකරණය තමද්යාරතගද්යාලේතලේ සුමනතයකෝගී 
හිත්මි.- මද්යාතර : නීට ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 
[2012?].- පි. 29 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169127 NL)

(388864 NA)

අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන 
තයකෝනිතසකෝ මනසකද්යාරය/ නද්යාඋයතන 
අරියධමම හිත්මි ; සසිංසසකරණය තමද්යාරගලේතලේ 
සුමනතයකෝගී හිත්මි විසනි.- මද්යාතර : නීම 
මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), [2012?].- පි. [vi],28 ; 
තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (174724 NL)

(392397 NA)

උතුම වූ නිවන : චතුරද්යාරය සතදය / සමපද්යාදනය 
තමතදරිපිට්ටිතයේ තකකෝත්ලිත හිත්මි.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.

1 තව. .- පි. 56 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (170295 NL)
ISBN  978-955-30-3475-5 (389881 NA)

උතුම වූ නිවන : මසිංගල සූත්ර විවරණ වරණනද්යා  / 
සමපද්යාදනය තමතදරිපිට්ටිතයේ තකකෝත්ලිත හිත්මි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.

2 තව. .- පි. 72 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170296 NL)
ISBN  978-955-30-3476-2 (389882 NA)

උපද්යාත්ලි හිත්මි, පිටවල 
පුන තපකෝදද්යා දහම සසල / පිටවල උපද්යාත්ලි හිත්මි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. xiii,176 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (170305 NL)
ISBN  978-955-30-3474-8 (389891 NA)

කසිංකද්යානමතග්, සමන 
අවදිවනන දුක නිවනන / සමන 
කසිංකද්යානමතග්.- කළුතර : වන ටු වන 
(මුද්රණය), 2012.- පි. 100 ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (170266 NL)
ISBN  978-955-0920-03-7 (389815 NA)

කසිංකද්යානමතග්, සමන
සද්යාදු චරයද්යාව නම වූ බ්රහසම විහද්යාර / සමන 
කසිංකද්යානමතග්.- කළුතර : වන ටු වන 
(මුද්රණය), 2012.- පි. iv,44 ; තසම 19.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (170267 NL)
ISBN  978-955-0920-04-4 (389816 NA)

ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත 
නිවන දකන නවන දහය : ගිරිමද්යානනද සූත්රය 
(පළමු තකද්යාටස) / උපුලේ නිශද්යානත  ගමතග්.-
මහනවර : නිලේලඹ භද්යාවනද්යා මධදසසන්ථද්යානය,
2012.- පි. 385 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169839 NL)
ISBN  978-955-53865-1-7 (389291 NA)

ගපැමුණුපුර ධරමතදශනද්යා : සූත්ර පිටකය 
දීඝනිකද්යාය- සලකඛනධවග්ග / සසිංසසකරණය 
ජමබුගහපිට්ටිතයේ ධමමද්යාතලකෝක හිත්මි.- 
පුසසතකද්යාල සසිංවරධන හද්යා ධරම ගනන්ථ 
සසිංරකෂණ පදනම, 2012.- පි. xlvii,349 ; 
තසම 22.- (අතිපූජද උඩවතතපිට්ටිතයේ ශ 
පඤසඤද්යාතලකෝක මද්යා හිත්මි අනසසමරණ 
ධරමපුසසතක මද්යාලද්යාව ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (171309 NL)
ISBN  978-955-54425-0-3 (390738 NA)

ජයවරධන, ආරියදද්යාස
සලේ සමද්යාදන වී කවේ බණ කතද්යා / ආරියදද්යාස 
ජයවරධන.- අකුරැසසස : ආරියසරි ප්රිනටරසස 
(මුද්රණය), 2010.-  පි. 83 ; තසත්මි 20.
කබපැ-තබකෝක :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (NL 165513)

(NA 386874)

ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි
උතතරීතර බ්රහසමවිහද්යාර ගුණ සතර / 
ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි ; පරිවරතනය එන. ටී. 
එසස. ඒ. තසසනද්යාධීර විසනි.- මහනවර : තබකෞදධ
ගනන්ථප්රකද්යාශන සත්මිතිය, 2012.- 
පි. vi,36 ; තසම 19.- (දමසක ප්රකද්යාශන ; 
අසිංක 244)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 75.00 (169142 NL)
ISBN  978-955-24-0381-1 (388955 NA)
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ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ 
අකද්යාත්ලික මුනි දහම / කරිබතතගද්යාඩ 
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි.- තපද්යාලේගහතවල : 
මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 198 ; 
තසම 21.- (චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම 
තදශනද්යා ; අසිංක 72) 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166469 NL)
ISBN  978-955-0614-94-3 (387525 NA)

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
නතමකෝ බුදධද්යාය : සජීවී සදහම කතිකද්යාවත / 
කරිබතතගද්යාඩ ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : 
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .- පි. 143 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (178943 NL)
ISBN  978-955-686-069-6 (394576 NA)

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ 
පිතනන පිරණු තසද්යාඳුර ජීවිතයක / 
කරිබතතගද්යාඩ ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි.- 
තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 209 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174301 NL)
ISBN  978-955-687-003-9 (392204 NA)

ඥද්යාණද්යාතලකෝක හිත්මි, පනනල
යුගද්යාසන කවිබණ / පනනල ඥද්යාණද්යාතලකෝක 
හිත්මි.- වපැලේලමපිට්ටිය : ශ නවතලකෝක විහද්යාරය,
[2012?].- පි. 180 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (170061 NL)
ISBN  978-955-51878-2-4 (389607 NA)

තදවතද්යා - තදව පුත්ර සසිංයුතතතයේ : ත්මිණමුතු 
100 ක.- බණේඩද්යාරගම : ජනතද්යා ප්රගති 
පුසසතකද්යාලය, 2012.- පි. xvii,125 ; තසම 14.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(172550 NL)
ISBN  978-955-0962-00-6 (391440 NA)

ධමමදිනන හිත්මි
සද්යාධු මද්යාරගය තහවත ජීවන මද්යාරගය / 
ධමමදිනන හිත්මි ; සසිංසසකරණය කුඹලේතගද්යාඩ 
ධමමද්යාතලකෝක හිත්මි විසනි .- තකද්යාළඹ : 
සමයවරධන, 2012 .- පි. x,238 ; තසම 21
1 වන මුද්රණය 1878.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (172884 NL)
ISBN  978-955-570-668-1 (391804 NA)

ධමමරතන හිත්මි, ඉඳුරද්යාගද්යාතර
ධමමසසසවණකද්යාතලකෝ අයසිං භදනතද්යා / 
ඉඳුරද්යාගද්යාතර ධමමරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : 
සමයවරධන, 2012 .- පි. ix,126 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (176305 NL)
ISBN  978-955-570-713-8 (393189 NA)

ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස 
නිකපැලලේ සතුවිත්ලි / ත්මිරිසසතසස ධමත්මික හිත්මි.- 
බතතරමුලේල : සරි සුදසසසනද්යාරද්යාම සදහම 
තසනසුන, 2012.- පි. 60 ; තසම 22.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (170485 NL)

(390042 NA)

ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස
තසද්යාදුර දපැකම : සමමද්යා දිටට්ඨි සූත්රය සහ බද්යාල 
පණේඩිත සරිත / ත්මිරිසසතසස ධමත්මික හිත්මි.- 
මද්යාලතබ : පියසරි මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), 
[2012?].- පි. 44 ; තසම 22.- (නිවන 
අවතබකෝධය පිණස ධරම තදශනද්යා මද්යාලද්යාව ; 
අසිංක 30)
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (170648 NL)

(390044 NA)

බලන කඩතුරද්යා හපැර දසෑතසස - 01 / සසිංසසකරණය 
තසකෝමසරි වනිගතසසකර.- අහසිංගම : සතදද්යා 
පබත්ලිෂරසස, 2012.- පි. [vi],170, තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (172089 NL)

(391141 NA)

මරිගම, බී. තහසරත
තසකෝදමු සත /බී. තහසරත මරිගම.-[තපැ. තනද්යා.]:
කරතකෘ, 2012.- පි. 68 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172713 NL)
ISBN  978-955-52779-0-7

වමන මූරති හිත්මි, උයනතගද්යාඩ 
දපැතවන සතට සමද්යාධි සුවය / උයනතගද්යාඩ 
වමන මූරති හිත්මි.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 
2012.- පි. 48 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (170381 NL)
ISBN  978-955-570-687-2 (390014 NA)

විතජේසසිංහ, විමලේ 
තතවන ඇස : ත්මිනිසස දිවියට නව දපැකමක / 
විමලේ විතජේසසිංහ.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 104 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (172424 NL)
ISBN  978-955-30-3491-5 (391430 NA)

විතද්යානතග්, මහිනද තක.
සපැපත / මහිනද තක. විතද්යානතග්.- මද්යාලතබ :
කරතකෘ, 2012.- පි. viii,46 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (170647 NL)
ISBN  978-955-54205-0-1 (390043 NA)

විපුලඤද්යාණ හිත්මි, අලුතගම 
ගඟෙ යනතන තකද්යාතහද ගලද්යා / අලුතගම 
විපුලඤද්යාණ හිත්මි.- මහරගම : සකුරද්යා ප්රිනටරසස
(මුද්රණය),  [2012?].- පි. 126 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (172716 NL)
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තවතතමුණ, විජයසරි
සමමද්යා සමබුදුන සමග සසිංවද්යාද / විජයසරි 
තවතතමුණ.- කළුතර : කරතකෘ, 2012.-
පි. xxxvii,624 ; තසම 22.
නූබපැ-කතබකෝක:  ර. 1500.00 (171450 NL)
ISBN  978-955-95386-4-6

ශ කලදද්යාණ දුරතු ධරම තදශනද්යා  : අසිංක 6 / 
සසිංසසකරණය රනදිත්ලිගම මහිනද හිත්මි .-
කපැලණය : ශ්රි කලදද්යාණ රද්යාජමහද්යා විහද්යාරය, 
2012 .- පි. xxii,309 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(175583 NL)
ISBN  978-955-0428-02-1 (392534 NA)

ශ ගුණද්යානනද සසවරණජයනති ධරම තදශනද්යා 3 / 
සසිංසසකරණය හග්ගමුතවේ සරි රතනද්යාලසිංකද්යාර 
හිත්මි.- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. [iv],44 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (173133 NL)
ISBN  978-955-683-044-6

සසන්ථද්යාපනී : සල තතජද්යානභද්යාවය සල තතජස 
තුනවන තකද්යාටස.- අනරද්යාධපුරය : පුනද භූත්මි 
සඳහම තසසවද්යාව, 2012.- පි. xxiv,212 ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (172727 NL)
ISBN  978-955-0922-00-0

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ 
බිය තනද්යාවීමට : ධජග්ග සූත්රය පිළිබඳ 
විමසුම / පිට්ටිදූතවේ සරිධමම හිත්මි.- තදහිවල : 
සරි සඳහම ආශමය, [2012?].- පි. 32 ; 
තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 70.00 (174297 NL)

(392200 NA)

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ 
මගඵල ලපැබූතවකෝ තනද්යාසඟෙවද්යා කයති : සුසම 
සූත්රතයේ සපැබසෑ අරත / පිට්ටිදූතවේ සරිධමම හිත්මි.- 
තදහිවල : සරි සඳහම ආශමය, [2012?].-
පි. 32 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (174296 NL)

(392199 NA)

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ
තසකෝතද්යාපනන වීම : සසර දුතකන නිදහසස වන
මද්යාවත / පිට්ටිදූතවේ සරිධමම හිත්මි.- තදහිවල : 
සරි සදහම ආශමය, [2012?].-
පි. 64 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (170057 NL)
ISBN  978-955-0435-52-4 (389603 NA)

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ
තසකෝතද්යාපනන වීම 2 : සසර දුතකන නිදහසස 
වන මද්යාවත /පිට්ටිදූතවේ සරිධමම හිත්මි.-තදහිවල :
සරි සදහම ආශමය, [2012?].- 
පි. 64 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (170058 NL)
ISBN  978-955-0435-53-1 (389604 NA)

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ
තසකෝතද්යාපනන වීම 3 : සතදවද්යාදී බව සසර දුක
නිවද්යා දමයි / පිට්ටිදූතවේ සරිධමම හිත්මි.-තදහිවල :
සරි සදහම ආශමය, [2012?].- 
පි. 64 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (170059 NL)
ISBN  978-955-0435-54-8 (389605 NA)

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ
තසකෝතද්යාපනන වීම 4 : සතදවද්යාදී බව නිවනට 
මද්යාවතයි / පිට්ටිදූතවේ සරිධමම හිත්මි.- තදහිවල : 
සරි සදහම ආශමය, [2012?].- 
පි. 64 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (170060 NL)

(389606 NA)

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ 
තසකෝතද්යාපනනවීම – 6 : තහසතුඵල ධරම 
ගතවේෂණය / පිට්ටිදූතවේ සරිධමම හිත්මි.- 
තදහිවල : සරි සඳහම ආශමය, [2012?].-
පි. 64 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (174298 NL)
ISBN  978-955-0435-78-4 (392201 NA)

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ 
තසකෝතද්යාපනනවීම – 7 : සත තදස ගපැඹුරට 
බපැලම / පිට්ටිදූතවේ සරිධමම හිත්මි.- තදහිවල : 
සරි සඳහම ආශමය, [2012?].-
පි. 60 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (174299 NL)
ISBN  978-955-0435-79-1 (392202 NA)

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ 
තසකෝතද්යාපනනවීම – 8 : මනසන සද්යාමප්රදද්යායක 
රද්යාමු බපැහපැර කරීම / පිට්ටිදූතවේ සරිධමම හිත්මි.-
තදහිවල : සරි සඳහම ආශමය, [2012?].-
පි. 64 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (174300 NL)
ISBN  978-955-0435-80-7 (392203 NA)

සරි රතනද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, හග්ගමුතවේ
ශ ගුණද්යානනද සසවරණජයනති ධරම 
තදශනද්යා 3 / හග්ගමුතවේ සරි රතනද්යාලසිංකද්යාර 
හිත්මි.-තකද්යාළඹ : රතන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. [iv],44 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (170932 NL)
ISBN  978-955-683-044-6 (390342 NA)
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සරි සමනතභද්ර හිත්මි
කයවීමට තනද්යාව පුරදු කරීමට : කරණීය 
තමතත සූත්රතයේ සපැබසෑ අරත / සරි සමනතභද්ර
හිත්මි.- තදහිවල :සරි සදහම ආශමය,[2012?].-
පි. 32 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (171328 NL)
ISBN  978-955-0435-60-9 (390770 NA)

සරිසවල හිත්මි, බලපිට්ටිතයේ 
වපැත්ලිතතද්යාට ධරම තදශනද්යා / බලපිට්ටිතයේ 
සරිසවල හිත්මි.- බලපිට්ටිය : කරතකෘ, 2011.- 
පි. xiii,80 ; තසම 21.
2600 සමබුදධතව ජයනති සයක ධරම 
තදශනද්යා මද්යාලද්යාතවේ තදවන තවළුම.
මපැබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (164716 NL)
ISBN  978-955-97111-3-1 (386504 NA)

සරිසවල හිත්මි, බලපිට්ටිතයේ 
වපැත්ලිතතද්යාට ධරම තදශනද්යා - 3 : 2600 
සමබුදධතව ජයනතිය සයක ධරම 
තදශනමද්යාලද්යාතවේ තතවන තවළුම / බලපිට්ටිතයේ 
සරිසවල හිත්මි.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.- 
පි. xii,52 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173100 NL)
ISBN  978-955-97111-3-1 (391996 NA)

සල සමපදද්යා / සමපද්යාදනය රනිසසවල සුනනද හිත්මි.-
තමද්යාරටුව : මතහසෂද්යා මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), 
[2012?].- පි. 32 ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (170050 NL)

(389592 NA)

සුගතරතන හිත්මි, කහතපද්යාළ
තම තමද්යාතහද්යාත / කහතපද්යාළ සුගතරතන හිත්මි.-
තදහිවල : ශතදවි (මුද්රණය), 2012.-
පි. 11 ; තසම 18.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (170685 NL)

(390130 NA)

සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන 
දපැනතගන පිදිය යුතු කට්ඨින චීවරය /
කුකුලේපතන සුදසසස හිත්මි.- තපද්යාලේගසසඕවිට : 
සකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 
[2011?].- පි. 32 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (165219 NL)

(386770 NA)

සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම 
නිවන මග විවර තකතරන සදධරම තදශනද්යා :

 2 වන තවළුම / පද්යාතතගම සුමනරතන හිත්මි .- 
ගතණේමුලේල : ආනනද තබකෝධි ධරමද්යායතනය, 
2012 .- පි. 144 : තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178246 NL)

(393315 NA)

සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම 
සසරින නිකමම /පද්යාතතගම සුමනරතන හිත්මි.-
ගතණේමුලේල : ආනනද තබකෝධි ධරමද්යායතනය,
2012.- පි. 144 ; තසම 22.- (නිවන මග විවර
තකතරන සදධරම තදශනද්යා ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166802 NL)

(387969 NA)

තසකෝද්භිත හිත්මි, මද්යාඳුළුවද්යාතවේ 
මද්යාදුළුවද්යාතවේ තසකෝද්භිත හිත්මියනතග් ධරම 
තදශනද්යා : පළමු තවළුම /මද්යාඳුළුවද්යාතවේ තසකෝද්භිත
හිත්මි ; සසිංසසකරණය සමසසත ලසිංකද්යා අමදදප 
තරණ සසිංවිධද්යානය .- 2 වන මුද්රණය .- 
[තහද්යාරණ] : සමුද්ර තවතතසසිංහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 248 ; තසම. 21 
1 වන මුද්රණය 2012
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174514 NL)
ISBN  978-955-0600-17-1

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ 
බුදධද්යානසසසති ධර්ම තදශනය අරහසිං ගුණය / 
කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංස හිත්මි.- 
අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2011.- පි. vi,46 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (166164 NL)

(387399 NA)

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ 
බුදතධකෝ ගුණය : බුදුගුණ භද්යාවනද්යා ධරම 
තදශනය / කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංස හිත්මි .-
අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2012 .- පි. 48 ; තසම 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල  තනද්යාදපැකතවේ (175856 NL)

(392614 NA)

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ 
බුදුගුණ ධර්ම තදශනය විජේජද්යාචරණ සමපනන 
ගුණය / කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංස හිත්මි.- 
අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2011.- පි. v,38 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (166165 NL)

(387400 NA)
තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ 

බුදුගුණ භද්යාවනද්යා ධර්ම තදශනය සතන්ථද්යා තදව 
මනසසසද්යානසිං බුදුගුණය / කහතගද්යාලේතලේ 
තසකෝමවසිංස හිත්මි.- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා 
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2011.- 
පි. iv,68 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (166168 NL)

(387403 NA)
තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ 

බුදුගුණ භද්යාවනද්යා ධර්ම තදශනය සමමද්යා 
සමබුදධ ගුණය /කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංස 
හිත්මි.- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස 
(මුද්රණය),2011.- පි. v,42 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (166166 NL)

(387401 NA)
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තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ 
බුදුගුණ ධරම තදශනය සුගතතකෝ ගුණය / 
කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංස හිත්මි.- 
අමබලනතගද්යාඩ : ගලේදූව ආරණද 
තසසනද්යාසනය, 2011.- පි. iv,48 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (167404 NL)

(388204 NA)

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ 
තලකෝකවිදු බුදුගුණ තදශනය / කහතගද්යාලේතලේ 
තසකෝමවසිංස හිත්මි.- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා 
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2011.- 
පි. iii,39 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (166169 NL)

(387404 NA)

තහටට්ටිආරචචි, ධරමතසසන
ගිහි දිවිතයේ දහම මග / ධරමතසසන 
තහටට්ටිආරචචි.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 448 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 575.00 (170815 NL)
ISBN  978-955-671-528-6 (390186 NA)

තහසමපද්යාල, නීරසිංගද්යා නදීශද්යානි 
සසර / නීරසිංගද්යා නදීශද්යානි තහසමපද්යාල.- මතුගම :
කරතකෘ, 2011.- පි. 119 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(165269 NL)

(386775 NA)

294.34211 – ලදෙර්විලයයෝ

තසසනද්යානද්යායක, විකම 
බුදු සමය තුළ තදව සසිංකලේපය හද්යා බුදු සරිතත
විමරශනීය තපැන / විකම තසසනද්යානද්යායක.- 
අලවතුතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 52 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169707 NL)
ISBN  978-955-54123-0-8 (389176 NA)

294.34216 – යකෂලයයෝ

ධමමසරි හිත්මි, කනදරපසිංගුතවේ
බුදුසමතයේ එන යකෂතයකෝ / කනදරපසිංගුතවේ
ධමමසරි හිත්මි.- තමද්යාණරද්යාගල : සරි පියරතන 
පිරිතවණ, 2012.- පි. [iv],96 ; තසම 20. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (167977 NL)
ISBN  978-955-0912-00-1 (385465 NA)

294.3422 – කරමය 

අතබතසසකර, වරණ 
කළ කම පල තදන හපැට්ටි / වරණ 
අතබතසසකර .- ජද්යාඇල : සමනති තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 55 ; තසම 22
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (173636 NL)
ISBN  978-955-0084-25-8

කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති
කරමය /ආරය කීරති කුමද්යාරතසසන.- තදහිවල :
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.-
පි. 110 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(170695 NL)
ISBN  978-955-6633-77-1 (390140 NA)

සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන
කරමය අද්භිබවද්යා යන මතහසශද්යාකද බව / 
කුකුලේපතන සුදසසස හිත්මි.- තපද්යාලේගසසඕවිට : 
සකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ(මුද්රණය), 2011.-
පි. 32 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 575.00 (165266 NL)

(386772 NA)

294.34237 – පුනරභවය

ඤද්යාණසහ හිත්මි, තහසනපිටතගදර
ආතමවද්යාදය සහ පට්ටිචච සමුපපනන වද්යාදය : 
අනතරද්යා භව වද්යාදය/තහසනපිටතගදර ඤද්යාණසහ
හිත්මි සහ දමුණුමසෑතයේ  ශ ඤද්යාණරතන හිත්මි ; 
සසිංසසකරණය ඇත්ලිතකවල සලද්යානනද හිත්මි.- 
නව මුද්රණය.- බතතරමුලේල : සමර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 87 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර.200.00 (163446 NL)
ISBN  978-955-1311-56-8

බ්රහසමවසිංතසකෝ, අජද්යාන
මරණතයන පසුව අපට සදුවනතන කුමකද? 
හද්යා නපැවත ඉපදීම පිළිබඳ තවත තදශන / 
අජද්යාන බ්රහසමවසිංතසකෝ ; පරිවරතනය සමරසසිංහ 
ගුණතසසකර විසනි.- නතග්තගද්යාඩ : සුතනර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 128 ; තසම 21.- 
(සනද්යාතසන සුදු හද්යාමුදුරතවකෝ තපද්යාත තපළ ; 
අසිංක 05)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 185.00 (169126 NL)
ISBN  978-955-0079-24-7 (388857 NA)
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294.3431 – ලරයෝග සුවකිරීම 

ගුණසසිංහ, ආනනද
ශද්යානතිකරම, තරකෝග වව්යූපශමන විධි හද්යා බුදු 
සමය / ආනනද ගුණසසිංහ.- 
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.- 
පි. xviii,174 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (170666 NL)
ISBN  978-955-54152-0-0 (390141 NA)

තප්රේමතිලක, වජිර ලසනත
පිරිත සජේජද්යායනතයේ විදදද්යාතමක පදනම : 
පිරිත පපැන ආශ්රිත විමසුමක / වජිර ලසනත 
තප්රේමතිලක.-තකද්යාළඹ :මද්යානවවසිංශ 
සසිංගීතවිදදද්යා අධදයනද්යාසිංශය,2012.-පි. x,100 ;
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (167371 NL)
ISBN  978-955-0925-00-1 (388119 NA)

294.3435 - පූජදසසන්ථකාන 

සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන
නිවනට මඟෙ සදන සසථුප / කුකුලේපතන 
සුදසසස හිත්මි.- තපද්යාලේගසසඕවිට : සකුර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 2011.- පි. 27 ; 
තසම 21.
කබපැ-තබකෝක :  තනද්යාත්මිතලේ (NL 165270)

(NA 386776)

294.34350288 – නණ්ඩත්තුව සහ අලුත්වලැඩියකාව 

ජයවීර, තජේ. ඒ. එන. තක. 
මකුතලේතපැනන රජමහද්යා විහද්යාරය 
සසිංරකෂණය / තජේ. ඒ. එන. තක. ජයවීර, 
ඩයසස වගද්යාචචි සහ නිමලේ ඇතුලේගම.- 
මහනවර : මධදම සසිංසසකකෘතික අරමුදල, 
2012.- පි. viii,84 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169955 NL)
ISBN  978-955-613-251-9 (389528 NA)

මසිංගලසරි, මහද්යානද්යාම 
සනිගම කුසුමද්යාරද්යාම වරණනද්යාව -2 / මහද්යානද්යාම 
මසිංගලසරි.-  ගද්යාලේල : අභය ඔෆසතසට 
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2012.- 
පි. v,59 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168859 NL)
ISBN  978-955-53876-0-6

සුමනතිසසස හිත්මි, ගින්ඩ්ඩව 
තසලේලද්යාවත්ලි රජමහ විහද්යාරතයේ 
ඓතිහද්යාසකතවය / ගින්ඩ්ඩව සුමනතිසසස හිත්මි.- 
තකද්යාළඹ : මධදම සසිංසසකකෘතික අරමුදල, 
[2012?].- පි. 56 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169957 NL)
ISBN  978-955-613-234-2 (389530 NA)

294.34350954 – ඉන්දින්දියකාව 

විතජේතුසිංග, සරිසමන
දඹදිව සවේ මහපුදබිම / සරිසමන විතජේතුසිංග.-
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2011.-
පි. 135 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164872 NL)
ISBN  978-955-0256-03-7 (386546 NA)

වීරතකකෝන, තසකෝමරතන
දඹදිව පුණදභුත්මි වනදනද්යා / තසකෝමරතන 
වීරතකකෝන.- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2011.- පි. xii,76 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 120.00 (NL 164910)
ISBN   978-955-0167-28-9 (NA 386692)

294.3435095493 – ශ ලලංකකාව 

තකද්යාඩිතුවකකු, විලේසන 
ශ ලසිංකද්යාතවේ බුදධ භූත්මි ඓතිහද්යාසක විසසතර / 
විලේසන තකද්යාඩිතුවකකු.- මද්යාතර : කරතකෘ, 
2012.- පි. vi,93 ; තසම 19.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172721 NL)
ISBN  978-955-53072-1-5

තගකෝතම තතපකෝවනය පනසස වසරක පියසටහන :
1962-2012 / සසිංසසකරණය තතපකෝවනතයේ 
දත්මිත හිත්මි සහ නත්මිනද තපතරරද්යා .- 
කළපළුවද්යාව : මද්යාතික මද්යාතද්යා සත්මිතිය, 2012 .- 
පි. 44 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(177802 NL)

(393650 NA)

ඤද්යාණදීප හිත්මි, ගත්ලිගමුතවේ 
රවනවපැත්ලි මහද්යා සසෑය / ගත්ලිගමුතවේ ඤද්යාණදීප 
හිත්මි.- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 72 ; තසම. 22 
1 වන මුද්රණය 2011.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (177863 NL)
ISBN  978-955-661-542-5 (393750 NA)
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දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී. 
සසිංහල තවතහර විහද්යාර / තජේ. බී. දිසද්යානද්යායක.-
නපැවත මුද්රණය.- [නතග්තගද්යාඩ?] : සුත්මිත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. xxiii,127 ; 
තසම 21 .- (තුමපත රටද්යා ; අසිංක 1)
1 වන මුද්රණය 1988.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (176087 NL)
ISBN  978-955-696-000-6 (393094 NA)

තදවද්යානනද හිත්මි, රතනපුර
ඓතිහද්යාසක පද්යාසද්යාණ පබබත රජමහද්යා 
විහද්යාරතයේ පුවත / රතනපුර තදවද්යානනද හිත්මි .-
[ත්රිකුණද්යාමලය] : කරතකෘ, [20--?] .- පි. 16 : 
චිත්ර ; තසම 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (175469 NL)

(392123 NA)

තබනතර පද්යාරශවීය විහද්යාර නද්යාමද්යාවත්ලිය / 
සමපද්යාදනය තදදියවල තිලකසරි හිත්මි සහ 
තනළුතවේ සුමනවසිංශ හිත්මි .- කළුතර දකුණ : 
නිවේ ශමතී  ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2011 .- 
පි. [vi],62 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල  තනද්යාදපැකතවේ(175867 NL)

(392637 NA)

තබනරගම, රණසසිංහ
කළුතර පපැරණ තබකෞදධ සදධසසන්ථද්යාන/ 
රණසසිංහ තබනරගම .- කළුතර : කරතකෘ, 
[2011?] .-පි. xiii,146 : චිත්ර ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175869 NL)
ISBN  978-955-567-000-5 (392639 NA)

රැළපනද්යාව, මහිනද 
තසිංතිරිමතලේ / මහිනද රැළපනද්යාව.-
2 වන මුද්රණය.- බතතරමුලේල : දරශන 
මද්යාරකට්ටින එනටරප්රයිසසස, 2012.- 
පි. 20 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172083 NL)
ISBN  978-955-9433-23-1 (391135 NA)

විජයවරධන, කුසුමසරි 
සරිලක දළදද්යා මද්යාත්ලිගද්යා / කුසුමසරි 
විජයවරධන.- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 
2012.- පි. 240 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173083 NL)
ISBN  978-955-551-929-8

විදද්යානපතිරණ, ගයද්යාන චද්යානක 
ජය ශ මහද්යා තබකෝධි වරණනද්යාව / ගයද්යාන 
චද්යානක විදද්යානපතිරණ .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ 
ජයතකද්යාඩි, 2011 .- පි. 368 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (179000 NL)
ISBN  978-955-551-967-0 (394580 NA)

තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම. 
සපුගසසකනද පුරද්යාණ රද්යාජ මහද්යා විහද්යාර වසිංශය : 
ගතලේ පනසල / ල්පී. ඇම. තසසනද්යාරතන .-
කපැලණය : කරතකෘ, 2012 .- පි. 238 : චිත්ර, 
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (179131 NL)
ISBN  978-955-54391-0-7 (394800 NA)

තහසරත, යමුනද්යා වසනතද්යා කුමද්යාරිහද්යාත්මි 
කසෑගලු විහද්යාර විතති : තතකෝරද්යාගත ඓතිහද්යාසක
විහද්යාරසසන්ථද්යාන කහිපයක පිළිබඳ සදුතකතරන 
පුරද්යාවිදදද්යාතමක හද්යා වද්යාසසතුවිදදද්යාතමක 
විමරශනයක / යමුනද්යා වසනතද්යා කුමද්යාරිහද්යාත්මි 
තහසරත .- මුදුනතගද්යාඩ : තරසිංග ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 140 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (179089 NL)
ISBN  978-955-657-191-7 (394770 NA)
අ. වි. 930.1095493

294.3438 – උත්සව 

සවල හිත්මි, තගකෝණතදණතයේ 
තපද්යාතහද්යාය විතති / තගකෝණතදණතයේ සවල 
හිත්මි.- හුණුපිට්ටිය : කරතකෘ, 2012.- පි. 312 ; 
තසත්මි 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (169746 NL)
ISBN  978-955-51926-8-2 (389193 NA)

294.3442 – ලබපෞදධ පලැවලැත්ම 

ඤද්යාණරතන හිත්මි, නගතගද්යාලේතලේ 
නිවන දපැකීමට තයද්යාදද්යාගත හපැක තපද්යාතහද්යාය 
දිනය / නගතගද්යාලේතලේ ඤද්යාණරතන හිත්මි.- 
කපැලණය : සරණ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 24 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(165190 NL)

(386806 NA)

294.34433 – වන්දෙනකා ග්රන්න්ථ

අටවිස බුදධ විසසතරය සහිත මහද්යා තබකෝධි පූජද්යාව / 
සමපද්යාදනය සමන කසිංකද්යානමතග්.- කළුතර :
වන ටු වන (මුද්රණය), 2011.- 
පි. iv,96 ; තසම 19.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (171297 NL)

(390715 NA)
ජිනවසිංස හිත්මි, හියදල 

බුදධ වනදනද්යාව සහ තබකෝධි පූජද්යාව / හියදල 
ජිනවසිංස හිත්මි සහ තුසිංතදණතයේ ජිනද්යාලසිංකද්යාර 
හිත්මි.- ජමබුගහපිට්ටිය : කරතකෘ, 2012.- 
පි. v,48 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (172738 NL)
ISBN  978-955-52936-1-7 
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තිසරණ වනදනද්යාගද්යාන්ථද්යා.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන, 2012.- පි. 111 : චිත්ර ; තසම 14.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170663 NL)
ISBN  978-955-21-2050-3 (390108 NA)

2600 ශ සමබුදධතව ජයනතිය තවනතවන 
පිරිනපැතමන තිළිණයක : ආනනද විදදද්යාලය, 
තකද්යාළඹ 10 .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
[2012?] .- පි. viii,40 ; තසම 22
කබපැ-තබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (175596 NL)

(392563 NA)

නිස තලස නමදිමු මුනිඳු බපැතිතයන .- කළුතර :
නිවේ ශමතී ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2011 .-
පි. [viii],64 ; තසම 21
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (175868 NL)

(392638 NA)

තදද්යාතලද්යාව සපැනසුමට තහසතුවන තතරවන 
වනදනද්යාව සහ තසත පිරිත / සසිංසසකරණය 
තමද්යාරතගද්යාලේතලේ සුමනතයකෝගී හිත්මි.- 
පුහුලේවපැලේල : ශ තරකෝහණ තයකෝගද්යාශමය, 
[2012?].- පි. 70 ; තසම 14.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (169129 NL)

(388866 NA)

පිරිත තදශනද්යා හද්යා වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා : සසිංහල තතරම
සහිත / සසිංසසකරණය එසස. ගුණතසසන 
රණවක.-තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 120 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168788 NL)
ISBN  978-955-661-469-5 (388687 NA)

පුසිංචි අපිත බුදුන වඳිනනයි / සමපද්යාදනය 
මලේකද්යානති ගුණරතන.- තකද්යාළඹ : රතන 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 40;තසම 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (172811 NL)
ISBN  978-955-683-070-5 (391616 NA)

බුදධ තබකෝධි වනදනද්යා / සමපද්යාදනය මද්යාපලගම  
තමතතතදය හිත්මි.- ගද්යාලේල : සමපද්යාදක, 
2012.- පි. 51 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (171128 NL)
ISBN  978-955-54345-0-8 (390527 NA)

බුදධ වනදනද්යා .- කළුතර දකුණ : නිවේ ශමතී 
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), [2012?] .- පි. vii,84 ; 
තසම 15
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(175873 NL)

(392643 NA)

බුදුරජද්යාණන වහනතසසතග් තතසපැතතසෑ ඥද්යාණ සහි 
කරත්මින තබකෝධි වනදනද්යාව කරමු.- අසිංතගද්යාඩ : 
කුමුදු ආරට ප්රිනටරසස (මුද්රණය), [2012?].- 
පි. 36 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (172183 NL)

(391315 NA)

තබකෝධි පූජද්යා / සමපද්යාදනය වසෑවල සලරතන හිත්මි.- 
බුලතසසිංහල : රවන මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ 
(මුද්රණය), 2012.- පි. [ii],30 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (166484 NL)

(387503 NA)

තබකෞදධයද්යාතග් වනදනද්යා අතතපද්යාත / සසිංසසකරණය 
ඩ. තක. උදයසරි .- [තපැ. තනද්යා.] : සසිංසසකද්යාරක,
2012 .- පි. 55 ; තසම 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (175509 NL)
ISBN  978-955-0875-02-3 (392479 NA)

මතගද්යාඩ, පියසරි ල්පී.
සපැරිසර – වනදනද්යා / පියසරි ල්පී. මතගද්යාඩ.- 
මද්යාතකද්යාළ  : කරතකෘ, 2012.- 
පි. xv,80 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169579 NL)
ISBN  978-955-96378-3-7 (389049 NA)

වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා / සසිංසසකරණය ලද්යාලේ විතජේසසිංහ.-
ගද්යාලේල : සසිංසසකද්යාරක, 2011.- 
පි. viii,64 ; තසම 17.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 110.00 (166787 NL)
ISBN  978-955-53823-0-4 (387925 NA)

සසරින ත්මිතදනනට පිසිං කරමු : සතට සුවතදන 
වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා.- [තපැ. තනද්යා.] : {ප්ර. තනද්යා.}, 
2012.- පි. 90 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක : තනද්යාත්මිතලේ (172184 NL)
ISBN  978-955-53823-0-4 (391316 NA)

සරි තගකෞතම තබකෝධි වනදනද්යාව / සමපද්යාදනය 
කරිබතතගද්යාඩ ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි.- 
තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 32 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 50.00 (166467 NL)
ISBN  978-955-0614-93-6 (387523 NA)

294.34435 – භකාවනකා 

අචද්යාන චද්යා හිත්මි
නිවන මගට ප්රතවේශය භද්යාවනද්යාවයි / අචද්යාන චද්යා 
හිත්මි ; පරිවරතනය ගුණදද්යාස යද්යාපද්යා විසනි .- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 168 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (173757 NL)
ISBN  978-955-667-186-6
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අචද්යාන චද්යා හිත්මි
භව දුකන ත්මිතදන මඟෙ / අචද්යාන චද්යා හිත්මි ; 
පරිවරතනය ප්රදීපකුමද්යාර බද්යාලසූරිය විසනි .-
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 178 ; තසම. 22
The collected teaching of Achan 
Chah කකෘතිතයේ පරිවරතනයක 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173747 NL)
ISBN  978-955-667-182-7

අචද්යාන චද්යා හිත්මි
තම භද්යාවනද්යාවට කද්යාලයයි / අචද්යාන චද්යා හිත්මි ; 
පරිවරතනය ප්රදීප කුමද්යාර බද්යාලසූරිය විසනි .-
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .-
පි. 179 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (173751 NL)
ISBN  978-955-667-129-2

උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල 
මග ඵල ලද්යාද්භිතයකු තසද්යායද්යා ගිය ගමනක / 
තදද්යාතළද්යාසසවල උදිතධීර හිත්මි .- තදවන 
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 140 ; තසම. 22 .- (බුදධිමතුන යද්යා
යුතු මග ;)
1 වන මුද්රණය 2004.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (177704 NL)
ISBN  978-955-661-540-1 (393453 NA)

උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල 
රවක මහිම : කද්යායද්යානපසසසනද්යාව / 
තදද්යාතළද්යාසසවල උදිතධීර හිත්මි .- සසිංතශකෝධිත 
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 135 ; තසම. 22 .- (බුදධිමතුන යද්යා
යුතු මග ;)
1 වන මුද්රණය 2004.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (177703 NL)
ISBN  978-955-661-539-5 (393452 NA)

 
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල 

සුනදර දිවියට විදසුන භද්යාවනද්යා : 
සවිසසතරද්යාතමක විදරශනද්යා භද්යාවනද්යාව / 
තදද්යාතළද්යාසසවල උදිතධීර හිත්මි .- සසිංතශකෝධිත 
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 80 ; තසම. 22 .- (බුදධිමතුන යද්යා 
යුතු මග ;)
1 වන මුද්රණය 2004.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177702 NL)
ISBN  978-955-661-536-4 (393451 NA)



උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල 
සුනදර වූ නිවන මග 1 : සවිසසතරද්යාතමක 
ආනද්යාපද්යානසති භද්යාවනද්යාව / තදද්යාතළද්යාසසවල 
උදිතධීර හිත්මි.- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- 
තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි.159 ;තසම. 22.-(බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග ;)
1 වන මුද්රණය 2004.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (177708 NL)
ISBN  978-955-661-537-1 (393457 NA)

උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල 
සුනදර වූ නිවන මග 2 : සවිසසතරද්යාතමක 
තවේදනද්යානපසසසනද්යාව / තදද්යාතළද්යාසසවල උදිතධීර 
හිත්මි.- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .-පි. xi,104 ; තසම. 22 .-
(බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග ;)
1 වන මුද්රණය 2004.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00 (177709 NL)
ISBN  978-955-661-538-8 (393458 NA)

ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත
අසරිමත තබද්යාදු මග/උපුලේ නිශද්යානත ගමතග්.-
නිලේලඹ : නිලේලඹ තදශනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 38 ; තසම 14 .- (නිලේලඹ 
පට්ටිභද්යාන ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(175472 NL)
ISBN  978-955-54206-9-3 (392352 NA)

ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත
මමතවතයේ මුලද්යාව /උපුලේ නිශද්යානත ගමතග් .-
නිලේලඹ : නිලේලඹ තදශනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 40 ; තසම 14 .- (නිලේලඹ 
පට්ටිභද්යාන ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(175473 NL)
ISBN  978-955-54206-8-6 (392353 NA)

ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි
අනතතද්යා සහ නිබබද්යාන : අනද්යාතම සසවභද්යාවය 
සහ නිරවද්යාණය / ඤද්යාණතපකෝනික හිත්මි ;
පරිවරතනය එන. ටී. එසස. ඒ. තසසනද්යාධීර 
විසනි.-මහනවර : තබකෞදධ ගනන්ථ ප්රකද්යාශන 
සත්මිතිය, 2012.- පි. 50 ; තසම 19.- (දමසක 
ප්රකද්යාශන ; අසිංක 245)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (169706 NL)
ISBN  978-955-24-0380-4 (389175 NA)

දහමගුණ භද්යාවනද්යාව / සමපද්යාදනය නද්යාඋයතන 
අරියධමම හිත්මි.- අමබලනතගද්යාඩ : 
සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2012.- 
පි. viii,88 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (172249 NL)

(391352 NA)
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ධමමද්යානනද හිත්මි, තක. ශ 
භද්යාවනද්යාව එකම මගයි / තක. ශ ධමමද්යානනද 
හිත්මි ; පරිවරතනය පදමද්යා ගුණතසසකර විසනි.- 
නතග්තගද්යාඩ : සුතනර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
[2012?].-පි. 64 ; තසම 21.
Meditation the only way – Part 1 කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169836 NL)

(389288 NA)

නනද හිත්මි, පයද්යාගල 
භද්යාවනද්යා වඩන හපැට්ටි : විවිධ භද්යාවනද්යා කම / 
පයද්යාගල නනද හිත්මි.- කඩවත : සමද්යාධි පදනම,
2012.- පි. xv,161 ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171124 NL)

(390513 NA)

නිවන දකන නවන දහය / සමපද්යාදනය උපුලේ 
නිශද්යානත ගමතග්.- මහනවර : නිලේලඹ 
භද්යාවනද්යා මධදසසන්ථද්යානය, 2012.- පි. [x],385 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (171876 NL)
ISBN  978-955-53865-1-7

පූරවකකෘතද සහිත තතරවන ගුණ භද්යාවනද්යාව / 
සසිංසසකරණය නිටටඹුතවේ ධමමතිලක හිත්මි .-
තවේයනතගද්යාඩ  : විශසවද්යානනද බියනවල, 
2012 .- පි. vi, 18 ; තසම 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (175855 NL)

(392613 NA)

තපතරරද්යා, බී. නනදතසසන 
භද්යාවනද්යා මග / බී. නනදතසසන තපතරරද්යා.- 
[තපැ. තනද්යා.] :  [ප්ර. තනද්යා. ], 2011.- 
පි. [vi],37 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (164505 NL)

තපමද්යානනද හිත්මි, තපනලතබද්යාඩ
ප්රද්යාතිහද්යාරය භද්යාවනද්යාව හද්යා නිරවද්යාණ සුවය / 
තපනලතබද්යාඩ තපමද්යානනද හිත්මි.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 224 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (174031 NL)
ISBN  978-955-30-3548-6 (392168 NA)

බ්රහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන 
භද්යාවනද්යා සතිවිත්ලි - 1 /අජද්යාන බ්රහසමවසිංතසකෝ හිත්මි;
පරිවරතනය සරිලේ චනද්රතසසකර ගුණවරධන 
විසනි.- තහද්යාරණ : සමුද්ර තවතතසසිංහ, 2011.-
පි. 166 ; තසම 21. 
The happiness of meditation කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (164271 NL)
ISBN  978-955-0600-12-0

භද්යාවනද්යා පිළිබඳ ත්රිපිටක මූලද්යාශ / සසිංසසකරණය 
බනදුල අතතනද්යායක .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. xii,431 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (179090 NL)
ISBN  955-553-704-9 (394771 NA)

මපැතිවේ රිකද්යාරන්ඩ් ද්භිකක්ෂු 
ඔබ තසවූ භද්යාවනද්යාමය අමද්යා දහම / මපැතිවේ 
රිකද්යාරන්ඩ් ද්භිකක්ෂු ; පරිවරතනය ආනනද තහසරත
විසනි.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012.- 
පි. 167 ; තසම 22.
Why meditate? කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (170386 NL)
ISBN  978-955-570-684-1 (390019 NA)

සඟෙගුණ භද්යාවනද්යාව / සමපද්යාදනය නද්යාඋයතන 
අරියධමම හිත්මි.- අමබලනතගද්යාඩ : 
සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2012.- 
පි. viii,104 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (172248 NL)

(391351 NA)

සතර බ්රහසම විහරණ භද්යාවනද්යාව / සමපද්යාදනය 
කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංශ හිත්මි.- 
අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2012.- පි. 36 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (172247 NL)

(391350 NA)

සයද්යාතඩකෝ හිත්මි, මහද්යාෂි
ප්රද්යාතයකෝගික විපසසසනද්යා භද්යාවනද්යාව : මූත්ලික හද්යා 
ප්රගතිශීත්ලි අවසසන්ථද්යා / මහද්යාෂි සයද්යාතඩකෝ හිත්මි ; 
පරිවරතනය ඊ. ඒ. ඒ. එදිරිසසිංහ විසනි.- 
බුරමය : කරතකෘ,2011.-පි. xiv,65 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (164717 NL)
ISBN  978-955-53849-0-2 (386505 NA)

සපැඟෙවුණු තබද්යාදු මග යත්ලි පුබුදන ආරය වමන 
භද්යාවනද්යාතවන ලබන සපැනසම / සමපද්යාදනය 
චනදන සරිවරධන.- [තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.],
[2012?].- පි. iv, 52 : තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (172090 NL)

(391303 NA)

සුමන හිත්මි, තකද්යාටටද්යාතවේ
භද්යාවනද්යා ගුරවරයද්යා / තකද්යාටටද්යාතවේ සුමන හිත්මි.- 
3 වන මුද්රණය.- තපද්යාලේගසසඕවිට : ප්රතිපතති 
ශද්යාසනහිත තයකෝගද්යාවචර සසිංගමය, 2011.- 
පි. 114 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 2004.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(165220 NL)

(386771 NA)
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තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ 
නව අරහද්යාදී බුදුගුණ භද්යාවනද්යාව / 
කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංස හිත්මි.- 
අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 
2012.- පි. x,268 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (167403 NL)

(388203 NA)

294.3444 – ලබපෞදධ ජීර්විස්තය හකා පලැවලැත්ම

ධමමරතන හිත්මි, අසිංතකළිමපැඬිලේතලේ 
ධද්යාරණ ශිකෂණය හද්යා අධදද්යාතමය / 
අසිංතකළිමපැඬිලේතලේ ධමමරතන හිත්මි .-
බතතරමුලේල : ඒ. ඩ. එම. දයද්යා බණේඩද්යාර, 
2011 .- පි. xiv,458 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (175508 NL)
ISBN  978-955-53392-0-9 (392478 NA)

294.34446 – දෙකානය 

සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන 
දද්යානය : පද්යාරත්මිතද්යාවක වනනට නම... / 
කුකුලේපතන සුදසසස හිත්මි.- තපද්යාලේගසසඕවිට : 
සකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 
2011.- පි. 32 : තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (165184 NL)

(386796 NA)

294.35 – ලබපෞදධ ආශකාර ධරම

දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී. 
තගදරින පනසලට / තජේ. බී. දිසද්යානද්යායක.-
[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. [24] : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169859 NL)
ISBN  978-955-0335-68-8 (389302 NA)

සලරතන හිත්මි, අඹනතපද්යාළ 
පූජද්යා චද්යාරිත්ර විධි හද්යා බුදු සමය : සූත්ර හද්යා විනය 
පිටක ආශතයනි /අඹනතපද්යාළ සලරතන හිත්මි.-
කපැලණය : කරතකෘ, 2012.- 
පි. xx,316 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (174488 NL)
ISBN  978-955-50719-1-8 (392325 NA)

294.35693 – නිරමකාලංශ ආහකාර 

නිරමද්යාසිංශ ආහද්යාර තුළින දරණු තරකෝග වලකවද්යා 
ගනිමු / සසිංසසකරණය තලසිංගලේතලේ විජිත 
හිත්මි.- ගද්යාලේල : සතව හිතවද්යාදී සමද්යාජ 
සුබසද්යාධන සසිංගමය,2012.-පි. 59 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (172087 NL)

(391139 NA)

294.35697 – ලබපෞදධ ජීර්විස්තය 

නද්යානද්යායකකද්යාර, සනත 
සද්යාරන්ථක ගිහි ජීවිතයක සඳහද්යා වන තබකෞදධ 
ප්රතිපදද්යාව / සනත නද්යානද්යායකකද්යාර.-කළුගමුව :
එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. [vi],85 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (173058 NL)
ISBN  978-955-0357-20-8 (391986 NA)

294.363 – බුදුරජකාණන්වහන්ලසස 

අතුතකකෝරළ, සුසනත ශ 
තදතිසස මහ පුරෂ ලකුණන යුතු ඒ උතුම 
බුදුරජද්යාණන වහනතසස / සුසනත ශ 
අතුතකකෝරළ.- බළනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012.-
පි. 62 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (169977 NL)
ISBN  978-955-54224-0-6

අමරසරි, ආනනද 
ප්රබුදධයද්යාතණකෝ / ආනනද අමරසරි.- 
පනනිපිට්ටිය : ටයිමලසස බුකසස, 2012.- 
පි. 88 ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169485 NL)
ISBN  978-955-1191-13-9 (389008 NA)

අසිංතහටට්ටිගම, විමලේසරි
යත්ලි වඩින මපැනවි අමද්යා මසෑණ බුදු පියද්යාතණනි : 
තබකෞදධ චරිතද්යාසිංග 8 ක ත්ලිහිලේ කවි බසන / 
විමලේසරි අසිංතහටට්ටිගම.- නිටටඹුව : ජයශ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 48 ; තසම 22. 
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (164534 NL)
ISBN  978-955-0758-01-2
අ. වි. 891.481 

ගමතග්, එසස. අයි. 
බුදධ චරිතය / එසස. අයි. ගමතග්.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. [viii], 104 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (172426 NL)
ISBN  978-955-30-3493-9 (391432 NA)



52

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ 
තලද්යාව දමනය කළ මුනිදද්යාතණකෝ / 
කරිබතතගද්යාඩ ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- 
තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 232 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (179041 NL)
ISBN  978-955-687-007-7 (394722 NA)

ධමත්මික හිත්මි, එසස. 
බුදුනවහනතසස සහ ශද්යාවකතයකෝ / එසස. ධමත්මික
හිත්මි ; පරිවරතනය ධනපද්යාල ගුණතසසකර 
විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012.- පි. 125 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (174716 NL)
ISBN  978-955-652-900-5 (392388 NA)

පියවතී, ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ. 
බුදුරජද්යාණන වහනතසස / ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ. 
පියවතී .- බදතදගම : කරතකෘ, 2012 .-පි. 83 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178249 NL)
ISBN  978-955-53390-3-2 (393318 NA)

තප්රේමචනද්ර, අතශකෝක
බරණපැසන තකතුමතියට / අතශකෝක 
තප්රේමචනද්ර.- මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2011.-
පි. x,238 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (170918 NL)
ISBN  978-955-53097-3-8 

රතනකද්යාර, ශ්රියද්යා 
අතප බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ / ශ්රියද්යා රතනකද්යාර.- 
තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන.- 2012.-
පි. 50 : චිත්ර ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (170678 NL)
ISBN  978-955-21-2019-0 (390128 NA)

ත්ලියනතග්, සඳසරි එම. 
අපතග් බුදු පියද්යාණන වහනතසස / සඳසරි එම.
ත්ලියනතග් .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 296 ; තසම 24
කබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (175878 NL)
ISBN  978-955-29-0045-7 (392648 NA)

ලුතඩද්යාවයික, ඊ. එෆස. ස. 
බුදුරදුනතග් පියසටහන / ඊ. එෆස. ස. 
ලුතඩද්යාවයික ; පරිවරතනය අභය තහසවද්යාවසම 
විසනි.-තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .-
පි. 260 ; තසම. 22
Footprint of the Buddha කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (179029 NL)
ISBN  978-955-656-196-8 (394695 NA)

විකමද්යාරචචි, පි. කු. 
තගකෞතම බුඬ වමන බුඬ වසිංශ හද්යා කරම 
විපද්යාක / පි. කු. විකමද්යාරචචි.- කරතකෘ, 
මහඉඳුරව : 2012.- පි. 100 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170262 NL)
ISBN  978-955-54327-0-2 (389806 NA)

විමලතජකෝති හිත්මි, තවතලේගමමපැදතද ශ
බුදධ චරිතතයේ ලද්යාසිංතකය වරධනය පිළිබඳ
අධදයනයක / තවතලේගමමපැදතද ශ 
විමලතජකෝති හිත්මි.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 
[2011?].- පි. [viii],263 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (166416 NL)

(387425 NA)

සලද්යාචද්යාර හිත්මි
ශද්යාකදමුනි අපදද්යානය / සලද්යාචද්යාර හිත්මි ; 
පරිවරතනය නද්යාවලපිට්ටිතයේ අනරද්යාධද්යා 
සුධමත්මිකද්යා සලේමද්යාතද්යාව විසනි.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 168 ; තසම 21.
A young people's life of the Buddha  
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168651 NL)
ISBN  978-955-30-3371-0 (388585 NA)
අ. වි. 823

සුමනතසසකර, ගද්යාත්මිණී 
වඳිත්මි සදුහත : බුදු සරිත ඇසුරින කරන ලද 
නව ප්රබනධය / ගද්යාත්මිණී සුමනතසසකර.- 
තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 367 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (170827 NL)
ISBN  978-955-54344-0-9 (390202 NA)
අ. වි. 891.483

තසසනද්යානද්යායක, තසකෝමවීර
සර දිවියට තබකෝසත මඟෙ / තසකෝමවීර 
තසසනද්යානද්යායක.- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ 
ජයතකද්යාඩි, 2011.- පි. 126 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164890 NL)
ISBN  978-955-551-951-9 (386643 NA)

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ 
අනතතතරකෝ පුරිසධමමසද්යාරස්ථී ගුණය 
උතතරීතර වූ බුදුරජද්යාණන වහනතසස / 
කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංස හිත්මි.- 
අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 
2011.- පි. ii,46 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (166167 NL)

(387402 NA)
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ළමුන සඳහද්යා තගකෞතම බුදධ චරිතය / සමපද්යාදනය 
ඒ. ආර. එම. ටී. බී. රතනද්යායක.- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 32 ; චිත්ර ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (168527 NL)
ISBN  978-955-29-0037-2 (388491 NA)

294.3657 – ආරකාම 

විමලතජකෝති හිත්මි, තවතලේගමමපැදතද ශ
අනරද්යාධපුර තසලේත්ලිපි වත්ලින තහළිවන සසිංඝ
සමද්යාජය / තවතලේගමමපැදතද ශ විමලතජකෝති 
හිත්මි.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.- 
පි. [xii],49 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166420 NL)
ISBN  978-955-54073-0-4 (387429 NA)

294.3657 – භිකක්ෂූණීන් 

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබත  තගද්යාඩ
අමබපද්යාල මහරහත තතරණතයකෝ / 
කරිබතතගද්යාඩ ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි.- 
තපද්යාලේගහතවල : මහතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 44 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (166764 NL)
ISBN  978-955-0614-84-4 (387799 NA)

294.3657 – භිකක්ෂූන්

අජද්යාන ටද්යාතට හිත්මි
වනගත ද්භිකක්ෂුව : පූජද අජද්යාන  ටද්යාතට 
මහතතරනතග් සසවයසිං ත්ලික්ඛිත චරිතද්යාපදද්යානය / 
අජද්යාන  ටද්යාතට හිත්මි ; පරිවරතනය ආරියරතන 
තහසවද්යාකළුතතද්යාට විසනි.- තහද්යාරණ : සමුද්ර 
තවතතසසිංහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 206 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (170509 NL)
ISBN  978-955-0600-21-8

උතදපද්යාල, ආර. එච. 
තතද්යාටගමුතවේ රජමහද්යා විහද්යාරය හද්යා රද්යාහුල 
සසිංඝරද්යාජ හිත්මි / ආර. එච.උතදපද්යාල.-තකද්යාළඹ :
රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. [xii],76  ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (170930 NL)
ISBN  978-955-683-067-5 (390340 NA)

ප්රියසිංකර, ලත්ලිත 
කසද්යාවතක කතද්යාවක : සුතපශල ශිකෂද්යාකද්යාම 
ද්භිකෂූන වහනතසස විසපසස නමකතග් සසවයසිං 
චරිතද්යාපදද්යාන / ලත්ලිත ප්රියසිංකර.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 87 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170301 NL)
ISBN  978-955-30-3112-9 (389887 NA)

යතිවර ප්රණද්යාම : තමද්යාරපිට්ටිතයේ ධමමතිලක 
හිත්මිපද්යාණන වහනතසස තවත පද්යාණදුරද්යා 
තතද්යාටමුණ ඇතුළු රයිගම පසසතයද්යාදුන 
තදතකකෝරළතයේ ප්රධද්යාන අධිකරණ සසිංඝනද්යායක 
පදවිය පිරිනපැමම නිත්මිතතතන සපැකතසන 
සුබපපැතුම සසිංගහය / සසිංසසකරණය දීයකඩුතවේ 
සරණසරි හිත්මි, තහනරි ගුණරතන සහ 
අනරද්යාධ තප්රේමවරධන.- බුලතසසිංහල : රවන 
මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය), 2011.- 
පි. 82 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165511 NL)

(386835 NA)

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය
ත්මිහිඳු මහද්යා රහතන වහනතසස / නවනපැත්ලිතය 
විතජේතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2011 .- 
පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173508 NL)
ISBN  978-955-8672-68-6

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
වපැත්ලිවිට සරණසිංකර සසිංඝරද්යාජ හිත්මි / 
නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : 
දපැනම වපැඩුම ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 12 ; 
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173510 NL)
ISBN  955-8259-77-8

විතජේසූරිය, සරත
ප්රගතිශීල ද්භිකක්ෂුවකතග් කපැපවීම සහ ව
ගකීම / සරත විතජේසූරිය .- තකද්යාළඹ : 
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012 .- පි. 52 ; 
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 60.00 (173437 NL)
ISBN  978-955-652-912-8

සරිවරධන, තදනගම 
පුළුන තරද්යාදක තසස : රහතන වහනතසස පනසස
නමක තග් ජීවිත කතද්යා සහ උදද්යාන ගී / 
තදනගම සරිවරධන.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 160 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (164380 NL)
ISBN  978-955-30-3010-8 (386210 NA)
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තහසවද්යාවිසසස, තිසසස 
ත්මිතගටටුවතතත ගුණද්යානනද හිත්මිතයකෝ / තිසසස 
තහසවද්යාවිසසස .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012 .- පි. [vi],26 ; තසම 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (175967 NL)
ISBN  978-955-21-2132-6 (392957 NA)

294.38 – ග්රන්න්ථ
294.382 – ත්රිපිටකය

බුදධ ජයනති ත්රිපිටක ගද්යාන්ථද්යා අකද්යාරද්යාදිය : පළමු 
තවළුම (අ-ඔ) / සමපද්යාදනය තදහිපද්යාතගද්යාඩ
විජිතනනද හිත්මි.- පුවකපිට්ටිය : පද්යාත්ලි හද්යා 
තබකෞදධ අධදයන ප්රකද්යාශන ආයතනය, 
2011.- පි. 138 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (164560 NL)
ISBN  978-955-0398-26-3 (386333 NA)

294.3822 – ර්විනය පිටකය 

ත්රිපිටකය. විනයපිටකය. ඛනධක. මහද්යාවග්ග    
   අටෂ්ඨකන්ථද්යා. කසිංඛද්යාවිතරණී
කසිංඛද්යාවිතරණී නම වූ ප්රද්යාතිතමකෝකෂ 
වරණනද්යාව  /බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.- 
පි. vii,240 ; තසම 22.- (තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික
මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 06)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170421 NL)
ISBN  978-955-663-197-5  (389958 NA)

ත්රිපිටකය. විනයපිටකය. සුතත විභසිංග.     
    අටෂ්ඨකන්ථද්යා.   සමනතපද්යාසද්යාදිකද්යා  
සමනතපද්යාසද්යාදිකද්යා නම වූ විනය අටෂ්ඨකන්ථද්යාව / 
බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- තදහිවල : තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.

1 තකද්යා. .- පි. [xiv], 366 ; තසම 22.- 
(තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 01)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170432 NL)
ISBN  978-955-663-194-4  (389969 NA)

2 තකද්යා. .- පි. 368-712 ; තසම 22.- (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 02)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170431 NL)
ISBN  978-955-663-195-1  (389968 NA)

ත්රිපිටකය. විනය පිටකය. සුතත විභසිංග.   
     අටෂ්ඨකන්ථද්යා.  සමනපද්යාසද්යාදිකද්යා
සමනතපද්යාසද්යාදිකද්යා නම වූ විනය අටෂ්ඨකන්ථද්යාව / 
බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- තදහිවල : තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.-
පි. 858-1187 ; තසම 22.- (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 04)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170430 NL)
ISBN  978-955-663-374-0   (389967 NA)

294.3823 – සූත්ර පිටකය

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය
අසිංගුතතර නිකද්යාය : චතුකක නිපද්යාතය ත්රිපිටක
සද්යාහිතදය – සූත්ර පිටකය / සමපද්යාදනය වී. ඩ. 
එසස. ගුණවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 328 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (175587 NL)
ISBN  955-20-9003-2 (392554 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය 
තුන සූත්රය සහ තසත පිරිත / අතතුඩද්යාතවේ 
රද්යාහුල හිත්මි.- නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 146 ; තසම 11.
නූබපැ-කද්යාතබකෝක:  ර. 120.00 (164329 NL)
ISBN  978-955-558-154-7 (386057 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය
පිරවද්යානද්යා තපද්යාත වහනතසස.- පරකඩුව : 
ශ තබකෝධිරද්යාජ තබකෞදධ මධදසසන්ථද්යානය, 2012.- 
පි. [ii],106 ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (172082 NL)

(391129 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය 
පිරවද්යානද්යා තපද්යාත වහනතසස / සමපද්යාදනය 
පලපද්යාන ශ විමලධමම හිත්මි .- වරකද්යාතපද්යාල : 
තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 242 ; 
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (179095 NL)
ISBN  978-955-0716-07-4 (394570 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය 
පිරවද්යානද්යා තපද්යාත වහනතසස හද්යා එහි ප්රද්යාතයකෝගික
අගය / කරණද්යාතසසන තලද්යාකුතග් සහ කමලේ
රනජන තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 72 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164575 NL)
ISBN  978-955-30-3082-5 (386412 NA)
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ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය
මහද්යා සතිපටෂ්ඨද්යාන සූත්රය / සමපද්යාදනය ගුණවතී
ජද්යාතගද්යාඩ .- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), 2012 .- පි. iv,67 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(175857 NL)

(392615 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය 
සනන සහිත මූලපරියද්යාය සූත්රය / උඳුතගද්යාඩ 
රතනපද්යාල හිත්මි.- නව මුද්රණය.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. viii,48 ;තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1914.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164333 NL)
ISBN  978-955-30-3076-4 (386181 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
සසිංහල ධමමපද කද්යාවදය / සසිංසසකරණය 
ට්ටියුඩර කරණද්යානද්යායක.- මද්යාතර : කරතකෘ, 
2012.- පි. v,170 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174722 NL)
ISBN  978-955-98718-2-8 (392394 NA)

ධමත්මික හිත්මි, ඇඹිත්ලිපිට්ටි තයේ
සූත්ර පිටකතයන තහළිවන පුදගල 
සසිංවරධනය /ඇඹිත්ලිපිට්ටි තයේ ධමත්මික හිත්මි .- 
තකද්යාළඹ : වද්යාලුකද්යාරද්යාම මහද්යා විහද්යාරය, 2012 .- 
පි. xvii,68 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (171426 NL)
ISBN  978-955-54415-0-6 (391062 NA)

විජයසුනදර, තසනරත
සුතතනිපද්යාතතයහි අටෂ්ඨක – පරද්යායන 
තදවරගතයන පිළිබිඹු වන තබකෞදධ චිනතද්යාව /
තසනරත විජයසුනදර .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178350 NL)
ISBN  978-955-30-3735-0 (394165 NA)

සසිංයුකත නිකද්යාය iv : සළද්යායතන වරගය / 
සමපද්යාදනය තකද්යාතලද්යානනද්යාතවේ සරි සුමසිංගල 
හිත්මි .- පනනිපිට්ටිය :බුදුමග සසිංවිධද්යානය, 
2012 .- පි. 197 ; තසම 20 .- (සරි සුමඟුලේ 
අනනද්යාහිත්මි ත්රිපිටක ධරම තදශනද්යා ; අසිංක 10)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (175876 NL)
ISBN  978-955-206-05-9 (392634 NA)

294.38232 – ඛුදදෙක නිකකාය 

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.    
   අටෂ්ඨකතද්යා. පරමතන්ථ දීපනී
පරමතන්ථ දීපනී නම වූ ඉතිවුතතක 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව / ධමමපද්යාල හිත්මි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.-
පි. xv, 314 ; තසම 22.- (තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික
මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 49)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170429 NL)
ISBN  978-955-663-192-0  (389966 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.    
   අටෂ්ඨකතද්යා. පරමතන්ථ දීපනී
පරමතන්ථ දීපනී නම වූ උදද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යාව / 
ධමමපද්යාල හිත්මි.- තදහිවල : තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.- පි. xi, 
326 ; තසම 22.- (තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික 
මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 47)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170426 NL)
ISBN  978-955-663-189-0  (389963 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.      
   අටෂ්ඨකන්ථද්යා. පරමතන්ථ දීපනී
පරමතන්ථ දීපනී නම වූ විමද්යානවතථු 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව / ධමමපද්යාල හිත්මි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.-
පි. [xvi], 318 ; තසම 22.- (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 44)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170416 NL)
ISBN  978-955-663-190-6  (389953 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.  
    ක්ඛුදදකපද්යාෂ්ඨ.   අටෂ්ඨකන්ථද්යා. පරමතන්ථතජකෝතිකද්යා
     පරමතන්ථතජකෝතිකද්යා නම වූ ක්ඛුදදකපද්යාෂ්ඨ 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව / බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.- 
පි.[xii], 176 ; තසම 22.- (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 41)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170424 NL)
ISBN  978-955-663-188-3  (389961 NA)
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ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.    
   තනතතිපප්රකරණ. අටෂ්ඨකන්ථද්යාව. 
තනතතිපප්රකරණ අටෂ්ඨකන්ථද්යාව / ධමමපද්යාල 
හිත්මි.- තදහිවල : තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික 
මධදසසන්ථද්යානය, 2012.- පි. vii, 277;තසම 22.-
(තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 35)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170413 NL)
ISBN  978-955-663-203-3  (389950 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.  
   පට්ටිසමද්භිදද්යාමග්ග. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.   
   සදධමමපපකද්යාසනී
සදධමමපපකද්යාසනී නම වූ 
පට්ටිසමද්භිදද්යාමග්ගඅටෂ්ඨකන්ථද්යාව / මහද්යානද්යාම හිත්මි.-
තදහිවල : තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික 
මධදසසන්ථද්යානය,2012.-පි.[xvi], 588;තසම 22.-
(තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 25)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170420 NL)
ISBN  978-955-663-200-2  (389957 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.   
    තපතවතථු.
   අටෂ්ඨකන්ථද්යා. පරමතන්ථ දීපනී
පරමතන්ථ දීපනී නම වූ තපතවතථු 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව / ධමමපද්යාල හිත්මි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.- 
පි. viii, 206 ; තසම 22.- (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 23)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170415 NL)
ISBN  978-955-663-180-7  (389952 NA)

294.38232 – ලන්ථසරගකාන්ථකා 

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. තන්ථසරගද්යාන්ථද්යා
පරමතන්ථ දීපනී නම වූ තන්ථසරගද්යාන්ථද්යා 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව / ධමමපද්යාල හිත්මි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.

1 තකද්යා. .- පි. xiv, 592 ; තසම 22.- (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 26)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170417 NL)
ISBN  978-955-663-177-7  (389954 NA)

294.382322 – ධමමපදෙ 

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
සතුවම සහිත ධමමපද කතද්යා / සසිංසසකරණය 
තමකෝහද්යාන නනදන නද්යානද්යායකකද්යාර .- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (178905 NL)
ISBN  978-955-29-0069-3  (394279 NA)

294.382325 – ජකාස්තක 

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
   අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා 
ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : ඒකක නිපද්යාත 
වරණනද්යා / බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.

 
1 තකද්යා. .- පි. [xviii], 428 ; තසම 22.- 
(තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 17)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170436 NL)
ISBN  978-955-663-181-4  (389973 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
   අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා 
ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : තදවන, තුනවන නිපද්යාත 
වරණනද්යා / බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.

 
2 තකද්යා. .- පි. viii, 316 ; තසම 22.- (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 16)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170438 NL)
ISBN  978-955-663-182-1  (389975 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
   අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා 
ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : සවේතවනි, අටතවනි 
නිපද්යාත වරණනද්යා / බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.-තදහිවල :
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.

 
3 තකද්යා. .- පි. [xiv],342 ; තසම 22.- (තබකෞදධ
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 24)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170439 NL)
ISBN  978-955-663-183-8  (389976 NA)
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ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
   අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා 
ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : නවක, තතරසක නිපද්යාත
වරණනද්යා / බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.

 
4 තකද්යා. .- පි. [x],246 ; තසම 22.-  (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 15)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170418 NL)
ISBN  978-955-663-184-5  (389955 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
   අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා 
ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : ත්මිශක, විසවපැනි, 
තිසසවපැනි නිපද්යාත වරණනද්යා / බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- 
තදහිවල : තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික 
මධදසසන්ථද්යානය, 2012.

 
5 තකද්යා. .- පි. [x],254 ; තසම 22.-  (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 20)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170437 NL)
ISBN  978-955-663-185-2  (389974 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
   අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා 
ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : හතත්ලිහ, අසූව නිපද්යාත 
වරණනද්යා / බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.

 
6 තකද්යා. .- පි. [x],330 ; තසම 22.-  (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 34)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170434 NL)
ISBN  978-955-663-186-9 (389971 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
   අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා 
ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : මහද්යානිපද්යාත වරණනද්යා / 
බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- තදහිවල : තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.

 
7 තකද්යා. .- පි. x,527 ; තසම 22.-  (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 40)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170435 NL)
ISBN  978-955-663-187-6  (389972 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක 
අතප දර දපැරියනට ජද්යාතක කතද්යා 1 / සරත 
රණවීර.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 80 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (164555 NL)
ISBN  978-955-655-997-2 (386327 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
අතප දර දපැරියනට ජද්යාතක කතද්යා 2 /
සමපද්යාදනය සරත රණවීර.- දනතකද්යාටුව : 
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 80 : චිත්ර ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (166153 NL)
ISBN  978-955-29-0014-3 (387326 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
ජද්යාතක කතද්යාතවන ඔතබ ජීවිතයට උපතදසස / 
සමපද්යාදනය පපැලසෑතන මහිනද හිත්මි.- තදහිවල :
ශතදවි ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2012.- 
පි. 128 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(170686 NL)

(390131 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
ජද්යාතක විදසුන : පනසය පනසස ජද්යාතක 
තපද්යාතට පිවිසුම අතවපැල / දීපද්යාලේ 
සූරියආරචචි.- තකද්යාළඹ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-පි. 526 ; තසම 19.
කතබද්යාක-නූබපැ:  ර. 950.00 (170822 NL)
ISBN  978-955-671-547-7 (390193 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක 
සතුවම සහිත පනසයපණසස ජද්යාතක තපද්යාත 
වහනතසස.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. 281 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (170040 NL)
ISBN  978-955-21-1697-1 (389582 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
සතුවම සහිත පනසය පණසස ජද්යාතක තපද්යාත 
වහනතසස.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. 280 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (170041 NL)
ISBN  978-955-21-1697-1 (389583 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක 
සතුවම සහිත පනසයපණසස ජද්යාතක තපද්යාත 
වහනතසස.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. 381 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (170042 NL)
ISBN  978-955-21-1697-1 (389584 NA)
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ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක 
සතුවම සහිත පනසයපණසස ජද්යාතක තපද්යාත 
වහනතසස.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. 328 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (170043 NL)
ISBN  978-955-21-1697-1 (389585 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක 
සතුවම සහිත පනසයපණසස ජද්යාතක තපද්යාත 
වහනතසස.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. 340 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (170044 NL)
ISBN  978-955-21-1697-1 (389586 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක 
සතුවම සහිත පනසයපණසස ජද්යාතක තපද්යාත 
වහනතසස.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. 340 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (170045 NL)
ISBN  978-955-21-1697-1 (389587 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක 
සතුවම සහිත පනසයපණසස ජද්යාතක තපද්යාත 
වහනතසස.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. 342 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (170046 NL)
ISBN  978-955-21-1697-1 (389588 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක 
සතුවම සහිත පනසයපණසස ජද්යාතක තපද්යාත 
වහනතසස.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. 387 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (170047 NL)
ISBN  978-955-21-1697-1 (389589 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක 
සතුවම සහිත පනසයපණසස ජද්යාතක තපද්යාත 
වහනතසස.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. 288 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (170048 NL)
ISBN  978-955-21-1697-1 (389590 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක 
සතුවම සහිත පනසයපණසස ජද්යාතක තපද්යාත 
වහනතසස.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. 421 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (170049 NL)
ISBN  978-955-21-1697-1 (389591 NA)

සරිසුමන හිත්මි, අගලකඩ 
තබකෝසත කන්ථද්යා තපළ නපැවත කයවමු / 
අගලකඩ සරිසුමන හිත්මි.- නතග්තගද්යාඩ : 
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.-පි. 224 ;තසම21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (172172 NL)
ISBN  978-955-681-081-3 (391190 NA)

294.3824 – අභිධරම පිටකය 

අද්භිධරම අධදයන : අද්භිධරමතයහි ප්රභවය, 
විකද්යාශය, අනතරගතය හද්යා දරශනය පිළිබඳ 
අධදයන සසිංගහයක / සසිංසසකරණය අසසිංක 
තිලකරතන .- 2 වන සසිංසසකරණය .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,2012 .-පි. xii,
340 ; තසම 22
1 වන මුද්රණය 1995.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (175609 NL)
ISBN  978-955-30-3537-0 (392576 NA)

ගමතග්, එසස. අයි. 
ධරමය සහ අද්භිධරමය / එසස. අයි. ගමතග්.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 100 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172404 NL)
ISBN  978-955-30-3489-2 (391410 NA)

ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.    
   අතන්ථසද්යාත්ලිනී 
අතන්ථසද්යාත්ලිනී නම වූ ධමමසසිංගණීපපකරණ 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව / බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.-
පි. x,375 ; තසම 22.- (තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික 
මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 37)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170425 NL)
ISBN  978-955-663-192-2  (389962 NA)

ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.
   පඤසචපප්රකරණ අටෂ්ඨකන්ථද්යා
පරමතත දීපනී නම වූ පඤසචපප්රකරණ  
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව / බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- තදහිවල :
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.

1 තකද්යා. .- පි. xii, 211 ; තසම 22.- (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 31)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170423 NL)
ISBN  978-955-663-201-9  (389960 NA)

ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.   
   පඤසචපප්රකරණ අටෂ්ඨකන්ථද්යාව
පරමතන්ථදීපනී නම වූ පඤසචපප්රකරණ 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව / බුදධතඝකෝස හිත්මි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.

2 තකද්යා. .- පි. 213-391 ; තසම 22.- (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 33)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170427 NL)
ISBN  978-955-663-202-6   (389964 NA)
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ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.    
විශුදධිමද්යාරගය / බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.-
පි. [xvi], 544 ; තසම 22.- (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 04)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170428 NL)
ISBN  978-955-663-204-0  (389965 NA)

ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. විභසිංග. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.
   සමතමකෝහ විතනකෝදනී
සමතමකෝහ විතනකෝදනී නම වූ විභසිංග 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව / බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.- තදහිවල :
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012.- 
පි. [xii], 373 ; තසම 22.- (තබකෞදධ 
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 13)
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(170419 NL)
ISBN  978-955-663-199-9  (389956 NA)

දීපශිකද්යා, එච. ජී. ස්ක්රිශද්යානති 
විසසත්මිත සත – අබිදම පිවිසුම / එච. ජී. 
ස්ක්රිශද්යානති දීපශිකද්යා.- හකමණ : කරතකෘ, 2011.-
පි. lxi,456 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 575.00 (165556 NL)
ISBN  978-955-53060-0-3

රණසසිංහ, ලයනලේ
භවද්යාසිංග චලනය /ලයනලේ රණසසිංහ.-කඩවත :
කරතකෘ, 2012 .- පි. x,102 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (175507 NL)
ISBN  978-955-545-720-0 (392477 NA)

294.384 – වදවසසන්ථකා සහ තීරණ

අනරදධ හිත්මි, කද්යාකකපලේත්ලිතයේ 
ප්රන්ථම දවිතීය තබකෞදධ ධරම සසිංගද්යායනද්යා / 
කද්යාකකපලේත්ලිතයේ අනරදධ හිත්මි, තමරි එම.
වයි. ෆෆසිං සහ එසස. තක. සයූ : අනවද්යාදය 
ආනනද එන. තිලකරතන විසනි.- තදහිවල : 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2011.- 
පි. [vi],167 ; තසම 22.
The first and second Buddhist councils 
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (167346 NL)
ISBN  978-955-663-352-8 (388069 NA)

ධරමපද්යාලතුමද්යාතග් බුදධගයද්යා නඩුව : ප්රන්ථම 
කද්යාණේඩය / සසිංසසකරණය තදද්යාඩමතගද්යාඩ 
තරවත හිත්මි .- බතතරමුලේල : සදීපද්යා 
මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), 2012 .- පි. 148 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (178960 NL)
ISBN  978-955-661-551-7 (394530 NA)

රැළපනද්යාව මහිනද 
අටමසසන්ථද්යානතයේ අනනද්යායක ෂ්ඨද්යානද්යානතරය / 
මහිනද රැළපනද්යාව.- තකද්යාළඹ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 220 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (170814 NL)
ISBN  978-955-671-561-3 (390185 NA)

වතතකඛන්ධකය : තපළ, පදගතද්යාරන්ථ, භද්යාවද්යාරන්ථ 
විසසතර සහිත සසිංහල පරිවරතනය / 
පරිවරතනය පහළගම ධමත්මික හිත්මි සහ නීලේ 
පුෂසපකුමද්යාර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 208 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (177743 NL)
ISBN  978-955-30-3716-9 (393546 NA)

ශද්යානතිලතද්යා, ආර. ඩ. 
අනරද්යාධපුර යුගතයේ ද්භිකක්ෂු විනය / ආර. ඩ.
ශද්යානතිලතද්යා.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 80 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172377 NL)
ISBN  978-955-30-3515-8 (391388 NA)

තහසමද්යාරද්යාම හිත්මි, ඌරපපැලපැවේතවේ
ද්භිකක්ෂු ප්රද්යාතිතමකෝකෂය : තපද්යාතහද්යාය තගයි 
අතතපද්යාත / ඌරපපැලපැවේතවේ තහසමද්යාරද්යාම හිත්මි .-
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .-
පි. 167 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (175942 NL)
ISBN  978-955-551-974-8 (392779 NA)

294.392 – මහකායකාන බුදු දෙහම 

සුරවීර බණේඩද්යාර, එච. එම. 
මහද්යායද්යාන බුදු දහම තකට්ටි හපැඳිනවීමක / 
එච. එම. සුරවීර බණේඩද්යාර.- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 81 ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (172570 NL)
ISBN  978-955-671-367-1 (391462 NA)
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294.5 – න්හින්දු ආගම
294.5436 – ලයයෝග

චපැටරජි, අතශකෝක කුමද්යාර
තයකෝගීරද්යාජේ ෂද්යාම චරන ලහිරි මහද්යාසද්යාය / 
අතශකෝක කුමද්යාර චපැටරජි ; පරිවරතනය තිලක 
කුඩද්යාතහටට්ටි විසනි .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ 
ජයතකද්යාඩි, 2012 .- පි. 218 ; තසම. 21
Yogiraj Shama Churn Lahiree 
Mahasaya කකෘතිතයේ පරිවරතනයක 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (179099 NL)
ISBN  978-955-686-059-7 (394579 NA)

294.59 – ග්රන්න්ථ
294.5922 – රකාමකායණය 
294.59220459148 – සලංහල

මුදත්ලිතග්, ගරීයසස සුරනිමල තතනනතකකෝන 
රද්යාම රද්යාවණද්යා කතද්යාවක / ගරීයසස සුරනිමල 
තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ : සූරිය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 67 : චිත්ර ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (179019 NL)
ISBN  978-955-656-228-6 (394685 NA)

294.5923 - මහකාභකාරස්තය
294.59230459148 – සලංහල 

භද්යාරත අමද්යාධද්යාරද්යා / පරිවරතනය මද්යාධවි 
තසසනද්යාරතන .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය 
ගනන්ථ තකනද්රය, 2012 .- පි. 128 : චිත්ර ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (176128 NL)
ISBN  978-955-652-944-9 (393168 NA)

299 – ලවනත් ආගම 
299.94 – ආගමික යකාතු කරම 

විමලතජකෝති හිත්මි, තවතලේගමමපැදතද ශ
යද්යාතු කරම හද්යා ඒවද්යාතයේ අනතරගත ආගත්මික 
ලකෂණ / තවතලේගමමපැදතද ශ විමලතජකෝති 
හිත්මි.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.- 
පි. viii,136 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (166421 NL)
ISBN  978-955-54073-1-1 (387430 NA)

3 0 0   සමකාජ ශකාසසත්ර

300.92 – ශරිස්තකාපදෙකාන

තලසසත්ලි ගුණවරධන / සසිංසසකරණය රසිංජිත 
තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ : සමද්යාජ විදදද්යාඥයනතග් 
සසිංගමය, 2011.- පි. 51 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (171224 NL)
ISBN  978-955-0762-01-9

301 – සමකාජ ර්විදෙදකාව 

අමරතසසකර, දයද්යා 
සමකද්යාලන ශ ලසිංකද්යා සමද්යාජය සමද්යාජ 
විදදද්යාතමක විගහයක / දයද්යා අමරතසසකර .- 
වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 232 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (179117 NL)
ISBN  955-553-677-6 (394790 NA)

ද සලේවද්යා, අමරසරි
සමද්යාජ විදදද්යාව 1 : විෂය පන්ථය සහ මූත්ලික 
සසිංකලේප / අමරසරි ද සලේවද්යා.- මහනවර : 
කරතකෘ, 2012.- පි. [iv],100 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 299.00 (172589 NL)
ISBN  978-955-97602-2-1 (391566 NA)

දපැඩිගමුව, චනදිමද්යා 
සමද්යාජ විදදද්යාවට ප්රතවේශයක / චනදිමද්යා 
දපැඩිගමුව.- තහකෝකනදර : කරතකෘ, 2012.-
පි. xii,126; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (172704 NL)
ISBN  978-955-53990-0-5

ශතයෆර, රිචද්යාරන්ඩ් ටී. 
සමද්යාජ විදදද්යාතමක දපැනම : නදද්යාය සහ 
වදවහද්යාරය / රිචද්යාරන්ඩ් ටී. ශතයෆර ; 
පරිවරතනය පසන තකද්යාඩිකද්යාර විසනි .- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. xiii,511 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 950.00 (177839 NL)
ISBN  978-955-671-325-1 (393705 NA)

සමද්යාජීය විදදද්යා සහ මද්යානව ශද්යාසසත්ර ත්ලිපි : මහද්යාචද්යාරය
චනද්රද්යා විකමගමතග් උපහද්යාර ගනන්ථය / 
සසිංසසකරණය ඒ. ඒ. ඩ. අමරතසසකර, උදද්යා 
තහටට්ටිතග් සහ රතනසරි අරසිංගල .-තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 424 ; තසම. 22
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
නූබපැ-කතබකෝක:  ර. 2000.00 (175597 NL)
ISBN  978-955-30-3412-0 (392564 NA)



61

301.072 – පරලයේෂණ 

පිනිකහන, ජයරතන
සමද්යාජ පරතයේෂණ කම / ජයරතන 
පිනිකහන .-තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 224 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (177532 NL)
ISBN  978-955-30-3375-8 (393514 NA)

302  - සමකාජ අන්ස්තර සබඳස්තකා

ල්පීසස, ඇලන 
පිරිත්මිනතග් ආදරය සහ ගපැහපැනනතග් 
ආදරය / ඇලන ල්පීසස සහ බද්යාබරද්යා ල්පීසස ; 
පරිවරතනය ආරියරතන චනද්රවසිංශ විසනි .- 
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012 .- පි. 297 ; තසම 22
Why men want sex and women want 
love කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 440.00 (176133 NL)
ISBN  978-955-652-918-0 (393173 NA)

මලේලවආරචචි, දීපද්යාලේ 
ගමමද්යාතන : දකුණු ආසයද්යාතික සමද්යාජය හද්යා 
සසිංසසකකෘතිය සමද්යාජ පරතයේෂණ කම 
අනතරගතයි / දීපද්යාලේ මලේලවආරචචි .- 
ගතණේමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 88 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (178304 NL)
ISBN  978-955-1755-03-04 (394042 NA)

302.2 – සන්නිලවදෙනය

කුලරතන, සද්යාත්ලිය 
සසිංසසකකෘතික සසිංවරධනය සඳහද්යා 
නිරමද්යාණද්යාතමක සනනිතවේදනය / සද්යාත්ලිය 
කුලරතන .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 432 : චිත්ර ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 675.00 (178985 NL)
ISBN  955-553-692-9 (394558 NA)

සමරසසිංහ, විතවේකද්යා 
සසිංවරධනය සහ සනනි තවේදන සමකෂණ / 
විතවේකද්යා සමරසසිංහ.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 80 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171152 NL)
ISBN  978-955-30-2855-6 (390546 NA)

302.201 – නදකාය 

සුරවීර, නයනද්යා
සනනිතවේදන මූලධරම / නයනද්යා සුරවීර.-
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. [viii],150 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166651 NL)
ISBN  978-955-1229-40-5 (387733 NA)

302.2071 – ර්විෂය මකාලකාව 

අ. තපද්යා. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ) සනනිතවේදනය හද්යා 
මද්යාධද අධදයනය 10 වන තශසණය : 
ගුර මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංගහය.- මහරගම : 
ජද්යාතික අධදද්යාපන  ආයතනය, 2012.- 
පි. xi,43 ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (171120 NL)

(390508 NA)

302.2072 - පරලයේෂණ

සුරවීර, නයනද්යා
සනනිතවේදන පරතයේෂණ / නයනද්යා සුරවීර .-
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 187 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178152 NL)
ISBN  978-955-1229-66-5 (393938 NA)

302.23 – ජනමකාධද 

නද්යානද්යායකකද්යාර, තසසන 
මද්යාධදකලද්යා විචද්යාර ප්රතිචද්යාර / තසසන 
නද්යානද්යායකකද්යාර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 164 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (177519 NL)
ISBN  978-955-30-3663-6 (393502 NA)

ලකමද්යාත්ලි, එච. ල්පී. සජිතද්යා 
මද්යාධද විචද්යාර ප්රතවේශය / එච. ල්පී. සජිතද්යා 
ලකමද්යාත්ලි .- රද්යාජගිරිය : අගහසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 64 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (174236 NL)
ISBN  978-955-0230-04-4
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303 – සමකාජ ක්රියකාවලිය
303.36 – බලලන් හලැරවීම

දිසද්යානද්යායක, නිලනත
සසිංහල තබකෞදධයද්යාට එතරහි අනදද්යාගත්මික 
බලපසෑම : සමයද්යානතර ප්රයද්යාණය ගපැන 
ශද්යාසසනය විමසුමක / නිලනත දිසද්යානද්යායක.- 
තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2011.-  පි. viii,125 ; 
තසත්මි 22.
මපැබපැ- තබකෝක : ර. 400.00 (NL 164563)
ISBN 978-955-53959-0-8 (NA 386336)

303.4 – සමකාජ ලවනසසවීම 
303.484 – සමකාජ ප්රතිසලංසසකරණය
303.484092 – සමකාජ ලශයෝධකලයයෝ

වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
තහනරි ඕලේකටතුමද්යා / නවනපැත්ලිතය 
විතජේතුසිංග .- උඩුමුලේල : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173505 NL)
ISBN  978-955-8672-40-8

305 – සමකාජ කණණ්ඩකායම 
305.231- ළමකා සලංවරධනය

කහඳගමතග්, අනලද්යා 
නිශද්යානතතයේ සසිංකලන /අනලද්යා කහඳගමතග්.-
තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 133 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (165903 NL)
ISBN  978-955-98392-1-7 (387225 NA)

තප තරරද්යා, යමුනද්යා
මුලේ ළමද්යාවිය සසිංවරධනය / යමුනද්යා තපතරරද්යා.-
නතග්තගද්යාඩ : ළමද්යා සසිංවරධන හද්යා කද්යානතද්යා 
කටයුතු අමද්යාතදද්යාසිංශය, [2012?].- 
පි. 24 : චිත්ර ; තසම 18.- (2012 දපැයට කරළ
ප්රකද්යාශන ; අසිංක 04)
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166503 NL)
ISBN  978-955-0249-10-7 (387714 NA)

රද්යාජපකෂ, මහිනද 
රතට වට්ටිනද්යාම වසසතුව දරවද්යාය / මහිනද 
රද්යාජපකෂ ; සසිංසසකරණය ආරියරතන ඇතුගල
විසනි.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රවකෘතති 
තදපද්යාරතතමනතුව, 2011.- 
පි. 91 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(167424 NL)
ISBN  978-955-9073-16-1 (388345 NA)

305.3 – ලිලංග ලභේදෙය අනුව පුදගලයින් 

ල්පීසස, ඇලන 
ගපැහපැනන ට වඩද්යා පිරිත්මින තවනසස / ඇලන 
ල්පීසස සහ බද්යාරබරද්යා ල්පීසස ; පරිවරතනය 
ප්රදීපකුමද්යාර බද්යාලසූරිය විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012.- පි. 350 ; 
තසම 22.
Why men dont have a clue & women 
always need more shoes කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 470.00 (174731 NL)
ISBN  978-955-652-890-9 (392404 NA)

305.5 – සමකාජ පලංති
305.5122 – කුල ක්රමය
305.5122095493 – ශ ලලංකකාව 

ජනවසිංසය : පුසසතකද්යාළ පිටපත ආශතයන කළ 
සසිංසසකරණයක / සසිංසසකරණය ගලේවපැතවේ 
විමල ඛනති හිත්මි .- හුණුමුලේල : කරතකෘ, 
[2012?] .-පි. 133 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178048 NL)
ISBN  978-955-54573-1-6 (393787 NA)

ශ ලසිංකද්යාතවේ කුල සසිංයුතිය : ආචද්යාරය ත්මිරනතඩකෝ 
ඔතබතසසකර අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංගහය / 
සසිංසසකරණය සරිලේ තසතනවිරතන සහ 
තසද්යානද්යාත්ලි චිත්රද්යා දුනවිල .- ජද්යා-ඇල : සමනතී 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 142 : චිත්ර ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (173629 NL)
ISBN  978-955-0084-44-9

305.8 – ජනවකාරගික කණණ්ඩකායම
305.80095493 – ශ ලලංකකාව 

ඩපැනිතයලේ, ඊ. වපැලනටයින 
අතීතයට යද්යාතදන සසිංවිධද්යාන තුනක : එකක 
සසිංහල තදකක තදමළ / ඊ. වපැලනටයින 
ඩපැනිතයලේ .- මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 41 ; තසම. 21 
කබපැ-තබකෝක:  ර. 70.00 (173422 NL)
ISBN  978-955-1468-82-8
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305.89148 – ආදිවකාසන් වලැදිජනස්තකාව 

කුරපපු, රසලේ 
තපද්යාලේතලබපැදද වපැදි ජනතද්යාව /රසලේ කුරපපු ;
පරිවරතනය ආනනද තහසරත විසනි.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 155 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (172560 NL)
ISBN  978-955-671-188-2 (391452 NA)

306 – ජනමකාධද සලංසසකපෘතිය 

ඉදදමලේතගද්යාඩ, කුමුදිනී
මද්යාධද විමරශන හද්යා 2010 ජනද්යාධිපතිවරණ 
ඇගයීම / කුමුදිනී ඉදදමලේතගද්යාඩ.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 112 : රූපටසහන ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (170292 NL)
ISBN  978-955-30-3453-3 (389878 NA)

ජනමද්යාධද සසිංසසකකෘතිය විතවේචනද්යාතමක 
ඇගපැයීමක .- මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 270 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (176099 NL)
ISBN  978-955-1468-72-9 (393139 NA)

306.4 – සලංසසකපෘතිය පිළිබඳ නියස්ත දෙපෘෂසටි
306.461 – වවදෙද සමකාජ ර්විදෙදකාව

පිනිකහන, ජයරතන 
වවදද සමද්යාජ විදදද්යාව / ජයරතන 
පිනිකහන.-තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-පි. 256 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (170517 NL)
ISBN  978-955-1741-77-8

306.7 – ලිලංගික සබඳස්තකා 

තචසර, ඉයුසසටසස
තයද්යාවුන ආදරය / ඉයුසසටසස තචසර ; අනවද්යාදය
සසිංහබද්යාහු තසතනවිරතන විසනි .- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012 .- පි. 173 ; තසම 22
Unmarried love කකෘතිතයේ අනවද්යාදයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175493 NL)
ISBN  978-955-652-946-3 (392407 NA)

306.77 – ලිලංගික හකා ආශ්රිස්ත සමබන්ධස්තකා 

රද්යාජසූරිය, මතහසෂස
රතිය විදු ඇසන : මද්යානව ත්ලිසිංගිකතවයට 
විදදද්යාතමක පිවිසුමක / මතහසෂස රද්යාජසූරිය .- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 169 : චිත්ර ; තසම. 19
නූබපැ-කද්යාතබකෝක:  ර. 950.00 (177852 NL)
ISBN  978-955-671-408-1 (393717 NA)

හපැගලර, ඉනජේ 
රමණීය රහසස / ඉනජේ හපැගලර  සහ සසතටන 
හපැගලර ; පරිවරතනය තප්රේමරසිංජිත 
තිලකරතන විසනි .- මද්යාලතඹේ : පරිවරතක, 
2012 .- පි. 160 ; තසම 21
Living is loving කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174475 NL)
ISBN  978-955-99287-4-4 (392312 NA)

306.8 – ර්විවකාහය හකා පවුල

එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර 
ආදරය සහ විවද්යාහය = Love & marriage / 
සතිසසචනද්ර එදිරිසසිංහ .- කපැලණය : ත්මිහිඳු 
සසිංසසකකෘතික පදනම, 2012 .- පි. vi,80 ; 
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (173817 NL)
ISBN  978-955-0379-07-1

ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන
විශසවද්යාසය, වද්යාසනද්යාව, හරිදපැකීම, යහපපැවපැතම 
තුළින විවද්යාහය / කරණද්යාරතන ජයසසිංහ .- 
මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 156 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (175989 NL)
ISBN  978-955-0171-93-4 (392979 NA)

තපතරරද්යා, එලේ. වී. එච. 
තසද්යාඳුර යුගදිවියකට /එලේ.වී.එච. තපතරරද්යා .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- 
පි. [x],165 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (177738 NL)
ISBN  955-20-6662-x (393541 NA)

වඩුතග්, අරනසසට 
යුග දිවිය / අරනසසට වඩුතග්.- මහරගම : 
කරතකෘ, 2012.- පි. 208 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (168928 NL)
ISBN  978-955-8797-15-0
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306.85 – පවුල 

තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත 
ජීවතවීතම කලද්යාව / සුගත ශද්යානත 
තමද්යාරගහකුඹුර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (178822 NL)
ISBN  978-955-30-3590-5 (394207 NA)

306.87 – පවුලේ අන්ස්තර සබඳස්තකා
306.8723 – භකාරයකාලවයෝ

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
බිරිඳකතග් ජීවිතය / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .- 
රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 120 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (179103 NL)
ISBN  978-955-1116-68-2 (394775 NA)

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ
අසරිමත ගපැහපැණය ඔබයි /මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ
රද්යාසසිංආරචචි .- ගතණේමුලේල : නිශද්යානත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි 92 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල  තනද්යාදපැකතවේ(178306 NL)
ISBN  978-955-1755-43-0 (394044 NA)

306.874 – ලදෙමකාපිය, ළමකා සබඳස්තකා 

විතජේසූරිය, සරත
ආදරණීය තදමද්යාපියනි / සරත විතජේසූරිය.- 
තකද්යාළඹ :විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012.-
පි. 200 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (170385 NL)
ISBN  978-955-652-906-7 (390018 NA)

306.8743 – මව දූ දෙරු සමබන්ධස්තකා

විජයසසිංහ, වජිර ප්රභද්යාත
ආදරණීය දුවට හද්යා පුතද්යාට සුවදද්යායී මද්යාතකෘ 
තලකෝකයක/වජිර ප්රභද්යාත විජයසසිංහ.-තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 224 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (165039 NL)
ISBN  978-955-30-2831-0 (386733 NA)

විජයසසිංහ, වජිර ප්රභද්යාත
ආදරණීය දුවට හද්යා පුතද්යාට සුවදද්යායී මද්යාතකෘ 
තලකෝකයක : තදවන තකද්යාටස / වජිර ප්රභද්යාත 
විජයසසිංහ.- තකද්යාළඹ :ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 200 ; තසම 22. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (166779 NL)
ISBN  978-955-30-2843-3 (387840 NA)

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය
අමමද්යාතග් ගුණ සුවඳ/නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග.-
මුලේතලේරියද්යාව නව නගරය : කරතකෘ, 2012.-
පි. xii,120 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (170226 NL)
ISBN  978-955-8672-56-3 (389618 NA)

සසතවකෝනසස, කරසසට්ටි 
සපැබසෑ මව / කරසසට්ටි සසතවකෝනසස ; පරිවරතනය 
සසර අලහතකකෝන විසනි .- මරිගම : 
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.-පි.198 ; 
තසම. 22
'Surrogate mother' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (175985 NL)
ISBN  978-955-0171-77-4 (392975 NA)

307 – ප්රජකා කණණ්ඩකායම 
307.1412 – ග්රකාමය සලංවරධනය

ගමතග්, කරණද්යාරතන
ගද්යාමය සසිංවරධනය සඳහද්යා විකලේප ප්රතවේශයන
හද්යා කතමකෝපද්යායන / කරණද්යාරතන ගමතග්.-
පිත්ලියනදල : කරතකෘ,2012.- පි. 79 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169624 NL)
ISBN  978-955-53955-0-2 (389112 NA)

307.6 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

ඒකනද්යායක, ට්ටිකරි බණේඩද්යාර
පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා පද්යාලනය : 
අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ විභද්යාගය ආදරශ 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය / ට්ටිකරි බණේඩද්යාර 
ඒකනද්යායක.-තකද්යාළඹ : නිරමල ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. 96 ; තසම 34.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (169761 NL)
ISBN  978-955-9377-42-9 (389237 NA)

307.72 – සමකාජ සජීවීකරණය 

ඩයිනිසස, ඒ. ල්පී. 
සමද්යාජ සජීවීකරණය / ඒ. ල්පී. ඩයිනිසස සහ 
සරිලේ පලේතලතගදර.- බතතරමුලේල : කරතකෘ, 
2011.- පි. 182 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (165585 NL)
ISBN  978-955-53723-0-5
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307.72095493 – ශ ලලංකකාව 

ධරමදද්යාස, තක. ඇම.
මහගම අද්භිමද්යානය / තක. ඇම. ධරමදද්යාස .-
මහගම : උතුර මහගම සමද්යාජ සසිංවරධන හද්යා 
සුභසද්යාධන පදනම, 2012 .- පි. 118 : 
රූපසටහන ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(177447 NL)

(393281 NA)

රනනලු, තජනසන 
අතප රජේගම / තජනසන රනනලු .- 
නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012 .- පි. x,50 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177782 NL)
ISBN  978-955-99748-0-7 (393617 NA)

වීරසසිංහ, එසස. ල්පී. එසස. 
මමුතර සනහතර / එසස. ල්පී. එසස. වීරසසිංහ .-
නිටටඹුව : රනමුතු ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. xiii,114 : රූපසටහන ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (173617 NL)
ISBN  978-955-1316-02-03

3 1 0  සකාමකානද සලංඛදකාලලේඛන එකතු

315 – ආසයකාලව සලංඛදකාලලේඛන
315.493 – ශ ලලංකකාව 

ශ ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන   
   තදපද්යාරතතමනතුව
සසිංඛදද්යාන නිබනධන – 2010.- තකද්යාළඹ : 
ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන 
තදපද්යාරතතමනතුව, [2011?].- 
පි. xxx,452 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164469 NL)
ISBN  978-955-577-718-6

ශ ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන    
   තදපද්යාරතතමනතුව
සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත 2011.- ජනතලේඛන හද්යා 
සසිංඛදද්යාතලේඛන තදපද්යාරතතමනතුව, 2011.-
පි. xi,91 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(172759 NL)
ISBN  978-955-577-747-6

3 2 0   ලදශපකාලන ර්විදෙදකාව 

මදදුමරද්යාළ, තරකෝහණ 
උසසස තපළ තදශපද්යාලන විදදද්යාව / තරකෝහණ
මදදුමරද්යාළ.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 288 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (162631 NL)
ISBN  978-955-655-972-9

320.01 – දෙරශනය හකා නදකාය 

ආරියදද්යාස, තක. එසස. කීරති
සමද්යාජ සමමුති නදද්යාය : සමභද්යාවද පපැතිකඩ / 
තක. එසස. කීරති ආරියදද්යාස.-තකද්යාළඹ : කරතකෘ,
2011 .- පි. 120 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (174569 NL)
ISBN  978-955-98899-3-9

උයනතගද්යාඩ, ජයතදව 
ඔකතකද්යාම රජවර ඔකතකද්යාම වපැසතයකෝ? : 
රද්යාජදය පිළිබඳ තදශපද්යාලන නදද්යාය සහ 
භද්යාවිතය / ජයතදව උයනතගද්යාඩ.- තකද්යාළඹ : 
සමද්යාජ විදදද්යාඥයනතග් සසිංගමය, 2011.- 
පි. v,242 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (163369 NL)
ISBN  978-955-1772-87-1

තපද්යානනමතපරම, නිහද්යාලේ
 තදශපද්යාලන විදදද්යාතවේ මූත්ලික සදධද්යානත : 

ජද්යාතදනතර ආණේඩුකම වදවසසන්ථද්යා සහ 
ශ ලසිංකද්යා ආණේඩුකම විකද්යාශය / නිහද්යාලේ  
තපද්යානනමතපරම .- මුලේතලේරියද්යාව : 
සදිනි තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 571 ; 
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (175862 NL)
ISBN  978-955-1819-44-6 (392621 NA)

320.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර 

අ. තපද්යා. ස. (උ. තප) තදශපද්යාලන විදදද්යාව : 
බහුවරණ ගපැටලු / සමපද්යාදනය තිසසස 
ඊරියගම.- නතග්තගද්යාඩ :සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. [vi],234 ; තසත්මි 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173363 NL)
ISBN  978-955-671-027-4
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320.5 – ලදශපකාලන මස්තවකාදෙ 
320.5322 – මකාකසසවකාදෙය – ලලනින්වකාදෙය

වී. අයි. තලනින : සමද්යාජවද්යාදය සහ ආගම : 
සමද්යාජ-තදශපද්යාලන-ආරර්ථික මූත්ලිකද්යාසිංග / 
පරිවරතනය පියතසසන මද්යානිලේගම .- 2 වන 
මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 100 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1983.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178068 NL)
ISBN  978-955-591-238-9 (393817 NA)

320.5323 – ලකකාමිනිසසෆ්ට් වකාදෙය 

තටද්යා ටසසක, ත්ලිතයද්යාන
පද්යාවද්යා දුන විපලවය : තසකෝවියට සසිංගමය යන 
කුමකද? එය තකද්යායිබටද? / ත්ලිතයද්යාන
තටද්යා ටසසක ; පරිවරතනය තසසපද්යාල 
විතජේතසසකර විසනි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 392 ; තසම 22. 
The revolution betrayed කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 675.00 (171167 NL)
ISBN  978-955-30-3237-9 (390561 NA)

320.9 – ලදශපකාලන ස්තත්ත්වය 
320.95493 – ශ ලලංකකාව 

අයිවන, විකටර
අවසද්යානය කුමකද? : කඩද්යා වපැතටනනට යන 
තදශපද්යාලන කමතයේ අරබුදය / විකටර 
අයිවන .- මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 52 ; තසම 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 75.00 (173432 NL)
ISBN  978-955-1468-78-1

අයිවන, විකටර
තදශපද්යාලනතයේ පවුල හද්යා කුලය / විකටර 
අයිවන .- මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011 .- පි. 200 : චිත්ර ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (176108 NL)
ISBN  978-955-1468-58-3 (393148 NA)

කනනනගර, එසස. ඩ. 
සරිලක රන තකත / එසස. ඩ. කනනනගර.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 192 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (174048 NL)
ISBN  978-955-30-3541-7 (392185 NA)
අ. වි. 954.93

ගුණතිලක, ආනනද 
එක ත්මිනිතසක එකම එක ත්මිනිතසක/ ආනනද
ගුණතිලක .- ජද්යාඇල : රැජින ප්රිනටරසස ඇනන්ඩ්
පබත්ලිතකෂනසස, 2012 .- පි. [viii],187 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (177432 NL)
ISBN  978-955-0979-00-4 (393232 NA)

ජගතචනද්ර, නිහද්යාලේ 
තදශපද්යාලනඥයනතග් හරි අපූර කතද්යා / 
නිහද්යාලේ ජගතචනද්ර.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. viii,192  ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (172391 NL)
ISBN  978-955-30-3405-2 (391402 NA)

ජයතසසකර, තරද්යාබට 
පිනි වපැටුන ගිනි පුපුර / තරද්යාබට ජයතසසකර.-
රද්යාජගිරිය : අගහසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. [xiv],231 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171228 NL)
ISBN  978-955-0230-06-8

තතනනතකකෝන, ප්රසනන සසිංජීව 
ඉලේමතහස බිත්ලිගත විපලවවද්යාදියකුතග් අවසන 
තහකෝරද්යාව : ඉරිදද්යා ලසිංකද්යාදීප පුවතපතත දියත 
අතිතරකතයේ තකද්යාටසස වශතයන පළවූ කන්ථද්යා 
එකතුව / ප්රසනන සසිංජීව තතනනතකකෝන .-
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- 
පි. 252 : රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 470.00 (173774 NL)
ISBN  978-955-667-128-5

දයද්යා පතිරණ ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසතයේ පළමු වන 
තදශපද්යාලන ශිෂද නද්යායක ඝද්යාතනය / 
තප්රේමකුමද්යාර ද සලේවද්යා [සහ තවත අය] .- 
නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .-
පි. 345 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (172174 NL)
ISBN  978-955-681-063-9 (391192 NA)

බණේඩද්යාර, තක. එම. චද්යාත්මිනද 
හපැතතසෑ එතකන අසූනවයට / තක. එම. 
චද්යාත්මිනද බණේඩද්යාර.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 228 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (173387 NL)
ISBN  978-955-671-558-3

මුණසසිංහ, තරකෝහිත 
මරධනය සඳහද්යා කපැරැලේලක ඕනසෑකර තිතබ / 
තරකෝහිත මුණසසිංහ.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 
2012.- පි. [xii],160 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (172829 NL)
ISBN  978-955-50398-4-0 (391637 NA)
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මුවර, ත්මික 
විවකෘත ආරර්ථිකය හද්යා තදශපද්යාලනතයේ 
ගරද්යාහපැලම / ත්මික මුවර ; පරිවරතනය අතබ
දිසද්යානද්යායක විසනි .- මහරගම : රද්යාවය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 51 ; තසම 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 85.00 (143423 NL)
ISBN  978-955-1468-84-2

විජයතුසිංග, හරිශසචනද්ර
බුදධ ජයනති සමය :කුමනත්රණ සහ ඝද්යාතන /
හරිසසචනද්ර විජයතුසිංග.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 216 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (168731 NL)
ISBN  978-955-30-2733-7 (388567 NA)

විතජේසූරිය, සරත 
රටක විපත / සරත විතජේසූරිය.- තකද්යාළඹ : 
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2011.- 
පි. 54 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (166027 NL)
ISBN  978-955-652-602-8 (387145 NA)

තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම. 
සර තජකෝන තකද්යාතලද්යාවල සහ අගමපැති 
තපද්යාරය / ල්පී. ඇම. තසසනද්යාරතන.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 136 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170312 NL)
ISBN  978-955-30-3204-1 (389898 NA)

71' අතප්රේලේ නපැගිටීතම 41 තවනි සමහද්යාර / 
සසිංසසකරණය උතදනි සමන කුමද්යාර .- 
රද්යාජගිරිය : 71' සතහකෝදරතව සසිංසදය, 2012 .-
පි. [viii],99 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (174208 NL)

321 – රකාජදයන්න්හි ක්රියකා පිළිලවල 
321.00954 – ඉන්දියකාව 

තහටට්ටිආරචචි, නිශද්යානත 
ඉනදියද්යාතවේ ආණේඩුකමය සහ තදශපද්යාලනය / 
නිශද්යානත තහටට්ටිආරචචි.- නතග්තගද්යාඩ : 
කරතකෘ, 2011.- පි. [xiv],179 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (163625 NL)
ISBN  978-955-53011-1-4

321.0095493 – ශ ලලංකකාව 

ගමතග්, එසස. අයි. 
ශ ලසිංකද්යාතවේ ආණේඩුකම විකද්යාශය II තකද්යාටස :
ශ ලසිංකද්යා ප්රජද්යාතද්යානත්රික සමද්යාජවද්යාදී ජනරජතයේ 
ආණේඩුකම වදවසසන්ථද්යාව 1978 / එසස. අයි. 
ගමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .-
පි. 443 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (177520 NL)
ISBN  978-955-30-3487-8 (393503 NA)

හඳගම, අනර බසිංඩද්යාර
1978 ආණේඩුකම වදවසසන්ථද්යාව පිළිබඳ 
විමරශනය / අනර බසිංඩද්යාර හඳගම .- 
රඹුකකන : කරතකෘ, 2012 .- පි. viii,169 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (174075 NL)
ISBN  978-955-53985-03

323 – සර්විලේ සහ ලදශපකාලන අයිතිවකාසකම 

උයනතගද්යාඩ, ජයතදව
සවිලේ සමද්යාජය කුමකද? කද්යාතග්ද? කුමටද? /
ජයතදව උයනතගද්යාඩ.- තකද්යාළඹ : සමද්යාජ 
විදදද්යාඥයනතග්  සසිංගමය, 2011.- 
පි. x,86 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (163498 NL)
ISBN  978-955-0762-00-2

ජයවීර, විජයද්යානනද 
නියත විවරණය : මද්යානව අයිතිවද්යාසකම 
පිළිබඳ විශසව ප්රකද්යාශනතයේ කතනදරය / 
විජයද්යානනද ජයවීර .- මහරගම : රද්යාවය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 220 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (176100 NL)
ISBN  978-955-1468-73-6 (393140 NA)

මද්යානව හිත්මිකම උණට පපැනතඩකෝලේ බීම : ජිනීවද්යා 
තයකෝජනද්යාව දකවද්යා ගමන මගක සටහන.- 
නතග්තගද්යාඩ : රයිටසස නවේ කතලකට්ටිවේ තෆකෝ 
ඩිතමද්යාකස, 2012.- පි. [viii], 132 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(170447 NL)
ISBN  978-955-0049-02-8

323.095493 – ශ ලලංකකාව 

පිනතටකෝ-ජයවරධන, කශද්යාත්ලි
ශ ලසිංකද්යාතවේ නීතිතයේ ආධිපතදය පිරිතහයි / 
කශද්යාත්ලි පිනතටකෝ-ජයවරධන.- [තපැ. තනද්යා.] : 
කරතකෘ, [2011?].- පි. 141 ; තසම 23.
මපැබපැ-තබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (163503 NL)
ISBN  978-955-53181-0-5
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324 – ලදශපකාලන ක්රියකාවලිය 
324.2 – ලදශපකාලන පකෂ
324.2092 – ලදශපකාලනඥලයයෝ

අමරණීය ජනනද්යායක ආචද්යාරය ඒ. ස. එසස. හමන්ඩ් 
සමර කලද්යාපය / සසිංසසකරණය ඒ. ස. අබදුලේ 
ගපූර.- අකුරණ : සමර කලද්යාප කත්මිටුව , 
2010.- පි. xxxii,154 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 30.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169020 NL)
ISBN  978-955-1779-49-8

රණවීර, සරත 
තලද්යාව ප්රකට තදශපද්යාලන චරිත / සරත 
රණවීර .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 352 : ඡද්යායද්යාරූප ; 
තසම 24
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (175885 NL)
ISBN  978-955-29-0081-5 (392655 NA)

තසසනද්යානද්යායක, ධරමදද්යාස 
චමලේ රද්යාජපකෂ ප්රණද්යාම අද්භිනනදන... / 
ධරමදද්යාස තසසනද්යානද්යායක.- [තපැ. තනද්යා.] : 
[ප්ර. තනද්යා.], [2012?].- 
පි. 100 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169778 NL)
ISBN  978-955-54124-0-7

324.2095493 – ශ ලලංකකාව 

1978 – 2012 ජවිතප ගමන මග : පකෂය තදස 
සසවයසිං විතවේචනද්යාතමක ආපසු හපැරී බපැලමක 
සහ අනද්යාගතය තවත ප්රතවේශයක .- 
[තපැ. තනද්යා.] : මද්යාත්ලිමද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. xv,447 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (174898 NL)
ISBN  978-955-0480-08-1

ජන අරගල වදද්යාපද්යාරයට අද්භිතයකෝගයක වන 
ජවිතප උරමය.- [තපැ. තනද්යා.] : ල්පීපලේසස මද්යාච, 
2012.- පි. [iv],76 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (171226 NL)
ISBN  978-955-54278-0-7

324.5493 – ශ ලලංකකාව
324.549307508827 – කලස්තයෝලිකයින්

ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ටී. ඒ. තලසසත්ලි
ලසිංකද්යාතවේ වද්යාමද්යාසිංශික වදද්යාපද්යාරය හද්යා කතතකෝත්ලික
ප්රජද්යාව / ඩබත්ලිවේ. ටී. ඒ. තලසසත්ලි ප්රනද්යානදු.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 280 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (164591 NL)
ISBN  978-955-30-1400-9 (386429 NA)

324.6 – චන්දෙ ක්රමය හකා ක්රියකා කලකාව
324.6095493 – ශ ලලංකකාව

මපැතිවරණ කමය/සමපද්යාදනය ඒ. එම. එම. 
නජූම.- [තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.], 2012.-
පි. 71 ; තසම 25
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(172739 NL)

328 – වදවසසන්ථකාදෙකායකය
328.5493 – ශ ලලංකකාව 
328.549302 – පකාරලිලමන්තු ර්විවකාදෙ 

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද (හපැනසද්යාන්ඩ්) : නිල 
වද්යාරතද්යාව.-තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.

203 කද්යා., 3 ක. .- 2011.10.19.- 
තීර 304-481 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172095 NL)
            (388423 NA)

204 කද්යා., 2 ක. .- 2011.11.22.- 
තීර 203-418 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172096 NL)
(388438 NA)

204 කද්යා., 3 ක. .- 2011.11.23.- 
තීර 419-600 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172096 NL)
(388439 NA)

204 කද්යා., 4 ක. .- 2011.11.24.- 
තීර 601-786 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172096 NL)
(388440 NA)

204 කද්යා., 5 ක. .- 2011.11.25.- 
තීර 787-976 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172096 NL)
(388441 NA)
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204 කද්යා., 6 ක. .- 2011.11.28.- 
තීර 977-1162 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172096 NL)
(388442 NA)

204 කද්යා., 7 ක. .- 2011.11.29.- 
තීර 1163-1351 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172096 NL)
(388443 NA)

204 කද්යා., 8 ක. .- 2011.11.30.- 
තීර 1352-1551 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172096 NL)
(388444 NA)

205 කද්යා., 1 ක. .- 2011.12.01.- 
පි. (lxxxi), තීර 1-226 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172097 NL)
(388405 NA)

205 කද්යා., 2 ක. .- 2011.12.02.- 
තීර 227-422 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172097 NL)
(388406 NA)

205 කද්යා., 3 ක. .- 2011.12.03.- 
තීර 423-630 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172097 NL)
(388407 NA)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද (හපැනසද්යාන්ඩ්) : නිල 
වද්යාරතද්යාව.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.

205 කද්යා., 4 ක. .- 2011.12.05
තීර 631 - 838 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)

205 කද්යා., 5 ක. .- 2011.12.06
තීර 839 - 1022 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)

205 කද්යා., 6 ක. .- 2011.12.07
තීර 1023 - 1220 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)

205 කද්යා., 7 ක. .- 2011.12.08
තීර 1221 - 1220 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)

205 කද්යා., 8 ක. .- 2011.12.09
තීර 1357 - 1592 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)

205 කද්යා., 9 ක. .- 2011.12.12
තීර 1593 - 1772 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)

205 කද්යා., 10 ක. .- 2011.12.13
තීර 1773 - 1948 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)

205 කද්යා., 11 ක. .- 2011.12.14
තීර 1949 - 2138 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)

205 කද්යා., 12 ක. .- 2011.12.15
තීර 2139 - 2302 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)

205 කද්යා., 13 ක. .- 2011.12.15
තීර 2303 - 2532 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)
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205 කද්යා., 14 ක. .- 2011.12.17
තීර 2533 - 2742 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)

205 කද්යා., 15 ක. .- 2011.12.19
තීර 2743 - 2875 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)

205 කද්යා., 16 ක. .- 2011.12.20
තීර 2876 - 3057 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)

205 කද්යා., 17 ක. .- 2011.12.21
තීර 3058 - 3269 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(164283 NL)

206 කද්යා., 1 ක. .- 2012.01.17
පි. (lxxxi), තීර 1-136 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(166598 NL)

206 කද්යා., 2 ක. .- 2012.01.18
තීර 137-342 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(166598 NL)

206 කද්යා., 3 ක. .- 2012.01.19
තීර 343-564 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(166598 NL)

206 කද්යා., 4 ක. .- 2012.01.20
තීර 565-728 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(166598 NL)

206 කද්යා., 5 ක. .- 2012.02.08
තීර 729-848 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(166598 NL)

206 කද්යා., 6 ක. .- 2012.02.09
තීර 849-1018 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(166598 NL)

206 කද්යා., 7 ක. .- 2012.02.10
තීර 1019-1088 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(166598 NL)

206 කද්යා., 8 ක. .- 2012.02.21
තීර 1089-1284 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(166598 NL)

207 කද්යා., 1 ක. .- 2012.02.22
පි. lxxxi, තීර 1-152 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(167305 NL)

207 කද්යා., 2 ක. .- 2012.02.23
තීර 153-342 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(167305 NL)

207 කද්යා., 3 ක. .- 2012.02.24
තීර 343-526 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(167305 NL)

207 කද්යා., 4 ක. .- 2012.03.06
තීර 527-686 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(167305 NL)

207 කද්යා., 5 ක. .- 2012.03.08
තීර 687-866 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(167305 NL)

207 කද්යා., 6 ක. .- 2012.03.09
තීර 267-1020 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(167305 NL)
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207 කද්යා., 7 ක. .- 2012.03.20
තීර 1025-1230 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(167305 NL)

207 කද්යා., 8 ක. .- 2012.03.21
තීර 1231-1358 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(167305 NL)

207 කද්යා., 9 ක. .- 2012.03.22
තීර 1359-1566 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(167305 NL)

207 කද්යා., 10 ක. .- 2012.03.23
තීර 1567-1622 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(167305 NL)

207 කද්යා., 11 ක. .- 2012.03.30
තීර 1623-1818 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(167305 NL)

207 කද්යා., 12 ක. .- 2012.04.03
තීර 1819-1956 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(167305 NL)

207 කද්යා., 13 ක. .- 2012.04.04
තීර 1957-2094 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(167305 NL)

208 කද්යා., 1 ක. .- 2012.05.08.- 
පි. lxxxi, තීර 1-164 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(169742 NL)

208 කද්යා., 2 ක. .- 2012.05.09.- 
තීර 165-350 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(169742 NL)

208 කද්යා., 3 ක. .- 2012.05.10.- 
තීර 351-482 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(169742 NL)

208 කද්යා., 4 ක. .- 2012.05.11.- 
තීර 483-680 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(169742 NL)

208 කද්යා., 5 ක. .- 2012.05.22.- 
තීර 681-868 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(169742 NL)

208 කද්යා., 6 ක. .- 2012.05.23.- 
තීර 869-1016 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172100 NL)(391070 NA)

208 කද්යා., 7 ක. .- 2012.05.24.- 
තීර 1017-1146 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172100 NL)(391071 NA)

208 කද්යා., 8 ක. .- 2012.05.25.- 
තීර 1147-1304 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(172100 NL)(391072 NA)

209 කද්යා., 1 ක. .- 2012.06.05.- 
පි. (lxxix), තීර 1-176 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(171032 NL)

209 කද්යා., 2 ක. .- 2012.06.06.- 
තීර 177-296 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(171032 NL)

209 කද්යා., 3 ක. .- 2012.06.07.- 
තීර 297-484 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(171032 NL)
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209 කද්යා., 4 ක. .- 2012.06.08.- 
තීර 485-618 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(171032 NL)

209 කද්යා., 5 ක. .- 2012.06.19.- 
තීර 619-804 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(171032 NL)

209 කද්යා., 6 ක. .- 2012.06.20.- 
තීර805-1002 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(171032 NL)

209 කද්යා., 7 ක. .- 2012.06.21.- 
තීර 1003-1158 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(171032 NL)

209 කද්යා., 8 ක. .- 2012.06.22.- 
තීර 1159-1290 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(171032 NL)

209 කද්යා., 9 ක. .- 2012.07.04.- 
තීර 1291-1428 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)

(171032 NL)

328.549302 – කකාරය සටහන් 

ශ ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව 
කද්යාරය සටහන.- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත 
සභද්යාව, 2011.

අසිංක 2011 / 12 – 2011.07.19
පි. 9 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (152855 NL)

අසිංක 2011 / 21 – 2011.12.06
පි. 7 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (152855 NL)

අසිංක 2011 / 22 – 2011.12.07
පි. 9 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (152855 NL)

අසිංක 2011 / 23 – 2011.12.08
පි. 9 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (152855 NL)

අසිංක 2011 / 24 – 2011.12.09
පි. 11; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (152855 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව 
කද්යාරය සටහන.- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර 
පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව, 2012. 

අසිංක 2012 / 01 – 2012.01.03
පි. 9 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)

අසිංක 2012 / 02 – 2012.01.17
පි. 9 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)

අසිංක 2012 / 03 – 2012.02.06
පි. 13 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)

අසිංක 2012 / 04 – 2012.02.21
පි. 11 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)

අසිංක 2012 / 05 – 2012.03.06
පි. 9 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)

අසිංක 2012/06 – 2012.03.20.- 
පි. 10 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)

අසිංක 2012/07 – 2012.04.03.- 
පි. 09 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)

අසිංක 2012/08 – 2012.04.20.- 
පි. 12 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)
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අසිංක 2012/09 – 2012.05.22.- 
පි. 09 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)

අසිංක 2012/10 – 2012.06.05.- 
පි. 9 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)
අසිංක 2012/11 – 2012.06.19.- 
පි. 9 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)

අසිංක 2012/12 – 2012.07.02.- 
පි. 11 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව 
විවද්යාද : නිල වද්යාරතද්යාව.- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර 
පළද්යාත සභද්යාව, 2011.-

අසිංක 2011 / 12 – 2011.10.12
තීර 0759 - 0847 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (152856 NL)

අසිංක 2011 / 21 – 2011.12.06
තීර1643 - 1828 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (152856 NL)

අසිංක 2011 / 22 – 2011.12.07
තීර 1829 - 1972 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (152856 NL)

අසිංක 2011 / 23 – 2011.12.08
තීර 1973 - 2106 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (152856 NL)

අසිංක 2011 / 24 – 2011.12.09
තීර 2107 - 2234 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (152856 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව 
විවද්යාද : නිල වද්යාරතද්යාව.- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර 
පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව, 2012. 

අසිංක 2012/ 01 – 2012.01.03
පි. [24], තීර 001 - 0082 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2012 / 02 – 2012.01.17
තීර 0083 - 0150 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2012 / 03 – 2012.02.06
තීර 0151 – 0264 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2012 / 04 – 2012.02.21
තීර 0265 – 0360 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2012/06 – 2012.03.20.- 
තීර 0465-0628 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2012/07 – 2012.04.03.- 
තීර 0629-0734 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2012/08 – 2012.04.24.- 
තීර 0735-0804 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2012/09 – 2012.05.22.- 
තීර 0805-0866 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2012/10 – 2012.06.05.- 
තීර 0867-0926 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2012/11 – 2012.06.19.- 
තීර 0927-1054 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2012/12 – 2012.07.02.- 
තීර 1055-1114 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)
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3 3 0  ආරර්ථික ර්විදෙදකාව 

330.01 – ආරර්ථික නදකාය 

සමරසරි, ල්පී. 
මූත්ලික ආරර්ථික විදදද්යා මූලධරම විගහය / 
ල්පී. සමරසරි.- තකද්යාළඹ : ශ ලසිංකද්යා මහ 
බපැසිංකුව, 2011.- පි. x,314 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (167971 NL)
ISBN  978-955-575-223-7 (388448 NA)

330.07 – අධදකාපනය 

ජයසූරිය, ඩග්ලසස 
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ආරර්ථික විදදද්යාව : 
12 තශසණය /ඩග්ලසස ජයසූරිය.-දනතකද්යාටුව : 
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 279 : රූපසටහන ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (169700 NL)
ISBN  978-955-29-0026-6 (389164 NA)

330.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

සරිවරධන, බනදුතසසන 
ආරර්ථික විදදද්යාව පුනරීකෂණ අභදද්යාස – 
විසඳුම : 12 තශසණය / බනදුතසසන 
සරිවරධන.- පිත්ලියනදල : සපසර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 275 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (168813 NL)

(388731 NA)

330.122 – නිදෙහසස ආරර්ථිකය

ප්රද්යාග්ධනයට අතවපැලක / සසිංසසකරණය මහිනද 
රතනද්යායක .- තකකෝටතට : සසිංසසකද්යාරක, 
2012 .-පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (179851 NL)
ISBN  978-955-54520-0-7 (395281 NA)

330.9 – ආරර්ථික ස්තත්වය
330.95493 – ශ ලලංකකාව 

අතබවිකම, බී. එච. ජී. එසස. 
මහිනද චිනතනය ජනතද්යා ඇසන / බී. එච. ජී. 
එසස. අතබවිකම.- ගිනිගතතහසන : කරතකෘ, 
2011.- පි. x,522 ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1000.00 (162601 NL)
ISBN  978-955-53698-0-0

ගතනවතත, ශදද්යාම නවන 
අතප ආරර්ථිකතයේ තහට දවස : රජතයේ ආරර්ථික
ප්රතිපතති පිළිබඳ විශසතලේෂණයක .- ශදද්යාම 
නවන ගතනවතත .- තපකෝදදල : කරතකෘ, 
2012 .- පි. xiv,102 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (177470 NL)
ISBN  978-955-51812-6-6 (393304 NA)

රද්යාජරතන, ත්මිලේටන 
ශ ලසිංකද්යාව : ආසයද්යාතවේ අහිත්මි ආශසචරය / 
ත්මිලේටන රද්යාජරතන .- මහරගම : රද්යාවය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 303 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (176102 NL)
ISBN  978-955-1468-74-3 (393142 NA)

වපැත්ලිකල, ඩ. එන. ඩ. 
මහද්යා මද්යාගමපුර සපැලපැසසම / ඩ. එන. ඩ. 
වපැත්ලිකල .- තකකෝටතට : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. 125 : චිත්ර ; තසම. 29 .- ( තසතරනඩිපිට්ටි ; 
අසිංක 1)
සතියමක අනතරගතය.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 850.00 (177437 NL)
ISBN  978-955-54400-1-1 (393269 NA)

සමරජීව, තරද්යාහද්යාන 
අපට ගපැළතපන ආරර්ථික කමතවේද / තරද්යාහද්යාන
සමරජීව සහ ස. තජේ. අමරතුසිංග .- මහරගම :
රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 214 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (176115 NL)
ISBN  978-955-1468-75-0 (393155 NA)

331 – කමකරු ආරර්ථික ර්විදෙදකාව
331.0112 – ලසසවක සහභකාගිත්වය

දිසද්යානද්යායක, ජී. 
සහභද්යාගීතව සසිංවරධන ප්රතවේශතයේ සමද්යාජ 
සජීවීකරණය පණගනවන සසිංකලේප 
මූත්ලිකද්යාසිංග හද්යා උපද්යාය මද්යාරග / ජී. දිසද්යානද්යායක.- 
තකද්යාළඹ : ගද්යාම සසිංවරධන අභදද්යාස හද්යා 
පරතයේෂණ ආයතනය, 2010.- 
පි. 107 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (169623 NL)
ISBN  978-955-8225-07-3 (389111 NA)
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331.2 – රැකියකාලව ස්තත්ත්වය 
331.252 – ර්විශකාම වලැටුප 

අද්භිනනදන : විශද්යාම වපැටුප තදපද්යාරතතමනතුතවේ 
කද්යාරයය සද්යාධනය පිළිබඳව ප්රතිලද්යාභීනතග් 
ඇගයුම / සසිංසසකරණය තක. ඒ. තිලකරතන.-
තකද්යාළඹ : විශද්යාම වපැටුප තදපද්යාරතතමනතුව, 
2011.- පි. iii,168 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (167967 NL)
ISBN  978-955-0777-00-6 (388353 NA)

ශ ලද්යාසිංතකය විශද්යාම වපැටුප.-තකද්යාළඹ :විශද්යාම වපැටුප
තදපද්යාරතතමනතුව, 2012.- 
පි. xxx,219 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(167429 NL)
ISBN  978-955-0777-02-0 (388350 NA)

331.2598 – ර්විනය ක්රියකාමකාරග

විතජේවරධන, ඩ. ඒ. 
විධිමත විනය ස්ක්රියද්යා පට්ටිපද්යාට්ටිය 
(ප්රද්යාතයකෝගිකව) / ඩ. ඒ. විතජේවරධන .- 
තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2012 .- පි. 216 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (178245 NL)
ISBN  978-955-54443-0-9 (393314 NA)

331.7 – වපෘත්තීන්
331.761677 – ලරදිපිළි කරමකාන්ස්තය 

ගුණරතන, චනදන 
ශ ලද්යාසිංතකය සසිංසසකකෘතිතයේ තවළඳ කලද්යාප 
ලකුණු : කටුනද්යායක නිදහසස තවළඳ කලද්යාපය 
පද්යාදක කරතගන ලද සමද්යාජ විදදද්යාතමක 
පරතයේෂණයක 1998-2010 / චනදන 
ගුණරතන.- තකද්යාළඹ :ඇසස.තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 312 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (164370 NL)
ISBN  978-955-30-3261-4 (386200 NA)

 
331.8 – කමකරු සමිති

මපැයි 24 – තපර හද්යා පසු / සසිංසසකරණය කුසලේ 
තපතරරද්යා සහ ඇනටන මද්යාකසස.- තකද්යාළඹ :
නිදහසස තවතළඳ කලද්යාප සහ තපද්යාදු තසසවක 
තසසවද්යා සසිංගමය, 2011.- පි. 235 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (164810 NL)

(386589 NA)

331.8833 – කරමකාන්ස්ත වපෘත්තිය සමිති

2011 මපැයි නපැගිටීම තහවත අරන්ථ සද්යාධක 
මසිංතකද්යාලේලයට එතරහි අරගලය / 
සසිංසසකරණය සතද්යා රසිංජනී .- ජද්යාඇල : සසන 
මධදසසන්ථද්යානය, 2011 .- පි. 64 :චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (174185 NL)

332 – මූලද ආරර්ථික ර්විදෙදකාව

රසිංජනී, ආර. ල්පී. චිත්රද්යා 
මූලද විශසතලේෂණය / ආර. ල්පී. චිත්රද්යා රසිංජනී.-
කපැලණය : කරතකෘ, 2011.- 
පි. [viii],66 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166037 NL)
ISBN  978-955-96681-2-1 (387214 NA)

332.1 – බලැලංකු ලසසවකා 
332.1092 – බලැලංකු කරුලවයෝ

කරණද්යාමුනි, දයද්යාවසිංශ
තපද්යාඩි අපපුහද්යාත්මි කරිවනතදණය තහවත 
විශසවතයේ ආසයද්යාතිකයද්යා : සණස වදද්යාපද්යාරතයේ 
නද්යායක ආචද්යාරය ල්පී. ඒ. කරිවනතදණය 
මහතද්යාතග් ජීවිත සටහන / දයද්යාවසිංශ 
කරණද්යාමුනි .- කසෑගලේල : සණස අධදද්යාපන 
මණේඩපය, 2010 .- පි. 271 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(173402 NL)
ISBN  978-955-0546-00-8

333 – ඉණ්ඩම ආරර්ථික ර්විදෙදකාව
333.7 - පරිසරය

තසද්යායිසද්යා, ඊ. යුරද්යාජේ පදත්මින 
පද්යාර ඇලයි පරිසරයයි : පද්යාර ඇල දිතග් 
පරිසර චද්යාරිකද්යාවක / ඊ. යුරද්යාජේ පදත්මින 
තසද්යායිසද්යා.-වසසකඩුව : කරතකෘ, 2011.- 
පි. v,51 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169777 NL)
ISBN  978-955-50405-3-2

333.701 – මූලධරම 

ධනපද්යාල, ඒ. එච.
පරිසර අධදයනය : සසිංකලේප, මූලධරම සහ 
ස්ක්රියද්යාවත්ලි / ඒ. එච. ධනපද්යාල.- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 306 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (170958 NL)
ISBN  978-955-671-421-0 (389259 NA)
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333.705 - වකාර ප්රකකාශන 

ත්මිහිතුර : ත්මිහිතලය ගීතයක - කද්යා. 1 ක. 1 
   (2012 සපැප.) - 
සසිංසසකරණය ශදද්යාමද්යා සමරසසිංහ.- තකද්යාළඹ : 
ස/ස එකසත ප්රවකෘතති පත්ර සමද්යාගම, 2012.- 
පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 27
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (175398 NL)

(393944 NA)

333.75 – කලැලලෑ ඉණ්ඩම
333.75095493 – ශ ලලංකකාව

තපතරරද්යා, ලත්ලිත 
ශ ලසිංකද්යාතවේ වනද්යානතර සහ ජද්යාතික රකෂිත / 
ලත්ලිත තපතරරද්යා .- ජද්යා-ඇල : සමනතී තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 87 : රූපසටහන ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (173635 NL)
ISBN  978-955-0084-21-0

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
සසිංහරද්යාජ වනද්යානතරය / නවනපැත්ලිතය 
විතජේතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : දපැනම වපැඩුම 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 30 :චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173512 NL)
ISBN  978-955-8159-22-0

333.95288 – ජීව ර්විදෙදකාත්මක සමපත්
333.95288095493 – ශ ලලංකකාව 

සරිපද්යාල, තනකෝමන 
මද්යාදුගඟෙ : තකද්යාටසස වශතයන පළවන තපද්යාතක
ප්රන්ථම පියවර / තනකෝමන සරිපද්යාල සහ සතද්යා 
කලදද්යාණ.- කරනතදනිය : මද්යාදුගඟෙ පරිසර 
සසිංරකෂණ ජනමද්යාධද සසිංසදය, 2012.-
පි. 64 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170687 NL)
ISBN  978-955-54408-0-6 (390132 NA)

334 – සමූපකකාර 

බණේඩද්යාර, බුදධික 
සධද්යාරත්මික තවළඳද්යාම – විකලේප තවළඳද්යාමක : 
සද්යාධද්යාරණ සමද්යාජයක / බුදධික බණේඩද්යාර.-
කපැලණය : තසසතුක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. xxxvi,243 ; තසම 21.
තලකෝක තවළඳද්යාම හද්යා සමූපකද්යාර වදද්යාපද්යාරය 
පිළිබඳ විතවේචනද්යාතමක හපැඳිනවීමක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 460.00 (170920 NL)
ISBN  978-955-1895-04-4

තහසරත, උපද්යාත්ලි
සමූපකද්යාර අනනදතද්යාව හද්යා තවත ත්ලිපි / උපද්යාත්ලි
තහසරත .- තකද්යාළඹ : සමූපකද්යාර සසිංවරධන 
තදපද්යාරතතමනතුව, 2011.- පි. 112 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173418 NL)
ISBN  978-955-53475-0-1

334.082 – කකාන්ස්තකාව 

සලේවද්යා, සුනිලේ 
කද්යානතද්යාව හද්යා සමූපකද්යාර යහපද්යාලනය / සුනිලේ
සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : සමූපකද්යාර සසිංවරධන 
තදපද්යාරතතමනතුව, 2011 .- පි. vii,204 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (173414 NL)
ISBN  978-955-0698-01-1

334.095493 – ශ ලලංකකාව 

සලේවද්යා, සුනිලේ 
ශ ලසිංකද්යාතවේ මුදුන මටටතම සමූපකද්යාර සසිංගම 
හද්යා දීප වදද්යාපත සත්මිතිවල විකද්යාශනය හද්යා 
ප්රවණතද්යා / සුනිලේ සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : 
සමූපකද්යාර සසිංවරධන තදපද්යාරතතමනතුව, 
2011 .- පි. x,77 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (173400 NL)
ISBN  978-955-0698-02-8

335 – සමකාජවකාදෙය 

එසිංගලේසස වපැටුප කමය / අනවද්යාදය පියතසසන 
මද්යානිලේගම .- 2 වන මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය : 
කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 68 ; 
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1983.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178071 NL)
ISBN  978-955-591-239-6 (393821 NA)

335.4 – මකාකසසවකාදී ක්රම 

කද්යාලේ මද්යාකසස : වපැටුප, ත්මිළ සහ ලද්යාභය / 
පරිවරතනය පියතසසන මද්යානිලේගම .- 2 වන 
මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 86 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1984.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178086 NL)
ISBN  978-955-591-237-2 (393835 NA)



77

335.43 – මකාකසස-ලලනින්වකාදෙය
335.433 – ලටකාෆ්ට්සසකිවකාදෙය 

තනකෝරත, තන්ඩ්වින්ඩ්
ත්ලිතයද්යාන තටද්යාටසසක ආරකෂද්යා කරීම සඳහද්යා / 
තන්ඩ්වින්ඩ් තනකෝරත ; පරිවරතනය නනද 
විකමසසිංහ, පියසත්ලි විතජේගුනසසිංහ සහ 
ඒ. රද්යාජකරණද්යා විසනි .- තකකෝටතට : 
කමකර මද්යාවත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. ix,245 : රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174190 NL)
ISBN  978-955-9123-65-1

335.4347 – කියුබකානු සමකාජවකාදෙය 

තගවද්යාරද්යා, අනරසසතටද්යා තච
සමද්යාජවද්යාදය සහ ත්මිනිසද්යා සහ තවනත රචනද්යා / 
අනරසසතටද්යා තච තගවද්යාරද්යා ; පරිවරතනය 
ජයතිලක ද සලේවද්යා විසනි.- පනනිපිට්ටිය : 
21 වන සයවතසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 135 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164806 NL)
ISBN  978-955-0224-04-3 (386585 NA)

336 – මහජන මුදෙලේ
336.5493 – ශ ලලංකකාව 

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය
රද්යාජද මූලද කළමනද්යාකරණ වද්යාරතද්යාව 2012.-
තකද්යාළඹ : මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදන 
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2011.- පි. [275] ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස. 
මපැබපැ-තබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (162665 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ  හද්යා කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය
වසර මපැද රද්යාජද මූලද තතතවය පිළිබඳ
වද්යාරතද්යාව 2012.- තකද්යාළඹ : රජතයේ මුද්රණ 
තදපද්යාරතතමනතුව, 2012.- පි. 38 ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (171428 NL)

(391100 NA)

338 – නිෂසපකාදෙන
338.4791 – සලංශකාරක කරමකාන්ස්තය

පතිරණ, යූ. ල්පී. එසස. 
සරිලක සරණය : තදශීය සසිංචද්යාරයට 
අතවපැලක / යූ. ල්පී. එසස. පතිරණ .- 
වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- 
පි. 103 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (174161 NL)
ISBN  978-955-553-663-9

338.9 – ආරර්ථික සලංවරධනය සහ වපෘදධිය

දිසද්යානද්යායක, ආරියවසිංශ 
තුලනද්යාතමක ආරර්ථික සසිංවරධනය : ප්රසිංශය, 
ජරමනිය සහ රසයද්යාව / ආරියවසිංශ 
දිසද්යානද්යායක.- කපැලණය : කරතකෘ, 2011.-
පි. vii,175 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (170482 NL)
ISBN  978-955-96361-1-1 (390039 NA)

338.90082 – කකාන්ස්තකාලවයෝ

විතජේසුනදර, චනදිමද්යා ගයත්රි
තිරසර සසිංවරධනය සහ කද්යානතද්යාව / චනදිමද්යා 
ගයත්රි විතජේසුනදර.-තකද්යාළඹ :ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012.- පි. 216 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (166777 NL)
ISBN  978-955-30-3235-5

338.95493 – ශ ලලංකකාව

වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
දපැවපැනත සසිංවරධන වදද්යාපකෘති දපැනම / 
නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : 
කරතකෘ, 2012 .- පි. 80 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (173518 NL)
ISBN  978-955-8672-67-7

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදනය අමද්යාතදද්යාසිංශය
සමතුත්ලිත සසිංවරධනයක කරද්යා : මහිනද 
චිනතන ඉදිරි දපැකම.- තකද්යාළඹ : මුදලේ හද්යා 
කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2011.- 
පි. xix,288 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164848 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය
සසිංවරධනතයහිලද්යා තගකෝලය සහතයකෝගීතද්යාවය.-
තකද්යාළඹ : මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදන
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2011.- 
පි. [296] : චිත්ර ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164497 NL)

සමරසසිංහ, ලද්යාලේ
අතප අනද්යාගතය /ලද්යාලේ සමරසසිංහ.-ගලේකසසස :
කරතකෘ, 2011.- පි. 271 ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (164869 NL)
ISBN  978-955-95782-3-9 (386542 NA)

339 – සකාරව ආරර්ථික ර්විදෙදකාව සහ අනුබදධ
          මකාස්තපෘකකා
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339.43 – ඉතිරි කිරීම සහ ආලයයෝජන 

සරිතසසන, ල්පී. ටී. 
ඉතිරි කරනනනට අතවපැලක / ල්පී. ටී. 
සරිතසසන.- මහරගම : කරතකෘ, 2011.-
පි. 103 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (165899 NL)
ISBN  978-955-53725-0-3 (387190 NA)

3 4 0   නීතිය 

පරඩිනපැනඩසස, දයද්යා තසනරත 
නීති මූලද්යාශයනහි ප්රද්යාතයකෝගික වපැදගතකම /
දයද්යා තසනරත පරඩිනපැනඩසස.- කඳද්යාන : 
කරතකෘ, 2011 .- පි. x,138 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (174070 NL)
ISBN  978-955-51959-3-5

තහටට්ටිතග්, නිලනත 
එදිතනදද්යා ජීවිතතයේ නීති ගපැටළු : සමද්යාජීය 
ජීවිතය තුළ නිතර හමුවන නීති ගපැටළුවලට 
පිළියම තසද්යායන අනදම සරලව විසසතර 
කරතදන අතතපද්යාත / නිලනත තහටට්ටිතග් .-
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010 .-
පි. 140 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (173744 NL)
ISBN  978-955-667-093-6

තහටට්ටිතග්, නිලනත 
ජීවිතය සහ නීතිය : එදිතනදද්යා ජීවිතයට 
අවශද නීති දපැනම ඇතුළත අසිංග සමපූරණ 
උපතදශ ගනන්ථය / නිලනත තහටට්ටිතග් .- 2 
වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සමද්යාධි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 200 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2008.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (178090 NL)
ISBN  978-955-8786-10-9 (393839 NA)

340.09 – ඉතිහකාසය 

ජයතිලක, ල්පී. ඩබත්ලිවේ. 
නීතිය සහ නීතිතයේ ඉතිහද්යාසය / ල්පී. ඩබත්ලිවේ. 
ජයතිලක .- කඩවත : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. 230 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 700.00 (174081 NL)
ISBN  978-955-99744-6-8 (179088 NL)

(394769 NA)

341 – ජකාස්තදන්ස්තර නීතිය 
341.247 – ආසයකානු කලකාපීය සලංර්විධකාන. සකාරක

රණවීර, සරත
සද්යාරක සසිංවිධද්යානය සහ ජද්යාතදනතර 
සසිංවිධද්යාන / සරත රණවීර .- දනතකද්යාටුව : 
වද්යාසනද්යා  තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 112 : චිත්ර ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (175864 NL)
ISBN  978-955-655-866-1 (392647 NA)

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
සද්යාක සසිංවිධද්යානය හද්යා සද්යාක රටවලේ / 
නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : 
කරතකෘ, 2011 .- පි. 62 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (173509 NL)
ISBN  978-955-8672-71-6

342 – ආණණ්ඩුක්රම සහ පරිපකාලන නීතිය 

ජයතිලක, ල්පී. ඩබත්ලිවේ. 
පරිපද්යාලන නීතිතයේ පදනම : විධද්යායකය විසන 
අද්භිමතය අනකූල තීරණ සද්යාධද්යාරණ ද? බලය 
ඉකමවද්යා (Ultra vires) තිතබද? / ල්පී. ඩබත්ලිවේ. 
ජයතිලක .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. 14 ; තසම. 21 .- (ල්පී. ඩබත්ලිවේ. ජයතිලක 
නීති තපද්යාත පිසිංච ; අසිංක 01)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (179086 NL)
ISBN  978-955-99744-8-2 (394767 NA)

342.02 – ආණණ්ඩුක්රම වදවසසන්ථකා 
342.02095493 – ශ ලලංකකාව 

ජපැනසන, ඕ. ආර.
ශ ලසිංකද්යා ප්රජද්යාතද්යානත්රික සමද්යාජවද්යාදී ජනරජතයේ 
ආණේඩුකම වදවසසන්ථද්යා ව 1978 / ඕ. ආර. 
ජපැනසන.- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.- පද්යානදුර :
ඉනද්රද්යාණ ජපැනසන, 2011.- පි. 307 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (162705 NL)

342.064 - පරිපකාලනය
342.0640262 – පනත් ලකටුමපත්

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ ලසිංකද්යා පරිපද්යාලන සසිංවරධන හද්යා පරතයේෂණ 
ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා 
පරිපද්යාලන සසිංවරධන හද්යා පරතයේෂණ 
ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 7 ; තසම 21.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 164, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (169168 NL)

343 – යුදධ. ආරකෂණ, මහජනලදපල, මහජන
          මුදෙලේ, බදු, ලවළඳ, කරමකාන්ස්ත නීතිය 
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343.01 – යුදධ, ආරකෂක නීතිය, ජකාතික
               ආරකෂකාව
343.0113 – අධදකාපන හකා පුහුණු 
343.0113026 – පනත් 

ශ ලසිංකද්යාව 
[රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණේඩත්ලික
  විදදද්යාලය පනත]
2012 අසිංක 13 දරන රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා 
අණ සහ මද්යාණේඩත්ලික විදදද්යාලය (සසිංතශකෝධන)  
පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 4 ; තසම 20.
කබපැ-කක:  ර. 5.00 (171929 NL)

(390897 NA)

343.01130262 – පනත් ලකටුමපත් 

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණේඩත්ලික 
විදදද්යාලය (සසිංතශකෝධන) : 2008 අසිංක 5 දරන 
රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණේඩත්ලික 
විදදද්යාලය පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- 
පි. 4 ; තසම 21.- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 
129, 2011)
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (166996 NL)

(387912 NA)

343.032 – මුදෙලේ නීතිය 
343.0320262 – පනත් ලකටුමපත් 

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
මුදලේ : 2003 අසිංක 25 දරන මුදලේ පනත, 
2004 අසිංක 11 දරන මුදලේ පනත සහ 1995 
අසිංක 16 දරන මුදලේ පනත සසිංතශකෝධනය 
කරීම පිණස ද ;ඇතපැම ස්ක්රියද්යාකද්යාරකමවල 
නිරත වනනද්යා වූ ඇතපැම වදවසද්යායන (235 
වන අධිකද්යාරය වූ) තරගු ආඥද්යාපනත, (123 
වන අධිකද්යාරය වූ) විනිමය පද්යාලන පනත සහ 
1969 අසිංක 1 දරන ආනයන සහ අපනයන 
(පද්යාලන) පනත යන පනතවල විධිවිධද්යාන 
අදද්යාළ වීම නිදහසස කරීම පිණස ද ; ඒ හද්යා 
සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික
කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද
වූ පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- 
පි. 15 ; තසම 20.- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 
163, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 13.00 (169160 NL)

343.034 – මූලද ප්රතිපත්ති
343.034026 – පනත් 

ශ ලසිංකද්යාව 
[මුදලේ පනත]
2012 අසිංක 12 දරන මුදලේ පනත.- තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- 
පි. 15 ; තසම 21.
කබපැ-කක:  ර. 10.00 (171891 NL)

(390906 NA)

ශ ලසිංකද්යාව
[මුදලේ වදද්යාපද්යාර පනත]
2011 අසිංක 42 දරන මුදලේ වදද්යාපද්යාර පනත.- 
තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 
2011.- පි. 96 ; තසම 21.
කබපැ-කක:  ර. 60.00 (166971 NL)

(387873 NA)

ශ ලසිංකද්යාව
[විසරජන පනත]
2011 අසිංක 52 දරන විසරජන පනත.- 
තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 
2011.- පි. 63 ; තසම 21.
කබපැ-කක:  ර. 40.00 (166969 NL)

(387903 NA)

343.036 – ආදෙකායම නීතිය 
343.036026 – පනත් 

ශ ලසිංකද්යාව 
[තදශීය ආදද්යායම පනත]
2012 අසිංක 8 දරන තදශීය ආදද්යායම 
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- 
පි. 31 ; තසම 21.
කබපැ-කක:  ර. 19.00 (171898 NL)

(390953 NA)

343.04 – බදු නීතිය
343.04026 – පනත් 

ශ ලසිංකද්යාව 
[ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු පනත] 
2012 අසිංක 9 දරන ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු 
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 5 ;තසම 21.
කබපැ-කක:  ර. 5.00 (171901 NL)

(390903 NA)

ශ ලසිංකද්යාව
[බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව පනත]
2012 අසිංක 4 දරන බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන
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සභද්යාව (සසිංතශකෝධන) පනත.- තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 7 ; 
තසම 20.
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (167319 NL)

ශ ලසිංකද්යාව 
[වරද්යාය සහ ගුවන තතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු    
    පනත]
2012 අසිංක 10 දරන වරද්යාය සහ ගුවන 
තතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු (සසිංතශකෝධන) 
පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 2 ; තසම 20.
කබපැ-කක:  ර. 2.50 (171895 NL)

(390950 NA)

343.040262 – පනත් ලකටුමපත් 

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු (සසිංතශකෝධන) : 
2009 අසිංක 9 දරන ජද්යාතිය තගද්යාඩගපැනීතම බදු 
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 5 ; තසම 20.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 160, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (171910 NL)

(390915 NA)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තදශීය ආදද්යායම (සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 
10 දරන තදශීය ආදද්යායම පනත සසිංතශකෝධනය 
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.- 
තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 
2012.- පි. iii,27 ; තසම 20.- (පනත 
තකටුමපත ; අසිංක 159, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 21.00 (169164 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව 
(සසිංතශකෝධන) : 2011 අසිංක 23 දරන බදු 
අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව සසිංතශකෝධනය 
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.- 
තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 
2011.- පි. 7 ; තසම 20.- (පනත තකටුමපත ;
අසිංක 142, 2011)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (166399 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
වරද්යාය සහ ගුවන  තතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු 
(සසිංතශකෝධන) : 2011 අසිංක 18 දරන වරද්යාය 

සහ ගුවන තතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු පනත 
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 2 ; තසම 20.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 161, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (171908 NL)

(390912 NA)

343.055 – එකතු කළ අගය මස්ත බදු
343.055026 – පනත් 

ශ ලසිංකද්යාව 
[ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු පනත]
2012 අසිංක 11 දරන ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු 
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- 
පි. 4 ; තසම 20.
කබපැ-කක:  ර. 5.00 (171894 NL)

(390961 NA)

ශ ලසිංකද්යාව 
[එකතු කල අගය මත බදු පනත]
2012 අසිංක 7 දරන එකතු කල අගය මත බදු 
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- 
පි. 15 ; තසම 20.
කබපැ-කක:  ර. 9.50 (171897 NL)

(390899 NA)

343.0550262 – පනත් ලකටුමපත් 

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු (සසිංතශකෝධන) : 2006 
අසිංක 13 දරන ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු පනත 
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 4 ; තසම 20.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 162, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (169161 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
එකතු කළ අගය මත බදු (සසිංතශකෝධන) : 
2002 අසිංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 15 ; තසම 20.- 
(පනත තකටුමපත ; අසිංක 158, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 13.00 (169167 NL)

343.076 - කපෘර්ෂිකරමකාන්ස්තය
343.076026 – පනත් 
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ශ ලසිංකද්යාව 
[තගද්යාවිජන සසිංවරධන පනත]
2011 අසිංක 46 දරන තගද්යාවිජන සසිංවරධන 
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- පි. 21 ; 
තසම 20.
කබපැ-කක:   ර.13.00 (166980 NL)

(387885 NA)

343.0760262 – පනත් ලකටුමපත් 

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තගද්යාවිජන සසිංවරධන (සසිංතශකෝධන) පනත :
2000 අසිංක 46 දරන තගද්යාවිජන සසිංවරධන 
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- පි. 18 ; තසම 21.- 
(පනත තකටුමපත ; අසිංක 127, 2011)
කබපැ-කක:  ර. 16.00 (166992 NL)

(387906 NA)

343.09 – ලපකාදු ලදපල සඳහකා වූ පකාලනය
343.0944 – වකාහන, ලමයෝටර වකාහන
343.09440263 – නණ්ඩු වකාරස්තකා

ජපැනසන, ඕ. ආර.
තමකෝටර රන්ථ ප්රවද්යාහන පනත හද්යා තමකෝටර රන්ථ 
ප්රවද්යාහන නිතයකෝග / ඕ. ආර. ජපැනසන.- 
සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.- පද්යානදුර : ඔසසතනලේ බුක
පබත්ලිෂරසස, 2012.- පි. 582 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 950.00 (167972 NL)
ISBN  955-1047-08-5 (388449 NA)

343.09482 – බසස ලසසවකාව

ජයසුනදර, ලද්යාලේ 
ගමනක අයිතිය : මගී අයිතිවද්යාසකම / ලද්යාලේ 
ජයසුනදර.- නද්යාවලපිට්ටිය : කරතකෘ, 2011.-
පි. 72 ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (165588 NL)
ISBN  978-955-51525-6-3

344 – කමකරු, සමකාජ ලසසවකා, අධදකාපන,
     සලංසසකපෘතික නීතිය 

344.01 – කමකරු නීතිය

344.01255 - ප්රතිලකාභ
344.01255026 – පනත් 

ශ ලසිංකද්යාව 
[තසසවක අරන්ථසද්යාධක අරමුදලේ පනත]
2012 අසිංක 2 දරන තසසවක අරන්ථසද්යාධක 
අරමුදලේ (සසිංතශකෝධන) පනත.- තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- 
පි. 5 ; තසම 20.
කබපැ-කක:   ර.5.00 (167321 NL)

344.052 - ලපකාලීසය
344.052026 – පනත් 
 
ශ ලසිංකද්යාව 

[ජද්යාතික තපද්යාත්ලිසස අභදද්යාස ආයතන පනත]
2011 අසිංක 44 දරන ජද්යාතික තපද්යාත්ලිසස අභදද්යාස
ආයතනය පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- පි.19;තසම 20.
කබපැ-කක:  ර. 12.00 (164923 NL)

344.07684 – උසසස අධදකාපනය 
344.076840262 – පනත් ලකටුමපත්

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
බුදධශද්යාවක ද්භිකක්ෂු විශසවවිදදද්යාල 
(සසිංතශකෝධන) : 1996 අසිංක 26 දරන 
බුදධශද්යාවක ද්භිකක්ෂු විශසවවිදදද්යාල පනත 
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 15 ; තසම 20.- 
(පනත තකටුමපත ; අසිංක 174, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 13.00 (171887 NL)

(390918 NA)

345 – අපරකාධ නීතිය 
345.001 – මූලධරම 

තහටට්ටිතග්, නිලනත
අපරද්යාධ නීතිතයේ මූලධරම : අපරද්යාධ සහ 
දඬුවම, සයලු නව සසිංතශකෝධන සහිතයි / 
නිලනත තහටට්ටිතග්.- තකද්යාළඹ : සමද්යාධි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 216 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (164414 NL)
ISBN  978-955-8786-20-8 (386245 NA)

345.05 – අපරකාධ නණ්ඩු සලංග්රහ
345.05026 – පනත් 
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අපරද්යාධ නීතියට අදද්යාළ පනත රැසක 2 / 
සසිංසසකරණය රජිත ගලබඩආරචචි.-තකද්යාළඹ :
තලකෝ මද්යාරක බුක තෂද්යාප, 2012 .- පි. xii,755 ;
තසම. 23
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(174067 NL)
ISBN  978-955-0900-00-8

345.05264 – නණ්ඩු වකාරස්තකා 

තහටට්ටිතග්, නිලනත 
අපරද්යාධ නඩු විධද්යාන නීතිය / නිලනත 
තහටට්ටිතග් .- තකද්යාළඹ : සමද්යාධි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 244 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (177451 NL)
ISBN  978-955-8786-24-6 (393286 NA)

346 – පුදගලික නීතිය 
346.04 – ලදපළ
346.04026 – පනත් 

ශ ලසිංකද්යාව 
[තලේඛන ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම පනත]
2011 අසිංක 48 දරන තලේඛන ත්ලියද්යාපදිසිංචි 
කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත.- තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- පි. 1 ; 
තසම 21.
පත්රිකද්යා:  ර. 3.00 (164920 NL)

346.040264 – නණ්ඩු වකාරස්තකා 

පරඩිනපැනඩසස, දයද්යා තසනරත 
බූදලේ නඩුකර (තතසසතතමනතු නඩුකර) : 
ශ ලසිංකද්යාතවේ සවිලේ නඩු කද්යාරය පට්ටිපද්යාට්ටිය 4 
වන කද්යාණේඩය /දයද්යා තසනරත පරඩිනපැනඩසස.-
කඳද්යාන : කරතකෘ, 2012.- පි. x,232 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 800.00 (174074 NL)

346.043 – ඉණ්ඩම

තහටට්ටිතග්, නිලනත 
ඉඩම නීතිතයේ සසිංකලේප සහ භද්යාවිතය / 
නිලනත තහටට්ටිතග්.- තකද්යාළඹ : සමද්යාධි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 132 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168808 NL)
ISBN  978-955-8786-22-2 (388726 NA)

තහටට්ටිතග්, නිලනත 
ඉඩම නීතිතයේ සසිංකලේප සහ භද්යාවිතය : 
ඉඩකඩම සමබනධව නිතර මතුවන ප්රශසන 

රැසක විසඳන තපද්යාදු ජනතද්යාවතග් ඉඩම නීති 
අතතපද්යාත / නිලනත තහටට්ටිතග් .- තකද්යාළඹ : 
සමද්යාධී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 131 ; 
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (173022 NL)
ISBN  978-955-8786-22-2

තහටට්ටිතග්, නිලනත 
ප්රද්යාතයකෝගික ඉඩම නීතිය / නිලනත 
තහටට්ටිතග්.-දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 208 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00 (168525 NL)
ISBN  978-955-655-990-3 (388489 NA)

346.0433 – කකාලකාවලරයෝදෙය 

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී 
කලේ ඉකුතවීතම නීතිය / කපිල ගද්යාත්මිණී 
ජයසසිංහ.- සසිංතශකෝධිත 3 වන මුද්රණය.- 
මද්යාරවිල : කරතකෘ, 2011.- පි. 224 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 2009.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 800.00 (162702 NL)
ISBN  978-955-50046-5-7

346.0435 – මකාරග අයිතිය
346.04350264 – නණ්ඩු වකාරස්තකා 

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී
මද්යාරග අයිතිය / කපිල ගද්යාත්මිණී ජයසසිංහ.-
මද්යාරවිල : කරතකෘ, 2011.- පි. 96 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (162700 NL)
ISBN  978-955-53153-0-2

346.04364 – උකසසකර 
346.043640264 – නණ්ඩු වකාරස්තකා

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී 
අනත්මිත භද්යාර නීතිය /කපිල ගද්යාත්මිණී ජයසසිංහ .-
මද්යාරවිල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 81 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (174079 NL)
ISBN  978-955-53153-3-3

346.0438 – ඔපපු ලිවීම 

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී 
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ඔපපුවලට බලපද්යාන නීති / කපිල ගද්යාත්මිණී 
ජයසසිංහ .- මද්යාරවිල : කරතකෘ,2012 .- පි. 236 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 900.00 (174058 NL)
ISBN  978-955-50046-8-8

346.045 – නගර සලැලසුම
346.0450262 – පනත් ලකටුමපත් 

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
නගර සහ ගද්යාම නිරමද්යාණ (සසිංතශකෝධන) : 
නගර සහ ගද්යාම නිරමද්යාණ ආඥද්යාපනත 
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- පි. 4 ; තසම 21.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 136, 2011)
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (166396NL)

346.04691 – ජල සමපත්
346.0469164 – සකාගර හකා මුහුදු
346.0469164026 – පනත් 

ශ ලසිංකද්යාව 
[තවරළ සසිංරකෂණ පනත]
2011 අසිංක 49 දරන තවරළ සසිංරකෂණ 
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.-පි.38 ;තසම 21.
කබපැ-කක:  ර. 66.00 (165001 NL)

346.064 – වදකාපකාරික ලනකාවන සලංර්විධකාන
346.064026 – පනත් 

ශ ලසිංකද්යාව 
[ටී. බී. ඒකනද්යායක පදනම පනත]
2012 අසිංක 14 දරන ටී. බී. ඒකනද්යායක පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත.- තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 7 ; 
තසම 20.
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (171928 NL)

(390945 NA)
ශ ලසිංකද්යාව 

[තදහිවල, නපැදිමද්යාතලේ තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික   
    මධදසසන්ථද්යානය පනත]
2011 අසිංක 50 දරන තදහිවල, නපැදිමද්යාතලේ 
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) (සසිංතශකෝධන) පනත.- 
තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 
2011.- පි. 1 ; තසම 21.
පත්රිකද්යා:  ර. 3.00 (165004 NL)

ශ ලසිංකද්යාව 
[මද්යාතර රද්යාහුල විදදද්යාලයීය ආදි ශිෂද සසිංගමය  
    (තකද්යාළඹ ශද්යාඛද්යාව) පනත]

2012 අසිංක 6 දරන මද්යාතර රද්යාහුල විදදද්යාලයීය 
ආදි ශිෂද සසිංගමය (තකද්යාළඹ ශද්යාඛද්යාව) 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)  පනත.- තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- 
පි. 7 ; තසම 21.
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (171896 NL)

(390892 NA)

ශ ලසිංකද්යාව
[රද්යාමස්ක්රිෂසණ සද්යාරදද්යා දූත තමතහවර පනත]
2012 අසිංක 1 දරන රද්යාමස්ක්රිෂසණ සද්යාරදද්යා දූත 
තමතහවර (ලසිංකද්යා ශද්යාඛද්යාව) (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 8 ; තසම 20.
කබපැ-කක:  ර. 5.25 (167320 NL)

ශ ලසිංකද්යාව 
[ශ ධමමද්යාලසිංකද්යාර සමද්යාජ තසසවද්යා පදනම පනත]
2011 අසිංක 51 දරන ශ ධමමද්යාලසිංකද්යාර සමද්යාජ 
තසසවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත.- 
තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 
2011.- පි. 6 ; තසම 20.
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (165002 NL)

ශ ලසිංකද්යාව 
[සමසසත ලසිංකද්යා මධද විදදද්යාල ආදි ශිෂද   
   සසිංගමය  පනත]
2012 අසිංක 5 දරන සමසසත ලසිංකද්යා මධද 
විදදද්යාල ආදි ශිෂද සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 6 ; තසම 20.
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (169100 NL)

(388652 NA)

346.0640262 – පනත් ලකටුමපත්

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
අනර විදද්යානගමතග් ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අනර විදද්යානගමතග් 
ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 6 ; 
තසම 20.- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 157, 
2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (169166 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
අද්භිමද්යානී සමද්යාජ සසිංවරධන හද්යා අධදද්යාපන 
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අද්භිමද්යානී සමද්යාජ
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සසිංවරධන හද්යා අධදද්යාපන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.- 
තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 
2012.- පි. 7 ; තසම 21.- (පනත තකටුමපත ;
අසිංක 172, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (171948 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
අලේ ඉමද්යාන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 
අලේ ඉමද්යාන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,2012.- පි.6 ;තසම 20.-
(පනත තකටුමපත ; අසිංක 147, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 5.00 (166679 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
කලේපවකෘකෂ සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : කලේපවකෘකෂ සසිංවරධන පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 5 ; තසම 20.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 173, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (171906 NL)

(390921 NA)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
චනදිම වීරකතකද්යාඩි පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : චනදිම වීරකතකද්යාඩි පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 7 ; තසම 21.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 145, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (166681 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ජයරතන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :  
ජයරතන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.-පි.7 ;තසම 21.-
(පනත තකටුමපත ; අසිංක 170, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (171940 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
ද ඉනසසට්ටිට්ටියුට ඔෆස සරට්ටිෆයින්ඩ් පබත්ලික 
එකවුනටනටසස (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ද 
ඉනසසට්ටිට්ටියුට ඔෆස සරට්ටිෆයින්ඩ් පබත්ලික 
එකවුනටනටසස සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- 
පි. 27 ; තසම 21.- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 
138, 2011)
කබපැ-කක:  ර. 21.00 (166400 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
දකෂිණ ලසිංකද්යා තකෘතීයික අධදද්යාපන හද්යා 
නද්යායකතව පුහුණු ල්පීෂ්ඨය (සසිංසසන්ථද්යාගත 

කරීතම) : දකෂිණ ලසිංකද්යා තකෘතීයික අධදද්යාපන 
හද්යා නද්යායකතව පුහුණු ල්පීෂ්ඨය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- 
පි. 9 ; තසම 20.- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 
166, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (171945 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ද තපරනටසස පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 
ද තපරනටසස පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා 
වූ පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,2012.-පි.6 ; තසම 20.-
(පනත තකටුමපත ; අසිංක 154, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (169162 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
නිමලේ සරිපද්යාල ද සලේවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : නිමලේ සරිපද්යාල ද සලේවද්යා පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 7 ; තසම 20.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 167, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (1718908 NL)

(390909 NA)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
පණේඩු බණේඩද්යාරනද්යායක තහල ජන පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : පණේඩු බණේඩද්යාරනද්යායක
තහල ජන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,2012.-පි. 6 ;තසම 20.-
(පනත තකටුමපත ; අසිංක 152, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (167315 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පද්යාරත්ලිතමනතු කද්යාරය මණේඩල 
විශද්යාත්මිකයනතග් සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : පද්යාරත්ලිතමනතු කද්යාරය මණේඩල 
විශද්යාත්මිකයනතග් සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 6 ; 
තසම 20.- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 155, 
2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (169163 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
පිත්ලිප ගුණවරධන ගුණද්යානසසමරණ සසිංගමය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : පිත්ලිප ගුණවරධන 
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ගුණද්යානසසමරණ සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- 
පි. 10 ; තසම 20.- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 
150, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 11.00 (167318 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
බුලතසසිංහල ජනශකති මහද්යා සසිංගමය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : බුලතසසිංහල ජනශකති
මහද්යා සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.-පි.7 ;තසම 20.-
(පනත තකටුමපත ; අසිංක 156, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (169169 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
තබකෝධිරද්යාජද්යාරද්යාම අධදද්යාපනික හද්යා සසිංසසකකෘතික 
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තබකෝධිරද්යාජද්යාරද්යාම
අධදද්යාපනික හද්යා සසිංසසකකෘතික පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- පි. 7 ; තසම 20.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 141, 2011)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (166395 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
මවුනට කද්යාතමලේ අධදද්යාපනික ආයතනය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : මවුනට කද්යාතමලේ 
අධදද්යාපනික ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 7 ; 
තසම 21.- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 168, 
2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (171951 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
ලසිංකද්යා ශද්යානත තජකෝසප තසද්යාතහද්යායුරනතග් 
සසිංගමය (සසිංතශකෝධන) : 1942 අසිංක 59 දරන 
ලසිංකද්යා ශද්යානත තජකෝසප තසද්යාතහද්යායුරනතග් 
සසිංගමය ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- පි. 1 ; 
තසම 21.- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 139, 
2011)
කබපැ-කක:  ර. 3.00 (166397 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
වසනත තසසනද්යානද්යායක පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : වසනත තසසනද්යානද්යායක පදනම 

සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 5 ; තසම 20.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 169, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (171943 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
වපැලනහිනන වද්යාචිසසසර ජද්යාතදනතර 
සසිංසසකකෘතික පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 
වපැලනහිනන වද්යාචිසසසර ජද්යාතදනතර 
සසිංසසකකෘතික පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා 
වූ පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,2011.-පි. 5 ; තසම 20.-
(පනත තකටුමපත ; අසිංක 148, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (166678 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
ශ ලසිංකද්යා කකෘෂිකරම ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා කකෘෂිකරම ආයතනය 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 6 ; තසම 20.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 151, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (167316 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ ලසිංකද්යා පරිගණක සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා පරිගණක සසිංගමය 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- පි. 8 ; තසම 20.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 165, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (169159 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
ශ ලසිංකද්යා මතනකෝ සමද්යාජ වපැඩ වකෘතතීයතවේදී 
ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා 
මතනකෝ සමද්යාජ වපැඩ වකෘතතීයතවේදී ආයතනය 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- පි. 10 ; තසම 20.- 
(පනත තකටුමපත ; අසිංක 146, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 11.00 (166680 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
ශ ලසිංකද්යා මුසසත්ලිම කවුනසලය (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා මුසසත්ලිම කවුනසලය 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- පි. 6 ; තසම 21.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 143, 2011)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (166398 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
ශ ලසිංකද්යා වරලත නපැවේ තපැරැවේකරවනතග් 
ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා 



86

වරලත නපැවේ තපැරැවේකරවනතග් ආයතනය  
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- පි. 9 ; තසම 20.- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 144, 2011)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (166682 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
සමසසත ලසිංකද්යා ශද්යාසනද්යාරකෂක මණේඩලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : සමසසත ලසිංකද්යා 
ශද්යාසනද්යාරකෂක මණේඩලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.- තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.- 
පි. 7 ; තසම 21.- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 
153, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 8.00 (167314 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව 
තසයේයිද තෂසහස තකකෝයද්යා තසිංගලේ මවුලද්යානද්යා 
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තසයේයිද තෂසහස 
තකකෝයද්යා තසිංගලේ මවුලද්යානද්යා පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.- 
තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 
2012.- පි. 5 ; තසම 20.- (පනත තකටුමපත ;
අසිංක 149, 2012)
කබපැ-කක:  ර. 6.00 (167317 NL)

346.065 – වදකාපකාරික ආයස්තන
346.065026 – පනත් 

ශ ලසිංකද්යාව 
[ඌන ස්ක්රියද්යාකද්යාරී වදවසද්යායන තහකෝ ඌන 
    උපතයකෝජිත වතකම පුනරදය කරීම      
    පනත]
2011 අසිංක 43 දරන ඌන ස්ක්රියද්යාකද්යාරී 
වදවසද්යායන තහකෝ ඌන උපතයකෝජිත වතකම
පුනරදය කරීම පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,2011.-පි.32 ; තසම 20.
කබපැ-කක:  ර. 50.00 (164922 NL)

346.0668 – සමූපකකාර නීති 

1911 සට සමමත වී ඇති සමූපකද්යාර පනත / 
සසිංසසකරණය අභය බී. බුලතගම .- 
බතතරමුලේල : සමද්යාසහිත තහකෝමද්යාගම විවිධ 
තසසවද්යා සමූපකද්යාර සත්මිතිය (මුද්රණය), 2012 .- 
පි. 247 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (173404 NL)

බුලතගම, අභය බී. 
ශ ලසිංකද්යාතවේ සමූපකද්යාර නීති ඉතිහද්යාසය / 
අභය බී. බුලතගම .- තකද්යාළඹ : සමූපකද්යාර 

සසිංවරධන තදපද්යාරතතමනතුව, [2012?] .- 
පි. 115 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (173415 NL)

සමූපකද්යාර තසසවක තකද්යාත්මිෂන සභද්යා නිතයකෝග සහ 
නඩු තීනදු නීතිය / සමපද්යාදනය කුමුදු එන ද 
සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : සමූපකද්යාර සසිංවරධන 
තදපද්යාරතතමනතුව, [2012?] .- පි. 78 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(173406 NL)

හපුආරචචි, සරිතසසන 
තීරකකරණය : සමූපකද්යාර නීතිය ආශතයන / 
සරිතසසන හපුආරචචි .- 3 වන මුද්රණය .-
[තකද්යාළඹ?] : සමූපකද්යාර සසිංවරධන 
තදපද්යාරතතමනතුව, 2011 .- පි. xvi, 355 ; 
තසම 21
1 වන මුද්රණය 2010.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (173410 NL)
ISBN  978-955-0456-00-0

346.077 – ණය ආපසු අයකර ගලැනීම 
346.0770264 – නණ්ඩු වකාරස්තකා

ද සලේවද්යා, විජිත 
වතමන අයකරීතම ස්ක්රියද්යාවත්ලිය නීතිමය හද්යා 
ප්රද්යාතයකෝගික ඇසන / විජිත ද සලේවද්යා.- 
පනනිපිට්ටිය : කරතකෘ, [2011?].- 
පි. [xii],205 ; තසම 30. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (164282 NL)
ISBN  978-955-95914-4-3

346.082 – බලැලංකු
346.0820264 – නණ්ඩු වකාරස්තකා 

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී
බපැසිංකුව, ගනතදන කරවද්යා සහ නීතිය / කපිල
ගද්යාත්මිණී ජයසසිංහ .- මද්යාරවිල : කරතකෘ, 2012 .-
පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 900.00 (174080 NL)
ISBN  978-955-53153-1-9

346.0823 – සලංවරධන මූලද සලංසසන්ථකා
346.0823026 – පනත්
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ශ ලසිංකද්යාව 
[ශ ලසිංකද්යා නිවද්යාස සසිංවරධන මූලද සසිංසසන්ථද්යා   
    බපැසිංකුව පනත]
2011 අසිංක 45 දරන ශ ලසිංකද්යා නිවද්යාස 
සසිංවරධන මූලද සසිංසසන්ථද්යා බපැසිංකුව (සසිංතශකෝධන)
පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- පි. 1 ; තසම 21.
පත්රිකද්යා:  ර. 3.00 (165003 NL)

346.092 - ආලයයෝජන
346.092026 – පනත් 

ශ ලසිංකද්යාව 
[ශ ලසිංකද්යා ආතයකෝජන මණේඩල පනත]
2012 අසිංක 3 දරන ශ ලසිංකද්යා ආතයකෝජන 
මණේඩල (සසිංතශකෝධන) පනත.- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012.-
පි. 3 ; තසම 20.
කබපැ-කක:  ර. 5.00 (169104 NL)

(388646 NA)

347 – සර්විලේ ර්විධිර්විධකාන සහ උසකාර්වි 
347.016 - ලනකාස්තකාරිසසවරලයයෝ
347.016026 – පනත් 

ශ ලසිංකද්යාව 
[තනද්යාතද්යාරිසස පනත]
2011 අසිංක 47 දරන තනද්යාතද්යාරිසස (සසිංතශකෝධන)
පනත.- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2011.- පි. 2 ; තසම 21.
කබපැ-කක:  ර. 3.00 (164921 NL)

347.06 – සකාකර්ෂි 

තිලකරතන, ආනනද එන.
සද්යාකෂි නීතිය / ආනනද එන. තිලකරතන.- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2011.- පි. 245 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (NL 162207)
ISBN   978-955-652-697-5

347.077 – ර්විනිශසචිස්ත කරුණු
347.0770264 – නණ්ඩු වකාරස්තකා 

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී 
විනිශසචිත කරණ පිළිබඳ නීතිය / කපිල 
ගද්යාත්මිණී ජයසසිංහ .- මද්යාරවිල : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. 68 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (174078 NL)
ISBN  978-955-53153-2-6

349.42 – එලංගලන්ස්තය 

ජයතිලක, ල්පී. ඩබත්ලිවේ. 

එසිංගලනතය, ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව, නීතිය සහ 
නීතිඥ වකෘතතිය = England, English 
language, law & legal profession / ල්පී. 
ඩබත්ලිවේ. ජයතිලක.- 2 වන සසිංතශකෝධිත 
මුද්රණය .- කඩවත : කරතකෘ, 2012 .- පි. 122 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (179087 NL)
ISBN  978-955-99744-7-5 (394768 NA)

3 5 0  රකාජද පරිපකාලනය සහ යුධ ශකාසසත්ර

352 – රකාජද පරිපකාලනලයේ ලපකාදු ස්තත්ත්වයන්
352.23 - අගමලැතිවරු
352.230954 – දෙකුණු ආසයකාව

සද්යාක කලද්යාල්පීය රටවල අගද්යාමද්යාතදවර.- 
[තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.], [2012?].- 
පි. [24] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 14.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (170464 NL)

(389997 NA)

352.23095493 – ශ ලලංකකාව 

ශ ලසිංකද්යාතවේ අගද්යාමද්යාතදවර.- [තපැ. තනද්යා.] : 
[ප්ර. තනද්යා.], [2012?].- 
පි. [20] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 14.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (170465 NL)

(389998 NA)

352.238 – ලදශන 

රද්යාජපකෂ, මහිනද
අඳුර අතීතය අමතක කර අලුත ජීවිතයකට 
එකතු තවනන /මහිනද රද්යාජපකෂ.-තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රවකෘතති තදපද්යාරතතමනතුව, 
[2012?].- පි. 16 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
පුනරතන්ථද්යාපන අභදද්යාසලද්යාභීන සමද්යාජගත 
කරීතම උතසවතයේ දී අතිගර ජනද්යාධිපතිතුමද්යා 
විසන පවතවන ලපැබූ කතද්යාව 2011.09.30 දින
අරත්ලියගහ මනදිරතයේ දී.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (167969 NL)

(388357 NA)

352.24 – පකාරලිලමන්තුව
352.2432293 – කලැබනෆ්ට් ඇමතිවරු
352.2432293095493
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මුණසසිංහ, විලේසන
ශ ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපන ඇමතිවර / විලේසන 
මුණසසිංහ.- කළුතර : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 109 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (165586 NL)
ISBN  978-955-53385-1-6
අ. වි. 923.7

352.4 – මූලද කළමනකාකරණය සහ අයවලැය
352.406 – සලංර්විධකාන. කකාරය සකාධන වකාරස්තකා 

ශ ලසිංකද්යාව. තදශීය ආදද්යායම තදපද්යාරතතමනතුව
කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2010.- තකද්යාළඹ : 
තදශීය ආදද්යායම තදපද්යාරතතමනතුව, 2010.-
පි. [153] : රූපසටහන ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164221 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කම සමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය
කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2010.- තකද්යාළඹ :
මුදලේ හද්යා කම සමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය,
[2012?].- පි. [115] ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(167428 NL)

(388349 NA)

352.406 – සලංර්විධකාන. වකාරර්ෂික වකාරස්තකා 

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය
කද්යාරය සද්යාධනය 2010.- තකද්යාළඹ : මුදලේ හද්යා 
කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2010.-
පි. [402] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164846 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය
කද්යාරය සද්යාධනය 2011.- තකද්යාළඹ : මුදලේ හද්යා 
කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2011.-
පි. [468] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164847 NL)

ශ ලසිංකද්යාව. විගණකද්යාධිපති තදපද්යාරතතමනතුව
ජනද්යාධිපතිවරයද්යාතග් අරමුදල පිළිබඳ 
විගණකද්යාධිපතිතග් වද්යාරතද්යාව – 2010.- 
තකද්යාළඹ :රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 
2011.-පි. 33 ; තසම 24.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ර. 54.00 (167004 NL)

(387923 NA)
352.744 – පුසසස්තකකාල
352.74406 – සලංර්විධකාන. පරිපකාලන වකාරස්තකා

ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා ප්රතලේඛන තසසවද්යා මණේඩලය
පරිපද්යාලන වද්යාරතද්යාව 2009.- තකද්යාළඹ : ජද්යාතික 
පුසසතකද්යාල හද්යා ප්රතලේඛන තසසවද්යා මණේඩලය, 
[2012?].- පි. 178 ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(167323 NL)
ISSN  1391-4006

ශ ලසිංකද්යාව.  ජද්යාතික තලේඛනද්යාරකෂක 
          තදපද්යාරතතමනතුව

ජද්යාතික තලේඛනද්යාගද්යාර අධදකෂතග් පද්යාලන 
වද්යාරතද්යාව 2010.- තකද්යාළඹ : ජද්යාතික 
තලේඛනද්යාරකෂක තදපද්යාරතතමනතුව, 
[2011?].-පි. v,83 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(166763 NL)

(387797 NA)
See the Author title

353 – ර්විලශසර්ෂිස්ත කලෂසත්ර පිළිබඳ රකාජද   
          පරිපකාලනය 
353.6 – ලසපෞඛද ලසසවකා පරිපකාලනය 
353.606 – සලංර්විධකාන. ප්රගති වකාරස්තකා 

ජද්යාතික ප්රවද්යාහන වවදද ආයතනය
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2008.- නතග්තගද්යාඩ : 
ජද්යාතික ප්රවද්යාහන වවදද ආයතනය, 2008.- 
පි. 147 ; තසම 30. 
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165908 NL)

(387099 NA)

354 – ආරර්ථික සහ පරිසර කටයුතු පිළිබඳ රකාජද
          පරිපකාලනය 
354.353 – ඉණ්ඩම පරිලභයෝග සලැලසුම
354.35306 – සලංර්විධකාන 

ශ ලසිංකද්යාව. ජද්යාතික තභකෞතික සපැලසුම    
    තදපද්යාරතතමනතුව
වදද්යාපකෘති සද්යාරද්යාසිංශය : ජද්යාතික තභකෞතික 
සපැලසුම ප්රතිපතති හද්යා සපැලපැසසම 2011-2030.-
තකද්යාළඹ :ජද්යාතික තභකෞතික සපැලසුම 
තදපද්යාරතතමනතුව, 2011.- පි. 112 : 
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (167426 NL)

  (388347 NA)

354.36 – ජලය 
354.3606 – වකාරර්ෂික වකාරස්තකා 
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ශ ලසිංකද්යාව. ජල සමපද්යාදන හද්යා ජලද්යාපවහන   
    අමද්යාතදද්යාසිංශය
කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2011.-බතතරමුලේල :
ජල සමපද්යාදන හද්යා ජලද්යාපවහන අමද්යාතදද්යාසිංශය, 
2011.- [පි. 218] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164219 NL)

354.5 - කපෘර්ෂිකරමය
354.506 – සලංර්විධකාන. ප්රගති වකාරස්තකා 

ශ ලසිංකද්යා කජු සසිංසසන්ථද්යාව 
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව සහ ගිණුම 2008.- 
රද්යාජගිරිය : ශ ලසිංකද්යා කජු සසිංසසන්ථද්යාව, 2008.- 
පි. 97 ; තසම 30.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස 
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169590 NL)

(389093 NA)

354.86 - බලැලංකු
354.8606 – සලංර්විධකාන. වකාරර්ෂික වකාරස්තකා 

රද්යාජද උකසස හද්යා ආතයකෝජන බපැසිංකුව 
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2010.- තකද්යාළඹ : රද්යාජද 
උකසස හද්යා ආතයකෝජන බපැසිංකුව, 2011.- 
පි. 56 ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169588 NL)

(389091 NA)

ශ ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2011.- තකද්යාළඹ : ශ ලසිංකද්යා
මහ බපැසිංකුව, 2011.- පි. 652 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (169676 NL)
ISBN  978-955-575-240-4

355 – යුදධ ර්විදෙදකාව 
355.005 – වකාර ප්රකකාශන 

රණවරණ : ශ ලසිංකද්යා යුද හමුදද්යා සසතවේචඡද්යා 
බලතසසනද්යාතවේ 130 වන සසිංවතසරය හද්යා 
රණවරණ තතවරෂ පූරණ විතශසෂ කලද්යාපය.-
බතතරමුලේල : ශ ලසිංකද්යා යුද හමුදද්යා සසතවේචඡද්යා 
බලතසසනද්යා මූලසසන්ථද්යානය, 2011.- 
පි. 288 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 30.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(166489 NL)
ISSN  1800-4792 (387248 NA)

355.0092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

සරත තෆද්යානතසසකද්යා සරගතවීම සහ නිදහස / 

සසිංසසකරණය ශදද්යාම නවන ගතනවතත.-
මහරගම : කරතකෘ, 2011.- 
පි. xi,160 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (168810 NL)
ISBN  978-955-51812-5-9 (388728 NA)

3 6 0  සමකාජ ගලැටලු හකා ලසසවකා, සලංර්විධකාන 

361 – සමකාජ සුබසකාධනය
361.74 - පරිස්තදකාග
361.74092 – දෙකානපතීන් 

රනනලු, තජනසන 
ශමත අරනසසට ද සලේවද්යා : චරිතද්යාපදද්යානය 
පදද / තජනසන රනනලු .- නතග්තගද්යාඩ : 
කරතකෘ, 2011 .- පි. x,148 : රූපසටහන ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177781 NL)
ISBN  978-955-99748-1-9 (393616 NA)

362 – සමකාජ සුබසකාධන ප්රශසන හකා ලසසවකා
362.11 – ලරයෝහලේ සහ අනුබදධිස්ත ආයස්තන
362.11095493 – ශ ලලංකකාව 

සමරතසසන, ජී. ඩ. දයද්යානි
ශ ජයවරධනපුර තරකෝහතලේ ඉතිහද්යාසය හද්යා 
ගද්යාමය පසුබිම / ජී. ඩ. දයද්යානි සමරතසසන.-
නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2011.- 
පි. xxiv,208 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (164266 NL)
ISBN  978-955-52187-02

362.19 – ර්විලශසෂ ලරයෝග

අතුතකකෝරල,  ඩ. ල්පී.
ඔතබ තසකෞඛදය පිළිබඳව දපැනවත වනන / 
ඩ. ල්පී. අතුතකකෝරල ;පරිවරතනය තක.එන. ඕ.
අමරදද්යාස විසනි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 208 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (168656 NL)
ISBN  978-955-30-3377-2 (388550 NA)

362.196462 – දියවලැඩියකාව 

දමසසිංහ, සුදත 
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දිය වපැඩියද්යාව / සුදත දමසසිංහ.- මහරගම : 
තඩද්යාකටර ඇනන්ඩ් මඩියද්යා, 2012.-
පි. 80 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (171336 NL)
ISBN  978-955-8511-10-7 (390801 NA)

362.1969792 – ඒඩසස 

ශ ලසිංකද්යාතවේ එච. අයි. වී. සමඟෙ ජීවත වන 
පුදගලයින තකද්යාන කරීතම දරශකය.- 
[තකද්යාළඹ?] : [පවුලේ සපැලසුම සසිංවිධද්යානය], 
[2012?].- පි. 32 : රූපසටහන ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(172177 NL)

(391308 NA)

362.196994 – පිළිකකා ලරයෝග

අයිලපතපරම, මද්යාතනලේ
ජීවිතය හඳුනද්යාගතිත්මි / මද්යාතනලේ 
අයිලපතපරම.- කරිබතතගද්යාඩ : ජද්යාජද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 120 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (168814 NL)
ISBN  978-955-0005-03-1 (388732 NA)

362.29 – මත්ද්රවද

මත විතරකෝධී ආධුනික ගී ශතකය / සසිංසසකරණය 
එම. ඒ. එම. දමයනති.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 128 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171182 NL)
ISBN  978-955-30-3525-7 (390577 NA)
අ. වි. 782.42

362.29092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

ස්ක්රිසසට්ටියද්යානද්යා, එෆස.
සද්යාතනතග් දියණතයකෝ / එෆස. ස්ක්රිසසට්ටියද්යානද්යා ; 
පරිවරතනය රසිංජිත කුරපපු විසනි.-තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012.- පි. 249 ; තසම 21.
Wir kinder vom bahnhot 200 කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (170392 NL)
ISBN  978-955-677-131-2 (390026 NA)

362.7 – ස්තරුණයින් 
362.733 – පිළිදෙලැඟුම නිවකාස
362.733092 – ශරිස්තකාපදෙකාන 

විට, ඇනී තහකෝලේ 
ඇනී තලකෝරී : අනද්යාන්ථ දපැරියන තිතදතනකු 
පිළිබඳ අනතවේදනීය සතද කතද්යාවක / ඇනී 
තහකෝලේ විට ; පරිවරතනය ලසිංකද්යා සරිවරධන 
විසනි .- පසසයද්යාල : පරිවරතක, 2012 .- 
පි. 144 ; තසම. 21
'The suitcases' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174000 NL)
ISBN  978-955-54350-0-0

362.8292 – ගපෘහසසන්ථ ප්රශණණ්ඩත්වය 

කුමද්යාරතසසන, නිරද්යාෂද්යා සුභද්යාෂිණී
ප්රචණේඩතවය සහ විවද්යාහක කද්යානතද්යාව / 
නිරද්යාෂද්යා සුභද්යාෂිණී කුමද්යාරතසසන.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 128 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171151 NL)
ISBN  978-955-30-3317-8 (390545 NA)

362.83 – කකාන්ස්තකාලවයෝ

තටතවද්යාන, ජපැකී
තනද්යාතපතනන ළනදූ / ජපැකී තටතවද්යාන ; 
පරිවරතනය දිලප ජයතකද්යාඩි විසනි .- 
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 321 ;
තසම. 22
'Invisible' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 425.00 (173540 NL)
ISBN  978-955-677-141-1

362.88 – අපරකාධවලට ලගකාදුරු වූ  
362.883 – දූෂණය

සසන දූෂණය පිටු දකමු.- නතග්තගද්යාඩ : ළමද්යා 
සසිංවරධන හද්යා කද්යානතද්යා කටයුතු අමද්යාතදද්යාසිංශය, 
2012.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 18.- (දපැයට 
කරළ ප්රකද්යාශන ; අසිංක 01)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (167354 NL)
ISBN  978-955-0249-07-7 (388077 NA)

363 – ලවනත් සමකාජ ගලැටලු හකා ලසසවකා
363.1 – මහජන ආරකෂක වලැණ්ඩසටහන් 
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තගද්යාඩකුඹුර, විජය 
අනතුරවත්ලින ඔතබ දරව රැකගනන / 
විජය තගද්යාඩකුඹුර.- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 312 ; ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.-
(වවදදවරතයක කන්ථද්යා කරයි ; අසිංක 01).
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (172563 NL)
ISBN  978-955-671-576-7 (391456 NA)

363.189 – මහජන ආරකෂකාව 

අලේවිසස, සරත ආනනද
විදුත්ලියයි ඔබයි : විදෆතය, ගකෘහ විදෆත 
උපකරණ නඩතතුව, භද්යාවිතය / සරත 
ආනනද අලේවිසස.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 180 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (164828 NL)
ISBN  978-955-671-263-6 (386607 NA)

363.34 – ආපදෙකා 

ධනපද්යාල, ඒ. එච. 
ආපදද්යා කළමනද්යාකරණය / ඒ. එච. ධනපද්යාල .-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. [vii],440 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 690.00 (177842 NL)
ISBN  978-955-671-640-5 (393708 NA)

363.349 – ර්විර්විධ වරගලයේ ආපදෙකා 

හරිසසචනද්ර, රවන 
සුනද්යාත්මි තහවත මුහුද තගද්යාඩ ගපැලම / රවන 
හරිසසචනද්ර.- මගමුව : අකුර තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 80 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169905 NL)
ISBN  978-955-675-046-1 (389368 NA)

363.7 – පරිසරය සුරැකීම

කණහපැරආරචචි, ජගත 
පද්යාරිසරික අරබුද : වගකීම සහ විසඳුම / ජගත
කණහපැරආරචචි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2011.- පි. 224 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (165024 NL)
ISBN  978-955-30-3296-6 (386718 NA)

363.72 – සනීපකාරකෂක ලසසවකා
363.7285 – ඝන අපද්රවද 

නිශසශසිංක, නිතරකෝෂද්යා සුතබකෝධිනී 
නද්යාගරික ඝන අපද්රවද තමතහයුම සහයකයන
සඳහද්යා තපද්යාත පිසිංච / නිතරකෝෂද්යා සුතබකෝධිනී 
නිශසශසිංක.- තකද්යාළඹ : ලරනඒෂියද්යා ආයතනය,
[2012?].- පි. 38 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169619 NL)
ISBN  978-955-0141-03-6 (389107 NA)

364 – අපරකාධ ර්විදෙදකාව

අමරතසසකර, දයද්යා 
අපරද්යාධ විදදද්යාව / දයද්යා අමරතසසකර .- 
වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174172 NL)
ISBN  978-955-553-676-9

364.1 – සකාපරකාධී ක්රියකා 
364.1324 – මලැතිවරණ ප්රශණණ්ඩක්රියකා

2010 ජනද්යාධිපතිවරණතයේ ප්රචණේඩස්ක්රියද්යා හද්යා 
අවභද්යාවිතයන පිළිබඳ අවසන වද්යාරන්ථද්යාව .- 
තකද්යාළඹ :විකලේප ප්රතිපතති තකනද්රය, 
2010 .-පි. 117 : චිත්ර ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(154627 NL)
ISBN  978-955-1655-74-7

364.138 – යුදෙ අපරකාධ

ජගතචනද්ර, නිහද්යාලේ
යුද අපරද්යාධ තචකෝදනද්යාතවේ ඇතත කතද්යාව / 
නිහද්යාලේ ජගතචනද්ර.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012.-පි. 160 ; තසත්මි 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (168652 NL)
ISBN  978-955-30-3407-6 (388586 NA)

364.15 – පුදගලයින්ට එලරන්හිව කරන වලැරදි

තමනඩිසස, කීරති 
පද්යාතද්යාල තලකෝකතයේ සතද කතද්යා : 
underworld /කීරති තමනඩිසස.- නතග්තගද්යාඩ :
නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 181 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168829 NL)
ISBN  978-955-1229-47-4 (388775 NA)

364.1524 – ඝකාස්තන 

කපැලේලපත, තසසමද්යාත්ලි
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තලද්යාව සසළ කළ සුපතළ මරණ : 2 වන 
තපද්යාත /තසසමද්යාත්ලි කපැලේලපත .- මරිගම : 
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 332 : 
රූපසටහන ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (175999 NL)
ISBN  978-955-0171-90-3 (392989 NA)

දිසද්යානද්යායක, පිත්ලිප 
කරිඳිවපැල තන්ඩ්වින්ඩ් අමරසසිංහ ඝද්යාතනය / පිත්ලිප 
දිසද්යානද්යායක.- කටුනද්යායක : රයිට ටු ලයිෆස 
හියුමන රයිටසස තසනටර, [2012?].-
පි. 55 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169569 NL)

(388995 NA)

තලද්යාව සසළ කළ සුපතල මරණ / පරිවරතනය
තසසමද්යාත්ලි කපැලේලපත.- මරිගම : ආශිරවද්යාද 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 240 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (166128 NL)
ISBN  978-955-0171-68-2 (387277 NA)

364.154 – පලැහලැරලගන යකාම
364.154092 – ශරිස්තකාපදෙකාන 

ඩුගද්යාරන්ඩ්, තජයිස
තසද්යාරද්යාගත නිරවත / තජයිස ඩුගද්යාරන්ඩ් ; 
පරිවරතනය අනල ද සලේවද්යා විසනි.-තකද්යාළඹ :
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 142 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (173761 NL)
ISBN  978-955-667-171-1

364.66 – මරණ දෙඞුවම

ජයවරධන, ස. එච. එසස. 
චිත්ර වධය / ස. එච. එසස. ජයවරධන .- 
[තපැ. තනද්යා.] : ඇලේ. ඇම. ඒ. සලේවද්යා, 2012 .-
පි. viii,86 : චිත්ර ; තසම. 21 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (178093 NL)
ISBN  978-955-53310-1-2 (393842 NA)

365 – දෙන්ණ්ඩන ආයස්තන
365.45 – ලදශපකාලන සරකරුවන් සඳහකා 

         ආයස්තන හකා ආශ්රිස්ත මහජන කණණ්ඩකායම

365.45092 – ලදශපකාලන සරකරුවන්

සසිංහ, බිතජද්යායි කුමද්යාර
අනදමන සරතගය / බිතජද්යායි කුමද්යාර සසිංහ ;
පරිවරතනය යසපද්යාල වනසසිංහ විසනි .-
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල පබත්ලිතකෂන, 2012 .-
පි. 148 ; තසම. 22
'In Andamans the Indian bastille' කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (178146 NL)
ISBN  978-955-1229-39-9 (393932 NA)

365.6 – රැඳර්වියන් 

මඩවල, සුනිලේ ඒ. තක. 
සපිරි තගදර තදද්යාතරන එහද්යා / සුනිලේ ඒ. තක. 
මඩවල .- බතතරමුලේල : කරතකෘ, 2012 .-
පි. 152 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (173684 NL)
ISBN  978-955-54372-0-2

369 – සමිති සකාමගම
369.43 – බකාලදෙකෂලයයෝ 

දහනද්යායක, තසකෝමප්රිය
දීපතිමත නද්යායකයකු වීමට බද්යාලදකෂ 
නද්යායකතවය / තසකෝමප්රිය දහනද්යායක.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 55 ; 
තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (174028 NL)
ISBN  978-955-30-3219-5 (392165 NA)

3 7 0  අධදකාපනය

370.15 – අධදකාපන මලනයෝර්විදෙදකාව 

තසසනද්යාධීර, සලේවි 
ඉතගනම කද්යාරයකෂමතද්යා වරධනය / සලේවි 
තසසනද්යාධීර.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.-පි. xi,344 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (173345 NL)
ISBN  978-955-30-3435-9 (392137 NA)

370.5 – වකාර ප්රකකාශන

අධදද්යාපන ප්රතිභද්යා 05 / සසිංසසකරණය පපැතුම ඩ. 
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තහසවතග් .- තකද්යාළඹ : අධදද්යාපනතවේදී කලද්යා 
සසිංසදය, 2012 .- පි. xx,140 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(178081 NL)
ISBN  978-955-0460-31-1 (393830 NA)

370.92 – අධදකාපනඥලයයෝ 

අඳුරට ත්මිණපහනක වූ අපතග් ඇදුර තුමනි  / 
සසිංසසකරණය උදයසරි රද්යාජපකෂ සහ චමකර
කරඳන.- තපද්යාලේගසසඕවිට : සකුර තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 84 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(165181 NL)
ISBN  978-955-53306-0-2 (386793 NA)

රද්යාජපකෂ, අජනතද්යා
ඉතින ආයුතබකෝවන ගුර වතින ගර / 
අජනතද්යා රද්යාජපකෂ.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 279 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (169825 NL)
ISBN  978-955-671-540-8 (389277 NA)
අ. වි. 923.7

රූපසසිංහ, ඩ. ඒ. 
මධද විදදද්යාල විපලවතයේ නියමුවද්යා : ආචද්යාරය 
ස. ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. කනනනගර 
1884.10.13– 1969.09.23 / ඩ. ඒ.රූපසසිංහ .-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. [xx],86 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177818 NL)
ISBN  978-955-671-476-0 (393683 NA)

371 – පකාසලේ හකා එන්හි ක්රියකාකකාරකම ර්විලශසෂ
    අධදකාපනය 

371.102 – ඉගලැන්වීම

කුමද්යාරසරි, රසිංජිත 
සුවිතශසෂී ගුරවරතයක වනන / රසිංජිත 
කුමද්යාරසරි.- 2 වන මුද්රණය.- මතතතතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2011.- පි. xiii,127 : චිත්ර ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 2010.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (164538 NL)
ISBN  978-955-52062-0-4

ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ 
තහද්යාඳ ගුරවරයකු වීමට නම / මයිකලේ 
ආනජතලකෝ ප්රනද්යානදු.- ජද්යා-ඇල : ඒනජලේ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 140 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (170243 NL)
ISBN  978-955-1791-05-6 (389785 NA)

371.2 – පකාසලේ කළමනකාකරණය 

චනද්රතසසකර, එච. එම. 
සද්යාරන්ථක පද්යාසල සඳහද්යා අධදද්යාපන 

කළමනද්යාකරණය / එච. එම. චනද්රතසසකර.- 
මරිගම : කරතකෘ, 2011.- පි. viii,211 ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (172634 NL)
ISBN  978-955-52148-2-7

371.3 – අධදකාපන ක්රමලවදෙය

ගුර හදින තයද්යාවුන සතට.- තකද්යාළඹ : පද්යාසලේ හද්යා 
නව තයද්යාවුන තසකෞඛද ඒකකය, 2010.-
පි. 44 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165761 NL)

(386889 NA)

371.5 – පකාසලැලේ ර්විනය හකා ආශ්රිස්ත කකාරයයන් 

තවතතසසිංහ, සබිලේ 
අතප පද්යාසලට අපි ආදතරයි / සබිලේ 
තවතතසසිංහ ; පරිවරතනය සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ 
විසනි.- මහරගම : .රසිංජි ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2012.- පි. 36 : චිත්ර ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(172790 NL)

(391584 NA)

සදධද්යාජීව හිත්මි, ඇතකඳවක
පද්යාසල හද්යා ළමද්යා විනය බිඳවපැටීම / ඇතකඳවක
සදධද්යාජීව හිත්මි.- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 
2012.- පි. viii.150 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170688 NL)
ISBN  978-955-97781-2-7 (390133 NA)

371.71 – ශිෂද ලසපෞඛදය 

තයද්යාවුන සතට A දහයක.- තකද්යාළඹ : පද්යාසලේ හද්යා 
නව තයද්යාවුන තසකෞඛදය ඒකකය, 2010.- 
පි. 48 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165760 NL)

(386887 NA)

372 – ප්රකාන්ථමික අධදකාපනය 

අතදවශද ඉතගනම නිපුණතද්යා පළමු ප්රධද්යාන 
අවධිය : 1-2 තශසණ සඳහද්යා තකතසසර කරීතම 
අභදද්යාස.- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
[2012?].- පි. 48 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 60.00 (172851 NL)
ISBN  978-955-676-106-1 (391722 NA)

පපැලේතපද්යාළ, මතහසෂද්යා සුභද්යාෂිණී 
හතර වන තශසණය වපැඩ තපද්යාත : සසිංහල, 
ගණතය, පරිසරය ආශ්රිත ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම / 
මතහසෂද්යා සුභද්යාෂිණී පපැලේතපද්යාළ.- තකද්යාළඹ : 
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ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 292 : චිත්ර ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (166134 NL)
ISBN  978-955-30-2902-7 (387283 NA)

රද්යාජපකෂ, හිමද්යාත්ලි
4/5 තශසණය දරවනට විශිෂසට ප්රතිඵල 
සඳහද්යා විභද්යාග අතවපැල : ගණතය, සසිංහල, 
පරිසරය, තදමළ / හිමද්යාත්ලි රද්යාජපකෂ.- 
[තපැ. තනද්යා.] : වයඹ අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන 
තබදද්යාහරිනනනතග් සසිංගමය, [2012?].- 
පි. [vi] : රූපසටහන ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (171286 NL)
ISBN  978-955-56700-0-5 (390606 NA)

සුරවීර, අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි 
3 තශසණතයේ දරවන උතදසද්යා සමපද්යාදිත සසිංහල
ගණතය පරිසරය ඇතුළු විෂයන තුතන 
වපැඩතපද්යාත / අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි සුරවීර.- 
දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
[2012?].- පි. 134 : රූපසටහන ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172866 NL)
ISBN  978-955-660-472-6 (391747 NA)

372.19 – ර්විෂය මකාලකා
372.19076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා 
පුසිංචි මසිං කවුද? : 4-5 තශසණ සහ විතශසෂතයන 
5 ශිෂදතවය සඳහද්යා අතිතරක වපැඩ තපද්යාතක / 
තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි.-තකද්යාළඹ :ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012.- පි. 72 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (166772 NL)
ISBN  978-955-30-3313-0 (387854 NA)

ජයසසිංහ, එච. එම. අනර
5 ශිෂදතව : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 
2000-2011 / එච. එම. අනර ජයසසිංහ.-
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 199 : රූපසටහන ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170268 NL)

(389830 NA)

5 ශිෂදතවය 2002-2011 : පසුගිය දස වසරක 
ප්රශසනපත්ර පිළිතුර සමග.- මහරගම : සතර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. [250?] ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (168641 NL)
ISBN  978-955-8211-18-2 (388508 NA)

ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත 
5 ශිෂදතව විභද්යාගයට විභවදතද්යාමද්යාන හද්යා 
අද්භිතයකෝගදතද්යාවය : ශිෂදතව විභද්යාගතයේ 1 
ප්රශසන පත්රය සඳහද්යා / භද්යාරත ලසිංකද්යාතග්.- 

දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 184 : රූපසටහන ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (166151 NL)
ISBN  978-955-655-970-5 (387324 NA)

සුරවීර, අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි 
5 තශසණය ශිෂදතව ගුරවරයද්යා / අතයකෝමද්යා 
සඳමද්යාත්ලි සුරවීර.- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- 
පි. 136 : රූපසටහන ; තසම 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (166147 NL)
ISBN  978-955-660-521-1 (387264 NA)

තසකෝමවීර, රතනද්යායක
3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා අද්භිතයකෝග තරණය : 
1 ප්රශසන පත්රයට අදද්යාළව ප්රශසන 1000 ක 
(පිළිතුර සහිතයි) / රතනද්යායක තසකෝමවීර .- 
ඇහපැත්ලියතගද්යාඩ : නපැෂනලේ ප්රිනට හවුසස 
(මුද්රණය), [2012?] .- පි. 140 ; තසම 20
කබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (175506 NL)

(392422 NA)

372.21 – ලපර පකාසලේ 

ල්පීරිසස, එම. ල්පී. එම. මහිනද
තපර පද්යාසලේ ගුර උපතදශ සසිංගහය / එම. ල්පී. 
එම. මහිනද ල්පීරිසස.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 56 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (170315 NL)
ISBN  978-955-30-3217-1 (389901 NA)

පූරව භද්යාෂද්යා කුසලතද්යා වරධනයට අතවපැලක : 
1 වන තශසණය / සසිංසසකරණය ලසිංකද්යා 
තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. iv,100 : රූපසටහන : තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169885 NL)
ISBN  978-955-1996-33-8 (389334 NA)

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා 
හපනද්යා : තපර පද්යාසලේ වපැඩ තපද්යාත / ලසිංකද්යා 
තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස තපතරරද්යා.-
2012.- පි. vi,96 : චිත්ර ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169883 NL)
ISBN  978-955-1996-79-6 (389332 NA)

මතග් සසිංහල තපද්යාත.- තකද්යාළඹ : ශ ලසිංකද්යා ගුවන 
හමුදද්යාව (මුද්රණය), 2012.- පි. 32 ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (168879 NL)
ISBN  978-955-0265-08-4

මතග් සසිංහල තපද්යාත.- තකද්යාළඹ : ශ ලසිංකද්යා ගුවන 
හමුදද්යාව (මුද්රණය), 2012.- පි. 32 ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (168887 NL)
ISBN  978-955-0265-16-9



95

මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී 
තපර පද්යාසලේ වපැඩතපද්යාත / සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී 
මද්යාතරආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 44 : චිත්ර ;තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 190.00 (177851 NL)
ISBN  978-955-671-560-6 (393717 NA)

372.357 – පරිසර අධදයනය 

අතපතතු, ඒ. එම. විමලද්යා 
පුසිංචි අතප පරිසරය : තපර පද්යාසපැලේ දරවනතග්
වපැඩතපද්යාත / ඒ. එම. විමලද්යා අතපතතු .- 
කුරණසෑගල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 130 : චිත්ර ; 
තසම. 29
පරිසර තතමද්යා තුළින සසිංකලේප ලබද්යාදීම සඳහද්යා 
සපැකසුන වපැඩතපද්යාතක
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (179010 NL)
ISBN  978-955-51584-2-8 (394649 NA)

අප හද්යා පරිසරය ප්රශසතනකෝතතර : 4 තශසණය.- 
වලහනදූව : නපැණස අධදද්යාපන සසිංසදය, 
[2012?].- පි. 68 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (166855 NL)

(388043 NA)

ජයතසසකර, රමණී කද්යානති
පරිසරය ආශ්රිත ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම වපැඩතපද්යාත : 
තුනවන තශසණය /රමණී කද්යානති ජයතසසකර.-
තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. v,106 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169893 NL)
ISBN  978-955-1996-42-0 (389344 NA)

පරිසරය වපැඩතපද්යාත 3 තශසණය.- මහරගම : සතර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.212 :චිත්ර ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (168638 NL)
ISBN  978-955-8211-34-2 (388505 NA)

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා
පරිසරය ආශ්රිත ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම වපැඩතපද්යාත : 
පළමුවන තශසණය / ලසිංකද්යා තපතරරද්යා.- 
තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 109 : චිත්ර ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169891 NL)
ISBN  978-955-1996-35-2 (389342 NA)

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා
පරිසරය ආශ්රිත ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම වපැඩතපද්යාත : 
5 තශසණය / ලසිංකද්යා තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ : 
කපැත්මිලසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 

පි. 137  : චිත්ර ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (169894 NL)
ISBN  978-955-1996-51-2 (389345 NA)

බණේඩද්යාර, උදුල නවත්මිණ 
3-4-5 පරිසරයට ඉලකක ප්රශසන 2000 ක / 
උදුල නවත්මිණ බණේඩද්යාර සහ මතනකෝරි සත්ලිකද්යා 
විකමආරචචි .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. iv,176 ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177859 NL)
ISBN  978-955-660-638-6 (393725 NA)

මවල ආරචචි, උෂද්යානති 
පරිසරය ආශ්රිත ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම වපැඩතපද්යාත : 
2 තශසණය / උෂද්යානති මවල ආරචචි.- 
තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. v,203 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (169892 NL)
ISBN  978-955-1996-39-0 (389343 NA)

372.4 – කියවීම

ගමතග්, නිරසිංජලද්යා
රවුම පහක / නිරසිංජලද්යා ගමතග් .- තකද්යාළඹ : 
රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; 
තසම 26
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(176054 NL)
ISBN  978-955-0706-25-9 (393061 NA)

තගද්යාඩතග්, සුභද්යාෂිණී 
අමද්යා තග් ගමන / සුභද්යාෂිණී තගද්යාඩතග් .- 
තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2012 .-
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 26
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (176053 NL)
ISBN  978-955-0706-23-5 (393060 NA)

ධරමකීරති, රනජිත
තදදුනනක පද්යායලද්යා / රනජිත ධරමකීරති .- 
නතග්තගද්යාඩ : සක්ඛිල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
[2012?] .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 27
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (173648 NL)
ISBN  978-955-1300-36-4

සූරියආරචචි, ජද්යානකී
ට්ටිකරි ගී / ජද්යානකී සූරියආරචචි.- පනනිපිට්ටිය :
ට්ටිකරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 28 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (171339 NL)
ISBN  978-955-1090-77-7 (390805 NA)

372.465 – ලහයෝඩිලපකාත් 

අනරසරි, සරත 
භද්යාෂද්යා තුතන තහකෝඩිය : සසිංහල තදමළ ඉසිංග්රීස /



96

සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?] .-පි.16 : චිත්ර ; 
තසම 37
කබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (175886 NL)
ISBN  978-955-690-042-2 (392656 NA)

සසිංහල තහකෝඩිය.- පනනිපිට්ටිය : එසස. ආර. එසස. 
ප්රිනටරසස  (පුදගත්ලික) සමද්යාගම,  2011.-
පි.  [12] : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 110.00 (170982 NL)
ISBN  978-955-666-053-1 (390363 NA)

සූරියආරචචි, ජද්යානකී 
අකුර තකකෝචචිය / ජද්යානකී සූරියආරචචි .- 
පනනිපිට්ටිය : ට්ටිකරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 20 : චිත්ර ; තසම 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176038 NL)
ISBN  978-955-682-006-5 (393045 NA)

372.5 – නිරමකාණකාත්මක හකා ප්රකාලයයෝගික කලකා
372.52 – චිත්ර ඇඳීම 

අනරසරි, සරත 
පද්යාට කරමු අකුර ත්ලියමු / සරත අනරසරි .- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 40 : චිත්ර ; තසම 28
කබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (175879 NL)
ISBN  978-955-690-035-4 (392649 NA)

දිගනතවල, තිලකරතන 
හුන කූතරන පද්යාට කරමු : තපර පද්යාසලේ 
දරවන සඳහද්යා.- තිලකරතන දිගනතවල.- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 32 : චිත්ර ; තසම 26. 
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (170275 NL)
ISBN  978-955-29-0059-4 (389836 NA)

දිසද්යානද්යායක, හිඟුලේවල 
කතද්යා අහමු පද්යාට කරමු 2 / හිඟුලේවල

 දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012 .- පි. 32 : චිත්ර ; තසම' 21x30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (178107 NL)
ISBN  978-955-21-1962-0 (393871 NA)

සමරවීර, පියලේ  උදය 
කවුද හපනද්යා : කතද්යාව කයවද්යා පද්යාට කරනන /
පියලේ උදය සමරවීර .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන, 2012 .- පි. 26 : චිත්ර ; තසම 28
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (175574 NL)
ISBN  978-955-21-2139-5 (392519 NA)

සමරවීර, පියලේ උදය
පද්යාට කතළද්යාත ලසසසනයි / පියලේ උදය 
සමරවිර.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. 25 : චිත්ර ; තසත්මි 28.

කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (170035 NL)
ISBN  978-955-21-1973-6 (389597 NA)

372.6 – භකාෂකාව 

කරණද්යාරතන, තසකෝමබනදු
සසිංහල, තදමළ කතනදර : 3, 4, 5, 6, 7, 8 
තශසණවල පද්යාසලේ සසුන හද්යා තදමළ බසට 
පිවිතසන ආධුනිකයින සඳහද්යා  / තසකෝමබනදු 
කරණද්යාරතන සහ තරකෝහිණී කුරපපු .- 
ගතණේමුලේල : උදය තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011 .- පි. 64 ; තසම 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (176320 NL)
ISBN  978-955-1866-88-4 (393216 NA)

ජයකුමද්යාර, ටී. 
සසිංහල-තදමළ-ඉසිංග්රීස :වත්රභද්යාෂද්යා මුලේතපද්යාත /
ටී. ජයකුමද්යාර.- තකද්යාළඹ : තජේ. තක. තලකෝ 
බුකසස, 2012.- පි. 48 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (171332 NL)
ISBN  978-955-0942-01-5 (390798 NA)

ද අලේවිසස, දුලද්යානි 
අකුර කතනදර 2 / දුලද්යානි ද අලේවිසස.- 
රද්යාජගිරිය : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 40 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 270.00 (171340 NL)
ISBN  978-955-53853-1-2 (390806 NA)

ද මපැලේ, මද්යාලද්යා දමයනති
පළමුවන තශසණතයේ දරවනතග් පූරව භද්යාෂද්යා
කුසලතද්යා වරධනය කරිම / මද්යාලද්යා දමයනති ද 
මපැලේ.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 84 : චිත්ර ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166771 NL)
ISBN  978-955-30-3334-5 (387853 NA)

දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර
5 ශිෂදතව ඡත්ර පද  (තනි පද භද්යාවිතය) / 
මහිනද කුමද්යාර දළුතපද්යාත.-නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.-පි 56 ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (172556 NL)
ISBN  978-955-671-534-7 (391448 NA)

දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර
5 ශිෂදතව සසන ත්ලිසිංග හද්යා පුරෂ ත්ලිසිංග පද  / 
මහිනද කුමද්යාර දළුතපද්යාත.- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.-පි 40 ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (172557 NL)
ISBN  978-955-671-535-4 (391449 NA)

දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර
5 ශිෂදතව සමද්යානද්යාරන්ථ පද / මහිනද කුමද්යාර 
දළුතපද්යාත.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි 40 ; තසම 24.
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කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (172552 NL)
ISBN  978-955-671-533-0 (391445 NA)

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා
මවේබස හුරව පළමුවන තශසණය / ලසිංකද්යා 
තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. 97 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169887 NL)
ISBN  978-955-1996-34-5 (389338 NA)

මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී
5 තශසණය ශිෂදතවය සඳහද්යා සසිංහල : අභදද්යාස 
සහ පිළිතුර සහිතයි. 4 තශසණය ට ද 
තයකෝගදයි /සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී මද්යාතරආරචචි.- 
නතග්තගද්යාඩ :සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 130 ; තසම 30.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (164844 NL)
ISBN  978-955-671-300-8 (386623 NA)

මවල ආරචචි, උෂද්යානති 
මවේබස හුරව : තදවන තශසණය / උෂද්යානති 
මවල ආරචචි.- තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 81 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169888 NL)
ISBN  978-955-1996-38-3 (389339 NA)

වඩු තනන, බනදුල සරත 
2 තශසණය අකුර සසිංදු : සතුට්ටින උගනිමු / 
බනදුල සරත වඩු තනන.- තකද්යාළඹ : 
කපැත්මිලසස පබලතකෂන, 2012.- පි. vii,65 ; 
තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (169884 NL)
ISBN  978-955-1996-52-9 (389333 NA)

සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා
සසිංහල : 4 තශසණය ආදරශ, අනමද්යාන, 
ඉලකක, ප්රශසතනකෝතතර / ඉනදිරද්යා සමරසසිංහ.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 83 ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (169826 NL)
ISBN  978-955-671-377-0 (389278 NA)

සසිංහල : මතග් වපැඩ තපද්යාත 3 තශසණය / 
සසිංසසකරණය ජයසරි තකද්යාසසපපැලවතත.- 
තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2011.- පි. 
[viii],154 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක : ර300.00 (NL 164313)
ISBN   978-955-21-1940-8 (NA 386029)

සසිංහල : මතග් වපැඩ තපද්යාත 4 තශසණය / 
සසිංසසකරණය ජයසරි තකද්යාසසපපැලවතත.- 
තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2011.- පි. 
[ix],157 ; තසම 27.

මපැබපැ-තබකෝක : ර300.00 (NL 164314)
ISBN   978-955-21-1941-5 (NA 386030)

හඳුනකනද, ඩ. මලේත්ලිකද්යා
මවේබස වපැඩ හුරව : 3 තශසණය / ඩ. මලේත්ලිකද්යා
හඳුනකනද.- තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. v,119 : චිත්ර ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (169889 NL)
ISBN  978-955-1996-41-3 (389340 NA)

හපුආරචචි, නිලනති
මවේබස හුරව : 4 තශසණය / නිලනති 
හපුආරචචි.- තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 154 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169890 NL)
ISBN  978-955-1996-48-2 (389341 NA)

තහළ බසන නපැණ තලද්යාවට / අචලද්යා වඩුවද්යාවල 
[සහ තවත අය].- රවනවපැලේල : කසෑ/තදහි/
කබුලුමුලේල ළමද්යා ත්මිතුර ආදරශ විදදද්යාලය,
[2012?].- පි. 44 ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173152 NL)

(392092 NA)

372.61 – වදකාකරණ

රණසසිංහ, කුමද්යාරි
වියරණ ත්මිහිර : 3, 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා / 
කුමද්යාරි රණසසිංහ.- දසිංතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි 
`ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 56 ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172865 NL)
ISBN  978-955-660-472-6 (391746 NA)

සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා 
4, 5 තශසණ ශිෂදතව විභද්යාගය සඳහද්යා සසිංහල 
වදද්යාකරණ / ඉනදිරද්යා සමරසසිංහ.- 
කරිබතතගද්යාඩ : සසිංඛ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. 86 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168812 NL)
ISBN  978-955-1807-04-7 (388730 NA)

372.623 – රශනකා 

කරණද්යාරතන, තසකෝමචනද්ර
සසිංහල – තදමළ ළමද්යා රචනද්යා / තසකෝමචනද්ර 
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කරණද්යාරතන සහ තරකෝහිණී කුරපපු .- 
ගතණේමුලේල : උදය තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011 .- පි. 80 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176322 NL)
ISBN  978-955-1866-87-7 (393218 NA)

දිසද්යානද්යායක, සසිංඛනී මධුහසිංස 
සසිංහල-ඉසිංග්රීස රචනද්යා : 2, 3, 4 තශසණ සඳහද්යා /
සසිංඛනී මධුහසිංස දිසද්යානද්යායක සහ ධනක  
තකකෝෂිත පියරතන.-ගතණේමුලේල :උදය 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 64 : චිත්ර ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (166830 NL)
ISBN  978-955-1866-53-2 (388037 NA)

දිසද්යානද්යායක, සසිංඛනී මධුහසිංස
2, 3, 4 තශසණ සඳහද්යා සසිංහල – ඉසිංග්රීස රචනද්යා / 
සසිංඛනි මධුහසිංස දිසද්යානද්යායක සහ ධනක 
තකකෝෂිත පියරතන .- ගතණේමුලේල : උදය 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 64 : චිත්ර ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (176319 NL)
ISBN  978-955-1866-53-2 (393215 NA)

ල්පීරිසස, තක. එන. ඩ. 
4 තශසණය රචනද්යා හුරව තදවපැනි බස / 
තක. එන. ඩ. ල්පීරිසස.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 44 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (174039 NL)
ISBN  978-955-20-9953-3 (392176 NA)

විතජේරතන, ජීවනී ගීතිකද්යා
රචනද්යා තපද්යාත : 2 තශසණය / ජීවනී ගීතිකද්යා 
විතජේරතන.- මගමුව : අකුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2010.- පි. 64 : චිත්ර ; තසත්මි 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169917 NL)
ISBN  978-955-675-008-9 (389379 NA)

විතජේරතන, ජීවනී ගීතිකද්යා
රචනද්යා තපද්යාත : 3 තශසණය / ජීවනී ගීතිකද්යා 
විතජේරතන.- මගමුව : අකුර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 64 : චිත්ර ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169918 NL)
ISBN  978-955-675-009-6 (389380 NA)

විතජේරතන, ජීවනී ගීතිකද්යා 
ආදරශ රචනද්යා : 4 තශසණය / ජීවනී ගීතිකද්යා 
විතජේරතන.- මගමුව : අකුර තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 64 : චිත්ර ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169919 NL)
ISBN  978-955-675-010-2 (389381 NA)

විතජේරතන, ජීවනී ගීතිකද්යා 
5 ශිෂදතවයට ආදරශ රචනද්යා : 5 තශසණය / 
ජීවනී ගීතිකද්යා විතජේරතන.- මගමුව : 
අකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.-

පි. 48 : චිත්ර ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169920 NL)
ISBN  978-955-675-011-9 (389382 NA)

372.634 – අත් අකුරු 

කුරපපු, ඩ. ඩබත්ලිවේ. එම. 
තපර ත්ලිවීතම හුරව / ඩ. ඩබත්ලිවේ. එම. 
කුරපපු.-දිකවපැලේල : පපැතනකෝටද්යා ප්රිනටරසස, 
2011.- පි. [ii],57 : චිත්ර ; තසම 30.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (167395 NL)
ISBN  978-955-53745-1-4 (388142 NA)

දරශනී, විජය
තදමළ අකුර හුරව / විජය දරශනී.- 
තබද්යාරලපැසසගමුව : ආර. ජී. ගපැෆිකසස, 2012.-
පි. 32 ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (172914 NL)
ISBN  978-955-8982-84-6 (391839 NA)

දිසද්යානද්යායක, කුමද්යාරි 
සසිංහල අකුර හුරව / කුමද්යාරි දිසද්යානද්යායක.-
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 24 ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (166150 NL)
ISBN  978-955-0642-39-7 (387323 NA)

372.6521 – ඉලංග්රීස 

ධරමරතන, තසසනද්යානී
4-5 තශසණවල දරවන උතදසද්යා ශිෂදතව 
විභද්යාගයට ඉසිංග්රීස : අභදද්යාස සහ පිළිතුර / 
තසසනද්යානී ධරමරතන.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 51 ; තසම 25.

 කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (164841 NL)
ISBN  978-955-671-386-2 (386620 NA)

මනකුලසූරිය, රණවීර
5 තශසණය ශිෂදතව විභද්යාගය සඳහද්යා ඉසිංග්රීස /
රණවීර මනකුලසූරිය .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 48 : 
රූපසටහන ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (178294 NL)
ISBN  978-955-29-0096-9 (393975 NA)

372.7 - ගණස්තය 

අලේගම, ගද්යාත්මිණී සඳලද්යාලේ 
5 තශසණයට ගණතය / ගද්යාත්මිණී සඳලද්යාලේ 
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අලේගම.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. 162 : රූපසටහන ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (172553 NL)
ISBN  978-955-671-194-3 (391446 NA)

ගමතග්, දයද්යා චනද්ර
ගණත හුරව වපැඩ තපද්යාත : 2 තශසණය / 
දයද්යා චනද්ර ගමතග්.- තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. v,64 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169898 NL)
ISBN  978-955-1996-40-6 (389349 NA)

ගුණතසසකර, තහසමනත 
පහසුතවන ගණත ගපැටලු විසඳමු : 5 තශසණය 
සසුන සඳහද්යා / තහසමනත ගුණතසසකර.- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 104 : රූපසටහන ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (170276 NL)
ISBN  978-955-29-0011-2 (389837 NA)

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා 
ගණතය : පළමුවන තශසණය වපැඩ තපද්යාත / 
තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි.-තකද්යාළඹ :ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 88 : චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (177503 NL)
ISBN  978-955-30-3523-3 (393486 NA)

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා 
පුසිංචි ගණන හදලද්යා බලමු : 2 තශසණය සඳහද්යා 
අතිතරක වපැඩ තපද්යාතක / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 72 : චිත්ර ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (174294 NL)
ISBN  978-955-30-3419-9 (392197 NA)

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා 
ගණත වපැඩ තපද්යාත : 1 තශසණය / ලසිංකද්යා 
තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. v,81 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169897 NL)
ISBN   978-955-1996-38-9 (389348 NA)

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා 
පූරව ගණත සසිංකලේප සසිංවරධනයට 
අතවපැළක : පළමුවන තශසණය / ලසිංකද්යා 
තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2012?].- පි. 76 ; තසම 26.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169886 NL)
ISBN  978-955-1996-37-6 (389335 NA)

ප්රියනති, ඩබ. මලේත්ලිකද්යා
පපැහපැසර ගණත ත්මිහිර / ඩබ. මලේත්ලිකද්යා 
ප්රියනති .- ගතණේමුලේල : උදය තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 64 ; තසම 24

කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176324 NL)
ISBN  978-955-1866-78-5 (393220 NA)

මතනකෝමතයන ගණන හදමු : 3 තශසණය බුදධි 
වරධන ගණත ගපැටලු.- මගමුව : අකුර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 80 : චිත්ර ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169922 NL)
ISBN  978-955-675-050-8 (389384 NA)

මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී
ගණතය වපැඩ තපද්යාත : 3 තශසණය / සුජද්යාතද්යා 
මද්යාලනී මද්යාතරආරචචි.- නතග්තගද්යාඩ  : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 111 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (NL 194866)
ISBN   978-955-671-299-5 (NA 386625)

තවතතසසිංහ, සබිලේ 
අපි ගණමු /සබිලේ තවතතසසිංහ.-නතග්තගද්යාඩ :
විසදුණු ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. [16] : චිත්ර ; තසම 14.
මපැබපැ-කතබකෝක:  ර. 195.00 (174691 NL)
ISBN  978-955-1741-94-5 (392336 NA)

372.8 – ලවනත් ර්විෂයයන් 

කසසසප හිත්මි, අගහපැතර
බුදධ ධරමයට අතවපැලක :4,5 තශසණ සඳහද්යා /
අගහපැතර කසසසප හිත්මි.- තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 63 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169896 NL)
ISBN  978-955-1996-74-1 (389347 NA)

තප්රේමරතන, කුසුමද්යා
බුදධ ධරමය : 3 තශසණය/කුසුමද්යා තප්රේමරතන.-
තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 332 ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169895 NL)
ISBN  978-955-1996-45-1 (389346 NA)

375 - ර්විෂයමකාලකා
375.95493 – ශ ලලංකකාව 

තහසරත, එච. එම. ටී. බී. 
ශ ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ තදශීය අධදද්යාපනතයේ 
විෂයමද්යාලද්යාව / එච. එම. ටී. බී. තහසරත.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. ix,84 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171190 NL)
ISBN  978-955-30-3380-2 (390585 NA)

379 – අධදකාපනය පිළිබඳ රකාජද ප්රතිපත්ති
379.5493 – ශ ලලංකකාව 
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වනසසිංහ, ශද්යාත්මිනද 
අධදද්යාපන පරමද්යාරන්ථ හද්යා ප්රතිපතති : විදුහලේපති
හද්යා ගුරවරන සඳහද්යා මද්යාරතගකෝපතදශ 
සසිංගහයක / ශද්යාත්මිනද වනසසිංහ.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 112 ; තසම 22. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171194 NL)
ISBN  978-955-30-3429-8 (390589 NA)

3 8 0  වකාණජ ර්විදෙදකා, සන්නිලවදෙනය හකා
          ප්රවකාහන ලසසවකා

381 – අභදන්ස්තර ලවළඳකාම 
381.095493 – ශ ලලංකකාව

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච. 
පපැරණ ශ ලසිංකද්යාතවේ තවතළඳද්යාම හද්යා වද්යාණජ 
කටයුතු / එලේ. එසස. එච. චනද්රතසකෝම.- 
තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 40 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (173051 NL)
ISBN  978-955-676-292-1 (391979 NA)

382 – ජකාස්තදන්ස්තර ලවළඳකාම
382.61 – ර්විලදශීය ලවළඳකාම
382.61095493 – ශ ලලංකකාව

ල්පීරිසස, බී. ඒ. එච. ල්පී. සුත්මිත 
ශ ලසිංකද්යාතවේ විතදශීය තවළදද්යාම /බී. ඒ. එච. ල්පී.
සුත්මිත ල්පීරිසස.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.-
පි. vi,200 ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166036 NL)
ISBN  978-955-51274-1-7 (387206 NA)

384 – ර්විදුලි සලංලදශ ලසසවකා
384.54 – ගුවන් ර්විදුලි ලසසවකා 

නද්යානද්යායකකද්යාර, තසසන 
ගුවනවිදුත්ලිය මද්යාධද විවරණ / තසසන 
නද්යානද්යායකකද්යාර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177740 NL)
ISBN  978-955-30-3662-9 (393543 NA)

384.544 – ක්රියකාකකාරකම හකා ලසසවකා 

වීරසසිංහ, ප්රදීප එන. 

ප්රජද්යා ගුවනවිදුත්ලිය : නදද්යාය සහ භද්යාවිතය / ප්රදීප
එන. වීරසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 128 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177817 NL)
ISBN  978-955-671-571-2 (393682 NA)

 
384.55 – රූපවකාන්හිනිය 

සරිබදදන, ලත්ලිතද්යා
නූතන සමද්යාජ අරබුදය සහ රූපවද්යාහිනී 
සනනිතවේදනය /ලත්ලිතද්යා සරිබදදන.-තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 368 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (172410 NL)
ISBN  978-955-30-3445-8 (391416 NA)

388 – ලගකාණ්ඩබම ප්රවකාහන ලසසවකා
388.3 – රන්ථවකාහන ගමනකාගමනය
388.3122 – මකාරග සලංඥකා

රන්ථවද්යාහන සසිංඥද්යා : මද්යාරග සලකුණු හද්යා ආතලකෝක 
සසිංඥද්යා / සමපද්යාදනය ටී. තපරිනපනද්යායගම .-
[තකද්යාළඹ] : [මද්යාරග හද්යා රන්ථවද්යාහන පුහුණු 
අධදද්යාපන ආයතය], 2012 .- පි. ix,81 : චිත්ර ; 
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (175897 NL)
ISBN  978-955-511-640-4 (392673 NA)

388.33 – බසස ලසසවකා 

වනනිආරචචි, ගුණතසකෝම 
බසස තසසවද්යා සපැළසුමකරණය / ගුණතසකෝම 
වනනිආරචචි සහ ඩබත්ලිවේ. ඒ.තෆද්යානතසසකද්යා .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 136 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178372 NL)
ISBN  978-955-30-3602-5 (394190 NA)

3 9 0  සරිත් ර්විරිත් හකා ජනශලැති 
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394 – සකාමකානද සරිත්
394.26 – උත්සව නිවකාණ්ඩු
394.2614 – අලුත් අවුරුදදෙ 

ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර
පද්යානමපතතුතවේ අවුරදු සරිත විරිත / 
ගුණතසසකර ගුණතසකෝම.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 72 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (174030 NL)
ISBN  978-955-30-3456-4 (392167 NA)

සුරය මසිංගලදය 2012 / සසිංසසකරණය නනදතසසන 
පත්ලිහකකද්යාර.- බතතරමුලේල : සසිංසසකකෘතික 
කටයුතු තදපද්යාරතතමනතුව, 2012.- 
පි. xiv,113 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (169834 NL)
ISSN  2279-1353 (389286 NA)

394.3 – ජන ක්රීණ්ඩකා

දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර
අතප ජනක්රීඩද්යා : හතතකකෝරලතයේ වපැවේගමමද්යාන
ඇසුතර පපැවති තහළ ජනතකළි 30 ක පිළිබඳ
ජනශපැති විමරශනයක / මහිනද කුමද්යාර 
දළුතපද්යාත.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 
2012.-පි. 135 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168822 NL)
ISBN  978-955-677-121-3 (388768 NA)

මද්යාපද්යා, තජේ. ල්පී. 
ලකදිව අසිංතකළිය / තජේ. ල්පී. මද්යාපද්යා .- 
තකකෝටතට :කරතකෘ, 2012 .- පි. 40 : චිත්ර ; 
තසම 22
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (176127 NL)
ISBN  978-955-52666-4-2 (390167 NA)

වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
ජන ක්රීඩද්යා / නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග .- 
මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2011 .- පි. 66 : චිත්ර ; 
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (173526 NL)
ISBN  978-955-8672-70-9

398 – ජනශලැතිය
398.2 – ජන සකාන්හිස්තදය

මතහසනද්ර, සුනනද
කතද්යා කලද්යාව : සමද්යාරමභය, විවිධතවය සහ 
වදද්යාපතිය පිළිබඳ සටහන තපළක / සුනනද 
මතහසනද්ර.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.- පි. 203 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (170820 NL)
ISBN  978-955-671-539-2 (390191 NA)

398.2 – ජන සකාන්හිස්තදය. ජනකස්තකා 

අවසිංක බතවේ මුතු ඇටය : චීන ජනකතද්යා / 
පරිවරතනය එම. තක. ධරමදද්යාස .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 80 : චිත්ර ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (177510 NL)
ISBN  978-955-30-3432-8 (393493 NA)

චත්මිනද කුමද්යාර, ආර. තක. 
උපද්යානිසස ආතද්යාතග් කතද්යා / ආර. තක. චත්මිනද 
කුමද්යාර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- 
පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178853 NL)
ISBN  978-955-30-3730-5 (394238 NA)

මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාල
දරමද්යාව : සසිංහල සසිංසසකකෘතිතයේ දරවද්යා - උපත,
වපැඩම ඇතුළත පරතයේෂණයක / තසසපද්යාල 
මද්යායද්යාදුනතන.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.- පි. 96 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165278 NL)
ISBN  978-955-30-3346-8 (386825 NA)

යකද්යාතග් වරය සහ ඈත රටවල ජනකතද්යා / 
පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ශද්යාඛදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,2008 .- පි.86 ;තසම 21
Folk tales from faraway lands කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (173775 NL)
ISBN  978-955-1481-26-1

යසසසස හිත්මි, තවළදතගද්යාඩ
ගිය දවස / තවළදතගද්යාඩ යසසසස හිත්මි.- 
තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2011.- පි. 111 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164303 NL)
ISBN  978-955-53189-0-7 (386061 NA)

සද්යායකකද්යාර, අසසිංක
ඇමඩන නූතන ජනකතද්යා / අසසිංක 



102

සද්යායකකද්යාර.- අසිංතගද්යාඩ : සසස්ක්රිපට හවුසස, 2011.-
පි. vii,71 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164279 NL)
ISBN  978-955-0816-00-2

සරිපද්යාල, තනකෝමන
තගද්යායම කවි සරණය / තනකෝමන සරිපද්යාල.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012. 
පි. 135 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (168727 NL)
ISBN  978-955-20-9297-5 (388563 NA)

තසසනද්යානද්යායක, තකද්යාලට 
නරියද්යා : නරි කතද්යා සහ නරි ගපැන කතද්යා / 
තකද්යාලට තසසනද්යානද්යායක සහ නද්යාරද 
කරණද්යාතිලක.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 92 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (172378 NL)
ISBN  978-955-30-3451-9 (391389 NA)

398.2 – ජන සකාන්හිස්තදය. ජනකර්වි 

ල්පීරිසස, ශද්යානත 
තහළ ජන ගී / ශද්යානත ල්පීරිසස.- තකද්යාළඹ : 
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2012.- 
පි. [vi],142 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00 (172912 NL)
ISBN  978-955-21-2016-9 (391837 NA)

398.2 – ජනසකාන්හිස්තදය. රබන් පදෙ

රබන පද / සසිංසසකරණය නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග.-
මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2011.- පි. 48 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173525 NL)
ISBN  978-955-8872-68-6 6

398.2 – ජන සකාන්හිස්තදය. සුරලංගනකා කස්තකා 

රට රටවල ජනප්රිය සුරසිංගනද්යා කතද්යා / පරිවරතනය 
තටනිසන තපතරරද්යා.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 291 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (172574 NL)
ISBN  978-955-671-567-5 (391466 NA)

398.204951 – චීන ජනකස්තකා 

චීන ඉතිහද්යාසතයේ රස කතද්යා / පරිවරතනය මුදිතද්යා
කරණද්යාසසිංහ.-තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 154 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (163106NL)
ISBN  978-955-667-120-9

ලූ මද්යාර, එසස. වයි.
චීන ජන කතද්යා /එසස.වයි. ලූ මද්යාර; පරිවරතනය
ජී. ඒ. නද්යාත්ලිනී විසනි.- තකද්යාළඹ : සූරිය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 109 ; තසම 21.
Chinese tales of falklore කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00 (164409 NL)
ISBN  978-955-656-160-9 (386240 NA)

398.2089 –ජන වරග හකා ජකාතිකත්ව කණණ්ඩකායම
398.208997 – උතුරු ඇමරිකකානුවන්

තතද්යාමසන, සසට්ටිත
රතු ඉනදියද්යානවනතග් කතද්යානදර / සසට්ටිත 
තතද්යාමසන ; පරිවරතනය චනද්ර ශ රණසසිංහ 
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .-
පි. 232 ; තසම. 21
'Tales of the North American Indians' 
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (177744 NL)
ISBN  978-955-30-3551-6 (393547 NA)

398.20947 – රුසයකානු ජනකස්තකා 

තකද්යාපිතලකෝවද්යා, ලුදමලද්යා 
සුදු මුවද්යා : ලපැටවියද්යාන ජන කතද්යාවක / ලුදමලද්යා
තකද්යාපිතලකෝවද්යා ; අනවද්යාදය දපැදිගම වී. රදරිගු 
විසනි.-රද්යාජගිරිය :කුරලු තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,[2012?].-පි.20 :චිත්ර ;තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (169755 NL)
ISBN  978-955-591-203-7 (389230 NA)

තසතලසසතනකෝවද්යා, අයිරිනද්යා
හද්යා පපැසිංචයි නරි හද්යාත්මියි  / අයිරිනද්යා 
තසතලසසතනකෝවද්යා ; අනවද්යාදය සරත 
තකකෝදද්යාතගද්යාඩ විසනි.- රද්යාජගිරිය : කුරලු 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?].- 
පි. [12] : චිත්ර ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (169876 NL)
ISBN  978-955-591-248-8 (389322 NA)

398.209485 – ග්රීක ජනකස්තකා 
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ග්රීක ජනකතද්යා / පරිවරතනය තජකෝ රසිංජිත 
ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 
2011 .- පි. 72 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (174362 NL)
ISBN  978-955-1089-11-5

398.209497 – යුලගයෝසසලලයෝර්වියකානු ජනකස්තකා

තුටටු තදතක හතබ සහ තවනත 
යුතගකෝසසතලේවියද්යාන කතද්යානදර / පරිවරතනය 
චනද්ර ශ රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 272 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (172390 NL)
ISBN  978-955-30-3389-5 (391401 NA)

398.20952 – ජපන් ජනකස්තකා 

උරෂිමද්යා ටද්යාතරකෝ සහ තවත ජපන කතනදර / 
පරිවරතනය කුමද්යාරි ගුණරතන.- තකද්යාළඹ : 
රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 56 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (172817 NL)
ISBN  978-955-683-027-9 (391622 NA)

තපරතළන අග්ගලද්යා සහ තවත ජපන කතනදර / 
පරිවරතනය කුමද්යාරි ගුණරතන.- තකද්යාළඹ : 
රතන තපද්යාත  ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 56 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (170844 NL)
ISBN  978-955-683-038-5 (390332 NA)

මතසුබයිෂි, තජකෝතයකෝ
ජපන ළමද්යා කතද්යා / තජකෝතයකෝ මතසුබයිෂි ; 
පරිවරතනය තලසිංගලේතලේ තසකෝමසරි හිත්මි 
විසනි.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.

1 කද්යා. .- පි. iv,51 : චිත්ර ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170024 NL)
ISBN  978-955-97301-4-9 (389560 NA)

2 කද්යා. .- පි. iv,49 : චිත්ර ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170020 NL)
ISBN  978-955-97301-5-6 (389556 NA)

3 කද්යා. .- පි. iv,53 : චිත්ර ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170021 NL)
ISBN  978-955-97301-6-3 (389557 NA)

4 කද්යා. .- පි. vii,40 : චිත්ර ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170022 NL)
ISBN  978-955-97301-7-0 (389560 NA)

5 කද්යා. .- පි. iv,49 : චිත්ර ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170023 NL)

ISBN  978-955-97301-8-7 (389559 NA)

398.2095493 – ශ ලලංකකාව 

උග්ගලේල, වසනත තරකෝහිත
සලේපිට්ටි තකකෝරතළස කතනදර / වසනත 
තරකෝහිත උග්ගලේල.- තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 
2011.- පි. xi,92 : චිත්ර ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172636 NL)
ISBN  978-955-533941- 0-7 

කනතදතපද්යාළ, ගද්යාත්මිණී
ගසිංතගද්යාතන්ඩ් අඬහපැතර : යද්යාපහුව ඇතුළු 
තදද්යාසනන ප්රතදශතයේ පුරද්යාණ ජන හපැසරීම 
පිළිබඳ විමසුමක / ගද්යාත්මිණී කනතදතපද්යාළ.- 
තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 111 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (164876 NL)
ISBN  978-955-656-212-5 (386628 NA)

කරණද්යාරතන, ආර. එසස. 
ලකදිව ගපැත්මි ජනකතද්යා / ආර. එසස. 
කරණද්යාරතන.- තකද්යාළඹ : සූරිය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 232 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (171240 NL)
ISBN  978-955-656-224-8 

තතනනතකකෝන, ධරමරතන
දඹතදණය ව ටද්යා ජනකතද්යා රටද්යා / ධරමරතන 
තතනනතකකෝන .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 163 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (178983 NL)
ISBN  978-955-553-671-4 (394556 NA)

ත්ලියනතග්, බනදුල
අසිංගමතපද්යාර ජයගත මද්යාරත්ලිය / බනදුල 
ත්ලියනතග්.- තකද්යාළඹ :ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 82 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164345 NL)
ISBN  978-955-20-5123-1 (386194 NA)

තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන 
දුමබර ජනකතද්යා / සඳරවන තලද්යාකුතහසවද්යා.-
තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 136 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164426 NL)
ISBN  978-955-656-181-4 (386257 NA)

සුදදහද්යාත්මි, ඒ. 
තදමළ හත පතතුව නම වූ හත පතතුතවේ 
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රට / ඒ. සුදදහද්යාත්මි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්,2012.- පි. 255 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (170294 NL)
ISBN  978-955-30-3459-5 (389880 NA)

තසසනද්යානද්යායක, තකද්යාලට
තබකෝපිට්ටි රජ තමතහස පබපැඳූ යතසකෝදරද්යාවත : 
ජනකවි සහ ජනශපැති / තකද්යාලට 
තසසනද්යානද්යායක සහ නද්යාරද කරණද්යාතිලක.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 76 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (168745 NL)
ISBN  978-955-30-3386-4 (388594 NA)

තහසවතග්, ධමත්මික
නිලේවලද්යා ගඟෙ ආශ්රිත ජනශපැති / ධමත්මික 
තහසවතග්.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 
2011.-පි. 97 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164755 NL)
ISBN  978-955-677-052-0 (386536 NA)

398.209567 – ඉරකාක ජනකස්තකා 

මුතු අහුරක සහ තවත ඉරද්යාක ජනකතද්යා / 
පරිවරතනය කුමද්යාරි ගුණරතන.- තකද්යාළඹ : 
රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 107 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (172586 NL)
ISBN  978-955-683-060-6 (391599 NA)

398.209591 – මියන්මකාරය 

තහටට්ටිතග්, අනරසරි
ත්මියනමද්යාරතයේ ජනකන්ථද්යා / අනරසරි 
තහටට්ටිතග්.-තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 128 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170369 NL)
ISBN  978-955-30-1079-7 (389910 NA)

398.209597 – ර්වියෆ්ට්නකාම ජනකස්තකා

වියටනද්යාම ජන කතද්යා / පරිවරතනය ආර. ල්පී. 
සමරසසිංහ.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 79 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (166155 NL)
ISBN  978-955-29-0028-0 (387328 NA)

398.209994 – ඕසසලස්ට්රේලියකානු ජනකස්තකා 

තයකෝධ තගමබද්යා සහ තවත කතද්යා / පරිවරතනය 
එච. ජයරතන.- බතතරමුලේල : සමර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 87 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (163456 NL)
ISBN  978-955-1311-64-3

398.24 – උපමකා කස්තකා 

ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා / සමපද්යාදනය දීපති 
මසිංගලද්යා රද්යාජපකෂ.- ගතණේමුලේල : උදය 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 128 : චිත්ර ; 
තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (166824 NL)
ISBN  978-955-1866-82-2 (388031 NA)

398.36 – කපෘර්ෂිකරමය 

විමල ඛනති හිත්මි, ගලේවපැතවේ 
ජනකවිතයන තහළිවන කකෘෂි ජීවිතය / 
ගලේවපැතවේ විමල ඛනති හිත්මි.- හුණුමුලේල : 
කරතකෘ, [2012?].- පි. [vi],240 :රූපසටහන ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (178049 NL)
ISBN  978-955-54573-2-3 (393788 NA)

398.41 – ජන ඇදෙහීම 

දයද්යානනද, කද්යාරියවසම ජී. ජී. 
සසිංහල තවසස මුහුණු / කද්යාරියවසම ජී. ජී. 
දයද්යානනද.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .-පි. 128 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178838 NL)
ISBN  978-955-30-3658-2 (394223 NA)

398.6 – ලත්රර්විලි

කරණද්යාරතන, තසකෝමබනදු
තතරවිත්ලි 500 / තසකෝමබනදු කරණද්යාරතන .- 
වතතල : ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 68 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (177469 NL)
ISBN  978-955-1596-13-2 (393303 NA)

ඩයසස, සමුද්රද්යා ශපද්යාත්ලි
3, 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා තතරවිත්ලි / සමුද්රද්යා 
ශපද්යාත්ලි ඩයසස.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.-පි. 52 ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (166054 NL)
ISBN  978-955-30-2809-9 (387290 NA)

තතරවිත්ලි / සසිංසසකරණය නවනපැත්ලි තයේ විතජේතුසිංග.-
මුලේතලේරියද්යාව : සසිංසසකද්යාරක, 2011.-
පි. 111 : චිත්ර ; තසම 21.
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මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (165623 NL)
ISBN  978-955-8159-25-5

398.8 – ළමකා ර්ගීස්ත

කුලතසසකර, න. බ. 
තමතතක නසෑසූ නපැලවිත්ලි ගී / න. බ. 
කුලතසසකර.- තකද්යාටටද්යාව : කරතකෘ, 2011.-
පි. vii,36 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164512 NL)
ISBN  978-955-53635-0-1

සත්මිඳි කපැමති බද්යාලද්යාසිංශ ගීත ප්රසසතද්යාර සහිතයි / 
සමපද්යාදනය ඇ. ලයනලේ ද සලේවද්යා.- 
දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 15 ; තසම 27.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172864 NL)
ISBN  978-955-660-653-9 (391745 NA)

ළමද්යා ඉසිංග්රීස ගීත / සමපද්යාදනය නවනපැත්ලිතය 
විතජේතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : සමපද්යාදක, 
2012 .- පි. 32 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173521 NL)
ISBN  955-8159-22-x

398.9 – ප්රසසන්ථකාව පිරුළු
398.9095493 – ශ ලලංකකාව 

සරිපද්යාල, තනකෝමන
සසිංහල ප්රසසතද්යාව පිරළු නද්යාමද්යාවත්ලිය / තනකෝමන 
සරිපද්යාල.- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 
2011.- පි. 255 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (164547 NL)
ISBN  978-955-551-676-1 (386312 NA)

398.99148 – සලංහල පිරුළු 

කුමද්යාරසසිංහ, සරචචනද්ර
තදවමපැදි හතපතතුතවේ පිරළු කතද්යා / 
සරචචනද්ර කුමද්යාරසසිංහ.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2011.-පි. 88 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164194 NL)
ISBN  978-955-30-0651-1

4 0 0   භකාෂකාව

4 1 0  වකාගේ ර්විදෙදකාව 

413 – බහුභකාෂකා ශබදෙලකයෝෂ
413.21 – ඉලංග්රීස භකාෂකා ශබදෙලකයෝෂ 

ඉසිංග්රීස - සසිංහල – චීන ශබදතකකෝෂය / සමපද්යාදනය 
ෆද්යායිසස මරිකකද්යාර.- තකද්යාළඹ : ඇසස.තගද්යාඩතග්,
2012.- පි. [xiv],377 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 850.00 (166117 NL)
ISBN  978-955-30-3238-7 (387295 NA)

413.957 – ලකකාරියන් භකාෂකා ශබදෙලකයෝෂ

තකද්යාරියන-ඉසිංග්රීස-සසිංහල, සසිංහල-ඉසිංග්රීස-
තකද්යාරියන මූත්ලික ශබදතකකෝෂය / සමපද්යාදනය 
මධූකද්යා රවනති ගුණතුසිංග සහ ල තසත 
තපදද්යාලේ.-තකද්යාළඹ : විජිත යද්යාපද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xiii,152 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (167340 NL)
ISBN  978-955-665-166-9 (388063 NA)
See the Author title

4 2 0  ඉලංග්රීස භකාෂකාව

420.76 - ප්රශසලනයෝත්ස්තර

ද සලේවද්යා, කුමද්යාරි 
 අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව : ප්රශසන 

පත්ර හද්යා පිළිතුර / කුමද්යාරි ද සලේවද්යා සහ ශදද්යාමද්යා 
වනිගරතන.- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 80 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (171503 NL)
ISBN  978-955-676-098-9

423 - ශබදෙලකයෝෂ
423.9148 – ඉලංග්රීස සලංහල ශබදෙලකයෝෂ

ජයසසිංහ ඉසිංග්රීස - සසිංහල ලුහුඬු සද්යාකකු 
ශබදතකකෝෂය / සමපද්යාදනය විජිත මනවරණ.- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 464 ; තසම 13.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (170279 NL)
ISBN  978-955-0642-55-7 (389841 NA)

වද්යාසනද්යා ඉසිංග්රීස සසිංහල ලුහුඬු සද්යාකකු 
ශබදතකකෝෂය.-සමපද්යාදනය සරත රණවීර.- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 464 ; තසම 13.
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මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (170280 NL)
ISBN  978-955-655-988-0 (389842 NA)

වද්යාසනද්යා ඉසිංග්රීස සසිංහල ශබදතකකෝෂය / සමපද්යාදනය
රණවීර මනකුලසූරිය .- දනතකද්යාටුව : 
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.- පි. 510 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (178292 NL)
ISBN  978-955-655-905-7 (393973 NA)

425 – වදකාකරණ

ගමතග්, නදී 
ආකරෂද්යා ඉසිංග්රීස කද්යාලතභේද භද්යාවිතය : 
කරතකෘකද්යාරක සහ කරමකද්යාරක/නදී ගමතග් .-
මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?] .- 
පි. 168 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178941 NL)
ISBN  978-955-672-066-2 (394567 NA)

ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ 
ඉසිංග්රීසයට පහසුම අතවපැලක අසිංක 1 / 
මයිකලේ ආනජතලකෝ ප්රනද්යානදු .- ජද්යාඇල : 
ඒනජලේ ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .- පි. 248 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (178073 NL)
ISBN  978-955-1791-08-7 (393823 NA)

සලේවද්යා, බී. එච. ඒ. 
ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාතවේ නිපද්යාත පද භද්යාවිතය / බී. එච.
ඒ. සලේවද්යා.- ගතණේමුලේල : උදය තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 191 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (166826 NL)
ISBN  978-955-1866-81-5 (388033 NA)

425.6 - ක්රියකාපදෙ 

ගුණතසසකර, තජකෝ. රසිංජිත
 ස්ක්රියද්යා පද / තජකෝ රසිංජිත ගුණතසසකර .- 

තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2012 .-පි. ix,45 ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 90.00          (174384 NL)
ISBN  978-955-1089-55-9

428 – භකාර්විස්තය 

කුතර, ස්ක්රිශද්යානත නිරසිංජන 
වදද්යාකරණද්යානකූල සරල ඉසිංග්රීස 

අධදයනය - 1 /ස්ක්රිෂද්යානත නිරසිංජන කුතර.- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].- 
පි. 238 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (163029 NL)
ISBN  978-955-667-095-0

කුතර, ස්ක්රිශද්යානත නිරසිංජන 
වදද්යාකරණද්යානකූල සරල ඉසිංග්රීස 
අධදයනය – 2 /ස්ක්රිෂද්යානත නිරසිංජන කුතර.- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 137 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (163030 NL)
ISBN  978-955-667-096-7

ස්ක්රිසසතටකෝපර, නීලේ 
අතපම දරවනට ඉසිංගිරිස 8 :10 වපැනි තශසණය
සඳහද්යා / නීලේ ස්ක්රිසසතටකෝපර.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. [viii],211 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164376 NL)
ISBN  978-955-20-7112-7 (386206 NA)

ස්ක්රිසසතටකෝපර, නීලේ 
ප්රද්යාතයකෝගික ඉසිංගිරිස - 5 / නීලේ ස්ක්රිසසතටකෝපර.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2102.- 
පි. [x],121 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (174050 NL)
ISBN  978-955-30-0409-3 (392187 NA)

ස්ක්රිසසතටකෝපර, නීලේ
ප්රද්යාතයකෝගික ඉසිංගිරිස - 6 / නීලේ ස්ක්රිසසතටකෝපර.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. [x],81 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (173344 NL)
ISBN  978-955-30-2482-4 (392136 NA)

තපතරරද්යා, ශමතී තරකෝහිණී 
ඉසිංග්රීස කන්ථද්යා පුහුණුව පහසු සසිංහතලන : 
පද්යාසලේ සසුන, ආධුනිකයන හද්යා 
විතදශගතවනනන සඳහද්යා ඉසිංග්රීස කන්ථද්යා පුහුණු 
අතතපද්යාත / ශමතී තරකෝහිණී තපතරරද්යා.- උදය 
ප්රිනටරසස ඇනන්ඩ් පබත්ලිෂරසස, 2012.- පි. 128 :
රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (176315 NL)
ISBN  978-955-0992-01-0 (393211 NA)

මනකුලසූරිය, රණවීර
ඉසිංග්රීස ඉතගන ගනිමු : ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව මුල 
සටම සසිංහතලන ඉතගන ගනන / රණවීර 
මනකුලසූරිය .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
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ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 624 ; තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (178291 NL)
ISBN  978-955-29-0064-8 (393972 NA)

වනිගතසසකර, තසකෝමසරි
අමමද්යා / තද්යාතතද්යාතගන සඟිතතනට ඉසිංග්රීස 
කන්ථද්යා පුහුණුවක? / තසකෝමසරි වනිගතසසකර.-
අහසිංගම : සතදද්යා පබත්ලිෂරසස, 2011.-
පි. 64 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (166788 NL)

(387926 NA)

විතජේතසසකර, තජේ.
English for today - සසිංහතලන / 
තජේ. විතජේතසසකර සහ නනදද්යා විතජේතසසකර.- 
තකද්යාතළද්යානනද්යාව : කරතකෘ, 2011.- 
පි. ix,543 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1500.00 (171451 NL)
ISBN  978-955-96936-6-6

සරිවරධන, තබකෝධිප්රියද්යා සුභද්රද්යා
සසිංහල කතද්යාකරනනන සඳහද්යා ප්රද්යාතයකෝගික 
ඉසිංග්රීස / තබකෝධිප්රියද්යා සුභද්රද්යා සරිවරධන.-
එකසත රද්යාජධද්යානිය : කරතකෘ 2011.- 
පි. xx,497 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 977.00 (166644 NL)
ISBN  978-955-53200-0-9 (387726 NA)

4 9 0  ලවනත් භකාෂකා

491 –  නලැලගනන්හිර ඉන්දු-යුලරයෝපීය හකා 
           ලකලේටික භකාෂකා 
491.2 – සලංසසකපෘස්ත 

සසිංසසකකෘතනද්යාමද්යාඛදද්යාතපදමද්යාත්ලිකද්යා / සමපද්යාදනය 
බළනතගද්යාඩ ආනනදවමතත්රය හිත්මි.-
නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන තපද්යාත සමද්යාගම, 
2012.- පි. [x],178 ; තසම 11.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (167357 NL)
ISBN  978-955-558-162-2 (388132 NA)

491.25 – වදකාකරණ

සුමසිංගල හිත්මි, හිකකඩුතවේ ශ
සනධිගනන්ථය / හිකකඩුතවේ ශ සුමසිංගල හිත්මි ; 

සසිංසසකරණය පුසසසපැලේලද්යාතවේ ඤද්යාණරතන හිත්මි 
සහ තක. බී. ජයවරධන විසනි.-නව මුද්රණය.-
තකද්යාළඹ : විතදදද්යාදය පිරිතවතණේ ආදිශිෂද 
සසිංගමය, 2012.- පි. 72 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1866.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169756 NL)
ISBN  978-955-0120-10-9 (389231 NA)

491.28 – භකාර්විස්තය 

ශද්යාසසන, තක. එලේ. වී. 
සසිංසසකකෘත බද්යාලද්යාදරශ වදද්යාඛදද්යාව / තක. එලේ. වී.
ශද්යාසසන ; සසිංසසකරණය බළනතගද්යාඩ 
තමතතද්යානනද හිත්මි විසනි.- තකද්යාළඹ : 
සමයවරධන, 2012.- පි. 103 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169144 NL)
ISBN  978-955-570-633-9 (388957 NA)

491.37 – පකාලි භකාෂකාව 

උතතරද්යානනද හිත්මි, ඉඳුරතව
පබනධ කත්ලිකද්යා/ඉඳුරතව උතතරද්යානනද 
හිත්මි.-තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 128 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (171168 NL)
ISBN  978-955-30-3532-5 (390562 NA)

මහිනද හිත්මි, උඩවලතවේ 
පද්යාත්ලිබස උගනිමු : පළමු තපද්යාත / උඩවලතවේ 
මහිනද හිත්මි.- තදවලතපද්යාළ : තබකෞදධ 
මතනකෝවිදදද්යා පරතයේෂණ හද්යා පුහුණු ආයතනය,
2012.- පි. vii, 47 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170025 NL)
ISBN  978-955-54162-0-7 (389561 NA)

ශනද්යාත, ආනනද 
පද්යාත්ලියට අකුරක : තයකෝජිත පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා 
වරණමද්යාලද්යාව / ආනනද ශනද්යාත .- ඈපද්යා
තපද්යාතහල .- තකද්යාළඹ : [2012?] .- පි. 148 ; 
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174385 NL)
ISBN  978-955-1089-429

491.375 – පකාලි වදකාකරණ 

ගමතග්, එසස. අයි.
පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා වදද්යාකරණ / එසස. අයි. ගමතග්.-
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තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 76 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172420 NL)
ISBN  978-955-30-3494-6 (391426 NA)

පද්යාළි වදද්යාකරණ මද්යාලද්යාව (බද්යාලද්යාවතද්යාර විවරණය-
සඤසඤද්යා-සනධි) /සමපද්යාදනය 
තිසසසමහද්යාරද්යාමතයේ නනදවිමලතිසසස හිත්මි.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 64 ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (174029 NL)
ISBN  978-955-30-3543-1 (392166 NA)

පියරතන හිත්මි, වසෑගම 
සද්යාමප්රදද්යායික පද්යාත්ලි වදද්යාකරණ / වසෑගම 
පියරතන හිත්මි.- [තහකෝමද්යාගම] : කරතකෘ, 2012.-
පි. 144 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169483 NL)
ISBN  978-955-95300-4-6 (389006 NA)

491.43 – න්හින්දි භකාෂකාව 
491.435 – වදකාකරණ 

නිශසශසිංක, සසිංජය රසිංගලද්යාලේ 
හිනදී වදද්යාකරණ / සසිංජය රසිංගලද්යාලේ 
නිශසශසිංක.-අතඹේපුසසස : හසිංස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. xiv,250 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (172728 NL)
ISBN  978-955-53439-0-9

491.438 – භකාර්විස්තය

නිශසශසිංක, සසිංජය රසිංගලද්යාලේ
විවිධ තතරම සහිත හිනදි වචන මද්යාලද්යාව 
සසිංහතලන / සසිංජය රසිංගලද්යාලේ නිශසශසිංක.-
අතඹේපුසසස : හසිංස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. vii,455 ; තසම 15.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (172741 NL)
ISBN  978-955-53439-1-6

491.48 – සලංහල භකාෂකාව

ඒකනද්යායක, කුසුම
 8 තශසණය සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය  / 

කුසුම ඒකනද්යායක.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 132 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174290 NL)
ISBN  978-955-30-3540-0 (392193 NA)

තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි 
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය 9 තශසණය : 
තපළතපද්යාතට උදවු තපද්යාත / කතසරි 
තකද්යාතලද්යාවල.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 64 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168765 NL)
ISBN  978-955-30-3173-0 (388605 NA)
අ. වි. 891.48 

ගුණතිලක, අ. ආ.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව විචද්යාර ත්ලිපි / අ. ආ. ගුණතිලක.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. x,255 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (168657 NL)
ISBN  978-955-30-3320-8 (388551 NA)

තිලකතසසන, අජිත
නව සසිංහලය නව අකර / අජිත තිලකතසසන.-
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2011.-
පි. 147 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164868 NL)
ISBN  978-955-677-095-7 (386541 NA)

දසනද්යායක, නිලනති 
සසිංහල පද තපද්යාත / නිලනති දසනද්යායක .- 
නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012 .- පි. 136 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (174513 NL)
ISBN  978-955-54737-0-5

ධරමතසසන, තක. ල්පී. ඩබ.  
ණකද්යාර නකද්යාර තභේදය / තක. ල්පී. ඩබ. 
ධරමතසසන .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 84 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1902.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178816 NL)
ISBN  978-955-30-3764-0 (394201 NA)

තපතරරද්යා, නිමලද්යා ඩයසස තදසසිංහ
ගතම පපැසිංතචකෝ / නිමලද්යා ඩයසස තදසසිංහ 
තපතරරද්යා .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012 .- පි. 64 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (174687 NL)
ISBN  978-955-652-920-3 (392332 NA)

491.48071 - ඉගලැන්වීම

සමරසසිංහ, චනද්රද්යා
දරවනට නිවපැරදිව භද්යාෂද්යාව කයද්යා තදනතන 
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තමතහමයි : තදමද්යාපියනට සහ ගුරවරනට 
මග තපනවීමක / චනද්රද්යා සමරසසිංහ .- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.-
පි. 196 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (173718 NL)
ISBN  955-9060-28-7

491.48076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය.- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. [300?] ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (168639 NL)
ISBN  978-955-8211-80-9 (388506 NA)
අ. වි. 891.48076

අ. තපද්යා.ස.සද්යා. තපළ සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය :
අනමද්යාන ප්රශසන හද්යා ආදරශ පිළිතුර 2011.- 
මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 180 ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (168634 NL)

(388501 NA)
අ. වි. 891.48076 

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය  : ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය / 
සසිංසසකරණය ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. ප්රනද්යානදු.- 
තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. [x],126 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (172830 NL)
ISBN  978-955-661-365-0 (391695 NA)

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා 
විසඳුම / සසිංසසකරණය රතන තකද්යාඩිකද්යාර.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 141 ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (170810 NL)
ISBN  978-955-671-439-5 (390180 NA)
අ. වි. 891.48076

තගද්යාඩතග්, වයි. 
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා 
ආදරශ විසඳුම 2008 -2010 / වයි. 
තගද්යාඩතග්.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.-පි. 72 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164389 NL)
ISBN  978-955-30-3260-7 (386219 NA)
අ. වි. 891.48076

නද්යාලක හිත්මි, තපද්යාරවගම 
6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල සසිංහල භද්යාෂද්යාව 
හද්යා සද්යාහිතදය : ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / 
තපද්යාරවගම නද්යාලක හිත්මි.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා 

ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 144 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (171130 NL)
ISBN  978-955-661-512-8 (390529 NA)
අ. වි. 891.48076

ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. 
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ සසිංහල ජයමඟෙ : 
සසිංහල 1 / ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. ප්රනද්යානදු.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 263 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (173365 NL)
ISBN  978-955-671-577-4

වීරවරණකුල, පබද්යා 
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංහල / පබද්යා වීරවරණකුල .- 
තකද්යාළඹ:මද්යාසසටර ගයින්ඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 34 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (176341 NL)
ISBN  978-955-664-191-2 (393258 NA)
අ. වි. 891.48076

සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.
 අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 

සද්යාහිතදය  : ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර /එසස. වී. ල්පී.
සරිතසසන.- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 88 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (171499 NL)
ISBN  978-955-676-109-2

සසිංහල : තකට්ටි ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය II / 
සසිංසසකරණය උපුලේ ශද්යානත සනනසසගල .- 
නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකද්යාශන, 
2012 .- පි. 239 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (177789 NL)
ISBN  978-955-681-075-2 (393626 NA)

491.4809 – ඉතිහකාසය 

පඤසඤද්යාසද්යාර හිත්මි, ඔකකමපිට්ටිතයේ 
සසිංහල භද්යාෂද්යා විකද්යාසය සහ ශිලද්යාතලේඛන 
විමරශන / ඔකකමපිට්ටිතයේ පඤසඤද්යාසද්යාර හිත්මි 
සහ නිමලේ මලේලව ආරචචි.- [තපැ. තනද්යා.] : 
කරතකෘ, 2011.- පි. 160 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (165562 NL)
ISBN  978-955-98502-1-4

වපැත්ලිකල, ඩ. එන. ඩ. 
තහළය ජලය තමනි - 1 : මුසු තහළ 
තහකෝඩියට අලුත ගතකුරක සහ අන අකුරක / 
ඩ. එන. ඩ. වපැත්ලිකල.- ශ ජයවරධනපුර : 
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කරතකෘ, 2012.-පි. 171 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (171977 NL)
ISBN  978-955-54400-0-4

491.4811 – අකෂර ර්විනදකාස 

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච. 
ආදි  අතප අකුර / එලේ. එසස. එච. 
චනද්රතසකෝම.- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 40 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (173048 NL)
ISBN  978-955-676-360-7 (391976 NA)

දසනද්යායක, තිලක 
භද්යාෂද්යාවතරණය : අකෂර විනදද්යාසය / තිලක 
දසනද්යායක.- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .- පි. 61 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173809 NL)
ISBN  978-955-681-076-9

රතනමද්යාලද්යා, එච. ඒ. දිලුම 
ණයන නයන ඉතගන ගනිමු / එච. ඒ. දිලුම 
රතනමද්යාලද්යා .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය 
ගනන්ථ තකනද්රය, 2012 .- පි. 56 : චිත්ර ; 
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178066 NL)
ISBN  978-955-652-939-5 (393815 NA)

491.4811 – අකකාරකාදිය 

ගුණතසසකර, බනදුතසසන 
අත අකුර තහකෝඩිය තනද්යාතහද්යාත ත්ලියන 
සපැහපැලේල / බනදුතසසන ගුණතසසකර.- 
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි,2011.- පි. 86 ;
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164447 NL)
ISBN  978-955-551-919-9 (386308 NA)

සුමසිංගල හිත්මි, හිකකඩුතවේ ශ
වරණරීතිය : නද්යාමද්යාෂසටශතකය හද්යා 
නවරතනය සහිත යි / හිකකඩුතවේ ශ සුමසිංගල
හිත්මි.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012.- 
පි. 48 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1864.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (169757 NL)
ISBN  978-955-570-681-0 (389232 NA)

491.483 – සලංහල ශබදෙලකයෝෂ
491.4831 – සමකාන පදෙ

තපතරරද්යා, තසකෝමද්යා ටී. 

