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පූරර්විකකාව
ජකාතික පුසසස්තකකාල හකා පප්රලලේඛන ලසසවකා මණණ්ඩලය මගින් පප්රකකාශයට පත් කරනු ලබන ශප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය
සලංහල, ලදෙමළ සහ ඉලංගප්රශ්රීස යන භකාෂකාස්තප්රලයන් ම ශප්රශ්රී ලලංකකාව තුළ පළවන පප්රකකාශන
, ශප්රශ්රී ලලංකකාව පිළිබඳව ර්විලද ශීය රටවල
පළවන පප්රකකාශන සහ ර්විලදශයන්න්හි සටින ශප්රශ්රී ලකාලංකිකයන් ර්විසන් පළ කරන ලදෙ පප්රකකාශනවල ගප්රන්න්ථ ර්විදෙදකාත්මක ලස්තකාරතුර
ඇතුළත් පප්රකකාශනයකි.

ආරමභය
ජකාතික ලලේඛනකාරකෂක ලදෙපකාරස්තලමන්තුව මගින් 1962 වරෂලයේ දී පප්රන්ථම වරට ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ (Ceylon
National Bibliography) සමපකාදෙන කටයුතු ආරමභ කරන ලදී . ලමම කකාරය සඳහකා එවකට මහකා බ්ස රස්තකානදලයේ
ජකාතික ගප්රන්න්ථ 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 ගප්රන්න්ථ
නකාමකාවලිලයේ ජනවකාරි කලකාපය නිල වශලයන් පප්රකකාශයට පත් ර්විය . පසුකකාලීනව ලමන්හි සලංසසකරණ කටයුතු ශප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික
පුසසස්තකකාල ලසසවකා මණණ්ඩලයට පලැවරූ අස්තර 1973 වරෂලයේ සට අඛණණ්ඩව ලමන්හි සමපකාදෙන කටයුතු මණණ්ඩලය මගින් සද
කරනු ලලැලබ.

ලස්තකාරතුර ලබකා ගන්නකා මකාරග
ලමම ගප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය සමපකාදෙනලයේ දී පහස්ත සඳහන් මකාරගවලින් ලලැලබන පප්රකකාශන පිළිබඳ ලස්තකාරතුර උපලයයෝගි කරගනු
ලලැලබ.
•
•
•

නීතිමය ස්තලැන්පතු කප්රමය යටලත් ශප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික පුසසස්තකකාලලයේ ස්තලැන්පත් කරනු ලබන පප්රකකාශන
ශප්රශ්රි ලලංකකා ජකාතික පුසසස්තකකාල එකතුවට පප්රතිගප්රහණය කරනු ලබන පප්රකකාශන
ජකාතික පුසසස්තකකාල හකා පප්රලලේඛන ලසසවකා මණණ්ඩලය මගින් කප්රශ්රියකාත්මක කරනු ලබන අන්ස්තරජකාතික පප්රමිති
අලංක වදකාපපෘතිය යටලත් අලංක ලබකා මුද්රණය කර , ලලේඛකයන් සහ පප්රකකාශකයන් ර්විසන් සසලවචචකාලවන්
ලබකා ලදෙන පප්රකකාශන.

ආවරණය
ශකාසසස්තප්රශ්රීය වටිනකාකමක ලනකාමලැති පිටු කින්හිපයකින් යුත් කුණ්ඩකා පප්රකකාශන පිළිබඳ ලස්තකාරතුර ලමම ගප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ ඇතුළත්
ලනකාවන අස්තර පහස්ත සඳහන් පප්රකකාශන පිළිබඳ ලස්තකාරතුර පමණක ඇතුළත් කරනු ලලැලබ.
•
•
•
•
•

සලංහල, ලදෙමළ සහ ඉලංගප්රශ්රීස යන භකාෂකාස්තප්රලයන් පප්රකකාශයට පත්වන මුද්රිස්ත ගප්රන්න්ථ
ශප්රශ්රී ලලංකකාව පිළිබඳ ශප්රවද දෙපෘශද මකාධද පප්රකකාශන (අරධ වකාරර්ෂිකව)
පුවත්පත් හකා වකාර පප්රකකාශනවල පළමු කලකාපලයේ ලස්තකාරතුර
පප්රකකාශක ලහයෝ පප්රකකාශන සසන්ථකානය ලවනසස වී ඇති ර්විට ලහයෝ නව අන්ස්තරජකාතික පප්රමිති ගප්රන්න්ථ අලංකයක
ලබකා ඇති පුනරමුද්රණ
පප්රකකාශයට පත් ලනකාවූ පශසශකාත් උපකාධි නිබන්ධන

සලංර්විධකානය
ශප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ සූචිකරණ කටයුතු ඇලංගේලලයෝ ඇමරිකකානු සූචිකරණ නීති සලංගප්රහලයන්හි
2 වන
සලංසසකරණයට අනුව සද කරන අස්තර වරර්ගීකරණ කටයුතු ඩිර්වි දෙශම වරර්ගීකරණලයේ
23 වන සලංසසකරණයට අනුව සද
ලකලර. ගප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයන්හි ර්විෂය අලංශය දෙකාම අනුකප්රමණකකා කප්රමය අනුව සකසස කර තිලබන අස්තර කරස්තපෘ , ගප්රන්න්ථනකාම හකා
ගප්රන්න්ථමකාලකා අනුකප්රමණකකාව සහ ර්විෂය අනුකප්රමණකකාව අකකාරකාදි පිළිලවළට දෙකවකා තිලබ.

පප්රකකාශන පූරව ගප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය
පප්රකකාශන පූරව ගප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය 1990 වරෂලයේ සට ශප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්න්ථ නකාමකාවලියට එක වූ නව අලංගයක ලව . ලමය
ජකාතික ගප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ ර්විලශසෂ ලකකාටසක ලලස කහ පලැහලැලයන් මුද්රණය කර ඇති අස්තර ජකාතික පුසසස්තකකාල හකා පප්රලලේඛන
ලසසවකා මණණ්ඩලලයේ, අන්ස්තරජකාතික පප්රමිති අලංක ලබකා ගලැනීලම දී ලලැලබන ලස්තකාරතුර අනුව ඉදිරිලයේදී පළවීමට නියමිස්ත ලද ශීය
පප්රකකාශන පිළිබඳ ලස්තකාරතුර ලමන්හි ඇතුළත් ලව.
කරස්තපෘ නකාමලයන්හි සහ ගප්රන්න්ථනකාමලයන්හි පවත්නකා අකෂර සහ පදෙ ලබදීම ආදිය ඒ ඒ පප්රකකාශනලයන්හි සඳහන් පරිදලදෙන් ම ශප්රශ්රී
ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්න්ථ 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

•

புததனத்ததள் மற்றும பருவ இதழ ஆகைதயவற்றதன் முதற்

•

தவளளியயீடு அலலது தவளளியயீடடதளர் இடம மதற்றம தபற்றதருக்கம சந்தர்பபத்ததல, புததய

இருமுகற)

தததகதத
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,

உபதயதகைபபடுத்தபபடடுள்ளது.

தபதருள்

பகபபதக்கைத்ததன்

அடடவகண,

சங்கைதலதத்

தபதருடடு
தததடர்பு

தூயயி

முகறகயப

தசதமச

வகபபயின்

பயின்பற்றத

தயதரிக்கைபபடடுள்ளது.

22வது

பததபபு
அகைர

வரிகசயயிலதன ஆசதரியர், தகலபபு, தததடர் அடடவகணயுடன் தபதருள் அடடவகண தயதன்றும தததகக்கைபபடடுள்ளது.

தவளளியயிடவயிருக்கம பயிரசுரங்கைளளிற்கைதன படடியல
தவளளியயிடவயிருக்கம பயிரசுரங்கைளளிற்கைதன
வயிதசட

தததகததயதகை

மஞ்சள்

நூற் படடியல

நதறத்ததளளில

1990 ஆம ஆண்டு தததடக்கைம ததசதய நூற் படடிய லுடன் தசர்க்கைபபடடு

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

rd

Anglo American Cataloguing Rules and classification activities are carried out according to the 23 edition of the
Dewey Decimal Classification System. Subject section of the Bibliography is arranged according to the chain
indexing system and the author, title and series index and subject index have been arranged according to the
alphabetical order.
Bibliography of forthcoming publications
The Bibliography of forthcoming publications is a new section which has been included to the Sri Lanka National
Bibliography since 1990. This section is printed in yellow colour as a special section of the National Bibliography.
Information on these forthcoming publications is collected through the information received in obtaining ISBN
numbers from the National Library and Documentation Services Board.
Letters and terms of the author and title are included in the bibliography exactly the same manner as they are printed in
the publication.
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සලංකර්ෂිපස්ත වශන මකාලකාව
අනු .
අ.ර්වි.
ක.
කක.
කබලැ.
කකා.
කකාලබයෝක.
ස්තලැ.ලනකා.
නූබලැ.
පරි.
පි.
පප්ර.ලනකා.
ලබයෝක.
මලැබලැ.
ලරක.
ලරබලැ.
ලව.
සලංසස.
සමපකා.
සබලැ.
ලසම.

-

අනුවකාදෙය
අතිලරක ර්විෂය
කලකාපය
කණ්ඩදෙකාස කවරය
කමබ බලැමම
කකාණණ්ඩය
කකාඩලබයෝඩ කවරය
ස්තලැන ලනකාදෙලැකලව
නූලේ බලැමම
පරිවරස්තක
පිටු
පප්රකකාශක ලනකාදෙලැකලව
ලබයෝඩ කවරය
මලැලියම බලැමම
ලරකර්ෂින් කවරය
ලරදි බලැමම
ලවළුම
සලංසසකකාරක, සලංසසකරණය
සමපකාදෙක
සදර බලැමම
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.
Bc.
Cbd.
cm.
col. ill.
comp.
Dept.
ed.
et. al.
Govt.
ill.
ISBN
ISMN
ISSN
jt.au.
Lb.
NA
No.
Nos.
NL
p.
Pc.
Pub.
rev.
rx.
s.l.
s.n.
Sb.
tr.
Ts.
Vol.
Ws.

-

Adhesive
Board cover
card board cover
centimeters
colour illustrated
compiler
Department
edited, edition, editor
et. al - and others
Government
illustration, illustrated, illustrator
International Standard Book Number
International Standard Music Number
International Standard Serial Number
joint author
Leather binding
National Archives
Number
Numbers
National Library
pages
Paper cover
Publication
revised, revision
rexine cover
sine loco - no place of publication
sine nomine - no publisher’s name
Spiral binding
translation, translated, translator
Thread sewn
Volume
Wire stitched
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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 ගග්රනන්ථ
040 - [
]
050 -සද්යාමද්යානද වද්යාර පග්රකද්යාශන
059.9148 - සසිංහල වද්යාරික පග්රකද්යාශන
060 - සද්යාමද්යානද සසිංවිධද්යාන හද්යා තකකෞතුකද්යාගද්යාර විදදද්යාව
070 - පග්රවකෘතති මද්යාධද, පුවතපත කලද්යාව සහ පග්රකද්යාශනය
080 - සද්යාමද්යානද එකතු
089.9148 - සසිංහල එකතු
090 - අතත්ලිපි හද්යා දුරලභ ගග්රනන්ථ
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 ශද්යාසසතග්රය
170 - ආචද්යාර ධරම
180 - පපැරණ, මධදකද්යාලන හද්යා නපැතඟෙනහිර දරශනය
190 - නූතන බටහිර දරශනය
200 - ආගම
210 - දරශනය හද්යා ආගත්මික නදද්යාය
220 - බයිබලය
230 - කග්රක්රිසසතියද්යානි ධරමය
240 - ක්ස රසසතියද්යානි ඇදහිත්ලි හද්යා පග්රතිපදද්යාව
250 - කග්රක්රිසසතියද්යානි ඇදහිත්ලි
260 - කග්රක්රිසසතියද්යානි සසිංවිධද්යාන හද්යා සමද්යාජ තසසවද්යා
270 - කග්රක්රිසසතියද්යානි ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය
280 - කග්රක්රිසසතියද්යානි නිකද්යාය
290 - තවනත ආගම
294.3 - බුදධද්යාගම
294.5 - හිනදු ආගම
297 - ඉසසලද්යාම ධරමය
300 - සමද්යාජ ශද්යාසසතග්ර
310 - සසිංඛදද්යා තලේඛන
320 - තදශපද්යාලන විදදද්යාව
330 - ආරර්ථික විදදද්යාව
340 - නීතිය
350 - රද්යාජද පරිපද්යාලනය හද්යා යුද කටයුතු
360 - සමද්යාජ පග්රශසන හද්යා සමද්යාජ තසසවද්යා
370 - අධදද්යාපනය
380 - තවළදද්යාම, සනනිතවේදනය හද්යා පග්රවද්යාහන තසසවද්යා
390 - සරිත, විරිත, ජනශග්රපැතිය
400 - භද්යාෂද්යාව
410 - වද්යාග් විදදද්යාව
420 - ඉසිංගග්රග්රීස භද්යාෂද්යාව
430 - ජරමන හද්යා ආශග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
440 - පග්රසිංශ හද්යා ආශග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
450 - ඉතද්යාත්ලි, තරකෝමද්යාන, ශද්යා ආශග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
460 - සසපද්යාඤසඤ, පකෘතුගීස, ගපැලසයන භද්යාෂද්යාව
470 - ලතින හද්යා ආශග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
480 - සමභවද ගග්රග්රීක හද්යා ආශග්රක්රිත 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 : සකෞනදර්ස 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, චිතග්රපට, වීඩිතයකෝ
780 - සසිංගීතය
790 - විතනකෝදය හද්යා කග්රග්රීඩද්යා
800 - සද්යාහිතදය හද්යා විචද්යාරය
810 - ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතදය
820 - ඉසිංගග්රග්රීස සද්යාහිතදය
830 - ජරමන හද්යා ආශග්රක්රිත සද්යාහිතදය
840 - පග්රසිංශ හද්යා ආශග්රක්රිත සද්යාහිතදය
850 - ඉතද්යාත්ලි සහ තරකෝමද්යාන හද්යා ආශග්රක්රිත සද්යාහිතදය
860 - සසපද්යාඤසඤ, පකෘතුගීස , ගපැලසයන සද්යාහිතදය
870 - ලතින සද්යාහිතදය
880 - සමභවද ගග්රග්රීක හද්යා ආශග්රක්රිත 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 - අපග්රක්රිකද්යාන 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

480 - கைததரக்கை தமதழதகைள்
490 - பயிற தமதழதகைள்

010 - நூல வயிபரப படடியலகைள்

491.48- சதங்கைள தமதழத

020 - நூலகை தகைவல வயிஞ்ஞதனம

494.811- தமதழ தமதழத

030 – கைகலக் கைளஞ்சதயங்கைளும தகைவல
நூலகைளும

510 - கைணயிதம

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

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

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 -

500 - வயிஞ்ஞதனம

இஸ்லதம

300 - சமூகை வயிஞ்ஞதனம, சமூகைவயியல,
மதனுடவயியல

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

310 - புள்ளளிவயிபரவயியல

860 - ஸ்பதனளிய தபதர்த்துக்கைகீசதய இலக்கைதயங்கைள்

320 - அரசதயல

870 - இலத்ததீன் இலக்கைதயம

330 - தபதருளளியல

880 - கைததரக்கை இலக்கைதயம

340 - சடடம

890 - பயிறதமதழத இலக்கைதயங்கைள்

350 - தபதது நதருவதகைமும இரதணுவ
வயிஞ்ஞதனமும
360 - சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும சமூகை

891.48 - சதங்கைள இலக்கைதயம
894.8 - ததரதவயிட இலக்கைதயம
894.811 - தமதழ இலக்கைதயம

தசகவகைளும
370 - கைலவயி

900 - சரித்ததரம

380 - வர்த்தகைம, தததடர்பு, தபதக்கவரத்து

910 - புவயியயியலும பயிரயதணமும

390 - நதடடதரியலும பழக்கை வழக்கைங்கைளும

920 - வதழக்ககைச் சரிதம, கல வரலதறுகைள்
930 - புரததன உலகை வரலதறு

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

தமதழத

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
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

nd

EDITION)

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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ශ්ස ර ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය. - කකා. 10, ක. 5
මලැයි - 1972ලකකාළඹ : ජකාතික පුසසස්තකකාල හකා පප්රලලේඛන ලසසවකා මණණ්ඩලය,
1977 කකා.
; ලසම 24.
සමුචචිස්ත ලවළුම (2011)
කකා.1, ක.1 (1963) - කකා. 10, ක.4 (1972) දෙකවකා
ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය යන නමින් ජකාතික ලලේඛනකාරකෂක
ලදෙපකාරස්තලමන්තුව ර්විසන් පප්රකකාශිස්තයි.
ISSN 0253-8229
015.5493
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இலங்ககைத் ததசதய நூற்படடியல தததகதத .- 10. இல. 5.
தம 1972 தகைதழுமபு : ததசதய நூலகை ஆவணவதக்கைல தசகவகைள் சகப, 1977தததகதத ; ச.மமீ. 24.
ததரடடபபடட தததகதத (2011)
தததகதத .1 இல. 1 (1963) - தததகதத 10. இல. 4
(1972)

வகர

தவளளியயிடபபடடது
ISBN 0253 - 8229
015.5493

ததசதய

சுவடிகைள்

கூடத்

ததகணக்கைளத்ததனதல

14

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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ශ ලලංකකා ජකාතික ග්රන්න්ථ නකාමකාවලිය
ර්විෂය අලංශය
0 0 0 පරිගණක ර්විදෙදකාව, ලස්තකාරතුර,
සකාමකානද කපෘති
001 – දෙලැනුම
අමරතුසිංග, ල්පී. එම.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තතද්යාරතුර / ල්පී. එම. අමරතුසිංග .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188378 NL)
ISBN 978-955-690-088-0 (404052 NA)
වික්රමරතන, තජ. ශීලද්යා
සද්යාගරතයන එහද්යා / තජ. ශීලද්යා වික්රමරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187849 NL)
ISBN 978-955-30-4514-0 (403794 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සහ තලකෝකතයේ විතශසෂිත තතද්යාරතුර .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 48 : සතියම ; තසම. 32
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(178911 NL)
ISBN 978-955-0642-57-1 (394285 NA)
සුරසිංගි, ඩ. එසස. ල්පී.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වපැදගත තතද්යාරතුර : 5 තශසණතයේ
ශිෂදතව විභද්යාගය සඳහද්යා සුවිතශසෂයි / ඩ. එසස. ල්පී.
සුරසිංගි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 136 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186161 NL)
ISBN 978-955-30-4255-2 (402264 NA)

001.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
දරශනද්යාත, චනදිම
තනත FM ලක්ෂපති වරම : විසසතර සමග
උතතර / චනදිම දරශනද්යාත .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 130 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188624 NL)
ISBN 978-955-31-0032-0 (404152 NA)

දිසද්යානද්යායක, ජී. ආර.
නව තලද්යාතවන දපැනම තසවුම ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය : ශ්රී ලසිංකද්යාව හද්යා තලකෝකය / ජී. ආර.
දිසද්යානද්යායක .- පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. 100 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(185904 NL)
ISBN 978-955-54900-1-6 (402045 NA)
නිශද්යානත, සුජීව
5 ශිෂදතවයට සද්යාමද්යානද දපැනම / සුජීව
නිශද්යානත .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188375 NL)
ISBN 978-955-690-078-1 (404049 NA)
මනකුලසූරිය, රණවීර
සද්යාමද්යානද දපැනීම ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය : තරඟෙ
විභද්යාග, උසසස තපළ සද්යාමද්යානද තපද්යාදු පරීකෂණය
සහ දපැනම ත්මිනම තරඟෙ සඳහද්යා / රණවීර
මනකුලසූරිය .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 240 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182492 NL)
ISBN 978-955-29-0116-4 (398318 NA)
රජතයේ තරග විභද්යාග සඳහද්යා සද්යාමද්යානද දපැනීම
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය / සමපද්යාදනය ස.
ඩබත්ලිවේ. වීරතකකෝන .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185173 NL)
ISBN 978-955-660-523-5 (401268 NA)
වීරතකකෝන, චිනතක
තරග විභද්යාග සඳහද්යා සද්යාමද්යානද දපැනීම / චිනතක
වීරතකකෝන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 223 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188627 NL)
ISBN 978-955-671-669-6 (404155 NA)
තහටටිආරචචි, තහලන
සද්යාමද්යානද දපැනම / තහලන තහටටිආරචචි .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 384 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(184921 NL)
ISBN 978-955-29-0020-4 (400673 NA)
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001.94 – අත්ලන්තිසය

004.07 – අධදකාපනය

තඩද්යානත්ලි, ඉග්තනෂසස තලද්යාතයකෝඩද්යා
අතලනතිසය : මහද්යා ජලගපැලේමට තපර
තලකෝකය / ඉග්තනෂසස තලද්යාතයකෝඩද්යා තඩද්යානත්ලි ;
පරිවරතනය ජී. ආර. ඒ. තපතරරද්යා විසනි .වද්යාදදුව : පරිවරතක, 2012 .- පි. 476 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
Atlantis- the antediluvian world කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 675.00
(181009 NL)
ISBN 978-955-54196-0-4 (396795 NA)

උසසස තපළ තතද්යාරතුර සහ සනනිතවේදන
තද්යාකෂණය / කමලේ කද්යානති දසනද්යායක [සහ
තවත අය] .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 151 ; ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 30
12 තශසණය තතද්යාරතුර හද්යා තද්යාකෂණ විෂය
නිරතදශයට අනකූලව සරල පපැහපැදිත්ලි කරීම
සහිතව සකසද්යා ඇත
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(187453 NL)
ISBN 978-955-4850-02-6 (403516 NA)
004.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

001.96 – මිස්තදකා ර්විශසවකාස
ගුණවරධන, අමරදද්යාස
තම ත්මිතදද්යා විශසවද්යාසමද? / අමරදද්යාස
ගුණවරධන .- නතග්තගද්යාඩ : තසරනිටි
පබත්ලිෂින හවුසස, 2013 .- පි. 199 ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(188296 NL)
ISBN 978-955-9433-41-5 (403967 NA)

දයද්යාරතන, උපුලේ
තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන තද්යාකෂණය :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ හද්යා
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / උපුලේ
දයද්යාරතන .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .- පි. 145 :
රූපසටහන ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183739 NL)
ISBN 978-955-21-1933-0 (399657 NA)

004 – පරිගණක ර්විදෙදකාව
අතබගුණවරධන, කුමද්යාර
පරිගණක හද්යා තතද්යාරතුර සනනිතවේදන
තද්යාකෂණය මූත්ලික දපැනම සහ පුහුණුව –
පරිගණක ක්රියද්යාකරවීම / කුමද්යාර
අතබගුණවරධන .- අඟුණුතකද්යාළපපැලපැසසස :
යතසකෝධද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 32 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28 .- (පරිගණක ගුරවරයද්යා
තපද්යාත ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 195.00
(187287 NL)
ISBN 978-955-4774-00-1
බනදුජීව, වජිර මධුසසිංඛ
ප්රද්යාතයකෝගික පරිගණක ක්රියද්යාකද්යාරකම / වජිර
මධුසසිංඛ බනදුජීව සහ විරද්යාජ වනනිආරචචි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 204 : රූපසටහන ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(182993 NL)
ISBN 978-955-697-010-4 (398663 NA)

004.6 – පරිගණක ජකාලකරණය
රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
තකද්යාමපියුටර තනටවරකසිං / කෂද්යාන අජනත
රද්යාජමනන ; සසිංසසකරණය පද්යාත්ලිත අමරසූරිය
විසනි .- තකද්යාළඹ : විජය නිවුසසතපපරසස
ත්ලිත්මිටඩ, 2013 .- පි. 32 : චිත්ර : රූපසටහන ;
තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(182994 NL)
ISBN 978-955-1008-37-6 (398669 NA)

005 – පරිගණක ක්රමලලේඛන, වලැණ්ඩසටහන්, දෙත්ස්ත
005.1 – පරිගණක වලැණ්ඩසටහන්
රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
Easy guide : ජද්යාවද්යාවත්ලින තප්රකෝග්ග්රැත්මිසිං කරන
හපැටි / කෂද්යාන අජනත රද්යාජමනන ; සසිංසසකරණය
පද්යාත්ලිත අමරසූරිය විසනි .- තකද්යාළඹ : විජය
නිවුසසතපපරසස, 2013 .- පි. 32 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185922 NL)
ISBN 978-955-1008-51-2 (402064 NA)
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005.3 – ක්රමලලේඛ. මපෘදකකාලංග
005.369 – නියස්ත ක්රමලලේඛ
විතජරතන, එන. ල්පී.
මයිතක්රකෝතසද්යාෆසට ඔෆිසස මූත්ලික උපතදසස (2010,
2013) සහ 365 / එන. ල්පී. විතජරතන .මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 120 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188903 NL)
ISBN 978-955-672-093-8 (404601 NA)
005.43 – ලමලහයුම පදධති
තකද්යාටුතවේතගදර, ප්රදීප කද්යාවිනද
ලද්යාසිංකීයයන සඳහද්යා උබුනටු / ප්රදීප කද්යාවිනද
තකද්යාටුතවේතගදර .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකද්යාඩි, 2013 .- පි. 274 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(186449 NL)
ISBN 978-955-686-147-1 (402486 NA)
රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
විනතඩකෝසස එයිටිවත්ලින වපැඩ කරන හපැටි :
Windows 8 / කෂද්යාන අජනත රද්යාජමනන ;
සසිංසසකරණය පද්යාත්ලිත අමරසූරිය විසනි .තකද්යාළඹ : විජය නිවේසසතපපරසස, 2013 .පි. 32 : චිත්ර ; තසම. 26
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(181696 NL)
ISBN 978-955-1008-41-3 (397255 NA)

006 – ර්විලශසෂ පරිගණක ක්රම
006.6 – පරිගණක චිත්රක
රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
තෆද්යාතටකෝ තපනටවත්ලින වපැඩකරන හපැටි /
කෂද්යාන අජනත රද්යාජමනන ; සසිංසසකරණය
පද්යාත්ලිත අමරසූරිය විසනි .- තකද්යාළඹ : විජය
නිවුසස තපපරසස, 2013 .- පි. 32 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180410 NL)
ISBN 978-955-1008-44-4 (395844 NA)
006.696 – පරිගණක ඇනිලමෂන්
රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
Easy guide : ඇනිත්මි සසටුඩිතයකෝවත්ලින
ඇනිතමෂන කරන හපැටි / කෂද්යාන අජනත
රද්යාජමනන ; සසිංසසකරණය පද්යාත්ලිත අමරසූරිය
විසනි .- තකද්යාළඹ : විජය නිවුසසතපපරසස,
2013 .- පි. 32 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184530 NL)
ISBN 978-955-1008-34-5 (400411 NA)

0 1 0 ග්රන්න්ථ නකාමකාවලී
015.5493 – ශ ලලංකකාව
ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික ග්රනන්ථ නද්යාමද්යාවත්ලිය : 50 වන
සසිංවතසරය .- තකද්යාළඹ : ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා
ප්රතලේඛන තසසවද්යා මණඩලය, 2013 .- පි. x,146 ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185841 NL)
ISBN 978-955-8383-91-9
016 – ර්විෂය ග්රන්න්ථ නකාමකාවලී
016.3982 – ජනශලැතිය පිළිබඳ ග්රන්න්ථ නකාමකාවලී
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජනශපැතිය පිළිබඳ ග්රනන්ථ නද්යාමද්යාවත්ලිය .තකද්යාළඹ : ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා ප්රතලේඛන
තසසවද්යා මණඩලය, 2012 .- පි. 67 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184308 NL)
ISBN 978-955-8383-68-1 (400129 NA)

0 2 0 පුසසස්තකකාල හකා ර්විඥකාපන ර්විදෙදකාව
027 – පුසසස්තකකාල, ලලේඛනකාගකාර, ලස්තකාරතුර
මධදසසන්ථකාන
අධිතලේඛන සහ ප්රවද්යාහනය : ජද්යාතික
තලේඛනද්යාරකෂක සතිය සමර කළඹ .තකද්යාළඹ : ජද්යාතික තලේඛනද්යාරකෂක
තදපද්යාරතතමනතුව, 2012 .- පි. xv,92 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179620 NL)
ISBN 978-955-9016-24-3 (395227 NA)
027.4 – මහජන පුසසස්තකකාල
027.45493 – ශ ලලංකකාව
මහජන පුසසතකද්යාල තතද්යාරතුර සසිංග්රහය – බසසනද්යාහිර
පළද්යාත .- තකද්යාළඹ : ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා
ප්රතලේඛන තසසවද්යා මණඩලය, 2012 .- පි. 165 ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188320 NL)
ISBN 978-955-8383-83-4 (403981 NA)
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027.5 – ජකාතික පුසසස්තකකාල

070.43 – ප්රවපෘත්ති එකතු කිරීම හකා වකාරස්තකා කිරීම

අමරසරි, ජී. ඩ.
ජද්යාතික පුසසතකද්යාල / ජී. ඩ. අමරසරි .- තකද්යාළඹ :
ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා ප්රතලේඛන තසසවද්යා
මණඩලය, 2012 .- පි. ix,71 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182960 NL)
ISBN 978-955-8383-76-6 (398596 NA)

වපැවතගදර, බණඩද්යාර
ආධුනික පුවතපත කලද්යාතවේදීන සඳහද්යා භද්යාෂද්යාව
සහ ප්රවකෘතති රචනය / බණඩද්යාර වපැවතගදර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 128 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181863 NL)
ISBN 978-955-30-3825-8 (397457 NA)

028 - කියවීම සහ අලනකුත් ලස්තකාරතුර මකාධද
භකාර්විස්තය
028.9 – කියවීලම පුරද
ජද්යාතික කයවීතම මද්යාසය ඔකතතකෝබර 2012 : සමර
කලද්යාපය .- තකද්යාළඹ : ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා
ප්රතලේඛන තසසවද්යා මණඩලය, 2012 .- පි. 58 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181867 NL)
ISBN 978-955-8383-80-3 (395180 NA)

0 5 0 සකාමකානද වකාර ප්රකකාශන
059.9148 – සලංහල
ප්රතලේඛද්යා .- කද්යා. 1, ක. 1 (සපැප.-ඔක. 2012) සසිංසසකරණය බුදධදද්යාස ගලපපතති.- තකද්යාළඹ :
ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා ප්රතලේඛන තසසවද්යා
මණඩලය, 2012 .- පි. 114 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 23
දවිමද්යාසක
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(176357 NL)
ISSN 2279-2120

0 7 0 අධදකාපනික, ප්රලලේඛන, ප්රවපෘත්ති
මකාධද, පුවත්පත් කලකාව, ප්රකකාශනය
070.4 – පුවත්පත් කලකාව
තතනනතකකෝන, ධරමරතන
සනනිතවේදන නීති හද්යා පුවතපත කලද්යාව /
ධරමරතන තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188807 NL)
ISBN 978-955-30-2808-2 (404464 NA)

070.44 – පුවත්පත් තීර ලිපි
අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.
තගකෞතම බුදධ රද්යාජදය සහ තවත විවද්යාදද්යාපනන
ත්ලිපි / ඩබත්ලියු. ඒ. අතබසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ප්රිනට
ඇනඩ ප්රිනට ග්රපැෆිකසස ප්රයිවට ත්ලිත්මිටඩ, 2013 .පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181749 NL)
ISBN 978-955-1715-39-7 (397438 NA)
ඒකනද්යායක, පරද්යාක්රම
නපැතිව ගිය හකෘද සද්යාකෂිය / පරද්යාක්රම
ඒකනද්යායක .- [තපැ. තනද්යා.] : ප්රියසිංකර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 152 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187829 NL)
ISBN 978-955-44496-0-2 (403737 NA)
ගමලත, සුචරිත
සති සතු ත්මිණ - 2 / සුචරිත ගමලත .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 337 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(185072 NL)
ISBN 978-955-671-807-2 (401140 NA)
ගමලත, සුචරිත
සති සතුත්මිණ - 3 / සුචරිත ගමලත .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 280 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(185749 NL)
ISBN 978-955-671-808-9 (402011 NA)
ගලපපතති, බුදධදද්යාස
එදවස තසද්යාඳුරමය : එදවස තමදවස තසද්යාඳුර
අඳුර ඉසවේ දකනද්යා තීරන්ථ යද්යාත්රිකතයකුතග්
මතක සමුදද්යාතයන බිඳක / බුදධදද්යාස
ගලපපතති .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 185 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187100 NL)
ISBN 978-955-677-294-4 (403110 NA)
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ගලපපතති, බුදධදද්යාස
සහකෘද සටහන 4 : 80 කණඩද්යායතම තපද්යාතක /
බුදධදද්යාස ගලපපතති .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 188 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188609 NL)
ISBN 978-955-671-981-9 (404137 NA)
ජයවරධන, සුමුදු චතුරද්යාණ
දපැහපැනගත සත : තසද්යාබද්යාදහම, ආදරය සහ
ජීවිතය තසද්යායද්යා යන නිරමද්යාණ චද්යාරිකද්යාවක /
සුමුදු චතුරද්යාණ ජයවරධන .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 213 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188611 NL)
ISBN 978-955-671-902-4 (404139 NA)
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම
තනද්යාතපතනන තලකෝකය – 2 : සතීම, විමසම හද්යා
ගතවේෂණය / පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 184 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185288 NL)
ISBN 978-955-30-4244-6 (401523 NA)
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම
තනද්යාතපතනන තලකෝකය – 3 : සතීම, විමසම හද්යා
ගතවේෂණය / පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 192 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185229 NL)
ISBN 978-955-30-4245-3 (401464 NA)
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම
තනද්යාතපතනන තලකෝකය – 4 / පද්යාතතගම
ඤද්යාණසසසර හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186155 NL)
ISBN 978-955-30-4349-8 (402258 NA)
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම
තනද්යාතපතනන තලකෝකය – 5 : සතීම, විමසම හද්යා
ගතවේෂණය / පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 152 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187146 NL)
ISBN 978-955-30-4350-4 (403263 NA)
ද සලේවද්යා, නත්ලින
දපැකම - 1 / නත්ලින ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 400 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(184790 NL)
ISBN 978-955-30-4340-5 (400618 NA)

දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යානද්යාත
පපැණ වළලු - 2 / ගසිංගද්යානද්යාත දිසද්යානද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 248 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187397 NL)
ISBN 978-955-30-4529-4 (403316 NA)
තදද්යාතලේවතත, සසිංජක ප්රසද්යාද
චූටිලද්යාට ආදතර තදනන / සසිංජක ප්රසද්යාද
තදද්යාතලේවතත .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 131 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185790 NL)
ISBN 978-955-681-133-9 (402155 NA)
තදද්යාතලේවතත, සසිංජක ප්රසද්යාද
සහින ගනතදනව / සසිංජක ප්රසද්යාද
තදද්යාතලේවතත .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 117 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185793 NL)
ISBN 978-955-681-134-6 (402158 NA)
නද්යාරද්යායන, ආර. තක.
කඹුලේ කඳුළු / ආර. තක. නද්යාරද්යායන ;
පරිවරතනය සමන වික්රමද්යාරචචි විසනි .- 2 වන
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 131 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1999
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(185941 NL)
ISBN 978-955-681-085-1 (402161 NA)
පුසිංචිතහසවද්යා, එසස. ජී.
නද්යාඩි ඇලේලම : තීර ත්ලිපිය / එසස. ජී.
පුසිංචිතහසවද්යා .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 181 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182214 NL)
ISBN 978-955-677-214-2 (397873 NA)
පුසිංචිතහසවද්යා, එසස. ජී.
පුරවපැස තපතසම : සමද්යාජ තදශපද්යාලන
විමරශන / එසස. ජී. පුසිංචිතහසවද්යා .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 136 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182215 NL)
ISBN 978-955-677-217-3 (397874 NA)
තපතරරද්යා, සුනිලේ සරත
මද්යායද්යා මද්යාවත / සුනිලේ සරත තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 232 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(186306 NL)
ISBN 978-955-677-255-5 (402374 NA)
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තබද්යාරළුතගද්යාඩ, දුත්මිනද
ආදරය නිදහසස කුරලේතලක / දුත්මිනද
තබද්යාරළුතගද්යාඩ .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 100 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185792 NL)
ISBN 978-955-681-135-3 (402157 NA)
මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන
වගතුග 2 : සමකද්යාලන සමද්යාජ වසිංශ කතද්යාතවේ
මද්යානවසසිංහ අටුවද්යාව / ශ්රී චනද්රරතන
මද්යානවසසිංහ ; සසිංසසකරණය උදය මද්යානවසසිංහ
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 224 ; තසම. 22
ශ්රී චනද්රරතන මද්යානවසසිංහ ජනම ශත
සසිංවතසරය නිත්මිතතතනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(183798 NL)
ISBN 978-955-30-4328-3 (399710 NA)
තමතනරිපිටිය, සුදත
වනද්යාහි / සුදත තමතනරිපිටිය .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 83 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179874 NL)
ISBN 978-955-677-192-3 (395304 NA)
වික්රමසසිංහ, ලලද්යානනද
ජීවිතය සමග ඇවිද යනන : ආදරය හද්යා
තසකෞනදරයය කපැටුව / ලලද්යානනද වික්රමසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 240 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(185285 NL)
ISBN 978-955-30-4180-7 (401520 NA)
සරිවරධන, ජයනතද්යා රකමණී
සතක සතුම / ජයනතද්යා රකමණී සරිවරධන .තලවතුතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012 .- පි. xvi,336 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(179565 NL)
ISBN 978-955-95340-4-4 (395168 NA)
හීනගම, ලත්ලිත
රද්යාජද තසසවය පිණසයි - තදවන තකද්යාටස /
ලත්ලිත හීනගම .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 213 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183564 NL)
ISBN 978-955-1229-83-2 (399355 NA)
තහටටිආරචචි, ශද්යානත
අහතසස තර හද්යා දවතසස තර / ශද්යානත
තහටටිආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 232 ; තසම. 22 .- (සවේවපැනි
මද්යානය ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(182234 NL)
ISBN 978-955-30-4090-9 (398232 NA)

තහටටිආරචචි, ශද්යානත
රද්යාජදය, මද්යාධදය හද්යා තසකෞඛදය / ශද්යානත
තහටටිආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182465 NL)
ISBN 978-955-30-4098-5 (398254 NA)
070.44937 – අධදකාපනය
තග්රසර, තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ
ඉසසතකකෝල හසිංදිය - 1 තවළුම : තවනස ආරමභ
කළ යුතතත පද්යාසපැතලනි / තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ
තග්රසර .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .පි. 254 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186810 NL)
ISBN 978-955-44749-0-1 (402936 NA)

0 8 0 සකාමකානද එකතු
අතිපූජද නද්යාපද්යාන තපමසරි මහනද්යාහිත්මි අද්භිසසතව
සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය තකකෝනගසසතපැනතන
ආනනද හිත්මි [සහ තවත අය] .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ මුද්රණ තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .පි. [xiv],562 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද ඇතුළත තවේ
නූබපැ-කද්යාතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(184033 NL)
(399885 NA)
අනපද : විතද්යාරනතදණය ශ්රී සුදරශනද්යාරද්යාම සයවසස
සමර ශද්යාසසනය විමසිංසද්යා / සසිංසසකරණය කරිනතද
තපමසරි හිත්මි, විතද්යාරනතදණතයේ තමධද්යානනද
හිත්මි සහ නිලනත දිසද්යානද්යායක .- පුවකපිටිය :
පද්යාත්ලි හද්යා තබකෞදධ අධදයන ප්රකද්යාශන ආයතනය,
2013 .- පි. xlviii,423 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 900.00
(182203 NL)
ISBN 978-955-44285-0-8 (397849 NA)
අද්භිවනදනද්යා - ප්රණද්යාම පූජද්යා සමර සසිංග්රහය :
ශ්රී ලසිංකද්යා රද්යාමඤසඤ මහද්යා නිකද්යාතයේ අධිකරණ
නද්යායක අකත පත්ර ප්රදද්යාතනකෝතසවය නිත්මිතතතන
පළ කපැතරන සමර සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
අතතසිංගතන රතනපද්යාල හිත්මි [සහ තවත අය] .තකද්යාළඹ : ජනමද්යාධද හද්යා ප්රවකෘතති අමද්යාතදද්යාසිංශය,
2013 .- පි. xlv,123 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187457 NL)
(403543 NA)
ආචද්යාරය ලලේ ගුණතසසකර අද්භිනනදන සමද්යාචද්යාර /
සසිංසසකරණය තක. එන. ඕ. ධරමදද්යාස [සහ
තවත අය] .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. lxxii,588 : ඡද්යායද්යාරූප : චිත්ර ;
තසම. 26
නූබපැ-කතබකෝක: ර. 3000.00 (183043 NL)
ISBN 978-955-30-4159-3 (398904 NA)
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ආරියරතන විතද්යාන ආතලකෝචන / සසිංසසකරණය
ශකතික සතකුමද්යාර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 288 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(187851 NL)
ISBN 978-955-30-4658-1 (403796 NA)
කරණද්යා සමද්යාධි : රතමතලේ ශ්රී තසකෝමරතන
තන්ථරද්යාද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය කරිඳිගලේතලේ ඤද්යාණරතන හිත්මි
සහ මහගම සුනීත හිත්මි .- යකකල : කරණද්යා
සමද්යාධි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. xi,125 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(181311 NL)
ISBN 978-955-44283-1-7
චිනතනධද්යාරද්යා / සසිංසසකරණය අරණ ශද්යානත
වලේතපද්යාල සහ අගලකඩ පඤසඤද්යාරද්යාම හිත්මි .නතග්තගද්යාඩ : ශ්රී ජයවරධනපුර විශසවවිදදද්යාලය,
2013 .- පි. x,281 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(185036 NL)
ISBN 978-955-4713-00-0 (401104 NA)
ජනම ප්රසද්යාදිනී : පූජද කදුරදූතවේ සුගතවසිංස යතිවර
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
ඇලදූතවේ පඤසඤද්යාතිලක හිත්මි සහ ජනක
තහටටිආරචචි .- තමද්යාතරද්යානතුඩුව : උතතර
තචතියද්යාරද්යාමය, 2013 .- පි. [xxxvi],192 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182133 NL)
ISBN 978-955-44352-0-9 (397772 NA)
පටිපදද්යා : පූජද තපරවපැලේතලේ නනදරතන නද්යාහිත්මි
අද්භිසසතව සුතලේඛද්යා / සසිංසසකරණය
හද්යාඟිත්ලිඇලේතලේ ඤද්යාණවිමල හිත්මි .තපරද්යාතදණය : සසිංසසකද්යාරක, 2013 .පි. xxxvi,233 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187843 NL)
ISBN 978-955-52382-1-2 (403774 NA)
පද්යාසද්යාදිකද්යා : රද්යාජකීය පණඩිත කීරති නද්යාරමපනද්යාව
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
ඉඳුරද්යාගද්යාතර ධමමරතන හිත්මි [සහ තවත අය] .පනනිපිටිය : ධරමවිජයද්යාතලකෝක විහද්යාරය,
2013 .- පි. xviii,546 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 26
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187837 NL)
ISBN 978-955-4737-00-6 (403764 NA)
ප්රඥද්යා : ආචද්යාරය ස. ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. කනනනගර
අනසසමරණ ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
රවීනද්ර කනනනගර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. xvii,710 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 1450.00
(187836 NL)
ISBN 978-955-30-4632-1 (403763 NA)

තබකෞදධ සසිංසසකකෘත ග්රනන්ථ අධදයන :
අතිතගකෞරවද්යාරහ පිනනතගද්යාඩකනතද විපසසස
සසවද්යාමනද්ර ප්රණද්යාමද්යාඤසජල ශද්යාසසනය සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය පිනනතගද්යාඩකනතද පියදසසස
හිත්මි, සද්යාත්ලිය අතශකෝකපුර නනද හිත්මි සහ එසස.
විජිත කුමද්යාර .- අලවේව : සරණතසසවද්යා සත්මිතිය,
2013 .-පි. xxxiii,305 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(183747 NL)
ISBN 978-955-0398-36-2 (399665 NA)
භද්යාෂද්යාප්රභද්යා : ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2012 (06 වන
කලද්යාපය) / සසිංසසකරණය මද්යාවරතලේ සතතිනන්ද්රිය
හිත්මි සහ ඕමද්යාතර ඉනදසරි හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 345 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1250.00
(179607 NL)
ISBN 978-955-30-3914-9 (395214 NA)
මහද්යාචද්යාරය ජයසරි ලසිංකද්යාතග් අද්භිනනදන ග්රනන්ථය /
සසිංසසකරණය පියදද්යාස රණසසිංහ සහ ආර. ඩ.
ආනනද තිසසස .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 512 ; තසම. 23
නූබපැ-කද්යාතබකෝක: ර. 2000.00 (179326 NL)
ISBN 978-955-30-3779-4 (394936 NA)
මුදිතද්යා : තදශබනධු සරිසුමන තගද්යාඩතග් අද්භිනනදන
ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය ඉඳුරද්යාගද්යාතර
ධමමරතන හිත්මි [සහ තවත අය] .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 732 : චිත්ර :
සතියම ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 2950.00
(179819 NL)
ISBN 978-955-30-3681-0 (395248 NA)
රතනප්රභද්යා : දකෂිණ විහද්යාර පද්යාරශසවතයේ ප්රධද්යාන
සසිංඝනද්යායකද්යාද්භිතශසක අතිපූජද කසෑගලේතලේ
රතනසද්යාර නද්යාහිත්මි අද්භිසසතව ශද්යාසසනය සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය පනනල සුමන හිත්මි [සහ තවත
අය] .- මද්යාතර : පූරවද්යාරද්යාම රජමහද්යා විහද්යාරය,
2013 .- පි. xix,[viii],136 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184036 NL)
ISBN 978-955-4742-00-0 (399888 NA)
වපැත්ලිවිටිතයේ ශ්රී තසකෝරත මද්යාහිත්මි ප්රතදද්යාවතලකෝකන /
සසිංසසකරණය වපැත්ලිවිටිතයේ පඤසඤද්යාතජකෝති හිත්මි
[සහ තවත අය] .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 192 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184891 NL)
ISBN 978-955-30-4374-0 (400619 NA)
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ශද්යාසසන : පූජද ආචද්යාරය හිරිපිටිතයේ පඤසඤද්යාකතති
මහද්යා සසවද්යාමනද්ර අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය ඉඳුරද්යාගද්යාතර ධමමරතන හිත්මි [සහ
තවත අය] .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 512 : චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1750.00
(181755 NL)
ISBN 978-955-30-3953-8 (397445 NA)
සරිතසසන, පියදද්යාස
යුගද්යානතරය තහවත උතචඡද විකද්යාරය / පියදද්යාස
සරිතසසන .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 60 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1934
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186189 NL)
ISBN 978-955-20-4044-2 (402292 NA)
සුභද්යාෂිතතකෝදය : සරිධමම නද්යාහිත්මි අද්භිනනදන
ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය මහවපැව
සුගතසරි හිත්මි සහ දනකනතද සලරතන හිත්මි .වපැත්ලිපපැනන : මහවපැව සුගතසරි හිත්මි, 2013 .පි. 437 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187742 NL)
ISBN 978-955-44602-0-1 (403634 NA)
තසකෝද්භිතද්යාද්භිනනදන : මධදම පළද්යාත උප ප්රධද්යාන
සසිංඝ නද්යායක මසෑතගම තසකෝද්භිත නද්යායක
සසවද්යාමනද්ර අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය මද්යාගමමන පඤසඤද්යානනද හිත්මි .නතග්තගද්යාඩ : ශ්රී ජයවරධනපුර විශසව විදදද්යාලය.
පද්යාළි හද්යා තබකෞදධ අධදනද්යාසිංශය, 2012 .පි. xl,266 : චිත්ර ; තසම. 21
ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද ඇතුළත තවේ
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(180698 NL)
ISBN 978-955-9054-96-2
089.9148 – සලංහල
අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.
තතද්යාලේසසතතකෝයි, තද්යාතගකෝර සහ ගද්යානධි :
ත්රිතකකෝණගත ත්රිමූරතිය / ඩබත්ලියු. ඒ.
අතබසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ප්රිනට ඇනඩ ප්රිනට
ග්රපැෆිකසස ප්රයිවට ත්ලිත්මිටඩ, 2013 .- පි. 104 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185161 NL)
ISBN 978-955-1715-42-7 (401237 NA)
එතඩරමුලේල, සරිලේ
අග විනිසුර දුටු කතුහිත්මි හද්යා සරිලක කතු
සසසන / සරිලේ එතඩරමුලේල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 160 ; තසම. 22 .(කතුන විචද්යාර ත්ලිපි සසිංග්රහ ; අසිංක 04)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183813 NL)
ISBN 978-955-30-3948-4 (399725 NA)

කසසසපද්යාද්භිනනදනී : උපහද්යාර ශද්යාසසනය සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය රසිංජිත තසසනද්යානද්යායක .මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 155 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(181691 NL)
ISBN 978-955-567-000-5 (397246 NA)
කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස
කුමද්යාරතුසිංග මුනිදද්යාස රවන කයමන / මුනිදද්යාස
කුමද්යාරතුසිංග ; සමපද්යාදනය ප. න. කුමද්යාරණතුසිංග
විසනි .- තකද්යාළඹ : සමපද්යාදක, 2013 .පි. viii,94 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181097 NL)
ISBN 978-955-44166-0-4 (396935 NA)
කුරපපු, ඩ. බ.
පිරිත්මි ජද්යාතිය උතුම ජද්යාතිය / ඩ. බ. කුරපපු .කළුගමුව : එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 152 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(181636 NL)
ISBN 978-955-0357-29-1 (397180 NA)
ගුණතසසකර, ලලේ
ජීවන යද්යාත්රද්යා / ලලේ ගුණතසසකර සහ පදමද්යා
එදිරිසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 216 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(183815 NL)
ISBN 978-955-30-4161-6 (399727 NA)
ජනසනනිතවේදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2010 /
සසිංසසකරණය මතනකෝජ පුෂසපකුමද්යාර ජිනදද්යාස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 154 ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(181210 NL)
ISBN 978-955-30-3747-3 (396899 NA)
ජනසනනිතවේදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2011 /
සසිංසසකරණය මතනකෝජ පුෂසපකුමද්යාර ජිනදද්යාස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 126 ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(181211 NL)
ISBN 978-955-30-3912-5 (396900 NA)
ජයතිලක, තක.
මතක සහ සතුවිත්ලි / තක. ජයතිලක .තකද්යාළඹ : ප්රදීප ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 67 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183623 NL)
ISBN 978-955-554-146-6 (399439 NA)
ද සලේවද්යා, නත්ලින
බටහිර විදදද්යාව, ආසනික සහ තදවිතයකෝ / නත්ලින
ද සලේවද්යා .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 268 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179539 NL)
ISBN 978-955-0955-09-1 (395142 NA)
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දුමබර පතන ගිනි : තසසන තතකෝරතදනිය නිරමද්යාණ
හද්යා විචද්යාර විවරණ / සසිංසසකරණය
රතතනතදණතයේ තමධද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. xx,564 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(187080 NL)
ISBN 978-955-677-293-7 (403125 NA)
ධමමරතනද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, බසිංඩද්යාරගම
හිතසුවය / බසිංඩද්යාරගම ධමමරතනද්යාලසිංකද්යාර
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180175 NL)
ISBN 978-955-30-3822-7 (395370 NA)
නපැණසර පුදසර : අතිපූජද කරිගමපමුණුතවේ
ඤද්යාණසද්යාර මද්යාහිත්මි උපහද්යාර කළද්යාපය /
සසිංසසකරණය අලතකද්යාළගල ඤද්යාණරතන හිත්මි .ගමපහ : දීපන ඕෆසතසට ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
[2013?] .- පි. 286 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187471 NL)
(403595 NA)
පඤසඤද්යා උදපද්යාදි : රයිගම - සලේපිටි - තහසවද්යාගම
තකකෝරළතයේ ප්රධද්යාන අධිකරණ සසිංඝනද්යායක
“ධරම කීරති ශ්රී” පූජදපද්යාද ගලේතුතඩ
පඤසඤද්යාකතති නද්යාහිත්මි අද්භිසසන්ථව ධරම ශද්යාසසනය
සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය කදුරදූතවේ සුගතවසිංශ
හිත්මි සහ කපැතටතපද්යාළ ධමමරතන හිත්මි .බණඩද්යාරගම : ශ්රී ඉනදගුතත තබකෞදධ පදනම,
2013 .- පි. [xxx],201 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187485 NL)
ISBN 978-955-4860-00-1 (403617 NA)
පනහිඳක අසරිය : ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / සමපද්යාදනය
දයද්යාරතන දළවපැලේල .- තබද්යාතලද්යාසසසගම :
කළුතර දිසසත්රික තලේඛක සසිංවිධද්යානය, 2013 .පි. 140 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187828 NL)
ISSN 2345-9514
(403736 NA)
පලේලතතර ශ්රී සුමනතජකෝති ප්රසද්යාදිනි / සසිංසසකරණය
තබද්යාග්රැලේතලේ තකකෝවිද හිත්මි .- රද්යාජගිරිය :
තක. එසස. ය. ග්රපැෆික (මුද්රණය), 2012 .පි. xxii,376 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද ඇතුළත ය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(181008 NL)
(396794 NA)
පියතසසන, එසස.
දුර රූපතයේ ආවරජන / එසස. පියතසසන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [383] : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(186527 NL)
ISBN 978-955-671-953-6 (402733 NA)

ල්පී. බ. ප්රතිභද්යා උවසර ශද්යාසසනය සසිංග්රහය : තසසවද්යා
සමමද්යානිත තජදෂසෂ්ඨ මහද්යාචද්යාරය පුසිංචිබණඩද්යා
ඒකනද්යායක උපහද්යාර ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය /
සසිංසසකරණය රසිංජිත තසසනද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ :
විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2012 .- පි. 425 ;
තසම. 23
නූබපැ-කද්යාතබකෝක: ර. 1200.00 (184330 NL)
ISBN 978-955-97102-4-0 (400171 NA)
බද්යාලසූරිය, කීරති
කලේපනද්යා තලකෝකවද්යාදය සද්යාහිතද කලද්යා හද්යා
මද්යාකසසවද්යාදය / කීරති බද්යාලසූරිය සහ සුචරිත
ගමලත .- 3 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : තසසරි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 167 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1986
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188197 NL)
ISBN 978-955-1715-49-6
මවේපිය තසතනහස : 40 වසර 1972 -2012 සපැලනද්යා අලේවිසස ගුණරතන වපැඩිහිටි නිවද්යාසය /
සසිංසසකරණය ඇම. ජිතනනද්රදද්යාස ද තකද්යාසසතද්යා
සහ තප්රේමදද්යාස ශ්රී අලවතතතග් .- පිළියනදල :
පිළියනදල තරණ තබකෞදධ සත්මිතිය, 2012 .පි. 56 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180994 NL)
ISBN 978-955-0987-00-9 (396624 NA)
මුවනපපැලපැසසස : කලද්යාසූරී මුදත්ලිනද්යායක තසකෝමරතන
රසද්යාද්භිනනදනය / සසිංසසකරණය සුසනත
මහඋලේපත සහ ලලේ අදිකද්යාරි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 480 : චිත්ර ;
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 2000.00
(179824 NL)
ISBN 978-955-30-3940-8 (395254 NA)
යතිවර අද්භිනනදන : ධරම ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය /
සසිංසසකරණය පිනවතතත අනරදධ හිත්මි සහ
එසස. සනත උදයජීව ද සලේවද්යා .- මහරගම :
රවන පහරව (මුද්රණය), 2013 .- පි. x,152 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185177 NL)
ISBN 978-955-98355-3-0 (401214 NA)
ත්ලියනතග්, ශ්රීමත ඉනද්රජිත
ප්රභද්යාෂසවර ජීවිතය : පිනසද්යාර සරසද්යාර දිවියකට
තිරසද්යාර අතවපැලක / ශ්රීමත ඉනද්රජිත
ත්ලියනතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179345 NL)
ISBN 978-955-30-3881-4 (394955 NA)
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වික්රමද්යාරචචි, සමන
විනිසුර අසුන / සමන වික්රමද්යාරචචි .- 2 වන
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 116 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1999
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185949 NL)
ISBN 978-955-681-087-5 (402169 NA)

සරිතසසන, පියදද්යාස
යුගද්යානතරය තහවත උතචඡද විකද්යාරය / පියදද්යාස
සරිතසසන .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 60 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1934
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186189 NL)
ISBN 978-955-20-4044-2 (402292 NA)

විතද්යානආරචචි, මහිනදපද්යාල
ජීවිත පපැවපැතම හද්යා තලකෝක විනද්යාශය /
මහිනදපද්යාල විතද්යානආරචචි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182460 NL)
ISBN 978-955-30-3874-6 (398249 NA)

සසිංහල භද්යාෂද්යා, සද්යාහිතදය හද්යා සසිංසසකකෘතික
අධදයනය : වද්යාරෂික පරතයේෂණ සපැසය 2011 /
සසිංසසකරණය කලදද්යාණ විතජසුනදර සහ එච. ඒ.
දිලුම රතනමද්යාලද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 239 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179408 NL)
ISBN 978-955-671-812-6 (395045 NA)

විතදදද්යාදය ධරමශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2013 : අතිපූජද
වපැත්ලිවිටිතයේ ශ්රී තසද්යාරත නද්යාහිත්මි උපහද්යාර
කලද්යාපය / සසිංසසකරණය වසෑගම පියරතන හිත්මි,
මකුරපතප ධමමද්යානනද හිත්මි සහ
පුසසසපැලේලද්යාතවේ ඤද්යාණරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
විතදදද්යාදය පිරිතවතණ ආදිශිෂද සසිංගමය,
2013 .- පි. xii,120 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183753 NL)
ISSN 2013-8096
(398601 NA)
වියත ප්රභද්යා : තලනතදද්යාර විමලකීරති ශ්රී සලරතන
තසකෝරතද්යාද්භිධද්යාන මද්යාතතලේ මහ දිසද්යාතවේ උප
ප්රධද්යාන සසිංඝනද්යායක නද්යාහිත්මි අද්භිනනදන ශද්යාසසනය
සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය ඕපලේගම චනදරතන
හිත්මි .- [තපැ. තනද්යා.] : සසිංසසකද්යාරක, 2013 .පි. xi,204 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181618 NL)
ISBN 978-955-51180-1-9 (397107 NA)
සසවරණ සස : 50 සසවරණ ජයනතිය 1958-2008 /
සසිංසසකරණය ඇම. ජිතනනද්රදද්යාස ද තකද්යාසසතද්යා,
ඩබත්ලිවේ. තක. ඩ. නවරතන සහ තහකටර
විතජතකකෝන .- [තපැ. තනද්යා.] : ලත්ලිත ජද්යානක ද
තකද්යාසසතද්යා .- පි. vi,114 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180995 NL)
(396625 NA)
සරචචනද්ර, එදිරිවීර
සද්යාර සසිංග්රහය / එදිරිවීර සරචචනද්ර ;
සසිංසසකරණය තක. එන. ඕ. ධරමදද්යාස සහ ල්පී. බ.
ගලහිටියද්යාව විසනි .- 2 වන සසිංසසකරණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 256 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(183837 NL)
ISBN 978-955-30-4268-2 (399749 NA)

සුතමධ හිත්මි, තකද්යාටතපද්යාල
විභද්යාවනද්යා : ප්රද්යාචීන විභද්යාග සහ විශසව විදදද්යාලයීය
විභද්යාග සඳහද්යා සසිංගකෘහිත සසිංහල, පද්යාත්ලි, සසිංසසකකෘත
ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය / තකද්යාටතපද්යාල සුතමධ
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 432 ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 1250.00
(187947 NL)
ISBN 978-955-30-4664-2 (403887 NA)
තහසවතග්, සුජිත නිශද්යානත
මනසසසකම : සමද්යාජ විමරශන හද්යා ශද්යාසසනය
පරතයේෂණ පුවතපත ත්ලිපි එකතුව / සුජිත
නිශද්යානත තහසවතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස.
තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 264 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(188805 NL)
ISBN 978-955-30-4523-2 (404462 NA)

1 0 0 දෙරශනය, අධිමකානසක ර්විදෙදකාව සහ
ගුපස්ත ර්විදෙදකාව, මලනයෝර්විදෙදකාව
100.92 – දෙකාරශනිකලයයෝ
ද සලේවද්යා, ජිතනනද්රවසිංශ
විදදද්යාඥතයකෝ, දද්යාරශනිකතයකෝ සහ
තසද්යායද්යාගපැනීම / ජිතනනද්රවසිංශ ද සලේවද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. [120] :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186178 NL)
ISBN 978-955-30-3982-8 (402281 NA)
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1 1 0 අධදකාත්ම ර්විදෙදකාව
111 – සත්භකාව ර්විශකාරය
111.2 – ර්විශසව ශකතිය
තසසදර, නිමලේ
විශසව ශකතිතයේ සහ චිතත ශකතිතයේ හද්යාසසකම /
නිමලේ තසසදර .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 199 ; තසම. 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(179407 NL)
ISBN 978-955-671-612-2 (395044 NA)

1 2 0 ඥකාන ර්විභකාගය, ලහසතුඵලවකාදෙය,
මකානව වරගයකා

දිනපූරණ, බනදුල
බුදු පුදට අරම පුදුම මලේ දී අතුරදන වූ සුරූල්පී
අබිරහසස කත : දසිංතකද්යාටුතවේ ජයගම මහද්යා
තදවද්යාලතයේ රණවිර හද්යාසසකම / බනදුල
දිනපූරණ .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2013 .පි. 100 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(188484 NL)
ISBN 978-955-96172-4-2 (404076 NA)
සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස
අප්රකට ග්රද්යාමය ගුපත විදදද්යා ශද්යාසසත්ර ක්රම /
අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස සරිවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(182485 NL)
ISBN 978-955-30-3823-4 (398274 NA)

121 – ඥකාන ර්විභකාගය
ඉලසිංගතකකෝන, සමනත
චතුෂසතකකෝටිය, භද්යාෂද්යාව හද්යා යන්ථද්යාරන්ථය / සමනත
ඉලසිංගතකකෝන .- හිඟුල : කරතකෘ, 2013 .පි. xii,160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(184342 NL)
ISBN 978-955-53357-3-7 (400190 NA)
128 – මකානව වරගයකා
128.46 – ආදෙරය
බදියු, ඇතලේන
තප්රේමය පසසන වසස / ඇතලේන බදියු සහ
නිතකද්යාලසස තටකෝනග් ; පරිවරතනය තකකෞශලද
කුමද්යාරසසිංහ සහ විදුර ප්රභද්යාත මුණසසිංහ විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ මුද්රණ හද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 121 ; තසම. 18
“In praise of love”කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182227 NL)
ISBN 978-955-681-106-3 (397918 NA)

1 3 0 අධිමකානසක ර්විදෙදකාව හකා ගුපස්ත ර්විදෙදකාව
133 – අධිමකානසක ර්විදෙදකාව සහ ගුපස්ත ර්විදෙදකාව
පිළිබඳ නියස්ත මකාස්තපෘකකා
තතනනතකකෝන, ධරමරතන
ඇදහිය තනද්යාහපැක කතද්යා / ධරමරතන
තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187169 NL)
ISBN 978-955-30-2778-8 (403276 NA)

133.333 – නලැකලැත් අනුව ලගවලේ සලැඳීලම
ශකාසසත්රය
අමරතසසන, ඈතගම ඊබට
තගබිම පරීකෂද්යාව සහ වභරව පූජද්යාව / ඈතගම
ඊබට අමරතසසන .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(185391 NL)
ISBN 978-955-0642-42-7 (401597 NA)
133.335 – අලංක ර්විදෙදකාව
ද සලේවද්යා, බනදුල ජී.
අසිංක විදදද්යාව / බනදුල ජී. ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183825 NL)
ISBN 978-955-30-4042-8 (399737 NA)
133.4 –යන්ත්ර මන්ත්ර
හඳරද්යාගම, සමන
නිරදද්යාරක භද්යාවය සහ සද්යාඵලදතද්යා යද්යාතුකරම /
සමන හඳරද්යාගම .- සසිංතශකෝධිත දවිතීය
මුද්රණය .- බතතරමුලේල : සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 128 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2000
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179625 NL)
ISBN 978-955-1311-71-1 (395232 NA)
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133.443 – යන්ත්ර මන්ත්ර
බුදධගයද්යාතවේ භද්යාවිත මද්යාරක අපල හරණ ශද්යානති
පදධතිය / සසිංසසකරණය හරෂ .- නපැවත
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන තපද්යාත
සමද්යාගම, 2013 .- පි. 98 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(183749 NL)
ISBN 978-955-558-173-8 (399667 NA)
133.443 – ශකාන්තිකරම
රද්යාජපකෂ, ශ්රියද්යාණ
සබරගමු ශද්යානතිකරම කද්යාවද සද්යාහිතදය /
ශ්රියද්යාණ රද්යාජපකෂ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 110 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(182453 NL)
ISBN 978-955-30-4155-5 (398242 NA)

133.5 – ලජදකාතිෂස ශකාසසත්රය
කනතදලේවද්යාලේ, වකලද්යාෂස
ඔතබ වදතවකෝපගත උපත තවලද්යාව : ඔතබ
උපතතවලද්යාව නිවපැරදි කරගත හපැක දුරලභ
නද්යාඩි විධි / වකලද්යාෂස කනතදලේවද්යාලේ ;
පරිවරතනය තප්රේමද්යා මපැදතදතපද්යාල සහ
හලේතලද්යාලුතවේ විතජරතන විසනි .- 2 වන
සසිංසසකරණය .- මරිගම : ආකරෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 48 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188896 NL)
ISBN 978-955-672-102-7 (404594 NA)
කද්යාලවිධද්යානපදධතිය / සසිංසසකරණය තජ. ඇම.
වික්රමසසිංහ අපපුහද්යාත්මි .- නව මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 36 ;
තසම 21
1 වන මුද්රණය 1895
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184783 NL)
ISBN 978-955-30-4163-0 (400611 NA)
ගමලත, සුනිලේ කුමද්යාර
යුග දිවිය සහ ග්රහ බලය / සුනිලේ කුමද්යාර
ගමලත .- මහරගම : ශද්යාකද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 63 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(187807 NL)
ISBN 978-955-4645-02-8 (403715 NA)
ගමතග්, ඩපැනී නද්යාතගද්යාඩ
හඳහන, ග්රැසස වළලේල හද්යා ග්රහතයකෝ තහවත සරල
තජදද්යාතිෂ ඉතගනම / ඩපැනී නද්යාතගද්යාඩ ගමතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 152 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188694 NL)
ISBN 978-955-30-4582-9 (404435 NA)

ගුණතදද්යාෂ සඞග්රහව / සසිංසසකරණය තදද්යාන පිත්ලිප ද
සලේවද්යා ඈපද්යා අපපුහද්යාත්මි .- නව මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 58 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1880
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184766 NL)
ISBN 978-955-30-4113-5 (400592 NA)
ජයනනද, රවීනද්ර
සුභ නපැකතක හදමු : නපැකපැත සසෑදීම සඳහද්යා
සසවයසිං අධදයන අතතපද්යාත / රවීනද්ර ජයනනද .මහරගම : කරතකෘ, 2013 .- පි. [viii],128 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(184071 NL)
ISBN 978-955-44451-0-9 (399962 NA)
ජයවරධන, එච. වී. ජී. තසකෝමසරි
පල අපල කයන හපැටි ඉතගන ගනිමු /
එච. වී. ජී. තසකෝමසරි ජයවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 264 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(187904 NL)
ISBN 978-955-30-4478-5 (403843 NA)
ජයතසසකර, ඕ. ඒ.
අසසටක වර්ග සසිංග්රහව ප්රන්ථම භද්යාගය / ඕ. ඒ.
ජයතසසකර .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 27 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1900
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186185 NL)
ISBN 978-955-30-4171-5 (402288 NA)
පිනතු අපපුහද්යාත්මි, ඇම.
තජදද්යාතිරවවිදදද්යාරමභය / ඇම. පිනතු
අපපුහද්යාත්මි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 104 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1893
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183831 NL)
ISBN 978-955-30-4168-5 (399743 NA)
පිනතු, ඇම.
විදදද්යාදීපිකද්යා / ඇම. පිනතු .- නපැවත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. [x],42 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1895
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187406 NL)
ISBN 978-955-30-4167-8 (403325 NA)
පුරද්යාණ සරවතතද්යාභද්ර ශද්යාසසත්රය / සමපද්යාදනය
ඒ. දසනද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන තපද්යාත
සමද්යාගම, 2013 .- පි. 91 ; තසම. 22
පළමු සසිංසසකරණය 1951
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(183750 NL)
ISBN 978-955-558-191-2 (399668 NA)
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ප්රශසන සද්යාරය : තසකෝමයද්යාජී වදවඥවරයද්යා විසන
රචනද්යා කරන ලද තහකෝරද්යාසසකනධයට අයත
ප්රශසන ශද්යාසසත්රය / සසිංසසකරණය ඒ. ඩ. ඒ.
විතජසසිංහ .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 66 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1910
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183817 NL)
ISBN 978-955-30-4101-2 (399729 NA)
රණවීර, අලපලද්යාතදණතයේ දීපද්යානි
තජදකෝතිෂ විදදද්යා දීපනී / අලපලද්යාතදණතයේ දීපද්යානි
රණවීර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(184776 NL)
ISBN 978-955-30-3824-1 (400603 NA)
රද්යාජසුනදර ආරචචි, තජ. ඇසස.
චනද්රද්යාභරණය / තජ. ඇසස. රද්යාජසුනදර ආරචචි .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 63 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1904
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186328 NL)
ISBN 978-955-30-4170-8 (402306 NA)
රද්යාජසුනදර ආරචචි, තජ. ඇසස.
මුහුරතදීපිකද්යා නකෂත්ර නිඝණටු / තජ. ඇසස.
රද්යාජසුනදර ආරචචි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 38 ; තසම 21
1 වන මුද්රණය 1904
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184782 NL)
ISBN 978-955-30-4164-7 (400610 NA)
වද්යාසුතදව ගුපත, ශ්රී
නවග්රහයනතගන තහත්ලිවන ඵලද්යාපල /
ශ්රී වද්යාසුතදව ගුපත ; පරිවරතනය හිරිපිටිතයේ
පඤසඤද්යාකතති හිත්මි විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. xviii,124 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185752 NL)
ISBN 978-955-30-4235-4 (402014 NA)
විතජරතන, හලේතලද්යාලුතවේ
වද්යාසනද්යාවනත නපැකපැත සහ සුභ මුහුර්ත තතකෝරද්යා
ගනතන තමතහමයි / හලේතලද්යාලුතවේ
විතජරතන .- මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 87 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188884 NL)
ISBN 978-955-672-103-4 (404582 NA)
සනන සහිත තහද්යාරද්යාභරණය / සමපද්යාදනය එච. ඊ.
ඩ. සලේවද්යා .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 144 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1885
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(186321 NL)
ISBN 978-955-30-4213-2 (402299 NA)

සරිවරධන, සුමනදද්යාස
දිවි ගමනට තජදකෝතිෂ මග / සුමනදද්යාස
සරිවරධන .- පනනිපිටිය : සසටපැමෆරඩ තලේක,
2013 .- පි. x,236 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(185924 NL)
ISBN 978-955-658-301-4 (402066 NA)
සලේවද්යා, ජී. එච. ඩබත්ලිවේ.
තද්යාරකද්යා තජදද්යාතීර විදදද්යාව ක්රිෂසණ මූරති
පදධතිය / ජී. එච. ඩබත්ලිවේ. සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187939 NL)
ISBN 978-955-30-4442-6 (403878 NA)
සලරතන හිත්මි, අඹනතපද්යාල
ග්රහ තර කයන රහසස / අඹනතපද්යාල සලරතන
හිත්මි .- කපැලණය : කරතකෘ, 2012 .- පි. xi,88 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179894 NL)
ISBN 978-955-50719-2-5 (395324 NA)

133.52 – ලගේන
ගමලත, සුනිලේ කුමද්යාර
ඔතබ වදවය 2013 / සුනිලේ කුමද්යාර ගමලත .මහරගම : ඩබ. ත්ලියනතග්, 2013 .- පි. 62 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(182689 NL)
ISBN 978-955-567-000-5 (398428 NA)
133.5272 – තුලකා ලගේනය
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
තුලද්යා ලග්නය / එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. රද්යාජපකෂ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 160 ;
තසම. 21 .- (තජදද්යාතිෂ තසසවද්යා ; අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(181875 NL)
ISBN 978-955-30-3736-7 (397469 NA)
133.5273 – වපෘශසචික ලගේනය
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
වකෘශසචික ලග්නය / එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
රද්යාජපකෂ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 160 ; රූපසටහන ; තසම. 21 .- (තජදද්යාතිෂ
තසසවද්යා ; අසිංක 03 (viii))
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182452 NL)
ISBN 978-955-30-4059-6 (398241 NA)
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133.5274 – ධනු ලගේනය
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
ධන ලග්නය / එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. රද්යාජපකෂ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. x,171 ;
තසම. 21 .- (තජදද්යාතිෂ තසසවද්යා ; අසිංක 03 (ix))
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181759 NL)
ISBN 978-955-30-3902-6 (397449 NA)
133.5275 – මකර ලගේනය
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
මකර ලග්නය / එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. රද්යාජපකෂ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 191 :
රූපසටහන ; තසම. 22 .- (තජදද්යාතිෂ තසසවද්යා ;
අසිංක 03 (x))
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183033 NL)
ISBN 978-955-30-4040-4 (398794 NA)
133.5276 – කුමභ ලගේනය
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
කුමභ ලග්නය / එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. රද්යාජපකෂ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 175 :
රූපසටහන ; තසම. 22 .- (තජදද්යාතිෂ තසසවද්යා ;
අසිංක 03 (xi))
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(182474 NL)
ISBN 978-955-30-3903-3 (398263 NA)
133.5277 – මන ලගේනය
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
මන ලග්නය / එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. රද්යාජපකෂ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 175 ;
තසම. 21 .- (තජදද්යාතිෂ තසසවද්යා ; අසිංක 03 (xii))
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(181914 NL)
ISBN 978-955-30-3911-8 (397508 NA)
133.55 – ලිත්
ඈපද්යා පඤසචද්යාසිංග ත්ලිත : ක්රි. ව. 2013-2014 .තකද්යාළඹ : ඈපද්යා ප්රිනටරසස, [2013?] .- පි. 176 :
රූපසටහන ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(182225 NL)
ISBN 978-955-1089-62-7 (397916 NA)
විත්ලියම, ආර. එච.
2013 තගද්යාඩතග් පඤසචද්යාඞග ග්රහසසස්ඵුට ත්ලිත /
ආර. එච. විත්ලියම .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 112 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179589 NL)
ISBN 978-955-30-3906-4 (395195 NA)

133.58 – ර්විලශසෂ මකාස්තපෘකකා
133.5872 – ගපෘහ නිරමකාණ ශිලේපය
කුරපපු, වසනත
තගබිම ශද්යාසසත්රය තහවත වද්යාසසතු විදදද්යාව සරල
බසන / වසනත කුරපපු .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 176 : රූපසටහන ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(181030 NL)
ISBN 978-955-30-3687-2 (396884 NA)
කුරවිට, ගුණතසසන
සමපත සසෑතදන වද්යාසසතු විදදද්යාව / ගුණතසසන
කුරවිට .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 112 : රූපසටහන ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182484 NL)
ISBN 978-955-30-4074-9 (398273 NA)
ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන
සරිතසත සදන සරි නිවසක / කරණද්යාරතන
ජයසසිංහ .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 140 : ඡද්යායද්යාරූප : රූපසටහන ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182991 NL)
ISBN 978-955-697-007-4 (398661 NA)
තදවනද්යාරද්යායන, කවිනටින
වද්යාසසතු එදද්යා සහ අද = Vastu and the silent
sufferers / කවිනටින තදවනද්යාරද්යායන .තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. [xi],207 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 664.00
(187841 NL)
ISBN 978-955-50407-2-3 (403772 NA)
ප්රසනන, වී. ආ. තග්. සුජිත
නූතන නිවසට ප්රද්යාතයකෝගික වද්යාසසතු : සතුට
ග්රැතදන ඉසුර තගතනන නිවස තනන මඟෙ
තපනවන / වී. ආ. තග්. සුජිත ප්රසනන .රණද්යාල : කරතකෘ, 2012 .- පි. [xii],160 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(181715 NL)
ISBN 978-955-54784-0-3 (397296 NA)
තප්රේමදද්යාස, වසෑවල ල්පී.
වද්යාසසතු සද්යාර දරශන : සපැලසුම ශිලේල්පීනතග්
අතතපද්යාත / වසෑවල ල්පී. තප්රේමදද්යාස .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 195 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179405 NL)
ISBN 978-955-671-683-2 (395042 NA)
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රණවීර, දීපද්යානි
වද්යාසසතු විදදද්යා දීපනී : වද්යාසසතු විදදද්යා දපැනම සරල
බසන / දීපද්යානි රණවීර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 : රූපසටහන ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181078 NL)
ISBN 978-955-30-3776-3 (396916 NA)

133.9013 – මරණකාසන්න අත්දෙලැකීම

133.6 – හසසස්තලරඛකා ශකාසසත්රය

ජයතිලක, භද්රජි මහිනද
ජීවන දහර : 1 : වඩද්යාත බපැතිමත ජීවිතයකට
විඥද්යානය පිළිබඳ තපද්යාතතපළ කද්යාණඩ 1, 2 සහ
3 එකම තපද්යාතකන / භද්රජි මහිනද ජයතිලක .පනනිපිටිය : නිපුන තපද්යාත සමද්යාජය, 2012 .පි. 447 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(179896 NL)
ISBN 978-955-1551-02-5 (395326 NA)
විතජතිලක, මතුගම මහිනද
පියවි ඇසන ඔබබට 2 : මරණන මතු
අතදපැකීම / මතුගම මහිනද විතජතිලක .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 188 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188557 NL)
ISBN 978-955-661-603-3 (404088 NA)

සලේවද්යා, ප්රියද්යාන ඩ.
හඳහනයි හසසතයයි ඔතබ ජීවිතයයි / ප්රියද්යාන ඩ.
සලේවද්යා .- තදලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .පි. 300 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 900.00
(186245 NL)
ISBN 978-955-44683-0-6

133.90135 – පුනරභවය

133.9 – අධදකාත්ම ර්විදෙදකාව

වයිසස, බ්රයන එලේ.
ජනමතයන ජනමය / බ්රයන එලේ. වයිසස ;
පරිවරතනය තතද්යාමසන ඒ. වපැනදතබකෝනද්යා
විසනි .- පිටතකකෝටතට : සමුද්ර තවතතසසිංහ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 215 ; තසම. 22
“Only love is real” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185900 NL)
ISBN 978-955-0600-28-1 (402041 NA)

බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස.
ආශසචරයමත සමද්යාධිය – සමද්යාධි අතදපැකීම /
ඒ. එසස. බද්යාලසූරිය .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය
ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. 110 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(187089 NL)
ISBN 978-955-691-030-8 (403138 NA)
මපැකතඩද්යානලේඩ - තබ්රේන, එම.
අද්භිරහසස තිබබතය / එම. මපැකතඩද්යානලේඩ
තබ්රේන ; පරිවරතනය තිලක කුඩද්යාතහටටි
විසනි .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .පි. 239 ; තසම. 21
Beyond the Himalayas කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(178945 NL)
ISBN 978-955-551-995-3 (394578 NA)

133.95 – මලනයෝකකාය

රමපද්යා, ට. තලද්යාබසද්යාසිං
ජීවිතතයේ තපළ ගපැසසම / ට. තලද්යාබසද්යාසිං රමපද්යා ;
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 232 ; තසම. 22
“Chapters of life” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186482 NL)
ISBN 978-955-697-022-7 (402609 NA)

අනදරවපැව, ඩබ. අයි. එම. එසස. ල්පී. තිලක
සසිංක්රමණක මතනකෝකද්යාය / ඩබ. අයි. එම. එසස.
ල්පී. තිලක අනදරවපැව .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 96 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180322 NL)
ISBN 978-955-660-425-2 (395806 NA)

1 4 0 නියස්ත දෙකාරශනික මස්තවකාදෙ
149 – අතනකුත දරශනවද්යාද
149.7 – තහසතුවද්යාදය



තිලකරතන, අමුණුගම
මද්යා දුටු තකද්යාවූර / අමුණුගම තිලකරතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 352 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(179392 NL)
ISBN 978-955-671-632-0 (395034 NA)
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තසසනද්යාසසිංහ, තිලක
අවතද්යාර ලුහුබපැඳ : තහසතුවද්යාදී විමරශනයක /
තිලක තසසනද්යාසසිංහ .- පනනිපිටිය : කසිංකණ
ක්රිතයේෂනසස, 2012 .- පි. 160 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179904 NL)
ISBN 978-955-8933-75-6 (395334 NA)
149.91 – නූස්තන ඇරිසසලටයෝටලියකානුවකාදෙය
ත්මිග්රැනඩද්යා, ශද්යානිත හිමද්යාෂ
නූතන ඇරිසසතටකෝටත්ලියද්යානවද්යාදය / ශද්යානිත හිමද්යාෂ
ත්මිග්රැනඩද්යා .- මගමුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 112 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180500 NL)
ISBN 978-955-54966-0-5

1 5 0 මලනයෝර්විදෙදකාව

152.42 – සතුට
ද තසද්යායිසද්යා, ප්රියසිංග
මද්යානසක ප්රතබකෝධය : සපැහපැලේලුතවන ප්රීතිතයන
ජීවත වීම / ප්රියසිංග ද තසද්යායිසද්යා .- තකකෝටතට :
[බ්රිත්ලියම පුදගත්ලික සමද්යාගම], 2013 .පි. xviii,175 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 570.00
(186574 NL)
ISBN 978-955-8678-34-3 (402826 NA)

153 – සර්විඥකානික මකානසක ක්රියකාවලිය සහ බුදධිය
153.12 – මස්තකය
ගුණද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, තගද්යාත්මිල
මතක වරධනයට විභද්යාග සමත වීමට
මතනකෝවිදදද්යාතමක උපක්රම / තගද්යාත්මිල
ගුණද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්
2013 .- පි. 123 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187948 NL)
ISBN 978-955-30-4614-7 (403888 NA)

කළුආරචචී, අලසිංක ට.
හපැරවුම ලක්ෂය අද්භියස : ජීවිතය පිළිබඳ
තකතරන මතනකෝ විදදද්යාතමක විමරශනයක /
අලසිංක ට. කළුආරචචී .- කුරඳුවතත : කරතකෘ,
2013 .- පි. 56 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(188824 NL)
ISBN 978-955-44979-0-0 (404482 NA)

විජයවික්රම, සුසනත
දරවනතග් මතක ශකති වරධනය / සුසනත
විජයවික්රම .- මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 28 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188898 NL)
ISBN 978-955-672-087-7 (404596 NA)

150.3 – පකාරිභකාර්ෂික ශබදෙමකාලකා

153.15 – ඉලගනීම

මද්යාලතගද්යාඩ, නනදලද්යාලේ
මතනකෝවිදදද්යා ශබද තකකෝෂය = A dictionary of
psychology / නනදලද්යාලේ මද්යාලතගද්යාඩ .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 347 ; තසම. 22
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(184028 NL)
ISBN 978-955-671-712-9 (399868 NA)

කරණද්යාරතන, නිතරකෝෂ
පද්යාඩම කරනතන තකතසසද : ඵලදද්යායී
ඉතගනමක සඳහද්යා කමටහන / නිතරකෝෂ
කරණද්යාරතන .- මහරගම : විදරශි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 188 : චිත්ර ; තසම. 14
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185063 NL)
ISBN 978-955-4622-19-7 (401131 NA)

152 – ඉන්ද්රීය සලංජකානනය ශලනය, ආලවග,
මකානසක ලපළඹවීම
152.41 – ආදෙරය හකා දෙයකාව
ප්රනද්යානදු, ජී. ඒ. නිමද්යාත්ලි
ආදරය අධදද්යාපනය සහ තයද්යාවුන තප්රේම
සමබනධතද්යා / ජී. ඒ. නිමද්යාත්ලි ප්රනද්යානදු .තකද්යාචචිකතඩ : කරතකෘ, [2013?] .- පි. iv,50 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(187470 NL)
ISBN 978-955-54442-1-7 (403569 NA)

153.7 – සලංජකානන ක්රියකාවලිය
153.753 – කකාලය හකා රිදම සලංජකානනය
තටලර, සසටවේ
කද්යාලය සහ මනස / සසටවේ තටලර ; පරිවරතනය
කරිනදතග් තක. ද සලේවද්යා විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 288 ; තසම. 22
“Making time” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186139 NL)
ISBN 978-955-30-4388-7 (402241 NA)
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153.9 – බහුර්විධ බුදධිය
අතබපද්යාල, තරකෝලනඩ
බුදධිය : බහුවිධ හද්යා භද්යාවමය බුදධිය /
තරකෝලනඩ අතබපද්යාල .- තකද්යාටටද්යාව : සද්යාර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 264 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(184061 NL)
ISBN 978-955-584-464-2 (399950 NA)
153.93 – සකාමකානද බුදධි පරීකෂණ
තහටටිආරචචි, නද්යාමලේ ධමත්මික
අද්භිතයකෝගදතද්යාව සහ බුදධි පරීකෂණ සඳහද්යා
තනද්යාවරදින මග / නද්යාමලේ ධමත්මික
තහටටිආරචචි .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 192 : රූපසටහන ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(181093 NL)
ISBN 978-955-655-958-3 (396931 NA)
153.94 – අභිලයයෝගදස්තකා පරීකෂණ
තහටටිආරචචි, නිමලේ
අද්භිතයකෝගදතද්යා පරීකෂණය : බුදධි පරීකෂණය /
නිමලේ තහටටිආරචචි .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2012 .- පි. 159 : රූපසටහන ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1990
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179906 NL)
ISBN 978-955-51666-5-2 (395336 NA)
154 – උප ර්විඥකානය හකා ලවනසස ස්තත්වයන් හකා
ක්රියකාවලීන්
154.7 – ලමයෝහනය
අනදරවපැව, ඩබ. අයි. එම. එසස. ල්පී. තිලක
තමකෝහන ප්රතිකද්යාරතයේ විසසත්මිත දසසකම /
ඩබ. අයි. එම. එසස. ල්පී. තිලක අනදරවපැව .දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 88 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180329 NL)
ISBN 978-955-660-325-5 (395813 NA)

155 – ආන්ස්තර හකා සලංවරධන මලනයෝර්විදෙදකාව
155. 2 – පුදගල මලනයෝර්විදෙදකාව
155.25 – ශරිස්ත සලංවරධනය
මුතුකුමද්යාරණ, නනදසරි
ඔවද්යා මුසු හසුන : ආදරණීය දුතවේ! පුතත! 1 /
නනදසරි මුතුකුමද්යාරණ .- පනනිපිටිය : කරතකෘ,
[2013?] .- පි. 24 ; තසම. 21 .- (ධරමදද්යාන
පුසසතක ; අසිංක 03)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(186728 NL)
ISBN 978-955-99634-2-4 (402853 NA)
155.4 – ළමකා මලනයෝර්විදෙදකාව
ගමතග්, එසස. අයි.
ළමද්යා මනස වරධනය / එසස. අයි. ගමතග් .සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 112 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2000
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188781 NL)
ISBN 978-955-30-4301-6 (404437 NA)
විජයවික්රම, සුසනත
දද්යාරක සසතනහය / සුසනත විජයවික්රම .මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 54 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188897 NL)
ISBN 978-955-672-086-0 (404595 NA)
සුමනතසසකර, මපැණතක
දරවද්යාට දීපතිමත අනද්යාගතයක / මපැණතක
සුමනතසසකර .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012 .පි. [xii],135 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(179913 NL)
ISBN 978-955-51072-5-9 (395347 NA)
158 – වදවහද්යාරික මතනකෝවිදදද්යාව
තකද්යාතවේ, සසටවන ආර.
ඉහළිනම සද්යාරන්ථක අයතග් පුරදු 7 : පුදගලයන
තවනසස කරීතම ප්රබල පද්යාඩම / සසටවන ආර.
තකද්යාතවේ ; අනවද්යාදය ලලද්යානනද ගමද්යාචචි
විසනි .- තකද්යාළඹ : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 592 : චිත්ර ; තසම. 22
“7 habits of highly effective people”
කකෘතිතයේ අනවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(185035 NL)
ISBN 978-955-691-005-6 (401097 NA)
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තකකෝවිද හිත්මි, කුඩද්යාගල
සතනනට යමක - 1 / කුඩද්යාගල තකකෝවිද හිත්මි .ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාව : කරතකෘ, 2013 .- පි. vi,53 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(183579 NL)
ISBN 978-955-51704-7-5 (399403 NA)

ධමමරතන හිත්මි, ඉඳුරද්යාගද්යාතර
මග තහද්යාඳට තිතබ නම / ඉඳුරද්යාගද්යාතර
ධමමරතන හිත්මි .- රද්යාජගිරිය : ජීවිතයට දහම
පද්යාසල, 2012 .- පි. 160 : චිත්ර ; තසම. 14x18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180339 NL)
ISBN 978-955-4575-00-4 (395939 NA)

හපුආරචචි, ගද්යාත්මිණී
වදවහද්යාරික මතනකෝවිදදද්යා ත්ලිපි / ගද්යාත්මිණී
හපුආරචචි ; සසිංසසකරණය උපද්යාත්ලි සමරසසිංහ
විසනි .- රද්යාජගිරිය : සුසත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 296 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(184967 NL)
ISBN 978-955-0555-03-1 (401011 NA)

තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත
ජීවිතයට සතුට සමපත / සුගත ශද්යානත
තමද්යාරගහකුඹුර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183024 NL)
ISBN 978-955-30-4050-3 (398785 NA)

තහසවද්යාමදදුම, නද්යාලක
සතුට සදන සමබර දිවියක / නද්යාලක
තහසවද්යාමදදුම .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 126 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188622 NL)
ISBN 978-955-671-453-1 (404150 NA)
158.1 – ලපපෞදගලික දියුණුව
ඇලන, තජමසස
තසකෞභද්යාගදතයේ කුලුන අට / තජමසස ඇලන ;
අනවද්යාදය ගද්යාත්මිණී කුමද්යාර විතද්යාන විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 117 ; තසම. 22
“Elght pillars of prosperity” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187084 NL)
ISBN 978-955-691-027-8 (403133 NA)
ජයසූරිය, ආනනද එම.
ජීවිතතයේ සද්යාරන්ථකතවයට නිස පිළිතවත /
ආනනද එම. ජයසූරිය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 63 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187959 NL)
ISBN 978-955-30-4334-4 (403899 NA)
තිලකරතන, තප්රේමරසිංජිත
ජය නියතයි : හිණ තපතතට නඟින අයට
අතවපැලක / තප්රේමරසිංජිත තිලකරතන .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 316 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179296 NL)
ISBN 978-955-677-174-9 (394905 NA)
තදශප්රිය, සමනතී
ධනවත බව ආකරෂණයට විශසව නීති / සමනතී
තදශප්රිය .- ත්මිනවනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .පි. 95 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185033 NL)
ISBN 978-955-44527-0-1 (401095 NA)

වික්රමසසිංහ, රසිංජිත
ධනය තදගුණ කරගනන / රසිංජිත වික්රමසසිංහ .රද්යාජගිරිය : ජීවිතයට දහම පද්යාසල, 2012 .පි. 121 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(180340 NL)
ISBN 978-955-4575-01-1 (395940 NA)
විතජසූරිය, ආනනද
ජයග්රද්යාහී ජීවිතය - ජීවිතය ජය ගපැනීතම විදදද්යාව :
වටිනද්යාම තද්යාකෂණය පරිපූරණ විදදද්යාතමක
තහසතු සහිතව / ආනනද විතජසූරිය .ගලේකසසස : කරතකෘ, 2012 .- පි. vii,135 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(184304 NL)
ISBN 978-955-97593-3-1 (400120 NA)
විතද්යානආරචචි, මහිනදපද්යාල
ඔබ සටිනතන සතුටිනද? සතුටින සටමට නම /
මහිනදපද්යාල විතද්යානආරචචි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180162 NL)
ISBN 978-955-30-3858-6 (395357 NA)
158.128 – භකාවනකාව
බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස.
මතනකෝප්රතිකද්යාරක භද්යාවනද්යා / ඒ. එසස. බද්යාලසූරිය .මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(186208 NL)
ISBN 978-955-691-021-6
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158.3 – උපලදශනය
අතබපද්යාල, තරකෝලනඩ
නූතන හද්යා පශසචද්යාත නූතන උපතදශන ප්රතවේශ /
තරකෝලනඩ අතබපද්යාල .- තකද්යාටටද්යාව : සද්යාර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 192 ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187480 NL)
ISBN 978-955-584-490-1 (403612 NA)
කුමද්යාරතපත්ලි, තිසර
උපතදශන සනනිතවේදනය හද්යා ජනමද්යාධද /
තිසර කුමද්යාරතපත්ලි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187942 NL)
ISBN 978-955-30-4530-9 (403881 NA)
මද්යානවඩු, තප්රඩ
නූතන උපතදශන ප්රතවේශය / තප්රඩ මද්යානවඩු .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 223 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(179430 NL)
ISBN 978-955-671-387-9 (395067 NA)

1 6 0 ස්තරක ශකාසසත්රය
160.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
සමරතකකෝන, සුතනත්රද්යා
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) විදදද්යාතමක ක්රමය :
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර වව්යූහගත රචනද්යා හද්යා
බහුවරණ / සුතනත්රද්යා සමරතකකෝන .වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 158 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(188887 NL)
ISBN 978-955-553-753-7 (404585 NA)


1 7 0 ආශකාර ධරම
ප්රියනත කුමද්යාර, එච. තජ.
ජීවිතයට වදනක / එච. තජ. ප්රියනත කුමද්යාර .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. 24 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186230 NL)
ISBN 978-955-44390-0-9
තවතතසසිංහ, සබිලේ
තදකෝත පුරද්යා ඔවදන මලේ / සබිලේ තවතතසසිංහ .තකද්යාළඹ : අග්රද්යාමද්යාතද කද්යාරයද්යාලය, 2013 .පි. 36 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 195.00
(186809 NL)
ISBN 978-955-0611-02-7 (402934 NA)

සරිත මලේ දම .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188381 NL)
ISBN 978-955-690-090-3 (404055 NA)
170.44 – දිර්වි පලැවලැත්ම
ෂරමද්යා, තරද්යාබින
ඔතබ විතයද්යාවින දුකවනතන කවුද / තරද්යාබින
ෂරමද්යා ; පරිවරතනය නනදද්යා අලහතකකෝන
විසනි .- කඩවත : පරිවරතක, 2013 .පි. v,88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183589 NL)
(399416 NA)

1 8 0 පුරකාස්තන, මධදස්තන, ලපරදිග දෙරශනය
181 - ලපරදිග දෙරශනය
181.043 – ලබපෞදධ දෙරශනය
පඤසඤද්යාතලකෝක හිත්මි, වපැයිතහසතන
වවදික යුගතයන තබකෞදධ යුගයට /
වපැයිතහසතන පඤසඤද්යාතලකෝක හිත්මි .- 3 වන
මුද්රණය .- තදහිවල : තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික
මධදසසන්ථද්යානය, 2012 .- පි. xiii,222 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1959
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(179469 NL)
ISBN 978-955-663-376-4 (395106 NA)
භටටද්යාචජතජකෝ, බිතනද්යායිතතකෝෂස
තබකෞදධ ශඪවද්යාදය පිළිබඳ හපැඳිනවීමක /
බිතනද්යායිතතකෝෂස භටටද්යාචජතජකෝ ; පරිවරතනය
ඩබත්ලිවේ. ඇම. ගුණතිලක විසනි .- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 168 ;
තසම. 21
“An introduction to Buddhist esoterism”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185943 NL)
ISBN 978-955-681-129-2 (402163 NA)
181.04305 – වකාර ප්රකකාශන
ත්මිමපැසසර (තබකෞදධ ඥද්යාන විභද්යාගද්යාතමක ත්ලිපි
සරණය) : ශද්යාසසනය සසිංග්රහය මසිංගල කලද්යාපය
2013 / සසිංසසකරණය දිවුලේලසෑපිටිතයේ
විමලරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 216 ; 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(188813 NL)
ISBN 978-955-30-4585-0 (404470 NA)
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181.4 – ඉන්දීය දෙරශනය
ලුටිනසස, තමරි
ක්රිෂසණමූරතිතුමද්යාතග් ජීවිතය / තමරි ලුටිනසස ;
පරිවරතනය තිලක කුඩද්යාතහටටි විසනි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 190 ; තසම. 21
“The life and death of Krishnamurti”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186389 NL)
ISBN 978-955-686-121-1 (402478 NA)

204 – ආගමික වත්පිළිලවත්
204.3 – වන්දෙනකාමකාන, භකාවනකා, ලයයෝග
ඕකව, රයුතහකෝ
සදද්යාතනිකතවතයේ නීති / රයුතහකෝ ඕකව .නතග්තගද්යාඩ : සද්යාරනගී ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2012 .- පි. 138 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179586 NL)
ISBN 978-4-86395-236-2 (395192 NA)

2 2 0 බයිබලය
181.45 – ලයයෝග
වික්රමද්යාරචචි, ලලද්යානනද
හිර තදවිඳුන නපැමදීම / ලලද්යානනද
වික්රමද්යාරචචි .- රද්යාගම : තයකෝග සතසසිංග සසිංසදය,
2013 .- පි. 72 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187454 NL)
ISBN 978-955-4852-00-6 (403520 NA)

2 0 0 ආගම
රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර
පරිණද්යාමවද්යාදය, තහසතුවද්යාදය සහ පිටසකවල
ජීවය පිටුපස ක්රිසසතියද්යානි මූලධරමවද්යාදය /
එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර රතනකුමද්යාර .- කඩවත :
නවණී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 185 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(182660 NL)
ISBN 978-955-0802-05-0 (398370 NA)
202 – වත්පිළිලවත්
202.11 – ලදෙර්විවර
අමරතසසන, ඈතගම ඊබට
සරිලක පුද ලබන තදවිවර / ඈතගම ඊබට
අමරතසසන .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 64 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(180391 NL)
ISBN 978-955-0642-79-3 (396080 NA)
හලේතප, පියතිලක
සූනියම තදවිතයකෝ / පියතිලක හලේතප .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 208 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(180225 NL)
ISBN 978-955-0642-49-6 (395517 NA)

221 – බයිබලය පරණ ලස්තසසස්තලමන්තුව
221.68 – බයිබලේ ලකස්ත
තඩද්යාසසනින, මයිකලේ
බයිබලේ තකතය / මයිකලේ තඩද්යාසසනින ;
පරිවරතනය තිසසස ද ආතබ්රවේ විසනි .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 256 ;
තසම. 22
“The Bible code” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(186470 NL)
ISBN 978-955-0171-92-7 (402597 NA)
220.8 – බයිබල ආගමික ලනකාවන ර්විෂයන්
220.834056 – සර්විලේ නීති
ගුණරතන, ස. එම. සුසලේ
ශදධ වූ බයිබලය තුළින මතුවන නීතිය /
ස. එම. සුසලේ ගුණරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(187138 NL)
ISBN 978-955-30-4534-8 (403255 NA)

2 3 0 ක්රිසසතියකානි ආගම
තගකෝත්මිසස පියතුමද්යා, ඔසසවලේඩ
කතතකෝත්ලික යටගියද්යාව : ශ්රී ලසිංකද්යාව 1 / ඔසසවලේඩ
තගකෝත්මිසස පියතුමද්යා .- තකද්යාළඹ : කතතකෝත්ලික
ප්රකද්යාශන තකනද්රය, 2012 .- පි. 305 ; තසම. 17
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(178937 NL)
ISBN 978-955-1663-26-1 (394461 NA)
චිග්බුනඩු, ඒබ්රහම
මනෂදයනතග් ජීවිතවල වපැසුනද්යාවූ ඉරණම
විවර කරනතන තකතසසද? / ඒබ්රහම
චිග්බුනඩු ; පරිවරතනය තරනී තදවදද්යාසන සහ
මපැණක තදවදද්යාසන විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] :
තරනී තදවදද්යාසන, 2013 .- පි. 104 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185513 NL)
ISBN 978-955-44608-0-5 (401667 NA)
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II වතිකද්යාන සමුළු නිරතදශ 16 : සසිංහතලන එක
තවළුමකට පි. 1-379 / පරිවරතනය
ඩ. තජ. ඇනතනි පියතුමද්යා ; සසිංසසකරණය සරිලේ
එතඩරමුලේල .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 552 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(178978 NL)
ISBN 978-955-30-3749-7 (393545 NA)
රද්යාජකරණද්යා, තිලක
නව මපැවිලේලක : කතුනතවකු වීතම හද්යාසසකම /
තිලක රද්යාජකරණද්යා ; සසිංසසකරණය ඒ. තජ. එම.
ඩබ. බණඩද්යාර විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2013 .- පි. xv,158 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187842 NL)
ISBN 978-955-44916-0-1 (403773 NA)
තබකෝතපආරචචි, මත්ලිනත
කතු දහත්මින ජීවිතයට / මත්ලිනත
තබකෝතපආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 144 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183206 NL)
ISBN 978-955-30-4154-8 (398833 NA)
231 – ලදෙර්වියන් වහන්ලසස
231.7 – ලලයෝකය සමඟ සමබන්ධස්තකා
231.765 – මලැවීම
වික්රමරතන, තරද්යාහද්යාන
මපැවීමද? පරිණද්යාමයද? / තරද්යාහද්යාන
වික්රමරතන .- තදහිවල : NCEASL,
[2013?] .- පි. 40 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187271 NL)
ISBN 978-955-4656-05-5
232 – ක්රිසසතුසස වහන්ලසස
232.9 – ශුදධ වූ පවුල සහ ක්රිසසතුසස වහන්ලසස
232.904 – ඉගලැන්වීලම ක්රම
තපතරරද්යා, තක. තජරද්යාඩ ඊ.
ගුර භුත්මිකද්යාව තුළ ක්රිසසතුසස වහනතසස /
තක. තජරද්යාඩ ඊ. තපතරරද්යා .- තවනනපපුව :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 53 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185482 NL)
ISBN 978-955-44497-0-1
232. 963 – කුරසගස්ත කිරීම
කුරසය පද්යාමුල / සසිංසසකරණය ක්රිසසටි ප්රදිනද්යානදු .තකද්යාරළවපැලේල : [කරතකෘ], 2013 .- පි. 67 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම . 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182955 NL)
(398705 NA)

232.97 – මලවුන්ලගේ නලැගිටීම
සසවද්යාම වූ තයේසුසස ක්රිසසතුසසවහනතසසතග්
මළවුනතගන නපැවත නපැගිටතම මහිමය /
සමපද්යාදනය තනවිලේ ජයසුනදර .- තකද්යාළඹ :
විසසඩම පබත්ලිෂරසස (මුද්රණය), 2013 .- පි. 49 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183008 NL)
ISBN 978-955-51101-50-0 (398707 NA)

2 6 0 ක්රිසසතියකානි සමකාජ හකා ශකාසන ධරමය
263 – ආගමික දින, කකාල, සසන්ථකාන
263.042 – ශුදධ සසන්ථකාන
263.0425493 – ශ ලලංකකාව
තපතරරද්යා, මපැකසමසස තරකෝයි
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ කලේවද්යාරි : කතතකෝත්ලික පුදබිමවල
ඉතිහද්යාසය හද්යා සතුවම සමඟෙ විසසතර / මපැකසමසස
තරකෝයි තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. xxxii,200 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(181866 NL)
ISBN 978-955-30-3807-4 (397460 NA)

2 7 0 ශකාසන ඉතිහකාසය
270.092 – කිතුනුලවයෝ
තරද්යාහද්යාන, විජිත
ක්රිසසතියද්යානි චිනතකතයකෝ : ක්රිසසතියද්යානි
සසිංසසකකෘතිය පිළිබඳ විදදද්යාරර්ථිනතග්
විෂයද්යානබදධ ග්රනන්ථයක / විජිත තරද්යාහද්යාන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 175 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186131 NL)
ISBN 978-955-30-4518-8 (402233 NA)
270.092 – බලෂකාපවර
තපතරරද්යා, ක්රිෂද්යානි ප්රතබකෝධද්යා
ත්ලිතයකෝ නද්යානද්යායකකද්යාර රදගුර එතඩරද්යාතණකෝ /
ක්රිෂද්යානි ප්රතබකෝධද්යා තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187945 NL)
ISBN 978-955-30-4627-7 (403885 NA)
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270.092 – සකාන්තුවරලයයෝ
දසනද්යායක, අතසසල ප්රියසිංකර
ඕලනද යුගතයේ වීතරකෝදද්යාර කතතකෝත්ලිකතයකෝ /
අතසසල ප්රියසිංකර දසනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 248 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(180378 NL)
ISBN 978-955-30-3964-4 (396065 NA)
272.0922 – ශරිස්තකාපදෙකාන එකතු
පරම කපැපවීම / පරිවරතනය ට. මතහසෂස තපතරරද්යා .තදහිවල : ශ්රී ලසිංකද්යා ක්රිසසතියද්යානි ධරමධද්යාන
සනධද්යානය, 2013 .- පි. vi,366 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187272 NL)
ISBN 978-955-4656-04-8

2 8 0 නිකකාය සහ ක්රිසසතියකානි පලේලිවල
නිකකායන්
280.095493 – ශ ලලංකකාව
තිලකරතන පියතුමද්යා, තජ. තජ. චනන
සරිලක කතු සසුතන පපැවිදි නිකද්යායනතග්
වදද්යාපතිය හද්යා තසසවද්යාව : අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ හද්යා
උ. තපළ ක්රිසසතු ධරමය විෂය නිරතදශය සඳහද්යා
විතශසෂිතයි / තජ. තජ. චනන තිලකරතන
පියතුමද්යා .- මහනවර : කරතකෘ, 2012 .පි. 302 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (178948 NL)
ISBN 978-955-54465-0-1 (394474 NA)

2 9 0 ලවනත් ආගම
294 – ඉන්දියකානු ආගම
294.3 – බුදධකාගම
අටපිරිකර දද්යානද්යානිසසිංසය / සසිංසසකරණය ඇම. ඇම.
ල්පී. විජයරතන අපපුහද්යාත්මි .- නපැවත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 22 ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1908
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(183049 NL)
ISBN 978-955-30-3893-7 (398810 NA)
අමරදද්යාස, තක.
දද්යානතයේ ආනිසසිංස / තක. අමරදද්යාස .මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2012 .- පි. 39 ;
තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182971 NL)
(398617 NA)

අමරදද්යාස, තක.
සයළු සතවතයකෝ සුවපත තවතවද්යා :
ප්රද්යාණඝද්යාතතයේ සපැබසෑ විරමණය හද්යා සමද්යාදද්යානය /
තක. අමරදද්යාස .- මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ,
2012 .- පි. 20 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(182972 NL)
(398618 NA)
අරහත සඟෙත්මිත පුද / සසිංසසකරණය ට. ජී. කුලතුසිංග
සහ චනද්රද්යා රද්යාජපකෂ .- තකද්යාළඹ : මහජන
සමබනධතද්යා හද්යා මහජන කටයුතු අමද්යාතදද්යාසිංශය,
[2013?] .- පි. xi, 234 : චිත්ර ; තසම. 21
ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද ඇතුළත ය
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181104 NL)
ISBN 978-955-4678-00-2 (396947 NA)
අසරිමත කඨිනය / සසිංසසකරණය යටතදද්යාලවතතත
අරියධමම හිත්මි .- තහකෝමද්යාගම : ඈපද්යා දයද්යාරතන,
2013 .- පි. xxvii,121 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187330 NL)
ISBN 978-955-44899-0-5
ආනනද වමතත්රය හිත්මි, බලසිංතගද්යාඩ
ආනනද වමතත්රය මහද්යා නද්යාහිත්මි අවසන
සද්යාකචඡද්යා : බුදු සරණ සද්යාකචඡද්යා ත්ලිපි මද්යාලද්යාව /
බලසිංතගද්යාඩ ආනනද වමතත්රය හිත්මි ;
සමපද්යාදනය සසර සුදුසසිංහ විසනි .- මහරගම :
සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 2013 .- පි. 112 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186354 NL)
ISBN 978-955-0822-05-8 (402332 NA)
කඨින චීවර පූජද්යාව / සමපද්යාදනය පිටිපන
සද්යාසනරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : නද්යාරද තබකෞදධ
ධරමද්යායතනය, 2013 .- පි. 26 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187443 NL)
(403478 NA)
කද්යාරියවසම, අනෂි තිසද්යාරද්යා
අතීතද්යාවතලකෝකනය / අනෂි තිසද්යාරද්යා
කද්යාරියවසම .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183022 NL)
ISBN 978-955-30-4097-8 (398782 NA)
කුමද්යාරතුසිංග, ඉනතදද්යාලමුලේතලේ එච. ඩබත්ලිවේ.
තහසතුඵල ධරමතද්යාව හද්යා විශසවබල ශකතිය :
තසද්යාබද්යාදහම සහ විශසවමය බලය /
ඉනතදද්යාලමුලේතලේ එච. ඩබත්ලිවේ. කුමද්යාරතුසිංග .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 200 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183834 NL)
ISBN 978-955-30-3087-0 (399746 NA)
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ගුණසරි, ආර. ගද්යාත්මිණී
සතක මහිම / ආර. ගද්යාත්මිණී ගුණසරි .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(184755 NL)
ISBN 978-955-29-0061-7 (400669 NA)

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
අසරිමත දම රස අමද්යාවන / කරිබතතගද්යාඩ
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 94 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(184508 NL)
ISBN 978-955-687-006-0 (400238 NA)

ගුණතසකෝම හිත්මි, ඒරවපැතවේ
තබකෝධිසතතව සසිංකලේපය : තුලනද්යාතමක
අධදයනයක / ඒරවපැතවේ ගුණතසකෝම හිත්මි .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. 112 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187322 NL)
ISBN 978-955-44603-0-0

ඤද්යාණද්යාවද්යාස හිත්මි, යටියන
තකතළසස විපත / යටියන ඤද්යාණද්යාවද්යාස හිත්මි .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. vii,14 ; චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(187326 NL)
ISBN 978-955-50371-8-1

චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ
සදධරම සසිංහිතද්යා / තලලේතලේ චනදකතති හිත්මි .මහරගම : රවන පහරව (මුද්රණය), 2012 .පි. 100 ; තසම. 21
2600 සමබුදධතව ජයනති වසතර තපද්යාතහකෝ
දියනහි ලසිංකද්යාදීප පුවතපතත පළ වූ ත්ලිපි තපළක
එකතුවක
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182954 NL)
(398578 NA)
ජයසසිංහ, අතසකෝක
පටිචච සමුපපද්යාදය / අතසකෝක ජයසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185245 NL)
ISBN 978-955-30-4358-0 (401480 NA)
ඤද්යාණරතන හිත්මි, පුසසසපැලේලද්යාතවේ
සලය හද්යා සලද්යානිසසිංස / පුසසසපැලේලද්යාතවේ
ඤද්යාණරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,
2013 .- පි. 31 ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(184332 NL)
ISBN 978-955-570-706-0 (400175 NA)
ඤද්යාණසහ හිත්මි, තහසනපිටතගදර
සසර / තහසනපිටතගදර ඤද්යාණසහ හිත්මි .- 3 වන
මුද්රණය .- රතනපුර : තකකෝනගසසතපැනතන
ආනනද හිත්මි, 2010 .- පි. iv,52 ; තසම. 21 .(ඤද්යාණසහ ග්රනන්ථමද්යාලද්යා ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(188637 NL)
ISBN 978-955-9915-5-5 (404165 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
අතනපිඬු සටුතුමද්යා / කරිබතතගද්යාඩ ඤද්යාණද්යානනද
හිත්මි .- තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 9 : චිත්ර ;
තසම. 29
කමපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00 (180638 NL)
ISBN 978-955-687-012-1 (396422 NA)

ධමමපද්යාල හිත්මි, ඇහපැත්ලියතගද්යාඩ
ගතින ත්මිදුණ සතක / ඇහපැත්ලියතගද්යාඩ ධමමපද්යාල
හිත්මි .- ඇහපැත්ලියතගද්යාඩ : ශ්රී සුමන ප්රකද්යාශන,
2013 .- පි. xi,239 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185185 NL)
ISBN 978-955-50576-0-8 (401226 NA)
ධමමරතන හිත්මි, දියගම සුගත
තදවේදතුනට සතුනි තමතසස / දියගම සුගත
ධමමරතන හිත්මි .- කරිවතතුඩුව : කරතකෘ,
2010 .- පි. iv,44 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(179225 NL)
ISBN 978-955-99108-6-2
ධමමරතන හිත්මි, දියගම සුගත
බුදු මවේ පිරිනිවනට වඩිති / දියගම සුගත
ධමමරතන හිත්මි .- කරිවතතුඩුව : කරතකෘ,
2012 .- පි. x,40 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(179227 NL)
ISBN 978-955-99108-4-8
ධමමසුමනද්යා ද්භිකක්ෂුණ, රනසසෑතගද්යාඩ
බුදු දහම තහද්යාබවන පටිචච සමුපපද්යාදය /
රනසසෑතගද්යාඩ ධමමසුමනද්යා ද්භිකක්ෂුණ .මද්යාලතබ : ආරිය මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය),
[2013?] .- පි. 71 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181027 NL)
(396881 NA)
ධමත්මික සමඟෙ ධමම සද්යාකචඡද්යා 1 / සසිංසසකරණය දයද්යා
සරිවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 272 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(181082 NL)
ISBN 978-955-30-3970-5 (396920 NA)
ධමත්මික සමඟෙ ධමම සද්යාකචඡද්යා 2 / සසිංසසකරණය දයද්යා
සරිවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 328 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(181081 NL)
ISBN 978-955-30-3971-2 (396919 NA)
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ධීරද්යානනද හිත්මි, අතුරගිරිතයේ
දමසක පපැවතුම : නිරවද්යාණද්යාවතබකෝධතයේ සදහම
සසලස / අතුරගිරිතයේ ධීරද්යානනද හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 271 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(179612 NL)
ISBN 978-955-30-3528-8 (395219 NA)
නියද්යාම දීපනිය / අනවද්යාදය අරසිංගල සරිධමම හිත්මි .2 වන මුද්රණය .- තපද්යාකුණුවිට : ශ්රී චනදවිමල
ධරම පුසසතක සසිංරකෂණ මණඩලය, 2012 .පි. 64 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1918
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179882 NL)
ISBN 978-955-8663-30-1 (395312 NA)
පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ
සපැඟෙවුන නිවන මග යළිත ඔබ තවතට ළසිං
තවයි / මූකලනගමුතවේ පඤසඤද්යානනද හිත්මි සහ
ඩ. තක. රද්යාජපකෂ .- තකද්යාටුතගද්යාඩ :
මූකලනගමුතවේ පඤසඤද්යානනද හිත්මි, 2011
තව. 1 .- පි. iv,23 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185440 NL)
ISBN 978-955-51295-8-9
පුෂසපකුමද්යාර, තක. එම. තහසමනත
නිවී ගිය දම පහන : තසකෝම සත්මිඳු උපහද්යාර /
තක. එම. තහසමනත පුෂසපකුමද්යාර .- වද්යාදදුව :
කරතකෘ, 2011 .- පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184940 NL)
ISBN 978-955-53401-0-6 (400751 NA)
තප්රේමරතන, තබකෝතගද්යාඩ
භව නිතරකෝධය තහවත නිවන අවතබකෝධය
නම වූ සයලු දුකන සදහට ම නිදහසස වීම
ජීවතව සටියදීම සදධ කරගත යුතු විධිය :
පටිචච සමුපපද්යාද පටිතලකෝම නදද්යාය ධරමය
භද්යාවිතයට ගපැනීම තුළින / තබකෝතගද්යාඩ
තප්රේමරතන .- තකද්යාළඹ : අරණද්යා කුමද්යාරි මද්යාලතී
තපතරරද්යා, 2013 .- පි. xxiv,438 ; තසම. 22 .(2600 ශ්රී සදධරම ජයනති ප්රකද්යාශන ; අසිංක 11)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(183756 NL)
ISBN 978-955-99633-7-0 (399686 NA)
බුදධපරද්යායණ හිත්මි, නකකද්යාවතතත අසරණ සරණ
සමමද්යා දිටඨි / නකකද්යාවතතත අසරණ සරණ
බුදධපරද්යායණ හිත්මි .- [තපැ. තනද්යා.] : අරිය දමසභද්යා
මණඩප, 2013 .- පි. xvi,176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(181013 NL)
ISBN 978-955-4677-00-5 (396800 NA)

බුදු දහම පිළිබඳ මද්යාකසසවද්යාදී ප්රතවේශයක / රද්යාහුලේ
සසිංකකෘතදද්යායන [සහ තවත අය] ; පරිවරතනය
එසස. ජී. පුසිංචිතහසවද්යා විසනි .- රද්යාජගිරිය : කුරලු
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 96 ; තසම. 18
“Buddhism – the marxist approach”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183621 NL)
ISBN 978-955-591-265-5 (399437 NA)
මතහසනද්ර, සුනනද
ආනනදය තම සත ප්රභද්යාසසවරය : ආනනද මහ
තතරන වහනතසසතග් ධරම යද්යාත්රද්යා සමුචචයක /
සුනනද මතහසනද්ර .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකද්යාඩි .- 2013 .- පි. 223 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186395 NL)
ISBN 978-955-686-146-4 (402484 NA)
තමධද්යානනද හිත්මි, තදවද්යාතලේගම
තබකෞදධ අධදයන ත්ලිපි / තදවද්යාතලේගම
තමධද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකද්යාඩි, 2013 .- පි. 206 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182678 NL)
ISBN 978-955-686-080-1 (398404 NA)
යහපත රද්යාත්රියක : මහරහතුන වපැඩිමග ඔසසතසස /
සසිංසසකරණය සුදත චනද්රතසසකර .- 2 වන
මුද්රණය .- ආඩිඅමබලම : ඉතලේෂන ඕෆසතසට
(පුද) සමද්යාගම, 2013 .- පි. 95 ; තසම. 21 .(අතහපැරීම ; අසිංක 5)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185675 NL)
ISBN 978-955-44165-1-9 (401865 NA)
යද්යාගය : මහරහතුන වපැඩිමග ඔසසතසස / සමපද්යාදනය
සුදත චනද්රතසසකර .- ආඬිඅමබලම : ඉතලේෂන
ඕෆසතසට (පුද.) සමද්යාගම (මුද්රණය), 2013 .පි. 66 ; තසම. 20 .- (අතහපැරීම ; අසිංක 04)
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(182218 NL)
ISBN 978-955-44168-0-2 (397883 NA)
ත්ලියනආරචචි, ආර. ඒ.
කඨින කඨිනද්යානිසසිංස / ආර. ඒ. ත්ලියනආරචචි .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .- පි. 32 ;
තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(187451 NL)
ISBN 978-955-570-758-9 (403514 NA)
වසස සමද්යාදද්යානය සහ කඨින චීවර පූජද්යාව /
සසිංසසකරණය කටුගසසතතද්යාට උපරතන හිත්මි .[තපැ. තනද්යා.] : තමරිලසෑනඩ ජද්යාතදනතර තබකෞදධ
විහද්යාරය, 2011 .- පි. 63 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188645 NL)
ISBN 978-955-53796-0-1 (404176 NA)
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වික්රමසසිංහ, වයි. ඒ. ඩ. එසස. තක.
බුදුදහම, සතුට හද්යා නිවන මග / වයි. ඒ. ඩ. එසස.
තක. වික්රමසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] : ධමත්මිකද්යා
වනසසිංහ, 2013 .- පි. 45 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182861 NL)
(398538 NA)

සඳනද්යායක, තමලද්යා ශ්රියද්යානි
කඨිනද්යානිශසිංස / තමලද්යා ශ්රියද්යානි සඳනද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 36 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(183208 NL)
ISBN 978-955-30-3869-2 (398835 NA)

විජිතධමම හිත්මි, මපැදගමපිටිතයේ
දසතබකෝධිසතතුපපතතිකන්ථද්යා තහවත දස
තබකෝසත කන්ථද්යා පුවත : මතු බුදුවන දස බුදුවර /
මපැදගමපිටිතයේ විජිතධමම හිත්මි .- තදහිවල :
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012 .පි. iii,95 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(179479 NL)
ISBN 978-955-663-384-9 (395116 NA)

සපත තබද්යාජජ්ඣඞගය / සමපද්යාදනය තමද්යාරටුතවේ
ගුණරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 144 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(186190 NL)
ISBN 978-955-30-4320-7 (402293 NA)

විතජරතන, බ.
තගකෞතම සදධද්යාරන්ථයනතග් පරමද්යාරන්ථ හද්යා
ඉගපැනවීම / බ. විතජරතන .- පිළියනදල :
සනතල්පීසනසස (මුද්රණය), [2012?] .පි. [vi],224 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179912 NL)
(395346 NA)
විදද්යානපතිරණ, ගයද්යාන චද්යානක
සරවඥ ද්භිකෂද්යා පද්යාත්ර ධද්යාතූන වහනතසස / ගයද්යාන
චද්යානක විදද්යානපතිරණ .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකද්යාඩි, 2013 .- පි. 193 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(182679 NL)
ISBN 978-955-986-031-3 (398405 NA)
විමලවසිංස හිත්මි, බදතදගම
තබකෞදධ සද්යාහිතදය / බදතදගම විමලවසිංස
හිත්මි .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2013 .- පි. 176 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1950
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187452 NL)
ISBN 978-955-570-739-8 (403515 NA)
විමලද්යානනද හිත්මි, තනද්යාචචියද්යාගම
දයද්යාබර තපද්යාඩි හද්යාමුදුරවන තවත /
තනද්යාචචියද්යාගම විමලද්යානනද හිත්මි .- මරිගම :
ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 112 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188886 NL)
ISBN 978-955-672-081-5 (404584 NA)
සදහම සසල .- තකද්යාළඹ : අමරබනදු විදදද්යාතිලක,
2013 .- පි. 92 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183586 NL)
(399413 NA)

සමරනද්යායක, ආර. එම.
දිවි මගට බුදු මග / ආර. එම. සමරනද්යායක .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .- පි. 26 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(182970 NL)
(398616 NA)
සරිඤද්යාණසසසර හිත්මි, නිතලව
සපත විශදධි නිරතදශය / නිතලව
සරිඤද්යාණසසසර හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 81 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1935
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185265 NL)
ISBN 978-955-30-4112-8 (401500 NA)
සරි ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, මවනපලද්යාතන
නිවන දපැකීමට උපකද්යාර වන පරම පවිත්ර සරි
සදධරමය / මවනපලද්යාතන සරි ධමමද්යාලසිංකද්යාර
හිත්මි .- පද්යාදුකක : පරම නිබබද්යාන ධරමද්යායතනය,
2012 .- පි. [vi],536 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(180683 NL)
ISBN 978-955-4640-00-9
සරි ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, මවනපලද්යාතන
බුදධ බල - බුදධ ශකති - බුදධ ඤද්යාණ විග්රහය /
මවනපලද්යාතන සරි ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි .මද්යාලතබ : ආරිය මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය),
2013 .- පි. 79 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184305 NL)
(400121 NA)
සරිපද්යා වනතයේ තයකෝගී ද්භිකක්ෂුවක සමඟෙ – 3 /
සමපද්යාදනය මහිනද අමුතගද්යාඩ සහ රසිංජනී
තදදදුවකුමද්යාර .-පිටතකකෝටතට : සමපද්යාදක,
2013 .- පි. xvii,171 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(183534 NL)
ISBN 978-955-52619-2-0 (399149 NA)
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සරි සමනතභද්ර හිත්මි
බ්රහසමජද්යාල සූත්ර විවරණය : භද්යාරතීය සමද්යාජතයේ
පිරී තිබූ ත්මිතදද්යා දකෘෂසඨි / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2013?] .පි. 40 ; තසම 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(183568 NL)
ISBN 978-955-0435-90-6 (399370 NA)

සරි සමනතභද්ර හිත්මි
තසකෝතද්යාපනන වීම 15 : ආරයයනතග්
සනතතකෝෂය / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .- තදහිවල :
සරි සදහම ආශමය, [2013?] .- පි. 64 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183575 NL)
ISBN 978-955-0435-98-2 (399377 NA)

සරි සමනතභද්ර හිත්මි
තසකෝතද්යාපනන වීම 9 : පටිතසකෝතගද්යාම මද්යාරගය /
සරි සමනතභද්ර හිත්මි .- තදහිවල : සරි සදහම
ආශමය, [2013?] .- පි. 64 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(183569 NL)
ISBN 978-955-0435-81-4 (399371 NA)

සරි සමනතභද්ර හිත්මි
තසකෝතද්යාපනන වීම 16 : නිවන තදද්යාරටුව
වපැතසන අයුර / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2013?] .පි. 64 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(183576 NL)
ISBN 978-955-0435-99-9 (399378 NA)

සරි සමනතභද්ර හිත්මි
තසකෝතද්යාපනන වීම 10 : තලකෝකය අතහරිනතන
තකතසසද? / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .- තදහිවල :
සරි සදහම ආශමය, [2013?] .- පි. 64 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(183570 NL)
ISBN 978-955-0435-82-1 (399372 NA)
සරි සමනතභද්ර හිත්මි
තසකෝතද්යාපනන වීම 11 : මම පිටු දපැකීම / සරි
සමනතභද්ර හිත්මි .- තදහිවල : සරි සදහම
ආශමය, [2013?] .- පි. 48 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(183571 NL)
ISBN 978-955-0435-94-4 (399373 NA)
සරි සමනතභද්ර හිත්මි
තසකෝතද්යාපනන වීම 12 : මනතසස ඇති තලකෝකයට
වහතලක තනද්යාවීම / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2013?] .පි. 64 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(183572 NL)
ISBN 978-955-0435-95-1 (399374 NA)
සරි සමනතභද්ර හිත්මි
තසකෝතද්යාපනන වීම 13 : බුදු දහතම උගනවන
සපැබසෑ ඉනන්ද්රිය දමනය / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2013?] .පි. 48 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183573 NL)
ISBN 978-955-0435-96-8 (399375 NA)
සරි සමනතභද්ර හිත්මි
තසකෝතද්යාපනන වීම 14 : විදරශනද්යා උතපකෂද්යාව /
සරි සමනතභද්ර හිත්මි .- තදහිවල : සරි සදහම
ආශමය, [2013?] .- පි. 64 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(183574 NL)
ISBN 978-955-0435-97-5 (399376 NA)

සරි සමනතභද්ර හිත්මි
තසකෝතද්යාපනන වීම 17 : දුටු තලද්යාව තුල තනද්යාදුටු
රහස / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .- තදහිවල : සරි
සදහම ආශමය, [2013?] .- පි. 64 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(183577 NL)
ISBN 978-955-4680-00-5 (399379 NA)
සරි සුනනද හිත්මි, රතනපුතර
තදවේ ත්මිනිසුනතගන පිදුම ලබන උතුම පපැවිදද /
රතනපුතර සරි සුනනද හිත්මි .- රතනපුරය :
ශ්රී තබකෝධිරද්යාජද්යාරද්යාම විහද්යාරය, 2012 .- පි. 45 ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(177618 NL)
ISBN 978-955-4541-00-9
සලද්යානනද හිත්මි, මහගම
පපැවිදි පිනකම හද්යා කඨින පූජද්යාව / මහගම
සලද්යානනද හිත්මි .- කටුවසසතගද්යාඩ : පද්යාරත්මිතද්යා
සඳහම සමද්යාජය, 2012 .- පි. 52 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(180345 NL)
ISBN 978-955-53623-2-0 (396007 NA)
සුගතවසිංස හිත්මි, දිගන
බුදුපිය අත්මිත නපැණ : සූවිස ප්රතදය වණණනද්යා /
දිගන සුගතවසිංස හිත්මි .- 2 වන මුද්රණය .අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2012 .- පි. v,142 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2012.
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179391 NL)
(395033 NA)
සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන
තතසපැතතසෑ බුදධ ඤද්යාණ, තදවන භද්යාගය /
කුකුලේපතන සුදසසස හිත්මි .- තපද්යාලේගසසඕවිට :
සකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 2012 .පි. 44 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179890 NL)
(395320 NA)
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සුමනතජකෝති හිත්මි, පලේලතතර ශ්රී
පලේලතතර ශ්රී සුමනතජකෝති නද්යාහිත්මියන ත්ලියන
ලද ශද්යාසසනය ත්ලිපි එකතුව : තලේඛන මඤසජරී /
පලේලතතර ශ්රී සුමනතජකෝති හිත්මි ; සසිංසසකරණය
තබද්යාග්රැලේතලේ තකකෝවිද හිත්මි විසනි .- තකද්යාළඹ :
සසිංසසකද්යාරක, 2013 .- පි. viii,316 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181105 NL)
(396948 NA)
තසසනද්යානද්යායක, තිසසස
තන්ථද්යාගත / තිසසස තසසනද්යානද්යායක .- ගමතපද්යාල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. xii,154 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(181098 NL)
ISBN 978-0-9804613-2-9 (396936 NA)
තසසනද්යානද්යායක, තිසසස
බුදධ පහළවිය / තිසසස තසසනද්යානද්යායක .ගමතපද්යාල : කරතකෘ, 2013 .- පි. vii,71 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(184963 NL)
ISBN 978-0-980-4613-3-6 (400978 NA)
තසද්යාතලද්යාසස මහද්යා සුපින / සමපද්යාදනය ලග්ගල
කලදද්යාණවසිංස හිත්මි .- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2013 .- පි. iv,44 : චිත්ර ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188662 NL)
(404194 NA)
තසකෝතද්යාපතති / සමපද්යාදනය තලලේතලේ චනදකතති
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ධමමදීප පදනම, 2009 .පි. [xii],120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184049 NL)
ISBN 978-955-1384-06-7 (399937 NA)
තසකෝත්මිනද හිත්මි, මද්යාවනද්යාතන
සුවණණමද්යාල චූඩද්යාමණවණණනද්යා / මද්යාවනද්යාතන
තසකෝත්මිනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 56 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185977 NL)
ISBN 978-955-30-4468-6 (402209 NA)
තහටටිආරචචි, ධරමතසසන
දහම ඇස : පුහුදුන බතවන ඔබබට /
ධරමතසසන තහටටිආරචචි .- රද්යාගම : රද්යාගම
තරණ තබකෞදධ සසිංගමය, 2012 .- පි. xvi,304 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180689 NL)
ISBN 978-955-4647-00-8

තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, කපැටවල
මමත්වය බිඳීම තහවත රූපකද්යාය සහ නද්යාමකද්යාය
පිළිබඳ සතද දපැකීම / කපැටවල තහසමද්යාතලකෝක
හිත්මි .- මහරගම : රවන පහරව (මුද්රණය),
2013 .- පි. 74 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187445 NL)
(403480 NA)
තහසවද්යාමදදුම, අමර
ආතලද්යාතකද්යා උදපද්යාදි : බුදු දහමට තපර වදනක /
අමර තහසවද්යාමදදුම .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 198 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(184064 NL)
ISBN 978-955-671-912-3 (399953 NA)
294.305 – වකාර ප්රකකාශන
නිවන මග : ප්රද්යාතයකෝගික බුදු දහම / සසිංසසකරණය
එච. එම. ගුණතිලක .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා
රජතයේ මුද්රණද්යාලය තබකෞදධ සසිංගමය, 2013
ක. 44 .- පි. xvi,208 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185051 NL)
(399891 NA)
නිවන මග : සමබුදධතව ජයනතිය – 2600 /
සසිංසසකරණය එච. එම. ගුණතිලක .- තකද්යාළඹ :
ශ්රී ලසිංකද්යා රජතයේ මුද්රණද්යාලයීය තබකෞදධ සසිංගමය,
2011 
ක. 42 .- පි. xviii,216 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිළ තනද්යාදපැකතවේ (184037 NL)
(399890 NA)
294.307 – අධදකාපනය
ගමතග්, එසස. අයි.
දහම පද්යාසලේ අවසද්යාන සහතික පත්ර විභද්යාගය /
එසස. අයි. ගමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 480 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(183026 NL)
ISBN 978-955-30-4055-8 (398787 NA)
චනදද්යාතලකෝක හිත්මි, අඹගසසපිටිතයේ
8 තශසණය සඳහද්යා බුදධද්යාගම / අඹගසසපිටිතයේ
චනදද්යාතලකෝක හිත්මි .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 80 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(180357 NL)
ISBN 978-955-684-085-8 (396019 NA)
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294.3076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. ත
 පද්යා. ස. සද්යා. තපළ බුදධ ධරමය : අනමද්යාන
ප්රශසන සහ ආදරශ පිළිතුර 2012 .- මහරගම :
සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 116 : චිත්ර ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180254 NL)
(395634 NA)
අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ බුදධ ධරමය : අනමද්යාන
ප්රශසන සහ ආදරශ පිළිතුර .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 112 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186563 NL)
(402813 NA)
අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ බුදධ ධරමය : 2003-2012
පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර උතතර සමග .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .පි. [133] : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(185936 NL)
ISBN 978-955-8211-83-0 (402081 NA)
තකද්යාටුවපැලේල, ද. මු. දසනද්යායක
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය / ද. මු. දසනද්යායක
තකද්යාටුවපැලේල .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 104 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187896 NL)
ISBN 978-955-30-4413-6 (403835 NA)
ගුණරතන, ල්පී. තක.
බුදධ ධරමය (නව නිරතදශය) 2008-2012 :
තලේක හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(සද්යා. තපළ) / ල්පී. තක. ගුණරතන ; සසිංසසකරණය
සරතචනද්ර ජයවරධන විසනි .- තකද්යාළඹ :
තලේක හවුසස තපද්යාතහල, 2013 .- පි. 114 : චිත්ර ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(187477 NL)
ISBN 978-955-658-362-5 (403608 NA)
ජයතිලක, තක.
බුදධ ධරමය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද
තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර /
තක. ජයතිලක .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .පි. [vi],138 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182637 NL)
ISBN 978-955-21-1926-2 (398343 NA)

ජයසසිංහ, එච. එම. පසදු මනීෂ
තබකෞදධ ධරමද්යාචද්යාරය විභද්යාගය : තබකෞදධ සමද්යාජ
දරශනය ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය / එච. එම.
පසදු මනීෂ ජයසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183800 NL)
ISBN 978-955-30-4145-6 (399712 NA)
ඤද්යාණරතන හිත්මි, කරිඳිගලේතලේ
7 තශසණය බුදධ ධරමය ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර /
කරිඳිගලේතලේ ඤද්යාණරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
සමුද්ර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 76 ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(186912 NL)
ISBN 978-955-680-268-9 (403033 NA)
ධමමතසකෝම හිත්මි, හද්යාලේඅටුතපැනතන
බුදධ ධරමය ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
8 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල /
හද්යාලේඅටුතපැනතන ධමමතසකෝම හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 68 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(188571 NL)
ISBN 978-955-661-577-7 (404102 NA)
පතිරතග්, නනදදද්යාස
7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල බුදධ ධරමය ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / නනදදද්යාස
පතිරතග් .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 80 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(185168 NL)
ISBN 978-955-661-546-3 (401253 NA)
බුදධ චරිතය : දහම පද්යාසලේ අවසද්යාන සහතිකපත්ර
විභද්යාග පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
2003-2012 / සමපද්යාදනය යටතදද්යාලවතතත
ජිනසරි හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 184 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185235 NL)
ISBN 978-955-30-3931-6 (401470 NA)
බුදධ ධරමය හද්යා පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා පරිචය : දහම පද්යාසලේ
අවසද්යාන සහතිකපත්ර විභද්යාග පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 2003-2012 /
සමපද්යාදනය යටතදද්යාලවතතත ජිනසරි හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 104 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185213 NL)
ISBN 978-955-30-3932-3 (401448 NA)
තබද්යාදුනවනි අවදිවනන, නිකතමනන බුදධ
ශද්යාසනතයේ හපැසතරනන / සසිංසසකරණය එම. බ.
තපමතසසන විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : සසිංසසකද්යාරක,
2013 .- පි. 147 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184048 NL)
(399936 NA)
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තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය : දහම පද්යාසලේ අවසද්යාන සහතික
පත්ර විභද්යාග පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය 2003-2012 / සමපද්යාදනය
යටතදද්යාලවතතත ජිනසරි හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185240 NL)
ISBN 978-955-30-3930-9 (401475 NA)
මුණසසිංහ, තප්රේමසරි
දහම දපැනම / තප්රේමසරි මුණසසිංහ .- 2 වන
මුද්රණය (සසිංතශකෝධිත) .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 112 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2009
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187920 NL)
ISBN 978-955-30-0895-4 (403859 NA)
ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය : දහම පද්යාසලේ අවසද්යාන සහතික
පත්ර විභද්යාග පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය 2003 – 2012 / සමපද්යාදනය
යටතදද්යාලවතතත ජිනසරි හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 168 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186142 NL)
ISBN 978-955-30-3929-3 (402244 NA)
සත්මිතවිහද්යාරි හිත්මි, ඕපද්යාත
සසිංඛදද්යා ධරම සසිංග්රහය / ඕපද්යාත සත්මිතවිහද්යාරි
හිත්මි .- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), 2013 .- පි. xvii,157 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(183633 NL)
(399449 NA)
සලේවද්යා, ඇම. බ.
තබකෞදධ ප්රශසතනකෝතතර කද්යාවදය / ඇම. බ.
සලේවද්යා .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. x,70 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1911
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(185252 NL)
ISBN 978-955-30-3272-8 (401487 NA)
සුමනරතන හිත්මි, ගතද්යාතර
බුදධ ධරමය – 9 තශසණය / ගතද්යාතර
සුමනරතන හිත්මි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 84 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186545 NL)
ISBN 978-955-671-859-1 (402750 NA)
තහටටිආරචචි, නිමලේ
බුදු දහත්මින පපැන විසඳුම / නිමලේ
තහටටිආරචචි .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .තබද්යාරලපැසසගමුව : [කරතකෘ], 2013 .- පි. 168 ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1979
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185059 NL)
ISBN 978-955-51666-3-8 (401127 NA)

294.3082 – කකාන්ස්තකාලවයෝ
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
විශද්යාකද්යා මතහකෝපද්යාසකද්යාව / කරිබතතගද්යාඩ
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තපද්යාලේගහතවල :
මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 09 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188337 NL)
ISBN 978-955-687-024-4 (404011 NA)
බුදු දහත්මින විමුකතිය ලත තශසෂසෂ්ඨ කද්යානතද්යා චරිත :
තන්ථරිගද්යාන්ථද්යා අටෂ්ඨකතද්යාව ආශතයන / සමපද්යාදනය
නද්යාපද්යාතගද්යාඩ සුමනතිසසස හිත්මි .- කපැලණය :
කපැලණ තරණ තබකෞදධ සත්මිතිය, 2013 .පි. 56 ; තසම. 22 .- (ධරම ග්රනන්ථ මද්යාලද්යා ; අසිංක
34)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183662 NL)
(399478 NA)
294.309 – ලබපෞදධ ඉතිහකාසය හකා සලංසසකපෘතිය
ගුණදද්යාස, කපිල ඉනන්ද්රික
තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය – 12 තශසණය : අ. තපද්යා.
ස. උසසස තපළ / කපිල ඉකන්ද්රික ගුණදද්යාස .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(188385 NL)
ISBN 978-955-29-0043-3 (404060 NA)
ධමත්මික හිත්මි, අළුයටවල
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය /
අළුයටවල ධමත්මික හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 360 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(182486 NL)
ISBN 978-955-30-3916-3 (398275 NA)
ධමත්මික හිත්මි, අළුයටවල
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය :
II තකද්යාටස – නව විෂය නිරතදශය / අළුයටවල
ධමත්මික හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 376 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(188810 NL)
ISBN 978-955-30-4608-6 (404467 NA)
තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය : උසසස විභද්යාග සඳහද්යා /
සමපද්යාදනය තකකෝත්ලිත රණතුසිංග .- මගමුව :
අකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 367 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188863 NL)
ISBN 978-955-675-163-5 (404554 NA)
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විජයරතන, ඒ. තක.
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය : ප්රන්ථම ශද්යාසසත්ර
පරීකෂණයට අදද්යාළ මූලද්යාශය / ඒ. තක.
විජයරතන .- 3 වන මුද්රණය .- [තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 174 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2007
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 370.00
(188641 NL)
ISBN 978-955-54530-0-4 (404171 NA)
විමලවසිංසසූරය, අයි. බ.
තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය : 13 වසර සඳහද්යා සපැකසුණු
නව නිරතදශ පත්රයට අනවයි / අයි. බ.
විමලවසිංසසූරය, ටිකරි බණඩද්යාර සතලකෝගම සහ
ල්පී. රූපසසිංහ තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2012 .- පි. 355 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(180292 NL)
ISBN 978-955-750-721-3 (395691 NA)
294.3095 – ආසයකාව
ආසයද්යාන රටවල තබකෞදධ කතද්යා / පරිවරතනය
තසසනද්යානී ධරමරතන .- තකද්යාළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 87 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(188673 NL)
ISBN 978-955-656-277-4 (404409 NA)
ජිනකද්යාලමද්යාල : සයම තදශය හද්යා ශ්රී ලසිංකද්යාව අතර
ශද්යාසනික සමබනධතද්යා තහළි කරන වසිංස
කතද්යාව / සමපද්යාදනය වී. ඩ. එසස. ගුණවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 176 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(186170 NL)
ISBN 978-955-30-3821-0 (402273 NA)

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ
ලකදිව බුදුසමතයේ ඓතිහද්යාසක වරධනය I :
මූලද්යාශ අධදයනය / උණුවතුරබුබුතලේ මහිනද
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 96 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185270 NL)
ISBN 978-955-30-3987-3 (401505 NA)
මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ
ලකදිව බුදුසමතයේ ඓතිහද්යාසක වරධනය II :
ශද්යාසන ප්රතිෂසෂ්ඨද්යාපනය / උණුවතුරබුබුතලේ
මහිනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185271 NL)
ISBN 978-955-30-3988-0 (401506 NA)
සරි සවල හිත්මි, බඹග්රැනතද
ලසිංකද්යා තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය / බඹග්රැනතද සරි
සවල හිත්මි .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 280 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1960
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186187 NL)
ISBN 978-955-30-4254-5 (402290 NA)
294.33 – සමබන්ධස්තකා හකා ආකලේප
294.336133 – අධිමකානසක ර්විදෙදකාව
විශසව ධරමතද්යාවතයේ තවත පපැතිකඩක : ආධදද්යාතත්මික
ශකතීන සහ අමනෂද ක්රියද්යාකද්යාරිතවය පිළිබඳ
තබකෞදධ විග්රහයක / සමපද්යාදනය කටුනද්යායක
පද්යාරම සලේමද්යාතද්යා .- අතුරගිරිය : සමපද්යාදක,
[2012?] .- පි. 159 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(182126 NL)
ISBN 978-955-53662-0-5 (397727 NA)

294.3095491 – පකිසසස්තකානය
විතජතකකෝන, චනදන
අසරිමත ගනධද්යාරය : පකසසන්ථද්යානතයේ තබකෞදධ
නටඹුන තසද්යායද්යා ගිය ගමනක / චනදන
විතජතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187940 NL)
ISBN 978-955-30-4587-4 (403879 NA)
294.3095493 – ශ ලලංකකාව
ධමමරසිංස හිත්මි, මපැණකකඩවර
ලකදිව බුදු සමතයේ නූතන ප්රවණතද්යා /
මපැණකකඩවර ධමමරසිංස හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. xiv,150 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183762 NL)
ISBN 978-955-30-4324-5 (399692 NA)

294.3361335 – ලජදකාතිෂ
ගමලත, සුනිලේ කුමද්යාර
බුදු දහම සහ තජදකෝතිෂය : ග්රහ බලය සහ කරම
ඵලය ගපැන විමරශනයක / සුනිලේ කුමද්යාර
ගමලත .- කසෑගලේල : කරතකෘ, 2013 .මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187422 NL)
ISBN 978-955-97430-1-9 (403341 NA)
රණවීර, දීපද්යානි
බුදුදහම තජදකෝතිෂය හද්යා නවීන විදදද්යාව / දීපද්යානි
රණවීර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188790 NL)
ISBN 978-955-30-4174-6 (404447 NA)
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294.33615 – ලබපෞදධ මලනයෝර්විදෙදකාව
තපමද්යානනද හිත්මි, උණපද්යාන
මද්යානසක ආතතිය පද්යාලනයට තබකෞදධ
උපතදශනය : මතනකෝවිදදද්යාතමක විමසුමක /
උණපද්යාන තපමද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 272 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186138 NL)
ISBN 978-955-30-4454-9 (402240 NA)
294.3361584 – නකායකත්වය
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, අරතතන
වතමන අධදද්යාපනයට බුදු දහතම නද්යායකතව
සසිංකලේපය / අරතතන ඤද්යාණසසසර හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 168 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186156 NL)
ISBN 978-955-30-4303-0 (402259 NA)

රූපසසිංහ, ල්පී. ආර.
තද්යාතවික නිතදය : තසද්යාබද්යාදහතම මව පියද්යා
තසද්යායද්යා යසෑම / ල්පී. ආර. රූපසසිංහ .- ගමතපද්යාළ :
සුවතනත, 2013 .- පි. 52 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187447 NL)
ISBN 978-955-44900-0-0 (403503 NA)
294.3368 – ලබපෞදධ සකාන්හිස්තද
ජයවරධන, ආර. ජී. ඩ.
සසිංහල ජද්යාතිතයහි අනනදතද්යාව සඳහද්යා
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තබකෞදධ සද්යාහිතදතයන ලද
අනග්රහය / ආර. ජී. ඩ. ජයවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 264 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(188793 NL)
ISBN 978-955-30-4662-8 (404450 NA)
294.337 – සමකාජ ආකලේප