සසිංහල පදවල සරල තතරම / තසකෝමද්යා ටී.
තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 48 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (172837 NL)
ISBN  978-955-676-102-3 (391709 NA)

491.48312 – සමකාන පදෙ හකා ර්විරුදධ පදෙ 

වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
විරදධ පද සමද්යාන පද / නවනපැත්ලිතය 
විතජේතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. 32 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (173523 NL)
ISBN  978-955-8159-37-9

491.48321 – සලංහල ඉලංග්රීස ශබදෙ ලකයෝෂ 

ඈපද්යා සසිංහල – ඉසිංග්රීස ශබද සහ අරන්ථ තකකෝෂය / 
සමපද්යාදනය තජකෝ. රසිංජිත ගුණතසසකර .- 
තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2011 .- පි. 344 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (174395 NL)
ISBN  978-955-1089-21-4

491.48331 – සලංහල- ජරමන් ශබදෙ ලකයෝෂ

ශබද තකකෝෂය : සසිංහල-ජරමන  ජරමන- සසිංහල / 
සමපද්යාදනය මයුර කහදුවආරචචි.- ගද්යාලේල : 
කරතකෘ, 2011.- පි. [vi],660 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 950.00 (167396 NL)
ISBN  978-955-52041-0-1 (388149 NA)

491.48394811 – සලංහල ලදෙමළ ශබදෙලකයෝෂ

පද්යාෂ්ඨශද්යාලය සසිංහල තදමළ ශබදතකකෝෂය.- 
මහරගම :ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය, 2009.
පි. xiv,279 ; තසම 19.
නූබපැ-කතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

(167394 NL)
            (388141 NA)

491.485 – වදකාකරණ

ගමලත, සුචරිත 
නව සසිංහල වදද්යාකරණය 4 : සසිංහල සනධි / 
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සුචරිත ගමලත .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 144 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177524 NL)
ISBN  978-955-30-3421-2 (393506 NA)

ගමලත, සුචරිත 
නව සසිංහල වදද්යාකරණය 5 : සසිංහල සමද්යාස / 
සුචරිත ගමලත .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (177525 NL)
ISBN  978-955-30-3447-2 (393507 NA)

ගුණතසසකර, පදමද්යා 
සසිංහල භද්යාෂද්යා වදද්යාකරණ හද්යා වදවහද්යාර / පදමද්යා 
ගුණතසසකර .- තගත්ලිඔය : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. xv,204 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (174335 NL)
ISBN  978-955-53963-0-1

ජයතිලක, අභයවිකම
සසිංකෂිපත සසිංහල වදද්යාකරණ අධදයනය / 
අභයවිකම ජයතිලක සහ මද්යාලද්යා කද්යානති 
ජයතිලක.- මද්යාලතඹේ : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 71 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00 (NL 164748)
ISBN   978-955-53583-1-6 (NA 386529)

ජයවරධන, පියසත්ලි 
සසිංහල වදද්යාකරණය : 9,10, 11 තශසණ සඳහද්යා /
පියසත්ලි ජයවරධන .- ගතණේමුලේල : කරතකෘ, 
2012 .- පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (178044 NL)
ISBN  978-955-98466-4-2 (393783 NA)

ජයසසිංහ, ආර. තක. වීරකතකද්යාඩි
සසිංහල වදද්යාකරණ ශිකෂද්යා / ආර. තක. 
වීරකතකද්යාඩි ජයසසිංහ.-බදුලේල :කරතකෘ, 
2010.-පි. [viii],112 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (163095 NL)
ISBN  978-955-51988-1-3

දසනද්යායක, තිලක 
භද්යාෂද්යාවතරණය : තදවපැනි අදියර / තිලක 
දසනද්යායක.-නතග්තගද්යාඩ :සසිංහල ඉසසතකකෝතලේ,
2012 .- පි. 101 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (173808 NL)
ISBN  978-955-0101-94-8

දසනද්යායක, තිලක 
භද්යාෂද්යාවතරණය : පළමු අදියර / තිලක 
දසනද්යායක.-නතග්තගද්යාඩ :සසිංහල ඉසසතකකෝතලේ,
2012 .- පි. 76 ; තසම 21

මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173807 NL)
ISBN  978-955-0101-93-1

ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. තසකෝමසරි
උකතද්යාඛදද්යාත පද සමබනධය සමඟෙ නිවපැරදි 
අකෂර විනදද්යාසය වචන 600 ක / ඩබත්ලිවේ. 
තසකෝමසරි ප්රනද්යානදු.- ගතණේමුලේල : කරතකෘ,
2012.- පි. 80 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168800 NL)
ISBN  978-955-52147-4-2 (388710 NA)

බණේඩද්යාර, නිශසශසිංක 
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) සසිංහල වදද්යාකරණ
සසිංගහය – 1 / නිශසශසිංක බණේඩද්යාර.- 
නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. [xii],307 ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (172175 NL)
ISBN  978-955-681-049-3 (391193 NA)

රණසසිංහ, චිනතක 
සසිංහතලන නිවපැරදිව ත්ලියනතන තකතසසද? /
චිනතක රණසසිංහ.-තකද්යාළඹ :ෆද්යාසසට 
පබත්ලිෂින, 2012.- පි. 88 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (168817 NL)
ISBN  978-955-677-116-9 (388763 NA)

රතනද්යායක, ආර. ඩබ. ඩ. 
සසිංහල වදද්යාකරණ : අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද 
තපළ හද්යා උසසස තපළ විභද්යාග සඳහද්යා / ආර. 
ඩබ. ඩ. රතනද්යායක.- කඩවත :කරතකෘ, 
2012 .-පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178339 NL)
ISBN  978-955-54719-0-9 (394154 NA)

සුමනරතන හිත්මි, ගතද්යාතර 
සසිංහල වදද්යාකරණ උපකද්යාරක අතතපද්යාත :
08, 09, 10, 11 තශසණ සඳහද්යා / ගතද්යාතර 
සුමනරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. vii,144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (177707 NL)
ISBN  978-955-661-535-7 (393456 NA)

තහසරත, එච. එම. ටී. ඩ. 
සසිංහල සරල වදද්යාකරණ සසිංගහය / එච.එම. 
ටී. ඩ. තහසරත.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 144 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (170908 NL)
ISBN  978-955-53317-0-8

491.48505 – වකාරික ප්රකකාශන 

සදත : පුනරදතයේ විදවත කතිකද්යාව.- කද්යා.1,ක. 1-
සසිංසසකරණය උපුලේ ශද්යානත සනනසසගල.- 
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[තපැ. තනද්යා.] : ඉමද්යාෂි ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].-
පි. 97 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (166836 NL)
ISSN  2012-9874 (386069 NA)

491.48592 – ස්තනි පදෙ

වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
යුගල පද, තනි පද හද්යා ත්ලිසිංග පද / නවනපැත්ලිතය 
විතජේතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2011 .- 
පි. 32 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173520 NL)
ISBN  955-8159-37-9

491.488 – ජනවහර 

ජයනත, පද්යාෂ්ඨල තරකෝහණ
අතප ගපැත්මිවහර– 1 /පද්යාෂ්ඨල තරකෝහණ ජයනත.-
තකද්යාළඹ : දියළුම ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].-
පි. 16 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 50.00 (164766 NL)
ISBN  955-99638-1-1

ජයනත, පද්යාෂ්ඨල තරකෝහණ
අතප ගපැත්මිවහර– 2 /පද්යාෂ්ඨල තරකෝහණ ජයනත.-
තකද්යාළඹ : දියළුම ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].-
පි. 16 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 50.00 (164767 NL)
ISBN  955-99638-1-1

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය
ප්රද්යාතදශීය ජනවහර / නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග.-
මුලේතලේරියද්යාව : දපැනම වපැඩුම ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 176 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (173119 NL)
ISBN  978-955-8672-70-9

491.488 – භකාර්විස්තය 

අලේවිසස, තප්රේමචනද්ර 
පදරත විදි / තප්රේමචනද්ර අලේවිසස .- තකද්යාළඹ : 
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 208 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (179015 NL)
ISBN  978-955-656-236-1 (394681 NA)

දසනද්යායක, තිලක 
භද්යාෂද්යාවතරණය : වද්යාග් තකකෝෂය / තිලක 
දසනද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ මුද්රණ හද්යා 
ප්රකද්යාශන, 2012 .- පි. 83 ; තසම. 21

මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (173810 NL)
ISBN  978-955-0101-95-5

491.48813 – ලහයෝඩිය 

දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී. 
සසිංහල තහකෝඩිය / තජේ. බී. දිසද්යානද්යායක .- 
සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- [තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 68 ; තසම 20 .- 
(බසක මහිම ; අසිංක 01)
1 වන මුද්රණය 2000.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (176122 NL)
ISBN  978-955-0335-55-8 (393162 NA)

494 – ද්රර්විණ්ඩ භකාෂකා
494.811 - ලදෙමළ
494.811076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

ජවද්යාන, ඒ. තජේ. තජේ. 
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තදවන බස තදමළ : 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය – 2009 / ඒ. තජේ. තජේ.
ජවද්යාන.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 43 ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (169565 NL)
ISBN  978-955-661-481-7 (388988 NA)

ජවද්යාන, ඒ. තජේ. තජේ. 
තදවන බස තදමළ : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
සසිංහල තතරම සමඟෙ ප්රශසතනකෝතතර 
සසිංගහය – 2010 / ඒ.තජේ.තජේ. ජවද්යාන.-
තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. iii,36 ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (169567 NL)
ISBN  978-955-661-480-0 (388990 NA)

ජවද්යාන, ඒ. තජේ. තජේ.
තදවන බස තදමළ ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල / ඒ. තජේ. තජේ.
ජවද්යාන.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 75 ; තසම 30.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169510 NL)
ISBN  978-955-661-514-2 (388984 NA)

ජවද්යාන, ඒ. තජේ. තජේ. 
තදවන බස තදමළ : 7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග 
අතවපැල / ඒ. තජේ. තජේ. ජවද්යාන .- තකද්යාළඹ : 
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 72 ; 
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (178037 NL)
ISBN  978-955-661-523-4 (393753 NA)

494.8118 – භකාර්විස්තය 

උඳට්ටියද්යාවල, ආරියදද්යාස 



113

තදමළ බස ඉතගනීමට සරල මඟෙ – 6 
තශසණය /ආරියදද්යාස උඳට්ටියද්යාවල.- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 64 : චිත්ර ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (169704 NL)
ISBN  978-955-29-0033-4 (389168 NA)

උඳට්ටියද්යාවල, ආරියදද්යාස 
තදමළ බස ඉතගනීමට සරල මග–7 තශසණය :
තදවන බස–තදමළ / ආරියදද්යාස උඳට්ටියද්යාවල .-
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 87 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (178293 NL)
ISBN  978-955-29-0022-8 (393974 NA)

උභයරතන, ඇලේ. ඩ. ද ඇසස. 
සසිංහතලන තදමළ මූත්ලික වදද්යාකරණ සද්යාරය / 
ඇලේ. ඩ. ද ඇසස. උභයරතන.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්,2012.-පි.viii,336 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 850.00 (170313 NL)
ISBN  978-955-30-0365-2 (389899 NA)

ජයසූරිය, රනජිත
අපි තදමතළන කතද්යා කරමු / රනජිත 
ජයසූරිය .- ගතණේමුලේල : උදය තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 128 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (176321 NL)
ISBN  978-955-1866-79-2 (393217 NA)

සසිංහතලන තදමළ / සමපද්යාදනය වී. කනදයියද්යා සහ
ඩ. බී. තපතරරද්යා.- නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන 
තපද්යාත සමද්යාගම,2012.-පි. [xiv],143 ;
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (173146 NL)
ISBN  978-955-558-172-1 (392089 NA)

සසිංහල – තදමළ 1.- නව මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : 
රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 31 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 70.00 (170843 NL)

(390331 NA)

495 – නලැලගනන්හිර හකා අගේනිදිග ආසයකානු භකාෂකා
495.6 – ජපන් භකාෂකාව
495.68 – භකාර්විස්තය 

සරිවරධන, පුෂසපරද්යාණී
ජපන හපතනක තවත්මි / පුෂසපරද්යාණී 
සරිවරධන .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. 168 : චිත්ර ; තසම 14x21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (173620 NL)
ISBN  978-955-52931-7-4

495.7 – ලකකාරියන් භකාෂකාව
495.739148 – ලකකාරියකානු සලංහල ශබදෙලකයෝෂය 

තකද්යාරියද්යාන-සසිංහල ශබද තකකෝෂය / සමපද්යාදනය 
එම. තිලක සරි ගුණවරධන.- ආඬිඅමබලම : 
සමපද්යාදක, 2012.- පි. [vi],249 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (173124 NL)
ISBN  978-955-54078-0-9

495.78 – භකාර්විස්තය 

සරිවරධන, පුෂසපද්යා 
තකද්යාරියන බස හරිම තලතහසයි / පුෂසපද්යා 
සරිවරධන .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2010 .- 
පි. 246 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 800.00 (174238 NL)
ISBN  978-955-50823-9-6

5 0 0  සසවකාභකාර්වික ර්විදෙදකා හකා ගණස්තය

507 – අධදකාපනය

කුතර, තජකෝසප ඩපැනිසසටර
විදදද්යා සද්යාරද්යාසිංශ සටහන / තජකෝසප ඩපැනිසසටර
කුතර .- තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2012 .- පි. 79 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර.190.00 (176028 NL)
ISBN  978-955-54591-4-2 (393033 NA)

විදු තරණ : විදදද්යා විෂයය සද්යායනික ඉගපැනවීම 
වපැඩසටහන සඳහද්යා අතවපැලක.- [තපැ. තනද්යා.] :
[ප්ර. තනද්යා.], [2012?].- පි. vi,128 ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(171411 NL)

(390874 NA)

හුරලුවපැව, ජයතසනවි 
විදදද්යාතමක තහසතු විවරණය / ජයතසනවි 
හුරලුවපැව.- මගමුව : අකුර තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 64 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169908 NL)
ISBN  978-955-1336-13-5 (389371 NA)

හුරලුවපැව, ජයතසනවි
විදදද්යාව : 8 තශසණය පුනරීකෂණ දපැනම සහ 
ඇගයීම අභදද්යාස / ජයතසනවි හුරලුවපැව.- 
මගමුව : අකුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- 
පි. 192 : චිත්ර ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (169923 NL)
ISBN  978-955-675-019-5 (389385 NA)

හුරලුවපැව, ජයතසනවි 
විදදද්යාව පුනරීකෂණ දපැනම සහ ඇගයීම 
අභදද්යාස : 9 තශසණය විදදද්යාව / ජයතසනවි 
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හුරලුවපැව.- මගමුව : අකුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 168 : චිත්ර ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (169924 NL)
ISBN  978-955-675-020-1 (389386 NA)

507.6 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) විභද්යාගය විදදද්යා විෂය 
ධද්යාරද්යාව 2011 : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර සහ 
පිළිතුර.- තකද්යාළඹ : අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන 
තදපද්යාරතතමනතුව, 2011.- 
පි. v,194 ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (171119 NL)

(390507 NA)

අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ නව විෂය නිරතදශය 
විදදද්යාව : බහුවරණ ප්රශසන 1000 / සමපද්යාදනය 
ශ්රියද්යා අතබතසසකර .- තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර ගයින්ඩ් 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .-පි. 120 :චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (178938 NL)
ISBN  978-955-664-153-0 (393256 NA)

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර 2000-2011 / සසිංසසකරණය 
එන. බී. සපැමසන.- තකද්යාළඹ : 
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. [284] : ප්රසසන්ථද්යාර ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (169513 NL)
ISBN  978-955-661-482-4 (388987 NA)

අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ විදදද්යාව.- මහරගම : 
සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. [300?] ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168640 NL)
ISBN  978-955-8211-78-6 (388507 NA)

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර 2000-2011 / සසිංසසකරණය 
උපද්යාත්ලි ජයවීර.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 280 : රූපසටහන ; 
තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (168789 NL)
ISBN  978-955-661-485-5 (388688 NA)

අ. තපද්යා.ස. සද්යා. තපළ විදදද්යාව හද්යා තද්යාකෂණතවේදය :
අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ පිළිතුර 2011.- 
මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 192 : රූපසටහන ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168632 NL)

(388499 NA)

ආරියසසිංහ, තක. 
6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල විදදද්යාව : 
ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / තක. ආරියසසිංහ.- 

තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 108 ; තසම 30.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172833 NL)
ISBN  978-955-661-513-5 (391698 NA)

කරණද්යාරතන, අතශකෝක 
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර  2002-2011 විදදද්යාව / අතශකෝක
කරණද්යාරතන .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.- පි.220 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (178298 NL)

(393979 NA)

ජයසූරිය, ටී. එලේ.
 අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : ප්රශසන පත්ර 

හද්යා පිළිතුර / ටී. එලේ. ජයසූරිය.- තකද්යාළඹ : 
සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 108 : රූපසටහන ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (171498 NL)
ISBN  978-955-676-097-2

දිසද්යානද්යායක, රනබණේඩද්යා
විදදද්යාව : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ 
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර / 
රනබණේඩද්යා දිසද්යානද්යායක.- සසිංතශකෝධිත 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. 216 : රූපසටහන ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171403 NL)
ISBN  978-955-21-1924-8 (390848 NA)

පිනනතගද්යාඩ, දත්මිත
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව පසුගිය 
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / දත්මිත පිනනතගද්යාඩ .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 120 : 
චිත්ර ; තසම 30
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (175603 NL)
ISBN  978-955-30-3553-0 (392570 NA)

මුණසසිංහ, පදමද්යා 
විදදද්යාව : සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය / පදමද්යා මුණසසිංහ .- 
ඉඹුලේතගද්යාඩ : පකෘර්ථිවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 113 : රූපසටහන ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (178968 NL)

(394542 NA)

507.8 – ර්විදෙදකා උපකරණ 

තගද්යාඩගම, සරිපද්යාල 
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පද්යාසලේ විදදද්යාගද්යාරතයේ ඇති උපකරණ භද්යාවිතය 
සහ රසද්යායනික ද්රවද / සරිපද්යාල තගද්යාඩගම.-
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 126 : රූපසටහන ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (166154 NL)
ISBN  978-955-29-0001-3 (387327 NA)

509.2 – ර්විදෙදකාඥලයයෝ

අනරසරි, සරත
තලද්යාව ප්රකට විදු චරිත / සරත අනරසරි.- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 24 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (166668 NL)
ISBN  978-955-29-0015-0 (387752 NA)

ආරියසසිංහ, තක. 
මයිකලේ ෆපැරතන්ඩ් / තක. ආරියසසිංහ .- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 31 : චිත්ර ; තසම. 25 .- (නව තලද්යාවක බිහි 
කළ තශසෂසෂ්ඨ විදදද්යාඥතයකෝ ; අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (177840 NL)
ISBN  978-955-671-550-7 (393706 NA)

විකමතසසකර, තද්යාරක 
අමරණීය විදදද්යාඥතයකෝ / තද්යාරක 
විකමතසසකර.-නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-පි. 296 : චිත්ර ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168835 NL)
ISBN  978-955-1229-44-3 (388781 NA)

වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
විදදද්යාඥතයකෝ / නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග .- 
මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2012 .- පි.40 : චිත්ර  ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (173507 NL)
ISBN  955-8672-29-7

5 1 0   ගණස්තය

කුමද්යාරිහද්යාත්මි, ආර. එම. ල්පී. එම. 
විනදනතයන ගණතය / ආර. එම. ල්පී. එම. 
කුමද්යාරිහද්යාත්මි.- වද්යාරියතපද්යාල: කරතකෘ, 2012.-
පි. vii,56 ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (171283 NL)
ISBN  978-955-54353-0-7 (390603 NA)

නිලේත්මිණ කුමද්යාරි
තතරවිලේතලන ගණතය / නිලේත්මිණ කුමද්යාරි.-
බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ගනන්ථ තකනද්රය, 

2012.- පි. 36 : රූපසටහන ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 75.00 (171988 NL)
ISBN  978-955-0167-40-1

510.7 – අධදකාපනය

සමරවීර, ආනනද 
8 තශසණය ගණතය : සදධද්යානත, අමතර 
අභදද්යාස සහ වද්යාර පරීකෂණ ප්රශසන පත්ර / 
ආනනද සමරවීර, චනද්රද්යා නිශසශසිංක සහ හසනි
සමරවීර.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. [vi],186 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (172546 NL)
ISBN  978-955-30-1844-1 (391436 NA) 

510.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර සද්යාමද්යානද තපළ 
ගණතය I හද්යා II : 2011-2008 දකවද්යා විභද්යාග 
ප්රශසනපත්ර සමඟෙ පිළිතුර / සමපද්යාදනය 
තනරසිංජද්යා බණේඩද්යාරතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 10 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178848 NL)
ISBN  978-955-30-3449-6 (394232 NA)

අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ ගණතය : අනමද්යාන ප්රශසන 
හද්යා පිළිතුර 2011.- මහරගම : සතර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 148 : රූපසටහන ; 
තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168631 NL)

(388498 NA)

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය 2006-2011 / 
සමපද්යාදනය මරවින රතබර.- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 124 : රූපසටහන ; තසම 28. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170811 NL)
ISBN  978-955-671-537-8 (390181 NA)

අලේවිසස, බී. ආර.
 අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : ප්රශසන පත්ර 

හද්යා පිළිතුර / බී. ආර. අලේවිසස.- තකද්යාළඹ : 
සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 75 : රූපසටහන ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (171502 NL)
ISBN  978-955-676-108-5

කමලසරි, අනර
9 තශසණය ගණතය : ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / 
අනර කමලසරි.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
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ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 272 : රූපසටහන ; 
තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (170277 NL)
ISBN  978-955-29-0044-0 (389838 NA)

ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා
ගණතය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන අ. තපද්යා. ස. 
(සද්යා. තපළ) අතදවශද ජදද්යාත්මිතික ප්රතමයයන, 
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සහ පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර / ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා 
ගුණතසසකර.- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2012.- 
පි. [vi],133 ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171401 NL)
ISBN  978-955-21-1922-4 (390846 NA)

රතනද්යායක, ඩබත්ලිවේ. 
6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල ගණතය : 
ආදරශ ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර / ඩබත්ලිවේ. 
රතනද්යායක.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. [vi],73 : රූපසටහන ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172831 NL)
ISBN  978-955-661-510-4 (391696 NA)

7 තශසණය ගණතය ප්රශසන හුරව .- තකද්යාළඹ : 
මද්යාසසටර ගයින්ඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. [262] ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178139 NL)
ISBN  978-955-664-169-1 (393913 NA)

511 – මූලධරම
511.6 – සලංයුකස්ත ගණස්තය
511.6076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සසිංයුකත ගණතය.- 
තකද්යාළඹ : රද්යාජකීය විදදද්යාලය, [2012?].-
පි. 84 : රූපසටහන ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169591 NL)

(389094 NA)

බණේඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා
සසිංයුකත ගණතය I හද්යා II : ප්රශසන පත්රය හද්යා 
පිළිතුර පත්රය / තනරසිංජද්යා බණේඩද්යාරතග්.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 108 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171280 NL)
ISBN  978-955-30-3427-4 (390600 NA)

512 – වීජ ගණස්තය 
512.9434 – නදකාස

දිසද්යානද්යායක, යූ. එන. බී. 
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ සසිංයුකත ගණතය, 
උසසස ගණතය සහ ගණතය සඳහද්යා නදද්යාය සහ
නිශසචද්යායක / යූ. එන. බී. දිසද්යානද්යායක සහ 
එන. එම. ත්මිසසබද්යා.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 
[2012?].- පි. [x],149 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (166798 NL)
ISBN  978-955-570-665-0 (387965 NA)

516 – ජදකාමිතිය

බනදුරතන, තක. වී.
ජදද්යාත්මිතිය වපැඩතපද්යාත : 7 තශසණය / තක. වී.
බනදුරතන.- කරඳන : කරතකෘ, 2011.-
පි. viii,106 : රූපසටහන ; තසම 29. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (169130 NL)
ISBN  978-955-51645-5-9 (388838 NA)

බනදුරතන, තක. වී.
ජදද්යාත්මිතිය වපැඩ තපද්යාත : 8 තශසණය / තක. වී. 
බනදුරතන.- කරඳන : කරතකෘ, 2011.-
පි. viii,138 : රූපසටහන ; තසම 30. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (169131 NL)
ISBN  978-955-51645-6-6 (388839 NA)

519 – සමභකාර්විස්තකාව හකා වදවහකාරික ගණස්තය 
519.5 – සලංඛදකාන ගණස්තය 

ඉතලේතපරම, ඩ. එච. 
වදද්යාපද්යාර සසිංඛදද්යානය 1/ ඩ. එච. ඉතලේතපරම.-
බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 208 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168807 NL)
ISBN  978-955-1311-80-3 (388725 NA)

ජයතිසසස, ඩබත්ලිවේ. ඒ.
මූත්ලික සසිංඛදද්යාන විදදද්යාව 1 : විසසතරද්යාතමක 
සසිංඛදද්යානය / ඩබත්ලිවේ. ඒ. ජයතිසසස.- 2 තවනි
සසිංසසකරණය.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.-පි.[viii],431 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1987.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 590.00 (174707 NL)
ISBN  978-955-671-583-5 (392305 NA)

වීරසසිංහ, කුමුදුමද්යාත්ලි අලේවිසස 
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර සසිංඛදද්යානය –
II / කුමුදුමද්යාත්ලි අලේවිසස වීරසසිංහ.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 288 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (169657 NL)
ISBN  978-955-30-2906-5 (389145 NA)

සලේවද්යා, සසටපැනත්ලි
සසිංඛදද්යාන අනත්මිතිය : නදද්යාය සහ භද්යාවිතය / 
සසටපැනත්ලි සලේවද්යා.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
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ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 259 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (164837 NL)
ISBN  978-955-671-397-8 (386616 NA)

5 2 0 ස්තකාරකකා ර්විදෙදකාව හකා ආශ්රිස්ත ර්විදෙදකාව 

523 – ආකකාශ වසසතු
523.1 – ර්විශසවය 

උඩවතත, අමලේ 
විශසවය / අමලේ උඩවතත.- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 271 ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (162640 NL)
ISBN  978-955-655-908-8

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය
ඉර හඳ තර / නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග .-
මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2011 .- පි. 33 : 
රූපසටහන ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (173506 NL)
ISBN  955-8159-56-5

5 3 0  ලභපෞතික ර්විදෙදකාව 

ගීකයනතග්, ල්පී.
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව 10 
ඒකකය : පදද්යාරන්ථතයේ යද්යානත්රික ගුණ / ල්පී. 
ගීකයනතග්.- පද්යානදුර : කරතකෘ, 2012.-
පි. iv,75 : රූපසටහන ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (166862 NL)
ISBN  978-955-52440-3-0 (388085 NA)

530.11 – සකාලපකෂස්තකා මූලධරම නදකාය 

තකකෝලේමන, තජේමසස ඒ. 
සද්යාතපකෂතද්යා වද්යාදය / තජේමසස ඒ. තකකෝලේමන ; 
පරිවරතනය ජී. ඩබත්ලිවේ. නනදිතසසන විසනි .-
3 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 144 : චිත්ර ; තසම 21
Relativity for the leyman කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
1 වන මුද්රණය 1987.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175594 NL)
ISBN  978-955-30-2623-1 (392561 NA)

තපතරරද්යා, ඕ. එසස. 
විතශසෂ සද්යාතපකෂතද්යාවද්යාදය ප්රතදකෂ මූලධරම 
පිළිබඳ ව විමසුමක / ඕ. එසස. තපතරරද්යා.-

නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 120 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (172165 NL)
ISBN  978-955-681-068-4 (391183 NA)

ප්රනද්යානදු, ප්රසනන මධුරසිංග
සද්යාතපකෂතද්යාවද්යාදය සරල බසන... / ප්රසනන 
මධුරසිංග ප්රනද්යානදු.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. xv,152 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (169815 NL)
ISBN  978-955-671-438-8 (389267 NA)

530.4 – පදෙකාරන්ථ හකා ර්විකිරණ 

ගීකයනතග්, ල්පී. 
තභකෞතික විදදද්යාව පදද්යාරන්ථ සහ විකරණ : 
අ. තපද්යා. ස. උ. තපළ නව නිරතදශය 11 
ඒකකය / ල්පී. ගීකයනතග් .- පද්යානදුර : කරතකෘ, 
2012 .- පි. iv,96 :රූපසටහන ; තසම. 27 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 340.00 (176030 NL)
ISBN  978-955-52440-4-6 (393037 NA)

530.416 – ලදෙයෝලන 

කරණද්යාරතන, බී. එසස. බී. 
තභකෞතික විදදද්යාව : තදකෝලන හද්යා තරසිංග 
1 තකද්යාටස - ධවනිය / බී. එසස. බී. 
කරණද්යාරතන .- සසිංතශකෝධිත 2 වන මුද්රණය .-
තපරද්යාතදණය : කරතකෘ, 2012 .- පි. [x],229 ; 
තසම. 21
නව නිරතදශය (2009) අනකූල පළමු 
මුද්රණය 2010.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (175475 NL)
ISBN  978-955-97113-1-8 (392355 NA)

531 – යකාන්ත්රික ර්විදෙදකාව 

තවලේගම, තසසනද්යාරතන
අ. තපද්යා. ස. (උ. තප.) තභකෞතික විදදද්යාව : 
යද්යානත්ර විදදද්යාව 1 තකද්යාටස  / තසසනද්යාරතන 
තවලේගම.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 312 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (165011 NL)
ISBN  978-955-30-2734-4 (386705 NA)

535 – ආලලයෝකය

වසනත කුමද්යාර, සරත
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අ.තපද්යා.ස. උ.තපළ තභකෞතික විදදව 2  : 
ආතලකෝකය / සරත වසනත කුමද්යාර.- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 304  : රූපසටහන; තසම 23.
කබපැ-තබකෝක :  ර. 400.00 (NL 164556)
ISBN   978-955-655-995-8 (NA 386299)

536 – ස්තකාපය 

වසනත කුමද්යාර, සරත 
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව  3 : 
තද්යාපය / සරත වසනත කුමද්යාර .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .-පි. 304 :
රූපසටහන ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (178910 NL)
ISBN  978-955-29-0111-9 (394284 NA)

5 4 0  රසකායන ර්විදෙදකාව 

540.7 – අධදකාපනය

ජයතිලක, ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ. 
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ රසද්යායන විදදද්යාව : 
3 තකද්යාටස පදද්යාරන්ථතයේ අවසසන්ථද්යා, ශකති 
විදදද්යාව / ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ. ජයතිලක .- 
පනනිපිට්ටිය : සචිනතක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 160 ; තසම 25
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 420.00 (172782 NL)
ISBN  978-955-0993-01-7 (391574 NA)

ජයතිලක, ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ. 
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ රසද්යායන විදදද්යාව 2 
තකද්යාටස : 3 වන ඒකකය රසද්යායනික ගණනය
කරීම / ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ. ජයතිලක.- 1 
වන සසිංසසකරණය.- පනනිපිට්ටිය : සචිනතක 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. vi,166 ; තසම 24.
1 වන මුද්රණය 2009.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 420.00 (169480 NL)
ISBN  978-955-53537-2-4 (389014 NA)

බියනවිල, ආරියදද්යාස 
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව 
සමකරණ වපැඩතපද්යාත : සසිංතශකෝධිත නව විෂය 
නිරතදශය  / ආරියදද්යාස බියනවිල.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 157 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (164842 NL)
ISBN  978-955-671-297-1 (386621 NA)

තහටට්ටිආරචචි, නිශද්යානත 
රසද්යායන විදදද්යාව : තතවන ඒකකය රසද්යායනික
ගණනය / නිශද්යානත තහටට්ටිආරචචි .- 

අනරද්යාධපුරය : කරතකෘ, 2012 .- පි. v,130 ; 
තසම 29
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 800.00 (174322 NL)
ISBN  978-955-54167-0-2 (392229 NA)

540.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

කුමද්යාරසරි, ඩබත්ලිවේ. තක. ල්පී.
උසසස තපළ රසද්යායන විදදද්යාව ප්රශසතනකෝතතර / 
ඩබත්ලිවේ. තක. ල්පී. කුමද්යාරසරි.- තකද්යාළඹ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. [iv],163  ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (172561 NL)
ISBN  978-955-671-584-2 (391454 NA)

පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන 
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර උසසස තපළ 
රසද්යායන විදදද්යාව 2011 බහුවරණ විවරණය / 
ලකෂසමන පපැලපැනදතග්.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 152 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (168774 NL)
ISBN  978-955-30-3304-8 (388614 NA)

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව 
වරග කළ බහුවරණ ප්රශසණ : සමතුත්ලිතතද්යාව / 
තහසමචනද්ර බසසනද්යායක .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 188 ; තසම 30
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (172549 NL)
ISBN  978-955-30-3534-9 (391439 NA)

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර
අ. තපද්යා. ස. උ. තපළ රසද්යායන විදදද්යාව – 1 : 
ආදරශ ප්රශසන පත්ර / තහසමචනද්ර බසසනද්යායක.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.

1 කද්යා. .- පි. 396 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 575.00 (168721 NL)
ISBN  978-955-30-3013-9 (388557 NA)

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර
අ තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව ii : 
ආදරශ ප්රශසන පත්ර / තහසමචනද්ර බසසනද්යායක.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.

1 කද්යා. .- පි. 240 : රූපසටහන ; තසම 30.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (170286 NL)
ISBN  978-955-30-3436-6 (389858 NA)

බියනවිල, ආරියදද්යාස 
රසද්යායන විදදද්යාව පදද්යාරන්ථතයේ අවසසන්ථද්යා සහ වද්යායු 
නියම 3 ඒකකය : අභදද්යාස සහ විසඳුම - 
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විවරණ සහිතයි / ආරියදද්යාස බියනවිල .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 104 ; 
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (172385 NL)
ISBN  978-955-30-2908-9 (391396 NA)

රණතුසිංග, අරණ බණේඩද්යාර
කරමද්යානත රසද්යායනය (බහුවරණ සසිංගහය) / 
අරණ බණේඩද්යාර රණතුසිංග.- මහනවර : 
කරතකෘ, 2011.- පි. 109 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (170378 NL)
ISBN  978-955-52949-0-4 (389919 NA)

541 – ලභපෞතික හකා නදකායික රසකායනය ර්විදෙදකාව 

ඉතලේතපරම, ඕ. ඒ. 
තභකෞතික රසද්යායනය : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ 
නව නිරතදශය, 2011 සසිංතශකෝධන සහිතව / 
ඕ. ඒ. ඉතලේතපරම .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- 
තපරද්යාතදණය : කරතකෘ, 2012 .- පි. ix,185; 
තසම. 26
කබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (176326 NL)
ISBN  978-955-95574-7-0 (393222 NA)

ජයතිලක, ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ. 
රසද්යායන විදදද්යාව චද්යාලක රසද්යායනය : 
6 තකද්යාටස / ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ. ජයතිලක .-
පනනිපිට්ටිය : සචිනතක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. vi,114 : රූපසටහන : තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (176029 NL)
ISBN  978-955-53537-3-1 (393036 NA)

රණතුසිංග, අරණ බණේඩද්යාර 
තභකෞතික රසද්යායනය : සමතුත්ලිතතද්යාවය / 
අරණ බණේඩද්යාර රණතුසිංග.- මහනවර : 
කරතකෘ, 2011.-පි. [viii],257 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (166490 NL)
ISBN  978-955-52949-8-0 (387643 NA)

541.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

බියනවිල, ආරියදද්යාස 
උසසස තපළ තභකෞතික රසද්යායන විදදද්යාව / 
ආරියදද්යාස බියනවිල.- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 116 : රූපසටහන ; තසත්මි 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (172555 NL)
ISBN  978-955-671-566-8 (391447 NA)

541.36 – ස්තකාප රසකායනය 

බියනවිල, ආරියදද්යාස 

රසද්යායන විදදද්යාව බනධන ශකති විදදද්යාව : 
එනතපැලේපිය - තද්යාප රසද්යායනය 4 ඒකකය / 
ආරියදද්යාස බියනවිල .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 103 ; තසම 25
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174288 NL)
ISBN  978-955-30-3533-2 (392191 NA)

5 5 0  භූ ර්විදෙදකාව

551 – භූ ර්විදෙදකාව, ජල ර්විදෙදකාව, කකාලගුණ ර්විදෙදකාව

තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා 
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය–මහ තපද්යාතළද්යාව 
යට / තජද්යාආනද්යා තකකෝලේ ; පරිවරතනය රවිනි 
ප්රසද්යාදිනී ධරමවරධන විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : 
ඊ. එසස. එලේ. පබත්ලිතකෂනසස, 2012 .- පි. 40 :
චිත්ර ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (177486 NL)
ISBN  978-955-0598-17-5 (393331 NA)
අ. වි. ළ 823

විතද්යානතග්, තමතතිකද්යා 
ශිලද්යාතගකෝලය : පද්යාෂද්යාණ හද්යා ඛනිජ / තමතතිකද්යා
විතද්යානතග්.- මහනවර : මූත්ලික අධදයන 
ආයතනය, 2011.- පි.vii,40 : චිත්ර ; තසම 26.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166488 NL)
ISBN  978-955-26-0043-2 (387642 NA)

551.432 – කඳ

තසද්යායිසද්යා, ඊ. යුරද්යාජේ පදත්මින
ශ ලසිංකද්යාතවේ සහ තලකෝකතයේ කඳු සහ ගසිංගද්යා /
ඊ. යුරද්යාජේ පදත්මින තසද්යායිසද්යා .- වසසකඩුව : 
කලද්යාඔය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. vi,58 ; 
තසම 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172689 NL)
ISBN  978-955-50405-4-9

551.46 – සකාගර ර්විදෙදකාව

විතද්යානතග්, තමතතිකද්යා 
ජලතගකෝලය හදද්යාරමු / තමතතිකද්යා විතද්යානතග්.-
මහනවර : මූත්ලික අධදයන ආයතනය, 
2011.-පි. vii,39 : රූපසටහන ; තසම 26.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166487 NL)
ISBN  978-955-26-0042-5 (387641 NA)

551.483 – ගලංගකා

තකද්යාසසසනන, චිනතද්යා 
ගසිංගද්යා : මහ මුහුදට දිගු ගමනක / චිනතද්යා 
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තකද්යාසසසනන සහ වසනත වපැත්ලිඅසිංග.- 
තබද්යාරලපැසසගමුව : විසඳුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 20 : ඡද්යායද්යාරූප : තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 195.00 (170802 NL)
ISBN  978-955-1741-98-3 (390168 NA)

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර
තලකෝකතයේ දිගම ගසිංගද්යා / ශද්යානත කුමද්යාර 
විතද්යාන.-නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. 143 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (166650 NL)
ISBN  978-955-1229-14-6 (387732 NA)

551.5 – කකාලගුණ ර්විදෙදකාව

විතද්යානතග්, තමතතිකද්යා
අප අවට වද්යායුතගකෝලය / තමතතිකද්යා 
විතද්යානතග්.- මහනවර : මූත්ලික අධදයන 
ආයතනය, 2011.-පි. vii,34 ; තසම 26.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166486 NL)
ISBN  978-955-26-0041-8 (387640 NA)

551.6 – කකාලගුණ ර්විදෙදකාව 

නද්යානද්යායකකද්යාර, කරණද්යාරතන
කකෘෂිකරමයට කද්යාලගුණය / කරණද්යාරතන 
නද්යානද්යායකකද්යාර.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 88 : රූපසටහන ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174291 NL)
ISBN  978-955-30-3452-6 (392194 NA)

553 – ආරර්ථික භූ ර්විදෙදකාව
553.7 – ජලය 

තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා 
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය–ජල 
සමපද්යාදනතයේ /තජද්යාආනද්යා තකකෝලේ ; 
පරිවරතනය රවිනි ප්රසද්යාදිනී
ධරමවරධන විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : ඊ. එසස. 
එලේ. පබත්ලිතකෂනසස, 2012 .- පි. 40 : චිත්ර ; 
තසම. 19
කබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (177485 NL)
ISBN  978-955-0598-10-6 (393330 NA)
අ. වි. ළ 823

5 6 0  පකාෂකාණධකාතු ර්විදෙදකාව

567 – ආදියුගලයේ සතුන්
567.91 – ණ්ඩයිලනයෝසරලයයෝ 

අතපතතු, ආර. බී.
විසසමකුර ඩයිතනකෝසර / ආර. බී. අතපතතු.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 32 : චිත්ර ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (174289 NL)
ISBN  978-955-30-2664-4 (392192 NA)

5 7 0  වජවීය ර්විදෙදකාව   

ධරමකීරති, නනදන 
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව ප්රද්යාතයකෝගික
පරීකෂණ / නනදන ධරමකීරති සහ එසස. 
ආර.ධරමකීරති.- 1 වන සසිංසසකරණය.- 
තකද්යාටටද්යාව :තමතසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
[2012?].-පි. [viii],265:රූපසටහන ;
තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (174319 NL)
ISBN  978-955-54354-0-6 (392223 NA)

570.7 – අධදකාපනය

තසසනද්යාරතන, දුත්මිනද 
උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව 4 / දුත්මිනද 
තසසනද්යාරතන සහ ට්ටිලද්යාන ශ කසිංකද්යානමතග්.- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 208 ; තසම 24. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (169703 NL)
ISBN  978-955-29-0049-5 (389167 NA)

570.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

කරණද්යාරතන, අතශකෝක
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) ජීව විදදද්යාව : රචනද්යා 
ප්රශසන විවරණය / අතශකෝක කරණද්යාරතන.- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 88 : රූපසටහන ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (170993 NL)
ISBN  978-955-29-0010-5 (390521 NA)

තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී. 
උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව ආදරශ වව්යූහගත 
රචනද්යා ප්රශසන සහ පිළිතුර / වීරතුසිංග ල්පී. 
තිලකරතන .- තනළුනතදණය : බතයකෝගපැෆික
එඩියුතකෂනලේ පබත්ලිතකෂනසස, 2012 .- පි. 
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180 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (176045 NL)
ISBN  978-955-1847-29-6 (393052 NA)

571 – ශකාරීරික ර්විදෙදකාව
571.538 – පටක ලරයෝපණය 

රද්යාජකරණද්යා, ලත්ලිතපති බණේඩද්යාර
පටක තරකෝපණය / ලත්ලිතපති බණේඩද්යාර 
රද්යාජකරණද්යා.- ඉපතලකෝගම : කරතකෘ, 2012.-
පි. iv,18 ; රූපසටහන ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168857 NL)
ISBN  978-955-54084-0-0

572 – ජීව රසකායන ර්විදෙදකාව
572.865 - ප්රලවණය
572.865076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී. 
උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව ප්රතවේණය 
ප්රශසතනකෝතතර විගහය / වීරතුසිංග ල්පී. 
තිලකරතන .- තනළුනතදණය : බතයකෝගපැෆික
එඩියුතකෂනලේ පබත්ලිතකෂනසස, 2012 .- 
පි. 191 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (176056 NL)
ISBN  978-955-1847-30-2 (393063 NA)

576 – ජකාන සහ පරිණකාමය
576.5 – ජකාන ර්විදෙදකාව 

ධනෂසක, ප්රණීත
ජීවීනතග් ජද්යාන තද්යාකෂණය සහ පරිණද්යාමය / 
ප්රණීත ධනෂසක.- පනනිපිට්ටිය : 
සසටපැමෆරන්ඩ් තලේක, 2012.- 
පි. 260 : රූපසටහන ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 570.00 (171602 NL)
ISBN  978-955-658-274-1

577 – පරිසර ර්විදෙදකාව 

උපුලේ කුමද්යාර, ෂරත්ලි 
පරිසර පදධති විවිධතවය / ෂරත්ලි උපුලේ 
කුමද්යාර.- තදද්යාඩනතගද්යාඩ : තදවේදුන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි.108 : චිත්ර ;තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172781 NL)
ISBN  978-955-1462-04-8 (391573 NA)

ගමතග්, ජීවන සුරසිංග
තහකෝරටන තපැනන ජද්යාතික උදදද්යානය : 
පද්යාරිසරික පුරද්යාවිදදද්යාව ප්රද්යාග් ඓතිහද්යාසක 
ජනද්යාවද්යාසකරණය හද්යා වජව විවිධතවය / 
ජීවන සුරසිංග ගමතග්.-බතතරමුලේල : 

තනපප්චූන පබත්ලිතකෂන, 2011.-
පි. [x],96 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (163191 NL)
ISBN  978-955-0028-17-7

577.6 – ජලජ පරිසර
577.698 – කලණ්ඩකාලකාන

අලගියද්යාවඩු, දත්මිත
අසරිමත කතඩද්යාලද්යාන / දත්මිත අලගියද්යාවඩු.-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 73 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (169822 NL)
ISBN  978-955-671-369-5 (389274 NA)

578 – සසවකාභකාර්වික ර්විදෙදකා ඉතිහකාසය (වජව)
578.7 – සුර්විලශසෂ පරිසර ස්තත්ත්වයන් 

ජයසුනදර, උඩුගම එසස. 
වජව විවිධතවය : 10 තශසණය විදදද්යාව විෂය 
නිරතදශයට අදද්යාළ අමතර කයවීම තපද්යාතක /

 උඩුගම එසස. ජයසුනදර.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්,2011.-පි. 64 :චිත්ර ; තසම 23.
අ. තපද්යා. ස. සද්යා/තපළ විෂය නිරතදශයට ද 
අදද්යාළ.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165050 NL)
ISBN  978-955-30-3208-9 (386744 NA)

579 – කෂුද්රජීව ර්විදෙදකාව 

නනදදද්යාස, එච. ජී. 
කක්ෂුද්රජීව විදදද්යාව / එච. ජී. නනදදද්යාස.- 
උඩහමුලේල : කරතකෘ, 2011.-
පි. 112 : රූපසටහන ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (170635 NL)
ISBN  978-955-52937-5-4

5 8 0  ශකාක

ගුණතසසකර, ලත්ලිත 
ශ ලසිංකද්යාතවේ ආකමණශීල ශද්යාක / ලත්ලිත 
ගුණතසසකර.- ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාව : කරතකෘ, 2012.-
පි. 84 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(172878 NL)
ISBN  978-0-646-56127-1 (391798 NA)

සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.
ශද්යාක තලකෝකතයේ විසතුර/ආර. ල්පී. සමරසසිංහ .-
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 288 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (178295 NL)
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ISBN  978-955-29-0055-6 (393976 NA)

582 – බීජධර ශකාක
582.13 – මලේ පලැලලෑටි

තකද්යාසසසනන, චිනතද්යා 
මලේ : තසද්යාබද්යාදතම සුවඳපැති නිමපැවුම / චිනතද්යා
තකද්යාසසසනන සහ වසනත වපැත්ලිඅසිංග.- 
තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.-පි. 20 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 195.00 (170800 NL)
ISBN  978-955-1741-96-9 (390166 NA)

 
5 9 0   සතුන්
 
ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා

සතතු : 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා විශසව දපැනම 4 / 
සමන පුෂසපද්යා ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඈපද්යා 
තපද්යාතහල, 2012 .- පි. 248 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174398 NL)
ISBN  978-955-1089-76-4

ජයතිලක, තක. ඒ. තක.
සතතු / තක. ඒ. තක. ජයතිලක.- 4 වන 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ප්රදීප ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 20 : චිත්ර ; තසම 26.
1 වන මුද්රණය 1975.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (167152 NL)
ISBN  978-955-554-145-9

විකමසසිංහ, මද්යාරට්ටින
විදදද්යා විතනකෝද කන්ථද්යා v සතව තලකෝකය / 
මද්යාරට්ටින  විකමසසිංහ .- 2 වන මුද්රණය .- 
රද්යාජගිරිය : සරස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 48 : රූපසටහන ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1936.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (177446 NL)
ISBN  978-955-0201-21-1 (393278 NA)

591 –  නියස්ත මකාස්තපෘකකා තුළ සතුන් පිළිබඳ    
     සසවකාභකාර්වික ඉතිහකාසය 

591.5 – සත්ත්ව හලැසරීම 
 
ඇතටනතබද්යාතරකෝ, තන්ඩ්වින්ඩ් 

ගුයිනද්යාතවේ සතුන තසද්යායද්යා / තන්ඩ්වින්ඩ් 
ඇතටනතබද්යාතරකෝ ; පරිවරතනය සුජීව 
දිසද්යානද්යායක විසනි .- මරිගම : ආකරෂද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 168 : චිත්ර ; 
තසම. 22
'Zoo quest to Guiana' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174155 NL)
ISBN  978-955-672-070-9

සමරසසිංහ, ආර. ල්පී. 
සතතව තලකෝකතයේ වජව විවිධතවය / 
ආර. ල්පී.සමරසසිංහ.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 512 : චිත්ර ; 
තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 800.00 (169698 NL)
ISBN  978-955-655-979-8 (389162 NA)

591.512 – ඉව 

ගුණවරධන, නීලකද්යානති ඒකනද්යායක
ඉව : රසද්යායන විදදද්යාතමක විමරශනයක / 
නීලකද්යානති ඒකනද්යායක ගුණවරධන .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 96 :
රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178374 NL)
ISBN  978-955-30-3698-8 (394192 NA)

595 – සන්ධිපකාදෙක සතුන් 
595.7 – කපෘමන් 

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා
සමනළයද්යා සමඟෙ කකෘමන :4,5,6 තශසණ සඳහද්යා
විශසව දපැනම 1 / සමන පුෂසපද්යා ගුණතසසකර .-
තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2012 .- පි. 60 : 
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (174396 NL)
ISBN  978-955-1089-73-03

597 – මත්සදලයයෝ

තකද්යාසසසනන, චිනතද්යා 
මද්යාළු : ල්පීනනන හපන යද්යාළුතවකෝ / චිනතද්යා 
තකද්යාසසසනන සහ වසනත වපැත්ලිඅසිංග.- 
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තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 20 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 195.00 (170798 NL)
ISBN  978-955-0955-00-8 (390164 NA)

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා 
මතසදතයකෝ : 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා විශසව 
දපැනම 3 / සමන පුෂසපද්යා ගුණතසසකර .- 
තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2012 .- පි. 107 : 
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174399 NL)
ISBN  978-955-1089-75-7

597.9 - උරගලයයෝ
597.924 – ඉබබන් 

කණහපැරආරචචි, ජගත 
ශ ලසිංකද්යාතවේ ඉබබන සහ කපැසසබසෑවන / ජගත 
කණහපැරආරචචි .- තකද්යාළඹ : පහන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 72 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (173762 NL)
ISBN  978-955-667-101-8

598 – පකක්ෂීන්

තකද්යාසසසනන, චිනතද්යා 
කුරලේතලකෝ : පියද්යාපත ලදතදකෝ / චිනතද්යා 
තකද්යාසසසනන සහ වසනත වපැත්ලිඅසිංග.- 
තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 20 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 195.00 (170804 NL)
ISBN  978-955-1741-99-0 (390170 NA)

විතජේසුනදර, මසිංජුල 
විහඟෙ වතතගද්යාත / මසිංජුල විතජේසුනදර.- 
තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 341 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (170584 NL)
ISBN  978-955-656-225-5

599 – කක්ෂීරපකායි සතුන්

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා
කෂීරපද්යායි සතතු : 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා විශසව
දපැනම 2 / සමන පුෂසපද්යා ගුණතසසකර .- 

තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2012 .- පි. 90 : 
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174397 NL)
ISBN  978-955-1089-74-0

වයිලේන්ඩ්සසත්මිත, බ්රයන 
පුසිංචි සතුනතග් තසලේලම / බ්රයන 
වයිලේන්ඩ්සසත්මිත ; පරිවරතනය හරෂණී චනදිමද්යා 
ගමතග් විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 26
'Animal games' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (176003 NL)
ISBN  978-955-0171-99-6 (392993 NA)
අ. වි. ළ 821

599.67 – අලි

අතපතතු, නනදන
අත්ලි ඇතුනතග් සපැඟෙවුණු තලකෝකය / නනදන 
අතපතතු .- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 415 : රූපසටහන ; තසම. 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1700.00 (179027 NL)
ISBN  978-955-656-219-4 (394693 NA)

599.67095493 – ශ ලලංකකාව 

ඔතබතසසකර, ත්මිරැනතඩකෝ 
ශ ලසිංකද්යාතවේ අත්ලි ඇතුනතග් ඉතිහද්යාසය පිළිබඳ
ශද්යාසසනය විමරශනයක / ත්මිරැනතඩකෝ 
ඔතබතසසකර .- ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .-පි. 111 : චිත්ර ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173630 NL)
ISBN  978-955-0084-67-8

599.8 – ප්රිමකාටකා
599.885 – චින්පන්න්සීසස 

ලපැවික-ගුතඩකෝලේ, තජේන වපැන 
ත්මිනිසද්යාතග් තසවණපැලේල / තජේන වපැන 
ලපැවික-ගුතඩකෝලේ ; අනවද්යාදය එසස. ජයතසසකර 
විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012 .- පි. 325 : චිත්ර ; තසම. 22
'In the shadow of man' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (176129 NL)
ISBN  978-955-652-930-2 (393169 NA)

599.9 – මකානව ර්විදෙදකාව 
599.938 – මකානව පරිණකාමය

ඉත්ලිඉන, එම. 
ත්මිනිසද්යා තයකෝධයකු වූතයේ තකතසස ද? = How 
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man became a giant / එම. ඉත්ලිඉන සහ 
ඊ. සගලේ ; අනවද්යාදය නද්යාරද්යාවිල පපැටරික විසනි

.- වපැත්ලිතවේරිය : සඳකඩපහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 227 : චිත්ර ; තසම. 24 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 890.00 (174001 NL)
ISBN  978-955-0478-35-4

6 0 0  ස්තකාකෂණ ර්විදෙදකා

608 – නව නිපලැයුම 

ජයසුනදර, නිතරකෝශන 
අද්භිනව නිපයුම : තලද්යාව ගමන මඟෙ තවනසස 
කළ දහසකුත එකක / නිතරකෝශන 
ජයසුනදර.- තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 61 ; තසම 14.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 185.00 (164804 NL)
ISBN  978-955-53470-0-6 (386583 NA)

6 1 0  වවදෙද ර්විදෙදකා හකා ලසපෞඛද ර්විදෙදකා

610.92 – වවදෙදවරු

කරණද්යාරතන, ඇම. ඒ. මහිනද 
ඉසවර දපැකම : විසහත වසරක වකෘතතීය 
අතදපැකීතමන තකතරන ශ ලසිංකද්යාතවේ තසකෞඛද 
පිළිබඳ සමද්යාජ විගහය / ඇම. ඒ. මහිනද 
කරණද්යාරතන.- හිඟුරකතගද්යාඩ : කරතකෘ, 
2011.-පි. [xviii],170 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (164917 NL)
ISBN  978-955-96802-3-9 

611 – මිනිසස සරුර

අමරසසිංහ, කරණද්යාරතන 
ත්මිනිසස සරතර අසරිය / කරණද්යාරතන 
අමරසසිංහ.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. [vi],38 : රූපසටහන ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (173150 NL)
ISBN  978-955-661-339-1 (392090 NA)

613 – ලසපෞඛද වරධනය
613.07 – අධදකාපනය 

ත්ලියනතග්, අනර
තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය : 6 

තශසණය නව විෂය නිරතදශය / අනර 
ත්ලියනතග්.-තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 76 ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170288 NL)
ISBN  978-955-30-2387-2 (389860 NA)

ත්ලියනතග්, අනර
තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය 7
තශසණය / අනර ත්ලියනතග්.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 96 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168764 NL)
ISBN  978-955-30-2118-2 (388604 NA)

ත්ලියනතග්, අනර 
තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය : 10
තශසණය / අනර ත්ලියනතග්.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 104 : චිත්ර ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171273 NL)
ISBN  978-955-30-2120-5 (390593 NA)

613.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

යද්යාපද්යා, වයි. එම. තනලේස 
තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය ආදරශ 
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග 
අතවපැල /වයි. එම. තනලේස යද්යාපද්යා.-තකද්යාළඹ : 
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.- පි. 80 ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169511 NL)
ISBN  978-955-661-508-1 (388985 NA)

යද්යාපද්යා, වයි. එම. තනලේස
තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය ඇගයීම 
හුරව : 7 තශසණය / වයි. එම. තනලේස යද්යාපද්යා.-
තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 126 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (169566 NL)
ISBN  978-955-661-364-3 (388989 NA)

ත්ලියනතග්, අනර
අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික 
අධදද්යාපනය : විෂය පුනරීකෂණ විතශසෂ 
බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය / අනර 
ත්ලියනතග්.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.-පි. 136 ; තසම 30.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (168776 NL)
ISBN  978-955-30-3254-6 (388616 NA)

613.2 – ලපයෝෂණය 

ආහද්යාර නිවපැරදිව තතකෝරද්යා ගපැනීම සඳහද්යා මග 
තපනවීම .- තකද්යාළඹ : තසකෞඛද අමද්යාතදද්යාසිංශය, 
2012 .- පි. 35 : චිත්ර ; තසම. 21
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මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(178858 NL)
ISBN  978-955-0505-05-0 (394243 NA)

ප්රනද්යානදු, තසල
ආහද්යාර හද්යා තපකෝෂණය / තසල ප්රනද්යානදු.- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 80 ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (170991 NL)
ISBN  978-955-29-0012-9 (390519 NA)

බුදධරකක්ඛිත හිත්මි, තපද්යාතතතතවල 
ආයුරතවේදීය ආහද්යාර ශිකෂණය : දීරඝද්යායු 
වඩන නිතරකෝගී දිවියකට / තපද්යාතතතතවල 
බුදධරකක්ඛිත හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 216 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (174032 NL)
ISBN  978-955-30-3403-8 (392169 NA)

613.9 – උපත් පකාලනය හකා ලිලංගික ලසපෞඛදය
613.9071 – ලිලංගික අධදකාපනය

තහට සු පිතපන තයද්යාවුන කපැකුළ : තයද්යාවුන විතයේ 
පසු වන පද්යාසලේ දරවන තග් ප්රජනක තසකෞඛද 
ප්රවරධනය.- තකද්යාළඹ : ජද්යාතික ත්ලිසිංගද්යාශ්රිත 
තරකෝග මරදන වපැඩසටහන, [2012?].-
පි. 60 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(172176 NL)

(391307 NA)

614 – අධිකරණ වවදෙද ර්විදෙදකාව,ලරයෝග පලැතිරීම,
          ලරයෝග නිවකාරණය 
614.47 – ප්රතිශකතිකරණය

ප්රද්යාන්ථත්මික තසකෞඛද සසිංරකෂණ කද්යාරය මණේඩලය
සඳහද්යා වූ ප්රතිශකතිකරණ පුහුණුව.-
[තකද්යාළඹ] : තසකෞඛද අමද්යාතදද්යාසිංශය, [2011?].-
පි. 47 ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165579 NL)

(386885 NA)

615 – ඖෂධ හකා ප්රතිකකාර
615.1 – ඖෂධ 

තෆද්යානතසසකද්යා, පද්යාත්ලිත 
දිවි සුරකන දිව ඔසු 1 /පද්යාත්ලිත තෆද්යානතසසකද්යා .-

2 වන මුද්රණය .- ගමපහ : ත්මිනසර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 237 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2009.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (178247 NL)
ISBN  978-955-0701-07-0 (393316 NA)

615.321 – ඖෂධීය ශකාක 

පලේතලතගදර, සරිලේ 
ඖෂධ පපැළසෑට්ටි / සරිලේ පලේතලතගදර .- 
තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 380 : චිත්ර ; තසම. 22
ඖෂධ පපැළසෑට්ටි පිළිබඳ පත්රිකද්යාවක ද ඇතුළත  
තවේ. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (174213 NL)
ISBN  978-955-676-193-1

615.5 - ප්රතිකකාර
615.538 – ආයුරලවදෙය

උඩරට තබතහතතගයි අත තවද තපද්යාත.- නපැවත 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012.-
පි. 32 ; තසම 22.
1 වන සසිංසසකරණය 1893.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (172887 NL)
ISBN  978-955-570-679-7 (391807 NA)

තකද්යාළඹතග්, කවිරද්යාජේ බී. 
ආයුරතවේද ප්රතවේශ මද්යාරගය : සපතධද්යාතු, 
ත්රිමල, ආරතව, ඕජසස විඥද්යානය සහ 
තකද්යාතලසසටතරකෝලේ විඥද්යානය සහිතය / 
කවිරද්යාජේ බී. තකද්යාළඹතග්.- ගමපහ : සරසවි 
ආයුරතවේද විදදද්යාලය, 2010.

3 තකද්යා. .- පි. 102 ; තසම 23.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (169579 NL)
ISBN  978-955-54218-2-9 (389234 NA)

තකද්යාළඹතග්, කවිරද්යාජේ බී. 
ෂන්ඩ් චක නිරූපණය / කවිරද්යාජේ බී. 
තකද්යාළඹතග්.- වඩුතවේගම : ගමපහ තවද මපැදුර,
2012.- පි. 52 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (170382 NL)
ISBN  978-955-54218-0-5 (390015 NA)

තකද්යාළඹතග්, බී.
ජීවක රතතරකෝග චිකතසද්යා සසිංගහය / 
බී. තකද්යාළඹතග්.- වඩුතවේගම : ගමපහ තවද 
මපැදුර, [2012?].- පි. ix,64 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171311 NL)
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ISBN  978-955-54218-1-2 (390740 NA)

දහනද්යායක, ජයතසසන 
තදශීය හසසතසද්යාර ඖෂධ තයකෝග 1 / ජයතසසන 
දහනද්යායක.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012.- 
පි. 127 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170383 NL)
ISBN  978-955-570-671-1 (390016 NA)

දීපතිකද්යා, එසස. එච. ස්ක්රිෂද්යාණ 
කුරලසෑවලට ආයුරතවේද පිළියම / එසස. එච. 
ස්ක්රිෂද්යාණ දීපතිකද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. viii,56 : චිත්ර ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (175590 NL)
ISBN  978-955-30-3713-8 (392557 NA)

පතිරද්යාජ, ල්පී. ඇම. ඩ. බරනද්යාන්ඩ් 
ඔසු උයන – 4 / ල්පී. ඇම. ඩ. බරනද්යාන්ඩ් 
පතිරද්යාජ.-තහකෝකනදර : කරතකෘ, 2012.- 
පි. iv,52 : චිත්ර ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (169772 NL)
ISBN  978-955-52751-3-2

ල්පීනසස තවද තපද්යාත.- නපැවත මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : 
සමයවරධන, 2012.- පි. 20 ; තසම 22.
සසිංසසකරණය 1908.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (172886 NL)
ISBN  978-955-570-675-9 (391806 NA)

තයකෝගදද්යාරණය.- නපැවත මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : 
සමයවරධන, 2012.- පි. 72 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1770.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 185.00 (172890 NL)
ISBN  978-955-570-678-0 (391810 NA)

වද්යාග්භට 
අෂසටද්යාසිංග හකෘදය සසිංහිතද්යා වවදද ගනන්ථතයේ 
දිනචරයද්යා විධිය / වද්යාග්භට ; සසිංසසකරණය 
අලුතගම ශ ශීලසසකනධ හිත්මි .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178349 NL)
ISBN  978-955-30-3777-0 (394164 NA)

වන තවද තපද්යාත.- නපැවත මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : 
සමයවරධන, 2012.- පි. 23 ; තසම 22.
1 වන සසිංසසකරණය 1897.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (172888 NL)
ISBN  978-955-570-680-3 (391808 NA)

තසසනහ ශතකම.- නපැවත මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : 
සමයවරධන, 2012.- පි. 100 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1940.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172885 NL)
ISBN  978-955-570-676-6 (391805 NA)

හනදි තවද තපද්යාත.- නපැවත මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : 
සමයවරධන, 2012.- පි. 40 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1893.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (172561 NL)
ISBN  978-955-570-677-3 (391809 NA)

616 – ලරයෝග 
616.12 - හපෘදෙයකාබකාධ
616.1205 –  වලැලලැකවීම 

අතුතකකෝරල, ඩ. ල්පී. 
හදවත තරකෝග පිළිබඳව දපැනවත වනන / ඩ. 
ල්පී. අතුතකකෝරල ; පරිවරතනය තක. එන. ඕ. 
අමරදද්යාස විසනි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
පි. 120 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168726 NL)
ISBN  978-955-30-3322-2 (388562 NA)

616.132 – අධි රුධිර පීණ්ඩනය 

ත්ලියනතග්, අනර
අධි රධිර ල්පීඩනය වපැළපැකවීම සහ පද්යාලනය / 
අනර ත්ලියනතග්.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 144 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168644 NL)
ISBN  978-955-30-3269-0 (388578 NA)

616.333 – ආමවකාස්තය 

යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත
ගපැසසටයිට්ටිසස : අමල පිතතය හද්යා ආමද්යාශයික 
තුවද්යාල දමනයට තුරත්ලිය සරණ / පියසරි 
අත්මිලසත යද්යාපද්යා.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 
2011.- පි. 104 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164746 NL)
ISBN  978-955-570-626-1 (386525 NA)

616.462 – දියවලැඩියකාව 

අතබගුණරතන, ඩ. ජී. ඒ. 
දියවපැඩියද්යා තරකෝගීනතග් තපකෝෂණ රටද්යාව : 
දපැනගතයුතු කරණු / ඩ. ජී. ඒ. 
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අතබගුණරතන .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 
2012 .- පි. vii,57 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178124 NL)
ISBN  978-955-52204-1-5 (393888 NA)

616.61 – වකුගණ්ඩු ලරයෝග

දමසසිංහ, සුදත 
වකුගඩු තරකෝග / සුදත දමසසිංහ.- මහරගම : 
තඩද්යාකටර ඇනන්ඩ් මඩියද්යා, 2012.-
පි. 88 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (171335 NL)
ISBN  978-955-8511-09-1 (390800 NA)

616.8 – සසනකායු ලරයෝග
616.804 – සසනකායු ලරයෝග පිළිබඳ ර්විලශසෂ 
                 මකාස්තපෘකකා 

තමනඩිසස, ගීතද්යානජන 
සසනද්යායු තරකෝග / ගිතද්යානජන තමනඩිසස ; 
සසිංසසකරණය ශිරද්යානි ගලේලසෑලේල විසනි.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 128 ; තසත්මි 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168732 NL)
ISBN  978-955-20-7268-9 (388568 NA)

616.81 - ආඝකාස්ත
616.8106 – ප්රතිකකාර  

ගුණරතන, පදමද්යා එසස. 
ආඝද්යාත සතකද්යාර / පදමද්යා එසස. ගුණරතන .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .-
පි. 120 : රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178370 NL)
ISBN  978-955-30-3781-7 (394187 NA)

616.9 – ලවනත් ලරයෝග
616.98 – ආස්තතිය 

කළුපහන, නිහද්යාලේ රසිංජිත
මද්යානසක ආතතිය = stress / නිහද්යාලේ රසිංජිත 
කළුපහන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- .136 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (177824 NL)
ISBN  978-955-671-563-7 (393689 NA)

6 2 0  ඉලංජිලන්රු ර්විදෙදකාව

620.00420285 – පරිගණක සලැලසුම ශිලේපය 

විතජේරතන, එන. ල්පී. 

ඕටකපැන්ඩ් : සපැලසුම ශිලේල්පීය අතතපද්යාත / එන. 
ල්පී. විතජේරතන .- මරිගම : ආකරෂද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .- පි. 281 : චිත්ර ; 
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 700.00 (178942 NL)
ISBN  978-955-672-072-3 (394574 NA)

621 – වදවහකාරික ලභපෞතික ර්විදෙදකාව
621.3 – ර්විදුලි ඉලංජිලන්රු ර්විදෙදකාව
621.31242 - බලැටරි

පිනතු, තජේ. එලේ. සුතනත 
බපැටරිය / තජේ. එලේ. සුතනත පිනතු .- 
තවනනපපුව : කරතකෘ, 2008 .- පි. 43 : 
රූපසටහන ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක:ර. 90.00            (178919 NL)
ISBN  978-955-98473-7-3  (394438 NA)

621.38 – ර්විදෙද්යුත් සහ සන්නිලවදෙන ඉලංජිලන්රු 
          ර්විදෙදකාව

621.381 – ර්විදෙද්යුස්තය 

විතජේසසිංහ, ඩබ. එම. සමපත
ඉතලකතටද්යානික තද්යාකෂණ ගුරවරයද්යා / 
ඩබ. එම. සමපත විතජේසසිංහ.- දනතකද්යාටුව : 
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 303 : රූපසටහන ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (170992 NL)
ISBN  978-955-655-955-2 (390520 NA)

621.38132 – පදධති 

කීරතිසසිංහ, ජනක 
අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ තභකෞතික විදදද්යාව 
ඉතලකතටද්යානික විදදද්යාව / ජනක කීරතිසසිංහ .-
වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 152 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (178963 NL)
ISBN  955-553-694-3 (394537 NA)

621.3815 – ර්විදෙද්යුත් පරිපන්ථ

විතජේසසිංහ, ඩබ. එම. සමපත 
විදුත්ලි කද්යාරත්මිකයන සඳහද්යා අගනද්යා විදුත්ලි 
පරිපන්ථ / ඩබ. එම. සමපත විතජේසසිංහ .- 
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ගතණේමුලේල :උදය තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011 .- පි. 128 : රූපසටහන ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (176318 NL)
ISBN  978-955-1866-54-9 (393214 NA)

විතජේසසිංහ, ඩබ. එම. සමපත 
විදුත්ලි හද්යා ඉතලකතටද්යානික උපද්යාසිංගවල සසිංතකත
සහ ඉතලකතටද්යානික පරිපන්ථ / ඩබ. එම. 
සමපත විතජේසසිංහ .- ගතණේමුලේල : උදය 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 64 ; 
තසම 21 
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176317 NL)
ISBN  978-955-1866-92-1 (393213 NA)

621.382 – සන්නිලවදෙනය ඉලංජිලන්රු ර්විදෙදකාව
621.3821 – සන්නිලවදෙන ජකාල

ඈපද්යා, කුසලේ 
නවීන සනනිතවේදන තද්යාකෂණ / කුසලේ ඈපද්යා.-
නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012.- 
පි. ix,166 : රූපසටහන ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (174719 NL)
ISBN  978-955-54488-0-2 (392391 NA)

621.3825 – ශන්ද්රිකකා සන්නිලවදෙනය 

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
කකෘතිම චනද්රිකද්යා / නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග .- 
මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2011 .- පි. 50 ; චිත්ර ; 
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (173519 NL)
ISBN  955-8159-56-5

621.39 – පරිගණක ඉලංජිලන්රු ර්විදෙදකාව
621.39092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

අයිසපැකසන, තවද්යාලේටර
අපූර ත්මිනිතසක / තවද්යාලේටර අයිසපැකසන ; 
අනවද්යාදය මහිනද හතතක විසනි.- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.- පි. 226 ; තසත්මි 22. 
Steve Jobs කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (174482 NL)
ISBN  978-955-652-908-1 (392319 NA)

621.436 – ඩීසලේ එන්ජින් සහ අරධ ඩීසලේ      
                එන්ජින්

පිනතු, තජේ. එලේ. සුතනත
එනජිම / තජේ. එලේ. සුතනත පිනතු .- 

තවනනපපුව : කරතකෘ, 2012 .- පි. 200 : 
චිත්ර ;තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174010 NL)
ISBN  978-955-52699-2-6

629 – ඉලංජිලන්රු ර්විදෙදකාලව ලවනත් අලංශ 
629.13 – අභදවකකාශ ර්විදෙදකාව 

ජද්යාබිර, එම. ඒ.
ගුවන යද්යානද්යා තද්යාකෂණය : හපැඳිනවීමක / 
එම. ඒ. ජද්යාබිර.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.- පි. 64 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (165036 NL)
ISBN  978-955-30-3263-8 (386730 NA)

629.2 – ලමයෝටර වකාහන 

පිනතු, තජේ. එලේ. සුතනත 
තදමුහුන වද්යාහන / තජේ. එලේ. සුතනත පිනතු.-
තවනනපපුව : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 48 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (163201 NL)
ISBN  978-955-52699-4-0

629.20284 – උපකරණ 

පිනතු, තජේ. එලේ. සුතනත 
ආවුද සහ උපකරණ / තජේ. එලේ. සුතනත 
පිනතු .- තවනනපපුව : කරතකෘ, 2008 .- 
පි. 78 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178920 NL)
ISBN  978-955-50983-0-4 (394439 NA)

629.247 – ඉදිරි ඇකසල 

පිනතු, තජේ. එලේ. සුතනත 
ඉදිරි ඇකසලය = Front axle / තජේ. එලේ. 
සුතනත පිනතු .- තවනනපපුව : කරතකෘ, 
2008 .- පි. 91 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (178926 NL)
ISBN  978-955-98473-8-0 (394445 NA)

6 3 0  කපෘර්ෂිකරමය හකා ආශ්රිස්ත ස්තකාකෂණය

630.071- ර්විෂයමකාලකා

කකෘෂි තද්යාකෂණතවේදය 13 වන තශසණය : ගුර 
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මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංගහය.- මහරගම : ජද්යාතික 
අධදද්යාපන ආයතනය, 2010.- 
පි. ix,186 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල  තනද්යාදපැකතවේ(165911 NL)

(387107 NA)

630.92 – කපෘර්ෂි ර්විදෙදකාඥලයයෝ

තපමදද්යාස, තමද්යාරගල 
පපැල තදද්යාසසතර : තශසෂසෂ්ඨ විදදද්යාඥ කද්යාවර තග් 
ජීවන වකෘතද්යානතය / තමද්යාරගල තපමදද්යාස .- 
මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 77 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (176000 NL)
ISBN  978-955-0171-91-0 (392990 NA)

631 – කපෘර්ෂිකරම ස්තකාකෂණ ර්විධි හකා උපකරණ 
631.5 – ලබයෝග වගකාව සහ අසසවනු
631.584 – කකාබනික ලබයෝග වගකාව  

ආරියතසසන, සමපත 
කද්යාබනික තගද්යාවිතපැන : විපරීත තදශගුණය ට 
තිරසර තගද්යාවි පිළිතවත / සමපත 
ආරියතසසන.-තපද්යාලේගසසඕවිට : ත්මිහිමවේ විදදද්යා 
පදනම,  2012.-පි. 190 ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (170475 NL)
ISBN  978-955-98603-8-9 (390011 NA)

631.584092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

සසපවරසස, තරකෝරි 
හරිත තත උයන මපැද / තරකෝරි සසපවරසස ; 
පරිවරතනය තප්රේමචනද්ර අලේවිසස විසනි.-
තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 363 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (164396 NL)
ISBN  978-955-656-213-2 (386230 NA)

631.81 – ලපකාලහකාර ලයදීම 

රබර සඳහද්යා තපද්යාතහද්යාර.- අගලවතත : ශ ලසිංකද්යා 
රබරපරතයේෂණද්යායතනය, 2011.- පි. 6 ; 
තසම 21.
කබපැ-කද්යාක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169616 NL)

(389104 NA)

632 – ලරයෝග 

සුදු මුලේ තරකෝග පද්යාලනය.- අගලවතත : ශ ලසිංකද්යා 
රබර පරතයේෂණද්යායතනය, 2011.-
පි. 4 ; තසම 21.
කබපැ-කද්යාක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169617 NL)

(389105 NA)

633 – කලෂසත්ර සහ වලැර්විලි ලබයෝග

රබර ආශ්රිත තගද්යාවි කරමද්යානත.- අගලවතත : 
ශ ලසිංකද්යා රබර පරතයේෂණද්යායතනය, 2011.-
පි. 16 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169614 NL)

(389102 NA)

633.18 – වී

තකද්යාසසසනන, චිනතද්යා 
කුඹුර – බත උපදවන තගද්යාතහද්යාර බිම / 
චිනතද්යා තකද්යාසසසනන සහ වසනත වපැත්ලිඅසිංග.- 
තබද්යාරලපැසසගමුව : විසඳුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 20 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 195.00 (170796 NL)
ISBN  978-955-1741-97-6 (390162 NA)

633.18021 – සලංඛදකාලලේඛන
 
ශ ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන 

   තදපද්යාරතතමනතුව 
වී පිළිබඳ සසිංඛදද්යාතලේඛන : 2009 / 2010 
මහ.-තකද්යාළඹ : ජනතලේඛන හද්යා 
සසිංඛදද්යාතලේඛන තදපද්යාරතතමනතුව, 2010.- 
පි. [ii],29 ; තසම 30.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (159715 NL)
ISBN  978-955-577-712-4


ශ ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන 

   තදපද්යාරතතමනතුව 
වී පිළිබඳ සසිංඛදද්යාතලේඛන : 2010 යල.-
තකද්යාළඹ : ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2010.- 
පි. [ii],33 ; තසම 30.
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (164226 NL)

633.72 - ලත්
633.72095493 – ශ ලලංකකාව 

යද්යාපද්යා, හරිසස
ශ ලසිංකද්යාතවේ තත වගද්යාව සහ තමද්යාරවක 
තකකෝරළය / හරිසස යද්යාපද්යා.- වරලේල : කරතකෘ, 
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2012.- පි. 120 ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (171146 NL)
ISBN  978-955-54253-0-8 (390539 NA)

633.8952 – රබර
 
කතෂසත්ර සසන්ථද්යාපනය හද්යා අපරිනත වගද්යා නඩතතු.- 

අගලවතත : ශ ලසිංකද්යා රබර 
පරතයේෂණද්යායතනය, 2011.- 
පි. 16  : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
කබපැ-කද්යාක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169617 NL)

(389105 NA)

කරි කපැල්පීම හද්යා වපැහි ආවරණ භද්යාවිතය.- 
අගලවතත : ශ ලසිංකද්යා රබර 
පරතයේෂණද්යායතනය, 2011.- පි. 16 ; 
තසම 21.
කබපැ-කද්යාක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169613 NL)

(389100 NA)

634 – වපෘකෂලස්තකා, පලතුරු
634.61 – ලපකාලේ 
634.618 – ර්විලශසර්ෂිස්ත වගකා ක්රම 

තපද්යාලේ පපැළ සටුවීම සහ නඩතතුව .- ලුණුවිල : 
ශ ලසිංකද්යා තපද්යාලේ පරතයේෂණ ආයතනය, 
2012 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම 25 .- (උපතදශක
සඟෙරද්යාව ; අසිංක 04)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169982 NL)

634.61891 – ලපකාලහකාර භකාර්විස්තය 

තපද්යාලේ වගද්යාව සඳහද්යා තපද්යාතහද්යාර භද්යාවිතය සහ ඉඩම
තයකෝගදතද්යාවය .- ලුණුවිල : ශ ලසිංකද්යා තපද්යාලේ 
පරතයේෂණ ආයතනය, 2012 .- පි. 34 : චිත්ර ; 
තසම 25 .- (උපතදශක සඟෙරද්යාව ; අසිංක 01)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169971 NL)

634.61995 – පළිලබයෝධ නකාශක

තපද්යාලේ වගද්යාතවේ පළිතබකෝධ හද්යා තරකෝග පද්යාලනය .- 
ලුණුවිල : ශ ලසිංකද්යා තපද්යාලේ පරතයේෂණ 
ආයතනය, 2012 .- පි. 26 : චිත්ර ; තසම 25 .- 
(උපතදශක සඟෙරද්යාව ; අසිංක 03)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169969 NL)

634.9 – වන ර්විදෙදකාව
634.9072 – පරලයේෂණ

වනද්යානතර සුරැකුමට වන විදදද්යා පරතයේෂණ / 
සසිංසසකරණය ආර. එම. ඩ. අලවතුතගද්යාඩ.- 
කුරණසෑගල : වන විදදද්යා පරතයේෂණ 

මධදසසන්ථද්යානය, 2011.- පි. [x],iii ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(166136 NL)
ISBN  978-955-9153-22-1 (387250 NA)

635 – ලගවතු වගකාව 

ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජේ.
විස රසද්යායනවත්ලින තතද්යාර තගවතතක / උපද්යාත්ලි
තජේ. ඩයසස.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.- පි. xiii,280 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (164375 NL)
ISBN  978-955-30-3119-8 (386205 NA)

635.9 – මලේ වගකාව 

තපතරරද්යා, ලත්ලිත 
මලේ වගද්යාව හද්යා උදදද්යාන අලසිංකරණය / ලත්ලිත
තපතරරද්යා.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 144 : චිත්ර ; 
තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (168526 NL)
ISBN  978-955-655-954-5 (388490 NA)

සරිවීර, නීලේ 
මලේ සහ විසතුර පපැළ වගද්යා කරීම / නීලේ 
සරිවීර.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. 154 : චිත්ර ; තසත්මි 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 295.00 (169806 NL)
ISBN  978-955-671-352-7 (389258 NA)

635.9722 – ලබකාන්සකායි 

ආරියතසසන, එච. ඩ. 
තබද්යානසද්යායි සහ සුයිතසක / එච. ඩ. 
ආරියතසසන.- තහකෝමද්යාගම : සතසර 
ගපැෆිකසස (මුද්රණය), 2012.- 
පි. vii,122 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1000.00 (173120 NL)
ISBN  978-955-544-420-8

6 4 0   ගපෘහ හකා පවුලේ කළමනකාකරණය

640.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

ගුණතසසකර, සුරසිංගනී 
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 අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගකෘහ ආරර්ථික විදදද්යාව :
ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර / සුරසිංගනී 
ගුණතසසකර.- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 76 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (171501 NL)
ISBN  978-955-676-163-4

සමරතකකෝන, ඒ. ඩ. 
ගකෘහ ආරර්ථික විදදද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යාමද්යානද 
තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / ඒ. ඩ. 
සමරතකකෝන.- තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර ගයින්ඩ් 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. [146] : තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (171421 NL)
ISBN  978-955-684-171-4 (390973 NA)

641 – ආහකාර පකාන 
641.5 – සූප ශකාසසත්රය
641.50212 – කලෑම වෆ්ට්ලටයෝරු

ආහද්යාර වටතටකෝර 100 ක / සමපද්යාදනය ඩබ. තජේ. 
තජේ. ඒ. උදද්යාරි ප්රියදරශිකද්යා.- දනතකද්යාටුව : 
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 64 ; තසම 21. 
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (169694 NL)
ISBN  978-955-0642-40-3 (389158 NA)

ඩිකමන, ඇනීටද්යා 
ඇනීටද්යා ඩිකමනතග් සූප ශද්යාසසත්රය / ඇනීටද්යා 
ඩිකමන ; සමපද්යාදනය ශද්යානති කද්යාස තවටට්ටි 
විසනි.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2011?].-
පි. 151 : චිත්ර ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(167399 NL)
ISBN  978-955-95186-1-7 (388154 NA)

තතනනතකකෝන, ශිරද්යානි 
පපැරණ පපැණරස කපැවිත්ලි සසෑදීතම දී භද්යාවිතයට 
ගතහපැක ගුරහරකම / ශිරද්යානි 
තතනනතකකෝන.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
පි. 80 : චිත්ර ; තසම 22.- (තගද්යාඩතග් තදශීය
රසකපැවිත්ලි වටතටකෝර ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (166119 NL)
ISBN  978-955-30-2913-3 (387297 NA)

තතනනතකකෝන, ශිරද්යානි
රසකද්යාරක තනද්යාමපැති පපැරණ වසෑසිංජන / ශිරද්යානි
තතනනතකකෝන.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012.- පි. 144 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.- 
(තගද්යාඩතග් තදශීය රසකපැවිත්ලි වටතටකෝර ; 
අසිංක 02)

මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169639 NL)
ISBN  978-955-30-3044-3 (389127 NA)

තතනවර, කවිසිංගද්යා 
ආහද්යාර වටතටකෝර 1000 ක / කවිසිංගද්යා 
තතනවර .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.-පි. 224 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (178297 NL)
ISBN  978-955-29-0060-0 (393978 NA)

තපතරරද්යා, වරණ 
රසන රස : තහළ තබද්යාජුන II / 
වරණ තපතරරද්යා.- කපැළණය : තනතුපබද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (173118 NL)
ISBN  978-955-1855-02-4

මුණසසිංහ, සුනනදද්යා විජයලතද්යා 
අපට ගපැලතපන තදශීය ආහද්යාර / සුනනදද්යා 
විජයලතද්යා මුණසසිංහ .- දනතකද්යාටුව : 
මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .-පි.240 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (177854 NL)
ISBN  978-955-660-690-4 (393720 NA)

රද්යාජපකෂ, ලලද්යා 
ගුණ ප්රකද්යාශ සහිත තදශීය කසෑම වටතටකෝර / 
ලලද්යා රද්යාජපකෂ .- ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 143 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (173634 NL)
ISBN  978-955-0084-64-7

641.595493 – ශ ලලංකකාව

කරණද්යාරතන, සරිලේ
සද්යාමප්රදද්යායික ආහද්යාර : අධදද්යාපන පරතයේෂණ 
නිබනධනය ඇසුරින / සරිලේ කරණද්යාරතන.- 
තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 376 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 560.00 (172822 NL)
ISBN  978-955-683-010-1 (391627 NA)

පලේතලතගදර, ශ්රියද්යාලතද්යා 
ගතම කසෑම වටතටකෝර / ශ්රියද්යාලතද්යා 
පලේතලතගදර.- තකද්යාළඹ : සුසර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.- පි. 128 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (172843 NL)
ISBN  978-955-676-258-7 (391714 NA)
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646 – මලැහුම හකා ඇඳම මලැන්සීම, පුදගල හකා පවුලේ
          ජීර්විස්ත කළමනකාකරණය 
646.2 – මලැහුම ශිලේපය 

උදයසිංගනී, ඊ. ඒ. තකෂිලද්යා
මපැහුම ශිලේපය 10-11 තශසණ සඳහද්යා / ඊ. ඒ. 
තකෂිලද්යා උදයසිංගනී.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 96 : චිත්ර ; තසම 25.

 කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (164491 NL)
ISBN  978-955-655-984-2
See the Author title

646.34 – කකාන්ස්තකා ඇඳම 

සමරසසිංහ, බනදුල 
සසවයසිං රැකයද්යා සහ උපතදසස හද්යා පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යා : 
පත තරද්යාම රහිත කමය ට සද්යාරි හපැටට කපන 
මසන ආකද්යාරය / බනදුල සමරසසිංහ.- 
කපැලණය : සරණ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 28 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර.190.00 (165191 NL)
ISBN  978-955-53278-0-0 (386807 NA)

646.7 – පවුලේ ජීර්විස්ත කළමනකාකරණය
646.72 – රූපලකාවනද

අතුරත්ලිය, මතහසෂස 
ආයුරතවේද රූපලද්යාවනද හද්යා පසිංචකලදද්යාණය / 
මතහසෂස අතුරත්ලිය .- වතතල : කරතකෘ, 2012 .-
පි. xii,172 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1500.00 (174466 NL)
ISBN  978-955-54343-0-0

තතනවර, කවිසිංගද්යා
තසද්යාබද්යා රහසස සමඟින රූපලද්යාවනදය / කවිසිංගද්යා
තතනවර.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 80 : චිත්ර ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (164557 NL)
ISBN  978-955-655-982-8 (386329 NA)

මලේකද්යානති, මසිංජුලද්යා 
රූ තසද්යාඳු රූ : හපැඩ වපැඩ කලද්යාතවේ තසද්යාඳුර 
ඉසවේව / මසිංජුලද්යා මලේකද්යානති .- වරකද්යාතපද්යාල :
තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 143 : 
රූපසටහන ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1000.00 (178969 NL)

ISBN  978-955-0176-11-3 (394543 NA)

646.724 – න්හිසලකසස ර්විලකාසස්තකා 

තකයසස, ජීන
පනසය වසරක කද්යානතද්යා තකද්යාණේඩද්යා 
තමකෝසසතර හද්යා ආභරණ පිළිබඳ වසිංශ කතද්යාව / 
ජීන තකයසස ;පරිවරතනය චිත්රද්යා බණේඩද්යාර 
ගුණතසසකර විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සුතනර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 87 : චිත්ර ; තසම 23
A history of women's hair styles 
1500-1965 කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (176055 NL)
ISBN  978-955-0079-19-3 (393062 NA)

649 – ළමයින් හදෙකා වණ්ඩකා ගලැනීම සහ ගපෘහ 
          පකාලනය
649.7 – වශස්තසක හකා ශරිස්ත පුහුණුව 

බතලද්යාච, ඩග්ලසස 
ධනද්යාතමක කන්ථනතයන ඔතබ දරවද්යාතග් 
ළමද්යාවිය එළිය කරනන / ඩග්ලසස බතලද්යාච සහ
තමරිට තජකෝන ; අනවද්යාදය මසිංගල එසස. 
රද්යාසසිංආරචචි විසනි.- ගතණේමුලේල : නිශද්යානත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 116 ; තසම 21.
The power of positive talk කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (165215 NL)
ISBN  978-955-1755-44-7 (386766 NA)

6 5 0  කළමනකාකරණ ලසසවකා

650.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) විභද්යාගය වද්යානිජද විෂය 
ධද්යාරද්යාව 2011 : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර සහ 
පිළිතුර.- තකද්යාළඹ : අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන 
තදපද්යාරතතමනතුව, 2012.- 
පි. v,138 ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (171118 NL)

(390506 NA)

651 – කකාරයකාල ලසසවකා
651.3 – කකාරයකාල කළමනකාකරණය

අදිකද්යාරි, ඒ. එම. තක. බී. 
කද්යාරයද්යාල කම : සරල වපැඩතපද්යාත / ඒ. එම. 
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තක. බී. අදිකද්යාරි.- කුරණසෑගල : කරතකෘ, 
[2012?].-පි. [xiv],213 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 340.00 (171284 NL)
ISBN  978-955-54404-0-0 (390604 NA)

651.7 - සන්නිලවදෙනය
651.73 – වකාචික සන්නිලවදෙනය 

අසිංතහටට්ටිගම, විමලේසරි
දුරකන්ථනය ඔතබ වදද්යාපද්යාරය දියුණු කරයි / 
විමලේසරි අසිංතහටට්ටිගම.- නිටටඹුව : ජයශ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 51 ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166429 NL)
ISBN  978-955-0758-02-9 (387322 NA)

657 – ගිණුමකරණය
657 – මූලද ගණකකාධිකරණය  

ගිණුමකරණ භද්යාවිතය – (08204).- සසිංතශකෝධිත 
සසිංසසකරණය .- තකද්යාළඹ : ශ ලසිංකද්යා වරලත 
ගණකද්යාධිකරණ ආයතනය,2011 .- 
පි. [428] ; තසම 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(175910 NL)
ISBN  978-955-9118-26-8 (392749 NA)

ගුණතිලක, චනදන
ගිණුමකරණ සසිංකලේප, මූලධරම හද්යා 
ජද්යාතදනතර මූලද වද්යාරතද්යාකරණතයේ 
අද්භිතයකෝග /තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 120 ; තසම. 22 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178828 NL)
ISBN  978-955-30-3668-1 (394213 NA)

ජයලත, චනදන 
ගිණුමකරණය හද්යා එහි පරිසරය / චනදන 
ජයලත.- [තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.], [2011?].-
පි. 49 ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166791 NL)

(387929 NA)

වීරසසිංහ, ප්රදීප නීලේ 
උසසස තපළ සඳහද්යා ගිණුමකරණය / ප්රදීප නීලේ
වීරසසිංහ.- රතමලද්යාන : තුසත තපද්යාතහල, 
2012.

4 තකද්යා. .- පි. 432 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (170260 NL)
ISBN  978-955-1419-45-5 (389804 NA)

657.07 – අධදකාපනය 

ඌරද්යාතපද්යාල, නනදතසසන 
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) ගිණුමකරණය : 1 
වන ප්රශසන පත්රය සඳහද්යා / නනදතසසන 
ඌරද්යාතපද්යාල.- සසිංතශකෝධිත 3 වන මුද්රණය.- 

තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. vii,734 ; තසම 25.
1 වන මුද්රණය 2004.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (170969 NL)
ISBN  955-569-600-4 (390350 NA)

ඌරද්යාතපද්යාල, නනදතසසන 
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) ගිණුමකරණය – 
2 : 1 වන ප්රශසන පත්රය සඳහද්යා / නනදතසසන 
ඌරද්යාතපද්යාල.- සසිංතශකෝධිත 3 වන මුද්රණය.- 
තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 644 ; තසම 28.
1 වන මුද්රණය 2005.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (170971 NL)
ISBN  955-569-685-3 (390352 NA)

657.076– ප්රශසලනයෝත්ස්තර

අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණය 
අධදයනය 2011.- මහරගම : සතර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 150 ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168636 NL)

(388503 NA)

657.3 – මූලද ප්රකකාශන 
657.301 – නදකාය 

ගුණතිලක, චනදන
මූලද වද්යාරතද්යාකරණතයේ මූත්ලික සදධද්යානත / 
චනදන ගුණතිලක.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 115 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (173362 NL)
ISBN  978-955-671-500-2

657.42 – පිරිවලැය ගණකකාධිකරණය

ඌරද්යාතපද්යාල, නනදතසසන 
පිරිවපැය හද්යා කළමනද්යාකරණ ගිණුමකරණය : 
1 තකද්යාටස / නනදතසසන ඌරද්යාතපද්යාල.- 
තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 535 ; තසම 23.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 560.00 (170970 NL)
ISBN  978-955-683-004-0 (390351 NA)

657.92 – හවුලේ වදකාපකාර ගිණුම 

ඉතලේතපරම, ඩ. එච. 
හවුලේ වදද්යාපද්යාර ගිණුමකරණය / ඩ. එච. 
ඉතලේතපරම.- බතතරමුලේල : සමර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 136 ; තසම 21.
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මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (163452 NL)
ISBN  978-955-1131-78-0

658 – කළමනකාකරණය 

අමරතසසන, සුදත මසිංජුල 
සසිංකද්යාරය කළමනද්යාකරණය / සුදත මසිංජුල 
අමරතසසන.- මරඳගහමුල : කරතකෘ, 2012.- 
පි. [xv],457 ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 990.00 (172862 NL)
ISBN  978-955-97054-3-7 (391735 NA)

දසනද්යායක, එලේ. බී.
විශිෂසට කළමනද්යාකරණ උපද්යාය මද්යාරග /එලේ. 
බී. දසනද්යායක .- තකද්යාළඹ : සමූපකද්යාර 
සසිංවරධන තදපද්යාරතතමනතුව, 2011 .- 
පි. 193 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173412 NL)
ISBN  978-955-0698-00-4

658 – වදකාපකාර අධදයනය

බණේඩද්යාරනද්යායක, ජගත 
උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය / ජගත 
බණේඩද්යාරනද්යායක.- මහරගම : තරසිංජි ප්රිනටරසස 
(මුද්රණය), 2012.

1 තකද්යා. .- පි. 414 ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 700.00 (169503 NL)
ISBN  978-955-96178-3-4 (389028 NA)

658.001 – නදකාය

මදදුමතග්, ආනනද
උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය : නදද්යාය හද්යා 
භද්යාවිතය 13 තශසණය ii තකද්යාටස / ආනනද 
මදදුමතග් .- මද්යාවරල : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. vi,354 : චිත්ර ; තසම 24
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 675.00 (176057 NL)
ISBN  978-955-53734-2-5 (393064 NA)

658.15 – මූලද කළමනකාකරණය
658.154 – ප්රකාගේධන අයවලැය 

රසිංජනී, ආර. ල්පී. චිත්රද්යා 
ප්රද්යාග්ධනතයේ පිරිවපැය හද්යා ප්රද්යාග්ධන 
අයවපැයකරණය / ආර. ල්පී. චිත්රද්යා රසිංජනී.- 

[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.- 
පි. [viii],93 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166038 NL)
ISBN  978-955-96681-2-1 (387215 NA)

658.3 – මකානව සමපත් කළමනකාකරණය
658.314 – ඵලදෙකායීස්තකාවය 

කද්යාරියපතපරම, ලසනත
ඵලදද්යායිතද්යාව සහ ඵලදද්යායිතද්යා වරධනය සඳහද්යා 
වන ශිලේපකම / ලසනත කද්යාරියපතපරම .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 208 : 
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (177724 NL)
ISBN  978-955-30-3580-6 (393527 NA)

658.404 – වදකාපපෘති කළමනකාකරණය 

වීරරතන, තක. දුත්මිනද 
වදද්යාපකෘති කළමනද්යාකරණය / තක. දුත්මිනද
වීරරතන .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. 309 ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 700.00 (179042 NL)
ISBN  978-955-54824-0-0 (394724 NA)

658.45 – සන්නිලවදෙනය
658.452 – වකාචික සන්නි ලවදෙනය

හිනන්ඩ්ත්ලි, ට්ටිම
සද්යාරන්ථක තදශකයකු වනන / ට්ටිම හිනන්ඩ්ත්ලි ; 
පරිවරතනය මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ රද්යාසසිංආරචචි 
විසනි.- ගතණේමුලේල : නිශද්යානත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2011.- පි. 94 ; තසම 21.
Marking presentations කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (165217 NL)
ISBN  978-955-1755-46-1 (386768 NA)

658.785 – ගබණ්ඩකා කළමනකාකරණය 

විතජේසසිංහ, ජයනත 
ගබඩද්යා කළමනද්යාකරණතයේ තසද්යාඳුර 
ආමනත්රණය / ජයනත විතජේසසිංහ.- කඩවත : 
කරතකෘ, 2012.- පි. xxii,198 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 525.00 (169143 NL)
ISBN  978-955-54174-0-2 (388956 NA)

659 – ප්රශකාරණය සහ මහජන සමබන්ධස්තකා
659.1 – ප්රශකාරණය

සුරවීර, නයනද්යා
මද්යාධද ආචද්යාර ධරම, මහජන සමබනධතද්යා සහ 
ප්රචද්යාරණය / නයනද්යා සුරවීර .- නතග්තගද්යාඩ : 
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නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 270 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178148 NL)
ISBN  978-955-1229-65-8 (393934 NA)
අ. වි. 175

659.132 – මුද්රිස්ත මකාධද ප්රශකාරණය

ගුණතසසකර, උදිත ගයද්යාෂද්යාන
අතලවිකරණ සනනිතවේදනය / උදිත 
ගයද්යාෂද්යාන ගුණතසසකර.- වපැත්ලිතවේරිය : සඳකඩ 
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 128 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168780 NL)
ISBN  978-955-0478-19-4 (388620 NA)

6 6 0  කරමකාන්ස්ත රසකායනය ර්විදෙදකාව

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර
කරමද්යානත රසද්යායනය : අ. තපද්යා. ස. උසසස 
තපළ විසඳූ ගපැටළු සහ අභදද්යාස සහිතය / 
තහසමචනද්ර බසසනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 156 : චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (177501 NL)
ISBN  978-955-30-3697-1 (393484 NA)

6 6 0  රසකායනික ඉලංජිලන්රු ර්විදෙදකාව

664 – ආහකාර ස්තකාකෂණය
664.8 – පළතුරු හකා එළවළු
664.80461 – ලපකාලේ 

තපද්යාලේ ආශ්රිත නිෂසපද්යාදන .- ලුණුවිල : 
තපද්යාලේ පරතයේෂණ ආයතනය, 2012 .- 
පි. 18 : චිත්ර ; තසම 25.-(උපතදශක සඟෙරද්යාව ;
අසිංක 2)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169970 NL)

665 – කකාරමික ලස්තලේ ඉටි හකා වකායු වරග
665.776 – ජීව වකායු
665.77601 – නදකාය 

විතජේතුසිංග, එසස. 
ජීවවද්යායු තද්යාකෂණය : සදධද්යානත සහ 

භද්යාවිතය /එසස. විතජේතුසිංග.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්,2011.- පි. xx,248 : චිත්ර ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (164378 NL)
ISBN  978-955-30-2742-9 (386208 NA)

7 0 0  කලකා ශිලේප

700.92 – කලකාකරුලවයෝ 

තපතරරද්යා, රතනශීලද්යා 
ටවර තහකෝලේ සුපිරි තර / රතනශීලද්යා 
තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 374 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 950.00 (164387 NL)
ISBN  978-955-30-3318-5 (386217 NA)

තහසවද්යාවිසසස, තිසසස
තලද්යාව සුපතල සතතර / තිසසස තහසවද්යාවිසසස.-
මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 66 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (166043 NL)
ISBN  978-955-0171-38-5 (387306 NA)

703 – ර්විශසවලකයෝෂ

මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන 
ශ ලසිංකද්යාතවේ චිත්ර හද්යා මූරති කලද්යා 
විශසවතකකෝෂය –1:අසිං කපැටයම - තනළුම මල / 
ත්මිලේටන මදදුමද්යාතග් .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 232 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (175833 NL)
ISBN  978-955-30-3273-2 (392590 NA)

මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන 
ශ ලසිංකද්යාතවේ චිත්ර හද්යා මූරති කලද්යා 
විශසවතකකෝෂය – 2 : පසිංචගුත්ලික තමකෝසසතරය – 
හිඳගල විහද්යාරය / ත්මිලේටන මදදුමද්යාතග් .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 248 ; 
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (175835 NL)
ISBN  978-955-30-3388-8 (392592 NA)

704 – ර්විලශසෂ මකාස්තපෘකකා 

ඉලයපආරචචි, එරික
කලද්යාව සහ කතිකද්යාව / එරික ඉලයපආරචචි .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 72 ; 
තසම. 21
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මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (177511 NL)
ISBN  978-955-30-3462-5 (393494 NA)

නයනජිත කුමද්යාර, නවන 
නව මඟෙක සසිංකන්ථන / නවන නයනජිත 
කුමද්යාර.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 251 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (164830 NL)
ISBN  978-955-671-466-1 (386609 NA)

704.9482 – ක්රිසසතියකානි කලකාව

ජයතුසිංග, මසිංගත්ලිකද්යා 
අපරදිග කලද්යාව / මසිංගත්ලිකද්යා ජයතුසිංග .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 229 : 
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (178815 NL)
ISBN  978-955-30-3095-5 (394200 NA)

7 2 0  ගපෘහ නිරමකාණ ශිලේපය

720.95493 – ශ ලලංකකාව 

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච. 
අතීතතයේ නිරත්මිත තගවලේ තදද්යාරවලේ හද්යා 
තගද්යාඩනපැගිත්ලි / එලේ. එසස. එච. චනද්රතසකෝම.- 
තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 40 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (173045 NL)
ISBN  978-955-676-268-6 (391973 NA)

7 3 0  ප්රතිමකා ශිලේපය හකා කලැටයම කලකාව 

730.95 – ලබපෞදධ ප්රතිමකා ශිලේපය 

උපරතන හිත්මි, වීරතපද්යාකුතණේ 
මූරතිතයන මූරතිමත බුදධ / වීරතපද්යාකුතණේ 
උපරතන හිත්මි.- තකද්යාළඹ : සූරිය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2011.- පි. 147 ; තසම 23.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (164427 NL)
ISBN  978-955-656-174-6 (386258 NA)

730.954 – දෙකුණු ආසයකාව 

මඤසජුශභද්යාෂිත චිත්රකරමශද්යාසසත්රය / පරිවරතනය 
ජමබුගහපිට්ටිතයේ ධමමද්යාතලකෝක හිත්මි.-තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2012.- පි. 226 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (170384 NL)

ISBN  978-955-570-669-8 (390017 NA)

730.95493 – ශ ලලංකකාව

අතබවිකම, රසිංජිත ඇලේ.
තසලේකමලකර / රසිංජිත ඇලේ. අතබවිකම .-
තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.- 
පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (178035 NL)
ISBN  978-955-661-502-9 (393751NA)

අරසිංගල, රතනසරි 
ශ ලද්යාසිංතකය සද්යාහිතද කලද්යා උරමය / 
රතනසරි අරසිංගල සහ සරිනිමලේ ලකදුසසිංහ .- 
තකද්යාළඹ :ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 111 : 
චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (178845 NL)
ISBN  978-955-30-2943-0 (394229 NA)
අ. වි. 891.48 

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච. 
ආදි  කද්යාලතයේ අතප දද්යාගපැබ / එලේ. එසස. එච. 
චනද්රතසකෝම.- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 40 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (173049 NL)
ISBN  978-955-676-264-8 (391977 NA)

ධමමද්යාතලකෝක හිත්මි, ජමබුගහපිට්ටිතයේ
ශ ලද්යාසිංතකය ප්රතිමද්යාකරණ සමප්රදද්යායය : 
චිත්රකරම ශද්යාසසත්රය හද්යා ශද්යාරිපුත්රය ඇසුරින 
ප්රතිමද්යාකරණ තද්යාකෂණය පිළිබඳව තකතරන 
විමසුමක / ජමබුගහපිට්ටිතයේ ධමමද්යාතලකෝක 
හිත්මි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. xiv,240 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (171150 NL)
ISBN  978-955-30-2937-9 (390544 NA)

තප්රේමද්යානනද, තසද්යාලමන 
තහළ කලද්යා වත / තසද්යාලමන තප්රේමද්යානනද.-
ඇහපැළියතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012 .- පි. 360 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (172081 NL)
ISBN  978-955-99912-4-3 (391128 NA)

මධුසසිංක, ස. එන. රජිත 
ශ ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජකීය ප්රතිමද්යා / ස. එන. රජිත
මධුසසිංක.- හකමන : කරතකෘ, 2010.-
පි. [viii],74 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(170354 NL)
ISBN  978-955-530-98-06

තහසවතග්, රසිංජිත
විසසත්මිත අතීත උරමයන / රසිංජිත තහසවතග් .-
තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 432 : චිත්ර ; තසම. 22
විසසත්මිත අතීත උරමයන පිළිබඳ පිනන්තූර 
පත්රිකද්යාවක සහිතය
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මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (174200 NL)
ISBN  978-955-676-165-8

736 – කලැටයම කලකාව 
736.5 –ලසලේලිපි

චනදවිමල හිත්මි, කලුනදසෑතවේ 
ශ ලද්යාසිංතකය සසිංසසකකෘත අද්භිතලේඛන හද්යා 
සමකද්යාලන සමද්යාජය / කලුනදසෑතවේ චනදවිමල 
හිත්මි .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 212 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00        (178982 NL)
ISBN 955-553-725-4           (394555 NA)

ප්රියසිංක, තබනිලේ 
ලකදිව පපැරණ තසලේත්ලිපිවල බහුලව හමුවන 
තමතතක තනද්යාවිසඳුණු වදන තදකක : වහරල
සහ මතතර මජිබක නව සද්යාධක ඇසුතරන /
තබනිලේ ප්රියසිංක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00      (178364 NL)
ISBN  978-955-30-3661-2 (394181 NA)

737 – නකානක ර්විදෙදකාව
737.4 - කකාස
737.495493 – ශ ලලංකකාව 

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච. 
අතීතතයේ භද්යාවිතද්යා කළ කද්යාස හද්යා මුදලේ / 
එලේ. එසස. එච. චනද්රතසකෝම.- තකද්යාළඹ : සුසර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 40 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (173046 NL)
ISBN  978-955-676-267-9 (391974 NA)

7 4 0  ඇඳීම සහ සලැරසලි කලකාව 

741 – චිත්ර ශිලේපය 

සමරනද්යායක, ඒ. ඩබත්ලිවේ. සුජිත
චිත්ර කලද්යාව : තකට්ටි සටහන අ. තපද්යා. ස. සද්යා. 
තපළ නව විෂය නිරතදශය සඳහද්යා / ඒ. 
ඩබත්ලිවේ. සුජිත සමරනද්යායක .- අලවේව : 
කරතකෘ, 2012 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (178906 NL)

(394280 NA)
741.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

චිත්ර කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර.- තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර 
ගයින්ඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 152 : චිත්ර ; 
තසම 28.

මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (169929 NL)
ISBN  978-955-664-173-8 (389497 NA)

ද සලේවද්යා, ඒ. එම. නිශද්යාන
චිත්ර කලද්යාව ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / ඒ. 
එම. නිශද්යාන ද සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 76 : චිත්ර ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (173151 NL)
ISBN  978-955-661-507-4 (392091 NA)

තපතරරද්යා, ටී. විනසන
චිත්ර : සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ හද්යා පසුගිය 
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / ටී. විනසන තපතරරද්යා.-
සසිංතශකෝධිත පසසවන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : 
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2012.- 
පි. 91 : චිත්ර ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170036 NL)
ISBN  978-955-21-1919-4 (389578 NA)

තවේහපැලේල, සකුනතලද්යා
 අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) චිත්ර කලද්යාව : ප්රශසන 

පත්ර හද්යා පිළිතුර / සකුනතලද්යා තවේහපැලේල.- 
තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 84 : චිත්ර ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (171507 NL)
ISBN  978-955-676-157-3

741.095493 – ශ ලලංකකාව 

බණේඩද්යාර, ඩබත්ලිවේ. එම. ල්පී. සුදරශන 
ශ ලද්යාසිංතකය ශද්යාසසත්රද්යාලය චිත්ර  කලද්යාව / ඩබත්ලිවේ.
එම. ල්පී. සුදරශන බණේඩද්යාර .- වරකද්යාතපද්යාල : 
ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 144 : චිත්ර ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (178973 NL)
ISBN  955-553-706-3 (394547 NA)

741.5 – චිත්ර කස්තකා 

කවිරතන, සරත 
රන මකරද්යා / සරත කවිරතන.- මරිගම : 
නිමනසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 20 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (164511 NL)
ISBN  978-955-52850-1-8

තපතරරද්යා, තමද්යාරීන
තසද්යාලේදර කසෑලේල / තමද්යාරීන තපතරරද්යා ; චිත්ර 
බනධුල හරිශසචනද්ර විසනි .- තකද්යාළඹ : 
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. [171] : 
චිත්ර ; තසම 30
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (173721 NL)
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ISBN  978-955-667-133-9

රතනද්යායක, ජනක
සුදු කළු අසසසතයකෝ / ජනක රතනද්යායක.- 
තකද්යාළඹ : නිරමල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 48 : චිත්ර ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164784 NL)
ISBN  978-955-9377-41-2 (386557 NA)

විතජේවරධන, අනර
වීතරකෝ / අනර විතජේවරධන.- මරිගම : 
නිමනසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. [ii],46 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166838 NL)
ISBN  978-955-0827-04-6 (387319 NA)

සරිවරධන, තදනගම 
දඟෙවපැඩ කලද්යාට කමක නසෑ කපැත වපැඩ කරනන
එපද්යා! / තදනගම සරිවරධන.- තකද්යාළඹ :
තලේකහවුසස, [2012?].- පි. 4 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-කද්යාතබකෝක:  ර. 100.00 (169927 NL)
ISBN  978-955-552-131-4 (389526 NA)

සරිවරධන, තදනගම
දුපපත දරවනතග් ත්මිතුරද්යා / තදනගම 
සරිවරධන.- තකද්යාළඹ : සමද්යාසහිත එකසත 
ප්රවකෘතති පත්ර සමද්යාගම, [2011?].- 
පි. [9] : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (166492 NL)
ISBN  978-955-9034-69-8 (387845 NA)

හරිසසචනද්ර, බනධුල 
තදවසසත්මිතද්යා / බනධුල හරිසසචනද්ර.- මරිගම :
නිමනසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. [ii],69 : චිත්ර ; තසම 18x30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166127 NL)
ISBN  978-955-0827-00-8 (387276 NA)

741.5 – කකාටූන්

තහසවද්යාවිසසස, තිසසස 
තදසස විතදසස කද්යාටුන විතති / තිසසස 
තහසවද්යාවිසසස.- මරිගම : ආශිරවද්යාද 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 87 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (166129 NL)
ISBN  978-955-0171-70-5 (387278 NA)

743 – ර්විෂයය අනුව ඇඳීම
743.934 – ශකාක 

සුසනත, අජිත 
තුරත්ලියපත සතුවම කලද්යාව / අජිත සුසනත.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 

පි. 56 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166768 NL)
ISBN  978-955-30-3280-5 (387850 NA)

745 – සලැරසලි

දිගනතවල, තිලකරතන 
තමකෝසසතර කලද්යාව / තිලකරතන දිගනතවල .-
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 168 : චිත්ර ; තසම 22
කබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (175883 NL)
ISBN  978-955-29-0062-4 (392653 NA)

ප්රනද්යානදු, ල්පී. තජේ. 
සසිංහල අකුර තමකෝසසතර : කණෂසෂ්ඨ-තජදෂසෂ්ඨ-
අවසද්යාන සහ ගුර විභද්යාගවලට සූදද්යානමවන 
ශිෂදයනතග් ප්රතයකෝජනය සඳහද්යායි /  ල්පී. තජේ. 
ප්රනද්යානදු .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 72 ; තසම 21
1 වන මුද්රණය 1941.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (175607 NL)
ISBN  978-955-30-3702-2 (392574 NA)

746 – ලරදි පිළි අත්කම 
746.4 – මලැහුම ලමයෝසසස්තර
746.434 - ලරන්දෙ
746.434041 – ලමයෝසසස්තර

රූපසසිංහ, තප්රේමද්යා සුරවීර
තරනද තගද්යාතනන : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ 
සසුන සඳහද්යා / තප්රේමද්යා සුරවීර රූපසසිංහ .- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- 
පි. 56 : රූපසටහන ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (173720 NL)
ISBN  978-955-667-131-5

746.6 – මුද්රණය, වරණකාලලේප, ණ්ඩයිකිරීම

තපදුරතහසවද්යා, නිලසිංජනී
සද්යාරි වපැඩ දමමු / නිලසිංජනී තපදුරතහසවද්යා.-
කඩවත : ල්පී. ඩ. එසස. ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 24 ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (165197 NL)
ISBN  978-955-53118-2-3 (386813 NA)

746.94 – තිර ලරදි 

තපදුරතහසවද්යා, නිලසිංජනී
තිර තරදි කලද්යාව : කරටන / නිලසිංජනී 
තපදුරතහසවද්යා.- කඩවත : ල්පී. ඩ. එසස. 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 27 ; තසම 31.
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කබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (165196 NL)
ISBN  978-955-53118-3-0 (386812 NA)

7 5 0  සතුවම කලකාව

751 – ශිලේපීය ක්රම සහ ර්විධි 
751.73 – බතු සතුවම
751.73095493 – ශ ලලංකකාව 

බණේඩද්යාර, ඩබත්ලිවේ. එම. ල්පී. සුදරශන 
විසවන සයවතසස ශ ලද්යාසිංතකය විහද්යාර 
බිතුසතුවම කලද්යාව / ඩබත්ලිවේ. එම. ල්පී. සුදරශන
බණේඩද්යාර .-තකද්යාළඹ : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 260 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (178974 NL)
ISBN  955-553-707-0 (394548 NA)

7 7 0  චකායකාරූප ශිලේපය

ගුණතසසකර, උදිත ගයද්යාෂද්යාන
ශ ලද්යාසිංතකය ඡද්යායද්යාරූප වසිංශය / උදිත 
ගයද්යාෂද්යාන ගුණතසසකර.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 264 ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1500.00 (169419 NL)
ISBN  978-955-671-314-5 (389015 NA)

7  7  0  සලංඛදකාලංක චකායකාරූපකරණය 

හසෑතගද්යාඩ, ලද්යාලේ 
ඩිජිටලේ තෆකෝතටකෝගපැෆි / ලද්යාලේ හසෑතගද්යාඩ.- 
[තපැ. තනද්යා.] : හසෑතගද්යාඩ තසසයද්යා ශිලේප 
නිතකතනය, 2012.- 
පි. x,196 : චිත්ර ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(167370 NL)

(388165 NA)
See the Author title

777 – සනමකාකරණය 

මුනිනද්රදද්යාස, තුසත
රූපවද්යාහිනී කපැමරද්යාකරණය – 1 / තුසත
මුනිනද්රදද්යාස.- පනනිපිට්ටිය : Z තවද්යාලේෆස 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. [viii],106 : රූපසටහන ; තසම 29.

මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (171459 NL)
ISBN  978-955-53238-0-2

777.01 – නදකාය 

තපතරරද්යා, කීරති ශ
සනමද්යාකරණය - 1 : සනමද්යාකරණතයේ 
නදද්යායද්යාතමක තතද්යාරතුර / කීරති ශ තපතරරද්යා.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 128 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170317 NL)
ISBN  978-955-30-2574-6 (389903 NA)

7 8 0   සලංර්ගීස්තය

780.7 - අධදකාපනය

ජයලත, ජද්යානක බණේඩද්යාර
සසිංගීතය : 9 තශසණය / ජද්යානක බණේඩද්යාර 
ජයලත.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 200 ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක :  ර.300.00 (NL 164558)
ISBN   978-955-655-985-9 (NA 386330)

780.721 – සලංර්ගීස්ත ර්විදෙදකාව 

තසද්යායිසද්යා, තප්රේමරතන
සසිංගීතය විදදද්යාවක ද? /තප්රේමරතන තසද්යායිසද්යා .-
කරඳන : සුදරශන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 100 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (175582 NL)
ISBN  978-955-1611-02-6 (392529 NA)

780.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

රතනද්යායක, තසකෝනියද්යා දීපති 
තපරදිග සසිංගීතය : ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර / තසකෝනියද්යා දීපති රතනද්යායක.- 
සසිංතශකෝධිත තුනවන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන,2012.-පි. 110 ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170037 NL)
ISBN  978-955-21-1930-9 (389579 NA)

780.92 – සලංර්ගීස්තඥලයයෝ 

නනදසරි, සනත 
අමරණීය භද්යාරතීය සසිංගීතතවේදිතයකෝ / සනත 
නනදසරි.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2011.- පි. [xvi],227 ; 
තසම 22.
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මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (164838 NL)
ISBN  978-955-671-483-8 (386617 NA)

780.95487 – කරණකාටක සලංර්ගීස්තය

නිශසශසිංක, කරණද්යාටක 
කරණද්යාටක සසිංගීත ප්රතවේශය / කරණද්යාටක 
නිශසශසිංක.- [තපැ. තනද්යා.] : ආර. ඇම. 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. xiv,181 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 425.00 (172590 NL)
ISBN  978-955-52398-0-6 (391567 NA)

781 – මූලධරම හකා වරග
781.5 – සලංර්ගීස්ත වරග

ශදද්යාමල, සුරසිංජි
උතතර භද්යාරතීය සසිංගීතය සහ ශද්යාසසනය ගද්යායන
වශල / සුරසිංජි ශදද්යාමල.- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 166 ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 270.00 (164824 NL)
ISBN  978-955-671-483-8 (386603 NA)

782 – සසවර සලංර්ගීස්තය

නනදසරි, සනත 
රද්යාගද්යාලසිංකද්යාරය / සනත නනදසරි.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 356 ; තසම 22.
සසිංගීත විශද්යාරදය දකවද්යා ගද්යායන පිළිබඳ 
ප්රද්යාතයකෝගික අධදයනය.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (164834 NL)
ISBN  978-955-671-482-1 (386613 NA)

782.0092 – ගකායකලයයෝ 

වඩුතග්, අරනසසට 
හදවත රතතරන : අමරනීය තජකෝති 2 / 
අරනසසට වඩුතග්.- මහරගම : කරතකෘ, 2012.-
පි. 248 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 420.00 (173137 NL)
ISBN  978-955-8797-17-4 (392010 NA)

782.25 – ආගමික ර්ගීස්ත

අලගලේල, ඒ. ජී. ස. 
සසිංසද්යාර වනදනද්යා : කද්යාවද ගීත සසිංගහය / 
ඒ. ජී. ස. අලගලේල.- පිත්ලියනදල : කරතකෘ, 
2011.- පි. 136 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (169763 NL)

ISBN  978-955-53923-0-3 (389239 NA)

උතුම සමබුදු සද්යාසතන සදහම ගීතද්යාවල / 
සමපද්යාදනය ත්මිලේටන මලවි ආරචචි.- 
ගතණේමුලේල : උදය තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. [xii],196 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166828 NL)
ISBN  978-955-1866-75-4 (388035 NA)

බුදධද්යාද්භිවනදනද්යා / සසිංසසකරණය නිවේටන 
ගුණතසසකර සහ ත්මිලේටන මලවි ආරචචි.- 
ගතණේමුලේල : උදය තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 144 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (166827 NL)
ISBN  978-955-1866-74-7 (388034 NA)

හරිශසචනද්ර, ඩ. වී. තජේ.
ජද්යාතක ගීත සසිංගහය : පළමු වීසතිය / 
ඩ. වී. තජේ. හරිශසචනද්ර .- තකද්යාළඹ : විජිත 
යද්යාපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. xxvi,122 : 
චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1000.00 (178046 NL)
ISBN  978-955-665-173-7 (393785 NA)

782.292 – වලැලපුම ර්ගීස්ත

දසනද්යායක, අතසසල
තහළ කතුන වපැලපුම ගීත සද්යාහිතදය  / අතසසල 
දසනද්යායක.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.-පි. 120 ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (165019 NL)
ISBN  978-955-30-3329-1 (386713 NA)

782.294 – පසන් ර්ගී 

තගද්යානසද්යාලේතවේසස පියතුමද්යා, ජද්යාතකද්යාතම 
ආදි වින බිඳ හරින ගර ජද්යාතකකෝතම 
තගද්යානසද්යාලේතවේසස පියතුමන විසන රචිත 
ගීතිකද්යා එකතුතවේ සසවර ප්රසසන්ථද්යාර / ජද්යාතකද්යාතම 
තගද්යානසද්යාලේතවේසස පියතුමද්යා ; සසිංසසකරණය 
සසලේ තජකෝයි තපතරරද්යා පියතුමද්යා විසනි.-
රද්යාගම : පුබුදු මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), 2008 .- 
පි. [iii],33 ; තසම 30
මපැබපැ-තබකෝක:ර. 200.00         (178959 NL)

          (394513 NA)

තපතරරද්යා පියතුමද්යා, තබනසරි 
තසතනහතසස ගීතය / තබනසරි තපතරරද්යා 
පියතුමද්යා .- රද්යාගම : පුබුදු මුද්රණද්යාලය 
(මුද්රණය),2011 .- පි. 47 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 50.00 (178925 NL)

(394444 NA)
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782.324 – දිවද ර්ගීතිකකා 

අද්භිවකෘදධි ආතලේපය දද්යානය කරීතම දිවද යද්යාගය .-
රද්යාගම : පුබුදු මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), 2012 .-
පි. 14 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (178923 NL)

(394442 NA)

782.42 – ර්ගීස්ත 

අතබවිකම, මද්යාතතලේ ආනනද 
මලේ වපැසසසක : තග්ය කද්යාවද සසිංගහය / 
මද්යාතතලේ ආනනද අතබවිකම.- මද්යාතතලේ : 
කරතකෘ,2012.- පි. xii,72 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170808 NL)
ISBN  978-955-99976-4-1 (390177 NA)

අමරද්යාවතී, රසිංජි 
උපුලේ විලක තසස / රසිංජි අමරද්යාවතී.-
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.- පි. 56 ; 
තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168931 NL)
ISBN  978-955-51546-3-5

ආවද්යාට තිබුණත : නිමලේ ගුණතසසකර ගපැයූ ගී / 
සසිංසසකරණය ලත්ලිත ප්රියසිංකර .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 120 : චිත්ර ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178825 NL)
ISBN  978-955-30-3591-2 (394210 NA)

කසිංකද්යානමතග්, ලලද්යාරතන 
සඳවත (ගී පදමද්යාලද්යා) / ලලද්යාරතන 
කසිංකද්යානමතග්.- මහරගම : කරතකෘ, 2012.-
පි. 78 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172960 NL)
ISBN  978-955-95496-5-9 (391920 NA)

ජයසසිංහ, චනද්රරතන
ගුර ගීතය / චනද්රරතන ජයසසිංහ.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 80 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166118 NL)
ISBN  978-955-30-3373-4 (387296 NA)

තජකෝතියරතන, ජයනත ග.
සලේ මලේ පිපිලද්යා : ගී පද සරණය / ජයනත ග.
තජකෝතියරතන .- මහනවර : කරතකෘ, 2012 .-
පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (179137 NL)
ISBN  978-955-51795-3-9 (394871 NA)

තදවද්යා, ලකී 
සතුවිත්ලි / ලකී තදවද්යා.- තමද්යාරටුව : තක. ස. 
ප්රිනටරසස, [2012?].- පි. [44] : තසම 22.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (170463 NL)

(389987 NA)

නද්යානද්යායකකද්යාරවසම, බනධුල 
සනද්යාතතද්යාටක : තග්ය පද රචනද්යා / බනධුල 
නද්යානද්යායකකද්යාරවසම .- 2 වන මුද්රණය .-
බතතරමුලේල : විනදු ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 142 ; තසම 22
1 වන මුද්රණය 2003.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (175895 NL)
ISBN  978-955-4549-00-5 (392670 NA)

ප්රියසිංක, තබනිලේ
වන තුර වියතන /තබනිලේ ප්රියසිංක.-තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්,2011.-පි.58 ;තසම 19.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (165284 NL)
ISBN  978-955-30-3358-1 (386831 NA)

මත විතරකෝධී ආධුනික ගී ශතකය / සසිංසසකරණය 
එම. ඒ. එම. දමයනති.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 128 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171182 NL)
ISBN  978-955-30-3525-7 (390577 NA)
අ. වි. 362.29

රතනද්යායක, මඩවල එසස. 
ගීත ප්රබනධ / මඩවල එසස. රතනද්යායක.- 2 
වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 
2011.-පි. 118 ; තසම 21. 
1 වන මුද්රණය 1977.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166413 NL)
ISBN  978-955-677-096-4 (387422 NA)

විතජේසසිංහ, රතන ශ 
නිකණ වපැසසස : තග්ය පද සරණය / රතන ශ 
විතජේසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] : ප්රබුදධ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 136 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (179013 NL)
ISBN  978-955-0600-25-0 (394679 NA)

වීරසසිංහ, සමන චනද්රනද්යාත
සඳුනි / සමන චනද්රනද්යාත වීරසසිංහ.- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2011.- පි. 158 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (164867 NL)
ISBN  978-955-0256-11-2 (386540 NA)

සරිරසිංග, අතසසල 
හදවිලට සඳවතුර / අතසසල සරිරසිංග.- 
ගතණේමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. vi,108 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (165212 NL)
ISBN  978-955-51076-2-4 (386763 NA)
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782.42 – ර්ගීස්ත 

මද්යානවඩු, තමධද්යා දරශනී 
සත අහතසස තග්ය පද සරණය / තමධද්යා දරශනී
මද්යානවඩු.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. xviii,62 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169633 NL)
ISBN  978-955-30-3423-6 (389121 NA)

                                                                        
සුනිල විල : සුනිලේ එදිරිසසිංහ ගීතද්යාවතලකෝකනය / 

සසිංසසකරණය පුෂසකර වනනිආරචචි.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. lviii,541 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 850.00 (169824 NL)
ISBN  978-955-671-543-9 (389276 NA)

782.42 – ර්ගීස්ත. ර්විශකාර

තසතනවිරතන, බණේඩද්යාර
බිඟුරැවේ තසද්යායද්යා ගිය පියද්යාසර වරණ / 
බණේඩද්යාර තසතනවිරතන.- පනනිපිට්ටිය : 
සසිංසද්යාතර අපි ත්මිත්ර සමද්යාගම, 2012.- පි. 175 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168820 NL)

(388766 NA)

782.42083 – ළමකා ර්ගීස්ත 

අතබවිකම, ආනනද 
කපැකුළු ගී (සසවර ප්රසසතද්යාර සහිත ළමද්යා ගී) / 
ආනනද අතබවිකම.- මද්යාතතලේ : කරතකෘ, 
2011.- පි. 20 ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170909 NL)
ISMN-M  9006463-0-9

අරියධමම හිත්මි, තගද්යාඩඋඩ
කපැකුළු ගී / තගද්යාඩඋඩ අරියධමම හිත්මි .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 24 : 
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177499 NL)
ISBN  978-955-30-3759-6 (393482 NA)

ඉලසිංගනතිලක, පුෂසපද්යා
සරසිංගලේ කුරලේලද්යා : සසවර රචනද්යා සහිත ළමද්යා 
ගීත / පුෂසපද්යා ඉලසිංගනතිලක.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 12 : චිත්ර ; 
තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164568 NL)
ISMN  979-0-710000-44-5 (386404 NA)

තපතරරද්යා, ගුණදද්යාස ජයලත 
සුදු තනළුම පිල්පීලද්යා පද්යාර දිතග් / ගුණදද්යාස 
ජයලත තපතරරද්යා .- කළුතර : කරතකෘ, 2011 .-
පි. 28 ; තසම 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (175871 NL)
ISBN  978-955-52387-0-0 (392641 NA)

786 – පුවරු වකාදෙද භකාණණ්ඩ
786.9 – ලබර 

ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි 
තබරය : ශ ලසිංකද්යාතවේ සහ තලකෝකතයේ තබර 
පිළිබඳව විමසුමක / ඥද්යානසරි ල්පීරිසස .- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 320 : චිත්ර ; තසම 24
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (178296 NL)
ISBN  978-955-29-0009-9 (393977 NA)

786.93 – ස්තබලකා 

පතටලේ, ජමුනද්යා ප්රසද්යාද
තබලද්යා වද්යාදන ප්රබනධ සහ විසසතද්යාර විධි / 
ජමුනද්යා  ප්රසද්යාද පතටලේ ; පරිවරතනය 
ජයතසසන තකකෝටටතගද්යාඩ විසනි.- 
නතග්තගද්යාඩ : තජේ. තක. පබත්ලිතකෂනසස, 
2011.- පි. xix,213 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (165587 NL)
ISBN  978-955-9438-13-7

7 9 0   ර්විලනයෝදෙය හකා ක්රීණ්ඩකා

791 – මහජන සලංදෙරශන
791.43 – චිත්රපට
791.4302331 – චිත්රපට අධදකෂකවරුන්
791.430233092 - ශරිස්තකාපදෙකාන 

ඇනටන තගගරි සනමද්යාවතලකෝකනය / 
සමපද්යාදනය බනදුල තක. ආරියපද්යාල .- 
මගමුව : සමගි ප්රිනට හවුසස, 2012 .- පි. 96 : 
චිත්ර ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (173122 NL)
ISBN  978-955-0759-06-4

791.43079 – සමමකාන 

මුදද්යාතදණය, දිලප 
ඔබ තනද්යාදුටු IIFA / දිලප මුදද්යාතදණය .- 
පනනිපිට්ටිය : ප්රිනටර තපකෞදගත්ලික සමද්යාගම, 
2012.- පි. [xvi],65 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(173142 NL)
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ISBN  978-955-54223-0-7 (392015 NA)

791.437 – තිර නකාටක

බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන 
වප මගුල : චිත්රපට තිර රචනය / තසකෝමරතන
බද්යාලසූරිය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 120 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174033 NL)
ISBN  978-955-30-3344-4 (392170 NA)

791.437 – සනමකාව 

රණසසිංහ, නිහද්යාලේ
ගලන ගඟෙ ඉදිරියටම : ජද්යාතික නිදහසස 
අරගලයක අනදරය / නිහද්යාලේ රණසසිංහ.-
තදහිවල : කරතකෘ, 2012.- 
පි. ix,247 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (171291 NL)
ISBN  978-955-50442-3-3 (390703 NA)

මහිනදපද්යාල, එම. ඩ.
සනමද්යාව මද්යාධද හද්යා කලද්යාව / එම. ඩ. 
මහිනදපද්යාල.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 354 ; තසම 22. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 540.00 (164836 NL)
ISBN  978-955-671-410-4 (386615 NA)

විතජේබණේඩද්යාර, ප්රියද්යාන ආර.
මතහසශද්යාකද සනමද්යාව මහ පද්යාරට කපැඳවීමක : 
සනමද්යාතමක වියමන සසිංගහය / ප්රියද්යාන ආර.
විතජේබණේඩද්යාර .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 136 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (179043 NL)
ISBN  978-955-1229-70-2 (394714 NA)

විතද්යාන, ආරියරතන
ගිනි කුසුම : වකෘතද්යානත චිත්රපට තිර රචනය / 
ආරියරතන විතද්යාන.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 160 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (172389 NL)
ISBN  978-955-30-3486-1 (391400 NA)

791.43703 – ර්විශසවලකයෝෂය 

තබලගමතග්, ජසසට්ටින 
සසිංකෂිපත සනමද්යා විශසවතකකෝෂය හද්යා 
ඉසිංග්රීස- සසිංහල සනමද්යා ශබදතකකෝෂය / ජසසට්ටින
තබලගමතග්.- [තපැ. තනද්යා.] : මනදද්යාකණ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 438 ; තසම 21. 

මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 2500.00 (173390 NL)
ISBN  978-955-4500-00-6

791.437095493 – ශ ලලංකකාව 

විකමසසිංහ, මද්යාරට්ටින
 සසිංහල සනමද්යා සතතම / මද්යාරට්ටින විකමසසිංහ.-

රද්යාජගිරිය : සරස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 115 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (172947 NL)
ISBN  978-955-8415-89-4 (391767 NA)

791.4375 –  චිත්රපට ර්විශකාර
 
ගුණතසසකර, ඕෂදී 

ශ ලසිංකද්යාතවේ ළමද්යා සනමද්යාව (විමරශනද්යාතමක
අධදයනයක) / ඕෂදී ගුණතසසකර.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 135 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (169807 NL)
ISBN  978-955-671-501-6 (389260 NA)

සලේවද්යා, ගුණසරි
ලද්යාසිංතකය සනමද්යාතවේ චිනතනය හද්යා භද්යාවිතය : 
70, 80, 90 දශක / ගුණසරි සලේවද්යා.- 
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
[2012?].-පි. 209 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168833 NL)
ISBN  978-955-1229-30-6 (388779 NA)

791.4375 – සනමකා  ර්විශකාරය 

සලේවද්යා, ගුණසරි
තිසසපසස වසරක භූත්මිකද්යාව : මතවද්යාදී 
මපැදිහතවීමක (සනමද්යාව+තවේදිකද්යාව+ 
රූපවද්යාහිනිය) / ගුණසරි සලේවද්යා.- 
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 492 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (169718 NL)
ISBN  978-955-1229-61-0 (389187 NA)

792 – නකාටද හකා රලංග කලකාව 

ගමතග්, එසස. අයි.
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) නද්යාටද හද්යා රසිංග
කලද්යාව / එසස. අයි. ගමතග්.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. xxviii,308 ; තසම 21.
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මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (164582 NL)
ISBN  978-955-30-3105-1 (386419 NA)

ත්ලියනආරචචි, කුසුමසරි
නද්යාටද වපැඩ මුළුව / කුසුමසරි ත්ලියනආරචචි.- 
තකද්යාළඹ : නිරමල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 180 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර400.00 (NL 164871)
ISBN   978-955-9377-40-5 (NA 386545)

792 – ලවදිකකා නකාටද 

පදමසරි, ජගත 
තවේදිකද්යා නද්යාටදතයේ ආනෂසිංගික අසිංග / ජගත 
පදමසරි .- තපද්යාලේගසසඕවිට : කරතකෘ, 2010 .-
පි. xiv,210 : චිත්ර ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 575.00 (176069 NL)
ISBN  978-955-52629-0-3 (393076 NA)

792.01 – නදකාය

ධරමකීරති, රනජිත
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : සරල විගහයක / 
රනජිත ධරමකීරති .- නතග්තගද්යාඩ : සක්ඛිල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 268 ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 980.00 (178088 NL)
ISBN  978-955-1300-39-5 (393837 NA)

බකෲක, ල්පීටර
රඟෙමඬතලේ හිඩපැස තසද්යායද්යා / ල්පීටර බකෲක ; 
පරිවරතනය තසකෝමපද්යාල මලේලවආරචචි 
විසනි.-නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.-පි. xi,213 ; තසම 22.
The empty space කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (173378 NL)
ISBN  978-955-671-546-0

792.022 – වීදි නකාටද

හතතතද්යාටුතවේගම සමග වීදි බපැසම / සසිංසසකරණය 
කසිංචුකද්යා ධරමසරි .- මහරගම : රද්යාවය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 384 : චිත්ර ; 
තසම 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (176103 NL)
ISBN  978-955-1468-76-7 (393143 NA)

792.07 – අධදකාපනය 

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද 
තපළ / සමපද්යාදනය නිරමලද්යා චද්යානදනී 
ගමතග්.-මගමුව : අකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. 80 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169921 NL)

ISBN  978-955-675-041-6 (389383 NA)

තරද්යාඩ්රිතගකෝ, තසතනවිරතන
උසසස තපළ නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව 
තවේදිකද්යාවට ආතලකෝකය / තසතනවිරතන 
තරද්යාඩ්රිතගකෝ.- පනනිපිට්ටිය : සසටපැමෆරන්ඩ් තලේක, 
2012.- පි. [xii],87 : රූපසටහන ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (171565 NL)
ISBN  978-955-658-279-6

792.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව 
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2001-2011 / 
සසිංසසකරණය ලලේ ආනනද ගජනද්යායක .-
තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 147 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (178038 NL)
ISBN  978-955-661-483-1 (393754 NA)

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යාමද්යානද 
තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / 
තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර ගයින්ඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. [156] ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (171422 NL)
ISBN  978-955-664-172-1 (390974 NA)

792.095493 – ශ ලලංකකාව 

තපතරරද්යා, රතනශීලද්යා 
ටවරතහකෝලේ සයවසස පුරද්යාණය : සයවසක 
ටවරතහකෝලේ ඉතිහද්යාසය සහ විකද්යාශනය 
(1911-2011) / රතනශීලද්යා තපතරරද්යා.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 232 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (168645 NL)
ISBN  978-955-30-3319-2 (388579 NA)

792.8 - නරස්තනය
792.807 – අධදකාපනය 

ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි
12, 13 තශසණ සඳහද්යා නරතනය – 1 / ඥද්යානසරි
ල්පීරිසස.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 448 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 700.00 (172263 NL)
ISBN  978-955-20-0016-7 (391367 NA)

ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි 
12, 13 තශසණ සඳහද්යා නරතනය : 2 තකද්යාටස / 
ඥද්යානසරි ල්පීරිසස .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 432 ; තසම 25
කබපැ-තබකෝක:  ර. 700.00 (175884 NL)
ISBN  978-955-29-0021-1 (392654 NA)
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792.805 – වකාරික ප්රකකාශන 

නරතන – ගතවේෂී 2011 / සසිංසසකරණය ලයනලේ 
තබනතරතග්.- බතතරමුලේල : සසිංසසකකෘතික 
කටයුතු තදපද්යාරතතමනතුව, [2011?].- 
පි. xv,276 : ඡද්යායද්යාරූප : තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(167375 NL)

(388123 NA)

792.8076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

ගුණවරධන, සුසනත 
 අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නපැටුම : ප්රශසන පත්ර හද්යා

පිළිතුර / සුසනත ගුණවරධන.- තකද්යාළඹ : 
සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 84 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (171505 NL)
ISBN  978-955-676-171-9

පියතසසකර, දීපති
නපැටුම : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ 
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර / 
දීපති පියතසසකර.- සසිංතශකෝධිත 5 වන 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.- පි. [viii] 120 ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171402 NL)
ISBN  978-955-21-1929-3 (390847 NA)

793 – ගපෘහසසන්ථ ක්රීණ්ඩකා සහ ර්විලනයෝදෙකාලංශ
793.31 – ජන හකා ජකාතික නලැටුම
793.3195493 – ශ ලලංකකාව

කීරතිලතද්යා, කුමුදුනී ඊ. තක. 
ලකදිව ප්රචත්ලිත තසද්යාකරි ගපැත්මි නද්යාටකය : 
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)  උසසස තපළ විශසව 
විදදද්යාල සසුන සඳහද්යා නිරතදශිතයි / කුමුදුනී 
ඊ. තක. කීරතිලතද්යා .- යට්ටියන : කරතකෘ, 
2012 .-පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178303 NL)
ISBN  978-955-54328-0-1 (394041 NA)

දිදතදණය, නිශසශසිංක 
පුරද්යාතන නද්යාඩගතම අදදතන සසවරූපය / 
නිශසශසිංක දිදතදණය.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට 
පබත්ලිෂින, 2012.- පි. 145 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (170396 NL)
ISBN  978-955-677-134-3 (390030 NA)

793.73 – ප්රලහසලිකකා

අභයසසිංහ, ආර. වයි. ස. 
ප්රතබකෝධද්යා : විසසත්මිත පද ප්රතහසත්ලිකද්යා සසිංගහය / 
ආර. වයි. ස. අභයසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] : 
[ප්ර. තනද්යා], [2011?] .- පි. 50 : චිත්ර ; තසම. 20

කබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (174442 NL)

796 – මලල ක්රීණ්ඩකා සහ එළිමහන් ක්රීණ්ඩකා
796.092 – ක්රීණ්ඩකලයයෝ

අරන්ථනද්යායක, භද්යාතිය 
සුණු විසුණු කළ අද්භිතයකෝග / භද්යාතිය 
අරන්ථනද්යායක.- තගකෝනවිල : කරතකෘ, 2011.-
පි. 179 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164813 NL)
ISBN  978-955-53675-0-9 (386592 NA)

ගුණවරධන, ලත්ලිත
ඩනකන වයිට / ලත්ලිත ගුණවරධන.- 
තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 72 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170987 NL)
ISBN  978-955-95193-9-3 (390477 NA)

796.3 – පන්දු ක්රීණ්ඩකා
796.357 – ලබසසලබයෝලේ

ගමමනපිල, තීකෂණ
තබසසතබකෝලේ : මූත්ලික දපැනම 01 / 
තීකෂණ ගමමනපිල.- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 115 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (171302 NL)
ISBN  978-955-671-565-1 (390725 NA)

796.358 – ක්රිකෆ්ට් ක්රීණ්ඩකාව

තසතනවිරතන, ඩයන 
පුසිංචි ඇනජතලකෝ / ඩයන තසතනවිරතන ; 
සසිංසසකරණය සජීව මපතග් විසනි .- තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; 
තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (176051 NL)
ISBN  978-955-0706-32-7 (393058NA)

796.4 – බර ඉසලීම සහ ජිමනකාසසටික 
796.432 – උස පලැනීම 

ගුණවරධන, ලත්ලිත 
උස පපැනීම පුහුණුව / ලත්ලිත ගුණවරධන.- 
තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2012.- 



146

පි. 119 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168783 NL)
ISBN  978-955-95193-4-8 (388630 NA)

796.432 – දුර පලැනීම 

ගුණවරධන, ලත්ලිත 
දුර පපැනීම පුහුණුව / ලත්ලිත ගුණවරධන.- 
තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 118 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168782 NL)
ISBN  978-955-95193-5-5 (388629 NA)


796.435 – කවලපත්ස්ත ර්විසකිරීම 

ගුණවරධන, ලත්ලිත 
කවතපතත පුහුණුව / ලත්ලිත ගුණවරධන .-
තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2012 .- පි. 128 : චිත්ර ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175901 NL)
ISBN  978-955-95193-6-2 (392737 NA)

796.435 – යගුලිය ර්විසකිරීම 

ගුණවරධන, ලත්ලිත 
යගුත්ලිය පුහුණුව / ලත්ලිත ගුණවරධන .-
තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2012 .- පි. 128 : චිත්ර ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175903 NL)
ISBN  978-955-95193-7-9 (392739 NA)

796.435 – ලහලේල ර්විසකිරීම

ගුණවරධන, ලත්ලිත 
තහලේල පුහුණුව / ලත්ලිත ගුණවරධන .- 
තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2012 .- පි. 120 : චිත්ර ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175902 NL)
ISBN  978-955-95193-8-6 (392738 NA)

796.8 – සටන් කලකා 

සලේවද්යා, රූපතසසන 
සපැඟෙව ගිය අතප සටන කලද්යාව / රූපතසසන 
සලේවද්යා.- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 66 : චිත්ර ; තසම 21.

මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168826 NL)
ISBN  978-955-1229-43-6 (388772 NA)

799 – මසුන් ඇලේලීම, දෙණ්ඩයම කිරීම, ලවඩිස්තලැබීම
799.2 – දෙණ්ඩයම කිරීම
799.27756 – ලකකාටිලයයෝ

ඇනඩරසන, තකනත 
ත්මිනී කනතනකෝ සහ වියර අත්ලිතයක / තකනත
ඇනඩරසන ; පරිවරතනය සුජීව දිසද්යානද්යායක 
විසනි .- තකද්යාළඹ :සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 248 ; තසම. 22
Nine man eaters and one rogue කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 430.00 (179033 NL)
ISBN  978-955-656-247-7 (394699 NA)

8 0 0  සකාන්හිස්තදය

801 – නදකාය 
801.95 – ර්විශකාරය 

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු .ඒ.
මතග් තලකෝකය සහ ඔවුනතග් තලකෝකය : 
තතකෝරද්යාගත තපරවදන සහ පසුවදන 
(1977-2010) / ඩබත්ලියු. ඒ. අතබසසිංහ.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 236 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (164840 NL)
ISBN  978-955-671-348-0 (386619 NA)

අමරතසසකර, ගුණදද්යාස 
අමතක වූ උරමය : කවනධයට හිසක / 
ගුණදද්යාස අමරතසසකර.- තබද්යාරලපැසසගමුව : 
විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 102 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (164788 NL)
ISBN  978-955-1741-86-0 (386561 NA)

808 – එකතු
808.3 – නවකස්තකා ලිවීම 

තහනනද්යායක, උතබතසසකර
නවකතද්යා ත්ලියන හපැට්ටි : ජගත තලේඛක 
තලේක්ඛිකද්යාවනතග් අතදපැකීම / උතබතසසකර 
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තහනනද්යායක.- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [vi],294 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168832 NL)
ISBN  978-955-1229-19-1 (388778 NA)

808.5 – කස්තකා කලකාව 

ජයලද්යාලේ, හරීනද්ර 
ආකරශනීය තලස කන්ථද්යා කරීතම සහ කන්ථද්යා 
පපැවපැතවීතම කම / හරීනද්ර ජයලද්යාලේ .- 
නතග්තගද්යාඩ : තබසසට තවද්යායිසස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 104 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (176082 NL)
ISBN  978-955-4553-01-9 (393089 NA)

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
කර්ථික තරඟෙ ජය / නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග .- 
මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2012 .- පි. 80 ; 
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173527 NL)
ISBN  978-955-8672-73-0

808.81 – පදෙද 

විශසව ත්මිහිර : තලකෝක පූජිත කවියනතග් 
තතකෝරද්යාගත කවි පරිවරතන / පරිවරතනය 
ඇනසලේ තෆද්යානතසසකද්යා.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 135 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (174046 NL)
ISBN  978-955-30-3355-0 (392183 NA)

විශසව ත්මිහිර / පරිවරතනය ඇනසලේ 
තෆද්යානතසසකද්යා.-තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2010.- පි. 136 ; තසම 21.
තලකෝ පූජිත කවියනතග් තතකෝරද්යාගත කවි.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (165015 NL)
ISBN  978-955-30-3355-0 (386709 NA)

සඳ සහ දිය බඳුන : පරිවරතන කද්යාවද සසිංගහය /
පරිවරතනය අජිත නිශද්යානත.- මතුගම : 
පරිවරතක, 2011.- පි. [viii],68 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (166509 NL)
ISBN  978-955-96904-2-9 (387723 NA)

808.83 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා

ආතයත අඳුර ඇවිත / අනවද්යාදය රසිංජන 
විකමනද්යායක.- තකද්යාළඹ : නපැණල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 164 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166652 NL)

ISBN  978-955-1229-31-3 (387734 NA)

තකද්යාවුලේ කඳුළු : සමභද්යාවද බටහිර 
තකට්ටිකතද්යාකරවන අට තදතනකුතග් 
තකට්ටිකතද්යා දහයක / පරිවරතනය විමලතසසන 
විතද්යානපතිරණ .- ජද්යා-ඇල : සමනතී තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 131 ; තසම 21
Cuckoo's tears කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (173632 NL)
ISBN  978-955-0084-40-1

දඬුවම ලදතදකෝ සහ තවත තශසෂසෂ්ඨ විශසව සද්යාහිතද 
නිරමද්යාණ / පරිවරතනය ඩබත්ලිවේ. එසස. 
බණේඩද්යාර.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 
2012.- පි. 238 ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (169747 NL)
ISBN  978-955-677-114-5 (389194 NA)

විතදසස තයද්යාවුන කතද්යා / පරිවරතනය පුෂසපද්යා 
ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 
2012 .- පි. 128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174388 NL)
ISBN  978-955-1089-82-5

වීණද්යා වද්යාදකයද්යා / පරිවරතනය චනදන තමනඩිසස .-
තකකෝටතට : චනදන තමනඩිසස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 344 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (175893 NL)
ISBN  978-955-1262-20-4 (392668 NA)

808.84 – රශනකා එකතු 

දනනසූරිය, ජිනදද්යාස 
විශසව සද්යාහිතද තසසවනය / ජිනදද්යාස 
දනනසූරිය.-තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 
2011.- පි. 155 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164758 NL)
ISBN  978-955-677-097-1 (386539 NA)

809 - සකාන්හිස්තදධරලයයෝ

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ. 
තලකෝක පූජිත තලේඛක වතතගද්යාත : සද්යාහිතද 
තසසසත / ඩබත්ලියු. ඒ. අතබසසිංහ .- 
වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 176 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (178984 NL)
ISBN  955-553-249-4 (394557 NA)

මලේලවආරචචි, කද්යාසිංචනද්යා 
තදසස විතදසස තලේඛක තයකෝ / කද්යාසිංචනද්යා 
මලේලවආරචචි .- ගතණේමුලේල : සුතරනද්ර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 64 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (174008 NL)
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8 1 0  ඇලමරිකකානු සකාන්හිස්තදය

812 – නකාටද 
812.54 – 1945-1999

ෂිෂිගලේ, මුතර
දවස තද්යාම තගවුන නසෑ / මුතර ෂිෂිගලේ ; 
පරිවරතනය එසස. කරණද්යාරතන විසනි .-
තගකෝනතපද්යාල හනදිය : සුභද්යාවී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 41 ; තසම. 22
'The typists' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (173994 NL)
ISBN  978-955-1558-38-3

813 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

එයිඩිසන, තතකෝමසස 
තදවියනතග් දරතවකෝ / තතකෝමසස එයිඩිසන ; 
පරිවරතනය රවන හරිසසචනද්ර විසනි .- 
තදහිවල : විදරශන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. vii,390 ; තසම. 21 
'All god's children' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (177442 NL)
ISBN  978-955-1559-74-8 (393274 NA)

එලේමන, රිචන්ඩ් 
ටපැකසකද්යාරයද්යා / රිචන්ඩ් එලේමන ; පරිවරතනය 
සුසනත තකද්යාඩිකුවකකු විසනි .- තදහිවල : 
විදරශන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 139 ; 
තසම. 21
'Taxi driver' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (177444 NL)
ISBN  978-955-1559-73-1 (393276 NA)

ටතවේන, මද්යාරක
හිඟෙන කුමද්යාරයද්යා / මද්යාරක ටතවේන ; අනවද්යාදය 
ගද්යාත්මිණී සමරතකකෝන විසනි.- දනතකද්යාටුව : 
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 176 ; තසම 21.
The prince and the pauper කකෘතිතයේ සසිංහල
අනවද්යාදය.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (170990 NL)
ISBN  978-955-29-0038-9 (390518 NA)

තටලර, තියතඩකෝර
මපැලේතඩද්යානද්යාතඩකෝ තපළහර/තියතඩකෝර තටලර ;
පරිවරතනය නිශද්යානි දිසද්යානද්යායක.- තකද්යාළඹ :
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ,2011.-පි.198 ; තසම 21.
Maldonado miracle කකෘතිතයේ 

පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (163025 NL)
ISBN  978-955-667-130-8

පරකනසස, ලුස ෆිච 
කට සහ කපැට / ලුස ෆිච පරකනසස ; 
පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන විසනි .- 
මුදුනතගද්යාඩ : තරසිංග ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 133 : චිත්ර ; තසම. 18
The dutch twins කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00 (179125 NL)

(394798 NA)

පරකනසස, ලුස ෆිච 
ත්මිනී සහ තමද්යානී - එසසකතමකෝ නිවුනන / ලුස 
ෆිච  පරකනසස ; පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන 
විසනි .- මුදුනතගද්යාඩ : තරසිංග ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 115 : චිත්ර ; තසම. 18
The Eskimo twins කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (179123 NL)
ISBN  978-955-9144-53-7 (394796 NA)

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගද්යාර රයිසස 
අභීත ටද්යාරසන / එන්ඩ්ගද්යාර රයිසස බතරකෝසස ; 
පරිවරතනය ල්පී. බී. තසසනද්යානද්යායක විසනි.- 
මුදුනතගද්යාඩ : සඳුනි තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 280 ; තසම. 22
Tarzan the magnificent කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (178981 NL)
ISBN  978-955-0805-02-0 (394554 NA)

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගද්යාර රයිසස
ටද්යාරසන සහ අබිරහසස තලකෝකය / එන්ඩ්ගද්යාර 
රයිසස බතරකෝසස  ; පරිවරතනය ල්පී. බී. 
තසසනද්යානද්යායක විසනි .- මුදුනතගද්යාඩ : සඳුනි 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,  2012 .- පි. 260 ; 
තසම. 22
Tarzan at the earth's core කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (178989 NL)
ISBN  978-955-0805-03-7 (394562 NA)

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගද්යා  රයිසස
අමතක වූ තදශයක අතරමසිංව / එන්ඩ්ගද්යා රයිසස 
බතරකෝසස ; පරිවරතනය ආනනද තසලේලතහසවද්යා
විසනි.- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 228 ; තසම 22.
People that time forgot සහ out of time's 
abyss කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (164413 NL)
ISBN  978-955-656-189-0 (386243 NA)

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස 
බල වියරව / එන්ඩ්ගර රයිසස බතරකෝසස ; 
පරිවරතනය පද්යාත්ලිත ජයතකද්යාඩි විසනි .- 
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .-
පි. 246 ; තසම 21
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I am a barbarian කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (175922 NL)
ISBN  978-955-551-949-6 (392769 NA)

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස 
බිහිසුණු   ටද්යාරසන / එන්ඩ්ගර රයිසස බතරකෝසස ; 
පරිවරතනය තක. ජී. කරණද්යාතිලක විසනි.- 
2 වන  මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 296 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1998.
Tarzan the terrible කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (170398 NL)
ISBN  978-955-30-3303-1 (389861 NA)

බ තරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස 
ලුතද්යාතවේ උමතු රජ / එන්ඩ්ගර රයිසස බතරකෝසස ; 
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .- 
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .-
පි. 319 ; තසම 21
The mad king කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 420.00 (175916 NL)
ISBN  978-955-686-004-7 (392763 NA)

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස
වනගත යුවතිය තනද්යාතහද්යාත සපැඟෙවුණු 
ත්මිනිසුනතග් තදශය / එන්ඩ්ගර රයිසස බතරකෝසස ;
පරිවරතනය ප්රභද්යාත ත්මිරිහද්යාගලේල විසනි .- 
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .- 
පි. 280 ; තසම 21
The jungle girl කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (175919 NL)
ISBN  978-955-686-036-8 (392766 NA)

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස
වද්යානරයන තග්  ටද්යාරසන / එන්ඩ්ගර රයිසස 
බතරකෝසස ; පරිවරතනය තක. ජී. කරණද්යාතිලක
විසනි.- 4 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 336 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1984.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (170290 NL)
ISBN  978-955-30-3302-4 (389876 NA)

මද්යාරට්ටින, තලසස 
අඳුර පපැතිතරයි / තලසස මද්යාරට්ටින ; පරිවරතනය
ගුණදද්යාස යද්යාපද්යා විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව : 
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012.- 
පි. 81 ; තසම 22.
The x files : darkness falls කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (174684 NL)
ISBN  978-955-652-898-5 (392329 NA)

මද්යාරට්ටින, තලසස 
මහමග x සලකුණක / තලසස මද්යාරට්ටින ; 
පරිවරතනය ගුණදද්යාස යද්යාපද්යා විසනි.- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.- පි. 93 ; තසම 22.

The x files : x marks the spot කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (174683 NL)
ISBN  978-955-652-897-8 (392328 NA)

මද්යාරට්ටින, තලසස 
ත්මිනිසස අකමද්යා තසද්යාරකමක / තලසස මද්යාරට්ටින ; 
පරිවරතනය ගුණදද්යාස යද්යාපද්යා විසනි.-තකද්යාළඹ :
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012.- 
පි. 73 ; තසම 22.
The x files squeeze කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (174685 NL)
ISBN  978-955-652-926-5 (392330 NA)

මද්යාරට්ටින, තලසස 
වදද්යාඝ්ර භීතිය / තලසස මද්යාරට්ටින ; පරිවරතනය 
ගුණදද්යාස යද්යාපද්යා විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව : 
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012.- 
පි. 85 ; තසම 21.
The x files : tiger, tinger කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (174689 NL)
ISBN  978-955-652-899-2 (392334 NA)

මපැකීනද්යා, ත්ලිනන්ඩ්තසස
තසබළියතග් දූත ගමන / ත්ලිනන්ඩ්තසස මපැකීනද්යා ; 
පරිවරතනය අනල ද සලේවද්යා විසනි.-තකද්යාළඹ :
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 152 ; 
තසම. 22
Man with a mission කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (179020 NL)
ISBN  978-955-656-237-8 (394686 NA)

රතයකෝඩසෑන, රික 
රතු පිරමඩය / රික රතයකෝඩසෑන ; පරිවරතනය 
ඉරූෂද්යා තගසතරකෝ විසනි.- මරිගම : ආශිරවද්යාද 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 415 ; තසම 22
The red pyramid කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 590.00 (175996 NL)
ISBN  978-955-0171-86-6 (392986 NA)

තෂලේඩන, සන්ඩ්නි 
දියමනති දඩබිම / සන්ඩ්නි තෂලේඩන ; 
පරිවරතනය පූජිත කරණද්යාරතන විසනි.- 
මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 197 ; තසම 22.
Master of the game කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (166047 NL)
ISBN  978-955-0171-63-7 (387310 NA)

සසටයින, ආර. එලේ. 
අමතක තනද්යාවන සතව ළමයද්යා / ආර. එලේ. 
සසටයින ; පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ 
විසනි .- තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 92 ; තසම 22
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They call me creature කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (173717 NL)
ISBN  978-955-667-193-6

සසටයින, ආර. එලේ.
අලේලපු තගදර අවතද්යාර ළමයද්යා / ආර. එලේ. 
සසටයින ; පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ 
විසනි .- ගතණේමුලේල : නිශද්යානත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 155 ; තසම. 21
The ghost next door කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (178302 NL)
ISBN  978-955-1755-55-3 (394040 NA)

සසටයින, ආර. එලේ. 
අවතද්යාර තවරළ / ආර. එලේ. සසටයින ; 
පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන විසනි .- 
වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 158 ; තසම. 18
'The ghost beach' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177465 NL)
ISBN  978-955-0716-13-5 (393299 NA)

සසටයින, ආර. එලේ. 
ජපැකලේ සහ හීඩි / ආර. එලේ. සසටයින ; 
පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන විසනි .- 
වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 182 ; තසම. 18
'Jekyll and Heidi' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177459 NL)
ISBN  978-955-0716-15-9 (393293 NA)

සසටයින, ආර. එලේ. 
නපැතගනහිරින පපැත්මිණ කුරිර ජීවියද්යා / ආර. 
එලේ. සසටයින ; පරිවරතනය සුදරමන 
සතරසසිංහ විසනි .- ගතණේමුලේල : නිශද්යානත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 152 ; තසම. 21
The beast from the east කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178301 NL)
ISBN  978-955-1755-54-6 (394039 NA)

සසටයින, ආර. එලේ. 
පිටසකවත්ලින පපැත්මිණ අපරූපියද්යා / ආර. එලේ. 
සසටයින ; පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ 
විසනි .- තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 112 ; තසම 22
The creatures from 
beyondbeyond කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (173730 NL)
ISBN  978-955-667-193-3

සසටයින, ආර. එලේ.
පුසසතකද්යාලතයන මතු වූ අදිස අවතද්යාරය / 
ආර. එලේ. සසටයින ; පරිවරතනය සුදරමන 
සතරසසිංහ විසනි .- ගතණේමුලේල : නිශද්යානත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 141 ; තසම. 21

The girl who cried monster කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (178314 NL)
ISBN  978-955-1755-60-2 (394053 NA)

සසටයින, ආර. එලේ.
බිහිසුණු අදභූත කපැඩපත / ආර.එලේ.සසටයින ;
පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ විසනි .- 
ගතණේමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 123 ; තසම. 21
Let's get invisible කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (178305 NL)
ISBN  978-955-1755-61-4 (394043 NA)

සසටයින, ආර. එලේ. 
භීතිතයේ මද්යාවත / ආර. එලේ. සසටයින ; 
පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ විසනි .- 
තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාත හල, 2012 .- පි. 202 ;
තසම. 18
Fear street කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (174386 NL)
ISBN  978-955-1089-78-8

තහත්මිසිංතවේ, අරනසසට
ඝණේෂ්ඨද්යා නද්යා තද කද්යා තවනතවන තදකෝ / අරනසසට
තහත්මිසිංතවේ ; පරිවරතනය ජයතිලක ද සලේවද්යා 
විසනි.- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 
2011.-පි. 575 ; තසම 21. 
Whom the bell tolls කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 680.00 (164550 NL)
ISBN  978-955-551-732-4 (386315 NA)

තහත්මිසිංතවේ, අරනසසට 
මහලේලද්යා සහ මුහුද / අරනසසට තහත්මිසිංතවේ ; 
පරිවරතනය මද්යාලද්යා ජයතසසකර විසනි.- 
පනනිපිට්ටිය : ඉසවර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (165267 NL)
ISBN  978-955-0078-21-9 (386773 NA)

තහද්යාවද්යාන්ඩ්, තරද්යාබට ඊ.
ඇකවිතලකෝනියද්යාතවේ තකද්යානද්යාන / තරද්යාබට ඊ.
තහද්යාවද්යාන්ඩ් ; පරිවරතනය ප්රභද්යාත ත්මිරිහද්යාගලේල 
විසනි.- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 
2012.-පි. 231 ; තසම 21.
Conan of Aquilonia කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (169799 NL)
ISBN  978-955-551-957-1 (389243 NA)

තහකෝප, තලකෝරද්යා ල
බනී බ්රවුන සහ අඟෙර දඟෙර වඳුරද්යා / තලකෝරද්යා ල
තහකෝප ; පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන විසනි .-
වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 183 ; තසම. 21
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Bunny Brown and his sister Sue කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178980 NL)
ISBN  978-955-0716-17-3 (394553 NA)

තහකෝප, තලකෝරද්යා ල 
බනී බ්රවුන සහ තතද්යාපපි කළුකුමද්යා / තලකෝරද්යා ල 
තහකෝප ; පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන විසනි .- 
වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 191 ; තසම. 22
Bunny Brown on grandpa's farm කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178965 NL)
ISBN  978-955-0716-18-0 (394539 NA)

තහකෝප, තලකෝරද්යා ල 
බනී බ්රවුන සහ නිලේ ඉරි තකද්යාට්ටියද්යා / තලකෝරද්යා ල
තහකෝප ; පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන විසනි .- 
වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 179 : චිත්ර ; තසම. 22
Bunny Brown and his sister Sue 
playing circus කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178986 NL)
ISBN  978-955-0716-29-6 (394559 NA)

813 – ප්රබන්ධ. ලයකාවුන් නවකස්තකා

ගිමහද්යාන කඳවුතර අබිරහස / පරිවරතනය 
තතසරණී සතරසසිංහ .- ජද්යා-ඇල : සමනතී 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 64 ; 
තසම. 21
'The new adventures of  Marry-Kate & 
Ashley' කතද්යාමද්යාලද්යාතවේ 'The case of the 
summer camp cader' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (177458 NL)
ISBN  978-955-0084-42-5 (393292 NA)

තහද්යාලේමන මනදිරතයේ අවතද්යාරය / පරිවරතනය 
තතසරණී සතරසසිංහ .- ජද්යා-ඇල : සමනතී 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 84 ; 
තසම. 22
'The new adventures of  Marry-Kate & 
Ashley' කතද්යාමද්යාලද්යාතවේ 'The case of the 
giggling ghost' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (177468 NL)
ISBN  978-955-0084-47-0 (393302 NA)

තහද්යාත්ලිවුන්ඩ්පුරතයේ අබිරහස / පරිවරතනය 
තතසරණී සතරසසිංහ .- ජද්යා-ඇල : සමනතී 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 80 ; 
තසම. 22
'The Hollywood who-done-it' කකෘතිතයේ 

පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (177466 NL)
ISBN  978-955-0084-48-7 (393300 NA)

813.52 – 1900-1945

ගද්යාන්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි
තහද්යාලේමන වද්යාසනද්යාව / අරලේ සසටපැනත්ලි 
ගද්යාන්ඩ්නර ; පරිවරතනය ආතර ප්රනද්යානදු 
විසනි.- තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012.- පි. 199 ; තසම 22.
Phantom fortune කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (174474 NL)
ISBN  978-955-652-889-3 (392311 NA)

ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. 
කද්යානතද්යාර තයකෝධයද්යාතග් අද්භිරහස / 
ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. ඩිකසන ; පරිවරතනය 
සුජීව දිසද්යානද්යායක විසනි .- වරකද්යාතපද්යාල : 
තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 178 ; 
තසම. 22
The mistery of the desert giant කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178967 NL)
ISBN  978-955-0716-12-8 (394541 NA)

දිවද්යාකරනි, චිත්රද්යා බපැනරජි
තසතනහතසස හිත්මිකද්යාරී / චිත්රද්යා බපැනරජි 
දිවද්යාකරනි ; පරිවරතනය අමබිකද්යා දිසද්යානද්යායක
විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012 .- පි. 502 ; තසම 22
Sister of my heart කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 620.00 (173484 NL)
ISBN  978-955-652-879-4

813.54 – 1945-1999

විදද්යාලේ, තගකෝර 
කලේක / තගකෝර විදද්යාලේ ; පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී 
වියනතගද්යාඩ .- 2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 541 ; 
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2000.
'Kalki' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (177791 NL)
ISBN  978-955-681-064-6 (393628 NA)

විදද්යාලේ, තගකෝර 
ගපැලපැවුමකද්යාර ඉසවරයද්යා / තගකෝර විදද්යාලේ ; 
පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී වියනතගද්යාඩ විසනි .- 
2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 374 ; තසම. 21
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1 වන මුද්රණය 2004.
'Messiah' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (177796 NL)
ISBN  978-955-681-058-5 (393633 NA)

තවද්යාතනගට, කරට 
රෑ මද්යාතද්යා / කරට තවද්යාතනගට ; පරිවරතනය 
ගද්යාත්මිණී වියනතගද්යාඩ විසනි.- 2 වන මුද්රණය.-
නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 317 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1999.
Mother night කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (174315 NL)
ISBN  978-955-681-059-2 (392219 NA)

8 2 0  ඉලංග්රීස සකාන්හිස්තදය

821 – පදෙද

දිතනෂස කුමද්යාර, කසුන 
ගබසද්යා වූ අහස යට / කසුන දිතනෂස කුමද්යාර.- 
තසිංගලේල : කරතකෘ, 2011.- 
පි. xii,162 ; තසම 21.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169773 NL)
ISBN  978-955-99281-1-9

ළ 821 – ළමකා පදෙද 

වයිලේන්ඩ්සසත්මිත, බ්රයන 
පුසිංචි සතුනතග් තසලේලම / බ්රයන 
වයිලේන්ඩ්සසත්මිත ; පරිවරතනය හරෂණී චනදිමද්යා 
ගමතග් විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 24 :චිත්ර ; තසම. 26
'Animal games' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (176003 NL)
ISBN  978-955-0171-99-6 (392993 NA)
අ. වි. 599

822 – නකාටද 

තශසකසසපියර, විත්ලියම 
තශසකසසපියරතග් සුනදර කන්ථද්යා = Three 
Shakespeare comedies / විත්ලියම 

තශසකසසපියර ; පරිවරතනය මතනකෝ ප්රනද්යානදු 
විසනි .- තකද්යාළඹ :සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 51 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (179025 NL)
ISBN  978-955-656-215-6 (394691 NA)

823 – ප්රබන්ධ.  ලකටිකස්තකා

කුලතදව, උපද්යාත්ලි 
තකකෞශලදද්යා / උපද්යාත්ලි කුලතදව ; පරිවරතනය 
සසවරණකද්යානති රද්යාජපකෂ විසනි.- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2011.- පි. 344 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (167385 NL)
ISBN  978-955-677-058-2 (388129 NA)

තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන 
ආදිපද්යාදිවරයද්යාතග් අද්භිරහස සහ තවත 
ෂරතලද්යාක තහකෝමසස කතද්යා / ආතර තකද්යානන 
තඩද්යායිලේ ; පරිවරතනය කවීන කද්යාවිනද 
සතරසසිංහ විසනි .- තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල,
2012 .- පි. 120 ; තසම. 21
Sherlock Holmes detective 
stories කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (174365 NL)
ISBN  978-955-1089-79-5

නිලේ තඩද්යාලේපින දූපත / පරිවරතනය මතනකෝරද්යා 
ප්රභද්යාති තප්රේමතිලක.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 112 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (165041 NL)
ISBN  978-955-30-0423-9 (386735 NA)

වයිලේන්ඩ්, ඔසසකද්යාර
තයකෝධයද්යාතග් මලේ උයන සහ තවත කතද්යා / 
ඔසසකද්යාර වයිලේන්ඩ් ; පරිවරතනය පියසත්ලි 
ජයවරධන විසනි.- ගතණේමුලේල : පරිවරතක,
2012.- පි. 216 ; තසම 21.
The happy prince and other tales කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 285.00 (166669 NL)
ISBN  978-955-98466-7-3 (387718 NA)

තහනරි, ඕ. 
තතද්යාට්ටිලේල පදවන අත / ඕ. තහනරි ; 
අනවද්යාදය සරිලේ ස. තපතරරද්යා විසනි.- 
තකද්යාළඹ : නිරමල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. xiv,118 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168819 NL)
ISBN  978-955-9377-13-2 (388765 NA)

823 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

අතචතබ, චිනවද්යා 
ඉසරි විසරි තද / චිනවද්යා අතචතබ ; 
පරිවරතනය අනර තක. එදිරිසූරිය විසනි .- 
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තගකෝනතපද්යාල හනදිය : සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. [viii],195 ; තසම. 21
'Things fall apart' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174016 NL)
ISBN  978-955-1558-36-9

අයිකන, තජකෝන 
මද්යායද්යා විල / තජකෝන අයිකන ; පරිවරතනය 
ආරියනනද තදද්යාඹගහවතත විසනි .- 2 වන 
මුද්රණය.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 320 : චිත්ර ; 
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2006.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178157 NL)
ISBN  978-955-29-0087-7 (393955 NA)

අයිකන, තජකෝන 
වපැසබර ඉරදින මරණය අබියස / තජකෝන 
අයිකන ; පරිවරතනය රසිංජිත ඉලුපපිට්ටිය 
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : එකසසකරෂන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 248 ; තසම. 21
Died on a rainy Sunday කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173665 NL)
ISBN  978-955-0944-01-9

ඇඩමසන, තජකෝයි 
සඳහටම නිදපැලේතලේ : එලේසද්යාතග් අද්භිමද්යානය /
තජකෝයි ඇඩමසන ; පරිවරතනය ජයනත
විමලතසසන.- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 333 : චිත්ර ; 
තසම 20.
Forever free, Elsa's pride කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (164798 NL)
ISBN  978-955-1741-37-2 (386571 NA)

ඇනඩරසන, තරචලේ 
යුධ අනද්යාන්ථයද්යා / තරචලේ ඇනඩරසන ; 
පරිවරතනය මද්යාතනලේ ජයනති ගුණතසසකර 
විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012 .- පි. 288 ; තසම 22
The war orphan කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (175499 NL)
ISBN  978-955-652-927-2 (392413 NA)

ඇතබකෝට, තටකෝනි
අදභූත තදශතයේ බිහිසුණු සටන  / තටකෝනි 
ඇතබකෝට ; පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ 
විසනි.- තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2011.- පි. 80 ; තසත්මි 21.

The secret of droon කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.130.00        (NL 163012)
ISBN  978-955-667-148-3

ඉතබද්යාටසන, ඊවද්යා 
ඇමසන ගඟෙබඬ බිහිසුණු වන මපැද / ඊවද්යා 
ඉතබද්යාටසන ; පරිවරතනය ගුණදද්යාස යද්යාපද්යා 
විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011 .- පි. 304 ; තසම 22
Journey to the river sea කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (173732 NL)
ISBN  978-955-667-134-6

ඉතබද්යාටසන, ඊවද්යා 
යුද සමයක දිරිය දපැරියකතග් දසසකම / ඊවද්යා
ඉතබද්යාටසන ; පරිවරතනය ගුණදද්යාස යද්යාපද්යා 
විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 296 ; තසම 22
Dragonfly pool කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (173760 NL)
ISBN  978-955-667-172-8

එමරසන, ඇත්ලිසස බී. 
රූත ෆීලේඩින -1 : තරන්ඩ් ත්මිලේ හි අහිසිංසකද්යාවිය /
ඇත්ලිසස බී. එමරසන ; පරිවරතනය සුදත 
තරද්යාහද්යාන විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 196 ; තසම 22
Ruth fieldig of the Red Mill කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173727 NL)
ISBN  978-955-667-175-9

ඔසසට්ටින, තජේන 
මසෑනසසෆීලේන්ඩ් උදදද්යානය /තජේන ඔසසට්ටින ; 
පරිවරතනය ගද්යායත්රි මතනකෝහද්යාරී තහසරත 
විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012.- පි. 481 ; තසම 22.
Mansfield park කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (174727 NL)
ISBN  978-955-652-907-4 (392400 NA)

කත්ලියරි, තබවරත්ලි
නිරභීත රතමකෝනද්යා / තබවරත්ලි කත්ලියරි ; 
පරිවරතනය තතසරණී සතරසසිංහ විසනි .- 
තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?] .-
පි. 100 ; තසම 22
Ramona the brave කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (173758 NL)
ISBN  978-955-667-193-3

කපැනතවේ, ඩබත්ලිවේ. එච. 
මහ දඹ රන බුදු පිළිමය / ඩබත්ලිවේ. එච. 
කපැනතවේ ; පරිවරතනය සුජීව දිසද්යානද්යායක 
විසනි.- බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 184 ; තසම 21. 
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The solid gold Buddha කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 340.00 (163454 NL)
ISBN  978-955-1311-66-8

කපැමබලේ, තරජිතනකෝලේන්ඩ් 
සුදතදක, චීතනක හද්යා ඇතතක / 
තරජිතනකෝලේන්ඩ් කපැමබලේ ; අනවද්යාදය 
නනදතසසන ඉතලේතපරම විසනි .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 152 ; තසම. 22
'Poo lorn of the Elephants' කකෘතිතයේ 
අනවද්යාදයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (177764 NL)
ISBN  978-955-30-3550-9 (393549 NA)

තකන, තහකෝලේ
නද්යාසසතිකද්යාර පුත්රයද්යා / තහකෝලේ තකන ; 
පරිවරතනය ස. ජසසට්ටින විජයවරධන විසනි.- 
2 වන මුද්රණය.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය 
ගනන්ථ තකනද්රය, 2011.- පි. 575 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1964.
The prodigal son කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (167030 NL)
ISBN  978-955-652-776-3

තකර, ල්පී. බී. 
බහිරව සපැරයට්ටිය / ල්පී. බී. තකර ; පරිවරතනය
මසිංජුල දිසද්යානද්යායක විසනි.- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 342 ; තසම 22.- 
(මද්යායද්යා පහතනන උපන දරතවකෝ කතද්යා 
මද්යාලද්යාව ; අසිංක 01)
The akhenaten adventure කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 420.00 (166048 NL)
ISBN  978-955-0171-65-1 (387311 NA)

තකද්යාඑටස, තජේ. එම. 
මයිකලේ තකතග් කලදවස / තජේ. එම. 
තකද්යාඑටස ; පරිවරතනය එසස. නනදලද්යාලේ 
විසනි .- තගකෝනතපද්යාල හනදිය : සුභද්යාවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. ix,224 ; තසමග 21
'Life and times of Michael K.' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (174002 NL)
ISBN  978-955-1558-25-3

තකද්යාඑටස, තජේ. එම. 
යකඩ යුගය / තජේ. එම. තකද්යාඑටස ; 
පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී වියනතගද්යාඩ විසනි.-
3 වන මුද්රණය.- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 276 ; තසම 21.

1 වන මුද්රණය 2001.
Age of iron කකෘති තයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (174320 NL)
ISBN  978-955-681-060-8 (392224 NA)

තකද්යාමපටන, රිචමලේ 
දඟෙයන තග් හපනකම 1 / රිචමලේ 
තකද්යාමපටන ; පරිවරතනය ප්රභද්යාත 
ත්මිරිහද්යාගලේල විසනි .- රද්යාජගිරිය : ත්මිහිර තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .- පි. 168 ; තසම. 21
Just Jimmy කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (178966 NL)
ISBN  978-955-1833-98-5 (394540 NA)

තකද්යාමපටන, රිචමලේ 
දඟෙයන තග් හපනකම 2 / රිචමලේ 
තකද්යාමපටන ; පරිවරතනය ප්රභද්යාත 
ත්මිරිහද්යාගලේල විසනි .- රද්යාජගිරිය : ත්මිහිර තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 176 ; තසම. 21
Just Jimmy කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (179092 NL)
ISBN  978-955-1833-99-2 (394565 NA)

තකද්යාමපටන, රිචමලේ 
විත්ලියම සහ සලේත්ලි මවන මනතතර / රිචමලේ 
තකද්යාමපටන ; පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන 
විසනි .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012 .-
පි. ix,151 ; තසම 22
Still William කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (176134 NL)
ISBN  978-955-570-711-4 (393174 NA)

ස්ක්රිසසට්ටි, අගතද්යා 
ගුපත ප්රතිවද්යාදියද්යා / අගතද්යා ස්ක්රිසසට්ටි ; පරිවරතනය
බරට්ටි ද තකද්යාසසතද්යා විසනි.- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 380 ; 
තසම 22.
The secret adversary කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (173388 NL)
ISBN  978-955-671-464-7

ක්රීස, තජකෝන
සපැහපැස දඩයම / ක්රීස තජකෝන ; පරිවරතනය
රසිංජිත ඉලුපපිට්ටිය විසනි.- නතග්තගද්යාඩ : 
නපැණල පබත්ලිතකෂන, 2012.- 
පි. 311 ; තසම 21.
Murder assured කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (169715 NL)
ISBN  978-955-1229-53-5 (389184 NA)

තකද්යාමපටන, රිචමලේ
විත්ලියම / රිචමලේ තකද්යාමපටන ; පරිවරතනය 
සුදත තරද්යාහද්යාන විසනි.- තකද්යාළඹ : 
සමයවරධන, 2011.- පි. 260 : චිත්ර ; 
තසම 22.
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Just William කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 385.00 (166423 NL)
ISBN  978-955-570-635-3 (387432 NA)

තකද්යාමපටන, රිචමලේ
විත්ලියම සහ අදභූත සද්යාසසතරකද්යාරිය / රිචමලේ 
තකද්යාමපටන ; පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන 
විසනි.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012.- 
පි. [viii],328 : චිත්ර ; තසම 22.
William the fourth කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (166424 NL)
ISBN  978-955-570-648-3 (387433 NA)

තකද්යාමපටන, රිචමලේ
විත්ලියම සහ කනතදක නපැති අමුතතද්යා / 
රිචමලේ තකද්යාමපටන ; පරිවරතනය සුදත 
තරද්යාහද්යාන විසනි.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 
2011.- පි. vii,286 : චිත්ර ; තසම 22.
More William කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (166415 NL)
ISBN  978-955-570-637-7 (387424 NA)

තකද්යාමපටන, රිචමලේ
විත්ලියම සහ නිවුන සතහකෝදරතයකෝ / රිචමලේ 
තකද්යාමපටන ; පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන 
විසනි.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2011.- 
පි. vii,319 : චිත්ර ; තසම 22.
William again කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (166422 NL)
ISBN  978-955-570-645-2 (387431 NA)

ගද්යාන්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි
තසතනහසක අබිරහස / අරලේ සසටපැනත්ලි 
ගද්යාන්ඩ්නර ; පරිවරතනය ආතර ප්රනද්යානදු 
විසනි.-නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.-පි. 265 ; තසම 22.
The case of the angry mourner කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 395.00 (170817 NL)
ISBN  978-955-671-350-3 (390188 NA)

තචසස, තජේමසස හපැන්ඩ්ත්ලි
ඉලකකයක අනතය / තජේමසස හපැන්ඩ්ත්ලි තචසස ; 
පරිවරතනය වරනන තපතරරද්යා විසනි.-
තකද්යාළඹ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 250 ; තසම 21.
Tell it to the birds කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (169810 NL)
ISBN  978-955-671-368-8 (389263 NA)
   

ටුටූලද්යා, අතමකෝසස
සුරද්යා තලකෝලයද්යාතග් විපරීත අපදද්යානය / අතමකෝසස
ටුටූලද්යා ; පරිවරතනය තසසනද්යාරතන වීරසසිංහ 
විසනි.- තවේයනතගද්යාඩ : ප්රභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 128 ; තසම 22.

මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164730 NL)
ISBN  978-955-9001-70-6 (386520 NA)

තටලර, තිය තඩද්යාර
අඳුර දූපතක සවේමසක / තියතඩද්යාර තටලර ; 
පරිවරතනය දයද්යා ඩ. තෆද්යානතසසකද්යා විසනි.- 
තහද්යාරණ : සමුද්ර තවතතසසිංහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 96 ; තසම 22.
The cay කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170487 NL)
ISBN  978-955-0600-21-2

තටකෝලේකීන, තජේ. ආර. ආර. 
කළු අසරතවකෝ, පළමු තකද්යාටස / තජේ. ආර. 
ආර. තටකෝලේකීන ; පරිවරතනය තදවිනද 
තසසනද්යානද්යායක විසනි .- මුදුනතගද්යාඩ : තරසිංග 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 200 : චිත්ර ; 
තසම. 20
The lord of the rings කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (179080 NL)
ISBN  978-955-657-205-6 (394761 NA)

ඩරලේ, තජරලේන්ඩ් 
තරකෝස අරම උරමය / තජරලේන්ඩ් ඩරලේ ; 
පරිවරතනය උතපලද්යා ජයවරධන විසනි .- 
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012 .- පි. 285 ; තසම 22
Rosy is my relative කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (173483 NL)
ISBN  978-955-652-888-6

ඩද්යාලේ, තරකෝලේන්ඩ්
තජකෝරජේ තග් මද්යායද්යාකද්යාර ඔසුව / තරකෝලේන්ඩ් ඩද්යාලේ ;
පරිවරතනය දයද්යාසිංජල දමපපැලපැසසස විකමසසිංහ 
විසනි.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2011.-
පි. 112 : චිත්ර ; තසම 22.
George's mavellous medicine කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164280 NL)
ISBN  978-955-570-655-1

ඩද්යාලේ, තරකෝලේ 
තයකෝධ කඹුලේ පතයද්යා / තරකෝලේ ඩද්යාලේ ; 
පරිවරතනය දයද්යාසිංජල දමපපැලපැසසස විකමසසිංහ 
විසනි.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012.-
පි. 64 ; තසම 22.
The Enormous crocodile කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (169145 NL)
ISBN  978-955-570-656-8 (388958 NA)

ඩසෑනිකන, එරික තෆද්යාන 
තදවේ විමන / එරික  තෆද්යාන ඩසෑනිකන ; 
පරිවරතනය උපද්යාත්ලි කනනනගර විසනි.-
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.- පි. 279 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
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Chariots of the Gods කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (174473 NL)
ISBN  978-955-652-924-1 (392310 NA)

ඩිකනසස, චද්යාලේසස 
එපුරවර සහ තමපුරවර / චද්යාලේසස ඩිකනසස ; 
පරිවරතනය රද්යාණ තසසනද්යාරතන රද්යාජපකෂ 
විසනි.- තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012.- පි. 484 ; තසම 22.
A tale of two cities කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 620.00 (174730 NL)
ISBN  978-955-652-916-6 (392403 NA)

ඩිකනසස, චද්යාලේසස 
ඔත්ලිවර ටවිසසට / චද්යාලේසස ඩිකනසස ; 
අනවරතනය තසකෝමද්යා ටී. තපතරරද්යා විසනි.- 
තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 128 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172840 NL)
ISBN  978-955-676-153-5 (391712 NA)

ඩිකනසස, චද්යාලේසස 
පින පසෑදුණ දද්යා / චද්යාලේසස ඩිකනසස ; අනවද්යාදය
කුසුමසරි විජයවරධන විසනි.- 2 වන 
මුද්රණය.-නතග්තගද්යාඩ : නපැණල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-පි. 122 : චිත්ර ; 
තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1994.
Great expectations කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168828 NL)
ISBN  978-955-1229-34-4 (388774 NA)

ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. 
ඝද්යාතන නිවස /ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. ඩිකසන ;
පරිවරතනය ලලද්යානනද ගමද්යාචචි විසනි .- 
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2011 .- පි.179 ; තසම 22.-(තරණ වීරතයකෝ ;
අසිංක 16)
Murder house කකෘතිතයේ පරිවරතනයක 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (173495 NL)
ISBN  978-955-652-812-1

ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. 
ත්රද්යාසජනක රන්ථ ධද්යාවනය / ෆසෑනකත්ලින 
ඩබත්ලිවේ. ඩිකසන ; පරිවරතනය ලලද්යානනද 
ගමද්යාචචි විසනි .- තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2011.- පි. 160 ; තසම 22 .- 

(තරණ වීරතයකෝ ; අසිංක 15)
Thrill ride කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 270.00 (173494 NL)
ISBN  978-955-652-688-2

ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. 
තදබිඩි රැවපැට්ටිලේල / ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.
ඩිකසන ; පරිවරතනය ලලද්යානනද ගමද්යාචචි 
විසනි.- තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012 .- පි. 183 ; තසම 22 .- 
(තරණ වීරතයකෝ ; අසිංක 17)
The hardy boys : double 
deception කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (173492 NL)
ISBN  978-955-652-893-0

ඩිකසන, ෆපැනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.
තයද්යාවුන හපනන සහ අසද්යාරන්ථක පත්ලිගපැනීම  /
ෆපැනකත්ලින ඩබත්ලිවේ ඩිකසන ; පරිවරතනය 
සුදරමන සතරසසිංහ විසනි .- තකද්යාළඹ : 
ශද්යාඛදද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 72 ; 
තසත්මි 21.
Survival of the Fittest කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 130.00       (NL 163015)
ISBN  978-955-667-155-1

ඩිකසන, ෆපැනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. 
තයද්යාවුන හපනන සහ රහසගත අවි ජද්යාවද්යාරම /
ෆපැනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. ඩිකසන ; පරිවරතනය 
සුදරමන සතරසසිංහ විසනි.- තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 92 ; 
තසම 21.
Acting up කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.  
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (163013 NL)
ISBN  978-955-667-153-7

ඩිකසන, ෆපැනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. 
තයද්යාවුන හපනන සහ තහද්යාර සලේත්ලි 
ජද්යාවද්යාරමකද්යාරතයකෝ / ෆපැනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. 
ඩිකසන ; පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ 
විසනි.- තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 88 ; තසම 21.
The mystery of the meted coins කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.  
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (163016 NL)
ISBN  978-955-667-157-5

ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. 
සුපිරි අබිරහස # 1 අවශද වී තිතබ / 
ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. ඩිකසන ; පරිවරතනය 
ලලද්යානනද ගමද්යාචචි විසනි .- තකද්යාළඹ : 
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012 .- 
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පි. 207 ; තසම 22 .- (තරණ වීරතයකෝ ; 
අසිංක 18)
The hardy boys super mysister # 
1 කකෘතිතයේ පරිවරතනයක 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 330.00 (176132 NL)
ISBN  978-955-652-937-1 (393172 NA)

ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. 
හද්යාඩි දරතවකෝ පළමු විකමය කුළුතණහි 
නිධද්යානය / ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. ඩිකසන ; 
පරිවරතනය භද්රජි මහිනද ජයතිලක විසනි .-
ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 154 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (177457 NL)
ISBN  978-955-0084-41-8 (393291 NA)

ඩිග්බී, ඇනී
දඟෙමලේලට පපැරදුන සුපිරි තරව / ඇනී ඩිග්බී ;
පරිවරතනය චනද්රද්යානි අමරතකකෝන විසනි .-
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය,
2012 .- පි. 102 ; තසම 22
The naughtiest girl wants to win කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (175498 NL)
ISBN  978-955-652-931-9 (392412 NA)

ඩිග්බී, ඇනී
දඟෙමලේලට හමු වූ අපූර ඩපැනිතයලේ / ඇනී 
ඩිග්බී ; පරිවරතනය චනද්රද්යානි අමරතකකෝන .- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012 .- පි. 106 ; තසම 22
The naughtiest girl save's the day කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (174471 NL)
ISBN  978-955-652-902-9 (392308 NA)

ඩියුරද්යානි, තටත්මිනද්යා 
සවන බිරිඳ / තටත්මිනද්යා ඩියුරද්යානි ; පරිවරතනය 
සමන පුෂසපද්යා ගුණතසසකර විසනි .- තකද්යාළඹ : 
ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2011 .- පි. 246 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174367 NL)
ISBN  978-955-1089-14-6

තඩ තෆකෝ, ඩපැනිතයලේ
තරද්යාබිනසන කකෲතසකෝ / ඩපැනිතයලේ තඩ තෆකෝ ; 
පරිවරතනය සමන පුෂසප ත්ලියනතග් විසනි .- 
මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 551 ; තසම 21.
Robinson Crusoe කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 800.00 (175987 NL)
ISBN  978-955-697-001-2 (392977 NA)

තඩතෆකෝ, ඩපැනිතයලේ 
තරද්යාබිනසන කකෲතසකෝ / ඩපැනිතයලේ තඩතෆකෝ ; 
අනවද්යාදය තසකෝමද්යා ටී. තපතරරද්යා විසනි.- 
තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 96 : චිත්ර ; තසම 21.

මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (172836 NL)
ISBN  978-955-676-347-8 (391708 NA)

තන්ඩ්වින්ඩ්සන, ලයනලේ 
තකද්යාලේමසසක කඳු වළලේතලන එහද්යා / ලයනලේ 
තන්ඩ්වින්ඩ්සන ; පරිවරතනය ඉනද්රද්යාණ 
කරණද්යාරතන විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2007 .- පි. 196 ; තසම 21
Kolymsky heights කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (173699 NL)
ISBN  978-955-1451-62-2

තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන 
බපැසසකවිලේ රදුර බලේලද්යා / ආතර තකද්යානන 
තඩද්යායිලේ ; පරිවරතනය චනදන තමනඩිසස 
විසනි.- තකකෝටතට : චනදන තමනඩිසස 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 280 : චිත්ර ; 
තසම 21.
The hound of the Baskervilles කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (169571 NL)
ISBN  978-955-1262-18-1 (388998 NA)

දඟෙකද්යාර ඇමත්ලියද්යා / පරිවරතනය නතවකෝදදද්යා 
වපැත්ලිගමතග් .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය 
ගනන්ථ තකනද්රය, 2012 .- පි. 85 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176300 NL)
ISBN  978-955-652-954-8 (393183 NA)

ද තලකෝප, තරද්යාජරසස වපැන 
ඔරිගන දරතවකෝ / තරද්යාජරසස වපැන ද තලකෝප ; 
පරිවරතනය මද්යාතනලේ ජයනති ගුණතසසකර 
විසනි.- තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. 231 ; තසම 21.
Children on the oregon trail කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (163024 NL)
ISBN  978-955-8909-45-9

ද සලේවද්යා, ල්පී. ආරියතසසන
සරිපද්යා මලුතවේ දී අවසන වූ අතයෂද්යාතග් සසර 
ගමන / ල්පී. ආරියතසසන ද සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 232 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (173357 NL)
ISBN  978-955-30-3542-4 (392149 NA)

පද්යාෂ්ඨක, සුතරනද්ර තමකෝහන 
භූත වලවේව / සුතරනද්ර තමකෝහන පද්යාෂ්ඨක ; 
පරිවරතනය ඩ. ල්පී. සමරසසිංහ විසනි .- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012 .- පි. 210 ; තසත්මි 22
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මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (176130 NL)
ISBN  978-955-652-942-5 (393170 NA)

ප්රනද්යානදු, තමලේවිලේ 
විලද්යාප / තමලේවිලේ ප්රනද්යානදු ; පරිවරතනය 
ජයනති සමරතසසකර විසනි .- තකද්යාළඹ : 
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 462 ; 
තසම. 22
Village by the wewa කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (179031 NL)
ISBN  978-955-656-249-9 (394697 NA)

බලයිනටන, ඉනින්ඩ් 
අතුරදන වූ ත්මිනිසද්යා තග් අබිරහස / ඉනින්ඩ් 
බලයිනටන ; පරිවරතනය ලලද්යානනද 
ගමද්යාචචි විසනි .- තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2011.- පි. 204 ; තසම 22 .- (පුසිංචි 
වීරතයකෝ ; අසිංක 15) 
Mystery of the missing man කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (173490 NL)
ISBN  978-955-652-687-5

බලයිටන, ඉනින්ඩ්
අපුර  දකෂතයකෝ හතතදනද්යා/ඉනින්ඩ් බලයිටන ;
පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ විසනි.- 
තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. 87 ; තසත්මි 21.       
Shock for the secret seven කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 130.00       (NL 163017)
ISBN 978-955-667-160-5

බලයිනටන, ඉනින්ඩ් 
අපූර තපද්යාදිතයේ අබිරහස/ඉනින්ඩ් බලයිනටන ; 
පරිවරතනය ලලද්යානනද ගමද්යාචචි විසනි .- 
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012 .- පි. 223 ; තසම 22 .- (පුසිංචි වීරතයකෝ ; 
අසිංක 17) 
The mystery of the strange bundle 
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 330.00 (173496 NL)
ISBN  978-955-652-881-7

බලයිටන, ඉනින්ඩ්
කඳුකර පද්යාසතලේ අපුර දපැරිය /ඉනින්ඩ් 
බලයිටන ;   පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ
විසනි.- තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 

පි. 112 ; තසත්මි 21.
Wants to win  කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00 (NL 163084)
ISBN  978-955-667-149-9

බලයිටන, ඉනින්ඩ්
කුළුන උඩ තසද්යාරකම /ඉනින්ඩ් බලයිටන ;   
පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ විසනි.- 
තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. 90 ; තසත්මි 21.       
Five Are Together Agian කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 130.00 (NL 162988)
ISBN  978-955-667-159-9

බලයිටන, ඉනින්ඩ් 
කරින දූපතත සපැඟෙවුණු අබිරහස / ඉනින්ඩ් 
බලයිටන ; පරිවරතනය ආරියනනද 
තදද්යාඹගහවතත විසනි .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 208 : චිත්ර ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (178158 NL)
ISBN  978-955-29-0094-5 (393956 NA)

බලයිනටන, ඉනින්ඩ් 
ගිනිමපැළ සපැණතකළිය / ඉනින්ඩ් බලයිනටන ;
පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ විසනි .-
තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 92 ; තසම 22
Secter deven fire works කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (173729 NL)
ISBN  978-955-667-197-1

බලයිටන, ඉනින්ඩ්
ගුවන යද්යානයක තහත්ලිකල රහස /ඉනින්ඩ්
බලයිටන ; පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ 
විසනි.- තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 96 ; තසත්මි 21.
Three Cheers Secret Seven කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.130.00 (NL 162989)
ISBN  978-955-667-151-3

බලයිටන, ඉනින්ඩ්
දඟෙමලේල සහ ප්රශසන පත්ර තසද්යාරකම / ඉනින්ඩ් 
බලයිටන ; පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ 
විසනි.- තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 80 ; තසත්මි 21.     
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Well done, the Naughtiest Girl කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00 (NL 163011)
ISBN  978-955-667-154-4

බලයිටන, ඉනින්ඩ් 
පනපසඳුවන මුහුදුකරතයේ නිවද්යාඩුවක / ඉනින්ඩ්
බලයිටන ; පරිවරතනය කවීෂ නඳුන 
කග්තගද්යාඩආරචචි විසනි .- වතතල : ප්රතිභද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 220 ; තසම. 21
'Five go down to the sea' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (177462 NL)
ISBN  978-955-1596-22-4 (393296 NA)

බලයිටන, ඉනින්ඩ් 
ල්පීටරසසවුඩය කපැලඹ ඹූ අබිරහසස සුනඛ 
තකද්යාලේලය / ඉනින්ඩ් බලයිටන ; පරිවරතනය 
පසඳු මපැදතගදර විසනි .- වතතල : ප්රතිභද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 112 ; තසම. 21
'Shock for the secret seven' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177452 NL)
ISBN  978-955-1596-14-9 (393287 NA)

බලයිනටන, ඉනින්ඩ් 
භයද්යානක ළමයි / ඉනින්ඩ් බලයිනටන ; 
පරිවරතනය මද්යාතනලේ ජයනති ගුණතසසකර 
විසනි .- තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012 .- පි. 185 ; තසම 22
Those dred full children කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (176131 NL)
ISBN  978-955-652-929-6 (393171 NA)

බලයිටන, ඉනින්ඩ්
ත්මිසසටර තමන්ඩ්ලේට වපැරදීමක /ඉනින්ඩ් බලයිටන ;
පරිවරතනය තතසරණ සතරසසිංහ විසනි.- 
තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 104 : චිත්ර ; තසත්මි 17.       
Mister Meddle's Muddles කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00 (NL 165200)
ISBN 978-955-1833-619 (NA 386751)

බලයිටන, ඉනින්ඩ් 
වන තරද්යාතද ඔරතලකෝසුව / ඉනින්ඩ් බලයිටන ; 
පරිවරතනය තතසරණී සතරසසිංහ විසනි.- 
රද්යාජගිරිය : ත්මිහිර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 72 ; තසම 18.

Four o'clock tales කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (165202 NL)
ISBN  978-955-1833-82-4 (386753 NA)

බලයිටන, ඉනින්ඩ් 
සපැඟෙවූ නිධද්යානතයේ අද්භිරහස / ඉනින්ඩ් 
බලයිනටන ; පරිවරතනය මද්යාතනලේ ජයනති 
ගුණතසසකර විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 160 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (173753 NL)
ISBN  978-955-667-176-6

බලයිටන, ඉනින්ඩ් 
සුසුදු මද්යාවතත අබිරහස / ඉනින්ඩ් බලයිටන ; 
පරිවරතනය ලලද්යානනද ගමද්යාචචි විසනි.- 
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.- පි. 227 ; තසම 22.- (පුසිංචි වීරතයකෝ ; 
අසිංක 18)
The mystery of holly lane කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (174725 NL)
ISBN  978-955-652-936-4 (392398 NA)

බලයිනටන, ඉනින්ඩ් 
හරිතද්යාගද්යාර තසද්යාරකම / ඉනින්ඩ් බලයිනටන ; 
පරිවරතනය තතසරණී සතරසසිංහ විසනි .- 
තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?] .- 
පි. 57 ; තසත්මි 22
The case of the plant that could eat your 
house කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (173759 NL)
ISBN  978-955-667-192-6

බලයිටන, ඉනින්ඩ්
ළමද්යා වීරතයකෝ සහ පරවත මුදුතන විකමය / 
ඉනින්ඩ් බලයිටන ; පරිවරතනය සුදරමන 
සතරසසිංහ විසනි.- තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 86 ; තසත්මි 21.     
Five Fall  in to Adventure කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00 (NL 163014)
ISBN  978-955-667-161-2

තබලද්යාතයවේ, ඇතලකසපැනඩර
උභයජීව තහවත මතසද මද්යානවකයද්යාතග් 
කන්ථද්යා වසසතුව / ඇතලකසපැනඩර තබලද්යාතයවේ ; 
අනවද්යාදය ලකමද්යාත්ලි තහසවද්යාවසම විසනි.-
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.-
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පි. 231 ; තසම 21.
The amphibian කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (163023 NL)
ISBN  978-955-667-147-6

තබ්රද්යානතට, එමත්ලි 
තසතනහසක උරමය / එමත්ලි තබ්රද්යානතට ; 
පරිවරතනය රසිංජනී අභයවරධන විසනි .- 
තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2012 .- 
පි. [iv],421 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (175957 NL)
ISBN  978-955-21-2020-6 (392947 NA)

තබ්රද්යානතට, චද්යාලට  
තජේන අයර / චද්යාලට තබ්රද්යානතට ; අනවරතනය
තසකෝමද්යා ටී. තපතරරද්යා විසනි.- තකද්යාළඹ : සුසර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 240 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172838 NL)
ISBN  978-955-676-243-3 (391710 NA)

තබ්රද්යානතට, චද්යාලට 
තජේන අයර / චද්යාලට තබ්රද්යානතට ; පරිවරතනය 
එන. ල්පී. විතජේරතන විසනි .- මරිගම : 
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 471 ; 
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 630.00 (175997 NL)
ISBN  978-955-0171-87-3 (392987 NA)

තබ්රද්යානතට, චද්යාලට 
තජේන අයර / චද්යාලට තබ්රද්යානතට ; පරිවරතනය 
විශද්යාකද්යා මහවිතද්යාන විසනි .- වරකද්යාතපද්යාල :
තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 232 ; 
තසම. 22
Jane Eyre කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178964 NL)
ISBN  978-955-9239-88-8 (394538 NA)

මරෆරතගකෝ, මයිකලේ 
ආදරණීය ඔල / මයිකලේ මරෆරතගකෝ ; 
පරිවරතනය අමබිකද්යා දිසද්යානද්යායක විසනි .- 
තකද්යාළඹ : සමද්යාධි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 88 ; තසම. 22
'Dear Olly' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (177477 NL)
ISBN  978-955-8786-25-3 (393311 NA)

මද්යාතගකෝරියන, ත්මිතෂලේ 
සුබ රද්යාත්රියක තද්යාතතත /ත්මිතෂලේ මද්යාතගකෝරියන ;
පරිවරතනය සසවරණකද්යානති රද්යාජපකෂ 
විසනි.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 362 ; තසම 22.

Goodnight Mister Tom කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (172558 NL)
ISBN  978-955-671-492-0 (391450 NA)

මද්යා මපැරණද්යා තනද්යාතවයි / පරිවරනය ගද්යාත්මිණී 
සමරතකකෝන .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 112 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177853 NL)
ISBN  978-955-660-695-9 (393719 NA)

මපැකබ්රයින්ඩ්, තරද්යාජර ල
තපැනිතලද්යා තරකෝස මල / තරද්යාජර ල මපැකබ්රයින්ඩ් ;
පරිවරතනය චිත්රද්යා අමරතසසකර විසනි .- 
තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012 .- පි. 244 ; 
තසම 22
Little town in the ozarks කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (176136 NL)
ISBN  978-955-570-712-1 (393176 NA)

මපැකබ්රයින්ඩ්, තරද්යාජර ල
තදද්යාළ ඉවුතරන සදද්යාදියට / තරද්යාජර ල 
මපැකබ්රයින්ඩ් ; පරිවරතනය චිත්රද්යා අමරතසසකර 
විසනි.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012.- 
පි. 232 : චිත්ර ; තසම 22.
On the side of the hill කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (169758 NL)
ISBN  978-955-570-667-4 (389233 NA)

මපැතී, ඩපැලන 
අමමද්යාතග් ආදරය කළු ද? සුදු ද? / ඩපැලන 
මපැතී ; පරිවරතනය මද්යාතනලේ ජයනති 
ගුණතසසකර විසනි.- තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය 
ගනන්ථ  තකනද්රය, 2012.- පි. 423 ; තසම 22.
Flela's child කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 580.00 (176138 NL)
ISBN  978-955-652-943-2 (393178 NA)

තමයර, සසතටෆසනි 
ත්මිත්ලින හිර / සසතටෆසනි තමයර ; පරිවරතනය
චිනතද්යා සුභද්යාෂිණී රණසසිංහ විසනි.- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.- පි. 377 ; තසම 22.
Eclipse කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (172564 NL)
ISBN  978-955-652-903-6 (391492 NA)

තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුස තමකෝන්ඩ් 
යළි උපන රවපැතතී / ලුස තමකෝන්ඩ් 
තමද්යානටතගද්යාමරි ; පරිවරතනය මද්යාතනලේ 
ජයනති ගුණතසසකර විසනි .- තකද්යාළඹ : 
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 322 ; 
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තසම 22
The blue castle කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (173752 NL)
ISBN  978-955-667-129-2

තරද්යාබින හුන්ඩ් = Robin Hood / පරිවරතනය 
අරණ  එරසිංග දිසද්යානද්යායක .- වතතල : ප්රතිභද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173787 NL)
ISBN  978-955-1596-16-3

තරකෝත්ලින, තජේ. තක. 
හපැරී තපද්යාටර සහ තඩතත්ලි හපැතලකෝසස / තජේ. 
තක.  තරකෝත්ලින ; පරිවරතනය තතද්යාමසන ඒ. 
වපැනදතබකෝනද්යා විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 864 ; තසම. 22
'Harry Potter and the Deathly Hallows' 
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1350.00 (177821 NL)
ISBN  978-955-671-657-3 (393686 NA)

ත්ලිටන, එන්ඩ්වන්ඩ් බුලේචර 
පසිංච තකකෝණ තප්රේමය තහවත තපද්යාමපියද්යා 
නගරතයේ වපැටීම / එන්ඩ්වන්ඩ් බුලේචර ත්ලිටන ; 
පරිවරතනය සරිලේ චනද්රතසසකර ගුණවරධන 
විසනි.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 110 ; තසම. 22
'The last days of Pompeii' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 195.00 (177819 NL)
ISBN  978-955-573-956-6 (393684 NA)

ත්ලියනතග්, ආනනද 
වියරව / ආනනද ත්ලියනතග් ; පරිවරතනය 
අනල ද සලේවද්යා විසනි.- මහරගම : 
තෆකෝරතමකෝසසට ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .-පි. 440 ;
තසම 22
The vengeance කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (176071 NL)
ISBN  978-955-1509-07-1 (393078 NA)

ලනන්ඩ්ගන, ඇසසස්ට්රින්ඩ් 
තරද්යානයද්යා, තසද්යාර තදටු තදකෝණ / ඇසසස්ට්රින්ඩ් 
ලනන්ඩ්ගන ; පරිවරතනය සරත කපැලේලපත 
විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012.- පි. 203 ; තසම 22.
Ronya the robber's කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.   
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (174715 NL)
ISBN  978-955-652-922-7 (392387 NA)

වපැත්ලියමසස, තන්ඩ්වින්ඩ් 
හයිරසිංකද්යාර ආචචි / තන්ඩ්වින්ඩ් වපැත්ලියමසස ; 
පරිවරතනය උපද්යාත්ලි උබයතසසකර විසනි .- 
තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012 .- පි. 211 ; 
තසම 22

මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 335.00 (176303 NL)
ISBN  978-955-570-709-1 (393186 NA)

විකමසසිංහ, ත්මිතනක ල්පී.
ඒදණේඩ : ත්මියගිය අතීතය වඩද්යාත ප්රබල තලස 
වරතමද්යානය තුළ ජීවත තවයි / ත්මිතනක ල්පී. 
විකමසසිංහ ; පරිවරතනය එලේ. බී. තහසරත 
විසනි.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2011.- 
පි. 235 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (164745 NL)
ISBN  978-955-52438-1-0 (386524 NA)

විතජේසසිංහ, මනකද්යා
තන්ථසරවද්යාදී පුරෂයද්යා / මනකද්යා විතජේසසිංහ ; 
පරිවරතනය එලේ. බී. තහසරත විසනි .- 
තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012 .- පි. 392 ; 
තසම. 22
'Theravada man' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (178061 NL)
ISBN  978-955-570-702-2 (393809 NA)

විලේසන, ජපැකත්ලින
මතග් අමමද්යා තකකෝ / ජපැකත්ලින විලේසන ; 
පරිවරතනය මද්යාතනලේ ජයනති ගුණතසසකර 
විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 326 ; තසම 22
Hetty feather කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (173719 NL)
ISBN  978-955-667-178-0

තවදල, ල 
මසිං කද්යාතගද? / ල. තවදල ; පරිවරතනය මුදිතද්යා
තහසරත විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය 
ගනන්ථ තකනද්රය, 2012.- පි. 207 ; තසම 22.
Child x කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (176139 NL)
ISBN  978-955-652-940-1 (393179 NA)

තවද්යාලසස, එන්ඩ්ගද්යාර
අද්භිරහසස තසද්යාතහද්යායුරිතයකෝ / එන්ඩ්ගද්යාර තවද්යාලසස ;
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .-
පනනිපිට්ටිය : කසිංකණ ස්ක්රිතයේෂනසස, 2012 .-
පි. 224 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (176089 NL)
ISBN  978-955-8933-68-8 (393096 NA)

තවද්යාලසස, එන්ඩ්ගද්යාර
ටූනද්යා අසපතත අබිරහස / එන්ඩ්ගද්යාර තවද්යාලසස ; 
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .- 
පනනිපිට්ටිය : කසිංකණ ස්ක්රිතයේෂනසස, 2012 .-
පි. 149 ; තසම 21
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The lone house my sistery කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (174484 NL)
ISBN  978-955-8933-65-7 (392321 NA)

තවද්යාලසස, එන්ඩ්ගර
සපැනඩරසසතග් වීර චද්යාරිකද්යාව /එන්ඩ්ගර තවද්යාලසස ;
පරිවරතනය මද්යාතනලේ ජයනති ගුණතසසකර 
විසනි.- තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2010.-පි. 266 ; තසම 21.
Senders of the river කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (163027 NL)
ISBN  978-955-667-078-3

තවකෝටර, කපැතරද්යාලේ ඩ්රිනක 
තමද්යාල / කපැතරද්යාලේ ඩ්රිනක තවකෝටර ; 
පරිවරතනය මද්යාතනලේ ජයනති ගුණතසසකර 
විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 214 ; තසම 22
Molly කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (173700 NL)
ISBN  978-955-667-026-4

ශද්යාන, ඩපැරන 
භූත සපැණතකළිය / ඩපැරන ශද්යාන ; 
පරිවරතනය විශද්යාකද්යා මහවිතද්යාන විසනි .- 
වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178970 NL)
ISBN  978-955-9239-85-7 (394544 NA)

තෂලේඩන, සන්ඩ්නි
අවසන තමතහයුම / සන්ඩ්නි තෂලේඩන ; 
පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී සමරතකකෝන විසනි .- 
නපැවත මුද්රණය .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 304 ; 
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2004.
ඩූමසස තන්ඩ් කනසසපිරස කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178902 NL)
ISBN  978-955-29-0091-4 (394276 NA)

තෂලේඩන, සන්ඩ්නි 
දියමනති දඩබිම / සන්ඩ්නි තෂලේඩන ; 
පරිවරතනය පූජිත කරණද්යාරතන විසනි.-
මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 197 ; තසම 22.

Master of the game කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (164464 NL)
ISBN  978-955-0171-63-7

තෂලේඩන, සන්ඩ්නි 
යද්යාත්රද්යා / සන්ඩ්නි තෂලේඩන ; පරිවරතනය 
දිලේහද්යානි විකමරතන විසනි .- යකකල : 
ශද්යාඛදද්යා පබත්ලිතකෂන, 2012 .- පි. 440 ; 
තසම. 21
'Nothing lasts forever' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (178079 NL)
ISBN  978-955-0207-33-6 (393828 NA)

සසටයින, ආර. එලේ. 
මපැදියම රැතයේ ඇවිදින පඹයද්යා / ආර. එලේ. 
සසටයින ; පරිවරතනය මසිංජුල දිසද්යානද්යායක 
විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 96 ; තසම 22
The scarecrow walks at midnight කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (175998 NL)
ISBN  978-955-0171-88-5 (392988 NA)

සසටයින, ආර. එලේ.
හපැකතලන ත්මිනිසද්යාතග් අද්භිරහස  / ආර. එලේ.
සසටයින ; පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ 
විසනි.- තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 104 ; තසත්මි 21.
The Adventures of Shrinkman කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.150.00        (NL 163085)
ISBN  978-955-667-152-0

සසටීවනසන, ආර. එලේ. 
තජකලේ සහ හයින්ඩ් ප්රතිරද්යාවය / ආර. එලේ. 
සසටීවනසන ; පරිවරතනය ලසත රවීන 
උමගිත්ලිය විසනි .- වතතල : ප්රතිභද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 184 ; තසම. 22
'The strange case of Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (177472 NL)
ISBN  978-955-1596-17-0 (393306 NA)

සසනිකට, තලතමද්යානි 
උරග විමද්යානය / තලතමද්යානි සසනිකට ; 
පරිවරතනය චනද්රද්යානි අමර තකකෝන විසනි .- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 168 : චිත්ර ; තසම. 22
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මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (177807 NL)
ISBN  978-955-671-545-3 (393672 NA)

සසනිකට, තලමනි 
තබකෝන්ඩ්ලයිරි දරතවකෝ / තලමනි සසනිකට ; 
පරිවරතනය චනද්රද්යානි අමරතකකෝන විසනි.-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 154 ; තසත්මි 18.
The bad beginning කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (171304 NL)
ISBN  978-955-671-291-9 (390727 NA)

සසතපනසර, එම. ඩ.
අදභූත සුරසිංගනද්යා ඇඳුම  / එම. ඩ. සසතපනසර ;
පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ විසනි.- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 128 ; තසත්මි 21.
Creepy clothes කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00       (NL 162986)
ISBN  978-955-667-156-8

සසත්මිත, සූසන 
තඩකෝන සහ තයතහළිතයකෝ / සූසන සසත්මිත ; 
පරිවරතනය අචිනි ඒරනදිකද්යා රතනද්යායක 
විසනි .- කඩවත : ප්රියද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 128 ; තසම 21
Best friends කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173788 NL)
ISBN  978-955-0994-02-1

සන්ඩ්නි, තෂලේඩන 
දියමනති දඩබිම : 2 තකද්යාටස / තෂලේඩන 
සන්ඩ්නි ; පරිවරතනය පූජිත කරණද්යාරතන 
විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 456 ; තසම 22
Master of the game කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (175988 NL)
ISBN  978-955-0171-63-7 (392978 NA)

සලද්යාචද්යාර හිත්මි
ශද්යාකදමුනි අපදද්යානය / සලද්යාචද්යාර හිත්මි ; 
පරිවරතනය නද්යාවලපිට්ටිතයේ අනරද්යාධද්යා 
සුධමත්මිකද්යා සලේමද්යාතද්යාව විසනි.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 168 ; තසම 21.
A young people's life of the Buddha 
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168651 NL)
ISBN  978-955-30-3371-0 (388585 NA)
අ. වි. 294.363

තසවලේ, ඇනද්යා 
බලපැක බියුට්ටි / ඇනද්යා තසවලේ ; අනවද්යාදය 
තසකෝමද්යා ටී. තපතරරද්යා විසනි.- තකද්යාළඹ : සුසර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 112 ; චිත්ර ; 
තසම 21.

Black beauty කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (172839 NL)
ISBN  978-955-676-346-1 (391711 NA)

හද්යාරඩි, තතකෝමසස 
තතතරසද්යා / තතකෝමසස හද්යාරඩි ; පරිවරතනය 
සසර අලහතකකෝන විසනි .- මරිගම : 
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 184 ; 
තසම 22
Tess of the d'ubervilles කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (175982 NL)
ISBN  978-955-0171-75-0 (392972 NA)

හපැගද්යාරන්ඩ්, තහනරි රයිඩර
අසක තගකෝත්රිකයන තග් රන පිළිමය / තහනරි
රයිඩර හපැගද්යාරන්ඩ් ; පරිවරතනය එසස. චනද්රසරි 
දසනද්යායක විසනි .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ 
ජයතකද්යාඩි, 2012 .- පි. 343 ; තසම 21
The yellow god an idol of Africa කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (175921 NL)
ISBN  978-955-686-034-4 (392768 NA)

හපැගද්යාරන්ඩ්, තහනරි රයිඩර
ඇලන සහ අයිසස තදවිවර / තහනරි රයිඩර 
හපැගද්යාරන්ඩ් ; පරිවරතනය එසස. චනද්රසරි 
දසනද්යායක විසනි.- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ 
ජයතකද්යාඩි.- 2012.- පි. 335 ; තසම 21.
Allan and the ice gods කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (169802 NL)
ISBN  978-955-551-948-9 (389246 NA)

හපැගද්යාරන්ඩ්, තහනරි රයිඩර 
නද්යාදද්යා / තහනරි රයිඩර හපැගද්යාරන්ඩ් ; පරිවරතනය
විශද්යාකද්යා මහවිතද්යාන විසනි .- වරකද්යාතපද්යාළ : 
තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 184 ; 
තසම. 21
Nada the lily කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (179091 NL)
ISBN  978-955-0716-19-7 (394564 NA)

ෆසලවර, තජේස ගපැහපැම 
ඕකතන්ඩ්ලේ පද්යාසපැතලේ තදවපැනි අවුරදද  - 2 / 
තජේස ගපැහපැම ෆසලවර ; පරිවරතනය සුදත 
තරද්යාහද්යාන විසනි .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 
2012 .- පි. 203 ; තසම 22
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Grace Harlowes sophomore year at hight
school කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (176301 NL)
ISBN  978-955-570-710-7 (393184 NA)

ෆසලවර, තජේස ගපැහපැම 
ඕකතන්ඩ්ලේ පද්යාසපැතලේ ත්මිතුරිතයකෝ / තජේස ගපැහපැම
ෆසලවර ; පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන විසනි.- 
තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012.- 
පි. 180 ; තසම 22.
Plebe year at high school කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172880 NL)
ISBN  978-955-570-683-4 (391800 NA)

තෆකෝසසටර, කසිංසසත්ලි
මකර දිවයින / කසිංසසත්ලි තෆකෝසසටර ; 
පරිවරතනය මද්යාරට්ටින ජයවරධන විසනි.- 
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2011.- 
පි. 143 : චිත්ර ; තසම 21.
Dragon island කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164548 NL)
ISBN  978-955-551-848-2 (386313 NA)

823 – ප්රබන්ධ. ලයකාවුන් නවකස්තකා 

කතලවේසස, තදද්යාතරද්යාති 
යහළු තපකෝනියද්යා / තදද්යාතරද්යාති කතලවේසස ; 
පරිවරතනය සුපිණ මුදද්යාතග් විසනි.- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.- පි. 76 : චිත්ර ; තසම 22.
The old Pony කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (170225 NL)
ISBN  978-955-652-901-2 (389617 NA)

ඩද්යාලේ, තරකෝලේ
තජකෝරජේ තග් මද්යායද්යාකර ඔසුව / තරකෝලේ ඩද්යාලේ ; 
පරිවරතනය දයද්යාසිංජල දමපපැලපැසසස විකමසසිංහ 
විසනි.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2011.-
පි. 112 ; තසම 22.
George's marvellous medicine කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164733 NL)
ISBN  978-955-570-655-1 (386523 NA)

වයිට, ඊ. බී.
මකුළු දපැතලන පසෑ තසනහස / ඊ. බී. වයිට ; 
පරිවරතනය චිත්රද්යා අමරතසසකර විසනි.- 
තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012.- 
පි. vii,152 : චිත්ර ; තසම 22.

Charlotte's web කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170388 NL)
ISBN  978-955-570-670-4 (390021 NA)

823.912 - 1900-1945

තකද්යානරන්ඩ්, තජකෝසප 
හකෘද සද්යාකෂියක අ තදකෝනද්යාව / තජකෝසප 
තකද්යානරන්ඩ් ; පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී වියනතගද්යාඩ
විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : 
සසිංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකද්යාශන, 2012 .- පි. 459 ; 
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2003.
'Under western eyes' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 700.00 (177793 NL)
ISBN  978-955-681-061-5 (393630 NA)

සුවින, හපැන
සුළඟෙ හද්යා වපැසසස / හපැන සුවින ; පරිවරතනය 
අනල ද සලේවද්යා විසනි .- පනනිපිට්ටිය : 
කසිංකණ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 176 ; 
තසම 21
And the rain my drink කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (176083 NL)
ISBN  978-955-8933-66-4 (393090 NA)

තහද්යාලේට, විකතටකෝරියද්යා
රජ බිසවකතග් පද්යාතපද්යාචචද්යාරණය / 
විකතටකෝරියද්යා තහද්යාලේට ; පරිවරතනය එසස. 
තසසනද්යාධීර සහ ලත්ලිතද්යා තසසනද්යාධීර විසනි.- 
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012.

1 තකද්යා. .- පි. xvi,325 ; තසම 22. 
The Queen's confession කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 460.00 (174732 NL)
ISBN  978-955-652-906-7 (392405 NA)

තහකෝලේට, විකතටකෝරියද්යා
රජ බිසවකතග් පද්යාතපද්යාචචද්යාරණය – ii 
තකද්යාටස /විකතටකෝරියද්යා තහකෝලේට ; 
පරිවරතනය එසස. තසසනද්යාධීර සහ ලත්ලිතද්යා 
තසසනද්යාධීර විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය
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ගනන්ථ තකනද්රය, 2012 .- පි. 328-720 ; 
තසම 22
The queen's confession කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 575.00 (175492 NL)
ISBN  978-955-652-917-3 (392406 NA)

තහකෝලේට, විකතටකෝරියද්යා 
ලනතසෑරම දහතසස නිවහන / විකතටකෝරියද්යා 
තහකෝලේට ; පරිවරතනය තසසමද්යාත්ලි කපැලේලපත 
විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 416 ; තසම 22
The house of a thousand lanterns කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (175993 NL)
ISBN  978-955-0171-89-7 (392983 NA)

823.914 – 1945-1999

බපැලද්යාරන්ඩ්, තජේ. ජී. 
සහිනගද්යාත්මියද්යා / තජේ. ජී. බපැලද්යාරන්ඩ් ; 
පරිවරතනය ඩ. එම. එසස. ආරියරතන 
විසනි .- තගකෝනතපද්යාල හනදිය : සුභද්යාවී 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-පි. [ix],343 ; 
තසම. 22
'Empire of the sun' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (174020 NL)
ISBN  978-955-1558-36-9

තෆකෝසයිත, තෆ්රෙන්ඩ්රික 
නද්යාග තමතහයුම / තෆ්රෙන්ඩ්රික තෆකෝසයිත ; 
පරිවරතනය ආනනද තසලේලතහසවද්යා විසනි .- 
තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 344 ; තසම. 22
Cobrw කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (179016 NL)
ISBN  978-955-656-240-8 (394682 NA)

තෆකෝසයිත, තෆ්රෙන්ඩ්රික 
පළිගපැනීතම තමතහයුම/තෆ්රෙන්ඩ්රික  තෆකෝසයිත ;
පරිවරතනය ආනනද තසලේලතහසවද්යා විසනි .-
තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 338 ; තසම. 22
Avenger කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (179023 NL)
ISBN  978-955-656-227-9 (394689 NA)

823.92 – 2000

තටරන, තරකෝමද්යා 
සයුමපැත්ලි / තරකෝමද්යා තටරන ; පරිවරතනය 
චිත්රද්යා අයි. තපතරරද්යා විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව : 

විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012.- 
පි. 336 ; තසම 22.
Bone China කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (174728 NL)
ISBN  978-955-652-902-9 (392401 NA)

ළ 823 – ළමකා ප්රබන්ධ 

අතචතබ, චිනූආ
කපට්ටි ඉබබද්යාට වුණු ඇබපැදදිය / චිනූආ 
අතචතබ ; පරිවරතනය ජී. ඒ. නද්යාත්ලිනී විසනි.-
බතතරමුලේල : දරශන මද්යාරකට්ටින 
එනටරප්රයිසසස, 2011.- 
පි. [16] : චිත්ර ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (164595 NL)
ISBN  978-955-9433-22-4 (386489 NA)

අශසවයද්යා සහ සසිංහයද්යා / පරිවරතනය කුමද්යාරි 
ගුණරතන.- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 20.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (172812 NL)
ISBN  978-955-683-051-4 (391617 NA)

ආඩමබර කපුටද්යා / පරිවරතනය කුමද්යාරි 
ගුණරතන.-තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 20.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (172815 NL)
ISBN  978-955-683-025-5 (391620 NA)

උපකද්යාරය / පරිවරතනය කුමද්යාරි ගුණරතන.-
තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.-පි. 20 : චිත්ර ; තසම 20.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (172814 NL)
ISBN  978-955-683-048-4 (391619 NA)

කපුටු නවණ / පරිවරතනය කුමද්යාරි ගුණරතන.-
තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.-පි. 16 : චිත්ර ; තසම 20.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (172814 NL)
ISBN  978-955-683-048-4 (391619 NA)

කවේත්ලි, තජකෝයි 
ගසිං ගද්යාතවේ ගීතය / තජකෝයි කවේත්ලි ; පරිවරතනය 
හරෂණී චනදිමද්යා ගමතග් විසනි.- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 24 : චිත්ර ; තසම 21.
Song of the river කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
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කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166428 NL)
ISBN  978-955-0171-71-2 (387321 NA)

කුරලු යහළුතවකෝ / පරිවරතනය තජකෝ රසිංජිත 
ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 
2012 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (174355 NL)
ISBN  978-955-1089-18-14

තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා 
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය–ජල 
සමපද්යාදනතයේ /තජද්යාආනද්යා තකකෝලේ ; 
පරිවරතනය රවිනි ප්රසද්යාදිනී
ධරමවරධන විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : ඊ. එසස. 
එලේ. පබත්ලිතකෂනසස, 2012 .- පි. 40 : චිත්ර ; 
තසම. 19
කබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (177485 NL)
ISBN  978-955-0598-10-6 (393330 NA)
අ. වි. 553.7

තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා 
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය–මහ තපද්යාතළද්යාව 
යට / තජද්යාආනද්යා තකකෝලේ ; පරිවරතනය රවිනි 
ප්රසද්යාදිනී ධරමවරධන විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : 
ඊ. එසස. එලේ. පබත්ලිතකෂනසස, 2012 .- පි. 40 :
චිත්ර ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (177486 NL)
ISBN  978-955-0598-17-5 (393331 NA)
අ. වි. 551 

තගද්යාවියද්යා සහ අශසවයද්යා / අනවද්යාදය ගුණතසසන 
විතද්යාන.- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත, 2012.- 
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00  (166803 NL)
ISBN  978-955-591-244-0 (387971 NA)

තටද්යාම සහ ඩයිතනකෝසරයද්යා සමග තවත ළමද්යා 
විකම / පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී සමරතකකෝන.- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 80 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (170989 NL)
ISBN  978-955-29-0039-6 (390517 NA)

දඟෙකද්යාර මමපැසසසද්යා සහ තවත රස කතද්යා / 
පරිවරතනය තසසමද්යාත්ලි කපැලේලපත.- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 20 : චිත්ර ; තසම 29.
Bedtime tales කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166126 NL)
ISBN  978-955-0171-69-9 (387275 NA)

තබරනසසටයින, සසටද්යාන
ලටපට පිරණු කද්යාමතර / සසටද්යාන 
තබරනසසටයින සහ ජද්යාන තබරනසසටයින ; 
පරිවරතනය කවිමලේ සූරියආරචචි විසනි .-
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012 .-පි. 32 : චිත්ර ; තසම 20 .- (වළසස 

පවුතලේ කන්ථද්යා ;අසිංක 04)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (176050 NL)
ISBN  978-955-652-699-9 (393057 NA)

මසුන අලේලනනද්යා සහ බිරිය / පරිවරතනය සමන
පුෂසපද්යා ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඈපද්යා 
තපද්යාතහල, 2012 .- පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (174368 NL)
ISBN  978-955-1089-34-4

තලඩ තග්න කඩතචකෝර / පරිවරතනය කවිමලේ 
සූරියආරචචි.- තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012.- පි. 32 : චිත්ර ; තසම 20.-
(වළසස පවුතලේ කන්ථද්යා ; අසිංක 03)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (167350 NL)
ISBN  978-955-652-700-6 (388073 NA)

වඩුතග්, ගිමහද්යානි උතපකෂද්යා 
සතුන කතලේරද්යා තබරද්යාගත හපැට්ටි / ගිමහද්යානි 
උතපකෂද්යා වඩුතග් ; පරිවරතනය පියසරි 
අත්මිලසත යද්යාපද්යා විසනි.- හලද්යාවත : ප්රිනට x,  
[2012?].- පි. [iv],16 : චිත්ර ; තසම 28.
How Clara was saved by the animals 
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169797 NL)
ISBN  978-955-99579-9-7

සසටීවනසන, තරද්යාබට ලුවිසස 
අපූර යද්යාලුවද්යා / තරද්යාබට ලුවිසස සසටීවනසන ; 
පරිවරතනය හරෂණී චනදිමද්යා ගමතග් 
විසනි .-මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 24 : චිත්ර ; තසම 26
My shadow කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (176004 NL)
ISBN  978-955-0171-98-9 (392994 NA)

හිම වලහද්යා සහ හිවලද්යා / පරිවරතනය කුමද්යාරි 
ගුණරතන.- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 24 : චිත්ර ; තසම 20.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (172816 NL)
ISBN  978-955-683-049-1 (391621 NA)

824 – රශනකා 

තහටට්ටිආරචචි, අරවිනද 
තිළිණයක අරමය:ඉසිංග්රීස රචනද්යා සසිංහතලන /
අරවිනද තහටට්ටිආරචචි.- තකද්යාළඹ : ප්රිනට 
ඇනන්ඩ් ප්රිනට්ටින ගපැෆිකසස, 2011.- 
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පි. 120 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170469 NL)
ISBN  978-955-1715-32-8 (390005 NA)

8 3 0  ජරමන් සකාන්හිස්තදය

832 – නකාටද 

ඩකෲනමද්යාට, තෆන්ඩ්රිච 
සකවිති නිකමන / තෆන්ඩ්රිච ඩකෲනමද්යාට ; 
පරිවරතනය සද්යාලමන තෆද්යානතසසකද්යා විසනි.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 104 ; ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (172565 NL)
ISBN  978-955-671-581-1 (391457 NA)

තබ්රසසට, බරතටකෝලේට 
අසමමතය හද්යා සමමතය/බරතටකෝලේට තබ්රෂසට ;
පරිවරතනය මයිකලේ ප්රනද්යානදු සහ ධරමජිත 
පුනරජීව විසනි.- [තපැ. තනද්යා.] : මද්යායද්යා ශකති 
රසිංග ශිලේප ශද්යාත්ලිකද්යාව, 2012.- 
පි. [xvi],65 ; තසම 21.
Die ausnahme und die regel the 
exception & the rule කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 540.00 (172600 NL)
ISBN  978-955-96257-6-6

තබ්රසසට, බරතටකෝලේට
 ගපැලත්ලිතයකෝ / බරතටකෝලේට තබ්රසසට ; 

පරිවරතනය සමන පුෂසප ත්ලියනතග් විසනි.- 
නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. xxxix,187 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (172166 NL)
ISBN  978-955-681-055-4 (391184 NA)

833 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

කෆසකද්යා, ප්රද්යානසස 
රූපද්යානතරණය / ප්රද්යානසස කෆසකද්යා ; 
පරිවරතනය තටනිසන තපතරරද්යා විසනි .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 120 ; 
තසම. 22
'The metamorphosis' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177514 NL)
ISBN  978-955-30-3660-5 (393497 NA)

833.914 – 1945-1990

මුලර, තහරතද්යා
දඩබිමක සරගතව / තහරතද්යා මුලර ; 
පරිවරතනය සජීවනී කසසතුරිආරචචි විසනි .- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 

2012 .- පි. 154 ; තසම. 21
'The passport' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (173460 NL)
ISBN  978-955-652-923-4

මුලර, තහරතද්යා
පිටුවහලේ වීම / තහරතද්යා මුලර ; පරිවරතනය 
ප්චූලද්යානනද සමරනද්යායක විසනි .- තගකෝනතපද්යාල
හනදිය : සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. v,98 ; තසම. 22
'The passport' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (173996 NL)
ISBN  978-955-1558-29-1

සුසසකනන්ඩ්, පපැටරික
සුවඳ විලවුන / පපැටරික සුසසකනන්ඩ් ; 
පරිවරතනය අෂද්යානි ශද්යාත්ලිකද්යා රණසසිංහ 
විසනි .-තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- 
පි. 239 ; තසම 22
Das parfum කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173539 NL)
ISBN  978-955-677-148-0

ළ 833 – ළමකා ප්රබන්ධ

තබ්රමන නවර සසිංගීතකද්යාරතයකෝ / අනවද්යාදය 
ගුණතසසන විතද්යාන .- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත
ප්රකද්යාශක තයකෝ, [2012?] .- පි. 8 : චිත්ර ; 
තසම 28
කබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (175503 NL)
ISBN  978-955-591-258-7 (392418 NA)

839 – ජරමන් සකාන්හිස්තදය 
839.8 – ලනයෝරර්විජියකානු සකාන්හිස්තදය 
839.822 – නකාටද 

ඉබසන, තහනරික
යුග තුනක ඉබසන / තහනරික ඉබසන ; 
පරිවරතනය ආරියවසිංශ රණවීර විසනි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 456 ; තසම 21.
Three eras of Ibsen කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 850.00 (172408 NL)
ISBN  978-955-30-3424-3 (391414 NA)

8 4 0   ප්රලංශ සකාන්හිස්තදය

843 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා

තසකෝලද්යා, එත්මිලේ
ආදර කතද්යා තුනක / එත්මිලේ තසකෝලද්යා ; අනවද්යාදය 
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චද්යාලේසස විදද්යානපතිරණ විසනි.- 2 වන මුද්රණය.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 127 ; තසම 21. 
1 වන මුද්රණය 1986.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171187 NL)
ISBN  978-955-30-3404-5 (390582 NA)

843 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා 

ද තමකෝපසද්යාසිං, ගී 
තපමබර ත්මිතුරද්යා / ගී ද තමකෝපසද්යාසිං ; 
පරිවරතනය  පසන තකද්යාඩිකද්යාර විසනි.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 523 ; තසම 22.
Bel - Ami කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (169819 NL)
ISBN  978-955-671-355-8 (389271 NA)

වරන, ජූලේසස 
දින අසූවකන තලද්යාව වටද්යා / ජූලේසස වරන ; 
අනවරතනය තසකෝමද්යා ටී. තපතරරද්යා විසනි .- 
තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 144 ; තසම. 21
'Around the world in eighty days' 
කකෘතිතයේ අනවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174235 NL)
ISBN  978-955-676-350-8

වරන, ජූලේසස 
තපද්යාතළද්යාව යටට බිහිසුණු ගමනක / ජූලේසස 
වරන ; පරිවරතනය ආරියනනද 
තදද්යාඹගහවතත විසනි .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 208 ; තසම. 21
'Journey to center of the earth' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (178156 NL)
ISBN  978-955-29-0090-7 (393954 NA)

වරන, ජූලේසස
බපැබතලන සඳ වටද්යා / ජූලේසස වරන ; 
පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ විසනි .- 
තකද්යාළඹ : ශද්යාඛදද්යා  ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 104 ; තසම 22
Round the moon කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (173728 NL)
ISBN  978-955-667-195-7

වරන, ජූලේසස
සඳ මඬල වටද්යා / ජූලේසස වරන ; පරිවරතනය 
විශද්යාකද්යා මහවිතද්යාන විසනි .- වරකද්යාතපද්යාල : 
තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 104 ; 
තසම. 19
'Round the moon' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (178250 NL)

ISBN  978-955-0716-06-7 (393319 NA)

හියුතගකෝ, විකටර
ආදර එසසතමරද්යාලේඩද්යා / විකටර හියුතගකෝ ; 
අනවද්යාදය එච. ල්පී. සරිවරධන විසනි.- 3 වන
මුද්රණය.- පනනිපිට්ටිය : සසටපැමෆරන්ඩ් තලේක, 
2011.- පි. xxvii,160 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1946.
Notre-Dame de Paris කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (171549 NL)
ISBN  978-955-658-264-2

හියුතගකෝ, විකටර
මනතද්යාපය / විකටර හියුතගකෝ ; පරිවරතනය
අයි. ඇම. ආර. ඒ. ඊරියතගද්යාලේල විසනි .- 
නපැවත මුද්රණය .- බතතරමුලේල : අයි. ඇම. 
රද්යාණ චනද්රිකද්යා ඊරියතගද්යාලේල, 2012 .-
පි. 174 : චිත්ර ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1953
ද තලේ ත්මිසරද්යාබල කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (178987 NL)
ISBN  978-955-54647-0-3 (394560 NA)

ළ 843 – ළමකා ප්රබන්ධ 

පුසිංචි තන්ඩ්ස මල : ප්රසිංශ ළමද්යා කන්ථද්යා / පරිවරතනය 
නතවකෝදදද්යා වපැත්ලිගමතග් .- මුලේතලේරියද්යාව : 
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012 .-
පි. 38 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (176124 NL)
ISBN  978-955-652-896-1 (393164 NA)

8 5 0  ඉස්තකාලි සකාන්හිස්තදය

853 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
853.914 – 1945-1999

කපැලේවිතනකෝ, ඉතද්යාතලකෝ
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 සසරතයේ රැයක මඟිතයකු... නම / ඉතද්යාතලකෝ
කපැලේවිතනකෝ ; පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී 
වියනතගද්යාඩ  විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- 
නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ   මුද්රණ සහ ප්රකද්යාශන, 
2012.- පි. 328 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2005.
'If on a winter's night a traveller' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (177786 NL)
ISBN  978-955-681-067-7 (393621 NA)

8 6 0  සසපකාඤසඤ සකාන්හිස්තද

863 – ප්රබන්ධ

සතවේද්රද්යා, ත්මිතගලේ ද සරවනතටසස 
තදද්යාන කවිකතසකෝටතග් වීර කතද්යා / ත්මිතගලේ ද 
සරවනතටසස සතවේද්රද්යා ; අනවද්යාදය 
කරණද්යාතිලක හඳුනපතිරණ.-මුලේතලේරියද්යාව :
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012 .- පි. 51 : 
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (178125 NL)
ISBN  978-955-652-952-4 (393165 NA)

863 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

අනදහද්යාස, තෆදරිතකකෝ
වදවචතච්ඡේදකයද්යා / තෆදරිතකකෝ අනදහද්යාස ; 
පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී වියනතගද්යාඩ විසනි .-
නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 259 ; තසම. 21
'The Anatomist' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (177784 NL)
ISBN  978-955-681-093-6 (393619 NA)

අසසතවේලද්යා, මරයද්යාතනකෝ
ල්පීඩිතතයකෝ : තමකසකද්යාන විපලවතයේ 
නවකතද්යාව / මරයද්යාතනකෝ අසසතවේලද්යා ; 
පරිවරතනය ඉනදික ගුණවරධන විසනි .- 
තදහිවල : විදරශන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 190 ; තසම. 21
'Underdogs' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (177441 NL)
ISBN  978-955-1559-75-5 (393273 NA)

තකද්යායීතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ 
ආතලකෝකතයේ රණකද්යාත්මියද්යාතග් අතතපද්යාත / 
පද්යාවුතලකෝ තකද්යායීතයකෝ ; පරිවරතනය 
මණේඩද්යාවල පඤසඤද්යාවසිංස හිත්මි විසනි .- 
තකද්යාළඹ : ප්රිනට ඇනන්ඩ් ප්රිනට ගපැෆිකසස, 
2012 .- පි. 108 ; තසම. 19
Manuel du guerrier de la lumiere කකෘතිතයේ

පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (178857 NL)
ISBN  978-955-1715-34-2 (394242 NA)

වරගද්යාසස තයේසද්යා, මරිතයකෝ
අලතහසනතද්රකෝ මයිතද්යාතග් සපැබසෑ ජීවිතය / 
මරිතයකෝ වරගද්යාසස තයේසද්යා ; පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී
වියනතගද්යාඩ විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- 
නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 468 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2002.
'The real life of Alejandro Mayta' 
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 700.00 (177792 NL)
ISBN  978-955-681-070-7 (393629 NA)

සසකරතමතද්යා, අනතතකෝනිතයකෝ 
තනරූදද්යාතග් ත්ලියුමකද්යාරයද්යා / අනතතකෝනිතයකෝ 
සසකරතමතද්යා ; පරිවරතනය ත්ලියනතග් 
අමරකීරති විසනි.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට 
පබත්ලිෂින, 2012.- පි. 144 ; තසම 21.
El cartero de Neruda කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172926 NL)
ISBN  978-955-677-149-7

සසිංගර, අයිසද්යාක බතෂසවිශස
තපැවුලේ සත / අයිසද්යාක බතෂසවිශස සසිංගර ; 
පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී වියනතගද්යාඩ විසනි.- 
2 වන මුද්රණය.- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 171 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1998.
The penitent කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172245 NL)
ISBN  978-955-681-062-2 (391330 NA)

සසිංගර, ඉසද්යාක බතෂවිසස
තෂකෝෂද්යා / ඉසද්යාක බතෂවිසස සසිංගර ; 
පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී වියනතගද්යාඩ විසනි .- 2 
වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .-පි. 441 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2006.
'Shosha'  කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (177787 NL)
ISBN  978-955-681-065-3 (393624 NA)

8 7 0  ලතින් සකාන්හිස්තදය 

872 – නකාටද 

පතලකෝටසස
පතලකෝටසස ප්රහසන නද්යාටද පහක / පතලකෝටසස ; 
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පරිවරතනය මරත්ලින ල්පීරිසස විසනි.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 296 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 850.00 (165285 NL)
ISBN  978-955-30-3352-9 (386832 NA)

8 8 0  ග්රීක සකාන්හිස්තදය 

882 –  ග්රීක නකාටද 
882 – නකාටද

පතලකෝටසස 
තමනයිකමසස සතහකෝදරතයකෝ / පතලකෝටසස ; 
පරිවරතනය මරත්ලින ල්පීරිසස විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (177765 NL)
ISBN  978-955-30-2784-9 (393550 NA)

තසද්යාතපද්යාකත්ලිසස තග් ඇනට්ටිගනි සහ සසලද්යාතවද්යාමර 
තරද්යාතසක තග් තපද්යාත්ලිසය / පරිවරතනය 
ජිතනද්රවසිංශ ද සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ : නපැණල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 160 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168831 NL)
ISBN  978-955-1229-24-5 (388777 NA)

883 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා 

තහකෝමර
තදවශද්යාපය / තහකෝමර ; පරිවරතනය රූ. තප. 
විතජේසසිංහ විසනි .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ 
ජයතකද්යාඩි, 2012 .- පි. 208 ; තසම. 21
'The odyssy' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175927 NL)
ISBN  978-955-551-959-5 (392774 NA)

8 9 0  ලවනත් භකාෂකා සකාන්හිස්තදය

891 – නලැලගනන්හිර ඉන්දු යුලරයෝපීය හකා ලකලේටික
          සකාන්හිස්තදය 
891.2 – සලංසසකපෘස්ත සකාන්හිස්තදය

නද්යාගද්යාරජුන 
සුහකෘලේතලේඛ :සසිංහල අනවද්යාදය සහ 
විවරණය / නද්යාගද්යාරජුන ; අනවද්යාදය අරණ 
තක. ගමතග් විසනි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. xxiv,128 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (169643 NL)
ISBN  978-955-30-3460-1 (389131 NA)

891.21 – පදෙද

බුදධ භකති මඤජරී / සමපද්යාදනය දවුලේතදණ 
ඤද්යාණසසසර හිත්මි.- නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන 
තපද්යාත සමද්යාගම, 2011.- පි. [iv], 24 ; 
තසම 22.
නබපැ-කක :  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (NL 165533)
ISBN  978-955-558-155-4 (NA 386904)

වන රජ දහන : විෂසණුශරම පද්යාදයනතග් 
පසිංචතනත්රතයේ සසිංහල කද්යාවදද්යානවද්යාදය / 
පරිවරතනය තහනරි ඩ. කුමද්යාරපතපරම.- 
පනනිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2012.- 
පි. [xiv],189 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (171145 NL)
ISBN  978-955-53915-1-1 (390532 NA)

සකෘතුසසිංහද්යාරම / පරිවරතනය කණුමුලේතදණතයේ 
චනදතසකෝම හිත්මි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. lvi,151 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (172376 NL)
ISBN  978-955-30-3482-3 (391387 NA)

891.22 – නකාටදය ර්විශකාර 

ඉනද්ර මපැණතක, දයනතද්යා
උගනිමු රතනද්යාවල : රතනද්යාවල නද්යාටද 
විචද්යාරය / දයනතද්යා ඉනද්ර මපැණතක .- 
වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 64 : තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (178971 NL)
ISBN  978-955-0716-10-4 (394545 NA)

තකද්යාඩිකද්යාර, රතන 
ශ හරෂතදවයනතග් රතනද්යාවල නද්යාටකය 
විමසුම / රතන තකද්යාඩිකද්යාර.- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 276 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (172554 NL)
ISBN  978-955-671-562-0 (391453 NA)
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891.37 – පකාලි සකාන්හිස්තදය 

අ. තපද්යා. ස. උ. තප. පද්යාත්ලි විෂය සඳහද්යා නිරතදශිත
පද්යාෂ්ඨ සරණය / සසිංසසකරණය අයි. බී. 
විමලවසිංසසූරය, ට්ටිකරි බණේඩද්යාර සතලකෝගම 
සහ ල්පී. රූපසසිංහ තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ : 
සමයවරධන, [2011?].- පි. xxiv,212 ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 330.00 (166419 NL)
ISBN  978-955-570-629-2 (387428 NA)

ඉනදද්යානනද හිත්මි, බපැලුමමහර 
පද්යාත්ලි කද්යාවද තදකෝෂ විචද්යාරය / බපැලුමමහර 
ඉනදද්යානනද හිත්මි.- ගමපහ : ශ සරණසිංකර 
දහම පද්යාසල, 2012.- පි. 66 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170026 NL)
ISBN  978-955-54102-0-5 (389562 NA)

පද්යාත්ලි අටෂ්ඨකන්ථද්යා සද්යාහිතද අධදයන ප්රතවේශය / 
සසිංසසකරණය රිදීගම වනරතන හිත්මි සහ ඩබ. 
ජී. එසස. විජිත කුමද්යාර.- රිදීගම : රිදී විහද්යාරසසන්ථ 
තරණ තබකෞදධ සසිංගමය, 2012.-
පි. xv,227 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (166177 NL)
ISBN  978-955-54082-0-2 (387407 NA)

පද්යාළි අටෂ්ඨක සද්යාහිතදය / සමපද්යාදනය තගද්යාඩගම 
ප්චූළද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි.- තකද්යාළඹ : තසසයද්යා ප්රිනට 
ඇනන්ඩ් ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2011.- 
පි. viii,84 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (167026 NL)
ISBN  978-955-1317-13-3

891.371 – පදෙද

මහද්යානද්යාගකුල සනතදසය / සමපද්යාදනය අරණ 
තක. ගමතග්.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. xvi,113 : තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (169649 NL)
ISBN  978-955-30-3461-8 (389137 NA)

වජිරබුදධි හිත්මි, මද්යානද්යාපිට්ටිතයේ 
මහද්යාවිහද්යාරවසිංතසද්යා නද්යාම 
උපසමපදද්යාපපබතනකෝධද්යා / මද්යානද්යාපිට්ටිතයේ 
වජිරබුදධි හිත්මි.- මද්යාතතලේ : කරතකෘ, 2012.- 
පි. vii,26 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (171312 NL)

(390741 NA)

891.4  – නූස්තන ඉන්දීය සකාන්හිස්තදය 
891.43 – න්හින්දි
891.432 – නකාටද 

ප්රසද්යාද, ජය ශසිංකර
අජද්යාත  ශතකෘ / ජය ශසිංකර ප්රසද්යාද ; අනවද්යාදය 
අතශකෝක කරණද්යාරතන විසනි.- 2 වන 
මුද්රණය.-තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 120 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1956.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171169 NL)
ISBN  978-955-30-1784-0 (390563 NA)

891.433 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා 

කමතලේශසවර
සමුදුතරහි අතරමසිං වූ ත්මිනිසද්යා / කමතලේශසවර ; 
පරිවරතනය උපුලේ රසිංජිත 
තහසවද්යාවිතද්යානගමතග් විසනි.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2011.- පි. 183 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (164760 NL)
ISBN  978-955-0256-06-8 (386549 NA)

තර කපැට ත්මිහි මත / පරිවරතනය නදීශද්යා 
විකමසරිවරධන .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 128 ; 
තසම. 21
'තද්යාතර සමන පර' චිත්රපටය ඇසුරින රචිත 
නවකතද්යාවක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (178159 NL)
ISBN  978-955-0642-73-1 (393957 NA)

නද්යාගර, අමරිතලද්යාලේ
මසිංගල සලඹ / අමරිතලද්යාලේ නද්යාගර ; 
පරිවරතනය වසනතද්යා පදත්මිණී විසනි .- 
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012 .- පි. 320 ; තසම 22
සුහද්යාග් තක නූපුර කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (176137 NL)
ISBN  978-955-652-957-6 (393177 NA)

891.44 – ලබලංගලි සකාන්හිස්තදය
891.44092 – සකාන්හිස්තදධරලයයෝ 

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා 
රබීනද්රනද්යාත තද්යාතගකෝර / සමන පුෂසපද්යා 
ගුණතසසකර.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 304 : චිත්ර ; තසම. 22
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මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (178843 NL)
ISBN  978-955-30-3416-8 (394228 NA)

891.443 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා

තද්යාතගකෝර, රබීනද්රනද්යාත 
ගුරතදව රබීනද්රනද්යාත තද්යාතගකෝරතග් 
විශිෂසටතම කතද්යා / රබීනද්රනද්යාත තද්යාතගකෝර ; 
පරිවරතනය තටනිසන තපතරරද්යා විසනි .- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 268 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (177812 NL)
ISBN  978-955-671-670-2 (393677 NA)

891.443 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

මහසසතවතද්යා තදවී
තරද්යාමතද්යා / මහසසතවතද්යා තදවී ; පරිවරතනය 
ගුණතිලක මපැට්ටියගතන විසනි .- තගකෝනතපද්යාල
හනදිය : සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. [viii],66 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (174015 NL)
ISBN  978-955-1558-40-6

891.48 – සලංහල සකාන්හිස්තදය 

අරසිංගල, රතනසරි 
ශ ලද්යාසිංතකය සද්යාහිතද කලද්යා උරමය / 
රතනසරි අරසිංගල සහ සරිනිමලේ ලකදුසසිංහ .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 111 : 
චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (178845 NL)
ISBN  978-955-30-2943-0 (394229 NA)
අ. වි. 730.95493

ඉඳුරව, ඇතලකෝසයසස
රතනද්යාවල සහ මළගිය ඇතතතකෝ විමසුම / 
ඇතලකෝසයසස ඉඳුරව.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 95 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (168524 NL)
ISBN  978-955-29-005-1 (388488 NA)

කකුසඳ හිත්මි 
ධද්යාතු වසිංශය (ලලද්යාට ධද්යාතුවසිංශය) / කකුසඳ 
හිත්මි ; සසිංසසකරණය තනකෝමන සරිපද්යාල විසනි.- 
තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2011.- 
පි. 132 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (170919 NL)
ISBN  978-955-570-625-4

තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි 
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය 9 තශසණය : 
තපළතපද්යාතට උදවු තපද්යාත / කතසරි 
තකද්යාතලද්යාවල.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 64 ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168765 NL)
ISBN  978-955-30-3173-0 (388605 NA)
අ. වි. 491.48 

ධමමතිලක හිත්මි, පපැලපැනවතතත 
සසිංහල සද්යාහිතද විමසුම / පපැලපැනවතතත ස්  
ධමමතිලක හිත්මි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.- පි. 96 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165043 NL)
ISBN  978-955-30-3309-3 (386737 NA)

ධරමශ, විරද්යාජේ
සසිංහල සද්යාහිතද සසිංගහය විචද්යාරය – 2 : 10, 11 
තශසණ සඳහද්යා / විරද්යාජේ ධරමශ .- තතද්යාටතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 153 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178299 NL)
ISBN  978-955-53379-1-5 (393980 NA)

රණසසිංහ, චිනතක 
නූතන සසිංහල සද්යාහිතද විමරශන 01 : 
සයිමන, ජී. බී., විකමසසිංහ සහ පියදද්යාස 
සරිතසසන / චිනතක රණසසිංහ.- තකද්යාළඹ : 
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012.- පි. 158 ; තසම 22. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168815 NL)
ISBN  978-955-677-118-3 (388761 NA)

ත්ලියනතග්, සඳසරි එම. 
බුතසරණ සරල බසන / සඳසරි එම. 
ත්ලියනතග්.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 432 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (169697 NL)
ISBN  978-955-655-960-6 (389161 NA)

සයිමන නවගතතතගම සසිංකන්ථන සසිංහිතද්යා / 
සසිංසසකරණය සමනත තහසරත … [සහ තවත 
අය].- බතතරමුලේල : සසිංසසකකෘතික කටයුතු
තදපද්යාරතතමනතුව, 2011.- පි. 156 ; 
තසම 23.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164783 NL)
ISBN  978-955-0213-03-0 (386555 NA)

සද්යාහිතදය : 2011 සද්යාහිතද දින විතශසෂ කලද්යාපය / 
සසිංසසකරණය සමනත තහසරත [සහ තවත 
අය]... [බතතරමුලේල] : රද්යාජද සද්යාහිතද 
අනමණේඩලය, 2011.- පි. 737 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164281 NL)
ISBN  978-955-0213-02-3

සුතදව හිත්මි, දඹුලේතලේ
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සසිංහල සද්යාහිතද විමසුම / දඹුලේතලේ සුතදව 
හිත්මි.-තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. 72 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (168646 NL)
ISBN  978-955-30-3298-0 (388580 NA)

සුරවීර, ඒ. වී. 
සද්යාහිතද කලද්යා ප්රදීපිකද්යා :විචද්යාර වචන 
තකකෝෂය / ඒ. වී. සුරවීර.- 3 වන 
සසිංසසකරණය.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 
2012.- පි. 289 ; තසම 20.
1 වන මුද්රණය 1991.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (169721 NL)
ISBN  978-955-677-106-0 (389190 NA)

තසද්යාරත හිත්මි, වපැත්ලිවිට්ටිතයේ ශ
සද්යාහිතදතසවනය / වපැත්ලිවිට්ටිතයේ ශ තසද්යාරත 
හිත්මි ; සසිංසසකරණය පුසසසපැලේලද්යාතවේ 
ඤද්යාණරතන හිත්මි .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- 
තකද්යාළඹ : විතදදද්යාදය පිරිතවතණේ ආදිශිෂද 
සසිංගමය, 2012 .- පි. 98 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (178062 NL)
ISBN  978-955-0120-11-6 (393810 NA)

891.48 – සලංහල සකාන්හිස්තදය. ර්විශකාර

ඒකනද්යායක, සරත 
සද්යාහිතද, නිරමද්යාණය හද්යා විචද්යාරය : චිත්රපට 
විචද්යාර, තවේදිකද්යා නද්යාටද විචද්යාර, ගීත විචද්යාර, 
තටත්ලි නද්යාටදය හද්යා තකට්ටිකතද්යා / සරත 
ඒකද්යානයද්යාක .-අඹතකද්යාතට : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. 54 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක:  ර. 165.00 (177448 NL)
ISBN  978-955-96614-3-6 (393282NA)

ධමමසද්යාර හිත්මි, දයද්යාගම 
සසිංහල සද්යාහිතද විචද්යාර සසිංගහය 1 / දයද්යාගම 
ධමමසද්යාර හිත්මි.- තකද්යාළඹ : නිරමල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. x,74 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (167376 NL)
ISBN  978-955-51858-2-0 (388124 NA)

ධරමශ, වි රද්යාජේ
සසිංහල සද්යාහිතද සසිංගහය විචද්යාරය – 1 : 10, 11 
තශසණ සඳහද්යා / විරද්යාජේ ධරමශ.- [තපැ. තනද්යා.] : 
කරතකෘ, [2012?].- පි. 112 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (172733 NL)
ISBN  978-955-53379-0-8

ජයවරධන, කපැතලන 

පපැහපැසර සතුවිත්ලි : තක. ජයතිලක නිරමද්යාණ 
සපැරිසර / කපැතලන ජයවරධන.- තකද්යාළඹ : 
ප්රිනට ඇනන්ඩ් ප්රිනට ගපැෆිකසස, 2011.- 
පි. 228 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170474 NL)
ISBN  978-955-1715-27-4 (390010 NA)

පියසත්ලි විතජේගුනසසිංහ සද්යාහිතද විචද්යාර : තතකෝරද්යාගත
ත්ලිපි / සසිංසසකරණය අගලකඩ සරිසුමන හිත්මි .-
තකද්යාළඹ : සමද්යාජ විදදද්යාඥයනතග් සසිංගමය,
2012 .- පි. xxxiii,410 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (174196 NL)
ISBN  978-955-0762-11-8

සද්යාහිතද විචද්යාර සසිංහිතද්යා / සසිංසසකරණය තිඹිරියද්යාගම
බණේඩද්යාර.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 112 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173343 NL)
ISBN  978-955-30-3589-9 (392135 NA)

891.48076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

අ.තපද්යා.ස. සද්යා. තපළ සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය :
අනමද්යාන ප්රශසන හද්යා ආදරශ පිළිතුර 2011.- 
මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 180 ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (168634 NL)

(388501 NA)
අ. වි. 491.48076 

අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය.- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. [300?] ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (168639 NL)
ISBN  978-955-8211-80-9 (388506 NA)
අ. වි. 491.48076 

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා 
විසඳුම / සසිංසසකරණය රතන තකද්යාඩිකද්යාර.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 141 ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (170810 NL)
ISBN  978-955-671-439-5 (390180 NA)
අ. වි. 491.48076

තගද්යාඩතග්, වයි. 
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා 
ආදරශ විසඳුම 2008 -2010 / වයි. 
තගද්යාඩතග්.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.-පි. 72 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164389 NL)
ISBN  978-955-30-3260-7 (386219 NA)
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අ. වි. 491.48076

නද්යාලක හිත්මි, තපද්යාරවගම 
6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල සසිංහල භද්යාෂද්යාව 
හද්යා සද්යාහිතදය : ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / 
තපද්යාරවගම නද්යාලක හිත්මි.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 144 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (171130 NL)
ISBN  978-955-661-512-8 (390529 NA)
අ. වි. 491.48076

රණසසිංහ, සුනනදද්යා 
සද්යාමද්යානද තපළ සසිංහල සද්යාහිතදය විචද්යාර 
ත්ලිවීම :අනමද්යාන ප්රශසන හද්යා උදද්යාහරණ සහිත 
තකට්ටි පිළිතුර / සුනනදද්යා රණසසිංහ.- 
ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2011.- පි. iv,64 ; 
තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164425 NL)

(386256 NA)

වීරවරණකුල, පබද්යා 
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංහල / පබද්යා වීරවරණකුල .- 
තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර ගයින්ඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 34 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (176341 NL)
ISBN  978-955-664-191-2 (393258 NA)
අ. වි. 491.48076

891.4809 – ඉතිහකාසය 

ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. 
ආරමභතයේ සට දඹතදණ යුගතයේ අවසද්යානය 
තතක චිරනතන සසිංහල ගදද සද්යාහිතද 
ඉතිහද්යාසය /වී. ඩ. එසස. ගුණවරධන.-තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 72 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (173351 NL)
ISBN  978-955-30-1007-0 (392143 NA)

891.48092 – සකාන්හිස්තදධරලයයෝ

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක
මද්යාතරින බිහි වූ සද්යාහිතදධරතයකෝ : ස්ක්රි. ව. 
1880 සට 1948 දකවද්යා / කුලතිලක 
කුමද්යාරසසිංහ .-  තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 72 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (175610 NL)

ISBN  978-955-30-1918-9 (392577 NA)

ගතම කටහඬ නඹ තමයි : තක. ජයතිලක 
අද්භිනනදනය.- කරිඳිවපැල : සසිංහිඳ සහකෘද 
සසිංසදය, 2011.- පි. 35 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (159712 NL)

පිය වපැත්ලි වත : පියදද්යාස වපැත්ලිකනනතග් 
නිරමද්යාණද්යාද්භිනනදන / සසිංසසකරණය කමලේ ල්පී. 
අලහතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 120 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (177726 NL)
ISBN  978-955-30-3761-9 (393529 NA)

දිරිමත අසරිමත ත්මිනිතසක :කළුතබකෝවිල සරිලේ 
ස. තපතරරද්යා තසසවද්යා සසිංදීපනිය / සසිංසසකරණය 
පරස ජයමද්යානන සහ සුගත වටතගදර .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 88 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178821 NL)
ISBN  978-955-30-3875-3 (394206 NA)

තසසදර, නිමලේ 
විපලවකද්යාරී කලද්යාකරවද්යා සරි ගුනසසිංහ.- 
නිමලේ තසසදර.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.-පි. 160 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (168734 NL)
ISBN  978-955-30-3337-6 (388570 NA)

891.481 – පදෙද 

අජිත, ජී. ඇම. 
හද බපැඳි සසමද්යාරක : තශකෝක ප්රකද්යාශ එකතුවක /
ජී. ඇම. අජිත .- කඩුතවල : ල්පී. ඇම. තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. xii,179 ; තසම 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172617 NL)
ISBN  978-955-1863-15-9

එදිරිසූරිය, සුභසසිංහ
ළමද්යා කවි සරණය / සුභසසිංහ එදිරිසූරිය.- 
නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 108 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (168630 NL)
ISBN  978-955-53864-1-8 (388493 NA)

අසිංතහටට්ටිගම, විමලේසරි
යත්ලි වඩින මපැනවි අමද්යා මසෑණ බුදු පියද්යාතණනි : 
තබකෞදධ චරිතද්යාසිංග 8 ක ත්ලිහිලේ කවි බසන / 
විමලේසරි අසිංතහටට්ටිගම.- නිටටඹුව : ජයශ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 48 ; තසම 22. 
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (164534 NL)
ISBN  978-955-0758-01-2
අ. වි. 294.363
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කුමද්යාරණතුසිංග, තහසමසරි
රතසර / තහසමසරි කුමද්යාරණතුසිංග.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 56 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168744 NL)
ISBN  978-955-30-3411-3 (388593 NA)

ජයතසසන, විනීතද්යා 
බුදු මඟෙ දිට්ටිත්මි / විනීතද්යා ජයතසසන.- පද්යානදුර :
කරතකෘ, [2011?].- පි. 14 : චිත්ර ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (162657 NL)
ISBN  978-955-50806-2-0

තතනනතකකෝන, නද්යාලනී 
සඟිති පඬිරවන : උමනදද්යාතවන කවේත්මිණ / 
නද්යාලනී තතනනතකකෝන.- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 49 : චිත්ර ; 
තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164845 NL)
ISBN  978-955-671-506-4 (386624 NA)

දසනද්යායක, බරනි
රවට ත්ලියූ කවි / බරනි දසනද්යායක.- 
අමපිට්ටිය : කරතකෘ, 2011.- 
පි. [viii],32 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (162638 NL)
ISBN  978-955-51071-2-9

ද සලේවද්යා, සසලේ 
විරිදු ගද්යායනද්යා / සසලේ ද සලේවද්යා .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 32 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 60.00         (178899 NL)
ISBN  978-955-690-060-6  (394273 NA)

පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, කලුනදද්යාතවේ 
ළබපැඳිතයකෝ / කලුනදද්යාතවේ පඤසඤද්යාරතන හිත්මි.-
අළුතගම : ශපද්යාත්ලි ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 
2012.- පි. [vi],18 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (168791 NL)

(388689 NA)

ප්රනද්යානදු, බරට්ටි ඩිකසන
සසල තබදන පපැදි / බරට්ටි ඩිකසන ප්රනද්යානදු.-
තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2011.- 
පි. [xii],38 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (162615 NL)
ISBN  978-955-52104-2-3

මපැදගම, චනද්රරතන 
රස කවි හදන හපැට්ටි / චනද්රරතන මපැදගම.-
මහනවර : කරතකෘ, 2011.- පි. 62 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (162614 NL)
ISBN  978-955-52845-1-6

මතගද්යාඩ, පියසරි ල්පී. 
සපැරිසර – වනදනද්යා : 2600 සමබුදධතව 

ජයනතිය / පියසරි ල්පී. මතගද්යාඩ.- මද්යාතකද්යාළ : 
කරතකෘ, 2012.- පි. 80 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169579 NL)
ISBN  978-955-96378-3-7 (389049 NA)

රද්යාජකරණද්යා, ආනනද 
ආනනද රද්යාජකරණද්යා : අප්රකට කද්යාවද 
ප්රබනධ /ආනනද රද්යාජකරණද්යා ; සසිංසසකරණය 
ල්පී. ඇම. තසසනද්යාරතන විසනි .- තකද්යාළඹ : 
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 252 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (179014 NL)
ISBN  978-955-656-244-6 (394680 NA)

රසිංගිර කද්යාවද සසිංගහය : තදවන පියවර 2011 
ඔකතතකෝබර / සසිංසසකරණය සසිංහල භද්යාෂද්යා, 
සද්යාහිතද හද්යා තසකෞනදරය කත්මිටුව.- දඹුලේල : 
පුසසතකද්යාල සසිංවරධන කත්මිටුව, 2011.-
පි. 64 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170376 NL)
ISBN  978-955-0976-00-3 (389917 NA)

සරිවරධන, නිශසශසිංක 
පද්යාරම දම / නිශසශසිංක සරිවරධන.- 
කුරණසෑගල :කරතකෘ, 2011.- පි. [x],92 ; 
තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (166138 NL)
ISBN  978-955-53935-0-8 (387252 NA)

සගිරි පදද : ප්රන්ථම භද්යාගය / සමපද්යාදනය තලලේතලේ 
ධමමද්යානනද හිත්මි.- 3 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2012.- පි. xxiv,239 ; 
තසම 18.
1 වන මුද්රණය 1959.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 370.00 (172891 NL)
ISBN  978-955-570-695-7 (391811 NA)

තහයියනතුඩුව, පියතසසන 
කවි දපැහපැන / පියතසසන තහයියනතුඩුව.-
කඩුතවල : කරතකෘ, [2012?].- 
පි. vi,38 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (170649 NL)

(390045 NA)

891.481 – පදෙද. නූස්තන සකාන්හිස්තදය

අතබතසසකර, පදත්මිණී 
අළුත පද්යාර පදද සසිංගහය / පදත්මිණී 
අතබතසසකර.- ගමපහ : කරතකෘ, 2012.-
පි. vii,72 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (169790 NL)
ISBN  978-955-54153-0-9
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අමරද්යාවතී, රසිංජි 
ආදරතයේ ගිරි හිස /රසිංජි අමරද්යාවතී.-
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.- පි. x,62 ; 
තසම 20. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168932 NL)
ISBN  978-955-51546-2-8

ආරියවසිංශ, දිත්ලිනි
අවේව වපැට්ටිලද්යා / දිත්ලිනි ආරියවසිංශ.- 
බතතරමුලේල : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 44 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (168923 NL)
ISBN  978-955-54190-0-0

ආරියවසිංස, සද්යානත 
හදවතක නිරවත / සද්යානත ආරියවසිංස.- 
නකකද්යාවතත : කරතකෘ, 2011.- 
පි. xi,100 ; තසම 17.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (166672 NL)

(387761 NA)

ඇමතබ්රකෝසස, මද්යාලතී කලේපනද්යා
තම නිහඬ තවරළට එනන / මද්යාලතී කලේපනද්යා 
ඇමතබ්රකෝසස.- නතග්තගද්යාඩ : නිතයකෝ ගසෑෆිකසස 
(මුද්රණය), 2011.- පි. [xii], 62 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (NL 164803)
ISBN   978-955-0232-06-2 (NA 386582)

ඈපද්යා, වීණද්යාවි සුලකඛනද්යා 
ආලවනත වීදිය / වීණද්යාවි සුලකඛනද්යා ඈපද්යා.-
බණේඩද්යාරතවල : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 52 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164278 NL)
ISBN  978-955-53691-0-7

ඉලයපආරචචි, එරික 
පිතතල හනදිය  / එරික ඉලයපආරචචි.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 55 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172382 NL)
ISBN  978-955-30-3484-7 (391393 NA)

ඊශසවර, නිතරකෝෂද්යා දීපනී 
පවුතරන තමපිට / නිතරකෝෂද්යා දීපනී ඊශසවර.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. xvi,72 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164576 NL)
ISBN  978-955-30-0299-0 (386413 NA)

11 වපැනි පපැය : කද්යාවද සසිංගහය.- මතතතතගද්යාඩ : 

බ්රහසසපති ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි.xxx,595 :
චිත්ර ; තසම. 15x21
ලද්යාසිංකීය කවි කවිඳියන පනසයයකතග් 
නිරමද්යාණ එකතු කළ කද්යාවද සසිංගහයක
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(174005 NL)

එදිරිසසිංහ, සුජිත චත්මිනද 
පින බිමක අවි දපැරූ පනහිඳක විසතුර : කවි 
ගී  සමුචචය / සුජිත චත්මිනද එදිරිසසිංහ .- 
යකකල :කරතකෘ, 2011 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (173881 NL)
ISBN  978-955-97191-1-3

එරනද, කලේප 
නිසඳපැසස කවිය / කලේප එරනද .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 160 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (175844 NL)
ISBN  978-955-30-3664-3 (392601 NA)

අසිංතහටට්ටිගම, විමලේසරි
සඳ අහිසිංසකයි / විමලේසරි අසිංතහටට්ටිගම.- 
නිටටඹුව : ජයශ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 43 ; තසම 19.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (164533 NL)
ISBN  978-955-0758-00-5

කඹුරපිට්ටිය, කුමද්යාර
පඹයද්යාතග් සද්යාකකය / කුමද්යාර කඹුරපිට්ටිය.- 
ඉහළ ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2011.-
පි. 50 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 110.00 (164820 NL)
ISBN  978-955-52066-3-1 (386599 NA)

කරණද්යාරතන, ලහිර
කටු තුඩට පිනි පහස / ලහිර කරණද්යාරතන.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 64 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168725 NL)
ISBN  978-955-30-3398-7 (388561 NA)

කවිතසසකර, ඩ. ජී. ජිනදද්යාස 
කවි කන්ථද්යා / ඩ. ජී. ජිනදද්යාස කවිතසසකර.- 
වතතතගම : නවරතන ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 
2012.- පි. xii,291 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (170826 NL)

(390201 NA)

කසසතුරිආරචචි, සජීවනී 
විප්රවද්යාසයකුතග් ළතපැවිලේල / සජීවනී 
කසසතුරිආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 88 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178359 NL)
ISBN  978-955-30-3721-3 (394176 NA)

කුඩද්යාතහටට්ටි, බරට්ටි බී. 
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සරිමලුතග් නඟෙද්යා නලනීය සහ සපැතපනි 
සපැපතවේවද්යා / බරට්ටි බී. කුඩද්යාතහටට්ටි .- 
2 වන මුද්රණය .- තගකෝනතපද්යාල හනදිය : 
සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.-පි. xi,124 :චිත්ර ; 
තසම. 22
“සරිමලුතග් නගද්යා නලනීය සහ සපැතපනි 
සපැපතවේවද්යා” කකෘති දවිතවය තනි කකෘතියක 
තලස ප්රකද්යාශයට පත කර ඇත
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173993 NL)
ISBN  978-955-1558-32-1

කුලතිලක, කුසුම
මද්යා / කුසුම කුලතිලක.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 64 : චිත්ර ; 
තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (172406 NL)
ISBN  978-955-30-3454-0 (391412 NA)

ගමතග්, ඉනදික තුෂද්යාර
ඉවුර දිතග් දුවන සඳක / ඉනදික තුෂද්යාර 
ගමතග්.- බණේඩද්යාරගම : කරතකෘ, 2012.-
පි. 72 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (170691 NL)
ISBN  978-955-54099-0-2 (390136 NA)

ගලද්යායනන ඉඩහරිනන : කද්යාවද සසිංගහය .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- 
පි. 52 ; තසම 22
අනඳ පපැහපැසරණය 2012 - ආනනද 
විදදද්යාලයීය සද්යාහිතද කලද්යා මතහකෝතසවයට 
සමගද්යාමව පපැවපැතවූ සද්යාහිතද තරගද්යාවත්ලිතයන 
ජයලද කද්යාවද නිරමද්යාණ.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (175837 NL)
ISBN  978-955-30-3754-1 (392594 NA)

ගුණතිලක, නිශසශසිංක 
පනදමකද්යාරතයකෝ / නිශසශසිංක ගුණතිලක.-
බතලයද්යාය : කරතකෘ, 2011.- පි. 61 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 170.00 (166799 NL)
ISBN  978-955-53578-0-7 (387966 NA)

ගුණරතන, රකත 
කලේපද්යානතරය / රකත ගුණරතන.- තකද්යාළඹ :
කරතකෘ, 2012.- පි. [xii],91 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174485 NL)
ISBN  978-955-99230-1-5 (392322 NA)

ගුණවරධන, තහස. පු.
කඳුළු අතරින සනද්යා තපද්යාදක : කවි / තහස.පු. 
ගුණවරධන.-තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.- පි. 84 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (NL 164383)
ISBN   978-955-30-3253-9 (NA 386213)

ගුනසසිංහ, සරි

තසසපද්යාත්ලිකද්යා / සරි ගුනසසිංහ ; පරිවරතනය 
තහසමමද්යාල ගුනසසිංහ විසනි.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. xi,247 ; 
තසම 21.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
නූබපැ-තබකෝක:  ර. 1500.00 (170400 NL)
ISBN  978-955-30-3468-7 (389863 NA)

ගුරතග්, නිරනජන 
අවදි වී නිදනන / නිරනජන ගුරතග්.- 
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.- 
පි. xx,84 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (172868 NL)
ISBN  978-955-98763-3-5 (391749 NA)

ගුරතග්, නිරනජන 
සඳ මත වීතරද්යාගය / නිරනජන ගුරතග් .- 
තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2012 .- පි. 72 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (179136 NL)
ISBN  978-955-98763-4-2 (394870 NA)

තගද්යාතන්ඩ්විතද්යාන, ජනක
නදුර අඳුර / ජනක තගද්යාතන්ඩ්විතද්යාන.- 
[තපැ. තනද්යා.] : 2011.- පි. 71 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(166662 NL)
ISBN  978-955-53780-0-0 (387745 NA)

තගද්යානසලේ තකකෝරද්යාළ, තසනරත
තම බිතම කඳුළු / තසනරත තගද්යානසලේ 
තකකෝරද්යාළ.- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 56 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1983.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177528 NL)
ISBN  978-955-30-3582-0 (393510 NA)

තගකෝවිනනතග්, සුනිලේ
සුදු තවසස මුහුණ සහ තවනත කවි / සුනිලේ
තගකෝවිනනතග්.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 111 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170819 NL)
ISBN  978-955-671-422-7 (390190 NA)

චනදතජකෝති හිත්මි, නවරඑළිතයේ 
නිදසුන රවන වපැල / නවරඑළිතයේ 
චනදතජකෝති හිත්මි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.-පි. vii,56 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (169642 NL)
ISBN  978-955-30-3061-0 (389130 NA)

චනද්රසද්යාත්ලි, තඩද්යාත්මිනික
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පබද්යාවතීට කවක / තඩද්යාත්මිනික චනද්රසද්යාත්ලි.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. 56 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (165014 NL)
ISBN  978-955-30-3351-2 (386708 NA)

ජයතකද්යාඩි, ගරද්යාතගද්යාඩ ජයරතන
පද්යාට සරසිංගලේ : පපැදි සරණ / ගරද්යාතගද්යාඩ 
ජයරතන ජයතකද්යාඩි.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 112 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (164331 NL)
ISBN  978-955-30-3293-5 (386179 NA)

ජයතනතති, තසකෝමරතන
දපැන නපැතුවට මම එතතකද්යාට / තසකෝමරතන 
ජයතනතති.- වද්යාදදුව : කරතකෘ, 2011.-
පි. 80 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (163096 NL)
ISBN  978-955-53353-0-8

ජයසසිංහ, කලදද්යාණ කීරති ශ කවිනටසස 
දපැතන තවම මට ඔතබ සුවඳ තපද්යාද / කලදද්යාණ
කීරති ශ කවිනටසස ජයසසිංහ.- කපැලණය : 
කරතකෘ, 2011.- පි. 111 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164302 NL)
ISBN  978-955-53542-0-2 (386060 NA)

තතනවර, අත්මිල 
තහකෝඩි තපද්යාතත මනමද්යාත්ලි / අත්මිල තතනවර.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 64 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165048 NL)
ISBN  978-955-30-3356-7 (386742 NA)

දසනද්යායක, නඳුන යසත 
සයුම අතතටු නද්යාද : කද්යාවද සසිංගහය / නඳුන 
යසත දසනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට 
පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 87 : චිත්ර ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (173585 NL)
ISBN  978-955-677-151-0

ධමමද්යානනද හිත්මි, වතතතවපැතවේ
බපැත්මිණතියද්යා මහ සද්යාතයේ / වතතතවපැතවේ 
ධමමද්යානනද හිත්මි.- අනරද්යාධපුරය : වනනි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xxii,100 ; 
තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(165286 NL)
ISBN  978-955-96117-5-2 (386833 NA)

නනදසද්යාර හිත්මි, ඉඹුලේතප
රූකඩ තබද්යාදුනතවකෝ සහ තදසසපද්යාලන 
නද්යායකතයකෝ / ඉඹුලේතප නනදසද්යාර හිත්මි.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 112 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (164346 NL)
ISBN  978-955-30-3323-9 (386195 NA)

නනද හිත්මි, පයද්යාගල 
පරිනිරවද්යාන මඤසචකය / පයද්යාගල නනද හිත්මි.-
කඩවත : සමද්යාධි පදනම, 2012.- 
පි. [iv],20 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 50.00 (171125 NL)
ISBN  978-955-54363-2-8 (390514 NA)

නනද හිත්මි, පයද්යාගල 
පිපුණු මල ඔබයි / පයද්යාගල නනද හිත්මි.-
කඩවත : සමද්යාධි පදනම, 2012.- 
පි. [iv],51 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (171126 NL)
ISBN  978-955-54363-1-1 (390515 NA)

නිමලේසරි, ජයනත 
සවු වපැනි වපැඳීම / ජයනත නිමලේසරි.- 
තබරවල : කරතකෘ, 2012.- පි. 65 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172613 NL)
ISBN  978-955-54056-0-7

නිශද්යානත, අජිත
කුල කවියකුතග් පද්යාතපකෝචචද්යාරණය / අජිත 
නිශද්යානත.- මතුගම : කරතකෘ, 2011.- 
පි. x,72 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169835 NL)
ISBN  978-955-96904-1-2 (389287 NA)

පදමකුමද්යාර, සමනමල 
සතසද්යාබන අසිංගනද්යාතවකෝ / සමනමල 
පදමකුමද්යාර.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.-
පි. 82 ; තසම 23.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164621 NL)
ISBN  978-955-53900-0-2

පනහිඳ පද්යාමුල : පදද සරණය .- කළුතර : ශුදධ වූ
පවුතලේ කනදද්යාරද්යාමය, 2011 .- පි. vi,41 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (175874 NL)
ISBN  978-955-0728-00-8 (392636 NA)

පහළවිතද්යාන, අමරතසසකර
පුදබිමක අසරිය සහ අසූමහසවේ නපැමදුම 
කද්යාවද සසිංගහය / අමරතසසකර පහළවිතද්යාන.- 
ඇඹිත්ලිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2011. 
පි. ix,37 ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (165531 NL)
ISBN  978-955-99731-6-4 (386902 NA)

පහළවිතද්යාන, අමරතසසකර
සුරස : කද්යාවද සසිංගහය / අමරතසසකර 
පහළවිතද්යාන.- ඇඹිත්ලිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2012.-
පි. xii,56 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (170224 NL)
ISBN  978-955-99731-0-x (389614 NA)

පහළවිතද්යාන, අමරතසසකර
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සුරස කද්යාවද සසිංගහය / අමරතසසකර 
පහළවිතද්යාන.- ඇඹිත්ලිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2012.- 
පි. xii,55 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (169578 NL)
ISBN  978-955-99731-0-x (389041 NA)

ප්රසසිංග, සුජිත 
අයද්යාතලේ ගිය වසනතය / සුජිත ප්රසසිංග.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 64 ; තසත්මි 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (165042 NL)
ISBN  978-955-30-3326-0 (386736 NA)

බණේඩද්යාර, චද්යාමර උදිත 
සඳ සහ ඇය / චද්යාමර උදිත බණේඩද්යාර.- 
හිඟුරකතගද්යාඩ : උදිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 42 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168848 NL)
ISBN  978-955-0819-01-0

බණේඩද්යාර, තිඹිරියද්යාගම 
ගිනි සසල / තිඹිරියද්යාගම බණේඩද්යාර.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 72 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165010 NL)
ISBN  978-955-30-3349-9 (386704 NA)

බදුතග්, ලකමද්යාලේ තක. 
පියසටහන / ලකමද්යාලේ තක. බදුතග්.- 
ත්රිකුණද්යාමලය : නපැතගන අරණලු පද්යාරිසරික 
සසිංවිධද්යානය, 2012.- පි. xii,50 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (170809 NL)
ISBN  978-955-0892-01-3 (390178 NA)

බුලතසසිංහල, තසකෝමපද්යාල
සත තවණපැ බිඟු සර / තසකෝමපද්යාල 
බුලතසසිංහල.-යකකල : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 281 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (173145 NL)
ISBN  978-955-54067-0-3 (392080 NA)

තබකෝකනද, තබකෝගන 
තුරක කඳුළු : කද්යාවද සසිංගහය / තබකෝගන 
තබකෝකනද .- තමද්යාරටුව : සරතවකෝදය 
විශසවතලේඛද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010 .- 
පි. xiv,53 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (177700 NL)
ISBN  978-955-95867-3-9 (393446 NA)

මකරනද : තදතවනි තවළුම / සසිංසසකරණය 
තිඹිරියද්යාගම බණේඩද්යාර .- මහරගම : රද්යාවය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 168 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (176112 NL)
ISBN  978-955-1468-57-6 (393152 NA)

මදදුම බණේඩද්යාර, අයිරද්යාසිංගනී 
සඳ මඬලක වී / අයිරද්යාසිංගනී මදදුම බණේඩද්යාර.-

තදලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2011.- පි. 117 ; 
තසත්මි 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164873 NL)
ISBN  978-955-53922-0-4 (386547 NA)

මලවිආරචචි, ජයතසසකර
අහස ඉසසසර වතගයි / ජයතසසකර 
මලවිආරචචි.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 91 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 210.00 (164839 NL)
ISBN  978-955-671-399-2 (386618 NA)

මතහසනද්ර, සුනනද
නිරනද්යාත්මිකද්යා අමතද්යා / සුනනද මතහසනද්ර .-
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .-
පි. 119 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00 (175925 NL)
ISBN  978-955-551-993-9 (392772 NA)

මපැදතගදර, සූරිය 
හුනනසසගිරි කඳු පද්යාමුල / සූරිය මපැදතගදර .- 
ගද්යාලේල : කරතකෘ, 2012 .- පි. viii,60 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (176027 NL)
ISBN  978-955-52983-15 (393032 NA)

ත්මිහිරි, සුදීපද්යා 
පසෑළවිය / සුදීපද්යා ත්මිහිරි.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. xvi,80 ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173354 NL)
ISBN  978-955-30-3684-1 (392146 NA)

මුණසසිංහ, ල්පී. 
සත කරණ / ල්පී. මුණසසිංහ .- කඩවත : කරතකෘ,
2012 .- පි. ix,79 ; තසම 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173670 NL)
ISBN  978-955-54604-0-8

යදතදහිතග්, ඉරසිංගද්යා සචිනතිකද්යා 
සඳ දුටු සඳ : කද්යාවද සසිංගහය / ඉරසිංගද්යා 
සචිනතිකද්යා යදතදහිතග් .- මද්යාතර : කරතකෘ, 
2012 .- පි. 60 : චිත්ර ; තසම. 20 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (179134 NL)
ISBN  978-955-51640-1-6 (394813 NA)

රණතුසිංග, කුසුම
යකගල කනද / කුසුම රණතුසිංග.-තහකෝමද්යාගම :
කරතකෘ, 2011.- පි. 72 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (166505 NL)
ISBN  978-955-53905-0-7 (388816 NA)

රතනද්යායක, ආරියපද්යාල 
කුරකුවට ඇවිත / ආරියපද්යාල රතනද්යායක.-
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මද්යාපද්යාකඩවපැව : කරතකෘ, 2012.- 
පි. xii,56 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173183 NL)
ISBN  978-955-96655-7-1

ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා 
පද්යාට නපැති හීනයක / යනූෂද්යා ලකමද්යාත්ලි.- 
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 66 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166648 NL)
ISBN  978-955-1229-13-9 (387730 NA)

ත්ලියනතග්, දිත්ලිප කුමද්යාර
හදවතක නපැති අයිඩිනට්ටිය / දිත්ලිප කුමද්යාර 
ත්ලියනතග්.- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රිනටරසස 
(මුද්රණය), 2011.- පි. 68 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166131 NL)
ISBN  978-955-567-000-5 (387280 NA)

වනනිඅචචි, රිවිනද්රද්යා විශුදධි නයනද්යා 
මවකතග් දද්යායද්යාදය / රිවිනද්ර විශුදධි නයනද්යා 
වනනිඅචචි.- පිත්ලියනදල : කරතකෘ, 2012.-
පි. [xiv],177 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (168948 NL)
ISBN  978-955-53711-0-0

වසනත, මඩවල 
නඹට ත්ලියද්යා දනවන වගනම / මඩවල 
වසනත.-ආඬිඅමබලම : නවන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.-පි. 48 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (162655 NL)
ISBN  978-955-1653-06-4

විකමරතන, තජේ. ශීලද්යා 
මහතමර බිඳ වපැතටයි / තජේ. ශීලද්යා 
විකමරතන.-තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.-පි. [x],54 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (172423 NL)
ISBN  978-955-30-3385-7 (391429 NA)

විකමසසිංහ, තිසසස නිහද්යාලේ
උදද්යාතරී / තිසසස නිහද්යාලේ විකමසසිංහ.-තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. xvi,88 ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172419 NL)
ISBN  978-955-30-3517-2 (391425 NA)

විකමතසසන, තජේ. තජේ. 
ගලේකටුතවන මලේ / තජේ. තජේ. විකමතසසන .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 72 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178361 NL)
ISBN  978-955-30-3704-6 (394178 NA)

විජයදද්යාස, ල්පී. ටී. 

තකද්යාතහද්යාම ද බුදු සත්මිඳුට සලකනතන / ල්පී. ටී. 
විජයදද්යාස.- මහරගම : කරතකෘ, 2012.-
පි. 48 ; තසම 21. 
කබපැ-තබකෝක:  තනද්යාත්මිතලේ (172656 NL)

(391548 NA)

විතජේතිලක, එලේ.ආර.තජේ.
බපැති පද සර / එලේ.ආර.තජේ.විතජේතිලක.-
තකද්යාළඹ : තජේ. තක. එනටරප්රයිසසස 
(මුද්රණය),2011.-  පි. x,78 ; තසත්මි 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (NL 165763)

(NA 386892)

විතජේසූරිය, සමන 
තගද්යාලේතගද්යාතද්යාතවේ සපද / සමන විතජේසූරිය.-
තගකෝනද්යාල්පීනවල : කරතකෘ, 2012.- 
පි. xiv,60  ; තසම 19.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (171305 NL)
ISBN  978-955-50009-2-5 (390731 NA)

විතජේසූරිය, සරත
යහපත පපැහපැපත / සරත විතජේසූරිය .- 
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012 .- පි. 108 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (173486 NL)
ISBN  978-955-652-910-4

විතජේතසසකර, නද්යාකයද්යාතදණතයේ ජී.
විජය සහිනය / නද්යාකයද්යාතදණතයේ ජී. 
විතජේතසසකර.- තහද්යාරණ : ස. ආර. ප්රිනට හවුසස
(මුද්රණය), 2011.- පි. [viii],[140] ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (164909 NL)
ISBN  978-955-5289-90-0 (386691 NA)

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර
සුනිල සඳ / ශද්යානත කුමද්යාර විතද්යාන .- ගමපහ : 
රතසර තපද්යාත, 2012 .- පි. 111 : 
රූපසටහන ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (179109 NL)
ISBN  978-955-1660-88-0 (394781 NA)

විනීතද්යානනද හිත්මි, ඌරගමුතවේ 
පපැල මත පපැළ වී / ඌරගමුතවේ විනීතද්යානනද
හිත්මි.- ඇතිමතලේවපැව : කරතකෘ, 2012.-
පි. xii,148 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171354 NL)
ISBN  978-955-54412-0-9 (390820 NA)

විතද්යානතග්, ප්රභද්යාෂසවර
සමද්යා / ප්රභද්යාෂසවර විතද්යානතග් .- යකකලමුලේල :
කරතකෘ, 2012 .- පි. viii,72 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176075 NL)
ISBN  978-955-53733-0-2 (393082 NA)

වීරකතකද්යාඩි, රිදත්මි 
ආදර ඇසස / රිදත්මි වීරකතකද්යාඩි.- මද්යාතර : 
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කරතකෘ, 2011.- පි. 53 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165594 NL)
ISBN  978-955-53382-0-2

වීරසසිංහ, නනදන
පසසවණක කවි ලකුණු / නනදන වීරසසිංහ.-
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2011.- 
පි. 424 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (164753 NL)
ISBN  978-955-677-102-2 (386534 NA)

වීරසසිංහ, නනදන 
සහසස රැසස යට / නනදන වීරසසිංහ.- තකද්යාළඹ : 
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2011.- පි. 95 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164763 NL)
ISBN  978-955-677-101-5 (386552 NA)

තවඩිවරධන, මසිංජුල
ඇහපැළ ඇමතුමකට ඇහපැතරත්මි / මසිංජුල 
තවඩිවරධන.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.- පි. 110 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164751 NL)
ISBN  978-955-677-107-7 (386532 NA)

සසවරණමද්යාත්ලි, තකෂිලද්යා 
ඔනන තපද්යාතළද්යාව පුපුරලද්යා : බිම බලනන / 
තකෂිලද්යා සසවරණමද්යාත්ලි .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2012 .- පි. 71 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (179115 NL)
ISBN  978-955-51431-4-1 (394788 NA)

සතරසසිංහ, ලද්යාලනී
සුඛවිහද්යාරී / ලද්යාලනී සතරසසිංහ.- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 108 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (167014 NL)
ISBN  978-955-671-493-7

සද්යාගර, චනද්රද්යා
ප්රකමපන / චනද්රද්යා සද්යාගර.- මද්යාතර : නීට 
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2011.- පි. 101 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168856 NL)
ISBN  978-955-53480-0-3

සරිනිමලේ, තඩරික 
උඩ ඉනන තදවිතයද්යා උඩ බලද්යාවිද? / තඩරික 
සරිනිමලේ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .-පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (178358 NL)
ISBN  978-955-30-3775-6 (394175 NA)

සසිංහල කවිය සහ තකද්යාළඹ කවි පරපුර / 

සමපද්යාදනය ල්පීටර ජයතුසිංග .- තකද්යාළඹ : ඇසස. 
තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. xii,160 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175599 NL)
ISBN  978-955-30-3573-8 (392566 NA)

සුමනසරි හිත්මි, දමුණුතපද්යාල 
සපැඳසෑවතින පහන තදද්යාරට / දමුණුතපද්යාල 
සුමනසරි හිත්මි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 104 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168658 NL)
ISBN  978-955-30-3315-4 (388552 NA)

තසසනද්යාධීර, චරිත
විකණීමට තිතබ / චරිත තසසනද්යාධීර .- 
මහරගම : කරතකෘ, 2012 .- පි. 110 : චිත්ර ; 
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (174189 NL)
ISBN  978-955-54462-0-4

තසසනද්යානද්යායක, මසිංගල 
සඳ හද්යා සඳ කවි සනදු / මසිංගල තසසනද්යානද්යායක.-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 92 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (172566 NL)
ISBN  978-955-671-045-8 (391458 NA)

තහටට්ටිආරචචි, කුමද්යාර
සයසිංජද්යාත සසිංජද්යානන / කුමද්යාර තහටට්ටිආරචචි.-
ගද්යාලේල : කුමද්යාර තහටට්ටිආරචචි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 64 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164877 NL)
ISBN  978-955-0519-01-9 (386629 NA)

තහසරත, මපැණතක 
සහිලේ පපැන හල : මතග් ප්රන්ථම කවි ගී 
සමුචඡය / මපැණතක තහසරත .- අවුතලේගම : 
කරතකෘ, 2012 .- පි. ix,55 : චිත්ර ; තසම. 21 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (177783 NL)
ISBN  978-955-54630-0-3 (393618 NA)

891.481 – පදෙද. නූස්තන සකාන්හිස්තදය. ර්විශකාරය

නූතන පදද ප්රතවේශය / සමපද්යාදනය අකුර ප්රකද්යාශන
සසිංසසකද්යාරක මණේඩලය.- මගමුව : අකුර 

ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 136 ; 
තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (169912 NL)
ISBN  978-955-675-036-2 (389374 NA)
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විචද්යාර විලද්යාස / සමපද්යාදනය විමලදද්යාස මුදද්යාතග්.- 
බටතපද්යාල : ශිලේප ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 92 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164422 NL)
ISBN  978-955-8154-11-3 (386254 NA)

විකමසසිංහ, ඊ. ඒ. 
නූතන සසිංහල පදද කද්යාවද විචද්යාරය / ඊ. ඒ. 
විකමසසිංහ.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.-
පි. x,180 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (166491 NL)
ISBN  978-955-95721-4-5 (387644 NA)

සතකුමද්යාර, ශකතික 
වීදි ලද්යාමපු : කද්යාවද විචද්යාර සසිංහිතද්යා / ශකතික 
සතකුමද්යාර සහ යනූෂද්යා ලකමද්යාත්ලි.- තකද්යාළඹ : 
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012.- පි. 96 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (167383 NL)
ISBN  978-955-677-108-4 (388127 NA)

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත 
නූතන පදදය : කකෘතිය හපැදසෑරීමට තපර 
කයවීම / උපුලේ ශද්යානත සනනසසගල.- 
නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 160 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172169 NL)
ISBN  978-955-681-015-8 (391187 NA)

සුනිලේ තසතනවි, හිනිදුම 
නූතන ම සසිංහල කවිය පිළිබඳ නිරීකෂණ 
කහිපයක / හිනිදුම සුනිලේ තසතනවි .- 
[තපැ. තනද්යා.] : බුනදි, 2011 .- පි. 40 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (174007 NL)
ISBN  978-955-0232-07-9

891.481 – පදෙද. පලැරණ සකාන්හිස්තදය

ගලහිට්ටියද්යාව, ල්පී. බී.
ගිරද්යා සනතදශය විචද්යාරය හද්යා රසද්යාසසවද්යාදය / ල්පී. 
බී. ගලහිට්ටියද්යාව .- තකද්යාළඹ : නිරමල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,  2012 .- පි. ix,78 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (176135 NL)
ISBN  978-955-9377-43-6 (393175 NA)

තජකෝන ද සලේවද්යා කවිවරයද්යාතණකෝ / සසිංසසකරණය 
මහිනද මද්යාකලනද.- තකද්යාළඹ : ටවරතහකෝලේ 
රඟෙහල පදනම, 2012.- පි. 132 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166414 NL)
ISBN  978-955-0366-10-1 (387423 NA)

[මයුර සනතදශය] 
කවීෂසවරයන ප්රණීත මයූර සනතදශය / 

සමපද්යාදනය වී. ඩ. එසස. ගුණවරධන.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 112 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (172399 NL)
ISBN  978-955-30-1575-4 (391405 NA)

රණසසිංහ, චිනතක 
[ගිරද්යා සනතදශ] 
ගිරද්යා සනතදශ අධදයන අතතපද්යාත / චිනතක 
රණසසිංහ.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 
2012.-පි. 191 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172961 NL)
ISBN  978-955-677-136-7 (391921 NA)

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත 
ගිරද්යා සනතදශය : උසසස තපළ නිරදිෂසට 
කකෘතිය හපැදසෑරීම /උපුලේ ශද්යානත සනනසසගල .-
නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 509 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 700.00 (177795 NL)
ISBN  978-955-0101-81-8 (393632 NA)

සලේවද්යා, එම. එලේ.
සරිත මලේදම / එම. එලේ. සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ : 
සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 48 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 60.00 (172850 NL)
ISBN  978-955-676-235-8 (391721 NA)

[හසිංස සනතදශය] 
හසිංස සනතදශය / සසිංසසකරණය සරි 
තිලකසරි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 460 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 950.00 (174026 NL)
ISBN  978-955-30-3492-2 (392163 NA)

891.481 –  පදෙද. ර්විශකාරය

ධමත්මිනද හිත්මි, අඟුළුගහ 
සසිංහල කද්යාවදතයේ නව ප්රවණතද්යා 
(1955-1975) / අඟුළුගහ ධමත්මිනද හිත්මි.- 3 
වන මුද්රණය.-තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. [x],294 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1991.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (171193 NL)
ISBN  978-955-30-3442-7 (390588 NA)

සනනසසගල, පපැතුම අසසිංක 
පදද විචද්යාරය සහ රසද්යාසසවද්යාදය : සසිංහල 
සද්යාහිතද සසිංගහය / පපැතුම අසසිංක 
සනනසසගල.- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-පි. 165 ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172167 NL)
ISBN  978-955-681-053-0 (391185 NA)
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ළ 891.481 – ළමකා පදෙද

අයගම, තනූජද්යා එන.
මලේ / තනූජද්යා එන. අයගම.- රද්යාජගිරිය : 
ගපැෆි තකයද්යා, [2012?].- 
පි. [12] : චිත්ර ; තසම 19x18.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (169779 NL)
ISBN  978-955-0602-02-5

එදිරිසූරිය, සුබසසිංහ
ළමද්යා කවේ සරණය / සුබසසිංහ එදිරිසූරිය.-
නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 108 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (162612 NL)
ISBN  978-955-53864-1-8

කුඹුකතග්, විජයපද්යාල
එක යද්යායක මලේ / විජයපද්යාල කුඹුකතග්.- 
වද්යාදදුව : කරතකෘ, 2011.- පි. 6 : චිත්ර ; 
තසම 26.
කබපැ-තබකෝක : ර. 100.00 (NL 164299)
ISBN   978-955-51305-2-3 (NA 385553)

කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස 
තදද්යාරට වපැඩුම / මුනිදද්යාස කුමද්යාරතුසිංග.- 
තබද්යාරලපැසසගමුව : විසඳුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 17 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (169849 NL)
ISBN  978-955-1741-92-1 (389301 NA)

ධරමකීරති, රනජිත
සතතු යනව තපරහපැතර / රනජිත 
ධරමකීරති .- නතග්තගද්යාඩ : සක්ඛිල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. [18] : චිත්ර ; 
තසම 27.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (173646 NL)
ISBN  978-955-1300-35-7

රද්යාජකරණද්යා, ආනනද 
ආනනද රද්යාජකරණද්යා තග් ළමද්යා කවි / ආනනද
රද්යාජකරණද්යා ; සසිංසසකරණය නවනපැත්ලිතය 
විතජේතුසිංග විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : සමපද්යාදක, 
2011 .- පි. 40 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173524 NL)
ISBN  978-955-8672-71-6

තරකෝස මලක පිපිලද්යා ත්මිදුතලේ.- තකද්යාළඹ : රූම ටු 
රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169125 NL)
ISBN  978-955-1520-82-3 (388854 NA)

ත්ලියනආරචචි, තදවේත්මිණ සද්යාවිනදදද්යා
තදවේ ගී කපැකුළු / තදවේත්මිණ සද්යාවිනදදද්යා 
ත්ලියනආරචචි.- පනනිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2011.-

පි. 25 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165748 NL)
ISBN  978-955-52106-2-9

සූරියආරචචි, ජද්යානකී 
හීන තකකෝචචිය / ජද්යානකී සූරියආරචචි .- 
පනනිපිට්ටිය : ට්ටිකරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176037 NL)
ISBN  978-955-682-020-1 (393044 NA)

තසනරත, ප්රියසිංගනී
අපූර යද්යාළුතවකෝ / ප්රියසිංගනී තසනරත .- 
එළිබිචචිය : කරතකෘ, [2012?] .- 
පි. [8] : චිත්ර ; තසම 29
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (175877 NL)
ISBN  978-955-54579-0-3 (392633 NA)

තහද්යාරණතග්, දයද්යා 
ආතය වතරන යද්යාළුතවේ / දයද්යා තහද්යාරණතග්.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 20 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168775 NL)
ISBN  978-955-30-3246-1 (388615 NA)

891.482 – නකාටද 

අතබතසසකර, තුෂද්යාරි
දූත්ලි පිනතද්යාර / තුෂද්යාරි අතබතසසකර.-තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012.- පි. 452 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (169722 NL)
ISBN  978-955-677-123-7 (389191 NA)

ඩයසස, චද්යාලේසස
පණේඩුකද්යාභය / චද්යාලේසස ඩයසස.- තකද්යාළඹ : 
ටවර තහකෝලේ රඟෙහල පදනම, 2011.- 
පි. 80 ; තසම 21.
ටවර ශත සසිංවතසරය 1911-2011 විතශසෂ 
ප්රකද්යාශන.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164889 NL)
ISBN  978-955-0366-07-1 (386642 NA)

ඩයසස, චද්යාලේසස
පදමද්යාවතී / චද්යාලේසස ඩයසස.- තකද්යාළඹ : ටවර 
තහකෝලේ රඟෙහල පදනම, 2011.- 
පි. 72 ; තසම 21.
ටවර ශත සසිංවතසරය 1911-2011 විතශසෂ 
ප්රකද්යාශන.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164882 NL)
ISBN  978-955-0366-09-5 (386635 NA)
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ඩයසස, චද්යාලේසස
විධුර / චද්යාලේසස ඩයසස.- තකද්යාළඹ : ටවර තහකෝලේ
රඟෙහල පදනම, 2011.- පි. 61 ; තසම 21.
ටවර ශත සසිංවතසරය 1911-2011 විතශසෂ 
ප්රකද්යාශන.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164885 NL)
ISBN  978-955-0366-08-8 (386638 NA)

ද සලේවද්යා, තක. එසස. ඩබ. තජේ. 
සුසලේවතපුර / තක. එසස. ඩබ. තජේ. ද සලේවද්යා.-
අහුනගලේල : කරතකෘ, 2011.- පි. 40 ; 
තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 60.00 (169767 NL)
ISBN  978-955-53841-0-0

ද සලේවද්යා, තජකෝන
තවසසසනතර / තජකෝන ද සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ :
ටවර තහකෝලේ රඟෙහල පදනම, 2011.-
පි. 80 ; තසම 21.
ටවර ශත සසිංවතසරය 1911-2011 විතශසෂ 
ප්රකද්යාශන.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164883 NL)
ISBN  978-955-0366-05-7 (386636 NA)

ද සලේවද්යා, තජකෝන 
තවසසසනතර ජද්යාතක / තජකෝන ද සලේවද්යා.-
නව මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.- පි. viii,40 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1916.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171179 NL)
ISBN  978-955-30-3409-0 (390574 NA)

ද සලේවද්යා, තජකෝන
ශ විකම / තජකෝන ද සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ : 
ටවර තහකෝලේ රඟෙහල පදනම, 2011.- 
පි. 90 ; තසම 21. 
ටවර ශත සසිංවතසරය 1911-2011 විතශසෂ 
ප්රකද්යාශන.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164888 NL)
ISBN  978-955-0366-06-4 (386641 NA)

ද සලේවද්යා, තජකෝන
සරිසඟෙතබකෝ / තජකෝන ද සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ :
ටවර තහකෝලේ රඟෙහල පදනම, 2011.-
පි. 76 ; තසම 21.
ටවර ශත සසිංවතසරය 1911-2011 විතශසෂ 
ප්රකද්යාශන.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164884 NL)
ISBN  978-955-0366-04-0 (386637 NA)

ද සලේවද්යා, සුගතපද්යාල 
වපැලේලට ගිය ගපැහපැනිය / සුගතපද්යාල ද සලේවද්යා.-
තකද්යාළඹ : නිරමල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 216 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (166417 NL)
ISBN  978-955-9377-23-8 (387426 NA)

තදවප්රිය, මද්යාලක 
නිතහද්යාන සපැප ලපැතබවද්යා : තරඩිතයකෝ කතද්යා / 
මද්යාලක තදවප්රිය .-පිත්ලියනදල : කරතකෘ, 
2012 .-පි. xvi,248 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (178145 NL)
ISBN  978-955-98140-2-3 (393922 NA)

තපතරරද්යා, ආර. තජකෝන
හරිශසචනද්ර නද්යාටකය / ආර. තජකෝන තපතරරද්යා ;
සසිංසසකරණය නිමල චනද්ර රතනද්යායක විසනි.- 
රද්යාජගිරිය : සසිංසසකද්යාරක, 2011.- 
පි. 116 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (165554 NL)
ISBN  978-955-52396-5-3

බණේඩද්යාර, ස. තදද්යාන බසසතියන ජයවීර
තරද්යාමත්ලින තහවත දිවද කුසුම / ස. තදද්යාන 
බසසතියන ජයවීර බණේඩද්යාර.- තකද්යාළඹ : 
ටවර තහකෝලේ රඟෙහල පදනම, 2011.- 
පි. 36 ; තසම 21.
ටවර  ශත සසිංවතසරය 1911-2011 විතශසෂ 
ප්රකද්යාශන.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (164886 NL)
ISBN  978-955-0366-02-5 (386639 NA)

බණේඩද්යාර, ස. තදද්යාන බසසතියන ජයවීර
ෂූලද්යා තහවත කපට්ටි බසෑනද්යා / ස. තදද්යාන 
බසසතියන  ජයවීර බණේඩද්යාර.- තකද්යාළඹ : ටවර 
තහකෝලේ රඟෙහල පදනම, 2011.- පි. 36 ; 
තසම 21.
ටවර  ශත සසිංවතසරය 1911-2011 විතශසෂ 
ප්රකද්යාශන.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (164887 NL)
ISBN  978-955-0366-03-3 (386640 NA)

ත්ලියනආරචචි, කුසුමසරි
පුසිංචි අනදතර / කුසුමසරි ත්ලියනආරචචි.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 80 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (164831 NL)
ISBN  978-955-671-489-0 (386610 NA)

තසසනද්යානද්යායක, නිමලේ 
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මද්යායද්යා රූ - 4 : තනත තනද්යාදුටු තලද්යාවක මද්යායද්යා 
මුද්රද්යාව / නිමලේ තසසනද්යානද්යායක.- තකද්යාළඹ : 
සමුද්ර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. xii,202 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (173235 NL)
ISBN  978-955-680-062-3

තෆද්යානතසසකද්යා, සද්යාලමන 
අහිත්මි ජීවිත / සද්යාලමන  තෆද්යානතසසකද්යා.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 102 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (172569 NL)
ISBN  978-955-671-582-8 (391461 NA)

891.482 – නකාටද. ර්විශකාරය  

ද සලේවද්යා, සසනත 
ජද්යාතක කතද්යා හද්යා නද්යාටද මූලධරම : ජද්යාතක 
කතද්යාවල අනතරගත නද්යාටදමය ලකෂණ 
ගතවේෂණය තකතරන පරතයේෂණද්යාතමක 
නිබනධය  / සසනත ද සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 584 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1250.00 (172407 NL)
ISBN  978-955-30-3444-1 (391413 NA)

ද සලේවද්යා, සසනත
ජද්යාතක කතද්යා හද්යා සසිංහල නද්යාටකය / සසනත ද 
සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. ix,256 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (174287 NL)
ISBN  978-955-30-3562-2 (392190 NA)

කද්යාරියවසම, තිසසස 
විස වසරක සසිංහල නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව / 
තිසසස කද්යාරියවසම.- 2 වන මුද්රණය.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 155 ; 
තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1986.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171192 NL)
ISBN  978-955-30-3439-7 (390587 NA)

ළ 891.482 – ළමකා නකාටද 

අලේගම, ජයමපති
රන හසිංස කන්ථද්යාව / ජයමපති අලේගම.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 64 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164573 NL)

ISBN  978-955-30-3336-9 (386410 NA)

එපිට වල, කුසුමද්යා
බපැදතද මසිංගලේතලේ : ළමද්යා ගීත නද්යාටකය / 
කුසුමද්යා එපිටවල.- රද්යාජගිරිය : ගපැෆිතකයද්යා, 
2011.- පි. 31 : චිත්ර ; තසම 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164298 NL)
ISBN  978-955-53631-0-5 (385552 NA)

තකද්යාඩිතුවකකු, චනද්රතසසන 
මදදුම හද්යා පපැසිංචද්යා / චනද්රතසසන 
තකද්යාඩිතුවකකු.-තමද්යාණරද්යාගල : කරතකෘ, 
2011.- පි. [iv],44 චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165093 NL)
ISBN  978-955-53059-0-7

තගද්යාඩතග්, ප්රියසිංවදද්යා 
පුසිංචි කුමද්යාරි / ප්රියසිංවදද්යා තගද්යාඩතග්.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 56 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (168746 NL)
ISBN  978-955-30-3430-4 (388595 NA)

රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා
මසිං වද්යාතගයි මසිං / අත්මිතද්යා රබබිඩිගල.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. xi,53 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (168659 NL)
ISBN  978-955-30-3431-2 (388553 NA)

විකමසසිංහ, අසිංජල 
තපද්යාන්ඩ්ඩිලද්යාතග් තලකෝකය / අසිංජල විකමසසිංහ.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 56 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (168724 NL)
ISBN  978-955-30-0234-1 (388560 NA)

විතද්යාන, ආරියරතන
තතලේ තදකෝතක / ආරියරතන විතද්යාන.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 72 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (169646 NL)
ISBN  978-955-30-3397-0 (389134 NA)

විතද්යාන, ආරියරතන
රසිංකූඩුව / ආරියරතන විතද්යාන.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 56 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169636 NL)
ISBN  978-955-30-3413-7 (389124 NA)

විතද්යාන, ආරියරතන
සතතර පපැසිංචද්යා : ළමද්යා මද්යාලද්යා තටත්ලි නද්යාටකය /
ආරියරතන විතද්යාන.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 176 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (172412 NL)
ISBN  978-955-30-3410-6 (391418 NA)
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891.48209 – ඉතිහකාසය 

කද්යාරියවසම, තිසසස
සසිංහල නද්යාටදතයේ විකද්යාශනය 1867-1911 / 
තිසසස කද්යාරියවසම.-3 වන මුද්රණය.-තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 224 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1978.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (168649 NL)
ISBN  978-955-30-3019-1 (388583 NA)

රතනද්යායක, ඇලේ. ඩ. ඒ. 
නීතිඥ චද්යාරලේසස ඩයසස නද්යාටක ඉතිහද්යාසය 
1911-1935 / ඇලේ. ඩ. ඒ. රතනද්යායක සහ 
නිමල චනද්ර රතනද්යායක.- රද්යාජගිරිය : කරතකෘ, 
2011.- පි. 456 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (165564 NL)
ISBN  978-955-52396-4-6

891.482092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

තපරකනද, තප්රේමතිලක
දිගද්යාලසිංකද්යාරය : අතප කද්යාලතයේ නද්යාඩගම විරවද්යා
ගපැන සසිංකෂිපත විවරණයක / තප්රේමතිලක 
තපරකනද.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට ප්රිනටර  
(ප්රයිවට) ත්ලිත්මිටන්ඩ් (මුද්රණය), 2012.- 
පි. 69 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170397 NL)
ISBN  978-955-986-253-6 (390031 NA)

891.48238294382325 – ජකාස්තක 

තසකෝමරතන, එම. එසස. නිසසිංසලද්යා
ජද්යාතක කන්ථද්යා ආශතයන නිරමද්යාණය වූ තවේදිකද්යා
නද්යාටද : මහද්යාචද්යාරය සරචචනද්රතග් නද්යාටද 
ඇසුතරනි / එම. එසස. නිසසිංසලද්යා තසකෝමරතන.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 192 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (170401 NL)
ISBN  978-955-30-1944-8 (389864 NA)

891.483 – ප්රබන්ධ 
 
උඩිසසපතතුව, පදමද්යාණ තක. 

සඳුන සුවඳ / පදමද්යාණ තක. උඩිසසපතතුව.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 112 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (173178 NL)

ISBN  978-955-30-3514-1

ඒකනද්යායක, ගුණරතන 
විභද්යාතගට යන පුතුට ඔවදන / ගුණරතන 
ඒකනද්යායක .- තමද්යාරටුව : නිපුන තපද්යාත, 
2012 .- පි. viii,188 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (173141 NL)
ISBN  978-955-0258-01-7 (392014 NA)

ද මපැලේ, කුසුමද්යා 
කුසුතමනතනන / කුසුමද්යා ද මපැලේ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. xiv,96 ; 
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (175834 NL)
ISBN  978-955-30-3585-1 (392591 NA)

තදශප්රිය, රවන තක.
තමතපැනින එනන! / රවන තක. තදශප්රිය.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. 27 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (164377 NL)
ISBN  978-955-30-3283-6 (386207 NA)

මුණසසිංහ, තරකෝහිත 
ආදරණීය ගබබද්යා / තරකෝහිත මුණසසිංහ.-
පනනිපිට්ටිය : සසටපැමෆරන්ඩ් තලේක, 2010.- 
පි. [viii],277 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (171526 NL)
ISBN  978-955-658-277-7

වරසවිතද්යාන, හපැරිටසස 
රනතකඳි සහ තපද්යාලේ තකඳි / හපැරිටසස 
වරසවිතද්යාන.- හලද්යාවත : කරතකෘ, 2012.-
පි. [iii],119 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172719 NL)
ISBN  978-955-54258-0-3

තවලේගමපල, රීටද්යා
සපත ජද්යාලද්යා / රීටද්යා තවලේගමපල.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 96 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (164572 NL)
ISBN  978-955-30-3154-9 (386409 NA)

891.483 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා

අතුතකකෝරළ, ලයනලේ
තහට අලුත දවසක / ලයනලේ අතුතකකෝරළ .-
[තපැ. තනද්යා.] : සමද්යාජ-සසිංසසකකෘතික සහකෘද 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 127 ; තසම 20
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(175859 NL)
ISBN  978-955-0812-00-4 (392617 NA)
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අමරකීරති, ත්ලියනතග්
අර ත්මිහිරි සන නද්යාදය / ත්ලියනතග් අමරකීරති.-
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012.- 
පි. 136 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170395 NL)
ISBN  978-955-677-125-1 (390029 NA)

ඉනෂිෆද්යා, ෆද්යාතිමද්යා 
පහන තරව / ෆද්යාතිමද්යා ඉනෂිෆද්යා.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 88 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (171184 NL)
ISBN  978-955-30-3308-6 (390579 NA)

ඉරණම සහ තවත තකට්ටිකතද්යා .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 80 ; තසම 22
අනඳ පපැහපැසරණය 2012 - ආනනද 
විදදද්යාලයීය සද්යාහිතද කලද්යා මතහකෝතසවයට 
සමගද්යාමව පපැවපැතවූ සද්යාහිතද තරගද්යාවත්ලිතයන 
ජයලද තකට්ටිකතද්යා එකතුව.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (175836 NL)
ISBN  978-955-30-3756-5 (392593 NA)

ඉලයපආරචචි, එරික 
වඩදිය / එරික ඉලයපආරචචි .- 2 වන 
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .-
පි. 96 ; තසම 22
1 වන මුද්රණය 1990.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (175831 NL)
ISBN  978-955-30-3586-8 (392588 NA)

ඉතලේසසිංහ, වසනතද්යා නිලේත්මිණ 
රනමද්යාතලේ අබිරහස / වසනතද්යා නිලේත්මිණ 
ඉතලේසසිංහ.- තකද්යාළඹ : ඉනදික ඈපද්යා 
තසතනවිරතන, 2011.- පි. 96 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (166508 NL)
ISBN  978-955-1089-08-5 (387722 NA)

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන 
තකකෝලේරිජේ ශද්යාපය සහ තවත අදභූත කතද්යා / 
ලසත රවීන උමගිත්ලිය .- වතතල : ප්රතිභද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 235 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 395.00 (176091 NL)
ISBN  978-955-51166-9-5 (393098 NA)

ඒකනද්යායක, ගුණරතන
තබද්යාලේ කනද / ගුණරතන ඒකනද්යායක .- 
තමද්යාරටුව : නිපුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 152 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (178050 NL)
ISBN  978-955-0258-10-9 (393789 NA) 

කරණද්යාතිලක, තජේ. එම. සසවරණමද්යාත්ලි

සුමුදු කුසුම / තජේ. එම. සසවරණමද්යාත්ලි 
කරණද්යාතිලක.- උකුතවල : සසවරණමද්යාත්ලි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. x,50 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164891 NL)
ISBN  978-955-50436-2-5 (386647 NA)

කුඩද්යාතහටට්ටි, තිලක 
කමබි වපැට / තිලක කුඩද්යාතහටට්ටි .- තකද්යාළඹ : 
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .- පි. 160 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178944 NL)
ISBN  978-955-686-009-2 (394577 NA)

කුලරතන, ඇසස. ඒ. 
උනමද්යාදය හද්යා ගුර තගදරින වට 
දිසද්යාපද්යාතමද්යාකලද්යා තග් කතද්යා / ඇසස. ඒ. 
කුලරතන .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 116 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (178979 NL)
ISBN  978-955-553-682-0 (394551 NA)

කසිංකද්යානමතග්, ලලද්යාරතන
ලප තනද්යාමවන සඳ තසසමද්යා / ලලද්යාරතන 
කසිංකද්යානමතග්.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012.- පි. 119 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171183 NL)
ISBN  978-955-30-3521-9 (390578 NA)

ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණී චනද්රලද්යාලේ
කළණ ජනපද / ගද්යාත්මිණී චනද්රලද්යාලේ 
ගුණතිලක .- මරිගම : ආශිරවද්යාද 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 173 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175995 NL)
ISBN  978-955-0171-95-8 (392985 NA)

ගුණරතන, මත්ලික තුසත
චනදතර මචද්යාසිං / මත්ලික තුසත ගුණරතන .-
තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 111 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (179017 NL)
ISBN  978-955-656-248-4 (394683 NA)

ගුණවරධන, ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ.
ත්මිණ පහන / ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ. ගුණවරධන .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .-
පි. 112 ; තසත්මි 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (175595 NL)
ISBN  978-955-30-3592-9 (392562 NA)

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා
ආදර සුවඳ / සමන පුෂසපද්යා ගුණතසසකර .- 
තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2012 .- 
පි. ix,62 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (174389 NL)
ISBN  978-955-1089-72-6

චත්මිනද, ජද්යාත්ලිය 
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උඩුගසිං බලද්යා /ජද්යාත්ලිය චත්මිනද.- අලපලද්යාතදනිය :
කරතකෘ, 2011.- පි. x,84 ; තසම 14.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (162654 NL)
ISBN  978-955-53535-0-2

ජයරතන, බනදුල
නිරවත / බනදුල ජයරතන.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 136 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.350.00 (NL 165023)
ISBN   978-955-30-3357-4 (NA 386717)

ජයවරධන, සකුනතලද්යා 
තනද්යාතතතරන තපම /සකුනතලද්යා ජයවරධන.-
ගමපහ : කරතකෘ, 2010.- 
පි. [xii],56 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (172740 NL)
ISBN  978-955-52841-0-3

ජයසුනදර, ලද්යාලේ
ධවල චිතත / ලද්යාලේ ජයසුනදර.- ගමතපද්යාල :
කරතකෘ, 2011.- පි. 75 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (165570 NL)
ISBN  978-955-51525-8-7

තිලකරතන, තජේ. ජී. එන. 
පුරහඳ වපැහිලද්යා : තකට්ටිකතද්යා / තජේ. ජී. එන. 
තිලකරතන .- කුරණසෑගල : කරතකෘ, 2011 .-
පි. vii,75 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (174348 NL)
ISBN  978-955-53659-2-5

දයද්යානනද, සුමන
රණවිර පුනරද්යාගමනය / සුමන දයද්යානනද.-
මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 115 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166046 NL)
ISBN  978-955-0171-64-4 (387309 NA)

දහනද්යායක, අනර
සුදු බිතතිය / අනර දහනද්යායක.- මහරගම : 
ඇන්ඩ් ඇන්ඩ්සස, 2011.- පි. 128 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (171294 NL)
ISBN  978-955-1910-02-0 (390711 NA)

තදද්යාඹගහවතත, ආරියනනද 
බිඳුණු පද්යාලම / ආරියනනද තදද්යාඹගහවතත.- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 144 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (169696 NL)
ISBN  978-955-29-0047-1 (389160 NA)

ද සලේවද්යා, පදමසල

බයගුලේලද්යා / පදමසල ද සලේවද්යා සහ තප්රේමසල 
ද සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 72 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165037 NL)
ISBN  978-955-30-2783-2 (386731 NA)

පතිරණ, ධරමපද්යාල 
ඔවුහු කවනධතයකෝ වූහ / ධරමපද්යාල පතිරණ.-
යට්ටියනතතද්යාට : කරතකෘ, 2011.- 
පි. vi.79 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164509 NL)
ISBN  978-955-53879-0-3

ල්පීරිසස, අයසසමනත 
ආදරය I, II, III, IV.... / අයසසමනත ල්පීරිසස.-
කළුගමුව : එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 78 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169150 NL)
ISBN  978-955-0357-22-2 (389001 NA)

ල්පීරිසස, රද්යාජ ශ 
බද්යාල තබද්යාළඳි / රද්යාජ ශ ල්පීරිසස.- තකද්යාළඹ : 
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 108 ; 
තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00 (164443 NL)
ISBN  978-955-661-494-7 (386303 NA)

බණේඩද්යාර, පබසර 
ල්පීත්ලි තදකක / පබසර බණේඩද්යාර.- පද්යානදුර : 
කරතකෘ, 2012.- පි. xiii,120 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (172668 NL)
ISBN  978-955-54410-0-1 (391560 NA)

බලගලේල, තක. පුනදද්යා
පතිනිය : තකට්ටිකතද්යා සසිංගහය / තක. පුනදද්යා 
බලගලේල .- අසිංතගද්යාඩ : පුනදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (178063 NL)
ISBN  978-955-4607-02-6 (393811 NA)

බුදධසරි හිත්මි,  කපැටවල 
සතදවද්යාදිනී / කපැටවල බුදධසරි හිත්මි.- 
තකද්යාළඹ :ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 72 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164913 NL)
ISBN  978-955-30-2992-8 (386695 NA)

මහගමආරචචි, චනද්රිකද්යා
ජීවිතයට තකට්ටිකතද්යා / චනද්රිකද්යා 
මහගමආරචචි.-රද්යාගම : කරතකෘ, 2010.- 
පි. [xii],116 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (163097 NL)
ISBN  978-955-99470-5-9

මද්යාදන, ට්ටිකරි කුමද්යාරි
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ගමන / ට්ටිකරි කුමද්යාරි මද්යාදන.- මහව : කරතකෘ,
2011.- පි. viii,112 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170232 NL)
ISBN  978-955-53644-0-9 (389774 NA)

ත්මිහිර බණේඩද්යාර, සුතරෂස 
කපැළඹීම /සුතරෂස ත්මිහිර බණේඩද්යාර.- ගමතපද්යාල :
කරතකෘ, 2011.- පි. xi,122 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170751 NL)
ISBN  978-955-50298-6-5

මුණසසිංහ ආරචචි, සරත 
තපද්යාඩි එකද්යාතග් තද්යාතතද්යා / සරත මුණසසිංහ 
ආරචචි.- පනනිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 94 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171295 NL)
ISBN  978-955-50268-3-3 (390712 NA)

මුණසසිංහ, ධමත්මික 
සතක ඇරයුම : තකට්ටිකතද්යා සසිංගහය / ධමත්මික
මුණසසිංහ.- බටතපද්යාල : ශිලේප ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. 52 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (168806 NL)
ISBN  978-955-8154-14-4 (388724 NA)

රතනද්යායක, ජිනදද්යාස 
නීල පට තසසල / ජිනදද්යාස රතනද්යායක.- 
අනරද්යාධපුරය : කරතකෘ, 2010.- 
පි. [x],89 ; තසම 19.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164816 NL)
ISBN  978-955-52222-0-4 (386595 NA)

රතනද්යායක, වනිතද්යා 
අපිත එකක පියද්යාඹනන / වනිතද්යා රතනද්යායක.-
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2011.- 
පි. 110 ; චිත්ර ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164759 NL)
ISBN  978-955-677-103-9 (386548 NA)

රද්යාජපකෂ, ලයනලේ 
යකෂයද්යාතග් තහකෝරද්යාව / ලයනලේ රද්යාජපකෂ .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 80 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178366 NL)
ISBN  978-955-30-3706-0 (394183 NA)

රකමද්යාලේ, සත්මිත 
විෂය මූත්ලික තප්රේමයක / සත්මිත රකමද්යාලේ.- 
තහද්යාරණ : කරතකෘ, 2012.- පි. 80 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172629 NL)
ISBN  978-955-53833-0-1

ලසිංකද්යාදීප විමසිංසද්යා තකට්ටිකතද්යා  / සසිංසසකරණය 
චනද්රිකද්යා විතජේසුනදර සහ ගද්යාත්මිණී 

කනතදතපද්යාල.- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ 
ජයතකද්යාඩි.-2011.- පි. 167 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164277 NL)
ISBN  978-955-551-826-0

වනනිනද්යායක, ඉනදික 
සුනද්යාත්මියද්යා සහ භූතතයකෝ / ඉනදික 
වනනිනද්යායක.- තහද්යාරණ : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 88 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (167384 NL)
ISBN  978-955-54051-0-2 (388128 NA)

විකමතග්, ගුණරතන 
සූදු තකළිනනිය / ගුණරතන විකමතග්.- 
තකද්යාළඹ : ප්රිනට ඇනන්ඩ් ප්රිනට ගපැෆිකසස, 
2012.- පි. 128 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170471 NL)
ISBN  978-955-1715-26-7 (390007 NA)

විතජේසූරිය, සරත 
පපැහපැර තගන යසෑමට තපර / සරත විතජේසූරිය.-
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.-පි. 168 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174720 NL)
ISBN  978-955-652-906-7 (392392 NA)

විතජේසූරිය, සරත 
ත්මිහිරි හපැඟුම / සරත විතජේසූරිය.- තකද්යාළඹ : 
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012.- 
පි. 168 ; චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00 (169151 NL)
ISBN  978-955-652-883-1 (389002 NA)

විතජේතසසන, සද්යාගර
අවසන තරගය /සද්යාගර විතජේතසසන.-තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 88 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171186 NL)
ISBN  978-955-30-3481-6 (390581 NA)

තවඩිවරධන, මසිංජුල 
ශුදධ වූ ජුදද්යාසස : තකට්ටිකතද්යා / මසිංජුල 
තවඩිවරධන.- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 87 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර.200.00 (164875 NL)
ISBN  978-955-656-216-3 (386627 NA)

තවේරගල, තහකෝකනදර ආනනද 
ආලවනත සරිදද්යාස / තහකෝකනදර ආනනද 
තවේරගල .- තහකෝකනදර දකුණ : කරතකෘ, 
2012 .- පි. 74 ; තසම. 22  
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (179130 NL)
ISBN  978-955-54622-0-4 (394803 NA)

ශනද්යාත, ආනනද 
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සසිංහ ලනතය / ආනනද ශනද්යාත .- තකද්යාළඹ : 
ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2012 .- පි. 158 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (174353 NL)
ISBN  978-955-1089-41-2

සතකුමද්යාර, ශකතික 
මතක ගමතදද්යාර / ශකතික සතකුමද්යාර.- 
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 77 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166647 NL)
ISBN  978-955-1229-12-2 (387729 NA)

සනනසසගම, ලලනද්ර
ඉසසතකකෝතලේ /ලලනද්ර සනනසසගම.-තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177526 NL)
ISBN  978-955-30-3739-8 (393508 NA)

සද්යාගර, චනද්රද්යා
සමනළ තටු දපැවී නිවී /චනද්රද්යා සද්යාගර.- මද්යාතර :
නීට ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2011.-
පි. 128 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (169855 NL)
ISBN  978-955-53480-1-0

සරිවරධන, තදනගම
රතු කපැනසස මල / තදනගම සරිවරධන.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. 96 : චිත්ර ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164911 NL)
ISBN  978-955-30-3235-5 (386693 NA)

සරිවරධන, පුෂසපරද්යාණී
දුර / පුෂසපරද්යාණී සරිවරධන .- [තපැ. තනද්යා.] : 
කරතකෘ, 2012 .- පි. 120 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173619 NL)
ISBN  978-955-52931-9-8

සුදත චනද්ර, ගලේතපද්යාතුතගද්යාඩ 
ගිනි දිය තපද්යාකුණ / ගලේතපද්යාතුතගද්යාඩ සුදත 
චනද්ර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- 
පි. 167 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (177735 NL)
ISBN  978-955-30-3674-2 (393538 NA)

හඳුනපතිරණ, සරිපද්යාල 
අපහරණය සහ තවනත කතද්යා / සරිපද්යාල 
හඳුනපතිරණ .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 96 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (178990 NL)
ISBN  978-955-553-717-9 (394563 NA)

තහටට්ටිතග්, අනරසරි

සසිංහබද්යාහු එනකසිං / අනරසරි තහටට්ටිතග්.- 
තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 148 ; තසම 19.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (164565 NL)
ISBN  978-955-661-489-3 (386338 NA)

තහටට්ටිතග්, මලේත්ලිකද්යා 
සරසිංගලය / මලේත්ලිකද්යා තහටට්ටිතග්.- ඉමදූව :
කරතකෘ, 2011.- පි. ix,48 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164537 NL)
ISBN  978-955-53672-0-2

තහසවද්යාවසම, ල්පීටර
මසිං ආදතරයි / ල්පීටර තහසවද්යාවසම .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177506 NL)
ISBN  978-955-30-2530-2 (393491 NA)

891.483 - ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා ර්විශකාර

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක
අදදතන සසිංහල තකට්ටිකතද්යා : දවිතීය භද්යාගය / 
කුලතිලක කුමද්යාරසසිංහ.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 320 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.850.00 (NL 164574)
ISBN   978-955-30-3205-8 (NA 386411)

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක
සසිංහල තකට්ටිකතද්යාතවේ විකද්යාසනය – අෂසටම 
භද්යාගය : 80 දශකතයේ තකට්ටි කතද්යා පිළිබඳ 
විමසමක / කුලතිලක කුමද්යාරසසිංහ.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 224 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172427 NL)
ISBN  978-955-30-3457-1 (391386 NA)

තපතරරද්යා, කමලේ 
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) සසිංහල නව 
නිරතදශය තකට්ටිකතද්යා : විචද්යාර මග හද්යා අභදද්යාස
අතවපැල / කමලේ තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (177529 NL)
ISBN  978-955-30-3689-6 (393511 NA)

891.483 – ප්රබන්ධ. ඓතිහකාසක නවකස්තකා

අලහතකකෝන, කමලේ ල්පී.
කපැපතපට්ටිතපද්යාළ / කමලේ ල්පී. අලහතකකෝන.-
මහරගම : මද්යාධදද්යා, 2011.- පි. 224 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (163240 NL)
ISBN  978-955-1725-17-4
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රවන, සුසත 
රද්යාවණද්යා තමතහ යුම / සුසත රවන.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 254 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (164895 NL)
ISBN  978-955-671-496-8 (386675 NA)

ත්ලියනතග්, සජිත තරකෝහිත
සවේතහළතයේ සවේමසිංසල 1 : පරතයේෂණද්යාතමක
ඓතිහද්යාසක නවකතද්යාව / සජිත තරකෝහිත 
ත්ලියනතග්.- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 295 ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (164420 NL)
ISBN  978-955-656-183-8 (386251 NA)

ත්ලියනතග්, සජිත තරකෝහිත
සවේතහළතයේ සවේමසිංසල 2 : පරතයේෂණද්යාතමක
ඓතිහද්යාසක නවකතද්යාව / සජිත තරකෝහිත 
ත්ලියනතග්.- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 292 ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (164421 NL)
ISBN  978-955-656-182-1 (386251 NA)

විතජේරතන, හලේපිට්ටිතයේ
මහරජ විජයබද්යා:මහ විජයබද්යාහු වකෘතතද්යානතය /
හලේපිට්ටිතයේ විතජේරතන.- හිරිවඩුනන : කරතකෘ,
2011.- පි. [vi],163 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (163365 NL)
ISBN  978-955-98120-8-1

891.483 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා 

අටුළුගම, සසිංජීවනී 
අතතටු රිදුනද්යා / සසිංජීවනී අටුළුගම .- රද්යාගම :
තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 328 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 430.00 (178092 NL)
ISBN  978-955-1116-57-6 (393841 NA)

අතුතකකෝරළ, අසිංජල 
ලසසසන දවසක / අසිංජල අතුතකකෝරළ .- 
මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 103 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (175991 NL)
ISBN  978-955-0171-85-9 (392981 NA)

අධිකද්යාරි, ඒ. එම. සුරසිංග ප්රදීප 
හද තුට්ටින යන මපැතන / ඒ. එම. සුරසිංග ප්රදීප 
අධිකද්යාරි .- මද්යාතතලේ : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. iii,162 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178053 NL)
ISBN  978-955-54811-0-6 (393792 NA)

අතබරතන, ටී. බී. 

දුරග තරණය / ටී. බී. අතබරතන .- 
වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (179118 NL)
ISBN  978-955-1848-25-5 (394791 NA)

අතබවිකම, ට්ටියුරින
සතසර ගීතය / ට්ටියුරින අතබවිකම.- 
බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 196 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 340.00 (177474 NL)
ISBN  978-955-0983-04-9 (393310 NA)

අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි
පළඟෙපැට්ටිතයකෝ ඇවිත / භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි 
අමරතකකෝන.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.- පි. 268 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (165034 NL)
ISBN  978-955-30-3338-3 (386728 NA)

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා 
ආරණදද්යා : තදවන තවේදිකද්යාව 2 තකද්යාටස / 
ප්රියසිංකද්යා අමරතුසිංග.- මහනවර : කරතකෘ, 
2012.- පි. 155 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (169710 NL)
ISBN  978-955-50459-6-4 (389179 NA)

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා 
ඉහිරණු කරි / ප්රියසිංකද්යා අමරතුසිංග .- 2 වන 
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 304 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2005.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (177822 NL)
ISBN  978-955-671-675-7 (393687 NA)

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා
උකුසු පිහද්යාටුව / ප්රියසිංකද්යා අමරතුසිංග.- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- 
පි. 254 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (163020 NL)
ISBN  978-955-667-106-3

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා
කුමද්යාරිහද්යාත්මි - 2 / ප්රියසිංකද්යා අමරතුසිංග.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 330 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 425.00 (169818 NL)
ISBN  978-955-671-531-6 (389270 NA)

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා 
තරවකට තපම කතළත්මි - 2 / ප්රියසිංකද්යා 
අමරතුසිංග.- මහනවර : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 212 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (169709 NL)
ISBN  978-955-50459-9-5 (389178 NA)

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා 
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දයද්යාබර අරවිනද / ප්රියසිංකද්යා අමරතුසිංග.-  
2 වන මුද්රණය.- මහනවර : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 123 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (169711 NL)
ISBN  978-955-50459-7-1 (389180 NA)

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා 
තදවන තවේදිකද්යාව / ප්රියසිංකද්යා අමරතුසිංග.- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- 
පි. 248 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (162974 NL)
ISBN  978-955-667-107-0

අමරතසසකර, අචලද්යා තුෂද්යාරි
නඹ මතග් රද්යාමද්යා / අචලද්යා තුෂද්යාරි අමරතසසකර .-
කටුනද්යායක : කරතකෘ, 2012 .- පි. 328 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 580.00 (176062 NL)
ISBN  978-955-50444-4-8 (393069 NA)

අලතහසනද්ර, තද්යාරකද්යා
තලද්යාවට තහද්යාතරන / තද්යාරකද්යා අලතහසනද්ර.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 251 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (173369 NL)
ISBN  978-955-671-570-5

ආට්ටිගල, අසසිංක
ආදරණීය සුභද්යා තතරණ / අසසිංක ආට්ටිගල.- 
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 83 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(168827 NL)
ISBN  978-955-1229-42-9 (388773 NA)

ඇටඹගසසකඩ, ආර. 
වසභ සසිංගද්යාමය / ආර. ඇටඹගසසකඩ.- 
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012.- 
පි. 303 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (172958 NL)
ISBN  978-955-677-014-1 (391918 NA)

ඊරියගම, මද්යාතනලේ 
සුරනිමලතග් කතද්යාව / මද්යාතනලේ ඊරියගම.- 
තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 128 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (164408 NL)
ISBN  978-955-656-184-5 (386239 NA)

උඩවතත, පියදද්යාස 
උඩරට සසිංහතලේ වීරතයකෝ : 1818 කපැරැලේල 
පිළිබඳ ඓතිහද්යාසක නවකතද්යාව / පියදද්යාස 
උඩවතත .- මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 296 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (179093 NL)
ISBN  978-955-672-071-6 (394568 NA)

උඩවතත, පියදද්යාස 
ගලේඔය ඉඩම / පියදද්යාස උඩවතත .-තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178839 NL)
ISBN  978-955-30-3725-1 (394224 NA)

උඩවතත, පියදද්යාස 
බපැදදට හඳ පද්යායද්යාවිත / පියදද්යාස උඩවතත .-
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .- 
පි. 279 ; තසම. 21
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි නවකතද්යා අතපිටපත 
තරගය – 2011 තහද්යාඳම නවකතද්යාව
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (179135 NL)
ISBN  978-955-686-026-9 (394814 NA)

උමයසිංගනද්යා, පවනි 
සමුගත සඳ / පවනි උමයසිංගනද්යා .- ගමපහ :
රතසර තපද්යාත, 2012 .- පි. 140 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (179110 NL)
ISBN  978-955-1660-76-8 (394783 NA)

උඩවතත, පියදද්යාස 
සුදු ඇතතනට වහන වී / පියදද්යාස උඩවතත .-
තකද්යාළඹ : සුරස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 215 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173538 NL)
ISBN  978-955-1822-97-2

උඩිසසපතතුව, පදමද්යාණී තක. 
සඳුන සුවඳ / පදමද්යාණී තක. උඩිසසපතතුව.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 112 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (171163 NL)
ISBN  978-955-30-5514-1 (390557 NA)

උඩුගමතකකෝරද්යාළ, සුමතිපද්යාල 
සතුටු කඳුළු ඉතිතර / සුමතිපද්යාල 
උඩුගමතකකෝරද්යාළ.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 
2011.-පි. 153 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165171NL)
ISBN  978-955-51867-1-1 (386783 NA)

උඩුගමතකකෝරද්යාළ, සුමතිපද්යාල 
සතහකෝදරිතයකෝ තදනතනක / සුමතිපද්යාල 
උඩුගමතකකෝරද්යාළ.- තගකෝනතපද්යාල හනදිය : 
කරතකෘ, 2012.- පි. [viii],208 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (174472 NL)
ISBN  978-955-51867-2-8 (392309 NA)

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන 
අවසන සටන / ලසත රවීන උමගිත්ලිය .- 
වතතල : ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 184 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (177463 NL)
ISBN  978-955-51166-3-3 (393297 NA)

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන 



193

ඇසන දුටු සද්යාකකකරවද්යා / ලසත රවීන  
උමගිත්ලිය.- වතතල : ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. 289 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 425.00 (169846 NL)
ISBN  978-955-51166-8-8 (389298 NA)

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන 
බරත්මියුඩද්යා අද්භිරහස / ලසත රවීන උමගිත්ලිය.-
වතතල : ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 248 : චිත්ර ; තසත්මි 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (174325 NL)
ISBN  978-955-51166-7-1 (392282 NA)

උයනතහසවද්යා, සුධරමද්යා 
බද්යා තලද්යාත්ලි රනපුත : දර පපැට්ටියද්යාතග් තලද්යාතවහි 
තසද්යාඳුර බව සුරැකීම සඳහද්යා / සුධරමද්යා 
උයනතහසවද්යා .- පද්යානදුර : කරතකෘ, 2011 .- 
පි. xii,221 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174431 NL)
ISBN  978-955-99430-2-0

එදිරිවීර, සරි
සසර කතර අතරමසිංව / සරි එදිරිවීර .- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 290 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (177808 NL)
ISBN  978-955-671-646-7 (393673 NA)

එදිරිසසිංහ, ජගත තජේ. 
අදිස / ජගත තජේ. එදිරිසසිංහ.- තකද්යාළඹ : 
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012.- පි.198 ; 
තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (169764 NL)
ISBN 978-955-686-021-4 (389241NA)

එදිරිසසිංහ, දීපද්යා වසනති
මලේ මුවරද / දීපද්යා වසනති එදිරිසසිංහ .- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- 
පි. 230 ; තසම 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (173696 NL)
ISBN  978-955-667-100-1

එදිරිසසිංහ, ලත්ලිත තරකෝහිත 
ඔබ හීනයක වතග් / ලත්ලිත තරකෝහිත 
එදිරිසසිංහ .-ජද්යාඇල : සපැළමුතු ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 205 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (179106 NL)
ISBN  978-955-0262-14-4 (394778 NA)

එදිරිසසිංහ, ලත්ලිත තරකෝහිත 
පද්යාමුදු / ලත්ලිත තරකෝහිත එදිරිසසිංහ .- 2 වන 
මුද්රණය .- ජද්යාඇල : සපැලමුතු ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 158 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 2006.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (179102 NL)
ISBN  978-955-0626-15-1 (394774 NA)

එදිරිසසිංහ, සරි
බ්රහසම පුත්ර / සරි එදිරිසසිංහ.- මතිරිගල : කරතකෘ,
2011.- පි. 239 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (170473 NL)
ISBN  978-955-1715-31-1 (390009 NA)

එරත්මිණගමමන, අරණ ශද්යානත
විමලද්යා සලේමසෑණයනතග් ආතම සලේලද්යාපය / 
අරණ ශද්යානත එරත්මිණගමමන.-නතග්තගද්යාඩ :
නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 176 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (178154 NL)
ISBN  978-955-1229-38-2 (393940 NA)

ඒකනද්යායක, ගුණරතන 
කඳවුතර සරකරතවකෝ / ගුණරතන 
ඒකනද්යායක.-තමද්යාරටුව : නිපුන තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. viii,296 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 420.00 (173140 NL)
ISBN  978-955-0258-08-6 (392013 NA)

ඒකනද්යායක, ගුණරතන
දුමබර නිලතම / ගුණරතන ඒකනද්යායක.- 
තමද්යාරටුව : නිපුන  තපද්යාත, 2011.- 
පි. 320 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 575.00 (164728 NL)
ISBN  978-955-0258-05-5 (386516 NA)

ඒකනද්යායක, ගුණරතන
මම සහ මම / ගුණරතන ඒකනද්යායක.- 
තමද්යාරටුව : නිපුන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. viii,248 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 420.00 (173126 NL)
ISBN  978-955-0258-07-9

ඒකනද්යායක, ගුණරතන
සවිලේ තසසවතයන විශද්යාම ගිතයත්මි / ගුණරතන 
ඒකනද්යායක.- තමද්යාරටුව : නිපුන  තපද්යාත, 
2011.- පි. 376 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (164725 NL)
ISBN  978-955-0258-04-8 (386513 NA)

ඒකනද්යායක, කුසුම
කුතවේණ / කුසුම ඒකනද්යායක .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. x,280 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (175847 NL)
ISBN  978-955-30-3538-7 (392604 NA)

අසිංතහට්ටිට්ටිගම, විමලේසරි
මලේ වපැසසස / විමලේසරි අසිංතහට්ටිට්ටිගම.- 
නිටටඹුව : ජයශ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 100 ; තසම 19.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166042 NL)
ISBN  978-955-0758-03-6 (387305 NA)

කඹුරපිට්ටිය, කුමද්යාර
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මද කල්පීම / කුමද්යාර කඹුරපිට්ටිය.- 
ඉහළ ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2011.- 
පි. [vi],72 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (164818 NL)
ISBN  978-955-52066-2-4 (386597 NA)

කරවිට, නීලේ ජයශද්යානත
තදහදක තසතනහස / නීලේ ජයශද්යානත 
කරවිට.-ඇහපැළියතගද්යාඩ : සුභද්යාතදවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 287 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (162632 NL)
ISBN  978-955-0763-00-9

කරසසිංහ ආරචචි, බී. 
ඉසසතකකෝල හනදිය / බී. කරසසිංහ ආරචචි .-
මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 120 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (175994 NL)
ISBN  978-955-0171-88-0 (392984 NA)

කරණද්යාතිලක, ශද්යාරිකද්යා 
බුදධ පුත්ර තප්රේමය / ශද්යාරිකද්යා කරණද්යාතිලක.-
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.-පි. 283 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (174726 NL)
ISBN  978-955-652-947-0 (392399 NA)

කරණද්යාදද්යාස, රද්යාජද්යා
අකරසිං දලේල / රද්යාජද්යා කරණද්යාදද්යාස .- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 147 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177811 NL)
ISBN  978-955-671-633-7 (393676 NA)

කරණද්යාරතන, ඉනද්රද්යාණ
තමර / ඉනද්රද්යාණ කරණද්යාරතන.- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 304 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (166045 NL)
ISBN  978-955-0171-66-8 (387308 NA)

කරණද්යාරතන, ඒ. එම. 
නවදපැලේල /ඒ.එම. කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .- පි. 263 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (175923 NL)
ISBN  978-955-551-990-8 (392770 NA)

කරණද්යාරතන, ජයශසිංඛ
තලේ තපැවරණු තරකෝස මලේ / ජයශසිංඛ 
කරණද්යාරතන .- මද්යාතර : ශසිංක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 182 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (177489 NL)
ISBN  978-955-51016-4-6 (393418 NA)

කරණද්යාරතන, ජී. පපැතුම තද්යාරක

සසවද්යාකඛද්යාත / ජී. පපැතුම තද්යාරක 
කරණද්යාරතන.-නතග්තගද්යාඩ : නපැණල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-පි. 241 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (166655 NL)
ISBN  978-955-1229-27-6 (387737 NA)

කරණද්යාරතන, පූජිත 
අඳුර නපැවේතතද්යාට / පූජිත කරණද්යාරතන .- 
මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 186 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (175984 NL)
ISBN  978-955-0171-97-2 (392974 NA)

කහඳගමතග්, පියතසසන
දඩබිතම හපනන / පියතසසන කහඳගමතග්.-
තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. 95 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (164793 NL)
ISBN  978-955-1741-57-0 (386566 NA)

කපැට්ටිතපආරචචි, විමලේ 
දූවිත්ලි තසසල / විමලේ කපැට්ටිතපආරචචි.- 
නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 331 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (174313 NL)
ISBN  978-955-681-091-2 (392217 NA)

කුඩද්යාතහටට්ටි, තිලක
අටසිංපහුර / තිලක කුඩද්යාතහටට්ටි.- තකද්යාළඹ : 
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2011.- පි. 287 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (166158 NL)
ISBN  978-955-551-881-9 (387348 NA)

කුමද්යාරසසිංහ, විජයපද්යාල
වසෑකරඹ මලේ / විජයපද්යාල කුමද්යාරසසිංහ.- 
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012.- 
පි. 195 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172965 NL)
ISBN  978-955-677-135-0 (391925 NA)

කුරපපු, ඩ. බී.
පිතු හදක ඇත සඟිති හිදපැසක / ඩ. බී. 
කුරපපු.-කළුගමුව : එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. [viii],276 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (163248 NL)
ISBN  978-955-0357-08-6

කුලතිලක, ආරියවසිංශ 
පුරසඳ තසසමද්යා / ආරියවසිංශ කුලතිලක .- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 234 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (177833 NL)
ISBN  978-955-671-672-6 (393698 NA)

කුලරතන, කනතදගම
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සුජද්යාතද්යා සහ රද්යාතජේශසවරී / කනතදගම 
කුලරතන.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 204 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (171300 NL)
ISBN  978-955-671-404-3 (390723 NA)

කුලරතන, කනතදගම 
සුනද්යාත්මි / කනතදගම කුලරතන .- 
වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 140 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174177 NL)
ISBN  955-553-702-5

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි 
උදුල තර තනත / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .- 
ගමපහ : රතසර තපද්යාත, 2012 .- පි. 249 ; 
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (179112 NL)
ISBN  978-955-1660-27-7 (394785 NA)

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි 
තර පද්යාරත්මිතද්යා 1/ චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .- ගමපහ :
රතසර තපද්යාත, 2012 .- පි. 293 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (179107 NL)
ISBN  978-955-1660-68-3 (394779 NA)

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි 
තර පද්යාරත්මිතද්යා 2/ චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .- ගමපහ :
රතසර තපද්යාත, 2012 .- පි. 309 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (179108 NL)
ISBN  978-955-1660-68-3 (394780 NA)

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි
නිකණ සහිනය 2 / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .- 
ගමපහ : රතසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .-
පි. 228 ; තසම 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (174154 NL)
ISBN  978-955-1660-46-8

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි
නිමල අරණලු / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර.- ගමපහ :
රතසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 203 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (165211 NL)
ISBN  978-955-1660-46-8 (386762 NA)

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි 
මහව තකකෝචචිය / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .-
ගමපහ : රතසර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 385 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (174150 NL)
ISBN  978-955-1660-55-0

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි

තරකෝස පද්යාට හීන තපද්යාකුර/චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .-
ගමපහ : රතසර තපද්යාත, 2012 .- පි. 277 ; 
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (179083 NL)
ISBN  978-955-1660-69-7 (394764 NA)

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි
සුභද්යාෂිණී / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර.- ගමපහ : 
රතසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- 
පි. 223 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (165207 NL)
ISBN  978-955-1660-00-0 (386758 NA)

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි
සුභද්යාෂිණී  2 / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර.- ගමපහ :
රතසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- 
පි. 249 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (165210 NL)
ISBN  978-955-1660-29-1 (386761 NA)

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි 
තසද්යාඳුර සුයද්යාමය / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .- 
ගමපහ : රතසර තපද්යාත, 2012 .- පි. 244 ; 
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (179079 NL)
ISBN  978-955-1660-88-0 (394760 NA)

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි 
තසද්යාඳුර සුයද්යාමය 2 / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .- 
ගමපහ : රතසර තපද්යාත, 2012 .- පි. 241 ; 
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (179082 NL)
ISBN  978-955-1660-88-0 (394763 NA)

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි
හිමයද්යායක මලේ පිපිලද්යා / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .- 
ගමපහ : රතසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 107 ; තසම 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (174143 NL)
ISBN  978-955-1660-37-6

තකද්යාඩිතුවකකු, පියසරි
පසන නද්යාග මද්යාණකදය / පියසරි 
තකද්යාඩිතුවකකු .- තකද්යාළඹ : පහන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 295 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (173710 NL)
ISBN  978-955-667-131-5

තකද්යාඩිතුවකකු, රූපද්යා
මලක තපති /රූපද්යා තකද්යාඩිතුවකකු.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 256 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (170293 NL)
ISBN  978-955-30-3467-0 (389879 NA)

තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන
උතුර මුහුද / ජයරතන තකද්යාඩිපපිත්ලි.- 
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[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.- 
පි. viii,176 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (165599 NL)
ISBN  978-955-99030-5-5

තකද්යාසසගහකුඹුර, ගද්යායනී 
සසවපන දවද්යාරය  / ගද්යායනී තකද්යාසසගහකුඹුර.- 
පනනිපිට්ටිය : සසටපැමෆරන්ඩ් තලේක, 2011.-
පි. [viii],212 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (164811 NL)
ISBN  978-955-658-288-8 (385590 NA)

තකද්යාළඹතග්, ඉනද්රද්යා දයද්යාමනී 
හිම වියමන / ඉනද්රද්යා දයද්යාමනී තකද්යාළඹතග්.-
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012.-
පි. 356 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (166412 NL)
ISBN  978-955-677-109-1 (387421 NA)

ගමතග්, කුමද්යාරසරි
වපැදදද්යාගල තසද්යාබනහද්යාත්මි / කුමද්යාරසරි ගමතග්.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. 184 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර300.00 (NL 165026)
ISBN   978-955-30-3262-1 (NA 386720)

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි
අහසට තර තමතරම / ගසිංගද්යා ෂයිනි ගමතග් .-
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 192 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (173725 NL)
ISBN  978-955-667-186-5

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි
ආදතර ඒ වතග් / ගසිංගද්යා ෂයිනි ගමතග් .- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 198 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (173726 NL)
ISBN  978-955-667-184-1

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි
ඔබට මද්යා ත්මිස/ගසිංගද්යා ෂයිනි ගමතග්.-තකද්යාළඹ : 
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.199 ;
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (163049 NL)
ISBN  978-955-667-103-2

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි
කළුවර හපැනදසෑව / ගසිංගද්යා ෂයිනි ගමතග්.- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2010.- පි. 184 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 340.00 (163033 NL)
ISBN  978-955-667-115-5

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි

තනත්ර පූජද්යා / ගසිංගද්යා ෂයිනි ගමතග් .- තකද්යාළඹ :
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009 .- පි. 177 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 340.00 (173701 NL)
ISBN  978-955-667-071-4

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි
මලේ සුවඳ ආදතර / ගසිංගද්යා ෂයිනි ගමතග්.- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2008.- 
පි. 229 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (163009 NL)
ISBN  978-955-667-054-7

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි
සමනලතයකුතගන පද්යාර ඇසූතවත්මි / ගසිංගද්යා 
ෂයිනි ගමතග් .- තකද්යාළඹ : පහන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 218 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (173723 NL)
ISBN  978-955-667-173-5

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි
සනද්යාස ආ වසනතත / ගසිංගද්යා ෂයිනි ගමතග්.- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2010.- පි. 230 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (163007 NL)
ISBN  978-955-667-092-9

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි
සුළසිං ඇබිතතක / ගසිංගද්යා ෂයිනි ගමතග්.- 2 
වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 173 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 340.00 (163008 NL)
ISBN  978-955-667-097-4

ගලපපතති, බුදධදද්යාස 
සරන කල තම තසද්යාඳුර වනතපත / බුදධදද්යාස 
ගලපපතති.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 
2012.- පි. 96 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (167381 NL)
ISBN  978-955-677-099-5 (388125 NA)

ගුණතිලක, කද්යානති
තනද්යාරිතකද්යා සසිං / කද්යානති ගුණතිලක.- 
කපැලණය : තනද්යාරිතකද්යා ස්ක්රිතයේෂනසස, 2011.-
පි. 186 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (165291 NL)
ISBN  978-955-0431-03-8 (386816 NA)

ගුණතිලක, කද්යානති
රතු කතමකෝනද්යාව / කද්යානති ගුණතිලක .- 
බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (178248 NL)
ISBN  978-955-0983-07-0 (393317 NA)

ගුණතිලක, කද්යානති 
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සතතවනි බිරිඳ / කද්යානති ගුණතිලක.- 
කපැලණය : තනද්යාරිතකද්යා ස්ක්රිතයේෂනසස, 2011.- 
පි. 128 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (165292 NL)
ISBN  978-955-0431-04-5 (386817 NA)

ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණී චනද්රලද්යාලේ
මන කලේ යද්යානී / ගද්යාත්මිණී චනද්රලද්යාලේ 
ගුණතිලක .- මරිගම : ආශිරවද්යාද 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .- පි. 239 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (175990 NL)
ISBN  978-955-0171-94-1 (392980 NA)

ගුණතසසකර, තතජද්යා පූරණමද්යා 
කරවල වලවේව / තතජද්යා පූරණමද්යා 
ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 
2012 .- පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174363 NL)
ISBN  978-955-1089-12-2

ගුණතසසකර, තතජද්යා  පූරණමද්යා 
කළු සද්යාදය / තතජද්යා පූරණමද්යා ගුණතසසකර .-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 214 ; තසම. 22
විත්ලියම කද්යාටසස තග් Surprise party කකෘතිය 
ඇසුරින කරන ලද අනවද්යාදයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (177829 NL)
ISBN  978-955-671-490-6 (393694 NA)

ගුණතසසකර, තතජද්යා පූරණමද්යා 
මනදද්යාරද්යා / තතජද්යා පූරණමද්යා ගුණතසසකර .-
තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2012 .- පි. 574 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (174359 NL)
ISBN  978-955-1089-32-0

ගුණතසසකර, තතජද්යා පූරණමද්යා 
සපැඟෙපැවුණු සතුවම / තතජද්යා පූරණමද්යා 
ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 
2012 .- පි. 122 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (174357 NL)
ISBN  978-955-1089-13-9

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා
වසුනදරද්යා / සමන පුෂසපද්යා ගුණතසසකර .- 
තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2012 .-
පි. ix,100 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174354 NL)
ISBN  978-955-1089-35-1

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා 

ශසතවේත ගිනි / සමන පුෂස පද්යා ගුණතසසකර .- 
තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2012 .- පි. 160 ; 

 තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174366 NL)
ISBN  978-955-1089-17-7

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා 
තසවණපැත්ලි ඇද ගපැහපැන / සමන පුෂසපද්යා 
ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 
2012 .- පි. 220 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174390 NL)
ISBN  978-955-1089-13-9

ගුණධීර, තසකෝමපද්යාල 
පටබපැඳි පද්යාත්ලිය / තසකෝමපද්යාල ගුණධීර.-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 207 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (164826 NL)
ISBN  978-955-671-472-2 (386605 NA)

ගුණතසසකර, නිවේටන 
වීදුර මනදිර / නිවේටන ගුණතසසකර .- 
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .- 
පි. 288 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (175939 NL)
ISBN  978-955-551-956-4 (392776 NA)

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා 
අමද්යාවක ගිහින / සමන පුෂසපද්යා ගුණතසසකර.-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 460 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 590.00 (164894 NL)
ISBN  978-955-671-415-9 (386674 NA)

ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර
සරකකුව / ගුණතසසකර ගුණතසකෝම.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 246 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (164833 NL)
ISBN  978-955-071-497-5 (386612 NA)

ජයතකද්යාඩි, චනද්රද්යා
නිලේ කටතරද්යාලේ මල / චනද්රද්යා ජයතකද්යාඩි.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 192 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (168741 NL)
ISBN  978-955-30-3422-9 (388590 NA)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන
අරත්ලියමලේ ආරද්යාමය / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි.-
6 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 192 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1993.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168742 NL)
ISBN  978-955-30-3286-7 (388591 NA)
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ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන
කටු තකද්යාහිල තකද්යාටුව /ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .-
4 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 184 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1992.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (177513 NL)
ISBN  978-955-30-3717-6 (393496 NA)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන 
තතර තරණය : සුදු තනළුම 2 / ජයතසසන 
ජයතකද්යාඩි.- 2 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 176 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 2006.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168740 NL)
ISBN  978-955-30-3420-5 (388589 NA)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන 
තදබසෑතයකෝ / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .- 4 වන 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- 
පි. 192 ; තසම 22
1 වන මුද්රණය 1998.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (175843 NL)
ISBN  978-955-30-3714-5 (392600 NA)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන 
පිචච මල / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි.- 2 වන 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 176 ; තසම 21. 
1 වන මුද්රණය 1985.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168738 NL)
ISBN  978-955-39-3285-0 (388574 NA)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන 
මනසසසද්යාතම / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි.- 4 වන 
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .-
පි. 240 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1998.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (177518 NL)
ISBN  978-955-30-3578-3 (393501 NA)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන 
මහතමර / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි.- 4 වන 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 160 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1992.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (164343 NL)
ISBN  978-955-30-3287-4 (386192 NA)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන 
යුගතයන යුගය / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .- 4 
වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 192 ; තසම 22
1 වන මුද්රණය 1998.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (175840 NL)
ISBN  978-955-30-3557-8 (392597 NA)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන 
රනදහඩිය / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .- 4 වන 
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .-
පි. 144 ; තසම 21
1 වන මුද්රණය 1988.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (175838 NL)
ISBN  978-955-30-3667-4 (392595 NA)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන
රයිගම පුතතු / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .-
4 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 239 ; තසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1998.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (177517 NL)
ISBN  978-955-30-3572-1 (393500 NA)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන 
සලේ සුවඳ / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි.- 3 වන 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 208 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 2001.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (164336 NL)
ISBN  978-955-30-3290-0 (386184 NA)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන
සුදු තනළුම / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි.- 3 වන 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 18 ; තසම 21.
 1 වන මුද්රණය 2002.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168723 NL)
ISBN  978-955-30-3291-1 (388559 NA)

ජයතකද්යාඩි, ශතමලේ
ගපැහපැණු ළමයද්යාතග් මරණය / ශතමලේ 
ජයතකද්යාඩි.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 385 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (164822 NL)
ISBN  978-955-671-375-6 (386601 NA)

ජයතකද්යාඩි, ශතමලේ 
නිරවත හදවත / ශතමලේ ජයතකද්යාඩි.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 296 ; තසම. 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 425.00 (177834 NL)
ISBN  978-955-671-645-0 (393699 NA)

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා 
ඔහු ද ත්මිනිතසක විය / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 328 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (171164 NL)
ISBN  978-955-30-3417-5 (390558 NA)

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
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නිකම ගිය ත්මිනිසද්යා / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. 256 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (164332 NL)
ISBN  978-955-30-3021-4 (386180 NA)

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා 
රද්යාජද්යා භවතු ධමත්මිතකකෝ / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි.-
3 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2011.- පි. 216 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1998.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (165016 NL)
ISBN  978-955-30-3171-6 (386710 NA)

ජයවරධන, කපැතලන 
කුරටු ගීතය / කපැතලන ජයවරධන.- 2 වන 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ප්රිනට ඇනන්ඩ් ප්රිනට 
ගපැෆිකසස, 2011.- පි. 126 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1997.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170468 NL)
ISBN  978-955-1715-28-1 (390004 NA)

ජයවරධන, කපැතලන 
දද්යාදුකපැට / කපැතලන ජයවරධන.- 2 වන 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ප්රිනට ඇනන්ඩ් ප්රිනට 
ගපැෆිකසස, 2009.- පි. [viii],168 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1991.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174713 NL)
ISBN  978-955-1715-18-2 (392382 NA)

ජයවරධන, කපැතලන 
ධවල නිමනය / කපැතලන ජයවරධන .- 
තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2012 .- 
පි. 335 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (175961 NL)
ISBN  978-955-21-2140-1 (392951 NA)

ජයවරධන, කපැතලන
රද්යාත්රිතයේ පශසචිම යද්යාමය / කපැතලන 
ජයවරධන.-2 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ප්රිනට
 ප්රිනට ගපැෆිකසස, 2012.- පි. 112 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1984.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170467 NL)
ISBN  978-955-1715-29-8 (390002 NA)

ජයසසිංහ, කලදද්යාණ කීරති ශ කවිනටසස 
දපැතන තවම මට ඔතබ තසද්යාඳුර තපම  / 
කලදද්යාණ කීරති ශ කවිනටසස ජයසසිංහ.- 
කපැලණය : කරතකෘ, 2011.- පි. 264 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (164301 NL)
ISBN  978-955-53542-1-9 (386059 NA)

ජයසසිංහ, ජනප්රිය 
මද්යා දපැවී ගිනිතගන / ජනප්රිය ජයසසිංහ .- 
තකද්යාළඹ : ඈපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 148 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (177699 NL)
ISBN  978-955-1089-44-3 (393445 NA)

ජයසසිංහ, ජනප්රිය 
සද්යාධූ / ජනප්රිය ජයසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඈපද්යා 
තපද්යාතහල, 2012 .- පි. 142 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174364 NL)
ISBN  978-955-1089-52-8

ඩයසස, සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි
අහසන තරවක / සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි ඩයසස.- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 196 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (163048 NL)
ISBN  978-955-667-144-5

ඩයසස, සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි
කුසිංකුම තිලක / සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි ඩයසස.- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.-
පි. 216 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (163021 NL)
ISBN  978-955-667-104-9

තලගල, හසනි විකම තසතනවිරතන
ගසිං තතරක මවක... / හසනි විකම 
තසතනවිරතන තලගල.- නතග්තගද්යාඩ : 
නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 99 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169717 NL)
ISBN  978-955-1229-18-4 (389186 NA)

තතකෝරතදනිය, තසසන 
සපත අපදද්යාන වසසතුව / තසසන තතකෝරතදනිය.-
තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. ix,772 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1250.00 (164444 NL)
ISBN  978-955-661-487-9 (386304 NA)

ද තකද්යාසසතද්යා, දිළුම නිතරකෝෂිනී 
ඉඳුවර සහින / දිළුම නිතරකෝෂිනී ද තකද්යාසසතද්යා .-
මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 180 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175981 NL)
ISBN  978-955-0171-76-7 (392971 NA)

ද තකද්යාසසතද්යා, දිළුම නිතරකෝෂිනී 
තවරළ තසවේ රළ / දිළුම නිතරකෝෂිනී ද 
තකද්යාසසතද්යා .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 183 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (175986 NL)
ISBN  978-955-0171-74-3 (392976 NA)

ද තකද්යාසසතද්යා, බරට්ටි 
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මළවුනතගන ගපැලවීම : තලකෝකතයේ සදු වූ 
සතද අපරද්යාධ / බරට්ටි ද තකද්යාසසතද්යා.- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.- පි. 360 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (174729 NL)
ISBN  978-955-652-925-8

දයද්යානනද, ඇම. ඩ. 
පද්යාතද්යාල පුතතු / ඇම. ඩ. දයද්යානනද.- 
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 236 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (166656 NL)
ISBN  978-955-1229-15-3 (387733 NA)

දයද්යානනද, නිලේත්මිණ 
අමද්යාවතක සඳ පද්යායද්යා : නිදහතසස ශත 
සසිංවතසරය තතක දිගහපැතරන තදශතයේ 
අනද්යාගත කන්ථනය / නිලේත්මිණ දයද්යානනද .- 
වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 328 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (179127 NL)
ISBN  955-553-727-8 (394800 NA)

දයද්යාරතන, නමමුනි තක. 
දකුණු ඉවුර / නමමුනි තක. දයද්යාරතන.-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 258 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (170818 NL)
ISBN  978-955-671-532-3 (390189 NA)

දවටතග්, තප්රේමරතන
යතසකෝධරද්යා / තප්රේමරතන දවටතග්.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. xiv,180 ; 
තසත්මි 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.375.00 (NL 165295)
ISBN 978-955-30-3359-8 (NA 386820)

දසනද්යායක, තමනක හරෂද්යාන 
මසිං තද්යාම තනිකඩයි / තමනක හරෂද්යාන 
දසනද්යායක.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.-
පි. 50 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 95.00 (168858 NL)
ISBN  978-955-52707-2-4

ද සලේවද්යා, අනල 
පද්යාතද්යාල තප්රේමය / අනල ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 296 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 460.00 (177476 NL)
ISBN  978-955-99490-8-4 (393309 NA)

ද සලේවද්යා, අනල
පිනමඳ ගපැහපැණු / අනල ද සලේවද්යා .- 

තකද්යාළඹ :පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 234 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (173724 NL)
ISBN  978-955-667-181-0

ද සලේවද්යා, දයද්යානනද 
කුරඳු වද්යාඩිය / දයද්යානනද ද සලේවද්යා.- මද්යාලතබ :
කරතකෘ, 2012.- පි. vii,278 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (173188 NL)
ISBN  978-955-95835-2-3

දපැලේකඩ, සනධදද්යා සඳමද්යාත්ලි 
සඳහරණය / සනධදද්යා සඳමද්යාත්ලි දපැලේකඩ .- 
තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 392 ; තසම. 21
2011 ජද්යාතික තයකෞවන සමමද්යාන උතළතලේ 
තහද්යාඳම නවකතද්යාව
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (179035 NL)
ISBN  978-955-656-235-4 (394701 NA)

දිලේරකෂි, නිශද්යානි
සසවරණ නිමනය / නිශද්යානි දිලේරකෂි .- 
තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 230 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (178135 NL)
ISBN  978-955-6615-48-7 (393909 NA)

දිසද්යානද්යායක, ඉනදිකද්යා
ඉඳුදුන සතතම / ඉනදිකද්යා දිසද්යානද්යායක.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 160 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (164832 NL)
ISBN  978-955-671-366-4 (386611 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා 
ඇයි මම ඔබ ලඟෙ නතර වුතන / තරසිංගද්යා 
දිසද්යානද්යායක .- රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 232 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178074 NL)
ISBN  978-955-1116-63-7 (393820 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා 
ගසිංගද්යාව ගද්යාව පද්යාළුයි / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .-
රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 280 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (178084 NL)
ISBN  978-955-1116-62-0 (393833 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා 
නිලේ කටතරද්යාලු 2 / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .- 
රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 256 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 340.00 (178082 NL)
ISBN  978-955-1116-61-3 (393831 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා 
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ගසිංගද්යාව ගද්යාව පද්යාලුයි 2 / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .-
රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 184 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178939 NL)
ISBN  978-955-1116-64-4 (393834 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා 
නිලේ කටතරද්යාලු 3 / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .- 
රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 168 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (179104 NL)
ISBN  978-955-1116-66-8 (394776 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා 
තප්රේම ගසිංතතර / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .- රද්යාගම :
තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 304 ; 
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (178076 NL)
ISBN  978-955-1116-60-6 (393825 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා 
හිර නපැති දවසක / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .-
රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 80 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (178080 NL)
ISBN  978-955-1116-67-5 (393829 NA)

දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති
පරඬපැලේ / ශද්යානති දිසද්යානද්යායක.- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 212 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (164823 NL)
ISBN  978-955-671-508-8 (386602 NA)

දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති
වද්යාලුකද්යා / ශද්යානති දිසද්යානද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 379 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (177825 NL)
ISBN  978-955-671-750-1 (393690 NA)

දුනමද්යාල, මහද්යානද්යාම
තබද්යාර වතුර / මහද්යානද්යාම දුනමද්යාල.- තකද්යාළඹ : 
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012.- පි. 192 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (170393 NL)
ISBN  978-955-677-124-4 (390027 NA)

තදශප්රිය, ල්පී. එසස. සසිංජීව 
සහිනයක මට ජීවිතත / ල්පී. එසස. සසිංජීව 
තදශප්රිය.- තසිංගලේල : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 83 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164412 NL)
ISBN  978-955-53773-0-0 (386244 NA)

තදද්යාලමුලේල, සමනමල 

කඳුලක සනහව / සමනමල තදද්යාලමුලේල .-
උඩුගමතපද්යාල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 256 ; 
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174508 NL)
ISBN  978-955-53837-0-7

ධරමකීරති, රනජිත 
තබද්යාලේ තපද්යාතළද්යාව නිලේ අහස / රනජිත 
ධරමකීරති.- නතග්තගද්යාඩ : සක්ඛිල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.- පි. 306 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (170231 NL)
ISBN  978-955-1300-38-8 (389773 NA)

නනද තිසසස, මද්යාතබද්යාදතලේ
හිර පද්යායන තුර / මද්යාතබද්යාදතලේ නනද තිසසස.-
මද්යාතබද්යාදතලේ : කරතකෘ, 2012.- 
පි. vii,208 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (171465 NL)
ISBN  978-955-54149-0-6

නවගතතතගම, සයිමන 
කෂීර සද්යාගරය කපැලඹිණ / සයිමන 
නවගතතතගම.- 3 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : 
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012.- පි. 135 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1990.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168818 NL)
ISBN  978-955-677-110-7 (388764 NA)

නවගතතතගම, සයිමන 
සුදදිලද්යාතග් කතද්යාව / සයිමන 
නවගතතතගම.-3 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : 
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 394 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1978.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (169723 NL)
ISBN  978-955-677-122-0 (389192 NA)

නනදිත්මිත්ර, ඇරැවේවල 
ගිනි සද්යාය / ඇරැවේවල නනදිත්මිත්ර.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 144 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (164912 NL)
ISBN  978-955-30-3347-5 (386694 NA)

නද්යානද්යායකකද්යාර, බියසිංකද්යා
හීනයක වතග් / බියසිංකද්යා නද්යානද්යායකකද්යාර.- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- 
පි. 326 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (163077 NL)
ISBN  978-955-667-113-1

නිලේත්මිණී, අනරද්යාධද්යා 
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පරමලේ සුවඳ / අනරද්යාධද්යා නිලේත්මිණී .- 
තකද්යාළඹ : ත්මිහිර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 135 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177454 NL)
ISBN  978-955-1833-89-3 (393288 NA)

නිරමද්යාලේ, අතසසල 
මලක සුවඳක සතට ළසිංවී / අතසසල නිරමද්යාලේ.-
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.- 
පි. [viii],229  ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (172624 NL)
ISBN  978-955-99899-9-6

නිලේත්මිණී, අනරද්යාධද්යා 
සමනල / අනරද්යාධද්යා නිලේත්මිණී .- තකද්යාළඹ :
ත්මිහිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 136 ; 
තසම 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177460 NL)
ISBN  978-955-1833-91-6 (393294 NA)

නිශසශසිංක, ගයද්යානි නිලේත්මිණ
වසනතයට පද්යායන සඳ / ගයද්යානි නිලේත්මිණ 
නිශසශසිංක .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 224 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (175992 NL)
ISBN  978-955-0171-82-8 (392982 NA)

නවනශනි, උතපකෂද්යා 
සරපයද්යාතග් දියණය / උතපකෂද්යා නවනශනි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. 311 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (164914 NL)
ISBN  978-955-30-3297-3 (386696 NA)

පතතිනිතග්, අරණ
භුවතනශසවරී : තශකෝණ තමකලද්යා 2 / අරණ 
පතතිනිතග් .- ගලේකසසස : තරණ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 193 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (174512 NL)
ISBN  978-955-4573-00-0

පතමබනදු, රතනසරි
පසද්යාර කපැටයම / රතනසරි පතමබනදු.- 
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල පබත්ලිතකෂන, 2011.- 
පි. 332 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (166657 NL)
ISBN  978-955-1229-50-4 (387739 NA)

පතමබනදු, රතනසරි
මනද්යාපද්යාරද්යාමය / රතනසරි පතමබනදු .- 
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල පබත්ලිතකෂන, 2012 .-
පි. 295 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178151 NL)
ISBN  978-955-1229-69-6 (393937 NA)

පතිරණ, කුමද්යාරසරි

පිවිතුර හද ලඟෙ 2 : ගීතයක වතග් ලසසසනයි /
කුමද්යාරසරි පතිරණ .- නතග්තගද්යාඩ : කුමද්යාරසරි 
පතිරණ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 256 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 420.00 (174492 NL)
ISBN  978-955-1839-00-0

පතිරණ, නිශද්යා
තදවේත්ලිය / නිශද්යා පතිරණ .- කරිබතතගද්යාඩ : 
තකකෝකල පබත්ලිෂින හවුසස, 2012 .- පි. 200 ; 
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (179113 NL)
ISBN  978-955-54986-0-6 (394786 NA)

පද්යානදුරතග්, උදද්යාන 
මූකළද්යාතන අබිරහස සහ තගසෂනතග් තවත 
විකම / උදද්යාන පද්යානදුරතග්.- තලසිංගම උතුර : 
ළහිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 160  ; තසම 21.- (රහසස පරීකෂක 
තගසෂනතග් විකමය ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (171355 NL)
ISBN  978-955-656-016-5 (390821 NA)

පිනනතගද්යාඩ, දිලසිංක ස. 
සසිංකද්යානති / දිලසිංක ස. පිනනතගද්යාඩ .- 
කරිඇලේල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 62 : චිත්ර ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (175581 NL)
ISBN  978-955-53344-1-9 (392528 NA)

පියවතී, ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ. 
තනද්යානිත්මි තසතනහස / ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ. 
පියවතී.- ඇතකඳුර : කරතකෘ, 2012.-
පි. 175 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (170342 NL)
ISBN  978-955-50882-9-9

ල්පීරිසස, තජේ. ඒ. ඉෂසිංක මධුරිකද්යා 
භද්යාවද්යාරන්ථය / තජේ. ඒ. ඉෂසිංක මධුරිකද්යා ල්පීරිසස.-
කටද්යාන : කරතකෘ, 2011.- පි. x,145 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 315.00 (168939 NL)
ISBN  978-955-53419-0-5

පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා 
පිචච මලේ මනද්යාල / තමද්යානිකද්යා පුෂසප කුමද්යාරි .- 
බියගම : වරණ ගපැෆික සහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 248 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (179105 NL)
ISBN  978-955-0225-13-2 (394777 NA)

පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා 
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බට්ටිති කරිලේල / තමද්යානිකද්යා පුෂසප කුමද්යාරි .- 
බියගම : වරණ ගපැෆික සහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. [vi],237 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (179126 NL)
ISBN  978-955-0225-11-8 (394799 NA)

පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා 
මුතු පද්යාවඩ / තමද්යානිකද්යා පුෂසප කුමද්යාරි.- 
බියගම : වරණ ගපැෆික සහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 241 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (179120 NL)
ISBN  978-955-0225-12-5 (394793 NA)

තපතරරද්යා, කරණද්යා 
අඳුරට එළියක / කරණද්යා තපතරරද්යා.- 3 වන 
මුද්රණය.- තපද්යාලේගසසඕවිට : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 72 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1971.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (165179 NL)
ISBN  978-955-53215-0-1 (386791 NA)

තපතරරද්යා, කරණද්යා
එළිමහන කළුවර / කරණද්යා තපතරරද්යා.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 252 ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (164827 NL)
ISBN  978-955-671-474-6 (386608 NA)

තපතරරද්යා, චිත්රද්යා අයි. 
චද්යාර ලතද්යා / චිත්රද්යා අයි. තපතරරද්යා.- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.- පි. 123 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (174717 NL)
ISBN  978-955-652-932-6 (392389 NA)

තපතරරද්යා, තටනිසන 
එතකද්යාතළද්යාසස ගිනි / තටනිසන තපතරරද්යා .-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 318 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (177845 NL)
ISBN  978-955-671-596-5 (393711 NA)

තපතරරද්යා, මද්යාලද්යා වජිරද්යා 
තමධද්යාවී / මද්යාලද්යා වජිරද්යා තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 288 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (171165 NL)
ISBN  978-955-30-2622-4 (390559 NA)

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි 
නිනනද්යාතද / යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි තපතරරද්යා .- 
පනනිපිට්ටිය : කසිංකණ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 240 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 420.00 (176093 NL)
ISBN  978-955-8933-72-5 (393100 NA)

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි

සරිනිමතී / යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි තපතරරද්යා .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 304 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (178354 NL)
ISBN  978-955-30-3769-5 (394169 NA)

තපතරරද්යා, වරනන
පද්යාතද්යාල තලකෝකතයේ නීතිය : ත්රද්යාස ජනක 
නවකතද්යාව / වරනන තපතරරද්යා .- 
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 182 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (178149 NL)
ISBN  978-955-1229-63-4 (393935 NA)

තපතරරද්යා, විලේෆ්රෙන්ඩ් 
තකම බිම තසද්යායද්යා / විලේෆ්රෙන්ඩ් තපතරරද්යා .- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 226 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (177827 NL)
ISBN  978-955-671-529-3 (393692 NA)

තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති 
නිරද්යාත්මිසද්යාවතලකෝකන / සසවරණද්යා කද්යානති 
තපතරරද්යා.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 104 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00 (164442 NL)
ISBN  978-955-661-347-6 (386302 NA)

තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති 
නිසසිංසලද්යා / සසවරණද්යා කද්යානති තපතරරද්යා .- 
බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 152  ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (177456 NL)
ISBN  978-955-1311-95-7 (393290 NA)

තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති 
පිරිනිවන ගීතය / සසවරණද්යා කද්යානති තපතරරද්යා.-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 189 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 295.00 (169814 NL)
ISBN  978-955-573-988-7 (389266 NA)

තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස
ම ටද ආදතර කයද්යා තිතබ / සසිංජීව මතහසෂස 
තපතරරද්යා.- තමද්යාරටුව : සකී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 134 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174477 NL)
ISBN  978-955-0672-02-8 (392314 NA)

ප්රදීප, උඩතතව රවීනද්ර 
සඳුට පිරූ පද්යාරම / උඩතතව රවීනද්ර ප්රදීප .-
රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 208 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178089 NL)
ISBN  978-955-1116-59-0 (393838 NA)

තප්රේමවරධන, මහිනද 
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මලේ කපැකුලක පණවිඩයක / මහිනද 
තප්රේමවරධන.- අලවතුතගද්යාඩ : තකකෝකල 
ඩිසසස්ට්රිබියුටරසස, 2012.- පි. 204 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168870 NL)
ISBN  978-955-0806-00-3

බණේඩද්යාර, චද්යාමර උදිත 
තකකෞමදී / චද්යාමර උදිත බණේඩද්යාර.- 
හිඟුරකතගද්යාඩ : උදිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. iv,69 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168849 NL)
ISBN  978-955-0819-00-3

බණේඩද්යාර, තිඹිරියද්යාගම 
තනද්යානිදන රැය / තිඹිරියද්යාගම බණේඩද්යාර.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 127 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166051 NL)
ISBN  978-955-30-3350-5 (387287 NA)

බණේඩද්යාර, නිකණ එන. 
තර සතතම / නිකණ එන. බණේඩද්යාර .- 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .-
පි. 256 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (173705 NL)
ISBN  978-955-667-143-8

බණේඩද්යාර, සුනිලේ එලේ. ආර.
තදවියන තනද්යාදුටු සනහතර / සුනිලේ එලේ. ආර.
බණේඩද්යාර.- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 276 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (169714 NL)
ISBN  978-955-1229-55-9 (389183 NA)

බණේඩද්යාර, සුතරෂස ත්මිහිර
ගිමහද්යානතයේ වසනතය / සුතරෂස ත්මිහිර 
බණේඩද්යාර.- ගමතපද්යාල : කරතකෘ, 2011.- 
පි. ix,199 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (166368 NL)
ISBN  978-955-50298-7-2

බද්යාලසූරිය, ප්රදීපකුමද්යාර
අහසස ගසිංගද්යා / ප්රදීපකුමද්යාර බද්යාලසූරිය .- 
ජද්යාඇල : සපැළමුතු පබත්ලිතකෂන, 2011 .- 
පි. 360 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (174502 NL)
ISBN  978-955-0626-09-0

බද්යාලසූරිය, ප්රදීපකුමද්යාර
කුරලු පිහද්යාටු / ප්රදීපකුමද්යාර බද්යාලසූරිය.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 256 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (174285 NL)
ISBN  978-955-30-1470-2 (392188 NA)

බද්යාලසූරිය, ප්රදීප කුමද්යාර

තසතනතහ සුසුම සර / ප්රදීප කුමද්යාර 
බද්යාලසූරිය.- ජද්යා-ඇල : සපැළමුතු පබත්ලිතකෂන, 
2011.-පි. 288 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (170610 NL)
ISBN  978-955-0626-10-6

බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන
වප මඟුල / තසකෝමරතන බද්යාලසූරිය.- 3 වන 
මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 120 ; තසත්මි 18.
1 වන මුද්රණය 1988.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170375 NL)
ISBN  978-955-30-3265-2 (389916 NA)

තබකෝධිනද්යායක, තරසිංගද්යා පුනසඳනි
තර තනතු/තරසිංගද්යා පුනසඳනි තබකෝධිනද්යායක .-
පනනිපිට්ටිය : කසිංකණ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 224 ; තසත්මි 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (176063 NL)
ISBN  978-955-8933-71-8 (393070 NA)

භද්රද්යා සලේමද්යාතද්යාව, වසෑකඩ
සසර ණය තගවූ යුගයක නිමද්යාවිය/වසෑකඩ භද්රද්යා
සලේමද්යාතද්යාව.- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල 
පබත්ලිතකෂන, 2012.- පි. 113 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169716 NL)
ISBN  978-955-1229-59-7 (389185 NA)

මඩුගලේතලේ, උදය 
ගලේපඩි තහල හටන : නවකතද්යා / උදය 
මඩුගලේතලේ.- ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාව : කරතකෘ, 2011.-
පි. 220 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (164892 NL)
ISBN  978-955-96826-7-7 (386648 NA)

මදුරද්යාවල, තිළිනද්යා 
මධු සඳ පද්යායද්යා / තිළිනද්යා මදුරද්යාවල .- හලද්යාවත : 
කරතකෘ, 2012 .- පි. 308 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 420.00 (174456 NL)
ISBN  978-955-54708-0-3

මධුශසිංකී, උදීශද්යා 
තනද්යාහඬන සහින කුමරී / උදීශද්යා මධුශසිංකී.-
ඌරගසසමසිංහනදිය : කරතකෘ, 2012.-
පි. 239 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (172666 NL)
ISBN  978-955-54088-0-6 (391558 NA)

මනතුසිංග, දත්මිත 
දපැසිං මතකයි / දත්මිත මනතුසිංග.- බණේඩද්යාරතවල :
සුජී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 160 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (170778 NL)
ISBN  978-955-0287-11-6 (390144 NA)

මනමතපරි, අසිංජුල ප්රියනත 
සඳ රද්යාජිණී / අසිංජුල ප්රියනත මනමතපරි.- 
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නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 220 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166649 NL)
ISBN  978-955-1229-25-2 (387731 NA)

මනමතපරි, අසිංජුල ප්රියනත 
සුදුමලේ හපැඬුවද්යා / අසිංජුල ප්රියනත මනමතපරි.-
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 275 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168830 NL)
ISBN  978-955-1229-49-8 (388776 NA)

මලේලවආරචචි, එන්ඩ්වන්ඩ්
උනමද්යාදනී - 2 / එන්ඩ්වන්ඩ් මලේලවආරචචි .-
තලසිංගම : මලේලවආරචචි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 328 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 425.00 (176074 NL)
ISBN  978-955-8460-49-8 (393081 NA)

මලේලවආරචචි, එන්ඩ්වන්ඩ්
තතපුත්ලි / එන්ඩ්වන්ඩ් මලේලවආරචචි .- තලසිංගම : 
මලේලවආරචචි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 328 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (176060 NL)
ISBN  978-955-8460-47-4 (393067 NA)

මලේලවආරචචි, එන්ඩ්වන්ඩ්
තසතනහතසස නවද්යාතපැන / එන්ඩ්වන්ඩ් 
මලේලවආරචචි.- තලසිංගම : මලේලවආරචචි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. viii,256 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (174469 NL)
ISBN  978-955-8460-48-1 (392306 NA)

මලේලවආරචචි, චනදිමද්යා 
ඇයට නඹ ම ත්මිස / චනදිමද්යා මලේලවආරචචි .-
මපැලේසරිපුර : කරතකෘ, 2012 .- පි. viii,288 ; 
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174344 NL)
ISBN  978-955-54222-0-8

මලේලවආරචචි, ලකෂසමන 
ප්රන්ථම වසනතය / ලකෂසමන මලේලවආරචචි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. 192 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (165007 NL)
ISBN  978-955-30-3307-9 (386701 NA)

මලේත්ලිකආරචචි, ලයනලේ 
තදගමතදද්යාර / ලයනලේ මලේත්ලිකආරචචි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 192 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (174025 NL)
ISBN  978-955-30-2917-1 (392162 NA)

මහඋලේපත, සුසනත

පරජනදද්යා / සුසනත මහඋලේපත .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 479 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 850.00 (177504 NL)
ISBN  978-955-30-3732-9 (393487 NA)

මතහසනද්ර, සුනනද
කහිරඟුර / සුනනද මතහසනද්ර .- තකද්යාළඹ : 
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .- පි. 222 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (175920 NL)
ISBN  978-955-551-992-2 (392767 NA)

මද්යාකලනද, මහිනද 
ගුර තගදරින රජ මපැදුරට/ මහිනද 
මද්යාකලනද .-[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .-
පි. 386 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (177450 NL)
ISBN  978-955-52785-2-2 (393285 NA)

මද්යාකලනද, මහිනද
සසර සපැරි සරනතුර / මහිනද මද්යාකලනද .- 
මද්යාලතබ : කරතකෘ, 2012 .- පි. [vi],309 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (177449 NL)
ISBN  978-955-52785-1-5  (393284 NA)

මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාත්ලි
අවි හිසිංසක / තසසපද්යාත්ලි මද්යායද්යාදුනතන.- 
තකද්යාළඹ :සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 240 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 430.00 (164440 NL)
ISBN  978-955-661-490-9 (386300 NA)

ත්මිරිහද්යාගලේල, ලලද්යාරතන
ඇටතටරියද්යා මලේ පිපිලද්යා / ලලද්යාරතන 
ත්මිරිහද්යාගලේල.- කපැලණය : අතපසස ගපැෆික,
2011.- පි. 219 ; තසත්මි 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (165193 NL)
ISBN  978-955-53787-0-3 (386809 NA)

මුණසසිංහ, තරකෝහිත 
සුරපුර අසබඩ / තරකෝහිත මුණසසිංහ .- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (177810 NL)
ISBN  978-955-671-622-1 (393675 NA)

මුණසසිංහ, සුනනදද්යා විජයලතද්යා 
කුරටු ගසෑ ගී / සුනනදද්යා විජයලතද්යා මුණසසිංහ.-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 268 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (171298 NL)
ISBN  978-955-671-418-0 (390721 NA)

තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත 



206

සසල / සුගත ශද්යානත තමද්යාරගහකුඹුර.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. xvii,136 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164915 NL)
ISBN  978-955-30-3324-6 (386697 NA)

තමද්යාතහද්යාටට්ටි, කුඩත්ලිගම දිවද්යාකර
පසුතපැවිලේල/කුඩත්ලිගම දිවද්යාකර තමද්යාතහද්යාටට්ටි .-
කළුතර : නිවේ ශමතී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. xii,216 ; තසම 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175872 NL)
ISBN  978-955-50670-1-0 (392642 NA)

රණසසිංහ, අජනතද්යා තතරණ 
ගපැහපැණු සහ පිරිත්මි / අජනතද්යා තතරණ 
රණසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 349 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (177844 NL)
ISBN  978-955-671-653-5 (393710 NA)

රණසසිංහ, චිනතක 
පිරිත්මි කවුරද වරතද තනද්යාබපැ  තදන  / චිනතක 
රණසසිංහ.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 
2012.-පි. 183 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (171308 NL)
ISBN  978-955-677-129-9 (390737 NA)

රණසසිංහ, ශෂී ප්රභද්යාත 
ප්රඥද්යා ප්රද්යාසද්යාද /ශෂී ප්රභද්යාත රණසසිංහ .-තකද්යාළඹ :
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 192 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (179018 NL)
ISBN  978-955-656-234-7 (394684 NA)

රණසසිංහ, සඳද්යා ලද්යාත්ලිත 
ආතයත ආතයත ආදරයමයි / සඳද්යා ලද්යාත්ලිත 
රණසසිංහ .- 2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : 
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 206 ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2004.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (177788 NL)
ISBN  978-955-681-083-7 (393625 NA)

රණසසිංහ, සඳද්යා ලද්යාත්ලිත 
වනතපත පතිනිය / සඳද්යා ලද්යාත්ලිත රණසසිංහ .-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 411 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 590.00 (177849 NL)
ISBN  978-955-671-634-4 (393715 NA)

රතනසසිංහ, ජයසරි 

මදුතමන ආ මද්යාරයද්යා / ජයසරි රතනසසිංහ.- 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 128 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (170278 NL)
ISBN  978-955-29-0036-5 (389839 NA)

රතනද්යායක, අජිත ප්රියශද්යානත 
අද්භිරහසස ඇය / අජිත ප්රියශද්යානත රතනද්යායක .-
කඩවත : ප්රියද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 180 ; තසම 20
She කකෘතිය ඇසුරින කරන ලද අනවද්යාදයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (173789 NL)
ISBN  978-955-0994-03-8

රතනද්යායක, අජිත ප්රියශද්යානත 
තදව ශපන්ථය / අජිත ප්රියශද්යානත රතනද්යායක .-
වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 173 ; තසම. 21
ඇතලකසපැනඩර ඩූමද්යාතග් The count of 
'Monte Cristo' ඇසුතරන කරන ලද 
අනවද්යාදයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (177475 NL)
ISBN  978-955-0716-23-4 (393308 NA)

රතනද්යායක, අතනකෝමද්යා
දිදුලේමලේ / අතනකෝමද්යා රතනද්යායක.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 207 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (165276 NL)
ISBN  955-20-6914-9 (386823 NA)

රතනද්යායක, ආර. එම. 
ලකපති මහද්යා රද්යාවණ / ආර. එම. රතනද්යායක .-
පනනිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2012 .- පි. 71 : චිත්ර ; 
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (175899 NL)
ISBN  978-955-54537-0-7 (392675 NA)

රතනද්යායක, අසිංජල දිලේරකෂි
 පුනරද්යාතලකෝකය / අසිංජල දිලේරකෂි 

රතනද්යායක.-[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 371 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (170391 NL)
ISBN  978-955-677-130-5 (390025 NA)

රතනද්යායක, පදමද්යා 
යුගයක පිය සටහන / පදමද්යා රතනද්යායක.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 306 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 425.00 (171303 NL)
ISBN  978-955-671-465-4 (390726 NA)

රතනද්යායක, මහිනද
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වද්යානරද්යායණය /මහිනද රතනද්යායක.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 144 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (1645047 NL)
ISBN  978-955-30-3332-1 (386741 NA)

රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර
ආදරණීය තබකම / තයකෞවන සමනද්ර 
රතනද්යායක .- තමද්යාණරද්යාගල : ටතෂසන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 336 ; තසම 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 440.00 (176081 NL)
ISBN  978-955-54664-1-7 (393088 NA)

රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර
ගුන්ඩ් බද්යායි රම / තයකෞවන සමනද්ර රතනද්යායක .-
තමද්යාණරද්යාගල : ටතෂසන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 360 ; තසම 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 470.00 (176076 NL)
ISBN  978-955-54664-0-0 (393083 NA)

රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර
තසද්යාඳුර නතවකෝදය / තයකෞවන සමනද්ර 
රතනද්යායක .- තමද්යාණරද්යාගල : ටතෂසන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 264 ; තසම 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (176061 NL)
ISBN  978-955-51397-7-9 (393068 NA)

රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා
තදවියනතග් කපැමපැතත / අත්මිතද්යා රබබිඩිගල .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 160 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178353 NL)
ISBN  978-955-30-3703-9 (394168 NA)

රසසනපැක, තබන
අපරද්යාජිත තතවන තකද්යාටස / තබන රසසනපැක.-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 359 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (169809 NL)
ISBN  978-955-671-359-6 (389262 NA)

රසසනපැක, තබන
අපරද්යාජිත සවේවන තකද්යාටස / තබන රසසනපැක.-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 364 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (169808 NL)
ISBN  978-955-671-360-2 (389261 NA)

රසද්යාසිංජල, බුදධිකද්යා 
නටුතවන ගිත්ලිහුණු මලේ / බුදධිකද්යා රසද්යාසිංජල .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- 
පි. viii,200 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 575.00 (175 NL)
ISBN  978-955- (392 NA)

රද්යාජපකෂ, දිත්ලිප ධමම 

මද්යාගනදියද්යා / දිත්ලිප ධමම රද්යාජපකෂ .- 
ගතණේමුලේල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 80 ; .
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178244 NL)
ISBN  978-955-52506-3-4 (393313 NA)

රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා 
අත අත නසෑර/සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ.- 
නතග්තගද්යාඩ : සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. v,338 ; තසත්මි 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (171337 NL)
ISBN  978-955-1470-32-6 (390802 NA)

රද්යාහුල හිත්මි, බටුවනගල
නයි ගත්ලින උපන පුත්රතයකෝ / බටුවනගල 
රද්යාහුල හිත්මි.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 216 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (164441 NL)
ISBN  978-955-661-488-6 (386301 NA)

රිට්ටිගහතපද්යාළ, හසිංසමද්යාලද්යා
නද්යාරි /හසිංසමද්යාලද්යා රිට්ටිගහතපද්යාළ.- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 175 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (174316 NL)
ISBN  978-955-681-082-0 (392220 NA)

රිට්ටිගහතපද්යාළ, හසිංසමද්යාලද්යා
නිලේතපැත්ලි දිගපැසස මල / හසිංසමද්යාලද්යා 
රිට්ටිගහතපද්යාල.-තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.- පි. xxvii,112 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164341 NL)
ISBN  978-955-30-3277-5 (386190 NA)

රචිරද්යාණ, නිතමෂද්යා
නිතවන තර දපැක නිතවත්මි / නිතමෂද්යා 
රචිරද්යාණ.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-පි. 129 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (171301 NL)
ISBN  978-955-671-568-2 (390724 NA)

රදරිගු, යසවරධන
තබද්යාර වතුර / යසවරධන රදරිගු.- 
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 149 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168824 NL)
ISBN  978-955-1229-29-0 (388770 NA)

රූපසසිංහ, එච. එම. සචිනි ප්රභද්යා නිවනති
සසර සපැරිසරන තතක / එච. එම. සචිනි ප්රභද්යා
නිවනති රූපසසිංහ.- [තපැ. තනද්යා.] : කපැනඩද්යා 
ස්ක්රිසසතියද්යානි ළමද්යා අරමුදල, 2011.- 
පි. [vi],156 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00 (165540 NL)

(386924 NA)
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තරකෝහණ, සුනිලේ 
ඔබ එනතුර බලද්යා සට්ටිත්මි / සුනිලේ තරකෝහණ.- 
තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2012.- පි. 200 ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 285.00 (173107 NL)
ISBN  978-955-53381-3-4 (392003 NA)

තරකෝහණ, සුනිලේ
සතුට ඔතබ කඳුලක නම / සුනිලේ තරකෝහණ.- 
2 වන මුද්රණය.- තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 200 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 2010.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (167980 NL)
ISBN  978-955-52426-0-8 (388468 NA)

තරකෝහණ, සුනිලේ
හසිංසමද්යාත්ලි / සුනිලේ තරකෝහණ.- 2 වන මුද්රණය.-
තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2012.- පි. 200 ; 
තසම 21.
1 වන මුද්රණය 2010.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (167984 NL)
ISBN  978-955-52426-7-7 (388471 NA)

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.
ගලේකනද වලවේව / ගයනද්යා එසස. ලකමද්යාත්ලි.-
කපැලණය : ගයද්යා ස්ක්රිතයේෂනසස, 2012.- 
පි. 232 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (169486 NL)
ISBN  978-955-0929-00-9 (389009 NA)

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.
සත දඟෙකද්යාරයි / ගයනද්යා එසස. ලකමද්යාත්ලි.- 
කපැලණය : ගයද්යා ස්ක්රිතයේෂනසස, 2012.- 
පි. 200 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172667 NL)
ISBN  978-955-0929-02-6 (391559 NA)

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස. 
තසසයද්යා / ගයනද්යා එසස. ලකමද්යාත්ලි .- කපැලණය : 
ගයද්යා ස්ක්රිතයේෂනසස, 2012 .- පි. 191 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (176066 NL)
ISBN  978-955-53184-4-0 (393073 NA)

ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා
තර / යනූෂද්යා ලකමද්යාත්ලි.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට 
පබත්ලිෂින, 2012.- පි. 162 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (168821 NL)
ISBN  978-955-677-119-0 (388767 NA)

ලද්යාලනී, ශමද්යා 
ඉර තහවණපැත්ලි / ශමද්යා ලද්යාලනී .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 196 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (177828 NL)
ISBN  978-955-671-579-8 (393693 NA)

ලද්යාලනී, ශමද්යා 

තමබපණේණ / ශමද්යා ලද්යාලනී.- තකද්යාළඹ : 
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012.- පි. 124 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (169720 NL)
ISBN  978-955-677-120-6 (389189 NA)

ලද්යාලනී, ශමද්යා
මයුරචද්යාපද්යා / ශමද්යා ලද්යාලනී.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 159 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172418 NL)
ISBN  978-955-30-3513-4 (391424 NA)

ත්ලියනතග්, හිමද්යාත්ලි එන.
තදහි : සුවඳ, රස සහ කටු / හිමද්යාත්ලි එන. 
ත්ලියනතග්.- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.- පි. 174 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (172173 NL)
ISBN  978-955-681-071-4 (391191 NA)

ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි
තගද්යාඩපැලේලවතත / උපද්යාත්ලි ලලද්යාරතන.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පිටු 200 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (165012 NL)
ISBN  978-955-30-1840-3 (386706 NA)

වනිගරතන, ප්රත්මිතද්යා තරකෝහිණ
කඳුර සහිනය/ප්රත්මිතද්යා තරකෝහිණ වනිගරතන .-
තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2012 .- පි. 135 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (179129 NL)
ISBN  978-955-54564-0-1 (394802 NA)

වනිගරතන, ප්රත්මිතද්යා තරකෝහිණී 
සඳ රද්යාහු මුඛතයේ / ප්රත්මිතද්යා තරකෝහිණී 
වනිගරතන.-මහරගම : ඇන්ඩ් ඇන්ඩ්සස, 2011.- 
පි. 210 ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (171293 NL)
ISBN  978-955-1910-03-7 (390710 NA)

වනිගසූරිය, උපද්යාත්ලි 
තසකෞමද රද්යාත්රිය / උපද්යාත්ලි වනිගසූරිය .- 
මුලේතලේරියද්යාව : සූරියකද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 208 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (176088 NL)
ISBN  978-955-9294-28-3 (393095 NA)

වනිගතසසකර, ඩබ. ඒ. තජේ. 
ඉව / රහසස පරීකෂක නව කන්ථද්යාව / ඩබ. ඒ. 
තජේ. වනිගතසසකර.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 
2011.-පි. 88 ; තසම 19.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (162618 NL)
ISBN  978-955-50872-4-7

වරණකුලසූරිය, අනලද්යා 
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අනනතයටත එහද්යා / අනලද්යා වරණකුලසූරිය .-
තවනනපපුව : සසිංවරධන සමූපකද්යාර සත්මිතිය
(මුද්රණය), [2012?] .- පි. iii,159 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (178155 NL)

(393 941NA)
වරණකුලසූරිය, ප්රත්මිලද්යා 

සතතකනම නඹ නිසද්යා  / ප්රත්මිලද්යා 
වරණකුලසූරිය.- ඉතද්යාත්ලිය : කරතකෘ, 2011.-
පි. 222 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (162611 NL)
ISBN  978-955-53649-0-4

වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණී 
එක දවසක / ගද්යාත්මිණී වද්යාසලසූරිය .- 
ආඬිඅමබලම : සඳත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 212 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174498 NL)
ISBN  978-955-51753-04-2

වපැත්ලිසරතග්, කීරති 
දුරතයකෝගය / කීරති වපැත්ලිසරතග්.- 
2 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 
2012.- පි. 323 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1999.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (168816 NL)
ISBN  978-955-677-113-8 (388762 NA)

විකමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා
අතනකෝරද්යා : නිරමල පුවතපතත පළ වූ ජනප්රිය 
නවකතද්යාවක / මතනකෝරි සත්ලිකද්යා 
විකමආරචචි .- පිළියනදල : සත්ලිකද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-පි. 224 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (173669 NL)
ISBN  978-955-0626-02-1

විකමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා
තදනවන අදදර / මතනකෝරි සත්ලිකද්යා 
විකමආරචචි .- තකද්යාළඹ : පහන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 344 ; තසම 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (173704 NL)
ISBN  978-955-667-139-1

විකමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා 
භූත්මි : නිරමල පුවතපතත තම ආදතර 
වද්යාසනද්යාවන නත්මින පළවූ ජනප්රිය නවකතද්යාව /
මතනකෝරි සත්ලිකද්යා විකමආරචචි .- තකද්යාළඹ :
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 236 ; 
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (173711 NL)
ISBN  978-955-667-140-7

විකමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා
වපැහි කරිලේල/මතනකෝරි සත්ලිකද්යා විකමආරචචි .-
ජද්යාඇල : සපැළමුතු පබත්ලිතකෂන, 2011 .- 
පි. 384 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (174503 NL)
ISBN  978-955-0626-06-9

විකමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා 
සඳ ලබනනී මද්යා / මතනකෝරි සත්ලිකද්යා 
විකමආරචචි .- ජද්යාඇල : සපැළමුතු 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 380 ; තසම. 18
තදවේදුව පුවත පතත “සතල සනදදද්යා” නත්මින 
පළවූ ජනප්රිය නවකතද්යාව
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (174507 NL)
ISBN  978-955-0626-10-1

විකමරතන, දිලේහද්යානි 
අරණපැලේල /දිලේහද්යානි විකමරතන .-යකකල :
ශද්යාඛදද්යා පබත්ලිතකෂන, 2012 .- පි. 148 ; 
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (178083 NL)
ISBN  978-955-0207-35-0 (393832 NA)

විකමරතන, දිලේහද්යානි
ආදරය භද්යාවනද්යාවක / දිලේහද්යානි විකමරතන.- 
2 වන මුද්රණය.- යකකල : ශද්යාකදද්යා 
පබත්ලිතකෂනසස, 2011.- පි. 200 ; තසම 18.
1 වන මුද්රණය 2003.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (164307 NL)
ISBN  978-955-0207-23-7 (386067 NA)

විකමරතන, දිලේහද්යානි 
තනද්යාහඬන අහසක / දිලේහද්යානි විකමරතන .- 
යකකල : ශද්යාකදද්යා පබත්ලිතකෂනසස, 2012 .- 
පි. 296 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (173661 NL)
ISBN  978-955-0207-26-8

විකමරතන, දිලේහද්යානි
මනදහද්යාස / දිලේහද්යානි විකමරතන.- යකකල : 
ශද්යාකදද්යා පබත්ලිතකෂනසස, 2011.- 
පි. 248 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (164306 NL)
ISBN  978-955-0207-18-3 (386066 NA)

විකමරතන, දිලේහද්යානි
සදද්යාදරණීය ආදතර / දිලේහද්යානි විකමරතන .-
රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 336 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (178075 NL)
ISBN  978-955-1116-58-3 (393824 NA)

විකමරතන, දිලේහද්යානි 
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සඳ දිතයන ඇබිනදක/දිලේහද්යානි විකමරතන .-
2 වන මුද්රණය .- යකකල : ශද්යාඛදද්යා 
පබත්ලිතකෂන, 2012 .- පි. 264 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 2010
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (178091 NL)
ISBN  978-955-0207-10-7 (393840 NA)

විකමරතන, දිලේහද්යානි
සඳ රූ වරණද්යා / දිලේහද්යානි විකමරතන.- 
යකකල : ශද්යාකදද්යා පබත්ලිතකෂනසස, 2011.- 
පි. 248 ; තසම 19.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (164308 NL)
ISBN  978-955-0207-17-06 (386068 NA)

විකමසසිංහ, අනර 
දඩයකකද්යාරයද්යාතග් නිමනය / අනර 
විකමසසිංහ.-නතග්තගද්යාඩ : නපැණල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].- පි. 455 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (166658 NL)
ISBN  978-955-1229-20-7 (387740 NA)

විකමසසිංහ, අනර
පුරෂ පුර / අනර විකමසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ : 
නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 297 ; 
තසම. 21 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (178153 NL)
ISBN  978-955-1229-62-7 (393939 NA)

විකමසසිංහ, රසකද්යා 
පද්යාරම දම / රසකද්යා විකමසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] : 
කරතකෘ, 2012 .- පි. 196 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178077 NL)
ISBN  978-955-52546-1-8 (393826 NA)

විකමසසිංහ, සසිංහ
යකඩ වපැට / සසිංහ විකමසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 355 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (177848 NL)
ISBN  978-955-671-650-4 (393714 NA)

විකමසූරිය, මලේත්ලිකද්යා 
සමු තදනන යතසකෝදරද්යා/මලේත්ලිකද්යා 
විකමසූරිය .-වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-පි. 168 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (179119 NL)
ISBN  955-553-698-1 (394792 NA)

විජයසසිංහ, සමරවීර 
තපැපපද්යා තසස ම ගිනි / සමරවීර විජයසසිංහ .- 
තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 342 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (179032 NL)
ISBN  978-955-656-251-4 (394698 NA)

විතජේරතන, මසිංගලද්යා 

ආදරණීය සමර / මසිංගලද්යා විතජේරතන.- 
ඇඹිත්ලිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2011.- 
පි. [vii],117 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170355 NL)
ISBN  978-955-53638-0-8

විතජේරතන, ලලද්යා 
කඳුතලන දිනූ හසරැත්ලි / ලලද්යා විතජේරතන.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 152 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (165040 NL)
ISBN  978-955-30-2360-5 (386734 NA)

විදද්යානගමතග්, තලතද්යා 
දියණය / තලතද්යා විදද්යානගමතග්.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. ix,247 ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (173349 NL)
ISBN  978-955-30-3561-5 (392141 NA)

විදදද්යාරතන, තහසමලද්යාලේ 
ආදරණීය තද්යාරණදද්යා/තහසමලද්යාලේ විදදද්යාරතන .-
මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 207 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (176001 NL)
ISBN  978-955-0171-79-8 (392991 NA)

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර
නිසල දුනහිඳ / ශද්යානත කුමද්යාර විතද්යාන .- 
ගමපහ : රතසර තපද්යාත, 2012 .- පි. 189 ; 
තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (179084 NL)
ISBN  978-955-1660-42-0 (394765 NA)

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර
රතු කපැට මුදද / ශද්යානත කුමද්යාර විතද්යාන .- 
ගමපහ : රතසර තපද්යාත, 2012 .- පි. 125 ; 
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (179111 NL)
ISBN  978-955-1660-72-7 (394784 NA)

විමලවීර, සුනිලේ
පරවමභන / සුනිලේ විමලවීර.- නතග්තගද්යාඩ : 
නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 162 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166654 NL)
ISBN  978-955-1229-23-8 (387736 NA)

විමලතසසන, මහිනද
අකද්යාල පරිණත / මහිනද විමලතසසන .- 
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .- 
පි. 231 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (175940 NL)
ISBN  978-955-551-954-0 (392777 NA)

වීරසූරිය, කුලරතන
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විර හද්යා තමර / කුලරතන වීරසූරිය.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 240 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (164825 NL)
ISBN  978-955-671-498-2 (386604 NA)

වීරසූරිය, ගුණසරි බණේඩද්යා 
තසකෞමද වද්යාරතද්යාවක / ගුණසරි බණේඩද්යා 
වීරසූරිය .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 227 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (174166 NL)
ISBN  978-955-553-655-4

වීරසසිංහ, ඩබ. ඒ. 
පද්යාපතයන ත්මිදුනි / ඩබ. ඒ. වීරසසිංහ.- 
නද්යාකුළුගමුව : කරතකෘ, 2011.- 
පි. [x],179 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (162627 NL)
ISBN  978-955-53692-0-6

වීරතසසකර, උපද්යාත්ලි බණේඩද්යාර 
සචී / උපද්යාත්ලි බණේඩද්යාර වීරතසසකර .- 
පනනිපිට්ටිය : කසිංකණ ස්ක්රිතයේෂනසස, 2012 .- 
පි. 224 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (176092 NL)
ISBN  978-955-8933-70-1 (393099 NA)

තවලේලද්යාලතග්, විමන චතුරසිංග
හිතුවකකද්යාරයි ඔතබ ආදතර / විමන චතුරසිංග
තවලේලද්යාලතග් .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 
2012 .- පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174497 NL)
ISBN  978-955-54133-0-5

වවදදරතන, කුසුම 
තගකෝතවන අමුතතතක ඇවිත.... / කුසුම 
වවදදරතන.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය 
ගනන්ථ තකනද්රය, 2011.- පි. 658 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (166159 NL)
ISBN  978-955-652-875-6 (387349 NA)

ශනද්යාත, ආනනද 
බපැදතදවිල / ආනනද ශනද්යාත .- තකද්යාළඹ : 
ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2011 .- පි. 368 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (174391 NL)
ISBN  978-955-1089-06-1

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත 
පිරිත්මි තගද්යාඩයි මසිං විතරයි / උපුලේ ශද්යානත 
සනනසසගල .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ මුද්රණ හද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 247 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (177785 NL)
ISBN  978-955-681-098-1 (393620 NA)

සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා

ගඟෙ නඹ හපැඬූ තරම / සසිංජීවිකද්යා සමරතුසිංග.-
නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 171 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (166653 NL)
ISBN  978-955-1229-22-1 (387735 NA)

සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා 
නිලේ තනත බලද්යා හිඳියි /සසිංජීවිකද්යා සමරතුසිංග .-
ජද්යාඇල : සපැළමුතු ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 195 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (179101 NL)
ISBN  978-955-0626-19-9 (394773 NA)

සමරසසිංහ, විමලදද්යාස 
පරදද්යාරක / විමලදද්යාස සමරසසිංහ .- තකද්යාළඹ : 
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 316 ; 
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (173755 NL)
ISBN  978-955-667-196-4

සරතචනද්ර, ශ්රියද්යා 
පමද්යා විය පුරසඳ /ශ්රියද්යා සරතචනද්ර .-තකද්යාළඹ :
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 184 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173695 NL)
ISBN  978-955-667-132-2

සරිවරධන, ජයනතද්යා රකමණී 
යුගඳුර තගතතම / ජයනතද්යා රකමණී 
සරිවරධන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 380 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (177816 NL)
ISBN  978-955-671-733-4 (393681 NA)

සරිවරධන, රතමෂද්යා හරෂණී 
තතරමක නපැති හීනයක / රතමෂද්යා හරෂණී 
සරිවරධන.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 192 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (170300 NL)
ISBN  978-955-30-0194-8 (389886 NA)

සලේවද්යා, ලපැනටන 
ඉසදද්යාස / ලපැනටන සලේවද්යා .-  තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 288 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (177701 NL)
ISBN  978-955-661-532-6 (393450 NA)

සුභසසිංහ, සනධදද්යා කුමුදිනී 
මරයද්යාදද්යා / සනධදද්යා කුමුදිනී සුභසසිංහ .- 
මුලේතලේරියද්යාව : සුතලේඛද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
[2012?] .- පි. 166 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (174496 NL)
ISBN  978-955-0371-22-8

සුමනතසසකර, ගද්යාත්මිණී 
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වඳිත්මි සදුහත : බුදු සරිත ඇසුරින කරන ලද 
නව ප්රබනධය / ගද්යාත්මිණී සුමනතසසකර.- 
තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 367 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (170827 NL)
ISBN  978-955-54344-0-9 (390202 NA)
අ. වි. 294.363

සූරියආරචචි, කරණද්යාදද්යාස 
මම තවම යත්මි / කරණද්යාදද්යාස සූරියආරචචි .-
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .-
පි. 207 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (175938 NL)
ISBN  978-955-686-030-6 (392775 NA)

සූරියබණේඩද්යාර, ගිමහද්යාන 
බිහිසුණු තමතහයුම/ගිමහද්යාන සූරියබණේඩද්යාර .-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 91 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177847 NL)
ISBN  978-955-671-593-4 (393713 NA)

සූරියතහටට්ටි, දිසසනද්යා ල්පී.
සසිංසුන සඳ / දිසසනද්යා ල්පී. සූරියතහටට්ටි .-
රද්යාජගිරිය : ත්මිහිර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174144 NL)
ISBN  978-955-688-009-0

තසතනවිරතන, ඉඳුනිලේ
සසෑගිරිමඬුලේතලේ බහිරවයද්යා / ඉඳුනිලේ 
තසතනවිරතන.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.- පි. 304 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (165275 NL)
ISBN  978-955-30-3353-6 (386822 NA)

තසතනවිරතන, එච. ඒ. 
දුකන උපන සතුට / එච. ඒ. තසතනවිරතන.-
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2011.- 
පි. 174 ; තසම 19.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (166411 NL)
ISBN  978-955-677-082-7 (387420 NA)



තසතනවිරතන, ජයතකද්යාඩි
උරචකමද්යාලය / ජයතකද්යාඩි තසතනවිරතන.-
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012.- 
පි. 206 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (169800 NL)
ISBN  978-955-551-958-8 (389244 NA)

තසතනවිරතන, ජයතකද්යාඩි

කරිතගදර / ජයතකද්යාඩි තසතනවිරතන .-
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .- 
පි. 304 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (175918 NL)
ISBN  978-955-686-028-3 (392765 NA)

තසසනද්යානද්යායක, එසස. ආර. සරි
පට පිරවට / එසස. ආර. සරි තසසනද්යානද්යායක.-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.
පි. 362 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (164335 NL)
ISBN  978-955-671-480-7 (386614 NA)

තසකෝමරතන, මුදත්ලිනද්යායක
පිටරට නපැති සපැප / මුදත්ලිනද්යායක 
තසකෝමරතන .-2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 200 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2011
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (178356 NL)
ISBN  978-955-30-2685-9 (394173 NA)

තසකෝලසිංගආරචචි, රසකද්යා
ඉනද්රචද්යාපද්යා / රසකද්යා තසකෝලසිංගආරචචි.- 
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012.- 
පි. 222 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (168823 NL)
ISBN  978-955-677-115-2 (388769 NA)

තසකෝලසිංගආරචචි, රසකද්යා 
තතද්යාටුපළ හපැරදද්යා / රසකද්යා තසකෝලසිංගආරචචි .-
ජද්යාඇල : සපැළමුතු ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 165 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (179081 NL)
ISBN  978-955-0626-16-8 (394762 NA)

තහටට්ටිආරචචි, කුමද්යාර
සද්යාසිංදකෘෂසට්ටික රීරි මද්යාසිංස / කුමද්යාර 
තහටට්ටිආරචචි.-ගද්යාලේල : කුමද්යාර 
තහටට්ටිආරචචි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. 88 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (164878 NL)
ISBN  978-955-0519-02-6 (386630 NA)

තහටට්ටිආරචචි, නිශද්යානත 
කළුවර සහිනය / නිශද්යානත තහටට්ටිආරචචි.-
තපද්යාතළද්යානනරව : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 236 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173131 NL)
ISBN  978-955-54248-0-6

තහටට්ටිතග්, අනරසරි
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තර දූවිත්ලි / අනරසරි තහටට්ටිතග් .- තකද්යාළඹ : 
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි.252 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 420.00 (177705 NL)
ISBN  978-955-661-534-0 (393454 NA)

තහසරත, කද්යාසිංචනද්යා
වසනතය නිමද්යාවිය / කද්යාසිංචනද්යා තහසරත.- 
තතලේතදණය : කරතකෘ, [2012?].- 
පි. [iv],107 ; තසම 19.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (168940 NL)
ISBN  978-955-54165-0-4

891.483 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා ර්විශකාර

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක
අදදතන සසිංහල නවකතද්යා : චතුරන්ථ භද්යාගය / 
කුලතිලක කුමද්යාරසසිංහ.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 192 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (172403 NL)
ISBN  978-955-30-3437-3 (391409 NA)

තදමටතදණය, රවීනද්ර
සසිංහල ප්රබනධ  සද්යාහිතද නවකතද්යා / රවීනද්ර
තදමටතදණය.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [viii],148 ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (169821 NL)
ISBN  978-955-671-380-0 (389273 NA)

නනදසද්යාර හිත්මි, ත්මිනවන ගපැතට 
සසිංකෂිපත සසිංහල නවකතද්යා ඉතිහද්යාසය හද්යා 
මළගිය ඇතතතකෝ විචද්යාරය / ත්මිනවන ගපැතට 
නනදසද්යාර හිත්මි.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.-
පි. vi,129 : තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164519 NL)
ISBN  978-955-53892-0-4

පදමසරි, ප්රශද්යානත ලත්ලිත 
මළගිය ඇතතතකෝ සහ තනද්යාමළ ඇතතතකෝ / 
ප්රශද්යානත ලත්ලිත පදමසරි .- ගතණේමුලේල : 
උදය තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 88 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (176316 NL)
ISBN  978-955-0992-05-8 (393212 NA)

ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා
සසිංහල නවකතද්යාතවේ කපැතලන ජයවරධන 
ලකුණ : තඹර විල, අග්නි චක, සති පූජද්යා, 
සතදකද්යාම සහ ධද්යාරද්යා යන නවකතද්යා පිළිබඳ 
විචද්යාරද්යාතමක අධදයනයක / යනූෂද්යා 
ලකමද්යාත්ලි .-තකද්යාළඹ : ප්රිනට ඇනන්ඩ් ප්රිනට 
ගපැෆිකසස ප්රයිවට ත්ලිත්මිටන්ඩ්, 2012 .- පි. 285 ; 
තසම. 21

මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (178859 NL)
ISBN  978-955-1715-33-5 (394244 NA)

891.483 – ප්රබන්ධ. ලයකාවුන් නවකස්තකා 

අතුරපද්යාන, විතජේරතන
කඩඉම / විතජේරතන අතුරපද්යාන.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 88 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (165296 NL)
ISBN  978-955-30-3348-2 (386821 NA)

ඉලසිංගනතිලක, පුෂසපද්යා
කුමද්යාරවර තදතදතනක / පුෂසපද්යා 
ඉලසිංගනතිලක.- තකද්යාළඹ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 59 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170821 NL)
ISBN  978-955-671-452-4 (390192 NA)

ඒකනද්යායක, ගුණරතන
කනතද මද්යාත්ලිගද්යාව / ගුණරතන ඒකනද්යායක .-
තමද්යාරටුව : නිපුන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. vii,144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (178051 NL)
ISBN  978-955-0258-12-03 (393790 NA)

ඒකනද්යායක, ගුණරතන
තදද්යාසසතර අසසිංක / ගුණරතන ඒකනද්යායක.- 
තමද්යාරටුව : නිපුන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.-පි. [vi],162 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (173138 NL)
ISBN  978-955-0258-09-3 (392011 NA)

ඒකනද්යායක, ගුණරතන
සයලේල ජයගත දරවද්යා (තයද්යාවුන නවකන්ථද්යා) /
ගුණරතන ඒකනද්යායක.- තමද්යාරටුව : නිපුන 
තපද්යාත, 2011.- පි. 168 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (164727 NL)
ISBN  978-955-0258-06-2 (386515 NA)

කුමද්යාරපතපරම, තහනරි 
නිහඞ කලේපනද්යා / තහනරි කුමද්යාරපතපරම.-
ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාව : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 115 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (171127 NL)
ISBN  978-955-53915-2-8 (390526 NA)

කුමද්යාරපතපරම, තහනරි 
සුදු සඳ රැසස / තහනරි කුමද්යාරපතපරම.-
කඩවර : කරතකෘ, 2012.- පි. 80 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169561 NL)
ISBN  978-955-53915-0-4

කුලතසසකර, තහ. වි. 
නිදන පවේව /තහ. වි. කුලතසසකර .- රතනපුර :
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කරතකෘ, 2012 .- පි. 85 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (176126 NL)
ISBN  978-955-99662-4-1 (393166 NA)

ගුණතසසකර, තජකෝ රසිංජිත 
අද්භිරහසස දූපත / තජකෝ රසිංජිත ගුණතසසකර .-
තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2012 .-
පි. 106 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (177698 NL)
ISBN  978-955-1089-20-7 (393444 NA)

ද සලේවද්යා, අනල 
සුනදර නවද්යාතපැන : තයද්යාවුන නවකතද්යාව / 
අනල ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 120 ; තසම. 22 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177730 NL)
ISBN  978-955-30-3666-7 (393533 NA)

ධරමකීරති, රනජිත 
අභය භූත්මිය / රනජිත ධරමකීරති.- 7 වන 
මුද්රණය.- නතග්තගද්යාඩ : සක්ඛිල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
[2012?].- පි. viii,146 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (170242 NL)
ISBN  978-955-1300-12-8 (389784 NA)

ධරමකීරති, රනජිත 
අහස තපද්යාතළද්යාව ළසිං තවලද්යා / රනජිත 
ධරමකීරති.- 5 වන මුද්රණය.- නතග්තගද්යාඩ :
සක්ඛිල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. ix,106 : චිත්ර ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1990.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00 (170248 NL)
ISBN  978-955-1300-10-4

නිශද්යානත, ගද්යාලේලතග් පසන 
බිම තගයි විකමය / ගද්යාලේලතග් පසන 
නිශද්යානත.- තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012.- පි. 80 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (171310 NL)
ISBN  978-955-652-811-4 (390739 NA)

රතනද්යායක, ජිනදද්යාස
ගමතදද්යාර ගීතය / ජිනදද්යාස රතනද්යායක.-
අනරද්යාධපුරය : කරතකෘ, 2011.- 
පි. [viii],340 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (164817 NL)
ISBN  978-955-52222-1-1 (386596 NA)

විජයවරධන, කුසුමසරි
තපැනිතලද්යාතවේ තකද්යාට්ටි දඩයම / කුසුමසරි
විජයවරධන .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි,
2012.- පි. 142 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (175917 NL)
ISBN  978-955-551-851-2 (392764 NA)

විතද්යාන, ජයනත ධරම ශ 

ලනතදස දුපත / ජයනත ධරම ශ විතද්යාන.-
බුලතසසිංහල : ගුරතගදර ගනන්ථ තකනද්රය, 
2011.- පි. iv,132 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (164906 NL)
ISBN  978-955-0167-27-2 (386688 NA)

සචිනත, ජී. එසස. ල්පී. ගිහද්යාන
නිධන පුසසන්ථකතයේ අද්භිරහස : ළමද්යා 
නවකතද්යාවක / ජී. එසස. ල්පී. ගිහද්යාන සචිනත .-
තමද්යාරවක : කරතකෘ, 2012 .- පි. vi,113 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177464 NL)
ISBN  978-955-54474-0-9 (393298 NA)

සමරවිකම, දිතනෂස ගුණතිලක
අත්ලිපසෑලපැසසස / දිතනෂස ගුණතිලක 
සමරවිකම .-තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 
2012 .- පි. 191 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175926 NL)
ISBN  978-955-551-996-0 (392773 NA)

සරිවරධන, තදනගම
තමතතද්යා / තදනගම සරිවරධන.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 56 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (164916 NL)
ISBN  978-955-30-3294-2 (386698 NA)

හරසසගම, තසකෝමරතන
අමරතග් කතද්යාව : තයද්යාවුන නවකතද්යාව / 
තසකෝමරතන හරසසගම .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 182 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 290.00 (177826 NL)
ISBN  978-955-671-463-0 (393691 NA)

891.483 – ප්රබන්ධ. රහසස පරීකෂක නවකස්තකා 

වනිගතසසකර, ඩබ. ඒ. තජේ. 
ඉව / ඩබ. ඒ. තජේ. වනිගතසසකර.-[තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2011.- පි. 88 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (165611 NL)
ISBN  978-955-50872-4-7

891.483 – ප්රබන්ධ.  ර්විදෙදකා

ආරියරතන, ජද්යානක තරසිංග 
විජය සහ අද්භිරහසස තලකෝකය / ජද්යානක තරසිංග
ආරියරතන .- වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 188 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (177471 NL)
ISBN  978-955-0716-22-7 (393305 NA)
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රතනද්යායක, මතනකෝජේ ප්රසනන
මසිං නිටටසෑතවක : විදදද්යා ප්රබනධ නවකතද්යාව / 
මතනකෝජේ ප්රසනන රතනද්යායක.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. x,152 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (165027 NL)
ISBN  978-955-30-3295-9 (386721 NA)

වීරමනන, මලෂ
ගුවන සටහන / මලෂ වීරමනන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 64 : චිත්ර ;
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (175852 NL)
ISBN  955-20-8603-5 (392609 NA)

ළ 891.483 – ළමකා ප්රබන්ධ

අතතනද්යායක, මුතුබණේඩද්යා 
කළ කළ තද පල පල තද / මුතුබණේඩද්යා 
අතතනද්යායක.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2011.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164570NL)
ISBN  978-955-30-1818-2 (386406 NA)

අතතනද්යායක, මුතුබණේඩද්යා 
වඳුරද්යාට තවචච තද / මුතුබණේඩද්යා 
අතතනද්යායක.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (164567 NL)
ISBN  978-955-30-1817-5 (386403 NA)

අතබරවන, සුමුදු 
තපද්යාඩි හද්යාමුදුරතවකෝ / සුමුදු අතබරවන.- 
තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2012.-
පි. 24 ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (170679 NL)
ISBN  978-955-21-1162-5 (390124 NA)

අතබසූරිය, විනීතද්යා මසිංගත්ලිකද්යා
අමමද්යා තරහ තවලද්යා / විනීතද්යා මසිංගත්ලිකද්යා 
අතබසූරිය .- මහනවර : කරතකෘ, 2011 .- 
පි. 20 : චිත්ර ; තසම 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (173777 NL)
ISBN  978-955-50815-1-1

අභයසසිංහ, තරකෝහිණී
කතකද්යාරයද්යා / තරකෝහිණී අභයසසිංහ.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 24 : චිත්ර ; 
තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (171278 NL)
ISBN  978-955-30-3401-4 (390597 NA)

අමරසසිංහ, වසනති

සතුනතග් තලකෝකය : තකට්ටි කතද්යා තපද්යාතක / 
වසනති අමරසසිංහ .- අලුතගම : කරතකෘ, 
2012 .- පි. 19 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177492 NL)
ISBN  978-955-54360-0-7 (393427 NA)

අමරසසිංහ, ශද්යානතද්යා 
පද්යාතවන තබකෝලය / ශද්යානතද්යා අමරසසිංහ.- 
කුරණසෑගල : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 24 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (169795 NL)
ISBN  978-955-52963-0-3

අමරතසසකර, චිත්රද්යා
ආඩමබරකම තහද්යාඳම නපැහපැ / චිත්රද්යා 
අමරතසසකර .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,  
[2012?] .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 25                 
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (175502 NL)
ISBN  978-955-570-693-3 (392417 NA)

අයගම, තනූජද්යා එන.
අහසස ගමට ගිය පුසිංචි සතතරද්යා / තනූජද්යා එන. 
අයගම.- වසසකඩුව : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 36 ; තසම 19.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (164881 NL)
ISBN  978-955-96324-6-7 (386634 NA)

අහුබුදු, අරීතසන 
මද්යාලය / අරීතසන අහුබුදු.- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?].- 
පි. 32 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (174693 NL)
ISBN  978-955-671-412-8 (392338 NA)

ඉදදතගද්යාඩ, තුෂද්යාර 
කන කුසිං කුසිං / තුෂද්යාර ඉදදතගද්යාඩ.- තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165537 NL)
ISBN  978-955-1520-73-1 (386915 NA)

ඉඳුරව, මනගි කවිතමද්යා 
සුදු පූසතග් අපූර තසෑග්ග / මනගි කවිතමද්යා 
ඉඳුරව.- පනනිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 4 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (165751 NL)
ISBN  978-955-53749-0-3

ඉතරෂද්යා, චමත්මි
ටුටු / චමත්මි ඉතරෂද්යා.- තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ් 
ශ ලසිංකද්යා, 2011.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165536 NL)
ISBN  978-955-1520-78-6 (386913 NA)

උදයසරි, ඩ. තක. 
තකනති හිලේ / ඩ. තක. උදයසරි .- 
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කුරණසෑගල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 7 : චිත්ර ; 
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (179011 NL)
ISBN  978-955-0875-03-0 (394650 NA)

උදයසරි, ඩ. තක. 
තගද්යාම මද්යාළිගද්යා / ඩ. තක. උදයසරි.- 
කුරණසෑගල : ඩ. තක. ප්රකද්යාශන, [2012?].- 
පි. 7 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (172823 NL)
ISBN  978-955-0875-01-6 (391630 NA)

කත්රිආරචචි, කුමුදු මලේකද්යානති
ඉනදුනීට මලේ ගවුමක / කුමුදු මලේකද්යානති 
කත්රිආරචචි.- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර 
ගනන්ථ තකනද්රය, 2012.- පි. 16 : චිත්ර ; 
තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (171991 NL)
ISBN  978-955-0167-42-5

කමලහද්යාරි, තජේ. ඒ. කද්යාශසමරද්යා
යහළු අගය / තජේ. ඒ. කද්යාශසමරද්යා කමලහද්යාරි.-
තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2011.-
පි. 8 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165745 NL)
ISBN  978-955-53765-0-1

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
ඌරයි තකද්යාට්ටියයි / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද 
කරණද්යාතිලක.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන,2012.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168988 NL)
ISBN  978-955-21-2091-6 (388811 NA)

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
කපුටු හද්යාත්මි හරිම තහද්යාරද්යා / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද 
කරණද්යාතිලක.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන, 2012.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168990 NL)
ISBN  978-955-21-2093-0 (388814 NA)

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
ගිරද්යා තපද්යාඩිතතතකෝ / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද 
කරණද්යාතිලක.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන, 2012.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 19.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168983 NL)
ISBN  978-955-21-2092-3 (388806 NA)

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
නපුරකමට පද්යාඩමක / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද 
කරණද්යාතිලක.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන, 2012.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168984 NL)
ISBN  978-955-21-2096-1 (388807 NA)

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද

නරි උගුලයි එළු නවණයි / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද 
කරණද්යාතිලක.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන, 2012.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168986 NL)
ISBN  978-955-21-2090-9 (388809 NA)

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
නවණකකද්යාර වඳුරද්යා / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද 
කරණද්යාතිලක.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන, 2012.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 19.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168991 NL)
ISBN  978-955-21-2097-8 (388815 NA)

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
යහළු රැතළස කදිම තමද්යාතළස / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
කරණද්යාතිලක.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන, 2012.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168985 NL)
ISBN  978-955-21-2094-7 (388808 NA)

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
වඳුර පවුතලේ කතනදතර / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද 
කරණද්යාතිලක.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන, 2012.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168987 NL)
ISBN  978-955-21-2095-4 (388810 NA)

කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස 
මඟුලේ කසෑම / මුනිදද්යාස කුමද්යාරතුසිංග .- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00           (178290 NL)

          (393971 NA)

කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස
හත පණ/මුනිදද්යාස කුමද්යාරතුසිංග .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 48 ; තසම 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (175866 NL)

(392645 NA)

කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස
හීන සපැරය /  මුනිදද්යාස කුමද්යාරතුසිංග .- 
දනත කද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 80 : චිත්ර ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (175865 NL)

(392646 NA)
කුමද්යාරසසිංහ, සමන චනදන

මුතුහරණට තබද්යාතහද්යාම හිනද්යා / සමන චනදන
කුමද්යාරසසිංහ.- බුලතසසිංහල : ගුරතගදර ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2011.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (164899 NL)
ISBN  978-955-0167-26-5 (386679 NA)

තකද්යාඩිසසිංහ, අහිසිංසද්යා නිශද්යාමල දිලේරකෂි
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හිතසස පිපුණු මල / අහිසිංසද්යා නිශද්යාමල දිලේරකෂි
තකද්යාඩිසසිංහ.- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ගනන්ථ
තකනද්රය, 2010.- පි. ii,14 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 120.00 (NL 164910)
ISBN   978-955-0167-28-9 (NA 386692)

තකද්යාතලද්යාවල, දීපද්යා 
අත්ලි පපැට්ටියද්යාතග් කතනදරය / දීපද්යා 
තකද්යාතලද්යාවල .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .-
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176048 NL)
ISBN  978-955-54578-0-4 (393055 NA)

ගතණේවතත, ශනද්යාත
ගපැමුණු කුමර / ශනද්යාත ගතණේවතත.- 
නතග්තගද්යාඩ : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 31 : චිත්ර ; තසම 20.- (ළමද්යා අතට යට
ගියද්යාව ; අසිංක 4)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 90.00 (NL 164800)
ISBN   978-955-1741-68-6 (NA 386573)

ගතණේවතත, ශනද්යාත
මහද්යා සසෑය තගද්යාඩ නපැඟීම / ශනද්යාත 
ගතණේවතත.-තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 32 ; තසම 18.- 
(ළමද්යා අතට යටගියද්යාව ; අසිංක 06)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (164790 NL)
ISBN  978-955-1741-70-9 (386563 NA)

ගතණේවතත, ශනද්යාත
ලකදිව එකතසසසත කරීම / ශනද්යාත 
ගතණේවතත.- නතග්තගද්යාඩ : විසදුන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 31 : චිත්ර ; 
තසම 20.- (ළමද්යා අතට යටගියද්යාව ; අසිංක 5)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 90.00 (NL 164801)
ISBN   978-955-1741-69-3 (NA 386574)

ගමතග්, අරණ කීරති 
බිතතර තබකෝතලේ / අරණ කීරති ගමතග්.- 
තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166823 NL)
ISBN  978-955-1520-74-8 (388012 NA)

ගමතග්, අරණ කීරති
තලද්යාකු ගසෑරපපුවද්යා / අරණ කීරති ගමතග්.- 
තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166820 NL)
ISBN  978-955-1520-67-0 (388006 NA)

ගමතග්, නිරසිංජලද්යා 

පුදුම කපැමරද්යාව / නිරසිංජලද්යා ගමතග්.- තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166818 NL)
ISBN  978-955-1520-71-7 (388001 NA)

ගමතග්, ලතද්යා
සුවඳ හමන මලේ / ලතද්යා ගමතග්.- තකද්යාළඹ : 
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. [vi], 10 : චිත්ර ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක : ර. 150.00 (NL 164439)
ISBN   978-955-661-486-2 (NA 386299)

ගුණතිලක, පතමකෝදදද්යා සද්යාරිනදි
අපි ඔකතකද්යාම යද්යාළුතවකෝ / පතමකෝදදද්යා සද්යාරිනදි 
ගුණතිලක.- තහකෝකනදර උතුර : කරතකෘ, 
[2011?].- පි. [8] : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (165750 NL)
ISBN  978-955-53751-0-8

ගුණරතන, මලේකද්යානති 
කූඹි තපරහපැරක / මලේකද්යානති ගුණරතන.-
තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. 16 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (165646 NL)
ISBN  978-955-683-040-8 (387019 NA)

ගුණතසසකර, අසසිංක
තදද්යාසිං සමසිං / අසසිංක ගුණතසසකර .- කළුතර : 
ඕෂධී ප්රිනටරසස, [2012?] .- පි. 16 : චිත්ර ; 
තසම 29
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (175860 NL)
ISBN  978-955-54514-0-6 (392619 NA)

ගුණතසසකර, තක. ඩ. ස. 
කලබල වීතමන සදු වූ විපත / තක. ඩ. ස. 
ගුණතසසකර.- 2 වන මුද්රණය.- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 8 ; චිත්ර ; තසම 29.
1 වන මුද්රණය 2008.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (169507 NL)
ISBN  978-955-671-509-5 (389033 NA)

ගුණතසසකර, තක. ඩ. ස. 
රන දර සමපත / තක. ඩ. ස. ගුණතසසකර.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 8 ; චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (169508 NL)
ISBN  978-955-671-510-1 (389034 NA)

ගුරසසිංහ, තිසුරි ජිනද්යාරද්යා 
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චමරිතග උදවේව / තිසුරි ජිනද්යාරද්යා ගුරසසිංහ.- 
කරඳන : සුදරශන ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].-
පි. 6 : චිත්ර ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (165752 NL)
ISBN  978-955-537-48-0-4

තගද්යාඩතග්, සුනිලේ 
අපූර දඬුවම / සුනිලේ තගද්යාඩතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2012 .- පි.[ii],10 ; චිත්ර ;
තසම 24
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (175972 NL)
ISBN  978-955-21-2124-1 (392962 NA)

චනද්රසසිංහ, තහසෂණී 
හිසිංචියි පිසිංචියි අපූර යද්යාළුවයි / තහසෂණී 
චනද්රසසිංහ.- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ගනන්ථ 
තකනද්රය, [2012?].- පි. 7 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (171999 NL)
ISBN  978-955-0167-36-4

චද්යානදනී, ඒ. ඩ. 
අතන මට කූඩුතවේ ඉනන බසෑ / ඒ. ඩ. 
චද්යානදනී.-දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 8 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (170269 NL)

(389831 NA)

චද්යානදනී, තක. එලේ. ඩ. 
ආඩමබර තමද්යානරහද්යාත්මි / තක. එලේ. ඩ. 
චද්යානදනී.- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ගනන්ථ 
තකනද්රය, [2012?].- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (171995 NL)
ISBN  978-955-0167-39-5

ජගතචනද්ර, රකමණී
ලසෑත්ලි තගදර තුෂද්යාර / රකමණී ජගතචනද්ර .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 20 : 
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177498 NL)
ISBN  978-955-30-3750-3 (393481 NA)

ජගතචනද්ර, රකමණී
වඳුර රැතළස පුසිංචි හුරතලද්යා / රකමණී 
ජගතචනද්ර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,

  2012 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177497 NL)
ISBN  978-955-30-3751-0 (393480 NA)

ජයතකද්යාඩි, සුපිපි කවීශද්යා
කපැනගර පපැට්ටියද්යා / සුපිපි කවීශද්යා ජයතකද්යාඩි .-
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (178907 NL)
ISBN  978-955-29-0124-9 (394281 NA)

ජයතකද්යාඩි, සුපිපි කවීශද්යා

තග් කුරලු පපැටවේ / සුපිපි කවීශද්යා ජයතකද්යාඩි .-
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 15 : චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (178908 NL)
ISBN  978-955-29-0123-2 (394282 NA)


ජයතිලක, හිමද්යායද්යා

චිසිංචි පූසස සහ තකකද්යාත්ලි තසකෝසස  /  හිමද්යායද්යා 
ජයතිලක.- තකද්යාළඹ : කපැනද්යාට ඉනසසට්ටිට්ටියුට 
ඔෆස එඩියුතකෂන, 2011.- 
පි. 18 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165091 NL)
ISBN  978-955-0578-00-9

ජයවිකම, කුසුත්මිනද පබසර
මයනතග් සමගිය / කුසුත්මිනද පබසර 
ජයවිකම.- පනනිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2011.-
පි. 14 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (165742 NL)
ISBN  978-955-52941-1-9

ජයසූරිය, චතුරිකද්යා
ඔයද්යා ලසසසනයි/චතුරිකද්යා ජයසූරිය.- තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166812 NL)
ISBN  978-955-1520-65-6 (387937 NA)

ජයසූරිය, චතුරිකද්යා 
තකකෝ මපැඩට අලුත ඇඳුම / චතුරිකද්යා ජයසූරිය.-
තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166815 NL)
ISBN  978-955-1520-72-4

ජයසූරිය, චතුරිකද්යා 
තර රටද්යා / චතුරිකද්යා ජයසූරිය.- තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166817 NL)
ISBN  978-955-1520-80-9 (387997 NA)

ජයසූරිය, චතුරිකද්යා
පුදුම යනතතර /චතුරිකද්යා ජයසූරිය.-තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166813 NL)
ISBN  978-955-1520-89-2 (387939 NA)

ජයතසසකර, තහසඳි 
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පුසිංචි කදුර කුමද්යාරි / තහසඳි ජයතසසකර.-
අසිංතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 8 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (174697 NL)
ISBN  978-955-54557-0-1 (392343 NA)

ජයතසසන, තහනරි
සුදු සයතග කවි සනදු / තහනරි ජයතසසන.-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 12 ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (172551 NL)
ISBN  978-955-573-932-0 (391444 NA)

ඩයසස, සන්ඩ්නි මද්යාකසස 
මුලතිවේ සයද්යා / සන්ඩ්නි මද්යාකසස ඩයසස.- 
ආණමඩුව : තතකෝතපැනන පබත්ලිෂින හවුසස, 
2011.- පි. vii,96 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172611 NL)
ISBN  978-955-1848-58-3

ඩයසස, සන්ඩ්නි මද්යාකසස 
හසසතිරද්යාජ  අඩවිය / සන්ඩ්නි මද්යාකසස ඩයසස .- 
ආණමඩුව :තතකෝතපැනන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 67 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (179100 NL)
ISBN  978-955-1848-41-5 (394772 NA)

තමබිතුතරයි, සුතරකද්යා 
මසිං ආසයි... මසිං ආසයි... / සුතරකද්යා 
තමබිතුතරයි.- තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා,
2011.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166809 NL)
ISBN  978-955-1520-86-1 (387931 NA)

තමබිතුතරයි, සුතරකද්යා 
සතුටු දවස /සුතරකද්යා තමබිතුතරයි.- තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166819 NL)
ISBN  978-955-1520-90-8 (388904 NA)

තතනනතකකෝන, ස්ක්රිෂද්යාන
පියද්යාඹන සපතතුව / ස්ක්රිෂද්යාන තතනනතකකෝන.-
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. 8 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (170270 NL)

(389832 NA)

තතනනතකකෝන, සඳරූ ට්ටිකරිකුමද්යාරි
මතග දුතවේ / සඳරූ ට්ටිකරිකුමද්යාරි 
තතනනතකකෝන.- නතග්තගද්යාඩ : ළමද්යා 
සසිංවරධන හද්යා කද්යානතද්යා කටයුතු අමද්යාතදද්යාසිංශය, 
[2011?].- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 18.- (2012 
දපැයට කරළ ප්රකද්යාශන ; අසිංක 3)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166502 NL)
ISBN  978-955-0249-08-4 (387713 NA)

තතනවර, කවිසිංගද්යා 
ගිරිපුර ඇතතතකෝ / කවිසිංගද්යා තතනවර .- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 40.00 (178283 NL)
ISBN  978-955-690-052-1 (393964 NA)

තතනවර, කවිසිංගද්යා
චණේඩි / කවිසිංගද්යා තතනවර .- දනතකද්යාටුව : 
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක:  ර. 40.00 (178162 NL)
ISBN  978-955-690-051-4 (393960 NA)

තතනවර, කවිසිංගද්යා
ට්ටිසිං ට්ටිසිංතග් හපනකම / කවිසිංගද්යා තතනවර .- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 40.00 (178161 NL)
ISBN  978-955-690-053-8 (393959 NA)

තතනවර, කවිසිංගද්යා 
දඟෙයද්යාතග් දසසකම / කවිසිංගද්යා තතනවර .- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක:  ර. 40.00 (178282 NL)
ISBN  978-955-690-047-7 (393963 NA)

තතනවර, කවිසිංගද්යා 
පුසිංචි මද්යායද්යාකරතග් වීර ස්ක්රියද්යා / කවිසිංගද්යා 
තතනවර .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; 
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 40.00 (178285 NL)
ISBN  978-955-690-046-0 (393966 NA)

තතනවර, කවිසිංගද්යා 
පුසිංචි රතු / කවිසිංගද්යා තතනවර.- දනතකද්යාටුව : 
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?].-
පි. 8 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (170274 NL)

(389835 NA)

තතනවර, කවිසිංගද්යා 
පුසිංචි සසපිරිට/කවිසිංගද්යා තතනවර.- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 40.00 (178284 NL)
ISBN  978-955-690-048-4 (393965 NA)

තතනවර, කවිසිංගද්යා 
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තබන තටන / කවිසිංගද්යා තතනවර .- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 40.00 (178288 NL)
ISBN  978-955-690-050-7 (393963 NA

තතනවර, කවිසිංගද්යා 
තරකෝස ආචචිතග් නවණ / කවිසිංගද්යා තතනවර .-
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක:  ර. 40.00 (178281 NL)
ISBN  978-955-690-045-3 (393962 NA)

තතනවර, කවිසිංගද්යා 
වලසස පපැසිංචද්යා / කවිසිංගද්යා තතනවර .- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 40.00 (178287 NL)
ISBN  978-955-690-054-5 (393968 NA)

තතනවර, කවිසිංගද්යා 
සසකූබි හද්යා තහද්යාලේමන ගුහද්යාව / කවිසිංගද්යා 
තතනවර .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; 
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 40.00 (178286 NL)
ISBN  978-955-690-055-2 (393967 NA))

තතනවර, කවිසිංගද්යා
තසනපති රද්යාජධද්යානිය / කවිසිංගද්යා තතනවර .- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 40.00 (178160 NL)
ISBN  978-955-690-049-1 (393958 NA)

තතනවර, කවිසිංගද්යා
තසද්යානික / කවිසිංගද්යා තතනවර .- දනතකද්යාටුව : 
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 40.00 (178163 NL)
ISBN  978-955-690-049-1 (393961 NA)

ද සලේවද්යා, ඒ. බී. එලේ. සුධරමද්යා
හිර කුමරට උතතරයක / ඒ. බී. එලේ. 
සුධරමද්යා ද සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012.-පි. 20 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168770 NL)
ISBN  978-955-30-1743-7 (388609 NA)

දළවපැලේල, දයද්යාරතන
කරණද්යාවනත දර කපනනද්යා / දයද්යාරතන 
දළවපැලේල.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.-
පි. 24 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170914 NL)
ISBN  978-955-1956-01-1

දුලසිංගද්යා, එම. එච. ඕෂදී 

සුනදර සහිනය / එම. එච. ඕෂදී දුලසිංගද්යා.-
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2011?].-
පි. [16] : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (165747 NL)
ISBN  978-955-53747-0-5

දිසද්යානද්යායක, කුසුම 
අත්ලි මනතතර / කුසුම දිසද්යානද්යායක සහ 
ආරියසරි තකද්යාඩිතුවකකු.- [නතග්තගද්යාඩ] : 
සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 14 : චිත්ර ; 
තසම 24.- (ජද්යාතක කන්ථද්යා ; අසිංක 21)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (170792 NL)
ISBN  978-955-0335-79-4 (390158 NA)

දිසද්යානද්යායක, කුසුම
 කළු තගද්යානද්යාතග් කන්ථද්යාව / කුසුම දිසද්යානද්යායක.- 

[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 14 : චිත්ර ; තසම 24.- (ජද්යාතක කන්ථද්යා ; 
අසිංක 23)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (170794 NL)
ISBN  978-955-0335-83-1 (390160 NA)

දිසද්යානද්යායක, කුසුම 
ගජ යද්යාළුතවකෝ / කුසුම දිසද්යානද්යායක.-
[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 25.- (ජද්යාතක කන්ථද්යා ; 
අසිංක 20)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (169869 NL)
ISBN  978-955-0335-72-5 (389312 NA)

දිසද්යානද්යායක, කුසුම 
නද්යාන තතද්යාතට අශසවයද්යා / කුසුම දිසද්යානද්යායක.-
[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. [16] : චිත්ර ; තසම 24.- (ජද්යාතක කන්ථද්යා ; 
අසිංක 18)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (169865 NL)
ISBN  978-955-0335-69-5 (389308 NA)

දිසද්යානද්යායක, කුසුම 
තපද්යාතළද්යාව කඩද්යා වපැටුණු දද්යා / කුසුම 
දිසද්යානද්යායක.-[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-පි. [16] : චිත්ර ; 
තසම 24.- (ජද්යාතක කන්ථද්යා ; අසිංක 19)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (169866 NL)
ISBN  978-955-0335-78-7 (389309 NA)

දිසද්යානද්යායක, කුසුම
 මතග් මුලේම හුරතලද්යා තගනද්යා දවස / කුසුම 

දිසද්යානද්යායක.- [නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 14 : චිත්ර ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170786 NL)
ISBN  978-955-0335-66-4 (390152 NA)
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දිසද්යානද්යායක, කුසුම 
මුතු මද්යාලයක තසද්යායද්යා / කුසුම දිසද්යානද්යායක.-
[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. [16] : චිත්ර ; තසම 24.- (ජද්යාතක කන්ථද්යා ; 
අසිංක 16)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (169499 NL)
ISBN  978-955-0335-77-0 (389024 NA)

දිසද්යානද්යායක, කුසුම 
රක තදවිවර / කුසුම දිසද්යානද්යායක.-
[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 24.- (ජද්යාතක කන්ථද්යා ; අසිංක 
22)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (170790 NL)
ISBN  978-955-0335-81-7 (390156 NA)

දිසද්යානද්යායක, කුසුම 
සරි තදවේ දුව වඩින වගයි / කුසුම දිසද්යානද්යායක.-
[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. [16] : චිත්ර ; තසම 24.- (ජද්යාතක කන්ථද්යා ; 
අසිංක 17)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (169501 NL)
ISBN  978-955-0335-71-8 (389026 NA)

දිසද්යානද්යායක, ගයනතී 
තබකෝනිකකද්යාතග් අද්භිරහස / ගයනතී 
දිසද්යානද්යායක.- බතතරමුලේල : කරතකෘ, 2011.-
පි. [iv],20 ; තසම 30.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (168528 NL)
ISBN  978-955-53861-0-4 (388492 NA)

දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී. 
කළුවද්යා මද්යාරපන ගියද්යා වතග් / තජේ. බී. 
දිසද්යානද්යායක.- [තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.- පි. 26 : චිත්ර ; 
තසම 20.- (ගපැත්මි නපැණ නවණ ; අසිංක 09)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172788 NL)
ISBN  978-955-0335-88-6 (391580 NA)

දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී. 
බලේලද්යාතග් වපැතන්ඩ් බූරවද්යා භද්යාරගතතද්යා වතග් / 
තජේ. බී. දිසද්යානද්යායක.- [තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. [24] : චිත්ර;තසම 20.-(ගපැත්මි නපැණ නවණ ;
අසිංක 08)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172786 NL)
ISBN  978-955-0335-90-9 (391578 NA)

දිසද්යානද්යායක, හිඟුලේවල 
දිවිරද්යාළතග් තපද්යාතරද්යානදුව / හිඟුලේවල 
දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 29
කබපැ-තබකෝක:  ර. 110.00 (175572 NL)
ISBN  978-955-21-2018-3 (395172 NA)

දීගහවතුර, ජද්යානකී 

පුසිංචි අහසස යද්යාත්රද්යාව / ජද්යානකී දීගහවතුර.- 
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.- පි. 8 : චිත්ර ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (169147 NL)
ISBN  978-955-652-894-7 (388960 NA)

තදවසිංගද්යා, ල්පී. ඩ. චනත්මි
සමනමල / ල්පී. ඩ. චනත්මි තදවසිංගද්යා.- 
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.- 
පි. [16] : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (165754 NL)
ISBN  978-955-52940-1-0

ධරමකීරති, රනජිත
පද්යාට තදතක පූස / රනජිත ධරමකීරති .- 
නතග්තගද්යාඩ : සක්ඛිල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- 
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 25
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (173644 NL)
ISBN  978-955-1300-30-2

ධරමකීරති, රනජිත
පුසිංචි කරිලේල / රනජිත ධරමකීරති .- 
නතග්තගද්යාඩ : සක්ඛිල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010 .- 
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 25
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (173642 NL)
ISBN  978-955-1300-15-9

ධරමකීරති, රනජිත
බටට්ටිචචද්යා සහ කූඹියද්යා / රනජිත ධරමකීරති .- 
නතග්තගද්යාඩ : සක්ඛිල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- 
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 25
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (173643 NL)
ISBN  978-955-1300-29-6

ධරමකීරති, රනජිත
මලේ තරණු / රනජිත ධරමකීරති .- 
නතග්තගද්යාඩ : සක්ඛිල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- 
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 25
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (173645 NL)
ISBN  978-955-1300-16-6

ධරමකීරති, රනජිත
රතු කකළි / රනජිත ධරමකීරති .- 
නතග්තගද්යාඩ : සක්ඛිල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010 .- 
පි. 24 : චිත්ර ; තසම 27
කබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (173647 NL)
ISBN  978-955-1300-35-7

ධරමකීරති, රනජිත
සතුටු කුමද්යාරයද්යා / රනජිත ධරමකීරති .- 
නතග්තගද්යාඩ : සක්ඛිල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .-
පි. 19 : චිත්ර ; තසම. 30
ඔසසකද්යා වයිලේන්ඩ් තග් 'The happy Prince' 
කකෘතිතයේ අනවරතනයක
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (173655 NL)
ISBN  978-955-1300-25-8
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ධරමකීරති, රනජිත
හද්යා පපැසිංචද්යා /රනජිත ධරමකීරති .-නතග්තගද්යාඩ :
සක්ඛිල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010 .- පි. 16 : චිත්ර ; 
තසම 25
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (173641 NL)
ISBN  978-955-1300-17-3

නිශසශසිංකආරචචි, රූපිකද්යා
සරිමලේ / රූපිකද්යා නිශසශසිංකආරචචි.- 
බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ගනන්ථ තකනද්රය, 
[2012?].- පි. 7 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (171998 NL)
ISBN  978-955-0167-34-0

නිශද්යානත, සුජීව 
පුසිංචි කවුඩු පපැට්ටියද්යා / සුජීව නිශද්යානත.- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 8 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (170272 NL)

(389833 NA)

පතිරණ, තමද්යාෂද්යා සමමද්යානි 
සමනලතග් සහින චද්යාරිකද්යාව / තමද්යාෂද්යා සමමද්යානි
පතිරණ.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.-
පි. 4 : චිත්ර ; තසම 21x30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (165755 NL)
ISBN  978-955-52938-1-5

පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන
අතග්ට තිබුණු තකද්යාණේතඩ / සමරතකකෝන 
පතිරද්යාජ.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 8 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168772 NL)
ISBN  978-955-30-1680-5 (388611 NA)

පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන
මම දපැන හරි ම තහද්යාඳයි / සමරතකකෝන 
පතිරද්යාජ.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 7 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168773 NL)
ISBN  978-955-30-1929-5 (388612 NA)

පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන
වලසස පපැසිංචද්යා /සමරතකකෝන පතිරද්යාජ.-
තකද්යාළඹ :ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 7 : 
චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168771 NL)
ISBN  978-955-30-1928-8 (388610 NA)

පයද්යාගල, ජයතසසන 

චණේඩ+ආල-සද්යාත්ලිය / ජයතසසන පයද්යාගල.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 24 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (170311 NL)
ISBN  955-20-8511-x (389897 NA)

පිතග්රද්යා, ජගත එසස.
කඳුර උපත / ජගත එසස. පිතග්රද්යා.- 
තලද්යාතුඔය :කරතකෘ, 2012.- පි. 20 ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (170345 NL)
ISBN  978-955-53173-1-3

පිතග්රද්යා, ජගත  එසස.
සතුන උපන හපැට්ටි / ජගත එසස. පිතග්රද්යා.- 
තලද්යාතුඔය : කරතකෘ, 2011.- පි. 24 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (164508 NL)
ISBN  978-955-53173-0-6

පියතිසසස, දිල සඳරසිංස 
රතතරන හපැනද / දිල සඳරසිංස පියතිසසස.-
බුලතසසිංහල : ගුරතගදර ගනන්ථ තකනද්රය, 
2011.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (164904 NL)
ISBN  978-955-0167-37-1 (386685 NA)

පියවතී, ඩබ. ජී. ජී. ඒ. 
කවි තසලේලම / ඩබ. ජී. ජී. ඒ. පියවතී.- 
බදතදගම : කරතකෘ, 2012.- පි. 16 ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168803 NL)
ISBN  978-955-53390-0-1 (388721 NA)

පියවතී, ඩබ. ජී. ජී. ඒ. 
පුසිංචද්යාතග් තලද්යාකු වපැඩ / ඩබ. ජී. ජී. ඒ. 
පියවතී.-බදතදතගම : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (165621 NL)
ISBN  978-955-99708-7-3

පියුමද්යාත්ලි, කලේපනද්යා 
පුසිංචි යද්යාළුතවකෝ / කලේපනද්යා පියුමද්යාත්ලි .- 
තහයියනතුඩුව : කරතකෘ, 2012 .- පි. 8 : චිත්ර ; 
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක:  ර. 60.00 (177768 NL)
ISBN  978-955-54894-0-9 (393553 NA)

ල්පීරිසස, නිතරකෝෂනි
මපැසසසද්යා / නි තරකෝෂනි ල්පීරිසස.- තකද්යාළඹ : රූම ටු
රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165538 NL)
ISBN  978-955-1520-77-9 (386916 NA)

ල්පීරිසස, නිතරකෝෂනී
තහද්යාඳ ම තහද්යාඳ බලූ / නි තරකෝෂනී ල්පීරිසස.- 
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තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166814 NL)
ISBN  978-955-1520-70-0 (387971 NA)

තපතරරද්යා, තගසසස 
කට්ටියද්යාතග් හපනකම / තගසසස තපතරරද්යා .- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 7 : චිත්ර ; තසම 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (175887 NL)
ISBN  978-955-690-044-6 (392657 NA)

තපතරරද්යා, චනිති තදහනසද්යා 
අපූර යද්යාළුතවකෝ / චනිති තදහනසද්යා තපතරරද්යා.-
පනනිපිට්ටිය : කරතකෘ, [2011?].- 
පි. [4] : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (165757 NL)
ISBN  978-955-53764-0-2

තපතරරද්යා, තජනීටද්යා
බිතතර තසලේලම / තජනීටද්යා තපතරරද්යා.- 
තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.-
පි. 12 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166806 NL)
ISBN  978-955-1520-83-0 (387975 NA)

තපතරරද්යා, තජනීටද්යා
සතනන බලනන / තජනීටද්යා තපතරරද්යා.- 
තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166807 NL)
ISBN  978-955-1520-88-5

තපද්යාඩිමපැණතක, ඩබත්ලිවේ. එම. ල්පී. 
කපට්ටියද්යාට පද්යාඩමක සහ තවනත කතද්යා / 
ඩබත්ලිවේ. එම. ල්පී. තපද්යාඩිමපැණතක.- 
නතග්තගද්යාඩ : ඉමද්යාෂි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 55 : චිත්ර ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (169928 NL)
ISBN  978-955-53666-0-1 (389487 NA)

ප්රනද්යානදු, අත්මිත 
ඇලඩිනතග් පුදුම පහන / අත්මිත ප්රනද්යානදු .-
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 32 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 60.00 (178289 NL)
ISBN  978-955-690-059-0 (393970 NA)

ප්රනද්යානදු, අත්මිත
දස මහද්යා තයකෝධතයකෝ / අත්මිත ප්රනද්යානදු.- 
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 32 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 60.00 (169693 NL)
ISBN  978-955-0645-43-8 (389157 NA)

ප්රියදරශනී, ගසිංගද්යා

අනදතර සනි කද්යාපු හපැ ට්ටි / ගසිංගද්යා ප්රියදරශනී.-
තබද්යාරලපැසසගමුව : ආර. ජී. පබත්ලිෂරසස, 2012.-
පි. 8 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (172917 NL)
ISBN  978-955-8982-73-7 (391842 NA)

ප්රියදරශනී, ගසිංගද්යා 
යතකක කනන බඩගිනිතයකෝ / ගසිංගද්යා 
ප්රියදරශනී.- තබද්යාරලපැසසගමුව : ආර. ජී. 
පබත්ලිෂරසස, 2012.- පි. 8 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (172923 NL)
ISBN  978-955-8982-75-4 (391848 NA)

ප්රියදරශනී, ගසිංගද්යා 
රැවට්ටිචචි තපද්යාලේකචචි / ගසිංගද්යා ප්රියදරශනී.- 
තබද්යාරලපැසසගමුව : ආර. ජී. පබත්ලිෂරසස, 2012.- 
පි. 8 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (172919 NL)
ISBN  978-955-8982-74-7 (391844 NA)

බණේඩද්යාර, නිකණ 
චිමපු අයියද්යා / නිකණ බණේඩද්යාර.- තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166821 NL)
ISBN  978-955-1520-75-5 (388908 NA)

බණේඩද්යාර, නිකණ
පුසිංචි එල / නිකණ බණේඩද්යාර.- තකද්යාළඹ : 
රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- පි. 12 : චිත්ර ; 
තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (169753 NL)
ISBN  978-955-1520-69-4 (389225 NA)

බලගලේල, තක. පුනදද්යා
අතප අතතමමයි ආචචි අමමයි / තක. පුනදද්යා 
බලගලේල .- අසිංතගද්යාඩ : පුනදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 24 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (178058 NL)
ISBN  978-955-4607-01-9 (393806 NA)

බලගලේල, තක. පුනදද්යා
අතප සයද්යා/තක. පුනදද්යා බලගලේල .- අසිංතගද්යාඩ :
පුනදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 16 ; 
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (178057 NL)
ISBN  978-955-4607-00-2 (393805 NA)

බපැදතදගම, නනදික
මද්යාතර තයකෝධයද්යා / නනදික බපැදතදගම.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (168762 NL)
ISBN  978-955-30-3395-6 (388602 NA)

බුළුගමමන, ත්ලිසලේදි තසහනසද්යා
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තවද හද්යාත්මිතන / ත්ලිසලේදි තසහනසද්යා 
බුළුගමමන.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 13 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 70.00 (165744 NL)
ISBN  978-955-53762-0-4

මදදතග්, ස්ක්රිෂද්යානති පදත්මිකද්යා 
අපූර ඉබි නපැටුම / ස්ක්රිෂද්යානති පදත්මිකද්යා 
මදදතග්.- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012.- පි. 8 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (170273 NL)

(389834 NA)

මදදතග්, ස්ක්රිෂද්යානත පදත්මිකද්යා 
කළු හද්යාත්මිතනතග් කළු බළලද්යා / ස්ක්රිෂද්යානත 
පදත්මිකද්යා මදදතග් .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 7 : චිත්ර ; 
තසම 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (175888 NL)
ISBN  978-955-690-043-9 (392658 NA)

මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන 
කඩුපුලේ : පද්යාට කරන කතනදර / ත්මිලේටන 
මදදුමද්යාතග්.- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ගනන්ථ
තකනද්රය, 2011.- පි. 10 ; තසම 26.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 70.00 (164903 NL)
ISBN  978-955-0167-31-9 (386683 NA)

මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන 
තනළුම කුමද්යාරී / ත්මිලේටන මදදුමද්යාතග්.- 
බුලතසසිංහල : ගුරතගදර ගනන්ථ තකනද්රය, 
2011.- පි. 10 : චිත්ර ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 70.00 (164902 NL)
ISBN  978-955-0167-30-2 (386682 NA)

මලේෂද්යා, එම. ඒ. ඩ. සසනි
රිලද්යා පපැසිංචද්යාතග් තහද්යාරකම / එම. ඒ. ඩ. සසනි 
මලේෂද්යා.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.-
පි. 5 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 70.00 (165741 NL)
ISBN  978-955-53757-0-2

මලලතසසකර, සසර
යකද්යා මද්යාමද්යා / සසර මලලතසසකර.- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.- පි. 40 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (174686 NL)
ISBN  978-955-652-919-7 (392331 NA)

මහවඩුතග්, ජයවනති
අතප රට හුඟෙද්යාක තලද්යාකුයි / ජයවනති 
මහවඩුතග්.- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 
[2012?].- පි. 20 : චිත්ර ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169749 NL)
ISBN  978-955-677-126-8 (389196 NA)

මහවඩුතග්, ජයවනති 
කුරලු පිහද්යාටුව / ජයවනති මහවඩුතග්.- 
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2012?].-
පි. 20 : චිත්ර ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169552 NL)
ISBN  978-955-577-127-5

මහවඩුතග්, ජයවනති 
මමයි හඳමද්යාමයි / ජයවනති මහවඩුතග්.- 
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2012?].-
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (169554 NL)
ISBN  978-955-54275-0-0

මද්යායද්යාදුනතන, සකුනතලද්යා
දඟෙකද්යාර අත්ලි පුසිංචද්යා / සකුනතලද්යා 
මද්යායද්යාදුනතන.- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර 
ගනන්ථ තකනද්රය, [2012?].- පි. 7 : චිත්ර ; 
තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (171992 NL)
ISBN  978-955-0167-18-0

මද්යාරසසිංහ, එම. ඒ. අයසිංගද්යා සතදවේනි
අපි තදනනද්යා යද්යාළුතවකෝ / එම. ඒ. අයසිංගද්යා 
සතදවේනි මද්යාරසසිංහ.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
[2011?].- පි. [8] : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 75.00 (165756 NL)
ISBN  978-955-53758-0-1

මද්යාවනද්යානතහසවද්යා, තතද්යාෂිනි
පුසිංචි තරකෝසමල / තතද්යාෂිනි මද්යාවනද්යානතහසවද්යා.-
බටතපද්යාල : ශිලේප ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 16 ; තසම 31.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (164712 NL)
ISBN  978-955-8154-12-0 (386260 NA)

මපැදවතත, ජයලතද්යා 
පුසිංචි සුදද්යා සුදු කපැට්ටියද්යා / ජයලතද්යා මපැදවතත.-
2 වන මුද්රණය.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 28.
1 වන මුද්රණය 2000.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (174702 NL)
ISBN  978-955-671-512-5 (392348 NA)

මපැදවතත, ජයලතද්යා 
මුනි සරි පද්යා / ජයලතද්යා මපැදවතත.- 2 වන 
මුද්රණය.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 28.
1 වන මුද්රණය 2000.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (174700 NL)
ISBN  978-955-671-516-3 (392346 NA)
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මපැදවතත, ජයලතද්යා 
තරකෝස මතලේ නටුතව කටූ / ජයලතද්යා 
මපැදවතත.- 2 වන මුද්රණය.- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 16 : චිත්ර ; 
තසම 28.
1 වන මුද්රණය 2000.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (174701 NL)
ISBN  978-955-671-513-2 (392347 NA)

මපැදවතත, ජයලතද්යා 
වපැත්ලි තල අතතර / ජයලතද්යා මපැදවතත.- 2 වන
මුද්රණය.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 28.
1 වන මුද්රණය 2000.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (174698 NL)
ISBN  978-955-671-515-6 (392344 NA)

මපැදවතත, ජයලතද්යා 
හද්යා හද්යා හරි හද්යාවද්යා / ජයලතද්යා මපැදවතත.- 2 වන 
මුද්රණය.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 28.
1 වන මුද්රණය 2000.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (174699 NL)
ISBN  978-955-671-514-9 (392345 NA)

ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස
ඔටු තදනතග් කඳුළු බිඳු / ආරියදද්යාස 
ත්මිලේලගහතපැනන.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 
2012.- පි. 8 : චිත්ර ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (171318 NL)
ISBN  978-955-570-689-6 (390747 NA)

ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස
කකුළුවද්යා කළ හපනකම / ආරියදද්යාස 
ත්මිලේලගහතපැනන.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 
2012.- පි. 8 : චිත්ර ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (171317 NL)
ISBN  978-955-570-692-6 (390746 NA)

ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස
කපට්ටි උකුසසසද්යා / ආරියදද්යාස 
ත්මිලේලගහතපැනන.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 
2012.- පි. 8 : චිත්ර ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (171315 NL)
ISBN  978-955-570-691-9 (390744 NA)

ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස
පුතද්යාතගන පියද්යාට පද්යාඩමක / ආරියදද්යාස 
ත්මිලේලගහතපැනන.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 
2012.- පි. 8 : චිත්ර ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (171316 NL)
ISBN  978-955-570-690-2 (390745 NA)

ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස

මසිං ආසයි දියුණු තවනන / ආරියදද්යාස 
ත්මිලේලගහතපැනන.- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 
2012.- පි. 8 : චිත්ර ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (171319 NL)
ISBN  978-955-570-686-5 (390748 NA)

මපතග්, සජීව 
තකද්යාතහන ද තම පණවිඩ / සජීව මපතග්.-
තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.-
පි. 12 ; චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166808 NL)
ISBN  978-955-1520-84-7 (387979 NA)

මපතග්, සජීව 
මතග් තහද්යාඳ ම යද්යාළුවද්යා / සජීව මපතග්.- 
තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165539 NL)
ISBN  978-955-1520-87-8 (386918 NA)

මුණසසිංහ, රතනසරි 
කුෂද්යානිතග් තබකෝනිකකද්යා/රතනසරි මුණසසිංහ .-
මරිගම : නිමනසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 6 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (177481 NL)
ISBN  978-955-0827-11-4 (393322 NA)

මුණසසිංහ, රතනසරි 
දඟෙකද්යාර මලේතබරි / රතනසරි මුණසසිංහ .-
මරිගම : නිමනසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 6 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (177480 NL)
ISBN  978-955-0827-10-7 (393321 NA)

මුණසසිංහ, රතනසරි 
නරි නයිතදට පද්යාඩමක / රතනසරි මුණසසිංහ .-
මරිගම : නිමනසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 8 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (177479 NL)
ISBN  978-955-0827-15-2 (393320 NA)

මුණසසිංහ, රතනසරි 
හරි ලසසසන ගිරද්යා පපැසිංචද්යා /රතනසරි 
මුණසසිංහ .-මරිගම : නිමනසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 8 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (177482 NL)
ISBN  978-955-0827-16-9 (393323 NA)

මසිංජරී, සසිංජීවී
කවුද දිනනතන / සසිංජීවී මසිංජරී.- තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166811 NL)
ISBN  978-955-1520-76-2 (387936 NA)

යටතතද්යාවල, චද්යානක 
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ගිරද්යා පපැට්ටියද්යා /චද්යානක යටතතද්යාවල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, [2012?] .- පි. 7 : චිත්ර ; 
තසම 29
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (175600 NL)
ISBN  978-955-30-0074-3 (392567 NA)

යසත්මිත, අනර
කපුටු කද්යාක / අනර යසත්මිත .- මරිගම : 
ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 16 ; 
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (179097 NL)
ISBN  978-955-672-075-4 (394572 NA)

යසත්මිත, අනර
සමද්යාතවනන දුතවේ / අනර යසත්මිත .- මරිගම : 
ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 ; 
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (179096 NL)
ISBN  978-955-672-076-1 (394571 NA)

යද්යාපද්යා, දුතනතමද්යා සනසළුනි
පුදුම අමුතතතක තගදර ඇවිලේලද්යා / දුතනතමද්යා
සනසළුනි යද්යාපද්යා .- [තකද්යාටටද්යාව] : කරතකෘ, 
2012 .- පි. 20  : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (178860 NL)
ISBN  978-955-54734-0-8 (394248 NA)

රණසසිංහ, තුසත
තදකෝසිංකද්යාරය හද්යා කපැඩුණු අත්ලි තහද්යාඬය / තුසත
රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .-පි. 24 : චිත්ර ; තසම 26
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (175604 NL)
ISBN  978-955-30-3598-1 (392571 NA)

රණසසිංහ, තුසත
නපුර කුමද්යාරයද්යා /තුසත රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; 
තසම 26
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (175605 NL)
ISBN  978-955-30-3599-8 (392572 NA)

රණසසිංහ, ල්පී. එච. 
මනතර ආචචි / ල්පී. එච. රණසසිංහ.- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2012.- පි. 16 ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (169146 NL)
ISBN  978-955-570-657-5 (388959 NA)

රතනද්යායක, උදුලද්යා
ලසසසන ත්මිට්ටියද්යාවත / උදුලද්යා රතනද්යායක.- 
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 20 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (164893 NL)
ISBN  978-955-51399-1-5 (386649 NA)

රද්යාජපකෂ, දිත්ලිප ධමම 

තදද්යාසිංතරිකට ලබු තතද්යාවිලය / දිත්ලිප ධමම 
රද්යාජපකෂ.- ගතණේමුලේල : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (165090 NL)
ISBN  978-955-52506-1-0

රද්යාජපකෂ, දිත්ලිප ධමම
බළලේහද්යාත්මි සලේ අරතගන / දිත්ලිප ධමම 
රද්යාජපකෂ.- ගතණේමුලේල : කරතකෘ, 2012.-
පි. 16 ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (168802 NL)
ISBN  978-955-52506-2-7 (388720 NA)

රද්යාජපකෂ, ශද්යානත 
පද්යාළු නගරතයේ හමු වූ කුමරිය / ශද්යානත 
රද්යාජපකෂ.- මද්යාතකවිට : කරතකෘ, 2011.-
පි. iii,28 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 75.00 (169771 NL)
ISBN  978-955-53883-0-6

රද්යාජපකෂ, ශද්යානත 
බිම මලේයද්යාය දූපතට ආ අමුතතද්යා / ශද්යානත 
රද්යාජපකෂ.- මද්යාතකවිට : කරතකෘ, 2011.-
පි. iii,24 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 75.00 (169770 NL)
ISBN  978-955-53883-1-3

රද්යාමත්ලිසිංගම, ප්රශද්යානත
ගමන බිමන හරි පහසුයි / ප්රශද්යානත 
රද්යාමත්ලිසිංගම.- තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා,
2011.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166804 NL)
ISBN  978-955-1520-85-4 (387972 NA)

රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා 
ඇලඩිනතග් පුදුම පහන / සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ .-
නතග්තගද්යාඩ : සුත්මිත්රද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 78 ; තසම. 18
අරද්යාබි නිතසද්යාලේලද්යාසතයේ 'ඇලඩිනතග් පුදුම 
පහන' කකෘතිය ඇසුතරනි 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (178833 NL)
ISBN  978-955-1470-33-3

රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා
තකතසලේ යද්යානය / සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ .- 
නතග්තගද්යාඩ : ෆසලපැටතෆකෝම තෆකෝ ඕලේටරතනට
කලේචර, 2010 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 25
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (173832 NL)
ISBN  978-955-1470-24-1

රිතබත්ලිකද්යා, ප්රසනති
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ට්ටිකරි කන්ථද්යා : තපර පද්යාසලේ අවධිතයේ සට පහ 
වසර දකවද්යා සඟිතතනට/ප්රසනති රිතබත්ලිකද්යා .-
මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009 .-
පි. 36 : චිත්ර ; තසම 25
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (176104 NL)
ISBN  978-955-1468-33-0 (393144 NA)

රසිංගනී, ඩබත්ලිවේ. බී. එසස.
ට්ටිසිං ට්ටිසිං තලේනද්යා / ඩබත්ලිවේ. බී. එසස. රසිංගනී.-
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2011?].- 
පි. 5 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 85.00 (166794 NL)
ISBN  978-955-53482-3-2 (387957 NA)

රසිංගනී, ඩබත්ලිවේ. බී. එසස. 
හද්යා පපැසිංචයි මුව පපැසිංචයි / ඩබත්ලිවේ. බී. එසස. 
රසිංගනී.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2011?].- 
පි. 7 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 85.00 (166793 NL)
ISBN  978-955-53482-2-5 (387956 NA)

ලසනතද්යා, චනස 
චණේඩි / චනස ලසනතද්යා.- නතග්තගද්යාඩ : 
ඒ. ඒ. එසස. ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?].- 
පි. [6] : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (172745 NL)
ISBN  978-955-0981-04-5

ලසනතද්යා, චනස 
තහද්යාඳ යද්යාළුතවකෝ / චනස ලසනතද්යා.- 
නතග්තගද්යාඩ : ඒ. ඒ. එසස. ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
[2012?].- පි. [6] : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (172746 NL)
ISBN  978-955-0981-03-8

ත්ලියනආරචචි, ඉනදි වනිතිමද්යා 
අතප යද්යාළු රිලද්යා පුසිංචද්යා සහ වඳුර පපැසිංචද්යාතග් 
අලුත යද්යාළුවද්යා / ඉනදි වනිතිමද්යා ත්ලියනආරචචි.-
පනනිපිට්ටිය : දිනක ගපැෆික තනටවරක (පුද.) 
සමද්යාගම (මුද්රණය), [2011?].-
පි. [18] : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166673 NL)

(387763 NA)

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ 
අහිත්මි රන පිහද්යාටුව / කමලේ ශ ත්ලියනතග් .-
මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?] .- 
පි. 8 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (177776 NL)
ISBN  978-955-0938-06-3 (393611 NA)

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ 

ගමරද්යාල සලේ ගත හපැට්ටි / කමලේ ශ ත්ලියනතග් .-
මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?] .- 
පි. 7 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (177777 NL)
ISBN  978-955-0938-10-0 (393612 NA)

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ 
තද්යාතතද්යාතග් නිධද්යානය / කමලේ ශ ත්ලියනතග් .-
මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?] .- 
පි. 8 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (177778 NL)
ISBN  978-955-0938-09-4 (393613 NA)

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ 
නවණකකද්යාර සුදු හද්යාවද්යා /කමලේ ශ ත්ලියනතග් .-
මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?] .- 
පි. 8 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (177779 NL)
ISBN  978-955-0938-08-7 (393614 NA)

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ 
තයකෝධයද්යා පපැරද වූ පුසිංචි ත්මිනිසද්යා / කමලේ ශ 
ත්ලියනතග් .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 11 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (177780 NL)
ISBN  978-955-8211-98-4 (393615 NA)

ත්ලියනතග්, නවීනද්ර එසස. 
කපැලසෑ ගතම මඟුලේ තගදර / නවීනද්ර එසස. 
ත්ලියනතග්.- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (171996 NL)
ISBN  978-955-0167-41-8

ත්ලියනතග්, ශමතී 
නහය මතග් පපැනලද්යා ගියද්යා / ශමතී ත්ලියනතග් .-
තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 30
සූකරි කනද ජද්යාතික රූපවද්යාහිනිතයේ විකද්යාශනය
වූ කන්ථද්යාසිංග මද්යාලද්යාතවේ තකද්යාටසක.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (178036 NL)
ISBN  978-955-661-541-8 (393752 NA)

වරෂවිතද්යාන, නිලකනද්යා දිසවරී
නිවිති වපැතලේ නගරයක / නිලකකද්යා දිසවරී 
වරෂවිතද්යාන.- පිළියනදල : කරතකෘ, 2011.-
පි. [8] : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (165749 NL)
ISBN  978-955-53738-0-7

වද්යාසනද්යා, ජී. අචිනි දිවදද්යාසිංජල 
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මවේ පිය තසතනහස / ජී. අචිනි දිවදද්යාසිංජල 
වද්යාසනද්යා.- තහද්යාරණ : ස. ආර. ප්රිනට හවුසස  
(මුද්රණය), [2011?].- පි. 08 ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164898 NL)

(386678 NA)

වපැත්ලිකනනතග්, පියදද්යාස 
තගද්යාර මද්යාමද්යා කරපු වපැඩක / පියදද්යාස 
වපැත්ලිකනනතග්.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2011.- පි. 16 ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165279 NL)
ISBN  978-955-30-3354-3 (386826 NA)

වපැත්ලිගමතග්, නතවකෝදදද්යා
බුරසු තකද්යාණේඩ මනතරකද්යාරි / නතවකෝදදද්යා 
වපැත්ලිගමතග් .- තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම 24
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176307 NL)
ISBN  978-955-652-956-1 (393191 NA)

වපැත්ලිගමතග්, නතවකෝදදද්යා
මනතතර බතලේ / නතවකෝදදද්යා වපැත්ලිගමතග් .- 
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012 .- පි. [16] : චිත්ර ; තසම 25
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (176308 NL)
ISBN  978-955-652-955-5 (393192 NA)

විකමතග්, චත්මිල හසුන
කඹුලේරද්යාලතග දත තදද්යාසසතර / චත්මිල හසුන
විකමතග්.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.-පි. 16 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (171275 NL)
ISBN  978-955-30-2234-9 (390595 NA)

විකමතිලක, නිශද්යානත
සුළසිං කුමද්යාරයද්යා සහ මත්ලිති / නිශද්යානත 
විකමතිලක.- ගතණේමුලේල : නිශද්යානත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].- පි. 7 : චිත්ර ; 
තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (165218 NL)

(386769 NA)

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය
කපැකලේතලේ රජේජුරතවකෝ / නවනපැත්ලිතය 
විතජේතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2011 .- 
පි. 48 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173503 NL)

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය
සරිසඟෙතබකෝ රජතුමද්යා / නවනපැත්ලිතය 
විතජේතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2011 .- 
පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (173502 NL)

විතජේබණේඩද්යාර, මලේත්ලිකද්යා 
රතු කූඹියද්යා / මලේත්ලිකද්යා විතජේබණේඩද්යාර.- 

තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 25.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (166053 NL)
ISBN  978-955-30-3364-2 (387289 NA)

විතජේසසිංහ, ඩ. තඩද්යාත්මින ඩිලේෂද්යාන
තද්යාරක / ඩ. තඩද්යාත්මින ඩිලේෂද්යාන විතජේසසිංහ.- 
පද්යාදුකක : මද්යාතිකමද්යාතද්යා උපද්යාසකද්යාරද්යාම දද්යායක 
සත්මිතිය, 2011.- පි. 4 : චිත්ර ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165743 NL)
ISBN  978-955-53754-0-0

විතජේසූරිය, සරත
අපි එළවළු කන ළමයි / සරත විතජේසූරිය.- 
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012.- පි. 32 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169574 NL)
ISBN  978-955-652-682-3 (389037 NA)

විතජේසූරිය, සරත
අතප තගදර / සරත විතජේසූරිය.- තකද්යාළඹ : 
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012.- 
පි. 20 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169148 NL)
ISBN  978-955-652-601-1 (388961 NA)

විතජේසූරිය, සරත
ත්මිහිරිතග් තලකෝකය / සරත විතජේසූරිය.-
තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2011.-පි. 72 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (166161 NL)
ISBN  978-955-652-600-4 (387351 NA)

විතජේසූරිය, සරත 
සයයි බූලයි / සරත විතජේසූරිය .- තකද්යාළඹ : 
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012 .- පි. 20 : 
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (178067 NL)
ISBN  978-955-652-691-6 (393816 NA)

විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව 
ඉඳිකටු පපැසිංචද්යා රජතවයි / ඉනදික සසිංජීව 
විතද්යාන.- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 27 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (166659 NL)
ISBN  978-955-1229-16-0 (387741 NA)

විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව 
කුරලු සමගිය / ඉනදික සසිංජීව විතද්යාන.- 
බුලතසසිංහල : ගුරතගදර ගනන්ථ තකනද්රය, 
2011.- පි. 16 ; චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (164901 NL)
ISBN  978-955-0167-25-8 (386681 NA)

විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව 
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බිනදු / ඉනදික සසිංජීව විතද්යාන.- බුලතසසිංහල :
ගුර තගදර ගනන්ථ තකනද්රය, 2011.- 
පි. 7 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (171993 NL)
ISBN  978-955-0167-16-6

විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව 
ම පපැසිංචයි බළලේ හද්යාත්මියි / ඉනදික සසිංජීව 
විතද්යාන.- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ගනන්ථ 
තකනද්රය, [2012?].- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (171997 NL)
ISBN  978-955-0167-38-8

වීරරතන, දිලේහද්යානි 
පුසිංචි මලේ සූට්ටිකකී / දිලේහද්යානි වීරරතන .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 16 : 
චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (178854 NL)
ISBN  978-955-30-3802-9 (394239 NA)

වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී 
නරිහද්යාත්මියි ඉබිහද්යාත්මියි / චනද්රද්යා පදත්මිණී 
වීරසසිංහ.-[තපැ. තනද්යා.] : පුබුදු මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ 
සහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 16 : චිත්ර ; 
තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172254 NL)
ISBN  978-955-54009-0-9 (391357 NA)

වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී 
තකද්යාරවකතකකෝ තකද්යාරවකතකකෝ / චනද්රද්යා 
පදත්මිණී වීරසසිංහ .- [ඇමරිකද්යා එකසත 
ජනපදය] : පුබුදු ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. [8] : චිත්ර ; තසම 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (176309 NL)
ISBN  978-955-570-716-9 (393193 NA)

වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී 
බකමූණු පපැසිංචද්යා / චනද්රද්යා පදත්මිණී වීරසසිංහ.-
[තපැ. තනද්යා.] : පුබුදු මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ සහ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172251 NL)
ISBN  978-955-54009-3-0 (391354 NA)

තවතතසසිංහ, කුසලද්යා 
තකද්යාමබු මද්යාමද්යා / කුසලද්යා තවතතසසිංහ .- 
තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 18
කබපැ-තබකෝක:  ර. 195.00 (176044 NL)
ISBN  978-955-1741-93-8 (393051 NA)

තවතතසසිංහ, කුසලද්යා

මමත එනනම / කුසලද්යා තවතතසසිංහ.- 
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011.- 
 පි. [20] : චිත්ර ; තසම 24.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 185.00 (166860 NL)
ISBN  978-955-51859-9-8 (388079 NA)

තවතතසසිංහ, සබිලේ 
අවේවයි වපැසසසයි නරියතග මඟුලයි / සබිලේ 
තවතතසසිංහ.- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012.-
පි. [16] : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 185.00 (167352 NL)
ISBN  978-955-53826-7-0 (388075 NA)

තවතතසසිංහ, සබිලේ
කරිහද්යාත්මි / සබිලේ තවතතසසිංහ.- නතග්තගද්යාඩ : 
ආදිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. [28] : චිත්ර ; තසම 27.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (169872 NL)
ISBN  978-955-54141-2-8 (389318 NA)

තවතතසසිංහ, සබිලේ 
තතද්යාවිලේ තගදර / සබිලේ තවතතසසිංහ .- 
නතග්තගද්යාඩ : ආදිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. [10] : චිත්ර ; තසම 24
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (176041 NL)
ISBN  978-955-4574-03-8 (393048 NA)

තවතතසසිංහ, සබිලේ
පළිඟු / සබිලේ තවතතසසිංහ.- නතග්තගද්යාඩ : 
ආදිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. [46] : චිත්ර ; තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (169502 NL)
ISBN  978-955-54141-1-1 (389027 NA)

තවතතසසිංහ, සබිලේ
ලසසසන ගවුම / සබිලේ තවතතසසිංහ .- 
නතග්තගද්යාඩ : ආදිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. [18] : චිත්ර ; තසම 24
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (176042 NL)
ISBN  978-955-4574-04-5 (393049 NA)

තවතතසසිංහ, සබිලේ
සුත්මිතුර නග රක / සබිලේ තවතතසසිංහ.- 
නතග්තගද්යාඩ : ආදිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. [20] : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169874 NL)
ISBN  978-955-53826-9-4 (389320 NA)

සතරසසිංහ, ඒ. තීකෂණද්යා සසිංදීපනී 
උපනදින තසෑග්ග / ඒ. තීකෂණද්යා සසිංදීපනී 
සතරසසිංහ.- පනනිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2011.-
පි. 10 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (165746 NL)
ISBN  978-955-53766-0-0

සතරසසිංහ, කවීන කද්යාවිනද 
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පනසය පනසස ජද්යාතක තපද්යාත ඇසුරින හරවත 
රසවත ජද්යාතක කතද්යා / කවීන කද්යාවිනද 
සතරසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 
2012 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00        (174387 NL)
ISBN  978-955-1089-80-1

සමරතකකෝන, චනදන බණේඩද්යාර
කුකුළුහද්යාත්මිතග් අපූර උපද්යාය / චනදන 
බණේඩද්යාර සමරතකකෝන.- තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ්
ශ ලසිංකද්යා, 2011.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166816 NL)
ISBN  978-955-1520-66-3 (387995 NA)

සමරතකකෝන, චනදන බණේඩද්යාර
රස බලනන තමනන තපැනක / චනදන 
බණේඩද්යාර සමරතකකෝන.- තකද්යාළඹ : රූම  ටු රීන්ඩ්
ශ ලසිංකද්යා, 2011.- පි. 12 : චිත්ර ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166822 NL)
ISBN  978-955-1520-68-7 (388010 NA)

සමරදිවද්යාකර, යමුණද්යා
අපපචචිට පිසිං පිණස / යමුණද්යා සමරදිවද්යාකර .-
මද්යාතතලේ : කරතකෘ, 2012 .- පි. 48 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (175504 NL)
ISBN  978-955-54346-0-7 (392239 NA)

සමරනද්යායක, ඇනටන ප්රසද්යාද
සලේතවසසටර සහ ටුවිට්ටි / ඇනටන ප්රසද්යාද 
සමරනද්යායක .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 86 : චිත්ර ;තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (177855 NL)
ISBN  978-955-660-472-6 (393721 NA)

සරතචනද්ර, ඩබත්ලිවේ. ඒ. 
ඉනදීය ළමද්යා කතද්යා / ඩබත්ලිවේ. ඒ. සරතචනද්ර.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. 72 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (165008 NL)
ISBN  978-955-30-3128-0 (386702 NA)

සයඹලද්යාපිට්ටිය, මතනකෝජේ
කවට අනදතර / මතනකෝජේ සයඹලද්යාපිට්ටිය .- 
දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 51 : චිත්ර ; තසම. 27
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177862 NL)
ISBN  978-955-660-339-2 (393728 NA)

සයඹලද්යාපිට්ටිය, මතනකෝජේ
මහදපැනමුතතයි තගකෝලතයද්යා තරද්යාතතයි / 
මතනකෝජේ සයඹලද්යාපිට්ටිය .- දනතකද්යාටුව : 
මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-පි. 51 :චිත්ර ; 
තසම. 27
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177860 NL)
ISBN  978-955-660-340-8 (393726 NA)

සරිවරධන, තදනගම
ගතම තරකෝගීනට කරණද්යාව දපැක වූ දරවද්යා / 
තදනගම සරිවරධන.- තකද්යාළඹ : එකසත 
ප්රවකෘතති පත්ර සමද්යාගම, [2012?].-
පි. 4 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (172825 NL)
ISBN  978-955-9034-74-2 (391633 NA)

සරිවරධන, තදනගම 
තදමළ ශිෂදයනතග් ආරකෂකයද්යා / තදනගම 
සරිවරධන.- තකද්යාළඹ : සමද්යාසහිත එකසත 
ප්රවකෘතති පත්ර සමද්යාගම, [2012?].- 
පි. 4 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (172826 NL)
ISBN  978-955-9034-72-8 (391634 NA)

සරිවරධන, තදනගම
නසිංගිට තබකෝනිකතකක / තදනගම 
සරිවරධන.- තකද්යාළඹ : එකසත ප්රවකෘතති පත්ර 
සමද්යාගම, [2012?].- පි. 4 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (172824 NL)
ISBN  978-955-9034-73-5 (391632 NA)

සලේවද්යා, කමලද්යා 
මහතසන රජේජුරතවකෝ / කමලද්යා සලේවද්යා.- 
[තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. [20] : චිත්ර ; තසම 20.- (අතප අතීතය 
ගපැන කයවමු ; අසිංක 06)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (172784 NL)
ISBN  978-955-0335-93-0 (391576 NA)

සුමනපද්යාල, තබතතමතගදර 
අකීකර යද්යාළුතවකෝ / තබතතමතගදර 
සුමනපද්යාල.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. [7] : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (171131 NL)
ISBN  978-955-661-323-0 (390530 NA)

සුමනපද්යාල, තබතතමතගදර 
රතතරසිං උකුසසසද්යා / තබතතමතගදර 
සුමනපද්යාල.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
[2012?].-පි. [7] : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (171144 NL)
ISBN  978-955-661-322-3 (390531 NA)



සුරවීර, ඒ. වී. 
සුරතලේ සනද්යා සලද්යා / ඒ. වී. සුරවීර .- 
දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (177861 NL)
ISBN  978-955-660-662-1 (393727 NA)

සූරියආරචචි, ජද්යානකී 
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අද නම හරි නරක දවසක / ජද්යානකී 
සූරියආරචචි .- පනනිපිට්ටිය : ට්ටිකරි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176039 NL)
ISBN  978-955-682-022-5 (393046 NA)

සූරියආරචචි, ජද්යානකී 
අපපිචචද්යා /ජද්යානකී සූරියආරචචි.- පනනිපිට්ටිය :
ට්ටිකරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 20 : චිත්ර ; 
තසම 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176035 NL)
ISBN  978-955-682-017-1 (393042 NA)

සූරියආරචචි, ජද්යානකී 
කද්යාතගද ඒ කට? / ජද්යානකී සූරියආරචචි .-
පනනිපිට්ටිය : ට්ටිකරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176031 NL)
ISBN  978-955-682-023-2 (393038 NA)

සූරියආරචචි, ජද්යානකී 
පපැසසතුඩු යද්යානද්යාව / ජද්යානකී සූරියආරචචි .-
පනනිපිට්ටිය : ට්ටිකරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 40 : චිත්ර ; තසම 29
කබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (176046 NL)
ISBN  978-955-682-003-4 (393653 NA)

සූරියආරචචි, ජද්යානකී 
මටත ඉනනවද්යා නසිංගි බතබක / ජද්යානකී 
සූරියආරචචි.- පනනිපිට්ටිය : ට්ටිකරි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 27.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (166861 NL)
ISBN  978-955-682-016-4 (388080 NA)

සූරියආරචචි, ජද්යානකී 
මලේම / ජද්යානකී සූරියආරචචි .- පනනිපිට්ටිය : 
ට්ටිකරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; 
තසම 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176036 NL)
ISBN  978-955-682-019-5 (393043 NA)

සූරියආරචචි, ජද්යානකී
තලද්යාකුවුණද්යාම මසිං / ජද්යානකී සූරියආරචචි.-
පනනිපිට්ටිය : ට්ටිකරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 20 : චිත්ර ; තසම 29.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (165283 NL)
ISBN  978-955-682-018-8 (386830 NA)

සූරියආරචචි, ජද්යානකී
වලද්යාකුතළන ඇවිත / ජද්යානකී සූරියආරචචි.-
පනනිපිට්ටිය : ට්ටිකරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 16 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (171347 NL)
ISBN  978-955-1090-80-7 (398813 NA)

සූරියආරචචි, ජද්යානකී 

සටු කුමද්යාරතයකෝ තුනතදනද්යා / ජද්යානකී 
සූරියආරචචි .- පනනිපිට්ටිය : ට්ටිකරි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 30
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176032 NL)
ISBN  978-955-1090-79-1 (393039 NA)

සූරියපතපරම, හියුත්මි දිලේමද්යානි
චමරිතග් මලේ වතත / හියුත්මි දිලේමද්යානි 
සූරියපතපරම.- පනනිපිට්ටිය : කරතකෘ, 2011.-
පි. 4 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (165753 NL)
ISBN  978-955-53752-0-7

තහටට්ටිආරචචි, සමරවීර
පුසිංචි හිතක අසරිය / සමරවීර තහටට්ටිආරචචි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.-
පි. 55 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (165031 NL)
ISBN  978-955-30-3301-7 (386725 NA)

ළමයද්යා / සසිංසසකරණය සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ.- 
නතග්තගද්යාඩ : ළමද්යා සසිංවරධන හද්යා කද්යානතද්යා 
කටයුතු අමද්යාතදද්යාසිංශය, [2011?].- 
පි. 20 : චිත්ර ; තසම 18.- (2012 දපැයට කරළ 
ප්රකද්යාශන ; අසිංක 2)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166501 NL)
ISBN  978-955-0249-09-1 (387712 NA)

891.484 – රශනකා 

අරනගලේල, ටී. බී. 
සසිංහල රචනද්යා : 8 තශසණය / ටී. බී. 
අරනගලේල .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 108 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177856 NL)
ISBN  978-955-660-585-3 (393722 NA)

කද්යාරියවසම, ධරම ශ 
සසිංහල රචනද්යා සසිංගහය : සද්යාමද්යානද තපළ / 
ධරම ශ කද්යාරියවසම .- මහරගම : මද්යාධදද්යා 
මද්යාධද නිවහන, 2012 .- පි. 95 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 190.00 (178047 NL)
ISBN  978-955-1725-18-1 (393786 NA)

891.487 – හකාසද හකා උපහකාස 

චනද්රසරි, එන්ඩ්වන්ඩ් 
සනද්යාසයුර : සද්යාර සනද්යා සසිංගහය / එන්ඩ්වන්ඩ් 
චනද්රසරි.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 192 : චිත්ර ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (172567 NL)
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ISBN  978-955-671-588-0 (391459 NA)

දිසද්යානද්යායක, නිමලේ 
හිනද්යා තවත හිනද්යා / නිමලේ දිසද්යානද්යායක.- 
කළුගමුව : එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 112 ; තසම 21.-(හිනද්යාතවනන කයවනන ;
අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (169484 NL)
ISBN  978-955-0357-23-9 (389007 NA)

891.7 – රුසයන් සකාන්හිස්තදය
891.72 – නකාටද 

තගද්යාතගද්යාලේ, නිතකද්යාලද්යායි වපැසත්ලිතයවින්ඩ්
සකුර යුදතද / නිතකද්යාලද්යායි වපැසත්ලිතයවින්ඩ් 
තගද්යාතගද්යාලේ ; පරිවරතනය ආරියරතන විතද්යාන 
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- 
පි. 56 ; තසම. 22
'ද මපැතරජේ' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177729 NL)
ISBN  978-955-30-3588-2 (393532 NA)

තචතකද්යාවේ, ඇනටන
නද්යාටද තුනක / ඇනටන තචතකද්යාවේ ; 
පරිවරතනය ආරියරතන විතද්යාන විසනි.-
රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. xiii,139 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170476 NL)
ISBN  978-955-591-226-6 (389795 NA)

 
891.73 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා

තගකෝරක, මකසම 
මකසම තගකෝරක : තතකෝරද්යාගත තකට්ටිකතද්යා / 
මකසම තගකෝරක ; අනවද්යාදය දපැදිගම වී 
රදරිගු විසනි .- තකද්යාළඹ : ප්රගති ප්රකද්යාශන 
නිවස, 2012 .- පි. 264 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (174227 NL)
ISBN  978-955-1979-30-0

තචතකද්යාවේ, ඇනටන 
මූසල කතද්යාවක / ඇනටන තචතකද්යාවේ ; 
පරිවරතනය එම. සරිතසසන විසනි.- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 103 ; තසම 22.
A dull story නම කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165592 NL)
ISBN  978-955-30-2267-7

තටකෝලේසසතටකෝයි, ත්ලිතයකෝ 
විරත රත / ත්ලිතයකෝ තටකෝලේසසතටකෝයි ; 
පරිවරතනය මතහසනද්ර තසසනද්යානද්යායක විසනි.- 
නපැවත මුද්රණය.- තදහිවල : ශතදවී 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. [viii],112 ; 
තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1965.
Father sergius කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (171424 NL)
ISBN  978-955-9419-32-7 (391060 NA)

සමභද්යාවනීය රසයන සද්යාහිතදය : රසයන 
තකට්ටිකතද්යා / අනවද්යාදය පදම හරෂ 
කුරණතග්.- 4 වන සසිංසසකරණය.- රද්යාජගිරිය : 
කුරලු තපද්යාත, ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 205 ; තසම 22.
1 වන මුද්රණය 1963.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (164707 NL)
ISBN  978-955-591-230-3 (386491 NA)

සමභද්යාවනීය රසයන සද්යාහිතදය : රසයන 
තකට්ටි කන්ථද්යා/අනවද්යාදය පදම හරෂ කුරණතග් .-
තකද්යාළඹ : ප්රගති ප්රකද්යාශන නිවස, 2011 .- 
පි. 360 : චිත්ර ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (174221 NL)
ISBN  978-955-1319-25-0

තසකෝවියට රසයන තකට්ටිකතද්යා කලඹ 1 / 
පරිවරතනය දපැදිගම වී. රදරිගු .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 336 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (177509 NL)
ISBN  978-955-30-3544-8 (393488 NA)

891.73 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා 

කරතලනතකද්යා, වි.
අඳ වද්යාදකයද්යා / වි. කරතලනතකකෝ ; අනවද්යාදය 
දපැදිගම වී රදරිගු විසනි .- තකද්යාළඹ : ප්රගති 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 240 ; තසම. 17
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174226 NL)
ISBN  978-955-1979-29-4

තුරතගනිවේ, ඉවද්යාන 
ප්රන්ථම තප්රේමතයේ සසවපනය /ඉවද්යාන තුරතගනිවේ ;
පරිවරතනය ජ. අ. ආරියරතන විසනි.- 
මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 110 ; තසම 22.
First love කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (166044 NL)
ISBN  978-955-0171-61-3 (387307 NA)
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තතද්යාලේසසතතකෝයි, ත්ලිතයකෝ
විරද්යාග සසිංගද්යාම / ත්ලිතයකෝ තතද්යාලේසසතතකෝයි ; 
පරිවරතනය ඩබත්ලිවේ. ඒ. අතබසසිංහ.- ගමපහ :
ත්මිනසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 104 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (168809 NL)
ISBN  978-955-0701-02-5 (388727 NA)

තදද්යාසසතතද්යාවිසසක, පියතතකෝර
අපරද්යාධය සහ දඬුවම / පියතතකෝර 
තදද්යාසසතතද්යාවිසසක ; පරිවරතනය රද්යාණ 
තසසනද්යාරතන රද්යාජපකෂ විසනි .- තකද්යාළඹ : 
විතජේසූරිය ගනන්ථ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 655 ; තසම 22
Crime and punishment කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 820.00 (176298 NL)
ISBN  978-955-652-941-8 (393181 NA)

තදද්යාසසතතයවිසසක, ෆසතයකෝදර 
දිවද්යා රැය / ෆසතයකෝදර තදද්යාසසතතයවිසසක ; 
පරිවරතනය දපැදිගම වී රදරිගු විසනි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. xiv,364 ; තසම 21.
White night's කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (169655 NL)
ISBN  978-955-30-3181-5 (389143 NA)

තනකෝතසද්යාවේ, නිතකද්යාලද්යායි 
තතකෝලේයද්යා සහ යහළුවනතග් හපනකම / 
නිතකද්යාලද්යායි තනකෝතසද්යාවේ ; අනවද්යාදය දපැදිගම වී.
රදරිගු  සහ ආරියරතන විතද්යාන විසනි.- 
රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. 145 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170258 NL)
ISBN  978-955-591-222-8 (389801 NA)

පතලතවද්යායි, බරිසස 
සපැබසෑ ත්මිනිතසකුතග් කතද්යාවක / බරිසස 
පතලතවද්යායි ; අනවද්යාදය දපැදිගම වී. රදරිගු 
විසනි .- තකද්යාළඹ :සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 375 ; තසම. 22
'A story of a real man' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (174214 NL)
ISBN  978-955-676-454-3

තප්රද්යාතකද්යාපිවද්යා, තසකෝපියද්යා 
ත්මිතුර වලද්යාකුළ / තසකෝපියද්යා තප්රද්යාතකද්යාපිවද්යා ; 
පරිවරතනය වසනතද්යා පදත්මිණී විසනි .- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය,
2012 .- පි. 189 : චිත්ර ; තසම. 22
'Raggity and the cloud' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (175497 NL)

ISBN  978-955-652-933-3 (392411 NA)

බුලේගද්යා තකද්යාවේ, ත්මිකද්යාතයලේ 
බලේතලකුතග් හදවත / ත්මිකද්යාතයලේ 
බුලේගද්යාතකද්යාවේ ; පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී 
වියනතගද්යාඩ විසනි.- 3 වන මුද්රණය.- 
නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 194 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1996.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174321 NL)
ISBN  978-955-681-066-0 (392225 NA)

මද්යා'තකද්යාවේ, තජකෝරජේ 
තප්රේමතයේ උරමය / තජකෝරජේ මද්යා'තකද්යාවේ  
පරිවරතනය පදමද්යා ගුණතසසකර විසනි .- 
නතග්තගද්යාඩ : සුතනර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 103 ; තසම 21
The bequest කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (176080 NL)
ISBN  978-955-0079-17-9 (393087 NA)

891.73 – ප්රබන්ධ. ලයකාවුන් නවකස්තකා 

තතද්යාලේසසතතකෝයි, ඇතලකතසසයි 
නිකීතද්යාතග් ළමද්යා කද්යාලය / ඇලේකතසසයි 
තතද්යාලේසසතතකෝයි ; අනවද්යාදය දපැදිගම වී. රද්රිගු.-
පනනිපිට්ටිය : ඉසවර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 133 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (165172 NL)
ISBN  978-955-0078-13-4 (386784 NA)

ළ 891.73 – ළමකා ප්රබන්ධ 

අකීම, වයි.
කමමපැත්ලියට ත්ලියමනක / වයි. අකීම ; 
අනවද්යාදය ගුණතසසන විතද්යාන විසනි .- 
රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
[2012?] .- පි. 8 ; තසම. 27
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (178095 NL)
ISBN  978-955-591-097-2 (393844 NA)

උසතචද්යාෆස, ඒ. ඒ. 
ම පපැණ කසෑ වලසස රද්යාළට දත කපැකකුම 
හපැදිලද්යා / ඒ. ඒ. උසතචද්යාෆස ; අනවද්යාදය රනජන 
තදවත්මිතත තසසනද්යාසසිංහ.- රද්යාජගිරිය : කුරලු 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].- 
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 130.00 (164593 NL)
ISBN  978-955-591-151-7 (386487 NA)
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ඔසසතතර, ග්රිතගකෝරි
නිවුනන හපනන / ග්රිතගකෝරි ඔසසතතර ; 
පරිවරතනය එච. ජයරතන විසනි .- 
රද්යාජගිරිය :කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
[2012?] .- පි. [16] : චිත්ර ; තසම 28              
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (176310 NL)
ISBN  978-955-591-264-8 (393194 NA)

චුතකද්යාවිසසක, කරතනයි
කද්යාටත පද්යාඩමක සහ වන තපද්යාවේචනතග් 
සහින / කරතනයි චුතකද්යාවිසසක ; අනවද්යාදය 
ආනනද අතබතසසකර සහ දපැදිගම වී. රදරිගු 
විසනි.-රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?].- පි. 16 : චිත්ර ; 
තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (169877 NL)
ISBN  978-955-591-242-6 (389324 NA)

තටකෝලේසසතටකෝයි, ඒ. එන.
නරිහද්යාත්මිට තහද්යාඳ පද්යාඩමක / ඒ. එන. 
තටකෝලේසසතටකෝයි ; අනවද්යාදය සරත 
තකකෝදද්යාතගද්යාඩ විසනි.- රද්යාජගිරිය : කුරලු 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?] .- පි. 7 : චිත්ර ; 
තසම. 27.
'The fox and the thrush' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (178096 NL)
ISBN  978-955-591-247-1 (393848 NA)

තනද්යාතසද්යාවේ, නිතකද්යාලද්යායි 
දපැතතද්යා හඳට යයි / නිතකද්යාලද්යායි තනද්යාතසද්යාවේ ; 
අනවද්යාදය ඩ. බී. කුරපපු විසනි .- 2 වන 
මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 79 : චිත්ර ; 
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2004.
'Dunno on the moon' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (178069 NL)
ISBN  978-955-591-116-0 (393818 NA)

රතු කරමලද්යා / අනවද්යාදය දපැදිගම වී. රදරිගු .- 
රද්යාජගිරිය :කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 29
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (175501 NL)
ISBN  978-955-59-260-0 (392416 NA)

සතතුවතතත යතුර කපැරැලේල නපැතිතවලද්යා / 
අනවද්යාදය ගුණතසසන විතද්යාන .- රද්යාජගිරිය : 
කුරලු තපද්යාත, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 28
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (175500 NL)
ISBN  978-955-591-250-1 (392415 NA)

සුතකද්යාමනසසක, වද්යාසත්ලි
සසිංදු කයන පියද්යාපත / වද්යාසත්ලි සුතකද්යාමනසසක ; 
පරිවරතනය තක. ල්පී. නිහද්යාලේනනද විසනි.- 

රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
[2012?].- පි. [16] : චිත්ර ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (167156 NL)
ISBN  978-955-591-148-7

891.79 – යුකලරන් සකාන්හිස්තදය 
891.793 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා 

යුකතරනියන තකට්ටිකතද්යා / පරිවරතනය නිමලේ ඒ.
රණතුසිංග.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. viii,168 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173347 NL)
ISBN  978-955-30-3248-5 (392139 NA)

891.9 – ලබයෝලේටික සහ ලවනත් ඉන්දු යුලරයෝපීය 
        සකාන්හිස්තදය

891.991 – ඇලේලබනියකානු සකාන්හිස්තදය
891.9913 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

කදද්යාතර, ඉසසමයිලේ
බිඳවපැටුණු වසනතය / ඉසසමයිලේ කදද්යාතර ; 
පරිවරතනය ප්චූලද්යානනද සමරනද්යායක විසනි .-
තදහිවල : විදරශන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 241 ; තසම. 21
'Broken April' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (177443 NL)
ISBN  978-955-1559-84-2 (393275 NA)

892 – අප්රිකකා-ආසයකානු සකාන්හිස්තදය 
892.7 – අරකාබ සකාන්හිස්තදය 

ජිබරද්යාන, ඛලලේ
සහින / ඛලලේ ජිබරද්යාන ; පරිවරතනය සරිතද්යා 
රණතුසිංග විසනි.- ත්මිනවනතගද්යාඩ : පරිවරතක,
2010.- පි. 78 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (165068 NL)
ISBN  978-955-52409-0-1

892.73 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා 
892.736 – 1945-1999

මහසහ්ෆුසස, නජිබ
නද්යායකයද්යා මරපු දවස / නජිබ මහසහ්ෆුසස ; 
පරිවරතනය ප්චූලද්යානනද සමරනද්යායක විසනි .-
තගකෝනතපද්යාල හනදිය : සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. ix,102 ; තසම. 22
'The day of the leader was killed' කකෘතිතයේ
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පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (173995 NL)
ISBN  978-955-1558-28-4

894.8 - ද්රර්විණ්ඩ සකාන්හිස්තදය 
894.811 – ලදෙමළ සකාන්හිස්තදය 
894.8111 – පදෙද 

ජීවිතය හපැඩතවනන තිරකකුරලේ කයවනන : 
පළමු වන තකද්යාටස / පරිවරතනය වජිර 
ප්රභද්යාත විජයසසිංහ.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012.-පි. xiv,264 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 550.00 (174027 NL)
ISBN  978-955-30-3144-0 (392164 NA)

ජීවිතය හපැඩතවනන තිරකකුරලේ කයවනන : 
තදවන තපද්යාත : තදවන තකද්යාටස / 
පරිවරතනය වජිර ප්රභද්යාත විජයසසිංහ.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. xiv,296 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (172379 NL)
ISBN  978-955-30-3145-7 (391390 NA)

894.8113 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා 

කමද්යාලේ, දිකවපැලේතලේ
කඳුලක කතද්යාවක / දිකවපැලේතලේ කමද්යාලේ ; 
පරිවරතනය තහසමචනද්ර පතිරණ විසනි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 56 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171185 NL)
ISBN  978-955-30-3507-3 (390580 NA)

තජයකද්යානදන, ටී. 
තබකෝනිකකද්යා / ටී. තජයකද්යානදන ; 
පරිවරතනය එසස. ඒ. ස. එම. කරද්යාමන 
විසනි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- 
පි. 112 ; තසම 21.
තදවන වරවද්යාරද්යා නම තකට්ටිකතද්යා එකතුතවහි 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (165038 NL)
ISBN  978-955-30-2947-8 (386732 NA)

තසකෝමකද්යානදනතග්, පදමද්යා 
තදවියනතග් මලේ /පදමද්යා තසකෝමකද්යානදනතග් ;
පරිවරතනය උපද්යාත්ලි ලලද්යාරතන විසනි.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 64 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171174 NL)
ISBN  978-955-30-3508-0 (390569 NA)

894.8113 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

උදයනන, වවුනියූර ආර.
සඳ සසල / වවුනියූර ආර. උදයනන ; 
පරිවරතනය උපද්යාත්ලි ලලද්යාරතන විසනි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 128 ; තසම 21.
පනි නිලවු නවකතද්යාතවේ සසිංහල 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174047 NL)
ISBN  978-955-30-3485-4 (392184 NA)

ස්ක්රිෂසණමූරති, කලේක ආර. 
පද්යාරතිබන සහිනය/කලේක ආර. ස්ක්රිෂසණමූරති ;
පරිවරතනය තබද්යාබී ජී. තබද්යාතතජු විසනි .-
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 344 ; තසම. 22
'Dream of Parthiban' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (177832 NL)
ISBN  978-955-671-402-9 (393697 NA)

භද්යාරතී, තක. චිනනපප 
සනි / තක. චිනනපප භද්යාරතී ; පරිවරතනය 
උපද්යාත්ලි ලලද්යාරතන විසනි .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 296 ; තසම. 22
'Sakkari' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (177516 NL)
ISBN  978-955-30-3701-5 (393499 NA)

895 – නලැලගනන්හිර හකා අගේනිදිග ආසයකාතික 
          සකාන්හිස්තදය 
895.1 – චීන සකාන්හිස්තදය 
ළ 895.13 – ළමකා ප්රබන්ධ

රද්යාසසස පිළිමය සහ අයියද්යාතග් හපනකම : චීන 
ජනකතද්යා තදකක / අනවද්යාදය ඇසස. ජී. 
පුසිංචිතහසවද්යා .- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 30
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (176049 NL)
ISBN  978-955-591-259-4 (393056 NA)

895.6 – ජපන් සකාන්හිස්තදය 
895.61 – පදෙද 

බතෂකෝ 
ජපද්යානතයේ මහද්යා කවියද්යා වූ බතෂකෝතග් හයිකු 
කවි / බතෂකෝ ; පරිවරතනය විමලදද්යාස 
සමරසසිංහ විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010 .- පි. 100 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00 (173694 NL)
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ISBN  978-955-667-119-3

895.63 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා 

කවබතද්යා, යසුනරි 
නිදි කුමරියනතග් නිවහන /යසුනරි කවබතද්යා ;
පරිවරතනය ඉනදික ගුණවරධන විසනි .- 
තදහිවල : විදරශන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 106 ; තසම. 21
'House of sleeping beauties' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (177440 NL)
ISBN  978-955-1559-76-2 (393272 NA)

මුරකද්යාත්මි, හරක 
නිරවත කළුවර / හරක මුරකද්යාත්මි ; 
පරිවරතනය අතසකෝක නිසසසසිංක විසනි .- 
තහද්යාරණ : සමුද්ර තවතතසසිංහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 207 ; තසම. 22
After dark කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174450 NL)
ISBN  978-955-0600-11-2

ළ 895.63 – ළමකා ප්රබන්ධ

තරදි වියන මකුළුවද්යා සහ තවත ජපන කතනදර / 
පරිවරතනය කුමද්යාරි ගුණරතන.- තකද්යාළඹ : 
රතන තපද්යාත  ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 64 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (165631 NL)
ISBN  978-955-683-039-2 (387004 NA)

895.6344 – 1912-1945 

ටනිසක, ජුනිකතරකෝ
යතුර / ජුනිකතරකෝ ටනිසක ; පරිවරතනය 
ආර. එසස. කරණද්යාරතන විසනි .- තකද්යාළඹ :
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 120 ; 
තසම. 21
The key කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 230.00 (179034 NL)
ISBN  978-955-656-243-9 (394700 NA)

9 0 0   ඉතිහකාසය, භූලගයෝල ර්විදෙදකාව සහ
සහකායක ර්විෂයයන්

9 1 0    භුලගයෝල ර්විදෙදකා හකා ලදශකාටන   
            ර්විසසස්තර 
          
909 – ලලයෝක ඉතිහකාසය 

ඊරියගම, තිසසස 

ඉතිහද්යාසය : 10 තශසණය තකට්ටි සටහන / 
තිසසස ඊරියගම.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 64 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (169695 NL)
ISBN  978-955-29-0031-0 (389159 NA)

රණවීර, සරත 
තලකෝකතයේ සයලු රටවල තතද්යාරතුර / සරත 
රණවීර.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012.- පි. 720 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1200.00 (169699 NL)
ISBN  978-955-655-975-0 (389163 NA)

909.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ ඉතිහද්යාසය : අනමද්යාන ප්රශසන 
සහ ආදරශ පිළිතුර 2011.- මහරගම : සතර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 164 ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (168635 NL)

(388502 NA)

9 1 0    භුලගයෝල ර්විදෙදකා හකා ලදශකාටන 
            ර්විසසස්තර     

     
910.014 – ග්රකාම නකාම 

තපද්යාඩි බණේඩද්යා, යූ. ආර. 
ගම වටද්යා බපැඳුණු රස කතද්යා / යූ. ආර. තපද්යාඩි 
බණේඩද්යා .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 44 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (179116 NL)

(394789 NA)

910.02 – ලභපෞතික භූලගයෝල ර්විදෙදකාව 

බණේඩද්යාරනද්යායක, ජී. එම. 
තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව : තදශගුණය, පස 
සහ පරිසර පදධති / ජී. එම. 
බණේඩද්යාරනද්යායක.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 128 : රූපසටහන : තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (170289 NL)
ISBN  978-955-30-3381-9 (389875 NA)

910.4 – ශකාරිකකා සටහන්

කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර
ගිමන නිවන ගමන කතද්යා / කපිල කුමද්යාර 
කද්යාත්ලිසිංග .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2012 .- පි. 224 : චිත්ර ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178147 NL)
ISBN  978-955-1229-47-4 (393933 NA)
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රූපසසිංහ, එන්ඩ්වන්ඩ් 
ඇවිද ගිය දුර /එන්ඩ්වන්ඩ් රූපසසිංහ.-නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 192 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (172559 NL)
ISBN  978-955-671-553-8 (391451 NA)

910.452 – නලැව මූදුබත්වීම

තසසදර, නිමලේ 
ටයිටපැනික / නිමලේ තසසදර .- නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 116 : චිත්ර ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (177809 NL)
ISBN  978-955-671-639-9 (393674 NA)

910.7 – අධදකාපනය 

ඊරියගම, තිසසස 
භූතගකෝල විදදද්යාව : 9 තශසණය / තිසසස 
ඊරියගම.- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 112 : රූපසටහන ; 
තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (169701 NL)
ISBN  978-955-29-0025-9 (389165 NA)

කුමද්යාරගමතග්, තලනද්යාන්ඩ් 
තදශගුණ විදදද්යාව : උසසස තපළ භූතගකෝල 
විදදද්යාව / තලනද්යාන්ඩ් කුමද්යාරගමතග්.- 
තබද්යාරලපැසසගමුව : ස. ඇන. ස. මුද්රණද්යාලය
(මුද්රණය), 2012.- පි. 95 ; තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (170230 NL)
ISBN  978-955-50888-0-0? (389771 NA)

910.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

අදිකද්යාරි, ඒ. ඒ. එසස. 
අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තප. භූ තගකෝල විදදද්යාව : 
10 තශසණය ඉලකක ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය /
ඒ. ඒ. එසස. අදිකද්යාරි .- ගතණේමුලේල : උදය 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 96 ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (176313 NL)

ISBN  978-955-0992-05-9 (393209 NA)

කුමුදුනී, ඩබත්ලිවේ. එම. එසස.
භූතගකෝල විදදද්යාව : ඇම. ඩ. ගුණතසසන 
සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ 
ප්රශසතනකෝතතර / ඩබත්ලිවේ. එම. එසස. කුමුදුනී.- 
සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන, 2012.- පි. [viii],152 : සතියම ; 
තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171404 NL)
ISBN  978-955-21-1932-3 (390849 NA)

ප්රනද්යානදු, චිත්රද්යා
භූතගකෝල විදදද්යාව අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ 
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර /චිත්රද්යා ප්රනද්යානදු .-
තකද්යාළඹ :මද්යාසසටර ගයින්ඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 44 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (176342 NL)
ISBN  978-955-664-184-4 (393259 NA)

රද්යාජපකෂ, කුමුදුනී
 අ.තපද්යා.ස. (සද්යා.තපළ) භූතගකෝල විදදද්යාව : ප්රශසන

පත්ර හද්යා පිළිතුර / කුමුදුනී රද්යාජපකෂ.- 
තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 124 : රූපසටහන ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 160.00 (171506 NL)
ISBN  978-955-676-152-8

රද්යාජපකෂ, කුමුදුනී 
භූතගකෝල විදදද්යාව : 6 තශසණය / කුමුදුනී 
රද්යාජපකෂ.- තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. v,91 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169881 NL)
ISBN  978-955-1996-61-1 (389330 NA)

912 – සතියම 

තරද්යාෂද්යාන, තජරද්යාන්ඩ් 
භූතගකෝල විදදද්යාව සතියම 100 : 6 තශසණය සට
13 තශසණය (උසසස තපළ) දකවද්යා / තජරද්යාන්ඩ් 
තරද්යාෂද්යාන .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 136 ; චිත්ර ; 
තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (177858 NL)
ISBN  978-955-660-595-2 (393724NA)

915 – ආසයකාව 
915.2 – ජපකානය 

හසෑතගද්යාඩ, ලද්යාලේ
 සුපසන ජපන දිවි ගමන / ලද්යාලේ හසෑතගද්යාඩ.- 

[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,2012.-පි. 81 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(172185 NL)
ISBN  978-955-54103-1-1 (391317 NA)
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915.493 – ශ ලලංකකාව 

තචතකද්යාෆස ලසිංකද්යාවට එතරම සුවිතශසෂයි : 
තචතකද්යාෆසතග් ලසිංකද්යා ගමන හද්යා බපැඳුණු ත්ලිපි 
එකතුවක / සසිංසසකරණය ව. අ. සරත ලද්යාලේ 
කුමද්යාර.- තමද්යාරටුව : රසයද්යාව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. [vi],64 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 260.00 (170604 NL)
ISBN  978-955-0745-00-5

මරියගලේල, දද්යාසස 
උරමය තසද්යායද්යා යන ආනනදීයයන / 
දද්යාසස මරියගලේල.- [තකද්යාළඹ] : තජදෂසෂ්ඨ 
ආදී ආනනදීයයන, 2011.- 
පි. 220 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (164732 NL)
ISBN  978-955-53909-0-3 (386522 NA)

විජයවරධන, කුසුමසරි
තසද්යාඳුර සරිලක චද්යාරිකද්යා සටහන / කුසුමසරි
විජයවරධන.- තකද්යාළඹ : පහන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 168 : චිත්ර ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (163022 NL)
ISBN  978-955-667-138-4

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
සුනදර සසන්ථද්යාන තනද්යාතහද්යාත තදශීය සසිංචද්යාරක 
අතවපැල / නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග .- 
උඩුමුලේල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 114 : 
රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (173528 NL)
ISBN  978-955-8179-32-8

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර
තදවුනදර තුඩුතවන තපදුර තුඩුවට / ශද්යානත 
කුමද්යාර විතද්යාන .- ගමපහ : රතසර තපද්යාත, 
[2012?] .- පි. 191  රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (179121 NL)
ISBN  978-955-1660-73-4 (394794 NA)

918 – දෙකුණු ඇමරිකකාව 
918 – දෙකුණු ඇමරිකකාලව ශකාරිකකා සටහන් 

කුලතුසිංගආරචචි, සුගත ල්පී.
වනගත පද්යා ගමන : ඇතමසන වනතයේ දින 
860 ක /සුගත ල්පී. කුලතුසිංගආරචචි.-තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2011.- පි. 192 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (164761 NL)
ISBN  978-955-0256-051 (386550 NA)

ගසෑන, තන්ඩ්වින්ඩ් 
විසසත්මිත වන දහන : ඇතමසනය තුළ ගුපත 
රහසස තසවූ අති බිහිසුණු කතද්යානතර / තන්ඩ්වින්ඩ් 
ගසෑන ; පරිවරතනය ජී. ඒ. නද්යාත්ලිනී විසනි.- 
තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. 320 : චිත්ර ; තසම 22.
The lost city of z කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (164395 NL)
ISBN  978-955-656-204-0 (386229 NA)

9 2 0   ශරිස්තකාපදෙකාන

ද සලේවද්යා, බරට්ටි
මහද්යාචද්යාරය සරිලේ  තපද්යානනමතපරම / බරට්ටි ද 
සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 64 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 17.- (පද්යාසලේ
සසුන සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ චරිත කතද්යා)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (172844 NL)
ISBN  978-955-676-226-6 (391715 NA)

ද සලේවද්යා, බරට්ටි
තහලදිව මහද්යා ගතකතුවර මද්යාරට්ටින විකමසසිංහ
මහතද්යා / බරට්ටි ද සලේවද්යා.- තකද්යාළඹ : සුසර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 80 ; තසම 17.- 
(පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ චරිත කතද්යා)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (172847 NL)
ISBN  978-955-676-329-4 (391718 NA)

නනදද්යා පියසත්ලි, අයි. ල්පී. 
බනදුපහද්යාරය තහවත ඔරවල බනදු 
චරිතද්යාපදද්යානය / අයි. ල්පී. නනදද්යා පියසත්ලි .- 
වපැලේත්මිලේල හනදිය : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. x,68 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (172008 NL)
ISBN  978-955-99262-5-2

පත්ලිහපිට්ටිය, රසිංජිත අමරකීරති 
අරීතසන අහුබුදු අමර සපැමරම / රසිංජිත 
අමරකීරති පත්ලිහපිට්ටිය.- අසිංතගද්යාඩ : කුමුදු 
ආරට ප්රිනටසස (මුද්රණය), 2012.-
පි. 38 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 575.00 (172182 NL)

(391131 NA)

තපරමද්යාදුර, ලලද්යා
ඩ. එසස. තසසනද්යානද්යායක / ලලද්යා තපරමද්යාදුර.- 
තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 17.- (පද්යාසලේ සසුන 
සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ චරිත කතද්යා)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (172846 NL)
ISBN  978-955-676-277-8 (391717 NA)

තප රමද්යාදුර, ලලද්යා 
තහනරි සසටීලේ ඕලේ කට තුමද්යා / ලලද්යා 
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තපරමද්යාදුර.- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 48 ; තසම 17.- (පද්යාසලේ සසුන 
සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ චරිත කතද්යා)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (172849 NL)
ISBN  978-955-676-334-8 (391720 NA)

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ 
ආචද්යාරය ඊ. ඩබත්ලිවේ. අදිකද්යාරම මපැතිතුමද්යා / 
උණුවතුරබුබුතලේ මහිනද හිත්මි.- තකද්යාළඹ : 
සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 64 ; 
තසම 17.-   (පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ 
චරිත කතද්යා)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (172852 NL)
ISBN  978-955-676-206-8 (391723 NA)

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ 
ආනනද සමරතකකෝන මහතද්යා / 
උණුවතුරබුබුතලේ මහිනද හිත්මි.- තකද්යාළඹ : 
සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 48 ; 
තසම 17.- (පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ චරිත 
කතද්යා)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (172859 NL)
ISBN  978-955-676-219-8 (391730 NA)

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ 
තදවද්යානමපියතිසසස රජතුමද්යා / 
උණුවතුරබුබුතලේ මහිනද හිත්මි.- තකද්යාළඹ : 
සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 32 ; 
තසම 17.-   (පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ 
චරිත කතද්යා)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (172858 NL)
ISBN  978-955-676-218-1 (391729 NA)

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ 
බලසිංතගද්යාඩ ආනනද වමත්රිය හිත්මි / 
උණුවතුරබුබුතලේ මහිනද හිත්මි.- තකද්යාළඹ : 
සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 64 ; 
තසම 17.- (පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ චරිත 
කතද්යා)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (172854 NL)
ISBN  978-955-676-290-7 (391725 NA)

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ 
වපැත්ලිවිට ශ සරණසිංකර සසිංඝරද්යාජ හිත්මි / 
උණුවතුරබුබුතලේ මහිනද හිත්මි.- තකද්යාළඹ : 
සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 48 ; 
තසම 17.- (පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ චරිත
කතද්යා)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (172848 NL)
ISBN  978-955-676-209-9 (391719 NA)

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ 

විහද්යාරමහද්යා තදවිය / උණුවතුරබුබුතලේ මහිනද 
හිත්මි.- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 48 ; තසම 17.- (පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා 
තශසෂසෂ්ඨ චරිත කතද්යා)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (172853 NL)
ISBN  978-955-676-207-5 (391724 NA)

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ 
හිකකඩුතවේ ශ සුමසිංගල හිත්මි / 
උණුවතුරබුබුතලේ මහිනද හිත්මි.- තකද්යාළඹ : 
සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 48 ; 
තසම 17.-   (පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ 
චරිත කතද්යා)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (172857 NL)
ISBN  978-955-676-204-4 (391728 NA)

රතනද්යායක, නයන තිලක
ඉතිහද්යාසයට හද්යා පුරද්යාවිදදද්යාවට පණදුන 
ඉසවරයද්යා මහද්යාචද්යාරය තසනරත පරණවිතද්යාන / 
නයන තිලක රතනද්යායක.- තකද්යාළඹ : සුසර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 64 ; තසම 17.-  
(පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ චරිත කතද්යා)
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (172855 NL)
ISBN  978-955-676-331-7 (391726 NA)

රතනද්යායක, නයන තිලක
මදදුම බණේඩද්යාර කුමද්යාරයද්යා / නයන තිලක 
රතනද්යායක.- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 64 : චිත්ර ; තසම 17.- (පද්යාසලේ 
සසුන සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ චරිත කතද්යා)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (172856 NL)
ISBN  978-955-676-324-9 (391727 NA)

වතතතග්, පියසන
තලද්යාකු ඇතතනතග් තනද්යාදුටු තපැන / පියසන 
වතතතග්.- දිවුලපිට්ටිය : කරතකෘ, 2011.- 
පි. [iv],96 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (162642 NL)
ISBN  978-955-95737-2-2

සමරනද්යායක, අනිලේ 
මද්යානව වසිංශතයේ සුපිරි තර  : ගණකතනත්ර /

 අනිලේ සමරනද්යායක.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011.- පි. 231 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 575.00 (165006 NL)
ISBN  978-955-30-3333-8 (386700 NA)

සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී. 
ආතර ස. කලද්යාක / එසස. වී. ල්පී. සරිතසසන.-
තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 48 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 17.- (පද්යාසලේ සසුන 
සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ චරිත කතද්යා)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (172845 NL)
ISBN  978-955-676-228-0 (391716 NA)

තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම.
තන්ඩ්වින්ඩ් කරණද්යාරතන චරිතද්යාපදද්යානය /ල්පී. ඇම.
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තසසනද්යාරතන.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. xi,168 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (168733 NL)
ISBN  978-955-30-3230-0  (388569 NA)

9 2 0   මස්තක සටහන් 

ජයවරධන, එරනදතී
කඳුළු මලේ පද්යාවද්යාඩ / එරනදතී ජයවරධන.-
කරිබතතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 85 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (164265 NL)
ISBN  978-955-53857-0-1

දයද්යානනද, චද්යාලේසස 
සපිරි තගයක වසර හයක : හිරකරතවකුතග් 
මතක සටහන සහ හිර තගදරදි ඇඳි සතුවම   / 
චද්යාලේසස දයද්යානනද.- රද්යාජගිරිය : අගහසස 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 154 :චිත්ර ;තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (170394 NL)
ISBN  978-955-0230-05-1 (390028 NA)

තපතරරද්යා, ත්මියුලන
පනසද්යාත්ලිසස වසක මතක සටහන / ත්මියුලන 
තපතරරද්යා.- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 240 ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 275.00 (168834 NL)
ISBN  978-955-1229-46-7 (388780 NA)

රද්යාජපකෂ, අජනතද්යා
ඉතින ආයුතබකෝවන ගුර වතින ගර / 
අජනතද්යා රද්යාජපකෂ.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 279 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (169825 NL)
ISBN  978-955-671-540-8 (389277 NA)
අ. වි. 370.92

9 2 0  සසවයලං ශරිස්තකාපදෙකාන 

එදිරිසසිංහ, පදමද්යා 
සයවසස තදකක සසද්යාරද්යා / පදමද්යා එදිරිසසිංහ.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 240 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (170756 NL)
ISBN  978-955-30-1815-1

තපතරරද්යා, තක. පියතසසන

නිහඬ තමතහවර / තක. පියතසසන තපතරරද්යා.-
බණේඩද්යාරගම : කරතකෘ, 2011.- 
පි. xviii,304 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (165274 NL)
ISBN  978-955-96865-3-8 (386780 NA)

920.02 – ශරිස්තකාපදෙකාන එකතු

අනරසරි, සරත 
තදසස විතදසස තශසෂසෂ්ඨ චරිත / සරත අනරසරි .-
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 24 : රූපස ටහන ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (175881 NL)
ISBN  978-955-29-0068-6 (392651 NA)

ජීවන දද්යායද්යාද : විශසව කීරතියට පතවූවනතග් 
චිනතන, සමකෂණ හද්යා නිරීකෂණ සටහන
සමුදද්යායක / පරිවරතනය සුනනද මතහසනද්ර .-
පනනිපිට්ටිය : කසිංකණ ස්ක්රිතයේෂනසස, 2012 .-
පි. 176 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (174682 NL)
ISBN  978-955-8933-63-3 (392327 NA)

රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා
සුපතළ ජීවිත / සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ .- 
නතග්තගද්යාඩ : සුත්මිත්රද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- 
පි. 232 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (176072 NL)
ISBN  978-955-1470-34-0 (393079 NA)

920.025493 – ශ ලලංකකාව 

ත්ලියනආරචචි, හරබට ආර. ඒ. 
ශ ලසිංකද්යාතවේ වීර චරිතද්යාපදද්යාන / හරබට ආර. ඒ.
ත්ලියනආරචචි .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 
2012 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (178059 NL)
ISBN  978-955-570-705-3 (393807 NA)

920.05493 – ශ ලලංකකාව 

මද්යානවසසිංහ, උදය 
වද්යාග් සතතම / උදය මද්යානවසසිංහ.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- පි. 136 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (168743 NL)
ISBN  978-955-30-3426-7 (388592 NA)

923 – සමකාජ ර්විදෙදකාව සමබන්ධ පුදගලලයයෝ
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923.1 – රජවරු

කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ 
දුටුගපැමුණු රජතුමද්යා සහ දසමහද්යා තයකෝධතයකෝ / 
හලත්ලිතයේ කරණද්යාතිලක .- දනතකද්යාටුව :
මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 96 :චිත්ර ; 
තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (177857 NL)
ISBN  978-955-660-614-0 (393723 NA)

කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ
පළමු වපැනි විජයබද්යාහු රජතුමද්යා / හලත්ලිතයේ 
කරණද්යාතිලක.- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.[vi],73 ; තසත්මි 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.140.00 (NL 165640)
ISBN  978-955-683-005-7 (NA 387013)

කරණද්යාරතන, අතශකෝක
පිය මහ රජ තහවත වළගමබද්යා මහ රජතුමද්යා : 
වළගමබද්යා රද්යාජද සමය පිළිබඳ අප්රකට 
තතද්යාරතුර විමරශනයක / අතශකෝක 
කරණද්යාරතන.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 104 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (171162 NL)
ISBN  978-955-30-3058-0 (390556 NA)

කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන 
කද්යාවනතිසසස මහරජතුමද්යා / ලකෂසමන 
කහටපිට්ටිය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 28 : චිත්ර ; තසම 21.- ( තහළ බිම 
තහළි කළ ත්මිණ පහන ; අසිංක 03)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 75.00 (169625 NL)
ISBN  978-955-30-2001-7 (389113 NA)

කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන 
ගජබද්යා මහ රජතුමද්යා / ලකෂසමන කහටපිට්ටිය.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 20 : චිත්ර ; තසම 21.- (තහළ බිම තහළි 
කළ ත්මිණ පහන ; අසිංක 10)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 50.00 (169628 NL)
ISBN  978-955-30-2008-6 (389116 NA)

කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන 
තගකෝෂ්ඨද්යාභය මහ රජතුමද්යා / ලකෂසමන
කහටපිට්ටිය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 20 : චිත්ර ; තසම 21.- (තහළ බිම 
තහළි කළ ත්මිණ පහන ; අසිංක 12)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 50.00 (169629 NL)
ISBN  978-955-30-2010-9 (389117 NA)

කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන 
මහතසන මහරජතුමද්යා / ලකෂසමන 

කහටපිට්ටිය.-තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 19 : චිත්ර ; තසම 21.- (තහළ බිම 
තහළි කළ ත්මිණ පහන ; අසිංක 13)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 50.00 (170321 NL)
ISBN  978-955-30-2011-6 (389907 NA)

කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන 
වසභ මහ රජතුමද්යා / ලකෂසමන කහටපිට්ටිය.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 24 : චිත්ර ; තසම 21.- (තහළ බිම තහළි 
කළ ත්මිණ පහන ; අසිංක 09)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 50.00 (169627 NL)
ISBN  978-955-30-2007-9 (389115 NA)

කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන 
සදධද්යාතිසසස මහ රජතුමද්යා / ලකෂසමන 
කහටපිට්ටිය.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 24 : චිත්ර ; තසම 21.- (තහළ බිම 
තහළි කළ ත්මිණ පහන ; අසිංක 07)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 50.00 (169626 NL)
ISBN  978-955-30-2005-5 (389114 NA)

පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ 
තමත තබකෝසත බවට තගකෞතම බුදුරදුනතගන
විවරණ ලපැබූ දුටුගපැමුණු මහරජද්යාතණකෝ / 
මූකලනගමුතවේ පඤසඤද්යානනද හිත්මි.- 
තකද්යාටුතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 75 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(164785 NL)
ISBN  978-955-51295-7-2 (386558 NA)

වනිගතසසකර, ඩබ. ඒ. තජේ. 
ශ ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජද්යාවත්ලිය හද්යා වපැදගත රජුන 
පිළිබඳ විසසතර / ඩබ. ඒ. තජේ. වනිගතසසකර .-
පිළියනදල : ප්රිත්මියර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .-
පි. 80 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (174631 NL)
ISBN  978-955-0292-36-3

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
ගජබද්යාහු රජතුමද්යා / නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග .-
මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2011 .- පි. 20 : චිත්ර ; 
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 70.00 (173511 NL)
ISBN  978-955-8159-16-5

තහසරත, විරසිංජනද්යා 
තහළතයේ අප්රකට වීරතයකෝ /විරසිංජනද්යා තහසරත .-
තකද්යාළඹ : විරසිංජනද්යා පබත්ලිතකෂන, [2012?] .-
පි. 142 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (174006 NL)
ISBN  978-955-4571-01-3

තහසවද්යාවිසසස, තිසසස 
රද්යාසසිං තදවිතයකෝ : 1 වපැනි රද්යාජසසිංහ රජතුමද්යා / 
තිසසස තහසවද්යාවිසසස .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
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ගුණතසසන, 2012 .- පි. [vi],30 ; තසම 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (175948 NL)
ISBN  978-955-21-2133-3 (392938 NA)

923.7 – අධදකාපනඥලයයෝ

මුණසසිංහ, විලේසන
ශ ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපන ඇමතිවර / විලේසන 
මුණසසිංහ.- කළුතර : කරතකෘ, 2012.- 
පි. 109 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (165586 NL)
ISBN  978-955-53385-1-6
අ. වි. 352.2432293

923.9 – වීරවරලයයෝ

ඇට්ටිතපද්යාළ, බණේඩද්යාර 
වීර තමද්යාණරවිල කපැපතපට්ටිතපද්යාළ මහ 
නිලතම /බණේඩද්යාර ඇට්ටිතපද්යාළ.- තකද්යාළඹ : 
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2012.- පි. [xxiii],449 ; 
තසම 24.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 950.00 (172894 NL)
ISBN  978-955-21-1961-3 (391819 NA)

කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ 
වීර පුරන අපපු / හලත්ලිතයේ කරණද්යාතිලක ; 
සසිංසසකරණය අමද්යාත්ලි දිසද්යානද්යායක විසනි.- 
[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-
පි. 24 : චිත්ර ; තසම 20.- (අතප වීරතයකෝ ; 
අසිංක 01)
කබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170788 NL)
ISBN  978-955-0335-85-5 (390154 NA)

පටබපැඳිතග්, ගයද්යානි ස්ක්රිෂසකද්යා 
අතප ජද්යාතික වීරවරතයකෝ / ගයද්යානි ස්ක්රිෂසකද්යා 
පටබපැඳිතග් .- පිළියනදල : ප්රිත්මියර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009 .- පි. 53 : චිත්ර ; තසම 22
කබපැ-තබකෝක:  ර. 120.00 (173624 NL)
ISBN  978-955-9002-50-5

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය
සූර සරදිතයලේ / නවනපැත්ලිතය විතජේතුසිංග .-
මුලේතලේරියද්යාව : දපැනම වපැඩුම ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 72 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (173514 NL)
ISBN  978-955-8672-18-1

තහසමපද්යාල, නවරඑළිතයේ 
අසරිමත ජීවිත / නවරඑළිතයේ තහසමපද්යාල.-
රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 

2011.- පි. 140 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170237 NL)
ISBN  955-591-093-6 (389779 NA)

929 – ලපලපත්, නම, සලකුණු
929.2 – ලපළපත් ඉතිහකාසය 

සරිත්මිතත හිත්මි, තකද්යාසසතගද්යාඩ
කපපින තපළපත හද්යා මහ කපපින වලවේව / 
තකද්යාසසතගද්යාඩ සරිත්මිතත හිත්මි, බලපිට්ටිතයේ 
සරිසවල හිත්මි සහ එච. ඩ. වරණ ද ඉතසන්ඩ් 
සරිවරධන .- [තපැ. තනද්යා. ] : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. xv,58 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (173101 NL)

(391997 NA)

9 3 0  පලැරණ ඉතිහකාසය

930.1 – පුරකාර්විදෙදකාව 
930.1095493 – ශ ලලංකකාව 

තහසරත, යමුනද්යා වසනතද්යා කුමද්යාරිහද්යාත්මි 
කසෑගලු විහද්යාර විතති : තතකෝරද්යාගත ඓතිහද්යාසක
විහද්යාරසසන්ථද්යාන කහිපයක පිළිබඳ සදුතකතරන 
පුරද්යාවිදදද්යාතමක හද්යා වද්යාසසතුවිදදද්යාතමක 
විමරශනයක / යමුනද්යා වසනතද්යා කුමද්යාරිහද්යාත්මි 
තහසරත .- මුදුනතගද්යාඩ : තරසිංග ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 140 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (179089 NL)
ISBN  978-955-657-191-7 (394770 NA)
අ. වි. 294.3435095493

9 4 0  යුලරයෝපය

940.531853858 – අවුෂසර්විෆ්ට්සස

ඇසසටර, තජරලේන්ඩ් 
අවසද්යාන නද්යාසයද්යා / තජරලේන්ඩ් ඇසසටර ; 
පරිවරතනය සුජීව දිසද්යානද්යායක විසනි.-
බතතරමුලේල : සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 272 ; තසම 22.
The last natzie කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 490.00 (163438 NL)
ISBN  978-955-1311-70-4

940.534 -  ජරමනිය
940.5343155 – බරලිනය 

බරත්ලිනතයේ සට්ටි ගපැහපැනියක / පරිවරතනය එලේ. 
එසස. එසස. පතිරතන.- මුලේතලේරියද්යාව : 
විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 2012.- පි. 255 ; 
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 380.00 (174470 NL)
ISBN  978-955-652-921-0 (392307 NA)
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940.54 – ලදෙවන ලලයෝක යුදධලයේ යුධ ඉතිහකාසය
940.5472 – යුධ සරකරුලවයෝ
940.54725 - ජපකානය
940.54725092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

මපැකතකද්යාමපැක, චද්යාරලේසස 
පලද්යායද්යාම තහකෝ මරණය / චද්යාරලේසස 
මපැකතකද්යාමපැක ; පරිවරතනය එලේ. එසස. එසස. 
පතිරතන විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය 
ගනන්ථ තකනද්රය, 2012 .- පි. 241 ; තසම. 22
'You'll die in Singapore' කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (173466 NL)
ISBN  978-955-652-873-3

941.084092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

විනසසටන චරචිලේ / පරිවරතනය කුමද්යාරි 
ගුණරතන.- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 55 : චිත්ර ; තසම 25.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (170975 NL)
ISBN  978-955-683-026-2 (390356 NA)

942 – එලංගලන්ස්තය 

ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. 
එසිංගලනත ඉතිහද්යාසය / වී. ඩ. එසස. 
ගුණවරධන.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.

1 කද්යා. .- පි. 64 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (172383 NL)
ISBN  978-955-20-9782-7 (391394 NA)

942.055 – 1 එළිසලබත් පකාලන කකාලය 
942.055092 – ශරිස්තකාපදෙකාන 

තනද්යාකසස, තරද්යාබට 
උඩරට රජදතයන පලද්යාගිය තරද්යාබට 
තනද්යාකසසතග් ලනඩන ජීවිතය / තරද්යාබට 
තනද්යාකසස ; පරිවරතනය යසපද්යාල වනසසිංහ 
විසනි .- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .-පි. 94 ; තසම. 22
Concerning several remarkable passages 

of my life that hath happened since my 
deliverance out of my captivity කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (179028 NL)
ISBN  978-955-656-232-3 (394694 NA)

9 5 0  ආසයකාව

954 – ඉන්දියකාව 

තකකෝබට, ජිම 
මද්යා තපම බපැඳි භද්යාරතය / ජිම තකකෝබට ; 
පරිවරතනය පද්යාත්ලිත ජයතකද්යාඩි විසනි.-
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012.-
පි. 199 ; තසම 22.
My India කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (169804 NL)
ISBN  978-955-551-899-4 (389248 NA)

ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. 
ස්ක්රි. ව. 320 දකවද්යා උතුර ඉනදියද්යාතවේ 
ඉතිහද්යාසය / වී. ඩ. එසස. ගුණවරධන .- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- 
පි. 72 ; තසත්මි 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (175830 NL)
ISBN  978-955-0-0392-8 (392587 NA)

954.905 – 1971 න් පසු 

ඉනදිරද්යා ගද්යානධි / පරිවරතනය එන.ල්පී. 
විතජේරතන.-මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.-පි. 76 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170544 NL)
ISBN  978-955-0171-37-8

954.91 – පකිසසන්ථකානය 

භද්යාති, මුහමමන්ඩ් ඉලේයද්යාසස 
ලද්යාතහකෝර බලතකද්යාටුව : පකසසතද්යානතයේ 
කීරතිමත උරමය / මුහමමන්ඩ් ඉලේයද්යාසස භද්යාති ; 
පරිවරතනය චනදන විතජේතකකෝන විසනි.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. xx,56 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 22.
Lahore fort කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 125.00 (170381 NL)
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ISBN  978-955-30-3433-5 (391392 NA)

954.93 – ශ ලලංකකාව

අලහතකකෝන, උදිත 
රිට්ටිගල / උදිත අලහතකකෝන.- තකද්යාළඹ : 
මධදම සසිංසසකකෘතික අරමුදල, 2011.- 
පි. 50 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(169956 NL)
ISBN  978-955-613-237-3 (389529 NA)

ඒකනද්යායක, ඊ. එම. සරත
වයඹ උරමය තසද්යායද්යා : නවතම ඓතිහද්යාසක 
හද්යා පුරද්යාවිදදද්යාතමක විමරශනයක / ඊ. එම. 
සරත  ඒකනද්යායක .- අඹතකද්යාතට : කරතකෘ, 
2010 .-  පි. 110 : චිත්ර ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (175853 NL)
ISBN  978-955-96614-2-9 (392610 NA)

කටුවද්යාවල, ඩ. මහීපද්යාල 
සසිංහල දනවේව II වන තකද්යාටස : 3 වන 
පියවර / ඩ. මහීපද්යාල කටුවද්යාවල.- 
තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ, 2011.- පි. iv,52 : 
චිත්ර ; තසම 28.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (162639 NL)
ISBN  978-955-53323-0-9

කනනනගර, එසස. ඩ. 
සරිලක රන තකත / එසස. ඩ. කනනනගර.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 192 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 375.00 (174048 NL)
ISBN  978-955-30-3541-7 (392185 NA)
අ. වි. 320.95493

කනගත්ලිසිංගම, තහසමලතද්යා 
යද්යාපනතයේ යමු / තහසමලතද්යා කනගත්ලිසිංගම.-
තකද්යාළඹ : රූම ටු රීන්ඩ් ශ ලසිංකද්යා, 2011.-
පි. 12 : චිත්ර ; තසම 22.
කබපැ-කක:  ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (166810 NL)
ISBN  978-955-1520-81-6 (387934 NA)

කරණද්යාරතන, එම. ඒ. 
ශ ලසිංකද්යාතවේ යකතහළ පරපුර හද්යා අතප 
ඓතිහද්යාසක උරමය / එම. ඒ. 
කරණද්යාරතන.-තහටට්ටිතපද්යාල : කරතකෘ, 2011.-
පි. [vi],70 ; තසම 20.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (168921 NL)
ISBN  978-955-53574-0-1

කද්යාරියවසම, රවිනද්ර
පුරද්යාණ වපැවේ ගමමද්යාන / රවිනද්ර කද්යාරියවසම.-

තදහිවල : නිරමද්යාණ ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2011.- පි. 119 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (168933 NL)
ISBN  978-955-53729-0-1

කුලතුසිංග, දිතනෂස 
තපද්යාතළද්යානනරව : තලකෝක සසිංසසකකෘතික උරම
චද්යාරිකද්යාව / දිතනෂස කුලතුසිංග .- බතතරමුලේල :
තනපප්චූන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 46 : 
චිත්ර : සතියම ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 320.00 (178312 NL)
ISBN  978-955-0028-24-5 (394050 NA)

ගතණේවතත, ශනද්යාත
සරි මහ තබකෝ රැතගන ඒම / ශනද්යාත
ගතණේවතත.- නතග්තගද්යාඩ : විසදුන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 30 : චිත්ර ; 
තසම 20.- (ළමද්යා අතට යටගියද්යාව ; අසිංක 3) 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 90.00 (164799 NL)
ISBN  978-955-1741-64-3 (386572 NA)

ගුණවරධන, ප්රිෂද්යානත 
සගිරිය :තලකෝක සසිංසසකකෘතික උරම චද්යාරිකද්යාව /
ප්රිෂද්යානත ගුණවරධන .- බතතරමුලේල : 
තනපප්චූන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 32 : 
සතියම ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක:  ර. 280.00 (178310 NL)
ISBN  978-955-0028-20-7 (394048 NA)

පිළිමතලවේතවේ, ආනනද එසස. 
සසිංහතලේ තනද්යාතහද්යාත උඩරට රද්යාජධද්යානිතයේ 
අවසන සමය සහ ප්රන්ථම නිදහසස සටතන 
නද්යායකවරන / ආනනද එසස. පිළිමතලවේතවේ ; 
පරිවරතනය දීපති තහද්යාරතගද්යාඩ විසනි.-
පනනිපිට්ටිය : සසටපැමෆරන්ඩ් තලේක, 2012.-
පි. x,142 : චිත්ර ; තසම 25.
මපැබපැ-කතබකෝක:  ර. 1290.00 (171577 NL)
ISBN  978-955-658-294-9

පුසිංචිතහසවද්යා, ගද්යාත්මිණී එසස. ජී. 
අතීත උරමයක තසද්යාඳුර මතක සටහන / 
ගද්යාත්මිණී එසස. ජී. පුසිංචිතහසවද්යා ; පරිවරතනය 
යසපද්යාල වනසසිංහ සහ රතනද්යායක වනසසිංහ 
විසනි.- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. 288 : චිත්ර : තසම 22.
Souvenirs of a forgotten heritage කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (164410 NL)
ISBN  978-955-656-192-0 (386241 NA)
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පුෂසපකුමද්යාර, රවිනද්ර
කට්ටියද්යාතවේ පුරද්යාවත / රවිනද්ර පුෂසපකුමද්යාර.-
එපපද්යාතවල : කරතකෘ, 2011.-
පි. ix, 92 ; තසත්මි 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00 (NL 162626)
ISBN 978-955-53513-0-0

තපකෞරද්යාණක ලද්යාසිංකීය උරමයන අනරද්යාධපුරය සහ 
ත්මිහිනතලය : දපැයට කරළ 2012.- තකද්යාළඹ :
පුරද්යාවිදදද්යා තදපද්යාරතතමනතුව, 2012.-
පි. 252 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (170027 NL)
ISBN  978-955-9159-71-1 (388563 NA)

බණේඩද්යාර, ඊ. තක. තහසමතිලක
ඉතිපුර තහද්යාතළද්යාමබුව / ඊ. තක. තහසමතිලත
බණේඩද්යාර.- ගතණේමුලේල : කරතකෘ, 2011.-
පි. xii.135 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (165214 NL)
ISBN  978-955-53237-0-3 (386765 NA)

මද්යාදුතගද්යාඩ, රතනසල 
සරිලක තතද්යාරතුර / රතනසල මද්යාදුතගද්යාඩ.-
දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 48 ; තසම 21.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 60.00 (164489 NL)
ISBN  978-955-0642-38-0

රද්යාජපකෂ, කුමුදුනී 
ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත : 6 තශසණය / කුමුදුනි 
රද්යාජපකෂ.- තකද්යාළඹ : කපැත්මිලසස 
පබත්ලිතකෂනසස, 2012.- පි. 108 ; තසම 27.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169882 NL)
ISBN  978-955-1996-59-8 (389331 NA)

විජයවරධන, කුසුමසරි
ඓතිහද්යාසක ත්ලිපි මද්යාලද්යා : ඉතිහද්යාසය සහ 
පුරද්යාවිදදද්යා ත්ලිපි සසිංගහය / කුසුමසරි 
විජයවරධන .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල 
පබත්ලිතකෂන, 2012 .- පි. 103 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178150 NL)
ISBN  978-955-1229-54-2 (393936 NA)

විජයවරධන, කුසුමසරි
සුනදර දුමබර : තලකෝක උරමයක වගතුග / 
කුසුමසරි විජයවරධන .- පනනිපිට්ටිය : 
කසිංකණ ස්ක්රිතයේෂනසස, 2012 .- පි. 144 : චිත්ර ; 
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 360.00 (176090 NL)
ISBN  978-955-8933-64-0 (393097 NA)

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතයේ 
ලක ඉතිහද්යාසතයේ අමරණීය සහිවටන / 

නවනපැත්ලිතයේ විතජේතුසිංග.- මුලේතලේරියද්යාව : 
කරතකෘ, 2011.- පි. xvi,313 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (172603 NL)
ISBN  978-955- 8672-01-7

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර
රද්යාවනතග් රද්යාජධද්යානිය / ශද්යානත කුමද්යාර 
විතද්යාන.- ගමපහ : පවන ස්ක්රිතයේෂනසස, 2011.- 
පි. 69 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (165209 NL)
ISBN  978-955-0689-05-7 (386760 NA)

වීරතකකෝන, බ්රපැන්ඩ්මන
කළුතර : ගමරට සහ කද්යාලය ඔසසතසස 
චද්යාරිකද්යාවක / බ්රපැන්ඩ්මන වීරතකකෝන ; 
පරිවරතනය වයි. ඩබත්ලිවේ. ගුණවරධන 
විසනි.- පනනිපිට්ටිය : සසටපැමෆරන්ඩ්, 2011.- 
පි. xx,217 ; තසම 18.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (164809 NL)
ISBN  978-955-658-270-3 (386588 NA)

සබරගමු උරමයන = Sabaragamu heritage / 
සසිංසසකරණය දයද්යානනද තසකෝමසුනදර.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 344 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 1250.00 (170370 NL)
ISBN  978-955-30-3259-1 (389911 NA)

හරිසසචනද්ර, රවන 
ඔබ අතපයි ශ ලසිංකද්යා : ශ ලසිංකද්යාව පිළිබඳ 
වපැදගත තතද්යාරතුර / රවන හරිසසචනද්ර.- 
පිළියනදල : ප්රිත්මියර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- 
පි. viii,88 ; තසම 20.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (164445 NL)
ISBN  978-955-0292-18-3 (386305 NA)

954.9301 – පලැරණ ඉතිහකාසය ක්රි. ව. 1795 
             දෙකවකා

අබයරතන, හරිසසචනද්ර
අනරද්යාධපුරය ප්රන්ථම භද්යාගය : තදශපද්යාලන, 
ආගත්මික සහ ආරර්ථික තතතවය පිළිබඳ 
විමරශනයක / හරිසසචනද්ර අබයරතන.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යා ඩතග්, 2012.- 
පි. 96 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (171160 NL)
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ISBN  978-955-30-2834-1 (390554 NA)

අබයරතන, හරිශසචනද්ර
තපද්යාතලද්යානනරව : මහද්යාවසිංශය පදනම 
කරගත විමරශනයක / හරිශසචනද්ර 
අබයරතන.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012.- පි. 188 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (168729 NL)
ISBN  978-955-30-2832-7 (388565 NA)

ඉනදික, එම. තක. අත්මිල 
අනරද්යාධපුර යුගතයේ සමද්යාජ කමය : ස්ක්රි. ව. 
300-1017 දකවද්යා / එම. තක. අත්මිල ඉනදික .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- 
පි. xviii,248 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 475.00 (175846 NL)
ISBN  978-955-30-3394-9 (392603 NA)

ඔතබතසසකර, ත්මිරැනතඩකෝ 
රද්යාවණ ශිෂස ටද්යාචද්යාරය /ත්මිරැනතඩකෝ 
ඔතබතසසකර .-ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 128 : චිත්ර ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 390.00 (177455 NL)
ISBN  978-955-0084-57-9 (393289 NA)

කුමද්යාරචනද්ර, ඩ. බී. 
ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය (සද්යාරද්යාසිංශිත) : අ. තපද්යා. ස. 
(සද්යා. තපළ) හද්යා අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සඳහද්යා
ස්ක්රි. පූ. 444- ස්ක්රි. ව. 2010 දකවද්යා / ඩ. බී. 
කුමද්යාරචනද්ර.- සසිංතශකෝධිත පළමුවන මුද්රණය.-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. [xvi],304 ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 2002.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (171166 NL)
ISBN  978-955-30-3383-3 (390560 NA)

කුලතුසිංග, ටී. ජී. 
මහතමවේනද්යාතවේ මහද්යා විහද්යාරය / ටී. ජී. 
කුලතුසිංග.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 216 : චිත්ර ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 650.00 (166782 NL)
ISBN  978-955-30-3363-5 (387843 NA)

තකකෝඩිනර, තජේමසස 
ලසිංකද්යාව ගපැන වරණනද්යාවක / තජේමසස 
තකකෝඩිනර ; පරිවරතනය නිසසසසිංක තපතරරද්යා 
විසනි.- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. 691 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 950.00 (164390 NL)
ISBN  978-955-656-209-5 (386224 NA)

ගමතග්, තහසමද්යාලේ 
ලමබකරණ රජ තපළපතින පපැවත එන නීල 

මහද්යා යුවරද්යාජ පරපුර / තහසමද්යාලේ ගමතග් .- 
[අමබලනතතද්යාට] : [කරතකෘ?], 2012 .- 
පි. 168 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (177484 NL)

(393326 NA)

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච. 
ශ ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ නගර / එලේ. එසස. එච. 
චනද්රතසකෝම.- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 40 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (173044 NL)
ISBN  978-955-676-263-1 (391972 NA)

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච. 
ශ ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ රද්යාජද පරිපද්යාලන රටද්යාව / 
එලේ. එසස. එච. චනද්රතසකෝම.- තකද්යාළඹ : සුසර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 48 ; තසම 22.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 80.00 (173043 NL)
ISBN  978-955-676-316-4 (391971 NA)

තඩද්යායිත්ලි, තජකෝන
තඩද්යායිත්ලි දුටු උඩරට රද්යාජදය / තජකෝන 
තඩද්යායිත්ලි ; පරිවරතනය උපද්යාත්ලි රතනද්යායක 
විසනි.-තකද්යාළඹ :  ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2011.- 
පි. 256 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (164764 NL)
ISBN  978-955-0256-10-5 (386553 NA)

තනලේසන, ඩබ. ඒ. 
ශ ලසිංකද්යාතවේ ලනතදස බලතකද්යාටු / ඩබ. ඒ. 
තනලේසන ; පරිවරතනය නිසසසසිංක තපතරරද්යා 
විසනි.- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.-පි. 240 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 480.00 (164393 NL)
ISBN  978-955-656-210-1 (386227 NA)

පයිබසස, තජකෝන
තජකෝන පයි බසසතග් දූත තමතහවර / තජකෝන 
පයිබසස ; සසිංසසකරණය තරවන හද්යාරට ; 
පරිවරතනය රද්යාතජේනද්ර බණේඩද්යාර විසනි.- 
තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-
පි. 75 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 180.00 (164394 NL)
ISBN  978-955-656-207-1 (386228 NA)

බද්යාලසූරිය, ගුණතසසකර
දඹතදණ අසරිය : ඓතිහද්යාසක ගනන්ථයක / 
ගුණතසසකර බද්යාලසූරිය .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 156 : චිත්ර ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 325.00 (174168 NL)
ISBN  955-553-718-6

මුණසසිංහ, විලේසන
නිදහසස ලසිංකද්යාතවේ අගමපැතිවර / විලේසන 



247

මුණසසිංහ.- කළුතර : කරතකෘ, 2011.- 
පි. 155 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 225.00 (165589 NL)
ISBN  978-955-53385-0-9

තමධද්යානනද හිත්මි, එලේලද්යාවල 
මද්යාගම රද්යාජධද්යානිය / එලේලද්යාවල තමධද්යානනද 
හිත්මි.- 2 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : 
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012.- 
පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21.
1 වන මුද්රණය 1970.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 220.00 (170497 NL)
ISBN  978-955-551-946-5

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය 
තපරදිග මුතුඇතට කතද්යාව / නවනපැත්ලිතයේ 
විතජේතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2012 .- 
පි. 42 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක:  ර. 100.00 (173513 NL)
ISBN  978-955-8672-10-6

විතජේතුසිංග, සරිසමන 
ශ ලසිංකද්යාතවේ පුරද්යාණ උරමය 1 : පුරද්යාණ 
කද්යාලතයේ සට තකකෝටතට ශ ජයවරධනපුර 
රද්යාජධද්යානිය තතක / සරිසමන විතජේතුසිංග .- 
තකද්යාළඹ : සමුද්ර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .-
පි. 428 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 600.00 (175417 NL)
ISBN  978-955-680-106-4

ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : ප්රද්යාග් ඉතිහද්යාසතයේ සට 
ස්ක්රිසසතු වරෂ 500 දකවද්යා දිගහපැතරන ශ 
ලද්යාසිංතකය වසිංශ කන්ථද්යාව / සසිංසසකරණය ඩබත්ලිවේ.
ඉනද්රකීරති සරිවීර සහ ඩබත්ලිවේ. එම. තක. 
විතජේතුසිංග .-තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.