294.3365 – ර්විදෙදකාව
ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන
අග්ග මහද්යා පණඩිත ආචද්යාරය තබලේලන
ඤද්යාණවිමල මහ නද්යාහිත්මියනතග් සජීවී
තලකෝකය … සකවල සකමන - ප්රන්ථම භද්යාගය /
තබලේලන ඤද්යාණවිමල හිත්මි ; සමපද්යාදනය චද්යාත්මික
මුණසසිංහ විසනි .- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත
පියස, 2012 .- පි. 176 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .(සකවල සකමන ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(181620 NL)
ISBN 978-955-0822-01-0 (397110 NA)
ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන
සත නිවන තලකෝකය / තබලේලන ඤද්යාණවිමල
හිත්මි ; සසිංසසකරණය චද්යාත්මික මුණසසිංහ විසනි .මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 2013 .පි. 159 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (සකවල
සකමන ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(184150 NL)
ISBN 978-955-0822-02-7 (400043 NA)
ධමත්මිසසසර හිත්මි, පිටතපද්යාල
විශසවතයේ ප්රභවය සහ පරිණද්යාමය / පිටතපද්යාල
ධමත්මිසසසර හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 144 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187140 NL)
ISBN 978-955-30-4584-3 (403257 NA)

අරියධමම හිත්මි, තගද්යාඩඋඩ
මලේල තවතටයි 2 / තගද්යාඩඋඩ අරියධමම හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 88 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179595 NL)
ISBN 978-955-30-3737-4 (395202 NA)
ආටිගල, අසසිංක
නිලේ දිය තදකෝතක / අසසිංක ආටිගල .වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 106 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185902 NL)
ISBN 978-955-0716-34-0 (402043 NA)
පමුණුව, චතුර
තබද්යාදු අද්භිතයකෝග / චතුර පමුණුව .- මහරගම :
සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 2013 .- පි. 92 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187437 NL)
ISBN 978-955-0822-06-5 (403472 NA)
බුදුන දපැකීම දහම කතිකද්යාව / සමපද්යාදනය වතතල
තසකෝද්භිත හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සමපද්යාදක, 2013 .පි. 144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185493 NL)
ISBN 978-955-54666-1-5
වද්යාහලවතත, තජ.
අතප රටට මහසඟෙ සරණයි / තජ.
වද්යාහලවතත .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .පි. 100 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(184327 NL)
ISBN 978-955-44544-0-8 (400168 NA)
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294.3373 – ලබපෞදධ ආරර්ථිකය
ගතනවතත, ශදද්යාම නවන
බුදු දහතම ආරර්ථික විදදද්යාව / ශදද්යාම නවන
ගතනවතත .- මහරගම : ශද්යාකද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 40 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185905 NL)
ISBN 978-955-4645-01-1 (402046 NA)

294.3375 – ර්විදෙදකාව
රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර
තබකෞදධ විදදද්යාව / එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර
රතනකුමද්යාර .- කඩවත : නවණී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 74 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180583 NL)
ISBN 978-955-0802-03-6 (396207 NA)
294.3377 – පරිසරය
වීරසූරිය, ගුණසරි බණඩද්යා
ජලය පරිසරය ත්මිනිසද්යා සහ බුදු දහම / ගුණසරි
බණඩද්යා වීරසූරිය .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 256 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(188882 NL)
ISBN 978-955-553-756-8 (404580 NA)
294.34 - ධරමය සහ වතපිළිතවත
අපල විපත දුරලන, තලඩතරකෝග සුවවන සතබුදු
පූජද්යා සහිත තබකෝධි පූජද්යා / සමපද්යාදනය
පරගසසතතද්යාට සුධමම හිත්මි .- තමද්යාතරද්යානතුඩුව :
ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞදධද්යාතලකෝක සසිංවිධද්යානය, 2011 .පි. 48 ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(184936 NL)
(400747 NA)
අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ
අමද්යා ගඟුල – නිවන මග / මපැදතගද්යාඩ අභයතිසසස
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 196 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(188564 NL)
ISBN 978-955-661-606-4 (404095 NA)
අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ
අමද්යා ගඟුල – තමතතරින එතතරට / මපැදතගද්යාඩ
අභයතිසසස හිත්මි .- සසිංතශකෝධිත නව මුද්රණය .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 144 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2010
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188495 NL)
ISBN 978-955-661-602-6 (404087 NA)

අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන
දියුණුතවන දියුණුවට පතතවන මග
සඟෙද්යාතලකෝවද්යාද සූත්රය තහවත ගිහි විනය /
නද්යාඋයතන අරියධමම හිත්මි .- අමබලනතගද්යාඩ :
සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2013 .- පි. vi,58 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181157 NL)
(397006 NA)
අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන
ධරම තදශනද්යා : අසිංක 2 / නද්යාඋයතන අරියධමම
හිත්මි ; සසිංසසකරණය කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංස
හිත්මි සහ ලග්ගල කළදද්යාණවසිංස හිත්මි විසනි .අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
[2013?] .- පි. 516 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(180373 NL)
(396052 NA)
අසරිමත ආරකෂණය / සමපද්යාදනය එසස. බ.
දිසද්යානද්යායක .- පනනිපිටිය : සමපද්යාදක,
[2013?] .- පි. 16 ; තසම. 22 .- (ධරමදද්යාන
ග්රනන්ථ ; අසිංක 11)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(186926 NL)
(403057 NA)
ඉනදරතන හිත්මි, හබරකඩ
දිවිමග සරසන සුත්මිහිරි දම තදසුම / හබරකඩ
ඉනදරතන හිත්මි ; සසිංසසකරණය තලේලේවල
අරියධමම හිත්මි සහ තදලේලව මසිංගල හිත්මි .තකද්යාළඹ : ගුණරතන ඕෆසතසට පුදගත්ලික
සමද්යාගම (මුද්රණය), 2012 .- පි. viii,198 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (177653 NL)
ISBN 978-955-54748-1-8
උතුම නිවන අරමුණු කරගත ශ්රී සමබුදධ
වනදනද්යාව / සමපද්යාදනය ඩබත්ලිවේ. තක. ඩිලේෂද්යාන
කරණද්යාරතන .- [තපැ. තනද්යා.] : සදහම ප්රදීපය,
2013 .- පි. 203 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180496 NL)
ISBN 978-955-4634-00-8
කරම දද්යායද්යාදය / සසිංසසකරණය අකුතරතගද්යාඩ
රතනසද්යාර හිත්මි .- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2013 .- පි. vi,26 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183634 NL)
(399450 NA)
කවි බණ තදශනද්යා / සසිංසසකරණය සසලේ ද සලේවද්යා .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 48 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(182490 NL)
ISBN 978-955-690-066-8 (398316 NA)
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කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති
තලකෞකක ආරය අෂසෂ්ඨද්යාසිංගික මද්යාරගය / ආරය
කීරති කුමද්යාරතසසන .- තදහිවල : තබකෞදධ
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2013 .- පි. iv,107 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184058 NL)
ISBN 978-955-663-397-9 (399947 NA)
තකතලසස බපැත්මි සඳුමට තවමු ද පමද්යා / සමපද්යාදනය
කළුතබකෝවිටියන සුමනසද්යාර හිත්මි .- මහරගම :
රවන පහරව (මුද්රණය), 2013 .- පි. 34 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(187444 NL)
(403479 NA)
තකද්යාලේලුපිටිතයේ ධරමතදශනද්යා 1 / සසිංසසකරණය
වතුරතවල රතනවසිංස හිත්මි [සහ තවත අය] .තකද්යාළඹ : විදදද්යාරණද විනයක්රම සභද්යාව,
2012 .- පි. 188 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179450 NL)
ISBN 978-955-44006-0-3 (395087 NA)
චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ
ආරය අෂසටද්යාසිංගික මද්යාරගය / තලලේතලේ
චනදකතති හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ධමමදීප පදනම,
2013 .- පි. 26 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185760 NL)
(402025 NA)
චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ
මධුපිණඩික සූත්රය හද්යා පටිචච සමුපපද්යාදය /
තලලේතලේ චනදකතති හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ධමමදීප පදනම, 2013 .- පි. 25 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185758 NL)
(402023 NA)
චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ
තසකෝතද්යාර සූත්රය / තලලේතලේ චනදකතති හිත්මි ;
සමපද්යාදනය නිලනති අමරතසසකර විසනි .තකද්යාළඹ : ධමමදීප පදනම, 2013 .- පි. 36 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185759 NL)
(402024 NA)
චනදිම හිත්මි, සූරියවපැව
දහම සඳ – ධරම සසිංග්රහය / සූරියවපැව චනදිම
හිත්මි .- උණවටුන : කරතකෘ, 2013 .- පි. 50 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187285 NL)
ISBN 978-955-44615-0-5

ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන
අතිපූජද තබලේලන ඤද්යාණවිමල මහ නද්යාහිත්මි
තදසූ හද්යා ත්ලිය බණ / තබලේලන ඤද්යාණවිමල
හිත්මි ; සසිංසසකරණය ලතපඳුතර රද්යාහුල හිත්මි
විසනි .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 143 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182681 NL)
ISBN 978-955-686-117-4 (398407 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
තගකෞතම මුනිඳු මතග හිර සඳු වන තසසක /
කරිබතතගද්යාඩ ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 220 ; තසම. 21 .- (චතුරද්යාරය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182661 NL)
ISBN 978-955-687-013-8 (398371 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
දහම ඇස පහළ විය / කරිබතතගද්යාඩ
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 230 ; තසම. 21 .(චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183338 NL)
ISBN 978-955-687-019-0 (398902 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
නපැතසන වපැනතසන පිනි බිඳුව / කරිබතතගද්යාඩ
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 224 ; තසම. 21 .(චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180637 NL)
ISBN 978-955-687-009-1 (396421 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
බුදුරජද්යාණන වහනතසස කුමක වදද්යාළ තසසකද? /
කරිබතතගද්යාඩ ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 210 ; තසම. 21 .- (චතුරද්යාරය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183337 NL)
ISBN 978-955-0614-06-6 (398901 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
තශසෂසෂ්ඨතවය තසද්යායද්යා යද්යාම / කරිබතතගද්යාඩ
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 243 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184752 NL)
ISBN 978-955-687-023-7 (400663 NA)
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ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
සසරක ගමන නවතන නවණ / කරිබතතගද්යාඩ
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 169 ; තසම. 21 .(චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180642 NL)
ISBN 978-955-061-011-4 (396433 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
සපැපයකය එය නඹට සපැනතසනන තමත
සතින / කරිබතතගද්යාඩ ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .2 වන මුද්රණය .- තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 198 ; තසම. 21 .(චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා)
1 වන මුද්රණය 2010
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180643 NL)
ISBN 978-955-687-010-7 (396434 NA)
තුනසරතණ ගුණ බලතයන තලඩ තරකෝග සුවකරන
ත්රිවිධ තබකෝධි බුදුබලය / සමපද්යාදනය
පරගසසතතද්යාට සුධමම හිත්මි .- තමද්යාතරද්යානතුඩුව :
ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞදධද්යාතලකෝක සසිංවිධද්යානය, 2000 .පි. 60 ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(184931 NL)
(400742 NA)
තුනසරතණ ගුණ බලතයන සුවය ලබද්යාගපැනීමට තලඩතරකෝග සුවකර ගපැනීමට කද්යාවදමය
තදශනද්යාව / සමපද්යාදනය පරගසසතතද්යාට සුධමම
හිත්මි .- තමද්යාතරද්යානතුඩුව : ශ්රී ලසිංකද්යා
තබකෞදධද්යාතලකෝක සසිංවිධද්යානය, 2008 .පි. 20 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(184929 NL)
(400740 NA)
තතරවන සරණ ගිය සපැදපැහපැවතතකු විසන
පිළිපපැදිය යුතු සල භද්යාවනද්යා පූරව කකෘතදයන /
සමපද්යාදනය ගමතපද්යාල ධමමසරණ හිත්මි .ගමතපද්යාල : පසන මතීෂ, 2013 .- පි. 71 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181642 NL)
ISBN 978-955-4681-00-2 (397197 NA)
දුකඛ සතදය : විදසුන මඟෙ / සමපද්යාදනය යටිරද්යාවන
ධමමද්යාරද්යාම හිත්මි .- මහරගම : රවන පහරව
(මුද්රණය), 2013 .- පි. 13 ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(185181 NL)
(401218 NA)

ධමමද්යානනද හිත්මි, කරිනතද
කනසසසලේතලන තතද්යාර ජීවිතයක / කරිනතද
ධමමද්යානනද හිත්මි ; අනවද්යාදය බුදධප්රිය
විමලධරම බද්යාලපටබපැඳි විසනි .- පනනිපිටිය :
අනවද්යාදක, 2012 .- පි. xiv,315 ; තසම. 21
“Why worry” කකෘතිතයේ අනවද්යාදයක
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183335 NL)
ISBN 978-955-54891-0-2 (398703 NA)
ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස
දපැනීම සහ දපැකීම : රද්යාසය සූත්රය, චුනද සූත්රය /
ත්මිරිසසතසස ධමත්මික හිත්මි .- බතතරමුලේල : සරි
සුදසසසනද්යාරද්යාම සදහම තසනසුන, [2013?] .පි. 41 ; තසම. 22 .- (නිවන අවතබකෝධය පිණස
ධරම තදශනද්යා මද්යාලද්යාව ; අසිංක 48)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(186819 NL)
(402949 NA)
ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස
තදවදූතයන දපැකීම සහ හිත හීලසෑ කරගපැනීම :
තදවදූත සූත්රය, විතකක සණෂ්ඨද්යාන සූත්රය /
ත්මිරිසසතසස ධමත්මික හිත්මි .- බතතරමුලේල : සරි
සුදසසසනද්යාරද්යාම සදහම තසනසුන, [2013?] .පි. 40 ; තසම. 22 .- (නිවන අවතබකෝධය පිණස
ධරම තදශනද්යා මද්යාලද්යාව ; අසිංක 52)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (186821 NL)
(402951 NA)
ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස
භද්යාගදවතුන වහනතසස වදද්යාළ ඉසුරමත
නගරය : සමතබකෝධ සූත්රය, නගරූපම සූත්රය /
ත්මිරිසසතසස ධමත්මික හිත්මි .- මුලේතලේරියද්යාව :
තසකෝමලතද්යා සමරකතකද්යාඩි, 2013 .- පි. 38 ;
තසම. 22 .- (නිවන අවතබකෝධය පිණස ධරම
තදශනද්යා මද්යාලද්යාව ; අසිංක 44)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(181716 NL)
(397297 NA)
ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස
මට දපැන සුවයි - ගිරිමද්යානනද සූත්රය / ත්මිරිසසතසස
ධමත්මික හිත්මි .- බතතරමුලේල : සරි
සුදසසසනද්යාරද්යාම සදහම තසනසුන, 2013 .පි. 46 ; තසම. 22 .- (නිවන අවතබකෝධය පිණස
ධරම තදශනද්යා මද්යාලද්යාව ; අසිංක 47)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(186819 NL)
(402949 NA)
නව අරහද්යාදී බුදු ගුණ / සසිංසසකරණය එසස. එලේ. ස.
තසසරසසිංහ .- මහරගම : සසිංසසකද්යාරක, 2013 .පි. 82 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(184051 NL)
(399939 NA)
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පනද්යාදතර, ඇම. ස.
ප්රතිපතතිතයන ජීවිතයම පුදත්මි මම / ඇම. ස.
පනද්යාදතර සහ ඇම. සතද්යා පනද්යාදතර .තපද්යාලේගහතවල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 52 ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180648 NL)
(396439 NA)
බුදධ වනදනද්යාව, තබකෝධි පූජද්යාව, භද්යාවනද්යාව /
තමද්යාරටුතවේ ගුණරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 144 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187903 NL)
ISBN 978-955-30-4431-0 (403842 NA)
බුදු දහතම අධදද්යාතමය : තමඝිය සූත්රය .- තකද්යාළඹ :
ශ්රී කලදද්යාණධරම ග්රනන්ථකද්යාර මණඩලය,
2013 .- පි. 77 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185753 NL)
ISBN 978-955-8414-28-6 (402015 NA)
තබකෝධි පූජද්යා විධි .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188376 NL)
ISBN 978-955-690-091-0 (404050 NA)
තබකෝධි පූජද්යා / සමපද්යාදනය වසෑවල සලරතන හිත්මි .බුලතසසිංහල : රවන මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ
(මුද්රණය), 2012 .- පි. 30 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185026 NL)
(401082 NA)
බ්රහසමවසිංතසකෝ, අජද්යාන
සත තපැවුලේ ඇතිකර ගනන එපද්යා
බලද්යාතපද්යාතරද්යාතතු සහගත තවනන සහ තවත
තදශනද්යා / අජද්යාන බ්රහසමවසිංතසකෝ ; පරිවරතනය
සමරසසිංහ ගුණතසසකර විසනි .- නතග්තගද්යාඩ :
සුතනර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 128 ; 
තසම. 21 .- (සනද්යාතසන සුදු හද්යාමුදුරතවකෝ තපද්යාත
තපළ ; අසිංක 10)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 195.00
(187830 NL)
ISBN 978-955-0079-31-5 (403738 NA)
තමතතතයද හිත්මි, මද්යාපලගම
පිරිතත බලය හද්යා ගතහපැක ප්රතයකෝජන /
මද්යාපලගම තමතතතයද හිත්මි .- නව
සසිංසසකරණය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 144 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2006
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(188493 NL)
ISBN 978-955-661-575-3 (404085 NA)
තම සඳහම සලේ සුවඳයි / සමපද්යාදනය බ. වී.
කරණද්යාරතන .- කසෑගලේල : වද්යාසනද්යා මුද්රණද්යාලය
(මුද්රණය), [2013?] .- පි. xiv,156 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182224 NL)
(397902 NA)

රතනසද්යාර හිත්මි, මවනපලද්යාතන
පහන සතිවිත්ලි : ගුවන විදුත්ලි ධමම චිනතද්යා /
මවනපලද්යාතන රතනසද්යාර හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(182478 NL)
ISBN 978-955-30-3879-1 (398267 NA)
රද්යාහුල හිත්මි, අමපිටිතයේ ශ්රී
සතපුරෂයද්යා / අමපිටිතයේ ශ්රී රද්යාහුල හිත්මි .මහරගම : සද්යාසන තසසවක සත්මිතිය, 2006 .පි. 20 ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(187440 NL)
(403475 NA)
වසෑතතසෑව, අසත බණඩද්යාර
දපැතවන සතට අමද්යා සුවය 2 / අසත බණඩද්යාර
වසෑතතසෑව .- මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188889 NL)
ISBN 978-955-672-114-0 (404587 NA)
විපුලඤද්යාණ හිත්මි, අළුතගම
ගඟෙ යනතන තකද්යාතහද ගලද්යා : ද්භිකක්ෂූනට මසස
මද්යාලු වපැළඳීම අකපැපද, දනපින කරීතමදී
එදිතනදද්යා මතුවන ගපැටළුවලට පිළිතුර /
අළුතගම විපුලඤද්යාණ හිත්මි .- දපැඩිගමුව : කරතකෘ,
[2013?] .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(183611 NL)
ISBN 978-955-97786-8-4 (399427 NA)
විමලධමම හිත්මි, තකතසලේතපද්යාත
ත්රිවිධ වචතද පුණදක්රියද්යා වසසතු /
තකතසලේතපද්යාත විමලධමම හිත්මි .තකතසලේතපද්යාත : කරතකෘ, 2009 .- පි. vi,81 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(188647 NL)
ISBN 978-955-51744-0-4 (404179 NA)
විමල හිත්මි, මකුලසෑතවේ
සූත්රද්යානත ධරම තදශනද්යා / මකුලසෑතවේ විමල
හිත්මි ; සසිංසසකරණය ටිකරිබණඩද්යාර සතලකෝගම
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 184 ; තසම. 22 .- (විදදද්යාවද්යාස ධරම
තදශනද්යා ; අසිංක 2)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185243 NL)
ISBN 978-955-30-4412-9 (401478 NA)
වීරතසසකර, විත්ලියම
බණ පිරිතතහි හද්යා දද්යානතයහි සරිත විරිත /
විත්ලියම වීරතසසකර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 120 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187932 NL)
ISBN 978-955-30-4515-7 (403871 NA)
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ශ්රී කලදද්යාණ දුරතු ධරම තදශනද්යා - අසිංක 7 /
සසිංසසකරණය රනදිත්ලිගම මහිනද හිත්මි .කපැලණය : ශ්රී කලදද්යාණ රද්යාජමහද්යා විහද්යාරය,
2013 .- පි. xxi,290 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185750 NL)
ISBN 978-955-0428-03-8 (402012 NA)
සරණපද්යාල හිත්මි, මද්යාදනවල
සදද්යාචද්යාර සමපනන ජීවිතයකට බුදු දහම /
මද්යාදනවල සරණපද්යාල හිත්මි ; සමපද්යාදනය තජ.
රූබන කුඹුක විසනි .- බුලතසසිංහල : රවන
මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය), [2013?] .- පි. 52 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187081 NL)
(403126 NA)
සසර පුරද්යා වූ වරදක ඇතතද්යාත සමද්යාතවේවද්යා! /
සමපද්යාදනය පරගසසතතද්යාට සරි සුධමම හිත්මි .වද්යාදදුව : ලකනද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
[2013?] .- පි. 15 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(184939 NL)
(400750 NA)
සපැම බුදුහු ගත අරි අටඟි මඟෙ / සසිංසසකරණය
රනසසෑතගද්යාඩ ධමමසුමනද්යා ද්භිකක්ෂුණ .- 
මද්යාලතබ : ආරිය මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ, [2013?] .පි. 19 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181026 NL)
(396880 NA)
සරිසවල හිත්මි, බලපිටිතයේ
වපැත්ලිතතද්යාට ධරම තදශනද්යා - 4 / බලපිටිතයේ
සරිසවල හිත්මි .- බලපිටිය : කරතකෘ, 2012 .පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179477 NL)
(395114 NA)
සරි සුධමම හිත්මි, තසකෝමපුර
ත්මිදුණු සත : සයලේල අතහරිනන සතතන /
තසකෝමපුර සරි සුධමම හිත්මි .- මුලේතලේරියද්යාව :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 28 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(182973 NL)
(398619 NA)
සලද්යානනද හිත්මි, මහගම
තබකෝධි පූජද්යාතවේ මහිමය / මහගම සලද්යානනද
හිත්මි .- කටුවසසතගද්යාඩ : පද්යාරත්මිතද්යා සඳහම
සමද්යාජය, 2012 .- පි. 88 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(180352 NL)
ISBN 978-955-53623-1-3 (396014 NA)

සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල
සසර සයුතරන එතතර වනනට / මද්යානකඩවල
සුදසසසන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා වරද්යාය
අධිකද්යාරිය, 2013 .- පි. vi,34 ; තසම. 21 .(නිවන බණ ; අසිංක 3)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(186242 NL)
ISBN 978-955-0854-02-8
සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල
සසර සයුතරන එතතර වනනට : නිවන
බණ – 3 / මද්යානකඩවල සුදසසසන හිත්මි .තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා වරද්යාය අධිකද්යාරිය, 2013 .පි. vi,34 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(185404 NL)
ISBN 978-955-0854-00-4 (401606 NA)
සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන
ආකලේප සමපතතිය / කුකුලේපතන සුදසසස
හිත්මි .- තපද්යාලේගසසඕවිට : සකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 2012 .- පි. 28 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179889 NL)
(395319 NA)
සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම
නිවන මග විවර තකතරන සදධරම තදශනද්යා /
පද්යාතතගම සුමනරතන හිත්මි .- ගතණමුලේල :
ආනනද තබකෝධි ධරමද්යායතනය, 2013
iii තව. .- පි. 127 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00

(182687 NL)
(398426 NA)

සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම
නිවන මග විවර තකතරන සදධරම තදශනද්යා /
පද්යාතතගම සුමනරතන හිත්මි .- ගතණමුලේල :
ආනනද තබකෝධි ධරමද්යායතනය, 2013
iv තව. .- පි. 152 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00

(185908 NL)
(402049 NA)

සුමනතසසකර, ගද්යාත්මිණී
බුදුන වදද්යාළ දිවි මඟෙ / ගද්යාත්මිණී සුමනතසසකර .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 211 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187057 NL)
ISBN 978-955-677-279-1 (403090 NA)
තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ
බුදධද්යානසසසති ධරම තදශනය අරහසිං ගුණය /
කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංස හිත්මි .අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2012 .- පි. vi,46 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180372 NL)
(396051 NA)
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තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ
භගවද්යා බුදුගුණය / කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංස
හිත්මි .- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), 2012 .- පි. iv,52 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(180371 NL)
(396050 NA)

ගමතග්, එසස. අයි.
භවය පුනරභවය සහ ජීවිත යන්ථද්යාරන්ථය /
එසස. අයි. ගමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 123 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187152 NL)
ISBN 978-955-30-395-4 (403269 NA)

294.34212 – පූජනීය වපෘකෂ

පද්යාත්ලිත හිත්මි, මහග්රැඹසෑවපැතවේ
මරණය අනතරද්යාභවය කරමය සහ පුනරභවය /
මහග්රැඹසෑවපැතවේ පද්යාත්ලිත හිත්මි .- මහරගම : සද්යාහිත
තපද්යාත පියස, 2013 .- පි. xii,140 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185027 NL)
ISBN 978-955-0822-03-4 (401083 NA)

යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත
අට විස තබකෝධි වකෘකෂ / පියසරි අත්මිලසත
යද්යාපද්යා .- [තපැ. තනද්යා.] : මරලේ වරෂවිතද්යාන,
2013 .- පි. 40 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(181656 NL)
(397167 NA)
294.3422 – කරමය
කුලතුසිංග, තක. කමලද්යා
නිතරකෝගී බව දීරඝද්යායුෂ තමහි රහස කුමකද 2 තකද්යාටස : කරමය පුනරභවය හද්යා කරම
විපද්යාක සමග / තක. කමලද්යා කුලතුසිංග .තපද්යාලේගසසඕවිට : සකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ
(මුද්රණය), [2010?].- පි. 68 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179887 NL)
(395317 NA)
ප්රනද්යානදු, තජ. ඩ.
පඤචකර්මවිභද්යාගය / තජ. ඩ. ප්රනද්යානදු .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186325 NL)
ISBN 978-955-30-3950-7 (402303 NA)
සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන
කරමය අද්භිබවද්යා යන මතහසශද්යාකදබව /
කුකුලේපතන සුදසසස හිත්මි .- තපද්යාලේගසසඕවිට :
සකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 2012 .පි. 32 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179893 NL)
(395323 NA)

හබරගමුව, තසකෝමසරි
සතතවයද්යා මරණන මතු තවේ ද? / තසකෝමසරි
හබරගමුව .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 158 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188563 NL)
ISBN 978-955-661-453-4 (404094 NA)
294.3435 – පූජදසසන්ථකාන
294.34350954 – ඉන්දියකාව
සලේවද්යා, ඒ. විතජපද්යාල
සයලු බුදුවර ජනිත පිසිංබිම / ඒ. විතජපද්යාල
සලේවද්යා .- තකද්යාසසතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .පි. xiii,417 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(183339 NL)
ISBN 978-955-54957-0-7 (398906 NA)
සසිංඝරතන හිත්මි, තලද්යාතවේ
ජීවමද්යාන බුදුන දුටිත්මි / තලද්යාතවේ සසිංඝරතන හිත්මි .2 වන මුද්රණය .- තබනතතද්යාට : කරතකෘ, 2013 .පි. 38 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1995
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180989 NL)
ISBN 978-955-95531-5-1 (396611 NA)

294.34237 – පුනරභවය

294.3435095493 – ශ ලලංකකාව

කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති
පුනරභවය / ආරය කීරති කුමද්යාරතසසන .තදහිවල : තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය .2013 .- පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181637 NL)
ISBN 978-955-663-395-5 (397181 NA)

අගසවේ දද්යා වපැඩ හිඳින පූජනීය බුදධසිංගල වන
තසනසුන / සසිංසසකරණය දීඝවද්යාපිතයේ සුසම
හිත්මි .- අමපද්යාර : බුදධසිංගල ආරණද සද්යාධක
සත්මිතිය, [2013?] .- පි. 69 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180575 NL)
(396187 NA)
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අතතරගම රජමහද්යා විහද්යාරය සසිංරකෂණය /
සසිංසසකරණය තුසත මපැනදිසස ; සමපද්යාදනය
මහිනද බණඩද්යාරනද්යායක, සුධරමද්යා කුමද්යාරි සහ
මද්යාලනී ගුණතිලක .- තකද්යාළඹ : මධදම
සසිංසසකකෘතික අරමුදල, 2012 .- පි. 171 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182208 NL)
ISBN 978-955-613-268-7 (397860 NA)
ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන
වන රමණය තනද්යාව පපැරණය කපැලණය /
කරණද්යාරතන ජයසසිංහ .- මරිගම : ආකරෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 88 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188876 NL)
ISBN 978-955-672-105-8 (404574 NA)
තතනනතකකෝන, ජයතිසසස
සමතනද්යාළ සරිපද්යා වරණ / ජයතිසසස
තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 120 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183019 NL)
ISBN 978-955-30-4082-4 (398779 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.
කපැලණ විහද්යාර / තජ. බ. දිසද්යානද්යායක .සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- [නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. [64] : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 20 .- (රටක මහිම ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185755 NL)
ISBN 978-955-696-028-0 (402017 NA)
තදවද්යානනද හිත්මි, රතනපුර
ඓතිහද්යාසක පද්යාසද්යාණ පබබත රජමහද්යා විහද්යාරතයේ
පුවත / රතනපුර තදවද්යානනද හිත්මි .තහකෝමද්යාගම : තසතනවිරතන ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), [2013?] .- පි. 16 : සතියම :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180574 NL)
(396186 NA)
තපරමද්යාදුර, ලලද්යා
පුරද්යාණ තතද්යාටගමු රජමහද්යා විහද්යාරය / ලලද්යා
තපරමද්යාදුර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185982 NL)
ISBN 978-955-30-0035-5 (402214 NA)
බණඩද්යාර, බ. ආර. තිලකරතන
ඓතිහද්යාසක වටටද්යාරම ශ්රී අරහතත මත්ලියතදව
රජමහ විහද්යාරය / බ. ආර. තිලකරතන
බණඩද්යාර .- කසෑගලේල : වද්යාසනද්යා මුද්රණද්යාලය
(මුද්රණය), 2013 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187424 NL)
(403343 NA)

රූපසසිංහ, කරණද්යාදද්යාස
ශ්රී පද්යාද වනදනද්යා සද්යාහිතදය / කරණද්යාදද්යාස
රූපසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 208 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(183196 NL)
ISBN 978-955-30-4105-0 (398823 NA)
වජිරතජකෝති හිත්මි, අතතරගම
ශ්රී සසිංඝද්යානනද වසිංශකන්ථද්යාව / අතතරගම
වජිරතජකෝති හිත්මි .- මහනවර : ශ්රී සසිංඝද්යානනද
පිරිතවන විදදද්යායතනය, [2013?] .- පි. 43 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185385 NL)
(401590 NA)
විදද්යානපතිරණ, ල්පී.
තමද්යාරවකතකකෝරතළස ගතණතගද්යාඩ රජමහද්යා
විහද්යාර වසිංශය / ල්පී. විදද්යානපතිරණ .- කපැලණය :
කරතකෘ, 2012 .- පි. iv,106 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(177685 NL)
ISBN 978-955-54743-0-6
තසකෝරත හිත්මි, පඩිතවල
බිසිංගිරි රද්යාජ මහද්යා විහද්යාරය සහ ඓතිහද්යාසක
ගමන මග / පඩිතවල තසකෝරත හිත්මි .- බිසිංගිරිය :
තදවගිරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. xv,242 :
ඡද්යායද්යාරූප : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1300.00
(179237 NL)
ISBN 978-955-54876-0-3
294.343509593 – ස්තකායිලන්ස්තය
විමලතසසන, තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ
තද්යායිලනතයට තපරවදනක / තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ
විමලතසසන .- ඇලේපිටිය : කරතකෘ, 2012 .පි. 60 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179205 NL)
ISBN 978-955-52108-8-1
294.343509598 – ඉන්දනීසයකාව
කරණද්යාරතන, අරමතපද්යාල
ඉනදුනීසයද්යාතවේ මද්යා දුටු තබකෝතරකෝ බුදූර තලකෝක
උරමයක / අරමතපද්යාල කරණද්යාරතන .[තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.], [2012?] .- පි. 37 :
ඡද්යායද්යාරූප : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(177746 NL)
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294.3438 – උත්සව
තපද්යාතහද්යාය දිනතයේ වපැදගතකම / සසිංසසකරණය
දසිංතකද්යාටුතවේ ලකඛන හිත්මි .- අමබලනතගද්යාඩ :
සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2012 .පි. viii,27 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(179389 NL)
(395031 NA)
තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම.
තපරහපැර පුරද්යාණය / ල්පී. ඇම. තසසනද්යාරතන .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 206 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179297 NL)
ISBN 978-955-677-152-7 (394906 NA)
294.3438095493 – ශ ලලංකකාව
දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර
අතප දළඳද්යා තපරහර : ශ්රී දළඳද්යා තපරහර
සසිංසසකකෘතිය හද්යා සමප්රදද්යාය පිළිබඳ තතද්යාරතුර /
මහිනද කුමද්යාර දළුතපද්යාත .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 111 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(184027 NL)
ISBN 978-955-671-649-8 (399867 NA)
රතනපද්යාල, ඊ. ඇම.
දළදද්යාව හද්යා ශ්රී ලසිංකද්යා සමද්යාජය : ජනශපැතිය
පදනම තකද්යාටගත පරතයේෂණ නිබනධයක /
ඊ. ඇම. රතනපද්යාල .- දිවුලපිටිය : සරසසවතී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 144 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(185964 NL)
ISBN 978-955-673-043-2 (402184 NA)
විමලඤද්යාණ හිත්මි, වලසසමුලේතලේ
දළදද්යා වහනතසස සහ ඒ ආශ්රිත පූජද්යා විධි /
වලසසමුලේතලේ විමලඤද්යාණ හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 168 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183051 NL)
ISBN 978-955-30-4091-6 (398812 NA)
294.344 – අධදකාත්ම ජීර්විස්තය
ඕකව, රයුතහකෝ
දිරිය නියද්යාම : අනද්යාගතයට මසිං තපත විවර
කරන වසස ඔබතග් සතදවද්යාදී වූ විභව ශකතිය
මුදද්යාහරිනන / රයුතහකෝ ඕකව .- ජපද්යානය : IRH
Press Co. Ltd, 2013 .- පි. 127 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186925 NL)
ISBN 978-4-86395-391-8 (403064 NA)

බ්රහසමවසිංතසකෝ, අජද්යාන
අමරණීය තමද්යාතහද්යාත (ප්රන්ථම භද්යාගය) / අජද්යාන
බ්රහසමවසිංතසකෝ ; පරිවරතනය ජී. ඩබත්ලිවේ.
නනදිතසසන විසනි .- පිටතකකෝටතට : සමුද්ර
තවතතසසිංහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 200 ;
තසම. 21
“Simply this moment” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187789 NL)
ISBN 978-955-0600-43-4 (403695 NA)
වසනත, තක. ල්පී. එසස.
බුදුරජද්යාණන වහනතසසතග් තදශනද්යා ඇසුරින
වතමන සමද්යාජ තතවය පිළිබඳ විමසුමක / තක.
ල්පී. එසස. වසනත .- කද්යාරියමඩිතත : කරතකෘ,
2013 .- පි. [280] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(188625 NL)
ISBN 978-955-53538-0-9 (404153 NA)
294.3442 – ලබපෞදධ පලැවලැත්ම
රණවක, එසස. ගුණතසසන
බුදුසරණන ශද්යානතිය හද්යා මහද්යා බලය /
එසස. ගුණතසසන රණවක .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 184 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(188485 NL)
ISBN 978-955-661-595-1 (404078 NA)
වසෑතතසෑව, අසත බණඩද්යාර
අසරිමත බුදධ චරිතය හද්යා ත්මිනිසස හපැදියද්යාව /
අසත බණඩද්යාර වසෑතතසෑව .- මරිගම : ආකරෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 132 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188878 NL)
ISBN 978-955-672-109-6 (404576 NA)
සරිසුමන හිත්මි, අගලකඩ
නවණ පුබුදන දහම අරණලු / අගලකඩ
සරිසුමන හිත්මි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 87 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2005
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188562 NL)
ISBN 978-955-661-584-5 (404093 NA)
294.34433 – වන්දෙනකා ග්රන්න්ථ
අටවිස බුදධ වනදනද්යා - තබකෝධි පූජද්යා : ඉත්මිහිරි කවි
බසන සූවිස ගුණ කයමු / සමපද්යාදනය පයද්යාගල
නනද හිත්මි .- කඩවත : සමද්යාධි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2013?] .- පි. 49 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185531 NL)
(401689 NA)
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අධිෂසෂ්ඨද්යාන තබකෝධි පූජද්යාව සහ බුදධද්යානසසසති
භද්යාවනද්යාව .- මහරගම : තරසිංජි ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), 2013 .- පි. 43 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(186725 NL)
(402850 NA)
තකකෝටියක සුවඳ මත්ලින තලද්යාවේතුර බුදුගුණ පුදන
මහද්යා සසවරණමද්යාල අසදකෘශ වනදනද්යාව .තකද්යාළඹ : ඉවලූෂන, 2013 .- පි. 120 ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185192 NL)
(400278 NA)
තතසපැතතසෑ (73) ඤද්යාණ වනදනද්යාව / සමපද්යාදනය
පරගසසතතද්යාට සුධමම හිත්මි .- තමද්යාතරද්යානතුඩුව :
ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞදධද්යාතලකෝක සසිංවිධද්යානය, 2012 .පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(184935 NL)
(400746 NA)
පුදමු තම කුසුම - 04 .- [තපැ. තනද්යා.] : එච. එම.
ඩබත්ලිවේ. තහසරත, [2013?] .- පි. 46 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(181733 NL)
(397336 NA)
පුදමු තම කුසුම - 05 : වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා, පිරිත හද්යා
භද්යාවනද්යා / සසිංසසකරණය එම. එච. ඩයසස .[තපැ. තනද්යා.] : එච. එම. ඩබත්ලිවේ. තහසරත,
[2013?] .- පි. iv,107 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181734 NL)
බුදධ වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා හද්යා පිරිත සූත්ර අත තපද්යාත
(සසිංහල තතරම සහිතව) / සසිංසසකරණය ඩබ.
ඒ. විතජබණඩද්යාර .- මහරගම : රවන පහරව
(මුද්රණය), 2012 .- පි. 80 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185179 NL)
(401216 NA)
බුදධ වනදනද්යා සහ තසත පිරිත .- තදහිවල : ඊබට
සලේවද්යා තහද්යාත්ලිතඩසස (පුදගත්ලික) සමද්යාගම,
2013 .- පි. 78 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(187034 NL)
තබකෝධිවනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා සහ තබකෝධිවනදනද්යා කවි /
සමපද්යාදනය ඇම. ඒ. ධරමපද්යාල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(185215 NL)
ISBN 978-955-30-4037-4 (401450 NA)
වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා සහ තසත පිරිත / සමපද්යාදනය
එන. තජ. ද තෆද්යානතසසකද්යා .- වද්යාදදුව :
ලකනද්යා මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), [2013?] .පි. 48 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184941 NL)
(400752 NA)

වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා හද්යා තබකෝධි පූජද්යා / සමපද්යාදනය
තහටටිමුලේතලේ සද්යාරනනද හිත්මි .- මහරගම :
රවන පහරව (මුද්රණය), [2013?] .- පි. 34 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184050 NL)
(399938 NA)
සතතිසස තබකෝධිපද්යාකෂික ධරම බුදධ පූජද්යාව /
සමපද්යාදනය පරගසසතතද්යාට සුධමම හිත්මි .තමද්යාතරද්යානතුඩුව : ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞදධද්යාතලකෝක
සසිංවිධද්යානය, [2013?] .- පි. 24 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(184930 NL)
(400741 NA)
සදහම සුවය තදන වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා.- තදහිවල :
ශ්රීතදවී ප්රිනටරසස (මුද්රණය), [2013?] .- පි. 36 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180336 NL)
(395858 NA)
294.34435 – භකාවනකා
අධිකද්යාරි, පියදද්යාස
තනද්යාකර භද්යාවනද්යා තනද්යාපතන නිවන මග /
පියදද්යාස අධිකද්යාරි .- මද්යාලතබ : ආරිය මුද්රණ
ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය), 2012 .- පි. 80 : චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181028 NL)
(396882 NA)
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල
අමද්යා දහර / තදද්යාතළද්යාසසවල උදිතධීර හිත්මි .සසිංතශකෝධිත නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 151 ; තසම. 22 .(බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග ;)
1 වන මුද්රණය 2004
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188494 NL)
ISBN 978-955-661-605-7 (404086 NA)
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල
උතුමම තදද්යාගය / තදද්යාතළද්යාසසවල උදිතධීර හිත්මි .සසිංතශකෝධිත නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 159 ;
තසම. 22 .- (බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(188558 NL)
ISBN 978-955-661-593-7 (404089 NA)

55

උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල
බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග – ඒ අමද්යා නිවන තදද්යාර
විවර වූ වගයි : පටිචච සමුපපද්යාදය /
තදද්යාතළද්යාසසවල උදිතධීර හිත්මි .- සසිංතශකෝධිත
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 224 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2004
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(185166 NL)
ISBN 978-955-661-559-3 (401251 NA)
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල
බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග – සුනදර වූ නිවන
මඟෙ : සවිසසතරද්යාතමක ධද්යාතු මනසකද්යාර
භද්යාවනද්යාව / තදද්යාතළද්යාසසවල උදිතධීර හිත්මි .සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 60 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2004
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184548 NL)
ISBN 978-955-661-558-6 (400437 NA)
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල
තම ජීවිතතයේ දී ම තසකෝවද්යාන ඵලයට පත විය
හපැක ද? / තදද්යාතළද්යාසසවල උදිතධීර හිත්මි .සසිංතශකෝධිත නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 80 ; තසම. 22 .(බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග ;)
1 වන මුද්රණය 2004
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(188561 NL)
ISBN 978-955-661-594-4 (404092 NA)
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල
වපැඩුණු සතක විශසත්මිත පද්යාද : සතර ඉරධිපද්යාද හද්යා
තවනත දසෑ / තදද්යාතළද්යාසසවල උදිතධීර හිත්මි .සසිංතශකෝධිත නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 168 ; තසම. 22 .(බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග ;)
1 වන මුද්රණය 2004
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(188490 NL)
ISBN 978-955-661-578-4 (404082 NA)
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල
සුනදර වූ නිවන මග 3 : සවිසසතරද්යාතමක ධද්යාතු
මනසකද්යාර භද්යාවනද්යාව / තදද්යාතළද්යාසසවල උදිතධීර
හිත්මි .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 60 ; තසම. 22 .(බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග)
1 වන මුද්රණය 2004
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(181087 NL)
ISBN 978-955-661-558-6 (396925 NA)

එදිරිසූරිය, ආර.
හඬන වපැළතපන තලද්යාවින නිදහසස වීමට /
ආර. එදිරිසූරිය .- පිළියනදල : කරතකෘ, 2012 .පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179892 NL)
(395322 NA)
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත
ආනද්යාපද්යානසති සසිංඥද්යාව / උපුලේ නිශද්යානත
ගමතග් .- නිලේලඹ : නිලේලඹ තදශනද්යා ප්රකද්යාශන
මණඩලය, 2013 .- පි. ix,215 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(184065 NL)
ISBN 978-955-0332-02-1 (399954 NA)
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත
ඔතබම ඇසන තලකෝකය දකනන / උපුලේ
නිශද්යානත ගමතග් .- නිලේලඹ : නිලේලඹ තදශනද්යා
ප්රකද්යාශන මණඩලය, 2013 .- පි. 40 ;
තසම. 14 .- (නිලේලඹ පටිභද්යාන ; අසිංක 03)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180985 NL)
ISBN 978-955-54570-4-0 (396604 NA)
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත
නිහඬ සතක මහිම / උපුලේ නිශද්යානත ගමතග් .නිලේලඹ : නිලේලඹ තදශනද්යා ප්රකද්යාශන
මණඩලය, 2013 .- පි. 48 ; තසම. 14 .(නිලේලභ පටිභද්යාන ; අසිංක 05)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(188875 NL)
ISBN 978-955-44634-4-8 (404573 NA)
ගුණරතන හිත්මි, තමද්යාරටුතවේ
සතර සතිපටෂ්ඨද්යාන භද්යාවනද්යාව / තමද්යාරටුතවේ
ගුණරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 224 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(182249 NL)
ISBN 978-955-30-4017-6 (398221 NA)
ගුණරතන හිත්මි, තහසතනතපද්යාළ
ආනද්යාපද්යානසති භද්යාවනද්යාව / තහසතනතපද්යාළ
ගුණරතන හිත්මි .- ඇතමරිකද්යාව : ආරණද
තසසනද්යාසනය, 2012 .- පි. 143 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188655 NL)
(404185 NA)
ගුණරතන හිත්මි, තහසතනතපද්යාල
සහිය පිහිටුවීතමන ඔබබට / තහසතනතපද්යාල
ගුණරතන හිත්මි ; අනවද්යාදය කුඩගමමන
සලරතන හිත්මි විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 238 ; තසම. 22
“Mindfulness in plain English” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(188620 NL)
ISBN 978-955-671-722-8 (404148 NA)
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ජයතුසිංග, රචීරද්යා
තලද්යාවින ඉහළට / රචීරද්යා ජයතුසිංග .දනතුතර : කරතකෘ, 2013 .- පි. 494 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(188338 NL)
ISBN 978-955-54339-1-4 (404012 NA)
ඤද්යාණසමපනතනකෝ හිත්මි, අඡද්යාන මහද්යා බූවද්යා
අරහත මඟෙ අරහත ඵල / අඡද්යාන මහද්යා බූවද්යා
ඤද්යාණසමපනතනකෝ හිත්මි ; පරිවරතනය තිලක
කුඩද්යාතහටටි විසනි .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකද්යාඩි, 2013 .- පි. 159 ; තසම. 21
“Arahattamagga arahattaphala” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188830 NL)
ISBN 978-955-686-074-0 (404488 NA)
ඤද්යාණසමපනතනකෝ හිත්මි, අජද්යාන මහ බූවද්යා
ප්රතිපදද්යා 1 / අජද්යාන මහ බූවද්යා ඤද්යාණසමපනතනකෝ
හිත්මි ; පරිවරතනය තිලක කුඩද්යාතහටටි විසනි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 271 ; තසම. 21
“Patipada, venerable acariya Mun's path of
practice” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186454 NL)
ISBN 978-955-686-159-4 (402491 NA)
නව අරහද්යාදී බුදුගුණ භද්යාවනද්යාව / සසිංසසකරණය
කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංශ හිත්මි .අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2013 .- පි. iv,72 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181745 NL)
(397431 NA)
පහන සතත සහන එළිය – 1 : සඳහම සයුතරන
අමද්යා දිය බිදක, සතර සතිපටෂ්ඨද්යාන සූත්රය /
සමපද්යාදනය හකමන සුමනසරි හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ධරමවිජය පදනම, 2013 .- පි. x,82 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184047 NL)
(399935 NA)
පිරිත සූත්ර ඇසුතරන වමන භද්යාවනද්යාව දියුණු
කරමු / සමපද්යාදනය පරගසසතතද්යාට සුධමම හිත්මි .තමද්යාතරද්යානතුඩුව : ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞදධද්යාතලකෝක
සසිංවිධද්යානය, [2013?] .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(184934 NL)
(400745 NA)
භද්යාවනද්යා : වමන - අශභ – මරණසති / සමපද්යාදනය
නද්යාඋයතන අරියධමම හිත්මි .- අමබලනතගද්යාඩ :
සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2013 .- පි. xii,76 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182790 NL)
(398506 NA)

මරණද්යානසසසති භද්යාවනද්යාව සහ කද්යායගතද්යාසති
භද්යාවනද්යාව / සසිංසසකරණය කහතගද්යාලේතලේ
තසකෝමවසිංශ හිත්මි .- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2013 .- පි. iv,66 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181747 NL)
(397433 NA)
රද්යාජපකෂ, අජිත
බඹ විහරණය තුළින සත නිවීම : තමතතද්යා,
කරණද්යා, මුදිතද්යා හද්යා උතපකෂද්යා භද්යාවනද්යාවනට
පිවිසුමක / අජිත රද්යාජපකෂ .- පද්යානදුර : පසඳු
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 98 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185906 NL)
ISBN 978-955-0663-13-2 (402047 NA)
විතජරතන, එසස. එම. ල්පී. සරත
භද්යාවනද්යාතවන ජීවිතය දුටිත්මි / එසස. එම. ල්පී. සරත
විතජරතන .- ගලතගදර : ය. ජී. ජයනතලද්යාලේ
අමරවීර, 2013 .- පි. 23 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(187274 NL)
ISBN 978-955-51958-2-9
විමලබුදධි හිත්මි, ත්මිනවනතගද්යාඩ
මුළද්යා තනද්යාවී නිවනට / ත්මිනවනතගද්යාඩ
විමලබුදධි හිත්මි .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකද්යාඩි .- පි. 207 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182683 NL)
ISBN 978-955-686-050-4 (398409 NA)
සලකඛනධ හිත්මි, වපැවතගදර
සතර කමටහන / වපැවතගදර සලකඛනධ හිත්මි .තදලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 111 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(185428 NL)
ISBN 978-955-52303-3-9
සුමන හිත්මි, තකද්යාටටද්යාතවේ
භද්යාවනද්යා ගුරවරයද්යා / තකද්යාටටද්යාතවේ සුමන හිත්මි .පිළියනදල : තරණ තබකෞදධ සත්මිතිය, 2011 .පි. [viii],80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180996 NL)
(396626 NA)
සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ
සනසුන මනසකන තනද්යාසපැතලන නිවනට /
අමබලනතගද්යාඩ සුතමධද්යානනද හිත්මි .සසිංතශකෝධිත 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 175 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183060 NL)
ISBN 978-955-30-4096-1 (398822 NA)
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තසකෝමවසිංශ හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ
අනසසසති භද්යාවනද්යා : සලද්යානසසසති, චද්යාගද්යානසසසති,
තදවද්යානසසසති, උපසමද්යානසසසති / කහතගද්යාලේතලේ
තසකෝමවසිංශ හිත්මි .- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2013 .- පි. iv,48 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181746 NL)
(397432 NA)
තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ
ධමමද්යානසසසති / කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංස
හිත්මි .- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), 2013 .- පි. vi,46 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(188661 NL)
(404193 NA)
තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ
ධද්යාතුමනසකද්යාර භද්යාවනද්යාව / කහතගද්යාලේතලේ
තසකෝමවසිංස හිත්මි .- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2013 .- පි. iv,115 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(183636 NL)
(399452 NA)
තසකෝමවසිංශ හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ
විපසසසනද්යා භද්යාවනද්යාව / කහතගද්යාලේතලේ තසකෝමවසිංශ
හිත්මි .- අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), 2013 .- පි. ix,56 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181748 NL)
(397434 NA)

294.3444 – ලබපෞදධ ජීර්විස්තය හකා පලැවලැත්ම
දිසද්යානද්යායක, නද්යාත්ලිනී සුසලද්යා
සත නිවන සුරවිමන / නද්යාත්ලිනී සුසලද්යා
දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 240 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(182450 NL)
ISBN 978-955-30-4006-0 (398224 NA)
තබකෝධි, ද්භිකක්ඛු
ධරමතයහි සරණ සහ පිහිට තසවීම / ද්භිකක්ඛු
තබකෝධි ; සසිංසසකරණය එන. ට. එසස. ඒ.
තසසනද්යාධීර විසනි .- මහනවර : තබකෞදධ ග්රනන්ථ
ප්රකද්යාශන සත්මිතිය, 2013 .- පි. x,142 ;
තසම. 21 .- (කලණ ත්මිතුර ප්රකද්යාශන ; අසිංක 47)
පූජද ද්භිකක්ඛු තබකෝධි තතරන වහනතසසතග්
තබකෞදධ ත්ලිපි සසිංග්රහය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185536 NL)
ISBN 978-955-24-0395-8 (401694 NA)

මුතුකුමද්යාරණ, නනදසරි
දපැහපැත්මි සතුවිත්ලි : ආදරණීය දුතවේ! පුතත! 3 /
නනදසරි මුතුකුමද්යාරණ .- පනනිපිටිය : කරතකෘ,
[2013?] .- පි. 32 ; තසම. 21 .- (ධරමදද්යාන
පුසසතක ; අසිංක 05)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(186730 NL)
ISBN 978-955-99634-4-8 (402855 NA)
රද්යාහුළ හිත්මි, අමපිටිතයේ ශ්රී
ත්මිනිසතබව හද්යා ගිහි පිළිතවත / අමපිටිතයේ
ශ්රී රද්යාහුළ හිත්මි ; සසිංසසකරණය පද්යාණදුතර
පසනන හිත්මි විසනි .- 2 වන මුද්රණය .මහරගම : සමද්යාසහිත සද්යාසන තසසවක සත්මිතිය,
2012 .- පි. 38 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1970
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(182951 NL)
ISBN 978-955-8048-79-5 (398575 NA)

294.34441 – ර්විවකාහය හකා පවුලේ ජීර්විස්තය
පඤසඤද්යාසහ හිත්මි, මඩිතහස
ත්මිනිසද්යා තනද්යාහදද්යා රට හදනන බපැහපැ, ත්මිනිහද්යාත
හදද්යා ගනිත්මින රටත හදද්යා ගනිමු / මඩිතහස
පඤසඤද්යාසහ හිත්මි .- 3 වන මුද්රණය .- මහරගම :
සරි වජිරඤද්යාණ ධරමද්යායතනය, 2013 .පි. iv,46 ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(184042 NL)
ISBN 978-955-8048-14-3 (399930 NA)
මුණසසිංහ, ඉනද්රද්යාණ
පපැරණ ලකදිව මවුපිය දූදර සබඳතද්යා / ඉනද්රද්යාණ
මුණසසිංහ .- මහරගම : කරතකෘ, 2013 .පි. xx,100 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185178 NL)
ISBN 978-955-53618-4-2 (401215 NA)
වජිරඤද්යාණ හිත්මි, මපැදගම
තදමද්යාපියන හද්යා දූ දරවන : තබකෞදධ උරමය
මතු පරපුරට පවරද්යා දීම / මපැදගම වජිරඤද්යාණ
හිත්මි ; පරිවරතනය එලේ. බ. ඩබත්ලිවේ.
තසතනවිරතන විසනි .- මහනවර : තබකෞදධ
ග්රනන්ථ ප්රකද්යාශන සත්මිතිය, 2013 .- පි. 47 : චිත්ර ;
තසම. 18 .- (දමසක ප්රකද්යාශන ; අසිංක 246)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(183585 NL)
ISBN 978-955-24-0394-1 (399412 NA)
විමලද්යානනද හිත්මි, තනද්යාචචියද්යාගම
ආදරණීය නසිංගී තවත / තනද්යාචචියද්යාගම
විමලද්යානනද හිත්මි .- මරිගම : ආකරෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188895 NL)
ISBN 978-955-672-082-2 (404593 NA)
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සද්යාරද හිත්මි, තවේරතගද්යාඩ
තදමද්යාපියන සහ දරතවකෝ වද්යාසනද්යාතවේ තදද්යාරටුව /
තවේරතගද්යාඩ සද්යාරද හිත්මි ; සසිංසසකරණය එඩවින
ආරියදද්යාස විසනි .- සසිංගපපූරව : සසිංගපපූරතවේ
තබකෞදධ භද්යාවනද්යා මධදසසන්ථද්යානය, 2012 .පි. 175 : චිත්ර ; තසම. 30
නූබපැ-කද්යාතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(183847 NL)
ISBN 978-955-54437-0-8 (399759 NA)

294.35 – ලබපෞදධ ආශකාර ධරම
ගමතග්, එසස. අයි.
ත්මිනිසස ජීවිතය පිළිබඳ යන්ථද්යාරන්ථවද්යාදී තබකෞදධ
චිනතනය / එසස. අයි. ගමතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 200 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179594 NL)
ISBN 978-955-30-3539-4 (395201 NA)

294.35693 – නිරමකාලංශ ආහකාර
මතසදමද්යාසිංස වපැළඳීම පිළිබඳ බුදුන තදසූ හපැටි /
සමපද්යාදනය තකද්යාටටද්යාතවේ සුමන හිත්මි .තපද්යාලේගසසඕවිට : ප්රතිපතති ශද්යාසනහිත
තයකෝගද්යාවචර සසිංගමය, [2012?] .- පි. 52 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179886 NL)
(395316 NA)
294.363 – බුදරජකාණන් වහන්ලසස

ධමමරතන හිත්මි, දියගම සුගත
බුදු හිත්මිතයකෝ වඩිති තමතසස : සමමද්යා සමබුදු
රජද්යාණන වහනතසසතග් සමබුදධතවතයේ සට
පරිනිරවද්යාණය තතක සදු වූ සුවිතශසෂී සදුවීම
සමුදද්යාතයන බිඳක / දියගම සුගත ධමමරතන
හිත්මි .- කරිවතතුඩුව : කරතකෘ, 2012 .පි. viii,43 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(179226 NL)
ISBN 978-955-99108-5-5
රතනකද්යාර, ශ්රියද්යා
අතප බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ / ශ්රියද්යා රතනකද්යාර .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2012 .පි. 50 : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(181184 NL)
ISBN 978-955-21-2019-0 (397062 NA)
විදුග්රැස ශද්යාසසනය සසිංග්රහය : බුදුරජද්යාණන වහනතසස /
සසිංසසකරණය තතනනතකකෝනතවල කුසලධමම
හිත්මි සහ උණපද්යාන තපමද්යානනද හිත්මි .කපැපතපටිතපද්යාල : ඌතවේ සදද්යාමවසිංශික මහද්යා
නිකද්යාය, 2012 .- පි. xvi,394 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(181943 NL)
ISBN 978-955-4586-00-0 (397623 NA)
සද්යාරද හිත්මි, තවේරතගද්යාඩ
බුදධ චරිතය : ගද්යානධද්යාර කලද්යාව ඇසුරින /
තවේරතගද්යාඩ සද්යාරද හිත්මි ; සසිංසසකරණය එඩවින
ආරියදද්යාස සහ චනදිම විතජබණඩද්යාර විසනි .[තපැ. තනද්යා.] : තවේරතගද්යාඩ සුනනදද්යා තමතහණය,
2012 .- පි. 112 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183846 NL)
ISBN 978-955-54970-0-8 (399758 NA)

තඥයද්යාරර්ත්ථදීපනිය / සමපද්යාදනය ඊ. ඩබ.
වීරරතන .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 124 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1903
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186319 NL)
ISBN 978-955-30-3890-0 (402297 NA)

සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ
සවිසසතර ශ්රී ශද්යාකද මුනීනද්ර තගකෞතම බුදධ
චරිතය / අමබලනතගද්යාඩ සුතමධද්යානනද හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 479 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(181909 NL)
ISBN 978-955-30-4033-6 (397503 NA)

දියසස, චද්යාරත්ලිසස
බුදධ වසිංශ තදශනද්යාව / චද්යාරත්ලිසස දියසස .- නපැවත
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 80 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1913
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185223 NL)
ISBN 978-955-30-3949-1 (401458 NA)

294.3657 – භිකක්ෂුණීන්
තහළ වනිතද්යාවට සපැබසෑ විමුකතිය උදද්යා කළ
සසිංඝත්මිතතද්යා රහත තමතහණන වහනතසස /
සමපද්යාදනය ගතණගම සරණසිංකර හිත්මි .- 2 වන
මුද්රණය .- මහරගම : සරි වජිරඤද්යාණ දහම
පද්යාසල, 2011 .- පි. xvi,34 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1988
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184045 NL)
ISBN 978-955-8048-69-6 (399933 NA)
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294.3657 – භිකක්ෂූන්
අතිපූජද තදද්යාඩමතපද්යාතතත සලරතන සසවද්යාමනද්ර
චරිතද්යාපදද්යානය / සමපද්යාදනය බලසිංතගද්යාඩ
ජිනරතන හිත්මි .- බලසිංතගද්යාඩ : ශ්රී ලසිංකද්යා
රද්යාමඤසඤ නිකද්යාතයේ බලසිංතගද්යාඩ ප්රද්යාතදශීය
සභද්යාව, [2013?] .- පි. [10] ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180395 NL)
(396084 NA)
අමරපුර සරි සදධමමවසිංස මහද්යා නිකද්යාතයේ
අද්භිනවතයන මහද්යා නද්යායක ධූරයට පතවුන
අතිපූජද අහුනගලේතලේ සරි සලවිසුදධි
මහනද්යාහිත්මි තවත මහද්යා නද්යායක පදවිය පිළිබඳ
ශ්රී සනනසස පත්ර ප්රදද්යාතනකෝතසවය / සමපද්යාදක
දිත්මියද්යාතවේ අමරවසිංස හිත්මි [සහ තවත අය] .මද්යාලතබ : ආරිය මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය),
2013 .- පි. [78] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184306 NL)
(400122 NA)
අසහද්යාය මහද්යා ධරමදූතයද්යාතණකෝ අනබුදු ත්මිහිඳු
මහරහතන වහනතසස / සමපද්යාදනය වපැත්ලිගම
ඤද්යාණරතන හිත්මි .- 3 වන මුද්රණය .- මහරගම :
රවන පහරව (මුද්රණය), 2013 .- පි. ii,36 ;
තසම 19
1 වන මුද්රණය 2000
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(184044 NL)
(399932 NA)
අසිංතහටටිගම, දයද්යා
නපැණනද කරණ : අතිපූජද ගසසනද්යාතවේ
ඤද්යාණද්යානනද නද්යාහිත්මි සරිත / දයද්යා
අසිංතහටටිගම .- අතුරගිරිය : ශ්රී ඥද්යානවිමල
විපසසසනද්යා භද්යාවනද්යා මධදසසන්ථද්යානය, 2012 .පි. xviii,100 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187318 NL)
ISBN 978-955-53662-1-2
කමලසරි හිත්මි, ත්මිසසසක
සකීම මහිනද හිත්මි : හිමගිතරන තහළදිවට
වපැඩිය යතිවරයද්යාතණකෝ / ත්මිසසසක කමලසරි
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 232 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(181877 NL)
ISBN 978-955-30-4099-2 (397471 NA)
කරලේත්ලියදද, එසස. බ.
තතද්යාටගමුතවේ ශ්රී රද්යාහුල සසිංඝරද්යාජ
මද්යාහිත්මිපද්යාතණකෝ / එසස. බ. කරලේත්ලියදද .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185261 NL)
ISBN 978-955-30-3797-8 (401496 NA)

චනද්රද්යාතලකෝක හිත්මි, දියතලද්යාතවේ
මහද්යා කද්යාශදප මහද්යා රහතන වහනතසස /
දියතලද්යාතවේ චනද්රද්යාතලකෝක හිත්මි .- මද්යාතර : නිවේ
රහුණු ප්රිනටරසස (මුද්රණය), [2013?] .- පි. 20 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184503 NL)
(400233 NA)
දිසද්යානද්යායක, නද්යාත්ලිනී සුසලද්යා
සකසස පුරට පපැය පුන සඳද්යාතණකෝ : රද්යාජකීය
පණඩිත පූජද මඩබද්යාවිට විජයතසකෝම මද්යාහිත්මි /
නද්යාත්ලිනී සුසලද්යා දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(181882 NL)
ISBN 978-955-30-3490-8 (397476 NA)
පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන
මහ රහතන වහනතසසලද්යා : ශද්යාකදමුනි තගකෞතම
බුදුරජද්යාණන වහනතසසතග් කද්යාලතයේ අසූ මහ
ශද්යාවකයන වහනතසසලද්යාතග් චරිතද්යාපදද්යාන /
සමරතකකෝන පතිරද්යාජ .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 182 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185952 NL)
ISBN 978-955-681-122-3 (402172 NA)
පුඤසඤරතන හිත්මි, රතමතලේ
විතද්යාරනතදණතයන එකසත රද්යාජධද්යානියට :
යතිවරයකුතග් වීරයය පද්යාරත්මිතද්යා සටහන /
රතමතලේ පුඤසඤරතන හිත්මි .- ජරමනිය :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 112 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187390 NL)
ISBN 978-955-44283-2-4 (403220 NA)
තපද්යාලේවතතත සදධරම කරති ශ්රී ආරණදවසිංශික
සුමන තසකෝමද්යානනද නද්යායක සසවද්යාමනද්රයන
වහනතසස : ජීවන චරිතය / සමපද්යාදනය
මද්යාවතගම තසකෝද්භිත හිත්මි .- [තපතිතග්වල] :
සමපද්යාදක, [2012?] .- පි. 10 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179373 NL)
(394985 NA)
රනමුතුගල රනපියුම / සසිංසසකරණය අමුණුපුතර
සලවසිංස හිත්මි සහ ලලද්යානනද ගමද්යාචචි .කඩවත : තනළුමවපැසසස සමද්යාජ සසිංවරධන
පදනම, 2013 .- පි. vi,154 ; තසම. 21
රනමුතුගල මහද්යා විහද්යාරද්යාධිපති අති පූජද සලගම
විමල නද්යායක සසවද්යාමන වහනතසස ප්රවකෘජදද්යා
භූත්මියට පතව අඩසයවසක සපැමරම තවනතවනි
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(187279 NL)
ISBN 978-955-4857-00-1
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ත්ලියනතග්, සමන ස.
සරිපද තවතහරපති සරිනිතවසස මහ යති :
වපැත්ලිවිටිතයේ සරිනිවද්යාස තලද්යාකු හද්යාමුදුරවන සහ
බදතදගම වද්යාදතයේ තනද්යාපළ පසුතලය / සමන
ස. ත්ලියනතග් .- බදතදගම : ශ්රී සරණසිංකර
සසිංවරධන පදනම, 2013 .- පි. xiv,[218] : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187778 NL)
ISBN 978-955-440-40-1-4 (403684 NA)
විතජතුසිංග, නවනපැත්ලිතය
සසිංඝ ල්පීතකෘන වහනතසසලද්යා / නවනපැත්ලිතය
විතජතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2010 .පි. 190 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184928 NL)
ISBN 978-955-8672-53-2 (400739 NA)
සරිවරධන, තදනගම
හිම වපැතටන සත රෑ : රහතන වහනතසස පනසස
නමක තග් ජීවිත කතද්යා සහ උදද්යාන ගී / තදනගම
සරිවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(183031 NL)
ISBN 978-955-30-4070-1 (398792 NA)
තසකෝමතිලක, මහිනද
සරණසිංකර සසිංඝරද්යාජ හිත්මි සහ සූරියතගද්යාඩ
රජමහද්යා විහද්යාරය / මහිනද තසකෝමතිලක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185218 NL)
ISBN 978-955-30-4430-3 (401453 NA)
294.375 – ලබපෞදධ අධදකාපනය
පඤසඤද්යාසහ හිත්මි, මඩිතහස
නියම ත්මිනිසද්යා : අතිපූජද මඩිතහස පඤසඤද්යාසහ
මහද්යානද්යායක මද්යාහිත්මිපද්යාණන වහනතසස 1989
වරෂතයේ ත්ලියන ලදදක / මඩිතහස පඤසඤද්යාසහ
හිත්මි ; සමපද්යාදනය සරිලේ තහසවද්යාවසම විසනි .මහරගම : රවන පහරව (මුද්රණය), 2013 .පි. 25 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184043 NL)
(399931 NA)
සද්යාමතණර අත තපද්යාත : සද්යාමතණර ආයතන සඳහද්යා /
සසිංසසකරණය වපැත්ලිත්මිටියද්යාතවේ කුසලධමම හිත්මි .[තකද්යාළඹ] : ආගත්මික කටයුතු හද්යා සදද්යාචද්යාර
වරධන අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2009 .- පි. 183 : චිත්ර ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188658 NL)
(404188 NA)

294.38 – ග්රන්න්ථ
294.382 – ත්රිපිටකය
ත්රිපිටකතයේ දද්යාරශනික සදධද්යානත : ත්රිපිටක
අතතපද්යාත – ප්රන්ථම භද්යාගය / සමපද්යාදනය වපැහපැර
මසිංගල හිත්මි සහ ඒ. ඇම. ඩ. වයි. සරතචනද්ර
අමරතුසිංග .- [තහද්යාරණ] : වපැහපැර මසිංගල හිත්මි .2012 .- පි. [xxvi],194 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(180577 NL)
ISBN 978-955-54960-0-1 (396189 NA)
ත්රිපිටකය
ත්රිපිටකතයේ දද්යාරශනික සදධද්යානත 2 – ත්රිපිටක
අතතපද්යාත – අවසද්යාන භද්යාගය / සමපද්යාදනය
ඒ. ඇම. ඩ. වයි. සරතචනද්ර අමරතුසිංග .කරිවතතුඩුව : අපූරවද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [xviii],146 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(185028 NL)
ISBN 978-955-54960-1-8 (401084 NA)
294.3822 – ර්විනයපිටකය
ත්රිපිටකය. විනයපිටකය
විනයපිටකය 3 : 3 මහද්යාවග්ග 4 චුලේල වග්ග /
පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 873-1356 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1957
මපැබපැ-කද්යාතබකෝක: ර. 650.00 (183773 NL)
ISBN 978-955-30-3613-1 (399703 NA)
ද්භිකක්ඛුපද්යාතිතමද්යාකඛසිං / සසිංසසකරණය වසෑගම පියරතන
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 52 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185329 NL)
ISBN 978-955-30-3545-5 (401530 NA)

294.3823 – සූත්රපිටකය
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
තුන සූත්රය සහිත පිරිත තසත ශද්යානතිය /
සසිංසසකරණය එම. ගුණරතන .- තකද්යාළඹ :
රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 184 ;
තසම. 10x15
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(180977 NL)
ISBN 978-955-688-069-9 (396596 NA)
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ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
තතරවන ගුණ සහිත තසත පිරිත තපද්යාත
වහනතසස / සමපද්යාදනය කතලගම සුගුණ හිත්මි .වද්යාදදුව : ලකනද්යා මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය),
[2013?] .- පි. 36 ; තසම. 21 .- (වනදනද්යා
ග්රනන්ථ ; 2)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(184933 NL)
(400744 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
පද්යාළි - සසිංහල පිරිත තපද්යාත / සමපද්යාදනය
කරිවතතුඩුතවේ ධරමකීරති ශ්රී ප්රඥද්යාසද්යාර හිත්මි .අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2013 .- පි. xxxxvi,312 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182789 NL)
(398505 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
පිරිත තපද්යාත වහනතසස / සසිංසසකරණය
බමබලපිටිතයේ ආනනද තිසසස හිත්මි .අමබලනතගද්යාඩ : සකවද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2012 .- පි. 26 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(179390 NL)
(395032 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
පුරද්යාණ සනන සහිත මහද්යාසතිපටෂ්ඨද්යාන සූත්රය .නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 168 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1900
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182240 NL)
ISBN 978-955-30-4043-5 (398238 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
බුදු දහතම අධදද්යාතමය : ආලවක සූත්රය .තකද්යාළඹ : ශ්රී කලදද්යාණධරම ග්රනන්ථකද්යාර
මණඩලය, 2013 .- පි. xvi,112 ; තසම. 22 .(ග්රනන්ථ මද්යාලද්යා ; අසිංක 17)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(182974 NL)
ISBN 978-955-8414-27-9 (398635 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
මහද්යා සතිපටෂ්ඨද්යාන සූත්රය .- මගමුව : විජයපද්යාල
තමනඩිසස, 2012 .- පි. xv,151 ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180950 NL)
(396501 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. දීඝ නිකද්යාය
දීඝ නිකද්යාය - 3 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී.
ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 903-1386 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1953
මපැබපැ-කද්යාතබකෝක: ර. 650.00 (183774 NL)
ISBN 978-955-30-3610-0 (399704 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. මජජ
ජජම නිකද්යාය
මජජ
ජජම නිකද්යාය - 1 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී.
ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 468 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1959
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(184902 NL)
ISBN 978-955-30-3615-5 (400639 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. මජජ
ජජම නිකද්යාය
මජජ
ජජම නිකද්යාය - 2 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී.
ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 470-928 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1954
නූබපැ-කද්යාතබකෝක: ර. 650.00 (184903 NL)
ISBN 978-955-30-3616-2 (400631 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. මජජ
ජජම නිකද්යාය
මජජ
ජජම නිකද්යාය - 3 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී.
ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 929-1412 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1954
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(184904 NL)
ISBN 978-955-30-3617-9 (400632 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. මජජ
ජජම නිකද්යාය
මජජ
ජජම නිකද්යාය - 4 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී.
ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 1413-1784 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1954
නූබපැ-කද්යාතබකෝක: ර. 600.00 (184905 NL)
ISBN 978-955-30-3618-6 (400633 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. මජජිම නිකද්යාය
මජජිම නිකද්යාය – 5 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද
තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 1777-2092 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1954
මපැබපැ-කතබකෝක: ර. 600.00 (183775 NL)
ISBN 978-955-30-3619-3 (399705 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
සනන සහිත මහපිරිත තපද්යාත තහවත පිරවද්යානද්යා
තපද්යාත වහනතසස .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 161 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1901
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186329 NL)
ISBN 978-955-30-4036-7 (402307 NA)
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ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
සද්යාධු දපැකම 2 : කරණීය තමතත සූත්රය පද්යාළි,
සසිංහල – ගදද, පදද / සමපද්යාදනය
කරිවතතුඩුවතග් සතද්යා නනදනී ගුණතිලක .මද්යාලතබ : පියසරි මුද්රණද්යාලය සහ සමද්යාගම
(මුද්රණය), 2013 .- පි. 29 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (186822 NL)
ISBN 978-955-50082-5-9 (402952 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. සසිංයුකත නිකද්යාය
සසිංයුකත නිකද්යාය - 1 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී.
ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 372 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1956
නූබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(184901 NL)
ISBN 978-955-30-3620-9 (400629 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදකනිකද්යාය. ධමමපද
දනන සසිංහතලන ධමමපදය / සමපද්යාදනය
හරීනද්ර ජයලද්යාලේ .- නතග්තගද්යාඩ : තබසසට
තවද්යායිසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 171 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(180942 NL)
ISBN 978-955-4553-02-6 (396493 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
ධමප පදය කවිතයන / සමපද්යාදනය ය. එලේ. ස.
සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 88 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183824 NL)
ISBN 978-955-30-4080-0 (399736 NA)
294.382325 – ජකාස්තක

294.38232 – ඛුදදෙක නිකකාය
කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ
බුදුන සරණ ගිය තප්රේතතයකෝ / හලත්ලිතයේ
කරණද්යාතිලක .- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත
පියස, 2013 .- පි. 83 : චිත්ර ; තසම. 22
ඉරිදද්යා ලසිංකද්යාදීප (තප්රේත වතත්ථු කන්ථද්යා මද්යාලද්යාව)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187438 NL)
ISBN 978-955-0822-04-7 (403473 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. තන්ථසරගද්යාන්ථද්යා
තතර ගී : විමුකතිය ලත තතරවරනතග් ආතම
ප්රකද්යාශ / සමපද්යාදනය ට. බ. අතබරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 208 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(183816 NL)
ISBN 978-955-30-3910-1 (399728 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.
තප්රේත වසසතුව
තප්රේත වසසතුව / සරි තිලකසරි .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. xxxviii,336 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(183833 NL)
ISBN 978-955-30-0658-5 (399745 NA)

294.382322 – ධමමපදෙය
ත්රිපිටකය, සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපදය
තන්ථරි ගද්යාන්ථද්යා / සමපද්යාදනය නයනද්යා ත්ලියනතග් .මහරගම : සමපද්යාදක, 2012 .- පි. 223 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179617 NL)
ISBN 978-955-54423-1-2 (395224 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
ගණඩතීනදු ජද්යාතක කන්ථද්යා කද්යාවද සසිංග්රහය /
තසකෝමසරි තපතරරද්යා තබකෝදරගමතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186191 NL)
ISBN 978-955-30-4432-7 (402294 NA)

294.382325082 – කකාන්ස්තකාව
තදවසුතරනද්ර, මද්යාතනලේ
ජද්යාතක කතද්යා මගින නිරූපිත කද්යානතද්යා චරිතය /
මද්යාතනලේ තදවසුතරනද්ර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181077 NL)
ISBN 978-955-30-1703-1 (396915 NA)

294.3824 – අභිධරම පිටකය
දපැතයේ දරවනට අද්භිධරමය / සමපද්යාදනය තමලද්යා
ශ්රියද්යානි සඳනද්යායක .- තබද්යාරලපැසසගමුව : පනසළු
ඕෆසතසට ප්රිනටරසස (මුද්රණය), [2013?] .පි. 253 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180641 NL)
ISBN 978-955-54744-0-5 (396425 NA)
ධීරද්යානනද හිත්මි, අතුරගිරිතයේ
පටිචචසමුපපද්යාදය / අතුරගිරිතයේ ධීරද්යානනද
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 232 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187891 NL)
ISBN 978-955-30-4501-0 (403829 NA)
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නද්යාමරූපසමද්යාස / සසිංසසකරණය බටතපද්යාතලේ
ධමමපද්යාල හිත්මි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 88 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1908
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180197 NL)
ISBN 978-955-30-3041-2 (395393 NA)

294.384 – වදවසසන්ථකා සහ තීරණ
සනන සහිත කුදුසක / සසිංසසකරණය හරමලේතගද්යාඩ
ශ්රී සුමසිංගල හිත්මි .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. xxii,197 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1928
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(182458 NL)
ISBN 978-955-30-4087-9 (398247 NA)
294.39 – නිකකාය
වජිරතජකෝති හිත්මි, අතතරගම
සද්යාසන තජකෝතිකද්යා කද්යාරක සසිංඝ සභද්යා වසිංශ
කතද්යාව : උඩරට අමරපුර නිකද්යාය (මධදම හද්යා
තදනබදධ පළද්යාතවල) / අතතරගම වජිරතජකෝති
හිත්මි .- මහනවර : ශ්රී සසිංඝද්යානනද පිරිතවන
විදදද්යායතනය, [2013?] .- පි. 31 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187838 NL)
(403766 NA)
294.391 – ලන්ථරවකාදෙ බුදධකාගම
උපරතන හිත්මි, තකද්යාටියද්යාගල
නිරවද්යාණය : තන්ථරවද්යාද හද්යා මහද්යායද්යාන /
තකද්යාටියද්යාගල උපරතන හිත්මි .- තදහිවල :
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012 .පි. xii,69 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(179475 NL)
ISBN 978-955-663-387-0 (395112 NA)
ගමතග්, අරණ තක.
තන්ථරවද්යාදී තබකෞදධ දරශනය : ධරමවද්යාද
පරීකෂද්යා / අරණ තක. ගමතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. xx,200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(185280 NL)
ISBN 978-955-30-4433-4 (401515 NA)

294.392 – මහකායකාන බුදධකාගම
නහට හද්යාන, තිච
සත දමනය / තිච නහට හද්යාන ; පරිවරතනය
ජී. ඩබත්ලිවේ. නනදිතසසන විසනි .- තහද්යාරණ :
සමුද්ර තවතතසසිංහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. x,120 ; තසම. 22
“Cultivating the mind of love” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(182698 NL)
ISBN 978-955-0600-32-8 (398437 NA)
ල කවද්යාන ය
අත්මිතද්යායුරධදද්යාන සූත්රය / ල කවද්යාන ය (චද්යාරලේසස
ලුක) ; පරිවරතනය ඩබත්ලිවේ. ඇම. ගුණතිලක
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 60 ; තසම. 21
“The sutra of the contemplation of
amitayus” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185944 NL)
ISBN 978-955-681-140-7 (402164 NA)
294.3923 – තිබබස්ත බුදධකාගම
ගග්යුනතර, හරබට
සයලුම දද්යාරශනික තයකෝගීවරයනතග් අග්ර
මද්යාණකදය වූ මහද්යා පණඩිත නද්යාතරද්යාපද්යාතග්
ආශසචරයවත ජීවිතය / හරබට ගග්යුනතර ;
පරිවරතනය ඩබත්ලිවේ. ඇම. ගුණතිලක විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 171 ; තසම. 21
“The life and teachings of Naropa”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185947 NL)
ISBN 978-955-681-141-4 (402167 NA)
රමපද්යා, ට. තලද්යාබසද්යාසිං
තතතවනි ඇස / ට. තලද්යාබසද්යාසිං රමපද්යා ;
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 291 ; චිත්ර ; තසම. 22
“The third eye” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186477 NL)
ISBN 978-955-697-034-0 (402605 NA)
294.5 – න්හින්ද ආගම
සසිංකෂිපත ගරඩපුරද්යාණය / පරිවරතනය හිරිපිටිතයේ
පඤසඤද්යාකතති හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. xxi,510 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1500.00
(183748 NL)
ISBN 955-20-5103-7
(399666 NA)
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294.59218 – උපනිෂද
තශසෂසෂ්ඨ උපනිෂද කන්ථද්යා / පරිවරතනය ඩ. ල්පී.
සමරසසිංහ .- විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(187088 NL)
ISBN 978-955-691-001-8 (403137 NA)
297 – ඉසසලකාම ධරමය
297.5 – සදෙකාශකාරකාත්මක ධරමය
297.5695 - ලදවකාපහකාසය
297.5695092 - ශරිස්තකාපදෙකාන
බබි, අසයද්යා
දිය බිඳක අවනඩුව / අසයද්යා බබි ; පරිවරතනය
කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .- පනනිපිටිය :
කසිංකණ ක්රිතයේෂනසස, 2013 .- පි. 159 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
“Blasphemy” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186578 NL)
ISBN 978-955-8933-83-1 (402830 NA)

299 – ලවනත් සසන්ථකානයන්න්හි සඳහන් කර ලනකාමලැති
ආගම
299.5 – නලැලගනන්හිර හකා දෙකුණු අගේනිදිග ආසයකානු
සමභවයක ඇති ආගම
299.511 – චීනලයේ නියස්ත ආගම
යපැප තචනග් හද්යායි
ඊ-චිනග් නිත්මිතත : ඔතබ ප්රශසනවලට ඔබම
සද්යාතතර (නිත්මිති) බලද්යාගනන / යපැප තචනග්
හද්යායි .- තදහිවල : රීඩරසස කපැබින, [2013?] .පි. 144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(180937 NL)
ISBN 978-955-1494-77-3 (396488 NA)

රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී
අවසද්යාන පහන තද්යාරකද්යාව / භගවද්යාන ශ්රී රද්යාජනිෂස ;
පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී කුමද්යාර විතද්යාන විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 242 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187094 NL)
ISBN 978-955-691-026-1 (403143 NA)
රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී
තජදකෝතිෂය : අධදද්යාතත්මික විදදද්යාවක තලස /
භගවද්යාන ශ්රී රද්යාජනිෂස ; පරිවරතනය තජකෝ
තසතනවිරතන විසනි .- මගමුව : සමනල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 124 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(185488 NL)
ISBN 978-955-0866-04-5
රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී
පූජකතයකෝ සහ තදශපද්යාලකතයකෝ - ආධදද්යාතත්මික
මද්යාෆියද්යාව / භගවද්යාන ශ්රී රද්යාජනිෂස ; පරිවරතනය
තජකෝ තසතනවිරතන විසනි .- මගමුව : සමනල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(185486 NL)
ISBN 978-955-0866-01-4
රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී
භද්යාවනද්යාතවේ අද්භිරහසස : ඇතුලද්යානත පිවිසුමට
යතුර 112 ක / භගවද්යාන ශ්රී රද්යාජනිෂස ;
පරිවරතනය තජකෝ තසතනවිරතන විසනි .මගමුව : සමනල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012
තව. ii .- පි. xvi,318 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(185485 NL)
ISBN 978-955-0866-00-7

3 0 0 සමකාජ ශකාසසත්ර
301 – සමකාජ ර්විදෙදකාව

299.93 – භගවකාන් ශ රකාජනිෂස
රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී
අනධයද්යාතග් කපැඩපත / භගවද්යාන ශ්රී රද්යාජනිෂස ;
පරිවරතනය තජකෝ තසතනවිරතන විසනි .[මගමුව] : සමනල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 151 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(185487 NL)
ISBN 978-955-0866-02-1

ජයතුසිංග, නදීරද්යා සතරකෝජිනි
සමද්යාජීය විදදද්යා ත්ලිපි / නදීරද්යා සතරකෝජිනි
ජයතුසිංග .- කඩවත : නවණී ප්රිනටරසස ඇනඩ
පබත්ලිෂරසස, 2013 .- පි. 274 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187382 NL)
ISBN 978-955-0802-06-7 (403212 NA)
තපතරරද්යා, බ. ඒ. තටනිසන
මද්යානව විදදද්යා හද්යා සමද්යාජ විදදද්යා ප්රතවේශය / බ. ඒ.
තටනිසන තපතරරද්යා .- 5 වපැනි සසිංතශකෝධිත
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 278 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(182463 NL)
ISBN 978-955-30-2653-8 (398252 NA)
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තපතරරද්යා, බ. ඒ. තටනිසන
සමද්යාජ විදදද්යාව / බ. ඒ. තටනිසන තපතරරද්යා .3 වන මුද්රණය .- කඩවත : නවණී ප්රිනටරසස
ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2013 .- පි. 202 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2005.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(180584 NL)
ISBN 978-955-0802-02-9 (396208 NA)

විතජසසිංහ, එම. එලේ. ප්රසනන
සනනිතවේදන අවතබකෝධය / එම. එලේ. ප්රසනන
විතජසසිංහ .- පිළියනදල : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ක්රියද්යාකද්යාරී
සසිංතවේදී සනනිතවේදන ආයතනය, 2013 .පි. 79 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186313 NL)
ISBN 978-955-8848-11-1 (402382 NA)

තහසරත, මද්යාලනී
ඔතබ නව තයද්යාවුන දරවද්යා හඳුනද්යා ගනතන
තකතසසද? / මද්යාලනි තහසරත .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ,
2012 .- පි. vi,59 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(182685 NL)
ISBN 978-955-54212-0-1 (398424 NA)

සනනිතවේදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය – 2013 /
සසිංසසකරණය තරකෝහණ ලක්ෂමන පියදද්යාස [සහ
තවත අය] .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013

301.01 - නදකාය

තසනරත, සුගත මහිනද
සනනිතවේදනය සහ මද්යාධද අධදයන ප්රතවේශය /
සුගත මහිනද තසනරත .- පනනිපිටිය :
සසටපැමෆරඩ තලේක, 2013 .- පි. 230 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 23
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(186384 NL)
ISBN 978-955-658-276-5 (402471 NA)

රතනපද්යාල, නනදතසසන
සමද්යාජ විදදද්යා පරතයේෂණ මූලධරම / නනදතසසන
රතනපද්යාල .- සසිංතශකෝධිත 7 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 344 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(186135 NL)
ISBN 978-955-30-4453-2 (402237 NA)

තව. 3 .- පි. 216 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(187887 NL)
ISBN 978-955-30-4652-9 (403824 NA)

302.207 – අධදකාපනය
301.0723 – නියලැඳික්රම
සලේවද්යා, එසස. ඒ. ස. සසටපැනත්ලි
සමද්යාජ සමකෂණ සඳහද්යා නියපැදි ක්රම / එසස. ඒ.
ස. සසටපැනත්ලි සලේවද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 244 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(188628 NL)
ISBN 978-955-671-569-9 (404156 NA)
302 - සමකාජ අන්ස්තර ක්රියකාකකාරිත්වය
302.2 – සන්නිලවදෙනය
ජයලද්යාලේ, හරීනද්ර
සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනය 1 : O/L,
A/L සහ G. A. Q. සසුන සඳහද්යා / හරීනද්ර
ජයලද්යාලේ .- නතග්තගද්යාඩ : තබසසට තවද්යායිසස
පබත්ලිතකෂනසස, 2012 .- පි. 79 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(177574 NL)
ISBN 978-955-4553-00-2
ජිනදද්යාස, මතනකෝජ පුෂසපකුමද්යාර
ජද්යාතදනතර සනනිතවේදනය / මතනකෝජ
පුෂසපකුමද්යාර ජිනදද්යාස .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 232 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(187867 NL)
ISBN 978-955-30-4639-0 (403812 NA)

කුමද්යාරතපත්ලි, තිසර
සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනය / තිසර
කුමද්යාරතපත්ලි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 320 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(185973 NL)
ISBN 978-955-30-4133-3 (402205 NA)
ජයරතන, ශද්යාමල
ජනසනනිතවේදනය සහ මද්යාධද අධදයනය :
12 තශසණය / ශද්යාමල ජයරතන .- රදතදද්යාළුගම :
ද වරලේඩ සතලකෝන පබත්ලිතකෂනසස , 2013 .පි. [vi],69 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184053 NL)
ISBN 978-955-1548-08-7 (399942 NA)
302.224 – වකාචික සන්නිලවදෙනය
විතජසසිංහ, එම. එලේ. ප්රසනන
වද්යාචික සනනිතවේදනය / එම. එලේ. ප්රසනන
විතජසසිංහ .- 2 වන මුද්රණය .- පිළියනදල :
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ක්රියද්යාකද්යාරී සසිංතවේදී සනනිතවේදන
ආයතනය, 2013 .- පි. 62 ; චිත්ර ; තසම. 19
1 වන මුද්රණය 2005
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186311 NL)
ISBN 978-955-8848-01-8 (402380 NA)
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302.224095493 – ශ ලලංකකාව

302.2345 – රූපවකාන්හිනී

කද්යාරියවසම, අනෂි තිසද්යාරද්යා
පුරද්යාණ ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සනනිතවේදනය / අනෂි
තිසද්යාරද්යා කද්යාරියවසම .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 100 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185237 NL)
ISBN 978-955-30-4104-3 (401472 NA)

තසසනද්යාරතන, තුසත
රූපවද්යාහිනී සනනිතවේදනය / තුසත
තසසනද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 208 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187165 NL)
ISBN 978-955-30-4440-2 (403272 NA)

302.23 – ජනමකාධද
මද්යාධද සමකෂද්යා - II / සසිංසසකරණය කරණද්යාදද්යාස
සූරියආරචචි .- [තපැ. තනද්යා.] : ශ්රී ලසිංකද්යා පුවතපත
මණඩලය, 2013 .- පි. xxii,321 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186537 NL)
ISBN 978-955-9229-10-0 (402743 NA)
සමරසසිංහ, ලකෂසත්මි දිතනෂද්යා
අධදද්යාපනය මද්යාධද සහ මද්යාධද අධදද්යාපනය /
ලකෂසත්මි දිතනෂද්යා සමරසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181196 NL)
ISBN 978-955-677-210-4 (397074 NA)
302.2301 – නදකාය
වීරසසිංහ, ප්රදීප එන.
ජනමද්යාධදතවේදය : නදද්යාය, භද්යාවිතය සහ ගපැටලු /
ප්රදීප එන. වීරසසිංහ .- පනනිපිටිය : සසටපැමෆරඩ
තලේක, 2013 .- පි. 150 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185923 NL)
ISBN 978-955-658-329-8 (402065 NA)
302.231 – සලංඛදකාලංඛ මකාධද
වතලේතබද්යාඩ, මනරි පබසරී මපැණතක
සමද්යාජයීය තවබ ජද්යාල හද්යා තප්රේම සබඳතද්යා :
Face book ඇසුරින කරන විග්රහයක / මනරි
පබසරී මපැණතක වතලේතබද්යාඩ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187955 NL)
ISBN 978-955-30-4645-1 (403895 NA)

303 – සමකාජ ක්රියකාවලිය
303.4 – සමකාජ ලවනසසවීම
303.482 – සලංසසකපෘතික සබඳස්තකා
303.48252 - ජපකානය
303.4825205493 – ශ ලලංකකාව
චනද්රලද්යාලේ, දිලප
රට කරි සහ ගතම කපැකරි : ජපන සමද්යාජ
අවතලකෝකනය තුළින ලසිංකද්යාව නිරමද්යාණය
කරමු / දිලප චනද්රලද්යාලේ .- මද්යාතකද්යාළ : පුසිංචි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. xx,304 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(185926 NL)
ISBN 978-955-4734-00-5 (402071 NA)
303.484 – සමකාජ ප්රතිසලංසසකරණය
303.484092 – සමකාජ ලශයෝධකලයයෝ
අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.
ශ්රී ලද්යාසිංතකය තදශපද්යාලනයට ගද්යානධි ආදරශය /
ඩබත්ලියු. ඒ. අතබසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ප්රිනට
ඇනඩ ප්රිනට ග්රපැෆිකසස ප්රයිවට ත්ලිත්මිටඩ, 2013 .පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(185157 NL)
ISBN 978-955-1715-4-0 (401232 NA)
අභයසුනදර, ප්රණීත
බ්රහසමචද්යාරී වත්ලිසසිංහ හරිශසචනද්ර විමරශනය /
ප්රණීත අභයසුනදර .- [තකද්යාළඹ] : සමසසත
ලසිංකද්යා තබකෞදධ මහද්යා සමතමලනය, 2013 .පි. 250 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186457 NL)
ISBN 978-955-1474-04-1 (402494 NA)
ද සලේවද්යා, ආර. තජ.
ශ්රීමත අනගද්යාරික ධරමපද්යාල චරිතද්යාපදද්යානය /
ආර. තජ. ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකද්යාඩි .- 2013 .- පි. 455 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(186452 NL)
ISBN 978-955-686-154-9 (402489 NA)
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දිසද්යානද්යායක, අමද්යාත්ලි
අනගද්යාරික ධරමපද්යාල තුමද්යා / අමද්යාත්ලි
දිසද්යානද්යායක .- [නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. [22] : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (අතප වීරතයකෝ ; අසිංක 02)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183479 NL)
ISBN 978-955-696-021-1 (399103 NA)
බ්රහසමචද්යාරී වත්ලිසසිංහ හරිශසචනද්ර තුමද්යා : ශ්රීමත
අනගද්යාරික ධරමපද්යාලතුමද්යාතග් කළදද්යාණ ත්මිත්ර /
සමපද්යාදනය ඩ. තක. වද්යාසනද්යා අනරද්යාධි .මගමුව : වත්ලිසසිංහ හරිසසචනද්ර තකකෞතුකද්යාගද්යාරය
සහ සසිංසසකකෘතික තකනද්රය, 2013 .- පි. 199 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186236 NL)
ISBN 978-955-4832-00-8
මද්යාදූවතග්, සරිපද්යාල
ධරමපද්යාල චිනතනය හද්යා අප යද්යා යුතු මග /
සරිපද්යාල මද්යාදූවතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 120 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187870 NL)
ISBN 978-955-30-4132-6 (403815 NA)
විතජවික්රම, ජයනත
ඕලේකට චරිතය / ජයනත විතජවික්රම .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 128 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185256 NL)
ISBN 978-955-30-4094-7 (401491 NA)
303.6 - ගලැටුම
303.625 – ත්රසසස්තවකාදෙය
තසසනද්යාරතන, චත්මිනද
මරද්යාතගන මපැතරන තකද්යාටි / චත්මිනද
තසසනද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2012 .- පි. 80 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179311 NL)
ISBN 978-955-677-173-2 (394920 NA)

303.69 – ගලැටුම නිරකාකරණය
විතජසසිංහ, එම. එලේ. ප්රසනන
ගපැටුම හද්යා තීරණය / එම. එලේ. ප්රසනන
විතජසසිංහ .- පිළියනදල : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ක්රියද්යාකද්යාරී
සසිංතවේදී සනනිතවේදන ආයතනය, 2012 .පි. 87 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184039 NL)
ISBN 978-955-8848-07-4 (399913 NA)
304 – සමකාජ ශරයකා ලකලරන්හි බලපකාන සකාධක
304.2 – මකානුෂ භූලගයෝල ර්විදෙදකාව
තරද්යාෂද්යාන, තජරද්යාඩ
මද්යානෂ භූතගකෝල විදදද්යාව – II තකද්යාටස : අ. තපද්යා.
ස. උසසස තපළ / තජරද්යාඩ තරද්යාෂද්යාන .- මගමුව :
අකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 223 :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188862 NL)
ISBN 978-955-675-206-9 (404553 NA)
304.6 – ජනගහනය
දනගලේල, එන. තක.
ජනසසිංඛදද්යා සසිංකලේප සහ ජනවිදදද්යා ක්රියද්යාවත්ලිය /
එන. තක. දනගලේල .- කපැලණය : කරතකෘ,
2012 .- පි. 139 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188656 NL)
ISBN 978-955-54500-0-3 (404186 NA)
පතිරතග්, තජ. එම. ල්පී.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජනසසිංඛදද්යාව වියපත වීම
ආරර්ථිකයට ඇති කරන ලබන බලපසෑම :
කුරණසෑගල දිසසත්රිකකතයේ වීරඹුතගදර ප්රද්යාතදශීය
තලේකම තකද්යාටෂ්ඨද්යාසය ඇසුරිනි / තජ. එම. ල්පී.
පතිරතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183808 NL)
ISBN 978-955-30-4208-8 (399720 NA)
305 – මහජන කණණ්ඩකායම

303.625095493 – ශ ලලංකකාව
චනද්රතප්රේම, ස. ඒ.
තගකෝෂ්ඨද්යාභයතග් යුදධය : තදමළ තකද්යාටි
ත්රසසතවද්යාදතයේ ඓතිහද්යාසක පරද්යාජය / ස. ඒ.
චනද්රතප්රේම .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .පි. [552] : චිත්ර : සතියම ; තසම. 21
“Gota's war : the crushing Tamil tigher
terrorism in Sri Lanka” කකෘතිතයේ අනවද්යාදයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(188324 NL)
ISBN 978-955-54087-1-4 (403991 NA)

ආනතිකකරණයට ලක වූ සමද්යාජ කණඩද්යායම :
සමද්යාජ විදදද්යාතමක විශසතලේෂණයක /
සසිංසසකරණය සමන හඳරද්යාගම .- තහද්යාරණ :
හඳරද්යාගම ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. xiv,165 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(181019 NL)
ISBN 978-955-4657-00-7 (396847 NA)
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305.2 – වයසස කණණ්ඩකායම
305.231 – ළමකා සලංවරධනය
පිබිතදන මලේකපැකුළු / සසිංසසකරණය අමුණුපුතර
සලවසිංස හිත්මි සහ බ. ඒ. ත
 ජ. එච. බසසනද්යායක .කඩවත : ශ්රී ලසිංකද්යා තනතසක පදනම, 2013 .පි. 148 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(187469 NL)
ISBN 978-955-4857-01-8 (403568 NA)
තප්රේමවරධන, ට. එම.
ළමයින තහද්යාඳ ත්මිනිසුන කරනතන තකතසසද ? /
ට. එම. තප්රේමවරධන .- ගමපහ : කරතකෘ,
2012 .- පි. 107 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179626 NL)
(395233 NA)
රණසසිංහ, වසනත
දරවන හිතුවකකද්යාර වනතන ඇයි? : ඔබටත
වපැඩ ඇති, රටටත වපැඩ ඇති දරතවකු හදමු /
වසනත රණසසිංහ ; සසිංසසකරණය ඩ. වසනති
විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. 52 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187775 NL)
ISBN 978-955-53894-1-9 (403681 NA)
සමරතසසකර, ල්පී.
ළදර විය හද්යා මුලේ ළමද්යා විය : ළමද්යා සසිංවරධනය
01 / ල්පී. සමරතසසකර .- නිටටඹුව : කරතකෘ,
2013 .- පි. 136 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(185444 NL)
ISBN 978-955-44533-0-2
305.8 – ජනවකාරගික කණණ්ඩකායම
305.891413 – ශ ලකාලංකිකලයයෝ
305.891413094 – ඕසසලස්ට්රේලියකාව
කුරපපු, ඩ. බ.
සසිංගර සරිත / ඩ. බ. කුරපපු .- කළුගමුව :
එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 171 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185510 NL)
ISBN 978-955-0357-32-1 (401666 NA)
305.89144 – ලබලංගකාලි
සසකද්යාග්තනසස, සරීටද්යා
නිදහතසස තටු ඇවිත / සරීටද්යා සසකද්යාග්තනසස ;
පරිවරතනය ප්රියසිංවදද්යා බනදුවරධන විසනි .තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 184 ; තසම. 22
“Just a daughter” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188676 NL)
ISBN 978-955-656-269-9 (404412 NA)

305.891497 – අන්හිගුණණ්ඨකලයයෝ
දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යා රද්යාජිණී
අහිගුණඨික ප්රජද්යාව, උප සසිංසසකකෘතික ලක්ෂණ
හද්යා ජනමද්යාධද බලපසෑම / ගසිංගද්යා රද්යාජිණී
දිසද්යානද්යායක .- කඩවත : කරතකෘ, 2013 .පි. xii,166 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 575.00
(187257 NL)
ISBN 978-955-44881-0-6
305.89148 – ආදිවකාසීන්
305.8914805493 – ශ ලලංකකාව
බිනරගම, දයද්යානනද
ආදිවද්යාසනතග් - කලද්යාව / දයද්යානනද බිනරගම .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 167 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185287 NL)
ISBN 978-955-30-4323-8 (401522 NA)
වීරකතකද්යාඩි, ඉරසිංගද්යා සත්මිනදනී
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ මුහුදු වපැදතදකෝ / ඉරසිංගද්යා සත්මිනදනී
වීරකතකද්යාඩි සහ රවන තප්රේමවීර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185216 NL)
ISBN 978-955-30-4398-6 (401451 NA)
305.9 – වපෘත්තිකයින් සහ ර්විර්විධ කණණ්ඩකායම
305.9081 – අන්ධ පුදගලලයයෝ
තපතරරද්යා, ඩබ. ආර.
ඇස නපැති දද්යා / ඩබ. ආර. තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 72 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179331 NL)
ISBN 978-955-30-3696-4 (394941 NA)
306 – ජනප්රිය සලංසසකපෘතිය
අතශකෝක කුමද්යාර, දරශන
ජනප්රිය සසිංසසකකෘතිය හද්යා මද්යාධදය / දරශන
අතශකෝක කුමද්යාර .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 122 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(186363 NL)
ISBN 978-955-677-266-1 (402352 NA)
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306 – සලංසසකපෘතිය හකා සලංසසන්ථකාවන්
306.2 – ලදශපකාලන සමකාජ ර්විදෙදකාව
තදශපද්යාලන සමද්යාජ විදදද්යාව – 1 / සසිංසසකරණය
සමන හඳරද්යාගම .- බතතරමුලේල : සමර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 188 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(187805 NL)
ISBN 978-955-0983-40-7 (403713 NA)
306.4842 – සලංර්ගීස්තය
Down town pulse : සසිංගීතතයේ ප්රතිතහජතමද්යානියක
සඳහද්යා නව කතිකද්යා / සසිංසසකරණය සුපුන
විශසවබුදධි .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 207 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182226 NL)
ISBN 978-955-681-108-7 (397917 NA)

306.85 – පවුල
ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ.
අද අපි සහ තහට අපි / උපද්යාත්ලි තජ. ඩයසස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(185971 NL)
ISBN 978-955-30-4217-0 (402203 NA)
306.87 – අන්ස්තර පවුලේ සබඳස්තකා
306.872 – අඹුසලැමි සමබන්ධස්තකාව
වසෑතතසෑව, අසත බණඩද්යාර
බිරිඳ මතග් ඔබ 2 / අසත බණඩද්යාර වසෑතතසෑව .මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 152 ; තසම. 22
බිරිඳ පුවත පතත තකද්යාටසස වශතයන පළ වූ
හකෘදයද්යාසිංගම ත්ලිපි එකතුව
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188894 NL)
ISBN 978-955-672-113-3 (404592 NA)

306.7 – ලිලංගික සබඳස්තකා
අමරසසිංහ, කරණද්යාරතන
ත්ලිසිංගික ගපැටලු : විදදද්යාතමක විවරණයක /
කරණද්යාරතන අමරසසිංහ .- 2 වන මුද්රණය .බතතරමුලේල : සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 104 ; රූපසටහන ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1987
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(179614 NL)
ISBN 978-955-1311-99-5 (395221 NA)

306.8742 – පියවර - ළමයින් සබඳස්තකා
රතනද්යායක, සුදත
දුතවේ නඹ මතග ප්රද්යාණයයි / සුදත රතනද්යායක .කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 56 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(184502 NL)
ISBN 978-955-684-143-5 (400200 NA)

306.74 – ගණකකා වපෘත්තිය
වික්රමද්යාරචචි, සමන
සද්යාපලත ගපැහපැනිය / සමන වික්රමද්යාරචචි .2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 110 : චිත්ර ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1999
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185951 NL)
ISBN 978-955-681-092-9 (402171 NA)
306.8 – ර්විවකාහය සහ පවුල
306.81 – ර්විවකාහය
සලේවද්යා, තක. ල්පී. තබනඩික
සරව ආගත්මික යුවළ සඳහද්යා විවද්යාහයට තපරමඟෙ /
තක. ල්පී. තබනඩික සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 136 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(181912 NL)
ISBN 978-955-30-3959-0 (397506 NA)

306.8743 – මව දූ දෙර සමබන්ධස්තකා
කරණද්යාරතන, දයද්යානි
සුපිනවත දූවරනි / දයද්යානි කරණද්යාරතන .මහරගම : රවන පහරව (මුද්රණය), 2010 .පි. xiii,120 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184046 NL)
(399934 NA)
306.8753 – ලසකායුර ලසකාලහකායුරි සමබන්ධස්තකාව
ගුණතසසකර, නිවේටන
දයද්යාබර නපැඟෙණය තවතටයි / නිවේටන
ගුණතසසකර .- ගමපහ : ත්මිනසර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 175 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187806 NL)
ISBN 978-955-0701-21-6 (403714 NA)
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320.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

අලහතකකෝන, එම. තජ.
තදශපද්යාලන විදදද්යාව / එම. තජ. අලහතකකෝන .බද්යාඳුරද්යාතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012 .- පි. xviii,213 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 625.00
(186461 NL)
ISBN 978-955-95932-8-7 (402587 NA)

කවිරතන, තහසමප්රිය
තදශපද්යාලන විදදද්යාව : බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය – 1 / තහසමප්රිය කවිරතන .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 224 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(185957 NL)
ISBN 978-955-681-154-4 (402177 NA)

ඒකනද්යායක, උපද්යාත්ලි
පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා පද්යාලනය / උපද්යාත්ලි
ඒකනද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 281 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(186531 NL)
ISBN 978-955-671-713-6 (402737 NA)
මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන
ප්රජද්යාතනත්ර ප්රගතිය / ශ්රී චනද්රරතන
මද්යානවසසිංහ ; සසිංසසකරණය උදය මද්යානවසසිංහ
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 76 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184733 NL)
ISBN 978-955-671-599-6 (400561 NA)
සූරියපතපරම, තජ. ආර. ල්පී.
තදශපද්යාලන දරශන විග්රහය / තජ. ආර. ල්පී.
සූරියපතපරම .- 2 වන මුද්රණය .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 261 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1963
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(179437 NL)
ISBN 978-955-671-407-4 (395074 NA)
320.01 – දෙරශනය හකා නදකාය
මුදත්ලිතග්, ප්රියනත
තදශපද්යාලන විදදද්යාව : තදශපද්යාලන චිනතනය /
ප්රියනත මුදත්ලිතග් .- කපැලණය : කරතකෘ, 2011 .පි. 202 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(177623 NL)
ISBN 978-955-53423-0-8
320.011 – සමකානකාත්මස්තකා පිළිබඳ නදකාය
කළතහස, උපතසසන
සමද්යානද්යාතමතද්යා රද්යාජද දරශනය : නදද්යායය සහ
භද්යාවිතය / උපතසසන කළතහස .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183056 NL)
ISBN 978-955-30-4134-0 (398818 NA)

තපතරරද්යා, ත්මිත්ලිනද උපශද්යානත
තදශපද්යාලන විදදද්යාව 2002-2012 : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන උසසස තපළ පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර / ත්මිත්ලිනද උපශද්යානත තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .පි. 424 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(184143 NL)
ISBN 978-955-21-2101-2 (400030 NA)
ප්රනද්යානදු, චනද්රලද්යාලේ
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර තදශපද්යාලන විදදද්යාව මූත්ලිකද්යාසිංග
I-II / චනද්රලද්යාලේ ප්රනද්යානදු .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 208 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(183844 NL)
ISBN 978-955-30-4046-6 (399756 NA)
රද්යාජපකෂ, කුමුදුනී
පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා පද්යාලනය (නව
නිරතදශය) 2008-2012 : තලේක හවුසස
තපද්යාතහල විභද්යාග ප්රශසන හද්යා පිළිතුර අධදයන
තපද්යාදු සහතික පත්ර (සද්යා. තපළ) / කුමුදුනී
රද්යාජපකෂ ; සසිංසසකරණය සරතචනද්ර ජයවරධන
විසනි .- තකද්යාළඹ : තලේක හවුසස තපද්යාතහල,
2013 .- පි. vi,106 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(185919 NL)
ISBN 978-955-658-352-6 (402061 NA)
320.3 – තුලනකාත්මක ආණණ්ඩුක්රම
මුදත්ලිතග්, ප්රියනත
තුලනද්යාතමක ආණඩුක්රමය සහ තදශපද්යාලනය /
ප්රියනත මුදත්ලිතග් සහ සමපත රද්යාජපකෂ .කපැලණය : කරතකෘ, 2011 .- පි. 216 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(177622 NL)
ISBN 978-955-53423-1-5
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320.83 – පළකාත් සභකා
320.83095493 – ශ ලලංකකාව
අදිකද්යාරි, ඒ. එම. තක. බ.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පළද්යාත සභද්යා පද්යාලන ක්රමය : 13
වදවසසන්ථද්යා සසිංතශකෝධනය – ආඥද්යා පනත සද්යාම
ගිවිසුම - චක්රතලේඛ තරගුලද්යාස සමග / ඒ. එම.
තක. බ. අදිකද්යාරි .- කුරණසෑගල : කරතකෘ,
2013 .- පි. 204 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(187116 NL)
ISBN 978-955-54404-1-7 (403203 NA)
320.9 – ලදශපකාලන ස්තත්ත්වය
320.95493 – ශ ලලංකකාව
කදිරගද්යාමර, සද්යානතසලන
යද්යාපන තරණ තකද්යාසිංග්රසය / සද්යානතසලන
කදිරගද්යාමර ; පරිවරතනය තසසපද්යාල විතජතසසකර
විසනි .- 2 වන සසිංසසකරණය .- තකද්යාළඹ :
කුමරන තපද්යාත මපැදුර, 2012 .- පි. xxi,140 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(174962 NL)
ISBN 978-955-659-317-4

රතනද්යායක, තමද්යානරද්යාගල සුනනද
නව ආණඩුක්රමයක සඳහද්යා තපරවදනක :
ජද්යාතික අරබුදයට විසඳුමක / තමද්යානරද්යාගල
සුනනද රතනද්යායක .- පපැලේමඩුලේල : කරතකෘ,
2012 .- පි. xiii,220 : සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(179618 NL)
ISBN 955-97856-2-0
(395225 NA)
රද්යාමනද්යායක, වසනතප්රිය
කවිදද්යා දපැකම / වසනතප්රිය රද්යාමනද්යායක .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 348 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186310 NL)
ISBN 978-955-677-259-3 (402375 NA)
321 – රකාජදයන්න්හි ක්රියකා පිළිලවළ
321.0095493 – ශ ලලංකකාව
ගමතග්, එසස. අයි.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආණඩුක්රම විකද්යාශය 1 තකද්යාටස :
උසසස තපළ සහ උසසස විභද්යාග සඳහද්යා / එසස. අයි.
ගමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .පි. 504 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(179335 NL)
ISBN 978-955-30-3441-0 (394945 NA)

ගුණවරධන, ප්රිශද්යානත
තපද්යාතළද්යානනර තදශපද්යාලනය සහ දපැය පුබුදන
නද්යායකතවය / ප්රිශද්යානත ගුණවරධන .[තපැ. තනද්යා.] : ශ්රී ලසිංකද්යා උරම පදනම, 2013 .පි. 141 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182243 NL)
ISBN 978-955-96243-1-8 (398215 NA)

මුදත්ලිතග්, ප්රියනත
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තදවන ජනරජ ආණඩුක්රමය සහ
තදශපද්යාලනය / ප්රියනත මුදත්ලිතග් .- කපැලණය :
කරතකෘ, 2012 .- පි. viii,309 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(188639 NL)
ISBN 978-955-53423-0-8 (404168 NA)

තතනනතකකෝන, රජිත කීරති
රජුන තපැනීතම කලද්යාව – තදශද්යාපලන
සනනිතවේදනය : නදද්යාය වදවහද්යාරය හද්යා
ශ්රී ලද්යාසිංකක මපැතිවරණ අතදපැකීම / රජිත කීරති
තතනනතකකෝන .- රද්යාජගිරිය : නිදහසස සහ
සද්යාධද්යාරණ මපැතිවරණයක සඳහද්යා වූ ජනතද්යා
වදද්යාපද්යාරය, 2010 .- පි. 259 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(185886 NL)
ISBN 978-955-52284-1-1

හඳගම, අනර බසිංඩද්යාර
1978 ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යාව පිළිබඳ
විමරශනය : 18 වන වදවසසන්ථද්යා සසිංතශකෝධනය
දකවද්යා නිදසුන සහ නඩු තීනදු සහිත
අධදයනයක / අනර බසිංඩද්යාර හඳගම .රඹුකකන : කරතකෘ, 2012 .- පි. viii,169 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(180646 NL)
ISBN 978-955-53985-03 (396437 NA)

නිවටුනට නිවට තනද්යාවූ යතිවර අදිටන /
සසිංසසකරණය හපැඩිගලේතලේ විමලසද්යාර හිත්මි සහ
පසසසරමුලේතලේ දයද්යාවසිංස හිත්මි .- බතතරමුලේල :
මද්යාධද හද්යා ප්රචද්යාරක අනමණඩලය, 2012 .පි. [128] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179861 NL)
ISBN 978-955-4509-00-9 (395291 NA)

323 – සර්විලේ සහ ලදශපකාලන අයිතිවකාසකම
නීතිය මත පද්යාලනයක තගද්යාඩ නපැගීමට කඩතුරද්යා
බිඳතහලමු / සසිංසසකරණය චිත්රද්යාලේ තපතරරද්යා .පද්යානදුර : ජනසසිංසදය, 2013 .- පි. 115 ;
තසම. 26
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187288 NL)
ISBN 978-955-1687-49-6
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තපද්යාලසය, අධිකරණය රබර මුද්රද්යාවක කරගනී .පද්යානදුර : ජනසසිංසදය, 2012 .- පි. 32 ;
තසම. 22 .- (දනනවද්යාද ප්රකද්යාශන ; අසිංක 30)
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(177579 NL)
ISBN 978-955-1687-48-9
323.092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
කුමද්යාරසසිංහ, රසිංග ප්රභද්යාත
මද්යාරටින ලූතර කසිංග් / රසිංග ප්රභද්යාත කුමද්යාරසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 ;
තසම. 22 .- (ජද්යාතදනතර සබඳතද්යා තපද්යාත
තපළ ; අසිංක 2)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188788 NL)
ISBN 978-955-30-4655-0 (404445 NA)
323.095493 – ශ ලලංකකාව
උගත පද්යාඩම හද්යා ප්රතිසනධද්යානය පිළිබඳ තකද්යාත්මිසතම
නිරතදශ (LLRC) / සසිංසසකරණය එසස. ජී.
පුසිංචිතහසවද්යා .- තකද්යාළඹ : විකලේප ප්රතිපතති
තකනද්රය, 2012 .- පි. viii,144 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180228 NL)
ISBN 978-955-1655-87-7 (395534 NA)
323.4 – නියස්ත මකානව න්හිමිකම
323.442 – ආගමික නිදෙහස
ආගත්මික ඉගපැනවීමවල ප්රකද්යාශයනට අනව මද්යානව
අද්භිමද්යානය සුග්රැකීම .- [තපැ. තනද්යා.] : කරීටද්යාසස
ශ්රී ලසිංකද්යා - තසතඩක, [2013?] .- පි. 69 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 23
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182217 NL)
(397884 NA)
323.445 – ලස්තකාරතුර දෙලැන ගලැනීම
නිදහසස මද්යාධද / සසිංසසකරණය ආරියරතන ඇතුගල,
තරකෝහණ ලකෂසමන පියදද්යාස සහ විජයද්යානනද
රූපසසිංහ .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රවකෘතති
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 256 ;
තසම. 26
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184038 NL)
ISBN 978-955-9073-20-8 (399892 NA)

323.445 – ප්රකකාශන නිදෙහස
වික්රමද්යාරචචි, සමන
ප්රකද්යාශන නිදහස සහ සදද්යාචද්යාර තසවණපැලේල :
චපැටරත්ලි ආරයද්යාව නඩු විභද්යාගය / සමන
වික්රමද්යාරචචි .- 2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 218 ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2005
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(185948 NL)
ISBN 978-955-681-114-8 (402168 NA)
324 – ලදශපකාලන ක්රියකාවලිය
324.2 – ලදශපකාලන පකෂ
324.2092 - ලදශපකාලනඥලයයෝ
කුමද්යාරතපත්ලි, නනදන
පිරිපුන රද්යාජදතද්යානත්රිකයද්යා ලත්ලිත
ඇතුලතමුදත්ලි / නනදන කුමද්යාරතපත්ලි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 200 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(182482 NL)
ISBN 978-955-30-4173-9 (398271 NA)
43 වසරක ජනතද්යා තමතහවර : ඉනදික
ගුණවරධනයනතග් තදශපද්යාලන ඇගයුම .[තපැ. තනද්යා.] : කපැළණ ත්මිටියද්යාවත තපද්යාදුජන
උදද්යානය, 2013 .- පි. 27 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181308 NL)
ISBN 978-955-4705-00-5
324.2092095493 – ශ ලලංකකාව
තකනමන, ල්පීටර
තතකෝරද්යා ගත කතද්යා සහ ත්ලිපි (1947-1987) / ල්පීටර
තකනමන ; පරිවරතනය සපැම වික්රමනද්යායක
විසනි .- තකද්යාළඹ : ස/ස ප්රගති ප්රකද්යාශන නිවස,
2013 .- පි. 376 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(185431 NL)
ISBN 978-955-1319-29-8
ජගතචනද්ර, නිහද්යාලේ
තිසසස : තිසසස අතතනද්යායක චරිතද්යාපදද්යානය –
ප්රන්ථම භද්යාගය / නිහද්යාලේ ජගතචනද්ර .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 528 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2011
නූබපැ-තබකෝක: ර. 1000.00
(187149 NL)
ISBN 978-955-30-3114-3 (403266 NA)
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තවේලද්යාරතන, ජිනතසසන
තවද තගදර විපලවය : තදශමද්යානද බද්යාකීර
මද්යාකද්යාර චරිතද්යාපදද්යානය / ජිනතසසන
තවේලද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 271 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(187162 NL)
ISBN 978-955-30-4552-2 (403294 NA)
324.2095493 – ශ ලලංකකාව
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සමද්යාජවද්යාදී සමද්යානතද්යා පකෂතයහි
ඓතිහද්යාසක හද්යා ජද්යාතදනතර පදනම .තකකෝටතට : කමකර මද්යාවත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 180 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181015 NL)
ISBN 978-955-9123-66-8 (396802 NA)
324.23 – වලැණ්ඩසටහන් හකා මස්තවකාදෙ
ජද්යාතික ප්රශසනය විසඳීම සඳහද්යා ප්රතවේශයක (තයකෝජනද්යා
මද්යාලද්යාව) .- බතතරමුලේල : නියමුවද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 32 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184750 NL)
ISBN 978-955-8696-32-3 (400657 NA)
327 – ජකාස්තදන්ස්තර සමබන්ධස්තකා
327.1 – ජකාස්තදන්ස්තර ලදශපකාලනය
ජයතසසන, පතමසරි
අනතරජද්යාතික තදශපද්යාලනතයේ හපැසරීම :
විතවේචනද්යාතමක විග්රහයක / පතමසරි
ජයතසසන .- [තපැ. තනද්යා.] : ඔටසද්යාවද්යා පදනම,
2012 .- පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179846 NL)
ISBN 978-955-4579-00-2 (395276 NA)
328 – වදවසසන්ථකාදෙකායකය
328.5493 – ශ ලලංකකාව
328.549302 – පකාරලිලමන්තු. ර්විවකාදෙ
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද (හපැනසද්යාඩ) : නිල
වද්යාරතද්යාව .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2009
180 කද්යා., 12 ක. - 2009.02.19
තීර 1551-1798 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(165543 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද (හපැනසද්යාඩ) : නිල
වද්යාරතද්යාව .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012
210 කද්යා., 1 ක. - 2012.07.17
පි. lxxix, තීර 1-166 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185645 NL)
(394816 NA)
210 කද්යා., 2 ක. - 2012.07.18
තීර 167-324 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185645 NL)
(394817 NA)
210 කද්යා., 3 ක. - 2012.07.19
තීර 325-462 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185645 NL)
(394818 NA)
210 කද්යා., 4 ක. - 2012.08.07
තීර 463-624 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185645 NL)
(394819 NA)
210 කද්යා., 5 ක. - 2012.08.08
තීර 625-792 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185645 NL)
(394820 NA)
210 කද්යා., 6 ක. - 2012.08.09
තීර 793-914 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185645 NL)
(394821 NA)
210 කද්යා., 7 ක. - 2012.08.10
තීර 915-1018 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185645 NL)
(394822 NA)
210 කද්යා., 8 ක. - 2012.08.21
තීර 1019-1190 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185645 NL)
(394823 NA)
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210 කද්යා., 9 ක. - 2012.08.22
තීර 1191-1362 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185645 NL)
(394824 NA)

211 කද්යා., 5 ක. - 2012.10.23
තීර 569-744 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185646 NL)
(395924 NA)

210 කද්යා., 10 ක. - 2012.09.18
තීර 1363-1528 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185645 NL)
(394825 NA)

211 කද්යා., 6 ක. - 2012.10.24
තීර 745-882 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185646 NL)
(395923 NA)

210 කද්යා., 11 ක. - 2012.09.19
තීර 1529-1670 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185645 NL)
(395921 NA)

211 කද්යා., 7 ක. - 2012.10.25
තීර 883-1044 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185646 NL)
(395922 NA)

210 කද්යා., 12 ක. - 2012.09.20
තීර 1671-1820 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185645 NL)
(395920 NA)

212 කද්යා., 1 ක. - 2012.11.08
පි. lxxix, තීර 1-272 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185647 NL)
(396804 NA)

210 කද්යා., 13 ක. - 2012.09.21
තීර 1821-1910 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185645 NL)
(395919 NA)

212 කද්යා., 2 ක. - 2012.11.09
තීර 273-474 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185647 NL)
(396805 NA)

211 කද්යා., 1 ක. - 2012.10.09
පි. lxxix, තීර 1-174 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185646 NL)
(395918 NA)

212 කද්යා., 3 ක. - 2012.11.10
තීර 475-672 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185647 NL)
(396806 NA)

211 කද්යා., 2 ක. - 2012.10.10
තීර 175-306 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185646 NL)
(395917 NA)

212 කද්යා., 4 ක. - 2012.11.12
තීර 673-856 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185647 NL)
(396807 NA)

211 කද්යා., 3 ක. - 2012.10.11
තීර 307-484 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185646 NL)
(395926 NA)

212 කද්යා., 5 ක. - 2012.11.14
තීර 857-1034 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185647 NL)
(396808 NA)

211 කද්යා., 4 ක. - 2012.10.12
තීර 485-568 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185646 NL)
(395925 NA)

212 කද්යා., 6 ක. - 2012.11.15
තීර 1035-1214 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185647 NL)
(396809 NA)
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212 කද්යා., 7 ක. - 2012.11.16
තීර 1215 – 1428 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178215 NL)

213 කද්යා., 10 ක. - 2012.11.30
තීර 1837 – 2016 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)

212 කද්යා., 8 ක. - 2012.11.17
තීර 1429-1622 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185647 NL)
(396811 NA)

213 කද්යා., 11 ක. - 2012.12.03
තීර 2017 – 2204 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)

213 කද්යා., 1 ක. - 2012.11.19
පි. lxxix, තීර 1-200 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185648 NL)
(396812 NA)
213 කද්යා., 2 ක. - 2012.11.20
තීර 201 – 406 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)
213 කද්යා., 3 ක. - 2012.11.21
තීර 407- 590 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)
213 කද්යා., 4 ක. - 2012.11.22
තීර 591 - 776 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)
213 කද්යා., 5 ක. - 2012.11.23
තීර 777- 992 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)
213 කද්යා., 6 ක. - 2012.11.24
තීර 993 – 1196 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)
213 කද්යා., 7 ක. - 2012.11.26
තීර 1197 - 1394; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)
213 කද්යා., 8 ක. - 2012.11.28
තීර 1395 – 1602 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)
213 කද්යා., 9 ක. - 2012.11.29
තීර 1603 – 1836 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)

213 කද්යා., 12 ක. - 2012.12.04
තීර 2205 - 2412 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)
213 කද්යා., 13 ක. - 2012.12.05
තීර 2413 – 2648 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)
213 කද්යා., 14 ක. - 2012.12.06
තීර 2649 – 2894 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)
213 කද්යා., 15 ක. - 2012.12.07
තීර 2895 – 3098 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)
213 කද්යා., 16 ක. - 2012.12.08
තීර 3099 – 3372 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(178216 NL)
214 කද්යා., 1 ක. - 2013.01.08
පි. lxxx, තීර 1-212 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183537 NL)
214 කද්යා., 2 ක. - 2013.01.09
තීර 213-366 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183537 NL)
214 කද්යා., 3 ක. - 2013.01.10
තීර 367-506 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183537 NL)
214 කද්යා., 4 ක. - 2013.01.11
තීර 507-666 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183537 NL)
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214 කද්යා., 5 ක. - 2013.01.22
තීර 667-808 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183537 NL)

216 කද්යා., 2 ක. - 2013.03.06
තීර 195-334 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

214 කද්යා., 6 ක. - 2013.01.23
තීර 809-962 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183537 NL)

216 කද්යා., 3 ක. - 2013.03.07
තීර 335-492 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

214 කද්යා., 7 ක. - 2013.01.24
තීර 963-1170 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183537 NL)

216 කද්යා., 4 ක. - 2013.03.08
තීර 493-612 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

215 කද්යා., 1 ක. - 2013.02.06
පි. lxxix, තීර 1-124 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183538 NL)

216 කද්යා., 5 ක. - 2013.03.19
තීර 613-830 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

215 කද්යා., 2 ක. - 2013.02.07
තීර 125-230 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183538 NL)

216 කද්යා., 6 ක. - 2013.03.20
තීර 831-982 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

215 කද්යා., 3 ක. - 2013.02.08
තීර 231-378 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183538 NL)

216 කද්යා., 7 ක. - 2013.08.21
තීර 983-1152 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

215 කද්යා., 4 ක. - 2013.02.19
තීර 379-554 තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183538 NL)

216 කද්යා., 8 ක. - 2013.03.22
තීර 1153-1266 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

215 කද්යා., 5 ක. - 2013.02.20
තීර 555-710 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183538 NL)

216 කද්යා., 9 ක. - 2013.04.09
තීර 1267-1548 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

215 කද්යා., 6 ක. - 2013.02.21
තීර 711-798 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183538 NL)

216 කද්යා., 10 ක. - 2013.04.10
තීර 1549-1740 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

215 කද්යා., 7 ක. - 2013.02.22
තීර 799-872 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183538 NL)

216 කද්යා., 11 ක. - 2013.04.23
තීර 1741-1808 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

216 කද්යා., 1 ක. - 2013.03.05
පි. lxxix, තීර 1-194 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

216 කද්යා., 12 ක. - 2013.04.24
තීර 1809-1924 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)
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216 කද්යා., 13 ක. - 2013.05.07
තීර 1925-2090 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

217 කද්යා., 8 ක. - 2013.06.18
තීර 847-998 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183540 NL)

216 කද්යා., 14 ක. - 2013.05.08
තීර 2091-2242 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

217 කද්යා., 9 ක. - 2013.06.19
තීර 999-1150 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183540 NL)

216 කද්යා., 15 ක. - 2013.05.09
තීර 2243-2384 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

217 කද්යා., 10 ක. - 2013.06.20
තීර 1151-1286 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183540 NL)

216 කද්යා., 16 ක. - 2013.05.10
තීර 2385-2530 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183539 NL)

217 කද්යා., 11 ක. - 2013.06.21
තීර 1287-1410 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183540 NL)

217 කද්යා., 1 ක. - 2013.05.21
පි. lxxix, තීර 1-120 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183540 NL)

218 කද්යා., 1 ක. - 2013.07.09
පි. lxxxiv, තීර 1-182 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183541 NL)

217 කද්යා., 2 ක. - 2013.05.22
තීර 121-276 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183540 NL)

218 කද්යා., 2 ක. - 2013.07.10
තීර 183-316 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183541 NL)

217 කද්යා., 3 ක. - 2013.05.31
තීර 277-296 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183540 NL)

218 කද්යා., 3 ක. - 2013.07.11
තීර 317-536 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183541 NL)

217 කද්යා., 4 ක. - 2013.06.04
තීර 297-380 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183540 NL)

218 කද්යා., 4 ක. - 2013.07.12
තීර 537-600 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183541 NL)

217 කද්යා., 5 ක. - 2013.06.05
තීර 381-558 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183540 NL)

218 කද්යා., 5 ක. - 2013.07.23
තීර 601-758 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183541 NL)

217 කද්යා., 6 ක. - 2013.06.06
තීර 559-716 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185652 NL)
(401776 NA)

218 කද්යා., 6 ක. - 2013.07.24
තීර 759-910 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183541 NL)

217 කද්යා., 7 ක. - 2013.06.07
තීර 717-846 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(185652 NL)
(401775 NA)

218 කද්යා., 7 ක. - 2013.07.25
තීර 911-1068 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183541 NL)
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218 කද්යා., 8 ක. - 2013.07.26
තීර 1069-1188 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183541 NL)

219 කද්යා., 11 ක. - 2013.10.11
තීර 1331-1436 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183542 NL)

219 කද්යා., 1 ක. - 2013.08.06
පි. lxxxiv, තීර 1-150 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183542 NL)

220 කද්යා., 1 ක. - 2013.10.22
පි. lxxxiv, තීර 1-170 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183543 NL)

219 කද්යා., 2 ක. - 2013.08.07
තීර 151-276 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183542 NL)

220 කද්යා., 2 ක. - 2013.10.23
තීර 171-324 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183543 NL)

219 කද්යා., 3 ක. - 2013.08.08
තීර 277-410 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183542 NL)

220 කද්යා., 3 ක. - 2013.10.24
තීර 325-490 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183543 NL)

219 කද්යා., 4 ක. - 2013.08.21
තීර 411-546 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183542 NL)

220 කද්යා., 4 ක. - 2013.10.25
තීර 491-606 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183543 NL)

219 කද්යා., 5 ක. - 2013.08.22
තීර 547-648 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183542 NL)

220 කද්යා., 5 ක. - 2013.11.05
තීර 607-820 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183543 NL)

219 කද්යා., 6 ක. - 2013.09.03
තීර 649-790 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183542 NL)
219 කද්යා., 7 ක. - 2013.09.04
තීර 791-928 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183542 NL)
219 කද්යා., 8 ක. - 2013.10.08
තීර 929-1066 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183542 NL)
219 කද්යා., 9 ක. - 2013.10.09
තීර 1067-1198 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183542 NL)
219 කද්යා., 10 ක. - 2013.10.10
තීර 1199-1330 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(183542 NL)

328.549302 – කකාරය සටහන්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව
කද්යාරය සටහන .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
සභද්යාව, 2008
අසිංක 2008 / 19 – 2008.10.07
පි. 11 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (126744 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව
කද්යාරය සටහන .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
සභද්යාව, 2012
අසිංක 2012 / 13 – 2012.07.17
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)
අසිංක 2012 / 14 – 2012.08.07
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)
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අසිංක 2012 / 15 – 2012.08.21
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)
අසිංක 2012 / 16 – 2012.09.18
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)
අසිංක 2012 / 17 – 2012.09.25
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)
අසිංක 2012 / 18 – 2012.10.09
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)
අසිංක 2012 / 19 – 2012.10.23
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)
අසිංක 2012 / 20 – 2012.11.06
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)
අසිංක 2012 / 21 – 2012.11.20
පි. 5 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)
අසිංක 2012 / 22 – 2012.12.05
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)
අසිංක 2012 / 23 – 2012.12.06
පි. 11 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)
අසිංක 2012 / 24 – 2012.12.07
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165546 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව
කද්යාරය සටහන .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
සභද්යාව, 2013
අසිංක 2013 / 01 – 2013.01.08
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 02 – 2013.01.22
පි. 8 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 03 – 2013.02.05
පි. 8 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 04 – 2013.02.19
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 05 – 2013.03.05
පි. 6 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 07 – 2013.04.09
පි. 14 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 08 – 2013.05.07
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 09 – 2013.05.21
පි. 13 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 10 – 2013.06.04
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 11 – 2013.06.18
පි. 16 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
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අසිංක 2013 / 13 – 2013.07.23
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)

අසිංක 2012 / 16 – 2012.09.18
පි. 42 : තීර 1359 - 1422 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2013 / 14 – 2013.08.06
පි. 6 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)

අසිංක 2012 / 17 – 2012.09.25
පි. 44 : තීර 1423 - 1510 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2013 / 15 – 2013.08.19
පි. 6 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)

අසිංක 2012 / 18 – 2012.10.09
පි. 32 : තීර 1511 - 1574 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2013 / 16 – 2013.09.03
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)

අසිංක 2012 / 19 – 2012.10.23
පි. 26 : තීර 1575 - 1626 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2013 / 17 – 2013.09.24
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)

අසිංක 2012 / 20 – 2012.11.06
පි. 45 : තීර 1627 - 1716 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

328.549302 – ර්විවකාදෙ
ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව
විවද්යාද : නිල වද්යාරතද්යාව .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර
පළද්යාත සභද්යාව, 2008
අසිංක 2008 / 19 – 2008.10.07
පි. 65 : තීර 1595 - 1724 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව
විවද්යාද : නිල වද්යාරතද්යාව .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර
පළද්යාත සභද්යාව, 2012
අසිංක 2012 / 13 – 2012.07.17
පි. 59 : තීර 1115 - 1232 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)
අසිංක 2012 / 14 – 2012.08.17
පි. 20 : තීර 1233 - 1272 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)
අසිංක 2012 / 15 – 2012.08.21
පි. 33 : තීර 1273 - 1358 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)

අසිංක 2012 / 21 – 2012.11.20
පි. 59 : තීර 1717 - 1834 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (165545 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව
විවද්යාද : නිල වද්යාරතද්යාව .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර
පළද්යාත සභද්යාව, 2013
අසිංක 2013 / 01 – 2013.01.08
පි. 26 : තීර 0001 – 0052 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 02 – 2013.01.22
පි. 45 : තීර 0053 – 0142 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 03 – 2013.02.05
පි. 44 : තීර 0143 – 0230 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 04 – 2013.02.19
පි. 36 : තීර 0231 – 0302 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
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අසිංක 2013 / 05 – 2013.03.05
පි. 22 : තීර 0303 – 0346 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 07 – 2013.04.09
පි. 33 : තීර 0395 – 0460 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 08 – 2013.05.07
පි. 24 : තීර 0461 – 0508 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 09 – 2013.05.21
පි. 82 : තීර 0509 – 0560 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 10 – 2013.06.04
පි. 27 : තීර 0561 – 0614 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 11 – 2013.06.18
පි. 51 : තීර 0615 – 0716 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 13 – 2013.07.23
පි. 64 : තීර 0877 – 1004 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 14 – 2013.08.06
පි. 36 : තීර 1005 – 1076 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 15 – 2013.08.19
පි. 14 : තීර 1077 – 1104 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 16 – 2013.09.03
පි. 16 : තීර 1105 – 1136 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 17 – 2013.09.24
පි. 33 : තීර 1137 – 1202 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)

3 3 0 ආරර්ථික ර්විදෙදකාව
තසකෝමසුනදර, තජ. ඩබත්ලිවේ. ඩ.
සදද්යාචද්යාර ආරර්ථික විදදද්යාව = Moral economics /
තජ. ඩබත්ලිවේ. ඩ. තසකෝමසුනදර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187177 NL)
ISBN 978-955-30-4509-6 (403284 NA)

330.01 – දෙරශනය හකා නදකාය
සමරසරි, ල්පී.
ආරර්ථික විදදද්යා මූලධරම සහ ප්රතිපතති /
ල්පී. සමරසරි .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව,
2013 .- පි. xvii,571 ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(183355 NL)
ISBN 978-955-575-259-6 (398970 NA)
තසකෝමසුනදර, තජ. ඩබත්ලිවේ. ඩ.
ආරර්ථික විදදද්යාතවේ පරිණද්යාමය / තජ. ඩබත්ලිවේ. ඩ.
තසකෝමසුනදර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 52 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187172 NL)
ISBN 978-955-30-4510-2 (403279 NA)
330.07 – අධදකාපනය
ජයසූරිය, ඩග්ලසස
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ ආරර්ථික විදදද්යාව :
13 වන තශසණය / ඩග්ලසස ජයසූරිය .තකද්යාළඹ : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 232 ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(181928 NL)
ISBN 978-955-29-0125-6 (397531 NA)
330.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
මද්යානවඩු, තප්රඩ
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) ආරර්ථික විදදද්යාව
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2006-2012 /
තප්රඩ මද්යානවඩු .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 279 : රූපසටහන ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183842 NL)
ISBN 978-955-30-3671-1 (399754 NA)
සරිවරධන, බනදුතසසන
උසසස තපළ ආරර්ථික විදදද්යාව : 1 පත්රය
(බහුවරණ) ප්රශසන සහ පිළිතුර / බනදුතසසන
සරිවරධන .- පිළියනදල : කරතකෘ, 2013 .පි. iv,221 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187821 NL)
(403729 NA)
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330.122 – ලවලළඳලපකාළ ආරර්ථිකය
කලුආරචචි, රණසසිංහ
නව තවතළඳතපද්යාළ ආරර්ථිකය සහ සද්යාරව
ආරර්ථිකය / රණසසිංහ කලුආරචචි .- අගුළුගහ :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 246 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(184507 NL)
ISBN 978-955-52581-0-4 (400237 NA)
330.9 – ආරර්ථික ස්තත්ත්වය
330.95493 – ශ ලලංකකාව
අතබතසසකර, නත්ලින
ශ්රී ලසිංකද්යා ආරර්ථිකයට තදශීය ප්රතවේශයක /
නත්ලින අතබතසසකර .- මහරගම : ශද්යාකද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 71 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187786 NL)
ISBN 978-955-4645-03-5 (403692 NA)

332 – මූලද ආරර්ථික ර්විදෙදකාව
332.04 – මූලද ආරර්ථික ර්විදෙදකාලව නියස්ත මකාස්තපෘකකා
332.04152 – සසවයලං මුදෙලේ පකාලනය
තපතරරද්යා, තහ. හිරණ ලසසිංගද්යා
අතප පවුතලේ බපැසිංකුව : රතට සසෑම නිවසකටම
බපැසිංකුවක / තහ. හිරණ ලසසිංගද්යා තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 24 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179818 NL)
ISBN 978-955-30-3866-1 (395247 NA)
332.1 - බලැලංකු
ද සලේවද්යා, තක. නිහද්යාලේ
බපැසිංකුවකන උපරිම ප්රතයකෝජන ගනනද්යා අයුර :
බපැසිංකු කටයුතුවලට අතවපැලක / තක. නිහද්යාලේ
ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181862 NL)
ISBN 978-955-30-3904-0 (397456 NA)

331 – කමකර ආරර්ථික ර්විදෙදකාව
331.1 – ශම බලකකාය සහ ලවළඳලපකාළ
තපදුරආරචචි, ගද්යාත්මිණී
ආරර්ථික විදදද්යාව – ජනගහනය, තසසවද්යා
නියුකතිය හද්යා තසසවද්යා වියුකතිය / ගද්යාත්මිණී
තපදුරආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(187181 NL)
ISBN 978-955-30-4332-0 (403298 NA)
331.88 – වපෘත්තීය සමිති
331.88092 – වපෘත්තීය සමිති නකායකලයයෝ
තපතරරද්යා, ජී. ඊ. එච.
වකෘතතීය සත්මිති නද්යායකයකුතග් මතකය අවදි
තවයි / ජී. ඊ. එච. තපතරරද්යා .- මුලේතලේරියද්යාව :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 144 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184533 NL)
ISBN 978-955-44280-0-3 (400418 NA)

332.1092 – බලැලංකුකරලවයෝ
ජයවරධන, කුමද්යාරි
එන. ය. ජයවරධන : පළමු දසක පහ / කුමද්යාරි
ජයවරධන සහ තජනිෆර තමද්යාරතගද්යාඩ ;
පරිවරතනය සුතනත්රද්යා සරිවරධන විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 344 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 675.00
(182468 NL)
ISBN 978-955-30-4069-5 (398257 NA)
332.12 - වකාණජ බලැලංකු
332.1206 – සලංර්විධකාන. වකාරර්ෂික වකාරස්තකා
සමපත බපැසිංකුව
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව – 2012 .- [තකද්යාළඹ] :
සමපත බපැසිංකුව, 2012 .- පි. 432 : ඡද්යායද්යාරූප :
චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182663 NL)
(398373 NA)

331.88095493 – ශ ලලංකකාව
බියනවිල, ජනක
තගකෝලය දකුතණ කමකර වදද්යාපද්යාරය :
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වකෘතතීය සත්මිති / ජනක
බියනවිල .- තකද්යාළඹ : සමද්යාජ විදදද්යාඥයනතග්
සසිංගමය, 2013 .- පි. xxvi,349 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(187110 NL)
ISBN 978-955-0762-18-7 (403149 NA)

332.12095493 – ශ ලලංකකාව
අඩසයවසක අවතලකෝකන / සසිංසසකරණය විජයසරි
ත්මිහිඳුකුලසූරිය .- තකද්යාළඹ : මහජන බපැසිංකු
විශද්යාත්මික සසිංගමය, [2013?] .- පි. 361 : චිත්ර ;
තසම. 29
නූබපැ-කතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(179576 NL)
(395182 NA)
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332.123 – ලපපෞදගලික බලැලංකු
332.12306 – සලංර්විධකාන. වකාරර්ෂික වකාරස්තකා
සණස සසිංවරධන බපැසිංකුව ල්පීඑලේස
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2012 .- තකද්යාළඹ : සණස
සසිංවරධන බපැසිංකුව ල්පීඑලේස, 2012 .- පි. 94 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183673 NL)
(399522 NA)
332.1532 – ලලයෝක බලැලංකුව
තගකෝලේඩමද්යාන, මයිකලේ
තලකෝක බපැසිංකුතවේ හරිත සසිංහද්යාරය / මයිකලේ
තගකෝලේඩමද්යාන ; පරිවරතනය උදිත
අලහතකකෝන විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 387 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(185956 NL)
ISBN 978-955-681-110-0 (402176 NA)

332.41 – උදධමනය
ඊරියගම, තිසසස
උදධමනය / තිසසස ඊරියගම .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 67 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(179423 NL)
ISBN 978-955-671-446-3 (395060 NA)
332.6 – ආලයයෝජන හකා ආලයයෝජන ක්රම
332.6322 – ලකකාටසස
ජයරතන, තුෂද්යාර
ආතයකෝජනයට මුලපුරමු : දපැනතමන
ප්රතිලද්යාභයට / තුෂද්යාර ජයරතන .- තකද්යාළඹ :
ශ්රී ලසිංකද්යා සුග්රැකුමපත සහ විනිමය තකද්යාත්මිෂන
සභද්යාව, 2012 .- පි. x,180 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181704 NL)
ISBN 978-955-8199-07-7 (397265 NA)
333 – ඉණ්ඩම ආරර්ථික ර්විදෙදකාව
333.3 – ඉණ්ඩම අයිතිය
සය කපැමපැතතතන තතද්යාරව නපැවත පදිසිංචි කරීතම
ජද්යාතික ප්රතිපතතිය ක්රියද්යාතමක කරිම සහ ඉඩම
අතකර ගපැනීම : යහ පද්යාලනය සඳහද්යා රජතයේ
නිලධද්යාරීනට මග තපනවීමක .- බතතරමුලේල :
ඉඩම හද්යා ඉඩම සසිංවරධන අමද්යාතදද්යාසිංශය,
2013 .- පි. xvi,62 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180581 NL)
ISBN 978-955-4708-00-6 (396200 NA)

333.7 – සසවභකාර්වික සමපත් හකා බලශකති
කුලතුසිංගආරචචි, සුගත ල්පී.
කපැතළස තකද්යාතළස තනද්යාල කතද්යා / සුගත ල්පී.
කුලතුසිංගආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 101 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(186519 NL)
ISBN 978-955-671-554-5 (402724 NA)
ජයසුනදර, උඩුගම එසස.
අපි හරි වද්යාසනද්යාවනතයි / උඩුගම එසස.
ජයසුනදර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 52 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187885 NL)
ISBN 978-955-30-4369-6 (403821 NA)
සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ගසිංගද්යා, වපැවේ දිය ඇත්ලි වනද්යානතර හද්යා
කඳු / ඉනදිරද්යා සමරසසිංහ .- තබද්යාරලපැසසගමුව :
ආර. ජී. ග්රපැෆිකසස ඇනඩ බුකතෂද්යාප, [2013?] .පි. 44 : නපැමූ පත්රිකද්යා ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(184011 NL)
ISBN 978-955-4512-02-3 (399850 NA)
333.7076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ජයසුනදර, උඩුගම එසස.
පරිසර විදදද්යාව – ප්රශසතනකෝතතර 1000 ක : තරග
විභද්යාග සහ දපැනම ත්මිනම තරග සඳහද්යා / උඩුගම
එසස. ජයසුනදර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 127 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187928 NL)
ISBN 978-955-30-4544-7 (403867 NA)
333.7095493 – ශ ලලංකකාව
අමරතුසිංග, ල්පී. එම.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ දිය ඇත්ලි, ගසිංගද්යා සහ වනද්යානතර /
ල්පී. එම. අමරතුසිංග .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188368 NL)
ISBN 978-955-690-099-6 (404042 NA)
333.75 – වනකාන්ස්තර
සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.
තලද්යාව සුපතල වනද්යානතර / ආර. ල්පී.
සමරසසිංහ .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 206 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188390 NL)
ISBN 978-955-29-0122-5 (404064 NA)
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333.75092 – ශරිස්තකාපදෙකානය

333.95 – ජීව ර්විදෙදකාත්මක සමපත්

වයිට, එඩවඩ තඩසසමනඩ
වන දිවිතයේ මතකයන / එඩවඩ තඩසසමනඩ
වයිට .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .පි. 78 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186373 NL)
ISBN 978-955-677-261-6 (402361 NA)

ධනපද්යාල, ඒ. එච.
වජවවිවිධතවය : මද්යානෂ තසකෞඛදය සහ
තිරසර සසිංවරධනය / ඒ. එච. ධනපද්යාල සහ
සසවරණද්යා ධනපද්යාල .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 288 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(185515 NL)
ISBN 978-955-671-595-8 (401671 NA)