තව. 1 .- පි. xxii,466 : චිත්ර ; තසම. 25
නූබපැ-කද්යාතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ 

(176329NL)
ISBN  978-955-21-1965-1   (393227 NA)

ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : ස්ක්රිසසතු වරෂ 500 සට 
1300 දකවද්යා දිගහපැතරන ශ ලද්යාසිංතකය වසිංශ 
කන්ථද්යාව / සසිංසසකරණය ඩබත්ලිවේ. එම. තක. 
විතජේතුසිංග .-තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 
2012.

තව. II .- පි. xiv,606 : චිත්ර ; තසම. 25
නූබපැ-කද්යාතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ 

(176330NL)
ISBN  978-955-21-1965-1   (393228NA)

ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : ස්ක්රිසසතු වරෂ 1300 සට 
1800 දකවද්යා දිගහපැතරන ශ ලද්යාසිංතකය වසිංශ 
කන්ථද්යාව / සසිංසසකරණය ඩබත්ලිවේ. එම. තක. 
විතජේතුසිංග, තලකෝනද්යා එසස. තදවරද්යාජ සහ තක. 
ඩ.ජී. විමලරතන .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන, 2012.

තව. III .- පි. xvii,657 : චිත්ර ; තසම. 25
නූබපැ-කද්යාතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ 

(176331NL)
ISBN  978-955-21-1965-1   (393229NA)

සුමනතජකෝති හිත්මි, පලේලතතර
සසිංකෂිපත ශ ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය (සසිංහල 
සමය) : ස්ක්රි. පූ. 543-ස්ක්රි. ව. 1815 / පලේලතතර
සුමනතජකෝති හිත්මි.- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2011.- පි. 368 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (164368 NL)
ISBN  978-955-30-3140-2 (386198 NA)

සරිතසසන, ල්පී. එලේ.
තදවපැනි ගජබද්යා නිරිඳුනතග් කනතතලේ 
රද්යාජධද්යානිය / ල්පී. එලේ. සරිතසසන.- තකද්යාළඹ : 
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2011.- 
පි. 200 : චිත්ර ; තසම 21. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (169801 NL)
ISBN  978-955-551-955-7 (389245 NA)

තසසදර, මහී 
උදද්යාවිය මවේබිමට වසනතය : ඉතිහද්යාසය හද්යා 
සද්යාර ධරම පිළිබඳ විචද්යාරක / මහී තසසදර.- 
තදයියනදර : කරතකෘ, 2012.- පි. 24 ; 
තසම 20.
කබපැ-කක:  ර. 100.00 (166795 NL)

(387958 NA)

954.9302 – බ්රිස්තකානද යුගය ක්රි. ව. 1795 - 1948

අහසිංගම, සජිත
ශ ලසිංකද්යාතවේ බ්රිතද්යානද පද්යාලනය : 9, 10, 11 
තශසණ සඳහද්යා / සජිත අහසිංගම.-ත්රිකුණද්යාමලය :
නපැතගන අරනළු පද්යාරිසරික සසිංවිධද්යානය, 
2012.- පි. viii,73 ; තසම 19.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170986 NL)
ISBN  978-955-0892-00-6 (390400 NA)
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තඩප, ප්රියසත 
ශ ලසිංකද්යාතවේ ජද්යාතිතභේදවද්යාදී ප්රශසනය සහ එයට 
තහසන්තූන : 1915-1977 දකවද්යා /ප්රියසත තඩප .-
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 88 ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (177766 NL)
ISBN  978-955-30-2775-7 (393551 NA)

ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : බ්රිතද්යානද යටත විජිත 
පද්යාලනය යටතත ශ ලසිංකද්යාව (1800-1950) / 
සසිංසසකරණය ඩබත්ලිවේ. එම. තක. විතජේතුසිංග 
සහ අමලේ ජයවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන, 2012.

තව. IV .- පි. xiii586, : චිත්ර ; තසම. 25
නූබපැ-කද්යාතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ 

(176332NL)
ISBN  978-955-21-1965-1   (393230NA)

ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : නූතන යුගය
(1950-2010) / සසිංසසකරණය එම. යූ. ද සලේවද්යා
සහ ඩබත්ලිවේ. එම. තක. විතජේතුසිංග .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2012.

තව. V .- පි. xxi,586, : චිත්ර ; තසම. 25
නූබපැ-කද්යාතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ 

(176333NL)
ISBN  978-955-21-1965-1   (393231NA)

954.9303 – 1948 න් පසු
954.9303092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

කසසතුරිආරචචි, තසකෝමසරි
ජද්යාතිතයේ පියද්යා : මහද්යාමද්යානද ඩ. එසස. 
තසසනද්යානද්යායක අගමපැතිතුමද්යා / තසකෝමසරි 
කසසතුරිආරචචි.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 16 : චිත්ර ; තසම 30.
කබපැ-තබකෝක:  ර. 140.00 (169568 NL)
ISBN  978-955-661-517-3 (388991 NA)

954.93032 –ජනරජ යුගලයේ සට  1972 න් පසු 

තපතරරද්යා, තජේ. එෆස. රනජිත 
ප්රභද්යාකරනතග් ඊලද්යාම සහිනය සුන විසුන කළ
රණ විරතවකෝ / තජේ. එෆස. රනජිත තපතරරද්යා.- 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- 
පි. 569 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 850.00 (173383 NL)
ISBN  978-955-671-485-2

මධුරසිංග, ආර. තරද්යාතෂසන
මද්යා දුටු සපැබසෑ තදශපද්යාලන නද්යායකයද්යා / 
ආර. තරද්යාතෂසන මධුරසිංග.- [තපැ. තනද්යා.] : 
කරතකෘ, 2011.- පි. xiv,81 : ඡද්යායද්යාරූප ; 
තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 150.00 (170824 NL)
ISBN  978-955-53141-0-7 (390199 NA)

රණතුසිංග, තප්රේමකීරති
ජද්යාතිතයේ විමුකති අරගලය / තප්රේමකීරති 
රණතුසිංග.- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 
2012.- පි. 159 ; තසම 21.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169803 NL)
ISBN  978-955-551-858-1 (389247 NA)

රද්යාජපකෂ, ලසත චතුරසිංග 
තබද්යාඳ වූ ඊළම / ලසත චතුරසිංග රද්යාජපකෂ .-
මද්යාතකද්යාල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 219 : චිත්ර ; 
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 975.00 (174012 NL)
ISBN  978-955-54368-0-9

රිචරන්ඩ්සන, තජකෝන 
යුදධතයේ පද්යාඩම 2 : අරබුදතයේ ගමන මග / 
තජකෝන රිචරන්ඩ්සන .- තකද්යාළඹ : සමද්යාජ 
විදදද්යාඥයනතග් සසිංගමය, 2011 .- පි.xii,124 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 200.00 (174201 NL)
ISBN  978-955-1772-82-06

954.93076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

ඉතිහද්යාසය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර.- තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර ගයින්ඩ් 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.-පි. [viii],323;තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (169930 NL)
ISBN  978-955-664-175-2 (389498 NA)

පතිරණ, සමන සසිංජීව 
6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල ඉතිහද්යාසය : 
ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / සමන සසිංජීව 
පතිරණ.- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012.- පි. 140 : චිත්ර ; තසම 29.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 240.00 (172834 NL)
ISBN  978-955-661-511-1 (391699 NA)

මසිංගලසරි, ඩබත්ලිවේ. ආනනද
ඉතිහද්යාසය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද 
තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ 
ප්රශසතනකෝතතර / ඩබත්ලිවේ. ආනනද මසිංගලසරි.- 
සසිංතශකෝධිත 5 වන මුද්රණය.- තකද්යාළඹ : ඇම. 
ඩ. ගුණතසසන, 2012.- පි. [vi],231 ; 
තසම 28.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (171405 NL)
ISBN  978-955-21-1927-9 (390850 NA)
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රණතුසිංග, චනද්රලතද්යා 
ඉතිහද්යාසය ප්රශසතනකෝතතර : 9 තශසණය / 
චනද්රලතද්යා රණතුසිංග.- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.-
පි. 104 : චිත්ර ; තසම 25.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 250.00 (169658 NL)
ISBN  978-955-30-2996-6 (389146 NA)

954.95 – මකාලදිවයින 

මතගද්යාඩ, පියසරි ල්පී. 
මන පිනවන මද්යාලදිවයින / පියසරි ල්පී. 
මතගද්යාඩ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2012 .- පි. 120 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 350.00 (177725 NL)
ISBN  978-955-30-3555-4 (393528 NA)

958 – මධදම ආසයකාව 
958.1 – ඇෆසගනිසසන්ථකානය
958.1046 - 1992-2001
958.1046092 – ශරිස්තකාපදෙකානය

සයරසසටපැන්ඩ්, ඇසසතන
තපද්යාතහතලේ සුලේතද්යාන / ඇසසතන සයරසසටපැන්ඩ් ;
පරිවරතනය අනර තක. එදිරිසූරිය විසනි.-
තගකෝනතපද්යාළ හනදිය : සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 285 ; තසම 22.
The bookseller of kabul කකෘතිතයහි 
පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (164807 NL)
ISBN  978-955-1558-23-9 (386586 NA)

959 – අගේනිදිග ආසයකාව 
959.6 – කකාමලබයෝජය 
959.6042 - 1970-1993
959.6042092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

සුබින, වපැලනට්ටින
තපද්යාලේ තපද්යාටතග් මහද්යා ත්මිනිසස සසිංහද්යාරය / 
වපැලනට්ටින සුබින ; පරිවරතනය සුජීව 
දිසද්යානද්යායක විසනි.- බතතරමුලේල : සමර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 108 : චිත්ර ; 

තසම 21.
History condemns : genocide under 
Polpot කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 210.00 (168804 NL)
ISBN  978-955-1311-90-2 (388722 NA)

9 6 0  අප්රිකකාව 

966 – බටන්හිර අප්රිකකාව හකා ආශ්රිස්ත දිවයින් 
966.4 – සලයකාරකාලිලයකාන් 

ඉසසමද්යාතයලේ, තබ
තම අවිය බර වපැඩියි / තබ ඉසසමද්යාතයලේ ; 
පරිවරතනය අනර තක. එදිරිසූරිය විසනි.-
තගකෝනතපද්යාල හනදිය : සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2011.- පි. [viii],254 ; තසම 22.
A long way gone කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 425.00 (164808 NL)
ISBN  978-955-1558-24-6 (386587 NA)

968.05 – දෙකුණු අප්රිකකාව සහ අසලේවකාන්සී දෙකුණු   
          අප්රිකකානු රටවලේ

968.05092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

ප්රිතටකෝරියසස, ල්පී. තජේ. 
වන වපැදුන සුදදද්යා / ල්පී. තජේ. ප්රිතටකෝරියසස ; 
පරිවරතනය සුජීව දිසද්යානද්යායක විසනි .- 
ගමපහ : ත්මිනසර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2012 .- පි. 240 ; තසම. 22
'Jungle Man' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 430.00 (177478 NL)
ISBN  978-955-0701-08-7 (393312 NA)

              

9 7 0  උතුරු ඇලමරිකකානු ඉතිහකාසය 

972 – ලමකසලකයෝ, මධදම ඇලමරිකකාව, බටන්හිර
     ඉන්දීය දූපත්, බරමියුණ්ඩකා

972.91 – කියුබකාව 
972.91064 – පිලදෙලේ කසසලත්රයෝ පකාලන කකාලය 

               1950-2008
972.91064092 – ශරිස්තකාපදෙකාන 

විතජේවිකම, ජයනත 
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තලද්යාවටම තපතනන රතු කුලුන පිතදලේ 
කසසතත්රකෝ / ජයනත විතජේවිකම .- තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 152 : චිත්ර ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 300.00 (178842 NL)
ISBN  978-955-30-3767-1 (394227 NA)

973 – ඇමරිකකා එකසත් ජනපදෙය 
973.7 – සර්විලේ යුදධ 
973.7092 – ශරිස්තකාපදෙකානය 

කද්යානගී, තන්ඩ්ලේ 
ඒබ්රහම ත්ලිනකන තනද්යාදුටු චරිතය / තන්ඩ්ලේ 
කද්යානගී ; අනවද්යාදය තලද්යායින්ඩ් තපතරරද්යා විසනි.- 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012.- 
පි. 264 ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 450.00 (168736 NL)
ISBN  978-955-30-2437-4 (388572 NA)

978.0097 – උතුරු ඇමරිකකානුවන් 

බ්රවුන, ඩ. 
මද්යා හද සඟෙවන වූනඩන්ඩ් කනී තයේ / ඩ. බ්රව්රන ;
පරිවරතනය මද්යාත්ලිනි තගකෝවිනනතග් විසනි.- 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ගනන්ථ තකනද්රය, 
2012 .- පි. 589 : චිත්ර ; තසම. 22
'Bury my heart at wounded knee' කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 750.00 (176302 NL)
ISBN  978-955-652-945-6 (393185 NA)

9 8 0  දෙකුණු ඇමරිකකාව

984 – ලබකාලීර්වියකා
984.051 – ලබකාලීර්වියකානු ඉතිහකාසය 1899-1952
984.051092 - ශරිස්තකාපදෙකාන

තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ
තබද්යාලවියද්යාන දින තපද්යාත / අරනසසතටකෝ තච 
ගුතවේරද්යා ; පරිවරතනය ශද්යානත ජයතසසන සහ 
අතසකෝකද්යා නිලේත්මිණ විසනි .- ගතණේමුලේල : 
නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 249 ; 
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 400.00 (178300 NL)
ISBN  978-955-1755-59-1 (394038 NA)

987 – ලවනිසයුලකාව
987.0642092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

හරතනකර, මද්යාරතද්යා 
තතරම ගනිමු - වපැනිසයුලද්යා විපලවය / 
මද්යාරතද්යා හරතනකර ; පරිවරතනය ලලද්යානනද 
ගමද්යාචචි විසනි.- තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ගනන්ථ 
තකනද්රය, 2012.- පි. 316 ; තසම 22.
Understanding the Venezuelan 
revolution කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 500.00 (170390 NL)
ISBN  978-955-652-905-0 (390024 NA)

9 9 0  ඕසසලස්ට්රේලියකාව

994 – ඕසසලස්ට්රේලියකාව 

ගුණවරධන, රකමණී 
ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාවට පිවිතසමු / රකමණී 
ගුණවරධන.- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012.- පි. 96 : චිත්ර ; තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 190.00 (169805 NL)
ISBN  978-955-671-340-4 (389257 NA)

තසකෝමරතන, ජද්යානක
ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාන ගතවේෂණ / ජද්යානක 
තසකෝමරතන.-තකද්යාළඹ : එසස. ඇනන්ඩ් එසස. 
ප්රිනටරසස (මුද්රණය),2012.- පි. 50 : චිත්ර ; 
තසම 22.
මපැබපැ-තබකෝක:  ර. 175.00 (168811 NL)
ISBN  978-955-54052-0-1 (388729 NA)

*****

කරස්තපෘ, ග්රන්න්ථනකාම හකා ග්රන්න්ථ මකාලකා අනුක්රමණකකාව 

අ.තපද්යා.ස. (උ.තපළ)  ආරර්ථික විදදද්යාව  : 12 තශසණය.  (ජයසූරිය, ඩග්ලසස)    330.07
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අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ගිණුමකරණය – 2 : 1 
වන ප්රශසන පත්රය සඳහද්යා.   (ඌරද්යාතපද්යාල, 
නනදතසසන) 657.07

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ගිණුමකරණය : 1 වන 
ප්රශසන පත්රය සඳහද්යා.   (ඌරද්යාතපද්යාල, 
නනදතසසන) 657.07

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව පසුගිය විභද්යාග 
ප්ර ශසතනකෝතතර.  (පිනනතගද්යාඩ, දත්මිත) 570.76

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව ප්රද්යාතයකෝගික 
පරීකෂණ.  (ධරමකීරති, නනදන) 570

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව : රචනද්යා ප්රශසන 
විවරණය.  (කරණද්යාරතන, අතශකෝක)

570.76

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තදශපද්යාලන විදදද්යාව :  
බහුවරණ ගපැටලු 320.076

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව.  
(ගමතග්, එසස. අයි.) 792

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංහල.  (වීරවරණකුල, පබද්යා)

491.48076

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) පද්යාත්ලි විෂය සඳහද්යා 
නිරතදශිත පද්යාෂ්ඨ සරණය 891.37

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය.   
(මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන) 294.309

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)  තභකෞතික විදදද්යාව 3 : 
තද්යාපය.  (වසනත කුමද්යාර, සරත) 536

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව 10 
ඒකකය : පදද්යාරන්ථතයේ යද්යානත්රික ගුණ.  
(ගීකයනතග්, ල්පී.) 530

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව 2 : 
ආතලකෝකය.  (කුමද්යාර, සරත වසනත) 535

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව : යද්යානත්ර 
විදදද්යාව 1 තකද්යාටස.  (තවලේගම, තසසනද්යාරතන)

531

අ. තපද්යා. ස. (උ. තප.) තභකෞතික විදදද්යාව : යද්යානත්ර 
විදදද්යාව 1 තකද්යාටස.   (තවලේගම, තසසනද්යාරතන)

531

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව – 1 : 
ආදරශ ප්රශ්න පත තර.  (බසසනද්යායක, 

තහසමචනද්ර) 540.76

අ තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව ii : 
ආදරශ ප්රශසන පත්ර.   (බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර) 

540.76

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව : 2 
තකද්යාටස : තදවන ඒකකය රසද්යායනික 
ගණනය කරීම.  (ජයතිලක, ඩබත්ලිවේ. ඩ. 
ඩබත්ලිවේ.) 540.76

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව : 3 
තකද්යාටස පදද්යාරන්ථතයේ අවසසන්ථද්යා, ශකති විදදද්යාව.  
(ජයතිලක, ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ.) 540

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව 2011 
බහුවරණ විවරණය.   (පපැලපැනදතග්, 
ලකෂසමන) 540.76

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව වරග කළ
බහුවරණ ප්රශසණ සමතුත්ලිතතද්යාව.   
(බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර) 540.76

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව සමකරණ
වපැඩතපද්යාත : සසිංතශකෝධිත නව විෂය 
නිරතදශය.(බියනවිල, ආරියදද්යාස) 540.7

අ. තපද්යා. ස. (උ.තපළ) විභද්යාගය වද්යානිජද විෂය 
ධද්යාරද්යාව 2011 : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර සහ 
පිළිතුර 650.076 

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) විභද්යාගය විදදද්යා විෂය 
ධද්යාරද්යාව 2011 : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර සහ 
පිළිතුර 507.6

අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර සසිංඛදද්යානය – II. 
(වීරසසිංහ, කුමුදුමද්යාත්ලි අලේවිසස) 519.5

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සද්යාමද්යානද තපද්යාදු 
පරීකෂණය.  (පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන)

001.076

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සසිංහල ජයමඟෙ : සසිංහල 1. 
(ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ.) 491.48076

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සසිංහල නව නිරතදශය 
තකට්ටිකතද්යා : විචද්යාර මග හද්යා අභදද්යාස අතවපැල.  
(තපතරරද්යා, කමලේ) 891.483

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සසිංහල වදද්යාකරණ  
සසිංගහය – 1.   (බණේඩද්යාර, නිශසශසිංක)   

491.485

අ. තපද්යා. ස. (උ   . තපළ) සසිංයුකත ගණතය
511.6076
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අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සසිංයුකත ගණතය, උසසස 
ගණතය සහ ගණතය සඳහද්යා නදද්යාස සහ 
නිශසචද්යායක.   (දිසද්යානද්යායක, යූ. එන. බී.) 

512.9434

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ ඉතිහද්යාසය : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර 2011 909.076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව : ප්රශසන පත්ර
හද්යා පිළිතුර.   (ද සලේවද්යා, කුමද්යාරි)

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : අනමද්යාන ප්රශසන 
හද්යා පිළිතුර 2011 510.76

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර 2000-2011 510.76 

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය 2006-2011 510.76

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : ප්රශසන පත්ර හද්යා 
පිළිතුර.   (අලේවිසස, බී. ආර.) 510.76 

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය I හද්යා II : 2011-
2008 දකවද්යා විභද්යාග  ප්රශසනපත්ර සමඟෙ පිළිතුර

510.76

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගකෘහ ආරර්ථික විදදද්යාව : 
ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර.   (ගුණතසසකර, 
සුරසිංගනී) 640.76

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) චිත්ර කලද්යාව : ප්රශසන පත්ර 
හද්යා පිළිතුර.   (තවේහපැලේල, සකුනතලද්යා)

741.076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තතද්යාරතුර හද්යා 
සනනිතවේදන තද්යාකෂණය : ප්රශසන පත්ර හද්යා 
පිළිතුර.   (කරවිට, කුමද්යාර) 004.076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තදවන බස තදමළ : 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය – 2009.   (ජවද්යාන, ඒ.
තජේ. තජේ.) 494.811076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. පළ) නව විෂය නිරතදශය 
විදදද්යාව : බහුවරණ ප්රශසන 1000 507.6

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව 
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2001-2011

792.076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නපැටුම : ප්රශසන පත්ර හද්යා 
පිළිතුර.   (ගුණවරධන, සුසනත) 792.8076 

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර  2002-2011 විදදද්යාව.  
(කරණද්යාරතන, අතශකෝක) 507.6

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ ධරමය : අනමද්යාන 
ප්රශසන  හද්යා ආදරශ පිළිතුර 2011 294.3076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ ධරමය : පසුගිය 
ප්රශසතනකෝතතර 1997-2011.    (ගමතග්, එසස. 
අයි.) 294.3076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ ධරමය : ප්රශසන පත්ර 
හද්යා පිළිතුර.   (තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි)

294.3076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) භූතගකෝල විදදද්යාව : 10 
තශසණය ඉලකක ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය.  
(අදිකද්යාරී, ඒ. ඒ. එසස.) 910.76

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) භූතගකෝල විදදද්යාව : ප්රශසන 
පත්ර හද්යා පිළිතුර.   (රද්යාජපකෂ, කුමුදුනී) 

910.76

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව 
ඉතලකතටද්යානික විදදද්යාව.  (කීරතිසසිංහ, ජනක)

621.38132

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : පසුගිය විභද්යාග  
ප්රශසතනකෝතතර 2000-2011 507.6

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : ප්රශසන පත්ර හද්යා 
පිළිතුර.   (ජයසූරිය, ටී. එලේ.) 507.6

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව 507.6

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව හද්යා 
තද්යාකෂණතවේදය : අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ 
පිළිතුර 2011 507.6

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) වදද්යාපද්යාර හද්යා 
ගිණුමකරණය අධදයනය 2011 657.076

අ.තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද 
අධදයනය 10 වන තශසණය : ගුර 
මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංගහය 302.071

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය 491.48076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය : අනමද්යාන ප්රශසන හද්යා ආදරශ 
පිළිතුර 2011 491.48

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය  : ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය

491.48076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා 
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ආදරශ විසඳුම 2008 -2010.   (තගද්යාඩතග්, 
වයි.) 491.48076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා   
විසඳුම 491.48076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා  
සද්යාහිතදය  : ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර.   
(සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.) 491.48076 

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික 
අධදද්යාපනය : විෂය පුනරීකසන විතහසෂ 
බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය.  
(ත්ලියනතග්, අනර) 613.076 

අකරසිං දලේල.   (කරණද්යාදද්යාස, රද්යාජද්යා) 891.483

අකද්යාල පරිණත.   (විමලතසසන, මහිනද) 891.483

අකද්යාත්ලික මුනි දහම.   (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, 
කරිබතතගද්යාඩ) 294.34

අකීකර යද්යාළුතවකෝ.   (සුමනපද්යාල, තබතතමතගදර)
ළ 891.483

අකීම, වයි.   කමමපැත්ලියට ත්ලියමනක ළ 891.73

අකුර කතනදර 2.   (ද අලේවිසස, දුලද්යානි) 372.6

අකුර තකකෝචචිය.  (සූරියආරචචි, ජද්යානකී) 
372.465

අගරවද්යාලේ, ස. වී.   තබකෞදධයද්යා හද්යා 
පරමවිඥද්යානද්යාරන්ථවද්යාදය 294.337 

අතග්ට තිබුණු තකද්යාණේතඩ.   (පතිරද්යාජ, 
සමරතකකෝන) ළ 891.483

අචද්යාන චද්යා හිත්මි.   අත්මිල බුදු බණ 294.3

අචද්යාන චද්යා හිත්මි.   නිවන මගට ප්රතවේශය 
භද්යාවනද්යාවයි 294.34435

අචද්යාන චද්යා හිත්මි.   භව දුකන ත්මිතදන මඟෙ
294.34435

අචද්යාන චද්යා හිත්මි.   තම භද්යාවනද්යාවට කද්යාලයයි
294.34435

අචිනතද : අවකද්යාශ යන්ථද්යාරන්ථය තන්ථද්යාගත ධරමතයේ 
විමුකතිය පිළිබඳ දරශනය.   (එදිරිසසිංහ, සරි)

181.043

අතචතබ, චිනආ.   ඉසරි විසරි තද 823

අතචතබ, චිනූආ.   කපට්ටි ඉබබද්යාට වුණු ඇබපැදදිය 

ළ 823

අජර පුසසතකය : සසෑම තබකෞදධතයකු විසනම 
කයවිය යුතු පරතයේෂණද්යාතමක ධරම ගනන්ථය.
(විකමසසිංහ, විමලේ) 294.337

අජද්යාත  ශතකෘ.   (ප්රසද්යාද, ජය ශසිංකර) 891.432

අජද්යාන ටද්යාතට හිත්මි.   වනගත ද්භිකක්ෂුව : පූජද 
අජද්යාන ටද්යාතට මහතතරනතග් සසවයසිං ත්ලික්ඛිත 
චරිතද්යාපදද්යානය 294.3657

අජිත, ජී. ඇම.   හද බපැඳි සසමද්යාරක : තශකෝක ප්රකද්යාශ
එකතුවක 891.481

අටමසසන්ථද්යානතයේ අනනද්යායක ෂ්ඨද්යානද්යානතරය.
(රැළපනද්යාව මහිනද) 294.384

අටවිස බුදධ විසසතරය සහිත මහද්යා තබකෝධි පූජද්යාව
294.34433

8 තශසණය ගණතය : සදධද්යානත, අමතර අභදද්යාස 
සහ වද්යාර පරීකෂණ ප්රශසන පත්ර.    (සමරවීර, 
ආනනද) 510.7 

8 තශසණය සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය .   
(ඒකනද්යායක, කුසුම) 491.48

අටුළුගම, සසිංජීවනී.   අතතටු රිදුනද්යා 891.483

අටසිංපහුර.   (කුඩද්යාතහටට්ටි, තිලක) 891.483

අත අකුර තහකෝඩිය තනද්යාතහද්යාත ත්ලියන සපැහපැලේල.
(ගුණතසසකර, බනදුතසසන) 491.4811

අතතටු රිදුනද්යා.   (අටුළුගම, සසිංජීවනී) 891.483

අතතනද්යායක, අතබරතන   (පරි.).   බලන්න   
මරපි, තජකෝසප

අතතනද්යායක, බනදුල.  නූතන තබකෞදධ මතවද්යාද 
හද්යා මද්යානසක අරබුද 294.337

අතතනද්යායක, බනදුල   (සසිංසස.).   බලන්න   
භද්යාවනද්යා පිළිබඳ ත්රිපිටක මූලද්යාශ

අතතනද්යායක, මුතුබණේඩද්යා.   කළ කළ තද පල පල
තද ළ 891.483

අතතනද්යායක, මුතුබණේඩද්යා.   වඳුරද්යාට තවචච තද
ළ 891.483

අතන්ථසද්යාත්ලිනී නම වූ ධමමසසිංගණීපපකරණ 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව.   (ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය. 
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. අතන්ථසද්යාත්ලිනී) 294.3824
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අත අත නසෑර.   (රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා) 891.483

අතපතතු, ආර. බී.    විසසමකුර ඩයිතනකෝසර
567.9 

අතපතතු, ඒ. එම. විමලද්යා.    පුසිංචි අතප පරිසරය : 
තපර පද්යාසපැලේ දරවනතග් වපැඩතපද්යාත 372.357

අතපතතු, නනදන.  අත්ලි ඇතුනතග් සපැඟෙවුණු 
තලකෝකය 599.67

අතිපූජද උඩවතතපිට්ටිතයේ ශ පඤසඤද්යාතලකෝක මද්යා 
හිත්මි අනසසමරණ ධරමපුසසතක මද්යාලද්යාව ; 
අසිංක 01. ගපැමුණුපුර ධරමතදශනද්යා :  294.34

අති සුනදර වූ අමද්යා දහම.    (තකද්යාතලද්යාවල, 
ඩග්ලසස)       294.3

අතීත උරමයක තසද්යාඳුර මතක සටහන.  
(පුසිංචිතහසවද්යා, ගද්යාත්මිණී එසස. ජී.) 954.93

අතීතයට යද්යාතදන සසිංවිධද්යාන තුනක : එකක 
සසිංහල තදකක තදමළ.   (ඩපැනිතයලේ, ඊ. 
වපැලනටයින) 305.80095493

අතීතතයේ නිරත්මිත තගවලේ තදද්යාරවලේ හද්යා
තගද්යාඩනපැගිත්ලි.   (චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච.) 

720.95493

අතීතතයේ භද්යාවිතද්යා කළ කද්යාස හද්යා මුදලේ.   
(චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච.) 737.495493

අතුතකකෝරළ, අසිංජල.   ලසසසන දවසක 891.483

අතුතකකෝරල,  ඩ. ල්පී.    ඔතබ තසකෞඛදය පිළිබඳව 
දපැනවත වනන 362.19

අතුතකකෝරල, ඩ. ල්පී.   හදවත තරකෝග පිළිබඳව 
දපැනවත වනන 616.1205

අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ.   ආතලකෝකතයන 
ආතලකෝකයට : වදනික ජීවිත 
සද්යාරන්ථකතවයට ධනද්යාතමක මතනකෝවිදදද්යා 
මඟෙතපනවීමක 158.1

අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ   (පරි.).   බලන්න  
මරපි, තජකෝසප

අතුතකකෝරළ, ලයනලේ.   තහට අලුත දවසක 
891.483

අතුතකකෝරළ, සුසනත ශ.   තදතිසස මහ පුරෂ 
ලකුණන යුතු ඒ උතුම බුදුරජද්යාණන වහනතසස

294.363

අතුතකකෝරද්යාල, තහසත්ලි නිමලද්යා.   ගුණ නපැණ 
තබතලන පිරිපුන දරවන හදන වඩන මග

155.4

අතුරත්ලිය, මතහසෂස.   ආයුරතවේද රූපලද්යාවනද හද්යා 
පසිංචකලදද්යාණය 646.72

අතුරදන වූ ත්මිනිසද්යා තග් අබිරහස.   (බලයිටන, 
ඉනින්ඩ්) 823

අතුරපද්යාන, විතජේරතන.   කඩඉම 891.483

අතදවශද ඉතගනම නිපුණතද්යා පළමු ප්රධද්යාන 
අවධිය : 1-2 තශසණ සඳහද්යා තකතසසර කරීතම 
අභදද්යාස 372

අදභූත තදශතයේ බිහිසුණු සටන. 
(ඇතබකෝට,තටකෝනි) 823

අදභූත සුරසිංගනද්යා ඇඳුම.  සසතපනසර, එම. ඩ.   
823

අද නම හරි නරක දවසක.   (සූරියආරචචි, 
ජද්යානකී) ළ 891.483

අදිකද්යාරි, ඒ. එම. තක. බී.   කද්යාරයද්යාල කම : සරල 
වපැඩතපද්යාත 651.3

අදිකද්යාරි, ඒ. ඒ. එසස.   අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) භූ 
තගකෝල විදදද්යාව : 10 තශසණය ඉලකක 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය 910.76

අදිස.   (එදිරිසසිංහ, ජගත තජේ.) 891.483

අදදතන සසිංහල තකට්ටිකතද්යා : දවිතීය භද්යාගය.  
(කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක) 891.483

අදදතන සසිංහල නවකතද්යා : චතුරන්ථ භද්යාගය.    
(කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක) 891.483 

අධිකද්යාරි, ඒ. එම. සුරසිංග ප්රදීප.   හද තුට්ටින යන 
මපැතන 891.483

අධිමද්යානසක විදදද්යාතවේ ප්රද්යාතයකෝගික රහසස 
සමඟෙ බලය ලබද්යා ගපැනීමට මග.   
(කසිංකද්යානමතග්, සමන) 133 

අධි රධිර ල්පීඩනය වපැළපැකවීම සහ පද්යාලනය.   
(ත්ලියනතග්, අනර) 616.132

අධදද්යාපන පරමද්යාරන්ථ හද්යා ප්රතිපතති : විදුහලේපති හද්යා 
ගුරවරන සඳහද්යා මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංගහයක.
(වනසසිංහ, ශද්යාත්මිනද) 379.5493

අධදද්යාපන ප්රතිභද්යා 05 370.5

අනතරද්යාභවය සහ මළවුනතග් තලකෝකය.   
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(තහටට්ටිතග්, නිලනත) 133.90135

අනතරද්යාභව සහ ගනධබබ විචද්යාර විමරශන.
(පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, පුවකපිට්ටිතයේ) 133.9013

අනදමන සරතගය.   (සසිංහ, බිතජද්යායි කුමද්යාර)
365.45092

අනදතර සනි කද්යාපු හපැ ට්ටි.   (ප්රියදරශනී, ගසිංගද්යා)
ළ 891.483

අනදහද්යාස, තෆදරිතකකෝ.   වදවචතච්ඡේදකයද්යා 863

අනගද්යාරික ධරමපද්යාල.   හඬක මහිම : අනගද්යාරික 
ධරමපද්යාල තුමන විසන රචිත තතකෝරද්යාගත ත්ලිපි 
එකතුවක 089.9148

අනතතද්යා සහ නිබබද්යාන : අනද්යාතම සසවභද්යාවය සහ 
නිරවද්යාණය.  (ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි)  

294.34435

අනතුරවත්ලින ඔතබ දරව රැකගනන.   
(තගද්යාඩකුඹුර, විජය) 363.1

අනනතයටත එහද්යා.   (වරණකුලසූරිය, අනලද්යා) 
891.483

අනතතතරකෝ පුරිසධමමසද්යාරස්ථී ගුණය උතතරීතර 
වූ බුදුරජද්යාණන වහනතසස.   (තසකෝමවසිංස හිත්මි, 
කහතගද්යාලේතලේ ) 294.34

අනභූතිවද්යාදී චිනතනය සහ බුදුදහම.   
(ධමමරකක්ඛිත හිත්මි, වද්යාවේතවේ)      181.043

අනත්මිත භද්යාර නීතිය.   (ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී) 
346.043640264

අනර විදද්යානගමතග් ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අනර විදද්යානගමතග් 
ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262 

අනරසරි, සරත.   තදසස විතදසස තශසෂසෂ්ඨ චරිත
920.02

අනරසරි, සරත.  පද්යාට කරමු අකුර ත්ලියමු 372.52

අනරසරි, සරත.   භද්යාෂද්යා තුතන තහකෝඩිය : සසිංහල 
තදමළ ඉසිංග්රීස 372.465

අනරසරි, සරත.   තලද්යාව ප්රකට විදු චරිත 509.2

අනරද්යාධපුරය ප්රන්ථම භද්යාගය : තදශපද්යාලන, ආගත්මික
සහ ආරර්ථික තතතවය පිළිබඳ විමරශනයක.
(අබයරතන, හරිසසචනද්ර) 954.9301

අනරද්යාධපුර යුගතයේ ද්භිකක්ෂු විනය.   (ශද්යානතිලතද්යා, 
ආර. ඩ.) 294.384  

අනරද්යාධපුර යුගතයේ සමද්යාජ කමය : ස්ක්රි. ව. 
300-1017 දකවද්යා.   (ඉනදික, එම. තක. 
අත්මිල) 954.9301

අනරද්යාධපුර තසලේත්ලිපි වත්ලින තහළිවන සසිංඝ
සමද්යාජය.   (විමලතජකෝති හිත්මි, 
තවතලේගමමපැදතද ශ) 294.3657

අනරද්යාධද්යා සුධමත්මිකද්යා සලේමද්යාතද්යාව, නද්යාවලපිට්ටිතයේ   
(පරි.).   බලන්න   සලද්යාචද්යාර හිත්මි

අනරදධ හිත්මි, කද්යාකකපලේත්ලිතයේ.   ප්රන්ථම දවිතීය 
තබකෞදධ ධරම සසිංගද්යායනද්යා 294.384 

අතන මට කූඩුතවේ ඉනන බසෑ.   (චද්යානදනී, ඒ. ඩ.)
ළ 891.483

අතනකෝතතත විල තනළුම තනළද්යාලද්යා : ද්භිකක්ෂුනට 
මසස මද්යාලු වපැළඳීම අකපැප ද?. (විපුලඤද්යාණ 
හිත්මි, අලුතගම)  294.3

අතනකෝරද්යා : නිරමල පුවතපතත පළ වූ ජනප්රිය 
නවකතද්යාවක.   (විකමආරචචි, මතනකෝරි 
සත්ලිකද්යා) 891.483

අඳ වද්යාදකයද්යා.   (කරතලනතකද්යා, වි.) 891.73

අඳුරට එළියක.   (තපතරරද්යා, කරණද්යා) 891.483

අඳුරට පහනක : සනමද්යා, නවකතද්යා, තකට්ටිකතද්යා, 
කවි සහ ශද්යාසසනය ගනන්ථ විචද්යාර.   (ල්පීරිසස, 
ආරියතිලක) 028.1

අඳුරට ත්මිණපහනක වූ අපතග් ඇදුර තුමනි  
370.92

අඳුර පපැතිතරයි.   (මද්යාරට්ටින, තලසස) 813

අඳුර අතීතය අමතක කර අලුත ජීවිතයකට 
එකතු තවනන.  (රද්යාජපකෂ, මහිනද)352.238

අඳුර දූපතක සවේමසක.   (තටලර, තිය තඩද්යාර)823

අඳුර නපැවේතතද්යාට.   (කරණද්යාරතන, පූජිත) 
891.483

අපපචචිට පිසිං පිණස.   (සමරදිවද්යාකර, යමුණද්යා)
ළ 891.483

අපපිචචද්යා.  (සූරියආරචචි, ජද්යානකී) ළ 891.483
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අප අවට වද්යායුතගකෝලය.  (විතද්යානතග්, තමතතිකද්යා)
551.5

අපතග් බුදු පියද්යාණන වහනතසස.   (ත්ලියනතග්, 
සඳසරි එම.) 294.363

අපට ගපැලතපන තදශීය ආහද්යාර.   (මුණසසිංහ, 
සුනනදද්යා විජයලතද්යා) 641.50212

අපට ගපැළතපන ආරර්ථික කමතවේද.   (සමරජීව, 
තරද්යාහද්යාන) 330.95493

අපරදිග කලද්යාව.   (ජයතුසිංග, මසිංගත්ලිකද්යා) 
704.9482

අපරද්යාජිත තතවන තකද්යාටස.   (රසසනපැක, තබන)
891.483

අපරද්යාජිත සවේවන තකද්යාටස.   (රසසනපැක, තබන)
891.483

අපරද්යාධ නඩු විධද්යාන නීතිය.   (තහටට්ටිතග්, 
නිලනත) 345.050264

අපරද්යාධ නීතියට අදද්යාළ පනත රැසක 2 345.05026
                   
අපරද්යාධ නීතිතයේ මූලධරම : අපරද්යාධ සහ 

දඬුවම,සයළු නව සසිංතශකෝධන සහිතයි.  
(තහටට්ටිතග්, නිලනත) 345.001

අපරද්යාධ නීතිතයේ මූලධරම : අපරද්යාධ සහ දඬුවම.   
(තහටට්ටිතග්, නිලනත) 345.001

අපරද්යාධය සහ දඬුවම.   (තදද්යාසසතතද්යාවිසසක, 
පියතතකෝර) 891.73 

අපරද්යාධ විදදද්යාව.   (අමරතසසකර, දයද්යා) 364

අපහරණය සහ තවනත කතද්යා.   (හඳුනපතිරණ, 
සරිපද්යාල)  891.483

අප හද්යා පරිසරය ප්රශසතනකෝතතර : 4 තශසණය
372.357

අපි එළවළු කන ළමයි.   (විතජේසූරිය, සරත)
ළ 891.483

අපි ඔකතකද්යාම යද්යාළුතවකෝ.   (ගුණතිලක, පතමකෝදදද්යා
සද්යාරිනදි) ළ 891.483

අපි ගණමු.   (තවතතසසිංහ, සබිලේ) 372.7

අපිත එකක පියද්යාඹනන.   (රතනද්යායක, වනිතද්යා)  
891.483

අපි තදනනද්යා යද්යාළුතවකෝ.   (මද්යාරසසිංහ, එම. ඒ. 
අයසිංගද්යා සතදවේනි) ළ 891.483

අපි තදමතළන කතද්යා කරමු.   (ජයසූරිය, රනජිත)
494.8118

අපූර ඉබි නපැටුම.   (මදදතග්, ස්ක්රිෂද්යානති පදත්මිකද්යා)
 ළ 891.483

අපුර දකෂතයකෝ හතතදනද්යා. (බලයිටන, ඉනින්ඩ්) 
          823

අපූර දඬුවම.   (තගද්යාඩතග්, සුනිලේ) ළ 891.483

අපූර තපද්යාදිතයේ අබිරහස.   (බලයිටන, ඉනින්ඩ්) 
823

අපූර ත්මිනිතසක.   (අයිසපැකසන, තවද්යාලේටර)
621.39092

අපූර යද්යාලුවද්යා.   (සසටීවනසන, තරද්යාබට ලුවිසස) 
ළ 823 

අපූර යද්යාළුතවකෝ.   (තපතරරද්යා, චනිති තදහනසද්යා) 
ළ 891.483

අපූර යද්යාළුතවකෝ.  (තසනරත, ප්රියසිංගනී)  
ළ 891.481 

අතප අතතමමයි ආචචිඅමමයි.   (බලගලේල, තක.
පුනදද්යා) ළ 891.483

අතප අතීතය ගපැන කයවමු ; අසිංක 06.   (සලේවද්යා, 
කමලද්යා).   මහතසන රජේජුරතවකෝ ළ 891.483

අතප අනද්යාගතය.   (සමරසසිංහ, ලද්යාලේ) 338.95494

අතප ආරර්ථිකතයේ තහට දවස : රජතයේ ආරර්ථික 
ප්රතිපතති පිළිබඳ විශසතලේෂණයක.   
(ගතනවතත, ශදද්යාම නවන) 330.95493

අතප කම.   (නද්යාගිත හිත්මි, වීදද්යාගම) 089.9148

අතප ගපැත්මිවහර – 1.   (ජයනත, පද්යාෂ්ඨල තරකෝහණ) 
491.488

අතප ගපැත්මිවහර – 2.   (ජයනත, පද්යාෂ්ඨල තරකෝහණ) 
491.488

අතප තගදර.   (විතජේසූරිය, සරත) ළ 891.483

අතප ජනක්රීඩද්යා : හතතකකෝරලතයේ වපැවේගමමද්යාන 
ඇසුතර පපැවති තහළ ජනතකළි 30 ක පිළිබඳ
ජනශපැති විමරශනයක.   (දළුතපද්යාත, මහිනද 
කුමද්යාර) 394.3 

අතප ජද්යාතික වීරවරතයකෝ.   (පටබපැඳිතග්, ගයද්යානි 
ස්ක්රිෂසකද්යා) 923.9
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අතප දර දපැරියනට ජද්යාතක කතද්යා 1.   (රණවීර, 
සරත) 294.382325

අතප දර දපැරියනට ජද්යාතක කතද්යා 2   294.382325

අතප පද්යාසලට අපි ආදතරයි.   (තවතතසසිංහ, 
සබිලේ) 371.5

අතප බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ.  (රතනකද්යාර, ශ්රියද්යා)   
294.363

අතපම දරවනට ඉසිංගිරිස 8 : 10 වපැනි තශසණය 
සඳහද්යා.   (ස්ක්රිසසතටකෝපර, නීලේ) 428

අතප යද්යාළු රිලද්යා පුසිංචද්යා සහ වඳුර පපැසිංචද්යාතග් අලුත 
යද්යාළුවද්යා.   (ත්ලියනආරචචි, ඉනදි වනිතිමද්යා)

ළ 891.483

අතප රජේගම.   (රනනලු, තජනසන) 
307.72095493

අතප රට හුඟෙද්යාක තලද්යාකුයි.   (මහවඩුතග්, 
ජයවනති) ළ 891.483

අතප වීරතයකෝ ; අසිංක 01.   (කරණද්යාතිලක, 
හලත්ලිතයේ)   වීර පුරන අපපු 923.9

අතප සයද්යා.   (බලගලේල, තක. පුනදද්යා) ළ 891.483

අබදුලේ ගපූර, ඒ. ස.   (සසිංසස.).   බලන්න  
අමරණීය ජනනද්යායක ආචද්යාරය ඒ. ස. එසස. 
හමන්ඩ් සමර කලද්යාපය 

අබයරතන, හරිශසචනද්ර.   තපද්යාතලද්යානනරව : 
මහද්යාවසිංශය පදනම කරගත විමරශනයක

954.9301

අබයරතන, හරිසසචනද්ර.   අනරද්යාධපුරය ප්රන්ථම 
භද්යාගය : තදශපද්යාලන, ආගත්මික සහ ආරර්ථික 
තතතවය පිළිබඳ විමරශනයක 954.9301

අතබගුණරතන, ඩ. ජී. ඒ.   දියවපැඩියද්යා 
තරකෝගීනතග් තපකෝෂණ රටද්යාව : දපැනගතයුතු 
කරණු  616.462

අතබනද්යායක, පවිත්රද්යා මධුභද්යාෂිණී.   තකද්යාතහද්යාඹද්යා 
කසිංකද්යාරි ශද්යානති කරමතයේ දකනට ලපැතබන 
සනනිතවේදන ලකෂණ : වයඹ පළද්යාත ඇසුරිනි

133.443

අතබරතන, ටී. බී.   දුරග තරණය 891.483

අතබරතන, මනිලද්යාලේ   (පරි.).   බලන්න   
ඤද්යාණවීර හිත්මි

අතබරවන, සුමුදු.  තපද්යාඩි හද්යාමුදුරතවකෝ  
ළ 891.483

අතබවරධන, ලසිංකද්යාප්රිය.   ජයගද්යාහී ජීවිතයකට 
තනද්යාවරදින මග 158.1

අතබවිකම, ආනනද.   කපැකුළු ගී  : සසවර ප්රසසතද්යාර 
සහිත ළමද්යා ගී 782.42083

අතබවිකම, චිත්රද්යා.   තරක ශද්යාසසත්රය හද්යා විදදද්යාතමක
කමය ආඛදද්යාත කලනය 160

අතබවිකම, ට්ටියුරින.   සතසර ගීතය 891.483

අතබවිකම, බී. එච. ජී. එසස.  මහිනද චිනතනය 
ජනතද්යා ඇසන 330.95493

අතබවිකම, මද්යාතතලේ ආනනද.   මලේ වපැසසසක : 
තග්ය කද්යාවද සසිංගහය 782.42

අතබවිකම, රසිංජිත ඇලේ.  තසලේකමලකර 
730.95493

අතබසසිංහ, ඩබත්ලිවේ. ඒ.   (පරි.).  බලන්න  
තතද්යාලේසසතතකෝයි, ත්ලිතයකෝ

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.   මතග් තලකෝකය සහ 
ඔවුනතග් තලකෝකය : තතකෝරද්යාගත තපරවදන 
සහ පසුවදන (1977-2010) 801.95

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.   තලකෝක පූජිත තලේඛක 
වතතගද්යාත : සද්යාහිතද තසසසත 809

අතබසූරිය, විනීතද්යා මසිංගත්ලිකද්යා.   අමමද්යා තරහ 
තවලද්යා ළ 891.483

අතබතසසකර, ආනනද   (අනවද්යා.).   බලන්න  
චුතකද්යාවිසසක, කරතනයි

අතබතසසකර, තුෂද්යාරි.   දූත්ලි පිනතද්යාර 891.482

අතබතසසකර, පදත්මිණී.   අළුත පද්යාර පදද සසිංගහය
891.481

අතබතසසකර, වරණ.   කළ කම පල තදන හපැට්ටි
294.3422

අතබතසසකර, ශ්රියද්යා   (සමපද්යා.).   බලන්න   
අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ නව විෂය නිරතදශය 
විදදද්යාව : බහුවරණ ප්රශසන 1000

අභයප්රසද්යාදිනී : මහද්යාචද්යාරය ඔත්ලිවර අතබනද්යායක 
උපහද්යාර ශද්යාසසනය ගනන්ථය 080

අභය භූත්මිය.   (ධරමකීරති, රනජිත) 891.483

අභයවරධන, රසිංජනී   (පරි.).   බලන්න     
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තබ්රද්යානතට, එමත්ලි 

අභයසසිංහ, ආර. වයි. ස.   ප්රතබකෝධද්යා : විසසත්මිත පද 
ප්රතහසත්ලිකද්යා සසිංගහය 793.73

අභයසසිංහ, තරකෝහිණී.  කතකද්යාරයද්යා ළ 891.483

අද්භිධරම අධදයන : අද්භිධරමතයහි ප්රභවය, 
විකද්යාශය, අනතරගතය හද්යා දරශනය පිළිබඳ 
අධදයන සසිංගහයක 294.3824

අද්භිනනදන : විශද්යාම වපැටුප තදපද්යාරතතමනතුතවේ 
කද්යාරයය සද්යාධනය පිළිබඳව ප්රතිලද්යාභීනතග් 
ඇගයුම 331.252

අද්භිනව නිපයුම : තලද්යාව ගමන මඟෙ තවනසස කළ 
දහසකුත එකක.  (ජයසුනදර, නිතරකෝශන)  

608

අද්භිමද්යානී සමද්යාජ සසිංවරධන හද්යා අධදද්යාපන පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අද්භිමද්යානී සමද්යාජ 
සසිංවරධන හද්යා අධදද්යාපන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.   
(ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

අද්භිරහසස ඇය.   (රතනද්යායක, අජිත ප්රියශද්යානත) 
891.483

අද්භිරහසස දූපත.   (ගුණතසසකර, තජකෝ රසිංජිත) 
891.483

අද්භිරහසස මද්යාවත.   (බ්රනටන, තපකෝලේ) 149.3

අද්භිරහසස තසද්යාතහද්යායුරිතයකෝ.  (තවද්යාලසස, එන්ඩ්ගද්යාර)   
823

අද්භිවකෘදධි ආතලේපය දද්යානය කරීතම දිවද යද්යාගය
782.324

අභීත ටද්යාරසන.   (බතරකෝසස, එන්ඩ්ගද්යාර රයිසස) 813

අභදද්යාවකද්යාශය සහ අමරණීය ජීවිතය.   
(විකමසසිංහ, චනද්රද්යා) 294.3375

අමබපද්යාල මහරහත තතරණතයකෝ.   (ඤද්යාණද්යානනද 
හිත්මි, කරිබත  තගද්යාඩ) 294.3657

අමමද්යාතග් ආදරය කළු ද? සුදු ද?.   (මපැතී, ඩපැලන)
823

අමමද්යාතග් ගුණ සුවඳ.   (විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය)
306.8743

අමමද්යා තරහ තවලද්යා.   (අතබසූරිය, විනීතද්යා 
මසිංගත්ලිකද්යා) ළ 891.483

අමමද්යා / තද්යාතතද්යාතගන සඟිතතනට ඉසිංග්රීස කන්ථද්යා 

පුහුණුවක?.   (වනිගතසසකර, තසකෝමසරි) 428

අමතක තනද්යාවන සතව ළමයද්යා.   (සසටයින, 
ආර. එලේ.) 813

අමතක වූ උරමය : කවනධයට හිසක.  
(අමරතසසකර, ගුණදද්යාස) 801.95

අමතක වූ තදශයක අතරමසිංව.   (බතරකෝසස, එන්ඩ්ගද්යා 
රයිසස) 813

අමරකීරති, ත්ලියනතග්.  අර ත්මිහිරි සන නද්යාදය
891.483

අමරකීරති, ත්ලියනතග්  (පරි.).   බලන්න  
සසකරතමතද්යා, අනතතකෝනිතයකෝ 

අමරතකකෝන, චනද්රද්යානි   (පරි.).   බලන්න   ඩිග්බී,
ඇනී

අමරතකකෝන, චනද්රද්යානි   (පරි.).   බලන්න  
දඟෙමලේලට හමු වූ අපූර ඩපැනිතයලේ

අමරතකකෝන, චනද්රද්යානි   (පරි.).   බලන්න  
සසනිකට, තලමනි 

අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි.   පළඟෙපැට්ටිතයකෝ ඇවිත 
891.483

අමරතකකෝන, සුරසිංග.   මද්යානසක සුවය : තබකෞදධ 
හද්යා බටහිර මතනකෝවිදදද්යාතමක ආකලේප

294.33615

අමරතග් කතද්යාව : තයද්යාවුන නවකතද්යාව.   
(හරසසගම, තසකෝමරතන) 891.483

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා.   ආරණදද්යා : තදවන තවේදිකද්යාව
2 තකද්යාටස 891.483

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා.   ඉහිරණු කරි 891.483

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා.   උකුසු පිහද්යාටුව   891.483

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා.   කුමද්යාරිහද්යාත්මි - 2 891.483

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා.   තරවකට තපම කතළත්මි - 2 
891.483

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා.   දයද්යාබර අරවිනද 891.483

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා.   තදවන තවේදිකද්යාව 891.483

අමරතුසිංග, ස. තජේ.   (සම කරතකෘ).   බලන්න  
සමරජීව, තරද්යාහද්යාන
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අමරණීය ජනනද්යායක ආචද්යාරය ඒ. ස. එසස. හමන්ඩ් 
සමර කලද්යාපය 324.2092

අමරණීය භද්යාරතීය සසිංගීතතවේදිතයකෝ.  (නනදසරි,
සනත) 780.92

අමරණීය විදදද්යාඥතයකෝ.   (විකමතසසකර, තද්යාරක) 
509.2

අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ.  (පරි.).  බලන්න  
අතුතකකෝරල,  ඩ. ල්පී.

අමරවසිංස හිත්මි, දිත්මියද්යාතවේ.   සතතිසස තබකෝධි 
පද්යාකෂික ධරම තදශනද්යා 294.34

අමරසරි, ආනනද.   ප්රබුදධයද්යාතණකෝ  294.363

අමරසසිංහ, කරණද්යාරතන.  ත්මිනිසස සරතර අසරිය 
611

අමරසසිංහ, වසනති.   සතුනතග් තලකෝකය : තකට්ටි 
කතද්යා තපද්යාතක ළ 891.483 

අමරසසිංහ, ශද්යානතද්යා.   පද්යාතවන තබකෝලය
ළ 891.483

අමරසසිංහ, තහසම ශ.   තසනසුර 133.5

අමරසූරිය, පද්යාත්ලිත  (සසිංසස.).   බලන්න   
රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත 

අමරතසසකර, අචලද්යා තුෂද්යාරි.   නඹ මතග් රද්යාමද්යා
891.483

අමරතසසකර, ඒ. ඒ. ඩ.   (සසිංසස.).   බලන්න  
සමද්යාජීය විදදද්යා සහ මද්යානව ශද්යාසසත්ර ත්ලිපි : 
මහද්යාචද්යාරය චනද්රද්යා විකමගමතග් උපහද්යාර 
ගනන්ථය

අමරතසසකර, ගුණදද්යාස.  අමතක වූ උරමය : 
කවනධයට හිසක 801.95

අමරතසසකර, චිත්රද්යා.   ආඩමබරකම තහද්යාඳම නපැහපැ
ළ 891.483 

අමරතසසකර, චිත්රද්යා   (පරි.).   බලන්න   
මපැකබ්රයින්ඩ්, තරද්යාජර ල

අමරතසසකර, චිත්රද්යා  (පරි.).  බලන්න  වයිට, ඊ. බී.

අමරතසසකර, දයද්යා.   අපරද්යාධ විදදද්යාව 364

අමරතසසකර, දයද්යා.   සමකද්යාලන ශ ලසිංකද්යා සමද්යාජය 
සමද්යාජ විදදද්යාතමක විගහයක 301

අමරතසසන, ඊබට.   අසිංජනම එළි බපැලම 133.43

අමරතසසන, සුදත මසිංජුල.   සසිංකද්යාරය 

කළමනද්යාකරණය 658

අමරද්යාවතී, රසිංජි.   ආදරතයේ ගිරි හිස 891.481

අමරද්යාවතී, රසිංජි.   උපුලේ විලක තසස 782.42

අමරද්යාවතී, රසිංජි.   ත්මියුර කලේපනද්යා 080

අමද්යා තග් ගමන.   (තගද්යාඩතග්, සුභද්යාෂිණී) 372.4

අමද්යාවක ගිහින.   (ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා)   
891.483

අමද්යාවතක සඳ පද්යායද්යා : නිදහතසස ශත සසිංවතසරය 
තතක දිගහපැතරන තදශතයේ අනද්යාගත කන්ථනය.
(දයද්යානනද, නිලේත්මිණ) 891.483

අත්මිල බුදු බණ.   (අචද්යාන චද්යා හිත්මි) 294.3

අමුතු ඉලනදද්යාරියද්යා සහ සද්යාහිතද විචද්යාර චිනතද්යාවල.
(බණේඩද්යාර, තිඹිරියද්යාගම) 089.9148

අයගම, තනූජද්යා එන.   අහසස ගමට ගිය පුසිංචි 
සතතරද්යා ළ 891.483

අයගම, තනූජද්යා එන.   මලේ ළ 891.481

අයද්යාතලේ ගිය වසනතය.   (ප්රසසිංග, සුජිත) 
891.481

අයිකන, තජකෝන.   මද්යායද්යා විල 823

අයිකන, තජකෝන.   වපැසබර ඉරදින මරණය 
අබියස 823

අයිලපතපරම, මද්යාතනලේ.   ජීවිතය හඳුනද්යාගතිත්මි 
362.196994

අයිවන, විකටර.   අවසද්යානය කුමකද? : 
කඩද්යා වපැතටනනට යන තදශපද්යාලන කමතයේ 
අරබුදය 320.95493

අයිවන, විකටර.   තදශපද්යාලනතයේ පවුල හද්යා 
කුලය 320.95493

අයිසපැකසන, තවද්යාලේටර.   අපූර ත්මිනිතසක
621.39092

අරන්ථනද්යායක, භද්යාතිය.   සුණු විසුණු කළ අද්භිතයකෝග
796.092

අරහතමද්යාරගය තහවත පූරවභද්යාග විදරශනද්යාව.
(ශීලසසකනධ හිත්මි, අලුතගම ශ) 294.3

අරනගලේල, ටී. බී.   සසිංහල රචනද්යා : 8 තශසණය
891.484

අර ත්මිහිරි සන නද්යාදය.   (අමරකීරති, ත්ලියනතග්)
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891.483

අරමුණු ඇතතතකෝ තලද්යාව ජය ගතතතකෝ.  
(පලේත්ලියගුර, තමද්යාහද්යාන) 158.1

අරත්ලියමලේ ආරද්යාමය.   (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන)
891.483

අරියධමම හිත්මි, තගද්යාඩඋඩ.   කපැකුළු ගී
782.42083

අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන.   ධරම තදශනද්යා : 
අසිංක 01 294.34

අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන  (සමපද්යා.).  බලන්න  
දහමගුණ භද්යාවනද්යාව

අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන  (සමපද්යා.).  බලන්න  
සඟෙගුණ භද්යාවනද්යාව

අරීතසන අහුබුදු අමර සපැමරම.    (පත්ලිහපිට්ටිය, 
රසිංජිත අමරකීරති) 920

අරණපැලේල.   (විකමරතන, දිලේහද්යානි) 891.483

අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය–ජල සමපද්යාදනතයේ.
(තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා) 553.7

අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය–මහ තපද්යාතළද්යාව 
යට.   (තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා) 551

අරසිංගල, රතනසරි.   ශ ලද්යාසිංතකය සද්යාහිතද කලද්යා 
උරමය 730.95493 

අරසිංගල, රතනසරි   (සසිංසස.).   බලන්න   සමද්යාජීය 
විදදද්යා සහ මද්යානව ශද්යාසසත්ර ත්ලිපි : මහද්යාචද්යාරය 
චනද්රද්යා විකමගමතග් උපහද්යාර ගනන්ථය

අලේ ඉමද්යාන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අලේ 
ඉමද්යාන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

අලේගම, ගද්යාත්මිණී සඳලද්යාලේ.   5 තශසණයට ගණතය
372.7 

අලේගම, ජයමපති.   රන හසිංස කන්ථද්යාව ළ 891.482
අලේලපු තගදර අවතද්යාර ළමයද්යා.    (සසටයින, ආර. 

එලේ.) 813

අලේවිසස, තප්රේමචනද්ර.   පදරත විදි 491.488

අලේවිසස, තප්රේමචනද්ර   (පරි.).   බලන්න   සසපවරසස,
තරකෝරි 

අලේවිසස, බී. ආර.    අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
ගණතය : ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර 510.76

අලේවිසස, සරත ආනනද.   විදුත්ලියයි ඔබයි : 
විදෆතය, ගකෘහ විදෆත උපකරණ නඩතතුව, 
භද්යාවිතය 363.189

අලගලේල, ඒ. ජී. ස.    සසිංසද්යාර වනදනද්යා : කද්යාවද 
ගීත සසිංගහය 782.25

අලගියද්යාවඩු, දත්මිත.   අසරිමත කතඩද්යාලද්යාන
577.698

අලවතුතගද්යාඩ. ආර. එම. ඩ.  (සසිංසස.).  බලන්න 
වනද්යානතර සුරැකුමට වන විදදද්යා පරතයේෂණ

අලහතකකෝන, උදිත   (පරි.).   බලන්න   ඩිවි, 
තමලේවිලේ

අලහතකකෝන, උදිත.  රිට්ටිගල 954.93

අලහතකකෝන, කමලේ ල්පී.   කපැපතපට්ටිතපද්යාළ 
891.483

අලහතකකෝන, කමලේ ල්පී.   (සසිංසස.).   බලන්න  
පිය වපැත්ලි වත : පියදද්යාස වපැත්ලිකනනතග්
නිරමද්යාණද්යාද්භිනනදන

අලහතකකෝන, සසර   (පරි.).   බලන්න   
සසතවකෝනසස, කරසසට්ටි 

අලහතකකෝන, සසර   (පරි.).   බලන්න  හද්යාරඩි, 
තතකෝමසස 

අලතහසනද්ර, තද්යාරකද්යා.  තලද්යාවට තහද්යාතරන   
891.483

අලතහසනතද්රකෝ මයිතද්යාතග් සපැබසෑ ජීවිතය.   (වරගද්යාසස
තයකෝසද්යා, මරිතයකෝ) 863

අත්ලි ඇතුනතග් සපැඟෙවුණු තලකෝකය.   (අතපතතු, 
නනදන) 599.67

අත්ලි පපැට්ටියද්යාතග් කතනදරය.   (තකද්යාතලද්යාවල, දීපද්යා)
ළ 891.483

අත්ලිපසෑලපැසසස.   (සමරවිකම, දිතනෂස ගුණතිලක)
891.483

අත්ලි මනතතර.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) ළ 891.483

අලුතවතත, ප්රගීත මදුරසිංග.   තෆද්යාතටකෝතෂද්යාප : 
නිරමද්යාණද්යාතමක භද්යාවිතයට පිවිසුමක 006.6

අතලවිකරණ සනනිතවේදනය.   (ගුණතසසකර, 
උදිත ගයද්යාෂද්යාන) 659.132
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අවේවයි වපැසසසයි නරියතග මඟුලයි.   (තවතතසසිංහ,
සබිලේ) ළ 891.483

අවේව වපැට්ටිලද්යා.   (ආරියවසිංශ, දිත්ලිනි) 891.481

අවතද්යාර තවරළ.   (සසටයින, ආර. එලේ.) 813

අවදිවනන දුක නිවනන.   (කසිංකද්යානමතග්, 
සමන) 294.34

අවදි වී නිදනන.   (ගුරතග්, නිරනජන) 891.481

අවසන තරගය.   (විතජේතසසන, සද්යාගර) 891.483

අවසන තමතහයුම.   (තෂලේඩන, සන්ඩ්නි) 823

අවසන සටන.  (උමගිත්ලිය, ලසත රවීන)  
891.483 

අවසද්යාන නද්යාසයද්යා.   (ඇසසටර, තජරලේන්ඩ්) 
940.531853858 

අවසද්යානය කුමකද? : කඩද්යා වපැතටනනට යන 
තදශපද්යාලන කමතයේ අරබුදය.   (අයිවන, 
විකටර) 320.95493

අවි හිසිංසක.   (මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාත්ලි) 891.483

අවසිංක බතවේ මුතු ඇටය : චීන ජනකතද්යා 398.2

අශසවයද්යා සහ සසිංහයද්යා ළ 823

අෂසටද්යාසිංග හකෘදය සසිංහිතද්යා වවදද ගනන්ථතයේ 
දිනචරයද්යා විධිය.   (වද්යාග්භට) 615.538

අසසතවේලද්යා, මරයද්යාතනකෝ.   ල්පීඩිතතයකෝ : තමකසකද්යාන
විපලවතයේ නවකතද්යාව 863

අසමමතය හද්යා සමමතය.   (තබ්රසසට, බරතටකෝලේට)
832

අසක තගකෝත්රිකයන තග් රන පිළිමය.   (හපැගද්යාරන්ඩ්, 
තහනරි රයිඩර) 823 

අසරිමත කතඩද්යාලද්යාන.   (අලගියද්යාවඩු, දත්මිත) 
577.698

අසරිමත ගපැහපැණය ඔබයි.   (රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල
තසකෝමලද්යාලේ) 306.8723

අසරිමත ජීවිත.   (තහසමපද්යාල, නවරඑළිතයේ) 
923.9

අසරිමත පතසසබුදු තපලහර.   (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, 
කරිබතතගද්යාඩ) 294.3

අසරිමත බුදු වදන.   (ගුණසරි, ආර. ගද්යාත්මිණී)
294.3

 
අසරිමත තබද්යාදු මග.   (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත)

294.34435

අහසස ගමට ගිය පුසිංචි සතතරද්යා.   (අයගම, තනූජද්යා 
එන.) ළ 891.483

අහසස ගසිංගද්යා.   (බද්යාලසූරිය, ප්රදීපකුමද්යාර) 891.483

අහස ඉසසසර වතගයි.  (මලවිආරචචි, ජයතසසකර) 
891.481

අහසට තර තමතරම.   (ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි)
891.483

අහස තපද්යාතළද්යාව ළසිං තවලද්යා.   (ධරමකීරති, 
රනජිත) 891.483

අහසන තරවක .   (ඩයසස, සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි) 
891.483

අහිත්මි ජීවිත.   (තෆද්යානතසසකද්යා, සද්යාලමන) 891.482 

අහිත්මි රන පිහද්යාටුව.   (ත්ලියනතග්, කමලේ ශ) 
ළ 891.483

අහුබුදු, අරීතසන.   මද්යාලය ළ 891.483

අහසිංගම, සජිත.   ශ ලසිංකද්යාතවේ බ්රිතද්යානද පද්යාලනය : 
9, 10, 11 තශසණ සඳහද්යා 954.9302

අළුත පද්යාර පදද සසිංගහය.   (අතබතසසකර, 
පදත්මිණී) 891.481

ආකරශනීය තලස කන්ථද්යා කරීතම සහ කන්ථද්යා 
පපැවපැතවීතම කම.   (ජයලද්යාලේ, හරීනද්ර) 808.5

ආකරෂද්යා ඉසිංග්රීස කද්යාලතභේද භද්යාවිතය : 
කරතකෘකද්යාරක සහ කරමකද්යාරක.   (ගමතග්, 
නදී) 425

ආඝද්යාත සතකද්යාර.   (ගුණරතන, පදමද්යා එසස.) 
616.8106 

ආචද්යාරය ඊ. ඩබත්ලිවේ. අදිකද්යාරම මපැතිතුමද්යා.   
(මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ) 920 

ආට්ටිගල, අසසිංක.   ආදරණීය සුභද්යා තතරණ 
891.483

ආට්ටිගල, අසසිංක   (සමපද්යා.).   බලන්න  
විසුදධද්යානනද හිත්මි, දිඹුලේකුඹුතර
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ආඩමබර කපුටද්යා ළ 823

ආඩමබරකම තහද්යාඳම නපැහපැ.   (අමරතසසකර, 
චිත්රද්යා) ළ 891.483 

ආඩමබර තමද්යානරහද්යාත්මි.   (චද්යානදනී, තක. එලේ. 
ඩ.) ළ 891.483

ආතමවද්යාදය සහ පට්ටිචච සමුපපනන වද්යාදය : 
අනතරද්යා භව වද්යාදය.   (ඤද්යාණසහ හිත්මි, 
තහසනපිටතගදර) 294.34237 

ආතර ස. කලද්යාක.   (සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.) 920

ආදරශ රචනද්යා : 4 තශසණය.   (විතජේරතන, ජීවනී 
ගීතිකද්යා) 372.623

ආදර ඇසස.   (වීරකතකද්යාඩි, රිදත්මි) 891.481

ආදර එසසතමරද්යාලේඩද්යා.   (හියුතගකෝ, විකටර) 843
ආදර කතද්යා තුනක.   (තසකෝලද්යා, එත්මිලේ) 843

ආදරණීය ඔල.   (මරෆරතගකෝ, මයිකලේ) 823

ආදරණීය ගබබද්යා.   (මුණසසිංහ, තරකෝහිත) 891.483

ආදරණීය තද්යාරණදද්යා.   (විදදද්යාරතන, තහසමලද්යාලේ) 
891.483

ආදරණීය දුවට හද්යා පුතද්යාට සුවදද්යායී මද්යාතකෘ 
තලකෝකයක.(විජයසසිංහ, වජිර ප්රභද්යාත)

306.8743

ආදරණීය දුවට හද්යා පුතද්යාට සුවදද්යායී මද්යාතකෘ 
තලකෝකයක : තදවන තකද්යාටස.   (විජයසසිංහ, 
වජිර ප්රභද්යාත) 306.8743

ආදරණීය තදමද්යාපියනි.   (විතජේසූරිය, සරත)
306.874

ආදරණීය තබකම.   (රතනද්යායක, තයකෞවන 
සමනද්ර) 891.483

ආදරණීය සමර.   (විතජේරතන, මසිංගලද්යා) 891.483
ආදරණීය සුභද්යා තතරණ.   (ආට්ටිගල, අසසිංක) 

891.483

ආදරය I, II, III, IV....    (ල්පීරිසස, අයසසමනත) 
891.483

ආදරය පිටුපද්යා යන ත්මිනිසුන : දුක, තවේදනද්යාව, 
මරණය තකද්යාහිනද – කතුන දපැකම.   
(තපතරරද්යා තසද්යායුරිය, නිමද්යාලේ) 230

ආදරය භද්යාවනද්යාවක.   (විකමරතන, දිලේහද්යානි)

 891.483

ආදරය සහ විවද්යාහය.   (එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර) 
158.1

ආදරතයේ ගිරි හිස.   (අමරද්යාවතී, රසිංජි) 891.481

ආදර සුවඳ.   (ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා)
891.483

ආදතර ඒ වතග්.   (ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි) 891.483

ආදි  අතප අකුර.   (චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච.) 
491.4811

ආදි  කද්යාලතයේ අතප දද්යාගපැබ.   (චනද්රතසකෝම, 
එලේ. එසස. එච.) 730.95493

ආදිපද්යාදිවරයද්යාතග් අද්භිරහස සහ තවත ෂරතලද්යාක 
තහකෝමසස කතද්යා.   (තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන) 

823

ආදි වින බිඳ හරින ගර ජද්යාතකකෝතම 
තගද්යානසද්යාලේතවේසස පියතුමන විසන රචිත 
ගීතිකද්යා එකතුතවේ සසවර ප්රසසන්ථද්යාර.   
(තගද්යානසද්යාලේතවේසස පියතුමද්යා, ජද්යාතකද්යාතම)  

782.294

ආනනද, ජී. ජී. සරත    (පරි.).   බලන්න     
මද්යාරකසස, ඒ.

ආනනදවමතත්රය හිත්මි, බළනතගද්යාඩ   (සමපද්යා.). 
බලන්න  සසිංසකකෘතනද්යාමද්යාඛදද්යාතපදමද්යාත්ලිකද්යා
ආනනද රද්යාජකරණද්යා : අප්රකට කද්යාවද 
ප්රබනධ.  (රද්යාජකරණද්යා, ආනනද) 891.481

ආනනද රද්යාජකරණද්යා තග් ළමද්යා කවි.       
(රද්යාජකරණද්යා, ආනනද) ළ 891.481

ආනනද සමරතකකෝන මහතද්යා.   (මහිනද හිත්මි, 
උණුවතුරබුබුතලේ) 920

ආපදද්යා කළමනද්යාකරණය.   (ධනපද්යාල, ඒ. එච.) 
363.34

ආයුරතවේද ප්රතවේශ මද්යාරගය : සපතධද්යාතු, ත්රිමල, 
ආරතව, ඕජසස විඥද්යානය සහ 
තකද්යාතලසසටතරකෝලේ විඥද්යානය සහිතය.   
(තකද්යාළඹතග්, කවිරද්යාජේ බී.) 615.538

ආයුරතවේද රූපලද්යාවනද හද්යා පසිංචකලදද්යාණය.
(අතුරත්ලිය, මතහසෂස) 646.72

ආයුරතවේදීය ආහද්යාර ශිකෂණය : දීරඝද්යායු වඩන 
නීතරකෝගී දිවියකට.   (බුදධරකක්ඛිත හිත්මි, 
තපද්යාතතතතවල) 613.2
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ආතයත අඳුර ඇවිත 808.83

ආතයත ආතයත ආදරයමයි.   (රණසසිංහ, සඳද්යා 
ලද්යාත්ලිත) 891.483

ආතය වතරන යද්යාළුතවේ.   (තහද්යාරණතග්, දයද්යා) 
ළ 891.481

ආරර්ථික විදදද්යාව පුනරීකෂණ අභදද්යාස – විසඳුම : 
12 තශසණය.   (සරිවරධන, බනදුතසසන)

330.076

ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු (සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 
13 දරන ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු පනත 
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)

343.0550262

ආරර්ථික හද්යා සමද්යාජ විවරණය.   (තසකෝමසුනදර, 
දයද්යානනද) 080

ආරණදද්යා : තදවන තවේදිකද්යාව 2 තකද්යාටස.   
(අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා) 891.483 

ආරමභතයේ සට දඹතදණ යුගතයේ අවසද්යානය තතක
චිරනතන සසිංහල ගදද සද්යාහිතද ඉතිහද්යාසය.
(ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.) 891.4809 

ආරියදද්යාස, තක. එසස. කීරති.   සමද්යාජ සමමුති
නදද්යාය : සමභද්යාවද පපැතිකඩ 320.01

ආරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන.   මහතඵල ලපැබීමට 
නම තමතසස දන පිසිංකම කළ යුතුය 294.34

ආරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන.   තයකෝනිතසකෝ 
මනසකද්යාරය 294.34

ආරියපද්යාල, ජී. ඇලේ.    සපරගමුතවේ මහද්යා සමන 
තද තවද්යාල : හකෘදය සද්යාකෂිතයේ තදවද්යාලය

202.11095493

ආරියපද්යාල, බනදුල තක.   (සමපද්යා.).   බලන්න  
ඇනටන තගගරි සනමද්යාවතලකෝකනය

ආරියරතන, ජ. අ.   (පරි.) .  බලන්න  
තුරතගනිවේ, ඉවද්යාන 

ආරියරතන, ජද්යානක තරසිංග.   විජය සහ අද්භිරහසස 
තලකෝකය 891.483

ආරියරතන, ඩ. එම. එසස.   (පරි.).   බලන්න  
බපැලද්යාරන්ඩ්, තජේ. ජී

ආරියරතනම, ඉනද්රද්යාණ   (සසිංසස.).   බලන්න  
වයිට, එලන ජී.

ආරියවසිංශ, දිත්ලිනි.   අවේව වපැට්ටිලද්යා 891.481

ආරියවසිංස, සද්යානත.   හදවතක නිරවත 891.481

ආරියසසිංහ, තක.   මයිකලේ ෆපැරතන්ඩ් 509.2

ආරියසසිංහ, තක.    6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල
විදදද්යාව : ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර 507.6

ආරියතසසන, එච. ඩ.   තබද්යානසද්යායි සහ සුයිතසක
635.9722

ආරියතසසන, සමපත.   කද්යාබනික තගද්යාවිතපැන : 
විපරීත තදශගුණය ට තිරසර තගද්යාවි පිළිතවත 

631.584 

ආලවනත වීදිය.   (ඈපද්යා, වීණද්යාවි සුලකඛනද්යා) 
891.481

ආලවනත සරිදද්යාස.   (තවේරගල, තහකෝකනදර 
ආනනද) 891.483

ආතලකෝකතයන ආතලකෝකයට : වදනික ජීවිත 
සද්යාරන්ථකතවයට ධනද්යාතමක මතනකෝවිදදද්යා 
මඟෙතපනවීමක.   (අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා 
තරකෝහණ) 158.1

ආතලකෝකතයේ රණකද්යාත්මියද්යාතග් අතතපද්යාත.    
(තකද්යායීතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ) 863

ආවද්යාට තිබුණත : නිමලේ ගුණතසසකර ගපැයූ ගී 
782.42 

ආවුද සහ උපකරණ.   (පිනතු, තජේ. එලේ. 
සුතනත) 629.20284

ආසව පහද්යාතපැබීතමන ආතවේග පද්යාලනය 294.3

ආසයද්යාව තුළ තප්රේමතයේ තදවේසත්මිඳද්යාණනතග් කතද්යාව
පපැවසම : සභද්යාතවේ සමද්යාජ ධරමය පිළිබඳ
සසිංකෂිපත සද්යාර සසිංගහය.   (තරද්යාජරසස 
පියතුමද්යා, ඇනතනි) 230



ආහද්යාර නිවපැරදිව තතකෝරද්යා ගපැනීම සඳහද්යා මග 
තපනවීම 613.2

ආහද්යාර වටතටකෝර 1000 ක.   (තතනවර, කවිසිංගද්යා)
641.50212

ආහද්යාර වටතටකෝර 100 ක 641.50212

ආහද්යාර හද්යා තපකෝෂණය.   (ප්රනද්යානදු, තසල) 613.2

ඇකවිතලකෝනියද්යාතවේ තකද්යානද්යාන.   (තහද්යාවද්යාන්ඩ්, 
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තරද්යාබට ඊ.) 813

ඇටතටරියද්යා මලේ පිපිලද්යා.   (ත්මිරිහද්යාගලේල, 
ලලද්යාරතන) 891.483

ඇටඹගසසකඩ, ආර.   වසභ සසිංගද්යාමය 891.483

ඇට්ටිතපද්යාළ, බණේඩද්යාර.   වීර තමද්යාණරවිල 
කපැපතපට්ටිතපද්යාළ මහ නිලතම 923.9

ඇතටනතබද්යාතරකෝ, තන්ඩ්වින්ඩ්.   ගුයිනද්යාතවේ සතුන 
තසද්යායද්යා 591.509881

ඇඩම, ආර. ල්පී.   නිතරකෝගීව සටීමට නද්යාඩි තයකෝගද්යා
181.45

ඇඩමසන, තජකෝයි.   සඳහටම නිදපැලේතලේ :  
එලේසද්යාතග් අද්භිමද්යානය 823

ඇතඩකෝබි ඉලසසතස්ට්රේටර : පියවතරන පියවර - 
CS3, CS4, CS5, CS6.  (විතජේරතන, එන. 
ල්පී.) 006.7

ඇතුගල, ආරියරතන  (සසිංසස.).   බලන්න  
රද්යාජපකෂ, මහිනද 

ඇතුලේගම, නිමලේ  (සම කරතකෘ).  බලන්න  
ජයවීර, තජේ. ඒ. එන. තක.

ඇනටන තගගරි සනමද්යාවතලකෝකනය
791.430233092

ඇනඩරසන, තකනත.   ත්මිනී කනතනකෝ සහ වියර
අත්ලිතයක 799.27756

ඇනඩරසන, තරචලේ.   යුධ අනද්යාන්ථයද්යා 823

ඇනතනී, ඩබ. ඩ.    (සසිංසස.).   බලන්න  වයිට, 
එලන ජී.

ඇනීටද්යා ඩිකමනතග් සූප ශද්යාසසත්රය.   (ඩිකමන, 
ඇනීටද්යා) 641.50212

ඇනී තලකෝරී : අනද්යාන්ථ දපැරියන තිතදතනකු පිළිබඳ 
අනතවේදනීය සතද කතද්යාවක.   (විට, ඇනී 
තහකෝලේ) 362.7330922

ඇතබකෝට, තටකෝනි.   අදභූත තදශතයේ බිහිසුණු 
සටන                    823

ඇමඩන නූතන ජනකතද්යා.   (සද්යායකකද්යාර, අසසිංක) 
398.2

ඇමතබ්රකෝසස, මද්යාලතී කලේපනද්යා.   තම නිහඬ 

තවරළට එනන 891.481

ඇමතුෂිතයකෝ, ජනීසස.   සද්යානකමපිත මරණ 
පරීකෂණය : මරණද්යාසනන සහ මරණන මතු 
ජීවිතතයේ සපැබසෑ අතදපැකීම 155.937

ඇමසන ගඟෙබඬ බිහිසුණු වන මපැද.   
(ඉතබද්යාටසන, ඊවද්යා) 823

ඇයට නඹ ම ත්මිස.   (මලේලවආරචචි, චනදිමද්යා) 
891.483 

ඇයි මම ඔබ ලඟෙ නතර වුතන.   (දිසද්යානද්යායක, 
තරසිංගද්යා) 891.483

ඇලඩිනතග් පුදුම පහන.   (ප්රනද්යානදු, අත්මිත) 
ළ 891.483

ඇලඩිනතග් පුදුම පහන.   (රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා) 
ළ 891.483

ඇලන සහ අයිසස තදවිවර.   (හපැගද්යාරන්ඩ්, තහනරි 
රයිඩර) 823

ඇවිද ගිය දුර.   (රූපසසිංහ, එන්ඩ්වන්ඩ්) 910.4

ඇසසටර, තජරලේන්ඩ්.    අවසද්යාන නද්යාසයද්යා 
940.531853858 

ඇසන දුටු සද්යාකකකරවද්යා.   (උමගිත්ලිය, ලසත 
රවීන) 891.483

ඇහපැළ ඇමතුමකට ඇහපැතරත්මි.   (තවඩිවරධන, 
මසිංජුල) 891.481

ඈපද්යා, කුසලේ.   නවීන සනනිතවේදන තද්යාකෂණ
621.3821

ඈපද්යා පඤසචද්යාසිංග ත්ලිත  : ස්ක්රි. ව. 2012-2013 133.55

ඈපද්යා, වීණද්යාවි සුලකඛනද්යා.   ආලවනත වීදිය 
891.481

ඈපද්යාසසිංහ, තප්රේමසර.   දමසර 294.3

ඈපද්යා සසිංහල – ඉසිංග්රීස ශබද සහ අරන්ථ තකකෝෂය
491.48321

ඉකදද්යා, දයිසද්යාකු   (සම කරතකෘ).   බලන්න  
විකමසසිංහ, චනද්රද්යා

ඉතගනම කද්යාරයකෂමතද්යා වරධනය.   (තසසනද්යාධීර, 
සලේවි) 370.15
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ඉඩම නීතිතයේ සසිංකලේප සහ භද්යාවිතය : ඉඩකඩම 
සමබනධව නිතර මතුවන ප්රශසන රැසක 
විසඳන තපද්යාදු ජනතද්යාවතග් ඉඩම නීති 
අතතපද්යාත.  (තහටට්ටිතග්, නිලනත) 346.043

ඉතින ආයුතබකෝවන ගුර වතින ගර.   (රද්යාජපකෂ,
අජනතද්යා) 370.92

ඉතිපුර තහද්යාතළද්යාමබුව.   (බණේඩද්යාර, ඊ. තක. 
තහසමතිලක) 954.93

ඉතිරි කරනනනට අතවපැලක.   (සරිතසසන, ල්පී. 
ටී.) 339.43

ඉතිහද්යාසය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර 954.93076

ඉතිහද්යාසය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ 
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර.   
(මසිංගලසරි, ඩබත්ලිවේ. ආනනද) 954.93076

ඉතිහද්යාසයට හද්යා පුරද්යාවිදදද්යාවට පණදුන ඉසවරයද්යා 
මහද්යාචද්යාරය තසනරත පරණවිතද්යාන.  
(රතනද්යායක, නයන තිලක) 920

ඉතිහද්යාසය ප්රශසතනකෝතතර : 9 තශසණය.   
(රණතුසිංග, චනද්රලතද්යා) 954.93076

ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත : 6 තශසණය.   (රද්යාජපකෂ, 
කුමුදුනී) 954.93

ඉතිහද්යාසය : 10 තශසණය තකට්ටි සටහන.   
(ඊරියගම, තිසසස) 909

ඉදදතගද්යාඩ, තුෂද්යාර.   කන කුසිං කුසිං ළ 891.483

ඉදදමලේතගද්යාඩ, කුමුදිනී.   මද්යාධද විමරශන හද්යා 
2010 ජනද්යාධිපතිවරණ ඇගයීම 306

ඉදිරි ඇකසලය.   (පිනතු, තජේ. එලේ. සුතනත) 
629.247

ඉනටවීවේ ජය.   (සුබසසිංහ, ආරියරතන) 158.1

ඉනදසුමන හිත්මි, නවතලේවතතත   (සසිංසස.).   
බලන්න   විදු සයුර 2011 : කු / විදදද්යාසද්යාගර 
මහ පිරිතවන මගින වද්යාරෂිකව නිකුත කරන 
ලබන ශද්යාසසනය සසිංගහය 

ඉනදද්යානනද හිත්මි, බපැලුමමහර.   පද්යාත්ලි කද්යාවද තදකෝෂ
විචද්යාරය 891.37

ඉනදද්යානනද හිත්මි, වපැලේතලේතතද්යාට   (සසිංසස.).   
බලන්න   අභයප්රසද්යාදිනී : මහද්යාචද්යාරය ඔත්ලිවර 
අතබනද්යායක උපහද්යාර ශද්යාසසනය ගනන්ථය

ඉනදද්යානනද හිත්මි, වපැත්ලිපිට්ටිතයේ   (සසිංසස.).  බලන්න 
විදුසරණී ශද්යාසසනය සසිංගහ : තදවන කලද්යාපය 
2010 -2011

ඉනදික, එම. තක. අත්මිල.   අනරද්යාධපුර යුගතයේ 
සමද්යාජ කමය : ස්ක්රි. ව. 300-1017 දකවද්යා

954.9301

ඉනදියද්යාතවේ ආණේඩුකමය සහ තදශපද්යාලනය.  
(තහටට්ටිආරචචි, නිශද්යානත) 321.00954

ඉනදියද්යාතවේ බුදුසමතයේ ඉතිහද්යාසය.   (ධමමතිලක 
හිත්මි, පපැලපැනවතතත) 294.30954

ඉනදීය ළමද්යා කතද්යා.   (සරතචනද්ර, ඩබත්ලිවේ. ඒ.) 
ළ 891.483

ඉනදිරද්යා ගද්යානධි 954.905

ඉනද්රචද්යාපද්යා.   (තසකෝලසිංගආරචචි, රසකද්යා) 891.483

ඉනද්ර මපැණතක, දයනතද්යා.   උගනිමු රතනද්යාවල : 
රතනද්යාවල නද්යාටද විචද්යාරය 891.22 

ඉනෂිෆද්යා, ෆද්යාතිමද්යා.   පහන තරව 891.483

ඉඳිකටු පපැසිංචද්යා රජතවයි.   (විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව)
ළ 891.483

ඉඳුදුන සතතම.   (දිසද්යානද්යායක, ඉනදිකද්යා) 891.483

ඉඳුරව, ඇතලකෝසයසස.   රතනද්යාවල සහ මළගිය 
ඇතතතකෝ විමසුම 891.48

ඉඳුරව, මනගි කවිතමද්යා.   සුදු පූසතග් අපූර 
තසෑග්ග ළ 891.483

ඉඳුවර සහින.   (ද තකද්යාසසතද්යා, දිළුම නිතරකෝෂිනී) 
891.483

ඉඳුසර : තකරතදවල වජිරඤද්යාණ මද්යාහිත්මි 
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය ත්ලිපි සසිංගහය 089.9148

ඉනදුනීට මලේ ගවුමක.   (කත්රිආරචචි, කුමුදු 
මලේකද්යානති) ළ 891.483

ඉබසන, තහනරික.   යුග තුනක ඉබසන
839.822

ඉතබද්යාටසන, ඊවද්යා.   ඇමසන ගඟෙබඬ බිහිසුණු 
වන මපැද 823

ඉතබද්යාටසන, ඊවද්යා.   යුද සමයක දිරිය දපැරියකතග් 
දසසකම 823

ඉරණම සහ තවත තකට්ටිකතද්යා 891.483
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ඉර හඳ තර.   (විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය) 523.1

ඉර තහවණපැත්ලි.   (ලද්යාලනී, ශමද්යා) 891.483

ඉතරෂද්යා, චමත්මි.   ටුටු ළ 891.483

ඉලේමතහස බිත්ලිගත විපලවවද්යාදියකුතග් අවසන 
තහකෝරද්යාව : ඉරිදද්යා ලසිංකද්යාදීප පුවතපතත දියත 
අතිතරකතයේ තකද්යාටසස වශතයන පළවූ කන්ථද්යා 
එකතුව.   (තතනනතකකෝන, ප්රසනන සසිංජීව)

320.95493

ඉලකකයක අනතය.  (තචසස, තජේමසස හපැන්ඩ්ත්ලි)   
823

ඉලයපආරචචි, එරික.  කලද්යාව සහ කතිකද්යාව   704

ඉලයපආරචචි, එරික.   චපැපත්ලින තකද්යාලම 070.44

ඉලයපආරචචි, එරික.   පිතතල හනදිය   
891.481

ඉලයපආරචචි, එරික.   වඩදිය 891.483

ඉලසසතස්ට්රේටර මකෘදුකද්යාසිංගය පහසුතවන ඉතගන 
ගනිමු : පරිගණක ගපැෆික නිරමද්යාණකරනතයේ 
වදශිකරූප මකෘදුකද්යාසිංගය.   (පියරතන, 
තරද්යාහද්යාන) 006.6

ඉත්ලිඉන, එම.   ත්මිනිසද්යා තයකෝධයකු වූතයේ තකතසස 
ද? 599.9

ඉලුපපිට්ටිය, රසිංජිත   (පරි.).   බලන්න   අයිකන, 
තජකෝන 

ඉලුපපිට්ටිය, රසිංජිත   (පරි.).  බලන්න   ක්රීස, 
තජකෝන

ඉතලකතටද්යානික තද්යාකෂණ ගුරවරයද්යා.   
(විතජේසසිංහ, ඩබ. එම. සමපත) 621.381

ඉතලේතපරම, ඕ. ඒ.    තභකෞතික රසද්යායනය : 
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ නව නිරතදශය, 
2011 සසිංතශකෝධන සහිතව 541

ඉතලේතපරම, ඩ. එච.   වදද්යාපද්යාර සසිංඛදද්යානය 1 
519.5

ඉතලේතපරම, ඩ. එච.   හවුලේ වදද්යාපද්යාර 
ගිණුමකරණය 657.92

ඉතලේතපරම, නනදතසසන   (අන.).   බලන්න  
කපැමබලේ, තරජිතනකෝලේන්ඩ් 

ඉතලේසසිංහ, වසනතද්යා නිලේත්මිණ.   රනමද්යාතලේ 
අබිරහස 891.483

ඉලසිංගනතිලක, පුෂසපද්යා.  කුමද්යාරවර තදතදතනක
891.483 

ඉලසිංගනතිලක, පුෂසපද්යා.   සරසිංගලේ කුරලේලද්යා : 
සසවර රචනද්යා සහිත ළමද්යා ගීත 782.42083

ඉව : රසද්යායන විදදද්යාතමක විමරශනයක.    
(ගුණවරධන, නීලකද්යානති ඒකනද්යායක)

591.512

ඉව.   (වනිගතසසකර, ඩබ. ඒ. තජේ.) 891.483

ඉවුර දිතග් දුවන සඳක.   (ගමතග්, ඉනදික 
තුෂද්යාර) 891.481

ඉසසතකකෝල හනදිය.   (කරසසිංහ ආරචචි, බී.) 
891.483

ඉසසතකකෝතලේ.   (සනනසසගම, ලලනද්ර) 891.483

ඉසසමද්යාතයලේ, තබ.   තම අවිය බර වපැඩියි 966.4

ඉසදද්යාස.   (සලේවද්යා, ලපැනටන) 891.483

ඉසරි විසරි තද.    ( අතචතබ, චිනආ) 823

ඉසවර දපැකම : විසහත වසරක වකෘතතීය 
අතදපැකීතමන තකතරන ශ ලසිංකද්යාතවේ තසකෞඛද 
පිළිබඳ සමද්යාජ විගහය.   (කරණද්යාරතන, ඇම.
ඒ. මහිනද) 610.92

ඉහිරණු කරි.   (අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා) 891.483

English for today - සසිංහතලන.   (විතජේතසසකර, 
තජේ.) 428

ඉසිංග්රීස ඉතගන ගනිමු : ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව මුල සටම 
සසිංහතලන ඉතගන ගනන.   (මනකුලසූරිය, 
රණවීර) 428 

ඉසිංග්රීස කන්ථද්යා පුහුණුව පහසු සසිංහතලන : පද්යාසලේ 
සසුන, ආධුනිකයන හද්යා විතදශගතවනනන 
සඳහද්යා ඉසිංග්රීස කන්ථද්යා පුහුණු අතතපද්යාත.   
(තපතරරද්යා, ශමතී තරකෝහිණී) 428

ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාතවේ නිපද්යාත පද භද්යාවිතය.   (සලේවද්යා, බී. 
එච. ඒ.) 425

ඉසිංග්රීසයට පහසුම අතවපැලක අසිංක 1.   (ප්රනද්යානදු, 
මයිකලේ ආනජතලකෝ) 425

ඉසිංග්රීස - සසිංහල – චීන ශබදතකකෝෂය 413.21

ඊරියගම, තිසසස.   ඉතිහද්යාසය : 10 තශසණය තකට්ටි 
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සටහන 909

ඊරියගම, තිසසස.   භූතගකෝල විදදද්යාව : 9 තශසණය
910.7

ඊරියගම, තිසසස   (සමපද්යා.).  බලන්න   අ. තපද්යා. ස.
උ. තපළ තදශපද්යාලන විදදද්යාව : බහුවරණ 
ගපැටලු

ඊරියගම, මද්යාතනලේ.  සුරනිමලතග් කතද්යාව   
891.483

ඊරියතගද්යාලේල, අයි. ඇම. ආර. ඒ.   (පරි.).   
බලන්න  හියුතගකෝ, විකටර

ඊශසවර, නිතරකෝෂද්යා දීපනී.  පවුතරන තමපිට 
891.481

Easy guide : උබුනටුවත්ලින වපැඩ කරන හපැට්ටි. 
(රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත) 005.43

Easy Guide : XHTML තවබ ඩිසයිනිසිං.   
(රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත) 005.7

Easy guide ජද්යාවද්යාසසස්ක්රිපට තවබ ඩිසයිනිසිං.   
(රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත) 006.7

Easy guide : පවරතපද්යායිනට මකෘදුකද්යාසිංගතයන
වපැඩ කරන හපැට්ටි.   (රද්යාජමනන, කෂද්යාන 
අජනත) 005.58

Easy Guide : ල්පීඑචල්පී මගින තවබ ඩිසයිනිසිං.
(රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත) 006.7

Easy Guide : ෆයරවරකසස තවබ ඩිසයිනිසිං.   
(රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත) 006.7

ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා 398.24

උකුසු පිහද්යාටුව.  (අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා)  891.483

උග්ගලේල, වසනත තරකෝහිත.   සලේපිට්ටි තකකෝරතළස 
කතනදර 398.2095493

උගනිමු රතනද්යාවල : රතනද්යාවල නද්යාටද විචද්යාරය.
(ඉනද්ර මපැණතක, දයනතද්යා) 891.22 

උඩ ඉනන තදවිතයද්යා උඩ බලද්යාවිද?.   (සරිනිමලේ, 
තඩරික) 891.481

උඩරට තබතහතතගයි අත තවද තපද්යාත 615.538

උඩරට රද්යාජදතයන පලද්යාගිය තරද්යාබට තනද්යාකසසතග්
ලනඩන ජීවිතය.   (තනද්යාකසස, තරද්යාබට)

942.055092

උඩරට සසිංහතලේ වීරතයකෝ : 1818 කපැරැලේල පිළිබඳ
ඓතිහද්යාසක නවකතද්යාව.   (උඩවතත, 
පියදද්යාස) 891.483

උඩවතත, අමලේ.   විශසවය 523.1

උඩවතත, පියදද්යාස.   උඩරට සසිංහතලේ වීරතයකෝ : 
1818 කපැරැලේල පිළිබඳ ඓතිහද්යාසක 
නවකතද්යාව 891.483

උඩවතත, පියදද්යාස.   ගලේඔය ඉඩම 891.483

උඩවතත, පියදද්යාස.   බපැදදට හඳ පද්යායද්යාවිත
891.483

උඩවතත, පියදද්යාස.   සුදු ඇතතනට වහන වී 
891.483

උඩිසසපතතුව, පදමද්යාණී තක.   සඳුන සුවඳ 
891.483

උඩුගමතකකෝරද්යාළ, සුමතිපද්යාල.  සතුටු කඳුළු ඉතිතර
891.483

උඩුගමතකකෝරද්යාළ, සුමතිපද්යාල.   සතහකෝදරිතයකෝ 
තදනතනක 891.483

උඩුගසිං බලද්යා.   (චත්මිනද, ජද්යාත්ලිය) 891.483

උතතර භද්යාරතීය සසිංගීතය සහ ශද්යාසසනය ගද්යායන 
වශල.   (ශදද්යාමල, සුරසිංජි) 781.5

උතතරද්යානනද හිත්මි, ඉඳුරතව.   පබනධ කත්ලිකද්යා
491.37

උතතරීතර බ්රහසමවිහද්යාර ගුණ සතර.   
(ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි) 294.34

උතුම වූ නිවන : චතුරද්යාරය සතදය 294.34

උතුම වූ නිවන : මසිංගල සූත්ර විවරණ වරණනද්යා 
294.34 

උතුම සමබුදු සද්යාසතන සදහම ගීතද්යාවල 782.25

උතුර ඇමරිකද්යාතවේ තන්ථරවද්යාද බුදු දහතම ඉතිහද්යාසය
සහ සසිංහල විහද්යාර වසිංශය.   (ලලද්යාරතන, එසස.)

294.3097

උතුර මුහුද.   (තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන) 891.483

උදයනන, වවුනියූර ආර.   සඳ සසල 894.8113

උදයසරි, ඩ. තක.   තකනති හිලේ ළ 891.483
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උදයසරි, ඩ. තක.   තගද්යාම මද්යාළිගද්යා ළ 891.483

උදයසරි, ඩ. තක.   (සසිංසස.).   බලන්න   
තබකෞදධයද්යාතග් වනදනද්යා අතතපද්යාත

උදයසිංගනී, ඊ. ඒ. තකෂිලද්යා.   මපැහුම ශිලේපය 10-
11 තශසණ සඳහද්යා 646.72

උදද්යාතරී.  (විකමසසිංහ, තිසසස නිහද්යාලේ) 891.481

උදද්යාවිය මවේබිමට වසනතය : ඉතිහද්යාසය හද්යා සද්යාර
ධරම පිළිබඳ විචද්යාරක.   (තසසදර, මහී) 

954.9301

උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල.   මග ඵල ලද්යාද්භිතයකු
තසද්යායද්යා ගිය ගමනක 294.34435

උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල.   රවක මහිම : 
කද්යායද්යානපසසසනද්යාව 294.34435

උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල.   සුනදර දිවියට 
විදසුන භද්යාවනද්යා : සවිසසතරද්යාතමක විදරශනද්යා 
භද්යාවනද්යාව 294.34435

උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල.   සුනදර වූ නිවන 
මග 1 : සවිසසතරද්යාතමක ආනද්යාපද්යානපති 
භද්යාවනද්යාව 294.34435

උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල.   සුනදර වූ නිවන 
මග 2 : සවිසසතරද්යාතමක තවේදනද්යානපසසසනද්යාව

294.34435

උදුල තර තනත.   (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි) 891.483

උතදපද්යාල, ආර. එච.   තතද්යාටගමුතවේ රජමහද්යා 
විහද්යාරය හද්යා රද්යාහුල සසිංඝරද්යාජ හිත්මි 294.3657

උනමද්යාදනී - 2.   (මලේලවආරචචි, එන්ඩ්වන්ඩ්)
891.483

උනමද්යාදය හද්යා ගුර තගදරින වට දිසද්යාපද්යාතමද්යාකලද්යා 
තග් කතද්යා.   (කුලරතන, ඇසස. ඒ.) 891.483

උඳට්ටියද්යාවල, ආරියදද්යාස.   තදමළ බස ඉතගනීමට 
සරල මඟෙ – 6 තශසණය 494.8118

උඳට්ටියද්යාවල, ආරියදද්යාස.   තදමළ බස ඉතගනීමට 
සරල මග – 7 තශසණය : තදවන බස–තදමළ

494.8118

උපකද්යාරය ළ 823

උපතදශක සඟෙරද්යාව ; අසිංක 01.   තපද්යාලේ වගද්යාව 
සඳහද්යා තපද්යාතහද්යාර භද්යාවිතය සහ ඉඩම

තයකෝගදතද්යාවය 634.61891

අසිංක 02.   තපද්යාලේ ආශ්රිත නිෂසපද්යාදන
664.80461

අසිංක 03.   තපද්යාලේ වගද්යාතවේ පළිතබකෝධ හද්යා 
තරකෝග පද්යාලනය 634.61995

අසිංක 04.   තපද්යාලේ පපැළ සටුවීම සහ නඩතතුව
634.618

උපනදින තසෑග්ග.   (සතරසසිංහ, ඒ. තීකෂණද්යා 
සසිංදීපනී) ළ 891.483

උපනනද හිත්මි, රතතතද්යාට   (සසිංසස.).  බලන්න 
තසකෝමසුනදර, දයද්යානනද

උපරතන හිත්මි, වීරතපද්යාකුතණේ.   මූරතිතයන 
මූරතිමත බුදධ 730.95

උපද්යානිසස ආතද්යාතග් කතද්යා.   (චත්මිනද කුමද්යාර, ආර. 
තක.) 398.2

උපද්යාත්ලි හිත්මි, පිටවල.   පුන තපකෝදද්යා දහම සසල
294.34

උපුලේ කුමද්යාර, ෂරත්ලි.   පරිසර පදධති විවිධතවය
577

උපුලේ විලක තසස.   (අමරද්යාවතී, රසිංජි) 782.42

උබයතසසකර, උපද්යාත්ලි   (පරි.).   බලන්න   
වපැත්ලියමසස, තන්ඩ්වින්ඩ් 

උභයජීව තහවත මතසද මද්යානවකයද්යාතග් කන්ථද්යා 
වසසතුව.   (තබලද්යාතයවේ, ඇතලකසපැනඩර) 823

උභයරතන, ඇලේ. ඩ. ද ඇසස.    සසිංහතලන තදමළ
මූත්ලික වදද්යාකරණ සද්යාරය 494.8118 

උමගිත්ලිය, චතුර නිෂද්යාන.   බුදධි පරීකෂණය සහ 
අද්භිතයකෝගදතද්යාවය 1 153.93

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන.  අවසන සටන   891.483

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන.   (ඇසන දුටු 
සද්යාකකකරවද්යා) 891.483

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන.   තකකෝලේරිජේ ශද්යාපය සහ 
තවත අදභූත කතද්යා 891.483

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන.   බරත්මියුඩද්යා අද්භිරහස
891.483

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන.   සද්යාමද්යානද දපැනීම 001
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උමගිත්ලිය, ලසත රවීන   (පරි.).   බලන්න  
සසටීවනසන, ආර. එලේ.  

උමයසිංගනද්යා, පවනි.   සමුගත සඳ 891.483

උයනතගද්යාඩ, ජයතදව.   ඔකතකද්යාම රජවර 
ඔකතකද්යාම වපැසතයකෝ? : රද්යාජදය පිළිබඳ 
තදශපද්යාලන නදද්යාය සහ භද්යාවිතය 320.01

උයනතගද්යාඩ, ජයතදව.  සවිලේ සමද්යාජය කුමකද?
කද්යාතග්ද? කුමටද? 323

උයනතහසවද්යා, සුධරමද්යා.   බද්යා තලද්යාත්ලි රනපුත : දර 
පපැට්ටියද්යාතග් තලද්යාතවහි තසද්යාඳුර බව සුරැකීම 
සඳහද්යා 891.483

උරග විමද්යානය.   (සසනිකට, තලතමද්යානි) 823

උරචකමද්යාලය.   (තසතනවිරතන, ජයතකද්යාඩි)
891.483

උරෂිමද්යා ටද්යාතරකෝ සහ තවත ජපන කතනදර 
398.20952

උරමය තසද්යායද්යා යන ආනනදීයයන (මරියගලේල, 
දද්යාසස) 915.493

උලේපත පසෑන.   (සයඹලද්යාපිට්ටිය, රසිංජිත) 070.44

උසතචද්යාෆස, ඒ. ඒ.   ම පපැණ කසෑ වලසස රද්යාළට 
දතකපැකකුම හපැදිලද්යා ළ 891.73

උස පපැනීම පුහුණුව.   (ගුණවරධන, ලත්ලිත) 
796.432

උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව ආදරශ වව්යූහගත රචනද්යා 
ප්රශසන සහ පිළිතුර.   (තිලකරතන, වීරතුසිංග 
ල්පී.) 570.76

උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව ප්රතවේණය ප්රශසතනකෝතතර 
විගහය.   (තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.)

572.865076

උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව 4.   (තසසනද්යාරතන, 
දුත්මිනද) 570.7

උසසස තපළට තතද්යාරතුර තද්යාකෂණය.   (රණවීර, 
නනදිකද්යා) 004

උසසස තපළ තදශපද්යාලන විදදද්යාව.   (මදදුමරද්යාළ, 
තරකෝහණ) 320

උසසස තපළ නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව තවේදිකද්යාවට 
ආතලකෝකය.   (තරද්යාඩ්රිතගකෝ, තසතනවිරතන) 

792.07 

උසසස තපළ තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය : සසිංක්ෂිපත 

සටහන හද්යා ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය.  
(තහටට්ටිආරචචි, ඩ. ල්පී.) 294.309076

උසසස තපළ තභකෞතික රසද්යායන විදදද්යාව.   
(බියනවිල, ආරියදද්යාස) 541.076

උසසස තපළ රසද්යායන විදදද්යාව ප්රශසතනකෝතතර.   
(කුමද්යාරසරි, ඩබත්ලිවේ. තක. ල්පී.) 540.76

උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය.
(බණේඩද්යාරනද්යායක, ජගත) 658

උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය : නදද්යාය හද්යා 
භද්යාවිතය 13 තශසණය ii තකද්යාටස.   (මදදුමතග්,
ආනනද) 658.001

උසසස තපළ සඳහද්යා ගිණුමකරණය.   (වීරසසිංහ, 
ප්රදීප නීලේ) 657

ඌරයි තකද්යාට්ටියයි.   (කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන 
චද්යාත්මිනද) ළ 891.483

ඌරද්යාතපද්යාල, නනදතසසන.    අ. තපද්යා. ස. (උ. 
තපළ) ගිණුමකරණය : 1 වන ප්රශසන පත්රය 
සඳහද්යා 657.07

ඌරද්යාතපද්යාල, නනදතසසන.    අ. තපද්යා. ස. (උ. 
තපළ) ගිණුමකරණය – 2 : 1 වන ප්රශසන 
පත්රය සඳහද්යා 657.07

ඌරද්යාතපද්යාල, නනදතසසන.    පිරිවපැය හද්යා 
කළමනද්යාකරණ ගිණුමකරණය : 1 තකද්යාටස 

657.07

1911 සට සමමත වී ඇති සමූපකද්යාර පනත 
346.0668

1978 ආණේඩුකම වදවසසන්ථද්යාව පිළිබඳ විමරශනය.
(හඳගම, අනර බසිංඩද්යාර) 321.0095493

1978 – 2012  ජ වි තප ගමන මග : පකෂය තදස 
සසවයසිං විතවේචනද්යාතමක ආපසු හපැරී බපැලමක 
සහ අනද්යාගතය තවත ප්රතවේශයක  

324.2095493

එකතු කළ අගය මත බදු (සසිංතශකෝධනය) : 2002 
අසිංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)

343.0550262

එක දවසක.   (වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණී) 891.483
       

එක යද්යායක මලේ.   (කුඹුකතග්, විජයපද්යාල)
ළ 891.481
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එතකද්යාතළද්යාසස ගිනි.  (තපතරරද්යා, තටනිසන) 
891.483

11 වපැනි පපැය : කද්යාවද සසිංගහය 891.481

එතන්ඩ්රමුලේල, සරිලේ.   නතතල හද්යා සරිලක කතු 
සසසන : කතුන විචද්යාර ත්ලිපි සසිංගහ 3 242.335

එදිතනදද්යා ජීවිතතයේ නීති ගපැටළු : සමද්යාජීය ජීවිතය 
තුළ නිතර හමුවන නීති ගපැටළුවලට පිළියම 
තසද්යායන අනදම සරලව විසසතර කරතදන 
අතතපද්යාත.   (තහටට්ටිතග්, නිලනත) 340

එදිරිවීර, සරි.   සසර කතර අතරමසිංව 891.483

එදිරිසසිංහ, ඊ. ඒ. ඒ.   (පරි.).   බලන්න  සයද්යාතඩකෝ 
හිත්මි, මහද්යාෂි

එදිරිසසිංහ, ජගත තජේ.   අදිස 891.483

එදිරිසසිංහ, දීපද්යා වසනති.   මලේ මුවරද 891.483

එදිරිසසිංහ, පදමද්යා.   සයවසස තදකක සසද්යාරද්යා 920

එදිරිසසිංහ, ලත්ලිත තරකෝහිත.   ඔබ හීනයක වතග්
891.483

එදිරිසසිංහ, ලත්ලිත තරකෝහිත.   පද්යාමුදු 891.483

එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර.  ආදරය සහ විවද්යාහය 158.1

එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර.   ජීවිතය තදස නව 
තනතකන 158.1

එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර.   සද්යාරන්ථක ජීවිතයකට 
සද්යාරවත සතිවිත්ලි 158.1

එදිරිසසිංහ, සපැමසන.   ජනත්මියද්යා ගහතයකෝග සහ 
පලද්යාපල 133.5

එදිරිසසිංහ, සරි.   අචිනතද : අවකද්යාශ යන්ථද්යාරන්ථය 
තන්ථද්යාගත ධරමතයේ විමුකතිය පිළිබඳ දරශනය

181.043

එදිරිසසිංහ, සරි.  බ්රහසම පුත්ර 891.483
එදිරිසසිංහ, සුජිත චත්මිනද.   පින බිමක අවි දපැරූ 

පනහිඳක විසතුර : කවි ගී සමුචචය 891.481

එදිරිසූරිය, අනර තක.   (පරි.).   බලන්න   
අතචතබ, චිනආ

එදිරිසූරිය, අනර තක.   (පරි.).  බලන්න 
ඉසසමද්යාතයලේ, තබ

එදිරිසූරිය, අනර තක.  (පරි.).   බලන්න  
සයරසසටපැන්ඩ්, ඇසසතන

එදිරිසූරිය, සුබසසිංහ.   ළමද්යා කවේ සරණය
ළ 891.481

එනජිම.   (පිනතු, තජේ. එලේ. සුතනත) 621.4

එනන ත්මිගදද්යායට ත්මිතුර මද්යා සමගින.   (වීරතසසන, 
ජී. වී.) 294.3

එපිට වල, කුසුමද්යා.   බපැදතද මසිංගලේතලේ : ළමද්යා ගීත
නද්යාටකය ළ 891.482

එපුරවර සහ තමපුරවර.   (ඩිකනසස, චද්යාලේසස) 823

එමරසන, ඇත්ලිසස බී.   රූත ෆීලේඩින - 1 : තරන්ඩ් 
ත්මිලේ හි අහිසිංසකද්යාවිය 823

එයිඩිසන, තතකෝමසස.   තදවියනතග් දරතවකෝ 813

එරනද, කලේප.   නිසඳපැසස කවිය 891.481

එරනදි, කසුන.   ශ ලසිංකද්යාතවේ පුරවපැස 
මද්යාධදතවේදය 070.43095493

එරත්මිණගමමන, අරණ ශද්යානත.   විමලද්යා 
සලේමසෑණයනතග් ආතම සලේලද්යාපය 891.483

එලේමන, රිචන්ඩ්.   ටපැකසකද්යාරයද්යා 813

එළිමහන කළුවර.   (තපතරරද්යා, කරණද්යා)891.483

එසිංගලේසස වපැටුප කමය 335

එසිංගලනත ඉතිහද්යාසය.   (ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.)
942

එසිංගලනතය, ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව, නීතිය සහ නීතිඥ
වකෘතතිය.   (ජයතිලක, ල්පී. ඩබත්ලිවේ.) 349.42

ඒ ඒ දිනවල වපැදගත සදුවීම.   (විතජේතුසිංග, 
නවනපැත්ලිතය) 001

ඒකනද්යායක, ඊ. එම. සරත.   වයඹ උරමය 
තසද්යායද්යා : නවතම ඓතිහද්යාසක හද්යා 
පුරද්යාවිදදද්යාතමක විමරශනයක 954.93

ඒකනද්යායක, කුසුම.   8 තශසණය සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය 491.48

ඒකනද්යායක, කුසුම.   කුතවේණ 891.483

ඒකනද්යායක, ගුණරතන.  කනතද මද්යාත්ලිගද්යාව 
891.483
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ඒකනද්යායක, ගුණරතන.   කඳවුතර සරකරතවකෝ
891.483

ඒකනද්යායක, ගුණරතන.   දුමබර නිලතම  
891.483

ඒකනද්යායක, ගුණරතන.   තදද්යාසසතර අසසිංක
891.483

ඒකනද්යායක, ගුණරතන.   තබද්යාලේ කනද 891.483

ඒකනද්යායක, ගුණරතන.   මම සහ මම 891.483

ඒකනද්යායක, ගුණරතන.   විභද්යාතගට යන පුතුට 
ඔවදන 891.483

ඒකනද්යායක, ගුණරතන.   සයලේල ජයගත දරවද්යා 
891.483

ඒකනද්යායක, ගුණරතන.   සවිලේ තසසවතයන 
විශද්යාම ගිතයත්මි 891.483

ඒකනද්යායක, ට්ටිකරි බණේඩද්යාර.   පුරවපැස 
අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා පද්යාලනය : අ. තපද්යා. ස. 
සද්යා. තපළ විභද්යාගය ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර 
සසිංගහය 307.6 

ඒකනද්යායක, සරත.   සද්යාහිතද, නිරමද්යාණය හද්යා 
විචද්යාරය : චිත්රපට විචද්යාර, තවේදිකද්යා නද්යාටද 
විචද්යාර, ගීත විචද්යාර, තටත්ලි නද්යාටදය හද්යා 
තකට්ටිකතද්යා 891.48

ඒකල කද්යාරත්මික ජනපදතයේ සරි කුරස තදවේමපැදුතර
ඓතිහද්යාසක තතු සමඟෙ අපතග් මතක 
සටහන.  (සලේවද්යා, එච. ඒ.) 282.5493

ඒදණේඩ : ත්මියගිය අතීතය වඩද්යාත ප්රබල තලස 
වරතමද්යානය තුළ ජීවත තවයි.   (විකමසසිංහ,
ත්මිතනක ල්පී.) 823

ඒබ්රහම ත්ලිනකන තනද්යාදුටු චරිතය.   (කද්යානගී, 
තන්ඩ්ලේ)   973.7092

ඓතිහද්යාසක පද්යාසද්යාණ පබබත රජමහද්යා විහද්යාරතයේ 
පුවත.   (තදවද්යානනද හිත්මි, රතනපුර) 

294.3435095493 

ඓතිහද්යාසක ත්ලිපි මද්යාලද්යා : ඉතිහද්යාසය සහ පුරද්යාවිදදද්යා 
ත්ලිපි සසිංගහය.   (විජයවරධන, කුසුමසරි)

954.93

ඔකතකද්යාම රජවර ඔකතකද්යාම වපැසතයකෝ? : 

රද්යාජදය පිළිබඳ තදශපද්යාලන නදද්යාය සහ 
භද්යාවිතය.  (උයනතගද්යාඩ, ජයතදව) 320.01

ඔටු තදනතග් කඳුළු බිඳු.   (ත්මිලේලගහතපැනන, 
ආරියදද්යාස) ළ 891.483

ඔනන තපද්යාතළද්යාව පුපුරලද්යා. බිම බලනන.   
(සසවරණමද්යාත්ලි, තකෂිලද්යා) 891.481

ඔපපුවලට බලපද්යාන නීති.  (ජයසසිංහ, කපිල 
ගද්යාත්මිණී) 346.0438

ඔබ අතපයි ශ ලසිංකද්යා : ශ ලසිංකද්යාව පිළිබඳ වපැදගත 
තතද්යාරතුර.   (හරිසසචනද්ර, රවන) 954.93

ඔබ එනතුර බලද්යා සට්ටිත්මි.   (තරකෝහණ, සුනිලේ) 
891.483

ඔබතග් ඕනසෑම තරකෝගයකට ඕනසෑම ප්රශසනයකට 
සසස්ථීරසද්යාර විසඳුම විශසව  ශකති පසිංච මහද්යා විශසව 
බලතවේගය.   (දළුවතත, ඩ. එන.) 113 

ඔබට මද්යා ත්මිස.  (ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි)  891.483

ඔබ තුළින මතු කරගත හපැක විශසව විඥද්යානය.
(බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස.) 113

ඔබ තනද්යාදුටු IIFA.   (මුදද්යාතදණය, දිලප) 
791.43079

ඔබ සසවරගතයේ වපැඩ සට්ටින ඔබතග් පියද්යාණනතග් 
දරතවකෝය                                    248.82

ඔබ තසවූ භද්යාවනද්යාමය අමද්යා දහම.   (මපැතිවේ 
රිකද්යාරන්ඩ් ද්භිකක්ෂු) 294.34435

ඔබ හීනයක වතග්.   (එදිරිසසිංහ, ලත්ලිත තරකෝහිත) 
891.483

ඔතබතසසකර, ත්මිරැනතඩකෝ.   රද්යාවණ ශිෂස ටද්යාචද්යාරය
954.9301

ඔතබතසසකර, ත්මිරැනතඩකෝ.   ශ ලසිංකද්යාතවේ අත්ලි 
ඇතුනතග් ඉතිහද්යාසය පිළිබඳ ශද්යාසසනය 
විමරශනයක 599.67095493

ඔතබ තසකෞඛදය පිළිබඳව දපැනවත වනන. 
(අතුතකකෝරල,  ඩ. ල්පී.) 362.19 

ඔයද්යා ලසසසනයි.   (ජයසූරිය, චතුරිකද්යා) ළ 891.483

ඔරිගන දරතවකෝ.   (ද තලකෝප, තරද්යාජරසස වපැන) 823

ඔත්ලිවර ටවිසසට.   (ඩිකනසස, චද්යාලේසස) 823

ඔවුහු කවනධතයකෝ වූහ.   (පතිරණ, ධරමපද්යාල) 
891.483
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ඔසසට්ටින, තජේන.   මසෑනසසෆීලේන්ඩ් උදදද්යානය

ඔසසතතර, ග්රිතගකෝරි.  නිවුනන හපනන ළ 891.73

ඔසු උයන – 4.   (පතිරද්යාජ, ල්පී. ඇම. ඩ. බරනද්යාන්ඩ්) 
615.538

ඔහු ද ත්මිනිතසක විය.   (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා) 
891.483

ඕකතන්ඩ්ලේ පද්යාසපැතලේ තදවපැනි අවුරදද - 2.   
(ෆසලවර, තජේස ගපැහපැම) 823

ඕකතන්ඩ්ලේ පද්යාසපැතලේ ත්මිතුරිතයකෝ.   (ෆසලවර, තජේස 
ගපැහපැම)  823

ඕකව, රයුතහකෝ.   මම තහද්යාඳින පසුතවත්මි : අසර 
වකවද්යාන ජයගපැනීමට මග 158.1

ඕටකපැන්ඩ් : සපැලසුම ශිලේල්පීය අතතපද්යාත.   
(විතජේරතන, එන. ල්පී.) 620.00420285

ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාන ගතවේෂණ.   (තසකෝමරතන, ජද්යානක)
994 

ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාවට පිවිතසමු.   (ගුණවරධන, 
රකමණී) 994

ඖෂධ පපැළසෑට්ටි.  (පලේතලතගදර, සරිලේ) 615.321

අසිංගුතතර නිකද්යාය.   (ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය)
294.3823

අසිංගමතපද්යාර ජයගත මද්යාරත්ලිය.  (ත්ලියනතග්, 
බනදුල) 398.2095493

අසිංජනම එළි බපැලම.   (අමරතසසන, ඊබට) 133.43

අසිංතහටට්ටිගම, විමලේසරි.   දුරකන්ථනය ඔතබ 
වදද්යාපද්යාරය දියුණු කරයි 651.73

අසිංතහට්ටිට්ටිගම, විමලේසරි.   මලේ වපැසසස 891.483

අසිංතහටට්ටිගම, විමලේසරි.   යත්ලි වඩින මපැනවි අමද්යා 
මසෑණ බුදු පියද්යාතණනි : තබකෞදධ චරිතද්යාසිංග 8 ක
 ත්ලිහිලේ කවි බසන 294.363

අසිංතහටට්ටිගම, විමලේසරි.   සඳ අහිසිංසකයි   
891.481

කත්ලියරි, තබවරත්ලි.   නිරභීත රතමකෝනද්යා 823 

කතලවේසස, තදද්යාතරද්යාති.   යහළු තපකෝනියද්යා 823

කෂීරපද්යායි සතතු : 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා විශසව
දපැනම 2.   (ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා) 599

කෂීර සද්යාගරය කපැලඹිණ.   (නවගතතතගම, 
සයිමන)    891.483

කක්ෂුද්රජීව විදදද්යාව.   (නනදදද්යාස, එච. ජී.) 579

කතෂසත්ර සසන්ථද්යාපනය හද්යා අපරිනත වගද්යා නඩතතු
633.8952

කකුසඳ හිත්මි.   ධද්යාතු වසිංශය.  ලලද්යාට ධද්යාතුවසිංශය
891.48 

කකුළුවද්යා කළ හපනකම.   (ත්මිලේලගහතපැනන, 
ආරියදද්යාස) ළ 891.483

කග්තගද්යාඩආරචචි, කවීෂ නඳුන   (පරි.).   
බලන්න  බලයිටන, ඉනින්ඩ් 


කටක ලග්නය.  (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)

133.5265

කට්ටියද්යාතවේ පුරද්යාවත.  (පුෂසපකුමද්යාර, රවිනද්ර) 954.93

කටු තකද්යාහිල තකද්යාටුව.   (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන)
891.483

කටු තුඩට පිනි පහස.   (කරණද්යාරතන, ලහිර)
891.481

කටුවද්යාවල, ඩ. මහීපද්යාල.   සසිංහල දනවේව II වන 
තකද්යාටස : 3 වන පියවර 954.93

කඩඉම.   (අතුරපද්යාන, විතජේරතන) 891.483

කඩුපුලේ : පද්යාට කරන කතනදර.   (මදදුමද්යාතග්, 
ත්මිලේටන) ළ 891.483

කණහපැරආරචචි, ජගත.   පද්යාරිසරික අරබුද : 
වගකීම සහ විසඳුම 363.7

කණහපැරආරචචි, ජගත.   ශ ලසිංකද්යාතවේ ඉබබන 
සහ කපැසසබසෑවන 597.924

කතකද්යාරයද්යා.   (අභයසසිංහ, තරකෝහිණී) ළ 891.483

කතරගම තදවිඳු.  (බණේඩද්යාර, ත්මිසසසක සූරිය) 
202.11
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කතද්යා අහමු පද්යාට කරමු 2.   (දිසද්යානද්යායක, 
හිඟුලේවල)  372.52

කතද්යා කලද්යාව : සමද්යාරමභය, විවිධතවය සහ 
වදද්යාපතිය පිළිබඳ සටහන තපළක.   
(මතහසනද්ර, සුනනද) 398.2

කත්රිආරචචි, කුමුදු මලේකද්යානති.   ඉනදුනීට මලේ 
ගවුමක ළ 891.483

කර්ථික තරඟෙ ජය.   (විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය) 
808.5

කදද්යාතර, ඉසසමයිලේ.   බිඳවපැටුණු වසනතය
891.9913

කනදඋඩආරචචි, ගුණදද්යාස.   වද්යාසසතු රහසස 1 : 
ඉෂසට පිසිංඩ සද්යාධනය සහ ගකෘහ නිරමද්යාණය

133.5872

කනදයියද්යා, වී.  (සමපද්යා.).  බලන්න  සසිංහතලන 
තදමළ

කනතදතපද්යාළ, ගද්යාත්මිණී.   ගසිංතගද්යාතන්ඩ් අඬහපැතර : 
යද්යාපහුව ඇතුළු තදද්යාසනන ප්රතදශතයේ පුරද්යාණ 
ජන හපැසරීම පිළිබඳ විමසුමක 398.2095493

කන සතදතපද්යාල, ගද්යාත්මිණී  (සසිංසස.).   බලන්න 
ලසිංකද්යාදීප විමසිංසද්යා තකට්ටිකතද්යා  

කනතද මද්යාත්ලිගද්යාව.   (ඒකනද්යායක, ගුණරතන)
891.483

කනනනගර, උපද්යාත්ලි  (පරි.).   බලන්න  
ඩසෑනිකන, එරික තෆද්යාන 

කනනනගර, එසස. ඩ.  සරිලක රන තකත 954.93

කන කුසිං කුසිං.   (ඉදදතගද්යාඩ, තුෂද්යාර) ළ 891.483

කනගත්ලිසිංගම, තහසමලතද්යා.   යද්යාපනතයේ යමු 954.93

කඳවුතර සරකරතවකෝ.   (ඒකනද්යායක, ගුණරතන) 
891.483

කඳුකර පද්යාසතලේ අපුර දපැරිය . (බලයිටන, ඉනින්ඩ්)
823

කඳුලක කතද්යාවක.   (කමද්යාලේ, දිකවපැලේතලේ) 
894.8113

කඳුලක සනහව.   (තදද්යාලමුලේල, සමනමල)
891.483

කඳුතලන දිනූ හසරැත්ලි.   (විතජේරතන, ලලද්යා)   
891.483

කඳුළු අතරින සනද්යා තපද්යාදක : කවි.   (ගුණවරධන,
තහස. පු.) 891.481

කඳුළු මලේ පද්යාවද්යාඩ.   (ජයවරධන, එරනදතී) 920

කපපින තපළපත හද්යා මහ කපපින වලවේව.   
(සරිත්මිතත හිත්මි, තකද්යාසසතගද්යාඩ) 929.2 

කපට්ටි ඉබබද්යාට වුණු ඇබපැදදිය.   (අතචතබ, 
චිනූආ) ළ 823

කපට්ටි උකුසසසද්යා.   (ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස)
ළ 891.483

කපට්ටියද්යාට පද්යාඩමක සහ තවනත කතද්යා.   
(තපද්යාඩිමපැණතක, ඩබත්ලිවේ. එම. ල්පී.)ළ 891.483

කපුටු කද්යාක.   (යසත්මිත, අනර) ළ 891.483

කපුටු නවණ ළ 823

කපුටු හද්යාත්මි හරිම තහද්යාරද්යා.   (කරණද්යාතිලක, 
නිරසිංජන චද්යාත්මිනද) ළ 891.483

කබලසෑ පටුන 133.443 

කමබි වපැට.   (කුඩද්යාතහටට්ටි, තිලක) 891.483

කමමපැත්ලියට ත්ලියමනක.   (අකීම, වයි.) ළ 891.73

කමතලේශසවර.   සමුදුතරහි අතරමසිං වූ ත්මිනිසද්යා 
891.433

කමලසරි, අනර.   9 තශසණය ගණතය : ප්රශසන හද්යා 
පිළිතුර 510.76

කමලහද්යාරි, තජේ. ඒ. කද්යාශසමරද්යා.   යහළු අගය 
ළ 891.483

කමද්යාලේ, දිකවපැලේතලේ.   කඳුලක කතද්යාවක 
894.8113

කඹුරපිට්ටිය, කුමද්යාර.   පඹයද්යාතග් සද්යාකකය  
891.481

කඹුරපිට්ටිය, කුමද්යාර.   මට හිතතන හපැට්ටි : සමද්යාජ 
විමරශනද්යාතමක කකෘතියක 089.9148

කඹුරපිට්ටිය, කුමද්යාර.   මද කල්පීම 891.483

කරණද්යාටක සසිංගීත ප්රතවේශය.   (නිශසශසිංක, 
කරණද්යාටක) 780.95487

කරම.   (බ්රනටන, තපකෝලේ)           202.2

කරමය අද්භිබවද්යා යන මතහසශද්යාකද බව.   (සුදසසස 
හිත්මි, කුකුලේපතන) 294.3422
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කරමය.   (කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති) 294.3422

කරමද්යානත රසද්යායනය (බහුවරණ සසිංගහය) 
(රණතුසිංග, අරණ බණේඩද්යාර) 540.76

කරඳන, චමකර  (සසිංසස.).   බලන්න  අඳුරට 
ත්මිණපහනක වූ අපතග් ඇදුර තුමනි  

කරවිට, කුමද්යාර.   අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන තද්යාකෂණය : 
ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර 004.076

කරවිට, නීලේ ජයශද්යානත.   තදහදක තසතනහස 
891.483

කරසසිංහ ආරචචි, බී.  ඉසසතකකෝල හනදිය 891.483

කරද්යාමන, එසස. ඒ. ස. එම.   (පරි.).   බලන්න  
තජයකද්යානදන, ටී. 

කරණද්යාතිලක, තක. ජී.   (පරි.).  බලන්න  
බතරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස

කරණද්යාතිලක, තජේ. එම. සසවරණමද්යාත්ලි.   සුමුදු 
කුසුම 891.48

කරණද්යාතිලක, නද්යාරද  (සම කරතකෘ).   බලන්න  
තසසනද්යානද්යායක, තකද්යාලට

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද.   ඌරයි 
තකද්යාට්ටියයි ළ 891.483

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද.  කපුටු හද්යාත්මි 
හරිම තහද්යාරද්යා ළ 891.483

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද.   ගිරද්යා 
තපද්යාඩිතතතකෝ ළ 891.483

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද.  නපුරකමට 
පද්යාඩමක ළ 891.483

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද.  නරි උගුලයි 
එළු නවණයි ළ 891.483

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද.   නවණකකද්යාර
වඳුරද්යා ළ 891.483

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද.  යහළු රැතළස 
කදිම තමද්යාතළස ළ 891.483

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද.   වඳුර පවුතලේ 
කතනදතර ළ 891.483

කරණද්යාතිලක, ශද්යාරිකද්යා.   බුදධ පුත්ර තප්රේමය
891.483

කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ.   පළමු වපැනි විජයබද්යාහු 
රජතුමද්යා 923.1

කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ.   තබකෞදධ 
සද්යාහිතදතයන අසරිමත කන්ථද්යා : පනසය පනසස 
ජද්යාතක තපද්යාත සහ දිවදද්යාවදද්යානය ඇසුරින

294.3
කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ.   තබකෞදධ 

සද්යාහිතදතයන අසරිමත කන්ථද්යා - 2 දියවර 
සටන : පනසය පනසස ජද්යාතක තපද්යාත සහ 
දිවදද්යාවදද්යානය ඇසුරිනි 294.3

කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ.   වීර පුරන අපපු 923.9

කරණද්යානද්යායක, ට්ටියුඩර   (සසිංසස.).   බලන්න    
සසිංහල ධමමපද කද්යාවදය

කරණද්යාරතන, අතශකෝක.    අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
ජීව විදදද්යාව : රචනද්යා ප්රශසන විවරණය 570.76 

කරණද්යාරතන, අතශකෝක.   අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර  2002-2011 
විදදද්යාව 507.6

කරණද්යාරතන, අතශකෝක   (අනවද්යා.).  බලන්න  
ප්රසද්යාද, ජය ශසිංකර

කරණද්යාරතන, අතශකෝක.   පිය මහ රජ තහවත 
වළගමබද්යා මහ රජතුමද්යා : වළගමබද්යා රද්යාජද 
සමය පිළිබඳ අප්රකට තතද්යාරතුර විමරශනයක

923.1

කරණද්යාරතන, ආර. එසස.   (පරි.).   බලන්න  
ටනිසක, ජුනිකතරකෝ

කරණද්යාරතන, ආර. එසස.    ලකදිව ගපැත්මි ජනකතද්යා
398.2095493

කරණද්යාරතන, ඇම. ඒ. මහිනද.   ඉසවර දපැකම : 
විසහත වසරක වකෘතතීය අතදපැකීතමන 
තකතරන ශ ලසිංකද්යාතවේ තසකෞඛද පිළිබඳ සමද්යාජ 
විගහය 610.92

කරණද්යාරතන, ඉනද්රද්යාණ   (පරි.).   බලන්න   
තන්ඩ්වින්ඩ්සන, ලයනලේ 

කරණද්යාරතන, ඉනද්රද්යාණ.   තමර 891.483

කරණද්යාරතන, එම. ඒ.   ශ ලසිංකද්යාතවේ යකතහළ 
පරපුර හද්යා අතප ඓතිහද්යාසක උරමය 954.93

කරණද්යාරතන, ඒ. එම.   නවදපැලේල 891.483

කරණද්යාරතන, ජී. පපැතුම තද්යාරක.   සසවද්යාකඛද්යාත
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891.483

කරණද්යාරතන, පූජිත.  අඳුර නපැවේතතද්යාට 891.483

කරණද්යාරතන, පූජිත  (පරි.).  බලන්න  
තෂලේඩන, සන්ඩ්නි 

කරණද්යාරතන, ලහිර.   කටු තුඩට පිනි පහස
891.481

කරණද්යාරතන, සරිලේ.   සද්යාමප්රදද්යායික ආහද්යාර : 
අධදද්යාපන පරතයේෂණ නිබනධනය ඇසුරින 

641.595493

කරණද්යාරතන, තසකෝමචනද්ර.   සසිංහල – තදමළ 
ළමද්යා රචනද්යා 372.623

කරණද්යාරතන, තසකෝමබනදු.   සසිංහල, තදමළ 
කතනදර : 3, 4, 5, 6, 7, 8 තශසණවල පද්යාසලේ 
සසුන හද්යා තදමළ බසට පිවිතසන 
ආධුනිකයින සඳහද්යා  372.6 

කරණද්යාවනත දර කපනනද්යා.   (දළවපැලේල, 
දයද්යාරතන) ළ 891.483 

කරණද්යාසසිංහ, ආශද්යා සසිංජීවනී.   සසිංහල ල්පීඩියද්යා : 
මයි තකද්යාතසද්යාෆසට පවර තපද්යායිනට 2007

005.58

කරණද්යාසසිංහ, මුදිතද්යා  (පරි.).   බලන්න  චීන 
ඉතිහද්යාසතයේ රස කතද්යා 

කරවල වලවේව.   (ගුණතසසකර, තතජද්යා පූරණමද්යා)
891.483 

කලේ ඉකුතවීතම නීතිය.   (ජයසසිංහ, කපිල 
ගද්යාත්මිණී) 346.0433

කලේපවකෘකෂ සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : කලේපවකෘකෂ සසිංවරධන පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)

346.0640262

කලේපද්යානතරය.  (ගුණරතන, රකත) 891.481

කලබල වීතමන සදු වූ විපත.   (ගුණතසසකර, 
තක. ඩ. ස.) ළ 891.483

කලදද්යාණ, සතද්යා  (සම කරතකෘ).   බලන්න  
සරිපද්යාල, තනකෝමන 

කවේත්ලි, තජකෝයි.   ගසිං ගද්යාතවේ ගීතය ළ 823

කවතපතත පුහුණුව.   (ගුණවරධන, ලත්ලිත) 

796.435

කවි කන්ථද්යා.  (කවිතසසකර, ඩ. ජී. ජිනදද්යාස) 891.481

කවි දපැහපැන.  (තහයියනතුඩුව, පියතසසන)  
891.481

කවිරතන, රනජනද්යා   (පරි.).   බලන්න   තජකෝන, 
සරිලේ 

කවිරතන, සරත.   රන මකරද්යා 741.5

කවීෂසවරයන ප්රණීත මයූර සනතදශය 891.481

කවි තසලේලම.   (පියවතී, ඩබ. ජී. ජී. ඒ.)
ළ 891.483

කවිතසසකර, ඩ. ජී. ජිනදද්යාස.   කවි කන්ථද්යා 891.481

කවුද දිනනතන.   (මසිංජරී, සසිංජීවී) ළ 891.483

කවුද හපනද්යා : කතද්යාව කයවද්යා පද්යාට කරනන.
(සමරවීර, පියලේ  උදය) 372.52

කසසතුරිආරචචි, සජීවනී.   විප්රවද්යාසයකුතග් 
ළතපැවිලේල 891.481

කසසතුරිආරචචි, තසකෝමසරි.   ජද්යාතිතයේ පියද්යා : 
මහද්යාමද්යානද ඩ. එසස. තසසනද්යානද්යායක 
අගමපැතිතුමද්යා 954.9303092

කසසසප හිත්මි, අගහපැතර.  බුදධ ධරමයට 
අතවපැලක : 4, 5 තශසණ සඳහද්යා 372.8

කසද්යාවතක කතද්යාවක : සුතපශල ශිකෂද්යාකද්යාම 
ද්භිකෂූන වහනතසස විසපසස නමකතග් සසවයසිං 
චරිතද්යාපදද්යාන.   (ප්රියසිංකර, ලත්ලිත) 294.3657

කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන.   කද්යාවනතිසසස 
මහරජතුමද්යා 923.1

කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන.   ගජබද්යා මහ රජතුමද්යා 
923.1

කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන.   තගකෝෂ්ඨද්යාභය මහ රජතුමද්යා 
923.1

කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන.   මහතසන මහරජතුමද්යා 
  923.1

කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන.  වසභ මහ රජතුමද්යා 
923.1

කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන.   සදධද්යාතිසසස මහ රජතුමද්යා
923.1
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කහදුවආරචචි, මයුර  (සමපද්යා.).  බලන්න  ශබද 
තකකෝෂය : සසිංහල-ජරමන  ජරමන-සසිංහල

කහඳගමතග්, අනලද්යා.   නිශද්යානතතයේ සසිංකලන
305.231

කහඳගමතග්, පියතසසන. දඩබිතම හපනන  
891.483

කළ කම පල තදන හපැට්ටි.   (අතබතසසකර, වරණ) 
294.3422

කළ කළ තද පල පල තද.   (අතතනද්යායක, 
මුතුබණේඩද්යා) ළ 891.483

කළණ ජනපද.   (ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණී චනද්රලද්යාලේ)
891.483

කළදද්යාණවසිංස හිත්මි, ලග්ගල   (සසිංසස.).   බලන්න 
අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන 

කළු අසරතවකෝ, පළමු තකද්යාටස.   (තටකෝලේකීන, 
තජේ. ආර. ආර.) 823

කළු තගද්යානද්යාතග් කන්ථද්යාව.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)
ළ 891.483

කළුතර : ගමරට සහ කද්යාලය ඔසසතසස චද්යාරිකද්යාවක.
(වීරතකකෝන, බ්රපැන්ඩ්මන) 954.93

කළුතර පපැරණ තබකෞදධ සදධසසන්ථද්යාන.   
(තබනරගම, රණසසිංහ) 294.3435095493

කළුවර සහිනය.  තහටට්ටිආරචචි, නිශද්යානත 
891.483

කළුවර හපැනදසෑව.   (ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි) 
891.483

කළුවද්යා මද්යාරපන ගියද්යා වතග්.   (දිසද්යානද්යායක, තජේ. 
බී.) ළ 891.483

කළු හද්යාත්මිතනතග් කළු බළලද්යා.   (මදදතග්, 
ස්ක්රිෂද්යානත පදත්මිකද්යා) ළ 891.483

කද්යාතගද ඒ කට?.   (සූරියආරචචි, ජද්යානකී)
ළ 891.483

කද්යාටත පද්යාඩමක සහ වන තපද්යාවේවනතග් සහින.
(චුතකද්යාවිසසක, කරතනයි) ළ 891.73

කද්යානතද්යාර තයකෝධයද්යාතග් අද්භිරහස.   (ඩිකසන, 
ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.) 813.52

කද්යානතද්යාව හද්යා සමූපකද්යාර යහපද්යාලනය.   (සලේවද්යා, 
සුනිලේ) 334.082

කද්යානගී, තන්ඩ්ලේ.   ඒබ්රහම ත්ලිනකන තනද්යාදුටු චරිතය
973.7092

කද්යාබනික තගද්යාවිතපැන : විපරීත තදශගුණය ට 
තිරසර තගද්යාවි පිළිතවත.   (ආරියතසසන, 
සමපත) 631.584 

කද්යාරය සටහන.   (ශ ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත 
පළද්යාත සභද්යාව) 328.549302

කද්යාරය සද්යාධනය 2010.   (ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා 
කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය) 352.406

කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2010.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
තදශීය  ආදද්යායම තදපද්යාරතතමනතුව)  

352.4406
කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2010.   (ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ

හද්යා කම සමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය) 352.406

කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2011.   (ශ ලසිංකද්යාව. ජල 
සමපද්යාදන හද්යා ජලද්යාපවහන අමද්යාතදද්යාසිංශය)   

354.3606

කද්යාරයද්යාල කම : සරල වපැඩතපද්යාත.   (අදිකද්යාරි, ඒ. 
එම. තක. බී.) 651.3

කද්යාරියවසම, තිසසස.   විස වසරක සසිංහල නද්යාටද 
හද්යා රසිංග කලද්යාව 891.482095493

කද්යාරියවසම, තිසසස.   සසිංහල නද්යාටදතයේ විකද්යාශනය
1867-1911 891.48209

කද්යාරියවසම, රවිනද්ර.   පුරද්යාණ වපැවේ ගමමද්යාන
954.93

කද්යාවනතිසසස මහරජතුමද්යා.  (කහටපිට්ටිය, 
ලකෂසමන) 923.1

කද්යාස තචටට්ටි, ශද්යානති   (සමපද්යා.).  බලන්න  
ඩිකමන, ඇනීටද්යා 

කපැකුළු ගී : සසවර ප්රසසතර සහිත ළමද්යා ගී    
(අතබවිකම, ආනනද) 782.42083

කපැට්ටිතපආරචචි, විමලේ.   දූවිත්ලි තසසල 891.483

කපැනගර පපැට්ටියද්යා.   (ජයතකද්යාඩි, සුපිපි කවීශද්යා)
ළ 891.483

කපැනතවේ, ඩබත්ලිවේ. එච.   මහ දඹ රන බුදු පිළිමය 
823

කපැපතපට්ටිතපද්යාළ .   (අලහතකකෝන, කමලේ ල්පී.) 
891.483
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කපැලේලපත, සරත  (පරි.).   බලන්න  ලනන්ඩ්ගන, 
ඇසසස්ට්රින්ඩ් 

කපැලේලපත, තසසමද්යාත්ලි  (පරි.).  බලන්න  දඟෙකද්යාර 
මමපැසසසද්යා සහ තවත රස කතද්යා 

කපැලේලපත, තසසමද්යාත්ලි  (පරි.).   බලන්න  තලද්යාව 
සසළ කළ සුපතල මරණ

කපැලේලපත, තසසමද්යාත්ලි  (පරි.).   බලන්න  තහකෝලේට, 
විකතටකෝරියද්යා 

කපැලසෑ ගතම මඟුලේ තගදර.   (ත්ලියනතග්, නවීනද්ර 
එසස.) ළ 891.483

කපැළඹීම.   (ත්මිහිර බණේඩද්යාර, සුතරෂස )  891.483

කපැෆරක, තමද්යානිකද්යා  (සම කරතකෘ).   බලන්න  
ජිරෂස, ඈන 

කසෑගලු විහද්යාර විතති : තතකෝරද්යාගත ඓතිහද්යාසක 
විහද්යාරසසන්ථද්යාන කහිපයක පිළිබඳ සදුතකතරන 
පුරද්යාවිදදද්යාතමක හද්යා වද්යාසසතුවිදදද්යාතමක 
විමරශනයක.   (තහසරත, යමුනද්යා වසනතද්යා 
කුමද්යාරිහද්යාත්මි) 294.3435095493

කට සහ කපැට.   (පරකනසස, ලුස ෆිච) 813

කට්ටියද්යාතග් හපනකම.   (තපතරරද්යා, තගසසස)
ළ 891.483

කතුන දිවි මඟෙට අතවපැලක : යහපත කතුන දිවි 
තපතවතකට මඟෙ තහළි කරන ත්ලිපි සරණය.  
(ජයමද්යානන, කපැත්ලිසසටසස) 230

කඳුර උපත.   (පිතග්රද්යා, ජගත එසස.) ළ 891.483

කඳුර සහිනය.   (වනිගරතන, ප්රත්මිතද්යා තරකෝහිණ)
891.483

කඹුලේරද්යාලතග දත තදද්යාසසතර.   (විකමතග්, චත්මිල 
හසුන) ළ 891.483

කයවීමට තනද්යාව පුරදු කරීමට : කරණීය තමතත 
සූත්රතයේ සපැබසෑ අරත.   (සරි සමනතභද්ර හිත්මි) 

294.34

කරි කපැල්පීම හද්යා වපැහි ආවරණ භද්යාවිතය 633.8952

කරිතගදර.  (තසතනවිරතන, ජයතකද්යාඩි) 891.483

කරිඳිවපැල තන්ඩ්වින්ඩ් අමරසසිංහ ඝද්යාතනය.   
(දිසද්යානද්යායක, පිත්ලිප) 364.1524

කරිහද්යාත්මි.   (තවතතසසිංහ, සබිලේ) ළ 891.483

කහිරඟුර.   (මතහසනද්ර, සුනනද) 891.483

කීරතිලතද්යා, කුමුදුනී ඊ. තක.   ලකදිව ප්රචත්ලිත 
තසද්යාකරි ගපැත්මි නද්යාටකය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. 
තපළ) උසසස තපළ විශසව විදදද්යාල සසුන සඳහද්යා
නිරතදශිතයි 793.3195493

කීරතිසසිංහ, ජනක.   අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ 
තභකෞතික විදදද්යාව ඉතලකතටද්යානික විදදද්යාව

   621.38132

කුකුළුහද්යාත්මිතග් අපූර උපද්යාය.   (සමරතකකෝන, 
චනදන බණේඩද්යාර) ළ 891.483

කුඩද්යාතහටට්ටි, ඉනදික  (සසිංසස.).  බලන්න  
නවයුගය ළමද්යා විශසවතකකෝෂය

කුඩද්යාතහටට්ටි, තිලක   (පරි.).  බලන්න  බ්රනටන 
තපකෝලේ

කුඩද්යාතහටට්ටි, තිලක.   අටසිංපහුර 891.483

කුඩද්යාතහටට්ටි, තිලක.   කමබි වපැට 891.483

කුඩද්යාතහටට්ටි, තිලක   (පරි.).   බලන්න  චපැටරජි, 
අතශකෝක කුමද්යාර

කුජ ශනි ජීවිතයට බලපසෑම.   (ද සලේවද්යා, එසස. එච.
වසිංසද්යා) 133.5

කුමද්යාරගමතග්, තලනද්යාන්ඩ්.   තදශගුණ විදදද්යාව : 
උසසස තපළ භූතගකෝල විදදද්යාව 910.7 

කුමද්යාරචනද්ර, ඩ. බී.   ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය 
(සද්යාරද්යාසිංශිත) : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) හද්යා     
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සඳහද්යා ස්ක්රි. පූ. 444- 
ස්ක්රි. ව. 2010 දකවද්යා 954.9301

කුමද්යාර, ඩබ. ජී. එසස. විජිත  (සසිංසස.).  බලන්න  
පද්යාත්ලි අටෂ්ඨකන්ථද්යා සද්යාහිතද අධදයන ප්රතවේශය

කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස.   මඟුලේ කසෑම ළ 891.483

කුමද්යාරණතුසිංග, තහසමසරි.   රතසර 891.481
කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස.  තදද්යාරට වපැඩුම ළ 891.481

කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස.   හත පණ ළ 891.483

කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස.   හීන සපැරය ළ 891.483

කුමද්යාරපතපරම, තහනරි.   නිහඞ කලේපනද්යා
891.483

කුමද්යාරපතපරම, තහනරි ඩ.   (පරි.).   බලන්න  
වන රජ දහන : විෂසණුශරම පද්යාදයනතග් 
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පසිංචතනත්රතයේ සසිංහල කද්යාවදද්යානවද්යාදය

කුමද්යාරපතපරම, තහනරි.   සුදු සඳ රැසස 891.483

කුමද්යාරවර තදතදතනක.  (ඉලසිංගනතිලක, පුෂසපද්යා)
891.483 

කුමද්යාර, සරත වසනත.   අ.තපද්යා.ස. උ.තපළ  
තභකෞතික විදදව 2 : ආතලකෝකය    535

කුමද්යාරසරි, ඩබත්ලිවේ. තක. ල්පී.    උසසස තපළ 
රසද්යායන විදදද්යාව ප්රශසතනකෝතතර 540.76

කුමද්යාරසරි, රසිංජිත.   සුවිතශසෂී ගුරවරතයක වනන
371.102

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක.   අදදතන සසිංහල 
තකට්ටිකතද්යා : දවිතීය භද්යාගය 891.483

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක.    අදදතන සසිංහල 
නවකතද්යා : චතුරන්ථ භද්යාගය 891.483

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක.   මද්යාතරින බිහි වූ 
සද්යාහිතදධරතයකෝ : ස්ක්රි. ව. 1880 සට 1948 
දකවද්යා 891.48092

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක.   සසිංහල තකට්ටිකතද්යාතවේ 
විකද්යාසනය – අෂසටම භද්යාගය : 80 දශකතයේ 
තකට්ටි කතද්යා පිළිබඳ විමසමක 891.483

කුමද්යාරසසිංහ, විජයපද්යාල.   වසෑකරඹ මලේ 891.483

කුමද්යාරසසිංහ, සමන චනදන.   මුතුහරණට  
තබද්යාතහද්යාම හිනද්යා ළ 891.483

කුමද්යාරසසිංහ, සරචචනද්ර.   තදවමපැදි හතපතතුතවේ 
පිරළු කතද්යා 398.99148

කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති.   කරමය 294.3422

කුමද්යාරතසසන, නිරද්යාෂද්යා සුභද්යාෂිණී.   ප්රචණේඩතවය 
සහ විවද්යාහක කද්යානතද්යාව 362.8292

කුමද්යාරිහද්යාත්මි, ආර. එම. ල්පී. එම.   විනදනතයන 
ගණතය 510 

කුමද්යාරිහද්යාත්මි - 2.   (අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා) 891.483

කුමුදුනී, ඩබත්ලිවේ. එම. එසස.    භූතගකෝල විදදද්යාව : 
ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය 
විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර 910.76

කුඹුකතග්, විජයපද්යාල.   එක යද්යායක මලේ  
ළ 891.481

කුඹුක, තජේ. රූබන.   සදහම බිඳක 294.3

කුඹුර – බත උපදවන තගද්යාතහද්යාර බිම.   
(තකද්යාසසසනන, චිනතද්යා) 633.18

කුරණතග්, පදම හරෂ  (අනවද්යා.).   බලන්න 
සමභද්යාවනීය රසයන සද්යාහිතදය : රසයන 
තකට්ටිකතද්යා

කුරකුවට ඇවිත.   (රතනද්යායක, ආරියපද්යාල) 
891.481

කුරටු ගසෑ ගී.   (මුණසසිංහ, සුනනදද්යා විජයලතද්යා) 
891.483

කුරටු ගීතය.   (ජයවරධන, කපැතලන) 891.483

කුරඳු වද්යාඩිය.   (ද සලේවද්යා, දයද්යානනද) 891.483

කුරපපු, ඩ. ඩබත්ලිවේ. එම.    තපර ත්ලිවීතම හුරව 
372.634

කුරපපු, ඩ. බී.   පිතු හදක ඇත සඟිති හිදපැසක 
891.483

කුරපපු, රසලේ.   තපද්යාලේතලබපැදද වපැදි ජනතද්යාව
305.89148

කුරපපු, තරකෝහිණී   (සම කරතකෘ).   බලන්න   
කරණද්යාරතන, තසකෝමචනද්ර

කුරපපු, රසිංජිත  (පරි.).  බලන්න  ස්ක්රිසසට්ටියද්යානද්යා, 
එෆස.

කුරපපු, වසනත.   තජදද්යාතිෂ රහසස 133.5

කුරලේතලකෝ : පියද්යාපත ලදතදකෝ.   (තකද්යාසසසනන, 
චිනතද්යා) 598

කුරලසෑවලට ආයුරතවේද පිළියම.   (දීපතිකද්යා, 
එසස. එච. ස්ක්රිෂද්යාණ) 615.538

කුරලු පිහද්යාටු.   (බද්යාලසූරිය, ප්රදීපකුමද්යාර) 891.483

කුරලු පිහද්යාටුව.   (මහවඩුතග්, ජයවනති) 
ළ 891.483 

කුරලු යහළුතවකෝ ළ 823

කුරලු සමගිය.   (විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව) 
ළ 891.483

කුතර, ස්ක්රිශද්යානත නිරසිංජන.   වදද්යාකරණද්යානකූල 
සරල ඉසිංග්රීස අධදයනය – 1 428

කුතර, ස්ක්රිශද්යානත නිරසිංජන.   වදද්යාකරණද්යානකූල 
සරල ඉසිංග්රීස අධදයනය – 2 428
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කුතර, තජකෝසප ඩපැනිසසටර.   විදදද්යා සද්යාරද්යාසිංශ 
සටහන 507

කුලතිලක, කුසුම.   මද්යා 891.481

කුලතුසිංගආරචචි, සුගත ල්පී.   වනගත පද්යා ගමන : 
ඇතමසන වනතයේ දින 860 ක 918

කුලතුසිංග, ටී. ජී.   මහතමවේනද්යාතවේ මහද්යා විහද්යාරය
954.9301

කුලතුසිංග, දිතනෂස.   තපද්යාතළද්යානනරව : තලකෝක 
සසිංසසකකෘතික උරම චද්යාරිකද්යාව 954.93

කුලතදව, උපද්යාත්ලි.   තකකෞශලදද්යා 823

කුලරතන, ඇසස. ඒ.   උනමද්යාදය හද්යා ගුර තගදරින 
වට දිසද්යාපද්යාතමද්යාකලද්යා තග් කතද්යා 891.483

කුලරතන, කනතදගම.   සුජද්යාතද්යා සහ රද්යාතජේශසවරී 
891.483

කුලරතන, සද්යාත්ලිය.   සසිංසසකකෘතික සසිංවරධනය 
සඳහද්යා නිරමද්යාණද්යාතමක සනනිතවේදනය 302.2

කුලසසිංහ, අමර එසස.   ජීවිතය බබළවන අසිංක 
විදදද්යාව 133.335 

කුලතසසකර, න. බ.   තමතතක නසෑසූ නපැලවිත්ලි ගී 
398.8 

කුලතසසකර, තහ. වි.   නිදන පවේව 891.483

කුල කවියකුතග් පද්යාතපද්යාචචද්යාරණය.  (නිශද්යානත, 
අජිත) 891.481

කුතවේණ.   (ඒකනද්යායක, කුසුම) 891.483

කුසුතමනතනන.   (ද මපැලේ, කුසුමද්යා)   891.483

කුළුන උඩ තසද්යාරකම.   (බලයිටන, ඉනින්ඩ්)    823

කුසිංකුම තිලක.  (ඩයසස, සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි) 891.483

කූඹි තපරහපැරක.   (ගුණරතන, මලේකද්යානති) 
ළ 891.483

කකෘෂිකරමයට කද්යාලගුණය.   (නද්යානද්යායකකද්යාර, 
කරණද්යාරතන) 551.6

කකෘෂි තද්යාකෂණතවේදය 13 වන තශසණය : ගුර 
මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංගහය 630.071

තකයසස, ජීන.   පනසය වසරක කද්යානතද්යා 
තකද්යාණේඩද්යා තමකෝසසතර හද්යා ආභරණ පිළිබඳ 

වසිංශ කතද්යාව 646.724

තකසසලර, තන්ඩ්වින්ඩ්.   මරණ මසිංචක දසුන : 
මරණද්යාසනන වූවනතග් සුවි  තශසෂ අතදපැකීම 
තපළක 133.9013

තකතසලේ යද්යානය.  (රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා) ළ 891.483

තකනති හිලේ.   (උදයසරි, ඩ. තක.) ළ 891.483

තකන, තහකෝලේ.   නද්යාසසතිකද්යාර පුත්රයද්යා 823
තකර, ල්පී. බී.   බහිරව සපැරයට්ටිය 823

තකද්යාඑටස, තජේ. එම.   යකඩ යුගය 823

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි.   උදුල තර තනත 891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි.   තර පද්යාරත්මිතද්යා 1 891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි.   තර පද්යාරත්මිතද්යා 2 891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි.   නිකණ සහිනය 2 891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි.   නිමල අරණලු 891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි.   තරකෝස පද්යාට හීන තපද්යාකුර
891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි.   සුභද්යාෂිණී    891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි.   සුභද්යාෂිණී  2 891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි.   තසද්යාඳුර සුයද්යාමය 891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි.   තසද්යාඳුර සුයද්යාමය 2 891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි.   හිමයද්යායක මලේ පිපිලද්යා
891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, රතන.   ශ හරෂතදවයනතග් 
රතනද්යාවල නද්යාටකය විමසුම 891.22

තකද්යාඩිකද්යාර, රතන   (සසිංසස.).   බලන්න  අ. තපද්යා. 
ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා විසඳුම

තකද්යාඩිතුවකකු, චනද්රතසසන.   මදදුම හද්යා පපැසිංචද්යා 
ළ 891.482

තකද්යාඩිතුවකකු, පියසරි.   පසන නද්යාග මද්යාණකදය
891.483

තකද්යාඩිතුවකකු, රූපද්යා.   මලක තපති 891.483

තකද්යාඩිතුවකකු, විලේසන.    ශ ලසිංකද්යාතවේ බුදධ භූත්මි
ඓතිහද්යාසක විසසතර 294.3435095493
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තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන.   උතුර මුහුද 891.483

තකද්යාඩිසසිංහ, අහිසිංසද්යා නිශද්යාමල දිලේරකෂි. හිතසස 
පිපුණු මල  ළ 891.483

තකද්යාතලද්යාවල, ඩග්ලසස.   අති සුනදර වූ අමද්යා දහම  
294.3

තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි.   අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
බුදධ ධරමය : ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර

294.3076

තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි.   සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය 9 තශසණය : තපළතපද්යාතට උදවු 
තපද්යාත  491.48

තකද්යාතලද්යාවල, දීපද්යා.   අත්ලි පපැට්ටියද්යාතග් කතනදරය
ළ 891.483

තකද්යානෆියුසයසස දරශනය හද්යා ගුරකුලය.   
(ධමමතජකෝති හිත්මි, මපැදවචචිතයේ) 181.112

තකද්යාබබසෑතවල, තසසනක බණේඩද්යාර  (අනවද්යා.).   
බලන්න   ශිවරකෂද්යා, සුලක

තකද්යාමබු මද්යාමද්යා.  (තවතතසසිංහ, කුසලද්යා)  
ළ 891.493

තකද්යායීතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ.   ආතලකෝකතයේ 
රණකද්යාත්මියද්යාතග් අතතපද්යාත 863

තකද්යාරවකතකකෝ තකද්යාරවකතකකෝ.   (වීරසසිංහ, 
චනද්රද්යා පදත්මිණී) ළ 891.483 

තකද්යාරියන-ඉසිංග්රීස-සසිංහල, සසිංහල-ඉසිංග්රීස-
තකද්යාරියන මූත්ලික ශබදතකකෝෂය 413.21

තකද්යාරියද්යාන බුදුසමතයේ ඉතිහද්යාසය.   (තරවත හිත්මි, 
තදද්යාඩමතගද්යාඩ)  294.309519

තකද්යාරියද්යාන-සසිංහල ශබද තකකෝෂය 495.739148
තකද්යාලේමසසක කඳු වළලේතලන එහද්යා.   
(තන්ඩ්වින්ඩ්සන, ලයනලේ) 823

තකද්යාවුලේ කඳුළු : සමභද්යාවද බටහිර 
තකට්ටිකතද්යාකරවන අට තදතනකුතග් 
තකට්ටිකතද්යා දහයක 808.83

තකද්යාතහද්යාම ද බුදු සත්මිඳුට සලකනතන.   
(විජයදද්යාස, ල්පී. ටී.) 891.481

තකද්යාළඹතග්, බී.   ජීවක රතතරකෝග චිකතසද්යා 
සසිංගහය 615.538 

තකද්යාසසගහකුඹුර, ගද්යායනී.  සසවපන දවද්යාරය

891.483

තකද්යාසසපපැලවතත, ජයසරි   (සසිංසස.).   බලන්න 
සසිංහල : මතග් වපැඩ තපද්යාත 3 තශසණය

තකද්යාසසපපැලවතත, ජයසරි    (සසිංසස.).    බලන්න 
සසිංහල : මතග් වපැඩ තපද්යාත 4 තශසණය

තකද්යාසසසනන, චිනතද්යා.   කුඹුර – බත උපදවන 
තගද්යාතහද්යාර බිම 633.18

තකද්යාසසසනන, චිනතද්යා.   කුරලේතලකෝ : පියද්යාපත 
ලදතදකෝ 598

තකද්යාසසසනන, චිනතද්යා.   ගසිංගද්යා : මහ මුහුදට දිගු 
ගමනක 551.483

තකද්යාසසසනන, චිනතද්යා.   මලේ : තසද්යාබද්යාදතම 
සුවඳපැති නිමපැවුම 582.13

තකද්යාසසසනන, චිනතද්යා.   මද්යාළු : ල්පීනනන හපන 
යද්යාළුතයකෝ  597

තකද්යාතහන ද තම පණවිඩ.   (මපතග්, සජීව) 
ළ 891.483

තකද්යාතහද්යාඹද්යා කසිංකද්යාරි ශද්යානති කරමතයේ දකනට 
ලපැතබන සනනිතවේදන ලකෂණ : වයඹ 
පළද්යාත ඇසුරිනි.   (අතබනද්යායක, පවිත්රද්යා 
මධුභද්යාෂිණී) 133.443

තකද්යාළඹතග්, ඉනද්රද්යා දයද්යාමනී.   හිම වියමන 
891.483

තකද්යාළඹතග්, කවිරද්යාජේ බී.    ආයුරතවේද ප්රතවේශ 
මද්යාරගය : සපතධද්යාතු, ත්රිමල, ආරතව, ඕජසස 
විඥද්යානය සහ තකද්යාතලසසටතරකෝලේ විඥද්යානය 
සහිතය 615.538

තකද්යාළඹතග්, කවිරද්යාජේ බී.   ෂන්ඩ් චක නිරූපණය
615.538

තකකෝටටතගද්යාඩ, ජයතසසන  (පරි.).  බලන්න  
 පතටලේ, ජමුනද්යා ප්රසද්යාද

තකකෝඩිනර, තජේමසස.   ලසිංකද්යාව ගපැන වරණනද්යාවක 
954.9301

තකකෝදද්යාතගද්යාඩ, සරත   (අනවද්යා.).   බලන්න  
තසතලසසතනකෝවද්යා, අයිරිනද්යා

තකකෝපය ජය ගනතන තමතහමයි.   (තපද්යාටර-
ඒෆසරන, තරද්යාන) 152.47

තකකෝපරතහසවද්යා, සඳතගකෝත්මි.   මද්යාරට්ටින විකමසසිංහ 
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පුවතපත කලද්යා තමතහවර 070.4092

තකකෝබට, ජිම.   මද්යා තපම බපැඳි භද්යාරතය 954

තකකෝ මපැඩට අලුත ඇඳුම.   (ජයසූරිය, චතුරිකද්යා) 
ළ 891.483

තකකෝලේමන, තජේමසස ඒ.   සද්යාතපකෂතද්යා වද්යාදය
530.11

තකකෝලේරිජේ ශද්යාපය සහ තවත අදභූත කතද්යා. 
(උමගිත්ලිය, ලසත රවීන) 891.483

තකකෝත්ලිත හිත්මි, තමතදරිපිට්ටිතයේ  (සමපද්යා.).  
බලන්න උතුම වූ නිවන : චතුරද්යාරය සතදය

තකකෝත්ලිත හිත්මි, තමතදරිපිට්ටිතයේ  (සමපද්යා.).  
බලන්න  උතුම වූ නිවන : මසිංගල සූත්ර 
විවරණ වරණනද්යා 

තකකෞමදී.   (බණේඩද්යාර, චද්යාමර උදිත) 891.483

තකකෞශලදද්යා.   (කුලතදව, උපද්යාත්ලි) 823

කසිංකද්යානමතග්, ට්ටිලද්යාන ශ   (සම කරතකෘ),   
බලන්න  තසසනද්යාරතන, දුත්මිනද 

කසිංකද්යානමතග්, ලලද්යාරතන.   ලප තනද්යාමවන සඳ 
තසසමද්යා 891.483

කසිංකද්යානමතග්, ලලද්යාරතන.   සඳවත : ගී පදමද්යාලද්යා
782.42

කසිංකද්යානමතග්, සමන.   අධිමද්යානසක විදදද්යාතවේ 
ප්රද්යාතයකෝගික රහසස සමඟෙ බලය ලබද්යා ගපැනීමට 
මග 133 

කසිංකද්යානමතග්, සමන.   අවදිවනන දුක නිවනන
294.34

කසිංකද්යානමතග්, සමන.   සතුට්ටින ඉනනට පිරිහීතම
තදද්යාරටු වසමු 294.3

කසිංකද්යානමතග්, සමන  (සමපද්යා.).   බලන්න   
අටවිස බුදධ විසසතරය සහිත මහද්යා තබකෝධි 
පූජද්යාව

කසිංකද්යානමතග්, සමන.   සද්යාදු චරයද්යාව නම වූ බ්රහසම
විහද්යාර 294.34

කසිංකද්යානමතග්, සමන.   සතත බලය ඔතබ 158.1

කසිංඛද්යාවිතරණී නම වූ ප්රද්යාතිතමකෝකෂ වරණනද්යාව. 
(ත්රිපිටකය. විනයපිටකය. ඛනධක. මහද්යාවග්ග

අටෂ්ඨකන්ථද්යා. කසිංඛද්යාවිතරණී) 294.3822

ස්ක්රියද්යා පද.   (ගුණතසසකර, තජකෝ. රසිංජිත)       425.6

ස්ක්රි. ව. 320 දකවද්යා උතුර ඉනදියද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය.
(ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.) 954

ස්ක්රිසසට්ටි, අගතද්යා.   ගුපත ප්රතිවද්යාදියද්යා 823

ස්ක්රිසසට්ටියද්යානද්යා, එෆස.    සද්යාතනතග් දියණතයකෝ
362.29092

ස්ක්රිසසතටකෝපර, නීලේ.   අතපම දරවනට ඉසිංගිරිස 8 :
10 වපැනි තශසණය සඳහද්යා 428

ස්ක්රිසසතටකෝපර, නීලේ.   ප්රද්යාතයකෝගික ඉසිංගිරිස - 5 428

ස්ක්රිසසතටකෝපර, නීලේ.   ප්රද්යාතයකෝගික ඉසිංගිරිස - 6 428

ස්ක්රිසසතියද්යානි ධරමය : 8 වන තශසණය.   (ද සලේවද්යා, 
විනිතද්යා) 230.0076

ක්රීස, තජකෝන.   සපැහපැස දඩයම 823

තකද්යාමපටන, රිචමලේ.   දඟෙයන තග් හපනකම 1
823

තකද්යාමපටන, රිචමලේ.   දඟෙයන තග් හපනකම 2
823

තකද්යාමපටන, රිචමලේ.   විත්ලියම 823

තකද්යාමපටන, රිචමලේ.   විත්ලියම සහ  අදභූත 
සද්යාසසතරකද්යාරිය 823

තකද්යාමපටන, රිචමලේ.   විත්ලියම සහ කනතදක 
නපැති අමුතතද්යා 823

තකද්යාමපටන, රිචමලේ.   විත්ලියම සහ නිවුන 
සතහකෝදරතයකෝ 823

තකද්යාමපටන, රිචමලේ.   විත්ලියම සහ සලේත්ලි මවන 
මනතතර 823

ගඟෙ නඹ හපැඬූ තරම.   (සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා)
891.483

ගඟෙ යනතන තකද්යාතහද ගලද්යා.   (විපුලඤද්යාණ හිත්මි, 
අලුතගම)  294.34

ගජබද්යා මහ රජතුමද්යා.   (කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන) 
923.1

ගජ යද්යාළුතවකෝ.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) ළ 891.483
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ගණතය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන අ. තපද්යා. ස. 
(සද්යා. තපළ) අතදවශද ජදද්යාත්මිතික ප්රතමයයන, 
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සහ පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර.   (ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා 
තහසමශිඛද්යා) 510.76

ගණතය : පළමුවන තශසණය වපැඩ තපද්යාත.   
(ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා) 372.7

ගණත වපැඩ තපද්යාත : 1 තශසණය 372.7

ගණතය වපැඩ තපද්යාත : 3 තශසණය.   
(මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී)   372.7

ගණත හුරව වපැඩ තපද්යාත : 2 තශසණය.   (ගමතග්, 
දයද්යා චනද්ර) 372.7

ගතණේවතත, ශනද්යාත.   ගපැමුණු කුමර ළ 891.483

ගතණේවතත, ශනද්යාත.   මහද්යා සසෑය තගද්යාඩ නපැඟීම 
ළ 891.483

ගතණේවතත, ශනද්යාත.   ලකදිව එකතසසසත කරීම 
ළ 891.483

ගතණේවතත, ශනද්යාත.   සරි මහ තබකෝ රැතගන ඒම 
954.93

ගතනවතත, ශදද්යාම නවන  (සසිංසස.).   බලන්න  
සරත තෆද්යානතසසකද්යා සරගතවීම සහ නිදහස

ගබසද්යා වූ අහස යට.   (දිතනෂස කුමද්යාර, කසුන) 821

ගබඩද්යා කළමනද්යාකරණතයේ තසද්යාඳුර ආමනත්රණය.
(විතජේසසිංහ, ජයනත) 658.785

ගමතදද්යාර ගීතය.   (රතනද්යායක, ජිනදද්යාස) 891.483

ගමමනපිල, තීකෂණ.   තබසසතබකෝලේ : මූත්ලික 
දපැනම 01 796.357

ගමමද්යාතන : දකුණු ආසයද්යාතික සමද්යාජය හද්යා 
සසිංසසකකෘතිය සමද්යාජ පරතයේෂණ කම 
අනතරගතයි.   (මලේලවආරචචි, දීපද්යාලේ) 302

ගමතග්, අරණ කීරති.   බිතතර තබකෝතලේ 
ළ 891.483

ගමතග්, අරණ කීරති.   තලද්යාකු ගසෑරපපුවද්යා 
ළ 891.483

ගමතග්, අරණ තක.   (අනවද්යා.).   බලන්න  
නද්යාගද්යාරජුන 

ගමතග්, අරණ තක.   (සමපද්යා.).  බලන්න  
මහද්යානද්යාගකුල සනතදසය

ගමතග්, ඉනදික තුෂද්යාර.   ඉවුර දිතග් දුවන සඳක
891.481

ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත.    අසරිමත තබද්යාදු මග
294.34435

ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත.   නිවන දකන නවන 
දහය : ගිරිමද්යානනද සූත්රය (පළමු තකද්යාටස) 

294.34

ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත.   මමතවතයේ මුලද්යාව
294.34435

ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත   (සමපද්යා.).   බලන්න  
නිවන දකන නවන දහය

ගමතග්, එසස. අයි.   අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) නද්යාටද 
හද්යා රසිංග කලද්යාව 792

ගමතග්, එසස. අයි.   අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ 
ධරමය : පසුගිය ප්රශසතනකෝතතර 1997-2011

294.3076

ගමතග්, එසස. අයි.   ධරමය සහ අද්භිධරමය
294.3824

ගමතග්, එසස. අයි.   පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා වදද්යාකරණ
491.375

ගමතග්, එසස. අයි.    බුදධ චරිතය 294.3

ගමතග්, එසස. අයි.   ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය සහ තබකෞදධ
සසිංසසකකෘතිය 294.309

ගමතග්, කරණද්යාරතන.   ගද්යාමය සසිංවරධනය 
සඳහද්යා විකලේප ප්රතවේශයන හද්යා කතමකෝපද්යායන 

307.1412
ගමතග්, කුමද්යාරසරි.   වපැදදද්යාගල තසද්යාබනහද්යාත්මි 

891.483

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි.   අහසට තර තමතරම
891.483

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි.   ආදතර ඒ වතග් 891.483
ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි.   ඔබට මද්යා ත්මිස  891.483

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි.   කළුවර හපැනදසෑව 891.483

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි.   තනත්ර පූජද්යා 891.483

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි.   මලේ සුවඳ ආදතර  
891.483

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි.   සමනලතයකුතගන පද්යාර 
ඇසූතවත්මි 891.483
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ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි.   සනද්යාස ආ වසනතත
891.483

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි.   සුළසිං ඇබිතතක 891.483

ගමතග්, ජීවන සුරසිංග.   තහකෝරටන තපැනන ජද්යාතික
උදදද්යානය : පද්යාරිසරික පුරද්යාවිදදද්යාව ප්රද්යාග් 
ඓතිහද්යාසක ජනද්යාවද්යාසකරණය හද්යා වජව 
විවිධතවය 577

ගමතග්, දයද්යා චනද්ර.   ගණත හුරව වපැඩ තපද්යාත : 
2 තශසණය 372.7

ගමතග්, නදී.   ආකරෂද්යා ඉසිංග්රීස කද්යාලතභේද 
භද්යාවිතය : කරතකෘකද්යාරක සහ කරමකද්යාරක 425

ගමතග්, නිරමලද්යා චද්යානදනී   (සමපද්යා.).   බලන්න  
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද 
තපළ

ගමතග්, නිරසිංජලද්යා.   පුදුම කපැමරද්යාව ළ 891.483

ගමතග්, නිරසිංජලද්යා.   රවුම පහක 372.4

ගමතග්, ලතද්යා.   සුවඳ හමන මලේ     ළ 891.483

ගමතග්, හරෂණී චනදිමද්යා   (පරි.).  බලන්න  
කවේත්ලි, තජකෝයි 

ගමතග්, හරෂණී චනදිමද්යා   (පරි.).   බලන්න   
සසටීවනසන, තරද්යාබට ලුවිසස 

ගමන බිමන හරි පහසුයි.   (රද්යාමත්ලිසිංගම, 
ප්රශද්යානත) ළ 891.483

ගමනක අයිතිය : මගී අයිතිවද්යාසකම.   
(ජයසුනදර, ලද්යාලේ) 343.09482

ගමන නිමවිය.   (තහසවද්යාපතිරණ, ආරියරතන)
294.3

ගමන.   (මද්යාදන, ට්ටිකරි කුමද්යාරි) 891.483

ගම වටද්යා බපැඳුණු රස කතද්යා.   (තපද්යාඩි බණේඩද්යා, 
යූ. ආර.) 910.014

ගමද්යාචචි ගනන්ථ ; අසිංක 101.   (බිරැනසන, රිචරන්ඩ්) 
ජීවිතයට පද්යාඩම 158.1

ගමද්යාචචි, ලලද්යානනද   (අනවද්යා.).   බලන්න  
තපද්යාටර-ඒෆසරන, තරද්යාන

ගමද්යාචචි, ලලද්යානනද   (අනවද්යා.).   බලන්න  
බිරැනසන, රිචරන්ඩ් 

ගමද්යාචචි, ලලද්යානනද  (අනවද්යා.).  බලන්න  

තමනග්, තමද්යාහස තහද්යාන

ගමද්යාචචි, ලලද්යානනද   (පරි.).   බලන්න  ඩිකසන, 
ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ. 

ගමද්යාචචි, ලලද්යානනද   (පරි.).  බලන්න   
බලයිටන, ඉනින්ඩ් 

ගමද්යාචචි, ලලද්යානනද   (පරි.).  බලන්න  
හරතනකර, මද්යාරතද්යා 

ගතම කටහඬ නඹ තමයි : තක. ජයතිලක 
අද්භිනනදනය 891.48092

ගතම කසෑම වටතටකෝර.   (පලේතලතගදර, 
ශ්රියද්යාලතද්යා) 641.595493

ගතම පපැසිංතචකෝ.   (තපතරරද්යා, නිමලද්යා ඩයසස 
තදසසිංහ) 491.48

ගතම තරකෝගීනට කරණද්යාව දපැක වූ දරවද්යා. 
(සරිවරධන, තදනගම) ළ 891.483

ගලේඔය ඉඩම.   (උඩවතත, පියදද්යාස) 891.483

ගලේකටුතවන මලේ.   (විකමතසසන, තජේ. තජේ.) 
891.481

ගලේකනද වලවේව.   (ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.)
891.483 

ගලේපඩි තහල හටන : නවකතද්යා.   (මඩුගලේතලේ, 
උදය) 891.483

ගලේලසෑලේල, ශිරද්යානි   (සසිංසස.).  බලන්න  තමනඩිසස,
ගීතද්යානජන 

ගලන ගඟෙ ඉදිරියටම : ජද්යාතික නිදහසස අරගලයක
අනදරය.   (රණසසිංහ, නිහද්යාලේ) 791.437

ගලපපතති, බුදධදද්යාස.   සරන කල තම තසද්යාඳුර 
වනතපත 891.483

ගලහිට්ටියද්යාව, ල්පී. බී.   ගිරද්යා සනතදශය විචද්යාරය හද්යා 
රසද්යාසසවද්යාදය 891.481

ගලද්යායනන ඉඩහරිනන : කද්යාවද සසිංගහය 891.481

ගද්යාන්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි.    තසතනහසක 
අබිරහස 823

ගද්යාන්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි.   තහද්යාලේමන වද්යාසනද්යාව
813.52

ගද්යාත්මිණී, නිමලේ.   ශිෂදතව විභද්යාගයට සසිංහල 
වදද්යාකරණ වපැඩතපද්යාත : 3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා

372.61
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ගපැටලු විසඳීම සඳහද්යා විදදද්යාතමක කමතවේදයන.
(වටනද්යාතබ, තකනසුතක) 153.43

ගපැත්මි නපැණ නවණ ; අසිංක 08.   (දිසද්යානද්යායක, 
තජේ. බී.)   බලේලද්යාතග් වපැතන්ඩ් බූරවද්යා 
භද්යාරගතතද්යා වතග් ළ 891.483

අසිංක 09.   (දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී.)   කළුවද්යා 
මද්යාරපන ගියද්යා වතග් ළ 891.483 

ගපැමුණු කුමර.  (ගතණේවතත, ශනද්යාත) 
ළ 891.483

ගපැමුණුපුර ධරමතදශනද්යා : සූත්ර පිටකය 
දීඝනිකද්යාය- සලකඛනධවග්ග 294.34

ගපැලත්ලිතයකෝ.   (තබ්රසසට, බරතටකෝලේට) 832 

ගපැසසටයිට්ටිසස : අමල පිතතය හද්යා ආමද්යාශයික තුවද්යාල
දමනයට තුරත්ලිය සරණ.   (යද්යාපද්යා, පියසරි 
අත්මිලසත) 616.333

ගපැහපැනන ට වඩද්යා පිරිත්මින තවනසස.  (ල්පීසස, ඇලන) 
305.3

ගපැහපැණු ළමයද්යාතග් මරණය.   (ජයතකද්යාඩි, 
ශතමලේ)  891.483

ගිණුමකරණ භද්යාවිතය – (08204) 657

ගිණුමකරණය හද්යා එහි පරිසරය.   (ජයලත, 
චනදන) 657

ගිණුමකරණ සසිංකලේප, මූලධරම හද්යා ජද්යාතදනතර 
මූලද වද්යාරතද්යාකරණතයේ අද්භිතයකෝග.   
(ගුණතිලක, චනදන) 657 

ගිනි කුසුම : වකෘතද්යානත චිත්රපට තිර රචනය.   
(විතද්යාන, ආරියරතන) 791.437

ගිනිමපැළ සපැණතකළිය.  (බලයිටන, ඉනින්ඩ්)  
823

ගිනි සද්යාය.   (නනදිත්මිත්ර, ඇරැවේවල) 891.483
ගිනි සසල.   (බණේඩද්යාර, තිඹිරියද්යාගම) 891.481

ගිමහද්යානතයේ වසනතය.   (බණේඩද්යාර, සුතරෂස ත්මිහිර)
891.483

ගිය දවස.   (යසසසස හිත්මි, තවළදතගද්යාඩ) 398.2

ගිරද්යා පපැට්ටියද්යා.   (යටතතද්යාවල, චද්යානක) ළ 891.483

ගිරද්යා සනතදශය විචද්යාරය හද්යා රසද්යාසසවද්යාදය.   
(ගලහිට්ටියද්යාව, ල්පී. බී.) 891.481

ගිරද්යා සනතදශ අධදයන අතතපද්යාත.   (රණසසිංහ, 
චිනතක) 891.481

ගිරද්යා තපද්යාඩිතතතකෝ.   (කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන 
චද්යාත්මිනද) ළ 891.483 

ගිරිපුර ඇතතතකෝ.  (තතනවර, කවිසිංගද්යා)  
ළ 891.483

ගිහි දිවිතයේ දහම මග.   (තහටට්ටිආරචචි,
ධරමතසසන) 294.34

ගීකයනතග්, ල්පී.   අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික
විදදද්යාව 10 ඒකකය : පදද්යාරන්ථතයේ යද්යානත්රික 
ගුණ 530

ගීත ප්රබනධ.   (රතනද්යායක, මඩවල එසස.) 782.42

ගුන්ඩ් බද්යායි රම.   (රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර) 
891.483

ගුණතිලක, අ. ආ.   සසිංහල භද්යාෂද්යාව විචද්යාර ත්ලිපි 
491.48

ගුණතිලක, කද්යානති.   තනද්යාරිතකද්යා සසිං 891.483

ගුණතිලක, කද්යානති.   සතතවනි බිරිඳ 891.483

ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණී චනද්රලද්යාලේ.    කළණ ජනපද
891.483

ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණී චනද්රලද්යාලේ.   මන කලේ යද්යානී
891.483

ගුණතිලක, චනදන.   ගිණුමකරණ සසිංකලේප, 
මූලධරම හද්යා ජද්යාතදනතර මූලද 
වද්යාරතද්යාකරණතයේ අද්භිතයකෝග 657 

ගුණතිලක, චනදන.   මූලද වද්යාරතද්යාකරණතයේ 
මූත්ලික සදධද්යානත 657.301

ගුණතිලක, නිශසශසිංක.   පනදමකද්යාරතයකෝ 891.481

ගුණතිලක, පතමකෝදදද්යා සද්යාරිනදි.   අපි ඔකතකද්යාම 
යද්යාළුතවකෝ ළ 891.483

ගුණතිලක, මදුරසසිංහ.   සමපප්රලද්යාප විමරශනයක 
සහ තද තලද්යාව ම ජය ගත හපැක මඟෙක 294.3

ගුණතුසිංග, මධූකද්යා රවනති  (සමපද්යා.).   බලන්න   
තකද්යාරියන-ඉසිංග්රීස-සසිංහල, සසිංහල-ඉසිංග්රීස-
තකද්යාරියන මූත්ලික ශබදතකකෝෂය

ගුණධීර, තසකෝමපද්යාල.   පටබපැඳි පද්යාත්ලිය 891.483
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ගුණ ප්රකද්යාශ සහිත තදශීය කසෑම වටතටකෝර.
(රද්යාජපකෂ, ලලද්යා) 641.50212

ගුණරතන, කුමද්යාරි  (පරි.).   බලන්න  අශසවයද්යා 
සහ සසිංහයද්යා

ගුණරතන, කුමද්යාරි  (පරි.).   බලන්න   ආඩමබර 
කපුටද්යා

ගුණරතන, කුමද්යාරි  (පරි.).   බලන්න  උපකද්යාරය

ගුණරතන, කුමද්යාරි  (පරි.).   බලන්න   උරෂිමද්යා 
ටද්යාතරකෝ සහ තවත ජපන කතනදර 

ගුණරතන, කුමද්යාරි  (පරි.).   බලන්න   කපුටු 
නවණ

ගුණරතන, කුමද්යාරි    (පරි.).   බලන්න   
තපරතළන අග්ගලද්යා සහ තවත ජපන 
කතනදර

ගුණරතන, කුමද්යාරි   (පරි.).  බලන්න  තරදි වියන 
මකුළුවද්යා සහ තවත ජපන කතනදර 

ගුණරතන, කුමද්යාරි  (පරි.).   බලන්න   විනසසටන 
චරචිලේ

ගුණරතන, කුමද්යාරි  (පරි.).   බලන්න   හිම වලහද්යා 
සහ හිවලද්යා 

ගුණරතන, කුමද්යාරි.   මුතු අහුරක සහ තවත 
ඉරද්යාක ජනකතද්යා 398.209567

ගුණරතන, තක. ජී.  (සසිංසස.).  බලන්න  ජීවිතයට 
ආතලකෝකයක : ඔවද්යාත්මිණ

ගුණරතන, චනදන.   ශ ලද්යාසිංතකය සසිංසසකකෘතිතයේ 
තවළඳ කලද්යාප ලකුණු : කටුනද්යායක නිදහසස 
තවළඳ කලද්යාපය පද්යාදක කරතගන ලද සමද්යාජ 
විදදද්යාතමක පරතයේෂණයක 1998-2010

331.761677

ගුණරතන, පදමද්යා එසස.   ආඝද්යාත සතකද්යාර
616.8106 

ගුණරතන, ල්පී. ඒ.   දිවි ගමතන අතවපැල : ඔතබ 
ඉරණම ඔබම තසද්යායද්යාගනන – 3 133.6

ගුණරතන, ල්පී. තක.  (සම කරතකෘ).   බලන්න  
තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි

ගුණරතන, මලේකද්යානති.   කූඹි තපරහපැරක 
ළ 891.483

ගුණරතන, මලේකද්යානති   (සමපද්යා.).   බලන්න     
පුසිංචි අපිත බුදුන වඳිනනයි 294.34433

ගුණරතන, මත්ලික තුසත.   චනදතර මචද්යාසිං
891.483

ගුණරතන, රකත.   කලේපද්යානතරය 891.481

ගුණරතන හිත්මි, තමද්යාරටුතවේ.   විචද්යාරද්යාතමක ධරම 
චක සූත්රය තහවත තබකෞදධ දරශනය 181.043

ගුණරතන, තහනරි  (සසිංසස.).  බලන්න  යතිවර 
ප්රණද්යාම : තමද්යාරපිට්ටිතයේ ධමමතිලක 
හිත්මිපද්යාණන වහනතසස තවත පද්යාණදුරද්යා 
තතද්යාටමුණ ඇතුළු රයිගම පසසතයද්යාදුන 
තදතකකෝරළතයේ ප්රධද්යාන අධිකරණ සසිංඝනද්යායක 
පදවිය පිරිනපැමම නිත්මිතතතන සපැකතසන 
සුබපපැතුම සසිංගහය 

ගුණරතන හිත්මි, තහසතනතපද්යාළ.   සතු ට තගන 
තදන පියවර අට තහවත බුදුරදුන තපනවද්යා 
වදද්යාළ මතගහි ගමන කරීම 294.3

ගුණවරධන, එම. තිලක සරි   (සමපද්යා.).  බලන්න
තකද්යාරියද්යාන-සසිංහල ශබද තකකෝෂය

ගුණවරධන, චනදන.   සතුට තම තමද්යාතහද්යාතය 
ඔබ තුළම ය 158.1

ගුණවරධන, චනද්රතසසකර   (පරි.).  බලන්න 
බ්රහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන 

ගුණවරධන, නද්යාලක.   සවුමසිංසල තකද්යාලුගපැටයද්යා 
070.44 

ගුණවරධන, නීලකද්යානති ඒකනද්යායක.   ඉව : 
රසද්යායන විදදද්යාතමක විමරශනයක 591.512

ගුණවරධන, ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ.   ත්මිණ පහන
891.483

ගුණවරධන, ප්රිෂද්යානත.   සගිරිය : තලකෝක 
සසිංසසකකෘතික උරම චද්යාරිකද්යාව 954.93

ගුණවරධන, රකමණී.   ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාවට පිවිතසමු
994

ගුණවරධන, ලත්ලිත.  උස පපැනීම පුහුණුව   
796.432

ගුණවරධන, ලත්ලිත.  කවතපතත පුහුණුව 
796.435

ගුණවරධන, ලත්ලිත.   ඩනකන වයිට 796.092
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ගුණවරධන, ලත්ලිත.  දුර පපැනීම පුහුණුව 796.432

ගුණවරධන, ලත්ලිත.  යගුත්ලිය පුහුණුව  796.435

ගුණවරධන, ලත්ලිත.   තහලේල පුහුණුව 796.435

ගුණවරධන, වයි. ඩබත්ලිවේ.  (පරි.).  බලන්න 
වීරතකකෝන, බ්රපැන්ඩ්මන

ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.   ආරමභතයේ සට 
දඹතදණ යුගතයේ අවසද්යානය තතක චිරනතන 
සසිංහල ගදද සද්යාහිතද ඉතිහද්යාසය 891.4809

ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.   එසිංගලනත ඉතිහද්යාසය 
942

ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.   ස්ක්රි. ව. 320 දකවද්යා 
උතුර ඉනදියද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය 954

ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.   (සමපද්යා.).   බලන්න  
කවීෂසවරයන ප්රණීත මයූර සනතදශය 

ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.   (සමපද්යා.).   බලන්න  
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය

ගුණවරධන, සුසනත.   අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
නපැටුම : ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර 792.8076

ගුණවරධන, තහස. පු.   කඳුළු අතරින සනද්යා 
තපද්යාදක 891.481

ගුණසරි, ආර. ගද්යාත්මිණී.   අසරිමත බුදු වදන 294.3

ගුණසරි හිත්මි, තවේපතඉර.   ධරම සනනිතවේදනය 
හද්යා තදශක ශද්යාවක කද්යාරයභද්යාරය 294.3

ගුණසසිංහ, ආනනද.   ශද්යානතිකරම, තරකෝග 
වව්යූපශමන විධි හද්යා බුදු සමය 294.3431

ගුණතසසකර, අසසිංක.   තදද්යාසිං සමසිං ළ 891.483

ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා.    ගණතය : 
ඇම. ඩ. ගුණතසසන අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
අතදවශද ජදද්යාත්මිතික ප්රතමයයන, ආදරශ 
ප්රශසතනකෝතතර සහ පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර 510.76

ගුණතසසකර, උදිත ගයද්යාෂද්යාන.  අතලවිකරණ 
සනනිතවේදනය 659.132

ගුණතසසකර, උදිත ගයද්යාෂද්යාන.    ශ ලද්යාසිංතකය 
ඡද්යායද්යාරූප වසිංශය 770

ගුණතසසකර, ඕෂදී.   ශ ලසිංකද්යාතවේ ළමද්යා සනමද්යාව : 
විමරශනද්යාතමක අධදයනයක 791.4375

ගුණතසසකර, තක. ඩ. ස.   කලබල වීතමන සදු වූ 
විපත ළ 891.483

ගුණතසසකර, තක. ඩ. ස.   රන දර සමපත 
ළ 891.483

ගුණතසසකර, චිත්රද්යා බණේඩද්යාර   (පරි.).   බලන්න   
තකයසස, ජීන

ගුණතසසකර, තජකෝ. රසිංජිත.    ස්ක්රියද්යා පද         425.6

ගුණතසසකර, තජකෝ. රසිංජිත  (පරි.).   බලනන   
කුරලු යහළුතවකෝ 

ගුණතසසකර, තජකෝ. රසිංජිත    (පරි.).   බලන්න  
ග්රීක ජනකතද්යා

ගුණතසසකර, තජකෝ. රසිංජිත   (සමපද්යා.).   බලන්න  
ඈපද්යා සසිංහල – ඉසිංග්රීස ශබද සහ අරන්ථ තකකෝෂය

ගුණතසසකර, තතජද්යා පූරණමද්යා.   කරවල වලවේව
891.483 

ගුණතසසකර, තතජද්යා පූරණමද්යා.   මනදද්යාරද්යා 891.483

ගුණතසසකර, තතජද්යා පූරණමද්යා.   සපැඟෙපැවුණු සතුවම
891.483

ගුණතසසකර, ධනපද්යාල  (පරි.).  බලන්න  ධමත්මික 
හිත්මි, එසස. 

ගුණතසසකර, නිවේටන.   වීදුර මනදිර 891.483

ගුණතසසකර, නිවේටන  (සසිංසස.).   බලන්න  
බුදධද්යාද්භිවනදනද්යා

ගුණතසසකර, පදමද්යා   (පරි.).   බලන්න  
ධමමද්යානනද හිත්මි, තක. ශ 

ගුණතසසකර, පදමද්යා   (පරි.).   බලන්න   
මද්යා'තකද්යාවේ, තජකෝරජේ 

ගුණතසසකර, බනදුතසසන.   අත අකුර තහකෝඩිය 
තනද්යාතහද්යාත ත්ලියන සපැහපැලේල 491.4811

ගුණතසසකර, මද්යාතනලේ ජයනති   (පරි.).  බලන්න 
ඇනඩරසන, තරචලේ 

ගුණතසසකර, මද්යාතනලේ ජයනති  (පරි.).   බලන්න 
බලයිටන, ඉනින්ඩ් 

ගුණතසසකර, මද්යාතනලේ ජයනති   (පරි.).   බලන්න
මපැතී, ඩපැලන 
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ගුණතසසකර, මද්යාතනලේ ජයනති    (පරි.).   
බලන්න  තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුස තමකෝන්ඩ් 

ගුණතසසකර, මද්යාතනලේ ජයනති   (පරි.).   බලන්න
තලකෝප, තරද්යාජරසස වපැන ද

ගුණතසසකර, මද්යාතනලේ ජයනති   (පරි.).   බලන්න
විලේසන, ජපැකත්ලින

ගුණතසසකර, මද්යාතනලේ ජයනති   (පරි.).   බලන්න
තවකෝටර, කපැතරද්යාලේ ඩ්රිනක 

ගුණතසසකර, මද්යාතනලේ ජයනති   (පරි.).   බලන්න
තවද්යාලසස, එන්ඩ්ගර

ගුණතසසකර, ලත්ලිත.   ශ ලසිංකද්යාතවේ ආකමණශීල 
ශද්යාක 580 

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා.   අමද්යාවක ගිහින 
891.483

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා.   ආදර සුවඳ 891.483

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා.   කෂීරපද්යායි සතතු : 
4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා විශසව දපැනම 2 599

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා.   මතසදතයකෝ : 4, 5, 6
තශසණ සඳහද්යා විශසව දපැනම 3 597

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා.   රබීනද්රනද්යාත 
තද්යාතගකෝර 891.44092

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා.   වසුනදරද්යා 891.483

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා.   ශසතවේත ගිනි 891.483

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා.   සතතු : 4, 5, 6 
තශසණ සඳහද්යා විශසව දපැනම 4 590

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා.   සමනළයද්යා සමඟෙ 
කකෘමන : 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා විශසව දපැනම 1 

595.7

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා.   තසවණපැත්ලි ඇද 
ගපැහපැන 891.483

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා   (පරි.).   බලන්න  
ඩියුරද්යානි, තටත්මිනද්යා 

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා   (පරි.).   බලන්න  
මසුන අලේලනනද්යා සහ බිරිය

ගුණතසසකර, සමරසසිංහ  (පරි.).   බලන්න   
බ්රහසමවසිංතසකෝ, අජද්යාන

ගුණතසසකර, සුරසිංගනී.   අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
ගකෘහ ආරර්ථික විදදද්යාව : ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර

640.076

ගුණතසසකර, තහසමනත.   පහසුතවන ගණත 
ගපැටලු විසඳමු : 5 තශසණය සසුන සඳහද්යා 372.7

ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර.   පද්යානමපතතුතවේ 
අවුරදු සරිත විරිත 394.2614

ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර.   සරකකුව 891.483

ගුනසසිංහ, සරි.   තසසපද්යාත්ලිකද්යා 891.481

ගුනසසිංහ, තහසමමද්යාල   (පරි.).  බලන්න  ගුනසසිංහ, 
සරි

ගුපත ප්රතිවද්යාදියද්යා.   (ස්ක්රිසසට්ටි, අගතද්යා) 823

ගුර ගීතය.   (ජයසසිංහ, චනද්රරතන) 782.42

ගුරතග්, නිරනජන.   අවදි වී නිදනන 891.481

ගුරතග්, නිරනජන.   සඳ මත වීතරද්යාගය 891.481

ගුරතග්, විමලසරි.   බුදධියට ඉඩක අද්භිතයකෝගයට
ජයක 5 ශිෂදතවයට  001.76

ගුරතුත්මියතග් දිනතපද්යාත.   (විතජේසසිංහ, සුනිලද්යා) 
070.44937

ගුරසසිංහ, තිසුරි ජිනද්යාරද්යා.  චමරිතග උදවේව 
ළ 891.483

ගුර හදින තයද්යාවුන සතට 371.3

ගුවන යද්යානයක තහත්ලිකල රහස. (බලයිටන, 
ඉනින්ඩ්) 823

ගුවන යද්යානද්යා තද්යාකෂණය : හපැදිනවීමක.   
(ජද්යාබිර,එම. ඒ.) 629.13

ගුවන සටහන : සුනදර ගුවනයද්යානයක අසුනදර 
මතක සටහන.   (වීරමනන, මලෂ) 891.483

ගකෘහ ආරර්ථික විදදද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යාමද්යානද 
තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර.   
(සමරතකකෝන, ඒ. ඩ.) 640.76

තගදරින පනසලට.  (දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී.)  
294.35

තගවද්යාරද්යා, අනරසසතටද්යා තච.   සමද්යාජවද්යාදය සහ 
ත්මිනිසද්යා සහ තවනත රචනද්යා 335.4347

තග් කුරලු පපැටවේ.   (ජයතකද්යාඩි, සුපිපි කවීශද්යා)
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ළ 891.483

තගද්යාඩකනදආරචචි, තජේ.   වද්යාසසතු හද්යා වදද්යාපද්යාර 
133.5872

තගද්යාඩකනදආරචචි, තජේ.   තසද්යාඳුර නිවසකට
වද්යාසසතු ශිලේපය 133.5872

තගද්යාඩකුඹුර, විජය.   අනතුරවත්ලින ඔතබ දරව 
රැකගනන 363.1

තගද්යාඩගම, සරිපද්යාල.   පද්යාසලේ විදදද්යාගද්යාරතයේ ඇති 
උපකරණ භද්යාවිතය සහ රසද්යායනික ද්රවද507.8

තගද්යාඩතග් තදශීය රසකපැවිත්ලි වටතටකෝර ; 
අසිංක 01.(තතනනතකකෝන, ශිරද්යානි)  පපැරණ 
පපැණරස කපැවිත්ලි සසෑදීතම දී භද්යාවිතයට 
ගතහපැක ගුරහරකම 641.50212

තගද්යාඩතග් තදශීය රසකපැවිත්ලි වටතටකෝර ; 
අසිංක 02.   (තතනනතකකෝන, ශිරද්යානි)   
රසකද්යාරක තනද්යාමපැති පපැරණ වසෑසිංජන

641.50212

තගද්යාඩතග්, ප්රියසිංවදද්යා.   පුසිංචි කුමද්යාරි ළ 891.482 

තගද්යාඩතග්, වයි.   අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල 
භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන 
පත්ර හද්යා ආදරශ විසඳුම 2008 -2010  

491.48076

තගද්යාඩතග්, සුනිලේ.   අපූර දඬුවම ළ 891.483

තගද්යාඩතග්, සුභද්යාෂිණී.   අමද්යා තග් ගමන 372.4

තගද්යාඩපැලේලවතත.  (ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි) 891.483

තගද්යාතන්ඩ්විතද්යාන, ජනක.   නදුර අඳුර 891.481

තගද්යානසද්යාලේතවේසස පියතුමද්යා, ජද්යාතකද්යාතම.   ආදි වින 
බිඳ හරින ගර ජද්යාතකකෝතම තගද්යානසද්යාලේතවේසස 
පියතුමන විසන රචිත ගීතිකද්යා එකතුතවේ සසවර 
ප්රසසන්ථද්යාර 782.294

තගද්යාම මද්යාළිගද්යා.   (උදයසරි, ඩ. තක.) ළ 891.483
තගද්යායම කවි සරණය.   (සරිපද්යාල, තනකෝමන)

398.2

තගද්යාර මද්යාමද්යා කරපු වපැඩක.   (වපැත්ලිකනනතග්, 
පියදද්යාස)            ළ 891.483

තගද්යාලේතගද්යාතද්යාතවේ සපද.   (විතජේසූරිය, සමන)
891.481

තගද්යාවිජන සසිංවරධන (සසිංතශකෝධන) : 2000 
අසිංක 46 දරන තගද්යාවිජන සසිංවරධන පනත 

සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)

343.0760262

තගද්යාවියද්යා සහ අශසවයද්යා ළ 891.483

තගකෝෂ්ඨද්යාභය මහ රජතුමද්යා.   (කහටපිට්ටිය, 
ලකෂසමන) 923.1

තගකෝවිනනතග්, සුනිලේ.   සුදු තවසස මුහුණ සහ 
තවනත කවි 891.481

තගකෝතවන අමුතතතක ඇවිත....   (වවදදරතන,
කුසුම) 891.483

තගකෞතම බුඬ වමන බුඬ වසිංශ හද්යා කරම විපද්යාක.   
(විකමද්යාරචචි, පි. කු.) 294.363

ගසිංගද්යා : මහ මුහුදට දිගු ගමනක.   (තකද්යාසසසනන, 
චිනතද්යා)  551.483

ගසිංගද්යාව ගද්යාව පද්යාලුයි 2.   (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)  
891.483

ගසිං ගද්යාතවේ ගීතය.   (කවේත්ලි, තජකෝයි) ළ 823

ගසිංතගද්යාතන්ඩ් අඬහපැතර : යද්යාපහුව ඇතුළු තදද්යාසනන 
ප්රතදශතයේ පුරද්යාණ ජන හපැසරීම පිළිබඳ 
විමසුමක.   (කනතදතපද්යාළ, ගද්යාත්මිණී)

398.2095493

ගසිං තතරක මවක...   (තලගල, හසනි විකම 
තසතනවිරතන) 891.483

ගද්යාමය සසිංවරධනය සඳහද්යා විකලේප ප්රතවේශයන 
හද්යා කතමකෝපද්යායන.   (ගමතග්, කරණද්යාරතන)

307.1412

ගසෑන, තන්ඩ්වින්ඩ්.   විසසත්මිත වන දහන : ඇතමසනය 
තුළ ගුපත රහසස තසවූ අති බිහිසුණු 
කතද්යානතර 918

ග්රීක ජනකතද්යා 398.209485

තගසතරකෝ, ඉරූෂද්යා   (පරි.).  බලන්න  රතයකෝඩසෑන, 
රික

ඝණේෂ්ඨද්යා නද්යා තද කද්යා තවනතවන තදකෝ.   තහත්මිසිංතවේ, 
අරනසසට 813 

ඝද්යාතන නිවස.   (ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.) 
823
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චක සසිංගහය.   (තමබිඅපපු ගුරනනද්යානතස) 
133.44

චණේඩ+ආල-සද්යාත්ලිය.   (පයද්යාගල, ජයතසසන) 
ළ 891.483

චණේඩි.   (ලසනතද්යා, චනස) ළ 891.483

චතුරවිධ දරශනවද්යාද සමප්රදද්යාය.   (ධමමතිලක හිත්මි,
පපැලපැනවතතත) 181.043

චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා ; 
අසිංක 72.   (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ) 
අකද්යාත්ලික මුනි දහම 294.34

චනදතජකෝති හිත්මි, නවරඑළිතයේ.   නිදසුන රවන 
වපැල 891.481

චනදතර මචද්යාසිං.   (ගුණරතන, මත්ලික තුසත)
891.483

චනදවිමල හිත්මි, කලුනදසෑතවේ.   ශ ලද්යාසිංතකය 
සසිංසසකකෘත අද්භිතලේඛන හද්යා සමකද්යාලන සමද්යාජය 

                         736.5

චනදතසකෝම හිත්මි, කණුමුලේතදණතයේ   (පරි.).  
බලන්න  සකෘතුසසිංහද්යාරම

චනදතසකෝම හිත්මි, කණුමුලේතදණතයේ  (සසිංසස.).  
බලන්න  ප්රවචන : ශද්යාසසනය සසිංගහය

චනදිම වීරකතකද්යාඩි පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : චනදිම වීරකතකද්යාඩි පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 

346.0640262

චනද්රවසිංශ, ආරියරතන   (පරි.).   බලන්න   ල්පීසස, 
ඇලන 

චනද්රසද්යාත්ලි, තඩද්යාත්මිනික.  පබද්යාවතීට කවක  
891.481

චනද්රසරි, එන්ඩ්වන්ඩ්.   සනද්යාසයුර : සද්යාර සනද්යා 
සසිංගහය 891.487

චනද්රසසිංහ, තහසෂණී.   හිසිංචියි පිසිංචියි අපූර යද්යාළුවයි
ළ 891.483

චනද්රතසසකර, අ. තදද්යා.  (සසිංසස.).   බලන්න  
ජයතකද්යාඩි පියතුමද්යා, මරසත්ලින

චනද්රතසසකර, එච. එම.   සද්යාරන්ථක පද්යාසල සඳහද්යා 
අධදද්යාපන කළමනද්යාකරණය 371.2

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච.   අතීතතයේ නිරත්මිත 
තගවලේ තදද්යාරවලේ හද්යා තගද්යාඩනපැගිත්ලි 

720.95493

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච.   අතීතතයේ භද්යාවිතද්යා 
කළ කද්යාස හද්යා මුදලේ 737.495493

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච.   ආදි  අතප අකුර
491.4811

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච.   ආදි  කද්යාලතයේ අතප
දද්යාගපැබ 730.95493

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච.   පපැරණ ශ ලසිංකද්යාතවේ 
තවතළඳද්යාම හද්යා වද්යාණජ කටයුතු 381.095493

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච.    ශ ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ
නගර 954.9301

චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච.    ශ ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ
රද්යාජද පරිපද්යාලන රටද්යාව 954.9301

චමරිතග උදවේව.   (ගුරසසිංහ, තිසුරි ජිනද්යාරද්යා) 
ළ 891.483

චමරිතග් මලේ වතත.   (සූරියපතපරම, හියුත්මි 
දිලේමද්යානි ) ළ 891.483

චමලේ රද්යාජපකෂ ප්රණද්යාම අද්භිනනදන...   
(තසසනද්යානද්යායක, ධරමදද්යාස) 324.2092

චත්මිනද කුමද්යාර, ආර. තක.   උපද්යානිසස ආතද්යාතග් 
කතද්යා 398.2

චත්මිනද, ජද්යාත්ලිය.   උඩුගසිං බලද්යා 891.483

චද්යානදනී, ඒ. ඩ.  අතන මට කූඩුතවේ ඉනන බසෑ
ළ 891.483

චද්යානදනී, තක. එලේ. ඩ.   ආඩමබර තමද්යානරහද්යාත්මි
ළ 891.483

චද්යාර ලතද්යා.   (තපතරරද්යා, චිත්රද්යා අයි.) 891.483

චපැටරජි, අතශකෝක කුමද්යාර.   තයකෝගීරද්යාජේ ෂද්යාම චරන 
ලහිරි මහද්යාසද්යාය 294.5436

චපැපත්ලින තකද්යාලම.   ඉලයපආරචචි, එරික 
070.44

චිත්ර කලද්යාව : තකට්ටි සටහන අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ 
නව විෂය නිරතදශය සඳහද්යා.   (සමරනද්යායක, 
ඒ. ඩබත්ලිවේ. සුජිත) 741

චිත්ර කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 741.076

චිත්ර කලද්යාව ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර.   (ද සලේවද්යා,
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ඒ. එම. නිශද්යාන) 741.076 

චිත්ර : සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර.   (තපතරරද්යා, ටී. විනසන)

741.076

චිමපු අයියද්යා.   (බණේඩද්යාර, නිකණ) ළ 891.483

චිසිංචි පූසස සහ තකකද්යාත්ලි තසකෝසස.   (ජයතිලක, 
හිමද්යායද්යා) ළ 891.483

චීන ජන කතද්යා.   (ලූ මද්යාර, එසස. වයි.) 398.204951

චීන තබකෞදධ ඉතිහද්යාසය හද්යා සමප්රදද්යාය.   
(ධමමතජකෝති හිත්මි, මපැදවචචිතයේ) 294.30951

චුතකද්යාවිසසක, කරතනයි.   කද්යාටත පද්යාඩමක සහ 
වන තපද්යාචචනතග් සහින ළ 891.73

ප්චූළද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, තගද්යාඩගම   (සමපද්යා.).  බලන්න 
පද්යාළි අටෂ්ඨක සද්යාහිතදය 

තචතකද්යාවේ, ඇනටන.   නද්යාටද තුනක 891.72

තචතකද්යාවේ, ඇනටන.   මූසල කතද්යාවක 891.73

තචතකද්යාෆස ලසිංකද්යාවට එතරම සුවිතශසෂයි : 
තචතකද්යාෆසතග් ලසිංකද්යා ගමන හද්යා බපැඳුණු ත්ලිපි 
එකතුවක 915.493

තචසර, ඉයුසසටසස.   තයද්යාවුන ආදරය 306.7 

තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ.   තබද්යාලවියද්යාන දින 
තපද්යාත 984.051

තචසස, තජේමසස හපැන්ඩ්ත්ලි.    ඉලකකයක අනතය 823

ජගතචනද්ර, නිහද්යාලේ.   තදශපද්යාලනඥයනතග් හරි 
අපූර කතද්යා 320.95493

ජගතචනද්ර, නිහද්යාලේ.   යුද අපරද්යාධ තචකෝදනද්යාතවේ 
ඇතත කතද්යාව 364.138095493

ජනත්මියද්යා ගහතයකෝග සහ පලද්යාපල.   (එදිරිසසිංහ, 
සපැමසන) 133.5

ජන අරගල වදද්යාපද්යාරයට අද්භිතයකෝගයක වන 
ජවිතප උරමය 324.2095493

ජනතද්යාවතග් ත්මිනිතසකු වනන.   (මපැකෂසතවලේ, 
තජකෝන ස.) 158.2 

ජනමද්යාධද සසිංසසකකෘතිය විතවේචනද්යාතමක 
ඇගපැයීමක 306

ජනද්යාධිපතිවරයද්යාතග් අරමුදල පිළිබඳ 
විගණකද්යාධිපතිතග් වද්යාරතද්යාව – 2010.
(ශ ලසිංකද්යාව. විගණකද්යාධිපති 
තදපද්යාරතතමනතුව) 352.406

ජපන හපතනක තවත්මි.   (සරිවරධන, පුෂසපරද්යාණී)
495.68

ජපන ළමද්යා කතද්යා.   (මතසුබයිෂි, තජකෝතයකෝ)
398.20952

ජයකුමද්යාර, ටී.   සසිංහල-තදමළ-ඉසිංග්රීස : වත්රභද්යාෂද්යා
මුලේතපද්යාත 372.6

ජයතකද්යාඩි, ගරද්යාතගද්යාඩ ජයරතන.   පද්යාට සරසිංගලේ :
පපැදි සරණ 891.481

ජයතකද්යාඩි, චනද්රද්යා.   නිලේ කටතරද්යාලේ මල 891.483

ජයතකද්යාඩි, චනද්රද්යා.   තනද්යාසපැතලන තපකෞරෂය
158.1

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන.   අරත්ලියමලේ ආරද්යාමය
891.483

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන.   තතර තරණය : සුදු 
තනළුම 2 891.483

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන.   තදබසෑතයකෝ 891.483

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන.   පිචච මල 891.483

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන.   මහතමර 891.483

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන.   යුගතයන යුගය 891.483

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන.   රනදහඩිය 891.483

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන.   සලේ සුවඳ 891.483

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන.   සුදු තනළුම 891.483

ජයතකද්යාඩි, දයද්යානනද  (පරි.).   බලන්න   
බ්රනටන, තපකෝලේ

ජයතකද්යාඩි, දිල දයද්යාලකෂසම.   සුවතදන සත 
සපැනසුම : ශ චනද්රරතන මද්යානවසසිංහයනතග් 
නිරමද්යාණ පිළිබඳ නව කයවීමක 089.9148

ජයතකද්යාඩි, පද්යාත්ලිත   (පරි.).   බලන්න  තකකෝබට, 
ජිම

ජයතකද්යාඩි, පද්යාත්ලිත   (පරි.).   බලන්න  බතරකෝසස, 
එන්ඩ්ගර රයිසස 

ජයතකද්යාඩි පියතුමද්යා, මරසත්ලින.   තජේසු කතද්යාව    
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ජයතකද්යාඩි, ශතමලේ.   ගපැහපැණු ළමයද්යාතග් මරණය 
891.483

ජයතකද්යාඩි, සුපිපි කවීශද්යා.   කපැනගර පපැට්ටියද්යා
ළ 891.483

ජයතකද්යාඩි, සුපිපි කවීශද්යා.   තග් කුරලු පපැටවේ
ළ 891.483

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා.   ඔහු ද ත්මිනිතසක විය   
891.483

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා.   ගණතය : පළමුවන 
තශසණය වපැඩ තපද්යාත 372.7

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා.   නිකම ගිය ත්මිනිසද්යා 891.483

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා.   පුසිංචි ගණන හදලද්යා බලමු : 
2 තශසණය සඳහද්යා අතිතරක වපැඩ තපද්යාතක 

372.7

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා.   පුසිංචි මසිං කවුද? : 4-5 තශසණ 
සහ විතශසෂතයන 5 ශිෂදතවය සඳහද්යා 
අතිතරක වපැඩ තපද්යාතක 372.19076

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා.   රද්යාජද්යා භවතු ධමත්මිතකකෝ 
891.483

ජයතිලක, අභයවිකම.   සසිංකෂිපත සසිංහල 
වදද්යාකරණ අධදයනය 491.485

ජයතිලක, තක. ඒ. තක.   සතතු 590

ජයතිලක, තක.   බුදධ ධරමය : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා 
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර 294.3076

ජයතිලක, ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ.   අ. තපද්යා. ස. (උ. 
තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව 2 තකද්යාටස : 3 වන 
ඒකකය රසද්යායනික ගණනය කරීම 540.7

ජයතිලක, ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ.   අ. තපද්යා. ස. (උ. 
තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව : 3 තකද්යාටස 
පදද්යාරන්ථතයේ අවසසන්ථද්යා, ශකති විදදද්යාව 540

ජයතිලක, ල්පී. ඩබත්ලිවේ.   එසිංගලනතය, ඉසිංග්රීස 
භද්යාෂද්යාව, නීතිය සහ නීතිඥ වකෘතතිය 349.42

ජයතිලක, ල්පී. ඩබත්ලිවේ.   පරිපද්යාලන නීතිතයේ 
පදනම : විධද්යායකය විසන අද්භිමතය අනකූල 
තීරණ සද්යාධද්යාරණ ද? බලය ඉකමවද්යා (Ultra 
vires) තිතබද? 342

ජයතිලක, මද්යාලද්යා කද්යානති   (සම කරතකෘ)   බලන්න
ජයතිලක, අභයවිකම

ජයතිලක, ස. මු.   (අනවද්යා.)   බලන්න   
අගරවද්යාලේ, ස. වී. 

ජයතිලක, හිමද්යායද්යා.   චිසිංචි පූසස සහ තකකද්යාත්ලි 
තසකෝසස ළ 891.483

ජයතිසසස, ඩබත්ලිවේ. ඒ.  මූත්ලික සසිංඛදද්යාන 
විදදද්යාව 1 : විසසතරද්යාතමක සසිංඛදද්යානය 519.5 

ජයතුසිංග, ල්පීටර  (සමපද්යා.).  බලන්න  සසිංහල කවිය
සහ තකද්යාළඹ කවි පරපුර

ජයතුසිංග, මසිංගත්ලිකද්යා.   අපරදිග කලද්යාව 704.9482

ජයනත, පද්යාෂ්ඨල තරකෝහණ.   අතප ගපැත්මිවහර – 1 
491.488

ජයනත, පද්යාෂ්ඨල තරකෝහණ.   අතප ගපැත්මිවහර – 2 
491.488

ජයතනතති, තසකෝමරතන.   දපැන නපැතුවට මම 
එතතකද්යාට 891.481

ජයමද්යානන, කපැත්ලිසසටසස.   කතුන දිවි මඟෙට 
අතවපැලක : යහපත කතුන දිවි තපතවතකට 
මඟෙ තහළි කරන ත්ලිපි සරණය 230

ජයමද්යානන, පරස   (සසිංසස.).   බලන්න   දිරිමත 
අසරිමත ත්මිනිතසක : කළුතබකෝවිල සරිලේ ස.
තපතරරද්යා තසසවද්යා සසිංදීපනිය

ජයරතන, එච.   (පරි.).   බලන්න   ඔසසතතර, 
ග්රිතගකෝරි

ජයරතන, එච.  (පරි.).   බලන්න   තයකෝධ 
තගමබද්යා  සහ තවත කතද්යා

ජයරතන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 
ජයරතන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

ජයරතන, බනදුල.   නිරවත 891.483

ජයලත, චනදන.   ගිණුමකරණය හද්යා එහි 
පරිසරය 657

ජයලත, ජද්යානක බණේඩද්යාර.   සසිංගීතය : 9 තශසණය 
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780.7

ජයලද්යාලේ, ඩ. අනර.   ජද්යාවද්යා භද්යාෂද්යාව 005.13

ජයලද්යාලේ, හරීනද්ර.   ආකරශනීය තලස කන්ථද්යා 
කරීතම සහ කන්ථද්යා පපැවපැතවීතම කම 808.5

ජයවරධන, ආරියදද්යාස. සලේ සමද්යාදන වී කවේ බණ 
කතද්යා 294.34

ජයවරධන, උතපලද්යා   (පරි.).   බලන්න   ඩරලේ, 
තජරලේන්ඩ් 

ජයවරධන, එච. වී. ජී.   ශ සුබ මුහුරත 133.5

ජයවරධන, එරනදතී.   කඳුළු මලේ පද්යාවද්යාඩ 920

ජයවරධන, කපැතලන.   කුරටු ගීතය 891.483

ජයවරධන, කපැතලන.   දද්යාදුකපැට 891.483

ජයවරධන, කපැතලන.   ධවල නිමනය 891.483

ජයවරධන, කපැතලන.   පපැහපැසර සතුවිත්ලි : තක. 
ජයතිලක නිරමද්යාණ සපැරිසර 891.48

ජයවරධන, කපැතලන.  රද්යාත්රිතයේ පශසචිම යද්යාමය
891.483

ජයවරධන, තක. බී.   (සසිංසස.).   බලන්න   
සුමසිංගල හිත්මි, හිකකඩුතවේ ශ

ජයවරධන, තිසසස.   විදු ඇසට තයද්යාමු කළ 
පුනරභව  ගමන මග 133.90135

ජයවරධන, පියසත්ලි   (පරි.).   බලන්න   වයිලේන්ඩ්, 
ඔසසකද්යාර

ජයවරධන, මද්යාරට්ටින  (පරි.).  බලන්න   
තෆකෝසසටර, කසිංසසත්ලි

ජයවරධන, සකුනතලද්යා.   තනද්යාතතතරන තපම
891.483

ජයවිකම, කුසුත්මිනද පබසර.   මයනතග් සමගිය 
ළ 891.483

ජයවීර, උපද්යාත්ලි  (සසිංසස.).   බලන්න  අ. තපද්යා. ස. 
(සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : පසුගිය විභද්යාග  
ප්රශසතනකෝතතර 2000-2011

ජයවීර, තජේ. ඒ. එන. තක.   මකුතලේතපැනන 
රජමහද්යා විහද්යාරය සසිංරකෂණය 294.34350288

ජයවීර, විජයද්යානනද.   නියත විවරණය : මද්යානව 

අයිතිවද්යාසකම පිළිබඳ විශසව ප්රකද්යාශනතයේ 
කතනදරය 323

ජය ශ මහද්යා තබකෝධි වරණනද්යාව.   (විදද්යානපතිරණ, 
ගයද්යාන චද්යානක) 294.3435095493

ජයසසිංහ, ආර. තක. වීරකතකද්යාඩි.   සසිංහල 
වදද්යාකරණ ශිකෂද්යා 491.485

ජයසසිංහ ඉසිංග්රීස - සසිංහල ලුහුඬු සද්යාකකු 
ශබදතකකෝෂය 423.9148

ජයසසිංහ, එච. එම. අනර.    5 ශිෂදතව : පසුගිය 
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2000-2011 372.19076

ජයසසිංහ, එච. බී.  (පරි.).   බලන්න  
ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී.   කලේ ඉකුතවීතම නීතිය 
346.0433

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී.   මද්යාරග අයිතිය 
346.04350264

ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන.   විශසවද්යාසය, වද්යාසනද්යාව, 
හරිදපැකීම, යහපපැවපැතම තුළින විවද්යාහය 306.8

ජයසසිංහ, කලදද්යාණ කීරති ශ කුවිනටසස .   දපැතන 
තවම මට ඔතබ සුවඳ තපද්යාද 891.481

ජයසසිංහ, කලදද්යාණ කීරති ශ කුවිනටසස .   දපැතන 
තවම මට ඔතබ තසද්යාඳුර තපම  891.483

ජයසසිංහ, චනද්රරතන.  ගුර ගීතය 782.42

ජයසසිංහ, චනද්රරතන.   තබකෞදධ විශසව ඥද්යානය : 
තුලනද්යාතමක අධදයනයක 181.043

ජයසසිංහ, ජනප්රිය.   සද්යාධූ 891.483

ජයසසිංහ, සද්යාගර.   සනතද්යානද්යාදීපය : කලේපිට්ටිතයේ 
තදවේමපැදුර පුරද්යාණය 282.5493

ජයසුනදර, උඩුගම එසස.   වජව විවිධතවය : 10 
තශසණය විදදද්යාව විෂය නිරතදශයට අදද්යාළ 
අමතර කයවීම තපද්යාතක 578.7

ජයසුනදර, උඩුගම එසස.  බුදු දහමයි පරිසරයයි 
294.3377

ජයසුනදර, නිතරකෝශන.   අද්භිනව නිපයුම : තලද්යාව 
ගමන මඟෙ තවනසස කළ දහසකුත එකක  608

ජයසුනදර, ලද්යාලේ.   ගමනක අයිතිය : මගී 
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අයිතිවද්යාසකම 343.09482

ජයසුනදර, ලද්යාලේ.   ධවල චිතත 891.483

ජයසූරිය, චතුරිකද්යා.   ඔයද්යා ලසසසනයි ළ 891.483

ජයසූරිය, චතුරිකද්යා.   තකකෝ මපැඩට අලුත ඇඳුම 
ළ 891.483

ජයසූරිය, චතුරිකද්යා.   තර රටද්යා  ළ 891.483

ජයසූරිය, චතුරිකද්යා.   පුදුම යනතතර ළ 891.483

ජයසූරිය, ටී. එලේ.   අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
විදදද්යාව : ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර 507.6

ජයසූරිය, ඩග්ලසස.   අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ 
ආරර්ථික විදදද්යාව : 12 තශසණය 330.07

ජයසූරිය, රනජිත.   අපි තදමතළන කතද්යා කරමු
494.8118

ජයසූරිය, සරිවරධන.  තජදද්යාතිෂ පදදද්යාවත්ලිය  
133.5

ජයතසසකර, මද්යාලද්යා   (පරි.).   බලන්න  තහත්මිසිංතවේ, 
අරනසසට 

ජයතසසකර, රමණී කද්යානති.   පරිසරය ආශ්රිත 
ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම වපැඩතපද්යාත : තුනවන තශසණය  

372.357 

ජයතසසකර, තරද්යාබට.   පිනි වපැටුන ගිනි පුපුර 
320.95493

ජයතසසකර, තහසඳි.   පුසිංචි කදුර කුමද්යාරි
ළ 891.483

ජයතසසන, විනීතද්යා.   බුදු මඟෙ දිට්ටිත්මි 891.481

ජයතසසන, ශද්යානත   (පරි.).   බලන්න   තච 
ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ

ජයතසසන, තහනරි.   සුදු සයතග කවි සනදු 
ළ 891.483

ජලතගකෝලය හදද්යාරමු.   (විතද්යානතග්, තමතතිකද්යා) 
551.46

ජවද්යාන, ඒ. තජේ. තජේ.    අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
තදවන බස තදමළ : ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය –
2009 494.811076

ජවද්යාන, ඒ. තජේ. තජේ.   තදවන බස තදමළ : අ. 
තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල  තතරම සමඟෙ 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය – 2010 494.811076

ජවද්යාන, ඒ. තජේ. තජේ.   තදවන බස තදමළ ආදරශ 
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග 
අතවපැල 494.811076

ජද්යාවද්යා භද්යාෂද්යාව.   (ජයලද්යාලේ, ඩ. අනර) 005.13

ජද්යාතගද්යාඩ, ගුණවතී   (සමපද්යා.).   බලන්න  
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය

ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : ඒකක නිපද්යාත වරණනද්යා.   
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. 
ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා) 

294.382325

ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : තදවන, තුනවන නිපද්යාත 
වරණනද්යා.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.  
ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා) 294.382325

ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : නවක, තතරසක නිපද්යාත 
වරණනද්යා.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.  
ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා) 294.382325

ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : මහද්යානිපද්යාත වරණනද්යා.   
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. 
ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා) 

294.382325

ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : ත්මිශක, විසවපැනි, තිසසවපැනි 
නිපද්යාත වරණනද්යා.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. 
ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.  
ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා) 294.382325

ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : සවේතවනි, අටතවනි නිපද්යාත 
වරණනද්යා.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.  
ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා) 294.382325

ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව : හතත්ලිහ, අසූව නිපද්යාත 
වරණනද්යා.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.  
ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා) 294.382325

ජද්යාතක කන්ථද්යා ; අසිංක 16.  (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) 
මුතු මද්යාලයක තසද්යායද්යා ළ 891.483

අසිංක 17.  (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)   සරි තදවේ දුව 
වඩින වගයි ළ 891.483

අසිංක 18.  (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) නද්යාන තතද්යාතට 
අශසවයද්යා ළ 891.483

අසිංක 19.  (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)  තපද්යාතළද්යාව 
කඩද්යා වපැටුණු දද්යා ළ 891.483
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අසිංක 20.  (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)   ගජ යද්යාළුතවකෝ
ළ 891.483

අසිංක 21.  (දිසද්යානද්යායක,කුසුම)
අත්ලි මනතතර ළ 891.483 

අසිංක 22.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)   රක 
තදවිවර ළ 891.483

අසිංක 23.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)  කළු 
තගද්යානද්යාතග් කන්ථද්යාව ළ 891.483

ජද්යාතක කන්ථද්යා ආශතයන නිරමද්යාණය වූ තවේදිකද්යා 
නද්යාටද : මහද්යාචද්යාරය සරචචනද්රතග් නද්යාටද 
ඇසුතරනි.   (තසකෝමරතන, එම. එසස. 
නිසසිංසලද්යා) 891.48238294382325

ජද්යාතක කතද්යාතවන ඔතබ ජීවිතයට උපතදසස.
(ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. 
ජද්යාතක) 294.38232325

ජද්යාතක කතද්යා හද්යා නද්යාටද මූලධරම : ජද්යාතක 
කතද්යාවල අනතරගත නද්යාටදමය ලකෂණ 
ගතවේෂණය තකතරන පරතයේෂණද්යාතමක 
නිබනධය.   (ද සලේවද්යා, සසනත) 891.482

ජද්යාතක කතද්යා හද්යා සසිංහල නද්යාටකය.  (ද සලේවද්යා, 
සසනත) 891.482

ජද්යාතක විදසුන : පනසය පනසස ජද්යාතක තපද්යාතට 
පිවිසුම අතවපැල.   (ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. 
ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක) 294.382325

ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා ප්රතලේඛන තසසවද්යා මණේඩලය
පරිපද්යාලන වද්යාරතද්යාව 2009 352.74406

ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා ප්රතලේඛන මධදසසන්ථද්යානය 
22 වන සසිංවතසරය (1990-2012) සමර 
කලද්යාපය 027.55493

ජද්යාතික ප්රවද්යාහන වවදද ආයතනය.   වද්යාරෂික 
වද්යාරතද්යාව 2008 353.606

ජද්යාතික තලේඛනද්යාගද්යාර අධදකෂතග් පද්යාලන 
වද්යාරතද්යාව 2010.   (ජද්යාතික තලේඛනද්යාරකෂක 
තදපද්යාරතතමනතුව) 352.74406 

ජද්යාතික තලේඛනද්යාරකෂක තදපද්යාරතතමනතුව.
ජද්යාතික තලේඛනද්යාගද්යාර අධදකෂතග් පද්යාලන 
වද්යාරතද්යාව 2010 352.74406 

ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු (සසිංතශකෝධන) : 2009 
අසිංක 9 දරන ජද්යාතිය තගද්යාඩගපැනීතම බදු පනත 
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 

තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.040262 

ජද්යාතිතයේ පියද්යා : මහද්යාමද්යානද ඩ. එසස. තසසනද්යානද්යායක 
අගමපැතිතුමද්යා.   (කසසතුරිආරචචි, තසකෝමසරි)

954.9303092

ජද්යාතිතයේ විමුකති අරගලය.   (රණතුසිංග, 
තප්රේමකීරති) 954.93032

ජද්යාබිර, එම. ඒ.   ගුවන යද්යානද්යා තද්යාකෂණය : 
හපැදිනවීමක 629.13

ජපැනසන, ඕ. ආර.   තමකෝටර රන්ථ ප්රවද්යාහන පනත 
හද්යා තමකෝටර රන්ථ ප්රවද්යාහන නිතයකෝග 

343.09440263

ජපැනසන, ඕ. ආර.   ශ ලසිංකද්යා ප්රජද්යාතද්යානත්රික 
සමද්යාජවද්යාදී ජනරජතයේ ආණේඩුකම වදවසසන්ථද්යා ව 
1978 342.02095493

ජිබරද්යාන, ඛලලේ.   සහින 892.7

ජිනවසිංස හිත්මි, හියදල.   බුදධ වනදනද්යාව සහ 
තබකෝධි පූජද්යාව 294.34433

ජිනද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, තුසිංතදණතයේ   (සම කරතකෘ).   
බලන්න   ජිනවසිංස හිත්මි, හියදල 

ජිරෂස, ඈන.   විශසව ශකතිය 113

ජීවක රතතරකෝග චිකතසද්යා සසිංගහය.   
(තකද්යාළඹතග්, බී.) 615.538 

ජීවතවීතම කලද්යාව.   (තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත 
ශද්යානත)  306.85

ජීවන දද්යායද්යාද : විශසව කීරතියට පතවූවනතග් 
චිනතන, සමකෂණ හද්යා නිරීකෂණ සටහන 
සමුදද්යායක 920.02

ජීවවද්යායු තද්යාකෂණය : සදධද්යානත සහ භද්යාවිතය.
(විතජේතුසිංග, එසස.) 665.77601

ජීවිතය කද්යාතග ද? ජීවිතය කද්යාට ද?.   (දලේපතද්යාදු 
පියතුමද්යා, එමද්යාන්ඩ්) 230

ජීවිතයට ආතලකෝකයක : ඔවද්යාත්මිණ 080

ජීවිතයට තකට්ටිකතද්යා.   (මහගමආරචචි, චනද්රිකද්යා) 
891.483

ජීවිතයට පද්යාඩම.   (බිරැනසන, රිචරන්ඩ්) 158.1
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ජීවිතයට ත්මිහිරක.   (සමරවිකම, සද්යාත්ලිය) 
089.9148

ජීවිතයට සද්යාරන්ථකතවය ලපැබීම සඳහද්යා තබකෞදධ 
විදදද්යාතමක කමතවේදය.   (රතනකුමද්යාර, එසස. 
ල්පී. ලසිංකද්යාපුර) 294.3

ජීවිතය තදස නව තනතකන.   (එදිරිසසිංහ, 
සතිසසචනද්ර) 158.1

ජීවිතය බබළවන අසිංක විදදද්යාව.   (කුලසසිංහ, අමර 
එසස.) 133.335

ජීවිතය විඳවනන තනද්යාව, විඳීමටයි.   (සරිධමම 
හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ) 294.3

ජීවිතය හඳුනද්යාගතිත්මි.  (අයිලපතපරම, මද්යාතනලේ)
362.196994

ජීවිතය හපැඩතවනන තිරකකුරලේ කයවනන : 
පළමු වන තකද්යාටස 894.8111

ජීවිතය හපැඩතවනන තිරකකුරලේ කයවනන : 
තදවන තපද්යාත 894.8111

ජීවිතතයේ ආශසචරය.   (සමරවිකම, සද්යාත්ලිය) 
089.9148

ජීවීනතග් ජද්යාන තද්යාකෂණය සහ පරිණද්යාමය.  
(ධනෂසක, ප්රණීත) 576.5 

තජබතනසන, ඒ. ඩබත්ලිවේ.   තදව සභද්යාව, තදව 
තසසවය, තදව තසසවකයද්යා 262.8 

තජයකද්යානදන, ටී.   තබකෝනිකකද්යා 894.8113

තජේන අයර.   (තබ්රද්යානතට, චද්යාලට) 823

තජේසු කතද්යාව.  (ජයතකද්යාඩි පියතුමද්යා, මරසත්ලින)  
232

වජව විවිධතවය : 10 තශසණය විදදද්යාව විෂය 
නිරතදශයට අදද්යාළ අමතර කයවීම තපද්යාතක.
(ජයසුනදර, උඩුගම එසස.) 578.7

තජකෝතියරතන, ජයනත ග.   සලේ මලේ පිපිලද්යා : ගී 
පද සරණය 782.42

තජකෝන ද සලේවද්යා කවිවරයද්යාතණකෝ 891.481

තජකෝන පයිබසසතග් දූත තමතහවර.   (පයිබසස, 
තජකෝන) 954.9301

තජකෝන, තමරිට  (සම කරතකෘ).  බලන්න  බතලද්යාච,
ඩග්ලසස 

තජකෝන, සරිලේ.   ශුදධද්යාතම පිබිදීම : කතතකෝත්ලික 
ශුදධද්යාතම පිබිදීම හද්යා එහි විකද්යාශනය 269 

තජකෝරජේ මද්යායද්යාකර ඔසුව.   (ඩද්යාලේ, තරකෝලේන්ඩ්) 823 

තජකෝරජේ තග් මද්යායද්යාකද්යාර ඔසුව. (ඩද්යාලේ, තරකෝලේන්ඩ්)  
823

ජදද්යාත්මිතිය වපැඩතපද්යාත : 7 තශසණය.   (බනදුරතන, 
තක. වී.) 516

ජදද්යාත්මිතිය වපැඩ තපද්යාත : 8 තශසණය.   (බනදුරතන,
තක. වී.) 516

තජදද්යාතිෂ පදදද්යාවත්ලිය.   (ජයසූරිය, සරිවරධන) 
133.5

තජදද්යාතිෂය මුල සට.   (රතුවිතද්යාන, පියතසසන) 
133.5

තජදද්යාතිෂ රහසස.   (කුරපපු, වසනත) 133.5

තජදද්යාතිෂ තසසවද්යා - 03.   (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. 
ඩබත්ලිවේ.)   සසිංහ ලග්නය 133.5266

ඥද්යාණද්යාතලකෝක හිත්මි, පනනල.   යුගද්යාසන කවිබණ
294.34

ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි.   අනතතද්යා සහ නිබබද්යාන : 
අනද්යාතම සසවභද්යාවය සහ නිරවද්යාණය

294.34435

ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි.   උතතරීතර බ්රහසමවිහද්යාර 
ගුණ සතර 294.34

ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි.    ධරමය දපැකීම : පූජද 
ඤද්යාණතපකෝණක මහතතරන වහනතසසතග් 
තබකෞදධ තලේඛන සසිංගහය 294.3

ඤද්යාණරතන හිත්මි, නගතගද්යාලේතලේ.   නිවන දපැකීමට
තයද්යාදද්යාගත හපැක තපද්යාතහද්යාය දිනය 294.3442

ඤද්යාණරතන හිත්මි, පුසසසපැලේලද්යාතවේ   (සසිංසස.).  
බලන්න  සුමසිංගල හිත්මි, හිකකඩුතවේ ශ

ඤද්යාණරතන හිත්මි, වලසසවපැතවේ   (සසිංසස.).   බලන්න
සමභද්යාෂද්යා : 17 තවනි කලද්යාපය -  2009/2010

ඤද්යාණවීර හිත්මි.   දහම සටහන : මග තපතහළි 
කරීම ඤද්යාණවීර තතරනතග් ත්ලියපැමන 
(1960-1965) 294.3

ඤද්යාණසහ හිත්මි, තහසනපිටතගදර.  ආතමවද්යාදය සහ
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පට්ටිචච සමුපපනන වද්යාදය : අනතරද්යා භව 
වද්යාදය 294.34237 

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ.   අකද්යාත්ලික මුනි 
දහම 294.34

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබත  තගද්යාඩ.   අමබපද්යාල 
මහරහත තතරණතයකෝ 294.3657

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ.   අසරිමත 
පතසසබුදු තපලහර 294.3

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ.   නතමකෝ 
බුදධද්යාය 1 : සජීවී සදහම කතිකද්යාවත 294.34 

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ.   පිතනන 
පිරණු තසද්යාඳුර ජීවිතයක 294.34

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ.   තලද්යාව දමනය 
කළ මුනිදද්යාතණකෝ 294.363

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ   (සමපද්යා.).   
බලන්න  සරි තගකෞතම තබකෝධි වනදනද්යාව

ඤද්යාණසසසර හිත්මි, දවුලේතදණ   (සමපද්යා.)   බලන්න 
බුදධ භකති මඤජරී 

ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම.   යතිවරයකුතග් කටු 
සටහන - 2 : සද්යාහිතදය, සදද්යාචද්යාරය, 
තයකෞවනය සහ විචද්යාරය 070.44 

ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම.   යතිවරයකුතග් කටු 
සටහන - 3 : සද්යාහිතදය, සදද්යාචද්යාරය, 
තයකෞවනය සහ විචද්යාරය 070.44 

ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම.  තසකෞනදරය 
සසිංවද්යාද 1 : කලද්යාව පිළිබඳ යතිවර විචද්යාරය

070.4497

ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම.   තසකෞනදරය 
සසිංවද්යාද 2 : කලද්යාව පිළිබඳ යතිවර විචද්යාරය

070.4497 

ටතවේන, මද්යාරක.   හිඟෙන කුමද්යාරයද්යා 813

ටනිසක, ජුනිකතරකෝ.   යතුර 895.6344

ටවරතහකෝලේ සයවසස පුරද්යාණය : සයවසක 
ටවරතහකෝලේ ඉතිහද්යාසය සහ විකද්යාශනය 
(1911-2011).   (තපතරරද්යා, රතනශීලද්යා) 

792.095493

ටවර තහකෝලේ සුපිරි තර.   (තපතරරද්යා, රතනශීලද්යා) 
700.92

ටද්යාරසන සහ අබිරහසස තලකෝකය.    (බතරකෝසස, 
එන්ඩ්ගද්යාර රයිසස) 813

ට්ටිකරි කන්ථද්යා : තපර පද්යාසලේ අවධිතයේ සට පහ වසර 
දකවද්යා සඟිතතනට.   (රිතබත්ලිකද්යා, ප්රසනති)

ළ 891.483

ට්ටිකරි ගී.   (සූරියආරචචි, ජද්යානකී) 372.4 

ට්ටිසිං ට්ටිසිං තලේනද්යා.   (රසිංගනී, ඩබත්ලිවේ. බී. එසස.)
ළ 891.483

ටුටු.   ඉතරෂද්යා, චමත්මි ළ 891.483

ටුටූලද්යා, අතමකෝසස.   සුරද්යා තලකෝලයද්යාතග් විපරීත 
අපදද්යානය 823

ටූනද්යා අසපතත අබිරහස.  (තවද්යාලසස, එන්ඩ්ගද්යාර) 823

තටරන, තරකෝමද්යා.   සයුමපැත්ලි 823.92

තටලර, තිය තඩද්යාර.   අඳුර දූපතක සවේමසක 823

තටලර, තිය තඩකෝර.   මපැලේතඩද්යානද්යාතඩකෝ තපළහර
813

තටද්යාම සහ ඩයිතනකෝසරයද්යා සමග තවත ළමද්යා 
විකම ළ 823

තටකෝලේකීන, තජේ. ආර. ආර.   කළු අසරතවකෝ, 
පළමු තකද්යාටස 823

තටකෝලේසසතටකෝයි, ත්ලිතයකෝ.   විරත රත 891.73

තටද්යා ටසසක, ත්ලිතයද්යාන.   පද්යාවද්යා දුන විපලවය : 
තසකෝවියට සසිංගමය යන කුමකද? එය 
තකද්යායිබටද? 320.5323

ඩනකන වයිට.   (ගුණවරධන, ලත්ලිත) 796.092

ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජේ.   විස රසද්යායනවත්ලින තතද්යාර 
තගවතතක 635

ඩයසස, චද්යාලේසස.   පදමද්යාවතී 891.482

ඩයසස, චද්යාලේසස.   පණේඩුකද්යාභය 891.482

ඩයසස, චද්යාලේසස.   විධුර 891.482

ඩයසස, තිසසස   (සමපද්යා.).   බලන්න   විශසවයට 
අතවපැලක

ඩයසස, සමුද්රද්යා ශපද්යාත්ලි.   3, 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා 
තතරවිත්ලි 398.6
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ඩයසස, සන්ඩ්නි මද්යාකසස.   මුලතිවේ සයද්යා ළ 891.483

ඩයසස, සන්ඩ්නි මද්යාකසස.   හසසතිරද්යාජ  අඩවිය
ළ 891.483

ඩයසස, සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි.   අහසන තරවක 
891.483

ඩයසස, සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි.   කුසිංකුම තිලක 891.483

ඩයිනිසස, ඒ. ල්පී.   සමද්යාජ සජීවීකරණය 307.72

ඩරලේ, තජරලේන්ඩ්.   තරකෝස අරම උරමය 823

ඩද්යාලේ, තරකෝලේන්ඩ්.   තජකෝරජේ තග් මද්යායද්යාකද්යාර ඔසුව   
823

ඩද්යාලේ, තරකෝලේ.   තජකෝරජේ මද්යායද්යාකර ඔසුව 823 

ඩද්යාලේ, තරකෝලේ.   තයකෝධ කඹුලේ පතයද්යා 823

ඩසෑනිකන, එරික තෆද්යාන.   තදවේ විමන 823

ඩිකමන, ඇනීටද්යා.   ඇනීටද්යා ඩිකමනතග් සූප 
ශද්යාසසත්රය 641.50212

ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.  කද්යානතද්යාර 
තයකෝධයද්යාතග් අද්භිරහස 813.52

ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.   ඝද්යාතන නිවස  
823

ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.   ත්රද්යාසජනක රන්ථ 
ධද්යාවනය 823

ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.   තදබිඩි රැවපැට්ටිලේල
823

ඩිකසන, ෆපැනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.    තයද්යාවුන හපනන
සහ අසද්යාරන්ථක පත්ලිගපැනීම                      823

ඩිකසන, ෆපැනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.  තයද්යාවුන හපනන 
සහ රහසගත අවි ජද්යාවද්යාරම 823

ඩිකසන, ෆපැනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.  තයද්යාවුන හපනන 
සහ තහද්යාර සලේත්ලි ජද්යාවද්යාරමකද්යාරතයකෝ 823

ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.  සුපිරි අබිරහස # 1
අවශද වී තිතබ 823

ඩිකනසස, චද්යාලේසස.   එපුරවර සහ තමපුරවර 823

ඩිකනසස, චද්යාලේසස.   ඔත්ලිවර ටවිසසට 823

ඩිකනසස, චද්යාලේසස.   පින පසෑදුණ දද්යා 823

ඩිග්බී, ඇනී.  දඟෙමලේලට පපැරදුන සුපිරි තරව    
823

ඩිග්බී, ඇනී.   දඟෙමලේලට හමු වූ අපූර ඩපැනිතයලේ
823

ඩිජිටලේ තෆකෝතටකෝගපැෆි.   (හසෑතගද්යාඩ, ලද්යාලේ) 775

ඩියුරද්යානි, තටත්මිනද්යා.   සවන බිරිඳ 823

ඩ. එසස. තසසනද්යානද්යායක.  (තපරමද්යාදුර, ලලද්යා) 920

ඩකෲනමද්යාට, තෆන්ඩ්රිච.   සකවිති නිකමන 832

තඩතෆකෝ, ඩපැනිතයලේ.   තරද්යාබිනසන කකෲතසකෝ 823

තන්ඩ්වින්ඩ් කරණද්යාරතන චරිතද්යාපදද්යානය.   
(තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම.) 920

තන්ඩ්වින්ඩ්සන, ලයනලේ.   තකද්යාලේමසසක කඳු 
වළලේතලන එහද්යා 823

තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන.   ආදිපද්යාදිවරයද්යාතග් 
අද්භිරහස සහ තවත ෂරතලද්යාක තහකෝමසස කතද්යා

823

තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන.   බපැසසකවිලේ රදුර 
බලේලද්යා 823

තඩද්යායිත්ලි දුටු උඩරට රද්යාජදය.   (තඩද්යායිත්ලි, තජකෝන)  
954.9301

තඩද්යායිත්ලි, තජකෝන.   තඩද්යායිත්ලි දුටු උඩරට රද්යාජදය 
954.9301

තඩකෝන සහ තයතහළිතයකෝ.   (සසත්මිත, සූසන) 823

ණකද්යාර නකද්යාර තභේදය.   (ධරමතසසන, තක. ල්පී. 
ඩබ.)  

491.48

තතකද්යාල ශද්යාසසත්රතයන ඔබට යහපත.   (ද සලේවද්යා, 
බනදුල ජී.) 133.5

තබලද්යා වද්යාදන ප්රබනධ සහ විසසතද්යාර විධි.  (පතටලේ,
ජමුනද්යා ප්රසද්යාද) 786.93 

තමබපණේණ.   (ලද්යාලනී, ශමද්යා) 891.483

තමබිඅපපු ගුරනනද්යානතස.   චක සසිංගහය
133.44
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තමබිතුතරයි, සුතරකද්යා.   මසිං ආසයි... මසිං ආසයි... 
ළ 891.483

තමබිතුතරයි, සුතරකද්යා.   සතුටු දවස ළ 891.483

තමද්යා තදස බපැලම.   (පියවතී, ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ.)
294.3

තරක ශද්යාසසත්රය හද්යා විදදද්යාතමක කමය ආඛදද්යාත 
කලනය.   (අතබවිකම, චිත්රද්යා) 160

තරක සසිංගහ විවරණය.   (සලරතන හිත්මි, 
වරකද්යාතගද්යාඩ) 160

තර.   (ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා) 891.483

තරණ වීරතයකෝ ; අසිංක 15.   (ඩිකසන, 
ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.)   ත්රද්යාසජනක රන්ථ 
ධද්යාවනය 823

අසිංක 16.   (ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.)   
ඝද්යාතන නිවස 823

අසිංක 17.   (ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.)   
තදබිඩි රැවපැට්ටිලේල 823

අසිංක 18.   (ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.)   
සුපිරි අබිරහස # 1 අවශද වී තිතබ 823

තර තනතු.   (තබකෝධිනද්යායක, තරසිංගද්යා පුනසඳනි)
891.483

තර පද්යාරත්මිතද්යා 1.   (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි) 891.483

තර පද්යාරත්මිතද්යා 2.   (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි) 891.483

තර රටද්යා.   (ජයසූරිය, චතුරිකද්යා) ළ 891.483

තරවකට තපම කතළත්මි - 2.   (අමරතුසිංග, 
ප්රියසිංකද්යා) 891.483 

තර සතතම.  (බණේඩද්යාර, නිකණ එන.) 891.483

තලගල, හසනි විකම තසතනවිරතන.   ගසිං 
තතරක මවක... 891.483

තද්යාරක.   (විතජේසසිංහ, ඩ. තඩද්යාත්මින ඩිලේෂද්යාන) 
ළ 891.483

තපැනිතලද්යා තරකෝස මල.   (මපැකබ්රයින්ඩ්, තරද්යාජර ල)
823

තපැනිතලද්යාතවේ තකද්යාට්ටි දඩයම.   (විජයවරධන, 
කුසුමසරි) 891.483

තපැපපද්යා තසස ම ගිනි.   (විජයසසිංහ, සමරවීර) 
891.483

තපැවුලේ සත.   (සසිංගර, අයිසද්යාක බතෂසවිශස) 863 

තිලකරතන, අසසිංක   (සසිංසස.).   බලන්න   
අද්භිධරම අධදයන : අද්භිධරමතයහි ප්රභවය, 
විකද්යාශය, අනතරගතය හද්යා දරශනය පිළිබඳ 
අධදයන සසිංගහයක 

තිලකරතන, ආනනද එන.   (අනවද්යා).   බලන්න  
අනරදධ හිත්මි, කද්යාකකපලේත්ලිතයේ 

තිලකරතන, ආනනද එන.   සද්යාකෂි නීතිය
347.06

තිලකරතන, ඒ. තක.   තබකෞදධයද්යා තනද්යාමග යවන
ත්මින්ථදද්යා මතවද්යාද සහ ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම 294.333

තිලකරතන, තක. ඒ.  (සසිංසස.).   බලන්න   
අද්භිනනදන : විශද්යාම වපැටුප 
තදපද්යාරතතමනතුතවේ කද්යාරයය සද්යාධනය 
පිළිබඳව ප්රතිලද්යාභීනතග් ඇගයුම

තිලකරතන, තප්රේමරසිංජිත  (පරි.).   බලන්න  
හපැගලර, ඉනජේ 

තිලකසරි, සරි   (සසිංසස.).  බලන්න  හසිංස 
සනතදශය

තිලකසරි හිත්මි, තදදියවල  (සමපද්යා.).   බලන්න   
තබනතර පද්යාරශවීය විහද්යාර නද්යාමද්යාවත්ලිය

තිලකතසසන, අජිත.   නව සසිංහලය නව අකර 
491.48

තිර තරදි කලද්යාව : කරටන.  (තපදුරතහසවද්යා, 
නිලසිංජනී) 746.94

තිරසර බව සඳහද්යා ප්රඥද්යාව.   (ශිවරකෂද්යා, සුලක)
294.3373

තිරසර සසිංවරධනය සහ කද්යානතද්යාව.  (විතජේසුනදර,
චනදිමද්යා ගයත්රි) 338.90082

තිසසපසස වසරක භූත්මිකද්යාව : මතවද්යාදී මපැදිහතවීමක 
(සනමද්යාව+තවේදිකද්යාව+ රූපවද්යාහිනිය).   
(සලේවද්යා, ගුණසරි) 791.4375

තිසරණ වනදනද්යාගද්යාන්ථද්යා 294.34433

තිළිණයක අරමය : ඉසිංග්රීස රචනද්යා සසිංහතලන. 
(තහටට්ටිආරචචි, අරවිනද) 824

තීරකකරණය : සමූපකද්යාර නීතිය ආශතයන.  
(හපුආරචචි, සරිතසසන) 346.0668
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තුටටු තදතක හතබ සහ තවනත 
යුතගකෝසසතලේවියද්යාන කතද්යානදර 398.209497

තුන සූත්රය සහ තසත පිරිත.   (රද්යාහුල හිත්මි, 
අතතුඩද්යාතවේ) 294.3823

3 තශසණතයේ දරවන උතදසද්යා සමපද්යාදිත සසිංහල 
ගණතය පරිසරය ඇතුළු විෂයන තුතන 
වපැඩතපද්යාත.   (සුරවීර, අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි) 372

3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා අද්භිතයකෝග තරණය : 1 වන 
ප්රශසන පත්රයට අදද්යාළව ප්රශසන 1000 ක පිළිතුර
සහිතව.   (තසකෝමවීර, රතනද්යායක) 372.19076

3, 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා තතරවිත්ලි.   (ඩයසස, සමුද්රද්යා 
ශපද්යාත්ලි) 398.6

තුමපත රටද්යා ; අසිංක 1.   (දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී.)   
සසිංහල තවතහර විහද්යාර 294.3435095493

තුරතගනිවේ, ඉවද්යාන.   ප්රන්ථම තප්රේමතයේ සසවපනය 
891.73

තුරණුවියට තජදද්යාතිෂය 1 : ගහතයකෝ රද්යාශි සහ 
භද්යාව.  (පතිරතග්, තක.)  133.5

තුරත්ලියපත සතුවම කලද්යාව.   (සුසනත, අජිත) 
743.934

තුලනද්යාතමක ආරර්ථික සසිංවරධනය : ප්රසිංශය, 
ජරමනිය සහ රසයද්යාව.   (දිසද්යානද්යායක, 
ආරියවසිංශ ) 338.9

තතනනතකකෝන, ස්ක්රිෂද්යාන.    පියද්යාඹන සපතතුව
ළ 891.483

තතනනතකකෝන, ධරමරතන.   දඹතදණය ව ටද්යා 
ජනකතද්යා රටද්යා 398.2095493

තතනනතකකෝන, නද්යාලනී.   සඟිති පඬිරවන : 
උමනදද්යාතවන කවේත්මිණ 891.481

තතනනතකකෝන, ශිරද්යානි.   පපැරණ පපැණරස කපැවිත්ලි
සසෑදීතම දී භද්යාවිතයට ගතහපැක ගුරහරකම 

641.50212

තතනනතකකෝන, ශිරද්යානි.   රසකද්යාරක තනද්යාමපැති 
පපැරණ වසෑසිංජන 641.50212

තතනනතකකෝන, සඳරූ ට්ටිකරිකුමද්යාරි.   මතග දුතවේ 
ළ 891.483

තතපුත්ලි.   (මලේලවආරචචි, එන්ඩ්වන්ඩ්) 891.483

තතර තරණය : සුදු තනළුම 2.   (ජයතකද්යාඩි, 
ජයතසසන) 891.483

තතලේ තදකෝතක.   (විතද්යාන, ආරියරතන) 891.482

තතවන ඇස : ත්මිනිසස දිවියට නව දපැකමක.   
(විතජේසසිංහ, විමලේ)  294.34

තතනවර, අත්මිල.   තහකෝඩි තපද්යාතත මනමද්යාත්ලි 
891.481

තතනවර, කවිසිංගද්යා.   ආහද්යාර වටතටකෝර 1000 ක 
641.50212

තතනවර, කවිසිංගද්යා.  ගිරිපුර ඇතතතකෝ   ළ 891.483

තතනවර, කවිසිංගද්යා.  දඟෙයද්යාතග් දසසකම ළ 891.483

තතනවර, කවිසිංගද්යා.   පුසිංචි මද්යායද්යාකරතග් වීර ස්ක්රියද්යා
ළ 891.483

තතනවර, කවිසිංගද්යා.   පුසිංචි රතු ළ 891.483

තතනවර, කවිසිංගද්යා.  පුසිංචි සසපිරිට    ළ 891.483

තතනවර, කවිසිංගද්යා.   තබන තටන ළ 891.483

තතනවර, කවිසිංගද්යා.  තරකෝස ආචචිතග් නවණ    
ළ 891.483

තතනවර, කවිසිංගද්යා.  වලසස පපැසිංචද්යා    ළ 891.483

තතනවර, කවිසිංගද්යා.   සසකූබි හද්යා තහද්යාලේමන ගුහද්යාව
ළ 891.483

තතනවර, කවිසිංගද්යා.   තසද්යාබද්යා රහසස සමගින 
රූපලද්යාවනදය 646.72

තතරවිලේතලන ගණතය.   (නිලේත්මිණ කුමද්යාරි) 510

තතරවිත්ලි 398.6

තතරම ගනිමු - වපැනිසයුලද්යා විපලවය.          
(හරතනකර, මද්යාරතද්යා) 987.0642092

තතරමක නපැති හීනයක.   (සරිවරධන, රතමෂද්යා 
හරෂණී) 891.483

තතද්යාටගමුතවේ රජමහද්යා විහද්යාරය හද්යා රද්යාහුල සසිංඝරද්යාජ
හිත්මි.   (උතදපද්යාල, ආර. එච.) 294.3657

තතද්යාට්ටිලේල පදවන අත.   (තහනරි, ඕ.) 823

තතද්යාටුපළ හපැරදද්යා.   (තසකෝලසිංග ආරචචි, රසකද්යා) 
891.483
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තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන තද්යාකෂණය : ආදරශ 
හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර.   
(දයද්යාරතන, උපුලේ) 004.076 

තතද්යාලේසසතතකෝයි, ඇතලකතසසයි.   නිකීතද්යාතග් ළමද්යා 
කද්යාලය 891.73

තතද්යාලේසසතතකෝයි, ත්ලිතයකෝ.   විරද්යාග සසිංගද්යාම 891.73

තතද්යාවිලේ තගදර.  (තවතතසසිංහ, සබිලේ)   
ළ 891.483

තතකෝරතදනිය, තසසන.   සපත අපදද්යාන වසසතුව 
891.483

තතකෝලේයද්යා සහ යහළුවනතග් හපනකම.   
(තනද්යාතසද්යාවේ, නිතකද්යාලද්යායි) 891.73

තසිංතිරිමතලේ.   (රැළපනද්යාව, මහිනද) 
294.3435095493

ත්රද්යාසජනක රන්ථ ධද්යාවනය.   (ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින 
ඩබත්ලිවේ.) 823

ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.    
අතන්ථසද්යාත්ලිනී.   අතන්ථසද්යාත්ලිනී නම වූ 
ධමමසසිංගණීපපකරණ අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 
294.3824

ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.   
පඤසචපප්රකරණ අටෂ්ඨකන්ථද්යා.    පරමතන්ථදීපනී 
නම වූ පඤසචපප්රකරණ අටෂ්ඨකතද්යාව294.3824

ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
විශුදධිමද්යාරගය 294.3824

ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.   
සමතමකෝහ විතනකෝදනී.    සමතමකෝහ විතනකෝදනී 
නම වූ විභසිංග අටෂ්ඨකතද්යාව 294.3824

ත්රිපිටකය. විනයපිටකය. ඛනධක. මහද්යාවග්ග    
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. කසිංඛද්යාවිතරණී.   කසිංඛද්යාවිතරණී 
නම වූ ප්රද්යාතිතමකෝකෂ වරණනද්යාව 294.3822

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය.   අසිංගුතතර නිකද්යාය
294.3823

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. 
අටෂ්ඨකතද්යා. පරමතන්ථ දීපනී.   පරමතන්ථ දීපනී 
නම වූ උදද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 294.38232

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. 
අටෂ්ඨකතද්යා. පරමතන්ථ දීපනී.   පරමතන්ථ දීපනී 
නම වූ ඉතිවුතතක අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 294.38232

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. 
අටෂ්ඨකතද්යා. පරමතන්ථ දීපනී.   පරමතන්ථ දීපනී 
නම වූ විමද්යානවතථු අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 294.38232

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. 
ක්ඛුදදකපද්යාෂ්ඨ. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. පරමතන්ථතජකෝතිකද්යා.    
පරමතන්ථතජකෝතිකද්යා නම වූ ක්ඛුදදකපද්යාෂ්ඨ 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 294.38232

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා.   ජද්යාතක 
අටෂ්ඨකතද්යාව : ඒකක නිපද්යාත වරණනද්යා 

294.382325

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා.   ජද්යාතක 
අටෂ්ඨකතද්යාව : තදවන, තුනවන නිපද්යාත 
වරණනද්යා 294.382325

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා.   ජද්යාතක 
අටෂ්ඨකතද්යාව : සවේතවනි, අටතවනි නිපද්යාත 
වරණනද්යා 294.382325

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා.   ජද්යාතක 
අටෂ්ඨකතද්යාව : නවක, තතරසක නිපද්යාත 
වරණනද්යා 294.382325

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා.   ජද්යාතක 
අටෂ්ඨකතද්යාව : මහද්යානිපද්යාත වරණනද්යා 

294.382325

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා.   ජද්යාතක 
අටෂ්ඨකතද්යාව : ත්මිශක, විසවපැනි, තිසසවපැනි 
නිපද්යාත වරණනද්යා 294.382325

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා.   ජද්යාතක 
අටෂ්ඨකතද්යාව : හතත්ලිහ, අසූව නිපද්යාත වරණනද්යා 

294.382325

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
ජද්යාතක කතද්යාතවන ඔතබ ජීවිතයට උපතදසස

294.38232325

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
ජද්යාතක විදසුන : පනසය පනසස ජද්යාතක 
තපද්යාතට පිවිසුම අතවපැල 294.382325

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
සතුවම සහිත පනසය පණසස ජද්යාතක තපද්යාත 
වහනතසස 294.382325
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ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.   
සසිංහල ධමමපද කද්යාවදය 294.382322

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. 
තන්ථසරගද්යාන්ථද්යා.   පරමතන්ථ දීපනී නම වූ 
තන්ථසරගද්යාන්ථද්යා අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 294.38232

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද.
සතුවම සහිත ධමමපද කතද්යා 294.382322

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. 
තනතතිපප්රකරණ. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.   
තනතතිපප්රකරණ අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 294.38232

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.  
පට්ටිසමද්භිදද්යාමග්ග. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
සදධමමපපකද්යාසනී.   සදධමමපපකද්යාසනී 
නම වූ පට්ටිසමද්භිදද්යාමග්ගඅටෂ්ඨකන්ථද්යාව 

294.3824

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. 
තපතවතථු.  අටෂ්ඨකන්ථද්යා. පරමතන්ථ දීපනී.   
පරමතන්ථ දීපනී නම වූ තපතවතථු අටෂ්ඨකන්ථද්යාව

294.38232

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය.   පිරවද්යානද්යා තපද්යාත 
වහනතසස 294.3823 

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය.   මහද්යා සතිපටෂ්ඨද්යාන සූත්රය
294.3823

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය.   සනන සහිත 
මූලපරියද්යාය සූත්රය 294.3823

තන්ථරවද්යාදි තබකෞදධ දද්යාරශනික – සද්යාසිංසසකකෘතික 
සමකෂද්යා.   (තපතරරද්යා, ආරියපද්යාල) 294.3

ද අලේවිසස, දුලද්යානි.   අකුර කතනදර 2 372.6

ද ඉනසසට්ටිට්ටියුට ඔෆස සරට්ටිෆයින්ඩ් පබත්ලික 
එකවුනටනටසස (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ද 
ඉනසසට්ටිට්ටියුට ඔෆස සරට්ටිෆයින්ඩ් පබත්ලික 
එකවුනටනටසස සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

දකෂිණ ලසිංකද්යා තකෘතීයික අධදද්යාපන හද්යා නද්යායකතව
පුහුණු ල්පීෂ්ඨය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : දකෂිණ 
ලසිංකද්යා තකෘතීයික අධදද්යාපන හද්යා නද්යායකතව 
පුහුණු ල්පීෂ්ඨය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත

තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

දකුණු ඉවුර.   (දයද්යාරතන, නමමුනි තක.)  
891.483

ද තකද්යාසසතද්යා, දිළුම නිතරකෝෂිනී.   ඉඳුවර සහින 
891.483

ද තකද්යාසසතද්යා, දිළුම නිතරකෝෂිනී.   තවරළ තසවේ රළ  
891.483

ද තකද්යාසසතද්යා, බරට්ටි   (පරි.)   බලන්න   ස්ක්රිසසට්ටි, 
අගතද්යා

ද තකද්යාසසතද්යා, බරට්ටි.   මළවුනතගන ගපැලවීම : 
තලකෝකතයේ සදු වූ සතද අපරද්යාධ 891.483

දඟෙකද්යාර අත්ලි පුසිංචද්යා.   (මද්යායද්යාදුනතන, සකුනතලද්යා)
ළ 891.483

දඟෙකද්යාර ඇමත්ලියද්යා 823

දඟෙකද්යාර මමපැසසසද්යා සහ තවත රස කතද්යා ළ 823

දඟෙමලේලට පපැරදුන සුපිරි තරව.   (ඩිග්බී, ඇනී)
823

දඟෙමලේලට හමු වූ අපූර ඩපැනිතයලේ.   (ඩිග්බී, 
ඇනී) 823

දඟෙමලේල සහ ප්රශසන පත්ර තසද්යාරකම.    (බලයිටන,
ඉනින්ඩ්)                                                  823

දඟෙයන තග් හපනකම 1.   (තකද්යාමපටන, රිචමලේ)
823

දඟෙයන තග් හපනකම 2.   (තකද්යාමපටන, රිචමලේ)
823

දඟෙයද්යාතග් දසසකම .  (තතනවර, කවිසිංගද්යා)  
ළ 891.483

දඟෙවපැඩ කලද්යාට කමක නසෑ කපැත වපැඩ කරනන 
එපද්යා!.   (සරිවරධන, තදනගම) 741.5

දඩබිතම හපනන.   (කහඳගමතග්, පියතසසන) 
891.483

දඩයකකද්යාරයද්යාතග් නිමනය.   (විකමසසිංහ, අනර) 
891.483

දඬුවම ලදතදකෝ සහ තවත තශසෂසෂ්ඨ විශසව සද්යාහිතද 
නිරමද්යාණ 808.83

දනනසූරිය, ජිනදද්යාස.   විශසව සද්යාහිතද තසසවනය 
808.84
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ද තපරනටසස පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 
ද තපරනටසස පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා 
වූ පනත තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

දමසක ප්රකද්යාශන ; අසිංක 244. (ඤද්යාණතපකෝණක  
හිත්මි)   උතතරීතර බ්රහසමවිහද්යාර ගුණ සතර 

294.34

අසිංක 245.   (ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි)  අනතතද්යා 
සහ නිබබද්යාන : අනද්යාතම සසවභද්යාවය සහ 
නිරවද්යාණය 294.34435

දමසසිංහ, සුදත.   දිය වපැඩියද්යාව 362.196462

දමසසිංහ, සුදත.   වකුගඩු තරකෝග 616.61

දමයනති, එම. ඒ. එම.  (සසිංසස.).   බලන්න   මත 
විතරකෝධී ආධුනික ගී ශතකය

දමයනති, එම. ල්පී. සුනිලද්යා.   යහපත සමද්යාජයක 
උතදසද්යා සත දියුණු කරමු 158

ද මපැලේ, කුසුමද්යා.   කුසුතමනතනන 891.483

ද මපැලේ, මද්යාලද්යා දමයනති.   පළමුවන තශසණතයේ 
දරවනතග් පූරව භද්යාෂද්යා කුසලතද්යා වරධනය 
කරිම 372.6

ද තමකෝපසද්යාසිං, ගී.   තපමබර ත්මිතුරද්යා 843

දඹදිව පුණදභුත්මි වනදනද්යා .   (වීරතකකෝන, 
තසකෝමරතන) 294.34350954

දඹදිව සවේ මහපුදබිම.   (විතජේතුසිංග, සරිසමන) 
294.34350954

දඹතදණය ව ටද්යා ජනකතද්යා රටද්යා.   (තතනනතකකෝන,
ධරමරතන) 398.2095493

දයද්යානනද, ඇම. ඩ.   පද්යාතද්යාල පුතතු 891.483

දයද්යානනද, එම. ඩබත්ලිවේ.   (පරි.).   බලන්න  තලකෝ,
බිමලද්යා චරන 

දයද්යානනද, කද්යාරියවසම ජී. ජී.    සසිංහල තවසස 
මුහුණු 398.41

දයද්යානනද, චද්යාලේසස.   සපිරි තගයක වසර හයක : 
හිරකරතවකුතග් මතක සටහන සහ හිර 
තගදරදි ඇඳි සතුවම 920

දයද්යානනද, නිලේත්මිණ.   අමද්යාවතක සඳ පද්යායද්යා : 

නිදහතසස ශත සසිංවතසරය තතක දිගහපැතරන 
තදශතයේ අනද්යාගත කන්ථනය 891.483

දයද්යානනද, බුදධදද්යාස  (සසිංසස.).   බලන්න  තදවේනද 
දම තදසුම

දයද්යානනද, සුමන.  රණවිර පුනරද්යාගමනය 
891.483

දයද්යා පතිරණ ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසතයේ පළමු වන 
තදශපද්යාලන ශිෂද නද්යායක ඝද්යාතනය

320.95493

දයද්යාබර අරවිනද.   (අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා) 891.483 

දයද්යාරතන, උපුලේ.   තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන 
තද්යාකෂණය : ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර 004.076 

දයද්යාරතන, නමමුනි තක.  දකුණු ඉවුර  891.483

දරමද්යාව : සසිංහල සසිංසසකකෘතිතයේ දරවද්යා - උපත, 
වපැඩම ඇතුළත පරතයේෂණයක.   
(මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාල) 398.2

දරවනට නිවපැරදිව භද්යාෂද්යාව කයද්යා තදනතන 
තමතහමයි : තදමද්යාපියනට සහ ගුරවරනට 
මග තපනවීමක.   (සමරසසිංහ, චනද්රද්යා) 

491.48071

දලේපතද්යාදු පියතුමද්යා, එමද්යාන්ඩ්.   ජීවිතය කද්යාතග ද? 
ජීවිතය කද්යාට ද? 230

ද තලකෝප, තරද්යාජරසස වපැන.   ඔරිගන දරතවකෝ 823

දවටතග්, තප්රේමරතන.  යතසකෝධරද්යා 891.483

දසනද්යායක, අතසසල.   තහළ කතුන වපැලපුම ගීත 
සද්යාහිතදය 782.292

දසනද්යායක, එලේ. බී.   විශිෂසට කළමනද්යාකරණ 
උපද්යාය මද්යාරග 658

දසනද්යායක, එසස. චනද්රසරි   (පරි.).   බලන්න 
හපැගද්යාරන්ඩ්, තහනරි රයිඩර

දසනද්යායක, ඒ.   (සමපද්යා.).   බලන්න  සසතත්රකෝත්ර 
රතනය

දසනද්යායක, චනද්රසරි එසස.   (පරි.).   බලන්න  
හපැගද්යාරන්ඩ්, තහනරි රයිඩර

දසනද්යායක, තිලක.   භද්යාෂද්යාවතරණය : තදවපැනි 
අදියර 491.485

දසනද්යායක, තිලක.   භද්යාෂද්යාවතරණය : පළමු අදියර
491.485
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දසනද්යායක, නඳුන යසත.    සයුම අතතටු නද්යාද : 
කද්යාවද සසිංගහය 891.481

දසනද්යායක, නිලනති.   සසිංහල පද තපද්යාත 491.48

දසනද්යායක, බරනි.   රවට ත්ලියූ කවි 891.481

දසනද්යායක, තමනක හරෂද්යාන.   මසිං තද්යාම 
තනිකඩයි 891.483

දස මහද්යා තයකෝධතයකෝ.   (ප්රනද්යානදු, අත්මිත)
ළ 891.483

ද සලේවද්යා, අනල   (පරි.).   බලන්න  ත්ලියනතග්, 
ආනනද

ද සලේවද්යා, අනල   (පරි.).   බලන්න   මපැකීනද්යා, 
ත්ලිනන්ඩ්තසස

ද සලේවද්යා, අනල   (පරි.).  බලන්න   සුවින, හපැන

ද සලේවද්යා, අනල.   පිනමඳ ගපැහපැණු 891.483

ද සලේවද්යා, අමරසරි.   සමද්යාජ විදදද්යාව 1 : විෂය පන්ථය
සහ මූත්ලික සසිංකලේප 301

ද සලේවද්යා, ඇ. ලයනලේ  (සමපද්යා.).   බලන්න   
සත්මිඳි කපැමති බද්යාලද්යාසිංශ ගීත ප්රසසතද්යාර සහිතයි

ද සලේවද්යා, එසස. එච. වසිංසද්යා.  කුජ ශනි ජීවිතයට 
බලපසෑම 133.5

ද සලේවද්යා, ඒ. එම. නිශද්යාන.   චිත්ර කලද්යාව ආදරශ 
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර 741.076 

ද සලේවද්යා, ඒ. බී. එලේ. සුධරමද්යා.   හිර කුමරට 
උතතරයක ළ 891.483

ද සලේවද්යා, කුමද්යාරි.   අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉසිංග්රීස 
භද්යාෂද්යාව : ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර 420.76

ද සලේවද්යා, කුමුදු එන.   සමූපකද්යාර තසසවක 
තකද්යාත්මිෂන සභද්යා නිතයකෝග සහ නඩු තීනදු 
නීතිය 346.0668

ද සලේවද්යා, තක. එසස. ඩබ. තජේ.    සුසලේවතපුර
891.482

ද සලේවද්යා, චතුරිකද්යා   (සසිංසස.).   බලන්න   බයිබලේ 
කතනදර තපද්යාත

ද සලේවද්යා, ජයතිලක  (පරි.).  බලන්න තච  

තගවද්යාරද්යා, අනරසසතටද්යා 

ද සලේවද්යා, ජයතිලක   (පරි.).   බලන්න  
තහත්මිසිංතවේ, අරනසසට

ද සලේවද්යා, ජිතනනද්රවසිංශ   (පරි.).   බලන්න   
තසද්යාතපද්යාකත්ලිසස තග් ඇනට්ටිගනි සහ 
සසලද්යාතවද්යාමර තරද්යාතසක තග් තපද්යාත්ලිසය

ද සලේවද්යා, තජකෝන.   තවසසසනතර  891.482

ද සලේවද්යා, තජකෝන.   ශ විකම 891.482

ද සලේවද්යා, තජකෝන.    තවසසසනතර ජද්යාතක 891.482

ද සලේවද්යා, තජකෝන.   සරිසඟෙතබකෝ 891.482

ද සලේවද්යා, දයද්යානනද.   කුරඳු වද්යාඩිය 891.483

ද සලේවද්යා, පදමසල.   බයගුලේලද්යා 891.48

ද සලේවද්යා, ල්පී. ආරියතසසන.   සරිපද්යා මලුතවේ දී 
අවසන වූ අතයෂද්යාතග් සසර ගමන 823

ද සලේවද්යා, තප්රේමකුමද්යාර   (සම කරතකෘ).   බලන්න   
දයද්යා පතිරණ ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසතයේ පළමු වන 
තදශපද්යාලන ශිෂද නද්යායක ඝද්යාතනය

ද සලේවද්යා, තප්රේමසල.   (සම කරතකෘ).   බලන්න  ද 
සලේවද්යා, පදමසල

ද සලේවද්යා, බනදුල ජී.   තතකද්යාල ශද්යාසසත්රතයන 
ඔබට යහපත 133.5

ද සලේවද්යා, බනදුල ජී.  තපද්යාතරද්යානදම ගළපන 
හපැට්ටි : විවද්යාහය සඳහද්යා 133.52

ද සලේවද්යා, බරට්ටි.   මහද්යාචද්යාරය සරිලේ 
තපද්යානනමතපරම 920

ද සලේවද්යා, බරට්ටි.   තහලදිව මහද්යා ගතකතුවර 
මද්යාරට්ටින විකමසසිංහ මහතද්යා 920

ද සලේවද්යා, විජිත.   වතමන අයකරීතම ස්ක්රියද්යාවත්ලිය 
නීතිමය හද්යා ප්රද්යාතයකෝගික ඇසන 346.0770264

ද සලේවද්යා, විනිතද්යා.   ස්ක්රිසසතියද්යානි ධරමය : 8 වන 
තශසණය 230.0076

ද සලේවද්යා, සසනත.   ජද්යාතක කතද්යා හද්යා නද්යාටද 
මූලධරම : ජද්යාතක කතද්යාවල අනතරගත 
නද්යාටදමය ලකෂණ ගතවේෂණය තකතරන 
පරතයේෂණද්යාතමක නිබනධය 891.482

ද සලේවද්යා, සසනත.   ජද්යාතක කතද්යා හද්යා සසිංහල 
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නද්යාටකය 891.482

ද සලේවද්යා, සසලේ.   විරිදු ගද්යායනද්යා 891.481

ද සලේවද්යා, සුගතපද්යාල.   වපැලේලට ගිය ගපැහපැනිය 
891.482

දහනද්යායක, අනර.    සුදු බිතතිය 891.483

දහනද්යායක, ජයතසසන.   තදශීය හසසතසද්යාර ඖෂධ 
තයකෝග 1 615.538

දහනද්යායක, තසකෝමප්රිය.   දීපතිමත නද්යායකයකු 
වීමට බද්යාලදකෂ නද්යායකතවය 369.43

දහමගුණ භද්යාවනද්යාව 294.34435

දහම දපැනම සමග තබකෞදධ සද්යාරධරම.   (නද්යාරද 
හිත්මි, කළුගමුතවේ) 294.3076

දහම සටහන : මග තපතහළි කරීම ඤද්යාණවීර
තතරනතග් ත්ලියපැමන (1960-1965).   
(ඤද්යාණවීර හිත්මි) 294.3

දළවපැලේල, දයද්යාරතන.   කරණද්යාවනත දර 
කපනනද්යා ළ 891.483 

දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර.   අතප ජනක්රීඩද්යා : 
හතතකකෝරලතයේ වපැවේගමමද්යාන ඇසුතර පපැවති 
තහළ ජනතකළි 30 ක පිළිබඳ ජනශපැති 
විමරශනයක 394.3 

දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර.   5 ශිෂදතව ඡත්ර පද  
(තනි පද භද්යාවිතය) 372.6

දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර.   5 ශිෂදතව 
සමද්යානද්යාරන්ථ පද 372.6

දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර.   5 ශිෂදතව සසන ත්ලිසිංග 
හද්යා පුරෂ ත්ලිසිංග පද 372.6

දළුවතත, ඩ. එන.   ඔබතග් ඕනසෑම තරකෝගයකට 
ඕනසෑම ප්රශසනයකට සසස්ථීරසද්යාර විසඳුම විශසව  
ශකති පසිංච මහද්යා විශසව බලතවේගය 113

දද්යාඕ දරශනය හද්යා ආගත්මික සමප්රදද්යාය.   
(ධමමතජකෝති හිත්මි, මපැදවචචිතයේ) 181.114 

දද්යාදුකපැට.   (ජයවරධන, කපැතලන) 891.483

දද්යානය : පද්යාරත්මිතද්යාවක වනනට නම... (සුදසසස හිත්මි,
කුකුලේපතන) 294.34446

දපැකම : දද්යාරශනික හද්යා මතනකෝවිදදද්යාතමක ත්ලිපි 
සසිංගහය 105

දපැඩිගමුව, චනදිමද්යා.   සමද්යාජ විදදද්යාවට ප්රතවේශයක
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දපැන නපැතුවට මම එතතකද්යාට.   (ජයතනතති, 
තසකෝමරතන) 891.481

දපැනතගන පිදිය යුතු කට්ඨික චීවරය.   (සුදසසස හිත්මි,
කුකුලේපතන) 294.34

දපැනම සද්යාගරයක : වද්යාසනද්යාතවේ කරළ.   (ප්රනද්යානදු,
ඩබත්ලිවේ. තසකෝමසරි) 001.076

දපැතන තවම මට ඔතබ සුවඳ තපද්යාද.   (ජයසසිංහ, 
කලදද්යාණ කීරති ශ කුවිනටසස) 891.481

දපැතන තවම මට ඔතබ තසද්යාඳුර තපම.   (ජයසසිංහ,
කලදද්යාණ කීරති ශ කුවිනටසස) 891.481

දපැලේකඩ, සනධදද්යා සඳමද්යාත්ලි.   සඳහරණය 891.483

දපැතවන සතට සමද්යාධි සුවය.   (වමන මූරති හිත්මි, 
උයනතගද්යාඩ) 294.34

දපැසිං මතකයි.   (මනතුසිංග, දත්මිත) 891.483

දිගනතවල, තිලකරතන.   තමකෝසසතර කලද්යාව 745 

දිගනතවල, තිලකරතන.   හුන කූතරන පද්යාට 
කරමු : තපර පද්යාසලේ දරවන සඳහද්යා 372.52

දිගද්යාලසිංකද්යාරය : අතප කද්යාලතයේ නද්යාඩගම විරවද්යා 
ගපැන සසිංකෂිපත විවරණයක.   (තපරකනද, 
තප්රේමතිලක) 891.482092

දිදතදණය, නිශසශසිංක.  පුරද්යාතන නද්යාඩගතම 
අදදතන සසවරූපය 793.3195493

දිදුලේමලේ.   (රතනද්යායක, අතනකෝමද්යා) 891.483

දිතනෂස කුමද්යාර, කසුන.   ගබසද්යා වූ අහස යට 821

දියණය.   (විදද්යානගමතග්, තලතද්යා) 891.483

දියමනති දඩබිම.   (තෂලේඩන, සන්ඩ්නි) 813

දියමනති දඩබිම : 2 තකද්යාටස.   (තෂලේඩන, 
සන්ඩ්නි) 823

දිය වපැඩියද්යාව.   (දමසසිංහ, සුදත) 362.196462

දිරිමත අසරිමත ත්මිනිතසක : කළුතබකෝවිල 
සරිලේ ස.  තපතරරද්යා තසසවද්යා සසිංදීපනිය

891.48092

දිවද්යාකරනි, චිත්රද්යා බපැනරජි.  තසතනහතසස හිත්මිකද්යාරී 
813.54
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දිවද්යා රැය.   (තදද්යාසසතතයවිසසක, පියතතකෝර) 891.73

දිවි ගමතන අතවපැල : ඔතබ ඉරණම ඔබම 
තසද්යායද්යාගනන – 3.  (ගුණරතන, ල්පී. ඒ.) 133.6

දිවිරද්යාළතග් තපද්යාතරද්යානදුව.  (දිසද්යානද්යායක, 
හිඟුලේවල) ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, අතබ   (පරි.).   බලන්න   මුවර, ත්මික 

දිසද්යානද්යායක, අමබිකද්යා   (පරි.).   බලන්න   
දිවද්යාකරනි, චිත්රද්යා බපැනරජි

දිසද්යානද්යායක, අමද්යාත්ලි  (සසිංසස.).  බලන්න  
කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ

දිසද්යානද්යායක, ආරියවසිංශ.   තුලනද්යාතමක ආරර්ථික 
සසිංවරධනය : ප්රසිංශය, ජරමනිය සහ රසයද්යාව

338.9

දිසද්යානද්යායක, ඉනදිකද්යා.   ඉඳුදුන සතතම 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුමද්යාරි.   සසිංහල අකුර හුරව 
372.634

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.   අත්ලි මනතතර ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.    කළු තගද්යානද්යාතග් කන්ථද්යාව
ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.   ගජ යද්යාළුතවකෝ ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.   නද්යාන තතද්යාතට අශසවයද්යා
ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.   තපද්යාතළද්යාව කඩද්යා වපැටුණු දද්යා
ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.    මතග් මුලේම හුරතලද්යා තගනද්යා
දවස ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.   මුතු මද්යාලයක තසද්යායද්යා
ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.   රක තදවිවර ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.   සරි තදවේ දුව වඩින වගයි
ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, ගයනතී.   තබකෝනිකකද්යාතග් අද්භිරහස
ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යානද්යාත.   පපැණ වළලු 070.44

දිසද්යානද්යායක, ජී.   සහභද්යාගීතව සසිංවරධන 
ප්රතවේශතයේ සමද්යාජ සජීවීකරණය පණගනවන 

සසිංකලේප මූත්ලිකද්යාසිංග හද්යා උපද්යාය මද්යාරග
331.0112

දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී.    කළුවද්යා මද්යාරපන ගියද්යා වතග් 
ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී.   තගදරින පනසලට 294.35

දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී.   බලේලද්යාතග් වපැතන්ඩ් බූරවද්යා 
භද්යාරගතතද්යා වතග් ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී.   සසිංහල තවතහර විහද්යාර
294.3435095493

දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී.   සසිංහල තහකෝඩිය 491.48813

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා.   ගසිංගද්යාව ගද්යාව පද්යාලුයි 2 
891.483

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා.   නිලේ කටතරද්යාලු 3   
891.483

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා.   බිරිඳකතග් ජීවිතය
306.8723

දිසද්යානද්යායක, නිමලේ.   හිනද්යා තවත හිනද්යා 891.487

දිසද්යානද්යායක, නිලනත.   මතනකෝවදද්යාධීනතගන 
ත්මිදීතම මග 158.3

දිසද්යානද්යායක, නිලනත.   සසිංහල තබකෞදධයද්යාට 
එතරහි අනදද්යාගත්මික බලපසෑම : සමයද්යානතර 
ප්රයද්යාණය ගපැන ශද්යාසසනය විමසුමක 303.36

දිසද්යානද්යායක, නිශද්යානි  (පරි.).   බලනන  තටලර, 
තියතඩකෝර

දිසද්යානද්යායක, පිත්ලිප.   කරිඳිවපැල තන්ඩ්වින්ඩ් අමරසසිංහ 
ඝද්යාතනය 364.1524

දිසද්යානද්යායක, මසිංජුල   (පරි.).  බලන්න  තකර, ල්පී. 
බී. 

දිසද්යානද්යායක, මසිංජුල   (පරි.).   බලන්න   සසටයින, 
ආර. එලේ.

දිසද්යානද්යායක, යූ. එන. බී.   අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) 
සසිංයුකත ගණතය, උසසස ගණතය සහ 
ගණතය සඳහද්යා නදද්යාස සහ නිශසචද්යායක

512.9434

දිසද්යානද්යායක, රනබණේඩද්යා.    විදදද්යාව : ඇම. ඩ. 
ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා 
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර 507.76
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දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති.  පරඬපැලේ 891.483

දිසද්යානද්යායක, සුජීව   (පරි.).   බලන්න   
ඇනඩරසන, තකනත

දිසද්යානද්යායක, සුජීව   (පරි.).  බලනන  ඇසසටර, 
තජරලේන්ඩ්

දිසද්යානද්යායක, සුජිව  (පරි.).   බලන්න  කපැනතවේ, 
ඩබත්ලිවේ. එච. 

දිසද්යානද්යායක, සුජීව   (පරි.).   බලන්න   ඩිකසන, 
ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.

දිසද්යානද්යායක, සුජීව  (පරි.).   බලන්න  සුබින, 
වපැලනට්ටින

දිසද්යානද්යායක, සසිංඛනී මධුහසිංස.   සසිංහල-ඉසිංග්රීස 
රචනද්යා : 2, 3, 4 තශසණ සඳහද්යා 372.623 

දිසද්යානද්යායක, හිඟුලේවල.  දිවිරද්යාළතග් තපද්යාතරද්යානදුව
ළ 891.483

දීගහවතුර, ජද්යානකී.   පුසිංචි අහසස යද්යාත්රද්යාව 
ළ 891.483

දීපතිකද්යා, එසස. එච. ස්ක්රිෂද්යාණ.   කුරලසෑවලට 
ආයුරතවේද පිළියම 615.538

දීපතිමත නද්යායකයකු වීමට බද්යාලදකෂ 
නද්යායකතවය.(දහනද්යායක, තසකෝමප්රිය) 369.43

දීපශිකද්යා, එච. ජී. ස්ක්රිශද්යානති.   විසසත්මිත සත – අබිදම
පිවිසුම 294.3824

දුකන උපන සතුට.   (තසතනවිරතන, එච. ඒ.) 
891.483

දුනමද්යාල, මහද්යානද්යාම.   තබද්යාර වතුර 891.483

දුනවිල, තසද්යානද්යාත්ලි චිත්රද්යා    (සසිංසස.).   බලන්න 
ශ ලසිංකද්යාතවේ කුල සසිංයුතිය : ආචද්යාරය 
ත්මිරනතඩකෝ ඔතබතසසකර අද්භිනනදන ශද්යාසසනය
සසිංගහය

දුපපත දරවනතග් ත්මිතුරද්යා.   (සරිවරධන, 
තදනගම) 741.5

දුමබර ජනකතද්යා.   (තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන) 
398.2095493

දුමබර නිලතම.  (ඒකනද්යායක, ගුණරතන) 
891.483

2011 අසිංක 43 දරන ඌන ස්ක්රියද්යාකද්යාරී වදවසද්යායන 
තහකෝ ඌන උපතයකෝජිත වතකම පුනරදය 
කරීම පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව) 346.065026

දුරග තරණය.   (අතබරතන, ටී. බී.) 891.483

දුරතයකෝගය.   (වපැත්ලිසරතග්, කීරති) 891.483

දුරකන්ථනය ඔතබ වදද්යාපද්යාරය දියුණු කරයි.
(අසිංතහටට්ටිගම, විමලේසරි) 651.73

දුර පපැනීම පුහුණුව.  (ගුණවරධන, ලත්ලිත) 
796.432

දුර.   (සරිවරධන, පුෂසපරද්යාණී)  891.483

දුලසිංගද්යා, එම. එච. ඕෂදී.  සුනදර සහිනය
ළ 891.483

දූත්ලි පිනතද්යාර.   (අතබතසසකර, තුෂද්යාරි) 891.482

දූවිත්ලි තසසල.   (කපැට්ටිතපආරචචි, විමලේ) 891.483

තදගමතදද්යාර.   (මලේත්ලිකආරචචි, ලයනලේ) 
891.483

තදතිසස මහ පුරෂ ලකුණන යුතු ඒ උතුම 
බුදුරජද්යාණන වහනතසස.   (අතුතකකෝරළ, 
සුසනත ශ) 294.363

2010 ජනද්යාධිපතිවරණතයේ ප්රචණේඩස්ක්රියද්යා හද්යා 
අවභද්යාවිතයන පිළිබඳ අවසන වද්යාරන්ථද්යාව

364.1324

2011 අසිංක 42 දරන මුදලේ වදද්යාපද්යාර පනත.   
(ශ ලසිංකද්යාව) 343.034026

2011 අසිංක 44 දරන ජද්යාතික තපද්යාත්ලිසස අභදද්යාස 
ආයතනය පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව) 344.052026

2011 අසිංක 45 දරන ශ ලසිංකද්යා නිවද්යාස සසිංවරධන 
මූලද සසිංසසන්ථද්යා බපැසිංකුව (සසිංතශකෝධන) පනත. 
(ශ ලසිංකද්යාව) 346.0823026

2011 අසිංක 46 දරන තගද්යාවිජන සසිංවරධන 
(සසිංතශකෝධන) පනත.  (ශ ලසිංකද්යාව) 

343.076026
2011 අසිංක 47 දරන තනද්යාතද්යාරිසස (සසිංතශකෝධන) 

පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව) 347.016026

2011 අසිංක 48 දරන තලේඛන ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම 
(සසිංතශකෝධන) පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව)

346.04026

2011 අසිංක 49 දරන තවරළ සසිංරකෂණ 
(සසිංතශකෝධන) පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව)

346.0469164026

2011 අසිංක 50 දරන තදහිවල, නපැදිමද්යාතලේ තබකෞදධ
සසිංසසකකෘතික ධදසසන්ථද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
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(සසිංතශකෝධන) පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව)
346.064026

2011 අසිංක 51 දරන ශ ධමමද්යාලසිංකද්යාර සමද්යාජ 
තසසවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත.   
(ශ ලසිංකද්යාව)   346.064026

2011 අසිංක 52 දරන විසරජන පනත.   (ශ 
ලසිංකද්යාව) 343.034026

2012 අසිංක 1 දරන රද්යාමස්ක්රිෂසණ සද්යාරදද්යා දූත 
තමතහවර (ලසිංකද්යා ශද්යාඛද්යාව) (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) පනත.  (ශ ලසිංකද්යාව) 346.064026

2012 අසිංක 2 දරන තසසවක අරන්ථසද්යාධක අරමුදලේ 
(සසිංතශකෝධන) පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව) 

344.01255026

2012 අසිංක 3 දරන ශ ලසිංකද්යා ආතයකෝජන මණේඩල 
(සසිංතශකෝධන) පනත.    (ශ ලසිංකද්යාව)

346.092026

2012 අසිංක 4 දරන බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන
සභද්යාව (සසිංතශකෝධන) පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව)

343.04026

2012 අසිංක 5 දරන සමසසත ලසිංකද්යා මධද විදදද්යාල 
ආදි ශිෂද සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) 
පනත.  (ශ ලසිංකද්යාව) 346.064026

2012 අසිංක 6 දරන මද්යාතර රද්යාහුල විදදද්යාලයීය ආදි 
ශිෂද සසිංගමය (තකද්යාළඹ ශද්යාඛද්යාව) (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව) 346.064026

2012 අසිංක 7 දරන එකතු කල අගය මත බදු 
(සසිංතශකෝධන) පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව) 

343.055026

2012 අසිංක 8 දරන තදශීය ආදද්යායම (සසිංතශකෝධන) 
පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව) 343.036026

2012 අසිංක 9 දරන ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු 
(සසිංතශකෝධන) පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව) 

343.04026
2012 අසිංක 10 දරන වරද්යාය සහ ගුවන තතද්යාටුපල 

සසිංවරධන බදු (සසිංතශකෝධන) පනත.  
(ශ ලසිංකද්යාව) 343.04026

2012 අසිංක 11 දරන ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු 
(සසිංතශකෝධන) පනත.  (ශ ලසිංකද්යාව) 

343.055026

2012 අසිංක 12 දරන මුදලේ පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව) 
343.034026

2012 අසිංක 13 දරන රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා අණ 
සහ මද්යාණේඩත්ලික විදදද්යාලය (සසිංතශකෝධන) 

පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව) 343.0113026

2012 අසිංක 14 දරන ටී. බී. ඒකනද්යායක පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත.   (ශ ලසිංකද්යාව) 

346.064026

2012 දපැයට කරළ ප්රකද්යාශන ; අසිංක 01.   සසන 
දූෂණය පිටු දකමු 362.883

 අසිංක 2.    ළමයද්යා ළ 891.483

අසිංක 3.   (තතනනතකකෝන, සඳරූ 
ට්ටිකරිකුමද්යාරි) මතග දුතවේ ළ 891.483

අසිංක 04.  (තප තරරද්යා, යමුනද්යා)   මුලේ ළමද්යාවිය 
සසිංවරධනය 305.231 

2012 වසර ජය ගපැනීමට තෆසිං ක්ෂුයි.   (තහසරත, 
තිලසිංගණී) 133.3337

2600 ශ සමබුදධතව ජයනතිය තවනතවන 
පිරිනපැතමන තිළිණයක : ආනනද විදදද්යාලය, 
තකද්යාළඹ 10 294.34433

තදනවන අදදර.   (විකමආරචචි, මතනකෝරි 
සත්ලිකද්යා) 891.483

තදබසෑතයකෝ.   (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන) 891.483

තදබිඩි රැවපැට්ටිලේල.  (ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින 
ඩබත්ලිවේ.) 823

තදමටතදණය, රවීනද්ර.   සසිංහල ප්රබනධ  සද්යාහිතද 
නවකතද්යා 891.483

තදමළ අකුර හුරව.   (දරශනී, විජය) 372.634

තදමළ බස ඉතගනීමට සරල මඟෙ – 6 තශසණය.  
(උඳට්ටියද්යාවල, ආරියදද්යාස) 494.8118

තදමළ බස ඉතගනීමට සරල මග – 7 තශසණය : 
තදවන බස–තදමළ.   (උඳට්ටියද්යාවල, 
ආරියදද්යාස ) 494.8118

තදමළ ශිෂදයනතග් ආරකෂකයද්යා.   (සරිවරධන, 
තදනගම) ළ 891.483

තදමළ හත පතතුව නම වූ හත පතතුතවේ රට.    
(සුදදහද්යාත්මි, ඒ.) 398.2095493

තදමුහුන වද්යාහන.  (පිනතු, තජේ. එලේ. සුතනත) 
629.2

තදතලද්යාව සපැනසුමට තහසතුවන තතරවන 
වනදනද්යාව සහ තසත පිරිත 294.34433

තදවේ ගී කපැකුළු.   (ත්ලියනආරචචි, තදවේත්මිණ 
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සද්යාවිනදදද්යා) ළ 891.481

තදවේනද දම තදසුම 294.3

තදවේත්ලිය.   (පතිරණ, නිශද්යා) 891.483

තදවේ විමන.   (ඩසෑනිකන, එරික තෆද්යාන) 823

තදවන බස තදමළ : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
සසිංහල  තතරම සමඟෙ ප්රශසතනකෝතතර 
සසිංගහය – 2010.(ජවද්යාන, ඒ. තජේ. තජේ.) 

494.811076

තදවන බස තදමළ ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල.   (ජවද්යාන, ඒ. 
තජේ. තජේ.) 494.811076

තදවන තවේදිකද්යාව.  (අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා) 891.483

2 තශසණය අකුර සසිංදු : සතුට්ටින උගනිමු.   
(වඩුතනන, බනදුල සරත) 372.6

තදවපැනි ගජබද්යා නිරිඳුනතග් කනතතලේ රද්යාජධද්යානිය.
(සරිතසසන, ල්පී. එලේ.) 954.9301

තදවියනතග් කපැමපැතත.   (රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා)
891.483

තදවියනතග් මලේ.  (තසකෝමකද්යානදනතග්, පදමද්යා) 
894.8113

තදවියන තනද්යාදුටු සනහතර.   (බණේඩද්යාර, සුනිලේ 
එලේ. ආර.) 891.483

තදවුනදර තුඩුතවන තපදුර තුඩුවට.   (විතද්යාන, 
ශද්යානත කුමද්යාර) 915.493

තදවසිංගද්යා, ල්පී. ඩ. චනත්මි.   සමනමල ළ 891.483

තදසස විතදසස කද්යාටුන විතති.   (තහසවද්යාවිසසස, තිසසස) 
741.5

තදහදක තසතනහස.   (කරවිට, නීලේ ජයශද්යානත) 
891.483

තදහි : සුවඳ, රස සහ කටු.   (ත්ලියනතග්, හිමද්යාත්ලි 
එන.) 891.483

තදදුනනක පද්යායලද්යා.   (ධරමකීරති, රනජිත)372.4

තදව කනනලවේ 202.11

තදවතද්යා - තදව පුත්ර සසිංයුතතතයේ : ත්මිණමුතු 
100 ක 294.34

තදව ධරම නිතකතන ප්රකද්යාශන ; අසිංක 24.   

සසවද්යාමන වහනතසසතග් වචනය 262.13

තදවමපැදි හතපතතුතවේ පිරළු කතද්යා.   
(කුමද්යාරසසිංහ, සරචචනද්ර) 398.99148

තදවද්යානනද හිත්මි, රතනපුර.   ඓතිහද්යාසක පද්යාසද්යාණ
පබබත රජමහද්යා විහද්යාරතයේ පුවත 

294.3435095493 

තදශපද්යාලනඥයනතග් හරි අපූර කතද්යා.   
(ජගතචනද්ර, නිහද්යාලේ) 320.95493

තදශපද්යාලනතයේ පවුල හද්යා කුලය.  (අයිවන, 
විකටර) 320.95493

තදශපද්යාලන විදදද්යාතවේ මූත්ලික සදධද්යානත : 
ජද්යාතදනතර ආණේඩුකම වදවසසන්ථද්යා සහ ශ 
ලසිංකද්යා ආණේඩුකම විකද්යාශය.   
(තපද්යානනමතපරම, නිහද්යාලේ) 320.01

තදශප්රිය, ල්පී. එසස. සසිංජීව.   සහිනයක මට ජීවිතත 
891.483

තදශප්රිය, රවන තක.   තමතපැනින එනන! 
891.483

තදශීය ආදද්යායම (සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 10 
දරන තදශීය ආදද්යායම පනත සසිංතශකෝධනය 
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.   
(ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 343.040262

තදවසසත්මිතද්යා.   (හරිසසචනද්ර, බනධුල) 741.5

තදව සභද්යාව, තදව තසසවය, තදව තසසවකයද්යා. 
(තජබතනසන, ඒ. ඩබත්ලිවේ.) 262.8 

තදවද්යානමපියතිසසස රජතුමද්යා.   (මහිනද හිත්මි, 
උණුවතුරබුබුතලේ) 920 

තදවද්යා, ලකී.   සතුවිත්ලි 782.42

තදශගුණ විදදද්යාව : උසසස තපළ භූතගකෝල විදදද්යාව.  
(කුමද්යාරගමතග්, තලනද්යාන්ඩ්) 910.7 

තදශීය හසසතසද්යාර ඖෂධ තයකෝග 1.   (දහනද්යායක, 
ජයතසසන) 615.538

තදද්යාඹගහවතත, ආරියනනද.   බිඳුණු පද්යාලම 
891.483

තදද්යාරට වපැඩුම.   (කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස)
ළ 891.481

තදද්යාලමුලේල, සමනමල.   කඳුලක සනහව
891.483

තදද්යාසසතතද්යාවිසසක, පියතතකෝර.   අපරද්යාධය සහ 
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දඬුවම 891.73 

තදද්යාසසතතයවිසසක, පියතතකෝර.   දිවද්යා රැය 891.73

තදද්යාසසතර අසසිංක.   (ඒකනද්යායක, ගුණරතන)
891.483

තදද්යාළ ඉවුතරන සදද්යාදියට.   (මපැකබ්රයින්ඩ්, 
තරද්යාජර ල) 823

12, 13 තශසණ සඳහද්යා නරතනය – 1.   (ල්පීරිසස, 
ඥද්යානසරි) 792.807

12, 13 තශසණ සඳහද්යා නරතනය : 2 තකද්යාටස.
(ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි) 792.807

තදද්යාසිංතරිකට ලබු තතද්යාවිලය.   (රද්යාජපකෂ, දිත්ලිප 
ධමම) ළ 891.483

තදද්යාසිං සමසිං.   (ගුණතසසකර, අසසිංක) ළ 891.483

තදකෝසිංකද්යාරය හද්යා කපැඩුණු අත්ලි තහද්යාඬය.   (රණසසිංහ, 
තුසත) ළ 891.483

ධනපද්යාල, ඒ. එච.   පරිසර අධදයනය : සසිංකලේප, 
මූලධරම සහ ස්ක්රියද්යාවත්ලි 333.701 

ධනවද්යාදය බරපතළ පද්යාපයක.   (තපතරරද්යා, අජිත 
හපැන්ඩ්ත්ලි) 261.8

ධනද්යාතමක කන්ථනතයන ඔතබ දරවද්යාතග් ළමද්යාවිය 
එළිය කරනන.   (බතලද්යාච, ඩග්ලසස) 649.7

ධනෂසක, ප්රණීත.   ජීවීනතග් ජද්යාන තද්යාකෂණය සහ
පරිණද්යාමය 576.5

ධමමතජකෝති හිත්මි, මපැදවචචිතයේ.   තකද්යානෆියුසයසස 
දරශනය හද්යා ගුරකුලය 181.112

ධමමතජකෝති හිත්මි, මපැදවචචිතයේ.   චීන තබකෞදධ 
ඉතිහද්යාසය හද්යා සමප්රදද්යාය 294.30951

ධමමතජකෝති හිත්මි, මපැදවචචිතයේ.   දද්යාඕ දරශනය හද්යා 
ආගත්මික සමප්රදද්යාය 181.114 

ධමමතිලක හිත්මි, නිටටඹුතවේ   (සසිංසස.).   බලන්න  
පූරවකකෘතද සහිත තතරවන ගුණ භද්යාවනද්යාව

 
ධමමතිලක හිත්මි, පපැලපැනවතතත.   චතුරවිධ 

දරශනවද්යාද සමප්රදද්යාය 181.043

ධමමතිලක හිත්මි, පපැලපැනවතතත.   සසිංහල 
සද්යාහිතද විමසුම 891.48

ධමමදිනන හිත්මි.   සද්යාධු මද්යාරගය තහවත ජීවන 

මද්යාරගය 294.34

ධමමපද්යාල හිත්මි.   ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. අටෂ්ඨකතද්යා. පරමතන්ථ දීපනී

294.38232

ධමමපද්යාල හිත්මි.   ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. තන්ථසරගද්යාන්ථද්යා 294.38232

ධමමපද්යාල හිත්මි.   ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. තනතතිපප්රකරණ. අටෂ්ඨකන්ථද්යාව

294.38232

ධමමපද්යාල හිත්මි.   ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. තපතවතථු. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. පරමතන්ථ 
දීපනී 294.38232

ධමමරකක්ඛිත හිත්මි, වද්යාවේතවේ.   අනභූතිවද්යාදී 
චිනතනය සහ බුදුදහම 181.043

ධමමරතන හිත්මි, ඉඳුරද්යාගද්යාතර.  
ධමමසසසවණකද්යාතලකෝ අයසිං භදනතද්යා 294.34 

ධමමසසසවණකද්යාතලකෝ අයසිං භදනතද්යා.   
(ධමමරතන හිත්මි, ඉඳුරද්යාගද්යාතර) 294.34 

ධමමසද්යාර හිත්මි, දයද්යාගම.   සසිංහල සද්යාහිතද විචද්යාර 
සසිංගහය 1 891.48

ධමමසරි හිත්මි, කනදරපසිංගුතවේ.   බුදුසමතයේ එන 
යකෂතයකෝ 294.34216

ධමමද්යානනද හිත්මි, තක. ශ.   භද්යාවනද්යාව එකම මගයි
294.34435

ධමමද්යානනද හිත්මි, තලලේතලේ   (සමපද්යා.).   බලන්න
සගිරි පදද : ප්රන්ථම භද්යාගය

ධමමද්යානනද හිත්මි, වතතතවපැතවේ.   බපැත්මිණතියද්යා 
මහ සද්යාතයේ 891.481 

ධමමද්යාතලකෝක හිත්මි, කුඹලේතගද්යාඩ   (සසිංසස.).   
බලන්න  ධමමදිනන හිත්මි

ධමත්මිනද හිත්මි, අඟුළුගහ.   සසිංහල කද්යාවදතයේ නව 
ප්රවණතද්යා (1955-1975) 891.481

ධමමද්යාතලකෝක හිත්මි, ජමබුගහපිට්ටිතයේ   (පරි.).   
බලන්න  මඤසජුශභද්යාෂිත චිත්රකරමශද්යාසසත්රය

ධමමද්යාතලකෝක හිත්මි, ජමබුගහපිට්ටිතයේ  (සසිංසස.).  
බලන්න  ගපැමුණුපුර ධරමතදශනද්යා : සූත්ර 
පිටකය දීඝනිකද්යාය-සලකඛනධවග්ග

ධමමද්යාතලකෝක හිත්මි, ජමබුගහපිට්ටිතයේ.   ශ ලද්යාසිංතකය
ප්රතිමද්යාකරණ සමප්රදද්යායය : චිත්රකරම ශද්යාසසත්රය 
හද්යා ශද්යාරිපුත්රය ඇසුරින ප්රතිමද්යාකරණ 



310

තද්යාකෂණය පිළිබඳව තකතරන විමසුමක
730.95493

ධමත්මික හිත්මි, ඇඹිත්ලිපිට්ටි තයේ.   සූත්ර පිටකතයන 
තහළිවන පුදගල සසිංවරධනය 294.3823 

ධමත්මික හිත්මි, එසස.   බුදුනවහනතසස සහ 
ශද්යාවකතයකෝ 294.363

ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස.   නිකපැලලේ සතුවිත්ලි
294.34

ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස.   තසද්යාදුර දපැකම : සමමද්යා 
දිටට්ඨි සූත්රය සහ බද්යාල පණේඩිත සරිත 294.34

ධ රමකීරති, එසස. ආර.   (සම කරතකෘ).   බලන්න  
ධරමකීරති, නනදන 

ධරමකීරති, නනදන.   අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව
විදදද්යාව ප්රද්යාතයකෝගික පරීකෂණ 570

ධරමකීරති, රනජිත.   අභය භූත්මිය 891.483

ධරමකීරති, රනජිත.   අහස තපද්යාතළද්යාව ළසිං තවලද්යා
891.483

ධරමකීරති, රනජිත.   තදදුනනක පද්යායලද්යා 372.4

ධරමකීරති, රනජිත.  පද්යාට තදතක පූස  
ළ 891.483

ධරමකීරති, රනජිත.   පුසිංචි කරිලේල  ළ 891.483

ධරමකීරති, රනජිත.   බටට්ටිචචද්යා සහ කූඹියද්යා  
ළ 891.483

ධරමකීරති, රනජිත.   තබද්යාලේ තපද්යාතළද්යාව නිලේ 
අහස 

891.483

ධරමකීරති, රනජිත.   මලේ තරණු  ළ 891.483

ධරමකීරති, රනජිත.   රතු කකළි ළ 891.483
ධරමකීරති, රනජිත.   සතතු යනව තපරහපැතර  

ළ 891.481

ධරමකීරති, රනජිත.   හද්යා පපැසිංචද්යා ළ 891.483

ධරමදද්යාස, තක. එන. ඕ.    (පරි.).   බලන්න   
ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි

ධරම තදශනද්යා : අසිංක 01.   (අරියධමම හිත්මි, 
නද්යාඋයතන) 294.34

ධරමපද්යාලතුමද්යාතග් බුදධගයද්යා නඩුව ; ප්රන්ථම 
කද්යාණේඩය 294.384

ධරමය දපැකීම : පූජද ඤද්යාණතපකෝණක මහතතරන
වහනතසසතග් තබකෞදධ තලේඛන සසිංගහය. 
(ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි) 294.3

ධරමය සහ අද්භිධරමය.   (ගමතග්, එසස. අයි.) 
294.3824

ධරමරතන, තසසනද්යානී.   4-5 තශසණවල දරවන 
උතදසද්යා ශිෂදතව විභද්යාගයට ඉසිංග්රීස : අභදද්යාස 
සහ පිළිතුර 372.6521

ධරමශ, වි රද්යාජේ.   සසිංහල සද්යාහිතද සසිංගහය 
විචද්යාරය – 1 : 10, 11 තශසණ සඳහද්යා 891.48

ධරමශ, විරද්යාජේ.   සසිංහල සද්යාහිතද සසිංගහය 
විචද්යාරය–2 : 10, 11 තශසණ සඳහද්යා 891.48 

ධරම සසවරය.   (සරිසුමන හිත්මි, වතවන) 294.3

ධරම සනනිතවේදනය හද්යා තදශක ශද්යාවක 
කද්යාරයභද්යාරය.  (ගුණසරි හිත්මි, තවේපතඉර) 

294.3

ධරමසරි, කසිංචුකද්යා   (සසිංසස.).   බලන්න   
හතතතද්යාටුතවේගම සමග වීදි බපැසම

ධරමතසසන, තක. ල්පී. ඩබ.  ණකද්යාර නකද්යාර තභේදය
491.48

ධවල චිතත.   (ජයසුනදර, ලද්යාලේ) 891.483

ධවල නිමනය.  (ජයවරධන, කපැතලන)   
891.483

ධද්යාතු වසිංශය : ලලද්යාට ධද්යාතුවසිංශය.    කකුසඳ හිත්මි 
891.48 

නගර සහ ගද්යාම නිරමද්යාණ (සසිංතශකෝධන) : නගර 
සහ ගද්යාම නිරමද්යාණ ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය 
කරීම  සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.   (ශ 
ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0450262

නටුතවන ගිත්ලිහුණු මලේ.   (රසද්යාසිංජල, බුදධිකද්යා) 
891.483

නතතල හද්යා සරිලක කතු සසසන : කතුන විචද්යාර 
ත්ලිපි සසිංගහ 3.   (එතන්ඩ්රමුලේල, සරිලේ)242.335

නනද තිසසස, මද්යාතබද්යාදතලේ.   හිර පද්යායන තුර 
891.483
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නනදදද්යාස, එච. ජී.   කක්ෂුද්රජීව විදදද්යාව 579

නනදවිමලතිසසස හිත්මි, තිසසසමහද්යාරද්යාමතයේ   
(සමපද්යා.).   බලන්න  පද්යාළි වදද්යාකරණ මද්යාලද්යාව 
(බද්යාලද්යාවතද්යාර විවරණය-සඤසඤද්යා-සනධි) 

නනදසද්යාර හිත්මි, ඉඹුලේතප.   රූකඩ තබද්යාදුනතවකෝ 
සහ තදසසපද්යාලන නද්යායකතයකෝ 891.481

නනදසද්යාර හිත්මි, ත්මිනවන ගපැතට.   සසිංකෂිපත 
සසිංහල නවකතද්යා ඉතිහද්යාසය හද්යා මළගිය 
ඇතතතකෝ විචද්යාරය 891.483

නනදසරි, සනත.   අමරණීය භද්යාරතීය 
සසිංගීතතවේදිතයකෝ 780.92

නනදසරි, සනත.   රද්යාගද්යාලසිංකද්යාරය 782

නනද හිත්මි, පයද්යාගල.   පරිනිරවද්යාන මඤසචකය
891.481

නනද හිත්මි, පයද්යාගල.   පිපුණු මල ඔබයි 891.481

නනද හිත්මි, පයද්යාගල.   භද්යාවනද්යා වඩන හපැට්ටි : විවිධ 
භද්යාවනද්යා කම 294.34435

නනදද්යා පියසත්ලි, අයි. ල්පී.   බනදුපහද්යාරය තහවත 
ඔරවල බනදු චරිතද්යාපදද්යානය 920

නනදිත්මිත්ර, ඇරැවේවල.   ගිනි සද්යාය 891.483

නනදිතසසන, ජී. ඩබත්ලිවේ.   (පරි.).   බලන්න  
තකකෝලේමන, තජේමසස ඒ. 

නපුරකමට පද්යාඩමක.   (කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන 
චද්යාත්මිනද) ළ 891.483

නපුර කුමද්යාරයද්යා.   (රණසසිංහ, තුසත) ළ 891.483

9 තශසණය ගණතය : ප්රශසන හද්යා පිළිතුර.   
(කමලසරි, අනර) 510.76

නතමකෝ බුදධද්යාය 1 : සජීවී සදහම කතිකද්යාවත.  
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ) 294.34

නයනජිත කුමද්යාර, නවන.   නව මඟෙක සසිංකන්ථන 
704

නයි ගත්ලින උපන පුත්රතයකෝ.  (රද්යාහුල හිත්මි, 
බටුවනගල) 891.483

නරතන – ගතවේෂී 2011 792.805

නරි උගුලයි එළු නවණයි.   (කරණද්යාතිලක, 
නිරසිංජන චද්යාත්මිනද) ළ 891.483

නරියද්යා : නරි කතද්යා සහ නරි ගපැන කතද්යා.   
(තසසනද්යානද්යායක, තකද්යාලට) 398.2

නරිහද්යාත්මියි ඉබිහද්යාත්මියි.   (වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී) 
ළ 891.483

නව අරහද්යාදී බුදුගුණ භද්යාවනද්යාව.   (තසකෝමවසිංස හිත්මි, 
කහතගද්යාලේතලේ) 294.34435

නවකතද්යා ත්ලියන හපැට්ටි : ජගත තලේඛක 
තලේක්ඛිකද්යාවනතග් අතදපැකීම.   (තහනනද්යායක, 
උතබතසසකර) 808.3

නවකයනට පරිගණක : කඩිනත්මින, දවසකන.
(විතජේරතන, එන. ල්පී.) 004

නවගතතතගම, සයිමන. කෂීර සද්යාගරය කපැලඹිණ
   891.483

නවගතතතගම, සයිමන.   සුදදීලද්යාතග් කතද්යාව
891.483

නවදපැලේල.   (කරණද්යාරතන, ඒ. එම.) 891.483

නව මඟෙක සසිංකන්ථන.   (නයනජිත කුමද්යාර, නවන)
704

නවයුගය ළමද්යා විශසවතකකෝෂය 039.9148

නව සසිංහලය නව අකර.   (තිලකතසසන, අජිත)
 491.48

නවීන සනනිතවේදන තද්යාකෂණ.   (ඈපද්යා, කුසලේ) 
621.3821

නද්යාග තමතහයුම.   (තෆකෝසයිත, තෆ්රෙන්ඩ්රික) 
       823.914

නද්යාගර, අමරිතලද්යාලේ.   මසිංගල සලඹ 891.433

නද්යාගරික ඝන අපද්රවද තමතහයුම සහයකයන 
සඳහද්යා තපද්යාත පිසිංච.   (නිශසශසිංක, නිතරකෝෂද්යා 
සුතබකෝධිනී) 363.7285

නද්යාගද්යාරජුන.   සුහකෘලේතලේඛ : සසිංහල අනවද්යාදය සහ 
විවරණය 891.2

නද්යාගිත හිත්මි, වීදද්යාගම.   අතප කම 089.9148

නද්යාටද තුනක.   (තචතකද්යාවේ, ඇනටන) 891.72
නද්යාටද වපැඩ මුළුව.   (ත්ලියනආරචචි, කුසුමසරි) 

792

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද 
තපළ 792.07

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යාමද්යානද 
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තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 792.076

නද්යාදද්යා.   (හපැගද්යාරන්ඩ්, තහනරි රයිඩර) 823

නද්යාන තතද්යාතට අශසවයද්යා.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)
ළ 891.483

නද්යානද්යායකකද්යාර, කරණද්යාරතන.   කකෘෂිකරමයට 
කද්යාලගුණය 551.6

නද්යානද්යායකකද්යාර, බියසිංකද්යා.   හීනයක වතග්   
891.483

නද්යානද්යායකකද්යාර, තමකෝහද්යාන නනදන   (සසිංසස.).   
බලන්න   ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ධමමපද

නද්යානද්යායකකද්යාරවසම, බනධුල.   සනද්යාතතද්යාටක : 
තග්ය පද රචනද්යා 782.42

නද්යානද්යායකකද්යාර, සනත.   සද්යාරන්ථක ගිහි ජීවිතයක 
සඳහද්යා වන තබකෞදධ ප්රතිපදද්යාව 294.35697

නද්යානද්යායකකද්යාර, තසසන  (සසිංසස.).   බලන්න  
නිදහසස 64 : ශ ලද්යාසිංතකය විදවත ශද්යාසසනය ත්ලිපි
සරණය 

නද්යාරද හිත්මි, කළුගමුතවේ.   දහම දපැනම සමග 
තබකෞදධ සද්යාරධරම 294.3076

නද්යාරද හිත්මි.    සමබුදු සරිත හද්යා බුදු දහම 294.3076

නද්යාරි.   (රිට්ටිගහතපද්යාළ, හසිංසමද්යාලද්යා) 891.483

නද්යාරිතදවය සහ නද්යාරි තජදද්යාතිෂය.   (රණතුසිංග, 
ආර. ඒ. වයි.) 133.5

නද්යාලක හිත්මි, තපද්යාරවගම.   6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග 
අතවපැල සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : ආදරශ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර 491.48076

නද්යාත්ලිනී, ජී. ඒ.   (පරි.).  බලන්නනන  අතචතබ , 
චිනූආ

නද්යාත්ලිනී, ජී. ඒ.  (පරි.).   බලන්න  ගසෑන, තන්ඩ්වින්ඩ්

නද්යාත්ලිනී, ජී. ඒ.   (පරි.).  බලන්න  ලූ මද්යාර, එසස. 
වයි.

නද්යාසසතිකද්යාර පුත්රයද්යා.   (තකන, තහකෝලේ) 823

නපැතගනහිරින පපැත්මිණ කුරිර ජීවියද්යා.   (සසටයින, 
ආර. එලේ.) 813

නපැටුම : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ 
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර.   

(පියතසසකර, දීපති) 792.8076

නපැත අන සරණද්යා - ත්මිස බුදු සරණද්යා.   
(මද්යාරකසස, ඒ.) 294.3

නිකම ගිය ත්මිනිසද්යා.   (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)
891.483

නිකපැලලේ සතුවිත්ලි.   (ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස)
294.34

නිකණ වපැසසස : තග්ය පද සරණය.   (විතජේසසිංහ, 
රතන ශ) 782.42

නිකණ සහිනය.   (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි) 891.483

නිකීතද්යාතග් ළමද්යා කද්යාලය.   (තතද්යාලේසසතතකෝයි, 
ඇතලකතසසයි) 891.73

නිදන පවේව.   (කුලතසසකර, තහ. වි.) 891.483

නිදසුන රවන වපැල.   (චනදතජකෝති හිත්මි, 
නවරඑළිතයේ) 891.481

නිදහසස ලසිංකද්යාතවේ අගමපැතිවර.   (මුණසසිංහ, 
විලේසන) 954.9303

නිදහසස 64 : ශ ලද්යාසිංතකය විදවත ශද්යාසසනය ත්ලිපි 
සරණය 080

නිනනද්යාතද.   (තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි) 891.483

නිමලේසරි, ජයනත.   සවු වපැනි වපැඳීම 891.481

නිමලේ සරිපද්යාල ද සලේවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : නිමලේ සරිපද්යාල ද සලේවද්යා පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)

346.0640262

නිමල අරණලු.  (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි) 891.483

නියත විවරණය : මද්යානව අයිතිවද්යාසකම පිළිබඳ 
විශසව ප්රකද්යාශනතයේ කතනදරය.   (ජයවීර, 
විජයද්යානනද) 323

නිරනද්යාත්මිකද්යා අමතද්යා.   (මතහසනද්ර, සුනනද)
891.481

නිරභීත රතමකෝනද්යා.   (කත්ලියරි, තබවරත්ලි) 823 

නිරමල බුදු දහම 294.3

නිරමද්යාලේ, අතසසල.   මලක සුවඳක සතට ළසිංවී
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891.483

නිරමද්යාසිංශ ආහද්යාර තුළින දරණු තරකෝග වලකවද්යා 
ගනිමු 294.35693 

නිරද්යාත්මිසද්යාවතලකෝකන.   (තපතරරද්යා, සසවරණද්යා 
කද්යානති) 891.483

නිරවත කළුවර.   (මුරකද්යාත්මි, හරක) 895.63

නිරවත.   (ජයරතන, බනදුල) 891.483

නිතරකෝගීව සටීමට නද්යාඩි තයකෝගද්යා.   ඇඩම, ආර. ල්පී.
181.45

නිලේ කටතරද්යාලේ මල.  (ජයතකද්යාඩි, චනද්රද්යා) 
891.483

නිලේ කටතරද්යාලු 3.  (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)  
891.483

නිලේ තඩද්යාලේපින දූපත 823

නිලේතපැත්ලි දිගපැසස මල.   (රිට්ටිගහතපද්යාළ, හසිංසමද්යාලද්යා) 
891.483

නිලේ තනත බලද්යා හිඳියි.   (සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා) 
891.483

නිලේත්මිණ, අතසකෝකද්යා  (පරි.).  බලන්න  තච 
ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ

නිලේත්මිණ කුමද්යාරි.   තතරවිලේතලන ගණතය 510

නිලේත්මිණී, අනරද්යාධද්යා.   සමනල 891.483

නිලේලඹ පට්ටිභද්යාන ; අසිංක 01.   (ගමතග්, උපුලේ 
නිශද්යානත)   මමතවතයේ මුලද්යාව 294.34435

අසිංක 02.   (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත)   
අසරිමත තබද්යාදු මග 294.34435

නිලේවලද්යා ගඟෙ ආශ්රිත ජනශපැති.   (තහසවතග්, 
ධමත්මික) 398.2095493

නිවන අවතබකෝධය පිණස ධරම තදශනද්යා මද්යාලද්යාව ;
අසිංක 30.   (ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස)   තසද්යාදුර 
දපැකම : 294.34

නිවන දපැකීමට තයද්යාදද්යාගත හපැක තපද්යාතහද්යාය දිනය.
(ඤද්යාණරතන හිත්මි, නගතගද්යාලේතලේ) 294.3442

නිවන මගට ප්රතවේශය භද්යාවනද්යාවයි.   (අචද්යාන චද්යා 
හිත්මි) 294.34435

නිවන මග විවර තකතරන සදධරම තදශනද්යා ; 
අසිංක 01.   ( සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම) 

සසරින නිකමම 294.34

නිවනට මග සදන සසථුප.   (සුදසසස හිත්මි, 
කුකුලේපතන) 294.3435 

නිවන දකන නවන දහය 294.34435

නිවන දකන නවන දහය : ගිරිමද්යානනද සූත්රය 
(පළමු තකද්යාටස).   (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත) 

294.34

නිවිති වපැතලේ නගරයක.   (වරෂවිතද්යාන, 
නිලකනද්යා දිසවරී) ළ 891.483

නිවුනන හපනන.  (ඔසසතතර, ග්රිතගකෝරි)
ළ 891.483

නිතවන තර දපැක නිතවත්මි.   (රචිරද්යාණ, නිතමෂද්යා)
891.483

නිතවන මග.   (සද්යාරද්යානනද හිත්මි, කහගල) 294.3

නිශසශසිංකආරචචි, රූපිකද්යා.   සරිමලේ ළ 891.483

නිශසශසිංක, කරණද්යාටක.   කරණද්යාටක සසිංගීත 
ප්රතවේශය 780.95487

නිශසශසිංක, ගයද්යානි නිලේත්මිණ.   වසනතයට පද්යායන 
සඳ 891.483

නිශසශසිංක, චනද්රද්යා   (සම කරතකෘ).   බලන්න  
සමරවීර, ආනනද 

නිශසශසිංක, නිතරකෝෂද්යා සුතබකෝධිනී.   නද්යාගරික ඝන 
අපද්රවද තමතහයුම සහයකයන සඳහද්යා තපද්යාත 
පිසිංච 363.7285

නිශසශසිංක, සසිංජය රසිංගලද්යාලේ.   විවිධ තතරම සහිත
හිනදි වචන මද්යාලද්යාව සසිංහතලන 491.438 

නිශසශසිංක, සසිංජය රසිංගලද්යාලේ.   හිනදී වදද්යාකරණ
491.435

නිශද්යානත, අජිත.   කුල කවියකුතග්  
පද්යාතපද්යාචචද්යාරණය 891.481

නිශද්යානත, අජිත  (පරි.).  බලන්න  සඳ සහ දිය 
බඳුන : පරිවරතන කද්යාවද සසිංගහය

නිශද්යානත, ගද්යාලේලතග් පසන.   බිම තගයි විකමය
891.483

නිශද්යානත පියතුමද්යා, ජනක.   භද්යාගදවත ජුතසස වද්යාසස 
පියතුමද්යා 270.92
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නිශද්යානතතයේ සසිංකලන.   (කහඳගමතග්, අනලද්යා) 
305.231

නිශද්යානත, සුජීව.   පුසිංචි කවුඩු පපැට්ටියද්යා ළ 891.483

නිසසසසිංක, අතසකෝක  (පරි.).   බලන්න  මුරකද්යාත්මි, 
හරක 

නිසඳපැසස කවිය.   (එරනද, කලේප) 891.481

නිසල දුනහිඳ.   (විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර) 891.483

නිස තලස නමදිමු මුනිඳු බපැතිතයන 294.34433

නිහඞ කලේපනද්යා.   (කුමද්යාරපතපරම, තහනරි)
891.483

නිහඬ තමතහවර.   (තපතරරද්යා, තක. පියතසසන)
920

නිහද්යාලේනනද, තක. ල්පී.  (පරි.).   බලන්න   
සුතකද්යාමනසසක, වද්යාසත්ලි

නීතිඥ චද්යාරලේසස ඩයසස නද්යාටක ඉතිහද්යාසය 
1911-1935.   (රතනද්යායක, ඇලේ. ඩ. ඒ.) 

891.48209

නීල පට තසසල.   (රතනද්යායක, ජිනදද්යාස) 891.483

නජූම, ඒ. එම. එම.  (සමපද්යා.).   බලන්න  
මපැතිවරණ කමය

නදුර අඳුර.   (තගද්යාතන්ඩ්විතද්යාන, ජනක) 891.481

නඹට ත්ලියද්යා දනවන වගනම.   (වසනත, මඩවල) 
891.481

නඹ මතග් රද්යාමද්යා.   (අමරතසසකර, අචලද්යා තුෂද්යාරි)
891.483

නවණකකද්යාර වඳුරද්යා.   (කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන 
චද්යාත්මිනද) ළ 891.483

නවනශනි, උතපකෂද්යා.   සරපයද්යාතග් දියණය 
891.483

නූතන පදදය : කකෘතිය හපැදසෑරීමට තපර කයවීම.
(සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත) 891.481

නූතන පදද ප්රතවේශය 891.481

නූතන සමද්යාජ අරබුදය සහ රූපවද්යාහිනී 
සනනිතවේදනය.   (සරිබදදන, ලත්ලිතද්යා) 384.55

නූතන සසිංහල පදද කද්යාවද විචද්යාරය.   (විකමසසිංහ, 

ඊ. ඒ.) 891.481

නූතන සසිංහල තබකෞදධ කතද්යා.   (සුවඳරතන, 
සරිමලේ) 294.337

නූතන සසිංහල සද්යාහිතද විමරශන 01 : සයිමන, 
ජී. බී., විකමසසිංහ සහ පියදද්යාස සරිතසසන.   
(රණසසිංහ, චිනතක) 891.48

තනතතිපප්රකරණ අටෂ්ඨකන්ථද්යාව.   (ත්රිපිටකය. 
සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. 
තනතතිපප්රකරණ. අටෂ්ඨකන්ථද්යාව)   294.38232

තනරූදද්යාතග් ත්ලියුමකද්යාරයද්යා.   (සසකරතමතද්යා, 
අනතතකෝනිතයකෝ) 863

තනලේසන, ඩබ. ඒ.   ශ ලසිංකද්යාතවේ ලනතදස 
බලතකද්යාටු 954.9301 

තනළුම කුමද්යාරී.  (මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන)
ළ 891.483

තනත්ර පූජද්යා.   (ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි) 891.483

තනද්යාකසස, තරද්යාබට.   උඩරට රජදතයන පලද්යාගිය 
තරද්යාබට තනද්යාකසසතග් ලනඩන ජීවිතය

942.055092

තනද්යාතතතරන තපම.   (ජයවරධන, සකුනතලද්යා) 
891.483

තනද්යානිදන රැය.   (බණේඩද්යාර, තිඹිරියද්යාගම) 
891.483

තනද්යානිත්මි තසතනහස.   (පියවතී, ඩබත්ලිවේ. ජී. 
ජී. ඒ.) 891.483

තනද්යාරිතකද්යා සසිං.   (ගුණතිලක, කද්යානති) 891.483

තනද්යාසපැතලන තපකෞරෂය.   (ජයතකද්යාඩි, චනද්රද්යා) 
158.1

තනද්යාතසද්යාවේ, නිතකද්යාලද්යායි.   තතකෝලේයද්යා සහ 
යහළුවනතග් හපනකම 891.73

තනද්යාහඬන අහසක.  (විකමරතන, දිලේහද්යානි)
891.483

තනද්යාහඬන සහින කුමරී.   මධුශසිංකී, උදීශද්යා 
891.483

නසිංගිට තබකෝනිකතකක.    (සරිවරධන, තදනගම)
ළ 891.483
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පතලකෝටසස.   පතලකෝටසස ප්රහසන නද්යාටද පහක 872

පතලකෝටසස ප්රහසන නද්යාටද පහක.  (පතලකෝටසස) 872

පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ.   තමත 
තබකෝසත බවට තගකෞතම බුදුරදුනතගන 
විවරණ ලපැබූ දුටුගපැමුණු මහරජද්යාතණකෝ 923.1

පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, කලුනදද්යාතවේ.   ළබපැඳිතයකෝ
891.481

පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, පුවකපිට්ටිතයේ.   අනතරද්යාභව 
සහ ගනධබබ විචද්යාර විමරශන 133.9013

පඤසඤද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, තුසිංකම    (සසිංසස.).   බලන්න 
අභයප්රසද්යාදිනී : මහද්යාචද්යාරය ඔත්ලිවර 
අතබනද්යායක උපහද්යාර ශද්යාසසනය ගනන්ථය

පඤසඤද්යාවසිංස හිත්මි, මණේඩද්යාවල   (පරි.).   බලන්න  
තකද්යායීතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ 

පඤසඤද්යාසද්යාර හිත්මි, ඔකකමපිට්ටිතයේ.   සසිංහල භද්යාෂද්යා 
විකද්යාසය සහ ශිලද්යාතලේඛන විමරශන

491.4809

පටක තරකෝපණය.  (රද්යාජකරණද්යා, ලත්ලිතපති 
බණේඩද්යාර) 571.538

පට පිරවට.   (තසසනද්යානද්යායක, එසස. ආර. සරි) 
891.483

පටබපැඳිතග්, ගයද්යානි ස්ක්රිෂසකද්යා.   අතප ජද්යාතික 
වීරවරතයකෝ 923.9

පටබපැඳි පද්යාත්ලිය.   (ගුණධීර, තසකෝමපද්යාල) 891.483

පට්ටිභද්යාන : සමබුදධතව ජයනති කලද්යාපය – 3 
294.305

පතටලේ, ජමුනද්යා ප්රසද්යාද.   තබලද්යා වද්යාදන ප්රබනධ 
සහ  විසසතද්යාර විධි 786.93 

පණේඩුකද්යාභය.   (ඩයසස, චද්යාලේසස) 891.482

පණේඩු බණේඩද්යාරනද්යායක තහල ජන පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : පණේඩු බණේඩද්යාරනද්යායක
තහල ජන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

පතතිනිතග්, අරණ.   භුවතනශසවරී : තශකෝණ 
තමකලද්යා 2 891.483

පතමබනදු, රතනසරි.   පසද්යාර කපැටයම 891.483

පතිරතග්, එසස. ල්පී.   ළමයද්යා කුඩද්යා වපැඩිහිට්ටිතයකු 
තනද්යාතවේ 155.4

පතිරතග්, තක.   තුරණුවියට තජදද්යාතිෂය 1 : 
ගහතයකෝ රද්යාශි සහ භද්යාව 133.5

පතිරතග්, නනදදද්යාස.   බුදධ ධරමය ආදරශ හද්යා 
පිළිතුර : 6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල

294.3076

පතිරණ, කුමද්යාරසරි.   පිවිතුර හද ලඟෙ 2 : ගීතයක
වතග් ලසසසනයි 891.483

පතිරණ, තමද්යාෂද්යා සමමද්යානි.   සමනලතග් සහින 
චද්යාරිකද්යාව ළ 891.483

පතිරණ, ධරමපද්යාල.   ඔවුහු කවනධතයකෝ වූහ
891.483

පතිරණ, නිශද්යා.   තදවේත්ලිය 891.483

පතිරණ, රණතිලක.   සරිපද්යා ගමන මග 
ජනිතකළ උතුම පිනබිම 294.3095493

පතිරණ, සමන සසිංජීව.   6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග 
අතවපැල ඉතිහද්යාසය : ආදරශ ප්රශසන හද්යා 
පිළිතුර 954.93076 

පතිරණ, තහසමචනද්ර  (පරි.).  බලන්න  කමද්යාලේ, 
දිකවපැලේතලේ

පතිරතන, එලේ. එසස. එසස.   (පරි.).   බලන්න  
බරත්ලිනතයේ සට්ටි ගපැහපැනියක

පතිරද්යාජ, ල්පී. ඇම. ඩ. බරනද්යාන්ඩ්.  ඔසු උයන – 4 
615.538

පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන.  අතග්ට තිබුණු තකද්යාණේතඩ
ළ 891.483

පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන.   මම දපැන හරි ම තහද්යාඳයි 
ළ 891.483

පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන.   වලසස පපැසිංචද්යා ළ 891.483

පදමකුමද්යාර, සමනමල.   සතසද්යාබන අසිංගනද්යාතවකෝ
891.483

පදමසරි, ජගත.   තවේදිකද්යා නද්යාටදතයේ ආනෂසිංගික 
අසිංග 792

පදමසරි, ප්රශද්යානත ලත්ලිත.   මළගිය ඇතතතකෝ සහ
තනද්යාමළ ඇතතතකෝ : එදිරිවීර 
සරචචනද්රයනතග් මළගිය ඇතතතකෝ 
නවකතද්යාව පිළිබඳ රස විමසුමක 891.483
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පදමද්යාවතී.   (ඩයසස, චද්යාලේසස) 891.482

පදත්මිණී, වසනතද්යා   (පරි.).   බලන්න  තද්යාතගකෝර, 
රබීනද්රනද්යාත

පදත්මිණී, වසනතද්යා   (පරි.).   බලන්න  නද්යාගර, 
අමරිතලද්යාලේ

පදරත විදි.   (අලේවිසස, තප්රේමචනද්ර) 491.488

පදද විචද්යාරය සහ රසද්යාසසවද්යාදය : සසිංහල සද්යාහිතද 
සසිංගහය.   (සනනසසගල, පපැතුම අසසිංක) 

891.481

පනදමකද්යාරතයකෝ.  (ගුණතිලක, නිශසශසිංක) 
891.481

පනසද්යාත්ලිසස වසක මතක සටහන.   (තපතරරද්යා, 
ත්මියුලන) 920

පනසය පනසස ජද්යාතක තපද්යාත ඇසුරින හරවත 
රසවත ජද්යාතක කතද්යා.   (සතරසසිංහ, කවීන 
කද්යාවිනද) 891.483

පනසය වසරක කද්යානතද්යා තකද්යාණේඩද්යා තමකෝසසතර
හද්යා ආභරණ පිළිබඳ වසිංශ කතද්යාව.   (තකයසස, 
ජීන) 646.724

පනහිඳ පද්යාමුල : පදද සරණය 891.481

පනත තකටුමපත ; අසිංක 127, 2011.   (ශ 
ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) තගද්යාවිජන 
සසිංවරධන (සසිංතශකෝධන) : 343.0760262

අසිංක 129, 2011.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)  රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා අණ
සහ මද්යාණේඩත්ලික විදදද්යාලය (සසිංතශකෝධන) : 

343.01130262

136, 2011.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 
නගර සහ ගද්යාම නිරමද්යාණ (සසිංතශකෝධන) : 

346.0450262

138, 2011.  (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 
ද ඉනසසට්ටිට්ටියුට ඔෆස සරට්ටිෆයින්ඩ් පබත්ලික 
එකවුනටනටසස (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 

346.0640262

139, 2011.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)  
ලසිංකද්යා ශද්යානත තජකෝසප තසද්යාතහද්යායුරනතග් 
සසිංගමය (සසිංතශකෝධන) : 346.0640262

141, 2011.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)  
තබකෝධිරද්යාජද්යාරද්යාම අධදද්යාපනික හද්යා සසිංසසකකෘතික 
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262

142, 2011.  (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) බදු
අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව (සසිංතශකෝධන) : 

343.040262

143, 2012.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)  
ශ ලසිංකද්යා මුසසත්ලිම කවුනසලය (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : 346.0640262

144, 2011.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 
ශ ලසිංකද්යා වරලත නපැවේ තපැරැවේකරවනතග් 
ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

145, 2012.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)  
චනදිම වීරකතකද්යාඩි පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : 346.0640262

146, 2012.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)  
ශ ලසිංකද්යා මතනකෝ සමද්යාජ වපැඩ වකෘතතීයතවේදී 
ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 

346.0640262

147, 2012.   අලේ ඉමද්යාන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : 346.0640262

148, 2012.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)   
වපැලනහිනන වද්යාචිසසසර ජද්යාතදනතර 
සසිංසසකකෘතික පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :

346.0640262

149, 2012.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)   
තසයේයිද තෂසහස තකකෝයද්යා තසිංගලේ මවුලද්යානද්යා 
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262

150, 2012.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)  
පිත්ලිප ගුණවරධන ගුණද්යානසසමරණ සසිංගමය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262

151, 2012.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)  
ශ ලසිංකද්යා කකෘෂිකරම ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : 346.0640262

152, 2012.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)  
පණේඩු බණේඩද්යාරනද්යායක තහල ජන පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262

153, 2012.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)  
සමසසත ලසිංකද්යා ශද්යාසනද්යාරකෂක මණේඩලය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262

අසිංක 154, 2012.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   ද තපරනටසස පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262
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අසිංක 155, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   පද්යාරත්ලිතමනතු කද්යාරය 
මණේඩල විශද්යාත්මිකයනතග් සසිංගමය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262 

අසිංක 156, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   බුලතසසිංහල ජනශකති 
මහද්යා සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 

346.0640262

අසිංක 157, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   අනර විදද්යානගමතග් ප්රජද්යා 
සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 

346.0640262 

අසිංක 158, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)  එකතු කළ අගය මත බදු 
(සසිංතශකෝධනය) :  343.0550262

අසිංක 159, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   තදශීය ආදද්යායම 
(සසිංතශකෝධන) : 343.040262

අසිංක 160, 2012.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු 
(සසිංතශකෝධන) : 343.040262 

අසිංක 161, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව.  
පද්යාරත්ලිතමනතුව)  වරද්යාය සහ ගුවන  තතද්යාටුපල 
සසිංවරධන බදු (සසිංතශකෝධන) : 343.040262

අසිංක 162, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු 
(සසිංතශකෝධන) :  343.0550262

අසිංක 163, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   මුදලේ : 343.0320262

අසිංක 164, 2012. (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   ශ ලසිංකද්යා පරිපද්යාලන 
සසිංවරධන හද්යා පරතයේෂණ ආයතනය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 342.0640262 

අසිංක 165, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   ශ ලසිංකද්යා පරිගණක 
සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 

346.0640262

අසිංක 166, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව.  
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   දකෂිණ ලසිංකද්යා තකෘතීයික 
අධදද්යාපන හද්යා නද්යායකතව පුහුණු ල්පීෂ්ඨය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262

අසිංක 167, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)  නිමලේ සරිපද්යාල ද සලේවද්යා 

පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262

අසිංක 168, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   මවුනට කද්යාතමලේ 
අධදද්යාපනික ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :

346.0640262

අසිංක 169, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)  වසනත තසසනද්යානද්යායක 
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262

අසිංක 170, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)  ජයරතන පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :  346.0640262

අසිංක 172, 2012.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)  අද්භිමද්යානී සමද්යාජ සසිංවරධන 
හද්යා අධදද්යාපන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 

346.0640262

අසිංක 173, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   කලේපවකෘකෂ සසිංවරධන 
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262

අසිංක 174, 2012.  (ශ ලසිංකද්යාව.  
පද්යාරත්ලිතමනතුව)   බුදධශද්යාවක ද්භිකක්ෂු 
විශසවවිදදද්යාල (සසිංතශකෝධන) : 344.076840262

පබනධ කත්ලිකද්යා.   (උතතරද්යානනද හිත්මි, ඉඳුරතව)
491.37

පබද්යාවතීට කවක.   (චනද්රසද්යාත්ලි, තඩද්යාත්මිනික) 
891.481

පමද්යා විය පුරසඳ.   (සරතචනද්ර, ශ්රියද්යා) 891.483

පඹයද්යාතග් සද්යාකකය.  (කඹුරපිට්ටිය, කුමද්යාර)
891.481

පයද්යාගල, ජයතසසන.   චණේඩ+ආල-සද්යාත්ලිය
ළ 891.483 

පයිබසස, තජකෝන.   තජකෝන පයිබසසතග් දූත 
තමතහවර 954.9301

පරකනසස, ලුස ෆිච.   කට සහ කපැට 813

පරකනසස, ලුස ෆිච.   ත්මිනී සහ තමද්යානී - 
එසසකතමකෝ නිවුනන 813

පරවත මුදුතන විකමය.  (බලයිටන, ඉනින්ඩ්)     
823

පරඬපැලේ.   (දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති) 891.483
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පරදද්යාරක.   (සමරසසිංහ, විමලදද්යාස) 891.483

පරමතන්ථතජකෝතිකද්යා නම වූ ක්ඛුදදකපද්යාෂ්ඨ 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක
නිකද්යාය. ක්ඛුදදකපද්යාෂ්ඨ. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
පරමතන්ථතජකෝතිකද්යා) 294.38232

පරමතන්ථ දීපනී නම වූ ඉතිවුතතක අටෂ්ඨකන්ථද්යාව.   
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.    
   අටෂ්ඨකතද්යා. පරමතන්ථ දීපනී) 294.38232

පරමතන්ථ දීපනී නම වූ උදද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යාව.  
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.    
   අටෂ්ඨකතද්යා. පරමතන්ථ දීපනී) 294.38232

පරමතන්ථ දීපනී නම වූ තන්ථසරගද්යාන්ථද්යා අටෂ්ඨකන්ථද්යාව.   
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.    
තන්ථසරගද්යාන්ථද්යා) 294.38232

පරමතන්ථ දීපනී නම වූ පඤසචපප්රකරණ 
අටෂ්ඨකතද්යාව. (ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. 
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. පඤසචපප්රකරණ අටෂ්ඨකන්ථද්යා)

294.3824

පරමතන්ථ දීපනී නම වූ තපතවතථු අටෂ්ඨකන්ථද්යාව.   
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. 
තපතවතථු. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. පරමතන්ථ දීපනී)

294.38232

පරමතන්ථ දීපනී නම වූ විමද්යානවතථු අටෂ්ඨකන්ථද්යාව.  
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.    
   අටෂ්ඨකතද්යා. පරමතන්ථ දීපනී) 294.38232

පරවමභන.   (විමලවීර, සුනිලේ) 891.483

පරිනිරවද්යාන මඤසචකය.   (නනද හිත්මි, පයද්යාගල)
891.481

පරිපද්යාලන නීතිතයේ පදනම : විධද්යායකය විසන 
අද්භිමතය අනකූල තීරණ සද්යාධද්යාරණ ද? බලය 
ඉකමවද්යා (Ultra vires) තිතබද?.   (ජයතිලක, 
ල්පී. ඩබත්ලිවේ.) 342

පරිපද්යාලන වද්යාරතද්යාව 2009.   (ජද්යාතික පුසසතකද්යාල 
හද්යා ප්රතලේඛන තසසවද්යා මණේඩලය) 352.74406

පරිසර අධදයනය : සසිංකලේප, මූලධරම සහ 
ස්ක්රියද්යාවත්ලි.   (ධනපද්යාල, ඒ. එච.) 333.701 

පරිසර පදධති විවිධතවය.   (උපුලේ කුමද්යාර, ෂරත්ලි)
577

පරිසරය ආශ්රිත ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම වපැඩතපද්යාත : 
පළමුවන තශසණය.   (තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා)

372.357

පරිසරය ආශ්රිත ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම : 2 තශසණය.   
(මවල ආරචචි, උෂද්යානති) 372.357

පරිසරය ආශ්රිත ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම වපැඩතපද්යාත : 
තුනවන තශසණය.   (ජයතසසකර, රමණී 
කද්යානති) 372.357 

පරිසරය ආශ්රිත ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම වපැඩ තපද්යාත : 
5 තශසණය.   (තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා) 372.357

පරිසරය වපැඩතපද්යාත 3 තශසණය 372.357

පලේත්ලියගුර, තමද්යාහද්යාන.   අරමුණු ඇතතතකෝ තලද්යාව
ජය ගතතතකෝ 158.1

පලේතලතගදර, ශ්රියද්යාලතද්යා.  ගතම කසෑම වටතටකෝර
641.595493

පලේතලේතගදර, සරිලේ   (සම කරතකෘ).   බලන්න  
ඩයිනිසස, ඒ. ල්පී. 

පත්ලිහකකද්යාර, නනදතසසන  (සසිංසස.).   බලන්න  
සුරය මසිංගලදය 2012

පත්ලිහපිට්ටිය, රසිංජිත අමරකීරති.   අරීතසන අහුබුදු 
අමර සපැමරම 920

පවුතරන තමපිට.   (ඊශසවර, නිතරකෝෂද්යා දීපනී) 
891.481

පසසවණක කවි ලකුණු.   (වීරසසිංහ, නනදන) 
891.481

පසන නද්යාග මද්යාණකදය.   (තකද්යාඩිතුවකකු, 
පියසරි) 891.483

පසද්යාර කපැටයම.  (පතමබනදු, රතනසරි) 
891.483

පසුතපැවිලේල.   (තමද්යාතහද්යාටට්ටි, කුඩත්ලිගම දිවද්යාකර)
891.483

පහන තරව.   (ඉනෂිෆද්යා, ෆද්යාතිමද්යා) 891.483

5 ශිෂදතව ඡත්ර පද  (තනි පද භද්යාවිතය).   
(දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර) 372.6

5 ශිෂදතව : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 
2000-2011.  (ජයසසිංහ, එච. එම. අනර)

372.19076

5 ශිෂදතවයට ආදරශ රචනද්යා : 5 තශසණය.   
(විතජේරතන, ජීවනී ගීතිකද්යා) 372.623

5 ශිෂදතවය 2002-2011 : පසුගිය දස වසරක 
ප්රශසනපත්ර පිළිතුර සමග 372.19076



319

5 ශිෂදතවය සඳහද්යා සද්යාමද්යානද දපැනම.   (ත්ලියනතග්,
කමලේ ශ) 001

5 ශිෂදතව විභද්යාගයට විභවදතද්යාමද්යාන හද්යා 
අද්භිතයකෝගදතද්යාවය : ශිෂදතව විභද්යාගතයේ 1 
ප්රශසන පත්රය සඳහද්යා.   (ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත)  

372.19076

5 ශිෂදතව සසන ත්ලිසිංග හද්යා පුරෂ ත්ලිසිංග පද.   
(දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර) 372.6

5 ශිෂදතව සමද්යානද්යාරන්ථ පද.   (දළුතපද්යාත, මහිනද 
කුමද්යාර) 372.6

5 තශසණයට ගණතය.   (අලේගම, ගද්යාත්මිණී 
සඳලද්යාලේ) 372.7 

5 තශසණය ශිෂදතව ගුරවරයද්යා.   (සුරවීර, 
අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි) 372.19076

5 තශසණය ශිෂදතවය සඳහද්යා සසිංහල : අභදද්යාස සහ
පිළිතුර සහිතයි. 4 තශසණය ට ද තයකෝගදයි. 
(මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී) 372.6 

5 තශසණය ශිෂදතව විභද්යාගය සඳහද්යා ඉසිංග්රීස.
(මනකුලසූරිය, රණවීර) 372.6521

පහසුතවන ගණත ගපැටලු විසඳමු : 5 තශසණය 
සසුන සඳහද්යා.  (ගුණතසසකර, තහසමනත) 

372.7

පහසුතවන මුදලේ ඉපයීතම රහසස.   (තපතරරද්යා, 
තක. එසස. එසස.) 158.1

පහළවිතද්යාන, අමරතසසකර.   පුදබිමක අසරිය සහ 
අසූමහසවේ නපැමදුම කද්යාවද සසිංගහය 891.481

පහළවිතද්යාන, අමරතසසකර.   සුරස කද්යාවද සසිංගහය
891.481

පළඟෙපැට්ටිතයකෝ ඇවිත.   (අමරතකකෝන, භද්රද්යා 
ඉනද්රද්යානි) 891.483

පළමුවන තශසණතයේ දරවනතග් පූරව භද්යාෂද්යා 
කුසලතද්යා වරධනය කරිම.   (ද මපැලේ, මද්යාලද්යා 
දමයනති) 372.6

පළමු වපැනි විජයබද්යාහු රජතුමද්යා. (කරණද්යාතිලක, 
හලත්ලිතයේ)         923.1

පළිගපැනීතම තමතහයුම.   (තෆකෝසයිත, තෆ්රෙන්ඩ්රික) 
823.914

පළිඟු.   (තවතතසසිංහ, සබිලේ) ළ 891.483

පද්යාට කරමු අකුර ත්ලියමු.   (අනරසරි, සරත) 
372.52

පද්යාට කතළද්යාත ලසසසනයි.   (සමරවීර, පියලේ උදය)
372.52

පද්යාට තදතක පූස.   (ධරමකීරති, රනජිත)
ළ 891.483

පද්යාට නපැති හීනයක.   (ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා) 891.481

පද්යාට සරසිංගලේ : පපැදි සරණ.   (ජයතකද්යාඩි,
ගරද්යාතගද්යාඩ ජයරතන) 891.481

පද්යාෂ්ඨක, සුතරනද්ර තමකෝහන.   භූත වලවේව 823

පද්යාෂ්ඨශද්යාලය සසිංහල තදමළ ශබදතකකෝෂය
491.48394811

පද්යාතද්යාල පුතතු.   (දයද්යානනද, ඇම. ඩ.) 891.483

පද්යාතද්යාල තලකෝකතයේ සතද කතද්යා : underworld.
(තමනඩිසස, කීරති) 364.15

පද්යානදුරතග්, උදද්යාන.   මූකළද්යාතන අබිරහස සහ 
තගසෂනතග් තවත විකම 891.483

පද්යානමපතතුතවේ අවුරදු සරිත විරිත.   
(ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර) 394.2614

පද්යාපතයන ත්මිදුනි.   (වීරසසිංහ, ඩබ. ඒ.) 891.483

පද්යාමුදු.   (එදිරිසසිංහ, ලත්ලිත තරකෝහිත) 891.483

පද්යාරත්ලිතමනතු කද්යාරය මණේඩල විශද්යාත්මිකයනතග් 
සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : පද්යාරත්ලිතමනතු
කද්යාරය මණේඩල විශද්යාත්මිකයනතග් සසිංගමය 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)

346.0640262 

පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද (හපැනසද්යාන්ඩ්) : නිල 
වද්යාරතද්යාව.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 

328.549302

පද්යාරම දම.   (සරිවරධන, නිශසශසිංක) 891.481

පද්යාරිසරික අරබුද : වගකීම සහ විසඳුම.  
(කණහපැරආරචචි, ජගත)  363.7

පද්යාර ඇලයි පරිසරයයි : පද්යාර ඇල දිතග් පරිසර 
චද්යාරිකද්යාවක.   (තසද්යායිසද්යා, ඊ. යුරද්යාජේ පදත්මින)

333.7

පද්යාත්ලි අටෂ්ඨකන්ථද්යා සද්යාහිතද අධදයන ප්රතවේශය  
891.37
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පද්යාත්ලි කද්යාවද තදකෝෂ විචද්යාරය.   (ඉනදද්යානනද හිත්මි, 
බපැලුමමහර) 891.37

පද්යාත්ලිබස උගනිමු : පළමු තපද්යාත.   (මහිනද හිත්මි, 
උඩවලතවේ) 491.37

පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා වදද්යාකරණ.   (ගමතග්, එසස. අයි.)
491.375

පද්යාත්ලියට අකුරක : තයකෝජිත පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා 
වරණමද්යාලද්යාව.   (ශනද්යාත, ආනනද) 491.37

පද්යාවද්යා දුන විපලවය : තසකෝවියට සසිංගමය යන 
කුමකද? එය තකද්යායිබටද?.   (තටද්යා ටසසක, 
ත්ලිතයද්යාන) 320.5323

පද්යාතවන තබකෝලය.  (අමරසසිංහ, ශද්යානතද්යා) 
ළ 891.483

පද්යාසලේ විදදද්යාගද්යාරතයේ ඇති උපකරණ භද්යාවිතය සහ 
රසද්යායනික ද්රවද.   (තගද්යාඩගම, සරිපද්යාල) 

507.8

පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා තශසෂසෂ්ඨ චරිත කතද්යා ;
(ද සලේවද්යා, බරට්ටි)   මහද්යාචද්යාරය සරිලේ 
තපද්යානනමතපරම 920

(ද සලේවද්යා, බරට්ටි)   තහලදිව මහද්යා ගතකතුවර 
මද්යාරට්ටින විකමසසිංහ මහතද්යා 920

(තපරමද්යාදුර, ලලද්යා)  ඩ. එසස. තසසනද්යානද්යායක
920

 (තප රමද්යාදුර, ලලද්යා)   තහනරි සසටීලේ ඕලේ කට 
තුමද්යා 920

(මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ)  ආචද්යාරය ඊ. 
ඩබත්ලිවේ. අදිකද්යාරම මපැතිතුමද්යා 920 

(මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ)   ආනනද 
සමරතකකෝන මහතද්යා 920

(මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ)
තදවද්යානමපියතිසසස රජතුමද්යා 920 
(මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ)   බලසිංතගද්යාඩ 
ආනනද වමත්රිය හිත්මි 920

(මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ)   වපැත්ලිවිට ශ 
සරණසිංකර සසිංඝරද්යාජ හිත්මි 920

(මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ)  විහද්යාරමහද්යා 
තදවිය 920 

(මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ)    
හිකකඩුතවේ ශ සුමසිංගල හිත්මි 920

 (රතනද්යායක, නයන තිලක)   ඉතිහද්යාසයට හද්යා 
පුරද්යාවිදදද්යාවට පණදුන ඉසවරයද්යා මහද්යාචද්යාරය 
තසනරත පරණවිතද්යාන 920

(රතනද්යායක, නයන තිලක)   මදදුම බණේඩද්යාර 
කුමද්යාරයද්යා 920

(සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.)   ආතර ස. කලද්යාක920

පද්යාසල හද්යා ළමද්යා විනය බිඳවපැටීම.   (සදධද්යාජීව හිත්මි,
ඇතකඳවක) 371.5

පද්යාළි අටෂ්ඨක සද්යාහිතදය 891.37 

පද්යාළි වදද්යාකරණ මද්යාලද්යාව (බද්යාලද්යාවතද්යාර විවරණය-
සඤසඤද්යා-සනධි) 491.375

පද්යාළු නගරතයේ හමු වූ කුමරිය.   (රද්යාජපකෂ, 
ශද්යානත) ළ 891.483

පපැණ වළලු .   (දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යානද්යාත) 070.44

පපැරණ පපැණරස කපැවිත්ලි සසෑදීතම දී භද්යාවිතයට 
ගතහපැක ගුරහරකම.   (තතනනතකකෝන, 
ශිරද්යානි) 641.50212

පපැරණ ශ ලසිංකද්යාතවේ තවතළඳද්යාම හද්යා වද්යාණජ 
කටයුතු.   (චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච.) 

381.095493

පපැත, තපද්යාටර-ඒෆසරන  (සම කරතකෘ).   බලන්න  
තපද්යාටර-ඒෆසරන, තරද්යාන

පපැලේතපද්යාළ, මතහසෂද්යා සුභද්යාෂිණී.   හතර වන 
තශසණය වපැඩ තපද්යාත : සසිංහල, ගණතය, 
පරිසරය ආශ්රිත ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම 372

පපැල මත පපැළ වී.   (විනීතද්යානනද හිත්මි, 
ඌරගමුතවේ) 891.483

පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන.   අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) 
සද්යාමද්යානද තපද්යාදු පරීකෂණය 001.076

පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන.   අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) 
රසද්යායන විදදද්යාව 2011 බහුවරණ විවරණය

540.76

පපැසසතුඩු යද්යානද්යාව.   (සූරියආරචචි, ජද්යානකී) 
ළ 891.483

පපැහපැසර ගණත ත්මිහිර.    (ප්රියනති, ඩබ. 
මලේත්ලිකද්යා) 372.7

පපැහපැර තගන යසෑමට තපර.   (විතජේසූරිය, සරත) 
891.483
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පපැහපැසර සතුවිත්ලි : තක. ජයතිලක නිරමද්යාණ 
සපැරිසර.   (ජයවරධන, කපැතලන) 891.48

පසෑළවිය.   (ත්මිහිරි, සුදීපද්යා) 891.481

පිකචර පිසසසද්යා.   (ත්මිහිඳුකුල, සුනිලේ) 070.4497

පිතග්රද්යා, ජගත එසස.  කඳුර උපත ළ 891.483

පිතග්රද්යා, ජගත  එසස.   සතුන උපන හපැට්ටි  
ළ 891.483

පිචච මලේ මනද්යාල.  (පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා) 
891.483

පිචච මල.   (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන) 891.483

පිටරට නපැති සපැප.   (තසකෝමරතන, මුදත්ලිනද්යායක)
891.483

පිටසකවත්ලින පපැත්මිණ අපරූපියද්යා.   (සසටයින, 
ආර. එලේ.) 813

පිතතල හනදිය.  (ඉලයපආරචචි, එරික)  
891.481

පිතු හදක ඇත සඟිති හිදපැසක.   (කුරපපු, ඩ. බී.) 
891.483

පිනතටකෝ ජයවරධන, කශද්යාත්ලි.   ශ ලසිංකද්යාතවේ 
නීතිතයේ ආධිපතදය පිරිතහයි 323.095493

පිනතු, තජේ. එලේ. සුතනත.   ආවුද සහ උපකරණ
629.20284

පිනතු, තජේ. එලේ. සුතනත.   ඉදිරි ඇකසලය 
629.247

පිනතු, තජේ. එලේ. සුතනත.   තදමුහුන වද්යාහන 
629.2

පිනතු, තජේ. එලේ. සුතනත.   බපැටරිය    
621.31242

පිනනතගද්යාඩ, දත්මිත.   අ. තපද්යා. ස. උ. තපළ ජීව 
විදදද්යාව පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 570.76

පිනනතගද්යාඩ, දිලසිංක ස.   සසිංකද්යානති 891.483

පිනමඳ ගපැහපැණු.   (ද සලේවද්යා, අනල) 891.483

පින පසෑදුණ දද්යා.   (ඩිකනසස, චද්යාලේසස) 823

පිනිකහන, ජයරතන.   වවදද සමද්යාජ විදදද්යාව 
306.461

පිනි වපැටුන ගිනි පුපුර.   (ජයතසසකර, තරද්යාබට) 
320.95493

පිතනන පිරණු තසද්යාඳුර ජීවිතයක.   
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ)  294.34

පිපුණු මල ඔබයි.  (නනද හිත්මි, පයද්යාගල) 891.481

පියතිසසස, දිල සඳරසිංස.   රතතරන හපැනද 
ළ 891.483

පියනනද හිත්මි, ඉඟුරවතතත   (සමපද්යා.).  බලන්න
බුදු දහතම පපැන විසඳුම - 05

පිය මහ රජ තහවත වළගමබද්යා මහ රජතුමද්යා : 
වළගමබද්යා රද්යාජද සමය පිළිබඳ අප්රකට 
තතද්යාරතුර විමරශනයක.   (කරණද්යාරතන, 
අතශකෝක) 923.1

පියරතන, ඒ. ඒ.  (සමපද්යා.).  බලන්න  සසිංහල 
නවකන්ථද්යා ගනන්ථ නද්යාමද්යාවත්ලිය 1876 – 2008

පියරතන, ඒ. ඒ.  (සමපද්යා.).  බලන්න  සසිංහල 
නවකන්ථද්යා ගනන්ථ නද්යාමද්යාවත්ලි 1876-2008 : 
උප ගනන්ථය සහ සූචිය

පියරතන, ධනක තකකෝෂිත   (සම කරතකෘ).   
බලන්න  දිසද්යානද්යායක, සසිංඛනී මධුහසිංස 

පියරතන හිත්මි, වසෑගම  (සසිංසස.).  බලන්න  
විතදදද්යාදය ධරමශද්යාසසනය සසිංගහය  

පියරතන හිත්මි, වසෑගම.   සද්යාමප්රදද්යායික පද්යාත්ලි 
වදද්යාකරණ 891.375

පියවතී, ඩබ. ජී. ජී. ඒ.    කවි තසලේලම  
ළ 891.483

පියවතී, ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ.   තමද්යා තදස බපැලම
294.3 

පියවතී, ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ.   තනද්යානිත්මි තසතනහස
891.483

පියවතී, ඩබ. ජී. ජී. ඒ.    පුසිංචද්යාතග් තලද්යාකු වපැඩ 
ළ 891.483

පියසටහන.   (බදුතග්, ලකමද්යාලේ තක.) 891.481

පියතසසකර, දීපති.   නපැටුම : ඇම. ඩ. ගුණතසසන 
සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ 
ප්රශසතනකෝතතර 792.8076

පියද්යාඹන සපතතුව.  (තතනනතකකෝන, ස්ක්රිෂද්යාන)
ළ 891.483
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පිරිත්මිනතග් ආදරය සහ ගපැහපැනනතග් ආදරය.
(ල්පීසස, ඇලන) 302

පිරවද්යානද්යා තපද්යාත වහනතසස.   (ත්රිපිටකය. සූත්ර 
පිටකය) 294.3823 

පිරවද්යානද්යා තපද්යාත වහනතසස හද්යා එහි ප්රද්යාතයකෝගික 
අගය.   (තලද්යාකුතග්, ක රණද්යාතසසන)294.3823

පිරිත තදශනද්යා හද්යා වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා : සසිංහල තතරම
සහිත 294.34433

පිරිත සජේජද්යායනතයේ විදදද්යාතමක පදනම : පිරිත 
පපැන ආශ්රිත විමසුමක.   (තප්රේමතිලක, වජිර 
ලසනත) 294.3431

පිරිනිවන ගීතය.   (තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති) 
891.483

පිරිත්මි කවුරද වරතද තනද්යාබපැ  තදන .   (රණසසිංහ, 
චිනතක) 891.483

පිරිවපැය හද්යා කළමනද්යාකරණ ගිණුමකරණය : 
1 තකද්යාටස.   (ඌරද්යාතපද්යාල, නනදතසසන) 

657.07

පිරවද්යානද්යා තපද්යාත වහනතසස.   (ත්රිපිටකය. සූත්ර 
පිටකය) 294.3823

පිත්ලිප ගුණවරධන ගුණද්යානසසමරණ සසිංගමය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : පිත්ලිප ගුණවරධන 
ගුණද්යානසසමරණ සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

පිවිතුර හද ලඟෙ 2 : ගීතයක වතග් ලසසසනයි.
(පතිරණ, කුමද්යාරසරි) 891.483

පිළිමතලවේතවේ, ආනනද එසස.    සසිංහතලේ 
තනද්යාතහද්යාත උඩරට රද්යාජධද්යානිතයේ අවසන 
සමය සහ ප්රන්ථම නිදහසස සටතන නද්යායකවරන

954.93

ල්පී. ඩබත්ලිවේ. ජයතිලක නීති තපද්යාත පිසිංච ; අසිංක 01.
(ජයතිලක, ල්පී. ඩබත්ලිවේ.)   පරිපද්යාලන නීතිතයේ 
පදනම : 342

ල්පීනසස තවද තපද්යාත 615.538

ල්පී. බී. තසසනද්යානද්යායක   (පරි.).   බලන්න   බතරකෝසස,
එන්ඩ්ගද්යාර රයිසස

ල්පීරිසස, අයසසමනත.   ආදරය I, II, III, IV.... 
891.483

ල්පීරිසස, එම. ල්පී. එම. මහිනද.   තපර පද්යාසලේ ගුර 
උපතදශ සසිංගහය 372.21

ල්පීරිසස, තක. එන. ඩ.    4 තශසණය රචනද්යා හුරව 
තදවපැනි බස 372.623

ල්පීරිසස, තජේ. ඒ. ඉෂසිංක මධුරිකද්යා.   භද්යාවද්යාරන්ථය
891.483

ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි.    12, 13 තශසණ සඳහද්යා 
නරතනය – 1 792.807

ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි.   12, 13 තශසණ සඳහද්යා 
නරතනය : 2 තකද්යාටස 792.807

ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි.   තබරය : ශ ලසිංකද්යාතවේ සහ 
තලකෝකතයේ තබර පිළිබඳව විමසුමක 786.9

ල්පීරිසස, නිතරකෝෂනි.   මපැසසසද්යා ළ 891.483

ල්පීරිසස, නිතරකෝෂනී.   තහද්යාඳ ම තහද්යාඳ බලූ  
ළ 891.483

ල්පීරිසස, බී. ඒ. එච. ල්පී. සුත්මිත.   ශ ලසිංකද්යාතවේ 
විතදශීය  තවළදද්යාම 382.6

ල්පීරිසස, මරත්ලින   (පරි.).   බලන්න  පතලකෝටසස

ල්පීරිසස, රද්යාජ ශ.   බද්යාල තබද්යාළඳි 891.483

ල්පීරිසස, ශද්යානත.   තහළ ජන ගී 398.2

ල්පීත්ලි තදකක.   (බණේඩද්යාර, පබසර) 891.483

ල්පීසස, ඇලන.   ගපැහපැනන ට වඩද්යා පිරිත්මින තවනසස
305.3

ල්පීසස, ඇලන.   පිරිත්මිනතග් ආදරය සහ 
ගපැහපැනනතග් ආදරය 302

ල්පීසස, බද්යාබරද්යා   (සම කරතකෘ).   බලන්න  ල්පීසස, 
ඇලන 

ල්පීසස, බද්යාරබරද්යා    (සම කරතකෘ).   බලන්න  ල්පීසස, 
ඇලන 

පුතද්යාතගන පියද්යාට පද්යාඩමක.   (ත්මිලේලගහතපැනන, 
ආරියදද්යාස) ළ 891.483

පුදබිමක අසරිය සහ අසූමහසවේ නපැමදුම කද්යාවද 
සසිංගහය.  (පහළවිතද්යාන, අමරතසසකර)  

891.481

පුදුම අමුතතතක තගදර ඇවිලේලද්යා.   (යද්යාපද්යා, 
දුතනතමද්යා සනසළුනි) ළ 891.483
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පුදුම කපැමරද්යාව.   (ගමතග්, නිරසිංජලද්යා) ළ 891.483

පුදුම යනතතර.   (ජයසූරිය, චතුරිකද්යා) ළ 891.483

පුන තපකෝදද්යා දහම සසල.   (උපද්යාත්ලි හිත්මි, පිටවල) 
294.34

පුනරජීව, ධරමජිත   (පරි.).   බලන්න  තබ්රසසට, 
බරතටකෝලේට 

පුනරද්යාතලකෝකය.   (රතනද්යායක, අසිංජල දිලේරකෂි)  
891.483

පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා පද්යාලනය : 
අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ විභද්යාගය ආදරශ 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය.   (ඒකනද්යායක, ට්ටිකරි 
බණේඩද්යාර) 307.6 

පුරද්යාණ වපැවේ ගමමද්යාන.  (කද්යාරියවසම, රවිනද්ර) 
954.93

පුරද්යාතන නද්යාඩගතම අදදතන සසවරූපය.    
(දිදතදණය, නිශසශසිංක) 793.3195493

පුවතපත සනනිතවේදනය.  (සුරවීර, නයනද්යා) 
070.4 

පුෂසපකුමද්යාර, රවිනද්ර.   කට්ටියද්යාතවේ පුරද්යාවත 954.93

පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා.   පිචච මලේ මනද්යාල 
891.483

පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා.   බට්ටිති කරිලේල 891.483

පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා.   මුතු පද්යාවඩ 891.483

පුසසතකද්යාලතයන මතු වූ අදිස අවතද්යාරය.   
(සසටයින, ආර. එලේ.) 813

පුළුන තරද්යාදක තසස : රහතන වහනතසස පනසස
නමක තග් ජීවිත කතද්යා සහ උදද්යාන ගී.   
(සරිවරධන, තදනගම) 294.3657

පුසිංචද්යාතග් තලද්යාකු වපැඩ.   (පියවතී, ඩබ. ජී. ජී. ඒ.) 
ළ 891.483

පුසිංචි අනදතර.   (ත්ලියනආරචචි, කුසුමසරි)  
891.482

පුසිංචි අපිත බුදුන වඳිනනයි  294.34433

පුසිංචි අතප පරිසරය : තපර පද්යාසපැලේ දරවනතග් 
වපැඩතපද්යාත.   (අතපතතු, ඒ. එම. විමලද්යා) 

372.357

පුසිංචි අහසස යද්යාත්රද්යාව.   (දීගහවතුර, ජද්යානකී) 
ළ 891.483

පුසිංචි එල.   (බණේඩද්යාර, නිකණ) ළ 891.483

පුසිංචි කවුඩු පපැට්ටියද්යා.   (නිශද්යානත, සුජීව) 
ළ 891.483

පුසිංචි කදුර කුමද්යාරි.   (ජයතසසකර, තහසඳි )  
ළ 891.483

පුසිංචි කරිලේල.   (ධරමකීරති, රනජිත) ළ 891.483

පුසිංචි කුමද්යාරි.   (තගද්යාඩතග්, ප්රියසිංවදද්යා) ළ 891.482 

පුසිංචි ගණන හදලද්යා බලමු : 2 තශසණය සඳහද්යා 
අතිතරක වපැඩ තපද්යාතක.   (ජයතකද්යාඩි, 
තසකෝමද්යා) 372.7

පුසිංචි තන්ඩ්ස මල : ප්රසිංශ ළමද්යා කන්ථද්යා ළ 843

පුසිංචි මලේ සූට්ටිකකී.   (වීරරතන, දිලේහද්යානි) 
ළ 891.483

පුසිංචි මද්යායද්යාකරතග් වීර ස්ක්රියද්යා.   (තතනවර, 
කවිසිංගද්යා) ළ 891.483

පුසිංචි මසිං කවුද? : 4-5 තශසණ සහ විතශසෂතයන 
5 ශිෂදතවය සඳහද්යා අතිතරක වපැඩ තපද්යාතක. 
(ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා) 372.19076

පුසිංචි රතු.   (තතනවර, කවිසිංගද්යා) ළ 891.483

පුසිංචි තරකෝසමල.   (මද්යාවනද්යානතහසවද්යා, තතද්යාෂිනි)  
ළ 891.483

පුසිංචි වීරතයකෝ ; අසිංක 15.   (බලයිටන, ඉනින්ඩ්) 
අතුරදන වූ ත්මිනිසද්යා තග් අබිරහසස 823

අසිංක 17.   (බලයිටන, ඉනින්ඩ්) 
 අපූර තපද්යාදිතයේ අබිරහස 823

අසිංක 18.    (බලයිටන, ඉනින්ඩ්)   සුසුදු මද්යාවතත
අබිරහස 823

පුසිංචි සසපිරිට.  (තතනවර, කවිසිංගද්යා)  ළ 891.483

පුසිංචි සුදද්යා සුදු කපැට්ටියද්යා.   (මපැදවතත, ජයලතද්යා) 
ළ 891.483

පුසිංචි හිතක අසරිය.   (තහටට්ටිආරචචි, සමරවීර)
ළ 891.483

පුසිංචිතහසවද්යා, ඇසස. ජී.  (අනවද්යා.).   බලන්න  රද්යාසසස :
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පිළිමය සහ අයියද්යාතග් හපනකම : චීන 
ජනකතද්යා තදකක 

පුසිංචිතහසවද්යා, ගද්යාත්මිණී එසස. ජී.   අතීත උරමයක 
තසද්යාඳුර මතක සටහන 954.93

පූජද්යා චද්යාරිත්ර විධි හද්යා බුදු සමය : සූත්ර හද්යා විනය 
පිටක ආශතයනි.   (සලරතන හිත්මි, 
අඹනතපද්යාළ) 294.35

පූරවකකෘතද සහිත තතරවන ගුණ භද්යාවනද්යාව
294.34435

පූරව ගණත සසිංකලේප සසිංවරධනයට අතවපැළක : 
පළමුවන තශසණය.   (තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා) 372.7

පූරව භද්යාෂද්යා කුසලතද්යා වරධනයට අතවපැලක : 
1 වන තශසණය   372.21

තපමබර ත්මිතුරද්යා.   (ද තමකෝපසද්යාසිං, ගී) 843

තපරදිග සසිංගීතය : ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර.   (රතනද්යායක, තසකෝනියද්යා දීපති)

780.76 

තපර පද්යාසලේ ගුර උපතදශ සසිංගහය.   ( ල්පීරිසස, එම.
ල්පී. එම. මහිනද) 372.21

තපර ත්ලිවීතම හුරව.   (කුරපපු, ඩ. ඩබත්ලිවේ. එම.)
372.634

තපරතළන අග්ගලද්යා සහ තවත ජපන කතනදර
398.20952

තපරිනපනද්යායගම, ටී.   (සමපද්යා.).   බලන්න   
රන්ථවද්යාහන සසිංඥද්යා : මද්යාරග සලකුණු හද්යා 
ආතලකෝක සසිංඥද්යා

තපරමද්යාදුර, ලලද්යා   (සසිංසස.).  බලන්න  ඩ. එසස. 
තසසනද්යානද්යායක

තප රමද්යාදුර, ලලද්යා.   තහනරි සසටීලේ ඕලේ කට තුමද්යා
920

තපතරරද්යා, අජිත හපැන්ඩ්ත්ලි.   ධනවද්යාදය බරපතළ 
පද්යාපයක 261.8

තපතරරද්යා, ආර. තජකෝන.   හරිශසචනද්ර නද්යාටකය
891.482

තපතරරද්යා, ආරියපද්යාල.   තන්ථරවද්යාදි තබකෞදධ 
දද්යාරශනික – සද්යාසිංසසකකෘතික සමකෂද්යා 294.3

තපතරරද්යා, ඕ. එසස.   විතශසෂ සද්යාතපකෂතද්යාවද්යාදය 
ප්රතදකෂ මූලධරම පිළිබඳ ව විමසුමක

530.11

තපතරරද්යා, ඕ. ඒ.   (සමපද්යා.).  බලන්න  
තලකෝකද්යායත තජදකෝතිරවිදදද්යාව තහවත අනද්යාගත
වද්යාකද කීතම ශද්යාසසත්රය

තපතරරද්යා, කමලේ රනජන   (සම කරතකෘ)  බලන්න
තලද්යාකුතග්, ක රණද්යාතසසන

තපතරරද්යා, කරණද්යා.   අඳුරට එළියක 891.483

තපතරරද්යා, කරණද්යා.   එළිමහන කළුවර 891.483

තපතරරද්යා, කීරති ශ.   සනමද්යාකරණය - 1 : 
සනමද්යාකරණතයේ නදද්යායද්යාතමක තතද්යාරතුර

777.01

තපතරරද්යා, කුසලේ  (සසිංසස.).   බලන්න  මපැයි 24 – 
තපර හද්යා පසු 

තපතරරද්යා, තක. එසස. එසස.  පහසුතවන මුදලේ 
ඉපයීතම රහසස 158.1

තපතරරද්යා, තක. පියතසසන.   නිහඬ තමතහවර 920

තපතරරද්යා, ගුණදද්යාස ජයලත.   සුදු තනළුම පිල්පීලද්යා 
පද්යාර දිතග් 782.42083

තපතරරද්යා, තගසසස.   කට්ටියද්යාතග් හපනකම
ළ 891.483 

තපතරරද්යා, චනිති තදහනසද්යා.   අපූර යද්යාළුතවකෝ 
ළ 891.483

තපතරරද්යා, චිත්රද්යා අයි.   චද්යාර ලතද්යා 891.483

තපතරරද්යා, චිත්රද්යා අයි.  (පරි.).   බලන්න   තටරන, 
තරකෝමද්යා 

තපතරරද්යා, තජනීටද්යා.  බිතතර තසලේලම ළ 891.483

තපතරරද්යා, තජනීටද්යා.   සතනන බලනන
ළ 891.483

තපතරරද්යා, තජේ. එෆස. රනජිත.   ප්රභද්යාකරනතග් 
ඊලද්යාම සහිනය සුන විසුන කළ රණ විරතවකෝ

954.93032

තපතරරද්යා, ටී. විනසන.   චිත්ර : සද්යාමද්යානද තපළ 
ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර

741.076

තපතරරද්යා, තටනිසන   (පරි.).   බලන්න  රට 
රටවල ජනප්රිය සුරසිංගනද්යා කතද්යා
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තපතරරද්යා, ඩ. බී.   (සමපද්යා.).   බලන්න   
සසිංහතලන තදමළ

තපතරරද්යා, නිමලද්යා ඩයසස තදසසිංහ.   ගතම පපැසිංතචකෝ
491.48 

තපතරරද්යා, නිසසසසිංක  (පරි.).  බලන්න  තකකෝඩිනර,
තජේමසස 

තපතරරද්යා, නිසසසසිංක  (පරි.).  බලන්න  තනලේසන,
ඩබ. ඒ. 

තපතරරද්යා පියතුමද්යා, තබනසරි.   තසතනහතසස 
ගීතය 782.294

තපතරරද්යා පියතුමද්යා, සසලේ තජකෝයි  (සසිංසස.).   
බලන්න තගද්යානසද්යාලේතවේසස පියතුමද්යා, 
ජද්යාතකද්යාතම

තපතරරද්යා, ල්පී. ආර.   සුනදර වූ නිවන මඟෙට... 
294.3

තපතරරද්යා, ල්පී. රූපසසිංහ   (සසිංසස.).   බලන්න  
අ. තපද්යා. ස. (උ. තප. පද්යාත්ලි) විෂය සඳහද්යා 
නිරතදශිත පද්යාෂ්ඨ සරණය

තපතරරද්යා, බී. නනදතසසන.   භද්යාවනද්යා මග
294.34435

තපතරරද්යා, මද්යාලද්යා වජිරද්යා.   තමධද්යාවී 891.483

තපතරරද්යා, ත්මියුලන.   පනසද්යාත්ලිසස වසක මතක 
සටහන 920

තපතරරද්යා, තමද්යාරීන.   තසද්යාලේදර කසෑලේල 741.5

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි.   නිනනද්යාතද 891.483

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි.   සරිනිමතී 891.483

තප තරරද්යා, යමුනද්යා.   මුලේ ළමද්යාවිය සසිංවරධනය
305.231

තපතරරද්යා, රතනශීලද්යා.   ටවරතහකෝලේ සයවසස 
පුරද්යාණය : සයවසක ටවරතහකෝලේ ඉතිහද්යාසය 
සහ විකද්යාශනය (1911-2011) 792.095493

තපතරරද්යා, රතනශීලද්යා.   ටවර තහකෝලේ සුපිරි තර 
700.92

තපතරරද්යා, රසිංජිත  (සසිංසස.).   බලන්න  තලසසත්ලි 
ගුණවරධන

තපතරරද්යා, ලත්ලිත.   මලේ වගද්යාව හද්යා උදදද්යාන 

අලසිංකරණය 635.9

තපතරරද්යා, තලද්යායින්ඩ්  (අනවද්යා.).   බලන්න   කද්යානගී,
තන්ඩ්ලේ

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා.   පරිසරය ආශ්රිත ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම 
වපැඩතපද්යාත : පළමුවන තශසණය 372.357

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා.   පරිසරය ආශ්රිත ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම 
වපැඩ තපද්යාත : 5 තශසණය 372.357

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා.    පූරව ගණත සසිංකලේප 
සසිංවරධනයට අතවපැළක : පළමුවන තශසණය

372.7

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා.   මවේබස හුරව පළමුවන 
තශසණය 372.6

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා.   (සසිංසස.).  බලන්න  ගණත වපැඩ
තපද්යාත : 1 තශසණය

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා  (සසිංසස.).   බලන්න  පූරව භද්යාෂද්යා 
කුසලතද්යා වරධනයට අතවපැලක : 1 වන 
තශසණය

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා.   හපනද්යා : තපර පද්යාසලේ වපැඩ 
තපද්යාත 372.21 

තපතරරද්යා, වරනන   (පරි.).   බලන්න   තචසස, 
තජේමසස හපැන්ඩ්ත්ලි

තපතරරද්යා, වරණ.  රසන රස : තහළ තබද්යාජුන II
641.50212

තපතරරද්යා, වී. එන. කුමුදු.   තපද්යාතක මග 070.5

තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති.   නිරද්යාත්මිසද්යාවතලකෝකන
891.483

තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති.   පිරිනිවන ගීතය
891.483

තපතරරද්යා, සරිලේ ස.  (අනවද්යා.).  බලන්න තහනරි, 
ඕ.

තපතරරද්යා තසද්යායුරිය, නිමද්යාලේ.   ආදරය පිටුපද්යා යන 
ත්මිනිසුන : දුක, තවේදනද්යාව, මරණය 
තකද්යාහිනද – කතුන දපැකම 230

තපතරරද්යා, තසකෝමද්යා ටී.   (අනවද්යා.).   බලන්න  
ඩිකනසස, චද්යාලේසස 

තපතරරද්යා, තසකෝමද්යා ටී.   (අනවද්යා.).   බලන්න  
තඩතෆකෝ, ඩපැනිතයලේ 

තපතරරද්යා, තසකෝමද්යා ටී.   (අනවද්යා.).   බලන්න  
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තබ්රද්යානතට, චද්යාලට

තපතරරද්යා, තසකෝමද්යා ටී.  (අනවද්යා.).   බලන්න  
තසවලේ, ඇනද්යා 

තපතරරද්යා, තසකෝමද්යා ටී.    සසිංහල පදවල සරල 
තතරම 491.4831

තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස.   ම ටද ආදතර කයද්යා 
තිතබ 891.483

තපදද්යාලේ, ල තසත  (සම කරතකෘ).   බලන්න  
ගුණතුසිංග, මධූකද්යා රවනති

තපදුරතහසවද්යා, නිලසිංජනී.   තිර තරදි කලද්යාව : 
කරටන 746.94

තපදුරතහසවද්යා, නිලසිංජනී.   සද්යාරි වපැඩ දමමු 746.6

තපමද්යානනද හිත්මි, තපනලතබද්යාඩ.   ප්රද්යාතිහද්යාරය 
භද්යාවනද්යාව හද්යා නිරවද්යාණ සුවය 294.34435

තපරකනද, තප්රේමතිලක.   දිගද්යාලසිංකද්යාරය : අතප 
කද්යාලතයේ නද්යාඩගම විරවද්යා ගපැන සසිංකෂිපත 
විවරණයක 891.482092

තපද්යාටර-ඒෆසරන, තරද්යාන.   තකකෝපය ජය ගනතන 
තමතහමයි 152.47

තපද්යාන්ඩ්ඩිලද්යාතග් තලකෝකය.   (විකමසසිංහ, අසිංජල) 
ළ 891.482

තපද්යාඩි එකද්යාතග් තද්යාතතද්යා.  (මුණසසිංහ ආරචචි, 
සරත) 891.483

තපද්යාඩි බණේඩද්යා, යූ. ආර.   ගම වටද්යා බපැඳුණු රස 
කතද්යා 910.014

තපද්යාඩිමපැණතක, ඩබත්ලිවේ. එම. ල්පී.    කපට්ටියද්යාට 
පද්යාඩමක සහ තවනත කතද්යා ළ 891.483

තපද්යාඩි හද්යාමුදුරතවකෝ.   (අතබරවන, සුමුදු)
  ළ 891.483

තපද්යාතහතලේ සුලේතද්යාන.   (සයරසසටපැන්ඩ්, ඇසසතන) 
958.1046092

තපද්යාතක මග.   (තපතරරද්යා, වී. එන. කුමුදු) 070.5

තපද්යාතත ගමන.   (විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිය) 002

තපද්යානනමතපරම, නිහද්යාලේ.   තදශපද්යාලන 
විදදද්යාතවේ මූත්ලික සදධද්යානත : ජද්යාතදනතර 
ආණේඩුකම වදවසසන්ථද්යා සහ ශ ලසිංකද්යා 
ආණේඩුකම විකද්යාශය 320.01

තපද්යාතරද්යානදම ගළපන හපැට්ටි : විවද්යාහය සඳහද්යා.   
(ද සලේවද්යා, බනදුල ජී.) 133.52

තපද්යාලේ ආශ්රිත නිෂසපද්යාදන 664.80461

තපද්යාලේ පපැළ සටුවීම සහ නඩතතුව 634.618

තපද්යාලේ තපද්යාටතග් මහද්යා ත්මිනිසස සසිංහද්යාරය.   (සුබින, 
වපැලනට්ටින 959.6042092

තපද්යාලේතලබපැදද වපැදි ජනතද්යාව.   (කුරපපු, රසලේ)
305.89148

තපද්යාලේ වගද්යාව සඳහද්යා තපද්යාතහද්යාර භද්යාවිතය සහ ඉඩම
තයකෝගදතද්යාවය 634.61891

තපද්යාලේ වගද්යාතවේ පළිතබකෝධ හද්යා තරකෝග පද්යාලනය
634.61995

තපද්යාතලද්යානනරව : මහද්යාවසිංශය පදනම කරගත 
විමරශනයක.   (අබයරතන, හරිශසචනද්ර)

954.9301

තපද්යාතහද්යාය විතති.   (සවල හිත්මි, තගකෝණතදණතයේ)
294.3438 

තපද්යාතළද්යානනරව : තලකෝක සසිංසසකකෘතික උරම 
චද්යාරිකද්යාව.   (කුලතුසිංග, දිතනෂස) 954.93

තපද්යාතළද්යාව කඩද්යා වපැටුණු දද්යා.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)
ළ 891.483

තපකෞරද්යාණක ලද්යාසිංකීය උරමයන අනරද්යාධපුරය සහ 
ත්මිහිනතලය : දපැයට කරළ 2012 954.93

තපකෞරෂ වරධනයට අතවපැලක.   (රතනද්යායක, 
මතනකෝජේ) 158.1

ප්රකමපන.   (සද්යාගර, චනද්රද්යා) 891.481

ප්රගතිශීල ද්භිකක්ෂුවකතග් කපැපවීම සහ වගකීම.
(විතජේසූරිය, සරත) 294.3657

ප්රචණේඩතවය සහ විවද්යාහක කද්යානතද්යාව.   
(කුමද්යාරතසසන, නිරද්යාෂද්යා සුභද්යාෂිණී) 362.8292

ප්රඥද්යා සද්යාහිතදතයේ තජකෝබ විවරණය සහ තදවේ
ත්මිනිසස සබඳතද්යා.   (තලකෝවේ, නීටද්යා) 223.1

ප්රඥද්යා ප්රද්යාසද්යාද.   (රණසසිංහ, ශෂී ප්රභද්යාත) 891.483

ප්රන්ථම දවිතීය තබකෞදධ ධරම සසිංගද්යායනද්යා.   
(අනරදධ හිත්මි, කද්යාකකද්යාපලේත්ලිතයේ) 294.384 
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ප්රන්ථම තප්රේමතයේ සසවපනය.   (තුරතගනිවේ, ඉවද්යාන) 
891.73

ප්රන්ථම වසනතය.   (මලේලවආරචචි, ලකෂසමන) 
891.483

ප්රනද්යානදු, අත්මිත.   ඇලඩිනතග් පුදුම පහන
ළ 891.483

ප්රනද්යානදු, අත්මිත.  දස මහද්යා තයකෝධතයකෝ ළ 891.483

ප්රනද්යානදු, ආතර  (පරි.).  බලන්න  ගද්යාන්ඩ්නර, අරලේ
සසටපැනත්ලි

ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ.   අ. තපද්යා. ස. උසසස 
තපළ සසිංහල ජයමඟෙ : සසිංහල 1 491.48076

ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ.   (සසිංසස.).   බලන්න  
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය  : ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය

ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ටී. ඒ. තලසසත්ලි.   ලසිංකද්යාතවේ 
වද්යාමද්යාසිංශික වදද්යාපද්යාරය හද්යා කතතකෝත්ලික ප්රජද්යාව

324.549307508827

ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. තසකෝමසරි.   උකතද්යාඛදද්යාත පද 
සමබනධය සමඟෙ නිවපැරදි අකෂර විනදද්යාසය 
වචන 600 ක 491.485

ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. තසකෝමසරි.   දපැනම සද්යාගරයක : 
වද්යාසනද්යාතවේ කරළ 001.076

ප්රනද්යානදු, නලසිංකද්යා තරිනජ   (සසිංසස.).    බලන්න  
තවසක හඬ

ප්රනද්යානදු පියතුමද්යා, ඉනද්රද්යා රතනසරි.   
ශුදධද්යාතමයද්යාතණනි වඩින මපැනව 230

ප්රනද්යානදු පියතුමද්යා, මද්යාරක.   විවිධ කතෂසත්රහි 
අරකගත කතතකෝත්ලික සද්යානතු චරිත      

270.092

ප්රනද්යානදු පියතුමද්යා, රීන්ඩ් තෂලේටන   (සසිංසස.).  
බලන්න විමුකති ගතික කතුන ඇසන : 
ශද්යාවක සඟෙරද්යාතවේ පළ වූ ත්ලිපි එකතුවක 

ප්රනද්යානදු, ල්පී. තජේ.   සසිංහල අකුර තමකෝසසතර : 
කණෂසෂ්ඨ-තජදෂසෂ්ඨ-අවසද්යාන සහ ගුර 
විභද්යාගවලට සූදද්යානමවන ශිෂදයනතග් 
ප්රතයකෝජනය සඳහද්යායි 745

ප්රනද්යානදු, ප්රසනන මධුරසිංග.   සද්යාතපකෂතද්යාවද්යාදය 
සරල බසන... 530.11

ප්රනද්යානදු, බරට්ටි ඩිකසන.   සසල තබදන පපැදි 
891.481

ප්රනද්යානදු, මතනකෝ   (පරි.).   බලන්න   
තශසකසසපියර, විත්ලියම

ප්රනද්යානදු, මයිකලේ   (පරි.).   බලන්න  තබ්රසසට, 
බරතටකෝලේට 

ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ.   තසකෞභද්යාගදතයේ 
රහස ගපැනීම තනද්යාව දීමයි 158.1

ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ.   තහද්යාඳ 
ගුරවරයකු වීමට නම 371.102

ප්රනද්යානදු, තමලේවිලේ.   විලද්යාප 823

ප්රනද්යානදු, තසල.   ආහද්යාර හද්යා තපකෝෂණය 613.2

ප්රනද්යානදු තසද්යායුරිය, තමරි මපැග්ඩත්ලින.   ළමයද්යා 
දිවදමය තදද්යාගයක                        248.82

ප්රබුදධයද්යාතණකෝ.   (අමරසරි, ආනනද)  294.363

ප්රතබකෝධද්යා : විසසත්මිත පද ප්රතහසත්ලිකද්යා සසිංගහය
(අභයසසිංහ, ආර. වයි. ස.) 793.73

ප්රභද්යාකරනතග් ඊලද්යාම සහිනය සුන විසුන කළ රණ
විරතවකෝ.   (තපතරරද්යා, තජේ. එෆස. රනජිත)

954.93032

ප්රවචන : ශද්යාසසනය සසිංගහය 080

ප්රසද්යාද, ජය ශසිංකර.   අජද්යාත  ශතකෘ 891.432

ප්රසසිංග, සුජිත.   අයද්යාතලේ ගිය වසනතය 891.481

ප්රද්යාග්ධනතයේ පිරිවපැය හද්යා ප්රද්යාග්ධන 
අයවපැයකරණය.(රසිංජනී, ආර. ල්පී. චිත්රද්යා)

658.154

ප්රද්යාතිහද්යාරය භද්යාවනද්යාව හද්යා නිරවද්යාණ සුවය.   
(තපමද්යානනද හිත්මි, තපනලතබද්යාඩ) 294.34435

ප්රද්යාතිහද්යාරයමය පපැය.   (ෂූබට, ත්ලිනඩද්යා)         
248.32

ප්රද්යාන්ථත්මික තසකෞඛද සසිංරකෂණ කද්යාරය මණේඩලය 
සඳහද්යා වූ ප්රතිශකතිකරණ පුහුණුව 614.47

ප්රද්යාතදශීය ජනවහර.   (විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය)
491.488

ප්රද්යාතයකෝගික ඉඩම නීතිය.   (තහටට්ටිතග්, නිලනත) 
346.043
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ප්රද්යාතයකෝගික ඉසිංගිරිස - 5.   (ස්ක්රිසසතටකෝපර, නීලේ) 
428

ප්රද්යාතයකෝගික ඉසිංගිරිස - 6.  (ස්ක්රිසසතටකෝපර, නීලේ) 428

ප්රද්යාතයකෝගික විපසසසනද්යා භද්යාවනද්යාව : මූත්ලික හද්යා 
ප්රගතිශීත්ලි අවසසන්ථද්යා.   සයද්යාතඩකෝ හිත්මි, මහද්යාෂි 

294.34435

ප්රියදරශිකද්යා, ඩබ. තජේ. තජේ. ඒ. උදද්යාරි    (සමපද්යා.).   
බලන්න    ආහද්යාර වටතටකෝර 100 ක

ප්රියදරශනී, ගසිංගද්යා.   අනදතර සනි කද්යාපු හපැ ට්ටි
ළ 891.483

ප්රියදරශනී, ගසිංගද්යා.   යතකක කනන බඩගිනිතයකෝ 
ළ 891.483

ප්රියදරශනී, ගසිංගද්යා.   රැවට්ටිචචි තපද්යාලේකචචි
ළ 891.483

ප්රියනති, ඩබ. මලේත්ලිකද්යා.   පපැහපැසර ගණත ත්මිහිර 
372.7

ප්රියසිංක, තබනිලේ.   ලකදිව පපැරණ තසලේත්ලිපිවල 
බහුලව හමුවන තමතතක තනද්යාවිසඳුණු වදන 
තදකක : වහරල සහ මතතර මජිබක නව 
සද්යාධක ඇසුතරන            736.5

ප්රියසිංක, තබනිලේ.   වන තුර වියතන 782.42

ප්රියසිංකර, ලත්ලිත.   කසද්යාවතක කතද්යාවක : සුතපශල
ශිකෂද්යාකද්යාම ද්භිකෂූන වහනතසස විසපසස 
නමකතග් සසවයසිං චරිතද්යාපදද්යාන 294.3657

ප්රියසිංකර, ලත්ලිත   (සසිංසස.).   බලන්න   ආවද්යාට 
තිබුණත : නිමලේ ගුණතසසකර ගපැයූ ගී

තප්රේමචනද්ර, අතශකෝක.   බරණපැසන තකතුමතියට
294.363

තප්රේමතිලක, මතනකෝරද්යා ප්රභද්යාති   (පරි.).   බලන්න 
නිලේ තඩද්යාලේපින දූපත 

තප්රේමතිලක, වජිර ලසනත.   පිරිත සජේජද්යායනතයේ 
විදදද්යාතමක පදනම : පිරිත පපැන ආශ්රිත 
විමසුමක 294.3431

තප්රේමතයේ උරමය.   (මද්යා'තකද්යාවේ, තජකෝරජේ) 891.73 

තප්රේමරතන, එච. එම.   සඵල දිවියකට තබද්යාදු 
මඟෙ : සර මඟෙ කුමකදපැයි විමසුමක 294.3

තප්රේමරතන, කුසුමද්යා.   බුදධ ධරමය : 3 තශසණය

372.8 

තප්රේමවරධන, අනරද්යාධ   (සසිංසස.).  බලන්න  
යතිවර ප්රණද්යාම : තමද්යාරපිට්ටිතයේ ධමමතිලක 
හිත්මිපද්යාණන වහනතසස තවත පද්යාණදුරද්යා 
තතද්යාටමුණ ඇතුළු රයිගම පසසතයද්යාදුන 
තදතකකෝරළතයේ ප්රධද්යාන අධිකරණ සසිංඝනද්යායක 
පදවිය පිරිනපැමම නිත්මිතතතන සපැකතසන 
සුබපපැතුම සසිංගහය

තප්රේමවරධන, බනදුල.   සකකද්යාය දිටට්ඨිය හද්යා එහි 
සසවභද්යාවය 294.3

තප්රේමවරධන, මහිනද.   මලේ කපැකුලක 
පණවිඩයක  891.483

තප්රේමවීර, රවන.   සරිලක මුතු පවුර : යද්යාපනතයේ 
පරිවද්යාර දූපත හද්යා විතශසෂිත සසන්ථද්යාන ගතවේෂණය

954.93

තප්රේමද්යානනද, තසද්යාලමන.  තහළ කලද්යා වත
730.95493

බලයිනටන, ඉනින්ඩ්.   අතුරදන වූ ත්මිනිසද්යා තග් 
අබිරහස 823

බලයිටන, ඉනින්ඩ්. අපුර දකෂතයකෝ හතතදනද්යා  
823

බලයිනටන, ඉනින්ඩ්.  අපූර තපද්යාදිතයේ අබිරහස  
823

බලයිටන, ඉනින්ඩ්.  කඳුකර පද්යාසතලේ අපුර දපැරිය 
 823

බලයිටන, ඉනින්ඩ්. කුළුන උඩ තසද්යාරකම        823

බලයිනටන, ඉනින්ඩ්.   ගිනිමපැළ සපැණතකළිය  823

බලයිටන, ඉනින්ඩ්. ගුවන යද්යානයක තහත්ලිකල රහස
823

බලයිටන, ඉනින්ඩ්. දඟෙමලේල සහ ප්රශසන පත්ර 
තසද්යාරකම      823

බලයිටන, ඉනින්ඩ්.  පරවත මුදුතන විකමය     823

බලයිනටන, ඉනින්ඩ්.   භයද්යානක ළමයි 823

බලයිටන, ඉනින්ඩ්.  ත්මිසසටර තමන්ඩ්ලේට වපැරදීමක
823

බලයිටන, ඉනින්ඩ්.   වන තරද්යාතද ඔරතලකෝසුව 823
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බලයිටන, ඉනින්ඩ්.   සපැඟෙවූ නිධද්යානතයේ අද්භිරහස
823

බලයිටන, ඉනින්ඩ්.   සුසුදු මද්යාවතත අබිරහස 823

බලයිනටන, ඉනින්ඩ්.   හරිතද්යාගද්යාර තසද්යාරකම 823

බලපැක බියුට්ටි.   (තසවලේ, ඇනද්යා) 823

බතලද්යාච, ඩග්ලසස.   ධනද්යාතමක කන්ථනතයන ඔතබ
දරවද්යාතග් ළමද්යාවිය එළිය කරනන 649.7

බකමවපැව, අසසිංක.   මද්යානව තපකෞරෂතව 
සසිංවරධනය 158.1

බකමූණු පපැසිංචද්යා.   (වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී) 
ළ 891.483

බටට්ටිචචද්යා සහ කූඹියද්යා.   (ධරමකීරති, රනජිත)
ළ 891.483

බට්ටිති කරිලේල.  (පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා) 
891.483

බණේඩද්යාර, ඊ. තක. තහසමතිලක.   ඉතිපුර 
තහද්යාතළද්යාමබුව 954.93

බණේඩද්යාර, තක. එම. චද්යාත්මිනද.   හපැතතසෑ එතකන 
අසූනවයට 320.95493

බණේඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා   (සමපද්යා.).   බලන්න  අ. 
තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය I හද්යා II : 2011-
2008 දකවද්යා විභද්යාග  ප්රශසනපත්ර සමඟෙ පිළිතුර

බණේඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා.   සසිංයුකත ගණතය 
I හද්යා II : ප්රශසන පත්රය හද්යා පිළිතුර පත්රය

511.6076

බණේඩද්යාර, චද්යාමර උදිත.  තකකෞමදී 891.483

බණේඩද්යාර, චද්යාමර උදිත.  සඳ සහ ඇය 891.481

බණේඩද්යාර, ඩබත්ලිවේ. එම. ල්පී. සුදරශන.   විසවන 
සයවතසස ශ ලද්යාසිංතකය විහද්යාර බිතුසතුවම 
කලද්යාව 751.73095493

බණේඩද්යාර, ඩබත්ලිවේ. එම. ල්පී. සුදරශන.   ශ 
ලද්යාසිංතකය ශද්යාසසත්රද්යාලය චිත්ර  කලද්යාව

741.095493

බණේඩද්යාර, ඩබත්ලිවේ. එසස.  (පරි.).   බලන්න   දඬුවම
ලදතදකෝ සහ තවත තශසෂසෂ්ඨ විශසව සද්යාහිතද 
නිරමද්යාණ

බණේඩද්යාර, තිඹිරියද්යාගම.   අමුතු ඉලනදද්යාරියද්යා සහ 
සද්යාහිතද විචද්යාර චිනතද්යාවල 089.9148

බණේඩද්යාර, තිඹිරියද්යාගම.   ගිනි සසල    891.481

බණේඩද්යාර, තිඹිරියද්යාගම.   තනද්යානිදන රැය 891.483

බණේඩද්යාර, තිඹිරියද්යාගම   (සසිංසස.).   බලන්න   
මකරනද : තදතවනි තවළුම

බණේඩද්යාර, තිඹිරියද්යාගම   (සසිංසස.).  බලන්න  
සද්යාහිතද විචද්යාර සසිංහිතද්යා 

බණේඩද්යාරනද්යායක, ජගත.   උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර 
අධදයනය 658

බණේඩද්යාරනද්යායක, ජී. එම.  තභකෞතික භූතගකෝල
විදදද්යාව : තදශගුණය, පස සහ පරිසර පදධති

910.02

බණේඩද්යාර, නිකණ එන.   තර සතතම 891.483

බණේඩද්යාර, නිකණ.   චිමපු අයියද්යා ළ 891.483

බණේඩද්යාර, නිකණ.   පුසිංචි එල ළ 891.483

බණේඩද්යාර, නිශසශසිංක.    අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) 
සසිංහල වදද්යාකරණ සසිංගහය – 1 491.485

බණේඩද්යාර, පබසර.   ල්පීත්ලි තදකක 891.483

බණේඩද්යාර, බුදධික.   සධද්යාරත්මික තවළඳද්යාම – 
විකලේප තවළඳද්යාමක : සද්යාධද්යාරණ සමද්යාජයක
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බණේඩද්යාර, ත්මිසසසක සූරිය.   කතරගම තදවිඳු   
202.11

බණේඩද්යාර, රද්යාතජේනද්ර  (පරි.).  බලන්න  පයිබසස, 
තජකෝන

බණේඩද්යාර, ස. තදද්යාන බසසතියන ජයවීර.  තරද්යාමත්ලින
තහවත දිවද කුසුම 891.482

බණේඩද්යාර, ස. තදද්යාන බසසතියන ජයවීර.   ෂූලද්යා 
තහවත කපට්ටි බසෑනද්යා 891.482

බණේඩද්යාර, සුනිලේ එලේ. ආර.   තදවියන තනද්යාදුටු 
සනහතර 891.483

බණේඩද්යාර, සුතරෂස ත්මිහිර.   ගිමහද්යානතයේ වසනතය
891.483

බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව (සසිංතශකෝධන) : 
2011 අසිංක 23 දරන බදු අද්භියද්යාචනද්යා 
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තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා 
වූ පනත තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 343.040262

බදුතග්, ලකමද්යාලේ තක.  පියසටහන 891.481

බනදුපහද්යාරය තහවත ඔරවල බනදු 
චරිතද්යාපදද්යානය.(නනදද්යා පියසත්ලි, අයි. ල්පී.) 920

බනදුරතන, තක. වී.   ජදද්යාත්මිතිය වපැඩතපද්යාත : 
7 තශසණය 516

බනදුරතන, තක. වී.    ජදද්යාත්මිතිය වපැඩ තපද්යාත : 
8 තශසණය 516

බනී බ්රවුන සහ අඟෙර දඟෙර වඳුරද්යා.   (තහකෝප, 
තලකෝරද්යා ල) 813 

බනී බ්රවුන සහ තතද්යාපපි කළුකුමද්යා.   (තහකෝප, 
තලකෝරද්යා ල) 813

බනී බ්රවුන සහ නිලේ ඉරි තකද්යාට්ටියද්යා.   (තහකෝප, 
තලකෝරද්යා ල) 813

බයගුලේලද්යා.   (ද සලේවද්යා, පදමසල) 891.48

බයිබලේ කතනදර තපද්යාත 220.05

බරත්මියුඩද්යා අද්භිරහස.   (උමගිත්ලිය, ලසත රවීන) 
891.483

බරත්ලිනතයේ සට්ටි ගපැහපැනියක 940.5343155

බරණපැසන තකතුමතියට.   (තප්රේමචනද්ර, අතශකෝක)
294.363

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගද්යාර රයිසස.   අභීත ටද්යාරසන 813

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගද්යා  රයිසස.   අමතක වූ තදශයක 
අතරමසිංව 813

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගද්යාර රයිසස.   ටද්යාරසන සහ අබිරහසස 
තලකෝකය 813

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස.   බල වියරව 813

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස.   බිහිසුණු   ටද්යාරසන 813

බ තරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස.   ලූතද්යාතවේ උමතු රජ 813

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස.  වනගත යුවතිය 
තනද්යාතහද්යාත සපැඟෙවුණු ත්මිනිසුනතග් තදශය 813

බතරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස.   වද්යානරයන තග්  ටද්යාරසන
813

බලේලද්යාතග් වපැතන්ඩ් බූරවද්යා භද්යාරගතතද්යා වතග්.   
(දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී.) ළ 891.483

බලේතලකුතග් හදවත.   (බුලේගද්යා තකද්යාවේ, 
ත්මිකද්යාතයලේ) 891.73

බලගලේල පියතුමද්යා, ජයලත   (පරි.).   බලන්න 
තරද්යාජරසස පියතුමද්යා, ඇනතනි

බලන කඩතුරද්යා හපැර දසෑතසස - 01 294.34

බල වියරව.   (බතරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස) 813

බලසිංතගද්යාඩ ආනනද වමත්රිය හිත්මි.   (මහිනද හිත්මි,
උණුවතුරබුබුතලේ) 920

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර.   අ. තපද්යා. ස. උ. තපළ 
රසද්යායන විදදද්යාව – 1 : ආදරශ ප්රශසන පත 

540.76

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර.   අ තපද්යා. ස. (උ.තපළ) 
රසද්යායන විදදද්යාව ii : ආදරශ ප්රශසන පත්ර 

540.76

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර.   අ. තපද්යා. ස. (උ.තපළ) 
රසද්යායන විදදද්යාව වරග කළ බහුවරණ ප්රශසණ 
සමතුත්ලිතතද්යාව 540.76

බසස තසසවද්යා සපැළසුමකරණය.   (වනනිආරචචි, 
ගුණතසකෝම) 388.33 

බසක මහිම ; අසිංක 01 (දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී.)  
සසිංහල තහකෝඩිය 491.48813

බහිරව සපැරයට්ටිය.   (තකර, ල්පී. බී.) 823

බහුමත අසිංක 01 : තජදද්යාතිෂය, ආයුරතවේදය, ගුපත
විදදද්යාව හද්යා ත්මිනිසස ජීවිතය.   (සමරනද්යායක, 
හසසිංක ල්පී.) 133.5

බළලේහද්යාත්මි සලේ අරතගන.   (රද්යාජපකෂ, දිත්ලිප 
ධමම)  ළ 891.483

බද්යාල තබද්යාළඳි .   (ල්පීරිසස, රද්යාජ ශ) 891.483
බද්යාලසූරිය, ප්රදීපකුමද්යාර.   අහසස ගසිංගද්යා 891.483

බද්යාලසූරිය, ප්රදීපකුමද්යාර.   කුරලු පිහද්යාටු 891.483

බද්යාලසූරිය, ප්රදීපකුමද්යාර   (පරි.).    බලන්න     
ඇමතුෂිතයකෝ, ජනීසස 

බද්යාලසූරිය, ප්රදීපකුමද්යාර   (පරි.).   බලන්න   
ඇලන 

බද්යාලසූරිය, ප්රදීපකුමද්යාර   (පරි.).    බලන්න  
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මපැකෂසතවලේ, තජකෝන ස. 

බද්යාලසූරිය, ප්රදීප කුමද්යාර.   තසතනතහ සුසුම සර 
891.483 

බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන.   වප මඟුල 891.483

බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන.   වප මගුල : චිත්රපට තිර 
රචනය 791.437

බද්යා තලද්යාත්ලි රනපුත : දර පපැට්ටියද්යාතග් තලද්යාතවහි 
තසද්යාඳුර බව සුරැකීම සඳහද්යා.   (උයනතහසවද්යා, 
සුධරමද්යා) 891.483

බපැටරිය.   (පිනතු, තජේ. එලේ. සුතනත)   
621.31242

බපැති පපැදි සර.  (විතජේතිලක, එලේ. ආර. තජේ.) 
891.481

බපැදදට හඳ පද්යායද්යාවිත.   (උඩවතත, පියදද්යාස) 
891.483

බපැදතදගම, නනදික.   මද්යාතර තයකෝධයද්යා
ළ 891.483

බපැදතද මසිංගලේතලේ : ළමද්යා ගීත නද්යාටකය.  
(එපිට වල, කුසුමද්යා) ළ 891.482

බපැදතදවිල.   (ශනද්යාත, ආනනද) 891.483

බපැබතලන සඳ වටද්යා.   (වරන, ජූලේසස) 843

බපැත්මිණතියද්යා මහ සද්යාතයේ.   (ධමමද්යානනද හිත්මි, 
වතතතවපැතවේ) 891.481

බපැසසකවිලේ රදුර බලේලද්යා.   (තඩද්යායිලේ, ආතර 
තකද්යානන) 823

බිඟුරැවේ තසද්යායද්යා ගිය පියද්යාසර වරණ.   
(තසතනවිරතන, බණේඩද්යාර) 782.42

බිතතර තබකෝතලේ.   (ගමතග්, අරණ කීරති) 
ළ 891.483

බිතතර තසලේලම.   (තපතරරද්යා, තජනීටද්යා) 
ළ 891.483

බිනදු.   (විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව) ළ 891.483

බිඳුණු පද්යාලම.   (තදද්යාඹගහවතත, ආරියනනද)
891.483

බිම තගයි විකමය.   (නිශද්යානත, ගද්යාලේලතග් 
පසන) 891.483

බිම මලේයද්යාය දූපතට ආ අමුතතද්යා.   (රද්යාජපකෂ, 
ශද්යානත) ළ 891.483

බියනවිල, ආරියදද්යාස.   අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) 
රසද්යායන විදදද්යාව සමකරණ වපැඩතපද්යාත : 
සසිංතශකෝධිත නව විෂය නිරතදශය 540.7

බියනවිල, ආරියදද්යාස.   උසසස තපළ තභකෞතික 
රසද්යායන විදදද්යාව 541.076

බියනවිල, ආරියදද්යාස.   රසද්යායන විදදද්යාව බනධන 
ශකති විදදද්යාව : එනතපැලේපිය - තද්යාප රසද්යායනය
4 ඒකකය 541.36

බියනවිල, ආරියදද්යාස.   රසද්යායන විදදද්යාව 
පදද්යාරන්ථතයේ අවසසන්ථද්යා සහ වද්යායු නියම 3 
ඒකකය : අභදද්යාස සහ විසඳුම - විවරණ 
සහිතයි 540.76

බිය තනද්යාවීමට : ධජග්ග සූත්රය පිළිබඳ විමසුම.   
(සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ) 294.34

බිරැනසන, රිචරන්ඩ්.   ජීවිතයට පද්යාඩම 158.1

බිරිඳකතග් ජීවිතය.   (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)
306.8723

බිහිසුණු අදභූත කපැඩපත.   (සසටයින, ආර. එලේ.)
813

බිහිසුණු   ටද්යාරසන.   (බතරකෝසස, එන්ඩ්ගද්යාර රයිසස) 813

බුතපිට්ටිය, ජයතසසන.   විෂයද්යානබදධ සදධි 
අධදයන 001.433

බුතසරණ සරල බසන.   (ත්ලියනතග්, සඳසරි එම.)
891.48

බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.   ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. 
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 294.3824

බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.   ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය. 
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. අතන්ථසද්යාත්ලිනී 294.3824

බුදධතඝකෝස හිත්මි.   ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය. 
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. පඤසචපපකරණතන්ථකතද්යා

294.3824

බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.   ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. 
විභසිංග. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. සමතමකෝහ විතනකෝදනී

294.3824

බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.   ත්රිපිටකය. විනයපිටකය. 
ඛනධක. මහද්යාවග්ග අටෂ්ඨකන්ථද්යා. කසිංඛද්යාවිතරණී

294.3822
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බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.   ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ක්ඛුදදකපද්යාෂ්ඨ. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
පරමතන්ථතජකෝතිකද්යා 294.38232

බුදධතඝකෝෂ හිත්මි.   ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා 294.382325

බුදධ චරිතය.   (ගමතග්, එසස. අයි.) 294.363

බුදධ චරිතතයේ ලද්යාසිංතකය වරධනය පිළිබඳ 
අධදයනයක.   (විමලතජකෝති හිත්මි, 
තවතලේගමමපැදතද ශ) 294.363

බුදධ ජයනති ත්රිපිටක ගද්යාන්ථද්යා අකද්යාරද්යාදිය : පළමු 
තවළුම (අ-ඔ) 294.3821

බුදධ ජයනති සමය : කුමනත්රණ සහ ඝද්යාතන.
(විජයතුසිංග, හරිශසචනද්ර) 320.95493

බුදධ ධරමය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර.
(ජයතිලක, තක.) 294.3076

බුදධ ධරමය : 3 තශසණය.   (තප්රේමරතන, කුසුමද්යා)
372.8 

බුදධ ධරමයට අතවපැලක : 4, 5 තශසණ සඳහද්යා. 
(කසසසප හිත්මි, අගහපැතර) 372.8

බුදධ ධරමය ආදරශ හද්යා පිළිතුර : 6 තශසණය වද්යාර
විභද්යාග අතවපැල.   (පතිරතග්, නනදදද්යාස)

294.3076

බුදධ පුත්ර තප්රේමය.   (කරණද්යාතිලක, ශද්යාරිකද්යා) 
891.483

බුදධ තබකෝධි වනදනද්යා 294.34433

බුදධ භකති මඤජරී 891.21

බුදධරකක්ඛිත හිත්මි, තපද්යාතතතතවල.   ආයුරතවේදීය 
ආහද්යාර ශිකෂණය : දීරඝද්යායු වඩන නීතරකෝගී 
දිවියකට 613.2

බුදධ වනදනද්යා 294.34433

බුදධ වනදනද්යාව සහ තබකෝධි පූජද්යාව.  (ජිනවසිංස 
හිත්මි, හියදල) 294.34433

බුදධශද්යාවක ද්භිකක්ෂු විශසවවිදදද්යාල (සසිංතශකෝධන) : 
1996 අසිංක 26 දරන බුදධශද්යාවක ද්භිකක්ෂු
විශසවවිදදද්යාල පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 344.076840262

බුදධසරි හිත්මි,  කපැටවල.   සතදවද්යාදිනී 891.483

බුදධද්යානසසසති ධර්ම තදශනය අරහසිං ගුණය.   
(තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ) 294.34

බුදධද්යාද්භිවනදනද්යා 782.25

බුදධි පරීකෂණය සහ අද්භිතයකෝගදතද්යාවය 1.  
(උමගිත්ලිය, චතුර නිෂද්යාන) 153.93

බුදධියට ඉඩක අද්භිතයකෝගයට ජයක 
(5 ශිෂදතවයට).  (ගුරතග්, විමලසරි) 

001.76

බුදතධකෝ ගුණය : බුදුගුණ භද්යාවනද්යා ධරම තදශනය.
(තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ) 294.34 

බුදුගුණ ධර්ම තදශනය විජේජද්යාචරණ සමපනන 
ගුණය.   (තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ)

294.34

බුදුගුණ ධරම තදශනය සුගතතකෝ ගුණය.   
(තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ) 294.34

බුදුගුණ භද්යාවනද්යා ධර්ම තදශනය සතන්ථද්යා තදව 
මනසසසද්යානසිං බුදුගුණය.   (තසකෝමවසිංස හිත්මි, 
කහතගද්යාලේතලේ) 294.34

බුදුගුණ භද්යාවනද්යා ධර්ම තදශනය සමමද්යා සමබුදධ 
ගුණය.   (තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ)

294.34

බුදු දහම පිළිබඳ ත්මින්ථදද්යා මත.   (රණසසිංහ, වසනත)
294.337

බුදු දහමයි පරිසරයයි.   (ජයසුනදර, උඩුගම එසස.)
294.3377

බුදු දහම සහ බුදධද්යාගම.   (මද්යාරසසිංහ, එම. එම. 
තජේ.) 294.3

බුදු දහතම පපැන විසඳුම - 05 294.3076

බුදුනවහනතසස සහ ශද්යාවකතයකෝ.    (ධමත්මික හිත්මි, 
එසස.) 294.363

බුදු බව ලපැබීම 294.3

බුදු මඟෙ දිට්ටිත්මි.   (ජයතසසන, විනීතද්යා) 891.481

බුදුරජද්යාණන වහනතසසතග් තතසපැතතසෑ ඥද්යාණ සහි 
කරත්මින තබකෝධි වනදනද්යාව කරමු 294.34433

බුදුරදුනතග් පියසටහන.   (ලුතඩද්යාවයික, ඊ. 
එෆස. ස.) 294.363

බුදු විදු ඇස සහ තහට තලද්යාව.   (මුණසසිංහ, 
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චද්යාත්මික) 001.9

බුදු සමය තුළ තදව සසිංකලේපය හද්යා බුදු සරිතත 
විමරශනීය තපැන.   (තසසනද්යානද්යායක, විකම)

294.34211

බුදු සමය හද්යා කලද්යා නිරමද්යාණ : ශද්යාසසනය සසිංගහය
294.3367

බුදුසමතයේ එන යකෂතයකෝ.   (ධමමසරි හිත්මි, 
කනදරපසිංගුතවේ) 294.34216

බුරසු තකද්යාණේඩ මනතරකද්යාරි.   (වපැත්ලිගමතග්, 
නතවකෝදදද්යා) ළ 891.483

බුලේගද්යා තකද්යාවේ, ත්මිකද්යාතයලේ.   බලේතලකුතග් හදවත
891.73

බුලතගම, අභය බී.   (සසිංසස.).   බලන්න  1911 
සට සමමත වී ඇති සමූපකද්යාර පනත 

බුලතසසිංහල, චසත.   ත්මිනිසස සරරට වපැළ  තඳන 
තරකෝග පිළිබඳ තබකෞදධ චිකතසද්යාව 294.33661

බුලතසසිංහල ජනශකති මහද්යා සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : බුලතසසිංහල ජනශකති මහද්යා 
සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.(ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)

346.0640262

බුලතසසිංහල, තසකෝමපද්යාල.   සත තවණපැ බිඟු සර
891.481

බුළුගමමන, ත්ලිසලේදි තසහනසද්යා.  තවද හද්යාත්මිතන 
ළ 891.483

බූදලේ නඩුකර (තතසසතතමනතු නඩුකර) : 
ශ ලසිංකද්යාතවේ සවිලේ නඩු කද්යාරය පට්ටිපද්යාට්ටිය 4 
වන කද්යාණේඩය.   (පරඩිනපැනඩසස, දයද්යා 
තසනරත) 346.040264

බකෲක, ල්පීටර.  රඟෙමඬතලේ හිඩපැස තසද්යායද්යා 792.01

තබන තටන.   (තතනවර, කවිසිංගද්යා) ළ 891.483

තබනතරතග්, ලයනලේ   (සසිංසස.).   බලන්න  
නරතන – ගතවේෂී 2011

තබනතර පද්යාරශවීය විහද්යාර නද්යාමද්යාවත්ලිය
294.3435095493

තබනරගම, රණසසිංහ.   කළුතර පපැරණ තබකෞදධ 
සදධසසන්ථද්යාන 294.3435095493

තබරනසසටයින, ජද්යාන   (සම කරතකෘ).  බලන්න  
තබරනසසටයින, සසටද්යාන

තබරනසසටයින, සසටද්යාන.   ලටපට පිරණු කද්යාමතර
ළ 823

තබරය : ශ ලසිංකද්යාතවේ සහ තලකෝකතයේ තබර 
පිළිබඳව විමසුමක.   (ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි) 786.9

තබලගමතග්, ජසසට්ටින.   සසිංකෂිපත සනමද්යා 
විශසවතකකෝෂය හද්යා ඉසිංග්රීස- සසිංහල සනමද්යා 
ශබදතකකෝෂය 791.43703

තබලද්යාතයවේ, ඇතලකසපැනඩර.   උභයජීව තහවත 
මතසද මද්යානවකයද්යාතග් කන්ථද්යා වසසතුව 823

තබසසතබකෝලේ : මූත්ලික දපැනම 01.   (ගමමනපිල, 
තීකෂණ) 796.357

තබද්යාතතජු, තබද්යාබී ජී.   (පරි.).   බලන්න  
ස්ක්රිෂසණමූරති, කලේක ආර. 

තබද්යාඳ වූ ඊළම.   (රද්යාජපකෂ, ලසත චතුරසිංග) 
954.93032

තබද්යානසද්යායි සහ සුයිතසක.   (ආරියතසසන, එච. 
ඩ.) 635.9722

තබද්යාර වතුර.   (දුනමද්යාල, මහද්යානද්යාම) 891.483

තබද්යාර වතුර.   (රදරිගු, යසවරධන) 891.483

තබද්යාලේ කනද.   (ඒකනද්යායක, ගුණරතන)891.483

තබද්යාලේ තපද්යාතළද්යාව නිලේ අහස.   (ධරමකීරති, 
රනජිත) 891.483

තබද්යාලේලසෑගල, තමද්යාරිසස   (පරි.).   බලන්න  
කකෲසස, තජද්යාවද්යාන කපැතරද්යාලේ 

තබද්යාලවියද්යාන දින තපද්යාත.   (තච ගුතවේරද්යා, 
අරනසසතටකෝ) 984.051

තබකෝකනද, තබකෝගන.   තුරක කඳුළු : කද්යාවද 
සසිංගහය 891.481

තබකෝන්ඩ්ලයිරි දරතවකෝ.  (සසනිකට, තලතමද්යානි) 823

තබකෝධිනද්යායක, තරසිංගද්යා පුනසඳනි.   තර තනතු
891.483

තබකෝධි පූජද්යා 294.34433

තබකෝධිරද්යාජද්යාරද්යාම අධදද්යාපනික හද්යා සසිංසසකකෘතික 
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තබකෝධිරද්යාජද්යාරද්යාම
අධදද්යාපනික හද්යා සසිංසසකකෘතික පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
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තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 
346.0640262

තබකෝනිකකද්යාතග් අද්භිරහස.   (දිසද්යානද්යායක, 
ගයනතී) ළ 891.483

තබකෝනිකකද්යා.   (තජයකද්යානදන, ටී.) 894.8113

තබකෝපිට්ටි රජ තමතහස පබපැඳූ යතසකෝදරද්යාවත : 
ජනකවි සහ ජනශපැති.  (තසසනද්යානද්යායක, 
තකද්යාලට) 398.2095493

තබකෝසත කන්ථද්යා තපළ නපැවත කයවමු.   (සරිසුමන 
හිත්මි, අගලකඩ) 294.382325

තබකෞදධ වචතසක විදදද්යාව : තගකෝලයකරණය,
මද්යානසක ආතතිය සහ තමද්යාලය.   
(රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර) 294.3375

තබකෞදධයද්යාතග් වනදනද්යා අතතපද්යාත 294.34433

තබකෞදධයද්යා තනද්යාමග යවන ත්මින්ථදද්යා මතවද්යාද සහ 
ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම.  (තිලකරතන, ඒ. තක.)  

294.333

තබකෞදධයද්යා හද්යා පරමවිඥද්යානද්යාරන්ථවද්යාදය.   
(අගරවද්යාලේ, ස. වී.) 294.337 

තබකෞදධ විදදද්යාව තලද්යාවට පහදද්යා දීම.   
(රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර) 294.3375

තබකෞදධ විශසව ඥද්යානය : තුලනද්යාතමක 
අධදයනයක.
(ජයසසිංහ, චනද්රරතන) 181.043

තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය : 12 වසර සඳහද්යා සපැකසුණු 
නව නිරතදශ පත්රයට අනවයි. 
(විමලවසිංසසූරය, අයි. බී.) 294.309

තබකෞදධ සද්යාහිතදතයන අසරිමත කන්ථද්යා : පනසය 
පනසස ජද්යාතක තපද්යාත සහ දිවදද්යාවදද්යානය 
ඇසුරින.   (කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ) 294.3

තබකෞදධ සද්යාහිතදතයන අසරිමත කන්ථද්යා - 2 දියවර 
සටන : පනසය පනසස ජද්යාතක තපද්යාත සහ 
දිවදද්යාවදද්යානය ඇසුරිනි.   (කරණද්යාතිලක, 
හලත්ලිතයේ) 294.3

තබකෞදධ සද්යාහිතදතයේ කද්යානතද්යාතවකෝ.   (තලකෝ, බිමලද්යා
චරන)  294.3082

තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යා 
වදද්යාපකෘතිය ; අසිංක 01.   (ත්රිපිටකය. 
විනයපිටකය. සුතත විභසිංග. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.    

සමනතපද්යාසද්යාදිකද්යා)  සමනතපද්යාසද්යාදිකද්යා නම වූ 
විනය අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 294.3822

අසිංක 02.   (ත්රිපිටකය. විනයපිටකය. සුතත 
විභසිංග. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. සමනතපද්යාසද්යාදිකද්යා)  
සමනතපද්යාසද්යාදිකද්යා නම වූ විනය අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 

294.3822

අසිංක 04.   (ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. 
අටෂ්ඨකන්ථද්යා)  විශුදධිමද්යාරගය  294.3824

අසිංක 06.   (ත්රිපිටකය. විනයපිටකය. 
ඛනධක. මහද්යාවග්ග අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
කසිංඛද්යාවිතරණී) කසිංඛද්යාවිතරණී නම වූ 
ප්රද්යාතිතමකෝකෂ වරණනද්යාව 294.3822

අසිංක 13.   (ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. 
විභසිංග. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. සමතමකෝහ විතනකෝදනී)   
සමතමකෝහ විතනකෝදනී නම වූ විභසිංග 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව  294.3824

අසිංක 15.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා)  ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව :
 294.382325
අසිංක 16.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා)  ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව :
 294.382325

අසිංක 17.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා)  ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව :
 294.382325

අසිංක 20.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා)  ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව :
 294.382325

අසිංක 23.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. තපතවතථු. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. පරමතන්ථ 
දීපනී) පරමතන්ථ දීපනී නම වූ තපතවතථු 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 294.3822

අසිංක 24.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා)  ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව :
 294.382325

අසිංක 25.  (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. පට්ටිසමභද්යාදද්යාමග්ග. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.   
සදධමමපපකද්යාසනී)   සදධමමපපකද්යාසනී 
නම වූ පට්ටිසමද්භිදද්යාමග්ගඅටෂ්ඨකන්ථද්යාව 

294.3824
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අසිංක 26.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. තන්ථසරගද්යාන්ථද්යා)   පරමතන්ථ දීපනී නම වූ 
තන්ථසරගද්යාන්ථද්යා අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 294.38232

අසිංක 31.   ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. 
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. පඤසචපප්රකරණ අටෂ්ඨකන්ථද්යා
පරමතත දීපනී නම වූ පඤසචපප්රකරණ  
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 294.3824

අසිංක 33.   (ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය. 
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. පඤසචපප්රකරණ අටෂ්ඨකන්ථද්යා)   
පරමතන්ථදීපනී නම වූ පඤසචපප්රකරණ 
අටෂ්ඨකතද්යාව 294.3824

අසිංක 34.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා)  ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව :
 294.382325

අසිංක 35.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. තනතතිපප්රකරණ. අටෂ්ඨකන්ථද්යාව) 
තනතතිපප්රකරණ අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 294.3822

අසිංක 37.   (ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය. 
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. අතන්ථසද්යාත්ලිනී)  අතන්ථසද්යාත්ලිනී නම වූ
ධමමසසිංගණීපපකරණ අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 
294.3824

අසිංක 40.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
ජද්යාතකකටෂ්ඨවණේණනද්යා)  ජද්යාතක අටෂ්ඨකතද්යාව :
 294.382325

අසිංක 41.  (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ක්ඛුදදකපද්යාෂ්ඨ. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. 
පරමතන්ථතජකෝතිකද්යා)   පරමතන්ථතජකෝතිකද්යා නම 
වූ ක්ඛුදදකපද්යාෂ්ඨ අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 294.38232

අසිංක 44.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. අටෂ්ඨකන්ථද්යා. පරමතන්ථ දීපනී) පරමතන්ථ
දීපනී නම වූ විමද්යානවතථු අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 

294.3822

අසිංක 47.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. අටෂ්ඨකතද්යා. පරමතන්ථ දීපනී)  
පරමතන්ථ දීපනී නම වූ උදද්යාන අටෂ්ඨකන්ථද්යාව

294.38232

අසිංක 49.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. අටෂ්ඨකතද්යා. පරමතන්ථ දීපනී)   
පරමතන්ථ දීපනී නම වූ ඉතිවුතතක 
අටෂ්ඨකන්ථද්යාව 294.38232

තබකෞදධ ශිෂස ටද්යාචද්යාරය : මූලධරම සහ වසිංශකන්ථද්යාව.  

(විතජේබණේඩද්යාර, චනදිම) 294.309

බ්රනටන, තපකෝලේ.  අද්භිරහසස මද්යාවත 149.3

බ්රනටන, තපකෝලේ.   කරම            202.2

බ්රවුන, ඩ.   මද්යා හද සඟෙවන වූනඩන්ඩ් කනී තයේ 
978.0097 

බ්රහසම පුත්ර.   (එදිරිසසිංහ, සරි) 891.483

බ්රහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන.   භද්යාවනද්යා සතිවිත්ලි - 1 
294.34435

බ්රහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන.   මරණතයන පසුව 
අපට සදුවනතන කුමකද? හද්යා නපැවත ඉපදීම 
පිළිබඳ තවත තදශන 294.34237

තබ්රමන නවර සසිංගීතකද්යාරතයකෝ ළ 833

තබ්රසසට, බරතටකෝලේට.   අසමමතය හද්යා සමමතය
832

තබ්රසසට, බරතටකෝලේට.   ගපැලත්ලිතයකෝ 832 

තබ්රද්යානතට, එමත්ලි.   තසතනහසක උරමය 823 

තබ්රද්යානතට, චද්යාලට.   තජේන අයර 823

 
භද්රද්යා සලේමද්යාතද්යාව, වසෑකඩ.   සසර ණය තගවූ 

යුගයක නිමද්යාවිය 891.483

භද්යාති, මුහමමන්ඩ් ඉලේයද්යාසස.   ලද්යාතහකෝර බලතකද්යාටුව :
පකසසතද්යානතයේ කීරතිමත උරමය 954.91

භයද්යානක ළමයි.   (බලයිටන, ඉනින්ඩ්) 823

භව දුකන ත්මිතදන මඟෙ.   (අචද්යාන චද්යා හිත්මි)
294.34435

භද්යාගදවත ජුතසස වද්යාසස පියතුමද්යා.   (නිශද්යානත 
පියතුමද්යා, ජනක) 270.92

භද්යාරත අමද්යාධද්යාරද්යා 294.59230459148

භද්යාරතී, තක. චිනනපප.   සනි 894.8113

භද්යාවනද්යා ගුරවරයද්යා.   (සුමන හිත්මි, තකද්යාටටද්යාතවේ) 
294.34435

භද්යාවනද්යා පිළිබඳ ත්රිපිටක මූලද්යාශ   294.34435

භද්යාවනද්යා මග.   (තපතරරද්යා, බී. නනදතසසන) 
294.34435
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භද්යාවනද්යාව එකම මගයි.   ධමමද්යානනද හිත්මි, තක. ශ
294.34435

භද්යාවනද්යා වඩන හපැට්ටි : විවිධ භද්යාවනද්යා කම.   (නනද 
හිත්මි, පයද්යාගල) 294.34435

භද්යාවනද්යා සතිවිත්ලි - 1.   (බ්රහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන)
294.34435

භද්යාවද්යාරන්ථය.   (ල්පීරිසස, තජේ. ඒ. ඉෂසිංක මධුරිකද්යා) 
891.483 

භවද්යාසිංග චලනය.   (රණසසිංහ, ලයනලේ) 294.3824

භද්යාෂද්යා තුතන තහකෝඩිය : සසිංහල තදමළ ඉසිංග්රීස.  
(අනරසරි, සරත) 372.465

භද්යාෂද්යාවතරණය : අකෂර විනදද්යාසය.   (දසනද්යායක, 
තිලක) 491.4811 

භද්යාෂද්යාවතරණය : තදවපැනි අදියර.   (දසනද්යායක, 
තිලක) 491.485

භද්යාෂද්යාවතරණය : පළමු අදියර.   (දසනද්යායක, 
තිලක) 491.485

භද්යාෂද්යාවතරණය : වද්යාග් තකකෝෂය.   (දසනද්යායක, 
තිලක) 491.488

ද්භිකක්ඛු, තබකෝධි හිත්මි   (සසිංසස.).   බලන්න   
ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි

ද්භිකක්ෂු ප්රද්යාතිතමකෝකෂය : තපද්යාතහද්යාය තගයි 
අතතපද්යාත. (තහසමද්යාරද්යාම හිත්මි, ඌරපපැලපැවේතවේ)

294.384

භීතිතයේ මද්යාවත.   (සසටයින, ආර. එලේ.) 813

භුවතනශසවරී : තශකෝණ තමකලද්යා 2.   (පතතිනිතග්,
අරණ) 891.483

භූතගකෝල විදදද්යාව අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ පසුගිය 
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර.  (ප්රනද්යානදු, චිත්රද්යා)  

910.76
භූතගකෝල විදදද්යාව : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද 

තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ 
ප්රශසතනකෝතතර. (කුමුදුනී, ඩබත්ලිවේ. එම. එසස.)

910.76

භූතගකෝල විදදද්යාව : 6 තශසණය.   (රද්යාජපකෂ, 
කුමුදුනී) 910.76

භූතගකෝල විදදද්යාව : 9 තශසණය.   (ඊරියගම, තිසසස)
910.7

භූතගකෝල විදදද්යාව සතියම 100 : 6 තශසණය සට 
13 තශසණය (උසසස තපළ) දකවද්යා.   (තරද්යාෂද්යාන,
තජරද්යාන්ඩ්) 912

භූත වලවේව.   (පද්යාෂ්ඨක, සුතරනද්ර තමකෝහන) 823

භූත සපැණතකළිය.   (ශද්යාන, ඩපැරන) 823 

භූත්මි : නිරමල පුවතපතත තම ආදතර වද්යාසනද්යාවන 
නත්මින පළවූ ජනප්රිය නවකතද්යාව.  
(විකමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා) 891.483

තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව : තදශගුණය, පස සහ 
පරිසර පදධති.   (බණේඩද්යාරනද්යායක, ජී. එම.) 

910.02

තභකෞතික රසද්යායනය : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ නව
නිරතදශය, 2011 සසිංතශකෝධන සහිතව.   
(ඉතලේතපරම, ඕ. ඒ.) 541

තභකෞතික රසද්යායනය : සමතුත්ලිතතද්යාවය.   
(රණතුසිංග, අරණ බණේඩද්යාර) 541

තභකෞතික විදදද්යාව : තදකෝලන හද්යා තරසිංග 
1 තකද්යාටස – ධවනිය.  (කරණද්යාරතන, බී. 
එසස. බී.) 530.416

තභකෞතික විදදද්යාව පදද්යාරන්ථ සහ විකරණ : අ. තපද්යා. 
ස. උ. තපළ නව නිරතදශය 11 ඒකකය.  
(ගීකයනතග්, ල්පී.) 530.4

මකසම තගකෝරක : තතකෝරද්යාගත තකට්ටිකතද්යා.   
(තගකෝරක, මකසම) 891.73

මකර දිවයින.   (තෆකෝසසටර, කසිංසසත්ලි) 823

මකරනද : තදතවනි තවළුම 891.481

මකුතලේතපැනන රජමහද්යා විහද්යාරය සසිංරකෂණය.  
ජයවීර, තජේ. ඒ. එන. තක. 294.34350288

මකුළු දපැතලන පසෑ තසනහස.   වයිට, ඊ. බී. 823
මග ඵල ලද්යාද්භිතයකු තසද්යායද්යා ගිය ගමනක.   

(උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල) 294.34435

මගඵල ලපැබූතවකෝ තනද්යාසඟෙවද්යා කයති : සුසම 
සූත්රතයේ සපැබසෑ අරත.  (සරිධමම හිත්මි, 
පිට්ටිදූතවේ) 294.34

මතග දුතවේ.   (තතනනතකකෝන, සඳරූ 
ට්ටිකරිකුමද්යාරි) ළ 891.483

මතග් අමමද්යා තකකෝ.   (විලේසන, ජපැකත්ලින) 823
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මතග් මුලේම හුරතලද්යා තගනද්යා දවස.   (දිසද්යානද්යායක, 
කුසුම) ළ 891.483

මතග් තලකෝකය සහ ඔවුනතග් තලකෝකය :
තතකෝරද්යාගත තපරවදන සහ පසුවදන (1977-
2010).   (අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු .ඒ.) 801.95

මතග් සසිංහල තපද්යාත 372.21

මතග් තහද්යාඳ ම යද්යාළුවද්යා.  (මපතග්, සජීව)ළ
891.483

මඟුලේ කසෑම.   (කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස) ළ 891.483

මඤසජුශභද්යාෂිත චිත්රකරමශද්යාසසත්රය 730.954

මටත ඉනනවද්යා නසිංගි බතබක.   (සූරියආරචචි, 
ජද්යානකී) ළ 891.481

ම ටද ආදතර කයද්යා තිතබ.   (තපතරරද්යා, සසිංජීව 
මතහසෂස) 891.483

මට හිතතන හපැට්ටි : සමද්යාජ විමරශනද්යාතමක
කකෘතියක.   (කඹුරපිට්ටිය, කුමද්යාර) 089.9148

මඩවල, සුනිලේ ඒ. තක.   සපිරි තගදර තදද්යාතරන 
එහද්යා 365.6

මඩුගලේතලේ, උදය.   ගලේපඩි තහල හටන : 
නවකතද්යා 891.483

මණේඩල : තදවියන තසද්යායද්යාගපැනීම.   (තදවරද්යාජ, 
චමපද්යානී තදවිකද්යා) 204.3

මත විතරකෝධී ආධුනික ගී ශතකය 782.42

මතසුබයිෂි, තජකෝතයකෝ.   ජපන ළමද්යා කතද්යා
398.20952

මතසදතයකෝ : 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා විශසව දපැනම 3.
(ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා)  597

මතක ගමතදද්යාර.   (සතකුමද්යාර, ශකතික) 891.483

මතියසස පියතුමද්යා, තදද්යාන.   ලක කතුන සද්යාහිතද 
අඹතර තනද්යාබසන තද්යාරකද්යාව : පූජද පඬිවර 
ජද්යාතකකෝතම තගද්යානසද්යාලේතවසස පියතුමද්යාතණකෝ

270.092

මදදතග්, ස්ක්රිෂද්යානති පදත්මිකද්යා.   අපූර ඉබි නපැටුම
ළ 891.483

මදදතග්, ස්ක්රිෂද්යානත පදත්මිකද්යා.   කළු හද්යාත්මිතනතග් 
කළු බළලද්යා ළ 891.483

මදදුමතග්, ආනනද.   උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර 
අධදයනය : නදද්යාය හද්යා භද්යාවිතය 13 තශසණය 
ii තකද්යාටස 658.001

මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන.   ශ ලසිංකද්යාතවේ චිත්ර හද්යා මූරති 
කලද්යා විශසවතකකෝෂය – 1 : අසිං කපැටයම - 
තනළුම මල 703

මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන.   ශ ලසිංකද්යාතවේ චිත්ර හද්යා මූරති 
කලද්යා විශසවතකකෝෂය – 2 : පසිංචගුත්ලික 
තමකෝසසතරය – හිඳගල විහද්යාරය 703

මදදුම බණේඩද්යාර, අයිරද්යාසිංගනී.   සඳ මඬලක වී 
891.481

මදදුම බණේඩද්යාර කුමද්යාරයද්යා.   (රතනද්යායක, නයන 
තිලක) 920

මදදුමරද්යාළ, තරකෝහණ.   උසසස තපළ තදශපද්යාලන 
විදදද්යාව 320

මදදුම හද්යා පපැසිංචද්යා.   (තකද්යාඩිතුවකකු, චනද්රතසසන) 
ළ 891.482

මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන.   අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) 
තබකෞදධ ශිෂස ටද්යාචද්යාරය 294.309

මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන.   කඩුපුලේ : පද්යාට කරන 
කතනදර ළ 891.483

මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන.   තනළුම කුමද්යාරී 
ළ 891.483

මද කල්පීම.   (කඹුරපිට්ටිය, කුමද්යාර) 891.483

මදුරද්යාවල, තිළිනද්යා.   මධු සඳ පද්යායද්යා 891.483

මධුරසිංග, ආර. තරද්යාතෂසන.   මද්යා දුටු සපැබසෑ 
තදශපද්යාලන නද්යායකයද්යා 954.93032

මධුශසිංකී, උදීශද්යා.   තනද්යාහඬන සහින කුමරී
891.483

මධු සඳ පද්යායද්යා.   මදුරද්යාවල, තිළිනද්යා 891.483

මධුසසිංක, ස. එන. රජිත.   ශ ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජකීය 
ප්රතිමද්යා 730.95493

මධද විදදද්යාල විපලවතයේ නියමුවද්යා : ආචද්යාරය 
ස. ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. කනනනගර 
1884.10.13– 1969.09.23.   (රූපසසිංහ, ඩ. 
ඒ.) 370.92

මනතර ආචචි.   (රණසසිංහ, ල්පී. එච.) ළ 891.483

මනතතර බතලේ.   (වපැත්ලිගමතග්, නතවකෝදදද්යා)
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ළ 891.483

මනදහද්යාස.   (විකමරතන, දිලේහද්යානි) 891.483

මනදද්යාරද්යා.   (ගුණතසසකර, තතජද්යා පූරණමද්යා) 
891.483

මන කලේ යද්යානී.   (ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණී චනද්රලද්යාලේ)
891.483

මනතුසිංග, දත්මිත.  දපැසිං මතකයි 891.483

මන පිනවන මද්යාලදිවයින.  (මතගද්යාඩ, පියසරි ල්පී.)
954.95

මනමතපරි, අසිංජුල ප්රියනත.   සඳ රද්යාජිණී  
891.483

මනමතපරි, අසිංජුල ප්රියනත.  සුදුමලේ හපැඬුවද්යා 
891.483

මනසන අතහරිනතන තකතසසද?.   (සරිධමම 
හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ) 294.3

මනද්යාපද්යාරද්යාමය.   (පතමබනදු, රතනසරි) 891.483

මනකුලසූරිය, රණවීර.   ඉසිංග්රීස ඉතගන ගනිමු : 
ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව මුල සටම සසිංහතලන ඉතගන 
ගනන 428 

මනකුලසූරිය, රණවීර.   5 තශසණය ශිෂදතව 
විභද්යාගය සඳහද්යා ඉසිංග්රීස 372.6521

මනකුළසූරිය, රණවීර  (සමපද්යා.).   බලන්න   
වද්යාසනද්යා ඉසිංග්රීස සසිංහල ශබදතකකෝෂය

මනතද්යාපය.   (හියුතගකෝ, විකටර) 843

මනවරණ, විජිත  (සමපද්යා.).   බලන්න ජයසසිංහ 
ඉසිංග්රීස - සසිංහල ලුහුඬු සද්යාකකු ශබදතකකෝෂය

මනසසසද්යාතම.   (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන) 891.483

මතනකෝමතයන ගණන හදමු : 3 තශසණය බුදධි 
වරධන ගණත ගපැටලු 372.7

මතනකෝවදද්යාධීනතගන ත්මිදීතම මග.   (දිසද්යානද්යායක, 
නිලනත) 158.3

මම ඔතබ පුත තවත්මි.   (රතනකද්යාර, ශ්රියද්යා) 294.3

මමත එනනම.   (තවතතසසිංහ, කුසලද්යා) 
ළ 891.483

මමතවතයේ මුලද්යාව.   (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත)
294.34435

මම තවම යත්මි.   (සූරියආරචචි, කරණද්යාදද්යාස) 
891.483

මම දපැන හරි ම තහද්යාඳයි.   (පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන)
ළ 891.483

මමයි හඳමද්යාමයි.   (මහවඩුතග්, ජයවනති) 
ළ 891.483 

මම සහ මම.   (ඒකනද්යායක, ගුණරතන) 891.483

මම තහද්යාඳින පසුතවත්මි : අසර වකවද්යාන 
ජයගපැනීමට මග.   (ඕකව, රයුතහකෝ) 158.1

මයිකලේ තකතග් කලදවස.   (තකද්යාඑටස, තජේ. 
එම.) 823

මයිකලේ ෆපැරතන්ඩ්.   (ආරියසසිංහ, තක.) 509.2

මයිතකකෝතසද්යාෆසට පවරතපද්යායිනට 2010.   
(විතජේරතන, එන. ල්පී.) 005.58

මයුරචද්යාපද්යා.   (ලද්යාලනී, ශමද්යා) 891.483

මරධනය සඳහද්යා කපැරැලේලක ඕනසෑකර තිතබ.  
(මුණසසිංහ, තරකෝහිත) 320.95493

මරපි, තජකෝසප.   යට්ටි සතත බලය විකසත කරගත
හපැක මග 154.2

මරයද්යාදද්යා.   (සුභසසිංහ, සනධදද්යා කුමුදිනී) 891.483

මරෆරතගකෝ, මයිකලේ.   ආදරණීය ඔල 823

මරණ මසිංචක දසුන : මරණද්යාසනන වූවනතග් 
සුවි  තශසෂ අතදපැකීම තපළක.   (තකසසලර, 
තන්ඩ්වින්ඩ්) 133.9013

මරණතයන පසුව අපට සදුවනතන කුමකද? 
හද්යා නපැවත ඉපදීම පිළිබඳ තවත තදශන.
(බ්රහසමවසිංතසකෝ, අජද්යාන) 294.34237

මරිකකද්යාර, ෆද්යායිසස  (සමපද්යා.).  බලන්න  ඉසිංග්රීස - 
සසිංහල – චීන ශබදතකකෝෂය

මලේ.   (අයගම, තනූජද්යා එන.) ළ 891.481

මලේකද්යානති, මසිංජුලද්යා.   රූ තසද්යාඳු රූ : හපැඩ වපැඩ 
කලද්යාතවේ තසද්යාඳුර ඉසවේව 646.72

මලේ කපැකුලක පණවිඩයක.  (තප්රේමවරධන, 
මහිනද) 891.483

මලේම.   (සූරියආරචචි, ජද්යානකී) ළ 891.483

මලේ මුවරද.   (එදිරිසසිංහ, දීපද්යා වසනති) 891.483
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මලේ තරණු.   (ධරමකීරති, රනජිත) ළ 891.483

මලේලවආරචචි, එන්ඩ්වන්ඩ්.  උනමද්යාදනී - 2    
891.483

මලේලවආරචචි, එන්ඩ්වන්ඩ්.  තතපුත්ලි    891.483

මලේලවආරචචි, එන්ඩ්වන්ඩ්.   තසතනහතසස නවද්යාතපැන
891.483

මලේලවආරචචි, කද්යාසිංචනද්යා.   තදසස විතදසස 
තලේඛක තයකෝ 809

මලේලවආරචචි, චනදිමද්යා.   ඇයට නඹ ම ත්මිස
891.483 

මලේලවආරචචි, දීපද්යාලේ.    ගමමද්යාතන : දකුණු 
ආසයද්යාතික සමද්යාජය හද්යා සසිංසසකකෘතිය සමද්යාජ 
පරතයේෂණ කම අනතරගතයි 302

මලේලව ආරචචි, නිමලේ  (සම කරතකෘ).   බලන්න  
පඤසඤද්යාසද්යාර හිත්මි, ඔකකමපිට්ටිතයේ

මලේලවආරචචි, ලකෂසමන.   ප්රන්ථම වසනතය 
891.483

මලේලවආරචචි, තසකෝමපද්යාල  (පරි.).   බලන්න  
බකෲක, ල්පීටර

මලේත්ලිකආරචචි, ලයනලේ.   තදගමතදද්යාර  891.483

මලේ වගද්යාව හද්යා උදදද්යාන අලසිංකරණය.   (තපතරරද්යා, 
ලත්ලිත) 635.9

මලේ වපැසසස.   (අසිංතහට්ටිට්ටිගම, විමලේසරි) 891.483

මලේ වපැසසසක : තග්ය කද්යාවද සසිංගහය.   
(අතබවිකම, මද්යාතතලේ ආනනද) 782.42

මලේෂද්යා, එම. ඒ. ඩ. සසනි.   රිලද්යා පපැසිංචද්යාතග් 
තහද්යාරකම ළ 891.483

මලේ සහ විසතුර පපැළ වගද්යා කරීම.   (සරිවීර, 
නීලේ) 635.9

මලේ සුවඳ ආදතර.  (ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි) 
891.483

මලේ : තසද්යාබද්යාදතම සුවඳපැති නිමපැවුම.   
(තකද්යාසසසනන, චිනතද්යා) 582.13

මලක තපති.   (තකද්යාඩිතුවකකු, රූපද්යා) 891.483

මලක සුවඳක සතට ළසිංවී.   (නිරමද්යාලේ, අතසසල)
891.483

මලලතසසකර, සසර.   යකද්යා මද්යාමද්යා ළ 891.483

මලවිආරචචි, ජයතසසකර.   අහස ඉසසසර වතගයි  
891.481

මලවි ආරචචි, ත්මිලේටන  (සමපද්යා.).   බලන්න   
උතුම සමබුදු සද්යාසතන සදහම ගීතද්යාවල

මලවි ආරචචි, ත්මිලේටන  (සමපද්යා.).  බලන්න  
සදහම පපැන විසඳුම : ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය

මලවි ආරචචි, ත්මිලේටන   (සසිංසස.).   බලන්න 
බුදධද්යාද්භිවනදනද්යා

මවේ පිය තසතනහස.   (වද්යාසනද්යා, ජී. අචිනි
දිවදද්යාසිංජල) ළ 891.483

මවේබස හුරව : පළමුවන තශසණය.   (තපතරරද්යා, 
ලසිංකද්යා) 372.6

මවේබස හුරව : තදවන තශසණය.   (මවල ආරචචි, 
උෂද්යානති) 372.6

මවේබස වපැඩ හුරව : 3 තශසණය.   (හඳුනකනද, ඩ.
මලේත්ලිකද්යා) 372.6

මවේබස හුරව : 4 තශසණය.   (හපුආරචචි, 
නිලනති) 372.6

මවකතග් දද්යායද්යාදය.   (වනනිඅචචි, රිවිනද්රද්යා විශුදධි
නයනද්යා) 891.481

මවුනට කද්යාතමලේ අධදද්යාපනික ආයතනය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : මවුනට කද්යාතමලේ 
අධදද්යාපනික ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

මසුන අලේලනනද්යා සහ බිරිය ළ 823

මහසහ්ෆුසස, නජිබ.   නද්යායකයද්යා මරපු දවස 892.736
මහඋලේපත, සුසනත.   පරජනදද්යා 891.483

මහගමආරචචි, චනද්රිකද්යා.   ජීවිතයට තකට්ටිකතද්යා 
891.483

මහගම අද්භිමද්යානය.   (ධරමදද්යාස, තක. ඇම.)
307.72095493

මහතඵල ලපැබීමට නම තමතසස දන පිසිංකම කළ
යුතුය.   (ආරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන) 294.34
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මහත බලද්යාතපද්යාතරද්යාතතුව : ස්ක්රිසසතුසසවහනතසස සහ 
සද්යාතන අතර කද්යාලද්යානතරයක පවතින මහද්යා 
අරගලතයහි ස්ක්රිසසතියද්යානි යුගතයේ ගපැටුම සහ 
ජය ගපැනීම.   (වයිට, එලන ජී.) 230

මහ දඹ රන බුදු පිළිමය.   (කපැනතවේ, ඩබත්ලිවේ. 
එච.) 823

මහදපැනමුතතයි තගකෝලතයද්යා තරද්යාතතයි.   
(සයඹලද්යාපිට්ටිය, මතනකෝජේ) ළ 891.483

මහමග x සලකුණක.   (මද්යාරට්ටින, තලසස) 813

මහතමර.   (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන) 891.483

මහතමර බිඳ වපැතටයි.   (විකමරතන, තජේ. ශීලද්යා) 
891.481

මහතමවේනද්යාතවේ මහද්යා විහද්යාරය.   (කුලතුසිංග, ටී. ජී.) 
954.9301

මහරජ විජයබද්යා : මහ විජයබද්යාහු වකෘතතද්යානතය.
(විතජේරතන, හලේපිට්ටිතයේ) 891.483

මහ රහතුන වපැඩි මඟෙ ඔසසතසස  294.3

මහලේලද්යා සහ මුහුද.   (තහත්මිසිංතවේ, අරනසසට) 813

මහව තකකෝචචිය.   (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි) 891.483

මහවඩුතග්, ජයවනති.   අතප රට හුඟෙද්යාක 
තලද්යාකුයි ළ 891.483

මහවඩුතග්, ජයවනති.   කුරලු පිහද්යාටුව
ළ 891.483 

 
මහවඩුතග්, ජයවනති.   මමයි හඳමද්යාමයි 

ළ 891.483 

මහවිතද්යාන, විශද්යාඛද්යා   (පරි.).   බලන්න  තබ්රද්යානතට,
චද්යාලට

මහවිතද්යාන, විශද්යාකද්යා   (පරි.).   බලන්න  වරන, 
ජූලේසස

මහවිතද්යාන, විශද්යාකද්යා   (පරි.).   බලන්න   ශද්යාන, 
ඩපැරන 

මහවිතද්යාන, විශද්යාකද්යා   (පරි.).   බලන්න   හපැගද්යාරන්ඩ්,
තහනරි රයිඩර 

මහසසතවතද්යා තදවී.   තරද්යාමතද්යා 891.443

මහතසන මහරජතුමද්යා.  (කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන) 
923.1

මහතසන රජේජුරතවකෝ.   (සලේවද්යා, කමලද්යා) 
ළ 891.483

මහද්යාචද්යාරය සරිලේ  තපද්යානනමතපරම.   (ද සලේවද්යා, 
බරට්ටි) 920

මහද්යානද්යාගකුල සනතදසය 891.371

මහද්යානද්යාම හිත්මි.   ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. පට්ටිසමභද්යාදද්යාමග්ග. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.   
සදධමමපපකද්යාසනී 294.3824

මහද්යා මද්යාගමපුර සපැලපැසසම.   (වපැත්ලිකල, ඩ. එන. 
ඩ.) 330.95493

මහද්යායද්යාන බුදු දහම තකට්ටි හපැඳිනවීමක.   (සුරවීර 
බණේඩද්යාර, එච. එම.) 294.392

මහද්යාවිහද්යාරවසිංතසද්යා නද්යාම උපසමපදද්යාපපබතනකෝධද්යා.
(වජිරබුදධි හිත්මි, මද්යානද්යාපිට්ටිතයේ) 891.371

මහද්යා සතිපටෂ්ඨද්යාන සූත්රය.   (ත්රිපිටකය. සූත්ර 
පිටකය) 294.3823

මහද්යා සසෑය තගද්යාඩ නපැඟීම.   (ගතණේවතත, ශනද්යාත) 
ළ 891.483

මහිනද චිනතනය ජනතද්යා ඇසන.   (අතබවිකම, 
බී. එච. ජී. එසස.) 330.95493

මහිනදපද්යාල, එම. ඩ.   සනමද්යාව මද්යාධද හද්යා කලද්යාව 
791.437

මහිනද හිත්මි, උඩවලතවේ.   පද්යාත්ලිබස උගනිමු : 
පළමු තපද්යාත 491.37

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ.  ආචද්යාරය 
ඊ. ඩබත්ලිවේ. අදිකද්යාරම මපැතිතුමද්යා 920 

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ.   ආනනද 
සමරතකකෝන මහතද්යා 920

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ.  
තදවද්යානමපියතිසසස රජතුමද්යා 920 

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ.   බලසිංතගද්යාඩ 
ආනනද වමත්රිය හිත්මි 920

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ.   වපැත්ලිවිට ශ
සරණසිංකර සසිංඝරද්යාජ හිත්මි 920

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ.    විහද්යාරමහද්යා 
තදවිය 920 

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ.   හිකකඩුතවේ 
ශ සුමසිංගල හිත්මි 920
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මහිනද හිත්මි, පපැලසෑතන  (සමපද්යා.).   බලන්න  
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. 
ජද්යාතක

මහිනද හිත්මි, රනදිත්ලිගම   (සසිංසස.).   බලන්න   
ශ කලදද්යාණ දුරතු ධරම තදශනද්යා  : අසිංක 6

මතහසනද්ර, සුනනද.   කතද්යා කලද්යාව : සමද්යාරමභය, 
විවිධතවය සහ වදද්යාපතිය පිළිබඳ සටහන 
තපළක 398.2

මතහසනද්ර, සුනනද.   කහිරඟුර 891.483

මතහසනද්ර, සුනනද.   නිරනද්යාත්මිකද්යා අමතද්යා 891.481

මතහසනද්ර, සුනනද   (පරි.).   බලන්න   ජීවන 
දද්යායද්යාද : විශසව කීරතියට පතවූවනතග් 
චිනතන, සමකෂණ හද්යා නිරීකෂණ සටහන 
සමුදද්යායක

මතහසශද්යාකද සනමද්යාව මහ පද්යාරට කපැඳවීමක : 
සනමද්යාතමක වියමන සසිංගහය.   
(විතජේබණේඩද්යාර, ප්රියද්යාන ආර.) 791.437 

මළගිය ඇතතතකෝ සහ තනද්යාමළ ඇතතතකෝ : 
එදිරිවීර සරචචනද්රයනතග් මළගිය ඇතතතකෝ 
නවකතද්යාව පිළිබඳ රස විමසුමක.   (පදමසරි, 
ප්රශද්යානත ලත්ලිත) 891.483

මළවුනතගන ගපැලවීම : තලකෝකතයේ සදු වූ සතද 
අපරද්යාධ.   (ද තකද්යාසසතද්යා, බරට්ටි) 891.483

මද්යාකලනද, මහිනද.   ගුර තගදරින රජ මපැදුරට
891.483

මද්යාකලනද, මහිනද.  සසර සපැරි සරනතුර  
891.483

මද්යාකලනද, මහිනද   (සසිංසස.).  බලන්න  තජකෝන ද 
සලේවද්යා කවිවරයද්යාතණකෝ 

මද්යාකසස, ඇනටන  (සසිංසස.).   බලන්න  මපැයි 24 –
තපර හද්යා පසු 

මද්යා.   (කුලතිලක, කුසුම) 891.481

මද්යා'තකද්යාවේ, තජකෝරජේ.    තප්රේමතයේ උරමය 891.73

මද්යාගනදියද්යා.   (රද්යාජපකෂ, දිත්ලිප ධමම) 891.483

මද්යාගම රද්යාජධද්යානිය.   (තමධද්යානනද හිත්මි, 
එලේලද්යාවල) 954.9301

මද්යාතගකෝරියන, ත්මිතෂලේ.   සුබ රද්යාත්රියක තද්යාතතත
823

මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී.     ගණතය වපැඩ 
තපද්යාත : 3 තශසණය 372.7

මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී.   5 තශසණය 
ශිෂදතවය සඳහද්යා සසිංහල : අභදද්යාස සහ 
පිළිතුර සහිතයි. 4 තශසණය ට ද තයකෝගදයි 

372.6

මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී.   තපර පද්යාසලේ 
වපැඩතපද්යාත 372.21

මද්යාතර තයකෝධයද්යා.   (බපැදතදගම, නනදික)
ළ 891.483

මද්යාතරින බිහි වූ සද්යාහිතදධරතයකෝ : ස්ක්රි. ව. 1880
සට 1948 දකවද්යා.   (කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක) 

891.48092

මද්යාදන, ට්ටිකරි කුමද්යාරි.   ගමන 891.483

මද්යා දපැවී ගිනිතගන.   (ජයසසිංහ, ජනප්රිය) 891.483

මද්යාදුගඟෙ : තකද්යාටසස වශතයන පළවන තපද්යාතක 
ප්රන්ථම පියවර.   (සරිපද්යාල, තනකෝමන) 

333.95288095493

මද්යාදුතගද්යාඩ, රතනසල.  සරිලක තතද්යාරතුර 954.93

මද්යා දුටු සපැබසෑ තදශපද්යාලන නද්යායකයද්යා.   (මධුරසිංග, 
ආර. තරද්යාතෂසන) 954.93032

මද්යාදුළුවද්යාතවේ තසකෝද්භිත හිත්මියනතග් ධරම තදශනද්යා : 
පළමු තවළුම.   (තසකෝද්භිත හිත්මි, මද්යාඳුළුවද්යාතවේ)

294.34

මද්යාධද ආචද්යාර ධරම, මහජන සමබනධතද්යා සහ 
ප්රචද්යාරණය.   (සුරවීර, නයනද්යා) 175

මද්යාධදකලද්යා විචද්යාර ප්රතිචද්යාර.   (නද්යානද්යායකකද්යාර, 
තසසන) 302.23

මද්යාධද විචද්යාර ප්රතවේශය.   (ලකමද්යාත්ලි, එච. ල්පී. 
සජිතද්යා) 302.23

මද්යාධද විමරශන හද්යා 2010 ජනද්යාධිපතිවරණ 
ඇගයීම.   (ඉදදමලේතගද්යාඩ, කුමුදිනී) 306

මද්යානවඩු, තමධද්යා දරශනී.   සත අහතසස තග්ය පද 
සරණය 782.42

මද්යානව තපකෞරෂතව සසිංවරධනය.   (බකමවපැව, 
අසසිංක) 158.1

මද්යානව වසිංශතයේ සුපිරි තර.   (සමරනද්යායක, 
අනිලේ) 920 
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මද්යානවසසිංහ, උදය.   වද්යාග් සතතම 920.05493

මද්යානව හිත්මිකම උණට පපැනතඩකෝලේ බීම : ජිනීවද්යා 
තයකෝජනද්යාව දකවද්යා ගමන මගක සටහන 323

මද්යානසක ආතතිය.   (කළුපහන, නිහද්යාලේ රසිංජිත)
616.98

මද්යානසක ල්පීඩනය වපැළපැකවීම සහ පද්යාලනය.   
(ත්ලියනතග්, අනර) 155.9042

මද්යානසක සුවය : තබකෞදධ හද්යා බටහිර 
මතනකෝවිදදද්යාතමක ආකලේප.   (අමරතකකෝන, 
සුරසිංග) 294.33615

මද්යානිලේගම, පියතසසන  (අනවද්යා.).   බලන්න  
එසිංගලේසස වපැටුප කමය

මද්යානිලේගම, පියතසසන   (පරි.).   බලන්න  
කද්යාලේ මද්යාකසස : වපැටුප, ත්මිළ සහ ලද්යාභය

මද්යානිලේගම, පියතසසන   (පරි.).   බලන්න   වී. අයි.
තලනින : සමද්යාජවද්යාදය සහ ආගම : සමද්යාජ-
තදශපද්යාලන-ආරර්ථික මූත්ලිකද්යාසිංග

මද්යාපද්යා, තජේ. ල්පී.   ලකදිව අසිංතකළිය 394.3

මද්යා තපම බපැඳි භද්යාරතය.   (තකකෝබට, ජිම) 954

මද්යා මපැරණද්යා තනද්යාතවයි 823

මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාත්ලි.  අවි හිසිංසක 891.483

මද්යායද්යාදුනතන, සකුනතලද්යා.   දඟෙකද්යාර අත්ලි පුසිංචද්යා
ළ 891.483

මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාල.   දරමද්යාව : සසිංහල 
සසිංසසකකෘතිතයේ දරවද්යා - උපත, වපැඩම ඇතුළත 
පරතයේෂණයක 398.2

මද්යායද්යා පහතනන උපන දරතවකෝ කතද්යා මද්යාලද්යාව ; 
අසිංක 1.  (තකර, ල්පී. බී.)   බහිරව සපැරයට්ටිය

823

මද්යායද්යා රූ - 4 : තනත තනද්යාදුටු තලද්යාවක මද්යායද්යා 
මුද්රද්යාව.   (තසසනද්යානද්යායක, නිමලේ) 891.482

මද්යායද්යා විල.   (අයිකන, තජකෝන) 823

මද්යාරකසස, ඒ.  නපැත අන සරණද්යා - ත්මිස බුදු සරණද්යා
294.3

මද්යාරග අයිතිය.   (ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී) 
346.04350264

මද්යාරට්ටින, තලසස.   අඳුර පපැතිතරයි 813

මද්යාරට්ටින, තලසස.   මහමග x සලකුණක 813

මද්යාරට්ටින, තලසස.   ත්මිනිසස අකමද්යා තසද්යාරකමක 813

මද්යාරට්ටින, තලසස.   වදද්යාඝ්ර භීතිය 813

මද්යාරට්ටින විකමසසිංහ පුවතපත කලද්යා තමතහවර.
(තකකෝපරතහසවද්යා, සඳතගකෝත්මි) 070.4092

මද්යාරසසිංහ, එම. එම. තජේ.   බුදු දහම සහ බුදධද්යාගම
294.3

මද්යාරසසිංහ, එම. ඒ. අයසිංගද්යා සතදවේනි.   අපි තදනනද්යා
යද්යාළුතවකෝ ළ 891.483

මද්යාලය.   (අහුබුදු, අරීතසන) ළ 891.483

මද්යාවනද්යානතහසවද්යා, තතද්යාෂිනි.   පුසිංචි තරකෝසමල 
ළ 891.483

මද්යා හද සඟෙවන වූනඩන්ඩ් කනී තයේ.   (බ්රවුන, ඩ.) 
978.0097

මද්යාළු : ල්පීනනන හපන යද්යාළුතවකෝ.   (තකද්යාසසසනන, 
චිනතද්යා) 597

මපැකතකද්යාමපැක, චද්යාරලේසස.   පලද්යායද්යාම තහකෝ මරණය
940.547252092

මපැකබ්රයින්ඩ්, තරද්යාජර ල.   තපැනිතලද්යා තරකෝස මල 823

මපැකබ්රයින්ඩ්, තරද්යාජර ල.    තදද්යාළ ඉවුතරන සදද්යාදියට

මපැකෂසතවලේ, තජකෝන ස.   ජනතද්යාවතග් ත්මිනිතසකු 
වනන 158.2

මපැකීනද්යා, ත්ලිනන්ඩ්තසස.   තසබළියතග් දූත ගමන 813

මපැට්ටියගතන, ගුණතිලක   (පරි.).   බලන්න  
මහසසතවතද්යා තදවී 

මපැතිවේ රිකද්යාරන්ඩ් ද්භිකක්ෂු.   ඔබ තසවූ භද්යාවනද්යාමය 
අමද්යා දහම 294.34435

මපැතිවරණ කමය 324.6095493

මපැතී, ඩපැලන.   අමමද්යාතග් ආදරය කළු ද? සුදු ද? 
823

මපැදගම, චනද්රරතන.   රස කවි හදන හපැට්ටි
891.481

මපැදතගදර, පසඳු   (පරි.).   බලන්න   බලයිටන, 
ඉනින්ඩ්
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මපැදතගදර, සූරිය.   හුනනසසගිරි කඳු පද්යාමුල
891.481

 
මපැදවතත, ජයලතද්යා.   පුසිංචි සුදද්යා සුදු කපැට්ටියද්යා

ළ 891.483

මපැදවතත, ජයලතද්යා.   මුනි සරි පද්යා ළ 891.483

මපැදවතත, ජයලතද්යා.   තරකෝස මතලේ නටුතව කටූ
ළ 891.483

මපැදවතත, ජයලතද්යා.  වපැත්ලි තල අතතර   
ළ 891.483

මපැදවතත, ජයලතද්යා.   හද්යා හද්යා හරි හද්යාවද්යා ළ 891.483

මපැදියම රැතයේ ඇවිදින පඹයද්යා.    (සසටයින, 
ආර. එලේ.) 823

මපැයි 24 – තපර හද්යා පසු 331.8

මපැලේතඩද්යානද්යාතඩකෝ තපළහර.   (තටලර, තියතඩකෝර) 
813

මපැසසසද්යා.   (ල්පීරිසස, නිතරකෝෂනි) ළ 891.483

මපැහුම ශිලේපය 10-11 තශසණ සඳහද්යා.   (උදයසිංගනී,
ඊ. ඒ. තකෂිලද්යා) 646.72

මසෑනසසෆීලේන්ඩ් උදදද්යානය.   (ඔසසට්ටින, තජේන) 

ත්මිතගටටුවතතත ගුණද්යානනද හිත්මිතයකෝ .    
(තහසවද්යාවිසසස, තිසසස) 294.3657

ත්මිණ පහන.   (ගුණවරධන, ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ.)
891.483

ත්මිතුර වලද්යාකුළ.   (තප්රද්යාතකද්යාපිවද්යා, තසකෝපියද්යා) 
891.73 

ත්මිථුන ලග්නය.  (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
133.5264

ත්මිනිසස අකමද්යා තසද්යාරකමක.   (මද්යාරට්ටින, තලසස)813

ත්මිනිසස සරරට වපැළ  තඳන තරකෝග පිළිබඳ තබකෞදධ
චිකතසද්යාව.  (බුලතසසිංහල, චසත) 294.33661

ත්මිනිසස සරතර අසරිය.   (අමරසසිංහ, 
කරණද්යාරතන) 611

ත්මිනිසද්යාතග් තසවණපැලේල.   (ලපැවික-ගුතඩකෝලේ, 
තජේන වපැන) 599.885

ත්මිනිසද්යා තයකෝධයකු වූතයේ තකතසස ද?.  (ඉත්ලිඉන, 
එම.) 599.9

ත්මිනී කනතනකෝ සහ වියර අත්ලිතයක.   
(ඇනඩරසන, තකනත)  799.27756

ත්මිනී සහ තමද්යානී - එසසකතමකෝ නිවුනන.   
(පරකනසස, ලුස ෆිච)  813

ත්මියනමද්යාරතයේ ජනකන්ථද්යා.   (තහටට්ටිතග්, අනරසරි)
398.209591

ත්මියුර කලේපනද්යා.   (අමරද්යාවතී, රසිංජි) 080

ත්මිරිහද්යාගලේල, ප්රභද්යාත   (පරි.).   බලන්න   
තකද්යාමපටන, රිචමලේ 

ත්මිරිහද්යාගලේල, ප්රභද්යාත   (පරි.)   බලන්න  බතරකෝසස, 
එන්ඩ්ගර රයිසස

ත්මිරිහද්යාගලේල, ප්රභද්යාත  (පරි.).   බලන්න  තහද්යාවද්යාන්ඩ්, 
තරද්යාබට ඊ.

ත්මිරිහද්යාගලේල, ලලද්යාරතන.   ඇටතටරියද්යා මලේ පිපිලද්යා
891.483

ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස.   ඔටු තදනතග් 
කඳුළු බිඳු ළ 891.483

ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස.   කකුළුවද්යා කළ 
හපනකම ළ 891.483

ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස.   කපට්ටි උකුසසසද්යා
ළ 891.483

ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස.   පුතද්යාතගන පියද්යාට 
පද්යාඩමක ළ 891.483

ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස.   මසිං ආසයි දියුණු 
තවනන ළ 891.483

ත්මිත්ලින හිර.   (තමයර, සසතටෆසනි) 823

ත්මිසසටර තමන්ඩ්ලේට වපැරදීමක.   (බලයිටන, ඉනින්ඩ්) 
823

ත්මිසසබද්යා, එන. එම.   (සම කරතකෘ).   බලන්න    
දිසද්යානද්යායක, යූ. එන. බී.

ත්මිහිතුර : ත්මිහිතලය ගීතයක - කද්යා. 1 ක. 1 
(2012 සපැප.) 333.705

ත්මිහිඳුකුල, සුනිලේ.   පිකචර පිසසසද්යා 070.4497

ත්මිහිඳු මහද්යා රහතන වහනතසස.   (විතජේතුසිංග, 
නවනපැත්ලිතය) 294.3657
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ත්මිහිර බණේඩද්යාර, සුතරෂස.   කපැළඹීම 891.483

ත්මිහිරිතග් තලකෝකය.  (විතජේසූරිය, සරත) 
ළ 891.483

ත්මිහිරි, සුදීපද්යා.   පසෑළවිය 891.481

ත්මිහිරි හපැඟුම.   (විතජේසූරිය, සරත) 891.483

මතගද්යාඩ, පියසරි ල්පී.   මන පිනවන මද්යාලදිවයින
954.95

මතගද්යාඩ, පියසරි ල්පී.   සපැරිසර – වනදනද්යා
294.34433

මතගද්යාඩ, පියසරි ල්පී.   සපැරිසර – වනදනද්යා : 2600 
සමබුදධතව ජයනතිය 891.481

මදුතමන ආ මද්යාරයද්යා.   (රතනසසිංහ, ජයසරි) 
891.483

මපතග්, සජීව.   තකද්යාතහන ද තම පණවිඩ
ළ 891.483

මපතග්, සජීව.   මතග් තහද්යාඳ ම යද්යාළුවද්යා
ළ 891.483

මපතග්, සජීව   (සසිංසස.).   බලන්න  
තසතනවිරතන, ඩයන 

ම පපැණ කසෑ වලසස රද්යාළට දත කපැකකුම හපැදිලද්යා. 
(උසතචද්යාෆස, ඒ. ඒ.) ළ 891.73

ම පපැසිංචයි බළලේ හද්යාත්මියි.   (විතද්යාන, ඉනදික 
සසිංජීව) ළ 891.483

මමුතර සනහතර.   (වීරසසිංහ, එසස. ල්පී. එසස.) 
307.72095493

මයනතග් සමගිය.   (ජයවිකම, කුසුත්මිනද පබසර)
ළ 891.483

මරිගම, බී. තහසරත.   තසකෝදමු සත 294.34

මරියගලේල, දද්යාසස.   උරමය තසද්යායද්යා යන 
ආනනදීයයන 915.493

මවල ආරචචි, උෂද්යානති.   පරිසරය ආශ්රිත 
ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම : 2 තශසණය 372.357

මවල ආරචචි, උෂද්යානති.   මවේබස හුරව : තදවන 
තශසණය 372.6

මුණසසිංහ ආරචචි, සරත.   තපද්යාඩි එකද්යාතග් 
තද්යාතතද්යා 891.483

මුණසසිංහ, චද්යාත්මික.   බුදු විදු ඇස සහ තහට තලද්යාව 
001.9

මුණසසිංහ, ධමත්මික.   සතක ඇරයුම : තකට්ටිකතද්යා 
සසිංගහය 891.483

මුණසසිංහ, පදමද්යා.   විදදද්යාව : සද්යාමද්යානද තපළ 
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය 507.6 

මුණසසිංහ, ල්පී.   සත කරණ 891.481

මුණසසිංහ, රතනසරි.  කුෂද්යානිතග් තබකෝනිකකද්යා
ළ 891.483

මුණසසිංහ, රතනසරි. දඟෙකද්යාර මලේතබරි   
ළ 891.483

මුණසසිංහ, රතනසරි.   නරි නයිතදට පද්යාඩමක   
ළ 891.483

මුණසසිංහ, රතනසරි.   හරි ලසසසන ගිරද්යා පපැසිංචද්යා
891.483

මුණසසිංහ, තරකෝහිත.   ආදරණීය ගබබද්යා 891.483

මුණසසිංහ, තරකෝහිත.   මරධනය සඳහද්යා කපැරැලේලක 
ඕනසෑකර තිතබ 320.95493

මුණසසිංහ, තරකෝහිත.  සුරපුර අසබඩ 891.483

මුණසසිංහ, විලේසන.   නිදහසස ලසිංකද්යාතවේ 
අගමපැතිවර 954.9303

මුණසසිංහ, විලේසන.   ශ ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපන 
ඇමතිවර 352.2432293095493 

මුණසසිංහ, සුනනදද්යා විජයලතද්යා.   අපට ගපැලතපන 
තදශීය ආහද්යාර 641.50212

මුණසසිංහ, සුනනදද්යා විජයලතද්යා.   කුරටු ගසෑ ගී 
891.483

මුනිදද්යාස, කුමද්යාරතුසිංග  බලන්න  කුමද්යාරතුසිංග, 
මුනිදද්යාස

මුතු අහුරක සහ තවත ඉරද්යාක ජනකතද්යා.     
(ගුණරතන, කුමද්යාරි) 398.209567

මුතුකුඩ, රතනපද්යාල.   විවද්යාහය තකතරහි ගහ 
බලපසෑම 133.5830681

මුතුකුඩ, රතනපද්යාල.   විවද්යාහය තකතරහි ගහ 
බලපසෑම 133.5

මුතු පද්යාවඩ.  (පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා) 891.483
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මුතු මද්යාලයක තසද්යායද්යා.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)
ළ 891.483

මුතුහරණට තබද්යාතහද්යාම හිනද්යා.   (කුමද්යාරසසිංහ, 
සමන චනදන) ළ 891.483

මුදලේ :  2003 අසිංක 25 දරන මුදලේ පනත, 2004 
අසිංක 11 දරන මුදලේ පනත සහ 1995 අසිංක 16
දරන මුදලේ පනත සසිංතශකෝධනය කරීම පිණස 
ද ; ඇතපැම ස්ක්රියද්යාකද්යාරකමවල නිරත වනනද්යා වූ 
ඇතපැම වදවසද්යායන (235 වන අධිකද්යාරය වූ)
තරගු ආඥද්යාපනත, (123 වන අධිකද්යාරය වූ)
විනිමය පද්යාලන පනත සහ 1969 අසිංක 1 දරන
ආනයන සහ අපනයන (පද්යාලන) පනත යන
පනතවල විධිවිධද්යාන අදද්යාළ වීම නිදහසස කරීම
පිණස ද ; ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ ඊට 
ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන 
සපැලපැසසවීම පිණස ද  වූ පනත තකටුමපතක.  
(ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 343.0320262

මුදත්ලිතග්, ගරීයසස සුරනිමල තතනනතකකෝන 
රද්යාම රද්යාවණද්යා කතද්යාවක 294.59220459148

මුදද්යාතග්, විමලදද්යාස   (සමපද්යා.).   බලන්න  විචද්යාර 
විලද්යාස

මුදද්යාතග්, සුපිණ  (පරි.).   බලන්න  කතලවේසස, 
තදද්යාතරද්යාති 

මුදද්යාතදණය, දිලප.  ඔබ තනද්යාදුටු IIFA 791.43079

මුනිනද්රදද්යාස, තුසත.  රූපවද්යාහිනී කපැමරද්යාකරණය-1
621.38834

මුනි සරි පද්යා.   (මපැදවතත, ජයලතද්යා) ළ 891.483

මුරකද්යාත්මි, හරක.   නිරවත කළුවර 895.63

මුරතතතටටුතවගම, නනද   (සසිංසස.).   බලන්න 
අනගද්යාරික ධරමපද්යාල 

මුලේ ළමද්යාවිය සසිංවරධනය.   (තප තරරද්යා, යමුනද්යා)
305.231

මුලතිවේ සයද්යා.   (ඩයසස, සන්ඩ්නි මද්යාකසස) ළ 891.483
මුලර, තහරතද්යා.   දඩබිමක සරගතව 833.914

මුලර, තහරතද්යා.   පිටුවහලේ වීම 833.914

මුවර, ත්මික.   විවකෘත ආරර්ථිකය හද්යා තදශපද්යාලනතයේ 
ගරද්යාහපැලම 320.95493

මූකළද්යාතන අබිරහස සහ තගසෂනතග් තවත විකම.
(පද්යානදුරතග්, උදද්යාන) 891.483

 
මූරතිතයන මූරතිමත බුදධ.   (උපරතන හිත්මි, 

වීරතපද්යාකුතණේ) 730.95

මූත්ලික ආරර්ථික විදදද්යා මූලධරම විගහය
(සමරසරි, ල්පී.) 330.01

මූත්ලික සසිංඛදද්යාන විදදද්යාව 1 : විසසතරද්යාතමක 
සසිංඛදද්යානය.   (ජයතිසසස, ඩබත්ලිවේ. ඒ.) 519.5 

මූලද වද්යාරතද්යාකරණතයේ මූත්ලික සදධද්යානත.   
(ගුණතිලක, චනදන) 657.301

මූලද විශසතලේෂණය.   (රසිංජනී, ආර. ල්පී. චිත්රද්යා) 332

මූසල කතද්යාවක.   (තචතකද්යාවේ, ඇනටන) 891.73

තමතතද්යා.   (සරිවරධන, තදනගම) 891.48

තමතතද්යානනද හිත්මි, බළනතගද්යාඩ  (සසිංසස.).
බලන්න   ශද්යාසසන, තක. එලේ. වී. 

තමතතතදය හිත්මි, මද්යාපලගම   (සමපද්යා.).   
බලන්න බුදධ තබකෝධි වනදනද්යා

තමත තබකෝසත බවට තගකෞතම බුදුරදුනතගන 
විවරණ ලපැබූ දුටුගපැමුණු මහරජද්යාතණකෝ.  
(පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ) 923.1

තමතපැනින එනන!.   (තදශප්රිය, රවන තක.) 
891.483

තමතතක නසෑසූ නපැලවිත්ලි ගී.  (කුලතසසකර, න. බ.)
398.8 

තමධද්යානනද හිත්මි, එලේලද්යාවල.   මද්යාගම රද්යාජධද්යානිය
954.9301

තමනග්, තමද්යාහස තහද්යාන.   සද්යාරන්ථක වනතන 
තමතහමයි : ජීවිතය, රැකයද්යාව සහ වදද්යාපද්යාරය 
සද්යාරන්ථක කර ගපැනීමට පදනම වන චරිත 
ලකෂණ සහ ස්ක්රියද්යාකද්යාරී මූලධරම 158.1

තමනඩිසස, කීරති.   පද්යාතද්යාල තලකෝකතයේ සතද 
කතද්යා : underworld 364.15

තමනඩිසස, ගීතද්යානජන.   සසනද්යායු තරකෝග 616.804

තමනඩිසස, චනදන   (පරි.).   බලන්න   තඩද්යායිලේ, 
ආතර තකද්යානන 

තමනඩිසස, චනදන  (පරි.).   බලන්න  වීණද්යා 
වද්යාදකයද්යා

තමනයිකමසස සතහකෝදරතයකෝ.   (පතලකෝටසස) 882 

තමයර, සසතටෆසනි.   ත්මිත්ලින හිර 823
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තමර.   (කරණද්යාරතන, ඉනද්රද්යාණ) 891.483

තම අවිය බර වපැඩියි.   (ඉසසමද්යාතයලේ, තබ) 966.4

තමධද්යාවී.   (තපතරරද්යා, මද්යාලද්යා වජිරද්යා) 891.483

තම නිහඬ තවරළට එනන.   (ඇමතබ්රකෝසස, මද්යාලතී 
කලේපනද්යා) 891.481

තම තමද්යාතහද්යාත.   (සුගතරතන හිත්මි, කහතපද්යාළ)
294.34

තම බිතම කඳුළු.   (තගද්යානසලේ තකකෝරද්යාළ, 
තසනරත) 891.481

තම භද්යාවනද්යාවට කද්යාලයයි.   (අචද්යාන චද්යා හිත්මි)
294.34435

තමෂ ලග්නය.  (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
133.5262

වමන මූරති හිත්මි, උයනතගද්යාඩ.   දපැතවන සතට 
සමද්යාධි සුවය 294.34

වමන, ශිරද්යාන.   සද්යානන සබද්යා මද්යාතද්යාවතග් 
තනද්යාමපැතකන උරම 263

තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුස තමකෝන්ඩ්.   යළි උපන 
රවපැතතී 823

තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත.   ජීවතවීතම 
කලද්යාව 306.85

තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත.   සසල 891.483

තමද්යාරටුවගම, එච. එම.  (සම කරතකෘ).   බලන්න  
විතජේබණේඩද්යාර, චනදිම 

තමද්යාල.   (තවකෝටර, කපැතරද්යාලේ ඩ්රිනක) 823

තමද්යාතහද්යාටට්ටි, කුඩත්ලිගම දිවද්යාකර.   පසුතපැවිලේල
891.483

තමකෝටර රන්ථ ප්රවද්යාහන පනත හද්යා තමකෝටර රන්ථ 
ප්රවද්යාහන නිතයකෝග.   (ජපැනසන, ඕ. ආර.)

343.09440263

තමකෝසසතර කලද්යාව.   (දිගනතවල, තිලකරතන) 
745 

මසිං ආදතරයි.   (තහසවද්යාවසම, ල්පීටර) 891.483

මසිං ආසයි දියුණු තවනන.   (ත්මිලේලගහතපැනන, 
ආරියදද්යාස) ළ 891.483

මසිං ආසයි... මසිං ආසයි...  (තමබිතුතරයි, සුතරකද්යා)
 ළ 891.483

මසිං කද්යාතගද?.   (තවදල, ල) 823

මසිංගල සලඹ.   (නද්යාගර, අමරිතලද්යාලේ) 891.433

මසිංගලසරි, ඩබත්ලිවේ. ආනනද.   ඉතිහද්යාසය : ඇම. 
ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග 
හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර 954.93076

මසිංගලසරි, මහද්යානද්යාම.   සනිගම කුසුමද්යාරද්යාම 
වරණනද්යාව -2 294.3435

මසිංජරී, සසිංජීවී.   කවුද දිනනතන  ළ 891.483

මසිං තද්යාම තනිකඩයි.  (දසනද්යායක, තමනක 
හරෂද්යාන) 891.483

මසිං නිටටසෑතවක : විදදද්යා ප්රබනධ නවකතද්යාව.  
(රතනද්යායක, මතනකෝජේ ප්රසනන) 891.483

මසිං වද්යාතගයි මසිං.   (රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා) ළ 891.482

යකගල කනද.   (රණතුසිංග, කුසුම) 891.481

යකෂයද්යාතග් තහකෝරද්යාව.   (රද්යාජපකෂ, ලයනලේ) 
891.483

යකඩ යුගය.   (තකද්යාඑටස, තජේ. එම.) 823

යකඩ වපැට.   (විකමසසිංහ, සසිංහ) 891.483

යකද්යාතග් වරය සහ ඈත රටවල ජනකතද්යා 398.2

යකද්යා මද්යාමද්යා.   (මලලතසසකර, සසර) ළ 891.483

යතකක කනන බඩගිනිතයකෝ.   (ප්රියදරශනී, 
ගසිංගද්යා) ළ 891.483

යගුත්ලිය පුහුණුව.   (ගුණවරධන, ලත්ලිත) 796.435
යටතතද්යාවල, චද්යානක.   ගිරද්යා පපැට්ටියද්යා ළ 891.483

යට්ටි සතත බලය විකසත කරගත හපැක මග.   
(මරපි, තජකෝසප) 154.2

යතිවර ප්රණද්යාම : තමද්යාරපිට්ටිතයේ ධමමතිලක 
හිත්මිපද්යාණන වහනතසස තවත පද්යාණදුරද්යා 
තතද්යාටමුණ ඇතුළු රයිගම පසසතයද්යාදුන 
තදතකකෝරළතයේ ප්රධද්යාන අධිකරණ සසිංඝනද්යායක 
පදවිය පිරිනපැමම නිත්මිතතතන සපැකතසන 
සුබපපැතුම සසිංගහය 294.3657
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යතිවරයකුතග් කටු සටහන - 2 : සද්යාහිතදය, 
සදද්යාචද්යාරය, තයකෞවනය සහ විචද්යාරය.   
(ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම) 070.44

යතිවරයකුතග් කටු සටහන - 3 : සද්යාහිතදය, 
සදද්යාචද්යාරය, තයකෞවනය සහ විචද්යාරය.   
(ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම) 070.44

යතුර.  (ටනිසක, ජුනිකතරකෝ) 895.6344

යදතදහිතග්, ඉරසිංගද්යා සචිනතිකද්යා.   සඳ දුටු සඳ : 
කද්යාවද සසිංගහය 891.481

යත්ලි වඩින මපැනවි අමද්යා මසෑණ බුදු පියද්යාතණනි : 
තබකෞදධ චරිතද්යාසිංග 8 ක ත්ලිහිලේ කවි බසන.  
(අසිංතහටට්ටිගම, විමලේසරි)  294.363

යසත්මිත, අනර.   කපුටු කද්යාක ළ 891.483

යසත්මිත, අනර.   සමද්යාතවනන දුතවේ ළ 891.483

යසසසස හිත්මි, තවළදතගද්යාඩ.   ගිය දවස 398.2

යතසකෝධරද්යා.  (දවටතග්, තප්රේමරතන) 891.483

යහපත සමද්යාජයක උතදසද්යා සත දියුණු කරමු.
(දමයනති, එම. ල්පී. සුනිලද්යා) 158

යහපත පපැහපැපත.   (විතජේසූරිය, සරත) 891.481 

යහළු අගය.   (කමලහද්යාරි, තජේ. ඒ. කද්යාශසමරද්යා) 
ළ 891.483

යහළු තපකෝනියද්යා.   (කතලවේසස, තදද්යාතරද්යාති) 823

යහළු රැතළස කදිම තමද්යාතළස.   (කරණද්යාතිලක, 
නිරසිංජන චද්යාත්මිනද) ළ 891.483

යළි උපන රවපැතතී.   (තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුස 
තමකෝන්ඩ්) 823

යද්යාතු කරම හද්යා ඒවද්යාතයේ අනතරගත ආගත්මික 
ලකෂණ.   (විමලතජකෝති හිත්මි, 
තවතලේගමමපැදතද ශ) 299.94 

යද්යාත්රද්යා.   (තෂලේඩන, සන්ඩ්නි) 823

යද්යාත්රද්යා : ප්රවීණද්යාචද්යාරය පූජද බදතදගම කුසල 
සසවද්යාමනද්ර උපහද්යාර ශද්යාසසනය සසිංගහය

089.9148

යද්යාපනතයේ යමු.  (කනගත්ලිසිංගම, තහසමලතද්යා) 
954.93

යද්යාපද්යා, ගුණදද්යාස   (පරි.).   බලන්න   අචද්යාන චද්යා 
හිත්මි

යද්යාපද්යා, ගුණදද්යාස   (පරි.).   බලන්න   ඉතබද්යාටසන, 
ඊවද්යා

යද්යාපද්යා, ගුණදද්යාස  (පරි.).   බලන්න   මද්යාරට්ටින, 
තලසස

යද්යාපද්යා, දුතනතමද්යා සනසළුනි.   පුදුම අමුතතතක 
තගදර ඇවිලේලද්යා ළ 891.483

යද්යාපද්යා, පද්යාත්ලිත ඩ.  (අනවද්යා.).   බලන්න   
වටනද්යාතබ, තකනසුතක

යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත.   ගපැසසටයිට්ටිසස : අමල 
පිතතය හද්යා ආමද්යාශයික තුවද්යාල දමනයට 
තුරත්ලිය සරණ 616.333

යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත  (පරි.).  බලන්න  
වඩුතග්, ගිමහද්යානි උතපකෂද්යා 

යද්යාපද්යා, වයි. එම. තනලේස.   තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික 
අධදද්යාපනය ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 
6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල 613.076

යද්යාපද්යා, වයි. එම. තනලේස.   තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික 
අධදද්යාපනය ඇගයීම හුරව : 7 තශසණය

613.076
යද්යාපද්යා, හරිසස.   ශ ලසිංකද්යාතවේ තත වගද්යාව සහ 

තමද්යාරවක තකකෝරළය 633.72095493

යුකතරනියන තකට්ටිකතද්යා 891.793

යුග තුනක ඉබසන.   (ඉබසන, තහනරික)
839.822

යුග දිවිය.   (වඩුතග්, අරනසසට) 306.8

යුගඳුර තගතතම.  (සරිවරධන, ජයනතද්යා 
රකමණී) 891.483

යුගයක පිය සටහන.   (රතනද්යායක, පදමද්යා) 
891.483

යුගතයන යුගය.  (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන) 891.483

යුගල පද, තනි පද හද්යා ත්ලිසිංග පද.   (වි තජේතුසිංග, 
නවනපැත්ලිතය) 491.48592

යුගද්යාසන කවිබණ.   (ඥද්යාණද්යාතලකෝක හිත්මි, පනනල)
294.34

යුදධතයේ පද්යාඩම 2 : අරබුදතයේ ගමන මග.   
(රිචරන්ඩ්සන, තජකෝන) 954.93032

යුද අපරද්යාධ තචකෝදනද්යාතවේ ඇතත කතද්යාව.  
(ජගතචනද්ර, නිහද්යාලේ) 364.138095493
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යුද සමයක දිරිය දපැරියකතග් දසසකම.  
(ඉතබද්යාටසන, ඊවද්යා) 823

යුධ අනද්යාන්ථයද්යා.   (ඇනඩරසන, තරචලේ) 823

තයද්යාවුන ආදරය.    තචසර, ඉයුසසටසස 306.7 

තයද්යාවුන සතට A දහයක 371.71

තයද්යාවුන හපනන සහ අසද්යාරන්ථක පත්ලිගපැනීම. 
(ඩිකසන, ෆපැනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.)  823

තයද්යාවුන හපනන සහ රහසගත අවි ජද්යාවද්යාරම.  
(ඩිකසන, ෆපැනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.)  823

                 
තයද්යාවුන හපනන සහ තහද්යාර සලේත්ලි 

ජද්යාවද්යාරමකද්යාරතයකෝ.   (ඩිකසන, ෆපැනකත්ලින 
ඩබත්ලිවේ.) 823

තයකෝගදද්යාරණය 615.538

තයකෝගීරද්යාජේ ෂද්යාම චරන ලහිරි මහද්යාසද්යාය.   (චපැටරජි, 
අතශකෝක කුමද්යාර) 294.5436

තයකෝධ කඹුලේ පතයද්යා.   (ඩද්යාලේ, තරකෝලේ) 823

තයකෝධ තගමබද්යා සහ තවත කතද්යා 398.209994 

තයකෝධයද්යාතග් මලේ උයන සහ තවත කතද්යා.   
(වයිලේන්ඩ්, ඔසසකද්යාර) 823

තයකෝධයද්යා පපැරද වූ පුසිංචි ත්මිනිසද්යා.    (ත්ලියනතග්, 
කමලේ ශ) ළ 891.483

තයකෝනිතසකෝ මනසකද්යාරය.   (ආරියධමම හිත්මි, 
නද්යාඋයතන) 294.34

රඟෙමඬතලේ හිඩපැස තසද්යායද්යා.  (බකෲක, ල්පීටර) 792.01

රචනද්යා තපද්යාත : 2 තශසණය.   (විතජේරතන, ජීවනී 
ගීතිකද්යා) 372.623

රචනද්යා තපද්යාත : 3 තශසණය.   (විතජේරතන, ජීවනී 
ගීතිකද්යා) 372.623

රජ බිසවකතග් පද්යාතපද්යාචචද්යාරණය.   (තහද්යාලේට, 
විකතටකෝරියද්යා) 823.912

රජ බිසවකතග් පද්යාතපද්යාචචද්යාරණය – ii තකද්යාටස. 
(තහකෝලේට, විකතටකෝරියද්යා) 823.912

රජතයේ උසසස තරග විභද්යාග සහ දපැනම ත්මිනම තරග
සඳහද්යා සද්යාමද්යානද දපැනීම.   (වීරතකකෝන, 

චිනතක) 001

රටක විපත.   (විතජේසූරිය, සරත) 320.95493

රට රටවල ජනප්රිය සුරසිංගනද්යා කතද්යා 398.2

රතට වට්ටිනද්යාම වසසතුව දරවද්යාය.   (රද්යාජපකෂ, 
මහිනද) 305.231

රණතුසිංග, අරණ බණේඩද්යාර.   කරමද්යානත 
රසද්යායනය (බහුවරණ සසිංගහය) 540.76

රණතුසිංග, ආර. ඒ. වයි.    නද්යාරිතදවය සහ නද්යාරි 
තජදද්යාතිෂය 133.5

රණතුසිංග, කුසුම.   යකගල කනද 891.481

රණතුසිංග, චනද්රලතද්යා.   ඉතිහද්යාසය ප්රශසතනකෝතතර :
9 තශසණය 954.93076

රණතුසිංග, නිමලේ ඒ.   (පරි.).   බලන්න  
යුකතරනියන තකට්ටිකතද්යා

රණතුසිංග, තප්රේමකීරති.   ජද්යාතිතයේ විමුකති අරගලය
954.93032

රණතුසිංග, සරිතද්යා  (පරි.).   බලන්න  ජිබරද්යාන, 
ඛලලේ

රණවක, එසස. ගුණතසසන  (සමපද්යා.).   බලන්න  
පිරිත තදශනද්යා හද්යා වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා : සසිංහල 
තතරම සහිත 294.34433

රණවරණ : ශ ලසිංකද්යා යුද හමුදද්යා සසතවේචඡද්යා 
බලතසසනද්යාතවේ 130 වන සසිංවතසරය හද්යා 
රණවරණ තතවරෂ පූරණ විතශසෂ කලද්යාපය

355.005

රණවීර, සරත.   තලද්යාව ප්රකට තදශපද්යාලන චරිත
324.2092

රණවිර පුනරද්යාගමනය.   (දයද්යානනද, සුමන) 
891.483

රණවීර, ආරියවසිංශ   (පරි.).   බලන්න   ඉබසන, 
තහනරික

රණවීර, නනදිකද්යා.   උසසස තපළට තතද්යාරතුර 
තද්යාකෂණය 004

රණවීර, සරත.   අතප දර දපැරියනට ජද්යාතක 
කතද්යා 1 294.382325

රණවීර, සරත   (සමපද්යා.).    බලන්න   අතප දර 
දපැරියනට ජද්යාතක කතද්යා 2
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රණවීර, සරත  (සමපද්යා.).   බලන්න  වද්යාසනද්යා 
ඉසිංග්රීස සසිංහල ලුහුඬු සද්යාකකු ශබදතකකෝෂය

රණවීර, සරත.   සද්යාරක සසිංවිධද්යානය සහ 
ජද්යාතදනතර සසිංවිධද්යාන 341.247

රණසසිංහ, අජනතද්යා තතරණ.   ගපැහපැණු සහ පිරිත්මි
891.483

රණසසිංහ, අෂද්යානි ශද්යාත්ලිකද්යා   (පරි.).  බලන්න   
සුසසකනන්ඩ්, පපැටරික

රණසසිංහ, ආර. ඒ. චත්මිලද්යා ප්රියදරශනී.   
ශුදධද්යාතමයද්යා ණනතග් ස්ක්රියද්යා මනෂදයන 
තුළින එළිදරවේ වූ වගයි 226

රණසසිංහ, කුමද්යාරි.   වියරණ ත්මිහිර : 3, 4, 5, 6 
තශසණ සඳහද්යා 372.61

රණසසිංහ, චනද්ර ශ   (පරි.).  බලන්න   තුටටු 
තදතක හතබ සහ තවනත යුතගකෝසසතලේවියද්යාන 
කතද්යානදර

රණසසිංහ, චනද්රශ   (පරි.).   බලන්න  තතද්යාමසන, 
සසට්ටිත

රණසසිංහ, චිනතක.    ගිරද්යා සනතදශ අධදයන 
අතතපද්යාත 891.481

රණසසිංහ, චිනතක.   නූතන සසිංහල සද්යාහිතද 
විමරශන 01 : සයිමන, ජී. බී., විකමසසිංහ සහ
පියදද්යාස සරිතසසන 891.483

රණසසිංහ, චිනතක.   පිරිත්මි කවුරද වරතද 
තනද්යාබපැ  තදන 891.483

රණසසිංහ, චිනතක.   සසිංහතලන නිවපැරදිව 
ත්ලියනතන තකතසසද? 491.485

රණසසිංහ, චිනතද්යා සුභද්යාෂිණී   (පරි.).   බලන්න 
තමයර, සසතටෆසනි 

රණසසිංහ, තුසත.   තදකෝසිංකද්යාරය හද්යා කපැඩුණු අත්ලි 
තහද්යාඬය ළ 891.483

රණසසිංහ, තුසත.   නපුර කුමද්යාරයද්යා ළ 891.483

රණසසිංහ, නිහද්යාලේ.   ගලන ගඟෙ ඉදිරියටම : 
ජද්යාතික නිදහසස අරගලයක අනදරය 791.437

රණසසිංහ, ල්පී. එච.    මනතර ආචචි ළ 891.483

රණසසිංහ, ලයනලේ.   භවද්යාසිංග චලනය 294.3824

රණසසිංහ, වසනත.   බුදු දහම පිළිබඳ ත්මින්ථදද්යා මත 
294.337

රණසසිංහ, ශෂී ප්රභද්යාත.   ප්රඥද්යා ප්රද්යාසද්යාද 891.483

රණසසිංහ, සඳද්යා ලද්යාත්ලිත.   ආතයත ආතයත 
ආදරයමයි 891.483

රණසසිංහ, සඳද්යා ලද්යාත්ලිත.   වනතපත පතිනිය
891.483

රණසසිංහ, සමන චනද්ර.   සතතර සතතම
070.4498

රණසසිංහ, සුනනදද්යා.   සද්යාමද්යානද තපළ සසිංහල 
සද්යාහිතදය විචද්යාර ත්ලිවීම : අනමද්යාන ප්රශසන හද්යා 
උදද්යාහරණ සහිත තකට්ටි පිළිතුර 891.48076

රතතරසිං උකුසසසද්යා.   (සුමනපද්යාල, තබතතමතගදර) 
ළ 891.483

රතතරන හපැනද.   (පියතිසසස, දිල සඳරසිංස) 
ළ 891.483

රතනකද්යාර, ශ්රියද්යා.   අතප බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ   
294.363

රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර.   ස්ක්රිසසතියද්යානි 
මූලධරමවද්යාදී ත්මිතදද්යා දකෘෂසට්ටික තබකෞදධ දරශනය
විෂය 1 200

රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර.   ජීවිතයට 
සද්යාරන්ථකතවය ලපැබීම සඳහද්යා තබකෞදධ 
විදදද්යාතමක කමතවේදය 294.3

රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර.  තබකෞදධ 
වචතසක විදදද්යාව : තගකෝලයකරණය,
මද්යානසක ආතතිය සහ තමද්යාලය 294.3375

රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර.   තබකෞදධ විදදද්යාව 
තලද්යාවට පහදද්යා දීම 294.3375

රතනමද්යාලද්යා, එච. ඒ. දිලුම.   ණයන නයන 
ඉතගන ගනිමු 491.4811

රතනසසිංහ, ජයසරි.   මදුතමන ආ මද්යාරයද්යා891.483
රතනද්යායක, අචිනි ඒරනදිකද්යා   (පරි.).   බලන්න  

සසත්මිත, සූසන 

රතනද්යායක, අජිත ප්රියශද්යානත.   අද්භිරහසස ඇය
891.483

රතනද්යායක, අජිත ප්රියශද්යානත.   තදව ශපන්ථය
891.483

රතනද්යායක, අතනකෝමද්යා.   දිදුලේමලේ 891.483

රතනද්යායක, ආර. එම.   ලකපති මහද්යා රද්යාවණ
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891.483 

රතනද්යායක, ආර. ඩබ. ඩ.    සසිංහල වදද්යාකරණ : 
අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ හද්යා උසසස තපළ 
විභද්යාග සඳහද්යා 491.485 

රතනද්යායක, ආරියපද්යාල.   කුරකුවට ඇවිත
891.481

රතනද්යායක, ඇලේ. ඩ. ඒ.   නීතිඥ චද්යාරලේසස ඩයසස 
නද්යාටක ඉතිහද්යාසය 1911-1935 891.48209

රතනද්යායක, ඒ. ආර. එම. ටී. බී.   (සමපද්යා.).   
බලන්න  ළමුන සඳහද්යා තගකෞතම බුදධ චරිතය 

රතනද්යායක, උදුලද්යා.   ලසසසන ත්මිට්ටියද්යාවත
ළ 891.483

රතනද්යායක, උපද්යාත්ලි  (පරි.).  බලන්න  තඩද්යායිත්ලි, 
තජකෝන

රතනද්යායක, අසිංජල දිලේරකෂි.   පුනරද්යාතලකෝකය 
891.483

රතනද්යායක, ජනක.   සුදු කලු අසසසතයකෝ 741.5

රතනද්යායක, ජිනදද්යාස.  ගමතදද්යාර ගීතය 891.483

රතනද්යායක, ජිනදද්යාස.   නීල පට තසසල 891.483

රතනද්යායක, ඩබත්ලිවේ.    6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග 
අතවපැල ගණතය : ආදරශ ප්රශසන පත්ර හද්යා 
පිළිතුර 510.76

රතනද්යායක, නයන තිලක.    ඉතිහද්යාසයට හද්යා 
පුරද්යාවිදදද්යාවට පණදුන ඉසවරයද්යා මහද්යාචද්යාරය 
තසනරත පරණවිතද්යාන 920

රතනද්යායක, නයන තිලක.   මදදුම බණේඩද්යාර 
කුමද්යාරයද්යා 920

රතනද්යායක, නිමල චනද්ර   (සම කරතකෘ).   
බලන්න  රතනද්යායක, ඇලේ. ඩ. ඒ. 

රතනද්යායක, නිමල චනද්ර  (සසිංසස.).  බලන්න  
තපතරරද්යා, ආර. තජකෝන

රතනද්යායක, පදමද්යා.   යුගයක පිය සටහන 
891.483

රතනද්යායක, මඩවල එසස.   ගීත ප්රබනධ 782.42

රතනද්යායක, මතනකෝජේ.   තපකෞරෂ වරධනයට 
අතවපැලක 158.1

රතනද්යායක, මතනකෝජේ ප්රසනන.   මසිං නිටටසෑතවක : 
විදදද්යා ප්රබනධ නවකතද්යාව 891.483

රතනද්යායක, මහිනද.   වද්යානරද්යායණය  891.483

රතනද්යායක, මහිනද    (සසිංසස.).   බලන්න  
ප්රද්යාග්ධනයට අතවපැලක 

රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර.   ආදරණීය තබකම
891.483

රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර.   ගුන්ඩ් බද්යායි රම
891.483

රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර.   තසද්යාඳුර නතවකෝදය
891.483

රතනද්යායක, වනිතද්යා.   අපිත එකක පියද්යාඹනන 
891.483

රතනකද්යාර, ශ්රියද්යා.   මම ඔතබ පුත තවත්මි 294.3

රතනද්යායක, තසකෝනියද්යා දීපති.   තපරදිග සසිංගීතය : 
ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 

780.76

රතනද්යාවල සහ මළගිය ඇතතතකෝ විමසුම.   
(ඉඳුරව, ඇතලකෝසයසස) 891.48

රතසර.   (කුමද්යාරණතුසිංග, තහසමසරි) 891.481

රතනතජකෝති හිත්මි, මගසසතපැනතන.   සත විස මද 
294.3

රතනපද්යාල හිත්මි, උඳුතගද්යාඩ   බලන්න   ත්රිපිටකය. 
සූත්ර පිටකය

රතනද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, හග්ගමුතවේ සරි.   ශ 
ගුණද්යානනද සසවරණජයනති ධරම තදශනද්යා 3

294.34

රතිය විදු ඇසන : මද්යානව ත්ලිසිංගිකතවයට 
විදදද්යාතමක පිවිසුමක.   (රද්යාජසූරිය, මතහසෂස) 

306.77

රතු ඉනදියද්යානවනතග් කතද්යානදර.   (තතද්යාමසන, 
සසට්ටිත) 398.208997

රතු කරමලද්යා ළ 891.73

රතු කපැට මුදද.   (විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර)
891.483

රතු කපැනසස මල.  (සරිවරධන, තදනගම) 891.483

රතු කකළි.   (ධරමකීරති, රනජිත) ළ 891.483

රතු කතමකෝනද්යාව.   (ගුණතිලක, කද්යානති) 891.483
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රතු කූඹියද්යා.   (විතජේබණේඩද්යාර, මලේත්ලිකද්යා) 
ළ 891.483

රතු පිරමඩය.   (රතයකෝඩසෑන, රික) 813

රතුවිතද්යාන, පියතසසන.   තජදද්යාතිෂය මුල සට 133.5

රන්ථවද්යාහන සසිංඥද්යා : මද්යාරග සලකුණු හද්යා ආතලකෝක 
සසිංඥද්යා 388.3122

රනතකඳි සහ තපද්යාලේ තකඳි.   (වරසවිතද්යාන, 
හපැරිටසස) 891.483

රන දර සමපත.   (ගුණතසසකර, තක. ඩ. ස.) 
ළ 891.483

රනදහඩිය.   (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන) 891.483

රනතදනිය, රූපසස.   කුහුඹුවකු වූ ත්මිනිසද්යා 230

රනනලු, තජනසන.   අතප රජේගම 
307.72095493

රනනලු, තජනසන.   ශමත අරනසසට ද සලේවද්යා : 
චරිතද්යාපදද්යානය පදද 361.74092

රන මකරද්යා.   (කවිරතන, සරත) 741.5

රනමද්යාතලේ අබිරහස.   (ඉතලේසසිංහ, වසනතද්යා 
නිලේත්මිණ) 891.483

රන හසිංස කන්ථද්යාව.   (අලේගම, ජයමපති)
ළ 891.482

රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා.   තදවියනතග් කපැමපැතත
891.483

රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා.   මසිං වද්යාතගයි මසිං ළ 891.482

රබන පද 398.2

රබර ආශ්රිත තගද්යාවි කරමද්යානත 633
රබර සඳහද්යා තපද්යාතහද්යාර 631.81

රබීනද්රනද්යාත තද්යාතගකෝර.   (ගුණතසසකර, සමන 
පුෂසපද්යා) 891.44092 

රමණීය රහසස.   (හපැගලර, ඉනජේ) 306.77

රයිගම පුතතු.   (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන) 891.483

රතයකෝඩසෑන, රික.   රතු පිරමඩය 813

රවිනද්රකුමද්යාර   (පරි.).  බලන්න  තජබතනසන, 
ඒ. ඩබත්ලිවේ.  

රවුම පහක.   ගමතග්, නිරසිංජලද්යා 372.4

රසසනපැක, තබන.   අපරද්යාජිත තතවන තකද්යාටස
891.483

රසසනපැක, තබන.   අපරද්යාජිත සවේවන තකද්යාටස
891.483

රස කවි හදන හපැට්ටි.   (මපැදගම, චනද්රරතන) 
891.481

රසකද්යාරක තනද්යාමපැති පපැරණ වසෑසිංජන.   
(තතනනතකකෝන, ශිරද්යානි) 641.50212

රස බලනන තමනන තපැනක.   (සමරතකකෝන, 
චනදන බණේඩද්යාර) ළ 891.483

රසද්යායන විදදද්යාව චද්යාලක රසද්යායනය : 6 තකද්යාටස.
(ජයතිලක, ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ.) 541

රසද්යායන විදදද්යාව : තතවන ඒකකය රසද්යායනික 
ගණනය.   (තහටට්ටිආරචචි, නිශද්යානත) 540.7

රසද්යායන විදදද්යාව පදද්යාරන්ථතයේ අවසසන්ථද්යා සහ වද්යායු 
නියම 3 ඒකකය : අභදද්යාස සහ විසඳුම / 
විවරණ සහිතයි.   (බියනවිල, ආරියදද්යාස) 

540.76

රසද්යායන විදදද්යාව බනධන ශකති විදදද්යාව : 
එනතපැලේපිය - තද්යාප රසද්යායනය 4 ඒකකය.
(බියනවිල, ආරියදද්යාස) 541.36

රසද්යාසිංජල, බුදධිකද්යා.   නටුතවන ගිත්ලිහුණු මලේ 
891.483

රසන රස : තහළ තබද්යාජුන II.   (තපතරරද්යා, 
වරණ) 641.50212

රහසස පරීකෂක  තගසෂනතග් විකමය ; අසිංක 01.   
(පද්යානදුරතග්, උදද්යාන)   මූකළද්යාතන අබිරහස 
සහ තගසෂනතග් තවත විකම 891.483

රද්යාගද්යාලසිංකද්යාරය.   (නනදසරි, සනත) 782

රද්යාජකරණද්යා, ආනනද.   ආනනද රද්යාජකරණද්යා : 
අප්රකට කද්යාවද ප්රබනධ 891.481

රද්යාජකරණද්යා, ආනනද.   ආනනද රද්යාජකරණද්යා තග්
ළමද්යා කවි ළ 891.481

රද්යාජකරණද්යා, ඒ.   (පරි.)   බලන්න   තනකෝරත, 
තන්ඩ්වින්ඩ්

රද්යාජකරණද්යානද්යායක, නිහද්යාලේ  (අනවද්යා.).  බලන්න  
තකසසලර, තන්ඩ්වින්ඩ්
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රද්යාජකරණද්යා, ලත්ලිතපති බණේඩද්යාර.    පටක 
තරකෝපණය 571.538

රද්යාජපකෂ, අජනතද්යා.   ඉතින ආයුතබකෝවන ගුර 
වතින ගර 370.92

රද්යාජපකෂ, උදයසරි   (සසිංසස.).   බලන්න  අඳුරට 
ත්මිණපහනක වූ අපතග් ඇදුර තුමනි  

රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.   කටක ලග්නය
133.5265

රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.   ත්මිථුන ලග්නය
133.5264

රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.   තමෂ ලග්නය
133.5262

රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.    වකෘෂභ ලග්නය
133.5263

රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.   සසිංහ ලග්නය
133.5266

රද්යාජපකෂ, කුමුදුනී.    අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
භූතගකෝල විදදද්යාව : ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර 

910.76

රද්යාජපකෂ, කුමුදුනී.   ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත : 
6 තශසණය 954.93

රද්යාජපකෂ, කුමුදුනී.   භූතගකෝල විදදද්යාව : 6 තශසණය
910.76

රද්යාජපකෂ, දිත්ලිප ධමම.   තදද්යාසිංතරිකට ලබු 
තතද්යාවිලය ළ 891.483

රද්යාජපකෂ, දිත්ලිප ධමම.   බළලේහද්යාත්මි සලේ අරතගන
ළ 891.483

රද්යාජපකෂ, දිත්ලිප ධමම.  මද්යාගනදියද්යා 891.483

රද්යාජපකෂ, දීපති මසිංගලද්යා.   ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා 
කතද්යා 398.24

රද්යාජපකෂ, මහිනද.  අඳුර අතීතය අමතක කර 
අලුත ජීවිතයකට එකතු තවනන 352.238

රද්යාජපකෂ, මහිනද.   රතට වට්ටිනද්යාම වසසතුව 
දරවද්යාය 305.231

රද්යාජපකෂ, ලයනලේ.   යකෂයද්යාතග් තහකෝරද්යාව
891.483

රද්යාජපකෂ, ලසත චතුරසිංග.   තබද්යාඳ වූ ඊළම

954.93032

රද්යාජපකෂ, ලලද්යා.   ගුණ ප්රකද්යාශ සහිත තදශීය කසෑම
වටතටකෝර 641.50212

රද්යාජපකෂ, රද්යාණ තසසනද්යාරතන   (පරි.).   බලන්න  
ඩිකනසස, චද්යාලේසස 

රද්යාජපකෂ, ශද්යානත.   පද්යාළු නගරතයේ හමු වූ කුමරිය
ළ 891.483

රද්යාජපකෂ, ශද්යානත.   බිම මලේයද්යාය දූපතට ආ 
අමුතතද්යා ළ 891.483

රද්යාජපකෂ, සසවරණකද්යානති  (පරි.).   බලන්න  
කුලතදව, උපද්යාත්ලි 

රද්යාජපකෂ, සසවරණකද්යානති   (පරි.).   බලන්න  
මද්යාතගකෝරියන, ත්මිතෂලේ 

රද්යාජපකෂ, තසසනද්යාරතන   (පරි.).  බලන්න   
තදද්යාසසතතද්යාවිසසක, පියතතකෝර

රද්යාජපකෂ, හිමද්යාත්ලි.   4/5 තශසණය දරවනට 
විශිෂසට ප්රතිඵල සඳහද්යා විභද්යාග අතවපැල : 
ගණතය, සසිංහල, පරිසරය, තදමළ 372

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත.   Easy guide : 
උබුනටුවත්ලින වපැඩ කරන හපැට්ටි 005.43 

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත.   Easy Guide : 
XHTML තවබ ඩිසයිනිසිං 005.7

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත.   Easy guide : 
ජද්යාවද්යාසසස්ක්රිපට තවබ ඩිසයිනිසිං 006.7

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත.   Easy guide : 
පවරතපද්යායිනට මකෘදුකද්යාසිංගතයන වපැඩ කරන 
හපැට්ටි 005.58

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත.   Easy Guide : 
ල්පීඑචල්පී මගින තවබ ඩිසයිනිසිං 006.7

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත.   Easy Guide : 
ෆයරවරකසස තවබ ඩිසයිනිසිං 006.7

රද්යාජරතන, ත්මිලේටන.  ශ ලසිංකද්යාව : ආසයද්යාතවේ අහිත්මි
ආශසචරය 330.95493

රද්යාජසූරිය, මතහසෂස.   රතිය විදු ඇසන : මද්යානව 
ත්ලිසිංගිකතවයට විදදද්යාතමක පිවිසුමක 306.77

රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණේඩත්ලික 
විදදද්යාලය (සසිංතශකෝධන) : 2008 අසිංක 5 දරන 
රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණේඩත්ලික 
විදදද්යාලය පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ 
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පනත තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 343.01130262

රද්යාජද උකසස හද්යා ආතයකෝජන බපැසිංකුව.   වද්යාරෂික 
වද්යාරතද්යාව 2010 354.8606

රද්යාජද  මූලද කළමනද්යාකරණ වද්යාරතද්යාව – 2012. 
(ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදන 
අමද්යාතදද්යාසිංශය)  336.549

රද්යාජද්යා භවතු ධමත්මිතකකෝ.   (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා) 
891.483

රද්යාත්රිතයේ පශසචිම යද්යාමය.   (ජයවරධන, කපැතලන)
891.483

රද්යාම රද්යාවණද්යා කතද්යාවක.   (මුදත්ලිතග්, ගරීයසස 
සුරනිමල තතනනතකකෝන) 

294.59220459148

රද්යාමත්ලිසිංගම, ප්රශද්යානත.   ගමන බිමන හරි පහසුයි
ළ 891.483

රද්යාවණ ශිෂස ටද්යාචද්යාරය.   (ඔතබතසසකර, ත්මිරැනතඩකෝ) 
954.9301

රද්යාවණද්යා තමතහ යුම.   (රවන, සුසත) 891.483

රද්යාවනතග් රද්යාජධද්යානිය.   (විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර) 
954.93

රද්යාසසස පිළිමය සහ අයියද්යාතග් හපනකම : චීන 
ජනකතද්යා තදකක ළ 895.13

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල එසස.   (අනවද්යා.).  බලන්න  
බතලද්යාවේ, ඩග්ලසස

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල එසස.   (පරි.).  බලන්න  
තහකෝලේඩන, මද්යාක 

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ.   අසරිමත 
ගපැහපැණය ඔබයි 306.8723

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ  (පරි.).  බලන්න
හිනන්ඩ්ත්ලි, ට්ටිම

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ.   සඵලදද්යායි 
ඉතගනම 153.15 

රද්යාසසිං තදවිතයකෝ : 1 වපැනි රද්යාජසසිංහ රජතුමද්යා.    
(තහසවද්යාවිසසස, තිසසස) 923.1

රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා.   අත අත නසෑර 891.483 

රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා.   ඇලඩිනතග් පුදුම පහන
ළ 891.483

රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා.   තකතසලේ යද්යානය ළ 891.483

රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා  (පරි.).   බලන්න  තවතතසසිංහ,
සබිලේ

රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා.   සුපතළ ජීවිත 920.02

රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා  (සසිංසස.).   බලන්න  ළමයද්යා

රද්යාහුල හිත්මි, අතතුඩද්යාතවේ.   තුන සූත්රය සහ තසත 
පිරිත 294.3823

රද්යාහුල හිත්මි, බටුවනගල.   නයි ගත්ලින උපන 
පුත්රතයකෝ 891.483

රැවට්ටිචචි තපද්යාලේකචචි.   (ප්රියදරශනී, ගසිංගද්යා) 
ළ 891.483

රැළපනද්යාව මහිනද.   අටමසසන්ථද්යානතයේ අනනද්යායක 
ෂ්ඨද්යානද්යානතරය 294.384

රැළපනද්යාව, මහිනද.   තසිංතිරිමතලේ 
294.3435095493

රෑ මද්යාතද්යා.   (තවද්යාතනගට, කරට) 813.54 

රිචරන්ඩ්සන, තජකෝන.   යුදධතයේ පද්යාඩම 2 : 
අරබුදතයේ ගමන මග 954.93032

රිට්ටිගල.   (අලහතකකෝන, උදිත) 954.93

රිට්ටිගහතපද්යාළ, හසිංසමද්යාලද්යා.   නිලේතපැත්ලි දිගපැසස මල 
891.483

රිතබත්ලිකද්යා, ප්රසනති.   ට්ටිකරි කන්ථද්යා : තපර පද්යාසලේ 
අවධිතයේ සට පහ වසර දකවද්යා සඟිතතනට

ළ 891.483

රිලද්යා පපැසිංචද්යාතග් තහද්යාරකම.   (මලේෂද්යා, එම. ඒ. ඩ. 
සසනි) ළ 891.483

රක තදවිවර.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) ළ 891.483

රකමද්යාලේ, සත්මිත.   විෂය මූත්ලික තප්රේමයක   
891.483

රචිරද්යාණ, නිතමෂද්යා.   නිතවන තර දපැක නිතවත්මි
891.483

රදරිගු, දපැදිගම වී.   (අනවද්යා.).   බලන්න   
කරතලනතකද්යා, වි.

රදරිගු, දපැදිගම වී.  (අනවද්යා.).   බලන්න   
තකද්යාපිතලකෝවද්යා, ලුදමලද්යා
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රදරිගු, දපැදිගම වී.   (අනවද්යා.).   බලන්න   
තගකෝරක, මකසම 

රදරිගු, දපැදිගම වී.   (අනවද්යා.).   බලන්න  
පතලතවද්යායි, බරිසස 

රදරිගු, දපැදිගම වී.   (අනවද්යා.).   බලන්න  
චුතකද්යාවිසසක, කරතනයි

රද්රිගු, දපැදිගම වී.   (අනවද්යා.).   බලන්න  
තතද්යාලේසසතතකෝයි, ඇතලකතසසයි 

රදරිගු, දපැදිගම වී.  (අනවද්යා.).   බලන්න   
තනද්යාතසද්යාවේ, නිතකද්යාලද්යායි 

රදරිගු, දපැදිගම වී.   (අනවද්යා.).   බලන්න  රතු 
කරමලද්යා

රදරිගු, දපැදිගම වී.   (පරි.).   බලන්න  
තදද්යාසසතතයවිසසක, ෆසතයකෝදර 

රදරිගු, දපැදිගම වී.   (පරි.).   බලන්න  තසකෝවියට 
රසයන තකට්ටිකතද්යා කලඹ 1

රදරිගු, යසවරධන.   තබද්යාර වතුර 891.483

රද්රිගු, සසලේ   (පරි.).   බලන්න   විකමසසිංහ, 
චනද්රද්යා

රතබර, මරවින  (සමපද්යා.).   බලන්න  අ. තපද්යා. 
ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය 2006-2011

රවක මහිම : කද්යායද්යානපසසසනද්යාව.   (උදිතධීර හිත්මි,
තදද්යාතළද්යාසසවල) 294.34435

රවට ත්ලියූ කවි.   (දසනද්යායක, බරනි) 891.481

රවනවපැත්ලි මහද්යා සසෑය.   (ඤද්යාණදීප හිත්මි, 
ගත්ලිගමුතවේ) 294.3435095493

රවන, සුසත.   රද්යාවණද්යා තමතහ යුම 891.483

රූකඩ තබද්යාදුනතවකෝ සහ තදසසපද්යාලන නද්යායකතයකෝ.
(නනදසද්යාර හිත්මි, ඉඹුලේතප) 891.481

රූත ෆීලේඩින - 1 : තරන්ඩ් ත්මිලේ හි අහිසිංසකද්යාවිය.
(එමරසන, ඇත්ලිසස බී.) 823

රූපවද්යාහිනී කපැමරද්යාකරණය –1 .   (මුනිනද්රදද්යාස, 
තුසත) 777

රූපසසිංහ, එච. එම. සචිනි ප්රභද්යා නිවනති.   සසර 
සපැරිසරන තතක 891.483

රූපසසිංහ, එන්ඩ්වන්ඩ්.   ඇවිද ගිය දුර 910.4

රූපසසිංහ, ඩ. ඒ.   මධද විදදද්යාල විපලවතයේ 
නියමුවද්යා : ආචද්යාරය ස. ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. 
කනනනගර 1884.10.13– 1969.09.23

370.92

රූපසසිංහ, තප්රේමද්යා සුරවීර.   තරනද තගද්යාතනන : 
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ සසුන සඳහද්යා 

746.43404

රූපද්යානතරණය.  (කෆසකද්යා, ප්රද්යානසස) 833

රූ තසද්යාඳු රූ : හපැඩ වපැඩ කලද්යාතවේ තසද්යාඳුර ඉසවේව.
(මලේකද්යානති, මසිංජුලද්යා) 646.72

රිට්ටිගහතපද්යාළ, හසිංසමද්යාලද්යා.   නද්යාරි 891.483

තරදි වියන මකුළුවද්යා සහ තවත ජපන කතනදර
ළ 895.63

තරනද තගද්යාතනන : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ 
සසුන සඳහද්යා.  (රූපසසිංහ, තප්රේමද්යා සුරවීර) 

746.43404

තරවත හිත්මි, තදද්යාඩමතගද්යාඩ.   තකද්යාරියද්යාන 
බුදුසමතයේ ඉතිහද්යාසය  294.309519

තරවත හිත්මි, තදද්යාඩමතගද්යාඩ   (සසිංසස.).   බලන්න   
ධරමපද්යාලතුමද්යාතග් බුදධගයද්යා නඩුව : ප්රන්ථම 
කද්යාණේඩය

තරද්යාඩ්රිතගකෝ, තසතනවිරතන.   උසසස තපළ නද්යාටද 
හද්යා රසිංග කලද්යාව තවේදිකද්යාවට ආතලකෝකය 

792.07 

තරද්යාජරසස පියතුමද්යා, ඇනතනි.   ආසයද්යාව තුළ 
තප්රේමතයේ තදවේසත්මිඳද්යාණනතග් කතද්යාව පපැවසම :
සභද්යාතවේ සමද්යාජ ධරමය පිළිබඳ සසිංකෂිපත සද්යාර
සසිංගහය 230

තරද්යානයද්යා, තසද්යාර තදටු  තදකෝණ.   (ලනන්ඩ්ගන, 
ඇසසස්ට්රින්ඩ්)   823 

තරද්යාබිනසන කකෲතසකෝ.  (තඩතෆකෝ, ඩපැනිතයලේ)  
823

තරද්යාබින හුන්ඩ් 823

තරද්යාමතද්යා.   මහසසතවතද්යා තදවී 891.443

තරද්යාමත්ලින තහවත දිවද කුසුම.   (බණේඩද්යාර, ස. 
තදද්යාන බසසතියන ජයවීර) 891.482
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තරද්යාෂද්යාන, තජරද්යාන්ඩ්.  භූතගකෝල විදදද්යාව සතියම 
100 : 6 තශසණය සට 13 තශසණය (උසසස 
තපළ) දකවද්යා 912

තරද්යාහද්යාන, විජිත  (සසිංසස.).   බලන්න   විමුකති 
ගතික කතුන ඇසන : ශද්යාවක සඟෙරද්යාතවේ පළ 
වූ ත්ලිපි එකතුවක 

තරද්යාහද්යාන, සුදත   (පරි.).   බලන්න   එමරසන, 
ඇත්ලිසස බී. 

තරද්යාහද්යාන, සුදත   (පරි.).   බලන්න   තකද්යාමපටන,
රිචමලේ 

තරද්යාහද්යාන, සුදත    (පරි.).  බලන්න   පරකනසස, 
ලුස ෆිච 

තරද්යාහද්යාන, සුදත   (පරි.).   බලන්න   සසටයින, 
ආර. එලේ. 

තරද්යාහද්යාන, සුදත   (පරි.).   බලන්න   තහකෝප, 
තලකෝරද්යා ල

තරද්යාහද්යාන, සුදත   (පරි.).   බලන්න  ෆසලවර, තජේස
ගපැහපැම 

තරකෝත්ලින, තජේ. තක.   හපැරී තපද්යාටර සහ තඩතත්ලි 
හපැතලකෝසස 823

තරකෝස පද්යාට හීන තපද්යාකුර.   (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි)
891.483

තරකෝස මලක පිපිලද්යා ත්මිදුතලේ ළ 891.481

තරකෝස මතලේ නටුතව කටූ.   (මපැදවතත, ජයලතද්යා) 
ළ 891.483

තරකෝස අරම උරමය.   (ඩරලේ, තජරලේන්ඩ්) 823

තරකෝස ආචචිතග් නවණ .  (තතනවර, කවිසිංගද්යා)  
ළ 891.483

තරකෝහණ, සුනිලේ.   ඔබ එනතුර බලද්යා සට්ටිත්මි
891.483

තරකෝහණ, සුනිලේ.   සතුට ඔතබ කඳුලක නම
891.483

තරකෝහණ, සුනිලේ.   හසිංසමද්යාත්ලි 891.483

රසිංකූඩුව.   (විතද්යාන, ආරියරතන) 891.482

රසිංගනී, ඩබත්ලිවේ. බී. එසස.  ට්ටිසිං ට්ටිසිං තලේනද්යා   
ළ 891.483

රසිංගනී, ඩබත්ලිවේ. බී. එසස.   හද්යා පපැසිංචයි මුව පපැසිංචයි
ළ 891.483

රසිංගිර කද්යාවද සසිංගහය : තදවන පියවර 2011 
ඔකතතකෝබර 891.481

රසිංජනී, ආර. ල්පී. චිත්රද්යා.   ප්රද්යාග්ධනතයේ පිරිවපැය හද්යා 
ප්රද්යාග්ධන අයවපැයකරණය 658.154

රසිංජනී, ආර. ල්පී. චිත්රද්යා.   මූලද විශසතලේෂණය 332

රසිංජනී, සතද්යා  (සසිංසස.).  බලන්න  2011 මපැයි 
නපැගිටීම තහවත අරන්ථ සද්යාධක මසිංතකද්යාලේලයට 
එතරහි අරගලය

ලක ඉතිහද්යාසතයේ අමරණීය සහිවටන.   
(විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිය) 954.93 

ලකදිව එකතසසසත කරීම.   (ගතණේවතත, 
ශනද්යාත) ළ 891.483

ලකදිව අසිංතකළිය.   (මද්යාපද්යා, තජේ. ල්පී.) 394.3

ලක කතුන සද්යාහිතද අඹතර තනද්යාබසන තද්යාරකද්යාව :
පූජද පඬිවර ජද්යාතකකෝතම තගද්යානසද්යාලේතවසස 
පියතුමද්යාතණකෝ.   (මතියසස පියතුමද්යා, තදද්යාන) 

270.092

ලකදිව ගපැත්මි ජනකතද්යා.   (කරණද්යාරතන, ආර. 
එසස.) 398.2095493

ලකදිව පපැරණ තසලේත්ලිපිවල බහුලව හමුවන 
තමතතක තනද්යාවිසඳුණු වදන තදකක : වහරල
සහ මතතර මජිබක නව සද්යාධක ඇසුතරන.
(ප්රියසිංක, තබනිලේ)                        736.5

ලකදිව ප්රචත්ලිත තසද්යාකරි ගපැත්මි නද්යාටකය : 
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)  උසසස තපළ විශසව 
විදදද්යාල සසුන සඳහද්යා නිරතදශිතයි.   
(කීරතිලතද්යා, කුමුදුනී ඊ. තක.)  793.3195493

ලකදුසසිංහ, සරිනිමලේ   (සම කරතකෘ).   බලන්න  
අරසිංගල, රතනසරි 

ලකපති මහද්යා රද්යාවණ.   (රතනද්යායක, ආර. එම.) 
891.483

ලකමද්යාත්ලි, එච. ල්පී. සජිතද්යා.   මද්යාධද විචද්යාර ප්රතවේශය
302.23

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.   ගලේකනද වලවේව
891.483 

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.   සත දඟෙකද්යාරයි 891.483
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ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.   තසසයද්යා 891.483

ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා.   තර 891.483

ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා.   පද්යාට නපැති හීනයක 891.481

ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා   (සම කරතකෘ).   බලන්න  
සතකුමද්යාර, ශකතික

ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා.   සසිංහල නවකතද්යාතවේ කපැතලන 
ජයවරධන ලකුණ : තඹර විල, අග්නි චක, 
සති පූජද්යා, සතදකද්යාම සහ ධද්යාරද්යා යන නවකතද්යා 
පිළිබඳ විචද්යාරද්යාතමක අධදයනයක 891.483

ලඝු ජද්යාතකය.    (වරහත්මිහිරද්යාචද්යාරය)            133.5

ලටපට පිරණු කද්යාමතර.   (තබරනසසටයින, 
සසටද්යාන) ළ 823

ලනඩන හසෑතගද්යාඩයද්යාතග් තකද්යාලම.   (හසෑතගද්යාඩ, 
අනර) 070.44

ලනතසෑරම දහතසස නිවහන.   (තහකෝලේට, 
විකතටකෝරියද්යා) 823.912 

ලනතදස දුපත.   (විතද්යාන, ජයනත ධරම ශ) 
891.483

ලප තනද්යාමවන සඳ තසසමද්යා.   (කසිංකද්යානමතග්, 
ලලද්යාරතන) 891.483

ලමබකරණ රජ තපළපතින පපැවත එන නීල මහද්යා
යුවරද්යාජ පරපුර.   (ගමතග්, තහසමද්යාලේ)  

954.9301

ලසසසන ගවුම.   (තවතතසසිංහ, සබිලේ) ළ 891.483

ලසසසන දවසක.   (අතුතකකෝරළ, අසිංජල) 891.483

ලසසසන ත්මිට්ටියද්යාවත.  (රතනද්යායක, උදුලද්යා)
ළ 891.483

ලසනතද්යා, චනස.  චණේඩි ළ 891.483

ලසනතද්යා, චනස.   තහද්යාඳ යද්යාළුතවකෝ ළ 891.483

ලද්යාලේ කුමද්යාර, සරත ව. අ.   (සසිංසස.).  බලන්න  
තචතකද්යාෆස ලසිංකද්යාවට එතරම සුවිතශසෂයි : 
තචතකද්යාෆසතග් ලසිංකද්යා ගමන හද්යා බපැඳුණු ත්ලිපි 
එකතුවක

ලද්යාලනී, ශමද්යා.   ඉර තහවණපැත්ලි 891.483

ලද්යාලනී, ශමද්යා.   තමබපණේණ 891.483

ලද්යාලනී, ශමද්යා.   මයුරචද්යාපද්යා 891.483

ලද්යාතහකෝර බලතකද්යාටුව : පකසසතද්යානතයේ කීරතිමත 
උරමය.   (භද්යාති, මුහමමන්ඩ් ඉලේයද්යාසස) 954.91

ලද්යාසිංතකය සනමද්යාතවේ චිනතනය හද්යා භද්යාවිතය : 70, 
80, 90 දශක.   (සලේවද්යා, ගුණසරි) 791.4375

ලපැවික-ගුතඩකෝලේ, තජේන වපැන.   ත්මිනිසද්යාතග් 
තසවණපැලේල 599.885

ලසෑත්ලි තගදර තුෂද්යාර.   (ජගතචනද්ර, රකමණී) 
ළ 891.483

ත්ලිටන, එන්ඩ්වන්ඩ් බුලේචර.   පසිංච තකකෝණ තප්රේමය 
තහවත තපද්යාමපියද්යා නගරතයේ වපැටීම 823 

ත්ලියනආරචචි, ඉනදි වනිතිමද්යා.   අතප යද්යාළු රිලද්යා 
පුසිංචද්යා සහ වඳුර පපැසිංචද්යාතග් අලුත යද්යාළුවද්යා 

ළ 891.483

ත්ලියනආරචචි, කුසුමසරි.   නද්යාටද වපැඩ මුළුව 792

ත්ලියනආරචචි, කුසුමසරි.   පුසිංචි අනදතර 891.482

ත්ලියනආරචචි, තදවේත්මිණ සද්යාවිනදදද්යා.   තදවේ ගී 
කපැකුළු ළ 891.481

ත්ලියනආරචචි, හරබට ආර. ඒ.    ශ ලසිංකද්යාතවේ වීර 
චරිතද්යාපදද්යාන 920.02

ත්ලියනතග්, අනර.   අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය : විෂය 
පුනරීකෂණ විතශසෂ බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර 
සසිංගහය 613.076

ත්ලියනතග්, අනර.   අධි රධිර ල්පීඩනය වපැළපැකවීම 
සහ පද්යාලනය 616.132

ත්ලියනතග්, අනර.   මද්යානසක ල්පීඩනය වපැළපැකවීම 
සහ පද්යාලනය 155.9042

ත්ලියනතග්, අනර.   තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික 
අධදද්යාපනය : 6 තශසණය නව විෂය නිරතදශය

613.07

ත්ලියනතග්, අනර.   තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික 
අධදද්යාපනය 7 තශසණය 613.07

ත්ලියනතග්, අනර.   තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික 
අධදද්යාපනය : 10 තශසණය 613.07 

ත්ලියනතග්, ආනනද.   වියරව 823

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ.   අහිත්මි රන පිහද්යාටුව
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ළ 891.483

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ.   ගමරද්යාල සලේ ගත හපැට්ටි 
ළ 891.483

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ.   තද්යාතතද්යාතග් නිධද්යානය
ළ 891.483

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ.   නවණකකද්යාර සුදු හද්යාවද්යා 
ළ 891.483

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ.   5 ශිෂදතවය සඳහද්යා 
සද්යාමද්යානද දපැනම 001

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ.   තයකෝධයද්යා පපැරද වූ පුසිංචි 
ත්මිනිසද්යා ළ 891.483

ත්ලියනතග්, දිත්ලිප කුමද්යාර.   හදවතක නපැති 
අයිඩිනට්ටිය 891.483

ත්ලියනතග්, නවීනද්ර එසස.   කපැලසෑ ගතම මඟුලේ 
තගදර ළ 891.483

ත්ලියනතග්, බනදුල.   අසිංගමතපද්යාර ජයගත මද්යාරත්ලිය
398.2095493

ත්ලියනතග්, ශමතී.   නහය මතග් පපැනලද්යා ගියද්යා
ළ 891.483

ත්ලියනතග්, සජිත තරකෝහිත.   සවේතහළතයේ 
සවේමසිංසල 1 : පරතයේෂණද්යාතමක ඓතිහද්යාසක 
නවකතද්යාව 891.483

ත්ලියනතග්, සජිත තරකෝහිත.   සවේතහළතයේ 
සවේමසිංසල 2 : පරතයේෂණද්යාතමක ඓතිහද්යාසක 
නවකතද්යාව 891.483

ත්ලියනතග්, සඳසරි එම.   අපතග් බුදු පියද්යාණන 
වහනතසස 294.363

ත්ලියනතග්, සඳසරි එම.   බුතසරණ සරල බසන 
891.48

ත්ලියනතග්, සමන පුෂසප    (පරි.).   බලන්න  
තඩ තෆකෝ, ඩපැනිතයලේ

ත්ලියනතග්, සමන පුෂසප   (පරි.).   බලන්න  
තබ්රසසට, බරතටකෝලේට

ත්ලියනතග්, හිමද්යාත්ලි එන.   තදහි : සුවඳ, රස සහ 
කටු 891.483

ත්ලිතයද්යාන තටද්යාටසසක ආරකෂද්යා කරීම සඳහද්යා.   
(තනකෝරත, තන්ඩ්වින්ඩ්) 335.433

ලනන්ඩ්ගන, ඇසසස්ට්රින්ඩ්.   තරද්යානයද්යා, තසද්යාර තදටු  

තදකෝණ 823

ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි.   තගද්යාඩපැලේලවතත 891.483

ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි   (පරි.).   බලන්න   උදයනන,
වවුනියූර ආර.

ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි   (පරි.).   බලන්න   භද්යාරතී, 
තක. චිනනපප 

ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි  (පරි.).   බලන්න  
තසකෝමකද්යානදනතග්, පදමද්යා

ලලද්යාරතන, එසස.   උතුර ඇමරිකද්යාතවේ තන්ථරවද්යාද 
බුදු දහතම ඉතිහද්යාසය සහ සසිංහල විහද්යාර වසිංශය

294.3097

ලුතඩද්යාවයික, ඊ. එෆස. ස.   බුදුරදුනතග් පියසටහන
294.363

ලූතද්යාතවේ උමතු රජ.   බ තරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස 813

ලූ මද්යාර, එසස. වයි.   චීන ජන කතද්යා 398.204951

තලඩ තග්න කඩතචකෝර ළ 823

තලසසත්ලි ගුණවරධන 300.92

තලේ තපැවරණු තරකෝස මලේ.   (කරණද්යාරතන, 
ජයශසිංඛ) 891.483

තලද්යාකු ඇතතනතග් තනද්යාදුටු තපැන.   (වතතතග්, 
පියසන) 920

තලද්යාකු ගසෑරපපුවද්යා.   (ගමතග්, අරණ කීරති)
ළ 891.483

තලද්යාකුතග්, ක රණද්යාතසසන.   පිරවද්යානද්යා තපද්යාත 
වහනතසස හද්යා එහි ප්රද්යාතයකෝගික අගය 294.3823

තලද්යාකුවුණද්යාම මසිං.   (සූරියආරචචි, ජද්යානකී) 
ළ 891.483

තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන.   දුමබර ජනකතද්යා 
398.2095493

තලද්යාවේතුර සුව තදන ඉවසම.   (සුදසසස හිත්මි, 
කුකුලේපතන) 294.3

තලද්යාවටම තපතනන රතු කුලුන පිතදලේ කසසතත්රකෝ.
(විතජේවිකම, ජයනත)  972.91064092

තලද්යාවට තහද්යාතරන.   (අලතහසනද්ර, තද්යාරකද්යා)
891.483

තලද්යාව දමනය කළ මුනිදද්යාතණකෝ.   (ඤද්යාණද්යානනද 
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හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ) 294.363

තලද්යාව ප්රකට තදශපද්යාලන චරිත.   (රණවීර, සරත)
324.2092

තලද්යාව ප්රකට විදු චරිත.   (අනරසරි, සරත) 509.2

තලද්යාව සසළ කළ සුපතල මරණ 364.1524

තලද්යාව සසළ කළ සුපතළ මරණ : 2 වන 
තපද්යාත.   (කපැලේලපත, තසසමද්යාත්ලි) 364.1524 

තලද්යාව සුපතල සතතර.   (තහසවද්යාවිසසස, තිසසස)
700.92

තලකෝක පූජිත තලේඛක වතතගද්යාත : සද්යාහිතද 
තසසසත.(අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.) 809

තලකෝකය තපරළුවද්යා වූ තමද්යාවුහු : ස්ක්රියද්යා තපද්යාතට
අටුවද්යාවක.   (සමරසසිංහ, ඩබත්ලිවේ. එම. 
නිමනති ස්ක්රිෂසකද්යා) 226

තලකෝකතයේ දිගම ගසිංඟෙද්යා.   (විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර)
551.483

තලකෝකවිදු බුදුගුණ තදශනය.   (තසකෝමවසිංස හිත්මි, 
කහතගද්යාලේතලේ) 294.34

තලකෝක විනද්යාශය තකතසස සදුතවේද?.   (සුවච හිත්මි, 
ගමමපැදතදතගද්යාඩ) 001.9 

තලකෝකද්යායත තජදකෝතිරවිදදද්යාව තහවත අනද්යාගත 
වද්යාකද කීතම ශද්යාසසත්රය 133.5

තලකෝ, බිමලද්යා චරන.   තබකෞදධ සද්යාහිතදතයේ 
කද්යානතද්යාතවකෝ 294.3082

තලකෝවේ, නීටද්යා.   ප්රඥද්යා සද්යාහිතදතයේ තජකෝබ විවරණය
සහ තදවේ ත්මිනිසස සබඳතද්යා 223.1

තලකෝ වපැඩ අසසන තහවත අපතග් ආශිරවද්යාද ලත 
ගපැළවුමකද්යාර වූ තයේසුසස ස්ක්රිසසතුසස වහනතසසතග් 
ජීවිත කතද්යා වසසතුව 232

ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය (සද්යාරද්යාසිංශිත) : අ. තපද්යා. ස. 
(සද්යා. තපළ) හද්යා අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සඳහද්යා
ස්ක්රි. පූ. 444- ස්ක්රි. ව. 2010 දකවද්යා.   
(කුමද්යාරචනද්ර, ඩ. බී.) 954.9301

ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත.   5 ශිෂදතව විභද්යාගයට 
විභවදතද්යාමද්යාන හද්යා අද්භිතයකෝගදතද්යාවය : 
ශිෂදතව විභද්යාගතයේ 1 ප්රශසන පත්රය සඳහද්යා 

372.19076
ලසිංකද්යාදීප විමසිංසද්යා තකට්ටිකතද්යා  891.483

ලසිංකද්යාව ගපැන වරණනද්යාවක.   (තකකෝඩිනර, 
තජේමසස) 954.9301

ලසිංකද්යාතවේ වද්යාමද්යාසිංශික වදද්යාපද්යාරය හද්යා කතතකෝත්ලික 
ප්රජද්යාව.   (ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ටී. ඒ. තලසසත්ලි) 

324.549307508827

ලසිංකද්යා ශද්යානත තජකෝසප තසද්යාතහද්යායුරනතග් සසිංගමය
(සසිංතශකෝධන) : 1942 අසිංක 59 දරන ලසිංකද්යා 
ශද්යානත තජකෝසප තසද්යාතහද්යායුරනතග් සසිංගමය 
ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

වකුගඩු තරකෝග.   (දමසසිංහ, සුදත) 616.61

වගද්යාචචි, ඩයසස  (සම කරතකෘ).  බලන්න  ජයවීර, 
තජේ. ඒ. එන. තක.

වජිරබුදධි හිත්මි, මද්යානද්යාපිට්ටිතයේ.   මහද්යාවිහද්යාරවසිංතසද්යා 
නද්යාම උපසමපදද්යාපපබතනකෝධද්යා 891.371

වටතගදර, සුගත   (සසිංසස.).   බලන්න   දිරිමත 
අසරිමත ත්මිනිතසක : කළුතබකෝවිල සරිලේ ස.
තපතරරද්යා තසසවද්යා සසිංදීපනිය

වටනද්යාතබ, තකනසුතක.   ගපැටලු විසඳීම සඳහද්යා 
විදදද්යාතමක කමතවේදයන 153.43

වඩදිය.   (ඉලයපආරචචි, එරික) 891.483

වඩුතග්, අරනසසට.   යුග දිවිය 306.8

වඩුතග්, අරනසසට.   හදවත රතතරන : අමරනීය 
තජකෝති 2 782.0092

වඩුතග්, ගිමහද්යානි උතපකෂද්යා.   සතුන කතලේරද්යා 
තබරද්යාගත හපැට්ටි ළ 823

වඩු තනන, බනදුල සරත. 2 තශසණය අකුර සසිංදු :
සතුට්ටින උගනිමු 372.6

වඩුවද්යාවල, අචලද්යා.  (සම කරතකෘ).  බලන්න  තහළ 
බසන නපැණ තලද්යාවට

වතතකඛන්ධකය : තපළ, පදගතද්යාරන්ථ, භද්යාවද්යාරන්ථ 
විසසතර සහිත සසිංහල පරිවරතනය 294.384

වතතතග්, පියසන.   තලද්යාකු ඇතතනතග් තනද්යාදුටු
තපැන 920 

වතමන අයකරීතම ස්ක්රියද්යාවත්ලිය නීතිමය හද්යා 
ප්රද්යාතයකෝගික ඇසන.   (ද සලේවද්යා, විජිත) 

346.0770264
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වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා 294.34433

වනනිඅචචි, රිවිනද්රද්යා විශුදධි නයනද්යා.   මවකතග් 
දද්යායද්යාදය 891.481

වනනිආරචචි, ගුණතසකෝම.    බසස තසසවද්යා 
සපැළසුමකරණය 388.33 

වනනිආරචචි, පුෂසකර  (සසිංසස.).   බලන්න  
සුනිල විල : සුනිලේ එදිරිසසිංහ 
ගීතද්යාවතලකෝකනය

වනනිනද්යායක, ඉනදික.   සුනද්යාත්මියද්යා සහ භූතතයකෝ
891.483

වනගත පද්යා ගමන : ඇතමසන වනතයේ දින 
860 ක.   (කුලතුසිංගආරචචි, සුගත ල්පී.) 918

වනගත ද්භිකක්ෂුව : පූජද අජද්යාන  ටද්යාතට 
මහතතරනතග් සසවයසිං ත්ලික්ඛිත චරිතද්යාපදද්යානය.  
(අජද්යාන ටද්යාතට හිත්මි) 294.3657

වනගත යුවතිය තනද්යාතහද්යාත සපැඟෙවුණු ත්මිනිසුනතග්
තදශය.   (බතරකෝසස, එන්ඩ්ගර රයිසස) 813

වන තුර වියතන.   (ප්රියසිංක, තබනිලේ) 782.42

වනතපත පතිනිය.   (රණසසිංහ, සඳද්යා ලද්යාත්ලිත) 
891.483

වන රජ දහන : විෂසණුශරම පද්යාදයනතග් 
පසිංචතනත්රතයේ සසිංහල කද්යාවදද්යානවද්යාදය 891.21

වනරතන හිත්මි, රිදීගම   (සසිංසස.).   බලන්න  පද්යාත්ලි 
අටෂ්ඨකන්ථද්යා සද්යාහිතද අධදයන ප්රතවේශය

වන තරද්යාතද ඔරතලකෝසුව.  (බලයිටන, ඉනින්ඩ්) 823

වන වපැදුන සුදදද්යා.   (ප්රිතටකෝරියසස, ල්පී. තජේ.) 
968.05092

වන තවද තපද්යාත 615.538

වනසසිංහ, යසපද්යාල   (පරි.).   බලන්නනන  
තනද්යාකසස, තරද්යාබට

වනසසිංහ, යසපද්යාල  (පරි.).  බලන්න   පුසිංචිතහසවද්යා, 
ගද්යාත්මිණී එසස. ජී. 