333.75095493 – ශ ලලංකකාව
ආරියවසිංශ, තමද්යාහද්යාන ශ්රියනත
පරිසර අධදයනය සහ සසිංහරද්යාජ වනද්යානතරය /
තමද්යාහද්යාන ශ්රියනත ආරියවසිංශ .- බතතරමුලේල :
සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 100 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(179632 NL)
ISBN 978-955-0983-05-6 (395239 NA)
ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. තජ. ස.
තුනතකද්යාන වනබිම : කනතනත්ලිය, තදදියගල
හද්යා නද්යාකයද්යාතදනිය / ඩබත්ලිවේ. තජ. ස. ප්රනද්යානදු .බතතරමුලේල : වන සසිංරකෂණ
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. x,117 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187459 NL)
ISBN 978-955-9153-24-5 (403558 NA)
රණතුසිංග, ලක්ෂමන පද්යාත්ලිත
දුමබර කඳුවපැටි සසද්යාරද්යා : නකලේසස - දුමබර සහ
මද්යාතතලේ දිසසත්රිකකය තුළ පරිසරය සහ සසමද්යාරක
ඇගයීමක / ලක්ෂමන පද්යාත්ලිත රණතුසිංග .මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 160 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (ආකරෂද්යා
චද්යාරිකද්යා ප්රකද්යාශන ; අසිංක 07)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188890 NL)
ISBN 978-955-672-116-4 (404588 NA)
රණසසිංහ, ල්පීරිසස
සදද්යා හරිත වපැස වනද්යානතර සසිංහරද්යාජ වන
අඩවිය / ල්පීරිසස රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ත්මිහිර
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 160 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(182976 NL)
ISBN 978-955-1833-94-7 (398637 NA)

334 – සමූපකකාරය
334.082 – කකාන්ස්තකාව
ගමතග්, නනදසරි
කද්යානතද්යා සමූපකද්යාරතයේ ඉතිහද්යාසය / නනදසරි
ගමතග් .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .පි. vi,108 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180397 NL)
ISBN 978-955-52856-4-3 (396086 NA)
335 – සමකාජවකාදෙය
මද්යාකසස, කද්යාලේ
ඉතිහද්යාසය පිළිබඳ තභකෞතිකවද්යාදී සසිංකලේපය :
ජරමද්යාන දකෘෂසටිවද්යාදය – ප්රන්ථම පරිචතච්ඡේදය /
කද්යාලේ මද්යාකසස සහ තෆ්රෙඩරික එසිංගලේසස ;
පරිවරතනය ජසසටින පියරතන විසනි .බණඩද්යාරතවල : පරිවරතක, 2013 .- පි. 158 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185916 NL)
ISBN 978-955-99804-2-1 (402057 NA)
336 – මහජන මුදෙලේ
336 – රකාජද මූලද
කලුආරචචි, රණසසිංහ
රද්යාජද ආරර්ථිකය සහ විතදශ තවතළඳද්යාම /
රණසසිංහ කලුආරචචි .- අගුළුගහ : කරතකෘ,
2013 .- පි. 294 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 525.00
(184506 NL)
ISBN 978-955-52581-2-8 (400236 NA)
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336.5493 – ශ ලලංකකාව

338.4791 – සලංශකාරක කරමකාන්ස්තය

ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජද ණය කළමනද්යාකරණය :
2011 වසතර ප්රගතිය සහ 2012 සහ ඉදිරි වසර
සඳහද්යා ක්රතමකෝපද්යායයන .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා
මහ බපැසිංකුව, 2012

පතිරණ, ය. ල්පී. එසස.
සසිංචද්යාරක වදද්යාපද්යාරය : විතශසෂිත නිෂසපද්යාදිත හද්යා
තවතළඳතපද්යාළවලේ / ය. ල්පී. එසස. පතිරණ .දිවුලපිටිය : සරසසවතී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. x,94 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(185966 NL)
ISBN 978-955-673-041-8 (402186 NA)

තව. vi .- පි. xii,83 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183353 NL)
ISBN 978-955-575-243-5 (398967 NA)

338.4791095493 – ශ ලලංකකාව
338 – නිෂසපකාදෙන
338.0025 – නකාමකාවලී
වදද්යාපද්යාර සසිංවරධන තසසවද්යා නද්යාමද්යාවත්ලිය .- තකද්යාළඹ :
ජද්යාතික වදවසද්යාය සසිංවරධන අධිකද්යාරිය,
[2013?] .- පි. 226 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187090 NL)
ISBN 978-955-0883-04-2 (403139 NA)
338.17383 – කුරඳු
338.1738303 – ශබදෙමකාලකා
ලසිංකද්යාතග්, ජයසරි
ශබද මද්යාලද්යාව කුරඳු කරමද්යානතය : සසිංහල –
සසිංහල සහ සසිංහල – English / ජයසරි
ලසිංකද්යාතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 72 ; තසම. 22
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
නූබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187119 NL)
ISBN 978-955-30-4512-6 (403261 NA)
338.3727 – ධීවර කරමකාන්ස්තය
338.3727095493 – ශ ලලංකකාව
කුලතුසිංග, ඒ. ඒ.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ධීවර කරමද්යානතය : විවකෘත
ප්රතවේශතයේ සට සමපත කළමනද්යාකරණය
දකවද්යා / ඒ. ඒ. කුලතුසිංග .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 248 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(182247 NL)
ISBN 978-955-30-3943-9 (398219 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංචද්යාරක වදද්යාපද්යාරය : අතපකෂද්යා සහ
අද්භිතයකෝග / සසිංසසකරණය ශදද්යාම නවන
ගතනවතත සහ පපැතුම වික්රමරතන .මහරගම : ශද්යාඛදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 152 : රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179449 NL)
ISBN 978-955-4645-00-4 (395086 NA)
338.7 – වදකාපකාර සහ එන්හි ආකපෘතිය
338.7095493 – ශ ලලංකකාව
තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනී
ඩ. එසස. අයි. සසිංහද්යාවතලකෝකනය : පදික
තවේදිකද්යාතවේ සට ජද්යාතදනතර කරළිය දකවද්යා
(50 DSI 1962-2012) / යමුනද්යා මද්යාත්ලිනී
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඩ. එසස. අයි. සමද්යාගම,
[2013?] .- පි. 116 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 23
නූබපැ-කද්යාතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(182104 NL)
ISBN 978-955-1970-02-4 (397584 NA)
338.9 – ආරර්ථික සලංවරධනය
338.909015 – ප්රන්ථම – පසසවන ශස්තවරෂ, 1-499
338.909015095493 – ශ ලලංකකාව
උතදපද්යාල, ආර. එච.
අනරද්යාධපුර යුගතයේ ආරර්ථික ඉතිහද්යාසය /
ආර. එච. උතදපද්යාල .- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 335 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(187427 NL)
ISBN 978-955-683-080-4 (403353 NA)
338.95493 – ශ ලලංකකාව
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරර්ථික හද්යා සමද්යාජ සසිංඛදද්යාන
2012 .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව, 2012
තව. xxxiv .- පි. vi,180 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183354 NL)
ISBN 978-955-575-248-0 (398969 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරර්ථික හද්යා සමද්යාජ සසිංඛදද්යාන
2013 .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව, 2013
තව. xxxv .- පි. vi,178 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183352 NL)
ISBN 978-955-575-266-4 (398966 NA)

3 4 0 නීතිය
තසසනද්යාරතන, ඉනද්රසරි
නීතිඥ වකෘතතිතයේ රහසස / ඉනද්රසරි
තසසනද්යාරතන .- මද්යාරවිල : කරතකෘ, 2013 .පි. 267 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1000.00
(186551 NL)
ISBN 978-955-44512-1-6 (402784 NA)
තසසනද්යාරතන, ඉනද්රසරි
මම නීතිය දනිත්මි : සසෑම පුරවපැසතයක ම නීති
දපැනත්මින සනනදධ කරන සමපූරණ ප්රද්යාතයකෝගික
නීති ග්රනන්ථය / ඉනද්රසරි තසසනද්යාරතන .මද්යාරවිල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 210 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186552 NL)
ISBN 978-955-44512-0-9 (402785 NA)
තසද්යායිසද්යා, සසිංජය එසස.
සරල නීති ගපැටළු හද්යා පිළිතුර / සසිංජය එසස.
තසද්යායිසද්යා .- ගතණමුලේල : සපැනසුම මුද්රණද්යාලය
(මුද්රණය), [2013?] .- පි. [ii],56 ; තසම. 21

කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180370 NL)
(396049 NA)
තහසරත, තමතසරි බ.
උසද්යාවිය නිහඬ තවන! / තමතසරි බ. තහසරත .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 200 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186149 NL)
ISBN 978-955-30-4305-4 (402252 NA)

340.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ශ්රී ලසිංකද්යා නීති විදදද්යාල ප්රතවේශ විභද්යාගය : වසර 12 ක
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 19992011 / සමපද්යාදනය චිනතක වීරතකකෝන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [242] ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(184741 NL)
ISBN 978-955-671-647-4 (400569 NA)

340.095493 – ශ ලලංකකාව
හරිසසචනද්ර, රවන
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ නීතිය / රවන හරිසසචනද්ර .මගමුව : අකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188858 NL)
ISBN 978-955-675-053-9 (404549 NA)
340.54 – ලරයෝම නීතිය
340.5401 – නදකාය
කරණද්යාරතන, ඩ. එම.
තරකෝම නීතිතයේ මූලධරම / ඩ. එම.
කරණද්යාරතන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 139 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186513 NL)
ISBN 978-955-671-549-1 (402718 NA)
341 – ජකාතීන් අස්තර නීතිය
341.5 – රකාජදයන් අස්තර ගලැටුම
341.584 – මලැදිහත්වීම
කුමද්යාරසසිංහ, රසිංග ප්රභද්යාත
පශසචද්යාත තුෂසණ යුද සමතයේ මූලධරමවද්යාදයට හද්යා
ජද්යාතිකවද්යාදයට එතරහි ජද්යාතදනතර මද්යානෂවද්යාදී
තමතහයුම / රසිංග ප්රභද්යාත කුමද්යාරසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 248 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183806 NL)
ISBN 978-955-30-4085-5 (399718 NA)

342 – වදවසසන්ථකා සහ පරිපකාලන නීතිය
342.02 – ආණණ්ඩුක්රම වදවසසන්ථකා හකා පරිපකාලන
නීතිය
342.020262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
විසඑකවන ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යා
සසිංතශකෝධනය : ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යාතද්යානත්රික
සමද්යාජවද්යාදී ජනරජතයේ ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යාව
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 5 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 250, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(188083 NL)

87

342.0295493 – ශ ලලංකකාව
ධරමසරි, සතිසසචනද්ර
නීති විතරකෝධී 13 සහ පළද්යාත සභද්යා අතහකෝස
කරමු / සතිසසචනද්ර ධරමසරි .- [තපැ. තනද්යා.] :
තබද්යාදුහඬ ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 64 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186724 NL)
(402849 NA)
342.03 – වදවසසන්ථකා ප්රතිසලංසසකරණය
342.035493 – ශ ලලංකකාව
ග්රැළපනද්යාව, මහිනද
13 වපැනි වදවසසන්ථද්යා සසිංතශකෝධනය රජතයේ ඉඩම
පළද්යාත සභද්යා සහ පළද්යාතබද මහද්යාධිකරණ /
මහිනද ග්රැළපනද්යාව .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 56 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179434 NL)
ISBN 978-955-671-786-0 (395071 NA)
342.07 – මලැතිවරණ නීතිය
342.07026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ඡනද හිත්මියන ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම පනත]
2013 අසිංක 27 දරන ඡනද හිත්මියන ත්ලියද්යාපදිසිංචි
කරීතම (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 6 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 5.00
(184186 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[පළද්යාත පද්යාලන ආයතන ඡනද විමසම පනත]
2012 අසිංක 22 දරන පළද්යාත පද්යාලන ආයතන
ඡනද විමසම (සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 59 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 38.00
(181467 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[පළද්යාත පද්යාලන ආයතනවල පුරපපද්යාඩු පිරවීතම
පනත]
2013 අසිංක 30 දරන පළද්යාත පද්යාලන ආයතනවල
පුරපපද්යාඩු පිරවීතම (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 2 ; තසම. 22
කබපැ-කක: ර. 2.50
(188000 NL)
(401910 NA)
342.090262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පළද්යාත පද්යාලන ආයතන ඡනද විමසම
(සසිංතශකෝධන) : පළද්යාත පද්යාලන ආයතන ඡනද
විමසම ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 1 ;
තසම. 20 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 262,
2013)
කබපැ-කක: ර. 3.00
(188094 NL)

343 – යුදධ, ආරකෂණ, මහජන ලදපල, මහජන
මුදෙලේ, බද, ලවළඳ, කරමකාන්ස්ත නීතිය
343.01 – යුදධ හකා ආරකෂක නීති
343.0113 – අධදකාපන හකා පුහුණු
343.0113026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණඩත්ලික
විදදද්යාලය පනත]
2013 අසිංක 29 දරන රද්යාජද ආරකෂණ තසසවද්යා
අණ සහ මද්යාණඩත්ලික විදදද්යාලය (සසිංතශකෝධන)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 1 ; තසම. 22
පත්රිකද්යාව: ර. 2.50
(187999 NL)
(401907 NA)
343.01130262 – පනත් ලකටුමපත්

342.09 – පළකාත් පකාලන නීතිය
342.09026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[පළද්යාත පද්යාලන ආයතන පනත]
2012 අසිංක 21 දරන පළද්යාත පද්යාලන ආයතන
(විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .පි. 10 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 5.00
(181466 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණඩත්ලික
විදදද්යාලය (සසිංතශකෝධන) : 2008 අසිංක 5 දරන
රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණඩත්ලික
විදදද්යාලය පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 1 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 232,
2013)
කබපැ-කක: ර. 5.00
(182365 NL)
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343.013 – යුදධ ලසසවකා
343.013026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[රණවිර තසසවද්යා අධිකද්යාරිය පනත]
2012 අසිංක 20 දරන රණවිර තසසවද්යා අධිකද්යාරිය
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. [1] ;
තසම. 21
පත්රිකද්යාව: ර. 2.50
(181554 NL)
(396178 NA)
343.0130262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
රණවිර තසසවද්යා අධිකද්යාරිය (සසිංතශකෝධන) : 1999
අසිංක 54 දරන රණවිර තසසවද්යා අධිකද්යාරිය පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 2 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 179, 2012)
කබපැ-කක: ර. 3.00
(181573 NL)
(396152 NA)
343.034 – අයවලැය නීති (මූලද ප්රතිපත්ති)
343.034026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ක්රතමකෝපද්යාය සසිංවරධන වදද්යාපකෘති පනත]
2013 අසිංක 16 දරන ක්රතමකෝපද්යාය සසිංවරධන
වදද්යාපකෘති (සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .පි. 1 ; තසම. 21
පත්රිකද්යාව: ර. 2.50
(184169 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තදශීය ආදද්යායම පනත]
2013 අසිංක 18 දරන තදශීය ආදද්යායම
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 38 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 24.00
(184172 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[මුදලේ පනත]
2013 අසිංක 12 දරන මුදලේ පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 14 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 10.00
(184163 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[මූලද කළමනද්යාකරණ පනත]
2013 අසිංක 15 දරන මූලද කළමනද්යාකරණ
(වගකීම) (සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .පි. 1 ; තසම. 21
පත්රිකද්යාව: ර. 2.50
(184167 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[විසරජන පනත]
2012 අසිංක 23 දරන විසරජන පනත .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2012 .- පි. 63 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 40.00
(181480 NL)

343.0340262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
මුදලේ : 1995 අසිංක 16 දරන මුදලේ පනත, 2003
අසිංක 25 දරන මුදලේ පනත, 2012 අසිංක අසිංක 12
දරන මුදලේ පනත සහ 1963 අසිංක 11 දරන
මුදලේ පනත සසිංතශකෝධනය කරීම පිණස ද ;
තබකෝග රකෂණ බදදක පපැනවීම සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද ; ඒ හද්යා
සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 14 ; තසම. 21 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 223, 2013)
කබපැ-කක: ර. 13.00
(182360 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
මූලද කළමනද්යාකරණ (වගකීම) (සසිංතශකෝධන) :
2003 අසිංක 3 දරන මූලද කළමනද්යාකරණ
(වගකීම) පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 211,
2013)
කබපැ-කක: ර. 3.00
(182355 NL)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
විසරජන : 2013 මුදලේ වරෂතයේ තසසවද්යා වියදම
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලසම සඳහද්යා ද ; ඒ තසසවද්යා
කද්යාරයය සඳහද්යා ශ්රී ලකද්යාව තුළ තහකෝ ඉන බපැහපැර
තහකෝ ණය ලබද්යා ගපැනීමට බලය දීම සඳහද්යා ද ; ඒ
මුදලේ වරෂය තුළ ආණඩුතවේ ඇතපැම කටයුතු
තවනතවන මූලද ප්රතිපද්යාදන සපැපයීම සඳහද්යා ද :
එම කටයුතු තවනතවන ඒ මුදලේ වරෂය තුළ
වියදම සඳහද්යා අවශද වන මුදලේ ඒකද්යාබදධ
අරමුදත්ලින තහකෝ ආණඩුතවේ තහකෝ ආණඩුවට
සුදුසසසක කළ හපැක තවනත යම අරමුදලකන
තහකෝ මුදලේවත්ලින තහකෝ අතතිකද්යාරම වශතයන
තගවීමට ඉඩ සපැලසම සඳහද්යා ද ;... ඉහත කී
කරණු හද්යා සමබනධ තහකෝ එයට ආනෂසිංගික
කරණු සමබනධතයන විධිවිධද්යාන සපැලසම
සඳහද්යා ද වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 63 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 183,
2012)
කබපැ-කක: ර. 43.00
(181490 NL)
343.036 – ආදෙකායම නීතිය
343.0360262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තදශීය ආදද්යායම (සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 10
දරන තදශීය ආදද්යායම පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 34 ; තසම. 22 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 221, 2013)
කබපැ-කක: ර. 26.00
(187595 NL)
(401901 NA)
343.04 – බද නීතිය
343.04026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ඔටටු ඇලේලම සහ සූදු බදු පනත]
2013 අසිංක 19 දරන ඔටටු ඇලේලම සහ සූදු බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 7 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 6.00
(184174 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු පනත]
2013 අසිංක 11 දරන ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 5 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 5.00
(184162 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව පනත]
2013 අසිංක 20 දරන බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන
සභද්යාව (සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 15 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 10.00
(184176 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[වරද්යාය සහ ගුවන තතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු
පනත]
2013 අසිංක 5 දරන වරද්යාය සහ ගුවන තතද්යාටුපල
සසිංවරධන බදු (සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 3.00
(182346 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[විදුත්ලි සසිංතදශ බදු පනත]
2013 අසිංක 8 දරන විදුත්ලි සසිංතදශ බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 3 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 4.00
(184160 NL)
343.040262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු (සසිංතශකෝධන) : 2009
අසිංක 9 දරන ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 5 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 220, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(182359 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව
(සසිංතශකෝධන) : 2011 අසිංක 23 දරන බදු
අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 15 ; තසම. 20 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 222, 2013)
කබපැ-කක: ර. 13.00
(188076 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
වරද්යාය සහ ගුවනතතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු
(සසිංතශකෝධන) : 2011 අසිංක 18 දරන වරද්යාය සහ
ගුවනතතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 215, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(188072 NL)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
විදුත්ලි සසිංතදශ බදු (සසිංතශකෝධන) : 2011 අසිංක 21
දරන විදුත්ලි සසිංතදශ බදු පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 3 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 216, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(188073 NL)

343.056 – ලරගු බද නීතිය
343.056026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තරගු පනත]
2013 දරන අසිංක 9 දරන තරගු (සසිංතශකෝධන)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 3.00
(182348 NL)

343.055 – එකතු කළ අගය මස්ත බද
343.055026 – පනත්

343.0560262 – පනත් ලකටුමපත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[එකතු කළ අගය මත බදු පනත]
2013 අසිංක 17 දරන එකතු කළ අගය මත බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 36 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 23.00
(184171 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තරගු (සසිංතශකෝධන) : (235 වන අධිකද්යාරය වූ)
තරගු ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ;
තසම. 20 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 218,
2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(188074 NL)

343.055 – ලදශීය නිපලැයුම, පිරිවලැටුම බද
343.055026 - පනත්

343.07 – කකාරමික නීතිය

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු පනත]
2013 අසිංක 6 දරන ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 3.00
(181599 NL)

ගමතග්, ප්රසද්යාදිනී
කද්යාරත්මික නීතිය / ප්රසද්යාදිනී ගමතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 232 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(188787 NL)
ISBN 978-955-30-3859-3 (404443 NA)

343.0550262 – පනත් ලකටුමපත්

343.074 – ආරර්ථික ආධකාර
343.074026 – පනත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
එකතුකල අගය මත බදු (සසිංතශකෝධන) : 2002
අසිංක 14 දරන එකතුකල අගය මත බදු පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 36 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 217,
2013)
කබපැ-කක: ර. 26.00
(184208 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[දිවි නපැගුම පනත]
2013 අසිංක 1 දරන දිවි නපැගුම පනත .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 33 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 55.00
(181545 NL)
(397560 NA)
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343.0740262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
දිවි නපැගුම : 1995 අසිංක 30 දරන පනත මගින
පිහිටුවන ලද ශ්රී ලසිංකද්යා සමකෘදධි අධිකද්යාරිය,
1996 අසිංක 18 දරන පනත මගින පිහිටුවන ලද
ශ්රී ලසිංකද්යා දකෂිණ සසිංවරධන අධිකද්යාරිය සහ
2005 අසිංක 26 දරන පනත මගින පිහිටුවන ලද
ශ්රී ලසිංකද්යා උඩරට සසිංවරධන අධිකද්යාරිය යන
අධිකද්යාරීන ඒකද්යාබදධ කරීම මගින දිවි නපැගුම
සසිංවරධන තදපද්යාරතතමනතුව යනතවන
හඳුනවන ලබන තදපද්යාරතතමනතුවක පිහිටුවීම
සඳහද්යා ද ; ….. ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ ඊට
ආනෂසිංගික කරණු සමබනධතයන විධිවිධද්යාන
සපැලපැසසවීම පිණස ද වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2012 .- පි. 32 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 178, 2012)
කබපැ-කක: ර. 23.00
(181572 NL)
(392718 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
දිවි නපැගුම : 1995 අසිංක 30 දරන පනත මගින
පිහිටුවන ලද ශ්රී ලසිංකද්යා සමකෘදධි අධිකද්යාරිය,
1996 අසිංක 18 දරන පනත මගින පිහිටුවන ලද
ශ්රී ලසිංකද්යා දකෂිණ සසිංවරධන අධිකද්යාරිය සහ
2005 අසිංක 26 දරන පනත මගින පිහිටුවන ලද
ශ්රී ලසිංකද්යා උඩරට සසිංවරධන අධිකද්යාරිය යන
අධිකද්යාරීන ඒකද්යාබදධ කරීම මගින දිවි නපැගුම
සසිංවරධන තදපද්යාරතතමනතුව යනතවන
හඳුනවන ලබන සහ සඳහන කරන ලබන
තදපද්යාරතතමනතුවක පිහිටුවීම සඳහද්යා ද ; …
ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කරණු
සමබනධතයන විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද
වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 32 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 184,
2012)
කබපැ-කක: ර. 23.00
(181491 NL)
343.07692 – ධීවර කරමකාන්ස්තය
343.076920262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ධීවර සහ ජලජ සමපත (සසිංතශකෝධන) : 1996
අසිංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සමපත පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 29 ; තසම. 20 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 273, 2013)
කබපැ-කක: ර. 21.00
(188104 NL)

343.077 – ඛණජ කරමකාන්ස්ත
343.0770262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පතලේ හද්යා ඛනිජ ද්රවද (සසිංතශකෝධන) : 1992 අසිංක
33 දරන පතලේ හද්යා ඛනිජ ද්රවද පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 235, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(184210 NL)
343.09 – ලපකාදජන ලසසවකා නීතිය
343.0929 – ර්විදලිබලය
343.0929026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ශ්රී ලසිංකද්යා විදුත්ලිබල පනත]
2013 අසිංක 31 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා විදුත්ලිබල
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 25 ;
තසම. 22
කබපැ-කක: ර. 19.00
(188001 NL)
(401913 NA)

343.09290262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා විදුත්ලිබල (සසිංතශකෝධන) : 2009
අසිංක 20 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා විදුත්ලිබල පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 25 ; තසම. 21 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 207, 2013)
කබපැ-කක: ර. 21.00
(182354 NL)
343.0944 – වකාහන
343.094402638 – මකාරලගයෝපලදශ
තහටටිතග්, නිලනත
තමකෝටර රන්ථ ප්රවද්යාහන නීති සහ තරගුලද්යාස /
නිලනත තහටටිතග් .- තකද්යාළඹ : සමද්යාධි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185913 NL)
ISBN 978-955-8786-27-7 (402054 NA)
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344 – කමකර, සමකාජ ලසසවකා, අධදකාපන,
සලංසසකපෘතික නීතිය
344.01 – කමකර
344.01892 – වලැණ්ඩ වරජන
ද තපතරරද්යා, චිත්රද්යාලේ
තවත එක “නඩුවක” තනද්යාතවේ / චිත්රද්යාලේ ද
තපතරරද්යා .- පද්යානදුර : ජනසසිංසදය, 2012 .පි. 123 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(177578 NL)
ISBN 978-955-1687-41-2
344.04 – මහජන ලසපෞඛදය
344.04233 - මත්ද්රවද
344.04233026 - පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[සුරද්යාබදු පනත]
2013 අසිංක 7 දරන සුරද්යාබදු (සසිංතශකෝධන)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. [1] ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 2.00
(182347 NL)

344.042330262 – පනත් ලකටුමපත්

344.053250262 - පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ත්රසසතවද්යාදීනට මුදලේ සපැපයීම මපැඩපපැවපැතවීතම
සමමුති (සසිංතශකෝධන) : 2005 අසිංක 25 දරන
ත්රසසතවද්යාදීනට මුදලේ සපැපයීම මපැඩපපැවපැතවීතම
සමමුති පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 2 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 202,
2012)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(181590 NL)
(397547 NA)
344.07 – අධදකාපන (අධදකාපනය හකා පකාසලේ)
344.070262 - පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
අකුරණ ජද්යාත්මිආ රහසමද්යානියද්යා අරද්යාබි විදුහල
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අකුරණ ජද්යාත්මිආ
රහසමද්යානියද්යා අරද්යාබි විදුහල සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 5 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 243,
2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(184217 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
සුරද්යාබදු (සසිංතශකෝධන) (52 වන අධිකද්යාරය වූ) :
සුරද්යාබදු ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 213,
2013)
කබපැ-කක: ර. 3.00
(182357 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
අලේ-ජද්යාත්මිඅතුලේ ඉසසලද්යාමයියද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අලේ-ජද්යාත්මිඅතුලේ
ඉසසලද්යාමයියද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 7 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 181,
2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181488 NL)

344.05325 – මලැණ්ඩ පලැවලැත්වීලම සමමුති
344.05325026 - පනත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
අලේමනද්යාර විදුහල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
අලේමනද්යාර විදුහල සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 6 ; තසම.
20 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 270, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(188102 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ත්රසසතවද්යාදීනට මුදලේ සපැපයීම මපැඩපපැවපැතවීතම
සමමුති පනත]
2013 අසිංක 3 දරන ත්රසසතවද්යාදීනට මුදලේ සපැපයීම
මපැඩපපැවපැතවීතම සමමුති (සසිංතශකෝධන) පනත .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 4 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 4.00
(181547 NL)
(397566 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
කුලේත්ලියේයතුලේ ඉමද්යාම ෂද්යාෆිඊ අරද්යාබි විදදද්යාලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : කුලේත්ලියේයතුලේ ඉමද්යාම
ෂද්යාෆිඊ අරද්යාබි විදදද්යාලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 6 ;
තසම. 22 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 260,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(187625 NL)
(401889 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ගලේහිනන ජද්යාත්මිඅතුලේ ෆතතද්යාහස අරද්යාබි විදුහල
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ගලේහිනන ජද්යාත්මිඅතුලේ
ෆතතද්යාහස අරද්යාබි විදුහල සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 7 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 245,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(184219 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තදලේතතද්යාට මහසෆලුලේ උලමද්යා අරද්යාබි විදුහල
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තදලේතතද්යාට මහසෆලුලේ
උලමද්යා අරද්යාබි විදුහල සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 8 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 234,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(184209 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
බරීරද්යා මුසසත්ලිම කද්යානතද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : බරීරද්යා මුසසත්ලිම කද්යානතද්යා
අරද්යාබි විදදද්යාලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 7 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 182,
2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181489 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
මුතූර නදවතුලේ උලමද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : මුතූර නදවතුලේ උලමද්යා
අරද්යාබි විදදද්යාලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 6 ;
තසම. 22 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 261,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(187626 NL)
(401870 NA)
344.07684 – උසසස අධදකාපනය
344.07684026 - පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[බුදධශද්යාවක ද්භිකක්ෂු විශසවවිදදද්යාල පනත]
2012 අසිංක 15 දරන බුදධශද්යාවක ද්භිකක්ෂු
විශසවවිදදද්යාල (සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 15 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 12.00
(181549 NL)
(392733 NA)

344.09 – සලංසසකපෘතිය හකා ආගම
344.095 – ර්විදෙදකාව හකා ස්තකාකෂණය
344.0950262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
විදදද්යාව හද්යා තද්යාකෂණය වපැඩිදියුණු කරීතම
(සසිංතශකෝධන) : 1994 අසිංක 11 දරන විදදද්යාව හද්යා
තද්යාකෂණය වපැඩිදියුණු කරීතම පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 263, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(188095 NL)
344.096 - ආගම
344.0960262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තබකෞදධ විහද්යාර තදවද්යාලගම (සසිංතශකෝධන) :
තබකෞදධ විහද්යාර තදවද්යාලගම ආඥද්යාපනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 266, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(188098 NL)
344.099 – ඔටටු ඇලේලීම
344.0990262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ඔටටු ඇලේත්ලිම හද්යා සූදු බදු (සසිංතශකෝධන) : 1988
අසිංක 40 දරන ඔටටු ඇලේලම සහ සූදු බදු පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 5 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 219, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(182358 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ක්රීඩද්යාවල තයදීතම දී උතතතජක ද්රවද ගපැනීමට
එතරහි සමමුති : ක්රීඩද්යාවල තයදීතම දී
උතතතජක ද්රවද ගපැනීමට එතරහි ජද්යාතදනතර
සමමුතිය බලද්යාතමක කරීම පිණස ද ;
උතතතජක ද්රවද මරදන නිතයකෝජදද්යායතනයක
ශ්රී ලසිංකද්යාව තුළ පිහිටුවීම මඟින එකී සමමුතිය
ශ්රී ලසිංකද්යාව තුළ ක්රියද්යාතමක කරීම සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස සහ .... ; ඒ හද්යා
සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා
සමබනධතයන විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද
වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 27 ;
තසම. 20 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 267,
2013)
කබපැ-කක: ර. 21.00
(188099 NL)
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345 – අපරකාධ නීතිය
වීරතකකෝන, චිනතක
අපරද්යාධ නීතිය / චිනතක වීරතකකෝන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 160 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188799 NL)
ISBN 978-955-30-4425-9 (404456 NA)
345.05 – අපරකාධ නණ්ඩු සලංග්රහ
345.05026 - පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[අපරද්යාධ නඩු විධද්යාන සසිංග්රහය පනත]
2013 අසිංක 2 දරන අපරද්යාධ නඩු විධද්යාන සසිංග්රහය
(විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 11 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 5.50
(181546 NL)
(397563 NA)
345.050262– පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
අපරද්යාධ නඩු විධද්යාන සසිංග්රහය (විතශසෂ
විධිවිධද්යාන) : විමරශන පපැවපැතවීම පහසු කරීම
සඳහද්යා වතරනතුවක තනද්යාමපැතිව සරභද්යාරයට
ගන ලපැබූ තපැනපැතතන රඳවද්යා තබද්යා ගපැනීතම
කද්යාලසමද්යාව දීරඝ කරීම සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසසවීම සඳහද්යා ද ; … ඊට සමබනධ තහකෝ
ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසසවීම පිණස ද වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2012 .- පි. 11 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 186, 2012)
කබපැ-කක: ර. 11.00
(181576 NL)
(396138 NA)
346 – පුදගලික නීතිය
346.01 – පුදගලික සමබන්ධස්තකා
346.016 – ර්විවකාහ නීතිය
346.016026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[උඩරට විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද පනත]
2013 අසිංක 23 දරන උඩරට විවද්යාහ හද්යා
දිකකසද්යාද (සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 3.00
(184180 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[උපපපැනන සහ මරණ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම
පනත]
2013 අසිංක 25 දරන උපපපැනන සහ මරණ
ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 3 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 2.50
(184183 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[මුසසත්ලිම විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද පනත]
2013 අසිංක 24 දරන මුසසත්ලිම විවද්යාහ හද්යා
දිකකසද්යාද (සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 2.50
(184182 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[විවද්යාහ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම පනත]
2013 අසිංක 22 දරන විවද්යාහ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 5 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 5.00
(184178 NL)
346.0160262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
උඩරට විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද (සසිංතශකෝධන) :
(113 වන අධිකද්යාරය වූ) උඩරට විවද්යාහ හද්යා
දිකකසද්යාද පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ;
තසම. 22 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 228,
2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(187599 NL)
(401886 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
උපපපැනන හද්යා මරණ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම
(සසිංතශකෝධන) : (110 වන අධිකද්යාරය වූ)
උපපපැනන හද්යා මරණ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 226, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(188078 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
මුසසත්ලිම විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද (සසිංතශකෝධන) (115
වන අධිකද්යාරය වූ) : මුසසත්ලිම විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 225, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(182361 NL)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
විවද්යාහ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (සසිංතශකෝධන) : 112
වන අධිකද්යාරය වූ විවද්යාහ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම
ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 5 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 224, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(188077 NL)
346.02 – ගිර්විසුම හකා නිලයයෝජන
346.022 – ගිර්විසුම නීතිය
ගමතග්, ප්රසද්යාදිනී එන.
ගිවිසුම නීතිය / ප්රසද්යාදිනී එන. ගමතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 240 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(188809 NL)
ISBN 978-955-30-4576-8 (404466 NA)

346.040262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තලේඛන ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (සසිංතශකෝධන) :
(117 වන අධිකද්යාරය වූ) තලේඛන ත්ලියද්යාපදිසිංචි
කරීතම ආඥද්යාපන සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 4 ; තසම.
20 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 229, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(188080 NL)
346.0432 – අයිතිය
ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන
භූත්මිය හඳුනද්යා ගපැනීම තවේද තදකෝෂ හද්යා ඉඩම
පරිහරණය / කරණද්යාරතන ජයසසිංහ .මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 128 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188900 NL)
ISBN 978-955-672-110-2 (404598 NA)

346.029 – ඇලටකාරනි බලය
346.029026 – පනත්

346.0482 – ප්රකකාශන න්හිමිකම

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ඇතටකෝරනි බලපත්ර පනත]
2013 අසිංක 14 දරන ඇතටකෝරනි බලපත්ර
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 3 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 4.00
(184166 NL)

තබද්යාතතජු, තබද්යාබ ජී.
ප්රකද්යාශන අයිතිය සමබනධිත අයිතිවද්යාසකම
භද්යාවිතය – ගපැටලු සහ අද්භිතයකෝග / තබද්යාබ ජී.
තබද්යාතතජු .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 255 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188606 NL)
ISBN 978-955-671-787-7 (404134 NA)

346.0290262 – පනත් ලකටුමපත්

346.06 – සලංර්විධකාන
346.06026 – පනත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ඇතටකෝරනි බලපත්ර (සසිංතශකෝධන) (122 වන
අධිකද්යාරය වූ) : ඇතටකෝරනි බලපත්ර පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 3 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 230, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(182363 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[නපැවත පදිසිංචි කරවීතම අධිකද්යාරිය පනත]
2013 අසිංක 10 දරන නපැවත පදිසිංචි කරවීතම
අධිකද්යාරිය (සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .පි. 1 ; තසම. 21
පත්රිකද්යාව: ර. 3.00
(184161 NL)

346.04 – ලදපළ
346.04026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තලේඛන ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම පනත]
2013 අසිංක 21 දරන තලේඛන ත්ලියද්යාපදිසිංචි
කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 4 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 5.00
(184177 NL)
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346.060262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
නපැවත පදිසිංචි කරවීතම අධිකද්යාරිය
(සසිංතශකෝධන) : 2007 අසිංක 09 දරන නපැවත
පදිසිංචි කරවීතම අධිකද්යාරිය පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 1 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 231, 2013)
කබපැ-කක: ර. 3.00
(182364 NL)
346.064 – වදකාපකාරික ලනකාවන සලංර්විධකාන
346.064026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ආචද්යාරය මද්යාලනී තෆද්යානතසසකද්යා පදනම පනත]
2012 අසිංක 18 දරන ආචද්යාරය මද්යාලනී
තෆද්යානතසසකද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 8 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 6.50
(181552 NL)
(392725 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ද. මු. දසනද්යායක සමද්යාජ තසසවද්යා හද්යා පුණද
පදනම පනත]
2012 අසිංක 17 දරන ද. මු. දසනද්යායක සමද්යාජ
තසසවද්යා හද්යා පුණද පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 8 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 6.50
(181551 NL)
(392728 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[පද්යාරත්ලිතමනතු ශිෂදතව මණඩලය පනත]
2013 අසිංක 28 දරන පද්යාරත්ලිතමනතු ශිෂදතව
මණඩලය (ඉවත කරීතම) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 1 ;
තසම. 22
පත්රිකද්යාව: ර. 5.00
(187998 NL)
(401904 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[පිය දසුන පදනම පනත]
2012 අසිංක 19 දරන පිය දසුන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 8 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 5.25
(181553 NL)
(392722 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[බලන බුදධ ප්රතිමද්යා නිරමද්යාණ සසිංවිධද්යානය
පනත]
2012 අසිංක 16 දරන බලන බුදධ ප්රතිමද්යා
නිරමද්යාණ සසිංවිධද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 7 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 6.00
(181550 NL)
(392730NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ලසිංකද්යා ශද්යානත තජකෝසප තසද්යාතහද්යායුරනතග්
සසිංගමය පනත]
2013 අසිංක 4 දරන ලසිංකද්යා ශද්යානත තජකෝසප
තසද්යාතහද්යායුරනතග් සසිංගමය (සසිංතශකෝධන)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 4.00
(182345 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[හඟුරනතකත මද්යාදනවල රජමහද්යා විහද්යාර
සසිංවරධන පදනම පනත]
2013 අසිංක 26 දරන හඟුරනතකත මද්යාදනවල
රජමහද්යා විහද්යාර සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 8 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 8.00
(184185 NL)

346.0640262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
අරලේ ගුණතසසකර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : අරලේ ගුණතසසකර පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 8 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 233, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(188081 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
අලේහසන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
අලේහසන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 7 ;
තසම. 22 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 259,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(187624 NL)
(401898 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
අතලවි මවේලද්යානද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
අතලවි මවේලද්යානද්යා පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 5 ;
තසම. 22 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 251,
2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(187617 NL)
(401882 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
එකසත මුසසත්ලිම උමමද්යාහස (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
එකසත මුසසත්ලිම උමමද්යාහස සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 7 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 200,
2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181588 NL)
(397569 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
එම. තක. ඒ. ඩ. එසස. ගුණවරධන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : එම. තක. ඒ. ඩ. එසස.
ගුණවරධන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 7 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 204,
2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181591 NL)
(397550 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තක. ඩ. එම. චනද්රද්යා බණඩද්යාර ප්රජද්යා සතකද්යාර
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තක. ඩ. එම.
චනද්රද්යා බණඩද්යාර ප්රජද්යා සතකද්යාර පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 6 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 239, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(184214 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ග්තලකෝබලේ හග්යුමනිතටරියන ෆවුනතඩෂන
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ග්තලකෝබලේ
හග්යුමනිතටරියන ෆවුනතඩෂන සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2012 .- පි. 5 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 199, 2012)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(181587 NL)
(397575 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ගබඩද්යා වදද්යාපකෘති (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ගබඩද්යා
වදද්යාපකෘති සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 6 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 240, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(184215 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
චමපික තප්රේමදද්යාස ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : චමපික තප්රේමදද්යාස ප්රජද්යා
සසිංවරධන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 7 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 192,
2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181581 NL)
(396171 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ජම ඉයේයතුසස සහසවද්යා-අලේ-හයිරියේයද්යා (ජසසකද්යා)
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ජම ඉයේයතුසස සහසවද්යාඅලේ-හයිරියේයද්යා (ජසසකද්යා) සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 6 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 189,
2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181496 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තඩනශ්රී අධදද්යාපන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : තඩනශ්රී අධදද්යාපන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 5 ; තසම. 22 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 252, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(187618 NL)
(401879 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
දහම පද්යාසලේ ගුර අරමුදල (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : දහම පද්යාසලේ ගුර අරමුදල සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2012 .- පි. 7 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 193, 2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181582 NL)
(396145 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පද්යාරත්ලිතමනතු ශිෂදතව මණඩලය (ඉවත
කරීම) : 2002 අසිංක 22 දරන පද්යාරත්ලිතමනතු
ශිෂදතව මණඩලය පනත ඉවත කරීම
සඳහද්යා ද ; ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික
කද්යාරණද්යා සඳහද්යා ද විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 1 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 242,
2013)
පත්රිකද්යාව: ර. 3.00
(184216 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පියතසසන ගමතග් පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
පියතසසන ගමතග් පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 7 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 185,
2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181575 NL)
(396135 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ල්පී. හපැරිසන ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ල්පී. හපැරිසන ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 7 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 208, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(188070 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තපකෝදදල-මපද්යාවල ශ්රී සුදරශනද්යාරද්යාම විහද්යාරසසන්ථ
අධදද්යාපන සහන තසසවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : තපකෝදදල-මපද්යාවල ශ්රී සුදරශනද්යාරද්යාම
විහද්යාරසසන්ථ අධදද්යාපන සහන තසසවද්යා පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 6 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 198, 2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181586 NL)
(397578 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
මඩකලපුව තරණ ක්රිසසතියද්යානි සසිංගමය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : මඩකලපුව තරණ
ක්රිසසතියද්යානි සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 3 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 247,
2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(184220 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
මරකසස සකද්යාෆතුලේ ඉසසලද්යාත්මියද්යා (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : මරකසස සකද්යාෆතුලේ ඉසසලද්යාත්මියද්යා
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 6 ; තසම. 22 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 257, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(187622 NL)
(401892 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
මහනවර ධරමරද්යාජ විදදද්යාලයීය ආදිශිෂද
සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : මහනවර
ධරමරද්යාජ විදදද්යාලයීය ආදිශිෂද සසිංගමය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 8 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 241, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(188082 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
මද්යානව හිත්මිකම සසිංවිධද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : මද්යානව හිත්මිකම සසිංවිධද්යානය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 7 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 271, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(188103 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
මද්යානසක උපප්රකකෘති ළමද්යා පද්යාසතලේ ශභ සද්යාධක
සත්මිතිය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) (සසිංතශකෝධන) :
1988 අසිංක 75 දරන මද්යානසක උපප්රකකෘති ළමද්යා
පද්යාසතලේ ශභ සද්යාධක සත්මිතිය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 238,
2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(184213 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ත්මිසසටිකලේ තරකෝසස ජද්යාතදනතර ආයතනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ත්මිසසටිකලේ තරකෝසස
ජද්යාතදනතර ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .පි. 6 ; තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක
194, 2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181583 NL)
(396167 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තමඩිසනද්යා ඕලේටතනටවද්යා ආයතනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තමඩිසනද්යා ඕලේටතනටවද්යා
ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 5 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 195, 2012)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(181584 NL)
(396161 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ලකෂසමන වසනත තපතරරද්යා ප්රජද්යා සසිංවරධන
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ලකෂසමන
වසනත තපතරරද්යා ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 6 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 196, 2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181503 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
වමනපද්යාල සරිතසසන ලකදර දිරිය පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : වමනපද්යාල සරිතසසන
ලකදර දිරිය පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 6 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 237,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(184212 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ලසිංකද්යාතවේ තරකෝමද්යාන කතතකෝත්ලික අග්රරද්යාජගුර
ප්රසද්යාදීන වහනතසස සහ රද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන
වහනතසසලද්යා පිළිබඳ ආඥද්යාපනත (සසිංතශකෝධන) :
ලසිංකද්යාතවේ තරකෝමද්යාන කතතකෝත්ලික අග්රරද්යාජගුර
ප්රසද්යාදීන වහනතසස සහ රද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන
වහනතසසලද්යා පිළිබඳ ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 3 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 236, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(184211 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ තග්රසර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ තග්රසර පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 7 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 206, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(182353 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ර/කුරවිට මධද මහද්යා විදදද්යාලය ආදි ශිෂද
සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ර/කුරවිට මධද
මහද්යා විදදද්යාලය ආදි ශිෂද සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 6 ; තසම. 22 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 255, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(187620 NL)
(401873 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
රද්යාජද තසසවක සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : රද්යාජද තසසවක සසිංවරධන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 6 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 274, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(188105 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
වයිට තරකෝසස පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
වයිට තරකෝසස පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 6 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 191,
2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181580 NL)
(396164 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
වලේතපද්යාල පියද්යානනද අධදද්යාපන සහ
සසිංසසකකෘතික පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
වලේතපද්යාල පියද්යානනද අධදද්යාපන හද්යා සසිංසසකකෘතික
පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 6 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 264, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(188096 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
විකටර ඇනටනි අධදද්යාපන, සමද්යාජ, ආරර්ථික
සතකද්යාරක හද්යා පුණදද්යාධද්යාර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : විකටර ඇනටනි අධදද්යාපන, සමද්යාජ,
ආරර්ථික සතකද්යාරක හද්යා පුණදද්යාධද්යාර පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 8 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 175, 2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181569 NL)
(392706 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ගුණරතන ජද්යාතදනතර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ගුණරතන ජද්යාතදනතර පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 8 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 176, 2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181570 NL)
(392712 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී බද්යාලද්යාද්භිවකෘධි වරධන සත්මිතිය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී බද්යාලද්යාද්භිවකෘධි වරධන සත්මිතිය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 9 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 210, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(188071 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා ඉදිකරීම කරමද්යානත මණඩලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා ඉදිකරීම
කරමද්යානත මණඩලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 8 ;
තසම. 22 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 256,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(187621 NL)
(401876 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා එකසත ක්රිසසතියද්යානි සතහකෝදරතවය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා එකසත
ක්රිසසතියද්යානි සතහකෝදරතවය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 6 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 209,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(184207 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා බදුකරණ කද්යාරයද්යායතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) (සසිංතශකෝධන) : 2000 අසිංක 21 දරන
ශ්රී ලසිංකද්යා බදුකරණ කද්යාරයද්යායතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 8 ;
තසම. 20 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 268,
2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(188100 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා ලුමබිණ සසිංවරධන භද්යාරය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා ලුමබිණ සසිංවරධන භද්යාරය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 7 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 265, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(188097 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තලේඛකතයකෝ සසිංවිධද්යානය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තලේඛකතයකෝ
සසිංවිධද්යානය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 8 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 203, 2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181510 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා සපැලසුම තද්යාකෂණඥයිනතග්
ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා
සපැලසුම තද්යාකෂණඥයිනතග් ආයතනය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 11 ; තසම. 21 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 177, 2012)
කබපැ-කක: ර. 5.00
(181571 NL)
(392715 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා හිරද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී ලසිංකද්යා හිරද්යා පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 6 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 201,
2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181589 NL)
(397583 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලද්යාසිංකීය උරමයන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ලද්යාසිංකීය උරමයන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 12 ; තසම. 21 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 190, 2012)
කබපැ-කක: ර. 11.00
(181579 NL)
(396148 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී සදධද්යාරන්ථ පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී සදධද්යාරන්ථ පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 8 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 249,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(184222 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
සරිලක ප්රජද්යා ශද්යානති පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : සරිලක ප්රජද්යා ශද්යානති පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 8 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 187, 2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181577 NL)
(396132 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
සවේමුනි සසෑ තවතහර තබකෞදධ පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : සවේමුනි සසෑ තවතහර
තබකෞදධ පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 8 ;
තසම. 22 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 253,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(187619 NL)
(401895 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තසතරටතස ඛද්යාමද්යා පදනම භද්යාරය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : තසතරටතස ඛද්යාමද්යා පදනම භද්යාරය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 7 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 244, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(184218 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තසයියිද අබදුර රහසමද්යාන ජිෆසරි මවේලද්යානද්යා
අනසසමරණ අරමුදල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
තසයියිද අබදුර රහසමද්යාන ජිෆසරි මවේලද්යානද්යා
අනසසමරණ අරමුදල සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 7 ;
තසම. 22 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 258,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(187623 NL)
(401868 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
සසිංවරධන පහසුකම සපැලසතම ශ්රී ලසිංකද්යා
මධදසසන්ථද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : සසිංවරධන
පහසුකම සපැලසතම ශ්රී ලසිංකද්යා මධදසසන්ථද්යානය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 5 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 205, 2013)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(181592 NL)
(397553 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
සසිංසසකකෘතිය සහ සද්යාරධරම තගද්යාඩනපැගීම
සඳහද්යා වූ ශ්රී ලසිංකද්යා සසිංසසකකෘතික පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : සසිංසසකකෘතිය සහ
සද්යාරධරම තගද්යාඩනපැගීම සඳහද්යා වූ ශ්රී ලසිංකද්යා
සසිංසසකකෘතික පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 8 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 248,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(184221 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
හසෑනඩසස තෆකෝ එඩියුතකෂන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : හසෑනඩසස තෆකෝ
එඩියුතකෂන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 7 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 188,
2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181578 NL)
(396141 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
හිසසබුලේලද්යාහස පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
හිසසබුලේලද්යාහස පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 7 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 171,
2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181567 NL)
(392709 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තහළ ජන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තහළ
ජන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 8 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 197, 2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181585 NL)
(397572 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ළමද්යා පුනරතන්ථද්යාපන තකනද්රය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ළමද්යා පුනරතන්ථද්යාපන තකනද්රය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 7 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 180, 2012)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(181574 NL)
(396151 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තනද්යාතද්යාරිසස (සසිංතශකෝධන) (107 වන
අධිකද්යාරය වූ) : තනද්යාතද්යාරිසස ආඥද්යාපනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 227, 2013)
කබපැ-කක: ර. 3.00
(182362 NL)

346.07 – වකාණජ නීතිය

347.05 – සර්විලේ නණ්ඩු

වීරතකකෝන, චිනතක
වද්යාණජ නීතිය 1 / චිනතක වීරතකකෝන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 224 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188808 NL)
ISBN 978-955-30-4360-3 (404465 NA)

සවිලේ නඩු විධද්යාන සසිංග්රහය – (101 වන අධිකද්යාරය) :
2010 අවසද්යානය දකවද්යා සසිංතශකෝධන ඇතුලත
කර එක එක වගනතියට අදද්යාළව තතකෝරද්යාගත
වපැදගත නඩු තීනදු සමග / සසිංසසකරණය
ඒකනද්යායක ජයවරධන .- මහරගම :
[සසිංසසකද්යාරක], 2013 .- පි. liv,875 ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 3000.00
(185393 NL)
ISBN 978-955-51139-5-3 (401651 NA)

347 – සර්විලේ ර්විධිර්විධකාන සහ උසකාර්වි
ගනතග්, විමලතසසන
රට තහලේලූ නඩු / විමලතසසන ගනතග් .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 144 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187106 NL)
ISBN 978-955-677-286-9 (403116 NA)
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී
සවිලේ සහ අපරද්යාධ නඩුවල ඔපපු කරීතම
භද්යාරය / කපිල ගද්යාත්මිණී ජයසසිංහ .- මද්යාරවිල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 77 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(186549 NL)
ISBN 978-955-53153-8-8 (402782 NA)

347.075 – හරසස ප්රශසන ඇසීම
347.0750264 – නණ්ඩු තීන්ද
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී
හරසස ප්රශසන ඇසතම කලද්යාව = The art of cross
examination / කපිල ගද්යාත්මිණී ජයසසිංහ .මද්යාරවිල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 116 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(186550 NL)
ISBN 978-955-53153-6-4 (402783 NA)

3 5 0 රකාජද පරිපකාලනය සහ යුදෙ ශකාසසත්රය
351 – රකාජද පරිපකාලනය

347.012 – සකාමකානද උසකාර්වි ර්විධිර්විධකාන
ලකසරි, උණවටුන තක. අරණ
2012 තදකෝෂද්යාද්භිතයකෝග සමය සහ අධිකරණතයේ
සසවද්යාධීනතවය / උණවටුන තක. අරණ
ලකසරි .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2013 .- පි. vi,50 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(181309 NL)
ISBN 978-955-98639-1-5
347.016 – ලනකාස්තකාරිසසවරලයයෝ
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තනද්යාතද්යාරිසස පනත]
2013 අසිංක 13 දරන තනද්යාතද්යාරිසස (සසිංතශකෝධන)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 2.50
(184164 NL)

ද සලේවද්යා, ය. ඒ. ඩබත්ලිවේ.
කද්යාරයද්යාල කළමනද්යාකරණය හද්යා රද්යාජද
පරිපද්යාලනය : කද්යාරයද්යාල ක්රම විෂයය ද ඇතුලත
තවේ / ය. ඒ. ඩබත්ලිවේ. ද සලේවද්යා .- සදූව : කරතකෘ,
2012 .- පි. ix,247 ; තසම. 22 .- (රද්යාජද විභද්යාග
උපකද්යාරක ග්රනන්ථ ; අසිංක 04)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(180705 NL)
ISBN 978-955-99556-6-5
මුදත්ලිතග්, ප්රියනත
රද්යාජද පරිපද්යාලනය සහ විමධදගතකරණය /
ප්රියනත මුදත්ලිතග් .- කපැලණය : කරතකෘ, 2012 .පි. 215 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(177617 NL)
ISBN 978-955-53423-2-2

103

සුහද ඇරයුම ඔබටමයි / සසිංසසකරණය ප්රිනස
ජයතුසිංග [සහ තවත අය] .- බතතරමුලේල :
පද්යාරත්ලිතමනතු කටයුතු අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2012 .පි. xviii, 428 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
නූබපැ-කතබකෝක: ර. 500.00
(181110 NL)
ISBN 978-955-4613-00-3 (396953 NA)
352 – රකාජද පරිපකාලනලයේ සකාමකානද ස්තත්ත්වයන්
352.2 – පරිපකාලන සලංර්විධකානය
352.238 – ලදශන
රද්යාජපකෂ, මහිනද
ජනද්යාධිපති මහිනද රද්යාජපකෂ මපැතිතුමද්යා එකසත
ජද්යාතීනතග් මහද්යා මණඩලතයේ 68 වපැනි
සපැසවද්යාරය අමතද්යා කළ තදශනය (2013.09.24
දින) / මහිනද රද්යාජපකෂ .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
තතද්යාරතුර තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .- පි. 54 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187460 NL)
(403559 NA)
352.48 – අයවලැය
ශ්රී ලසිංකද්යාව. මහද්යා භද්යාණඩද්යාගද්යාරය
අයවපැය ඇසසතතමනතුව 2013 .- තකද්යාළඹ :
මහද්යා භද්යාණඩද්යාගද්යාරය, [2013?] .

354 – ආරර්ථික සහ පරිසර කටයුතු පිළිබඳ රකාජද
පරිපකාලනය
354.75 - සන්නිලවදෙනය
354.7506 – සලංර්විධකාන. වකාරර්ෂික වකාරස්තකා
ශ්රී ලසිංකද්යා ගුවනවිදුත්ලි සසිංසසන්ථද්යාව
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව සහ ගිණුම ප්රකද්යාශය 2011 .තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා ගුවනවිදුත්ලි සසිංසසන්ථද්යාව,
[2013?] .- පි. 171 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184957 NL)
(400763 NA)
354.86 – බලැලංකු
354.8606 - සලංර්විධකාන. වකාරර්ෂික වකාරස්තකා
ජද්යාතික ඉතිරිකරීතම බපැසිංකුව
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2012 .- තකද්යාළඹ : ජද්යාතික
ඉතිරිකරීතම බපැසිංකුව, 2013 .- පි. 283 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185370 NL)
ISBN 978-955-0540-04-4 (401554 NA)
ලසිංකද්යා බපැසිංකුව
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2012 .- තකද්යාළඹ : ලසිංකද්යා
බපැසිංකුව, 2012 .- පි. 419 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183734 NL)
(399502 NA)

i තව. .- පි. 548 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 32
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180649 NL)
(396441 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2012 .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා
මහ බපැසිංකුව, 2013 .- පි. [518] ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(183388 NL)
ISBN 978-955-575-261-9 (399051 NA)

ii තව. .- පි. 604 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 32
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180651 NL)
(396443 NA)

355 – යුදධ ර්විදෙදකාව
355.31 – ලරජිලමන්තුව

iii තව. .- පි. 544 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 32
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180653 NL)
(396445 NA)
352.66 – ර්විනය
ද සලේවද්යා, ලලද්යා
රජතයහි තමතහයට රන අතවපැල – 3 / ලලද්යා
ද සලේවද්යා .- රද්යාජගිරිය : කරතකෘ, 2013 .පි. xvi,283 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1100.00
(184531 NL)
ISBN 978-955-51464-3-2 (400415 NA)

විජයබද්යාහු පද්යාබල තරජිතමනතු විතශසෂද්යාසිංගය :
ජනද්යාධිපති වරණ ප්රධද්යානය උතදසද්යා ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
වසවරීභද්යාවය සහ තභකෞත්මික අඛණඩතද්යාවය
ආරකෂද්යා කරීම තවනතවන මද්යානෂීය තමතහයුම
ක්රියද්යාදද්යාමයට විජයබද්යාහු පද්යාබල තරජිතමනතුව
විසන ඉටුකරන ලද තමතහය අලලද්යා සකසස
කරන ලද වද්යාරතද්යාමය සදුවීම ඇතුළත
විතශසෂද්යාසිංගය / සසිංසසකරණය ආර. ඒ. ඩ. ල්පී.
රණවක [සහ තවත අය] .- [තකද්යාළඹ?] :
[විජයබද්යාහු පද්යාබල තරජිතමනතුව?] , [2013?] .පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(182205 NL)
(397856 NA)

104
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362.196994 – පිළිකකා

361 – සමකාජ සුබසකාධනය
361.1 – සමකාජ ප්රශසන

තපතරරද්යා තසද්යායුරිය, තමරි ත්ලිනට
පිළිකද්යාතවේ එතඩර ගීතය / තමරි ත්ලිනට තපතරරද්යා
තසද්යායුරිය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 111 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183038 NL)
ISBN 978-955-30-4252-1 (398799 NA)

සුදදතචද්යාරි, චරිත
තහද්යාර තදවද්යාල සහ තබද්යාර හද්යාසසකම : තනත
එෆස. එම. බපැලුමගත්ලින තහළිකල රහසස 1 /
චරිත සුදදතචද්යාරි .- තකද්යාළඹ : ඇසට
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 79 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(179435 NL)
ISBN 978-955-465-200-2 (395072 NA)
362 – සමකාජ සුබසකාධනය ගලැටලු හකා ලසසවකා
362.1 – ලසපෞඛද ලසසවකා (මහජන ලසපෞඛදය)
362.18 – ප්රන්ථමකාධකාර
තසද්යායිසද්යා, පුෂසපද්යා රමදද්යානී
ප්රන්ථමද්යාධද්යාර හද්යා පුදගල ආරකෂණ පිත්ලිතවත /
පුෂසපද්යා රමදද්යානී තසද්යායිසද්යා .- තකද්යාළඹ : EAM
මපැත්ලිබන තටකසසටයිලේ ප්රයිවට ත්ලිත්මිටඩ, 2013 .පි. 47 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184504 NL)
(400234 NA)
362.19 – ළමකා සුව ලසසවකා
ඔතබ දරවද්යාතග් තසකෞඛදය / පරිවරතනය ආනනද
තහසරත .- 2 වන මුද්රණය .- දනතකද්යාටුව :
මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 268 ;
තසම. 21
A dictionary of baby & child care කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
1 වන මුද්රණය 2001.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(180330 NL)
ISBN 978-955-623-464-0 (395814 NA)

362.29 – මත්ද්රවද භකාර්විස්තය
362.2917 – වලැලකීම
කරණද්යාවද්යාසල, උතදනි කුලරතන
දුමබතමන ත්මිදීමට ඔබට අතවපැලක / උතදනි
කුලරතන කරණද්යාවද්යාසල .- [තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 35 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188835 NL)
ISBN 978-955-44095-0-7 (404502 NA)
නද්යානද්යායකකද්යාර, ශද්යාකද
ප්රජද්යාවක ආශ්රිත මතද්රවද නිවද්යාරණ අතතපද්යාත /
ශද්යාකද නද්යානද්යායකකද්යාර .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ,
2011 .- පි. 58 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180376 NL)
ISBN 978-955-98755-2-10 (396055 NA)
තයකෞවනය සහ නිවද්යාරණය : තරණ තරණයන
සමග මතද්රවද නිවද්යාරණය .- [තපැ. තනද්යා.] :
තෆකෝරට ශ්රී ලසිංකද්යා, [2013?] .- පි. 24 : චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180375 NL)
ISBN 978-955-9193-09-8 (396054 NA)
ළමුන සමඟෙ නිවද්යාරණය .- [තපැ. තනද්යා.] : තෆකෝරට
ශ්රී ලසිංකද්යා, [2013?] .- පි. 28 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180374 NL)
ISBN 978-955-9193-07-4 (396053 NA)
362.4 – අලංග ර්විකල භකාවය

362.19639 – ලපයෝෂණ ලරයෝග
ජයතකද්යාඩි, පද්යාත්ලිත සමන
අති විතශසෂ කරිපිටි - තපකෝෂණ විදදද්යාව ද?
තපකෝෂණ ත්මින්ථදද්යාව ද? / පද්යාත්ලිත සමන
ජයතකද්යාඩි .- අතතනගලේල : සුවදිවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187808 NL)
ISBN 978-955-4818-02-6 (403716 NA)

ආබද්යාධිතබව පිළිබඳ ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජද්යාතික
ප්රතිපතතිය .- බතතරමුලේල : සමද්යාජ තසසවද්යා
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2003 .- පි. 74 ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187461 NL)
(403560 NA)
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362.5 - දිළිඳුකම
362.50846 – වලැඩින්හිටි කණණ්ඩකායම
තටලර, තසබසසතියන
දරිද්රතද්යාව සහ වියපතභද්යාවතයේ අද්භිතයකෝග /
තසබසසතියන තටලර , ලකවිමද්යාෂි තපතරරද්යා සහ
පපැතමලද්යා සසතටකෝරි .- තකද්යාළඹ : දරිද්රතද්යා
විතශසතලේෂණ තකනද්රය, 2012 .- පි. 32 :
ඡද්යායද්යාරූප : රූපසටහන ; තසම. 21 .(සසිංකෂිපත ප්රකද්යාශන මද්යාලද්යාව ; අසිංක 12)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179223 NL)
ISBN 978-955-1040-60-4
362.76 – ළමකා අපලයයෝජනය සහ ලනකාසලකකා
හරින ලදෙ ළමයින්
362.7672 – ආරකෂකාවීම
තකද්යාතලද්යාවල, සසර
හසුවනනට තපර / සසර තකද්යාතලද්යාවල .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 104 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186369 NL)
ISBN 978-955-677-227-2 (402357 NA)
362.8 – ලවනත් කණණ්ඩකායමවල ගලැටළු හකා ලසසවකා
362.8292 – ගපෘහසසන්ථ ප්රශණණ්ඩත්වය
තකද්යාඩිකද්යාර, චූලනී
බත ඉතදන කලේ විතරයි ද? : ගකෘහසසන්ථ
ප්රචණඩතවය පනත, පවුල බපැඳි මතවද්යාදය සහ
ලසිංකද්යාතවේ සසිංසසකකෘතික කතිකද්යාවන / චූලනී
තකද්යාඩිකද්යාර ; පරිවරතනය සුනිලද්යා අතබතසසකර
විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : ජනවද්යාරගික අධදයනය
සඳහද්යා වූ ජද්යාතදනතර තකනද්රය, 2013 .පි. v,30 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187847 NL)
ISBN 978-955-580-138-6 (403778 NA)
තකද්යාඩිකද්යාර, චූලනී
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ගකෘහසසන්ථ හිසිංසනය පිටු දපැකීම පිණස
මපැදිහත වන තසසවද්යාවන : ගතවේෂණද්යාතමක
සතියමගත කරීමක 2009-2011 / චූලනී
තකද්යාඩිකද්යාර සහ තදද්යාගි පියදද්යාස ; පරිවරතනය
වජිරද්යා පතිරණ විසනි .- තකද්යාළඹ : ජනවද්යාරගික
අධදයනය සඳහද්යා වූ ජද්යාතදනතර තකනද්රය,
2012 .- පි. xi,99 : සතියම : ප්රසසන්ථද්යාර ;
තසම. 30
“Domestic violence intervention services
in Sri Lanka : an exploratory mapping”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181710 NL)
ISBN 978-955-580-129-4 (397272 NA)

362.8292092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
සනතග්රද්යා, ජසසවිනදර
තකද්යාන කළ තදකෝණ / ජසසවිනදර සනතග්රද්යා ;
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .පනනිපිටිය : කසිංකණ ක්රිතයේෂනසස, 2013 .පි. 272 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
“Shame” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186583 NL)
ISBN 978-955-8933-81-7 (402835 NA)
362.88 – අපරකාධ ර්වින්දිස්තලයයෝ
රණසසිංහ, නිහද්යාලේ
තවේදනද්යාතවේ දියණතයකෝ : කද්යානතද්යාවට එතරහිව
ප්රචණඩතවය පිළිබඳ විමසමක / නිහද්යාලේ
රණසසිංහ .- තදහිවල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 64 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(185170 NL)
ISBN 978-955-50442-4-0 (401255 NA)
තහසවද්යාවසම, තකකෞශලදද්යා එන.
අපරද්යාධ විනදිතතයකෝ / තකකෞශලදද්යා එන.
තහසවද්යාවසම .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181904 NL)
ISBN 978-955-30-3942-2 (397498 NA)
363 – ලවනත් සමකාජ ගලැටලු හකා ලසසවකා
363.1 – මහජන ආරකෂක වලැණ්ඩ සටහන්
363.192 – ආහකාර
ගුණරතන, සුජීවද්යා
ආපනශද්යාලද්යා හද්යා තභකෝජනද්යාගද්යාරවල වපැඩ බලන
නිලධද්යාරීන සඳහද්යා මද්යාරතගකෝපතදශනය / සුජීවද්යා
ගුණරතන .- තකද්යාළඹ : ඉනතඩකසසතපකෝ
සරටිෆිතකෂන ත්ලිත්මිටඩ, 2013 .- පි. x,101 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187111 NL)
ISBN 978-955-0038-06-0 (403154 NA)
363.24 – ලපකාලිසස වකාරස්තකා
රණසසිංහ, නිමනති
බිඳුණු කූඩු : උසද්යාවිතයන ඇසුණ කතද්යා /
නිමනති රණසසිංහ .- රද්යාජගිරිය : ත්මිහිර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 103 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(187818 NL)
ISBN 978-955-688-032-8 (403726 NA)
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363.25 – අපරකාධ පරීකෂණ

363.78 – මදර පකාලනය

දිනපූරණ, බනදුල
අතප කද්යාලතයේ තපද්යාත්ලිසස නිලධද්යාරියකුතග්
වික්රම / බනදුල දිනපූරණ .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ,
2013 .- පි. 462 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(188482 NL)
ISBN 978-955-96172-2-8 (404075 NA)

ජයතිලක, තක. ඩ. ල්පී.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ මදුර ආශ්රිත තරකෝග : වපැලකීම සහ
පද්යාලනය / තක. ඩ. ල්පී. ජයතිලක .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012 .- පි. xx,152 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(180578 NL)
ISBN 978-955-54385-1-3 (396197 NA)
අ. වි. 614.4323

363.34 – ආපදෙකා
තදනියවතත, තප්රේමද්යා
තපැටි භූ කද්යාරක ක්රියද්යාවත්ලි භූත්මිකමපද්යා සහ සුනද්යාත්මි /
තප්රේමද්යා තදනියවතත .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 84 : චිත්ර : සතියම ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186514 NL)
ISBN 978-955-671-615-3 (402719 NA)
ධරමසරි, කළණ ඉතරකෝෂද්යා
ආපදද්යා සනනිතවේදනය තුළ විදග්යුත මද්යාධද
භූත්මිකද්යාව / කළණ ඉතරකෝෂද්යා ධරමසරි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 232 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(183765 NL)
ISBN 978-955-30-3480-9 (399695 NA)
සලේවද්යා, තක. පියදද්යාස
මහ විපත, හදිස ආපදද්යා, දිවි ගපැලවීම /
තක. පියදද්යාස සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා
දිවි ගපැලවීම සමතමලනය, 2012 .පි. [viii],101 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180710 NL)
ISBN 978-955-54121-1-7
363.7 – පරිසර ගලැටලු හකා ලසසවකා
363.728 – අපද්රවද
අපද්රවද හසුරවනනන සඳහද්යා වකෘතතීය
සුරකෂිතතද්යා හද්යා තසකෞඛද සහ ප්රසමපද්යාදන
මද්යාරතගකෝපතදශයන .- තකද්යාළඹ : වකෘතතීය
සුරකෂිතතද්යා හද්යා තසකෞඛදය පිළිබඳ ජද්යාතික
ආයතනය, [2013?] .- පි. 51 ; තසම. 21
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182858 NL)
ISBN 978-955-4758-00-1 (398532 NA)

364 – අපරකාධ ර්විදෙදකාව
හරිසසචනද්ර, රවන
අපරද්යාධ විදදද්යාව / රවන හරිසසචනද්ර .- මගමුව :
අකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 272 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188865 NL)
ISBN 978-955-675-161-1 (404556 NA)
364.01 – මූලධරම
රතනපද්යාල, නනදතසසන
අපරද්යාධ විදදද්යාතවේ මූලධරම 1 / නනදතසසන
රතනපද්යාල .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 192 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1990
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(185263 NL)
ISBN 978-955-30-4452-5 (401498 NA)
රතනපද්යාල, නනදතසසන
අපරද්යාධ විදදද්යාතවේ මූලධරමය 2 / නනදතසසන
රතනපද්යාල .- 3 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 264 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1991
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187145 NL)
ISBN 978-955-30-4503-4 (403262 NA)
364.15 – පුදගලයින්ට එලරන්හිව කරන වලැරදි
364.1524 – ඝකාස්තන
කපැලේලපත, තසසමද්යාත්ලි
තලද්යාව සසල කළ සුපතළ මරණ : 3 වන
තපද්යාත / තසසමද්යාත්ලි කපැලේලපත .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 322 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186469 NL)
ISBN 978-955-697-032-6 (402596 NA)
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368 - රකෂණය
368.006 – සලංර්විධකාන
රකෂණ ශිලේල්පීය ප්රවීණතද්යා පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යාව .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා රකෂණ
ආයතනය, 2013 .- පි. 112 ; තසම. 25
1 වන මුද්රණය 2004
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184113 NL)
(399995 NA)

370.154 – ඉලගනුම සඳහකා උත්ලත්ප්රේරණය
ඉතගනමට තනද්යාහපැක දරතවකු තනද්යාමපැත :
ඉතගනමට ඇති බද්යාධද්යා හඳුනද්යාතගන දරවනට
උපකද්යාර කරීම සඳහද්යා ගුර උපතදසස
සසිංග්රහයක .- බතතරමුලේල : අධදද්යාපන
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2012 .- පි. viii,30 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185560 NL)
(401727 NA)
370.5 – වකාර ප්රකකාශන

3 7 0 අධදකාපනය
370.11 – අධදකාපනය සඳහකා නියස්ත අරමුණු
370.114 – ශරිස්ත සලංවරධනය
එතඩරමුලේල, සරිලේ
ආදරණීය දුව.... පුත....! : විනීත, යහපත,
උගතුන වීමට / සරිලේ එතඩරමුලේල .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 160 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(183795 NL)
ISBN 978-955-30-3947-7 (399707 NA)
370.115 – අධදකාපනලයේ සමකාජ වගකීම
නසසතබකෝම, මද්යාරතද්යා ස.
කලද්යාව කුමකටද? : ප්රජද්යාතනත්රවද්යාදී සමද්යාජයක
මද්යානවශද්යාසසත්ර අධදද්යාපනතයේ කද්යාරයභද්යාරය /
මද්යාරතද්යා ස. නසසතබකෝම ; පරිවරතනය ත්ලියනතග්
අමරකීරති විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 200 ; තසම. 21
“Not for profit : why democracy needs the
humanities” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182212 NL)
ISBN 978-955-677-209-8 (397871 NA)
370.15 – අධදකාපන මලනයෝර්විදෙදකාව
ඒකනද්යායක, ගුණරතන
දුතවේ තහද්යාඳට ඉතගන ගනන / ගුණරතන
ඒකනද්යායක .- තමද්යාරටුව : නිපුන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. vi,186 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186853 NL)
ISBN 978-955-0258-14-7

අධීකෂද්යා : වද්යාරෂික ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය 2012 /
සමපද්යාදනය අතයකෝත්මි ඉරගලේබණඩද්යාර .නද්යාවල : ශ්රී ලසිංකද්යා විවකෘත විශසවවිදදද්යාලය,
2012 .- පි. 150 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179914 NL)
ISSN 2012-8150
(395348 NA)
370.92 – අධදකාපනඥලයයෝ
කනනනගර යුග තමතහවර : ආචද්යාරය ස. ඩබත්ලිවේ.
ඩබත්ලිවේ. කනනනගර සරිමතුනතග් දපැකම හද්යා
තමතහවර පිළිබඳ විමපැසුමක / පරිවරතනය
ක. ක. ගනෂසක රනදුල ; සමපද්යාදනය එන. ජී.
කුලරතන, ජී. ආර. එම. කරණද්යාරතන සහ
එසස. ලලද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රවකෘතති
තදපද්යාරතතමනතුව, 2012 .- පි. xii,37 ;
තසම. 20
“Dogged perseverance coupled with
fearless advocacy” කකෘතිතයේ අනවද්යාදයක
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181103 NL)
(396946 NA)
370.95493 – ශ ලලංකකාව
ජයවරධන, ඒ. ආනනද
ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ තදශීය අධදද්යාපනය /
ඒ. ආනනද ජයවරධන .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183011 NL)
ISBN 978-955-553-721-6 (398770 NA)
දුනවිල, චනද්රද්යා
අනරද්යාධපුර යුගතයේ අධදද්යාපන පදධතිය / චනද්රද්යා
දුනවිල .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 248 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(181760 NL)
ISBN 978-955-30-3985-9 (397450 NA)
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සමරතකකෝන, එලේ. බ.
ගුර අද්භිමද්යානය සහ අධදද්යාපන පරිපද්යාලන
නවීකරණ / එලේ. බ. සමරතකකෝන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 272 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(183204 NL)
ISBN 978-955-30-4160-9 (398831 NA)
තහසවතග්, අතශකෝක තසසනද්යානි
අධදද්යාපනය ආතයකෝජනයක : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
අධදද්යාපන ක්රමය පිළිබඳ විශසතලේෂණද්යාතමක
අධදයනයක / අතශකෝක තසසනද්යානි තහසවතග් .බතතරමුලේල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 174 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179231 NL)
ISBN 978-955-96717-1-8
371 – පකාසලේ සහ එන්හි ක්රියකාකකාරකම ර්විලශසෂ
අධදකාපනය
371.01 – රජලයේ පකාසලේ
371.01095493 – ශ ලලංකකාව
ද මපැලේ, සුනදර නිහතමද්යානි
මහිනතද තමයි ඉසසතකකෝතල / සුනදර
නිහතමද්යානි ද මපැලේ .- ගලේකසසස : සුරත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 219 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 23
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(178639 NL)
ISBN 978-955-635-007-4
සූරියආරචචි, දීපද්යාලේ
උඩුගසිං බලද්යා : අමබලමක අධදද්යාපන
ආයතනයක බවට පතකර ගපැනමට කළ වීරිය
පද්යාරත්මිතද්යාවක / දීපද්යාලේ සූරියආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 206 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179432 NL)
ISBN 978-955-671-705-1 (395069 NA)
371.07 – ආගමික පකාසලේ
371.0712 – කලස්තයෝලික පකාසලේ
371.07125493 – ශ ලලංකකාව
ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. එම.
කතතකෝත්ලික අධදද්යාපනය සහ පද්යාසලේ රජයට
පවරද්යා ගපැනීම / ඩබත්ලිවේ. එම. ප්රනද්යානදු .ජද්යාඇල : කරතකෘ, 2012 .- පි. xv,119 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179965 NL)
ISBN 978-955-52501-1-5
අ. වි. 920

371.102 – ඉගලැන්වීම
ප්රනද්යානදු, ජී. ඒ. නිමද්යාත්ලි
වතමන ගුර භූත්මිකද්යාතවේ අද්භිතයකෝග / ජී. ඒ.
නිමද්යාත්ලි ප්රනද්යානදු .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2012 .- පි. ii,50 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(180314 NL)
ISBN 978-955-54442-0-0 (395797 NA)
රණසසිංහ, සුපුනි ගරත්ලි
සහන කද්යාලචතච්ඡේද ගත කරීමට යන ගුරවරන
සඳහද්යා උපතදසස / සුපුනි ගරත්ලි රණසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. x,112 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180382 NL)
ISBN 978-955-30-3856-2 (396069 NA)
371.2 – පකාසලේ කළමනකාකරණය
ගුණතසසකර, ල්පී. විතජසරි
සද්යාරන්ථක ගුරවරයකු හද්යා ඵලදද්යායී
විදුහලේපතිවරයකු වීමට / ල්පී. විතජසරි
ගුණතසසකර .- 8 වන සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .නතග්තගද්යාඩ : දීපද්යානි ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය),
2011 .- පි. 238 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1993
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179628 NL)
ISBN 955-95540-0-5
(395235 NA)
රද්යාජපකෂ, ආර. එම. එසස.
අධදද්යාපන පරිපද්යාලනයට නදද්යායද්යාතමක
ප්රතවේශයක / ආර. එම. එසස. රද්යාජපකෂ .දඹුලේල : කරතකෘ, [2013?] .- පි. 137 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(184924 NL)
ISBN 978-955-53352-1-8 (400676 NA)
371.207 – ර්විධකායක කළමනකාකරණය
371.207095493 – ශ ලලංකකාව
තපතරරද්යා, ආර. ස.
අධදද්යාපන සපැලසුමකරණය : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
සද්යාමද්යානද අධදද්යාපන මටටතම සපැලසුමකරණය
පිළිබඳ විමසුමක / ආර. ස. තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186175 NL)
ISBN 978-955-30-4287-3 (402278 NA)
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371.42 – අධදකාපනික සහ වපෘත්තීය
මකාරලගයෝපලදශ
දයද්යාරතන, බනදුල ල්පී.
පද්යාසලේ වපැඩ හුරව අධදද්යාපනය : වකෘතතීය
මද්යාරතගකෝපතදශය සඳහද්යා ප්රද්යාතයකෝගික
ප්රතවේශයක / බනදුල ල්පී. දයද්යාරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 216 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(181911 NL)
ISBN 978-955-30-3731-2 (397505 NA)
372 – ප්රකාන්ථමික අධදකාපනය
ගුණතිලක, ඉනද්රද්යානි
නිපුණතද්යා 2 : 4 වන තශසණතයේ දී සසෑම
දරතවකම ප්රවීණ කළයුතු අතදවශද ඉතගනම
නිපුණතද්යා / ඉනද්රද්යානි ගුණතිලක .[තතකෝරයද්යාය?] : කරතකෘ, [2013?] .- පි. 56 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186462 NL)
ISBN 978-955-51834-1-3 (402589 NA)
ගුණතිලක, ඉනද්රද්යානි
නිපුණතද්යා 3 : 5 තශසණතයේ දී සසෑම දරතවකම
ප්රවීණ කළයුතු අතදවශද ඉතගනම නිපුණතද්යා /
ඉනද්රද්යානි ගුණතිලක .- [තතකෝරයද්යාය?] : කරතකෘ,
[2013?] .- පි. 56 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(186463 NL)
ISBN 978-955-51834-2-0 (402590 NA)
ජයසසිංහ, එච. එම. අනර
2 තශසණය සඳහද්යා පුසිංචි මතග් තගදර
වපැඩ තපද්යාත / එච. එම. අනර ජයසසිංහ .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 183 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(181096 NL)
ISBN 978-955-29-0115-7 (396934 NA)
ජයසසිංහ, එච. එම. අනර
පුසිංචි මතග් තගදර වපැඩ තපද්යාත – 1 තශසණය
සඳහද්යා / එච. එම. අනර ජයසසිංහ .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 200 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188478 NL)
ISBN 978-955-29-0162-1 (404071 NA)
මුතුකපැට .- කුරණසෑගල : වයඹ පළද්යාත සභද්යාතවේ
පූරව ළමද්යා අධදද්යාපන සසිංවරධන අධිකද්යාරිය,
[2013?] .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184303 NL)
ISBN 978-955-1828-04-2 (400116 NA)

සුරවීර, අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි
4 – තශසණතයේ දරවන උතදසද්යා සමපද්යාදිත සසිංහල
ගණතය පරිසරය ඇතුළු විෂයන තුතන
වපැඩතපද්යාත / අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි සුරවීර .දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 196 : චිත්ර ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185176 NL)
ISBN 978-955-660-659-1 (401271 NA)
372.19 – ර්විෂයමකාලකා
අනරසරි, සරත
5 ශිෂදතවය සඳහද්යා රූප සටහන තපද්යාත / සරත
අනරසරි .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 72 : චිත්ර ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(184020 NL)
ISBN 978-955-29-0150-8 (399859 NA)
ශිෂදතව විභද්යාගයට අතවපැලක 4-5 තශසණ /
සමපද්යාදනය ය. එච. ඩියුරන ජයවරධන .ත්මිනවනතගද්යාඩ : සමපද්යාදක, [2013?] .- පි. 56 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(187266 NL)
ISBN 978-955-44789-0-9
හුරළුවපැව, ජයතසනවි
5 ශිෂදතවයට දපැනගත යුතුම කරණු /
ජයතසනවි හුරළුවපැව .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 215 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188873 NL)
ISBN 978-955-675-181-9 (404564 NA)
372.19076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ගුරතග්, විමලසරි
2013 නව හපනද්යා 5 ශිෂදතව තපරහුර
වපැඩතපද්යාත / විමලසරි ගුරතග් සහ උෂද්යානති
මවලආරචචි .- තකද්යාළඹ : අද්භිතෂසක ප්රිනටරසස
ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2013 .- පි. v,235 : චිත්ර ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 295.00
(181728 NL)
ISBN 978-955-0856-08-4 (397331 NA)
5 ශිෂදතව : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2000 –
2012 / සමපද්යාදනය එච. එම. අනර ජයසසිංහ .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 216 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(180392 NL)
(396081 NA)
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ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත
දපැනම සයුර – 3 තශසණය / භද්යාරත ලසිංකද්යාතග් .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 240 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(188475 NL)
ISBN 978-955-29-0130-0 (404068 NA)

මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර
දිසද්යා තපර පද්යාසලේ වපැඩ තපද්යාත / සසර කුමද්යාර
මහතවදතග් .- වතතල : දිසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 40 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(187248 NL)
ISBN 978-955-4719-10-1

සතර ශිෂදතව ජයමග 2013 : I පත්රය හද්යා II පත්රය
සඳහද්යා අනමද්යාන ප්රශසන හද්යා පිළිතුර .- මහරගම :
සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 27 : චිත්ර ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(180255 NL)
(395635 NA)

ත්මිණකපැට .- කුරණසෑගල : වයඹ පළද්යාත සභද්යාතවේ
පූරව ළමද්යා අධදද්යාපන සසිංවරධන අධිකද්යාරිය,
2012 .- පි. 69 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(182669 NL)
ISBN 978-955-1828-05-9 (398383 NA)

372.21 – ලපර පකාසලේ
ඩයසස, සමුද්රද්යා
තපර පද්යාසලේ දරවන සඳහද්යා ගණත හුරව /
සමුද්රද්යා ඩයසස .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185962 NL)
ISBN 978-955-681-124-7 (402182 NA)

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
සගිති මතග් තගදර වපැඩතපද්යාත : තපර පද්යාසලේ
සසුන සඳහද්යා / කමලේ ශ්රී ත්ලියනතග් .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(184019 NL)
ISBN 978-955-29-0159-1 (399858 NA)

372.357 – පරිසර අධදයනය

ඩයසස, සමුද්රද්යා
තපර පද්යාසලේ වපැඩතපද්යාත / සමුද්රද්යා ඩයසස .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185963 NL)
ISBN 978-955-681-123-0 (402183 NA)

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
පරිසරය : පළමුවන තශසණය වපැඩ තපද්යාත /
තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 148 : චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(183845 NL)
ISBN 978-955-30-3990-3 (399757 NA)

තිලකරතන, දුලද්යානි
තපර පද්යාසලේ ළමුන සඳහද්යා ගුරතගදර
මුලේතපද්යාත / දුලද්යානි තිලකරතන .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 36 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(185068 NL)
ISBN 978-955-0167-61-6 (401136 NA)

ජයතසසකර, රමණී කද්යානති
4 තශසණය නව හපනද්යා පරිසරය ආශ්රිත
ක්රියද්යාකද්යාරකම / රමණී කද්යානති ජයතසසකර .තකද්යාළඹ : අද්භිතෂසක ප්රිනටරසස ඇනඩ
පබත්ලිෂරසස, 2012 .- පි. v,150 ; තසම 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 345.00
(181731 NL)
ISBN 978-955-0856-09-1 (397334 NA)

තපර පද්යාසලේ වපැඩතපද්යාත / සමපද්යාදනය එසස. ඒ. එලේ.
ආරියරතන .- මද්යාලතබ : ආරිය මුද්රණ
ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය), 2012 .- පි. [98] : චිත්ර ;
තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 245.00
(181029 NL)
(396883 NA)

පුසිංචි අපියි පරිසරයයි : තපර පද්යාසලේ අධදද්යාපනය
සඳහද්යා ගුර උපතදසස .- බතතරමුලේල : මධදම
පරිසර අධිකද්යාරිය, 2011 .- පි. xvi,108 : චිත්ර ;
තසම 27
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179635 NL)
ISBN 978-955-9012-47-4 (395242 NA)

තපතරරද්යා, චනද්රතසකෝම
සතර තපර පද්යාසලේ වපැඩ තපද්යාත / චනද්රතසකෝම
තපතරරද්යා .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 208 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(180272 NL)
ISBN 978-955-0938-02-5 (395637 NA)

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා
3 වන තශසණය නව හපනද්යා නිපුණතද්යා පද්යාදක
තකද්යාටගත පරිසරය ආශ්රිත ක්රියද්යාකද්යාරකම
වපැඩතපද්යාත / ලසිංකද්යා තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :
අද්භිතෂසක ප්රිනටරසස ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2012 .පි. 77 : චිත්ර ; තසම 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(181726 NL)
ISBN 978-955-0856-30-5 (397329 NA)
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තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා
5 තශසණය පරිසරය ආශ්රිත ක්රියද්යාකද්යාරකම පුහුණු
වපැඩතපද්යාත / ලසිංකද්යා තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :
අද්භිතෂසක ප්රිනටරසස ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2012 .පි. 174 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 365.00
(181729 NL)
ISBN 978-955-0856-04-6 (397332 NA)
තප්රේම ජයනත, ආර. ල්පී.
අප අවට සතුන : 3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා පරිසර
ආශ්රිත ක්රියද්යාකද්යාරකම / ආර. ල්පී. තප්රේම ජයනත .බුලතසසිංහල : තසද්යාබද්යාදහතම රිදම
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. vii,19 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(177582 NL)
ISBN 978-955-54527-0-0
රද්යාජපකෂ, චමපද්යා පුෂසපකුමද්යාරි
පූරව ළමද්යාවිය දරවනතග් බුදධි වරධනයට
නිතවසස පරිසරතයන ලබද්යා දිය හපැක උදවේ :
දරවනට තහද්යාඳ පුරදු උගනවමු / චමපද්යා
පුෂසපකුමද්යාරි රද්යාජපකෂ .- දනතකද්යාටුව :
මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 28 : චිත්ර ;
තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(180333 NL)
ISBN 978-955-660-673-7 (395817 NA)
372.4 – කියවීම
ගමතග්, ලකනද්යාත
මට පුළුවන / ලකනද්යාත ගමතග් .- මරිගම :
ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 21x28
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188902 NL)
ISBN 978-955-672-106-5 (404600 NA)
සසලද්යාටර, තමරිඩිත
අත්ලි තලද්යාකුයි / තමරිඩිත සසලද්යාටර ; පරිවරතනය
සමුද්රද්යා ඩයසස විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 26
“Elephants are big” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185961 NL)
ISBN 978-955-681-126-1 (402181 NA)
සමරවීර, පියලේ උදය
සුදු කටියතග පුසිංචි කතද්යා / පියලේ උදය
සමරවීර .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. 18 : චිත්ර ; තසම. 27
කබපැ-තබකෝක: ර. 110.00
(187050 NL)
ISBN 978-955-21-2143-2 (403026 NA)

372.465 - ලහයෝඩිලපකාත්
අනරසරි, සරත
එක අකුරින වචන තගද්යාඩයි / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 24 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(183557 NL)
ISBN 978-955-29-0149-2 (399341 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.
ත්මිශ සසිංහල තහකෝඩිය / තජ. බ. දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [22] : චිත්ර ; තසම. 28 .- (පුසිංචි අපට සසිංහල ;
අසිංක 2)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186800 NL)
ISBN 978-955-696-033-4 (402925 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.
සරල සසිංහල තහකෝඩිය / තජ. බ. දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [22] : චිත්ර ; තසම. 28 .- (පුසිංචි අපට සසිංහල ;
අසිංක 1)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186799 NL)
ISBN 978-955-696-032-7 (402924 NA)
මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර
දිසද්යා සසිංහල තහකෝඩිය / සසර කුමද්යාර
මහතවදතග් .- වතතල : දිසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2013?] .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 110.00
(187247 NL)
ISBN 978-955-4719-09-5
සතුත්මිණ තහකෝඩිය / සමපද්යාදනය ට. බ. ඇසස.
තගද්යාඩමුනතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 44 : චිත්ර ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1938
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(184892 NL)
ISBN 978-955-30-3972-9 (400620 NA)
372.52 – පකාට කිරීම
අනරසරි, සරත
අතප පවුල චිත්ර පද්යාට කරමු / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188370 NL)
ISBN 978-955-690-120-7 (404044 NA)
අනරසරි, සරත
රූපවද්යාහිනී කද්යාටූන චරිත පද්යාට කරමු / සරත
අනරසරි .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188364 NL)
ISBN 978-955-690-121-4 (404038 NA)
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අනරසරි, සරත
සතතු රූප පද්යාට කරමු / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188371 NL)
ISBN 978-955-690-119-1 (404045 NA)
නවීනද්ර, අරණ
සතුවම ත්මිහිර / අරණ නවීනද්ර .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .- පි. 21 : චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187049 NL)
ISBN 978-955-21-2264-4 (403023 NA)
පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන
එළවළු - පලතුර ඇඳීම සහ පද්යාට කරීම /
සමරතකකෝන පතිරද්යාජ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 36 : චිත්ර ;
තසම. 22x29
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186335 NL)
ISBN 978-955-30-4385-6 (402313 NA)
පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන
පද්යාට කරමු මද්යාළුවන / සමරතකකෝන පතිරද්යාජ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 20 :
චිත්ර ; තසම. 22x29
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186334 NL)
ISBN 978-955-30-4386-3 (402312 NA)
පළතුර එළවළු සහ සතුන පද්යාට කරමු .දිකවපැලේල : පපැතනකෝටද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2013?] .- පි. 36 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 110.00
(180639 NL)
ISBN 978-955-4664-00-5 (396423 NA)
තපර පද්යාසලේ සහ 1 වසර සසුන සඳහද්යා පද්යාට කරන
තපද්යාත .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 40 : චිත්ර ; තසම. 36
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184022 NL)
ISBN 978-955-29-0160-7 (399861 NA)
ලසසසනට පද්යාට කරමු : තපර පද්යාසලේ සහ 1, 2 තශසණ
සඳහද්යා .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188374 NL)
ISBN 978-955-690-102-3 (404048 NA)

372.6 – භකාෂකාව
අමරතුසිංග, ල්පී. එම.
පිලේලම හුර තවමු / ල්පී. එම. අමරතුසිංග .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188365 NL)
ISBN 978-955-690-103-0 (404039 NA)
ඉයද්යාසස, එම. තජ. එම.
1-2 තශසණ ත්රිභද්යාෂද්යා වපැඩ තපද්යාත / එම. තජ. එම.
ඉයද්යාසස .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2013?] .පි. 62 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(180933 NL)
ISBN 978-955-44025-0-8 (396458 NA)
ඉයද්යාසස, එම. තජ. එම.
3-4-5 තශසණ ත්රිභද්යාෂද්යා වපැඩ තපද්යාත / එම. තජ.
එම. ඉයද්යාසස .- පද්යාදුකක : කරතකෘ, [2013?] .පි. 62 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(180934 NL)
ISBN 978-955-44025-1-5 (396459 NA)
කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ
තතද්යාවිලේ තගදර හද්යා තවනත කන්ථද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික
තශසණ සඳහද්යා / තවේහපැලේතලේ කුලතුසිංග .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 40 :
චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187183 NL)
ISBN 978-955-30-3999-6 (403300 NA)
කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ
නයි මුගටි හටන හද්යා තවනත කතද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික
තශසණ සඳහද්යා / තවේහපැලේතලේ කුලතුසිංග .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 :
චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187185 NL)
ISBN 978-955-30-3998-9 (403302 NA)
ගුණතිලක, ඉනද්රද්යානි
පූරව භද්යාෂද්යා නිපුණතද්යා සහ අකුර ත්ලිවීතම
වපැඩතපද්යාත 1 තශසණය / ඉනද්රද්යානි ගුණතිලක .කුරණසෑගල : අසසත්ලිය ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
[2013?] .- පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(181645 NL)
(397203 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
සසිංහල : පළමුවන තශසණය වපැඩ තපද්යාත / තසකෝමද්යා
ජයතකද්යාඩි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 104 ; චිත්ර ; තසම. 29 .- (නතවකෝදද්යා
අතිතරක වපැඩ තපද්යාත තපළ)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179821 NL)
ISBN 978-955-30-3522-6 (395250 NA)
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ජයසසිංහ, එච. එම. අනර
2, 3, 4 තශසණ සසුන සඳහද්යා අකුරවත්ලින වචන
ත්ලියමු / එච. එම. අනර ජයසසිංහ .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 80 :
චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(183562 NL)
ISBN 978-955-29-0145-4 (399346 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.
මහද්යාප්රද්යාණ අකෂර / තජ. බ. දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [22] : චිත්ර ; තසම. 28 .- (පුසිංචි අපට සසිංහල ;
අසිංක 3)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186801 NL)
ISBN 978-955-696-038-9 (402926 NA)
තදවදද්යාසන, රූබරද්යාජ
තදමළ අකුර හුර තවමු / රූබරද්යාජ
තදවදද්යාසන .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 32 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(182621 NL)
ISBN 978-955-29-0143-0 (398327 NA)
තදවබනදු, සුසලේ
තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 1 තශසණය / සුසලේ
තදවබනදු .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(181204 NL)
ISBN 978-955-30-3826-5 (396893 NA)
තදවබනදු, සුසලේ
තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 2 තශසණය / සුසලේ
තදවබනදු .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 28 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(181205 NL)
ISBN 978-955-30-3829-6 (396894 NA)
තදවබනදු, සුසලේ
තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 3 තශසණය / සුසලේ
තදවබනදු .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181206 NL)
ISBN 978-955-30-3827-2 (396895 NA)
තදවබනදු, සුසලේ
තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 4 තශසණය / සුසලේ
තදවබනදු .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181207 NL)
ISBN 978-955-30-3828-9 (396896 NA)

තදවබනදු, සුසලේ
තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 5 තශසණය / සුසලේ
තදවබනදු .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 84 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181208 NL)
ISBN 978-955-30-3830-2 (396897 NA)
නිශද්යානත, සුජීව
5 ශිෂදතවයට සසිංහල : සමද්යාන පද, විරදධ පද,
යුගල පද, ඉඟි වපැක / සුජීව නිශද්යානත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188357 NL)
ISBN 978-955-690-084-2 (404031 NA)
පතිරණ, ආර.
ත්රිභද්යාෂද්යා - තපර කයවීම : ප්රද්යාන්ථත්මික සසුනතග්
සසිංහල, තදමළ, ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යා කුසලතද්යා
වරධනය / ආර. පතිරණ .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 35 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182120 NL)
ISBN 978-955-661-556-2 (397717 NA)
තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා
1 තශසණය පූරව භද්යාෂද්යා කුසලතද්යා පුහුණුව / ලසිංකද්යා
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : අද්භිතෂසක ප්රිනටරසස
ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2013 .- පි. 100 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(183231 NL)
ISBN 978-955-0856-54-1 (398859 NA)
තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා
3 තශසණය තපළ තපද්යාතින බස හසුරවමු / ලසිංකද්යා
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : අද්භිතෂසක ප්රිනටරසස
ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2013 .- පි. 111: චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(183223 NL)
ISBN 978-955-0856-50-3 (398851 NA)
තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා
4 තශසණය මවේබස තපළතපද්යාතින බස
හසුරවමු / ලසිංකද්යා තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :
අද්භිතෂසක ප්රිනටරසස ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2013 .පි. 122 ; තසම 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 265.00
(181730 NL)
ISBN 978-955-0856-40-4 (397333 NA)
මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී
4 තශසණය සඳහද්යා සසිංහල වපැඩ තපද්යාත : තපළ
තපද්යාත ඇසුතරන සහ තවත අභදද්යාස ද
ඇතුළතය / සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී මද්යාතරආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 69 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186548 NL)
ISBN 978-955-671-300-8 (402753 NA)
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ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
1, 2 තශසණ සඳහද්යා පිලේලම අවතබකෝධය / කමලේ
ශ්රී ත්ලියනතග් .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(184018 NL)
ISBN 978-955-29-0152-2 (399857 NA)
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
ත්රිභද්යාෂද්යා අකුර හුරව : 1, 2 තශසණ සසුන
සඳහද්යා / කමලේ ශ්රී ත්ලියනතග් .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 88 :
චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(184021 NL)
ISBN 978-955-29-0156-0 (399860 NA)
විතජතුසිංග, සුනීතද්යා
සසිංහල දපැනම : ශිෂදතව විභද්යාගයට සූදද්යානමවන
3, 4, 5 තශසණවල දරවන සඳහද්යා / සුනීතද්යා
විතජතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2013 .- පි. 76 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185492 NL)
ISBN 978-955-54596-0-0
විතජරතන, ජීවනී ගීතිකද්යා
ශිෂදතවයට නිවපැරදි සසිංහල : 4-5 තශසණ
සසුනට / ජීවනී ගීතිකද්යා විතජරතන .- මගමුව :
අකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 144 ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188872 NL)
ISBN 978-955-675-007-2 (404563 NA)
සමරවීරතහටටි, ජී. තක.
2, 3, 4 තශසණ සඳහද්යා ප්රශසතනකෝතතර සහිත
තදමළ භද්යාෂද්යා ඉතගනම / ජී. තක.
සමරවීරතහටටි .- තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ,
2011 .- පි. 65 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179815 NL)
ISBN 978-955-99799-2-0 (395244 NA)

372.6076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ.
තදවන බස තදමළ ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
3 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල / ඒ. තජ. තජ.
ජවද්යාන .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(188577 NL)
ISBN 978-955-661-597-5 (404108 NA)

ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ.
තදවන බස තදමළ ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
4 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල / ඒ. තජ. තජ.
ජවද්යාන .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(188578 NL)
ISBN 978-955-661-598-2 (404109 NA)
ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ.
තදවන බස තදමළ ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
5 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල / ඒ. තජ. තජ.
ජවද්යාන .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(188579 NL)
ISBN 978-955-661-596-8 (404110 NA)
ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ.
ශිෂදතව විභද්යාග අතවපැල තදවන බස තදමළ :
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහ පහක / ඒ. තජ.
තජ. ජවද්යාන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 40 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186547 NL)
ISBN 978-955-671-979-6 (402752 NA)
මහතබලේලන, තක. තජ.
5 තශසණය සසිංහල භද්යාෂද්යාව ආදරශ, අනමද්යාන,
ඉලකක ප්රශසන පත්ර / තක. තජ. මහතබලේලන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 71 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186543 NL)
ISBN 978-955-671-988-8 (402748 NA)

372.623 – රශනකා
ජයසසිංහ, එච. එම. අනර
ආදරශ රචනද්යා : 3 තශසණය සඳහද්යා / එච. එම.
අනර ජයසසිංහ .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(188388 NL)
ISBN 978-955-29-0181-2 (404062 NA)
ද මපැලේ, කුසුමද්යා
ළමයිනට අනගි රචනද්යා / කුසුමද්යා ද මපැලේ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(186126 NL)
ISBN 978-955-30-4406-8 (402228 NA)
නිශද්යානත, සුජීව
රචනද්යා : 3, 4 තශසණ සඳහද්යා / සුජීව නිශද්යානත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188358 NL)
ISBN 978-955-690-076-7 (404032 NA)
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නිශද්යානත, සුජීව
රචනද්යා : 4, 5 තශසණ සඳහද්යා / සුජීව නිශද්යානත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188369 NL)
ISBN 978-955-690-077-4 (404043 NA)
තනරසිංජනද්යා, තජ. ඒ. කුමද්යාරි
2 තශසණය සඟිති රචනද්යා හුරව / තජ. ඒ. කුමද්යාරි
තනරසිංජනද්යා .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184542 NL)
ISBN 955-1011-71-6
(400427 NA)
තනරසිංජනද්යා, තජ. ඒ. කුමද්යාරි
3 තශසණය සඟිති රචනද්යා හුරව / තජ. ඒ. කුමද්යාරි
තනරසිංජනද්යා .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184543 NL)
ISBN 955-1011-72-4
(400428 NA)
තනරසිංජනද්යා, තජ. ඒ. කුමද්යාරි
4 තශසණය සඟිති රචනද්යා හුරව / තජ. ඒ. කුමද්යාරි
තනරසිංජනද්යා .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 48 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184544 NL)
(400429 NA)
සලේවද්යා, ඩබත්ලිවේ. ඒ. චිත්රද්යා නිමද්යාල
විචිත්ර රචනද්යා : 3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා / ඩබත්ලිවේ.
ඒ. චිත්රද්යා නිමද්යාල සලේවද්යා .- කරිවතතුඩුව: කරතකෘ,
2012 .- පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179584 NL)
ISBN 978-955-95643-2-4 (395190 NA)

372.634 – අත් අකුර
කුරපපු, ඩ. ඩබ. එම.
ටිකරි තපර ත්ලිවීතම හුරව : තපර පද්යාසලේ ළමයි
සඳහද්යා / ඩ. ඩබ. එම. කුරපපු .- දිකවපැලේල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(186927 NL)
ISBN 978-955-53745-2-1 (403056 NA)
පනද්යාතගද්යාඩ, අතුල
සසිංහල අකුර හුරව : 1 තශසණය සහ තපර
පද්යාසලේ දරවන සඳහද්යා / අතුල පනද්යාතගද්යාඩ .සදූව : ඉතලේෂන සසතටෂරනසස, 2013 .පි. 120 : චිත්ර ; තසම. 30
රූලේ 5 අභදද්යාස තපද්යාතක ද සහිතය
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182222 NL)
ISBN 978-955-0791-05-7 (397879 NA)

පුසිංචි අපට අකුර හුරව – 1 තශසණය .- තමද්යාරටුව :
සද්යා. තසබසසතියන විදදද්යාලය, [2013?] .පි. 108 : චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183010 NL)
(398709 NA)
තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා
නව හපනද්යා අද්භිතෂසක අකුර හුරව : තපර
පද්යාසලේ හද්යා 1 තශසණයට විතශසෂයි / ලසිංකද්යා
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : අද්භිතෂසක ප්රිනටරසස
ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2013 .- පි. 99 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(183236 NL)
ISBN 978-955-0856-61-9 (398864 NA)
මධුමද්යාත්ලි, ල්පී. එම. චරිතද්යා
ලසසසනට අකුර ත්ලියමු 2 : තපර පද්යාසලේ හද්යා 1
තශසණය සසුන සඳහද්යා / ල්පී. එම. චරිතද්යා
මධුමද්යාත්ලි .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 56 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188479 NL)
ISBN 978-955-29-0174-4 (404072 NA)
ත්ලියනතග්, චනද්රලතද්යා
ආසයි ත්ලියනන 1 / චනද්රලතද්යා ත්ලියනතග් .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 63 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186546 NL)
ISBN 978-955-671-767-9 (402751 NA)
372.65 – ර්විලදශීය භකාෂකා
372.6521 – ඉලංග්රීස භකාෂකාව
අනරසරි, සරත
සඟිතතනට ඉසිංග්රීස / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 64 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28
සසිංහල හද්යා ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(182620 NL)
ISBN 978-955-29-0158-4 (398326 NA)
අමරතුසිංග, ල්පී. එම.
ළමද්යා ඉසිංග්රීස / ල්පී. එම. අමරතුසිංග .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188356 NL)
ISBN 978-955-690-100-9 (404030 NA)
ජයසසිංහ, දීපතිකද්යා
ශිෂදතවයට ඉසිංග්රීස / දීපතිකද්යා ජයසසිංහ .පනනිපිටිය : දීපති ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 30 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187792 NL)
ISBN 978-955-0327-09-6 (403700 NA)
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372.7 – ගණස්තය
කළුතනනතග්, චත්මිනද කුමද්යාර
5 ශිෂදතවයට ගණත ගපැටලු / චත්මිනද කුමද්යාර
කළුතනනතග් .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .පි. 20 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180498 NL)
ISBN 978-955-51079-9-0
ජයසූරිය, තක. එම. අසත සඳරවන
ගණතය – 1 තශසණය / තක. එම. අසත
සඳරවන ජයසූරිය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188575 NL)
ISBN 978-955-661-580-7 (404106 NA)
ජයසූරිය, තක. එම. අසත සඳරවන
ගණතය – 2 තශසණය / තක. එම. අසත
සඳරවන ජයසූරිය .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 40 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188576 NL)
ISBN 978-955-661-581-4 (404107 NA)
ධරමරතන, තසසනද්යානී
5 ශිෂදතව විභද්යාගය සඳහද්යා ගණත ගපැටලු හද්යා
විසඳුම - 3 තශසණය / තසසනද්යානී ධරමරතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 114 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186525 NL)
ISBN 978-955-671-745-7 (402730 NA)
පදමශීත්ලි, එම. ඒ. චද්යානදනී
ගණතය වපැඩ තපද්යාත : 5 තශසණය / එම. ඒ.
චද්යානදනී පදමශීත්ලි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 235 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188823 NL)
ISBN 978-955-30-4445-7 (404480 NA)
තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා
නව හපනද්යා අද්භිතෂසක ඉලකකම හුරව : තපර
පද්යාසලට හද්යා 1 තශසණයට විතශසෂයි / ලසිංකද්යා
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : අද්භිතෂසක ප්රිනටරසස
ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2013 .- පි. 52 :
රූපසටහන ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183232 NL)
ISBN 978-955-0856-62-6 (398860 NA)
මතනකෝමතයන ගණන හදමු : 4 තශසණය සසුන
සඳහද්යා බුදධි වරධන ගණත ගපැටලු .- මගමුව :
අකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 96 :
චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188866 NL)
ISBN 978-955-675-051-5 (404557 NA)

මතනකෝමතයන ගණන හදමු : 5 තශසණය සසුන
සඳහද්යා බුදධි වරධන ගණත ගපැටලු .- මගමුව :
අකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 96 :
චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188867 NL)
ISBN 978-955-675-052-2 (404558 NA)
ලද්යාලේ, මසිංජුල ශ්රී
නව හපනද්යා ගණත මග 5 තශසණය / මසිංජුල ශ්රී
ලද්යාලේ .- තකද්යාළඹ : අද්භිතෂසක ප්රිනටරසස ඇනඩ
පබත්ලිෂරසස, 2012 .- පි. v,78 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(181727 NL)
ISBN 978-955-0856-02-2 (397330 NA)
ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත
දපැත්ලිස : 2 තශසණය ගණත කරම තවේග වරධන
වපැඩ තපද්යාත / භද්යාරත ලසිංකද්යාතග් .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 56 ;
තසම. 18x25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(183559 NL)
(399343 NA)
වික්රමද්යාරචචි, චනද්රද්යා
ගණතය 5 තශසණය : සුනදර පරිසර
චද්යාරිකද්යාවක / චනද්රද්යා වික්රමද්යාරචචි .- වපැත්ලිතවේරිය :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 73 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(180487 NL)
ISBN 978-955-53895-0-1
සුරවීර, අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි
3, 4, 5 තශසණය තශසණ සඳහද්යා ශිෂදතවයට
ගණත ගපැටලු 1000 ක / අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි
සුරවීර .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 112 : චිත්ර ; තසම 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185174 NL)
ISBN 978-955-660-720-8 (401269 NA)
හඳුනකනද, මලේත්ලිකද්යා
නව හපනද්යා ගණත මඟෙ වපැඩතපද්යාත : 3 තශසණය /
මලේත්ලිකද්යා හඳුනකනද .- තකද්යාළඹ : අද්භිතෂසක
ප්රිනටරසස ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2013 .- පි. 122 :
රූපසටහන ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(183235 NL)
ISBN 978-955-0856-01-5 (398863 NA)
හඳුනකනද, ඩ. මලේත්ලිකද්යා
නව හපනද්යා ගණත හුරව : 4 තශසණය /
ඩ. මලේත්ලිකද්යා හඳුනකනද .- තකද්යාළඹ : අද්භිතෂසක
ප්රිනටරසස ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2012 .- පි. 96 :
රූපසටහන ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(183228 NL)
ISBN 978-955-0856-03-9 (398856 NA)
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374 – වලැඩින්හිටි අධදකාපනය

392.5 – ර්විවකාහ ශකාරිත්ර

පතිරණ, තජ. ඩ.
වපැඩිහිටි අධදද්යාපන සමපත / තජ. ඩ. පතිරණ
සහ බුදධිප්රභද්යා පතිරණ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188811 NL)
ISBN 978-955-30-4543-0 (404468 NA)

දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර
මඟුලේතුලද්යාතවේ වගතුග / මහිනද කුමද්යාර
දළුතපද්යාත .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 21 .- ( උරමය ;
අසිංක 11)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187096 NL)
ISBN 978-955-677-295-1 (403106 NA)

3 8 0 වකාණජ ර්විදෙදකා, සන්නිලවදෙනය,
ප්රවකාහනය
387 – ජල හකා ගුවන් ප්රවකාහන ලසසවකා
387.2 – නලැව
ජයලත, තමනකද්යා ශසිංඛනී
සයුර තරණතයේ දපැවපැනතතයක / තමනකද්යා
ශසිංඛනී ජයලත .- තකද්යාළඹ : සුසර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 72 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(179977 NL)
ISBN 978-955-54526-0-1

3 9 0 සරිත්, ර්විරිත්, ජනශලැති
391 - ඇඳුම, පලැළඳුම
391.4 – අලනකුත් පලැළඳුම
391.434 – ලවසස මුහුණු
ඇතුගල, ආරියරතන
තවසසමුහුණු හද්යා විෂසතපකෞරෂද්යායණය :
තවසසමුහුණු හද්යා අධිපුදගල සනනිතවේදනය
පිළිබඳ නව මතවද්යාද / ආරියරතන ඇතුගල .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .පි. 112 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179363 NL)
ISBN 978-955-677-150-3 (394975 NA)

394 – සකාමකානද සරිත්
394.26 - නිවකාණ්ඩු
394.2614 – අලුත් අවුරදදෙ
දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර
අවුරදු සරිත : හතතකකෝරලතයේ
වපැවේගමමද්යානවල බකමහ අවුරදු සරිත පිළිබඳ
ජනශපැති විමරශනය / මහිනද කුමද්යාර
දළුතපද්යාත .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 120 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182216 NL)
ISBN 978-955-677-221-0 (397875 NA)
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
අවුරදු සරිත විරිත / එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
රද්යාජපකෂ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(182480 NL)
ISBN 978-955-30-3978-1 (398269 NA)
සූරය මසිංගලදය 2013 / සසිංසසකරණය නනදතසසන
පත්ලිහකකද්යාර .- බතතරමුලේල : සසිංසසකකෘතික
කටයුතු තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .පි. xvi,112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184141 NL)
ISSN 2279-1353
(397775 NA)

394.9 – මිනිසස බලි පූජකා
392 – ජීවන ශක්රය හකා ගපෘහ ජීර්විස්තය ආශ්රිස්ත ශකාරිත්ර
392.095493 – ශ ලලංකකාව
තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම.
පුරද්යාණ ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ගමතදද්යාර විතති / ල්පී. ඇම.
තසසනද්යාරතන .- ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 314 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(187816 NL)
ISBN 978-955-0084-84-5 (403724 NA)

තහද්යාග්, ගපැරී
ත්මිනිසස බිත්ලි පූජද්යා හද්යා ත්මිනීමසස කන තගකෝත්රිකතයකෝ /
ගපැරී තහද්යාග් ; අනවරතනය ආරියරතන
ජයතකද්යාඩි විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 280 ; තසම. 21
Cannibalism and human sacrifice කකෘතිතයේ
අනවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(180182 NL)
ISBN 978-955-30-3778-7 (395377 NA)
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398 – ජනශලැතිය
398.2 – ජන සකාන්හිස්තද
කුමද්යාරතපත්ලි, තිසර
ජනශපැතික සනනිතවේදනය : සයලේ ජනශපැතික
තකත ආවරණත / තිසර කුමද්යාරතපත්ලි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 151 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(184773 NL)
ISBN 978-955-30-4150-0 (400600 NA)
398.2 – ජන සකාන්හිස්තදය, ජන කස්තකා
අමරසසිංහ, කුමුදු
අනදතර තහවත මහවද්යාසතලේ 'බමමනනද්යා' /
කුමුදු අමරසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 176 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(186528 NL)
ISBN 978-955-671-762-4 (402734 NA)
කුමද්යාරසසිංහ, සමන චනදන
ඉතිහද්යාසතයේ රසකතද්යා / සමන චනදන
කුමද්යාරසසිංහ .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 102 : චිත්ර ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(180321 NL)
ISBN 978-955-660-682-9 (395805 NA)
ගී ගයන වයලනය / පරිවරතනය සසර
අලහතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 119 : චිත්ර ; තසම. 22 .- (යුතරකෝල්පීය
ජිපස ජනකතද්යා ; අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186140 NL)
ISBN 978-955-30-4228-6 (402242 NA)
ජයවරධන, එච. වී. ජී. තසකෝමසරි
සඤසචිත විවග ජනකවි / එච. වී. ජී. තසකෝමසරි
ජයවරධන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 438 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(186535 NL)
ISBN 978-955-671-641-2 (402741 NA)
ධමමද්යාතලකෝක හිත්මි, ජමබුගහපිටිතයේ
ජනකන්ථද්යා 1 : සසිංහල, පද්යාත්ලි, සසිංසසකකෘත /
ජමබුගහපිටිතයේ ධමමද්යාතලකෝක හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2012 .- පි. 111 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180590 NL)
ISBN 978-955-570-725-1 (396218 NA)
තබකෝලේටික ජනකතද්යා / පරිවරතනය අත්මිල
තකද්යාඩිකද්යාර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186181 NL)
ISBN 978-955-30-4272-9 (402284 NA)

යකෂයද්යා තමතලද්යාවට ආ දිනය / පරිවරතනය සසර
අලහතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 87 : චිත්ර ; තසම. 21 .- (යුතරකෝල්පීය
ජිපස ජනකතද්යා ; අසිංක 4)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185239 NL)
ISBN 978-955-30-4229-3 (401474 NA)
යළි උපන ජිපස මනද්යාත්ලිය / පරිවරතනය සසර
අලහතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 135 : චිත්ර ; තසම. 21 .- (යුතරකෝල්පීය
ජිපස ජන කතද්යා ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185246 NL)
ISBN 978-955-30-4226-2 (401481 NA)
විතජතුසිංග, නවනපැත්ලිතය
ජන විඥද්යානතයන බිඳක තහවත ජනකතද්යා /
නවනපැත්ලිතය විතජතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව :
දපැනම වපැඩුම ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 272 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(183578 NL)
ISBN 978-955-8672-78-5 (399402 NA)
වකෘක කුමරිය / පරිවරතනය සසර අලහතකකෝන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 103 :
චිත්ර ; තසම. 21 .- (යුතරකෝල්පීය ජිපස ජනකතද්යා ;
අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186154 NL)
ISBN 978-955-30-4227-9 (402257 NA)
තහසරත, ප්ර. මු. ජයතිලක
සතතකකෝරතලේ අප්රකට ජනකතද්යා / ප්ර. මු.
ජයතිලක තහසරත .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 182 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(186366 NL)
ISBN 978-955-677-267-8 (402354 NA)
398.2 – ජන සකාන්හිස්තදය. ජනකර්වි
අමරතුසිංග, ල්පී. එම.
ජන ගී සහ ජන කවි / ල්පී. එම. අමරතුසිංග .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(181091 NL)
ISBN 978-955-29-0126-3 (396929 NA)
ගල කපැපපූ සපැහපැලේල සහ දපැඩිමුණඩ අවතද්යාරය /
සමපද්යාදනය ත්මිසසසක සූරිය බණඩද්යාර .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 32 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(182488 NL)
ISBN 978-955-690-064-4 (398314 NA)
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ජන කවි 100 / සමපද්යාදනය සුජීව නිශද්යානත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188373 NL)
ISBN 978-955-690-075-0 (404047 NA)
පුරද්යාණ සවේපද : හටන කවි හද්යා විරහ කවි
ඇතුළතය / සමපද්යාදනය ල්පී. එම. අමරතුසිංග .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 240 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188384 NL)
ISBN 978-955-29-0161-4 (404059 NA)
බමුණුසසිංහ ආරචචි, පපැලේලපැපිටිතයේ
අතප සසිංහල ජනකවි / පපැලේලපැපිටිතයේ
බමුණුසසිංහ ආරචචි .- තබද්යාරලපැසසගමුව : ආර. ජී.
ග්රපැෆිකසස ඇනඩ බුකතෂද්යාප, [2013?] .- පි. 52 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(184010 NL)
ISBN 978-955-4512-05-4 (399849 NA)
තවතතසසිංහ, සබිලේ
ජනකවි / සබිලේ තවතතසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ :
ආදිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. [11] : චිත්ර ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186775 NL)
ISBN 978-955-99584-2-0 (402900 NA)
සමරසසිංහ, පියලේ
සසිංහල ජනකවි (ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සසුන සඳහද්යා) /
පියලේ සමරසසිංහ .- 2 වන මුද්රණය .බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 101 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2003.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(180932 NL)
ISBN 978-955-1311-94-0 (396457 NA)
398.2 – ජනසකාන්හිස්තද. සුරලංගනකා කස්තකා
ඇනඩරසන, එච. ස.
හසෑනසස ක්රිසසටියන ඇනඩරසනතග් සුරසිංගනද්යා
කතද්යා - 01 / එච. ස. ඇනඩරසන ; පරිවරතනය
සමරනද්යායක විපුලගුණ විසනි .- තකද්යාළඹ :
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 62 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188680 NL)
ISBN 978-955-656-275-0 (404416 NA)
ඇනඩරසන, එච. ස.
හසෑනසස ක්රිසසටියන ඇනඩරසනතග් සුරසිංගනද්යා
කතද්යා - 02 / එච. ස. ඇනඩරසන ; පරිවරතනය
සමරනද්යායක විපුලගුණ විසනි .- තකද්යාළඹ :
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 52 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188679 NL)
ISBN 978-955-656-276-7 (404415 NA)

398.2 – සුරලංගනකා කස්තකා
ඇලඩිනතග් පුදුම පහන සහ විසසත්මිත කතනදර /
පරිවරතනය තටනිසන තපතරරද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 154 : චිත්ර ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(184730 NL)
ISBN 978-955-671-742-6 (400558 NA)
398.20494811 – ලදෙමළ ජනකස්තකා
ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර
ආචචිතග් ශද්යාපය : නපැතගනහිර තදමළ
ජනකතද්යා / ගුණතසසකර ගුණතසකෝම .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 83 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184732 NL)
ISBN 978-955-671-706-8 (400560 NA)
398.2089 – ජනවරග හකා ජකාතිකත්ව කණණ්ඩකායම
ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර
නපැතගනහිර තදමළ සසිංසසකකෘතිය / ගුණතසසකර
ගුණතසකෝම .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 167 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(184734 NL)
ISBN 978-955-671-719-8 (400562 NA)
398.20943 – ජරමකානු ජනකස්තකා
මලේ විතලන ආ කුමරිය / පරිවරතනය සසර
අලහතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 183 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(186132 NL)
ISBN 978-955-30-3934-7 (402234 NA)
398.20945 – ඉස්තකාලි ජනකස්තකා
බුහුටි (ඉතද්යාත්ලි ජනකතද්යා) / පරිවරතනය වී.
පියතසකෝම තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ,
2013 .- පි. 104 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187797 NL)
ISBN 978-955-44784-0-4 (403705 NA)
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398.20947 – රසයකානු ජනකස්තකා
රසයද්යාන උපමද්යාකතද්යා / පරිවරතනය කමලේ
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 88 : චිත්ර ; තසම. 22 .- (ජගත උපමද්යාකතද්යා ;
අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187923 NL)
ISBN 978-955-30-4207-1 (403862 NA)
398.2094981 – ලමකාලේදෙකාර්වියකානු ජනකස්තකා
තමද්යාලේදද්යාවියද්යාන ජනකතද්යා 1 / අනවද්යාදය ග්රිතගද්යාර
තබද්යාතතසද්යාතු ; පරිවරතනය උපුලේ රසිංජිත
තහසවද්යාවිතද්යානගමතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 103 : චිත්ර :
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188797 NL)
ISBN 978-955-30-4600-0 (404454 NA)
398.20951 – චීන උපමකාකස්තකා
චීන උපමද්යාකතද්යා / පරිවරතනය කමලේ තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 :
චිත්ර ; තසම. 21 .- (ජගත උපමද්යාකතද්යා ; අසිංක 2)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187952 NL)
ISBN 978-955-30-4206-4 (403892 NA)
398.20951 – චීන ජනකස්තකා
එක ගතලන කුරලේතලද්යා තදනනයි / පරිවරතනය
කුමද්යාරි ගුණරතන .- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 28
චීන ජනකතද්යාවක ඇසුතරනි
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(187431 NL)
ISBN 978-955-683-105-4 (403357 NA)

චීන ජන කතද්යා : චීන ජනකතද්යා කහිපයක
පරිවරතනයක / පරිවරතනය කරණද්යාදද්යාස
තහටටිආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184757 NL)
ISBN 978-955-30-0385-0 (400583 NA)
ජයසූරිය, දයද්යානනද
ඉරට ගිය ගමන : චීන ජනකතද්යා / දයද්යානනද
ජයසූරිය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 56 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183046 NL)
ISBN 978-955-30-4023-7 (398807 NA)
පපැළ තගද්යායම / පරිවරතනය කුමද්යාරි ගුණරතන .තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 28
චීන ජනකතද්යාවක ඇසුතරනි
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(187432 NL)
ISBN 978-955-683-102-3 (403358 NA)
තපතරරද්යා, වී. පියතසකෝම
කද්යාස තහද්යාරද්යා තතතලන දපැතන : චීන ජනකතද්යා /
වී. පියතසකෝම තපතරරද්යා .- දනතකද්යාටුව :
මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 48 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 75.00
(180323 NL)
ISBN 978-955-660-598-3 (395807 NA)
ග්රැහපැයියද්යා, වනදද්යා සහ කහකුරලේලද්යා / පරිවරතනය
කුමද්යාරි ගුණරතන .- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 28
චීන ජනකතද්යාවක ඇසුතරනි
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(187434 NL)
ISBN 978-955-683-104-7 (403360 NA)
398.20952 – ජපන් ජනකස්තකා

කරණද්යාවනත ආතතමමද්යා / පරිවරතනය කුමද්යාරි
ගුණරතන .- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 28
චීන ජනකතද්යාවක ඇසුතරනි
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(187433 NL)
ISBN 978-955-683-103-0 (403359 NA)

ජපන ජනකතද්යා / පරිවරතනය පරද්යාක්රම ඇසස.
විතජවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186159 NL)
ISBN 978-955-30-4236-1 (402262 NA)

චීන උපමද්යාකතද්යා / පරිවරතනය කමලේ තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 :
චිත්ර ; තසම. 21 .- (ජගත උපමද්යාකතද්යා ; අසිංක 2)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187952 NL)
ISBN 978-955-30-4206-4 (403892 NA)

398.20954 – ඉන්දියකානු ජනකස්තකා
කුමද්යාර, ආනනද
හිනදි ජනකතද්යා / ආනනද කුමද්යාර ; පරිවරතනය
උපුලේ රසිංජිත තහසවද්යාවිතද්යානගමතග් විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 78 :
සතියම ; තසම. 22 .- (භද්යාරතීය ජනකතද්යා
සසිංග්රහය ; අසිංක 3)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188801 NL)
ISBN 978-955-30-4603-1 (404458 NA)
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ගුපත, බසිංසලද්යාලේ
තඩකෝග්රී ජනකතද්යා / බසිංසලද්යාලේ ගුපත ;
පරිවරතනය උපුලේ රසිංජිත තහසවද්යාවිතද්යානගමතග්
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 120 : චිත්ර : සතියම ; තසම. 21 .- (භද්යාරතීය
ජනකතද්යා සසිංග්රහය ; අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188782 NL)
ISBN 978-955-30-4601-7 (404438 NA)
තචකෝධරි, තමකෝහන
නපැතගනහිර භද්යාරතතයේ ජනකතද්යා / තමකෝහන
තචකෝධරි ; පරිවරතනය උපුලේ රසිංජිත
තහසවද්යාවිතද්යානගමතග් විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 88 : සතියම ;
තසම. 22 .- (භද්යාරතීය ජනකතද්යා සසිංග්රහය ;
අසිංක 4)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188695 NL)
ISBN 978-955-30-4604-8 (404436 NA)
තමනද්යාරියද්යා, පුරතෂකෝතතමලද්යාලේ
භීලේ ආදිවද්යාසනතග් ජනකතද්යා /
පුරතෂකෝතතමලද්යාලේ තමනද්යාරියද්යා ; පරිවරතනය
උපුලේ රසිංජිත තහසවද්යාවිතද්යානගමතග් විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 52 :
චිත්ර : සතියම ; තසම. 22 .- (භද්යාරතීය ජනකතද්යා
සසිංග්රහය ; අසිංක 2)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188783 NL)
ISBN 978-955-30-4602-4 (404439 NA)

398.2095493 – ශ ලලංකකාව
කුමද්යාරසරි, එසස. එම. ලකෂසමන
සගිරි ගීතයේ ජනකද්යාවද ලකෂණ / එසස. එම.
ලකෂසමන කුමද්යාරසරි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181907 NL)
ISBN 978-955-30-4026-8 (397501 NA)
ගමමපැදතද ජනකතද්යා / සමපද්යාදනය ගද්යාත්මිණී
කනතදතපද්යාළ .- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 125 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(188669 NL)
ISBN 978-955-656-260-6 (404405 NA)
ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර
සමනතදවි අඩවිතයේ ජනකතද්යා / ගුණතසසකර
ගුණතසකෝම .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 207 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187101 NL)
ISBN 978-955-677-304-0 (403111 NA)

ජන කතද්යා / සමපද්යාදනය සුජීව නිශද්යානත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188372 NL)
ISBN 978-955-690-104-7 (404046 NA)
තතනනතකකෝන, ධරමරතන
රබන පද සහ රබද්යාතන ඉතිහද්යාසය : තදශීය
රබන කලද්යාව හද්යා රබන පද පිළිබඳ විමසද්යා
බපැලමක / ධරමරතන තතනනතකකෝන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 :
රූපසටහන : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187914 NL)
ISBN 978-955-30-4561-4 (403853 NA)
දිසද්යානද්යායක, ඩ. බ.
සයනසෑ තකකෝරතළස පුරද්යාණ ජන විතති : නිදහසට
තපර ගඟෙබඩපතතුව ආශ්රිත සමද්යාජ විවරණය /
ඩ. බ. දිසද්යානද්යායක .- තදමළගම : කරතකෘ,
2012 .- පි. 407 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(183626 NL)
ISBN 978-955-53474-0-2 (399442 NA)
දුනතකතපද්යාත, රවීනද්ර
මමුතර : සද්යාමප්රදද්යායික ගමක තතද්යාරතුර / රවීනද්ර
දුනතකතපද්යාත .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. [92] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187130 NL)
ISBN 955-20-9975-5
(403247 NA)
පද්යාකර, තහනරි
ලසිංකද්යාතවේ ගපැත්මි ජනකතද්යා / තහනරි පද්යාකර ;
පරිවරතනය චනද්ර ශ්රී රණසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .
2 තව. .- පි. x,512 ; තසම. 22
Village folk tales of Ceylon කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(179828 NL)
ISBN 978-955-30-3755-8 (395258 NA)
පද්යාකර, තහනරි
ලසිංකද්යාතවේ ගපැත්මි ජනකතද්යා : තතවන තවළුම /
තහනරි පද්යාකර ; පරිවරතනය චනද්රශ්රී රණසසිංහ
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 512 ; තසම. 21
“Village folk tales of Ceylon” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(187856 NL)
ISBN 978-955-30-4417-4 (403801 NA)
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බණඩද්යාර, සුනිලේ එලේ. ආර.
ජන කවිය හද්යා සමද්යාජ තතද්යාරතුර / සුනිලේ එලේ.
ආර. බණඩද්යාර .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 205 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(181739 NL)
ISBN 978-955-1229-62-2 (397342 NA)
සූරතසසන, ඒ. ජී.
ඉපපැරණ ත්මිණ මුතු ආර / ඒ. ජී. සූරතසසන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 375 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(179404 NL)
ISBN 978-955-671-747-1 (395041 NA)
398.209595 – මලැලලේසයකානු ජනකස්තකා
මපැතලේසයද්යාන ජනකතද්යා = Folk tales of
Malaysia / පරිවරතනය පරද්යාක්රම ඇසස.
විතජවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183768 NL)
ISBN 978-955-30-4197-5 (399698 NA)
398.2096 – අප්රිකකානු ජනකස්තකා
අප්රිකද්යාන ජනකතද්යා / පරිවරතනය පරද්යාක්රම ඇසස.
විතජවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 120 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188689 NL)
ISBN 978-955-30-4480-8 (404430 NA)

398.24 – උපමකා කස්තකා
අලහතකකෝන, සසර
අනතිම උපද්යාය : රට රටවල උපමද්යා කතද්යා / සසර
අලහතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 136 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182238 NL)
ISBN 978-955-30-3757-2 (398236 NA)
ඊතසද්යාප තග් තවත උපමද්යා කතනදර 50 ක /
පරිවරතනය කුමද්යාරි ගුණරතන විසනි .තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 88 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183989 NL)
ISBN 978-955-683-095-1 (399800 NA)
ඊතසද්යාප තග් උපමද්යා කතනදර / සමපද්යාදනය සුදරමන
සතරසසිංහ .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(184541 NL)
(400426 NA)

කවුරනද බලවතද්යා / අනවද්යාදය සසවරණලතද්යා
තහටටිආරචචි .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා තපද්යාත
තපළ ;)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188847 NL)
ISBN 978-955-675-084-3 (404538 NA)
කද්යාට ඵලක තවේද / අනවද්යාදය සසවරණලතද්යා
තහටටිආරචචි .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා තපද්යාත
තපළ ;)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188846 NL)
ISBN 978-955-675-086-7 (404537 NA)
තනද්යාගපැලතපන ඇසුර / අනවද්යාදය සසවරණලතද්යා
තහටටිආරචචි .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා තපද්යාත
තපළ ;)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188852 NL)
ISBN 978-955-675-079-9 (404543 NA)
පියද්යා දුන වසසතුව / අනවද්යාදය සසවරණලතද්යා
තහටටිආරචචි .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා තපද්යාත
තපළ ;)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188845 NL)
ISBN 978-955-675-087-4 (404536 NA)
බද්යාහිර තපනම / අනවද්යාදය සසවරණලතද්යා
තහටටිආරචචි .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා තපද්යාත
තපළ ;)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188856 NL)
ISBN 978-955-675-078-2 (404547 NA)
මම සහ අපි තවනස / අනවද්යාදය සසවරණලතද්යා
තහටටිආරචචි .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා තපද්යාත
තපළ ;)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188855 NL)
ISBN 978-955-675-081-2 (404546 NA)
තවදද්යාතග් ගද්යාසසතුව / අනවද්යාදය සසවරණලතද්යා
තහටටිආරචචි .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා තපද්යාත
තපළ ;)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188850 NL)
ISBN 978-955-675-089-8 (404541 NA)
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398.24 – කපෘර්ෂිකරමය
සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස
සසිංහල අටුව : ගමබද කකෘෂිකරමද්යානතය /
අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස සරිවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187864 NL)
ISBN 978-955-30-4307-8 (403809 NA)
398.24094 – යුලරයෝපය
අලහතකකෝන, සසර
රතතරන ආසද්යාව : යුතරකෝල්පීය උපමද්යා කතද්යා /
සසර අලහතකකෝන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 128 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180186 NL)
ISBN 978-955-30-3758-9 (395381 NA)

උසසස නිළ දරතවකෝ / අනවද්යාදය සසවරණලතද්යා
තහටටිආරචචි .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා තපද්යාත
තපළ ;)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188853 NL)
ISBN 978-955-675-083-6 (404544 NA)
ගිතයකෝ ත්මිස ආතවකෝ තනද්යාමපැති කල / අනවද්යාදය
සසවරණලතද්යා තහටටිආරචචි .- මගමුව : අකුර
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා තපද්යාත
තපළ ;)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188854 NL)
ISBN 978-955-675-085-0 (404545 NA)

398.24095 – ආසයකාව

තබදද්යා තනද්යාගත බර / අනවද්යාදය සසවරණලතද්යා
තහටටිආරචචි .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා තපද්යාත
තපළ ;)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188849 NL)
ISBN 978-955-675-082-9 (404540 NA)

අලහතකකෝන, සසර
හිතවත තකද්යාටියද්යා : ආසයද්යාන උපමද්යා කතද්යා /
සසර අලහතකකෝන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 104 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179838 NL)
ISBN 978-955-30-3760-2 (395268 NA)

මනමද්යාල සසිංහයද්යා / අනවද්යාදය සසවරණලතද්යා
තහටටිආරචචි .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා තපද්යාත
තපළ ;)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188851 NL)
ISBN 978-955-675-088-1 (404542 NA)

398.242 – ශකාක
398.242095493 – ශ ලලංකකාව
සරිපද්යාල, තනකෝමන
තලමලේ කවි සමද්යාජය / තනකෝමන සරිපද්යාල .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 132 : චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1997
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188789 NL)
ISBN 978-955-30-2270-7 (404446 NA)
398.2452 – සත්ත්ව උපමකා ජනකස්තකා
ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා / සමපද්යාදනය සුජීව
නිශද්යානත .-දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188355 NL)
ISBN 978-955-690-106-1 (404029 NA)

රටින රට සතතව ජනකතද්යා / පරිවරතනය පරද්යාක්රම
ඇසස. විතජවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183797 NL)
ISBN 978-955-30-4114-2 (399709 NA)
ලද තදයින සතුටුවීම / අනවද්යාදය සසවරණලතද්යා
තහටටිආරචචි .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා තපද්යාත
තපළ ;)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188848 NL)
ISBN 978-955-675-080-5 (404539 NA)
398.2454 – පුරකාවපෘත්ස්ත සත්වයින්
398.24540951 – චීනය
මද්යා චූන වූ
මකරද්යා සහ චීන සසිංසසකකෘතිය / මද්යා චූන වූ .චීනය : කරතකෘ, 2011 .- පි. xviii,237 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(188643 NL)
ISBN 978-955-53580-0-2 (404173 NA)
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398.3 – සසවභකාර්වික හකා ලභපෞතික සලංසදධීන්
398.3452 – සත්ව උපමකා ජනකස්තකා
ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා / පරිවරතනය තටනිසන
තපතරරද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 366 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(186520 NL)
ISBN 978-955-671-803-4 (402725 NA)
සසිංදු කයන ඉදිඹුවද්යා : ඝද්යානද්යාතවේ ජනකතද්යා එකතුව /
පරිවරතනය සසර අලහතකකෝන .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 140 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186472 NL)
ISBN 978-955-697-012-8 (402599 NA)
398.368 - ශකාක
පතිරණ, තිලක
කපතුර පුරද්යාතණ තහවත තපද්යාලේ ගස ආශ්රිත
ජනශපැතිය / තිලක පතිරණ .- තකද්යාළඹ : ප්රිනට
ඇනඩ ප්රිනට ග්රපැෆිකසස, 2013 .- පි. 138 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(186872 NL)
ISBN 978-955-1715-44-1
398.41 – ජන ඇදෙහීම
දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යා රද්යාජිණී
බත මද්යාලද්යාව / ගසිංගද්යා රද්යාජිණී දිසද්යානද්යායක .කඩවත : කරතකෘ, 2013 .- පි. 32 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(187258 NL)
ISBN 978-955-44881-1-3
398.6 - ලත්රර්විලි
ප්රසසතද්යාව පිරළු සහ තතරවිත්ලි / සමපද්යාදනය සුජීව
නිශද්යානත .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188361NL)
ISBN 978-955-690-083-5 (404035 NA)
398.8 – නලැළර්විලි ර්ගී
වීරකතකද්යාඩි, ඉරසිංගද්යා සත්මිනදනී
නපැළවිත්ලි ගීතයන නිරූපිත සසිංහල ජනශපැතිය /
ඉරසිංගද්යා සත්මිනදනී වීරකතකද්යාඩි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181080 NL)
ISBN 978-955-30-3974-3 (396918 NA)

398.9 – ප්රසසන්ථකා පිරළු
මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී
ප්රසසතද්යාව පිරළු අදද්යාළ කතද්යානතර සහ අරත /
සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී මද්යාතරආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 61 ; තසම.
22
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188615 NL)
ISBN 978-955-671-739-6 (404143 NA)
398.921 – ඉලංග්රීස ප්රසසන්ථකා පිරළු
රණසසිංහ, තදනගම මසිංගත්ලිකද්යා
ඉසිංග්රීස ප්රසසතද්යාව පිරළු / තදනගම මසිංගත්ලිකද්යා
රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(182481 NL)
ISBN 978-955-30-4075-6 (398270 NA)
398.99148 – සලංහල ප්රසසන්ථකා පිරළු
බමුණුසසිංහ ආරචචි, පපැලේලපැපිටිතයේ
නවණ වඩන පිරළු කතද්යා / පපැලේලපැපිටිතයේ
බමුණුසසිංහ ආරචචි .- තබද්යාරලපැසසගමුව :
ආර. ජී. ග්රපැෆිකසස ඇනඩ බුකතෂද්යාප, [2013?] .පි. 56 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(184008 NL)
ISBN 978-955-8982-92-1 (399847 NA)
රණසසිංහ, තදනගම මසිංගත්ලිකද්යා
ප්රසසතද්යාව පිරළු සහ ඉඟිවපැක / තදනගම
මසිංගත්ලිකද්යා රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(184895 NL)
ISBN 978-955-30-4045-9 (400623 NA)
සූරියආරචචි, තහසමචනද්ර
ජපැක ල්පීටර මපැක : පිරළු කතද්යානදර / තහසමචනද්ර
සූරියආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 88 : චිත්ර ; තසම. 21
6 වන තශසණතයේ නද්යාටද හද්යා රසිංගකලද්යාව විෂය
සඳහද්යා ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය විසන
කයවීමට නිරතදශිත කර ඇති තපද්යාතක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(182461 NL)
ISBN 978-955-30-4058-9 (398250 NA)
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4 0 0 භකාෂකාව
401.43 – ශබදෙකාරන්ථ
401.43 – ශබදෙකාරන්ථ ර්විග්රහය
සපැඟෙවුන බසක තලද්යාවට තහළි කළ දම තපළ
තහළය / සසිංසසකරණය මූකලනගමුතවේ
පඤසඤද්යානනද හිත්මි සහ ඩ. තක. රද්යාජපකෂ .තකද්යාටුතගද්යාඩ : සසිංසසකද්යාරක, 2011
තව. II .- පි. iii,44 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185441 NL)
ISBN 978-955-51295-9-6
තහළ විදදද්යාව, කලද්යාව, ගණතය, ධරමතද්යාව හද්යා තහළ
ශබද සඤසඤද්යා / සසිංසසකරණය මූකලනගමුතවේ
පඤසඤද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාටුතගද්යාඩ :
සසිංසසකද්යාරක, [2013?] .- පි. 97 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186243 NL)
ISBN 978-955-54334-2-6

4 1 0 වකාගේ ර්විදෙදකාව
411 – ලිවීලම ක්රම
ගුණතිලක, ඇම. එච.
භද්යාෂද්යාවක විකද්යාශය සහ තවසසසගිරි පුවර ත්ලිපිය /
ඇම. එච. ගුණතිලක .- නපැවත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 97 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1963
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186184 NL)
ISBN 978-955-30-4361-0 (402287 NA)

4 2 0 ඉලංග්රීස භකාෂකාව
423 – ශබදෙලකයෝෂ
423.9148 – ඉලංග්රීස - සලංහල ශබදෙලකයෝෂ
ආධුනික ඉසිංග්රීස-සසිංහල ශබදතකකෝෂය / සමපද්යාදනය
සුචරිත ගමලත .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන .- 2013 .- පි. 386 ; තසම. 13
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(180625 NL)
ISBN 978-955-21-2219-4 (396308 NA)

425 – වදකාකරණ
අමරසරි, තක. එන. ට.
6, 7, 8, 9, 10, 11 සසුනට ඉසිංග්රීස වදද්යාකරණ /
තක. එන. ට. අමරසරි .- තපකෝදදල : කරතකෘ,
2012 .- පි. 152 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(180347 NL)
ISBN 978-955-1622-49-7 (396009 NA)
ගමතග්, නදී
ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාතවේ වදද්යාකරණද්යානකූල පද
විශසතලේෂණය / නදී ගමතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 152 ; තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(182250 NL)
ISBN 978-955-30-4021-3 (398222 NA)
ගමතග්, නදී
සසිංහල ඉසිංග්රීස වව්යූහද්යාතමක අසමතද්යා / නදී
ගමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 80 ; තසම. 22
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(182467 NL)
ISBN 978-955-30-4065-7 (398256 NA)
තවේරගම, නිමලේ තක. එම.
සසිංහතලන ඉසිංග්රීසතයේ අතදවශද අතතිවද්යාරම 1 /
නිමලේ තක. එම. තවේරගම .- 2 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 104 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2005
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186174 NL)
ISBN 978-955-30-0576-2 (402277 NA)
සමරවීර, එම. තක.
අතදද්යාවශද කුසලතද්යා සමඟෙ ඉසිංග්රීස වදද්යාකරණ /
එම. තක. සමරවීර .- මපැදමහනවර : කරතකෘ,
2012 .- පි. iv,362 : චිත්ර ; තසම. 30
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1350.00
(178630 NL)
ISBN 978-955-51943-0-3
තහටටිතග්, නිලනත
ඉසිංග්රීස වදද්යාකරණ අතතපද්යාත = The handbook
of English grammar / නිලනත තහටටිතග් .තකද්යාළඹ : සමද්යාධි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 116 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187815 NL)
ISBN 978-955-8786-26-0 (403723 NA)

126

428 – භකාර්විස්තය

491.25 – වදකාකරණ

කුලතුසිංග, සතද්යා
සසිංහල අපට ඉසිංග්රීස = English for us / සතද්යා
කුලතුසිංග .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- පනනිපිටිය :
නිපුන තපද්යාත සමද්යාජය, 2012 .- පි. 208 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1986
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(179884 NL)
ISBN 978-955-1551-01-08 (395314 NA)

ගුණතසකෝම හිත්මි, ඒරවපැතවේ
සුරභද්යාණ - 01 : සසිංසසකකෘත සනධි හපැඳිනගනිමු /
ඒරවපැතවේ ගුණතසකෝම හිත්මි .- [තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 47 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187324 NL)
ISBN 978-955-44603-2-4

428.13 – උචශකාරණය
නනදිතසසන, ජී. ඩබත්ලිවේ.
ඉසිංග්රීස අකෂර විනදද්යාසය හද්යා උචචද්යාරණය =
English sepelling and pronunciation /
ජී. ඩබත්ලිවේ. නනදිතසසන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 248 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187131 NL)
ISBN 978-955-30-4223-1 (403248 NA)

4 5 0 ඉස්තකාලි භකාෂකාව
458 – භකාර්විස්තය
තකද්යාඩිකද්යාර, තක.
ඉතද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා ඉතගනම / තක. තකද්යාඩිකද්යාර .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 296 : රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184015 NL)
ISBN 978-955-29-0070-9 (399854 NA)

ඤද්යාණරතන හිත්මි, දමුණුමසෑතයේ
සද්යාරසසවත ප්රදීප / දමුණුමසෑතයේ ඤද්යාණරතන
හිත්මි ; සසිංසසකරණය ඇත්ලිතකතවල සලද්යානනද
හිත්මි විසනි.- 2 වන මුද්රණය .- බතතරමුලේල :
සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 256 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1947
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(179613 NL)
ISBN 978-955-0983-09-4 (395220 NA)
මධදසඞද්යානතතකකෞමුදී / පරිවරතනය
ශ්රී ඥද්යානවිමලතිසසස හිත්මි .- නපැවත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 224 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1926
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(183042 NL)
ISBN 978-955-30-4088-6 (398803 NA)
මපැකතඩද්යානලේ, ආතර ඒ.
ආධුනික සසිංසසකකෘත වදද්යාකරණ / ආතර ඒ.
මපැකතඩද්යානලේ ; අනවරතනය ගුණපද්යාල
තසසනද්යාධීර විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2012 .- පි. xxv,269 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1964
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(180302 NL)
ISBN 978-955-570-701-5 (395690 NA)