වනසසිංහ, යසපද්යාල   (පරි.).   බලන්න   සසිංහ, 
බිතජද්යායි කුමද්යාර

වනසසිංහ, රතනද්යායක  (පරි.).  බලන්න   
පුසිංචිතහසවද්යා, ගද්යාත්මිණී එසස. ජී. 

වනසසිංහ, ශද්යාත්මිනද.   අධදද්යාපන පරමද්යාරන්ථ හද්යා 
ප්රතිපතති : විදුහලේපති හද්යා ගුරවරන සඳහද්යා 
මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංගහයක 379.5493

වනද්යානතර සුරැකුමට වන විදදද්යා පරතයේෂණ 
634.9072

වනිගරතන, ප්රත්මිතද්යා තරකෝහිණ.   කඳුර සහිනය
891.483

වනිගරතන, ප්රත්මිතද්යා තරකෝහිණී.   සඳ රද්යාහු මුඛතයේ
891.483

වනිගරතන, ශදද්යාමද්යා   (සම කරතකෘ).   බලන්න  
ද සලේවද්යා, කුමද්යාරි 

වනිගසූරිය, උපද්යාත්ලි.   තසකෞමද රද්යාත්රිය 891.483

වනිගතසසකර, ඩබ. ඒ. තජේ.    ඉව 891.483

වනිගතසසකර, ඩබ. ඒ. තජේ.    ශ ලසිංකද්යාතවේ 
රද්යාජද්යාවත්ලිය හද්යා වපැදගත රජුන පිළිබඳ විසසතර

923.1

වනිගතසසකර, තසකෝමසරි.   අමමද්යා / තද්යාතතද්යාතගන 
සඟිතතනට ඉසිංග්රීස කන්ථද්යා පුහුණුවක? 428

වනිගතසසකර, තසකෝමසරි   (සසිංසස.).   බලන්න  
බලන කඩතුරද්යා හපැර දසෑතසස - 01

වඳිත්මි සදුහත : බුදු සරිත ඇසුරින කරන ලද 
නව ප්රබනධය.   (සුමනතසසකර, ගද්යාත්මිණී)

294.363

වඳුරද්යාට තවචච තද.   (අතතනද්යායක, මුතුබණේඩද්යා) 
ළ 891.483

වඳුර පවුතලේ කතනදතර.   (කරණද්යාතිලක, 
නිරසිංජන චද්යාත්මිනද) ළ 891.483

වඳුර රැතළස පුසිංචි හුරතලද්යා.   (ජගතචනද්ර, 
රකමණී) ළ 891.483

වප මගුල : චිත්රපට තිර රචනය.   (බද්යාලසූරිය, 
තසකෝමරතන) 791.437

වප මඟුල.   (බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන) 891.483

වයඹ උරමය තසද්යායද්යා : නවතම ඓතිහද්යාසක හද්යා 
පුරද්යාවිදදද්යාතමක විමරශනයක.   (ඒකනද්යායක, 
ඊ. එම. සරත) 954.93

වයිට, ඊ. බී.  මකුළු දපැතලන පසෑ තසනහස 823

වයිට, එලන ජී.   මහත බලද්යාතපද්යාතරද්යාතතුව : 
ස්ක්රිසසතුසසවහනතසස සහ සද්යාතන අතර 
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කද්යාලද්යානතරයක පවතින මහද්යා අරගලතයහි 
ස්ක්රිසසතියද්යානි යුගතයේ ගපැටුම සහ ජය ගපැනීම   

230

වයිලේන්ඩ්, ඔසසකද්යාර.   තයකෝධයද්යාතග් මලේ උයන සහ 
තවත කතද්යා 823

වයිලේන්ඩ්සසත්මිත, බ්රයන.   පුසිංචි සතුනතග් තසලේලම
ළ 821

වරගද්යාසස තයකෝසද්යා, මරිතයකෝ.   අලතහසනතද්රකෝ 
මයිතද්යාතග් සපැබසෑ ජීවිතය 863

වරණකුලසූරිය, අනලද්යා.   අනනතයටත එහද්යා
891.483

වරණකුලසූරිය, ප්රත්මිලද්යා.   සතතකනම නඹ නිසද්යා 
891.483

වරන, ජූලේසස.   දින අසූවකන තලද්යාව වටද්යා 843

වරන, ජූලේසස.   තපද්යාතළද්යාව යටට බිහිසුණු ගමනක
843

වරන, ජූලේසස.   බපැබතලන සඳ වටද්යා 843

වරන, ජූලේසස.   සඳ මඬල වටද්යා 843

වරහත්මිහිරද්යාචද්යාරය.   ලඝු ජද්යාතකය          133.5

වරද්යාය සහ ගුවන  තතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු 
(සසිංතශකෝධන) : 2011 අසිංක 18 දරන වරද්යාය 
සහ ගුවන තතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු පනත 
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)

343.040262

වරෂවිතද්යාන, නිලකනද්යා දිසවරී.   නිවිති වපැතලේ 
නගරයක ළ 891.483

වරසවිතද්යාන, හපැරිටසස.  රනතකඳි සහ තපද්යාලේ 
තකඳි 891.483

වලසස පපැසිංචද්යා.  (තතනවර, කවිසිංගද්යා)  ළ 891.483

වලසස පපැසිංචද්යා.   (පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන)ළ 891.483

වලද්යාකුතළන ඇවිත.  (සූරියආරචචි, ජද්යානකී)
ළ 891.483 

වසනත කුමද්යාර, සරත.   අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) 
තභකෞතික විදදද්යාව  3 : තද්යාපය 536

වසනත, මඩවල.   නඹට ත්ලියද්යා දනවන වගනම 
891.481

වසනතයට පද්යායන සඳ.   (නිශසශසිංක, ගයද්යානි 
නිලේත්මිණ) 891.483

වසනතය නිමද්යාවිය.  (තහසරත, කද්යාසිංචනද්යා) 891.483

වසනත තසසනද්යානද්යායක පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : වසනත තසසනද්යානද්යායක පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)

346.0640262

වසභ මහ රජතුමද්යා.  (කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන)
923.1

වසභ සසිංගද්යාමය.   (ඇටඹගසසකඩ, ආර.)  891.483

වසර මපැද රද්යාජද මූලද තතතවය පිළිබඳ
වද්යාරතද්යාව 2012.   (ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ  හද්යා 
කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය) 336.5493

වසුනදරද්යා.   (ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා) 891.483

වළසස පවුතලේ කන්ථද්යා ; අසිංක 03.   තලඩ තග්න 
කඩතචකෝර ළ 823

අසිංක 04.   (තබරනසසටයින, සසටද්යාන)   ලටපට 
පිරණු කද්යාමතර ළ 823

වද්යාග්භට.   අෂසටද්යාසිංග හකෘදය සසිංහිතද්යා වවදද 
ගනන්ථතයේ දිනචරයද්යා විධිය 615.538

වද්යාග් සතතම.   (මද්යානවසසිංහ, උදය) 920.05493

වද්යානරයන තග්  ටද්යාරසන.   (බතරකෝසස, එන්ඩ්ගර 
රයිසස) 813

වද්යානරද්යායණය.   (රතනද්යායක, මහිනද) 891.483

වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2008.   (ජද්යාතික ප්රවද්යාහන 
වවදද ආයතනය) 353.606

වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව සහ ගිණුම 2008.   (ශ ලසිංකද්යා 
කජු සසිංසසන්ථද්යාව) 354.506

වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2010.   (රද්යාජද උකසස හද්යා 
ආතයකෝජන බපැසිංකුව) 354.8606

වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2011.   (ශ ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව)
354.8606

වද්යාලුකද්යා.  (දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති) 891.483

වද්යාසසතු රහසස 1 : ඉෂසට පිසිංඩ සද්යාධනය සහ ගකෘහ
නිරමද්යාණය.   (කනදඋඩආරචචි, ගුණදද්යාස)

133.5872

වද්යාසසතු හද්යා වදද්යාපද්යාර.   (තගද්යාඩකනදආරචචි, තජේ.) 
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133.5872

වද්යාසනද්යා ඉසිංග්රීස සසිංහල ලුහුඬු සද්යාකකු ශබදතකකෝෂය
423.9148

වද්යාසනද්යා ඉසිංග්රීස සසිංහල ශබදතකකෝෂය 423.9148

වද්යාසනද්යා, ජී. අචිනි දිවදද්යාසිංජල.   මවේ පිය 
තසතනහස ළ 891.483

වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණී.   එක දවසක 891.483

වපැදදද්යාගල තසද්යාබනහද්යාත්මි.   (ගමතග්, කුමද්යාරසරි) 
891.483

වපැනදතබකෝනද්යා, තතද්යාමසන ඒ.   (පරි.).  බලන්න  
තරකෝත්ලින, තජේ. තක. 

වපැලේලට ගිය ගපැහපැනිය.   (ද සලේවද්යා, සුගතපද්යාල) 
891.482

වපැලනහිනන වද්යාචිසසසර ජද්යාතදනතර සසිංසසකකෘතික 
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : වපැලනහිනන 
වද්යාචිසසසර ජද්යාතදනතර සසිංසසකකෘතික පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 

346.0640262

වපැත්ලිඅසිංග, වසනත  (සම කරතකෘ).  බලන්න  
තකද්යාසසසනන, චිනතද්යා

වපැත්ලිකනනතග්, පියදද්යාස.   තගද්යාර මද්යාමද්යා කරපු 
වපැඩක           ළ 891.483

වපැත්ලිකල, ඩ. එන. ඩ.   මහද්යා මද්යාගමපුර සපැලපැසසම
330.95493

වපැත්ලිකල, ඩ. එන. ඩ.  තහළය ජලය තමනි - 1 : 
මුසු තහළ තහකෝඩියට අලුත ගතකුරක සහ 
අන අකුරක 491.4809

වපැත්ලිගමතග්, නතවකෝදදද්යා   (පරි.).   බලන්න   
දඟෙකද්යාර ඇමත්ලියද්යා

වපැත්ලිගමතග්, නතවකෝදදද්යා   (පරි.).   බලන්න   පුසිංචි 
තන්ඩ්ස මල : ප්රසිංශ ළමද්යා කන්ථද්යා

වපැත්ලිගමතග්, නතවකෝදදද්යා.   බුරසු තකද්යාණේඩ 
මනතරකද්යාරි ළ 891.483

වපැත්ලිගමතග්, නතවකෝදදද්යා.   මනතතර බතලේ
ළ 891.483

වපැත්ලි තල අතතර.  (මපැදවතත, ජයලතද්යා) 
ළ 891.483

වපැත්ලිතතද්යාට ධරම තදශනද්යා.   (සරිසවල හිත්මි, 

බලපිට්ටිතයේ ) 294.34

වපැත්ලිතතද්යාට ධරම තදශනද්යා - 3 : 2600 
සමබුදධතව ජයනතිය සයක ධරම 
තදශනමද්යාලද්යාතවේ තතවන තවළුම.   (සරිසවල 
හිත්මි, බලපිට්ටිතයේ) 294.34

වපැත්ලියමසස, තන්ඩ්වින්ඩ්.   හයිරසිංකද්යාර ආචචි 823

වපැත්ලිවිට ශ සරණසිංකර සසිංඝරද්යාජ හිත්මි.   (මහිනද 
හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ) 920

වපැත්ලිවිට සරණසිංකර සසිංඝරද්යාජ හිත්මි.   (විතජේතුසිංග, 
නවනපැත්ලිතය) 294.3657 

වපැත්ලිසරතග්, කීරති.   දුරතයකෝගය 891.483

වපැසබර ඉරදින මරණය අබියස.   (අයිකන, 
තජකෝන) 823

වපැහි කරිලේල.   (විකමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා)
891.483

වසෑකරඹ මලේ.   (කුමද්යාරසසිංහ, විජයපද්යාල) 891.483

විකණීමට තිතබ.   (තසසනද්යාධීර, චරිත) 891.481

විකමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා.   අතනකෝරද්යා : 
නිරමල පුවතපතත පළ වූ ජනප්රිය 
නවකතද්යාවක 891.483

විකමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා.   තදනවන අදදර
891.483

විකමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා.   භූත්මි : නිරමල 
පුවතපතත තම ආදතර වද්යාසනද්යාවන නත්මින 
පළවූ ජනප්රිය නවකතද්යාව 891.483

විකමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා.   වපැහි කරිලේල
891.483

විකමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා.   සඳ ලබනනී මද්යා 
891.483

විකමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා   (සම කරතකෘ).   
බලන්න  බණේඩද්යාර, උදුල නවත්මිණ 

විකමතග්, ගුණරතන.   සූදු තකළිනනිය  
891.483

විකමතග්, චත්මිල හසුන.   කඹුලේරද්යාලතග දත 
තදද්යාසසතර ළ 891.483

විකමතිලක, නිශද්යානත.   සුළසිං කුමද්යාරයද්යා සහ 
මත්ලිති ළ 891.483

විකමනද්යායක, රසිංජන  (අනවද්යා.).   බලන්න  
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විකමරතන, තජේ. ශීලද්යා.  මහතමර බිඳ වපැතටයි 
891.481

විකමරතන, දිලේහද්යානි.   අරණපැලේල 891.483

විකමරතන, දිලේහද්යානි.   ආදරය භද්යාවනද්යාවක 
891.483

විකමරතන, දිලේහද්යානි.   තනද්යාහඬන අහසක
891.483

විකමරතන, දිලේහද්යානි   (පරි.).   බලන්න  
තෂලේඩන, සන්ඩ්නි 

විකමරතන, දිලේහද්යානි.   මනදහද්යාස 891.483

විකමරතන, දිලේහද්යානි.   සදද්යාදරණීය ආදතර
891.483

විකමරතන, දිලේහද්යානි.   සඳ දිතයන ඇබිනදක 
891.483

විකමරතන, දිලේහද්යානි.   සඳ රූ වරණද්යා 891.483

විකමසරිවරධන, නදීශද්යා   (පරි.).   බලන්න  
තර කපැට ත්මිහි මත

විකමසසිංහ, අනර.   දඩයකකද්යාරයද්යාතග් නිමනය
891.483

විකමසසිංහ, අනර.  පුරෂ පුර 891.483

විකමසසිංහ, ඊ. ඒ.   නූතන සසිංහල පදද කද්යාවද 
විචද්යාරය 

විකමසසිංහ, අසිංජල.   තපද්යාන්ඩ්ඩිලද්යාතග් තලකෝකය
ළ 891.482

විකමසසිංහ, චනද්රද්යා.   අභදද්යාවකද්යාශය සහ අමරණීය 
ජීවිතය 294.3375

විකමසසිංහ, තිසසස නිහද්යාලේ.  උදද්යාතරී 891.481

විකමසසිංහ, දයද්යාසිංජල දමපපැලපැසසස  (පරි.).  
බලන්න ඩද්යාලේ, තරකෝලේන්ඩ්

විකමසසිංහ, නනද   (පරි.)   බලන්න  තනකෝරත, 
තන්ඩ්වින්ඩ්

විකමසසිංහ, මද්යාරට්ටින.   විදදද්යා විතනකෝද කන්ථද්යා v 
සතව තලකෝකය 590 

විකමසසිංහ, මද්යාරට්ටින.   සසිංහල සනමද්යා සතතම
791.437095493

විකමසසිංහ, ත්මිතනක ල්පී.   ඒදණේඩ : ත්මියගිය අතීතය
වඩද්යාත ප්රබල තලස වරතමද්යානය තුළ ජීවත 
තවයි 823

විකමසසිංහ, රසකද්යා.   පද්යාරම දම 891.483

විකමසසිංහ, විමලේ.   අජර පුසසතකය : සසෑම 
තබකෞදධතයකු විසනම කයවිය යුතු 
පරතයේෂණද්යාතමක ධරම ගනන්ථය 294.337

විකමසසිංහ, සසිංහ.   යකඩ වපැට 891.483

විකමසසිංහ, හසල සතුම.   තවබ පිටු නිරමද්යාණය 
සඳහද්යා HTML 006.7

විකමසූරිය, මලේත්ලිකද්යා.   සමු තදනන යතසකෝදරද්යා 
891.483

විකමතසසකර, තද්යාරක.   අමරණීය විදදද්යාඥතයකෝ 
509.2

විකමතසසන, තජේ. තජේ.   ගලේකටුතවන මලේ 
891.481

විකමද්යාරචචි, පි. කු.   තගකෞතම බුඬ වමන බුඬ 
වසිංශ හද්යා කරම විපද්යාක 294.363

විකමද්යාරචචි, සමන.   සනඩතරලේලද්යාතග් සපතතුව
070.44

විචද්යාර විලද්යාස 891.481

විචද්යාරද්යාතමක ධරම චක සූත්රය තහවත තබකෞදධ 
දරශනය.   (ගුණරතන හිත්මි, තමද්යාරටුතවේ)

181.043

විජයතුසිංග, හරිශසචනද්ර.    බුදධ ජයනති සමය : 
කුමනත්රණ සහ ඝද්යාතන 320.95493

විජයදද්යාස, ල්පී. ටී.   තකද්යාතහද්යාම ද බුදු සත්මිඳුට 
සලකනතන 891.481

විජයදද්යාස, ල්පී. ටී.   විඤසඤද්යාතණන ඔබබට 294.3

විජයවරධන, කුසුමසරි  (අනවද්යා.).   බලන්න  
ඩිකනසස, චද්යාලේසස 

විජයවරධන, කුසුමසරි.   ඓතිහද්යාසක ත්ලිපි මද්යාලද්යා :
ඉතිහද්යාසය සහ පුරද්යාවිදදද්යා ත්ලිපි සසිංගහය 954.93

විජයවරධන, කුසුමසරි.   තපැනිතලද්යාතවේ තකද්යාට්ටි 
දඩයම 891.483

විජයවරධන, කුසුමසරි.   සරිලක දළදද්යා මද්යාත්ලිගද්යා 
294.3435095493
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විජයවරධන, කුසුමසරි.   සුනදර දුමබර : තලකෝක 
උරමයක වගතුග 954.93

විජයවරධන, කුසුමසරි.   තසද්යාඳුර සරිලක චද්යාරිකද්යා
සටහන 915.493

විජයවරධන, ස. ජසසට්ටින   (පරි.).   බලන්න  
තකන, තහකෝලේ

විජය සහ අද්භිරහසස තලකෝකය.   (ආරියරතන, 
ජද්යානක තරසිංග) 891.483

විජයසසිංහ, වජිර ප්රභද්යාත.   ආදරණීය දුවට හද්යා 
පුතද්යාට සුවදද්යායී මද්යාතකෘ තලකෝකයක  306.8743

විජයසසිංහ, වජිර ප්රභද්යාත.   ආදරණීය දුවට හද්යා 
පුතද්යාට සුවදද්යායී මද්යාතකෘ තලකෝකයක : තදවන 
තකද්යාටස 306.8743

විජයසසිංහ, වජිර ප්රභද්යාත  (පරි.).   බලන්න   
ජීවිතය හපැඩතවනන තිරකකුරලේ කයවනන :
පළමු වන තකද්යාටස

විජයසසිංහ, වජිර ප්රභද්යාත   (පරි.).   බලන්න   
ජීවිතය හපැඩතවනන තිරකකුරලේ කයවනන :
තදවන තකද්යාටස

විජයසසිංහ, සමරවීර.   තපැපපද්යා තසස ම ගිනි 891.483

විජය සහිනය.  (විතජේතසසකර, නද්යාකයද්යාතදණතයේ 
ජී.) 891.481

විජයසුනදර, තසනරත.   සුතතනිපද්යාතතයහි 
අටෂ්ඨක – පරද්යායන තදවරගතයන පිළිබිඹු වන 
තබකෞදධ චිනතද්යාව      294.3823

විජිතනනද හිත්මි, තදහිපද්යාතගද්යාඩ  (සමපද්යා.).   
බලන්න බුදධ ජයනති ත්රිපිටක ගද්යාන්ථද්යා 
අකද්යාරද්යාදිය : පළමු තවළුම (අ-ඔ)

විජිත හිත්මි, තලසිංගලේතලේ   (සසිංසස.).  බලන්න  
නිරමද්යාසිංශ ආහද්යාර තුළින දරණු තරකෝග 
වලකවද්යා ගනිමු

විතජේතකකෝන, චනදන   (පරි.).  බලන්න  භද්යාති, 
මුහමමන්ඩ් ඉලේයද්යාසස

විතජේගුනසසිංහ, පියසත්ලි    (පරි.)   බලන්න   
තනකෝරත, තන්ඩ්වින්ඩ්

 
විතජේතිලක, එලේ. ආර. තජේ.     බපැති පපැදි සර 

891.481

විතජේතුසිංග, එසස.   ජීවවද්යායු තද්යාකෂණය : සදධද්යානත
සහ භද්යාවිතය 665.77601

විතජේතුසිංග, ඩබත්ලිවේ. එම. තක.   (සසිංසස.).   බලන්න
ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : ප්රද්යාග් ඉතිහද්යාසතයේ සට
ස්ක්රිසසතු වරෂ 500 දකවද්යා දිගහපැතරන ශ 
ලද්යාසිංතකය වසිංශ කන්ථද්යාව   

විතජේතුසිංග, ඩබත්ලිවේ. එම. තක.   (සසිංසස.).   බලන්න
ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : ස්ක්රිසසතු වරෂ 500 සට
1300 දකවද්යා දිගහපැතරන ශ ලද්යාසිංතකය වසිංශ 
කන්ථද්යාව

විතජේතුසිංග, ඩබත්ලිවේ. එම. තක.   (සසිංසස.).   බලන්න
ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : ස්ක්රිසසතු වරෂ 1300 
සට 1800 දකවද්යා දිගහපැතරන ශ ලද්යාසිංතකය 
වසිංශ කන්ථද්යාව

විතජේතුසිංග, ඩබත්ලිවේ. එම. තක.   (සසිංසස.).   බලන්න
ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : බ්රිතද්යානද යටත විජිත
පද්යාලනය යටතත ශ ලසිංකද්යාව (1800-1950)

විතජේතුසිංග, ඩබත්ලිවේ. එම. තක.   (සසිංසස.).   බලන්න
ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : නූතන යුගය
(1950-2010) 

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   අමමද්යාතග් ගුණ සුවඳ 
306.8743

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   ඉර හඳ තර 523.1

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   ඒ ඒ දිනවල වපැදගත 
සදුවීම 001

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය .   කර්ථික තරඟෙ ජය  
808.5

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   කපැකලේතලේ රජේජුරතවකෝ
ළ 891.483

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   කකෘතිම චනද්රිකද්යා
621.3825

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   ගජබද්යාහු රජතුමද්යා    
923.1 

වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   ජන ක්රීඩද්යා 394.3

වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   දපැවපැනත සසිංවරධන 
වදද්යාපකෘති දපැනම 338.95493

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   තපරදිග මුතුඇතට 
කතද්යාව 954.9301 

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   තපද්යාතත ගමන 002
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විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   ප්රද්යාතදශීය ජනවහර
491.488

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   ලක ඉතිහද්යාසතයේ 
අමරණීය සහිවටන 954.93

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   ත්මිහිඳු මහද්යා රහතන 
වහනතසස 294.3657

වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   යුගල පද, තනි පද හද්යා 
ත්ලිසිංග පද 491.48592

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   වපැත්ලිවිට සරණසිංකර 
සසිංඝරද්යාජ හිත්මි 294.3657 

වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   විදදද්යාඥතයකෝ 509.2

වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   විරදධ පද සමද්යාන පද  
491.48312

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.  සද්යාක සසිංවිධද්යානය හද්යා 
සද්යාක රටවලේ 341.237

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   සරිසඟෙතබකෝ රජතුමද්යා
ළ 891.483

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   සසිංහරද්යාජ වනද්යානතරය
333.75095493

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.  සුනදර සසන්ථද්යාන 
තනද්යාතහද්යාත තදශීය සසිංචද්යාරක අතවපැල  

915.493

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   සූර සරදිතයලේ 923.9

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය   (සසිංසස.).   බලන්න  
රබන පද

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය   (සසිංසස.).   බලන්න  
රද්යාජකරණද්යා, ආනනද 

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය   (සමපද්යා.).   බලන්න  
තශසෂසෂ්ඨ කයමන

විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතයේ   (සසිංසස.).   බලන්න  
තතරවිත්ලි

වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.   තහනරි ඕලේකටතුමද්යා 
303.484092

වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය.  ළමද්යා ඉසිංග්රීස ගීත 398.2

විතජේතුසිංග, සරිසමන.   දඹදිව සවේ මහපුදබිම 
294.34350954

විතජේතුසිංග, සරිසමන.   ශ ලසිංකද්යාතවේ පුරද්යාණ 
උරමය 1 : පුරද්යාණ කද්යාලතයේ සට තකකෝටතට 

ශ ජයවරධනපුර රද්යාජධද්යානිය තතක 954.9301

විතජේබණේඩද්යාර, චනදිම.   තබකෞදධ ශිෂස ටද්යාචද්යාරය : 
මූලධරම සහ වසිංශකන්ථද්යාව 294.309

විතජේබණේඩද්යාර, ප්රියද්යාන ආර.   මතහසශද්යාකද 
සනමද්යාව මහ පද්යාරට කපැඳවීමක : සනමද්යාතමක 
වියමන සසිංගහය 791.437 

විතජේබණේඩද්යාර, මලේත්ලිකද්යා.   රතු කූඹියද්යා ළ 891.483

විතජේරතන, එන. ල්පී.   ඇතඩකෝබි ඉලසසතස්ට්රේටර : 
පියවතරන පියවර - CS3, CS4, CS5, CS6

006.7

විතජේරතන, එන. ල්පී.   ඕටකපැන්ඩ් : සපැලසුම ශිලේල්පීය 
අතතපද්යාත 620.00420285

විතජේරතන, එන. ල්පී.    නවකයනට පරිගණක : 
කඩිනත්මින, දවසකන 004

විතජේරතන, එන. ල්පී.   (පරි.).   බලන්න  ඉනදිරද්යා 
ගද්යානධි

විතජේරතන, එන. ල්පී.   (පරි.).   බලන්න   
තබ්රද්යානතට, චද්යාලට 

විතජේරතන, එන. ල්පී.   මයිතකකෝතසද්යාෆසට 
පවරතපද්යායිනට 2010 005.58

විතජේරතන, එන. ල්පී.   විනතඩකෝසස 8 : 
විසසතරද්යාතමක මගතපනවීමක 005.44

විතජේරතන, ජීවනී ගීතිකද්යා.   ආදරශ රචනද්යා :
4 තශසණය 372.623

විතජේරතන, ජීවනී ගීතිකද්යා.   5 ශිෂදතවයට 
ආදරශ රචනද්යා : 5 තශසණය 372.623

විතජේරතන, ජීවනී ගීතිකද්යා.    රචනද්යා තපද්යාත : 
2 තශසණය 372.623

විතජේරතන, ජීවනී ගීතිකද්යා.   රචනද්යා තපද්යාත : 
3 තශසණය 372.623

විතජේරතන, මසිංගලද්යා.   ආදරණීය සමර 891.483

විතජේරතන, රසක ශ   (සසිංසස.).  බලන්න  
අනගද්යාරික ධරමපද්යාල 

විතජේරතන, ලලද්යා.  කඳුතලන දිනූ හසරැත්ලි   
891.483

විතජේරතන, හලේපිට්ටිතයේ.   මහරජ විජයබද්යා : මහ 
විජයබද්යාහු වකෘතතද්යානතය 891.483
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විතජේවරධන, අනර.   වීතරකෝ 741.5

විතජේවරධන, ඩ. ඒ.    විධිමත විනය ස්ක්රියද්යා 
පට්ටිපද්යාට්ටිය : (ප්රද්යාතයකෝගිකව) 331.2598

විතජේවිකම, ජයනත.   තලද්යාවටම තපතනන රතු 
කුලුන පිතදලේ කසසතත්රකෝ 972.91064092

විතජේසසිංහ, ජයනත.   ගබඩද්යා කළමනද්යාකරණතයේ 
තසද්යාඳුර ආමනත්රණය 658.785

විතජේසසිංහ, ඩබ. එම. සමපත.   ඉතලකතටද්යානික 
තද්යාකෂණ ගුරවරයද්යා 621.381

විතජේසසිංහ, ඩබ. එම. සමපත.   විදුත්ලි කද්යාරත්මිකයන
සඳහද්යා අගනද්යා විදුත්ලි පරිපන්ථ 621.3815

විතජේසසිංහ, ඩබ. එම. සමපත.   විදුත්ලි හද්යා 
ඉතලකතටද්යානික උපද්යාසිංගවල සසිංතකත සහ 
ඉතලකතටද්යානික පරිපන්ථ 621.3815

විතජේසසිංහ, ඩ. තඩද්යාත්මින ඩිලේෂද්යාන.  තද්යාරක 
ළ 891.483

විතජේසසිංහ, මනකද්යා.    තන්ථසරවද්යාදී පුරෂයද්යා 823

විතජේසසිංහ, රතන ශ.   නිකණ වපැසසස : තග්ය පද 
සරණය 782.42

විතජේසසිංහ, රූ. තප.   (පරි.).   බලන්න   තහකෝමර

විතජේසසිංහ, ලද්යාලේ   (සසිංසස.).   බලන්න  වනදනද්යා 
ගද්යාන්ථද්යා

විතජේසසිංහ, විමලේ.   තතවන ඇස : ත්මිනිසස දිවියට 
නව දපැකමක 294.34

විතජේසසිංහ, සුනිලද්යා.   ගුරතුත්මියතග් දිනතපද්යාත
070.44937

විතජේසුනදර, චනදිමද්යා ගයත්රි.   තිරසර සසිංවරධනය
සහ කද්යානතද්යාව 338.90082

විතජේසුනදර, චනද්රිකද්යා  (සසිංසස.).  බලන්න  
ලසිංකද්යාදීප විමසිංසද්යා තකට්ටිකතද්යා

විතජේසුනදර, මසිංජුල.   විහඟෙ වතතගද්යාත 598 

විතජේසූරිය, සමන.   තගද්යාලේතගද්යාතද්යාතවේ සපද 
891.481 

විතජේසූරිය, සරත.   අපි එළවළු කන ළමයි
ළ 891.483

විතජේසූරිය, සරත.   අතප තගදර ළ 891.483

විතජේසූරිය, සරත.   ආදරණීය තදමද්යාපියනි
306.874

විතජේසූරිය, සරත.   පපැහපැර තගන යසෑමට තපර 
891.483

විතජේසූරිය, සරත.   ප්රගතිශීල ද්භිකක්ෂුවකතග් 
කපැපවීම සහ වගකීම 294.3657

විතජේසූරිය, සරත.   ත්මිහිරිතග් තලකෝකය 
ළ 891.483

විතජේසූරිය, සරත.   ත්මිහිරි හපැඟුම 891.483

විතජේසූරිය, සරත.   රටක විපත 320.95493

විතජේසූරිය, සරත.   යහපත පපැහපැපත 891.481 

විතජේසූරිය, සරත.   සයයි බූලයි ළ 891.483

විතජේතසසකර, තජේ.   English for today - 
සසිංහතලන 428

විතජේතසසකර, නනදද්යා   (සම කරතකෘ).  බලන්න  
විතජේතසසකර, තජේ. 

විතජේතසසකර, නද්යාකයද්යාතදණතයේ ජී.   විජය සහිනය
891.481

විතජේතසසකර, තසසපද්යාල  (පරි.).   බලන්න  
තටද්යා ටසසක, ත්ලිතයද්යාන

විතජේතසසන, සද්යාගර.   අවසන තරගය 891.483

විඤසඤද්යාතණන ඔබබට.   (විජයදද්යාස, ල්පී. ටී.) 
294.3

විට, ඇනී තහකෝලේ.   ඇනී තලකෝරී : අනද්යාන්ථ දපැරියන 
තිතදතනකු පිළිබඳ අනතවේදනීය සතද 
කතද්යාවක 362.7330922

විතද්යාන, ආරියරතන   (අනවද්යා.).   බලන්න  
තනද්යාතසද්යාවේ, නිතකද්යාලද්යායි 

විතද්යාන, ආරියරතන.   ගිනි කුසුම : වකෘතද්යානත 
චිත්රපට තිර රචනය 791.437

විතද්යාන, ආරියරතන.   තතලේ තදකෝතක 891.482

විතද්යාන, ආරියරතන  (පරි.).   බලන්න   
තගද්යාතගද්යාලේ, නිතකද්යාලද්යායි වපැසත්ලිතයවින්ඩ්

විතද්යාන, ආරියරතන   (පරි.).  බලන්න  තචතකද්යාවේ,
ඇනටන

විතද්යාන, ආරියරතන.   රසිංකූඩුව 891.482
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විතද්යාන, ආරියරතන.   සතතර පපැසිංචද්යා : ළමද්යා මද්යාලද්යා
තටත්ලි නද්යාටකය ළ 891.482

විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව.  ඉඳිකටු පපැසිංචද්යා රජතවයි
ළ 891.483

විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව.   කුරලු සමගිය  
ළ 891.483

විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව.   බිනදු ළ 891.483

විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව.   ම පපැසිංචයි බළලේ හද්යාත්මියි
ළ 891.483

විතද්යාන, ගුණතසසන (අනවද්යා.).  බලන්න  අකීම, 
වයි.

විතද්යාන, ගුණතසසන  (අනවද්යා.).   බලන්න   
තගද්යාවියද්යා සහ අශසවයද්යා ළ 891.483

විතද්යාන, ගුණතසසන   (අනවද්යා.).   බලනන   
තබ්රමන නවර සසිංගීතකද්යාරතයකෝ

විතද්යාන, ගුණතසසන   (අනවද්යා.).   බලන්න  
සතතුවතතත යතුර කපැරැලේල නපැතිතවලද්යා

විතද්යානතග්, ප්රභද්යාෂසවර.   සමද්යා 891.481

විතද්යානතග්, මහිනද තක.   සපැපත 294.34

විතද්යානතග්, තමතතිකද්යා.   අප අවට වද්යායුතගකෝලය
551.5

විතද්යානතග්, තමතතිකද්යා.   ජලතගකෝලය හදද්යාරමු 
551.46

විතද්යානතග්, තමතතිකද්යා.   ශිලද්යාතගකෝලය : පද්යාෂද්යාණ 
හද්යා ඛනිජ 551

විතද්යාන, ජයනත ධරම ශ.  ලනතදස දුපත  
891.483

විතද්යානපතිරණ, විමලතසසන   (පරි.).   බලන්න  
තකද්යාවුලේ කඳුළු : සමභද්යාවද බටහිර 
තකට්ටිකතද්යාකරවන අට තදතනකුතග් 
තකට්ටිකතද්යා දහයක

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර.   තදවුනදර තුඩුතවන 
තපදුර තුඩුවට 915.493

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර.   නිසල දුනහිඳ 891.483

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර.   රතු කපැට මුදද 891.483

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර.   රද්යාවණතග් රද්යාජධද්යානිය 
954.93

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර.   තලකෝකතයේ දිගම ගසිංගද්යා
551.483

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර.   සුනිල සඳ 891.481

විදද්යානගමතග්, චද්යාත්මිකද්යා ප්රසසිංගි  (පරි.).  බලන්න  
ජිරෂස, ඈන 

විදද්යානගමතග්, තලතද්යා.   දියණය 891.483

විදද්යානපතිරණ, ගයද්යාන චද්යානක.   ජය ශ මහද්යා 
තබකෝධි වරණනද්යාව 294.3435095493

විදද්යානපතිරණ, චද්යාලේසස   (අනවද්යා.).   බලන්න  
තසකෝලද්යා, එත්මිලේ

විදද්යාලේ, තගකෝර.   කලේක 813.54

විදද්යාලේ, තගකෝර.   ගපැලපැවුමකද්යාර ඉසවරයද්යා 813.54

විදු ඇසට තයද්යාමු කළ පුනරභව ගමන මග.   
(ජයවරධන, තිසසස)  133.90135

විදු තරණ : විදදද්යා විෂයය සද්යායනික ඉගපැනවීම 
වපැඩසටහන සඳහද්යා අතවපැලක

විදුත්ලි කද්යාරත්මිකයන සඳහද්යා අගනද්යා විදුත්ලි පරිපන්ථ.   
(විතජේසසිංහ, ඩබ. එම. සමපත) 621.3815

විදුත්ලියයි ඔබයි : විදෆතය, ගකෘහ විදෆත උපකරණ 
නඩතතුව, භද්යාවිතය.   (අලේවිසස, සරත 
ආනනද) 363.189

විදුත්ලි හද්යා ඉතලකතටද්යානික උපද්යාසිංගවල සසිංතකත 
සහ ඉතලකතටද්යානික පරිපන්ථ.   (විතජේසසිංහ, 
ඩබ. එම. සමපත)  621.3815

විදු සයුර 2011 : කු / විදදද්යාසද්යාගර මහ පිරිතවන 
මගින වද්යාරෂිකව නිකුත කරන ලබන ශද්යාසසනය
සසිංගහය 294.305

විදුසරණී ශද්යාසසනය සසිංගහ : තදවන කලද්යාපය 
2010 -2011 089.9148

විතදසස තයද්යාවුන කතද්යා 808.83

විදදද්යාඥතයකෝ.   (වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය) 509.2

විදදද්යාතමක තහසතු විවරණය.   (හුරලුවපැව, 
ජයතසනවි) 507

විදදද්යාරතන, තහසමලද්යාලේ.  ආදරණීය තද්යාරණදද්යා
891.483

විදදද්යාව : 8 තශසණය පුනරීකෂණ දපැනම සහ 
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ඇගයීම අභදද්යාස.   (හුරලුවපැව, ජයතසනවි) 
507

විදදද්යාව : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ 
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර.   
(දිසද්යානද්යායක, රනබණේඩද්යා) 507.76

විදදද්යාව පුනරීකෂණ දපැනම සහ ඇගයීම 
අභදද්යාස : 9 තශසණය විදදද්යාව.   (හුරලුවපැව, 
ජයතසනවි) 507

විදදද්යාව : සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
සසිංගහය.   (මුණසසිංහ, පදමද්යා) 507.6

විදදද්යා විතනකෝද කන්ථද්යා v සතව තලකෝකය.   
(විකමසසිංහ, මද්යාරට්ටින) 590

විදදද්යා සද්යාරද්යාසිංශ සටහන.   (කුතර, තජකෝසප 
ඩපැනිසසටර) 507

විතදදද්යාදය ධරමශද්යාසසනය සසිංගහය 080

විධිමත විනය ස්ක්රියද්යා පට්ටිපද්යාට්ටිය : (ප්රද්යාතයකෝගිකව).
(විතජේවරධන, ඩ. ඒ.) 331.2598

විධුර.   (ඩයසස, චද්යාලේසස) 891.482

විනතඩකෝසස 8 : විසසතරද්යාතමක මගතපනවීමක.   
(විතජේරතන, එන. ල්පී.) 005.44

විනදනතයන ගණතය.   (කුමද්යාරිහද්යාත්මි, ආර. එම. 
ල්පී. එම.) 510

විනසසටන චරචිලේ 941.084092

විනිශසචිත කරණ පිළිබඳ නීතිය.   (ජයසසිංහ, 
කපිල ගද්යාත්මිණී) 347.0770264

 
විනීතද්යානනද හිත්මි, ඌරගමුතවේ.   පපැල මත පපැළ වී

891.483

විපලවකද්යාරී කලද්යාකරවද්යා සරි ගුනසසිංහ.   (තසසදර, 
නිමලේ) 891.48092

විපුලඤද්යාණ හිත්මි, අලුතගම.   අතනකෝතතත විල 
තනළුම තනළද්යාලද්යා : ද්භිකක්ෂුනට මසස මද්යාලු 
වපැළඳීම  අකපැප ද? 294.3

විපුලඤද්යාණ හිත්මි, අලුතගම.   ගඟෙ යනතන 
තකද්යාතහද ගලද්යා  294.34

විප්රවද්යාසයකුතග් ළතපැවිලේල.   (කසසතුරිආරචචි, 
සජීවනී) 891.481

විභද්යාතගට යන පුතුට ඔවදන.   (ඒකනද්යායක, 

ගුණරතන) 891.483

විමල ඛනති හිත්මි, ගලේවපැතවේ.   ජනකවිතයන 
තහළිවන කකෘෂි ජීවිතය 398.36

විමල ඛනති හිත්මි, ගලේවපැතවේ   (සසිංසස.).   බලන්න  
ජනවසිංසය : පුසසතකද්යාළ පිටපත ආශතයන 
කළ සසිංසසකරණයක 

විමලතජකෝති හිත්මි, තවතලේගමමපැදතද ශ.   යද්යාතු 
කරම හද්යා ඒවද්යාතයේ අනතරගත ආගත්මික 
ලකෂණ 299.94 

විමලතජකෝති හිත්මි, තවතලේගමමපැදතද ශ.    
අනරද්යාධපුර තසලේත්ලිපි වත්ලින තහළිවන සසිංඝ
සමද්යාජය 294.3657

විමලතජකෝති හිත්මි, තවතලේගමමපැදතද ශ.   බුදධ 
චරිතතයේ ලද්යාසිංතකය වරධනය පිළිබඳ 
අධදයනයක 294.363

විමලධමම හිත්මි, පලපද්යාන ශ   (සමපද්යා.).   බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය 

විමලරතන, තක. ඩ. ජී.   (සසිංසස.).   බලන්න  
ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : ස්ක්රිසසතු වරෂ 1300 
සට 1800 දකවද්යා දිගහපැතරන ශ ලද්යාසිංතකය 
වසිංශ කන්ථද්යාව

විමලවීර, සුනිලේ.   පරවමභන 891.483

විමලවසිංසසූරය, අයි. බී.   තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය : 
12 වසර සඳහද්යා සපැකසුණු නව නිරතදශ 
පත්රයට අනවයි 294.309

විමලවසිංසසූරය, අයි. බී.   (සසිංසස.).   බලන්න  
අ. තපද්යා. ස. (උ. තප.) පද්යාත්ලි විෂය සඳහද්යා 
නිරතදශිත පද්යාෂ්ඨ සරණය

විමලතසසන, ජයනත  (පරි.).   බලන්න  
ඇඩමසන, තජකෝයි

විමලතසසන, මහිනද.   අකද්යාල පරිණත 891.483
විමල හිත්මි, ඕමද්යාතර   (සසිංසස.).   බලන්න   
යද්යාත්රද්යා : ප්රවීණද්යාචද්යාරය පූජද බදතදගම කුසල 
සසවද්යාමනද්ර උපහද්යාර ශද්යාසසනය සසිංගහය

විමලද්යා සලේමසෑණයනතග් ආතම සලේලද්යාපය.   
(එරත්මිණගමමන, අරණ ශද්යානත) 891.483

විමතලතග තකද්යාලම – 2.   (වීරරතන, විමලනද්යාත)
070.44932 

විමුකති ගතික කතුන ඇසන : ශද්යාවක සඟෙරද්යාතවේ 
පළ වූ ත්ලිපි එකතුවක 261
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වියටනද්යාම ජන කතද්යා 398.209597

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණී   (පරි.).   බලන්න   
අනදහද්යාස, තෆදරිතකකෝ

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණී   (පරි.).    බලන්න   
කපැලේවිතනකෝ, ඉතද්යාතලකෝ

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණී   (පරි.).   බලන්න  
තකද්යාඑටස, තජේ. එම.  

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණී   (පරි.).   බලන්න   
තකද්යානරන්ඩ්, තජකෝසප 

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණී  (පරි.).   බලන්න  
බුලේගද්යා තකද්යාවේ, ත්මිකද්යාතයලේ 

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණී   (පරි.).   බලන්න   වරගද්යාසස
තයකෝසද්යා, මරිතයකෝ

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණී   (පරි.).   බලන්න  විදද්යාලේ, 
තගකෝර 

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණී   (පරි.).   බලන්න   
තවද්යාතනගට, කරට 

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණී   (පරි.).   බලන්න  සසිංගර, 
ඉසද්යාක බතෂසවිශස

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණී   (පරි.).   බලන්න  සසිංගර, 
ඉසද්යාක බතෂවිසස

වියරණ ත්මිහිර : 3, 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා.   
(රණසසිංහ, කුමද්යාරි) 372.61

වියරව.   (ත්ලියනතග්, ආනනද) 823

විරත රත.   (තටකෝලේසසතටකෝයි, ත්ලිතයකෝ) 891.73

විරද්යාග සසිංගද්යාම.  (තතද්යාලේසසතතකෝයි, ත්ලිතයකෝ) 891.73

විරිදු ගද්යායනද්යා.   (ද සලේවද්යා, සසලේ) 891.481

විරදධ පද සමද්යාන පද .   (වි තජේතුසිංග, 
නවනපැත්ලිතය) 491.48312

විර හද්යා තමර.   (වීරසූරිය, කුලරතන) 891.483

විලේසන, ජපැකත්ලින.   මතග් අමමද්යා තකකෝ 823

විලද්යාප.   (ප්රනද්යානදු, තමලේවිලේ) 823

විත්ලියම.   (තකද්යාමපටන, රිචමලේ) 823

විත්ලියම සහ  අදභූත සද්යාසසතරකද්යාරිය.   

(තකද්යාමපටන, රිචමලේ) 823

විත්ලියම සහ කනතදක නපැති අමුතතද්යා.          
(තකද්යාමපටන, රිචමලේ) 823

විත්ලියම සහ නිවුන සතහකෝදරතයකෝ.   (තකද්යාමපටන,
රිචමලේ) 823

විත්ලියම සහ සලේත්ලි මවන මනතතර.   
(තකද්යාමපටන, රිචමලේ)

විවද්යාද : නිල වද්යාරතද්යාව.   (ශ ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර 
පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව) 328.549302

විවද්යාහය තකතරහි ගහ බලපසෑම.   (මුතුකුඩ, 
රතනපද්යාල) 133.5830681

විවද්යාහය තකතරහි ගහ බලපසෑම.   (මුතුකුඩ, 
රතනපද්යාල) 133.5

විවිධ කතෂසත්රහි අරකගත කතතකෝත්ලික සද්යානතු 
චරිත.  (ප්රනද්යානදු පියතුමද්යා, මද්යාරක)        

270.092

විවිධ තතරම සහිත හිනදි වචන මද්යාලද්යාව 
සසිංහතලන.   (නිශසශසිංක, සසිංජය රසිංගලද්යාලේ)

491.438

විවකෘත ආරර්ථිකය හද්යා තදශපද්යාලනතයේ ගරද්යාහපැලම.
(මුවර, ත්මික) 320.95493 

විශසව කීරතියට පතවූ දිවද සතප්රසද්යාද ප්රද්යාතිහද්යාරය.
(කකෲසස, තජද්යාවද්යාන කපැතරද්යාලේ) 234.131

විශසව ත්මිහිර 808.81

විශසව ත්මිහිර : තලකෝක පූජිත කවියනතග් 
තතකෝරද්යාගත කවි පරිවරතන 808.81

විශසවය.   (උඩවතත, අමලේ) 523.1

විශසවයට අතවපැලක 001 
විශසව ශකතිය.   (ජිරෂස, ඈන) 113

විශසව සද්යාහිතද තසසවනය.   (දනනසූරිය, ජිනදද්යාස) 
808.84

විශසවද්යාසය, වද්යාසනද්යාව, හරිදපැකීම, යහපපැවපැතම 
තුළින විවද්යාහය.   (ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන)

306.8

විශිෂසට කළමනද්යාකරණ උපද්යාය මද්යාරග.   
(දසනද්යායක, එලේ. බී.) 658

විශුදධිමද්යාරගය.   (ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. 
අටෂ්ඨකන්ථද්යා) 294.3824
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විතශසෂ සද්යාතපකෂතද්යාවද්යාදය ප්රතදකෂ මූලධරම 
පිළිබඳ ව විමසුමක.   (තපතරරද්යා, ඕ. එසස.) 

530.11

විෂය මූත්ලික තප්රේමයක.   (රකමද්යාලේ, සත්මිත) 
891.483

විෂයද්යානබදධ සදධි අධදයන.   (බුතපිට්ටිය, 
ජයතසසන) 001.432

විසසමකුර ඩයිතනකෝසර.   (අතපතතු, ආර. බී.)
567.9 

විසසත්මිත අතීත උරමයන.   (තහසවතග්, රසිංජිත)
730.95493

විසසත්මිත වන දහන : ඇතමසනය තුළ ගුපත රහසස 
තසවූ අති බිහිසුණු කතද්යානතර.   (ගසෑන, 
තන්ඩ්වින්ඩ්)  918

විසසත්මිත සත – අබිදම පිවිසුම.   (දීපශිකද්යා, එච. ජී. 
ස්ක්රිශද්යානති) 294.3824

විස රසද්යායනවත්ලින තතද්යාර තගවතතක.  (ඩයසස, 
උපද්යාත්ලි තජේ.) 635

විසවන සයවතසස ශ ලද්යාසිංතකය විහද්යාර බිතුසතුවම 
කලද්යාව.   (බණේඩද්යාර, ඩබත්ලිවේ. එම. ල්පී. 
සුදරශන) 751.73095493

විස වසරක සසිංහල නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව.
(කද්යාරියවසම, තිසසස)  891.482095493

විසුදධද්යානනද හිත්මි, දිඹුලේකුඹුතර.   සඳ මඬල
294.337 

විහඟෙ වතතගද්යාත.   (විතජේසුනදර, මසිංජුල) 598

විහද්යාරමහද්යා තදවිය.   (මහිනද හිත්මි, 
උණුවතුරබුබුතලේ) 920 

වී. අයි. තලනින : සමද්යාජවද්යාදය සහ ආගම : 
සමද්යාජ-තදශපද්යාලන-ආරර්ථික මූත්ලිකද්යාසිංග

320.5322

වීණද්යා වද්යාදකයද්යා 808.83

වීදි ලද්යාමපු : කද්යාවද විචද්යාර සසිංහිතද්යා.   (සතකුමද්යාර, 
ශකතික) 891.481

වීදුර මනදිර.   (ගුණතසසකර, නිවේටන) 891.483

වී පිළිබඳ සසිංඛදද්යාතලේඛන : 2009 / 2010 මහ
(ශ ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන 
   තදපද්යාරතතමනතුව)  633.18021

වී පිළිබඳ සසිංඛදද්යාතලේඛන : 2010 යල.   (ශ 
ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන 
තදපද්යාරතතමනතුව) 633.18021

වීරකතකද්යාඩි, රිදත්මි.   ආදර ඇසස 891.481

වීරතකකෝන, චිනතක.   රජතයේ උසසස තරග විභද්යාග 
සහ දපැනම ත්මිනම තරග සඳහද්යා සද්යාමද්යානද 
දපැනීම 001

වීරතකකෝන, බ්රපැන්ඩ්මන.   කළුතර : ගමරට සහ  
කද්යාලය ඔසසතසස චද්යාරිකද්යාවක   954.93

වීරතකකෝන, තසකෝමරතන.  දඹදිව පුණදභුත්මි 
වනදනද්යා 294.34350954

වීරතුසිංග, ගද්යාත්මිණී   (පරි.).  බලන්න වයිට, එලන 
ජී.

වීර පුරන අපපු.   (කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ) 
923.9

වීරමන, ඉනද්රද්යා.   දහම දපැනමට අතවපැලක    
294.3

වීරමනන, මලෂ.  ගුවන සටහන : සුනදර 
ගුවනයද්යානයක අසුනදර මතක සටහන

891.483
වීර තමද්යාණරවිල කපැපතපට්ටිතපද්යාළ මහ නිලතම

(ඇට්ටිතපද්යාළ, බණේඩද්යාර) 923.9

වීරරතන, තක. දුත්මිනද.   වදද්යාපකෘති 
කළමනද්යාකරණය 658.404

වීරරතන, දිලේහද්යානි.   පුසිංචි මලේ සූට්ටිකකී 
ළ 891.483

වීරරතන, විමලනද්යාත.   විමතලතග තකද්යාලම – 2 
070.44932

වීරවරණකුල, පබද්යා.   අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ 
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර සසිංහල

491.48076

වීරවරධන, සුතමධ   (සසිංසස.).  බලන්න  දපැකම : 
දද්යාරශනික හද්යා මතනකෝවිදදද්යාතමක ත්ලිපි සසිංගහය 

වීරසසිංහ, එසස. ල්පී. එසස.   මමුතර සනහතර
307.72095493

වීරසසිංහ, කුමුදුමද්යාත්ලි අලේවිසස.   අ. තපද්යා. ස. උසසස 
තපළ වදද්යාපද්යාර සසිංඛදද්යානය – II 519.5

වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී.   තකද්යාරවකතකකෝ 
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තකද්යාරවකතකකෝ ළ 891.483

වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී.   නරිහද්යාත්මියි ඉබිහද්යාත්මියි
ළ 891.483

වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී.   බකමූණු පපැසිංචද්යා
ළ 891.483

වීරසසිංහ, ඩබ. ඒ.   පද්යාපතයන ත්මිදුනි 891.483
 

වීරසසිංහ, නනදන.   පසසවණක කවි ලකුණු 
891.481

වීරසසිංහ, නනදන.   සහසස රැසසයට 891.481

වීරසසිංහ, ප්රදීප එන.   ප්රජද්යා ගුවනවිදුත්ලිය : නදද්යාය 
සහ භද්යාවිතය 384.544

වීරසසිංහ, ප්රදීප නීලේ.   (උ. තපළ) සඳහද්යා 
ගිණුමකරණය 657

වීරසසිංහ, සමන චනද්රනද්යාත.   සඳුනි 782.42

වීරසසිංහ, තසසනද්යාරතන   (පරි.).   බලන්න   ටුටූලද්යා,
අතමකෝසස

වීරසූරිය, කුලරතන.   විර හද්යා තමර 891.483

වීරසූරිය, ගුණසරි බණේඩද්යා.  තසකෞමද වද්යාරතද්යාවක 
891.483

වීරතසසකර, උපද්යාත්ලි බණේඩද්යාර.   සචී 891.483
වීරතසසන, ජී. වී.   එනන ත්මිගදද්යායට ත්මිතුර මද්යා 

සමගින  294.3

වීතරකෝ.   (විතජේවරධන, අනර) 741.5

වකෘෂභ ලග්නය.  (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
133.5263

 
තවඩිවරධන, මසිංජුල.   ඇහපැළ ඇමතුමකට 

ඇහපැතරත්මි 891.481
තවඩිවරධන, මසිංජුල.   ශුදධ වූ ජුදද්යාසස : තකට්ටිකතද්යා

891.483

තවතතමුණ, විජයසරි.   සමමද්යා සමබුදුන සමග 
සසිංවද්යාද 294.34

තවතතමුනි, විජයසරි.   සමමද්යා සමබුදුන සමග 
සසිංවද්යාද 294.3

තවතතසසිංහ, කුසලද්යා.   තකද්යාමබු මද්යාමද්යා ළ 891.493

තවතතසසිංහ, කුසලද්යා.  මමත එනනම ළ 891.483

තවතතසසිංහ, සබිලේ.   අපි ගණමු 372.7

තවතතසසිංහ, සබිලේ.   අතප පද්යාසලට අපි ආදතරයි
371.5

තවතතසසිංහ, සබිලේ.   අවේවයි වපැසසසයි නරියතග 
මඟුලයි ළ 891.483

තවතතසසිංහ, සබිලේ.   කරිහද්යාත්මි ළ 891.483

තවතතසසිංහ, සබිලේ.   තතද්යාවිලේ තගදර ළ 891.483

තවතතසසිංහ, සබිලේ.   පළිඟු ළ 891.483

තවතතසසිංහ, සබිලේ.   ලසසසන ගවුම ළ 891.483

තවතතසසිංහ, සබිලේ.   සුත්මිතුර නග රක
ළ 891.483

තවදල, ල.   මසිං කද්යාතගද? 823

තවද හද්යාත්මිතන.   (බුළුගමමන, ත්ලිසලේදි තසහනසද්යා)
ළ 891.483

තවනනපපුව – ගසිංතගද්යාඩ ශුදධවූ මද්යාට්ටින ද 
තපකෝරසස තදවේ මපැදුර : 1962-2012 සසවරණ 
ජුබිත්ලි උතළල 282.5493

තවබ පිටු නිරමද්යාණය සඳහද්යා HTML.   
(විකමසසිංහ, හසල සතුම) 006.7

තවරළ තසවේ රළ.   (ද තකද්යාසසතද්යා, දිළුම 
නිතරකෝෂිනී) 891.483

තවලේගමපල, රීටද්යා.   සපත ජද්යාලද්යා 891.483

තවලේගම, තසසනද්යාරතන.   අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) 
තභකෞතික විදදද්යාව : යද්යානත්ර විදදද්යාව 1 තකද්යාටස

531

තවලේලද්යාලතග්, විමන චතුරසිංග.    හිතුවකකද්යාරයි 
ඔතබ ආදතර 891.483 

තවසසසනතර ජද්යාතක.  (ද සලේවද්යා, තජකෝන)891.482

තවසසසනතර.   (ද සලේවද්යා, තජකෝන) 891.482

තවසක හඬ 294.305

තවේදිකද්යා නද්යාටදතයේ ආනෂසිංගික අසිංග.   (පදමසරි, 
ජගත) 792

තවේරගල, තහකෝකනදර ආනනද.   ආලවනත 
සරිදද්යාස 891.483

තවේහපැලේල, සකුනතලද්යා.    අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
චිත්ර කලද්යාව : ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර 741.076
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වවදදරතන, කුසුම.   තගකෝතවන අමුතතතක 
ඇවිත.... 891.483

වවදදවරතයක කන්ථද්යා කරයි ; අසිංක 01.   
(තගද්යාඩකුඹුර, විජය)   අනතුරවත්ලින ඔතබ 
දරව රැකගනන 363.1

වවදද සමද්යාජ විදදද්යාව.   (පිනිකහන, ජයරතන) 
306.461

තවද්යාතනගට, කරට.   රෑ මද්යාතද්යා 813.54

තවද්යාලසස, එන්ඩ්ගද්යාර.   අද්භිරහසස තසද්යාතහද්යායුරිතයේ  
823

තවද්යාලසස, එන්ඩ්ගද්යාර.   ටූනද්යා අසපතත අබිරහස 823

තවද්යාලසස, එන්ඩ්ගර.   සපැනඩරසසතග් වීර චද්යාරිකද්යාව 
823 

තවකෝටර, කපැතරද්යාලේ ඩ්රිනක.   තමද්යාල 823

වදවචතච්ඡේදකයද්යා.   (අනදහද්යාස, තෆදරිතකකෝ) 863

වදද්යාකරණද්යානකූල සරල ඉසිංග්රීස අධදයනය – 1.
(කුතර, ස්ක්රිශද්යානත නිරසිංජන) 428

වදද්යාකරණද්යානකූල සරල ඉසිංග්රීස අධදයනය – 2.
(කුතර, ස්ක්රිශද්යානත නිරසිංජන) 428

වදද්යාඝ්ර භීතිය.   (මද්යාරට්ටින, තලසස) 813

වදද්යාපද්යාර සසිංඛදද්යානය 1.   (ඉතලේතපරම, ඩ. එච.) 
519.5

වදද්යාපකෘති කළමනද්යාකරණය.   (වීරරතන, තක. 
දුත්මිනද) 658.404

වදද්යාපකෘති සද්යාරද්යාසිංශය : ජද්යාතික තභකෞතික සපැලසුම 
ප්රතිපතති හද්යා සපැලපැසසම 2011-2030.   
(ශ ලසිංකද්යාව. ජද්යාතික තභකෞතික සපැලසුම    
තදපද්යාරතතමනතුව) 354.35306

ශසතවේත ගිනි.   (ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා) 
891.483

ශබද තකකෝෂය : සසිංහල-ජරමන  ජරමන-සසිංහල.   
491.4833

ශතයෆර, රිචද්යාරන්ඩ් ටී.   සමද්යාජ විදදද්යාතමක දපැනම : 
නදද්යාය සහ වදවහද්යාරය 301

ශද්යාක තලකෝකතයේ විසතුර.   (සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.)
580

ශද්යාකදමුනි අපදද්යානය.   (සලද්යාචද්යාර හිත්මි) 294.363

ශද්යාන, ඩපැරන.   භූත සපැණතකළිය 823 

ශද්යානතවිමල හිත්මි, බමුණුගම  (සසිංසස.).  බලන්න  
පට්ටිභද්යාන : සමබුදධතව ජයනති කලද්යාපය – 3

ශද්යානතිකරම, තරකෝග වව්යූපශමන විධි හද්යා බුදු සමය.
(ගුණසසිංහ, ආනනද) 294.3431

ශද්යානතිලතද්යා, ආර. ඩ.    අනරද්යාධපුර යුගතයේ ද්භිකක්ෂු 
විනය 294.384 

ශද්යාසසන, තක. එලේ. වී.    සසිංසසකකෘත බද්යාලද්යාදරශ 
වදද්යාඛදද්යාව 491.28

ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය සහ තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය.   
(ගමතග්, එසස. අයි.) 294.309

ශිලද්යාතගකෝලය : පද්යාෂද්යාණ හද්යා ඛනිජ.   (විතද්යානතග්, 
තමතතිකද්යා) 551

ශිවරකෂද්යා, සුලක.   තිරසර බව සඳහද්යා ප්රඥද්යාව
294.3373

ශිෂදතව විභද්යාගයට සසිංහල වදද්යාකරණ 
වපැඩතපද්යාත : 3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා.  (ගද්යාත්මිණී, 
නිමලේ)  372.61

ශීලසසකනධ හිත්මි, අලුතගම ශ.   අරහතමද්යාරගය 
තහවත පූරවභද්යාග විදරශනද්යාව 294.3

ශීලසසකනධ හිත්මි, අලුතගම ශ    (සසිංසස.).   
බලන්න  වද්යාග්භට 

ශුදධ වූ ජුදද්යාසස : තකට්ටිකතද්යා.   (තවඩිවරධන, 
මසිංජුල) 891.483

ශුදධද්යාතම පිබිදීම : කතතකෝත්ලික ශුදධද්යාතම පිබිදීම 
හද්යා එහි විකද්යාශනය.   (තජකෝන, සරිලේ) 269

ශුදධද්යාතමයද්යා ණනතග් ස්ක්රියද්යා මනෂදයන තුළින 
එළිදරවේ වූ වගයි.   (රණසසිංහ, ආර. ඒ. චත්මිලද්යා 
ප්රියදරශනී) 226

ශුදධද්යාතමයද්යාතණනි වඩින මපැනව.   (ප්රනද්යානදු 
පියතුමද්යා, ඉනද්රද්යා රතනසරි) 230

තශසකසසපියරතග් සුනදර කන්ථද්යා : Three 
Shakespeare comedies.   (තශසකසසපියර, 
විත්ලියම) 822

තශසකසසපියර, විත්ලියම.   තශසකසසපියරතග් සුනදර 
කන්ථද්යා : Three Shakespeare comedies 822

ශදද්යාමල, සුරසිංජි.   උතතර භද්යාරතීය සසිංගීතය සහ 
ශද්යාසසනය ගද්යායන වශල 781.5

ශදධද්යාව.   (තකකෝරතළසතග්, දයද්යාරතන) 294.3
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ශ කලදද්යාණ දුරතු ධරම තදශනද්යා  : අසිංක 6
294.34

ශ ගුණද්යානනද සසවරණජයනති ධරම තදශනද්යා 3.   
(සරි රතනද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, හග්ගමුතවේ) 294.34

ශ ජයවරධනපුර තරකෝහතලේ ඉතිහද්යාසය හද්යා ගද්යාමය 
පසුබිම.   (සමරතසසන, ජී. ඩ. දයද්යානි) 

362.11095493

ශ ඤද්යාණරතන හිත්මි, දමුණුමසෑතයේ   (සම කරතකෘ)  
බලන්න  ඤද්යාණසහ හිත්මි, තහසනපිටතගදර

ශනද්යාත, ආනනද.   පද්යාත්ලියට අකුරක : තයකෝජිත 
පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා වරණමද්යාලද්යාව 491.37

ශනද්යාත, ආනනද.   බපැදතදවිල 891.483

ශනද්යාත, ආනනද.   සසිංහ ලනතය 891.483

ශමත අරනසසට ද සලේවද්යා : චරිතද්යාපදද්යානය පදද.
(රනනලු, තජනසන) 361.74092

ශ ලසිංකද්යා කජු සසිංසසන්ථද්යාව.   වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව සහ 
ගිණුම 2008 354.506

ශ ලසිංකද්යා කකෘෂිකරම ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා කකෘෂිකරම ආයතනය 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 

346.0640262

ශ ලසිංකද්යා පරිගණක සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා පරිගණක සසිංගමය 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යා පරිපද්යාලන සසිංවරධන හද්යා පරතයේෂණ 
ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා 
පරිපද්යාලන සසිංවරධන හද්යා පරතයේෂණ 
ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)

342.0640262 

ශ ලසිංකද්යා ප්රජද්යාතද්යානත්රික සමද්යාජවද්යාදී ජනරජතයේ 
ආණේඩුකම වදවසසන්ථද්යා ව 1978.   (ජපැනසන, ඕ.
ආර.) 342.02095493

ශ ලසිංකද්යා මතනකෝ සමද්යාජ වපැඩ වකෘතතීයතවේදී 
ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා 
මතනකෝ සමද්යාජ වපැඩ වකෘතතීයතවේදී ආයතනය 

සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 

346.0640262

ශ ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව.   වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2011
354.8606

ශ ලසිංකද්යා මුසසත්ලිම කවුනසලය (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා මුසසත්ලිම කවුනසලය 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 

346.0640262

ශ ලසිංකද්යා වරලත නපැවේ තපැරැවේකරවනතග් 
ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා 
වරලත නපැවේ තපැරැවේකරවනතග් ආයතනය  
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 

346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව : ආසයද්යාතවේ අහිත්මි ආශසචරය.  
(රද්යාජරතන, ත්මිලේටන) 330.95493

ශ ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන 
තදපද්යාරතතමනතුව. වී පිළිබඳ 
සසිංඛදද්යාතලේඛන : 2009 / 2010 මහ

633.18021

ශ ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන 
තදපද්යාරතතමනතුව.   වී පිළිබඳ 
සසිංඛදද්යාතලේඛන : 2010 යල 633.18021

ශ ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන 
තදපද්යාරතතමනතුව.  සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත 
2011 315.493

ශ ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන 
තදපද්යාරතතමනතුව.   සසිංඛදද්යාන නිබනධන – 
2010 315.493

ශ ලසිංකද්යාව. ජල සමපද්යාදන හද්යා ජලද්යාපවහන    
අමද්යාතදද්යාසිංශය.   කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2011 

354.3606

ශ ලසිංකද්යාව. ජද්යාතික තභකෞතික සපැලසුම    
තදපද්යාරතතමනතුව.   වදද්යාපකෘති සද්යාරද්යාසිංශය : 
ජද්යාතික තභකෞතික සපැලසුම ප්රතිපතති හද්යා 
සපැලපැසසම 2011-2030 354.35306

ශ ලසිංකද්යාව.   2011 අසිංක 42 දරන මුදලේ වදද්යාපද්යාර 
පනත 343.034026

ශ ලසිංකද්යාව.   2011 අසිංක 43 දරන ඌන ස්ක්රියද්යාකද්යාරී 
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වදවසද්යායන තහකෝ ඌන උපතයකෝජිත වතකම 
පුනරදය කරීම පනත 346.065026

ශ ලසිංකද්යාව.   2011 අසිංක 44 දරන ජද්යාතික තපද්යාත්ලිසස 
අභදද්යාස ආයතනය පනත 344.052026

ශ ලසිංකද්යාව.   2011 අසිංක 45 දරන ශ ලසිංකද්යා නිවද්යාස
සසිංවරධන මූලද සසිංසසන්ථද්යා බපැසිංකුව (සසිංතශකෝධන)
පනත 346.0823026

ශ ලසිංකද්යාව.   2011 අසිංක 46 දරන තගද්යාවිජන 
සසිංවරධන (සසිංතශකෝධන) පනත 343.076026

ශ ලසිංකද්යාව.   2011 අසිංක 47 දරන තනද්යාතද්යාරිසස 
(සසිංතශකෝධන) පනත 347.016026

ශ ලසිංකද්යාව.   2011 අසිංක 48 දරන තලේඛන 
ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත 

346.04026

ශ ලසිංකද්යාව.    2011 අසිංක 49 දරන තවරළ 
සසිංරකෂණ (සසිංතශකෝධන) පනත

346.0469164026

ශ ලසිංකද්යාව.   2011 අසිංක 50 දරන තදහිවල, 
නපැදිමද්යාතලේ තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික 
මධදසසන්ථද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) 
(සසිංතශකෝධන) පනත 346.064026

ශ ලසිංකද්යාව.   2011 අසිංක 51 දරන ශ ධමමද්යාලසිංකද්යාර
සමද්යාජ තසසවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) 
පනත 346.064026

ශ ලසිංකද්යාව.    2011 අසිංක 52 දරන විසරජන පනත
343.034026

ශ ලසිංකද්යාව.   2012 අසිංක 1 දරන රද්යාමස්ක්රිෂසණ 
සද්යාරදද්යා දූත තමතහවර (ලසිංකද්යා ශද්යාඛද්යාව) 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත 346.064026

ශ ලසිංකද්යාව.   2012 අසිංක 2 දරන තසසවක 
අරන්ථසද්යාධක අරමුදලේ (සසිංතශකෝධන) පනත 

344.01255026

ශ ලසිංකද්යාව.    2012 අසිංක 3 දරන ශ ලසිංකද්යා 
ආතයකෝජන මණේඩල (සසිංතශකෝධන) පනත

346.092026

ශ ලසිංකද්යාව.   2012 අසිංක 4 දරන බදු අද්භියද්යාචනද්යා 
තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව (සසිංතශකෝධන) පනත

343.04026

ශ ලසිංකද්යාව.   2012 අසිංක 5 දරන සමසසත ලසිංකද්යා 
මධද විදදද්යාල ආදි ශිෂද සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත 

කරීතම) පනත 346.064026

ශ ලසිංකද්යාව.   2012 අසිංක 6 දරන මද්යාතර රද්යාහුල 
විදදද්යාලයීය ආදි ශිෂද සසිංගමය (තකද්යාළඹ 
ශද්යාඛද්යාව) (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)  පනත

346.064026

ශ ලසිංකද්යාව.   2012 අසිංක 7 දරන එකතු කල අගය 
මත බදු (සසිංතශකෝධන) පනත 343.055026

ශ ලසිංකද්යාව.   2012 අසිංක 8 දරන තදශීය ආදද්යායම 
(සසිංතශකෝධන) පනත 343.036026

ශ ලසිංකද්යාව.   2012 අසිංක 9 දරන ජද්යාතිය 
තගද්යාඩනපැගීතම බදු (සසිංතශකෝධන) පනත 

343.04026

ශ ලසිංකද්යාව.   2012 අසිංක 10 දරන වරද්යාය සහ 
ගුවන තතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු (සසිංතශකෝධන) 
පනත 343.04026

ශ ලසිංකද්යාව.   2012 අසිංක 11 දරන ආරර්ථික තසසවද්යා 
ගද්යාසසතු (සසිංතශකෝධන) පනත 343.055026

ශ ලසිංකද්යාව.   2012 අසිංක 12 දරන මුදලේ පනත 
343.034026

ශ ලසිංකද්යාව.    2012 අසිංක 13 දරන රද්යාජද 
ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණේඩත්ලික 
විදදද්යාලය (සසිංතශකෝධන)  පනත 346.0113026

ශ ලසිංකද්යාව.   2012 අසිංක 14 දරන ටී. බී. 
ඒනකද්යායක පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) 
පනත 346.064026

ශ ලසිංකද්යාව. තදශීය ආදද්යායම තදපද්යාරතතමනතුව.
කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2010 352.4406

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   අනර විදද්යානගමතග් 
ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
අනර විදද්යානගමතග් ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 346.0640262 

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   අද්භිමද්යානී සමද්යාජ 
සසිංවරධන හද්යා අධදද්යාපන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : අද්භිමද්යානී සමද්යාජ සසිංවරධන හද්යා 
අධදද්යාපන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   අලේ ඉමද්යාන පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අලේ ඉමද්යාන පදනම 



374

සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   ආරර්ථික තසසවද්යා 
ගද්යාසසතු (සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 13 දරන 
ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු පනත සසිංතශකෝධනය 
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක

343.0550262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   එකතු කළ අගය 
මත බදු (සසිංතශකෝධනය) : 2002 අසිංක 14 දරන
එකතු කළ අගය මත බදු පනත සසිංතශකෝධනය 
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක

343.0550262 

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   කලේපවකෘකෂ 
සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 
කලේපවකෘකෂ සසිංවරධන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක

346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.  තගද්යාවිජන සසිංවරධන
(සසිංතශකෝධන) : 2000 අසිංක 46 දරන 
තගද්යාවිජන සසිංවරධන පනත සසිංතශකෝධනය 
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක

343.0760262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   චනදිම වීරකතකද්යාඩි
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : චනදිම 
වීරකතකද්යාඩි පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා 
වූ පනත තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   ජයරතන පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ජයරතන පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   ජද්යාතිය 
තගද්යාඩනපැගීතම  බදු (සසිංතශකෝධන) : 2009 
අසිංක 9 දරන ජද්යාතිය තගද්යාඩගපැනීතම බදු පනත 
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 343.040262 

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   ද ඉනසසට්ටිට්ටියුට ඔෆස 
සරට්ටිෆයින්ඩ් පබත්ලික එකවුනටනටසස 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ද ඉනසසට්ටිට්ටියුට ඔෆස 
සරට්ටිෆයින්ඩ් පබත්ලික එකවුනටනටසස 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   දකෂිණ ලසිංකද්යා 
තකෘතීයික අධදද්යාපන හද්යා නද්යායකතව පුහුණු 
ල්පීෂ්ඨය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : දකෂිණ ලසිංකද්යා 
තකෘතීයික අධදද්යාපන හද්යා නද්යායකතව පුහුණු 
ල්පීෂ්ඨය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   ද තපරනටසස 
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ද තපරනටසස 
පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   තදශීය ආදද්යායම 
(සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 10 දරන තදශීය 
ආදද්යායම පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක 343.040262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   නගර සහ ගද්යාම 
නිරමද්යාණ (සසිංතශකෝධන) : නගර සහ ගද්යාම 
නිරමද්යාණ ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 346.0450262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   නිමලේ සරිපද්යාල ද 
සලේවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : නිමලේ 
සරිපද්යාල ද සලේවද්යා පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   පණේඩු 
බණේඩද්යාරනද්යායක තහල ජන පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : පණේඩු බණේඩද්යාරනද්යායක
තහල ජන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   පද්යාරත්ලිතමනතු 
කද්යාරය මණේඩල විශද්යාත්මිකයනතග් සසිංගමය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : පද්යාරත්ලිතමනතු කද්යාරය 
මණේඩල විශද්යාත්මිකයනතග් සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක

346.0640262 

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද
(හපැනසද්යාන්ඩ්) : නිල වද්යාරතද්යාව 328.549302

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.  පිත්ලිප ගුණවරධන 
ගුණද්යානසසමරණ සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීතම) : පිත්ලිප ගුණවරධන ගුණද්යානසසමරණ 
සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   බදු අද්භියද්යාචනද්යා 
තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව (සසිංතශකෝධන) : 2011 අසිංක 
23 දරන බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව 
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 343.040262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   බුදධශද්යාවක ද්භිකක්ෂු 
විශසවවිදදද්යාල (සසිංතශකෝධන) : 1996 අසිංක 26 
දරන බුදධශද්යාවක ද්භිකක්ෂු විශසවවිදදද්යාල පනත 
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 344.076840262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   බුලතසසිංහල 
ජනශකති මහද්යා සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත 
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කරීතම) : බුලතසසිංහල ජනශකති මහද්යා 
සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   තබකෝධිරද්යාජද්යාරද්යාම 
අධදද්යාපනික හද්යා සසිංසසකකෘතික පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තබකෝධිරද්යාජද්යාරද්යාම 
අධදද්යාපනික හද්යා සසිංසසකකෘතික පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   මවුනට කද්යාතමලේ 
අධදද්යාපනික ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
මවුනට කද්යාතමලේ අධදද්යාපනික ආයතනය 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   මුදලේ 2003 අසිංක 
25 දරන මුදලේ පනත, 2004 අසිංක 11 දරන 
මුදලේ පනත සහ 1995 අසිංක 16 දරන මුදලේ 
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම පිණස ද ; ඇතපැම 
ස්ක්රියද්යාකද්යාරකමවල නිරත වනනද්යා වූ ඇතපැම 
වදවසද්යායන (235 වන අධිකද්යාරය වූ) තරගු 
ආඥද්යාපනත, (123 වන අධිකද්යාරය වූ) විනිමය 
පද්යාලන පනත සහ 1969 අසිංක 1 දරන 
ආනයන සහ අපනයන (පද්යාලන) පනත යන 
පනතවල විධිවිධද්යාන අදද්යාළ වීම නිදහසස කරීම 
පිණස ද ; ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ ඊට 
ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන 
සපැලපැසසවීම පිණස ද වූ පනත තකටුමපතක

343.0320262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   රද්යාජද ආරකෂක 
තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණේඩත්ලික විදදද්යාලය 
(සසිංතශකෝධන) : 2008 අසිංක 5 දරන රද්යාජද 
ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණේඩත්ලික 
විදදද්යාලය පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක 343.01130262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.  ලසිංකද්යා ශද්යානත 
තජකෝසප තසද්යාතහද්යායුරනතග් සසිංගමය 
(සසිංතශකෝධන) : 1942 අසිංක 59 දරන ලසිංකද්යා 
ශද්යානත තජකෝසප තසද්යාතහද්යායුරනතග් සසිංගමය 
ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   වරද්යාය සහ ගුවන 
තතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු (සසිංතශකෝධන) : 2011
අසිංක 18 දරන වරද්යාය සහ ගුවන තතද්යාටුපල 
සසිංවරධන බදු පනත සසිංතශකෝධනය කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 343.040262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   වසනත 

තසසනද්යානද්යායක පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 
වසනත තසසනද්යානද්යායක පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක

346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   වපැලනහිනන 
වද්යාචිසසසර ජද්යාතදනතර සසිංසසකකෘතික පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : වපැලනහිනන 
වද්යාචිසසසර ජද්යාතදනතර සසිංසසකකෘතික පදනම 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   ශ ලසිංකද්යා කකෘෂිකරම
ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා 
කකෘෂිකරම ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   ශ ලසිංකද්යා පරිගණක 
සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා 
පරිගණක සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   ශ ලසිංකද්යා පරිපද්යාලන 
සසිංවරධන හද්යා පරතයේෂණ ආයතනය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා පරිපද්යාලන 
සසිංවරධන හද්යා පරතයේෂණ ආයතනය 
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 342.0640262 

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   ශ ලසිංකද්යා මතනකෝ 
සමද්යාජ වපැඩ වකෘතතීයතවේදී ආයතනය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා මතනකෝ සමද්යාජ
වපැඩ වකෘතතීයතවේදී ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක

346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   ශ ලසිංකද්යා මුසසත්ලිම 
කවුනසලය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා 
මුසසත්ලිම කවුනසලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා 
වූ පනත තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.  ශ ලසිංකද්යා වරලත 
නපැවේ තපැරැවේකරවනතග් ආයතනය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ ලසිංකද්යා වරලත නපැවේ 
තපැරැවේකරවනතග් ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත 
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක

346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   සමසසත ලසිංකද්යා 
ශද්යාසනද්යාරකෂක මණේඩලය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : සමසසත ලසිංකද්යා ශද්යාසනද්යාරකෂක 
මණේඩලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   තසයේයිද තෂසහස 
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තකකෝයද්යා තසිංගලේ මවුලද්යානද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : තසයේයිද තෂසහස තකකෝයද්යා තසිංගලේ 
මවුලද්යානද්යා පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ 
පනත තකටුමපතක 346.0640262

ශ ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව 
කද්යාරය සටහන 328.549302

ශ ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව 
විවද්යාද : නිල වද්යාරතද්යාව 328.549302

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය.
කද්යාරය සද්යාධනය 2010 352.406

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය.
කද්යාරය සද්යාධනය 2011 352.406

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය.
කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2010 352.406

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ  හද්යා කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය.
වසර මපැද රද්යාජද මූලද තතතවය පිළිබඳ 
වද්යාරතද්යාව 2012 336.5493

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදනය 
අමද්යාතදද්යාසිංශය. සමතුත්ලිත සසිංවරධනයක කරද්යා :
මහිනද චිනතන ඉදිරි දපැකම 338.95493

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය. 
රද්යාජද මූලද කළමනද්යාකරණ වද්යාරතද්යාව – 2012

336.549

ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය.
සසිංවරධනතයහිලද්යා තගකෝලය සහතයකෝගීතද්යාවය

338.95493

ශ ලසිංකද්යාව. විගණකද්යාධිපති තදපද්යාරතතමනතුව.
ජනද්යාධිපතිවරයද්යාතග් අරමුදල පිළිබඳ 
විගණකද්යාධිපතිතග් වද්යාරතද්යාව – 2010 352.406

ශ ලසිංකද්යාව සද්යාමද්යානද දපැනීම තතද්යාරතුර අතතපද්යාත.
(තහටට්ටිආරචචි, නිමලේ) 001

ශ ලසිංකද්යාතවේ අගද්යාමද්යාතදවර 352.23095493

ශ ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපන ඇමතිවර.   (මුණසසිංහ, 
විලේසන) 352.2432293095493

ශ ලසිංකද්යාතවේ අත්ලි ඇතුනතග් ඉතිහද්යාසය පිළිබඳ
ශද්යාසසනය විමරශනයක.   (ඔතබතසසකර, 
ත්මිරැනතඩකෝ) 599.67095493

ශ ලසිංකද්යාතවේ ආකමණශීල ශද්යාක.   (ගුණතසසකර, 
ලත්ලිත)  580 

ශ ලසිංකද්යාතවේ ආණේඩුකම විකද්යාශය II  තකද්යාටස : 
ශ ලසිංකද්යා ප්රජද්යාතද්යානත්රික සමද්යාජවද්යාදී ජනරජතයේ 

ආණේඩුකම වදවසසන්ථද්යාව 1978.   (ගමතග්, එසස.
අයි.) 321.0095493

ශ ලසිංකද්යාතවේ ඉබබන සහ කපැසසබසෑවන.   
(කණහපැරආරචචි, ජගත) 597.924

ශ ලසිංකද්යාතවේ එච. අයි. වී. සමඟෙ ජීවත වන 
පුදගලයින තකද්යාන කරීතම දරශකය

362.1969792

ශ ලසිංකද්යාතවේ කුල සසිංයුතිය : ආචද්යාරය ත්මිරනතඩකෝ 
ඔතබතසසකර අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංගහය

305.5122095493

ශ ලසිංකද්යාතවේ චිත්ර හද්යා මූරති කලද්යා විශසවතකකෝෂය – 
1 : අසිං කපැටයම - තනළුම මල.   (මදදුමද්යාතග්, 
ත්මිලේටන) 703

ශ ලසිංකද්යාතවේ චිත්ර හද්යා මූරති කලද්යා විශසවතකකෝෂය - 
2 : පසිංචගුත්ලික තමකෝසසතරය – හිඳගල විහද්යාරය.
(මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන) 703

ශ ලසිංකද්යාතවේ ජද්යාතිතභේදවද්යාදී ප්රශසනය සහ එයට 
තහසන්තූන : 1915-1977 දකවද්යා.   (තඩප, 
ප්රියසත) 954.9302

ශ ලසිංකද්යාතවේ තත වගද්යාව සහ තමද්යාරවක තකකෝරළය.
(යද්යාපද්යා, හරිසස) 633.72095493 

ශ ලසිංකද්යාතවේ නීතිතයේ ආධිපතදය පිරිතහයි.  
(පිනතටකෝ ජයවරධන, කශද්යාත්ලි) 323.095493

ශ ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ තදශීය අධදද්යාපනතයේ 
විෂයමද්යාලද්යාව.   (තහසරත, එච. එම. ටී. බී.) 

375.95493

ශ ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ නගර.    (චනද්රතසකෝම, එලේ. 
එසස. එච.) 954.9301

ශ ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ රද්යාජද පරිපද්යාලන රටද්යාව.
(චනද්රතසකෝම, එලේ. එසස. එච.) 954.9301

ශ ලසිංකද්යාතවේ පුරවපැස මද්යාධදතවේදය.   (එරනදි, 
කසුන ) 070.43095493

ශ ලසිංකද්යාතවේ පුරද්යාණ උරමය 1 : පුරද්යාණ කද්යාලතයේ 
සට තකකෝටතට ශ ජයවරධනපුර රද්යාජධද්යානිය 
තතක.   (විතජේතුසිංග, සරිසමන) 954.9301

ශ ලසිංකද්යාතවේ බුදධ භූත්මි ඓතිහද්යාසක විසසතර.   
(තකද්යාඩිතුවකකු, විලේසන) 294.3435095493

ශ ලසිංකද්යාතවේ බ්රිතද්යානද පද්යාලනය : 9, 10, 11 තශසණ 
සඳහද්යා.   (අහසිංගම, සජිත) 954.9302

ශ ලසිංකද්යාතවේ මුදුන මටටතම සමූපකද්යාර සසිංගම හද්යා 
දීප වදද්යාපත සත්මිතිවල විකද්යාශනය හද්යා 
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ප්රවණතද්යා.
(සලේවද්යා, සුනිලේ) 334.095493

ශ ලසිංකද්යාතවේ යකතහළ පරපුර හද්යා අතප 
ඓතිහද්යාසක උරමය.   (කරණද්යාරතන, එම. 
ඒ.) 954.93

ශ ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජකීය ප්රතිමද්යා.   (මධුසසිංක, ස. එන. 
රජිත) 730.95493

ශ ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජද්යාවත්ලිය හද්යා වපැදගත රජුන පිළිබඳ 
විසසතර.  (වනිගතසසකර, ඩබ. ඒ. තජේ.) 923.1

ශ ලසිංකද්යාතවේ ලනතදස බලතකද්යාටු.   (තනලේසන, 
ඩබ. ඒ.) 954.9301

ශ ලසිංකද්යාතවේ වනද්යානතර සහ ජද්යාතික රකෂිත.
(තපතරරද්යා, ලත්ලිත) 333.75095493

ශ ලසිංකද්යාතවේ වීර චරිතද්යාපදද්යාන.   (ත්ලියනආරචචි, 
හරබට ආර. ඒ.) 920.02

ශ ලසිංකද්යාතවේ විතදශීය තවළදද්යාම.   (ල්පීරිසස, බී. ඒ. 
එච. ල්පී. සුත්මිත) 382.6

ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : ප්රද්යාග් ඉතිහද්යාසතයේ සට 
ස්ක්රිසසතු වරෂ 500 දකවද්යා දිගහපැතරන ශ 
ලද්යාසිංතකය වසිංශ කන්ථද්යාව 954.9301

ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : ස්ක්රිසසතු වරෂ 500 සට 
1300 දකවද්යා දිගහපැතරන ශ ලද්යාසිංතකය වසිංශ 
කන්ථද්යාව 954.9301

ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : ස්ක්රිසසතු වරෂ 1300 සට 
1800 දකවද්යා දිගහපැතරන ශ ලද්යාසිංතකය වසිංශ 
කන්ථද්යාව 954.9301

ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : නූතන යුගය (1950-
2010) 954.9303

ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : බ්රිතද්යානද යටත විජිත 
පද්යාලනය යටතත ශ ලසිංකද්යාව (1800-1950)

954.9302 
ශ ලද්යාසිංතකය ඡද්යායද්යාරූප වසිංශය.   (ගුණතසසකර, 

උදිත ගයද්යාෂද්යාන) 770

ශ ලද්යාසිංතකය ප්රතිමද්යාකරණ සමප්රදද්යායය : චිත්රකරම 
ශද්යාසසත්රය හද්යා ශද්යාරිපුත්රය ඇසුරින ප්රතිමද්යාකරණ 
තද්යාකෂණය පිළිබඳව තකතරන විමසුමක.
(ධමමද්යාතලකෝක හිත්මි, ජමබුගහපිට්ටිතයේ) 

730.95493

ශ ලද්යාසිංතකය විශද්යාම වපැටුප 331.252

ශ ලද්යාසිංතකය ශද්යාසසත්රද්යාලය චිත්ර  කලද්යාව.   (බණේඩද්යාර, 
ඩබත්ලිවේ. එම. ල්පී. සුදරශන) 741.095493

ශ ලද්යාසිංතකය සද්යාහිතද කලද්යා උරමය.   (අරසිංගල, 
රතනසරි) 730.95493 

ශ ලද්යාසිංතකය සසිංසසකකෘත අද්භිතලේඛන හද්යා සමකද්යාලන 
සමද්යාජය.   (චනදවිමල හිත්මි, කලුනදසෑතවේ)  

           736.5

ශ ලද්යාසිංතකය සසිංසසකකෘතිතයේ තවළඳ කලද්යාප ලකුණු :
කටුනද්යායක නිදහසස තවළඳ කලද්යාපය පද්යාදක 
කරතගන ලද සමද්යාජ විදදද්යාතමක 
පරතයේෂණයක 1998-2010.   (ගුණරතන, 
චනදන) 331.761677

ශ ලසිංකද්යාතවේ සමූපකද්යාර නීති ඉතිහද්යාසය.    
(බුලතගම, අභය බී.) 346.0668 

ශ ලසිංකද්යාතවේ සහ තලකෝකතයේ කඳු සහ ගසිංගද්යා.
(තසද්යායිසද්යා, ඊ. යුරද්යාජේ පදත්මින) 551.432

ශ ලසිංකද්යාතවේ ළමද්යා සනමද්යාව : විමරශනද්යාතමක
අධදයනයක.  (ගුණතසසකර, ඕෂදී) 791.4375

ශ විකම.   (ද සලේවද්යා, තජකෝන) 891.482

ශ සුබ මුහුරත.   (ජයවරධන, එච. වී. ජී.) 133.5

ශ සුමසිංගල හිත්මි, හිකකඩුතවේ.   වරණරීතිය : 
නද්යාමද්යාෂසටශතකය හද්යා නවරතනය සහිත යි 

491.4811

ශ හරෂතදවයනතග් රතනද්යාවල නද්යාටකය විමසුම.
(තකද්යාඩිකද්යාර, රතන) 891.22

තශසෂසෂ්ඨ කයමන 080 

ෂන්ඩ් චක නිරූපණය.   (තකද්යාළඹතග්, කවිරද්යාජේ බී.) 
615.538 

ෂිෂිගලේ, මුතර.   දවස තද්යාම තගවුන නසෑ 812.54

ෂූබට, ත්ලිනඩද්යා.   ප්රද්යාතිහද්යාරයමය පපැය        248.32

ෂූලද්යා තහවත කපට්ටි බසෑනද්යා.   (බණේඩද්යාර, ස. තදද්යාන 
බසසතියන ජයවීර) 891.48

තෂලේඩන, සන්ඩ්නි.   අවසන තමතහයුම 823

තෂලේඩන, සන්ඩ්නි.   දියමනති දඩබිම 813
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තෂලේඩන, සන්ඩ්නි.   දියමනති දඩබිම  2 තකද්යාටස
813

තෂලේඩන, සන්ඩ්නි.   යද්යාත්රද්යා 823

තෂකෝෂද්යා.   සසිංගර, ඉසද්යාක බතෂවිසස 863

සසකරතමතද්යා, අනතතකෝනිතයකෝ.   තනරූදද්යාතග් 
ත්ලියුමකද්යාරයද්යා 863

සසකූබි හද්යා තහද්යාලේමන ගුහද්යාව.   (තතනවර, 
කවිසිංගද්යා) ළ 891.483

සසටයින, ආර. එලේ.   අමතක තනද්යාවන සතව 
ළමයද්යා 823

සසටයින, ආර. එලේ.    අලේලපු තගදර අවතද්යාර 
ළමයද්යා 813

සසටයින, ආර. එලේ.   අවතද්යාර තවරළ 813

සසටයින, ආර. එලේ.   ජපැකලේ සහ හීඩි 813

සසටයින, ආර. එලේ.   නපැතගනහිරින පපැත්මිණ 
කුරිර ජීවියද්යා 813

සසටයින, ආර. එලේ.   පිටසකවත්ලින පපැත්මිණ 
අපරූපියද්යා 813

සසටයින, ආර. එලේ.   පුසසතකද්යාලතයන මතු වූ අදිස
අවතද්යාරය 813

සසටයින, ආර. එලේ.    බිහිසුණු අදභූත කපැඩපත
813

සසටයින, ආර. එලේ.   භීතිතයේ මද්යාවත 813

සසටයින, ආර. එලේ.   මපැදියම රැතයේ ඇවිදින පඹයද්යා
823

සසටයින, ආර. එලේ. හපැකතලන ත්මිනිසද්යාතග් 
අද්භිරහස                                             823

සසටීවනසන, ආර. එලේ.   තජකලේ සහ හයින්ඩ් 
ප්රතිරද්යාවය 823

සසටීවනසන, තරද්යාබට ලුවිසස.   අපූර යද්යාලුවද්යා   
ළ 823 

සසන දූෂණය පිටු දකමු 362.883

සසතත්රකෝත්ර රතනය සසතත්රකෝත්ර රතනය 202.11

සසන්ථද්යාපනී : සල තතජද්යානභද්යාවය සල තතජස 

තුනවන තකද්යාටස 294.34

සසනද්යායු තරකෝග.   (තමනඩිසස, ගීතද්යානජන) 616.804

සසනිකට, තලතමද්යානි.   උරග විමද්යානය 823

සසනිකට, තලතමද්යානි.   තබකෝන්ඩ්ලයිරි දරතවකෝ 823

සසපවරසස, තරකෝරි.   හරිත තත උයන මපැද 
631.584092

සසතපනසර, එම. ඩ.   අදභූත සුරසිංගනද්යා  ඇඳුම
823

සසත්මිත, සූසන.   තඩකෝන සහ තයතහළිතයකෝ 823 

සසවපන දවද්යාරය.  (තකද්යාසසගහකුඹුර, ගද්යායනී) 
891.483

සසවයසිං රැකයද්යා සහ උපතදසස හද්යා පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යා : 
පත තරද්යාම රහිත කමය ට සද්යාරි හපැටට කපන 
මසන ආකද්යාරය.  (සමරසසිංහ, බනදුල) 

646.43

සසවරණ නිමනය.   (දිලේරකෂි, නිශද්යානි) 891.483

සසවරණමද්යාත්ලි, තකෂිලද්යා.   ඔනන තපද්යාතළද්යාව 
පුපුරලද්යා. බිම බලනන 891.481

සසවද්යාකඛද්යාත.   (කරණද්යාරතන, ජී. පපැතුම තද්යාරක)
891.483

සසවද්යාමන වහනතසසතග් වචනය 262.13

සසතවකෝනසස, කරසසට්ටි.   සපැබසෑ මව 306.8743

සකකද්යාය දිටට්ඨිය හද්යා එහි සසවභද්යාවය.   
(තප්රේමවරධන, බනදුල) 294.3

සකවිති නිකමන.   (ඩකෲනමද්යාට, තෆන්ඩ්රිච) 832

සඟෙගුණ භද්යාවනද්යාව 294.34435
සචිනත, ජී. එසස. ල්පී. ගිහද්යාන.   නිධන පුසසන්ථකතයේ 

අද්භිරහස : ළමද්යා නවකතද්යාවක 891.483

සචී.   (වීරතසසකර, උපද්යාත්ලි බණේඩද්යාර) 891.483

සත කරණ.   (මුණසසිංහ, ල්පී.) 891.481

සතකුමද්යාර, ශකතික.   මතක ගමතදද්යාර 891.483

සතකුමද්යාර, ශකතික.   වීදි ලද්යාමපු : කද්යාවද විචද්යාර 
සසිංහිතද්යා 891.481

සතතව තලකෝකතයේ වජව විවිධතවය.   
(සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.) 591.5
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සතතකනම නඹ නිසද්යා.   (වරණකුලසූරිය, 
ප්රත්මිලද්යා) 891.483

සතතිසස තබකෝධි පද්යාකෂික ධරම තදශනද්යා.
(අමරවසිංස හිත්මි, දිත්මියද්යාතවේ) 294.34

සතතු.   (ජයතිලක, තක. ඒ. තක.) 590

සතතු යනව තපරහපැතර.   (ධරමකීරති, රනජිත)
ළ 891.481

සතතුවතතත යතුර කපැරැලේල නපැතිතවලද්යා
ළ 891.483 

සතතු : 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා විශසව දපැනම 4.  
(ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා) 590

සත විස මද.   (රතනතජකෝති හිත්මි, මගසසතපැනතන)
294.3

සතතවනි බිරිඳ.   (ගුණතිලක, කද්යානති) 891.483

සතර බ්රහසම විහරණ භද්යාවනද්යාව 294.34435

සතසර ගීතය.   (අතබවිකම, ට්ටියුරින) 891.483

සතරසසිංහ, ඒ. තීකෂණද්යා සසිංදීපනී.   උපනදින 
තසෑග්ග ළ 891.483

සතරසසිංහ, කවීන කද්යාවිනද.   පනසය පනසස 
ජද්යාතක තපද්යාත ඇසුරින හරවත රසවත ජද්යාතක 
කතද්යා        891.483

සතරසසිංහ, කවීන කද්යාවිනද   (පරි.).   බලන්න  
තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන 

සතරසසිංහ, තතසරණී    (පරි.).   බලන්න   
කත්ලියරි, තබවරත්ලි

සතරසසිංහ, තතසරණී   (පරි.).   බලන්න   
ගිමහද්යාන කඳවුතර අබිරහස

සතරසසිංහ, තතසරණ (පරි.)  බලන්න  බලයිටන,
ඉනින්ඩ්

සතරසසිංහ, තතසරණී   (පරි.).   බලන්න   
තහද්යාලේමන මනදිරතයේ අවතද්යාරය

සතරසසිංහ, තතසරණී   (පරි.).   බලන්න  
තහද්යාත්ලිවුන්ඩ්පුරතයේ අබිරහස

සතරසසිංහ, ලද්යාලනී.   සුඛවිහද්යාරී 891.481

සතරසසිංහ, සුදරමන   (පරි.).  බලන්න  ඇතබකෝට, 
තටකෝනි

 
සතරසසිංහ, සුදරමන   (පරි.).   බලන්න   

ඩිකසන, ෆපැනකත්ලින

සතරසසිංහ, සුදරමන   (පරි.).  බලන්න  
බලයිටන, ඉනින්ඩ්

සතරසසිංහ, සුදරමන   (පරි.).   බලන්න   යකද්යාතග්
වරය සහ ඈත රටවල ජනකතද්යා

සතරසසිංහ, සුදරමන   (පරි.).   බලන්න   වරන, 
ජූලේසස

සතරසසිංහ, සුදරමන   (පරි.).   බලන්න  සසටයින, 
ආර. එලේ. 

සතරසසිංහ, සුදරමන   (පරි.).  බලන්න   
සසතපනසර, එම. ඩ.

සතුට ඔතබ කඳුලක නම.   (තරකෝහණ, සුනිලේ)
891.483

සතු ට තගන තදන පියවර අට තහවත බුදුරදුන 
තපනවද්යා වදද්යාළ මතගහි ගමන කරීම.
(ගුණරතන හිත්මි, තහසතනතපද්යාළ) 294.3

සතුට්ටින ඉනනට පිරිහීතම තදද්යාරටු වසමු.   
(කසිංකද්යානමතග්, සමන) 294.3

සතුට තම තමද්යාතහද්යාතය ඔබ තුළම ය.   
(ගුණවරධන, චනදන) 158.1

සතුටු කඳුළු ඉතිතර.  (උඩුගමතකකෝරද්යාළ, 
සුමතිපද්යාල) 891.483

සතුටු කුමද්යාරයද්යා.   (ධරමකීරති, රනජිත) 
ළ 891.483

සතුටු දවස.   (තමබිතුතරයි, සුතරකද්යා) ළ 891.483

සතුන උපන හපැට්ටි.   (පිතග්රද්යා, ජගත  එසස.) 
ළ 891.483

සතුන කතලේරද්යා තබරද්යාගත හපැට්ටි.   (වඩුතග්, 
ගිමහද්යානි උතපකෂද්යා) ළ 823

සතුනතග් තලකෝකය : තකට්ටි කතද්යා තපද්යාතක.
(අමරසසිංහ, වසනති) ළ 891.483 

සතදවද්යාදිනී.   (බුදධසරි හිත්මි,  කපැටවල) 891.483

සතද තසද්යායද්යා - 4 : අනධකද්යාරය විනිවිද උතුම 
අවතබකෝධය තදසට.   (සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ)

294.3

සතද තසද්යායද්යා - 5 : අනධකද්යාරය විනිවිද උතුම 
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අවතබකෝධය තදසට.   (සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ)
294.3

සතද තසද්යායද්යා - 7 : අනධකද්යාරය විනිවිද උතුම 
අවතබකෝධය තදසට.   (සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ)

294.3

සදධමමපපකද්යාසනී නම වූ 
පට්ටිසමද්භිදද්යාමග්ගඅටෂ්ඨකන්ථද්යාව.   (ත්රිපිටකය. 
සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.   
පට්ටිසමභද්යාදද්යාමග්ග. අටෂ්ඨකන්ථද්යා.  
සදධමමපපකද්යාසනී) 294.3824

සදධද්යාජීව හිත්මි, ඇතකඳවක.   පද්යාසල හද්යා ළමද්යා 
විනය බිඳවපැටීම 371.5

සදධද්යාතිසසස මහ රජතුමද්යා.   (කහටපිට්ටිය, 
ලකෂසමන) 923.1

සදධද්යාරතන හිත්මි, කනතතතතගද්යාඩ   (සසිංසස.).   
බලන්න  යද්යාත්රද්යා : ප්රවීණද්යාචද්යාරය පූජද 
බදතදගම කුසල සසවද්යාමනද්ර උපහද්යාර ශද්යාසසනය 
සසිංගහය

සදහම පපැන විසඳුම : ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය
294.3076

සදහම බිඳක.   (කුඹුක, තජේ. රූබන) 294.3

සදද්යාචද්යාර පුෂසපය 241

සදද්යාදරණීය ආදතර.   (විකමරතන, දිලේහද්යානි)
891.483

සධද්යාරත්මික තවළඳද්යාම – විකලේප තවළඳද්යාමක : 
සද්යාධද්යාරණ සමද්යාජයක.  (බණේඩද්යාර, බුදධික)  
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සනතද්යානද්යාදීපය : කලේපිට්ටිතයේ තදවේමපැදුර පුරද්යාණය.
(ජයසසිංහ, සද්යාගර) 282.5493

සනධිගනන්ථය.   (සුමසිංගල හිත්මි, හිකකඩුතවේ ශ)
491.25

සනනසසගම, ලලනද්ර.   ඉසසතකකෝතලේ 891.483

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත.    ගිරද්යා සනතදශය : 
උසසස තපළ නිරදිෂසට කකෘතිය හපැදසෑරීම

891.481

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත.    නූතන පදදය : 
කකෘතිය හපැදසෑරීමට තපර කයවීම 891.481

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත.   පිරිත්මි තගද්යාඩයි මසිං 
විතරයි 891.483

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත   (සසිංසස.).   බලන්න  

සදත : පුනරදතයේ විදවත කතිකද්යාව.- 
කද්යා. 1, ක. 1

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත   (සසිංසස.).   බලන්න  
සසිංහල : තකට්ටි ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය

සනනසසගල, පපැතුම අසසිංක.   පදද විචද්යාරය සහ 
රසද්යාසසවද්යාදය : සසිංහල සද්යාහිතද සසිංගහය

891.481

සනන සහිත මූලපරියද්යාය සූත්රය.   (ත්රිපිටකය. සූත්ර
පිටකය) 294.3823

සනනිතවේදන පරතයේෂණ.   (සුරවීර, නයනද්යා)
302.2072

සනනිතවේදන මූලධරම.   (සුරවීර, නයනද්යා)
302.201

සඳ අහිසිංසකයි.  (අසිංතහටට්ටිගම, විමලසරි)  
891.481

සඳ දිතයන ඇබිනදක.   (විකමරතන, දිලේහද්යානි)
891.483

සඳ දුටු සඳ : කද්යාවද සසිංගහය.   (යදතදහිතග්, 
ඉරසිංගද්යා සචිනතිකද්යා) 891.481

සඳ මඬලක වී.   (මදදුම බණේඩද්යාර, අයිරද්යාසිංගනී) 
891.481

සඳ මඬල වටද්යා.   (වරන, ජූලේසස) 843

සඳ මඬල.   (විසුදධද්යානනද හිත්මි, දිඹුලේකුඹුතර) 
294.337 

සඳ මත වීතරද්යාගය.  (ගුරතග්, නිරනජන)  
891.481

සඳ රද්යාජිණී.  (මනමතපරි, අසිංජුල ප්රියනත) 
891.483

සඳ රද්යාහු මුඛතයේ.   (වනිගරතන, ප්රත්මිතද්යා තරකෝහිණී)
891.483

සඳ රූ වරණද්යා.   (විකමරතන, දිලේහද්යානි) 891.483

සඳ ලබනනී මද්යා.   (විකමආරචචි, මතනකෝරි 
සත්ලිකද්යා) 891.483

සඳවත (ගී පදමද්යාලද්යා).    (කසිංකද්යානමතග්, 
ලලද්යාරතන) 782.42

සඳ සහ ඇය.   (බණේඩද්යාර, චද්යාමර උදිත) 891.481
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සඳ සහ දිය බඳුන : පරිවරතන කද්යාවද සසිංගහය
808.81

සඳ සසල.   (උදයනන, වවුනියූර ආර.)894.8113

සඳහටම නිදපැලේතලේ : එලේසද්යාතග් අද්භිමද්යානය.
(ඇඩමසන, තජකෝයි) 823

සඳහරණය.  (දපැලේකඩ, සනධදද්යා සඳමද්යාත්ලි)  
891.483

සඳ හද්යා සඳ කවි සනදු.   (තසසනද්යානද්යායක, මසිංගල) 
891.481

සඳුට පිරූ පද්යාරම.   (ප්රදීප, උඩතතව රවීනද්ර) 
891.483

සඳුන සුවඳ.   (උඩිසසපතතුව, පදමද්යාණ තක.) 
891.483

සඳුනි.   (වීරසසිංහ, සමන චනද්රනද්යාත) 782.42

සපත අපදද්යාන වසසතුව.   (තතකෝරතදනිය, තසසන) 
891.483

සපත ජද්යාලද්යා.   (තවලේගමපල, රීටද්යා) 891.483

සපරගමුතවේ මහද්යා සමන තද තවද්යාල : හකෘදය 
සද්යාකෂිතයේ තදවද්යාලය.   (ආරියපද්යාල, ජී. ඇලේ.) 

202.11095493

සපුගසසකනද පුරද්යාණ රද්යාජ මහද්යා විහද්යාර වසිංශය : 
ගතලේ පනසල.   (තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම.)

294.3435095493

සඵලදද්යායි ඉතගනම.   (රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල 
තසකෝමලද්යාලේ) 153.15 

සඵල දිවියකට තබද්යාදු මඟෙ : සර මඟෙ කුමකදපැයි 
විමසුමක.   (තප්රේමරතන, එච. එම.) 294.3

සබරගමු උරමයන 954.93

සමපප්රලද්යාප විමරශනයක සහ තද තලද්යාව ම ජය 
ගත හපැක මඟෙක.   (ගුණතිලක, මදුරසසිංහ)

294.3

සමබුදු දහම : ප්රශසන – පිළිතුර.   (තපතරරද්යා, 
අනර ස.) 294.3076

සමබුදු සරිත හද්යා බුදු දහම.   (නද්යාරද හිත්මි)
294.3076

සමභද්යාවනද්යා : ශද්යාසසනය ත්ලිපි සසිංගහය 080

සමභද්යාවනීය රසයන සද්යාහිතදය : රසයන 

තකට්ටිකතද්යා 891.73

සමභද්යාෂද්යා : 17 තවනි කලද්යාපය -  2009/2010
089.9148 

සමමද්යා සමබුදුන සමග සසිංවද්යාද.   (තවතතමුනි, 
විජයසරි) 294.3

සමතමකෝහ විතනකෝදනී නම වූ විභසිංග අටෂ්ඨකන්ථද්යාව.   
(ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. විභසිංග. 
අටෂ්ඨකන්ථද්යා. සමතමකෝහ විතනකෝදනී) 294.3824

සමකද්යාලන ශ ලසිංකද්යා සමද්යාජය සමද්යාජ විදදද්යාතමක
විගහයක.  (අමරතසසකර, දයද්යා) 301

සමතුත්ලිත සසිංවරධනයක කරද්යා : මහිනද 
චිනතන ඉදිරි දපැකම.   (ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා 
කමසමපද්යාදනය අමද්යාතදද්යාසිංශය) 338.95493

සමන කුමද්යාර, උතදනි   (සසිංසස.)   බලන්න  71' 
අතප්රේලේ නපැගිටීතම 41 තවනි සමහද්යාර

සමනමල.   (තදවසිංගද්යා, ල්පී. ඩ. චනත්මි) ළ 891.483

සමනලතයකුතගන පද්යාර ඇසූතවත්මි.   (ගමතග්, 
ගසිංගද්යා ෂයිනි) 891.483

සමනලතග් සහින චද්යාරිකද්යාව.   (පතිරණ, තමද්යාෂද්යා 
සමමද්යානි) ළ 891.483

සමනල.   (නිලේත්මිණී, අනරද්යාධද්යා) 891.483

සමනළ තටු දපැවී නිවී.   (සද්යාගර, චනද්රද්යා) 891.483

සමනළයද්යා සමඟෙ කකෘමන : 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා 
විශසව දපැනම 1.  (ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා) 

595.7

සමරතකකෝන, ඒ. ඩ.    ගකෘහ ආරර්ථික විදදද්යාව : 
අ. තපද්යා. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර 640.76

සමරතකකෝන, ගද්යාත්මිණී  (අනවද්යා.).   බලන්න  
ටතවේන, මද්යාරක

සමරතකකෝන, ගද්යාත්මිණී   (පරි.).   බලන්න   තටද්යාම 
සහ ඩයිතනකෝසරයද්යා සමග තවත ළමද්යා විකම

සමරතකකෝන, ගද්යාත්මිණී   (පරි.).   බලන්න  මද්යා 
මපැරණද්යා තනද්යාතවයි

සමරතකකෝන, ගද්යාත්මිණී   (පරි.).    බලන්න   
තෂලේඩන, සන්ඩ්නි

සමරතකකෝන, චනදන බණේඩද්යාර.   කුකුළුහද්යාත්මිතග් 
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අපූර උපද්යාය ළ 891.483

සමරතකකෝන, චනදන බණේඩද්යාර.   රස බලනන 
තමනන තපැනක ළ 891.483

සමරතකකෝන, ල්පී. ඒ. එසස.   සයළු බුදුවර පරම 
සතදය අවතබකෝධ කරන තම කෂණය නම වූ 
රවන තදද්යාරටුව 294.3

සමරජීව, තරද්යාහද්යාන.   අපට ගපැළතපන ආරර්ථික 
කමතවේද 330.95493

සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා.   ගඟෙ නඹ හපැඬූ තරම
891.483

සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා.   නිලේ තනත බලද්යා හිඳියි
891.483

සමරදිවද්යාකර, යමුණද්යා.   අපපචචිට පිසිං පිණස
ළ 891.483

සමරනද්යායක, අනිලේ.   මද්යානව වසිංශතයේ සුපරි තර 
920

සමරනද්යායක, ඇනටන ප්රසද්යාද.   සලේතවසසටර සහ 
ටුවිට්ටි ළ 891.483 

සමරනද්යායක, ඒ. ඩබත්ලිවේ. සුජිත.   චිත්ර කලද්යාව : 
තකට්ටි සටහන අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ නව 
විෂය නිරතදශය සඳහද්යා 741

සමරනද්යායක, ප්චූලද්යානනද   (පරි.).   බලන්න   
කදද්යාතර, ඉසසමයිලේ

සමරනද්යායක, ප්චූලද්යානනද   (පරි.).   බලන්න  
මහසහ්ෆුසස, නජිබ

සමරනද්යායක, ප්චූලද්යානනද   (පරි.).   බලන්න  
මුලර, තහරතද්යා

සමරනද්යායක, භද්යාගදද්යා  (අනවද්යා.).   බලන්න  
ඇඩම, ආර. ල්පී.

සමරනද්යායක, හසසිංක ල්පී.   බහුමත අසිංක 01 : 
තජදද්යාතිෂය, ආයුරතවේදය, ගුපත විදදද්යාව හද්යා 
ත්මිනිසස ජීවිතය 133.5

සමරවිකම, දිතනෂස ගුණතිලක.   අත්ලිපසෑලපැසසස
891.483

සමරවිකම, සද්යාත්ලිය.   ජීවිතයට ත්මිහිරක 089.9148

සමරවිකම, සද්යාත්ලිය.   ජීවිතතයේ ආශසචරය
089.9148

සමරවීර, ආනනද.    8 තශසණය ගණතය : 
සදධද්යානත, අමතර අභදද්යාස සහ වද්යාර 

පරීකෂණ ප්රශසන පත්ර 510.7

සමරවීර, පියලේ  උදය.   කවුද හපනද්යා : කතද්යාව 
කයවද්යා පද්යාට කරනන 372.52

සමරවීර, පියලේ උදය.   පද්යාට කතළද්යාත ලසසසනයි 
372.52

සමරවීර, හසනි  (සම කරතකෘ).   බලන්න   
සමරවීර, ආනනද 

සමරසරි, ල්පී.   මූත්ලික ආරර්ථික විදදද්යා මූලධරම 
විගහය 330.01

සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.  (පරි.).   බලන්න  වියටනද්යාම 
ජන කතද්යා

සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.   ශද්යාක තලකෝකතයේ විසතුර 
580

සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.   සතතව තලකෝකතයේ වජව 
විවිධතවය 591.5 

සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා.   සසිංහල : 4 තශසණය ආදරශ, 
අනමද්යාන, ඉලකක, ප්රශසතනකෝතතර 372.6

සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා.   4, 5 තශසණ ශිෂදතව 
විභද්යාගය සඳහද්යා සසිංහල වදද්යාකරණ 372.61

සමරසසිංහ, කද්යානති තහලපිට.   සසතරන එතතරට
294.3

සමරසසිංහ, චනද්රද්යා.   දරවනට නිවපැරදිව භද්යාෂද්යාව 
කයද්යා තදනතන තමතහමයි : තදමද්යාපියනට සහ
ගුරවරනට මග තපනවීමක 491.48071

සමරසසිංහ, ඩබත්ලිවේ. එම. නිමනති ස්ක්රිෂසකද්යා.  
තලකෝකය තපරළුවද්යා වූ තමද්යාවුහු : ස්ක්රියද්යා තපද්යාතට 
අටුවද්යාවක 226

සමරසසිංහ, ඩ. ල්පී.   (පරි.).   බලන්න  පද්යාෂ්ඨක, 
සුතරනද්ර තමකෝහන 

සමරසසිංහ, බනදුල.   සසවයසිං රැකයද්යා සහ උපතදසස 
හද්යා පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යා : පත තරද්යාම රහිත කමය ට සද්යාරි 
හපැටට කපන මසන ආකද්යාරය ළ 891.483

සමරසසිංහ, ලද්යාලේ.   අතප අනද්යාගතය 338.95494

සමරසසිංහ, විමලදද්යාස.   පරදද්යාරක 891.483

සමරසසිංහ, විමලදද්යාස   (පරි.).   බලන්න   බතෂකෝ

සමරසසිංහ, විතවේකද්යා.   සසිංවරධනය සහ 
සනනි තවේදන සමකෂණ 302.2

සමරසසිංහ, ශදද්යාමද්යා   (සසිංසස.).   බලන්න   ත්මිහිතුර :
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සමරතසසකර, ජයනති   (පරි.).   බලන්න   
ප්රනද්යානදු, තමලේවිලේ 

සමරතසසන, ජී. ඩ. දයද්යානි.   ශ ජයවරධනපුර 
තරකෝහතලේ ඉතිහද්යාසය හද්යා ගද්යාමය පසුබිම

362.11095493

සමසසත ලසිංකද්යා අමදදප තරණ සසිංවිධද්යානය  
(සසිංසස.).   බලන්න  තසකෝද්භිත හිත්මි, මද්යාඳුළුවද්යාතවේ

සමසසත ලසිංකද්යා ශද්යාසනද්යාරකෂක මණේඩලය 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : සමසසත ලසිංකද්යා 
ශද්යාසනද්යාරකෂක මණේඩලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

සමද්යාජ පරතයේෂණ කම.   පිනිකහන, ජයරතන
301.072

සමද්යාජවද්යාදය සහ ත්මිනිසද්යා සහ තවනත රචනද්යා.  
(තගවද්යාරද්යා, තච) 335.4347

සමද්යාජ විදදද්යාතමක දපැනම : නදද්යාය සහ 
වදවහද්යාරය.(ශතයෆර, රිචද්යාරන්ඩ් ටී.) 301

සමද්යාජ විදදද්යාව 1 : විෂය පන්ථය සහ මූත්ලික 
සසිංකලේප.  (ද සලේවද්යා, අමරසරි) 301

සමද්යාජ විදදද්යාවට ප්රතවේශයක.   (දපැඩිගමුව, 
චනදිමද්යා) 301

සමද්යාජීය විදදද්යා සහ මද්යානව ශද්යාසසත්ර ත්ලිපි : මහද්යාචද්යාරය
චනද්රද්යා විකමගමතග් උපහද්යාර ගනන්ථය 301

සමද්යාජ සජීවීකරණය.  (ඩයිනිසස, ඒ. ල්පී.) 307.72

සමද්යාජ සමමුති නදද්යාය : සමභද්යාවද පපැතිකඩ. 
(ආරියදද්යාස, තක. එසස. කීරති) 320.01

සමද්යාතවනන දුතවේ.   (යසත්මිත, අනර) ළ 891.483
සත්මිඳි කපැමති බද්යාලද්යාසිංශ ගීත ප්රසසතද්යාර සහිතයි.   

(ද සලේවද්යා, ඇ. ලයනලේ) 398.8

සත්මිඳු පසස ගී 264.23

සමුගත සඳ.   (උමයසිංගනද්යා, පවනි) 891.483

සමු තදනන යතසකෝදරද්යා.   (විකමසූරිය, මලේත්ලිකද්යා) 
891.483

සමුදුතරහි අතරමසිං වූ ත්මිනිසද්යා.   (කමතලේශසවර) 
891.433

සමූපකද්යාර අනනදතද්යාව හද්යා තවත ත්ලිපි.   (තහසරත, 

උපද්යාත්ලි) 334

සමූපකද්යාර තසසවක තකද්යාත්මිෂන සභද්යා නිතයකෝග සහ 
නඩු තීනදු නීතිය 346.0668

සයද්යාතඩකෝ හිත්මි, මහද්යාෂි.   ප්රද්යාතයකෝගික විපසසසනද්යා 
භද්යාවනද්යාව : මූත්ලික හද්යා ප්රගතිශීත්ලි අවසසන්ථද්යා 

294.34435

සයිමන නවගතතතගම සසිංකන්ථන සසිංහිතද්යා 891.48

සයසිංජද්යාත සසිංජද්යානන.   (තහටට්ටිආරචචි, කුමද්යාර) 
891.481

සර තජකෝන තකද්යාතලද්යාවල සහ අගමපැති තපද්යාරය.
(තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම.) 320.95493

සරපයද්යාතග් දියණය.   (නවනශනි, උතපකෂද්යා) 
891.483

සරකකුව.   (ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර) 891.483

සරතචනද්ර, ඩබත්ලිවේ. ඒ.    ඉනදීය ළමද්යා කතද්යා 
ළ 891.483

සරතචනද්ර, ශ්රියද්යා.   පමද්යා විය පුරසඳ 891.483

සරණසරි හිත්මි, දීයකඩුතවේ  (සසිංසස.).   බලන්න 
යතිවර ප්රණද්යාම : තමද්යාරපිට්ටිතයේ ධමමතිලක 
හිත්මිපද්යාණන වහනතසස තවත පද්යාණදුරද්යා 
තතද්යාටමුණ ඇතුළු රයිගම පසසතයද්යාදුන 
තදතකකෝරළතයේ ප්රධද්යාන අධිකරණ සසිංඝනද්යායක 
පදවිය පිරිනපැමම නිත්මිතතතන සපැකතසන 
සුබපපැතුම සසිංගහය 

සරත තෆද්යානතසසකද්යා සරගතවීම සහ නිදහස
355.0092

සරන කල තම තසද්යාඳුර වනතපත.   (ගලපපතති, 
බුදධදද්යාස) 891.483

සර දිවියට තබකෝසත මග.   (තසසනද්යානද්යායක, 
තසකෝමවීර) 294.363

සරසිංගලේ කුරලේලද්යා : සසවර රචනද්යා සහිත ළමද්යා 
ගීත.  (ඉලසිංගනතිලක, පුෂසපද්යා) 782.42083

සරසිංගලය.   (තහටට්ටිතග්, මලේත්ලිකද්යා) 891.483

සලේපිට්ටි තකකෝරතළස කතනදර.  (උග්ගලේල, 
වසනත තරකෝහිත) 398.2095493

සවන බිරිඳ.   (ඩියුරද්යානි, තටත්මිනද්යා) 823

සතවේද්රද්යා, ත්මිතගලේ ද සරවනතටසස.  (තදද්යාන 
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කවිකතසකෝටතග් වීර කතද්යා) 863

සසර කතර අතරමසිංව.   (එදිරිවීර, සරි) 891.483

සසර ණය තගවූ යුගයක නිමද්යාවිය.   (භද්රද්යා 
සලේමද්යාතද්යාව, වසෑකඩ) 891.483

සසර සපැරි සරනතුර.   (මද්යාකලනද, මහිනද)
891.483

සසර සපැරිසරන තතක.   (රූපසසිංහ, එච. එම. 
සචිනි ප්රභද්යා නිවනති) 891.483

සසර.   (තහසමපද්යාල, නීරසිංගද්යා නදීශද්යානි) 294.34

සසරින නිකමම.   (සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම) 
294.34

සසරින ත්මිතදනනට පිසිං කරමු : සතට සුවතදන 
වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා 294.34433

සසතරන එතතරට.   (සමරසසිංහ, කද්යානති 
තහලපිට) 294.3

සසල.   (තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත) 891.483

සතසද්යාබන අසිංගනද්යාතවකෝ.   (පදමකුමද්යාර, සමනමල)
891.483

සහභද්යාගීතව සසිංවරධන ප්රතවේශතයේ සමද්යාජ 
සජීවීකරණය පණගනවන සසිංකලේප 
මූත්ලිකද්යාසිංග හද්යා උපද්යාය මද්යාරග.    (දිසද්යානද්යායක, 
ජී.) 331.0112

සහසස රැසසයට.   (වීරසසිංහ, නනදන) 891.481

සහකෘද සටහන 3 : 80 කණේඩද්යායතම තපද්යාතක.    
(ගලපපතති, බුදධදද්යාස) 070.44

සතහකෝදරිතයකෝ තදනතනක.   (උඩුගමතකකෝරද්යාළ, 
සුමතිපද්යාල) 891.483

සද්යාක කලද්යාල්පීය රටවල අගද්යාමද්යාතදවර352.230954

සද්යාකෂි නීතිය.   (තිලකරතන, ආනනද එන.) 
347.06

සද්යාක සසිංවිධද්යානය හද්යා සද්යාක රටවලේ.   (විතජේතුසිංග, 
නවනපැත්ලිතය) 341.237

සද්යාගර, චනද්රද්යා.   ප්රකමපන 891.481

සද්යාගර, චනද්රද්යා.   සමනළ තටු දපැවී නිවී 891.483

සද්යාතනතග් දියණතයකෝ.    (ස්ක්රිසසට්ටියද්යානද්යා, එෆස.)
362.29092

සද්යාදු චරයද්යාව නම වූ බ්රහසම විහද්යාර.   
(කසිංකද්යානමතග්, සමන) 294.34

සද්යාධූ.   (ජයසසිංහ, ජනප්රිය) 891.483

සද්යාධු මද්යාරගය තහවත ජීවන මද්යාරගය.   
(ධමමදිනන හිත්මි) 294.34

සද්යානන සබද්යා මද්යාතද්යාවතග් තනද්යාමපැතකන උරම.
(වමන, ශිරද්යාන) 263

සද්යානකමපිත මරණ පරීකෂණය : මරණද්යාසනන 
සහ මරණන මතු ජීවිතතයේ සපැබසෑ අතදපැකීම.   
(ඇමතුෂිතයකෝ, ජනීසස) 155.937

සද්යාතපකෂතද්යා වද්යාදය.   (තකකෝලේමන, තජේමසස ඒ.) 
530.11

සද්යාතපකෂතද්යාවද්යාදය සරල බසන...    (ප්රනද්යානදු, 
ප්රසනන මධුරසිංග) 530.11

සද්යාමප්රදද්යායික ආහද්යාර : අධදද්යාපන පරතයේෂණ 
නිබනධනය ඇසුරින.   (කරණද්යාරතන, 
සරිලේ) 641.595493

සද්යාමප්රදද්යායික පද්යාත්ලි වදද්යාකරණ.   (පියරතන හිත්මි, 
වසෑගම) 891.375

සද්යාමද්යානද දපැනීම.   (උමගිත්ලිය, ලසත රවීන) 001 

සද්යාමද්යානද තපළ බුදධ ධරමය : උපකද්යාරක 
අතතපද්යාත.   (සුමනරතන හිත්මි, ගතද්යාතර)   

294.3

සද්යාමද්යානද තපළ සසිංහල සද්යාහිතදය විචද්යාර ත්ලිවීම : 
අනමද්යාන ප්රශසන හද්යා උදද්යාහරණ සහිත තකට්ටි 
පිළිතුර.  (රණසසිංහ, සුනනදද්යා) 891.48076

සද්යායකකද්යාර, අසසිංක.   ඇමඩන නූතන ජනකතද්යා 
398.2 

සද්යාරක සසිංවිධද්යානය සහ ජද්යාතදනතර සසිංවිධද්යාන.
(රණවීර, සරත) 341.247

සද්යාරන්ථක ගිහි ජීවිතයක සඳහද්යා වන තබකෞදධ 
ප්රතිපදද්යාව.   (නද්යානද්යායකකද්යාර, සනත) 

294.35697

සද්යාරන්ථක ජීවිතයකට සද්යාරවත සතිවිත්ලි.   
(එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර) 158.1

සද්යාරන්ථක තදශකයකු වනන.   (හිනන්ඩ්ත්ලි, ට්ටිම) 
658.452

සද්යාරන්ථක පද්යාසල සඳහද්යා අධදද්යාපන 
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කළමනද්යාකරණය.  (චනද්රතසසකර, එච. එම.) 
371.2

සද්යාරන්ථක වනතන තමතහමයි : ජීවිතය, රැකයද්යාව 
සහ වදද්යාපද්යාරය සද්යාරන්ථක කර ගපැනීමට පදනම 
වන චරිත ලකෂණ සහ ස්ක්රියද්යාකද්යාරී මූලධරම.  
(තමනග්, තමද්යාහස තහද්යාන) 158.1

සද්යාරද්යානනද හිත්මි, කහගල.   නිතවන මග 294.3

සද්යාරි වපැඩ දමමු.   (තපදුරතහසවද්යා, නිලසිංජනී) 746.6

සද්යාහිතද කලද්යා ප්රදීපිකද්යා : විචද්යාර වචන තකකෝෂය.
(සුරවීර, ඒ. වී.) 891.48

සද්යාහිතදය : 2011 සද්යාහිතද දින විතශසෂ කලද්යාපය 
891.48

සද්යාහිතද, නිරමද්යාණය හද්යා විචද්යාරය : චිත්රපට විචද්යාර, 
තවේදිකද්යා නද්යාටද විචද්යාර, ගීත විචද්යාර, තටත්ලි 
නද්යාටදය හද්යා තකට්ටිකතද්යා.   (ඒකනද්යායක, සරත)

891.48

සද්යාහිතද විචද්යාර සසිංහිතද්යා 891.48

සද්යාහිතදතසවනය.   (තසකෝරත හිත්මි, වපැත්ලිවිට්ටිතයේ ශ)
891.48

සද්යාසිංදකෘෂසට්ටික රීරි මද්යාසිංස.   (තහටට්ටිආරචචි, කුමද්යාර) 
891.483

සපැඟෙව ගිය අතප සටන කලද්යාව.  (සලේවද්යා, 
රූපතසසන) 796.8

සපැඟෙවුණු තබද්යාදු මග යත්ලි පුබුදන ආරය වමන 
භද්යාවනද්යාතවන ලබන සපැනසම 294.34435

සපැඟෙපැවුණු සතුවම.   (ගුණතසසකර, තතජද්යා 
පූරණමද්යා) 891.483

සපැඟෙවූ නිධද්යානතයේ අද්භිරහස.   (බලයිටන, ඉනින්ඩ්) 
823

සපැදපැහපැතිසස වනදනද්යා : කඩවත, සූරිගම, 
ශ නද්යාගද්යාරජුන මහ පිරිතවන සමමද්යාන 
පරි තවේණද්යාධිපති රද්යාජකීය පණේඩිත ගිරද්යාකඩුතවේ
ශ සදධද්යාතිසසසද්යාද්භිධද්යාන සයනසෑ අලුතකුර 
තදතකකෝරළතයේ ප්රධද්යාන සසිංඝනද්යායක සසවද්යාමනද්ර 
අද්භිනනදන සමර කළඹ 089.9148

සපැනඩරසසතග් වීර චද්යාරිකද්යාව.   (තවද්යාලසස, එන්ඩ්ගර) 
823

සපැඳසෑවතින පහන තදද්යාරට.   (සුමනසරි හිත්මි, 
දමුණුතපද්යාල) 891.481

සපැපත.   (විතද්යානතග්, මහිනද තක.) 294.34

සපැබසෑ මව.   (සසතවකෝනසස, කරසසට්ටි) 306.8743

සපැබසෑ ත්මිනිතසකුතග් කතද්යාවක.   (පතලතවද්යායි, 
බරිසස) 891.73

සපැබසෑව හද්යා මද්යායද්යාව : සමද්යාජ විමරශන හද්යා ශද්යාසසනය 
පරතයේෂණ පුවතපත ත්ලිපි එකතුව.   
(තහසවතග්, සුජිත නිශද්යානත) 089.9148 

සපැමසන, එන. බී.  (සසිංසස.).   බලන්න   අ. තපද්යා. 
ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර 2000-2011

සපැරිසර – වනදනද්යා.   (මතගද්යාඩ, පියසරි ල්පී.)
294.34433

සපැහපැස දඩයම.   (ක්රීස, තජකෝන) 823

සසෑගිරිමඬුලේතලේ බහිරවයද්යා.   (තසතනවිරතන, 
ඉඳුනිලේ) 891.483

සකුර යුදතද.   (තගද්යාතගද්යාලේ, නිතකද්යාලද්යායි 
වපැසත්ලිතයවින්ඩ්) 891.72

සඟිති පඬිරවන : උමනදද්යාතවන කවේත්මිණ. 
(තතනනතකකෝන, නද්යාලනී) 891.481

සටු කුමද්යාරතයකෝ තුනතදනද්යා.   (සූරියආරචචි, 
ජද්යානකී) ළ 891.483

සත අහතසස තග්ය පද සරණය.   (මද්යානවඩු, තමධද්යා
දරශනී) 782.42

සතතර පපැසිංචද්යා : ළමද්යා මද්යාලද්යා තටත්ලි නද්යාටකය.   
(විතද්යාන, ආරියරතන) ළ 891.482

සතතර සතතම.   (රණසසිංහ, සමන චනද්ර)
070.4498

සත තවණපැ බිඟු සර.   (බුලතසසිංහල, තසකෝමපද්යාල)
891.481

සතක ඇරයුම : තකට්ටිකතද්යා සසිංගහය.   (මුණසසිංහ,
ධමත්මික) 891.483 

සත දඟෙකද්යාරයි.   (ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.) 891.483

සතනන බලනන.   (තපතරරද්යා, තජනීටද්යා) 
ළ 891.483

සතුවම කලේපනද්යා : ත්ලිපි එකතුවක.   (තපතරරද්යා, 
යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි) 070.44

සතුවම සහිත ධමමපද කතද්යා.   (ත්රිපිටකය. සූත්ර 
පිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද)

294.382322
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සතුවම සහිත පනසය පණසස ජද්යාතක තපද්යාත 
වහනතසස.   (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක) 294.382325

සතුවිත්ලි.   (තදවද්යා, ලකී) 782.42

සතත පිපුණ සදහම කුසුම 294.3

සතත බලය ඔතබ.   (කසිංකද්යානමතග්, සමන)
158.1

සදත : පුනරදතයේ විදවත කතිකද්යාව.- කද්යා. 1, ක. 1
491.48505

සනඩතරලේලද්යාතග් සපතතුව.   (විකමද්යාරචචි, 
සමන) 070.44

සනමද්යාකරණය - 1 : සනමද්යාකරණතයේ 
නදද්යායද්යාතමක තතද්යාරතුර.   (තපතරරද්යා, කීරති 
ශ) 777.01

සනමද්යාව මද්යාධද හද්යා කලද්යාව.   (මහිනදපද්යාල, එම. 
ඩ.) 791.437

සනද්යාතතද්යාටක : තග්ය පද  රචනද්යා.    
(නද්යානද්යායකකද්යාරවසම, බනධුල) 782.42

සනද්යාසයුර : සද්යාර සනද්යා සසිංගහය.   (චනද්රසරි, 
එන්ඩ්වන්ඩ්) 891.487

සනද්යාස ආ වසනතත.   (ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි) 
891.483

සනද්යාතසන සුදු හද්යාමුදු රතවකෝ තපද්යාත තපළ ; 
අසිංක 05. (බ්රහසමවසිංතසකෝ, අජද්යාන) .  
මරණතයන පසුව අපට සදුවනතන කුමකද? 
හද්යා නපැවත ඉපදීම පිළිබඳ තවත තදශන

294.34237

සපිරි තගදර තදද්යාතරන එහද්යා.   (මඩවල, සුනිලේ 
ඒ. තක.) 365.6

සපිරි තගයක වසර හයක : හිරකරතවකුතග් 
මතක සටහන සහ හිර තගදරදි ඇඳි සතුවම.  
(දයද්යානනද, චද්යාලේසස) 920

සයඹලද්යාපිට්ටිය, මතනකෝජේ.   කවට අනදතර
ළ 891.483

සයඹලද්යාපිට්ටිය, මතනකෝජේ.   මහදපැනමුතතයි 
තගකෝලතයද්යා තරද්යාතතයි ළ 891.483

සයඹලද්යාපිට්ටිය, රසිංජිත.   උලේපත පසෑන 070.44

සයරසසටපැන්ඩ්, ඇසසතන.   තපද්යාතහතලේ සුලේතද්යාන 
958.1046092

සයලේල ජයගත දරවද්යා (තයද්යාවුන නවකන්ථද්යා).  
(ඒකනද්යායක, ගුණරතන) 891.483

සයවසස තදකක සසද්යාරද්යා.   (එදිරිසසිංහ, පදමද්යා) 920

සයළු බුදුවර පරම සතදය අවතබකෝධ කරන තම 
කෂණය නම වූ රවන තදද්යාරටුව.  
(සමරතකකෝන, ල්පී. ඒ. එසස.) 294.3

සයුම අතතටු නද්යාද : කද්යාවද සසිංගහය.   
(දසනද්යායක, නඳුන යසත) 891.481

සයුමපැත්ලි.   (තටරන, තරකෝමද්යා) 823.92

සයූ, එසස. තක.  (සම කරතකෘ).  බලන්න 
අනරදධ හිත්මි, කද්යාකකපලේත්ලිතයේ 

සරි තගකෞතම තබකෝධි වනදනද්යාව 294.34443

සරිපද්යා ගමන මග ජනිතකළ උතුම පිනබිම.
(පතිරණ, රණතිලක) 294.3095493

සරිමලුතග් නඟෙද්යා නලනීය සහ සපැතපනි 
සපැපතවේවද්යා.
(කුඩද්යාතහටට්ටි, බරට්ටි බී.) 891.481

සරිත මලේදම.   (සලේවද්යා, එම. එලේ.) 891.481

සරි තදවේ දුව වඩින වගයි.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)
ළ 891.483

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.   ජීවිතය විඳවනන 
තනද්යාව, විඳීමටයි 294.3

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.   බිය තනද්යාවීමට : ධජග්ග 
සූත්රය පිළිබඳ විමසුම 294.34

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.  මගඵල ලපැබූතවකෝ 
තනද්යාසඟෙවද්යා කයති : සුසම සූත්රතයේ සපැබසෑ අරත

294.34

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.   මනසන අතහරිනතන 
තකතසසද? 294.3

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.   සතද තසද්යායද්යා - 4 : 
අනධකද්යාරය විනිවිද උතුම අවතබකෝධය තදසට

294.3

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.   සතද තසද්යායද්යා - 5 : 
අනධකද්යාරය විනිවිද උතුම අවතබකෝධය තදසට 

294.3
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සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.   සතද තසද්යායද්යා - 7 : 
අනධකද්යාරය විනිවිද උතුම අවතබකෝධය තදසට

294.3

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.    තසකෝතද්යාපනන වීම : 
සසර දුතකන නිදහසස වන මද්යාවත 294.34

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.   තසකෝතද්යාපනන වීම 2 : 
සසර දුතකන නිදහසස වන මද්යාවත 294.34

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.   තසකෝතද්යාපනන වීම 3 : 
සතදවද්යාදී බව සසර දුක නිවද්යා දමයි 294.34

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.   තසකෝතද්යාපනන වීම 4 : 
සතදවද්යාදී බව නිවනට මද්යාවතයි 294.34

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.   තසකෝතද්යාපනනවීම – 6 : 
තහසතුඵල ධරම ගතවේෂණය 294.34

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.   තසකෝතද්යාපනනවීම – 7 : 
සත තදස ගපැඹුරට බපැලම 294.34

සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ.   තසකෝතද්යාපනනවීම – 8 : 
මනසන සද්යාමප්රදද්යායක රද්යාමු බපැහපැර කරීම

294.34

සරිනිමතී.   (තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි) 891.483

සරිනිමලේ, තඩරික.   උඩ ඉනන තදවිතයද්යා උඩ 
බලද්යාවිද? 891.481

සරිපද්යා මලුතවේ දී අවසන වූ අතයෂද්යාතග් සසර 
ගමන.  (ද සලේවද්යා, ල්පී. ආරියතසසන) 823

සරිපද්යාල, තනකෝමන.   තගද්යායම කවි සරණය 398.2

සරිපද්යාල, තනකෝමන.   මද්යාදුගඟෙ : තකද්යාටසස වශතයන
පළවන තපද්යාතක ප්රන්ථම පියවර  

333.95288095493

සරිපද්යාල, තනකෝමන.   සසිංහල ප්රසසතද්යාව පිරළු 
නද්යාමද්යාවත්ලිය 398.9095493 

සරිපද්යාල, තනකෝමන  (සසිංසස.).   බලන්න  කකුසඳ 
හිත්මි

සරිබදදන, ලත්ලිතද්යා.   නූතන සමද්යාජ අරබුදය සහ 
රූපවද්යාහිනී සනනිතවේදනය 384.55

සරිමලේ.   (නිශසශසිංකආරචචි, රූපිකද්යා) ළ 891.483

සරි මහ තබකෝ රැතගන ඒම.   (ගතණේවතත, 
ශනද්යාත) 954.93

සරිත්මිතත හිත්මි, තකද්යාසසතගද්යාඩ.   කපපින තපළපත 
හද්යා මහ කපපින වලවේව 929.2 

සරි රතනද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, හග්ගමුතවේ.   ශ 
ගුණද්යානනද සසවරණජයනති ධරම තදශනද්යා 3

294.34

සරිරසිංග, අතසසල.   හදවිලට සඳවතුර 782.42

සරිලක තතද්යාරතුර.   (මද්යාදුතගද්යාඩ, රතනසල) 
954.93

සරිලක දළදද්යා මද්යාත්ලිගද්යා.   (විජයවරධන, කුසුමසරි) 
294.3435095493

සරිලක මුතු පවුර : යද්යාපනතයේ පරිවද්යාර දූපත හද්යා 
විතශසෂිත සසන්ථද්යාන ගතවේෂණය.   (තප්රේමවීර, 
රවන) 954.93

සරිලක රන තකත.   (කනනනගර, එසස. ඩ.) 
954.93

සරිලක සරණය : තදශීය සසිංචද්යාරයට අතවපැලක.
(පතිරණ, යූ. ල්පී. එසස.)  338.4791

සරිවරධන, එච. ඩ. වරණ ද ඉතසන්ඩ්   (සම 
කරතකෘ).  බලන්න  සරිත්මිතත හිත්මි, 
තකද්යාසසතගද්යාඩ

සරිවරධන, එච. ල්පී.   (අනවද්යා.).    බලන්න   
හියුතගකෝ, විකටර

සරිවරධන, කුමද්යාර   (පරි.).   බලන්න   බ තරකෝසස, 
එන්ඩ්ගර රයිසස 

සරිවරධන, කුමද්යාර   (පරි.).   බලන්න   තවද්යාලසස, 
එන්ඩ්ගද්යාර

සරිවරධන, චනදන   (සමපද්යා.).  බලන්න  
සපැඟෙවුණු තබද්යාදු මග යත්ලි පුබුදන ආරය වමන
භද්යාවනද්යාතවන ලබන සපැනසම

සරිවරධන, ජයනතද්යා රකමණී.   යුගඳුර 
තගතතම 891.483

සරිවරධන, තදනගම.   ගතම තරකෝගීනට 
කරණද්යාව දපැක වූ දරවද්යා ළ 891.483

සරිවරධන, තදනගම.   දඟෙවපැඩ කලද්යාට කමක නසෑ 
කපැත වපැඩ කරනන එපද්යා! 741.5

සරිවරධන, තදනගම.   දුපපත දරවනතග් ත්මිතුරද්යා
741.5

සරිවරධන, තදනගම.   තදමළ ශිෂදයනතග් 
ආරකෂකයද්යා ළ 891.483
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සරිවරධන, තදනගම.    නසිංගිට තබකෝනිකතකක
ළ 891.483

සරිවරධන, තදනගම.   පුළුන තරද්යාදක තසස : 
රහතන වහනතසස පනසස නමක තග් ජීවිත 
කතද්යා සහ උදද්යාන ගී 294.3657

සරිවරධන, තදනගම.   තමතතද්යා 891.48

සරිවරධන, තදනගම.   රතු කපැනසස මල 891.483

සරිවරධන, නිශසශසිංක.   පද්යාරම දම 891.481

සරිවරධන, පුෂසපද්යා.   තකද්යාරියන බස හරිම 
තලතහසයි 495.78

සරිවරධන, පුෂසපරද්යාණී.   ජපන හපතනක තවත්මි
495.68

සරිවරධන, පුෂසපරද්යාණී.   දුර 891.483

සරිවරධන, බනදුතසසන.   ආරර්ථික විදදද්යාව 
පුනරීකෂණ අභදද්යාස – විසඳුම : 12 තශසණය

330.076

සරිවරධන, තබකෝධිප්රියද්යා සුභද්රද්යා.   සසිංහල 
කතද්යාකරනනන සඳහද්යා ප්රද්යාතයකෝගික ඉසිංග්රීස 
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සරිවරධන, රතමෂද්යා හරෂණී.   තතරමක නපැති 
හීනයක 891.483

සරිවරධන, ලසිංකද්යා   (පරි.).   බලන්න   විට, ඇනී 
තහකෝලේ 

සරිවීර, ඩබත්ලිවේ. ඉනද්රකීරති   (සසිංසස.).   බලන්න  
 ශ ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය : ප්රද්යාග් ඉතිහද්යාසතයේ සට

ස්ක්රිසසතු වරෂ 500 දකවද්යා දිගහපැතරන ශ 
ලද්යාසිංතකය වසිංශ කන්ථද්යාව

සරිවීර, නීලේ.  මලේ සහ විසතුර පපැළ වගද්යා කරීම
635.9

සරිසඟෙතබකෝ.   (ද සලේවද්යා, තජකෝන) 891.482

සරිසඟෙතබකෝ රජතුමද්යා.   (විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය)
ළ 891.483

සරි සමනතභද්ර හිත්මි.   කයවීමට තනද්යාව පුරදු 
කරීමට : කරණීය තමතත සූත්රතයේ සපැබසෑ 
අරත 294.34

සරි සමනතභද්ර හිත්මි   බලන්න  සරිධමම හිත්මි, 
පිට්ටිදූතවේ

සරිසවල හිත්මි, බලපිට්ටිතයේ.   වපැත්ලිතතද්යාට 
ධරමතදශනද්යා 294.34

සරිසවල හිත්මි, බලපිට්ටිතයේ.   වපැත්ලිතතද්යාට ධරම 
තදශනද්යා - 3 : 2600 සමබුදධතව ජයනතිය 
සයක ධරම තදශනමද්යාලද්යාතවේ තතවන තවළුම

294.34

සරිසවල හිත්මි, බලපිට්ටිතයේ   (සම කරතකෘ).  
බලන්න   සරිත්මිතත හිත්මි, තකද්යාසසතගද්යාඩ

සරි සුමඟුලේ අනනද්යාහිත්මි ත්රිපිටක ධරම තදශනද්යා ; 
අසිංක 10.    සසිංයුකත නිකද්යාය iv : සළද්යායතන 
වරගය 294.3823

සරිසුමන හිත්මි, අගලකඩ.   තබකෝසත කන්ථද්යා තපළ 
නපැවත කයවමු 294.382325

සරිසුමන හිත්මි, අගලකඩ   (සසිංසස.).   බලන්න  
පියසත්ලි විතජේගුනසසිංහ සද්යාහිතද විචද්යාර : 
තතකෝරද්යාගත ත්ලිපි 

සරිසුමන හිත්මි, වතවන.   ධරම සසවරය 294.3

සරි සුමසිංගල හිත්මි, තකද්යාතළද්යානනද්යාතවේ   (සමපද්යා.).   
බලන්න   සසිංයුකත නිකද්යාය iv : සළද්යායතන 
වරගය

සරිතසසන, එම.   (පරි.).  බලන්න  තචතකද්යාවේ, 
ඇනටන

සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.    අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය  : ප්රශසන පත්ර හද්යා 
පිළිතුර 491.48076 

සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.   ආතර ස. කලද්යාක 920

සරිතසසන, ල්පී. එලේ.   තදවපැනි ගජබද්යා නිරිඳුනතග් 
කනතතලේ රද්යාජධද්යානිය 954.9301

සරිතසසන, ල්පී. ටී.   ඉතිරි කරනනනට අතවපැලක
339.43

සලේ මලේ පිපිලද්යා : ගී පද සරණය.   
(තජකෝතියරතන, ජයනත ග.) 782.42

සලේවද්යා, එච. ඒ.   ඒකල කද්යාරත්මික ජනපදතයේ සරි 
කුරස තදවේමපැදුතර ඓතිහද්යාසක තතු සමඟෙ 
අපතග් මතක සටහන 282.5493

සලේවද්යා, එම. එලේ.   සරිත මලේදම 891.481

සලේවද්යා, කමලද්යා.  මහතසන රජේජුරතවකෝ  
ළ 891.483
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සලේවද්යා, ගුණසරි.   තිසසපසස වසරක භූත්මිකද්යාව : 
මතවද්යාදී මපැදිහතවීමක (සනමද්යාව+තවේදිකද්යාව+ 
රූපවද්යාහිනිය) 791.4375

සලේවද්යා, ගුණසරි.   ලද්යාසිංතකය සනමද්යාතවේ චිනතනය
හද්යා භද්යාවිතය : 70, 80, 90 දශක 791.4375

සලේවද්යා, චමර  (පරි.).   බලන්න  තජබතනසන, 
ඒ. ඩබත්ලිවේ.  

සලේවද්යා, බී. එච. ඒ.    ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාතවේ නිපද්යාත පද 
භද්යාවිතය 425

සලේවද්යා, රූපතසසන.   සපැඟෙව ගිය අතප සටන 
කලද්යාව 796.8

සලේවද්යා, ලපැනටන.   ඉසදද්යාස 891.483

සලේවද්යා, සසටපැනත්ලි.   සසිංඛදද්යාන අනත්මිතිය : නදද්යාය 
සහ භද්යාවිතය 519.5

සලේවද්යා, සුනිලේ.   කද්යානතද්යාව හද්යා සමූපකද්යාර 
යහපද්යාලනය 334.082

සලේවද්යා, සුනිලේ.   ශ ලසිංකද්යාතවේ මුදුන මටටතම 
සමූපකද්යාර සසිංගම හද්යා දීප වදද්යාපත සත්මිතිවල 
විකද්යාශනය හද්යා ප්රවණතද්යා 334.095493

සලේතවසසටර සහ ටුවිට්ටි.   (සමරනද්යායක, ඇනටන 
ප්රසද්යාද) ළ 891.483 

සලේ සමද්යාදන වී කවේ බණ කතද්යා.  (ජයවරධන, 
ආරියදද්යාස) 294.34

සලේ සුවඳ.   (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන) 891.483

සතලකෝගම, ට්ටිකරි බණේඩද්යාර   (සසිංසස.).   බලන්න  
අ. තපද්යා. ස. උ. තප. පද්යාත්ලි විෂය සඳහද්යා 
නිරතදශිත පද්යාෂ්ඨ සරණය

සතලකෝගම, ට්ටිකරි බණේඩද්යාර.   (සම කරතකෘ).   
බලන්න   විමලවසිංසසූරය, අයි. බී. 

සවුමසිංසල තකද්යාලුගපැටයද්යා.   (ගුණවරධන, නද්යාලක)
070.44 

සවු වපැනි වපැඳීම.   (නිමලේසරි, ජයනත) 891.481

සවේතහළතයේ සවේමසිංසල 1 : පරතයේෂණද්යාතමක 
ඓතිහද්යාසක නවකතද්යාව.   (ත්ලියනතග්, සජිත 
තරකෝහිත) 891.483

සවේතහළතයේ සවේමසිංසල 2 : පරතයේෂණද්යාතමක 
ඓතිහද්යාසක නවකතද්යාව.  (ත්ලියනතග්, සජිත 
තරකෝහිත) 891.483

සවිලේ සමද්යාජය කුමකද? කද්යාතග්ද? කුමටද?.    
(උයනතගද්යාඩ, ජයතදව) 323

සවිලේ තසසවතයන විශද්යාම ගිතයත්මි.   (ඒකනද්යායක, 
ගුණරතන) 891.483

සසරතයේ රැයක මඟිතයකු... නම.   (කපැලේවිතනකෝ, 
ඉතද්යාතලකෝ) 853.914

සසල තබදන පපැදි.   (ප්රනද්යානදු, බරට්ටි ඩිකසන) 
891.481

සහිනගද්යාත්මියද්යා.   (බපැලද්යාරන්ඩ්, තජේ. ජී.) 823.914

සහින.   (ජිබරද්යාන, ඛලලේ) 892.7

සහිනයක මට ජීවිතත.   (තදශප්රිය, ල්පී. එසස. 
සසිංජීව) 891.483

සහිලේ පපැන හල : මතග් ප්රන්ථම කවි ගී සමුචඡය.
(තහසරත, මපැණතක) 891.481

සසිංගර, ඉසද්යාක බතෂසවිශස.  තපැවුලේ සත 863

සසිංගර, ඉසද්යාක බතෂවිසස.   තෂකෝෂද්යා 863

සසිංදු කයන පියද්යාපත.   (සුතකද්යාමනසසක, වද්යාසත්ලි)
ළ 891.73

සසිංහබද්යාහු එනකසිං.  (තහටට්ටිතග්, අනරසරි)  
891.483

සසිංහ, බිතජද්යායි කුමද්යාර.   අනදමන සරතගය
365.45092

සසිංහරද්යාජ වනද්යානතරය.   (විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය)
333.75095493

සසිංහල අකුර තමකෝසසතර : කණෂසෂ්ඨ-තජදෂසෂ්ඨ-
අවසද්යාන සහ ගුර විභද්යාගවලට සූදද්යානමවන 
ශිෂදයනතග් ප්රතයකෝජනය සඳහද්යායි.   
(ප්රනද්යානදු, ල්පී. තජේ.) 745

සසිංහල අකුර හුරව.   (දිසද්යානද්යායක, කුමද්යාරි) 
372.634

සසිංහල-ඉසිංග්රීස රචනද්යා : 2, 3, 4 තශසණ සඳහද්යා.
(දිසද්යානද්යායක, සසිංඛනී මධුහසිංස) 372.623

සසිංහල කතද්යාකරනනන සඳහද්යා ප්රද්යාතයකෝගික ඉසිංග්රීස. 
(සරිවරධන, තබකෝධිප්රියද්යා සුභද්රද්යා) 428

සසිංහල කවිය සහ තකද්යාළඹ කවි පරපුර 891.481
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සසිංහල කද්යාවදතයේ නව ප්රවණතද්යා (1955-1975).
(ධමත්මිනද හිත්මි, අඟුළුගහ) 891.481

සසිංහල තකට්ටිකතද්යාතවේ විකද්යාසනය – අෂසටම 
භද්යාගය : 80 දශකතයේ තකට්ටි කතද්යා පිළිබඳ 
විමසමක.  (කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක) 891.48

සසිංහල : තකට්ටි ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය   
491.48076

සසිංහ ලග්නය.   (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.) 
133.5266

සසිංහ ලනතය.   (ශනද්යාත, ආනනද) 891.483

සසිංහල නවකතද්යාතවේ කපැතලන ජයවරධන 
ලකුණ : තඹර විල, අග්නි චක, සති පූජද්යා, 
සතදකද්යාම සහ ධද්යාරද්යා යන නවකතද්යා පිළිබඳ 
විචද්යාරද්යාතමක අධදයනයක.  (ලකමද්යාත්ලි, 
යනූෂද්යා) 891.483

සසිංහල දනවේව II වන තකද්යාටස : 3 වන පියවර.  
(කටුවද්යාවල, ඩ. මහීපද්යාල) 954.93

සසිංහල-තදමළ-ඉසිංග්රීස : වත්රභද්යාෂද්යා මුලේතපද්යාත.   
(ජයකුමද්යාර, ටී.) 372.6

සසිංහල – තදමළ 1 494.8118

සසිංහල, තදමළ කතනදර : 3, 4, 5, 6, 7, 8 
තශසණවල පද්යාසලේ සසුන හද්යා තදමළ බසට 
පිවිතසන ආධුනිකයින සඳහද්යා .   
(කරණද්යාරතන, තසකෝමබනදු) 372.6 

සසිංහල – තදමළ ළමද්යා රචනද්යා.   (කරණද්යාරතන, 
තසකෝමචනද්ර) 372.623

සසිංහල ධමමපද කද්යාවදය.   (ත්රිපිටකය. 
සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක) 

294.382322
සසිංහල නද්යාටදතයේ විකද්යාශනය 1867-1911.   

(කද්යාරියවසම, තිසසස) 891.48209

සසිංහල නවකන්ථද්යා ගනන්ථ නද්යාමද්යාවත්ලිය 1876 – 2008 
016.891483

සසිංහල නවකන්ථද්යා ගනන්ථ නද්යාමද්යාවත්ලි 1876-2008 : 
උප ගනන්ථය සහ සූචිය 016.891483

සසිංහල පද තපද්යාත.   (දසනද්යායක, නිලනති) 491.48

සසිංහල පදවල සරල තතරම.    (තපතරරද්යා, 
තසකෝමද්යා ටී.) 491.4831

සසිංහල ල්පීඩියද්යා : මයි තකද්යාතසද්යාෆසට පවර තපද්යායිනට 

2007.   (කරණද්යාසසිංහ, ආශද්යා සසිංජීවනී)  
005.58

සසිංහල පුවතපත කලද්යාතවේ පුතරකෝගද්යාත්මිතයකෝ.   
(තකකෝපරතහසවද්යා, සඳතගකෝම) 070.92

සසිංහල පුවතපත කලද්යාතවේ මසෑත ඉතිහද්යාසය 
1930-1995.   (තකකෝපරතහසවද්යා, සඳතගකෝත්මි)

079.5493

සසිංහල ප්රබනධ  සද්යාහිතද නවකතද්යා.   
(තදමටතදණය, රවීනද්ර) 891.483

සසිංහල ප්රසසතද්යාව පිරළු නද්යාමද්යාවත්ලිය.   (සරිපද්යාල, 
තනකෝමන) 398.9095493

සසිංහල තබකෞදධයද්යාට එතරහි අනදද්යාගත්මික බලපසෑම :
සමයද්යානතර ප්රයද්යාණය ගපැන ශද්යාසසනය 
විමසුමක.(දිසද්යානද්යායක, නිලනත) 303.36

සසිංහල භද්යාෂද්යාව විචද්යාර ත්ලිපි.   (ගුණතිලක, අ. ආ.)
491.48

සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය 9 තශසණය : 
තපළතපද්යාතට උදවු තපද්යාත.   (තකද්යාතලද්යාවල, 
කතසරි)  491.48

සසිංහල භද්යාෂද්යා විකද්යාසය සහ ශිලද්යාතලේඛන විමරශන.
(පඤසඤද්යාසද්යාර හිත්මි, ඔකකමපිට්ටිතයේ) 491.4809

සසිංහල භද්යාෂද්යා වදද්යාකරණ හද්යා වදවහද්යාර.   
(ගුණතසසකර, පදමද්යා)  491.485

සසිංහල භද්යාෂද්යා, සද්යාහිතද හද්යා තසකෞනදරය කත්මිටුව   
(සසිංසස.).   බලන්න  රසිංගිර කද්යාවද සසිංගහය : 
තදවන පියවර 2011 ඔකතතකෝබර

සසිංහල : මතග් වපැඩ තපද්යාත 3 තශසණය  372.6

සසිංහල : මතග් වපැඩ තපද්යාත 4 තශසණය 372.6

සසිංහල රචනද්යා : 8 තශසණය.   (අරනගලේල, ටී. බී.) 
891.484

සසිංහල රචනද්යා සසිංගහය : සද්යාමද්යානද තපළ.   
(කද්යාරියවසම, ධරම ශ) 891.484

සසිංහල තවසස මුහුණු.   (දයද්යානනද, කද්යාරියවසම 
ජී. ජී.) 398.41

සසිංහල වදද්යාකරණ : අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ 
හද්යා උසසස තපළ විභද්යාග සඳහද්යා.   (රතනද්යායක, 
ආර. ඩබ. ඩ.) 491.485 

සසිංහල වදද්යාකරණ උපකද්යාරක අතතපද්යාත : 08, 09, 
10, 11 තශසණ සඳහද්යා.   (සුමනරතන හිත්මි, 
ගතද්යාතර) 491.485
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සසිංහල වදද්යාකරණය : 9, 10, 11 තශසණ සඳහද්යා.
(ජයවරධන, පියසත්ලි) 491.485

සසිංහල වදද්යාකරණ ශිකෂද්යා.   (ජයසසිංහ, ආර. තක. 
වීරකතකද්යාඩි) 491.485

සසිංහල තවතහර විහද්යාර.   (දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී.) 
294.3435095493

සසිංහල සරල වදද්යාකරණ සසිංගහය.   (තහසරත, එච. 
එම. ටී. ඩ.) 491.485

සසිංහල සද්යාහිතද විචද්යාර සසිංගහය 1.   (ධමමසද්යාර 
හිත්මි, දයද්යාගම) 891.48

සසිංහල සද්යාහිතද විමසුම.   (ධමමතිලක හිත්මි, 
පපැලපැනවතතත) 891.48

සසිංහල සද්යාහිතද විමසුම.   (සුතදව හිත්මි, දඹුලේතලේ) 
891.48

සසිංහල සද්යාහිතද සසිංගහය විචද්යාරය – 1 : 10, 11 
තශසණ සඳහද්යා.   (ධරමශ, වි රද්යාජේ) 891.48

සසිංහල සද්යාහිතද සසිංගහය විචද්යාරය – 2 : 10, 11 
තශසණ සඳහද්යා.   (ධරමශ, විරද්යාජේ) 891.48 

සසිංහල සනමද්යා සතතම.   (විකමසසිංහ, මද්යාරට්ටින)
791.437095493

සසිංහල : 4 තශසණය ආදරශ, අනමද්යාන, ඉලකක,
ප්රශසතනකෝතතර.   (සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා) 372.6

සසිංහල තහකෝඩිය 372.465

සසිංහල තහකෝඩිය.   (දිසද්යානද්යායක, තජේ. බී.)  
491.48813

සසිංහතලන තදමළ 494.8118

සසිංහතලන තදමළ මූත්ලික වදද්යාකරණ සද්යාරය.   
(උභයරතන, ඇලේ. ඩ. ද ඇසස.) 494.8118

සසිංහතලන නිවපැරදිව ත්ලියනතන තකතසසද?.
(රණසසිංහ, චිනතක) 491.485

සසිංහතලේ තනද්යාතහද්යාත උඩරට රද්යාජධද්යානිතයේ අවසන 
සමය සහ ප්රන්ථම නිදහසස සටතන 
නද්යායකවරන. 
(පිළිමතලවේතවේ, ආනනද එසස.) 954.93

සගලේ, ඊ.   (සම කරතකෘ).   බලන්න   ඉත්ලිඉන, 
එම. 

සගිරි පදද : ප්රන්ථම භද්යාගය 891.48

සගිරිය : තලකෝක සසිංසසකකෘතික උරම චද්යාරිකද්යාව.
(ගුණවරධන, ප්රිෂද්යානත) 954.93

සනිගම කුසුමද්යාරද්යාම වරණනද්යාව -2.   (මසිංගලසරි, 
මහද්යානද්යාම) 294.3435

සනි.   (භද්යාරතී, තක. චිනනපප) 894.8113

සමද්යා.   (විතද්යානතග්, ප්රභද්යාෂසවර) 891.481

සයයි බූලයි.   (විතජේසූරිය, සරත) ළ 891.483

සලරතන හිත්මි, අඹනතපද්යාළ.   පූජද්යා චද්යාරිත්ර විධි හද්යා 
බුදු සමය : සූත්ර හද්යා විනය පිටක ආශතයනි

294.35

සලරතන හිත්මි, කුඩගමමන  (අනවද්යා.).   බලන්න
ගුණරතන හිත්මි, තහසතනතපද්යාළ

සලරතන හිත්මි, වරකද්යාතගද්යාඩ.   තරක සසිංගහ 
විවරණය 160

සලරතන හිත්මි, වසෑවල   (සමපද්යා.).  බලන්න  
තබකෝධි පූජද්යා

සල සමපදද්යා 294.34

සලද්යාචද්යාර හිත්මි.   ශද්යාකදමුනි අපදද්යානය 294.363]

සලද්යානනද හිත්මි, ඇත්ලිතකවල  (සසිංසස.).   බලන්න  
ඤද්යාණසහ හිත්මි, තහසනපිටතගදර

සවල හිත්මි, තගකෝණතදණතයේ.   තපද්යාතහද්යාය විතති 
294.3438

සුතකද්යාමනසසක, වද්යාසත්ලි.   සසිංදු කයන පියද්යාපත 
ළ 891.73

සුඛවිහද්යාරී.   (සතරසසිංහ, ලද්යාලනී) 891.481

සුගතරතන හිත්මි, කහතපද්යාළ.   තම තමද්යාතහද්යාත
294.34

සුජද්යාතද්යා සහ රද්යාතජේශසවරී.   (කුලරතන, 
කනතදගම) 891.483

සුණු විසුණු කළ අද්භිතයකෝග.   (අරන්ථනද්යායක, 
භද්යාතිය) 796.092

සුතතනිපද්යාතතයහි අටෂ්ඨක – පරද්යායන
තදවරගතයන පිළිබිඹු වන තබකෞදධ චිනතද්යාව. 
(විජයසුනදර, තසනරත)     294.3823

සුදදහද්යාත්මි, ඒ.    තදමළ හත පතතුව නම වූ හත 
පතතුතවේ රට 954.93
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සුදදිලද්යාතග් කතද්යාව.   (නවගතතතගම, සයිමන)
891.483

සුදතදක, චීතනක හද්යා ඇතතක.   (කපැමබලේ, 
තරජිතනකෝලේන්ඩ්) 823

සුදත චනද්ර, ගලේතපද්යාතුතගද්යාඩ.   ගිනි දිය තපද්යාකුණ
891.483

සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන.   කරමය අද්භිබවද්යා යන 
මතහසශද්යාකද බව 294.3422

සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන.   දද්යානය : පද්යාරත්මිතද්යාවක 
වනනට නම... 294.34446

සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන.   දපැනතගන පිදිය යුතු 
කට්ඨින චීවරය 294.34

සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන.  නිවනට මග සදන 
සසථුප         294.3435

සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන.   තලද්යාවේතුර සුව තදන 
ඉවසම 294.3

සුදු ඇතතනට වහන වී.   (උඩවතත, පියදද්යාස) 
891.483

සුදු කලු අසසසතයකෝ.   (රතනද්යායක, ජනක) 741.5

සුදු තනළුම පිල්පීලද්යා පද්යාර දිතග්.   (තපතරරද්යා, 
ගුණදද්යාස ජයලත) 782.42083

සුදු තනළුම.   (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන) 891.483

සුදු පූසතග් අපූර තසෑග්ග.   (ඉඳුරව, මනගි 
කවිතමද්යා) ළ 891.483

සුදු බිතතිය.   (දහනද්යායක, අනර) 891.483

සුදුමලේ හපැඬුවද්යා.   (මනමතපරි, අසිංජුල ප්රියනත) 
891.483

සුදු මුලේ තරකෝග පද්යාලනය 632

සුදු මුවද්යා : ලපැටවියද්යාන ජන කතද්යාවක.   
(තකද්යාපිතලකෝවද්යා, ලුදමලද්යා) 398.20947

සුදු තවසස මුහුණ සහ තවනත කවි.   
(තගකෝවිනනතග්, සුනිලේ) 891.481

සුදු සඳ රැසස.   (කුමද්යාරපතපරම, තහනරි) 891.483

සුදු සයතග කවි සනදු.   (ජයතසසන, තහනරි)

ළ 891.483

සුතදව හිත්මි, දඹුලේතලේ.   සසිංහල සද්යාහිතද විමසුම
891.48

සුධමම හිත්මි, හබරකඩ   (සසිංසස.).   බලන්න  
ඉඳුසර : තකරතදවල වජිරඤද්යාණ මද්යාහිත්මි 
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය ත්ලිපි සසිංගහය

සුධමත්මිකද්යා සලේමද්යාතද්යාව, නද්යාවලපිට්ටිතයේ   (පරි.).   
බලන්න   සලද්යාචද්යාර හිත්මි

සුනදර දිවියට විදසුන භද්යාවනද්යා : සවිසසතරද්යාතමක 
විදරශනද්යා භද්යාවනද්යාව.   (උදිතධීර හිත්මි, 
තදද්යාතළද්යාසසවල) 294.34435

සුනදර දුමබර : තලකෝක උරමයක වගතුග.   
(විජයවරධන, කුසුමසරි) 954.93

සුනදර නවද්යාතපැන : තයද්යාවුන නවකතද්යාව.   
(ද සලේවද්යා, අනල) 891.483

සුනදර වූ නිවන මඟෙට...   (තපතරරද්යා, ල්පී. ආර.) 
294.3

සුනදර වූ නිවන මග 1 : සවිසසතරද්යාතමක 
ආනද්යාපද්යානපති භද්යාවනද්යාව.   (උදිතධීර හිත්මි, 
තදද්යාතළද්යාසසවල) 294.34435 

සුනදර වූ නිවන මග 2 : සවිසසතරද්යාතමක 
තවේදනද්යානපසසසනද්යාව.   (උදිතධීර හිත්මි, 
තදද්යාතළද්යාසසවල) 294.34435

සුනදර සසන්ථද්යාන තනද්යාතහද්යාත තදශීය සසිංචද්යාරක 
අතවපැල.  (විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය)     

915.493

සුනදර සහිනය.   (දුලසිංගද්යා, එම. එච. ඕෂදී) 
ළ 891.483

සුනනද හිත්මි, රනිසසවල  (සමපද්යා.).   බලන්න  
සල සමපදද්යා 

සුනද්යාත්මි.   (කුලරතන, කනතදගම) 891.483

සුනද්යාත්මියද්යා සහ භූතතයකෝ.   (වනනිනද්යායක, ඉනදික)
891.483

සුනද්යාත්මි තහවත මුහුද තගද්යාඩ ගපැලම.   (හරිසසචනද්ර, 
රවන) 363.349

සුනිලේ තසතනවි, හිනිදුම.   නූතන ම සසිංහල කවිය
පිළිබඳ නිරීකෂණ කහිපයක 891.481

සුනිල විල : සුනිලේ එදිරිසසිංහ ගීතද්යාවතලකෝකනය
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782.42

සුනිල සඳ.   (විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර) 891.481

සුපතළ ජීවිත.   (රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා) 920.02

සුපසන ජපන දිවි ගමන.  (හසෑතගද්යාඩ, ලද්යාලේ)915.2

සුපසන දිවිමග ; අසිංක 07.   (සරිසුමන හිත්මි, 
වතවන)   ධරම සසවරය 294.3

සුපිරි අබිරහස # 1 අවශද වී තිතබ.   (ඩිකසන, 
ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.) 823

සුබ රද්යාත්රියක තද්යාතතත.   (මද්යාතගකෝරියන, ත්මිතෂලේ) 
823

සුබසසිංහ, ආරියරතන.   ඉනටවීවේ ජය 158.1

සුබසසිංහ, ඉනද්රජිත  (සමපද්යා.).    බලන්න   මහ 
රහතුන වපැඩි මඟෙ ඔසසතසස

සුබින, වපැලනට්ටින.   තපද්යාලේ තපද්යාටතග් මහද්යා ත්මිනිසස
සසිංහද්යාරය 959.6042092

සුභසසිංහ, සනධදද්යා කුමුදිනී.   මරයද්යාදද්යා 891.483

සුභද්යාෂිණී.   (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි) 891.483

සුභද්යාෂිණී  2.   (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි) 891.483

සුමනතජකෝති හිත්මි, පලේලතතර.   සසිංකෂිපත ශ 
ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය (සසිංහල සමය) : ස්ක්රි. පූ. 543-
ස්ක්රි. ව.1815 954.9301

සුමනතිසසස හිත්මි, ගින්ඩ්ඩව.   තසලේලද්යාවත්ලි රජමහ 
විහද්යාරතයේ ඓතිහද්යාසකතවය 

294.3435095493

සුමනපද්යාල, තබතතමතගදර.   අකීකර යද්යාළුතවකෝ 
ළ 891.483

සුමනපද්යාල, තබතතමතගදර.   රතතරසිං උකුසසසද්යා
ළ 891.483

සුමනරතන හිත්මි, ගතද්යාතර.   සද්යාමද්යානද තපළ බුදධ 
ධරමය : උපකද්යාරක අතතපද්යාත 294.3 

සුමනරතන හිත්මි, ගතද්යාතර.   සසිංහල වදද්යාකරණ 
උපකද්යාරක අතතපද්යාත : 08, 09, 10, 11 තශසණ 
සඳහද්යා 491.485

සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම.   නිවන මග විවර 
තකතරන සදධරම තදශනද්යා : 02 වන තවළුම

294.34

සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම.   සසරින නිකමම

294.34

සුමනවසිංශ හිත්මි, තනළුතවේ   (සමපද්යා.).   බලන්න  
තබනතර පද්යාරශවීය විහද්යාර නද්යාමද්යාවත්ලිය

සුමනතයකෝගී හිත්මි, තමද්යාරතගද්යාලේතලේ  (සසිංසස.).   
බලන්න  තදද්යාතලද්යාව සපැනසුමට තහසතුවන 
තතරවන වනදනද්යාව සහ තසත පිරිත 

සුමනසරි හිත්මි, දමුණුතපද්යාල.   සපැඳසෑවතින පහන 
තදද්යාරට 891.481

සුමනතසසකර, ගද්යාත්මිණී.   වඳිත්මි සදුහත : බුදු සරිත 
ඇසුරින කරන ලද නව ප්රබනධය 294.363

සුමනතසසකර, ජයනත   (සමපද්යා.).   බලන්න  
දඩලු පරමපරද්යායතත අමරපුර සරි සුමන 
සසුන තකත : දවි ශත සසිංවතසර හරසරණය

සුමන හිත්මි, තකද්යාටටද්යාතවේ.   භද්යාවනද්යා ගුරවරයද්යා 
294.34435

සුත්මිතුර නග රක.   (තවතතසසිංහ, සබිලේ)
ළ 891.483

සුමුදු කුසුම.   (කරණද්යාතිලක, තජේ. එම. 
සසවරණමද්යාත්ලි) 891.48

සුමසිංගල හිත්මි, හිකකඩුතවේ ශ.   සනධිගනන්ථය
491.25

සුරතලේ සනද්යා සලද්යා.   (සුරවීර, ඒ. වී.) ළ 891.483

සුරනිමලතග් කතද්යාව.   (ඊරියගම, මද්යාතනලේ) 
891.483

සුරපුර අසබඩ.   (මුණසසිංහ, තරකෝහිත) 891.483

සුරවීර, අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි.   3 තශසණතයේ දරවන 
උතදසද්යා සමපද්යාදිත සසිංහල ගණතය පරිසරය 
ඇතුළු විෂයන තුතන වපැඩතපද්යාත 372

සුරවීර, අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි.   5 තශසණය ශිෂදතව 
ගුරවරයද්යා 372.19076

සුරවීර, ඒ. වී.  සද්යාහිතද කලද්යා ප්රදීපිකද්යා : විචද්යාර 
වචන තකකෝෂය 891.48

සුරවීර, ඒ. වී.   සුරතලේ සනද්යා සලද්යා ළ 891.483

සුරවීර, නයනද්යා.  පුවතපත සනනිතවේදනය 070.4

සුරවීර, නයනද්යා.   මද්යාධද ආචද්යාර ධරම, මහජන 
සමබනධතද්යා සහ ප්රචද්යාරණය 175

සුරවීර, නයනද්යා.   සනනිතවේදන පරතයේෂණ
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302.2072

සුරවීර, නයනද්යා.   සනනිතවේදන මූලධරම302.201

සුරවීර බණේඩද්යාර, එච. එම.   මහද්යායද්යාන බුදු දහම 
තකට්ටි හපැඳිනවීමක 294.392

සුරස කද්යාවද සසිංගහය.  (පහළවිතද්යාන, 
අමරතසසකර) 891.481

සුරද්යා තලකෝලයද්යාතග් විපරීත අපදද්යානය.   (ටුටූලද්යා, 
අතමකෝසස) 823

සුවච හිත්මි, ගමමපැදතදතගද්යාඩ.   තලකෝක විනද්යාශය 
තකතසස සදුතවේද? 001.9 

සුවතදන සත සපැනසුම : ශ චනද්රරතන 
මද්යානවසසිංහයනතග් නිරමද්යාණ පිළිබඳ නව 
කයවීමක.   (ජයතකද්යාඩි, දිල දයද්යාලකෂසම) 

089.9148

සුවඳරතන, සරිමලේ.   නූතන සසිංහල තබකෞදධ 
කතද්යා 294.337

සුවඳ විලවුන.   (සුසසකනන්ඩ්, පපැටරික) 833.914

සුවඳ හමන මලේ.   (ගමතග්, ලතද්යා)      ළ 891.483

සුවින, හපැන.   සුළඟෙ හද්යා වපැසසස 823.912

සුවිතශසෂී ගුරවරතයක වනන.   (කුමද්යාරසරි, 
රසිංජිත) 371.102

සුසසකනන්ඩ්, පපැටරික.   සුවඳ විලවුන 833.914

සුසනත, අජිත.   තුරත්ලියපත සතුවම කලද්යාව
743.934

 
සුසනත, තජේ. ල්පී. නිහද්යාලේ  (සමපද්යා.).  බලන්න  

නිරමල බුදු දහම

සුසලේවතපුර.   (ද සලේවද්යා, තක. එසස. ඩබ. තජේ.)
891.482

සුසුදු මද්යාවතත අබිරහස.   (බලයිටන, ඉනින්ඩ්) 823

සුහකෘලේතලේඛ : සසිංහල අනවද්යාදය සහ විවරණය.
නද්යාගද්යාරජුන 891.2

සුළඟෙ හද්යා වපැසසස.   සුවින, හපැන 823.912

සුළසිං ඇබිතතක.   (ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි)  
891.483

සුළසිං කුමද්යාරයද්යා සහ මත්ලිති.   (විකමතිලක, 
නිශද්යානත) ළ 891.483

සූත්ර පිටකතයන තහළිවන පුදගල සසිංවරධනය.
(ධමත්මික හිත්මි, ඇඹිත්ලිපිට්ටි තයේ) 294.3823 

සූදු තකළිනනිය.  (විකමතග්, ගුණරතන)   
891.483

සූරය මසිංගලදය 2012 394.2614

සූර සරදිතයලේ.   (විතජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය) 923.9

සූරියආරචචි, කරණද්යාදද්යාස.   මම තවම යත්මි 
891.483

සූරියආරචචි, කවිමලේ   (පරි.).   බලන්න  
තබරනසසටයින, සසටද්යාන

සූරියආරචචි, කවිමලේ   (පරි.).   බලන්න  තලඩ 
තග්න කඩතචකෝර

සූරියආරචචි, ජද්යානකී.   අකුර තකකෝචචිය 372.465

සූරියආරචචි, ජද්යානකී.   අද නම හරි නරක දවසක
ළ 891.483

සූරියආරචචි, ජද්යානකී.   අපපිචචද්යා  ළ 891.483

සූරියආරචචි, ජද්යානකී.   කද්යාතගද ඒ කට? 
ළ 891.483

සූරියආරචචි, ජද්යානකී.   ට්ටිකරි ගී 372.4 

සූරියආරචචි, ජද්යානකී.   පපැසසතුඩු යද්යානද්යාව
ළ 891.483

සූරියආරචචි, ජද්යානකී.   මටත ඉනනවද්යා නසිංගි 
බතබක ළ 891.481

සූරියආරචචි, ජද්යානකී.   මලේම ළ 891.483

සූරියආරචචි, ජද්යානකී.   තලද්යාකුවුණද්යාම මසිං 
ළ 891.483

සූරියආරචචි, ජද්යානකී.   වලද්යාකුතළන ඇවිත
ළ 891.483 

සූරියආරචචි, ජද්යානකී.   සටු කුමද්යාරතයකෝ තුනතදනද්යා
ළ 891.483

සූරියආරචචි, ජද්යානකී.   හීන තකකෝචචිය   
ළ 891.481

සූරියආරචචි, දීපද්යාලේ.   ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. 
ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක 294.382325
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සූරියපතපරම, හියුත්මි දිලේමද්යානි.   චමරිතග් 
මලේවතත ළ 891.483

සූරියබණේඩද්යාර, ගිමහද්යාන.   බිහිසුණු තමතහයුම
891.483

සූරියබණේඩද්යාර, ත්මිසසසක.   තදව කනනලවේ 
202.11

සූරියතහටට්ටි, දිසසනද්යා ල්පී.   සසිංසුන සඳ 891.483

සකෘතුසසිංහද්යාරම 891.21

තසනපති රද්යාජධද්යානිය.   (තතනවර, කවිසිංගද්යා) 
ළ 891.483

තසනරත, ප්රියසිංගනී.   අපූර යද්යාළුතවකෝ ළ 891.481

තසනසුර.   (අමරසසිංහ, තහසම ශ) 133.5

තසතනවිරතන, ඉඳුනිලේ.   සසෑගිරිමඬුලේතලේ 
බහිරවයද්යා 891.483

තසතනවිරතන, ඉනදික ඈපද්යා   (පරි.).   බලන්න  
විතදසස තයද්යාවුන කතද්යා

තසතනවිරතන, එච. ඒ.   දුකන උපන සතුට 
891.483

තසතනවිරතන, ජයතකද්යාඩි.   උරචකමද්යාලය
891.483

තසතනවිරතන, ජයතකද්යාඩි.   කරිතගදර 891.483

තසතනවිරතන, ඩයන.   පුසිංචි ඇනජතලකෝ
796.358

තසතනවිරතන, බණේඩද්යාර.   බිඟුරැවේ තසද්යායද්යා ගිය 
පියද්යාසර වරණ 782.42

තසතනවිරතන, රතනද්යා  (පරි.).   බලන්න  නද්යාරද 
හිත්මි

තසතනවිරතන, සරිලේ   (සසිංසස.).   බලන්න  
ශ ලසිංකද්යාතවේ කුල සසිංයුතිය : ආචද්යාරය 
ත්මිරනතඩකෝ ඔතබතසසකර අද්භිනනදන ශද්යාසසනය
සසිංගහය

තසතනවිරතන, සසිංහබද්යාහු   (අනවද්යා.).   බලන්න  
තචසර, ඉයුසසටසස

තසතනහසක අබිරහස.   (ගද්යාන්ඩ්නර, අරලේ 
සසටපැනත්ලි) 823

තසතනහසක උරමය.   (තබ්රද්යානතට, එමත්ලි) 823 

තසතනහතසස ගීතය.  (තපතරරද්යා පියතුමද්යා, 
තබනසරි) 782.294

තසතනහතසස නවද්යාතපැන.   (මලේලවආරචචි, 
එන්ඩ්වන්ඩ්) 891.483

තසතනහතසස හිත්මිකද්යාරී.   (දිවද්යාකරනි, චිත්රද්යා 
බපැනරජි) 813.54

තසතනතහ සුසුම සර.   (බද්යාලසූරිය, ප්රදීප කුමද්යාර)
891.483

තසබළියතග් දූත ගමන.   (මපැකීනද්යා, ත්ලිනන්ඩ්තසස)
813

තසයේයිද තෂසහස තකකෝයද්යා තසිංගලේ මවුලද්යානද්යා පදනම 
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තසයේයිද තෂසහස තකකෝයද්යා
තසිංගලේ මවුලද්යානද්යා පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

තසතරනඩිපිට්ටි ; අසිංක 01.   (වපැත්ලිකල, ඩ. එන. 
ඩ.) මහද්යා මද්යාගමපුර සපැලපැසසම  330.95493

තසලේකමලකර.  (අතබවිකම, රසිංජිත ඇලේ.)
730.95493

තසලේලතහසවද්යා, ආනනද   (පරි.).  බලන්න  
බතරකෝසස, එන්ඩ්ගද්යා  රයිසස

තසලේලතහසවද්යා, ආනනද   (පරි.).   බලන්න  
තෆකෝසයිත, තෆ්රෙන්ඩ්රික  

තසලේලද්යාවත්ලි රජමහ විහද්යාරතයේ ඓතිහද්යාසකතවය 
(සුමනතිසසස හිත්මි, ගින්ඩ්ඩව) 294.3435095493

තසතලසසතනකෝවද්යා, අයිරිනද්යා.   හද්යා පපැසිංචයි නරි 
හද්යාත්මියි 398.20947

තසවණපැත්ලි ඇද ගපැහපැන.   (ගුණතසසකර, සමන 
පුෂසපද්යා) 891.483

තසවලේ, ඇනද්යා.   බලපැක බියුට්ටි 823

තසසදර, නිමලේ.   ටයිටපැනික 910.452

තසසදර, නිමලේ.   විපලවකද්යාරී කලද්යාකරවද්යා සරි 
ගුනසසිංහ 891.48092

තසසදර, මහී.   උදද්යාවිය මවේබිමට වසනතය : 
ඉතිහද්යාසය හද්යා සද්යාර ධරම පිළිබඳ විචද්යාරක

954.9301

තසසනහ ශතකම 615.538
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තසසනද්යාධීර, එන. ටී. එසස. ඒ.  (පරි.).   බලන්න  
ඤද්යාණතපකෝණක හිත්මි

තසසනද්යාධීර, එසස.   (පරි.).   බලන්න   තහද්යාලේට, 
විකතටකෝරියද්යා

තසසනද්යාධීර, චරිත.  විකණීමට තිතබ 891.481

තසසනද්යාධීර, ලත්ලිතද්යා   (පරි.).   බලන්න   තහද්යාලේට, 
විකතටකෝරියද්යා

තසසනද්යාධීර, ලත්ලිතද්යා   (පරි).   බලන්න  තහද්යාලේට, 
විකතටකෝරියද්යා

තසසනද්යාධීර, සමපත ආනනද   (පරි.).   බලන්න  
සදද්යාචද්යාර පුෂසපය

තසසනද්යාධීර, සලේවි.   ඉතගනම කද්යාරයකෂමතද්යා 
වරධනය 370.15

තසසනද්යානද්යායක, එසස. ආර. සරි.   පට පිරවට 
891.483

තසසනද්යානද්යායක, තකද්යාලට.   නරියද්යා : නරි කතද්යා සහ 
නරි ගපැන කතද්යා 398.2

තසසනද්යානද්යායක, තකද්යාලට.   තබකෝපිට්ටි රජ තමතහස 
පබපැඳූ යතසකෝදරද්යාවත : ජනකවි සහ ජනශපැති 

398.2095493

තසසනද්යානද්යායක, තදවිනද   (පරි.).   බලන්න  
තටකෝලේකීන, තජේ. ආර. ආර. 

තසසනද්යානද්යායක, ධරමදද්යාස.   චමලේ රද්යාජපකෂ 
ප්රණද්යාම අද්භිනනදන...  324.2092

තසසනද්යානද්යායක, නිමලේ.   මද්යායද්යා රූ - 4 : තනත 
තනද්යාදුටු තලද්යාවක මද්යායද්යා මුද්රද්යාව 891.482

තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බී.   (පරි.).   බලන්න   
බතරකෝසස, එන්ඩ්ගද්යාර රයිසස 

තසසනද්යානද්යායක, මතහසනද්ර  (පරි.).   බලන්න  
තටකෝලේසසතටකෝයි, ත්ලිතයකෝ 

තසසනද්යානද්යායක, මසිංගල.   සඳ හද්යා සඳ කවි සනදු
891.481

තසසනද්යානද්යායක, විකම.   බුදු සමය තුළ තදව 
සසිංකලේපය හද්යා බුදු සරිතත විමරශනීය තපැන

294.34211

තසසනද්යානද්යායක, තසකෝමවීර.   සර දිවියට තබකෝසත 
මග 294.363

තසසනද්යාරතන, දුත්මිනද.    උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව 4
570.7

තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම.  තන්ඩ්වින්ඩ් කරණද්යාරතන 
චරිතද්යාපදද්යානය 920

තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම.   සපුගසසකනද පුරද්යාණ රද්යාජ 
මහද්යා විහද්යාර වසිංශය : ගතලේ පනසල

294.3435095493

තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම.   සර තජකෝන තකද්යාතලද්යාවල 
සහ අගමපැති තපද්යාරය 320.95493

තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම.   (සසිංසස.).   බලන්න  
රද්යාජකරණද්යා, ආනනද

තසසනද්යාරතන, මද්යාධවි   (පරි.).   බලන්න   භද්යාරත 
අමද්යාධද්යාරද්යා

තසසනද්යාරතන, තරද්යානලේන්ඩ් සුරනජිත.   සසිංඥද්යා 
තලකෝකතයන විහිතදන රහසස : විශසව චලන 
චක ශකතීන 113

තසසනද්යාසසිංහ, රනජන තදවත්මිතත  (අනවද්යා.).
බලන්න  උසතචද්යාෆස, ඒ. ඒ. 

තසසපද්යාත්ලිකද්යා.   (ගුනසසිංහ, සරි) 891.481

තසසයද්යා.   (ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.) 891.483

තසද්යාදුර දපැකම : සමමද්යා දිටට්ඨි සූත්රය සහ බද්යාල 
පණේඩිත සරිත.   (ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස)

294.34

තසද්යානික.   (තතනවර, කවිසිංගද්යා) ළ 891.483

තසද්යාඳුර නතවකෝදය.   (රතනද්යායක, තයකෞවන 
සමනද්ර) 891.483

තසද්යාඳුර නිවසකට වද්යාසසතු ශිලේපය.  
(තගද්යාඩකනදආරචචි, තජේ.) 133.5872

තසද්යාඳුර යුගදිවියකට.   (තපතරරද්යා, එලේ. වී. එච.) 
306.8

තසද්යාඳුර සරිලක චද්යාරිකද්යා සටහන.   (විජයවරධන,
කුසුමසරි) 915.493

තසද්යාඳුර සුයද්යාමය.   (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි) 891.483

තසද්යාඳුර සුයද්යාමය 2.  (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි)   
891.483

තසද්යාතපද්යාකත්ලිසස තග් ඇනට්ටිගනි සහ සසලද්යාතවද්යාමර 
තරද්යාතසක තග් තපද්යාත්ලිසය 882

තසද්යාබද්යා රහසස සමගින රූපලද්යාවනදය.   (තතනවර,
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කවිසිංගද්යා) 646.72

තසද්යායිසද්යා, ඊ. යුරද්යාජේ පදත්මින.   පද්යාර ඇලයි 
පරිසරයයි : පද්යාර ඇල දිතග් පරිසර 
චද්යාරිකද්යාවක 333.7

තසද්යායිසද්යා, ඊ. යුරද්යාජේ පදත්මින.   ශ ලසිංකද්යාතවේ සහ 
තලකෝකතයේ කඳු සහ ගසිංගද්යා 551.432

තසද්යායිසද්යා, තප්රේමරතන.   සසිංගීතය විදදද්යාවක ද?
780.721

තසද්යාරද්යාගත නිරවත.   (ඩුගද්යාරන්ඩ්, තජයිස)
364.154092

තසද්යාලේදර කසෑලේල.   (තපතරරද්යා, තමද්යාරීන) 741.5

තසකෝතද්යාපනන වීම : සසර දුතකන නිදහසස වන 
මද්යාවත.   (සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ) 294.34

තසකෝතද්යාපනන වීම 2 : සසර දුතකන නිදහසස 
වන මද්යාවත.   (සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ) 294.34

තසකෝතද්යාපනන වීම 3 : සතදවද්යාදී බව සසර දුක 
නිවද්යා දමයි.   (සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ) 294.34

තසකෝතද්යාපනන වීම 4 : සතදවද්යාදී බව නිවනට 
මද්යාවතයි.   (සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ) 294.34

තසකෝතද්යාපනනවීම – 6 : තහසතුඵල ධරම 
ගතවේෂණය.   (සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ)

294.34

තසකෝතද්යාපනනවීම – 7 : සත තදස ගපැඹුරට බපැලම. 
(සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ) 294.34

තසකෝතද්යාපනනවීම – 8 : මනසන සද්යාමප්රදද්යායක රද්යාමු
බපැහපැර කරීම.   (සරිධමම හිත්මි, පිට්ටිදූතවේ)

294.34

තසකෝදමු සත.   (මරිගම, බී. තහසරත) 294.34
තසකෝද්භිත හිත්මි, මද්යාඳුළුවද්යාතවේ.   මද්යාදුළුවද්යාතවේ තසකෝද්භිත

හිත්මියනතග් ධරම තදශනද්යා : පළමු තවළුම
294.34

තසකෝමකද්යානදනතග්, පදමද්යා.   තදවියනතග් මලේ 
894.8113

තසකෝමරතන, එම. එසස. නිසසිංසලද්යා.   ජද්යාතක කන්ථද්යා 
ආශතයන නිරමද්යාණේ  ය වූ තවේදිකද්යා නද්යාටද : 
මහද්යාචද්යාරය සරචචනද්රතග් නද්යාටද ඇසුතරනි

891.48238294382325

තසකෝමරතන, ජද්යානක.   ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාන ගතවේෂණ
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තසකෝමරතන, මුදත්ලිනද්යායක.   පිටරට නපැති සපැප
891.483

තසකෝමවීර, රතනද්යායක.   3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා 
අද්භිතයකෝග තරණය : 1 ප්රශසන පත්රයට අදද්යාළව 
ප්රශසන 1000 ක : පිළිතුර සහිතයි 372.19076

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ.  අනතතතරකෝ 
පුරිසධමමසද්යාරස්ථී ගුණය උතතරීතර වූ 
බුදුරජද්යාණන වහනතසස 294.34

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ.   නව අරහද්යාදී 
බුදුගුණ භද්යාවනද්යාව 294.34435

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ.   බුදධද්යානසසසති 
ධර්ම තදශනය අරහසිං ගුණය 294.34

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ.   බුදතධකෝ 
ගුණය : බුදුගුණ භද්යාවනද්යා ධරම තදශනය  

294.34 

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ.   බුදුගුණ ධර්ම 
තදශනය විජේජද්යාචරණ සමපනන ගුණය  

294.34

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ.   බුදුගුණ ධරම 
තදශනය සුගතතකෝ ගුණය 294.34

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ.   බුදුගුණ භද්යාවනද්යා
ධර්ම තදශනය සතන්ථද්යා තදව මනසසසද්යානසිං 
බුදුගුණය 294.34

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ.   බුදුගුණ භද්යාවනද්යා
ධර්ම තදශනය සමමද්යා සමබුදධ ගුණය 294.34

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ.   තලකෝකවිදු 
බුදුගුණ තදශනය 294.34

තසකෝමවසිංශ හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ  (සමපද්යා.).   
බලන්න  සතර බ්රහසම විහරණ භද්යාවනද්යාව

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ   (සසිංසස.).   
බලන්න  අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන  

තසකෝමසරි හිත්මි, තලසිංගලේතලේ   (පරි.).   බලන්න   
මතසුබයිෂි, තජකෝතයකෝ

තසකෝමසුනදර, දයද්යානනද.   ආරර්ථික හද්යා සමද්යාජ 
විවරණය 080

තසකෝමසුනදර, දයද්යානනද  (සසිංසස.).  බලන්න  
සබරගමු උරමයන

තසකෝරත හිත්මි, වපැත්ලිවිට්ටිතයේ ශ.   සද්යාහිතදතසවනය
891.48
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තසකෝලද්යා, එත්මිලේ.   ආදර කතද්යා තුනක 843

තසකෝලසිංගආරචචි, රසකද්යා.   ඉනද්රචද්යාපද්යා 891.483

තසකෝලසිංග ආරචචි, රසකද්යා.   තතද්යාටුපළ හපැරදද්යා 
891.483

තසකෝවියට රසයන තකට්ටිකතද්යා කලඹ 1 891.73

තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය ආදරශ ප්රශසන 
හද්යා පිළිතුර : 6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල.  
(යද්යාපද්යා, වයි. එම. තනලේස) 613.076 

තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය ඇගයීම 
හුරව : 7 තශසණය.   (යද්යාපද්යා, වයි. එම. 
තනලේස) 613.076

තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය : 6 තශසණය
නව විෂය නිරතදශය.   (ත්ලියනතග්, අනර)

613.07

තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය 7 තශසණය.
(ත්ලියනතග්, අනර) 613.07

තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය : 10 තශසණය.
(ත්ලියනතග්, අනර) 613.07 

තසකෞනදරය සසිංවද්යාද 1 : කලද්යාව පිළිබඳ යතිවර 
විචද්යාරය.   (ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම) 

070.4497

තසකෞනදරය සසිංවද්යාද 2 : කලද්යාව පිළිබඳ යතිවර 
විචද්යාරය.   (ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම)

070.4497

තසකෞභද්යාගදතයේ රහස ගපැනීම තනද්යාව දීමයි.   
(ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ) 158.1

තසකෞමද රද්යාත්රිය.   (වනිගසූරිය, උපද්යාත්ලි) 891.483

තසකෞමද වද්යාරතද්යාවක.   (වීරසූරිය, ගුණසරි බණේඩද්යා)
891.483

සසිංකෂිපත ශ ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය (සසිංහල සමය) :
ස්ක්රි. පූ. 543-ස්ක්රි. ව. 1815.   (සුමනතජකෝති හිත්මි, 
පලේලතතර) 954.9301

සසිංකෂිපත සනමද්යා විශසවතකකෝෂය හද්යා ඉසිංග්රීස- 
සසිංහල සනමද්යා ශබදතකකෝෂය.  (තබලගමතග්, 
ජසසට්ටින) 791.43703

සසිංකෂිපත  සසිංහල නවකතද්යා ඉතිහද්යාසය හද්යා මළගිය
ඇතතතකෝ විචද්යාරය.   (නනදසද්යාර හිත්මි, 
ත්මිනවන ගපැතට) 891.483

සසිංකෂිපත  සසිංහල වදද්යාකරණ අධදයනය.  
(ජයතිලක, අභයවිකම) 491.485

සසිංකද්යාරය කළමනද්යාකරණය.   (අමරතසසන, සුදත 
මසිංජුල) 658

සසිංකද්යානති.   (පිනනතගද්යාඩ, දිලසිංක ස.) 891.483

සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත 2011.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන 
තදපද්යාරතතමනතුව) 315.493

සසිංඛදද්යාන අනත්මිතිය : නදද්යාය සහ භද්යාවිතය.  
(සලේවද්යා, සසටපැනත්ලි) 519.5

සසිංඛදද්යාන නිබනධන – 2010.   (ශ ලසිංකද්යාව. 
ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන 
තදපද්යාරතතමනතුව) 315.493

සසිංගීතය : 9 තශසණය.  (ජයලත, ජද්යානක 
බණේඩද්යාර) 780.7

සසිංගීතය විදදද්යාවක ද?.   (තසද්යායිසද්යා, තප්රේමරතන)
780.721

සසිංජීව, ඕ. ඩබත්ලිවේ. ප්රසනන   (සසිංසස.).   බලන්න  
නිරමද්යාණද්යාතමක දරවද්යා දපැයක බිහිකරයි

සසිංඥද්යා තලකෝකතයන විහිතදන රහසස : විශසව චලන 
චක ශකතීන.   (තසසනද්යාරතන, තරද්යානලේන්ඩ් 
සුරනජිත) 113

සසිංයුකත ගණතය I හද්යා II : ප්රශසන පත්රය හද්යා 
පිළිතුර පත්රය.   (බණේඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා)

511.6076

සසිංයුකත නිකද්යාය iv : සළද්යායතන වරගය
294.3823

සසිංවරධනය සහ සනනි තවේදන සමකෂණ.   
(සමරසසිංහ, විතවේකද්යා) 302.2

සසිංවරධනතයහිලද්යා තගකෝලය සහතයකෝගීතද්යාවය.   
(ශ ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා කමසමපද්යාදන 
අමද්යාතදද්යාසිංශය) 338.95493 

සසිංසසකකෘත බද්යාලද්යාදරශ වදද්යාඛදද්යාව ශද්යාසසන, තක. එලේ. 
වී. 491.28

සසිංසසකකෘතික සසිංවරධනය සඳහද්යා නිරමද්යාණද්යාතමක 
සනනිතවේදනය.   (කුලරතන, සද්යාත්ලිය) 302.2

සසිංසසකකෘතනද්යාමද්යාඛදද්යාතපදමද්යාත්ලිකද්යා 491.2

සසිංසද්යාර වනදනද්යා : කද්යාවද ගීත සසිංගහය.   
(අලගලේල, ඒ. ජී. ස.) 782.25
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සසිංසුන සඳ.   (සූරියතහටට්ටි, දිසසනද්යා ල්පී.) 891.483

හතතක, මහිනද   (අනවද්යා.).   බලන්න  
අයිසපැකසන, තවද්යාලේටර

හතතතද්යාටුතවේගම සමග වීදි බපැසම 792.022

හත පණ.   (මුනිදද්යාස, කුමද්යාරතුසිංග) ළ 891.483

4/5 තශසණය දරවනට විශිෂසට ප්රතිඵල සඳහද්යා 
විභද්යාග අතවපැල : ගණතය, සසිංහල, පරිසරය, 
තදමළ.   (රද්යාජපකෂ, හිමද්යාත්ලි) 372 

4-5 තශසණවල දරවන උතදසද්යා ශිෂදතව 
විභද්යාගයට ඉසිංග්රීස : අභදද්යාස සහ පිළිතුර.   
(ධරමරතන, තසසනද්යානී) 372.6521

4, 5 තශසණ ශිෂදතව විභද්යාගය සඳහද්යා සසිංහල 
වදද්යාකරණ.   (සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා) 372.61

හතර වන තශසණය වපැඩ තපද්යාත : සසිංහල, ගණතය,
පරිසරය ආශ්රිත ස්ක්රියද්යාකද්යාරකම.   (පපැලේතපද්යාළ, 
මතහසෂද්යා සුභද්යාෂිණී) 372

4 තශසණය රචනද්යා හුරව තදවපැනි බස.   (ල්පීරිසස, 
තක. එන. ඩ.) 372.623

7 තශසණය ගණතය ප්රශසන හුරව 510.76

හද තුට්ටින යන මපැතන.   (අධිකද්යාරි, ඒ. එම. සුරසිංග 
ප්රදීප) 891.483

හද බපැඳි සසමද්යාරක : තශකෝක ප්රකද්යාශ එකතුවක.   
(අජිත, ජී. ඇම.) 891.481

හදවත තරකෝග පිළිබඳව දපැනවත වනන.   
(අතුතකකෝරල, ඩ. ල්පී.) 616.1205

හදවතක නපැති අයිඩිනට්ටිය.   (ත්ලියනතග්, දිත්ලිප 
කුමද්යාර) 891.483

හදවතක නිරවත.  (ආරියවසිංස, සද්යානත) 891.481

හදවත රතතරන : අමරනීය තජකෝති 2.   (වඩුතග්, 
අරනසසට) 782.0092

හදවිලට සඳවතුර .   (සරිරසිංග, අතසසල) 782.42 

හනදි තවද තපද්යාත 615.538

හඳගම, අනර බසිංඩද්යාර.   1978 ආණේඩුකම 
වදවසසන්ථද්යාව පිළිබඳ විමරශනය 321.0095493

හඳුනකනද, ඩ. මලේත්ලිකද්යා.   මවේබස වපැඩ හුරව : 
3 තශසණය 372.6

හඳුනපතිරණ, කරණද්යාතිලක   (අනවද්යා.).  
බලන්න  සතවේද්රද්යා, ත්මිතගලේ ද සරවනතටසස 

හඳුනපතිරණ, සරිපද්යාල.   අපහරණය සහ තවනත
කතද්යා 891.483

හපනද්යා : තපර පද්යාසලේ වපැඩ තපද්යාත.   (තපතරරද්යා, 
ලසිංකද්යා) 372.21 

හපුආරචචි, නිලනති.   මවේබස හුරව : 4 තශසණය
372.6

හපුආරචචි, සරිතසසන.   තීරකකරණය : 
සමූපකද්යාර නීතිය ආශතයන 346.0668

6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල ඉතිහද්යාසය : 
ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර.   (පතිරණ, සමන 
සසිංජීව) 954.93076 

6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල ගණතය : ආදරශ 
ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර.    (රතනද්යායක, 
ඩබත්ලිවේ.) 510.76

6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල විදදද්යාව : ආදරශ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර.    (ආරියසසිංහ, තක.)  

507.6

6 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා 
සද්යාහිතදය : ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර.   
(නද්යාලක හිත්මි, තපද්යාරවගම) 491.48076

හයිරසිංකද්යාර ආචචි.   (වපැත්ලියමසස, තන්ඩ්වින්ඩ්) 823

හරතනකර, මද්යාරතද්යා.  තතරම ගනිමු - වපැනිසයුලද්යා
විපලවය 987.0642092

හරසසගම, තසකෝමරතන.   අමරතග් කතද්යාව : 
තයද්යාවුන නවකතද්යාව 891.483

හරිත තත උයන මපැද.   (සසපවරසස, තරකෝරි) 
631.584092

හරිතද්යාගද්යාර තසද්යාරකම.   (බලයිටන, ඉනින්ඩ්) 823

හරි ලසසසන ගිරද්යා පපැසිංචද්යා.   (මුණසසිංහ, රතනසරි)
891.483

හරිශසචනද්ර, ඩ. වී. තජේ.   ජද්යාතක ගීත සසිංගහය : 
පළමු වීසතිය 782.25

හරිශසචනද්ර නද්යාටකය.   (තපතරරද්යා, ආර. තජකෝන)
891.482

හරිශසචනද්ර, බනධුල   (චිත්ර).   බලන්න   
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තපතරරද්යා, තමද්යාරීන

හරිසසචනද්ර, බනධුල.   තදවසසත්මිතද්යා 741.5

හරිසසචනද්ර, රවන.   ඔබ අතපයි ශ ලසිංකද්යා : 
ශ ලසිංකද්යාව පිළිබඳ වපැදගත තතද්යාරතුර 954.93

හරිසසචනද්ර, රවන   (පරි.).   බලන්න  එයිඩිසන, 
තතකෝමසස 

හරිසසචනද්ර, රවන.    සුනද්යාත්මි තහවත මුහුද තගද්යාඩ 
ගපැලම 363.349

හලේතප, පියතිලක.   කබලසෑ පටුන 133.443 

හවුලේ වදද්යාපද්යාර ගිණුමකරණය.   (ඉතලේතපරම, 
ඩ. එච.) 657.92

හසසතිරද්යාජ  අඩවිය.   (ඩයසස, සන්ඩ්නි මද්යාකසස)
ළ 891.483

හද්යාඩි දරතවකෝ පළමු විකමය කුළුතණහි නිධද්යානය.
(ඩිකසන, ෆසෑනකත්ලින ඩබත්ලිවේ.) 823

හද්යා පපැසිංචයි නරි හද්යාත්මියි.  (තසතලසසතනකෝවද්යා, 
අයිරිනද්යා) 398.20947

හද්යා පපැසිංචයි මුව පපැසිංචයි.   (රසිංගනී, ඩබත්ලිවේ. බී. 
එසස.) ළ 891.483

හද්යා පපැසිංචද්යා.   (ධරමකීරති, රනජිත) ළ 891.483

හද්යාරට, තරවන  (සසිංසස.).  බලන්න  පයිබසස, 
තජකෝන

හද්යාරඩි, තතකෝමසස.   තතතරසද්යා 823

හද්යා හද්යා හරි හද්යාවද්යා.   (මපැදවතත, ජයලතද්යා) 
ළ 891.483

හපැකතලන ත්මිනිසද්යාතග් අද්භිරහස. (සසටයින, ආර. 
එලේ.)                                               823

හපැගලර, ඉනජේ.   රමණීය රහසස 306.77

හපැගලර, සසතටන   (සම කරතකෘ).   බලන්න  
හපැගලර, ඉනජේ 

හපැගද්යාරන්ඩ්, තහනරි රයිඩර.   අසක තගකෝත්රිකයන 
තග්  රන පිළිමය 823 

හපැගද්යාරන්ඩ්, තහනරි රයිඩර.   ඇලන සහ අයිසස 
තදවිවර 823

හපැගද්යාරන්ඩ්, තහනරි රයිඩර.   නද්යාදද්යා 823

හපැතතසෑ එතකන අසූනවයට.   (බණේඩද්යාර, තක. 
එම. චද්යාත්මිනද) 320.95493

71' අතප්රේලේ නපැගිටීතම 41 තවනි සමහද්යාර
320.95493

හපැරී තපද්යාටර සහ තඩතත්ලි හපැතලකෝසස.    (තරකෝත්ලින, 
තජේ. තක.) 823

හසෑතගද්යාඩ, අනර.   ලනඩන හසෑතගද්යාඩයද්යාතග් 
තකද්යාලම 070.44

හසෑතගද්යාඩ, ලද්යාලේ.   ඩිජිටලේ තෆකෝතටකෝගපැෆි 775

හසෑතගද්යාඩ, ලද්යාලේ.   සුපසන ජපන දිවි ගමන 915.2

හිකකඩුතවේ ශ සුමසිංගල හිත්මි.   (මහිනද හිත්මි, 
උණුවතුරබුබුතලේ) 920

හිඟෙන කුමද්යාරයද්යා.   (ටතවේන, මද්යාරක) 813

හිතුවකකද්යාරයි ඔතබ ආදතර.   (තවලේලද්යාලතග්, 
විමන චතුරසිංග) 891.483 

හිනන්ඩ්ත්ලි, ට්ටිම.  සද්යාරන්ථක තදශකයකු වනන  
658.452

හිනදී වදද්යාකරණ.  (නිශසශසිංක, සසිංජය රසිංගලද්යාලේ) 
491.435

හිනද්යා තවත හිනද්යා.   (දිසද්යානද්යායක, නිමලේ) 
891.487

හිනද්යාතවනන කයවනන ;  අසිංක 02.   
(දිසද්යානද්යායක, නිමලේ)   හිනද්යා තවත හිනද්යා 

891.487

හිමයද්යායක මලේ පිපිලද්යා.   (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි)
891.483

හිම වලහද්යා සහ හිවලද්යා ළ 823

හිම වියමන.   (තකද්යාළඹතග්, ඉනද්රද්යා දයද්යාමනී) 
891.483

හියුතගකෝ, විකටර.   ආදර එසසතමරද්යාලේඩද්යා

හියුතගකෝ, විකටර.   මනතද්යාපය 843

හිර කුමරට උතතරයක.   (ද සලේවද්යා, ඒ. බී. එලේ.
සුධරමද්යා) ළ 891.483

හිර නපැති දවසක.   (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)
891.483
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හිර පද්යායන තුර.   (නනද තිසසස, මද්යාතබද්යාදතලේ)
891.483

හිතසස පිපුණු මල .  (තකද්යාඩිසසිංහ, අහිසිංසද්යා නිශද්යාමල 
දිලේරකෂි) ළ 891.483

හිසිංචියි පිසිංචියි අපූර යද්යාළුවයි.   (චනද්රසසිංහ, 
තහසෂණී)   ළ 891.483

හීන සපැරය.   (මුනිදද්යාස, කුමද්යාරතුසිංග) ළ 891.483

හීන තකකෝචචිය.  (සූරියආරචචි, ජද්යානකී) 
ළ 891.481

හීනයක වතග්. (නද්යානද්යායකකද්යාර, බියසිංකද්යා)  
891.483

හුනනසසගිරි කඳු පද්යාමුල.  (මපැදතගදර, සූරිය) 
891.481

හුන කූතරන පද්යාට කරමු : තපර පද්යාසලේ දරවන 
සඳහද්යා.   (දිගනතවල, තිලකරතන) 372.52

හුරලුවපැව, ජයතසනවි.   විදදද්යාතමක තහසතු 
විවරණය 507

හුරලුවපැව, ජයතසනවි.   විදදද්යාව : 8 තශසණය 
පුනරීකෂණ දපැනම සහ ඇගයීම අභදද්යාස 507

හුරලුවපැව, ජයතසනවි.   විදදද්යාව පුනරීකෂණ 
දපැනම සහ ඇගයීම අභදද්යාස : 9 තශසණය 
විදදද්යාව 507

හකෘද සද්යාකෂියක අ තදකෝනද්යාව.   (තකද්යානරන්ඩ්, 
තජකෝසප) 823.912

තහටට්ටිආරචචි, අරවිනද.   තිළිණයක අරමය : 
ඉසිංග්රීස රචනද්යා සසිංහතලන 824

තහටට්ටිආරචචි, කුමද්යාර.   සයසිංජද්යාත සසිංජද්යානන 
891.481

තහටට්ටිආරචචි, කුමද්යාර.   සද්යාසිංදකෘෂසට්ටික රීරි මද්යාසිංස 
891.483

තහටට්ටිආරචචි, ඩ. ල්පී.    උසසස තපළ තබකෞදධ 
ශිෂසටද්යාචද්යාරය : සසිංක්ෂිපත සටහන හද්යා 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංගහය 294.309076

තහටට්ටිආරචචි, ධරමතසසන.   ගිහි දිවිතයේ දහම මග
294.34

තහටට්ටිආරචචි, නිමලේ.    ශ ලසිංකද්යාව සද්යාමද්යානද 
දපැනීම තතද්යාරතුර අතතපද්යාත 001

තහටට්ටිආරචචි, නිශද්යානත.   ඉනදියද්යාතවේ 
ආණේඩුකමය සහ තදශපද්යාලනය 321.00954

තහටට්ටිආරචචි, නිශද්යානත.   කළුවර සහිනය
891.483

තහටට්ටිආරචචි, නිශද්යානත.   රසද්යායන විදදද්යාව : 
තතවන ඒකකය රසද්යායනික ගණනය 540.7

තහටට්ටිආරචචි, සමරවීර.   පුසිංචි හිතක අසරිය 
ළ 891.483

තහටට්ටිතග්, අනරසරි.   තර දූවිත්ලි 891.483

තහටට්ටිතග්, අනරසරි.   ත්මියනමද්යාරතයේ ජනකන්ථද්යා
398.209591

තහටට්ටිතග්, අනරසරි.   සසිංහබද්යාහු එනකසිං 891.483

තහටට්ටිතග්, උදද්යා  (සසිංසස.).   බලන්න   සමද්යාජීය 
විදදද්යා සහ මද්යානව ශද්යාසසත්ර ත්ලිපි : මහද්යාචද්යාරය 
චනද්රද්යා විකමගමතග් උපහද්යාර ගනන්ථය

තහටට්ටිතග්, නිලනත.   අනතරද්යාභවය සහ 
මළවුනතග් තලකෝකය 133.90135

තහටට්ටිතග්, නිලනත.   අපරද්යාධ නඩු විධද්යාන නීතිය
345.050264

තහටට්ටිතග්, නිලනත.   අපරද්යාධ නීතිතයේ 
මූලධරම : අපරද්යාධ සහ දඬුවම, සයළු නව 
සසිංතශකෝධන සහිතයි 345.001

තහටට්ටිතග්, නිලනත.   එදිතනදද්යා ජීවිතතයේ නීති 
ගපැටළු : සමද්යාජීය ජීවිතය තුළ නිතර හමුවන 
නීති ගපැටළුවලට පිළියම තසද්යායන අනදම 
සරලව විසසතර කරතදන අතතපද්යාත 340

තහටට්ටිතග්, නිලනත.   ඉඩම නීතිතයේ සසිංකලේප 
සහ භද්යාවිතය : ඉඩකඩම සමබනධව නිතර 
මතුවන ප්රශසන රැසක විසඳන තපද්යාදු 
ජනතද්යාවතග් ඉඩම නීති අතතපද්යාත.   346.043

තහටට්ටිතග්, නිලනත.   ජීවිතය සහ නීතිය : 
එදිතනදද්යා ජීවිතයට අවශද නීති දපැනම 
ඇතුළත අසිංග සමපූරණ උපතදශ ගනන්ථය 340

තහටට්ටිතග්, නිලනත.   ප්රද්යාතයකෝගික ඉඩම නීතිය
346.043

තහටට්ටිතග්, මලේත්ලිකද්යා.   සරසිංගලය 891.483

තහට අලුත දවසක.   (අතුතකකෝරළ, ලයනලේ)
891.483

තහට සු පිතපන තයද්යාවුන කපැකුළ : තයද්යාවුන විතයේ 
පසු වන පද්යාසලේ දරවන තග් ප්රජනක තසකෞඛද 
ප්රවරධනය 613.9071
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තහනනද්යායක, උතබතසසකර.    නවකතද්යා ත්ලියන 
හපැට්ටි : ජගත තලේඛක තලේක්ඛිකද්යාවනතග් 
අතදපැකීම 808.3

තහනරි, ඕ.   තතද්යාට්ටිලේල පදවන අත 823

තහනරි ඕලේකටතුමද්යා.   (වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය) 
303.484092

තහනරි සසටීලේ ඕලේ කට තුමද්යා.   (තප රමද්යාදුර, ලලද්යා)
920

තහත්මිසිංතවේ, අරනසසට.  ඝණේෂ්ඨද්යා නද්යා තද කද්යා 
තවනතවන තදකෝ 813

තහත්මිසිංතවේ, අරනසසට.   මහලේලද්යා සහ මුහුද 813

තහයියනතුඩුව, පියතසසන.   කවි දපැහපැන 891.481

තහලේල පුහුණුව.  (ගුණවරධන, ලත්ලිත) 796.435

තහලදිව මහද්යා ගතකතුවර මද්යාරට්ටින විකමසසිංහ 
මහතද්යා.   (ද සලේවද්යා, බරට්ටි) 920

තහළ කලද්යා වත.   (තප්රේමද්යානනද, තසද්යාලමන)
730.95493

තහළ කතුන වපැලපුම ගීත සද්යාහිතදය .   
(දසනද්යායක, අතසසල) 782.292

තහළ ජන ගී.    (ල්පීරිසස, ශද්යානත) 398.2

තහළ බසන නපැණ තලද්යාවට 372.6

තහළ බිම තහළි කළ ත්මිණ පහන ; 
අසිංක 03.   (කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන)   
කද්යාවනතිසසස මහරජතුමද්යා 923.1

අසිංක 07. (කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන)   
සදධද්යාතිසසස මහ රජතුමද්යා 923.1

අසිංක 09. (කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන)   වසභ මහ
රජතුමද්යා 923.1

අසිංක 10. (කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන)   ගජබද්යා 
මහ රජතුමද්යා 923.1

අසිංක 12. (කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන)   
තගකෝෂ්ඨද්යාභය මහ රජතුමද්යා 923.1

අසිංක 13.   (කහටපිට්ටිය, ලකෂසමන)   
මහතසන මහරජතුමද්යා. 923.1

තහළය ජලය තමනි - 1 : මුසු තහළ තහකෝඩියට 
අලුත ගතකුරකසහ අන අකුරක.   (වපැත්ලිකල,
ඩ. එන. ඩ.) 491.4809

තහළතයේ අප්රකට වීරතයකෝ.   (තහසරත, විරසිංජනද්යා) 
923.9

තහසමපද්යාල, නීරසිංගද්යා නදීශද්යානි.   සසර 294.34

තහසමපද්යාල, නවරඑළිතයේ.   අසරිමත ජීවිත 923.9

තහසමද්යාරද්යාම හිත්මි, ඌරපපැලපැවේතවේ.   ද්භිකක්ෂු 
ප්රද්යාතිතමකෝකෂය : තපද්යාතහද්යාය තගයි අතතපද්යාත

294.384

තහසරත, ආනනද   (පරි.).   බලන්න  කුරපපු, 
රසලේ

තහසරත, ආනනද  (පරි.).  බලන්න  මපැතිවේ 
රිකද්යාරන්ඩ් ද්භිකක්ෂු 

තහසරත, උපද්යාත්ලි.   සමූපකද්යාර අනනදතද්යාව හද්යා 
තවත ත්ලිපි 334

තහසරත, එච. එම. ටී. ඩ.   සසිංහල සරල වදද්යාකරණ
සසිංගහය 491.485

තහසරත, එච. එම. ටී. බී.   ශ ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ 
තදශීය අධදද්යාපනතයේ විෂයමද්යාලද්යාව 375.95493

තහසරත, එලේ. බී.   (පරි.).   බලන්න  බුදු බව 
ලපැබීම

තහසරත, එලේ. බී.   (පරි.).  බලන්න  විකමසසිංහ, 
ත්මිතනක ල්පී.

තහසරත, එලේ. බී.   (පරි.).   බලන්න  විතජේසසිංහ, 
මනකද්යා

තහසරත, කද්යාසිංචනද්යා.   වසනතය නිමද්යාවිය 891.483

තහසරත, ගද්යායත්රි මතනකෝහද්යාරී    (පරි.).   බලන්න  
ඔසසට්ටින, තජේන 

තහසරත, තිලසිංගණී.   2012 වසර ජය ගපැනීමට 
තෆසිං ක්ෂුයි 133.3337

තහසරත, මපැණතක.   සහිලේ පපැන හල : මතග් 
ප්රන්ථම කවි ගී සමුචඡය 891.481

තහසරත, මුදිතද්යා    (පරි.).   බලන්න   තවදල, ල 

තහසරත, යමුනද්යා වසනතද්යා කුමද්යාරිහද්යාත්මි.   කසෑගලු 
විහද්යාර විතති : තතකෝරද්යාගත ඓතිහද්යාසක 
විහද්යාරසසන්ථද්යාන කහිපයක පිළිබඳ සදුතකතරන 
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පුරද්යාවිදදද්යාතමක හද්යා වද්යාසසතුවිදදද්යාතමක 
විමරශනයක 294.3435095493

තහසරත, විරසිංජනද්යා.   තහළතයේ අප්රකට වීරතයකෝ
923.9

තහසරත, සමනත  (සසිංසස.).   බලන්න  බුදු සමය 
හද්යා කලද්යා නිරමද්යාණ : ශද්යාසසනය සසිංගහය

තහසරත, සමනත  (සසිංසස.).  බලන්න  සයිමන 
නවගතතතගම සසිංකන්ථන සසිංහිතද්යා

තහසරත, සමනත  (සසිංසස.).   බලන්න  සද්යාහිතදය :
2011 සද්යාහිතද දින විතශසෂ කලද්යාපය

තහසවතග්, ධමත්මික.   නිලේවලද්යා ගඟෙ ආශ්රිත 
ජනශපැති 398.2095493

තහසවතග්, ධමත්මික  (සසිංසස.).   බලන්න  
සමභද්යාවනද්යා : ශද්යාසසනය ත්ලිපි සසිංගහය

තහසවතග්, පපැතුම ඩ.   (සසිංසස.).   බලන්න   
අධදද්යාපන ප්රතිභද්යා 05

තහසවතග්, රසිංජිත.   විසසත්මිත අතීත උරමයන 
730.95493

තහසවතග්, සුජිත නිශද්යානත.   සපැබසෑව හද්යා මද්යායද්යාව : 
සමද්යාජ විමරශන හද්යා ශද්යාසසනය පරතයේෂණ 
පුවතපත ත්ලිපි එකතුව 089.9148 

තහසවද්යාකළුතතද්යාට, ආරියරතන   (පරි.).  බලන්න  
අජද්යාන ටද්යාතට හිත්මි

තහසවද්යාපතිරණ, ආරියරතන.  ගමන නිමවිය 294.3

තහසවද්යාවසම, අභය   (පරි.).   බලන්න  
ලුතඩද්යාවයික, ඊ. එෆස. ස. 

තහසවද්යාවසම, ල්පීටර.   මසිං ආදතරයි 891.483

තහසවද්යාවද්යාසම, ලකමද්යාත්ලි  (අනවද්යා.).  බලන්න  
තබලද්යාතයවේ, ඇතලකසපැනඩර

තහසවද්යාවිතද්යානගමතග්, උපුලේ රසිංජිත  (පරි.).  
බලන්න  කමතලේශසවර

තහසවද්යාවිසසස, තිසසස.   තදසස විතදසස කද්යාටුන විතති
741.5

තහසවද්යාවිසසස, තිසසස.   ත්මිතගටටුවතතත ගුණද්යානනද
හිත්මිතයකෝ 294.3657

තහසවද්යාවිසසස, තිසසස.   තලද්යාව සුපතල සතතර 
700.92

තහසවද්යාවිසසස, තිසසස.   රද්යාසසිං තදවිතයකෝ : 1 වපැනි 
රද්යාජසසිංහ රජතුමද්යා 923

තහද්යාඳ ගුරවරයකු වීමට නම.    (ප්රනද්යානදු, 
මයිකලේ ආනජතලකෝ) 371.102

තහද්යාඳ පුරදු 170

තහද්යාඳ ම තහද්යාඳ බලූ.   (ල්පීරිසස, නිතරකෝෂනී)
ළ 891.483

තහද්යාඳ යද්යාළුතවකෝ.   (ලසනතද්යා, චනස) ළ 891.483

තහද්යාරතගද්යාඩ, දීපති  (පරි.).   බලන්න  
පිළිමතලවේතවේ, ආනනද එසස. 

තහද්යාරණතග්, දයද්යා.   ආතය වතරන යද්යාළුතවේ
ළ 891.481

තහද්යාලේට, විකතටකෝරියද්යා.   රජ බිසවකතග් 
පද්යාතපද්යාචචද්යාරණය 823.912

තහද්යාලේමන මනදිරතයේ අවතද්යාරය 813

තහද්යාලේමන වද්යාසනද්යාව.   (ගද්යාන්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි)
813.52

තහද්යාත්ලිවුන්ඩ්පුරතයේ අබිරහස 813
තහද්යාවද්යාන්ඩ්, තරද්යාබට ඊ.   ඇකවිතලකෝනියද්යාතවේ 

තකද්යානද්යාන 813

තහකෝඩි තපද්යාතත මනමද්යාත්ලි.   (තතනවර, අත්මිල) 
891.481

තහකෝප, තලකෝරද්යා ල.   බනී බ්රවුන සහ අඟෙර දඟෙර 
වඳුරද්යා 813 

තහකෝප, තලකෝරද්යා ල.   බනී බ්රවුන සහ තතද්යාපපි 
කළුකුමද්යා 813

තහකෝප, තලකෝරද්යා ල.   බනී බ්රවුන සහ නිලේ ඉරි 
තකද්යාට්ටියද්යා 813

තහකෝමර.   තදවශද්යාපය 883

තහකෝරටන තපැනන ජද්යාතික උදදද්යානය : පද්යාරිසරික 
පුරද්යාවිදදද්යාව ප්රද්යාග් ඓතිහද්යාසක 
ජනද්යාවද්යාසකරණය හද්යා වජව විවිධතවය.  
(ගමතග්, ජීවන සුරසිංග) 577

තහකෝලේට, විකතටකෝරියද්යා.    රජ බිසවකතග් 
පද්යාතපද්යාචචද්යාරණය – ii තකද්යාටස 823.912

තහකෝලේට, විකතටකෝරියද්යා.   ලනතසෑරම දහතසස 
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නිවහන 823.912

හසිංස සනතදශය 891.481

හසිංසමද්යාත්ලි.   (තරකෝහණ, සුනිලේ) 891.483

ළබපැඳිතයකෝ.   (පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, කලුනදද්යාතවේ) 
891.481

ළමයද්යා ළ 891.483

ළමයද්යා කුඩද්යා වපැඩිහිට්ටිතයකු තනද්යාතවේ.   (පතිරතග්, 
එසස. ල්පී.) 155.4

ළමයද්යා දිවදමය තදද්යාගයක.   (ප්රනද්යානදු තසද්යායුරිය, 
තමරි මපැග්ඩත්ලින) 248.82

ළමද්යා අතට යටගියද්යාව ; අසිංක 3.   (ගතණේවතත, 
ශනද්යාත)   සරි මහ තබකෝ රැතගන ඒම 954.93

අසිංක 4.   (ගතණේවතත, ශනද්යාත)  ගපැමුණු 
කුමර ළ 891.483

අසිංක 5.   (ගතණේවතත, ශනද්යාත)  ලකදිව 
එකතසසසත කරීම ළ 891.483

අසිංක 6.   (ගතණේවතත, ශනද්යාත)   මහද්යා සසෑය 
තගද්යාඩ නපැඟීම ළ 891.483

ළමද්යා ඉසිංග්රීස ගීත.   (වි තජේතුසිංග, නවනපැත්ලිතය) 
398.2

ළමද්යා කවේ සරණය.   (එදිරිසූරිය, සුබසසිංහ) 
ළ 891.481

ළමුන සඳහද්යා තගකෞතම බුදධ චරිතය 294.363

ෆසලවර, තජේස ගපැහපැම.   ඕකතන්ඩ්ලේ පද්යාසපැතලේ 
ත්මිතුරිතයකෝ 823

ෆසලවර, තජේස ගපැහපැම.   ඕකතන්ඩ්ලේ පද්යාසපැතලේ 
තදවපැනි අවුරදද - 2 823

ෆෆසිං, තමරි එම. වයි.   (සම කරතකෘ).  බලන්න  
අනරදධ හිත්මි, කද්යාකකද්යාපලේත්ලිතයේ 

තෆද්යාතටකෝතෂද්යාප : නිරමද්යාණද්යාතමක භද්යාවිතයට 
පිවිසුමක.   (අලුතවතත, ප්රගීත මදුරසිංග) 

006.6

තෆද්යානතසසකද්යා, ඇනසලේ  (පරි.).  බලන්න  විශසව 
ත්මිහිර 

තෆද්යානතසසකද්යා, ඇනසලේ   (පරි.).   බලන්න   විශසව
ත්මිහිර : තලකෝක පූජිත කවියනතග් තතකෝරද්යාගත 
කවි පරිවරතන

තෆද්යානතසසකද්යා, ඩබත්ලිවේ. ඒ.   (සම කරතකෘ). 
බලන්න  වනනිආරචචි, ගුණතසකෝම

තෆද්යානතසසකද්යා, දයද්යා ඩ.  (පරි.).  බලන්න  තටලර, 
තිය තඩද්යාර

තෆද්යානතසසකද්යා, පද්යාත්ලිත.   දිවි සුරකන දිව ඔසු 1
615.1

තෆද්යානතසසකද්යා, සද්යාලමන.   අහිත්මි ජීවිත 891.482

තෆද්යානතසසකද්යා, සද්යාලමන   (පරි.).   බලන්න  
ඩකෲනමද්යාට, තෆන්ඩ්රිච 

තෆකෝසයිත, තෆ්රෙන්ඩ්රික.   නද්යාග තමතහයුම
       823.914

තෆකෝසයිත, තෆ්රෙන්ඩ්රික.   පළිගපැනීතම තමතහයුම
823.914

තෆකෝසසටර, කසිංසසත්ලි.  මකර දිවයින 823

****

ර්විෂය අනුක්රමණකකාව

අකෂර විනදද්යාසය හද්යා අත අකුර : ප්රද්යාන්ථත්මික 
අධදද්යාපනය 372.634 අධදද්යාතම විදදද්යාව : දරශනය 110
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අධදයන කම තවේදය : අධදද්යාපනය 371.3

අධදද්යාපනය 370

අධදද්යාපනය : විදදද්යා 507

අධදද්යාපනඥතයකෝ : ජීවන චරිත 923.7

අපනයන : විතදශ තවළඳද්යාම 382.6

අධදද්යාපනික මතනකෝ විදදද්යාව : අධදද්යාපනය 370.15

අනතර පුදගල සමබනධතද්යාවය  : වදවහද්යාරික 
මතනකෝවිදදද්යාව 158.2

අපරද්යාධ විදදද්යාව : සමද්යාජ සුබසද්යාධනය 364

අද්භිධරම පිටකය : බුදධද්යාගම 294.3824

අසද්යාමද්යානද සදුවීම 130

අසද්යාමද්යානද සදුවීම : දරශනය 130

ආකද්යාශ වසසතු : තද්යාරකද්යා විදදද්යාව 523

ආගම 200

ආගත්මික මතවද්යාද : තුළනද්යාතමක ආගම 202

ආචද්යාර ධරමරමය : තබකෞදධද්යාගම      294.35

ආණේඩුකම නීතිය 342

ආතතිය 155.9042

ආදද්යායම නීතිය : බදු නීතිය 343.036

ආපදද්යා : සමද්යාජ ගපැටලු හද්යා තසසවද්යා 363.34

ආමවද්යාතය : තරකෝග : වවදද විදදද්යාව 616.333

ආයුරතවේදය : වවදද විදදද්යාව 615.538

ආරර්ථික විදදද්යාව 330

ආරර්ථික සහ පරිසර කටයුතු පිළිබඳ රද්යාජද 
පරිපද්යාලනය 354

ආරර්ථික සසිංවරධනය : නිෂසපද්යාදන : ආරර්ථික 
විදදද්යාව 338.9

ආරර්ථික සහ පරිසර කටයුතු පිළිබඳ රද්යාජද 
පරිපද්යාලනය 354

අසද්යාමද්යානද සදුවීම : දරශනය 130

ආසයද්යාව : ඉතිහද්යාසය 950

ආසයද්යාව : ප්රද්යාතදශීය භූතගකෝල විදදද්යාව 915

ආහද්යාර තද්යාකෂණය : තද්යාකෂණ විදදද්යා 664

ආහද්යාර පද්යාන : ගකෘහ විදදද්යාව 641

ආහද්යාර තවේදය : වවදද විදදද්යා 613.2

ඇඳීම සහ සපැරසත්ලි කලද්යාව : කලද්යා ශිලේප 740

ඇතමරිකද්යා එකසත ජනපදය : ඉතිහද්යාසය 973

ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතදය 810

අසිංක විදදද්යාව 133.335

ඉගපැනවීම : පද්යාසපැලේ අධදද්යාපනය 371.102

ඉඩම ආරර්ථික විදදද්යාව 333

ඉඩම : පුදගදගල නීතිය 346.043

ඉනදියද්යාන ආගම 294

ඉනදියද්යාව : ඉතිහද්යාසය 954

ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව 420

ඉසිංග්රීස : විතදශීය භද්යාෂද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 
372.6521

ඉසිංග්රීස සද්යාහිතදය 820

ඉසිංග්රීස සසිංහල ශබදතකකෝෂ : භද්යාෂද්යාව 423.9148

ඉසිංජිතනර විදදද්යා 620

උදද්භිද විදදද්යාව 580
උදදද්යාන විදදද්යාව : කකෘෂිකරමය 635

උධකෘත : එකතු : සද්යාමද්යානද කකෘති 080

ඒන්ඩ්සස : විතශසෂ තරකෝගීන : සමද්යාජ සුබ සද්යාධනය 
362.1969792

ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාව : ඉතිහද්යාසය 994
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ඖෂධ සහ ප්රතිකද්යාර 615

කෂීරපද්යායින 599

කතද්යා කලද්යාව : සද්යාහිතදය 808.5

කමකර ආරර්ථික විදදද්යාව 331

කමකර නීතිය 344.01

කමකර සත්මිති : කමකර ආරර්ථික විදදද්යාව 331.8

කලද්යා ශිලේප 700

කවතපතත විසකරීම : මළල ක්රීඩද්යා 796.435

කළමනද්යාකරණය : කළමනද්යාකරණ තසසවද්යා     658

කළමනද්යාකරණ තසසවද්යා                                 650

කද්යාටූන : කලද්යා ශිලේප 741.5

කද්යාරයද්යාල කළමනද්යාකරණය 651.3 

කද්යාරයද්යාල තසසවද්යා : කළමනද්යාකරණය 651

කද්යාලගුණ විදදද්යාව : භූ විදදද්යාව 551.5

කයවීම : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය                   372.4

කුල කමය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 305.5122

කකෘෂිකරමය 630

තකට්ටිකතද්යා : ප්රබනධ : තදමළ සද්යාහිතදය   
894.8113

තකට්ටිකතද්යා : ප්රබනධ : රසයන සද්යාහිතදය 891.73

තකට්ටිකතද්යා : ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතදය 891.483

තකද්යානෆියුසයන දරශනය 181.112

තකද්යාත්මිනිසසටවද්යාදය : තදශපද්යාලන විදදද්යාව  
320.5323

තකද්යාරියන භද්යාෂද්යාව 495.7

තකකෝපය : චිතත තවේග : මතනකෝවිදදද්යාව 152.47

ස්ක්රිසසතියද්යානි ධරමය 230

ස්ක්රිසසතියද්යානි සමද්යාජ හද්යා ශද්යාසන ධරම 260

ක්ඛුදධක නිකද්යාය : සූත්ර පිටකය : ත්රිපිටකය
294.38232

ගණතය : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372.7

ගණතය : ශුදධ විදදද්යාව 510 

ගිණුමකරණය : කළමනද්යාකරණය 657

ගීත 782.42

ගීත විචද්යාර : ගීත 782.42

ගකෘහසසන්ථ ක්රීඩද්යා : විතනකෝදද්යාසිංශ 793

ගකෘහ හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය 640

තගවතු වගද්යාව : කකෘෂිකරමය 635

තගද්යාඩ බිම ප්රවද්යාහන තසසවද්යා 388

ගනන්ථ  : බුදධද්යාගම 294.38

ඝද්යාතන : අපරද්යාධ විදදද්යාව 364.1524

චරිතද්යාපදද්යාන 920

චිතත තවේග : මතනකෝ විදදද්යාව 152.4

චිත්ර ඇඳීම : නිරමද්යාණද්යාතමක කලද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික 
අධදද්යාපනය 372.52

චිත්ර ශිලේපය : කලද්යා ශිලේප 741

චීන සද්යාහිතදය 895.1

ඡද්යායද්යාරූප ශිලේපය : කලද්යා ශිලේප 770

ජනකතද්යා : තකද්යාරියන : ජනශපැතිය 398.204957

ජනකතද්යා : ජන සද්යාහිතදය 398.2

ජනකතද්යා : ශ ලසිංකද්යාව : ජනශපැතිය 398.2095493

ජනකවි : ජන සද්යාහිතදය 398.2

ජන ක්රීඩද්යා : සද්යාමද්යානද සරිත : ජනශපැති 394.3

ජන නපැටුම : නරතනය : විතනකෝදද්යාසිංශ 793.31
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ජනවද්යාරගික කණේඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 305.8

ජනශපැතිය 398

ජන සද්යාහිතදය 398.2

ජපන භද්යාෂද්යාව 495.6

ජපන සද්යාහිතදය 895

ජරමන සද්යාහිතදය 830

ජද්යාතක : සූත්ර පිටකය : බුදධද්යාගම 294.382325

ජීව වද්යායු 665.776

තජදද්යාතිෂස ශද්යාසසත්රය 133.5

තජේසුසස වහනතසස : ස්ක්රිසසතියද්යානි ධරමය 232

වජවිය විදදද්යා  : ශුදධ විදදද්යා 570

තජදද්යාතිෂස ශද්යාසසත්රය 133.5

ජදද්යාත්මිතිය : ශුදධ විදදද්යාව 516

ඩිජිටලේ ඡද්යායද්යාරූපකරණය : ඡද්යායද්යාරූප ශිලේපය 775

ණය ආපසු අයකර ගපැනීම : වද්යාණජ නීතිය 
346.077

තරක ශද්යාසසත්රසසත්රය 160

තද්යාකෂණ විදදද්යා 600

තද්යාප රසද්යායනය : රසද්යායන විදදද්යාව 541.36

තද්යාරකද්යා විදදද්යාව හද්යා ආශ්රිත විදදද්යා 520

තිර නද්යාටක : චිත්රපට 791.437

තත : කතෂසත්ර තභකෝග : කකෘෂිකරමය 633.72

තතරවිත්ලි : ජනශපැතිය 398.6

ත්රිපිටකය : බුදධද්යාගම 294.382

දකුණු ආසයද්යාව : ඉතිහද්යාසය 954

දණේඩන ආයතන : සමද්යාජ සුබ සද්යාධනය 365

දරශනය, අධිමද්යානසක විදදද්යාව සහ ගුපත විදදද්යාව,
මතනකෝවිදදද්යාව 100 

දපැනම 001

දපැනම : සද්යාමද්යානද කකෘති 001

තදමළ භද්යාෂද්යාව 494.811 

තදමළ සද්යාහිතදය 894.811 

තදවිතයකෝ : බුදධද්යාගම 294.34211

තදවිවර : තුලනද්යාතමක ආගම 202.11

තදපල : පුදගල නීතිය 346.04 

තදශපද්යාලන ස්ක්රියද්යාවත්ලිය 324

තදශපද්යාලන විදදද්යාව 320 

තදශපද්යාලනඥතයකෝ : තදශපද්යාලනය 324.2092

තදශපද්යාලන තතතවය : තදශපද්යාලනය 320.9

තදශපද්යාලන පකෂ : තදශපද්යාලනය 324.2

තදශපද්යාලනය : පුවතපත තීර ත්ලිපි 070.44932

තදශද්යාටන 910

තදශීය තවළදද්යාම 381 

ද්රවිඩ භද්යාෂද්යා 494

ද්රවිඩ සද්යාහිතදය 894.8

 

ධරමය හද්යා වතපිළිතවත  : බුදධද්යාගම 294.34 

නරතනය : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා 792.8

නව නිපපැයුම : තද්යාකෂණ විදදද්යා 608 

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතදය 813

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතදය 823

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ප්රසිංශ සද්යාහිතදය 843

නවකතද්යා : ප්රබනධ : රසයන සද්යාහිතදය 891.73
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නවකතද්යා : ප්රබනධ : සසපද්යාඤසඤ සද්යාහිතදය 863.3

නවකතද්යා : ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතදය 891.483 

නවකතද්යා : ප්රබනධ : හිනදි සද්යාහිතදය 891.443

නද්යාටද : සසිංහල සද්යාහිතදය 891.482

නද්යාටද : හිනදි : සද්යාහිතදය 891.432

නපැතගනහිර ඉනදු යුතරකෝල්පීය හද්යා තකලේට්ටික භද්යාෂද්යා
491  

නපැතගනහිර හද්යා අග්නිදිග ආසයද්යාතික භද්යාෂද්යා : 
සද්යාහිතද 895

නපැටුම : කලද්යාශිලේප 792.8

නපැළවිත්ලි ගී : ජනශපැතිය 398.8

නිකද්යාය : ස්ක්රිසසතියද්යානි ආගම 280

නිරමද්යාරමද්යාණද්යාතමක හද්යා ප්රද්යාතයකෝගික කලද්යා : 
ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

372.5

නිවහන පිටු නිරමද්යාණය : පරිගණක විදදද්යා 006.7

නිෂසපද්යාදන : ආරර්ථික විදදද්යාව 338 

නීතිය 340

නූතන ඉනදීය සද්යාහිතදය 891.4 

නූතන සද්යාහිතදය : පදද : සසිංහල සද්යාහිතදය
891.481 

නකෘතද සසිංගීතය : කලද්යා ශිලේප 782

තනද්යාතද්යාරිසසවර : නීතිය 347.0160

නදද්යාය : ආරර්ථික විදදද්යාව 330.1

පකෂීන : සතතව විදදද්යාව 598

පදද : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතදය 821

පදද : ද්රවිඩ සද්යාහිතදය 894.8111  

පදද : පද්යාත්ලි සද්යාහිතදය 891.371

පදද : සද්යාහිතදය 808.81 

පදද : සසිංහල සද්යාහිතදය 891.481

පදද : සසිංහල සද්යාහිතදය. විචද්යාරය 891.481 

පදද : සසිංසසකකෘත සද්යාහිතදය 891.21

පරිගණක කම තලේඛන 005

පරිගණක විදදද්යාව 004

පරිපන්ථ : විදුත්ලි ඉසිංජිතනර  විදදද්යාව 621.3815

පරිසර අධදයනය : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය372.357

පරිසරය : ඉඩම ආරර්ථික විදදද්යාව 333.7  

පරිසර විදදද්යාව 577

පද්යාරිසරික මතනකෝවිදදද්යාව : දරශනය 155.9

පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යාව 491.37

පද්යාත්ලි සද්යාහිතදය 891.37

පද්යාෂද්යාණධද්යාතු විදදද්යාව 560  

පද්යාෂද්යාණධද්යාතු විදදද්යාව : විදදද්යාව 567 

පද්යාසලේ කළමනද්යාකරණය : අධදද්යාපනය 371.2

පපැරණ සද්යාහිතදය  : පදද : සසිංහල සද්යාහිතදය  
891.481

පිනතද්යාර කරීම : නිරමද්යාණද්යාතමක කලද්යා : 
ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372.52

පුදගල නීතිය 346 

පුනරභවය : අධදද්යාතම විදදද්යාව 133.90135

පුනරභවය : බුදධද්යාගම 294.34237

පුරද්යාතන යුගය : ශ ලසිංකද්යාව : ඉතිහද්යාසය954.9301 

පුවතපත කලද්යාව : සද්යාමද්යානද කකෘති 070.4

පුවතපත තීර ත්ලිපි : පුවතපත කලද්යාව 070.44

පුසසතකද්යාල : රද්යාජද පරිපද්යාලනය 352.744

පුසසතකද්යාල, තලේඛනද්යාගද්යාර, විඥද්යාපන මධදසසන්ථද්යාන
027

පූජදසසන්ථද්යාන : බුදධද්යාගම 294.3435

තපරදිග දරශනය 181
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තපර පද්යාසලේ : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372.21

තපළපත : ජීවන චරිත 929

තපද්යාත : සද්යාමද්යානද කකෘති 002

තපද්යාලේ : කකෘෂිකරමය 634.61

තපකෞදගත්ලික දියුණුව : ප්රද්යාතයකෝගික මතනකෝවිදදද්යාව
158.1

තපකෞදගත්ලික දියුණුව : මතනකෝවිදදද්යාව 158.1

තපකෞරෂය : මතනකෝවිදදද්යාව 158.1

ප්රකද්යාශ විදදද්යාව : තභකෞතික විදදද්යාව 535

ප්රචද්යාරණය : කළමනද්යාකරණය 659.1

ප්රජද්යා කණේඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 307

ප්රතිමද්යා ශිලේපය : කලද්යා ශිලේප 730

ප්රතිලද්යාභ : කමකර නීතිය 344.01255

ප්රබනධ : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතදය 823

ප්රබනධ : නවකතද්යා : රසයද්යාන සද්යාහිතද 891.73

ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතදය 891.483

ප්රවකෘජදද්යාතවේදය : ස්ක්රිසසතියද්යානි ධරමය 262

ප්රසසන්ථද්යා පිරළු : ජනශපැතිය 398.9

ප්රසිංශ සද්යාහිතදය 840

ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372

බදු නීතිය : මහජන නීතිය 343.04

බයිබලය 220

බසස වහර : සසිංහල භද්යාෂද්යාව 491.488

බසස තසසවද්යාව : තපද්යාදුජන තසසවද්යා 343.09482

බද්යාල දකෂතයකෝ : සමද්යාජ සුබසද්යාධනය 369.43

බුදධද්යාගම 294.3

බුදධිදධිය : මතනකෝවිදදද්යාව 153

බුදුනවහනතසස 294.363

බුදුන වහනතසස : ආගත්මික නද්යායකතයකෝ : 
බුදධද්යාදධද්යාගම 294.363

තබකෞදධ ඉතිහද්යාසය හද්යා සසිංසසකකෘතිය 294.309

තබකෞදධ දරශනය : දරශනය 181.043

භකතියද්යානකූල හද්යා ප්රද්යාතයකෝගික තදව ධරමය 240

භද්යාවනද්යා : බුදධද්යාගම 294.34435

භද්යාවිතය : ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව 428

භද්යාවිතය : තදමළ භද්යාෂද්යාව 494.8118

භද්යාෂද්යාව 400

භද්යාෂද්යාව : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372.6

ද්භිකෂූන : බුදධද්යාගම 294.3657

ද්භිකක්ෂුනීන : බුදධද්යාගම 294.3657

භූ විදදද්යා : විදදද්යාව 550

තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව 910.02

තභකෞතික විදදද්යාව : ශුදධ විදදද්යා 530

මතසදතසදතයකෝ : සතව විදදද්යාව 597

මතක සටහන : චරිතද්යාපදද්යාන 920

මතනකෝවිදදද්යාව  : දරශනය 150

මලේ වපැවීම : තගවතු වගද්යා : කකෘෂිකරමය 635.9

මලල ක්රීඩද්යා : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා 796

මහජන ආරකෂක වපැඩසටහන : සමද්යාජ සුබ 
සද්යාධනය 363.1

මහජන සසිංදරශන : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා 791

මද්යානව විදදද්යාව : සමද්යාජ විදදද්යා 301

මද්යානව හිත්මිකම : තදශපද්යාලන විදදද්යාව 323

මපැහුම හද්යා ඇඳුම මපැසම 646
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මුදලේ නීතිය : මහජන මුදලේ නීතිය 343.032

මූලධරම : ගණතය 511

මූලද ආරර්ථික විදදද්යාව 332

මූලද ගණකද්යාධිකරණය 657

මූලද ප්රකද්යාශන : කළනද්යාකරණ තසසවද්යා 657.3

මූලද ප්රතිපතති බදු නීතිය 343.034

තමකෝටර රන්ථ : ඉසිංජිතනර විදදද්යාව 629.2

තමකෝටර වද්යාහන : මහජන නීතිය 343.0944

යද්යානත්රික විදදද්යාව : තභකෞතික විදදද්යාව 531

යුදධ විදදද්යාව : රද්යාජද පරිපද්යාලනය 355

යුතරකෝපය : ඉතිහද්යාසය 940

තයකෝග : තපරදිග දරශනය 181.45

රචනද්යා එකතු : සද්යාහිතදය 808.84

රචනය : භද්යාෂද්යාව : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372.623

රජවර : චරිතද්යාපදද්යාන 923.1

රසද්යායන විදදද්යාව 540

රසද්යායනික ඉසිංජිතනර විදදද්යාව : තද්යාකෂණ විදදද්යාව
660

රද්යාජද පරිපද්යාලනය සහ යුද ශද්යාසසත්රය 350

රද්යාජද පරිපද්යාලනතයේ තපද්යාදු තතතවයන 352

රසයන සද්යාහිතදය 891.7

රූපලද්යාවනද 646.72

තරකෝග : වවදද විදදද්යා 616

රසිංගනය හද්යා නද්යාටද : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා 792

ලතින සද්යාහිතදය 870

ත්ලිත : නකෂත්රය 133.55

වගද්යා කම : කකෘෂිකරමය 631.5

වනදනද්යා ගනන්ථ : බුදධද්යාගම 294.34433

වන විදදද්යාව : කකෘෂිකරමය 634.9

වද්යාග් විදදද්යාව : භද්යාෂද්යාව 410

වද්යාචික සනනිතවේදනය : කළමනද්යාකරණ  තසසවද්යා
651.73

වද්යාණජද විදදද්යා 380

වද්යාරික ප්රකද්යාශන 355.055

විචද්යාරය : චිත්රපට්ටි : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා 791.4375

විචද්යාරය : පදද : සසිංහල සද්යාහිතදය 891.481

විචද්යාරය : සද්යාහිතදය 801.95

විදදද්යාඥතයකෝ : චරිතද්යාපදද්යාන 509.2

විදදද්යා ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතදය 891.483

විදදද්යාව : බුදධද්යාගම 294.3375

විනය : පද්යාසලේ සසිංවිධද්යානය : අධදද්යාපනය 371.5

විනය පිටකය : බුදධද්යාගම 294.3822

විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා : කලද්යා ශිලේප 790

විවද්යාහය සහ පවුල : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 306.8

විශසවය : තද්යාරකද්යා ශද්යාසසත්රය 523.1

විශසව විදදද්යාව : දරශනය 113

විතශසෂිත කතෂසත්ර පිළිබඳ රද්යාජද පරිපද්යාලනය 353

විශද්යාම වපැටුප : කමකර ආරර්ථික විදදද්යාව 331.252
විෂය නිරතදශය : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372.19

වී : කතෂ ් සත්රතබකෝග : කකෘෂිකරමය 633.18

වීර වරතයකෝ : චරිතද්යාපදද්යාන 923.9

තවනත භද්යාෂද්යා සද්යාහිතදය 890

තවබපිටු නිරමද්යාණය : පරිගණක විදදද්යා 006.7

තවේදිකද්යා නද්යාටද : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා 792
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වවදද විදදද්යා 610

වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය 610

වදද්යාපද්යාරික ආයතන : පුදගල නීතිය 346.065

වදවසසන්ථද්යා : බුදධද්යාගම 294.384

වදවසසන්ථද්යාදද්යායකය : තදශපද්යාලනය 328

වදවහද්යාරික ගණතය 519

වදවහද්යාරික මතනකෝවිදදද්යාව 158

වදවහද්යාරික තභකෞතික විදදද්යාව : ඉසිංජිතනර විදදද්යා
621

වදද්යාකරණ : පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යාව 491.375

වදද්යාකරණ : භද්යාෂද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372.61

වදද්යාකරණ : සසිංසසකකෘත භද්යාෂද්යාව 491.25

වදද්යාපද්යාර කළමනද්යාකරණය 658

ශබදතකකෝෂ : ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව 423

ශබද තකකෝෂ : වද්යාග් විදදද්යාව 413

ශද්යානතිකරම : ගුපත විදදද්යා 133.443

ශිෂස ටද්යාචද්යාර : තලකෝක ඉතිහද්යාසය 909

ශ ලසිංකද්යාව : ඉතිහද්යාසය 954.93

ශ ලසිංකද්යාව : තදශපද්යාලන තතතවය      320.95493

ශ ලසිංකද්යාව : සසිංඛදද්යා තලේඛන       315.493

සසපද්යාඤසඤ සද්යාහිතදය 860

සසවයසිංචරිතද්යාපදද්යාන 920

සසවර සසිංගීතය 782

සසවද්යාභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය 500

සටන ක්රීඩද්යා : එළිමහන හද්යා මලල ක්රීඩද්යා 796.8

සනනිතවේදනය : කළමනද්යාකරණ තසසවද්යා 651.7

සනනිතවේදනය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 302.2

සමද්යාජ අනතර ස්ක්රියද්යාකද්යාරිතවය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 302

සමද්යාජ ආකලේප : බුදධද්යාගම 294.337 

සමද්යාජ කණේඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 305

සමද්යාජ ගපැටලු හද්යා තසසවද්යා 360

සමද්යාජ ධරම : ස්ක්රිසසතියද්යානි ආගම 261

සමද්යාජවද්යාදය : ආරර්ථික විදදද්යාව 335

සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 300

සමද්යාජ සුබසද්යාධන ගපැටලු 362

සත්මිති සමද්යාගම : සමද්යාජ සුබසද්යාධනය 369

සද්යාගර විදදද්යාව : ශුදධ විදදද්යා 551.46

සද්යාමද්යානද එකතු 080

සද්යාමද්යානද බුදධි පරීකෂණ : මතනකෝවිදදද්යාව 153.93

සද්යාමද්යානද සරිත 394

සද්යාහිතදය 800

සද්යාහිතදය  දරශනය හද්යා නදද්යාය : සද්යාහිතදය 801

සරිත විරිත හද්යා ජනශපැති 390

සවිලේ අයිතිවද්යාසකම : තදශපද්යාලන විදදද්යාව 323

සවිලේ විධිවිධද්යාන සහ උසද්යාවි 347

සසිංහල : තකකෝෂ ගනන්ථ : සද්යාමද්යානද කකෘති 039.9148

සසිංහල එකතු 089.9148

සසිංහල භද්යාෂද්යාව 491.48

සසිංහල සද්යාහිතදය 891.48

සූත්රපිටකය : බුදධද්යාගම 294.3823

සූපශද්යාසසත්ර : ආහද්යාරපද්යාන 641.5

තසකෞඛද වරධනය : වවදද විදදද්යාව 613

සසිංඛදද්යාන ගණතය : ශුදධ විදදද්යා 519.5

සසිංඛදද්යාතලේඛන : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 310
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සසිංගීතය : කලද්යාශිලේප 780

සසිංවරධන බපැසිංකු : පුදගත්ලික නීතිය 346.08228

සසිංවිධද්යාන. වද්යාරෂික වද්යාරතද්යා 354.8606

සසිංසසකකෘත : භද්යාෂද්යා 491.2

සසිංසසකකෘතිය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 306

සසිංසසකකෘත සද්යාහිතදය 891.2

තසකෞඛද වරධනය : වවදද විදදද්යාව 613

හවුලේ වදද්යාපද්යාර ගිණුම 657.92

හද්යාසද : සසිංහල සද්යාහිතදය 891.487

හිනදි : භද්යාෂද්යා 491.43

හිනදි සද්යාහිතදය 891.43

හකෘදයද්යාබද්යාධ : වවදද විදදද්යාව 616.12

ළමද්යා ගීත : සසිංගීතය 782.42083

ළමද්යා නද්යාටද : සසිංහල සද්යාහිතදය ළ 891.482

ළමද්යා පදද : සසිංහල ළ 891.481

ළමද්යා ප්රබනධ : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතදය ළ 823

ළමද්යා ප්රබනධ : ජපන සද්යාහිතදය ළ 895.63

ළමද්යා ප්රබනධ : රසයන සද්යාහිතදය ළ 891.73

ළමද්යා ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතදය ළ 891.483

ළමද්යා මතනකෝවිදදද්යාව : මද්යානසක විදදද්යාව 155.4

ළමද්යා සසිංවරධනය : සමද්යාජ කණේඩද්යායම : සමද්යාජ 
තවේදය 305.231

*****
 

இலங்ககை ததசதய நூற் படடியல
தபதருள் வகபபுப பகதத

0  0  0  கைணயினளி வயிஞ்ஞதனம தகைவல தபதது வயிடயங்கைள்
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001 – தபதது அறதவு

இலங்ககை நதர்வதகை தசகவ [SLAS] : ததறந்த 
தபதடடிப பரீடகச - 2011.- தகைதழுமபு : 
அஸ்ரன் பததபபகைம, 2011.- ப. (ii), [194] ; தசமமீ 28
ஒஇ-மஉ: ரூபத 700.00 (163554 NL)

உமதசங்கைர், பயி.
இலங்ககை நதருவதகை தசகவக்க ஆடதசர்பபு 
தசய்வதற்கைதன ததறந்த தபதடடிப 
பரீடகசக்கைதன வழதகைதடடி - 2011 / பயி. 
உமதசங்கைர்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் 
ஹவுஸ், 2011.- ப. iv, 828 ; தசமமீ 21
நூஇ—மஉ: ரூபத 900.00 (163547 NL)

உமதசங்கைர், பயி.
சதறுவர்கைளுக்கைதன தபதது அறதவு வழதகைதடடி 
நூல : தரம 3,4,5 / பயி. உமதசங்கைர்.- தகைதழுமபு :
இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2011.- ப. vi, 142 ; 
தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175744 NL)
ISBN 978-955-1546-68-7

ஓர் உலகைளதவயிய வரலதறு.- கருணதகைகல : 
ததருள் கர்ஆன் தவளளியயீடடகைம, 2012.-       
ப. 360 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 480.00 (171748 NL)
ISBN 978-955-53145-5-8

கைமலததசன், பயி.
உலககை ஒன்றதகணக்கம உங்கைள்  தபதது 
அறதவு - 2012 / பயி. கைமலததசன்.- யதழபபதணம :
ஆசதரியர், 2011.- ப. v, 319 ; தசமமீ 21
ஒஇ—மஉ: ரூபத 450.00 (163558 NL)

தவதசகைர், த.
சகைல தபதடடிப பரீடகசகைளுக்கமதன தபதது 
அறதவு - 2011 / த. தவதசகைர்.- வடடுக்தகைதடகட :
ஆசதரியர், 2010.- ப. iv, 308 ; தசமமீ 21
ஒஇ—மஉ: ரூபத 350.00 (163557 NL)

தவதசகைர், த.
தபதது அறதவு : தபதது உளச்சதர்பு வழதகைதடடி /
த. தவதசகைர்.- யதழபபதணம : ஆசதரியர், 2011.- 
ப. viii, [444] ; தசமமீ 21
கைஇ—மஉ: ரூபத 500.00 (163551 NL)

மஹரூப, எஸ். எல. எம.
தபதது அறதவுடன் சமகைதல நதகைழவுகைள் / எஸ். 
எல. எம. மஹரூப.- உடுநுவகர : உடுநுவகர
கைகல வடடம, 2011.- ப. vii, 288 ; தசமமீ 21
ஒஇ—மஉ: ரூபத 390.00 (163559 NL)
ISBN 978-955-1779-14-6

004 – கைணயினளி

தயதப ரன், பயி.
தகைவல தததழதலநுடபவயியலும முகைதகமத் 
தகைவல முகறகமகைளும / பயி. தயதபரன்.- 
தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2010.-  
ப. iv, 167 ; தசமமீ 21
ஒஇ—மஉ: ரூபத 250.00 (163560 NL)

றமணன் 
தமதழ மூலம Information Technology / றமணன்.- 
தகைதழுமபு : கயயிற் தடக் அகைடதமத, 2011.-      
ப. v, 127 ; தசமமீ 21
கைஇ—மஉ: ரூபத 250.00 (163544 NL)

0 1 0  நூல வயிபரபபடடியல

015 – கறதபபயிடட நபரின் நூல 
  வயிபரபபடடியல

தசலவரதஜத, என்.
நூல ததடடம (தததகதத 6) / என்.தசலவரதஜத.-
தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2011.-    
ப. xviii,  548 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 1450.00 (174999 NL)
ISBN 978-0-9549440-8-7

தசலவரதஜத, என்.
நூல ததடடம (தததகதத 7) / என். 
தசலவரதஜத.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை 
இலலம, 2011.- ப. xviii,  506 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 1450.00 (174998 NL)
ISBN 978-955-659-307-5

0 5 0 சஞ்சதககைகைள்

ஆயயிஷத இபரதஹதீம, எம. எஸ். எஸ்.
தபதற்கைலசம / எம. எஸ். எஸ். ஆயயிஷத 
இபரதஹதீம.- மதவதனலகல : ஸதஹதரத 
ததசதயப பதடசதகல, 2011.- ப. xxxvi, 184 ; 
தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ: ரூபத. 300.00 (177762 NL)
ISBN 978-955-53504-0-2 (393921 NA)

தகைசரி தகைவல கைளஞ்சதயம 2011.- தகைதழுமபு : 
வதீரதகைசரி தவளளியயீடு, 2011.- ப. 764 ;
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 500.00 (171010 NL)
ISSN 2012 - 8762

0 7 0  வயிவரணம  : கைலவயி ஊடகைம, தசய்தத 
   ஊடகைம  : பத்ததரிககை  தவளளியயிடுதல

070.1 – சதத்ததரம, கைலவயி, தசய்தத தததடர்பதன  
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   ஊடகைம வயிவரணம
070.19 – ஒலதபரபபு ஊடகைம
070.194 - வததனதலத

ரஸ்மதன், எம. சகீ.
சமூகை வததனதலத : மனளிதவலுவதக்கைத்ததற்கைதன
ஊடகைம / எம. சகீ. ரஸ்மதன்.- தகைதழுமபு : 
தசமமடு புத்தகைசதகல, 2011.- ப. xvii,188 ;  
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 500.00 (175711 NL)
ISBN 978-955-685-001-7

070.4 – பத்ததரிககைத்துகற

அபதுலலத, றமமீஸ்
இலங்ககைத் தமதழப பத்ததரிககைகைள் [1841 - 1950] /
றமமீஸ் அபதுலலத.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை 
இலலம, 2012.- ப. xi, 259 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 650.00 (175069 NL)
ISBN 978-955-659-333-4

சதவதநசச்தசலவன், ஆ.
ஈழத்துத் தமதழ பத்ததரிககைகைள் ஓர் ஆய்வு : 
1930 ஆம ஆண்டு வகர / ஆ. சதவதநசச் 
தசலவன்.- தகைதழுமபு : டிகசன் லப 
தவளளியயீடு, 2010.- ப. xvi, 174 ; தசமமீ 21
ஒஇ-மஉ : ரூபத. 375.00 (164030 NL)
ISBN 978-955-0634-02-6

தனபதலசதங்கைம, வதீ.
தநதக்க : ததனக்கரல பத்ததரிககையயின் 
ஆசதரியத் தகலயங்கைங்கைள் / வதீ. 
தனபதலசதங்கைம.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை 
இலலம, 2012.- ப. xx,  236 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 500.00 (175039 NL)
ISBN 978-955-659-347-1

மரியதமபயிள்கள, ரூபன்
ஆசதரியத் தகலயங்கைம ஓர் அறதமுகைம / 
ரூபன் மரியதமபயிள்கள.- யதழபபதணம : பயிசப
சவுந்தரம மமீடியத தசன்டர், 2011.- ப. ix, (295) ; 
தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00 (164075 NL)

0 8 0  தபததுச் தசகைரிபபுக்கைள்

089 – ஏகனய தமதழதகைளளின் தசகைரிபபுக்கைள்
089.94811 – தமதழ : தசகைரிபபுக்கைள்

பயிரசதத், எஸ். தஜ.
கைதழதத்துப தபதடுங்கைள் / எஸ். தஜ. பயிரசதத்.- 
தகைதழுமபு : டிகசன் லப தவளளியயீடு, 2010.-    
ப. vii, 181 ; தசமமீ 21
நூஇ-மஉ : ரூபத 400.00            (164031 NL) 

1  0  0  தத்துவ சதஸ்ததரம

கைதருஷ்ணரதஜத, தசத.
தமய்யயியல : ஓர் அறதமுகைம / தசத. 
கைதருஷ்ணரதஜத.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை 
இலலம, 2011.- ப. xiii,  98 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (174934 NL)
ISBN 978-955-659-294-8

1 3 0 உளவயியல மகறதபதருள்

133 – மகற தபதருள் அறததல
133.5 - தசதததடம

சதவசண்முகைரதஜத, தச.
தசகைரதசதசகைரம - சர்பப   சதஸ்ததரம / 
தச. சதவசண்முகைரதஜத.- தகைதண்டதவயில : 
சதவரஞ்சனம ஒவ்தசற் பயிறதண்தடர்ஸ், 2012.- 
ப. vii, 20 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத. 70.00 (175677 NL)

சதவசண்முகைரதஜத, தச. 
பரரதசதசகைர நயனவயிதத / தச. 
சதவசண்முகைரதஜத.- தகைதண்டதவயில : 
சதவரஞ்சனம ஒவ்தசற் பயிரின்தடர்ஸ், 2012.-  ப.

vi, 14 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத. 60.00 (175685 NL)
ISBN 978-955-53216-5-5

1 5 0 உளவயியல

153 – சதஸ்ததரம
153.9 – தபதது வயிதவகைமும 

தலதகைநததன், தத.
நுண்ணறதவு IQ / தத. தலதகைநததன்.- தகைதழுமபு :
அஸ்ரன் பததபபகைம, 2011.- ப. [vi], 277 ; தசமமீ 20
ஒஇ—மஉ: ரூபத 430.00 (163556 NL)
ISBN 978-955-0584-01-7

1 6 0 அளகவயயியல

அளகவயயியலும வயிஞ்ஞதனமுகறயும  : கை.தபத.த.
(உயர்தரம) தரம - 13 ; ஆசதரியர் அறதவுகரபபு
வழதகைதடடி.- மகைரகைம : கைலவயி தவளளியயீடடுத் 
ததகணக்கைளம, 2010.- ப. ix, 81 ; தசமமீ 30
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166576 NL)

(387105 NA)

தறதபயின், ம.
அளகவயயியலும வயிஞ்ஞதனமுகறயும  : 
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கறதயயீடடு அளகவயயியற் பயயிற்சதகைள் / 
ம. தறதபயின்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் 
ஹவுஸ், 2011.- ப. 92 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ: ரூபத. 300.00 (175720 NL)
ISBN 978-955-1546-81-6

1 7 0  ஒழுக்கைவயியல

தர்சதனளி, வயிஜயத
நலல பழக்கைங்கைள் / வயிஜயத தர்சதனளி.- 
தபதரலஸ்கைமுவ : ஆர். ஜத. கைதரபயிக்ஸ் அன்ட 
புக் தஸதப (?).- ப. [07] ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: ரூபத. 120.00 (172922 NL)
ISBN 978-955-8982-83-9 (391847 NA)

2  0  0  சமயம

2 3 0 கைதறதஸ்தவ சமயக் தகைதடபதடு

230.071 - கைலவயி

ததருத்தூதர் பணயிகைள்.- தகைதழுமபு : இலங்ககை 
தவதகைதமச் சங்கைம, 2011.- ப. 43 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத. 30.00 (179500 NL)
ISBN 955-595-716-8 (394483 NA)

2 9 0 ஏகனய சமயங்கைள்

294 – ததரதவயிட  சமயங்கைள்
294.5 – இந்து சமயம

சதவபததசுந்தரம, சு.
கசவதபததம / சு. சதவபததசுந்தரம.- தகைதழுமபு :
இந்து கைலதசதர அலுவலகைள் ததகணக்கைளம, 
2011.- ப. xiv, 182 ; தசமமீ 21
நூஇ-மஉ : ரூபத 300.00 (168953 NL)
ISBN 978-955-9233-22-0 (388848 NA)

294.53 – தபதது வழதபதடு
294.535 – புனளிதத்  தலங்கைள்

முகைதலவண்ணன்
ஶ்ரீ தததரபௌபகத அமமன் ஆலயம / 
முகைதலவண்ணன்.- கைலமுகன : கைண்மணயி 
பயிரசுரம, 2011.- ப. 133 ; தசமமீ 24
ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00 (166564 NL)
ISBN 978-955-54011-1-1

294.536 – கசவ பண்டிககைகைள்
 
சதவலதங்கைம, மரகைதத                            

கசவ சமய வயிரத பண்டிககைகைள் / மரகைதத    
சதவலதங்கைம.- தகைதழுமபு : பூபதலசதங்கைம 
புத்தகைசதகல, 2010.- ப. 174 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00 (164044 NL)

294.5515 - வயிநதயகைர் வழதபதடு

பயிள்களயதர் கைகத.- தகைதழுமபு : இந்து கைலதசதர 
அலுவலகைள் ததகணக்கைளம, 2011.- ப. iv, 57 ; 
தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168955 NL)

(388850 NA)

294.5516 – முருகைக்கைடவுள்

முகைதலவண்ணன்
முருகைனருள் / முகைதலவண்ணன்.- கைலமுகன :
கைண்மணயி பயிரசுரம, 2011.- ப. 87 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 220.00 (166563 NL)
ISBN 978-955-54011-0-4

294.5925 - தபரியபுரதணம

தபரிய புரதணம கைதடடும வதழவயியல / தததகபபு 
மதனதன்மணயி சண்முகைததஸ் சகை ச. லலீசன்.-
தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2010.-    
ப. xii,  196 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 400.00 (174964 NL)
ISBN 978-955-659-248-1

றஜதீபன், கலசதங்கைம
தபரியபுரதண சூசனத்ததல கசவசதத்ததந்தம / 
கலசதங்கைம றஜதீபன்.- தகைதழுமபு : கமரன் 
புத்தகை இலலம, 2012.- ப. xv, 143 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 500.00 (175053 NL)
ISBN : 978-955-659-338-9

297 – இஸ்லதம

அஸதம, எம. எம. எம.
இஸ்லதம : தரம 7 ; தசயலநூல / எம. எம. 
எம. அஸதம [சகை] முனதீரத மஷ்ஹஹர் .- 
தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2011.-  
ப. iv, 72 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ: ரூபத. 200.00 (175715 NL)
ISBN 978-955-1546-90-8

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.
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இருபததம நூற்றதண்டு சதந்தகனகைள் 
ஆளுகமகைள் நதகைழவுகைள் / ஏ. பயி. எம. 
இத்ரீஸ்.- வதகழச்தசகன : தசதனகைம, 2011.- 
ப. 134 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00 (171729 NL)
ISBN 978-955-0697-04-5

முஹமத் அக்ரம
நகடமுகறக் தகைற்ற இஸ்லதம பதகைம 1 / 
முஹமத் அக்ரம.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதய 
புக் ஹவுஸ், 2010.- ப. xv, 471 ; தசமமீ 21 
ஒஇ-மஉ: ரூபத 690.00 (163517 NL)

ரஹ்மதன், அபூ அபததர் 
இஸ்லதம : தரம 3 / அபூ அபததர் ரஹ்மதன்.- 
தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ்.- ப. 53 ;
தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: ரூபத. 120.00 (175726 NL)
ISBN 978-955-1546-79-3

   
ரஹ்மதன், அபூ அபததர்

இஸ்லதம : தரம 8 / அபூ அபததர் ரஹ்மதன்.- 
தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், (?).-    
ப. [ii], 74 ; தசமமீ. 24
கைஇ-மஉ: ரூபத. 200.00 (175742 NL)
ISBN 978-955-0687-17-6

ஷரிபுத்ததீன், அகைமது ஜதன்னதஹ்
அலலதஹ்வயிடம முகறயயீடும பததலும / 
அகைமது ஜதன்னதஹ் ஷரிபுத்ததீன்.- மருதமுகன :
அன்கன தவளளியயீடடகைம, 2011.- ப. xi, 60 ;  
தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 200.00 (175683 NL)
ISBN 955-97349-9-7                   

297.071 – இஸ்லதமதயக் கைலவயி

பதரூக், பதததல
அஸ்ஸீரத வத்ததரீக் மதணவர் ககைதயடு 
(அஹததய்யத இறுததச் சதன்றததழ 
பரீடகசக்கரியது) / பதததல பதரூக்- 
ததலதகைதட : சன்வயின் பயிகரவட லதமதடதடட, 
2011.- ப. 136 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00 (169685 NL)

(387262 NA)
297.09 – இஸ்லதமதய வரலதறு

ஆதமபதவத, எஸ். எச்.
இஸ்லதமதய வரலதறு / எஸ். எச். 
ஆதமபதவத.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதய புக் 
ஹவுஸ், 2010.- ப. [viii], 122 ; தசமமீ 21
ஒஇ—மஉ: ரூபத 200.00 (163506 NL)
ISBN 978-955-1546-61-8

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.
தசதனகைத் ததசம : மதகைச் சுருக்கைமதன 

அறதமுகைம / ஏ. பயி. எம. இத்ரீஸ்.- 
வதகழச்தசகன : தசதனகைம, 2011.- ப. 206 ; 
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00 (173323 NL)
ISBN 978-955-0697-01-4 (391545 NA)

297.092 – வரலதறு 

இமதம முஹமமத் ஜவதத்.- தகைதழுமபு : 
ஸகைகலன் பபளளிதகைஷன், 2004.- ப. 47 ;    
தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல
ISBN 955-8911-14-3 (166099 NL)

297.12 – ஹததீஸ்

ஹததீஸ் கைகல ஆததர நூற்கைள் ஓர் ஆய்வு ; 
தததக. இஹ்ஸதன்.- தகைதழுமபு : ஆசதரியர், 
2010.- ப. 99 ; தசமமீ 21
ஒஇ—மஉ: ரூபத 170.00 (163508 NL)
ISBN 978-955-1656-28-7

297.122 – கர்ஆன்

ஜத முரதத், கஹதரம
அலகர் ஆகன தநதக்கைத / கஹதரம ஜத 
முரதத்.- தகைதழுமபு : அலஹஸனதத் 
தவளளியயீடடகைம, 2011.- ப. x, 27 ; தசமமீ 21
கைஇ—மஉ: ரூபத 60.00 (NL 163521)

297.1224045 – தஜ்வதீத்

அபதுர்ரஹ்மதன், மவ்ஸஸூக்
அக்மலுத் தஜ்வதீத் / மவ்ஸஸூக் அபதுர்ரஹ்மதன்.-
தகைதழுமபு : அல-மத்ரஸதுந் நஜ்மதய்யதஹ், 
2010.- ப. vi, 91 ; தசமமீ 21
கைஇ—மஉ: ரூபத 150.00 (163537 NL)

297.382 - துஆக்கைள்

நபயி வழதயயில துஆக்கைள்.- கைதஹதடடவயிடட : ரிபத 
தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. iv, 86 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 150.00 (177645 NL)
ISBN 978-955-567-223-5

297.63 – முஹமமத் (நபயி) 

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.
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புன்னககைக்கம நபயிகைள் / ஏ. பயி. எம. இத்ரீஸ்.- 
வதகழச்தசகன : தசதனகைம, 2011.- ப. 130 ; 
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00 (173324 NL)
ISBN 978-955-0697-03-8 (391544 NA)

3  0  0  சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்

303 – நகடமுகற வயிஞ்ஞதனங்கைள்
303.4 – சமூகை மதற்றம
303.485 – இயற்ககை அனர்த்தம
303.485082 – இயற்ககை அனர்த்தமும தபண்கைளும
303.485082095493 இலங்ககை சுனதமத தபண்கைள்

தபண்கைளும சுனதமதயும : சதல வயிடய ஆய்வுகைள்.- 
தகைதழுமபு : சமூகை வயிஞ்ஞதனளிகைள் சங்கைம, 
2010.- ப. [viii], 87 ; தசமமீ 21
ஒஇ—மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (163577 NL)
ISBN 978-955-1772-79-6

தலய்டன், தரஸ்சத
தபண்கைளும உள்ளூரதடசத நதர்வதகைமும 
சுனதமதயும / தரஸ்சத தலய்டன்.- தகைதழுமபு : 
சமூகை வயிஞ்ஞதனளிகைள் சங்கைம, 2010.- ப. vii, 18 ; 
தசமமீ 21
கைஇ—மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (163575 NL)
ISBN 978-955-1772-76-5

டி தமல, தநலுபர்
தபரகலகைளளின் பயின்னர் : இலங்ககையயில 
தபண்கைள் மமீது சுனதமதயயின் ததக்கைம / தநலுபர்
டி தமல, கைதஞ்சனத என். றுவன்புர, கைமமீலத 
சமரசதங்கை ; தமதழத.கை. சண்முகைலதங்கைம, மு. 
தபதன்னமபலம சகை எஸ். ததரிதவணயி சங்கைம.- 
தகைதழுமபு : சமூகை வயிஞ்ஞதனளிகைள் சங்கைம, 
2011.- ப. iv, 280 ; தசமமீ 22
ஒமு—மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (163581 NL)
ISBN 978-955-1772-91-8

303.66 – தபதரும சமதததனமும

கணரத்ததனம, தவலுபபயிள்கள
முரண்பதடும சமதததனமும : ஓர் அறதமுகைம /
தவலுபபயிள்கள கணரத்ததனம.- தகைதழுமபு : 
கமரன் புத்தகை இலலம, 2012.- ப. xii, 114 ;   
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 350.00 (175159 NL)
ISBN 978-955-659-349-5

305 – சமூகைப பயிரிவுகைள்
305.231 – சதறுவர் அபயிவயிருத்தத

பயிள்களகைளுக்க நல ஆசதனதய்.../ கடுமப 
சுகைதததரப பணயிமகன : சுகைதததர அகமச்சு.- 
தகைதழுமபு : சுகைதததர அகமச்சு, 2010.- ப. 36 ; 
தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166075 NL)

(386890 NA)

பயிள்களகைளுக்க நலல தபற்தறதர்கைளதய்.../ கடுமப 
சுகைதததரப பணயிமகன : சுகைதததர அகமச்சு.- 
தகைதழுமபு : சுகைதததர அகமச்சு, 2010.- ப. 32 ; 
தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166077 NL)

(386886 NA)

பயிள்களகைதள நதீங்கைதள உங்கைகளப புரிந்து 
முன்தனதக்கைதச் தசலல.../ கடுமப சுகைதததரப 
பணயிமகன : சுகைதததர அகமச்சு.- தகைதழுமபு : 
சுகைதததர அகமச்சு, 2010.- ப.42 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166078 NL)

(386833 NA)

305.4 – தபண்கைள்

அகைதர் முஹமமத், ஏ. ஸத.
தபண்கைள் தததழதல புரிதல : சதல 
வழதகைதடடலகைள் / ஏ. ஸத. அகைதர் முஹமமத்.- 
வயியதங்தகைதட : ரிவத பபளளிதகைஷன்ஸ், 2012.- 
ப. [vi], 55 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 120.00 (177646 NL)
ISBN 978-955-1361-03-7

சமூகைக் தகைதடபதடடுத்தளத்ததல பதல நதகல / 
பததபபதசதரியர் ; ததருச்சந்ததரன்.- தகைதழுமபு : 
தபண்கைள் கைலவயி ஆய்வு நதறுவனம, 2008.-     
ப. 155 ; தசமமீ 21
ஒஇ—மஉ: ரூபத 250.00 (163591 NL)
ISBN 955-9261-18-5

தயதகைரதசத, தச.
மதற்று தநதக்கைதல சதல கைருத்துக்கைளும 
நதகைழவுகைளும  / தச. தயதகைரதசத.- தகைதழுமபு : 
தபண்கைள் கைலவயி ஆய்வு நதறுவனம, 2008.-     
ப. [vi], 92 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (163602 NL)
ISBN 955-9261-31-2

305.42 - தபண்நதகல
305.425493 – தபண்கைளும வதக்கரிகமயும
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டி அலவயிஸ், மதலதத
முத்துக்கைகள வதீசுதல : இலங்ககையயில 
தபண்கைளளின் வதக்கரிகம இயக்கைம / மதலதத 
டி அலவயிஸ் சகை கமதரி ஜயவர்தன ; தமதழத. 
மு. தபதன்னமபலம.- தகைதழுமபு : சமூகை 
வயிஞ்ஞதனளிகைள் சங்கைம, 2006.- ப. iv, 125 ;   
தசமமீ 21
ஒமு—மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (163593 NL)
ISBN 955-9108-48-6

305.6971 – முஸ்லதம இகளஞர்கைள்

அல கைர்ளதவயி, யூசுப
முஸ்லதம இகளஞர்கைளளின் கைடகம என்ன? / 
யூசுப அல கைர்ளதவயி ; தமதழதல எம. ஐ. 
அபதுலலதஹ் சகை எம. எஸ். எம. ரிஸ்வதன்.-
மததமகப : அலஹதப தவளளியயீடு, 2011.-      
ப. vii, 34 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 100.00 (164617 NL)
ISBN 978-955-0756-00-1

305.697105493 – இலங்ககை

முஹமமது, ஜதன்ஸதன். எம. எஸ்.
இலங்ககை முஸ்லதமகைளளின் வரலதறு : 
பூர்வதீகைமும நவதீன யுகைமும / எம. எஸ். 
முஹமமது ஜதன்ஸதன்.- ஆசதரியர் : புத்தளம, 
2010.- ப. 254 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00 (163510 NL)
ISBN 978-955-52737-0-1

305.8 – இன ததசதய பயிரிவுகைள்
305.800954 - இலங்ககை

கைதருஷ்ணதமதகைன், தனபதலசதங்கைம
இந்து சமுத்ததரப பயிரதந்ததயத்ததல முக்தகைதண 
அததகைதரப தபதடடியும இலங்ககையயின் 
இனதமததலும / தனபதலசதங்கைம கைதருஷ்ண
தமதகைன்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம,
2012.- ப. xi, 174 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 600.00 (175076 NL)
ISBN 978-955-659-343-3

3 1 0 புள்ளளிவயிபரவயியல

315 - ஆசதயத
315.493 – இலங்ககை

இலங்ககை - தததககைமததபபு புள்ளளிவயிபரத் 
ததகணக்கைளம / புள்ளளிவயிபரத் தததகபபு - 2010.-
தகைதழுமபு : தததககைமததபபு புள்ளளிவயிபரத் 
ததகணக்கைளம, [2011].- ப. xxx, 452 ; தசமமீ 29
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (164469 NL)

தததககைமததபபு புள்ளளிவயிபரத் ததகணக்கைளம
தததககைமததபபு புள்ளளிவயிபரத் ததகணக்கைளம : 
புள்ளளிவயிபரக் ககையடக்கை நூல 2011.- தகைதழுமபு :
நததத ததடடமதடல அகமச்சு, 2011.- ப. xi, 91 ; 
தசமமீ. 21
சதங்கைளம, தமதழ
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (172759 NL)
ISBN 978-955-577-747-6

3 2 0 அரசதயல

தலதறன்ஸ், அ.
மகலயகைம : சமகைதல அரசதயல - அரசதயல 
ததீர்வு / அ. தலதறன்ஸ்.- தலவதக்கைகல : 
மகலயகைம தவளளியயீடடகைம, 2006.- ப. xx, 138 ; 
தசமமீ 22
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (170763 NL)

320.07 – கைலவயி

றதபதன், ஏ. எம.
அரசறதவயியல பரீடகச வழதகைதடடி : 1700 MCQ 
பலததர்வு வயினதக்கைளும - வயிகடகைளும / ஏ. 
எம. றதபதன் சகை ஐ. எம. அச்சதமுஹமமட.- 
தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2012.-  
ப. iv, 226 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ: ரூபத. 480.00 (174582 NL)
ISBN 978-955-0687-76-3

321 – ஆடசத முகறகைள்
321.02 –  சமஷ்டி ஆடசத

அன்டசன், தஜதர்ஜ்
சமஷ்டி : ஓர் அறதமுகைம / தஜதர்ஜ் அன்டசன்.-
பன்னளிபயிடடிய : ஸ்தடமபர் தலக் பபளளிஷர், 
2011.- ப. [ix], 151 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (166073 NL)
ISBN 978-955-658-272-7 (386594 NA)

324 – அரசதயல நடவடிக்ககைகைள்
324.2 – அரசதயல கைடசதகைள்
324.2092 – அரசதயலவதததகைள்

அபதுல கைபூர், ஏ. ஸீ.
மகறந்தும மகறயதத மதமனளிதர் கைலதநததத ஏ.
ஸீ. எஸ். ஹமமீத் : மர்ஹஸூம, ஏ. ஸீ. எஸ். 
ஹமமீத் நதகனவு மலர் / எ. ஸீ. அபதுல கைபூர்.-
அக்கறகண : நதகனவு மலர் கழு, 2010.-     
ப. xxxvi, 204 ; தசமமீ 29
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166514 NL)
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ISBN 978-955-1779-47-4

325 – சர்வததச  இடமதபயர்வு
325.21 – இடம தபயர்ந்தததர்

நததகைந்ததரன், சதசு
பயிறந்தமண்ணும புகைலதடமும / சதசு 
நததகைந்ததரன்.- தகைதழுமபு : அவுஸ்தததரலதய 
தமதழ - இலக்கைதய கைகலச் சங்கைம, 2008.-     
ப. 213 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00 (164043 NL)

327 – சர்வததச உறவுகைள்
327.5493 – இலங்ககை

ருக் ஷதன், ரதஜரடணம
இலங்ககையயின் தவளளிநதடடுக் தகைதள்ககை   
[1948 – 2010] / ரதஜரடணம ருக் ஷதன், சுபதஜதனளி
சண்முகைரதஜத சகை தடசதயயினளி கதலந்ததரன்.- 
தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2012.-    
ப. xii, 241 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 550.00 (175077 NL)
ISBN 978-955-659-332-7

328 – சடடமன்றம
328.5493 – இலங்ககை
328.549302 – வயிவததங்கைள்

இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப
வயிவததங்கைள் : அததகைதர அறதக்ககை (ஹன்சதட).-
தகைதழுமபு : தமல மதகைதண மதகைதண சகப, 
2011.