4 9 0 ලවනත් භකාෂකා
491 – නලැලගනන්හිර ඉන්ද-යුලරයෝපීය හකා ලකලේටික
භකාෂකා
491.2 – සලංසසකපෘස්ත භකාෂකාව
491.23 – ශබදෙලකයෝෂ
අමරසසිංහ
[අමරතකද්යාෂ]
නද්යාමත්ලිඟෙද්යාන ශද්යාසනය [නද්යාමත්ලිඞඟෙද්යාන
ශද්යාසනය] / සසිංසසකරණය ආචද්යාරය
තදවරකෂිත .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. [xx],204 ;
තසම 21
1 වන මුද්රණය 1880
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186320 NL)
ISBN 978-955-30-4025-1 (402298 NA)

491.37 – පකාලි භකාෂකාව
බුදධදතත හිත්මි, තපද්යාලේවතතත ශ්රී
පද්යාළිපද්යාෂ්ඨද්යාවල : තදතවනි පද්යාඩම තපද්යාත /
තපද්යාලේවතතත ශ්රී බුදධදතත හිත්මි .- නපැවත
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. x,130 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1926
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187405 NL)
ISBN 978-955-30-4310-8 (403324 NA)
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491.375 – වදකාකරණ

491.48 – සලංහල භකාෂකාව

පද්යාත්ලි ක්රියද්යා පද සහ කතක පද වදද්යාකරණය : තදීය
ශබදතකකෝෂය - පළමුවන කද්යාණඩය /
සමපද්යාදනය තමද්යාරටුතවේ ගුණරතන හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 224 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(180379 NL)
ISBN 978-955-30-3843-2 (396066 NA)

අධිකද්යාරී, ස. ල්පී. ඒ. පදමද්යා
7 තශසණය සසිංහල හුරව වපැඩතපද්යාත / ස. ල්පී. ඒ.
පදමද්යා අධිකද්යාරි .- තකද්යාළඹ : අද්භිතෂසක
ප්රිනටරසස ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2012 .- පි. 119 ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(183227 NL)
ISBN 978-955-0856-29-9 (398855 NA)

පද්යාත්ලි ක්රියද්යා පද සහ කතක පද වදද්යාකරණය : තදීය
ශබදතකකෝෂය - තදවන තකද්යාටස / සමපද්යාදනය
තමද්යාරටුතවේ ගුණරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස.
තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 208 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(184897 NL)
ISBN 978-955-30-4258-3 (400625 NA)

ජයලද්යාලේ, හරිනද්ර
කට හදන තපද්යාත තහවත නූතන සකසසකට /
හරිනද්ර ජයලද්යාලේ .- නතග්තගද්යාඩ : තබසසට
තවද්යායිසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 87 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180944 NL)
ISBN 978-955-4553-03-3 (396495 NA)

පද්යාත්ලි ක්රියද්යා පද සහ කතක පද වදද්යාකරණය :
තුනතවනි කද්යාණඩය / සමපද්යාදනය තමද්යාරටුතවේ
ගුණරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186168 NL)
ISBN 978-955-30-4321-4 (402271 NA)
තපරනිතයකෝලද්යා, වී.
පද්යාත්ලි වදද්යාකරණය / වී. තපරනිතයකෝලද්යා ;
පරිවරතනය ඩබත්ලිවේ. එසස. කරණද්යාතිලක
විසනි .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 431 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1966
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1250.00
(185253 NL)
ISBN 978-955-30-4271-2 (401488 NA)

තිලකරතන බණඩද්යා, ඩ. එම.
සසිංහල භද්යාෂද්යා දීපනී : පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා සසිංහල
භද්යාෂද්යා නිපුණතද්යා ප්රවරධන පද්යාෂ්ඨග්රනන්ථයක /
ඩ. එම. තිලකරතන බණඩද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 416 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(181876 NL)
ISBN 978-955-30-2664-8 (397470 NA)
තහටටිආරචචි, නිමලේ
භද්යාෂද්යා හපැකයද්යාව : අධදද්යාපන, වකෘතතීය තරඟෙ
විභද්යාග සඳහද්යා / නිමලේ තහටටිආරචචි .- නව
මුද්රණය .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .පි. 136 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1990
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179903 NL)
ISBN 978-955-51666-9-0 (395333 NA)

491.378 – භකාර්විස්තය
ධමමසරි හිත්මි, කනදරපසිංගුතවේ
පද්යාත්ලිභද්යාසද්යාසලේලපනසිං / කනදරපසිංගුතවේ ධමමසරි
හිත්මි .- තබද්යාරලපැසසගමුව : අජිත ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), 2013 .- පි. vi,73 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185586 NL)
ISBN 978-955-0912-01-8 (401849 NA)

491.4807 – අධදකාපනය
ජයතකද්යාඩි, ශ්රීනි ලසිංකද්යා
10 තශසණය සසිංහල / ශ්රීනි ලසිංකද්යා ජයතකද්යාඩි .කඩවත : සද්යාරසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .පි. iv,136 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181732 NL)
ISBN 978-955-684-117-6 (397335 NA)

491.43 – න්හින්දි භකාෂකාව
491.435 – වදකාකරණ
විතජතසසකර, අමරතුසිංග
වදද්යාකරණද්යානකූලව සසිංහතලන හිනදී
ඉතගනම / අමරතුසිංග විතජතසසකර .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 303 ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(186544 NL)
ISBN 978-955-671-928-4 (402749 NA)

491.48076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය :
අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ පිළිතුර .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 216 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(186568 NL)
(402818 NA)
අ. වි. 891.48076
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අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය :
අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ පිළිතුර 2012 .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 188 ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(180251 NL)
(395631 NA)
අ. වි. 891.48076

තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 10 තශසණය /
සඳරවන තලද්යාකුතහසවද්යා .- මරිගම : ආකරෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(188899 NL)
ISBN 978-955-672-101-0 (404597 NA)
අ. වි. 891.48076

අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය :
2003-2012 පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර
උතතර සමග .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2013?] .- පි. [184] ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185933 NL)
ISBN 978-955-8211-80-9 (402078 NA)
අ. වි. 891.48076

වපැයිතහසන, ගයද්යා
සසිංහල 2002 - 2012 : ඇම. ඩ. ගුණතසසන
උසසස තපළ පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / ගයද්යා
වපැයිතහසන .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. 386 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 460.00
(183387 NL)
ISBN 978-955-21-2102-9 (399050 NA)
අ. වි. 891.48076

කද්යාරියවසම, ධරම ශ්රී
සරසවි පිවිසුම තපළ සසිංහල – II ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ නව විෂය
නිරතදශතයේ II ප්රශසන පත්රයට අනව
සමපද්යාදිතයි / ධරම ශ්රී කද්යාරියවසම .- මහරගම :
මද්යාධද නිවහන, 2013 .- පි. 167 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188323 NL)
ISBN 978-955-1725-20-4 (403990 NA)
නද්යාලක හිත්මි, තපද්යාරවගම
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය ආදරශ ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර : 7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල /
තපද්යාරවගම නද්යාලක හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 140 : රූපසටහන ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(182119 NL)
ISBN 978-955-661-512-8 (397716 NA)
අ. වි. 891.48076
බසසනද්යායක, රමදද්යා
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
2002 – 2012 / රමදද්යා බසසනද්යායක .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 264 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(188474 NL)
(404067 NA)
අ. වි. 891.48076
රණසසිංහ, සුනනදද්යා
සද්යාමද්යානද තපළ සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය
තකටි ප්රශසන වපැඩතපද්යාත / සුනනදද්යා රණසසිංහ .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. 44 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(185903 NL)
අ. වි. 891.48076
(402044 NA)

වපැයිතහසන, ගයද්යා
සසිංහල වපැඩතපද්යාත : 6 තශසණය / ගයද්යා
වපැහිතහසන .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. [vi],94 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(187041 NL)
ISBN 978-955-21-2239-2 (403015 NA)
වපැයිතහසන, ගයද්යා
සසිංහල වපැඩතපද්යාත : 7 තශසණය / ගයද්යා
වපැහිතහසන .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. [vi],92 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187044 NL)
ISBN 978-955-21-2236-1 (403018 NA)
විතජරතන, තක. බ. ස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ හද්යා පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / තක. බ. ස.
විතජරතන .- සසිංතශකෝධිත 5 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .පි. 298 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183386 NL)
ISBN 978-955-21-1925-5 (399049 NA)
අ. වි. 891.48076
විතජරතන, තක. බ. ස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 8 තශසණය /
තක. බ. ස. විතජරතන සහ චනන්ද්රිකද්යා
මහගමආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. 158 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186902 NL)
ISBN 978-955-21-2216-3 (403001 NA)
අ. වි. 891.48076
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විතජරතන, තක. බ. ස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 9 තශසණය /
තක. බ. ස. විතජරතන සහ චනන්ද්රිකද්යා
මහගමආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. 158 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186903 NL)
ISBN 978-955-21-2217-0 (403002 NA)
අ. වි. 891.48076
විතජරතන, තක. බ. ස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 10 තශසණය /
තක. බ. ස. විතජරතන සහ චනන්ද්රිකද්යා
මහගමආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. 183 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186904 NL)
ISBN 978-955-21-2218-7 (403003 NA)
අ. වි. 891.48076
විතජරතන, තක. බ. ස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය වපැඩතපද්යාත :
6 තශසණය / තක. බ. ස. විතජරතන සහ
චනන්ද්රිකද්යා මහගමආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. 144 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186898 NL)
ISBN 978-955-21-2214-9 (402997 NA)
අ. වි. 891.48076
විතජරතන, තක. බ. ස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය වපැඩතපද්යාත :
7 තශසණය / තක. බ. ස. විතජරතන සහ
චනන්ද්රිකද්යා මහගමආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. 140 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186900 NL)
ISBN 978-955-21-2215-6 (402999 NA)
අ. වි. 891.48076
සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය සසිංහල I-II (20062011) / එසස. වි. ල්පී. සරිතසසන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 144 ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(181922 NL)
ISBN 978-955-30-3792-3 (397516 NA)
සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය (නව නිරතදශය)
2008-2012 : තලේක හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(සද්යා. තපළ) / එසස. වී. ල්පී. සරිතසසන ;
සසිංසසකරණය සරතචනද්ර ජයවරධන විසනි .තකද්යාළඹ : තලේක හවුසස තපද්යාතහල, 2013 .පි. [vii],116 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(185918 NL)
ISBN 978-955-658-359-5 (402060 NA)
අ. වි. 891.48076

491.4809 – ඉතිහකාසය
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, මද්යාතදකෝවිට
සසිංහල භද්යාෂද්යා ඉතිහද්යාසය / මද්යාතදකෝවිට
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- නපැවත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. xvi, 252 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1940
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(186323 NL)
ISBN 978-955-30-4209-5 (402301 NA)
491.4811 – අකෂර ර්විනදකාසය
දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.
අකෂර හද්යා අකෂරද්යාණු / තජ. බ. දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 72 ; තසම. 20 .- (සසිංහල රීතිය ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187393 NL)
ISBN 978-955-0335-56-5 (403223 NA)
491.4811 – ලලේඛන කලකාව
එරනද, කලේප
අකෂර විනදද්යාසය : පද්යාසලේ ශිෂදයින සහ
කද්යාරයද්යාලය ප්රතයකෝජනය සඳහද්යා / කලේප
එරනද .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. 60 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(186848 NL)
ISBN 978-955-21-2253-8 (402994 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.
සසිංහල අකෂර මද්යාලද්යාව / තජ. බ. දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 68 ; තසම. 20 .- (සසිංහල රීතිය ; අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185754 NL)
ISBN 978-955-0335-55-8 (402016 NA)
491.483 – ශබදෙලකයෝෂ
ගුණතසසන සසිංහල – සසිංහල ශබද තකකෝෂය .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .පි. 380 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186836 NL)
ISBN 978-955-21-2247-7 (402980 NA)\
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491.48321 – සලංහල - ඉලංග්රීස ශබදෙලකයෝෂ
සසිංහල – ඉසිංග්රීස ශබදතකකෝෂය = Sinhala –
English dictionary / සමපද්යාදනය නදී
ගමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 656 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1250.00
(185230 NL)
ISBN 978-955-30-3787-9 (401465 NA)
අ. වි. 891.48076
491.485 – වදකාකරණ
අමරතසසකර, තක. ජී.
නද්යාම පද / තක. ජී. අමරතසසකර .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 80 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2007
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187938 NL)
ISBN 978-955-30-4345-0 (403877 NA)

ගුණතසසකර, තක. ඩ. ස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ නිවපැරදි වදද්යාකරණ විධි : 6-7-8
තශසණ තපළතපද්යාත හද්යා සමබනධයි / තක. ඩ. ස.
ගුණතසසකර .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(186522 NL)
ISBN 978-955-671-854-6 (402727 NA)
ද තසද්යායිසද්යා, වීරසරි
නූතන සසිංහල වදද්යාකරණ ගුරවරයද්යා / වීරසරි ද
තසද්යායිසද්යා .- ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012 .පි. xvi,219 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(180343 NL)
ISBN 978-955-54819-0-8 (396005 NA)
නිතලව, සරත
උසසස තපළ – සසිංහල වදද්යාකරණ සසිංග්රහය /
සරත නිතලව .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 255 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188691 NL)
ISBN 978-955-30-4559-1 (404432 NA)

එරනද, කලේප
සසිංහල වදද්යාකරණ : අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ
සහ උසසස තපළ සඳහද්යා / කලේප එරනද .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .- පි. 56 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(186847 NL)
ISBN 978-955-21-2255-2 (402993 NA)

පියනනද හිත්මි, සූරියතගද්යාඩ
තහළබසස වියරණ : 9, 10, 11 තශසණ සසුනට
සසිංහල වදද්යාකරණ / සූරියතගද්යාඩ පියනනද හිත්මි .මගමුව : අකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188860 NL)
ISBN 978-955-675-158-1 (404551 NA)

තකද්යාඩිකද්යාර, රතන
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා වදද්යාකරණ / රතන
තකද්යාඩිකද්යාර .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 589 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(182187 NL)
ISBN 978-955-671-822-5 (397833 NA)

පියරතන, ඒ. ඒ.
අකෂර විනදද්යාසය / ඒ. ඒ. පියරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 ;
තසම. 21 .- (සසිංහල භද්යාෂද්යාව ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184774 NL)
ISBN 978-955-30-4152-4 (400601 NA)

ගමතග්, එසස. අයි.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව (සදත සඟෙරද්යා වියරණය ද
ඇතුළු) : අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) පිරිතවන
විභද්යාග සහ උසසස විභද්යාග සඳහද්යා / එසස. අයි.
ගමතග් .- 3 වන සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 207 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187873 NL)
ISBN 978-955-30-4188-3 (403818 NA)
ගුණතිලක, අ. ආ.
සසිංහල වදද්යාකරණය / අ. ආ. ගුණතිලක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 352 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(180192 NL)
ISBN 978-955-30-3745-9 (395388 NA)

පියරතන, ඒ. ඒ.
විභකති / ඒ. ඒ. පියරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 ; තසම. 21 .(සසිංහල භද්යාෂද්යාව ; අසිංක 6)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183763 NL)
ISBN 978-955-30-4194-4 (399693 NA)
පියරතන, ඒ. ඒ.
සනධි / ඒ. ඒ. පියරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 52 ; තසම. 22 .(සසිංහල භද්යාෂද්යාව ; අසිංක 07)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187925 NL)
ISBN 978-955-30-4379-5 (403864 NA)
පුෂසපකුමද්යාර, නීලේ
තසලේත්ලිපි වියරණ : ක්රි. පූ. 03 – ක්රි. ව. 07
තතක තසලේත්ලිපි ඇසුතරනි / නීලේ පුෂසපකුමද්යාර .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .පි. xx,245 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(182981 NL)
ISBN 978-955-677-218-0 (398642 NA)
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මද්යාපද්යා, බ. එම. එසස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා වදද්යාකරණය / බ. එම. එසස.
මද්යාපද්යා .- තකකෝටතට : කරතකෘ, 2013 .- පි. 116 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(184328 NL)
ISBN 978-955-98352-3-3 (400169 NA)
විතද්යාරණ, වි.
වියරණ විසතුර / වි. විතද්යාරණ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188802 NL)
ISBN 978-955-30-4716-8 (404459 NA)
තවේතදහ හිත්මි
[සදත සඟෙරද්යාව]
සදත සඟෙරද්යාව / තවේතදහ හිත්මි ; සමපද්යාදනය
රතමලද්යාතන ධරමකීරති හිත්මි විසනි .පසෑත්ලියතගද්යාඩ : විදදද්යාලසිංකද්යාර පිරිතවන (මුද්රණය),
2010 .- පි. 39 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188633 NL)
(404161 NA
සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික
වියරණ විවරණ – දවිතීය භද්යාගය : පද, විරද්යාම
ලකෂණ ඇතුළු වදද්යාකරණද්යාසිංග / තහ. ව. බිතහසෂස
ඉනදික සමපත .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187133 NL)
ISBN 978-955-30-4427-3 (403250 NA)
සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික
වියරණ විවරණ – ප්රන්ථම භද්යාගය : අකෂර, සනධි
හද්යා වද්යාකද රීති / තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික
සමපත .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187132 NL)
ISBN 978-955-30-4426-6 (403249 NA)
සරත කුමද්යාර, ද. තහ. ආ.
සසිංහල බස උගනිමු / ද. තහ. ආ. සරත කුමද්යාර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 71 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185972 NL)
ISBN 978-955-30-3878-4 (402204 NA)
තසකෝමරතන, බ. විතජසරි
9-10-11-12 තශසණ සසිංහල වදද්යාකරණ
අතතපද්යාත 1 සහිත ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය / බ. විතජසරි තසකෝමරතන .- 2 වන
මුද්රණය .- මද්යාරවිල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 278 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(186843 NL)
ISBN 978-955-5068-4-5-1 (402989 NA)

491.485076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ජයතකද්යාඩි, අභය
සසිංහල වියරණ විමසුම : සදධද්යානත
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය / අභය ජයතකද්යාඩි .ඇඹිත්ලිපිටිය : සසිංහල පියස තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 168 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187268 NL)
ISBN 978-955-53912-2-1

491.4856 – ක්රියකා පදෙ
ගමලත, සුචරිත
නව සසිංහල වදද්යාකරණය - 9 : ක්රියද්යා පද / සුචරිත
ගමලත .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .පි. 264 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(179334 NL)
ISBN 978-955-30-3587-5 (394944 NA)
491.487 – උප භකාෂකා
නිශද්යානත, සුජීව
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජන වහර / සුජීව නිශද්යානත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188377 NL)
ISBN 978-955-690-089-7 (404051 NA)
සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජනවහර / ඉනදිරද්යා සමරසසිංහ .තබද්යාරලපැසසගමුව : ආර. ජී. ග්රපැෆිකසස ඇනඩ
බුකතෂද්යාප, [2013?] .- පි. 52 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(184013 NL)
ISBN 978-955-4512-06-1 (399852 NA)
491.488 – බසස වහර
කද්යාරියවසම, ධරම ශ්රී
සරසවි පිවිසුම තපළ සසිංහල භද්යාෂද්යා සමප්රදද්යාය :
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ සසිංහල නව විෂය
නිරතදශය අනව සමපද්යාදිතයි / ධරම ශ්රී
කද්යාරියවසම .- මහරගම : මද්යාධද නිවහන,
2013 .- පි. 215 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187779 NL)
ISBN 978-955-1725-19-8 (403685 NA)
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491.488 – භකාර්විස්තය
491.48813 – අකකාරකාදිය
ජයතිලක, එච.
ශඞ සසිංහල අකද්යාරද්යාදිය / එච. ජයතිලක .- නපැවත
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 128 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1905
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(185234 NL)
ISBN 978-955-30-3888-3 (401469 NA)
494 – ද්රර්විණ්ඩ භකාෂකා
494.811 – ලදෙමළ භකාෂකාව
ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ.
තදවන බස තදමළ : 8 තශසණය වද්යාර විභද්යාග
අතවපැල / ඒ. තජ. තජ. ජවද්යාන .- තකද්යාළඹ :
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. [vi],68 ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(182132 NL)
ISBN 978-955-661-524-1 (397771 NA)

ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ.
තදවන බස තදමළ ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
9 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල / ඒ. තජ. තජ.
ජවද්යාන .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 72 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(184550 NL)
ISBN 978-955-661-530-2 (400439 NA)
ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ.
තදවන බස තදමළ : 9, 10 තශසණ සහ අ. තපද්යා.
ස. (සද්යා. තපළ) සසුන සඳහද්යා සසිංහල තතරම
සහිත රචනද්යා හද්යා ත්ලියුම / ඒ. තජ. තජ. ජවද්යාන .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 95 :
චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188574 NL)
ISBN 978-955-661-599-9 (404105 NA)
තපද්යානනලහන, ඒ. ල්පී.
සසිංහතලන තදමළ ඉතගන ගනිමු : පද්යාසපැලේ
සසුන හද්යා ආධුනිකයන සඳහද්යා / ඒ. ල්පී.
තපද්යානනලහන .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 144 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188383 NL)
ISBN 978-955-29-0182-9 (404057 NA)

494.8115 – වදකාකරණ
උඩවතත, පවිත්රද්යා
තදමළ වදද්යාකරණ තකටි සටහන තපද්යාත :
6 තශසණය – 11 තශසණය / පවිත්රද්යා උඩවතත .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .- පි. vi,81 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179240 NL)
ISBN 978-955-5479-40-0
494.8118 – භකාර්විස්තය
උඳටියද්යාවල, ආරියදද්යාස
තදමළ බස ඉතගනීමට සරල මග – 8 තශසණය :
තදවන බස – තදමළ / ආරියදද්යාස උඳටියද්යාවල .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 88 : චිත්ර ; ත
 සම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(181094 NL)
ISBN 978-955-29-0034-1 (396932 NA)
උඳටියද්යාවල, ආරියදද්යාස
තදමළ බස ඉතගනීමට සරල මග – 9 තශසණය /
ආරියදද්යාස උඳටියද්යාවල .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 96 : චිත්ර ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(185386 NL)
ISBN 978-955-29-0035-8 (401592 NA)

495 – නලැලගනන්හිර හකා අගේනිදිග ආසයකානු භකාෂකා
495.1 – චීන භකාෂකාව
495.18 – භකාර්විස්තය
මරිකකද්යාර, ෆද්යායිසස
චීන භද්යාෂද්යාව සසිංහත්ලින ඉතගන ගනිමු = Chinese
tools / ෆද්යායිසස මරිකකද්යාර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 256 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(187915 NL)
ISBN 978-955-30-4572-0 (403854 NA)
වපැදිතග්, දසනති
චීන බස උගනිමු / දසනති වපැදිතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(181898 NL)
ISBN 978-955-30-3450-2 (397492 NA)
495.6 – ජපන් භකාෂකාව
495.68 – භකාර්විස්තය
ත්මියගිශි, තතතසුය
ජපන භද්යාෂද්යා කයවීම තපද්යාත : අ. තපද්යා. ස. (උසසස
තපළ) සසුන සඳහද්යා / තතතසුය ත්මියගිශි සහ
තනද්යාබුතකද්යා කමුර .- තකද්යාළඹ : විජිත යද්යාපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 300 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 790.00
(186558 NL)
ISBN 978-955-665-181-2 (402791 NA)
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විදද්යානගමතග්, තලතද්යා
කනජි අකෂරයනට ඉතද්යා කපැමතියි / තලතද්යා
විදද්යානගමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(185282 NL)
ISBN 978-955-30-4289-7 (401517 NA)
විදද්යානගමතග්, තලතද්යා
සරල ජපන බස – පළමු අදියර / තලතද්යා
විදද්යානගමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 28 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188692 NL)
ISBN 978-955-30-4631-4 (404433 NA)

495.7 – ලකකාරියන් භකාෂකාව
495.73 - ශබදෙලකයෝෂ
495.739148 – ලකකාරියකානු සලංහල ශබදෙලකයෝෂ
තකද්යාරියද්යාන - සසිංහල ශබදතකකෝෂය / සමපද්යාදනය
දුත්මිනද සමපත .- අමබලනතගද්යාඩ : සමපද්යාදක,
[2013?] .- පි. 288 ; තසම. 14
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185471 NL)
ISBN 978-955-44746-0-4
495.78 – භකාර්විස්තය
තකද්යාරියන භද්යාෂද්යාව : තකද්යාරියන භද්යාෂද්යා ප්රවීණතද්යා
පරීකෂණය සඳහද්යා විෂයද්යානබදධ දපැනම
ඉලකකගත දිවයිතන පරිපූරණතම අධදයන
සසිංග්රහය / සමපද්යාදනය ජයමපති ලසිංකද්යානද්යාන්ථ .කඩවත : සද්යාරසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 152 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180351 NL)
ISBN 978-955-0358-23-6 (396013 NA)
තගකෝකුල, තමඝද්යා මලේහද්යාරි
මතග් තලකෝකය : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආධුනික සසුන
තවනතවන පිතදන තකද්යාරියද්යාන භද්යාෂද්යා තපද්යාත /
තමඝද්යා මලේහද්යාරි තගකෝකුල .- [තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 63 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(188335 NL)
ISBN 978-955-44650-0-8 (403998 NA)
සසිංධද කුමද්යාර, ජී. ඩබත්ලිවේ. නද්යාමලේ
තකද්යාරියන භද්යාෂද්යා ගුරවරයද්යා : සරල අරත
සහිතව / ජී. ඩබත්ලිවේ. නද්යාමලේ සසිංධද කුමද්යාර .සසිංතශකෝධිත 2 වන මුද්රණය .- මද්යාතර : නිරමද්යාණ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 148 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(177625 NL)
ISBN 978-955-54463-0-3

5 0 0 සසවකාභකාර්වික ර්විදෙදකා හකා ගණස්තය
507 – අධදකාපනය
මධුසසිංඛ, දිත්ලිර
විදදද්යා පරීකෂණ නිවතසසදීම අතහදද්යා බලමු /
දිත්ලිර මධුසසිංඛ .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(181089 NL)
ISBN 978-955-29-0063-1 (396927 NA)
විදදද්යාව – 10 තශසණය වපැඩතපද්යාත / සමපද්යාදනය
රසිංගනද්යාත රතනතිලක .- තකද්යාළඹ : ත්මිහිර
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010 .- පි. 138 : චිත්ර ;
තසම 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(185184 NL)
ISBN 978-955-1833-67-1 (401225 NA)
507.6 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 208 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(186564 NL)
(402814 NA)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : අනමද්යාන ප්රශසනසහ
ආදරශ පිළිතුර 2012 .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 212 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(180248 NL)
(395628 NA)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව හද්යා තද්යාකෂණතවේදය :
2003-2012 පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර
උතතර සමග .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2013?] .- පි. [217] : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185938 NL)
ISBN 978-955-8211-78-6 (402083 NA)
අතබතසසකර, ශ්රියද්යා
විදදද්යාව බහුවරණ ප්රශසන 1000 (විසඳුම
සහිතයි) : අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ / ශ්රියද්යා
අතබතසසකර .- තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර ගයිඩ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 120 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186916 NL)
ISBN 978-955-664-153-0 (403073 NA)
ආරියසසිංහ, තක.
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා/තපළ) විභද්යාග හුරව විදදද්යාව I :
බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය /
තක. ආරියසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 147 : චිත්ර ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186524 NL)
ISBN 978-955-671-931-4 (402729 NA)
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ඉහළ තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන
විදදද්යාව වපැඩතපද්යාත : 6 තශසණය / ඉහළ
තකද්යාඩිපපිත්ලි ජයරතන .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. [viii],87 : චිත්ර ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187038 NL)
ISBN 978-955-21-2242-2 (403012 NA)

විජයතිලක, තක.
8 තශසණය සඳහද්යා විදදද්යාව : බහුවරණ
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය / තක. විජයතිලක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 44 :
රූපසටහන ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(181923 NL)
ISBN 978-955-30-3604-9 (397517 NA)

ඉහළ තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන
විදදද්යාව වපැඩතපද්යාත : 7 තශසණය / ඉහළ
තකද්යාඩිපපිත්ලි ජයරතන .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. [vi],90 : චිත්ර ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187043 NL)
ISBN 978-955-21-2243-9 (403017 NA)

විතද්යානද්යාචචි, චිනතද්යා
විදදද්යාව (නව නිරතදශය) 2008-2012 : තලේක
හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග ප්රශසන හද්යා පිළිතුර
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර (සද්යා. තපළ) /
චිනතද්යා විතද්යානද්යාචචි ; සසිංසසකරණය සරතචනද්ර
ජයවරධන විසනි .- තකද්යාළඹ : තලේක හවුසස
තපද්යාතහල, 2013 .- පි. [vi],122 : චිත්ර ; තසම.
30
කබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(185921 NL)
ISBN 978-955-658-358-8 (402063 NA)

කරණද්යාරතන, අතශකෝක
විදදද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර 2002 – 2012 / අතශකෝක
කරණද්යාරතන .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 248 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188473 NL)
(404066 NA)
ජයසුනදර, කුමුදු
10-11 විදදද්යාව බහුවරණ / කුමුදු ජයසුනදර .2 වන මුද්රණය .- රතනපුර : කරතකෘ, 2013 .පි. 252 : චිත්ර ; තසම. 23
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(184139 NL)
ISBN 978-955-53557-0-4 (400025 NA)
දිසද්යානද්යායක, රනබණඩද්යා
විදදද්යාව : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර /
රනබණඩද්යා දිසද්යානද්යායක .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .පි. [vi],242 : රූපසටහන ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(184140 NL)
ISBN 978-955-21-1924-8 (400026 NA)
දිසද්යානද්යායක, ශිරද්යාණ
විදදද්යාව – (34) : අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(සද්යාමද්යානද තපළ) විභද්යාගය / ශිරද්යාණ
දිසද්යානද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iii,77 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(183567 NL)
ISBN 978-955-1229-79-5 (399358 NA)
විදදද්යාව : 2004-2012 අධදයනය තපද්යාදු සහතික
(සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර සහ
විසඳුම පළමුවපැනි සහ තදවපැනි තකද්යාටසස /
සසිංසසකරණය ඩබත්ලිවේ. එන. ජයවරධන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 212 : චිත්ර ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186759 NL)
ISBN 978-955-31-0049-8 (402884 NA)

509.2 – ර්විදෙදකාඥලයයෝ
කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක
ඇලේබරට අයිනසසටයින / කුලතිලක
කුමද්යාරසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 56 ; තසම. 22 .- (විදදද්යාඥතයකෝ
තපද්යාත තපළ ; අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(181871 NL)
ISBN 978-955-30-3855-5 (397464 NA)
ගුණවරධන, නද්යාලක
ආතර ස. කලද්යාක චිනතන චද්යාරිකද්යා / නද්යාලක
ගුණවරධන .- තකද්යාළඹ : විතජසූරිය ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2012 .- පි. 272 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(180300 NL)
ISBN 978-955-652-966-1 (395688 NA)
ද සලේවද්යා, ජී. ට. ෆ්රෙපැනසසස
ආචද්යාරය ආතර ස. කලද්යාක : ජීවන සටහන /
ජී. ට. ෆ්රෙපැනසසස ද සලේවද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 174 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183331 NL)
ISBN 978-955-671-605-4 (398699 NA)
සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා
තලද්යාව ප්රකට විදදද්යාඥතයකෝ / ඉනදිරද්යා සමරසසිංහ .තබද්යාරලපැසසගමුව : ආර. ජී. ග්රපැෆිකසස ඇනඩ
බුකතෂද්යාප, [2013?] .- පි. 28 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(184012 NL)
ISBN 978-955-8982-99-0 (399851 NA)
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509.22 – ශරිස්තකාපදෙකාන එකතු

510.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

අමරතුසිංග, ල්පී. එම.
තශසෂසෂ්ඨ විදදද්යාඥතයකෝ / ල්පී. එම. අමරතුසිංග .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188363 NL)
ISBN 978-955-690-098-9 (404037 NA)

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර 2012 .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 184 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(180249 NL)
(395629 NA)

5 1 0 ගණස්තය
ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා
ගණතය වපැඩතපද්යාත : නිපුණතද්යා පද්යාදක ඉතගනම
සසිංකලේප අභදද්යාස හද්යා වද්යාර විභද්යාග ආදරශ ප්රශසන
පත්ර – 6 තශසණය / ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා
ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. 162 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186899 NL)
ISBN 978-955-21-2221-7 (402998 NA)
ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා
ගණතය වපැඩතපද්යාත : නිපුණතද්යා පද්යාදක ඉතගනම
සසිංකලේප අභදද්යාස හද්යා වද්යාර විභද්යාග ආදරශ ප්රශසන
පත්ර – 7 තශසණය / ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා
ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. 197 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186901 NL)
ISBN 978-955-21-2222-4 (403000 NA)
බණඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා
අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ ගණතය : තවේග
පරීකෂණ නිදසුන හද්යා අභදද්යාස / තනරසිංජද්යා
බණඩද්යාරතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 84 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179318 NL)
ISBN 978-955-30-3559-2 (394927 NA)
510.7 – අධදකාපනය
ගණතය ජයමග හත තශසණය .- හමබනතතද්යාට :
රහුණු තවලේලසසස ප්රද්යාතදශීය සමතමලනය,
2013 .- පි. viii,247 : රූපසටහන ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183530 NL)
ISBN 978-955-4608-00-9 (399145 NA)
විතජරතන, ගද්යාත්මිණී
6 තශසණය ගණතය වපැඩතපද්යාත / ගද්යාත්මිණී
විතජරතන .- වද්යාදදුව : කරතකෘ, 2012 .පි. vi,145 : චිත්ර : රූපසටහන ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(179229 NL)
ISBN 978-955-54972-0-6

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 184 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(186567 NL)
(402817 NA)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : 2003-2012
පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර උතතර සමග .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .පි. [185] : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185937 NL)
ISBN 978-955-8211-77-9 (402082 NA)
අමුණුගම, නිරූපද්යා
ගණතය : ආදරශ ප්රශසන සහ පිළිතුර - 6
තශසණය / නිරූපද්යා අමුණුගම .- නතග්තගද්යාඩ :
නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. vi,161 :
චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188334 NL)
ISBN 978-955-1229-99-3 (403997 NA)
කමලසරි, අනර
ගණතය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2002 - 2012 / අනර
කමලසරි .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 212 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(188476 NL)
(404069 NA)
කරණද්යාතිලක, ආර. කලදද්යාණ
7 තශසණය ගණතය වපැඩතපද්යාත / ආර. කලදද්යාණ
කරණද්යාතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 115 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186349 NL)
ISBN 978-955-30-4158-6 (402327 NA)
ගණතය ජයමග අට තශසණය .- මද්යාලතබ :
ජද්යාතදනතර වකෘතතීය අධදයන ආයතනය,
2013 .- පි. viii,266 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187734 NL)
ISBN 978-955-4608-02-3 (403624 NA)
ගණතය ජයමග නමය තශසණය .- මද්යාලතබ :
ජද්යාතදනතර වකෘතතීය අධදයන ආයතනය,
2013 . viii,371 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187735 NL)
ISBN 978-955-4608-03-0 (403625 NA)
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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, 2013 .- පි. 159 :
රූපසටහන ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182638 NL)
ISBN 978-955-21-1922-4 (398344 NA)
ජයවරධන, මධුරසරි
ගණතය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නව
නිරතදශය / මධුරසරි ජයවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186331 NL)
ISBN 978-955-30-1800-7 (402309 NA)
මපැනදිසස, නිමලේ
8 තශසණය ගණතය ප්රශසන හුරව / නිමලේ
මපැනදිසස .- තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර ගයිඩ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. [208] : චිත්ර ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(186917 NL)
ISBN 978-955-664-198-1 (403072 NA)
රතනසසිංහ, විපුල
ගණතය වපැඩතපද්යාත : 6 තශසණය / විපුල
රතනසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. [vi],142 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(187042 NL)
ISBN 978-955-21-2238-5 (403016 NA)
රතනසසිංහ, විපුල
ගණතය වපැඩතපද්යාත : 7 තශසණය / විපුල
රතනසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. [iii],201 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(187046 NL)
ISBN 978-955-21-2235-4 (403020 NA)
රතනද්යායක, ආර. ට. බ.
9 වපැනි තශසණය සඳහද්යා ගණතය : ඇගයීම හද්යා
පිළිතුර / ආර. ට. බ. රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 : රූපසටහන ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182232 NL)
ISBN 978-955-30-3898-2 (398230 NA)
රතනද්යායක, ඩබත්ලිවේ.
ගණතය ආදරශ ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර :
7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල / ඩබත්ලිවේ.
රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 75 : රූපසටහන ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(182121 NL)
ISBN 978-955-661-527-2 (397719 NA)

රතනද්යායක, ඩබත්ලිවේ.
ගණතය ආදරශ ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර :
8 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල / ඩබත්ලිවේ.
රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 71 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(188569 NL)
ISBN 978-955-661-601-9 (404100 NA)
512 – වීජ ගණස්තය
512.9 – වීජ ගණස්තලයේ පදෙනම
512.9434 – නදකාස
ජයවරධන, මධුරසරි
නදද්යාස : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නව
නිරතදශය / මධුරසරි ජයවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187186 NL)
ISBN 978-955-30-3954-5 (403303 NA)
515 – කලනය
515.63 – දදෙශික ර්විශසලලේෂණය
පියදද්යාස, ආර. ඒ. ඩ.
වදශික විශසතලේෂණය : විශසවවිදදද්යාල ප්රන්ථම
වසර සඳහද්යා / ආර. ඒ. ඩ. පියදද්යාස .පනනිපිටිය : සසටපැමෆරඩ තලේක, 2012 .පි. x,193 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(179847 NL)
ISBN 978-955-658-296-3 (395277 NA)

5 2 0 ස්තකාරකකා ර්විදෙදකාව හකා ආශ්රිස්ත ර්විදෙදකාව
523 – නියස්ත ආකකාශ වසසතු හකා අදභූස්ත සදධි
523.1 – ර්විශසවය
ද සලේවද්යා, ජිතනනද්රවසිංශ
විශසවය හද්යා සසල හිර / ජිතනනද්රවසිංශ ද
සලේවද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- වරකද්යාතපද්යාල :
ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 143 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1990
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188883 NL)
ISBN 978-955-553-757-5 (404581 NA)
සුදුසසිංහ, තක. ද එසස.
අහතසස අසරිය / තක. ද එසස. සුදුසසිංහ .තදවිනවර : කරතකෘ, 2012 .- පි. 116 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(182966 NL)
ISBN 978-955-9957-8-5 (398606 NA)
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523.2 – ලසපෞරග්රහ මණණ්ඩලය

531 – යකාන්ත්ර ර්විදෙදකාව

තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය – තසකෞරග්රහ
මණඩලතයේ අතරමසිං ව / තජද්යාආනද්යා තකකෝලේ සහ
බබසස තඩගන ; පරිවරතනය රවිනි ප්රසද්යාදිනී
ධරමවරධන විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : ඊ. එසස. එලේ.
පබත්ලිතකෂනසස, 2013 .- පි. 40 : චිත්ර ;
තසම. 19x22
කබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(182756 NL)
ISBN 978-955-0598-15-1 (398455 NA)
අ. වි. ළ 823

තවලේගම, තසසනද්යාරතන
යද්යානත්ර විදදද්යාව – 2 තකද්යාටස : අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ) / තසසනද්යාරතන තවලේගම .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 248 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187902 NL)
ISBN 978-955-30-4181-4 (403841 NA)

523.8 – ස්තර

වසනත කුමද්යාර, සරත
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව - 4 :
ධද්යාරද්යා විදග්යුතය / සරත වසනත කුමද්යාර .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 320 : රූපසටහන ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(181095 NL)
ISBN 978-955-29-0110-2 (396933 NA)

උඩවතත, අමලේ
තද්යාරකද්යා රද්යාශි / අමලේ උඩවතත .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 400 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(185388 NL)
ISBN 978-955-29-0127-0 (401594 NA)

537 - ර්විදෙද්යුස්තය
537.12 – ධකාරකා ර්විදෙද්යුස්තය

5 4 0 රසකායන ර්විදෙදකාව
5 3 0 ලභපෞතික ර්විදෙදකාව
530.07 – අධදකාපනය
තකද්යාසසවතත, සුදරශන තක.
බලය හද්යා සරල තරඛීය චත්ලිතය : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව / සුදරශන තක.
තකද්යාසසවතත .- රතනපුර : කරතකෘ, 2013 .පි. 266 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187448 NL)
ISBN 978-955-44796-0-9 (403504 NA)
සමරවික්රම, තුෂද්යාර
උසසස තපළ තභකෞතික විදදද්යාව : ශීඝ්ර
පුනරීකෂණ / තුෂද්යාර සමරවික්රම .- මහනවර :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 50 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(180687 NL)
ISBN 978-955-54899-0-4

රණතුසිංග, අරණ බණඩද්යාර
රසද්යායන විදදද්යාව මූත්ලික පිවිසුම / අරණ
බණඩද්යාර රණතුසිංග .- [තපැ. තනද්යා.] : ඒ. බ.
පබත්ලිෂරසස, 2012 .- පි. 167 : රූපසටහන ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(180656 NL)
ISBN 978-955-0753-10-9 (396448 NA)
540.7 – අධදකාපනය
බියනවිල, ආරියදද්යාස
රසද්යායන විදදද්යාව සහ නපැතනකෝ තද්යාකෂණය :
සසිංතශකෝධිත සද්යා. තපළ සහ උසසස තපළ නිරතදශ
ආවරණය කරන තලස සමපද්යාදිතයි / ආරියදද්යාස
බියනවිල .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 88 : රූපසටහන : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187136 NL)
ISBN 978-955-30-4459-4 (403253 NA)

530.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
විජයතිලක, තක.
10 තශසණය සඳහද්යා තභකෞතික විදදද්යාව : සඝ්ර
පුනරීකෂණ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය – 1 /
තක. විජයතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 64 : රූපසටහන ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182228 NL)
ISBN 978-955-30-3601-8 (398226 NA)

540.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ රසද්යායන විදදද්යාව 2012 :
බහුවරණ විවරණය සමග ආදරශ බහුවරණ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / ලකෂසමන පපැලපැනදතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 68 ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181757 NL)
ISBN 978-955-30-3870-8 (397447 NA)
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බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව - 1 :
ආදරශ ප්රශසන පත්ර (තදවපැනි කද්යාණඩය) /
තහසමචනද්ර බසසනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 256 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(181754 NL)
ISBN 978-955-30-3924-8 (397444 NA)
විජයතිලක, තක.
10 තශසණය සඳහද්යා රසද්යායන විදදද්යාව : සඝ්ර
පුනරීකෂණ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 1 /
තක. විජයතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183839 NL)
ISBN 978-955-30-3600-1 (399751 NA)
546 – අකකාබනික රසකායන ර්විදෙදකාව
546.07 - අධදකාපනය
බියනවල, ආරියදද්යාස
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) අකද්යාබනික රසද්යායන
විදදද්යාව – 5 ඒකකය : S.P.D තගද්යාණු / ආරියදද්යාස
බියනවල .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 120 : රූපසටහන ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(182231 NL)
ISBN 978-955-30-4047-3 (398229 NA)
තසසනද්යාධීර, අත්මිල
අකද්යාබනික ගුණ විචලනය සහ පපැහපැදිත්ලි කරීම :
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර (උසසස තපළ)
විභද්යාගය රසද්යායන විදදද්යාව / අත්මිල තසසනද්යාධීර .තතලේතදනිය : කරතකෘ, 2012 .- පි. [vi],86 ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(180675 NL)
ISBN 978-955-54330-2-0
546.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන
අකද්යාබනික රසද්යායනය – බහුවරණ ප්රශසන
විග්රහය : අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර උසසස
තපළ රසද්යායන විදදද්යාව / ලකෂසමන
පපැලපැනදතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183812 NL)
ISBN 978-955-30-3885-2 (399724 NA)
පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන
අකද්යාබනික රසද්යායනය රචනද්යා ප්රශසණ විග්රහය :
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර උසසස තපළ
රසද්යායන විදදද්යාව / ලකෂසමන පපැලපැනදතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 128 ;
තසත්මි. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183829 NL)
ISBN 978-955-30-3915-0 (399741 NA)

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) අකද්යාබනික
රසද්යායනය : විසඳූ ගපැටලු සහ අභදද්යාස සහිතය /
තහසමචනද්ර බසසනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 180 : රූපසටහන ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(183218 NL)
ISBN 978-955-30-4109-8 (398846 NA)

546.3 – ලලයෝහ
තසසපද්යාලතග්, ගතවේෂණ අනරද්යාධ
අමල-භෂසම සමතුත්ලිතතද්යාව : අසිංග සමපූරණ සසව
අධදයනය / ගතවේෂණ අනරද්යාධ තසසපද්යාලතග් .2 වන මුද්රණය .- අනරද්යාධපුර : කරතකෘ, 2012 .පි. xiv,136 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2011
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(180230 NL)
ISBN 978-955-53515-0-8 (395604 NA)
546.681 – කකාබන්
බුලුගහපිටිය, වජිරද්යා ල්පී.
කද්යාබන සහ එහි අඩසිංගු සසිංතයකෝග : රසද්යායන
විදදද්යාව හදද්යාරන උපද්යාධි අතපකෂක සසුන සහ
ඊට පහළ මටටමවල සසුන සඳහද්යා / වජිරද්යා ල්පී.
බුලුගහපිටිය .- පනනිපිටිය : සසටපැමෆරඩ
තලේක, 2013 .- පි. xvi,147 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185078 NL)
ISBN 978-955-658-331-1 (401185 NA)
547 – කකාබනික රසකායන ර්විදෙදකාව
බියනවිල, ආරියදද්යාස
කද්යාබනික රසද්යායන විදදද්යාව (I) : 6, 7 සහ 8
ඒකක / ආරියදද්යාස බියනවිල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 131 ; තසම. 24
සසිංතශකෝධිත නව විෂය නිරතදශය උසසස තපළ
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187415 NL)
ISBN 978-955-30-4455-6 (403334 NA)
රණතුසිංග, අරණ බණඩද්යාර
සරල කද්යාබනික පරිවරතන / අරණ බණඩද්යාර
රණතුසිංග .- [තපැ. තනද්යා.] : ඒ. බ. පබත්ලිෂරසස,
2012 .- පි. 133 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(180657 NL)
ISBN 978-955-0753-44-7 (396450 NA)
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5 5 0 භූ ර්විදෙදකාව

5 7 0 දජවීය ර්විදෙදකාව 

අමරතුසිංග, ල්පී. එම.
පකෘර්ථිවිය / ල්පී. එම. අමරතුසිංග .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188366 NL)
ISBN 978-955-690-101-6 (404040 NA)

570.7 – අධදකාපනය

5 5 0 පපෘර්ථිර්විය
පකෘර්ථිවිය / සසිංසසකරණය පසන තකද්යාඩිකද්යාර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 52 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(180388 NL)
ISBN 978-955-30-3605-6 (396075 NA)

551 – භූ ර්විදෙදකාව, ජල ර්විදෙදකාව, කකාලගුණ ර්විදෙදකාව
551.23 – උණුසුම ජලය සහ වකායු
551.23095493 – ශ ලලංකකාව
තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ උණුදිය උලේපත / සඳරවන
තලද්යාකුතහසවද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 108 : සතියම :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(179425 NL)
ISBN 978-955-671-590-3 (395062 NA)
551.48 – ජල ර්විදෙදකාව
551.483 – ගලංගකා
සරිපද්යාල, තනකෝමන
මද්යාදුගඟෙ : මද්යාදුගතඟේ දූපත / තනකෝමන සරිපද්යාල
සහ එච. ඒ. සතද්යා කලදද්යාණ .- කරනතදණය :
මද්යාදුගඟෙ පරිසර සසිංරකෂණ ජනමද්යාධද සසිංසදය,
2013 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 22 .- (තකද්යාටසස
වශතයන පළවන තපද්යාතක ; අසිංක 2)
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184534 NL)
ISBN 978-955-54408-0-6 (400419 NA)
553 – ආරර්ථික භූ ර්විදෙදකාව
553.7 – ජලය
මද්යාරපන, භද්රද්යා
ත්මිහිමඬතලේ රධිරයවන ජලය / භද්රද්යා මද්යාරපන .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 32 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
1 වන මුද්රණය 2005
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183213 NL)
ISBN 978-955-30-3996-5 (398841 NA)

තසසනද්යාරතන, දුත්මිනද
උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව 6 : ඒකක 11/12,
ප්රතවේණය, පද්යාරිසරික ජීව විදදද්යාව / දුත්මිනද
තසසනද්යාරතන සහ ටිලද්යාන ශ්රී කසිංකද්යානමතග් .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 208 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183560 NL)
ISBN 978-955-29-0051-8 (399344 NA)
570.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.
උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව ආදරශ බහුවරණ 500
සහ පිළිතුර විවරණය / වීරතුසිංග ල්පී.
තිලකරතන .- තනලුනතදනිය : බතයකෝග්රපැෆික
එඩියුතකෂනලේ පබත්ලිතකෂනසස , 2013 .පි. 104 ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182770 NL)
ISBN 978-955-1847-31-9 (398469 NA)
ධරමකීරති, නනදන
උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව ප්රශසන පත්ර විවරණය
2006 – 2012 : බහුවරණ ප්රශසනවල සයළුම
වරණවල සවිසසතරද්යාතමක විවරණ රචනද්යා
වව්යූහගත රචනද්යා පිළිතුර / නනදන
ධරමකීරති සහ එසස. ආර. ධරමකීරති .තකද්යාටටද්යාව : තමතසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 278 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(185746 NL)
ISBN 978-955-54354-1-3 (401973 NA)
පිනනතගද්යාඩ, දත්මිත
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව 2012 :
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර නව විෂය
නිරතදශය / දත්මිත පිනනතගද්යාඩ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 87 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187888 NL)
ISBN 978-955-30-4511-9 (403825 NA)
විජයතිලක, තක.
11 තශසණය සඳහද්යා ජීව විදදද්යාව : ශීඝ්ර
පුනරීකෂණ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 1 /
තක. විජයතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 60 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181924 NL)
ISBN 978-955-30-3603-2 (397518 NA)
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571.8 – ප්රජනනය, වරධනය, ර්විකසනය
තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.
ප්රජනනය, වරධනය සහ විකසනය ශීඝ්ර
පුනරීකෂණ : උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව / වීරතුසිංග
ල්පී. තිලකරතන .- තනලුනතදනිය :
බතයකෝග්රපැෆික එඩියුතකෂනලේ පබත්ලිතකෂනසස ,
2013 .- පි. 88 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(184090 NL)
ISBN 978-955-1847-34-0 (399981 NA)
577 – පරිසර ර්විදෙදකාව
සූරතිසසස, ඩ. ඇම.
පද්යාරිසරික ජීවවිදදද්යාව : උසසසතපළ ජීවවිදදද්යාව නව නිරතදශය 12 / ඩ. ඇම. සූරතිසසස .මද්යාලතබ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 336 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(187785 NL)
ISBN 978-955-51537-4-4 (403691 NA)
577.095493 – ශ ලලංකකාව
ත්මිතතපද්යාල, ශ්රියද්යානි
මනනද්යාරම තබද්යාකක සහ ඒ අවට ප්රතදශ :
මනනද්යාරම දිසසත්රිකකතයේ ගුරවරන සඳහද්යා
පිරිනමන තතද්යාරතුර සමපිණඩනයක / ශ්රියද්යානි
ත්මිතතපද්යාල ; පරිවරතනය ඒ. තක. ගුණපද්යාල
විසනි .- තකද්යාළඹ : තසද්යාබද්යාදහම සසිංරකෂණ
අනතරජද්යාතික සසිංගමය, 2012 .- පි. ix,64 :
රූපසටහන : සතියම ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182864 NL)
ISBN 978-955-0205-16-5 (398541 NA)
577.6 – ජලජ පරිසර පදධති
577.698 – කලණ්ඩකාලකාන
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සුළු උදම තමකෝය සහ කලපුවල
කතඩද්යාලද්යාන කළමනද්යාකරණය පිළිබඳ
ඇගයීමක / පරිවරතනය ඒ. තක. ගුණපද්යාල .තකද්යාළඹ : තසද්යාබද්යාදහම සසිංරකෂණ
අනතරජද්යාතික සසිංගමය, 2012 .- පි. viii,134 :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182183 NL)
ISBN 978-955-0205-17-2 (397828 NA)

578 – ජීවීන්ලගේ හකා ආශ්රිස්ත ර්විෂයයන් සමබන්ධ
සසවකාභකාර්වික ඉතිහකාසය
578.7 – නියස්ත ස්තත්වලයේ පරිසර තුළ ජීවීනසලගේ ගති
ලකෂණ
නනදදද්යාස, එච. ජී.
ජීවීනතග් විවිධතවය අධදයන තපද්යාදු සහතික
පත්ර (උසසස තපළ) සඳහද්යා / එච. ජී. නනදදද්යාස .උඩහමුලේල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 120 : චිත්ර ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(182162 NL)
ISBN 978-955-52937-6-1 (397792 NA)
579 – කක්ෂුද්ර ජීව ර්විදෙදකාව
579.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.
කක්ෂුද්ර ජීව විදදද්යාව ආදරශ ප්රශසන සහ පිළිතුර
විවරණය : උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව / වීරතුසිංග ල්පී.
තිලකරතන .- තනලුනතදනිය : බතයකෝග්රපැෆික
එඩියුතකෂනලේ පබත්ලිතකෂනසස , 2013 .පි. 124 : රූපසටහන ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(184092 NL)
ISBN 978-955-1847-32-6 (399983 NA)
තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.
කක්ෂුද්ර ජීව විදදද්යාව ශීඝ්ර පුනරීකෂණ : උසසස තපළ
ජීව විදදද්යාව / වීරතුසිංග ල්පී. තිලකරතන .තනලුනතදනිය : බතයකෝග්රපැෆික එඩියුතකෂනලේ
පබත්ලිතකෂනසස, 2013 .- පි. vi,56 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184093 NL)
ISBN 978-955-1847-33-3 (399984 NA)

5 8 0 ශකාක
581 – ශකාකවල සසවභකාවය පිළිබඳ ර්විලශසෂ මකාස්තපෘකකා
එදිරිසසිංහ, ල්පී. එම.
ශද්යාක ත්රසසතවද්යාදය / ල්පී. එම. එදිරිසසිංහ .නිටටඹුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 316 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1850.00
(187114 NL)
ISBN 978-955-52634-0-5 (403195 NA)
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582 – ර්විලශසර්ෂිස්ත වපෘකෂලස්තකා ලකෂණ සහ මලේ
582.13 – මලේ
සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.
මලක මහිම : විවිධ මලේ පිළිබඳ විදදද්යාතමක
විග්රහයක / ආර. ල්පී. සමරසසිංහ .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 104 : වරණ චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185387 NL)
ISBN 978-955-29-0136-2 (401593 NA)

592 – අපපෘෂසටවලංශික ජීවීන්
විජයවික්රම, සුනිලේ ජී.
තකද්යාඳු ඇට නපැති සතතු / සුනිලේ ජී.
විජයවික්රම .- දිවුලපිටිය : දිනිති ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. xxii,441 ; චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 990.00
(180997 NL)
ISBN 978-955-54785-0-2 (396627 NA)
597 – මත්සදලයයෝ

5 9 0 සතුන්
තසතනවිරතන, චද්යාත්මිනද
අපට හමුවන සතතු : අසිංක 07 / චද්යාත්මිනද
තසතනවිරතන .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 135 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(180327 NL)
ISBN 978-955-660-708-6 (395811 NA)

591 – නියස්ත මකාස්තපෘකකා තුළ සතුන් පිළිබඳ
සසවකාභකාර්වික ඉතිහකාසය
591.5 – සත්ත්ව ශරයකාව
වපැලේටන, තජමසස
මතග් වන ත්මිතුතරකෝ / තජමසස වපැලේටන ;
පරිවරතනය සුජීව දිසද්යානද්යායක විසනි.බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010 .පි. 148 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
My wild friends කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(179624 NL)
ISBN 978-955-1311-49-0 (395231 NA)

591.7 – පරිසර ර්විදෙදකාව තුළ සතුන් පිළිබඳ නියස්ත
මකාස්තපෘකකා
591.73 – වනකාන්ස්තර පරිසර ර්විදෙදකාව
591.73095493 – ශ ලලංකකාව
තබ්රකෝයි, තටව ළ
විශසත්මිත වනද්යානතරය සහ තවනත අරම පුදුම
කන්ථද්යා / තටව ළ තබ්රකෝයි ; පරිවරතනය ඩග්ලසස බ.
රණසසිංහ විසනි .- තකද්යාළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 126 ; තසම. 22
“Strange tales & jungle magic” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188684 NL)
ISBN 978-955-656-284-2 (404420 NA)

පරණගම, ඩ. ඇම.
මතසද තලද්යාතවේ අසරිය / ඩ. ඇම. පරණගම .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 144 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186127 NL)
ISBN 978-955-30-3979-8 (402229 NA)
599 – කක්ෂීරපකායි සතුන්
599.65 – මුවන්
බමුණුසසිංහ, දිතනත
වනනතතර අහිසිංසකතයකෝ / දිතනත
බමුණුසසිංහ .- තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2012 .පි. 24 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20x22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183336 NL)
ISBN 978-955-52873-2-6 (398704 NA)
599.7 – මකාලංශභකෂක ජීවීන්
599.772 – සුනඛයින්
වනනිආරචචි, අමද්යා. එච.
ගකෘහද්යාශ්රිත බලේලද්යාතග් සමභවය සහ පරිණද්යාමය /
අමද්යා. එච. වනනිආරචචි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 176 : චිත්ර :
රූපසටහන ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(183027 NL)
ISBN 978-955-30-3983-5 (398788 NA)
599.88 – වකානරලයයෝ
විතජවික්රම, ජයනත
මද්යානව සමභවතයේ පුරක වද්යානරතයකෝ / ජයනත
විතජවික්රම .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 80 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183820 NL)
ISBN 978-955-30-3882-1 (399732 NA)
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6 0 0 ස්තකාකෂණ ර්විදෙදකා
6 1 0 දවදෙද ර්විදෙදකා හකා ලසපෞඛදය
මූරති
ඔතබ ඇතතනතන විතති / මූරති .- 3 වන
සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : මයුතරද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 117 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1970
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(177565 NL)
ISBN 978-955-1046-04-0
611 – මිනිසස සරර
අමරතුසිංග, ල්පී. එම.
ඔතබ සරර හඳුනද්යා ගනන / ල්පී. එම. අමරතුසිංග .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188380 NL)
ISBN 978-955-690-097-2 (404054 NA)
තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය – ත්මිනිසස සරර තුළ /
තජද්යාආනද්යා තකකෝලේ සහ බබසස තඩගන ;
පරිවරතනය රවිනි ප්රසද්යාදිනී ධරමවරධන
විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : ඊ. එසස. එලේ.
පබත්ලිතකෂනසස, 2013 .- පි. 40 : චිත්ර ;
තසම. 19x22
කබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(182755 NL)
ISBN 978-955-0598-08-3 (398454 NA)
අ. වි. ළ 823
612 – ශකාරීරික ර්විදෙදකාව
612.66 – වලැඩින්හිටි සලංවරධනය හකා පරිණස්තවීම
612.661 - ලයපෞවනත්වය
තක්රද්යාසක, මපැට
තම අතප පුතද්යාලට : ඔයද්යාලද්යා වපැඩිවියට පතතවන
හපැටි / මපැට තක්රද්යාසක ; පරිවරතනය ලලද්යානනද
ගමද්යාචචි විසනි .- තකද්යාළඹ : විතජසූරිය ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2013 .- පි. 100 : චිත්ර ; තසම. 25
Tust for boys : a book about growing up
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(180588 NL)
ISBN 978-955-652-985-2 (396216 NA)

613 – ලසපෞඛද වරධනය
කසිංකද්යානමතග්, ටිලද්යාන ශ්රී
නීතරකෝගී දිවියකට : ආහද්යාර, තපකෝෂණය සහ
තසකෞඛදය පිළිබඳව ඉතද්යා වටිනද්යා තතද්යාරතුර
රද්යාශියකන සමනවිතයි / ටිලද්යාන ශ්රී
කසිංකද්යානමතග් .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 176 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(188382 NL)
ISBN 978-955-29-0171-3 (404056 NA)
යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත
නිතරකෝගී දිවියකට තුර ත්ලිය සරණ / පියසරි
අත්මිලසත යද්යාපද්යා .- තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ,
2013 .- පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184067 NL)
ISBN 978-955-98613-8-6 (399956 NA)
තවතතසසිංහ, සබිලේ
පුසිංචි අපට සුතවන ඉනන සනි කසෑම අඩු
කරනන / සබිලේ තවතතසසිංහ .- රද්යාජගිරිය :
ශ්රී ලසිංකද්යා දියවපැඩියද්යා සසිංගමය, [2013?] .පි. [17] : චිත්ර ; තසම. 20x20
කබපැ-තබකෝක: ර. 75.00
(182754 NL)
(398453 NA)
613.07 – අධදකාපනය
ත්ලියනතග්, අනර
තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය - 8 තශසණය /
අනර ත්ලියනතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 76 ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183769 NL)
ISBN 978-955-30-2126-7 (399699 NA)

613.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
යද්යාපද්යා, වයි. එම. තනලේස
තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය ආදරශ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග
අතවපැල / වයි. එම. තනලේස යද්යාපද්යා .- තකද්යාළඹ :
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 87 : චිත්ර ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(184549 NL)
ISBN 978-955-661-525-8 (400438 NA)
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613.71 – වදකායකාම

615.538 – ආයුරලවදෙය

තසකෞඛද සමපනන ජීවිතයක සඳහද්යා ශද්යාරීරික
වදද්යායද්යාම නිරතදශිත අතතපද්යාත 1 .- [තකද්යාළඹ] :
[තසකෞඛද අමද්යාතදද්යාසිංශය], [2013?].- පි. 19 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180298 NL)
(395682 NA)

ඇහපැතළතපද්යාල අදිකද්යාරමතුමද්යාතග් අතතවද තපද්යාත /
සමපද්යාදනය කරිඇලේතලේ ඤද්යාණවිමල හිත්මි .- නව
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. [vi],113 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187428 NL)
ISBN 978-955-683-090-3 (403354 NA)

තසකෞඛද සමපනන ජීවිතයක සඳහද්යා ශද්යාරීරික
වදද්යායද්යාම නිරතදශිත අතතපද්යාත 2 .- [තකද්යාළඹ] :
[තසකෞඛද අමද්යාතදද්යාසිංශය], [2013?].- පි. 27 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180294 NL)
(395683 NA)

කරද්යාඳුතගද්යාඩ, එරසිංග
මරම විඥද්යානය / එරසිංග කරද්යාඳුතගද්යාඩ සහ
තරකෝෂිණී තපතරරද්යා .- තදද්යාමතප : විනිවිද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. vii,92 :
රූපසටහන ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(181697 NL)
ISBN 978-955-0262-09-0 (397256 NA)

614 – අධිකරණ දවදෙද ර්විදෙදකාව, ලරයෝග පලැතිරීම,
ලරයෝග නිවකාරණය
614.43 – ලරයෝග වකාහකලයයෝ
614.4323 – මදරලවයෝ

කවිරතන, තදද්යාන හරමද්යාණසස සමරසසිංහ
සරසසවතී නිඝණඩුව / තදද්යාන හරමද්යාණසස
සමරසසිංහ කවිරතන .- නව මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 83 ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1903
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183058 NL)
ISBN 978-955-30-3889-0 (398820 NA)

ජයතිලක, තක. ඩ. ල්පී.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ මදුර ආශ්රිත තරකෝග : වපැලකීම සහ
පද්යාලනය / තක. ඩ. ල්පී. ජයතිලක .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012 .- පි. xx,152 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(180578 NL)
ISBN 978-955-54385-1-3 (396197 NA)
අ. වි. 363.78
615 – ඖෂධ හකා ප්රතිකකාර
615.321 – ඖෂධීය ශකාක
රණසසිංහ, ල්පීරිසස
තදශීය ඖෂධ ශද්යාක සහ තදශීය වවදද
ප්රතිකද්යාර / ල්පීරිසස රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 136 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179841 NL)
ISBN 978-955-30-3657-5 (395271 NA)
615.5 – ප්රතිකකාර ක්රම
පද්යාරමපරික තවදකම හද්යා තදශීය ශද්යානතිකරම විධි /
සසිංසසකරණය තතරිපපැහපැ අරියවසිංශ කීරතිසසිංහ .කුරණසෑගල : නිවේ සරසවි ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2013 .- පි. 184 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185896 NL)

කුමද්යාරදද්යාස, ගද්යා. තහස. ධ
ගකෘතහකෞෂධ චිනතද්යාමණය / ගද්යා. තහස. ධ.
කුමද්යාරදද්යාස .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1952
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185220 NL)
ISBN 978-955-30-3892-0 (401455 NA)
කුමද්යාරදද්යාස, ගද්යා. තහස. ධ.
ගකෘතහද්යාෂධ ශතකය තහවත තගදර තවද
පිළියම / ගද්යා. තහස. ධ. කුමද්යාරදද්යාස .- නව
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 52 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1959
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183017 NL)
ISBN 978-955-30-3894-4 (398777 NA)
ගුණරතන, ඩ. ල්පී. ඒ.
තකම ක්රම අද්භිචද්යාර විධි සහ අතදුටු අත
තවදකම / ඩ. ල්පී. ඒ. ගුණරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 55 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185358 NL)
ISBN 978-955-30-3793-0 (401532 NA)
ජයතිලක, තජ. ඒ.
පද්යාරමපරික තහළ ඔසු ඇතුළත ප්රන්ථමද්යාධද්යාර
අතතපද්යාත / තජ. ඒ. ජයතිලක .- වරකද්යාතපද්යාල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 30 ; තසම. 14x21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187831 NL)
ISBN 978-955-44742-0-8 (403739 NA)
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දයද්යානනද, ආර. එම. තසකෝමසරි
තයකෝගද්යාර්ණවය / ආර. එම. තසකෝමසරි
දයද්යානනද .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 183 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187398 NL)
ISBN 978-955-30-4411-2 (403317 NA)
තභේලසසිංහිතද්යා : විමරශනද්යාතමක සසිංහල වදද්යාඛදද්යාව /
අනවද්යාදය තක. බ. ජයවරධන .- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2013 .- පි. 280 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(181688 NL)
ISBN 978-955-570-733-6 (397243 NA)
මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල
නිතරකෝගි ජීවිතයකට / සරිපද්යාල මද්යාදුවතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 136 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183039 NL)
ISBN 978-955-30-4140-1 (398800 NA)
තයද්යාග ශතකය / සමපද්යාදනය බටුවනතුඩුතවේ
පඬිතුමද්යා .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 36 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186192 NL)
ISBN 978-955-30-4316-0 (402295 NA)
වසර 2000 කට තපර නද්යාගර බසන ත්ලිය
නද්යාගභටටද්යාචද්යාරීනතග් “කද්යාම චිකතසද්යා නම වූ
මහද්යා මනතත්රකෞෂධ මසිංජුසද්යාව” තහවත
නිමතලකෞෂධ මද්යාලද්යාව (1) / සමපද්යාදනය නිමලේ
තප්රේමතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184767 NL)
ISBN 978-955-30-3816-6 (400593 NA)
වසර 2000 කට තපර නද්යාගර බසන ත්ලිය
නද්යාගභටටද්යාචද්යාරීනතග් “කද්යාම චිකතසද්යා නම වූ
මහද්යා මනතත්රකෞෂධ මසිංජුසද්යාව” තහවත
නිමතලකෞෂධ මද්යාලද්යාව (2) / සමපද්යාදනය නිමලේ
තප්රේමතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 138 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184768 NL)
ISBN 978-955-30-3817-3 (400594 NA)
සඵල දිවියට අතවපැලක : රසද්යායන සහ වද්යාජීකරණ
චිකතසද්යා / සමපද්යාදනය ජයතසසන දහනද්යායක .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2012 .- පි. 99 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(180591 NL)
ISBN 978-955-570-714-5 (396219 NA)

616 – ලරයෝග
616.028 – දෙලැඩිසත්කකාර ලහදෙකම
ආරියසත්ලි, ඩබත්ලිවේ. එම.
දපැඩි සතකද්යාර තහදකම / ඩබත්ලිවේ. එම.
ආරියසත්ලි .- හමබනතතද්යාට : කරතකෘ, 2010 .පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (177621 NL)
ISBN 978-955-52893-0-6
616.042 – ප්රලවණගස්ත ලරයෝග
දසනද්යායක, සරිතසසන
මද්යානව ප්රතවේණගත තරකෝග : අණුක ප්රතවේණක
පදනම සහ ජද්යාන චිකතසද්යාව / සරිතසසන
දසනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 112 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187907 NL)
ISBN 978-955-30-4274-3 (403846 NA)
616.05 – ආරකෂකාවීම
බණඩද්යාර, සුනිලේ එලේ. ආර.
සුවදද්යායි ජීවිතයකට අතවපැලක : අපට වපැලතදන
තලඩ තරකෝග හඳුනද්යාගනිමු / සුනිලේ එලේ. ආර.
බණඩද්යාර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187924 NL)
ISBN 978-955-30-0506-9 (403863 NA)
616.2 – ශසවසන ලරයෝග
616.24 – නිදෙන්ගස්ත පුපප්ඵුශීය අවන්හිරස්තකා ලරයෝග
616.2406 – ප්රතිකකාර ක්රම
මද්යාරසසිංහ, කුසුම
නිදනගත පුපස්ඵුශීය අවහිරතද්යා තරකෝගය සඳහද්යා
තභකෞත චිකතසක ප්රතිකද්යාර / කුසුම මද්යාරසසිංහ
සහ නිලූෂි ගුණතිලක .- [තපැ. තනද්යා.] : කුසුම
මද්යාරසසිංහ, [2012?] .- පි. 48 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185094 NL)
ISBN 978-955-44026-0-7 (401230 NA)
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616.8 – සසනකායු පදධතිය හකා මකානසක ආබකාධ
පිළිබඳ ලරයෝග
616.855 – භකාෂකා ලිවීලම ආබකාධ
විතජතසසකර, ජද්යානකී සනධදද්යා
පද්යාසලේ දරවනතග් තලේඛන දුබලතද්යා / ජද්යානකී
සනධදද්යා විතජතසසකර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 103 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183057 NL)
ISBN 978-955-30-4067-1 (398819 NA)
616.98 – ලබයෝ ලනකාවන ලරයෝග
තබකෝ තනද්යාවන තරකෝග පරීකෂද්යා අතතපද්යාත .තකද්යාළඹ : [තසකෞඛද අමද්යාතදද්යාසිංශය], 2012 .පි. 67 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179570 NL)
ISBN 978-955-0851-02-7 (395174 NA)
617 – ශලද ලවදෙය
617.0231 – ශලද ලහදෙකම
ආරියසත්ලි, ඩබත්ලිවේ. එම.
තහද ක්රියද්යාවත්ලියට අනව ශලද තහදකම /
ඩබත්ලිවේ. එම. ආරියසත්ලි .- ශ්රී ජයවරධනපුර :
කරතකෘ, 2010 .- පි. 167 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 525.00
(177620 NL)
ISBN 978-955-52893-1-3
617.1027 – ක්රීණ්ඩකා දවදෙද ර්විදෙදකාව
ගුණවරධන, ලත්ලිත
ක්රීඩද්යාව සඳහද්යා විදදද්යාව - 1 / ලත්ලිත ගුණවරධන .තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 128 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185024 NL)
ISBN 978-955-44069-0-2 (401080 NA)
ගුණවරධන, ලත්ලිත
ක්රීඩද්යාව සඳහද්යා විදදද්යාව - 2 / ලත්ලිත ගුණවරධන .තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186492 NL)
ISBN 978-955-44069-0-2 (402619 NA)

617.6 – දෙන්ස්ත දවදෙද ලවදෙය
617.601 – දෙන්ස්ත ලසපෞඛදය
අරඹවතත, ඒ. තක. එසස.
මුඛ තසකෞඛදය හද්යා සබපැඳි ත්මිතදද්යා විශසවද්යාස /
ඒ. තක. එසස. අරඹවතත .- තපරද්යාතදණය :
කරතකෘ, 2012 .- පි. vii,40 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(177569 NL)
ISBN 978-955-54802-0-8
618 – නකාරිලවදෙය හකා ප්රසවලවදෙය
618.92 – ළමකා ලරයෝග
618.9200231 – ළමකා ලහදෙකම
ආරියසත්ලි, ඩබත්ලිවේ. එම.
ළමද්යා තහදකම / ඩබත්ලිවේ. එම. ආරියසත්ලි .ශ්රී ජයවරධනපුර : කරතකෘ, 2012 .පි. [vi],313 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 525.00
(177619 NL)
ISBN 978-955-52893-2-0

6 2 0 ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකා හකා ආශ්රිස්ත ක්රියකා
620.0092 – ඉලංජිලන්රලවයෝ
ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර
තලද්යාව වටද්යා මුහුදු ගමනක : ශ්රී ලද්යාසිංකක
නපැවියකුතග් අපූර අතදපැකීම / ගුණතසසකර
ගුණතසකෝම .- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 246 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 420.00
(188685 NL)
ISBN 978-955-656-270-5 (404421 NA)
621 – වදවහකාරික ලභපෞතික ර්විදෙදකාව
621.3 – ර්විදලි ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාව
621.381 – ර්විදෙද්යුස්තය
විතජසසිංහ, ඩබ. එම. සමපත
විදුත්ලි තද්යාකෂණය / ඩබ. එම. සමපත
විතජසසිංහ .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 104 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(188389 NL)
ISBN 978-955-29-0154-6 (404063 NA)
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විතජසසිංහ, ඩබ. එම. සමපත
විදුත්ලි සහ ඉතලකතටද්යානික තද්යාකෂණය ආශ්රිත
සද්යාමද්යානද දපැනම / ඩබ. එම. සමපත විතජසසිංහ .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 168 : රූපසටහන ; තසම. 25
විදුත්ලි සහ ඉතලකතටද්යානික තද්යාකෂණතයේ
නියුකත වූවන සඳහද්යා සහ ඉතලකතටද්යානික
කතෂසත්රතයේ විභද්යාග සඳහද්යා
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(180227 NL)
ISBN 978-955-29-0067-9 (395519 NA)
621.3815 – ර්විදෙද්යුත් පරිපන්ථ
ගුණරතන, රසිංජිත
ඉතලකතටද්යානික විදදද්යාව : පද්යාසලේ අධදද්යාපනය
සඳහද්යා .- රසිංජිත ගුණරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 95 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185251 NL)
ISBN 978-955-30-3850-0 (401486 NA)
623 – යුධ සහ නකාර්වික ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාව
623.4 – යුධ උපකරණ
වීරසූරිය, හරෂ එසස.
'තවඩි තබතහත', 'ගිනි අවිතයේ' මූත්ලික විකද්යාශය
සහ ක්රීඩද්යා තවඩි තපැබම පිළිබඳ සසිංකෂිපත
ඉතිහද්යාසය / හරෂ එසස. වීරසූරිය .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 101 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179416 NL)
ISBN 978-955-671-718-1 (395053 NA)
627 – ජලකාශ්රිස්ත ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකා
627.72 – කිමිදීම
මුතුකුඩ, ලකෂසමන
කත්මිදුම කලද්යාතවේ අතතපද්යාත / ලකෂසමන
මුතුකුඩ .- පද්යානදුර : කරතකෘ, 2013 .- පි. 207 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(187263 NL)
ISBN 978-955-44489-0-2

627.86 – ජලකාශ
තතනනතකකෝන, එම. ය. ඒ.
එලේලසිංගද්යානගත වපැවේවලට ප්රතවේශයක /
එම. ය. ඒ. තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 116 : සතියම :
චිත්ර ; තසම. 23
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(179340 NL)
ISBN 978-955-30-3752-7 (394950 NA)
629 – ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාලව ලවනත් අලංශ
629.13 – අභදවකකාශ ර්විදෙදකාව
629.1325 – ගුවන් හකා ආශ්රිස්ත මකාස්තපෘකකා
තපතරරද්යා, සුසනත
ගුවන යද්යානද්යා තලේලුකරීම සහ ඇදතගන යද්යාතම
තද්යාකෂණය / සුසනත තපතරරද්යා .තවනනපපුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. vi,42 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(187276 NL)
ISBN 978-955-44616-0-4
629.2 – ලමයෝටර රන්ථ
629.262 – සලැරසලි
තහසරත, මතනකෝරසිංජන
ශ්රී ලද්යාසිංතකය රන්ථ සපැරසත්ලි සහ සමද්යාජය /
මතනකෝරසිංජන තහසරත .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ,
2013 .- පි.v,76 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185596 NL)
ISBN 978-955-54478-1-2

6 3 0 කපෘර්ෂිකරමය හකා ආශ්රිස්ත ස්තකාකෂණය
630.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
සලේවද්යා, අත්මිත
කකෘෂි හද්යා ආහද්යාර තද්යාකෂණය : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර / අත්මිත සලේවද්යා සහ කුසුම
විදද්යානගමතග් .- 5 වන සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .පි. [vi],157 : රූපසටහන ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182635 NL)
ISBN 978-955-21-1920-0 (398341 NA)
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631 – කපෘර්ෂිකරම ස්තකාකෂණ ර්විධි හකා උපකරණ
631.7 – ජල සලංරකෂණය
631.7095493 – ජල සලංරකෂණය
ධමත්මිකද්යා කුමද්යාරි, බ. තක. එම.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සද්යාමප්රදද්යායික හද්යා නූතන වද්යාරි ජල
කළමනද්යාකරණය : රිදීමද්යාත්ලියදද ප්රද්යාතදශීය
තලේකම තකද්යාටෂ්ඨද්යාසය ආශතයනි / බ. තක. එම.
ධමත්මිකද්යා කුමද්යාරි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 192 ; තසම. 22
උ. තපළ සහ විශසවවිදදද්යාල සසුන සඳහද්යා
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188804 NL)
ISBN 978-955-30-4424-2 (404461 NA)
632 – පලිලබයෝධ පකාලනය
632.1 – කකාළගුණ සකාධකමස්ත ලදශගුණක
ලවනසසවීම
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ නියසිං සහ ජල ගපැලම වත්ලින
තබකෝගවලට සදුවන හද්යානි පද්යාලනය සඳහද්යා
මද්යාරතගකෝපතදශය .- [බතතරමුලේල] :
කකෘෂිකරම තදපද්යාරතතමනතුව, 2011 .පි. ix,288 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184966 NL)
ISBN 978-955-9224-41-9 (401008 NA)
632.3 – ලරයෝග පකාලනය
තසතනවිරවන, මතුගම
ත්මිහි මවට වස : තරකෝගවලට පිළියම සහ
ඖෂධීය ආහද්යාර / මතුගම තසතනවිරවන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 120 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185219 NL)
ISBN 978-955-30-4421-1 (401454 NA)
632.9 – පළිලබයෝධ පකාලනය
කරණද්යාරතන, සසවිනිතද්යා
කකෘත්මි පළිතබකෝධ පද්යාලනය : පද්යාලන ක්රම /
සසවිනිතද්යා කරණද්යාරතන සහ ඒ. බ.
තකද්යාතලද්යාවල .- 3 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 224 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1999
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186136 NL)
ISBN 978-955-20-2948-6 (402238 NA)

632.95 – පලිලබයෝධනකාශක
තරකෝහණ කුමද්යාර
පත්ලිතබකෝධනද්යාශක සහ අතප අනද්යාගතය /
තරකෝහණ කුමද්යාර .- තකද්යාළඹ : පරිසර යුකති
තකනද්රය, [2012?] .- පි. 91 : චිත්ර ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (178226 NL)
ISBN 978-955-0498-03-1

633 – කලෂසත්ර සහ වලැර්විලි ලබයෝග
633.18 – වී
633.185 – වගකාව හකා අසසවනු ලනලීම
තසසනද්යාරතන, චත්මිනද
භූතයද්යාට මපැදි වූ කකෘෂිකරමද්යානතය / චත්මිනද
තසසනද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 128 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187823 NL)
ISBN 978-955-677-245-6 (403731 NA)
633.83 – ඉඟුර වගකාව
ඉඟුර වගද්යාව සහ සපැකසම / සසිංසසකරණය එම. ඒ.
ල්පී. තක. තසතනවිරතන [සහ තවත අය] .[තකද්යාළඹ] : අපනයන කකෘෂිකරම
තදපද්යාරතතමනතුව, 2012 .- පි. 28 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 24 .- (කද්යාරත්මික ප්රකද්යාශනය ; අසිංක 18)
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181109 NL)
(396952 NA)
634 – වපෘකෂලස්තකා, ඵල හකා වන ර්විදෙදකාව
634.04 – පළතුර වගකාව
තපතරරද්යා, ලත්ලිත
පලතුර වගද්යාව හද්යා පසු අසසවන තද්යාකෂණය /
ලත්ලිත තපතරරද්යා .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 136 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(181927 NL)
ISBN 978-955-29-0072-3 (397530 NA)
634.99 – වන වගකාව
කකෘෂි වනවගද්යා නසිංවද්යා වනද්යානතර සුරකමු .තකද්යාළඹ : වන සසිංරකෂණ තදපද්යාරතතමනතුව,
[2013?] .- පි. 12 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181102 NL)
(396944 NA)
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635 – එළවළු වගකාව

636 – සත්ත්ව පකාලනය

ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ
එළවළු වගද්යාව / සුනිලේ තරකෝහණ ගුණතිලක .කඩවත : අසිංජන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 62 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(180348 NL)
ISBN 978-955-51194-4-3 (396010 NA)

ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ
සතතව පද්යාලනය / සුනිලේ තරකෝහණ
ගුණතිලක .- කඩවත : අසිංජන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 115 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(180356 NL)
ISBN 978-955-51194-1-4 (396018 NA)

635 – ලගවතු වගකාව

636.967 - අලි
636.96709591 – මියන්මකාරය

ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ
නවීන කකෘෂි තබකෝග වගද්යාව / සුනිලේ තරකෝහණ
ගුණතිලක .- කඩවත : අසිංජන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 132 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180344 NL)
ISBN 978-955-51194-5-0 (396006 NA)

විත්ලියමසස, තජ. එච.
බණතඩකෝලද්යා / තජ. එච. විත්ලියමසස ; පරිවරතනය
සුජීව දිසද්යානද්යායක විසනි .- මරිගම : ආකරෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 210 ; තසම. 21
“Bandoola” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(188879 NL)
ISBN 978-955-672-100-3 (404577 NA)

635.8 – බමමලේ සහ හතු
තපතරරද්යා, ලත්ලිත
බිමමලේ වගද්යාව / ලත්ලිත තපතරරද්යා .- ජද්යාඇල :
සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 48 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(182695 NL)
ISBN 978-955-0084-19-7 (398434 NA)
635.9344 – ඕකිඩ වගකාව
සුබසසිංහ, ලපැටෂියද්යා
විසතුර ඕකඩ වගද්යාව / ලපැටෂියද්යා සුබසසිංහ .දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 27
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(185175 NL)
ISBN 978-955-660-725-3 (401270 NA)

639 – දෙණ්ඩයම, මසුන් ඇලේලීම, සලංරකෂණය හකා
ආශ්රිස්ත ස්තකාකෂණක ක්රම
639.8 – සුරස්තලේ මසුන්
කතසරි, එච. එම. පද්යාත්ලිත
මතසද වගද්යාව සඳහද්යා ජීවී ආහද්යාර / එච. එම.
පද්යාත්ලිත කතසරි, ජී. ආර. තහසමද්යාල රූපිකද්යා සහ
එම. ගමමනපිල .- තකද්යාළඹ : ජද්යාතික ජලජ
සමපත පරතයේෂණ සහ සසිංවරධන
නිතයකෝජිතද්යායතනය, 2012 .- පි. v,78 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 324.00
(187528 NL)
ISBN 978-955-8014-17-2

635.965 – ගපෘහසසන්ථ වගකාව

639.9 – වන ජීවීන් සලංරකෂණය
639.979 – නියස්ත වරගවල කක්ෂීරපකායීන්
639.97967 – අලි

රණසසිංහ, තිලක ට.
පවුතලේ ආරර්ථිකය නසිංවන නද්යාගරික
කකෘෂිකරමය / තිලක ට. රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 272 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(180380 NL)
ISBN 978-955-30-3782-4 (396067 NA)

රණතුසිංග, ලකෂසමන පද්යාත්ලිත
අප ග්රැකගත මපැනවි : අත්ලි පරපුතර තශකෝකජනක
කතද්යාව / ලකෂසමන පද්යාත්ලිත රණතුසිංග .- මරිගම :
ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 128 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(188892 NL)
ISBN 978-955-672-089-1 (404590 NA)

149

6 4 0 ගපෘහ හකා පවුලේ කළමනකාකරණය
640.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ද සලේවද්යා, ල්පී. අතුල
ආරර්ථික විදදද්යාව 2002 – 2012 : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන උසසස තපළ පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර / ල්පී. අතුල ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .- පි. 429 :
රූපසටහන ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(183385 NL)
ISBN 978-955-21-2098-5 (399048 NA)
641 – ආහකාර පකාන
641.3 – ආහකාර
641.302 – ලපයෝෂද ජනක ආහකාර
ත්මිහිමවතග් දද්යායද්යාදය ආහද්යාර / සසිංසසකරණය
සතිසසචනද්ර එදිරිසසිංහ .- කපැලණය : ත්මිහිඳු
සසිංසසකකෘතික පදනම, 2013 .- පි. xxiii,97 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(186773 NL)
ISBN 978-955-0379-10
(402898 NA)
641.34 – පකානීය බීම
ඕවන, තසසරද්යා
නිතරකෝගී බවට ජීව බලයට තලද්යාව තහද්යාඳම ජූසස
100 / තසසරද්යා ඕවන .- තදහිවල : රීඩරසස කපැබින,
[2012?] .- පි. 123 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(180943 NL)
ISBN 978-955-1494-79-7 (396194 NA)
641.3464 – ලදෙළුම
යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත
ගතම නව ෆද්යාමසය - තදළුම / පියසරි
අත්මිලසත යද්යාපද්යා .- තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ,
2013 .- පි. 103 : රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184066 NL)
ISBN 978-955-98613-7-9 (399955 NA)

641.5 – සූප ශකාසසත්රය
641.50212 – කකෑම වටලටයෝර
රජවරන කන කුරකකන : කුරකකනවත්ලින කසෑම
සද්යාදන ආහද්යාර වටතටකෝර විසසසක .- රතමලද්යාන :
අරන්ථචරයද්යා පදනම, 2013 .- පි. 30 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187143 NL)
ISBN 978-955-1304-04-1 (403696 NA)
සමරසසිංහ, විතවේකද්යා
උතතර භද්යාරතීය රසමසවුළු / විතවේකද්යා
සමරසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. [viii],62 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(187756 NL)
ISBN 978-955-21-2130-2 (403657 NA)
641.592 – ජනවකාරගික සූපශකාසසත්රය
641.5929148 – සලංහලලයයෝ
ජයවරධන, මධුරසරි
සසිංහතලේ රජ තබද්යාජුන / මධුරසරි ජයවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 88 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(181870 NL)
ISBN 978-955-30-3841-8 (397463 NA)
641.83 – සලකාදෙ
සලේවද්යා, පබත්ලිසස
පබත්ලිසසතග් ශ්රී ලද්යාසිංතකය සලද්යාද / පබත්ලිසස
සලේවද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 104 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(182794 NL)
ISBN 978-955-671-898-0 (398511 NA)
646 – මලැහුම හකා ඇඳුම මලැසීම, පුදගල හකා පවුලේ
ජීර්විස්ත කළමනකාකරණය
646.7 – පවුලේ ජීර්විස්ත කළමනකාකරණය
646.72 - රූපලකාවනදය
තදවරද්යාජ, සරණදද්යාස
පසිංච කළදද්යාණ : රූමතවීතම රහසස / සරණදද්යාස
තදවරද්යාජ .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .පි. vii,112 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184880 NL)
ISBN 978-955-97938-1-6
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646.78 – සහජීවනය

657 – ගිණුමකරණය

තග්රස, තජකෝන
තදතලද්යාවකන අවුත / තජකෝන තග්රස ; පරිවරතනය
ආරියරතන චනද්රවසිංශ විසනි .- තකද්යාළඹ :
විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. 355 ;
තසම. 22
“Men are from Mars women are from
Venus” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 520.00
(180587 NL)
ISBN 978-955-652-938-8 (396215 NA)

ඌරද්යාතපද්යාල, නනදතසසන
පිරිවපැය හද්යා කළමනද්යාකරණ ගිණුමකරණය II
තකද්යාටස (සයලුම වකෘතතීය විභද්යාග සඳහද්යා
නිරදිෂසටයි) : නව අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ)
විභද්යාගය සඳහද්යා / නනදතසසන ඌරද්යාතපද්යාල .සසිංතශකෝධිත 5 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 556 ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(187435 NL)
ISBN 978-955-683-011-8 (403361 NA)

648 – ගපෘහ පකාලනය
ගකෘහ පද්යාලනය පුහුණුවනනන සඳහද්යා වන
මද්යාරතගකෝපතදශය .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා විතදශ
තසසවද්යා නියුකති කද්යාරයද්යාසිංශය, [2013?] .පි. 54 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187449 NL)
(403509 NA)
649 – ළමයින් හදෙකා වණ්ඩකා ගලැනීම සහ ගපෘහ පකාලනය
649.1 – ළමයින් රැකබලකා ගලැනීම
649.15 – ර්විලශසෂ ළමයින්
649.151 – ර්විලශසෂ අවශදස්තකා ඇති ළමයින්
බපැරට, මද්යාගරට
ඔබ සහ ඔතබ විතශසෂ අවශදතද්යා ඇති දරවද්යා :
තදමද්යාපියන හට ප්රද්යාතයකෝගික මඟෙ තපනවීමක /
මද්යාගරට බපැරට ; පරිවරතනය නිපුන වික්රමතග්
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 93 ; තසම. 25
“You and your disabled child : a practical
guide for parents” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(184025 NL)
ISBN 978-955-671-586-6 (399865 NA)

657.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ගිණුමකරණය : අභදද්යාස සහ
විසඳුම .- නතග්තගද්යාඩ : කළමනද්යාකරණ හද්යා
විදුදය ප්රකද්යාශන මධදසසන්ථද්යානය, 2012 .පි. viii,216 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(180696 NL)
ISBN 978-955-4530-07-2
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ගිණුමකරණය : පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2006 – 2012 /
සසිංසසකරණය ඒ. බ. මහිනද චනද්රසරි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 100 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(182122 NL)
ISBN 978-955-661-456-5 (397720 NA)
බණඩද්යාර, කසුන මධුසසිංක
ගිණුමකරණය ආදරශ බහුවරණ සහ තකටි
ප්රශසන සසිංග්රහය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) / කසුන
මධුසසිංක බණඩද්යාර .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2013 .- පි. 205 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 530.00
(188660 NL)
ISBN 978-955-44380-0-2 (404192 NA)

6 5 0 කළමනකාකරණය හකා ආධකාරක ලසසවකා

658 – කළමනකාකරණය

650.11 – කකාල කළමනකාකරණය

රද්යාමනද්යායක, රසිංජිත
වදද්යාපද්යාර කළමනද්යාකරණය : උසසස තපළ
වදද්යාපද්යාර අධදයනය / රසිංජිත රද්යාමනද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 206 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(186536 NL)
ISBN 978-955-671-598-9 (402742 NA)

ල්පීරිසස, ඩ. ල්පී. බ. කුමද්යාර
කද්යාලය කළමනද්යාකරණය අරඹමු / ඩ. ල්පී. බ.
කුමද්යාර ල්පීරිසස .- මහරගම : කරතකෘ, 2012 .පි. 40 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180669 NL)
ISBN 978-955-44108-0-0
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658 – වදකාපකාර අධදයනය
තවඩිසසිංහ, ඒකනද්යායක එම.
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය /
ඒකනද්යායක එම. තවඩිසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 240 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187168 NL)
ISBN 978-955-30-4147-0 (403275 NA)
658.007 – අධදකාපනය
මද්යානවඩු, තප්රඩ
රජය හද්යා වදද්යාපද්යාර : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ හද්යා
වකෘතතීය විභද්යාග සඳහද්යා / තප්රඩ මද්යානවඩු .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 112 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182476 NL)
ISBN 978-955-30-4084-8 (398265 NA)
658.0076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ
පිළිතුර 2012 .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 160 ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(180253 NL)
(395633 NA)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ
පිළිතුර 2013 .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 144 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(186562 NL)
(402812 NA)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : 2003-2012 පසුගිය දස වසරක
ප්රශසන පත්ර හද්යා උතතර සමඟෙ .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. [198] ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(185935 NL)
ISBN 978-955-8211-82-3 (402080 NA)
ඉතලේතපරම, ඩ. එච.
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : 11
තශසණය / ඩ. එච. ඉතලේතපරම .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181066 NL)
ISBN 978-955-30-2138-0 (396891 NA)

ජයසූරිය, ඩග්ලසස
11 තශසණය වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : තකටි සටහන / ඩග්ලසස
ජයසූරිය .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 96 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(181088 NL)
ISBN 978-955-29-0082-2 (396926 NA)
පුෂසපතවලතග්, සමපත
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය 1 :
(වද්යාසසතවික / රචනද්යා) ඉලකක ප්රශසන පත්ර හද්යා
ආදරශ පිළිතුර / සමපත පුෂසපතවලතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 236 ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(184914 NL)
ISBN 978-955-30-2337-7 (400642 NA)
පුෂසපතවලතග්, සමපත
සද්යාමද්යානද තපළ වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : බහුවරණ විග්රහය / සමපත
පුෂසපතවලතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 140 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179590 NL)
ISBN 978-955-30-1631-7 (395197 NA)
බණඩද්යාර, උපද්යාත්ලි තසනරත
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය – අ. තපද්යා.
ස. සද්යාමද්යානද තපළ : පුනරීකෂණ දපැනම හද්යා
ආදරශ ඇගයීම ප්රශසතනකෝතතර / උපද්යාත්ලි
තසනරත බණඩද්යාර .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 216 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188868 NL)
ISBN 978-955-675-012-6 (404559 NA)
රතනද්යායක, භද්රද්යා
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ හද්යා පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / භද්රද්යා රතනද්යායක .සසිංතශකෝධිත 4 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .- පි. [vi]175 ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(184144 NL)
ISBN 978-955-21-1959-0 (400031 NA)
658.3 – පිරිසස කළමනකාකරණය
මද්යානවඩු, තප්රඩ
බපැසිංකුකරණයට කළමනද්යාකරණය :
ආයතනයනහි පුදගල කළමනද්යාකරණය / තප්රඩ
මද්යානවඩු .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 296 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(182230 NL)
ISBN 978-955-30-2986-7 (398228 NA)
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සරතචනද්ර, උතදනි
මද්යානව සමපත සසිංවරධනය / උතදනි
සරතචනද්ර .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 138 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(188614 NL)
ISBN 978-955-671-916-1 (404142 NA)
658.3 – මකානව සමපත් කළමනකාකරණය
දහනද්යායක, තසකෝමප්රිය
මද්යානව කුසලතද්යා (මකෘදු කුසලතද්යා) සසිංවරධනයට
ප්රතවේශයක / තසකෝමප්රිය දහනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181908 NL)
ISBN 978-955-30-4031-2 (397502 NA)
බකමවපැව, අසසිංක
මද්යානව සමපත කළමනද්යාකරණය / අසසිංක
බකමවපැව .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(184754 NL)
ISBN 978-955-29-0153-9 (400668 NA)

658.421 – වදවසකායකත්ව කළමනකාකරණය
කළුආරචචි, තක. ඒ. එසස. ල්පී.
වදවසද්යායකතවය : හපැඳිනවීමක සහ සදධි
අධදයනයක / තක. ඒ. එසස. ල්පී. කළුආරචචි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 160 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179325 NL)
ISBN 978-955-30-3840-1 (394935 NA)
658.5 – නිෂසපකාදෙන කළමනකාකරණය
658.5 – ස්තත්ව කළමනකාකරණය
658.562 – ස්තත්ත්ව පකාලනය
ජයසූරිය, ආනනද එම.
තතතව කළමනද්යාකරණය / ආනනද එම.
ජයසූරිය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 144 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188690 NL)
ISBN 978-955-30-4612-3 (404431 NA)
658.8 – අලලර්වි කළමනකාකරණය

658.314 – ඵලදෙකායීස්තකාවය
ජයසූරිය, ආනනද එම.
ඵලදද්යායිතද්යාව තුළින ප්රගතිය කරද්යා / ආනනද එම.
ජයසූරිය .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 85 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186538 NL)
ISBN 978-955-671-685-6 (402744 NA)
බකමවපැව, අසසිංක
එලදද්යායීතද්යාවයට ඵලදද්යායීතද්යාවය / අසසිංක
බකමවපැව .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(180224 NL)
ISBN 978-955-29-0113-3 (395516 NA)
658.4 – ර්විධකායක කළමනකාකරණය
658.4092 – නකායකත්වය
ජයසූරිය, ආනනද එම.
නද්යායකතවය සහ කණඩද්යායම
කළමනද්යාකරණය / ආනනද එම. ජයසූරිය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(187910 NL)
ISBN 978-955-30-4484-6 (403850 NA)

මද්යානවඩු, තප්රඩ
බපැසිංකුකරණයට අතලවිකරණය / තප්රඩ
මද්යානවඩු .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 236 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187420 NL)
ISBN 978-955-30-2985-0 (403339 NA)
රද්යාමනද්යායක, රසිංජිත
අතලවි කළමනද්යාකරණය : උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර
අධදයනය / රසිංජිත රද්යාමනද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 191 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(186516 NL)
ISBN 978-955-671-597-2 (402722 NA)
659 – ප්රශකාරණය සහ මහජන සමබන්ධස්තකා
659.1 – ප්රශකාරණය
විජයවරධන, කුසුමසරි
ප්රචද්යාරණතයේ තවනසසවීම රටද්යා / කුසුමසරි
විජයවරධන .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 208 : චිත්ර ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1998
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179833 NL)
ISBN 978-955-30-3724-4 (395263 NA)
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6 6 0 කරමකාන්ස්ත රසකායනය
ඉතලේතපරම, ඕ. ඒ.
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ කද්යාරත්මික හද්යා පරිසර
රසද්යායනය / ඕ. ඒ. ඉතලේතපරම .තපරද්යාතදණය : කරතකෘ, 2013 .- පි. xi,175 ;
රූපසටහන ; තසම. 26
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(182968 NL)
ISBN 978-955-95574-9-4 (398613 NA)

6 6 0 රසකායනික ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාව
පටබපැඳිතග්, ඉවසිංක
කරමද්යානත රසද්යායනය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
නව නිරතදශය / ඉවසිංක පටබපැඳිතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 :
රූපසටහන ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182464 NL)
ISBN 978-955-30-3952-1 (398253 NA)
664 – ආහකාර ස්තකාකෂණය
ගුණරතන, සුජීවද්යා
ආහද්යාර නිෂසපද්යාදනද්යාගද්යාරය තුළ ආහද්යාරතයේ
ආරකෂිතභද්යාවය ග්රැක ගපැනීම : ආහද්යාර නිපදවීතම
වපැඩ බලන නිලධද්යාරීන සඳහද්යා
මද්යාරතගකෝපතදශනය / සුජීවද්යා ගුණරතන .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. x,140 : චිත්ර ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182185 NL)
ISBN 978-955-0038-05-3 (397839 NA)

7 0 0 කලකා ශිලේප
700.92 – සත්ස්තරලවයෝ
සුරසිංග, තකකෝරළතග් සමපත
යුතරකෝපද්යා සතතර : සද්යාමද්යානද තපළ හද්යා උසසස
තපළ චිත්ර කලද්යාව සඳහද්යා නිරතදශිත චිත්ර
ශිලේල්පීන දද්යාහතරතදනකුතග් තතද්යාරතුර සහ
ඡද්යායද්යාරූප සහිතයි / තකකෝරළතග් සමපත
සුරසිංග .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 136 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185276 NL)
ISBN 978-955-30-0753-7 (401511 NA)

704 – ර්විලශසෂ මකාස්තපෘකකා
704.942 – මිනිසස සරලර අවයව
රණතුසිංග, විමලේ
තසකෞනදරයය මද්යානව රූප හද්යා කලද්යාව / විමලේ
රණතුසිංග .- ගමතපද්යාල : සසවරණමද්යාත්ලි තපද්යාත,
2012 .- පි. 118 : ඡද්යායද්යාරූප : පුවර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(181641 NL)

7 2 0 ගපෘහ නිරමකාණ ශිලේපය
726 – ආගමික ලගකාණ්ඩනලැගිලි
726.143 – ලබපෞදධ සදධසසන්ථකාන
726.143095493 - ශ ලලංකකාව
අමරතසසකර, සසසනි
අනරද්යාධපුර බටහිර ආරද්යාම : පධද්යානඝර
සසිංකීරණය / සසසනි අමරතසසකර .- [නිටටඹුව] :
කරතකෘ, 2013 .- පි. xi,188 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(185397 NL)
ISBN 978-955-44575-0-8 (401655 NA)

7 3 0 ප්රතිමකා ශිලේපය හකා කලැටයම කලකාව
තහසරත, මතනකෝරසිංජන
ගමපළ යුගතයේ කද්යාලේපනික සතතව රූප /
මතනකෝරසිංජන තහසරත .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ,
2013 .- පි. 237 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1500.00
(185480 NL)
ISBN 978-955-54478-0-5

730.95 – ආසයකාව
කරණද්යාරතන, වග නිමලේ
තලද්යාව සුපතල බුදු පිළිම / වග නිමලේ
කරණද්යාරතන .- තුමතමකෝදර : කරතකෘ, 2012 .පි. 51 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182684 NL)
ISBN 978-955-97041-4-0 (398410 NA)
සලද්යානනද හිත්මි, මහගම
සමබුදධ ප්රතිමද්යා පූජද්යා / මහගම සලද්යානනද හිත්මි .කටුවසසතගද්යාඩ : පද්යාරත්මිතද්යා සඳහම සමද්යාජය,
2012 .- පි. 34 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(180346 NL)
ISBN 978-955-53623-3-7 (396008 NA)
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736 – කලැටයම කලකාව
736.5 – ගලේ. සඳකණ්ඩ පහන
සරිමලේවතත, වද්යාසනද්යා
සඳකඩපහණ : තසකෞනදරයද්යාතමක
විමරශනයක / වද්යාසනද්යා සරිමලේවතත .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 82 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179593 NL)
ISBN 978-955-30-3746-6 (395200 NA)
737 – නකානක ර්විදෙදකාව
737.4 - කකාස
737.495493 – ශ ලලංකකාව
ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුරද්යාණ මුදලේ සහ තවළඳ
ගනතදන / කරණද්යාරතන ජයසසිංහ .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 112 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182987 NL)
ISBN 978-955-697-009-8 (398657 NA)

උලේලුවිසසතහසවද්යා, ල්පී.
සතතම කලද්යා විචද්යාරය : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ
සඳහද්යා / ල්පී. උලේලුවිසසතහසවද්යා .- තකද්යාළඹ :

ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 332 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(186183 NL)
ISBN 978-955-30-4319-1 (402286 NA)
කුතර, රවනති
කලද්යාව හද්යා චිත්ර කලද්යාව : 6, 7, 8, 9, 10, 11
තශසණ සඳහද්යා / රවනති කුතර .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 222 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179398 NL)
ISBN 978-955-671-250-6 (395035 NA)
තබකෝසසිංහ, ඇම. බ.
තබකෝ මපැවූ රූ රටද්යා / ඇම. බ. තබකෝසසිංහ .මහරගම : තරසිංජි ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2013 .පි. [94] : චිත්ර ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186723 NL)
ISBN 978-955-97359-2-2 (402848 NA)
741.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

738 – මලැටි ආශ්රිස්ත නිරමකාණ
738.0938 – ග්රීසය
වික්රමසසිංහ, චනදිමද්යා එසස. එම.
ආකයික ග්රීක මපැටි බඳුන සහ සතුවම / චනදිමද්යා
එසස. එම. වික්රමසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 296 : රූපසටහන ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(183050 NL)
ISBN 978-955-30-3966-8 (398811 NA)

7 4 0 ඇඳීම සහ සලැරසලි කලකාව
741 – චිත්ර ශිලේපය
ඉලසිංගසසිංහ, සතසර
චිත්ර ඇඳීම : අ. තපද්යා. ස. සද්යා/තපළ, අ. තපද්යා. ස.
උ/තපළ, විශසව විදදද්යාලය විෂය නිරතදශ
ඇසුතරන තපැනන විධිමත චිත්ර ඇඳීතම
ක්රමතවේදය / සතසර ඉලසිංගසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .- පි. 249 : චිත්ර ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(185548 NL)
ISBN 978-955-21-2021-3 (401714 NA)

ද සලේවද්යා, ඒ. එම. නිශද්යාන
චිත්ර කලද්යාව ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 7-8
තශසණ වද්යාර විභද්යාග අතවපැල / ඒ. එම. නිශද්යාන ද
සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 83 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(188572 NL)
ISBN 978-955-661-554-8 (404103 NA)
දිගනතවල, තිලකරතන
චිත්ර කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2002 – 2012 /
තිලකරතන දිගනතවල .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 192 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(188480 NL)
(404073 NA)
තපතරරද්යා, ට. විනසන
චිත්ර : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ
ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර /
ට. විනසන තපතරරද්යා .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .පි. [iv],97 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182639 NL)
ISBN 978-955-21-1919-4 (398345 NA)
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741.5 – චිත්ර කස්තකා

7 5 0 සතුවම කලකාව

කතසරි, අජිත
ඇලේබට මද්යාමද්යාතග් වපැඩ සමඟින තපද්යාඩිසද්යාදු /
අජිත කතසරි .- කහවතත : කරතකෘ, 2013 .පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(181640 NL)
ISBN 978-955-44223-0-8 (397195 NA)

තසකෝමතිලක, මහිනද
ඉතිහද්යාසය තුළ කලද්යාව සහ කලද්යාව තුළ
ඉතිහද්යාසය : පුරද්යාතන කලද්යාතවහි සමද්යාජ
සනදරභය / මහිනද තසකෝමතිලක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 272 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(179348 NL)
ISBN 978-955-30-3819-7 (394958 NA)

තපතරරද්යා, ඇනටන බ.
ගිනිගත වසනතය / ඇනටන බ. තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : නිරමල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 56 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(184333 NL)
ISBN 978-955-9377-54-2 (400176 NA)
රද්යාජපකෂ, දයද්යා
තවලම / දයද්යා රද්යාජපකෂ .- තකද්යාළඹ : ජූඩ
ශ්රීමද්යාලේ, 2013 .- පි. 72 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184334 NL)
ISBN 978-955-9377-53-5 (400177 NA)
සමරතකකෝන, එසස. එම. කතසරි
සරිපද්යා සමතයේ ආදී කන්ථද්යා පුවත / එසස. එම.
කතසරි සමරතකකෝන .- තබත්ලිහුලේඔය : කරතකෘ,
2013 .- පි. vi,[12] : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(182223 NL)
ISBN 978-955-53208-0-1 (397878 NA)
741.9 – චිත්ර එකතු
තහටටිආරචචි, එච. ඒ. ලකෂසමන
අරණතරද්යාද දිය සද්යායම චිත්ර එකතුව / එච. ඒ.
ලකෂසමන තහටටිආරචචි .- සයඹලද්යාතප :
අරණතරද්යාද සසිංගීත හද්යා චිත්ර කලද්යා සසිංසදය,
2013 .- පි. [97] : චිත්ර ; තසම. 15x21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187313 NL)
ISBN 978-955-4726-00-0
746 – ලරදිපිළි කලකාව
746.4 – මලැහුම වලැණ්ඩ සහ අත්වලැණ්ඩ
746.443 – කතිර මලැසසම
746.443041 – ලමයෝසසස්තර
ද සලේවද්යා, ඒ. තහසමලතද්යා
කතිර මපැසසම 2 / ඒ. තහසමලතද්යා ද සලේවද්යා .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(182496 NL)
ISBN 978-955-29-0048-8 (398322 NA)

751 – ශිලේපීය ක්රම සහ ර්විධි
751.73 – බතු සතුවම
751.730954 – ආසයකාව
රණතුසිංග, තකකෝත්ලිත
ඉනදු - ලසිංකද්යා චිත්ර කලද්යා ඉතිහද්යාසය : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ / උ. තපළ) හද්යා උසසස විභද්යාග සඳහද්යා /
තකකෝත්ලිත රණතුසිංග .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 151 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188859 NL)
ISBN 978-955-675-162-8 (404550 NA)
751.73095493 – ශ ලලංකකාව
ඒකනද්යායක, ඇකරියගල එච. ඒ.
තහළ සතුවම පුරද්යාණය / ඇකරියගල එච. ඒ.
ඒකනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 87 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179314 NL)
ISBN 978-955-30-2159-5 (394923 NA)
මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ
ලකදිව තබකෞදධ චිත්ර කලද්යා ඉතිහද්යාසය /
උණුවතුරබුබුතලේ මහිනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 184 ; ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186160 NL)
ISBN 978-955-30-3986-6 (402263 NA)
755 – ආගම
755.943 – බුදධකාගම
755.943095493 – ශ ලලංකකාව
නද්යානද්යායකකද්යාර, තමකෝහද්යාන නනදන
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ තබකෞදධ චිත්ර කලද්යාව /
තමකෝහද්යාන නනදන නද්යානද්යායකකද්යාර .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 120 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182493 NL)
ISBN 978-955-29-0073-0 (398319 NA)
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7 7 0 චකායකාරූප ශිලේපය
771.3 – සලංඛදකාලංක චකායකාරූපකරණය
විතජරතන, එන. ල්පී.
ඩිජිටලේ කපැමරද්යා පරිශීලක අතතපද්යාත / එන. ල්පී.
විතජරතන .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 207 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(186490 NL)
ISBN 978-955-697-16-6 (402617 NA)

රතනද්යායක, තසකෝනියද්යා දීපති
තපරදිග සසිංගීතය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන
සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර / තසකෝනියද්යා දීපති රතනද්යායක .සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. [vi],130 : චිත්ර ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182654 NL)
ISBN 978-955-21-1930-9 (398360 NA)
780.954 – ඉන්දි
න්දියකාව

778 – චකායකාරූප ශිලේපලයේ ර්විර්විධ ලක්ෂෙත්ර
778.9 – නියස්ත ර්විෂයන් පිළිබඳ චකායකාරූපකරණය
778.924 – කකාන්ස්තකා නිරූපණ
විතජරතන, එන. ල්පී.
නිරූපණ විලද්යාසතද්යා ඡද්යායද්යාරූප ගතකරනතන
තමතහමයි = Glamour photography posing
guide / එන. ල්පී. විතජරතන .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 159 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(186493 NL)
ISBN 978-955-697-027-2 (402631 NA)

7 8 0 සලංර්ගීස්තය
චනද්රතසසන, ආර. ඒ. දරශනී
සසවර සතතම : තපර අපර සසිංගීතයට
තුලනද්යාතමක පිවිසුමක / ආර. ඒ. දරශනී
චනද්රතසසන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 108 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(184742 NL)
ISMN 979-0-710009-03-5 (400570 NA)

සුගතදද්යාස, එම. ජී.
භද්යාරතීය සසිංගීත ප්රතවේශය : භද්යාතඛණතඩ
විභද්යාග සඳහද්යා ශිෂදනට අතවපැලක / එම. ජී.
සුගතදද්යාස .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 143 ; තසම. 22
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183799 NL)
ISBN 978-955-30-4225-5 (399711 NA)
781 – මූලධරම හකා වරග
781.6 – සකාමප්රදෙකායික සලංර්ගීස්තය
781.649 – රැප සලංර්ගීස්තය
තසසනද්යානද්යායක, තකද්යාලට
අපි තනද්යාදනන ග්රැප / තකද්යාලට තසසනද්යානද්යායක
සහ නද්යාරද කරණද්යාතිලක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 88 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180167 NL)
ISBN 978-955-30-3876-0 (395362 NA)
782 – සසවර සලංර්ගීස්තය
782.42 – ර්ගීස්ත

780.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
බණඩද්යාර, එසස. එන. එම.
සසිංගීතය (අපරදිග) : නව නිරතදශය 2008 2012 – තලේක හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර (සද්යා.
තපළ) / එසස. එන. එම. බණඩද්යාර ; සසිංසසකරණය
සරතචනද්ර ජයවරධන විසනි .- තකද්යාළඹ :
තලේක හවුසස තපද්යාතහල, 2013 .- පි. 107 ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187740 NL)
ISBN 978-955-658-350-2 (403630 NA)

ඇයි නද්යාතව මද්යා තසද්යායලද්යා : තරද්යාමලසස තපතරරද්යා
ගපැය ගී / සමපද්යාදනය ලත්ලිත ප්රියසිංකර විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188803 NL)
ISBN 978-955-30-4665-9 (404460 NA)
1947-1997 සසිංහල සනමද්යාතවේ 60 වසරක චිත්රපට
ගීත නද්යාමද්යාවත්ලිය / සමපද්යාදනය වපැළිහිඳ
මුනිරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 280 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(186180 NL)
ISBN 978-955-30-4336-8 (402283 NA)
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ගීත මසිංජරී - ප්රන්ථම භද්යාගය / සමපද්යාදනය
තක. තලකෝරනසස තපතරරද්යා .- නපැවත
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 68 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1914
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186322 NL)
(402300 NA)
ගුණතිලක, ලයනලේ
කතද්යා තපටටිතයේ ගී / ලයනලේ ගුණතිලක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 148 ;
තසම. 30
1 වන මුද්රණය 1992
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(184917 NL)
ISBN 955-20-0798-4
(400645 NA)
ගුණවරධන, සද්යාත්ලිය
සඳ බලද්යා සට / සද්යාත්ලිය ගුණවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179830 NL)
ISBN 978-955-30-3918-7 (395260 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, තපැනතන
පනහිඳක දඟෙ : තග්ය පද / තපැනතන
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183761 NL)
ISBN 978-955-30-4290-3 (399691 NA)
තදශද්යාද්භිමද්යාන ගී / සමපද්යාදනය සුජීව නිශද්යානත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188360 NL)
ISBN 978-955-690-079-8 (404034 NA)
තපතරරද්යා, විකුමප්රිය
පද්යා සටහන / විකුමප්රිය තපතරරද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 118 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179444 NL)
ISBN 978-955-671-792-1 (395081 NA)
මලේ මලේ වද්යාරම : ළමද්යා මනසට තගකෝචර ජනප්රිය ගීත
සසවර ප්රසසතද්යාර 40 / සමපද්යාදනය අසනක
තහටටිආරචචි .- බුලතසසිංහල : සමපද්යාදක,
2012 .- පි. 82 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180208 NL)
(395493 NA)

මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන
තකකෝමල තරඛද්යා / ශ්රී චනද්රරතන මද්යානවසසිංහ ;
සසිංසසකරණය ප්රභද්යාත මද්යානවසසිංහ විසනි .නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 184 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1954
ශ්රී චනද්රරතන මද්යානවසසිංහයනතග් ජනම ශත
සසිංවතසරය නිත්මිතතතනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183801 NL)
ISBN 978-955-30-4277-4 (399713 NA)
අ. වි. 891.481
තලසසටර චිත්රපට ගීතද්යාවත්ලිය : ආචද්යාරය තලසසටර
තජමසස ල්පීරිසස චිත්රපට ගීත ත්ලිඛිත සසිංරකෂණය /
සමපද්යාදනය රූපතසසන සලේවද්යා .- තමද්යාරටුව :
කතසරි ද සලේවද්යා, 2012 .- පි. 80 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(177577 NL)
ISBN 978-955-8025-01-7
තලේකමතග්, ආරියදද්යාස
පසෑළ තදද්යාරින සඳ මඩලට / ආරියදද්යාස
තලේකමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183028 NL)
ISBN 978-955-30-4024-4 (398789 NA)
වීරරතන, තෂලේටන
බටහිර කණඩද්යායම ගීතතයේ විකද්යාශය සහ එය
තදශද්යානගත කළ තනවිලේ සහ තනද්යාතයලේ /
තෂලේටන වීරරතන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 553 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(184736 NL)
ISBN 978-955-671-589-7 (400564 NA)
සමරවික්රම, තරසිංග
සඳකරණ තසකෞමදයි / තරසිංග සමරවික්රම .තහද්යාරණ : කරතකෘ, 2011 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180430 NL)
ISBN 978-955-51143-1-8
සරතචනද්ර, ආටිගල
සරිපද්යාතද සමනල කනද තපතන : ආටිගල
සරතචනද්ර ගී රචනද්යා / ආටිගල සරතචනද්ර ;
සසිංසසකරණය තදවිකද්යා දරශනී ආටිගල විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 176 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(183826 NL)
ISBN 978-955-30-4253-8 (399738 NA)
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තසද්යාඳුර අතීතය : ට. එම. ජයරතන ගී සරණය /
සසිංසසකරණය රඹුකන සදධද්යාරන්ථ හිත්මි, රූපහ
සුමනතජකෝති හිත්මි සහ උපුලේ රසිංජිත
තහසවද්යාවිතද්යානගමතග් .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 262 ; තසම. 26
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(183467 NL)
ISMN 979-0-710016-00-2 (399086 NA)

මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන
ජද්යාතික අනහස : ළමද්යා ගී / ශ්රී චනද්රරතන
මද්යානවසසිංහ ; සසිංසසකරණය උදය මද්යානවසසිංහ
විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : ශ්රී චනද්රරතන
මද්යානවසසිංහ පදනම, 2013 .- පි. 39 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(186358 NL)
ISBN 978-955-8463-08-6 (402347 NA)

782.42 – ර්ගීස්ත. ර්විශකාර

මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන
දුරතු කුමරි : ළමද්යා ගී / ශ්රී චනද්රරතන
මද්යානවසසිංහ ; සසිංසසකරණය උදය මද්යානවසසිංහ
විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : ශ්රී චනද්රරතන
මද්යානවසසිංහ පදනම, 2013 .- පි. 36 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(186357 NL)
ISBN 978-955-8463-07-9 (402346 NA)

ජයරතන, ධනෂසක මධුසසිංක
ගී රස ත්මිහිර / ධනෂසක මධුසසිංක ජයරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 216 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(179599 NL)
ISBN 978-955-30-3837-1 (395206 NA)
782.42083– ළමකා ර්ගීස්ත
ජනප්රිය ළමද්යා ගී / සමපද්යාදනය සුජීව නිශද්යානත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188367 NL)
ISBN 978-955-690-081-1 (404041 NA)
නවරතන, ඩ. ඩ. ස.
තවේවද්යා ඔබ මතග සුදු අයියද්යා : ඩ. ඩ. ඩපැනී ළමද්යා
පිටිතයන සරිලකට දද්යායද්යාද කළ තනද්යාත්මිතයන
ළමද්යා ගී තන ඉතිහද්යාසය / ඩ. ඩ. ස. නවරතන .රද්යාජගිරිය : කරතකෘ, 2012 .- පි. 193 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(181014 NL)
ISMN 979-0-9006467-01-9 (396801 NA)
තප්රේමචනද්ර, රසිංජනී
ගී සසිංදු / රසිංජනී තප්රේමචනද්ර .- නව
සසිංසසකරණය .- කටුබපැදද : කරතකෘ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185478 NL)
ISBN 955-54337-2-3
මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන
කඳුර ගීය : ළමද්යා ගී / ශ්රී චනද්රරතන
මද්යානවසසිංහ ; සසිංසසකරණය උදය මද්යානවසසිංහ
විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : ශ්රී චනද්රරතන
මද්යානවසසිංහ පදනම, 2013 .- පි. 36 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(186356 NL)
ISBN 978-955-8463-09-3 (402345 NA)

මුණසසිංහ, නත්ලින
ඉබි පපැසිංචද්යා ළමද්යා ගී එකතුව / නත්ලින මුණසසිංහ .ගද්යාලේල : කරතකෘ, 2012 .- පි. ix,40 : චිත්ර ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186355 NL)
ISBN 978-955-54402-0-2 (402336 NA)
මුදද්යාතග්, විමලදද්යාස
තබකෝනිකතකකෝ : ළමද්යා ගී සරණය / විමලදද්යාස
මුදද්යාතග් .- විමලදද්යාස මුදද්යාතග් .- [තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(180069 NL)
ISBN 978-955-8154-06-9
රතනද්යායක, ආරියපද්යාල
රජජුරතවකෝ මුතතද්යා : ප්රසසතද්යාර සහිත ළමද්යා ගී /
ආරියපද්යාල රතනද්යායක .- මද්යාපද්යාකඩවපැව : කරතකෘ,
2013 .- පි. 23 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180078 NL)
ISBN 978-955-96655-8-8
විතජතිලක, එලේ. ආර. තජ.
සතසර 2 – ළමද්යා ගී / එලේ. ආර. තජ.
විතජතිලක .- බලපිටිය : කරතකෘ, 2011 .පි. iv,44 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185527 NL)
ISBN 978-955-54053-1-7 (401685 NA)
සමරසසිංහ, ඩබත්ලිවේ. ජී.
ළමද්යා ගී සරණය / ඩබත්ලිවේ. ජී. සමරසසිංහ .මද්යාතර : කරතකෘ, 2012 .- පි. 36 : චිත්ර ; තසම 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(180398 NL)
ISBN 978-955-96825-2-3 (396089 NA)
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782.42164 – බටන්හිර ජනප්රිය ර්ගීස්ත
782.421646 – ශකාසසස්ත්රීය සලංර්ගීස්තය
782.421646092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
කුමද්යාරසරි, අජිත
තබද්යාබ මද්යාතලේ / අජිත කුමද්යාරසරි .- රද්යාජගිරිය :
අගහසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 44 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188196 NL)
ISBN 978-955-0230-22-8
782.421723 – නත්ස්තලේ ර්ගීස්ත
නතතලේ ගී 2 / සමපද්යාදනය සරත තහටටිආරචචි
පියතුමද්යා සහ ඉනදිකද්යා සසිංජීවනී ප්රනද්යානදු .තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2012 .- පි. xx,169 ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181108 NL)
(396951 NA)
786 – පුවර වකාදෙද භකාණණ්ඩ
786.93 – ස්තබලකා
තපතරරද්යා, දිනූෂ රසිංග
තබලද්යා වද්යාදන කලද්යාව : තබලද්යා ශද්යාසසත්රය හද්යා බපැඳි
සසිංකලේප පිළිබඳ ගතවේෂණද්යාතමක
අධදයනයක / දිනූෂ රසිංග තපතරරද්යා .- ජද්යා-ඇල :
කරතකෘ, 2012 .- පි. xiv.98 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(180714 NL)
ISBN 978-955-54518-0-2
තපතරරද්යා, දිනූෂ රසිංග
තබලද්යා වද්යාදන කලද්යාව : තබලද්යා ශද්යාසසත්රය හද්යා බපැඳි
සසිංකලේප පිළිබඳ ගතවේෂණද්යාතමක
අධදයනයක / දිනූෂ රසිංග තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2012 .- පි. 98 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(186860 NL)
ISBN 978-955-54518-0-2
787 – ස්තත් වකාදෙද භකාණණ්ඩ
787.87 - ගිටකාරය
ප්රනද්යානදු, ක්රිසසටි
ගිටද්යාර වද්යාදනයට අතවපැලක / ක්රිසසටි ප්රනද්යානදු .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 76 ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179319 NL)
ISBN 978-955-30-3839-5 (394928 NA)

7 9 0 ර්විලනයෝදෙය හකා ක්රීණ්ඩකා
791 – මහජන සලංදෙරශන
791.43 – සනමකාව
791.43 – වකාරස්තකා චිත්රපට
ප්රතිබපැහපැදපැකම : රජතයේ චිත්රපට අසිංශතයේ ප්රභවය,
වරධනය සහ එහි අසසවපැනන තලකෝක වද්යාරතද්යා
චිත්රපට කලද්යාව සමග විමසන තලේඛන සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය ආරියරතන ඇතුගල සහ ඈෂසත්ලි
රතනවිභූෂණ .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රවකෘතති
තදපද්යාරතතමනතුව, 2012 .- පි. 331 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 24
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(181107 NL)
ISBN 978-955-9073-18-5 (396950 NA)

791.430233092 – චිත්රපට අධදකෂවර
ගුණතසසකර, උදිත ගයද්යාෂද්යාන
අසරිමත සනමද්යාතවේදියද්යා තලසසටර / උදිත
ගයද්යාෂද්යාන ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා
ජද්යාතික චිත්රපටි සසිංසසන්ථද්යාව, 2013 .- පි. 104 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(184925 NL)
ISBN 978-955-567-000-5 (400677 NA)
නයනජිත කුමද්යාර, නවන
නිහද්යාලේසසිංහ : පුතරකෝගද්යාම තතවන ඇස / නවන
නයනජිත කුමද්යාර .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 628 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1500.00
(179877 NL)
ISBN 978-955-677-199-2 (395307 NA)
791.43092 – සනමකා ලවදිලයයෝ
වික්රමතග්, පියතසසන
බයසසතකකෝප උනමද්යාදය / පියතසසන වික්රමතග් .පනනිපිටිය : භද්රජි එනටප්රයිසසස, 2013 .පි. 172 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(185070 NL)
ISBN 978-955-9425-17-5 (401138 NA)
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791.436 – ර්විලශසෂ ලත්මකාවන් පිළිබඳ චිත්රපටි
791.436581 – ලදශපකාලන ලත්මකාවන්
තමනඩිසස, හිමද්යාත්ලි
සසිංහල සනමද්යාතවේ තදශපද්යාලන මුහුණුවර /
හිමද්යාත්ලි තමනඩිසස .- ගද්යාලේල : කරතකෘ, 2013 .පි. 200 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(182186 NL)
(397832 NA)
791.437 – චිත්රපට
අතබරතන, ඉනදක
සපැඩ සුළඟෙ : තිර රචනය / ඉනදක
අතබරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 320 ; තසම. 22
සරත ධරමසරිතග් “සපැඩ සුළඟෙ” නවකතද්යාව
ඇසුතරනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(185266 NL)
ISBN 978-955-30-4010-7 (401501 NA)
අතබතසසකර, තිසසස
සනමද්යා සතුවිත්ලි 2 / තිසසස අතබතසසකර .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 105 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184726 NL)
ISBN 978-955-671-601-6 (400554 NA)
ජයසුනදර, තුසත
සමද්යානතර සනමද්යාතවේ ශ්රී ලද්යාසිංතකය ලකුණ :
එච. ඩ. තප්රේමරතන / තුසත ජයසුනදර .නතතරමතපද්යාත : කරතකෘ, 2012 .- පි. 72 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180432 NL)
ISBN 978-955-54450-0-9
ජයසුනදර, විමුකති
ඉබබද්යාතග් තලකෝකය : චිනතනතයේ සමද්යාතවන
ඔබබට / විමුකති ජයසුනදර සහ වසිංගීස
සුමනතසසකර .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 65 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184719 NL)
ISBN 978-955-681-116-2 (400540 NA)
ත්මිහිඳුකුල, සුනිලේ
තලකෝකතයේ තශසෂසෂ්ඨ සනමද්යා නිරමද්යාණ / සුනිලේ
ත්මිහිඳුකුල .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 153 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187107 NL)
ISBN 978-955-677-300-2 (403117 NA)

ලකෂසමන, සනත
45 වසකට තපර සළරවක රූ සටහන - 1 :
හඳපද්යාන / සනත ලකෂසමන .- [තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 56 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(185483 NL)
ISBN 978-955-44539-0-6
විතජරතන, දිලේහද්යානි
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ග්රද්යාමය සනමද්යාව : විමරශනද්යාතමක
අධදයනයක / දිලේහද්යානි විතජරතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 134 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(182194 NL)
ISBN 978-955-671-736-5 (397840 NA)
තවේරගම, ගද්යාත්මිණී
අසරිමත සනමද්යාව – 03 / ගද්යාත්මිණී තවේරගම .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 242 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187070 NL)
ISBN 978-955-677-280-7 (403103 NA)
සමරතකකෝන, සුගත
විජය – කුතවේණ : සනමද්යා තිර රචනයක / සුගත
සමරතකකෝන .- [තපැ. තනද්යා.] : සසිංජය
සමරතකකෝන, 2013 .- පි. 264 : චිත්ර ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 640.00
(187733 NL)
ISBN 978-955-44794-0-1 (403623 NA)
791.437 – තිර පිටපත්
තසතනවිරතන, අනර බ.
සසිංදු කයන බූරවද්යා සහ තවත කතද්යා / අනර බ.
තසතනවිරතන .- ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .පි. [xii],206 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186383 NL)
ISBN 978-955-44469-0-8 (402470 NA)
791.4375 – චිත්රපටි ර්විශකාර
දයද්යානනද, ජීවනත
සුගත : නව සනමද්යාවක තසද්යාඳුර තපරවදන /
ජීවනත දයද්යානනද .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. [vi],194 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(184029 NL)
ISBN 978-955-671-636-8 (399869 NA)
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791.437095493 – ශ ලලංකකාව
චිත්රපටි වද්යාරෂිකය : 1947, 1948, 1949, 1950,
1951 ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තිරගත කළ සසිංහල චිත්රපට
ගපැන වූ 01, 02, 03, 04, 05 වන තවලුම .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .පි. [xiv],170 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179610 NL)
ISBN 978-955-30-3679-7 (395217 NA)
ප්රනද්යානදු, සුනිලේ ලනසස
සසිංහල සනමද්යාව 2010 : වසරක අතීත කන්ථනය /
සුනිලේ ලනසස ප්රනද්යානදු .- මඩපද්යාත : කරතකෘ,
2011 .- පි. 68 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179911 NL)
ISBN 978-955-51602-2-3 (395345 NA)
ලනසස, සුනිලේ
සසිංහල චිත්රපට සහ මුලේයුගතයේ පුතරකෝගද්යාත්මිතයකෝ /
සුනිලේ ලනසස .- මඩපද්යාත : කරතකෘ, 2011 .පි. 64 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179910 NL)
ISBN 978-955-51602-3-0 (395344 NA)
ලනසස, සුනිලේ
සසිංහල සනමද්යාව 2011 : වසරක අතීත කන්ථනය /
සුනිලේ ලනසස .- මඩපද්යාත : කරතකෘ, 2012 .පි. 72 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179909 NL)
ISBN 978-955-51602-4-7 (395339 NA)
792 –රලංගනය හකා ලවදිකකා නකාටද
අමරතසසකර, තක. ජී.
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව 1 / තක. ජී.
අමරතසසකර .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 103 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2007
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184765 NL)
ISBN 978-955-30-4148-7 (400591 NA)
ඇතුගල, ආරියරතන
මහ සමයම හද්යා එටික නද්යාටදතවේදය /
ආරියරතන ඇතුගල .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179365 NL)
ISBN 978-955-677-166-4 (394977 NA)
ජිනදද්යාස, ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ.
තමතින තවර දුරලත : නද්යාටදකරණය හද්යා
අධදද්යාපනය / ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. ජිනදද්යාස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 120 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(181079 NL)
ISBN 978-955-30-3991-0 (396917 NA)

දනනසූරිය, ජිනදද්යාස
තදශපද්යාලනය කලද්යාව හද්යා යන්ථද්යාරන්ථය / ජිනදද්යාස
දනනසූරිය .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 168 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(187059 NL)
ISBN 978-955-677-298-2 (403092 NA)
රණවීර, ආරියවසිංශ
ඇබසරඩ නද්යාටද රසිංග රීතිය සහ යුජින
අයනසසතකකෝ / ආරියවසිංශ රණවීර සහ සමපත
තපතරරද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 58 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185791 NL)
ISBN 978-955-681-138-4 (402156 NA)
792.025 – ආලලයෝකකරණය
තරද්යාඩ්රිතගකෝ, තසතනවිරතන
උසසස තපළ නද්යාටද හද්යා රසිංගකලද්යාව, තවේදිකද්යාවට
ආතලකෝකය / තසතනවිරතන තරද්යාඩ්රිතගකෝ .පනනිපිටිය : සසටපැමෆරඩ තලේක, 2012 .පි. x,88 : චිත්ර ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(179850 NL)
ISBN 978-955-658-279-6 (395280 NA)
792.07 – අධදකාපනය
අතබපද්යාල, තරකෝලනඩ
තසකෞනදරය හද්යා නද්යාටද අධදද්යාපන ප්රතවේශය /
තරකෝලනඩ අතබපද්යාල .- 4 වන සසිංතශකෝධිත
මුද්රණය .- තකද්යාටටද්යාව : සද්යාර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 224 : චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1977
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(183472 NL)
ISBN 978-955-584-485-6 (399096 NA)
ගමතග්, නිරමලද්යා චද්යානදනී
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. උසසස
තපළ / නිරමලද්යා චද්යානදනී ගමතග් .- මගමුව :
අකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 148 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188870 NL)
ISBN 978-955-675-185-7 (404561 NA)
ගමතග්, නිරමලද්යා චද්යානදනී
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව – 8 තශසණය / නිරමලද්යා
චද්යානදනී ගමතග් .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188871 NL)
ISBN 978-955-675-182-6 (404562 NA)
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ගමතග්, නිරමලද්යා චද්යානදනී
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : 9 තශසණය / නිරමලද්යා
චද්යානදනී ගමතග් .- මගමුව : අකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 104 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188869 NL)
ISBN 978-955-675-183-3 (404560 NA)
ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
නව විෂය නිරතදශය / ඥද්යානසරි ල්පීරිසස .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 264 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(188472 NL)
ISBN 978-955-29-0164-5 (404065 NA)
792.092 – කලකාකරවන්
චනද්රසරි, එඩවඩ
රසද්යාත්ලිපත රඟෙමඬලක උරමකකද්යාරයද්යා - ආර.
ආර. සමරතකකෝන / එඩවඩ චනද්රසරි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 250 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188616 NL)
ISBN 978-955-31-0013-9 (404144 NA)
792.1 – ලශයෝකකාන්ස්ත නකාටද
792.16 – පකාසසකු නකාටද
තද්යාරකයද්යාතණකෝ : පද්යාසසකු නද්යාටද ඉඟි නළුව /
සසිංසසකරණය විජිත තරද්යාහද්යාන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183215 NL)
ISBN 978-955-30-4136-4 (398843 NA)
792.5 – ඔලපරකා
ඉලයපආරචචි, එරික
ඔතපරද්යා විනිස / එරික ඉලයපආරචචි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 112 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179611 NL)
ISBN 978-955-30-3720-6 (395218 NA)

792.62 – නලැටුම
6-7 තශසණ සසුන සඳහද්යා නරතනය / සමපද්යාදනය
ප්රියසිංගිකද්යා සසිංජීවනී ජයවරධන .- ගතණමුලේල :
නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 60 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(184539 NL)
(400423 NA)
792.62076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
කුමද්යාරපතිරණ, තක. ල්පී. චත්මිනද තක.
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා/තපළ) නරතනය : පළමු ප්රශසන
පත්රය සඳහද්යා ආදරශ ප්රශසන පිළිතුර සහ A
සද්යාමද්යාරන්ථයක සඳහද්යා රහසස / තක. ල්පී. චත්මිනද
තක. කුමද්යාරපතිරණ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 79 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183029 NL)
ISBN 978-955-30-3815-9 (398790 NA)
ගුණවරධන, සුසනත
නපැටුම (තදශීය) : තලේක හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(සද්යා. තපළ) නව නිරතදශය 2008-2012 /
සුසනත ගුණවරධන ; සසිංසසකරණය සරතචනද්ර
ජයවරධන විසනි .- තකද්යාළඹ : තලේකහවුසස
තපද්යාතහල, 2013 .- පි. 110 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(187739 NL)
ISBN 978-955-658-361-8 (403629 NA)
පියතසසකර, දීපති
නපැටුම : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර /
දීපති පියතසසකර .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .පි. [vi],140 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182653 NL)
ISBN 978-955-21-1929-3 (398359 NA)
තවදතගදර, රසකද්යා ශිරනති
10 තශසණය නරතනය / රසකද්යා ශිරනති
තවදතගදර .- තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර ගයිඩ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,86 : චිත්ර ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185088 NL)
ISBN 978-955-664-196-7 (401211 NA)

163

792.8 – නලැටුම
දිසද්යානද්යායක, මුදියනතසස
වදවහද්යාරික උඩරට නරතන කලද්යාව /
මුදියනතසස දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 323 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(179609 NL)
ISBN 978-955-30-3905-7 (395216 NA)
793 – ගපෘහසසන්ථ ක්රීණ්ඩකා සහ ර්විලනයෝදෙකාලංශ
793.31 – ජන හකා ජකාතික නලැටුම
අමරතසසකර, තක. ජී.
තසද්යාකරි නද්යාටක පුරද්යාණය / තක. ජී.
අමරතසසකර .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 240 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2001
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186145 NL)
ISBN 978-955-30-4122-7 (402248 NA)

මහනතආරචචි, අජනත
තහළතයේ සටන රහස අසිංගසිංතපද්යාර / අජනත
මහනතආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : තසතරනිටි
පබත්ලිෂින හවුසස, 2013 .- පි. 243 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 2220.00
(186896 NL)
ISBN 978-955-0722-06-8 (403080 NA)
මුසද්යාෂි, ත්මියතමද්යාතතකෝ
ත්මියතමද්යාතතකෝ මුසද්යාෂි තග් යුද තනත්රය /
ත්මියතමද්යාතතකෝ මුසද්යාෂි ; අනවද්යාදය එන. ආර.
පූරණජිත තකද්යාසසතද්යා විසනි .- කඩුතවල :
කරතකෘ, 2012 .- පි. xxi,81 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179468 NL)
ISBN 978-955-51059-1-0 (395105 NA)
සඳුන, ඩබත්ලිවේ.
තගද්යායුම තසවණපැලේතලේ රණශූරයද්යා : තීව්ර
ගතවේෂණයක ප්රතිඵලය වූ පහතරට අසිංගම /
ඩබත්ලිවේ. සඳුන .- තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2013 .පි. 120 : ඡද්යායද්යාරූප : චිත්ර පුවර 29 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(181173 NL)
ISBN 978-955-44158-0-5 (397051 NA)

793.3195493 – ශ ලලංකකාව
අමරතසසකර, තක. ජී.
තකකෝලම නද්යාටක පුරද්යාණය / තක. ජී.
අමරතසසකර .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 152 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2002
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(185248 NL)
ISBN 978-955-30-4190-6 (401483 NA)
796 – මලල ක්රීණ්ඩකා සහ එළිමහන් ක්රීණ්ඩකා
796.092 – මලල ක්රීණ්ඩකලයයෝ
බණඩද්යාර, සමපත
ත්මිහිමත බිහි වූ තවේගවතම ත්මිනිසද්යා උතසසන
තබකෝලේට / සමපත බණඩද්යාර .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 76 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187062 NL)
ISBN 978-955-677-283-8 (403095 NA)
796.8 – සටන් ක්රීණ්ඩකා
කරණද්යාතසසන, රතමෂස තිලද්යාන
සටන කලද්යා සහ සටන ක්රීඩද්යා / රතමෂස තිලද්යාන
කරණද්යාතසසන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 160 : රූපසටහන ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179313 NL)
ISBN 978-955-30-3853-1 (394922 NA)

799.2 – දෙණ්ඩයම කිරීම
799.295493 – ශ ලලංකකාව
තබකර, සපැමුතවලේ
තසද්යාඳුර දඩබිම / සපැමුතවලේ තබකර ;
පරිවරතනය යසපද්යාල වනසසිංහ විසනි .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .පි. 192 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2005
“The riffle and the hound in Ceylon”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182982 NL)
ISBN 978-955-677-222-7 (398643 NA)
799.296 – අප්රිකකාව
ත්මිතචලේ, තජකෝරජ
අප්රිකද්යාන වියරව / තජකෝරජ ත්මිතචලේ ;
පරිවරතනය සුජීව දිසද්යානද්යායක විසනි .- මරිගම :
ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 228 ;
තසම. 21
“African fury” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188893 NL)
ISBN 978-955-672-099-0 (404591 NA)
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801 – දෙරශනය හකා නදකාය
තවලතගදර, විජිත
සද්යාහිතද සහ තසකෞනදරය කලද්යාතවේ දද්යාරශනික
සසිංකලේප / විජිත තවලතගදර .- තකද්යාළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. xv,166 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188674 NL)
ISBN 978-955-656-252-1 (404410 NA)

808 – එකතු
808.5 – කස්තකා කලකාව
තිලකරතන, චනදන
කතද්යාතවන දිනන මග / චනදන තිලකරතන .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 184 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183463 NL)
ISBN 978-955-677-213-5 (399082 NA)
808.51 – කස්තකා කලකාව

801.95 – ර්විශකාරය
ඒකනද්යායක, ධරමසරි
සද්යාහිතද හද්යා විචද්යාර කලද්යාව / ධරමසරි
ඒකනද්යායක .- තබද්යාරලපැසසගමුව : සසිංසසකකෘති
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. liii,369 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(181652 NL)
ISBN 978-955-8958-01-8 (397163 NA)
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.
තපරදිග සහ අපරදිග කද්යාවද විචද්යාර සසිංකලේප :
විශසව විදදද්යාලයීය බද්යාහිර උපද්යාධිය සඳහද්යා
(සසිංහල) / වී. ඩ. එසස. ගුණවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187871 NL)
ISBN 978-955-30-1055-1 (403816 NA)
දිසද්යානද්යායක, විමලේ
නිහඬ නිම වළලේල : සද්යාහිතදය හද්යා ඉතිහද්යාසය
අතර සබපැදියද්යාව / විමලේ දිසද්යානද්යායක .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 190 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(179558 NL)
ISBN 978-955-1741-81-5 (395161 NA)
ලූකද්යාසස, තජකෝජ
විතවේචනද්යාතමක යන්ථද්යාරන්ථවද්යාදය සහ සමද්යාජවද්යාදී
යන්ථද්යාරන්ථවද්යාදය / තජකෝජ ලූකද්යාසස ; අනවද්යාදය ඒ. වී.
සුරවීර විසනි .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 69 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179560 NL)
ISBN 978-955-1741-87-7 (395163 NA)
සමභද්යාවද විචද්යාර උදදීපන / පරිවරතනය ඒ. වී.
සුරවීර .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179873 NL)
ISBN 978-955-677-202-9 (395303 NA)

සුගතදද්යාස, පද්යාරිනද්ර
කර්ථිකත්වතයේ අසරිය / පද්යාරිනද්ර සුගතදද්යාස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187937 NL)
ISBN 978-955-30-4402-0 (403876 NA)
808.81 – පදෙද
එතතර තරද්යානසුණු / සමපද්යාදනය මහිනද ප්රසද්යාද
මසසඉඹුල .- යකකල : සනන්ථව ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. xiii,64 : චිත්ර ; තසම. 22
වියටනද්යාමතයේ පපැවති 2012 ආසයද්යා පපැසපික කවි
සමුළුවට සහභද්යාගි වූ කවි කවිඳියනතග්
කද්යාවදයනහි සසිංහල පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179854 NL)
ISBN 978-955-0980-01-7 (395284 NA)
තර එළිය සහ තවනත විතදසස කවි / පරිවරතනය
දයද්යාරතන දළවපැලේල .- තබද්යාතලද්යාසසසගම :
කරතකෘ, 2012 .- පි. xii,120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179451 NL)
ISBN 978-955-97240-4-9 (385088 NA)
රතු තරකෝස නිලේ තරකෝස / පරිවරතනය පරද්යාක්රම
තකද්යාඩිතුවකකු .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 472 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(186123 NL)
ISBN 978-955-30-4450-1 (402225 NA)
808.83 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
අහසස ගපැබට පහතින : ඉනදියද්යාන තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය / පරිවරතනය කුමද්යාර තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : ප්රිනට ඇනඩ ප්රිනට ග්රපැෆිකසස,
2012 .- පි. x,194 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179566 NL)
ISBN 978-955-1715-36-6 (395169 NA)
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තකද්යාලුෂද්යා සහ තවත කතද්යා : විතදසස තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය / පරිවරතනය සද්යාත්ලිය ගුණවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 127 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187148 NL)
ISBN 978-955-30-4486-0 (403265 NA)

හද්යාමත හද්යා උසසමුරතතද්යාව / පරිවරතනය තක. එන.
ඕ. අමරදද්යාස .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 208 ; තසම. 21 .- (විශසව සද්යාහිතද
තකටිකතද්යා ; අසිංක 2)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(181919 NL)
ISBN 978-955-30-3865-4 (397513 NA)

තද්යාතතද්යා : තකටිකතද්යා තුනක / අනවද්යාදය අගුළුගහ
ධමත්මිනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187933 NL)
ISBN 978-955-30-4408-2 (403872 NA)

808.88 – ර්විර්විධ මකාස්තපෘකකා

පසෑළ තදද්යාරින පලද්යා ගිතයත්මි / පරිවරතනය තක. එන.
ඕ. අමරදද්යාස .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 216 ; තසම. 22 .- (විශසව
තකටිකතද්යා ; අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179825 NL)
ISBN 978-955-30-3864-7 (395255 NA)
බිතතිය වතුර බද්යාලේදිය සහ හතයේ වද්යාටටුව /
පරිවරතනය සමන වික්රමද්යාරචචි .- 2 වන
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 176 : චිත්ර ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1996
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185953 NL)
ISBN 978-955-681-084-4 (402173 NA)
මදදහතන හමුව / පරිවරතනය කඩුගනනද්යාතවේ
චනද්රතසකෝම ත්ලියනතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184769 NL)
ISBN 978-955-30-4176-0 (400595 NA)
මද්යායද්යාකද්යාරී / පරිවරතනය චනදන තමනඩිසස .තකකෝටතට : චනදන තමනඩිසස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 344 ; තසම. 22 .- (තශසෂසෂ්ඨ
තලේඛකයනතග් විශිෂසට තකටිකතද්යා ; අසිංක 7)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(185730 NL)
ISBN 978-955-1262-11-2 (401942 NA)
විශසව සද්යාහිතදතයේ විශිෂසට තකටිකතද්යා / පරිවරතනය
චද්යාලේසස වි. පතිරණ .- 2 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 136 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1987
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(181920 NL)
ISBN 978-955-30-3877-7 (397514 NA)
සත රටක තකටිකතද්යා : විතදශීය තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය / පරිවරතනය කුසුම දිසද්යානද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 152 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(181660 NL)
ISBN 978-955-696-008-2 (397170 NA)