2011/12 – 2011.07.19.- 
ப. 9 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (152855 NL)

2011/21 – 2011.12.06.- 
ப. 7 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (152855 NL)

2011/22 – 2011.12.07.- 
ப. 9 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (152855 NL)

2011/23 – 2011.12.08.- 
ப. 9 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (152855 NL)

2011/24 – 2011.12.09.- 

ப. 12 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (152855 NL)

2012/01 – 2012.01.03.- 
ப. 9 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165546 NL)

2012/02 – 2012.01.17.- 
ப. 10 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165546 NL))

2012/03 – 2012.02.06.- 
ப. 13 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165546 NL)

2012/04.– 2012.02.21.- 
ப. 11 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165546 NL)

2012/05 – 2012.03.06.- 
ப. 09 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165546 NL)

2011/12 - 2011.07.19.-
கைலம 0759 - 0847 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (152856 NL)

2011/21 – 2011.12.06.-
கைலம 1643 - 1838 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (152856 NL)

2011/22 – 2011.12.07.-
கைலம 1839 - 1972 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (152856 NL)

2011/23 – 2011.12.08-
கைலம 1973 - 2106 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (152856 NL)

2011/24 – 2011.12.09.-
கைலம 2107 - 2234 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (152856 NL)

2012/01 - 2012.01.03.-
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ப. Lxxxip, கைலம 0001 - 0086 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165545 NL)

2012/02 - 2012.01.07.-
கைலம 0087 - 0150 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165545 NL)

2012/03 - 2012.02.06.-
கைலம 0151 - 0264 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165545 NL)

2012/04 - 2012.02.21.-
கைலம 0265 - 0360 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165545 NL)

2012/05 - 2012.03.06.-
கைலம 0361 - 0464 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165545 NL)

2012/06 – 2012.03.20.- 
ப. 0465 - 0628 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165545 NL)

2012/07 – 2012.04.03.- 
ப. 0629 - 0734 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165545 NL)

2012/08 – 2012.04.24.- 
ப. 0735 - 0804 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165545 NL)

2012/09 – 2012.05.22.- 
ப. 0805 - 0866 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165545 NL)

2012/10 – 2012.06.05.- 
ப. 0867 - 0926 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165545 NL)

2012/11 – 2012.06.19.- 
ப. 0927 - 1054 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165545 NL)

2012/12 – 2012.07.02.- 

ப. 1055 - 1114 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (165545 NL)

328.549302 – வயிவததங்கைள்

இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப
வயிவததங்கைள் : வயிவததங்கைளளின் வயிபரம.- 
தகைதழுமபு : தமல மதகைதண மதகைதண 
சகப, 2012.

2012/06.– 2012.03.20.- 
ப. 10 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165546 NL)

2012/07.– 2012.04.03.- 
ப. 09 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165546 NL)

2012/08.– 2012.04.24.- 
ப. 12 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165546 NL)

2012/09.– 2012.05.22.- 
ப. 09 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165546 NL)

2012/10.– 2012.06.05.- 
ப. 9 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165546 NL)

2012/11.– 2012.06.19.- 
ப. 9 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165546 NL)

2012/12.– 2012.07.02.- 
ப. 11 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (165546 NL)

328.549302 – வயிவததங்கைள்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
வயிவததங்கைள் : அததகைதர அறதக்ககை (ஹன்சதட).-
தகைதழுமபு : இலங்ககை பதரதளுமன்றம, 2011.

தததகதத 203. இல : 03.- 2011.10.19.-
கைலம 304 - 481 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172095 NL)

(388423 NA)
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தததகதத 204. இல : 02.- 2011.11.22.-
கைலம 203 - 418 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172096 NL)

(388438 NA)

தததகதத 204. இல : 03.- 2011.11.23.-
கைலம 419 - 600 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172096 NL)

(388439 NA)

தததகதத 204. இல : 04.- 2011.11.24.-
கைலம 601 - 786 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172096 NL)

(388440 NA)

தததகதத 204. இல : 05.- 2011.11.25.-
கைலம 787 - 976 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172096 NL)

(388441 NA)

தததகதத 204. இல : 06.- 2011.11.28.-
கைலம 977 - 1162 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172096 NL)

(388442 NA)

தததகதத 204. இல : 07.- 2011.11.29.-
கைலம 1163 - 1351 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172096 NL)

(388443 NA)

தததகதத 204. இல : 08.- 2011.11.30.-
கைலம 1352 - 1551 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172096 NL)

(388443 NA)

தததகதத 205. இல : 01.- 2011.12.01.-
கைலம lxxxi, 01 - 226 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172097 NL)

(388405 NA)

தததகதத 205. இல : 02.- 2011.12.02.-
கைலம 227 - 422 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172097 NL)

(388406 NA)

தததகதத 205. இல : 03.- 2011.12.03.-
கைலம 423 - 630 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172097 NL)

(388407 NA)

தததகதத 205. இல : 04.- 2011.12.05.-
கைலம 631 – 838 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)

தததகதத 205. இல : 05.- 2011.12.06.-
கைலம 839 - 1022 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)

தததகதத 205. இல : 06.- 2011.12.07.-
கைலம 1023 - 1220 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)

தததகதத 205. இல : 07.- 2011.12.08.-
கைலம 1221 - 1356 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)

தததகதத 205. இல : 08.- 2011.12.09.-
கைலம 1357 - 1592 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)

தததகதத 205. இல : 09.- 2011.12.12.-
கைலம 1593 - 1772 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)

தததகதத 205. இல : 10.- 2011.12.13.-
கைலம 1773 - 1748 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)

தததகதத 205. இல : 11.- 2011.12.14.-
கைலம 1749 - 2138 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)
தததகதத 205. இல : 12.- 2011.12.15.-
கைலம 2139 - 2302 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)

தததகதத 205. இல : 13.- 2011.12.16.-
கைலம 2303 - 2332 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)

தததகதத 205. இல : 14.- 2011.12.17.-
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கைலம 2333 - 2742 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)

தததகதத 205. இல : 15.- 2011.12.19.-
கைலம 2743 – 2875 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)

தததகதத 205. இல : 16.- 2011.12.20.-
கைலம 2876 - 3057 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)

தததகதத 205. இல : 17.- 2011.12.21.-
கைலம 3058 - 3269 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(164283 NL)

தததகதத 206. இல : 01.- 2011.01.17.-
ப. Lxxxip, கைலம 01 - 136 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(166598 NL)

தததகதத 206. இல : 02.- 2011.01.18.-
கைலம 137 - 342 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(166598 NL)

தததகதத 206. இல : 03.- 2011.01.19.-
கைலம 343 – 564 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(166598 NL)

தததகதத 206. இல : 04.- 2011.01.20.-
கைலம 565 - 728 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(166598 NL)

தததகதத 206. இல : 05.- 2011.02.08.-
கைலம 729 - 848 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(166598 NL)

தததகதத 206. இல : 06.- 2011.02.09.-
கைலம 849 - 1018 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(166598 NL)

தததகதத 206. இல : 07.- 2011.02.10.-
கைலம 1019 - 1088 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(166598 NL)

தததகதத 206. இல : 08.- 2011.02.21.-

கைலம 1089 - 1284 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(166598 NL)

328.549302 – வயிவததங்கைள்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
வயிவததங்கைள் : அததகைதர அறதக்ககை (ஹன்சதட).-

தகைதழுமபு : இலங்ககை பதரதளுமன்றம, 2012.

தததகதத 207. இல : 07.- 2012.03.20.-
கைலம 1025 – 1230 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(167305 NL)

தததகதத 207. இல : 08.- 2012.03.21.-
கைலம 1231 -1358 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(167305 NL)

தததகதத 207. இல : 09.- 2012.03.22.-
கைலம 1359 - 1566 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(167305 NL)

தததகதத 207. இல : 10.- 2012.03.23.-
கைலம 1567 – 1622 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(167305 NL)

தததகதத 207. இல : 11.- 2012.03.30.-
கைலம 1623 – 1818 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(167305 NL)

தததகதத 207. இல : 12.- 2012.04.03.-
கைலம 1819 - 1956 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(167305 NL)

தததகதத 207. இல : 13.- 2012.04.04.-
கைலம 1957 - 2094 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(167305 NL)

தததகதத 208. இல : 01.- 2012.05.08.-
கைலம lxxxi, 01 – 164 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(169742 NL)

தததகதத 208. இல : 02.- 2012.05.09.-
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கைலம 165 - 350 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(169742 NL)

தததகதத 208. இல : 03.- 2012.05.10.-
கைலம 351 - 482 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(169742 NL)

தததகதத 208. இல : 04.- 2012.05.11.-
கைலம 483 - 680 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(169742 NL)

தததகதத 208. இல : 05.- 2012.05.22.-
கைலம 681 - 868 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(169742 NL)

தததகதத 208. இல : 06.- 2012.05.23.-
கைலம 869 - 1016 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172100 NL)

(391070 NA)

தததகதத 208. இல : 07.- 2012.05.24.-
கைலம 1017 - 1146 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172097 NL)

(391071 NA)

தததகதத 208. இல : 08.- 2012.05.25.-
கைலம 1047 - 1304 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(172100 NL)

(391072 NA)

தததகதத 209. இல : 01.- 2012.06.05.-
கைலம lxxix, 01 - 176 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(171032 NL)

தததகதத 209. இல : 02.- 2012.06.06.-
கைலம 177 - 296 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(171032 NL)
தததகதத 209. இல : 03.- 2012.06.07.-
கைலம 297 - 484 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(171032 NL)

தததகதத 209. இல : 04.- 2012.06.08.-
கைலம 485 – 618 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(171032 NL)

தததகதத 209. இல : 05.- 2012.06.19.-

கைலம 619 - 804 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(171032 NL)

தததகதத 209. இல : 06.- 2012.06.20.-
கைலம 805 - 1002 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(171032 NL)

தததகதத 209. இல : 07.- 2012.06.21.-
கைலம 1003 - 1158 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(171032 NL)

தததகதத 209. இல : 08.- 2012.06.22.-
கைலம 1159 - 1290 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(171032 NL)

தததகதத 209. இல : 09.- 2012.07.04.-
கைலம 1291 - 1428 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(171032 NL)

3 3 0 தபதருளதததரம

332 – நதததப தபதருளதததரம
332.1 – வங்கைதகைள்

உங்கைகளப பற்றதயது : ததசதய தசமதபபு வங்கைத 
ஆண்டறதக்ககை 2010.- தகைதழுமபு : ததசதய 
தசமதபபு வங்கைத, 2010.- ப. 348 ; தசமமீ 19 x 19
ஒஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (166067 NL)

(384963 NA)

333 – கைதணயிப தபதருளதததரம
333.75 – கைதடடு நதலம

பத்மதனந்தகமதர், கவத்ததயரடணம
அருகைதவரும மத்ததயதகைதடடுக் கைதடுகைள் / 
கவத்ததயரடணம பத்மதனந்தகமதர்.- 
தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2011.-   
ப. xvi, 122 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 375.00 (175022 NL)
ISBN 978-955-659-283-2

336 – தபதது நததத
336.5493 – இலங்ககை

இலங்ககை. நததத ததடடமதடல அகமச்சு
நடுவதண்டு அரசதகற நதகலகம அறதக்ககை  
2012 / தகைதழுமபு : அரசதங்கைத் 
ததகணக்கைளத்ததற் பததபபயிக்கைபபடடது, 2012.-   
ப. 40 ; தசமமீ. 24
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (173326 NL)

(391099 NA)
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இலங்ககை - நததத, ததடடமதடல அகமச்சு.- 
தகைதழுமபு : நததத ததடடமதடல அகமச்சு, 2012.- 
ப. [275] ; தசமமீ 29
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (162665 NL)

நததத ததடடமதடல அகமச்சு.
மகைதந்த சதந்தகன எததர்கைதலத்ததற்கைதன தததகல
தநதக்க : சம நதகலயதன அபயிவயிருத்ததகய 
தநதக்கைத.- தகைதழுமபு : நததத ததடடமதடல 
அகமச்சு, 2011.- ப. xix, 278 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (164850 NL)

338 – உற்பத்தத
338.1 - வயிவசதயம
338.132 – தபதக்கவரத்து  பதலம

துகறமுகைங்கைள் மற்றும தநடுஞ்சதகலகைள் 
அகமச்சு.- தகைதழுமபு : வதீதத அபயிவயிருத்தத 
அததகைதர சகப, (2012).- ப. 12 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (176619 NL)

338.6 – உற்பத்ததத் ததபனங்கைள்
338.642 – சதறு வயியதபதரங்கைள்

சதறதய மற்றும நடுத்தர தததழதல 
முயற்சதயதளர்கைளுக்கைதன  வழதகைதடடி நூல 
2011 – 2012.- தகைதழுமபு : ததசதய தததழதல 
முயற்சத அபயிவயிருத்தத அததகைதர சகப, 2011.- 
ப. [xiv], 162 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (170740 NL)
ISBN 978-955-0883-00-4 

3 4 0 சடடம

அமமீன், எம. ஐ. எம.
இஸ்லதமதய சடடக்கைகல / எம. ஐ. எம. 
அமமீன்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ்,
2008.- ப. xv, 137 ; தசமமீ 21
ஒஇ—மஉ: ரூபத 185.00
ISBN 978-955-1546-23-2 (163511 NL)

342.04 – அரசதங்கைத்ததன் அகமபபும தசயற்பதடும
342.0418 – தபதலதஸ் அததகைதரம

இலங்ககை தபதலதஸதரின் சடடவயிதரதத 
நடவடிக்ககைகைள்.- பதணந்துகற : ஜனசங்சதய, 
2011.- ப. iii, 17 ; தசமமீ. 21
கைஇ-கைதஉ: ரூபத. 35.00 (175655 NL)
ISBN 978-955-1687-43-4

343 – இரதணுவ, பததுகைதபபு , தபததுச்  

 தசதத்து, தபதது நததத, வரி வர்த்தகை 
 உற்பத்ததச்  சடடம

343.032 – அந்நதயச் தசலதவணயி
343.032026 – சடடங்கைள்

இலங்ககை.
[நதததத்தததழதல சடடம]
2011 ஆம ஆண்டின் 42 ஆம இலக்கை, 
நதததத்தததழதல சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை 
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2011.- 
ப. 127 ; தசமமீ 21.- (இ. ச. இல : 42, 2011.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 103.00 (168675 NL)

(387874 NA)

343.034 – வரவு தசலவுத் ததடடம
343.034026 – சடடங்கைள்

இலங்ககை. 
[ஒதுக்கைகீடடுச் சடடம]
2011 ஆம ஆண்டின் 52 ஆம இலக்கை, 
ஒதுக்கைகீடடுச் சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை 
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 61 ; தசமமீ 21.- 
(இ. ச. இல : 52, 2011.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 49.00 (168965 NL)

343.04 – வரிச் சடடங்கைள்
343.04026 – சடடங்கைள்

இலங்ககை.
[வரி தமன்முகறயயீடடு ஆகணக்கழுச் 
   சடடம]
2012 ஆம ஆண்டின் 4 ஆம இலக்கை, வரி 
தமன்முகறயயீடடு ஆகணக்கழு (ததருத்தச்) 
சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு 
வலகைம, 2012.- ப. 9 ; தசமமீ 21.- (இ. ச. இல : 4,
2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 9.00 (169527 NL)

(388650 NA)

343.040262 -  சடடமூலங்கைள்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தம) : 2006 ஆம 
ஆண்டின் 10 ஆம இலக்கை, உண்ணதடடரசதகறச்
சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை 
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 36 ; தசமமீ 21.- 
(இ. ச. மூ. இல : 159, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 28.00 (169672 NL)
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343.0550 – தசய்ககை வரிகைள்
343.0550262 – சடடமூலங்கைள்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
தசர்தபறுமதத வரி (ததருத்தம) : 2002 ஆம 
ஆண்டின் 14 ஆம இலக்கை, தசர்தபறுமதத வரிச்
சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை 
தவளளியயீடடலுவலகைம,  2012.- ப. 22 ; தசமமீ 21.-
(இ. ச. மூ. இல : 158, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 18.00 (169673 NL)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
தபதருளதததர தசகவ வயிததபபனவு (ததருத்தம) :
2006 ஆம ஆண்டின் 13 ஆம இலக்கை, 
தபதருளதததர தசகவ வயிததபபனவுச் 
சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை 
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 05 ; தசமமீ 21.- 
(இ. ச. மூ. இல : 162, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 6.00 (169671 NL)

343.076 – வயிவசதயமும வயிவசதயக்  
    ககைத்தததழதலும : தபததுச்சடடம

343.076026 – சடடங்கைள்

இலங்ககை.
[கைமநல அபயிவயிருத்தத சடடம]
2011 ஆம ஆண்டின் 46 ஆம இலக்கை, கைமநல 
அபயிவயிருத்தத (ததருத்தச்) சடடம.- தகைதழுமபு : 
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2011.- ப. 24 ; 
தசமமீ 21.- (இ. ச. இல : 46, 2011.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 20.00 (168671 NL)

(387886 NA)

343.0760262 – சடடமூலங்கைள்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
கைமநல அபயிவயிருத்தத (ததருத்தம) :
2000 ஆம ஆண்டின் 46 ஆம இலக்கை, கைமநல 
அபயிவயிருத்ததச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதன
தததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை 
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2011.- ப. 21 ; தசமமீ 21.- 
(இ. ச. மூ. இல : 127, 2011.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 18.00 (168666 NL)

(387907 NA)

344 – தததழதல சமூகை தசகவ, கைலவயி,      
  கைலதசதர  சடடம

344.01 – தததழதல
344.01255 – ஊழதயர் நமபயிக்ககைப  தபதறுபபு 

      நதததயம
344.01255026 – சடடங்கைள்

இலங்ககை. 
[ஊழதயர் சகைதய நதததயச் சடடம]
2012 ஆம ஆண்டின் 2 ஆம இலக்கை,  ஊழதயர் 
சகைதய நதததயம (ததருத்தச்) சடடம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 6 ; 
தசமமீ 21.- (இ. ச. இல : 2, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 9.00 (169528 NL)

(388644 NA)

344.05 – தபதது மக்கைள் பததுகைதபபு
344.052 – கற்ற புலனதய்வு மற்றும சடட 

    அமுலதக்கைம
344.052026 – சடடங்கைள்

இலங்ககை.
[ததசதய தபதலதசுக் கைகலக்கைழகைச் 
    சடடம]
2011 ஆம ஆண்டின் 44 ஆம இலக்கை, ததசதய 
தபதலதசுக் கைகலக்கைழகைச் சடடம.- தகைதழுமபு : 
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2011.- ப. 24 ; 
தசமமீ 21.- (இ. ச. இல : 44, 2011.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 18.00 (168673 NL)

(387880 NA)

346 – தனளியதர்  சடடம
346.04 - தசதத்து
346.04026 – சடடங்கைள்

இலங்ககை.
[ஆவணங்கைள் பததவுச் சடடம]
2011 ஆம ஆண்டின் 48 ஆம இலக்கை, 
ஆவணங்கைள் பததவு (ததருத்தச்) சடடம.- 
தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,  
2011.- ப. 02 ; தசமமீ 21.- (இ. ச. இல : 48, 2011.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 4.00 (168670 NL)

(387892 NA)

346.04691 – நதீர்
346.0469126 - சடடங்கைள்

இலங்ககை.
[கைகரதயதரம தபணல சடடம]
2011 ஆம ஆண்டின் 49 ஆம இலக்கை, 
கைகரதயதரம தபணல (ததருத்தச்) சடடம.- 
தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 
2011.- ப. 45 ; தசமமீ 21.- (இ. ச. இல : 49, 2011.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 40.00 (168669 NL)

(387895 NA)
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346.064026 – சடடங்கைள்

இலங்ககை.
[இரதமகைதருஷ்ண சதரதத மதஷன் சடடம]
2012 ஆம ஆண்டின் 1 ஆம இலக்கை, 
இரதமகைதருஷ்ண சதரதத மதஷன் (இலங்ககைக் 
கைதகள) (கூடடிகணத்தல) சடடம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,  2012.- ப. 10 ;
தசமமீ 21.- (இ. ச. இல : 1, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 11.25 (169529 NL)

(388641 NA)

இலங்ககை. 
[இலங்ககை மத்ததய கைலலூரிகைளளின்          
    பகழய மதணவர் கைழகைம சடடம]
2012 ஆம ஆண்டின் 5 ஆம இலக்கை, இலங்ககை
மத்ததய கைலலூரிகைளளின் பகழய மதணவர் 
கைழகைம, (கூடடிகணத்தல) சடடம.- 
தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,  
2012.- ப. 7 ; தசமமீ 21.-  (இ. ச. இல : 5, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 11.00 (169526 NL)

(388653 NA)

இலங்ககை.
[ததஹதவகள தநததமதகல தபபௌத்த 
    கைலதசதர நதகலயச் சடடம]
2011 ஆம ஆண்டின் 50 ஆம இலக்கை, 
ததஹதவகள தநததமதகல தபபௌத்த 
கைலதசதர நதகலயம (கூடடிகணத்தல) சடடம.-
தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 
2011.- ப. 01 ; தசமமீ 21.- (இ. ச. இல : 50, 2011.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 5.00 (168676 NL)

(387898 NA)

இலங்ககை.
[ஶ்ரீ தமமதலங்கைதர சமூகை தசகவகைள் 
    மன்றம சடடம]
2011 ஆம ஆண்டின் 51 ஆம இலக்கை, ஶ்ரீ 
தமமதலங்கைதர சமூகை தசகவகைள் மன்றம 
(கூடடிகணத்தல) சடடம.- தகைதழுமபு : 
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2011.- ப. 08 ; 
தசமமீ 21.- (இ. ச. இல : 51, 2011.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 11.00 (168668 NL)

(387901 NA)
346.0640262 – சடடமூலங்கைள்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
அலஇமதன் மன்றம (கூடடிகணத்தல) : 
அலஇமதன் மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற் 
கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : 
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 8 ; 
தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. இல : 147, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00 (169521 NL)

(388668 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
அனுர வயிததனகைமதகை பயிரஜத சங்கைவர்தன 
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : அனுர 
வயிததனகைமதகை பயிரஜத சங்கைவர்தன 
மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை 
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 8 ; தசமமீ 21.- 
(இ. ச. மூ. இல : 157, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00 (169666 NL)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
இலங்ககை உள, சமூகை தவகல தததழதல 
வதண்கம நதறுவகைம (கூடடிகணத்தல) : 
இலங்ககை உள, சமூகை தவகல தததழதல 
வதண்கம நதறுவகைத்கதக் கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :  
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 8 ; 
தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. இல : 146, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 11.00 (169522 NL)

(388665 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
இலங்ககை கைணனளிச் சங்கைம (கூடடிகணத்தல) : 
இலங்ககை கைணனளிச் சங்கைத்கதக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : 
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 10 ; 
தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. இல : 165, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 11.00 (169670 NL)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
த தபரண்டஸ் மன்றம (கூடடிகணத்தல) : த 
தபரண்டஸ் மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற் 
கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :  
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 08 ; 
தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. இல : 154, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 11.00 (169669 NL)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
இலங்ககை படடயக் கைபபற் தரகைர்கைள் நதறுவகைம 
(கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை படடயக் கைபபற் 
தரகைர்கைள் நதறுவகைத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன
தததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை 
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 11 ; தசமமீ 21.- 
(இ. ச. மூ. இல : 144, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 11.00 (169524 NL)

(388659 NA)
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

சந்ததம வதீரக்தகைதடி மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
சந்ததம வதீரக்தகைதடி மன்றத்கதக் கூடடிகணப 
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :  
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,  2012.- ப. 9 ; 
தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. இல : 145, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00 (169523 NL)

(388662 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
சமஸ்த லங்கைத சதசனதரக்சகை மண்டலய 
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(கூடடிகணத்தல) : மஸ்த லங்கைத 
சதசனதரக்சகை மண்டலயகவக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : 
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 9 ; 
தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. இல : 153, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00 (169515 NL)

(388686 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
தசய்யது தசஹஸூதகைதயத தங்கைள் தமபௌலதனத 
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : தசய்யது தசஹஸூ
தகைதயத தங்கைள் தமபௌலதனத மன்றத்கதக் 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- 
தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,  
2012.- ப. 6 ; தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. இல : 149, 
2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00 (169519 NL)

(388674 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
பண்டு பண்டதரநதயக்கை தஹல ஜன  மன்றம 
(கூடடிகணத்தல) : பண்டு பண்டதரநதயக்கை 
தஹல ஜன மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : 
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 8 ; 
தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. இல : 152, 2012.)
கைஇ-கைதஉ:  ரூபத 8.00 (169516 NL)

(388683 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல மற்றும 
பணயியதடதடதகதத கைலலூரி (ததருத்தம) :  
பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல மற்றும 
பணயியதடதடதகதத கைலலூரிச் சடடத்கதத் 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- 
தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,  
2012.- ப. 5 ; தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. இல : 129, 
2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 6.00 (169664 NL)

(387913 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
பதரதளுமன்றத்ததன் இகளபபதறதய பணயியதளர்
சங்கைம (கூடடிகணத்தல) : பதரதளுமன்றத்ததன்
இகளபபதறதய பணயியதளர் சங்கைத்கதக் 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- 
தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,  
2012.- ப. 7 ; தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. இல : 155, 
2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00 (169668 NL)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

பயிலதப கணவர்தன ஞதபகைதர்த்த சங்கைம 
(கூடடிகணத்தல) : பயிலதப கணவர்தன 
ஞதபகைதர்த்த சங்கைத்கதக் கூடடிகணப 
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :  
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- 
ப. 12 ; தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. இல : 150, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 11.00 (169518 NL)

(388677 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
புலத்சதங்கைள ஜனசக்தத மகைத சங்கைம 
(கூடடிகணத்தல) : புலத்சதங்கைள ஜனசக்தத 
மகைத சங்கைத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீட
டலுவலகைம, 2012.- ப. 9 ; தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. 
இல : 156, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00 (169674 NL)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
தரதசதன் ரணசதங்கை ஜனசஹன மன்றம 
(கூடடிகணத்தல) : தரதசதன் ரணசதங்கை 
ஜனசஹன மன்றத்கத கூடடிகணபபதற் 
கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : 
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2011.-  ப. 9 ; 
தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. இல : 132, 2011.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00 (169525 NL)

(388656 NA)
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

தவலன்ஹதன்ன வதசதஸ்ஸர சர்வததச 
கைலதசதர மன்றம (கூடடிகணத்தல) : 
தவலன்ஹதன்ன வதசதஸ்ஸர சர்வததச 
கைலதசதர மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன
தததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை 
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 6 ;  தசமமீ 21.- 
(இ. ச. மூ. இல : 148, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00 (169520 NL)

(388667 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
ஶ்ரீ லங்கைத கைமநல நதறுவனம (கூடடிகணத்தல) :
ஶ்ரீ லங்கைத கைமநல நதறுவனத்கதக் கூடடிகணப 
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :  
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- 
ப. 8 ; தசமமீ 21.- (இ. ச. மூ. இல : 151, 2012.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00 (169517 NL)

(388680 NA)

346.065 – வர்த்தகை ததபனங்கைள்
346.065026 – சடடங்கைள்

இலங்ககை. 
[தசயற்பதடு ககறவதகைவுள்ள தததழதல 
   முயற்சதகைளுக்கம அலலது ககறவதகைப 
   பயன்படுத்தபபடுகைதன்ற தசதத்துக்கைளுக்கம 
   புத்துயயிரளளித்தல சடடம]
2011 ஆம ஆண்டின் 43 ஆம இலக்கை, 
தசயற்பதடு ககறவதகைவுள்ள தததழதல 
முயற்சதகைளுக்கம அலலது ககறவதகைப
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பயன்படுத்தபபடுகைதன்ற தசதத்துக்கைளுக்கம 
புத்துயயிரளளித்தல சடடம.- தகைதழுமபு :  
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,  2011.- 
ப. 40 ; தசமமீ 21.- (இ. ச. இல : 43, 2011.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 35.00 (168674 NL)

(387877 NA)

346.082 – வங்கைதயும வங்கைதயலும
346.0823026 – சடடங்கைள்

இலங்ககை. 
[இலங்ககை வதீடகமபபு அபயிவயிருத்தத நதததக் 
    கூடடுத்ததபன வங்கைதச் சடடம]
2011 ஆம ஆண்டின் 45 ஆம இலக்கை, 
இலங்ககை வதீடகமபபு அபயிவயிருத்தத நதததக் 
கூடடுத்ததபன வங்கைதச் (ததருத்தச்) சடடம.- 
தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 
2011.- ப. 2 ; தசமமீ 21.- (இ. ச. இல : 45, 2011.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத  4.00 (168672 NL)

(387883 NA)

347-  சதவயில நடவடிக்ககைகைளும, நதீததமன்றமும
347.01 – நதீததமன்றங்கைள் : கடியயியல  

   நடவடிக்ககைகைள்
347.016026 - சடடங்கைள்

இலங்ககை. 
[தநதத்ததரிசுகைள் சடடம]
2011 ஆம ஆண்டின் 47 ஆம இலக்கை, 
தநதத்ததரிசுகைள் (ததருத்தச்) சடடம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2011.- ப. 2 ; 
தசமமீ 21.- (இ. ச. இல : 47, 2011.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 4.00 (168677 NL)

(387889 NA)

3 5 0  தபதது நதருவதகைமும இரதணுவ 
   வயிஞ்ஞதனமும

352.4 – நததத நதருவதகைமும, பதததடும
352.48 – வரவு தசலவு 

தமல மதகைதண சகப. 
[தமல மதகைதண சகபயயின் கைலவயி,    
   உள்ளூரதடசத, மதன்சக்தத மற்றும  
   எரிசக்தத, கைதணயி மற்றும மனளிதவலு  
   மற்றும தவகலவதய்பபு அகமச்சு]

வரவு தசலவுத் ததடட வயிவததம 2012.- 
தகைதழுமபு : தமல மதகைதண சகப, 2012.- 
ப. 75 ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (170000 NL)

தமல மதகைதண சகப 
[தமல மதகைதண சகபயயின் தபதக்கவரத்து,  
   வயிகளயதடடுத்துகற, இகளஞர் வயிவகைதர, 
   கைலவயி, கைலதசதர அலுவலகைள், கூடடுறவு  
   அபயிவயிருத்தத, உணவு வழங்கைலும   
   வயிநததயதகைமும, கைதரதம அபயிவயிருத்தத  
   அலுவலகைளுகைதன அகமச்சு - தமல 
   மதகைதணம]  
வரவு தசலவுத் ததடடம 2012.- பத்தரமுலல : 
தமல மதகைதண சகப, 2012.- ப. 87 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (169995 NL)

தமல மதகைதண சகப. 
[தமல மதகைதண சகபயயின் தமல மதகைதண 
   வதீதத அபயிவயிருத்தத கைதலநகட உற்பத்தத 
   மற்றும அபயிவயிருத்தத வதீடகமபபு 
   மற்றும நதர்மதணம மமீன்பயிடி மற்றும 
   சுற்றுலதத்துகற அகமச்சு]
வரவு தசலவுத் ததடடம 2012.- தகைதழுமபு : 
தமல மதகைதண சகப, 2012.- ப. v, 22 ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (169994 NL)

352 - தபதது நதருவதகைம
352.7 – தபதது உதவயிகைளளின்  நதருவதகைம 
352.7506 - தததககைமததபபு

தததககைமததபபு புள்ளளிவயிபரத் ததகணக்கைளம
[நததத ததடடமதடல அகமச்சு]
இலங்ககை தததழதற்பல அளவதீடு : வருடதந்த 
அறதக்ககை 2008.- தகைதழுமபு : தததககைமததபபு 
புள்ளளிவயிபரத் ததகணக்கைளம, 2009.- ப. xxv, 97 ; 
தசமமீ 29
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166573 NL)
ISBN 978-955-577-673-8

354 – தபதருளதததர , சூழல சதர்ந்த தபதது  
  நதருவதகைம 

354.5 – வயிவசதயம  நதருவதகைம

சதறு ததயயிகலத் தததடட அபயிவயிருத்தத அததகைதர 
சகபயயின் வருடதந்த அறதக்ககை - 2004.- 
பத்தரமுலல : சதறு ததயயிகல தததடட 
அததகைதர சகப, [2004].- ப. vi, 84 ; தசமமீ 29
கைஇ-மஉ :  வயிகலதரபபடவயிலகல

(169690 NL)
(350917 NA)
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சதறதய ததயயிகலத் தததடட அபயிவயிருத்தத அததகைதர 
சகப வருடதந்த அறதக்ககை - 2005.- 
பத்தரமுலல : சதறதய ததயயிகல தததடட 
அததகைதர சகப, [2005].- ப. [vi], 73 ; தசமமீ 29
கைஇ-மஉ :  வயிகலதரபபடவயிலகல

(169691 NL)
(350915 NA)

354.86 – வங்கைதகைள்
354.8606 – நதறுவனங்கைள், வருடதந்த அறதக்ககை

அரச ஈடடு முதலீடடு வங்கைத : வருடதந்த 
அறதக்ககை 2010.- தகைதழுமபு : அரச ஈடடு 
முதலீடடு வங்கைத, 2011.- ப. 58 ; தசமமீ 29
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (170744 NL)

(389090 NA)

இலங்ககை மத்ததய வங்கைத : ஆண்டறதக்ககை 2011.- 
தகைதழுமபு : இலங்ககை மத்ததய வங்கைத, 2012.-   
ப. [xxvii], [580] ; தசமமீ 29
நூஇ-மஉ : ரூபத 400.00 (170742 NL)

(389222 NA)

3 6 0 சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும  சமூகை 
   தசகவகைளும

362 – சமூகை நலக் ககறபதடும   
  தசகவயும

362.1 – உடற் தகைதளதறு
362.19 – தநதயதளர் தசகவ மற்றும 

   வகரமுகறயும
362.196462 - சலதரதகை தநதய்

டி சதலவத ஷதமயத
சலதரதகை தநதயும (நதீரிழதவு தநதயும) உங்கைள் 
கழந்கதயும / ஷதமயத டி சதலவத, 
பயிரியதர்ஷதனளி பயிதரமரடன சகை அருந்ததத 
ஜயதசன.- தகைதழுமபு : ரிபள் பபளளிஷர்ஸ், 
2012.- ப. [vi], 26 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (175728 NL)
ISBN 978-955-0629-03-9

362.196792 - எயயிடஸ்

கைமலத, பதசதன்
தபரிடர்கைகளப தபருவதய்பபுகைளதகை மதற்றுதல /
பதசதன் கைமலத, ததபர் பயிந்ததயத ; தமதழத.     
மு. தபதன்னமபலம.- தகைதழுமபு : சமூகை 
வயிஞ்ஞதனளிகைள் சங்கைம, 2008.- ப. ii, 81 ; தசமமீ 21
ஒமு—மஉ: ரூபத 400.00 (163578 NL) 
ISBN 978-955-1772-19-2        

362.2 – மன, மனதவளளிச்சத தததடர்பதன தநதய்கைள்  

இலங்ககையயில சமூகைப பணயிக்கைதன உளநலம 
ஓர் அறதமுகைம / தததகபபதசதரியர் ; சுமன் 
தபர்னதண்தடத சகை சமதந்ததர வதீரக்தகைதடி.- 
தகைதழுமபு : மக்கைளுக்கைதகை கைதரதமதய 
அபயிவயிருத்ததச் சங்கைம, 2011.- ப. xiii, 72 ;    
தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166066 NL)
ISBN 978-955-0793-07-5 (385275 NA)

362.76 – சதறுவர் துஷ்பயிரதயதகைம

இமகசயற்ற சதறுவர் வதழவு : பதடசதகலச் 
சூழலதலதருந்து துன்புறுத்தகல ஒழதபதபதம / 
தமதழததபயர்பபு தமதஹமட ரதஸஹக்.- 
பதணந்துகற : ஜனசங்சதய, 2010.-      
ப. vi, 22 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத. 70.00 (175691 NL)
ISBN 978-955-1687-26-7

கைரதமத், எஸ். ஏ. ஸீ. எம.
பதடசதகலயயிலதருந்து துஷ்பயிரதயதகைம 
துர்நடத்கதகைகள ஒழதபதபதம / எஸ். ஏ. ஸீ. 
எம. கைரதமத்.- பதணந்துகற : ஜனசங்சதய, 
2010.- ப. iv, 22 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத. 70.00 (175658 NL)
ISBN 978-955-1687-28-1

363 – இதர சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும 
  தசகவகைளும

363.1 – தபதது பததுகைதபபு நதகைழச்சத
363.1065 - புலனதய்வுத் தகைவல 

அகமததயயின் கரல (சமபவத் தததகபபு) / 
தமதழததபயர்பபு ததக்கவலகல கைமதல.- 
பதணந்துகற : ஜனசங்கைதய தவளளியயீடு, 2010.- 
ப. [vi], 121 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 100.00 (175692 NL)
ISBN 978-955-1687-27-4

363.12 – வதீதத வயிபத்து

வதீதத வயிபத்துக்கைளும ததருபபததுகைதபபும.- 
தகைதழுமபு : வதீததப பததுகைதபபுப பற்றதய ததசதய
சகப, 2010.- ப. ii,  42 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (176621 NL)

363.325 – பயங்கைரவததம

ஆலதப, எஸ். எம.
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பயங்கைரவததம : ஓர் அறதமுகைம / 
எஸ். எம. ஆலதப.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை 
இலலம, 2011.- ப. v, 156 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 400.00 (174948 NL)
ISBN 978-955-659-299-3

363.7 - சூழல பயிரச்சதகனகைள்

இரததஜந்ததரன், தமதடசரதசத
சூழல பததுகைதபபு உயயிர்த்தததழதலநுடபமும /
தமதடசரதசத இரததஜந்ததரன், இளங்தகைத, 
சுபதலதனளி சகை முத்துக்கமதரன் சுகைதர்தரன்.- 
தசங்கைலடி : கைதழக்கப பலகைகலக்கைழகைம, 2012.-
ப. vi, 50 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 120.00 (171018 NL)
ISBN 978-955-54237-0-0

363.72 – ததகைததரதக்கைதயம
363.7285 - கைழதவுறுவதக்கைம

மஹதீஸ், முஹமமத்
கைழதவு உருவதக்கைமும நதீர் மதசகடதலும 
பயிங்கைத ஓயத ஆற்றுபபகதத பற்றதய ஓர் 
கைற்ககை / முஹமமத் மஹதீஸ்.- தபரததனளிய : 
தபதஸ்ட கைததரஜ்வட இன்ஸ்டியுட ஒப 
எக்றதகைல, 2011.- ப. vii, 23 ; தசமமீ 24
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166069 NL)
ISBN 978-955-8577-10-3 (385161 NA)

3 7 0 கைலவயி

371 – பதடசதகலகைளும அவற்றதன் 
 தசயற்பதடுகைளும 

371.1 – ஆசதரியர்கைளும கைற்பயித்தலும

கமதரசதறத, ரஞ்சதத்
அததவயிதசட ஆசதரியரதகங்கைள் / ரஞ்சதத் 
கமதரசதறத.- மத்தததகைதட : ஆசதரியர் 
தவளளியயீடு 2009.- ப. xiii, 123 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 750.00 (164609 NL)
ISBN 978-955-52062-1-1  

371.1 – கைற்பயித்தலும ஆசதரியர்கைளும
371.102 – கைற்பயித்தல

பதஸ்கைரன், கைனகைசகப
கைற்றல கைற்பயித்தல தசயன்முகறயயில கைணயிபபயீடு

/ கைனகைசகப பதஸ்கைரன்.- தகைதழுமபு : கமரன் 
புத்தகை இலலம, 2012.- ப. ix, 141 ;   

தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 400.00 (175055 NL)
ISBN 978-955-659-318-1

371.2 – கைலவயி நதருவதகைம
371.26 – பரீடகசகைள்

சதன்னத்தமபயி, மத.
பரீடகசகைளுக்க தயதரதவது எபபடி? : 
மதணவர் - தபற்தறதர் ஆசதரியர்கைளுக்கைதன 
வழதகைதடடி / மத. சதன்னத்தமபயி.- தகைதழுமபு : 
கமரன் புத்தகை இலலம, 2011.- ப. 38 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத. 90.00 (174923 NL)
ISBN 978-955-659-290-0

371.3 – கைற்பயிக்கம முகற

சதன்னத்தமபயி, மத.
ஆசதரியர் வழதகைதடடி : ஆசதரியர் தததழதலும 
வதழவும / மத. சதன்னத்தமபயி.- தகைதழுமபு : 
கமரன் புத்தகை இலலம, 2012.- ப. vi, 72 ;   
தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத. 150.00 (175157 NL)
ISBN 978-955-659-348-8

371.6 – பதடசதகல ஒழுக்கை நடவடிக்ககைகைள்

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில
எங்கைள் அருகமயதன பதடசதகல / 
சதபயில தவத்தசதங்ஹ ; தமதழததபயர்பபு 
சதரதஜதனளிததவயி அருணதசலம.- பத்தரமுலல :
கைலவயி அகமச்சு, 2012.- 
ப. 36 ; தசமமீ. 30
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (173082 NL)

(391586 NA)
372 – ஆரமப கைலவயி

நலகலயத நதர்மலதததவயி
ஆரமபக் கைலவயியயில தசயற்ததறன் / 
நதர்மலதததவயி நலகலயத.- தகைதழுமபு : 
கமரன் புத்தகை இலலம, 2010.- ப. xii, 126 ; 
தசமமீ. 21 
ஒமு-மஉ: ரூபத. 300.00 (174977 NL)
ISBN 978-955-659-280-1

372.071 – கைணயிதம

ஸபதன், ஐ. எல. எம.
கைணயிதப புததர் வயினதவயிகட நூல: தரம 5 / ஐ. 
எல. எம. ஸபதன்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் 
புக் ஹவுஸ், 2012.- ப. [iv], 228 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ: ரூபத. 450.00 (175743 NL)
ISBN 978-955-0687-80-0

372.358 – தததழதலநுடபம
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தஜயரதசத, சபத
கைலவயியயில தததடர் தததழதல 
வழதகைதடடல / சபத தஜயரதசத.- தகைதழுமபு : 
தசமமடு தபதத்தகைசதகல, 2011.- ப. viii, 96 ; 
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 260.00 (175709 NL)
ISBN 978-955-685-003-1

372.4 – வதசதபபு
372.465 – அரிச்சுவடி

அமமதர், அபூ
பதலர் தமதழ எழுத்துப பயயிற்சத / அபூ 
அமமதர்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் 
ஹவுஸ், (?).- ப. [ii], 26 ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: ரூபத. 100.00 (174580 NL)
ISBN 978-955-0687-73-2

அமமதர், அபூ
முன்பள்ளளி இலக பதலர் வழதகைதடடி / அபூ 
அமமதர்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் 
ஹவுஸ், 2011.- ப. [ii], 52 ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: ரூபத. 165.00 (175733 NL)
ISBN 978-955-1546-97-7

பதலர் புத்தகைம ; முதலதம தரம.- தகைதழுமபு : எம.
ட. கணதசன அன் கைமபனளி
(பயிகரதவட) லதமதடட, 2012.- ப. iii, 48 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத. 190.00 (177752 NL)

  ISBN 978-955-21-2175-3 (393862 NA)

372.6 – தமதழ தமதழதக் கைகல

தஜயரதசத, சபத
தமதழதலும ததறனதய்வுக் கைகலயும / சபத 
தஜயரதசத.- தகைதழுமபு : தசமமடு 
தபதத்தகைசதகல, 2012.- ப. vi, 106 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 300.00 (175705 NL)
ISBN 978-955-685-006-16

தஜபௌபர், ஏ. எஸ்.
தமதழதமதழத வழதகைதடடி : தரம 5 /
ஏ. எஸ். தஜபௌபர்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் 
புக் ஹவுஸ்.- 2011.- ப. ii, 225 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ: ரூபத. 350.00 (175730 NL)
ISBN 978-955-1546-85-4

372.7 - எண்கைணயிதம 

தசனவயிரத்ன, மதனதரி அழஹதகைதன்

பதலர் கைணயித தநறத : 1 ஆம தரம / மதனதரி 
அழஹதகைதன் தசனவயிரத்ன ; தமதழததபயர்பபு 
சந்ததரலதத சுபசதங்ஹ.- கைளனளி : மதஸ்டர்ககைட
தவளளியயீடு (தனளியதர்) சங்கைம, 2012.- ப. [x], 168 ;
தசமமீ. 28 
ஒமு-மஉ: ரூபத. 275.00 (177750 NL)
ISBN 978-955-664-179-0 (393249 NA)

துடதவ, கைதந்தத
சுதுல பதலர் பயயிற்சதத் ததறன் : 2 ஆம 
தரம / கைதந்தத துடதவ ; தமதழததபயர்பபு 
சந்ததரலதத சுபசதங்ஹ.- கைளனளி : மதஸ்டர்ககைட
தவளளியயீடு (தனளியதர்) சங்கைம, 2012.- ப. [vi], 173 ;
தசமமீ. 28 
ஒமு-மஉ: ரூபத. 300.00 (177751 NL)
ISBN 978-955-664-190-5 (393250 NA)

378 – உயர்தரக் கைலவயி

இலங்ககையயிலுள்ள பலகைகலக்கைழகைங்கைளளின் 
படடபபயயில தநறதகைளுக்க அனுமதத : 
கைலவயியதண்டு 2011/2012.- தகைதழுமபு : 
பலகைகலக்கைழகை மதனளியங்கைள் ஆகணக்கழு, 
2012.- ப. [iv], 105 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ: ரூபத. 300.00 (173843 NL)
ISBN 978-955-583-111-6

3 8 0 வர்த்தகைம,  தததடர்பு, தபதக்க வரத்து

382 – தவளளிநதடடு வயியதபதரம
382.6 – ஏற்றுமதத வயியதபதரம
382.602185 – ஏற்றுமதத வழதகைதடடி

பஸ்கைதல, லத.
ஆசதயதவயிலுள்ள உற்பத்ததயதளர்கைள் 
ஏற்றுமததயதளர்கைளளிற்கைதன ஒரு பயயிற்சத 
வழதகைதடடி / லத. பஸ்கைதல.- (?) : ஆசதயத 
பசுபயிக் பயிரதந்ததய அலுவலகைம, 2007.- ப. 91 ; 
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (170762 NL)

388 – வதீததப தபதக்க வரத்து
388.3 – வதகைனங்கைள்
388.3122 - வதீததக் கறதயயீடு ஔதச் சமதக்கஞகைள்

தபதக்கவரத்து கசககைகைள், வதீததக் கறதயயீடுகைள் 
மற்றும ஔதச் சமதக்கஞகைள் / தததகபபு 
த. தபரின்பநதயகைம.- தகைதழுமபு : வதீததப 
தபதக்கவரத்து அகமச்சு, 2012.- ப. xi, 80 ;   
தசமமீ. 21 
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (176369 NL)
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ISBN 978-955-51164-2-8

தஹவதவடுதகை, தகை.
ஹரி மகை : சரியதன வழத / தகை. 
தஹவதவடுதகை.- தபதரலஸ்கைமுவ : தஹவதததீ 
பயிரின்டர்ஸ், 2011.- ப. 48 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : ரூபத 90.00 (166070 NL)
ISBN 978-955-50190-1-9 (385133 NA)

388.3124 – சதரதத  தகைவலகைள்

ரூபரதஜ் ததவததசன், தஜ.
சதரததகைளுக்தகைற்ற ககைநூல / தஜ. ரூபரதஜ் 
ததவததசன்.- தங்தகைதடடுவ : வதசனத 
தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. 48 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத. 160.00 (176288 NL)
ISBN 978-955-29-0075-4

388.314 – தநடுஞ்சதகல

ததன் இலங்ககை கைடுகைதத தநடுஞ்சதகல.- 
தகைதழுமபு : வதீதத அபயிவயிருத்தத அததகைதர சகப, 
(?).- ப. iii, 37 ; தசமமீ. 10 x 19
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (176619 NL)

4  0  0   தமதழத

4 9 0 ஏகனய  தமதழதகைள்

492 – ஆசதய ஆபயிரிக்கைத  
492.7 – அறபு தமதழத

அறபு : கை.தபத.த. (உயர்தரம) தரம - 13 : ஆசதரியர் 
அறதவுகரபபு வழதகைதடடி.- மகைரகைம : கைலவயி 
தவளளியயீடடுத் ததகணக்கைளம, 2010.- ப. vii, 90 ; 
தசமமீ 30
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166575 NL)

(387104 NA)

494 – ததரதவயிட  தமதழதகைள்
494.811 – தமதழ  தமதழத

தபரின்பரதஜத, த.
தமதழகல தரம 9,10,11 மதணவர்கைளுக்கைதனது /
த. தபரின்பரதஜத.- ததலதகைதட : சன்வயின் 
பயிவயிடி லதமதடதடட, 2012.- ப. ix, 206 ; தசமமீ 21
நூஇ-மஉ : ரூபத 320.00 (168579 NL)

(388050 NA)

494.811076 – தமதழதமதழத இலக்கைதயங்கைள்

அற்புதன், எம. தகை.
தமதழ தசயல நூல தரம 3 / எம. தகை. 
அற்புதன்.- தகைதழுமபு : தகைமதலஸ் தவளளியயீடு, 
2012.- ப. vi, 90 ; தசமமீ 27
ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00 (170745 NL)
ISBN 978-955-1996-64-2 (389337 NA)

தமதஹதடன் ரஜத, எஸ். தஜ. எல.
தமதழ தமதழதயும இலக்கைதயமும : தரம 
09 / எஸ். தஜ. எல. தமதஹதடன் ரஜத.- 
தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ்.- 2011.-  
ப. 162 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 230.00 (175638 NL)
ISBN 978-955-1546-95-3

5  0  0  இயற்ககை கைணயிதமும வயிஞ்ஞதனமும

அபதுல வதூத், எம. கவ.
வயிஞ்ஞதனம : தரம 6 / எம. கவ. அபதுல 
வதூத்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதய புக் 
ஹவுஸ்.- 2012.- ப. vi, 114 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 160.00 (175657 NL)
ISBN 978-955-0687-81-7

அனஸ், எம. எஸ். எம.
வயிஞ்ஞதனமும சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைளும / 
எம. எஸ். எம. அனஸ்.- தகைதழுமபு : 
இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2010.- ப. iv, 161 ; 
தசமமீ 21
ஒஇ—மஉ: ரூபத 250.00 (NL 163550)
ISBN 978-955-1546-59-5

தவற்றதச்சுடர் : வயிஞ்ஞதனம (சதததரண தரம 
வயினத வயிகட 2008 - 2011).- தகைதழமபு : 
இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2012.- ப. 24 ;    
தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (175724 NL)
ISBN 978-955-1546-99-1

5 1 0 கைணயிதம

கைணயிதம : கை.தபத.த. (உயர்தரம) தரம - 12 : 
ஆசதரியர் அறதவுகரபபு வழதகைதடடி.- மகைரகைம : 
கைலவயி தவளளியயீடடுத் ததகணக்கைளம, 2010.-     
ப. x, 93 ; தசமமீ 30
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166577 NL)

(387100 NA)

நடரதஜத, எஸ். 
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தவற்றதச்சுடதட : கைணயிதம (சதததரண தரம 
வயினத வயிகட 2001 - 2011) / எஸ். நடரதஜத.- 
தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2011.-  
ப. (?) ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: ரூபத. 299.00 (175714 NL)
ISBN 978-955-1546-98-4

நஜதபுலலதஹ், எம. தகை.
கைணயிதம : தரம 02 / எம. தகை. 
நஜதபுலலதஹ்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்
புக் ஹவுஸ், (?).- ப. 100 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00
ISBN 978-955-1546-65-6 (175725 NL)

510.7 – கைலவயி

கைதணசலதங்கைம, தகை.
கைணயிதம தரம 9 / தகை. கைதணசலதங்கைம சகை எம.
எஸ். எம. ரவதீது.- தகைதழுமபு : லங்கைத 
புத்தகைசதகல, 2011.- ப. iv, 236 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ: ரூபத 450.00 (170739 NL)
ISBN 978-955-0635-23-8

510.71 – கைற்றலும கைற்பயித்தலும
510.712 – பதடத்ததடடம

சுபபயிரமணயியம, வயி. ச.
கைணயிதப பயயிற்சத தரம 6 / வயி. ச. 
சுபபயிரமணயியம.- யதழபபதணம : ஶ்ரீ லங்கைத 
புத்தகைசதகல, 2007.- ப. [iv], 182 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 225.00 (170771 NL)
ISBN 978-955-0635-09-2

சுபபயிரமணயியம, வயி. ச.
கைணயிதப பயயிற்சத தரம 7 / வயி. ச. 
சுபபயிரமணயியம.- யதழபபதணம : ஶ்ரீ லங்கைத 
புத்தகைசதகல, 2007.- ப. [iv], 210 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ: ரூபத 225.00 (170766 NL)
ISBN 978-955-0635-10-8

சுபபயிரமணயியம, வயி. ச.
கைணயிதப பயயிற்சத தரம 10 / வயி. ச. 
சுபபயிரமணயியம.- யதழபபதணம : ஶ்ரீ லங்கைத 
புத்தகைசதகல, 2007.- ப. [iv], 235 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00 (170768 NL)
ISBN 978-955-0635-13-9

சுபபயிரமணயியம, வயி. ச.
கைணயிதப பயயிற்சத தரம 11 / வயி. ச. 
சுபபயிரமணயியம.- யதழபபதணம : ஶ்ரீ லங்கைத 

புத்தகைசதகல, 2007.- ப. [iv], 264 ; தசமமீ. 25
ஒமு-மஉ: ரூபத 275.00 (170769 NL)
ISBN 978-955-0635-14-6

5 3 0 தபபௌததீகைவயியல

பளதீல, எம. இஸட. எம.
உயர்தர தபபௌததகைவயியல : அகலவுகைளும 
அகலகைளும / எம. இஸட. எம. பளதீல.- 
தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2011.-  
ப. 116 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175642 NL)
ISBN : 978-955-1546-82-3

5 4 0 இரசதயனவயியல

ரணதுங்கை, அருணபண்டதர
தசதன இரசதயனவயியல / அருணபண்டதர 
ரணதுங்கை தமதழததபயர்பபு ; றதஸ்வதன் எம. 
சலதஹஹததீன்.- கைண்டி : ஏபயி பபளளிதஷர்ஸ், 
2012.- ப. [x], 355 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 750.00  (169679 NL)
ISBN 978-955-07530-1-7 (388881 NA)

5 9 0  வயிலங்கைதயல

தர்மதரத்ததனம, மமீனத
உயயிரினப பலவககைகமயும நதமும / மமீனத 
தர்மதரத்ததனம சகை ஏ. எம. றதயதஸ் அகைமட.- 
மருதமுகன : புது புகனவு, 2010.- ப. iv, 215 ; 
தசமமீ 21
ஒமு—மஉ: ரூபத 350.00 (163528 NL)
ISBN 978-955-5257-0-3

590.7 – கைற்றலும கைற்பயித்தலும
590.71 – வயிலங்கைதயல கைலவயி

இளங்தகைத, சுபதலதனளி
வயிலங்க வயிஞ்ஞதனம : பகதத 01 / 
சுபதலதனளி இளங்தகைத, தமதடசரதசத 
இரததஜந்ததரன் சகை தசதமசுந்தரம சுதர்சன்.- 
தசங்கைலடி : கைதழக்கப பலகைகலக்கைழகைம, 2012.-
ப. iv, 98 ; தசமமீ. 24
ஒஇ-மஉ: ரூபத 330.00 (171027 NL)
ISBN 978-955-54237-1-7

இளங்தகைத, சுபதலதனளி
வயிலங்க வயிஞ்ஞதனம : பகதத 02 / 
சுபதலதனளி இளங்தகைத, தமதடசரதசத 
இரததஜந்ததரன் சகை தசதமசுந்தரம சுதர்சன்.- 
தசங்கைலடி : கைதழக்கப பலகைகலக்கைழகைம, 2012.-
ப. iv, 98 ; தசமமீ. 24
ஒஇ-மஉ: ரூபத 330.00 (171030 NL)
ISBN 978-955-54237-2-4



434

591 – வயிலங்கைதயல
591.5 - நன்னடத்கத

ரூபசதங்கைம, தச.
பதரமபரியமும உயயிரின் தததடர்ச்சதயும / தச. 
ரூபசதங்கைம.- தகைதழுமபு : தகைபௌரி அச்சகைம, 
2011.- ப. v, 151 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : ரூபத 300.00 (164158 NL)
ISBN 978-955-51648-0-1

6  0  0  தததழதலநுடபவயியல

6 1 0 மருத்துவம

சதவசண்முகைரதஜத, தச. 
கைண்டிரதசத தபரில பதடிய நயனவயிதத என்னும
இலங்ககைச் சதங்கை மன்னன் நயனவயிதத / தச. 
சதவசண்முகைரதஜத.- தகைதண்டதவயில : 
சதவரஞ்சனம ஒவ்தசற் பயிறதண்தடர்ஸ், 2012.-  
ப. iv, 16 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத. 60.00 (175674 NL)
ISBN : 978-955-53216-6-2

610.03 – மருத்துவ அகைரததத

சதவசண்முகைரதஜத, தச. 
தமதழ மருத்துவ அகைரததத : மூலதககைகைள், ததது,
ஜதீவவர்க்கைம / தச. சதவசண்முகைரதஜத.- 
தகைதண்டதவயில : சதவரஞ்சனம ஒவ்தசற் 
பயிறதண்தடர்ஸ், 2012.- ப. iv, 24 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத. 80.00 (175676 NL)
ISBN : 978-955-53216-8-6

610.73 – நலம தபணல

இலங்ககையயில உளநலம மற்றும உளநலத் 
ததததயயியலுக்கைதன அறதமுகைம / தததக. ; சுமன்
தபர்னதண்தடத சகை சமதந்ததர வதீரக்தகைதடி.- 
தகைதழுமபு : மக்கைளுக்கைதகை கைதரதமதய 
அபயிவயிருத்ததச் சங்கைம, 2011.- ப. xii, 56 ;    
தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166071 NL)
ISBN 978-955-0793-06-8 (385278 NA)

611 – மனளித  உறுபபுக்கைள்

ததவததசன், ரூபரதஜ் 
மனளித உடல உறுபபுகைள் : வயிஞ்ஞதனம - 
சுகைதததரம கைற்கம மதணவருக்தகைற்ற ககைநூல /
ரூபரதஜ் ததவததசன்.- தங்தகைதடடுவ : வதசனத 
பபளளிதகைஷன், 2011.- ப. 10 ; தசமமீ 30
கைஇ-மஉ : ரூபத 120.00 (168706 NL)
ISBN 978-955-29-0029-7 (387753 NA)

613 – சுகைதததரம

தகைதகலரதஜத, தசபௌ.
வதழவயின் வசந்தம / தசபௌ. தகைதகலரதஜத சகை 
தத. பயிரததப.- மடடக்கைளபபு : பயிரதந்ததய உளநல 
பயிரிவு, 2011.- ப. xiii, 136 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (164608 NL)

613.071 – கைற்பயித்தல

அற்புதன், எம. தகை.
சுற்றதடல சதர் தசயற்பதடுகைள் : தசயலநூல 
தரம 1 / எம. தகை. அற்புதன்.- தகைதழுமபு : 
தகைமதலஸ் தவளளியயீடு, 2012.- ப. v, 75 ; தசமமீ 27
ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00 (170746 NL)
ISBN 978-955-1996-65-9 (389336 NA)

616 - தநதய்கைள்
616.81 – பதரிசவததம

கணரடன, பத்மத எஸ்.
பதரிசவததமும பரதமரிபபும / பத்மத, எஸ். 
கணரடன ; தமதழத. ; ஹமசதனந்தத 
ஜதீவததரன்.- தகைதழுமபு : எஸ். தகைதடதகை 
சதகைததரர்கைள், 2012.- ப. 136 ; தசமமீ. 21 
ஒமு-மஉ: ரூபத. 350.00 (179499 NL)
ISBN 978-955-30-3803-6 (394189 NA)

6 2 0 தபதறதயயியல

620.5 – உயயிர்த் தததழதலநுடபவயியல

நவதரத்ததனம, சதமதத்தமபயி
நதனதத்தததழதலநுடபவயியலும 
உயயிர்த்தததழதலநுடபவயியலும : தரம 9 – 
13 வகபபு மதணவர்கைளுக்கைதனது / 
சதமதத்தமபயி நவதரத்ததனம.- மடடக்கைளபபு : 
ஆசதரியர், 2011.- ப. vii, 82 ; தசமமீ. 30
ஒமு-மஉ: ரூபத 500.00 (169999 NL)
ISBN 978-955-53313-0-2

6 3 0 வயிவசதயம 

இக்பதல, ஐ. எல. எம.
வயிவசதயமும உணவுத் தததழதலநுடபமும: 
மதததரி வயினதக்கைளும வயிகடகைளும / ஐ. எல. 
எம. இக்பதல.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் 
ஹவுஸ், 2012.- ப. iv, 133 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ: ரூபத. 285.00 (175741 NL)
ISBN : 978-955-0687-56-5
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சுதர்சன், தசதமசுந்தரம
தபண்தக வயிவசதயம / தசதமசுந்தரம சுதர்சன்
சகை தமதடசரதசத இரததஜந்ததரன்.- தசங்கைலடி : 
கைதழக்கப பலகைகலக்கைழகைம, 2012.- ப. viii, 71 ; 
தசமமீ. 20
கைஇ-மஉ: ரூபத 100.00 (171024 NL)
ISBN 978-955-54114-0-0

632 – ததவர தநதய்கைள், பயீகடகைள்
632.071 – வயிவசதயக் கைலவயி

இரததஜந்ததரன், தமதடசரதசத
கைதலநதகலயும வயிவசதயமும : பகதத 01 / 
தமதடசரதசத இரததஜந்ததரன், சண்முகைலதங்கைம 
சதறதீகைதருஸ்ணத சகை தசதமசுந்தரம சுதர்சன்.- 
தசங்கைலடி : கைதழக்கப பலகைகலக்கைழகைம, 2012.-
ப. vii, 69 ; தசமமீ. 20
கைஇ-மஉ: ரூபத 130.00 (171013 NL)
ISBN 978-955-54114-1-7

இரததஜந்ததரன், தமதடசரதசத
கைதலநதகலயும வயிவசதயமும : பகதத 02 / 
தமதடசரதசத இரததஜந்ததரன், சண்முகைலதங்கைம 
சதறதீகைதருஸ்ணத சகை தசதமசுந்தரம சுதர்சன்.- 
தசங்கைலடி : கைதழக்கப பலகைகலக்கைழகைம, 2012.-
ப. vi, 34 ; தசமமீ. 20
கைஇ-மஉ: ரூபத 100.00 (171014 NL)
ISBN 978-955-54114-2-4

6 4 0 மகனப தபதருளளியலும, கடுமப வதழவும

அயூப, ஆர். 
மகனபதபதருளளியல : வயினத வயிகட -    
தரம 11 / ஆர். அயூப.- தகைதழுமபு : 
இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2010.- ப. [iv], 100 ; 
தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ: ரூபத. 245.00 (175719 NL)
ISBN 978-955-1546-69-4

641 – உணவும பதணமும
641.3 - உணவு
641.31 – உணவயின் கூறுகைகள மததபபயிடலும 

    தகைதள்வனவு தசய்தலும

உணவுகைகள பயிகழயயின்றத ததரிவு தசய்தல 
தததடர்பதன வழதகைதடடி / தமதழததபயர்பபு சத. 
சுந்தரவதனளி.- தகைதழுமபு : சுகைதததர அகமச்சத 
தபதஷகணப பயிரிவயின் தவளளியயீடு, 2010.-     
ப. v, 35 ; தசமமீ 21

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (160863 NL)
ISBN 978-955-0505-05-0 (384073 NA)

646 – கதயற்கைகல, ஆகட அணயிதல தனளிநபர்   
 கடுமப  வதழக்ககை

646.432 – கதயலகைகலகைள்

துகரரதஜத, அருந்ததத 
கதயலகைகலயயின் நுடபங்கைள் பகதத 2 / 
அருந்ததத துகரரதஜத.- தகைதழுமபு : ததவயியத 
கைகலக்கூடம, [ஆ.இ].- ப. ix, 86 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 275.00 (164175 NL)
ISBN 978-955-50249-1-2

6 5 0 முகைதகமத்துவமும தபததுசனத் 
  தததடர்பும

658 – முகைதகமத்துவம

தனரதஜ், கத.
மதற்ற முகைதகமத்துவம = Introduction to Change 
Management / கத. தனரதஜ்.- தகைதழுமபு : 
கமரன் புத்தகை இலலம, 2011.- ப. xii, 126 ; 
தசமமீ. 21 
ஒமு-மஉ: ரூபத. 350.00 (174918 NL)
ISBN 978-955-659-296-2

தயததகைந்ததரரதஜத, ரததரதணயி
முகைதகமத்துவங்கைள் = Principles of Management ; 
{உயர் கைலவயிக் கரியது} / ரததரதணயி 
தயததகைந்ததரரதஜத.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை 
இலலம, 2011.- ப. xii, 437 ; தசமமீ. 21 
ஒமு-மஉ: ரூபத. 600.00 (175014 NL)
ISBN 978-955-659-245-0

7  0  0  நுண்கைகலகைள்

7 4 0 வகரதலும அலங்கைதரக்கைகலயும 

சதத்ததரக்கைகல தரம 9 : ஆசதரியர் அறதவுகரபபு 
வழதகைதடடி.- மகைரகைம : கைலவயி தவளளியயீடடுத் 
ததகணக்கைளம, 2009.- ப. ix, 226 ; தசமமீ 30
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166578 NL)

(387101 NA)

7 8 0 இகச

781 – தபதது தகைதள்ககைகைளும இகச 
 அகமபபும

781.542 – ததகர இகச
781.542095493 – இலங்ககை

ததவததஸ், தமபயிஐயத
இலங்ககை ததகர இகசயயின் கைகத / தமபயிஐயத
ததவததஸ்.- தகைதழுமபு : வயித்ததயதததீபம, 2012.- 
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ப. xiv, 182 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (176253 NL)

 ISBN : 978-955-96785-7-1

781.7 – ததசதய இகச
781.77 - இஸ்லதமும இகசயும

முஹமமத் இமதரத
இஸ்லதத்ததல இகச : இகச கறதத்த 
இஸ்லதமதய நதகலபபதடடின் ததளளிவதன 
பததவு / முஹமமத் இமதரத தமதழத. ; பயி. 
ததரிக் அலத.- தகைதழுமபு : நதகைழ பததபபகைம, 
2011.- ப. xi, 68 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 180.00 (169850 NL)
ISBN 978-955-0182-01-5

7 9 0 வயிகளயதடடு  தபதழுது தபதக்கக்   
   கைகலகைள்

792 – தமகட நதகைழச்சதகைள்
792.071 – தமகட நதகைழச்சத கைலவயி

நதடகைமும அரங்கைக் கைகலகைளும தரம 06 : 
ஆசதரியர் அறதவுகரபபு வழதகைதடடி.- மகைரகைம : 
கைலவயி தவளளியயீடடுத் ததகணக்கைளம, 2007.-    
ப. x, 170 ; தசமமீ 30
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166574 NL)

(387102 NA)

796 – தடகைள மற்றும ததறந்ததவளளி 
 வயிகளயதடடுக்கைள்

796.3 – பந்து வயிகளயதடடுக்கைள்
796.358 – துடுபபதடட வயிகளயதடடுக்கைள்

தசனவயிரடன, டயதன்
சதறுவயததல அஞ்சதலத  / டயதன் 
தசனவயிரடன தமதழத. ; மமீபததகை சஜதீவ.- 
தகைதழுமபு : ரூம டு ரீட, 2012.- ப. 16 ;    
தசமமீ. 26
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (176052 NL)
ISBN 978-955-0706-58-7 (393059 NA)

8  0  0  இலக்கைதயம

8 9 0 ஏகனய இலக்கைதயங்கைள்

891 – கைதழக்கைதந்ததய  ஐதரதபபயிய  இலக்கைதயம
891.48 – சதங்கைள  இலக்கைதயம
சத891.483 – சதறுவர்  கைகதகைள்

இத்ததகைதட, துஷதர
கைதததல என்ன சத்தம / துஷதர இத்ததகைதட ; 

தமதழத. எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு : ரூம 
டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ; தசமமீ 21 x 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168690 NL)
ISBN 978-955-0706-00-6 (387999 NA)

கைமதகை, அருண கைகீர்த்தத 
தபரிய முள்ளுக் கைரண்டி / அருண கைகீர்த்தத 
கைமதகை ; தமதழத. எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு

: ரூம டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ;      தசமமீ 20 x 26
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168701 NL)
ISBN 978-955-0706-01-3 (388007 NA)

கைமதகை, அருண கைகீர்த்தத 
முடகடப பந்து / அருண கைகீர்த்தத கைமதகை ; 
தமதழத.  எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு : ரூம
டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ; தசமமீ 20 x 26
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168698 NL)
ISBN 978-955-1520-93-9 (388013 NA)

கைமதகை, நதரஞ்ஜலத
தமஜதக் கைமரத / நதரஞ்ஜலத கைமதகை ; தமதழத. 
எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு : ரூம டூ ரீட, 
2011.- ப. 12 ; தசமமீ 20 x 25
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168704 NL)
ISBN 978-955-1520-97-7 (388002 NA)

சமரக்தகைதன், சந்தன பண்டதர
உணவு ததடிய நண்பர்கைள் / சந்தன பண்டதர 
சமரக்தகைதன் ; தமதழத. எஸ். பதலசுந்தரம.- 
தகைதழுமபு : ரூம டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ;       
தசமமீ 20 x 26
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168699 NL)
ISBN 978-955-1520-92-2 (388011 NA)

சமரக்தகைதன், சந்தன பண்டதர
தகைதழதயயின் தந்ததரம / சந்தன பண்டதர 
சமரக்தகைதன் தமதழத. ; எஸ். பதலசுந்தரம.- 
தகைதழுமபு : ரூம டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ;      
தசமமீ 21 x 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168692 NL)
ISBN 978-955-1520-94-6 (387996 NA)

டயஸ், சதடனளி மதகைஸ்
முலகலத்ததீவு ததத்தத / சதடனளி மதகைஸ் 
டயஸ் தமதழத. ; கைமதல.- ஆனமடுவ : 
ததததன்ன பபளளிஷதங் ஹவுஸ், 2011.- ப. 119 ; 
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 200.00 (179502 NL)
ISBN 978-955-1848-59-0 (394782 NA)

பண்டதர, நதக்கைதனளி
தநல தவடடிய எலத / நதக்கைதனளி பண்டதர ; 
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தமதழத. எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு : ரூம 
டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ; தசமமீ 20 x 26
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168703 NL)
ISBN 978-955-1520-96-0 (388003 NA)

பண்டதர, நதக்கைதனளி
யதர் தததகலத்தது / நதக்கைதனளி பண்டதர ; 
தமதழத. எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு :   
ரூம டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ; தசமமீ 20 x 26
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168700 NL)
ISBN 978-955-0706-02-0 (388009 NA)

பயீரிஸ், நததரதஷதனளி
யதர் நலல பயிள்கள / நததரதஷதனளி பயீரிஸ் ; 
தமதழத. எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு :   
ரூம டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ; தசமமீ 21 x 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168694 NL)
ISBN 978-955-1520-95-3 (387992 NA)

மஞ்ஜரி, சஞ்ஜதீவயி
அழக ரதணயி / சஞ்ஜதீவயி மஞ்ஜரி ; தமதழத.  
எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு : ரூம டூ ரீட, 
2011.- ப. 12 ; தசமமீ 21 x 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168689 NL)
ISBN 978-955-0706-04-4 (388000 NA)

மமீபததகை, சஜதீவ  
எங்கைதருந்து தசய்தத / சஜதீவ மமீபததகை தமதழத. ;
சுதரக்கைத தமபயித்துகர.- தகைதழுமபு : ரூம டூ 
ரீட, 2011.- ப. 12 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168680 NL)
ISBN 978-955-0706-12-9 (387930 NA)

மமீபததகை, சஜதீவ  
சகீலதவயின் சததனகைததத / சஜதீவ மமீபததகை தமதழத. ;
எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு : ரூம டூ ரீட, 
2011.- ப. 12 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168678 NL)
ISBN 978-955-0706-13-6 (387933 NA)

ஜயசூரிய, சத்துரிக்கைத
நடசத்ததரக் தகைதலங்கைள் / சத்துரிக்கைத ஜயசூரிய
தமதழத. ; எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு : ரூம
டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ; தசமமீ 21 x 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168691 NL)
ISBN 978-955-1520-99-1 (387998 NA)

ஜயசூரிய, சத்துரிக்கைத
நதீங்கைள் ததன் அழக / சத்துரிக்கைத ஜயசூரிய ; 
தமதழத. எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு :   
ரூம டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ; தசமமீ 21 x 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168696 NL)
ISBN 978-955-1520-91-5 (387988 NA)

ஜயசூரிய, சத்துரிக்கைத
மகைதயயின் புதுச்சடகட / சத்துரிக்கைத ஜயசூரிய ;
தமதழத. எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு :   

ரூம டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ; தசமமீ 21 x 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168693 NL)
ISBN 978-955-0706-06-8 (387994 NA)

ஜயசூரிய, சத்துரிக்கைத
ஹதலத ஹதலத / சத்துரிக்கைத ஜயசூரிய ; 
தமதழத. எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு :   
ரூம டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ; தசமமீ 21 x 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168695 NL)
ISBN 978-955-1520-98-4 (387990 NA)

894 – ததரதவயிட தமதழத  இலக்கைதயம
894.811 – தமதழ இலக்கைதயம

அபதுல கைததர்
தபதரதடடச் சதந்தகனகைள் / அபதுல கைததர்.-
தகைதழுமபு : பரணன் அதசதசததயற்ஸ், 2011.-   
ப. xiv, 239 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (156031 NL)
ISBN 978-955-8535-10-3

அருணதசலம, கை.
இருபததம நூற்றதண்டு ஈழத்துத் தமதழ 
இலக்கைதயம / கை.அருணதசலம.- தகைதழுமபு : 
கமரன் புத்தகை இலலம, 2012.- ப. [iv],  100 ; 
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 400.00 (175072 NL)
ISBN 978-955-659-311-2

அரூஸ், ரத. ப. 
மதணவர் மனததற்க... / ரத. ப. அரூஸ்.- 
கைதண்ணயியத : தகை. ஐ. மமீடியத கரூப, 2011.-    
ப. 110 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 200.00 (173889 NL)
ISBN : 978-955-52299-3-7

சதவத்தமபயி, கைதர்த்தததகைசு
நவதீனத்துவம - தமதழ - பயின்நவதீனத்துவம / 
கைதர்த்தததகைசு சதவத்தமபயி.- தசன்கன : 
நதயூதசஞ்சரி புக் ஹவுஸ், 2010.- ப. xxii, 
258 ; தசமமீ 21
நூஇ-மஉ : ரூபத 487.50 (164171 NL)
ISBN 978-81-234-1740-3

ததலகலநததன், சத.
இலக்கைதயமும பண்பதடும / சத. ததலகல 
நததன்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 
2012.- ப. vi, 98 ; தசமமீ. 21 
ஒமு-மஉ: ரூபத. 400.00 (175070 NL)
ISBN 978-955-659-341-9

ததலகலநததன், சத.
தசதழர்கைதல அரசகவ இலக்கைதயம / சத. 
ததலகலநததன்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை 
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இலலம, 2012.- ப. x, 174 ; தசமமீ. 21 
ஒமு-மஉ: ரூபத. 600.00 (175066 NL)
ISBN 978-955-659-325-9

மததவதனம, தலனளின்
மகலயகைம ததசதயம சர்வததசம {கைகல 
இலக்கைதய சமூகைவயியல தநதக்க} / தலனளின் 
மததவதனம.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை 
இலலம, 2010.- ப. xxvi,  221 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 450.00 (174928 NL)
ISBN 978-955-659-233-7

தஜயரதசத, சபத
சதறுவர் இலக்கைதயம / சபத தஜயரதசத.- 
தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2011.-   
ப. iv, 118 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 350.00 (174954 NL)

 ISBN : 978-955-659-291-7

894.811092 – இலக்கைதயஸ்தர்

நவம
ததருதகைதணமகல கைகல இலக்கைதய வரலதறு / 
நவம.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 
2012.- ப. xvi, 243 ; தசமமீ. 21 
ஒமு-மஉ: ரூபத. 650.00 (175068 NL)
ISBN 978-955-659-321-1

894.811095493 – இலங்ககை தமதழ இலக்கைதயம

ததலகலநததன், சத.
இலங்ககைத் தமதழ இலக்கைதயம / சத. ததலகல
நததன்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 
2012.- ப. vi, 153 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 500.00 (175062 NL)

 ISBN : 978-955-659-340-2

894.8111 – கைவயிகதகைள்

அந்தததனளிபபயிள்கள, பயி. பயி.
மழகல அமுதம கைவயிகத துளளிகைள் / 
பயி. பயி. அந்தததனளிபபயிள்கள.- தகைதழுமபு : ஶ்ரீ 
லங்கைத புத்தகைசதகல, 2011.- ப. vii, 51 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 150.00 (160770 NL)
ISBN 978-955-0635-30-6

அருணதசலம, கை.
ஈழத்துத் தமதழக் கைவயிகத வளர்ச்சத / 
கை.அருணதசலம.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை 
இலலம, 2012.- ப. iv, 86 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 400.00 (175155 NL)
ISBN 978-955-659-301-3

அருளதனந்தம, நதீ. பயி.
கைடந்து தபதகதல / நதீ. பயி. அருளதனந்தம.- 
தகைதழுமபு : ததருமகைள் பததபபகைம, 2010.- 

ப. xxiii, 207 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 500.00 (164033 NL)
ISBN : 978-955-1055-09-7

அருளதனந்தம, நதீ. பயி.
தவருடன் பயிடுங்கைதய நதளளிலதருந்து/ நதீ. பயி. 
அருளதனந்தம.- கைலசதகச : ததருமகைள் 
பததபபகைம, 2008.- ப. xiv, 132 ; தசமமீ 21
ஒஇ-மஉ : ரூபத 300.00 (164057 NL)
ISBN 978-955-1055-05-9

அலத, எம. எச். எம.
சதன்னச் சதறககைள் (சதறுவர் கைவயிகதகைள்) / எம. 
எச். எம. அலத.- தகைதழுமபு : எஸ். தகைதடதகை 
சதகைததரர்கைள், 2012.- ப. 20 ; தசமமீ 29
ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00 (168959 NL)
ISBN 978-955-30-3379-6 (388613 NA)

அஸீஸ், பயி. ரி.
அஸீஸ் கைவயிகதகைள் : கைவயிகதத் தததகபபு / 
பயி. ரி. அஸீஸ்.- கைதண்ணயியத : பதத்ததமத 
ருஸ்தத தவளளியயீடடகைம, 2011.- ப. xi, 83 ;  
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 175.00 (169853 NL)
ISBN 978-955-0715-01-5

அஸீஸ், பயி. ரி.
அஸீஸ் கைவயிகதகைள் : சதறுவர் பதடலகைள் / பயி.
ரி. அஸீஸ்.- கைதண்ணயியத : பதத்ததமத ருஸ்தத 
தவளளியயீடடகைம, 2011.- ப. viii, 17 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 130.00 (169854 NL)
ISBN 978-955-0715-00-8

ஆதமபதவத, யூ. எல.
கருதத தததய்ந்த கைதலம / யூ. எல. ஆதமபதவத.-
ததஹதவல : தமற்தறத தபதலதற்றன் கைலலூரி, 
2011.- ப. 63 ; தசமமீ. 21
நூஇ-மஉ: ரூபத 200.00 (169852 NL)
ISBN 978-955-50411-2-6

76 கைவயிகதகைள் (ததருமகல மதணவர்கைளது 
கைவயிகதகைள்).- ததருமகல : அகைதல இலங்ககை 
இளங்தகைத கைழகைம, [?].- ப. 52 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : ரூ. 100.00
ISBN 978-955-54018-1-4 (166562 NL) 

கமதரலதங்கைம, எஸ்.
உலகைமயமததல (வதஸ்தகைதட கைதமத முதல 
ஒபதமத வகர) / எஸ். கமதரலதங்கைம.- 
யதழபபதணம : ஆசதரியர், 2011.- ப. vii, 50 ;  
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 100.00 (170767 NL)
ISBN 978-955-51477-2-9

சதவலதங்கைம, சுபபயிரமணயியம
வயிபுலதனந்தர் கைதவயியம / சுபபயிரமணயியம 
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சதவலதங்கைம.- மடடக்கைளபபு : நதயூ கைகீங் 
அச்சகைம, 2011.- ப. 253 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 300.00 (175684 NL)

தபரிய ஐங்கைரன்
இருபததம நூற்றதண்டுக் கைவயிகத / தபரிய 
ஐங்கைரன்.- தகைதழுமபு : மமீரத பததபபகைம, 2010.-  
ப. x, 86 ; தசமமீ 18
ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00 (161561 NL)
ISBN 978-955-54018-2-1

தபதன்னமபலம, மு.
கைவயிகதயயில துடிக்கம கைதலம / மு. 
தபதன்னமபலம.- தகைதழுமபு : ஏ. ரி. பபளளிஷர், 
2009.- ப. [xvii], 92 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00 (164100 NL)

ஜமமீல
உகடயக் கைதத்ததருத்தல / ஜமமீல.- 
மருதமுகன : புதுபபுகனவு இலக்கைதய 
வடடம, 2011.- ப. 76 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : ரூபத 200.00 (164185 NL)
ISBN : 978-955-50248-1-5

ஸஸூகலஹத
படடுப பூச்சதயயின் பயின்னுககை தபதலும.../ 
ஸஸூகலஹத.- கைலஹதன்கன : வயிங்ஸ் 
கைதரபயிக்ஸ், 2009.- ப. 126 ; தசமமீ 21
ஒமு—மஉ: ரூபத 150.00 (164770 NL)
ISBN 978-955-51679-2-5

 

ஷரிபுத்ததீன் அகைமது ஜதன்னதஹ்
வதத்ததயதர் மதபபயிள்கள கைதவயியம / அகைமது 
ஜதன்னதஹ் ஷரிபுத்ததீன்.- மருதமுகன : 
அன்கன தவளளியயீடடகைம, 2011.- ப. x, 129 ;  
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (176252 NL)

 ISBN : 978-955-54039-1-7

894.8111 – பதடலகைள்

அபதுலலதஹ், இகளய
கைடவுளளின் நதலம / இகளய அபதுலலதஹ்.- 
[தவ.இ.இ] : வயிஸ்வதசது இலக்கைதயப பதலம, 
2010.- ப. 174 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00 (164066 NL)

அமுதன்
அக்கதரதணயி / அமுதன்.- மன்னதர் : மன்னதர் 
எழுத்ததளர் தபரகவ, 2011.- ப. xiv, 86 ;    
தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00 (164091 NL)

அருந்தவரதஜத, கை,
புலம தபயரும மண் வதசம / கை. அருந்தவ 
ரதஜத.- தஜனதீவத : கைகல இலக்கைதயப தபரகவ,
2010.- ப. xiv, 109 ; தசமமீ 21

ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00 (164082 NL)

கைதணஷமூர்த்தத, கைந்கதயத
தழலதடி வதீதத / கைந்கதயத கைதணஷமூர்த்தத.- 
அடடதகளச்தசகன : கைகல கைலதசதர மன்றம,
2010.- ப. xxviii, 200 ; தசமமீ 18
ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00 (165501 NL)
ISBN 978-955-52714-0-0

பதலன், நதலத
இலந்கதப பழத்துப புழுக்கைள் / நதலத பதலன்.-
தகைதழுமபு : புரவலர் புத்தகை பூங்கைத 
தவளளியயீடடகைம, 2010.- ப. x, 74 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00 (164068 NL)
ISBN 978-955-0195-04-6

முஹமமத், ரிமஸத
ததன்றலதன் தவகைம / ரிமஸத முஹமமத்.- 
தகைதழுமபு : இலங்ககை முற்தபதக்க கைகல 
இலக்கைதய தபரகவ, 2010.- ப. 94 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 150.00 (164048 NL)

894.8112 – நதடகைம

இரதயபபு, க.
கறுங்கூத்துக்கைள்  : ஐந்து ததன்தமதடிக் 
கூத்துக்கைள் / க. இரதயபபு.- யதழபபதணம : 
தஜயந்த் தசன்டர்ஸ், 2011.- ப. xvi, 160 ;     
தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : ரூபத 300.00 (168572 NL)
ISBN 978-955-019-701-9

சத894.8112 – நதடகைம

நதத்ததயதனந்தன், மதகவ
சடடியும கடடியும : சதறுவர் நதடகைங்கைள் : 
இரண்டதவது தததகதத / மதகவ 
நதத்ததயதனந்தன்.- தகைதழுமபு : இலக்கைதயன்
தவளளியயீடடகைம, 2011.- ப. vii, 71 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175088 NL)
ISBN : 978-955-1997-29-8

நதத்ததயதனந்தன்
சதன்னச் சதன்ன நதடகைங்கைள் : சதறுவர் 
நதடகைங்கைள் ; முதல தததகதத / 
நதத்ததயதனந்தன்.- தகைதழுமபு : இலக்கைதயன் 
தவளளியயீடடகைம, 2011.- ப. ix, 82 ; தசமமீ. 21 
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175086 NL)
ISBN 978-955-1997-28-1

நதத்ததயதனந்தன், மதகவ
நதய்க்கடடி ஊர்வலம : சதறுவர் நதடகைங்கைள் : 
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மூன்றதம தததகதத / மதகவ நதத்ததயதனந்தன்.-
தகைதழுமபு : இலக்கைதயன்தவளளியயீடடகைம, 2011.- 
ப. vii, 80 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 200.00 (175089 NL)
ISBN : 978-955-1997-30-4

894.8113 – சதறுவர் கைகதகைள்

இக்பதல, தகை. எம. எம.
புதத சுகைமத? / தகை. எம. எம. இக்பதல.- 
தகைதழுமபு : லங்கைத புத்தகைசதகல, 2010.- 
ப. 84 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 150.00 (166096 NL)

(388846 NA)

இரதசநதயகைம, மு.
நதமதர்வு / மு. இரதசநதயகைம .- தகைதழுமபு : 
எஸ். தகைதடதகை சதகைததரர்கைள், 2012.- ப. 128 ; 
தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00 (168687 NL)
ISBN 978-955-30-3376-5 (387835 NA)

இலங்கைரத்ன, டி. பயி.
இகணபயிரியதத் தததழர் / டி. பயி. இலங்கைரத்ன 
தமதழத. ; சதரதஜதனளி ததவயி அருணதசலம.- 
தகைதழுமபு : இலக்கைதயன் தவளளியயீடடகைம, 2011.-
ப. [viii], 279 ; தசமமீ. 18 
ஒமு-மஉ: ரூபத. 350.00 (175087 NL)
ISBN 978-955-1997-18-2

கைதணஷ், கைகீதத
எத்தனங்கைள் / கைகீதத கைதணஷ்.- யதழபபதணம : 
யதழ பலகைகலக்கைழகைம, 2011.- ப. xiv, 96 ;   
தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 200.00
ISBN : 978-955-53979-0-2 (175557 NL)

சதவபபயிரகைதசம, தயததகைஸ்வரி
இன்னும தபச தவண்டும / தயததகைஸ்வரி 
சதவபபயிரகைதசம.- தகைதழுமபு : எஸ். தகைதடதகை 
சதகைததரர்கைள், 2012.- ப. 112 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (178813 NL)
ISBN 978-955-30-3766-4 (394171 NA)

சதவபதலன், வயிஜததத
தச. கைதணசலதங்கைனளின் நதவலகைளளில 
வர்க்கை முரண்பதடுகைள் / வயிஜததத சதவபதலன்.- 
தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2011.-    
ப. xiv,  141 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 450.00
ISBN 978-955-659-287-0 (174988 NL)

சுயதனத, எம. எச்.
நதகலயற்ற கறதக்தகைதள் / எம. எச். சுயதனத.- 

ததருதகைதணமகல : அருள் தவளளியயீடடகைம, 
2012.- ப. viii, 37 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 100.00 (168684 NL)
ISBN 978-955-0766-02-4 (387960 NA)

தசவயியர், நந்ததனளி
தநலலதமரப பள்ளளிக்கூடம / நந்ததனளி தசவயியர்.-
தகைதழுமபு : எஸ். தகைதடதகை சதகைததரர்கைள், 
2012.- ப. 104 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 350.00 (179503 NL)
ISBN 978-955-30-3146-4 (394934 NA)

ததணயியதன்
ஒடுக்கைபபடடவர்கைள் / ததணயியதன்.-  
தகைதழுமபு : பூபதலசதங்கைம புத்தகைசதகல, 2010.- 
ப. [iv], 192 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 400.00 
ISBN 978-955-9396-43-7  (164162 NL)

நதடசன், என்.
வண்ணத்ததக் களம / என். நதடசன்.-  
தகைதழுமபு : மலலதககைப பந்தல, 2010.- 
ப. x, 168 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 350.00 
ISBN 978-955-8250-48-8  (164095 NL)

பத்மதனளி, இரத.
ஆருததயயின் ஆகச : சதறுவர் கைகதகைள் / இரத. 
பத்மதனளி.- ததருதகைதணமகல : அருள் 
தவளளியயீடடகைம, 2011.- ப. vi, 47 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : ரூபத. 100.00 (166076 NL)
ISBN 978-955-0766-01-7 (386880 NA)

பதலச்சந்ததரன், தகை. எஸ்.
கைகரகயத் ததடும கைடடுமரங்கைள் / தகை. எஸ். 
பதலச்சந்ததரன்.- வடலத : தசன்கன, 2009.-     
ப. [xii], 305 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 200.00
ISBN 9788190840507 (164025 NL)

பயீரிஸ், நததரதஷதனளி
வழத தவறதய இகலயதன் / நததரதஷதனளி பயீரிஸ்
தமதழத. ; எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு :  
ரூம டூ ரீட ஶ்ரீ லங்கைத, [ஆ.இ].- ப. 12 ;    
தசமமீ 21 x 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166080 NL)
ISBN 978-955-0706-03-7 (386917 NA)

தபதன்கனயன், நதீர்கவ
கைதலதவள்ளம / நதீர்கவ தபதன்கனயன்.- 
தகைதழுமபு : இலங்ககை முற்தபதக்க கைகல 
இலக்கைதய தபரகவ, 2010.- ப. xii, 146 ;  தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 275.00 (164061 NL)

முகைதலவண்ணன்
தசலலக்கைதளளி / முகைதலவண்ணன்.- தசன்கன : 
கைதந்தளகைம, 2011.- ப. 343 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (174901 NL)
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ISBN : 978-80-897-0844-3

ஜதீவத, தடதமனளிக்
சதகலயயின் ததருபபம / தடதமனளிக் ஜதீவத.- 
தசன்கன : நதயூ தசஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பயி) 
லதட, 2011.- ப. xv, 117 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 225.00 (164181 NL)
ISBN 978-81-234-1821-3

ஜதீவகமதரன்
இபபடிக்க அன்புள்ள அமமத / ஜதீவகமதரன்.- 
தகைதழுமபு : வயிஸ்வதசது இலக்கைதய பதலம, 
2010.- ப. [xvi], 163 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 350.00 (164187 NL)

தஜயசதங், ததவததசன்
சதகைசவதீரன் சமசன் / ததவததசன் தஜயசதங்.- 
தங்தகைதடடுவ : வதசனத பததபபகைம, 2012.- 
ப. 96 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 140.00 (170747 NL)
ISBN 978-955-29-0042-6 (389840 NA)

சத894.8113 – சதறுகைகதகைள்

அமமீன், ஸீ. எம. ஏ.
ததன்னதலதரதமன் கைகதகைள் II / ஸீ. எம. ஏ. 
அமமீன்.- ததஹதரிய : தரஷ்மத பததபபகைம, 2012.- 
ப. 63 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 85.00 (173081 NL)

(391794 NA)

கைனகைலதங்கைம, தஹமலதத 
சுற்றுலத தசலதவதமத / தஹமலதத 
கைனகைலதங்கைம ; தமதழத. எஸ். பதலசுந்தரம.- 
தகைதழுமபு : ரூம டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ;      
தசமமீ 21 x 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168697 NL)
ISBN 978-955-0706-07-5 (387985 NA)

சதந்ததயத, தஜகைன்
அழகைதன் தபருகம / தஜகைன் சதந்ததயத.- 
ததருதகைதணமகல : அருள் தவளளியயீடடகைம, 
2012.- ப. vii, 30 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : ரூபத 100.00 (168686 NL)
ISBN 978-955-0766-06-2 (387962 NA)

தமபயித்துகர, சுதரக்கைத
இனளிய நதள் / சுதரக்கைத தமபயித்துகர தமதழத. ;
எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு : ரூம டூ ரீட, 
2011.- ப. 12 ; தசமமீ 20 x 26
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168702 NL)
ISBN 978-955-0706-08-2 (388005 NA)

தமபயித்துகர, சுதரக்கைத
எனக்கப பயிடித்த இடம இது / சுதரக்கைத 
தமபயித்துகர.- தகைதழுமபு : ரூம டூ ரீட, 2011.-  

ப. 12 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168679 NL)
ISBN 978-955-0706-14-3 (387932 NA)

தர்சதனளி, வயிஜயத
அந்ததர சகீனளி உண்ட வயிதம / வயிஜயத தர்சதனளி.-
தபதரலஸ்கைமுவ : ஆர். ஜத. கைதரபயிக்ஸ் அன்ட 

புக் தஸதப (?).- ப. [07] ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: ரூபத. 90.00 (172918 NL)
ISBN 978-955-8982-86-0 (391843 NA)

தர்சதனளி, வயிஜயத
அரசதயும அந்ததரயயின் மகனவயியும / வயிஜயத
தர்சதனளி.- தபதரலஸ்கைமுவ : ஆர். ஜத. கைதரபயிக்ஸ்
அன்ட புக் தஸதப, (?).- ப. [07] ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: ரூபத. 90.00 (172920 NL)
ISBN 978-955-8982-87-7 (391845 NA)

தர்சதனளி, வயிஜயத
சுரக்கைதய் / வயிஜயத தர்சதனளி.- தபதரலஸ்கைமுவ :
ஆர். ஜத. கைதரபயிக்ஸ் அன்ட புக் தஸதப (?).-     
ப. [07] ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: ரூபத. 90.00 (172915 NL)
ISBN 978-955-8982-85-3 (391840 NA)

தர்சதனளி, வயிஜயத
தபய்பபசத / வயிஜயத தர்சதனளி.-தபதரலஸ்கைமுவ :
ஆர். ஜத. கைதரபயிக்ஸ் அன்ட புக் தஸதப (?).-     
ப. [08] ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: ரூபத. 90.00 (172924 NL)
ISBN 978-955-8982-88-4 (391849 NA)

பதலச்சந்ததரன், தகை. எஸ்.
தநற்றுபதபதல இருக்கைதறது / தகை. எஸ். 
பதலச்சந்ததரன்.- ததஹதவகள : கைனகைத 
பததபபகைம, 2011.- ப. x, 221 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 450.00
ISBN 978-955-0210-05-3 (NL 164065)

தபதரரத, தஜனளிற்றத
முடகட வயிகளயதடடு / தஜனளிற்றத    
தபதரரத ; தமதழத. எஸ். பதலசுந்தரம.- 
தகைதழுமபு : ரூம டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (168682 NL)
ISBN 978-955-0706-15-0 (387976 NA)

முருகபபயிள்கள, கைதறதஸ்டி
மமீண்டு(ம) எழுதவதம / கைதறதஸ்டி முருகப
பயிள்கள.- ததருதகைதணமகல : அருள் 
தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. xi, 78 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00 (168685 NL)
ISBN 978-955-53372-9-8 (387961 NA)

894.8113 நதவலகைள்
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ஆறுமுகைம, பதக்கைதயதரத்ததனம
அன்பு மனங்கைள் என்றும பயிரிவததலகல / 
பதக்கைதயதரத்ததனம ஆறுமுகைம.- தசன்கன : 
மணயிதமகைகலப பயிரசுரம, 2011.- ப. viii, 184 ; 
தசமமீ. 18
நூஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (170764 NL)

கைதணசலதங்கைன், தச.
சூறதவளளிகைளுக்க என்ன தபயர் / தச. 
கைதணசலதங்கைன்.- தகைதழுமபு : கமரன் 
பபளளிஷர்ஸ், 2011.- ப. 192 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 90.00 (175119 NL)

கைதணசலதங்கைன், தச.
மணமும வயிததயும / தச. கைதணசலதங்கைன்.- 
தகைதழுமபு : கமரன் பபளளிஷர்ஸ், 2010.- 
ப. 175 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 70.00 (175126 NL)

ததடசதயணயி
அங்கையற்கைண்ணயியும அவள் அழகைதய 
உலகைமும / ததடசதயணயி.- தகைதழுமபு : மமீரத 
பததபபகைம, 2011.- ப. viii, 168 ; தசமமீ 21
ஒஇ-மஉ : ரூபத 300.00 (164166 NL)
ISBN 978-955-53389-0-5

நதஸ்மத, ஆர். எம.
அடிகம / ஆர். எம. நதஸ்மத.- மதவதனலகல :
வயிடியகல தநதக்கைதய ததடல, 2010.- ப. xv, 102 ;
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 170.00 (163535 NL)

ஜதீவகமதரன், வயி.
முகைங்கைள் : 'புலமதபயர் வதழவு' பற்றதய 
சர்வததச தமதழ எழுத்ததளர்கைளளின் சதறுகைகதத்
தததகதத 2011 / வயி. ஜதீவகமதரன்.- இலங்ககை : 
வயிஸ்வதசது இலக்கைதய பதலம, 2011.-        
ப. [xiv], 414 ; தசமமீ 21
நூஇ-மஉ : ரூபத. 450.00 (164101 NL)

894.8113095493 – இலங்ககை

அபதுலலதஹ், றமமீஸ்
அமபதகற மதவடடச் சதறுகைகத ஆளுகமகைள் /
றமமீஸ் அபதுலலதஹ்.- தகைதழுமபு : கமரன் 
புத்தகை இலலம, 2012.- ப. xiii, 162 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 600.00 (175057 NL)
ISBN : 978-955-659-335-8

அருள்பதஸ்கைரன், ச. அ.

உதவும உள்ளங்கைள் / ச. அ. அருள் 
பதஸ்கைரன்.- ததருதகைதணமகல : அருள் 
தவளளியயீடடகைம, 2011.- ப. ix, 80 ; தசமமீ 21
ஒஇ-மஉ : ரூபத. 100.00 (166074 NL)
ISBN 978-955-5253-56-7

அருளதனந்தம, நதீ. பயி.
ஓ ! அவனதல முடியும / நதீ. பயி. 
அருளதனந்தம.- கைலசதகச : ததருமகைள் 
பததபபகைம, 2011.- ப. 68 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 400.00 (164615 NL)
ISBN 978-955-1055-10-3 (386879 NA)

அருளதனந்தம, நதீ. பயி.
துயரம சுமபபவர்கைள் / நதீ. பயி.அருளதனந்தம.- 
கைலசதகச : ததருமகைள் பததபபகைம, 2009.- ப. iv,   
443 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 690.00 (164056 NL)
ISBN 978-955-1055-06-6

அலத, ஏ. எம. எம.
ஓரு ததன்கன மரம / ஏ. எம. எம. அலத.- 
கைதண்ணயியத : ஹஜதீரத தவளளியயீடடகைம, 2011.-   
ப. xvi, 204 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00 (164610 NL)
ISBN 978-955-53265-0-6

கணதசதம, கணதசகைர
கைதடடுபபுர வதீரர்கைள் : (இகளஞர் நதவல) / 
கணதசகைர கணதசதம தமதழத. ; கைமதல.- 
தகைதழுமபு : எஸ் தகைதடதகை சதகைததரர்கைள், 2011.-

ப. 96 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 250.00 (164599 NL)
ISBN 978-955-30-3075-7 (386189 NA)

கணரதசத, கை.
முற்தபதக்கக் கைதலகைடடத்துச் சதறுகைகதகைள்/ கை.
கணரதசத.- தகைதழுமபு : பூபதலசதங்கைம, 2010.-  
ப. xxxi, 337 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 800.00 (164045 NL)
ISBN 978-955-659-xxx-x

சமரக்தகைதன், சந்ததர பண்டத
ஆகைதயச் சவதரி / சந்ததர பண்டதர சமரக்தகைதன்
தமதழத. ; சஜதீவ மமீபததகை, சுதரகைத தமபயிதுகர, 
எஸ். பதலசுந்தரம.- தகைதழுமபு : ரூம டூ ரீட 
ரீட ஶ்ரீ லங்கைத, [ஆ.இ].- ப. 12 ; தசமமீ 30
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (166081 NL)
ISBN 978-955-0766-16-7 (386912 NA)

894.8113 – சதறுகைகதகைள்
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அருளதனந்தம, நதீ. பயி.
தசதர்க்கைத்ததல முடிவதன பந்தங்கைள் / நதீ. பயி. 
அருளதனந்தம.- இந்ததயத : மணயி தமகைகலப 
பயிரசுரம, 2010.- ப. xii, 340 ;  
தசமமீ 18
நூஇ-மஉ : ரூபத. 650.00 (164058 NL)

சபததரத்ததனம, கை.
ஏற்றமதறக்கைம / கை. சபததரத்ததனம.- 
ஆகரயதமபதத : ஆசதரியர், 2011.- ப. x, 166 ; 
தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 200.00 (164615 NL)
ISBN 978-955-53426-0-5

சுததரதஜ்
உயயிர்க்கைசதவு / சுததரதஜ்.- இந்ததயத : நதயூ 
தசஞ்சரி புக் ஹவுஸ் தவளளியயீடடகைம, 2010.- 
ப. xx, 704 ; தசமமீ 21
நூஇ-மஉ : ரூபத. 1500.00 (164104 NL)

சதவசுபபயிரமணயியம, த.
முதுசம / த. சதவசுபபயிரமணயியம.- தகைதழுமபு : 
தசமமடு புத்தகைசதகல, 2011.- ப. xiv, 154 ;   
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 280.00 (175710 NL)
ISBN 978-955-685-002-4

ததலகலநததன், தவ.
இடரும உறவும / தவ. ததலகலநததன்.- 
தகைதழுமபு : டிகசன் லப தவளளியயீடு, 2011.- 
ப. xiv, 202 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 300.00 (164614 NL)
ISBN 978-955-0634-03-3

ததவதர்ஷதனளி, மு.
இகறவனளின் பகடபபு / மு. ததவதர்ஷதனளி.- 
ததருதகைதணமகல : அருள் தவளளியயீடடகைம, 
2011.- ப. vii, 45 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : ரூபத. 100.00 (166079 NL)
ISBN 978-955-0766-00-0 (386881 NA)

894.8114 – கைடடுகரகைள்

அருணதசலம, கை.
இலக்கைதயக் கைடடுகரகைள் / கை. அருணதசலம.- 
தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 
ப. iv,  144 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 600.00 (175154 NL)
ISBN 978-955-659-292-4

சதமசன், தஜத.

நதத்ததகைனதக / தஜத. சதமசன்.- தகைதழுமபு : 
அன்பயியம கடுமபம, 2012.- ப. 60 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 100.00 (172694 NL)
ISBN 978-955-54422-0-6

தசலவரதஜத, என்.
ததடதல வதழக்ககையதய் / என். தசலவரதஜத.-
தகைதழுமபு : வயிஸ்வதசது இலக்கைதயப பதலம, 
2010.- ப. 88 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 200.00 (164186 NL)
ISBN 978-955-8250-48-8

வயயிரவநததன், பதல
அகை ஔத / பதல வயயிரவநததன்.- 
ததருதகைதணமகல : வதனவயில தவளளியயீடடகைம,
2012.- ப. 153 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00
ISBN : 978-955-0469-14-7 (175630 NL)

வயயிரவநததன், பதல.
அமமத / பதல. வயயிரவநததன்.- 
ததருதகைதணமகல : வதனவயில தவளளியயீடடகைம,
2012.- ப. xxii, 162 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175625 NL)
ISBN 978-955-0469-03-1

வயயிரவநததன், பதல
உண்கமகைள் உலருவததலகல / பதல 
வயயிரவநததன்.- ததருதகைதணமகல : வதனவயில
தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. 153 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175637 NL)
ISBN : 978-955-0469-09-3

வயயிரவநததன், பதல.
உண்கம சதஸ்வதமதனது / பதல. 
வயயிரவநததன்.- ததருதகைதணமகல : வதனவயில
தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. 172 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175623 NL)
ISBN 978-955-0469-02-4

வயயிரவநததன், பதல
உன்தனதடு நதீ தபசு / பதல வயயிரவநததன்.- 
ததருதகைதணமகல : வதனவயிலதவளளியயீடடகைம, 
2012.- ப. 158 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175633 NL)
ISBN : 978-955-0469-10-9

வயயிரவநததன், பதல
உன்கன நதீ முந்து / பதல வயயிரவநததன்.- 
ததருதகைதணமகல : வதனவயில தவளளியயீடடகைம,
2012.- ப. 152 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00
ISBN : 978-955-0469-15-4

வயயிரவநததன், பதல
கைணப தபதழுததயதயயினும யுகைபதபதழுததன் 
சததகனதசய் / பதல வயயிரவநததன்.- 
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ததருதகைதணமகல : வதனவயில தவளளியயீடடகைம,
2012.- ப. 154 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175631 NL)
ISBN : 978-955-0469-07-9

வயயிரவநததன், பதல
கைததலும கைடகமயும / பதல வயயிரவநததன்.- 
ததருதகைதணமகல : வதனவயில தவளளியயீடடகைம,
2012.- ப. 154 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175636 NL)
ISBN : 978-955-0469-13-0

வயயிரவநததன், பதல.
தகைதகழகைளதய் வதழுவததத...? / பதல. 
வயயிரவநததன்.- ததருதகைதணமகல : வதனவயில
தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. 152 ;  தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175624 NL)
ISBN 978-955-0469-05-5

வயயிரவநததன், பதல
சதந்தகன வரிகைள் / பதல வயயிரவநததன்.- 
ததருதகைதணமகல : வதனவயில தவளளியயீடடகைம,
2012.- ப. 67 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 150.00 (175622 NL)
ISBN : 978-955-0469-19-2

வயயிரவநததன், பதல
சுமமத இருத்தல / பதல வயயிரவநததன்.- 
ததருதகைதணமகல : வதனவயில தவளளியயீடடகைம,
2012.- ப. 140 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175432 NL)
ISBN : 978-955-0469-08-6

வயயிரவநததன், பதல
சுயபச்சதததபம / பதல வயயிரவநததன்.- 
ததருதகைதணமகல : வதனவயில தவளளியயீடடகைம,
2012.- ப. 136 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175650 NL)
ISBN : 978-955-0469-16-1

வயயிரவநததன், பதல.
சுயதரிசனம / பதல. வயயிரவநததன்.- 
ததருதகைதணமகல : வதனவயில தவளளியயீடடகைம,
2012.- ப. 146 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175627 NL)
ISBN 978-955-0469-04-8

வயயிரவநததன், பதல.
ஞதனம / பதல. வயயிரவநததன்.- 
ததருதகைதணமகல : வதனவயில தவளளியயீடடகைம,
2012.- ப. 153 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175626 NL)
ISBN 978-955-0469-06-2

வயயிரவநததன், பதல
நதன் தததனததன்! / பதல வயயிரவநததன்.- 
ததருதகைதணமகல : வதனவயில தவளளியயீடடகைம,

2012.- ப. 134 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175634 NL)
ISBN : 978-955-0469-17-8

வயயிரவநததன், பதல
மரணத்ததன் பயின் வதழவு / பதல 
வயயிரவநததன்.- ததருதகைதணமகல : வதனவயில
தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. 154 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175648 NL)
ISBN : 978-955-0469-18-5

வயயிரவநததன், பதல
தமபௌனம / பதல வயயிரவநததன்.- 
ததருதகைதணமகல : வதனவயில தவளளியயீடடகைம,
2012.- ப. 133 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175621 NL)
ISBN : 978-955-0469-17-8

வயயிரவநததன், பதல
தவறுகம / பதல வயயிரவநததன்.- 
ததருதகைதணமகல : வதனவயில தவளளியயீடடகைம,
2012.- ப. 145 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத. 250.00 (175635 NL)
ISBN : 978-955-0469-12-3

894.8115 – தபச்சுக்கைள்

அபதுல அஹத், அ.
இனளிக்கம இலக்கைணம : எழுத்தததகைதரம /    
அ. அபதுல அஹத்.- தகைதழுமபு : எஸ். 
தகைதடதகை சதகைததரர்கைள், 2002.- ப. 56 ; தசமமீ 21
கைஇ—மஉ: ரூபத. 100.00
ISBN 955-20-5677-1 (NL 163619)

9  0  0  வரலதறு

9 1 0 – புவயியயியல, பயிரயதணம

அன்ரனளி தநதர்தபட, எஸ்.
தபளததகைப புவயியயியல : தசயன்முகறயும  
நதலவுருவங்கைளும / எஸ். அன்ரனளி தநதர்தபட.-
தகைதழுமபு : தசமமடு புத்தகைசதகல, 2011.- ப. 
xix, 250 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00 (175708 NL)
ISBN 978-955-685-004-8

கைமதலஸ்வரன், எம. எஸ்.
புவயியயியல : தரம 10 / எம. எஸ். 
கைமதலஸ்வரன்.- மமீசதகல : ரதஜபதர்கவ 
தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. viii, 216 ; 
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 365.00 (174905 NL)
ISBN : 978-955-52648-3-9

910.71 – புவயியயியல
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புவயியயியல : தரம 12 ஆசதரியர் அறதவுகரபபு 
வழதகைதடடி.- மகைரகைம : ததசதய கைலவயி 
நதறுவகைம, 2009.- ப. ix, 102 ; தசமமீ. 30
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல (173077 NL)
ISBN 978-955-654-360-5 (391967 NA)

912 - ததசபபடம
912.5493 - இலங்ககை

ஹமமீட, தஜஸீமத
வரலதற்று ததசப படங்கைளும பயயிற்சதகைளும / 
தஜஸீமத ஹமமீட.- மதத்தகள : மத/ஆமதனத 
மகைளளிர் ததசதய பதடசதகல, 2012.- ப. vi, 69 ; 
தசமமீ. 30
கைஇ-மஉ: ரூபத 390.00 (173327 NL)
ISBN 978-955-54338-0-8 (389920 NA)

9 2 0 வதழக்ககை வரலதறு

இரதஜதுகர, அன்னலடசுமத
நதகனவுப  தபருதவளளி : ஒரு தபண் 
பத்ததரிககையதளரின் மனபபததவுகைள் / 
அன்னலடசுமத இரதஜதுகர.- தகைதழுமபு : 
எக்ஸ்பயிரஸ் நதயூஸ் தபபபர்ஸ் (சததலதன் 
பயிகரதவட) லதமதடதடட, 2011.- ப. xix, 250 ; 
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00 (171008 NL)
ISBN 978-955-0811-01-4

கைனகைசபதபதத, தபத.
எமகம வதழகவத்தவதடகைள் /  
தபத. கைனகைசபதபதத.- தகைதழுமபு : தசமமடு 
புத்தகைசதகல, 2012.- ப. xxxvi, 504 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 1600.00 (175702 NL)
ISBN 978-955-685-009-3

சதவலதங்கைரதஜத, எஸ்.
சுன்னதகைம அ. கமதரசுவதமதப புலவர் 
வதழவும பணயியும / எஸ். சதவலதங்கைரதஜத.- 
தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2012.-   
ப. xi, 183 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 700.00 (175063 NL)
ISBN : 978-955-659-339-7

ததணயியதன்
தநஞ்சதல பததந்துள்ள நதகனவுகைளளில 
தபரதசதரியர் கைத. சதவத்தமபயி / ததணயியதன்.- 
தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2012.-   
ப. v, 105 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 400.00 (174987 NL)
ISBN 978-955-659-344-0

மததவதனம தலனளின்
தபரதசதரியர் கை. ககைலதசபதத : சமூகை 

மதற்றத்துக்கைதன இயங்கைதற்றல / தலனளின் 
மததவதனம.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை 
இலலம, 2011.- ப. xiv,  103 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 300.00 (175000 NL)
ISBN 978-955-659-297-9

ஹஸூகமரத தமபௌதூதத
தவர்கைகள வதசதக்கம வயிழுதுகைள் / 
ஹஸூகமரத தமபௌதூதத.- தகைதழுமபு : 
அலஹஸனதத் தவளளியயீடடகைம, 2010.-        
ப. xvi, 148 ; தசமமீ 21
ஒமு—மஉ: ரூபத. 170.00 (163523 NL)
ISBN 978-955-608-039-1

920.02082 - தபண்கைள்

தசதமகைதந்தன், பத்மத
ஈழத்துத் தமதழப தபண் ஆளுகமகைள் : கைகல
இலக்கைதய, கைலவயித்துகறகைளளில தடமபததத்த 
பததனதன்க தபண்கைள் பற்றதய தததகபபு / 
பத்மத தசதமகைதந்தன்.- தகைதழுமபு : கமரன் 
புத்தகை இலலம, 2012.- ப. xii, 113 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 400.00 (174988 NL)
ISBN 978-955-659-331-0

928 – இலக்கைதயஸ்தர்கைள்

இரவதீந்ததரன், ந.
முற்தபதக்க இலக்கைதய எழுச்சத நதன்க 
முன்தனதடி முற்தபதக்க எழுத்ததளர்கைள் / ந. 
இரவதீந்ததரன்.- தகைதழுமபு : பூபதலசதங்கைம 
பததபபகைம, (?).- ப. 188 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 400.00 (164054 NL)
ISBN 978-955-1810-13-9

நதயதஸ், ஏ. சத. எம.
கைண்டலும சூழலும / ஏ. சத. எம. நதயதஸ்.-  
தகைதழுமபு : இயற்ககை பததுகைதபபு சர்வததச 
ஒண்றதயம, 2011.- ப. ix, 130 ; தசமமீ 21
நூஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (164618 NL)
ISBN 978-955-0729-00-5

9 3 0  புரததன உலகைச் சரித்ததரம

939 – பழங்கைதலச் சரித்ததரம
939.4 – அதரபயியத வரலதறு

அமமீன், எம. ஐ. எம.
அதரபயியர் வதழவயியல : இஸ்லதத்ததற்க 
முற்படட கைதலம / எம. ஐ. எம. அமமீன்.- 
தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2011.-  
ப. vi, 74 ; தசமமீ 21
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ஒமு—மஉ: ரூபத. 150.00 (163520 NL)
ISBN 978-955-1546-96-0

9 5 0 ஆசதய வரலதறு

954 – ததன் ஆசதயத
954.071 – கைலவயி

இக்பதல, தகை. எம. எம.
புவயியயியல தரம 9 / தகை. எம. எம. இக்பதல.- 
தகைதழுமபு : லங்கைத புத்தகைசதகல, 2012.- 
ப. iv, 162 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 250.00 (170738 NL)
ISBN 978-955-0635-26-9

டயஸ் ஹபபுததந்ததரி, கமுததனளி
வரலதறு : தரம 11 / கமுததனளி டயஸ் 
ஹபததந்ததரி ; தமதழததபயர்பபு ருக் ஷதன் 
ரதஜரடடணம.- நுதகைதகைதட : சரசவயி 
தவளளியயீடடதளர்கைள், 2012.- ப. 123 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ: ரூபத. 350.00 (178234 NL)
ISBN : 978-955-671-249-0 (393702 NA)

954.93 – இலங்ககை

தகைதபதலசதங்கைம, எஸ்.
மடடக்கைளபபு வரலதறு ஒரு அறதமுகைம / எஸ்.
தகைதபதலசதங்கைம.- மடடக்கைளபபு : மனுதவதத 
தவளளியயீடு, 2011.- ப. 216 ; தசமமீ 21
நூஇ-மஉ : ரூபத 350.00 (168958 NL)

(388853 NA)

நடரதசத, எப. எக்ஸ். சத.
கைதகரநகைர் மதன்மதயம / எப. எக்ஸ். சத. 
நடரதசத.- தகைதழுமபு : தகைபௌரி அச்சகைம, 2012.-  
ப. xvi, 68 ; தசமமீ 18
நூஇ-மஉ : ரூபத 500.00 (168956 NL)

(388851 NA)

நஜதமுததீன், ஏ. எம.
முஸ்லதமகைளும கைலவரச் சூழலும / ஏ. எம. 
நஜதமுததீன்.- மதத்தகள : ஆசதரியர், 2001.-      
ப. x, 154 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ: ரூபத. 200.00 (163564 NL)

பத்மநததன், சத
யதழபபதண இரதச்சதயம : ஒரு சுருக்கை 
வரலதறு / சத. பத்மநததன்.- தகைதழுமபு : 
கமரன் புத்தகை இலலம, 2011.- ப v, 202 ;  
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 490.00 (175003 NL)
ISBN 978-955-659-308-2

லூயயிஸ், தஜ. பயி.
இலங்ககையயின் வன்னளி மதவடடங்கைள் : ஒரு 

ககைதயடு (வவுனளியத - முலகலத்ததீவு) / தஜ. 
பயி. லூயயிஸ்.- முள்ளளியவகள : வற்றதபபகள 
கைண்ணகைத அமமன் ஆலய பரிபதலன சகப, 
2012.- ப. lviii, 454 ; தசமமீ. 21
நூஇ-மஉ: ரூபத 1200.00 (175707 NL)
ISBN 978-955-685-005-5

ஜயவதீர, ஏ. எம. எஸ்.
வரலதறு : தரம 6 / ஏ. எம. எஸ். ஜயவதீர.- 
தகைதழுமபு : சமயவர்தன புக் தசதப, (?).- 
ப. 83 ; தசமமீ 24
கைஇ-மஉ : ரூபத. 200.00 (169689 NL)
ISBN 978-955-570-437-3 (350257 NA)

ஹமமீட, தஜஸீமத
இலங்ககை வரலதறு : பரீடகச வழதகைதடடி 
வயினதவயிகடத் தததகபபு / தஜஸீமத ஹமமீட.- 
மதத்தகள : மத/ஆமதனத மகைளளிர் ததசதய 
பதடசதகல, 2012.- ப. vi, 102 ; தசமமீ. 30
கைஇ-மஉ: ரூபத 390.00 (173329 NL)
ISBN 978-955-54338-2-2 (389921 NA)

954.9301 – ஆரமப வரலதறு

மயயிலவதகைனம, நத.
வரலதறு தரம 06 / நத. மயயிலவதகைனம.- 
தகைதழுமபு : லங்கைத புத்தகைசதகல, 2010.-      
ப. 72 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 160.00 (168950 NL)

(388845 NA)

மயயிலவதகைனம, நத.
வரலதறு தரம 07 / நத. மயயிலவதகைனம.- 
தகைதழுமபு : லங்கைத புத்தகைசதகல, 2012.- 
ப. iii, 114 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : ரூபத 180.00 (168951 NL)

(388846 NA)

மயயிலவதகைனம, நத.
வரலதறு தரம 09 / நத. மயயிலவதகைனம.- 
தகைதழுமபு : லங்கைத புத்தகைசதகல, 2011.-       
ப. 140 ; தசமமீ 21
கைஇ-மஉ : ரூபத 180.00 (168952 NL)

(388847 NA)

தஜமமீல, எம. ஐ. எம.
சதய்ந்தமருது வரலதறு / எம. ஐ. எம. 
தஜமமீல.- சதய்ந்தமருது : சமூகை நல, அனர்த்த 
முகைதகமத்துவ சகப, 2009.- ப. xx, 477 ;    
தசமமீ 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 750.00 (164613 NL)
ISBN 978-955-51513-0-6
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9 7 0 அதமரிக்கைத

973 – ஐக்கைதய இரதஜ்ஜதயம

சனதீர், எம. தகை. தஜ. எம. 
ஐக்கைதய அதமரிக்கை அரசதங்கைம / எம. தகை. தஜ.
எம. சனதீர்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் 
ஹவுஸ், 2010.- ப. [v], 59 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத. 160.00 (175643 NL)

 ISBN : 978-955-1546-73-1

*****

ஆசதரியர், தகலயங்கை தததடர் அடடவகண
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அக்கதரதணயி. (அமுதன்) 894.8113

அக்மலுத் தஜ்வதீத். (அபதுர்ரஹ்மதன், மவ்ஸஸூக்)
297.124045

அக்ரம, முஹமத். நகடமுகறக் தகைற்ற இஸ்லதம
பதகைம 1 297

அகை ஔத. (வயயிரவநததன், பதல) 894.8114

அகைதர் முஹமமத், ஏ. ஸத. தபண்கைள் தததழதல 
புரிதல : சதல வழதகைதடடிகைள் 305.4

அங்கையற்கைண்ணயியும அவள் அழகைதய உலகைமும. 
(ததடசதயணயி) 894.8113

அச்சதமுஹமமட, ஐ. எம. பதர்க்கை றதபதன், ஏ. எம.

அடிகம. (நதஸ்மத, ஆர். எம.) 894.8113

அததவயிதசட ஆசதரியரதகங்கைள். (கமதரசதறத, ரஞ்சதத்)
371.1

அந்ததர சகீனளி உண்ட வயிதம. (தர்சதனளி, வயிஜயத)
சத894.8113

அந்தததனளிபபயிள்கள, பயி. பயி. மழகல அமுதம 
கைவயிகத துளளிகைள் 894.8111

அபதுர்ரஹ்மதன், மவ்ஸஸூக். அக்மலுத் தஜ்வதீத்
297.124045

அபதுல கைபூர், ஏ. ஸீ. மகறந்தும மகறயதத 
மதமனளிதர் கைலதநததத ஏ. ஸீ. எஸ். ஹமமீத் : 
மர்ஹஸூம ஏ. ஸீ. எஸ். ஹமமீத் நதகனவு மலர்

324.2092

அபதுல கைததர். தபதரதடடச் சதந்தகனகைள் 894.811

அபதுலலத றமமீஸ். இலங்ககைத் தமதழப 
பத்ததரிககைகைள் [1841 - 1950] 070.4

அபதுலலதஹ், இகளய. கைடவுளளின் நதலம 894.8114

அபதுலலதஹ், எம. ஐ. ; தமதழத. பதர்க்கை அல 
கைர்ளதவயி, யூசுப

அபதுலலதஹ், றமமீஸ். அமபதகற மதவடடச் 
சதறுகைகத ஆளுகமகைள் 894.811095493

அபதுல வதூத், எம. கவ.  வயிஞ்ஞதனம : தரம 6
500

அமபதகற மதவடடச் சதறுகைகத ஆளுகமகைள். 
(அபதுலலதஹ், றமமீஸ்) 894.811095493

அமமத. (வயயிரவநததன், பதல.) 894.8114

அமமதர், அபூ. பதலர் தமதழ எழுத்துப பயயிற்சத
372.465

அமமதர், அபூ. முன்பள்ளளி இலக பதலர் வழதகைதடடி
372.465

அமமீன், எம. ஐ. எம. அதரபயியர் வதழவயியல : 
இஸ்லதத்ததற்க முற்படட கைதலம 939.4

அமமீன், எம. ஐ. எம. இஸ்லதமதய சடடக்கைகல 340

அமமீன், ஸீ. எம. ஏ. ததன்னதலதரதமன் கைகதகைள் II
சத894.8113

அமுதன். அக்கதரதணயி 894.8113

அகமததயயின் கரல (சமபவத் தததகபபு) 363.1065

அயூப, ஆதட.  மகனபதபதருளளியல  : வயினத  
வயிகட - தரம 11 640

அரச ஈடடு முதலீடடு வங்கைத : வருடதந்த 
அறதக்ககை 2010 354.8606

அரசறதவயியல பரீடகச வழதகைதடடி : 1700 MCQ 
பலததர்வு வயினதக்கைளும - வயிகடகைளும. 
(றதபதன், ஏ. எம.) 320.07

அரசதயும அந்ததரயயின் மகனவயியும. (தர்சதனளி, 
வயிஜயத) சத894.8113

அருகைதவரும மத்ததயதகைதடடுக் கைதடுகைள். 
(பத்மதனந்தகமதர், கவத்ததயரடணம) 333.75

அருணதசலம  சதரதஜதனளிததவயி ; தமதழத. பதர்க்கை  
தவத்தசதங்ஹ, சதபயில

அருணதசலம, கை. இருபததம நூற்றதண்டு ஈழத்துத்
தமதழ இலக்கைதயம 894.811

அருணதசலம, கை. இலக்கைதயக் கைடடுகரகைள் 894.8114

அருணதசலம, கை. ஈழத்துத் தமதழக் கைவயிகத 
வளர்ச்சத 894.8111

அருந்ததத ஜயதசன  பதர்க்கை டி சதலவத ஷதமயத

அருந்தவரதஜத, கை, புலம தபயரும மண் வதசம
894.8111

அருள்பதஸ்கைரன், ச. அ. உதவும உள்ளங்கைள்
சத894.8113

அருளதனந்தம, நதீ. பயி.  தவருடன் பயிடுங்கைதய 
நதளளிலதருந்து 894.8111
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அருளதனந்தம, நதீ. பயி. ஓ ! அவனதல முடியும
894.8113

அருளதனந்தம, நதீ. பயி. கைடந்து தபதகதல 894.8113

அருளதனந்தம, நதீ. பயி. தசதர்க்கைத்ததல முடிவதன 
பந்தங்கைள் 894.8113

அருளதனந்தம, நதீ. பயி. துயரம சுமபபவர்கைள்
894.8113

அரூஸ், ரத. ப. மதணவர் மனததற்க... 894.811

அதரபயியர் வதழவயியல : இஸ்லதத்ததற்க முற்படட
கைதலம. (அமமீன், எம. ஐ. எம.)

அல கைர்ளதவயி, யூசுப. முஸ்லதம இகளஞர்
அலஇமதன் மன்றம (கூடடிகணத்தல) : 
அலஇமதன் மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற் 
கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. 
பதரதளுமன்றம.) 346.0640262

அலகர் ஆகன தநதக்கைத. (ஜத முரதத், கதடரம)297.122

அலலதஹ்வயிடம முகறயயீடும பததலும. 
(ஷரிபுத்ததீன், அகைமது ஜதன்னதஹ்) 297

அலத, எம. எச். எம. சதன்னச் சதறககைள் (சதறுவர் 
கைவயிகதகைள்) 894.8111

அலத, ஏ. எம. எம. ஓரு ததன்கன மரம 894.8113

அழகைதன் தபருகம. (சதந்ததயத, தஜகைன்) சத894.8113

அழக ரதணயி. (மஞ்ஜரி, சஞ்ஜதீவயி) சத891.483

அளகவயயியலும வயிஞ்ஞதனமுகறயும : கை.தபத.த. 
(உயர்தரம) தரம - 13 : ஆசதரியர் அறதவுகரபபு 
வழதகைதடடி 160

அளகவயயியலும வயிஞ்ஞதனமுகறயும : கறதயயீடடு 
அளகவயயியற் பயயிற்சதகைள் (தறதபயின், ம.)   160

அற்புதன், எம. தகை. சுற்றதடல சதர் தசயற் பதடுகைள்
தசயலநூல : தரம 1 494.071

அற்புதன், எம. தகை. தமதழ தசயலநூல தரம 3 
494.071

அறபு : கை.தபத.த. (உயர்தரம) தரம - 3 : ஆசதரியர் 
அறதவுகரபபு வழதகைதடடி 492.7

அன்டசன், தஜதர்ஜ். சமஷ்டி : ஓர் அறதமுகைம321.02

அன்பு மனங்கைள் என்றும பயிரிவததலகல. 
(ஆறுமுகைம, பதக்கைதயதரத்ததனம) 894.8113

அன்ரனளி தநதர்தபட, எஸ். தபளததகைப புவயியயியல : 
தசயன்முகறயும நதலவுருவங்கைளும 910

அனஸ், எம. எஸ். எம. வயிஞ்ஞதனமும சமூகை 
வயிஞ்ஞதனங்கைளும 500

அனுர வயிததனகைமதகை பயிரஜத சங்கைவர்தன மன்றம 
(கூடடிகணத்தல) : அனுர வயிததனகைமதகை 
பயிரஜத சங்கைவர்தன மன்றத்கதக் 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. 
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. 346.0640262

அஸ்ஸீரத வத்ததரீக் : மதணவர் ககைதயடு. 
(பதரூக், பதததல) 297.071

அஸ்ஸீரத வத்ததரீக் மதணவர் ககைதயடு 
(அஹததய்யத இறுததச் சதன்றததழ 
பரீடகசக்கரியது). (பதரூக் பதததல) 297.071

அஸதம, எம. எம. எம. இஸ்லதம : தரம 7 
தசயலநூல 297

அஸீஸ் கைவயிகதகைள் : கைவயிகதத் தததகபபு. 
(அஸீஸ், பயி. ரி.) 894.8111

அஸீஸ் கைவயிகதகைள் : சதறுவர் பதடலகைள் (அஸீஸ்,
பயி. ரி.) 894.8111

அஸீஸ், பயி. ரி. அஸீஸ் கைவயிகதகைள் : கைவயிகதத் 
தததகபபு 894.8111

அஸீஸ், பயி. ரி. அஸீஸ் கைவயிகதகைள் : சதறுவர் 
பதடலகைள் 894.8111

ஆகைதயச் சவதரி. (சமரக்தகைதன், சந்ததர பண்டத)
சத894.8113

ஆசதயதவயிலுள்ள உற்பத்ததயதளர்கைள் 
ஏற்றுமததயதளர்கைளளிற்கைதன  ஒரு பயயிற்சத 
வழதகைதடடி. (பஸ்கைதல, லத.) 382.602185

ஆசதரியத் தகலயங்கைம ஓர் அறதமுகைம. 
(மரியதமபயிள்கள, ரூபன்) 070.4

ஆசதரியர் வழதகைதடடி : ஆசதரியர் தததழதலும 
வதழவும. (சதன்னத்தமபயி, மத.) 371.3

ஆதமபதவத, எஸ். எச். இஸ்லதமதய வரலதறு
297.09

ஆதமபதவத, யூ. எல. கருதத தததய்ந்த கைதலம
894.8111

ஆயயிஷத இபரதஹதீம, எம. எஸ். எஸ். 
தபதற்கைலசம 050

ஆரமபக் கைலவயியயில தசயற்ததறன். (நலகலயத 
நதர்மலதததவயி) 372
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ஆருததயயின் ஆகச : சதறுவர் கைகதகைள். (பத்மதனளி, 
இரத.) சத894.8113

ஆலதப, எஸ். எம. பயங்கைரவததம : ஓர் அறதமுகைம
363.325

ஆறுமுகைம, பதக்கைதயதரத்ததனம. அன்பு மனங்கைள் 
என்றும பயிரிவததலகல 894.8113

இக்பதல, ஐ. எல. எம. வயிவசதயமும உணவுத் 
தததழதலநுடபமும: மதததரி வயினதக்கைளும 
வயிகடகைளும 630

இக்பதல, தகை. எம. எம. புத்தத சுகைமத? 894.8113

இக்பதல, தகை. எம. எம.  புவயியயியல தரம - 9 
954.071

இடரும உறவும. (ததலகலநததன், தவ.) 894.8113

இகணபயிரியதத் தததழர். (இலங்கைரத்ன, டி. பயி.)
894.8113

இத்ததகைதட, துஷதர. கைதததல என்ன சத்தம
சத891.483

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம. இருபததம நூற்றதண்டு 
சதந்தகனகைள் ஆளுகமகைள் நதகைழவுகைள் 297

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம. தசதனகைத் ததசம : மதகைச் 
சுருக்கைமதன அறதமுகைம 297.09

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம. புன்னககைக்கம நபயிகைள் 297.63

இந்து சமுத்ததரப பயிரதந்ததயத்ததல முக்தகைதண 
அததகைதரப தபதடடியும இலங்ககையயின் 
இனதமததலும. (கைதருஷ்ணதமதகைன், 
தனபதலசதங்கைம) 305.800954

இபபடிக்க அன்புள்ள அமமத. (ஜதீவகமதரன்) 894.811

இமகசயற்ற சதறுவர் வதழவு : பதடசதகலச் 
சூழலதலதருந்து துன்புறுத்தகல ஒழதபதபதம

362.76

இமதம முஹமமத் ஜவதத் 297.092

2011 ஆம ஆண்டின் 42 ஆம இலக்கை, நதததத்தததழதல
சடடம. (இலங்ககை) 343.032026

2011 ஆம ஆண்டின் 43 ஆம இலக்கை, தசயற்பதடு 
ககறவதகைவுள்ள தததழதல முயற்சதகைளுக்கம 
அலலது ககறவதகைப பயன்படுத்தபபடுகைதன்ற 
தசதத்துக்கைளுக்கம புத்துயயிரளளித்தல சடடம. 
(இலங்ககை) 346.065026

2011 ஆம ஆண்டின் 44 ஆம இலக்கை, ததசதய 
தபதலதசுக் கைகலக்கைழகைச் சடடம. (இலங்ககை)

344.052026

2011 ஆம ஆண்டின் 45 ஆம இலக்கை, இலங்ககை 
வதீடகமபபு அபயிவயிருத்தத நதததக் கூடடுத்ததபன 
வங்கைதச் (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை)

346.0823026

2011 ஆம ஆண்டின் 46 ஆம இலக்கை, கைமநல 
அபயிவயிருத்தத (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை)

343.076026

2011 ஆம ஆண்டின் 47 ஆம இலக்கை, 
தநதத்ததரிசுகைள் (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை)

347.016026

2011 ஆம ஆண்டின் 48 ஆம இலக்கை, ஆவணங்கைள்
பததவு (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை) 346.04026

2011 ஆம ஆண்டின் 49 ஆம இலக்கை, கைகரதயதரம 
தபணல (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை)

346.064026

2011 ஆம ஆண்டின் 50 ஆம இலக்கை, ததஹதவகள
தநததமதகல தபபௌத்த கைலதசதர நதகலயம 
(கூடடிகணத்தல) சடடம. (இலங்ககை)

346.064026

2011 ஆம ஆண்டின் 51 ஆம இலக்கை, ஶ்ரீ 
தமமதலங்கைதர சமூகை தசகவகைள் மன்றம 
(கூடடிகணத்தல) சடடம. (இலங்ககை)346.064026

2011 ஆம ஆண்டின் 52 ஆம இலக்கை, ஒதுக்கைகீடடுச் 
சடடம. (இலங்ககை) 346.064026

2012 ஆம ஆண்டின் 01 ஆம இலக்கை, 
இரதமகைதருஷ்ண சதரதத மதஷன் (இலங்ககைக் 
கைதகள) (கூடடிகணத்தல) சடடம. (இலங்ககை)

346.064026

2012 ஆம ஆண்டின் 02 ஆம இலக்கை,  ஊழதயர் 
சகைதய நதததயம (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை)

344.01255026

2012  ஆம ஆண்டின் 04 ஆம இலக்கை, வரி 
தமன்முகறயயீடடு கழு (ததருத்தச்) சடடம. 
(இலங்ககை) 343.034026

2012 ஆம ஆண்டின் 05 ஆம இலக்கை, இலங்ககை 
மத்ததய கைலலூரிகைளளின் பகழய மதணவர் 
கைழகைம, (கூடடிகணத்தல) சடடம. (இலங்ககை)

346.064026

இரவதீந்ததரன், ந. முற்தபதக்க இலக்கைதய எழுச்சத 
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நதன்க முன்தனதடி முற்தபதக்க 
எழுத்ததளர்கைள் 928

இரதசநதயகைம, மு. நதமதர்வு : அநததரடசகைன் 
894.8113

இரதயபபு, க. கறுங்கூத்துக்கைள் : ஐந்து 
ததன்தமதழதக் கூத்துக்கைள் 894.8112

இரதஜதுகர, அன்னலடசுமத. நதகனவுப தபருதவளளி:
ஒரு தபண் பத்ததரிககையதளரின் மனபபததவுகைள்

920

இரததஜந்ததரன், தமதடசரதசத. கைதலநதகலயும 
வயிவசதயமும : பகதத 01 632.071

இரததஜந்ததரன், தமதடசரதசத. கைதலநதகலயும 
வயிவசதயமும : பகதத 02 632.071

இரததஜந்ததரன், தமதடசரதசத. சூழல பததுகைதபபு 
உயயிர்த்தததழதலநுடபமும 363.1

இருபததம நூற்றதண்டு ஈழத்துத் தமதழ 
இலக்கைதயம. (அருணதசலம, கை.) 894.811

இருபததம நூற்றதண்டுக் கைவயிகத (தபரிய 
ஐங்கைரன்) 894.8111

இருபததம நூற்றதண்டு சதந்தகனகைள் ஆளுகமகைள்
நதகைழவுகைள். (இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.) 297

இலக்கைதயக் கைடடுகரகைள். (அருணதசலம, கை.)
894.8114

இலக்கைதயமும பண்பதடும. (ததலகலநததன், சத.)
894.811

இலங்கைரத்ன, டி. பயி. இகணபயிரியதத் தததழர்
894.8113

இலங்ககைச் சடடங்கைள் :
இல. 42, 2011. நதததத்தததழதல சடடம 343.032026

இல. 43, 2011.  தசயற்பதடு ககறவதகைவுள்ள 
தததழதல முயற்சதகைளுக்கம அலலது 
ககறவதகைப பயன்படுத்தபபடுகைதன்ற 
தசதத்துக்கைளுக்கம புத்துயயிரளளித்தல சடடம

346.065026
இல. 44, 2011. ததசதய தபதலதசுக் கைகலக்கைழகைச் 
சடடம 344.052026

இல. 45, 2011. இலங்ககை வதீடகமபபு 
அபயிவயிருத்தத நதததக் கூடடுத்ததபன வங்கைதச் 
(ததருத்தச்) சடடம 346.0823026

இல. 46, 2011. கைமநல அபயிவயிருத்தத (ததருத்தச்) 
சடடம 343.076026

இல. 47, 2011  தநதத்ததரிசுகைள் (ததருத்தச்) 
சடடம 347.016026

இல. 48, 2011. ஆவணங்கைள் பததவு (ததருத்தச்) 
சடடம 346.04026

இல. 49, 2011. கைகரதயதரம தபணல (ததருத்தச்) 
சடடம 346.064026

இல. 50, 2011. ததஹதவகள தநததமதகல 
தபபௌத்த கைலதசதர நதகலயம(கூடடிகணத்தல) 
சடடம 346.064026

இல. 51, 2011. ஶ்ரீ தமமதலங்கைதர சமூகை 
தசகவகைள் மன்றம (கூடடிகணத்தல) சடடம

346.064026

இல. 52, 2011. ஒதுக்கைகீடடுச் சடடம 343.034026

இல. 01, 2012. இரதமகைதருஷ்ண சதரதத மதஷன் 
(இலங்ககைக் கைதகள) (கூடடிகணத்தல) சடடம

346.064026

இல. 02, 2012. ஊழதயர் சகைதய நதததயம 
(ததருத்தச்) சடடம 344.01255026

இல. 04, 2012 வரி தமன்முகறயயீடடு கழு 
(ததருத்தச்) சடடம 343.034026

இல. 05, 2012 இலங்ககை மத்ததய கைலலூரிகைளளின்
பகழய மதணவர் கைழகைம, (கூடடிகணத்தல) 
சடடம 346.064026

இலங்ககைச் சடடமூலங்கைள் :

இல. 127, 2011.  கைமநல அபயிவயிருத்தத 
(ததருத்தம) 343.0760262

இல. 129, 2012. பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல 
மற்றும பணயியதடதடதகதத கைலலூரி (ததருத்தம)

346.0640262

இல. 132, 2011. தரதசதன் ரணசதங்கை ஜனசஹன 
மன்றம (கூடடிகணத்தல) 346.0640262

இல. 144, 2011. இலங்ககை படடயக் கைபபற் 
தரகைர்கைள் நதறுவகைம (கூடடிகணத்தல) 

346.0640262

இல. 145, 2011. சந்ததம வதீரக்தகைதடி மன்றம 
(கூடடிகணத்தல) 346.0640262

இல. 146, 2012. இலங்ககை உள, சமூகை தவகல 
தததழதலவதண்கம நதறுவகைம 
(கூடடிகணத்தல) 346.0640262
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இல. 147, 2012. அலஇமதன் மன்றம 
(கூடடிகணத்தல) 346.0640262

இல. 148, 2012. தவலன்ஹதன்ன வதசதஸ்ஸர 
சர்வததச கைலதசதர மன்றம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 149, 2012. தசய்யது தசஹஸூதகைதயத 
தங்கைள் தமபௌலதனத மன்றம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 150, 2012. பயிலதப கணவர்தன ஞதபகைதர்த்த
சங்கைம (கூடடிகணத்தல) 346.0640262

இல. 151, 2012. ஶ்ரீ லங்கைத கைமநல நதறுவனம 
(கூடடிகணத்தல) 346.0640262

இல. 152, 2012. பண்டு பண்டதரநதயக்கை தஹல 
ஜன மன்றம (கூடடிகணத்தல) 346.0640262

இல. 153, 2012. சமஸ்த லங்கைத சதசனதரக்சகை 
மண்டலய (கூடடிகணத்தல) 346.0640262

இல. 154, 2012. த தபரண்டஸ் மன்றம 
(கூடடிகணத்தல)  346.0640262

இல. 155, 2012. பதரதளுமன்றத்ததன் 
இகளபபதறதய பணயியதளர் சங்கைம 346.0640262

இல. 156, 2012. புலத்சதங்கைள ஜனசக்தத மகைத 
சங்கைம (கூடடிகணத்தல) 346.0640262

இல. 157, 2012. அனுர வயிததனகைமதகை பயிரஜத 
சங்கைவர்தன மன்றம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 158, 2012. தசர்தபறுமதத வரி (ததருத்தம) : 
343.0550262

இல. 159, 2012. உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தம)
343.040262

இல. 162, 2012. தபதருளதததர தசகவ 
வயிததபபனவு (ததருத்தம) 343.0550262

இல. 165, 2012. இலங்ககை கைணனளிச் சங்கைம 
(கூடடிகணத்தல) 346.0640262

இலங்ககை. 2011 ஆம ஆண்டின் 42 ஆம இலக்கை,  
நதததத்தததழதல சடடம 343.032026

இலங்ககை. 2011 ஆம ஆண்டின் 43 ஆம இலக்கை,  
தசயற்பதடு ககறவதகைவுள்ள தததழதல 
முயற்சதகைளுக்கம அலலது ககறவதகைபபயன்
படுத்தபபடுகைதன்ற தசதத்துக்கைளுக்கம  

புத்துயயிரளளித்தல சடடம 346.065026

இலங்ககை. 2011 ஆம ஆண்டின் 44 ஆம இலக்கை, 
ததசதய தபதலதசுக் கைகலக்கைழகைச் சடடம

344.052026

இலங்ககை. 2011 ஆம ஆண்டின் 45 ஆம இலக்கை, 
இலங்ககை வதீடகமபபு அபயிவயிருத்தத நதததக் 
கூடடுத்ததபன வங்கைதச் (ததருத்தச்) சடடம. 

346.0823026

இலங்ககை. 2011 ஆம ஆண்டின் 46 ஆம இலக்கை, 
கைமநல அபயிவயிருத்தத (ததருத்தச்) சடடம

343.076026

இலங்ககை. 2011 ஆம ஆண்டின் 47 ஆம இலக்கை,  
தநதத்ததரிசுகைள் (ததருத்தச்) சடடம 347.016026

இலங்ககை. 2011 ஆம ஆண்டின் 48 ஆம இலக்கை, 
ஆவணங்கைள் பததவு (ததருத்தச்) சடடம 346.04026

இலங்ககை. 2011 ஆம ஆண்டின் 49 ஆம இலக்கை, 
கைகரதயதரம தபணல (ததருத்தச்) சடடம

346.064026

இலங்ககை. 2011 ஆம ஆண்டின் 50 ஆம இலக்கை, 
ததஹதவகள தநததமதகல தபபௌத்த கைலதசதர 
நதகலயம (கூடடிகணத்தல) சடடம 346.064026

இலங்ககை. 2011 ஆம ஆண்டின் 51 ஆம இலக்கை, 
ஶ்ரீ தமமதலங்கைதர சமூகை தசகவகைள் மன்றம 
(கூடடிகணத்தல) சடடம 346.064026

இலங்ககை. 2011 ஆம ஆண்டின் 52 ஆம இலக்கை, 
ஒதுக்கைகீடடுச் சடடம 343.034026

இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 1 ஆம இலக்கை, 
இரதமகைதருஷ்ண சதரதத மதஷன் (இலங்ககைக் 
கைதகள) (கூடடிகணத்தல) சடடம 346.064026

இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 2 ஆம இலக்கை, 
ஊழதயர் சகைதய நதததயம (ததருத்தச்) சடடம

344.01255026

இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 4 ஆம இலக்கை, 
வரி தமன்முகறயயீடடு கழு (ததருத்தச்) சடடம

343.034026

இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 5 ஆம இலக்கை, 
இலங்ககை மத்ததய கைலலூரிகைளளின் பகழய 
மதணவர் கைழகைம, (கூடடிகணத்தல) சடடம

346.064026

இலங்ககை உள, சமூகை தவகல தததழதல 
வதண்கம நதறுவகைம (கூடடிகணத்தல) : 
இலங்ககை உள, சமூகை தவகல தததழதல 
வதண்கம நதறுவகைத்கதக் கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. 



453

பதரதளுமன்றம) 346.0640262

இலங்ககை கைணனளிச் சங்கைம (கூடடிகணத்தல) : 
இலங்ககை கைணனளிச் சங்கைத்கதக் 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. 
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.) 346.0640262

இலங்ககைத் தமதழ இலக்கைதயம. (ததலகலநததன், சத.)
894.811095493 

இலங்ககைத் தமதழப பத்ததரிககைகைள் [1841 - 1950]. 
(அபதுலலத றமமீஸ்) 070.4

இலங்ககை ததகர இகசயயின் கைகத. (ததவததஸ், 
தமபயிஐயத) 780.542095493

இலங்ககை - தததககைமததபபு புள்ளளிவயிபரத் 
ததகணக்கைளம. புள்ளளிவயிபரத் தததகபபு - 2010

315.493

இலங்ககை தததழதற்பல அளவதீடு : வருடதந்த 
அறதக்ககை 2008. (நததத ததடடமதடல அகமச்சு)

352.7506

இலங்ககை - நததத, ததடடமதடல அகமச்சு 336.549

இலங்ககை. நததத ததடடமதடல அகமச்சு. நடுவதண்டு
அரசதகற நதகலகம அறதக்ககை 2012 336.5493

இலங்ககை நதருவதகை தசகவக்க ஆடதசர்பபு 
தசய்வதற்கைதன ததறந்த தபதடடிப 
பரீடகசக்கைதன வழதகைதடடி - 2011. (உமதசங்கைர், 
பயி.) 001

இலங்ககை நதருவதகை தசகவ [SLAS] : ததறந்த 
தபதடடிப பரீடகச - 2011 001

இலங்ககை படடயக் கைபபற் தரகைர்கைள் நதறுவகைம 
(கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை படடயக் கைபபற் 
தரகைர்கைள் நதறுவகைத்கதக் கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. 
பதரதளுமன்றம.) 346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. அலஇமதன் மன்றம 
(கூடடிகணத்தல) : அலஇமதன் மன்றத்கதக் 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. அனுர வயிததனகைமதகை 

பயிரஜத சங்கைவர்தன மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
அனுர வயிததனகைமதகை பயிரஜத சங்கைவர்தன
மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம 346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை உள, சமூகை 
தவகல தததழதலவதண்கம நதறுவகைம 
(கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை உள, சமூகை 
தவகல தததழதலவதண்கம நதறுவகைத்கதக் 

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை கைணனளிச் 
சங்கைம (கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை கைணனளிச்
சங்கைத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம 346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை படடயக் 
கைபபற் தரகைர்கைள் நதறுவகைம (கூடடிகணத்தல) : 
இலங்ககை படடயக் கைபபற் தரகைர்கைள் 
நதறுவகைத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம 346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. உண்ணதடடரசதகற 
(ததருத்தம) : 2006 ஆம ஆண்டின் 10 ஆம 
இலக்கை, உண்ணதடடரசதரகறச் சடடத்கதத் 
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம 343.040262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. கைமநல அபயிவயிருத்தத 
(ததருத்தம) : 2000 ஆம ஆண்டின் 46 ஆம 
இலக்கை, கைமநல அபயிவயிருத்ததச் சடடத்கதத் 
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம

343.0760262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. சந்ததம வதீரக்தகைதடி 
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : சந்ததம வதீரக்தகைதடி
மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம 346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. சமஸ்த லங்கைத 
சதசனதரக்சகை மண்டலய (கூடடிகணத்தல) : 
மஸ்த லங்கைத சதசனதரக்சகை மண்டலயகவக் 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தசய்யது 
தசஹஸூதகைதயத தங்கைள் தமபௌலதனத மன்றம 
(கூடடிகணத்தல) : தசய்யது தசஹஸூதகைதயத 
தங்கைள் தமபௌலதனத மன்றத்கதக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம 346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தசர்தபறுமதத வரி 
(ததருத்தம) : 2002 ஆம ஆண்டின் 14 ஆம 
இலக்கை, தசர்தபறுமதத வரிச் சடடத்கதத் 
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம 

343.0550262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. த தபரண்டஸ் மன்றம

(கூடடிகணத்தல) : த தபரண்டஸ் 
மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம 346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. பண்டு பண்டதரநதயக்கை
தஹல ஜன மன்றம (கூடடிகணத்தல) : 
பண்டு பண்டதரநதயக்கை தஹல ஜன 
மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம 346.0640262
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இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. பததுகைதபபுச் தசகவகைள்
ஏவல மற்றும பணயியதடதடதகதத கைலலூரி 
(ததருத்தம) : பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல 
மற்றும பணயியதடதடதகதத கைலலூரிச் 
சடடத்கதத் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம 346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. பதரதளுமன்றத்ததன் 
இகளபபதறதய பணயியதளர் சங்கைம 
(கூடடிகணத்தல) : பதரதளுமன்றத்ததன் 
இகளபபதறதய பணயியதளர் சங்கைத்கதக் 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. பயிலதப கணவர்தன 
ஞதபகைதர்த்த சங்கைம (கூடடிகணத்தல) : பயிலதப 
கணவர்தன ஞதபகைதர்த்த சங்கைத்கதக் 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. புலத்சதங்கைள ஜனசக்தத 
மகைத சங்கைம (கூடடிகணத்தல) : புலத்சதங்கைள 
ஜனசக்தத மகைத சங்கைத்கதக் கூடடிகணபபதற் 
கைதனதததரு சடடமூலம 346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தபதருளதததர தசகவ 
வயிததபபனவு (ததருத்தம) : 2006 ஆம ஆண்டின் 
13 ஆம இலக்கை, தபதருளதததர தசகவ 
வயிததபபனவுச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதன
தததரு சடடமூலம 343.0550262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தரதசதன் ரணசதங்கை 
ஜனசஹன மன்றம (கூடடிகணத்தல) : 
தரதசதன் ரணசதங்கை ஜனசஹன மன்றத்கத 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தஹலன்ஹதன்ன 
வதசதஸ்ஸர சர்வததச கைலதசதர மன்றம 
(கூடடிகணத்தல) : தவலன்ஹதன்ன 
வதசதஸ்ஸர சர்வததச கைலதசதர மன்றத்கதக் 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஶ்ரீ லங்கைத கைமநல 
நதறுவனம (கூடடிகணத்தல) : ஶ்ரீ லங்கைத 
கைமநல நதறுவனத்கதக் கூடடிகணபபதற் 
கைதனதததரு சடடமூலம 346.0640262

இலங்ககை தபதலதஸதரின் சடடவயிதரதத 
நடவடிக்ககைகைள் 342.048

இலங்ககை மத்ததய வங்கைத : ஆண்டறதக்ககை 2011
354.8606

இலங்ககை முஸ்லதமகைளளின் வரலதறு : பூர்வதீகைமும 
நவதீன யுகைமும. (முஹமமது ஜதன்ஸதன், எம. 
எஸ்.) 305.697

இலங்ககையயில உளநலம மற்றும உளநலத் 
ததததயயியலுக்கைதன அறதமுகைம 610.73

இலங்ககையயில சமூகைப பணயிக்கைதன உளநலம 
ஓர் அறதமுகைம 362.2

இலங்ககையயிலுள்ள பலகைகலக்கைழகைங்கைளளின் 
படடபபயயில தநறதகைளுக்க அனுமதத : 
கைலவயியதண்டு 2011/2012 378

இலங்ககையயின் வன்னளி மதவடடங்கைள் : ஒரு 
ககைதயடு ; வவுனளியத - முலகலத்ததீவு  
(லூயயிஸ், தஜ. பயி.) 954.93

இலங்ககையயின் தவளளிநதடடுக் தகைதள்ககை 
[1948 – 2010]. (ருக் ஷதன், ரதஜரடணம) 327.15493

இலங்ககை வரலதறு : பரீடகச வழதகைதடடி 
வயினதவயிகடத் தததகபபு. (ஹமமீட, தஜஸீமத) 

912.5493

இலந்கதப பழத்துப புழுக்கைள். (பதலன், நதீலத)
894.8111

இளங்தகைத, சுபதலதனளி. வயிலங்க வயிஞ்ஞதனம : 
பகதத 01 590.71

இளங்தகைத, சுபதலதனளி. வயிலங்க வயிஞ்ஞதனம : 
பகதத 02 590.71

இகறவனளின் பகடபபு. (ததவதர்ஷதனளி, மு.)
சத894.8113

இன்னும தபச தவண்டும. (சதவபபயிரகைதசம, 
தயததகைஸ்வரி) 894.8113

இனளிக்கம இலக்கைணம : எழுத்தததகைதரம. (அபதுல 
அஹத், அ.) 894.8115

இனளிய நதள். (தமபயித்துகர, சுதரக்கைத) சத894.8113

இஹ்ஸதன் தததகபபதசதரியர் பதர்க்கை ஹததீஸ் 
கைகல ஆததர நூற்கைள் ஓர் ஆய்வு

இஸ்லதத்ததல இகச : இகச கறதத்த இஸ்லதமதய 
நதகலபபதடடின் ததளளிவதன பததவு. 
(முஹமமத் இமதரத) 781.77

இஸ்லதம : தரம 3. (ரஹ்மதன், அபூ அபததர்) 297

இஸ்லதம : தரம 7 தசயலநூல. (அஸதம, எம. 
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எம. எம.) 297

இஸ்லதம : தரம 8. (ரஹ்மதன், அபூ அபததர்) 297

இஸ்லதமதய சடடக்கைகல. (அமமீன், எம. ஐ. எம.)340

இஸ்லதமதய வரலதறு. (ஆதமபதவத, எஸ். எச்.)
297.09

ஈழத்துத் தமதழக் கைவயிகத வளர்ச்சத. (அருணதசலம,
கை.) 894.8111

ஈழத்துத் தமதழ பத்ததரிககைகைள் ஓர் ஆய்வு : 1930 
ஆம ஆண்டு வகர. (சதவதநசச் தசலவன், ஆ.)

070.4

ஈழத்துத் தமதழப தபண் ஆளுகமகைள் : கைகல 
இலக்கைதய, கைலவயித்துகறகைளளில தடமபததத்த 
பததனதன்க தபண்கைள் பற்றதய தததகபபு. 
(தசதமகைதந்தன், பத்மத) 920

உங்கைகளப பற்றதயது : ததசதய தசமதபபு வங்கைத 
அறதக்ககை 2010 332.1

உகடயக் கைதத்ததருத்தல. (ஜமமீல) 894.8111

உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தம) : 2006 ஆம  
ஆண்டின் 10 ஆம இலக்கை, உண்ணதடடரசதகறச் 
சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

343.040262

உண்கமகைள் உலருவததலகல. (வயயிரவநததன், 
பதல) 894.8114

உண்கம சதஸ்வதமதனது (வயயிரவநததன், பதல.) 
894.8114

உணவுகைகள பயிகழயயின்றத ததரிவு தசய்தல 
தததடர்பதன வழதகைதடடி 641.31

உணவு ததடிய நண்பர்கைள். (சமரக்தகைதன், சந்தன 
பண்டதர) சத891.483

உதவும உள்ளங்கைள். (அருள்பதஸ்கைரன், ச. அ.)
சத894.8113

உமதசங்கைர், பயி. இலங்ககை நதருவதகை தசகவக்க 
ஆடதசர்பபு தசய்வதற்கைதன ததறந்த தபதடடிப 
பரீடகசக்கைதன வழதகைதடடி - 2011 001

உமதசங்கைர், பயி.  சதறுவர்கைளுக்கைதன தபதது அறதவு 
வழதகைதடடி நூல : தரம 3,4,5 001

உயர்தர தபபௌததகைவயியல : அகலவுகைளும 
அகலகைளும. (பளதீல, எம. இஸட. எம.) 530

உயயிர்க்கைசதவு. (சுததரதஜ்) 894.8113

உயயிரினப பலவககைகமயும நதமும. 
(தர்மதரத்ததனம, மமீனத) 590

உலககை ஒன்றதகணக்கம உங்கைள் தபதது அறதவு - 
2012. (கைமலததசன், பயி.) 001

உன்கன நதீ முந்து. (வயயிரவநததன், பதல) 894.8114

உன்தனதடு நதீ தபசு (வயயிரவநததன், பதல) 894.8114

எங்கைள் அருகமயதன பதடசதகல. (தவத்தசதங்ஹ, 
சதபயில) 371.6

எங்கைதருந்து தசய்தத. (மமீபததகை, சஜதீவ) சத891.483

எத்தனங்கைள். (கைதணஷ், கைகீதத) 894.8113

எமகம வதழ கவத்தவதடகைள். (கைனகைசபதபதத, தபத.) 
920

76 கைவயிகதகைள் (ததருமகல மதணவர்கைளது 
கைவயிகதகைள்) 894.8111

ஏற்றமதறக்கைம. (சபததரத்ததனம, கை.) 894.8113

எனக்கப பயிடித்த இடம இது. (தமபயித்துகர, 
சுதரக்கைத) சத894.8113

ஐக்கைதய அதமரிக்கை அரசதங்கைம. (சனதீர், எம. தகை. 
தஜ. எம.) 973

ஒடுக்கைபபடடவர்கைள். (ததணயியதன்) 894.8113

ஓரு ததன்கன மரம. (அலத, ஏ. எம. எம.) 894.8113

ஓ ! அவனதல முடியும. (அருளதனந்தம, நதீ. பயி.)
894.8113

ஓர் உலகைளதவயிய வரலதறு 001

கைடந்து தபதகதல. (அருளதனந்தம, நதீ. பயி.) 894.811

கைடவுளளின் நதலம. (அபதுலலதஹ், இகளய)894.8114

கைண்டலும சூழலும. (நதயதஸ், ஏ. சத. எம.) 894.8113

கைண்டிரதசத தபரில பதடிய நயனவயிதத என்னும 
இலங்ககைச் சதங்கைமன்னன் நயனவயிதத. 
(சதவசண்முகைரதஜத, தச.) 610
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கைணப தபதழுததயதயயினும யுகைபதபதழுததன் 
சததகனதசய். (வயயிரவநததன், பதல) 894.8114

கைணயிதப பயயிற்சத தரம 6. (சுபபயிரமணயியம, வயி. ச.)
510.71

கைணயிதப பயயிற்சத தரம 7. (சுபபயிரமணயியம, வயி. ச.)
510.71

கைணயிதப பயயிற்சத தரம 10. (சுபபயிரமணயியம, வயி. ச.)
510.71

கைணயிதப பயயிற்சத தரம 11. (சுபபயிரமணயியம, வயி. ச.)
510.71

கைணயிதப புததர் வயினதவயிகட நூல: தரம 5. (ஸபதன்,
ஐ. எல. எம.) 372.071

கைணயிதம : கை.தபத.த. (உயர்தரம) தரம - 12 : 
ஆசதரியர் அறதவுகரபபு வழதகைதடடி 510

கைணயிதம : தரம 02  ( நஜதபுலலதஹ், எம. தகை.)372.7

கைணயிதம : தரம 9. (கைதணசலதங்கைம, தகை.) 510.71

கைதணசலதங்கைம, தகை. கைணயிதம : தரம 9 510.71

கைதணசலதங்கைம, தகை. பதர்க்கை ரவதீது, எம. எஸ். எம.

கைதணசலதங்கைன், தச. சூறதவளளிகைளுக்க என்ன 
தபயர் 894.8113

கைதணசலதங்கைன், தச. மணமும வயிததயும 894.8113

கைதணஷ், கைகீதத. எத்தனங்கைள் 894.8113

கைதணஷமூர்த்தத, கைந்கதயத. தழலதடி வதீதத 894.8111

கைமலத, பதசதன். தபரிடர்கைகளப தபருவதய்பபுகைளதகை
மதற்றுதல 362.1969792

கைமதகை, அருண கைகீர்த்தத. தபரிய முள்ளுக் கைரண்டி
சத891.483

கைமதகை, அருண கைகீர்த்தத. முடகடப பந்து சத891.483

கைமதகை, நதரஞ்ஜலத. தமஜதக் கைமரத சத891.483

கைமநல அபயிவயிருத்தத (ததருத்தம) : 2000 ஆம 
ஆண்டின் 46 ஆம இலக்கை, கைமநல அபயிவயிருத்ததச்
சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம)

343.0760262

கைமலததசன், பயி. உலககை ஒன்றதகணக்கம உங்கைள் 
தபதது அறதவு - 2012 001

கைமதலஸ்வரன், எம. எஸ். புவயியயியல : தரம 10

910

கைமதல ; தமதழத. பதர்க்கை  கணதசதம, கணதசகைர

கைமதல ; தமதழத. பதர்க்கை டயஸ், சதடனளி மதகைஸ்

கைரதமத், எஸ். ஏ. ஸீ. எம. பதடசதகலயயிலதருந்து 
துஷ்பயிரதயதகைம துர்நடத்கதகைகள ஒழதபதபதம

362.76

கைகரகயத் ததடும கைடடுமரங்கைள். (பதலச்சந்ததரன், 
தகை. எஸ்.) 894.8113

கைலவயியயில தததடர் தததழதல வழதகைதடடல. 
(தஜயரதசத, சபத) 370.113

கைகலச்தசலவன். மனளிததர்மம 894.8112

கைவயிகதயயில துடிக்கம கைதலம. (தபதன்னமபலம, 
மு.) 894.811

கைழதவு உருவதக்கைமும நதீர் மதசகடதலும பயிங்கைத 
ஓயத ஆற்றுபபகதத பற்றதய ஓர் கைற்ககை. 
(மஹதீஸ், முஹமமத்) 363.7285

கைற்றல கைற்பயித்தல தசயன்முகறயயில கைணயிபபயீடு. 
(பதஸ்கைரன், கைனகைசகப) 371.102

கைனகைசபதபதத, தபத. எமகம வதழ கவத்தவதடகைள் 
920

கைனகைலதங்கைம, தஹமலதத. சுற்றுலத தசலதவதமத
சத894.8113

கைதடடுபபுர வதீரர்கைள் : (இகளஞதட நதவல). 
(கணதசதம, கணதசகைர) 894.8113

கைததலும கைடகமயும. (வயயிரவநததன், பதல)894.8114

கைதததல என்ன சத்தம. (இத்ததகைதட, துஷதர)
சத891.483

கைதகரநகைர் மதண்மதயம. (நடரதசத, எப. எக்ஸ். சத.) 
954.93

கைதலநதகலயும வயிவசதயமும : பகதத 01.
(இரததஜந்ததரன், தமதடசரதசத) 632.071

கைதலநதகலயும வயிவசதயமும : பகதத 02.
(இரததஜந்ததரன், தமதடசரதசத) 632.071

கைதலதவள்ளம. (தபதன்கனயன், நதீர்கவ) 894.8113

கைதருஷ்ணதமதகைன், தனபதலசதங்கைம. இந்து 
சமுத்ததரப பயிரதந்ததயத்ததல முக்தகைதண 
அததகைதரப தபதடடியும இலங்ககையயின் 
இனதமததலும 305.800954
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கைதருஷ்ணரதஜத, தசத. தமய்யயியல : ஓர் அறதமுகைம
100

கைதழதத்துப தபதடுங்கைள். (பயிரசதத், எஸ். தஜ.)
089.94811

கணதசதம, கணதசகைர. கைதடடுபபுர வதீரர்கைள் : 
(இகளஞதட நதவல) 894.8113

கணரடன, பத்மத எஸ். பதரிசவததமும 
பரதமரிபபும 616.8

கணரத்ததனம, தவலுபபயிள்கள. முரண்பதடும 
சமதததனமும : ஓர் அறதமுகைம 303.66

கணரதசத, கை. முற்தபதக்கக் கைதலகைடடத்துச் 
சதறுகைகதகைள்  894.8113

கமதரசதறத, ரஞ்சதத். அததவயிதசட ஆசதரியரதகங்கைள்
371.1

கமதரலதங்கைம, எஸ். உலகைமயமததல (வதஸ்தகைதட
கைதமத முதல ஒபதமத வகர) 894.8111

கருதத தததய்ந்த கைதலம. (ஆதமபதவத, யூ. எல.)
894.8111

கறுங்கூத்துக்கைள் : ஐந்து ததன்தமதழதக் 
கூத்துக்கைள். (இரதயபபு, க.) 894.8113

தகைசரி தகைவல கைளஞ்சதயம 2011 050

தகைதகலரதஜத, தசபௌ. வதழவயின் வசந்தம 613

தகைதபதலசதங்கைம, எஸ். மடடக்கைளபபு வரலதறு ஒரு
அறதமுகைம 954.93

தகைதழதயயின் தந்ததரம. (சமரக்தகைதன், சந்தன 
பண்டதர) சத891.483

தகைதகழகைளதய் வதழுவததத. (வயயிரவநததன், பதல.)
894.8114

சகைல தபதடடிப பரீடகசகைளுக்கமதன தபதது 
அறதவு 2011. (தவதசகைர், த.) 001

சடடியும கடடியும : சதறுவர் நதடகைங்கைள் : 
இரண்டதவது தததகதத. (நதத்ததயதனந்தன், 
மதகவ) சத894.8112

சண்முகைலதங்கைம, கை. ; தமதழத. பதர்க்கை டி தமல 
தநலுபர்  

சண்முகைலதங்கைம சதறதீகைதருஸ்ணத பதர்க்கை 
இரததஜந்ததரன், தமதடசரதசத

சந்ததம வதீரக்தகைதடி மன்றம (கூடடிகணத்தல) : 

சந்ததம வதீரக்தகைதடி மன்றத்கதக் கூடடிகணப 
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம.  (இலங்ககை. 

பதரதளுமன்றம.) 346.0640262

சந்ததரலதத சுபசதங்ஹ ; தமதழத. பதர்க்கை துடதவ, 
கைதந்தத

சந்ததரலதத சுபசதங்ஹ ; தமதழத. பதர்க்கை 
தசனவயிரத்ன, மதனதரி அழஹதகைதன்

சனதீர், எம. தகை. தஜ. எம. ஐக்கைதய அதமரிக்கை 
அரசதங்கைம 973

சபததரத்ததனம, கை. ஏற்றமதறக்கைம 894.8113

சமரக்தகைதன், சந்தன பண்டதர. உணவு ததடிய 
நண்பர்கைள் சத891.483

சமரக்தகைதன், சந்தன பண்டதர. தகைதழதயயின் தந்ததரம
சத891.483

சமரக்தகைதன், சந்ததர பண்டத. ஆகைதயச் சவதரி
சத894.8113

சமஸ்த லங்கைத சதசனதரக்சகை மண்டலய 
(கூடடிகணத்தல) : மஸ்த லங்கைத 
சதசனதரக்சகை மண்டலயகவக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. 
பதரதளுமன்றம) 346.0640262

சமஷ்டி : ஓர் அறதமுகைம. (அன்டசன், தஜதர்ஜ்)
321.02

சமதந்ததர வதீரக்தகைதடி தததகபபதசதரியர் ; பதர்க்கை  
இலங்ககையயில உளநலம மற்றும உளநலத் 
ததததயயியலுக்கைதன அறதமுகைம

சமதந்ததர வதீரக்தகைதடி தததகபபதசதரியர் ; பதர்க்கை  
இலங்ககையயில சமூகைப பணயிக்கைதன உளநலம 
ஓர் அறதமுகைம

சமூகை வததனதலத : மனளித வலுவதக்கைத்ததற்கைதன 
ஊடகைம.  (ரஸ்மதன், எம. சகீ.) 070.194

சமூகைக் தகைதடபதடடுத்தளத்ததல பதல நதகல 305.4

சதரதஜதனளி ததவயி அருணதசலம ; தமதழத. பதர்க்கை 
இலங்கைரத்ன, டி. பயி. 

சலதரதகை தநதயும (நதீரிழதவு தநதயும) உங்கைள் 
கழந்கதயும. (டி சதலவத ஷதமயத) 362.196462

சஜதீவ மமீபததகை ; தமதழத. பதர்க்கை  சமரக்தகைதன், 
சந்ததர பண்டத

சதகைச வதீரன் சமசன். (தஜயசதங், ததவததசன்)
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894.8113

சதமசன், தஜத. நதத்ததகைனதக 894.8114

சதய்ந்தமருது வரலதறு. (தஜமமீல, எம. ஐ. எம.)
954.93

சதரததகைளுக்தகைற்ற ககைநூல. (ரூபரதஜ் ததவததசன், 
தஜ.) 388.3124

சதகலயயின் ததருபபம. (ஜதீவத, தடதமனளிக்) 894.8113

சதத்ததரக்கைகல தரம 9 :ஆசதரியர் அறதவுகரபபு 
வழதகைதடடி 740

சதந்தகன வரிகைள். (வயயிரவநததன், பதல) 894.8114

சதந்ததயத, தஜகைன். அழகைதன் தபருகம சத894.8113

சதவசண்முகைரதஜத, தச. கைண்டிரதசத தபரில பதடிய 
நயனவயிதத என்னும இலங்ககைச் சதங்கைமன்னன் 
நயனவயிதத 610

சதவசண்முகைரதஜத, தச. தசகைரதசதசகைரம - 
சர்பபசதஸ்ததரம 133.5

சதவசண்முகைரதஜத, தச. தமதழ மருத்துவ அகைரததத : 
மூலதககைகைள், ததது, ஜதீவவர்க்கைம 610.03

சதவசண்முகைரதஜத, தச. பரரதசதசகைர நயனவயிதத
133.5

சதவசுபபயிரமணயியம, த. முதுசம 894.8113

சதவத்தமபயி , கைதர்த்தததகைசு . நவதீனத்துவம  -   
தமதழ - பயின்நவதீனத்துவம 894.811

சதவதநசச்தசலவன், ஆ. ஈழத்துத் தமதழ 
பத்ததரிககைகைள் ஓர் ஆய்வு : 1930 ஆம ஆண்டு 
வகர 070.4

சதவபபயிரகைதசம, தயததகைஸ்வரி. இன்னும தபச 
தவண்டும 894.8113

சதவபததசுந்தரம, சு. கசவதபததம 294.5

சதவபதலன், வயிஜததத. தச. கைதணசலதங்கைனளின் 
நதவலகைளளில வர்க்கை முரண்பதடுகைள் 920

சதவலதங்கைம, சுபபயிரமணயியம. வயிபுலதனந்தர் 
கைதவயியம 894.8111

சதவலதங்கைம, மரகைதத. கசவ சமய வயிரத 
பண்டிககைகைள் 294.536

சதவலதங்கைரதஜத, எஸ். சுன்னதகைம அ. 

கமதரசுவதமதப புலவர் வதழவும பணயியும 920

சதறதய ததயயிகலத் தததடட அபயிவயிருத்தத அததகைதர 
சகப வருடதந்த அறதக்ககை - 2004 354

சதறதய மற்றும நடுத்தர தததழதல 
முயற்சதயதளர்கைளுக்கைதன வழதகைதடடி நூல  
2011 – 2012       338.642

சதறு ததயயிகலத் தததடட அபயிவயிருத்தத அததகைதர 
சகபயயின் வருடதந்த அறதக்ககை - 2005  354.

சதறுவயததல அஞ்சதலத. (தசனவயிரடண, டயதன்)
796.358

சதறுவர் இலக்கைதயம. (தஜயரதசத, சபத) சத894.8111

சதறுவர்கைளுக்கைதன தபதது அறதவு வழதகைதடடி நூல :
தரம 3,4,5 (உமதசங்கைர், பயி.) 001

சதன்னச் சதறககைள் (சதறுவர் கைவயிகதகைள்). (அலத, எம.
எச். எம.) 894.8111

சதன்னச் சதன்ன நதடகைங்கைள் : சதறுவர் நதடகைங்கைள் ;
முதல தததகதத. (நதத்ததயதனந்தன்) 894.8112

சதன்னத்தமபயி, மத. ஆசதரியர் வழதகைதடடி : ஆசதரியர்
தததழதலும வதழவும 371.3

சதன்னத்தமபயி, மத. பரீடகசகைளுக்க தயதரதவது 
எபபடி? : மதணவர் - தபற்தறதர் 
ஆசதரியர்கைளுக்கைதன வழதகைதடடி 371.26

சகீலதவயின் சததனகைததத. (மமீபததகை, சஜதீவ) சத891.483

சுகைதர்தரன், முத்துக்கமதரன் பதர்க்கை இரததஜந்ததரன்,
தமதடசரதசத

சுதர்சன், தசதமசுந்தரம பதர்க்கை இரததஜந்ததரன், 
தமதடசரதசத

சுதர்சன், தசதமசுந்தரம பதர்க்கை இளங்தகைத, 
சுபதலதனளி

சுதர்சன், தசதமசுந்தரம. தபண்தக வயிவசதயம 630

சுததரதஜ். உயயிர்க்கைசதவு 894.8113

சுதுல பதலர் பயயிற்சதத் ததறன் : 2 ஆம 
தரம. (துடதவ, கைதந்தத) 372.7

சுந்தரவதனளி, சத. ; தமதழத. பதர்க்கை உணவுகைகள 
பயிகழயயின்றத ததரிவு தசய்தல தததடர்பதன 
வழதகைதடடி

சுபபயிரமணயியம, வயி. ச. கைணயிதப பயயிற்சத தரம 6 
510.71
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சுபபயிரமணயியம, வயி. ச. கைணயிதப பயயிற்சத தரம 7
510.71

சுபபயிரமணயியம, வயி. ச. கைணயிதப பயயிற்சத தரம 10
510.71

சுபபயிரமணயியம, வயி. ச. கைணயிதப பயயிற்சத தரம 11
510.71

சுபதலதனளி, இளங்தகைத. பதர்க்கை இரததஜந்ததரன், 
தமதடசரதசத

சுபதஜதனளி சண்முகைரதஜத பதர்க்கை ருக் ஷதன், 
ரதஜரடணம

சுமமத இருத்தல. (வயயிரவநததன், பதல) 894.8114

சுமன் தபர்னதண்தடத தததகபபதசதரியர் ; பதர்க்கை  
இலங்ககையயில உளநலம மற்றும உளநலத் 
ததததயயியலுக்கைதன அறதமுகைம

சுமன் தபர்னதண்தடத தததகபபதசதரியர் ; பதர்க்கை  
இலங்ககையயில சமூகைப பணயிக்கைதன உளநலம 
ஓர் அறதமுகைம

சுயதரிசனம. (வயயிரவநததன், பதல) 894.8114

சுயபச்சதததபம. (வயயிரவநததன், பதல) 894.8114

சுயதனத, எம. எச். நதகலயற்ற கறதக்தகைதள் 894.8113

சுரக்கைதய். (தர்சதனளி, வயிஜயத) சத894.8113

சுதரக்கைத தமபயித்துகர ; தமதழத. பதர்க்கை 
சமரக்தகைதன், சந்ததர பண்டத

சுதரக்கைத தமபயித்துகர. ; தமதழத. பதர்க்கை மமீபததகை, 
சஜதீவ

சுற்றதடல சதர் தசயற்பதடுகைள் தசயலநூல : 
தரம 1. (அற்புதன், எம. தகை.) 613.071

சுற்றுலத தசலதவதமத. (கைனகைலதங்கைம, தஹமலதத)
சத894.8113

சுன்னதகைம அ. கமதரசுவதமதப புலவர் வதழவும 
பணயியும. (சதவலதங்கைரதஜத, எஸ்.) 920

சூழல பததுகைதபபு உயயிர்த்தததழதலநுடபமும.
(இரததஜந்ததரன், தமதடசரதசத) 363.1

சூறதவளளிகைளுக்க என்ன தபயர். (கைதணசலதங்கைன், 
தச.) 894.8113

தச. கைதணசலதங்கைனளின் நதவலகைளளில வர்க்கை 
முரண்பதடுகைள். (சதவபதலன், வயிஜததத) 920

தசகைரதசதசகைரம - சர்பபசதஸ்ததரம.

(சதவசண்முகைரதஜத, தச.) 133.5

தசய்யது தசஹஸூதகைதயத தங்கைள் தமபௌலதனத 
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : தசய்யது 
தசஹஸூதகைதயத தங்கைள் தமபௌலதனத 
மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

தசலலக்கைதளளி. (முகைதலவண்ணன்) 894.8113

தசலவரதஜத, என். ததடதல வதழக்ககையதய்894.8114

தசலவரதஜத, என். நூல ததடடம (தததகதத 6) 015

தசலவரதஜத, என். நூல ததடடம (தததகதத 7) 015

தசனவயிரடண, டயதன். சதறுவயததல அஞ்சதலத 
796.358

தசனவயிரத்ன, மதனதரி அழஹதகைதன். பதலர் 
கைணயித தநறத : 1 ஆம தரம 372.7

தசதன இரசதயனவயியல. (ரணதுங்கை,
அருணபண்டதர) 540

தசர்தபறுமதத வரி (ததருத்தம) : 2002 ஆம ஆண்டின்
14 ஆம இலக்கை, தசர்தபறுமதத வரிச் 
சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

343.0550262

தசவயியர், நந்ததனளி. தநலலதமரப பள்ளளிக்கூடம
894.8113

கசவ சமய வயிரத பண்டிககைகைள். (சதவலதங்கைம, 
மரகைதத) 294.536

கசவதபததம. (சதவபததசுந்தரம, சு.)  294.5 

தசதர்க்கைத்ததல முடிவதன பந்தங்கைள். 
(அருளதனந்தம, நதீ. பயி.) 894.8113

தசதமகைதந்தன், பத்மத. ஈழத்துத் தமதழப தபண் 
ஆளுகமகைள் : கைகல இலக்கைதய, கைலவயித் 
துகறகைளளில தடமபததத்த பததனதன்க தபண்கைள்
பற்றதய தததகபபு 920.0282

தசதழர்கைதல அரசகவ இலக்கைதயம.(ததலகலநததன், 
சத.) 894.811

தசதனகைத் ததசம : மதகைச் சுருக்கைமதன அறதமுகைம. 
(இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.) 297.09

ஞதனம. (வயயிரவநததன், பதல.) 894.8114
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டயஸ், சதடனளி மதகைஸ். முலகலத்ததீவு ததத்தத
சத891.483

டயஸ் ஹபபுததந்ததரி, கமுததனளி. வரலதறு : 
தரம 11 954.071

டி அலவயிஸ், மதலதத. முத்துக்கைகள வதீசுதல : 
இலங்ககையயில தபண்கைளளின் வதக்கரிகம 
இயக்கைம 305.425493

டி சதலவத ஷதமயத. சலதரதகை தநதயும (நதீரிழதவு 
தநதயும) உங்கைள் கழந்கதயும 362.196462

டி தமல, தநலுபர் தபரகலகைளளின் பயின்னர் : 
இலங்ககையயில தபண்கைள் மமீது சுனதமதயயின் 
ததக்கைம 303.4852082095493

தகைவல தததழதலநுடபவயியலும முகைதகமத் தகைவல
முகறகமகைளும. (தயதபரன், பயி.) 004

த தபரண்டஸ் மன்றம (கூடடிகணத்தல) : 
த தபரண்டஸ் மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற் 
கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. 
பதரதளுமன்றம.) 346.0640262

தமபயித்துகர, சுதரக்கைத. இனளிய நதள் சத891.483

தமபயித்துகர, சுதரக்கைத. எனக்கப பயிடித்த இடம 
இது சத891.483

தமதழ மருத்துவ அகைரததத : மூலதககைகைள், ததது, 
ஜதீவவர்க்கைம (சதவசண்முகைரதஜத, தச.) 610.03

தமதழ மூலம Information Technology. (றமணன்) 004

தமதழ தமதழதயும இலக்கைதயமும : தரம 9. 
(தமதஹதடன் ரஜத, எஸ். தஜ. எல.) 494.811076

தமதழதமதழத வழதகைதடடி : தரம 5. (தஜபௌபர், ஏ. 
எஸ்.) 372.6

தமதழகல தரம 9,10,11 மதணவர்கைளுக்கைதனது. 
(தபரின்பரதஜத, த.) 494.811

தமதழதலும ததறனதய்வுக் கைகலயும. (தஜயரதசத, 
சபத) 372.6

தயதபரன், பயி. தகைவல தததழதலநுடபவயியலும 
முகைதகமத் தகைவல முகறகமகைளும 004

தர்சதனளி, வயிஜயத. அந்ததர சகீனளி உண்ட வயிதம
சத894.8113

தர்சதனளி, வயிஜயத. அரசதயும அந்ததரயயின் 
மகனவயியும சத894.8113

தர்சதனளி, வயிஜயத. சுரக்கைதய் சத894.8113

தர்சதனளி, வயிஜயத. நலல பழக்கைங்கைள் 170

தர்சதனளி, வயிஜயத. தபய்பபசத சத894.8113

தர்மதரத்ததனம, மமீனத. உயயிரினப பலவககைகமயும
நதமும 590

தழலதடி வதீதத. (கைதணஷமூர்த்தத, கைந்கதயத)894.8111

தவதசகைர், த. சகைல தபதடடிப பரீடகசக் 
கைளுக்கமதன தபதது அறதவு 2011 001

தவதசகைர், த. தபதது அறதவு : தபதது உளச்சதர்பு 
வழதகைதடடி 001

தனபதலசதங்கைம, வதீ. தநதக்க : ததனக்கரல 
பத்ததரிககையயின் ஆசதரியத் தகலயங்கைங்கைள்

070.4

தனரதஜ், கத. மதற்ற முகைதகமத்துவம = Introduction
to Change Management 658

ததடசதயணயி. அங்கையற்கைண்ணயியும அவள் அழகைதய
உலகைமும. 894.8113

ததடசதயயினளி கதலந்ததரன் பதர்க்கை ருக் ஷதன், 
ரதஜரடணம

ததரிக் அலத, பயி. ; தமதழத. பதர்க்கை முஹமமத் 
இமதரத

ததருதகைதணமகல கைகல இலக்கைதய வரலதறு.(நவம)
894.811092

ததருத்தூதர் பணயிகைள் 230.071

ததலகலநததன், சத. இலக்கைதயமும பண்பதடும      
894.811

ததலகலநததன், சத. இலங்ககைத் தமதழ இலக்கைதயம
894.811095493

ததலகலநததன், சத. தசதழர்கைதல அரசகவ 
இலக்கைதயம 894.811

ததலகலநததன், தவ. இடரும உறவும 894.8113

துடதவ, கைதந்தத. சுதுல பதலர் பயயிற்சதத் ததறன் : 2 
ஆம தரம 372.7

துயரம சுமபபவர்கைள். (அருளதனந்தம, நதீ. பயி.)
894.8113

துகரரதஜத, அருந்ததத. கதயலகைகலயயின் 
நுடபங்கைள் பகதத 2 646.432

துகறமுகைங்கைள் மற்றும தநடுஞ்சதகலகைள் 
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அகமச்சு 338.132

ததணயியதன். ஒடுக்கைபபடடவர்கைள் 894.8113

ததணயியதன். தநஞ்சதல பததந்துள்ள நதகனவுகைளளில 
தபரதசதரியர் கைத. சதவத்தமபயி 920

ததன் இலங்ககை கைடுகைதத தநடுஞ்சதகல 388.314

ததன்றலதன் தவகைம. (முஹமமத், ரிமஸத) 894.8111

ததன்னதலதரதமன் கைகதகைள் II. (அமமீன், ஸீ. எம. ஏ.)
894.8113

ததடதல வதழக்ககையதய். (தசலவரதஜத, என்.)
894.8114

ததவதர்ஷதனளி, மு. இகறவனளின் பகடபபு
சத894.8113

ததவததசன், ரூபரதஜ். மனளித உடல  உறுபபுகைள் : 
வயிஞ்ஞதனம - சுகைதததரம கைற்கம மதணவருக்
தகைற்ற  ககைநூல 611

ததவததஸ், தமபயிஐயத. இலங்ககை ததகர 
இகசயயின் கைகத 781.542095493

கதயலகைகலயயின் நுடபங்கைள் பகதத 2. (துகரரதஜத,
அருந்ததத ) 646.432

தததககைமததபபு புள்ளளிவயிபரத் ததகணக்கைளம. 
தததககைமததபபு புள்ளளிவயிபரத் ததகணக்கைளம : 
புள்ளளிவயிபரக் ககையடக்கை நூல 2011  315.493

தததககைமததபபு புள்ளளிவயிபரத் ததகணக்கைளம : 
புள்ளளிவயிபரக் ககையடக்கை நூல 2011. (தததககை
மததபபு புள்ளளிவயிபரத் ததகணக்கைளம) 315.493

நடசத்ததரக் தகைதலங்கைள். (ஜயசூரிய, சத்துரிக்கைத)
சத891.483

நடரதசத, எப. எக்ஸ். சத. கைதகரநகைர் மதண்மதயம
954.93

நடரதஜத, எஸ். தவற்றதச்சுடதட : கைணயிதம ; 
சதததரண தரத்ததற்கைதன கைடந்தகைதல வயினத 
வயிகட 2001 - 2011 510

நடுவதண்டு அரசதகற நதகலகம அறதக்ககை 2012. 
(இலங்ககை. நததத ததடடமதடல அகமச்சு) 336.5493

நதடசன், என். வண்ணதத்ததக் களம 894.8113

நகடமுகறக் தகைற்ற இஸ்லதம பதகைம 1. (அக்ரம, 
முஹமத்) 297

நபயி வழதயயில துஆக்கைள் 297.382

நலல பழக்கைங்கைள். (தர்சதனளி, வயிஜயத) 170

நலகலயத நதர்மலதததவயி. ஆரமபக் கைலவயியயில 
தசயற்ததறன் 372

நவம. ததருதகைதணமகல கைகல இலக்கைதய வரலதறு
894.811092

நவதரத்ததனம, சதமதத்தமபயி. நதனதத்தததழத 
நுடபவயியலும உயயிர்த்தததழதலநுடபவயியலும : 
தரம 9 – 13 வகபபு மதணவர்கைளுக்கைதனது 620.5

நவதீனத்துவம  - தமதழ - பயின்நவதீனத்துவம .      
(சதவத்தமபயி , கைதர்த்தததகைசு .) 894.811

நதனதத்தததழதலநுடபவயியலும உயயிர்த்தததழதலநுடப
வயியலும : தரம 9 – 13 வகபபு மதணவர்கைளுக்
கைதனது. (நவதரத்ததனம, சதமதத்தமபயி) 620.5

நஜதபுலலதஹ், எம. தகை. கைணயிதம : தரம 02  372.7

நஜதமுததீன், ஏ. எம. முஸ்லதமகைளும கைலவரச் 
சூழலும 954.93

நததகைந்ததரன், சதசு. பயிறந்தமண்ணும புகைலதடமும
325.21

நதடகைமும அரங்கைக் கைகலகைளும தரம 06 : 
ஆசதரியர் அறதவுகரபபு வழதகைதடடி 792.071

நதத்ததகைனதக. (சதமசன், தஜத.) 894.8114

நதய்க்கடடி ஊர்வலம : சதறுவர் நதடகைங்கைள் : 
மூன்றதம தததகதத. (நதத்ததயதனந்தன், மதகவ)

சத894.8112

நதன் தததனததன்!. (வயயிரவநததன், பதல) 894.8114

நதத்ததயதனந்தன். சதன்னச் சதன்ன நதடகைங்கைள் : 
சதறுவர் நதடகைங்கைள் ; முதல தததகதத 894.8112

நதத்ததயதனந்தன். சடடியும கடடியும : சதறுவர் 
நதடகைங்கைள் : இரண்டதவது தததகதத சத894.8112

நதத்ததயதனந்தன். நதய்க்கடடி ஊர்வலம : சதறுவர் 
நதடகைங்கைள் : மூன்றதம தததகதத சத894.8112

நததத ததடடமதடல அகமச்சு. இலங்ககை தததழதற்பல 
அளவதீடு : வருடதந்த அறதக்ககை 2008 352.7506

நததத ததடடமதடல அகமச்சு. மகைதந்த சதந்தகன 
எததர்கைதலத்ததற்கைதன  தததகல தநதக்க : சம 
நதகலயதன அபயிவயிருத்ததகய தநதக்கைத 336.5493

நதமதர்வு. (இரதசநதயகைம, மு.) 894.8113

நதயதஸ், ஏ. சத. எம. கைண்டலும சூழலும 928
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நதகலயற்ற கறதக்தகைதள். (சுயதனத, எம. எச்.)
894.8113

நதகனவுப  தபருதவளளி : ஒரு தபண் 
பத்ததரிககையதளரின் மனபபததவுகைள். 
(இரதஜதுகர, அன்னலடசுமத) 920

நதஸ்மத, ஆர். எம. அடிகம 894.8113

நதீங்கைள் ததன் அழக. (ஜயசூரிய, சத்துரிக்கைத)
சத891.483

நுண்ணறதவு IQ. (தலதகைநததன், தத.) 153.9

நூல ததடடம (தததகதத 6). (தசலவரதஜத, என்.)
015

நூல ததடடம (தததகதத 7). (தசலவரதஜத, என்.)
015

தநஞ்சதல பததந்துள்ள நதகனவுகைளளில தபரதசதரியர் 
கைத. சதவத்தமபயி. (ததணயியதன்) 920

தநலலதமரப பள்ளளிக்கூடம. (தசவயியர், நந்ததனளி)
894.8113

தநல தவடடிய எலத. (பண்டதர, நதக்கைதனளி) சத891.483

தநற்றுபதபதல இருக்கைதறது. (பதலச்சந்ததரன், தகை.)
920

தநதக்க : ததனக்கரல பத்ததரிககையயின் ஆசதரியத் 
தகலயங்கைங்கைள். (தனபதலசதங்கைம, வதீ.) 070.4

படடுப பூச்சதயயின் பயின்னுககை தபதலும....
(ஸஸூகலஹத) 894.8111

பண்டதர, நதக்கைதனளி. தநல தவடடிய எலத சத891.483

பண்டதர, நதக்கைதனளி. யதர் தததகலத்தது சத891.483

பண்டு பண்டதரநதயக்கை தஹல ஜன மன்றம 
(கூடடிகணத்தல) : பண்டு பண்டதரநதயக்கை

 தஹல ஜன மன்றத்கதக் கூடடிகணப 
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. 

பதரதளுமன்றம.) 346.0640262

பத்மநததன், சத. யதழபபதண இரதச்சதயம : 
ஒரு சுருக்கை வரலதறு 954.93

பத்மதனந்தகமதர், கவத்ததயரடணம. அருகைத வரும
மத்ததயதகைதடடுக் கைதடுகைள் 333.75

பத்மதனளி, இரத. ஆருததயயின் ஆகச : சதறுவர் 
கைகதகைள் சத894.8113

பயங்கைரவததம : ஓர் அறதமுகைம. (ஆலதப, எஸ். 

எம.) 363.325

பரரதசதசகைர நயனவயிதத. (சதவசண்முகைரதஜத, தச.)
133.5

பரீடகசகைளுக்க தயதரதவது எபபடி? : மதணவர் - 
தபற்தறதர் ஆசதரியர்கைளுக்கைதன வழதகைதடடி. 
(சதன்னத்தமபயி, மத.) 371.26

பளதீல, எம. இஸட. எம. உயர்தர தபபௌததகைவயியல: 
அகலவுகைளும அகலகைளும 530

பஸ்கைதல, லத. ஆசதயதவயிலுள்ள உற்பத்ததயதளர்கைள் 
ஏற்றுமததயதளர்கைளளிற்கைதன  ஒரு பயயிற்சத 
வழதகைதடடி 382.602185

பதடசதகலயயிலதருந்து துஷ்பயிரதயதகைம 
துர்நடத்கதகைகள ஒழதபதபதம (கைரதமத், எஸ். 
ஏ. ஸீ. எம.) 362.76

பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல மற்றும 
பணயியதடதடதகதத கைலலூரி (ததருத்தம) :  
பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல மற்றும 
பணயியதடதடதகதத கைலலூரிச் சடடத்கதத் 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. 
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.) 346.0640262

பதரமபரியமும உயயிரின் தததடர்ச்சதயும. 
(ரூபசதங்கைம, தச.) 591.5

பதரதளுமன்றத்ததன் இகளபபதறதய பணயியதளர் 
சங்கைம (கூடடிகணத்தல) : பதரதளுமன்றத் 
மன்றத்ததன் இகளபபதறதய பணயியதளர் 
சங்கைத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

பதரிசவததமும பரதமரிபபும. (கணரடன, பத்மத 
எஸ்.) 616.81

பதரூக் பதததல. அஸ்ஸீரத வத்ததரீக் மதணவர் 
ககைதயடு (அஹததய்யத இறுததச் சதன்றததழ 
பரீடகசக்கரியது) 297.071

பதரூக், பதததல. அஸ்ஸீரத வத்ததரீக் : மதணவர் 
ககைதயடு 297.071

பதலச்சந்ததரன், தகை. தநற்றுபதபதல இருக்கைதறது 920
பதலசுந்தரம, எஸ். ; தமதழத. பதர்க்கை  இத்ததகைதட, 

துஷதர

பதலசுந்தரம, எஸ். ; தமதழத. பதர்க்கை கைமதகை, 
அருண கைகீர்த்தத 

பதலசுந்தரம, எஸ். ; தமதழத. பதர்க்கை கைமதகை, 
நதரஞ்ஜலத

பதலசுந்தரம, எஸ். ; தமதழத. பதர்க்கை  



463

கைனகைலதங்கைம, தஹமலதத

பதலசுந்தரம, எஸ். ; தமதழத. பதர்க்கை  சமரக்தகைதன்,
சந்தன பண்டதர

பதலசுந்தரம, எஸ். ; தமதழத. பதர்க்கை சமரக்தகைதன், 
சந்ததர பண்டத

பதலசுந்தரம, எஸ். ; தமதழத. பதர்க்கை  தமபயித்துகர,
சுதரக்கைத

பதலசுந்தரம, எஸ். ; தமதழத. பதர்க்கை பண்டதர, 
நதக்கைதனளி

பதலசுந்தரம, எஸ் ; தமதழத. பதர்க்கை பயீரிஸ், 
நததரதஷதனளி

பதலசுந்தரம, எஸ். ; தமதழத. பதர்க்கை தபதரரத, 
தஜனதீடத

பதலசுந்தரம, எஸ். ; தமதழத. பதர்க்கை மஞ்ஜரி, 
சஞ்ஜதீவயி

பதலசுந்தரம, எஸ். ; தமதழத. பதர்க்கை ஜயசூரிய, 
சத்துரிக்கைத

பதலர் கைணயித தநறத : 1 ஆம தரம. (தசனவயிரத்ன, 
மதனதரி அழஹதகைதன்) 372.7

பதலர் தமதழ எழுத்துப பயயிற்சத. (அமமதர், அபூ)
372.465

பதலர் புத்தகைம : முதலதம தரம 372.465

பதலன், நதீலத. இலந்கதப பழத்துப புழுக்கைள்
894.8111

பதஸ்கைரன், கைனகைசகப. கைற்றல கைற்பயித்தல 
தசயன்முகறயயில கைணயிபபயீடு 371.102

பயிந்ததயத, ததபர் பதர்க்கை கைமலத பதசதன்

பயிரசதத், எஸ். தஜ. கைதழதத்துப தபதடுங்கைள் 089.94811

பயிரததப, தத. பதர்க்கை தகைதகைதலரதஜத, தசபௌ.

பயிரியதர்ஷதனளி பயிதரமரடன பதர்க்கை டி சதலவத 
ஷதமயத

பயிலதப கணவர்தன ஞதபகைதர்த்த சங்கைம 
(கூடடிகணத்தல) : பயிலதப கணவர்தன 
ஞதபகைதர்த்த சங்கைத்கதக் கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம.  (இலங்ககை. 

பதரதளுமன்றம.) 346.0640262

பயிள்களகைளுக்க நல ஆசதனதய்... 305.234

பயிள்களகைளுக்க நலல தபற்தறதர்கைளதய்...
305.234

பயிள்களகைதள நதீங்கைதள உங்கைகளப புரிந்து
 முன்தனதக்கைதச் தசலல... 894.8113

பயிள்களயதர் கைகத 294.5

பயிறந்தமண்ணும புகைலதடமும. (நததகைந்ததரன், சதசு)
325.21

பயீரிஸ், நததரதஷதனளி. யதர் நலல பயிள்கள சத891.483

பயீரிஸ், நததரதஷதனளி. வழத தவறதய இகலயதன்
சத894.8113

புத்தத சுகைமத?. (இக்பதல, தகை. எம. எம.) 894.8113

புலத்சதங்கைள ஜனசக்தத மகைத சங்கைம  
(கூடடிகணத்தல) : புலத்சதங்கைள ஜனசக்தத 
மகைத சங்கைத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

புலம தபயரும மண் வதசம. (அருந்தவரதஜத, கை,)
894.8113

புவயியயியல : தரம 9. (இக்பதல, தகை. எம. எம.)954.071

புவயியயியல : தரம 10. (கைமதலஸ்வரன், எம. எஸ்.)
910

புவயியயியல : தரம 12. ஆசதரியர் அறதவுகரபபு 
வழதகைதடடி 910.71

புள்ளளிவயிபரத் தததகபபு - 2010. (இலங்ககை - 
தததககைமததபபு புள்ளளிவயிபரத் ததகணக்கைளம)

315.493

புன்னககைக்கம நபயிகைள். (இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.)297.63

தபண்கைள் தததழதல புரிதல : சதல வழதகைதடடிகைள். 
(அகைதர் முஹமமத், ஏ. ஸத.) 305.4

தபண்கைளும உள்ளூரதடசத நதர்வதகைமும சுனதமதயும.
(தலய்டன், தரஸ்சத) 303.485082

தபண்கைளும சுனதமதயும : சதல வயிடய ஆய்வுகைள்
303.485082

தபரிய ஐங்கைரன். இருபததம நூற்றதண்டுக் கைவயிகத
894.8111

தபரியபுரதண சூசனத்ததல கசவசதத்ததந்தம. 
(றஜதீபன், கலசதங்கைம) 294.5925

தபரிய புரதணம கைதடடும வதழவயியல 294.5925

தபரிய முள்ளுக் கைரண்டி. (கைமதகை, அருண கைகீர்த்தத) 
சத891.483
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தபதரரத, தஜனளிற்றத முடகட வயிகளயதடடு
சத891.483

தபண்தக வயிவசதயம.(சுதர்சன், தசதமசுந்தரம) 630

தபய்பபசத. (தர்சதனளி, வயிஜயத) சத894.8113

தபரகலகைளளின் பயின்னர் : இலங்ககையயில தபண்கைள் 
மமீது சுனதமதயயின் ததக்கைம. (டி தமல, தநலுபர்)

303.4852082095493

தபரதசதரியர் கை. ககைலதசபதத : சமூகை மதற்றத்துக் 
கைதன இயங்கைதற்றல. (ககைலதசபதத, கை.) 920

தபரிடர்கைகளப தபருவதய்பபுகைளதகை மதற்றுதல. 
(கைமலத, பதசதன்) 362.1969792

தபரின்பரதஜத, த. தமதழகல  தரம 9,10,11 
மதணவர்கைளுக்கைதனது 494.811

தபரின்பரதஜத, த. (தததகபபு). தபதக்கவரத்து 
கசககைகைள், வதீததக் கறதயயீடுகைள் மற்றும ஔதச் 
சமதக்கஞகைள் 388.3122

தபதது அறதவு : தபதது உளச்சதர்பு வழதகைதடடி. 
(தவதசகைர், த.) 001

தபதது அறதவுடன் சமகைதல நதகைழவுகைள். (மஹரூப, 
எஸ். எல. எம.) 001

தபதருளதததர தசகவ வயிததபபனவு (ததருத்தம) : 
2006 ஆம ஆண்டின் 13 ஆம இலக்கை, 
தபதருளதததர தசகவ வயிததபபனவுச் 
சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

343.0550262

தபதற்கைலசம. (ஆயயிஷத இபரதஹதீம, எம. எஸ். 
எஸ்.) 050

தபதன்னமபலம, மு. கைவயிகதயயில துடிக்கம 
கைதலம 894.811

தபதன்னமபலம, மு. ; தமதழத.  பதர்க்கை  டி 
அலவயிஸ், மதலதத

தபதன்னமபலம, மு. ; தமதழத. பதர்க்கை  கைமலத, 
பதசதன் 

தபதன்கனயன், நதீர்கவ. கைதலதவள்ளம 894.8113

தபதக்கவரத்து கசககைகைள், வதீததக் கறதயயீடுகைள் 
மற்றும ஔதச் சமதக்கஞகைள். (த. தபரின்பரதஜத
(தததகபபு) 388.3122

தபதரதடடச் சதந்தகனகைள். (அபதுல கைததர்) 894.811

தபளததகைப புவயியயியல : தசயன்முகறயும  
நதலவுருவங்கைளும. (அன்ரனளி தநதர்தபட, எஸ்.) 

910
****
மகைதந்த சதந்தகன எததர்கைதலத்ததற்கைதன தததகல 

தநதக்க : சம நதகலயதன அபயிவயிருத்ததகய 
தநதக்கைத. (நததத ததடடமதடல அகமச்சு.) 336.5493

மகைதயயின் புதுச்சடகட. (ஜயசூரிய, சத்துரிக்கைத)
சத891.483

மஞ்ஜரி, சஞ்ஜதீவயி. அழக ரதணயி சத891.483

மடடக்கைளபபு வரலதறு ஒரு அறதமுகைம . 
(தகைதபதலசதங்கைம, எஸ்.) 954.93

மண்டலயகவக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

மணமும வயிததயும. (கைதணசலதங்கைன், தச.) 894.8113

மததவதனம தலனளின் தபரதசதரியர் கை. ககைலதசபதத :
சமூகை மதற்றத்துக்கைதன இயங்கைதற்றல 920

மததவதனம, தலனளின். மகலயகைம ததசதயம 
சர்வததசம {கைகல இலக்கைதய சமூகைவயியல 
தநதக்க} 894.811

மயயிலவதகைனம, நத. வரலதறு தரம 06 954.9301

மயயிலவதகைனம, நத. வரலதறு தரம 07 954.9301

மயயிலவதகைனம, நத. வரலதறு தரம 09 954.9301

மரணத்ததன் பயின் வதழவு. (வயயிரவநததன், பதல)
894.8114

மரியதமபயிள்கள, ரூபன். ஆசதரியத் தகலயங்கைம 
ஓர் அறதமுகைம 070.4

மகலயகைம : சமகைதல அரசதயல - அரசதயல ததீர்வு. 
(தலதறன்ஸ், அ.) 320

மகலயகைம ததசதயம சர்வததசம {கைகல இலக்கைதய
சமூகைவயியல தநதக்க}. (மததவதனம, தலனளின்)

894.811
மழகல அமுதம கைவயிகத துளளிகைள். 

(அந்தததனளிபபயிள்கள, பயி. பயி.) 894.8111

மனளித உடல உறுபபுகைள்  : வயிஞ்ஞதனம - 
சுகைதததரம கைற்கம மதணவருக்தகைற்றககைநூல. 
(ததவததசன், ரூபரதஜ்) 611
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மகறந்தும மகறயதத மதமனளிதர் கைலதநததத ஏ. ஸீ.
எஸ். ஹமமீத் : மர்ஹஸூம ஏ. ஸீ. எஸ். ஹமமீத் 
நதகனவு மலர் (அபதுல கைபூர், ஏ. ஸீ.) 324.2092

மனளிததர்மம. (கைகலச்தசலவன்) 894.8112

மகனபதபதருளளியல : வயினத வயிகட - தரம 11. 
(அயூப, ஆர்.) 640

மதனதன்மணயி சண்முகைததஸ் தததகபபு பதர்க்கை  
தபரிய புரதணம கைதடடும வதழவயியல

மஹரூப, எஸ். எல. எம. தபதது அறதவுடன் 
சமகைதல நதகைழவுகைள் 001

மஹதீஸ், முஹமமத். கைழதவு உருவதக்கைமும நதீர் 
மதசகடதலும பயிங்கைத ஓயத ஆற்றுபபகதத 
பற்றதய ஓர் கைற்ககை 363.7285

மஷ்ஹஹர், முனதீரத பதர்க்கை  அஸதம, எம. எம. 
எம. 

மதணவர் மனததற்க.... (அரூஸ், ரத. ப.) 894.811

மதற்ற முகைதகமத்துவம. (தனரதஜ், கத.) 658

மதற்று தநதக்கைதல சதல கைருத்துக்கைளும 
நதகைழவுகைளும. (தயதகைரதசத, தச.)  305.4

மமீண்டு(ம) எழுதவதம. (முருகபபயிள்கள, கைதறதஸ்டி) 
சத894.8113

மமீபததகை, சஜதீவ. எங்கைதருந்து தசய்தத சத891.483

மமீபததகை, சஜதீவ. சகீலதவயின் சததநகைததத சத891.483

முகைங்கைள் : 'புலமதபயர் வதழவு' பற்றதய சர்வததச
தமதழ எழுத்ததளர்கைளளின்  சதறுகைகதத் தததகதத 
2011. (ஜதீவகமதரன், வயி.) 894.8113

முகைதகமத்துவங்கைள் {உயர்க் கைலவயிக்கரியது}. 
(தயததகைந்ததரரதஜத, ரததரதணயி) 658

முகைதலவண்ணன். தசலலக்கைதளளி 894.8113

முகைதலவண்ணன். முருகைனருள் 294.5516

முகைதலவண்ணன். ஶ்ரீ தததரபௌபகத அமமன் 
ஆலயம 294.535

முடகடப பந்து. (கைமதகை, அருண கைகீர்த்தத) சத891.483

முடகட வயிகளயதடடு. (தபதரரத, தஜனளிற்றத) 
சத891.483

முத்துக்கைகள வதீசுதல : இலங்ககையயில 
தபண்கைளளின் வதக்கரிகம இயக்கைம. (டி 
அலவயிஸ், மதலதத) 305.425493

முதுசம. (சதவசுபபயிரமணயியம, த.) 894.8113

முரண்பதடும சமதததனமும : ஓர் அறதமுகைம. 
(கணரத்ததனம, தவலுபபயிள்கள) 303.66

முருகைனருள் (முகைதலவண்ணன்) 294.5516

முருகபபயிள்கள, கைதறதஸ்டி. மமீண்டு(ம) எழுதவதம
சத894.8113

முலகலத்ததீவு ததத்தத. (டயஸ், சதடனளி மதகைஸ்)
சத891.483

முற்தபதக்க இலக்கைதய எழுச்சத நதன்க முன்தனதடி
முற்தபதக்க எழுத்ததளர்கைள். (இரவதீந்ததரன், ந.)

928

முற்தபதக்கக் கைதலகைடடத்துச் சதறுகைகதகைள். 
(கை. கணரதசத) 894.8113

முன்பள்ளளி இலக பதலர் வழதகைதடடி. (அமமதர், 
அபூ) 372.465

முஸ்லதம இகளஞர்கைளளின் கைடகம என்ன?. (அல 
கைர்ளதவயி, யூசுப) 305.697

முஸ்லதமகைளும கைலவரச் சூழலும. (நஜதமுததீன், ஏ. 
எம.) 954.93

முஹமமத், ரிமஸத. ததன்றலதன் தவகைம 894.8111

முஹமமது, ஜதன்ஸதன். எம. எஸ். இலங்ககை 
முஸ்லதமகைளளின் வரலதறு : பூர்வதீகைமும நவதீன 
யுகைமும 305.697

முஹமமத் இமதரத. இஸ்லதத்ததல இகச : இகச 
கறதத்த இஸ்லதமதய நதகலபபதடடின் 
ததளளிவதன பததவு 781.77

தமய்யயியல : ஓர் அறதமுகைம. (கைதருஷ்ணரதஜத, 
தசத.) 100

தமஜதக் கைமரத. (கைமதகை, நதரஞ்ஜலத) சத891.483
தமல மதகைதண சகப. [தமல மதகைதண சகபயயின் 

கைலவயி, உள்ளூரதடசத, மதன்சக்தத மற்றும 
எரிசக்தத, கைதணயி மற்றும மனளிதவலு மற்றும 
தவகலவதய்பபு அகமச்சு] வரவு தசலவுத் 
ததடட வயிவததம 2012. 352.48

தமல மதகைதண சகப. (தமல மதகைதண சகபயயின் 
தபதக்கவரத்து, வயிகளயதடடு, இகளஞர் 
வயிவகைதர, கைலவயி, கைலதசதர அலுவலகைள், 
கூடடுறவு அபயிவயிருத்தத, உணவு வழங்கைலும 
வயிநததயதகைமும, கைதரதம அபயிவயிருத்தத 
அலுவலகைளுக்கைதன  அகமச்சு - தமல 
மதகைதணம] வரவு தசலவுத் ததடடம 2012 352.48

தமல மதகைதண சகப. (தமல மதகைதண சகபயயின்  
தமல மதகைதண வதீதத அபயிவயிருத்தத கைதலநகட 
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உற்பத்தத மற்றும அபயிவயிருத்தத வதீடகமபபு மற் 
றும நதர்மதணம மமீன்பயிடி மற்றும சுற்றுலதத்துகற
அகமச்சு) வரவு தசலவுத் ததடடம 2012 352.48

தமதஹமட ரதஸஹக் தமதழததபயர்பபு பதர்க்கை 
இமகசயற்ற சதறுவர் வதழவு : பதடசதகலச் 
சூழலதருந்து துன்புறுத்தகல ஒழதபதபதம

தமதஹதடன் ரஜத, எஸ். தஜ. எல.  தமதழ 
தமதழதயும இலக்கைதயமும : தரம9 494.811076

தமதடசரதசத இரததஜந்ததரன் பதர்க்கை இளங்தகைத, 
சுபதலதனளி

தமதடசரதசத இரததஜந்ததரன் பதர்க்கை சுதர்சன், 
தசதமசுந்தரம

தமபௌனம. (வயயிரவநததன், பதல) 894.8114

யதர் தததகலத்தது. (பண்டதர, நதக்கைதனளி) சத891.483

யதர் நலல பயிள்கள. (பயீரிஸ், நததரதஷதனளி) சத891.483

யதழபபதண இரதச்சதயம : ஒரு சுருக்கை வரலதறு. 
(பத்மநததன், சத) 954.93

தயதகைரதசத, தச. மதற்று தநதக்கைதல சதல 
கைருத்துக்கைளும நதகைழவுகைளும 305.4

தயததகைந்ததரரதஜத, ரததரதணயி. முகைதகமத்துவங்கைள் =
Principles Of Management ; {உயர்க் கைலவயிக்கரியது}

658

ரணதுங்கை, அருணபண்டதர. தசதன 
இரசதயனவயியல 540

ரஹ்மதன், அபூ அபததர்.  இஸ்லதம : தரம 3 297

ரஹ்மதன், அபூ அபததர்.  இஸ்லதம : தரம 8 297

ரஸ்மதன், எம. சகீ. சமூகை வததனதலத : மனளித 
வலுவதக்கைத்ததற்கைதன ஊடகைம 070.194

ரிஸ்வதன், எம. தமதழததபயர்பபு பதர்க்கை அல 
கைர்ளதவயி, யூசுப

ருக் ஷதன், ரதஜரடணம. இலங்ககையயின் 
தவளளிநதடடுக் தகைதள்ககை [1948 – 2010] 327.15493

ருக் ஷதன் ரதஜரடடணம ; தமதழததபயர்பபு பதர்க்கை 
டயஸ் ஹபபுததந்ததரி, கமுததனளி

ரூபசதங்கைம, தச. பதரமபரியமும  உயயிரின் 
தததடர்ச்சதயும 591.5

ரூபரதஜ் ததவததசன், தஜ. சதரததகைளுக்தகைற்ற 
ககைநூல 388.3124

தரதசதன் ரணசதங்கை ஜனசஹன மன்றம (கூடடி 

கணத்தல) : தரதசதன் ரணசதங்கை ஜனசஹன 
மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு 
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம)

346.0640262

லலீசன், ச. தததகபபு பதர்க்கை தபரிய புரதணம 
கைதடடும வதழவயியல

லூயயிஸ், தஜ. பயி. இலங்ககையயின் வன்னளி 
மதவடடங்கைள் : ஒரு ககைதயடு ; வவுனளியத - 
முலகலத்ததீவு  954.93

தலய்டன், தரஸ்சத. தபண்கைளும உள்ளூரதடசத 
நதர்வதகைமும சுனதமதயும 303.485082

தலதகைநததன், தத. நுண்ணறதவு IQ 153.9

தலதறன்ஸ், அ. மகலயகைம : சமகைதல அரசதயல - 
அரசதயல ததீர்வு 320

வண்ணதத்ததக் களம. (நதடசன், என்.) 894.8113

வயயிரவநததன், பதல. அகை ஔத 894.8114

வயயிரவநததன், பதல. அமமத 894.8114

வயயிரவநததன், பதல. உண்கமகைள் 
உலருவததலகல 894.8114

வயயிரவநததன், பதல. உண்கம சதஸ்வதமதனது 
894.8114

வயயிரவநததன், பதல. உன்கன நதீ முந்து 894.8114

வயயிரவநததன், பதல. உன்தனதடு நதீ தபசு 894.8114

வயயிரவநததன், பதல. கைணப தபதழுததயதயயினும 
யுகைபதபதழுததன்  சததகனதசய் 894.8114

வயயிரவநததன், பதல. கைததலும கைடகமயும 894.8114

வயயிரவநததன், பதல. தகைதகழகைளதய்  வதழுவததத
894.8114

வயயிரவநததன், பதல. சதந்தகன வரிகைள் 894.8114

வயயிரவநததன், பதல. சுமமத இருத்தல 894.8114

வயயிரவநததன், பதல. சுயதரிசனம 894.8114

வயயிரவநததன், பதல. சுயபச்சதததபம 894.8114

வயயிரவநததன், பதல. ஞதனம 894.8114

வயயிரவநததன், பதல. நதன் தததனததன்! 894.8114
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வயயிரவநததன், பதல. மரணத்ததன் பயின் வதழவு 
894.8114

வயயிரவநததன், பதல. தமபௌனம 894.8114

வயயிரவநததன், பதல. தவறுகம 894.8114

வரலதறு தரம 06. (மயயிலவதகைனம, நத.) 954.9301

வரலதறு : தரம 6. (ஜயவதீர, ஏ. எம. எஸ்.) 920

வரலதறு தரம 07. (மயயிலவதகைனம, நத.) 954.9301

வரலதறு தரம 09. (மயயிலவதகைனம, நத.) 954.9301

வரலதறு : தரம 11. (டயஸ் ஹபபுததந்ததரி, 
கமுததனளி) 954.071

வரலதற்று ததசப படங்கைளும பயயிற்சதகைளும. 
(ஹமமீட, தஜஸீமத) 912.5493

வரவு தசலவுத் ததடடம 2012. (தமல மதகைதண சகப. 
[தமல மதகைதண சகபயயின் தமல மதகைதண வதீதத 
அபயிவயிருத்தத கைதலநகட உற்பத்தத மற்றும 
அபயிவயிருத்தத  வதீடகமபபு மற்றும நதர்மதணம 
மமீன்பயிடி மற்றும சுற்றுலதத்துகற அகமச்சு])

352.48

வரவு தசலவுத் ததடடம 2012. (தமல மதகைதண சகப.)
தமல மதகைதண சகபயயின் தபதக்க வரத்து, 
வயிகளயதடடு, இகளஞர் வயிவகைதர, கைலவயி, 
கைலதசதர அலுவலகைள், கூடடுறவு அபயிவயிருத்தத, 
உணவு வழங்கைலும வயிநததயதகைமும, கைதரதம 
அபயிவயிருத்தத அலுவலகைளுகைதன அகமச்சு - 
தமல மதகைதணம]) 352.48

வரவு தசலவுத் ததடட வயிவததம 2012.. (தமல 
மதகைதண சகப. [தமல மதகைதண சகபயயின் 
கைலவயி, உள்ளூரதடசத, மதன்சக்தத மற்றும 
எரிசக்தத, கைதணயி மற்றும மனளிதவலு மற்றும 
தவகலவதய்பபு அகமச்சு]) 352.48

வழத தவறதய இகலயதன். (பயீரிஸ், நததரதஷதனளி)
சத894.8113

வதத்ததயதர் மதபபயிள்கள கைதவயியம. (ஷரிபுத்ததீன் 
அகைமது ஜதன்னதஹ்) 894.8111

வதழவயின் வசந்தம. (தகைதகலரதஜத, தசபௌ.) 613

வயிஞ்ஞதனம : தரம 6 (அபதுல வதூத், எம. கவ.)
500

வயிஞ்ஞதனமும சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைளும. (அனஸ்,
எம. எஸ். எம.) 500

வயிபுலதனந்தர் கைதவயியம. (சதவலதங்கைம, 
சுபபயிரமணயியம) 894.8111

வயிலங்க வயிஞ்ஞதனம : பகதத 01. (இளங்தகைத, 
சுபதலதனளி) 590.71

வயிலங்க வயிஞ்ஞதனம : பகதத 02. (இளங்தகைத, 
சுபதலதனளி) 590.71

வயிவசதயமும உணவுத் தததழதலநுடபமும: மதததரி
வயினதக்கைளும வயிகடகைளும. (இக்பதல, ஐ. எல. 
எம.) 630

வதீதத வயிபத்துக்கைளும ததருபபததுகைதபபும 363.12

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில. எங்கைள் அருகமயதன 
பதடசதகல 371.6

தவற்றதச்சுடதட : கைணயிதம (சதததரண தரம வயினத 
வயிகட 2001 - 2011) (நடரதஜத, எஸ்.) 510

தவற்றதச்சுடதட : வயிஞ்ஞதனம (சதததரண தரம 
வயினத வயிகட 2008 - 2011) 500

தவறுகம. (வயயிரவநததன், பதல) 894.8114

தவர்கைகள வதசதக்கம வயிழுதுகைள். (ஹஸூகமரத 
தமபௌதூதத) 920

தவருடன் பயிடுங்கைதய நதளளிலதருந்து. (அருளதனந்தம,
நதீ. பயி.) 894.8111

றமணன். தமதழ மூலம Information Technology 004

றஜதீபன், கலசதங்கைம. தபரியபுரதண சூசனத்ததல 
கசவசதத்ததந்தம 294.5925

றதபதன், ஏ. எம. அரசறதவயியல பரீடகச வழதகைதடடி :
1700 MCQ பலததர்வு வயினதக்கைளும - 
வயிகடகைளும 320.07

றதயதஸ் அகைமட, ஏ. எம. பதர்க்கை தர்மதரத்ததனம, 
மமீனத

றதஸ்வதன் எம. சலதஹஹததீன் தமதழததபயர்பபு 
பதர்க்கை ரணதுங்கை, அருணபண்டதர

தறதபயின், ம. அளகவயயியலும வயிஞ்ஞதன 
முகறயும : கறதயயீடடு அளகவயயியற் 
பயயிற்சதகைள்   160

ஜமமீல. உகடயக் கைதத்ததருத்தல 894.8111

ஜயசூரிய, சத்துரிக்கைத. நடசத்ததரக் தகைதலங்கைள்
சத891.483

ஜயசூரிய, சத்துரிக்கைத. நதீங்கைள் ததன் அழகசத891.483

ஜயசூரிய, சத்துரிக்கைத. மகைதயயின் புதுச்சடகட
சத891.483



468

ஜயசூரிய, சத்துரிக்கைத. ஹதலத ஹதலத சத891.483

ஜயவதீர, ஏ. எம. எஸ். வரலதறு : தரம 6 920

ஜத முரதத், கஹதரம. அலகர் ஆகன தநதக்கைத
297.122

ஜதீவகமதரன். இபபடிக்க அன்புள்ள அமமத 894.811

ஜதீவகமதரன், வயி. முகைங்கைள் : 'புலமதபயர் வதழவு' 
பற்றதய சர்வததச தமதழ எழுத்ததளர்கைளளின்  
சதறுகைகதத் தததகதத 2011 894.8113

ஜதீவத, தடதமனளிக். சதகலயயின் ததருபபம 894.8113

தஜமமீல, எம. ஐ. எம. சதய்ந்தமருது வரலதறு954.93

தஜயசதங், ததவததசன். சதகைச வதீரன் சமசன்894.8113

தஜயரதசத, சபத. கைலவயியயில தததடர் தததழதல
வழதகைதடடல 370.113

தஜயரதசத, சபத. சதறுவர் இலக்கைதயம சத894.811

தஜயரதசத, சபத. தமதழதலும ததறனதய்வுக் 
கைகலயும 372.6

ஹததீஸ் கைகல ஆததர நூற்கைள் ஓர் ஆய்வு 297.12

ஹமசதனந்தத ஜதீவததரன் தமதழததபயர்பபு பதர்க்கை 
கணரடன, பத்மத எஸ்.

ஹமமீட, தஜஸீமத. இலங்ககை வரலதறு : பரீடகச 
வழதகைதடடி வயினதவயிகடத்  தததகபபு 954.93

ஹமமீட, தஜஸீமத. வரலதற்று ததசப படங்கைளும 
பயயிற்சதகைளும 912.5493

ஹரி மகை : சரியதன வழத. (தஹவதவடுதகை, தகை.)
388.3122

ஹதலத ஹதலத. (ஜயசூரிய, சத்துரிக்கைத) சத891.483

ஹஸூகமரத தமபௌதூதத. தவர்கைகள வதசதக்கம 
வயிழுதுகைள் 920

தஹலன்ஹதன்ன வதசதஸ்ஸர சர்வததச கைலதசதர 
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : தவலன்ஹதன்ன 
வதசதஸ்ஸர சர்வததச கைலதசதர மன்றத்கதக் 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. 

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.) 346.0640262

தஹவதவடுதகை, தகை. ஹரி மகை : சரியதன வழத
388.3122

ஸபதன், ஐ. எல. எம. கைணயிதப புததர் வயினதவயிகட 
நூல : தரம 5 372.071

ஸஸூகலஹத. படடுப பூச்சதயயின் பயின்னுககை 
தபதலும... 894.8111

ஷரிபுத்ததீன், அகைமது ஜதன்னதஹ். அலலதஹ்வயிடம
முகறயயீடும பததலும 297

ஷரிபுத்ததீன் அகைமது ஜதன்னதஹ். வதத்ததயதர் 
மதபபயிள்கள கைதவயியம 894.8111

ஶ்ரீ தததரபௌபகத அமமன் ஆலயம. 
(முகைதலவண்ணன்) 294.535

ஶ்ரீ லங்கைத கைமநல நதறுவனம (கூடடிகணத்தல) : 

ஶ்ரீ லங்கைத கைமநல நதறுவனத்கதக் 
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. 

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.) 346.0640262

தபதருள் வகபபுப பகதத

அந்நதயச் தசலதவணயி 343.032
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அதமரிக்கைத 970

அரசதங்கைத்ததன் அகமபபும தசயற்பதடுகைளும 342.04

அரசதங்கை நதருவதகைமும இரதணுவ வயிஞ்ஞதனமும :
சமூகை வயிஞ்ஞதனம 350

அரசதயல வயிஞ்ஞதனம : சமூகை வயிஞ்ஞதனம 320

அரசதயலவததத : அரசதயல நகடமுகறகைள் : 
அரசதயல : சமூகை வயிஞ்ஞதனம 324.2092

அரசதயற் கைடசதகைள் 324.2

அரசதயலகமபபுச் சடடம          342

அரிச்சுவடி : ஆரமபக் கைலவயி 372.465

அரபு தமதழத : தமதழத 492.7

அல - கர்ஆன் 297.122

அல - கர்ஆனும அல உறததீஸஸூம 297.12

அளகவயயியல 160

அறதக்ககை 336.5493

அறதவு 001

அதறபயியத : புரததன வரலதறு 939.4

ஆசதய ஆபயிரிக்கைத 492

ஆசதயத 950

ஆசதயத : புள்ளளி வயிபரங்கைள் 315

ஆசதரியர்கைள் 371.1

ஆடசத முகறகைள் :  அரசதயல 321

ஆரமபக் கைலவயி 372 

இகச 780

இகசயயின் வயிததமுகறகைள் 781

இடம தபயர்ந்தததர் : அரசதயல :  சமூகை 
வயிஞ்ஞதனம 325.21

இதர சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும தசகவகைளும

இந்ததய சமயங்கைள் : சமயம 294

இந்து சமயம 294.5

இயற்ககை அனர்த்தம : சுனதமத 303.485

இயற்ககை அனர்த்தமும தபண்கைளும 303.485282

இயங்ககை வயிஞ்ஞதனமும கைணயிதமும 500

இயற்ககை வயிஞ்ஞதனமும கைணயிதமும 500

இரசதயனவயியல 540

இரதணுவ, பததுகைதபபு தபததுச் தசதத்துப தபதது 
நததத, வரி வர்த்தகை உற்பத்ததச் சடடம 343

இலக்கைதயம 800

இலக்கைதயஸ்தர்கைள் : வதழக்ககை வரலதறு 928

இலங்ககை :  ஆசதயத :  புள்ளளிவயிபரங்கைள் 315.493

இலங்ககை :  சடடவயியல நகடமுகறகைள் 328.5493

இலங்ககை :  வரலதறு 954.93

இலங்ககை : சரித்ததரம 954.93

இலங்ககை ததசபபடம 912.5493

இலதப தநதக்கைற்ற ததபனங்கைள் 346.064

இஸ்லதம 297

இஸ்லதமதய தபரியதர்கைள் 297.092

இஸ்லதமதய வரலதறு 297.09

இஸ்லதமும இகசயும 781.77

உடலதயல தநதய்கைள் 362.1

உடற் தகைதளதறு 362.1

உணவுக் கூறுகைகள மததபபயிடலும தகைதள்வனவு 
தசய்தலும 641.31

உணவு : மகனயயியல 641.3

உணவும பதணமும 641
உள்ளூரதடசத : தபதது நதருவதகைம 352

உளவயியல 150

உயர் கைலவயி 378

உயயிர்த் தததழதலநுடபவயியல 620.5
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உற்பத்தத : தபதருளதததரம 338

உற்பத்ததத் ததபனங்கைள் : உற்பத்தத 338.6

ஊழதயர் நமபயிக்ககைப தபதறுபபு நதததயம : சமூகைச் 
சடடம 344.01255

எண்கைணயிதம : ஆரமபக் கைலவயி 372.7

எயயிடஸ் 362.196792

ஏற்றுமதத வயியதபதரம 382.6

ஏகனய சமயங்கைள் 290

ஐக்கைதய இரதச்சதயம 973

ஒதுக்கைகீடடுச் சடடம : தபதது சடடம 343.034

ஒலதபரபபு ஊடகைம 070.19

ஒழுக்கைவயியல 170

கைடடுகரகைள் : தமதழ இலக்கைதயம 894.8114

கைணனளி வயிஞ்ஞதனம, தகைவல, தபதது ஆக்கைங்கைள்
000

கைணயிதம 372.071

கைணயிதம 510

கைணயினளி வயிஞ்ஞதனம,  தகைவல, தபதது ஆக்கைங்கைள்
000

கைலவயி 370

கைலவயி : ஆசதய வரலதறு 954.071

கைலவயி : இஸ்லதம 297.097

கைலவயி : கைதறதஸ்தவம 230.071

கைலவயி : ததசபபடம 910.71
கைலவயி கைற்பயிக்கம முகறகைள் : கைலவயி 371.3

கைலவயிப பரீடகசகைள் 371.26

கைவயிகதகைள் :  தமதழ இலக்கைதயம 894.8111

கைழதவுறுவதக்கைம 363.7285

கைற்பயித்தல 371.102

கைற்பயித்தல : சுகைதததரம 613.071

கைற்பயித்தல : தூய கைணயிதம 510.7

கைற்பயித்தலும ஆசதரியர்கைளும : கைலவயி 371.1

கைற்றல கைற்பயித்தல : வயிலங்கைதயல 590.7

கைதணயிப தபதருளதததரம : தபதருளதததரம 333

கைதழக்கைதந்ததய ஐதரதபபயிய இலக்கைதயம 891

கைதறதஸ்தவ சமயக் தகைதடபதடு 230

கற்ற புலனதய்வு மற்றும சடட அமுலதக்கைம
344.052

கறதபபயிடட நபரின் நூல வயிபரபபடடியல 015

சங்கைகீதம 780

சஞ்சதககைகைள் :  தபதது 050

சடடம 340

சடடமன்றம : அரசதயல 328

சமயம 200

சமய பயிரிவுகைள் 290

சமயப பயிரிவுகைள் : சமயங்கைள் 290

சமஷ்டி ஆடசத 321.02

சமூகைக் ககறபதடுகைளும  தசகவகைளும   360

சமூகை தசகவகைள், ததபனங்கைள் 360

சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்  300

சமூகை நகடமுகறகைள் : சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்
303 

சமூகை தநதயயியல : சமூகை தசகவகைள், ததபனங்கைள்
362

சமூகைப பயிரிவுகைள் : சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள் 305

சமூகை மதற்றம : சமூகை நகடமுகற : சமூகை 
வயிஞ்ஞதனம  303.4

சர்வததச இடம தபயர்தல : அரசதயல 325
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சர்வததச உறவுகைள் : அரசதயல 327

சலதரதகைம 362.196462

சதரதத தகைவலகைள் 388.3124

சதஸ்ததரம 133.5

சதங்கைள இலக்கைதயம 891.48

சதத்ததரம, கைலவயி, தசய்தத தததடர்பதன ஊடகைம 
வயிவரணம 070.1

சதறுகைகதகைள் : தமதழ 894.8113

சதறுவர் அபயிவயிருத்தத 305.231

சதறுவர் கைகதகைள் :  தமதழ இலக்கைதயம சத894.8113

சதறுவர் துஷ்பயிரதயதகைமும சதறுவர் புறக்கைனளிபபும
362.76

சதறு வயியதபதரங்கைள் 338.642

சதவயில நடவடிக்ககைகைளும நதீதத மன்றங்கைளும 347

சூழல பயிரச்சதகனகைள் : தசகவகைள் 363.7

தசய்ககை வரிகைள் : தபததுச் சடடம 343.055

தசதத்துக்கைள் : தனளியதர் சடடம 346.04

தசபௌக்கைதய அபயிவயிருத்தத : மருத்துவம 613

தடகைள மற்றும ததறந்ததவளளி வயிகளயதடடுக்கைள்
796

தத்துவ சதஸ்ததரம 100

தத்துவம அடிபபகடக் தகைதடபதடு 370.1

தமதழ : தசகைரிபபுக்கைள் 089.94811

தமதழ இலக்கைதய கைர்த்ததக்கைள் 894.811092

தமதழ இலக்கைதயம 894.811

தமதழ தமதழத 494.811
தமதழ தமதழத இலக்கைதயங்கைள் 494.811076

தமதழ தமதழதக் கைகல : ஆரமபக் கைலவயி 372.6

தரவு ஒழுங்கைகமபபும கைனளிணயி வயிஞ்ஞதனமும 004

தனளியதர் சடடம : சடடம 346

தஜ்வதீத் : அல கர்ஆன் : இஸ்லதம 297.1224045

ததபனங்கைள் : தனளியதர் சடடம 346.06

ததவர பயீகடகைளும, தநதய்கைளும : வயிவசதயம 632

ததரதவயிட இலக்கைதயம 894

ததரதவயிட சமயங்கைள் : சமயம 294

ததரதவயிட தமதழத இலக்கைதயம 894

ததரதவயிட தமதழதகைள் : தமதழதகைள் 494

ததகர இகச 781.542

துஆக்கைள் : இஸ்லதம 297.382

துடுபபதடட வயிகளயதடடு 796.358

ததன் ஆசதயத : வரலதறு 954

ததகைததரதக்கைதயம : சூழல பயிரச்சதகனகைள் 363.72

ததசபபடம : பூமதசதஸ்ததரம 912

ததசதய இகச 781.7

ததர்தல முகறகைள் : அரசதயல 324

கதயற்கைகல, ஆகட அணயிதல தனளிநபர்   
கடுமப  வதழக்ககை 646

கதயலகைகலகைள் 646.432

தததடர் தததழதல 370.113

தததழதல சடடம : சமூகைச் சடடம 344.01

தததழதல சமூகை தசகவ, கைலவயி, கைலதசதர சடடம
344

தததழதலநுடபம (பயிரதயதகை வயிஞ்ஞதனம) 600

நலம தபணல : மருத்துவம 610.73

நன்நடத்கத 591.5

நதடகைங்கைள் 894.8112

நதடகைங்கைள் : தமதழ இலக்கைதயம 894.8112

நதவல : தமதழ இலக்கைதயம 894.8113

நததத 332

நததத நதருவதகைம : தபதது நதருவதகைம 352.4

நதததப பதருளதததரம 332
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நதீததமன்றங்கைள் : கடியயியல நடவடிக்ககைகைள் 347.01

நுண்கைகலகைள் 700

நுண்ணறதவு 153

நூற்படடியல / தபதது ஆக்கைங்கைள் 010

தநதயதளர் தசகவ மற்றும வகரமுகறயும 362.19

தநதய்கைள் : மருத்துவம 616

பத்ததரிககைத்துகற 070.4

பந்து வயிகளயதடடுக்கைள் : கைகலகைள் 796.3

பயங்கைரவததம 363.325

பயயிற்சதகைள் : தமதழ தமதழத 494.811076

பழங்கைதலச் சரித்ததரம 939

பதடசதகல அகமபபும முகைதகமத்துவமும : 
கைலவயி 371

பதடசதகல ஒழுக்கை நடவடிக்ககைகைள் 371.6

பதடசதகலகைளும பதடசதகல தசயற்பதடுகைளும : 
வயிதசட கைலவயி 371

பதடலகைள் : தமதழ இலக்கைதயம : இலக்கைதயம894.8111

பயிறதமதழதக் கடுமப இலக்கைதயங்கைள் 890

பயிறதமதழதகைள் 490

புரதணம 294.5925

புரததன உலகைச் சரித்ததரம 930

புலனதய்வுத் தகைவல 363.1065

புனளித தலங்கைள் : இந்து சமயம 294.535

புனளித நூலகைள் : இந்து சமயம 294.592

தபண்கைள் : சமூகைப பயிரிவு : சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்
305.4

தபண்கைள் 305.4
தபண் நதகல 345.42

தபச்சுக்கைள் : தமதழ இலக்கைதயம 894.8115

தபதது அறதவு 001

தபதது உதவயிகைளளின் நதருவதகைம : தபதது நதருவதகைம
352.7

தபததுக் தகைதள்ககைகைளும இகச அகமபபுகைளும781

தபததுச் தசகைரிபபுக்கைள் 080

தபதது நததத : தபதருளளியல 336

தபதது நதருவதகைத்கத நகடமுகறப படுத்தல 352

தபதது நதருவதகைமும இரதணுவ வயிஞ்ஞதனமும350

தபததுசன பததுகைதபபு : சமூததய பயிரச்சதகனகைள்
363.1

தபததுப புவயியயியல வரலதறு 900

தபததுப புள்ளளி வயிபரங்கைள் 310

தபதது புள்ளளி வயிபரவயியலகைளளின் தசகைரிபபுக்கைள் 310

தபதது பததுகைதபபு நதகைழச்சத 363.1

தபதது மக்கைள் பததுகைதபபு :  சமூகைச் சடடம 344.05

தபதது முகைதகமத்துவம : முகைதகமத்துவ 
தசகவகைள் 658

தபதது வழதபதடு : இந்து சமயம 294.53

தபதது வதழக்ககைச் சரிதம, கலமரபு சதன்னங்கைள்
920

தபதது வயிதவகைம 153.9

தபதருளதததர, சூழல சதர்ந்த தபதது நதருவதகைம 354

தபதருளதததரம : சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள் 330

தபதலதஸ் அததகைதரம 342.0418

தபதழுது தபதக்கக் கைகலகைள் 790

தபதறதயயியல 620

தபதரும சமதததனமும : பயிணக்ககைளும 
பயிணக்ககைளளின் ததீர்வும 303.66

தபபௌததீகைப புவயியயியல : புவயியயியல பயிரயதனம 910

தபபௌததீகைவயியல 530

மன, மனதவளளிச்சத தததடர்பதன தநதய்கைள் : சமூகை
நலன் பயிரச்சதகனகைள், தநதய் 362.2

மனளித உடலதயல 611

மனளித உரிகமகைள் 323

மரபு, இன, ததசதய பயிரிவுகைள் : சமூகை 
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வயிஞ்ஞதனங்கைள் 305.8

மருத்துவ அகைரததத 610.03

மருத்துவ வயிஞ்ஞதனம 610

மகறதபதருள் உணர்தல : தத்துவம 133

மகறதபதருள் : தத்துவம 130

மகனதபதருளளியலும, கடுமப வதழவும 640

முகைமமது நபயி (ஸல) : இஸ்லதம சமயம

முகைதகமத்துவ தசகவகைள் 650

முருகைக்கைடவுள் 294.5516

முஸ்லதமகைள் 305.6971

தமகட நதகைழச்சத கைலவயி 792.071

தமகட நதகைழச்சதகைள் : தபதழுது தபதக்கக் கைகலகைள்
792

தமதழத 400

வங்கைதகைள் 354.86

வங்கைதகைள் 332.1

வங்கைதயும வங்கைதயலும : தனளியதர் சடடம 346.082

வணக்கைங்கைள் : இஸ்லதம 297.38

வர்த்தகை ததபனங்கைள் : தனளியதர் சடடம 346.065

வர்த்தகைம, தததடர்பு, தபதக்கவரத்து 380

வரலதறு 900

வரலதறு : இஸ்லதம 297.09

வரிச் சடடங்கைள் :  தபததுச் சடடம 343.04

வகரதலும அலங்கைதரக் கைகலயும 740

வதகைனப தபதக்கவரத்து : வதீததப தபதக்கவரத்து
388.3

வதசதபபு : ஆரமபக் கைலவயி 372.4

வதழக்ககை வரலதறு : புவயியயியல சரித்ததரம 920

வததனதலத 070.194

வயிநதயகைர் வழதபதடு 294.5515

வயிலங்கைதயல 591

வயிலங்கைதயல வயிஞ்ஞதனம 590

வயிவசதய நதர்வதகைம 354.5

வயிவசதயம : உற்பத்ததப தபதருளதததரம 338.1

வயிவசதயமும அதன் தததழதலநுடபமும 630

வயிவசதயமும வயிவசதயக் ககைத்தததழதலும :  
தபததுச் சடடம 343.076

வயிவரணச்சதத்ததரம, கைலவயி, தசய்தத ஊடகைங்கைள், 
பத்ததரிககைத்துகற : தவளளியயீடு 070

வயிவததங்கைள் : சடடவயியல நகடமுகறகைள் : 
அரசதயல 328.549302

வயிழுமதயக்கைலவயி : தத்துவம அடிபபகடப 
தகைதடபதடு : கைலவயி 370.11

வதீதத ஒழுங்க : வதகைனப தபதக்'கவரத்து 388.3122

வதீததப தபதக்கவரத்து 388

தவளளிநதடடு வயியதபதரம 382

 
*****

SRI  LANKA NATIONAL  BIBLIOGRAPHY

SUBJECT  SECTION  
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0  0  0  COMPUTER  SCIENCE,
INFORMATION, GENERAL  WORKS

004 – Computer science

Introduction to information technology .- 
Nugegoda : University of Sri 
Jayewardenepura, 2011.- 76p. : ill. ; 
21x30cm.
ICT 1320 year 1 semester I
Ws-Bc : Unpriced (169594 NL)

(389097 NA)

Kapurubandara, Mahesha
Getting to know your computer / Mahesha 
Kapurubandara.- Pannipitiya : Stamford 
Lake, 2012.- x, 89p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00 (171545 NL)
ISBN 978-955-658-282-6

Perera, Indika
Real users in virtual worlds / Indika Perera.-
Colombo : S. Godage, 2012.- 320p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00 (175842 NL)
ISBN 978-955-30-3571-4 (392599 NA)

005 – Computer programming, programs,  
          data
005.8 – Computer security 

Weerawatta, Rangamini
Cyber security : 01 byte from the 
cyberspace / Rangamini Weerawatta.- 
Pannipitiya : Stamford Lake, 2011.- [xiv], 
73p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00 (171550 NL)
ISBN 978-955-658-253-6

0  1  0   BIBLIOGRAPHY

016 – Bibliographies

An annotated bibliography of palm leaf 
manuscripts in the library of the Colombo  
National Museum / com. Nilantha Indika 
Hettige.- Colombo : Dept. of National 
Museum, 2012.- lxii, 258p. ; 30cm.
Sinhala & English
Ts-Bc : Unpriced (167422 NL)
ISBN 978-955-578-026-1 (388343 NA)

0  2  0   LIBRARY AND INFORMATION 
             SCIENCES

025 – Operations of  libraries, archives,   
          information centers
025.46 – Classification of specific subjects
025.46111 – Ontology

Wijewickrema P. K. C. M.
Training samples approach for ontology – 
based automatic document classification / P.
K. C. M. Wijewickrema.- 2011.- xiii, 188p. ;
30cm.
The thesis submitted for the degree of 
master in library and information science
Ts-Cbc : Unpriced (164779 NL)

025.5 – Services for users
025.524 – Information search and retrieval

Dharmarathne, W. G. A.
A study on the usage of electronic 
information resources and services by the 
academic staff of the Faculty of Arts : a case
study at the University of Peradeniya / W. 
G. A. Dharmarathne.- 2011.- [153]p. ; 
31cm.
Thesis sumbitted in partial fulfillment of the
requirement for the degree of Master of 
Library and Information Science
Ts-Cbc : Unpriced (170440 NL)

025.56 – User education 

Hindagolla, B. M. M. C. B.
A study on user perception towards the user 
education programs conducted by university
libraries : a case study based on faculty of 
arts, University of Peradeniya.- 2011.- xiii, 
226p. ; 31cm.
The thesis submitted for the degree of 
master in library and information science
Ts-Bc : Unpriced (166535 NL)

0  7  0  DOCUMENTARY MEDIA, 
            EDUCATIONAL MEDIA, NEWS 
            MEDIA ; JOURNALISM; 
           `PUBLISHING

070.4 – Journalism



475

070.44 – Columns

Samaranayake, Ajith
A collection of articles / Ajith 
Samaranayake.- Colombo : Associated 
Newspapers of Ceylon Ltd, 2012.- 143p. ; 
24cm.
Ad-Bc : Rs. 480.00 (171252 NL)
ISBN 978-955-9034-70-4

070.449 - Specific subjects
070.44933  - Economics

Karunanayake, Sunil
Business & corporate affairs  / Sunil 
Karunanayake.- Battaramulla : Neptune 
Publications, 2011.- [xiv], 257p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 980.00 (168778 NL)
ISBN 978-955-0028-18-4 (388618 NA)

070.4496415 – Cooking

Motha, Therese
Of cabbages and things / Therese Motha.- 
Colombo :  Vijitha Yapa Publications, 2012.

Vol. ii.- [vi], 294p. ; 21cm.
Ad-Bc : 750.00 (165512 NL)
ISBN 978-955-665-159-1 (386836 NA)

0  8  0  GENERAL  COLLECTIONS

Jayatilaka, Baron Don
Scholar statesman Jayatilaka : articles and 
speeches of Sir Don Baron Jayatilaka / Don 
Baron Jayatilaka ; com.  by Ananda W. P. 
Guruge.- Colombo : Godage International 
Publishers, 2011.

Vol. i.- xxiii, 784p. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 3000.00 (164571 NL)
ISBN 978-955-30-1531-0 (386408 NA)

082 – Collection

Mathmaluwe, M. B.  
Musings of old age on book – men – and 
events / M. B. Mathmaluwe.- Colombo : S. 
Godage, 2012.- 288p. ; 22cm.

Ad-Bc : Rs. 750.00 (171173 NL)
ISBN 978-955-30-3510-3 (390567 NA)

082 – English

Embedded languages : studies of Sri Lankan 
and Buddhist cultures : essays in honor of 
W. S. Karunatillake / ed. Carol S. Anderson 
[et.al].- Colombo : Godage International 
Publishers, 2012.- 408p. ; 22cm.
Ts-Cbc : Rs. 2000.00 (169656 NA)
ISBN 978-955-30-3415-1 (389144 NL)

1  0  0   PHILOSOPHY,
PARAPSYCHOLOGY AND

OCCULTISM, PSYCHOLOGY

1  3  0  PARAPSYCHOLOGY  AND     
            OCCULTISM

133 – Specific topics in parapsychology and 
          occultism
133.5 – Astrology
133.59445 – Hindu astrology

Hussain, M. S. M.
Astakavaraga system of horashastra in 
astrological research as of an aspect of 
ancient Indian cultural tradition / M. S. M. 
Hussain.- Dehiwala : M. H. M. Naufer, 
2011.- [iv], 80p. ; 30cm.
Ad-Bc  : Rs. 750.00 (163363 NL)
ISBN 978-955-53122-2-6

1  5  0   PSYCHOLOGY

153 – Conscious mental processes and 
          intelligence
153.42 – Thought and thinking

Thought – stream / comp. Gonadeniye 
Seevalee himi.- [s.n.] : [s.l.] , 2012.- 150p. ; 
14cm.
Ad-Bc : Rs. 150.00 (169719 NL)
ISBN 978-955-1767-38-9 (389188 NA)

1  7  0  ETHICS

Arachchi, Niseni Nayanama
Good habits and bad habits / Niseni 
Nayanama Arachchi.- Colombo : S. 
Godage, 2012.- 12p. : col. ill. ; 21x28cm.
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Ws-Bc : Rs. 200.00 (177496 NL)
ISBN 978-955-30-3768-8 (393479 NA)

Dharshini, Vijaya
Good habits / Vijaya Dharshini.- 
Boralesgamuwa : R. G. Graphics & 
Bookshop, 2012.- [4]p. : col. ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 90.00 (172922 NL)
ISBN 978-955-8982-83-9 (391847 NA)

1  8  0  ANCIENT, MEDIVAL, EASTERN 
           PHILOSOPHY

181 – Eastern philosophy
181.043 – Buddhist philosophy

Athula himi, Ahuliyadde
A comparative analysis of Upanishad vision
and Buddhist philosophy / Ahuliyadde 
Athula himi.- Ratnapura : Chinthana Digital
Graphics, 2011.- [xii], 66p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00 (165626 NL)
ISBN 978-955-9442-06-6 (386925NA)

181.45 – Yoga

Adam, R. P.
The healing power of nadi – yoga / R. P. 
Adam.- [s.l.] : Author, 2012.- 48p. : col. ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Unpriced (169135 NL)
ISBN 978-955-54072-0-5 (388879 NA)

2 0 0   RELIGION

201 – Religious mythology, general classes 
           of religion, interreligious relations
           and attitudes, social theology

201.7 – Attitudes  of religions towards social 
            issues 

Hettiarachchi, Shanthikumar
Faithing the native soil : dilemmas and 
aspirations of post-colonial Buddhist and 
Christians in Sri Lanka /  Shanthikumar 
Hettiarachchi.- Colombo : Author, 2012.- 
xxi, 396p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced (174232 NL)
ISBN 978-955-54203-0-3

             
201.7082 – Woman

Thiruchandran, Selvy
Writing religion : locating women / Selvy 
Thiruchandran.- Colombo : Social Scientists'
Association, 2012.- xxi, 320p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced (173056 NL)
ISBN 978-955-9261-59-9 (391984 NA)

203 – Public worship and other practices
203.5 – Sacred places and pilgrimages
203.5095493 – Sri Lanka

Sri Pada : peak heritage of Lanka / ed. Sarala 
Fernando.- [s.l.] : Editor, 2011.- 225p. : 
col. ill. ; 24x31cm.
Ts-Cbc : Unpriced (171197 NL)
ISBN 978-955-51965-1-2

2  3  0    CHRISTIANITY 

Pieris, Aloysius
Give Vatican ii a chance : yes to incessant 
renewal no to reform of the reforms / 
Aloysius Pieris.- Kelaniya : Tulana Research
Centre, 2012.- x, 220p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced (178952 NL)
ISBN 978-955-8459-02-7 (394478 NA)

2  5  0  LOCAL CHRISTIAN  CHURCH  
           AND  CHRISTIAN  RELIGIOUS  
           ORDERS

255 – Religious congregations and orders
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255.53 – Jesuits

Peiris, Aloysius
Our unhidden agenda : how we Jusuits work,
pray and from our men / Aloysius Peiris.- 
Kelaniya : Tulana Research Centre, 2012.- 
xii, 205p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced (173054 NL)
ISBN 978-955-8453-04-1 (391982 NA)

2  6  0  CHRISTIAN SOCIAL AND 
            ECCLESIASTICAL  THEOLOGY

264 – Public worship
264.13 – Texts of prayers

Gunawardena, Arundathy
Day by day with the Lord / Arundathy 
Gunawardena.- Colombo : Godage  
International Publishers, 2011.- 135p. ; 
23cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 (165005 NL)
ISBN 978-955-30-3316-1 (386699 NA)

2 9 0  OTHER RELIGIONS

294 - Religions of Indic origin
294.3 – Buddhism

Chandawimala himi, Kottakaduwe
Personality : a Buddhist perspective / 
Kottakaduwe Chandawimala himi.- 
[Homagama] : Author, 2011.- xiii, 79p. ; 
22cm.
Ad-Bc : Rs. 275.00 (164516 NL)
ISBN 978-955-53954-0-3 (386334 NA)

Collected wheel publications : No. 182 to 198.-
Kandy : Buddhist Publication Society, 2012.

Vol. xiii.-444p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced (167978 NL)
ISBN 978-955-24-0365-1 (388466 NA)

Collected wheel publications : no. 198 to 215.-
Kandy Buddhist Publication Society, 2011.

Vol. xiv.- vi, 483p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced (166663 NL)

ISBN 978-955-24-0363-7 (387746 NA)

Collected wheel publications : No.216 to 230.- 
    Kandy : Buddhist Publication Society, 2012.

Vol. xv.- iv, 408p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced (167979 NL)
ISBN 978-955-24-0369-9 (388467 NA)

Kumarasena, Arya Keerthi
Accountability Buddhist perspective / Arya 
Keerthi Kumarasena.- Dehiwala : Buddhist 
Cultural Centre, 2011.- 146p. ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced (171383 NL)
ISBN 978-955-663-348-1 (390827 NA)

Premaratne, Bogoda
Personality – view or self- view : its origin 
and dissolution / Bogoda Premaratne.- 
Colombo : Aruna Malathi Perera, 2012.- 
43p. ; 21cm.- (In commemoration of the 
2000th anniversary of the Buddha's 
enlightenment series ; No. 09)
Ad-Bc : Unpriced (166139 NL)

(387255 NA)

Seelakkhandha himi, C. A.
Arhath marga or the path of freedom / C. A. 
Seelakkhandha himi.- ed. by Ganthalawe 
Gunananda himi and Ambalangoda 
Sumedhananda himi.- Colombo : S. Godage,
2012.- xvi, 50p. : col.ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (178345 NL)
ISBN 978-955-30-3788-6 (394160 NA)

Wijayadasa, P. T.
Life force recognized / P. T. Wijayadasa ; tr. 
By Sunethra Waduge.- Thalawathugoda : 
Translator, 2011.- 115p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00 (165896 NL)
ISBN 978-955-50049-3-0

294.3372 – Political affairs

Perera, Mario
The Bhikkhu – light of Lanka : a historical 
survey / Mario Perera and Laetitia 
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Buczaczer .- Colombo : S. Godage, 2012.- 
463p. ; 22cm.
Ts-Cbc : Rs. 1650.00 (173348 NL)
ISBN 978-955-30-3527-1 (392140 NA)

294.3375 – Science

Fonseka, W. D.
The dancing neutron : within hydrogen 
isotope / W. D. Fonseka.- Wadduwa : 
Author, 2012.- 60p. ; 19cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (172375 NL)
ISBN 978-955-51419-3-2 (391385 NA)

294.34 – Doctrines and practices

Gnanananda himi, Kiribathgoda
The wise shall realize / Kiribathgoda 
Gnanananda himi .- Polgahawela : 
Mahamega Publishers, 2012.- [xii], 130p. ; 
21cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00 (174302 NL)
ISBN 978-955-687-005-3 (392205 NA)

294.3435 – Sacred places
294.3435095493 – Sri Lanka

Amarasinghe, Malinga
Situlpauwa / Malinga Amarasinghe.- 
Colombo : S. Godage, 2012.- 80p. : col. ill. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (178346 NL)
ISBN 978-955-30-3446-5 (394161 NA)

294.3436 – Religious festivals
294.3436095493 – Sri Lanka

Sarnacki, Michael
Sri Lanka and the Kandy Esala Perahera : 
discovering the sprit of Buddha in the land 
of elephants / Michael Sarnacki.- Michigan :
New City Photographic, 2012.- 272p. : 
col. ill. ; 27x32cm.
Ts-Cbc : Unpriced (171204 NL)
ISBN 978-0-615-57372-4

294.3438 – Festivals

Banduwardena, Rupa
Poya serenity / Rupa Banduwardena.- 
Colombo : Godage  International Publishers,

2011.- 64p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (165045 NL)
ISBN 978-955-30-3120-4 (386739 NA)

294.34435 – Meditation

Gamage, Upul Nishantha
Buddhism = mindfulness+heartfulness / 
Upul Nishantha Gamage ; tr. By Chamara 
Illeperuma.- Nilambe : Nilambe Deshana 
Publication Board, 2012.- 40p. ; 14cm.- 
(Light of Nilambe ; No. 06)
Ws-Bc : Unpriced (172080 NL)
ISBN 978-955-54206-5-5 (391127 NA)

Gamage, Upul Nishantha
Disentangling tangles / Upul Nishantha 
Gamage ; tr. by Chamara Illeperuma.- 
Nilambe : Nilambe Buddhist Meditation 
Centre, 2012.- 40p. ; 14cm.- (Light of 
Nilambe ; No. 11)
Ws-Bc : Unpriced (178861 NL)
ISBN 978-955-54570-1-9 (394294 NA)

Gamage, Upul Nishantha
Illusion of painful painkillers /Upul 
Nishantha Gamage ; tr. By Chamara 
Illeperuma.- Nilambe : Nilambe Deshana 
Publishers, 2012.- 40p. ; 14cm.- (Light of 
Nilambe ; No. 10)
Ad-Bc : Unpriced (175471 NL)
ISBN 978-955-54470-0-2 (392351 NA)

Gamage, Upul Nishantha
In between happiness and unhappiness / 
Upul Nishantha Gamage ; tr. By Chamara 
Illeperuma.- Nilambe : Nilambe Deshana 
Publication Board, 2012.- 39p. ; 14cm.- 
(Light of Nilambe ; No. 05)
Ws-Bc : Unpriced (172079 NL)
ISBN 978-955-54206-1-7 (391126  NA)

Gamage, Upul Nishantha
No colour no shape / Upul Nishantha 
Gamage ; tr. By Chamara Illeperuma.- 
Nilambe : Nilambe Deshana Publication 
Board, 2012.- 33p. ; 14cm.- (Light of 
Nilambe ; No. 07)
Ws-Bc : Unpriced (172860 NL)
ISBN 978-955-54206-6-2 (391731 NA)

Gamage, Upul Nishantha
Sit on your own seat / Upul Nishantha 
Gamage ; tr. By Chamara Illeperuma.- 
Nilambe : Nilambe Deshana Publishers, 
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2012.- 40p. ; 14cm.- (Light of Nilambe ; No.
09)
Ad-Bc : Unpriced (175474 NL)
ISBN 978-955-54206-7-9 (392354 NA)

Gamage, Upul Nishantha
Suffering is a dream / Upul Nishantha 
Gamage ; tr. By Chamara Illeperuma.- 
Nilambe : Nilambe Deshana Publication 
Board, 2012.- 45p. ; 14cm.- (Light of 
Nilambe ; No. 04)
Ws-Bc : Unpriced (172860 NL)
ISBN 978-955-54206-4-8 (391731 NA)

Perera, Charles S.
Mind matter and meditation / Charles S. 
Perera.- Piliyandala : Sampath Publishers, 
2011.- 244p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 375.00 (165176 NL)
ISBN 978-955-8471-03-6 (386788 NA)

Samararatne, Godwin
Living with awareness & watching thoughts 
and emotions / Godwin Samararatne.- 
Nilambe : Nilambe Deshana Publication 
Board, 2012.- 72p. ; 14cm..- (Light of 
Nilambe ; No. 08)
Ws-Bc : Free (172861 NL)
ISBN 978-955-0332-01-4 (391732 NA)

Sumanasara himi, Uhumiye
Meditation : healing the mind / Uhumiye 
Sumanasara himi.- Dehiwala : Buddhist 
Cultural Centre, 2012.- xviii, 45p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 120.00 (168516 NL)
ISBN 978-955-663-350-4 (388480 NA)

Wijetillake, D. G.
Mental development in Buddhism / D. G. 
Wijetillake.- Colombo : Godage 
International Publishers, 2012.- 152p. ; 
22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 US$ 10.00 (173355 NL)
ISBN 978-955-30-0349-2 (392147 NA)

294.363 – Lord Buddha

Jayakody, Veronica Damayanthi
The marvellous birth of the Buddha / 

Veronica Damayanthi Jayakody.- 
Colombo : Dayawansa Jayakody, 2012.- 
75p. : col. ill.  ; 21cm.- (Life of the Gautama
Buddha series ; No. 1)
Ad-Bc : Rs. 200.00 (169765 NL)
ISBN 978-955-551-024-5 (389242 NA)

Jayasinghe, Sunil
The last meal of Buddha / Sunil Jayasinghe.-
Nugegoda : The Modern Book Company, 
2011.- xxi, 93p. : plates ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00 (164330 NL)
ISBN 978-955-558-146-2 (336058 NA)

294.3638 – Festivals

Mahendra, Sachitra
The poya / Sachitra Mahendra.- Nugegoda : 
Sarasavi Publishers, 2012.- 105p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 240.00 (169812 NL)
ISBN 978-955-671-447-0 (389264 NA)

294.3657095493 – Sri Lanka

Kusumaratne, K. L. S.
The role of Bhikkus in Sri Lanka : a 
sociological analysis / K. L. S. 
Kusumaratne.- Colombo : Godage.  
International Publishers, 2011.- [xviii], 

222p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 (164344 NL)
ISBN 978-955-30-3055-9 (386193 NA)

294.3657 – Buddhist monks

Amugoda, Mahinda
With a recluse monk living in the jungle of 
Sri Pada / Mahinda Amugoda and Ranjanie 
Dedduwakumara ; tr. by Athula Sibera.- 
Puwakpitiya : Institute of Pali and Buddhist 
Studies, 2012.- vii, 107p. ; 21cm.
Ad-Bc : Free (169837 NL)
ISBN 978-955-53634-0-2 (389289 NL)

Disanayaka, J. B.
The monk and the peasant : a study of the 
traditional Sinhalese village / J. B. 
Disanayaka ; photography by Tilak Hettige.-
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2nd ed..- [Nugegoda ?] : Sumitha Publishers,
2012.- 201p. : col. ill. ; 31cm.
Ts-Cbc : Rs. 7500.00 (169141 NL)
ISBN 978-955-1146-83-2 (388932 NA)

294.3657 – Buddhist monks

Sumedhananda himi, Ambalangoda
Gems of Vidyodaya / Ambalangoda 
Sumedhananda himi ; tr. By Cyril 
Chandrasekara Goonewardena.- Colombo : 
S. Godage, 2012.- xx, 80p. : photos ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (170410 NL)
ISBN 978-955-30-3463-2 (389873 NA)

294.38 – Sources
294.382 – Tipitaka

Tipitaka
Guide to tipitaka / comp. U. Ko Lay.- 
Dehiwala : Buddhist Cultural Centre, 
[2012?].- xiv, 149p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00 (172671 NL)

(391564 NA)

294.3823 – Sutrapitaka

Tripitika. Sutrapitaka
The essence of Buddhism : nibbedhika 
sutta.- Colombo : Sri Kalyana Dharma 
Publication Committee, 2012.- xvi, 79p. ; 
21cm.
Ad-Bc : Rs. 130.00 (367355 NL)
ISBN 978-955-8414-26-2 (388130 NA)

Tripitaka.  Sutrapitaka
Majjhimanikaya atthakatha / Buddhaghosa 
himi ; tr. By Piyaseeli Jayasinghe.- 
Dehiwala : Buddhist Cultural Centre, 2011. 

Part iii -xvii, 380p. ; 23cm.-(English 
atthakatha project ; No. 6)
Ts-Cbc : Unpriced (164719 NL)
ISBN 978-955-663-266-8 (386506 NA

Tripitaka.  Sutrapitaka
Majjhimanikaya atthakatha / Buddhaghosa 
himi ; tr. By Piyaseeli Jayasinghe.- 
Dehiwala : Buddhist Cultural Centre, 2011.- 

xvii, 437p. ; 22cm.-(English atthakatha 
project ; No. 29)
Ts-Cbc : Unpriced (164718 NL)
ISBN 978-955-663-275-0 (386506 NA)

294.382322 - Dammapadha

Tripitaka.  Sutrapitaka.  Kuddhakanikaya.  
       Jataka

Dhammapadattha Katha / Buddhaghosa 
himi ; tr. By Piyaseeli Jayasinghe.-
Dehiwala : Buddhist Cultural Centre, 2011.

Part ii.-  xvii, 438p. ; 23cm.-(English 
atthakatha project ; No. 29)
Ts-Cbc : Unpriced (164718 NL)
ISBN 978-955-663-275-0 (386506 NA)

294.382325 – Jatakas

Tripitaka.  Sutrapitaka.  Kuddhakanikaya. 
       Jataka

Jataka pali / Buddhaghosa himi ; tr. By M. 
M. Mendis.- Dehiwala Buddhist Cultural 
Centre, 2011.

Part v- xvii, 269p. ; 22cm.- (English 
atthakatha project ; No. 5)
Ts-Cbc : Unpriced (164720 NL)
ISBN 978-955-663-285-9 (386508 NA)

Tripitaka.  Suttapitaka.  Kuddhakanikaya.   
        Jataka.  

The revered book of five hundred & fifty 
Jataka stories : translated from the 14th 
century Sinhala version/ ed. Ranjani 
Obeysekere.- Colombo : M. D. Gunasena.- 
2012.

Vol. i, No. 1-200.- lxiii, 674p.  ; 23cm.
Ts-Cbc : Rs. 1250.00 (170672 NL)
ISBN 978-955-21-1958-3 (390117 NA)

294.384 – Buddhist law

Weerasooria, Wickrema
Buddhist ecclesiastical law : a treatise on Sri
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Lankan statute law and judicial decisions on 
Buddhist temples and temporalities / 
Wickrema Weerasooria.- Colombo : The 
Postgraduate Institute of Management, 
2011.- xxxiii, 810p. ; 25cm.
Ts-Bc : Rs. 2000.00 (170702 NL)
ISBN 978-955-8969-13-7

297 – Islam

Hussein, Asiff  
Tolerance in Islam/ Asiff Hussein.- 
Colombo : Muslim Women's Research and 
Action Forum, 2012.- [ii], 28p. ; 21cm.
Ws-Bc : Unpriced (170659 NL)
ISBN 978-955-625-043-5 (390097 Na)

Shukri, M. A. M.
The mind's eye : musings and reflections / 
M. A. M. Shukri.-  Beruwala : Naleemiah 
Institute of Islamic Research, 2012.- vi, 
165p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced (169899 NL)
ISBN 978-955-0951-00-0

297.242 – Islamic cosmology

Hussain, M. S. M.
Quranic hadheeth ayats and                   
cosmo - chronology : part i & ii / M. S. M. 
Hussain.- Dehiwala : M. H. M. Naufer, 
2011.- [iv], 52p. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00 (163362 NL)
ISBN 978-955-53122-1-9

297.3 – Islamic worship
297.3822 – Salat

Salat : a Muslim's guide to authentic prayers.- 
Colombo : Modco Offset Printes (printer), 
2011.- 93p. ; 22cm.
Ad-Bc : Free (165527 NL)

(386865 NA)

3  0  0    SOCIAL SCIENCES

302 – Social interaction

302.2 – Communication

Jinadasa, Manoj Pushpakumara
Development communication : theroy & 
practice/Manoj Pushpakumara Jinadasa.- 
Colombo : Godage International Publishers,
2012.- 240p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 (166774 NL)
ISBN 978-955-30-3321-5 (387834 NA)

303 – Social process
303.625 – Terrorism

A journey to hell and back : for 30 years we 
saw the true face of terrorism.- [s.l.] : [s.n.] ,
[2012?].- 27p. : col. ill. ; 19cm.
Ws-Bc : Unpriced (169124 NL)

(388356 NA)

305 – Groups of people
305.2 – Age groups
305.231 – Child development

Amarasekera, Rupa
  Good parenting you and your child /Rupa 

Amarasekera.- Colombo : Godage 
International Publications, 2012.- 64p. ; 
22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00 (166765 NL)
ISBN 978-955-30-3325-3 (387847 NA)

Kahandagamage, Anula
Mingling with the night / Anula 
Kahandagamage.- Homagama : Author, 
2011.- [xii], 110p. : photos ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00 (165902 NL)
ISBN 978-955-98392-2-4

305.5122 – Caste systems

Amarasekera, Daya
Caste and social change / Daya 
Amarasekera.- Warkapola : Ariya 
Publishers, 2012.- 152p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 975.00 (179128 NL)
ISBN 955-553-724-7 (394801 NA)

305.8 – Ethnic and national groups

Jayasena, G.
World ethnology from 6000 B. C. / G. 
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Jayasena.- [s.l.] : [s.n.], [2012?].- 168p. ; 
20cm.
Ts-Bc : Unpriced (169794 NL)

305.89148 – Sinhalese

Disanayaka, J. B.
Understanding the Sinhalese / J. B. 
Disanayaka.- 2nd ed..- [Nugegoda] : Sumitha
Publishers, 2012.- viii, 184p. ; 21cm.
First edition 1998
Ad-Bc : Rs. 400.00 (176084 NL)
ISBN 978-955-696-001-3 (393091 NA)

305.89762 – Egyptians

Dep, Arthur C.
The Egyptian exiles in Ceylon (Sri Lanka) 
1833-1901 / Arthur C. Dep.- 2nd print.- 
Colombo : Praveena Press, 2011.- [viii], 
36p. ; 21cm.
First published in 1983
Ad-Bc : Rs. 200.00 (171239 NL)
ISBN 978-955-0556-00-7

306 – Culture and institutions
306.8 – Marriage and family
306.8743 – Mother - child relationship

Jayaweera, Amarani
To you my daughters / Amarani Jayaweera.-
Pannipitiya : Stamford Lake, 2011.- [x], 
91p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (171553 NL)
ISBN 978-955-658-252-9

307 – Communities

Fernando, P. M. 
Community mapping : making a community
profile / P. M. Fernando.- [Negambo] : 
Author, [2011?].- [vi], 193p. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 1200.00 (162620 NL)
ISBN 978-955-53779-1-1

307.14 – Development 
307.1416 – Urban development

Turning Sri Lanka's urban vision into policy 

and action.- Colombo : The World Bank, 
2012.- vi, 80p. : col. ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced (177800 NL)
ISBN 978-955-8908-44-0 (393643 NA)

307.7 – Specific kinds of communities
307.72 – Plantation communities

Symposium on plantation workers / 
         community development (7th : 15 Dec. 
         2011 : Kandy, Sri Lanka)

Conference report .- Kandy : Institute of 
Social Development, 2012.- vii, 16p. : col. 
Photos ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced (172077 NL)

(391124 NA)

307.76095493 – Sri Lanka

Panditharatne, B. L.
Urban Sri Lanka : a study in urban 
geography / B. L. Panditharatne.- 
Colombo : Godage International Publishers,
2011.- 136p. ; 29cm.
Ts-Bc : Rs. 850.00 (165052 NL)
ISBN 978-955-30-3268-3 (386746 NA)

315 – General statistics of Asia
315.493 – Sri Lanka

Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Enumeration of vital events 2011 : Northern
Province Sri Lanka.- Colombo : Dept. of 
Census and Statistics, 2011.- xii, 51p. ; 
29cm.
Ws-Bc : Unpriced (167964 NL)

Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Statistical abstract 2010.- Colombo : Dept. 
of Census and Statistics, 2011.- [xxxvi], 
452p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced (165364 NL)

Sri Lanka. Department of Register General 
Statistics on vital events 2000-2010.- 
Battaramulla : Dept. of Register General, 
2011.- viii, 294p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (159718 NL)

Statistical hand book 2011.-Vavuniya : District
Secretariat, 2011.- [xiv], 152p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced (165370 NL)
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3  2  0    POLITICAL  SCIENCE

320.9 – Political situation and conditions
320.95493 – Sri Lanka

Gunadheera, Somapala
Some marginal comments : ethnic 
confrontation and national integration in Sri 
Lanka / Somapala Gunadheera.- 
Pannipitiya : Stamford Lake.- 2011.- xxiii, 
186p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00 (164815 NL)
ISBN 978-955-658-280-2 (386593 NA)

Nakkawita, Wijitha
Behind the facade of power in Sri Lanka / 
Wijitha Nakkawita.- Colombo : Fast 
Publishing, 2012.- 280p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00 (172962 NL)
ISBN 978-955-677-132-9 (391922 NA)

323 – Human rights

The investigation of crimes of human 
trafficking : a resource manual for the Sri 
Lanka police.- Colombo : International 
Labour Organization, 2012.-43p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced (178055 NL)
ISBN 978-92-2126679-2 (393801 NA)

The prosecution of offence of human 
trafficking.- Colombo : International Labour
Organization, 2012.- 50p. ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced (178056 NL)
ISBN 978-92-2-126682-2 (393802 NA)

323.095 – Asia

The state of human rights in ten Asian 
nations – 2011.- Hongkong : Asian Human 
Rights Commission, 2012.- xiv, 534p. ; 
23cm.
Ad-Bc : Unpriced (172999 NL)
ISBN 978-962-8314-54-1

323.095493 – Sri Lanka

Sri Lanka : state of human rights 2009-2010.- 
Colombo : Law & Society Trust, 2011.- 

585p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
              US $ 15 (171148 NL)
ISBN 978-955-1302-48-1 (390541 NA)

327 -  International  relations
327.1 – Foreign policy and specific topics in 
             international relations
327.1095493 – Sri Lanka

Epa, Nihal Seneviratne
A study of foreign policy of Sri Lankan 
under President Mahinda Rajapaksa 2005-
2010 / Nihal Seneviratne Epa.- [s.l.] : [s.n.] ,
2010.- [x], 62p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced (166453 NL)

327.5493 – Sri Lanka

Gajameragedara, Birty
Sri Lanka and the powers : an investigation 
into Sri Lanka's relations with Britain, India,
United States, Soviet Union and China from
mid – forties to mid seventies / Birty 
Gajameragedara.- Colombo : Godage 
International Publishers, 2012.- 448p. ; 
22cm.
Ts-Cbc : Rs. 250.00 US$ 30.00(174044 NL)
ISBN 978-955-30-3458-8 (392181 NA)

328 – The legislative process
328.5493 – Sri Lanka
328.549302 – Debates

Sri Lanka.  Parliament
Parliamentary debates (Hansard) : official 
report .- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 
2011.

Vol. 203, No. 3-19.10.2011.-
304-481 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172095 NL)

(388423 NA)

Vol. 204, No. 2-22.11.2011.-
203-418 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172096 NL)

(388438 NA)
Vol. 204, No. 3-23.11.2011.-
419-600 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172096 NL)
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(388438 NA)

Vol. 204, No. 4-24.11.2011.-
601-786 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172096 NL)

(388438 NA)

Vol. 204, No. 5-25.11.2011.-
787-976 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172096 NL)

(388438 NA)
Vol. 204, No. 6-26.11.2011.-
977-1162 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172096 NL)

(388438 NA)

Vol. 204, No. 7-27.11.2011.-
1163-1351 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172096 NL)

(388438 NA)

Vol. 204, No. 8-30.11.2011.-
1352-1551 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172096 NL)

(388438 NA)
Vol. 205, No. 1-01.12.2011.- lxxxi,
01-226 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172097 NL)

(388406 NA)

Vol. 205, No. 2-02.12.2011.- 
227-422 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172097 NL)

(388406 NA)

Vol. 205, No. 3-03.12.2011.- 
423-630 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172097 NL)

Vol. 205, No. 4-05.12.2011.- 
631-838 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)



Vol. 205, No. 5-06.12.2011.- 
839-1022 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)

Vol. 205, No. 6-07.12.2011.- 
1023-1220 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)

Vol. 205, No. 7-08.12.2011.- 
1221-1356 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)

Vol. 205, No. 8-09.12.2011.- 
1357-1592 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)

Vol. 205, No. 9-12.12.2011.- 
1593-1772 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)

Vol. 205, No. 10-13.12.2011.- 
1773-1948 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)

Vol. 205, No. 11-14.12.2011.- 
1949-2138 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)
Vol. 205, No. 12-15.12.2011.- 
2139-2302 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)

Vol. 205, No. 13-16.12.2011.- 
2303-2532 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)

Vol. 205, No. 14-17.12.2011.- 
2533-2742 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)

Vol. 205, No. 15-19.12.2011.- 
2743-2875 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)

Vol. 205, No. 16-20.12.2011.- 
2876-3057 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)
Vol. 205, No. 17-21.12.2011.- 
3058-3269 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (164283 NL)
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Sri Lanka.  Parliament
Parliamentary debates (Hansard) : official 
report .- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 
2012.

Vol. 206, No. 1-17.01.2012.- lxxxip,
01-136 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (166598 NL)

Vol. 206, No. 2-18.01.2012.- 
137-342 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (166598 NL)

Vol. 206, No. 3-19.01.2012.-
343-564columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (166598 NL)

Vol. 206, No. 4-20.01.2012.- 
565-728 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (166598 NL)

Vol. 206, No. 5-08.02.2012.- 
729-848 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (166598 NL)

Vol. 206, No. 6-09.02.2012.- 
849-1018 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (166598 NL)

Vol. 206, No. 7-10.02.2012.- 
1019-1088 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (166598 NL)

Vol. 206, No. 8-21.02.2012.- 
1089-1284 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (166598 NL)

Vol. 207, No. 1-22.02.2012.- lxxxip,
01-152 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (167305 NL)

Vol. 207, No. 2-23.02.2012.-
153-342 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (167305 NL)

Vol. 207, No. 3-24.02.2012.-
343-526 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (167305 NL)

Vol. 207, No. 4-06.03.2012.-
527-686 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (167305 NL)

Vol. 207, No. 5-08.03.2012.-
687-866 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (167305 NL)

Vol. 207, No. 6-09.03.2012.-
867-1024 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (167305 NL)

Vol. 207, No. 7-20.03.2012.-
1025-1230 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (167305 NL)

Vol. 207, No. 8-21.03.2012.-
1231-1358 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (167305 NL)

Vol. 207, No. 9-22.03.2012.-
1359-1566 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (167305 NL)

Vol. 207, No. 10-23.03.2012.-
1567-1622 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (167305 NL)

Vol. 207, No. 11-30.03.2012.-
1623-1818 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (167305 NL)

Vol. 207, No. 12-03.04.2012.-
1819-1956 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (167305 NL)

Vol. 207, No. 13-04.04.2012.-
1357-2094 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (167305 NL)
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Vol. 208, No. 1 – 08.05.2012.- lxxxip, 
01-164 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (169742 NL)

Vol. 208, No. 2 – 09.05.2012.- 
165-350 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (169742 NL)

Vol. 208, No. 3 – 10.05.2012.- 
351-482 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (169742 NL)

Vol. 208, No. 4 – 11.05.2012.- 
483-680 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (169742 NL)

Vol. 208, No. 5 – 22.05.2012.- 
681-868 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (169742 NL)

Vol. 208, No. 6-23.05.2012.- 
869-1016 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172100 NL)

(391070 NA)

Vol. 208, No. 7-24.05.2012.- 
1017-1146 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172100 NL)

(391070 NA)

Vol. 208, No. 8-25.05.2012.- 
1147-1304 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (172100 NL)

(391070 NA)

Vol. 209, No. 1-05.06.2012.- lxxxix,
01-176 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (171032 NL)

Vol. 209, No. 2-06.06.2012.-
177-296 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (171032 NL)

Vol. 209, No. 3-07.06.2012.-
297-484 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (171032 NL)

Vol. 209, No. 4-08.06.2012.-
485-618 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (171032 NL)

Vol. 209, No. 5-19.06.2012.-
619-804 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (171032 NL)

Vol. 209, No. 6-20.06.2012.-
805-1002 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (171032 NL)

Vol. 209, No. 7-21.06.2012.-
1003-1158 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (171032 NL)

Vol. 209, No. 8-22.06.2012.-
1159-1290 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (171032 NL)

Vol. 209, No. 9-04.07.2012.-
1291-1428 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (171032 NL)

Sri Lanka. Western Province Provincial 
Council Debates : official report (Hansard).-
Colombo : Western Province Provincial 
Council, 2011.

2011/12-19.07.2011.-
0759-0847 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (152856 NL)

2011/21-06.12.2011.- 
1643-1838 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (152856 NL)

2011/22-07.12.2011.- 
1839-1972 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (152856 NL)

2011/23-08.12.2011.- 
1973-2106 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (152856 NL)
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2011/24-09.12.2011.- 
2107-2234 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (152856 NL)

Sri Lanka. Western Province Provincial 
Council 
Debates (Hansard): official report .- 
Colombo : Western Province Provincial 
Councial, 2012.

2012/01-03.01.2012.- [xxvi]p. ;
0001-0082 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545 NL)

2012/02-17.01.2012.- 
0083-0150 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545 NL)

2012/03-06.02.2012.- 
0151-0264 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545 NL)

2012/04-21.02.2011.- 
0265-0360 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545 NL)

2012/05-06.03.2012.-
0361-0464 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545 NL)

     No. 2012/06- 20.03.2012.-
465-628 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545  NL)

No. 2012/07- 03.04.2012.-
629-734 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545  NL)

No. 2012/08- 24.04.2012.-
735-804 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545  NL)

No. 2012/09- 22.05.2012.-
805-856 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545  NL)

Vol. 2012/10-05.06.2012.-
0867-0926 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545 NL)

Vol. 2012/11-19.06.2012.-
0927-1054 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545 NL)

Vol. 2012/12-02.07.2012.-
1055-1114 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545 NL)

Sri Lanka. Western Province Provincial 
Minutes.- Colombo : Western Province 
Provincial Council, 2011.

2011/12-19.07.2011.- 9p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (152855 NL)

2011/21-06.12.2011.-7p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (152855 NL)

2011/22-07.12.2011.- 9p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (152855 NL)

2011/23-08.12.2011.- 9p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (152855 NL)

2011/24-09.12.2011.- 12p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (152855 NL)

2011/01-03.01.2012.- 12p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165546 NL)

2011/02-17.01.2012.- 10p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165546 NL)

2011/03-06.02.2012.- 14p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165546 NL)

2011/04-21.02.2012.- 12p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165546 NL)
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2011/05-06.03.2012.- 9p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165546 NL)

Sri Lanka. Western Province Provincial 
Council 
Minutes : Western Province Provincial 
Council, 2012.

No. 2012/06- 20.03.2012.- 10p ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545  NL)

No. 2012/07- 03.04.2012.- 9p ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545  NL)

No. 2012/08- 24.04.2012.- 12p ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545  NL)

No. 2012/09- 22.05.2012.- 9p ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165545  NL)

Vol. 2012/10-05.06.2012.-
9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165546 NL)

Vol. 2012/11-19.06.2012.-
9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165546 NL)

Vol. 2012/12-02.07.2012.-
12p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced (165546 NL)

3  3  0   ECONOMICS

330.07 – Education

Dharmawardene, Prasadini  
Economics G. C. E. new syllabus : complete
text book for year 13 / Prasadini 
Dharmawardene.- [s.n.] : ESL Publications, 
2012.- 271p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00 (171333 NL)
ISBN 978-955-0698-06-9 (390797 NA)

330.076 – Review & exercise

Dharmawardene, Prasadini
Economics study guide : past papers with 

answers 2011-1997 / Prasadini 
Dharmawardene.- [s.l.] : ESL Publications, 
2012.- 280p. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 1450.00 (170807 NL)
ISBN 978-955-0598-01-4 (390175 NA)

Dissanayaka, Geeth C.
Economics multiple choice model 
questions & answers / Geeth C. 
Dissanayaka.- Colombo : S. Godage, 2012.- 
228p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 (172547 NL)
ISBN 978-955-30-3535-6 (391437 NA)

330.9 – Economic  situation and conditions 
330.954 – South Asia

Reshaping tomorrow : is South Asia ready for 
the big leap ? / ed. Ejaz Ghani.- New 
Delhi : Oxford University Press, 2011.- xv, 
310p. ; 22cm.
Ts-Cbc : Rs. 795.00 (India) (167043 NL)
ISBN 978-0-19-07502-8

330.95493 – Sri Lanka

Economic and social development under a 
market economy regime in Sri Lanka : 
Buddhadsa Hewavitharana felicitation / ed. 
Saman Kelegama and Dileni Gunewardena.-
Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2012.

Vol. ii.- 733p. ; 25cm.
Ts-Cbc : Unpriced (169481 NL)
ISBN 978-955-665-151-5

331 – Labor economics
331.11 – Labor force
331.11021 – Statistics 

Sri Lanka.  Department of Census and 
        Statistics

Quarterly report of the Sri Lanka labour 
force survey : quarterly report – 2010 : first 
quarter.- Colombo :  Dept. of Census and 
Statistics,  2011.- [xii], 34p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced (165368 NL)
ISBN 978-955-577-744-5

Sri Lanka.  Department of Census and 
        Statistics

Quarterly report of the Sri Lanka labour 
force survey : quarterly report – 2010 : third



489

quarter.- Colombo :  Dept. of Census and 
Statistics,  2011.- [xii], 35p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced (165366 NL)

Sri Lanka.  Department of Census and 
        Statistics

Quarterly report of the Sri Lanka labour 
force survey : quarterly report – 2010 : 
fourth quarter.- Colombo :  Dept. of Census 
and Statistics,  2011.- [xii], 35p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced (165367 NL)
ISBN  978-955-577-740-7

Sri Lanka.  Department of Census and 
         Statistics

Sri Lanka labour force survey : annual report
2012 with provincial and districs level data.-
Colombo : Dept. of Census and Statistics, 
2011.-xvii, 73p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (171860 NL)
ISBN 978-955-577-741-4

\331.8 – Labour unions, labour 
             management, bargaining and 
             disputes
331.8833 – Industrial unions

May 2011 uprising : struggle against EPF 
daylight robbery / comp. Seetha Ranjanie.- 
Ekala : Women's Centre, 2011.- 64p. : ill. ; 
21cm.

     Ad-Bc : Rs. 200.00 (174186 NL)

332 – Financial  economics
332.1 - Banks
332.106 – Organizations.  Annual reports

Institute of Bankers of Sri Lanka
Annual report 2011.- Colombo : Institute of 
Bankers of Sri Lanka, 2011.- 64p. : col. ill. ; 
20cm.
Ad-Bc : Unpriced (175898 NL)
ISBN 978-955-9282-46-0 (392674 NA)

332.11 – Central banks
332.11095493 – Sri Lanka

Central Bank of Sri Lanka

Strategic plan 2012-2016.- Colombo : 
Central Bank of Sri Lanka, 2012.- [xii], 
148p. : col. ill. ;29cm.
Ad-Bc : Unpriced (167965 NL)

332.12 – Commercial banks
332.1206 – Organizations.  Annual reports

Hatton National Bank PLC
Annual report 2011.- Colombo : Hatton 
National Bank PLC, 2012.- 295p. : col. ill. ; 
30cm.
Ad-Bc : Unpriced (172076 NL)

(391122 NA)

Nations Trust Bank
Annual report 2011.- Colombo : Nations 
Trust Bank, [2012?].- 192p. : col. ill. ; 
26cm.
Ad-Bc : Unpriced (172075 NL)

Seylan Bank PLC
Annual report 2011.-Colombo : Seylan 
Bank PLC, 2012.- 387p. ; 24cm.
Ts-Cbc : Unpriced (171430 NL)
ISBN 978-955-1619-03-9 (391113 NA)

332.12095493 – Sri Lanka

The challenge : 25 years of Sampath Bank / 
comp. D. C. Ranatunga.- Colombo : 
Sampath Bank PLC, 2012.- 237p. : col. ill. ; 
30cm.
Ts-Cbd : Unpriced (172074 NL)
ISBN 978-955-1288-01-3 (391120 NA)

332.123 – Private banks
332.12306 – Organizations.  Annual reports

Pan Asia Banking Corporation PLC
Annual report 2011.- [Colombo ?] :  Pan 
Asia Banking Corporation PLC, [2012?].- 
146p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (169958 NL)

(389534 NA)

332.153 – Development banks
332.15306 – Organizations. Annual reports

National Development Bank PLC
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Annual report 2011.- Colombo : National 
Development Bank PLC, [2012?].- 272p. : 
col. ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced (172072 NL)

(391115 NA)

332.6 - Investment
332.6322 – Stocks

Fact book 2011.- Colombo : Colombo Stock 
Exchange, 2012.- 113p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (171858 NL)

332.632206 -  Organizations.  Annual 
                       reports

Colombo Stock Exchange
Annual report 2011.- Colombo : Colombo 
Stock Exchange, 2012.- 64p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (171859 NL)

333 – Economics of  land and energy
333.7 – Land, recreational and wilderness 
              areas, energy
333.75 – Forest lands
333.75095493 – Sri Lanka

Ranasinghe, Douglas B.
Sojourns in vanishing jungles in Sri Lanka / 
Douglas B. Ranasinghe.- Malabe : Author, 
2011.- viii, 120p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00 (164938 NL)
ISBN 978-955-95080-7-6

333.782 – Wilderness areas
333.782095493 - Sri Lanka 

Silva, Shaminda
Wilds of Lanka : journeys, adventures and 
experiences / Shaminda Silva.- [s.l.] : 
Author, 2010.

Vol. i- ix, 194p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 (171375 NL)
ISBN 978-955-52628-0-4

333.79 – Energy 
333.7906 – Organizations

Mackwoods Energy Limited

Initial public offering .- [Colombo?] : 
Mackwoods Energy Limited, [2012?].- vi, 
117p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (169959 NA)

(389535 NA)

333.85 - Minerals
333.85021 – Statistics

Geological Survey and Mines Bureau 
Sri Lanka minerals yearbook 2011.- 
Colombo : Geological Survey and Mines 
Bureau, 2011.- [x], 43p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced (164217 NL)
ISBN 978-955-9323-70-9

333.9 – Other natural resources
333.914 – Hydroelectricity

Kularatne, W. D.
Basics of hydro power / W. D. Kularatne.- 
Maharagama : Author, 2012.- [x],    : ill. ; 
29cm.
Ad-Bc : Rs. 2750.00 (170644 NL)
ISBN 978-955-53969-0-5

333.9163 – Lakes

International symposium on urban lake 
monitoring management (18 May 2012, 
Peradeniya : Sri Lanka)

Urban lake monitoring and management / 
ed. S. Pathmarajah, K. S. B. N. Jinadasa and 
M. I. M. Mowjood.- Peradeniya : Cap – Net 
Lanka, 2012.- vi, 175p. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced (170939 NL)
ISBN 978-955-0597-01-7 (390294 NA)

333.95 – Biodiversity

Nizam, Begum Zeeniya
Distribution and habitat relationships of 
avifauna in the Northern flank of the 
Knuckles region / Begum Zeeniya Nizam.- 
2011.- [288]p. ; 31cm.
The thesis submitted for the degree of 
doctor of philosophy
Ts-Cbc : Unpriced (164780 NL)

Weerasinghe, H. A. S.
Edaphic characteristics at the Ussangoda 
serpentinite deposit / H. A. S. Weerasinghe.-
2011.- x, 89p. ; 30cm.
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The thesis submitted for the degree of 
master of philosophy
Ts-Cbc : Unpriced (164778 NL)

333.95 – Wildlife

Wijeratne, Chanith
Wildlife of Wilpattu at lens range / Chanith 
Wijeratne.- (Keilor East Vic 3033) 
Australia : Tissa Wijeratne, 2012.- 67p. : 
col.  ill. ; 67cm.
Ad-Bc : Unpriced (178316 NL)
ISBN 978-955-52180-7-8 (394063 NA)

336 – Public finance
336.27 – Value added tax

Canagasooryam, K. S.
Canagey's quick guide to value added tax : 
applicable to period from 01.01.2012 / K. S.
Kanagasooryam.- [Colombo ] : Epsilon 
Publications, 2012.- [viii], 110p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced (171254 NL)

336.5493 – Sri Lanka

Sri Lanka.  Ministry of Finance & Planning
Fiscal management report – 2012.- 
Colombo : Ministry of Finance & Planning, 
2012.- [275]p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced (162665 NL)
ISBN 978-955-081-400-8

Sri Lanka.  Ministry of Finance and Planning
Mid – year fiscal position report – 2012.- 
Colombo : Ministry of Finance and 
Planning, 2012.- 39p. ; 24cm.
Ws-Bc : Unpriced (171427 NL)

(391098 NA)

337 – International economics
337.1 – Multilateral economic cooperation
337.154 – South Asia

Chatterjee, Bipul
Consumer and economic cooperation : cost 
of economic non – cooperation to 
consumers in South Asia / Bipul Chatterjee 
and Joseph George.- Jaipur : CUTS 
International, 2012.- xviii, 139p. ; 22cm.
Ad-Bc : US $ 25.00 (172642 NL)
ISBN 978-81-8257-166-2

338 – Production
338.1 - Agriculture

Research symposium 2011 : towards a 
knowledge economy / ed. Ranjith Premalal 
de Silva.- Badulla : Uva Wellassa University,
2011.- xix, 372p. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced (164880 NL)
ISSN 2235 – 9877 (386633 NA

338.17372 – Tea

Kumekawa, Nao
Ceylon tea trade & history : a professional 
view by a Japanese tea taster / Nao 
Kumekawa ; tr. By Yasuyo Fujiwara.- 
Japan : Fresh Tea Laboratory, 2012.- xiii, 
177p. ; 21cm.
Ad-Bc : US $ 12.00 (166805 NL)
ISBN 978-4-9906140-0-3 (387974 NA)

338.17372021 – Statistics

International Tea Committee
Annual bulletin of statistics 2012.- 
Colombo : International Tea Committee, 
2012.- 170p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (176022 NL)

(393016 NA)

338.3727 - Fisheries
338.3727095493 – Sri Lanka

Sri Lanka fisheries atlas : status of resources, 



492

fisheries and management initiatives on sea 
cucumber, chank, lobster, shrimp and marine
aquarium fish in the Northwest, South and 
East coasts of Sri Lanka.- Colombo : 
National Aquatic Resources Research and 
Development Agency, 2011.- [xviii], 182p. : 
col. ill. ; 43cm.
Ts-Cbc : Unpriced (167276 NL)

338.47 – Secondary industries
338.4766394 – Tea

Sri Lanka Tea Board
Statistical bulletin 2010.- Colombo : Sri 
Lanka Tea Board, 2010.- [viii], 123p. ; 
30cm.
Ad-Bc : Unpriced (169589 NL)

(389092 NA)
338.7 – Business enterprises
338.703 – Dictionaries

Dandeniya, Ajith
BPO & sourcing dictionary / Ajith 
Dandeniya.- [s.l.] : Author, 2012.- [xii], 
303p. ; 14cm.
Ad-Bc :     4.99 (169841 NL)
ISBN 978-95554137-0-1 (389293 NA)

338.705493 – Sri Lanka

The DSI legacy : 1962-2012 from cottage 
industry to corporate entity / com. Yamuna 
Malani Perera.- [Colombo?] : DSI Samson 
Group, 2012.- 114p. : col. ill. ; 23cm.
Ad-Bc : Unpriced (171992 NL)
ISBN 978-955-1870-01-7 (390709 NA)

338.706 – Organizations

Aitken Spence.- Colombo : Aitken Spence, 
[2012 ?].- 100p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (176019 NL)

(393818 NA)

338.706 – Organizations.  Annual reports

Access Engineering PLC
Annual report 2011/2012.- Colombo : 

Access Engineering PLC, [2012?].- 100p. : 
col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (176023 NL)

(393017 NA)

Asia Asset Finance Limited
Propectus.- Colombo : Asia Asset Finance 
Limited, [2012?].- 123p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (167368 NL)

(388162 NA)

Asia Capital PLC
Annual report 2011.- Colombo : Asia Capital
PLC, 2011.- 150p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (167369 NL)

(388163 NA)

Brown & Company PLC
Annual report 2011/2012.- Colombo : 
Brown & Company PLC, [2012?].- 148p. : 
col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (176024 NL)

(393018 NA)
Browns Investment PLC

Annual report 2011 / 2012.- Colombo : 
Browns Investment PLC, 2012.- 124p. : col. 
ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (176021 NL)

(393015 NA)

Bukit Darah PLC
Annual report 2011/2012.- Colombo : Bukit 
Darah PLC, 2012.- 148p. : col. ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced (175905 NL)

(392743 NA)

Carson Cumberbatch PLC  
Annual report 2011/2012.- Carson 
Cumberbatch PLC, 2012.- 168p. : col. ill. ; 
29cm.
Ad-Bc : Unpriced (175911 NL)

(372750 NA)

Central Finance Company PLC  
Annual report 2011-12.- Colombo : Central 
Finance Company PLC, 2012.-129p. : col. 
ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced (175906 NL)

(392744 NA)

CIC Holdings PLC  
Annual report 2011/12.- Colombo : CIC 
Holdings PLC, 2012.- 154p. : col. ill. ; 
28cm.
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Ad-Bc : Unpriced (175907 NL)
(332746 NA)

J. L. Morison Son & Jones (Ceylon) PLC.  
Annual report 2011/12.- Colombo : J. L. 
Morison Son & Jones PLC, 2012.- 48p. ; 
30cm.
Ad-Bc : Unpriced (176025 NL)

(393019 NL)

Lankem Ceylon PLC
Annual report 2010-2011.- Colombo : 
Lankem Ceylon PLC, 2012.- 116p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (165526 NL)

(386864 NA)

Lanka Orix Leasing Company PLC
LOLC 2011/12 reports & accounts.- 
Colombo : Lanka Orix Leasing Company 
PLC, 2012.- 236p. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced (176026 NL)

(393020 NA)

Pelwatte Sugar Industries PLC
Annual report 2010-2011.- Colombo : 
Pelwatte Sugar Industries, 2011.- 75p. ; 
28cm.
Ad-Bc : Unpriced (165524 NL)

(386862 NA)

Singer (Sri Lanka) PLC
Annual report 2011.- Colombo : Singer (Sri 
Lanka) PLC, 2012.- 196p. : col. ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced (171431 NL)

(391114 NA)

Softlogic Holdings PLC
Annual report 2011.- Colombo : Softlogic 
Holdings PLC, [2012?].- 132p. : col. ill ; 
28cm.
Ad-Bc : Unpriced (176020 NL)

(393014 NA)

Touchwood Investments PLC
Annual report 2010-11.- Colombo : 
Touchwood Investments PLC,2011.- 108p. ; 
30cm.
Ad-Bc : Unpriced (167367 NL)

(388161 NA)

Touchwood Investments PLC
Annual report 2011/12.- Colombo : 
Touchwood Investments PLC, 2012.- 110p. :
col. ill. ; 30cm.

Ad-Bc : Unpriced (177799 NL )
(393640 NA)

338.9 – Economic situation and conditions
338.91 – International development and  
                growth
338.910954 – South Asia

Foreign aid in South Asia : the emerging 
scenario / ed. Saman Kelegama.- New 
Delhi : SAGE Publications India, 2012.- xx, 
317p. ; 22cm.
Ts-Bc : Unpriced (170442 NL)
ISBN 978-81-321-0972-3

338.95493 – Sri Lanka

Economic and social development under a 
market economy regime in Sri Lanka: 
Hewavitharana felicitation / ed. Saman 
Kelegama and Dileni Gunawardena.- 
Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2011.

Vol. i.- vi, 517p. ; 25cm.
Contributed articles 
Ts-Cbc : Unpriced (163375 NL)
ISBN 978-955-665-150-8

Global partnership in development.- 
Colombo : Dept. of External Resources, 
2011.- [299]p. ; 28cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced (164497 NL)
 

Sri Lanka. Ministry of Finance and Planning
Towards an equitable development : 
Mahinda Chintana vision for the future.- 
Colombo : Ministry of Finance and 
Planning, 2011.- xix, 278p. : col. ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced (164849 NL)

3  4  0   LAW

Tilakaratne, Mahanama
Historical development of section 66 
applications (with case law) : a comparative 
study / Mahanama Tilakaratne and Padmika 
Mahanama Tilakaratne.- Colombo : 
Samayawardhana, 2011.- 198p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (166418 NL)
ISBN 978-955-570-639-1 (387427 NA)

340.92 – Lawyers

Gunasekara, S. L.
Lore of the law and other memories / S. L. 
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Gunasekara.- Colombo : Author, 2011.-
   342 p. ; 22cm.

Ad-Bc : Rs. 1000.00 (164731 NL)
ISBN 978-955-51483-3-7

341 – Law of  nations
341.04 – Relations of law of nations and 
               domestic law 
341.040954 – South Asia

Samarasundera, Nimal
Women and domestic law and life in Sri 
Lanka and the SAARC countries / Nimal 
Samarasundera.- Colombo : Godage 
International Publishers, 2011.- 486p. ; 
22cm.
Ts-Bc : Rs. 1500.00 (165022 NL)
ISBN 978-955-30-2930-2 (386716 NA)

342 – Constitutional and administrative law
342.0853  – Freedom of information and 
                   opinion
342.08530994 – Australia

Weereratne, Anura
Australian freedom of information Law / 
Anuara Weereratne.- Colombo : Vijitha 
Yapa Publications, 2011.- xvi, 306p. ; 
22cm.
Ad-Bc : Unpriced (174133 NL)
ISBN 978-955-665-146-1

343 – Military, defense, public property, 
          public finance, tax, commerce (trade),
          industrial law
343.011 – veterans' law
343.0113  – Education and training for 
                    veterans
343.0113026 – Laws

Sri Lanka
[Defence Services Command and Staff 

College act]
Defence Services Command and Staff  
College (amendment) act, No. 13 of 2012.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 4p. ; 
20cm.- (Act ; No. 13, 2012)
Ws-Pc : Rs. 05.00 (171919 NL)

(390895 NA)
343.01130262 – Bills

Sri Lanka. Parliament
Defence Services Command and Staff 

College (amendment) : a bill to amend the 
Defence Services Command and Staff 
College act, No. 5 of 2008.- Colombo : 
Govt. Pub. Bureau, 2011.- 4p. ; 21cm.- 
(Bill ; No. 129, 2011)
Ws-Bc : Rs. 06.00 (166995 NL)

(387911 NA)

343.032 – Monetary law
343.032026 – Laws

Sri Lanka
[Finance act]
Finance act (amendment) act, No. 12 of 
2012.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.-
17p. ; 20cm.- (Bill ; No. 12, 2012)
Ws-Pc : Rs. 11.00 (171911 NL)

   (390904 NA)

Sri Lanka
[Finance business act]
Finance business act, No. 42 of 2011.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 88p. ; 
21cm.- (Act ; No. 42, 2011)
Ws-Pc : Rs. 56.00 (166972 NL)

(387872 NA)

343.0320262 – Bills

Sri Lanka.  Parliament 
Finance : a bill to amend the finance act, 
No. 25 of 2003, the finance act, No. 11 of 
2004 and the finance act, No. 16 of 1995... ; 
and to provide for matters connected 
therewith and incidental thereto.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2012.- 17p. ; 21cm.- 
(Bill ; No. 163, 2012)
Ws-Pc : Rs. 13.00 (169175 NL)

343.034 – Budgeting and expenditure
343.034026-  Laws

Sri Lanka
[Appropriation act]
Appropriation act, No. 52 of 2011.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 54p. ; 
20cm.- (Act ; No. 52, 2011)
Ws-Pc : Rs. 36.00 (166990 NL)

(387902 NA)

343.04 – Tax law
343.04026 – Laws

Sri Lanka
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[Inland revenue act]
Inland revenue  (amendment) act, No. 8 of 
2012.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.-
30p. ; 20cm.- (Bill ; No. 8, 2012)
Ws-Pc : Rs. 18.00 (171916 NL)

(390949 NA)

Sri Lanka
[Nation building tax  act]
Nation building tax (amendment) act, No. 9 
of 2012.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 
2012.- 5p. ; 20cm.- (Bill ; No. 9, 2012)
Ws-Pc : Rs. 05.00 (171900 NL)

(390901 NA)

Sri Lanka
[ Ports and airports development levy act]
Ports and airports development levy 
(amendment act, No. 10 of 2012.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 2p. ; 
20cm.- (Bill ; No. 10, 2012)
Ws-Pc : Rs. 02.50 (171893 NL)

(390891 NA)

Sri Lanka
[Tax Appeals Commission act]
Tax Appeals Commission (amendment) act, 
No. 4 of 2012.- Colombo : Govt. Pub. 
Bureau, 2012.- 7p. ; 21cm.- (Act ;No. 4, 
2012)
Ws-Pc : Rs. 6.00 (167312 NL)

343.040262 – Bills

Sri Lanka. Parliament 
Inland revenue  (amendment) : a bill to 
amend the inland revenue act, No. 10 of 
2006.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.-
27p. ; 21cm.- (Bill ; No. 159, 2012)
Ws-Pc : Rs. 21.00 (169170 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, 2012.-
5p. ; 20cm.- (Bill ; No. 160, 2012)
Ws-Pc : Rs. 06.00 (171899 NL)

(390913 NA)

Sri Lanka. Parliament 
Ports and  airports development levy 
(amendment)  : a bill to amend the ports and 
airports development levy act, No. 18 of 

2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 
2p. ; 20cm.- (Bill ; No. 161, 2012)
Ws-Pc : Rs. 06.00 (171892 NL)

Sri Lanka. Parliament 
Tax Appeals Commission (amendment) : a 
bill to amend the Tax Appeals Commission 
act, No. 23 of 2011.- Colombo : Govt. Pub. 
Bureau, 2011.- 6p. ; 21cm.- (Bill ; No. 142, 
2011)
Ws-Pc : Rs. 8.00 (166405 NL)

343.055 – Excise and turnover taxes
343.0550262 – Bills

Sri Lanka. Parliament 
Economic service charge (amendment) : a 
bill to amend the economic service charge 
act, No. 13 of 2006.- Colombo : Govt. Pub. 
Bureau, 2012.- 4p. ; 21cm.- (Bill ; No. 162, 
2012)
Ws-Pc : Rs. 06.00 (169176 NL)

343.055 – Value added tax
343.055026 – Laws

Sri Lanka
[Economic service charge act]
Economic service charge (amendment) act, 
No. 11 of 2012.- Govt. Pub. Bureau, 2012.- 
4p. ; 21cm.- (Act ; No. 11, 2012)
Ws-Pc : Rs. 05.00 (171907 NL)

(390952 NA)

Sri Lanka
[Value added tax  act]
Value added tax (amendment) act, No. 7 of 
2012.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.-
5p. ; 20cm.- (Bill ; No. 7, 2012)
Ws-Pc : Rs. 06.00 (171904 NL)

(390898 NA)

343.0550262 - Bills

Sri Lanka. Parliament 
Value added tax  (amendment) : a bill to 
amend the value added tax act, No. 14 of 
2002.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.-
18p. ; 21cm.- (Bill ; No. 158, 2012)
Ws-Pc : Rs. 16.00 (169171 NL)

343.076 – Agricultural industries
343.076026 – Law

Sri Lanka
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[Agrarian development act]
Agrarian development (amendment) act, 
No. 46 of 2011.- Colombo : Govt. Pub. 
Bureau, 2011.- 19p. ; 21cm.- (Act ; No. 46, 
2011)
Ws-Pc : Rs. 15.00 (166979 NL)

(387884 NA)

343.0760262 – Bills

Sri Lanka. Parliament
Agrarian development (amendment) : a bill 
to amend the agrarian development act, 
No. 46 of 2000.- Colombo : Govt. Pub. 
Bureau, 2011.- 17p. ; 21cm.- (Bill ; No. 127,
2011)
Ws-Pc : Rs. 16.00 (166991 NL)

(387905 NA)

344 – Labour, social service, education, 
          cultural law
344.01 – Labor law
344.01255 – Employee benefits 
344.01255026 – Laws

Sri Lanka
[Employees' Provident Fund act]
Employees' Provident Fund  (amendment) 
act, No. 2 of 2012.- Colombo : Govt. Pub. 
Bureau, 2012.- 5p. ; 21cm.- (Act ; No. 2, 
2012)
Ws-Pc : Rs. 05.00 (167313 NL)

344.012596 – Dismissal of employees

De Silva, S. R. 
Law of dismissal / S. R. de Silva.- 2nd ed..- 
Colombo : The Employers' Federation of 
Ceylon, 2012.- 263p. ; 20cm.
First published in 1985
Ad-Bc : Rs. 1000.00 (175863 NL)
ISBN 978-955-9316-14-5 (392622 NA)

344.052 – Police services
344.052026 – Laws

Sri Lanka

[National Police Academy act]
National Police Academy act, No. 44 of 
2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 19p. ;
21cm.- (Act ; No. 44, 2011)
Ws-Pc : Rs. 13.00 (164925 NL)

344.07 – Education 
344.07684 – Higher education 
344.07684062 – Bills

Sri Lanka. Parliament
Buddhasravaka Bhikku University 
(amendment) : a bill to amend the 
Buddhasravaka Bhikku University act, no. 
26 of 1996.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 
2012.- 15p. ; 20cm.- (Bill ; No. 174, 2012)
Ws-Pc : Rs. 13.00 (171888 NL)

(390916 NA)

345 – Criminal law
345.05 – Criminal procedure
345.050264 - Cases
345.050264095493 – Sri Lanka

Senaratne, Upali
A digest of selected cases on criminal 
procedure act, No. 15 of 1979 & 
amendments upto 2011/ Upali  Senaratne .-
2nd ed..- Nugegoda : Sarasavi Publishers, 
2012.- 917p. ; 23cm.
Ts-Cbc : Unpriced (171238 NL)
ISBN 978-955-671-455-5

346 – Private law
346.04 - Property
346.04026 – Laws

Sri Lanka
[Registration of documents act]
Registration of documents (amendment) act,
No. 48 of 2011.- Colombo : Govt. Pub. 
Bureau, 2011.- [1]p. ; 21cm.- (Act ; No. 48, 
2011)
Folder : Rs. 03.00 (164927 NL)

346.045 – City planning 
346.0450262 – Bills

Sri Lanka. Parliament
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Town and country planning (amendment) : a 
bill to amend the town and country planning 
ordinance (chapter 269).- Colombo : Govt. 
Pub. Bureau, 2011.- 4p. ; 21cm.- (Bill ; 
No. 136, 2011)
Ws-Pc : Rs. 06.00 (166402 NL)

346.046 – Protection of specific resources
346.0469164 – Oceans and seas 
346.0469164026 – Laws

Sri Lanka
[Coast conservation act]
Coast conservation (amendment) act, No. 
49 of 2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 
2011.- 35p. ; 21cm.- (Act  ; No. 49, 2011)
Ws-Pc : Rs. 25.00 (164998 NL)

346.064 – Non profit organizations
346.064026 – Laws

Sri Lanka
[Buddhist Cultural Centre of Nedimala,    

        Dehiwala act]
Buddhist Cultural Centre of Nadimala 
Dehiwala (incorporation) (amendment) act, 
No. 50 of 2011.- Colombo : Govt. Pub. 
Bureua, 2011.- [1]p. ; 21cm.- (Act ; No. 50, 
2011)
Folder : Rs. 02.00 (164999NL)

Sri Lanka
[Central Colleges Past Pupils' Association of

          Sri Lanka act]
Central Colleges Past Pupils' Association of 
Sri Lanka (incorporation) act, No. 5 of 
2012.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.-
5p. ; 21cm.- (act ; No. 5, 2012)
Ws-Pc : Rs. 06.00 (169101 NL)

(388651 NA)
Sri Lanka

[Rahula College Matara Past Pupils 
Association (Colombo Branch) act]
Rahula College Matara Past Pupils 
Association (Colombo Branch) 
(incorporation) act, No. 6 of 2012.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 7p. ; 
20cm.- (Act ; No. 6, 2012)
Ws-Pc : Rs. 06.00 (171909 NL)

(390894 NA)

Sri Lanka
[Ramakrishna Sarada Mission act]
Ramakrishna Sarada Mission (Lanka 
branch) (incorporation) act, No. 1 of 2012.- 

Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 8p. ; 
21cm.- (Act ; No. 1, 2012)
Ws-Pc : Rs. 05.25 (167311 NL)

Sri Lanka
[Sri Dhammalankara Social Services 

         Foundation act] 
Sri Dhamalankara Social Services  
Foundation (incorporation) act,  No. 51 of 
2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.-
6p. ; 21cm.- (Act ; No. 51, 2011)
Ws-Pc : Rs. 05.00 (164997 NL)

Sri Lanka
[T. B. Ekanayake Foundation act]
T. B. Ekanayake Foundation (incorporation) 
act, No. 14 of 2012.- Colombo : Govt. Pub. 
Bureau, 2012.- 7p. ; 20cm.- (Act ; No. 14, 
2012)
Ws-Pc : Rs. 06.00 (171943 NL)

(390943 NA)

346.0640262 – Bills

Sri Lanka. Parliament 
Abhimani Social Development and Cultural 
Foundation (incorporation) : a bill to 
incorporate the Abhimani Social 
Development and Cultural Foundation.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 7p. ; 
20cm.- (Bill ; No. 172, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (171946 NL)

Sri Lanka. Parliament
Al-Iman Foundation (incorporation) : a bill 
to incorporate the Al-Iman Foundation.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 6p. ; 
21cm.- (Bill ; No. 147, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (166686 NL)

Sri Lanka. Parliament
Anura Vidanagamage Praja Sanwardana 
Padanama  (incorporation)  : a bill to 
incorporate the Anura Vidanagamage Praja 
Sanwardana Padanama.- Colombo : Govt. 
Pub. Bureau, 2012.- 6p. ; 21cm.- (Bill ; No. 
157, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (169173 NL)

Sri Lanka. Parliament
Bodhirajarama Educational and Cultural 
Foundation (incorporation)  : a bill to 
incorporate the Bodhirajarama Educational 
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and Cultural Foundation.- Colombo : Govt. 
Pub. Bureau, 2011.- 7p. ; 21cm.- (Bill ; No. 
141, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (166401 NL)

Sri Lanka. Parliament
Bulathsinhala Janasakthi Mahasangamaya  
(incorporation)  : a bill to incorporate the 
Bulathsinhala Janasakthi Mahasangamaya.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 7p. ; 
21cm.- (Bill ; No. 156, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (169172 NL)

Sri Lanka. Parliament
Chandima Weerakkody Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Chandima Weerakkody Foundation.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 7p. ; 
21cm.- (Bill ; No. 145, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (166684 NL)

Sri Lanka. Parliament
Computer Society of Sri Lanka 
(incorporation)  : a bill to incorporate the 
Computer Society of Sri Lanka.- Colombo : 
Govt. Pub. Bureau, 2012.- 7p. ; 21cm.- 
(Bill ; No. 165, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (169178 NL)

Sri Lanka. Parliament
Council of Muslims of Sri Lanka 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Council of Muslims of Sri Lanka.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 6p. ; 
21cm.- (Bill ; No. 143, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (166406 NL)

Sri Lanka. Parliament
Institute of Chartered Shipbrokers of Sri 
Lanka (incorporation) : a bill to incorporate 
the Institute of Chartered Shipbrokers of Sri 
Lanka.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 
2012.- 9p. ; 21cm.- (Bill ; No. 144, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (166687 NL)

Sri Lanka. Parliament
Institute of Sri Lanka Professional Psycho 
Social Work (incorporation) : a bill to 
incorporate the Institute of Sri Lanka 
Professional Psycho Social Work.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 9p. ; 
21cm.- (Bill ; No. 146, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (166683 NL)

Sri Lanka. Parliament 
Jayaratne Foundation (incorporation) : a bill 
to incorporate the Jayaratne Foundation .- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 8p. ; 

20cm.- (Bill ; No. 170, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (171946 NL)

Sri Lanka. Parliament 
Kalpawruksha Development Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Kalpawruksha Development Foundation.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 5p. ; 
20cm.- (Bill ; No. 173, 2012)
Ws-Pc : Rs. 06.00 (171907 NL)

(390919 NA)
Sri Lanka. Parliament 

Mount Carmel Institute of Performing Arts   
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Mount Carmel Institute of Performing 
Arts  .- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 
2012.- 6p. ; 20cm.- (Bill ; No. 168, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (171949 NL)

Sri Lanka. Parliament 
Nimal Siripala de Silva Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Nimal Siripala de Silva   Foundation.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 8p. ; 
20cm.- (Bill ; No. 167, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (171907 NL)

Sri Lanka. Parliament
Pandu Bandaranaike Hela Jana Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Pandu Bandaranaike Hela Jana Foundation.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 6p. ; 
21cm.- (Bill ; No. 152, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (167310 NL)

Sri Lanka. Parliament
The Parents Foundation  (incorporation)  : a 
bill to incorporate the Parents Foundation.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 6p. ; 
21cm.- (Bill ; No. 154, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (169179 NL)

Sri Lanka. Parliament
Parliament Staff Pensioners' Association 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Parliament Staff Pensioners' Association.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 6p. ; 
21cm.- (Bill ; No. 155, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (169177 NL)

Sri Lanka. Parliament
Philip Gunawardena Commemorative 
Society (incorporation) : a bill to incorporate
the Philip Gunawardena Commemorative 
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Society.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 
2012.- 9p. ; 21cm.- (Bill ; No. 150, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (167307 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 (169099 NL)

(388654 NA)
Sri Lanka. Parliament

Samastha Lanka Shasanarakshaka 
Mandalaya (incorporation) : a bill to 
incorporate the Samastha Lanka 
Shasanarakshaka Mandalaya.- Colombo : 
Govt. Pub. Bureau, 2012.- 7p. ; 21cm.- 
(Bill ; No. 153, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (167308 NL)

Sri Lanka. Parliament
Seyyed Sheikh Koya Thangal Mowlana 
Foundation (incorporation) : a bill to 
incorporate the Seyyed Sheikh Koya 
Thangal Mowlana Foundation.- Colombo : 
Govt. Pub. Bureau, 2012.- 6p. ; 21cm.- 
(Bill ; No. 149, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (167308 NL)

Sri Lanka. Parliament
Society of the Ceylonese Brothers of St. 
Joseph (amendment) : a bill to amend the 
Society of the Ceylonese Brothers of St. 
Joseph ordinance No. 59 of 1942 (chapter - 
301).- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 
[1]p. ; 21cm.- (Bill ; No. 139, 2011)
Ws-Pc : Rs. 03.00 (166403 NL)

Sri Lanka. Parliament 
South Lanka Academy for Tertiary 
Education and Leadership (incorporation) : a
bill to incorporate South Lanka Academy for
Tertiary Education and Leadership.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 9p. ; 
20cm.- (Bill ; No. 166, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (171944 NL)

Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Administrative Development and 
Research Institute (incorporation)  : a bill to 
incorporate the Sri Lanka Administrative 

Development and Research Institute.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 7p. ; 
21cm.- (Bill ; No. 164, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (169174 NL)

Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Association of Professional Social
Workers (incorporation) : a bill to 
incorporate the Sri Lanka Association of 
Professional Social Workers.- Colombo : 
Govt. Pub. Bureau, 2011.- 5p. ; 21cm.- 
(Bill ; No. 140, 2011)
Ws-Pc : Rs. 06.00 (166404 NL)

Sri Lanka.  Parliament
Sri Lanka Institute of Agriculture 
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri 
Lanka Institute of Agriculture.- Colombo : 
Govt. Pub. Bureau, 2012.- 6p. ; 21cm.- 
(Act ; No. 151, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (169083 NA)

(388678 NL)

Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Institute of Agriculture 
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri 
Lanka Institute of Agriculture.- Colombo : 
Govt. Pub. Bureau, 2012.- 6p. ; 21cm.- 
(Bill ; No. 157, 2012)
Ws-Pc : Rs. 06.00 (167306 NL)

Sri Lanka. Parliament 
Vasantha Senanayake Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Vasantha Senanayake  Foundation.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 6p. ; 
20cm.- (Bill ; No. 169, 2012)
Ws-Pc : Rs. 08.00 (171942 NL)

Sri Lanka. Parliament
Welanhinna Wachissara International 
Cultural Foundation (incorporation) : a bill 
to incorporate the Welanhinna Wachissara 
International Cultural Foundation.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 5p. ; 
21cm.- (Bill ; No. 148, 2012)
Ws-Pc : Rs. 06.00 (166685 NL)

346.065 – Business enterprises
346.065026 – Laws

Sri Lanka
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[Revival of under performing enterprises or 
         underutilized assets act]

Revival of under performing enterprises of 
underutilized assets act, No. 43 of 2011.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 31p. ; 
21cm.- (Act ; No. 43, 2011)
Ws-Pc : Rs. 22.00 (164924 NL)

346.08 – Banks and insurance
346.0823 – Credit and loan institutions
346.0823026 – Laws

Sri Lanka
[Housing Development Finance   

       Corporation Bank of Sri Lanka act]
Housing Development Finance Corporation 
Bank of Sri Lanka (amendment) act, No. 45 
of 2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 
2011.- 2p. ; 21cm.- (Act ; No. 45, 2011)
Ws-Pc : Rs. 03.00 (165000 NL)

346.09 – Investment
346.092026 – Laws

Sri Lanka
[Board of Investment of Sri Lanka act]
Board of Investment of Sri Lanka 
(amendment) act, No. 3 of 2012.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2012.- 3p. ; 21cm.- 
(Act ; No. 3, 2012)
Ws-Pc : Rs. 05.00 (169105 NL)

(388645 NA)

347 – Procedure and courts
347.016 – Notaries 
347.016026 – Laws

Sri Lanka
[Notaries act]
Notaries (amendment) act, No. 47 of 2011.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 2p. ; 
21cm.- (Act ; No. 47, 2011)
Ws-Pc : Rs. 03.00 (164928 NL)

347.028 – Index

Hussain, M. S. M.
Unique higher educational guide to the laws

of Sri Lanka. / M. S. M. Hussain.- 
Dehiwala : M. H. M. Naufer, 2011.- [iv], 
286p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00 (163361 NL)
ISBN 978-955-53122-0-2

347.077 – Injunctions

Indatissa, Kalinga
The law of injunctions / Kalinga Indatissa.- 
2nd ed..- Colombo : Author, 2012.- xv, 
178p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 900.00 (174084 NL)
ISBN 978-955-51757-7-7

3  5  0  PUBLIC ADMINISTRATION AND 
             MILITARY SCIENCE

352 – General considerations of public     
           administration
352.238 – Speeches

Rajapaksa, Mahinda
Forget the dark era : look to the future / 
Mahinda Rajapaksa.- [s.l.] : [s.n.] , 2012.- 
[32]p. : col. ill. ; 22cm.
Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced (167968 NL)

(388356 NA)

352.4 – Financial administration and 
            budgets
352.406 – Organizations.  Accounts reports

Sri Lanka. Department of Auditor General
Report of the Auditor General on the 
accounts of the President's Fund 2010.- 
Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- iii, 
33p. ; 25cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 54.00 (16700 NL)

(387923 NA)

352.406 – Organizations.  Performance    
                  reports

Sri Lanka. Ministry of Finance and Planning
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Performance 2010.- Colombo : Ministry of 
Finance and Planning, 2011.- [402]p. : 
col. ill. ; 25cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced (164846 NL)

Sri Lanka. Ministry of Finance and Planning
Performance 2011.- Colombo : Ministry of 
Finance and Planning, 2011.- [468]p. ; 
29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced (164847 NL)

Sri Lanka.  Ministry of Finance and Planning
Performance report 2010.- Colombo : 
Ministry of Finance and Planning, [2011?].- 
[114]p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced (167428 NL)

(388349 NA)

352.44 – Revenue administration
352.4406 – Organizations. Performance 
                   reports

Sri Lanka. Department of Inland  Revenue
Performance report 2010.- Colombo : Dept. 
of Inland Revenue, 2011.- [156]p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced (164221 NL)

352.6 – Personal Management
352.606 – Organizations.  Performance 
                 report

Sri Lanka.  Department of Management   
   Services
Annual performance report 2010.- 
Colombo : Dept. of Management Services, 
[2012?].- 84p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced (167427 NL)

(388348 NA)

352.63 – Civil service system

Warnapala, Wiswa W. A.
Civil service administration in Ceylon : a 

study in bureaucratic adaptation / W. A. 
Wiswa Warnapala.- 3rd print.- Colombo : 
Godage  International Publishers, 2011.- 
433p. ; 26cm.
First published in 1974
Ad-Bc : Rs. 1750.00 (165051 NL)
ISBN 978-955-30-2426-8 (386745 NA)

352.7 – Public administration of  general 
             forms of assistance
352.744 – Promoting libraries and historical
               research 
352.74406 – Organizations.  Administration 
                     reports

National Library and Documentation Services 
Board

Administration report 2009.- Colombo :
National Library and Documentation
Services Board, [2012?].- 178p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
 Ws-Bc : Unpriced (167323 NL)

353 – Specific fields of public administration
353.6 – Public administration of health 
              services
353.606 – Organizations.  Annual reports

National Transport Medical Institute
Annual report 2008.- Nugegoda : National 
Transport Medical Institute, [2011?].- [iv], 
147p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced (165908 NL)

(387099 NA)

354 – Public administration of economic       
          administration
354.353 – City planning 
354.35306 – Organizations

Sri Lanka.  Department of National Physical 
         Planning

Project summary : emanating from national 
physical plan 2011-2030.- Colombo : Dept. 
of National Physical Planning, 2011.- 
112p. : col. ill. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced (167426 NL)

(388347 NA)
354.36 – Water 
354.3606 – Organizations.  Performance 
                   reports
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Sri Lanka.  Ministry of Water Supply and 
      Drainage

Performance report 2011.- Battaramulla : 
Ministry of Water Supply and Drainage, 
[2012?].- [218]p. : col. ill. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced (164219 NL)

354.5 – Public  administration of agriculture
354.506 – Organizations.  Annual reports

Tea Research Institute of Sri Lanka
Annual report 2010.- Talawakelle : Tea 
Research Institute of Sri Lanka, [2011?].- 
183p. : col. ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced (167325 NL)
ISSN 1012-3954

354.75 - Communications
354.7506 – Organizations. Annual reports

Sri Lanka Telecom PLC
Annual report 2011.- Colombo : Sri Lanka 
Telecom PLC, [2012?].- 163p. : col. ill. ; 
30cm.
Ad-Bc : Unpriced (169961 NL)

(389537 NA)

354.86 - Banks
354.8606 – Organizations.  Annual reports

Bank of Ceylon 
Annual report 2011.- Colombo : Bank of 
Ceylon, 2012.- 335p. : col. ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced (169798 NL)

Central Bank of Sri Lanka
Annual report 2011.- Colombo : Central 
Bank of Sri Lanka, 2012.- [670]p. ; 27cm.
Ts-Bc : Rs. 400.00 (169811 NL)
ISBN 978-955-575-239-8 (389221 NA)

State Mortgage and Investment Bank
Annual report 2010.- Colombo : State 
Mortgage and Investment Bank, 2011.- 
50p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced (169587 NL)

(389089 NA)
 
3  6  0  SOCIAL PROBLEMS AND 
            SERVICES; ASSOCIATIONS
 
361 – Social problems and services

361.3 – Social works

Professionalization of social work in 
Sri Lanka : 60th anniversary 1952-2012.- 
Rajagiriya : National Institute of Social 
Development, 2012.- 103p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced (177467 NL)
ISBN 978-955-8003-03-9 (393301 NA)

361.37 – Volunteer social work
361.37079 – Awards

Stories to inspire : “stories of the fifteen 
finalists of V awards”.- [Colombo?] : 
IYV+10 National Steering Committee, 
2012.- [36]p. : col. ill. ; 21x30cm.
Sp-Bd : Unpriced (170634 NL)

362 - Social problems and services to groups
          of  people
362.1 – Health care
362.1021 – Statistics

Sri Lanka. Department of Health Services. 
          Southern Province Provincial Council

Annual health bulletin 2010.- Galle : Dept. 
of Health Services. Southern Province, 
[2011?].- vii, 172p. : col. ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced (167397 NL)

(388151 NA)

362.1106 – Organizations.  Annual reports

Asiri Surgical Hospital PLC
Annual report 2010-2011.- Colombo : Asiri 
Surgical Hospitals PLC, 2011.- 56p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (165525 NL)

(386863 NA)

362.14257 – Rural health services 
362.14257034 - 19th century 
362.14257034095493 – Sri Lanka

Meegama, S. A.
Famine, fevers and fear : the state and 
disease in British colonial Sri Lanka / S. A. 
Meegama.- Dehiwala : Sridevi Publication, 
2012.- [xvi], 460p. ; 22cm.
Ts-Cbc : Rs. 750.00 (169138 NL)
                     US$ 15.00
ISBN 978-955-54048-0-8 (388928 NA)

362.19 – Services to persons with specific 
               conditions 
362.1969792 – Aids
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Mannual for training of trainers on prevention 
of HIV among migrant workers and their 
families in Sri Lanka .- Colombo : 
International Labour Organization.  Sri 
Lanka Branch, 2011.- x, 83p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc ; Unpriced (166033 NL)

(387200 NA)

362.196995 – Tuberculosis

Tuberculosis : a guide for general 
practitioners.- 3rd rev. ed..- Colombo : 
Ministry of Health, 2011.- 35p. ; 25cm.
Ws-Bc : Unpriced (169585 NL)

(389086 NA)

362.7 – Children

Good practices and lessons learned : child 
protection and care work in the Southern 
Province of Sri Lanka.- [Colombo] : Save 
the Children, 2012.- [viii], 38p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced (169752 NL)
ISBN 978-955-1197-39-1 (389224 NA)

Protection of children on the move : in the 
probation district of Hambantota, Sri 
Lanka.- Colombo : Save the Children, 
2012.- [viii], 36p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced (169751 NL)
ISBN 978-955-1197-38-4 (389223 NA)

362.8 – Other groups of people
362.8292 – Abuse within the family

Review of research evidence on gender based 
violence (GBV) in Sri Lanka / ed. Jeniffer 
Perera, Nalika Gunawardane and Vathsala 
Jayasuriya.- 2nd ed..- Colombo : Sri Lanka 
Medical Association, 2011.- [vi], 41p. ; 
30cm.
Ad-Bc : Unpriced (170988 NL)
ISBN 978-955-9386-23-0 (390484 NA)

363 – Other social problems and services
363.23 – Police functions

Silva, Senaka

Disciplinary procedure : guidelines for 
police officers / Senaka Silva.- Pannipitiya : 
Stamford Lake, 2010.- xi, 89p. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00 (NL 171521 )
ISBN 978-955-658-207-9

363.34 – Disater

Conference on geo-information technology for 
        natural disaster management (4th : 7th -8th 
        Nov. 2012 : Colombo)

Reduce exposure to reduce risk / ed. Hamid 
Mehmood, Ranjith Premalal de Silva and 
Nitin Kumar Tripathi.- Thailand : Geo 
Informatics International, 2012.- x, 294p. : 
col. ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced (178863 NL)
ISBN 978-616-90698-2-9 (394251 NA)

363.348 – Remedial measures
363.3480954 – South Asia

Strengthening resilience in post disaster 
situations : stories, experience and lessons 
from South Asia / ed. Julian Gonsalves and 
Priyanka Mohan.- New Delhi : Academic 
Foundation, 2011.- 799p. ; 23cm.
Ad-Bc : Unpriced (167270 NL)

363.7 – Environmental problems
363.73 - Pollution
363.73874 – Global warming

Global warming : a warning to all.- Kotte, 
Climate Change Secretariat, [2011?].- [vi], 
30p. : col. Ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced (164471 NL)

368 – Insurance 
368.006 – Organizations.  Annual reports

Amana Takaful(Maldives) PLC
Annual report 2011.- Colombo : Amana 
Takaful Maldives PLC, 2011.- 62p. : col. 
ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced (175912 NL)

(392756 NA)

Amana Takaful PLC
Annual report 2011.- Colombo : Amana 
Takaful Maldives PLC, 2011.- 138p. : 
col. ill. ; 22cm.
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Ad-Bc : Unpriced (175913 NL)
(392757 NA)

Asian Alliance Insurance PLC
Annual report 2011.- [Colombo ?] : Asian 
Alliance Insurance, [2012 ?].- 156p. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced (169960 NL)

(389536 NA)

AVIVA NDB Insurance PLC
Annual report 2011.- Colombo : AVIVA 
NDB Insurance PLC, [2012?].- 
173p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (170014 NL)

(389543 NA)

HNB Assurance  PLC
Annual report 2011.- Colombo : HNB 
Assurance PLC, [2012 ?].- 281p. : col. ill. ; 
30cm.
Ts-Cbc : Unpriced (170016 NL)

(389545 NA)

368.0092 – Insurance life

Schaffter, Chandra
My sixty years in insurance : 15th May 
1952 - 15th May 2012 / Chandra Shaffter.- 
[s.n.] : Author, 2012.- 135p. ; 26cm.
Ts-Cbc : Unpriced (170479 NL)
ISBN 978-955-54357-0-6

3  7  0  EDUCATION

Ekanayake, S. B.
Failed pedagogy : need for new paradigms / 
S. B. Ekanayake ; ed. By M. U. A. 
Tennakoon.- Colombo : Pradeepa 
Publishers, 2010.- xxvi, 410p. ; 20cm.
Ad-Bc : US $ 7.00 (167084 NL)

Ekanayake, S. B. 
Lifelong education : the mega changes in the
new world order / S. B. Ekanayake ; ed. By 
M. U. A. Tennekoon.- Colombo : Pradeep 
Publishers, 2009.- [xxviii], 399p. ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced (167110 NL)
ISBN 978-955-0277-03-2

370.06 – Organizations.  Annual reports

Room to Read Sri Lanka
Annual report 2010.- Colombo : Room to 

Read Sri Lanka, [2011?].- 30p. : photos ; 
30cm.
Ws-Bc : Unpriced (165534 NL)

(386910 NA)

370.95493 – Sri Lanka

Transforming school exucation in sri Lanka : 
from cut stones to polished jewels.- 
Colombo : The World Bank 
Colombo Office.- 2011.- [170]p. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced (163210 NL)
ISBN 978-955-8908-41-9 

370.95495 – Maldives

Human capital for a modern society general 
education in the Maldives : an evolving 
seascape.- Maldives : The World Bank 
Country Office, 2012.- 63p. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced (172179 NL)
ISBN 978-955-8908-43-3 (391310 NA)

371 – School and their activities 
371.02 – Private Schools
371.02095493 – Sri Lanka

Pilapitiya, N. K.
Tale of a mud hut : the musaeus saga / N. K. 
Pilapitiya : Colombo : Musaeus College Past
Pupils Association, 2012.- 274p. : ill. ; 
21cm.
Ad-Bc : Rs. 800.00 (172956 NL)
ISBN 978-955-4502-00-0 (391916 NA)

371.3 – Methods of institution and study ; 
             special education 
371.358 – Electronic distance education 

Kulasekara, D. G. U.
Design, development and evaluation of an 
interactive educational multimedia package 
to enhance distance learning of abstract 
concepts in science / D. G. U. Kulasekara.- 
2011.- [424]p. ; 30cm.
Thesis submitted for the degree of master of 
philosophy
Ts-Cbc : Unpriced (165113 NL)

371.5 – Student discipline and related 
             activities

Wettasinghe, Sybil
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We love our school : a guidance manual for 
schools / Sybil Wettasinghe.- Battaramulla : 
Ministry of Education, 2012.- 36p. : ill. ; 
30cm.
Ad-Bc : Unpriced (172791 NL)

(391585 NA)

372 – Primary education
372.35 – Science

Targetting science 3  : an activity – based 
approach.- Colombo : M. D. Gunasena, 
2009.- [iv], 110p. : ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 290.00 (165797 NL)
ISBN 978-955-21-1729-9 (387133 NA)

372.357 – Environmental studies

Atapattu, A. M. Vimala
How we kids see our environment : work
book for children in pre schools / A. M.
Vimala Atapattu.- Kurunegala : Author,
2012.- 130p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 280.00 (179010 NL)
ISBN 978-955-51584-2-8 (394649 NA)

372.4 – Reading

Perera, T. C.
The leaves day out / T. C. Perera ; ed. by Fr.
Araliya Jayasundara.- [s.l.] : Author, 2012.- 
27p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 180.00 (178957 NL)
ISBN 978-955-50584-4-5 (394511 NA)

Wettasinghe, Kusala
Count me in / Kusala Wettasinghe.- [s.n.] : 
Author, 2011.- [20]p. : ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 185.00 (166859 NL)
ISBN 978-955-53826-0-1 (388078 NA)

372.465 – Phonetic method

Let's learn phonics : book one.- Colombo : M. 
D. Gunasena, 2012.- 62p. : col. ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 190.00 (175576 NL)
ISBN 978-955-21-2141-8 (392522 NA)

Let's learn phonics : book two.- Colombo : M. 
D. Gunasena, 2012.- 82p. : col. ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 225.00 (175577 NL)
ISBN 978-955-21-2142-5 (392523 NA)

372. 6 - Language
372.6521 – English

Alwis, Celine
Lets learn more English Grade 3 / Celine 
Alwis.- Colombo : Camillus Publications, 
2012.- vi, 82p. : ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00 (169878 NL)
ISBN 978-955-1996-68-0 (389327 NA)

De Silva, Bernard
New workbook Grade 5 : let's learn English /
Bernard de Silva.- 2nd print.- Colombo : 
Godage International Publishers, 2012.- [iv],
132p. : ill. ; 28cm.
First Published in 2002
Ad-Bc : Rs. 250.00 (166427 NL)
ISBN 978-955-30-1334-9 (387320 NA)

Jayasinghe, Deepthika
Model question papers : Grade 5 / Deepthika
Jayasinghe.- Pannipitiya : Deepthi 
Publishers, 2012.- 36p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00 (177483 NL)
ISBN 978-955-0327-07-2 (393324 NA)

Jayasinghe, Swarna
Step by step English work book 1 / Swarna 
Jayasinghe.- Maharagama : Sathara 
Publishers,   2012.- 88p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00 (177773 NL)
ISBN 978-955-0938-28-5 (393608 NA)

Look and learn English.- Maharagama : 
Sathara Publishers, [2012?].- 24p. : ill. ; 
30cm.
Ws-Bc : Rs. 140.00 ((177775 NL)
ISBN 978-955-0938-27-8 (393610 NA)

Wanigaratne, Shyama
Lets learn more English : work book Grade
05 / Shyama Wanigaratne.- Colombo : 
Camillus Publications, 2012.- v, 67p. : ill. ; 
28cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00 (169879 NL)
ISBN 978-955-1996-69-7 (389329 NA)

372.7 – Mathematics

Ramyamali, M. M. Geethika
Grade 2 mathematics work book / M. M. 
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Geethika Ramyamali.- Colombo : Master 
Guide Publishers, 2012.- iii, 163p. : ill. ; 
28cm.
Ad-Bc : Rs. 225.00 (176338 NL)
ISBN 978-955-664-182-0 (393254 NA)

Step by step Mathematics Grade 2 work book.-
Maharagama : Sathara Publishers, 2012 
96p. : ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Rs. 220.00 (177774 NL)
ISBN 978-955-0938-00-1 (393609 NA)

378 – Higher education

University Grants Commission 
 Admission to undergraduate courses of the 
universities in Sri Lanka : academic year 
2011-2012.- Colombo : University Grants 
Commission, 2012.- [iv], 108p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (170466 NL)
ISBN 978-955-583-112-3 (390001 NA)

378.5493 – Sri Lanka 

Warnapala, W. A. Wiswa
The making of the system of higher 
education in Sri Lanka : an evaluative 
study / W. A. Wiswa Warnapala.- Kegalla : 
Author, 2011.- xiii, 347p. ; 22cm.
Ts-Cbc : Rs. 1500.00 (172368 NL)
ISBN 978-955-53947-0-3

378.5495 – Maldives 

Human capital for a knowledge society higher 
education in the Maldives : an evolving 
esascape.- Maldives : The World Bank 
Maldives Country Office, 2012.- [xiv], 
66p. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced (172178 NL)
ISBN 978-955-8908-42-6 (391309 NA)

3  8  0   COMMERCE,  
             COMMUNICATIONS, 
             TRANSPORTATION

381 - Commerce
381.021 – Statistics

Sri Lanka. Department of Sri Lanka Customs  
External trade statistics 2010.- Colombo : 
Dept. of Sri Lanka Customs, 2011.- [xlii], 
756p. ; 29cm.
Ts-Bc : Rs. 2500.00 (164222 NL)

381.4 – Specific products and services
381.415 – Vegetables

Fernando, Imali N.
Practical aspects in vegetable marketing / 
Imali N. Fernando and Sandya Nilmini 
Kumari .- Wellampitiya : Lassana Printers 
& Publishers, 2010.- [viii], 70p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00 (171485 NL)
ISBN 978-955-52912-0-0

382 – International commerce
382.3 – Commercial policy
382.30954 – South Asia

Trade liberalisation and poverty in South Asia /
ed. Jayatilleke S. Bandara, Prema-Chandra 
Athukorala and Saman Kelegama.- Oxon : 
Routledge, 2011.- xxii, 198p. ; 24cm.- 
(Routledge studies in the growth economics
of Asia ; 105)
Ts-Cbc : Unpriced (172643 NL)
ISBN 978-0-415-56175-4

382.91 – Multilateral agreements
382.9154 – South Asia

The Doha round and South Asia : need for 
better coordination / ed. Bipul Chatterjee 
and Joseph George.- Jaipur : CUTS 
International, 2011.- xxii, 210p. ; 21cm.
Ts-Bc : US $ 25.00 (167042 NL)
ISBN 978-81-8257-150-1

385 – Railroad transportation
385.095493 – Sri Lanka

Thibbotumunuwe, H. U.
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Adventures in steam British era / H. U. 
Thibbotumunuwe.- [s.n] : Author, [2012].- 
140p. : col. ill. ; 19cm.
Ad-Bc : Unpriced (176006 NL)
ISBN 978-955-54639-0-4

388 – Transportation
388.3 – Vehicular transportation
388.3122 – Traffic signals

Traffic signs road markings and traffic signals /
comp. T. Perinpanayagam.- Colombo : 
Author, 2012.- ix, 81p. : col. ill. ; 22cm. 
Ad-Bc : Rs. 250.00 (175896 NL)
ISBN 978-955-51164-1-1 (392671 NL)

3  9  0  CUSTOMS, ETIQUETTE, 
            FOLKLORE

398 – Folklore
398.2 – Folk literature
398.2095493 – Sri Lanka

Karunaratne, R. S.
Folk tales of Sri Lanka / R. S. Karunaratne.-
Colombo : Sooriya Publishers, 2012.- 
232p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 360.00 (171240 NL)
ISBN 978-955-656-224-8

Wanasundera, Nanda P.
Sri Lankan folk tales for Suren and Amrit / 
Nanda P. Wanasundera.- 2nd print.- 
Colombo : Godage International Publishers, 
2011.- 192p. ; 22cm.
First published in 2006
Ad-Bc : Rs. 750.00 (165028 NL)
ISBN 978-955-30-2449-7

398.8 – Fairy tales

Cooray, Sriyalatha
Humpty Dumpty / Sriyalatha Cooray.- 
Colombo : S. Godage, 2012.- 129p. : ill. ; 
29cm.
Ws-Bc : 978-955-30-3753-4 (394236 NA)

4  0  0   LANGUAGES

404 – Special topics of language 
404. 2 – Bilingualism

Wettewe, C.D. S.
Discourse strategies of Sri Lankan 
bilinguals/ C. D. S. Wettewe.- Colombo : 
Godage  International Publishers, 2011.- 
xiv, 64p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (165021 NL)
ISBN 978-955-30-3345-1 (386715 NA)

4   1  0  LINGUISTICS

Karunatillake, W. S.
Link : selected articles on middle Indo- 
Aryan, Sinhala, Tamil and Sri Lankan 
Gypsy Telugu languages / W. S. 
Karunatillake.- Colombo : Godage  
International Publishers, 2011.- 332p. ; 
22cm.
Ad-Bc :Rs. 1250.00 (165009 NL)
ISBN 978-955-30-3249-2 (386703 NA)

4  2  0  ENGLISH LANGUAGE

Wijerathna, Janaka
Success English work book Grade 7 : based
on English pupil's book of new syllabus / 
Janaka Wijerathna.- Negombo : Akura Book
Publishers, 2012.- 72p. : ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00 (169925 NL)
ISBN 978-955-1913-99-1 (389387 NA)

420.7 – Education

Premawansa, Anura Sri
Success English work book Grade  8 : 
based on “English pupil's book of new 
syllabus / Anura Sri Premawansa.- 
Negombo : Akura Book Publishers, 2010.- 
126p. : ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00 (169926 NL)
ISBN 978-955-675-000-3 (389388 NA)

420.76 – Review & exercise

Bandara, Sunil
English : M. D. Gunasena G. C. E. (O/L) 
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model papers, past papers and answers / 
Sunil Bandara.- rev. ed..- Colombo : M. D. 
Gunasena, 2012.- [vi], 153p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00 (171406 NL)
ISBN 978-955-21-1921-7 (390851 NA)

G. C. E. ordinary level English language : 
probable questions & modle answers 2011.-
Maharagama : Sathara Publishers, 2011.- 
152p. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 225.00 (168633 NL)

(388500 NA)

Manukulasooriya, Ranaweera
G. C. E. ordinary level past papers & 
answers 2002-2011, English / Ranaweera 
Manukulasooriya.- Dankotuwa : Wasana 
Book Publishers, 2012.- 200p. ; 27cm.
Ad-Bc : Rs. 220.00 (175882 NL)

(392652 NA)

Udayakantha, Asanka
Grade 6 term test guide English language – 
model papers & answers / Asanka 
Udayakantha.- Colombo : Sadeepa 
Publishers, 2012.- 92p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00 (172832 NL)
ISBN 978-955-661-509-8 (391697 NA) 

Wickramasinghe, Stanley
English grade ten : model question papers 
with answers / Stanley Wickramasinghe.- 
Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2012.- 
96p. : ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 275.00 (169827 NL)
ISBN 978-955-671-378-7 (389279 NA)

425 – Grammar

Abeysekera, R. B. R.
English language dictionary / R. B. R. 
Abeysekera.- [Colombo?] : Author, 2011.- 
[viii], 195p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 375.00 (168845 NL)
ISBN 978-955-583217-0-9

Chaminda, Egodage Subash
The key to English grammar / Egodage 
Subash Chaminda.- Ambalangoda : Author, 
2012.- [v], 190p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (177490 NL)
ISBN 978-955-54558-0-0 (393419 NA)

Fernando, P. M.
A handbook of English grammar / P. M. 
Fernando.- Negambo : Author, 2011.- x, 
95p. ; 21cm.

Ad-Bc : Rs. 250.00 (162619 NL)
ISBN 978-955-53779-0-4

Gamage, Nadie
Akarsha English usage of tenses : active 
voice and passive voice / Nadie Gamage.- 
Mirigama : Akarsha Publishers, 2012.- 
168p. ; 22cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 250.00 (178941 NL)
ISBN 978-955-672-066-2 (394567 NA)

Gunasekara, Joe Ranjith
Advanced English for life – 3 / Joe Ranjith 
Gunasekara.- Colombo : Epa Book Shop, 
2012.- 208p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00 (174371 NL)

Upali himi, Pitawala
English language improvement through 
speech and grammar / Pitawala Upali himi.-
3rd ed..- Colombo : S. Godage, 2012.- 
152p.; 22cm.
First p;ublished in 1998
Ad-Bc : Rs. 350.00 (170307 NL)
ISBN 978-955-30-3473-1 (389893 NA)

Vithanage, Amila
English through English : book 1 how to 
make a simple sentence / Amila Vithanage.- 
[s.n.] : Author, 2011.- [iv], 116p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00 (162610 NL)
ISBN 978-955-53755-0-4

Vithanage, Amila
English through English : book 2 phrasal 
verbs & sentence patterns / Amila 
Vithanage.- [s.n.] : Author, 2011.-
 [iv], 115p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00 (162613 NL)
ISBN 978-955-53755-1-1

425.54 – Nouns

Gunasekara, Joe Ranjith  
Nouns  / Joe Ranjith Gunasekara.- 
Colombo : Epa Book Shop, 2012.- ix, 43p. :
col. ill. ;  24cm.
Ad-Bc : Rs. 90.00 (174377 NL)
ISBN 978-955-1089-56-6

425.62 – Tenses

Gunasekara, Joe Ranjith  
Tenses  / Joe Ranjith Gunasekara.- 
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Colombo : Epa Book Shop, 2012.- ix, 48p. ;
24cm.
Ad-Bc : Rs. 90.00 (174376 NL)
ISBN 978-955-1089-61-0

428 – Usage

Asoka, Jagath
Spend a few minutes a day to improve your 
English : grammar, vocabulary, and 
writing / Jagath Asoka.- Colombo : 
Samayawardhana printers (printer), 2012.- 
iv, 193p. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00 (176312 NL)
ISBN 955-1391-03-9 (393196 NA)

Fernando, W. B. W. M. S.
Our children and English ? / W. B. W. M. S. 
Fernando.- [s.l.] : Author, 2012.- xvi, 38p. : 
ill. ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 190.00 (172736 NL)

Gunasekara, Joe Ranjith  
Active English : book one  / Joe Ranjith 
Gunasekara.- Colombo : Epa Book Shop, 
2012.- ix, 270p. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00 (174375 NL)
ISBN 978-955-1089-26-9

Gunasekara, Joe Ranjith  
Active English : book 2  / Joe Ranjith 
Gunasekara.- Colombo : Epa Book Shop, 
2012.- xi, 226p. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00 (174375 NL)
ISBN 978-955-1089-55-9

Gunasekara, Joe Ranjith  
English for life 1  / Joe Ranjith 
Gunasekara.- Colombo : Epa Book Shop, 
2012.-160p. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00 (174375 NL)
ISBN 978-955-1089-22-1

Gunasekara, Joe Ranjith  
English for life 2  / Joe Ranjith 
Gunasekara.- Colombo : Epa Book Shop, 
2012.- 128p. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00 (174374 NL)
ISBN 978-955-1089-23-8

Gunasekara, Joe Ranjith  
Epa model English Grade 09 / Joe Ranjith 
Gunasekara.- Colombo : Epa Book Shop, 
2012.- xiii, 172p. ; 24cm.

Ws-Bc : Rs. 350.00 (174379 NL)
ISBN 978-955-1089-58-0

Gunasekara, Joe Ranjith  
Epa model English Grade 10 / Joe Ranjith 
Gunasekara.- Colombo : Epa Book Shop, 
2012.- xiii, 125p. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00 (174380 NL)
ISBN 978-955-1089-37-5

Gunasekara, Joe Ranjith  
Epa model English Grade 11 / Joe Ranjith 
Gunasekara.- Colombo : Epa Book Shop, 
2012.- xiii, 146p. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00 (174381 NL)
ISBN 978-955-1089-59-7

Indasumana himi, Nawathalawaththe
English essence / Nawathalawaththe 
Indasumana himi.- Rambadagalla : Author, 
2011.- vi, 136p. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 250.00 (164495 NL)
ISBN 978-955-53884-0-5

Manukulasooriya, Ranaweera
English speech practice for Grade 8 / 
Ranaweera Manukulasooriya.- Dankotuwa :
Wasana Publishers, 2012.- 144p. : ill. ; 
25cm.
Ad-Bc : Rs. 220.00 (169702 NL)
ISBN 978-955-983-5 (389166 NA)

Manukulasooriya, Ranaweera
English speech practice – for grade 09 : a 
guide to English conversation practice / 
Ranaweera Manukulasooriya.- Dankotuwa :
Wasana Book Publishers, 2012.- 143p. ; 
25cm.
Ad-Bc : Rs. 220.00 (178909 NL)
ISBN 978-955-29-0040-2 (394283 NA)

Manukalasooriya, Ranaweera  
Let's learn English / Ranaweera, 
Manukulasooriya.- Dankotuwa : Wasana 
Book Publishers, 2012.- 624p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 (178291 NL)
ISBN 978-955-29-0064-8 (393972 NA)

Perera, M. A. J. Priyantha
Let's speak English : patterns of dialogues 
in spoken English with languages practices /
M. A. J. Priyantha Perera.- Kalutara : 
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English Language Institute, 2011.- x, 98p. ; 
21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (178962 NL)
ISBN 978-955-97233-2-5 (394536 NA)

Perera, Srimathi  Rohini
Spoken English in easy Sinhala / Srimathi 
Rohini Perera.- Ganemulla : Udaya Book 
Publishers, 2012.- 128p. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 230.00 (176315 NL)
ISBN 978-955-0992-01-0 (393211 NA)

428.13 - Pronunciation

Christie, Cheryl Alexandra
Diplomat : a logical approach to English 
pronunciation /Cheryl Alexandra Christie.- 
Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2012.- 
237p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 800.00 (177841 NL)
ISBN 978-955-671-538-5 (393707 NA)

4  9  0   OTHER LANGUAGES

491 – East Indo-European and Celtic 
          languages
491.37 - Pali
491.375 – Grammar

Upali, Bhikkhu  
PALI : Nouns and verbs : declension and 
coniugation / Bhikkhu Upali.- Colombo : S. 
Godage, 112p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (171171 NL)
ISBN 978-955-30-3478-6 (390565 NA)

491.48 – Sinhalese language
491.483 – Encyclopaedia

Disanayaka, J. B.
Encyclopaedia of Sinhala language and 
culture / J. B. Disanayaka.- [Nugegoda?] : 
Sumitha Publishers, 2012.- xxii, 775p. ; 
22cm.
Ad-Bc : Rs. 1500.00 (174136 NL)
ISBN  978-955-0335-87-9

495 – Languages of East and Southeast Asia
495.1 - Chinese
495.1071 – Curricula

Japanese Grade 12 : teacher's instructional 
manual .- Maharagama : National Institute 
of Education, 2011.- vii, 63p. ; 29cm.
To be implemented from 2009
Ws-Bc : Unpriced (165910 NL)
ISBN 978-955-654-420-6 (387106 NA)

495 – Languages of East and Southeast Asia
495.6 - Japanese
495.6071 – Curricula

Japanese ; teacher's instructional manual : 
Grade 13.- Maharagama : National Institute
of Education, 2010.- viii, 73p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced (171121 NL)

(390509 NA)

5   0   0   NATURAL  SCIENCES  AND 
MATHEMATICS

507 – Education

Balasuriya, Eda Subhadra
Activity book  science : Grade 8 / Eda 
Subhadra Balasuriya.- Colombo : Godage  
International Publishers, 2011.- 160p. : ill. ; 
23cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (165049 NL)
ISBN 978-955-30-3251-5

507.6 – Review & exercise

Abesekara, Sriya
Grade 8 science : new syllabus / Sriya 
Abesekara.- Colombo : Master Guide 
Publishers, 2012.- 185p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 375.00 (176337 NL)
ISBN 978-955-664-154-7 (393253 NA)

Jayaweera, Upali
General certificate of educatin O/L 
examination science : past papers & answers
2008-2011 / Upali Jayaweera.- Colombo : 
Sadeepa Publishers, 2012.- 130p. : ill. ; 
27cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00 (178039 NL)
ISBN 978-955-661-528-9 (393755 NA)

5  1  0  MATHEMATICS

510.07 – Education
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Samaraweera, Ananda
Mathematics Grade – 8 : theory, extra 
exercises and term test papers / Ananda 
Samaraweera, Chandra Nissanka and Haseni
Samaraweera.- Colombo : Godage  
International Publishers, 2011.- [ii], 191p. ; 
25cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 (164388 NL)
ISBN 978-955-30-2668-2 (386218 NA)

507.6 – Review & exercise

Pathirathna, Sumana
Grade 8 science : new syllabus / Sumana 
Pathirathna.- Nugegoda : Sarasavi 
Publishers, 2012.- 187p. : ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (170812 NL)
ISBN 978-955-671-261-2

Pathirathna, Sumana
Science Grade 9 : new syllabus / Sumana 
Pathirathna.- Nugegoda : Sarasavi 
Publishers, 2012.- 193p. : ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 490.00 (177837 NL)
ISBN 978-955-671-479-1 (393703 NA)

510.7 – Education

Ganeshalingam, K.
Grade 9 mathematics / K. Ganeshalingam 
and M. S. M. Rafeethu.- Colombo : Lanka 
Book Depot, 2011.- iv, 232p. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00 (170359 NL)

510.76 – Review and exercise

G. C. E. ordinary level mathematics : pro bale 
questions & model answers.- Maharagama : 
Sathara Publication, [2012?].- 162p. ; 27cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00 (169584 NL)

(389057 NA)

Gunasekara, Inoma Hemashikha
Mathematics : M. D. Gunasena G. C. E. 
(O/L) essential theorems, model papers and 
past papers / Inoma Hemashikha 

Gunasekara.- rev. 4th ed..- Colombo : M. D. 
Gunasena, 2012.- [viii], 124p. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 250.00 (1700038 NL)
ISBN 978-955-21-1923-1 (389580 NA)

Jayawardene, C. J. A. 
G. C. E.  ordinary level mathematics 
Grade 10 : book 1/ C. J. A. Jayawardene.- 
Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2012.- 
287p. : ill. 25cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00 (170813 NL)
ISBN 978-955-671-458-6 (390184 NA)

Jayawardene, C. J. A.
G. C. E. ordinary level mathematics – Grade
11  Book i / C. J. A. Jayawardene.- 
Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2012.- 
299p. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 780.00 (169828 NL)
ISBN 978-955-671-456-2

Jayawardene, C. J. A.
G. C. E. ordinary level mathematics – Grade
11  Book ii / C. J. A. Jayawardene.- 
Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2012.- 
313p. : ill  ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00 (169829 NL)
ISBN 978-955-671-457-9 (389281 NA)

Kariyawasam, Isuru Udayanga
Advanced level biology – work book : new 
syllabus – 2011 : multiple choice, structured
essay and essay model questions and 
answers/ Isuru Udayanga Kariyawasam.- 
Mattegoda : Author, 2012.- 59p. : ill. ; 
29cm.
Ts-Bc : Rs. 350.00 (174692 NL)
ISBN 978-955-51751-1-1 (392337 NA)

Mathematics : Grade 9 new syllabus.- 
Colombo : Master Guide Publications, 
2012.- vi, 250p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 400.00 (176348 NL)
ISBN 978-955-664-170-7

 

512 - Algebra
512.92 – Algebraic operations

Senanayake, Tissa
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Amazing visual aids for directed numbers : 
amazing demonstration of addition and 
multiplication rules with magical “T&M” 
models / Tissa Senanayake.- Colombo : 
Author, 2012.- 38p. : ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Unpriced (166858 NL)
ISBN 978-0-9804613-0-5 (388052 NA)

5  3  0  PHYSICS 

530.076 – Review & exercises

Jayaweera, Upali
Physics – Grade 11 work book / Upali 
Jayaweera.- Colombo : Sadeepa Publishers, 
2011.- 103p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00 (166442 NL)
ISBN 978-955-661-455-9

Physics : Grade 11 G. C. E. ordinary level new
syllabus.- Colombo : Master Guide 
Publications, 2012.- [vi], 88p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00 (176345 NL)
ISBN 978-955-664-168-4 (393262 NA)

530.8 – Measurement

Geekiyanage, P.
Physics : measurements unit 1 / P. 
Geekiyanage.- Panadura : Author, 2012.- 
[iv], 83p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (169489 NL)
ISBN 978-955-52440-5-3 (389013 NA)

539 – Modern physics

Murutenge, Sanathdeva
Beyond Einstein's relativity towards the 
final goal of quantum dynamical evolution 
reality : sixteen research papers that 
changed the face of modern physics / 
Sanathdeva Murutenge.- Colombo : Sooriya
Publishers, 2012.- 127p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1350.00 (179021 NL)
ISBN 978-955-656-230-9 (394687 NA)

5  4  0  CHEMISTRY AND  ALLIED    
             SCIENCES

541 – Physical chemistry

541.37 – Electrochemistry

Ranatunga, Aruna Bandara
Theory of electrochemistry : G. C. E. 
advanced level examination / Aruna 
Bandara Ranatunga.- Manikhinna : AB 
Publishers, 2012.- [x], 71p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced (172828 NL)
ISBN 978-955-07530-5-5 (391636 NA)

546 – Inorganic chemistry

Ileperuma O. A. 
Inorganic chemistry for G. C. E. advanced 
level  / O. A. Ileperuma.- Peradeniya : 
Author, 2012.- viii, 138p. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00 (170938 NL)
ISBN 978-955-95574-4-9 (390293 NA)

547 – Organic chemistry

Palandage, Lakshman
Organic chemistry : advanced level new 
syllabus question bank – 2 / Lakshman 
Palandage.- Colombo : Godage International
Publishers, 2012.- 160p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (168653 NL)
ISBN 978-955-30-3250-8 (388587 NA)

5  5  0   EARTH  SCIENCES

551 – Geology, hydrology, meteorology
551.342 - Rivers

Kossinna, Chintha
Rivers journey to the sea / Chintha 
Kossinna and Wasantha Weliange.- 
Nugegoda : Visidunu Prakashakaya, 2012.- 
20p. : col. ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 225.00 (170801 NL)
ISBN 978-955-0955-03-9 (390167 NA)

551.432 - Mountains

Zoysa, E. Yuraj Padmin
Mountains and rivers of Sri Lanka and the  
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world / E. Yuraj Padmin Zoysa.- [s.n.] : 
Kalaoya Publishers, 2011.- vi, 58p. : photos ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 150.00 (172689 NL)
ISBN 978-955-50405-4-9 

551.6 – Climatology and weather
551.6095493 – Sri Lanka

Nianthi, K. W. G. Rekha
Climatological research Sri Lanka / K. W. 
G. Rekha Nianthi.- Colombo : S. Godage, 
2012.- 161p. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 (  NL178849)
ISBN 978-955-30-2975-1 (NA 394234)

5  7  0   BIOLOGY

570.7 – Education  

Bandarage,Neranja
Biology for Grade 11 : with explanations in 
Sinhala / Neranja Bandarage.- Colombo : 
Godage International Publishers, 2012.- 
120p. : ill. ; 26cm .
Ws-Bc : Rs. 400.00 (168766 NL)
ISBN 978-955-30-3341-3 (388606 NA)

571 – Physiology and related subjects
571.8 – Reproduction, development, growth
571.878 – Aging

Samarawira, Ivan
Extending life span in humans through 
reversing ageing / Ivan Samarawira.- 
Nugegoda : Sarasavi Publishes, 2012.- [xx], 
85p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00 (169813 NL)
ISBN 978-955-671-345-9 (389265 NA)

577 – Ecology
577.095493 – Sri Lanka

Miththapala, Sriyanie

The Gulf of mannar and its surroundings : a
resource book for teachers in the Mannar 
district / Sriyanie Miththapala.- Colombo : 
IUCN Sri Lanka, 2012.- ix, 64p. : col. ill. ; 
28cm.
Ad-Bc : Unpriced (178137 NL)
ISBN 978-955-0205-14-1 (393911 NA)

577.63 – Ecology of freshwater lagoons

An enviornmental and fisheries profile of the 
Puttalam lagoon system / com. Sriyanie 
Miththapala.- Colombo : IUCN Sri Lanka 
Country Office, 2011.- xix, 217p. : col. 
ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced (171149 NL)

(390542 NA)

577. 69 -  Saltwater wetland and seashore   
                ecology 
577.698 – Mangrove swamp ecology

Mahindapala, Ranjith
For the people, by the people : result and 
lessons from a small grants programme / 
Ranjith Mahindapala and Kumudini 
Ekaratne.- Colombo : IUCN Sri Lanka 
Office, 2012.- vii, 109p. : col. ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced (162528 NL)
ISBN 978-955-0205-02-8

5  8  0  PLANTS

Kossinna, Chintha  
Flowers : scented beauties/Chintha Kossinna
and Wasantha Weliange.- Nugegoda : 
Visidunu Prakashakayo, 2012.- 20p. : col. 
ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 225.00 (170799 NL)
ISBN 978-955-0955-01-5 (390165 NA)

580.73 – Botanical gardens
580.735493 – Sri Lanka

Macmillan, H. F.
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Tropical gardening and planting with 
special reference to Ceylon / H. F. 
Macmillan.- Colombo : Vijitha Yapa 
Publications, 2011.- xvi, 594p. : photos ; 
21cm.
Ad-Bc : Rs. 990.00 (165904 NL)
ISBN 978-955-665-158-4

580.95493 – Sri Lanka

Miththapala, Sriyanie
Flowering plants commonly encountered in
Sri Lankan habitats / Sriyanie Miththapala, 
Siril Wijesundara and Janaki Galappatti.- 
[Colombo] : Central Cultural Fund, 2011.- 
216p. : col. ill. ; 29cm.
Ts-Cbc : Unpriced (166481 NL)
ISBN 978-955-99378-1-4 (387497 NA)

Wikramanayake, Arittha
Wild flowers of Sri Lanka / Arittha 
Wikramanayake.- Ratmalana : Author, 
2011.- 350p. : col. ill. ; 34cm.
Ts-Cbc : Unpriced (171199 NL)
ISBN 978-955-99828-2-1

581 – Specific topics in natural history of 
          plants
581.7 – Plant ecology 
581.70913 – Tropical plants

Senanayake, Priyanganie
Economic importance of tropical plants / 
Priyanganie Senanayake.- Colombo : S. 
Godage, 2012.- xii, 128p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (175608 NL)
ISBN 978-955-30-3378-9 (392575 NA)

5  9  0  ANIMALS

597 – Fish

Kossinna, Chintha  
Fish : slippery swimmers/Chintha Kossinna 
and Wasantha Weliange.- Nugegoda : 
Visidunu Prakashakayo, 2012.- 20p. : col. 
ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 225.00 (170797 NL)
ISBN 978-955-0955-05-3 (390163 NA)

598 – Birds

Kossinna, Chintha
Birds feathery fliers / Chintha Kossinna and

Wasantha Weliange.- Nugegoda : Visidunu 
Prakashakayo, 2012.- 20p. : col. ill. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 225.00 (170803 NL)
ISBN 978-955-0955-04-6 (390169 NA)

Wijeratne, Chanith
Common birds of the Western treatment 
plant / Chanith Wijeratne.- (Keilor East Vic 
3033) Australia : Tissa Wijeratne, 2012.- 
58p. : col.  ill. ; 21cm.
Ad-Bc :Unpriced (178319 NL)
ISBN 978-955-52180-6-1 (394066 NA)

Wijeratne, Chanith
A guide to the birds : of essendon North 
Primary School / Chanith Wijeratne.- 
(Keilor East Vic 3033) Australia : Tissa 
Wijeratne, 2012.- 22p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced (178318 NL)
ISBN 978-955-52180-5-4 (394065 NA)

Wijeratne, Chanith
An oasis in a concrete desert : the common 
birds of Thalangama tank / Chanith 
Wijeratne.- (Keilor East Vic 3033) 
Australia : Tissa Wijeratne, [2012?].- 47p. : 
col.  ill. ; 21cm.
Ad-Bc :Unpriced (178317 NL)
ISBN 978-955-52180-4-7 (394064 NA)

598.095493 – Sri Lanka

Kotagama, Sarath
Pictorical pocket guide to the common birds
of Sri Lanka / Sarath Kotagama .- 
Colombo : University of Colombo, 2012.- v,
121p. : col. ill. ; 19cm.
Ad-Bc : Rs. 675.00 (174129 NL)
ISBN 978-955-8576-30-4

599 – Mammals
599.67 – Elephants 
599.67095493 – Sri Lanka

Sri Lankan elephant : a celebration of majesty /
Vajira Wijegunawardane...[et.al] .- [s.l.] : 
Bookazone, 2010.- 210p. : col. ill. ; 
29x37cm.
Ts-Cbc : Unpriced (171372 NL)
ISBN 978-955-2924-0-5

599.8 - Primates
599.8095493 – Sri Lanka

Pethiyagoda, Rohan
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Sri Lankan primates : an enthusiasts' guide / 
Rohan Pethiyagoda ; photography by 
Madura de Silva and Indika Hapuarachchi.- 
Galle : Wildlife Conservation Society, 
2012.- 126p. : col. ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced (176007 NL)
ISBN 978-955-0954-00-1 (392998 NA)

6   0   0   TECHNOLOGY

6  1  0  MEDICINE AND HEALTH

Medicine in the elderly / ed. Colvin 
Goonaratna and Achala Balasuriya.- 
[Colombo?] : [Editors] , 2011.

Vol. i.- [xii], 394p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced (168865 NL)
ISBN 978-955-53646-0-7

612 – Human physiology
612.88 – Pain sensations and reactions

Pain management : current concepts / ed. 
Ranjith Pallegama, Thilak Jayalath and 
Vasanthi Pinto .- Kandy : Sri Lanka 
Association for the Study of Pain, 2011.

Part ii.- xv, 129p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced (164516 NL)
ISBN  978-955-0559-01-5

613 – Personal health and safety 

Food based dietary guidelines for Sri Lanka / 
ed. Renuka Jayatissa [et.al].- Colombo : 
Ministry of Health, 2011.- v, 85p. : ill. ;  
21cm.
Ad-Bc : Unpriced (162634 NL)
ISBN 978-955-0505-13-5

613.07 – Education

Yapa, Nelsie
Health and physical education work book 

grade 7 / Nelsie Yapa.- Colombo : Sadeepa 
Publishers, 2012.- 132p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 380.00 (177711 NL)
ISBN 978-955-661-522-7 (393460 NA)

613.286 - Water

International symposium on water quality and  
       human health : challenges ahead

Proceedings.- Peradeniya : Postgraduate 
Institute of Sciences, 2012.- vii, 67p. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced (168793 NL)

(388693 NA)

615 -  Pharmacology and therapeutics
615.1 - Drugs
615.106 - Organizations.  Annual reports

Colombo Pharmacy Company PLC
Annual report 2011/12.- Colombo : 
Colombo  Pharmacy Company PLC, 2012.- 
19p. : col. ll. ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced (176013 NL)

(393004 NA)

615.538-Aurvedic medicine

Ranasingha, G. Sarath
Some critical and analytical essays on 
ayurveda and traditional medicine / Sarath 
G. Ranasingha.- Colombo : Godage 
International Publishers, 2012.

Part i.- 168p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 (171170 NL)
ISBN 978-955-30-3276-8 (390564 NA)

615.9 - Toxicology
615.905 – Prevention of poisoning

Fernando, Ravindra
Management of poisoning / Ravindra 
Fernando.- 4th rev. ed..- [Colombo ?] : The 
Medical Defence Organisation Ltd, 2011.- v,
344p. ; 20cm.
Ts-Bc : Unpriced (167966 NL)
ISBN 978-955-0417-02-5 (388352 NA) 

616 – Clinical medicine Diseases

Ariyananda, P. L.
Pictures in tropical medicine : 101 questions 
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& answers / P. L. Ariyananda.- Colombo : 
Vijitha Yapa Publications, 2012.- [viii], 
228p. : col. ill ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00 (169784 NL)
ISBN 978-955-665-168-3

Fonseka, Lakmal C. 
Medicine at large : a performance manual 
medical undergraduates/ Lakmal C. 
Fonseka.- [Matara] : Author, 2011.- [xii], 
95p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 100.00 (166789 NL)
ISBN 978-955-53924-0-2 (387927 NA)

616.72 – Diseases of joints
616.726 – Therapy

Karunanayake, Aranjan
Hand book on examination of spline, upper 
limb joints and lower limb joints : book 1 / 
Aranjan Karunanayake.- Colombo : Godage 
International Publishers, 2012.- 64p. : 
photos ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 (168660 NL)
ISBN 978-955-30-3310-9 (388554 NA)

616.8 – Diseases of nervous system and 
             mental disorders
616.81 - Stroke
616.8106 – Therapy

Gunaratne, Padma S.
Stroke care / Padma S. Gunaratne.- 
Colombo : S. Godage, 2012.- 104p. : ill. ; 
21cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00 (178371 NL)
ISBN 978-955-30-3804-3 (394188 NA)

616.951 – Sexually transmitted diseases

Management of sexually transmitted infections
in prisons : a syndromic approach and 
special considerations.- Colombo : Ministry 
of Health, 2012.- vii, 51p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (177801 NL)

(393644 NA) 

616.96 - Parasitology

Amarasinghe, Lalithanjalie D.
Introduction to internal parasites of man and 

domestic animals / Lalithanjalie D. 
Amarasinghe.- Colombo : S. Godage, 2012.-
116p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00 US$ 15.00 (174293 NL)
ISBN 978-955-30-3554-4 (392196 NA)

617 – Surgery
617.6 – Dentistry

Annual academic sessions – College of 
        Dentistry and Stomatology  of Sri Lanka 
        (25th : 2012 March, 24th & 25th : Colombo)

The programme and abstracts / ed. R. D. 
Jayasinghe and M. C. N. Fonseka.- 
Colombo : College of Dentistry & 
Stomatology of Sri Lanka, 2012.- viii, 65p. : 
col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced (168796 NL)

(388696 NA)

617.69 – Prosthontics

Jayasinghe, Ruwan Duminda
Oral radiography and radiology for dental 
students / Ruwan Duminda Jayasinghe .- 
Peradeniya : Author, 2012.- v, 143p. : 
plates ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 500.00 (168795 NL)
ISBN 978-955-54125-0-6 (388695 NA)

6  2  0   ENGINEERING AND ALLIED 
            OPERATIONS

621 – Applied physics
621.4 – Prime movers and heat engineering
621.48 – Nuclear engineering

Dias, Prinath
An introduction to nuclear technology / 
Prinath Dias.- Colombo : National Science 
Foundation, 2012.- 132p. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00 (177433 NL)
ISBN 978-955-54544-0-7 (393245 NA)

624 – Civil engineering

Symposium on civil engineering research 
         exchange (2nd : July 2012, Sri Lanka)
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Proceedings / ed. M. D. D. R. Nirmal... 
[et.al].- Matara : University of Ruhuna, 
2012.- xiv, 72p. ; 26cm.
Ws-Bc : Unpriced (172086 NL)

(391138 NA)

6  3  0  AGRICULTURE AND RELATED 
            TECHNOLOGIES

Symposium of the water professionals day 
          (01st Oct. 2012, Sri Lanka)

Water resources research in Sri Lanka / N. 
D. K. Dayawansa, S. Pathmarajah and 
Ranjith Premalal de Silva.- [Colombo ?] :  
Geo – Informatics Society of Sri Lanka, 
2012.- 193p, l 26cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00 (176325 NL)
ISBN 955-1308-17-9 (393221 NA)

Proceedings of the research symposium of Uva
        Wellassa University (22nd - 23rd Nov. 
        2013 : Sri Lanka)

Research symposium / ed. Ranjith Premalal 
de Silva.- Badulla : Uva Wellassa 
University, 2012.

Vol. i.- xiv, 284p. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 2000.00 (178864 NL)
ISSN 2235-9877 (394252 NA)

Vol. ii.- xxi, 285-614p. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 2000.00 (178865 NL)

ISSN 2235-9877 (394253 NA)
 

631 – Specific techniques ; apparatus, 
          equipment, materials
631.5 – Cultivation and harvesting
631.584 – Organic farming

Prasannath, Vanitha
Concepts in organic agriculture / Vanitha 
Prasannath.- [s.l.] : Author, 2012.- [iv], 
48p. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00 (171481 NL)
ISBN 978-955-54301-0-4

632 – Plant injuries, diseases, pests

Wickramaarachchi, W. A. R. T.
Molecular detection and characterization of 

banana bunchy top virus and somaclonal 
variants in tissue culture banana plants / W. 
A. R. T. Wicramaarchchi.- 2011.- [xxx], 
222p. ; 30cm.
Thesis submitted to the Doctor of 
philosophy
Ts-Cbc : Unpriced (167431 NL)

632.1 – Damages caused by environmental 
            factors

Athulathmudali, Shanila
An exploratory study on adapting to climate 
change in coastal areas of Sri Lanka.- 
Colombo : Centre for Poverty Analysis, 
2011.- vi, 55p. ; 30cm.- (Working paper 
series ; No. 18, 2011)
Ad-Bc : Unpriced (165650 NL)
ISBN 978-955-1040-58-1

632.6 – Animal pests
632.6257 – Nematoda

Amarasinghe, Lalithanjalie D.
Plant parasitic nematodes / Lalithanjalie D. 
Amarasinghe.- Colombo : S. Godage, 2012.-
72p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 US$ 15.00 (174292 NL)
ISBN 978-955-30-3558-5 (392195 NA)

633 – Field and plantation crops
633.18 - Rice
633.18021 – Statistics

Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Paddy statistics : 2009-2010 Maha.- 
Colombo : Dept. of Census and Statistics, 
[2011?].- 29p. ; 30cm.
Sinhala & English
Ws-Pc : Unpriced (159715 NL)
ISBN 978-955-577-712-4

Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Paddy statistics : 2010 Yala.- Colombo : 
Dept. of Census and Statistics, 2011.- [ii], 
33p. ; 30cm.
Sinhala & English
Ws-Pc : Unpriced (164226 NL)

633.72 – Tea

Fernando, T. S. P.
An assessment of potential health benefits of
Sri Lankan black tea by studying some of its
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bioactivities / T. S. P. Fernando.- 2009.- xxv, 
268p. ; 30cm.
A thesis submitted for the degree of master 
of philosophy
Ts-Cbc : Unpriced (164782 NL)

633.72092 – Tea planters

Gunaratne, Malinga
The plantation Raj / Malinga Gunaratne.- 2nd

print.- [Colombo?] : Sri Serendipity 
Publishing House, 2012.- 264p : col. ill. ; 
22cm.
First published in 1980
Ts-Cbc : Unpriced (170017 NL)
ISBN 978-955-039-205-6 (389531 NA)

633.8 – Other crops grown for industrial 
             processing
633.81 – Rice

Kossinna, Chintha
Paddy fields : a marshland marvel / Chintha 
Kossinna and Wasantha Weliange.- 
Nugegoda : Visidunu Prakashakayo, 2012.- 
20p. : col. ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 225.00 (170795 NL)
ISBN 978-955-0955-02-2 (390161 NA)

633.8952 – Rubber

Fernando, T. H. P. S.
Corynespora leaf fall disease of hevea 
brasiliensis : variability in pathogen 
population, host response and their 
interactions / T. H. P. S. Fernando.- 2011.- 
xx, 172p. ; 30cm.
A thesis submitted to the degree of Doctor of
Philosophy
Ts-Cbc : Unpriced (167433 NL)

Rubber Research Institute of Sri Lanka
Annual review 2010 / ed. W. M. G. 
Seneviratne and C. K. Jayasinghe.- 
Agalawatta : Rubber Research Institute of 
Sri Lanka, 2011.- [xx], 297p. : col. ill. ; 
24cm.
Ad-Bc : Unpriced (167257 NL)
ISSN 1391-0043

634 – Orchards, fruits, forestry
634.9 – Forestry

Kuruppuarachchi, K. A. J. M.
Carbon sequestration as in fluenced by 

climatic plant and soil parameters their 
dynamics and control of of selected Sri 
Lankan forests / K. A. J. M. 
Kuruppuarachchi.- 2011.- xv, 164p. ; 30cm.
The thesis submitted for the degree of doctor
of philosophy
Ts-Bc : Unpriced (165111 NL)

635 – Garden crops 
635.9 – Flowers and ornamental plants
635.93464 – Anthuriums

Niranjan, Frank
Export quality anthurium cultivation in 
North Western Province of Sri Lanka / Frank
Niranjan and H. P. M. Gunasena.- [s.l.] : Sri 
Lanka Council for Agricultural Research 
Policy, 2011.- viii, 42p. ; col. ill. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced (165385 NL)

6  4  0  HOME AND FAMILY 
            MANAGEMENT

640.021- Statistics

Sri Lanka.  Department of Census and 
      Statistics

Household income and expenditure survey –
2009-10 : final report.- Colombo : Dept. of 
Census and Statistics, 2011.- [150]p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (171861 NL)
ISBN 978-955-577-749-0

641 – Food and drinks
641.5 – Cooking

Hussein, Asiff
Ivilly pevilly : the gastronome's guide to the 
culinary history & heritage of Sri Lanka 
from the stone age to the modern era/ Asiff 
Hussein.- Battaramulla : Neptune Publishers,
2012.- 196p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : 2800.00 (179132 NL)
ISBN 958-955-0028-26-9 (394811 NA)

641.50212 – Recipes

Ranawake, Hemalallindre
Koluu my way : a collection of recipes / 
Hemalallindre Ranawake.- [Colombo?].- BT
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Options, 2011.- 157p. ; col. ill. ; 26cm.
Ts-Cbc : Unpriced (167398 NL)
ISBN 978-955-0821-00-6 (388153 NA)

Silva, Publis
The real taste of  paradise : a feast of cultural
cuisine form Sri Lanka's master of chef 
Publis Silva / Publis Silva.- text by Michelle 
Gunawardana.- [s.n.] : An Emagenise 
Publication, 2011.- 108p. : plates ; 26cm.
Ts-Cbc : Unpriced (165523 NL)
ISBN 978-955-0784-00-4 (386861 NA)

Viswasam, Leila
Cooking with Leila Viswasam / Leila 
Viswasam.- [s.n.] : Author, 2010.- 200p.: 
col.ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced (163235 NL)
ISBN 978-955-52704-0-3

6  5  0  MANAGEMENT AND AUXILIARY
            SERVICES

657 – Accounting
657.0218 – Standards

Sri Lanka accounting standards application 
guidance : applicable for financial periods 
beginning on or after 1st  January 2012.- 
Colombo : Institute of Chartered 
Accountants of Sri Lanka, 2012.

Vol. i.- [xiv], 1039p. ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced (176011 NL)
ISBN 978-955-9118-40-4 (393002 NA)

Vol. ii.- [iii], 1042-1981p. ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced (176012 NL)
ISBN 978-955-9118-40-4 (393003 NA)

657.071 – Curricula

Accounting Grade 12 : teacher's instructional 
manual .- Maharagama : National Institute 
of Education, 2011.- x, 190p. ; 30cm.
To be implemented from 2009
Ad-Bc : Unpriced (165909 NL)

(387103 NA)

657.076 – Review nad exercise

Business & accounting studies Grade 10 / ed. 
Iresha Wanasinghe.- Colombo : Master 

Guide Publications, 2012.- 87p. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 300.00 (177435 NL)
ISBN 978-955-664-183-7 (393267 NA)

657.076 – Review and exercise

Dharmawardene, Prasadini
G. C. E. A/L accounting : past papers with 
answers from 2000 to 2011 / Prasadini 
Dharmawardene.- [s.l.] : ESL Publications, 
2012.- 538p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 1450.00 (169577 NL)
ISBN 978-955-0598-07-6 (389040 NA)

658 – Management

Wickramasinghe, E. S.
Organizational behavior / E. S. 
Wickramasinghe.- Kuliyapitiya : Author, 
2012.- viii, 147p. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00 (175510 NL)

(392480 NA)

658.0076 – Review & exercise

G. C. E. A/L new syllabus business studies : 
past papers with fully worked answers 2000-
2011/ comp. Prasadini Dharmawardene.- 
Colombo : ESL Publications, 2012.- iv, 
348p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 1450.00 (166863 NL)
ISBN 978-955-0598-02-1

658.3 – Personal management 
658.3145 – Prevention of sexual harassment

Adikaram, Arosha S.
Dealing with sexual harassment in the 
workplace : a guide to employers and 
employees / Arosha S. Adikaram.- 
Pannipitiya : Stamford Lake, 2011.- [xvi], 
181p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 480.00 (171543 NL)
ISBN 978-955-658-273-4

658.4 – Executive management
658.4012 – Strategic management

Managing development result : organization 



520

implementation manual.- Colombo : Dept. 
of Foreign Aid and Budget Monitoring, 
2011.- 64p. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced (164851 NL)

658.402 – Internal organization

Fernando, W. C.
A systematic approach to staff training / W. 
C. Fernando.- [s.n.] : Author, 2011.- [iv], 
51p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 175.00 (164518 NL)
ISBN 978-955-0688-00-5

658.404 – Project management

Guidelines for evaluation of outcomes and 
processes associated with completed / on 
going project implemented in Sri Lanka .- 
Colombo : Dept. of Foreign Aid and Budget 
Monitoring, 2011.- 45p. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced (164852 NL)

658.8 – Management of marketing
658.8001 – Theory

Principles of marketing.- Nugegoda : 
University of Sri Jayewardenepura, 2011.- 
40p. ; 30cm.
MAR 2320
Ws-Bc : Unpriced (169593 NL)

(389096 NA)

6  6  0  CHEMICAL ENGINEERING AND 
            RELATED TECHNOLOGIES

Ileperuma, O. A.
Industrial and environmental chemistry for 
G. C. E. advanced level / O. A. Ileperuma.- 
Peradeniya : Author, 2012.- xi, 192p. : ill. ; 
26cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00 (178862 NL)
ISBN 978-955-95574-8-7 (394250 NA)

Ranatunga, Aruna Bandara
Industrial chemistry : question bank for G. 
C. E. advanced level examination / Aruna 
Bandara Ranatunga.- Manikhinna : AB 

Publishers, 2011.- [viii], 108p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00 (170737 NL)
ISBN 978-955-53514-0-9 (389918 NA)

660.6 – Biotechnology

Conference on India – Sri Lanka agro 
         biotechnology for sustainable 
         development (2012 March 12-13 : 
         Colombo) 

Book of abstracts / ed. Lionel Nugaliyadda...
[et.al] .- Peradeniya : University of 
Peradeniya, 2012.- xvii, 158p. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced (168792 NL)

(388692 NA)

663 – Beverage technology
663.1 – Alcholic beverages
663.16 - Distillation
663.1606 – Organizations.  Annual reports

Distilleries Company of Sri Lanka PLC
Annual report 2011 /12.- Colombo : 
Distilleries Company of Sri Lanka PLC, 
2012.- 151p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (177798 NL)

(393639 NA)

Lion Brewery (Ceylon) PLC
Annual report 2011/2012.- Colombo : Lion 
Brewery (Ceylon) PLC, 2012.- 72p. : 
col. ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced (175914 NL)

(392758 NA)

664 – Food technology
664.0284 – Drying and dehydrating

Amunugoda, P. N. R. J.
Quality enhancement of dehydrated 
products through the modification of 
solar tunnel dryer for continuous operation 
in rural communities/ P. N. R. J. 
Amunugoda.-  2009.- xxiv, 294p. ; 30cm.
A thesis submitted for the degree of doctor 
of philosophy
Ts-Cbc : Unpriced (165110 NL)

7  0   0   ARTS

7  2  0  ARCHITECTURE 
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720.288 – Maintenance and repair

Atapattu Walawwa : residence of the 
Gooneratne & Dias Abeyesinghe families of 
Galle / ed. Senaka Bandaranayake, Susil 
Sirivardana and Janaka Goonetilleke.- 
Galle : Atapattu Walawwa, 2012.- 172p. : 
col. ill. ; 30cm.
Ts-Cbc : Unpriced (170480 NL)
ISBN 978-955-54013-0-2

720.95493 – Sri Lanka

Chandrasekara, D. P.  
Architectural heritage of Sri Lanka : 
fortifications along the Kelani river/ D. P. 
Chandrasekara.- Colombo : The National 
Trust Sri Lanka, 2012.- [vi], 86p. : col. ill. ; 
19x22cm.
Ts-Cbc : Unpriced (170783 NL)
ISBN 978-955-0093-05-2 (390149 NA)

7  5  0   PAINTING AND PAINTINGS

759.95493 – Sri Lanka

The power of Sri Lankan art 1943-2012.- 
Galle : Sri Serendipity Publishing House, 
2012.- 359p. : col. ill. ; 22cm.
Ts-Cbc : Unpriced (170019 NL)
ISBN 978-955-0392-07-0 (389533 NA)

7  9  0  RECREATIONAL AND    
            PERFORMING ARTS 

792 – Theater

Rajakaruna, D. A.
Drama and theatre in the orient.- Colombo : 
Godage International Publishers, 2011.- 
56p. ; 21cm.
Ts-Bc : Rs. 350.00 (165020 NL)
ISBN978-955-30-3311-6 (386714 NA)

792.022 – Street theater

Streets ahead with Haththotuwegama / ed. 
Kanchuka Dharmasiri.- Maharagama : 

Ravaya Publishers, 2012.- 384p. ; 20cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 650.00 (176103 NL)
ISBN 978-955-1468-76-7 (393143 NA)

796 – Athletic and outdoor sports and games
796.3 – Ball games
796.358 – Cricket

Bandara, Sampath
The story of twenty 20 cricket / Sampath 
Bandara.- Nugegoda : Sarasavi Publishers, 
2012.- 106p.; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (177850 NL)
ISBN 978-955-671-642-9 (393716 NA)

796.358092 – Cricketers 

Fernando, Ravindra
Sathasivam of Ceylon : the batting legend / 
Ravindra Fernando.- Colombo : Vijitha 
Yapa Publications, 2012.- vi, 189p. : plates ;
21cm.
Ad-Bc : Unpriced (174308 NL)
ISBN 978-955-665-175-1 (392211 NA)

8   0   0    LITERATURE

808 – Rhetoric and collections of literary 
          texts from more than two literatures
808.066 – Professional

Marikar, Faiz
Teach yourself how to write a thesis / Faiz 
Marikar.- Colombo : Godage international 
Publishers, 2012.- [x], 78p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (168759 NL)
ISBN 978-955-30-3391-8 (388599 NA) 

808.81 – Poetry

Poems from the SAARC region 2011 / ed. 
Govinda Raj Bhattarai.- Colombo : SAARC 
Cultural Centre, 2012.- xii, 199p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00 (174111 NL)
ISBN 978-955-665-178-2

808.83 – Fiction.  Short stories

Contemporary short stories of the SAARC 
region 2011/ ed. Govinda Raj Bhattarai.- 
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Colombo : SAARC Cultural Centre, 2012.- 
x, 371p. ; 21cm.
Ad-Bc : 1200.00 (174110 NL)
ISBN 978-955-665-177-5

8  2  0    ENGLISH  LITERATURE

Perera, Lakshmi
Checkers G. C. E.  (O/L) English literature : 
test yourself context exercises and revision 
quizes with answers / Lakshmi Perera.- 
Nugegoda : Sarasavi Publishers, [2011?].- 
74p. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00 (164843 NL)
ISBN 978-955-671-433-3 (386622 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  / P. S. 
Dissanayake.- Pannipitiya : Stamford Lake, 
2012.- x, 63p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (169844 NL)
ISBN 978-955-658-286-4 (389286 NA)

Dissanayake, P. S.
Unseen passages Advanced Level English / 
P. S. Dissanayake.- Pannipitiya : Stamford 
Lake, 2012.- xviii, 106p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 440.00 (169843 NL)
ISBN 978-955-658-286-4 (389295 NA)

821 – Poetry

Amarasinghe, Ranjan M.
A crisis of civilization / Ranjan M. 
Amarasinghe.- Colombo : S. Godage, 2012.-
80p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (178368 NL)
ISBN 978-955-30-3738-1 (394185 NA)

Arasanayagam, Jean
Secret agendas : poems / Jean 
Arasanayagam.- Colombo : Godage 
International Publishers, 2012.- 168p. ; 
22cm.
Ts-Cbc : Rs. 850.00 (168650 NL)
               US $ 15.00
ISBN 978-955-30-3390-1 (388584 NA)

Cooke, George I. H.
Poetic pirouettes / George I. H. Cooke.- 
Colombo : Godage International Publishers, 
2012.- 104p. ; 22cm.

Ad-Bc : Rs. 650.00 (169648 NL)
ISBN 978-955-30-3443-4 (389136 NA)

Dinesh Kumara, Kasun
Under the aborted sky / Kasun Dinesh 
Kumara.- Tangalle : Author, 2011.- xii, 
162p. : ill. ; 21cm.
Sinhala & English
Ws-Bc :  9.00 (169773 NL)
ISBN 978-955-99281-1-9

Ekanayake, C.
English literature made easy : for G.C.E. 
advanced level new syllabus – poetry / C. 
Ekanayake.- Colombo : Godage 
International Publishers, 2012.- 120p. ; 
22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00 (169647 NL)
ISBN 978-955-30-2501-2 (389135 NA)

Fernando, A. M.
Traveler's tale / P. M. Fernando.- 
[Negambo] : Author, [2011 ?].- [viii], 44p. : 
ill. ; 19cm.
Ws-Bc : Unpriced (162622 NL)
ISBN 978-955-53679-3-5

Hewavitharana, Chamodhi
Summer wind & other poems.../Chamodhi 
Hewavitharana.- [s.l.] : Author, 2011.- 
[39]p. : ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Unpriced (170223 NL)
ISBN 978-955-54208-0-8 (389613NA)

Hewabowala, Eisha  Jayawardena  
Maya : poems composed from 1981 to 2009
in Sinhala, French and English / Eisha 
Jayawardena Hewabowala.- [s.n.] : Author, 
2012.- 100p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 700.00 (171334 NL)
ISBN 978-955-97534-8-3

Jayasekera, Kamani
Golden cocoon / Kamani Jayasekera.- 
Colombo : S. Godage, 2012.- 88p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 (175829 NL)
ISBN 978-955-30-3677-3 (392586 NA)

Jayasekera, Kamani
Twinkling beads / Kamani Jayasekara.- 
Colombo : Godage  International Publishers,
2011.- 72p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (164379 NL)
ISBN 978-955-30-3329-4 (386209 NA)

Senanayake, Jayani C. 
Scattered / Jayani C. Senanayake.- 
Colombo : Sooriya Publishers, 2012.- 99p. ; 
21cm.
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Ad-Bc : Rs. 350.00 (178332 NL)
ISBN 978-955-54577-0-5 (394128 NA)

Somathilaka, Lalitha
Stories in verse : they teach  us a lesson / 
Lalitha Somathilaka.- Colombo : Godage  
International Publishers, 2011.- 64p. ; 22cm.
Won the first place at the open manuscript 
competition (poetry) , 2010, Dept. of 
Cultural Affair
Ad-Bc: Rs.250.00 (165277NL)
ISBN 978-955-30-3327-7 (386824NA)

VanderPoorten, Vivimarie
Nothing prepares you / Vivimarie 
VanderPoorten.- 2nd ed..- Colombo : Akna 
Publishers, 2012.- [vi], 71p. ; 20cm.
First published in 2007
Ad-Bc : Rs. 480.00 (172091 NL)
ISBN 978-955-8943-03-8 (391300 NA)

822 – Drama

Macintyre, Ernest
Irangani / Ernest Macintyre.- Colombo : 
Vijitha Yapa Publications, 2012.- 128p. : 
col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced (176094 NL)
ISBN 978-955-665-170-6 (393101 NA)

823 – Fiction.  Novel

Alahakoon, Hector
The road from elephant pass/ Hector 
Alahakoon.- Ruggahawila : Author, 2012.- 
220p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (179114 NL)
ISBN 978-955-98585-6-0 (394787 NA)

Dissanayake, Daya
Miracle under the kumbuk tree / Daya 
Dissanayake.- Nugegoda : Sarasavi 
Publishers, 2012.- 260p. ; 19cm.
Ad-Bc : Rs. 390.00 (177806 NL)
ISBN 978-955-671-555-2 (393671 NA)

Gunawardena, Lakmali
Graffiti writer / Lakmali Gunawardena.- 
Colombo : Author, 2012.- iv, 203p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00 (169570 NL)

ISBN 978-955-97031-5-0 (388997 NA)

Liyanage, Ananda
The prophecy / Ananda Liyanage.- 
Maharagama : Foremost Books, 2012.- 
437p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 900.00 (176086 NL)
ISBN 978-955-1509-08-8 (393093 NA)

Mahendra, Sunanda
The caretakers / Sunanda Mahendra.- 
Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2012.- 
151p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 375.00 (177830 NL)
ISBN 978-955-671-673-3 (393695 NA)

Ondaatje, Michael
The cat's table / Michael Ondaatje.- 
London : Jonathan Cape, 2011.- [viii], 
287p. ; 22cm.
Ad-Bc :   12.99 (171257 NL)
ISBN 978-0-224-0362-0

Perera, Achala Rashmini
The candy town / Achala Rashmini Perera.- 
Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2012.- 
276p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 475.00 (171299 NL)
ISBN 978-955-671-473-9 (390722 NA)

Perera, Terrence
Hernado villa : a  Sri Lankan love story / 
Terrence Perera.- Colombo : Vijith Yapa 
Publications, 2012.- [viii], 272p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 700.00 (167341 NL)
ISBN 978-955-665-160-7 (388064 NA)

Perera, Vihanga
The fear of gambling / Vihanga Perera.- 
[s.n.] : Author, 2011.- 306p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced (166664 NL)
ISBN 978-955-99458-8-8

Samaranayake, Janidu
The mystery of the 35th floor / Janidu 
Samaranayake.- Pannipitiya : Author, 2011.- 
[viii], 306p. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 390.00 (164264 NL)
ISBN 978-955-53604-0-1

Somathilaka, Lalitha
The journey / Lalitha Somathilaka.- 
Colombo : S. Godage, 2012.- x, 160p. ; 
22cm.
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Ad-Bc : Rs. 450.00 (177732 NL)
ISBN 978-955-30-3719-0 (393535 NA)

Straaten, Louis Van Der
Buddhi : the elephant boy / Louis Van Der 
Straaten.- Colombo : S. Godage, 2012.- 
120p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (178344 NL)
ISBN 978-955-30-3765-7 (394159 NA)

Weeratunga, Saroja
The legend / Saroja Weeratunga.- Colombo :
S. Godage, 2012.- x, 272p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00 (177741 NL)
ISBN 978-955-30-3723-7 (393544 NA)

823 – Fiction.  Short stories

Alwis, Premachardra
Encounter and other stories / Premachandra 
Alwis.- Colombo : Sooriya Publishers, 
2012.- 48p. ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00 (179040 NL)
ISBN 978-955-656-242-0 (394708 NA)

Attygalle, Upatissa 
The case of the missing false teeth and other 
stories / Upatissa Attygalle.- Colombo : 
Author, 2012.- [xx], 166p. : col. ill. ; 19cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00 (174121 NL)
ISBN 978-955-53446-2-3

Fernando, P. M.
The limits of love : a collection of short 
stories / P. M. Fernando.- [Negambo] : 
[Author], [2011?].- v, 163p. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00 (162621 NL)
ISBN 978-955-53779-2-8

Fernando, Nirukshi
Perseverance / Nirukshi Fernando.- 
Thoduwawa : Author, 2011.- 143p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00 (178955 NL)
ISBN 978-955-53705-0-9 (394482 NA)

Kumarasinghe, Jagath
The white man's flying servants / Jagath 
Kumarasinghe.- Colombo : Sooriya 
Publishers, 2011.- 91p. ; 21cm.
Ad-Bc : 200.00 (164874 NL)
ISBN 978-955-656-220-0 (386626 NA)

Riza, Mariam
Cry for me a little : stories of the souls / 
Mariam Riza.- [s.l.] : Author, 2011.- [x], 
178p. ; 21cm.

Ad-Bc : Unpriced (166349 NL)
ISBN 978-955-54023-0-9

Somathilaka, Lalitha
Melodies in life  / Lalitha Somathilaka.- 
Colombo : Godage  International Publishers,
2011.- 96p. ; 22cm.
Won the first place at the open manuscript 
competition (short stories) 2010 Dept. of 
Cultural Affairs
Ad-Bc : Rs. 350.00 (164579 NL)
ISBN 978-955-30-3328-4 (386416 NA)

J823 – Children fictions

Abeyasinghe, Rohini
The pingo man / Rohini Abeyasinghe.- 
Colombo : Godage International Publishers, 
2012.- 24p. : ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00 (171279 NL)
ISBN 978-955-30-3402-1 (390599 NA)

Abeyasinghe, Rohini
The pingo man / Rohini Abeyasinghe.- 
Colombo : Godage International Publishers, 
2012.- 24p. : ill. ; 25cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Rs. 200.00 (171277 NL)
ISBN 978-955-30-33994 (390596 NA)

Abeysinghe, W. A.
The ancient mariner and other stories / W. A.
Abeysinghe.- Colombo : Samudra Book 
Publications, 2012.- 32p. : ill. ; 22cm.- 
(Jataka tales retold ; No. 13)
Ws-Bc : Rs. 90.00 (170946 NL)
ISBN 978-955-680-071-5 (390304 NA)

Abeysinghe, W. A.  
The golden swan and other stories / W. A. 
Abeysinghe.- Colombo : Samudra Book 
Publications, 2012.- 32p. ; 21cm.- (Jataka 
tales retold ; No. 12)
Ws-Bc : Rs. 90.00 (170945 NL)
ISBN 978-955-680-070-8 (390303 NA)

Abeysinghe, W. A.  
The hungry tigress and other stories / W. A. 
Abeysinghe.- Colombo : Samudra Book 
Publiations, 2012.- 32p. : ill. ; 22cm.- 
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(Jataka tales retold ; No. 11)
Ws-Bc : Rs. 90.00 (170943 NL)
ISBN 978-955-680-069-2 (390301 NA)

Abeysinghe, W. A.  
A jewel of a wife and other stories / W. A. 
Abeysinghe.- Colombo : Samudra Book 
Publications, 2012.- 32p. ; 21cm.- (Jataka 
tales retold ; No. 17)
Ws-Bc : Rs. 90.00 (170942 NL)
ISBN 978-955-680-075-3 (390300 NA)

Abeysinghe, W. A.  
Prince of five weapons and other stories/ W. 
A. Abeysinghe.- Colombo : Samudra Book 
Publications, 2012.- 32p. : ill. ; 21cm.- 
(Jataka tales retold ; No. 16)
Ws-Bc : Rs. 90.00 (170941 NL)
ISBN 978-955-680-074-6 (390299 NA) 

Abeysinghe, W. A.  
Vessantara and other stories / W. A. 
Abeysinghe.- Colombo : Samudra Book 
Publications, 2012.- 32p. : ill. ; 22cm.- 
(Jataka tales retold ; No. 19)
Ws-Bc : Rs. 90.00 (170944 NL)
ISBN 978-955-680-079-1 (390302 NA)

Beddegama, Nandika
Matara giant = Matara yodaya / Nandika 
Beddegama.- Colombo : Godage 
International Publishers, 2011.- 16p. : ill. ; 
26cm.
Ws-Bc : Rs. 175.00 (168761 NL)
ISBN 978-955-30-3396-3 (388601 NA)

Deegahawathura, Janakie
The little areoplane / Janakie 
Deegahawathura.- Colombo : Wijesooriya 
Grantha Kendraya, 2012.- 8p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00 (169762 NL)
ISBN 978-955-652-895-8 (389238 NA)

De Silva, Manoshi 
Beautiful black / Manoshi de Silva.- 
Battaramulla : Darshana Marketing 
Enterprises, [2012?].- [4]p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 80.00 (168798 NL)
ISBN 978-955-9433-26-2

De Silva, Manoshi 
A home for Herman / Manoshi de Silva.- 
Battaramulla : Darshana Marketing 
Enterprises, [2012?].- [4]p. : ill. ; 30cm.

Ws-Bc : Rs. 80.00 (168797 NL)
ISBN 978-955-9433-26-2 (388707 NA)

Disanayaka, J. B.
How Kaluva went to Marapona/ J. B. 
Disanayaka.- [Nugegoda] : Sumitha 
Publishers, 2012.- 24p. : ill. ; 20cm.- 
(Wisdom of the folk series ; No. 9)
Ws-Bc : Rs. 200.00 (172787 NL)
ISBN 978-955-0335-89-3 (391579 NA)

Disanayaka, J. B.
Let dogs mind their business / J. B. 
Disanayaka.- [Nugegoda] : Sumitha 
Publishers, 2012.- 24p. : ill. ; 20cm.- 
(Wisdom of the folk series ; No. 8)
Ws-Bc : Rs. 200.00 (172787 NL)
ISBN 978-955-0335-91-6 (391579 NA)

Disanayaka, Kusum
Best of friends / Kusum Disanayaka.- 
[Nugegoda?] : Sumitha Publishers, 2012.-
[16]p. : ill. ; 25cm.- (Jataka tales ; No. 20)
Ws-Bc : 175.00 (169868 NL)
ISBN 978-955-0335-74-9 (389311 NA)

Disanayaka, Kusum
The day the earth fell down / Kusum 
Disanayaka.- [Nugegoda?] : Sumitha 
Publishers, 2012.-[16]p. : ill. ; 25cm.- 
(Jataka tales No. 19)
Ws-Bc : 175.00 (169867 NL)
ISBN 978-955-0335-75-8 (389310 NA)

Disanayaka, Kusum
Gods in trees  / Kusum Disanayaka.- 
[Nugegoda ?] : Sumitha Publishers, 2012.- 
[16]p. : ill. ; 25cm.- (Jataka tales ; No. 22)
Ws-Bc : Rs. 175.00 (170789 NL)
ISBN 978-955-0335-87-8 (390155 NA)

Disanayaka, Kusum
In search of a pearl necklace / Kusum 
Disanayaka.- [Nugegoda?] : Sumitha 
Publishers, 2012.-[16]p. : ill. ; 25cm.
Ws-Bc : 175.00 (169500 NL)
ISBN 978-955-0335-76-3 (389025 NA)

Disanayaka, Kusum
The story of the black bull / Kusum 
Disanayaka.- [Nugegoda ?] : Sumith 
Publishers, 2012.- [16]p. : ill. ; 25cm.- 
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(Jataka tales ; No. 23)
Ws-Bc : Rs. 175.00 (170793 NL)
ISBN 978-955-0335-87-8 (390159 NA)

Disanayaka, Kusum
Taking the horse to water / Kusum 
Disanayaka.- [Nugegoda?] : Sumitha 
Publishers, 2012.-[16]p. : ill. ; 25cm.- 
(Jataka tales ; No. 18)
Ws-Bc : 175.00 (169864 NL)
ISBN 978-955-0335-70-1 (389307 NA)

Fernando, Manel
Walige kota : the tale of a short tail / Manel 
Fernando.- Colombo : Godage International 
Puiblishers, 2011.- 16p. : ill. ; 21x29cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00 (164566 NL)
ISBN 955-20-9269-8 (386402 NA)

Gnananda himi, Kiribathgoda
Stingy Kosiya of town Sakkara / 
Kiribathgoda Gnanananda himi.- 
Polgahawela : Mahamegha Publishers, 
2012.- [16]p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00 (166762 NL)
ISBN 978-955-0614-77-6 (387790 NA)

Jayasundara, Renuka
The day I got my first pet / Renuka 
Jayasundara.- [Nugegoda ?] : Sumitha 
Publishers, 2012.- [24]p. : ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00 (170786 NL)
ISBN 978-955-0335-67-1 (390151 NA)

Kristiansen, Sarah Jayne  
Mango brothers / Sarah Jayne Kristiansen.- 
[s.n.] : Author, [2012?].- 39p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced (166797 NL)
ISBN 978-955-53812-0-8 (387964 NA)

Kulatunga, Thimithri
The forest of musles / Thimithri Kulatunga.- 
[Australia] : Author, 2012.- 26p. : ill. ; 17cm.
Ts-Cbc  Rs. 580.00 (178308 NL)
ISBN 978-0-9873937-1-5 (394045 NA)

Kulatunga, Thimithri
The golden kingdom / Thimithri Kulatunga.-
[Australia] : Author, 2012.- 37p. : ill. ; 17cm.
Ts-Cbc  Rs. 640.00 (178307 NL)
ISBN 978-0-9873937-1-5 (394045 NA)

Nanayakkara, Sanath  
Devils in the paradise island / Sanath 
Nanayakkara.- Kalugamuwa : Ethika 
Publishers, 2012.- 24p. ; 18cm.

Ad-Bc : Rs. 100.00 (175495 NL)
ISBN 978-955-0357-25-0 (392409 NA)

Pigera, Jagath S.
Birth of the mermaid / Jagath P. Pigera.- 
Kandy : Author, 2012.- 20p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 80.00 (170346 NL)
ISBN 978-955-53173-2-0

Rahubaddhe, Sumithra
Spider princess / Sumithra Rahubaddhe.- 
Nugegoda : Platform for Alternate Culture 
Publisher, 2010.- [15]p. : col. ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 225.00 (173831 NL)
ISBN 978-955-1470-25-8

Sachithanandan, Sakuntala
  The adventures of Sokadi, the line room 

mouse/ Sakuntala  Sachithanandan.- 
Colombo : Godage International Publishers, 
2012.- 32p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00 (169660 NL)
ISBN 978-955-30-3343-7 (389148 NA)

Silva, Kamala
King Mahasen / Kamala Silva.- [Nugegoda]:
Sumitha Publishers, 2012.- 24p. : ill. ; 
20cm.- (Let's read about our past series ; 
No. 6)
Ws-Bc : Rs. 200.00 (172785 NL)
ISBN 978-955-0335-92-3

Sugathadasa, L. L.
Stories for kids / L. L. Sugathadasa.- 
Indulgodakanda : Author, 2011.- [20]p. ; 
29cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00 (172724 NL)
ISBN 978-955-52959-1-8

Thalayasingam,  Prashan 
Angel games and little flames : the new 
adventures of Toa and Lean / Prashan 
Thalayasingam.- Puttalam : Popsicle Books, 
2012.- 68p. : ill. ; 20cm. 
Ad-Bc : Rs. 450.00 (176123 NL)
ISBN 978-955-0041-02-2 (393163 NA)

Wahid, Muqaddasa
Role model series / Muqaddasa Wahid.- 
Pannipitiya : Stamford Lake, 2011.- viii, 
71p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 275.00 (164812 NL)
ISBN 978-955-658-285- 7 (386591 NA)

Weerasinghe, Chandra Padmini
Bakamunu pancha / Chandra Padmini 
Weerasinghe.- [s.l.] : Pubudu Printers and 
Publishers, [2012?].- 16p. : ill. ; 29cm.
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Ws-Bc : Rs. 200.00 (172252 NL)
ISBN 978-955-54009-2-3 (391355 NA)

Weerasinghe, Chandra Padmini
Foxy and the turtle / Chandra Padmini 
Weerasinghe.- [s.l.] : Pubudu Printers and 
Publishers, [2012?].- 16p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00 (172253 NL)
ISBN 978-955-54009-1-6 (391356 NA)

Weerasinghe, Vihanga
The purple dog / Vihanga Weerasinghe.- 
Piliyandala : Author, 2011.- 5p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 70.00 (165758 NL)
ISBN 978-955-53750-0-9

Wettasinghe, Sybil
Crystal and clay / Sybil Wettasinghe.- 
Nugegoda : Adith Publishers, 2012.-
 [vi]61p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00 (169833 NL)
ISBN 978-955-54141-4-2 (389285 NA)

Wettasinghe, Sybil
The devil dance : a Sri Lankan folk tale / 
Sybil Wettasinghe.-Nugegoda : Adith 
Publishes, 2012.- [10]p. : ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00 (176043 NL)
ISBN 978-955-4574-01-4 (393050 NA)

Wettasinghe, Sybil
The friendly banyan tree / Sybil 
Wettasinghe.- Nugegoda : Adith Publishers, 
2012.- [20]p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 250.00 (169873 NL)
ISBN 978-955-53826-8-7 (389319 NA)

Wettasinghe, Sybil
Keyun for the deyil / Sybil Wettasinghe.- 
Nugegoda : Adith Publishers, 2012.- [14]p. : 
ill. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00 (176040 NL)
ISBN 978-955-4574-00-7 (393047 NA)

Wettasinghe, Sybil
Kirihamy / Sybil Wettasinghe.- Nugegoda : 
Adith Publishers, 2012.- 28p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 225.00 (169871 NL)
ISBN 978-955-54141-3-5 (389317 NA)

Wettasinghe, Sybil
Owl had a shop / Sybil Wettasinghe.- [s.n.] : 
Author, 2011.- 16p. : ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00 (167353 NL)

ISBN 978-955-53826-1-8 (388076 NA)

Wettasinghe, Sybil
Palingu / Sybil Wettasinghe.- Nugegoda : 
Adith Publishers, 2012.- [46]p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 225.00 (169871 NL)
ISBN 978-955-54141-0-4 (389317 NA)

Wettasinghe, Sybil
Sun and rain a fox wedding / Sybil 
Wettasinghe.- [s.n.] : Author, 2011.- [16]p. ; 
20cm.
Ws-Bc : Rs. 185.00 (167351 NL)
ISBN 978-955-53826-6-2 (388074 NA)

824 – Essays

Gateway to English essays : 32 selected model 
essays with 43 biographies of great English 
writers / comp. Srimathi Rohini Perera.- 
Ganemulla : Udaya Book Publishers, 2012.- 
152p. : ill. ; 21cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 230.00 (176314 NL)
ISBN 978-955-0992-02-7 (393210 NA)

Premaratne, K. K. S.
100 essays for grade 6-7-8 / K. K. S. 
Premaratne.- Colombo : Susara Publication, 
2011.- 174p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00 (172842 NL)
ISBN 978-955-676-160-3 (391713 NA)

World famous great English poets their 
masterpieces & appreclation / comp. 
Srimathi Rohini Perera.- Ganemulla : Udaya
Book Publishers, 2012.- 128p. : ill. ; 20cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 230.00 (176323 NL)
ISBN 978-955-0992-02-7 (393219 NA)

8  6  0  LITERATURES OF SPANISH, 
            PORTUGUESE, GALICIAN 
            LANGUAGES



528

862 – Drama

Dissanayake, P. S.
A critical guide to Federico Garcia Lorca's 
the house of Bernarda Alba / P. S. 
Dissanayake.- Pannipitiya : Stamford Lake, 
2012.- x, 161p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 580.00 (169845 NL)
ISBN 978-955-658-283-3 (389297 NA)

8  9  0  LITERATURES  OF  OTHER 
            SPECIFIC LANGUAGES AND 
            LANGUAGE FAMILIES

891 – East  Indo – European Celtic 
           literatures
891.37 – Pali literature

Gair, James W.
Dhamma samgaho : an introduction to Pali 
literature / James W. Gair and W. S. 
Karunatillake.- Colombo : S. Godage, 
[xviii], 185p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00 (170402 NL)
ISBN 978-955-30-3448-9 (389865 NA)

891 – East Indo – European and Celtic 
          literatures 
891.48 – Sinhalese literature 
891.481 – Poetry

Sasadavata : the story of the hare / tr. Vini 
Vitharana.- Colombo : S. Godage, 2012.- 
xvi, 292p. ; 22cm.
Pc-Ts : Rs. 2000.00 (178355 NL)
ISBN 978-955-30-3678-0 (394172 NA)  

891.483 – Fiction.  Novel

Abeysekera, Bandula
Highnoon / Bandula Abeysekera ; tr. By 
Harry Abeysekera.- Colombo : S. Godage, 
2012.- 216p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00 US$ 10.00 (173356 NL)
ISBN 978-955-30-3526-4 (392148 NA)

Jayasena, Henry
Lazarus / Henry Jayasena ; tr. By Vijitha 
Fernando.- Nugegoda : Sarasavi Publishers, 
2012.- 212p. ; 22cm.

Ad-Bc : Rs. 275.00 (172562 NL)
ISBN 978-955-671-354-1 (391455 NA)

Kumarihamy, Seetha
Beyond the grey hills / Seetha 
Kumarihamy ; tr. By Vijitha Fernando.- 
Colombo : S. Godage, 2012.- 208p. ; 21cm.
English translation of “Aratu”
Ad-Bc : Rs. 850.00 (177515 NL)
ISBN 978-955-30-3549-3 (393498 NA)

891.483 – Fiction.  Short stories

Manawasinghe, Chandraratne Sri
Golu deriya / Sri Chandraratne 
Manawasinghe ; tr. by Dille Dayalakshmie 
Jayakody.- Colombo : Print & Print Graphics
– (printer), 2012.- 52p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 150.00 (178856 NL)
ISBN 978-955-54636-2-1 (394241 NA)

J891.483 – Children fictions

Dissanayake, Gayanthee
Mystery of the pretty doll / Gayanthee 
Dissanayake.- Battaramulla : Author, 2011.- 
[iv], 20p. ; 30cm.
Sinhala & English
Ws-Bc : Rs. 150.00 (168528 NL)
ISBN 978-955-53861-0-4 (388492 NA)

Don Peter Rev., W. L. A. 
Tales from nature / Don Peter ; tr. Buddhika 
Kurukularatne.- Colombo : S. Godage, 
2012.- 100p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (177505 NL)
ISBN 978-955-30-1006-3 (393492 NA)

Senanayake, Somaweera
The jungle by the river / Somaweera 
Senanayake ; tr. by Somarathna Weerakoon.-
Colombo : S. Godage, 2012.- 80p. ; 22cm.
Ad-Bc :Rs. 150.00 (178369 NL)
ISBN 978-955-30-3530-1 (394186 NA)

Vithana, Indika Sanjeeva
A gift to Kosala / Indika Sanjeeva Vithana ; 
tr. By Somarathna Weerakoon.- 
Bulathsinghala : Gurugedara Book Centre, 
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2010.- 24p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00 (164900 NL)
ISBN 978-955-0167-07-4 (386680 NA)

891.7 – Russian literature 
891.72 – Drama

Chekhov, Anton
A critical approach to the seagull / Anton 
Chekhov ; tr. Hector Alahakoon.- 
Ruggahawila : Author, [2012?].- 104p. ; 
21cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00 (179122 NL)
ISBN 978-955-98585-5-3 (394795 NA)

J894.8113 – Children fiction

Dharshini, Vijaya
How Andare ate sugar / Vijaya Dharshini.- 
Boralesgamuwa : R. G. Graphics & 
Bookshop, 2012.- [4]p. : col. ill. ; 29cm.
Tamil & English
Ws-Bc : Rs. 90.00 (172918 NL)
ISBN 978-955-8982-86-0 (391843 NA)

Dharshini, Vijaya
I could eat a demon  / Vijaya Dharshini.- 
Boralesgamuwa : R. G. Graphics & 
Bookshop, 2012.- [4]p. : col. ill. ; 29cm.
Tamil & English
Ws-Bc : Rs. 90.00 (172924 NL)
ISBN 978-955-8982-88-4 (391849 NA)

Dharshini, Vijaya
Labu Kiribath  / Vijaya Dharshini.- 
Boralesgamuwa : R. G. Graphics & 
Bookshop, 2012.- [4]p. : col. ill. ; 29cm.
Tamil & English
Ws-Bc : Rs. 90.00 (172915 NL)
ISBN 978-955-8982-85-3 (391840 NA)

Dharshini, Vijaya
Very funny Andare  / Vijaya Dharshini.- 
Boralesgamuwa : R. G. Graphics & 
Bookshop, 2012.- [4]p. : col. ill. ; 29cm.
Tamil & English
Ws-Bc : Rs. 90.00 (172920 NL)
ISBN 978-955-8982-87-7 (391845 NA)

895 – LITERATURES OF EAST AND 
          SOUTH EAST ASIA

895.6 – Japanese literature 

895.61 – Poetry

Li, Mingxin
The selected readings of states odes in the 
book of songs : English and Chinese 
version / Mingxin Li.- Nugegoda : Sarasavi 
Publishers, 2012.- 151p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. (177820 NL)
ISBN 978-955-671-638-2 (393685 NA)

9  0  0  HISTORY, GEOGRAPHY  AND
AUXILIARY DISCIPLINES

9  1  0  GEOGRAPHY  AND  TRAVEL

910.46 - Hotels
910.4606 – Organizations.  Annual reports   

Aitken Spence Hotel Holdings PLC
Annual reports 2011/2012.- Colombo : 
Aitken Spence Hotel Holdings PLC, 2012.- 
169p. : col. ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced (175908 NL)

(392747 NA)

Browns Beach Hotels PLC
Annual report 2011/2012.- Negombo : 
Browns Beach Hotels PLC, 2012.- 52p. ; 
29cm.
Ad-Bc : Unpriced (170014 NL)

(393008 NA)

John Keells Hotels PLC
Annual report 2011/2012.- Colombo : John 
Keells Hotels PLC, 2012.- 152p. : col. ill. ; 
27cm.
Ad-Bc : Unpriced (175909 NL)

(392748 NA)

915 - Asia
915.493 – Sri Lanka

Miriyagalla, Das
Anandians in search of heritage / Das 
Miriyagalle.- [Colombo] : Senior Old 
Anandians, 2011.- 220p. : photos ; 22cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 300.00 (164732 NL)

    ISBN 978-955-53909-0-3 (386522 NA)

9  2  0   AUTOBIOGRAPHY

Bolling, Tara
Amazing grace : memoirs of Tara Bolling / 
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Tara Bolling.- Colombo : Author, 2012.- 
[xii], 62p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00 (170629 NL)

Polonowita, Asoka
The Kuppiyawatte days : the first twenty 
seven years / Asoka Polonowita.- [s.n.] : 
[s.l.], 2012.- [ii], 207p. : photos ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced (166674 NL)

(387764 NA)
Ratnatunga, Manel

Stolen sunset / Manel Ratnatunga.- 
Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2012.-
[viii], 327p. : co. ill ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00 (168863 NL)
ISBN 978-955-665-163-8

9  2  0   BIOGRAPHY

Perera, Ajith
Our beloved mother our inspiration / Ajith 
Perera.- Wennappuwa : Author, 2012.- iv, 
91p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced (176328 NL)
ISBN 978-955-53339-7-9

Sam Wijesinha : his parliament, his word.- Mt. 
Lavinia : Popular Educational Enterprises, 
2012.- xix, 211p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced (171265 NL)
ISBN 978-955-665-163-8

9  2  0  DIARY

Gnana Prakasar, Fr. S.
Codex historicus and diary of the Nallur 
Mission / Fr. S. Gnana Prakasar ; Comp. by 
Gunanamuthu Victor Pilendran.- Jaffna : 
Amathi Publishers, 2011.- xxiv, 311p. ; 
21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00 (177487 NL)
ISBN 978-955-0708-00-0 (393371 NA)

9  2  0   MEMORIES

Gooneratne, Walter R.
Golden memories and silver tears / Walter 
R. Gooneratne.- [s.l.] : Author, 2012.- xi, 
206p. : col. ill. ; 23cm.
Ts-Cbc : Unpriced (171423 NL)
ISBN 978-955-54217-0-6 (391059 NA)

9  2  0    REMINISCENCES 

Kaththriarachchi, Jayanthi
I remember / Jayanthi Kaththriarachchi.- 

Colombo : S. Godage, 2012.- 72p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00 (177527 NL)
ISBN 978-955-30-3718-3 (393509 NA)

Kodituwakku, Nihal.  
Magical times in Ceylon / Sri Lanka / Nihal 
Kodituwakku.-Colombo : Vijitha Yapa 
Publications, 2012.- [x], 125p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 700.00 (169838 NL)
ISBN 978-955-665-169-0 (389290 NA)

920.72 – Women

Strong women in Sri Lanka.- Colombo : 
Ministry of Child Development and 
Women's, Affairs 2012.- [xii], 191p. : col. 
Ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (169149 NL)
ISBN 978-955-0249-12-1 (389000 NA)

923 – People in social sciences
923.1 – Pioneers

Karunathilaka, Halaliye
Veera Puran Appu / Halaliye 
Karunathilaka.- [Nugegoda ?] : Sumitha 
Publishers, 2012.- [24]p. : ill. ; 20cm.- (Our 
heroes ; No. 1)
Ws-Bc : Rs. 200.00 (170787 NL)
ISBN 978-955-0335-86-2 (390153 NA)

929 – People in the arts and recreation
929.7 – Royal houses

Wijesinha, Rajiva
Lakmahal Colombo, Sri Lanka : 75 years of
social change and political flux / Rajiva 
Wijesinha.- Kurunegala : International Book
House, 2012.- [viii], 228p. ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced (171235 NL)
ISBN 978-955-0686-21-6

9  4  0   HISTORY OF EUROPE

941 – British Isles
941.084 - 1936-1945
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941.084092 – Biography

Gunarathne, Kumari
Winsten Charchill / Kumari Gunarathne.- 
Colombo : Rathna Book Publisher, 2011.- 
55p. : ill. ; 25cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 225.00 (170975 NL)
ISBN 978-955-603-026-2 (390354 NA)

9   5   0   HISTORY   OF   ASIA   ORIENT,  
               FAR EAST
954 - South Asia
954.93 - Sri Lanka

Central bank of Sri Lanka restrospect 1950-
2010.- Colombo : Central Bank of Sri 
Lanka, 2010.- 124p. : col. ill. ; 49cm.
Ts-Cbc : Unpriced (163231 NL)
ISBN 978-955-575-199-5

De Costa, Sunil
Resplendent Uva the garden of Sri Lanka / 
Sunil de Costa.- [Badulla?] : Ministry of 
Tourism.  The Provincial Council of Uva, 
2012.- 355p. : col. ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced (176009 NL)
ISBN 978-955-50332-4-4 (393000 NA)

Gunawardhana, Prishanta
Sigiriya : A world heritage site / Prishanta 
Gunawardhana.- Battaramulla : Neptune 
Publishers, 2012.- 32p. : col. ill. : map ; 
18cm.
Ws-Bc : Rs. 280.00 (178309 NL)
ISBN 78-955-0028-21-4 (394047 NA)

Kulatunga, Dinesh
Polonnaruwa : a world hearitage site / 
Dinesh Kulatunga.- Battaramulla : Neptune 
Publishers, 2012.- 46p. : col. ill. Map ; 
18cm.
Ws-Bc : Rs. 320.00 (178311 NL)
ISBN 978-955-0028-23-8 (394049 NA)

Peris,Merlin
Mahavamsa studies iii : of silk routes 
tsunamis and royal suicides / Merlin Peris.- 
Colombo : Godage International Publishers, 
2011.- 244p. ; 23cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00 (165017 NL)
ISBN 978-955-30-3048-1 (386711 NA)

Roberts, Michael
Potency power & people in groups / Michael
Roberts.- Colombo : Marga Institute, 2011.- 
xii, 128p. : photos ; 21cm.

Ad-Bc : Unpriced (163505 NL)
ISBN 978-955-582-129-2

Sebastian, Anton
A complete illustrated history Sri Lanka / 
Anton Sebastian.- Colombo : Vijitha Yapa 
Publications, 2012.- xii, 684p. : col. Ill. ; 
29cm.
Ad-Bc : US $ 150.00 (175854 NL)
ISBN 978-955-665-149-2 (392611 NA)

Wijesuriya, Wimarshana
Colombo : a critical introspection / 
Wimarshana Wijesuriya.- Colombo : 
Gunaratne Offset (printer), 2012.- 
[vi], 299p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced (171201 NL)

954.9301 – Early history

Dissanayake, Wijaya
New vistas on the eraly history of Sri 
Lanka / Wijaya Dissanayake.- Colombo : 
Vijitha Yapa Publications, 2012.- xx, 204p. ; 
19cm.
Ad-Bc : Rs. 760.00 (169705 NL)
ISBN 978-955-665-164-5 (389170 NA)

Jayakody, Soma
The great history of Sri Lanka : from king 
Parakramabahu  the sixth to king 
Parakramabahu the nineth/ Soma Jayakody ; 
tr. By Nandasiri Mutukumarana.- Colombo : 
Godage International Publishers, 2012.- 
64p. : ill. ; 22cm.- (Mahawamsa stories 
series ; No. 15)
Ad-Bc : Rs. 150.00 (170319 NL)
ISBN 978-955-30-3282-9 (389905 NA)

Jayakody, Soma
The great history of Sri Lanka : from king 
Vijayabahu the great up to king 
Parakramabahu the great / Soma Jayakody ; 
tr. By Nandasiri Mutukumarana.- Colombo : 
S. Godage, 2012.- 96p. ; 22cm.- 
(Mahawansa stories ; No. 12)
Ad-Bc : Rs. 200.00 (172414 NL)
ISBN 978-955-30-3275-9 (391420 NA)

Jayakody, Soma
The great history of Sri Lanka : from king 
Vijayabahu the  second to Kalinga Magha/ 
Soma Jayakody ; tr. By Nandasiri 
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Mutukumarana.- Colombo : S. Godage, 
2012.- 60p. : ill. ; 22cm.- (Mahawansa 
stories ; No. 13)
Ad-Bc : Rs. 150.00 (172415 NL)
ISBN 978-955-30-3280-5 (3914241 NA)

Jayakody, Soma
The great history of Sri Lanka : from king 
Vijayabahu the third to king Vijayabahu the 
sixth / Soma Jayakody ; tr. By Nandasiri 
Mutukumarana.- Colombo : Godage 
International Publishers, 2012.- 64p. : ill. ; 
22cm.- (Mahawamsa stories series ; No. 14)
Ad-Bc : Rs. 150.00 (170319 NL)
ISBN 978-955-30-3276-8 (389905 NA)

Wijesuriya, H. B. E.
Socio – cultural influence of the Dutch in the
Southern province of Sri Lanka / H. B. E. 
Wijesuriya.-  2011.- vii, 260p. ; 30cm.
Ts-Cbc : Unpriced (166534 NL)

954.9302 – British period 1795-1948

Wickermeratne, Upali C.
Hearsay and versions in British relations 
with the Kindom of Kandy 1796-1818 / 
Upali C. Wickremeratne.- Colombo : Vijitha 
Yapa Publications, 2012.- xxvi, 716p. ; 
21cm.
Ts-Bc : Rs. 950.00 (169786 NL)
ISBN 978-955-665-162-1

954.9303 – 1948 -

Cooke, Michael Colin
Rebellion, repression and the struggle for 
justice in Sri Lanka : the Lionel Bopage 
story / Micheal Colin Cooke.- Rajagiriya : 
Agahas Publishers, 2011.- xxi, 566p. : 
photos ; 21cm.
Ad-Bc : US $25.00 (163340 NL)
ISBN 978-955-0230-03-7

954.93032 – Period as republic, 1972 -

Challenges of post confict Sri Lanka / ed. M. 
M. Jayawardena.- Ratmalana : General Sir 
John Kotalawala Defence University 2011.- 
[x], 505p. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced (169979 NL)

Indradasa, Godahewa
Failed revolts in Sri Lanka : 1971 and 1987-
1989/ Godahewa Indradasa.- [s.l.] : Author, 
2012.- xx, 190p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 900.00 (174132 NL)
ISBN 978-955-54398-0-0

Tirimanna, Fr. Vimal
LTTE terrorism : musings of a Catholic 
priest / Fr. Vimal Tirimanna.- Colombo : 
Vijitha Yapa Publications, 2012.- xxv, 54p. ; 
21cm.
Ad-Bc : Rs. 560.00 (174138 NL)
ISBN 978-955-665-174-4

Wijayatunga, Harischandra
Under Velupillai Prabhakaran : Christian 
fundamentalism, Tamil casteism and 
teenager pregnancy / Harischandra 
Wijayatunga.- Colombo : Godage 
International Publishers, 2012.- viii, 63p. ; 
22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (169645 NL)
ISBN 978-955-30-3434-2
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Abesekara, Sriya.  Grade 8 science : New 
     syllabus 507.6

Abeysekera, Bandula.  Highnoon 891.483

Abeysekera, Harry (tr.)  See  Abeysekera, 
Bandula

Abeysekera, R. B. R. English language 
dictionary 425

Abeyasinghe, Rohini.  The pingo man J823

Abeysinghe, W. A. The ancient mariner and 
other stories.  J823

Abeysinghe, W. A.  The hungry tigress and 
other stories J823

Abeysinghe, W. A.  The golden swan and other
stories J823

Abeysinghe, W. A.  A jewel of a wife and other
stories J823

Abeysinghe, W. A.  Prince of five weapons and
other stories J823

Abeysinghe, W. A.  Vessantara and other 
stories J823

Abhimani Social Development and Cultural 
Foundation (incorporation) : a bill to 
incorporate the Abhimani Social 
Development and Cultural Foundation.  (Sri 
Lanka. Parliament) 346.0640262

Access Engineering PLC.  Annual rport 
2011/2012 338.706

 
Accountability Buddhist perspective. 

(Kumarasena, Arya Keerthi) 294.3

Accounting Grade 12 : teacher's instructional 
manual 657.071

Active English : book one.   (Gunasekara, Joe 
Ranjith) 428 

Active English : book 2.  (Gunasekara, Joe 
Ranjith) 428

Acts (Sri Lanka) ; 
No. 42, 2011.   Finance business 

343.032026

No. 43, 2011.  Revival of under performing 
enterprises of underutilized assets

346.064026

No. 44, 2011.   National Police Academy 
act, No. 44 of 2011 344.052026

No. 45, 2011.  Housing Development 
Finance Corporation Bank of Sri Lanka 
(amendment) 346.0823026

No. 46, 2011.   Agrarian development 
(amendment) 343.076026 

No. 47, 2011.  Notaries (amendment) 
347.016026

No. 48. 2001.  Registration of documents 
(amendment) 346.04026

No. 49, 2011.   Coast conservation 
(amendment) 346.0469164026

No. 50, 2011.   Buddhist Cultural Centre of 
Nadimala Dehiwala (incorporation) 
(amendment) 346.064026

No. 51, 2011.   Sri Dhamalankara Social 
Services  Foundation (incorporation) 

346.064026

No. 52, 2011.   Appropriation 343.034026

No. 1, 2012.   Ramakrishna Sarada Mission 
(Lanka branch) (incorporation) 346.064026

No. 2, 2012.   Employee's Provident Fund  
(amendment) 344.01255026

No. 3, 2012.  Board of Investment of Sri 
Lanka (amendment) 346.092026

 No. 4, 2012.  Tax Appeals Commission 
(amendment) 343.04026

No. 5, 2012.  Central Colleges Past Pupils' 
Association of Sri Lanka (incorporation) 

346.064026  

No. 6, 2012.   Rahula College Matara Past 
Pupils Association (Colombo Branch) 
(incorporation) 346.064026
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No. 7, 2012.   Value added tax (amendment) 
343.055026

No. 8, 2012.   Inland revenue  (amendment) 
346.04026

No. 9, 2012.   Nation building tax 
(amendment) 343.04026 

No. 10, 2012.   Ports and airports 
development levy (amendment) 343.04026

No. 11, 2012.   Economic service charge 
(amendment)  343.05526

No. 12, 2012.   Finance act (amendment) 
343.034026

No. 14, 2012.   T. B. Ekanayake Foundation 
(incorporation) 346.064026

Activity book science : Grade 8.  (Balasuriya, 
Eda Subhadra) 507

Adam, R. P.  The healing power of nadi – yoga
181.45 

Adikaram, Arosha S.  Dealing with sexual 
harassment in the workplace : a guide to 
employers and employees 658.3145

Administration report 2009.  (National Library 
and Documentation Services Board)

352.74406

Admission to undergraduate courses of the 
universities in Sri Lanka : academic year 
2011-2012.   (University Grants 
Commission.) 378

Advanced English for life – 3.  (Gunasekara, 
Joe Ranjith) 425

Advanced level biology – work book : new 
syllabus – 2011 : multiple choice, structured
essay and essay model questions and 
answers.  (Kariyawasam, Isuru Udayanga)

570.76
Adventures in steam British era.  

(Thibbotumunuwe, H. U.) 385.095493

The adventures of Sokadi, the line room 
mouse.  (Sachithanandan, Sakuntala) J823

Agrarian development (amendment) act, 

No. 46 of 2011. (Sri Lanka) 343.076026 

Aitken Spence 338.706

Aitken Spence Hotel Holdings PLC.  Annual 
reports 2011/2012 910.4606

Alahakoon, Hector (tr.)  See Chekhov, Anton

Alahakoon, Hector.  The road from elephant 
pass 823

Al-Iman Foundation (incorporation) : a bill to 
incorporate the Al-Iman Foundation.  (Sri 
Lanka. Parliament) 346.0640262

Alwis, Celine.  Lets learn more English 
Grade 3 372.6521

Alwis, Premachardra.  Encounter and other 
stories 823

Akarsha English usage of tenses : active voice 
and passive voice.  (Gamage, Nadie) 425

Amana Takaful PLC.  Annual report 2011
368.006

Amana Takaful(Maldives) PLC.  Annual report
2011 368.006

Amarasekera, Daya.  Caste and social change
305.5122

Amarasekera, Rupa.  Good parenting you and 
your child 305.231

Amarasinghe, Lalithanjalie D.  Introduction to 
internal parasites of man and domestic 
animals 616.96

Amarasinghe, Lalithanjalie D.  Plant parasitic 
nematodes 632.6257

Amarasinghe, Malinga.  Situlpauwa
294.3435095493

Amarasinghe, Ranjan M.  A crisis of 
civilization 821

Amazing grace : memoirs of Tara Bolling.  
(Bolling, Tara) 920

Amazing visual aids for directed numbers : 
amazing demonstration of addition and 
multiplication rules with magical “T&M” 
models.  (Senanayake, Tissa) 512.92
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Amugoda, Mahinda.  With a recluse monk 
living in the jungle of Sri Pada 294.3657

Amunugoda, P. N. R. J.  Quality enhancement 
of dehydrated products through the 
modification of solar tunnel dryer for 
continuous operation in rural communities

664.0284

Anandians in search of heritage.  (Miriyagalla, 
Das) 915.493

The ancient mariner and other stories.  
(Abeysinghe, W. A.) J823

Anderson, Carol S. (ed.) See Embedded 
languages : studies of Sri Lankan and 
Buddhist cultures : essays in honor of W. S.
Karunatillake

Angel games and little flames : the new.   
adventures of Toa and Lean.  
(Thalayasingam, Prashan) J823

An annotated bibliography of palm leaf 
manuscripts in the library of the Colombo  
National Museum 016

Annual academic sessions – College of 
Dentistry and Stomatology  of Sri Lanka 

    (25th : 2012 March, 24th & 25th : Colombo).  
The programme and abstracts 617.6

Annual bulletin of statistics 2012. 
(International Tea committee) 338.17372021

Annual health bulletin 2010.  (Sri Lanka. 
Department of Health Services. Southern 
Province Provincial Council) 362.1021

Annual performance report 2010.  (Sri Lanka.  
Department of Management  Services)

352.606

Annual report 2008.  (National Transport 
Medical Institute) 353.606

Annual report 2010.  (Room to Read Sri 
Lanka) 370.06

Annual report 2010.  (Tea Research Institute of
Sri Lanka) 354.506

Annual report 2010.  (State Mortgage and 
Investment Bank) 354.8606

Annual report 2010-2011.  (Asiri Surgical 

Hospital PLC) 362.1106

Annual report 2010-2011.  (Lankem Ceylon 
PLC) 338.706

Annual report 2010-2011.  (Pelwatte Sugar 
Industries PLC) 338.706

Annual report 2010-11.  ( Touchwood 
Investments PLC) 338.706

Annual report 2011.  (Amana Takaful PLC)
368.006

Annual report 2011.  (Amana 
Takaful(Maldives) PLC) 368.006

Annual report 2011.  (Asia Capital PLC)
338.706

Annual report 2011.  (Asian Alliance Insurance
PLC) 368.006 

Annual report 2011.  (AVIVA NDB Insurance 
PLC) 368.006

Annual report 2011.  (Bank of Ceylon )
354.8606

Annual report 2011.  (Central Bank of Sri 
Lanka) 354.8606

Annual report 2011.  (Colombo Stock      
     Exchange) 332.632206

Annual report 2011.  (Hatton National Bank 
PLC) 332.1206

Annual report 2011.  (HNB Assurance  PLC)
368.006

Annual report 2011.  (Institute of Bankers of 
Sri Lanka) 332.106

Annual report 2011.  (National Development 
Bank PLC) 332.15306

Annual report 2011.  (Nations Trust Bank)
332.1206

Annual report 2011.  (Pan Asia Banking 
Corporation PLC) 332.12306

Annual report 2011.  (Seylan Bank PLC)
332.1206

Annual report 2011.  (Singer (Sri Lanka) PLC)
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338.706

Annual report 2011.  (Softlogic Holdings PLC)
338.706

Annual report 2011.  (Sri Lanka Telecom PLC)
354.7506

Annual rport 2011/2012.  (Access Engineering 
PLC) 338.706

Annual reports 2011/2012.  (Aitken Spence 
Hotel Holdings PLC 344.4606

Annual report 2011/2012.  (Brown & 
Company PLC) 338.706

Annual report 2011/2012.  (Browns Beach 
Hotels PLC 910.4606

Annual report 2011 / 2012.  (Browns 
Investment PLC) 338.706

Annual report 2011/2012.  (Bukit Darah PLC)
338.706

 Annual report 2011/2012.  (Carson 
Cumberbatch PLC) 338.706

Annual report 2011-12.   (Central Finance 
Company PLC) 338.706

Annual report 2011/12.  (CIC Holdings PLC)
338.706

Annual report 2011/12.  (Colombo Pharmacy 
Company PLC) 615.106

Annual report 2011 /12.  (Distilleries company 
of Sri Lanka PLC) 663.106

Annual report 2011/12.  (J. L. Morison Son & 
Jones (Ceylon) PLC) 338.706

Annual report 2011/2012.  (John Keells Hotels 
PLC) 910.4606

Annual report 2011/2012.  (Lion Brewery 
(Ceylon) PLC) 663.1606

Annual report 2011/12.  (Touchwood 
Investments PLC) 338.706

Annual review 2010.  (Rubber Research 
Institute of Sri Lanka) 633.8952

Anura Vidanagamage Praja Sanwardana 

Padanama  (incorporation)  : a bill to 
incorporate the Anura Vidanagamage Praja 
Sanawardana Padanama.  (Sri Lanka. 
Parliament) 346.0640262

Appropriation act, No. 52 of 2011.  (Sri Lanka)
343.034026

Arachchi, Niseni Nayanama.  Good habits and 
bad habits 170

Arasanayagam, Jean.  Secret agendas : poems
821

Architectural heritage of Sri Lanka : 
fortifications along the Kelani river.  
(Chandrasekara, D. P.) 720.95493

Arhath marga or the path of freedom.  
(Seelakkhandha himi, C. A.) 294.3

Ariyananda, P. L.  Pictures in tropical 
medicine : 101 questions & answers

616.9883

Asia Asset Finance Limited.  Propectus
338.706

Asia Capital PLC.  Annual report 2011
338.706

Asian Alliance Insurance PLC.  Annual report 
2011 368.006

Asiri Surgical Hospital PLC.  Annual report 
2010-2011 362.1106

Asoka, Jagath.  Spend a few minutes a day to 
improve your English : grammar, 
vocabulary, and writing 428

An assessment of potential health benefits of 
Sri Lankan black tea by studying some of its
bioactivities.  (Fernando, T. S. P.) 633.72

Astakavaraga system of horashastra in 
astrological research as of an aspect of 
ancient Indian cultural tradition.  (Hussain, 
M. S. M.) 133.59445

Atapattu, A. M. Vimala.  How we kids see our
environment : workbook for children in pre
schools 372.357

Atapattu Walawwa : residence of the 
Gooneratne & Dias Abeyesinghe families of 
Galle 720.288
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Athukorala, Prema- Chandra (ed.) See Trade 
liberalisation and poverty in South Asia

Athula himi, Ahuliyadde.  A comparative 
analysis of upanishad vision and Buddhist 
philosophy 181.043

Athulathmudali, Shanila.  An exploratory study
on adapting to climate change in coastal 
areas of Sri Lanka 632.1

Attygalle, Upatissa .  The case of the missing 
false teeth and other stories 823

Australian Freedom of information Law.  
(Weereratne, Anura) 342.08530994

AVIVA NDB Insurance PLC.  Annual report 
2011 368.006

Bakamunu pancha.  (Weerasinghe, Chandra 
Padmini) J823

Balasuriya, Achala (ed.)  See Medicine in the 
elderly

Balasuriya, Eda Subhadra.  Activity book.  
Science : Grade 8 507

Bandarage,Neranja.  Biology for Grade 11 : 
with explanations in Sinhala 570.7

Bandara, Jayatilleke S. (ed.) See Trade 
liberalisation and poverty in South Asia

Bandaranayake, Senaka (ed.) See Atapattu 
Walawwa : residence of the Gooneratne & 
Dias Abeyesinghe families of Galle

Bandara, Sampath.  The story of Twenty 20 
cricket 796.358

Bandara, Sunil.  English : M. D. Gunasena G. 
C. E. (O/L) model papers, past papers and 
answers 420.76

Banduwardena, Rupa.  Poya serenity 294.3438

Bank of Ceylon.  Annual report 2011
354.8606

Basics of hydro power.  (Kularatne, W. D.)
333.914

Beautiful black.  ( De Silva, Manoshi) J823 

Beddegama, Nandika.  Matara giant : Matara 
yodaya J823

Behind the facade of power in Sri Lanka.  
(Nakkawita, Wijitha) 320.95493

Best of friends.  (Disanayaka, Kusum) J823

Beyond Einstein's relativity towards the final 
goal of quantum dynamical evolution 
reality : sixteen research papers that 
changed the face of modern physics.  
(Murutenge, Sanathdeva) 539

Beyond the grey hills.  (Kumarihamy, Seetha)
891.483

Bhattarai, Govinda Raj (ed.) See  Poems from 
the SAARC region 2011

Bhattarai, Govinda Raj (ed.)  See 
Contemporary short stories of the SAARC 
region 2011

The Bhikkhu – light of Lanka : a historical 
survey.   (Perera, Mario) 294.3372

Bills (Sri Lanka.  Parliament)
No. 127, 2011. Agrarian development 
(amendment) : 343.0760262

No. 129, 2011. Defence Services Command 
and Staff  College (amendment) :

343.0113026

No. 132, 2012. Roshan Ranasinghe 
Janasahana Foundation (incorporation)

346.0640262

No. 136, 2011.  Town and country planning 
(amendment) : 346.0450262

No. 139, 2011.  Sri Lanka. Parliament
Society of the Ceylonese Brothers of St. 
Joseph (amendment): 346.0640262

No. 140, 2011.Sri Lanka Association of 
Professional Social Workers 
(incorporation) : 346.0640262

No. 141, 2011.  Bodhirajarama Educational 
and Cultural Foundation (incorporation) :

346.0640262
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No. 142, 2011. Tax Appeals Commission 
(amendment) : 343.040262

No. 143, 2011.  Council of Muslims of Sri 
Lanka (incorporation) : 346.0640262

No. 144, 2012. Institute of Chartered 
shipbrokers of Sri Lanka (incorporation) :

346.0640262

No. 145, 2012. Chandima Weerakkody 
Foundation (incorporation) : 346.0640262

No. 146, 2012. Institute of Sri Lanka 
Professional Psycho Social Work 
(incorporation) : 346.0640262

No. 147, 2012.  Al-Iman Foundation 
(incorporation) : 346.0640262

No. 148, 2012.  Welanhinna Wachissara 
International Cultural Foundation 
(incorporation) : 346.0640262

No. 149, 2012. Seyyed Sheikh Koya 
Thangal Mowlana Foundation 
(incorporation) : 346.0640262 

No. 150, 2012. Philip Gunawardena 
Commemorative Society (incorporation) :

346.0640262

No. 151, 2012.  Sri Lanka Institute of 
Agriculture (incorporation) 346.06402622

No. 152, 2012.  Pandu Bandaranaike Hela 
Jana Foundation (incorporation) :

346.0640262

No. 153, 2012.  Samastha Lanka 
Shasanarakshaka Mandalaya 
(incorporation) : 346.0640262

No. 154,2012.  The Parents Foundation  
(incorporation) : 346.0640262

No. 155, 2012.  Parliament Staff Pensioners' 
Association (incorporation) : 346.0640262

No. 156, 2012. Bulathsinhala Janasakthi 
Mahasangamaya  (incorporation) : 

346.0640262

     No. 157, 2012. Anura Vidanagamage Praja 
Sanwardana Padanama  (incorporation) :        
                                                    346.0640262

No. 158, 2012. Value added tax  
(amendment) : 343.0550262

No. 159, 2012.  Inland revenue  
(amendment) : 343.0340262

No. 160, 2012. Nation building tax 
(amendment)  : 343.040262

No. 161, 2012.  Ports and  airports 
development levy (amendment)  : 

343.040262

No. 162, 2012.  Economic service charge 
(amendment) : 343.0550262

No. 163, 2012.  Finance : 343.0320262

No. 164, 2012.  Sri Lanka Administrative 
Development and Research Institute 
(incorporation) : 346.0640262

No. 165, 2012. Computer Society of Sri 
Lanka (incorporation)  : 346.0640262

No. 166, 2012.  South Lanka Academy for 
Tertiary Education and Leadership 
(incorporation) : 346.0640262

No. 167, 2012. Nimal Siripala de Silva 
Foundation (incorporation) : 346.0640262

No. 168, 2012. Mount Carmel Institute of 
Performing Arts   (incorporation) : 

346.0640262

No. 169, 2012.  Vasantha Senanayake 
Foundation (incorporation) : 346.0640262

No. 170, 2012.  Jayaratne Foundation 
(incorporation) : 346.0640262

No. 172, 2012.  Abhimani Social 
Development and Cultural Foundation 
(incorporation) : 346.0640262

No. 173, 2012.  Kalpawruksha Development
Foundation (incorporation) : 346.0640262

No. 174, 2012.  Buddhasravaka Bhikku 
University (amendment) : 344.076840262

No. 157, 2012.  Sri Lanka Institute of 
Agriculture (incorporation) :         346.0640262
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Biology for Grade 11 : with explanations in 
Sinhala.  (Bandarage,Neranja) 570.7

Birds feathery fliers.  (Kossinna, Chintha) 598

Birth of the mermaid.  (Pigera, Jagath S.) J823

Board of Investment of Sri Lanka 
(amendment) act, No. 3 of 2012.  (Sri 
Lanka) 346.092026

Bodhirajarama Educational and Cultural 
Foundation (incorporation)  : a bill to 
incorporate the Bodhirajarama Educational 
and Cultural Foundation.  (Sri Lanka. 
Parliament) 346.0640262

Bolling, Tara.  Amazing grace : memoirs of 
Tara Bolling 920

BPO & sourcing dictionary.  (Dandeniya, 
Ajith) 338.703

Brown & Company PLC.  Annual report 
2011/2012 338.706

Browns Beach Hotels PLC.  Annual report       
2011/2012 910.4606

Browns Investment PLC.  Annual report 2011 /
2012 338.706

Buczaczer, Laetitia (co. author) See Perera, 
Mario

Buddhaghosa himi (co. author) See Tripitaka.  
Sutrapitaka

Buddhaghosa himi (co. author) See Tripitaka. 
Sutrapitaka. Kuddahakanikaya.  Jataka

Buddhasravaka Bhikku University 
(amendment) : a bill to amend the 
Buddhasravaka Bhikku University act,     
No. 26 of 1996.  (Sri Lanka. Parliament)

344.076840262

Buddhism = mindfulness+heartfulness. 
(Gamage, Upul Nishantha) 294.34435

Buddhist Cultural Centre of Nadimala 
Dehiwala (incorporation) (amendment) act, 
No. 50 of 2011. (Sri Lanka) 346.064026

Buddhist ecclesiastical law : a treatise on Sri 
Lankan statute law and judicial decisions on 
Buddhist temples and temporalities.  
(Weerasooria, Wickrema) 294.384

Bukit Darah PLC.  Annual report 2011/2012
338.706

Buddhi : the elephant boy.  (Straaten, Louis 
Van Der) 823

Bulathsinhala Janasakthi Mahasangamaya  
(incorporation)  : a bill to incorporate the 
Bulathsinhala Janasakthi Mahasangamaya.  
(Sri Lanka. Parliament) 346.0640262

Business & Accounting Studies Grade 10
657.076

Business & corporate affairs.  (Karunanayake, 
Sunil) 070.44933

Canagasooryam, K. S.  Canagey's quick guide 
to value added tax : applicable to period 
from 01.01.2012 336.27

Canagey's quick guide to value added tax : 
applicable to period from 01.01.2012.  
(Canagasooryam, K. S.) 336.27

The candy town.  (Perera, Achala Rashmini)
823

Carbon sequestration as in fluenced by 
climatic plant and soil parameters their 
dynamics and control of of selected Sri 
Lankan forests.  ( Kuruppuarachchi, 
Kuruppu Arachchilage Janaka Mahinda)

634.9

The caretakers.  (Mahendra, Sunanda) 823

The case of the missing false teeth and other 
stories.  (Attygalle, Upatissa) 823 

Carson Cumberbatch PLC.  Annual report 
2011/2012 338.706

Caste and social change.  (Amarasekera, Daya)
305.5122

The cat's table.  (Ondaatje, Michael) 823

Central Bank of Sri Lanka.  Annual report 
2011 354.8606

Central bank of Sri Lanka restrospect 1950-
2010 954.93

Central Bank of Sri Lanka.  Strategic plan 
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2012-2016 331.11095493

Central Colleges Past Pupils' Association of Sri
Lanka (incorporation) act, No. 5 of 2012.  
(Sri Lanka) 346.064026 

Central Finance Company PLC.  Annual report
2011-12 338.706

Ceylon tea trade & history : a professional 
view by a Japanese tea taster.  (Kumekawa, 
Nao) 338.17372

The challenge : 25 years of Sampath Bank 
332.12

Challenges of post confict Sri Lanka954.93032

Chaminda, Egodage Subash.  The key to 
English grammar 425

Chandawimala himi, Kottakaduwe.  
Personality : a Buddhist perspective 294.3

Chandima Weerakkody Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Chandima Weerakkody Foundation.  (Sri 
Lanka. Parliament) 346.064026

Chandraprema, C. A.  Gota's war : the crushing
of Tamil tiger terrorism in Sri Lanka

954.93032

Chandrasekara, D. P.  Architectural heritage of 
Sri Lanka : fortifications along the Kelani 
river 720.95493

Chatterjee, Bipul.  Consumer and economic 
cooperation : cost of economic non – 
cooperation to consumers in South Asia 

337.154

Chatterjee, Bipul (ed.)  See The Doha round 
and South Asia : need for better 
coordination 

Checkers G. C. E.  (O/L) English literature : 
test yourself context exercises and revision 
quizes with answers.   (Perera, Lakshmi) 820

Checkers G. C. E.  (O/L) English literature : 
test yourself context exercises and revision 
quizes with answers.  (Perera, Lakshmi)

954.93
Chekhov, Anton.  A critical approach to the 

seagull 891.72

Christie, Cheryl Alexandra.  Diplomat : a 

logical approach to English pronunciation
428.13

CIC Holdings PLC.  Annual report 2011/12
338.706

Civil service administration in Ceylon : a study
in bureaucratic adaptation.  (Warnapala, 
Wiswa W. A.) 352.63

Climatological Research Sri Lanka.  (Nianthi, 
    K. W. G. Rekha) 551.6095493

Coast conservation (amendment) act, No. 49 of
2011.  (Sri Lanka) 346.0469164026

Codex Historicus and diary of the Nallur 
Mission.  (Gnana Prakasar, Fr. S.) 920

Collected wheel publications : No. 182 to 198
294.3 

Collected wheel publications : no. 198 to 215
294.3 

Collected wheel publications : No. 216 to 230
294.3 

A collection of articles.   (Samaranayake, 
Ajith) 070.44

Colombo : a critical introspection.  
(Wijesuriya, Wimarshana) 954.93

Colombo Pharmacy Company PLC.  Annual 
report 2011/12 615.106

Colombo Stock Exchange.  Annual report 2011
332.632206

Common birds of the Western treatment plant. 
     (Wijeratne, Chanith) 598.095493

Community mapping : making a community 
profile.  (Fernando, P. M. ) 307

A comparative analysis of upanishad vision 
and Buddhist philosophy.  (Athula himi, 
Ahuliyadde) 181.043

A complete illustrated history Sri Lanka.  
(Sebastian, Anton) 954.93

Computer Society of Sri Lanka 
(incorporation)  : a bill to incorporate the 
Computer Society of Sri Lanka.  (Sri Lanka. 
Parliament) 346.0640262
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Concepts in organic agriculture.  (Prasannath, 
Vanitha) 631.584

Conference on geo-information technology for 
natural disaster management (4th : 7th -8th 
Nov. 2012 : Colombo).  Reduce exposure to 
reduce risk 363.34 

Conference on India – Sri Lanka agro 
biotechnology for sustainable development 
(2012 March 12-13 : Colombo) 660.6

Conference report.  (Symposium on plantation 
workers / commiunity development (7th : 15 
Dec. 2011 : Kandy, Sri Lanka) 307.72

Consumer and economic cooperation : cost of 
economic non – cooperation to consumers 
in South Asia.   (Chatterjee, Bipul) 337.154

Contemporary short stories of the SAARC 
region 2011 808.83

Cooke, George I. H.  Poetic pirouettes 821

Cooking with Leila Viswasam.  (Viswasam, 
Leila) 641.50212

Cooke, Michael Colin.  Rebellion, repression 
and the struggle for justice in Sri Lanka : the
Lionel Bopage story 954.9303

Cooray, Sriyalatha.  Humpty Dumpty 398.8

Corynespora leaf fall disease of hevea 
brasiliensis : variability in pathogen 
population, host response and their 
interactions.  (Fernando, T. H. P. S.)

633.8952

Council of Muslims of Sri Lanka 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
council of Muslims of Sri Lanka.  (Sri 
Lanka. Parliament) 346.0640262

Count me in.  (Wettasinghe, Kusala) 372.4

A crisis of civilization.  (Amarasinghe, Ranjan 
M.) 821

A critical approach to the seagull.  (Chekhov, 
Anton) 891.72

A critical guide to Federico Garcia Lorca's the 
house of Bernarda Alba.  (Dissanayake, P. 
S.) 862

Cry for me a little : stories of the souls.  (Riza, 
Mariam) 823

Crystal and clay.  (Wettasinghe, Sybil) J823

Cyber security : 01 byte from the cyberspace 
(Weerawatta, Rangamini) 005.8

The dancing neutron : within hydrogen isotope
(Fonseka, W. D.) 294.3375

Dandeniya, Ajith.  BPO & sourcing dictionary
338.703 

Dayawansa, N. D. K. (ed.) See Symposium of 
the water professionals day (01st Oct. 2012, 
Sri Lanka)

Dharshini, Vijaya.  Good habits 170 

Dharshini, Vijaya.  How Andare ate sugar
J894.8113

Dharshini, Vijaya.  I could eat a demon
J894.8113

Dharshini, Vijaya.  Labu Kiribath J894.8113 

Dharshini, Vijaya.  Very funny Andare
J894.8113

Day by day with the Lord.  (Gunawardena, 
Arundathy) 264.13

The day I got my first pet.  (Jayasundara, 
Renuka) J823

The day the earth fell down.  (Disanayaka, 
Kusum) J823

Dealing with sexual harassment in the 
workplace : a guide to employers and 
employees.  (Adikaram, Arosha S.) 658.3145

Debates : official report (Hansard).  (Sri 
Lanka. Western Province Provincial 
Council) 328.549302 

De Costa, Sunil.  Resplendent Uva the garden 
of Sri Lanka 954.93

Dedduwakmara, Ranjanie (co. author) See 
Amugoda, Mahinda

Deegahawathura, Janakie.  The little areoplane
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J823

Defence Services Command and Staff College 
(amendment) : a bill to amend the Defence 
Services Command and Staff College act, 
No. 5 of 2008.  (Sri Lanka. Parliament)

343.01130262

Dep, Arthur C.  The Egyptian exiles in Ceylon 
(Sri Lanka) 1833-1901 305.89762

Design, development and evaluation of an 
interactive educational multimedia package 
to enhance distance learning of abstract 
concepts in science.  (Kulasekara, D. G. U.)

371.358

De Silva, Bernard.  New workbook Grade 5 : 
lets learn English 372.6521

De Silva, Madura.  Pethiyagoda, Rohan
599.8095493

De Silva, Manoshi .  Beautiful black J823

De Silva, Manoshi .  A home for herman J823

De Silva, Premalal (co. author)  See 
Dayawansa, N. D. K.

De Silva, Ranjith Premalal (ed.)  See 
Conference on geo- information technology 
for natural disaster management (4th : 7th -8th

Nov. 2012 : Colombo)

De Silva, Ranjith Premalal (ed.)  See 
Proceedings of the research symposium of 
Uva Wellassa University (22nd - 23rd Nov. 

    2013 : Sri Lanka)

De Silva, Ranjith Premalal (ed.)  See Research 
symposium 2011 : towards a knowledge 
economy

De Silva, Ranjith Premalal  (ed.) See 
Symposium of the water professionals day 
(01st Oct. 2012, Sri Lanka)

De Silva, S. R.  Law of dismissal 344.012596

Development communication : theroy & 
practice. (Jinadasa, Manoj Pushpakumara)

302.2

The devil dance : a Sri Lankan folk tale.  
(Wettasinghe, Sybil) J823

Devils in the paradise island.  (Nanayakkara, 

Sanath) J823

Dhammapadattha Katha. (Tripitaka.  
Sutrapitaka) 294.3823

Dhamma samgaho : an introduction to Pali 
literature.   (Gair, James W.) 891.37

Dharmasiri, Kanchuka (ed.)  See  Streets ahead
with Haththotuwegama

Dharmawardene, Prasadini (comp.) See G. C. 
E. A/L new syllabus business studies : past 
papers with fully worked answers 2000-2011

Dharmarathne, W. G. A.   A study on the usage
of electronic information resources and 
services by the academic staff of the Faculty
of Arts : a case study at the University of 
Peradeniya 025.524

Dharmawardene, Prasadini.  Economics G. C. 
E. new syllabus : complete text book for 
year 13 330.07

Dharmawardene, Prasadini.  Economics study 
guide : past papers with answers 2011-1997

330.076

Dharmawardene, Prasadini.  G. C. E. A/L 
accounting : past papers with answers from 
2000 to 2011 372.6521

Dias, Prinath.  An introduction to nuclear 
technology 621.48

A digest of selected cases on criminal 
procedure act, No. 15 of 1979 & 
amendments upto 2011.  (Senaratne, Upali)

345.050264095493

Dinesh Kumara, Kasun.  Under the aborted sky
821

Diplomat : a logical approach to English 
pronunciation.  (Christie, Cheryl Alexandra)

428.13

Disanayaka, J. B.  How Kaluva went to 
Marapona J823

Disanayaka, J. B.  Let dogs mind their business
J823

Disanayaka, J. B.  Understanding the Sinhalese
305.89148

Disanayaka, J. B. The monk and the peasant : a
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study of the traditional Sinhalese village 
294.3657

Disanayaka, Kusum. Best of friends J823

Disanayaka, Kusum.  The day the earth fell 
down J823

Disanayaka, Kusum.  Gods in trees J823

Disanayaka, Kusum.  In search of a pearl 
necklace J823

Disanayaka, Kusum.  Taking the horse to water
J823

Disanayaka, Kusum.  The story of the black 
bull J823 

Disciplinary procedure : guidelines for police 
officers.  (Silva, Senaka) 363.23

Discourse strategies of Sri Lankan bilinguals.  
(Wettewe, Chamindi Dilkushi Senaratne)

404.2

Disentangling tangles.  (Gamage, Upul 
Nishantha) 294.34435

Dissanayake, Daya.  Miracle under the 
kumbuk tree 823

Dissanayaka, Geeth C.  Economics multiple 
choice model questions & answers 330.076

Disanayaka, J. B.  Encyclopaedia of Sinhala 
language and culture 491.483

Dissanayake, Gayanthee.   Mystery of the 
pretty doll  J891

Dissanayake, P. S.  A critical guide to Federico
Garcia Lorca's the house of Bernarda Alba

862
Dissanayake, P. S. Questions and answers on 

advanced level short stories : based on Sri 
Lanka G. C. E.  (Advanced Level) English 

820.76

Dissanayake, P. S. Unseen passages Advanced 
Level English 820.76

Dissanayake, Wijaya.  New vistas on the early 
history of Sri Lanka 954.9301

Distilleries company of Sri Lanka PLC
Annual report 2011 /12 663.106

Distribution and habitat relationships of 

avifauna in the Northern flank of the 
Knuckles region.  (Nizam, Begum Zeeniya)

333.95

The Doha round and South Asia : need for 
better coordination 382.9154

Don  Peter Rev., W. L. A.  Tales from nature
J891.483

Drama and theatre in the orient.  (Rajakaruna, 
D. A.) 792

The DSI legacy : 1962-2012 from cottage 
industry to corporate entity 338.7095493

Economic and social development under a 
market economy regime in Sri Lanka : 
Buddhadasa Hewavitharana felicitation 
volume ii 330.95493

Economic and social development under a 
market economy regime in Sri Lanka: 
Hewavitharana felicitation 338.95493

Economic importance of tropical plants.  
(Senanayake, Priyanganie) 581.70913

Economic service charge (amendment) act, 
No. 11 of 2012(Sri Lanka) 343.055026

Economic service charge (amendment) : a bill 
to amend the economic service charge act, 
No. 13 of 2006.  (Sri Lanka. Parliament)

343.0550262 

Economics G. C. E. new syllabus : complete 
text book for year 13  (Dharmawardene, 
Prasadini)   330.07

Economics multiple choice model questions & 
answers.  ( Dissanayaka, Geeth C.) 330.076

Economics study guide : past papers with 
answers 2011-1997.  (Dharmawardene, 
Prasadini) 330.076

Edaphic characteristics at the Ussangoda 
serpentinite deposit.  (Weerasinghe, H. A. 
S.) 333.95

The Egyptian exiles in Ceylon (Sri Lanka) 
1833-1901.  (Dep, Arthur C.) 305.89762

Ekanayake, C.  English literature made easy : 
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for G.C.E. advanced level new syllabus – 
poetry 821

Ekanayake, S. B. Failed pedagogy : need for 
new paradigms 370

Ekanayake, S. B. Lifelong education : the 
mega changes in the new world order 370

Ekaratne, Kumudini (co. author)  See 
Mahindapala, Ranjith

Embedded languages : studies of Sri Lankan 
and Buddhist cultures : essays in honor of 
W. S. Karunatillake 082

Employees' Provident Fund  (amendment) act, 
No. 2 of 2012.  (Sri Lanka) 344.01255026

Encounter and other stories.  (Alwis, 
Premachardra) 823

Encyclopaedia of Sinhala language and 
culture.  (Disanayaka, J. B.) 491.483

English atthakatha project ; 
No. 5. (Tripitaka.  Sutrapitaka.  Jataka).  
Jataka Pali 294.382325

English atthakatha project ; 
No. 6. (Tripitaka.  Sutrapitaka).  
Majjhimanikaya atthakatha 294.3823

English atthakatha project ; 
No. 29. ( Tripataka.  Sutrapitaka).  
Dhammapadattha katha 294.3823 

English essence.  (Indasumana himi, 
Nawathalawaththe) 428

English grade ten : model question papers with
answers.  ( Wickramasinghe, Stanley)

420.76

English language dictionary.  (Abeysekera, R. 
B. R.) 425

English language improvement through speech
and grammar.  (Upali himi, Pitawala) 425

English for life 1.   (Gunasekara, Joe Ranjith)
428  

English for life 2.  (Gunasekara, Joe Ranjith)
428

English literature made easy : for G.C.E. 

advanced level new syllabus – poetry.
(Ekanayake, C.) 821

English : M. D. Gunasena G. C. E. (O/L) 
model papers, past papers and ansewers.  
(Bandara, Sunil) 420.76

English speech practice for Grade 8.  
(Manukulasooriya, Ranaweera) 428

English speech practice – for grade 09 : a guide
to English conversation practice.  
(Manukalasooriya, Ranaweera) 428

English through English : book 1 how to make 
a simple sentence.  (Vithanage, Amila) 425

English through English : book 2Phrasal verbs 
& sentence patterns.  (Vithanage, Amila) 425

Enumeration of vital events 2011 : Northern 
Province Sri Lanka.  (Sri Lanka. 
Department of Census and Statistics)

315.493

An environmental and fisheries profile of the 
Puttalam lagoon system 577.63

Epa model English Grade 09.  (Gunasekara, 
Joe Ranjith ) 428

Epa model English Grade 10.   (Gunasekara, 
Joe Ranjith)  428

Epa model English Grade 11. (Gunasekara, Joe
Ranjth) 428

Epa, Nihal Seneviratne.  A study of foreign 
policy of Sri Lankan under President 
Mahinda Rajapaksa 2005-2010

327.1095493

The essence of Buiddhism : nibbedhika sutta.  
( Tripitaka. Sutrapitaka)

294.3823 

An exploratory study on adapting to climate 
change in coastal areas of Sri Lanka.  
(Athulathmudali, Shanila) 632.1

Export quality anthurium cultivation in North 
Western Province of Sri Lanka.  (Niranjan, 
Frank) 635.93464

Extending life span in humans through 
reversing ageing.   (Samarawira, Ivan)

571.878
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External trade statistics 2010.   (Sri Lanka. 
Department of Sri Lanka Customs)381.021

Fact book 2011 332.6322
  

Failed pedagogy : need for new paradigms. 
(Ekanayake, S. B.) 370

Failed revolts in Sri Lanka : 1971 and 1987-
1989.  (Indradasa, Godahewa) 954.93032

Faithing the Native soil : Dilemmas and 
aspirations of post-colonial Buddhist and 
Christians in Sri Lanka.   (Hettiarchchi, 
Shanthikumar) 201.7

Famine, fevers and fear : the state and disease 
in British colonial Sri Lanka.  (Meegama, S. 
A.) 362.14257034095493

The fear of gambling.  (Perera, Vihanga) 823

Fernando, A. M. Traveler's tale 821

Fernando, Imali N.  Practical aspects in 
vegetable marketing 381.415

Fernando, Manel. Walige kota : the tale of a 
short tail J823

Fernando, Nirukshi.  Perseverance 823

Fernando, P. M. Community mapping : making
a community profile 307

Fernando, P. M.  A handbook of English 
grammar 425

Fernando, P. M.  The limits of love : a 
collection of short stories 823

Fernando, Ravindra.  Management of 
poisoning 615.905

Fernando, Ravindra.  Sathasivam of Ceylon : 
the batting legend 796.358092

Fernando, Sarala (ed.) See Sri Pada : peak 
heritage of Lanka

Fernando, T. S. P.  An assessment of potential 
health benefits of Sri Lankan black tea by 
studying some of its bioactivities 633.72

Fernando, T. H. P. S. Corynespora leaf fall 
disease of hevea brasiliensis : variability in 
pathogen population, host response and their
interactions 633.8952

Fernando, Vijitha (tr.) See Jayasena, Henry

Fernando, Vijitha.  (tr.)  See Kumarihamy, 
Seetha

Fernando, W. B. W. M. S. Our children and 
English ? 428

Fernando, W. C.  A systematic approach to 
staff training 658.402

Finance : a bill to amend the finance act, No. 
25 of 2003, the finance act, No. 11 of 2004 
and the finance act, No. 16 of 1995 ...; and 
to prov ide for matters connected therewith 
and incidental thereto.  (Sri Lanka.  
Parliament) 343.0320262

Finance act (amendment) act, No. 12 of 2012.  
(Sri Lanka) 343.034026

Finance business act, No. 42 of 2011.  
(Sri Lanka) 343.032026

Fiscal management report.  (Sri Lanka.  
Ministry of Finance & Planning) 336.5493

Fish : slippery swimmers.  (Kossinna, Chintha)

Flowering plants commonly encountered in Sri
Lankan habitats.  (Miththapala, Sriyanie)

580.95493

Flowers : scented beauties.  (Kossinna, 
Chintha) 582

Folk tales of Sri Lanka.  (Karunaratne, R. S.)
398.2095493

Fonseka, Lakmal C. Medicine at large : a 
performance manual medical undergraduates

616

Fonseka, M. C. N. (ed.)  See  Annual academic
sessions – College of  dentistry and 
stomatology  of Sri Lanka (25th : 2012 
March, 24th & 25th : Colombo)

Fonseka, W. D.  The dancing neutron : within 
hydrogen isotope 294.3375

Food based dietary guidelines for Sri Lanka
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613

Foreign aid in South Asia : the emerging 
scenario 338.910954

The forest of musles.  (Kulatunga, Thimithri)
J823

Forget the dark era : look to the future.  
(Rajapaksa, Mahinda) 352.238

For the people, by the people : result and 
lessons from a small grants programme.  
(Mahindapala, Ranjith) 577.698

Foxy and the turtle.  (Weerasinghe, Chandra 
Padmini) J823

The friendly banyan tree.  (Wettasinghe, Sybil)
J823


Fujiwara, Yasuyo (tr.)  See  Kumekawa, Nao

Gair, James W.  Dhamma samgaho : an 
introduction to Pali literature 891.37

Gajameragedara, Birty.  Sri Lanka and the 
powers : an investigation into Sri Lanka's 
relations with Britain, India, United States, 
Soviet Union and China from mid – forties 
to mid seventies 327.5493

Galappatti, Janaki (co. author)  See 
Miththapala, Sriyanie

Gamage, Nadie.  Akarsha English usage of 
tenses : active voice and passive voice 425

Gamage, Upul Nishantha.  Buddhism = 
mindfulness+heartfulness 294.34435

Gamage, Upul Nishantha.  Disentangling 
tangles 294.34435

Gamage, Upul Nishantha.  In between 
happiness and unhappiness 294.34435

Gamage, Upul Nishantha.  Illusion of painful 
painkillers 294.34435

Gamage, Upul Nishantha.  No colour no shape
294.34435

Gamage, Upul Nishantha.  Sit on your own 

seat 294.34435

Gamage, Upul Nishantha.  Suffering is a 
dream 294.34435

Ganeshalingam, K.  Grade 9 mathematics 
510.7

Gateway to English essays : 32 selected model 
essays with 43 biographies of great English 
writers 824

G. C. E. A/L accounting : past papers with 
answers from 2000 to 2011.  
(Dharmawardene,  Prasadini) 657.076

G. C. E. A/L new syllabus business studies : 
past papers with fully worked answers 2000-
2011 658.0076

G. C. E. ordinary level English language : 
probable question & modle answers 2011

420.76

G. C. E.  ordinary level mathematics Grade 
10 : book 1.  (Jayawardene, C. J. A.) 510.76

G. C. E. ordinary level mathematics. Grade 11 
book I.   (Jayawardene, C. J. A.) 510.76

G. C. E. ordinary level mathematics – Grade 
11  book II .  (Jayawardene, C. J. A.)

510.76

G. C. E. ordinary level mathematics : pro bale 
questions & model answers 510.76

G. C. E. Ordinary level past papers & answers 
2002-2011, English.  (Manukulasooriya, 
Ranaweera) 420.76

Geekiyanage, P. Physics : measurements unit 1
530.8

Gems of Vidyodaya.  (Sumedhananda himi, 
Ambalangoda) 294.3657

General certificate of educatin O/L 
examination science : past papers & 
answers 2008-2011.  (Jayaweera, Upali)

507.6

Geological Survey and Mines Bureau.  Sri 
Lanka minerals yearbook 2011 333.85021

George, Joseph (ed.)  See The Doha round and 
South Asia : need for better coordination

Getting to know your computer.  
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(Kapurubandara, Mahesha) 004

Ghani, Ejaz (ed.)  See Reshaping tomorrow : is
South Asia ready for the big leap ?

A gift to Kosala.   (Vithana, Indika Sanjeeva)
J891.483

Give Vatican ii a chance : yes to incessant 
renewal no to reform of the reforms.  (Pieris,
Aloysius) 230

Global partnership in development 338.95493

Global warming : a warning to all 363.73874

Gnananda himi, Kiribathgoda.  Stingy Kosiya 
of town Sakkara J823

Gnana Prakasar, Fr. S.  Codex Historicus and 
diary of the Nallur Mission 920

Gods in trees.  (Disanayaka, Kusum) J823 

Golden cocoon .  (Jayasekera, Kamani) 821

The golden kingdom.   (Kulatunga, Thimithri)
J823

Golden memories and silver tears.  
(Gooneratne, Walter R.) 920

The golden swan and other stories
(Abeysinghe, W. A.)   J823

Golu deriya.  (Manawasinghe, Chandraratne 
Sri) 891.483

Gonsalves, Julian (ed.) See Strengthening 
resilience in post disaster situations : stories, 
experience and lessons from South Asia 

Good habits and bad habits.  (Arachchi, Niseni
Nayanama) 170

Good parenting you and your child. 
(Amarasekera, Rupa) 305.231

Good practices and lessons learned : child 
protection and care work in the Southern 
Province of Sri Lanka 362.7

Goonaratna, Colvin (ed.) See Medicine in the 
elderly

Gooneratne, Walter R.  Golden memories and 
silver tears 920

Goonetilleke, Janaka (ed. ) See Atapattu 

Walawwa : residence of the Gooneratne & 
Dias Abeyesinghe families of Galle

Goonewardena, Cyril Chandrasekara (tr) See 
Sumedhananda himi, Ambalangoda

Grade 8 science : New syllabus.  (Abesekara, 
Sriya 507.6

Grade 8 science : new syllabus.  (Pathirathna, 
Sumana) 507.6

Grade 9 mathematics.  (Ganeshalingam, K.)
510.7

Grade 2 Mathematics work book .  
(Ramyamali, M. M. Geethika) 372.7

Grade 6 term test guide English language – 
model papers & answers.  (Udayakanrtha, 
Asanka) 420.76

Graffiti writer.  (Gunawardena, Lakmali) 823

The great history of Sri Lanka : from king 
Parakramabahu  the sixth to king 
Parakramabahu the ninth.  (Jayakody, Soma)

954.9301

The great history of Sri Lanka : from king 
Vijayabahu the third to king Vijayabahu the 
sixth.  (Jayakody, Soma) 954.9301

Guidelines for evaluation of outcomes and 
processes associated with completed 

658.404

A guide to the birds : of essendon North 
Primary School .  (Wijeratne, Chanith) 598 

The Gulf of mannar and its surroundings : a 
resource book for teachers in the Mannar 
district.  (Miththapala, Sriyanie)577.095493

Gunadheera, Somapala.  Some marginal 
comments : ethnic confrontation and 
national integration in Sri Lanka 320.95493

Gnanananda himi, Kiribathgoda.  The wise 
shall realize 294.34

Good habits.   (Dharshini, Vijaya) 170

Gota's war : the crushing of Tamil tiger 
terrorism in Sri Lanka.  (Chandraprema, C. 
A.) 954.93032
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The great history of Sri Lanka : from king 
Vijayabahu the great up to king 
Parakramabahu the great.   (Jayakody, 
Soma) 954.9301

The great history of Sri Lanka : from king 
Vijayabahu the second to Kalinga Magha.  
(Jayakody, Soma) 954.9301

Guide to tipitaka.  (Tipitaka) 294.382 

Gunananda himi, Ganthalawe (ed.) See 
Seelakkhandha himi, C. A.

Gunarathne, Kumari.  Winsten Charchill
941.084092

Gunaratne, Malinga.  The plantation Raj
633.72092

Gunaratne, Padma S.  Stroke care 616.8106

Gunasekara, Inoma Hemashikha.  
Mathematics : M. D. Gunasena G. C. E. 
(O/L) essential theorems, model papers and 
past papers 510.76

Gunasekara, Joe Ranjith.  Active English : 
book one  428

Gunasekara, Joe Ranjith.  Active English : 
book 2 428

Gunasekara, Joe Ranjith.  Advanced English 
for life – 3 425

Gunasekara, Joe Ranjith.  English for life 1 
428

Gunasekara, Joe Ranjith.   English for life 2
428

Gunasekara, Joe Ranjith.  Epa model English 
Grade 09 428

 Gunasekara, Joe Ranjith.  Epa model English 
Grade 10 428

Gunasekara, Joe Ranjith .  Epa model English 
Grade 11 428

Gunasekara, Joe Ranjith.  Epa model English 
Grade 10 428

Gunasekara, Joe Ranjith.  Nouns 425.54

Gunasekara, Joe Ranjith.  Tense 425.62

Gunasekara, S. L.  Lore of the law and other 
memories 340.92

Gunawardana, Michelle (text) See Silva, 
Publis

Gunawardane Nalika  (ed.)  See
Review of research evidence on gender 
based violence (GBV) in Sri Lanka

Gunawardena, Arundathy.  Day by day with 
the Lord 264.13

Gunawardena, Dileni (ed.) See  Economic and 
social development under a market 
economy regime in Sri Lanka: 
Hewavitharana felicitation 

Gunawardena, Lakmali.  Graffiti writer 823

Gunewardena, Dileni  (ed.)  See Economic and
social development under a market economy
regime in Sri Lanka : Buddhadasa 
Hewavitharana felicitation volume ii 

Gunawardhana, Prishanta.  Sigiriya : A world 
heritage site 954.93

Guruge Ananda, W. P. (com.) SeeJayatilaka, 
Baron Don

A handbook of English grammar.  (Fernando, 
P. M.) 425

Hatton National Bank PLC.  Annual report 
2011 332.1206

A home for herman. (De Silva, Manoshi) J823 

Hand book on examination of spline, upper 
limb joints and lower limb joints : book 1.  
(Karunanayake, Aranjan) 616.726

The healing power of nadi – yoga.  (Adam, R. 
P.) 181.45

Health and physical education work book 
grade 7.  (Yapa, Nelsie) 613.07

Hearsay and versions in British relations with 
the Kindom of Kandy 1796-1818.  
(Wickermeratne, Upali C.) 954.9302

Hernado villa : a  Sri Lankan love story. 
(Perera, Terrence) 823

Hettiarachchi, Shanthikumar.  Faithing the 
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native soil : dilemmas and aspirations of 
post-colonial Buddhist and Christians in Sri 
Lanka 201.7

Hettige, Nilantha Indika (com.) See An 
annotated bibliography of palm leaf 
manuscripts in the library of the Colombo  
National Museum

Hettige, Tilak (photo.)  See Disanayaka, J. B.

Hewabowala, Eisha  Jayawardena.  Maya : 
poems composed from 1981 to 2009 in 
Sinhala, French and English 821

Hewavitharana, Chamodhi.  Summer wind & 
other poems.. 821

Highnoon.  (Abeysekera, Bandula) 891.483

Hindagolla, B. M. M. C. B.  A study on user 
perception towards the user education 
programs conducted by university libraries :
a case study based on faculty of arts, 
University of Peradeniya 025.56

Historical development of section 66 
applications (with case law) : a comparative 
study.  (Tilakaratne, Mahanama) 340

HNB Assurance  PLC.  Annual report 2011
368.006

Household income and expenditure survey – 
2009-10 : final report.  (Sri Lanka.  
Department of Census and  Statistics)

640.021

Housing Development Finance Corporation 
Bank of Sri Lanka (amendment) act, No. 45 
of 2011.  (Sri Lanka) 346.0823026

How Andare ate sugar.  (Dharshini, Vijaya)
J894.8113

How Kaluva went to Marapona.  (Disanayaka, 
J. B.) J823

How we kids see our environment : work
book for children in pre schools Atapattu, 
A. M. Vimala 372.357

100 essays for grade 6-7-8.   (Premaratne, K. 
K. S.) 824

Human capital for a knowledge society higher 
education in the Maldives : an evolving 
esascape 378.5495

Human capital for a modern society general 
education in the Maldives : an evolving 
seascape 370.95495

Humpty Dumpty.  (Cooray, Sriyalatha) 398.8

The hungry tigress and other stories 
(Abeysinghe, W. A.) J823

Hussein, Asiff.  Ivilly pevilly : the 
gastronome's guide to the culinary history & 
heritage of Sri Lanka from the stone age to 
the modern era 641.5

Hussein, Asiff.  Tolerance in Islam 297

Hussain, M. S. M.  Astakavaraga system of 
horashastra in astrological research as of an 
aspect of ancient Indian cultural tradition

133.59445

Hussain, M. S. M.  Unique higher educational 
guide to the laws of 347.028

Hussain, M. S. M. Quranic hadheeth ayats and 
cosmo - chronology : part i & ii 297.242

I could eat a demon.  (Dharshini, Vijaya)
J894.8113

Ileperuma, O. A.  Industrial and environmental
chemistry for G. C. E. advanced level 660

Ileperuma O. A. Inorganic chemistry for 
G. C. E. advanced level 546

Illeperuma, Chamara (tr.)  See Gamage, Upul 
Nishantha

Illusion of painful painkillers.  (Gamage, Upul 
Nishantha 294.34435

In between happiness and unhappiness.  
(Gamage, Upul Nishantha) 294.34435

In commemoration of the 2000th anniversary of
the Buddha's enlightenment series ;
No. 09.  (Premaratne, Bogoda)
Personality – view or self- view : 294.3

Indasumana himi, Nawathalawaththe.  English 
essence 428

Indatissa, Kalinga.  The Law of injunctions
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347.077

Indradasa, Godahewa.  Failed revolts in Sri 
Lanka : 1971 and 1987-1989 954.93032

Industrial and environmental chemistry for G. 
C. E. advanced level.  (Ileperuma, O. A.) 660

Industrial chemistry : question bank for 
G. C. E. advanced level examination.  
(Ranatunga, Aruna Bandara) 660

Initial public offering.  (Mackwoods Energy 
Limited) 333.7906

Inland revenue  (amendment) act, No. 8 of 
2012.  (Sri Lanka) 346.04026

Inland revenue  (amendment) : a bill to amend 
the inland revenue act, No. 10 of 2006.  (Sri 
Lanka. Parliament ) 343.040262

Inorganic chemistry for G. C. E. advanced 
level.  (Ileperuma O. A.) 546 

I remember.  (Kaththriarachchi, Jayanthi) 920

Institute of Chartered Shipbrokers of Sri Lanka
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Institute of Chartered Shipbrokers of Sri 
Lanka.  (Sri Lanka. Parliament)346.0640262

Institute of Sri Lanka Professional Psycho 
Social Work (incorporation) : a bill to 
incorporate the Institute of Sri Lanka 
Professional Psycho Social Work.  (Sri 
Lanka. Parliament) 346.0640262

In search of a pearl necklace.  (Disanayaka, 
Kusum) J823

Institute of Bankers of Sri Lanka.  Annual 
report 2011 332.106

International symposium on urban lake 
monitoring management (18 May 2012, 
Peradeniya : Sri Lanka).  Urban lake 
monitoring and management 333.9163

International symposium on water quality and 
human health : challenges ahead. 
Proceedings 613.287

International Tea Committee.  Annual bulletin 
of statistics 2012 338.17372021

Introduction to information technology 004

Introduction to internal parasites of man and 
domestic animals.  (Amarasinghe, 
Lalithanjalie D.) 616.96

An introduction to nuclear technology.  
(Dias, Prinath) 621.48

The investigation of crimes of human 
trafficking : a resource manual for the Sri 
Lanka police 323

Ivilly pevilly : the gastronome's guide to the 
culinary history & heritage of Sri Lanka 
from the stone age to the modern era.  
(Hussein, Asiff) 641.5

Irangani .  (Macintyre, Ernest) 822

Japanese Grade 12 : teacher's instructional 
manual 495.1071

Japanese ; teacher's instructional manual : 
Grade 13 495.6071

Jataka pali.  (Tripitaka.  Sutrapitaka. 
Kuddhanikaya Jataka) 294.382325Jayalat, 
Thilak  (ed.) See  Pain management : current
concets

Jataka tales ;
No. 18. (Disanayaka, Kusum).  Taking, the 
horse to water J823

No. 19.  (Disanayaka, Kusum)
The day the earth fell down J823

No. 20.  (Disanayaka, Kusum).   Best of 
friends J823

No. 22.  (Disanayaka, Kusum)
Gods in trees J823 

No. 23.  (Disanayaka, Kusum)
The story of the black bull J823 

Jathaka tales retold ;
No. 11.    (Abeysinghe, W. A.). The hungry 
tigress and other stories J823

No. 12.  (Abeysinghe, W. A.).  The golden 
swan and other stories J823

No. 13.  (Abeysinghe, W. A.). The ancient 
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mariner and other stories J823

No. 17.  (Abeysinghe, W. A.).  A jewel of a 
wife and other stories J823

No. 19.  (Abeysinghe, W. A.).  Vessantara 
and other stories J823

Jayakody, Dille Dayalakshmie (tr.)  See 
Manawasinghe, Chandraratne Sri

Jayakody, Soma.  The great history of Sri 
Lanka : from king Parakramabahu  the sixth 
to king Parakramabahu the ninth 954.9301

Jayakody, Soma.  The great history of Sri 
Lanka : from king Vijayabahu the great up to
king Parakramabahu the great 954.9301

Jayakody, Soma.  The great history of Sri 
Lanka : from king Vijayabahu the second to 
Kalinga Magha 954.9301

Jayakody, Soma.  The great history of Sri 
Lanka : from king Vijayabahu the third to 
king Vijayabahu the sixth 954.9301

Jayakody, Veronica Damayanthi.  The 
marvellous birth of the Buddha 294.363

Jayaratne Foundation (incorporation) : a bill to 
incorporate the Jayaratne Foundation.   (Sri 
Lanka. Parliament) 346.0640262

Jayasekera, Kamani.  Golden cocoon 821

Jayasekera, Kamani. Twinkling beads 821

Jayasena, G. World ethnology from 6000 B. C.
305.8

Jayasena, Henry.  Lazarus 891.483

Jayasinghe, C. K. (ed.) See Rubber Research 
Institute of Sri Lanka

Jayasinghe, Deepthika.  Model question 
    papers : Grade 5 372.6521

Jayasinghe, Piyaseeli (tr.)  See Tripitaka.  
Sutrapitaka

Jayasinghe, R. D. (ed.) See Annual academic 
sessions – College of  Dentistry and 
Stomatology  of Sri Lanka  (25th : 2012 
March, 24th & 25th : Colombo)

Jayasinghe, Ruwan Duminda.  Oral 
radiography and radiology for dental 
students 617.69

Jayasinghe, Sunil.  The last meal of Buddha
294.363

Jayasinghe, Swarna.  Step by step English 
    work book 1 372.6521

Jayasundara Fr. Araliya (ed.) See Perera, T. C.

Jayasundara, Renuka.  The day I got my first 
pet J823

Jayasuriya,  Vathsala (ed.)  See  Review of 
research evidence on gender based violence 
(GBV) in Sri Lanka 

Jayawardene, C. J. A.  G. C. E.  ordinary level 
mathematics Grade 10 : book 1 510.76

Jayawardene, C. J. A. G. C. E. ordinary level 
mathematics Grade 11 book i 510.76

Jayawardene, C. J. A.  G. C. E. ordinary level 
mathematics – Grade 11  book ii 510.76

Jayatilaka, Baron Don.  Scholar statesman 
Jayatilaka : articles and speeches of Sir Don
Baron Jayatilaka 080

Jayawardena,  M. M. (ed.)  See Challenges of 
post confict Sri Lanka

Jayaweera, Amarani.  To you my daughters 
306.8743

Jayaweera, Upali.  General certificate of 
educatin O/L examination science : past 
papers & answers 2008-2011 507.6

Jayaweera, Upali.  Physics – Grade 11 work 
book 530.076

A jewel of a wife and other stories.  
(Abeyhsinghe, W. A. ) J823 

Jinadasa, Manoj Pushpakumara.  Development
communication : theroy & practice 302.2

J. L. Morison Son & Jones (Ceylon) PLC.  
Annual report 2011/12 338.706

John Keells Hotels PLC.  Annual report 
2011/2012 910.4606

Joseph George (co. author) See Chatterjee, 
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Bipul

The journey.  (Somathilaka, Lalitha) 823

A journey to hell and back : for 30 years we 
saw the true face of terrorism 303.625

The jungle by the river.  (Senanayake, 
Somaweera) J891.483

Kahandagamage, Anula.   Mingling with the 
night 305.231

Kalpawruksha Development Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Kalpawruksha Development Foundation.  
(Sri Lanka. Parliament) 346.0640262 

Kapurubandara, Mahesha.  Getting to know 
your computer 004

Kariyawasam, Isuru Udayanga.  Advanced 
level biology – work book : new syllabus – 
2011 : multiple choice, structured essay and 
essay model questions and answers 570.76

Karunanayake, Aranjan.  Hand book on 
examination of spline, upper limb joints and 
lower limb joints : book 1 616.726

Karunanayake, Sunil.  Business & corporate 
affairs 070.44933

Karunaratne, R. S.  Folk tales of Sri Lanka
398.2095493

Karunathilaka, Halaliye.  Veera Puran Appu
923.9

Karunatillake, W. S.  Link : selected articles on
middle indo- Aryan, Sinhalam, Tamil and 
Sri Lankan Gypsy Telugu languages 410

Kaththriarachchi, Jayanthi.  I remember 920

Kelegama, Saman (ed.)  See Economic and 
social development under a arket economy 
regime in Sri Lanka : Buddhadasa 
Hewavitharana felicitation volume ii 

Kelegama, Saman (ed.)  See Economic and 
social development under a market economy
regime in Sri Lanka: Hewavitharana 
felicitation 

Kelegama, Saman (ed.)  See Foreign aid in 
South Asia : the emerging scenario

Kelegama, Saman (ed.) See Trade 
liberalisation and poverty in South Asia

The key to English grammar.  (Chaminda, 
Egodage Subash) 425

Keyun for the deyil.  (Wettasinghe, Sybil) J823

King Mahasen.  (Silva, Kamala) J823

Kirihamy.  (Wettasinghe, Sybil) J823

Kodituwakku, Nihal.  Magical times in 
Ceylon / Sri Lanka. 920

Koluu my way : a collection of recipes.  
(Ranawake, Hemalallindre) 641.50212

Kossinna, Chintha.  Rivers journey to the sea 
551

Kossinna, Chintha.  Birds feathery fliers 598

Kossinna, Chintha.  Fish : slippery swimmers
597

Kossinna, Chintha.  Flowers : scented beauties
580

Kossinna, Chintha.  Paddy fields : a marshland
    marvel 633.81

Kristiansen, Sarah Jayne.  Mango brothersJ823

Kularatne, W. D.Basics of hydro power 
333.914

Kulasekara, D. G. U.  Design, development 
and evaluation of an interactive educational 
multimedia package to enhance distance 
learning of abstract concepts in science

371.358

Kulatunga, Dinesh.  Polonnaruwa : a world 
heritage site 954.93

Kulatunga, Thimithri.  The forest of musles
J823

Kulatunga, Thimithri.  The golden kingdom 
J823

Kumarasena, Arya Keerthi.  Accountability 
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Buddhist perspective 294.3 

Kumarihamy, Seetha.  Beyond the grey hills
891.483

Kumekawa, Nao.  Ceylon tea trade & history : 
a professional view by a Japanese tea taster 

338.17372

The Kuppiyawatte days : the first twenty seven
years.  (Polonowita, Asoka) 920

Kurukularatne, Buddhika (tr.)  See Peter, Don

Kuruppuarachchi, K. A. J. M..  Carbon 
sequestration as in fluenced by climatic plant
and soil parameters their dynamics and 
control of of selected Sri Lankan forests 

634.9

Kusumaratne, K. L. S.  The role of  Bhikkus in
Sri Lanka : a sociological analysis

294.3657095493

Labu Kiribath .  (Dharshini, Vijaya) J894.8113

Lakmahal Colombo, Sri Lanka : 75 years of 
social change and political flux.  (Wijesinha,
Rajiva) 929.7

Lanka Orix Leasing Company PLC.  LOLC 
2011/12 Reports & Accounts 338.706

Lankem Ceylon PLC.  Annual report 2010-
2011 338.706

The last meal of Buddha.  (Jayasinghe, Sunil)
294.363

Law of dismissal.  (Silva, S. R. De)344.012596

The Law of injunctions.  (Indatissa, Kalinga)
347.077

Lazarus.  (Jayasena, Henry) 891.483

The leaves day out.  (Perera, T. C.) 372.4

The legend.  (Weeratunga, Saroja) 823

Let dogs mind their business.  (Disanayaka, J. 
B.) J823

Let's learn English.  Manukulasooriya, 

Ranaweera 428

Let's learn phonics : book one 372.465

Let's learn phonics : book two 372.465

Lets learn more English Grade 3.   (Alwis, 
Celine) 372.6521

Lets learn more English : work book Grade 05 
(Wanigaratne, Shyama) 372.6521

Let's read about our past series ; 
No. 6.  (Silva, Kamala).  King Mahasen J823

Let's speak English : patterns of dialogues in 
spoken English with languages practices. 
(Perera, M. A. J. Priyantha) 428

Life force recognized.  (Wijayadasa, P. T.)
294.3 

Lifelong education : the mega changes in the 
new world order.  (Ekanayake, S. B.) 370 

Life of the Gautama Buddha series ; 
No. 1.  (Jayakody, Veronica Damayanthi)  
The marvellous birth of the Buddha 294.363

Light of Nilambe (Gamage, Upul Nishantha);
No. 06.  Buddhism = 
mindfulness+heartfulness 294.34435

No. 7.  No colour no shape 294.34435

No. 4.  Suffering is a dream 294.34435

No. 05.  In between happiness and 
unhappiness 294.34435

No. 11.   Disentangling tangles 294.34435

Light of Nilambe ;
No. 8.  (Samararatne, Godwin).  Living with 
awareness & watching thoughts and 
emotions 294.34435

Li, Mingxin. The selected readings of states 
Odes in the book of songs : English and 
chinese version 895.61

The limits of love : a collection of short 
stories.   (Fernando, P. M.) 823

Link : selected articles on middle Indo- Aryan, 
Sinhalam, Tamil and Sri Lankan Gypsy 
Telugu languages. (Karunatillake, W. S.)

410
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Lion Brewery (Ceylon) PLC.  Annual report 
2011/2012 663.1606

The little areoplane.  (Deegahawathura, 
Janakie) J823

Living with awareness & watching thoughts 
and emotions.  ( Samararatne, Godwin)

294.34435

Liyanage, Ananda.  The prophecy 823

LOLC 2011/12 Reports & Accounts.  (Lanka 
Orix Leasing Company PLC) 338.706

Look and learn English 372.6521

Lore of the law and other memories. 
(Gunasekara, S. L.) 340.92

LTTE terrorism : musings of a Catholic priest. 
(Tirimanna, Fr. Vimal) 954.93032

Macintyre, Ernest.  Irangani 822

Mackwoods Energy Limited.  Initial public 
offering 333.7906

Macmillan, H. F.  Tropical gardening and 
planting with special reference to Ceylon

580.735493

Magical times in Ceylon / Sri Lanka. 
(Kodituwakku, Nihal) 920

Mahavamsa studies iii : of silk routes tsunamis
and royal suicides. (Peris, Merlin) 954.93

Mahawamsa stories series  (Jayakody, Soma). ;
No. 12.  .  The great history of Sri Lanka : 
from king Vijayabahu the great up to king 
Parakramabahu the great 954.9301

No. 13.  The great history of Sri Lanka : 
from king Vijayabahu the second to Kalinga
Magha 954.9301

No. 14. The great history of Sri Lanka : 
954.9301

No. 15.  The great history of Sri Lanka : 

954.9301

Mahendra, Sunanda.  The caretakers 823

Mahendra, Sachitra.  The poya 294.3638

Mahindapala, Ranjith.  For the people, by the 
people : result and lessons from a small 
grants programme 577.698

The making of the system of higher education 
in Sri Lanka : an evaluative study.  
(Warnapala, W. A. Wiswa) 378.5493

Management of poisoning.  (Fernando, 
Ravindra) 615.905

Management of sexually transmitted infections
in prisons : a syndromic approach and 
special considerations 616.951

Managing development result : organization 
implementation manual 658.4012

Manawasinghe, Chandraratne Sri.  Golu deriya
891.483

Mango brothers. (Kristiansen, Sarah Jayne)
J823

Mannual for training of trainers on prevention 
of HIV among migrant workers and their 
families in Sri Lanka 362.1969792

Manukulasooriya, Ranaweera.  English speech 
practice for Grade 8 428

Manukulasooriya, Ranaweera.  English speech 
practice – for grade 09 : a guide to English 
conversation practice 428

Manukulasooriya, Ranaweera.  G. C. E. 
Ordinary level past papers & answers 2002-
2011, English 420.76

Manukulasooriya, Ranaweera.  Let's learn 
English 428

Marikar, Faiz.  Teach yourself how to write a 
thesis 808.066

The marvellous birth of the Buddha. 
(Jayakody, Veronica Damayanthi) 294.363

Matara giant : Matara yodaya.  (Beddegama, 
Nandika) J823

Mathematics : Grade 9 new syllabus 510.76
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Mathematics grade – 8 : theory, extra exercises
and term test papers.  (Samaraweera, 
Ananda) 510.07

Mathematics : M. D. Gunasena G. C. E. (O/L) 
essential theorems, model papers and past 
papers.  (Gunasekara, Inoma Hemashikha)

510.76

Mathmaluwe, M. B.  Musings of old age on 
book – men – and events 082

Maya : poems composed from 1981 to 2009 in
Sinhala, French and English. (Hewabowala, 
Eisha  Jayawardena)   821

May 2011 uprising : struggle against EPF 
daylight robbery 331.8833

Medicine at large : a performance manual 
medical undergraduates.  (Fonseka, Lakmal 
C. ) 616

Medicine in the elderly 610

Meditation : healing the mind.  (Sumanasara 
himi, Uhumiye) 294.34435

Meegama, S. A. Famine, fevers and fear : the 
state and disease in British colonial Sri 
Lanka 362.14257034905493

Mehmood, Hamid (ed.)  See Conference on  
geo-information technology for natural 
disaster management (4th : 7th -8th 

     Nov. 2012 : Colombo)

Melodies in life.  (Somathilaka, Lalitha) 823 

Mendis, M. M. (tr.) See Tripitaka.  Sutrapitaka-
Jataka

Mental development in Buddhism.   
(Wijetillake, D. G.) 294.34435

Mid – year fiscal position report – 2012.  (Sri 
Lanka.  Ministry of Finance and Planning)

336.5493

Mind matter and meditation.  (Perera, Charles 
S.) 294.34435

The mind's eye : musings and reflections.  
(Shukri, M. A. M.) 297

Mingling with the night.  (Kahandagamage, 

Anula) 305.231

Minutes.   (Sri Lanka. Western Province 
Provincial) 328.549302

Miracle under the kumbuk tree.  (Dissanayake,
Daya) 823

Miriyagalla, Das.  Anandians in search of 
heritage 915.493

Miththapala, Sriyanie (com.) See An 
enviornmental and fisheries profile of the 
Puttalam lagoon system

Miththapala, Sriyanie.  Flowering plants 
commonly encountered in Sri Lankan 
habitats 580.95493

Miththapala, Sriyanie.  The Gulf of mannar 
and its surroundings : a resource book for 
teachers in the Mannar district 577.095493

Model question papers : Grade 5.  (Jayasinghe,
       Deepthika) 372.6521 

Mohan, Priyanka (ed.) See Strengthening 
resilience in post disaster situations : stories,
experience and lessons from South Asia 

Molecular detection and characterization of 
banana bunchy top virus and somaclonal 
variants in tissue culture banana plants.  
(Wickramaarachchi, W. A. R. T.) 632

The monk and the peasant : a study of the 
traditional Sinhalese village.   (Disanayaka, 
J. B.) 294.3657

Motha, Therese.  Of cabbages and things
070.4496415

Mountains and rivers of Sri Lanka and the      
world.  (Zoysa, E. Yuraj Padmin) 551.432

Mount Carmel Institute of Performing Arts   
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Mount Carmel Institute of Performing Arts.  
(Sri Lanka. Parliament) 346.0640262

Murutenge, Sanathdeva.  Beyond Einstein's 
relativity towards the final goal of quantum 
dynamical evolution reality : sixteen 
research papers that changed the face of 
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modern physics 539

Musings of old age on book – men – and 
events.  (Mathmaluwe, M. B.) 082

Mutukumarana, Nandasiri (tr.) See Jayakody, 
Soma

My sixty years in insurance : 15th May 1952-
15th May 2012 368.0092

Mystery of the pretty doll.   (Dissanayake, 
Gayanthee) J891

The mystery of the 35th floor.  (Samaranayake, 
Janidu) 823

Nakkawita, Wijitha.  Behind the facade of 
power in Sri Lanka 320.95493

Nanayakkara, Sanath.  Devils in the paradise 
island J823

National Development Bank PLC.  Annual 
report 2011 332.15306

National Police Academy act, No. 44 of 2011.  
(Sri Lanka) 344.052026

National Library and Documentation Services 
Board.  Administration report 2009

352.74406

National Transport Medical Institute.  Annual 
report 2008 353.606

Nation building tax (amendment) act, No. 9 of 
2012. (Sri Lanka) 343.04026 

Nation building tax (amendment)  : a bill to 
amend the nation building tax act, No. 9 of 
2009.  (Sri Lanka. Parliament) 343.040262 

Nations Trust Bank.  Annual report 2011
332.1206

New vistas on the early history of Sri Lanka.  
(Dissanayake, Wijaya) 954.9301

New workbook Grade 5 : lets learn English
(De Silva, Bernard) 372.6521

Nianthi, K. W. G. Rekha.  Climatological 

    Research Sri Lanka 551.6095493

Nilmini Kumari,  Sandya (co. author)  See  
Fernando, Imali N.

Nimal Siripala de Silva Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Nimal Siripala de Silva   Foundation.  (Sri 
Lanka. Parliament) 346.0640262

Niranjan, Frank.  Export quality anthurium 
cultivation in North Western Province of Sri 
Lanka 635.93464

Nirmal, M. D. D. R. (ed.) See Symposium on 
civil engineering research exchange (2nd : 
July 2012, Sri Lanka)

Nissanka, Chandra (co. author) See 
Samaraweera, Ananda

Nizam, Begum Zeeniya.  Distribution and 
habitat relationships of avifauna in the 
Northern flank of the Knuckles region

333.95

No colour no shape.  (Gamage, Upul 
Nishantha) 294.34435

Notaries (amendment) act, No. 47 of 2011.  
(Sri Lanka) 347.016026

Nothing prepares you.   (VanderPoorten, 
Vivimarie) 821

Nouns.  (Gunasekara, Joe Ranjth) 425.54 

Nugaliyadda, Lionel (ed.) See Conference on 
India – Sri Lanka agro biotechnology for 
sustainable development (2012 
March 12-13 : Colombo)

An oasis in a concrete desert : the common 
birds of Thalangama tank .  (Wijeratne, 
Chanith) 598.095493

Obeyesekere, Ranjani (ed.) See Tripitaka.  
Suttapitaka.  Kuddhakanikaya.  Jataka

Of cabbages and things.  (Motha, Therese)
070.4496415

Organizational behavior.  (Wickramasinghe, E.
S.) 658

Ondaatje, Michael.  The cat's table 823
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Oral radiography and radiology for dental 
students.  (Jayasinghe, Ruwan Duminda)

617.69

Organic chemistry : advanced level new 
syllabus question bank – 2.  (Palandage, 
Lakshman) 547

Our beloved mother our inspiration.  (Perera, 
Ajith) 920

Our children and English ?.   (Fernando, W. B. 
W. M. S.) 428

Our heroes ;
No. 1.  (Karunathilaka, Halaliye) 923.9
Veera Puran Appu

Our unhidden agenda : how we Jusuits work, 
pray and from our men.   (Peiris, Aloysius)

255.53

Owl had a shop.  (Wettasinghe, Sybil) J823

Paddy fields : a marshland marvel.  (Kossinna, 
Chintha) 633.81

Paddy statistics : 2009-2010 Maha.  (Sri 
Lanka. Department of Census and Statistics)

633.18021

Paddy statistics : 2010 Yala.  (Sri Lanka. 
Department of Census and Statistics)

633.18021

Pain management : current concepts 612.88

Palandage, Lakshman. Organic chemistry : 
advanced level new syllabus question 
bank – 2 547

Palingu.  (Wettasinghe, Sybil) J823

PALI : Nouns and verbs : declension and 
coniugation.  (Upali, Bhikkhu) 491.375

Pallegama, Ranjith (ed.)  See Pain 
management : current concepts

Pan Asia Banking Corporation PLC.  Annual 
report 2011 332.12306

Panditharatne, B. L. Urban Sri Lanka : a study 

in urban geography 307.76095493

Pandu Bandaranaike Hela Jana Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Pandu Bandaranaike Hela Jana Foundation.  
(Sri Lanka. Parliament) 346.0640262

The Parents Foundation  (incorporation)  : a 
bill to incorporate the Parents Foundation.  
(Sri Lanka. Parliament) 346.0640262

Parliamentary debates (Hansard) : official 
report.  (Sri Lanka.  Parliament)

328.549302
Parliament Staff Pensioners' Association 

(incorporation) : a bill to incorporate the 
Parliament Staff Pensioners' Association.  
(Sri Lanka. Parliament) 346.0640262

Pathirathna, Sumana.  Grade 8 science : new 
syllabus 507.6

Pathirathna, Sumana.  Science Grade 9 : New 
syllabus 507.6

Pathmarajah, S. (co. author)  See Dayawansa, 
N. D. K. 

Pathmarajah, S.  (ed.)  See Symposium of the 
water professionals day (01st Oct. 2012, Sri 
Lanka)

Peiris, Aloysius.  Our unhidden agenda : how 
we Jusuits work, pray and from our men 

255.53

Pelwatte Sugar Industries PLC.  Annual report 
2010-2011 338.706

Perera, Achala Rashmini.  The candy town 823

Perera, Ajith.  Our beloved mother our 
inspiration 920

Perera, Charles S.  Mind matter and meditation
294.34435

Perera, Indika. Real users in virtual worlds 004

Perera, Jannifer (ed.) See Review of research 
evidence on gender based violence (GBV) in
Sri Lanka

Perera, Lakshmi.  Checkers G. C. E.  (O/L) 
English literature : test yourself context 
exercises and revision quizes with answers

954.93
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Perera, Lakshmi.  Checkers G. C. E.  (O/L) 
English literature : test yourself context 
exercises and revision quizes with answers

820

Perera, M. A. J. Priyantha. Let's speak English :
patterns of dialogues in spoken English 
with languages practices 428

Perera, Mario.  The Bhikkhu – light of Lanka : 
a historical survey 294.3372

Perera, Srimathi Rohini (comp.)  See Gateway 
to English essays : 32 selected model essays
with 43 biographies of great English writers

Perera, Srimathi Rohini (comp.) See World 
famous great English poets their 
masterpieces & appreclation

Perera, Srimathi  Rohini.  Spoken English in 
easy Sinhala 428

Perera, T. C.The leaves day out 372.4

Perera, Terrence.  Hernado villa : a  Sri Lankan
love story 823

Perera, Vihanga.  The fear of gambling 823

Perera, Yamuna Malani .  (com.)  See  The DSI
legacy : 1962-2012 from cottage industry to 
corporate entity. 

Performance report 2010.  (Sri Lanka.  
Ministry of Finance and planning) 352.406

Performance 2011. (Sri Lanka. Ministry of 
Finance and Planning) 352.406

Performance report 2010.  (Sri Lanka. 
Department of Inland Revenue) 352.4406

Performance report 2011. (Sri Lanka.  Ministry
of Water Supply and  Drainage) 354.3606

Perinpanayagam, T. (comp.) See Traffic signs 
road markings and traffic signals

Peris, Merlin.  Mahavamsa studies iii : of silk 
routes tsunamis and royal suicides 954.93

Perseverance.  (Fernando, Nirukshi) 823
Personality : a Buddhist perspective. 

(Chandawimala himi, Kottakaduwe) 294.3

Personality – view or self- view : its origin and

dissolution.  (Premaratne, Bogoda) 294.3

Pethiyagoda, Rohan.  Sri Lankan primates : an 
enthusiasts guide 599.8095493

Philip Gunawardena Commemorative Society 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Philip Gunawardena Commemorative 
Society.  (Sri Lanka. Parliament)

346.0640262

Physics : Grade 11 G. C. E. ordinary level new
syllabus 530.076

Physics – Grade 11 work book.  (Jayaweera, 
Upali) 530.076

Physics : measurements unit 1.  (Geekiyanage, 
P.) 530.8

Pictures in tropical medicine : 101 questions &
answers.  (Ariyananda, P. L.) 616.9883

Pieris, Aloysius.  Give Vatican ii a chance : yes
to incessant renewal no to reform of the 
reforms 230

Pigera, Jagath S.  Birth of the mermaid J823

Pilapitiya, N. K. Tale of a mud hut : the 
musaeus saga 371.02095493

Pilendran, Gnanamuthu Victor (comp.) See 
Gnana Prakasar, Fr. S.

The pingo man.  (Abeyasinghe, Rohini) J823

Pinto, Vasanthi (ed.)  See Pain management : 
current concepts

Plant parasitic nematodes.  (Amarasinghe, 
Lalithanjalie D.) 632.6257

The plantation Raj.  (Gunaratne, Malinga)
633.72092

Poetic pirouettes.  (Cooke, George I. H.) 821

Polonnaruwa : a world heritage site.  
(Kulatunga, Dinesh) 954.93

Polonowita, Asoka.The Kuppiyawatte days : 
the first twenty seven years 920

Poems from the SAARC region 2011 808.81

Potency power & people in groups.  (Roberts, 
Michael) 954.93
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The power of Sri Lankan art 1943-2012
759.95493

The poya.  (Mahendra, Sachitra) 294.3638

Poya serenity.  (Banduwardena, Rupa)
294.3438

Practical aspects in vegetable marketing.  
(Fernando, Imali N.) 381.415

Prasannath, Vanitha.  Concepts in organic 
agriculture 631.584

Premaratne, Bogoda.  Personality – view or 
self- view : its origin and dissolution 294.3

Premaratne, K. K. S.  100 essays for grade 
6-7-8 824

Premawansa, Anura Sri.  Success English work
book Grade  8 : based on “English pupil's 
book of new syllabus 420.7

Principles of marketing 658.8

Proceedings.  (International symposium on 
water quality and human health : challenges 
ahead) 613.287

Proceedings of the research symposium of Uva
Wellassa University (22nd - 23rd Nov. 
2013 : Sri Lanka).  Research symposium

630
Proceedings.   (Symposium on civil enginering

research exchange (2nd : July 2012, Sri 
Lanka) 624

Professionalization of social work in 
Sri Lanka : 60th anniversary 1952-2012361.3

The programme and abstracts .  (Annual 
academic sessions – College of 

    Dentistry and Stomatology  of Sri Lanka 
    (25th : 2012 March, 24th & 25th : Colombo))

617.6

Propectus.  (Asia Asset Finance Limited)
338.706

The prophecy.  (Liyanage, Ananda) 823


The prosecution of offence of human 
trafficking 323

Protection of children on the move : in the 

probation district of Hambantota, Sri Lanka
362.7

Ports and airports development levy 
(amendment) act, No. 10 of 2012.  (Sri 
Lanka) 343.04026

Ports and  airports development levy 
(amendment)  : a bill to amend the ports and 
airports development levy act, No. 18 of 
2011.  (Sri Lanka. Parliament) 343.040262 

Prince of five weapons and other stories .  
(Abeysinghe, W. A.) J823

Project summary : emanating from national 
physical plan 2011-2030.  (Sri Lanka.  
Department of National Physical 

     Planning) 354.35306

The purple dog.  (Weerasinghe, Vihanga) J823

Quality enhancement of dehydrated products 
through the modification of solar tunnel 
dryer for continuous operation in rural 
communities.  (Amunugoda, P. N. R. J.)

664.0284

Quarterly report of the Sri Lanka labour force 
survey : quarterly report – 2010 : first 
quarter  (Sri Lanka.  Department of Census 
and Statistics)  331.11021

Quarterly report of the Sri Lanka labour force 
survey : quarterly report – 2010 : third 
quarter  (Sri Lanka.  Department of Census 
and Statistics)  331.11021

Quarterly report of the Sri Lanka labour force 
survey : quarterly report – 2010 : fourth 
quarter  (Sri Lanka.  Department of Census 
and Statistics)  331.11021

Questions and answers on advanced level short
stories : based on Sri Lanka G. C. E.  
(Advanced Level) English.   (Dissanayake, 
P. S.) 820.76

Quranic hadheeth ayats and cosmo - 
chronology : part I & ii.  (Hussain, M. S. M.)

297.242
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Rafeethu, M. S. M.  Ganeshalingam, K.
510.7

Rahubaddhe, Sumithra.  Spider princess J823

Rahula College Matara Past Pupils Association
(Colombo Branch) (incorporation) act, No. 6
of 2012.  (Sri Lanka) 346.064026

Rajakaruna, D. A.  Drama and theatre in the 
orient 792

Rajapaksa, Mahinda.  Forget the dark era : 
look to the future 352.238

Ramakrishna Sarada Mission (Lanka branch) 
(incorporation) act, No. 1 of 2012.  (Sri 
Lanka) 346.064026

Ramyamali, M. M. Geethika.  Grade 2 
Mathematics work book 372.7

Ranatunga, Aruna Bandara.  Theory of 
electrochemistry : G. C. E. advanced level 
examination 541.37

Ranatunga, D. C. (com.) See The challenge : 
25 years of Sampath Bank 

Ranasingha, G. Sarath.  Some critical and 
analytical essays on ayurveda and traditional
medicine 615.538

Ranasinghe, Douglas B.  Sojourns in vanishing
jungles in Sri Lanka 333.75095493

Ranatunga, Aruna Bandara.  Industrial 
chemistry : question bank for G. C. E. 
advanced level examination 660

Ranawake, Hemalallindre.  Koluu my way : a 
collection of recipes 641.50212

Ranjanie, Seetha (comp.)  See May 2011 
uprising : struggle against EPF daylight 
robbery

Ratnatunga, Manel.  Stolen sunset 920

The real taste of  paradise : a feast of cultural 
cuisine form Sri Lanka's master of chef 
Publis silva.  (Silva, Publis) 641.50212

Real users in virtual worlds.  ( Perera, Indika)
004

Sebastian, Anton.  A complete illustrated 
history Sri Lanka 954.93

Rebellion, repression and the struggle for 
justice in Sri Lanka : the Lionel Bopage 
story.  ( Cooke, Michael Colin) 954.9303

Reduce exposure to reduce risk.  Conference
on geo-information technology for 
natural disaster management (4th : 7th -8th 

    Nov. 2012 : Colombo) 363.34

Registration of documents (amendment) act, 
No. 48 of 2011. (Sri Lanka) 346.04026

Senanayake, Priyanganie.  Economic 
importance of tropical plants 581.70913

Report of the Auditor General on the accounts 
of the President's Fund 2010.  (Sri Lanka. 
Department of Auditor General) 352.406

Research symposium.  (Proceedings of the 
research symposium of Uva Wellassa 
University (22nd - 23rd Nov. 2013 : 
Sri Lanka) 630

Research symposium 2011 : towards a 
knowledge economy 338.1

Reshaping tomorrow : is South Asia ready for 
the big leap ? 330.954

Resplendent Uva the garden of Sri Lanka.  (De
Costa, Sunil) 954.93

The revered book of five hundred & fifty 
jataka stories : translated from the 14th 
century Sinhala version .  (Tripitaka.  
Suttapitaka.  Kuddhakanikaya.   Jataka) 

294.382325

Revival of under performing enterprises of 
underutilized assets act, No. 43 of 2011.  
(Sri Lanka) 346.065026

Review of research evidence on gender based 
violence (GBV) in Sri Lanka 362.8292

Rivers journey to the sea.   (Kossinna, 
    Chintha) 551
Riza, Mariam.  Cry for me a little : stories of 

the souls 823

The road from elephant pass.  (Alahakoon, 
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Hector) 823

Roberts, Michael.  Potency power & people in 
groups 954.93

The role of   Bhikkus in Sri Lanka : a 
sociological analysis. (Kusumaratne, 
K. L. S.) 294.3657095493

Room to Read Sri Lanka.  Annual report 2010
370.06

Roshan Ranasinghe Janasahana Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Roshan Ranasinghe Janasahana Foundation. 
(Sri Lanka. Parliament) 346.0640262

Routledge studies in the growth economics of 
Asia ; 105.  Trade liberalisation and poverty
in South Asia 382.30954

Rubber Research Institute of Sri Lanka.  
Annual review 2010 633.8952

Sachithanandan, Sakuntala.  The adventures of
Sokadi, the line room mouse J823

Salat : a Muslim's guide to authentic prayers
297.3822

Samaranayake, Ajith.  A collection of articles
070.44 

Samaranayake, Janidu.  The mystery of the 35th

floor 823

Samararatne, Godwin.  Living with awareness 
& watching thoughts and emotions 

294.34435

Samarasundera, Nimal.   Women and domestic
law and life in Sri Lanka and the SAARC 
countries 341.040954

Samaraweera, Ananda.  Mathematics 
grade – 8 : theory, extra exercises and term 
test papers 510.07

Samaraweera, Haseni (co. author)  See 
Samaraweera, Ananda

Samarawira, Ivan.  Extending life span in 
humans through reversing ageing 571.878

Samastha Lanka Shasanarakshaka Mandalaya 

(incorporation) : a bill incorporate the 
Samastha Lanka Shasanarak – Shaka 
Mandalaya.  (Sri Lanka. Parliament)

346.0640262

Sam Wijesinha : his parliament, his word 920

Sarnacki, Michael.  Sri Lanka and the Kandy 
Esala Perahera : discovering the sprit of 
Buddha in the land of elephants

294.3436095493

Sasadavata : the story of the hare 891.481

Sathasivam of Ceylon : the batting legend.  
(Fernando, Ravindra) 796.358092

Scattered.  (Senanayake, Jayani C. ) 821

Schaffter, Chandra.  My sixth years in 
insurance : 15th May 1952 - 15th May 2012
368.0092

Science Grade 9 : New syllabus.  (Pathirathna, 
Sumana) 507.6

Sebastian, Anton. A complete illustrated 
history Sri Lanka 954.93

Secret agendas : poems.  (Arasanayagam, 
Jean) 821

Seelakkhandha himi, C. A.  Arhath marga or 
the path of freedom 294.3

Seevalee himi, Gonadeniye (comp.) See 
Thought – stream

The selected readings of states Odes in the 
book of songs : English and Chinese version.
(Li, Mingxin) 895.61

Senanayake, Jayani C. Scattered 821

Senanayake, Somaweera.  The jungle by the 
river J891.483

Senanayake, Tissa.  Amazing visual aids for 
directed numbers : amazing demonstration 
of addition and multiplication rules with 
magical “T&M” models 512.92

Senaratne, Upali.  A digest of selected cases on
criminal procedure act, No. 15 of 1979 & 
amendments upto 2011 345.050264095493
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Seneviratne, W. M. G. (ed.) See rubber 
Research Institute of Sri Lanka

Seylan Bank PLC.  Annual report 2011
332.1206

Seyyed Sheikh Koya Thangal Mawlana 
foundation (incorporation) : a bill to 
incorporate the Sayyed Sheikh Koya thangal
Mawlana Foundation.  (Sri Lanka. 
Parliament) 346.0640262

Scholar statesman Jayatilaka : articles and 
speeches of Sir Don Baron Jayatilaka 
(Jayatilaka, Baron Don) 080

Shukri, M. A. M.  The mind's eye : musings 
and reflections 297

Sibera, Athula (tr.) See Amugoda, Mahinda

Sigiriya : a world heritage site.  
(Gunawardhana, Prishanta) 954.93

Silva, Kamala.  King Mahasen J823

Silva, Publis.  The real taste of  paradise : a 
feast of cultural cuisine form Sri Lanka's 
master of chef Publis silva 641.50212

Silva, Senaka.  Disciplinary procedure : 
guidelines for police officers 363.23

Silva, Shaminda.  Wilds of Lanka : journeys, 
adventures and experiences 333.782095493

Singer (Sri Lanka) PLC.  Annual report 2011
338.706

Sirivardana, Susil (ed.) See Atapattu 
Walawwa : residence of the Gooneratne & 
Dias Abeyesinghe families of Galle

Sit on your own seat .  (Gamage, Upul 
Nishantha) 294.34435

Situlpauwa.  (Amarasinghe, Malinga)
294.3435095493

Society of the Ceylonese Brothers of St. 
Joseph (amendment) : a bill to amend the 
Society of the Ceylonese Brothers of St. 

Joseph ordinance No. 59 of 1942 

(chapter – 301).  (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Socio – cultural influence of the Dutch in the 
Southern province of Sri Lanka.   
(Wijesuriya, H. B. E.) 954.9301

Softlogic Holdings PLC.  Annual report 2011
338.706

Sojourns in vanishing jungles in Sri Lanka.  
(Ranasinghe, Douglas B.) 333.7509549

Somathilaka, Lalitha.  The journey 823

Somathilaka, Lalitha.  Melodies in life  823

Somathilaka, Lalitha. Stories in verse : they 
teach  us a lesson 821

Some critical and analytical essays on 
ayurveda and traditional medicine.  
(Ranasingha, G. Sarath) 615.538

Some marginal comments : thnic confrontation
and national integration in Sri Lanka.  
(Gunadheera, Somapala) 320.95493

Spend a few minutes a day to improve your 
English : grammar, vocabulary, and writing.
(Asoka, Jagath) 428

Spider princess .  (Rahubaddhe, Sumithra)J823

Spoken English in easy Sinhala .   (Perera, 
Srimathi  Rohini) 428

Sri Dhamalankara Social Services  Foundation 
(incorporation) act, No. 51 of 2011.  (Sri 
Lanka) 346.064026

Sri Lanka accounting standards application 
guidance : applicable for financial periods 
beginning on or after 1 January 2012

657.0218

Sri Lankan elephant : a celebration of majesty. 
599.67095493

Sri Lankan folk tales for Suren and Amrit.  
(Wanasundera, Nanda P.) 398.2095493

Sri Lankan primates : an enthusiasts' guide.  
(Pethiyagoda, Rohan) 599.8095493
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Sri Lanka.   Agrarian development 
(amendment) act, No. 46 of 2011

343.076026 

Sri Lanka.   Appropriation act, No. 52 of 2011
343.034026

Sri Lanka.  Board of Investment of Sri Lanka 
(amendment) act, No. 3 of 2012 343.092026

Sri Lanka.  ( Buddhist Cultural Centre of 
Nadimala Dehiwala (incorporation) 
(amendment) act, No. 50 of 2011)

346.064026

Sri Lanka.   Central Colleges Past Pupils' 
Association of Sri Lanka (incorporation) act,
No. 5 of 2012 346.064026 

Sri Lanka.   Coast conservation (amendment) 
act, No. 49 of 2011 346.0469164026

Sri Lanka. Department of Auditor General.  
Report of the Auditor General on the 
accounts of the President's Fund 2010

352.406

Sri Lanka. Department of Census and 
Statistics.  Enumeration of vital events 
2011 : Northern Province Sri Lanka315.493

Sri Lanka.  Department of Census and 
   Statistics.  Household income and 

expenditure survey – 2009-10 : final report
640.021

Sri Lanka. Department of Census and 
Statistics.  Paddy statistics : 2009-2010 
Maha 633.18021

Sri Lanka. Department of Census and 
Statistics.  Paddy statistics : 2010 Yala

633.18021

Sri Lanka.  Department of Census and 
Statistics.  Quarterly report of the Sri 
Lanka labour force survey : quarterly report 
– 2010 : first quarter 331.11021

Sri Lanka.  Department of Census and 
Statistics.  Quarterly report of the Sri 
Lanka labour force survey : quarterly report 
– 2010 : third quarter 331.11021

Sri Lanka.  Department of Census and 
Statistics.  Quarterly report of the Sri Lanka 
labour force survey : quarterly 
report – 2010 : fourth quarter 331.11021

Sri Lanka.  Department of Census and 
Statistics.  Statistical abstract 201 315.493

Sri Lanka. Department of Census and 
Statistics.  (Statistical abstract 2010)315.493

Sri Lanka.  Department of Census and 
Statistics.  Sri Lanka labour force survey : 
annual report 2012 with provincial and 
districs level data 331.11021

Sri Lanka. Department of Health Services.  
Southern Province Provincial Council
Annual health bulletin 2010 362.1021

Sri Lanka.  Department of Inland Revenue.  
Performance report 2010 352.4406

Sri Lanka.  Department of Management   
   Services.  Annual performance report 2010

352.606 

Sri Lanka.  Department of National Physical 
Planning.  Project summary : emanating 
from national physical plan 2011-2030

354.35306

Sri Lanka. Department of Register General.  
Statistics on vital events 2000-2010315.493

Sri Lanka. Department of Sri Lanka Customs.  
External trade statistics 2010 381.021

Sri Lanka.   Economic service charge 
(amendment) act, No. 11 of 2012

343.055026

Sri Lanka.   Employees' Provident Fund  
(amendment) act, No. 2 of 2012

344.01255026

Sri Lanka.   Finance act (amendment) act, No. 
12 of 2012 343.034026

Sri Lanka.  Finance business act, No. 42 of 
2011 343.032026

Sri Lanka.  Housing Development Finance 
Corporation Bank of Sri Lanka 
(amendment) act, No. 45 of 2011.

346.0823026

Sri Lanka.  Inland revenue  (amendment) act, 
No. 8 of 2012 346.04026

Sri Lanka.  Ministry of Finance & Planning.  
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Fiscal management report 336.5493

Sri Lanka.  Ministry of Finance and planning
Performance report 2010 352.406

Sri Lanka. Ministry of Finance and Planning.  
Performance 2011 352.406

Sri Lanka.  Ministry of Finance and Planning.  
Mid – year fiscal position report – 2012

336.5493

Sri Lanka. Ministry of Finance and Planning.  
Towards an equitable development : 
Mahinda Chintana vision for the future

338.95493

Sri Lanka.  Ministry of Water Supply and 
Drainage.   Performance report 2011

354.3606

Sri Lanka.   National Police Academy act, 
No. 44 of 2011 344.052026

Sri Lanka.   Nation building tax (amendment) 
act, No. 9 of 2012 343.04026

Sri Lanka.   Notaries (amendment) act, 
No. 47 of 2011 347.016026

Sri Lanka. Parliament.  Abhimani Social 
Development and Cultural Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Abhimani Social Development and Cultural 
Foundation 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Agrarian development 
(amendment) : a bill to amend the agrarian 
development act, No. 46 of 2000

343.0760262

Sri Lanka. Parliament.  Al-Iman Foundation 
    (incorporation) : a bill to incorporate the Al-
    Iman Foundation 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Anura Vidanagamage 
Praja Sanwardana Padanama  
(incorporation)  : a bill to incorporate the 
Anura Vidanagamage Praja Sanawardana 
Padanama 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Bodhirajarama 
Educational and Cultural Foundation 
(incorporation)  : a bill to incorporate the 
Bodhirajarama Educational and Cultural 

Foundation 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Buddhasravaka Bhikku
University (amendment) : a bill to amend the
Buddhasravaka Bhikku University act, 
No. 26 of 1996 344.076840262

Sri Lanka. Parliament.  Bulathsinhala 
Janasakthi Mahasangamaya  
(incorporation)  : a bill to incorporate the 
Bulathsinhala Janasakthi Mahasangamaya

346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Chandima Weerakkody
Foundation (incorporation) : a bill to 
incorporate the Chandima Weerakkody 
Foundation 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Computer Society of 
Sri Lanka (incorporation)  : a bill to 
incorporate the Computer society of Sri 
Lanka 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Council of Muslims of 
Sri Lanka (incorporation) : a bill to 
incorporate the council of Muslims of Sri 
Lanka 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Defence Services 
Command and Staff College (amendment) : 
a bill to amend the Defence Services 
Command and Staff College act, No. 5 of 
2008 343.01130262

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 .  Finance : a bill to 
amend the finance act, No. 25 of 2003, the 
finance act, No. 11 of 2004 and the finance 
act, No. 16 of 1995 ... ; and to prov ide for 
matters connected therewith and incidental 
thereto 343.0320262

Sri Lanka. Parliament.  Inland revenue  
(amendment) : a bill to amend the inland 
revenue act, No. 10 of 2006 343.040262

Sri Lanka. Parliament.  Institute of Chartered 
Shipbrokers of Sri Lanka (incorporation) : a 
bill to incorporate the Institute of Chartered 
Shipbrokers of Sri Lanka 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Institute of Sri Lanka 
Professional Psycho Social Work 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Institute of Sri Lanka Professional Psycho 
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social Work 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Jayaratne Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Jayaratne Foundation 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Kalpawruksha 
Development Foundation (incorporation) : a 
bill to incorporate the Kalpawruksha 
Development Foundation 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Mount Carmel Institute
of Performing Arts   (incorporation) : a bill 
to incorporate the Mount Carmel Institute of 
Performing Arts  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.  Nimal Siripala de Silva
Foundation (incorporation) : a bill to 
incorporate the Nimal Siripala de Silva   
Foundation 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Pandu Bandaranaike 
Hela Jana Foundation (incorporation) : a bill
to incorporate the Pandu Bandaranaike Hela
Jana Foundation 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  The Parents 
Foundation  (incorporation)  : a bill to 
incorporate the Parents Foundation

346.0640262

Sri Lanka.  Parliament.  Parliamentary debates 
(Hansard) : official report 328.549302

Sri Lanka. Parliament.  Parliament Staff 
Pensioners' Association (incorporation) : a 
bill to incorporate the Parliament Staff 
Pensioners' Association 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Philip Gunawardena 
Commemorative Society (incorporation) : a 
bill to incorporate the Philip Gunawardena 
Commemorative Society 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Ports and  airports 
development levy (amendment)  : a bill to 
amend the ports and airports development 
levy act, No. 18 of 2011 343.040262

Sri Lanka. Parliament.  Roshan Ranasinghe 
Janasahana Foundation (incorporation) : a 
bill to incorporate the Roshan Ranasinghe 
Janasahana Foundation 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Samastha Lanka 
Shasanarakshaka Mandalaya 
(incorporation) : a bill incorporate the 
Samastha Lanka Shasanarak – Shaka 
Mandalaya 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Seyyed Sheikh Koya 
Thangal Mowlana Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Seyyed Sheikh Koya Thangal Mowlana 
Foundation 346.0640262

Sri Lanka Parliament.  Society of the 
Ceylonese Brothers of St. Joseph 
(amendment) : a bill to amend the Society 
of the Ceylonese Brothers of St. Joseph 
ordinance No. 59 of 1942 (chapter – 301)

346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  South Lanka Academy 
for Tertiary Education and Leadership 
(incorporation) : a bill to incorporate South 
Lanka Academy for Tertiary Education and 
Leadership 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Sri Lanka 
Administrative Development and Research 
Institute (incorporation)  : a bill to 
incorporate the Sri Lanka Administrative 
Development and Research Institute
346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Sri Lanka Association 
of Professional Social Workers 
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri 
Lanka Association of Professional Social 
Workers 346.0640262

Sri Lanka.  Parliament.  Sri Lanka Institute of 
Agriculture (incorporation) : a bill to 
incorporate the Sri Lanka Institute of  
Agriculture 346.0640262

Sri Lanka. Parliament .  Tax Appeals 
Commission (amendment) : a bill to amend 
the Tax Appeals commission act, No. 23 of 
2011 343.040262

Sri Lanka. Parliament.  Town and country 
planning (amendment) : a bill to amend the 
town and country planning ordinance 
(chapter 269) 346.0450262

Sri Lanka. Parliament.  Value added tax  
(amendment) : a bill to amend thevalue aded
tax act, No. 14 of 2002 343.0550262
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Sri Lanka. Parliament. Vasantha Senanayake 
Foundation (incorporation) : a bill to 
incorporate the Vasantha Senanayake  
Foundation 346.0640262

Sri Lanka. Parliament.  Welanhinna 
Wachissara International Cultural 
Foundation (incorporation) : a bill to 
incorporate the Welanhinna Wachissara 
International Cultural Foundation

346.0640262

Sri Lanka.   Ports and airports development 
levy (amendment) act, No. 10 of 2012

343.04026 

Sri Lanka.   Rahula College Matara Past Pupils
Association (Colombo Branch) 
(incorporation) act, No. 6 of 2012

346.064026

Sri Lanka.   Ramakrishna Sarada Mission 
(Lanka branch) (incorporation) act, No. 1 of
2012 346.064026

Sri Lanka.  ( Registration of documents 
(amendment) act, No. 48 of 2011)

346.04026

Sri Lanka. ( Revival of under performing 
enterprises of underutilized assets act, No. 
43 of 2011) 346.065026

Sri Lanka.   Sri Dhamalankara Social Services 
Foundation (incorporation) act, No. 51 of 
2011 346.064026

Sri Lanka.   Tax Appeals Commission 
(amendment) act, No. 4 of 2012 343.04026

Sri Lanka.   T. B. Ekanayake Foundation 
(incorporation) act, No. 14 of 2012

346.064026 

Sri Lanka.  Value added tax (amendment) act, 
No. 7 of 2012 343.055026

Sri Lanka. Western Province Provincial.  
Council Debates : official report (Hansard)

328.549302

Sri Lanka. Western Province Provincial 
Minutes 328.549302

Sri Lanka Administrative Development and 
Research Institute (incorporation)  : a bill to 
incorporate the Sri Lanka Administrative 
Development and Research Institute.  (Sri 

Lanka. Parliament) 346.0640262

Sri Lanka and the Kandy Esala Perahera : 
discovering the sprit of Buddha in the land 
of elephants.  (Sarnacki, Michael)

294.3436095493

Sri Lanka and the powers : an investigation 
into Sri Lanka's relations with Britain, India,
United States, Soviet Union and China from
mid – forties to mid seventies.  
(Gajameragedara, Birty) 327.5493

Sri Lanka Association of Professional Social 
Workers (incorporation) : a bill to 
incorporate the Sri Lanka Association of 
Professional Social Workers.  (Sri Lanka. 
Parliament) 346.0640262

Sri Lanka fisheries atlas : status of resources, 
fisheries and management initiatives on sea 
cucumber, chank, lobster, shrimp and marine
aquarium fish in the Northwest, South and 
East coasts of Sri Lanka 338.3727095493

Sri Lanka Institute of Agriculture 
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri 
Lanka Institute of  Agriculture.  (Sri Lanka.  
Parliament) 346.0640262

Sri Lanka labour force survey : annual report 
2012 with provincial and districs level data.  
(Sri Lanka.  Department of Census and 
Statistics) 331.11021

Sri Lanka minerals yearbook 2011. 
(Geological Survey and Mines Bureau)

333.85021

Sri Lanka : state of human rights 2009-2010
323

Sri Lanka Tea Board.  Statistical bulletin 2010
338.4766394

Sri Lanka Telecom PLC.  Annual report 2011
354.7506

Sri Pada : peak heritage of Lanka
301.35095493

The state of human rights in ten Asian 
nations – 2011 323.095

State Mortgage and Investment Bank.  Annual 
report 2010 354.8606

Statistical abstract 2010. (Sri Lanka. Dept of 
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Census and Statistics) 315.493

Statistical abstract 2011.  (Sri Lanka.  
Department of Census and Statistics)

315.493

Statistical bulletin 2010.  (Sri Lanka Tea 
Board) 338.4766394

Statistical hand book 2011 315.493

Statistics on vital events 2000-2010.  (Sri 
Lanka. Department of Register General)

315.493

Step by step English work book 1.  
     (Jayasinghe, Swarna) 372.6521

Step by step mathematics Grade 2 work book
372.7

Stingy Kosiya of town Sakkara.  (Gunananda 
himi, Kiribathgoda) J823

Stolen sunset.  (Ratnatunga, Manel) 920

Stories for kids.  (Sugathadasa, L. L.) J823

Stories in verse : they teach  us a lesson.  
(Somathilaka, Lalitha) 821

Stories to inspire : “stories of the fifteen 
finalists of V awards” 361.37079

The story of the black bull.  (Disanayaka, 
Kusum) J823

The story of  twenty 20 cricket.  (Bandara, 
Sampath) 796.358

Straaten, Louis Van Der.  Buddhi : the elephant
boy 823

Strategic plan 2012-2016.  (Central Bank of 
Sri Lanka) 331.11095493

Streets ahead with Haththotuwegama 792.022

Strengthening resilience in post disaster 
situations : stories, experience and lessons 
from South Asia 363.3480954

Stroke care.  (Gunaratne, Padma S.) 616.8106

Strong women in Sri Lanka 920.72

A study of foreign policy of Sri Lankan under 
President Mahinda Rajapaksa 2005-2010.  
(Epa, Nihal Seneviratne) 327.1095493

A study on the usage of electronic information 
resources and services by the academic staff
of the Faculty of Arts : a case study at the 
University of Peradeniya.  (Dharmarathne, 
W. G. A.) 025.524

A study on user perception towards the user 
education programs conducted by university
libraries : a case study based on faculty of 
arts, University of Peradeniya.  (Hindagolla,
B. M. M. C. B.) 025.56

Success English work book Grade  8 : based on
“English pupil's book of new syllabus.  
(Premawansa, Anura Sri) 420.7

Success English work book Grade 7 : based on 
English pupil's book of new syllabus.   
(Wijerathna, Janaka) 420

Suffering is a dream.  (Gamage, Upul 
Nishantha) 294.34435

Sugathadasa, L. L.Stories for kids J823

Sumanasara himi, Uhumiye.  Meditation : 
healing the mind 294.34435

Sumedhananda himi, Ambalangoda (ed.)  See
    Seelakkhandha himi, C. A.

Sumedhananda himi, Ambalangoda.  Gems of 
Vidyodaya 294.3657

Summer wind & other poems. (Hewavitharana,
Chamodhi) 821

Sun and rain a fox wedding.  (Wettasinghe, 
Sybil) J823

Symposium of the water professionals day 
(01st Oct. 2012, Sri Lanka).  Water research 
in Sri Lanka 630

Symposium on civil engineering research 
exchange (2nd : July 2012, Sri Lanka).  
Proceedings 624

Symposium on plantation workers / 
community development (7th : 15 
Dec. 2011 : Kandy, Sri Lanka).  Conference 
report 307.72
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A systematic approach to staff training.  
(Fernando, W. C.) 658.402

Taking the horse to water.  (Disanayaka, 
Kusum) J823

Tale of a mud hut : the musaeus saga.  
(Pilapitiya, N. K.) 371.02095493

Tales from nature.  ( Don Peter Rev., W. L. A.) 
J891.483

Targetting science 3  : an activity – based 
approach 372.35

Tax Appeals Commission (amendment) act, 
No. 4 of 2012.  (Sri Lanka) 343.04026

Tax Appeals Commission (amendment) : a bill 
to amend the Tax Appeals commission act, 
No. 23 of 2011.  (Sri Lanka. Parliament) 

343.040262

T. B. Ekanayake Foundation (incorporation) 
act, No. 14 of 2012.  (Sri Lanka) 346.064026

Teach yourself how to write a thesis.  (Marikar,
Faiz) 808.066

Tea Research Institute of Sri Lanka.  Annual 
report 2010 354.506

Tennekoon, M. U. A. (ed.) See Ekanayake, S. 
B. 

Tenses.  (Gunasekara, Joe Ranjith) 425.62

Thalayasingam, Prashan.  Angel games and 
little flames : the new.   adventures of Toa 
and Lean J823

Theory of electrochemistry : G. C. E. advanced
level examination.  (Ranatunga, Aruna 
Bandara) 541.37

Thibbotumunuwe, H. U.  Adventures in steam 
British era 385.095493

Thiruchandran, Selvy.  Writing religion : 
locating women 201.7082

Thought – stream 153.42

Tilakaratne, Padmika Mahanama (co. author)  
See Tilakaratne, Mahanama

Tilakaratne, Mahanama.   Historical 
development of section 66 applications (with
case law) : a comparative study 340

Tirimanna, Fr. Vimal.  LTTE terrorism : 
musings of a Catholic priest 954.93032

Tolerance in Islam.  (Hussein, Asiff) 297

Touchwood Investments PLC.  Annual report 
2010-11 338.706

Touchwood Investments PLC.  Annual report 
2011/12 338.706

Towards an equitable development : Mahinda 
Chintana vision for the future.  (Sri Lanka. 
Ministry of Finance and Planning)338.95493

Town and country planning (amendment) : a 
bill to amend the town and country planning 
ordinance (chapter 269).  (Sri Lanka. 
Parliament) 346.0450262

To you my daughters .  (Jayaweera, Amarani)
306.8743

Trade liberalisation and poverty in South Asia
382.30954

Traffic signs road markings and traffic signals
388.3122

Training samples approach for ontology – 
based automatic document classification. 
(Wijewickrema, P. K. C. M. ) 025.46111

Transforming school exucation in sri Lanka : 
from cut stones to polished jewels.

370.95493

Traveler's tale.  (Fernando, A. M.) 821

Tripathi, Nitin Kumar (ed.) Conference on 
geo-information technology for natural 
disaster management (4th : 7th -8th 
Nov. 2012 : Colombo)

Tipitaka.  Guide to tipitaka 294.382 

Tripitaka. Sutrapitaka.  Dhammapadattha katha
294.382325

Tripitaka.  Sutrapitaka- Jataka.  Jataka pali 
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294.382325

Tripitaka.  Suttapitaka.  Kuddhakanikaya. 
Jataka.  The revered book of five hundred & 
fifty jataka stories : translated from the 14th 
century Sinhala version 294.382325

Tropical gardening and planting with special 
reference to Ceylon.  (Macmillan, H. F.)

580.735493

Tuberculosis : a guide for general practitioners
362.196995

Turning Sri Lanka's urban vision into policy 
and action 307.1416

Twinkling Beads. (Jayasekera, Kamani) 821

Udayakanrtha, Asanka.  Grade 6 term test 
guide English language – model papers & 
answers 420.76

Understanding the Sinhalese.  (Disanayaka, J. 
B.) 305.89148

Under the aborted sky.  (Dinesh Kumara, 
Kasun) 821

Under Velupillai Prabhakaran : Christian 
fundamentalism, tamil casteism and teenager
pregnancy.  (Wijayatunga, Harischandra)

954.93032

Unique higher educational guide to the laws of
Sri Lanka.  (Hussain, M. S. M.) 347.028

University Grants Commission.  Admission to 
undergraduate courses of the universities in 
Sri Lanka : academic year 2011-2012 378

Upali, Bhikkhu.  PALI : Nouns and verbs : 
declension and coniugation 491.375 

Urban lake monitoring and management.  
(International symposium on urban lake 
monitoring management (18 May 2012, 
Peradeniya : Sri Lanka) 333.9163

Urban Sri Lanka : a study in urban geography. 
(Panditharatne, B. L.) 307.76095493

Unseen passages Advanced Level English.  
(Dissanayake, P. S.) 820.76

Upali himi, Pitawala.  English language 

improvement through speech and grammar
425 

Value added tax (amendment) act, No. 7 of 
2012.  (Sri Lanka) 343.055026

Value added tax  (amendment) : a bill to amend
thevalue aded tax act, No. 14 of 2002.  (Sri 
Lanka. Parliament) 343.0550262 

VanderPoorten, Vivimarie.  Nothing prepares 
you 821

Vasantha Senanayake Foundation 
(incorporation) : a bill to incorporate the 
Vasantha Senanayake  Foundation.  
(Sri Lanka. Parliament ) 346.0640262

Veera Puran Appu.  (Karunathilaka, Halaliye)
923.9

Very funny Andare.  (Dharshini, Vijaya)
J894.8113

Vessantara and other stories.  (Abeysinghe, W. 
A. ) 823

Viswasam, Leila.  Cooking with Leila 
Viswasam 641.50212

Vithana, Indika Sanjeeva.  Agift to Kasala 
J891.483

Vithanage, Amila.  English through English : 
book 1 how to make a simple sentence 425

Vithanage, Amila.  English through English : 
book 2 phrasal verbs & sentence patterns

425

Vitharana, Vini (tr.)  See Sasadavata : the story 
of the hare

Waduge, Sunethra (tr.)  See Life force 
recognized 

Walige kota : the tale of a short tail. (Fernando,
Manel) J823

Wanasinghe, Iresha (ed.) See Business & 
Accounting Studies Grade 10

Wanasundera, Nanda P.  Sri Lankan folk tales 
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for suren and amrit 398.2095493

Waningaratne, Shyama.  Lets learn more 
English : work book Grade 05 372.6521 

Warnapala, W. A. Wiswa.  The making of the 
system of higher education in Sri Lanka : an
evaluative study 378.5493

Warnapala, Wiswa W. A.  Civil service 
administration in Ceylon : a study in 
bureaucratic adaptation 352.63

Wasantha Weliange.  (co. author) See 
Kossinna, Chintha

Water research in Sri Lanka.   (Symposium of 
the water professionals day (01st Oct. 2012, 
Sri Lanka).  630

Weerakoon, Somarathna (tr.)  See Senanayake,
Somaweera

Weerakoon, Somarathna (tr.)  See  Vithana, 
Indika Sanjeeva

Weerasinghe, Chandra Padmini.  Bakamunu 
pancha J823

Weerasinghe, Chandra Padmini.  Foxy and the 
turtle J823

Weerasinghe, H.  A. S.  Edaphic characteristics
at the Ussangoda serpentinite deposit333.95

Weerasinghe, Vihanga.  The purple dog J823

Weerasooria, Wickrema.  Buddhist 
ecclesiastical law : a treatise on Sri Lankan 
statute law and judicial decisions on 
Buddhist temples and temporalities 294.384

Weeratunga, Saroja.  The legend 823

Weerawatta, Rangamini.  Cyber security : 01 
byte from the cyberspace 005.8

Weereratne, Anura.  Australian Freedom of 
information Law 342.08530994

Welanhinna Wachissara International Cultural 
Foundation (incorporation) : a bill to 
incorporate the Welanhinna Wachisssara 
International Cultural Foundation.  (Sri 

Lanka. Parliament) 346.064026

Weliange, Wasantha (co. author) See Kossinna,
Chintha  

We love our school : a guidance manual for 
schools.  (Wettasinghe, Sybil) 371.5

Wettasinghe, Kusala.  Count me in 372.4

Wettasinghe, Sybil.  Crystal and clay 823

Wettasinghe, Sybil.  Keyun for the deyil J823

Wettasinghe, Sybil.  Kirihamy J823

Wettasinghe, Sybil.  Owl had a shop J823

Wettasinghe, Sybil.  Palingu J823

Wettasinghe, Sybil.  Sun and rain a fox 
wedding J823

Wettasinghe, Sybil.  The devil dance : a Sri 
Lankan folk tale J823

Wettasinghe, Sybil.  The friendly banyan tree
J823 

Wettasinghe, Sybil.  We love our school : a 
guidance manual for schools 371.5

Wettewe, Chamindi Dilkushi Senaratne. 
Discourse strategies of Sri Lankan 
bilinguals 404.2

Wickramaarachchi, W. A. R. T. Molecular 
detection and characterization of banana 
bunchy top virus and somaclonal variants in 
tissue culture banana plants 632

Wickermeratne, Upali C. Hearsay and versions
in British relations with the Kindom of 
Kandy 1796-1818 954.9302

Wickramasinghe, E. S.  Organizational 
behavior 658

Wickramasinghe, Stanley.  English grade ten : 
model question papers with answers 420.76

Wijayadasa, P. T.  Life force recognized 294.3

Wijayatunga, Harischandra.  Under Velupillai 
Prabhakaran : Christian fundamentalism, 
tamil casteism and teenager pregnancy

954.93032
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Wijegunawardane, Vajira  (co. author)  See  
Sri Lankan elephant : a celebration of 
majesty

Wijeratne, Chanith.  Common birds of the 
      Western treatment plant 598.095493

Wijeratne, Chanith.  A guide to the birds : of 
essendon North Primary School 598.095493

Wijeratne, Chanith.  An Oasis in a concrete 
desert : the common birds of Thalangama 
tank 598.095493

Wijeratne, Chanith.  Wildlife of Wilpattu at 
lens range 333.95

Wijerathna, Janaka.  Success English work 
book Grade 7 : based on English pupil's 
book of new syllabus 420

Wijesinha, Rajiva.  Lakmahal Colombo, Sri 
Lanka : 75 years of social change and 
political flux 929.7

Wijesundara Siril (co. author) See Miththapala,
Sriyanie

Wijesuriya, H. B. E.  Socio – cultural influence
of the Dutch in the Southern province of Sri 
Lanka 954.9301

Wijesuriya, Wimarshana.  Colombo : a critical 
introspection 954.93

Wijetillake, D. G. Mental development in 
Buddhism 294.34435

Wijewickrema P. K. C. M.  Training samples 
approach for ontology – based automatic 
document classification 025.46111

Wikramanayake, Arittha.  Wild flowers of Sri 
Lanka 580.95493

Wild flowers of Sri Lanka .  (Wikramanayake, 
Arittha) 580.95493

Wilds of Lanka : journeys, adventures and 
experiences.  (Silva, Shaminda)

333.782095493
Wildlife of Wilpattu at lens range.  (Wijeratne, 

Chanith) 333.95

Winsten Charchill.  (Gunarathne, Kumari)
941.084092

Wisdom of the folk series ; 
No. 8.  (Disanayaka, J. B.).  Let dogs mind 
their business J823

No. 9.  (Disanayaka, J. B.).  How Kaluva 
went to Marapona J823

The wise shall realize.  (Gnanananda himi, 
Kiribathgoda) 294.34

With a recluse monk living in the jungle of Sri 
Pada .  (Amugoda, Mahinda) 294.3657

Women and domestic law and life in Sri Lanka
and the SAARC countries.   
(Samarasundera, Nimal) 341.040954

Working paper series ; No. 18, 2011. 
(Athulathmudali, Shanila)  An exploratory 
study on adapting to climate change in 
coastal areas of Sri Lanka 632.1

World ethnology from 6000 B. C.  (Jayasena, 
G.) 305.8

World famous great English poets their 
masterpieces & appreclation 824

Writing religion : locating women.  
(Thiruchandran, Selvy) 201.7082

Yapa, Nelsie.  Health and physical education 
work book grade 7 613.07
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