තතනනතකකෝන, ධරමරතන
සත පහන කරන කතද්යා / ධරමරතන
තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187905 NL)
ISBN 978-955-30-4640-6 (403844 NA)
ත්ලි, තෂසිං
සත පහන / තෂසිං ත්ලි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 268 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186367 NL)
ISBN 978-955-677-258-6 (402355 NA)
809 – සකාන්හිස්තදධරලයයෝ
රදරිගු, යසවරධන
තනද්යාමළ මලේ තුනක : තෂසකසසපියර, තගද්යාතගද්යාලේ
සහ නද්යාරද්යායන තලේඛකයන තිතදනද්යාතග්
වතතගද්යාත / යසවරධන රදරිගු .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 203 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(188613 NL)
ISBN 978-955-671-863-8 (404141 NA)
සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා
විශසව තලේඛකතයකෝ / ඉනදිරද්යා සමරසසිංහ .තබද්යාරලපැසසගමුව : ආර. ජී. ග්රපැෆිකසස ඇනඩ
බුකතෂද්යාප, [2013?] .- පි. 36 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(184006 NL)
ISBN 978-955-8982-98-3 (399845 NA)
තසසනද්යානද්යායක, තිලක පුෂසප කුමද්යාර
ජගත තලේඛකතයකෝ / තිලක පුෂසප කුමද්යාර
තසසනද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187875 NL)
ISBN 978-955-30-3997-2 (403820 NA)
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810.92 – සකාන්හිස්තදධරලයයෝ
තහනනද්යායක, උතබතසසකර
ඔහු තලකෝරනසස නම විය / උතබතසසකර
තහනනද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 119 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(179433 NL)
ISBN 978-955-671-651-1 (395070 NA)
813 – ප්රබන්ධ
සසතටද්යාකට, කපැතරින
උදවේ තවනන I / කපැතරින සසතටද්යාකට ;
පරිවරතනය චිත්රද්යා අයි. තපතරරද්යා විසනි .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .- පි. 311 ;
තසම. 22
“The help”කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 440.00
(181694 NL)
ISBN 978-955-570-719-0 (397249 NA)
සසතටද්යාකට, කපැතරින
උදවේ තවනන II / කපැතරින සසතටද්යාකට ;
පරිවරතනය චිත්රද්යා අයි. තපතරරද්යා විසනි .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .- පි. 224 ;
තසම. 22
“The help”කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 330.00
(181695 NL)
ISBN 978-955-570-731-2 (397250 NA)
813 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
ඇතලකසපැනඩර, තරද්යාබට
හදවත තදතවද්යාලක තදතවද්යාතලේ ත්මිනිතසක /
තරද්යාබට ඇතලකසපැනඩර ; පරිවරතනය
පියතසසන ආර. තකකෝරතලේතග් විසනි .[තපැ. තනද්යා.] : පරිවරතක, 2013 .- පි. 250 ;
තසම. 22
“The killing at broken wheel” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187446 NL)
ISBN 978-955-44635-0-9 (403481 NA)
ඔනඩද්යාටචි, මයිකලේ
පවුතලේ ඌරව / මයිකලේ ඔනඩද්යාටචි ;
පරිවරතනය තසසපද්යාල විතජතසසකර විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 249 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
Running in the family කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(179422 NL)
ISBN 978-955-671-611-5 (395059 NA)

ඕ' තඩලේ, සසතකද්යාට
නිලේ දූපතත තනි වූ යුවතිය / සසතකද්යාට ඕ'
තඩලේ ; පරිවරතනය උපද්යාත්ලි තිලකරතන
විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179357 NL)
ISBN 978-955-677-157-2 (394969 NA)
කරවුඩ, තජමසස ඔත්ලිවර
වලසස දඩයම / තජමසස ඔත්ලිවර කරවුඩ ;
පරිවරතනය සලද්යානි කරණද්යාරතන විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 104 ; තසම. 22
The bear කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179415 NL)
ISBN 978-955-671-761-7 (395052 NA)
තකද්යාත්ලිනසස, සුසද්යාන
හනගර තග්මසස / සුසද්යාන තකද්යාත්ලිනසස ;
පරිවරතනය තතසද්යාරද්යා ජයවරධන විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 210 ; තසම. 21
“Hunger games” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186530 NL)
ISBN 978-955-671-795-2 (402736 NA)
ගද්යාරඩිනර, අරලේ සසටපැනත්ලි
තවසස මුහුණු / අරලේ සසටපැනත්ලි ගද්යාරඩිනර ;
පරිවරතනය තසසනද්යාරතන වීරසසිංහ විසනි .තවේයනතගද්යාඩ : ප්රභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 224 ; තසම. 21
A case of foot loose doll කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(180188 NL)
ISBN 978-955-9001-71-3 (395383 NA)
ග්රීන, ඇනද්යා කපැතරින
ලවනවරත මපැඳුතර අබිරහසස ඝද්යාතකයද්යා / ඇනද්යා
කපැතරින ග්රීන ; පරිවරතනය ආතර ප්රනද්යානදු
විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2013 .- පි. 312 ; තසම. 22
“The Leavenworth case” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 440.00
(185728 NL)
ISBN 978-955-691-008-7 (401940 NA)
ඩිත්ලිසිංජර : අසිංක එතක සමද්යාජ සතුරද්යා / පරිවරතනය
වරනන තපතරරද්යා .- තලසිංගම : ළහිර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 240 ; තසම. 22
“Dillinger : public enemy no. 1” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(177961 NL)
ISBN 978-955-8556-27-6
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බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස
ටද්යාරසන තග් පුත්රයද්යා / එඩගද්යාර රයිසස බතරකෝසස ;
පරිවරතනය තක. ජී. කරණද්යාතිලක විසනි .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 383 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1997
“ The son of Tarzan” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(185257 NL)
ISBN 978-955-30-4079-4 (401492 NA)

බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස
තනද්යාදපැමුණු ටද්යාරසන / එඩගද්යාර රයිසස බතරකෝසස ;
පරිවරතනය තක. ජී. කරණද්යාතිලක විසනි .3 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 368 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1999
“Tarzan the untamed” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(185249 NL)
ISBN 978-955-30-4131-9 (401484 NA)

බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස
වදද්යාඝ්ර දඩයම / එඩගද්යාර රයිසස බතරකෝසස ;
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 231 ; තසම. 21
“The eternal lover” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188833 NL)
ISBN 978-955-686-181-5 (404491 NA)

තබ්රසසලන, කපැතරීන
සුදු පිරවට / කපැතරීන තබ්රසසලන ; පරිවරතනය
අනල ද සලේවද්යා විසනි .- තකද්යාළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 344 ; තසම. 22
“Unholy child” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188677 NL)
ISBN 978-955-656-266-8 (404413 NA)

බක, පරලේ එසස.
මකර බිජුවට / පරලේ එසස. බක ; පරිවරතනය
තසසමද්යාත්ලි කපැලේලපත විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 404 ; තසම. 22
“Dragon seed” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(186488 NL)
ISBN 978-955-697-029-6 (402614 NA)
බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස
ටද්යාරසන සහ කුහුඹු ත්මිනිසසසු / එඩගද්යාර රයිසස
බතරකෝසස ; පරිවරතනය තක. ජී. කරණද්යාතිලක
විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 320 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2000
“The Tarzan and the ant men” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(187154 NL)
ISBN 978-955-30-4205-7 (403286 NA)
බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස
ටද්යාරසන සහ සසවරණමය සසිංහයද්යා / එඩගද්යාර
රයිසස බතරකෝසස ; පරිවරතනය තක. ජී.
කරණද්යාතිලක විසනි .- 2 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 312 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2000
“Tarzan and the golden lion” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(185258 NL)
ISBN 978-955-30-4204-0 (401493 NA)

මලේලඩි, අමුලේයද්යා
ගිනි සුළතග් සරකද්යාරි / අමුලේයද්යා මලේලඩි ;
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 271 ;
තසම. 21
A breath of fresh air කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179295 NL)
ISBN 978-955-677-170-1 (394904 NA)
මද්යාරටින, තලසස
අද්භිරහසස සළකුණු / තලසස මද්යාරටින ;
පරිවරතනය සමපත උදද්යාශ්රී විසනි .- වතතල :
උදද්යාශ්රී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. [vi],114 ;
තසම. 21
“The x files : x marks the spot” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182692 NL)
ISBN 978-955-4761-00-1 (398431 NA)
රතයකෝඩසෑන, රික
අග්නි සහසුන / රික රතයකෝඩසෑන ; පරිවරතනය
ඉරෂද්යා තග්රසතරකෝ විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 419 ; තසම. 22
“The throne of fire” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(186479 NL)
ISBN 978-955-697-025-8 (402607 NA)
තරද්යාබටසස, විතලකෝ තඩවිසස
දුටිත්මි තචරි ගතසස දී / විතලකෝ තඩවිසස තරද්යාබටසස ;
පරිවරතනය හසත තපතරරද්යා විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 209 ; තසම. 22
“The view from the cherry tree”කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(182191 NL)
ISBN 978-955-671-674-0 (397837 NA)
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විටනි, ෆිත්ලිසස ඒ.
සඳමල / ෆිත්ලිසස ඒ. විටනි ; පරිවරතනය තසසමද්යාත්ලි
කපැලේලපත විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 315 ; තසම. 21
“The moonflower” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187071 NL)
ISBN 978-955-677-271-5 (403104 NA)
තෂකෝර, තජකෝන
කරිගරඬ අහස යට / තජකෝන තෂකෝර ;
පරිවරතනය ප්රදීපකුමද්යාර බද්යාලසූරිය විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 526 ; තසම. 22
“Beneath a marble sky” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 680.00
(187095 NL)
ISBN 978-955-691-002-5 (403144 NA)
තහසත්ලි, ඇතලකසස
මුලේ / ඇතලකසස තහසත්ලි ; පරිවරතනය ඊවද්යා ල්පී.
වික්රමතග් විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 416 ; තසම. 22
“Roots” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(187900 NL)
ISBN 978-955-30-4597-3 (403838 NA)
තහද්යාවරඩ, සසතටලද්යා
අනධකද්යාරතයේ අනද්යාවපැකය / සසතටලද්යා තහද්යාවරඩ ;
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .ගමපහ : ත්මිනසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 176 : චිත්ර ; තසම. 21
“Prophecy of darkness” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187809 NL)
ISBN 978-955-0701-23-0 (403717 NA)
තෆසත, බද්යාරබරද්යා
වපැත්ලිකතතර සසිංහයද්යා උමර මුකතද්යාර / බද්යාරබරද්යා
තෆසත ; පරිවරතනය උපද්යාත්ලි ලලද්යාරතන විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 159 ;
තසම. 22
“Lion of the desert” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185275 NL)
ISBN 978-955-30-4322-1 (401510 NA)
ළ 813 – ළමකා ප්රබන්ධ
විලේකසස, මද්යාරියද්යා ඩ.
පුසිංචි තගදර විතති / මද්යාරියද්යා ඩ. විලේකසස ;
පරිවරතනය කතදද්යානද්යා අමරසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .- පි. 100 ;
තසම. 22
“Little house in brookfield”කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182961 NL)
ISBN 978-955-570-732-9 (398597 NA)

813.54 – 1945-1999
ද තෆලටද්යා, ප්රසෑනක
යළි උපන දියණ / ප්රසෑනක ද තෆලටද්යා ;
පරිවරතනය කුමද්යාරි ගුණරතන විසනි .තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [viii],702 ; තසම. 22
“Audrey rose” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(187426 NL)
ISBN 978-955-683-109-2 (403352 NA)
සුකයද්යාමද්යා, තග්ලේ
තපද්යාකුර මලේ වීදිය / තග්ලේ සුකයද්යාමද්යා ;
පරිවරතනය සසවරණකද්යානති රද්යාජපකෂ විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 470 ; තසම. 22
“The street of a thousand
blossoms”කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(188605 NL)
ISBN 978-955-671-600-9 (404133 NA)
813.6 – 2000
තහද්යාතසයිනි, කද්යාත්ලිඩ
මද්යාරියම / කද්යාත්ලිඩ තහද්යාතසයිනි ; අනවද්යාදය
තබකෝධි විදදද්යාරතන විසනි .- පිළියනදල :
අනවද්යාදක, 2013 .- පි. 409 ; තසම. 22
“A thousand splendid suns” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(184927 NL)
ISBN 978-955-54533-0-1 (400679 NA)

8 2 0 ඉලංග්රීස සකාන්හිස්තදය
ගුණවරධන, සරිලේ චනද්රතසසකර
අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ ඉසිංග්රීස සද්යාහිතදය
විෂය සඳහද්යා අනමත තකටිකතද්යා සහ නද්යාටද /
සරිලේ චනද්රතසසකර ගුණවරධන .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 105 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(184729 NL)
ISBN 978-955-671-298-8 (400557 NA)
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821 – පදෙද
නසෑයනතග් කවි / පරිවරතනය තද. වි. ගද්යාලේලතග් .මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 184 ; තසම. 22
ඉසිංග්රීස බසන ත්ලිය / ත්ලියන ශ්රී ලද්යාසිංතකය
කවීනතග් නිරමද්යාණ සරණයක සසිංහල
පරිවරතනය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(187087 NL)
ISBN 978-955-691-023-0 (403136 NA)
ළ 821 – ළමකා පදෙද
බ්රවුනිසිං, තරද්යාබට
හපැමත්ලිනතයේ තහද්යාරණසෑකර / තරද්යාබට බ්රවුනිසිං ;
පරිවරතනය තරකෝහණ ආර. වද්යාසල විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 :
චිත්ර ; තසම. 21
“The pied piper of Hamelin” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188784 NL)
ISBN 978-955-30-4647-5 (404440 NA)
රූපසසිංහ, තප්රේමද්යා සුරවීර
ඉසිංග්රීස කවියට සසිංහල කවි පද / තප්රේමද්යා සුරවීර
රූපසසිංහ .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 26
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(180334 NL)
(395818 NA)
822 – නකාටද
තඩවිසස, ජපැක
ම පපැණ තපතදස / ජපැක තඩවිසස ; පරිවරතනය
තරසිංග දනතදනිය විසනි .- තමලේබරන :
පරිවරතක, 2011 .- පි. x,71 ; තසම. 21
Honey spot කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187729 NL)
ISBN 978-955-99143-2-7 (403619 NA)
පිනටර, හපැරලේඩ
සද්යාදය / හපැරලේඩ පිනටර ; පරිවරතනය තරපති
මුණසසිංහ විසනි .- තකද්යාටටද්යාව : පරිවරතක,
2013 .- පි. 82 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187079 NL)
ISBN 978-955-448-508-2 (403124 NA)

තශසකසසපියර, විත්ලියම
කුණද්යාටුව / විත්ලියම තශසකසසපියර ; පරිවරතනය
මසිංගත්ලිකද්යා ජයතුසිංග විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 120 ; තසම. 22
The tempest කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185277 NL)
ISBN 978-955-30-3933-0 (401512 NA)
තශසකසසපියර, විත්ලියම
තදද්යාතළද්යාසසවන රද්යාත්රිය / විත්ලියම තශසකසසපියර ;
පරිවරතනය තටකෝනි රණසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 196 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187075 NL)
ISBN 978-955-677-249-4 (403120 NA)

ළ 822 – ළමකා නකාටද
වයිලේඩ, ඔසසකද්යාර
ග්තවනඩතලන තනකෝනද්යා / ඔසසකද්යාර වයිලේඩ ;
පරිවරතනය කුලතිලක කුමද්යාරසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 ;
තසම. 22
“The importance of being earnest” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185980 NL)
ISBN 978-955-30-4435-8 (402212 NA)
822.33 – ලෂසකසසපියර
විතද්යානතග්, බනදුල
තෂසකසසපියර හඳුනද්යාගනිමු / බනදුල
විතද්යානතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 152 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179342 NL)
ISBN 978-955-30-3722-0 (394952 NA)
තෂසකසසපියර, විත්ලියම
හපැමලට - ළමද්යා නද්යාටද / විත්ලියම තෂසකසසපියර ;
පරිවරතනය කුලතිලක කුමද්යාරසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187917 NL)
ISBN 978-955-30-4497-6 (403856 NA)
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තෂසකසසපියර, විත්ලියම
හපැතමකෝටම වපැරදිලද්යා / විත්ලියම තෂසකසසපියර ;
පරිවරතනය බනදුල විතද්යානතග් විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 111 ;
තසම. 21
“The comedy of errors” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187866 NL)
ISBN 978-955-30-4598-0 (403811 NA)

823 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන
ඊජිපතු ශද්යාපය සහ තවත ෂරතලද්යාක තහකෝමසස
කන්ථද්යා / ආතර තකද්යානන තඩද්යායිලේ ; පරිවරතනය
චනදන තමනඩිසස විසනි .- තකකෝටතට :
පරිවරතක, 2013 .- පි. 246 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185056 NL)
ISBN 978-955-1262-22-8 (401124 NA)
බලයිටන, ඉනිඩ
රතු පද්යාට පුසිංචි භූතයද්යා / ඉනිඩ බලයිටන ;
පරිවරතනය තතසරණී සතරසසිංහ විසනි .රද්යාජගිරිය : ත්මිහිර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 120 ; තසම. 18 .- (හතත කණසතම කතද්යා ;)
“Seven O' clock tales” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(187810 NL)
ISBN 978-955-1833-81-7 (403718 NA)
වයිලේඩ, ඔසසකද්යාර
රතු තරකෝස මල /ඔසසකද්යාර වයිලේඩ ; පරිවරතනය
තජකෝ රසිංජිත ගුණතසසකර විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187403 NL)
ISBN 978-955-30-4380-1 (403322 NA)
සසිං, කුෂසවනත
මඟෙ වපැරදුණු ගපැහපැනිය සහ තවත කතද්යා /
කුෂසවනත සසිං ; පරිවරතනය සමරසසිංහ
ගුණතසසකර විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සුතනර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 143 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187832 NL)
ISBN 978-955-0079-34-6 (403740 NA)

823 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
අතචතබ, චිනආ
විතයකෝජනය / චිනආ අතචතබ ; පරිවරතනය
සලවතී මපැණතක පියතසසන විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 192 ; තසම. 22
Things fall apart කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179839 NL)
ISBN 978-955-30-3809-8 (395269 NA)
අතචතබ, චිනආ
හිර බපැස ගිය පසු / චිනආ අතචතබ ;
පරිවරතනය ගද්යාත්මිණී වියනතගද්යාඩ විසනි .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2012 .- පි. 226 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1999
No longer at ease කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179293 NL)
ISBN 978-955-677-147-3 (394902 NA)
අතබතසසකර, තිසසස
පුසිංචි තකකෝචචිය / තිසසස අතබතසසකර ;
පරිවරතනය එම. ඩ. මහිනදපද්යාල විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 104 ;
තසම. 21
“Bringing Tony home” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184350 NL)
ISBN 978-955-677-240-1 (400198 NA)
උමද්යාර, තමද්යාතහද්යාමඩ
අත්මිනද්යා / තමද්යාතහද්යාමඩ උමද්යාර ; පරිවරතනය
විමලතසසන විතද්යානපතිරණ විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 344 ; තසම. 22
Amina කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(179823 NL)
ISBN 978-955-30-3393-2 (395253 NA)
එත්ලියට, තජකෝරජ
නදීතතර කමහල / තජකෝරජ එත්ලියට ;
පරිවරතනය සලවතී මපැණතක පියතසසන
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 158 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2003
“The mill on the floss” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184747 NL)
ISBN 978-955-30-3884-5 (400581 NA)
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ඕවලේ, තජකෝරජ
තගද්යාවි තපද්යාළ අනදරය / තජකෝරජ ඕවලේ ;
පරිවරතනය සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 138 ; තසම. 18
“Animal farm” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186569 NL)
ISBN 978-955-1470-39-5 (402821 NA)
තකර, ල්පී. බ.
කතමණඩුතවේ නද්යාග රද්යාජයද්යා / ල්පී. බ. තකර ;
පරිවරතනය මසිංජුල දිසද්යානද්යායක විසනි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 332 ; තසම. 22
“The cobra king of Kathmandu” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(186468 NL)
ISBN 978-955-697-023-4 (402595 NA)
තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි
තතලේමද්යා / මද්යාරි තකද්යාග්රැත්ලි ; පරිවරතනය සමන
පුෂසප ත්ලියනතග් විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 680 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 900.00
(186475 NL)
ISBN 978-955-697-021-0 (402603 NA)
තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි
නපැවත උපනතනත්මි / මද්යාරි තකද්යාග්රැත්ලි ;
පරිවරතනය යසවරධන රදරිගු විසනි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 240 ; තසම. 21
“Vendetta” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186453 NL)
ISBN 978-955-686-156-3 (402490 NA)
ක්රිසසටි, අගතද්යා
ABC ත්මිනී මපැරම / ක්රිසසටි අගතද්යා ; පරිවරතනය
ප්රියසිංගි ගමතග් විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 236 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(186534 NL)
ISBN 978-955-671-692-4 (402740 NA)
ක්රිසසටි, අගතද්යා
දුඹුර ඇඳුතමන සටි ත්මිනිසද්යා / අගතද්යා ක්රිසසටි ;
පරිවරතනය බරටි ද තකද්යාසසතද්යා විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 397 ; තසම. 22
“The man in the brown suit” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(186526 NL)
ISBN 978-955-671-656-6 (402732 NA)

ක්රිසසටි, අගතද්යා
තදශතද්රකෝහිතයකෝ / අගතද්යා ක්රිසසටි ; පරිවරතනය
පරද්යාක්රම ඇසස. විතජවරධන විසනි .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 287 ; තසම. 21
“N or M” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187097 NL)
ISBN 978-955-677-277-7 (403107 NA)
ක්රිසසටි, අගතද්යා
නිත්මි නපැති ග්රැය / අගතද්යා ක්රිසසටි ; පරිවරතනය
තතද්යාමසන ඒ. වපැනදතබකෝනද්යා විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 269 ; තසම. 22
“Endless night” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(184024 NL)
ISBN 978-955-671-682-5 (399863 NA)
ක්රිසසටි, අගතද්යා
පුසිංචි ඌතරද්යා පසසතදනද්යා / අගතද්යා ක්රිසසටි ;
පරිවරතනය ලත්ලිත හීනගම විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 274 ; තසම. 22
Five little pigs කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179431 NL)
ISBN 978-955-671-679-5 (395068 NA)
ක්රිසසටි, අගතද්යා
තසද්යාලේදද්යාදුවද්යාතග් දූපත / අගතද්යා ක්රිසසටි ;
පරිවරතනය චනන බණඩද්යාර විතජතකකෝන
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 311 ; තසම. 21
“And then there were none” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(188629 NL)
ISBN 978-955-671-863-8 (404157 NA)
තක්රද්යාමපටන, රිචමලේ
විත්ලියම සහ තහද්යාලේමන මනදීරය / රිචමලේ
තක්රද්යාමපටන ; පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන
විසනි .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .පි. 188 ; තසම. 22
“Still William” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183582 NL)
ISBN 978-955-570-734-3 (399406 NA)
ගද්යාරඩිනර, අරලේ සසටපැනත්ලි
කපැසතනකෝ තනකෞකද්යාතවේ ඝද්යාතනය / අරලේ
සසටපැනත්ලි ගද්යාරඩිනර ; පරිවරතනය පූජිත
කරණද්යාරතන විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 176 ; තසම. 22
“The case of the dangerous dowager”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186476 NL)
ISBN 978-955-697-028-9 (402604 NA)
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තගද්යාවිපතලේ අද්භිරහස / පරිවරතනය තතසරණී
සතරසසිංහ .- ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 84 ; තසම. 21
“Mary -Kate & Ashley” කකෘතිතයේ The
logical I ranch කතද්යාතවේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(182741 NL)
ISBN 978-955-0084-66-1 (398439 NA)
ග්රීන, තග්රහපැම
ත්මිනිසස ලකුණ / තග්රහපැම ග්රීන ; පරිවරතනය
පියදද්යාස කණඩමබි විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 408 ; තසම. 22
“The human factor” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(187934 NL)
ISBN 978-955-30-4441-9 (403873 NA)
චපැනඩලර, ප්රසෑනක
නමක නපැති ත්මිනිසද්යාතග් පුරද්යාවකෘතතය / ප්රසෑනක
චපැනඩලර සහ තජකෝ ත්මිලද්යාඩ ; පරිවරතනය
එසස. චනද්රසරි දසනද්යායක විසනි .- තකද්යාළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .- පි. 438 ; තසම. 21
“The legend of the man with no name”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(182676 NL)
ISBN 978-955-686-055-9 (398403 NA)
තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි
අදිස ඝද්යාතකයද්යා / තජමසස හපැඩත්ලි තචසස ;
පරිවරතනය වරනන තපතරරද්යා විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 307 ;
තසම. 21
“Want to stay alive” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187822 NL)
ISBN 978-955-677-225-8 (403730 NA)
තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි
නද්යාග වශිය / තජමසස හපැඩත්ලි තචසස ; පරිවරතනය
වරනන තපතරරද්යා විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 288 ; තසම. 21
“The things men do” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187072 NL)
ISBN 978-955-677-287-6 (403105 NA)
තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි
මර සපැඟෙතවන මඟෙ / තජමසස හපැඩත්ලි තචසස ;
පරිවරතනය තිසසස ජයතකද්යාඩි විසනි .- කරඳන :
සුදරශන මුද්රණ හද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 316 ; තසම. 20
“This way for a shroud” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(187749 NL)
ISBN 978-955-1611-04-0 (403649 NA)

තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි
ශූර තචකෞරතයකෝ / තජමසස හපැඩත්ලි තචසස ;
පරිවරතනය වරනන තපතරරද්යා විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 314 ;
තසම. 21
Well now my pretty කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179299 NL)
ISBN 978-955-677-167-1 (394908 NA)
තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි
සදද්යාදරණීය නද්යාන / තජමසස හපැඩත්ලි තචසස ;
පරිවරතනය ඇනටන බ. තපතරරද්යා විසනි .තකද්යාළඹ : නිරමල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 262 ; තසම. 22
“A lotus for miss quon” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187083 NL)
ISBN 978-955-9377-52-8 (403132 NA)
තටකෝලේකීන, තජ. ආර. ආර.
අහිත්මි වූ උරමය / තජ. ආර. ආර. තටකෝලේකීන ;
පරිවරතනය කවීෂ නඳුන කග්තගද්යාඩආරචචි
විසනි .- ගද්යාලේල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 483 :
චිත්ර : සතියම ; තසම. 22
“The hobbit or there and back again”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 970.00
(185690 NL)
ISBN 978-955-44726-0-0 (401937 NA)
තටකෝලේකීන, තජ. ආර. ආර.
බිලේතබකෝතග් විකුම / තජ. ආර. ආර.
තටකෝලේකීන ; පරිවරතනය ප්රිනස ජයතුසිංග
විසනි .- පනනිපිටිය : පරිවරතක, 2013 .පි. 456 : සතියම ; තසම. 20
“The hobbit” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(188322 NL)
ISBN 978-955-44674-0-8 (403989 NA)
ඩිකනසස, චද්යාලේසස
ඔත්ලිවර ටවිසසට සමඟෙ තඩවිඩ තකද්යාපරර්ෆීලේඩ /
චද්යාලේසස ඩිකනසස ; පරිවරතනය අරණ එරසිංග
දිසද්යානද්යායක විසනි .- වතතල : ප්රතිභද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 280 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185915 NL)
ISBN 978-955-1596-23-1 (402056 NA)
ඩිකනසස, චද්යාලේසස
තඩවිඩ තකද්යාපරර්ෆීලේඩ - 1 වන තපද්යාත / චද්යාලේසස
ඩිකනසස ; පරිවරතනය ඇම. ඇම. පියවරධන
විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 600 : චිත්ර ; තසම. 22
“David Copperfield” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(182983 NL)
ISBN 978-955-0171-81-1 (398653 NA)
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ඩිකනසස, චද්යාලේසස
තඩවිඩ තකද්යාපරර්ෆීලේඩ - 2 වන තපද්යාත / චද්යාලේසස
ඩිකනසස ; පරිවරතනය ඇම. ඇම. පියවරධන
විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 601-1016 : චිත්ර ; තසම. 22
“David Copperfield” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(182984 NL)
ISBN 978-955-697-003-6 (398654 NA)
ඩිග්බි, ඇනී
දඟෙමලේලට අපූර අතදපැකීමක / ඇනී ඩිග්බි ;
පරිවරතනය චනද්රද්යානි අමරතකකෝන විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 96 ; තසම. 22
“Naughtiest girl helps a friend” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187086 NL)
ISBN 978-955-691-010-0 (403135 NA)

බලයිටන, ඉනිඩ
අරම පුදුම ගතහස සූරිවීර සූටිකතකකෝ / ඉනිඩ
බලයිටන ; පරිවරතනය ධමත්මිකද්යා අකමමන
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 237 : චිත්ර ; තසම. 21
“The magic faraway tree” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188333 NL)
ISBN 978-955-4850-00-2 (403996 NA)

තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන
සරණද්යාගතතයකෝ / ආතර තකද්යානන තඩද්යායිලේ ;
පරිවරතනය තබනඩිකට සපරමද්යාදු විසනි .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 448 : චිත්ර ; තසම. 21
The refugees කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(180226 NL)
ISBN 978-955-29-0071-6 (395518 NA)

බලයිටන, ඉනිඩ
උනමතතකයද්යාතග් මද්යාත්ලිගතයේ වික්රමය / ඉනිඩ
බලයිටන ; පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන
විසනි .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2013?] .- පි. 208 : චිත්ර ; තසම. 21
“The castle of adventure” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(180324 NL)
ISBN 978-955-660-698-0 (395808 NA)

තදසද්යායි, කෂසවද්යාර
කඳුළු කුණද්යාටුව / කෂසවද්යාර තදසද්යායි ;
පරිවරතනය සසවරණකද්යානති රද්යාජපකෂ විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 273 ;
තසම. 21
“Witness the night” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187077 NL)
ISBN 978-955-677-253-1 (403122 NA)
නද්යාරද්යායන, ආර. තක.
මතග් කල දවස / ආර. තක. නද්යාරද්යායන ;
පරිවරතනය සමන වික්රමද්යාරචචි විසනි .- 3 වන
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 239 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
“My days” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
1 වන මුද්රණය 1995
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(185955 NL)
ISBN 978-955-681-090-5 (402175 NA)
නද්යාරද්යායන, ආර. තක.
මු(ද)ලේ නපැති බපැසිංකුකර / ආර. තක. නද්යාරද්යායන ;
පරිවරතනය සමන පුෂසප ත්ලියනතග් විසනි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 270 ; තසම. 22
“The financial expert”කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(182989 NL)
ISBN 978-955-697-008-1 (398659 NA)

බලයිටන, ඉනිඩ
පනපසඳුවන තලකෝහිත කුලුතන අබිරහසක /
ඉනිඩ බලයිටන ; පරිවරතනය පසඳු කලේහද්යාර
මපැදතගදර විසනි .- වතතල : ප්රතිභද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 199 : චිත්ර ; තසම. 21
“Five fall into adventure” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187803 NL)
ISBN 978-955-1596-25-5 (403711 NA)


බලයිටන, ඉනිඩ
පනපසඳුවන සහ තෆද්යාතලකෝනියන තකද්යාලේලය /
ඉනිඩ බලයිටන ; පරිවරතනය කවීෂ නඳුන
කග්තගද්යාඩආරචචි විසනි .- වතතල : ප්රතිභද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 200 : චිත්ර ; තසම. 22
Five on a hike together කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187800 NL)
ISBN 978-955-1596-29-3 (403708 NA)
බලයිටන, ඉනිඩ
රහසස කනතද වික්රමය / ඉනිඩ බලයිටන ;
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2013?] .- පි. 152 : චිත්ර ; තසම. 21
“The secret mountain”කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(180326 NL)
ISBN 978-955-660-697-3 (395810 NA)
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බතලේඩ, ඇඩම
ඊතපද්යාසස තහවත ගිනි කුරලේලද්යා / ඇඩම
බතලේඩ ; පරිවරතනය තතසරණී සතරසසිංහ
විසනි .- ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 88 : චිත්ර ; තසම. 22
“Epos – The flame bird”කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182742 NL)
ISBN 978-955-0084-69-2 (398440 NA)

බතලේඩ, ඇඩම
නපැනක තහවත හිම අවතද්යාරය / ඇඩම
බතලේඩ ; පරිවරතනය තතසරණී සතරසසිංහ
විසනි .- ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 72 : චිත්ර ; තසම. 22
“Nanook - the snow moonster” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(182699 NL)
ISBN 978-955-0084-60-9 (398438 NA)

බතලේඩ, ඇඩම
තකතමද්යාන තහවත සුනඛ අවතද්යාරය / ඇඩම
බතලේඩ ; පරිවරතනය තතසරණී සතරසසිංහ
විසනි .- ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 22
“kaymon – the gorgon hound” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(185911 NL)
ISBN 978-955-0084-49-4 (402052 NA)

බතලේඩ, ඇඩම
සසටිනග් තහවත තගකෝනසු අවතද්යාරය / ඇඩම
බතලේඩ ; පරිවරතනය තතසරණී සතරසසිංහ
විසනි .- ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 78 : චිත්ර ; තසම. 22
“Sting-the scorpion man” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(185909 NL)
ISBN 978-955-0084-50-0 (402050 NA)

බතලේඩ, ඇඩම
ටසසක තහවත මපැමත අවතද්යාරය / ඇඩම
බතලේඩ ; පරිවරතනය තතසරණී සතරසසිංහ
විසනි .- ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 22
“Tusk-the mighty mammoth” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(185910 NL)
ISBN 978-955-0084-51-7 (402051 NA)

බතලේඩ, ඇඩම
සරතප්රද්යාන තහවත මුහුදු සරපයද්යා / ඇඩම
බතලේඩ ; පරිවරතනය තතසරණී සතරසසිංහ
විසනි .- ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 79 : චිත්ර ; තසම. 21
“The sea serpent” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(182696 NL)
ISBN 978-955-0084-59-3 (398435 NA)

බතලේඩ, ඇඩම
ටද්යාගුසස තහවත අශසව ත්මිනිසද්යා / ඇඩම බතලේඩ ;
පරිවරතනය තතසරණී සතරසසිංහ විසනි .ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 21
“Tagus the horse man” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(182697 NL)
ISBN 978-955-0084-70-8 (398436 NA)
බතලේඩ, ඇඩම
නද්යාගද්යා තහවත මුහුදු අවතද්යාරය / ඇඩම බතලේඩ ;
පරිවරතනය තතසරණී සතරසසිංහ විසනි .ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 79 : චිත්ර ; තසම. 22
“Narga – the sea monster” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(185912 NL)
ISBN 978-955-0084-52-4 (402053 NA)

බගට, තචතන
තදනනද්යා තදපපැතතත ආරති මපැදතද / තචතන
බගට ; පරිවරතනය දිලප ජයතකද්යාඩි විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 495 ;
තසම. 21
“Revolution 2020” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(187064 NL)
ISBN 978-955-677-303-3 (403097 NA)
බගට, තචතන
තමද්යාන මඟුලකද මනදද්යා : මතග් මසිංගලේතල
කතද්යාව / තචතන බගට ; පරිවරතනය දිලප
ජයතකද්යාඩි විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2012 .- පි. 500 ; තසම. 21
2 states : the story of my marriage කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(179358 NL)
ISBN 978-955-677-186-2 (394970 NA)
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බද්යාක, රිචඩ තඩවිඩ
අකීකර මුහුදු ත්ලිහිණයද්යා / රිචඩ තඩවිඩ බද්යාක ;
පරිවරතනය මද්යාත්ලිනි තගකෝවිනනතග් විසනි .තකද්යාළඹ : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .පි. 45 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
“Jonathan livingston seagull” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(180585 NL)
ISBN 978-955-652-977-7 (396213 NA)
තබකෝඩන, නීනද්යා
මද්යායද්යාකද්යාරියතග් දියණය / නීනද්යා තබකෝඩන ;
පරිවරතනය නිශද්යානි දිසද්යානද්යායක විසනි .තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 210 ; තසම. 22
“The witch's daughter” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 370.00
(187812 NL)
ISBN 978-955-667-208-4 (403720 NA)
බ්රසෑග්, තමලේවින
තසද්යාලේදද්යාදුවද්යාතග් පුනරද්යාගමනය / තමලේවින
බ්රසෑග් ; පරිවරතනය දීපති මසිංගලද්යා රද්යාජපකෂ
විසනි .- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 388 ; තසම. 22
“The soldier's return” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(188678 NL)
ISBN 978-955-656-280-4 (404414 NA)
තබ්රේතතවයිට, ඊ. ආර.
ගුරතුමනි, ඔබට බපැතිතයනි / ඊ. ආර.
තබ්රේතතවයිට ; පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන
විසනි .- කසෑගලේල : සවල තපද්යාතහල, 2013 .පි. 256 ; තසම. 22
“To sir with love” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(185765 NL)
ISBN 978-955-800-033-5 (402040 NA)
තබ්රද්යානතට, චද්යාලට
තජන අයර / චද්යාලට තබ්රද්යානතට ; පරිවරතනය
තජ. එම. නිතරකෝෂිණී චතුරිකද්යා කුමද්යාරි විසනි .තමද්යාරටුව : තුසත මුද්රණ සහ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182791 NL)
ISBN 978-955-1419-90-5 (398507 NA)
තබ්රද්යානතට, චද්යාලට
තජන අයර / චද්යාලට තබ්රද්යානතට ; පරිවරතනය
සලවතී මපැණතක පියතසසන විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 152 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(181873 NL)
ISBN 978-955-30-3863-0 (397466 NA)

මද්යාෂලේ, තජමසස වද්යානසස
සපැරිසර සමය / තජමසස වද්යානසස මද්යාෂලේ ;
පරිවරතනය තසසනද්යානී ධරමරතන විසනි .තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 112 ; තසම. 22
Walkabout කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179026 NL)
ISBN 978-955-658-239-2 (394692 NA)
මුකතද්යාර, අසසකද්යාඩ
සතහකෝදරිතයකෝ / අසසකද්යාඩ මුකතද්යාර ; පරිවරතනය
සුජීව දිසද්යානද්යායක විසනි .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකද්යාඩි, 2013 .- පි. 383 ; තසම. 21
“Sisters”කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(182680 NL)
ISBN 978-955-686-046-7 (398406 NA)
මුහුදු බත තබකෝටටුව / පරිවරතනය වසනතද්යා
පිතග්රද්යා .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 160 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(182491 NL)
ISBN 978-955-29-0053-2 (398317 NA)
තමටසස, තමත්ලිනදද්යා
බිහිසුණු මකරද්යාතග් අබිරහස / තමත්ලිනදද්යා
තමටසස ; පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ
විසනි .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 92 ; තසම. 21
“The case of the logical I ranch” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(184535 NL)
ISBN 978-955-1755-49-2 (400420 NA)
තමද්යාගපැෂස, තඩතබකෝරද්යා
නිරවත ජීවිත / තඩතබකෝරද්යා තමද්යාගපැෂස ;
පරිවරතනය මද්යාතනලේ ජයනති ගුණතසසකර
විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 475 ; තසම. 22
“Stoelen” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(187811 NL)
ISBN 978-955-667-195-7 (403719 NA)
තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුස තමකෝඩ
තදදුන නිමනය / ලුස තමකෝඩ තමද්යානටතගද්යාමරි ;
පරිවරතනය ප්රභද්යාත ත්මිරිහද්යාගලේල විසනි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 272 ; තසම. 21.- (ඈන ; අසිංක 7)
“Rainbow valley” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188826 NL)
ISBN 978-955-686-180-8 (404484 NA)
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තමද්යාරිසන, තටකෝනි
තසද්යාලමනතග් ගීතය / තටකෝනි තමද්යාරිසන ;
පරිවරතනය ගුණදද්යාස යද්යාපද්යා විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 247 ; තසම. 22
“Song of Solomon” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(187091 NL)
ISBN 978-955-691-007-0 (403140 NA)
රද්යාඕ, මුකුනද
තහස මහතමද්යා නම විය / මුකුනද රද්යාඕ ;
පරිවරතනය ගුණතිලක මපැටියගතන විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 276 ; තසම. 22
“The Mahatma” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187093 NL)
ISBN 978-955-691-024-7 (403142 NA)
ත්ලියනතග්, ආනනද
තපරදපැකම / ආනනද ත්ලියනතග් .- මහරගම
තෆකෝතමකෝසසට බුකසස, 2013 .- පි. 506 :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
“The prophecy” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(186736 NL)
ISBN 978-955-1509-10-1 (402861 NA)
විලේසන, ජපැකත්ලින
මතග් තහද්යාඳම යද්යාළුවද්යා / ජපැකත්ලින විලේසන ;
පරිවරතනය මද්යාතනලේ ජයනති ගුණතසසකර
විසනි .- මතතතතගද්යාඩ : සුභනයද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 248 : චිත්ර ; තසම. 22
“Best friends” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(186560 NL)
ISBN 978-955-4769-00-7 (402793 NA)
තවලේසස, එච. ජී.
අඩ මන දූව / එච. ජී. තවලේසස ; මත්ලිත හරෂික
ගුලවිට විසනි .- වතතල : ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 168 ; තසම. 21
The Island of doctor Moreau කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187801 NL)
ISBN 978-955-1596-31-6 (403709 NA)
තවද්යාලසස, එඩගද්යාර
යතුර හතත අබිරහස / එඩගද්යාර තවද්යාලසස ;
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .පනනිපිටිය : කසිංකණ ක්රිතයේෂනසස, 2013 .පි. 207 ; තසම. 21 .- (එඩගද්යාර තවද්යාලසස
අබිරහසස කතද්යා ; අසිංක – 3)
The door with seven locks කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185047 NL)
ISBN 978-955-8933-76-3 (401115 NA)

තෂකෝ, තජකෝරජ බරනද්යාඩ
තමජර බද්යාබරද්යා / තජකෝරජ බරනද්යාඩ තෂකෝ ;
අනවද්යාදය එම සරිතසසන විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 232 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(183020 NL)
ISBN 978-955-30-4093-0 (398780 NA)
සසටවනසන, ආර. ඇලේ.
බිහිසුණු ගමනක / ආර. ඇලේ. සසටවනසන ;
පරිවරතනය ලසත රවීන උමගිත්ලිය විසනි .වතතල : ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 256 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
“Kidnapped” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(185901 NL)
ISBN 978-955-1596-18-7 (402042 NA)
සසිං, කුෂසවනත
මුහුදු සුසද්යානතයේ සපැතතපන පිණස / කුෂසවනත
සසිං ; පරිවරතනය ගුණතිලක මපැටියගතන
විසනි .- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 196 ; තසම. 22
“Burial at sea” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188682 NL)
ISBN 978-955-656-246-0 (404418 NA)
තසලේවතදද්යාතරයි, ශදද්යාම
කුරඳුවතතත ගුර යුවතිය / ශදද්යාම
තසලේවතදද්යාතරයි ; පරිවරතනය තජ. ල්පී.
වනනිආරචචි විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 351 ; තසම. 22
Cinnamon gardens කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(179399 NL)
ISBN 978-955-573-390-9 (395036 NA)
හද්යාරඩි, තතකෝමසස
කපැසසටරබ්රිජ නවර නගරද්යාධිපති / තතකෝමසස
හද්යාරඩි ; පරිවරතනය ඇම. ඇම. පියවරධන
විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 431 ; තසම. 22
“The Mayor of Casterbridge” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(186467 NL)
ISBN 978-955-697-013-5 (402594 NA)
හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර
අබිරහසස ඇය / තහනරි රයිඩර හපැගද්යාරඩ ;
පරිවරතනය අජිත ප්රියශද්යානත රතනද්යායක
විසනි .- වතතල : චයද්යාන කනිෂසක තපතරරද්යා,
2013 .- පි. 179 ; තසම. 21
“She”කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187802 NL)
ISBN 978-955-4810-00-6 (403710 NA)
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හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර
ඈ තහවත අතයේෂද්යා 1 / තහනරි රයිඩර
හපැගද්යාරඩ ; පරිවරතනය තක. ජී. කරණද්යාතිලක
විසනි .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 248 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1999
“She” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(184759 NL)
ISBN 978-955-30-3995-8 (400585 NA)

823 – ප්රබන්ධ. ලයකාවුන් නවකස්තකා

හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර
ඈ තහවත අතයේෂද්යා 2 / තහනරි රයිඩර
හපැගද්යාරඩ ; පරිවරතනය තක. ජී. කරණද්යාතිලක
විසනි .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 256 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1999
“She” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(184760 NL)
ISBN 978-955-30-4038-1 (400586 NA)

තවබසසටර, ජීන
දඬු දිග අපපචචි / ජීන තවබසසටර ; පරිවරතනය
ගුණතිලක මපැටියගතන විසනි .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 155 ;
තසම. 22
“Daddy - long - legs කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186484 NL)
ISBN 978-955-697-017-3 (402611 NA)

හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර
ඕතරකෝ රජු තග් දියණය / තහනරි රයිඩර
හපැගද්යාරඩ ; පරිවරතනය එසස. චනද්රසරි
දසනද්යායක විසනි .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකද්යාඩි, 2013 .- පි. 388 ; තසම. 21
“When the world shook” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(188832 NL)
ISBN 978-955-686-168-6 (404490 NA)
හපැසලේ, සසතවන
රකුසනතග් අඩවිය / සසතවන හපැසලේ ;
පරිවරතනය උපද්යාත්ලි රතනද්යායක විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 391 ;
තසම. 21
'The legion of the damned' කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(179305 NL)
ISBN 978-955-677-139-8 (394914 NA)
තෆද්යාකසස, බ්රයන
අද්භිතයකෝගයක ඉරණම / බ්රයන තෆද්යාකසස ;
පරිවරතනය එසස. චනද්රසරි දසනද්යායක විසනි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 271 ; තසම. 21
“The wild bunch” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(186390 NL)
ISBN 978-955-686-056-6 (402479 NA)

තබද්යානඩ, රසසකන
භූත්මිකමපද්යාව / රසසකන තබද්යානඩ ; පරිවරතනය
තසසමද්යාත්ලි කපැලේලපත විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 22
“Earthquake” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186489 NL)
ISBN 978-955-697-024-1 (402616 NA)

තෆද්යාකසසත්ලි, ජපැනට
තයකෝධ පවුතලේ අඟුටු ත්මිටටසෑවද්යා / ජපැනට
තෆද්යාකසසත්ලි ; පරිවරතනය ගුණතිලක
මපැටියගතන විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 160 ; තසම. 22
“Muncle trogg” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186471 NL)
ISBN 978-955-697-020-3 (402598 NA)
සසිං, වනදනද්යා
ඉලනදද්යාරියනකලේතග් හපනකම / වනදනද්යා සසිං ;
පරිවරතනය ගුණතිලක මපැටියගතන විසනි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 93 ; තසම. 22
“Youngancle comes to town” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186487 NL)
ISBN 978-955-697-030-2 (402613 NA)
823 – ළමකා ප්රබන්ධ
ඇනඩරසන, හපැරී
කුකුළු පපැටවු කී තදනද්යා ද? / හපැරී ඇනඩරසන ;
පරිවරතනය සමුද්රද්යා ඩයසස විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185958 NL)
ISBN 978-955-681-125-4 (402178 NA)
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එඩවරඩසස, තඩද්යාරති
මතග් දඟෙ නසිංගියද්යා / තඩද්යාරති එඩවරඩසස ;
පරිවරතනය දයද්යාසිංජල දමපපැලපැසසස වික්රමසසිංහ
විසනි .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .පි. 136 : චිත්ර ; තසම. 22
“My naughty little sister” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(182117 NL)
ISBN 978-955-570-715-2 (397712 NA)

රන මද්යාළුවද්යා / පරිවරතනය තටනිසන තපතරරද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 27
“The gold fish” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186797 NL)
ISBN 978-955-31-0026-9 (402922 NA)

තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය – ත්මිනිසස සරර තුළ /
තජද්යාආනද්යා තකකෝලේ සහ බබසස තඩගන ;
පරිවරතනය රවිනි ප්රසද්යාදිනී ධරමවරධන
විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : ඊ. එසස. එලේ.
පබත්ලිතකෂනසස, 2013 .- පි. 40 : චිත්ර ;
තසම. 19x22
කබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(182755 NL)
ISBN 978-955-0598-08-3 (398454 NA)
අ. වි. 611

තරකෝලේ ඩද්යාලේ / පරිවරතනය එඩනද්යා මලේකද්යානති .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .- පි. 191 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183587 NL)
ISBN 978-955-570-735-0 (399414 NA)

තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය – තසකෞරග්රහ
මණඩලතයේ අතරමසිං ව / තජද්යාආනද්යා තකකෝලේ සහ
බබසස තඩගන ; පරිවරතනය රවිනි ප්රසද්යාදිනී
ධරමවරධන විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : ඊ. එසස. එලේ.
පබත්ලිතකෂනසස, 2013 .- පි. 40 : චිත්ර ;
තසම. 19x22
කබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(182756 NL)
ISBN 978-955-0598-15-1 (398455 NA)
අ. වි. 523.2
ගුණරතන, කුමද්යාරි
හිම වලහද්යා සහ හිවලද්යා / කුමද්යාරි ගුණරතන .තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 20
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(183986 NL)
ISBN 978-955-683-049-1 (399797 NA)
නිදි කුමරිය / පරිවරතනය තටනිසන තපතරරද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 27
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186798 NL)
ISBN 978-955-31-0025-2 (402923 NA)
තබයිත්ලි, ආතර සසතකද්යාට
තබනී තග් කතද්යා / ආතර සසතකද්යාට තබයිත්ලි ;
පරිවරතනය විශද්යාඛද්යා මහවිතද්යාන විසනි .වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 67 : චිත්ර ; තසම. 22
“The tale of Benny badger”කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(182686 NL)
ISBN 978-955-0716-20-3 (398425 NA)

823.092 – සකාන්හිස්තදධරලයයෝ

823.914 – 1945-1999
ආචර, තජෆසරි
පලද්යායනනද්යා / තජෆසරි ආචර ; පරිවරතනය
පූජිත කරණද්යාරතන විසනි .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 320 ;
තසම. 22
“The eleventh commandment” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(186466 NL)
ISBN 978-955-679-011-1 (402593 NA)
ඉහිමඉරද්යා, විටි
තකද්යාළ මපැණක / විටි ඉහිමඉරද්යා ; පරිවරතනය
බුදධදද්යාස කරසසිංහ ආරචචි විසනි .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 91 ;
තසම. 22
“He iti pounamu” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(182985 NL)
ISBN 978-955-697-004-3 (398655 NA)

8 3 0 ජරමන් සකාන්හිස්තදය
832 – නද්යාටද
තබ්රෂසට, බරතටකෝලේට
සඟෙන ග්රැතළස ඔතපරද්යාව / බරතටකෝලේට තබ්රෂසට ;
පරිවරතනය රනජිත ධරමකීරති විසනි .2 වන සසිංසසකරණය .- නතග්තගද්යාඩ : සඛිල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 120 ; තසම. 22
“The three penny opera” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183619 NL)
ISBN 978-955-1300-42-5 (399435 NA)
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839 – ලවනත් ජරමන් (ටද්යුලටකානික) සකාන්හිස්තදය
839.7 – සසවීණ්ඩන් සකාන්හිස්තදය
839.73 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

839.81 – ලණ්ඩන්මකාරක සකාන්හිස්තද
839.813 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
839.81374 - 1945-1999

ත්ලිනඩග්රින, ඇසසස්ට්රිඩ
දඟෙ පපැසිංචද්යා එත්මිලේ / ඇසසස්ට්රිඩ ත්ලිනඩග්රින ;
පරිවරතනය සරත කපැලේලපත විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .පි. 70 : චිත්ර ; තසම. 21 .- (දඟෙ පපැසිංචද්යා කතද්යා
මද්යාලද්යාතවේ ; අසිංක 01)
Emil in the soup tureen කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(179303 NL)
ISBN 978-955-677-180-0 (394912 NA)

හපැසලේ, සසතවන
යුද සක හඬ / සසතවන හපැසලේ ; පරිවරතනය
උපද්යාත්ලි රතනද්යායක විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 464 ; තසම. 22
“Wheels of terror” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(187824 NL)
ISBN 978-955-677-306-4 (403732 NA)

ත්ලිනඩග්රන, ඇසසස්ට්රිඩ
දඟෙ පපැසිංචද්යා ඒත්මිලේතග් තවත දඟෙ වපැඩ / ඇසසස්ට්රිඩ
ත්ලිනඩග්රන ; පරිවරතනය සරත කපැලේලපත
විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .පි. 108 ; චිත්ර ; තසම. 21 .- (දඟෙ පපැසිංචද්යා කතද්යා
මද්යාලද්යාව ; අසිංක 02)
“Emil's pranks” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187825 NL)
ISBN 978-955-677-197-8 (403733 NA)
ත්ලිනඩග්රන, ඇසසස්ට්රිඩ
දඟෙ පපැසිංචද්යා ඒත්මිලේතග් හපනකම / ඇසසස්ට්රිඩ
ත්ලිනඩග්රන ; පරිවරතනය සරත කපැලේලපත
විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .පි. 158 :චිත්ර ; තසම. 21 .- (දඟෙ පපැසිංචද්යා කතද්යා
මද්යාලද්යාතවේ ; අසිංක 3)
“Emil and his clever pig” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186378 NL)
ISBN 978-955-677-265-4 (402366 NA)
ත්ලිනඩග්රන, ඇසසස්ට්රිඩ
හඬ වපැඩි ගතම දූ දරතවකෝ / ඇසසස්ට්රිඩ ත්ලිනඩග්රන ;
පරිවරතනය සරත කපැලේලපත විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 156 : චිත්ර ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(184030 NL)
ISBN 978-955-671-687-0 (399870 NA)

839.82 – ලනකාරර්විජියකානු සකාන්හිස්තද
839.823 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
සසපයිරි, තජද්යාහනද්යා
හයිඩි / තජද්යාහනද්යා සසපයිරි ; පරිවරතනය පියසත්ලි
ජයවරධන විසනි .- ගතණමුලේල : පරිවරතක,
2013 .- පි. 312 : චිත්ර ; තසම. 21
“Heidi” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186743 NL)
ISBN 978-955-98466-9-7 (402868 NA)

8 4 0 ප්රලංශ සකාන්හිස්තදය
842 – නකාටද
අයතනසසතකද්යා, යුජින
රයිතනකෝසරසස / යුජින අයතනසසතකද්යා ;
පරිවරතනය සමපත තපතරරද්යා විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [217] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(185794 NL)
ISBN 978-955-681-137-7 (402159 NA)
843 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
ඇබකස, එළිතයත
පිටුවහලේ වූ ගපැහපැනිය : ආදරය තගද්යාළු වූ
තමද්යාතහද්යාතක / එළිතයත ඇබකස ; පරිවරතනය
දිනූෂද්යා දයද්යාවසිංශ විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
මුද්රණ සහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 94 ;
තසම. 21
'La repudiee' කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(180990 NL)
ISBN 978-955-681-094-3 (396615 NA)
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ඩුමද්යා, ඇතලකසපැනඩර
උදද්යාරතර කළු දළ මල / ඇතලකසපැනඩර ඩුමද්යා ;
පරිවරතනය අජිත ප්රියශද්යානත රතනද්යායක
විසනි .- වතතල : තරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 100 ; තසම. 21
ඇතලකසපැනඩර ඩූමද්යා තග් “The black tulip”
කකෘතිය ඇසුරිනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(187795 NL)
ISBN 978-955-4810-01-3 (403703 NA)
ඩුමද්යා, ඇතලකසපැනඩර
තමද්යානත ක්රිසසතතකෝ සටුවරයද්යා / ඇතලකසපැනඩර
ඩුමද්යා ; අනවද්යාදය රූ. තප. විතජසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 159 ; තසම. 21
The count of Monte Cristo කකෘතිතයේ
අනවද්යාදයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(182675 NL)
ISBN 978-955-686-079-5 (398402 NA)
ඩුමද්යා, ඇතලකසපැනඩර
විසසත්මිත පුෂසපය / ඇතලකසපැනඩර ඩුමද්යා ;
පරිවරතනය ඇම. ඩ. අතුලවසිංශ විසනි .තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2013 .- පි. 120 ;
තසම. 21
“The black tulip” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(186240 NL)
ISBN 978-955-4578-58-6
ඩූමද්යා, ඇතලකසපැනඩර
සවේ ත්මිතුතරකෝ / ඇතලකසපැනඩර ඩූමද්යා ;
පරිවරතනය සමන පුෂසප ත්ලියනතග් විසනි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 160 ; තසම. 22
“Les trios mousquetaires” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182986 NL)
ISBN 978-955-697-002-9 (398656 NA)
වරන, ජූලේසස
අද්භිරහසස දූපත / ජූලේසස වරන ; පරිවරතනය
සුදරමන සතරසසිංහ විසනි .- ගතණමුලේල :
නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 63 ;
තසම. 21
“The mysterious Island” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(184538 NL)
ISBN 978-955-1011-23-6 (400424 NA)
වරන, ජූලේසස
ලග් විසදද්යාහක මුහුද යට / ජූලේසස වරන ;
පරිවරතනය තසතනවිරතන තතකෝරතදනිය
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011 .පි. 256 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(180534 NL)
ISBN 978-955-30-3071-9

ෂීද, ආනතද්රස
අසමමත චරිතයක / ආනතද්රස ෂීද ; පරිවරතනය
ජ. අ. ආරියරතන විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 162 : සතියම ;
තසම. 22
“The immoralist” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186491 NL)
ISBN 978-955-697-028-9 (402618 NA)
තෆකෝලේ, ඇත්මිනටද්යා තසකෝ
අදභූත තපග්රැළිය / ඇත්මිනටද්යා තසකෝ තෆකෝලේ ;
පරිවරතනය ඇම. ඩ. අතුලවසිංශ විසනි .තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 152 ; තසම. 21
“The beggars' strike” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(188675 NL)
ISBN 978-955-656-250-7 (404411 NA)

8 5 0 ඉස්තකාලි සකාන්හිස්තද
853 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
තමද්යාතරවියද්යා, ඇලේබරතටද්යා
දිගපැසය / ඇලේබරතටද්යා තමද්යාතරවියද්යා ;
පරිවරතනය සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 436 ; තසම. 21
“The women of Rome” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(184077 NL)
ISBN 978-955-1470-35-7 (399968 NA)

8 6 0 සසපකාඤසඤ සකාන්හිස්තදය
861 – පදෙද
861.092 – කර්විලයයෝ
තහරනපැනතඩසස, ත්මිතගලේ
අවිය සහ කවිය / ත්මිතගලේ තහරනපැනතඩසස ;
අනවද්යාදය ඉනද්රද්යානි රතනතසසකර විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 80 :
චිත්ර ; තසම. 22 .- (සසපද්යාඤසඤ සද්යාහිතදතයේ
කරළු දපැරූ කවිතයකෝ ; අසිංක 4)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180199 NL)
ISBN 978-955-30-3883-8 (395251 NA)
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863 – ප්රබන්ධ. න
 වකස්තකා

8 7 0 ලතින් සකාන්හිස්තද

තකද්යායීතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ
මද්යා තසද්යායන මද්යා / පද්යාවුතලකෝ තකද්යායීතයකෝ ;
පරිවරතනය අතසකෝක නිසසසසිංක විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 367 ;
තසම. 21
The Zahir කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(179575 NL)
ISBN 978-955-677-171-8 (395179 NA)

872 – ලතින් නකාටද

රලේතෆකෝ, හුවද්යාන
තපදතරකෝ පරද්යාතමකෝ / හුවද්යාන රලේතෆකෝ ;
පරිවරතනය ධරමතසසන පතිරද්යාජ විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 196 ;
තසම. 22
Pedro paramo කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179875 NL)
ISBN 978-955-677-201-2 (395305 NA)
සසිංගර, ඉසද්යාක බතෂවිසස
පවේකද්යාරයකුතග් තප්රේම සවද්යාරිය / ඉසද්යාක
බතෂවිසස සසිංගර ; පරිවරතනය පසන
තකද්යාඩිකද්යාර විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 348 ; තසම. 22
'Enemies, a love story' කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(179428 NL)
ISBN 978-955-671-326-8 (395065 NA)
ෆුඑනතතසස, කරතලද්යාසස
ග්රිනතගකෝ මහලේලද්යා / කරතලද්යාසස ෆුඑනතතසස ;
පරිවරතනය පසන තකද්යාඩිකද්යාර විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 233 ; තසම. 22
“The old Gringo” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(182193 NL)
ISBN 978-955-671-327-5 (397839 NA)
863.7 – 2000 සට
තරද්යානකද්යාග්ත්ලිතයකෝතලකෝ, සනතියද්යාතගකෝ
රතු අප්රිතයලේ / සනතියද්යාතගකෝ
තරද්යානකද්යාග්ත්ලිතයකෝතලකෝ ; පරිවරතනය
චූලද්යානනද සමරනද්යායක විසනි .- ත
 ගකෝනතපද්යාල
හනදිය : සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 339 ; තසම. 21
Red April කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(179860 NL)
ISBN 978-955-1558-27-7 (395290 NA)

පතලකෝටසස
කුරකූත්ලිතයකෝ සහ එපිඩකසස නද්යාටක /
පතලකෝටසස ; පරිවරතනය මරත්ලින ල්පීරිසස විසනි.තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 120 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184899 NL)
ISBN 978-955-30-4240-8 (400627 NA)
පතලකෝටසස
සයුතඩකෝලසස තනද්යාතහද්යාත තප්රකෝඩද්යාකද්යාරයද්යා /
පතලකෝටසස ; පරිවරතනය මරත්ලින ල්පීරිසස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185231 NL)
ISBN 978-955-30-4239-2 (401466 NA)

8 8 0 ග්රීක සකාන්හිස්තද
882 – නකාටද
ඇරිසසතටද්යාෆනීසස
තදබර / ඇරිසසතටද්යාෆනීසස ; පරිවරතනය මරත්ලින
ල්පීරිසස විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183828 NL)
ISBN 978-955-30-4071-8 (399740 NA)

8 9 0 ලවනත් භකාෂකා සකාන්හිස්තදය
891 – නලැලගනන්හිර ඉන්ද යුලරයෝපීය හකා ලකලේටික
සකාන්හිස්තදය
891.2 – සලංසසකපෘස්ත සකාන්හිස්තදය
සසිංසසකකෘත ගදද පදද සද්යාහිතදය : අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ) නව නිරතදශය 2011 සට නියත්මිත
සසිංසසකකෘත පදද සඳහද්යා විමරශනය / සමපද්යාදනය
ගනතලද්යාතවේ ගුණද්යානනද හිත්මි [සහ තවත අය] .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .- පි. 416 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(180586 NL)
ISBN 978-955-570-722-0 (396214 NA)
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සසිංසසකකෘත ග්රනන්ථ වසිංශය – තකෘතීය භද්යාගය /
සමපද්යාදනය තපද්යාලේවතතත පඤසඤද්යාතලකෝක
හිත්මි .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. [83] ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1951
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187906 NL)
ISBN 978-955-30-3784-8 (403845 NA)
891.209 – ඉතිහකාසය

තකදද්යාරභටට
වකෘතතරතනද්යාකරය හද්යා වකෘතතරතනද්යාකර
පරිශිෂසටය වූ වකෘතතද්යාලඞකද්යාරය / තකදද්යාරභටට ;
සමපද්යාදනය ස. ඒ. ශ්රී ශීලසසකනධ හිත්මි විසනි .නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 136 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1837
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186186 NL)
ISBN 978-955-30-3975-0 (402289 NA)
භරතකෘහරී
නීතිශතකම / භරතකෘහරී ; සමපද්යාදනය
කණුමුලේතදණතයේ චනදතසකෝම හිත්මි විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 208 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(183021 NL)
ISBN 978-955-30-4106-7 (398781 NA)

වසෑගනතතලේ, එච. බ. ආර.
සසිංසසකකෘත සද්යාහිතද ඉතිහද්යාසය : පිරිතවන විභද්යාග,
ප්රද්යාචීන භද්යාතෂකෝපකද්යාර සමද්යාගම විභද්යාග, උසසස
විභද්යාග සඳහද්යා / එච. බ. ආර. වසෑගනතතලේ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 108 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187941 NL)
ISBN 978-955-30-4280-4 (403880 NA)
891.21 – පදෙද

භරතකෘහරි
නීතිශතකය : සසිංසසකකෘත තපළ, අනවය,
පදගතද්යාරන්ථය හද්යා භද්යාවද්යාරන්ථය සහිතයි /
භරතකෘහරි ; පරිවරතනය වපැත්ලිපිටිතයේ
ඉනදද්යානනද හිත්මි විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 115 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188819 NL)
ISBN 978-955-30-4677-2 (404476 NA)

කද්යාත්ලිදද්යාස
අද්භිඥද්යාන ශද්යාකුනතලය / කද්යාත්ලිදද්යාස ; අනවද්යාදය
ගලහිටිතයේ විජිත හිත්මි සහ එච. වී.
තසතනවිරතන විසනි .- 2 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. xxviii,114 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2000
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187166 NL)
ISBN 955-20-2915-5
(403273 NA)
කද්යාත්ලිදද්යාස, ශ්රී
රද්යාක්ෂස කද්යාවදය / ශ්රී කද්යාත්ලිදද්යාස ; සමපද්යාදනය
කරඳන වද්යාගීශසවර හිත්මි .- නපැවත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 32 ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1935
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186327 NL)
ISBN 978-955-30-4311-5 (402305 NA)
කද්යාත්ලිදද්යාස
සකෘතුසසිංහද්යාර කද්යාවදය : ශ්රී මසිංගල වදද්යාඛදද්යා /
කද්යාත්ලිදද්යාස ; සසිංසසකරණය මද්යාදිතපද්යාල විමලතජකෝති
හිත්මි විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. [xx],184 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(182472 NL)
ISBN 978-955-30-4172-2 (398261 NA)

භරතකෘහරි
වවරද්යාගදශතකය : සසිංසසකකෘත තපළ, අනවය
හද්යා පදගතද්යාරන්ථ සහිතයි / භරතකෘහරි ;
පරිවරතනය වපැත්ලිපිටිතයේ ඉනදද්යානනද හිත්මි
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 107 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188815 NL)
ISBN 978-955-30-4679-6 (404472 NA)


භරතකෘහරි
ශකෘඞගද්යාරශතකය : සසිංසසකකෘත තපළ, අනවය හද්යා
පදගතද්යාරන්ථය සහිතයි / භරතකෘහරි ; පරිවරතනය
වපැත්ලිපිටිතයේ ඉනදද්යානනද හිත්මි විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188817 NL)
ISBN 978-955-30-4678-9 (404474 NA)
නීතිසද්යාරය : උපතදශද්යාතමක සසිංසසකකෘත පදද
සසිංග්රහය / පරිවරතනය තබකෝදද්යාවල පියභද්යාරති
හිත්මි .- පසෑත්ලියතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012 .පි. xvii,57 ; තසම. 21
සසිංසසකකෘත තපළ, සසිංහල තපළ, සසිංහල අරන්ථ සහ
ඉසිංග්රීස අරන්ථයනතගන සමනවිතයි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(188640 NL)
ISBN 978-955-44355-0-6 (404169 NA)
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ශ්රී පද මද්යාලද්යා / සමපද්යාදනය ඩබත්ලිවේ. එසස.
කරණද්යාතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 52 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186164 NL)
ISBN 978-955-30-4371-9 (402267 NA)
සදුකතිශතකය : සසිංහලද්යාරන්ථ සහිත උපතදශද්යාතමක
සසිංසසකකෘත ශසතලකෝක සසිංචිතයක / පරිවරතනය
වපැත්ලිපිටිතයේ ඉනදද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 67 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188818 NL)
ISBN 978-955-30-4676-5 (404475 NA)

891.23 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
තගකෝවිනදසසිංහ
සහසුතන තදතිසස සුරඟෙතණකෝ / තගකෝවිනදසසිංහ ;
අනවද්යාදය ර. මු. ක. මුදියනතසස විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 208 :
චිත්ර ; තසම. 22
“සසිංහද්යාසන බතතිස” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188299 NL)
ISBN 978-955-30-4370-2 (403901 NA)
891.37 – පකාලි සකාන්හිස්තදය

891.21 – පදෙද. ර්විශකාරය
රතනද්යායක, මතනකෝජ ප්රසද්යාන
සසිංසසකකෘත කද්යාවද විචද්යාරය පිළිබඳ තකටි
හපැඳිනවීමක / මතනකෝජ ප්රසද්යාන රතනද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 146 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179441 NL)
ISBN 978-955-671-613-9 (395078 NA)
891.22 – නකාටදය. ර්විශකාර
ගුණතසකෝම හිත්මි, ඒරවපැතවේ
රතනද්යාවල නද්යාටිකද්යාව : සසිංසසකකෘත
නද්යාටදශද්යාසසත්රද්යානගත අධදයනයක / ඒරවපැතවේ
ගුණතසකෝම හිත්මි .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .පි. [xii],183 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187323 NL)
ISBN 978-955-44603-1-7
තසකෝද්භිත හිත්මි, කරඳතගද්යාලේතලේ
රතනද්යාවල නද්යාටිකද්යාව සහ සසිංසසකකෘත නද්යාටද
සදධද්යානත පිළිබඳ විමසුමක : අ. තපද්යා. ස. උසසස
තපළ විභද්යාගය සඳහද්යා ද නිරතදශිතයි /
කරඳතගද්යාලේතලේ තසකෝද්භිත හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 191 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(186150 NL)
ISBN 978-955-30-4339-9 (402253 NA)
891.22076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
නිතලව, සරත
උසසස තපළ සසිංහල රතනද්යාවල : ඉලකක
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය / සරත නිතලව .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186128 NL)
ISBN 978-955-30-4438-9 (402230 NA)

පද්යාත්ලි අතිතරක කයවීම තපද්යාත : ඉසිංග්රීස සසිංහල
අනවද්යාද සහිත / සමපද්යාදනය බ. එම. ල්පී.
බද්යාලසූරිය .- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 53 ; තසම. 22
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(177956 NL)
ISBN 978-955-656-234-1
විමලඤද්යාණ හිත්මි, ත්මිරිසසවතතත
පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා සද්යාහිතද තහබවූ විතදශිකතයකෝ :
පිටක සද්යාහිතදතයේ ආරමභතයේ සට විසවපැනි
සයවතසස මුලේ අවුරදු විසපහ දකවද්යා /
ත්මිරිසසවතතත විමලඤද්යාණ හිත්මි .- මහනවර :
තබකෞදධ ග්රනන්ථ ප්රකද්යාශන සත්මිතිය, 2012 .පි. xiii,126 ; තසම. 22 .- (කලණ ත්මිතුර
ප්රකද්යාශන ; අසිංක 46)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(182962 NL)
ISBN 978-955-24-0389-7 (398598 NA)
සනන සහිත පද්යාත්ලි මහද්යාතබද්යාධිවසිංසය : අද්භිසමතබද්යාධි
කන්ථද්යා, ආනනදතබද්යාධි කන්ථද්යා / සමපද්යාදනය වසෑගම
පියරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. xviii,206 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(181067 NL)
ISBN 978-955-30-3464-9 (396892 NA)
891.4 – නූස්තන ඉන්දීය සකාන්හිස්තද
සරචචනද්ර, එදිරිවීර
ශද්යාසසනය ගතවේෂණ : භද්යාරතීය සද්යාහිතදය හද්යා
දරශනය / එදිරිවීර සරචචනද්ර ; සසිංසසකරණය
තක. එන. ඕ. ධරමදද්යාස සහ ල්පී. බ. ගලහිටියද්යාව
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183836 NL)
ISBN 978-955-30-4267-5 (399748 NA)
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891.43 – න්හින්දි සකාන්හිස්තද
891.433 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
තකකෞසලදද්යායන, භදනත ආනනද
සද්යාසිංචිතයේ පණවිඩය සහ තවත ත්ලිපි / භදනත
ආනනද තකකෞසලදද්යායන ; අනවද්යාදය ර. මු. ක.
මුදියනතසස .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184779 NL)
ISBN 978-955-30-3846-3 (400607 NA)
තද්යාතගකෝර, රබනද්රනද්යාත
මහද්යා කවි තද්යාතගකෝර තකටි කතද්යා / රබනද්රනද්යාත
තද්යාතගකෝර ; අනවද්යාදය ඊ. ආර. එරතන විසනි .2 වන මුද්රණය .- නද්යාවල : අනවද්යාදක, 2013 .පි. 111 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1945
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186717 NL)
ISBN 978-955-99499-2-3 (402842 NA)
වබජූතග් ජයග්රහණය : හිනදි කන්ථද්යානදර විසසසක
අනවද්යාදය / අනවද්යාදය ර. මු. ක. මුදියනතසස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(188791 NL)
ISBN 978-955-30-4477-8 (404448 NA)
891.4 – නූස්තන ඉන්දීය සකාන්හිස්තද
891.44 – ලබලංගකාලි සකාන්හිස්තදය
891.443 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
චටතටකෝපද්යාධදද්යාය, සරතචනද්ර
ධීමතී / සරතචනද්ර චටතටකෝපද්යාධදද්යාය ;
පරිවරතනය ආනනද අමරසරි විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 460 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(187065 NL)
ISBN 978-955-677-275-3 (403098 NA)
ෂ්ඨද්යාකූර, රබනද්රනද්යාත
කුමුදිනී / රබනද්රනද්යාත ෂ්ඨද්යාකූර ; පරිවරතනය
ආනනද අමරසරි විසනි .- තකද්යාළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 375 ; තසම. 22
“Yogayog” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(188683 NL)
ISBN 978-955-656-267-5 (404419 NA)
තද්යාතගකෝර, රබනද්රනද්යාත
මලේ උයන / රබනද්රනද්යාත තද්යාතගකෝර ;
පරිවරතනය වසනතද්යා පදත්මිණී විසනි .බටතපද්යාල : ශිලේප ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 83 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(179855 NL)
ISBN 978-955-8154-16-8 (395285 NA)

891.443 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා. ර්විශකාරය
ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා
භද්යාරතීය නවකතද්යාතවේ රබනද්රනද්යාත ෂ්ඨකූර
ලකුණ : තගකෝරද්යා, කුණද්යාටුව සහ චද්යාරලතද්යා යන
නවකතද්යා ත්රිතවය පිළිබඳ විචද්යාරද්යාතමක
අධදයනයක / යනූෂද්යා ලකමද්යාත්ලි .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 115 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179362 NL)
ISBN 978-955-677-153-4 (394974 NA)
891.48 – සලංහල සකාන්හිස්තදය
අමරතසසකර, ගුණදද්යාස
ගුණදද්යාස අමරතසසකර සසිංවද්යාද / ගුණදද්යාස
අමරතසසකර ; සමපද්යාදනය පද්යාත්ලිත ගතනවතත
විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2013 .- පි. 68 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(181689 NL)
ISBN 978-955-652-679-3 (397244 NA)
එරනද, කලේප
10 සහ 11 තශසණ සඳහද්යා සසිංහල සද්යාහිතද විචද්යාර /
කලේප එරනද .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. 58 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(186846 NL)
ISBN 978-955-21-2254-5 (402992 NA)
කපැත්ලි සනදය තහවත කපැත්ලි පිටතපද්යාත /
සසිංසසකරණය තව. වි. අභයගුණවරධන .නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 48 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1934
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183015 NL)
ISBN 978-955-30-3976-7 (398775 NA)
ගමතග්, එසස. අයි.
තකකෝටතට යුගය : සද්යාහිතදය, සමද්යාජ,
සසිංසසකකෘතික හද්යා තදශපද්යාලන පසුබිම / එසස. අයි.
ගමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .පි. 408 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(181072 NL)
ISBN 978-955-30-3392-6 (396910 NA)
ගුණතසසකර, නිවේටන
සද්යාහිතද නිරමද්යාණ ප්රතවේශය : කද්යාවද, ගීත,
තකටිකතද්යා, නවකතද්යා නිරමද්යාණ රචනද්යා කලද්යාව
සඳහද්යා වූ අතතපද්යාතක / නිවේටන ගුණතසසකර .බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(180532 NL)
ISBN 978-955-1311-92-6
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ජද්යාතක අටුවද්යා ගපැටපද වදද්යාඛදද්යාව : ගිජජ්ඣ
ජජ්ඣ
ජද්යාතකතයේ සට චිතතසමභූත ජද්යාතකය තතක /
සමපද්යාදනය නීලේ පුෂසපකුමද්යාර .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. xliv.283 ;
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(183465 NL)
ISBN 978-955-677-219-7 (399084 NA)

මයුරපද්යාද හිත්මි
පූජද්යාවත්ලිය / මයුරපද්යාද හිත්මි ; සසිංසසකරණය සඳසරි
එම. ත්ලියනතග් විසනි .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 367 ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(184922 NL)
ISBN 978-955-29-0112-6 (400674 NA)

ජද්යාතික සද්යාහිතද කලද්යා ප්රසද්යාදිනී - 2013 /
සසිංසසකරණය නනදතසසන පත්ලිහකකද්යාර .බතතරමුලේල : සසිංසසකකෘතික හද්යා කලද්යා කටයුතු
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 49 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187741 NL)
(403632 NA)

රද්යාජකරණද්යා, ආරිය
මුලේ යුගතයේ හද්යා මසෑත යුගතයේ සද්යාහිතද
නිබනධන / ආරිය රද්යාජකරණද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 224 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(181064 NL)
ISBN 978-955-30-3849-4 (396889 NA)

ඤද්යාණසහ හිත්මි, තහසනපිටතගදර
සද්යාහිතදය – නව සසිංසසකරණය / තහසනපිටතගදර
ඤද්යාණසහ හිත්මි .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .රතනපුර : තකකෝනගසසතපැනතන ආනනද හිත්මි,
2013 .- පි. 274 ; තසම. 22 .- (ඤද්යාණසහ
නද්යාහිත්මි ග්රනන්ථමද්යාලද්යා)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182964 NL)
ISBN 978-955-53595-6-6 (398600 NA)

රද්යාජද සද්යාහිතද උතසව තදශන : 2012 රද්යාජද
සද්යාහිතද උතසවය – තවේයනතගද්යාඩ,
සපැපතපැමබර 30 .- බතතරමුලේල : සසිංසසකකෘතික
කටයුතු තදපද්යාරතතමනතුව, 2012 .- පි. ix,39 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183663 NL)
(399489 NA)

දහම සරණ / සසිංසසකරණය එච. එම.
තමද්යාරටුවගම .- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 480 ; තසම. 21 .(සසිංහල සරණ සද්යාහිතදය ; අසිංක 2)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 560.00
(180974 NL)
ISBN 978-955-683-072-9 (396525 NA)
ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.
තකටිකතද්යා හද්යා නූතන පදද විමසුම හද්යා
රසද්යාසසවද්යාදය : අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර උසසස
තපළ සසිංහල / එසස. ඕ. ප්රනද්යානදු සහ
නයනතිලක රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 212 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(186375 NL)
ISBN 978-955-677-268-5 (402363 NA)
ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.
මළගිය ඇතතතකෝ හද්යා රතනද්යාවල : විමසුම හද්යා
රසද්යාසසවද්යාදය / එසස. ඕ. ප්රනද්යානදු සහ නයනතිලක
රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(186364 NL)
ISBN 978-955-677-260-9 (402351 NA)
බද්යාලසූරිය, අතනකෝමද්යා
සසිංහල සද්යාහිතද විමසුම 6, 7, 8 තශසණ සඳහද්යා /
අතනකෝමද්යා බද්යාලසූරිය .- කපැලණය : විදදද්යාලසිංකද්යාර
මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), 2010 .- පි. 97 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(188644 NL)
(404175 NA)

විදදද්යාචක්රවරතී
බුතසරණ : විදදද්යාචක්රවරතීනතග් අමකෘතද්යාවහ
නම බුදධ චරිතය / විදදද්යාචක්රවරතී ;
සසිංසසකරණය තනකෝමන සරිපද්යාල විසනි.තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 360 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(185222 NL)
ISBN 978-955-30-4356-1 (401457 NA)
සඟෙ සරණ / සසිංසසකරණය එච. එම. තමද්යාරටුවගම .තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 66 ; තසම. 21 .- (සසිංහල සරණ සද්යාහිතදය ;
අසිංක 3)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180973 NL)
ISBN 978-955-683-073-6 (396524 NA)
සපරගමු පහන වපැට : තකටි කතද්යා හද්යා පදද
සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය ජී. ඇලේ. ආරියපද්යාල
[සහ තවත අය] .- රතනපුර : රතනපුර දිසසත්රික
තලේඛක සසිංවිධද්යානය, 2013 .- පි. 232 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(182746 NL)
ISBN 978-955-0968-00-8 (398445 NA)
සමපත, බිතහසෂස ඉනදික
ගී කද්යාවද තසසවනය / බිතහසෂස ඉනදික සමපත .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 296 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179870 NL)
ISBN 978-955-677-207-4 (395300 NA)
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සරිනද්යායක, ඩ. එම.
ගලේ වපැඩතපද්යාළ : තකටි නවකතද්යාවක, කද්යාවද
සහ මතක සටහන / ඩ. එම. සරිනද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185327 NL)
ISBN 978-955-30-4325-2 (401528 NA)
891.4803 – සලංහල සකාන්හිස්තද ශබදෙ ලකයෝෂ
ගුණවරධන, ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ.
පපැරණ සද්යාහිතද වදනමද්යාලද්යා තකකෝෂ ග්රනන්ථය
(සසිංක්ෂිපත) / ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ. ගුණවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 128 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184758 NL)
ISBN 978-955-30-4269-9 (400584 NA)
891.48076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ
පිළිතුර .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 216 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(186568 NL)
(402818 NA)
අ. වි. 891.48076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ
පිළිතුර 2012 .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 188 ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(180251 NL)
(395631 NA)
අ. වි. 491.48076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : 2003-2012 පසුගිය දස වසරක
ප්රශසන පත්ර උතතර සමග .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. [184] ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185933 NL)
ISBN 978-955-8211-80-9 (402078 NA)
අ. වි. 491.48076
ජයතකද්යාඩි, අභය
උසසස තපළ සසිංහල සද්යාහිතද අධදයන – 01 :
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය / අභය
ජයතකද්යාඩි .- ඇඹිත්ලිපිටිය : සසිංහල පියස තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 181 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187267 NL)
ISBN 978-955-539-120-7

ජයතකද්යාඩි, අභය
උසසස තපළ සසිංහල සද්යාහිතද අධදයන – 02 :
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය / අභය
ජයතකද්යාඩි .- ඇඹිත්ලිපිටිය : සසිංහල පියස තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187269 NL)
ISBN 978-955-53912-1-4
නද්යාලක හිත්මි, තපද්යාරවගම
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය ආදරශ ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර : 7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල /
තපද්යාරවගම නද්යාලක හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 140 : රූපසටහන ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(182119 NL)
ISBN 978-955-661-512-8 (397716 NA)
අ. වි. 491.48076
නිතලව, සරත
උසසස තපළ සසිංහල තකටිකතද්යා : ඉලකක
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය / සරත නිතලව .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 112 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186124 NL)
ISBN 978-955-30-4439-6 (402226 NA)
බසසනද්යායක, රමදද්යා
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
2002 – 2012 / රමදද්යා බසසනද්යායක .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 264 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(188474 NL)
(404067 NA)
අ. වි. 491.48076
රණසසිංහ, සුනනදද්යා
සද්යාමද්යානද තපළ සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය
තකටි ප්රශසන වපැඩතපද්යාත / සුනනදද්යා රණසසිංහ .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. 44 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(185903 NL)
අ. වි. 491.48076
(402044 NA)
තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 10 තශසණය /
සඳරවන තලද්යාකුතහසවද්යා .- මරිගම : ආකරෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(188899 NL)
ISBN 978-955-672-101-0 (404597 NA)
අ. වි. 491.48076
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වපැයිතහසන, ගයද්යා
සසිංහල 2002 - 2012 : ඇම. ඩ. ගුණතසසන
උසසස තපළ පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / ගයද්යා
වපැයිතහසන .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. 386 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 460.00
(183387 NL)
ISBN 978-955-21-2102-9 (399050 NA)
අ. වි. 491.48076

විතජරතන, තක. බ. ස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය වපැඩතපද්යාත :
7 තශසණය / තක. බ. ස. විතජරතන සහ
චනන්ද්රිකද්යා මහගමආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. 140 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186900 NL)
ISBN 978-955-21-2215-6 (402999 NA)
අ. වි. 491.48076

විතජරතන, තක. බ. ස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ හද්යා පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / තක. බ. ස.
විතජරතන .- සසිංතශකෝධිත 5 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .පි. 298 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183386 NL)
ISBN 978-955-21-1925-5 (399049 NA)
අ. වි. 491.48076

සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය සසිංහල I-II (20062011) / එසස. වි. ල්පී. සරිතසසන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 144 ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(181922 NL)
ISBN 978-955-30-3792-3 (397516 NA)
අ. වි. 491.48076

විතජරතන, තක. බ. ස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 8 තශසණය /
තක. බ. ස. විතජරතන සහ චනන්ද්රිකද්යා
මහගමආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. 158 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186902 NL)
ISBN 978-955-21-2216-3 (403001 NA)
අ. වි. 491.48076
විතජරතන, තක. බ. ස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 9 තශසණය /
තක. බ. ස. විතජරතන සහ චනන්ද්රිකද්යා
මහගමආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. 158 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186903 NL)
ISBN 978-955-21-2217-0 (403002 NA)
අ. වි. 491.48076
විතජරතන, තක. බ. ස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 10 තශසණය /
තක. බ. ස. විතජරතන සහ චනන්ද්රිකද්යා
මහගමආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. 183 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186904 NL)
ISBN 978-955-21-2218-7 (403003 NA)
අ. වි. 491.48076
විතජරතන, තක. බ. ස.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය වපැඩතපද්යාත :
6 තශසණය / තක. බ. ස. විතජරතන සහ
චනන්ද්රිකද්යා මහගමආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. 144 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186898 NL)
ISBN 978-955-21-2214-9 (402997 NA)
අ. වි. 491.48076

සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය (නව නිරතදශය)
2008-2012 : තලේක හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(සද්යා. තපළ) / එසස. වී. ල්පී. සරිතසසන ;
සසිංසසකරණය සරතචනද්ර ජයවරධන විසනි .තකද්යාළඹ : තලේක හවුසස තපද්යාතහල, 2013 .පි. [vii],116 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(185918 NL)
ISBN 978-955-658-359-5 (402060 NA)
අ. වි. 891.48076

891.48079 – සමමකාන
තගද්යාඩතග් ජද්යාතික සද්යාහිතද සමමද්යාන උතළල 2012 :
සමද්යාපති සටහන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179351 NL)
(394961 NA)
891.4809 – ඉතිහකාසය
සසිංහල සද්යාහිතද වසිංශය : ආරමභතයේ සට ක්රි. ව.
1994 දකවද්යා තතද්යාරතුර සසිංගකෘහිතයි /
සමපද්යාදනය පුඤසචිබණඩද්යාර සනනසසගල .නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. liv,1056 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1961
නූබපැ-තබකෝක: ර. 2450.00
(184748 NL)
ISBN 978-955-30-1539-6 (400582 NA)
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891.4809 – ර්විශකාරය
වියත මුවතදද්යාර / සමපද්යාදනය සුමුදු චතුරද්යාණ
ජයවරධන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 350 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(180595 NL)
ISBN 978-955-671-620-7 (396223 NA)
891.48092 – ලලේඛකලයයෝ
අමරතුසිංග, ල්පී. එම.
තදශීය ගතකතුවර / ල්පී. එම. අමරතුසිංග .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188362 NL)
ISBN 978-955-690-096-5 (404036 NA)
891.481 – පදෙද
අජිත, ජී. ඇම.
හිටිවන ම කවියට අතවපැලක : හිටිවන ම කවි
පිළිබඳව උපතදසස සහිතය / ජී. ඇම. අජිත .කඩුතවල : ජී. ඇම. තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011 .- පි. 158 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(180363 NL)
ISBN 978-955-1863-15-9 (396025 NA)
අමද්යාවපැසසස : 2600 සමබුදු ගුණ වරණනද්යාව /
සසිංසසකරණය තනළුමදණතඩ විමලසද්යාර හිත්මි .වද්යාදදුව : සසිංසසකද්යාරක, 2012 .- පි. xxxvi,212 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(180482 NL)
ISBN 978-955-96253-3-9
එරනද, කලේප
උමමද්යාදනති / කලේප එරනද .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185247 NL)
ISBN 978-955-30-4415-0 (401482 NA)
තකකෝවිද හිත්මි, කුඩද්යාගල
තයකෝජනද්යාවත්ලිය : කද්යාවද සසිංග්රහය / කුඩද්යාගල
තකකෝවිඳ හිත්මි .- බතතරමුලේල : තෆසමසස
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2012 .- පි. xi,45 : චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183580 NL)
ISBN 978-955-51704-6-8 (399404 NA)
තුන සරණය / සමපද්යාදනය ත්මිසසසක සූරිය
බණඩද්යාර .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 32 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(182489 NL)
ISBN 978-955-690-064-4 (398315 NA)

තතනනතකකෝන, ඩ.
තකවිත්ලිය සසිංතදශය / ඩ. තතනනතකකෝන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 63 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183823 NL)
ISBN 978-955-30-4103-6 (399735 NA)
පියදද්යාස, සරිතසසන
සසවරණමද්යාත්ලි මහද්යා කද්යාවදය / පියදද්යාස සරිතසසන.නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 120 : චිත්ර ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1933
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(182236 NL)
ISBN 978-955-30-4039-8 (398234 NA)
තපතරරද්යා, ඒ. තක. ඩ.
සපැත්ලියුලර සනතදශය / ඒ. තක. ඩ. තපතරරද්යා .ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, [2013?] .- පි. 23 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 75.00
(183632 NL)
(399448 NA)
බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස.
එදද්යා තරකෝස සුවඳ අදත : හයිකු කවි / ඒ. එසස.
බද්යාලසූරිය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(182457 NL)
ISBN 978-955-30-3927-9 (398246 NA)
තලද්යාකුබණඩද්යාර, වි. ජ. මු.
සගිරි ගී සරි / වි. ජ. මු. තලද්යාකුබණඩද්යාර .3 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 128 : වරණ චිත්ර ;
තසම. 27
1 වන මුද්රණය 1990
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 2500.00
(185030 NL)
ISBN 978-955-671-934-5 (401091 NA)
වික්රමසසිංහ, ගුණරතන
හුදකලද්යා සතිවිත්ලි : පදද හද්යා ගී පද එකතුව /
ගුණරතන වික්රමසසිංහ .- කුත්ලියද්යාපිටිය : කරතකෘ,
2012 .- පි. 52 ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 110.00
(177575 NL)
ISBN 978-955-54789-0-8
විතජතිලක, එලේ. ආර. තජ.
බපැති පපැදි සර 2 / එලේ. ආර. තජ. විතජතිලක .බලපිටිය : කරතකෘ, 2012 .- පි. v,65 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185528 NL)
ISBN 978-955-54053-2-4 (401686 NA)
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විධුර ජද්යාතක කද්යාවදය / සසිංසසකරණය පියදද්යාස
සරිතසසන .- නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1909
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185226 NL)
ISBN 978-955-30-4362-7 (401461 NA)

අතබවික්රම, රතනද්යා ලසිංකද්යා
සමනල සතුවිත්ලි / රතනද්යා ලසිංකද්යා අතබවික්රම .තහකෝකනදර : කරතකෘ, 2013 .- පි. 116 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186720 NL)
ISBN 978-955-51567-3-8 (402845 NA)

සරිරසිංග, අතසසල
හිටිවන කවි අමද්යාදහර : විමසුම හද්යා පදද
සසිංහිතද්යාව / අතසසල සරිරසිංග .- ත්මිනවනතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 185 ; තසම. 22
“හිටිවන කවිතයහි ගමනමඟෙ පිළිබඳ
විමරශනද්යාතමක අධදයනයක” නම
නිබනධනය ඇසුරින තකරණු කකෘතියක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184536 NL)
ISBN 978-955-51076-3-1 (400421 NA)

අතබතසසකර, බනදුල
මනසසගද්යාත / බනදුල අතබතසසකර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179837 NL)
ISBN 978-955-30-3665-0 (395267 NA)

891.481 – පදෙද. නූස්තන සකාන්හිස්තදය
අගමතපද්යාඩිතග්, මද්යාතනලේ චනද්රලතද්යා
ආරණදගතව / මද්යාතනලේ චනද්රලතද්යා
අගමතපද්යාඩිතග් .- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර
ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. iv,64 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(187730 NL)
ISBN 978-955-0167-73-9 (403620 NA)
අතතනද්යායක, ප්රියනත සුජිත
ගුර තරව සහ මලේ / ප්රියනත සුජිත
අතතනද්යායක .- බණඩද්යාරතවල : සුජී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 56 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181635 NL)
ISBN 978-955-0287-13-0 (397179 NA)
අතබතකකෝන, ශ්රියද්යානි
ළහිර ග්රැසස දහර යට / ශ්රියද්යානි අතබතකකෝන .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 77 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(186381 NL)
ISBN 978-955-677-239-5 (402369 NA)
අතබවරධන, ගයද්යානි කුසුම
පහන කණුව අමමද්යා / ගයද්යානි කුසුම
අතබවරධන .- තඹුතතතගම : කරතකෘ, 2012 .පි. ix,54 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179224 NL)
ISBN 978-955-54585-0-4
අතබවික්රම, චත්මිලද්යා ගයද්යානි
සහගිරි කවේත්මිණ / චත්මිලද්යා ගයද්යානි අතබවික්රම .ගද්යාලේල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 78 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182996 NL)
ISBN 978-955-53582-0-0 (398671 NA)

ඇතඔය, ල්පී. ඩ.
ද්භිකක්ෂුව හද්යා ගපැහපැණය / ල්පී. ඩ. ඇතඔය .රතනපුර : රතනපුර ප්රද්යාතදශීය සසිංසසකකෘතික
බල මණඩලය, [2013?] .- පි. 64 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(182747 NL)
ISBN 978-955-4720-00-8 (398446 NA)
ඉලයපආරචචි, එරික
සුචරිත සරිත / එරික ඉලයපආරචචි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187139 NL)
ISBN 978-955-30-4507-2 (403256 NA)
ඊශසවරී සමද්යාතවයන : ඇදුරිඳු තසද්යාඳුර තග්ය කද්යාවද
සරණය / සසිංසසකරණය ඉනදික සසිංජීව විතද්යාන .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 96 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185399 NL)
ISBN 978-955-0167-69-2 (401659 NA)
කඩුතවල කවි යුගය 8 : 2010 විස හතර පපැය රජ
කවි මඬුතවේදී කයපැවුණු කවි ඇතුළතය /
සසිංසසකරණය ජී. ඇම. අජිත .- කඩුතවල :
ජී. ඇම. තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 222 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(180360 NL)
(396022 NA)
කඹුරපිටිය, කුමද්යාර
ගිරිහිස තප්රේමය : නිසදපැසස කද්යාවද සසිංග්රහය /
කුමද්යාර කඹුරපිටිය .- ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ,
2012 .- පි. 108 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(179533 NL)
ISBN 978-955-52066-5-5 (395136 NA)
කරණද්යාදද්යාස, ඇන. බ.
සපැඳසෑ ගිමනහල / ඇන. බ. කරණද්යාදද්යාස .පිළියනදල : තරණ තබකෞදධ සත්මිතිය, 2013 .පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182245 NL)
(398217 NA)
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කරණද්යානද්යායක, ඉතරකෝෂිකද්යා
තතවන ඇසන දුටු තලකෝකය / ඉතරකෝෂිකද්යා
කරණද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187174 NL)
ISBN 978-955-30-4387-0 (403281 NA)

කුඩද්යාතහටටි, බරටි බ.
සනඩතරලේලද්යා / බරටි බ. කුඩද්යාතහටටි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 78 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(179572 NL)
ISBN 978-955-677-195-4 (395176 NA)

කරණද්යානද්යායක, බනදුල
තනද්යාත්මිතයන සතුවිත්ලි / බනදුල
කරණද්යානද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ,
2012 .- පි. 60 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179853 NL)
ISBN 978-955-54329-0-0 (395283 NA)

කුමද්යාරගම, විමලරතන
විමලරතන කුමද්යාරගම කද්යාවදද්යාවල / විමලරතන
කුමද්යාරගම ; සසිංසසකරණය ල්පී. ඇම. තසසනද්යාරතන
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 271 ; තසම. 22 .- (තකද්යාළඹ කවි සසිංහිතද්යා ;
අසිංක 11)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(180377 NL)
ISBN 978-955-30-3078-8 (396064 NA)

කරණද්යාරතන, අතශකෝක
රද්යාව ප්රතිරද්යාව / අතශකෝක කරණද්යාරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 104 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184745 NL)
ISBN 978-955-30-4285-9 (400579 NA)
කරණද්යාරතන, සුනනද
කනදද්යා දියවරට එළපැඹ / සුනනද
කරණද්යාරතන .- තකද්යාහුවල : ත්ලිතිලේ පබත්ලිෂිසිං,
2012 .- පි. 78 ; තසම. 17
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180204 NL)
ISBN 978-955-0077-03-8 (395415 NA)
කලේපතග්, පියදසස
නිසඹුව / පියදසස කලේපතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180176 NL)
ISBN 978-955-30-3945-3 (395371 NA)
කවිතද්යා : පදද කද්යාවද, තග්ය කද්යාවද / සසිංසසකරණය
බුදධදද්යාස ගලපපතති .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 83 ; තසම. 21
අනතර විශසවවිදදද්යාලයීය සහ උසසස අධදද්යාපන
ආයතනීය නිරමද්යාණ කුසලතද්යා ඇගයීතම
සමමද්යාන උතළතලේ පදද කද්යාවද හද්යා තග්ය කද්යාවද
අතපිටපත තරගතයේ ජයග්රද්යාහී හද්යා ප්රශසසත රචනද්යා
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181194 NL)
ISBN 978-955-677-212-8 (397072 NA)
කුඩත්ලිගම, එච. ඇම.
ඈ / එච. ඇම. කුඩත්ලිගම .- නපැවත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 79 ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1948
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184501 NL)
ISBN 978-955-677-228-9 (400199 NA)

කුමද්යාරනද්යායක, ඉනද්රද්යා
ඉනද්රද්යා කුමද්යාරනද්යායක කද්යාවදද්යාවල / ඉනද්රද්යා
කුමද්යාරනද්යායක ; සසිංසසකරණය ල්පී. ඇම.
තසසනද්යාරතන විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 288 : චිත්ර ; තසම.
21 .- (තකද්යාළඹ කවි සසිංහිතද්යා ; අසිංක 12)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(181076 NL)
ISBN 978-955-30-2740-5 (396914 NA)
කුලතුසිංග, තලටෂියද්යා
නිකණ සඳ / තලටෂියද්යා කුලතුසිංග .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි 48 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(186731 NL)
ISBN 978-955-0167-68-5 (402856 NA)
කුලතුසිංග, තලටෂියද්යා
සඳ දිය උතුරද්යා / තලටෂියද්යා කුලතුසිංග .බුලතසසිංහල : කරතකෘ, [2012?] .- පි. xii,68 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(180126 NL)
ISBN 978-955-99746-3-5
තකද්යාඩිතුවකකු, පරද්යාක්රම
තදවියනතග් ත්මිනිසුන (ධද්යාරද්යා කද්යාවදය) / පරද්යාක්රම
තකද්යාඩිතුවකකු .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 166 : චිත්ර ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1996
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187144 NL)
ISBN 978-955-30-4466-2 (403260 NA)
තකද්යාඩිතුවකකු, පරද්යාක්රම
තලද්යාවි කහට / පරද්යාක්රම තකද්යාඩිතුවකකු .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .පි. 142 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2000
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179310 NL)
ISBN 978-955-677-179-4 (394919 NA)

191

තකද්යාසසවතත, සුනීතද්යා එම.
පුරහඳත හිනපැතහයි / සුනීතද්යා එම.
තකද්යාසසවතත .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 72 ; තසම. 21
2010 උතුර මපැද පළද්යාත කලද්යා උතළතලේ
විශිෂසටතම සසිංග්රහය අතපිටපත තලස
සමමද්යානිත කකෘතිය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186437 NL)
ISBN 978-955-677-229-6
ගමතග්, කපිල එම.
තහසමනත නිද්රද්යාව / කපිල එම. ගමතග් .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 63 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187098 NL)
ISBN 978-955-677-231-9 (403108 NA)
ගමතග්, විමලේ ඇම.
තදයිතයද්යාත සද්යාකක / විමලේ ඇම. ගමතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181905 NL)
ISBN 978-955-30-4011-4 (397499 NA)
ගද්යාත්මිණී, ය. ඒ. තුසත
නිතවනනට තපර / ය. ඒ. තුසත ගද්යාත්මිණී.ගතණමුලේල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 84 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180353 NL)
ISBN 978-955-95336-6-5 (396015 NA)
ගද්යාරදියවසම, තහසමනති
ආදරයට විරද්යාමයක / තහසමනති ගද්යාරදියවසම .කටුගසසතතද්යාට : කරතකෘ, 2013 .- පි. 27 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187260 NL)
ISBN 978-955-44596-0-1
ගුණරතන, වරණ
දිනිසුර ඔබයි මතග හදවත එකලු කළ / වරණ
ගුණරතන .- පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. 52 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180640 NL)
ISBN 978-955-51214-1-5 (396424 NA)
ගුණරතන, සුත්මිනද කතසරි
ඇහපැළි / සුත්මිනද කතසරි ගුණරතන .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .පි. 51 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2000
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187066 NL)
ISBN 978-955-677-234-0 (403099 NA)

ගුණරතන, සුත්මිනද කතසරි
චකකරසිං තකද්යාටුව / සුත්මිනද කතසරි
ගුණරතන .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 59 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1996
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187102 NL)
ISBN 978-955-677-235-7 (403112 NA)
ගුණසසිංහ, දයද්යාතසසන
තනද්යාවඳිත්මි සදුහත / දයද්යාතසසන ගුණසසිංහ .නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 52 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1982
ඉසිංග්රීස පදද 03 ක ද ඇතුළත තවේ
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185236 NL)
ISBN 978-955-30-4288-0 (401471 NA)
ගුණසසිංහ, ත්මිහිරි නිලේත්මිණ
සසිංක්රද්යානතිය / ත්මිහිරි නිලේත්මිණ ගුණසසිංහ .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011 .- පි. 90 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(179236 NL)
ISBN 978-955-97800-1-4
ගුණසසිංහ, වයි. ආර.
සදසෑව / වයි. ආර. ගුණසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2011 .- පි. 62 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180549 NL)
ISBN 978-955-96223-1-4
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
රතු තරකෝස මලේ කුමට? / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187404 NL)
ISBN 978-955-30-4479-2 (403323 NA)
ජයතිසසස, මලේතදණතයේ
පනහිඳක ඇමතුමක / මලේතදණතයේ ජයතිසසස .මලේතදණය : කරතකෘ, 2009 .- පි. x,53 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181006 NL)
ISBN 978-955-96731-1-8 (396792 NA)
ජයතනද්යාද, විරද්යාජ
අවකද්යාශ / විරද්යාජ ජයතනද්යාද .- නද්යාතතනඩිය :
යද්යාත්රද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 60 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187425 NL)
ISBN 978-955-4776-00-5 (403344 NA)
ජයවීර, පියනකද්යාරතග් බනදුල
සමද්යාසහිත පවුල සහ සමද්යාගම : කුටුමබයක හිඳ
ත්ලිය කවි / පියනකද්යාරතග් බනදුල ජයවීර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 87 ;
තසම. 22
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මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182248 NL)
ISBN 978-955-30-4108-1 (398220 NA)
ජයසසිංහ, තජ. ඇම.
අඳුර ඉරද්යා / තජ. ඇම. ජයසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] :
[ප්ර. තනද්යා], [2013?] .- පි. 31 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185689 NL)
(401934 NA)

දියත දිනන කවි - තදවන කලද්යාපය / සසිංසසකරණය
ජී. ඇම. අජිත, නනදතසසන පත්ලිහකකද්යාර සහ
දයද්යාරතන රතණපුර .- බතතරමුලේල :
සසිංසසකකෘතික කටයුතු තදපද්යාරතතමනතුව,
2012 .- පි. 255 ; තසම. 21
තදමළ සහ ඉසිංග්රීස පදද කීපයකද ඇතුළත තවේ
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185570 NL)
ISSN 2279-1353
(396030 NA)

ජිතතනද්ර, විකුම
හද වසල සහ ඩයිනමයිට / විකුම ජිතතනද්ර .අටද්යාල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 71 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180434 NL)
ISBN 978-955-54260-0-8

දියුණුගල, සරිපද්යාල
සතක නපැගුණු කවි සතුවිත්ලි / සරිපද්යාල
දියුණුගල .- වතතල : කරතකෘ, 2013 .පි. 46 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185462 NL)
ISBN 978-955-44611-0-9

තලේතපතහසව, පදමසරි
පන පපැදුර / පදමසරි තලේතපතහසව .කරනතදනිය : කරතකෘ, 2012 .- පි. vii,56 :
චිත්ර ; පි. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(184532 NL)
ISBN 978-955-51065-2-8 (400417 NA)

දිසද්යානද්යායක, නද්යාලක සමපත බණඩද්යාර
ඉරමල : කවේ ගී සරණය / නද්යාලක සමපත
බණඩද්යාර දිසද්යානද්යායක සහ සදත මධීර රනතදණ
තහසරත .- මද්යාරසසසන : කරතකෘ, 2012 .- පි. 49 :
චිත්ර ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(182957 NL)
ISBN 978-955-54155-0-7 (398581 NA)

තිලකරතන, සඳුනි
තතරූ / සඳුනි තිලකරතන .- බුලතසසිංහල :
ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. 72 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(183474 NL)
ISBN 978-955-0167-57-9 (399098 NA)
දසනද්යායක, නඳුන යසත
සයුම අතතටු නද්යාද : කද්යාවද සසිංග්රහය / නඳුන
යසත දසනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2012 .- පි. 87 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179302 NL)
ISBN 978-955-677-151-0 (394911 NA)
ද සලේවද්යා, එච. තිසසස ප්රියනත
මග තනද්යාමග : කද්යාවද සසිංග්රහය / එච. තිසසස
ප්රියනත ද සලේවද්යා .- කඩවත : කරතකෘ,
[2013?] .- පි. 85 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185914 NL)
ISBN 978-955-53073-1-4 (402055 NA)
දපැරණයගල, සතරකෝජිනී
දද්යාසයකතග් සහිනය / සතරකෝජිනී දපැරණයගල .කඩවත : කරතකෘ, 2012 .- පි. 56 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179902 NL)
ISBN 978-955-51856-1-5 (395332 NA)

දිසද්යානද්යායක, විතජසරි
උඳුපියත්ලි පිණපලස / විතජසරි දිසද්යානද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : තසරනිටි පබත්ලිෂිසිං හවුසස, 2013 .පි. 71 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185091 NL)
ISBN 978-955-9433-40-8 (401227 NA)
තදශප්රිය, රවන තක.
මම එදිරිව මම / රවන තක. තදශප්රිය .මතගද්යාඩ : සහගිරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 52 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(177572 NL)
ISBN 978-955-4595-00-2
ධරමරතන, සුහරෂිණී
ගිරිහිස තරණය / සුහරෂිණී ධරමරතන .කඩුගනනද්යාව : කරතකෘ, 2012 .- පි. 80 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179843 NL)
ISBN 978-955-54584-0-5 (395273 NA)
ධරමවරධන, ඔරතතද්යාට
තදදුන වරණ / ඔරතතද්යාට ධරමවරධන .ගමපහ : කරතකෘ, 2012 .- පි. 60 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180367 NL)
ISBN 978-955-53797-0-0 (396029 NA)
නනදසද්යාර හිත්මි, ඉඹුලේතප
මනසත පසෑ සත / ඉඹුලේතප නනදසද්යාර හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 120 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183796 NL)
ISBN 978-955-30-4257-6 (399708 NA)
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නනදතසසන, එච. ආර. තක.
සතුවිත්ලි තසසයද්යා / එච. ආර. තක. නනදතසසන .කතරගම : කරතකෘ, 2013 .- පි. viii,52 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187782 NL)
ISBN 978-955-44567-0-9 (403688 NA)
නලේලතපරම, නදීරද්යා තරකෝෂිණී
මලේ පිතපනනපැති නඹට / නදීරද්යා තරකෝෂිණී
නලේලතපරම .- කපැලණය : තනද්යාරිතකද්යා
ක්රිතයේෂනසස, 2012 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182219 NL)
ISBN 978-955-0431-06-9 (397882 NA)
නවරතන, තජකෝ
උතුම තහළබිම චිරසිං ජයතු : කද්යාවද සසිංග්රහය /
තජකෝ නවරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 152 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187892 NL)
ISBN 978-955-30-4494-5 (403830 NA)
නවීනද්ර, සුදත
සඳ පිපිණු ග්රැය : පුවත පත වල පළවූ නිරමද්යාණ
එකතුව / සුදත නවීනද්ර .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2012 .- පි. [vi],50 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180492 NL)
ISBN 978-955-54987-0-8
පදමකුමද්යාර, සමනමල
සඳට කයත්මි / සමනමල පදමකුමද්යාර .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. vi,37 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 14
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187319 NL)
ISBN 978-955-44712-1-4
පනනිලතහටටි, සුමනසරි
බිමමල කද්යාවද සසිංග්රහය / සුමනසරි
පනනිලතහටටි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 79 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185988 NL)
ISBN 978-955-30-4483-9 (402220 NA)
පියරතන, වඩුතග්
අවියකන පිපුණු මලේ / වඩුතග් පියරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 128 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179328 NL)
ISBN 978-955-30-3584-4 (394938 NA)

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනී
කුල මද්යාළිගද්යා : කද්යාවද සසිංග්රහය / යමුනද්යා මද්යාත්ලිනී
තපතරරද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1991
1991 වරෂතයේ රද්යාජද සමමද්යාන සඳහද්යා විශිෂසට
කකෘතියක තලස නිරතදශිත කද්යාවද සසිංග්රහයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181758 NL)
ISBN 978-955-30-3993-4 (397448 NA)
තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි
මග හපැරණු තප්රේමය : කද්යාවද සසිංග්රහය / යමුනද්යා
මද්යාත්ලිනි තපතරරද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 51 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179443 NL)
ISBN 978-955-671-783-9 (395080 NA)
ප්රනද්යානදු, අයිතවකෝ විරනත
මලක කඳුළ / අයිතවකෝ විරනත ප්රනද්යානදු .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 55 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181884 NL)
ISBN 978-955-30-3969-9 (397478 NA)
ප්රනද්යානදු, නිපුනිකද්යා තමලනති
තනද්යාත්ලියුන කන්ථද්යාකරන අකුර / නිපුනිකද්යා
තමලනති ප්රනද්යානදු සහ තක. තජ. ඩපැනිතයලේ .[තපැ. තනද්යා.] : [නිපුනිකද්යා තමලනති ප්රනද්යානදු],
2013 .- පි. x,52 ; තසම. 17
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186465 NL)
ISBN 978-955-51200-1-2 (402592 NA)
ප්රසනන, සජීව
පද්යාර පපැනීම / සජීව ප්රසනන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179597 NL)
ISBN 978-955-30-3795-4 (395204 NA)
ප්රසසිංග, ඉසුර
තනත සර සතඳස / ඉසුර ප්රසසිංග .- මද්යාතබද්යාදල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 63 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182118 NL)
ISBN 978-955-44341-0-3 (397714 NA)
තප්රේමතිලක, රතුපසසවල ලත්ලිත
පළතවනි පනදුව / රතුපසසවල ලත්ලිත
තප්රේමතිලක .- කඩුතවල : ජී. ඇම. තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 94 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180366 NL)
ISBN 978-955-1863-12-8 (396028 NA)
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තප්රේමසරි, දිබබපැදතද සරිපද්යාල
පනහිඳක රනපද / දිබබපැදතද සරිපද්යාල තප්රේමසරි .කඩුතවල : ජී. ඇම. තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .පි. 62 ; තසම. 21

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
ISBN 978-955-1863-11-1

(180362 NL)
(396024 NA)

බණඩද්යාරනද්යායක, සසවරණලතද්යා
සකමන / සසවරණලතද්යා බණඩද්යාරනද්යායක .කුරණසෑගල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 56 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(181658 NL)
ISBN 978-955-44183-0-1 (397168 NA)
මකරනද / සසිංසසකරණය තිඹිරියද්යාගම බණඩද්යාර .නතග්තගද්යාඩ : නිතයකෝ ග්රපැෆික (මුද්රණය), 2012 .
තව. III .- පි. 112 ; තසම. 22
මකරනද 2012 සද්යාහිතද උතළල නිත්මිතතතනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179862 NL)
ISBN 978-955-0980-02-4 (395292 NA)
මලේකද්යානති, එඩනද්යා
අලුත පිරිත / එඩනද්යා මලේකද්යානති .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 56 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(179571 NL)
ISBN 978-955-677-196-1 (395175 NA)
මලේලවආරචචි, චමලේ
උතුරන ඇසස / චමලේ මලේලවආරචචි .- වීරවිල :
සුසමද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 87 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184059 NL)
ISBN 978-955-4733-00-8 (399948 NA)
මලේලවආරචචි, ඥද්යානලතද්යා
තතත වුණු තනත / ඥද්යානලතද්යා මලේලවආරචචි .කඩුතවල : ජී. ඇම. තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011 .- පි. 79 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180365 NL)
ISBN 978-955-1863-13-5 (396027 NA)
මලේත්ලිකද්යාරචචි, තරණුකද්යා සුදරශනී
සහිනයක තදද්යාරකඩ : කද්යාවද සසිංග්රහය /
තරණුකද්යා සුදරශනී මලේත්ලිකද්යාරචචි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 71 ; තසම. 22
වයඹ පළද්යාත කලද්යා තරඟෙද්යාවත්ලිය 2011, ග්රනන්ථ
නිරමද්යාණය (පදද සසිංග්රහය) ප්රන්ථම සසන්ථද්යානය දිනූ
නිරමද්යාණය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181881 NL)
ISBN 978-955-30-4014-5 (397475 NA)
මලවිආරචචි, ජයතසසකර
චනද්ර රශසත්මි / ජයතසසකර මලවිආරචචි .පද්යාදුකක : කරතකෘ, 2012 .- පි. 71 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181736 NL)
ISBN 978-955-95982-2-0 (397339 NA)

මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන
තකකෝමල තරඛද්යා / ශ්රී චනද්රරතන මද්යානවසසිංහ ;
සසිංසසකරණය ප්රභද්යාත මද්යානවසසිංහ විසනි .නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 184 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1954
ශ්රී චනද්රරතන මද්යානවසසිංහයනතග් ජනම ශත
සසිංවතසරය නිත්මිතතතනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183801 NL)
ISBN 978-955-30-4277-4 (399713 NA)
අ. වි. 782
මපැදතගදර, සරිනනද
සත ග්රැඳුන දසෑ / සරිනනද මපැදතගදර .ඌරියද්යාව : කරතකෘ, 2012 .- පි. 28 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(179175 NL)
ISBN 978-955-546-95-00
මතදණය, පියතසසන
සමනල කතද්යාවක / පියතසසන මතදණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 51 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188795 NL)
ISBN 978-955-30-4661-1 (404452 NA)
රණවීර, ආරියවසිංශ
රළින රළ / ආරියවසිංශ රණවීර .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 108 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188486 NL)
ISBN 978-955-671-925-3 (404079 NA)
රතනද්යායක, නදන පියලේ
සද්යාරද සසල / නදන පියලේ රතනද්යායක .වපැත්ලිපපැනනගහමුලේල : කරතකෘ, 2013 .පි. 118 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 330.00
(185497 NL)
ISBN 978-955-44573-0-0
රතනපද්යාල හිත්මි, කලුගල
මවේ පිය ගුණ ගද්යායනද්යා / කලුගල රතනපද්යාල
හිත්මි .- තමද්යානරද්යාගල : කරතකෘ, 2013 .පි. xvi,28 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(186292 NL)
ISBN 978-955-44505-0-9
රනසරණ, මදද්යාරද්යා
තසද්යාඳුරතම යද්යාමය / මදද්යාරද්යා රනසරණ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 67 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185241 NL)
ISBN 978-955-30-4378-8 (401476 NA)
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රද්යාජනද්යායක, එසස. බ.
මයින සසිංතදශය / එසස. බ. රද්යාජනද්යායක .පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .- පි. 71 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185748 NL)
ISBN 978-955-44011-1-2 (402010 NA)
රද්යාජපකෂ. ව. පි.
අතප තද්යාතතද්යා අහස වතගයි : ව. පි. රද්යාජපකෂ
මද්යා පියද්යාණන විසන රචිත නිදහසස කවි සතුවිත්ලි /
ව . පි. රද්යාජපකෂ ; සසිංසසකරණය සමද්යාධි
විශසවනද්යාත රද්යාජපකෂ විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] :
සසිංසසකද්යාරක, 2013 .- පි. 48 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(181707 NL)
ISBN 978-955-4423-10-7 (397269 NA)
රද්යාජපකෂ, විජයදද්යාස
තනත ගපැතටනද්යා ඉසවේතවේ / විජයදද්යාස
රද්යාජපකෂ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 132 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187153 NL)
ISBN 978-955-30-4331-3 (403270 NA)
රූබසසිංහ, විමලේ
මද්යානව හද්යා කලද්යා සසිංවරධනයට වඩද්යාත දද්යායක
වන තකද්යාළඹ කවිය / විමලේ රූබසසිංහ .තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ, 2012 .- පි. 82 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(179622 NL)
ISBN 978-955-52859-2-6 (395229 NA)
තරද්යාෂද්යාන, තක. අජනත
ජීවන ගීතය / තක. අජනත තරද්යාෂද්යාන .කපැලණය : විදදද්යාලසිංකද්යාර මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය),
[2013?] .- පි. [33] : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(188652 NL)
(404181 NA)
ලකත්මිණ කුමද්යාරි, ශකලද්යා
සසවපනද්යා : කද්යාවද සසිංග්රහය / ශකලද්යා ලකත්මිණ
කුමද්යාරි .- බණඩද්යාරගම : කරතකෘ, 2012 .පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179895 NL)
ISBN 978-955-44028-3-6 (395325 NA)
ත්ලියනතග්, කුමද්යාර
තච සහ ඇපලේ / කුමද්යාර ත්ලියනතග් .මතතතතගද්යාඩ : කලන කනතටනට පබත්ලිෂිසිං,
2012 .- පි. 196 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179866 NL)
ISBN 978-955-0770-02-1 (395296 NA)

ත්ලියනතග්, සනධදද්යා කුමුදුනී
සුබ තපර නිත්මිති / සනධදද්යා කුමුදුනී ත්ලියනතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183766 NL)
ISBN 978-955-30-4072-5 (399696 NA)
වටවල, තිලකරතන
ඉරගල වපැටුණ දද්යා / තිලකරතන වටවල ;
සසිංසසකරණය ත්මිහිරි රතනමද්යාත්ලි වටවල විසනි .[තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත විජයමුනි තසද්යායිසද්යා පදනම,
2013 .- පි. 52 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(180716 NL)
ISBN 978-955-44145-0-1
වපැනඩරලන, ඇම. ඒ.
යද්යා / ඇම. ඒ. වපැනඩරලන .- තවනනපපුව :
කරතකෘ, [2013?] .- පි. [26] ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (184968 NL)
ISBN 978-955-44642-0-9 (401012 NA)
විජයදද්යාස, ල්පී. ට.
සසරට හිත තිතබන කලට / ල්පී. ට. විජයදද්යාස .මහරගම : කරතකෘ, 2013 .- පි. 95 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181025 NL)
ISBN 978-955-50049-5-4 (396879 NA)
විතජතිලක, දරශනද්යා ශමත්මි
ඔබ එනතුර....! / දරශනද්යා ශමත්මි විතජතිලක .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 67 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182743 NL)
(398441 NA)
විතජතුසිංගආරචචි, තක.
සතින ගත සත / තක. විතජතුසිංගආරචචි .ගතණමුලේල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 56 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179139 NL)
ISBN 978-955-54791-0-3
විතජනද්යායක, රසිංජිත
කඳුළු මලේ / රසිංජිත විතජනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179608 NL)
ISBN 978-955-30-3873-9 (395215 NA)
විතජබණඩද්යාර, චනදිම
නිබබුත පද / චනදිම විතජබණඩද්යාර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185325 NL)
ISBN 978-955-30-4368-9 (401526 NA)
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විතජසසිංහ, එම. එලේ. ප්රසනන
අකලට ත්මියපැදීම : කද්යාවද සසිංග්රහය / එම. එලේ.
ප්රසනන විතජසසිංහ .- මහරගම : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
ක්රියද්යාකද්යාරී සසිංතවේදී සනනිතවේදන ආයතනය,
2012 .- පි. 103 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181166 NL)
ISBN 978-955-8848-09-8 (397021 NA)

සතකුමද්යාර, ශකතික
අහස අහිත්මි සඳක : කද්යාවද සසිංග්රහය / ශකතික
සතකුමද්යාර .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2012 .- පි. 62 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(179360 NL)
ISBN 978-955-677-159-6 (394972 NA)

විතජතසසන, අරණ ලසනත
හිර පද්යායද්යා නපැත : කද්යාවද සසිංග්රහය / අරණ
ලසනත විතජතසසන .- උසසසද්යාපිටිය : කරතකෘ,
2013 .- පි. 56 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180647 NL)
ISBN 978-955-96529-2-2 (396438 NA)

සමුළු කවි : සමසසත ලසිංකද්යා සසිංහල කවි
සමතමලනතයේ 81 වපැනි කවි ජයනතිය
නිත්මිතතතනි / සසිංසසකරණය ජී. ඇම. අජිත .කඩුතවල : ජී. ඇම. තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 256 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(180368 NL)
ISBN 978-955-1863-17-3 (396031 NA)

විමලධීර, තිසසස
හද්යාසිංකවිසයක / තිසසස විමලධීර .- නතග්තගද්යාඩ :
නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. [xii],100 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(181740 NL)
ISBN 978-955-1229-72-6 (397343 NA)

සරත, තගද්යාසිංගිතතද්යාට
රද්යාත්රිය තනද්යාගපැඹුරයි / තගද්යාසිංගිතතද්යාට සරත .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .- පි. 63 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188827 NL)
ISBN 978-955-686-123-5 (404485 NA)

වීරතකකෝන, වජිර දීපති
අනිචචද්යානග / වජිර දීපත වීරතකකෝන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 85 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(185516 NL)
ISBN 978-955-671-793-8 (401672 NA)

සතුවිත්ලි ත්මිණ 2012 – (තතවන කලද්යාපය) /
සසිංසසකරණය ල්පී. ඩ. සමනති සුභද්යාෂිණී .ත්මිලේලනිය : ප්රද්යාතදශීය තලේකම කද්යාරයද්යාලය,
2012 .- පි. 98 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185432 NL)
ISBN 978-955-0462-01-8

වීරසරි, නිහද්යාලේ
ඉසසසර වපැසසස / නිහද්යාලේ වීරසරි .- තකද්යාටුතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2012 .- පි. vii,73 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(177606 NL)
ISBN 978-955-51822-1-9

සරිමද්යානන, දයද්යා
තහකෝරද්යාව එළඹ ඇත : කද්යාවද සසිංග්රහය / දයද්යා
සරිමද්යානන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 71 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180200 NL)
ISBN 978-955-30-3919-4 (395396 NA)

තෂතනකෝ පියතුමද්යා , ගිහද්යාන
තපකෞරද්යාණකයද්යාතණකෝ : ආධදද්යාතත්මික තීරත
යද්යාත්රද්යාවට / ගිහද්යාන තෂතනකෝ පියතුමද්යා .මහනවර : තගද්යානසද්යාලේතවේසස සසිංහල ආයතනය,
2011 .- පි. 33 : චිත්ර ; තසම. 17
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (178936 NL)
ISBN 978-955-9372-05-9 (394460 NA)

සරිවරධන, ගයද්යාන බුදධික
හනතද්යාන පද්යාමුල : කද්යාවද සසිංග්රහය / ගයද්යාන
බුදධික සරිවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183205 NL)
ISBN 978-955-30-4185-2 (398832 NA)

සසවරණසසිංහ, සඳමල
වසනතය ග්රැතගන එත්මි / සඳමල සසවරණසසිංහ .පනනිපිටිය : චද්යාග ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(185403 NL)
ISBN 978-955-1234-10-2 (401605 NA)

සුදත චනද්ර, ගලේතපද්යාතුතගද්යාඩ
රූපවද්යාහිනි / ගලේතපද්යාතුතගද්යාඩ සුදත චනද්ර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 84 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183041 NL)
ISBN 978-955-30-4198-2 (398802 NA)
තසතනවිරතන, එච. ඒ.
මතග්ම ගී හද්යා සතතම / එච. ඒ.
තසතනවිරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 68 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179336 NL)
ISBN 978-955-30-3733-6 (394946 NA)
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තසතනවිරතන, එච. ඒ.
තහතලේ නගින : චමපු කද්යාවදයක / එච. ඒ.
තසතනවිරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 120 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185986 NL)
ISBN 978-955-30-4418-1 (402218 NA)

තහටටිආරචචි, කුමද්යාර
සද්යාරද්යාසසිංඛද අග්නි වද්යාෂසප / කුමද්යාර
තහටටිආරචචි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 208 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186372 NL)
ISBN 978-955-677-274-6 (402360 NA)

තසතනහසන ත්ලියත්මි : පදද සසිංග්රහය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 88 ; තසම. 21
ආනනද විදදද්යාලයීය සසිංහල සද්යාහිතද සසිංගමය
සසිංවිධද්යානය කළ “අනඳ පපැහපැසරණය – 2013”
නිත්මිතතතනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186143 NL)
ISBN 978-955-30-4527-0 (402246 NA)

තහටටිආරචචි, ශද්යානත
තලද්යාව හපැඳිනිය යුතු තහයිනම / ශද්යානත
තහටටිආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180171 NL)
ISBN 978-955-30-3920-6 (395366 NA)

තසසනද්යාධීර, ප්රිනසස
මතග් නපැති වූ සරසිංගලය / ප්රිනසස තසසනද්යාධීර .දනතකද්යාටුව : කරතකෘ, 2011 .- පි. 83 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181007 NL)
ISBN 978-955-53586-0-6 (396793 NA)
තසසනද්යාධිරිතග්, උපුලේ
තම'මලේ කලඹ ම නඹ සතු / උපුලේ
තසසනද්යාධිරිතග් .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 70 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187060 NL)
ISBN 978-955-677-238-8 (403093 NA)
තසසනද්යානද්යායක, ජී. බ.
විඳිත්මි / ජී. බ. තසසනද්යානද්යායක .- 2 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 127 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1975
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180185 NL)
ISBN 978-955-30-0407-9 (395380 NA)
තසකෝද්භිත හිත්මි, වතතල
යති සතක කවි සුවඳ / වතතල තසකෝද්භිත හිත්මි .තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2012 .- පි. 63 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188635 NL)
ISBN 978-955-54666-0-8 (404163 NA)
තසකෝමසුනදර, දයද්යානනද
සබරගමුතවේදි ත්ලියපැවුන කවි / දයද්යානනද
තසකෝමසුනදර .- තබත්ලිහුලේඔය : කරතකෘ, 2013 .පි. 87 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186261 NL)
ISBN 978-955-53820-7-6
තහටටිආරචචි, කුමද්යාර
සඳ කත ත්මිණ ගඟුල පතතල / කුමද්යාර
තහටටිආරචචි .- ගද්යාලේල : කරතකෘ, 2012 .පි. 200 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179583 NL)
ISBN 978-955-0519-03-3 (395189 NA)

තහසරත, ජද්යානක කුමද්යාර
සරසවි සුවඳ / ජද්යානක කුමද්යාර තහසරත .අනරද්යාධපුරය : කරතකෘ, 2012 .- පි. 50 : චිත්ර ;
තසම. 17
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 135.00
(180491 NL)
ISBN 978-955-52548-3-0
තහසවද්යාතබකෝවල, ඊශද්යා
සසතනහද්යා / ඊශද්යා තහසවද්යාතබකෝවල .- [තපැ. තනද්යා.] :
[කරතකෘ], 2013 .- පි. 79 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(185048 NL)
ISBN 978-955-44522-0-6 (401116 NA)
තෆද්යානතසසකද්යා, නවන
මද්යා කද්යාත්ලිදද්යාස වී / නවන තෆද්යානතසසකද්යා .රද්යාජගිරිය : අගහසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 63 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185437 NL)
ISBN 978-955-0230-10-5
891.481 – පදෙද. නූස්තන සකාන්හිස්තද ර්විශකාරය
එරනද, කලේප
චිරනතන සසිංහල කවිය / කලේප එරනද .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 112 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185212 NL)
ISBN 978-955-30-4416-7 (401446 NA)
ගලපපතති, බුදධදද්යාස
කවිත්මිහිර : 80 කණඩද්යායතම නිරමද්යාණයක /
බුදධදද්යාස ගලපපතති .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 164 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179876 NL)
ISBN 978-955-677-206-7 (395306 NA)
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පඤසඤද්යාතලකෝක හිත්මි, වපැයිතහසතන
කද්යාවද විචද්යාරය සහ රසද්යාසසවද්යාදය / වපැයිතහසතන
පඤසඤද්යාතලකෝක හිත්මි .- 2 වන මුද්රණය .තදහිවල : තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය,
2012 .- පි. x,106 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1978
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(179465 NL)
ISBN 978-955-663-382-5 (395102 NA)
891.481 – පදෙද. පලැරණ සකාන්හිස්තද
තිලකසරි, සරි
ගිරද්යා සනතදශ විමරශනය / සරි තිලකසරි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 155 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185273 NL)
ISBN 978-955-30-4247-7 (401508 NA)
ධරමතසසන අනසසමරණ භද්යාව සනන සහිත තලකෝවපැඩ
සඟෙරද්යාව .- තහකෝමද්යාගම : තසතනවිරතන
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), [2013?] .- පි. 54 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180572 NL)
(396184 NA)
[බුදුගුණද්යාලසිංකද්යාරය]
බුදුගුණ අලසිංකද්යාරය පිළිබඳ වළද්යාතණ සනනය /
වළද්යාතණ ධමමද්යානනද හිත්මි .- නපැවත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 184 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1903
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185255 NL)
ISBN 978-955-30-1072-8 (401490 NA)
වමතත්රය හිත්මි, වීදද්යාගම
[තලකෝවපැඩ සඟෙරද්යාව]
තලකෝවපැඩ සඟෙරද්යාව = Compendium for
worldly weal / සසිංසසකරණය ල්පී. ජී.
පුසිංචිතහසවද්යා ; පරිවරතනය ජිනතසකෝම වීරසූරිය
විසනි .- තකද්යාළඹ : සරිතපද්යාද වපැසසස උපතදශන
තසසවය, 2013 .- පි. 71 ; තසම. 21 .- (සරිතපද්යාද
වපැසසස උපතදශන තසසවද්යා ප්රකද්යාශන ; අසිංක 07)
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(187835 NL)
(403762 NA)
891.481 – පදෙද. පලැරණ සකාන්හිස්තද ර්විශකාරය
ගමලත, සුචරිත
කවේසළුත්මිණ විනිස / සුචරිත ගමලත .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 345 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(187391 NL)
ISBN 978-955-671-855-3 (403221 NA)

ජයවරධන, පියසත්ලි
සද්යාහිතද ප්රදීප : පරිකන්ථද්යා / පියසත්ලි ජයවරධන .ගතණමුලේල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 232 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(184055 NL)
ISBN 978-955-98466-8-0 (399944 NA)
තිලකරතන බණඩද්යා, ඩ. එම.
සසිංහල පදද කද්යාවද : පුරද්යාතන දවිතීය භද්යාගය /
ඩ. එම. තිලකරතන බණඩද්යා .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 238 ;
තසම. 22
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර සද්යාමද්යානද තපළ හද්යා
උසසස තපළ සසුනතග් පපැවරම අභදද්යාස සඳහද්යා
අතිතරක කයවීම තපද්යාතක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(179400 NL)
ISBN 978-955-671-491-3 (395037 NA)
තිලකසරි, සරි
සනතදශ කද්යාවද සද්යාහිතදය / සරි තිලකසරි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 244 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(185969 NL)
ISBN 978-955-30-4246-0 (402201 NA)
නිතලව, සරත
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ සසිංහල ගිරද්යා
සනතදශය : විචද්යාරද්යාතමක නිරීකෂණය / සරත
නිතලව .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186121 NL)
ISBN 978-955-30-3185-3 (402223 NA)
ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.
පුරද්යාතන ගදද හද්යා ගිරද්යා සනතදශය විමසුම හද්යා
රසද්යාසසවද්යාදය : අධදයන තපද්යාදු සහිතක පත්ර උසසස
තපළ – සසිංහල / එසස. ඕ. ප්රනද්යානදු සහ
නයනතිලක රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 192 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(186374 NL)
ISBN 978-955-677-262-3 (402362 NA)

891.481 – පදෙද. ර්විශකාරය
රණසසිංහ, තරසිංගද්යා
කුමද්යාරතුසිංග කවි මඟෙ / තරසිංගද්යා රණසසිංහ .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 115 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186370 NL)
ISBN 978-955-677-250-0 (402358 NA)
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රද්යාහුල හිත්මි, කනසිංගමුතවේ
සගිරි ගී විමරශන / කනසිංගමුතවේ රද්යාහුල හිත්මි .තකද්යාළඹ : ප්රිනට ඇනට ප්රිනට ග්රපැෆිකසස ප්රයිවට
ත්ලිත්මිටඩ, 2013 .- පි. xvii,103 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185159 NL)
ISBN 978-955-1715-43-4 (401234 NA)
ළ 891.481 – ළමකා පදෙද
අතුලසරි, බ. ජී. සුබනදී මතනකෝදදද්යා
ගී පියස / බ. ජී. සුබනදී මතනකෝදදද්යා අතුලසරි .තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 20 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183527 NL)
(399137 NA)
ජයත්මිණ, ඒ. එච. ට. තකෂිලද්යා
සමගිතයේ මහිම (කවි කතනදරය) / ඒ. එච. ට.
තකෂිලද්යා ජයත්මිණ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 21x29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180202 NL)
ISBN 978-955-30-3913-2 (395398 NA)
භද්යාගදද්යා, එම. ඒ. හසිංස
පුසිංචි කපැකුළු මලේ / එම. ඒ. හසිංස භද්යාගදද්යා .තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183525 NL)
(399135 NA)
රනතදනිය, ප්රීති
තපද්යාඩි හුරතලේ නනදද්යා / ප්රීති රනතදනිය .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184099 NL)
ISBN 978-955-671-910-9 (399992 NA)
රද්යාජකරණද්යා, ආනනද
ආනනද රද්යාජකරණද්යා ළමද්යා කවේ ගී / ආනනද
රද්යාජකරණද්යා ; සසිංසසකරණය ල්පී. එම.
තසසනද්යාරතන විසනි .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 56 : චිත්ර ;
තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(182479 NL)
ISBN 978-955-29-0086-0 (398323 NA)
වික්රමනද්යායක, පතමකෝදද්යා පසනම
පසන ගී මුතු / පතමකෝදද්යා පසනම වික්රමනද්යායක .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .- පි. 19 : චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(177566 NL)
ISBN 978-955-54702-1-6

891.481092 – කර්විලයයෝ
ගුලවතත, බනධුල ආර.
කවියර වත තගද්යාත / බනධුල ආර. ගුලවතත .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 160 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188792 NL)
ISBN 978-955-30-4649-9 (404449 NA)
පුෂසපකුමද්යාර, අතශකෝක
තකද්යාළඹ යුගතයේ ප්රකට කවිවර / අතශකෝක
පුෂසපකුමද්යාර .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(185390 NL)
ISBN 978-955-29-0151-5 (401596 NA)
මහද්යාචද්යාරය දයද්යානනද තසකෝමසුනදර කවේ උපහද්යාර /
සසිංසසකරණය කලවද්යාතන ජයතසසකර .[තපැ. තනද්යා.] : අනිලේ තජ. රණසසිංහ, 2013 .පි. 97 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186262 NL)
ISBN 978-955-53820-8-3
තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම.
තකද්යාළඹ යුගතයේ කවිතයකෝ / ල්පී. ඇම.
තසසනද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි .2013 .- පි. 135 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188834 NL)
ISBN 978-955-686-050-4 (404492 NA)
තහළ කවි නමවපැල / සමපද්යාදනය ජී. ඇම. අජිත .කඩුතවල : ජී. ඇම. තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 334 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(180361 NL)
ISBN 978-955-1863-19-7 (396023 NA)
891.482 – නකාටද
අමරතසසකර, තක. ජී.
රූකඩ නද්යාටද පිටපත භද්යාවිතය / තක. ජි.
අමරතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187407 NL)
ISBN 978-955-30-4359-7 (403326 NA)
කළුපහණ, ජයනත
ත්රසසතවද්යාදී සපැකකරවද්යා : ගුවන විදුත්ලි නද්යාටද
හයක / ජයනත කළුපහණ .- තකද්යාළඹ : ප්රිනට
ඇනඩ ග්රපැෆිකසස, 2013 .- පි. ix,85 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181751 NL)
ISBN 978-955-1715-38-0 (397440 NA)
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කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර
අතමඩිලද්යාතග් අමුතතද්යා / කපිල කුමද්යාර
කද්යාත්ලිසිංග .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 135 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
යුතශසන ඉතයද්යාතනසසතකකෝතග් “Amedee or
how to get rid of it” කකෘතිතයේ අනවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(184337 NL)
ISBN 978-955-681-104-9 (400185 NA)
කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර
උකදඬු ගිනන : නද්යාටද පිටපත හද්යා විචද්යාර ත්ලිපි
සසිංග්රහය / කපිල කුමද්යාර කද්යාත්ලිසිංග .- 2 වන
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 220 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1997
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(184338 NL)
ISBN 978-955-681-101-8 (400186 NA)
කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර
තනළුම තපද්යාකුණ / කපිල කුමද්යාර කද්යාත්ලිසිංග .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- 
පි. 111 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184339 NL)
ISBN 978-955-681-103-2 (400187 NA)
කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර
බිසිංතග් සහ තවනත නද්යාටද / කපිල කුමද්යාර
කද්යාත්ලිසිංග .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 178 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(184340 NL)
ISBN 978-955-681-105-6 (400188 NA)
කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර
රයිතනකෝසරසස / කපිල කුමද්යාර කද්යාත්ලිසිංග .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 107 : චිත්ර ; පි. 21
යුතශසන ඉතයද්යාතනසසතකද්යාතග් Rhinoceros
කකෘතිතයේ අනවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(184336 NL)
ISBN 978-955-681-102-5 (400184 NA)
ගුණධීර, තසකෝමපද්යාල
පද්යාසලේ නද්යාටද පහක : හතර බරි, චූතලකෝදරමතහකෝදර, තණහද්යා, තමද්යාතලේ නපැති එකද්යා,
රතතරන පුතද්යා / තසකෝමපද්යාල ගුණධීර .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 98 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179852 NL)
ISBN 978-955-671-765-5 (395282 NA)

චනද්යාදිතද, තනරනජන
Reality, සගිරි කද්යාශදප, තුනමද්යාතසස දද්යාතනට
වත... (තකටි නද්යාටද ත්රිතවය) / තනරනජන
චනද්යාදිතද .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187901 NL)
ISBN 978-955-30-4500-3 (403840 NA)
ජයවරධන, කපැතලන
හඬනළුතවන බුදු මඟෙ : තබකෞදධ ගුවනවිදුත්ලි
නද්යාටද එකතුව / කපැතලන ජයවරධන .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .පි. xix,162 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187073 NL)
ISBN 978-955-677-285-2 (403118 NA)
නවගතතතගම, සයිමන
පුසසතලකෝඩසිං / සයිමන නවගතතතගම .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .පි. 72 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179872 NL)
ISBN 978-955-677-194-7 (395302 NA)
මතනකෝරතන, ජයලත
බූරවද්යා මහතතයද්යා / ජයලත මතනකෝරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 80 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180174 NL)
ISBN 978-955-30-3814-2 (395369 NA)
මතනකෝරතන, ජයලත
තසලේලම නිරිඳු (තවේදිකද්යා නද්යාටදය) / ජයලත
මතනකෝරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188796 NL)
ISBN 978-955-30-4719-9 (404453 NA)
මතහසනද්ර, සුනනද
සලේප සතතවනි දවස දකවත්මි : ප්රතග්යුතපද්යාදිත
රසිංගද්යාතමක ආඛදද්යානයක / සුනනද මතහසනද්ර .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 119 ; තසම. 21
පණඩිත ඩබත්ලිවේ. එෆස. ගුණවරධනයන විසන
ගුතතිල කද්යාවද වරණනද්යා කකෘතියට සපයන ලද
දුරලභ සසිංඥද්යාපනයද උපග්රනන්ථයක වශතයන
අනතරගතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188829 NL)
ISBN 978-955-551-915-1 (404487 NA)
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ත්ලියනතග්, තසකෝමපද්යාල
මතග් හපනකම නද්යාටදය / තසකෝමපද්යාල
ත්ලියනතග් .- මද්යාතකද්යාළ : කරතකෘ, 2013 .පි. 126 ; තසම. 21
ගපූර ගුලේයද්යාමතග් “A bundle of mischief”
නවකතද්යාව ඇසුරින කරන ලද කකෘතියක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184965 NL)
ISBN 978-955-44298-0-2 (401006 NA)
සරචචනද්ර, එදිරිවීර
මුදලද්යාත්ලිතග් තපරළිය / එදිරිවීර සරචචනද්ර සහ
ඒ. ල්පී. ගුණරතන ; සසිංසසකරණය තිසසස
කද්යාරියවසම විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 56 ; තසම. 22
“ලද්යා බුරෆසවද්යා තෂනටලේඕම” කකෘතිය ඇසුරින
කරන ලද අනවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185978 NL)
ISBN 978-955-30-4068-8 (402210 NA)

891.482 – නකාටද. ර්විශකාරය
මනතම ප්රතදද්යාවතලකෝකනය 1956-2013 /
සසිංසසකරණය තක. එන. ඕ. ධරමදද්යාස සහ
ල්පී. බ. ගලහිටියද්යාව .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 233 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද ඇතුළතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1250.00
(183841 NL)
ISBN 978-955-30-4241-5 (399753 NA)
සසිංහබද්යාහුට පනසස වසක : අතදපැකීම සහ විමරශන /
සසිංසසකරණය එච. ඒ. දිලුම රතනමද්යාලද්යා සහ
තක. වී. ඩ. ලකෂද්යාණ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 400 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(181883 NL)
ISBN 978-955-30-4102-9 (397477 NA)
ළ 891.482 – ළමකා නකාටද
අජිත, ජී. ඇම.
කමමපැත්ලි යකද්යා / ජී. ඇම. අජිත .- කඩුතවල :
ජී. ඇම. තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?].පි. 12 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180364 NL)
ISBN 978-955-1863-16-6 (396026 NA)
මතනකෝරතන, ජයලත
ගලේ වඩුරද්යාල / ජයලත මතනකෝරතන .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 56 : චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1990
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187874 NL)
ISBN 978-955-30-4192-0 (403819 NA)

මතනකෝරතන, ජයලත
සසිංදුයි බිසිංදුයි : ළමද්යා රසිංගන / ජයලත
මතනකෝරතන .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 52 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1991
කබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187179 NL)
ISBN 978-955-30-4191-3 (403296 NA)
විතද්යාන, ආරියරතන
තසද්යාබද්යා මද්යාමද්යා : ළමද්යා නද්යාටද තුනක / ආරියරතන
විතද්යාන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .පි. 72 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180165 NL)
ISBN 978-955-30-3925-5 (395360 NA)
සරිවරධන, ආර. ජී.
තගකෝනිබිලේලද්යා : තහද්යාඳම රචනය, තහද්යාඳම
නිෂසපද්යාදනය ඇතුළු රද්යාජද සමමද්යාන හතක දිනූ
ළමද්යා නද්යාටද / ආර. ජී. සරිවරධන .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 62 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(181743 NL)
ISBN 978-955-1229-68-9 (397346 NA)
891.48209 – ඉතිහකාසය
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.
සසිංහල නද්යාටද කලද්යා ඉතිහද්යාසය සහ මනතම
නද්යාටදය / වී. ඩ. එසස. ගුණවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187950 NL)
ISBN 978-955-30-0237-2 (403890 NA)
891.4820922 – ශරිස්තකාදෙකාන එකතු
පතිරද්යාජ, විතජරතන
කළුගසිංතතද්යාට නද්යාටදකරතවකෝ / විතජරතන
පතිරද්යාජ .- බතතරමුලේල : සසිංසසකකෘතික කටයුතු
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 88 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187761 NL)
(403662 NA)
891.483 – ප්රබන්ධ
අභය තපැනතන, ස.
අප සුරතලේ චම / ස. අභය තපැනතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 104 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179332 NL)
ISBN 978-955-30-3729-9 (394942 NA)
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මුනිදද්යාස, කුමද්යාරතුසිංග
ප්රබනධ සසිංග්රහය / කුමද්යාරතුසිංග මුනිදද්යාස .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 214 ; තසම. 19
1 වන මුද්රණය 1938
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179554 NL)
ISBN 978-955-0955-08-4 (395157 NA)

විතද්යාන, ගුණතසසන
කඩුතුඩු සහ කඬුපුලේ : ධද්යාතුතසසන – කද්යාශදප
රද්යාජද්යාවත්ලි නිබනධනය / ගුණතසසන විතද්යාන .රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 223 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(181687 NL)
ISBN 978-955-591-270-9 (397242 NA)

891.483 – ප්රබන්ධ. ඓතිහකාසක නවකස්තකා

891.483 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා

අලහතකකෝන, කමලේ ල්පී.
ඇහපැතලේතපද්යාළ කුමද්යාරිහද්යාත්මි / කමලේ ල්පී.
අලහතකකෝන .- මහරගම : මද්යාධද නිවහන,
2013 .- පි. 144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187780 NL)
ISBN 978-955-1725-21-1 (403686 NA)

ආරියරතන, ජ. අ.
හපැබසෑටම තම මමද? / ජ. අ. ආරියරතන .කලේ-එළිය : කරතකෘ, 2013 .- පි. 112 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186480 NL)
ISBN 978-955-97766-1-1 (402608 NA)

ඒකනද්යායක, කුසුම
තහසමමද්යාත්ලි : දළදද්යා වහනතසස වපැඩමවීතම කතද්යා
පුවත පසුබිම කරගත ඓතිහද්යාසක නවකතද්යාව /
කුසුම ඒකනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181891 NL)
ISBN 978-955-30-4004-6 (397485 NA)

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන
අමරණීය ත්මිනිසද්යා සහ තවත අදභූත කතද්යා /
ලසත රවීන උමගිත්ලිය .- වතතල : ප්රතිභද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 280 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(186586 NL)
ISBN 978-955-1596-19-4 (402838 NA)

ගමතග්, නනදසරි
පිය මහරජද්යාතණකෝ / නනදසරි ගමතග් .මද්යාලතබ : කරතකෘ, 2012 .- පි. xiv,241 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(180396 NL)
ISBN 978-955-52856-3-6 (396085 NA)
චනද්රසරි, අනර
එළද්යාර රජුතග් රහසස ගිවිසුම / අනර චනද්රසරි .පිළියනදල : පසිංචද්යායුධ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 317 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187833 NL)
ISBN 978-955-4548-02-2 (403760 NA)
ද තසද්යායිසද්යා, චිත්රද්යාසසිංහ
සසිංහ නගරයට කුමර සපැපත විය / චිත්රද්යාසසිංහ
ද තසද්යායිසද්යා .- කුරණසෑගල : කරතකෘ, 2011 .පි. 86 ; තසම. 21
තකකෝටතට වදද්යාඝ්රයද්යා නත්මින පරසඳු වූ වීදිය
බණඩද්යාරයන හද්යා යද්යාපනතයේ 1 වන සසිංකත්ලි රජු
අතර පකෘතුගීසනට විරදධව 1556 දී ඇති වූ
ගිවිසුම පසුබිම තකද්යාට තගද්යාඩ නපැගුන කන්ථද්යා
පුවතක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180554 NL)
ISBN 978-955-53966-0-8

ඒකනද්යායක, ගද්යාත්මිණී
සපතතරවද්යාතග් තහකෝරද්යාව සහ තවනත කතද්යා /
ගද්යාත්මිණී ඒකනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181906 NL)
ISBN 978-955-30-4117-3 (397500 NA)
ඒකනද්යායක, ගුණරතන
උතතරීතර තප්රේමයක / ගුණරතන ඒකනද්යායක .තමද්යාරටුව : නිපුන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. viii,144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(187770 NL)
ISBN 978-955-0258-15-4 (403676 NA)
කරණද්යාතිලක, මද්යාතනලේ
තහට කළුවර නසෑ / මද්යාතනලේ කරණද්යාතිලක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 88 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185268 NL)
ISBN 978-955-30-3851-7 (401503 NA)
කරණද්යානද්යායක, වික්රමරතන
රතු අහස ලසසසනයි / වික්රමරතන
කරණද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 88 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182451 NL)
ISBN 978-955-30-3981-1 (398225 NA)
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කරණද්යාරතන, තක. ආර. සචිත
තවසසමුහුණු (තකටිකතද්යා සසිංග්රහය) / තක. ආර.
සචිත කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188800 NL)
ISBN 978-955-30-4704-5 (404457 NA)
කවිතද්යා තකටිකතද්යා / සසිංසසකරණය බුදධදද්යාස
ගලපපතති .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 146 ; තසම. 21
අනතර විශසවවිදදද්යාලයීය සහ උසසස අධදද්යාපන
ආයතනීය නිරමද්යාණ කුසලතද්යා ඇගයීතම
සමමද්යාන උතළතලේ තකටිකතද්යා අතපිටපත
තරගතයේ ජයග්රද්යාහී හද්යා ප්රශසසත රචනද්යා
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(181195 NL)
ISBN 978-955-677-211-1 (397073 NA)
කළුපහණ, ජයනත
සකුරද්යාදද්යා එළිතවන යද්යාතමට : තකටිකතද්යා
එකතුව / ජයනත කළුපහණ .- තකද්යාළඹ :
ප්රිනට ඇනඩ ප්රිනට ග්රපැෆිකසස, 2012 .- පි. 112 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179569 NL)
ISBN 978-955-1715-35-9 (395172 NA)
කුරවිටආරචචි, බනදුල
හතරතවනි හරසස වීදිය / බනදුල
කුරවිටආරචචි .- පනනිපිටිය : සසටපැමෆරඩ
තලේක, 2012 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(179845 NL)
ISBN 978-955-658-302-1 (395275 NA)
කුලතුසිංග, තලටෂියද්යා
මම කසද්යා තගකෝතත්මියක තනද්යාතවත්මි / තලටෂියද්යා
කුලතුසිංග .- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2013 .- පි. 64 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186588 NL)
ISBN 978-955-0167-67-8 (402840 NA)
කුලරතන, සද්යාත්ලිය
සතපතමද්යා / සද්යාත්ලිය කුලරතන .- නතග්තගද්යාඩ :
තසතරනිටි පබත්ලිෂිසිං හවුසස, 2012 .- පි. 103 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(180596 NL)
ISBN 978-955-0722-05-1 (396224 NA)
තකද්යාඩිතුවකකු, ලකෂසමන
හුසසම / ලකෂසමන තකද්යාඩිතුවකකු .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186308 NL)
ISBN 978-955-677-242-5 (402373 NA)

ගමතග්, ඒ. එච.
හපැට තවනි උපන දිනය / ඒ. එච. ගමතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 208 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(181921 NL)
ISBN 978-955-30-3965-1 (397515 NA)
ගුණවරධන, අසසිංක අතබසරි
තනිකඩ : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / අසසිංක අතබසරි
ගුණවරධන .- බූසසස : කරතකෘ, 2012 .- පි. 77 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179352 NL)
ISBN 978-955-53986-0-2 (394962 NA)
ගුණතසසකර, නිහද්යාලේ
අසලේවපැසතයකෝ / නිහද්යාලේ ගුණතසසකර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .පි. 112 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(180184 NL)
ISBN 978-955-30-3875-3 (395379 NA)
ජයතිලක, සමරදිවද්යාකර
තහනම ගතහස තගඩි / සමරදිවද්යාකර ජයතිලක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 104 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183018 NL)
ISBN 978-955-30-4007-7 (398778 NA)
ජයවරධන, කපැතලන
ශිශිර තරණය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / කපැතලන
ජයවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 108 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179564 NL)
ISBN 978-955-30-3695-7 (395167 NA)
ජයවරධන, නදීකද්යා කුමද්යාරි
ගතකරවද්යා හද්යා තප්රේමය / නදීකද්යා කුමද්යාරි
ජයවරධන .- මහනවර : කරතකෘ, 2013 .පි. 127 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184926 NL)
ISBN 978-955-44176-0-1 (400678 NA)
ජයවරධන, මධුරසරි
අපතයකුතගන ත්ලියුමක / මධුරසරි
ජයවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 72 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180183 NL)
ISBN 978-955-30-3771-8 (395378 NA)
ජයසසිංහ, තජ. සසිංජීව
තනිකඩයද්යා / තජ. සසිංජීව ජයසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2 013 .- පි. 68 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183759 NL)
ISBN 978-955-30-4144-9 (399689 NA)

204

ජයතසසකර, තජ. ඩ.
ඇතග් මද්යාරව (තකටිකතද්යා) / තජ. ඩ.
ජයතසසකර .- තමද්යාරතිහ : කරතකෘ, 2013 .පි. vi,58 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187312 NL)
ISBN 978-955-51342-2-4
තර අහුරක / සසිංසසකරණය ඉනදික සසිංජීව
විතද්යාන .- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2013 .- පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185425 NL)
ISBN 978-955-0167-70-8 (401649 NA)
තතනනතකකෝන, ධරමරතන
ඇසු දුටු අදභූත කතද්යා / ධරමරතන
තතනනතකකෝන .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 84 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(187799 NL)
ISBN 978-955-553-697-4 (403707 NA)
තතකෝරතදනිය, තසසන
කූඩමකුලම දරතවකෝ / තසසන තතකෝරතදනිය .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(179388 NL)
ISBN 978-955-661-552-4 (395023 NA)
ද සලේවද්යා, ට. ජී. ඩබත්ලිවේ.
පතපද්යාඩගම / ට. ජී. ඩබත්ලිවේ. ද සලේවද්යා .නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 144 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1942
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(185225 NL)
ISBN 978-955-30-4367-2 (401460 NA)
ද සලේවද්යා, ට. ජී. ඩබත්ලිවේ.
යකෂ තගදර / ට. ජී. ඩබත්ලිවේ. ද සලේවද්යා .- නපැවත
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 152 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1946
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(185227 NL)
ISBN 978-955-30-4366-5 (401462 NA)
දහනක, දීපති
බද්යාලසූරිය ආර. ආර. / දීපති දහනක .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 91 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184720 NL)
ISBN 978-955-681-115-5 (400541 NA)

නනදිත්මිත්ර ඇග්රැවේවල
රතතරන තනළුම මලේ / ඇග්රැවේවල නනදිත්මිත්ර .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 136 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1993
1993 වසතර තහද්යාඳම තකටිකතද්යා රද්යාජද
සමමද්යාන ලපැබූ කකෘතිය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(181896 NL)
ISBN 978-955-30-0955-3 (397490 NA)
නලේලතපරම, නදීරද්යා තරකෝෂිණී
හිසස දසෑත : තකටි කතද්යා සසිංග්රහය / නදීරද්යා
තරකෝෂිණී නලේලතපරම .- කපැලණය :
තනද්යාරිතකද්යා ක්රිතයේෂනසස, 2012 .- පි. 80 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර.275.00
(185467 NL)
ISBN 978-955-0431-07-6
නද්යානද්යායකකද්යාර, සුත්මිත
බලපුළුවනකද්යාරතයකෝ / සුත්මිත නද්යානද්යායකකද්යාර .තපරද්යාතදණය : තපරද්යාතදණය සරසවි ආදි
විදදද්යාරර්ථිනතග් සසිංගමතයේ 77 කණඩද්යායම,
2013 .- පි. 197 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187076 NL)
ISBN 978-955-4800-00-7 (403121 NA)
පතිරතන, සුමනද්යා
එදද්යා විතති / සුමනද්යා පතිරතන .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 206 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(179421 NL)
ISBN 978-955-671-470-8 (395058 NA)
පනනිලතහටටි, සුමනසරි
තප්රේමලතත සලේ අරතගන : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය / සුමනසරි පනනිලතහටටි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 103 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183047 NL)
ISBN 978-955-30-4186-9 (398808 NA)
පනහිඳක වසනතය / සසිංසසකරණය තනූජද්යා එන.
අයගම .- තබද්යාතලද්යාසසසගම : කළුතර දිසසත්රික
තලේඛක සසිංවිධද්යානය, 2013 .- පි. 88 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187827 NL)
ISBN 978-955-4862-00-5 (403735 NA)
පශසචද්යාතතද්යාපය සහ තවත තකටිකතද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 88 ; තසම. 21
ආනනද විදදද්යාලයීය සසිංහල සද්යාහිතද සසිංගමය
මගින සසිංවිධද්යානය කළ “අනඳ පපැහපැසරණය
2013” නිත්මිතතතනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185975 NL)
ISBN 978-955-30-4528-7 (402207 NA)
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පළිහවඩන, ජයනත
ආදරණීය උණඩයක : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය /
ජයනත පළිහවඩන .- රද්යාගම : කරතකෘ, 2012 .පි. x,66 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180156 NL)
ISBN 978-955-99785-1-0 (395351 NA)
පියතිසසස, ගලගම හී. ග.
විනතදද්යාස / ගලගම හී. ග. පියතිසසස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187176 NL)
ISBN 978-955-30-4219-4 (403283 NA)

තප්රේමචනද්ර, රසිංජනී
මතක සයපත / රසිංජනී තප්රේමචනද්ර .- කටුබපැදද :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 180 ; චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(185477 NL)
ISBN 978-955-54337-5-4
බණඩද්යාර, සුතරෂස ත්මිහිර
නග්න : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / සුතරෂස ත්මිහිර
බණඩද්යාර .- ගමතපද්යාල : කරතකෘ, 2013 .පි. 82 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188825 NL)
ISBN 978-955-50298-9-6 (404483 NA)

පියදිගම, ගයද්යානි අසසිංසලද්යා
යකඩ සපතතුව / ගයද්යානි අසසිංසලද්යා පියදිගම .බිබිල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 108 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(185163 NL)
ISBN 978-955-97668-5-8 (401242 NA)

බුදධසරි හිත්මි, කපැටවල
කණඩුල කුලපපු / කපැටවල බුදධසරි හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184894 NL)
ISBN 978-955-30-4250-7 (400622 NA)

පියරතන, වඩුතග්
සතතරද්යා සහ සරකරවද්යා : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය /
වඩුතග් පියරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 143 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179339 NL)
ISBN 978-955-30-3579-0 (394949 NA)

තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත
කරම : තසද්යාඳුර ගපැහපැනනතග් අඳුර කතද්යා /
සුගත ශද්යානත තමද්යාරගහකුඹුර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185269 NL)
ISBN 978-955-30-4304-7 (401504 NA)

ල්පීරිසස, ආරියතිලක
රතු තකද්යාළ නිලේ : තකටිකතද්යා / ආරියතිලක
ල්පීරිසස .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 124 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179427 NL)
ISBN 978-955-671-573-6 (395064 NA)

රණසසිංහ, නිමනති
අපි ආතයත තනිතවලද්යා (සතද කතද්යා) / නිමනති
රණසසිංහ .- රද්යාජගිරිය : ත්මිහිර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 100 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(187820 NL)
ISBN 978-955-688-031-1 (403728 NA)

ල්පීරිසස, තක. තිසසස ඇසස.
සකුරද්යා මලේ සුවඳක / තක. තිසසස ඇසස. ල්පීරිසස .තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [x],110 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187430 NL)
ISBN 978-955-683-111-5 (403356 NA)

රද්රීගු, බ. තක. විලේසන
තචතනද්යා පරිශදධ තවේ නම : තකටිකතද්යා
එකතුවක / බ. තක. විලේසන රද්රීගු .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180178 NL)
ISBN 978-955-3945-3
(395373 NA)

පුසසවපැලේල, අනරදධ
තතද්යාවිලය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / අනරදධ
පුසසවපැලේල .- ම
 ද්යාතතලේ : කරතකෘ, 2013 .පි. 114 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(180655 NL)
ISBN 978-955-44017-0-9 (396447 NA)

ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා
ගලේ : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / යනූෂද්යා ලකමද්යාත්ලි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 76 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179868 NL)
ISBN 978-955-677-204-3 (395298 NA)

ප්රියකද්යානත, කද්යාසිංචනද්යා
සතතරද්යා සහ සතුවම / කද්යාසිංචනද්යා ප්රියකද්යානත .අළුතගම : KSP ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 86 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185505 NL)
ISBN 978-955-4635-04-3 (401661 NA)

ලයනලේ, ට. තක.
දුව සහ මම / ට. තක. ලයනලේ .- මද්යාතර :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 191 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(181634 NL)
ISBN 978-955-54459-0-0 (397178 NA)
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ත්ලියනතග්, සනධදද්යා කුමුදිනී
හකෘදයද්යාසිංගම තිළිණයක / සනධදද්යා කුමුදිනී
ත්ලියනතග් .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186368 NL)
ISBN 978-955-677-264-7 (402356 NA)
ලලද්යාරතන, එසස.
තනද්යාත්මියන ත්මිනිතසක / එසස. ලලද්යාරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 88 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188816 NL)
ISBN 978-955-30-4570-6 (404473 NA)
වරණකුලසූරිය, තහනරි
තනතමද්යා දකන පිණසය / තහනරි
වරණකුලසූරිය .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(182979 NL)
ISBN 978-955-95548-8-2 (398640 NA)
වපැත්ලිසරතග්, කීරති
සසිංක්රද්යානති සහ තවත කතද්යා : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය / කීරති වපැත්ලිසරතග් .- බතතරමුලේල :
සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 108 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(179634 NL)
ISBN 978-955-1311-98-8 (395241 NA)
වික්රමසසිංහ, අත්මිල
තුහින සහින සහ තවත තකටිකතද්යා / අත්මිල
වික්රමසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185286 NL)
ISBN 978-955-30-4318-4 (401521 NA)
වික්රමසසිංහ, ඉනපද්යාල එසස.
වනමලේ සුවඳ / ඉනපද්යාල එසස. වික්රමසසිංහ .වපැත්ලිගම : කරතකෘ, 2013 .- පි. 100 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(187245 NL)
ISBN 978-955-44435-0-1
වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින
මද්යාරටින වික්රමසසිංහ තකටිකතද්යා එකතුව : ප්රන්ථම
භද්යාගය (1938-1951) / මද්යාරටින වික්රමසසිංහ ;
සසිංසසකරණය ඩබත්ලියු. ඒ. අතබසසිංහ විසනි .රද්යාජගිරිය : සරස (තපකෞදගත්ලික) සමද්යාගම,
2012
තව. 1 .- පි. xvi,416 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 525.00
(181706 NL)
ISBN 978-955-0201-24-2 (397268 NA)

වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින
මද්යාරටින වික්රමසසිංහ තකටිකතද්යා එකතුව –
දවිතීය භද්යාගය (1937-1924) / මද්යාරටින
වික්රමසසිංහ ; සසිංසසකරණය ඩබත්ලියු. ඒ. අතබසසිංහ
විසනි .- රද්යාජගිරිය : සරස (තපකෞදගත්ලික)
සමද්යාගම, 2013 .- පි. viii,417-852 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(185402 NL)
ISBN 978-955-0201-25-9 (401604 NA)
විජයතසකෝම, තලේපද්යාවිල
තරකෝද : තකටිකතද්යා / තලේපද්යාවිල විජයතසකෝම .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 136 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183212 NL)
ISBN 978-955-30-4019-0 (398840 NA)
විතජමද්යානන, පියසත්ලි
ත්මිතතණතයකෝ : තකටිකතද්යා / පියසත්ලි
විතජමද්යානන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179330 NL)
ISBN 978-955-30-3770-1 (394940 NA)
විතජරතන, ගද්යාත්මිණී ල්පී.
දඹුලුත ගිහිසිං තලතගද්යායිත මරද්යාතගන / ගද්යාත්මිණී
ල්පී. විතජරතන .- නතග්තගද්යාඩ : සුතනර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 188 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(177668 NL)
ISBN 978-955-0079-37-7
විදද්යානපතිරණ, තරද්යාඩනි
මවේ තසතනහස / තරද්යාඩනි විදද්යානපතිරණ .ලනඩන : විමලේ අලහතකකෝන, 2013 .- පි. 40 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182693 NL)
ISBN 978-955-99611-6-1 (398432 NA)
වීරසූරිය, තහනරි
සලේපිලක නිරවතව / තහනරි වීරසූරිය .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .පි. 88 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179292 NL)
ISBN 978-955-677-181-7 (394901 NA)
සතකුමද්යාර, ශකතික
පතතද්යාක කටු : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / ශකතික
සතකුමද්යාර .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2012 .- පි. 68 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(179361 NL)
ISBN 978-955-677-158-9 (394973 NA)
සමරසසිංහ, පද්යාත්ලිත
තම ඉර හඳ යට / පද්යාත්ලිත සමරසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187926 NL)
ISBN 978-955-30-4551-5 (403865 NA)
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සුදත චනද්ර, ගලේතපද්යාතුතගද්යාඩ
සත නිරවත කරන කතද්යා / ගලේතපද්යාතුතගද්යාඩ
සුදත චනද්ර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(180198 NL)
ISBN 978-955-30-3675-9 (395394 NA)
තසතනවිරතන, එච. ඒ.
පවේකද්යාරතයකුතග් දිනතපද්යාත / එච. ඒ.
තසතනවිරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183016 NL)
ISBN 978-955-30-4064-0 (398776 NA)
තසකෝමතිලක, ලත්ලිතද්යා
ගජ මුතු / ලත්ලිතද්යා තසකෝමතිලක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 199 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187908 NL)
ISBN 978-955-30-4571-3 (403847 NA)
තසකෝමවීර, ඉසුර චද්යාමර
මලක කතද්යා කරයි / ඉසුර චද්යාමර තසකෝමවීර .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 125 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(185942 NL)
ISBN 978-955-681-130-8 (402162 NA)
තහටටිතග්, අනරසරි
තච..! තකකෝ..! සහ තවත කතද්යා / අනරසරි
තහටටිතග් .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188491 NL)
ISBN 978-955-661-583-8 (404083 NA)
තහටටිතගද්යාඩ, නිලූකද්යා දමයනති
රතු කපැටියද්යා / නිලූකද්යා දමයනති තහටටිතගද්යාඩ .ඉමදූව : කරතකෘ, 2012 .- පි. 94 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179160 NL)
ISBN 978-955-53655-1-2
තහසරත, ජද්යානක කුමද්යාර
පසුතපැවීම / ජද්යානක කුමද්යාර තහසරත .අනරද්යාධපුරය : කරතකෘ, 2012 .- පි. 56 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180490 NL)
ISBN 978-955-52548-2-3
තහසරත, මද්යාතකතහලේවල
සඳකඳුරිය / මද්යාතකතහලේවල තහසරත .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 79 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184789 NL)
ISBN 978-955-30-4146-3 (400617 NA)

891.483 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා ර්විශකාරය
දසෑරසිංගල, සුනිලේ
උසසස තපළ තකටිකතද්යා විචද්යාර වීමසිංසද්යා / සුනිලේ
දසෑරසිංගල .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188626 NL)
ISBN 978-955-671-668-9 (404154 NA)
රණසසිංහ, චිනතක
නූතන සසිංහල තකටිකතද්යා සරණය පූරණ
විවරණයක : කපැලණය විශසවවිදදද්යාලතයේ ප්රන්ථම
වසර බද්යාහිර හද්යා අභදනතර පරීකෂණයට
(G.A. Q) නියත්මිත / චිනතක රණසසිංහ .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 296 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(182977 NL)
ISBN 978-955-677-236-4 (398638 NA)
වික්රමසසිංහ, ඊ. ඒ.
උසසස තපළ තකටිකතද්යා මමද්යාසිංසද්යාව : 2011
වරෂතයේ සට නියත්මිත නව නිරතදශයට අදද්යාළ /
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. x,128 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182975 NL)
ISBN 978-955-95721-5-2 (398636 NA)
891.483 - ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
අතුතකකෝරල, අසිංජල
පිනසර තදකෝනි / අසිංජල අතුතකකෝරල .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 208 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186478 NL)
ISBN 978-955-697-035-7 (402606 NA)
අතුතකකෝරළ, සුරසිංගි
තලේ රපපද්යාවට දුමරිතයන / සුරසිංගි
අතුතකකෝරළ .- තකද්යාළඹ : සුරසිංගි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. [302] ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(185899 NL)
ISBN 978-955-0966-08-3 (402039 NA)
අතුතකකෝරල, සුරසිංගි
සුරසිංගනද්යාවක තහද්යාතරන ඇවිලේලද්යා / සුරසිංගි
අතුතකකෝරල .- තකද්යාළඹ : සුරසිංගි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 223 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187796 NL)
ISBN 978-955-0966-09-4 (403704 NA)
අතුතකකෝරල, සුරසිංගි
හසිංසනද්යා / සුරසිංගි අතුතකකෝරල .- තකද්යාළඹ :
සුරසිංගි ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 448 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(177983 NL)
ISBN 978-955-0966-00-4
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අතුතකකෝරල, සුරසිංගි
හසිංසනද්යා - 2 / සුරසිංගි අතුතකකෝරල .- තකද්යාළඹ :
සුරසිංගි ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 440 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(177984 NL)
ISBN 978-955-0966-01-1

අමරතසසකර, අචලද්යා තුෂද්යාරි
නඹ මතග් රද්යාමද්යා - 2 / අචලද්යා තුෂද්යාරි
අමරතසසකර .- කටුනද්යායක : කරතකෘ, 2013 .පි. 199 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186745 NL)
ISBN 978-955-50444-5-5 (402870 NA)

අතබපද්යාල, ල්පී. ඩ.
සහින තලකෝකය / ල්පී. ඩ. අතබපද්යාල .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 296 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(184735 NL)
ISBN 978-955-671-676-4 (400563 NA)

අමරතසසකර, ගුණදද්යාස
රූපද්යානතරණය තහවත තසකෝමතදව තග්
සසිංක්රද්යානතිය / ගුණදද්යාස අමරතසසකර .නතග්තගද්යාඩ : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(179559 NL)
ISBN 978-955-0955-06-0 (395162 NA)

අතබවික්රම, ගද්යාත්මිණී
හසිංසරද්යාජිනී / ගද්යාත්මිණී අතබවික්රම .- කඩවත :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 299 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185055 NL)
ISBN 978-955-51800-6-1 (401647 NA)
අතබවික්රම, රතනද්යා ලසිංකද්යා
හිර සසල / රතනද්යා ලසිංකද්යා අතබවික්රම .තහකෝකනදර : කරතකෘ, 2013 .- පි. vii,200 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186719 NL)
ISBN 978-955-51567-4-5 (402844 NA)
අමරකීරති, ත්ලියනතග්
කුරලු හදවත / ත්ලියනතග් අමරකීරති .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 366 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186371 NL)
ISBN 978-955-677-254-8 (402359 NA)
අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි
සපැඳසෑ කල සකමන / භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි
අමරතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 272 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර.475.00
(180177 NL)
ISBN 978-955-30-3917-0 (395372 NA)
අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා
ආතලේඛදද්යා / ප්රියසිංකද්යා අමරතුසිංග .- මහනවර :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 215 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(185532 NL)
ISBN 978-955-54107-1-7 (401690 NA)
අමරවීර, හිර
රතු / හිර අමරවීර .- මගමුව : කරතකෘ, 2013 .පි. 176 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188864 NL)
ISBN 978-955-44494-0-4 (404555 NA)

අයගමතග්, තනකෝබට
කද්යාල නදී ගලද්යා බස / තනකෝබට අයගමතග් .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 436 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(186376 NL)
ISBN 978-955-677-248-7 (402364 NA)
ඉලයපආරචචි, එරික
පද්යාද යද්යාත්රද්යා / එරික ඉලයපආරචචි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 184 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187854 NL)
ISBN 978-955-30-4556-0 (403799 NA)
ඉපලවතත, සරි
කපැනගර පිමම / සරි ඉපලවතත .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 159 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(179402 NL)
ISBN 978-955-671-811-9 (395039 NA)
උඩුගමතකකෝරද්යාළ, සුමතිපද්යාල
තපද්යාඩි පුතද්යා / සුමතිපද්යාල උඩුගමතකකෝරද්යාළ .තගකෝනතපද්යාල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 170 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186582 NL)
ISBN 978-955-51867-3-5 (402834 NA)
උමගිත්ලිය, ලසත රවීන
වරදට දඬුවම / ලසත රවීන උමගිත්ලිය .වතතල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 272 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185506 NL)
ISBN 978-955-1596-24-8 (401662 NA)
එදිරිසසිංහ, ජගත තජ.
පිනි / ජගත තජ. එදිරිසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .- පි. 141 ; තසම. 21
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි නවකතද්යා අතපිටපත
තරගය – 2012 තහද්යාඳම නවකතද්යාව
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188828 NL)
ISBN 978-955-686-153-2 (404486 NA)

209

එදිරිසසිංහ, පදමද්යා
සයවසස තදකක සසද්යාරද්යා / පදමද්යා එදිරිසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 240 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(179603 NL)
ISBN 978-955-30-1815-1 (395210 NA)

කරණද්යාරතන, ජයශසිංඛ
ඩපැකග්යුලද්යා තසද්යාතහද්යාතනන නපැගිටියි / ජයශසිංඛ
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි,
2013 .- පි. 144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186394 NL)
ISBN 978-955-686-166-2 (402483 NA)

ඒකනද්යායක, ගුණරතන
අතපම අමමද්යා (අතපම අමමද්යාවරනතග්
කතද්යාව) / ගුණරතන ඒකනද්යායක .- තමද්යාරටුව :
නිපුන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 344 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(187784 NL)
ISBN 978-955-0258-13-0 (403690 NA)

කරණද්යාරතන, බුදධිමද්යා
අභීත දියණය / බුදධිමද්යා කරණද්යාරතන .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 471 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
ජද්යාතික රූපවද්යාහිනිය මගින විකද්යාශය කරන ලද
අභීත දියණය මද්යාලද්යා නද්යාටකය ඇසුරින කරන
ලද නවකතද්යාවක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(188566 NL)
ISBN 978-955-661-604-0 (404097 NA)

ඒකනද්යායක, ගුණරතන
කඳවුතරන නිකම : උතුතරන දකුණට හද්යා
කඳවුතර සරකරතවකෝ අවසද්යාන තකද්යාටස /
ගුණරතන ඒකනද්යායක .- තමද්යාරටුව : නිපුන
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 312 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187776 NL)
ISBN 978-955-0258-17-8 (403682 NA)
කනතදතපද්යාළ, ගද්යාත්මිණී
වපැහි බිතතර / ගද්යාත්මිණී කනතදතපද්යාළ .තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 175 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(188672 NL)
ISBN 978-955-656-274-3 (404408 NA)
කරණද්යානද්යායක, ශ්රීමද්යාත්ලි
ඉතඩකෝරතයේ පිපි කුසුම / ශ්රීමද්යාත්ලි
කරණද්යානද්යායක .- පනනිපිටිය : ශ්රීමද්යාත්ලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 199 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(180945 NL)
ISBN 978-955-4667-00-6 (396496 NA)
කරණද්යාරතන, ඉතනකෝකද්යා මතනකෝරි
පළිඟු සුරඟෙන / ඉතනකෝකද්යා මතනකෝරි
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,
2013 .- පි. 204 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 330.00
(185731 NL)
ISBN 978-955-570-742-8 (401943 NA)
කරණද්යාරතන, ගද්යාවින
ළඳ ත්ලියනතග් සහින අතතර / ගද්යාවින
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187899 NL)
ISBN 978-955-30-3994-1 (403839 NA)

කරණද්යාරතන, මලේත්ලිකද්යා
බුදුතනතින දුටු පසිංචකලේයද්යාණය / මලේත්ලිකද්යා
කරණද්යාරතන .- රද්යාජගිරිය : ල්පී. ඇනඩ ල්පී.
ඇතසකෝසතයේට (මුද්රණය), 2012 .- පි. 63 ;
තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179453 NL)
ISBN 978-955-54441-0-1 (395090 NA)
කවිරද්යාජ, කුමද්යාර
බිනර කළු / කුමද්යාර කවිරද්යාජ .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 271 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186529 NL)
ISBN 978-955-671-667-2 (402735 NA)
කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර
කනතද වීදිය / කපිල කුමද්යාර කද්යාත්ලිසිංග .පනනිපිටිය : කසිංකණ ක්රිතයේෂනසස, 2012 .පි. 256 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179582 NL)
ISBN 978-955-8933-78-7 (395188 NA)
කුඩද්යාතහටටි, තිලක
කඳුළු තරණය / තිලක කුඩද්යාතහටටි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .පි. 391 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(182674 NL)
ISBN 978-955-686-076-4 (398401 NA)
කුමද්යාරවසිංශ, උපද්යාත්ලි
මුහුද / උපද්යාත්ලි කුමද්යාරවසිංශ .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 231 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187105 NL)
ISBN 978-955-677-288-3 (403115 NA)
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කුමද්යාරසරි, ජයනත
සුදු කළුවර / ජයනත කුමද්යාරසරි .- බූසසස :
කරතකෘ, 2013 .- පි. xvii,203 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187834 NL)
ISBN 978-955-98223-6-3 (403761 NA)
කුමද්යාරසසිංහ, කරණද්යා
හිර වියන යට / කරණද්යා කුමද්යාරසසිංහ .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 313 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(179420 NL)
ISBN 978-955-671-769-3 (395057 NA)
කුරපපු, පදමද්යා
රූප ඡද්යායද්යා / පදමද්යා කුරපපු .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 346 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(184023 NL)
ISBN 978-955-671-935-2 (399862 NA)
කුරවිටආරචචි, පවිත්රද්යා
හතතවනි කනද / පවිත්රද්යා කුරවිටආරචචි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 210 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(179359 NL)
ISBN 978-955-677-161-9 (394971 NA)
කුලතිලක, ආරියවසිංශ
තම මතග් කපැදපැලේලයි / ආරියවසිංශ කුලතිලක .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 283 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186455 NL)
ISBN 978-955-686-157-0 (402492 NA)
කුලරතන, කනතදගම
මහද්යා නගරය / කනතදගම කුලරතන .වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 360 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(179915 NL)
ISBN 955-553-703-2
(395349 NA)
කුලරතන, සද්යාත්ලිය
මනෂසකද්යා : ප්රද්යාග් ඓතිහද්යාසක තප්රේමවකෘතද්යානතය /
සද්යාත්ලිය කුලරතන .- පනනිපිටිය : කසිංකණ
ක්රිතයේෂනසස, 2013 .- පි. 101 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186579 NL)
ISBN 978-955-8933-80-0 (402831 NA)
තකද්යාඩිතුවකකු, රූපද්යා
තකටි හද්යාත්මිතන / රූපද්යා තකද්යාඩිතුවකකු .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .- පි. 316 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(181692 NL)
ISBN 978-955-570-718-3 (397247 NA)

තකකෝරතළසතග්, දයද්යාරතන
තමතමද්යා / දයද්යාරතන තකකෝරතළසතග් .තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2012 .- පි. [xi],224 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(180067 NL)
ISBN 978-955-97089-8-8
ගතනතගද්යාඩ, ජී. වී. එම. එසස. තහළසරි වී.
උතපකෂද්යා / ජී. වී. එම. එසස. තහළසරි වී.
ගතනතගද්යාඩ .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 293 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(185468 NL)
ISBN 978-955-53255-0-9
ගලපපතති, ගපැමුණු ශ්රී
හමුදද්යා හද්යාමුදුරතවකෝ / ගපැමුණු ශ්රී ගලපපතති .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 200 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(183207 NL)
ISBN 978-955-30-0959-3 (398834 NA)
ගුණතිලක, කද්යානති
දයද්යාබර මසතකකෝ / කද්යානති ගුණතිලක .බතතරමුලේල : සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 123 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(185762 NL)
ISBN 978-955-0983-31-5 (402035 NA)
ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණී චනද්රලද්යාලේ
තපර යම හීන / ගද්යාත්මිණී චනද්රලද්යාලේ
ගුණතිලක .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 232 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(186483 NL)
ISBN 978-955-697-019-7 (402610 NA)
ගුණතිලක, චනදන
අඳුන දිවියද්යා : කරනලේ භද්යාතිය මඩුගලේල රහසස
පරීකෂණ 1-8 / චනදන ගුණතිලක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 160 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(180170 NL)
ISBN 978-955-30-3786-2 (395365 NA)
ගුණවරධන, ඩබත්ලිවේ. ඩ. තක.
භවනි / ඩබත්ලිවේ. ඩ. තක. ගුණවරධන .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186451 NL)
ISBN 978-955-686-152-5 (402488 NA)
චතුරසිංග, දිලද්යාන
නිධන තහද්යාරනතග් අවසද්යානය / දිලද්යාන
චතුරසිංග .- ගමතපද්යාල : කරතකෘ, 2012 .පි. [viii],190 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(181615 NL)
ISBN 978-955-54986-0-9 (397101 NA)
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චනද්රරතන, රසිංග
සහිනය / රසිංග චනද්රරතන .- නතග්තගද්යාඩ :
තසතරනිටි පබත්ලිෂිසිං හවුසස, 2012 .- පි. 140 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(180598 NL)
ISBN 978-955-0722-04-4 (396226 NA)
චනද්රලද්යාලේ, කතසරි
ශූනද තහවත කද්යාල රහිත / කතසරි
චනද්රලද්යාලේ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 224 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(180193 NL)
ISBN 978-955-30-3847-0 (395389 NA)
චත්මිනද කුමද්යාර, ජී. ඒ. ල්පී.
වන අඩවිය / ජී. ඒ. ල්පී. චත්මිනද කුමද්යාර .මද්යාතතලේ : සලේකද්යාත්ලිනක ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2012 .- පි. 74 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180232 NL)
ISBN 978-955-44085-0-0 (395608 NA)
ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන
අඹු දරතවකෝ / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .- 6 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 192 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1973
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186172 NL)
ISBN 978-955-30-3907-1 (402275 NA)
ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන
බපැදතදතගදර / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .- 3 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 216 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1993
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(184772 NL)
ISBN 978-955-30-4215-6 (400599 NA)
ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන
මහ කසුබ හිත්මි / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .පි. 104 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179836 NL)
ISBN 978-955-30-3838-8 (395266 NA)
ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන
රනමුතු අරම / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .- 4 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 344 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1998.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(181068 NL)
ISBN 978-955-30-3556-1 (396906 NA)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන
සතසයුර / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 184 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1988
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186165 NL)
ISBN 978-955-30-4212-5 (402268 NA)
ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන
සුදු වලද්යාකුළු / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .- 5 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .පි. 192 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1997.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179601 NL)
ISBN 978-955-30-3715-2 (395208 NA)
ජයතකද්යාඩි, දිලප
වද්යාසනද්යා දිතනක තමක / දිලප ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 387 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187067 NL)
ISBN 978-955-677-299-9 (403100 NA)
ජයතකද්යාඩි, ශතමලේ
වපැවේ පතුතලේ කඳුරිය / ශතමලේ ජයතකද්යාඩි .නතග්ස තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 335 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(188651 NL)
ISBN 978-955-671-956-7 (404132 NA)
ජයතිලක, චනද්රද්යා
තරණය / චනද්රද්යා ජයතිලක .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 343 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187058 NL)
ISBN 978-955-677-289-0 (403091 NA)
ජයතිලක, නිහද්යාලේ රසිංජිත
රෑ ඉර පද්යායද්යා / නිහද්යාලේ රසිංජිත ජයතිලක .පනනිපිටිය : කසිංකණ ක්රිතයේෂනසස, 2012 .පි. 264 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179905 NL)
ISBN 978-955-8933-74-9 (395335 NA)
ජයතිලක, භද්රජි මහිනද
තුමමද්යාතසස / භද්රජි මහිනද ජයතිලක .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 188 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188650 NL)
ISBN 978-955-671-933-8 (404131 NA)
ජයතිලක, භද්රජි මහිනද
ප්රතසනජිත / භද්රජි මහිනද ජයතිලක .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 377 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(179419 NL)
ISBN 978-955-671-766-2 (395056 NA)
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ජයතුසිංග, එම.
මද්යානසක තරකෝගියද්යාතග් පරිකලේපනය /
එම. ජයතුසිංග .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 128 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(180190 NL)
ISBN 978-955-30-3871-5 (395386 NA)

ජයසසිංහ, සරත
ඇය ද එක තසද්යායුරියක / සරත ජයසසිංහ .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(181929 NL)
ISBN 978-955-29-0139-3 (397532 NA)

ජයතනතති, චත්මිලේ
සුදු කඩදද්යාස / චත්මිලේ ජයතනතති .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187400 NL)
ISBN 978-955-30-4504-1 (403319 NA)

ජයසූරිය, තලසසත්ලි
මපැඩම ඉසතබලද්යා / තලසසත්ලි ජයසූරිය .පනනිපිටිය : සසටපැමෆරඩ තලේක, 2012 .පි. 226 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(179859 NL)
ISBN 978-955-658-303-8 (395289 NA)

ජයරතන, දීපද්යානි
සමද්යා මද්යායම / දීපද්යානි ජයරතන .- නතග්තගද්යාඩ :
දීජය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 304 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179452 NL)
ISBN 978-955-1935-03-0 (395089 NA)
ජයවරධන, කපැතලන
ඉනදුමතී / කපැතලන ජයවරධන .- 3 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ප්රිනට ඇනඩ ප්රිනට
ග්රපැෆිකසස .- 2013 .- පි. 173 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1979
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(185095 NL)
ISBN 978-955-1715-03-8 (401231 NA)
ජයවරධන, ගුණසරි
තසද්යාතරද්යාවේව / ගුණසරි ජයවරධන .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 210 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186379 NL)
ISBN 978-955-677-269-2 (402367 NA)
ජයවරධන, පදමද්යා ජයනති
චද්යාරනී / පදමද්යා ජයනති ජයවරධන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 167 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(180597 NL)
ISBN 978-955-671-630-6 (396225 NA)
ජයවීර, ජිනදද්යාස
පති යුවති / ජිනදද්යාස ජයවීර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 184 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(181868 NL)
ISBN 978-955-30-3984-2 (397461 NA)
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී
කුරපරපුර / කපිල ගද්යාත්මිණී ජයසසිංහ .- 2 වන
මුද්රණය .- මද්යාරවිල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 112 ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1999
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186553 NL)
ISBN 978-955-44562-1-1 (402786 NA)

ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ.
ග්රැළි සහ බපැත්මි / උපද්යාත්ලි තජ. ඩයසස .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180195 NL)
ISBN 978-955-30-3848-7 (395391 NA)
තලගල, හසනි
මනදද්යාකණ / හසනි තලගල .- නතග්තගද්යාඩ :
නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 217 :
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182129 NL)
ISBN 978-955-1229-75-7 (398768 NA)
ද තකද්යාසසතද්යා, දිළුම නිතරකෝෂිණී
විලේතතර නිලේල / දිළුම නිතරකෝෂිණී ද
තකද්යාසසතද්යා .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 256 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(186474 NL)
ISBN 978-955-697-015-9 (402602 NA)
දඩලේලතග්, ජිනසරි
ආදරණීය රද්යාළහද්යාත්මි / ජිනසරි දඩලේලතග් .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2013?] .- පි. viii,115 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(182182 NL)
ISBN 978-955-97643-4-2 (397827 NA)
ද මපැලේ, ලද්යාලේ තප්රේමනද්යාත
සද්යාපලදතදකෝ / ලද්යාලේ තප්රේමනද්යාත ද මපැලේ .- නපැවත
මුද්රණය .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2013 .- පි. 206 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(187092 NL)
ISBN 978-955-691-028-5 (403141 NA)
දයද්යානනද, ඇම. ඩ.
රජ ම මපැසසස / ඇම. ඩ. දයද්යානනද .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 300 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(182130 NL)
ISBN 978-955-1229-77-1 (397769 NA)
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දසනද්යායක, සුමනසරි
පිචච මල සුවඳයි / සුමනසරි දසනද්යායක .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 256 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188387 NL)
ISBN 978-955-29-0135-5 (404058 NA)

දිසද්යානද්යායක, දයද්යා
පිපද්යාසය / දයද්යා දිසද්යානද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 135 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186533 NL)
ISBN 978-955-31-0021-4 (402739 NA)

ද සලේවද්යා, අනල
පද්යාරද්යා වළලේල / අනල ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 336 ; තසම. 21 .මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(182694 NL)
ISBN 978-955-44101-0-7 (398433 NA)

දිසද්යානද්යායක, ල්පී. බ. ඒ.
තකද්යාතමතලේ තදකෝසිංකද්යාරය / ල්පී. බ. ඒ.
දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. 216 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(185545 NL)
ISBN 978-955-21-2224-8 (401710 NA)

ද සලේවද්යා, ට. ජී. ඩබත්ලිවේ
නවකතද්යා වද්යාදය / ට. ජී. ඩබත්ලිවේ. ද සලේවද්යා .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 120 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1961
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185357 NL)
ISBN 978-955-30-4242-2 (401531 NA)
දහනද්යායක, කතසරි
මම ගලේබඩ ඉපදුතනත්මි / කතසරි දහනද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 192 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188814 NL)
ISBN 978-955-30-4579-9 (404471 NA)

දිසද්යානද්යායක, පුෂසපකුමද්යාර මහද්යානද්යාම
තදද්යාළ කනතද කළු යකද්යා / පුෂසපකුමද්යාර
මහද්යානද්යාම දිසද්යානද්යායක .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180390 NL)
ISBN 978-955-29-0085-3 (396079 NA)
දිසද්යානද්යායක, පුෂසපකුමද්යාර මහද්යානද්යාම
ත්මිත්ලින පපැතුම / පුෂසපකුමද්යාර මහද්යානද්යාම
දිසද්යානද්යායක .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 208 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(183556 NL)
ISBN 978-955-29-0120-1 (399340 NA)

දිකවපැලේල, සුනිලේ
කපැරළිකද්යාර අසිංශ / සුනිලේ දිකවපැලේල .පිළිමතලද්යාව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 169 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(185427 NL)
ISBN 978-955-44075-0-3

දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති
දවද්යාර / ශද්යානති දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 279 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186309 NL)
ISBN 978-955-677-246-3 (402376 NA)

දිසද්යානද්යායක, ඩ. එම. අනර
හද්යාත්ලි ඇළ වලවේව / ඩ. එම. අනර දිසද්යානද්යායක .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 224 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(184756 NL)
ISBN 978-955-29-0147-8 (400670 NA)

තදශප්රිය, ආර. ඩබත්ලිවේ. ජනක
අනධකද්යාරතයේ තදවේදුව / ආර. ඩබත්ලිවේ. ජනක
තදශප්රිය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188812 NL)
ISBN 978-955-30-4636-9 (404469 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
ගිමහද්යාන කුසුම / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .- රද්යාගම :
තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. vi,240 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(177977 NL)
ISBN 978-955-1116-65-1

තදද්යාඩනතගද්යාඩ, චනද්රසරි
ඈත කඳුතපතළන එහද්යා / චනද්රසරි
තදද්යාඩනතගද්යාඩ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179604 NL)
ISBN 978-955-30-3741-1 (395211 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
සුතපම සුසුම / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .- රද්යාගම :
තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 304 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(183610 NL)
ISBN 978-955-1116-71-2 (399426 NA)

නවගතතතගම, සයිමන
සසවරණවනනිතයේ වලේත්ලි අමමලද්යා / සයිමන
නවගතතතගම .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 248 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(184346 NL)
ISBN 978-955-677-243-2 (400194 NA)
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නවගතතතගම, සයිමන
සනධදද්යා සහ විනධදද්යා / සයිමන
නවගතතතගම .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 231 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184345 NL)
ISBN 978-955-677-226-5 (400193 NA)

පියරතන, ඒ. ඒ.
අඳුර සහින / ඒ. ඒ. පියරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179831 NL)
ISBN 978-955-30-3845-6 (395261 NA)

නවරතන, ප්රියද්යාශි
සඟෙවනතන ඇයි ආදතර...? / ප්රියද්යාශි
නවරතන .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 234 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186386 NL)
ISBN 978-955-1229-86-3 (402475 NA)

ල්පීරිසස, එඩවින
පපැතුම අහිසිංසද්යා / එඩවින ල්පීරිසස .- තහකෝකනදර :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 183 ; තසම. 22
“සතපුරවපැසතයකෝ” තටත්ලි වකෘතද්යානතය පද්යාදක
කරගත නව කතද්යාවක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186816 NL)
ISBN 978-955-50385-1-5 (402946 NA)

නද්යානද්යායකකද්යාර, නිතරකෝධද්යා තුෂද්යාරි
කමකට නපැති ගසෑනිතයක / නිතරකෝධද්යා තුෂද්යාරි
නද්යානද්යායකකද්යාර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182242 NL)
ISBN 978-955-30-4005-3 (398240 NA)

ල්පීරිසස, එඩවින
විරද්යාගී රද්යාගය / එඩවින ල්පීරිසස .- නතග්තගද්යාඩ :
නිලේවලද්යා පබත්ලිතකෂනසස, 2011 .- පි. 176 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(186814 NL)
ISBN 955-96326-1-2
(402944 NA)

නිලේත්මිණ, අනරද්යාධද්යා
ලද්යාත්ලි තකළිය / අනරද්යාධද්යා නිලේත්මිණ .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179573 NL)
ISBN 978-955-677-200-5 (395177 NA)

ල්පීරිසස, ඒ. එච. ඩබත්ලිවේ.
තපද්යාඩි රද්යාළහද්යාත්මි / ඒ. එච. ඩබත්ලිවේ. ල්පීරිසස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 208 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179600 NL)
ISBN 978-955-30-3810-4 (395207 NA)

පතමබනදු, රතනසරි
එක නපැටතට තදහි / රතනසරි පතමබනදු .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 264 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300. 00
(181742 NL)
ISBN 978-955-1229-71-9 (397345 NA)
පලේත්ලියගුර, චනද්රසරි
රජ විරිතින සුරිනදු මහ විජයබද්යා නිරිනදු /
චනද්රසරි පලේත්ලියගුර .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 240 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179372 NL)
ISBN 978-955-677-146-6 (394984 NA)
පලේත්ලියගුර, චනද්රසරි
සමද්යා / චනද්රසරි පලේත්ලියගුර .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 264 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(184349 NL)
ISBN 978-955-677-230-2 (400197 NA)
පියදිගම, ගයද්යානි අසසිංසලද්යා
ග්රහණය / ගයද්යානි අසසිංසලද්යා පියදිගම .- බිබිල :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 209 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(178894 NL)
ISBN 978-955-97668-4-1

පුසිංචිතහසවද්යා, නිරමලද්යා ජී.
ඔබට මද්යා ආදරය කල තරම / නිරමලද්යා ජී.
පුසිංචිතහසවද්යා .- පිටතකකෝටතට : කරතකෘ, 2012 .පි. 92 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180338 NL)
ISBN 978-955-54830-0-1 (395938 NA)
තපරමුණ, නිතරකෝෂණී රසද්යාදරී
තදදුනතන පද්යාට අරන / නිතරකෝෂණී රසද්යාදරී
තපරමුණ .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 190 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188332 NL)
ISBN 978-955-1229-98-6 (403995 NA)
තපතරරද්යා, ඊවද්යා දීපද්යාණ
අමද්යාවතක රිදී ඉරක / ඊවද්යා දීපද්යාණ තපතරරද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 95 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188610 NL)
ISBN 978-955-671-343-5 (404138 NA)
තපතරරද්යා, කමලේ
මුහුතණ කපැළලක සහිත ත්මිනිසද්යා / කමලේ
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186144 NL)
ISBN 978-955-30-4460-0 (402247 NA)
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තපතරරද්යා, තටනිසන
දණඩ භූත්මි / තටනිසන තපතරරද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 320 ; තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(188649 NL)
ISBN 978-955-31-9946-7 (404130 NA)

තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති
තදවේදත සහින / සසවරණද්යා කද්යානති තපතරරද්යා .බතතරමුලේල : සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009 .පි. 143 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(179616 NL)
ISBN 978-955-1311-27-8 (395223 NA)

තපතරරද්යා, දකෂිකද්යා සුරනි
තකද්යාටුපවුර තහවත තමධද්යානනද / දකෂිකද්යා
සුරනි තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 256 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(185214 NL)
ISBN 978-955-30-4342-9 (401449 NA)

තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති
බිමබද්යා / සසවරණද්යා කද්යානති තපතරරද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 232 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(186518 NL)
ISBN 978-955-671-809-6 (402721 NA)

තපතරරද්යා, නිමලේකද්යා
නවනදරද්යා / නිමලේකද්යා තපතරරද්යා .- රතනපුර :
ළබපැඳි පබත්ලිතකෂනසස, 2012 .- පි. 155 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185446 NL)
ISBN 978-955-4566-00-2

තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති
බුදධරද්යාජ : බුදධ චරිතය පද්යාදක තකද්යාටගත
විචිත්ර වියමනක / සසවරණද්යා කද්යානති තපතරරද්යා .ගමපහ : ත්මිනසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 221 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(185907 NL)
ISBN 978-955-0701-20-9 (402048 NA)

තපතරරද්යා, බරටි හරබට
දමයනතිලද්යාතග් අතප කතද්යාව / බරටි හරබට
තපතරරද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 252 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(179414 NL)
ISBN 978-955-671-680-1 (395051 NA)
තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි
ඉනිකබිතතතන / යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි තපතරරද්යා .පනනිපිටිය : කසිංකණ ක්රිතයේෂනසස, 2013 .පි. 207 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186748 NL)
ISBN 978-955-8933-85-5 (402873 NA)
තපතරරද්යා, විමුකති තසවේවනදි
මට ආතයේ හිත්මි තවේනම / විමුකති තසවේවනදි
තපතරරද්යා .- තහකෝකනදර : සතනසසකද්යා තපද්යාත,
2013 .- පි. 212 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186315 NL)
ISBN 978-955-4807-00-6 (402384 NA)
තපතරරද්යා, ශදද්යාමල
හදවතට තහද්යාතරන ඔබ ඇවිදින / ශදද්යාමල
තපතරරද්යා .- තකකෝටතට : [කරතකෘ], 2012 .පි. 404 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(177627 NL)
ISBN 978-955-54192-0-8
තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති
වචතසක නසෑතයකෝ / සසවරණද්යා කද්යානති
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183040 NL)
ISBN 978-955-30-4184-5 (398801 NA)

තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති
ශ්රී සදුහත - යතසකෝදරද්යා / සසවරණද්යා කද්යානති
තපතරරද්යා .- ගමපහ : ත්මිනසර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 192 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(187790 NL)
ISBN 978-955-0701-25-4 (403698 NA)
තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස
ඔබ නිසද්යා ප්රියද්යාවිතයේ / සසිංජීව මතහසෂස තපතරරද්යා .තමද්යාරටුව : සකී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 150 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(185508 NL)
ISBN 978-955-0672-07-3 (401664 NA)
තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස
මදුතමන එහද්යා / සසිංජීව මතහසෂස තපතරරද්යා .තමද්යාරටුව : සකී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 152 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(182751 NL)
ISBN 978-955-0672-03-5 (398450 NA)
තපද්යානතසසකද්යා, ප්රියද්යා සජීවනී
හද විතලේ ඔබ පිපුණද්යා / ප්රියද්යා සජීවනී
තපද්යානතසසකද්යා .- රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 208 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(182677 NL)
ISBN 978-955-1116-70-5 (399425 NA)
ප්රකද්යාශස, සුපුන ළහිර
මතග් කඳුළු කතද්යාව / සුපුන ළහිර ප්රකද්යාශස .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 186 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(183590 NL)
ISBN 978-955-681-100-1 (399417 NA)
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ප්රනද්යානදු, තසඩරික
සුසුම සහ පවන / තසඩරික ප්රනද්යානදු .- රද්යාගම :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 180 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182688 NL)
ISBN 978-955-99313-1-7 (398427 NA)
ප්රසසිංග, සුජිත
දියතඹර / සුජිත ප්රසසිංග .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 192 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188798 NL)
ISBN 978-955-30-4634-5 (404455 NA)
ප්රීති කුමද්යාර, චත්මිනද
බුදධිමතද්යා නිත්මි / චත්මිනද ප්රීති කුමද්යාර .- 2 වන
මුද්රණය .- රදතදද්යාළුගම : වරලේඩ සතලකෝන
පබත්ලිෂරසස, 2013 .- පි. 230 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2006
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 525.00
(184524 NL)
ISBN 978-955-1548-06-3 (400440 NA)
තප්රේමචනද්ර, අතශකෝක
උතුර සපැඬ සුළඟෙ / අතශකෝක තප්රේමචනද්ර .මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2012 .- පි. xv,184 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(178882 NL)
ISBN 978-955-99856-9-3
බටුවන, රසිංජිත
තුසිං මසිංසල / රසිංජිත බටුවන .- කඩවත : කරතකෘ,
2013 .- පි. 463 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(182988 NL)
ISBN 978-955-44227-0-4 (398658 NA)
බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
රිදී මුදුව / නිකණ තනත්රද්යාසිංජල බණඩද්යාර .අමපද්යාර : කරතකෘ, 2012 .- පි. 260 ; තසම. 23
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(177665 NL)
ISBN 978-955-54548-1-0
බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
සඳ කනනරිය නඹයි / නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
බණඩද්යාර .- අමපද්යාර : කරතකෘ, 2012 .- පි. 260 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(177666 NL)
ISBN 978-955-54548-0-3
බණඩද්යාර, සුනිලේ එලේ. ආර.
නූතන මද්යාතද්යාසිංග වසසතුව තනද්යාතහද්යාත චණඩද්යාල
බණඩද්යා(ර) වලවේව / සුනිලේ එලේ. ආර.
බණඩද්යාර .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 367 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(184348 NL)
ISBN 978-955-677-232-6 (400196 NA)

බණඩද්යාර, සුනිලේ එලේ. ආර.
තසතනහසන ලුහුබපැඳි මරණය / සුනිලේ එලේ.
ආර. බණඩද්යාර .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2012 .- පි. 220 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179867 NL)
ISBN 978-955-677-193-0 (395297 NA)
බසසනද්යායක, රමදද්යා
විජද්යාතද්යා චනදකනනරි / රමදද්යා බසසනද්යායක .බතතරමුලේල : තනපචූන පබත්ලිතකෂනසස,
2013 .- පි. 168 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(184751 NL)
ISBN 978-955-0028-30-6 (400659 NA)
බුලතසසිංහල, රමණී
දයද්යාබර ශද්යානත / රමණී බුලතසසිංහල .තබද්යාරලපැසසගමුව : නිමසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .පි. 318 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(177986 NL)
ISBN 978-955-0781-06-5
බුලතසසිංහල, රමණී
දයද්යාබර ශද්යානත - 2 / රමණී බුලතසසිංහල .තබද්යාරලපැසසගමුව : නිමසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .පි. 323 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(177987 NL)
ISBN 978-955-0781-07-2
බුලතසසිංහල, රමණී
දයද්යාබර ශද්යානත - 3 / රමණී බුලතසසිංහල .තබද්යාරලපැසසගමුව : නිමසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .පි. 319 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(177988 NL)
ISBN 978-955-0781-08-9
බුලතසසිංහල, රමණී
දයද්යාබර ශද්යානත - 4 / රමණී බුලතසසිංහල .තබද්යාරලපැසසගමුව : නිමසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .පි. 320 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(177989 NL)
ISBN 978-955-0781-09-6
බුලතසසිංහල, රමණී
දයද්යාබර ශද්යානත - 5 / රමණී බුලතසසිංහල .තබද්යාරලපැසසගමුව : නිමසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .පි. 319 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(177990 NL)
ISBN 978-955-0781-10-2
බුලතසසිංහල, රමණී
තදකෝලනය / රමණී බුලතසසිංහල .තබද්යාරලපැසසගමුව : නිමසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 264 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(177980 NL)
ISBN 978-955-0781-26-3
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බුලතසසිංහල, රමණී
තදකෝලනය - 2 / රමණී බුලතසසිංහල .තබද්යාරලපැසසගමුව : නිමසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 512 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 440.00
(177981 NL)
ISBN 978-955-0781-27-0

මලේලවආරචචි, එඩවඩ
තකකෝකල ගීතය / එඩවඩ මලේලවආරචචි .තලසිංගම : චද්යාතුරයද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 416 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(186732 NL)
ISBN 978-955-8619-24-7 (402857 NA)

බුලතසසිංහල, රමණී
තදකෝලනය - 3 / රමණී බුලතසසිංහල .තබද්යාරලපැසසගමුව : නිමසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 759 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 440.00
(177982 NL)
ISBN 978-955-0781-28-7

මලේලවආරචචි, එඩවඩ
පසිංකජ / එඩවඩ මලේලවආරචචි .- තලසිංගම :
මලේලවආරචචි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 160 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(184076 NL)
ISBN 978-955-8460-52-8 (399967 NA)

බුලතසසිංහල, රමණී
සසල තසසයද්යා / රමණී බුලතසසිංහල .තබද්යාරලපැසසගමුව : නිමසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 296 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(177978 NL)
ISBN 978-955-0781-20-1

මලේලවආරචචි, ලකෂසමන
වසනතය නිමද්යා විය / ලකෂසමන
මලේලවආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 240 ; තසම. 22
“ප්රන්ථම වසනතය” නවකතද්යාතවේ තදවන තකද්යාටස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188488 NL)
ISBN 978-955-30-4381-8 (403884 NA)

බුලතසසිංහල, රමණී
ළබපැඳිය / රමණී බුලතසසිංහල .තබද්යාරලපැසසගමුව : නිමසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 320 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(177979 NL)
ISBN 978-955-0781-19-5
තබද්යාතතජු, ඩපැනිතයලේ
තහතලේනද්යාතග් කන්ථද්යාව / ඩපැනිතයලේ තබද්යාතතජු .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .- පි. 207 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179144 NL)
ISBN 978-955-99276-3-1
මඩලකනද, තබකෝධිතුසිංග
අධිතවේග / තබකෝධිතුසිංග මඩලකනද .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 200 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182978 NL)
ISBN 978-955-677-208-1 (398639 NA)
මඩවල, තමද්යාහද්යාන රද්යාජ
මද්යාගම තසකෝත්ලිය / තමද්යාහද්යාන රද්යාජ මඩවල .නතග්තගද්යාඩ : බිතසකෝ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 325 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179842 NL)
ISBN 978-955-46900-00-4 (395272 NA)
මධුශසිංකී, උදීෂද්යා
තනද්යාහඬන සහින කුමරි 2 / උදීෂද්යා මධුශසිංකී .ඌරගසසමසිංහනදිය : කරතකෘ, 2013 .- පි. 248 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(186744 NL)
ISBN 978-955-54088-1-3 (402869 NA)

මලේලවආරචචි, එඩවඩ
තහසමලයද්යා / එඩවඩ මලේලවආරචචි .- තලසිංගම :
මලේලවආරචචි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 272 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(185740 NL)
ISBN 978-955-8460-51-1 (401123 NA)
මලේලවආරචචි, එඩවඩ
ළනදු / එඩවඩ මලේලවආරචචි .- තලසිංගම :
චද්යාතුරයද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 304 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186733 NL)
ISBN 978-955-8460-50-4 (402858 NA)
මසසඉඹුල, මහිනද ප්රසද්යාද
තසසිංතකද්යාටටසිං / මහිනද ප්රසද්යාද මසසඉඹුල .යකකල : සනන්ථව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 168 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179858 NL)
ISBN 978-955-0980-00-0 (395288 NA)
මතහසනද්ර, සුනනද
වුලේෆස තකද්යාළඹ ඇවිත තහවත පුනරද්යාගමනය :
අපදද්යානද්යාතමක නවකතද්යාවක / සුනනද
මතහසනද්ර .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179406 NL)
ISBN 978-955-671-821-8 (395043 NA)
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මද්යානනපතපරම, අනර
අතලවි නිතයකෝජිත කන්ථද්යා වසසතුව / අනර
මද්යානනපතපරම .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 64 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180187 NL)
ISBN 978-955-30-3728-2 (395382 NA)

තමද්යාතහද්යාටටද්යාල, ල්පී. ඩබත්ලිවේ.
නද්යාගීනද්යා කනතද තගකෝරිසිං මුදියනතස/
ල්පී. ඩබත්ලිවේ. තමද්යාතහද්යාටටද්යාල .- තදනියද්යාය :
කරතකෘ, 2012 .- පි. xii,113 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183334 NL)
ISBN 978-955-54562-0-3 (398702 NA)

මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාල
තගද්යානද්යාතනකෝ / තසසපද්යාල මද්යායද්යාදුනතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 167 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187954 NL)
ISBN 978-955-30-4451-8 (403894 NA)

යසරතන, රසිංජිත
අග්රද්යාතවේ රන පිළිමය / රසිංජිත යසරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 128 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181879 NL)
ISBN 978-955-30-3992-7 (397473 NA)

මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාත්ලි
තප්රේත වසසතුව / තසසපද්යාත්ලි මද්යායද්යාදුනතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 240 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179840 NL)
ISBN 978-955-30-3852-4 (395270 NA)

රණතුසිංග, දත්මිනද තදශප්රිය
සසතනහතයේ නගරයයි සත ඇතග් / දත්මිනද
තදශප්රිය රණතුසිංග .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 168 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179350 NL)
ISBN 978-955-30-3789-3 (394960 NA)

මුණසසිංහ, තරකෝහිත
මම දිවි නසද්යා ගනිත්මි / තරකෝහිත මුණසසිංහ .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 135 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179580 NL)
ISBN 978-955-677-184-8 (395186 NA)

රණතුසිංග, තප්රේමකීරති
පලවද්යා හපැරීම / තප්රේමකීරති රණතුසිංග .- අලවේව :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185747 NL)
ISBN 978-955-54595-1-8 (402009 NA)

මුණසසිංහ, සුනනදද්යා විජයලතද්යා
කළුනික / සුනනදද්යා විජයලතද්යා මුණසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 400 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(185356 NL)
ISBN 978-955-30-4329-0 (401447 NA)

රණතුසිංග, තප්රේමකීරති
පිටමසිං කරීම / තප්රේමකීරති රණතුසිංග .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .- පි. 200 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179581 NL)
ISBN 978-955-54595-0-1 (395187 NA)

මුදත්ලිතග්, නිලූ
සතතකනම නඹ මතග්මයි / නිලූ මුදත්ලිතග් .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 317 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185405 NL)
ISBN 978-955-1229-56-6 (401622 NA)

රණසසිංහ, තටකෝනි
මට කවුරත ආදතර නසෑ / තටකෝනි රණසසිංහ .3 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : නිරමල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 296 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1972
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187108 NL)
ISBN 978-955-9377-50-4 (403145 NA)

තමද්යාරතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණ
තම මතග් අමමද්යාය / ගද්යාත්මිණ තමද්යාරතගද්යාඩ .ගමපහ : ත්මිනසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 119 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185764 NL)
ISBN 978-955-0701-19-3 (402038 NA)

රතනපද්යාල, ඊ. එම.
පනහිඳ / ඊ. එම. රතනපද්යාල .- කරඳන :
සුදරශන මුද්රණ හද්යා ප්රකද්යාශන, 2013 .- පි. 270 ;
තසම. 17
කබපැ-තබකෝක: ර. 370.00
(187748 NL)
ISBN 978-955-1611-05-7 (403648 NA)

තමද්යාරතගද්යාඩ, පියසත්ලි
සරසවි වසනතය / පියසත්ලි තමද්යාරතගද්යාඩ .කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 204 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180354 NL)
ISBN 978-955-684-067-4 (396016 NA)

රතනද්යායක, එච. එම. ජී. මපැණතක
තබද්යාඳ වූ සහින / එච. එම. ජී. මපැණතක
රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 88 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183052 NL)
ISBN 978-955-30-4201-9 (398813 NA)
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රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර
ආතයමත ආදතරන / තයකෞවන සමනද්ර
රතනද්යායක .- තමද්යාණරද්යාගල : කරතකෘ, 2013 .පි. 288 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(186571 NL)
ISBN 978-955-54664-3-1 (402823 NA)

රද්යාජපකෂ, ජයනත මසිංගල
අමද්යාවක අඳුර නසෑ / ජයනත මසිංගල රද්යාජපකෂ .තකද්යාළඹ : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .පි. 287 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(187082 NL)
ISBN 978-955-691-036-0 (403131 NA)

රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර
Forget me බිමබද්යා / තයකෞවන සමනද්ර
රතනද්යායක .- තමද්යාණරද්යාගල : කරතකෘ, 2013 .පි. 296 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(186570 NL)
ISBN 978-955-54664-4-8 (402822 NA)

රද්යාජපකෂ, දීපති මසිංගලද්යා
දපැහපැටි දඬු / දීපති මසිංගලද්යා රද්යාජපකෂ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 464 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(188780 NL)
ISBN 978-955-30-4580-5 (404444 NA)

රතනද්යායක, සුපුන
ඔයයි මමයි තව තදනනයි / සුපුන රතනද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 288 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(185950 NL)
ISBN 978-955-681-132-2 (402170 NA)

ග්රැළපනද්යාව, ආශද්යා
සළපතන මණඩිය / ආශද්යා ග්රැළපනද්යාව .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 208 ; තසම. 22
කවිතද්යා 2012 නවකතද්යා අතපිටපත තරඟෙතයේ
ප්රන්ථම සසන්ථද්යානය (සම සමමද්යානය) දිනද්යාගත
කකෘතිය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(182190 NL)
ISBN 978-955-671-897-3 (397836 NA)

රතනද්යායක, හිමද්යාත්ලි කුසුම
ගඟෙනිකද්යා / හිමද්යාත්ලි කුසුම රතනද්යායක .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 147 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186485 NL)
ISBN 978-955-697-018-0 (402615 NA)
රනතදණය, ප්රීති
කපැට කරිලේල / ප්රීති රනතදණය .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 288 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(183464 NL)
ISBN 978-955-677-224-1 (399083 NA)
රනපතවිල, පියදද්යාස
අමර වසිංශය / පියදද්යාස රනපතවිල .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 335 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179298 NL)
ISBN 978-955-677-156-5 (394907 NA)
රනපතවිල, පියදද්යාස
රිදී කද්යාස / පියදද්යාස රනපතවිල .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 233 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(186365 NL)
ISBN 978-955-677-251-7 (402353 NA)
රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතනත්රද්යා
තසකෞමදද්යාතලකෝකය / සුතනත්රද්යා
රද්යාජකරණද්යානද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 452 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(186515 NL)
ISBN 978-955-573-247-7 (402720 NA)

රකමද්යාත්ලි, සකුරද්යා
සත සයවර ඉකබිනදද්යා / සකුරද්යා රකමද්යාත්ලි .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 166 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(186388 NL)
ISBN 978-955-1229-84-9 (402477 NA)
රන්ද්රිගු, ඒ. ල්පී.
සඳුන ගසයි සමන වපැලයි / ඒ. ල්පී. රන්ද්රිගු .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 144 ;
තසම 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180161 NL)
ISBN 978-955-30-3859-3 (395356 NA)
රවන, සුසත
ඒ ඔහු තනද්යාතවේ = It wasn't him / සුසත
රවන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 227 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186512 NL)
ISBN 978-955-671-911-6 (402717 NA)
තරකෝහණ, සුනිලේ
තවන තවනන පපැතුතවේ ඔබයි / සුනිලේ
තරකෝහණ .- තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2013 .පි. 200 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(183377 NL)
ISBN 978-955-53381-7-2 (399037 NA)
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තරකෝහණ, සුනිලේ
සුලඟෙක වී මම යනනම / සුනිලේ තරකෝහණ .තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 200 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(183376 NL)
ISBN 978-955-53381-2-7 (399036 NA)
ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.
අසද්යාර බනධන / ගයනද්යා එසස. ලකමද්යාත්ලි .තහයියනතුඩුව : ගයද්යා ක්රිතයේෂනසස, 2013 .පි. 224 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(185503 NL)
ISBN 978-955-0929-08-5 (401650 NA)
ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.
උදද්යා හිර / ගයනද්යා එසස. ලකමද්යාත්ලි .තහයියනතුඩුව : ගයද්යා ක්රිතයේෂනසස, 2013 .පි. 240 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(181654 NL)
ISBN 978-955-0929-06-1 (397165 NA)

ලකත්මිණ කුමද්යාරි, ශකලද්යා
සුළසිං තකකෝඩ / ශකලද්යා ලකත්මිණ කුමද්යාරි .බණඩද්යාරගම : කරතකෘ, 2012 .- පි. 232 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(179881 NL)
ISBN 978-955-44028-2-9 (395311 NA)
ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා
සද්යාමද්යාවතී / ශ්රීමද්යා ලද්යාලනී .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 138 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186377 NL)
ISBN 978-955-677-272-2 (402365 NA)
ත්ලියනගමතග්, චනද්රද්යා ජයතකද්යාඩි
පද්යාපිසසනද්යා / චනද්රද්යා ජයතකද්යාඩි ත්ලියනගමතග් .නපැවත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 124 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1995
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184771 NL)
ISBN 978-955-30-4078-7 (400598 NA)

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.
ධවල සයපත / ගයනද්යා එසස. ලකමද්යාත්ලි .තහයියනතුඩුව : ගයද්යා ක්රිතයේෂනසස, 2013 .පි. 256 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(183471 NL)
ISBN 978-955-0929-07-8 (399095 NA)

ත්ලියනතග්, නයනද්යා
භව ග්රහණ / නයනද්යා ත්ලියනතග් .- මහරගම :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 280 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179619 NL)
ISBN 978-955-54423-0-5 (395226 NA)

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.
නග අරණ / ගයනද්යා එසස. ලකමද්යාත්ලි .තහයියනතුඩුව : ගයද්යා ක්රිතයේෂනසස, 2013 .පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(185052 NL)
ISBN 978-955-0929-04-7 (401120 NA)

ත්ලියනතග්, පුබුදිකද්යා එම.
උතතම තසතනහස / පුබුදිකද්යා එම. ත්ලියනතග් .තගද්යාඩකතවල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 184 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(177576 NL)
ISBN 978-955-51848-1-6

ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා
යකතදහි කනද / යනූෂද්යා ලකමද්යාත්ලි .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 151 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(179871 NL)
ISBN 978-955-677-203-6 (395301 NA)

ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි
තත කහට / උපද්යාත්ලි ලලද්යාරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 256 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(180163 NL)
ISBN 978-955-30-3700-8 (395358 NA)

ලකත්මිණ කුමද්යාරි, ශකලද්යා
තලේ කරි සුවඳ / ශකලද්යා ලකත්මිණ කුමද්යාරි .බණඩද්යාරගම : කරතකෘ, 2012 .- පි. 240 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(179891 NL)
ISBN 978-955-44028-1-2 (395321 NA)

ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි
තපද්යාඩි සලේත්ලි / උපද්යාත්ලි ලලද්යාරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2 013 .- පි. 168 ; තසම. 22
2012 සරතචනද්ර ජයතකද්යාඩි සමභද්යාවනද්යා
දීපවදද්යාපත තරඟෙතයේ ප්රන්ථම සසන්ථද්යානය දිනූ
නවකතද්යාව
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183804 NL)
ISBN 978-955-30-4083-1 (399716 NA)

ලකත්මිණ කුමද්යාරි, ශකලද්යා
විරමනය / ශකලද්යා ලකත්මිණ කුමද්යාරි .බණඩද්යාරගම : කරතකෘ, 2012 .- පි. 208 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(179878 NL)
ISBN 978-955-44028-0-5 (395308 NA)

ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි
බසසතියසිං මද්යාමද්යා / උපද්යාත්ලි ලලද්යාරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(180166 NL)
ISBN 978-955-30-3699-5 (395361 NA)
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තලද්යාකු නද්යාරසිංතගද්යාඩ, කද්යානති
තසද්යාඳුර සතතම / කද්යානති තලද්යාකු
නද්යාරසිංතගද්යාඩ .- තදද්යාඩනතගද්යාඩ : ප්රතිභද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 214 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(182116 NL)
ISBN 978-955-52188-1-8 (397711 NA)
තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන
වන මපැද පුරහඳ / සඳරවන තලද්යාකුතහසවද්යා .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 256 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(179354 NL)
ISBN 978-955-677-133-6 (394966 NA)
තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන
සසිංගදිය / සඳරවන තලද්යාකුතහසවද්යා .- මරිගම :
ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 239 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188891 NL)
ISBN 978-955-672-111-9 (404589 NA)
වඩුතග්, අරනසසට
පිනි කඳුළු / අරනසසට වඩුතග් .- මහරගම :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 360 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 420.00
(187772 NL)
ISBN 978-955-8797-19-8 (403677 NA)
වඩුතග්, අරනසසට
සුපුන සඳ / අරනසසට වඩුතග් .- මහරගම :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 272 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(185433 NL)
ISBN 978-955-8797-18-1
වනනිනද්යායක, තක. බ.
සඳ ගිනිගත සඳ / තක. බ. වනනිනද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .පි. 392 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(180180 NL)
ISBN 978-955-30-3958-3 (395375 NA)
වනිගසූරිය, උපද්යාත්ලි
තනද්යායනන අප හපැරදද්යා / උපද්යාත්ලි වනිගසූරිය .මුලේතලේරියද්යාව : සූරියකද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 224 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(186741 NL)
ISBN 978-955-9294-31-3 (402866 NA)
වනිගසූරිය, උපද්යාත්ලි
සුදු සඳ ග්රැසස / උපද්යාත්ලි වනිගසූරිය .මුලේතලේරියද්යාව : සූරියකද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 208 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(185566 NL)
ISBN 978-955-9294-30-6 (401656 NA)

වනිගසූරිය, කපැත්මිලසස
දඩ සපැරිතයන වන සපැරියට / කපැත්මිලසස
වනිගසූරිය .- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 259 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188668 NL)
ISBN 978-955-656-259-0 (404404 NA)
වරණකුලසූරිය, පද්යාත්ලිත
තකතලසස කුළ පද්යාමුල / පද්යාත්ලිත
වරණකුලසූරිය .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 352 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186380 NL)
ISBN 978-955-677-256-2 (402368 NA)
වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණී
මලේ වපැසසසක / ගද්යාත්මිණී වද්යාසලසූරිය .ආඬිඅමබලම : සඳත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 256 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(180350 NL)
ISBN 978-955-51753-5-7 (396012 NA)
වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණී
සඳ ගිනිගනී / ගද්යාත්මිණී වද්යාසලසූරිය .ආඬිඅමබලම : සඳත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .පි. 276 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(180349 NL)
ISBN 978-955-98125-0-5 (396011 NA)
වපැනදතබකෝනද්යා, තතද්යාමසන ඒ.
සසර සහකරතවකෝ / තතද්යාමසන ඒ.
වපැනදතබකෝනද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 171 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188619 NL)
ISBN 978-955-31-0033-7 (404147 NA)
වපැලේලවතත, ජගත
ප්රද්යාණජීව / ජගත වපැලේලවතත .- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. xii,428 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(184721 NL)
ISBN 978-955-681-113-1 (400542 NA)
වපැත්ලිසරතග්, කීරති
කද්යාල සරප / කීරති වපැත්ලිසරතග් .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 372 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 525.00
(179439 NL)
ISBN 978-955-671-654-2 (395076 NA)
වපැවතගදර, බණඩද්යාර
අලුත දවසක ඇවිත / බණඩද්යාර වපැවතගදර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 264 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(185262 NL)
ISBN 978-955-30-4243-9 (401497 NA)
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වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා
ආදර සුසසත්මි / මතනකෝරි සත්ලිකද්යා වික්රමආරචචි .පිළියනදල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 320 ; 
තසම. 21
(නිරමල පුවතපතත පළවූ ජනප්රිය නවකතද්යාව )
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179879 NL)
ISBN 978-955-53664-0-3 (395309 NA)
වික්රමරතන, දිලේහද්යානි
නදී නිමන / දිලේහද්යානි වික්රමරතන .- යකකල :
ශද්යාකදද්යා පබත්ලිතකෂනසස, 2013 .- පි. 248 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(186539 NL)
ISBN 978-955-0207-28-2 (402716 NA)
වික්රමසසිංහ, අනර
කත්ලියුග වරධන / අනර වික්රමසසිංහ .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 244 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(181738 NL)
ISBN 978-955-1229-76-4 (397341 NA)
වික්රමසසිංහ, අනර
පසිංචද්යායුධ නපැති කුමද්යාරිකද්යාතවකෝ / අනර
වික්රමසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 348 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(183565 NL)
ISBN 978-955-1229-74-0 (399356 NA)
වික්රමසසිංහ, අනර
වනචද්යාරිනී / අනර වික්රමසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ :
නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 272 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(186387 NL)
ISBN 978-955-1229-95-5 (402476 NA)
වික්රමසසිංහ, අත්මිල
උලේ / අත්මිල වික්රමසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 123 ; තසම. 22
කවිතද්යා 2012 නවකතද්යා අත පිටපත කරඟෙතයේ
තදවන සසන්ථද්යානය දිනද්යාගත කකෘතිය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182189 NL)
ISBN 978-955-671-896-6 (397835 NA)
වික්රමසසිංහ, ධරම ශ්රී
සඳ වියන යට / ධරම ශ්රී වික්රමසසිංහ .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 227 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184026 NL)
ISBN 978-955-671-801-0 (399866 NA)

වික්රමසසිංහ, තසකෝමසරි
අපි තදනනද්යා සසිංසද්යාතර / තසකෝමසරි වික්රමසසිංහ .ඉසිංගිරිය : කරතකෘ, [2013?] .- පි. 240 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187262 NL)
ISBN 978-955-44705-0-7
වික්රමද්යාරචචි, නනදදද්යාස
ධවල සසවපනය / නනදදද්යාස වික්රමද්යාරචචි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 344 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(179429 NL)
ISBN 978-955-671-802-7 (395066 NA)
වික්රමද්යාරචචි, සමන
අසනි වපැස / සමන වික්රමද්යාරචචි .- 2 වන
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 167 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1995
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185795 NL)
ISBN 978-955-681-088-2 (402160 NA)
වික්රමද්යාරචචි, සමන
ඊශසවරීතග් කන්ථද්යාවසසතුව / සමන වික්රමද්යාරචචි .2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 126 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1996
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(185945 NL)
ISBN 978-955-681-089-9 (402165 NA)
විජයරතන මපැණතක, අනලද්යා
සුජද්යාත පුත්රයනතග් වසසතුව / අනලද්යා විජයරතන
මපැණතක .- 3 වන මුද්රණය .- තකද්යාටටද්යාව :
සද්යාර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 175 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1987
1987 වරෂතයේ රද්යාජද සමමද්යාන දිනූ නවකතද්යාව
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 330.00
(181659 NL)
ISBN 978-955-584-485-7 (397169 NA)
විජයසුනදර, බ. ඊ. ඇම.
පරිචද්යාරිකද්යා / බ. ඊ. ඇම. විජයසුනදර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 104 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(187863 NL)
ISBN 978-955-30-4124-1 (403808 NA)
විතජතකකෝන, තරකෝහිත
ආදරණීය පයිනසස / තරකෝහිත විතජතකකෝන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 144 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(184781 NL)
ISBN 978-955-30-4196-8 (400609 NA)
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විතජනද්ර, සඳතරකද්යා
සසිංජනද්යා / සඳතරකද්යා විතජනද්ර .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 372 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(186481 NL)
ISBN 978-955-697-026-5 (402600 NA)

වීරතුසිංග, විමලේ
නිලේ අහසස තතලේ / විමලේ වීරතුසිංග .- ගමපහ :
ත්මිනසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 160 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(187804 NL)
ISBN 978-955-0701-24-7 (403712 NA)

විතජරතන, විනීතද්යා
ත්මිරිඟුතවන එහද්යා / විනීතද්යා විතජරතන .මුලේතලේරියද්යාව : සූරියකද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 214 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188483 NL)
ISBN 978-955-9294-24-9 (404077 NA)

වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී
කුල කුමතරක / චනද්රද්යා පදත්මිණී වීරසසිංහ .මහරගම : කරතකෘ, [2013?] .- පි. 134 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185927 NL)
ISBN 978-955-555-018-5 (402072 NA)

විතජසසිංහ, ඩබ. එසස.
තපම බපැඳි තරණයක නිසද්යා / ඩබ. එසස.
විතජසසිංහ .- තගද්යාඩකතවල : කරතකෘ, 2012 .පි. x,141 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(180940 NL)
ISBN 978-955-0321-03-2 (396491 NA)

වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී
ලප ඩප / චනද්රද්යා පදත්මිණී වීරසසිංහ .- මහරගම :
පුබුදු මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ සහ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(180589 NL)
ISBN 978-955-555-023-9 (396217 NA)

විතජසසිංහ, ශද්යානති තප්රේමණී
රවී එබිකම කළ නිශද්යායද්යාමය / ශද්යානති තප්රේමණී
විතජසසිංහ .- රඹුකකන : කරතකෘ, [2013?] .පි. 436 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186234 NL)
ISBN 978-955-44665-0-0

වීරසසිංහ, නනදද්යා බණඩද්යාරිතගද්යාඩතග්
නමබුකද්යාරතයකෝ / නනදද්යා බණඩද්යාරිතගද්යාඩතග්
වීරසසිංහ .- කඩුතවල : කරතකෘ, 2012 .පි. 75 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179633 NL)
(395240 NA)

විතජතසසකර, උපුලේ අතබසසිංහ
බද්යාඳුරද්යා නිමනය : මද්යානව වසිංශ කතද්යාතවේ
තනද්යාත්ලියුණු පිටුවක / උපුලේ අතබසසිංහ
විතජතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187927 NL)
ISBN 978-955-30-4482-2 (403866 NA)

වීරසසිංහ, ල්පී. ගුණපද්යාල
ගලේබඩ කපැතලේ නිධද්යානය / ල්පී. ගුණපද්යාල
වීරසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(185283 NL)
ISBN 978-955-30-4193-7 (401518 NA)

විතද්යාන, ගුණතසසන
විපලවතයේ කපැරත්ලිකද්යාරතයකෝ / ගුණතසසන
විතද්යාන .- 3 වන මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය :
කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 132 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1975
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187053 NL)
ISBN 978-955-591-251-8 (403029 NA)
විමලසුනදර, තහසමද්යා
පිසිංතහසතන ගුරතගදර රසිංතසද්යා / තහසමද්යා
විමලසුනදර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 272 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(185970 NL)
ISBN 978-955-30-4373-3 (402202 NA)

වීරතසසකර, උපද්යාත්ලි බණඩද්යාර
තනතත්මි / උපද්යාත්ලි බණඩද්යාර වීරතසසකර .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 246 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(182192 NL)
ISBN 978-955-671-732-7 (397838 NA)
තවඩිකකද්යාර, නිරසිංජලද්යා තහසමමද්යාල
සුජද්යාත දියණ : පළමුවන තකද්යාටස / නිරසිංජලද්යා
තහසමමද්යාල තවඩිකකද්යාර .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 243 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
සුජද්යාත දියණ නත්මින ජද්යාතික රූපවද්යාහිනිතයේ
විකද්යාශනය කරන ලද මද්යාලද්යා නද්යාටකය ඇසුරින
කරන ලද නවකතද්යාවක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(183332 NL)
ISBN 978-955-661-560-9 (398700 NA)
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තවඩිකකද්යාර, නිරසිංජලද්යා තහසමමද්යාත්ලි
සුජද්යාත දියණ (තදවන සහ අවසද්යාන තකද්යාටස) /
නිරසිංජලද්යා තහසමමද්යාත්ලි තවඩිකකද්යාර .- තකද්යාළඹ :
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 340 ;
තසම. 21
ජද්යාතික රූපවද්යාහිනිය මගින විකද්යාශය කරන ලද
සුජද්යාත දියණ මද්යාලද්යා නද්යාටකය ඇසුරින කරන ලද
නවකතද්යාවක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188565 NL)
ISBN 978-955-661-572-2 (404096 NA)
තවලතගදර, චමත්මිනද
කද්යාල අග්නි / චමත්මිනද තවලතගදර .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .පි. 396 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(179355 NL)
ISBN 978-955-677-182-4 (394967 NA)
තවේරතගද්යාඩ, අභය
ත්මිත්ලින තනද්යාවූ අරවිනදයක / අභය තවේරතගද්යාඩ .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 413 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(188634 NL)
ISBN 978-955-31-0036-8 (404129 NA)
වවදදරතන, තසකෝමලතද්යා
විසලේ පවුරක තසස / තසකෝමලතද්යා වවදදරතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 215 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184727 NL)
ISBN 978-955-671-966-6 (400555 NA)
සමරතකකෝන, ගද්යාත්මිණී විජිත
තමද්යානරවිල / ගද්යාත්මිණී විජිත සමරතකකෝන .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .පි. 184 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182682 NL)
ISBN 978-955-686-037-5 (398408 NA)
සමරතුසිංග, නිසසිංසලද්යා සසිංගීතද්යා
අනනතය ඔබ / නිසසිංසලද්යා සසිංගීතද්යා සමරතුසිංග .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. vi,154 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188861 NL)
ISBN 978-955-44008-0-1 (404552 NA)
සමරදිවද්යාකර, කද්යානති
ප්රභද්යාතතයේ කුසුම / කද්යානති සමරදිවද්යාකර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 184 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185264 NL)
ISBN 978-955-30-4286-6 (401499 NA)

සමරනද්යායක, අනිලේ
රතු වපැසසතසන මතු වූ ජය කුනතතයේ රහස
උරමය සහ ශද්යාපය / අනිලේ සමරනද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 160 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(183758 NL)
ISBN 978-955-30-4317-7 (399688 NA)
සරචචනද්ර, එදිරිවීර
තහට එචචර කළුවර නසෑ / එදිරිවීර සරචචනද්ර .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 216 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1975
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(181889 NL)
ISBN 978-955-30-1593-8 (397483 NA)
සරිනද්යායක, ඩ. එම.
ඇතුගත්ලින නිලේවලද්යාවට / ඩ. එම. සරිනද්යායක .කඳද්යාන : ඩ. එම. සරිනද්යායක ඩිසසස්ට්රිබියුටරසස,
2012 .- පි. 352 : චිත්ර ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 510.00
(179629 NL)
ISBN 978-955-567-000-5 (395236 NA)
සරිමද්යානන, තග්ෂද්යාන රවිඳු
අතවපැග්රැදතද අනහස / තග්ෂද්යාන රවිඳු
සරිමද්යානන .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .පි. 184 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(184054 NL)
ISBN 978-955-44323-0-7 (399943 NA)
සරිවරධන, සුනිලේ
තපද්යාඩි හද්යාමුදුරවන තවතටයි / සුනිලේ
සරිවරධන .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(187099 NL)
ISBN 978-955-677-297-5 (403109 NA)
සරිතසසන, පියදද්යාස
ඩිසිංගිරි මපැණකද්යා තනද්යාතහද්යාත වික්රමපද්යාලතග්
පළමුතවනි වික්රමය / පියදද්යාස සරිතසසන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 167 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186330 NL)
ISBN 978-955-30-3968-2 (402308 NA)
සුභසසිංහ, සනධදද්යා කුමුදිනී
සසිංසලද්යා / සනධදද්යා කුමුදිනී සුභසසිංහ .මුලේතලේරියද්යාව : සුතලේඛද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2013?] .- පි. 173 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(187261 NL)
ISBN 978-955-51999-3-3
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සූරියආරචචි, කරණද්යාදද්යාස
නසෑතසන මද්යානය / කරණද්යාදද්යාස සූරියආරචචි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 248 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186393 NL)
ISBN 978-955-686-178-5 (402482 NA)

හරසසගම, තසකෝමරතන
ඕ තරණය කළද්යාය / තසකෝමරතන හරසසගම .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 260 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 370.00
(179410 NL)
ISBN 978-955-671-735-8 (395047 NA)

තසතනවිරතන, අජනත
මම අවසිංකයි / අජනත තසතනවිරතන .බතතරමුලේල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 195 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179498 NL)
ISBN 978-955-44038-0-2 (395135 NA)

තහසවද්යාවසම, එච. ජී. නිතරකෝෂන ක්රිෂද්යානත
ආඩමබරී / එච. ජී. නිතරකෝෂන ක්රිෂද්යානත
තහසවද්යාවසම .- වපැත්ලිමඩ : කරතකෘ, 2013 .පි. 121 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186232 NL)
ISBN 978-955-44630-0-4

තසතනවිරතන, ජයතකද්යාඩි
තනරළු උයන / ජයතකද්යාඩි තසතනවිරතන .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 319 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 420.00
(182673 NL)
ISBN 978-955-686-029-0 (398400 NA)
තසතනවිරතන, නද්යාත්ලිනී
තසතනතහ ගඟෙ / නද්යාත්ලිනී තසතනවිරතන .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 235 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181741 NL)
ISBN 978-955-1229-73-3 (397344 NA)
තසසදර, නිමලේ
ගිනි කකළි / නිමලේ තසසදර .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 331 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(184725 NL)
ISBN 978-955-671-746-4 (400553 NA)
තසසනද්යාධීර, තදවිකද්යා දමයනති
සඳ කළුවර විය 2 / තදවිකද්යා දමයනති
තසසනද්යාධීර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 232 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187911 NL)
ISBN 978-955-30-4203-3 (403849 NA)
සසිංඛපද්යාල, අද්භිමුරජ
සවේර වහසිං / අද්භිමුරජ සසිංඛපද්යාල .- රදතදද්යාළුගම :
වරලේඩ සතලකෝන පබත්ලිතකෂන, 2012 .පි. [viii],204 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(184052 NL)
ISBN 978-955-1548-06-3 (399941 NA)
හපුතගද්යාඩආරචචි, විමලේ
රජද්යානතරය / විමලේ හපුතගද්යාඩආරචචි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 407 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(179579 NL)
ISBN 978-955-677-191-6 (395185 NA)

891.483 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා ර්විශකාරය
කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක
අදදතන සසිංහල නවකතද්යාව, පද්යාෂ්ඨකයද්යා හද්යා
විචද්යාරකයද්යා / කුලතිලක කුමද්යාරසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 104 ; තසම. 21
තගද්යාඩතග් 15 වන සද්යාහිතද සමමද්යාන ප්රධද්යානය
විතශසෂ තදශනය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186162 NL)
ISBN 978-955-30-4488-4 (402265 NA)
ත්ලියනගම, චනද්රද්යා ජයතකද්යාඩි
සසිංහල නවකතද්යාතවේ තබකෞදධ දකෘෂසටිය / චනද්රද්යා
ජයතකද්යාඩි ත්ලියනගම .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 360 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(186147 NL)
ISBN 978-955-30-4216-3 (402250 NA)
වනසසිංහ, චතුරිකද්යා කුමද්යාරි
සසිංසසන්ථද්යාපිත විවද්යාහතයේ ගපැටුම සහ බලපසෑම :
කපැතලන ජයවරධනතග් තතකෝරද්යා ගත නවකතද්යා
ඇසුරිනි / චතුරිකද්යා කුමද්යාරි වනසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 248 ; තසත්මි. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186869 NL)
ISBN 978-955-30-4470-9
891.483 – ප්රබන්ධ. ලයකාවුන් නවකස්තකා
අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි
ම මද්යාසසටර / භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි අමරතකකෝන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 159 ; තසම. 23
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(179424 NL)
ISBN 978-955-671-693-1 (395061 NA)
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අමරසසිංහ, තදවප්රිය
මහතසන දරතවකෝ / තදවප්රිය අමරසසිංහ .දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 210 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180325 NL)
ISBN 978-955-660-472-6 (395809 NA)
ඒකනද්යායක, ගුණරතන
අසසිංකතග් විශසත්මිත ජය / ගුණරතන
ඒකනද්යායක .- තමද්යාරටුව : නිපුන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 152 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(187783 NL)
ISBN 978-955-0258-16-1 (403689 NA)
කරණද්යාරතන, ඩ. ඇම.
කඳුකරතයේ අබිරහස : රහසස පරීකෂක තයද්යාවුන
කතද්යා / ඩ. ඇම. කරණද්යාරතන .- රද්යාගම :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(180426 NL)
ISBN 978-955-95134-1-4
කහඳගමතග්, ප්රතබකෝධ
ගිසිං ගඟෙ අදදර නිවද්යාඩුව / ප්රතබකෝධ
කහඳගමතග් .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 215 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179534 NL)
ISBN 978-955-1741-85-3 (395137 NA)
ගුණතිලක, කද්යානති
හිම තදවඟෙන / කද්යානති ගුණතිලක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(187180 NL)
ISBN 978-955-30-4553-9 (403297 NA)
ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර
සටනක මපැද සටනක / ගුණතසසකර
ගුණතසකෝම .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 240 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187068 NL)
ISBN 978-955-677-296-8 (403101 NA)
තගද්යාඩතවල, තකකෝකලකුමද්යාර
සුළසිං හමන අත / තකකෝකලකුමද්යාර තගද්යාඩතවල .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 176 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187935 NL)
ISBN 978-955-30-4569-0 (403874 NA)
ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන
ම මද්යාමද්යා / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .- නපැවත
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 72 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184777 NL)
ISBN 978-955-30-4063-3 (400604 NA)

ජයසූරිය, සමනමල
ගජ ත්මිතුතරකෝ / සමනමල ජයසූරිය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186130 NL)
ISBN 978-955-30-4403-7 (402232 NA)
ජයතසසකර, චිනතක තජ.
ගලේ තලතන වික්රමය / චිනතක තජ.
ජයතසසකර .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 92 ; තසම. 21.( සවේ යහළුවනතග් ත්රද්යාසජනක සවද්යාරිය ;
අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(184540 NL)
ISBN 978-955-1755-68-3 (400425 NA)
දයද්යානනද, ඇම. ඩ.
ජීවන පද්යාරත්මිතද්යා / ඇම. ඩ. දයද්යානනද .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 88 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183809 NL)
ISBN 978-955-30-4179-1 (399721 NA)
දයද්යාරතන, බනදුල ල්පී.
තපද්යාඩියන / බනදුල ල්පී. දයද්යාරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179602 NL)
ISBN 978-955-30-3518-9 (395209 NA)
ද සලේවද්යා, අනල
සුනිමලේ / අනල ද සලේවද්යා .- 3 වන මුද්රණය .පනනිපිටිය : කසිංකණ ක්රිතයේෂනසස, 2013 .පි. 104 : චිත්ර ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1990
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185049 NL)
ISBN 978-955-8933-79-4 (401117 NA)
ද සලේවද්යා, ජී. ට. ෆ්රෙපැනසසස
ගතම හපනන / ජී. ට. ෆ්රෙපැනසසස ද සලේවද්යා .රතමලද්යාන : කරතකෘ, 2013 .- පි. 71 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(187813 NL)
ISBN 978-955-44553-0-6 (403721 NA)
දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති
මුතු කුමද්යාරි / ශද්යානති දිසද්යානද්යායක .පිටතකකෝටතට : සමුද්ර තවතතසසිංහ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 192 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(185766 NL)
ISBN 978-955-0600-35-9 (402037 NA)
නදුෂද්යානි, එම. ඒ.
කඳුළු ඉතිසිං සනද්යාතසයි / එම. ඒ. නදුෂද්යානි .වලතගදර : වලතගදර මහද්යා විදදද්යාලය පුසසතකද්යාල
පද්යාෂ්ඨක සමද්යාජය, [2013?] .- පි. 39 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(180991 NL)
(396616 NA)
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පුසිංචිතහසවද්යා, එසස. ජී.
පණ ලපැබූ චිත්රය / එසස. ජී. පුසිංචිතහසවද්යා .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 50 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182211 NL)
ISBN 978-955-677-215-9 (397870 NA)

මධුසලද්යා, සපුනි
සුදු ඇදුම තව සුදුයි / සපුනි මධුසලද්යා .වලතගදර : වලතගදර මහද්යා විදදද්යාලය පුසසතකද්යාල
පද්යාෂ්ඨක සමද්යාජය, [2013?] .- පි. 59 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(180993 NL)
(396618 NA)

තපතරරද්යා, කරණද්යා
රවිඳුතග් සහිනය / කරණද්යා තපතරරද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 127 : චිත්ර ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184723 NL)
ISBN 978-955-671-607-8 (400551 NA)

මද්යානනපතපරම, සුදත
ටිකරි බණඩද්යා සහ සුපිරි බණඩද්යා / සුදත
මද්යානනපතපරම .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ෆ්රෙග්රී සසටම (තපකෞදගත්ලික) සමද්යාගම, 2012 .පි. 217 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1997.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(180938 NL)
ISBN 978-955-0823-00-0 (396489 NA)

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි
ඉතසතිනම / යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි තපතරරද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 198 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188608 NL)
ISBN 978-955-31-0020-7 (404136 NA)
තපතරරද්යා, තලසසත්ලි
වීර පුතද්යා / තලසසත්ලි තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179598 NL)
ISBN 978-955-30-3793-0 (395205 NA)
බණඩද්යාර, චිත්රකද්යානත
තත තිතතයි / චිත්රකද්යානත බණඩද්යාර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183059 NL)
ISBN 955-20-9842-4
(398821 NA)
බණඩද්යාර, තරිඳු ධනසිංජය
තකද්යාසසඇට බටටද්යා / තරිඳු ධනසිංජය බණඩද්යාර .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 229 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(186747 NL)
ISBN 978-955-671-862-1 (402872 NA)
බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
අද්භිරහසස අමුතතද්යා / නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
බණඩද්යාර .- අමපද්යාර : කරතකෘ, 2012 .- පි. 160 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(177663 NL)
ISBN 978-955-54548-3-4
බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
ටුටූ දූපතත මද්යායද්යාව / නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
බණඩද්යාර .- අමපද්යාර : කරතකෘ, 2012 .පි. 150 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(177669 NL)
ISBN 978-955-54548-2-7

රණසසිංහ, චනද්ර ශ්රී
යටගිය දවස යටගමපිටිය / චනද්ර ශ්රී රණසසිංහ .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 142 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187061 NL)
ISBN 978-955-677-270-8 (403094 NA)
රතනද්යායක, ලග්ගල ඇසස.
අතප අමමද්යා මට හීතනන තපනීයසිං / ලග්ගල
ඇසස. රතනද්යායක .- මහනවර : ස. ස. නිවේ
කපැනඩි ප්රිනටරසස ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2011 .පි. 50 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180114 NL)
ISBN 978-955-0534-01-2
රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා
ආතයත සුවඳයි / අත්මිතද්යා රබබිඩිගල .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181878 NL)
ISBN 978-955-30-4041-1 (397472 NA)
තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.
ඇෂසබි මනදිරතයේ වික්රමය / ල්පී. බ.
තසසනද්යානද්යායක .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 76 : චිත්ර ;
තසම. 18
1 වන මුද්රණය 2000
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180172 NL)
ISBN 978-955-30-3564-6 (395367 NA)
තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.
ධවළ කනතද අබිරහස / ල්පී. බ. තසසනද්යානද්යායක .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 72 ; තසම. 19
1 වන මුද්රණය 1999
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179835 NL)
ISBN 978-955-30-3134-1 (395265 NA)
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තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.
පද්යාළු ළිතද අබිරහස / ල්පී. බ. තසසනද්යානද්යායක .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
 2012 .- පි. 93 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1998
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180196 NL)
ISBN 978-955-30-3565-3 (395392 NA)
තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.
රිදී තපැනතන අබිරහස / ල්පී. බ. තසසනද්යානද්යායක .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 2002
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181916 NL)
ISBN 978-955-30-3563-9 (397510 NA)
තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.
වන මපැද වික්රමය / ල්පී. බ. තසසනද්යානද්යායක .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 72 : චිත්ර ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 2001.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180189 NL)
ISBN 978-955-30-3133-4 (395384 NA)
තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.
වන විමතන අබිරහස / ල්පී. බ. තසසනද්යානද්යායක .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 84 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 2005
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180201 NL)
ISBN 978-955-30-3131-0 (395397 NA)
තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.
සපැඟෙවුණු නිමනතයේ අබිරහස / ල්පී. බ.
තසසනද්යානද්යායක .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 87 : චිත්ර ;
තසම. 18
1 වන මුද්රණය 2001
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(181918 NL)
ISBN 978-955-30-3132-7 (397512 NA)
තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.
සපැඩ මුහුතද වික්රමය / ල්පී. බ. තසසනද්යානද්යායක .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 84 : චිත්ර ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1999
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180173 NL)
ISBN 978-955-30-3566-0 (395368 NA)

තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.
තහද්යාලේමන මපැදුතර අබිරහස / ල්පී. බ.
තසසනද්යානද්යායක .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 78 : චිත්ර ;
තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1998
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179834 NL)
ISBN 978-955-30-3135-8 (395264 NA)
තෆද්යානතසසකද්යා, කුලතසසන
බූර තපද්යාරය / කුලතසසන තෆද්යානතසසකද්යා .- 3 වන
මුද්රණය .- ගලේකසසස : සුභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 136 : චිත්ර ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1996
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186756 NL)
ISBN 978-955-9175-07-0 (402881 NA)
891.483 – ප්රබන්ධ. ර්විදෙදකා
අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා
රද්යාදුගද්යා : තයද්යාවුන විදදද්යා ප්රබනධය / ප්රියසිංකද්යා
අමරතුසිංග .- 2 වන මුද්රණය .- මහනවර :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 159 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185533 NL)
ISBN 978-955-50459-3-3 (401691 NA)
ප්රියකද්යානත, කද්යාසිංචනද්යා
ප්රගද්යාත්මි / කද්යාසිංචනද්යා ප්රියකද්යානත .- අළුතගම :
KSP පබත්ලිෂසස, 2013 .- පි. [viii],83 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187731 NL)
ISBN 978-955-4635-07-4 (403621 NA)
රතනද්යායක, මතනකෝජ ප්රසනන
තනද්යාලදිත්මි කඳුරිය / මතනකෝජ ප්රසනන
රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 272 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(188688 NL)
ISBN 978-955-30-4734-2 (404429 NA)
රූපසසිංහ, තප්රේමචනද්ර
ත්මිගුත්මි සහ තවත විදදද්යා ප්රබනධ කතද්යා /
තප්රේමචනද්ර රූපසසිංහ .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186486 NL)
ISBN 978-955-697-014-2 (402612 NA)
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891.483 – ප්රබන්ධ. ර්විදෙදකා නවකස්තකා
රතනද්යායක, මතනකෝජ
මද්යා පිශද්යාචතයක ඔබ ත්මිනිතසක / මතනකෝජ
රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 208 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(180158 NL)
ISBN 978-955-30-3944-6 (395353 NA)
වීරසසිංහ, කපිල
3012 අවසද්යාන විනිශසචය / කපිල වීරසසිංහ .කසෑගලේල : විශසව ප්රභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 232 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(180369 NL)
ISBN 978-955-8624-71-5 (396032 NA)

ළ 891.483 – ළමකා ප්රබන්ධ
අතුතකකෝරල, අරවිනද
බපැලුම මද්යාමද්යා / අරවිනද අතුතකකෝරල .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2013?] .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(181737 NL)
ISBN 978-955-1229-80-1 (397340 NA)
අදිකද්යාරි, තපරද්යාතදනිතයේ සුමනද්යා
අනදතරතග් විතති / තපරද්යාතදනිතයේ සුමනද්යා
අදිකද්යාරි .- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2013 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(186301 NL)
ISBN 978-955-0167-53-1
අදිකද්යාරි, සුමනද්යා
මතක සුවඳ / සුමනද්යා අදිකද්යාරි .- බුලතසසිංහල :
ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය, [2013?] .පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(186268 NL)
ISBN 978-955-0167-52-4
අනරසරි, සරත
අයිසසක්රීම මද්යාමද්යා / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188347 NL)
ISBN 978-955-690-108-5 (404021 NA)
අනරසරි, සරත
කඩියයි තඩියයි මද්යායද්යාකද්යාරයයි / සරත
අනරසරි .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188351 NL)
ISBN 978-955-690-128-3 (404025 NA)

අනරසරි, සරත
කළුවයි කඩියයි / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 11 : චිත්ර ; තසම 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(184919 NL)
ISBN 978-955-29-0166-9 (400671 NA)
අනරසරි, සරත
ගලපද්යාතයි තබද්යාරලුතගද්යාඩයි / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188340 NL)
ISBN 978-955-690-122-1 (404014 NA)
අනරසරි, සරත
ගද්යාරර්ෆීලේඩ / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188345 NL)
ISBN 978-955-690-125-2 (404019 NA)
අනරසරි, සරත
චණඩි / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188339 NL)
ISBN 978-955-690-131-3 (404013 NA)
අනරසරි, සරත
නවණකකද්යාර පුතද්යා / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 11 : චිත්ර ; තසම 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(184920 NL)
ISBN 978-955-29-0165-2 (400672 NA)
අනරසරි, සරත
පිනක පපැනතර සහ ඩයිනතසකෝර යද්යාළුවද්යා / සරත
අනරසරි .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188346 NL)
ISBN 978-955-690-130-6 (404020 NA)
අනරසරි, සරත
බලු රද්යාලයි පූසස රද්යාලයි / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 08 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(180222 NL)
ISBN 978-955-690-062-0 (395514 NA)
අනරසරි, සරත
මලේෂ අකකට අපි ආදතරයි / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188348 NL)
ISBN 978-955-690-111-5 (404022 NA)
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අනරසරි, සරත
රතු වසසසද්යා / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188352 NL)
ISBN 978-955-690-112-2 (404026 NA)

අතබගුණවරධන, කුමද්යාරි
මතග් පුසිංචි යද්යාළු / කුමද්යාරි අතබගුණවරධන .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. [23] : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(186764 NL)
ISBN 978-955-0955-27-5 (402889 NA)

අනරසරි, සරත
තරකෝස ආචචි / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188353 NL)
ISBN 978-955-690-129-0 (404027 NA)

අතබගුණවරධන, කුමද්යාරි
රන ටිකරි සනද්යා / කුමද්යාරි අතබගුණවරධන .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(186766 NL)
ISBN 978-955-0955-31-2 (402891 NA)

අනරසරි, සරත
වපැඩිහිටියනට සලකමු : තිතතිර ජද්යාතකය
ඇසුරින / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 12 :
චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(183558 NL)
ISBN 978-955-29-0148-5 (399342 NA)

අතබවික්රම, මද්යාතතලේ ආනනද
ඩිසිංගි ආතද්යාතගන කතද්යාවක / මද්යාතතලේ ආනනද
අතබවික්රම .- මද්යාතතලේ : කරතකෘ, 2013 .පි. iii.16 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180080 NL)
ISBN 978-955-99976-6-5

අනරසරි, සරත
සසකූබි ඩූ / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188342 NL)
ISBN 978-955-690-124-5 (404016 NA)
අනරසරි, සරත
සුදු පූසස පපැටවේ / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 08 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(180223 NL)
ISBN 978-955-690-063-7 (395515 NA)

අතබසසිංහ, තකෂිලද්යා තදවිනදි
ගමරද්යාලතග් දර කරතතය / තකෂිලද්යා තදවිනදි
අතබසසිංහ .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182781 NL)
(398480 NA)
අමරතුසිංග, ඒ. තිනල නිතවේන
දූපතට ගිය වීර චද්යාරිකද්යාව / ඒ. තිනල නිතවේන
අමරතුසිංග .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183523 NL)
(399133 NA)

අනරසරි, සරත
සූරවීර බටටද්යා / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188344 NL)
ISBN 978-955-690-126-9 (404018 NA)

අතඹේපිටිය, චනන්ද්රිකද්යා
පුසිංචි තද්යාරක / චනන්ද්රිකද්යා අතඹේපිටිය .- මද්යාතර :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 26
නූබපැ-කතබකෝක: ර. 275.00
(179839 NL)
ISBN 978-955-51538-2-9 (397111 NA)

අනරසරි, සරත
තසලේලම ද තෂකෝන / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188339 NL)
ISBN 978-955-690-123-8 (404017 NA)

අයගම, තනජද්යා එන.
මුහුද සහ තදකෝණ / තනජද්යා එන. අයගම .වසසකඩුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 32 : චිත්ර ;
තසම. 19x22
නූබපැ-කතබකෝක: ර. 275.00
(181926 NL)
ISBN 978-955-96324-7-4 (397527 NA)

අපි වපැඩිහිටියනට කීකර තවමු : සුපුනතග්
කතද්යාව .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185736 NL)
ISBN 978-955-570-747-3 (401948 NA)

අලේවිසස, අසඳි
කපැත දළඹු පපැසිංචද්යා / අසඳි අලේවිසස .- තමද්යාරටුව :
තුසත මුද්රණ සහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 12 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(182792 NL)
ISBN 978-955-1419-84-4 (398508 NA)
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අහුබුදු, අරිතසන
කරිබත / අරිතසන අහුබුදු .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 27 : චිත්ර ;
තසම. 30 .- (විර උදද්යාර ; අසිංක 4)
කබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(185189 NL)
ISBN 978-955-573-655-8 (400285 NA)

ඉලසිංගසසිංහ, තහසමද්යා
ඩිසිංගි තදද්යාසසතර මහතතයද්යා / තහසමද්යා ඉලසිංගසසිංහ .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187482 NL)
ISBN 978-955-0167-71-5 (403613 NA)

අරියධමම හිත්මි, ත
 ගද්යාඩඋඩ
පුලේත්ලියද්යා / තගද්යාඩඋඩ අරියධමම හිත්මි .- 3 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 25
1 වන මුද්රණය 1985
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186337 NL)
ISBN 978-955-30-4128-9 (402315 NA)

උග්ගලේල, වසනත තරකෝහිත
බුදධදද්යාස තවද රජජුරතවකෝ / වසනත තරකෝහිත
උග්ගලේල .- තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2013 .පි. 13 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(187436 NL)
ISBN 978-955-53394-1-4 (403470 NA)

ආරියතන, එම. ඩ. ඓශසචරයද්යා
ඉතගනීතම අගය / එම. ඩ. ඓ
 ශසචරයද්යා
ආරියරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 8 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179321 NL)
ISBN 978-955-30-3868-5 (394930 NA)

එදිරිසසිංහ, තිතසනදි රසධද්යා
උපනදින සද්යාදය / තිතසනදි රසධද්යා එදිරිසසිංහ .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2013?] .- පි. [8] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(180296 NL)
ISBN 978-955-54696-0-9 (395685 NA)

ආරියරතන, විමලද්යා
අමතම මසිං දිනම / විමලද්යා ආරියරතන .පනනිපිටිය : සසටපැමෆරඩ තලේක, 2011 .පි. 39 : චිත්ර ; තසම. 23
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(177537 NL)
ISBN 978-955-658-269-7

එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර
එළුවද්යාතගන පද්යාඩමක / සතිසසචනද්ර එදිරිසසිංහ .කපැලණය : ත්මිහිඳු සසිංසසකකෘතික පදනම, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(186360 NL)
ISBN 978-955-0379-15-6 (402349 NA)

ඇලේපිටිය, ඉෂද්යානි සසනතිකද්යා
දඟෙකද්යාර තරිඳුතග් විතනකෝද ගමන / ඉෂද්යානි
සසනතිකද්යා ඇලේපිටිය .- වලතගදර : වලතගදර
මහද්යා විදදද්යාලය පුසසතකද්යාල පද්යාෂ්ඨක සමද්යාජය,
[2013?] .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(180992 NL)
(396617 NA)

එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර
රතතරන දරතවක / සතිසසචනද්ර එදිරිසසිංහ .කපැලණය : ත්මිහිඳු සසිංසසකකෘතික පදනම, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(186361 NL)
ISBN 978-955-0379-16-3 (402350 NA)

ඉදදතගද්යාඩ, තුෂද්යාර
තකකෝචචියට තමද්යාකද වුතන / තුෂද්යාර ඉදදතගද්යාඩ ;
සසිංසසකරණය සජීව මපතග් විසනි .- තකද්යාළඹ :
රම ටු රීඩ ශ්රී ලසිංකද්යා, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 20x25
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181624 NL)
ISBN 978-955-0706-22-8 (397187 NA)

එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර
වඳුර නවණ / සතිසසචනද්ර එදිරිසසිංහ .කපැලණය : ත්මිහිඳු සසිංසසකකෘතික පදනම, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(186359 NL)
ISBN 978-955-0379-13-2 (402348 NA)

ඉබිහද්යාත්මිතග් අහසස ගමන .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, [2013?] .- පි. [04] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184980 NL)
ISBN 978-955-21-1990-3 (401054 NA)

කරණද්යාරතන, කුසුමද්යා
නරි අමමතග පුසිංචි පුතද්යා උචි / කුසුමද්යා
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. 37 : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(186908 NL)
ISBN 978-955-21-2246-0 (403007 NA)
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කහඳගමතග්, සනධදද්යා
ඉබබයි තගමබයි / සනධදද්යා කහඳගමතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම 25
2009 දකුණු පළද්යාත සද්යාහිතද තරඟෙද්යාවත්ලිතයේ
ළමද්යාකතද්යා අතපිටපත (විවකෘත) අසිංශතයේ ප්රන්ථම
සසන්ථද්යානය දිනූ කතද්යාව
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183771 NL)
ISBN 978-955-30-4137-1 (399701 NA)
කහඳගමතග්, සනධදද්යා
පුසිංචි පද්යාඩමක / සනධදද්යා කහඳගමතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183770 NL)
ISBN 978-955-30-4138-8 (399700 NA)
කද්යාරියවසම, තක. ඒ. ජී. පවනි ලවනදද්යා
උතසද්යාහවනත වූ යහළුතවකෝ / තක. ඒ. ජී. පවනි
ලවනදද්යා කද්යාරියවසම .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර
පළද්යාත අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව,
[2013?] .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183514 NL)
(399124 NA)
කුලතිලක, ආරියවසිංශ
ත්මිසිංචි සහ භූත යද්යාළුතවකෝ / ආරියවසිංශ
කුලතිලක .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(181930 NL)
ISBN 978-955-29-0109-6 (397533 NA)
කුමද්යාරසසිංහ, පුදමනී දිනිතිමද්යා
සුනිමලේට තසෑගි තගද්යාඩයි / පුදමනී දිනිතිමද්යා
කුමද්යාරසසිංහ .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182778 NL)
(398477 NA)
කුලතුසිංග, තදවේෂි
හුළසිං අත්ලියද්යා / තදවේෂි කුලතුසිංග .- තමද්යාරටුව :
ත්මිතපපැකසස පුදගත්ලික සමද්යාගම (මුද්රණය),
[2012?] .- පි. [8] : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (179817 NL)
ISBN 978-955-54688-0-0 (395246 NA)
කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ
අත කරතතය හද්යා තවත කතද්යා / තවේහපැලේතලේ
කුලතුසිංග .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 56 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185359 NL)
ISBN 978-955-30-4002-2 (401533 NA)

කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ
අමතක තනද්යාවන පද්යාඩම හද්යා තවත කතද්යා /
තවේහපැලේතලේ කුලතුසිංග .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185281 NL)
ISBN 978-955-30-4001-5 (401516 NA)
කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ
අයුකතියට ඉඩ නදුන වීරයද්යා හද්යා තවනත කතද්යා /
තවේහපැලේතලේ කුලතුසිංග .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185360 NL)
ISBN 978-955-30-4000-8 (401534 NA)
කුලතසසකර, කළදද්යාණ
ඉබබතගයි හද්යාවතගයි අලුත තරගය / කළදද්යාණ
කුලතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21x28
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180385 NL)
ISBN 978-955-30-3973-6 (396072 NA)
කූඹි යද්යාළුවනතගන පද්යාඩමක .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, [2013?] .- පි. [04] :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184986 NL)
ISBN 978-955-21-1988-0 (401060 NA)
තකද්යාකහද්යාත්මිට අපූර තසෑග්ගක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, [2013?] .- පි. [04] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184985 NL)
ISBN 978-955-21-1991-0 (401059 NA)
තකද්යාටියද්යා ආතවකෝ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
[2013?] .- පි. [04] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184979 NL)
ISBN 978-955-21-1984-2 (401053 NA)
තකද්යාඩිතුවකකු, තක. ඒ. සකඳු අමද්යාතනත
පුසිංචි වීරයද්යා / තක. ඒ. සකඳු අමද්යාතනත
තකද්යාඩිතුවකකු .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183494 NL)
(399119 NA)
තකකෞශලදද්යා, එච. ඩ. හසනි
පුසිංචි මතග් වටිනද්යාකම / එච. ඩ. හසනි
තකකෞශලදද්යා .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183512 NL)
(399122 NA)
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ගමලත, අකත තසසනජ
තටටු තදතක බසසරිය / අකත තසසනජ ගමලත .තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182784 NL)
(398483 NA)
ගමතග්, අමරදද්යාස
ටිකරිතග් නිධද්යානය / අමරදද්යාස ගමතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 20 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186347 NL)
ISBN 978-955-30-2368-1 (402325 NA)
ගමතග්, ධරමතසසන
නවණපැති බළලද්යා / ධරමතසසන ගමතග් .පිළියනදල : ප්රිත්මියර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .පි. 16 ; තසම. 32
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180399 NL)
(396095 NA)
ගමතග්, සුවිනි මුදද්යාරද්යා
රනමල සහ සමනමල / සුවිනි මුදද්යාරද්යා ගමතග් .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. [11] : චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185500 NL)
ISBN 978-955-447-730-8
ගුණතිලක, කද්යානති
බතල කරතතය / කද්යානති ගුණතිලක .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 15 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(182495 NL)
ISBN 978-955-29-0133-1 (398321 NA)
ගුණතිලක, කද්යානති
ත්මිකී සහ යුකී / කද්යානති ගුණතිලක .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 15 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(182498 NL)
ISBN 978-955-29-0134-8 (398324 NA)
ගුණරතන, කුමද්යාරි
අත්ලි උගුල / කුමද්යාරි ගුණරතන .- තකද්යාළඹ :
රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 12 :
චිත්ර ; තසම 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183992 NL)
ISBN 978-955-683-094-1 (399803 NA)
ගුණරතන, කුමද්යාරි
ඉබි ගමන / කුමද්යාරි ගුණරතන .- තකද්යාළඹ :
රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 12 :
චිත්ර ; තසම 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183993 NL)
ISBN 978-955-683-092-7 (399804 NA)

ගුණරතන, කුමද්යාරි
කකුළු අමමද්යාතග් තකළින ගමන / කුමද්යාරි
ගුණරතන .- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180967 NL)
ISBN 978-955-683-076-7 (396518 NA)
ගුණරතන, කුමද්යාරි
යද්යාළු මද්යාළු / කුමද්යාරි ගුණරතන .- තකද්යාළඹ :
රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 12 :
චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180968 NL)
ISBN 978-955-683-065-1 (396519 NA)
ගුණරතන, කුමද්යාරි
හරි පසිංගුව / කුමද්යාරි ගුණරතන .- තකද්යාළඹ :
රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 12 :
චිත්ර ; තසම 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183994 NL)
ISBN 978-955-683-093-4 (399805 NA)
ගුණරතන, කුමද්යාරි
හද්යා පපැටියද්යා තබරණද්යා / කුමද්යාරි ගුණරතන .තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 135.00
(180970 NL)
ISBN 978-955-682-064-4 (396521 NA)
ගුණවරධන, රකමණී
තපනගුවින පපැටියද්යාතග් මුහුදු ගමන / රකමණී
ගුණවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186344 NL)
ISBN 978-955-30-4428-0 (402322 NA)
ගුරතග්, උපුලේ
චසිංදු / උපුලේ ගුරතග් .- [තපැ. තනද්යා.] : ගඟුතනත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180341 NL)
ISBN 978-955-54187-0-6 (395942 NA)
ගුරතග්, උපුලේ
දඟෙකද්යාර තමකෝර පපැටියද්යා / උපුලේ ගුරතග් .මද්යාතර : කරතකෘ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(180076 NL)
ISBN 978-955-54187-1-3
ගුරතග්, උපුලේ
දළඹු බබද්යා / උපුලේ ගුරතග් .- [තපැ. තනද්යා.] :
ගඟුතනත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180342 NL)
ISBN 978-955-54187-3-7 (395943 NA)
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තගද්යාඩකනද, යසර බිමසර
රතු කූඹි පපැසිංචද්යාතග් අපූර චද්යාරිකද්යාව / යසර
බිමසර තගද්යාඩකනද ; සසිංසසකරණය නනදතසසන
ගමද්යාචචිතග් විසනි .- තදනිපිටිය : කරතකෘ,
2012 .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(179169 NL)
ISBN 978-955-54778-0-2
තගකෝමසස, බ. ජනදි දිනද්යාරද්යා
අමමද්යා නපැති තලේන පපැටියද්යා / බ. ජනදි දිනද්යාරද්යා
තගකෝමසස .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183526 NL)
(399136 NA)
ගසිංධද්යාරි, ඩ. එම. අතයේෂද්යා
හිරක / ඩ. එම. අතයේෂද්යා ගසිංධද්යාරි .බණඩද්යාරතවල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 58 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185023 NL)
ISBN 978-955-44499-0-9 (401079 NA)
චනද්රරතන, ඉනද්රද්යා විතජනද්යායක
තසතනහස / ඉනද්රද්යා විතජනද්යායක චනද්රරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(180203 NL)
ISBN 978-955-30-3801-2 (395399 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
අනගද්යාරික ධරමපද්යාලතුමද්යා / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186343 NL)
ISBN 978-955-30-4299-6 (402321 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
කද්යාශදප රජතුමද්යා / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186340 NL)
ISBN 978-955-30-4293-4 (402318 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
තදවන රද්යාජසසිංහ රජතුමද්යා / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187413 NL)
ISBN 978-955-30-4297-2 (403332 NA)

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
ධද්යාතුතසසන මහරජතුමද්යා / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186345 NL)
ISBN 978-955-30-4292-7 (402323 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
පළමුවන විමලධරමසූරිය රජතුමද්යා / තසකෝමද්යා
ජයතකද්යාඩි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187414 NL)
ISBN 978-955-30-4296-5 (403333 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
මදදුම බණඩද්යාර / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187409 NL)
ISBN 978-955-30-4298-9 (403328 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
මහද්යා පරද්යාක්රමබද්යාහු රජතුමද්යා / තසකෝමද්යා
ජයතකද්යාඩි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186342 NL)
ISBN 978-955-30-4295-8 (402320 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
මහද්යා විජයබද්යාහු රජතුමද්යා / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187412 NL)
ISBN 978-955-30-4294-1 (403331 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
වළගමබද්යා රජතුමද්යා / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187410 NL)
ISBN 978-955-30-4291-0 (403329 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
සුනද්යාත්මිය සහ අපි / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187411 NL)
ISBN 978-955-30-4300-9 (403330 NA)
ජයරහලේ, ව. රණවිර
බකුසුහද්යාත්මි / ව. රණවිර ජයරහලේ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188821 NL)
ISBN 978-955-30-4116-6 (404478 NA)
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ජයලත, ඩබත්ලිවේ. ල්පී. තපතත්මි අමද්යාෂද්යා නිෂද්යාමණ
තමරතවද්යා ඇවිත / ඩබත්ලිවේ. ල්පී. තපතත්මි අමද්යාෂද්යා
නිෂද්යාමණ ජයලත .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර
පළද්යාත අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව,
[2013?] .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183488 NL)
(399113 NA)

ජයසසිංහ, තජ. ඩ. පසඳු ප්රභද්යාත
අසරණ පුසිංචි ම මපැසසස / තජ. ඩ. පසඳු ප්රභද්යාත
ජයසසිංහ .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183529 NL)
(399139 NA)

ජයවරධන, තජ. ඒ. දිහිණ තදවේතනතත්මි
දබරතයන ජය නපැතත / තජ. ඒ. දිහිණ
තදවේතනතත්මි ජයවරධන .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර
පළද්යාත අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව,
[2013?] .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183515 NL)
(399125 NA)

ජයසසිංහ, තුෂද්යාරි
වලද්යාකුළු පපැසිංචද්යා / තුෂද්යාරි ජයසසිංහ .හඳපද්යානතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2011 .- පි. 14 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180118 NL)
ISBN 978-955-99987-1-6

ජයවික්රම, කුසුත්මිනද පබසර
අකීකර අත්ලි පපැසිංචද්යා සහ කීකර මුව පපැසිංචද්යා /
කුසුත්මිනද පබසර ජයවික්රම .- පනනිපිටිය :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(185994 NL)
ISBN 978-955-54679-0-1

ජයසසිංහ, නිමලේ
ටිකරිතග් චිත්රය / නිමලේ ජයසසිංහ .මඩහතපද්යාල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 6 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(179244 NL)
ISBN 978-955-97981-4-9

ජයවික්රම, කුසුත්මිනද පබසර
අලස තනද්යාවූ ගමරද්යාල / කුසුත්මිනද පබසර
ජයවික්රම .- පනනිපිටිය : ධරමපද්යාල විදදද්යාලය,
2013 .- පි. 08 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185991 NL)
ISBN 978-955-4854-20-8

ජයසූරිය, චතුරිකද්යා
බය තවනතන ඇයි / චතුරිකද්යා ජයසූරිය ;
සසිංසසකරණය සජීව මපතග් විසනි .- තකද්යාළඹ :
රම ටු රීඩ ශ්රී ලසිංකද්යා, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181626 NL)
ISBN 978-955-0706-27-3 (397189 NA)

ජයවික්රම, කුසුත්මිනද පබසර
මතග් තටද්යාත්මියද්යා / කුසුත්මිනද පබසර ජයවික්රම .පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2010 .- පි. 04 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(185992 NL)
ISBN 978-955-52941-0-2

ජයසූරිය, පියවතී
අකීකර පුසිංචි තබරකර / පියවතී ජයසූරිය .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 28 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183486 NL)
ISBN 978-955-671-618-4 (399111 NA)

ජයවික්රම, කුසුත්මිනද පබසර
මයනතග් සමගිය / කුසුත්මිනද පබසර
ජයවික්රම .- පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2011 .පි. 14 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185993 NL)
ISBN 978-955-52941-1-9

ජයසූරිය, පියවතී
හසිංසයද්යා කද්යාතග් ද? / පියවතී ජයසූරිය .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184088 NL)
ISBN 978-955-671-748-8 (399979 NA)

ජයසසිංහ, තජ. ඒ. තක. හසිංස තදවිනදි
අපූර සහිනය / තජ. ඒ. තක. හසිංස තදවිනදි
ජයසසිංහ .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183511 NL)
(399121 NA)

ජයසූරිය, මහිනද
නද්යාඳුනන අමුතතද්යා සහ තවනත කතද්යා / මහිනද
ජයසූරිය .- මහරගම : සලේමලේ තපපර ක්රද්යාෆසට,
2009 .- පි. 58 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(186460 NL)
(402497 NA)
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ජයතසසකර, ජයත්ලිය
මල ඇතුතළස කලබතලේ /ජයත්ලිය ජයතසසකර ;
සසිංසසකරණය සජීව මපතග් විසනි .- තකද්යාළඹ :
රම ටු රීඩ ශ්රී ලසිංකද්යා, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181625 NL)
ISBN 978-955-0706-21-1 (397188 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
අතන!!! අතප කන්ථද්යාවක අහනන /
කරිබතතගද්යාඩ ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 52 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188336 NL)
ISBN 978-955-687-082-2 (404010 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
නනද මහරහතන වහනතසස / කරිබතතගද්යාඩ
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 09 : චිත්ර ;
තසම 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184509 NL)
ISBN 978-955-6870-18-3 (400239 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
මණකද්යාර කුළුපගතිසසස තතරණුතවකෝ /
කරිබතතගද්යාඩ ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2013?] .- පි. 09 : චිත්ර ; තසම 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184510 NL)
ISBN 978-955-687-021-3 (400240 NA)
ඤද්යාණද්යාවද්යාස හිත්මි, යටියන
අත්ලි අමමද්යාට වපැරදුණද්යා / යටියන ඤද්යාණවද්යාස
හිත්මි .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. 08 ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187327 NL)
ISBN 978-955-50371-9-8
තරසසවින, රවන
පියද්යාඹන අත්ලියද්යා / රවන තරසසවින .- තමද්යාරටුව :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 21x30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(185164 NL)
ISBN 978-955-51888-3-8 (401243 NA)
තද්යාරෂිකද්යා, එච. එම. නිපුනි
පුබුදුතගන පද්යාඩමක / එච. එම. නිපුනි
තද්යාරෂිකද්යා .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 11 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183524 NL)
(399134 NA)

තිලකරතන, සරතචනද්ර
හිම කුමද්යාරි සහ අඟුටුත්මිටටන සතතදනද්යා /
සරතචනද්ර තිලකරතන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 98 : චිත්ර ; තසම. 22
Snow white and the seven dwarfs ළමද්යා
චිත්රපටිය ඇසුතරන කරන ලද අනවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179440 NL)
ISBN 978-955-671-517-0 (395077 NA)
තිලකරතන, සස
අපූර සතතමක / සස තිලකරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 20 : චිත්ර ;
තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187930 NL)
ISBN 978-955-30-4429-7 (403869 NA)
තිලකතසසන, චනද්රද්යා මද්යාත්ලිනී
වටු කරිලේත්ලිතග් කතද්යාව / චනද්රද්යා මද්යාත්ලිනී
තිලකතසසන .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(180157 NL)
ISBN 978-955-95103-0-7 (395352 NA)
දඟෙයද්යා දපැන තහද්යාඳ ළමතයක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, [2013?] .- පි. [04] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184981 NL)
ISBN 978-955-21-2015-2 (401055 NA)
ද මපැලේ, කුසුමද්යා
අතප ගම කතද්යා : අසිංක 01 / කුසුමද්යා ද මපැලේ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 55 :
චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187187 NL)
ISBN 978-955-30-4525-6 (403304 NA)
ද මපැලේ, කුසුමද්යා
අතප ගම කතද්යා : අසිංක 02 / කුසුමද්යා ද මපැලේ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 52 :
චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187188 NL)
ISBN 978-955-30-4526-3 (403305 NA)
දසුනප්රභද්යා, බිමසරණ
පූසස බබද්යා / බිමසරණ දසුනප්රභද්යා .- බුලතසසිංහල :
ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(186302 NL)
ISBN 978-955-0167-55-5
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දපැරණයගල, සතරකෝජනී
ම පපැසිංචතග වත්ලිග තකද්යාතට / සතරකෝජනී
දපැරණයගල .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2011 .පි. [12] : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(180119 NL)
ISBN 978-955-51856-1-5
දිසද්යානද්යායක, කුමද්යාරි
සනඩතරලේලද්යා / කුමද්යාරි දිසද්යානද්යායක .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 32 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(181092 NL)
ISBN 978-955-0642-83-0 (396930 NA)
දිසද්යානද්යායක, කුසුම
අහසන ගිය ඉබබද්යා / කුසුම දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [22]: චිත්ර ; තසම. 20 .- (තලද්යාව වටද්යා
ජනකතද්යා ; අසිංක 4)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184081 NL)
ISBN 978-955-696-036-5 (399972 NA)
දිසද්යානද්යායක, කුසුම
කණමපැදිරියද්යා / කුසුම දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [22] : චිත්ර ; තසම. 20 .- (පුසිංචි කතද්යා ; අසිංක
04)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184085 NL)
ISBN 978-955-696-034-1 (399976 NA)
දිසද්යානද්යායක, කුසුම
තගද්යාළුතබත්ලි තරඟෙය / කුසුම දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [22] : චිත්ර ; තසම 20 .- (පුසිංචි කතද්යා ;
අසිංක 4)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183477 NL)
ISBN 978-955-696-016-7 (399101 NA)
දිසද්යානද්යායක, කුසුම
තද්යාපසයද්යාතග් සුරතලද්යා / කුසුම දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [14] : චිත්ර ; තසම 25 .- (ජද්යාතක කන්ථද්යා ;
අසිංක 27)
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(183485 NL)
ISBN 978-955-696-026-6 (399110 NA)
දිසද්යානද්යායක, කුසුම
දර කපනනද්යා / කුසුම දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 21 : චිත්ර ; තසම. 20 .- (තලද්යාව වටද්යා
ජනකතද්යා ; අසිංක 3)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182154 NL)
ISBN 978-955-696-014-3 (397784 NA)

දිසද්යානද්යායක, කුසුම
බූරවද්යාට තවචච තද / කුසුම දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [20] : චිත්ර ; තසම. 20 .- (පුසිංචි කතද්යා ;
අසිංක 2)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182157 NL)
ISBN 978-955-696-012-9 (397787 NA)
දිසද්යානද්යායක, කුසුම
මලේ ඔටුන / කුසුම දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [14] : චිත්ර ; තසම 25 .- (ජද්යාතක කන්ථද්යා ;
අසිංක 26)
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(183483 NL)
ISBN 978-955-696-017-4 (399108 NA)
දිසද්යානද්යායක, කුසුම
හසිංස කුමද්යාරිය / කුසුම දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [14] : චිත්ර ; තසම 25 .- (ජද්යාතක කන්ථද්යා ;
අසිංක 28)
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(183480 NL)
ISBN 978-955-696-019-8 (399104 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.
කයන කයන තද කතළද්යාත / තජ. බ.
දිසද්යානද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : සුත්මිත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. [21] : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (ගපැත්මි නපැණ නවණ ; අසිංක 11)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182153 NL)
ISBN 978-955-696-023-5 (397783 NA)
දිසද්යානද්යායක, ප්රතබකෝධද්යා
රහසස මනතරය / ප්රතබකෝධද්යා දිසද්යානද්යායක .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 32 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184014 NL)
ISBN 978-955-690-073-6 (399853 NA)
දිසද්යානද්යායක, හිඟුලේවල
පිනම අපපුතග් පිනමක / හිඟුලේවල
දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. 08 : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 75.00
(186905 NL)
ISBN 978-955-21-2144-9 (403004 NA)
දීපතිකද්යා, ඕෂධී
තහද්යාඳම උපනදිතන / ඕෂධී දීපතිකද්යා .- මරිගම :
නිමනසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?].- පි. 7 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(182745 NL)
ISBN 978-955-0827-21-3 (398443 NA)
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ධමමපදතයන පුසිංචි ඔබට කතනදර / සසිංසසකරණය
අත්මිත ප්රනද්යානදු .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185392 NL)
ISBN 978-955-690-074-3 (401598 NA)
ධරමකීරති, රනජිත
තරකෝස පඳුතර මලේ පිපිලද්යා / රනජිත
ධරමකීරති .- නතග්තගද්යාඩ : සඛිල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185734 NL)
ISBN 978-955-1300-43-2 (401946 NA)
ධරමවරධන, චතිලේ තසසනිල
ත්මිතුදතම බතලේ / චතිලේ තසසනිල ධරමවරධන .තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 19 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182780 NL)
(398479 NA)
නවරතන, රමදද්යා
තමද්යාකකද තම කලබතලේ / රමදද්යා නවරතන ;
සසිංසසකරණය සජීව මපතග් විසනි .- තකද්යාළඹ :
රම ටු රීඩ ශ්රී ලසිංකද්යා, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181627 NL)
ISBN 978-955-0706-31-0 (397190 NA)
නිලේත්මිණ කුමද්යාරි
අහසිංකද්යාර සඳ ලපයද්යා / නිලේත්මිණ කුමද්යාරි .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
[2013?] .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(186303 NL)
ISBN 978-955-0167-66-1
නිශද්යානත, සුජීව
දම පද්යාට / සුජීව නිශද්යානත .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188349 NL)
ISBN 978-955-690-116-0 (404023 NA)
නිශද්යානත, සුජීව
යහපත ත්මිතුරද්යා / සුජීව නිශද්යානත .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188341 NL)
ISBN 978-955-690-117-7 (404015 NA)

නිශද්යානත, සුජීව
සඟිති කතද්යා 10 / සුජීව නිශද්යානත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188379 NL)
ISBN 978-955-690-105-4 (404053 NA)
නිශද්යානත, සුජීව
ළිතඳස ඉනන තගමබද්යා / සුජීව නිශද්යානත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(188350 NL)
ISBN 978-955-690-115-3 (404024 NA)
පතිරතග්, ලසනයද්යා මනතුස
අහිසිංසක ගිරද්යා තපකෝතකයද්යා / ලසනයද්යා මනතුස
පතිරතග් .- මද්යාලතබ : පියසරි මුද්රණද්යාලය
(මුද්රණය), 2013 .- පි. [04] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186823 NL)
ISBN 978-955-4854-44-4 (402953 NA)
පතිරණ, අයිරින
මලේ පිඟෙද්යාන සහ තවත කතනදර / අයිරින
පතිරණ .- කුරණසෑගල : නද්යාවිනන ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), 2013 .- පි. 30 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(182246 NL)
(398218 NA)
පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන
කලේපනද්යාව නපැතිතවලද්යා / සමරතකකෝන
පතිරද්යාජ .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 20x21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185960 NL)
ISBN 978-955-681-153-7 (402180 NA)
පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන
ගමරද්යාලතග තවඩිලේල / සමරතකකෝන පතිරද්යාජ .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 20x21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185959 NL)
ISBN 978-955-681-152-0 (402179 NA)
පනද්යාතගද්යාඩ, අතුල
පුසිංචි ත්මිහිරි / අතුල පනද්යාතගද්යාඩ .- සදූව :
ඉතලේෂන ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 7 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(182220 NL)
ISBN 978-955-0791-01-9 (397881 NA)
පිරිසදුකම අපි ග්රැක ගනිමු : හසිංසතග් කතද්යාව .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185737 NL)
ISBN 978-955-570-746-6 (401949 NA)
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පුලේලතපරම, අතනකෝමද්යා
ඔබද මලේ කපැකුළක පිතපනනට තවර දරනද්යා /
අතනකෝමද්යා පුලේලතපරම .- පද්යානදුර : කරතකෘ,
2012 .- පි. 12 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(180497 NL)
ISBN 978-955-44030-0-0

තප්රේමරතන, ප්රියසිංගිකද්යා මධුභද්යාෂණී
තහත්ලිතකද්යාපටතර / ප්රියසිංගිකද්යා මධුභද්යාෂණී
තප්රේමරතන .- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2013 .- පි. 32 ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 75.00
(184073 NL)
ISBN 978-955-0167-60-9 (399964 NA)

පුහුලේ තහද්යාරද්යා කතරන දපැතන .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, [2013?] .- පි. [04] :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184983 NL)
ISBN 978-955-21-1986-6 (401057 NA)

තප්රේමරතන, මහිනද
තවලමයි පුසිංතචයි / මහිනද තප්රේමරතන .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 90 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185422 NL)
ISBN 978-955-1229-87-0 (401623 NA)

තපතරරද්යා, එච. ඩ. ලයනලේ
තමතහමත බූරතවක / එච. ඩ. ලයනලේ
තපතරරද්යා .- කුරණසෑගල : ප්රගති තපද්යාත, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 0.00
(187793 NL)
ISBN 978-955-53142-3-7 (403701 NA)
තපතරරද්යා, තක. එච. තරකෝෂිණී බුදධිකද්යා
මුතූතග් සහිනය / තක. එච. තරකෝෂිණී බුදධිකද්යා
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183487 NL)
(399112 NA)
තපතරරද්යා, නදීකද්යා සසිංජීවනී
උපද්යාතයහි දකෂ නවණපැති හද්යා පපැසිංචද්යා / නදීකද්යා
සසිංජීවනී තපතරරද්යා .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2012 .- පි. 17 : චිත්ර ; තසම. 21x30
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(179230 NL)
ISBN 978-955-54877-0-2
තපතරරද්යා, විශසව භද්යානක
තලේන තපැටිය / විශසව භද්යානක තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182785 NL)
(398484 NA)
ප්රසද්යානත, තක. ඩ. සසිංගීත විදුර
මතග් කතද්යාව / තක. ඩ. සසිංගීත විදුර ප්රසද්යානත .තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182779 NL)
(398478 NA)

තප්රේමරතන, මහිනද
හුනනසසගිරි කඳු පද්යාමුල / මහිනද තප්රේමරතන .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 138 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185420 NL)
ISBN 978-955-1229-85-6 (401620 NA)
තප්රේමවසිංශ, ට. එම. මද්යාධවී තරෂිකද්යා
උඩඟු තමද්යානරද්යා / ට. එම. මද්යාධවී තරෂිකද්යා
තප්රේමවසිංශ .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183522 NL)
(399132 NA)
බණඩද්යාර, ආර. ඩබ. ඒ. බ. ල්පී. චද්යාරනී
තසතනවිරතන
කපැලසෑ ගම තලඩතවලද්යා / ආර. ඩබ. ඒ. බ. ල්පී.
චද්යාරනී තසතනවිරතන බණඩද්යාර .- තකද්යාළඹ :
බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව,
[2013?] .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183495 NL)
(399120 NA)
බණඩද්යාර, තසසනද්යානි ගුණතිලක
නවණකකද්යාරි / තසසනද්යානි ගුණතිලක බණඩද්යාර .කසෑගලේල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 22 : චිත්ර ;
තසම 26
මපැබපැ-කතබකෝක: ර. 275.00 (181724 NL)
ISBN 978-955-44094-1-5 (397327 NA)
බණඩිතහටටිතග්, බ. තසහද්යාන හසිංසජ
නවණපැති සතහකෝදරතයකෝ / බ. තසහද්යාන හසිංසජ
බණඩිතහටටිතග් .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර
පළද්යාත අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව,
[2013?] .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182782 NL)
(398481 NA)
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බරතලත්මියුසස, තවනර
යහපත හද්යා පපැසිංචද්යා / තවනර බරතලත්මියුසස .මද්යාතර : තවනර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .පි. 8 : චිත්ර ; තසම. 15x17
කබපැ-තබකෝක: ර. 110.00
(179141 NL)
ISBN 978-955-0978-00-7
බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන
ඇතත සයද්යා සහ මපැජික ල්පීපපය / තසකෝමරතන
බද්යාලසූරිය .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(182202 NL)
ISBN 978-955-671-754-9 (397848 NA)
බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන
තගද්යාවියද්යා සහ ගිනිතපද්යාලකද්යාරයද්යා / තසකෝමරතන
බද්යාලසූරිය .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(182200 NL)
ISBN 978-955-671-755-6 (397846 NA)
බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන
සපතතු මහනනද්යා සහ අඟුටුත්මිටතටකෝ /
තසකෝමරතන බද්යාලසූරිය .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(182201 NL)
ISBN 978-955-671-756-3 (397847 NA)
බපැත්මිණගලේල, එච. අමරවසිංස
ගමමද්යාතන අපි / එච. අමරවසිංස බපැත්මිණගලේල .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .පි. 46 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(184122 NL)
ISBN 978-955-21-2051-0 (400008 NA)
තබකෝගහවතත, ඩ. ඩබත්ලිවේ. එම. විශසව බණඩද්යාර
හපැම තදටම වඩද්යා උතුම පිය උරමය /
ඩ. ඩබත්ලිවේ. එම. විශසව බණඩද්යාර
තබකෝගහවතත .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182774 NL)
(398473 NA)
බූලයි කටියයි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
[2013?] .- පි. [04] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184982 NL)
ISBN 978-955-21-1993-4 (401056 NA)
තබකෝතගද්යාඩ, ඉමද්යායද්යා ත්මිනදුත්ලි
දඟෙකද්යාර තගඹි පපැටියද්යා / ඉමද්යායද්යා ත්මිනදුත්ලි
තබකෝතගද්යාඩ .- [තපැ. තනද්යා] : කරතකෘ, [2013?] .පි. 08 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185067 NL)
ISBN 978-955-44515-0-6 (401135 NA)

මඩවල, මද්යාෂද්යා සමද්යාධි
ත්මිහිරතග් අපූර ගමන / මද්යාෂද්යා සමද්යාධි මඩවල .තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182776 NL)
(398475 NA)
මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන
දවලේ කනද්යා රෑ තනද්යාකනද්යා / ත්මිලේටන
මදදුමද්යාතග් .- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(186269 NL)
ISBN 978-955-0167-54-8
මධුභද්යාෂිණී, ජී. එම. මලේක
දුක සපැප අප සපැමට තපද්යාදුයි යද්යාළු / ජී. එම.
මලේක මධුභද්යාෂිණී .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර
පළද්යාත අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව,
[2013?] .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183519 NL)
(399129 NA)
මනදිරද්යා, තක. ඕෂධී
කරණද්යාවනත වඩු කුරලේලද්යා / තක. ඕෂධී
මනදිරද්යා .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183513 NL)
(399123 NA)
මලලේතගද්යාඩ, සුගතදද්යාස
තසලේලම යද්යානද්යාව / සුගතදද්යාස මලලේතගද්යාඩ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 20 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182229 NL)
ISBN 978-955-30-4032-9 (398227 NA)
මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර
අවවද්යාද පිළිපදිමු / සසර කුමද්යාර මහතවදතග් .වතතල : දිසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(187250 NL)
ISBN 978-955-4719-13-2
මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර
ඉබි පපැසිංචද්යාතග් නවණ / සසර කුමද්යාර
මහතවදතග් .- වතතල : දිසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2013?] .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(187251 NL)
ISBN 978-955-4719-12-5
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මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර
තණහද්යාතවේ විපද්යාකය / සසර කුමද්යාර
මහතවදතග් .- වතතල : දිසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2013?] .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(187249 NL)
ISBN 978-955-4719-15-6

මද්යාරපන, භද්රද්යා
වඳුර හද්යාත්මිතන සලේ ගත හපැටි / භද්රද්යා මද්යාරපන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188820 NL)
ISBN 978-955-30-4618-5 (404477 NA)

මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර
තබදද්යා හදද්යා ගමු / සසර කුමද්යාර මහතවදතග් .වතතල : දිසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(187254 NL)
ISBN 978-955-4719-19-4

මපැදතගදර, කුරකුලසූරිය
රූපවද්යාහිනී මද්යාමද්යාතග් කතනදරය /
කුරකුලසූරිය මපැදතගදර .- නතග්තගද්යාඩ :
නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 7 : චිත්ර ;
තසම. 30
ගද්යාලේල කඩවත සතර ප්රද්යාතදශීය තලේකම
කද්යාරයද්යාලය මගින පපැවපැතවූ සද්යාහිතද තරඟෙතයේ
ප්රන්ථම සසන්ථද්යානය දිනූ කකෘතිය
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(182131 NL)
ISBN 978-955-1229-78-8 (397770 NA)

මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර
තමකෝඩ උපද්යාය / සසර කුමද්යාර මහතවදතග් .වතතල : දිසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(187256 NL)
ISBN 978-955-4719-17-0
මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර
සදදයට විදද හපැටි - අනදතර තග් කතද්යා / සසර
කුමද්යාර මහතවදතග් .- වතතල : දිසද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 07 : චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(187253 NL)
ISBN 978-955-4719-16-3
මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර
හද්යා පපැසිංචද්යා පරද්යාදයි / සසර කුමද්යාර මහතවදතග් .වතතල : දිසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(187255 NL)
ISBN 978-955-4719-11-8
මතහසෂි, එෆස. බ. සපනද්යා
සපැබසෑ ම අවුරදද / එෆස. බ. සපනද්යා මතහසෂි .තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183516 NL)
(399126 NA)
මද්යාරපන, භද්රද්යා
පුසිංචි සතතරද්යා / භද්රද්යා මද්යාරපන .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186796 NL)
ISBN 978-955-31-0005-4 (402921 NA)

මපැදතගදර, කුරකුලසූරිය
සඳමද්යාත්ලිතග තරකෝස පඳුර / කුරකුලසූරිය
මපැදතගදර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188693 NL)
ISBN 978-955-30-4573-7 (404434 NA)
මුණසසිංහ, එම. විශද්යාකද්යා සමපත
පපැනසල සහ තහද්යාඳ ළමයි / එම. විශද්යාකද්යා
සමපත මුණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 21x29
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187895 NL)
ISBN 978-955-30-4327-6 (403834 NA)
මුණසසිංහ, රතනසරි
නවනකකද්යාර වලසස පපැසිංචද්යා / රතනසරි
මුණසසිංහ .- මරිගම : නිමනසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2013?].- පි. 7 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(182744 NL)
ISBN 978-955-0827-17-6 (398442 NA)
මුදත්ලිතග්, එලේස
පුසිංචි මරීනද්යා තජසු ලපැබූ දද්යා / එලේස මුදත්ලිතග් .මගමුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188857 NL)
ISBN 978-955-52876-1-6 (404548 NA)
මුව පපැසිංචතග් අපූර උපද්යාය .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, [2013?] .- පි. [04] :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184978 NL)
ISBN 978-955-21-1989-7 (401052 NA)
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තමනඩිසස, ඉඳුනිලේ වතනෂසසරද්යා
පුසිංචි කූඹිතති / ඉඳුනිලේ වතනෂසසරද්යා තමනඩිසස .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186792 NL)
ISBN 978-955-31-0005-4 (402917 NA)

රතනකද්යාර, ශ්රියද්යා
බුදු බව පතද්යා / ශ්රියද්යා රතනකද්යාර .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .- පි. 26 : චිත්ර ;
තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(186910 NL)
ISBN 978-955-21-2226-2 (403009 NA)

තමනඩිසස, බ. පසදු උදද්යාන
අලුත අමතමක / බ. පසදු උදද්යාන තමනඩිසස .තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183491 NL)
(399116 NA)

රතනද්යායක, එම. එම. ශතෂසනි තරහද්යාරද්යා
නරියද්යා මද්යාසිංශ භකෂකතයකු වූ හපැටි / එම. එම.
ශතෂසනි තරහද්යාරද්යා රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව,
[2013?] .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183517 NL)
(399127 NA)

යසසිංගි, ආර. එච. උතතමද්යා
සුරඟෙන තපද්යාකුණ / ආර. එච. උතතමද්යා යසසිංගි .තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183493 NL)
(399118 NA)

රනතදනිය, ප්රීති
තකද්යාතහද්යාමද මතග තමද්යාතළස / ප්රීති රනතදනිය .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(184097 NL)
ISBN 978-955-671-873-7 (399990 NA)

යද්යාපද්යා, දුතනතමද්යා සනසළුනි
තටද්යාතටකෝ සහ ටුටූ / දුතනතමද්යා සනසළුනි
යද්යාපද්යා .- තකද්යාටටද්යාව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 14 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187292 NL)
ISBN 978-955-54734-1-5
රණවක, ආර. ඒ. සවිදදද්යා යසසසම
පුසිංචි අතප ලසසසන තගදර / ආර. ඒ. සවිදදද්යා
යසසසම රණවක .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183521 NL)
(399131 NA)
රණවක, උපද්යාත්ලි රසිංජිත
අපූර දඬුවම / උපද්යාත්ලි රසිංජිත රණවක .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186305 NL)
ISBN 978-955-0167-63-0
රණසසිංහ, තුසත
මමයි රජද්යා / තුසත රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 20 : චිත්ර ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186348 NL)
ISBN 978-955-30-4143-2 (402326 NA)

රනතදනිය, ප්රීති
තයකෝධ කපැවුම / ප්රීති රනතදනිය .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184087 NL)
ISBN 978-955-671-909-3 (399978 NA)
රනසරිලද්යාලේ, අතුල
ඉර පද්යායන තකද්යාට තදද්යායිය බබද්යාලද්යා : දඟෙ වපැඩ
තහද්යාඳ නපැහපැ / අතුල රනසරිලද්යාලේ .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 30
“ඉර පද්යායනතකද්යාට තදද්යායිය බබද්යාලද්යා” රූපවද්යාහිනී
කතද්යා තපළ ඇසුරින කරන ලද අනවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182848 NL)
ISBN 978-955-671-799-0 (398518 NA)
රනසරිලද්යාලේ, අතුල
ඉර පද්යායන තකද්යාට තදද්යායිය බබද්යාලද්යා : මද්යාළු යද්යාළු /
අතුල රනසරිලද්යාලේ .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
“ඉර පද්යායනතකද්යාට තදද්යායිය බබද්යාලද්යා” රූපවද්යාහිනී
කතද්යා තපළ ඇසුරින කරන ලද අනවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182849 NL)
ISBN 978-955-671-804-1 (398519 NA)
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රනසරිලද්යාලේ, අතුල
පුසිංචි වලසස පපැසිංචද්යා : හඳහද්යාත්මිව තගදර
තගනපැලේලද්යා / අතුල රනසරිලද්යාලේ .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [8]: චිත්ර ; තසම. 29
පුසිංචි වලසස පපැසිංචද්යා රූපවද්යාහිනී කතද්යා තපළ
ඇසුරින කරන ලද අනවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182847 NL)
ISBN 978-955-671-800-3 (398517 NA)
රනසරිලද්යාලේ, අතුල
බූලද්යා : තසලේලම ගතම පතතතර / අතුල
රනසරිලද්යාලේ .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182851 NL)
ISBN 978-955-671-798-8 (398521 NA)
රද්යාගල, ශෂසත්මි අනතතරද්යා
යහළුකම / ශෂසත්මි අනතතරද්යා රද්යාගල .කුරණසෑගල : අසසත්ලිය ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2013 .- පි. [9] : චිත්ර ; තසම. 20x29
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(181169 NL)
ISBN 978-955-44104-0-4 (397027 NA)

ග්රැළපනද්යාව, තදවිකද්යා
සඟිති හද්යා ටිකරි / තදවිකද්යා ග්රැළපනද්යාව .බතතරමුලේල : දරශන මද්යාරකටින
එනටරප්රයිසසස (ප්රයිවට) ත්ලිත්මිටඩ, [2013?] .පි. [06] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(188316 NL)
ISBN 955-9433-05-9
(403974 NA)
ග්රැළපනද්යාව, මහිනද
අත්ලි රෑතන කතද්යානදරය / මහිනද ග්රැළපනද්යාව .බතතරමුලේල : දරශන මද්යාරකටින
එනටරප්රයිසසස (ප්රයිවට) ත්ලිත්මිටඩ, [2013?] .පි. [06] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(188318 NL)
ISBN 978-955-9433-17-0 (403976 NA)
ග්රැළපනද්යාව, මහිනද
ටිකරි / මහිනද ග්රැළපනද්යාව .- බතතරමුලේල :
දරශන මද්යාරකටින එනටරප්රයිසසස (ප්රයිවට)
ත්ලිත්මිටඩ, [2013?] .- පි. [06] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(188317 NL)
ISBN 978-955-9433-13-2 (403975 NA)

රද්යාජකරණද්යා, අසසිංක තමනඩිසස
උතුමම ධනය / අසසිංක තමනඩිසස
රද්යාජකරණද්යා .- තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2011 .පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(177660 NL)
ISBN 978-955-53640-0-3

ග්රැළපනද්යාව, මහිනද
ත්මියනමද්යාරතයේ ඉනතලේ පිළිම පතහස
කතද්යානදරය / මහිනද ග්රැළපනද්යාව .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 16 : සතියම : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180570 NL)
ISBN 978-955-671-796-9 (396315 NA)

රද්යාජපකෂ, ආර. ල්පී. තනතත්මි නතවකෝදදද්යා
කමතක අසරිය / ආර. ල්පී. තනතත්මි නතවකෝදදද්යා
රද්යාජපකෂ .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182777 NL)
(398476 NA)

ග්රැළපනද්යාව, මහිනද
සඟිතිතග් බයිසකලය / මහිනද ග්රැළපනද්යාව .බතතරමුලේල : දරශන මද්යාරකටින
එනටරප්රයිසසස (ප්රයිවට) ත්ලිත්මිටඩ, [2013?] .පි. [06] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(188319 NL)
ISBN 955-9433-06-7
(403977 NA)

රද්යාජපකෂ, කුමද්යාරි
සපැබසෑ වූ සහිනය / කුමද්යාරි රද්යාජපකෂ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 20 :
චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186346 NL)
ISBN 978-955-30-4139-5 (402324 NA)

රිතුෂි, එච. ඩ. ටෂිනි රිශසමද්යා
වචනතයේ බලය / එච. ඩ. ටෂිනි රිශසමද්යා රිතුෂි .තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183489 NL)
(399114 NA)

ග්රැළපනද්යාව, තදවිකද්යා
තකසර / තදවිකද්යා ග්රැළපනද්යාව .- බතතරමුලේල :
දරශන මද්යාරකටින එනටරප්රයිසසස (ප්රයිවට)
ත්ලිත්මිටඩ, [2013?] .- පි. [06] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(188314 NL)
ISBN 955-9433-04-0
(403972 NA)

රූපසසිංහ, අනර
චූටි ගමරද්යාළයි මහ ගමරද්යාළයි / අනර රූපසසිංහ .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(181160 NL)
ISBN 978-955-671-865-2 (397014 NA)
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රූපසසිංහ, චත්මිලද්යා
කපැතලේ තවසක / චත්මිලද්යා රූපසසිංහ .ගතණමුලේල : කරතකෘ, [2012?] .- පි. [18] :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(177640 NL)
ISBN 978-955-54703-1-5

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
රනවන මද්යාළුවද්යා / කමලේ ශ්රී ත්ලියනතග් .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 37
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(180215 NL)
ISBN 978-955-29-0104-1 (395507 NA)

රූපසසිංහ, චත්මිලද්යා
නපැති වූ ඉර / චත්මිලද්යා රූපසසිංහ .- ගතණමුලේල :
කරතකෘ, [2012?] .- පි. [15] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(177641 NL)
ISBN 978-955-54703-0-8

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
රනවන සපතතු / කමලේ ශ්රී ත්ලියනතග් .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 37
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(180216 NL)
ISBN 978-955-29-0106-5 (395508 NA)

තරකෝස මලයි පණු පපැටියයි .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, [2013?] .- පි. [04] :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184984 NL)
ISBN 978-955-21-2014-5 (401058 NA)
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
ජිත්මියයි තටද්යාත්මියයි / කමලේ ශ්රී ත්ලියනතග් .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 37
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(180220 NL)
ISBN 978-955-29-0100-3 (395512 NA)
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
තසෑග්තගන තසෑග්ග / කමලේ ශ්රී ත්ලියනතග් .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 37
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(180213 NL)
ISBN 978-955-29-0099-0 (395505 NA)
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
පඹරද්යාලට යද්යාළුතවක / කමලේ ශ්රී ත්ලියනතග් .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 37
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(180218 NL)
ISBN 978-955-29-0105-8 (395510 NA)
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
පපැණ තහද්යාරද්යා / කමලේ ශ්රී ත්ලියනතග් .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 37
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(180212 NL)
ISBN 978-955-29-0102-7 (395504 NA)
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
පුසිංචි මලෂද්යා / කමලේ ශ්රී ත්ලියනතග් .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 37
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(180217 NL)
ISBN 978-955-29-0097-6 (395509 NA)

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
හඳට ගිය තකකෝචචිය / කමලේ ශ්රී ත්ලියනතග් .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 37
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(180219 NL)
ISBN 978-955-29-0101-0 (395511 NA)
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
තහද්යාඳම යද්යාළුතවකෝ / කමලේ ශ්රී ත්ලියනතග් .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 37
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(180211 NL)
ISBN 978-955-29-0103-4 (395503 NA)
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
තහද්යාඳ සයද්යා / කමලේ ශ්රී ත්ලියනතග් .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 37
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(180214 NL)
ISBN 978-955-29-0098-3 (395506 NA)
ත්ලියනතග්, පත්මිත ආර.
ඇවිදින ගහ / පත්මිත ආර. ත්ලියනතග් .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186791 NL)
ISBN 978-955-671-983-3 (402916 NA)
ත්ලියනතග්, පත්මිත ආර.
පුදුම සනව / පත්මිත ආර. ත්ලියනතග් .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186794 NL)
ISBN 978-955-671-985-7 (402919 NA)
ත්ලියනතග්, පත්මිත ආර.
පුසිංචි නවණ / පත්මිත ආර. ත්ලියනතග් .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186795 NL)
ISBN 978-955-671-984-0 (402920 NA)
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ත්ලියනතග්, රසිංජනී
අපූර යද්යාළුතවකෝ / රසිංජනී ත්ලියනතග් .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182160 NL)
ISBN 978-955-671-541-5 (397790 NA)

වික්රමනද්යායක, පතමකෝදද්යා පසනම
සමනල දුටු සුනදර තලකෝකය / පතමකෝදද්යා පසනම
වික්රමනද්යායක .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .පි. [15] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(177583 NL)
ISBN 978-955-54702-0-9

ත්ලියනතග්, රසිංජනී
කුරලු තගදර / රසිංජනී ත්ලියනතග් .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186790 NL)
ISBN 978-955-671-869-0 (402915 NA)

වික්රමසසිංහ, දිනලේ රනසත
තරිඳු තවනසස තවලද්යා / දිනලේ රනසත
වික්රමසසිංහ .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183518 NL)
(399128 NA)

වනනිආරචචි, අමද්යා එච.
ඉතතසෑ පපැසිංචද්යාතගන බලු දඟෙයද්යාට පද්යාඩමක / අමද්යා
එච. වනනිආරචචි .- මහරගම : අමද්යාරනසර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 36 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(184116 NL)
ISBN 978-955-4762-00-8 (399999 NA)

වික්රමතසසකර, විමලද්යා
තදද්යාරට වපැඩුම / විමලද්යා වික්රමතසසකර .තකද්යාළඹ : අද්භිතෂසක ප්රිනටරසස ඇනඩ
පබත්ලිෂරසස, 2013 .- පි. 15 : චිත්ර ; තසම 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(181725 NL)
ISBN 978-955-0856-60-2 (397328 NA)

වනනිආරචචි, අමද්යා එච.
සමුගනිමු ජපැකී / අමද්යා එච. වනනිආරචචි .මහරගම : අමද්යාරනසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184115 NL)
ISBN 978-955-4762-02-2 (399998 NA)

විජයසසිංහ, සුමනද්යා
කූඹි කුමද්යාරි / සුමනද්යා විජයසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183216 NL)
ISBN 978-955-30-4110-4 (398844 NA)

වනනිඅචචි, බුවතනක
අරම පුදුම කණනද්යාඩි කුටටම / බුවතනක
වනනිඅචචි .- [නතග්තගද්යාඩ?] : කරතකෘ, 2012 .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(179959 NL)
ISBN 978-955-98307-8-8

විජයසසිංහ, සුමනද්යා
පුසිංචි තගදර වීරතයකෝ / සුමනද්යා විජයසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186336 NL)
ISBN 978-955-30-4260-6 (402314 NA)

වරණකුලසූරිය, ඥද්යාණද්යා තපතරරද්යා
සරිමලේ තග් සහිනය / ඥද්යාණද්යා තපතරරද්යා
වරණකුලසූරිය .- මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ,
2012 .- පි. 15 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(181016 NL)
ISBN 978-955-50466-3-3 (396803 NA)

විතජතුසිංග, නවනපැත්ලිතය
තකද්යාතළස බතලේ / නවනපැත්ලිතය විතජතුසිංග .මුලේතලේරියද්යාව : දපැනම වපැඩුම ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(183581 NL)
ISBN 978-955-8672-62-5 (399405 NA)

වපැඩිහිටියනට ගර කරමු : සරිමලේතග් කතද්යාව .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185735 NL)
ISBN 978-955-570-748-0 (401947 NA)

විතජබණඩද්යාර, චනදිම
අත්ලි පපැටියද්යාතග් කතද්යාව / චනදිම
විතජබණඩද්යාර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184906 NL)
ISBN 978-955-30-4028-2 (400634 NA)

වික්රමතග්, සුනීතද්යා
තහද්යාඳ යද්යාලුතවකෝ / සුනීතද්යා වික්රමතග් .- 2 වන
මුද්රණය .- [තපැ. තනද්යා.] : නිපුන තපද්යාත සමද්යාජය,
2010 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2006
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(188297 NL)
ISBN 955-1551-00-1
(403968 NA)

විතජරතන, ආර. එම. තිමනයද්යා තසතනවිනී
මසුර අබරසිං මද්යාමද්යාට පද්යාඩමක / ආර. එම.
තිමනයද්යා තසතනවිනී විතජරතන .- තකද්යාළඹ :
බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව,
[2013?] .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182783 NL)
(398482 NA)
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විතජරතන, විපුල
සපැපතයහි දුක : කතද්යා පහක / විපුල
විතජරතන .- මහරගම : සලේමලේ තපපර
ක්රද්යාෆසට, 2009 .- පි. 44 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(186459 NL)
(402496 NA)
විතජසසිංහ, දිකමන
කද්යාටත කරදරය / දිකමන විතජසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187170 NL)
ISBN 978-955-30-4202-6 (403277 NA)
විතජසසිංහ, ළහිරණී තකෂිලද්යා
මහද්යා ධද්යාවන තරගය / ළහිරණී තකෂිලද්යා
විතජසසිංහ .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 08 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(180221 NL)
ISBN 978-955-690-061-3 (395513 NA)
විතජසූරිය, දිනිති තසවේත්මිණී
යද්යාළුකමට පද්යාඩමක / දිනිති තසවේත්මිණී
විතජසූරිය .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2013?] .පි. 05 : චිත්ර ; තසම. 27
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187240 NL)
ISBN 978-955-44849-0-0
විතජසූරිය, සරත
මුහුද / සරත විතජසූරිය .- තකද්යාළඹ : විතජසූරිය
ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2012 .- පි. 20 : චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180303 NL)
ISBN 978-955-652-965-4 (395692 NA)
විතජසූරිය, සරත
රවනිතග් කතද්යාව / සරත විතජසූරිය .මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 84 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(181690 NL)
ISBN 978-955-652-963-0 (397245 NA)
විතජතසසකර, අතනකෝමද්යා
ටිකී නපුර නපැහපැ / අතනකෝමද්යා විතජතසසකර .කළුතර : කරතකෘ, 2012 .- පි. 18 : චිත්ර ;
තසම 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(179146 NL)
ISBN 978-955-54701-0-0
විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව
අපූර යහළුතවකෝ / ඉනදික සසිංජීව විතද්යාන .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2012 .- පි. 68 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(177553 NL)
ISBN 978-955-51307-2-1

විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව
කරී නපුර නසෑ / ඉනදික සසිංජීව විතද්යාන .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
[2013?] .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184096 NL)
ISBN 978-955-0167-59-3 (399987 NA)
විතද්යාන, ගුණතසසන
දත සුදු මද්යාමද්යා / ගුණතසසන විතද්යාන .- 3 වන
මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 28
1 වන මුද්රණය 1980
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181628 NL)
ISBN 978-955-591-045-6 (397191 NA)
විතද්යානතග්, පබසර සතමකෝදද්යාන
සපැබසෑ වූ සහිනය / පබසර සතමකෝදද්යාන
විතද්යානතග් .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(180332 NL)
ISBN 978-955-660-472-6 (395816 NA)
විතද්යාන, රවීන නතවකෝද ධරම ශ්රී
තරිඳු බබයි තර පපැසිංචයි / රවීන නතවකෝද ධරම
ශ්රී විතද්යාන .- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(186304 NL)
ISBN 978-955-0167-62-3
විතද්යාරණ, දිලේත්මිණ අමද්යායද්යා
පුසිංචි සුරසිංගනද්යාවි / දිලේත්මිණ අමද්යායද්යා විතද්යාරණ .රද්යාගම : [කරතකෘ], 2013 .- පි. [09] : චිත්ර ;
තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185540 NL)
ISBN 978-955-44707-1-2 (401704 NA)
විතද්යාරණ, දිලේත්මිණ අමද්යායද්යා
මතග් පුසිංචි පපැණ කුරලු යද්යාළුවද්යා / දිලේත්මිණ
අමද්යායද්යා විතද්යාරණ .- රද්යාගම : [කරතකෘ], 2013 .පි. [10] ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(185541 NL)
ISBN 978-955-44707-0-5 (401705 NA)
විදද්යානපතිරණ, එම. එලේ.
පපැණතවරළුවට සතරකෝජලද්යාත ඇවිලේලද්යා /
එම. එලේ. විදද්යානපතිරණ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 20 : චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(179822 NL)
ISBN 978-955-30-2663-7 (395251 NA)
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විමලවසිංශසූරය, අයි. බ.
නළද්යාකද්යාරයද්යා / අයි. බ. විමලවසිංශසූරය .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .- පි. 9 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(181686 NL)
ISBN 978-955-570-729-9 (397241 NA)

තවතතසසිංහ, සබිලේ
සූතතර පුසිංචද්යා / සබිලේ තවතතසසිංහ .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසඳුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .

විමලවසිංශසූරය, අයි. බ.
තනද්යා පුරදු පුදගල ඇසුර / අයි. බ.
විමලවසිංශසූරය .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,
2013 .- පි. 9 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(181685 NL)
ISBN 978-955-570-730-5 (397240 NA)

2 තව. .- පි. 94 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179561 NL)
ISBN 978-955-0955-12-1 (395164 NA)
තවතතසසිංහ, සබිලේ
හඳට උඩින පපැනලද්යා / සබිලේ තවතතසසිංහ .නතග්තගද්යාඩ, ආදිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [07] : චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186785 NL)
ISBN 978-955-54141-6-6 (402910 NA)

විමලවසිංශසූරය, අයි. බ.
තපද්යාත තහද්යාරද්යා / අයි. බ. විමලවසිංශසූරය .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .- පි. 9 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(181684 NL)
ISBN 978-955-570-728-2 (397239 NA)

ශද්යානතිලතද්යා, ආර. ඩ.
උපුත්ලිතග් සහිනය / ආර. ඩ. ශද්යානතිලතද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 20 :
චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180386 NL)
ISBN 978-955-30-3961-3 (396073 NA)

විමලවසිංශසූරය, අයි. බ.
වලහද්යා කී කන්ථද්යාව / අයි. බ. විමලවසිංශසූරය .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .- පි. 9 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(181683 NL)
ISBN 978-955-570-727-5 (397238 NA)

ශ්රියද්යාරතන, වි. ප. නි.
මදුරවද්යා සහ තපද්යාතරද්යාව / වි. ප. නි. ශ්රියද්යාරතන .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .- පි. 84 ; තසම. 18
නූබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(182128 NL)
ISBN 978-955-97310-4-7 (397737 NA)

වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී
ම මපැසසතසකෝ තකද්යාතහද ගිතයේ / චනද්රද්යා පදත්මිණී
වීරසසිංහ .- මහරගම : කරතකෘ, 2012 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185928 NL)
ISBN 978-955-54009-4-7 (402073 NA)

සකුනිකද්යා, සරස
සමනමලතග් මලේ ගවුම / සරස සකුනිකද්යා .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. [8] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(184098 NL)
ISBN 978-955-44509-0-5 (399991 NA)

වීරසසිංහ, දිලේත්මි
සභද්යාතවන අවසරයි අනදතරට කරදරයක /
දිලේත්මි වීරසසිංහ .- තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ,
2013 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(180645 NL)
ISBN 978-955-54464-1-9 (396436 NA)

සනදීප, ය. තක. දසුන
රසර දපැන තහද්යාඳ ළමතයක / ය. තක. දසුන
සනදීප .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183520 NL)
(399130 NA)

තවතතසසිංහ, සබිලේ
අවුරදු තසෑගි : සූතතර පුසිංචද්යා කතද්යාවක / සබිලේ
තවතතසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. 14 : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(182112 NL)
ISBN 978-955-21-2220-0 (397648 NA)

සමරතකකෝන, චනදන
ඉබි රහස / චනදන සමරතකකෝන ; සසිංසසකරණය
සජීව මපතග් විසනි .- තකද්යාළඹ : රම ටු රීඩ
ශ්රී ලසිංකද්යා, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 20x25
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181623 NL)
ISBN 978-955-0706-28-0 (397186 NA)

තවතතසසිංහ, සබිලේ
යකද්යාට කපැවුම / සබිලේ තවතතසසිංහ .නතග්තගද්යාඩ : ආදිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. [14] : චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181621 NL)
ISBN 978-955-4574-02-1 (397183 NA)

සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා
දස මහද්යා තයකෝධතයකෝ / ඉනදිරද්යා සමරසසිංහ .තබද්යාරලපැසසගමුව : ආර. ජී. ග්රපැෆිකසස ඇනඩ
බුකතෂද්යාප, [2013?] .- පි. 28 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(184009 NL)
ISBN 978-955-4512-00-9 (399848 NA)
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සමරසසිංහ, ජී. ඩබ. ෂද්යානි නතවකෝදද්යා
දඟෙකද්යාර අත්ලි පපැසිංචද්යා / ජී. ඩබ. ෂද්යානි නතවකෝදද්යා
සමරසසිංහ .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183490 NL)
(399115 NA)
සරිවරධන, මපැණතක
තරකෝස කුමද්යාරි / මපැණතක සරිවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183772 NL)
ISBN 978-955-30-4115-9 (399702 NA)
සලේවද්යා, එම. ඒ.
නිවුන රජවර / එම. ඒ. සලේවද්යා .- පයද්යාගල :
කරතකෘ, 2012 .- පි. 17 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(179971 NL)
ISBN 978-955-54589-0-0
සලේවද්යා, එම. තද්යාරකද්යා මධුහසිංසනී
ගතමන හමද්යා ආ සුවඳ / එම. තද්යාරකද්යා මධුහසිංසනී
සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182775 NL)
(398474 NA)
සලේවද්යා, කමලද්යා
කද්යාශදප රජතුමද්යා / කමලද්යා සලේවද්යා .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [20] : චිත්ර ; තසම. 29 .- (අතප අතීතය ගපැන
කයවමු ; අසිංක 08)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186780 NL)
ISBN 978-955-696-041-9 (402905 NA)
සූරියආරචචි, ජද්යානකී
කසෑම සූතතතර / ජද්යානකී සූරියආරචචි .පනනිපිටිය : ටිකරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013.පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(185066 NL)
ISBN 978-955-682-021-8 (401134 NA)
සූරියආරචචි, ජද්යානකී
චූටිකකද්යා පුතද්යා තකකෝ? තකකෝ? / ජද්යානකී
සූරියආරචචි .- පනනිපිටිය : ටිකරි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 40 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179900 NL)
ISBN 978-955-682-026-3 (395330 NA)

තසතනවිරතන, එච. තක. ගීතිකද්යා
ඉබි පපැටියද්යා / එච. තක. ගීතිකද්යා
තසතනවිරතන .- පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 29
නූබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(180072 NL)
ISBN 978-955-50164-4-5
තසසනද්යානද්යායක, බනදුල
කුසලේහද්යාත්මි / බනදුල තසසනද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ :
තකද්යාළඹ ළමද්යා තපද්යාත සසිංගමය, 2012 .පි. viii,48 : චිත්ර ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(181314 NL)
ISBN 978-955-558-205-7
සසිංදීප, නවිඳු
ඉබිරද්යාලතග අපූර ගමන / නවිඳු සසිංදීප .තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183492 NL)
(399117 NA)
හඳමද්යාමද්යා / සසිංසසකරණය සුමනද්යා ජයතිලක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 40 :
චිත්ර ; තසම. 29
හඳමද්යාමද්යා 50 සසිංවතසරතයේ දී පපැවති ළමද්යා
නිරමද්යාණ තරගතයේ ජයග්රද්යාහී නිරමද්යාණ 10
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186339 NL)
ISBN 978-955-30-4548-5 (402317 NA)
හඳරද්යාගම, දිනක රවිඳු
හතුර ත්මිතුර / දිනක රවිඳු හඳරද්යාගම .තහද්යාරණ : සමන හඳරද්යාගම, 2012 .- පි. 12 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(181619 NL)
ISBN 978-955-54646-0-4 (397108 NA)
හපුආරචචි, කරණද්යාරතන
කපැතලේ කතද්යාවක / කරණද්යාරතන හපුආරචචි .කඩුතවල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 64 : චිත්ර ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(187325 NL)
ISBN 978-955-44128-0-4
හලසිංතගද්යාඩ, දීපද්යානී
වතුර බිනදු මලේත්ලියද්යා / දීපද්යානී හලසිංතගද්යාඩ .පිළිමතලද්යාව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 33 : චිත්ර ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(187839 NL)
ISBN 978-955-447-780-3 (403768 NA)
හිරපබද්යාතවකෝ, මද්යානවී
හද්යා පපැටියද්යා මහතතවලද්යා / මද්යානවී හිරපබද්යාතවකෝ .මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර : සතියම ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188901 NL)
ISBN 978-955-672-098-3 (404599 NA)
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තහටටිආරචචි, විපුත්ලි නිතරකෝෂිණ
සතල පුසිංචද්යාතග දතඟේ / විපුත්ලි නිතරකෝෂිණ
තහටටිආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-කද්යාතබකෝක: ර. 350.00 (187408 NL)
ISBN 978-955-30-4538-6 (403327 NA)
තහසවතග්, එච. අපූරවද්යා සුභද්යාෂි
තසද්යාබද්යා දහමයි පුසිංචි තරිඳුයි / එච. අපූරවද්යා සුභද්යාෂි
තහසවතග් .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
අධදද්යාපන තදපද්යාරතතමනතුව, [2013?] .පි. 19 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183528 NL)
(399138 NA)
තහසවතග්, ජිනදද්යාස
ගලේ වඩුවද්යාතග් අපූර සහිනය සහ තවත කතද්යා /
ජිනදද්යාස තහසවතග් .- බතතරමුලේල : සත්මිර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 68 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(179627 NL)
ISBN 978-955-1311-66-7 (395234 NA)
891.484 – රශනකා
ආදරශ රචනද්යා සමග ප්රද්යාතයකෝගික තලේඛන හද්යා
පද්යාෂ්ඨද්යානතර අවතබකෝධය : අ. තපද්යා. ස. (උසසස
තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව / සසිංසසකරණය
මද්යා. වමනපද්යාල .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(188492 NL)
ISBN 978-955-661-252-3 (404084 NA)
ගුණතසසකර, තක. ඩ. ස.
විදුඑළිය ආදරශ රචනද්යා : 9, 10, 11 තශසණ
සඳහද්යා / තක. ඩ. ස. ගුණතසසකර .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(179442 NL)
ISBN 978-955-671-658-0 (395079 NA)
රචනද්යා සසිංග්රහය : 10-11 තශසණ සඳහද්යා .- තකද්යාළඹ :
මද්යාසසටර ගයිඩ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 201 ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183640 NL)
ISBN 978-955-664-195-0 (399456 NA)
891.488 – ර්විර්විධ
ජයසූරිය, එච. ඩ.
කතද්යා සයය : රට රටවල රසකතද්යා / එච. ඩ.
ජයසූරිය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 104 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186129 NL)
ISBN 978-955-30-4476-1 (402231 NA)

891.7 – රසයන් සකාන්හිස්තදය
891.7092 – සකාන්හිස්තදධරලයයෝ
ගතනවතත, පද්යාත්ලිත
තදද්යාසසතර තචතකකෝෆස : තචතකකෝෆසතග් සද්යාහිතද
නිරමද්යාණවලට වවදද වකෘතතිතයේ බලපසෑම /
පද්යාත්ලිත ගතනවතත .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 136 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(181062 NL)
ISBN 978-955-30-4066-4 (396887 NA)
891.72 – නකාටද
අරබුතසකෝෆස, ඇතලකස
අනගද්යාරද්යා ගඟෙ ගලද්යා බස / ඇතලකස
අරබුතසකෝෆස ; පරිවරතනය රනජිත ධරමකීරති
විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සඛිල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 140 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2005
“It happened in Irkutsk” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183612 NL)
ISBN 978-955-1300-40-1 (399428 NA)
තචතකද්යාවේ, ඇනටන
ඉඩතමදී විකතණ / ඇනටන තචතකද්යාවේ ;
පරිවරතනය ඊ. එම. ඩ. උපද්යාත්ලි විසනි .මද්යාතකද්යාළ : පුසිංචි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 129 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 23
“The cherry orchard” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185430 NL)
ISBN 978-955-4734-01-2
891.73 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
තගකෝරක, මකසම
මකසම තගකෝරක තතකෝරද්යාගත තකටිකතද්යා /
මකසම තගකෝරක ; පරිවරතනය දපැදිගම වී.
රදරිගු විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 320 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(183053 NL)
ISBN 978-955-30-4020-6 (398815 NA)
සතර රියන සහ තවත රසයද්යාන තකටිකතද්යා /
අනවද්යාදය සරිලේ ස. තපතරරද්යා .- රද්යාජගිරිය :
කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 136 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(181693 NL)
ISBN 978-955-591-269-3 (397248 NA)
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තසකෝවියට රසයන තකටිකතද්යා : කළඹ II /
පරිවරතනය දපැදිගම වී. රදරිගු .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 288 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(181761 NL)
ISBN 978-955-30-3691-9 (397451 NA)

ඔතලේෂද්යා, යරී
නපුර පද්යාලකතයකෝ තුනතදනද්යා / යරි ඔතලේෂද්යා ;
අනවද්යාදය දපැදිගම වී. රන්ද්රිගු විසනි .- නව
මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 188 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184326 NL)
ISBN 978-955-591-275-4 (400167 NA)

891.73 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

තගකෝරක, මකසම
දිවි මග තසද්යායද්යා / මකසම තගකෝරක ;
පරිවරතනය එච. ජයරතන විසනි .බතතරමුලේල : සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 444 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(179621 NL)
ISBN 978-955-0983-05-3 (395228 NA)

අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස
අමමද්යා සහ ත්මිහිකත / චිසිංගීසස අයිතමද්යාතතද්යාවේ ;
අනවද්යාදය දපැදිගම වී. රන්ද්රිගු විසනි .- 2 වන
මුද්රණය .- පනනිපිටිය : ඉසවර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 132 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2009
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(179888 NL)
ISBN 978-955-0078-10-3 (395318 NA)
අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස
ගුලේසද්යාරි / චිසිංගීසස අයිතමද්යාතතද්යාවේ ; පරිවරතනය
එච. ජයරතන විසනි .- බතතරමුලේල : සත්මිර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 256 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(187787 NL)
ISBN 978-955-0983-47-6 (403693 NA)

තදද්යාසසතතද්යාතයවේසසක, එෆස. එම.
මළ තගයක සටහන / එෆස. එම.
තදද්යාසසතතද්යාතයවේසසක ; පරිවරතනය ජී. එසස. බ.
තසසනද්යානද්යායක විසනි .- 2 වන මුද්රණය .රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. xvii,350 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1971
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(180301 NL)
ISBN 978-955-591-199-3 (395689 NA)

අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස
ජමලද්යා / චිසිංගීසස අයිතමද්යාතතද්යාවේ ; පරිවරතනය
දපැදිගම වී රදරිගු විසනි .- වතතල :
තසතනකෝදදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 96 ;
තසම. 18
“Jamilla” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(187791 NL)
ISBN 978-955-1596-36-1 (403699 NA)

තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර
යකෂතයකෝ I / පියතතකෝර තදද්යාසසතතද්යාවේසසක ;
පරිවරතනය ආනනද අමරසරි විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 398 ;
තසම. 21
The devils කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(179364 NL)
ISBN 978-955-677-143-5 (394976 NA)

අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස
නපැතිවුණු වසසතුව / චිසිංගීසස අයිතමද්යාතතද්යාවේ ;
පරිවරතනය දපැදිගම වී. රන්ද්රිගු විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 176 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(179832 NL)
ISBN 978-955-30-3872-2 (395262 NA)

තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර
යකෂතයකෝ II / පියතතකෝර තදද්යාසසතතද්යාවේසසක ;
පරිවරතනය ආනනද අමරසරි විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 488 ;
තසම. 21
The devils කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(179370 NL)
ISBN 978-955-677-144-2 (394982 NA)

ආඩද්යාමද්යාටසසක, වසත්ලි
අදිස යුද තපරමුණ : නද්යාස ජරමන බුදධිතසසවද්යා
ජද්යාලය පිටුදපැකීතම කතද්යාව / වසත්ලි
ආඩද්යාමද්යාටසසක ; අනවද්යාදය එසස. ජයතසසකර
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 564 ; තසම 22
Saturn is almost invisible කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(179438 NL)
ISBN 978-955-671-602-3 (395075 NA)

තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර
යකෂතයකෝ III / පියතතකෝර තදද්යාසසතතද්යාවේසසක ;
පරිවරතනය ආනනද අමරසරි විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 495 ;
තසම. 21
The devils කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(179371 NL)
ISBN 978-955-677-145-9 (394983 NA)
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තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර
සූදු අනතුවද්යා / පියතතකෝර තදද්යාසසතතද්යාවේසසක ;
පරිවරතනය දපැදිගම වී. රන්ද්රිගු විසනි .- 2 වන
මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 200 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2000
“The gambler” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(183614 NL)
ISBN 978-955-591-266-2 (399430 NA)

ළ 891.73 – ළමකා ප්රබන්ධ

බුලේගද්යාතකද්යාවේ, මහයිලේ
මද්යාසසටර සහ මද්යාගරීටද්යා / මහයිලේ බුලේගද්යාතකද්යාවේ ;
පරිවරතනය පසන තකද්යාඩිකද්යාර විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 518 ; තසම. 22
“The Master and Margarita” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(184731 NL)
ISBN 978-955-671-125-7 (400559 NA)

මරෂද්යාක, සමුතවලේ
කකළි අමමතග් තද්යාරද්යා පපැටවේ / සමුතවලේ
මරෂද්යාක .- මහරගම : කුරලු තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013] .- පි. [16] : චිත්ර ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186793 NL)
ISBN 978-955-591-268-6 (402918 NA)

තෂකෝතලද්යාතහද්යාවේ, ත්මිහයිලේ
තපරඵසෑ නපැවුම පස : පළමු ග්රනන්ථය / ත්මිහයිලේ
තෂකෝතලද්යාතහද්යාවේ ; අනවරතනය සරිලේ ස.
තපතරරද්යා විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය :
කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 411 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1980.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(180564 NL)
ISBN 978-955-591-257-0 (396303 NA)
තෂකෝතලද්යාතහද්යාවේ, ත්මිහයිලේ
තපරඵසෑ නපැවුම පස : තදවපැනි ග්රනන්ථය / ත්මිහයිලේ
තෂකෝතලද්යාතහද්යාවේ ; අනවරතනය සරිලේ ස.
තපතරරද්යා විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය :
කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 443 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1980
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(180568 NL)
ISBN 978-955-591-257-0 (396313 NA)

891.73 – ප්රබන්ධ. ලයකාවුන් නවකස්තකා
තනද්යාතසවේ, නිතකද්යාලයි
ගිමහද්යාන නිවද්යාඩුව / නිතකද්යාලයි තනද්යාතසවේ ;
පරිවරතනය අරනදි ජයතසසකර විසනි .රද්යාජගිරිය : අගහසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013. .පි. 203 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186868 NL)
ISBN 978-955-0230-12-9

අවරිනතකකෝ, යරි
ඉර කද්යාතගද / යරි අවරිනතකකෝ ; අනවද්යාදය
ගුණතසසන විතද්යාන විසනි .- රද්යාජගිරිය : කුරලු
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 06 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(185190 NL)
ISBN 955-591-106-1
(400286 NA)

රසසකන, ඇතලකසපැනඩර
පුසිංචි කද්යාතලේ තද්යාතතද්යා / ඇතලකසපැනඩර
රසසකන ; පරිවරතනය ජනප්රිය ජයසසිංහ
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 201 : චිත්ර ; තසම. 20
“When Daddy was a little boy” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185421 NL)
ISBN 978-955-1229-81-8 (401621 NA)
892 – අප්රිකකා-ආසයකානු සකාන්හිස්තදය
892.7 – අරකාබ සකාන්හිස්තදය
ජිබරද්යාන, ඛලලේ
ඉසවර උපතදශ / ඛලලේ ජිබරද්යාන ; පරිවරතනය
මණඩද්යාවල පඤසඤද්යාවසිංස හිත්මි විසනි .- තකද්යාළඹ :
ප්රිනට ඇනඩ ප්රිනට ග්රපැෆිකසස ප්රයිවට ත්ලිත්මිටඩ,
2013 .- පි. [iv],210 ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(183469 NL)
ISBN 978-955-1715-40-3 (399089 NA)
ජිබරද්යාන, ඛලලේ
ත්මිනිස අසරිය / ඛලලේ ජිබරද්යාන ; පරිවරතනය
එසස. ජී. පුසිංචිතහසවද්යා විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 130 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(182213 NL)
ISBN 978-955-677-216-6 (397872 NA)
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892.73 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

894.8113 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා

ජිබරද්යාන, ඛලලේ
බිඳුණු පියද්යාපත / ඛලලේ ජිබරද්යාන ; පරිවරතනය
ජනප්රිය ජයසසිංහ විසනි .- බතතරමුලේල : සත්මිර
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2012?] .- පි. 107 ;
තසම. 21
Broken wing's කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(179630 NL)
ISBN 978-955-0983-08-7 (395237 NA)

කුමද්යාර, රද්යාතමනද්ර
ඥද්යාන රද්යාජධද්යානිය සහ ප්රබනධ රද්යාජධද්යානිය සහ
රද්යාතමනද්ර කුමද්යාරතග් තවත තකටිකතද්යා /
රද්යාතමනද්ර කුමද්යාර ; අනවද්යාදය තබද්යාබ ජී.
තබද්යාතතජු විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187850 NL)
ISBN 978-955-30-4547-8 (403795 NA)

හුතසසන, සදද්යාම
සබබද්යා / සදද්යාම හුතසසන ; පරිවරතනය කුමද්යාර
සරිවරධන විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 224 ; තසම. 21
“Zabiba and the king” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187103 NL)
ISBN 978-955-677-291-3 (403113 NA)

ඥද්යානතසසකරන , ට.
පරතදශී / ට. ඥද්යානතසසකරන ; පරිවරතනය
තහසමචනද්ර පතිරණ විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(184775 NL)
ISBN 978-955-30-4338-2 (400602 NA)

892.77 - හකාසද හකා උපහකාසය
නසසරදීන රතතරන වගද්යා කළ හපැටි සහ තවත
කතද්යා / පරිවරතනය කුල ශ්රී කද්යාරියවසම .මහරගම : මද්යාධද නිවහන, 2013 .- පි. 30 :
චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188325 NL)
ISBN 978-955-1725-22-8 (403992 NA)
894.8 – ද්රර්විණ්ඩ සකාන්හිස්තදය
894.811 – ලදෙමළ සකාන්හිස්තදය
894.8111 - පදෙද
ජීවක : තිරතතකක තදවර නම දත්මිළ වජන
මුනිවරයද්යා විසන 9 වන සයවතසස දී රචිත ජීවක
චිනතද්යාමණී සසිංහල අනවද්යාදය / අනවද්යාදය
හිසසසපැලේතලේ ධමමරතන හිත්මි .- තවේයනතගද්යාඩ :
ශ්රී ධමමරතන තබකෞදධ මධදසසන්ථද්යානය, 2013 .පි. xxxii,550 ; තසම. 22 .- (ශ්රී ධමමරතන
තබකෞදධ මධදසසන්ථද්යාන ග්රනන්ථමද්යාලද්යා ; අසිංක 05)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1000.00
(184962 NL)
ISBN 978-955-98285-3-2 (400977 NA)
894.8113 – ප්රබන්ධ
තදමළ නිතසද්යාලේලද්යාසය තනද්යාතහද්යාත මදනකද්යාමරද්යාජ
කතද්යා / පරිවරතනය සුනිලේ ආරියරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග් 2013 .- පි. 200 ;
තසම 21
“Tamilian nights entertainments or
Madana Kama Raja Katha” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(186737 NL)
ISBN 978-955-30-4076-3 (402862 NA)

ප්රදීපන, ප්රත්මිලද්යා
පුවක අතත (තකටිකතද්යා සසිංග්රහය) / ප්රත්මිලද්යා
ප්රදීපන ; පරිවරතනය උපද්යාත්ලි ලලද්යාරතන
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 80 ; තසම. 22
පද්යාකකුපපටවට කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188806 NL)
ISBN 978-955-30-4624-6 (404463 NA)
සදදීක, නයීමද්යා
ජීවන පියසටහන / නයීමද්යා සදදීක ;
පරිවරතනය උපද්යාත්ලි ලලද්යාරතන විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 68 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(184788 NL)
ISBN 978-955-30-4330-6 (400616 NA)
894.8113 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
අතශකෝකද්යාත්මිත්රන
මල බපැඳි අමද්යාදිය / අතශකෝකද්යාත්මිත්රන ;
පරිවරතනය ගුණතිලක මපැටියගතන විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 151 ;
තසම. 21
Tannir කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(179577 NL)
ISBN 978-955-677-185-5 (395183 NA)
ආළියද්යාන, තසසිංතගයි
උතුර සුළඟෙ / තසසිංතගයි ආළියද්යාන ;
පරිවරතනය ල්පී. රවන නනදන ල්පීරිසස විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 104 ;
තසම. 22
“වද්යාතඩයි කද්යාටර” කකෘතිතයහි පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181864 NL)
ISBN 978-955-30-3967-5 (397458 NA)
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උදයන, එසස. ඒ.
තලකෝත්මියද්යා / එසස. ඒ. උදයන ; පරිවරතනය
උපද්යාත්ලි ලලද්යාරතන විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 120 : චිත්ර ;
තසම. 22
Lomia කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179826 NL)
ISBN 978-955-30-3899-9 (395256 NA)
නතඩසන, තනද්යාතයලේ
සමනල වපැව / ත
 නද්යාතයලේ නතඩසන ;
පරිවරතනය මඩුළුගිරිතයේ විතජරතන විසනි .මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 140 ; තසම. 22
“වනනද්යාතතික කුලම” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188877 NL)
ISBN 978-955-672-080-8 (404575 NA)
ප්රබසිංජන
සහින සපැබසෑ තවලද්යා / ප්රබසිංජන ; අනවද්යාදය උපද්යාත්ලි
ලලද්යාරතන විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 208 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2001
“කනවු තමයිපඩතවේනඩුම” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187956 NL)
ISBN 978-955-30-0837-4 (403896 NA)
භද්යාරති, තක. චිනනපප
පවලද්යායි / තක. චිනනපප භද්යාරති ; පරිවරතනය
උපද්යාත්ලි ලලද්යාරතන විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 168 ; තසම. 22
“Pawalai” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(185974 NL)
ISBN 978-955-30-4506-5 (402206 NA)
රසිංගරද්යාජන, සුජද්යාතද්යා
නිරවත නගරය / සුජද්යාතද්යා රසිංගරද්යාජන ;
පරිවරතනය රවී රතනතවේලේ විසනි .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 164 ;
තසම. 22
“නිරමද්යාන නගරම” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(182992 NL)
ISBN 978-955-697-006-7 (398662 NA)
894.8113 – ළමකා ප්රබන්ධ
ගුණනද්යාදන, ඕ. තක.
සුදු අශසවයද්යා / ඕ. තක. ගුණනද්යාදන ; පරිවරතනය
එසස. ඒ. ස. කරද්යාමත විසනි .- ආණමඩුව :
තතකෝතපැනන පබත්ලිෂිසිං හවුසස, 2011 .- පි. 64 :
චිත්ර ; තසම. 21
“තවලේවල කුදීතර” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(177549 NL)
ISBN 978-955-1848-56-9

894.81133 – 1645-1845
තබසසක, තකද්යානසසටනටියසස තජකෝසප
තදමළ මහදපැනමුතතද්යා තනද්යාතහද්යාත පරමද්යාරන්ථ
ගුර / තකද්යානසසටනටියසස තජකෝසප තබසසක ;
පරිවරතනය සුනිලේ ආරියරතන විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 118 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(186738 NL)
ISBN 978-955-30-4077-0 (402863 NA)
894.812 – මලයකාලම සකාන්හිස්තද
894.8123 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
මද්යාධවන, ඒ. තසසතු
පද්යාණඩවපුර තහවත ජද්යාරයිනතග් පද්යාරද්යාදීසය /
ඒ. තසසතු මද්යාධවන ; පරිවරතනය ගුණතිලක
මපැටියගතන විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 198 ; තසම. 21
“Pandavapuram” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184347 NL)
ISBN 978-955-677-198-5 (400195 NA)
895 – නලැලගනන්හිර හකා අගේනිදිග ආසයකාතික
සකාන්හිස්තද
895.1 – චීන සකාන්හිස්තද
895.13 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
ජින, බද්යා
හිම ත්මිදුන රද්යාත්රිය / බද්යා ජින ; පරිවරතනය අනල
ද සලේවද්යා විසනි.- බතතරමුලේල : සත්මිර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 264 ; තසම. 22
“Ice cold night” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(185767 NL)
ISBN 978-955-0983-28-5 (402034 NA)
ළ 895.13 – ළමකා ප්රබන්ධ
ගුවද්යානමන, බද්යාඕ
මපැඩිරද්යාළ සහ තකද්යාටි රද්යාළහද්යාත්මි / බද්යාඕ
ගුවද්යානමන ; පරිවරතනය සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ
විසනි .- [නතග්තගද්යාඩ] : [ෆසලපැටතෆකෝම තෆකෝ
ඕලේටතනට කලේචර], 2013 .- පි. [18] : චිත්ර ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185064 NL)
ISBN 978-955-1470-36-4 (401132 NA)
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895.6 – ජපන් සකාන්හිස්තද
895.63 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
යසුනරි, කවබත
කවබත යසුනරි තග් තකටිකන්ථද්යා / කවබත
යසුනරි ; පරිවරතනය ආරිය රද්යාජකරණද්යා
විසනි .- නපැවත මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 199 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1983
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(184722 NL)
ISBN 978-955-671-867-6 (400550 NA)
895.63 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
මුරකද්යාත්මි, හරක
සුළතඟේ ගීතයට සවන තදන / හරක මුරකද්යාත්මි ;
පරිවරතනය කුලතිලක කුමද්යාරසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 136 ;
තසම. 22
“Hear the wind sing” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187853 NL)
ISBN 978-955-30-4555-3 (403798 NA)
895.6344 – 1912-1945
නිවද්යා, ෆියුත්මිතයකෝ
තබකෝපපැතලේ වතග් / ෆියුත්මිතයකෝ නිවද්යා ;
පරිවරතනය තසකෝමසරි ත්ලියනතග් විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 492 ; තසම. 22
“The Buddha tree” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(185729 NL)
ISBN 978-955-652-990-6 (401941 NA)
895.922 – ර්වියටනකාම සකාන්හිස්තද
895.9223 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
නළද්යා හඬ : වියටනද්යාම තකටිකතද්යා / පරිවරතනය
තබද්යාබ ජී. තබද්යාතතජු .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 158 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187069 NL)
ISBN 978-955-677-284-5 (403102 NA)

899 – ඕෂනියකාලව ඔසසලසකාලන්ර්ෂියකානු ලනකාවන,
ඔසසලසකාලන්ර්ෂියකානු, ලවනත් භකාෂකාමය
සකාන්හිස්තද
899.95 – සුලමරියන් සකාන්හිස්තද
899.951032 – වීර කකාවද
899.95103208 – සකාන්හිස්තද එකතු
ගිලේගතමශස : කවි කතද්යාවක / පරිවරතනය
තසකෝමපද්යාල අරනදර .- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. [viii],127 ;
තසම. 21
Epic of Gilgamesh කකෘතිය හරබට තමසන
විසන ඉසිංග්රීසයට පරිවරතනය කරන ඇත
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187429 NL)
ISBN 978-955-683-110-8 (403355 NA)

9 0 0 ඉතිහකාසය, භූලගයෝල ර්විදෙදකාව සහ
සහකායක ර්විෂයයන්
909 – ලලයෝක ඉතිහකාසය
තබලගමතග්, ජසසටින
තලකෝක ඉතිහද්යාසතයේ මසිං සලකුණු : ප්රද්යාග්
ඓතිහද්යාසක යුගතයේ සට මධදතන යුගතයේ
අවසද්යානය දකවද්යා / ජසසටින තබලගමතග් .[තපැ. තනද්යා.] : මනදද්යාකණ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013
තව. 1 .- පි. 200 : චිත්ර ; තසම. 23
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1200.00
(187063 NL)
ISBN 978-955-4500-01-3 (403096 NA)
හපුතනන, කුමුදිනී ඩයසස
ඉතිහද්යාසය මහද්යාදවීපික සතියම අභදද්යාස :
අ. තපද්යා. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ) / කුමුදිනී ඩයසස
හපුතනන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 46 : සතියම ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(182199 NL)
ISBN 978-955-671-905-5 (397845 NA)
හපැතපකෝලේඩ, එෆස. තක්රද්යාසසර්ෆීලේඩ
තයකෝධයකු වූ ත්මිනිසද්යා / එෆස. තක්රද්යාසසර්ෆීලේඩ
හපැතපකෝලේඩ ; පරිවරතනය සුගත කසිංකද්යානමතග්
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 168 : සතියම : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
“Adventure of man” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(183843 NL)
ISBN 978-955-30-4187-6 (399755 NA)
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909 – ශිෂසටකාශකාරය
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.
පපැරණ ශිෂසටද්යාචද්යාර / වී. ඩ. එසස. ගුණවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187946 NL)
ISBN 978-955-30-4355-9 (403886 NA)
909.07 – අධදකාපනය
ඊරියගම, තිසසස
11 තශසණය ඉතිහද්යාසය තකටි සටහන තපද්යාත /
තිසසස ඊරියගම .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 96 : සතියම :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(181090 NL)
ISBN 978-955-29-0118-8 (396928 NA)
දසෑලබණඩද්යාර, සතරකෝජනී
11 තශසණය ඉතිහද්යාසය : ශිෂද ක්රියද්යාකද්යාරකම
අභදද්යාස සහ සතියම ඇතුළතය / සතරකෝජනී
දසෑලබණඩද්යාර, විමලද්යා සමරදිවද්යාකර සහ කද්යානති
වීරසසිංහ .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 104 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185167 NL)
ISBN 978-955-661-543-2 (401252 NA)
6-11 තශසණ සඳහද්යා ඉතිහද්යාසය සතියම ලකුණු
කරීතම අභදද්යාස / සමපද්යාදනය තිසසස ඊරියගම .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 160 : රූපසටහන ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184923 NL)
ISBN 978-955-29-0137-9 (400675 NA)

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : 2008-2012
පසසවසරක පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා උතතර
සමඟෙ 2003-2007 දකවද්යා (නව නිරතදශයට
අදද්යාළ) ප්රශසන උතතර .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. [166] :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(185934 NL)
ISBN 978-955-8211-81-6 (402079 NA)
ආරියරතන, ඒ. වී.
ඉතිහද්යාසය : අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ සසවයසිං
අධදයනය සඳහද්යා / ඒ. වී. ආරියරතන .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [xii],282 : සතියම : චිත්ර : තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(183566 NL)
ISBN 978-955-1229-82-5 (399357 NA)
ඒකනද්යායක, ටිකරි බණඩද්යාර
8 තශසණය ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත / ටිකරි
බණඩද්යාර ඒකනද්යායක .- තකද්යාළඹ : නිරමල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 165 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(185032 NL)
ISBN 978-955-9377-48-1 (401093 NA)
ඒකනද්යායක, ටිකරි බණඩද්යාර
7 තශසණය ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත / ටිකරි
බණඩද්යාර ඒකනද්යායක .- තකද්යාළඹ : නිරමල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 168 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(182965 NL)
ISBN 978-955-9377-47-4 (398602 NA)

909.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

කසිංකද්යානමතග්, සුගත
ඉතිහද්යාසය 7 තශසණය : ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය /
සුගත කසිංකද්යානමතග් .- තකද්යාළඹ : අද්භිතෂසක
ප්රිනටරසස ඇනඩ පබත්ලිෂරසස, 2012 .- පි.62 :
සතියම ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(183226 NL)
ISBN 978-955-0856-35-0 (398854 NA)

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර 2012 .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 168 : සතියම ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(180252 NL)
(395632 NA)

දයද්යානනද, තද්යාරක
ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත : 7 තශසණය / තද්යාරක
දයද්යානනද .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. [vi],95 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187048 NL)
ISBN 978-955-21-2234-7 (403022 NA)

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර 2013 .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 154 : චිත්ර : සතියම ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(186566 NL)
(402816 NA)

දසෑල බණඩද්යාර, සතරකෝජිනී
ඉතිහද්යාසය ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල / සතරකෝජිනී
දසෑල බණඩද්යාර .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 123 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(188573 NL)
ISBN 978-955-661-571-5 (404104 NA)
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පතිරතග්, රවනි නිරද්යාෂද්යා
ජය නියත ජය මග : ඉතිහද්යාසය විෂයයට තකටි
ප්රශසන 1000 ක / රවනි නිරද්යාෂද්යා පතිරතග් .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. 111 :
සතියම ; තසම. 29
ලසිංකද්යා හද්යා තලකෝක ඉතිහද්යාසතයේ ඔබ දතයුතු
තබද්යාතහකෝ කරණු ඇතුළතව නව විෂය
නිරතදශය සමපූරණතයනම ආවරණය
තකතරන අ. තපද්යා. ස. සද්යා/තපළ ඉතිහද්යාසය
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 295.00
(187736 NL)
ISBN 978-955-98291-2-6 (403626 NA)
මසිංගලසරි, ඩබත්ලිවේ. ආනනද
ඉතිහද්යාසය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර /
ඩබත්ලිවේ. ආනනද මසිංගලසරි .- සසිංතශකෝධිත
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. 261 : සතියම : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183740 NL)
ISBN 978-955-21-1927-9 (399658 NA)
6-11 තශසණ සඳහද්යා ඉතිහද්යාසය සතියම ලකුණු
කරීතම අභදද්යාස / සමපද්යාදනය තිසසස ඊරියගම .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 160 : රූපසටහන ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(184923 NL)
ISBN 978-955-29-0137-9 (400675 NA)
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භුලගයෝල ර්විදෙදකා හකා ලදශකාටන ර්විසසස්තර

තදනියවතත, තප්රේමද්යා
භූතගකෝල විදදද්යාව – ජලය, නියඟෙය හද්යා තතත
බිම / තප්රේමද්යා තදනියවතත .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 92 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(185073 NL)
ISBN 978-955-671-616-0 (401141 NA)
මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල
භූතගකෝල විදදද්යාතමක ත්ලිපි සසිංග්රහය / සරිපද්යාල
මද්යාදුවතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 88 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184898 NL)
ISBN 978-955-30-3946-0 (400626 NA)

910.014 – ග්රකාමනකාම
910.014095493 – ශ ලලංකකාව
වික්රමආරචචි, ශද්යානතද්යා
ගමක නමක කතනදතර : ගමවලට නම හපැදුණු
හපැටි / ශද්යානතද්යා වික්රමආරචචි .- දනතකද්යාටුව :
මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 184 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185172 NL)
ISBN 978-955-660-678-2 (401267 NA)

910.02 – ලභපෞතික භූලගයෝල ර්විදෙදකාව
තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව : 1 තකද්යාටස (අධදයන
තපද්යාදු සහතික පත්ර උසසස තපළ සහ තවනත
උසසස විභද්යාග සඳහද්යා .- බතතරමුලේල : අධදද්යාපන
ප්රකද්යාශන තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .පි. ix,262 : සතියම : රූපසටහන ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183240 NL)
(398868 NA)
910.285 – භූලගයෝලීය ලස්තකාරතුර පදධතිය
දුරසසන්ථ සසිංතවේදය සහ භූතගකෝලය තතද්යාරතුර පදධති /
සසිංසසකරණය වි. ජ. මු. දයද්යාරතන සහ ප්රභද්යාත
ඒකනද්යායක .- බදුලේල : ඉඩම පරිහරණ සපැලසුම
අසිංශතයේ සුබසද්යාධක සසිංගමය, 2013 .- පි. 52 :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187284 NL)
ISBN 978-955-4755-00-0

910.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
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,
2013 .- පි. 173 : සතියම ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(183384 NL)
ISBN 978-955-21-1932-3 (399047 NA)
රණතුසිංග, චනද්රලතද්යා
භූතගකෝල විදදද්යාව පසුගිය විභද්යාග ප්රශසනපත්ර සහ
පිළිතුර (2006 සට 2012) : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යාමද්යානද තපළ) / චනද්රලතද්යා රණතුසිංග .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 124 :
සතියම ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(187931 NL)
ISBN 978-955-30-4218-7 (403870 NA)
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912 – සතියම

910.014095493 – ශ ලලංකකාව

තගද්යාඩතග් ලසිංකද්යා-තලකෝක සතියම තපද්යාත .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 120 :
සතියම : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(180949 NL)
ISBN 978-955-30-3683-4 (396500 NA)

වික්රමආරචචි, ශද්යානතද්යා
ගමක නමක කතනදතර : ගමවලට නම හපැදුණු
හපැටි / ශද්යානතද්යා වික්රමආරචචි .- දනතකද්යාටුව :
මලේපියත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 184 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(185172 NL)
ISBN 978-955-660-678-2 (401267 NA)

912.014 – සතියම කියවීම
දහනද්යායක, තජ.
සතියම කයවීම සහ තතරම ගපැනීම : සතියම
හදද්යාරනනනතග් අතතපද්යාත / තජ. දහනද්යායක .මද්යාතර : විදුතර, 2011 .- පි. xi,107 :
රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(179936 NL)
ISBN 978-955-53080-0-7
ප්රියනත, එම. තක. කසිංසසත්ලි
සතියම ලකුණු කරීමට පහසු ක්රම ශිලේප :
භූතගකෝල විදදද්යාව 6, 7, 8, 9, 10, 11 සහ උසසස
තපළ තශසණ සඳහද්යා / එම. තක. කසිංසසත්ලි
ප්රියනත .- ගද්යාලේල : කරතකෘ, 2013 .පි. [16] : සතියම ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(184094 NL)
(399985 NA)
වික්රමරතන, තක.
තමස්ට්රික සතියම අධදයනය : අ. තපද්යා. ස. උසසස
තපළ හද්යා තවනත විභද්යාග සඳහද්යා භූතගකෝල
විදදද්යාව / තක. වික්රමරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 : සතියම ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187173 NL)
ISBN 955-20-8390-7
(403280 NA)
තහටටිආරචචි, නිමලේ
7, 8, 9, 10 හද්යා 11 තශසණ සඳහද්යා භූතගකෝල
විදදද්යාව විෂයයට නියත්මිත සතියම අධදයනය /
නිමලේ තහටටිආරචචි .- සසිංතශකෝධිත නව
මුද්රණය .- තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ, 2013 .පි. 119 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 24
1 වන මුද්රණය 1993
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(186754 NL)
ISBN 978-955-44725-0-1 (402879 NA)

914 - යුලරයෝපය
914.69 – පපෘතුගකාලය
ඉරගලේබණඩද්යාර, කසුන අසිංජන
තනද්යානිදන ත්ලිසසබනය : පකෘතුගද්යාලතයේ
සසිංචද්යාරයක / කසුන අසිංජන ඉරගලේබණඩද්යාර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 14 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (සසිංචද්යාරක සටහන ;
අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187916 NL)
ISBN 978-955-30-4443-3 (403855 NA)
915 – ආසයකාලව භූලගයෝලීය ශකාරිකකා
915.04 – ශකාරිකකා
තලගි, තජමසස
තබකෞදධ රද්යාජධද්යානි පිළිබඳ චද්යාරිකද්යාව
(ක්රි. ව. 399-414) : චීන ජද්යාතික පද්යාහියන
සසවද්යාමන වහනතසසතග් චද්යාරිකද්යා ඉනදියද්යාව හද්යා
ලසිංකද්යාව / තජමසස තලගි ; පරිවරතනය මධුරසරි
ජයවරධන විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 128 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(181910 NL)
ISBN 978-955-30-3387-1 (397504 NA)
915.1 – චීනය
ආතද්යාවුදතහටටි, සමන
තසද්යාඳුර සපැරිසර තසසද මද්යාවත දිතග් / සමන
ආතද්යාවුදතහටටි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2012 .- පි. 276 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179304 NL)
ISBN 978-955-677-154-1 (394913 NA)

258

915.4 – ඉන්දියකාව

915.93 – ස්තකායිලන්ස්තය

නිශසශසිංක, සසිංජය රසිංගලද්යාලේ
සසවද්යාගත : ඉනදියද්යාන සසිංචද්යාරක අතතපද්යාත /
සසිංජය රසිංගලද්යාලේ නිශසශසිංක .- පූතගද්යාඩ : මද්යාතනලේ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. xii,264 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 17
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(181698 NL)
ISBN 978-955-4693-00-5 (397257 NA)

වික්රමසසිංහ, නීතද්යා
මනරම තද්යායිලනතය / නීතද්යා වික්රමසසිංහ .මතුගම : [කරතකෘ], 2013 .- පි. xxvii,201 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(185182 NL)
ISBN 978-955-51082-1-8 (401223 NA)

915.4 – දෙකුණු ආසයකාව
විතජරතන, එන. ල්පී.
නපැතගනහිර ඉනදියද්යාව සහ එයින එහද්යා /
එන. ල්පී. විතජරතන .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 341 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 22 .- (වනදනද්යා හද්යා විතනකෝද
චද්යාරිකද්යා අතතපද්යාත ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(182990 NL)
ISBN 978-955-679-005-0 (398660 NA)
විතජරතන, එන. ල්පී.
බටහිර ඉනදියද්යාව හද්යා පද්යාකසසන්ථද්යානය / එන. ල්පී.
විතජරතන .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 336 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම.
22 .- (වනදනද්යා හද්යා විතනකෝද චද්යාරිකද්යා අතතපද්යාත ;
අසිංක 3)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186473 NL)
ISBN 978-955-697-036-4 (402601 NA)
915.493 – ශ ලලංකකාව
පතමතපරම, ට. ආර.
නපැතගනහිර සසිංචද්යාරය / ට. ආර. පතමතපරම .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 54 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(186523 NL)
ISBN 978-955-671-738-3 (402728 NA)
පතිරණ, ය. ල්පී. එසස.
සරිලක තසද්යාඳුර ඉසවේ : සසිංචරණයට
අතවපැලක / ය. ල්පී. එසස. පතිරණ .- දිවුලපිටිය :
සරසසවතී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. viii,92 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(185965 NL)
ISBN 978-955-673-040-1 (402185 NA)

915.95 – මලැලලේසයකාව
අතද්යාවුදතහටටි, සමන
තසද්යාඳුර සපැරිසර – සරවක නදිය දිතග් / සමන
අතද්යාවුදතහටටි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013.- පි. 328 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(187074 NL)
ISBN 978-955-677-257-9 (403119 NA)
මතගද්යාඩ, පියසරි ල්පී.
මලයද්යාසයද්යාතවේ ප්රතබකෝධය / පියසරි ල්පී. මතගද්යාඩ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 128 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(181913 NL)
ISBN 978-955-30-3842-5 (397507 NA)
915.957 – සලංගපපූරව
පටිටියආරචචි, තසකෝමසරි
මද්යා දුටු සසිංගපපූරව තහවත විසසමලනතය :
චද්යාරිකද්යා සටහන / තසකෝමසරි පටටියආරචචි .පපැලේමඩුලේල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 120 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186464 NL)
ISBN 978-955-98709-1-3 (402591 NA)
916 – අප්රිකකාව
තබ්රද්යාම, තජකෝන එලේ.
අප්රිකද්යාන වනද්යානතරතයේ සපැතපුම විසදහසක /
තජකෝන එලේ. තබ්රද්යාම ; පරිවරතනය සුජීව
දිසද්යානද්යායක විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- මරිගම :
ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 300 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2004
“Twenty thousand miles in the African
jungle” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(188881 NL)
ISBN 978-955-672-097-6 (404579 NA)
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918 – දෙකුණු ඇලමරිකකාව
තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ
තමකෝටර සයිකලේ දිනතපද්යාත / අරනසසතටකෝ තච
ගුතවේරද්යා ; පරිවරතනය මද්යාත්ලිනි තගකෝවිනනතග්
විසනි .- බතතරමුලේල : දරශන මද්යාරකටිසිං
එනටරප්රයිසසස ත්ලිත්මිටඩ, 2013 .- පි. [267] :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
“Motorcycle diaries” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(187054 NL)
ISBN 978-955-9433-42-2 (403030 NA)

9 2 0 ශරිස්තකාපදෙකාන
කරණද්යාදද්යාස, තක.
ආතර ද සලේවද්යා සරිමතද්යා : ශද්යාවසසතිතයේ
සටුවරයද්යා / තක. කරණද්යාදද්යාස .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 40 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183210 NL)
ISBN 978-955-30-4015-2 (398837 NA)
කරණද්යාමුනි, දයද්යාවසිංශ
ලකෂසමන : ඔහු තම මවේබිමට යුතුකම
ඉටුකතළසය / දයද්යාවසිංශ කරණද්යාමුනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. xxii,577 : ඡද්යායද්යාරූප : පුවර 152 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 900.00
(182198 NL)
ISBN 978-955-671-853-9 (397844 NA)
ගද්යාලේලතග්, මහිනද ජී.
නමගිය ඇතතතකෝ / මහිනද ජී. ගද්යාලේලතග් සහ
උදය තදවනද්යාරද්යායණ .- 2 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 120 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1963
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183203 NL)
ISBN 978-955-30-4095-4 (398830 NA)
ගුණතසසකර, සුදත
දපැයට අහිත්මි වන රන ආකර : රද්යාජද තසසවතයේ
තිසසපසස වසරක මතක සටහන 1962-1997 /
සුදත ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 192 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(182456 NL)
ISBN 978-955-30-4035-0 (398245 NA)
තපතරරද්යා, කමලේ
වියත වත ඇසුරක : පුවතපත සසිංවද්යාද කලද්යාවට
නව ප්රතවේශයක / කමලේ තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 144 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182454 NL)
ISBN 978-955-30-4008-4 (398243 NA)

විතජතසසකර, නනදතදව
ශ්රීමත ඩ. බ. ජයතිලක ජීවන චරිතය /
නනදතදව විතජතසසකර ; පරිවරතනය ලත්ලිත
හීනගම විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 306 ; තසම. 22
Sir D. B. Jayatilleke කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(179403 NL)
ISBN 978-955-573-986-5 (395040 NA)
සද්යාරලේනද්යාඩන
කඳුකරතයේ නිරමද්යාණ ශිලේපි තකකෝ.
නතඩසයියර / සද්යාරලේනද්යාඩන ; අනවද්යාදය ඇම.
තදද්යාතරසද්යාත්මි විසනි .- තකද්යාළඹ : කුමරන තපද්යාත
මපැදුර, 2011 .- පි. 38 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(174950 NL)
ISBN 978-955-659-304-4
සරිවරධන, කුමද්යාර
නව තලද්යාවට මසිං විවර කළ විශිෂසටතයකෝ 100 ක /
කුමද්යාර සරිවරධන .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 288 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(180328 NL)
ISBN 978-955-660-699-7 (395812 NA)
සූරියආරචචි, දීපද්යාලේ
උඩුගසිං බලද්යා : අමබලමක අධදද්යාපන
ආයතනයක බවට පතකර ගපැනමට කළ වීරිය
පද්යාරත්මිතද්යාවක / දීපද්යාලේ සූරියආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 206 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179432 NL)
ISBN 978-955-671-705-1 (395069 NA)
අ. වි. 371.01095493

9 2 0 මස්තක සටහන්
ඒකනද්යායක, ආරියපද්යාල
පමද්යා වූ සරසවි වරම : සසවයසිං-ත්ලිඛිත
චරිතද්යාපදද්යානය / ආරියපද්යාල ඒකනද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 508 : ඡද්යායද්යාරූප ; සතියම : තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(182188 NL)
ISBN 978-955-671-823-2 (397834 NA)
කුරපපු, ඩ. බ.
සපැඳසෑ තර එළිතයේ කත්මිතදන හිර / ඩ. බ.
කුරපපු .- කළුගමුව : එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 151 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(181653 NL)
ISBN 978-955-0357-30-7 (397164 NA)
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කුරපපු, ඩ. බ.
සසිංසද්යාර ගමන / ඩ. බ. කුරපපු .- කළුගමුව :
එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 139 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(187728 NL)
ISBN 978-955-0357-33-8 (403618 NA)
ගුණවරධන, ස. වද්යාසස
43 වසරක රද්යාජද තසසවතයේ පිය සටහන /
ස. වද්යාසස ගුණවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස.
තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 304 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(188687 NL)
ISBN 978-955-30-4473-0 (404428 NA)
ගුණතසසකර, නිවේටන
තගවුණ කද්යාලය මනරම : වපැවේ බපැඳි රතට විස
වසරක තනද්යාමපැතකන මතක / නිවේටන
ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි,
2013 .- පි. 207 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186391 NL)
ISBN 978-955-686-158-7 (402480 NA)
චනද්රකීරති, ප්රඥද්යා
අතතමමද්යාතගන මුණුබුරද්යාලට / ප්රඥද්යා
චනද්රකීරති .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183591 NL)
ISBN 978-955-681-107-0 (399418 NA)
ජයවීර, තහසමද්යා
මසිං සලකුණු : තජදෂසෂ්ඨ පරිපද්යාලන
නිලධද්යාරිනියකතග් වසර 34 ක අතදපැකීම /
තහසමද්යා ජයවීර .- තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ,
2013 .- පි. 281 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(181735 NL)
ISBN 978-955-44233-0-5 (397338 NA)
රතනද්යායක, එම. ජී.
මතග් නිලේවන වසසතුව : ඉසිංජිතනරතවකුතග්
චද්යාරිකද්යා සටහන / එම. ජී. රතනද්යායක ;
පරිවරතනය තජ. බ. රතනතිලක විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 216 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
“The blue thing” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(181900 NL)
ISBN 978-955-30-4092-3 (397494 NA)
රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා
දපැක තනක විලස / සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ .නතග්තගද්යාඩ : සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 346 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(186581 NL)
ISBN 978-955-1470-38-8 (402833 NA)

විජයවරධන, මද්යාත්ලි
තසද්යාඳුර මතක / මද්යාත්ලි විජයවරධන .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. 97 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184961 NL)
(400976 NA)
විතජතුසිංග, කද්යානති
තමතහවරක පිය සටහන / කද්යානති විතජතුසිංග .තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2012 .- පි. xiii,152 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(177657 NL)
ISBN 978-955-51539-1-1
තසසනද්යානද්යායක, ජී. බ.
මතග් සතුම පපැතුම හද්යා ජීවිතය / ජී. බ.
තසසනද්යානද්යායක .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 208 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1986
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(187161 NL)
ISBN 978-955-30-4233-0 (403293 NA)

9 2 0 සසවයලංශරිස්තකාපදෙකාන
අනගද්යාරික ධරමතසසකර
තසසවයට කපැපවුතණත්මි පද්යාරම දම පුරත්මි /
අනගද්යාරික ධරමතසසකර .- කළුතර : සුරකමු
ලසිංකද්යා ජද්යාතික පදනම, 2013 .- පි. 752 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 900.00
(180593 NL)
ISBN 978-955-52559-3-6 (396221 NA)
ඒකනද්යායක, ආරියපද්යාල
පමද්යා වූ සරසවි වරම : සසවයසිං-ත්ලිඛිත
චරිතද්යාපදද්යානය / ආරියපද්යාල ඒකනද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 508 : ඡද්යායද්යාරූප ; සතියම : තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(182188 NL)
ISBN 978-955-671-823-2 (397834 NA)
තකද්යාටකතදනිය, තසකෝමද්යා
මද්යා ආ මද්යාවත / තසකෝමද්යා තකද්යාටකතදනිය .නතග්තගද්යාඩ : ෆසලපැටතෆකෝම තෆකෝ ඕලේටතනට
කලේචර, 2013 .- පි. 256 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(185511 NL)
ISBN 978-955-1470-37-1 (401667 NA)
විතජදද්යාස, ජී. ඇම. එච.
දශක අටක / ජී. ඇම. එච. විතජදද්යාස .බතතරමුලේල : ප්රභද්යාත විතජදද්යාස, 2013 .පි. 244 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(182127 NL)
ISBN 978-955-44169-0-1 (397736 NA)
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920.02 – ජීවන ශරිස්ත එකතු
රද්යාජමද්යානන, තහසමනද්යාග
උදද්යාර චරිත පනහක - අසිංක 2 / තහසමනද්යාග
රද්යාජමද්යානන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 140 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187865 NL)
ISBN 978-955-30-4365-8 (403810 NA)
920.02 – ශරිස්තකාපදෙකාන එකතු
ඒකනද්යායක, රතන බ.
වපැවේ බපැඳි රතට සයපත සුවඳ / රතන බ.
ඒකනද්යායක .- කුරණසෑගල : අසසත්ලිය ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), 2013 .- පි. xii,255 ; ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(185745 NL)
ISBN 978-955-99602-6-1 (401972 NA)
මහතලේකම, තසතනවිරතන
තශසෂසෂ්ඨ සසිංහලතයකෝ හය තදතනක : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
විසවන සයවස තගද්යාඩනපැගීමට උරදුන /
තසතනවිරතන මහතලේකම .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 88 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183803 NL)
ISBN 978-955-30-3836-4 (399715 NA)
මුතුකුමද්යාරණ, නනදසරි
උදද්යාර චරිත : ආදරණීය දුතවේ! පුතත! 2 /
නනදසරි මුතුකුමද්යාරණ .- පනනිපිටිය : කරතකෘ,
[2013?] .- පි. 28 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21 .(ධරමදද්යාන පුසසතක ; අසිංක 04)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(186729 NL)
ISBN 978-955-99634-3-1 (402854 NA)
තරකෝම තශසෂසෂ්ඨ පුරෂතයකෝ / සමපද්යාදනය තජකෝතිපද්යාල
සුබසසිංහ .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. xxi,69 : සතියම ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1938
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186326 NL)
ISBN 978-955-30-4162-3 (402304 NA)
සතකුමද්යාර, ශකතික
මතක පද්යාලම / ශකතික සතකුමද්යාර .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 70 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(186382 NL)
ISBN 978-955-677-247-0 (402370 NA)

සමරසසිංහ, පද්යාත්ලිත
අමතක තනද්යාවන මතක සටහන : තදවන
තවළුම / පද්යාත්ලිත සමරසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 216 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(186169 NL)
ISBN 978-955-30-4302-3 (402272 NA)
තහසවද්යාමදදුම, අමර
අමර සමර ix : අපූර චරිත 35 ක / අමර
තහසවද්යාමදදුම .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 199 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(184062 NL)
ISBN 978-955-671-900-0 (399951 NA)
තහසවද්යාමදදුම, අමර
අමර සමර x : අපූර චරිත 35 ක / අමර
තහසවද්යාමදදුම .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 224 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(184063 NL)
ISBN 978-955-671-901-7 (399952 NA)
920.05493 – ශ ලලංකකාව
දිසද්යානද්යායක, සද්යාගරිකද්යා
පුසිංචි කද්යාතල මසිං / සද්යාගරිකද්යා දිසද්යානද්යායක .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 208 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(179300 NL)
ISBN 978-955-677-175-6 (394909 NA)
තසතනවිරතන, චනද්රසරි
චරිතවත චරිත / චනද්රසරි තසතනවිරතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 177 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(179401 NL)
ISBN 978-955-671-622-1 (395038 NA)
920.72 – කකාන්ස්තකාලවයෝ
එදිරිසූරිය, අසුනතද්යා
අද්භිමන ත්ලිය / අසුනතද්යා එදිරිසූරිය .- වතතල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 151 : චිත්ර ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(180713 NL)
ISBN 978-955-54840-08
විතජසසිංහ, සුනිලද්යා
දියත දිනූ දිරිය දියණතයකෝ / සුනිලද්යා විතජසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 160 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187919 NL)
ISBN 978-955-30-4549-2 (403858 NA)
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923 – සමකාජ ර්විදෙදකාව සමබන්ධ පුදගලලයයෝ
923.1 – රජවර
පණඩුකද්යාභය රජතුමද්යා / සමපද්යාදනය එච. නිරමද්යා
අයනති සලේවද්යා .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 32 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(184753 NL)
ISBN 978-955-690-071-2 (400667 NA)
සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා
තහළදිව රජවර / ඉනදිරද්යා සමරසසිංහ .තබද්යාරලපැසසගමුව : ආර. ජී. ග්රපැෆිකසස ඇනඩ
බුකතෂද්යාප, [2013?] .- පි. 32 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(184007 NL)
ISBN 978-955-4512-03-0 (399846 NA)
923.1095493 – ශ ලලංකකාව
අතබතසසකර, හපැරී
ලසිංකද්යා දවීපතයේ තශසෂසෂ්ඨ රජවරන / හපැරී
අතබතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 112 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187918 NL)
ISBN 978-955-30-4508-9 (403857 NA)
නිශද්යානත, සුජීව
අතප රජවර / සුජීව නිශද්යානත .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188359 NL)
ISBN 978-955-690-080-4 (404033 NA)
විතජතුසිංග, සරිසමන
මහ විජයබද්යාහු රජතුමද්යා : පුරද්යාණ ජද්යාතිතයේ පියද්යා තහළ දපැතයේ ජද්යාතික විමුකති සටතන මහ
රණවිරවද්යා / සරිසමන විතජතුසිංග .- තකද්යාළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .- පි. 176 :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188831 NL)
ISBN 978-955-686-035-1 (404489 NA)
923.9 – වීරවරලයයෝ
නිශද්යානත, සුජීව
ජද්යාතික වීරතයකෝ / සුජීව නිශද්යානත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(188354 NL)
ISBN 978-955-690-082-8 (404028 NA)

928.956 – ජපන් ලලේඛකලයයෝ
රහුණුතහසවද්යා, ඒ. තජ.
ජපන තලේඛක පරපුර : පළමු තකද්යාටස / ඒ. තජ.
රහුණුතහසවද්යා .- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. xx,316 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(183984 NL)
ISBN 978-955-683-079-8 (399764 NA)
929 – ජකාතික ධජ
929.92095493 – ශ ලලංකකාව
අද්භිමද්යානවත ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික තකද්යාඩිය හද්යා ජද්යාතික
ගීය / සමපද්යාදනය රසිංජිත ප්රනද්යානදු සහ තටකෝනි
ධරමවරධන .- පනනිපිටිය : ෂද්යාප ග්රපැෆික
හවුසස (පුද.) සමද්යාගම, 2012 .- පි. 14 : චිත්ර ;
තසම. 15x21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(177662 NL)
ISBN 978-955-4589-00-1

9 3 0 පලැරණ ඉතිහකාසය
930.1 – පුරකාර්විදෙදකාව
මලය රට පුනරද්යාවතලකෝකන / සසිංසසකරණය
ඩ. තුසත මපැනදිසස සහ ඒ. ල්පී. දයද්යාවතී .තකද්යාළඹ : මධදම සසිංසසකකෘතික අරමුදල, 2012
II ක. .- පි. vii,116 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(1822061 NL)
ISBN 978-955-613-263-2 (397858 NA)

930.1092 – පුරකාර්විදෙදකාඥලයයෝ
උරම ප්රසද්යාද ප්රණද්යාම 2012 : උරම ප්රසද්යාද ප්රණද්යාම
උතළල සඳහද්යා සපැකසූ විතශසෂ සමර කළඹ /
සසිංසසකරණය සරිසමන විතජතුසිංග .බතතරමුලේල : ජද්යාතික උරමයන පිළිබඳ
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2012 .- පි. [x],177 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 24
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182207 NL)
(397859 NA)
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930.1095493 – ශ ලලංකකාව

942 – එලංගලන්ස්තය

ද සලේවද්යා, රද්යාජද්යා
අතීතය තසවීම සඳහද්යා කපැණීම : පුරද්යාවිදදද්යාතමක
රචනද්යා / රද්යාජද්යා ද සලේවද්යා ; පරිවරතනය කසිංසසත්ලි
කුරකුලසූරිය විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] :
පරිවරතක, 2013 .- පි. 154 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188632 NL)
ISBN 978-955-51735-1-3 (404160 NA)

කුමද්යාරසසිංහ, රසිංග ප්රභද්යාත
එසිංගලනතය පිළිබඳ තකටි හපැඳිනවීමක / රසිංග
ප්රභද්යාත කුමද්යාරසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 72 ; තසම. 21 .- (ජද්යාතදනතර
සබඳතද්යා තපද්යාත තපළ ; අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183810 NL)
ISBN 978-955-30-3854-8 (399722 NA)

මලේසරි, ඉෂසිංඛ
ඉසුරමුණය හද්යා තවනත ත්ලිපි : ශ්රී ලද්යාසිංතකය
පුරද්යාවිදදද්යාතවේ සද්යාධක හද්යා අරන්ථකන්ථන පිළිබඳ
පුනරවිමරශනයක / ඉෂසිංඛ මලේසරි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 360 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-කතබකෝක: ර. 850.00 (183211 NL)
ISBN 978-955-30-3935-4 (398838 NA)

943 – ජරමනිය
943.086 - 1945-1989
943.086092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

තහටටිආරචචි, කරණද්යාතසසන
පුවරසනකුලම ඓතිහද්යාසක තචතියගිරි
විහද්යාරය / කරණද්යාතසසන තහටටිආරචචි, ගද්යාත්මිණී
සමරනද්යායක සහ ඉතනකෝජ තකකෞශලද
අතබනද්යායක .- [තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.],
2013 .- පි. xii,50 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(186726 NL)
ISBN 978-955-51258-4-0 (402851 NA)
938 – ග්රීසය
රණසසිංහ, චිනතක
ග්රීක ශිෂසටද්යාචද්යාරය : සමභද්යාවද ශිෂසටද්යාචද්යාර - 1 /
චිනතක රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 116 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(179574 NL)
ISBN 978-955-677-178-7 (395178 NA)

9 4 0 යුලරයෝපය
940.5 - 1918
940.548 – හමුදෙකා අතුරදෙන් වූවන්
ශතකකෝෆස, ත්මිතචලේ
ෂපැසිංග්රි - ලද්යා සපැඟෙවුණු තලද්යාතවන ගපැලවුණු
සගතයකෝ (සතද කතද්යාවක) / ත්මිතචලේ ශතකකෝෆස ;
පරිවරතනය තප්රේමචනද්ර අලේවිසස විසනි .තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 416 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
“Lost in Shangri – La” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 580.00
(188670 NL)
ISBN 978-955-656-265-1 (404406 NA)

රණවිල, තප්රේමලද්යාලේ
ජන නද්යාශක ජන නද්යායක : ඇතඩද්යාලේෆස හිටලර
චරිතද්යාපදද්යානය / තප්රේමලද්යාලේ රණවිල .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 304 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(179869 NL)
ISBN 978-955-677-205-0 (395299 NA)
949 – යුලරයෝපලයේ ලවනත් ප්රලදශ
949.702 – යුලගයෝසසලකාර්වියකා, 1918-1991
949.7024 – 1980–1991
ජිතයද්යාවනනි, ජනිතන ඩ.
දසෑත තයද්යාමද්යා අහස තදසද්යා : යුද ගිනිදපැලේ මපැද
දිනතපද්යාතක සටහන තපැබූ දිරිය දපැරියක /
ජනිතන ඩ. ජිතයද්යාවනනි ; පරිවරතනය රසිංජිත
කුරපපු විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2012 .- පි. 150 ; තසම. 21
Zlata's diary : a child's life in
sarajevo කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(179578 NL)
ISBN 978-955-677-183-1 (395184 NA)

9 5 0 ආසයකාව
954 – ඉන්දියකාව
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.
ඉනදියද්යා ආණඩුක්රම සසිංවරධනය : ශද්යාසසත්රතවේදී
බද්යාහිර උපද්යාධිය සඳහද්යා / වී. ඩ. එසස.
ගුණවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 79 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187137 NL)
ISBN 978-955-30-4377-1 (403254 NA)

264

ජයතිලක, කපුර බණඩද්යාර
ඉනදියද්යා ඉතිහද්යාසය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
ඉතිහද්යාසය / කපුර බණඩද්යාර ජයතිලක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 184 :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186133 NL)
ISBN 978-955-30-4259-0 (402235 NA)
නද්යායිතපකෝලේ, වී. එසස.
ඉනදියද්යාව පසෑරණු සසිංසසකකෘතිය / වී. එසස.
නද්යායිතපකෝලේ ; පරිවරතනය අතබරතන
අතතනද්යායක විසනි .- තකද්යාළඹ : විතජසූරිය
ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. 235 ; තසම. 22
“India – a wounded civilisation” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(185732 NL)
ISBN 978-955-691-020-9 (401944 NA)
තහසරත, හිරද්යාන ශෂී
බුදුනතග් තදශය / හිරද්යාන ශෂී තහසරත .- 2 වන
මුද්රණය .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .පි. 254 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187484 NL)
ISBN 978-955-44426-0-3 (403616 NA)
954 – දෙකුණු ආසයකාව
තපතරරද්යා, තක. ඒ. ල්පී.
පුරද්යාතන ඉනදු ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය : දුටුගපැමුණු
රද්යාජද කද්යාලය දකවද්යා / තක. ඒ. ල්පී. තපතරරද්යා .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 103 : චිත්ර : සතියම ; තසම 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(182494 NL)
ISBN 978-955-29-0114-0 (398320 NA)
තපතරරද්යා, තජ. ඒ. වයි.
පපැරණ ලසිංකද්යාව හද්යා තලකෝකය / තජ. ඒ. වයි.
තපතරරද්යා සහ මහිනද එසස. බ. ග්රැළපනද්යාව .2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 65 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1964
තසනරත පරණවිතද්යාන මහතද්යාතග් ගතවේෂණයක
ආශතයනි
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188298 NL)
ISBN 978-955-31-0024-5 (403969 NA)
වයිට, මද්යාරග්රට බරක
භද්යාරතය ගිනි ගනී / මද්යාරග්රට බරක වයිට ;
පරිවරතනය යසපද්යාල වනසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 170 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
“Interview with India” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(182980 NL)
ISBN 978-955-677-220-3 (398641 NA)

954.93 – ශ ලලංකකාව
ඉලසිංගසසිංහ, මසිංගල
ඉතිහද්යාසය අතතපද්යාත / මසිංගල ඉලසිංගසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(181212 NL)
ISBN 978-955-30-3529-5 (396901 NA)
කුරවිට, රසිංගන
හසසතිගිරි නගරය තහවත කුරණසෑගලේ නවර :
කුරණසෑගල නගරතයේ ඉතිහද්යාසය, ජනප්රවද්යාද හද්යා
මහනගර සභද්යා සමද්යාව තුළ පිහිටි ඓතිහද්යාසක
සසන්ථද්යාන / රසිංගන කුරවිට .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 152 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(186179 NL)
ISBN 978-955-30-4351-1 (402282 NA)
කුලරතන, මද්යාඑළිතයේ
සුනදර මද්යාඑළිය / මද්යාඑළිතයේ කුලරතන .මද්යාඑළිය : කරතකෘ, 2013 .- පි. 88 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187273 NL)
ISBN 978-955-52816-1-4
ඩයසස, ල්පී. ඒ. වී.
සසිංහතලේ උරමය / ල්පී. ඒ. වී. ඩයසස .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 144 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(184017 NL)
ISBN 978-955-29-0074-7 (399856 NA)
තදද්යාඩමවල, ගද්යාත්මිණී
ගද්යාලේල තකද්යාටුව / ගද්යාත්මිණී තදද්යාඩමවල .තකද්යාළඹ : මධදම සසිංසසකකෘතික අරමුදල,
2012 .- පි. viii,89 ; ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (182209 NL)
ISBN 978-955-613-240-3 (397862 NA)
පුසිංචිබණඩද්යා, තක. ඒ.
නවදපැත්ලිතහසන – තදවහුව / තක. ඒ.
පුසිංචිබණඩද්යා .- තදවහුව : කරතකෘ, 2013 .පි. 52 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(187277 NL)
ISBN 978-955-44609-0-4
ප්රසනන, ජී. එච. ල්පී. ගයද්යාන
කරදිය වළලේතලේ තසද්යාඳුර මනද්යාත්ලිතයකෝ - උතුතර
රමණීය දූපත / ජී. එච. ල්පී. ගයද්යාන ප්රසනන .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 240 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(186392 NL)
ISBN 978-955-686-160-0 (402481 NA)
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මුදත්ලිතග්, ජිනදද්යාස තක.
අකුරතගද්යාඩ ග්රද්යාමවරය : ඈත අතීතතයේ සට
2009 දකවද්යා / ජිනදද්යාස තක. මුදත්ලිතග් .සුලේතද්යානතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. x,114 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187109 NL)
ISBN 978-955-54822-0-2 (403146 NA)
රණසසිංහ, සුත්මිත
කතරගම පුවත / සුත්මිත රණසසිංහ .- [තකද්යාළඹ] :
මධදම සසිංසසකකෘතික අරමුදල, 2011 .පි. xviii,214 : ඡද්යායද්යාරූප : චිත්ර : සතියම ;
තසම 27
නූබපැ-කතබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(179192 NL)
ISBN 978-955-613-232-8
රතනපුරතයේ යටගියද්යාව / සසිංසසකරණය දයද්යානනද
තසකෝමසුනදර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 288 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(179312 NL)
ISBN 978-955-30-3812-8 (394921 NA)
රිටිගල පද්යාමුල – කලද්යා සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
ආර. ආර. එම. ල්පී. එසස. තක. මද්යාතනලේවිල .පලුගසසවපැව : පලුගසසවපැව සසිංසසකකෘතික
බලමණඩලය, [2013?] .- පි. 80 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(186238 NL)
ISSN 2345-9239
වික්රමගමතග්, චනද්රද්යා
රජරට සසිංසසකකෘතික උරමය / චනද්රද්යා
වික්රමගමතග් .- 2 වන මුද්රණය .- පනනිපිටිය :
කරතකෘ, 2012 .- පි. xxi,392 : ඡද්යායද්යාරූප : චිත්ර :
සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(180939 NL)
ISBN 978-955-53322-2-4 (396490 NA)
විතජතුසිංග, නවනපැත්ලිතය
ඓතිහද්යාසක හඟුරනතකත / නවනපැත්ලිතය
විතජතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : දපැනම වපැඩුම
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 252 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187845 NL)
ISBN 978-955-8672-80-8 (403776 NA)
විතජරතන, එච. එම. ජයනත
රතනපුරය : ඈත සයවස සහ තවත කතද්යා /
එච. එම. ජයනත විතජරතන .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 274 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(186517 NL)
ISBN 978-955-31-0019-1 (402723 NA)

විතජරතන, එම. ඩබත්ලිවේ. විමලේ
සසිංහල ධද්යාතුවසිංශය (තසසරවද්යාවිල තිසසස මහද්යා
විහද්යාරවසිංශය) : ශද්යාසසනය සසිංසසකරණය හද්යා පද්යාත්ලි
ධද්යාතුවසිංස සනසනදනයක සහිත විචද්යාරද්යාතමක
අධදයනයක / එම. ඩබත්ලිවේ. විමලේ
විතජරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2012 .- පි. 792 ; තසම. 22
ශ්රී ජයවරධනපුර විශසවවිදදද්යාලතයන දරශනසූරී
උපද්යාධිය පිරිනපැමුණු පරතයේෂණ නිබනධනය
නූබපැ-තබකෝක: ර. 2000.00
(179308 NL)
ISBN 978-955-30-2450-3 (394917 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය (අනරද්යාධපුර යුගතයේ සට
1978 දකවද්යා) : අ. තපද්යා. ස. (උ/තපළ) නව
නිරතදශිත / සමපද්යාදනය එසස. අයි. ගමතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 436 :
සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(187141 NL)
ISBN 978-955-30-2167-0 (403258 NA)
සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඓතිහද්යාසක සසන්ථද්යාන / ඉනදිරද්යා
සමරසසිංහ .- තබද්යාරලපැසසගමුව : ආර. ජී. ග්රපැෆිකසස
ඇනඩ බුකතෂද්යාප, [2013?] .- පි. 52 :
ඡද්යායද්යාරූප : නපැමූ පත්රිකද්යා ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(184005 NL)
ISBN 978-955-4512-08-05 (399844 NA)
සූරියආරචචි, ගද්යාත්මිණ
බදුලු අබිමන එකලු කළ ත්මිණ : ඌව තද්රකෝණතයේ
වසර 6000 ක ගමන මග / ගද්යාත්මිණ
සූරියආරචචි .- මහියසිංගනය : කරතකෘ, 2013 .පි. 288 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(185050 NL)
ISBN 978-955-53039-4-1 (401118 NA)
සූරියආරචචි, නනදතසසන
සසිංහල සසිංසසකකෘතිතයේ පදනම / නනදතසසන
සූරියආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 224 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(188621 NL)
ISBN 978-955-671-777-8 (404149 NA)
තසකෝරත හිත්මි, අලුතවපැව
කතරගම ත්ලිපි / අලුතවපැව තසකෝරත හිත්මි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 276 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(182195 NL)
ISBN 978-955-671-720-4 (397841 NA)
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954.9301 – පලැරණ ඉතිහකාසය ක්රි. ව. 1795 දෙකවකා
ඔතබතසසකර, ත්මිග්රැනතඩකෝ
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ රද්යාවණ අධිරද්යාජයද්යාතග් සසිංසසකකෘතික
උරමය / ත්මිග්රැනතඩකෝ ඔතබතසසකර .- ජද්යාඇල :
සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 120 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(187819 NL)
ISBN 978-955-0084-53-1 (403727 NA)
ගුණතසසකර, සූරිය
ඓතිහද්යාසක රද්යාවණ / සූරිය ගුණතසසකර .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 118 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(179538 NL)
ISBN 978-955-0955-10-7 (395141 NA)
තතනනතකකෝන, ධරමරතන
බුදුන තපළහර පසෑ දඹතදණය (ක්රි. ව. 1220 –
1270) : ආගත්මික, සසිංසසකකෘතික හද්යා සමද්යාජ
තතද්යාරතුර / ධරමරතන තතනනතකකෝන .තකද්යාළඹ : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 264 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 625.00
(188880 NL)
ISBN 978-955-553-758-2 (404578 NA)
තතනවර, තිළිණ අතයේෂද්යා
තරකෝහණ තදශතයේ පරමකවර : අද්භිතලේඛන
මූලද්යාශ වත්ලින තහළිවන පරමකවරනතග්
ආගත්මික කද්යාරය සද්යාඵලදය / තිළිණ අතයේෂද්යා
තතනවර .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .පි. xii,156 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(181310 NL)
ISBN 978-955-44099-0-3
දුනමද්යාල, මහද්යානද්යාම
ලකදිව රද්යාජකීය තපමපුවත / මහද්යානද්යාම
දුනමද්යාල .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .පි. 156 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(187078 NL)
ISBN 978-955-677-290-6 (403123 NA)
බණඩද්යාර, එසස. බ. එම. ස. අනර
6 තශසණය ඉතිහද්යාසය : සසු දපැනම වඩන
අතිතරක කයවීම තපද්යාත / එසස. බ. එම. ස. අනර
බණඩද්යාර .- බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 56 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(184743 NL)
ISBN 978-955-1311-58-2 (400577 NA)
මවපැව – අවතලකෝකන පබබත විහද්යාරතයේ විතති
තපද්යාත / සසිංසසකරණය පනනල සුතමධ හිත්මි .තකද්යාළඹ : තරකෝලනඩ සලේවද්යා, 2013 .පි. ix,31 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (186233 NL)
ISBN 978-955-446-220-5

තහසමලතද්යා, ත්මිග්රැනතඩකෝ
රද්යාවණවත / ත්මිග්රැනතඩකෝ තහසමලතද්යා ; සමපද්යාදනය
නනදන තතනනතකකෝන විසනි .- තකද්යාළඹ :
විජිත යද්යාපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 198 :
චිත්ර පුවර 12 ; තසම. 21
ආචද්යාරය ත්මිග්රැනතඩකෝ ඔතබතසසකර සමඟෙ කළ
සද්යාකචඡද්යාවක ඇසුරින රචනද්යා කරන ලදදක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(180795 NL)
ISBN 978-955-665-185-0
හුළුගලේල, එච. ඒ. තජ.
ලසිංකද්යාතවේ බ්රිතද්යානද ආණඩුකද්යාරවර / එච. ඒ.
තජ. හුළුගලේල ; අනවද්යාදය ස. ඒ. විතජතසසකර
විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 368 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1965
“British Governors of Ceylon” කකෘතිතයේ
අනවද්යාදයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(178555 NL)
ISBN 978-955-671-040-3
954.93032 – 1972 න් පසු පකාලනය
ජයරතන, දි. මු.
තලේ රපපද්යාතවන මතු වූ තකද්යාටි ත්රසසතවද්යාදතයේ
අවසද්යානය / දි. මු. ජයරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 664 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1250.00
(185221 NL)
ISBN 978-955-30-4372-6 (401456 NA)
දින 2500 ආශසචරයය : ආසයද්යාතවේ ආශසචරයතයේ දින
2500 ක සසවරණමය සපැමරම, 2005
තනද්යාවපැමබර 17 සට 2012 සපැපතපැමබර 22
දකවද්යා / සසිංසසකරණය චනද්රසරි වපැත්ලිගමතග් .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රවකෘතති තදපද්යාරතතමනතුව,
2012 .- පි. 82 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20x29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (181106 NL)
(396949 NA)
මපැනදිසස, සුගතපද්යාල
යුදතදන පසසතසස : නපැතගනහිර පළද්යාතත
ගතවේෂනයක / සුගතපද්යාල මපැනදිසස .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 288 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(179317 NL)
ISBN 978-955-30-3835-7 (394926 NA)
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954.93032092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
ඩ. එසස. තසසනද්යානද්යායක : මහ පපැරකුම තසවනපැලේල .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 293 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(182197 NL)
ISBN 978-955-671-913-0 (397843 NA)
954.93076 - ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ආරියරතන, ඒ. වී.
ඉතිහද්යාසය ප්රශසතනකෝතතර හද්යා සතියම සසිංග්රහය 6 තශසණය / ඒ. වී. ආරියරතන .- නතග්තගද්යාඩ :
නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 93 :
සතියම : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(186385 NL)
ISBN 978-955-1229-96-2 (402474 NA)
ඒකනද්යායක, ටිකරි බණඩද්යාර
6 තශසණය ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත / ටිකරි
බණඩද්යාර ඒකනද්යායක .- තකද්යාළඹ : නිරමල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 96 : චිත්ර : සතියම ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183584 NL)
ISBN 978-955-9377-46-7 (399400 NA)
දයද්යානනද, තද්යාරක
ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත : 6 තශසණය / තද්යාරක
දයද්යානනද .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2013 .- පි. [vi],110 ; චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(187039 NL)
ISBN 978-955-21-2237-8 (403013 NA)
දසෑල බණඩද්යාර, සතරකෝජිනී
ඉතිහද්යාසය ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
8 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල / සතරකෝජිනී
දසෑල බණඩද්යාර .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 100 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(188570 NL)
ISBN 978-955-661-576-0 (404101 NA)
රණසසිංහ, දීපත සුතදශස
6 තශසණය ඉතිහද්යාසය ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය /
දීපත සුතදශස රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2013 .- පි. 73 : සතියම ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(185552 NL)
ISBN 978-955-21-2213-2 (401718 NA)

956 – මලැදෙ ලපරදිග
956.94 – ඊශකායලය
නූතන ඉශද්යාතයලේ ඉතිහද්යාසය : ඉශද්යාතයලේහි අතීත හද්යා
වරතමද්යාන ඉතිහද්යාසය / සමපද්යාදනය ආර. ඩ. තජ.
ධරමසරි .- තපරද්යාතදණය : ලසිංකද්යා බයිබලේ
විදදද්යාලය සහ තසමතනරිය, 2012 .පි. [vi],173 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185499 NL)
ISBN 978-955-1701-24-6
959 – නලැලගනන්හිර ආසයකාව
959.6 - කකාමලබයෝජය
959.6042 – 1970-1993
ජයතුසිංග, රවන එම.
තකමරූජ, භීෂණය / රවන එම. ජයතුසිංග .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 126 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(18618 NL)
ISBN 978-955-671-119-6 (404146 NA)
959.7 – ර්වියටනකාමය
959.7043 – ර්වියටනකාම යුදධය 1961-1975
959.7043092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
තදද්යාඹගහවතත, ආරියනනද
අධිරද්යාජදයක තහලේලූ පුසිංචි ත්මිනිසද්යා : තහකෝ චී ත්මිසිං
ගපැන සගයන කයන කතද්යා / ආරියනනද
තදද්යාඹගහවතත .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 184 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(188386 NL)
ISBN 978-955-29-0186-7 (404061 NA)
959.70430922 – ශරිස්තකාපදෙකාන එකතු
ටරනර, කතරන තගද්යාටසසචද්යාසිංග්
මද්යාතකෘ භුත්මියට කරි දුන මවේවර : වියටනද්යාම
ගරිලේලද්යා කද්යානතද්යාවනතග් යුධ අතදපැකීම /
කතරන තගද්යාටසසචද්යාසිංග් ටරනර සහ පහන තද්යාඕ
හද්යාඕ ; පරිවරතනය ජනජීව තවේහපැලේල විසනි.තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 295 : රූපසටහන ; තසම. 22
“Even the women must fight : memories of
war from North Vietnam” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(179030 NL)
ISBN 978-955-656-242-2 (394696 NA)
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9 8 0 දෙකුණු ඇලමරිකකානු ඉතිහකාසය

972 – මධදම ඇමරිකකාව
972.91 – කියුබකාව
972.91064 – පිලදෙලේ කලැසසලස්තයෝ පකාලන සමය
972.91064092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

984 – ලබකාලීර්වියකා
984.051 – 1952-1982
984.051092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ
තබද්යාලවියද්යාන දිනතපද්යාත / අරනසසතටකෝ තච
ගුතවේරද්යා ; පරිවරතනය මද්යාත්ලිනී තගකෝවිනනතග්
විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 300 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(179301 NL)
ISBN 978-955-677-168-8 (394910 NA)

ඒබ්රද්යාමසස, තඩනිසස
වික්රමද්යානවිත ගරිලේලද්යා - තච / තඩනිසස ඒබ්රද්යාමසස ;
පරිවරතනය සුජීව දිසද්යානද්යායක විසනි .බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 144 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
“Ernesto Che Guevara”කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(187798 NL)
ISBN 978-955-09834-8-3 (403706 NA)

974 – උතුර නලැලගනන්හිර එකසත් ජනපදෙය
974.7 – නිවලයයෝරක
974.7092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
මපැතකකෝට, ෆසරෑනක
අළු සහිනය / ෆසරෑනක මපැතකකෝට ; පරිවරතනය
අනල ද සලේවද්යා විසනි .- තකද්යාළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 256 ; තසම. 21
Angela's ashes කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(179022 NL)
ISBN 978-955-656-226-2 (394688 NA)

******
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කරස්තපෘ, ග්රන්න්ථනකාම හකා ග්රන්න්ථ මකාලකා අනුක්රමණකකාව
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) අකද්යාබනික රසද්යායනය : විසඳූ
ගපැටලු සහ අභදද්යාස සහිතය. (බසසනද්යායක,
තහසමචනද්ර)
546.076

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව - 1 : ආදරශ
ප්රශසන පත්ර (තදවපැනි කද්යාණඩය).
(බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර)
540.76

අ. තපද්යා. ස. (උ.තපළ) අකද්යාබනික රසද්යායන
විදදද්යාව – 5 ඒකකය : S. P. D තගද්යාණු.
(බියනවල, ආරියදද්යාස)

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව 2012 :
බහුවරණ විවරණය සමග ආදරශ බහුවරණ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර. (පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන)
540.76
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අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ආරර්ථික විදදද්යාව : 13 වන
තශසණය. (ජයසූරිය, ඩග්ලසස)
330.07
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ආරර්ථික විදදද්යාව පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2006-2012. (මද්යානවඩු,
තප්රඩ)
330.076
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) කද්යාරත්මික හද්යා පරිසර
රසද්යායනය. (ඉතලේතපරම, ඕ. ඒ.)
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අ. තපද්යා. ස. (උ.තපළ) ගිණුමකරණය : අභදද්යාස සහ
විසඳුම
657.076
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ගිණුමකරණය : පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2006 - 2012 657.076
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව 2012 : පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර නව විෂය නිරතදශය.
(පිනනතගද්යාඩ, දත්මිත)
570.76
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
තදශපද්යාලන විදදද්යාව : මූත්ලිකද්යාසිංග
I-II.
(ප්රනද්යානදු, චනද්රලද්යාලේ)
320.076
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය සසිංහල I-II (2006-2011).
(සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.)
491.48076
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය.
(ධමත්මික හිත්මි, අළුයටවල)
294.309
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය :
II තකද්යාටස – නව විෂය නිරතදශය. (ධමත්මික
හිත්මි, අළුයටවල)
294.309

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) විදදද්යාතමක ක්රමය : ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර වව්යූහගත රචනද්යා හද්යා බහුවරණ.
(සමරතකකෝන, සුතනත්රද්යා)
160.76
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) වදද්යාපද්යාර අධදයනය 1 :
(වද්යාසසතවික / රචනද්යා) ඉලකක ප්රශසන පත්ර හද්යා
ආදරශ පිළිතුර. (පුෂසපතවලතග්, සමපත)
658.0076
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සසිංහල ගිරද්යා සනතදශය :
විචද්යාරද්යාතමක නිරීකෂණය . (නිතලව, සරත)
891.481
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර 2012
909.076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර 2013
909.076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : 2008-2012
පසසවසරක පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා උතතර
සමඟෙ 2003-2007 දකවද්යා (නව නිරතදශයට
අදද්යාළ) ප්රශසන උතතර
909.076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ.) ඉසිංග්රීස සද්යාහිතදය විෂය
සඳහද්යා අනමත තකටිකතද්යා සහ නද්යාටද.
(ගුණවරධන, සරිලේ චනද්රතසසකර)
820
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර
510.76
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර 2012
510.76

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය. (තකද්යාටුවපැලේල, ද. මු.
දසනද්යායක)
294.3076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : 2003-2012
පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර උතතර සමග
510.76

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව - 4 : ධද්යාරද්යා
විදග්යුතය. (වසනත කුමද්යාර, සරත)
537.12

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : තවේග
පරීකෂණ නිදසුන හද්යා අභදද්යාස. (බණඩද්යාරතග්,
තනරසිංජද්යා)
510
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අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නරතනය : පළමු ප්රශසන
පත්රය සඳහද්යා ආදරශ ප්රශසන පිළිතුර සහ A
සද්යාමද්යාරන්ථයක සඳහද්යා රහසස. (කුමද්යාරපතිරණ,
තක. ල්පී. චත්මිනද තක.)
792.8076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ ධරමය : අනමද්යාන
ප්රශසන සහ ආදරශ පිළිතුර
294.3076
අ. ත
 පද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ ධරමය : අනමද්යාන
ප්රශසන සහ ආදරශ පිළිතුර 2012
294.3076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ ධරමය : 2003-2012
පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර උතතර සමග
294.3076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර
507.6
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : අනමද්යාන ප්රශසනසහ
ආදරශ පිළිතුර 2012
507.6
අ.තපද්යා. ස.(සද්යා. තපළ) විදදද්යාව හද්යා තද්යාකෂණතවේදය :
2003-2012 පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර
උතතර සමග
507.6
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විභද්යාග හුරව විදදද්යාව I :
බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය.
(ආරියසසිංහ, තක.)
507.6
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ
පිළිතුර 2012
658.0076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ
පිළිතුර 2013
658.0076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : 2003-2012 පසුගිය දස වසරක
ප්රශසන පත්ර හද්යා උතතර සමඟෙ
658.0076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ පිළිතුර
2012
491.48076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ පිළිතුර
491.48076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : 2003-2012 පසුගිය දස වසරක
ප්රශසන පත්ර උතතර සමග
අකමමන, ධමත්මිකද්යා (පරි.). බලන්න බලයිටන,
ඉනිඩ

අකෂර විනදද්යාසය : පද්යාසලේ ශිෂදයින සහ
කද්යාරයද්යාලය ප්රතයකෝජනය සඳහද්යා. (එරනද,
කලේප)
491.4811
අකෂර විනදද්යාසය. (පියරතන, ඒ. ඒ.)

491.485

අකෂර හද්යා අකෂරද්යාණු. (දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.)
491.4811
අකලට ත්මියපැදීම : කද්යාවද සසිංග්රහය. (විතජසසිංහ, එම.
එලේ. ප්රසනන)
891.481
අකද්යාබනික ගුණ විචලනය සහ පපැහපැදිත්ලි කරීම :
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර (උසසස තපළ)
විභද්යාගය රසද්යායන විදදද්යාව. (තසසනද්යාධීර, අත්මිල)
546
අකද්යාබනික රසද්යායනය – බහුවරණ ප්රශසන විග්රහය :
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර උසසස තපළ
රසද්යායන විදදද්යාව. (පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන)
546.076
අකද්යාබනික රසද්යායනය රචනද්යා ප්රශසණ විග්රහය :
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර උසසස තපළ
රසද්යායන විදදද්යාව. (පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන)
546.076
අකීකර අත්ලි පපැසිංචද්යා සහ කීකර මුව පපැසිංචද්යා .
(ජයවික්රම, කුසුත්මිනද පබසර)
ළ 891.483
අකීකර පුසිංචි තබරකර. (ජයසූරිය, පියවතී)
ළ 891.483
අකීකර මුහුදු ත්ලිහිණයද්යා. (බද්යාක, රිචඩ තඩවිඩ)
823
අකුරණ ජද්යාත්මිආ රහසමද්යානියද්යා අරද්යාබි විදුහල
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අකුරණ ජද්යාත්මිආ
රහසමද්යානියද්යා අරද්යාබි විදුහල සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.070262
අකුරතගද්යාඩ ග්රද්යාමවරය : ඈත අතීතතයේ සට 2009
දකවද්යා. (මුදත්ලිතග්, ජිනදද්යාස තක.)
954.93
අග්ග මහද්යා පණඩිත ආචද්යාරය තබලේලන ඤද්යාණවිමල
මහ නද්යාහිත්මියනතග් සජීවී තලකෝකය … සකවල
සකමන - ප්රන්ථම භද්යාගය. (ඤද්යාණවිමල හිත්මි,
තබලේලන)
294.3365
අග්නි සහසුන. (රතයකෝඩසෑන, රික)
අගමතපද්යාඩිතග්, මද්යාතනලේ චනද්රලතද්යා.
ආරණදගතව

813
891.481
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අග විනිසුර දුටු කතුහිත්මි හද්යා සරිලක කතු සසසන .
(එතඩරමුලේල, සරිලේ)
089.9148

අත කරතතය හද්යා තවත කතද්යා. (කුලතුසිංග,
තවේහපැලේතලේ)
ළ 891.483

අගසවේ දද්යා වපැඩ හිඳින පූජනීය බුදධසිංගල වන
තසනසුන
294.3435095493

අතතනද්යායක, අතබරතන (පරි.). බලන්න
නද්යායිතපකෝලේ, වී. එසස.

අග්රද්යාතවේ රන පිළිමය. (යසරතන, රසිංජිත) 891.483

අතතනද්යායක, ප්රියනත සුජිත. ගුර තරව සහ මලේ
891.481

අතචතබ, චිනආ. විතයකෝජනය

823

අතචතබ, චිනආ. හිර බපැස ගිය පසු

823

අජිත, ජී. ඇම. කමමපැත්ලි යකද්යා

ළ 891.482

අජිත, ජී. ඇම. හිටිවන ම කවියට අතවපැලක :
හිටිවන ම කවි පිළිබඳව උපතදසස සහිතය
891.481

අතතමමද්යාතගන මුණුබුරද්යාලට. (චනද්රකීරති, ප්රඥද්යා)
920
අතතරගම රජමහද්යා විහද්යාරය සසිංරකෂණය
294.3435095493
අතලනතිසය : මහද්යා ජලගපැලේමට තපර තලකෝකය.
(තඩද්යානත්ලි, ඉග්තනෂසස තලද්යාතයකෝඩද්යා) 001.94

අජිත, ජී. ඇම. (සමපද්යා.). බලන්න තහළ කවි
නමවපැල

අතවපැග්රැදතද අනහස. (සරිමද්යානන, තග්ෂද්යාන රවිඳු)
891.483

අජිත, ජී. ඇම. (සසිංසස.). බලන්න කඩුතවල කවි
යුගය 8 : 2010 විස හතර පපැය රජ කවි
මඬුතවේදී කයපැවුණු කවි ඇතුළතය

අතහපැරීම ;
අසිංක 04. යද්යාගය :

අජිත, ජී. ඇම. (සසිංසස.). බලන්න දියත දිනන
කවි - තදවන කලද්යාපය
අජිත, ජී. ඇම. (සසිංසස.). බලන්න සමුළු කවි :
සමසසත ලසිංකද්යා සසිංහල කවි සමතමලනතයේ
81 වපැනි කවි ජයනතිය නිත්මිතතතනි
අටපිරිකර දද්යානද්යානිසසිංසය

294.3

අටවිස බුදධ වනදනද්යා - තබකෝධි පූජද්යා : ඉත්මිහිරි කවි
බසන සූවිස ගුණ කයමු
294.34433

අසිංක 5. යහපත රද්යාත්රියක :

294.3
294.3

අතද්යාවුදතහටටි, සමන. තසද්යාඳුර සපැරිසර – සරවක
නදිය දිතග්
915.95
අතිපූජද තදද්යාඩමතපද්යාතතත සලරතන සසවද්යාමනද්ර
චරිතද්යාපදද්යානය
294.3657
අතිපූජද නද්යාපද්යාන තපමසරි මහනද්යාහිත්මි අද්භිසසතව
සසිංග්රහය
080

අට විස තබකෝධි වකෘකෂ. (යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත)
294.34212

අතිපූජද තබලේලන ඤද්යාණවිමල මහ නද්යාහිත්මි තදසූ හද්යා
ත්ලිය බණ. (ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන)
294.34

8 තශසණය ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත. (ඒකනද්යායක,
ටිකරි බණඩද්යාර)
909.076

අතීතය තසවීම සඳහද්යා කපැණීම : පුරද්යාවිදදද්යාතමක
රචනද්යා. (ද සලේවද්යා, රද්යාජද්යා)
930.1095493

8 තශසණය ගණතය ප්රශසන හුරව. (මපැනදිසස,
නිමලේ)
510.76

අතීතද්යාවතලකෝකනය. (කද්යාරියවසම, අනෂි තිසද්යාරද්යා)
294.3

8 තශසණය සඳහද්යා බුදධද්යාගම. (චනදද්යාතලකෝක හිත්මි,
අඹගසසපිටිතයේ)
294.307

අතුතකකෝරල, අරවිනද. බපැලුම මද්යාමද්යා ළ 891.483

8 තශසණය සඳහද්යා විදදද්යාව : බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය. (විජයතිලක, තක.)
507.6
අඩ මන දූව. (තවලේසස, එච. ජී.)
අඩසයවසක අවතලකෝකන

823
332.12095493

අතුතකකෝරල, අසිංජල. පිනසර තදකෝනි

891.483

අතුතකකෝරල, සුරසිංගි. තලේ රපපද්යාවට දුමරිතයන
891.483
අතුතකකෝරල, සුරසිංගි. සුරසිංගනද්යාවක තහද්යාතරන
ඇවිලේලද්යා
891.483

272

අතුතකකෝරල, සුරසිංගි. හසිංසනද්යා

891.483

අධිතවේග. (මඩලකනද, තබකෝධිතුසිංග)

අතුතකකෝරල, සුරසිංගි. හසිංසනද්යා - 2

891.483

අධිෂසෂ්ඨද්යාන තබකෝධි පූජද්යාව සහ බුදධද්යානසසසති
භද්යාවනද්යාව
294.34433

අතුලවසිංශ, ඇම. ඩ. (පරි.). බලන්න ඩුමද්යා,
ඇතලකසපැනඩර

අධීකෂද්යා : වද්යාරෂික ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය 2012
370.5

අතුලවසිංශ, ඇම. ඩ. (පරි.). බලන්න තෆකෝලේ,
ඇත්මිනටද්යා තසකෝ
අතුලසරි, බ. ජී. සුබනදී මතනකෝදදද්යා. ගී පියස
ළ 891.481
අතදද්යාවශද කුසලතද්යා සමඟෙ ඉසිංග්රීස වදද්යාකරණ.
(සමරවීර, එම. තක.)
425
අදභූත තපග්රැළිය. (තෆකෝලේ, ඇත්මිනටද්යා තසකෝ)

843

අද අපි සහ තහට අපි. (ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ.) 306.85
අදිකද්යාරි, ඒ. එම. තක. බ. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පළද්යාත සභද්යා
පද්යාලන ක්රමය : 13 වදවසසන්ථද්යා සසිංතශකෝධනය –
ආඥද්යා පනත සද්යාම ගිවිසුම - චක්රතලේඛ තරගුලද්යාස
සමග
320.83095493
අදිකද්යාරි, තපරද්යාතදණතයේ සුමනද්යා. අනදතරතග්
විතති
ළ 891.483
අදිකද්යාරි, ලලේ (සසිංසස.). බලන්න මුවනපපැලපැසසස
කලද්යාසූරී මුදත්ලිනද්යායක තසකෝමරතන
රසද්යාද්භිනනදනය
අදිකද්යාරි, සුමනද්යා. මතක සුවඳ

ළ 891.483

අදිස ඝද්යාතකයද්යා. (තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි)

891.483

823

අදිස යුද තපරමුණ : නද්යාස ජරමන බුදධිතසසවද්යා
ජද්යාලය පිටුදපැකීතම කතද්යාව. (ආඩද්යාමද්යාටසසක,
වසත්ලි)
891.73
අදදතන සසිංහල නවකතද්යාව, පද්යාෂ්ඨකයද්යා හද්යා
විචද්යාරකයද්යා. (කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක) 891.483
අධිකද්යාරි, පියදද්යාස. තනද්යාකර භද්යාවනද්යා තනද්යාපතන
නිවන මග
294.34435
අධිකද්යාරී, ස. ල්පී. ඒ. පදමද්යා. 7 තශසණය සසිංහල හුරව
වපැඩතපද්යාත
491.48

අධදද්යාපන පරිපද්යාලනයට නදද්යායද්යාතමක ප්රතවේශයක.
(රද්යාජපකෂ, ආර. එම. එසස.)
371.2
අධදද්යාපනය ආතයකෝජනයක : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපන
ක්රමය පිළිබඳ විශසතලේෂණද්යාතමක අධදයනයක.
(තහසවතග්, අතශකෝක තසසනද්යානි)
370.95493
අධදද්යාපනය මද්යාධද සහ මද්යාධද අධදද්යාපනය.
(සමරසසිංහ, ලකෂසත්මි දිතනෂද්යා)
302.23
අධදද්යාපන සපැලසුමකරණය : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සද්යාමද්යානද
අධදද්යාපන මටටතම සපැලසුමකරණය පිළිබඳ
විමසුමක. (තපතරරද්යා, ආර. ස.)
371.207095493
අනගද්යාරද්යා ගඟෙ ගලද්යා බස. (අරබුතසකෝෆස, ඇතලකස)
891.72
අනතරජද්යාතික තදශපද්යාලනතයේ හපැසරීම :
විතවේචනද්යාතමක විග්රහයක. (ජයතසසන,
පතමසරි)
327.1
අනතිම උපද්යාය : රට රටවල උපමද්යා කතද්යා.
(අලහතකකෝන, සසර)
398.24
අනදරවපැව, ඩබ. අයි. එම. එසස. ල්පී. තිලක.
තමකෝහන ප්රතිකද්යාරතයේ විසසත්මිත දසසකම

154.7

අනදරවපැව, ඩබ. අයි. එම. එසස. ල්පී. තිලක.
සසිංක්රමණක මතනකෝකද්යාය
133.95
අනදතරතග් විතති. (අදිකද්යාරි, තපරද්යාතදනිතයේ
සුමනද්යා)
ළ 891.483
අනදතර තහවත මහවද්යාසතලේ 'බමමනනද්යා'.
(අමරසසිංහ, කුමුදු)
398.2
අනධකද්යාරතයේ අනද්යාවපැකය. (තහද්යාවරඩ, සසතටලද්යා)
813
අනධකද්යාරතයේ තදවේදුව. (තදශප්රිය, ආර. ඩබත්ලිවේ.
ජනක)
891.483

අධිරද්යාජදයක තහලේලූ පුසිංචි ත්මිනිසද්යා : තහකෝ චී ත්මිසිං ගපැන
සගයන කයන කතද්යා. (තදද්යාඹගහවතත,
ආරියනනද)
959.7043092

අනධයද්යාතග් කපැඩපත. (රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී)
299.93

අධිතලේඛන සහ ප්රවද්යාහනය : ජද්යාතික
තලේඛනද්යාරකෂක සතිය සමර කළඹ

අනගද්යාරික ධරමපද්යාලතුමද්යා. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)
ළ 891.483

027

273

අනගද්යාරික ධරමපද්යාල තුමද්යා. (දිසද්යානද්යායක, අමද්යාත්ලි)
923.9

අනරසරි, සරත. වපැඩිහිටියනට සලකමු : තිතතිර
ජද්යාතකය ඇසුරින
ළ 891.483

අනගද්යාරික ධරමතසසකර. තසසවයට කපැපවුතණත්මි
පද්යාරම දම පුරත්මි
920

අනරසරි, සරත. සසකූබි ඩූ

ළ 891.483

අනරසරි, සරත. සතතු රූප පද්යාට කරමු

372.52

අනනතය ඔබ. (සමරතුසිංග, නිසසිංසලද්යා සසිංගීතද්යා)
891.483

අනරසරි, සරත. සඟිතතනට ඉසිංග්රීස

අනිචචද්යානග. (වීරතකකෝන, වජිර දීපති) 891.481

අනරසරි, සරත. සුදු පූසස පපැටවේ

ළ 891.483

අනපද : විතද්යාරනතදණය ශ්රී සුදරශනද්යාරද්යාම සයවසස
සමර ශද්යාසසනය විමසිංසද්යා
080

අනරසරි, සරත. සූරවීර බටටද්යා

ළ 891.483

අනරසරි, සරත. අතප පවුල චිත්ර පද්යාට කරමු
372.52
අනරසරි, සරත. අයිසසක්රීම මද්යාමද්යා

ළ 891.483

අනරසරි, සරත. එක අකුරින වචන තගද්යාඩයි
372.465
අනරසරි, සරත. කඩියයි තඩියයි මද්යායද්යාකද්යාරයයි
ළ 891.483
අනරසරි, සරත. කළුවයි කඩියයි

ළ 891.483

අනරසරි, සරත. ගලපද්යාතයි තබද්යාරලුතගද්යාඩයි
ළ 891.483
අනරසරි, සරත. ගද්යාරර්ෆීලේඩ

ළ 891.483

අනරසරි, සරත. චණඩි

ළ 891.483

372.6521

අනරසරි, සරත. තසලේලම ද තෂකෝන ළ 891.483
අනරද්යාධපුර බටහිර ආරද්යාම : පධද්යානඝර සසිංකීරණය.
(අමරතසසකර, සසසනි)
726.143095493
අනරද්යාධපුර යුගතයේ අධදද්යාපන පදධතිය. (දුනවිල,
චනද්රද්යා)
370.95493
අනරද්යාධපුර යුගතයේ ආරර්ථික ඉතිහද්යාසය.
(උතදපද්යාල, ආර. එච.) 338.909015095493
අනරද්යාධි, ඩ. තක. වද්යාසනද්යා (සමපද්යා.). බලන්න
බ්රහසමචද්යාරී වත්ලිසසිංහ හරිශසචනද්ර තුමද්යා : ශ්රීමත
අනගද්යාරික ධරමපද්යාලතුමද්යාතග් කළදද්යාණ ත්මිත්ර
අනරදධ හිත්මි, පිනවතතත (සසිංසස.). බලන්න
යතිවර අද්භිනනදන : ධරම ශද්යාසසනය ත්ලිපි
සරණය

අනරසරි, සරත. නවණකකද්යාර පුතද්යා ළ 891.483

අනසසසති භද්යාවනද්යා : සලද්යානසසසති, චද්යාගද්යානසසසති,
තදවද්යානසසසති, උපසමද්යානසසසති. (තසකෝමවසිංශ
හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ)
294.34435

අනරසරි, සරත. 5 ශිෂදතවය සඳහද්යා රූප සටහන
තපද්යාත
372.19

අතන!!! අතප කන්ථද්යාවක අහනන. (ඤද්යාණද්යානනද
හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ)
ළ 891.483

අනරසරි, සරත. පිනක පපැනතර සහ ඩයිනතසකෝර
යද්යාළුවද්යා
ළ 891.483

අතනපිඬු සටුතුමද්යා. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි,
කරිබතතගද්යාඩ)

අනරසරි, සරත. බලු රද්යාලයි පූසස රද්යාලයි
ළ 891.483

අඳුන දිවියද්යා : කරනලේ භද්යාතිය මඩුගලේල රහසස
පරීකෂණ 1-8. (ගුණතිලක, චනදන)
891.483

අනරසරි, සරත. මලේෂ අකකට අපි ආදතරයි
ළ 891.483
අනරසරි, සරත. රතු වසසසද්යා

ළ 891.483

294.3

අඳුර ඉරද්යා. (ජයසසිංහ, තජ. ඇම.)

891.481

අඳුර සහින. (පියරතන, ඒ. ඒ.)

891.483

අනරසරි, සරත. රූපවද්යාහිනී කද්යාටූන චරිත පද්යාට
කරමු
372.52

අපපුහද්යාත්මි, ඇම. ඇම. ල්පී. විජයරතන (සසිංසස.)
බලන්න අටපිරිකර දද්යානද්යානිසසිංසය

අනරසරි, සරත. තරකෝස ආචචි

අප අවට සතුන : 3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා පරිසර
ආශ්රිත ක්රියද්යාකද්යාරකම. (තප්රේම ජයනත, ආර. ල්පී.)
372.357

ළ 891.483
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අපට හමුවන සතතු : අසිංක 07. (තසතනවිරතන,
චද්යාත්මිනද)
590

අපි හරි වද්යාසනද්යාවනතයි. (ජයසුනදර, උඩුගම එසස.)
333.7

අපතයකුතගන ත්ලියුමක. (ජයවරධන, මධුරසරි)
891.483

අපූර දඬුවම. (රණවක, උපද්යාත්ලි රසිංජිත)
ළ 891.483

අපද්රවද හසුරවනනන සඳහද්යා වකෘතතීය
සුරකෂිතතද්යා හද්යා තසකෞඛද සහ ප්රසමපද්යාදන
මද්යාරතගකෝපතදශයන
363.728

අපූර යද්යාළුතවකෝ. (ත්ලියනතග්, රසිංජනී) ළ 891.483

අපරද්යාධ නඩු විධද්යාන සසිංග්රහය (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) :
විමරශන පපැවපැතවීම පහසු කරීම සඳහද්යා
වතරනතුවක තනද්යාමපැතිව සරභද්යාරයට ගන ලපැබූ
තපැනපැතතන රඳවද්යා තබද්යා ගපැනීතම කද්යාලසමද්යාව
දීරඝ කරීම සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම
සඳහද්යා ද ; … ඊට සමබනධ තහකෝ ආනෂසිංගික
කරණු සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
345.050262
අපරද්යාධ නීතිය. (වීරතකකෝන, චිනතක)

345

අපරද්යාධ විදදද්යාව. (හරිසසචනද්ර, රවන)

364

අපරද්යාධ විදදද්යාතවේ මූලධරම 1. (රතනපද්යාල,
නනදතසසන)
364.01
අපරද්යාධ විදදද්යාතවේ මූලධරමය 2. (රතනපද්යාල,
නනදතසසන)
364.01
අප ග්රැකගත මපැනවි : අත්ලි පරපුතර තශකෝකජනක
කතද්යාව. (රණතුසිංග, ලකෂසමන පද්යාත්ලිත)
639 .97967
අපරද්යාධ විනදිතතයකෝ. (තහසවද්යාවසම, තකකෞශලදද්යා
එන.)
362.88
අපල විපත දුරලන, තලඩතරකෝග සුවවන සතබුදු
පූජද්යා සහිත තබකෝධි පූජද්යා
294.34
අප සුරතලේ චම. (අභය තපැනතන, ස.) 891.483
අපි ආතයත තනිතවලද්යා (සතද කතද්යා). (රණසසිංහ,
නිමනති)
891.483
අපි තනද්යාදනන ග්රැප. (තසසනද්යානද්යායක, තකද්යාලට)
781.649
අපි තදනනද්යා සසිංසද්යාතර. (වික්රමසසිංහ, තසකෝමසරි)
891.483
අපි වපැඩිහිටියනට කීකර තවමු : සුපුනතග් කතද්යාව
ළ 891.483

අපූර යහළුතවකෝ. (විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව)
ළ 891.483
අපූර සතතමක. (තිලකරතන, සස) ළ 891.483
අපූර සහිනය. (ජයසසිංහ, තජ. ඒ. තක. හසිංස
තදවිනදි)
ළ 891.483
අතප අමමද්යා මට හීතනන තපනීයසිං. (රතනද්යායක,
ලග්ගල ඇසස.)
891.483
අතප අතීතය ගපැන කයවමු ;
අසිංක 08. (සලේවද්යා, කමලද්යා) කද්යාශදප රජතුමද්යා
ළ 891.483
අතප කද්යාලතයේ තපද්යාත්ලිසස නිලධද්යාරියකුතග් වික්රම.
(දිනපූරණ, බනදුල)
363.25
අතප ගම කතද්යා :
අසිංක 01. (ද මපැලේ, කුසුමද්යා)

ළ 891.483

අසිංක 02. (ද මපැලේ, කුසුමද්යා)

ළ 891.483

අතප තද්යාතතද්යා අහස වතගයි : ව. පි. රද්යාජපකෂ මද්යා
පියද්යාණන විසන රචිත නිදහසස කවි සතුවිත්ලි.
(රද්යාජපකෂ. ව. පි.)
891.481
අතප දළඳද්යා තපරහර : ශ්රී දළඳද්යා තපරහර සසිංසසකකෘතිය
හද්යා සමප්රදද්යාය පිළිබඳ තතද්යාරතුර. (දළුතපද්යාත,
මහිනද කුමද්යාර)
294.3438095493
අතප පවුල චිත්ර පද්යාට කරමු.

(අනරසරි, සරත)
372.52

අතප පවුතලේ බපැසිංකුව : රතට සසෑම නිවසකටම
බපැසිංකුවක. (තපතරරද්යා, තහ. හිරණ ලසසිංගද්යා)
332.04152
අතප බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ. (රතනකද්යාර, ශ්රියද්යා)
294.363
අතපම අමමද්යා (අතපම අමමද්යාවරනතග් කතද්යාව).
(ඒකනද්යායක, ගුණරතන)
891.483
අතප රජවර. (නිශද්යානත, සුජීව)

923.1095493

අතප රටට මහසඟෙ සරණයි. (වද්යාහලවතත, තජ.)
294.337
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අතප වීරතයකෝ ;
අසිංක 02. (දිසද්යානද්යායක, අමද්යාත්ලි) අනගද්යාරික
ධරමපද්යාල තුමද්යා
923.9
අතප සසිංහල ජනකවි. (බමුණුසසිංහ ආරචචි,
පපැලේලපැපිටිතයේ)
398.2
අප්රකට ග්රද්යාමය ගුපත විදදද්යා ශද්යාසසත්ර ක්රම.
(සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස) 133
අප්රිකද්යාන ජනකතද්යා

398.2096

අප්රිකද්යාන වනද්යානතරතයේ සපැතපුම විසදහසක.
(තබ්රද්යාම, තජකෝන එලේ.)
916
අප්රිකද්යාන වියරව. (ත්මිතචලේ, තජකෝරජ)

799.296

අතබවික්රම, ගද්යාත්මිණී. හසිංසරද්යාජිනී

891.483

අතබවික්රම, චත්මිලද්යා ගයද්යානි. සහගිරි කවේත්මිණ
891.481
අතබවික්රම, මද්යාතතලේ ආනනද. ඩිසිංගි ආතද්යාතගන
කතද්යාවක
ළ 891.483
අතබවික්රම, රතනද්යා ලසිංකද්යා. සමනල සතුවිත්ලි
891.481
අතබවික්රම, රතනද්යා ලසිංකද්යා. හිර සසල

891.483

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ. තගකෞතම බුදධ රද්යාජදය සහ
තවත විවද්යාදද්යාපනන ත්ලිපි
070.44
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අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ. තතද්යාලේසසතතකෝයි, තද්යාතගකෝර
සහ ගද්යානධි : ත්රිතකකෝණගත ත්රිමූරතිය 089.9148

අතබතකකෝන, ශ්රියද්යානි. ළහිර ග්රැසස දහර යට
891.481

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ. ශ්රී ලද්යාසිංතකය
තදශපද්යාලනයට ගද්යානධි ආදරශය 303.484092

අතබගුණවරධන, කුමද්යාර. පරිගණක හද්යා තතද්යාරතුර
සනනිතවේදන තද්යාකෂණය මූත්ලික දපැනම සහ
පුහුණුව – පරිගණක ක්රියද්යාකරවීම
004

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ. (සසිංසස.). බලන්න
වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින

අබිරහසස ඇය. (හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර)

අතබගුණවරධන, කුමද්යාරි. මතග් පුසිංචි යද්යාළු
ළ 891.483
අතබගුණවරධන, කුමද්යාරි. රන ටිකරි සනද්යා
ළ 891.483
අතබනද්යායක, ඉතනකෝජ තකකෞශලද (සම කරතකෘ).
බලන්න තහටටිආරචචි, කරණද්යාතසසන
අතබපද්යාල, ල්පී. ඩ. සහින තලකෝකය

891.483

අතබපද්යාල, තරකෝලනඩ. නූතන හද්යා පශසචද්යාත නූතන
උපතදශන ප්රතවේශ
158.3
අතබපද්යාල, තරකෝලනඩ. බුදධිය : බහුවිධ හද්යා
භද්යාවමය බුදධිය
153.9
අතබපද්යාල, තරකෝලනඩ. තසකෞනදරය හද්යා නද්යාටද
අධදද්යාපන ප්රතවේශය
792.07
අතබරතන, ඉනදක. සපැඩ සුළඟෙ : තිර රචනය
791.437
අතබරතන, ට. බ. (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.
තන්ථසරගද්යාන්ථද්යා
අතබවරධන, ගයද්යානි කුසුම. පහන කණුව අමමද්යා
891.481

අතබසසිංහ, තකෂිලද්යා තදවිනදි. ගමරද්යාලතග් දර
කරතතය
ළ 891.483
අතබතසසකර, තිසසස. පුසිංචි තකකෝචචිය
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අතබතසසකර, තිසසස. සනමද්යා සතුවිත්ලි 2

791.437

අතබතසසකර, බනදුල. මනසසගද්යාත

891.481

අතබතසසකර, ශ්රියද්යා. විදදද්යාව බහුවරණ ප්රශසන 1000
(විසඳුම සහිතයි) : අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ
507.6
අභයගුණවරධන, තව. වි. (සසිංසස.). බලන්න
කපැත්ලි සනදය තහවත කපැත්ලි පිටතපද්යාත
අභය තපැනතන, ස. අප සුරතලේ චම

891.483

අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ. අමද්යා ගඟුල – නිවන
මග
294.34
අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ. අමද්යා ගඟුල තමතතරින එතතරට
294.34
අභයසුනදර, ප්රණීත. බ්රහසමචද්යාරී වත්ලිසසිංහ
හරිශසචනද්ර විමරශනය
303.484092
අද්භිඥද්යාන ශද්යාකුනතලය. (කද්යාත්ලිදද්යාස)

891.21

අද්භිමන ත්ලිය. (එදිරිසූරිය, අසුනතද්යා)

920.72

276

අද්භිමද්යානවත ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික තකද්යාඩිය හද්යා ජද්යාතික
ගීය
929.92095493

අමරතකකෝන, චනද්රද්යානි (පරි.). බලන්න ඩිග්බි,
ඇනී

අද්භිතයකෝගයක ඉරණම. (තෆද්යාකසස, බ්රයන)
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අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි. ම මද්යාසසටර 891.483

අද්භිතයකෝගදතද්යා පරීකෂණය : බුදධි පරීකෂණය.
(තහටටිආරචචි, නිමලේ)
153.94

අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි. සපැඳසෑ කල සකමන
891.483

අද්භිතයකෝගදතද්යාව සහ බුදධි පරීකෂණ සඳහද්යා
තනද්යාවරදින මග. (තහටටිආරචචි, නද්යාමලේ
ධමත්මික)
153.93

අමරණීය ත්මිනිසද්යා සහ තවත අදභූත කතද්යා .
(උමගිත්ලිය, ලසත රවීන)
891.483

අද්භිරහසස අමුතතද්යා. (බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල)
891.483
අද්භිරහසස තිබබතය. (මපැකතඩද්යානලේඩ - තබ්රේන, එම.)
133.9
අද්භිරහසස දූපත. (වරන, ජූලේසස)

843

අද්භිරහසස සළකුණු. (මද්යාරටින, තලසස)

813

අද්භිවනදනද්යා - ප්රණද්යාම පූජද්යා සමර සසිංග්රහය :
ශ්රී ලසිංකද්යා රද්යාමඤසඤ මහද්යා නිකද්යාතයේ අධිකරණ
නද්යායක අකත පත්ර ප්රදද්යාතනකෝතසවය නිත්මිතතතන
පළ කපැතරන සමර සසිංග්රහය
080

අමරණීය තමද්යාතහද්යාත (ප්රන්ථම භද්යාගය).
(බ්රහසමවසිංතසකෝ, අජද්යාන)

294.344

අමරතුසිංග, ඒ. ඇම. ඩ. වයි. සරතචනද්ර (සමපද්යා.).
බලන්න ත්රිපිටකය
අමරතුසිංග, ඒ. ඇම. ඩ. වයි. සරතචනද්ර (සමපද්යා.).
බලන්න ත්රිපිටකතයේ දද්යාරශනික සදධද්යානත :
ත්රිපිටක අතතපද්යාත – ප්රන්ථම භද්යාගය
අමරතුසිංග, ඒ. තිනල නිතවේන. දූපතට ගිය වීර
චද්යාරිකද්යාව
ළ 891.483
අමරතුසිංග, ල්පී. එම. ඔතබ සරර හඳුනද්යා ගනන

611

අභීත දියණය. (කරණද්යාරතන, බුදධිමද්යා) 891.483

අමරතුසිංග, ල්පී. එම. ජන ගී සහ ජන කවි

අමමද්යා නපැති තලේන පපැටියද්යා. (තගකෝමසස, බ. ජනදි
දිනද්යාරද්යා)
ළ 891.483

අමරතුසිංග, ල්පී. එම. තදශීය ගතකතුවර
891.48092

අමමද්යා සහ ත්මිහිකත. (අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස)
891.73

අමරතුසිංග, ල්පී. එම. පිලේලම හුර තවමු

අමතම මසිං දිනම.

(ආරියරතන, විමලද්යා)
ළ 891.483

අමල-භෂසම සමතුත්ලිතතද්යාව : අසිංග සමපූරණ සසව
අධදයනය. (තසසපද්යාලතග්, ගතවේෂණ අනරද්යාධ)
546.3
අමතක තනද්යාවන පද්යාඩම හද්යා තවත කතද්යා.
(කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ)
ළ 891.483

398.2

372.6

අමරතුසිංග, ල්පී. එම. පකෘර්ථිවිය

550

අමරතුසිංග, ල්පී. එම. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තතද්යාරතුර

001

අමරතුසිංග, ල්පී. එම. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ දිය ඇත්ලි, ගසිංගද්යා
සහ වනද්යානතර
333.7095493
අමරතුසිංග, ල්පී. එම. තශසෂසෂ්ඨ විදදද්යාඥතයකෝ
අමරතුසිංග, ල්පී. එම. ළමද්යා ඉසිංග්රීස

509.22
372.6521

අමතක තනද්යාවන මතක සටහන : තදවන තවළුම.
(සමරසසිංහ, පද්යාත්ලිත)
920.02

අමරතුසිංග, ල්පී. එම. (සමපද්යා.). බලන්න පුරද්යාණ
සවේපද : හටන කවි හද්යා විරහ කවි ඇතුළතය

අමරකීරති, ත්ලියනතග්. කුරලු හදවත

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා. ආතලේඛදද්යා

891.483

අමරකීරති, ත්ලියනතග් (පරි.). බලන්න
නසසතබකෝම, මද්යාරතද්යා ස.
අමරතකද්යාෂ. අමරසසිංහ

891.483

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා. රද්යාදුගද්යා : තයද්යාවුන විදදද්යා
ප්රබනධය
891.483
491.23

අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ. (පරි.). බලන්න පසෑළ
තදද්යාරින පලද්යා ගිතයත්මි
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අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ. (පරි.). බලන්න හද්යාමත
හද්යා උසසමුරතතද්යාව
අමරදද්යාස, තක. දද්යානතයේ ආනිසසිංස

අමරසසිංහ, තදවප්රිය. මහතසන දරතවකෝ 891.483
අමරසසිංහ. නද්යාමත්ලිඟෙද්යාන ශද්යාසනය

491.23

294.3

අමරදද්යාස, තක. සයළු සතවතයකෝ සුවපත
තවතවද්යා : ප්රද්යාණඝද්යාතතයේ සපැබසෑ විරමණය හද්යා
සමද්යාදද්යානය
294.3
අමරපුර සරි සදධමමවසිංස මහද්යා නිකද්යාතයේ
අද්භිනවතයන මහද්යා නද්යායක ධූරයට පතවුන
අතිපූජද අහුනගලේතලේ සරි සලවිසුදධි
මහනද්යාහිත්මි තවත මහද්යා නද්යායක පදවිය පිළිබඳ
ශ්රී සනනසස පත්ර ප්රදද්යාතනකෝතසවය
294.3657
අමරවීර, හිර. රතු

891.483

අමර වසිංශය. (රනපතවිල, පියදද්යාස)

891.483

අමරවසිංස හිත්මි, දිත්මියද්යාතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
අමරපුර සරි සදධමමවසිංස මහද්යා නිකද්යාතයේ
අද්භිනවතයන මහද්යා නද්යායක ධූරයට පතවුන
අතිපූජද අහුනගලේතලේ සරි සලවිසුදධි
මහනද්යාහිත්මි තවත මහද්යා නද්යායක පදවිය පිළිබඳ
ශ්රී සනනසස පත්ර ප්රදද්යාතනකෝතසවය
අමර සමර ix : අපූර චරිත 35 ක. (තහසවද්යාමදදුම,
අමර)
920.02
අමර සමර x : අපූර චරිත 35 ක. (තහසවද්යාමදදුම,
අමර)
920.02
අමරසරි, ආනනද (පරි.). බලන්න ෂ්ඨද්යාකූර,
රබනද්රනද්යාත
අමරසරි, ආනනද (පරි.). බලන්න
තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර

අමරසූරිය, පද්යාත්ලිත (සසිංසස.). බලන්න රද්යාජමනන,
කෂද්යාන අජනත
අමරසූරිය, පද්යාත්ලිත (සසිංසස.). බලන්න තෆද්යාතටකෝ
තපනටවත්ලින වපැඩකරන හපැටි
අමරතසසකර, අචලද්යා තුෂද්යාරි. නඹ මතග් රද්යාමද්යා - 2
891.483
අමරතසසකර, තක. ජී. තකකෝලම නද්යාටක පුරද්යාණය
793.3195493
අමරතසසකර, තක. ජී.

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව 1
792

අමරතසසකර, තක. ජී. නද්යාම පද

491.485

අමරතසසකර, තක. ජී. රූකඩ නද්යාටද පිටපත
භද්යාවිතය
891.482
අමරතසසකර, තක. ජී. තසද්යාකරි නද්යාටක පුරද්යාණය
793.13
අමරතසසකර, ගුණදද්යාස. ගුණදද්යාස අමරතසසකර
සසිංවද්යාද
891.48
අමරතසසකර, ගුණදද්යාස. රූපද්යානතරණය තහවත
තසකෝමතදව තග් සසිංක්රද්යානතිය
891.483
අමරතසසකර, නිලනති (සමපද්යා.). බලන්න
චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ
අමරතසසකර, සසසනි. අනරද්යාධපුර බටහිර ආරද්යාම :
පධද්යානඝර සසිංකීරණය
726.143095493

අමරසරි, ආනනද (පරි.). බලන්න
චටතටකෝපද්යාධදද්යාය, සරතචනද්ර

අමරතසසන, ඈතගම ඊබට. තගබිම පරීකෂද්යාව සහ
වභරව පූජද්යාව
133.333

අමරසරි, තක. එන. ට. 6, 7, 8, 9, 10, 11 සසුනට
ඉසිංග්රීස වදද්යාකරණ
425
027.5

අමරතසසන, ඈතගම ඊබට. සරිලක පුද ලබන
තදවිවර
202.11

අමරසසිංහ, කතදද්යානද්යා (පරි.). බලන්න විලේකසස,
මද්යාරියද්යා ඩ.

අමද්යා ගඟුල – නිවන මග. (අභයතිසසස හිත්මි,
මපැදතගද්යාඩ)
294.34

අමරසසිංහ, කරණද්යාරතන. ත්ලිසිංගික ගපැටලු :
විදදද්යාතමක විවරණයක
306.7

අමද්යා ගඟුල – තමතතරින එතතරට. (අභයතිසසස
හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ)
294.34

අමරසසිංහ, කුමුදු. අනදතර තහවත මහවද්යාසතලේ
'බමමනනද්යා'
398.2

අමද්යා දහර. (උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල)
294.34435

අමරසරි, ජී. ඩ. ජද්යාතික පුසසතකද්යාල
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අමද්යාවක අඳුර නසෑ. (රද්යාජපකෂ, ජයනත මසිංගල)
891.483
අමද්යාවතක රිදී ඉරක. (තපතරරද්යා, ඊවද්යා දීපද්යාණ)
891.483
අමද්යාවපැසසස : 2600 සමබුදු ගුණ වරණනද්යාව
891.481

අරලේ ගුණතසසකර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
අරලේ ගුණතසසකර පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
අරනදර, තසකෝමපද්යාල (පරි.). බලන්න
ගිලේගතමශස : කවි කතද්යාවක

අත්මිතද්යායුරධදද්යාන සූත්රය. (ල කවද්යාන ය) 294.392

අරඹවතත, ඒ. තක. එසස.
ත්මිතදද්යා විශසවද්යාස

අත්මිනද්යා. (උමද්යාර, තමද්යාතහද්යාමඩ)

අරහත මඟෙ අරහත ඵල. (ඤද්යාණසමපනතනකෝ හිත්මි,
අඡද්යාන මහද්යා බූවද්යා)
294.34435

823

අමුතගද්යාඩ, මහිනද (සමපද්යා.). බලන්න සරිපද්යා
වනතයේ තයකෝගී ද්භිකක්ෂුවක සමඟෙ – 3
අමුණුගම, නිරූපද්යා. ගණතය : ආදරශ ප්රශසන සහ
පිළිතුර - 6 තශසණය
510.76
අතමඩිලද්යාතග් අමුතතද්යා. (කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර)
891.482
අඹු දරතවකෝ. (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන)
අතඹේපිටිය, චනන්ද්රිකද්යා. පුසිංචි තද්යාරක

891.483

අරහත සඟෙත්මිත පුද

294.3

අරියධමම හිත්මි, තගද්යාඩඋඩ. පුලේත්ලියද්යා ළ 891.483
අරියධමම හිත්මි, තගද්යාඩඋඩ. මලේල තවතටයි 2
294.337
අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන. දියුණුතවන දියුණුවට
පතතවන මග සඟෙද්යාතලකෝවද්යාද සූත්රය තහවත ගිහි
විනය
294.34

ළ 891.483

අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන. ධරම තදශනද්යා :
අසිංක 2
294.34

ළ 891.483

අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන (සමපද්යා.). බලන්න
භද්යාවනද්යා : වමන - අශභ – මරණසති

අයගම, තනජද්යා එන. මුහුද සහ තදකෝණ
අයගම, තනූජද්යා එන. (සසිංසස.). බලන්න
පනහිඳක වසනතය
අයගමතග්, තනකෝබට. කද්යාල නදී ගලද්යා බස
891.483
අයවපැය ඇසසතතමනතුව 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. මහද්යා
භද්යාණඩද්යාගද්යාරය)
352.48
අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස. අමමද්යා සහ ත්මිහිකත
891.73
අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස. ගුලේසද්යාරි

891.73

අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස. ජමලද්යා

891.73

අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස. නපැතිවුණු වසසතුව 891.73
අයිසසක්රීම මද්යාමද්යා. (අනරසරි, සරත)

මුඛ තසකෞඛදය හද්යා සබපැඳි
617.601

ළ 891.483

අයුකතියට ඉඩ නදුන වීරයද්යා හද්යා තවනත කතද්යා .
(කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ)
ළ 891.483
අරබුතසකෝෆස, ඇතලකස. අනගද්යාරද්යා ගඟෙ ගලද්යා බස
891.72

අරියධමම හිත්මි, යටතදද්යාලවතතත (සසිංසස.).
බලන්න අසරිමත කඨිනය
අරියධමම හිත්මි, තලේලේවල (සසිංසස.). බලන්න
ඉනදරතන හිත්මි, හබරකඩ
අරණතරද්යාද දිය සද්යායම චිත්ර එකතුව.
(තහටටිආරචචි, එච. ඒ. ලකෂසමන)
741.9
අරම පුදුම කණනද්යාඩි කුටටම. (වනනිඅචචි,
බුවතනක)
ළ 891.483
අරම පුදුම ගතහස සූරිවීර සූටිකතකකෝ. (බලයිටන,
ඉනිඩ)
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය – ත්මිනිසස සරර තුළ.
(තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා)
611
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය – තසකෞරග්රහ මණඩලතයේ
අතරමසිං ව. (තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා)
523.2
අලේ-ජද්යාත්මිඅතුලේ ඉසසලද්යාත්මියියද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අලේ-ජද්යාත්මිඅතුලේ
ඉසසලද්යාත්මියියද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.070262

279

අලේමනද්යාර විදුහල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
අලේමනද්යාර විදුහල සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.070262
අලේවිසස, අසඳි. කපැත දළඹු පපැසිංචද්යා

ළ 891.483

අලේවිසස, තප්රේමචනද්ර (පරි.). බලන්න ශතකකෝෆස,
ත්මිතචලේ
අලේහසන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
අලේහසන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

අලහතකකෝන, සසර (පරි.). බලන්න වකෘක
කුමරිය
අලහතකකෝන, සසර (පරි.). බලන්න සසිංදු කයන
ඉදිඹුවද්යා : ඝද්යානද්යාතවේ ජනකතද්යා එකතුව
අත්ලි අමමද්යාට වපැරදුණද්යා. (ඤද්යාණද්යාවද්යාස හිත්මි, යටියන)
ළ 891.483
අත්ලි උගුල. (ගුණරතන, කුමද්යාරි)

ළ 891.483

අත්ලි පපැටියද්යාතග් කතද්යාව. (විතජබණඩද්යාර, චනදිම)
ළ 891.483
අත්ලි රෑතන කතද්යානදරය. (ග්රැළපනද්යාව, මහිනද)
ළ 891.483

අලවතතතග්, තප්රේමදද්යාස ශ්රී (සසිංසස.). බලන්න
මවේපිය තසතනහස : 40 වසර 1972 -2012 සපැලනද්යා අලේවිසස ගුණරතන වපැඩිහිටි නිවද්යාසය
අලස තනද්යාවූ ගමරද්යාල. (ජයවික්රම, කුසුත්මිනද
පබසර)
ළ 891.483
අලහතකකෝන, උදිත (පරි.). බලන්න
තගකෝලේඩමද්යාන, මයිකලේ
අලහතකකෝන, එම. තජ. තදශපද්යාලන විදදද්යාව 320
අලහතකකෝන, කමලේ ල්පී. ඇහපැතලේතපද්යාළ කුමද්යාරිහද්යාත්මි
891.483
අලහතකකෝන, නනදද්යා (පරි.). බලන්න ෂරමද්යා,
තරද්යාබින

අත්ලි තලද්යාකුයි. (සසලද්යාටර, තමරිඩිත)

372.4

අලුත අමතමක. (තමනඩිසස, බ. පසදු උදද්යාන)
ළ 891.483
අලුත දවසක ඇවිත. (වපැවතගදර, බණඩද්යාර)
891.483
අලුත පිරිත. (මලේකද්යානති, එඩනද්යා)

891.481

අතලවි කළමනද්යාකරණය : උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර
අධදයනය. (රද්යාමනද්යායක, රසිංජිත)
658.8
අතලවි නිතයකෝජිත කන්ථද්යා වසසතුව. (මද්යානනපතපරම,
අනර)
891.483

අලහතකකෝන, සසර. අනතිම උපද්යාය : රට රටවල
උපමද්යා කතද්යා
398.24

අතලවි මවේලද්යානද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
අතලවි මවේලද්යානද්යා පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

අලහතකකෝන, සසර. රතතරන ආසද්යාව : යුතරකෝල්පීය
උපමද්යා කතද්යා
398.24094

අවකද්යාශ. (ජයතනද්යාද, විරද්යාජ)

අලහතකකෝන, සසර. හිතවත තකද්යාටියද්යා : ආසයද්යාන
උපමද්යා කතද්යා
398.24095

අවතද්යාර ලුහුබපැඳ : තහසතුවද්යාදී විමරශනයක.
(තසසනද්යාසසිංහ, තිලක)
149.7

අලහතකකෝන, සසර (පරි.). බලන්න ගී ගයන
වයලනය

අවරිනතකකෝ, යරි. ඉර කද්යාතගද

අලහතකකෝන, සසර (පරි.). බලන්න
මලේ විතලන ආ කුමරිය
අලහතකකෝන, සසර (පරි.). බලන්න. යකෂයද්යා
තමතලද්යාවට ආ දිනය
අලහතකකෝන, සසර (පරි.). බලන්න යළි උපන
ජිපස මනද්යාත්ලිය

891.481

ළ 891.73

අවවද්යාද පිළිපදිමු. (මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර)
ළ 891.483
අවසද්යාන පහන තද්යාරකද්යාව. (රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී)
299.93
අවියකන පිපුණු මලේ. (පියරතන, වඩුතග්)
891.481
අවිය සහ කවිය. (තහරනපැනතඩසස, ත්මිතගලේ)
861.092
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අවුරදු තසෑගි : සූතතර පුසිංචද්යා කතද්යාවක.
(තවතතසසිංහ, සබිලේ)
ළ 891.483

අහසස ගපැබට පහතින : ඉනදියද්යාන තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
808.83

අවුරදු සරිත විරිත. (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
394.2614

අහස අහිත්මි සඳක : කද්යාවද සසිංග්රහය. (සතකුමද්යාර,
ශකතික)
891.481

අවුරදු සරිත : හතතකකෝරලතයේ වපැවේගමමද්යානවල
බකමහ අවුරදු සරිත පිළිබඳ ජනශපැති
විමරශනය. (දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර)
394.2614

අහසන ගිය ඉබබද්යා. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)
ළ 891.483

අතශකෝක කුමද්යාර, දරශන. ජනප්රිය සසිංසසකකෘතිය හද්යා
මද්යාධදය
306

අහතසස තර හද්යා දවතසස තර. (තහටටිආරචචි,
ශද්යානත)
070.44

අතශකෝකද්යාත්මිත්රන. මල බපැඳි අමද්යාදිය

අහිගුණඨික ප්රජද්යාව, උප සසිංසසකකෘතික ලක්ෂණ හද්යා
ජනමද්යාධද බලපසෑම. (දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යා රද්යාජිණී)
305.891497

894.8113

අසසටක වර්ග සසිංග්රහව ප්රන්ථම භද්යාගය. (ජයතසසකර,
ඕ. ඒ.)
133.5
අසනි වපැස. (වික්රමද්යාරචචි, සමන)
අසමමත චරිතයක. (ෂීද, ආනතද්රස)

891.483
843

අසරණ පුසිංචි ම මපැසසස. (ජයසසිංහ, තජ. ඩ. පසඳු
ප්රභද්යාත)
ළ 891.483
අසලේවපැසතයකෝ. (ගුණතසසකර, නිහද්යාලේ) 891.483
අසහද්යාය මහද්යා ධරමදූතයද්යාතණකෝ අනබුදු ත්මිහිඳු
මහරහතන වහනතසස
294.3657
අසද්යාර බනධන. (ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.) 891.483
අසරිමත ආරකෂණය
අසරිමත කඨිනය

294.34
294.3

අසරිමත ගනධද්යාරය : පකසසන්ථද්යානතයේ තබකෞදධ
නටඹුන තසද්යායද්යා ගිය ගමනක. (විතජතකකෝන,
චනදන)
294.3095491
අසරිමත දම රස අමද්යාවන. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි,
කරිබතතගද්යාඩ)
294.3
අසරිමත බුදධ චරිතය හද්යා ත්මිනිසස හපැදියද්යාව.
(වසෑතතසෑව, අසත බණඩද්යාර)
294.3442

අහතසස අසරිය. (සුදුසසිංහ, තක. ද එසස.)

523.1

අහිත්මි වූ උරමය. (තටකෝලේකීන, තජ. ආර. ආර.)
823
අහිසිංසක ගිරද්යා තපකෝතකයද්යා. (පතිරතග්, ලසනයද්යා
මනතුස)
ළ 891.483
අහුබුදු, අරිතසන. කරිබත

ළ 891.483

අහසිංකද්යාර සඳ ලපයද්යා. (නිලේත්මිණ කුමද්යාරි)
ළ 891.483
අළු සහිනය. (මපැතකකෝට, ෆසරෑනක)

974.7092

ආකයික ග්රීක මපැටි බඳුන සහ සතුවම.
(වික්රමසසිංහ, චනදිමද්යා එසස. එම.)
738.0938
ආකරෂද්යා චද්යාරිකද්යා ප්රකද්යාශන ;
අසිංක 07. (රණතුසිංග, ලක්ෂමන පද්යාත්ලිත)
දුමබර කඳුවපැටි සසද්යාරද්යා :
333.75095493
ආකලේප සමපතතිය. (සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන)
294.34
ආගත්මික ඉගපැනවීමවල ප්රකද්යාශයනට අනව මද්යානව
අද්භිමද්යානය සුග්රැකීම
323.442
ආචචිතග් ශද්යාපය : නපැතගනහිර තදමළ ජනකතද්යා.
(ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර)
398.20494811
ආචර, තජෆසරි. පලද්යායනනද්යා

823.914

අසරිමත සනමද්යාව – 03. (තවේරගම, ගද්යාත්මිණී)
791.4375

ආචද්යාරය ආතර ස. කලද්යාක : ජීවන සටහන.
(ද සලේවද්යා, ජී. ට. ෆ්රෙපැනසසස)
509.2

අසරිමත සනමද්යාතවේදියද්යා තලසසටර. (ගුණතසසකර,
උදිත ගයද්යාෂද්යාන)
791.430233092

ආචද්යාරය තදවරකෂිත (සසිංසස.). බලන්න
අමරසසිංහ

අසසිංකතග් විශසත්මිත ජය. (ඒකනද්යායක, ගුණරතන)
891.483

ආචද්යාරය ලලේ ගුණතසසකර අද්භිනනදන සමද්යාචද්යාර
080
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ආටිගල, අසසිංක. නිලේ දිය තදකෝතක

294.337

ආටිගල, තදවිකද්යා දරශනී (සසිංසස.). බලන්න
සරතචනද්ර, ආටිගල

ආදර සුසසත්මි. (වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා)
891.483
ආදිවද්යාසනතග් - කලද්යාව. (බිනරගම, දයද්යානනද)
305.8914805493

ආඩමබරී. (තහසවද්යාවසම, එච. ජී. නිතරකෝෂන
ක්රිෂද්යානත)
891.483

ආධුනික ඉසිංග්රීස-සසිංහල ශබදතකකෝෂය

ආඩද්යාමද්යාටසසක, වසත්ලි. අදිස යුද තපරමුණ : නද්යාස
ජරමන බුදධිතසසවද්යා ජද්යාලය පිටුදපැකීතම කතද්යාව
891.73

ආධුනික පුවතපත කලද්යාතවේදීන සඳහද්යා භද්යාෂද්යාව
සහ ප්රවකෘතති රචනය. (වපැවතගදර, බණඩද්යාර)
070.43

ආතර ද සලේවද්යා සරිමතද්යා : ශද්යාවසසතිතයේ සටුවරයද්යා.
(කරණද්යාදද්යාස, තක.)
920

ආධුනික සසිංසසකකෘත වදද්යාකරණ. (මපැකතඩද්යානලේ,
ආතර ඒ.)
491.25

ආතර ස. කලද්යාක චිනතන චද්යාරිකද්යා. (ගුණවරධන,
නද්යාලක)
509.2

423.9148

ආනතිකකරණයට ලක වූ සමද්යාජ කණඩද්යායම :
සමද්යාජ විදදද්යාතමක විශසතලේෂණයක
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ආතද්යාවුදතහටටි, සමන. තසද්යාඳුර සපැරිසර තසසද
මද්යාවත දිතග්
915.1

ආනනද තිසසස, ආර. ඩ. (සසිංසස.). බලන්න
මහද්යාචද්යාරය ජයසරි ලසිංකද්යාතග් අද්භිනනදන
ග්රනන්ථය

ආදරශ රචනද්යා : 3 තශසණය සඳහද්යා. (ජයසසිංහ, එච.
එම. අනර)
372.623

ආනනද තිසසස හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ (සසිංසස.).
බලන්න පිරිත තපද්යාත වහනතසස

ආදරශ රචනද්යා සමග ප්රද්යාතයකෝගික තලේඛන හද්යා
පද්යාෂ්ඨද්යානතර අවතබකෝධය : අ. තපද්යා. ස. (උසසස
තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව
891.484

ආනනද වමතත්රය මහද්යා නද්යාහිත්මි අවසන සද්යාකචඡද්යා :
බුදු සරණ සද්යාකචඡද්යා ත්ලිපි මද්යාලද්යාව. (ආනනද
වමතත්රය හිත්මි, බලසිංතගද්යාඩ)
294.3

ආදරණීය උණඩයක : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(පළිහවඩන, ජයනත)
891.483

ආනනද වමතත්රය හිත්මි, බලසිංතගද්යාඩ. ආනනද
වමතත්රය මහද්යා නද්යාහිත්මි අවසන සද්යාකචඡද්යා : බුදු
සරණ සද්යාකචඡද්යා ත්ලිපි මද්යාලද්යාව
294.3

ආදරණීය දුව.... පුත....! : විනීත, යහපත, උගතුන
වීමට. (එතඩරමුලේල, සරිලේ)
370.114
ආදරණීය නසිංගී තවත. (විමලද්යානනද හිත්මි,
තනද්යාචචියද්යාගම)
294.34441
ආදරණීය පයිනසස. (විතජතකකෝන, තරකෝහිත)
891.483
ආදරණීය රද්යාළහද්යාත්මි. (දඩලේලතග්, ජිනසරි)
891.483
ආදරය අධදද්යාපනය සහ තයද්යාවුන තප්රේම
සමබනධතද්යා. (ප්රනද්යානදු, ජී. ඒ. නිමද්යාත්ලි)
152.41
ආදරයට විරද්යාමයක. (ගද්යාරදියවසම, තහසමනති)
891.481
ආදරය නිදහසස කුරලේතලක. (තබද්යාරළුතගද්යාඩ,
දුත්මිනද )
070.44

ආනනදය තම සත ප්රභද්යාසසවරය : ආනනද මහ
තතරන වහනතසසතග් ධරම යද්යාත්රද්යා සමුචචයක.
(මතහසනද්ර, සුනනද)
294.3
ආනනද රද්යාජකරණද්යා ළමද්යා කවේ ගී.
ආනනද)

(රද්යාජකරණද්යා,

ආනනද හිත්මි, තකකෝනගසසතපැනතන (සසිංසස.).
අතිපූජද නද්යාපද්යාන තපමසරි මහනද්යාහිත්මි අද්භිසසතව
සසිංග්රහය
ආනද්යාපද්යානසති භද්යාවනද්යාව. (ගුණරතන හිත්මි,
තහසතනතපද්යාළ)
294.34435
ආනද්යාපද්යානසති සසිංඥද්යාව. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත)
294.34435
ආපදද්යා සනනිතවේදනය තුළ විදග්යුත මද්යාධද භූත්මිකද්යාව .
(ධරමසරි, කළණ ඉතරකෝෂද්යා)
363.34
ආපනශද්යාලද්යා හද්යා තභකෝජනද්යාගද්යාරවල වපැඩ බලන
නිලධද්යාරීන සඳහද්යා මද්යාරතගකෝපතදශනය.
(ගුණරතන, සුජීවද්යා)
363.192
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ආබද්යාධිතබව පිළිබඳ ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජද්යාතික
ප්රතිපතතිය
362.4087
ආතයත සුවඳයි. (රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා)

891.483

ආතයමත ආදතරන. (රතනද්යායක, තයකෞවන
සමනද්ර)
891.483
ආතයකෝජනයට මුලපුරමු : දපැනතමන ප්රතිලද්යාභයට.
(ජයරතන, තුෂද්යාර)
332.6322
ආරර්ථික විදදද්යාව – ජනගහනය, තසසවද්යා නියුකතිය හද්යා
තසසවද්යා වියුකතිය. (තපදුරආරචචි, ගද්යාත්මිණී)
331.1
ආරර්ථික විදදද්යා මූලධරම සහ ප්රතිපතති.
(සමරසරි, ල්පී.)

330.01

ආරර්ථික විදදද්යාව 2002 – 2012 : ඇම. ඩ. ගුණතසසන
උසසස තපළ පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර.
(ද සලේවද්යා, ල්පී. අතුල)
640.76
ආරර්ථික විදදද්යාතවේ පරිණද්යාමය. (තසකෝමසුනදර, තජ.
ඩබත්ලිවේ. ඩ.)
330.01

ආරියරතන, විමලද්යා. අමතම මසිං දිනම ළ 891.483
ආරියරතන, සුනිලේ (පරි.). බලන්න තදමළ
නිතසද්යාලේලද්යාසය තනද්යාතහද්යාත මදනකද්යාමරද්යාජ කතද්යා
ආරියරතන, සුනිලේ (පරි.). බලන්න තබසසක,
තකද්යානසසටනටියසස තජකෝසප
ආරියවසිංශ, තමද්යාහද්යාන ශ්රියනත. පරිසර අධදයනය
සහ සසිංහරද්යාජ වනද්යානතරය
333.75095493
ආරියසසිංහ, තක. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා.තපළ) විභද්යාග
හුරව විදදද්යාව I : බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය
507.6
ආරියසත්ලි, ඩබත්ලිවේ. එම. දපැඩි සතකද්යාර තහදකම
616.028
ආරියසත්ලි, ඩබත්ලිවේ. එම. තහද ක්රියද්යාවත්ලියට අනව
ශලද තහදකම
617.0231
ආරියසත්ලි, ඩබත්ලිවේ. එම. ළමද්යා තහදකම
618.9200231
ආතලේඛදද්යා. (අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා)

891.483

ආරය අෂසටද්යාසිංගික මද්යාරගය. (චනදකතති හිත්මි,
තලලේතලේ)
294.34

ආතලද්යාතකද්යා උදපද්යාදි : බුදු දහමට තපර වදනක.
(තහසවද්යාමදදුම, අමර)
294.3

ආරණදගතව. (අගමතපද්යාඩිතග්, මද්යාතනලේ
චනද්රලතද්යා)
891.481

ආශසචරයමත සමද්යාධිය – සමද්යාධි අතදපැකීම.
(බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස.)
133.9

ආරියදද්යාස, එඩවින (සසිංසස.). බලන්න සද්යාරද හිත්මි,
තවේරතගද්යාඩ

ආසයි ත්ලියනන 1. (ත්ලියනතග්, චනද්රලතද්යා)
372.634

ආරියපද්යාල, ජී. ඇලේ. (සසිංසස.). බලනන සපරගමු
පහන වපැට : තකටි කතද්යා හද්යා පදද සසිංග්රහය

ආසයද්යාන රටවල තබකෞදධ කතද්යා

ආරියරතන, එම. ඩ. ඓශසචරයද්යා. ඉතගනීතම අගය
ළ 891.483
ආරියරතන, එසස. ඒ. එලේ. (සමපද්යා.). බලන්න
තපර පද්යාසලේ වපැඩතපද්යාත

294.3095

ආහද්යාර නිෂසපද්යාදනද්යාගද්යාරය තුළ ආහද්යාරතයේ
ආරකෂිතභද්යාවය ග්රැක ගපැනීම : ආහද්යාර නිපදවීතම
වපැඩ බලන නිලධද්යාරීන සඳහද්යා
මද්යාරතගකෝපතදශනය. (ගුණරතන, සුජීවද්යා) 664
ආළියද්යාන, තසසිංතගයි. උතුර සුළඟෙ

894.8113

ආරියරතන, ඒ. වී. ඉතිහද්යාසය : අ. තපද්යා. ස. සද්යා.
තපළ සසවයසිං අධදයනය සඳහද්යා
909.076

ඇතග් මද්යාරව (තකටිකතද්යා). (ජයතසසකර, තජ. ඩ.)
891.483

ආරියරතන, ඒ. වී. ඉතිහද්යාසය ප්රශසතනකෝතතර හද්යා
සතියම සසිංග්රහය - 6 තශසණය
954.93076

ඇතටකෝරනි බලපත්ර (සසිංතශකෝධන) (122 වන
අධිකද්යාරය වූ) : ඇතටකෝනි බලපත්ර පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0290262

ආරියරතන, ජ. අ. හපැබසෑටම තම මමද? 891.483
ආරියරතන, ජ. අ. (පරි.). බලන්න ෂීද, ආනතද්රස
ආරියරතන විතද්යාන ආතලකෝචන

080

ඇතඔය, ල්පී. ඩ. ද්භිකක්ෂුව හද්යා ගපැහපැණය 891.481

283

ඇතත සයද්යා සහ මපැජික ල්පීපපය. (බද්යාලසූරිය,
තසකෝමරතන)
ළ 891.483

ඇලේබට මද්යාමද්යාතග් වපැඩ සමඟින තපද්යාඩිසද්යාදු.
(කතසරි, අජිත)
741.5

ඇතුගල, ආරියරතන. මහ සමයම හද්යා එටික
නද්යාටදතවේදය
792

ඇලේබරට අයිනසසටයින. (කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක)
509.2

ඇතුගල, ආරියරතන. තවසසමුහුණු හද්යා
විෂසතපකෞරෂද්යායණය : තවසසමුහුණු හද්යා අධිපුදගල
සනනිතවේදනය පිළිබඳ නව මතවද්යාද 391.434

ඇලඩිනතග් පුදුම පහන සහ විසසත්මිත කතනදර
398.2

ඇතුගල, ආරියරතන (සසිංසස.). බලන්න නිදහසස
මද්යාධද
ඇතුගල, ආරියරතන, (සසිංසස.). බලන්න
ප්රතිබපැහපැදපැකම : රජතයේ චිත්රපට අසිංශතයේ
ප්රභවය, වරධනය සහ එහි අසසවපැනන තලකෝක
වද්යාරතද්යා චිත්රපට කලද්යාව සමග විමසන තලේඛන
සසිංග්රහය
ඇතුගත්ලින නිලේවලද්යාවට. (සරිනද්යායක, ඩ. එම.)
891.483
ඇදහිය තනද්යාහපැක කතද්යා. (තතනනතකකෝන,
ධරමරතන)

133

ඇනඩරසන, එච. ස. හසෑනසස ක්රිසසටියන
ඇනඩරසනතග් සුරසිංගනද්යා කතද්යා - 01

398.2

ඇනඩරසන, එච. ස. හසෑනසස ක්රිසසටියන
ඇනඩරසනතග් සුරසිංගනද්යා කතද්යා - 02

398.2

ඇනඩරසන, හපැරී. කුකුළු පපැටවු කී තදනද්යා ද?
ළ 823
ඇනතනි පියතුමද්යා, ඩ. ත
 ජ. (පරි.). බලන්න
II වතිකද්යාන සමුළු නිරතදශ 16 : සසිංහතලන
එක තවළුමකට පි. 1-379
ඇබසරඩ නද්යාටද රසිංග රීතිය සහ යුජින
අයනසසතකකෝ. (රණවීර, ආරියවසිංශ)

792

ඇලන, තජමසස. තසකෞභද්යාගදතයේ කුලුන අට 158.1
ඇතලකසපැනඩර, තරද්යාබට. හදවත තදතවද්යාලක
තදතවද්යාතලේ ත්මිනිතසක
813
ඇවිදින ගහ. (ත්ලියනතග්, පත්මිත ආර.) ළ 891.483
ඇෂසබි මනදිරතයේ වික්රමය. (තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.)
891.483
ඇස නපැති දද්යා. (තපතරරද්යා, ඩබ. ආර.)

305.9081

ඇසු දුටු අදභූත කතද්යා. (තතනනතකකෝන,
ධරමරතන)
891.483
ඇහපැතලේතපද්යාළ කුමද්යාරිහද්යාත්මි. (අලහතකකෝන,
කමලේ ල්පී.)
891.483
ඇහපැළි. (ගුණරතන, සුත්මිනද කතසරි)

891.481

ඇහපැතළතපද්යාල අදිකද්යාරමතුමද්යාතග් අතතවද තපද්යාත
615.538
ඈ. (කුඩත්ලිගම, එච. ඇම.)
ඈත කඳුතපතළන එහද්යා.
චනද්රසරි )

891.481

(තදද්යාඩනතගද්යාඩ,
891.483

ඈන ;
අසිංක 7. (තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුස තමකෝඩ)
තදදුන නිමනය

823

ඇබකස, එළිතයත. පිටුවහලේ වූ ගපැහපැනිය :
ආදරය තගද්යාළු වූ තමද්යාතහද්යාතක
843

ඈපද්යා අපපුහද්යාත්මි, තදද්යාන පිත්ලිප ද සලේවද්යා (සසිංසස.).
බලන්න ගුණතදද්යාෂ සඞග්රහව

ඇය ද එක තසද්යායුරියක. (ජයසසිංහ, සරත)
891.483

ඈපද්යා පඤසචද්යාසිංග ත්ලිත : ක්රි. ව. 2013-2014 133.55

ඇයි නද්යාතව මද්යා තසද්යායලද්යා : තරද්යාමලසස තපතරරද්යා
ගපැය ගී
782.42
ඇරිසසතටද්යාෆනීසස. තදබර

882

ඇලේපිටිය, ඉෂද්යානි සසනතිකද්යා. දඟෙකද්යාර තරිඳුතග්
විතනකෝද ගමන
ළ 891.483

ඈ තහවත අතයේෂද්යා 1. (හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර)
823
ඈ තහවත අතයේෂද්යා 2. (හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර)
823

284

ඉතගනීතම අගය. (ආරියතන, එම. ඩ. ඓශසචරයද්යා)
ළ 891.483

ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත : 7 තශසණය. (දයද්යානනද,
තද්යාරක)
909.076

ඉතගනමට තනද්යාහපැක දරතවකු තනද්යාමපැත :
ඉතගනමට ඇති බද්යාධද්යා හඳුනද්යාතගන දරවනට
උපකද්යාර කරීම සඳහද්යා ගුර උපතදසස
සසිංග්රහයක
370.154

ඉතිහද්යාසය 7 තශසණය : ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය.
(කසිංකද්යානමතග්, සුගත)
909.076

ඉඟුර වගද්යාව සහ සපැකසම

633.83

ඉඩතමදී විකතණ. (තචතකද්යාවේ, ඇනටන) 891.72
ඉතඩකෝරතයේ පිපි කුසුම. (කරණද්යානද්යායක, ශ්රීමද්යාත්ලි)
891.483
ඉතතසෑ පපැසිංචද්යාතගන බලු දඟෙයද්යාට පද්යාඩමක.
(වනනිආරචචි, අමද්යා එච.)
ළ 891.483
ඉතසතිනම. (තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි) 891.483
ඉතද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා ඉතගනම. (තකද්යාඩිකද්යාර, තක.)

458

ඉතිහද්යාසය අතතපද්යාත. (ඉලසිංගසසිංහ, මසිංගල)
954.93
ඉතිහද්යාසය : අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ සසවයසිං අධදයනය
සඳහද්යා. (ආරියරතන, ඒ. වී.)
909.076
ඉතිහද්යාසය ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 7 තශසණය
වද්යාර විභද්යාග අතවපැල. (දසෑල බණඩද්යාර,
සතරකෝජිනී)
909.076
ඉතිහද්යාසය ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 8 තශසණය
වද්යාර විභද්යාග අතවපැල. (දසෑල බණඩද්යාර,
සතරකෝජිනී)
954.93076
ඉතිහද්යාසය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර.
(මසිංගලසරි, ඩබත්ලිවේ. ආනනද)
909.076
ඉතිහද්යාසය තුළ කලද්යාව සහ කලද්යාව තුළ ඉතිහද්යාසය :
පුරද්යාතන කලද්යාතවහි සමද්යාජ සනදරභය.
(තසකෝමතිලක, මහිනද)
750
ඉතිහද්යාසය පිළිබඳ තභකෞතිකවද්යාදී සසිංකලේපය :
ජරමද්යාන දකෘෂසටිවද්යාදය – ප්රන්ථම පරිචතච්ඡේදය.
(මද්යාකසස, කද්යාලේ)
335
ඉතිහද්යාසය ප්රශසතනකෝතතර හද්යා සතියම සසිංග්රහය 6 තශසණය. (ආරියරතන, ඒ. වී.) 954.93076
ඉතිහද්යාසය මහද්යාදවීපික සතියම අභදද්යාස :
අ. තපද්යා. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ). (හපුතනන,
කුමුදිනී ඩයසස)
909
ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත : 6 තශසණය. (දයද්යානනද,
තද්යාරක)
954.93076

ඉතිහද්යාසතයේ රසකතද්යා. (කුමද්යාරසසිංහ, සමන චනදන)
398.2
ඉදදතගද්යාඩ, තුෂද්යාර. තකකෝචචියට තමද්යාකද වුතන
ළ 891.483
ඉනදරතන හිත්මි, හබරකඩ. දිවිමග සරසන සුත්මිහිරි
දම තදසුම
294.34
ඉනදසරි හිත්මි, ඕමද්යාතර (සසිංසස.). බලන්න
භද්යාෂද්යාප්රභද්යා : ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2012 (06 වන
කලද්යාපය)
ඉනදද්යානනද හිත්මි, වපැත්ලිපිටිතයේ (පරි.). බලන්න
භරතකෘහරි
ඉනදද්යානනද හිත්මි, වපැත්ලිපිටිතයේ (පරි.). බලන්න
සදුකතිශතකය : සසිංහලද්යාරන්ථ සහිත
උපතදශද්යාතමක සසිංසසකකෘත ශසතලකෝක සසිංචිතයක
ඉනදියද්යා ආණඩුක්රම සසිංවරධනය : ශද්යාසසත්රතවේදී
බද්යාහිර උපද්යාධිය සඳහද්යා. (ගුණවරධන, වී.
ඩ. එසස.)
954
ඉනදියද්යා ඉතිහද්යාසය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
ඉතිහද්යාසය. (ජයතිලක, කපුර බණඩද්යාර) 954
ඉනදියද්යාව පසෑරණු සසිංසසකකෘතිය. (නද්යායිතපකෝලේ,
වී. එසස.)
954
ඉනදුනීසයද්යාතවේ මද්යා දුටු තබකෝතරකෝ බුදූර තලකෝක
උරමයක. (කරණද්යාරතන, අරමතපද්යාල)
294.343509598
ඉනදුමතී. (ජයවරධන, කපැතලන)

891.483

ඉනදු - ලසිංකද්යා චිත්ර කලද්යා ඉතිහද්යාසය : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ / උ. තපළ) හද්යා උසසස විභද්යාග සඳහද්යා.
(රණතුසිංග, තකකෝත්ලිත)
751.730954
ඉනද්රද්යා කුමද්යාරනද්යායක කද්යාවදද්යාවල.
ඉනද්රද්යා)

(කුමද්යාරනද්යායක,
891.481

ඉනිකබිතතතන. (තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි)
891.483
ඉපලවතත, සරි. කපැනගර පිමම

891.483

ඉපපැරණ ත්මිණ මුතු ආර. (සූරතසසන, ඒ. ජී.)
398.2095493

285

ඉබබතගයි හද්යාවතගයි අලුත තරගය. (කුලතසසකර,
කළදද්යාණ)
ළ 891.483

ඉරගලේබණඩද්යාර, කසුන අසිංජන. තනද්යානිදන
ත්ලිසසබනය : පකෘතුගද්යාලතයේ සසිංචද්යාරයක 914.69

ඉබබයි තගමබයි. (කහඳගමතග්, සනධදද්යා)
ළ 891.483

ඉලනදද්යාරියනකලේතග් හපනකම. (සසිං, වනදනද්යා)
823

ඉබබද්යාතග් තලකෝකය : චිනතනතයේ සමද්යාතවන
ඔබබට. (ජයසුනදර, විමුකති)
791.437

ඉලයපආරචචි, එරික. ඔතපරද්යා විනිස

ඉබි ගමන. (ගුණරතන, කුමද්යාරි)

ළ 891.483

ඉබි පපැටියද්යා. (තසතනවිරතන, එච. තක. ගීතිකද්යා)
ළ 891.483
ඉබි පපැසිංචද්යාතග් නවණ. (මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර)
ළ 891.483
ඉබි පපැසිංචද්යා ළමද්යා ගී එකතුව. (මුණසසිංහ, නත්ලින)
782.42083
ඉබි රහස. (සමරතකකෝන, චනදන)

ළ 891.483

ඉබිරද්යාලතග අපූර ගමන. (සසිංදීප, නවිඳු)
ළ 891.483
ඉබිහද්යාත්මිතග් අහසස ගමන

ළ 891.483

ඉයද්යාසස, එම. තජ. එම. 1-2 තශසණ ත්රිභද්යාෂද්යා වපැඩ
තපද්යාත
372.6
ඉයද්යාසස, එම. තජ. එම. 3-4-5 තශසණ ත්රිභද්යාෂද්යා
වපැඩ තපද්යාත
372.6
ඉතයද්යාතනසසතකද්යා, යුතශසන බලන්න කද්යාත්ලිසිංග,
කපිල කුමද්යාර
ඉර කද්යාතගද. අවරිනතකකෝ, යරි

ළ 891.73

ඉරගල වපැටුණ දද්යා. (වටවල, තිලකරතන)
891.481
ඉරට ගිය ගමන : චීන ජනකතද්යා. (ජයසූරිය,
දයද්යානනද)
398.20951
ඉර පද්යායන තකද්යාට තදද්යායිය බබද්යාලද්යා : දඟෙ වපැඩ තහද්යාඳ
නපැහපැ. (රනසරිලද්යාලේ, අතුල)
ළ 891.483
ඉර පද්යායන තකද්යාට තදද්යායිය බබද්යාලද්යා : මද්යාළු යද්යාළු.
(රනසරිලද්යාලේ, අතුල)
ළ 891.483
ඉරමල : කවේ ගී සරණය. (දිසද්යානද්යායක, නද්යාලක
සමපත බණඩද්යාර)
891.481
ඉරගලේබණඩද්යාර, අතයකෝත්මි (සමපද්යා.). බලන්න
අධීකෂද්යා : වද්යාරෂික ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය 2012

792.5

ඉලයපආරචචි, එරික. පද්යාද යද්යාත්රද්යා

891.483

ඉලයපආරචචි, එරික. සුචරිත සරිත

891.481

ඉතලකතටද්යානික විදදද්යාව : පද්යාසලේ අධදද්යාපනය
සඳහද්යා. (ගුණරතන, රසිංජිත)
621.3815
ඉතලේතපරම, ඕ. ඒ. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
කද්යාරත්මික හද්යා පරිසර රසද්යායනය
660
ඉතලේතපරම, ඩ. එච. වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : 11 තශසණය
658.0076
ඉලසිංගතකකෝන, සමනත. චතුෂසතකකෝටිය, භද්යාෂද්යාව හද්යා
යන්ථද්යාරන්ථය
121
ඉලසිංගසසිංහ, මසිංගල. ඉතිහද්යාසය අතතපද්යාත

954.93

ඉලසිංගසසිංහ, සතසර. චිත්ර ඇඳීම : අ. තපද්යා. ස.
සද්යා/තපළ, අ. තපද්යා. ස. උ/තපළ, විශසව විදදද්යාලය
විෂය නිරතදශ ඇසුතරන තපැනන විධිමත චිත්ර
ඇඳීතම ක්රමතවේදය
741
ඉලසිංගසසිංහ, තහසමද්යා. ඩිසිංගි තදද්යාසසතර මහතතයද්යා
ළ 891.483
ඉසසතකකෝල හසිංදිය – 1 තවළුම : තවනස ආරමභ කළ
යුතතත පද්යාසපැතලනි. (තග්රසර, තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ)
070.44937
ඉසසසර වපැසසස. (වීරසරි, නිහද්යාලේ)
ඉසවර උපතදශ. (ජිබරද්යාන, ඛලලේ)

891.481
892.7

ඉසුරමුණය හද්යා තවනත ත්ලිපි : ශ්රී ලද්යාසිංතකය
පුරද්යාවිදදද්යාතවේ සද්යාධක හද්යා අරන්ථකන්ථන පිළිබඳ
පුනරවිමරශනයක. (මලේසරි, ඉෂසිංඛ)
930.1095493
ඉහළ තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන. විදදද්යාව වපැඩතපද්යාත :
6 තශසණය
507.6
ඉහළ තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන. විදදද්යාව වපැඩතපද්යාත :
7 තශසණය
507.6

286

ඉහළිනම සද්යාරන්ථක අයතග් පුරදු 7 : පුදගලයන
තවනසස කරීතම ප්රබල පද්යාඩම. (තකද්යාතවේ,
සසටවන ආර.)
158

ඊතසද්යාප තග් උපමද්යා කතනදර

ඉහිමඉරද්යා, විටි. තකද්යාළ මපැණක

ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා තපද්යාත තපළ ;
උසසස නිළ දරතවකෝ
398.2452

823.914

ඉසිංග්රීස අකෂර විනදද්යාසය හද්යා උචචද්යාරණය.
(නනදිතසසන, ජී. ඩබත්ලිවේ.)
428.13
ඉසිංග්රීස කවියට සසිංහල කවි පද. (රූපසසිංහ, තප්රේමද්යා
සුරවීර)
ළ 821
ඉසිංග්රීස ප්රසසතද්යාව පිරළු. (රණසසිංහ, තදනගම
මසිංගත්ලිකද්යා)
398.921
ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාතවේ වදද්යාකරණද්යානකූල පද
විශසතලේෂණය. (ගමතග්, නදී)

425

ඉසිංග්රීස වදද්යාකරණ අතතපද්යාත. (තහටටිතග්,
නිලනත)

425

ඊ-චිනග් නිත්මිතත : ඔතබ ප්රශසනවලට ඔබම සද්යාතතර
(නිත්මිති) බලද්යාගනන. (යපැප තචනග් හද්යායි)
299.511
ඊජිපතු ශද්යාපය සහ තවත ෂරතලද්යාක තහකෝමසස කන්ථද්යා.
(තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන)
823

ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා

398.26
398.2452

කවුරනද බලවතද්යා

398.24

කද්යාට ඵලක තවේද

398.24

ගිතයකෝ ත්මිස ආතවකෝ තනද්යාමපැති කල 398.2452
තනද්යාගපැලතපන ඇසුර

398.24

පියද්යා දුන වසසතුව

398.24

බද්යාහිර තපනම

398.24

තබදද්යා තනද්යාගත බර

398.2452

මනමද්යාල සසිංහයද්යා

398.2452

මම සහ අපි තවනස

398.24

ලද තදයින සතුටුවීම

398.2452

තවදද්යාතග් ගද්යාසසතුව

398.24

ඊතසද්යාප තග් තවත උපමද්යා කතනදර 50 ක 398.24

ඊතපද්යාසස තහවත ගිනි කුරලේලද්යා. (බතලේඩ, ඇඩම)
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ඊරියගම, තිසසස. උදධමනය

332.41

ඊරියගම, තිසසස. 11 තශසණය ඉතිහද්යාසය තකටි
සටහන තපද්යාත
909.07

උකදඬු ගිනන : නද්යාටද පිටපත හද්යා විචද්යාර ත්ලිපි
සසිංග්රහය. (කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර) 891.482
උග්ගලේල, වසනත තරකෝහිත. බුදධදද්යාස තවද
රජජුරතවකෝ
ළ 891.483

ඊරියගම, තිසසස (සමපද්යා.). බලන්න 6-11 තශසණ
සඳහද්යා ඉතිහද්යාසය සතියම ලකුණු කරීතම
අභදද්යාස

උගත පද්යාඩම හද්යා ප්රතිසනධද්යානය පිළිබඳ තකද්යාත්මිසතම
නිරතදශ (LLRC)
323.095493

ඊශසවරීතග් කන්ථද්යාවසසතුව. (වික්රමද්යාරචචි, සමන)
891.483

උඩඟු තමද්යානරද්යා. (තප්රේමවසිංශ, ට. එම. මද්යාධවී
තරෂිකද්යා)
ළ 891.483

ඊශසවරී සමද්යාතවයන : ඇදුරිඳු තසද්යාඳුර තග්ය කද්යාවද
සරණය
891.481

උඩරට විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද (සසිංතශකෝධන) : (113
වන අධිකද්යාරය වූ) උඩරට විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0160262

Easy Guide : ඇනිත්මි සසටුඩිතයකෝවත්ලින ඇනිතමෂන
කරන හපැටි. (රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත)
006.696
Easy guide : ජද්යාවද්යාවත්ලින තප්රකෝග්ග්රැත්මිසිං කරන හපැටි.
(රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත)
005.1

උඩවතත, අමලේ. තද්යාරකද්යා රද්යාශි

523.8
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උඩවතත, පවිත්රද්යා. තදමළ වදද්යාකරණ තකටි
සටහන තපද්යාත : 6 තශසණය – 11 තශසණය
494.8115
උඩුගමතකකෝරද්යාළ, සුමතිපද්යාල. තපද්යාඩි පුතද්යා
891.483
උඩුගසිං බලද්යා : අමබලමක අධදද්යාපන ආයතනයක
බවට පතකර ගපැනමට කළ වීරිය පද්යාරත්මිතද්යාවක.
(සූරියආරචචි, දීපද්යාලේ)
920
උතතම තසතනහස. (ත්ලියනතග්, පුබුදිකද්යා එම.)
891.483
උතතර භද්යාරතීය රසමසවුළු. (සමරසසිංහ, විතවේකද්යා)
641.50212
උතතරීතර තප්රේමයක. (ඒකනද්යායක, ගුණරතන)
891.483
උතසද්යාහවනත වූ යහළුතවකෝ. (කද්යාරියවසම, තක.
ඒ. ජී. පවනි ලවනදද්යා)
ළ 891.483
උතුම තදද්යාගය. (උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල)
294.34435
උතුම නිවන අරමුණු කරගත ශ්රී සමබුදධ
වනදනද්යාව
294.34

උදද්යාරතර කළු දළ මල. (ඩුමද්යා, ඇතලකසපැනඩර)
843
උදද්යාශ්රී, සමපත (පරි.). බලන්න මද්යාරටින, තලසස
උදද්යා හිර. (ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.)

891.483

උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල. අමද්යා දහර
294.34435
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල. උතුමම තදද්යාගය
294.34435
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල. බුදධිමතුන යද්යා යුතු
මග – ඒ අමද්යා නිවන තදද්යාර විවර වූ වගයි :
පටිචච සමුපපද්යාදය
294.34435
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල. බුදධිමතුන යද්යා යුතු
මග – සුනදර වූ නිවන මඟෙ : සවිසසතරද්යාතමක
ධද්යාතු මනසකද්යාර භද්යාවනද්යාව
294.34435
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල. තම ජීවිතතයේ දී ම
තසකෝවද්යාන ඵලයට පත විය හපැක ද? 294.34435
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල. වපැඩුණු සතක
විශසත්මිත පද්යාද : සතර ඉරධිපද්යාද හද්යා තවනත දසෑ
294.34435

උතුමම ධනය. (රද්යාජකරණද්යා, අසසිංක තමනඩිසස)
ළ 891.483

උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල. සුනදර වූ නිවන
මග 3 : සවිසසතරද්යාතමක ධද්යාතු මනසකද්යාර
භද්යාවනද්යාව
294.34435

උතුම තහළබිම උතුමමචිරසිං ජයතු : කද්යාවද
සසිංග්රහය. (නවරතන, තජකෝ)
891.481

උතදපද්යාල, ආර. එච. අනරද්යාධපුර යුගතයේ ආරර්ථික
ඉතිහද්යාසය
338.909015095493

උතුරන ඇසස. (මලේලවආරචචි, චමලේ) 891.481

උනමතතකයද්යාතග් මද්යාත්ලිගතයේ වික්රමය. (බලයිටන,
ඉනිඩ)
823

උතුර සපැඬ සුළඟෙ. (තප්රේමචනද්ර, අතශකෝක)
891.483
උතුර සුළඟෙ. (ආළියද්යාන, තසසිංතගයි)

894.8113

උදධමනය. (ඊරියගම, තිසසස)
උදයන, එසස. ඒ. තලකෝත්මියද්යා

332.41
894.8113

උදවේ තවනන I. (සසතටද්යාකට, කපැතරින)

813

උදවේ තවනන II. (සසතටද්යාකට, කපැතරින)

813

උදද්යාර චරිත : ආදරණීය දුතවේ! පුතත! 2.
(මුතුකුමද්යාරණ, නනදසරි)

920.02

උදද්යාර චරිත පනහක - අසිංක 2. (රද්යාජමද්යානන,
තහසමනද්යාග)
920.02

උඳටියද්යාවල, ආරියදද්යාස. තදමළ බස ඉතගනීමට
සරල මග – 8 තශසණය : තදවන බස – තදමළ
494.8119
උඳටියද්යාවල, ආරියදද්යාස. තදමළ බස ඉතගනීමට
සරල මග – 9 තශසණය
494.8118
උඳුපියත්ලි පිණපලස. (දිසද්යානද්යායක, විතජසරි)
891.481
උපපපැනන හද්යා මරණ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම
(සසිංතශකෝධන) : (110 වන අධිකද්යාරය වූ)
උපපපැනන හද්යා මරණ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0160262
උපතදශන සනනිතවේදනය හද්යා ජනමද්යාධද.
(කුමද්යාරතපත්ලි, තිසර)

158.3
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උපනදින සද්යාදය. (එදිරිසසිංහ, තිතසනදි රසධද්යා)
ළ 891.483
උපරතන හිත්මි, කටුගසසතතද්යාට (සසිංසස.). බලන්න
වසස සමද්යාදද්යානය සහ කඨින චීවර පූජද්යාව
උපරතන හිත්මි, තකද්යාටියද්යාගල. නිරවද්යාණය :
තන්ථසරවද්යාද හද්යා මහද්යායද්යාන
294.391
උපද්යාතයහි දකෂ නවණපැති හද්යා පපැසිංචද්යා. (තපතරරද්යා,
නදීකද්යා සසිංජීවනී)
ළ 891.483
උපද්යාත්ලි, ඊ. එම. ඩ. (පරි.). බලන්න තචතකද්යාවේ,
ඇනටන

උසසස තපළ තකටිකතද්යා මමද්යාසිංසද්යාව : 2011 වරෂතයේ
සට නියත්මිත නව නිරතදශයට අදද්යාළ.
(වික්රමසසිංහ, ඊ. ඒ.)
891.483
උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව ආදරශ බහුවරණ 500 සහ
පිළිතුර විවරණය. (තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.)
570.76
උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව ප්රශසන පත්ර විවරණය
2006 – 2012 : බහුවරණ ප්රශසනවල සයළුම
වරණවල සවිසසතරද්යාතමක විවරණ රචනද්යා
වව්යූහගත රචනද්යා පිළිතුර. (ධරමකීරති,
නනදන)
570.76

උපුත්ලිතග් සහිනය. (ශද්යානතිලතද්යා, ආර. ඩ.)
ළ 891.483

උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව 6 : ඒකක 11/12,
ප්රතවේණය, පද්යාරිසරික ජීව විදදද්යාව.
(තසසනද්යාරතන, දුත්මිනද)

උතපකෂද්යා. (ගතනතගද්යාඩ, ජී. වී. එම. එසස.
තහළසරි වී.)
891.483

උසසස තපළ තතද්යාරතුර සහ සනනිතවේදන
තද්යාකෂණය
004.07

උමමද්යාදනති. (එරනද, කලේප)

උසසස තපළ නද්යාටද හද්යා රසිංගකලද්යාව තවේදිකද්යාවට
ආතලකෝකය. (තරද්යාඩ්රිතගකෝ, තසතනවිරතන)
792.025

891.481

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන. අමරණීය ත්මිනිසද්යා සහ
තවත අදභූත කතද්යා
891.483
උමගිත්ලිය, ලසත රවීන. වරදට දඬුවම

891.483
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උරම ප්රසද්යාද ප්රණද්යාම 2012 : උරම ප්රසද්යාද ප්රණද්යාම
උතළල සඳහද්යා සපැකසූ විතශසෂ සමර කළඹ
930.1092
උරමය ;
අසිංක 11. (දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර)
මඟුලේතුලද්යාතවේ වගතුග
392.5
උලේලුවිසසතහසවද්යා, ල්පී. සතතම කලද්යා විචද්යාරය :
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ සඳහද්යා
741
උලේ. (වික්රමසසිංහ, අත්මිල)
උසසස නිළ දරතවකෝ

උසසස තපළ තභකෞතික විදදද්යාව : ශීඝ්ර පුනරීකෂණ.
(සමරවික්රම, තුෂද්යාර)
530.07
උසසස තපළ සසිංහල තකටිකතද්යා : ඉලකක
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය. (නිතලව, සරත)
891.483076

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන (පරි.). බලන්න
සසටවනසන, ආර. ඇලේ.
උමද්යාර, තමද්යාතහද්යාමඩ. අත්මිනද්යා

570.7

891.483
398.2452

උසසස තපළ ආරර්ථික විදදද්යාව : 1 පත්රය (බහුවරණ)
ප්රශසන සහ පිළිතුර. (සරිවරධන, බනදුතසසන)
330.076
උසසස තපළ තකටිකතද්යා විචද්යාර වීමසිංසද්යා . (දසෑරසිංගල,
සුනිලේ)
891.483

උසසස තපළ සසිංහල රතනද්යාවල : ඉලකක
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය. (නිතලව, සරත)
891.22076
උසසස තපළ – සසිංහල වදද්යාකරණ සසිංග්රහය.
(නිතලව, සරත)
491.485
උසසස තපළ සසිංහල සද්යාහිතද අධදයන – 1 : ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය. (ජයතකද්යාඩි, අභය)
891.48076
උසසස තපළ සසිංහල සද්යාහිතද අධදයන – 2 : ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය. (ජයතකද්යාඩි, අභය)
891.48076
උසද්යාවිය නිහඬ තවන!. (තහසරත, තමතසරි බ.)
340
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ඌරද්යාතපද්යාල, නනදතසසන. පිරිවපැය හද්යා
කළමනද්යාකරණ ගිණුමකරණය II තකද්යාටස
(සයලුම වකෘතතීය විභද්යාග සඳහද්යා නිරදිෂසටයි) :
නව අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) විභද්යාගය සඳහද්යා
657

11 තශසණය සඳහද්යා ජීව විදදද්යාව : ශීඝ්ර පුනරීකෂණ
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 1. (විජයතිලක, තක.)
570.76
එඩගද්යාර තවද්යාලසස අබිරහසස කතද්යා ;
අසිංක – 3. (තවද්යාලසස, එඩගද්යාර) යතුර හතත
අබිරහස
823
එඩවරඩසස, තඩද්යාරති. (මතග් දඟෙ නසිංගියද්යා) ළ 823

1947-1997 සසිංහල සනමද්යාතවේ 60 වසරක චිත්රපට
ගීත නද්යාමද්යාවත්ලිය
782.42

එතඩරමුලේල, සරිලේ. අග විනිසුර දුටු කතුහිත්මි හද්යා
සරිලක කතු සසසන
089.9148

1978 ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යාව පිළිබඳ විමරශනය :
18 වන වදවසසන්ථද්යා සසිංතශකෝධනය දකවද්යා නිදසුන
සහ නඩු තීනදු සහිත අධදයනයක. (හඳගම,
අනර බසිංඩද්යාර)
321.0095493

එතඩරමුලේල, සරිලේ. ආදරණීය දුව.... පුත....! :
විනීත, යහපත, උගතුන වීමට
370.114

එකසත මුසසත්ලිම උමමද්යාහස (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
එකසත මුසසත්ලිම උමමද්යාහස සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
එක අකුරින වචන තගද්යාඩයි. (අනරසරි, සරත)
372.465
එක ගතලන කුරලේතලද්යා තදනනයි

398.20951

එකතුකල අගය මත බදු (සසිංතශකෝධන) : 2002 අසිංක
14 දරන එකතුකල අගය මත බදු පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.0550262

එතඩරමුලේල, සරිලේ (සසිංසස.). බලනන
II වතිකද්යාන සමුළු නිරතදශ 16 : සසිංහතලන එක
තවළුමකට පි. 1-379
එතතර තරද්යානසුණු

808.81

එදවස තසද්යාඳුරමය : එදවස තමදවස තසද්යාඳුර අඳුර
ඉසවේ දකනද්යා තීරන්ථ යද්යාත්රිකතයකුතග් මතක
සමුදද්යාතයන බිඳක. (ගලපපතති, බුදධදද්යාස)
070.44
එදද්යා තරකෝස සුවඳ අදත : හයිකු කවි. (බද්යාලසූරිය,
ඒ. එසස.)
891.481
එදද්යා විතති. (පතිරතන, සුමනද්යා)

891.483

එදිරිසසිංහ, ජගත තජ. පිනි

891.483

1-2 තශසණ ත්රිභද්යාෂද්යා වපැඩ තපද්යාත. (ඉයද්යාසස, එම.
තජ. එම.)
909.07

එදිරිසසිංහ, තිතසනදි රසධද්යා. උපනදින සද්යාදය
ළ 891.483

1, 2 තශසණ සඳහද්යා පිලේලම අවතබකෝධය.
(ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී)

එදිරිසසිංහ, පදමද්යා. සයවසස තදකක සසද්යාරද්යා

372.6

891.483

එක නපැටතට තදහි. (පතමබනදු, රතනසරි)
891.483

එදිරිසසිංහ, පදමද්යා (සම කරතකෘ.). බලන්න
ගුණතසසකර, ලලේ

1 තශසණය පූරව භද්යාෂද්යා කුසලතද්යා පුහුණුව.
(තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා)

එදිරිසසිංහ, ල්පී. එම. ශද්යාක ත්රසසතවද්යාදය

372.6

11 තශසණය ඉතිහද්යාසය තකටි සටහන තපද්යාත.
(ඊරියගම, තිසසස)
658.007
11 තශසණය ඉතිහද්යාසය : ශිෂද ක්රියද්යාකද්යාරකම අභදද්යාස
සහ සතියම ඇතුළතය. (දසෑලබණඩද්යාර,
සතරකෝජනී)
909.076
11 තශසණය වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය :
තකටි සටහන. (ජයසූරිය, ඩග්ලසස) 658.007
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එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර. එළුවද්යාතගන පද්යාඩමක
ළ 891.483
එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර. රතතරන දරතවක
ළ 891.483
එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර. වඳුර නවණ ළ 891.483
එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර (සසිංසස.). බලන්න
ත්මිහිමවතග් දද්යායද්යාදය ආහද්යාර
එදිරිසූරිය, අසුනතද්යා. අද්භිමන ත්ලිය

920.72
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එදිරිසූරිය, ආර. හඬන වපැළතපන තලද්යාවින නිදහසස
වීමට
294.34435

ඒකනද්යායක, ආරියපද්යාල. පමද්යා වූ සරසවි වරම :
සසවයසිං-ත්ලිඛිත චරිතද්යාපදද්යානය
920

එන. ය. ජයවරධන : පළමු දසක පහ.
(ජයවරධන, කුමද්යාරි)
332.1092

ඒකනද්යායක, ඇකරියගල එච. ඒ. තහළ සතුවම
පුරද්යාණය
751.73095493

එම. තක. ඒ. ඩ. එසස. ගුණවරධන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : එම. තක. ඒ. ඩ. එසස.
ගුණවරධන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

ඒකනද්යායක, උපද්යාත්ලි. පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා
පද්යාලනය
320

එරනද, කලේප. අකෂර විනදද්යාසය : පද්යාසලේ
ශිෂදයින සහ කද්යාරයද්යාලය ප්රතයකෝජනය සඳහද්යා
491.4811
එරනද, කලේප. උමමද්යාදනති

891.481

එරනද, කලේප. චිරනතන සසිංහල කවිය 891.481
එරනද, කලේප. 10 සහ 11 තශසණ සඳහද්යා සසිංහල
සද්යාහිතද විචද්යාර
891.48
එරනද, කලේප. සසිංහල වදද්යාකරණ : අ. තපද්යා. ස.
සද්යාමද්යානද තපළ සහ උසසස තපළ සඳහද්යා
491.485
එලේලසිංගද්යානගත වපැවේවලට ප්රතවේශයක.
(තතනනතකකෝන, එම. ය. ඒ.)

627.86

ඒකනද්යායක, කුසුම. තහසමමද්යාත්ලි : දළදද්යා වහනතසස
වපැඩමවීතම කතද්යා පුවත පසුබිම කරගත
ඓතිහද්යාසක නවකතද්යාව
891.483
ඒකනද්යායක, ගද්යාත්මිණී. සපතතරවද්යාතග් තහකෝරද්යාව සහ
තවනත කතද්යා
891.483
ඒකනද්යායක, ගුණරතන. අතපම අමමද්යා (අතපම
අමමද්යාවරනතග් කතද්යාව)
891.483
ඒකනද්යායක, ගුණරතන. අසසිංකතග් විශසත්මිත ජය
891.483
ඒකනද්යායක, ගුණරතන. උතතරීතර තප්රේමයක
891.483
ඒකනද්යායක, ගුණරතන. කඳවුතරන නිකම :
උතුතරන දකුණට හද්යා කඳවුතර සරකරතවකෝ
අවසද්යාන තකද්යාටස
891.483
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ඒකනද්යායක, ගුණරතන. දුතවේ තහද්යාඳට ඉතගන
ගනන
370.15

එළවළු - පලතුර ඇඳීම සහ පද්යාට කරීම. (පතිරද්යාජ,
සමරතකකෝන)
372.52

ඒකනද්යායක, ටිකරි බණඩද්යාර. 6 තශසණය ඉතිහද්යාසය
වපැඩතපද්යාත
954.93076

එළවළු වගද්යාව. (ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ) 635

ඒකනද්යායක, ටිකරි බණඩද්යාර. 7 තශසණය ඉතිහද්යාසය
වපැඩතපද්යාත
909.076

එත්ලියට, තජකෝරජ. නදීතතර කමහල

එළද්යාර රජුතග් රහසස ගිවිසුම. (චනද්රසරි, අනර)
891.483
එළුවද්යාතගන පද්යාඩමක. (එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර)
ළ 891.483
එසිංගලේසස, තෆ්රෙඩරික (සම කරතකෘ). බලන්න
මද්යාකසස, කද්යාලේ
එසිංගලනතය පිළිබඳ තකටි හපැඳිනවීමක.
(කුමද්යාරසසිංහ, රසිංග ප්රභද්යාත)

ඒකනද්යායක, ටිකරි බණඩද්යාර. 8 තශසණය ඉතිහද්යාසය
වපැඩතපද්යාත
909.076
ඒකනද්යායක, ධරමසරි. සද්යාහිතද හද්යා විචද්යාර කලද්යාව
801.95
ඒකනද්යායක, පරද්යාක්රම. නපැතිව ගිය හකෘද සද්යාකෂිය
070.44
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ඒකනද්යායක, ප්රභද්යාත (සසිංසස.). බලන්න දුරසසන්ථ
සසිංතවේදය සහ භූතගකෝලය තතද්යාරතුර පදධති
ඒකනද්යායක, රතන බ. වපැවේ බපැඳි රතට සයපත
සුවඳ
920.02

ඒ ඔහු තනද්යාතවේ. (රවන, සුසත)

891.483

ABC ත්මිනී මපැරම. (ක්රිසසටි, අගතද්යා)
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ඒබ්රද්යාමසස, තඩනිසස. වික්රමද්යානවිත ගරිලේලද්යා - තච
972.91064092

ඓතිහද්යාසක පද්යාසද්යාණ පබබත රජමහද්යා විහද්යාරතයේ
පුවත. (තදවද්යානනද හිත්මි, රතනපුර)
294.3435095493
ඓතිහද්යාසක රද්යාවණ. (ගුණතසසකර, සූරිය)
954.9301

ඔතබ වදවය 2013. (ගමලත, සුනිලේ කුමද්යාර)
133.52
ඔතබ වදතවකෝපගත උපත තවලද්යාව : ඔතබ
උපතතවලද්යාව නිවපැරදි කරගත හපැක දුරලභ
නද්යාඩි විධි. (කනතදලේවද්යාලේ, වකලද්යාෂස) 133.5
ඔතබ නව තයද්යාවුන දරවද්යා හඳුනද්යා ගනතන
තකතසසද?. (තහසරත, මද්යාලනී)
305.231
ඔතබම ඇසන තලකෝකය දකනන. (ගමතග්, උපුලේ
නිශද්යානත)
294.34435

ඓතිහද්යාසක වටටද්යාරම ශ්රී අරහතත මත්ලියතදව
රජමහ විහද්යාරය. (බණඩද්යාර, බ. ආර.
තිලකරතන)
294.3435095493

ඔතබ විතයද්යාවින දුකවනතන කවුද. (ෂරමද්යා,
තරද්යාබින)
170.44

ඓතිහද්යාසක හඟුරනතකත. (විතජතුසිංග,
නවනපැත්ලිතය)
954.93

ඔතබ සරර හඳුනද්යා ගනන. (අමරතුසිංග, ල්පී. එම.)
611
ඔතබතසසකර, ත්මිග්රැනතඩකෝ. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ රද්යාවණ
අධිරද්යාජයද්යාතග් සසිංසසකකෘතික උරමය 954.9301

ඔටටු ඇලේත්ලිම හද්යා සූදු බදු (සසිංතශකෝධන) : 1988
අසිංක 40 දරන ඔටටු ඇලේලම සහ සූදු බදු පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.0990262
ඔනඩද්යාටචි, මයිකලේ. පවුතලේ ඌරව
ඔතපරද්යා විනිස. (ඉලයපආරචචි, එරික)

813
792.5

ඔබ එනතුර....!. (විතජතිලක, දරශනද්යා ශමත්මි)
891.481

ඔයයි මමයි තව තදනනයි. (රතනද්යායක, සුපුන)
891.483
ඔත්ලිවර ටවිසසට සමඟෙ තඩවිඩ තකද්යාපරර්ෆීලේඩ.
(ඩිකනසස, චද්යාලේසස)
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ඔතලේෂද්යා, යරී. නපුර පද්යාලකතයකෝ තුනතදනද්යා
891.73
ඔවද්යා මුසු හසුන : ආදරණීය දුතවේ! පුතත! 1.
(මුතුකුමද්යාරණ, නනදසරි)
155.25
ඔහු තලකෝරනසස නම විය. (තහනනද්යායක,
උතබතසසකර)
810.92

ඔබට මද්යා ආදරය කල තරම. (පුසිංචිතහසවද්යා,
නිරමලද්යා ජී.)
891.483
ඔබද මලේ කපැකුළක පිතපනනට තවර දරනද්යා .
(පුලේලතපරම, අතනකෝමද්යා)
891.483
ඔබ නිසද්යා ප්රියද්යාවිතයේ. (තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස)
891.483
ඔබ සහ ඔතබ විතශසෂ අවශදතද්යා ඇති දරවද්යා :
තදමද්යාපියන හට ප්රද්යාතයකෝගික මඟෙ තපනවීමක.
(බපැරට, මද්යාගරට)
649.151
ඔබ සටිනතන සතුටිනද? සතුටින සටමට නම.
(විතද්යානආරචචි, මහිනදපද්යාල)
158.1
ඔතබ ඇතතනතන විතති.
ඔතබ දරවද්යාතග් තසකෞඛදය

(මූරති)

610
362.19

ඕකව, රයුතහකෝ. දිරිය නියද්යාම : අනද්යාගතයට මසිං
තපත විවර කරන වසස ඔබතග් සතදවද්යාදී වූ විභව
ශකතිය මුදද්යාහරිනන
294.344
ඕකව, රයුතහකෝ. සදද්යාතනිකතවතයේ නීති

204.3

ඕ' තඩලේ, සසතකද්යාට. නිලේ දූපතත තනි වූ යුවතිය
813
ඕ තරණය කළද්යාය. (හරසසගම, තසකෝමරතන)
891.483
ඕතරකෝ රජු තග් දියණය. (හපැගද්යාරඩ, තහනරි
රයිඩර)
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ඕලේකට චරිතය. (විතජවික්රම, ජයනත)
303.482092
ඕලනද යුගතයේ වීතරකෝදද්යාර කතතකෝත්ලිකතයකෝ.
(දසනද්යායක, අතසසල ප්රියසිංකර)
270.092
ඕවන, තසසරද්යා. නිතරකෝගී බවට ජීව බලයට තලද්යාව
තහද්යාඳම ජූසස 100
641.34
ඕවලේ, තජකෝරජ. තගද්යාවි තපද්යාළ අනදරය
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ඕතෂකෝ බලන්න රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී

කඩුතුඩු සහ කඬුපුලේ : ධද්යාතුතසසන – කද්යාශදප
රද්යාජද්යාවත්ලි නිබනධනය. (විතද්යාන, ගුණතසසන)
891.483
කඩුතවල කවි යුගය 8 : 2010 විස හතර පපැය රජ
කවි මඬුතවේදී කයපැවුණු කවි ඇතුළතය
891.481
කණඩමබි, පියදද්යාස (පරි.). බලන්න ග්රීන,
තග්රහපැම
කණඩුල කුලපපු. (බුදධසරි හිත්මි, කපැටවල)
891.483
කණමපැදිරියද්යා. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)

අසිංක විදදද්යාව. (ද සලේවද්යා, බනදුල ජී.)

133.335

අසිංතහටටිගම, දයද්යා. නපැණනද කරණ : අතිපූජද
ගසසනද්යාතවේ ඤද්යාණද්යානනද නද්යාහිත්මි සරිත
294.3657

ළ 891.483

කතමණඩුතවේ නද්යාග රද්යාජයද්යා. (තකර, ල්පී. බ.) 823
කතරගම පුවත. (රණසසිංහ, සුත්මිත)

954.93

කතරගම ත්ලිපි. (තසකෝරත හිත්මි, අලුතවපැව) 954.93
කතද්යා තපටටිතයේ ගී. (ගුණතිලක, ලයනලේ)
782.42

කක්ෂුද්ර ජීව විදදද්යාව ආදරශ ප්රශසන සහ පිළිතුර
විවරණය : උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව.
(තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.)
579.076
කක්ෂුද්ර ජීව විදදද්යාව ශීඝ්ර පුනරීකෂණ : උසසස තපළ ජීව
විදදද්යාව. (තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.) 579.076
කකුළු අමමද්යාතග් තකළින ගමන. (ගුණරතන,
කුමද්යාරි)
ළ 891.483

කතද්යාතවන දිනන මග. (තිලකරතන, චනදන)
808.51
කතද්යා සයය : රට රටවල රසකතද්යා. (ජයසූරිය,
එච. ඩ.)
891.488
කතිර මපැසසම 2. (ද සලේවද්යා, ඒ. තහසමලතද්යා)
746.443041

කග්තගද්යාඩආරචචි, කවීෂ නඳුන (පරි.). බලන්න
තටකෝලේකීන, තජ. ආර. ආර.

කතතකෝත්ලික අධදද්යාපනය සහ පද්යාසලේ රජයට පවරද්යා
ගපැනීම. (ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. එම.)
371.07125493

කග්තගද්යාඩආරචචි, කවීෂ නඳුන (පරි.). බලන්න
බලයිටන, ඉනිඩ

කතතකෝත්ලික යටගියද්යාව : ශ්රී ලසිංකද්යාව 1. (තගකෝත්මිසස
පියතුමද්යා, ඔසසවලේඩ)
230

කට හදන තපද්යාත තහවත නූතන සකසසකට.
(ජයලද්යාලේ, හරිනද්ර)
491.48

කර්ථිකත්වතයේ අසරිය. (සුගතදද්යාස, පද්යාරිනද්ර) 808.51

කඨින කඨිනද්යානිසසිංස. (ත්ලියනආරචචි, ආර. ඒ.)
294.3
කඨින චීවර පූජද්යාව

294.3

කඨිනද්යානිශසිංස. (සඳනද්යායක, තමලද්යා ශ්රියද්යානි) 294.3
කඩියයි තඩියයි මද්යායද්යාකද්යාරයයි. (අනරසරි, සරත)
ළ 891.483

කදිරගද්යාමර, සද්යානතසලන. යද්යාපන තරණ
තකද්යාසිංග්රසය
320.95493
කනජි අකෂරයනට ඉතද්යා කපැමතියි.
(විදද්යානගමතග්, තලතද්යා)

495.68

කනතදලේවද්යාලේ, වකලද්යාෂස. ඔතබ වදතවකෝපගත
උපත තවලද්යාව : ඔතබ උපතතවලද්යාව නිවපැරදි
කරගත හපැක දුරලභ නද්යාඩි විධි
133.5
කනතදතපද්යාළ, ගද්යාත්මිණී. වපැහි බිතතර

891.483
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කනතදතපද්යාළ, ගද්යාත්මිණී (සමපද්යා.). බලන්න
ගමමපැදතද ජනකතද්යා

කමුර, තනද්යාබුතකද්යා (සම කරතකෘ). බලන්න
ත්මියගිශි, තතතසුය

කනතද වීදිය. (කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර) 891.483

කඹුරපිටිය, කුමද්යාර. ගිරිහිස තප්රේමය : නිසදපැසස
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

කනනනගර යුග තමතහවර : ආචද්යාරය ස. ඩබත්ලිවේ.
ඩබත්ලිවේ. කනනනගර සරිමතුනතග් දපැකම හද්යා
තමතහවර පිළිබඳ විමපැසුමක
370.92
කනනනගර, රවීනද්ර (සසිංසස.). බලන්න ප්රඥද්යා :
ආචද්යාරය ස. ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. කනනනගර
අනසසමරණ ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
කනසසසලේතලන තතද්යාර ජීවිතයක. (ධමමද්යානනද
හිත්මි, කරිනතද)
294.34

කරම දද්යායද්යාදය

294.34

කරමය අද්භිබවද්යා යන මතහසශද්යාකදබව. (සුදසසස හිත්මි,
කුකුලේපතන)
294.3422
කරම : තසද්යාඳුර ගපැහපැනනතග් අඳුර කතද්යා.
(තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත)
891.483
කරමද්යානත රසද්යායනය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
නව නිරතදශය. (පටබපැඳිතග්, ඉවසිංක) 660

කනදද්යා දියවරට එළපැඹ. (කරණද්යාරතන, සුනනද)
891.481

කරවුඩ, තජමසස ඔත්ලිවර. වලසස දඩයම

කඳවුතරන නිකම : උතුතරන දකුණට හද්යා කඳවුතර
සරකරතවකෝ අවසද්යාන තකද්යාටස. (ඒකනද්යායක,
ගුණරතන)
891.483

කරදිය වළලේතලේ තසද්යාඳුර මනද්යාත්ලිතයකෝ - උතුතර
රමණීය දූපත. (ප්රසනන, ජී. එච. ල්පී. ගයද්යාන)
954.93

කඳුකරතයේ අබිරහස : රහසස පරීකෂක තයද්යාවුන
කතද්යා. (කරණද්යාරතන, ඩ. ඇම.)
891.483

කරලේත්ලියදද, එසස. බ. තතද්යාටගමුතවේ ශ්රී රද්යාහුල
සසිංඝරද්යාජ මද්යාහිත්මිපද්යාතණකෝ
294.3657

කඳුකරතයේ නිරමද්යාණ ශිලේපි තකකෝ. නතඩසයියර.
(සද්යාරලේනද්යාඩන)
920

කරසසිංහ ආරචචි, බුදධදද්යාස (පරි.). බලන්න
ඉහිමඉරද්යා, විටි

කඳුළු ඉතිසිං සනද්යාතසයි. (නදුෂද්යානි, එම. ඒ.)
891.483

කරද්යාඳුතගද්යාඩ, එරසිංග. මරම විඥද්යානය

කඳුළු කුණද්යාටුව. (තදසද්යායි, කෂසවද්යාර)

823

කඳුළු තරණය. (කුඩද්යාතහටටි, තිලක)

891.483

කඳුළු මලේ. (විතජනද්යායක, රසිංජිත )

891.481

කපතුර පුරද්යාතණ තහවත තපද්යාලේ ගස ආශ්රිත
ජනශපැතිය. (පතිරණ, තිලක)
398.36845
කමමපැත්ලි යකද්යා. (අජිත, ජී. ඇම.)

ළ 891.482

813

615.538

කරද්යාමත, එසස. ඒ. ස. (පරි.). බලන්න
ගුණනද්යාදන, ඕ. තක.
කරණද්යාතිලක, ආර. කලදද්යාණ. 7 තශසණය
ගණතය වපැඩතපද්යාත
510.76
කරණද්යාතිලක, තක. ජී. (පරි.). බලන්න
බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස
කරණද්යාතිලක, තක. ජී. (පරි.). බලන්න
හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර

කමකට නපැති ගසෑනිතයක. (නද්යානද්යායකකද්යාර,
නිතරකෝධද්යා තුෂද්යාරි)
891.483

කරණද්යාතිලක, ඩබත්ලිවේ. එසස. (පරි.). බලන්න
තපරනිතයකෝලද්යා, වී.

කමතක අසරිය. (රද්යාජපකෂ, ආර. ල්පී. තනතත්මි
නතවකෝදදද්යා)
ළ 891.483

කරණද්යාතිලක, ඩබත්ලිවේ. එසස. (සමපද්යා.). බලන්න
ශ්රී පද මද්යාලද්යා

කමලසරි, අනර. ගණතය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා.
තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
2002 – 2012
510.76

කරණද්යාතිලක, නද්යාරද (සම කරතකෘ). බලන්න
තසසනද්යානද්යායක, තකද්යාලට

කමලසරි හිත්මි, ත්මිසසසක. සකීම මහිනද හිත්මි :
හිමගිතරන තහළදිවට වපැඩිය යතිවරයද්යාතණකෝ
294.3657

කරණද්යාතිලක, මද්යාතනලේ. තහට කළුවර නසෑ
891.483

294

කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ. බුදුන සරණ ගිය
තප්රේතතයකෝ
294.38232

කරණද්යාරතන, ඩ. ඇම. කඳුකරතයේ අබිරහස :
රහසස පරීකෂක තයද්යාවුන කතද්යා
891.483

කරණද්යාදද්යාස, ඇන. බ. සපැඳසෑ ගිමනහල

කරණද්යාරතන, ඩ. එම. තරකෝම නීතිතයේ මූලධරම
340.5401

891.481

කරණද්යාදද්යාස, තක. ආතර ද සලේවද්යා සරිමතද්යා :
ශද්යාවසසතිතයේ සටුවරයද්යා
920
කරණද්යානද්යායක, ඉතරකෝෂිකද්යා. තතවන ඇසන දුටු
තලකෝකය
891.481
කරණද්යානද්යායක, බනදුල. තනද්යාත්මිතයන සතුවිත්ලි
891.481
කරණද්යානද්යායක, වික්රමරතන. රතු අහස ලසසසනයි
891.483
කරණද්යානද්යායක, ශ්රීමද්යාත්ලි. ඉතඩකෝරතයේ පිපි කුසුම
891.483
කරණද්යාමුනි, දයද්යාවසිංශ. ලකෂසමන : ඔහු තම
මවේබිමට යුතුකම ඉටුකතළසය
920
කරණද්යාරතන, අරමතපද්යාල. ඉනදුනීසයද්යාතවේ මද්යා දුටු
තබකෝතරකෝ බුදූර තලකෝක උරමයක
294.343509598
කරණද්යාරතන, අතශකෝක. රද්යාව ප්රතිරද්යාව 891.481
කරණද්යාරතන, අතශකෝක. විදදද්යාව : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
2002 – 2012
507.6
කරණද්යාරතන, ඉතනකෝකද්යා මතනකෝරි. පළිඟු සුරඟෙන
891.483
කරණද්යාරතන, කුසුමද්යා. නරි අමමතග පුසිංචි පුතද්යා
උචි
ළ 891.483
කරණද්යාරතන, තක. ආර. සචිත. තවසසමුහුණු
(තකටිකතද්යා සසිංග්රහය)
891.483

කරණද්යාරතන, දයද්යානි. සුපිනවත දූවරනි
306.8743
කරණද්යාරතන, නිතරකෝෂ. පද්යාඩම කරනතන
තකතසසද : ඵලදද්යායී ඉතගනමක සඳහද්යා කමටහන
153.15
කරණද්යාරතන, පූජිත (පරි.). බලන්න ආචර,
තජෆසරි
කරණද්යාරතන, පූජිත (පරි.). බලන්න ගද්යාරඩිනර,
අරලේ සසටපැනත්ලි
කරණද්යාරතන, බ. වී. (සම.). බලන්න
තම සඳහම සලේ සුවඳයි
කරණද්යාරතන, බුදධිමද්යා. අභීත දියණය 891.483
කරණද්යාරතන, මලේත්ලිකද්යා. බුදුතනතින දුටු
පසිංචකලේයද්යාණය
891.483
කරණද්යාරතන, වග නිමලේ. තලද්යාව සුපතල
බුදු පිළිම
730.95
කරණද්යාරතන, සසවිනිතද්යා. කකෘත්මි පළිතබකෝධ
පද්යාලනය : පද්යාලන ක්රම
632.9
කරණද්යාරතන, සලද්යානි (පරි.). බලන්න කරවුඩ,
තජමසස ඔත්ලිවර
කරණද්යාරතන, සුනනද. කනදද්යා දියවරට එළපැඹ
891.481
කරණද්යාවනත ආතතමමද්යා

398.20951

කරණද්යාරතන, ගද්යාවින. ළඳ ත්ලියනතග් සහින
අතතර
891.483

කරණද්යාවනත වඩු කුරලේලද්යා. (මනදිරද්යා, තක.

කරණද්යාරතන, ජයශසිංඛ. ඩපැකග්යුලද්යා තසද්යාතහද්යාතනන
නපැගිටියි
891.483

කරණද්යාවද්යාසල, උතදනි කුලරතන. දුමබතමන
ත්මිදීමට ඔබට අතවපැලක
362.2917
ඕෂධී)
ළ 891.483

කරණද්යාරතන, ජී. ආර. එම. (සමපද්යා.). බලන්න
කනනනගර යුග තමතහවර : ආචද්යාරය
ස. ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. කනනනගර සරිමතුනතග්
දපැකම හද්යා තමතහවර පිළිබඳ විමපැසුමක
කරණද්යාරතන, ඩබත්ලිවේ. තක. ඩිලේෂද්යාන (සමපද්යා.).
බලන්න උතුම නිවන අරමුණු කරගත
ශ්රී සමබුදධ වනදනද්යාව

කරණද්යා සමද්යාධි : රතමතලේ ශ්රී තසකෝමරතන
තන්ථරද්යාද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

080

කරණද්යාතසසන, රතමෂස තිලද්යාන. සටන කලද්යා සහ
සටන ක්රීඩද්යා
796.8
කලේපතග්, පියදසස. නිසඹුව

891.481
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කලේපනද්යා තලකෝකවද්යාදය සද්යාහිතද කලද්යා හද්යා
මද්යාකසසවද්යාදය. (බද්යාලසූරිය, කීරති) 089.9148
කලේපනද්යාව නපැතිතවලද්යා . (පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන)
ළ 891.483
කලණ ත්මිතුර ප්රකද්යාශන ;
අසිංක 46. (විමලඤද්යාණ හිත්මි, ත්මිරිසසවතතත)
පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා සද්යාහිතද තහබවූ විතදශිකතයකෝ :
891.37

කවිරද්යාජ, කුමද්යාර. බිනර කළු

891.483

කවිරද්යායර, තසසවල තපද්යානනමබලම බලන්න
තදමළ නිතසද්යාලේලද්යාසය තනද්යාතහද්යාත
මදනකද්යාමරද්යාජ කතද්යා
කවුරනද බලවතද්යා

398.24

කසසසපද්යාද්භිනනදනී : උපහද්යාර ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
089.9148

අසිංක 47. (තබකෝධි, ද්භිකක්ඛු ) ධරමතයහි සරණ
සහ පිහිට තසවීම
294.3444

කහඳගමතග්, ප්රතබකෝධ. ගිසිං ගඟෙ අදදර නිවද්යාඩුව
891.483

කලද්යාව කුමකටද? : ප්රජද්යාතනත්රවද්යාදී සමද්යාජයක
මද්යානවශද්යාසසත්ර අධදද්යාපනතයේ කද්යාරයභද්යාරය.
(නසසතබකෝම, මද්යාරතද්යා ස.)
370.115

කහඳගමතග්, සනධදද්යා. ඉබබයි තගමබයි
ළ 891.483

කලද්යාව හද්යා චිත්ර කලද්යාව : 6, 7, 8, 9, 10, 11 තශසණ
සඳහද්යා. (කුතර, රවනති)
741
කත්ලියුග වරධන. (වික්රමසසිංහ, අනර)

891.483

කලුආරචචි, රණසසිංහ. නව තවතළඳතපද්යාළ
ආරර්ථිකය සහ සද්යාරව ආරර්ථිකය
330.122

කහඳගමතග්, සනධදද්යා. පුසිංචි පද්යාඩමක ළ 891.483
කළතහස, උපතසසන. සමද්යානද්යාතමතද්යා රද්යාජද
දරශනය : නදද්යායය සහ භද්යාවිතය
320.011
කළදද්යාණවසිංස හිත්මි, ලග්ගල (සසිංසස.). බලන්න
අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන

කලුආරචචි, රණසසිංහ. රද්යාජද ආරර්ථිකය සහ
විතදශ තවතළඳද්යාම
336

කළුආරචචී, අලසිංක ට. හපැරවුම ලක්ෂය අද්භියස :
ජීවිතය පිළිබඳ තකතරන මතනකෝ විදදද්යාතමක
විමරශනයක
150

කලදද්යාණවසිංස හිත්මි, ලග්ගල (සමපද්යා.). බලන්න
තසද්යාතලද්යාසස මහද්යා සුපින

කළුආරචචි, තක. ඒ. එසස. ල්පී. වදවසද්යායකතවය :
හපැඳිනවීමක සහ සදධි අධදයනයක 658.421

කලදද්යාණ, එච. ඒ. සතද්යා (සම කරතකෘ). බලන්න
සරිපද්යාල, තනකෝමන

කළුගසිංතතද්යාට නද්යාටදකරතවකෝ. (පතිරද්යාජ,
විතජරතන)
891.4820922

කවේසළුත්මිණ විනිස. (ගමලත, සුචරිත) 891.481

කළුතනනතග්, චත්මිනද කුමද්යාර. 5 ශිෂදතවයට
ගණත ගපැටලු
372.7

කවබත යසුනරි තග් තකටිකන්ථද්යා. (යසුනරි, කවබත)
895.63
කවිතද්යා තකටිකතද්යා

891.483

කවිතද්යා : පදද කද්යාවද, තග්ය කද්යාවද

891.481

කවි බණ තදශනද්යා

294.3

කවිත්මිහිර : 80 කණඩද්යායතම නිරමද්යාණයක.
(ගලපපතති, බුදධදද්යාස)
891.481
කවිරතන, තදද්යාන හරමද්යාණසස සමරසසිංහ. සරසසවතී
නිඝණඩුව
615.538
කවිරතන, තහසමප්රිය. තදශපද්යාලන විදදද්යාව :
බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය – 1
320.076

කළුනික. (මුණසසිංහ, සුනනදද්යා විජයලතද්යා)
891.483
කළුපහණ, ජයනත. ත්රසසතවද්යාදී සපැකකරවද්යා :
ගුවන විදුත්ලි නද්යාටද හයක
891.482
කළුපහණ, ජයනත. සකුරද්යාදද්යා එළිතවන යද්යාතමට :
තකටිකතද්යා එකතුව
891.483
කළුවයි කඩියයි. (අනරසරි, සරත)

ළ 891.483

කද්යාටත කරදරය. (විතජසසිංහ, දිකමන) ළ 891.483
කද්යාට ඵලක තවේද

398.24

කද්යානතද්යා සමූපකද්යාරතයේ ඉතිහද්යාසය. (ගමතග්,
නනදසරි)
334.082
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කද්යාබන සහ එහි අඩසිංගු සසිංතයකෝග : රසද්යායන විදදද්යාව
හදද්යාරන උපද්යාධි අතපකෂක සසුන සහ ඊට පහළ
මටටමවල සසුන සඳහද්යා. (බුලුගහපිටිය,
වජිරද්යා ල්පී.)
546.681
කද්යාබනික රසද්යායන විදදද්යාව (i) : 6, 7 සහ 8 ඒකක.
(බියනවිල, ආරියදද්යාස)
547
කද්යාරත්මික නීතිය. (ගමතග්, ප්රසද්යාදිනී)

343.07

කද්යාරත්මික ප්රකද්යාශනය ; අසිංක 18. ඉඟුර වගද්යාව සහ
සපැකසම
633.83
කද්යාරය සටහන. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත
පළද්යාත සභද්යාව)
328.549302
කද්යාරයද්යාල කළමනද්යාකරණය හද්යා රද්යාජද පරිපද්යාලනය :
කද්යාරයද්යාල ක්රම විෂයය ද ඇතුලත තවේ.
(ද සලේවද්යා, ය. ඒ. ඩබත්ලිවේ.)
351
කද්යාරියවසම, අනෂි තිසද්යාරද්යා. අතීතද්යාවතලකෝකනය
294.3
කද්යාරියවසම, අනෂි තිසද්යාරද්යා. පුරද්යාණ ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
සනනිතවේදනය
302.224095493
කද්යාරියවසම, කුල ශ්රී (පරි.). බලන්න නසසරදීන
රතතරන වගද්යා කළ හපැටි සහ තවත කතද්යා
කද්යාරියවසම, තක. ඒ. ජී. පවනි ලවනදද්යා.
උතසද්යාහවනත වූ යහළුතවකෝ
ළ 891.483
කද්යාරියවසම, තිසසස (සසිංසස.). බලන්න
සරචචනද්ර, එදිරිවීර

කද්යාරියවසම, ධරම ශ්රී. සරසවි පිවිසුම තපළ සසිංහල
භද්යාෂද්යා සමප්රදද්යාය : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ සසිංහල
නව විෂය නිරතදශය අනව සමපද්යාදිතයි
491.488
891.483

කද්යාල නදී ගලද්යා බස. අයගමතග්, තනකෝබට
891.483
කද්යාලය කළමනද්යාකරණය අරඹමු. (ල්පීරිසස, ඩ. ල්පී. බ.
කුමද්යාර)
650.11
කද්යාලය සහ මනස. (තටලර, සසටවේ)

133.5

කද්යාල සරප. (වපැත්ලිසරතග්, කීරති)

891.483

කද්යාත්ලිදද්යාස. අද්භිඥද්යාන ශද්යාකුනතලය

891.21

කද්යාත්ලිදද්යාස, ශ්රී. රද්යාක්ෂස කද්යාවදය

891.21

කද්යාත්ලිදද්යාස. සකෘතුසසිංහද්යාර කද්යාවදය : ශ්රී මසිංගල
වදද්යාඛදද්යා
891.21
කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර. අතමඩිලද්යාතග් අමුතතද්යා
891.482
කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර. උකදඬු ගිනන : නද්යාටද
පිටපත හද්යා විචද්යාර ත්ලිපි සසිංග්රහය
891.482
කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර. කනතද වීදිය

891.483

කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර. තනළුම තපද්යාකුණ
891.482
කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර. බිසිංතග් සහ තවනත නද්යාටද
491.482
කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර. රයිතනකෝසරසස

891.482

කද්යාවද විචද්යාරය සහ රසද්යාසසවද්යාදය. (පඤසඤද්යාතලකෝක
හිත්මි, වපැයිතහසතන)
891.481
කද්යාශදප රජතුමද්යා. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)
ළ 891.483
කද්යාශදප රජතුමද්යා. (සලේවද්යා, කමලද්යා ) ළ 891.483

කද්යාරියවසම, ධරම ශ්රී. සරසවි පිවිසුම තපළ
සසිංහල – II ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය : අ. තපද්යා.
ස. උසසස තපළ නව විෂය නිරතදශතයේ
II ප්රශසන පත්රයට අනව සමපද්යාදිතයි
491.48076

කද්යාල අග්නි. (තවලතගදර, චමත්මිනද)

කද්යාලවිධද්යානපදධතිය

153.753

කද්යාස තහද්යාරද්යා තතතලන දපැතන : චීන ජනකතද්යා.
(තපතරරද්යා, වී. පියතසකෝම)
398.20951
කපැට කරිලේල. (රනතදණය, ප්රීති)

891.483

කපැත දළඹු පපැසිංචද්යා. (අලේවිසස, අසඳි)

ළ 891.483

කපැනගර පිමම. (ඉපලවතත, සරි)

891.483

කපැරළිකද්යාර අසිංශ. (දිකවපැලේල, සුනිලේ)

891.483

කපැලේලපත, සරත (පරි.). බලනන ත්ලිනඩග්රන,
ඇසසස්ට්රිඩ
කපැලේලපත, තසසමද්යාත්ලි. තලද්යාව සසල කළ සුපතළ
මරණ : 3 වන තපද්යාත
364.1524
කපැලේලපත, තසසමද්යාත්ලි (පරි.). බලන්න බක,
පරලේ එසස.
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කපැලේලපත, තසසමද්යාත්ලි (පරි.). බලන්න තබද්යානඩ,
රසසකන

කයන කයන තද කතළද්යාත. (දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.)
ළ 891.483

කපැලේලපත, තසසමද්යාත්ලි (පරි.). බලන්න විටනි,
ෆිත්ලිසස ඒ.

කරිගරඬ අහස යට. (තෂකෝර, තජකෝන)

කපැලණ විහද්යාර. (දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.)
294.3435095493
කපැලසෑ ගම තලඩතවලද්යා. (බණඩද්යාර, ආර. ඩබ. ඒ.
බ. ල්පී. චද්යාරනී තසතනවිරතන)
ළ 891.483
කපැත්ලි සනදය තහවත කපැත්ලි පිටතපද්යාත

891.48

කපැතලේ කතද්යාවක. (හපුආරචචි, කරණද්යාරතන)
ළ 891.483
කපැතලේ තවසක. (රූපසසිංහ, චත්මිලද්යා)

ළ 891.483

කපැසසටරබ්රිජ නවර නගරද්යාධිපති. (හද්යාරඩි, තතකෝමසස)
823
කපැසතනකෝ තනකෞකද්යාතවේ ඝද්යාතනය. (ගද්යාරඩිනර, අරලේ
සසටපැනත්ලි)
823
කපැතළස තකද්යාතළස තනද්යාල කතද්යා. (කුලතුසිංගආරචචි,
සුගත ල්පී.)
333.7
කසෑම සූතතතර. (සූරියආරචචි, ජද්යානකී)
ළ 891.483
කකළි අමමතග් තද්යාරද්යා පපැටවේ. (මරෂද්යාක, සමුතවලේ)
ළ 891.73
කතසරි, අජිත. ඇලේබට මද්යාමද්යාතග් වපැඩ සමඟින
තපද්යාඩිසද්යාදු
741.5
කතසරි, එච. එම. පද්යාත්ලිත. මතසද වගද්යාව සඳහද්යා
ජීවී ආහද්යාර
639.8

කරිබත. (අහුබුදු, අරිතසන)
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කරී නපුර නසෑ. (විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව)
ළ 891.483
කවිදද්යා දපැකම. (රද්යාමනද්යායක, වසනතප්රිය)
320.95493
කවියර වත තගද්යාත. (ගුලවතත, බනධුල ආර.)
891.481092
කීරතිසසිංහ, තතරිපපැහපැ අරියවසිංශ (සසිංසස.). බලන්න
පද්යාරමපරික තවදකම හද්යා තදශීය ශද්යානතිකරම
විධි
කුකුළු පපැටවු කී තදනද්යා ද?. (ඇනඩරසන, හපැරී)
ළ 823
කුඩත්ලිගම, එච. ඇම. ඈ

891.481

කුඩද්යාතහටටි, තිලක. කඳුළු තරණය

891.483

කුඩද්යාතහටටි, තිලක (පරි.). බලන්න
ඤද්යාණසමපනතනකෝ හිත්මි, අජද්යාන මහ බූවද්යා
කුඩද්යාතහටටි, තිලක (පරි.). බලන්න
මපැකතඩද්යානලේඩ - තබ්රේන, එම.
කුඩද්යාතහටටි, තිලක (පරි.). බලන්න ලුටිනසස,
තමරි
කුඩද්යාතහටටි, බරටි බ. සනඩතරලේලද්යා

891.481

කුණද්යාටුව. (තශසකසසපියර, විත්ලියම)
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කතු දහත්මින ජීවිතයට. (තබකෝතපආරචචි, මත්ලිනත)
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කුමභ ලග්නය. (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
133.5276

කතුන විචද්යාර ත්ලිපි සසිංග්රහ ;
අසිංක 04. (එතඩරමුලේල, සරිලේ) අග විනිසුර
දුටු කතුහිත්මි හද්යා සරිලක කතු සසසන 089.9148

කුමද්යාර, ආනනද. හිනදි ජනකතද්යා

කඳුර ගීය : ළමද්යා ගී. (මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන)
ළ 891.481
කත්මිදුම කලද්යාතවේ අතතපද්යාත. (මුතුකුඩ, ලකෂසමන)
627.72
කඹුලේ කඳුළු. (නද්යාරද්යායන, ආර. තක.)

070.44

398.20954

කුමද්යාර, රද්යාතමනද්ර. ඥද්යාන රද්යාජධද්යානිය සහ ප්රබනධ
රද්යාජධද්යානිය සහ රද්යාතමනද්ර කුමද්යාරතග් තවත
තකටිකතද්යා
894.8113
කුමද්යාරගම, විමලරතන. විමලරතන කුමද්යාරගම
කද්යාවදද්යාවල
891.481
කුමද්යාරතුසිංග කවි මඟෙ. (රණසසිංහ, තරසිංගද්යා)

891.481
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කුමද්යාරණතුසිංග, ප. න. (සමපද්යා.). බලන්න
කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක (පරි.). බලන්න
මුරකද්යාත්මි, හරක

කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස.
කයමන

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක (පරි.). බලන්න
වයිලේඩ, ඔසසකද්යාර

කුමද්යාරතුසිංග මුනිදද්යාස රවන
089.9148

කුමද්යාරතුසිංග මුනිදද්යාස රවන කයමන. (කුමද්යාරතුසිංග,
මුනිදද්යාස)
089.9148

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක (පරි.).
තෂසකසසපියර, විත්ලියම

කුමද්යාරදද්යාස, ගද්යා. තහස. ධ. ගකෘතහකෞෂධ චිනතද්යාමණය
615.538

කුමද්යාරසසිංහ, තකකෞශලද (පරි.). බලන්න බදියු,
ඇතලේන

කුමද්යාරදද්යාස, ගද්යා. තහස. ධ. ගකෘතහද්යාෂධ ශතකය
තහවත තගදර තවද පිළියම
6 15.538

කුමද්යාරසසිංහ, පුදමනී දිනිතිමද්යා. සුනිමලේට තසෑගි
තගද්යාඩයි
ළ 891.483

කුමද්යාරතුසිංග, ඉනතදද්යාලමුලේතලේ එච. ඩබත්ලිවේ.
තහසතුඵල ධරමතද්යාව හද්යා විශසවබල ශකතිය :
තසද්යාබද්යාදහම සහ විශසවමය බලය
294.3

කුමද්යාරසසිංහ, රසිංග ප්රභද්යාත. එසිංගලනතය පිළිබඳ
තකටි හපැඳිනවීමක
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කුමද්යාරනද්යායක, ඉනද්රද්යා. ඉනද්රද්යා කුමද්යාරනද්යායක
කද්යාවදද්යාවල
891.481

කුමද්යාරසසිංහ, රසිංග ප්රභද්යාත. පශසචද්යාත තුෂසණ යුද
සමතයේ මූලධරමවද්යාදයට හද්යා ජද්යාතිකවද්යාදයට
එතරහි ජද්යාතදනතර මද්යානෂවද්යාදී තමතහයුම
341.584

කුමද්යාරපතිරණ, තක. ල්පී. චත්මිනද තක. අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා/තපළ) නරතනය : පළමු ප්රශසන පත්රය
සඳහද්යා ආදරශ ප්රශසන පිළිතුර සහ A
සද්යාමද්යාරන්ථයක සඳහද්යා රහසස
792.8076
කුමද්යාරතපත්ලි, තිසර. උපතදශන සනනිතවේදනය හද්යා
ජනමද්යාධද
158.3
කුමද්යාරතපත්ලි, තිසර. ජනශපැතික සනනිතවේදනය :
සයලේ ජනශපැතික තකත ආවරණත
398.2
කුමද්යාරතපත්ලි, තිසර. සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද
අධදයනය
302.207
කුමද්යාරතපත්ලි, නනදන. පිරිපුන රද්යාජදතද්යානත්රිකයද්යා
ලත්ලිත ඇතුලතමුදත්ලි
324.2092
කුමද්යාරවසිංශ, උපද්යාත්ලි. මුහුද

891.483

කුමද්යාරසරි, අජිත. තබද්යාබ මද්යාතලේ 782.421646092
කුමද්යාරසරි, එසස. එම. ලකෂසමන. සගිරි ගීතයේ
ජනකද්යාවද ලකෂණ
398.2095493
කුමද්යාරසරි, ජයනත. සුදු කළුවර
කුමද්යාරසසිංහ, කරණද්යා. හිර වියන යට

891.483
891.483

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක. අදදතන සසිංහල
නවකතද්යාව, පද්යාෂ්ඨකයද්යා හද්යා විචද්යාරකයද්යා 891.483
කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක. ඇලේබරට අයිනසසටයින
509.2

බලන්න

කුමද්යාරසසිංහ, රසිංග ප්රභද්යාත. මද්යාරටින ලූතර කසිංග්
323.092
කුමද්යාරසසිංහ, සමන චනදන. ඉතිහද්යාසතයේ රසකතද්යා
398.2
කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති. පුනරභවය
294.34237
කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති. තලකෞකක ආරය
අෂසෂ්ඨද්යාසිංගික මද්යාරගය
294.34
කුමුදිනී. (ෂ්ඨද්යාකූර, රබනද්රනද්යාත)

891.443

කුමුදුනී, ඩබත්ලිවේ. එම. එසස. භූතගකෝල විදදද්යාව :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය
විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
910.76
කුඹුක, තජ. රූබන (සමපද්යා.). බලන්න
සරණපද්යාල හිත්මි, මද්යාදනවල
කුරකුලසූරිය, කසිංසසත්ලි (පරි.). බලන්න ද සලේවද්යා,
රද්යාජද්යා
කුරඳුවතතත ගුර යුවතිය. (තසලේවතදද්යාතරයි,
ශදද්යාම)
823
කුරපපු, ඩ. ඩබ. එම. ටිකරි තපර ත්ලිවීතම හුරව :
තපර පද්යාසලේ ළමයි සඳහද්යා
372.634
කුරපපු, ඩ. බ. පිරිත්මි ජද්යාතිය උතුම ජද්යාතිය
089.9148
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කුරපපු, ඩ. බ.

සපැඳසෑ තර එළිතයේ කත්මිතදන හිර
920

කුරපපු, ඩ. බ. සසිංගර සරිත

305.891413094

කුරපපු, ඩ. බ. සසිංසද්යාර ගමන

920

කුරපපු, පදමද්යා. රූප ඡද්යායද්යා

891.483

කුරපපු, රසිංජිත (පරි.). බලන්න ජිතයද්යාවනනි,
ජනිතන ඩ.
කුරපපු, වසනත. තගබිම ශද්යාසසත්රය තහවත වද්යාසසතු
විදදද්යාව : සරල බසන
133.5872
කුරපරපුර. (ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී)
කුරලු තගදර. (ත්ලියනතග්, රසිංජනී)

891.483
ළ 891.483

කුලතුසිංගආරචචි, සුගත ල්පී. කපැතළස තකද්යාතළස තනද්යාල
කතද්යා
333.7
කුලතුසිංග, ඒ. ඒ. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ධීවර කරමද්යානතය :
විවකෘත ප්රතවේශතයේ සට සමපත කළමනද්යාකරණය
දකවද්යා
338.3727095493
කුලතුසිංග, තක. කමලද්යා. නිතරකෝගී බව දීරඝද්යායුෂ
තමහි රහස කුමකද, 2 තකද්යාටස : කරමය
පුනරභවය හද්යා කරම විපද්යාක සමග 294.3422
කුලතුසිංග, ට. ජී. (සසිංසස.). බලන්න අරහත
සඟෙත්මිත පුද
කුලතුසිංග, තදවේෂි. හුළසිං අත්ලියද්යා

ළ 891.483

කුලතුසිංග, තලටෂියද්යා. නිකණ සඳ

891.481

කුරලු හදවත. (අමරකීරති, ත්ලියනතග්) 891.483

කුලතුසිංග, තලටෂියද්යා. මම කසද්යා තගකෝතත්මියක
තනද්යාතවත්මි
891.483

කුරවිටආරචචි, පවිත්රද්යා. හතතවනි කනද

කුලතුසිංග, තලටෂියද්යා. සඳ දිය උතුරද්යා
891.483

කුරවිටආරචචි, බනදුල. හතරතවනි හරසස වීදිය
891.483
කුරවිට, ගුණතසසන. සමපත සසෑතදන වද්යාසසතු
විදදද්යාව
133.5872
කුරවිට, රසිංගන. හසසතිගිරි නගරය තහවත
කුරණසෑගලේ නවර : කුරණසෑගල නගරතයේ
ඉතිහද්යාසය, ජනප්රවද්යාද හද්යා මහනගර සභද්යා සමද්යාව
තුළ පිහිටි ඓතිහද්යාසක සසන්ථද්යාන
954.93
කුරසය පද්යාමුල

232. 963

කුතර, රවනති. කලද්යාව හද්යා චිත්ර කලද්යාව : 6, 7, 8,
9, 10, 11 තශසණ සඳහද්යා
741
කුලේත්ලියේයතුලේ ඉමද්යාම ෂද්යාෆිඊ අරද්යාබි විදදද්යාලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : කුලේත්ලියේයතුලේ ඉමද්යාම
ෂද්යාෆිඊ අරද්යාබි විදදද්යාලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.070262
කුල කුමතරක. (වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී)
891.483

891.481

කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ. අත කරතතය හද්යා තවත
කතද්යා
ළ 891.483
කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ. අමතක තනද්යාවන පද්යාඩම
හද්යා තවත කතද්යා
ළ 891.483
කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ. අයුකතියට ඉඩ නදුන
වීරයද්යා හද්යා තවනත කතද්යා
ළ 891.483
කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ. තතද්යාවිලේ තගදර හද්යා
තවනත කන්ථද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සඳහද්යා 372.6
කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ. නයි මුගටි හටන හද්යා
තවනත කතද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සඳහද්යා 372.6
කුලතුසිංග, සතද්යා. සසිංහල අපට ඉසිංග්රීස

428

කුලරතන, එන. ජී. (සමපද්යා.). බලන්න
කනනනගර යුග තමතහවර : ආචද්යාරය
ස. ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. කනනනගර සරිමතුනතග්
දපැකම හද්යා තමතහවර පිළිබඳ විමපැසුමක
කුලරතන, කනතදගම. මහද්යා නගරය

891.483

කුලරතන, මද්යාඑළිතයේ. සුනදර මද්යාඑළිය

954.93

කුලතිලක, ආරියවසිංශ. ත්මිසිංචි සහ භූත යද්යාළුතවකෝ
ළ 891.483

කුලරතන, සද්යාත්ලිය. මනෂසකද්යා : ප්රද්යාග් ඓතිහද්යාසක
තප්රේමවකෘතද්යානතය
891.483

කුලතිලක, ආරියවසිංශ. තම මතග් කපැදපැලේලයි
891.483

කුලරතන, සද්යාත්ලිය.

සතපතමද්යා

891.483

කුලතසසකර, කළදද්යාණ. ඉබබතගයි හද්යාවතගයි අලුත
තරගය
ළ 891.483
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කුල මද්යාළිගද්යා : කද්යාවද සසිංග්රහය. (තපතරරද්යා, යමුනද්යා
මද්යාත්ලිනී)
891.481

තකවිත්ලිය සසිංතදශය. (තතනනතකකෝන, ඩ.)
891.481

කුසලේහද්යාත්මි. (තසසනද්යානද්යායක, බනදුල) ළ 891.483

තක. ඩ. එම. චනද්රද්යා බණඩද්යාර ප්රජද්යා සතකද්යාර පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තක. ඩ. එම. චනද්රද්යා
බණඩද්යාර ප්රජද්යා සතකද්යාර පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

කුසලධමම හිත්මි, තතනනතකකෝනතවල (සසිංසස.).
බලන්න විදුග්රැස ශද්යාසසනය සසිංග්රහය :
බුදුරජද්යාණන වහනතසස
කුසලධමම හිත්මි, වපැත්ලිත්මිටියද්යාතවේ (සසිංසස.). බලන්න
සද්යාමතණර අත තපද්යාත : සද්යාමතණර ආයතන
සඳහද්යා

තකතමද්යාන තහවත සුනඛ අවතද්යාරය. (බතලේඩ,
ඇඩම)
823
තකර, ල්පී. බ. කතමණඩුතවේ නද්යාග රද්යාජයද්යා
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කූඩමකුලම දරතවකෝ. (තතකෝරතදනිය, තසසන)
891.483

තකසර. (ග්රැළපනද්යාව, තදවිකද්යා)

ළ 891.483

කූඹි කුමද්යාරි. (විජයසසිංහ, සුමනද්යා)

ළ 891.483

තකද්යාකහද්යාත්මිට අපූර තසෑග්ගක

ළ 891.483

කූඹි යද්යාළුවනතගන පද්යාඩමක

ළ 891.483

තකද්යාටකතදනිය, තසකෝමද්යා. මද්යා ආ මද්යාවත

කකෘත්මි පළිතබකෝධ පද්යාලනය : පද්යාලන ක්රම.
(කරණද්යාරතන, සසවිනිතද්යා)

632.9

කකෘෂි වනවගද්යා නසිංවද්යා වනද්යානතර සුරකමු

634.99

කකෘෂි හද්යා ආහද්යාර තද්යාකෂණය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන
සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර. (සලේවද්යා, අත්මිත)
630.76
තකටිකතද්යා හද්යා නූතන පදද විමසුම හද්යා රසද්යාසසවද්යාදය :
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර උසසස තපළ
සසිංහල. (ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.)
891.48
තකටි හද්යාත්මිතන. (තකද්යාඩිතුවකකු, රූපද්යා) 891.483
තකදද්යාරභටට. වකෘතතරතනද්යාකරය හද්යා
වකෘතතරතනද්යාකර පරිශිෂසටය වූ
වකෘතතද්යාලඞකද්යාරය

891.21

තකනමන, ල්පීටර. තතකෝරද්යා ගත කතද්යා සහ ත්ලිපි
(1947-1987)
324.2092095493
තකම ක්රම අද්භිචද්යාර විධි සහ අතදුටු අත තවදකම.
(ගුණරතන, ඩ. ල්පී. ඒ.)
615.538
තකමරූජ, භීෂණය. (ජයතුසිංග, රවන එම.)
959.6042
තකතලසස කුළ පද්යාමුල. (වරණකුලසූරිය, පද්යාත්ලිත)
891.483
තකතලසස බපැත්මි සඳුමට තවමු ද පමද්යා

920

තකද්යාටසස වශතයන පළවන තපද්යාතක ;
අසිංක 02. (සරිපද්යාල, තනකෝමන) මද්යාදුගඟෙ :
551.483
තකද්යාටියද්යා ආතවකෝ

ළ 891.483

තකද්යාටුපවුර තහවත තමධද්යානනද. (තපතරරද්යා,
දකෂිකද්යා සුරනි)
891.483
තකද්යාටුවපැලේල, ද. මු. දසනද්යායක. අ. තපද්යා. ස. උසසස
තපළ තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය - ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය
294.3076
තකද්යාටුතවේතගදර, ප්රදීප කද්යාවිනද. ලද්යාසිංකීයයන
සඳහද්යා උබුනටු
005.43
තකද්යාඩිකද්යාර, අත්මිල (පරි.). බලන්න තබකෝලේටික
ජනකතද්යා
තකද්යාඩිකද්යාර, තක. ඉතද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා ඉතගනම
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තකද්යාඩිකද්යාර, චූලනී. බත ඉතදන කලේ විතරයි ද? :
ගකෘහසසන්ථ ප්රචණඩතවය පනත, පවුල බපැඳි
මතවද්යාදය සහ ලසිංකද්යාතවේ සසිංසසකකෘතික
කතිකද්යාවන
362.8292
තකද්යාඩිකද්යාර, චූලනී. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ගකෘහසසන්ථ හිසිංසනය
පිටු දපැකීම පිණස මපැදිහත වන තසසවද්යාවන :
ගතවේෂණද්යාතමක සතියමගත කරීමක
2009-2011
362.8292

294.34
තකද්යාඩිකද්යාර, පසන (සසිංසස.). බලන්න පකෘර්ථිවිය

තකතළසස විපත. (ඤද්යාණද්යාවද්යාස හිත්මි, යටියන)
294.3

තකද්යාඩිකද්යාර, පසන (පරි.). බලන්න
බුලේගද්යාතකද්යාවේ, මහයිලේ
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තකද්යාඩිකද්යාර, පසන (පරි.). බලන්න සසිංගර,
ඉසද්යාක බතෂවිසස
තකද්යාඩිකද්යාර, පසන (පරි.). බලන්න ෆුඑනතතසස,
කරතලද්යාසස
තකද්යාඩිකද්යාර, රතන. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා වදද්යාකරණ
491.485
තකද්යාඩිතුවකකු, තක. ඒ. සකඳු අමද්යාතනත. පුසිංචි
වීරයද්යා
ළ 891.483
තකද්යාඩිතුවකකු, පරද්යාක්රම.
(ධද්යාරද්යා කද්යාවදය)

තදවියනතග් ත්මිනිසුන
891.481

තකද්යාඩිතුවකකු, පරද්යාක්රම. තලද්යාවි කහට

891.481

තකද්යාඩිතුවකකු, පරද්යාක්රම (පරි.). බලන්න රතු
තරකෝස නිලේ තරකෝස

තකද්යාලේලුපිටිතයේ ධරමතදශනද්යා 1
තකද්යාත්ලිනසස, සුසද්යාන. හනගර තග්මසස

294.34
813

තකද්යාලුෂද්යා සහ තවත කතද්යා : විතදසස තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
808.83
තකද්යාතවේ, සසටවන ආර. ඉහළිනම සද්යාරන්ථක අයතග්
පුරදු 7 : පුදගලයන තවනසස කරීතම ප්රබල
පද්යාඩම
158
තකද්යාසසඇට බටටද්යා. (බණඩද්යාර, තරිඳු ධනසිංජය)
891.483
තකද්යාසසවතත, සුදරශන තක. බලය හද්යා සරල
තරඛීය චත්ලිතය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
තභකෞතික විදදද්යාව
530.07
තකද්යාසසවතත, සුනීතද්යා එම. පුරහඳත හිනපැතහයි
891.481

තකද්යාඩිතුවකකු, රූපද්යා. තකටි හද්යාත්මිතන

891.483

තකද්යාඩිතුවකකු, ලකෂසමන. හුසසම

891.483

තකද්යාතළස බතලේ. (විතජතුසිංග, නවනපැත්ලිතය)
ළ 891.483

තකද්යාතමතලේ තදකෝසිංකද්යාරය. (දිසද්යානද්යායක, ල්පී. බ. ඒ.)
891.483

තකද්යාතහද්යාමද මතග තමද්යාතළස. (රනතදනිය, ප්රීති)
ළ 891.483

තකද්යාතලද්යාවල, ඒ. බ. (සම කරතකෘ). බලන්න
කරණද්යාරතන, සසවිනිතද්යා

තකද්යාළඹ යුගතයේ කවිතයකෝ. (තසසනද්යාරතන,
ල්පී. ඇම.)
891.481092

තකද්යාතලද්යාවල, සසර. හසුවනනට තපර 362.7672

තකද්යාළ මපැණක. (ඉහිමඉරද්යා, විටි)

තකද්යාන කළ තදකෝණ. (සනතග්රද්යා, ජසසවිනදර)
362.8292092

තකද්යාසසතද්යා, එන. ආර. පූරණජිත (අන.). බලන්න
මුසද්යාෂි, ත්මියතමද්යාතතකෝ

තකද්යාඳු ඇට නපැති සතතු. (විජයවික්රම, සුනිලේ ජී.)
592

තකද්යාළඹ කවි සසිංහිතද්යා ; අසිංක 11. (කුමද්යාරගම,
විමලරතන) විමලරතන කුමද්යාරගම කද්යාවදද්යාවල
891.481

තකද්යාමපියුටර තනටවරකසිං. (රද්යාජමනන, කෂද්යාන
අජනත)
004.6
තකද්යායිතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ. මද්යා තසද්යායන මද්යා

863

තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි. තතලේමද්යා

823

තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි. නපැවත උපනතනත්මි

823

තකද්යාරියන භද්යාෂද්යා ගුරවරයද්යා : සරල අරත සහිතව.
(සසිංධද කුමද්යාර, ජී. ඩබත්ලිවේ. නද්යාමලේ)
495.78
තකද්යාරියන භද්යාෂද්යාව : තකද්යාරියන භද්යාෂද්යා ප්රවීණතද්යා
පරීකෂණය සඳහද්යා විෂයද්යානබදධ දපැනම
ඉලකකගත දිවයිතන පරිපූරණතම අධදයන
සසිංග්රහය
495.78
තකද්යාරියද්යාන - සසිංහල ශබදතකකෝෂය

495.739148

823.914

අසිංක 12. (කුමද්යාරනද්යායක, ඉනද්රද්යා) ඉනද්රද්යා
කුමද්යාරනද්යායක කද්යාවදද්යාවල
891.481
තකද්යාළඹ යුගතයේ ප්රකට කවිවර. (පුෂසපකුමද්යාර,
අතශකෝක)
891.481092
තකකෝකල ගීතය. (මලේලවආරචචි, එඩවඩ)
891.483
තකකෝචචියට තමද්යාකද වුතන. (ඉදදතගද්යාඩ, තුෂද්යාර)
ළ 891.483
තකකෝටතට යුගය : සද්යාහිතදය, සමද්යාජ, සසිංසසකකෘතික
හද්යා තදශපද්යාලන පසුබිම. (ගමතග්, එසස. අයි.)
891.48
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තකකෝටියක සුවඳ මත්ලින තලද්යාවේතුර බුදුගුණ පුදන
මහද්යා සසවරණමද්යාල අසදකෘශ වනදනද්යාව
294.34433

ක්රිසසටි, අගතද්යා. දුඹුර ඇඳුතමන සටි ත්මිනිසද්යා

823

ක්රිසසටි, අගතද්යා. තදශතද්රකෝහිතයකෝ

823

තකකෝමල තරඛද්යා. (මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන)
782.42

ක්රිසසටි, අගතද්යා. නිත්මි නපැති ග්රැය

823

තකකෝරතලේතග්, පියතසසන ආර. (පරි.). බලන්න
ඇතලකසපැනඩර, තරද්යාබට

ක්රිසසටි, අගතද්යා. පුසිංචි ඌතරද්යා පසසතදනද්යා

823

ක්රිසසටි, අගතද්යා. තසද්යාලේදද්යාදුවද්යාතග් දූපත

823

තකකෝරතළසතග්, දයද්යාරතන. තමතමද්යා

891.483

තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා. අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය –
ත්මිනිසස සරර තුළ
611
තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා. අරම පුදුම පද්යාසලේ බසස රිය –
තසකෞරග්රහ මණඩලතයේ අතරමසිං ව
523.2
තකකෝලම නද්යාටක පුරද්යාණය. (අමරතසසකර, තක. ජී.)
793.3195493
තකකෝවිද හිත්මි, කුඩද්යාගල. තයකෝජනද්යාවත්ලිය : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.481
තකකෝවිද හිත්මි, කුඩද්යාගල. සතනනට යමක - 1 158
තකකෝවිද හිත්මි, තබද්යාග්රැලේතලේ (සසිංසස.). බලන්න
සුමනතජකෝති හිත්මි, පලේලතතර ශ්රී

ක්රිසසතියද්යානි චිනතකතයකෝ : ක්රිසසතියද්යානි සසිංසසකකෘතිය
පිළිබඳ විදදද්යාරර්ථිනතග් විෂයද්යානබදධ ග්රනන්ථයක.
(තරද්යාහද්යාන, විජිත)
270.092
ක්රීඩද්යාවල තයදීතම දී උතතතජක ද්රවද ගපැනීමට
එතරහි සමමුති : ක්රීඩද්යාවල තයදීතම දී
උතතතජක ද්රවද ගපැනීමට එතරහි ජද්යාතදනතර
සමමුතිය බලද්යාතමක කරීම පිණස ද ;
උතතතජක ද්රවද මරදන නිතයකෝජදද්යායතනයක
ශ්රී ලසිංකද්යාව තුළ පිහිටුවීම මඟින එකී සමමුතිය
ශ්රී ලසිංකද්යාව තුළ ක්රියද්යාතමක කරීම සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස සහ …. ; ඒ හද්යා
සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා
සමබනධතයන විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද
වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.0990262
ක්රීඩද්යාව සඳහද්යා විදදද්යාව – 1. (ගුණවරධන, ලත්ලිත)
617.1027

තකකෝවිද හිත්මි, තබද්යාග්රැලේතලේ (සසිංසස.). බලන්න
පලේලතතර ශ්රී සුමනතජකෝති ප්රසද්යාදිනි
තකකෞශලදද්යා, එච. ඩ. හසනි. පුසිංචි මතග් වටිනද්යාකම
ළ 891.483
තකකෞසලදද්යායන, භදනත ආනනද. සද්යාසිංචිතයේ
පණවිඩය සහ තවත ත්ලිපි
891.433
කසිංකද්යානමතග්, ටිලද්යාන ශ්රී. නීතරකෝගී දිවියකට :
ආහද්යාර, තපකෝෂණය සහ තසකෞඛදය පිළිබඳව
ඉතද්යා වටිනද්යා තතද්යාරතුර රද්යාශියකන සමනවිතයි
613
කසිංකද්යානමතග්, ටිලද්යාන ශ්රී (සම කරතකෘ). බලන්න
තසසනද්යාරතන, දුත්මිනද
කසිංකද්යානමතග්, සුගත. ඉතිහද්යාසය 7 තශසණය :
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
909.076
කසිංකද්යානමතග්, සුගත (පරි.). බලන්න
හපැතපකෝලේඩ, එෆස. තක්රද්යාසසර්ෆීලේඩ

ක්රීඩද්යාව සඳහද්යා විදදද්යාව – 2. (ගුණවරධන, ලත්ලිත)
617.1027
තක්රද්යාමපටන, රිචමලේ. විත්ලියම සහ තහද්යාලේමන
මනදීරය
823
තක්රද්යාසක, මපැට. තම අතප පුතද්යාලට : ඔයද්යාලද්යා
වපැඩිවියට පතතවන හපැටි
612.661

ග්තලකෝබලේ හග්යුමනිතටරියන ෆවුනතඩෂන
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ග්තලකෝබලේ
හග්යුමනිතටරියන ෆවුනතඩෂන සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
ග්තවනඩතලන තනකෝනද්යා. (වයිලේඩ, ඔසසකද්යාර)
ළ 822

ක්රිෂසණමූරතිතුමද්යාතග් ජීවිතය. (ලුටිනසස, තමරි)
181.4

ගඟෙනිකද්යා. (රතනද්යායක, හිමද්යාත්ලි කුසුම)

891.483

ක්රිසසටි, අගතද්යා. ABC ත්මිනී මපැරම

ගජ ත්මිතුතරකෝ. (ජයසූරිය, සමනමල)

891.483
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ගඟෙ යනතන තකද්යාතහද ගලද්යා : ද්භිකක්ෂූනට මසස මද්යාලු
වපැළඳීම අකපැපද, දනපින කරීතමදී එදිතනදද්යා
මතුවන ගපැටළුවලට පිළිතුර. (විපුලඤද්යාණ
හිත්මි, අළුතගම)
294.34

ගණතය වපැඩතපද්යාත : නිපුණතද්යා පද්යාදක ඉතගනම
සසිංකලේප අභදද්යාස හද්යා වද්යාර විභද්යාග ආදරශ ප්රශසන
පත්ර – 7 තශසණය. (ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා
තහසමශිඛද්යා)
510

ගජ මුතු. (තසකෝමතිලක, ලත්ලිතද්යා)

ගණතය වපැඩ තපද්යාත : 5 තශසණය. (පදමශීත්ලි,
එම. ඒ. චද්යානදනී)
372.7

891.483

ගණඩතීනදු ජද්යාතක කන්ථද්යා කද්යාවද සසිංග්රහය.
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය.
ජද්යාතක)
294.382325

ගණතය වපැඩතපද්යාත : 6 තශසණය. (රතනසසිංහ,
විපුල)
510.76

ගණතය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නව නිරතදශය
(ජයවරධන, මධුරසරි)
510.76

ගණතය වපැඩතපද්යාත : 7 තශසණය. (රතනසසිංහ,
විපුල)
510.76

ගණතය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර 2002 – 2012. (කමලසරි,
අනර)
510.76

ගතකරවද්යා හද්යා තප්රේමය. (ජයවරධන, නදීකද්යා
කුමද්යාරි)
891.483

ගණතය : ආදරශ ප්රශසන සහ පිළිතුර - 6 තශසණය.
(අමුණුගම, නිරූපද්යා)
510.76

294.3

ගණතය ආදරශ ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර : 7 තශසණය
වද්යාර විභද්යාග අතවපැල. (රතනද්යායක, ඩබත්ලිවේ.)
510.76

ගතින ත්මිදුණ සතක. (ධමමපද්යාල හිත්මි,
ඇහපැත්ලියතගද්යාඩ)
ගනතග්, විමලතසසන. රට තහලේලූ නඩු
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ගතනතගද්යාඩ, ජී. වී. එම. එසස. තහළසරි වී.
උතපකෂද්යා
891.483

ගණතය ආදරශ ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර : 8 තශසණය
වද්යාර විභද්යාග අතවපැල. (රතනද්යායක, ඩබත්ලිවේ.)
510.76

ගතනවතත, පද්යාත්ලිත. තදද්යාසසතර තචතකකෝෆස :
තචතකකෝෆසතග් සද්යාහිතද නිරමද්යාණවලට වවදද
වකෘතතිතයේ බලපසෑම
891.7092

ගණතය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) අතදවශද ජදද්යාත්මිතික ප්රතමයයන,
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සහ පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර. (ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා
තහසමශිඛද්යා)
510.76

ගතනවතත, පද්යාත්ලිත (සමපද්යා.). බලන්න
අමරතසසකර, ගුණදද්යාස

ගණතය – 1 තශසණය. (ජයසූරිය, තක. එම. අසත
සඳරවන)
372.7

ගතනවතත, ශදද්යාම නවන. (සසිංසස.). බලන්න
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංචද්යාරක වදද්යාපද්යාරය : අතපකෂද්යා
සහ අද්භිතයකෝග

ගණතය – 2 තශසණය. (ජයසූරිය, තක. එම. අසත
සඳරවන)
372.7
ගණතය ජයමග අට තශසණය

510.76

ගණතය ජයමග නමය තශසණය

510.76

ගණතය ජයමග හත තශසණය

510.7

ගතනවතත, ශදද්යාම නවන. බුදු දහතම ආරර්ථික
විදදද්යාව
294.3373

ගබඩද්යා වදද්යාපකෘති (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ගබඩද්යා
වදද්යාපකෘති සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
ගමපළ යුගතයේ කද්යාලේපනික සතතව රූප. (තහසරත,
මතනකෝරසිංජන)
730

ගණතය 5 තශසණය : සුනදර පරිසර චද්යාරිකද්යාවක.
(වික්රමද්යාරචචි, චනද්රද්යා)
372.7

ගමමනපිල, එම. (සම කරතකෘ). බලන්න
කතසරි, එච. එම. පද්යාත්ලිත

ගණතය වපැඩතපද්යාත : නිපුණතද්යා පද්යාදක ඉතගනම
සසිංකලේප අභදද්යාස හද්යා වද්යාර විභද්යාග ආදරශ ප්රශසන
පත්ර – 6 තශසණය. (ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා
තහසමශිඛද්යා)
510

ගමමද්යාතන අපි. (බපැත්මිණගලේල, එච. අමරවසිංස)
ළ 891.483
ගමමපැදතද ජනකතද්යා

398.2095493
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ගමලත, අකත තසසනජ. තටටු තදතක බසසරිය
ළ 891.483
ගමලත, සුචරිත. කවේසළුත්මිණ විනිස

891.481

ගමලත, සුචරිත. නව සසිංහල වදද්යාකරණය 9 :
ක්රියද්යා පද
491.4856
ගමලත, සුචරිත. සති සතු ත්මිණ - 2

070.44

ගමලත, සුචරිත. සති සතුත්මිණ - 3

070.44

ගමතග්, එසස. අයි. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආණඩුක්රම විකද්යාශය
1 තකද්යාටස : උසසස තපළ සහ උසසස විභද්යාග සඳහද්යා
321.0095493
ගමතග්, එසස. අයි. සසිංහල භද්යාෂද්යාව (සදත සඟෙරද්යා
වියරණය ද ඇතුළු) : අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ)
පිරිතවන විභද්යාග සහ උසසස විභද්යාග සඳහද්යා
491.485
ගමතග්, එසස. අයි. ළමද්යා මනස වරධනය

155.4

ගමලත, සුචරිත (සමපද්යා.). බලන්න ආධුනික
ඉසිංග්රීස-සසිංහල ශබදතකකෝෂය

ගමතග්, එසස. අයි. (සමපද්යා.). බලන්න
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය (අනරද්යාධපුර යුගතයේ සට
1978 දකවද්යා) : අ. තපද්යා. ස. (උ/තපළ) නව
නිරතදශිත

ගමලත, සුචරිත (සම කරතකෘ). බලන්න
බද්යාලසූරිය, කීරති

ගමතග්, ඒ. එච. හපැට තවනි උපන දිනය

ගමලත, සුනිලේ කුමද්යාර. ඔතබ වදවය 2013
133.52

ගමතග්, කපිල එම. තහසමනත නිද්රද්යාව

ගමලත, සුනිලේ කුමද්යාර. බුදු දහම සහ තජදකෝතිෂය :
ග්රහ බලය සහ කරම ඵලය ගපැන විමරශනයක
294.3361335

ගමතග්, ඩපැනී නද්යාතගද්යාඩ. හඳහන, ග්රැසස වළලේල හද්යා
ග්රහතයකෝ තහවත සරල තජදද්යාතිෂ ඉතගනම
133.5

ගමලත, සුනිලේ කුමද්යාර. යුග දිවිය සහ ග්රහ බලය
133.5

ගමතග්, ධරමතසසන. නවණපැති බළලද්යා

ගමක නමක කතනදතර : ගමවලට නම හපැදුණු
හපැටි. (වික්රමආරචචි, ශද්යානතද්යා)
910.014095493

ගමතග්, නදී. ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාතවේ වදද්යාකරණද්යානකූල
පද විශසතලේෂණය
425

ගමතග්, අමරදද්යාස . ටිකරිතග් නිධද්යානය
ළ 891.483
ගමතග්, අරණ තක. තන්ථරවද්යාදී තබකෞදධ දරශනය :
ධරමවද්යාද පරීකෂද්යා
294.391
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත. ඔතබම ඇසන තලකෝකය
දකනන
294.34435
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත. නිහඬ සතක මහිම
294.34435

891.483
891.481

ළ 891.483

ගමතග්, නදී. සසිංහල ඉසිංග්රීස වව්යූහද්යාතමක අසමතද්යා
425
ගමතග්, නදී (සමපද්යා.). බලන්න සසිංහල – ඉසිංග්රීස
ශබදතකකෝෂය
ගමතග්, නනදසරි. කද්යානතද්යා සමූපකද්යාරතයේ
ඉතිහද්යාසය
334.082
ගමතග්, නනදසරි. පිය මහරජද්යාතණකෝ

891.483

ගමතග්, නිරමලද්යා චද්යානදනී. නද්යාටද හද්යා රසිංග
කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ
792.07

ගමතග්, එසස. අයි. තකකෝටතට යුගය : සද්යාහිතදය,
සමද්යාජ, සසිංසසකකෘතික හද්යා තදශපද්යාලන පසුබිම
891.48

ගමතග්, නිරමලද්යා චද්යානදනී. නද්යාටද හද්යා රසිංග
කලද්යාව – 8 තශසණය
792.07

ගමතග්, එසස. අයි. දහම පද්යාසලේ අවසද්යාන සහතික
පත්ර විභද්යාගය
294.307

ගමතග්, නිරමලද්යා චද්යානදනී. නද්යාටද හද්යා රසිංග
කලද්යාව : 9 තශසණය
792.07

ගමතග්, එසස. අයි. භවය පුනරභවය සහ ජීවිත
යන්ථද්යාරන්ථය
294.34237

ගමතග්, ප්රසද්යාදිනී එන. ගිවිසුම නීතිය

ගමතග්, එසස. අයි. ත්මිනිසස ජීවිතය පිළිබඳ
යන්ථද්යාරන්ථවද්යාදී තබකෞදධ චිනතනය
294.35

ගමතග්, ප්රසද්යාදිනී. කද්යාරත්මික නීතිය

346.022
343.07

305

ගමතග්, විමලේ ඇම. තදයිතයද්යාත සද්යාකක 891.481

ගලේහිනන ජද්යාත්මිඅතුලේ ෆතතද්යාහස අරද්යාබි විදුහල
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ගලේහිනන ජද්යාත්මිඅතුලේ
ෆතතද්යාහස අරද්යාබි විදුහල සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.070262

ගමතග්, සුවිනි මුදද්යාරද්යා. රනමල සහ සමනමල
ළ 891.483

ගල කපැපපූ සපැහපැලේල සහ දපැඩිමුණඩ අවතද්යාරය
398.2

ගමරද්යාලතග් දර කරතතය. (අතබසසිංහ, තකෂිලද්යා
තදවිනදි)
ළ 891.483

ගලපපතති, ගපැමුණු ශ්රී. හමුදද්යා හද්යාමුදුරතවකෝ
891.483

ගමරද්යාලතග තවඩිලේල. (පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන)
ළ 891.483

ගලපපතති, බුදධදද්යාස. එදවස තසද්යාඳුරමය : එදවස
තමදවස තසද්යාඳුර අඳුර ඉසවේ දකනද්යා තීරන්ථ
යද්යාත්රිකතයකුතග් මතක සමුදද්යාතයන බිඳක
070.44

ගමතග්, ප්රියසිංගි (පරි.). බලන්න ක්රිසසටි, අගතද්යා
ගමතග්, ලකනද්යාත. මට පුළුවන

372.4

ගමද්යාචචිතග්, නනදතසසන (සසිංසස.). බලන්න
තගද්යාඩකනද, යසර බිමසර
ගමද්යාචචි, ලලද්යානනද (අන.). බලන්න තකද්යාතවේ,
සසටවන ආර.
ගමද්යාචචි, ලලද්යානනද (පරි.). බලන්න තක්රද්යාසක,
මපැට
ගමද්යාචචි, ලලද්යානනද (සසිංසස.). බලන්න
රනමුතුගල රනපියුම
ගතමන හමද්යා ආ සුවඳ. (සලේවද්යා, එම. තද්යාරකද්යා
මධුහසිංසනී)
ළ 891.483
ගතම නව ෆද්යාමසය – තදළුම. (යද්යාපද්යා, පියසරි
අත්මිලසත)
641.3464
ගතම හපනන. (ද සලේවද්යා, ජී. ට. ෆ්රෙපැනසසස)
891.483
ගලේ : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා)
891.483
ගලේබඩ කපැතලේ නිධද්යානය. (වීරසසිංහ, ල්පී. ගුණපද්යාල)
891.483

ගලපපතති, බුදධදද්යාස. කවිත්මිහිර : 80
කණඩද්යායතම නිරමද්යාණයක

891.481

ගලපපතති, බුදධදද්යාස. සහකෘද සටහන 4 : 80
කණඩද්යායතම තපද්යාතක
070.44
ගලපපතති, බුදධදද්යාස (සසිංසස.). බලන්න කවිතද්යා
තකටිකතද්යා
ගලපපතති, බුදධදද්යාස (සසිංසස.). බලන්න කවිතද්යා :
පදද කද්යාවද, තග්ය කද්යාවද
ගලපපතති, බුදධදද්යාස (සසිංසස.) බලන්න
ප්රතලේඛද්යා .- කද්යා. 1, ක. 1 (සපැප.-ඔක. 2012)
ගලපද්යාතයි තබද්යාරලුතගද්යාඩයි. (අනරසරි, සරත)
ළ 891.483
ගලහිටියද්යාව, ල්පී. බ. (සසිංසස.). බලන්න මනතම
ප්රතදද්යාවතලකෝකනය 1956-2013
ගලහිටියද්යාව, ල්පී. බ. (සසිංසස.). බලන්න සරචචනද්ර,
එදිරිවීර
ගද්යාත්මිණී, ය. ඒ. තුසත. නිතවනනට තපර

ගලේ තලතන වික්රමය. (ජයතසසකර, චිනතක තජ.)
891.483
ගලේ වඩුරද්යාල. (මතනකෝරතන, ජයලත) ළ 891.482
ගලේ වඩුවද්යාතග් අපූර සහිනය සහ තවත කතද්යා.
(තහසවතග්, ජිනදද්යාස)
ළ 891.483
ගලේ වපැඩතපද්යාළ : තකටි නවකතද්යාවක, කද්යාවද සහ
මතක සටහන. (සරිනද්යායක, ඩ. එම.) 891.48

891.481
ගද්යාරඩිනර, අරලේ සසටපැනත්ලි. කපැසතනකෝ තනකෞකද්යාතවේ
ඝද්යාතනය
823
ගද්යාරඩිනර, අරලේ සසටපැනත්ලි. තවසස මුහුණු
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ගද්යාරදියවසම, තහසමනති. ආදරයට විරද්යාමයක
891.481
ගද්යාරර්ෆීලේඩ. (අනරසරි, සරත)

ළ 891.483

ගද්යාලේල තකද්යාටුව. (තදද්යාඩමවල, ගද්යාත්මිණී)

954.93

306

ගද්යාලේලතග්, තද. වි. (පරි.). බලන්න නසෑයනතග්
කවි

ගී පියස. (අතුලසරි, බ. ජී. සුබනදී මතනකෝදදද්යා)
ළ 891.481

ගද්යාලේලතග්, මහිනද ජී. නමගිය ඇතතතකෝ

ගී රස ත්මිහිර. (ජයරතන, ධනෂසක මධුසසිංක)
782.42

920

ගපැටුම හද්යා තීරණය. (විතජසසිංහ, එම. එලේ.
ප්රසනන)
303.69
ගපැත්මි නපැණ නවණ ; අසිංක 11. (දිසද්යානද්යායක,
තජ. බ.) කයන කයන තද කතළද්යාත
ළ 891.483
ගිටද්යාර වද්යාදනයට අතවපැලක. (ප්රනද්යානදු, ක්රිසසටි)
787.87
ගිණුමකරණය ආදරශ බහුවරණ සහ තකටි ප්රශසන
සසිංග්රහය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ). (බණඩද්යාර,
කසුන මධුසසිංක)
657.076

ගී සසිංදු. (තප්රේමචනද්ර, රසිංජනී)

782.42083

ගුණතිලක, අ. ආ. සසිංහල වදද්යාකරණය 491.485
ගුණතිලක, ඇම. එච. භද්යාෂද්යාවක විකද්යාශය සහ
තවසසසගිරි පුවර ත්ලිපිය
411
ගුණතිලක, ඉනද්රද්යානි. නිපුණතද්යා 2 : 4 වන
තශසණතයේ දී සසෑම දරතවකම ප්රවීණ කළයුතු
අතදවශද ඉතගනම නිපුණතද්යා
372

891.483

ගුණතිලක, ඉනද්රද්යානි. නිපුණතද්යා 3 : 5තශසණතයේ දී
සසෑම දරතවකම ප්රවීණ කළයුතු අතදවශද
ඉතගනම නිපුණතද්යා
372

ගිනිගත වසනතය. (තපතරරද්යා, ඇනටන බ.)
741.5

ගුණතිලක, ඉනද්රද්යානි. පූරව භද්යාෂද්යා නිපුණතද්යා සහ
අකුර ත්ලිවීතම වපැඩතපද්යාත 1 තශසණය
372.6

ගිනි සුළතග් සරකද්යාරි (මලේලඩි, අමුලේයද්යා)

ගුණතිලක, එච. එම. (සසිංසස.). බලන්න නිවන
මග : ප්රද්යාතයකෝගික බුදු දහම

ගිනි කකළි. (තසසදර, නිමලේ)
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ගිමහද්යාන කුසුම. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා) 891.483
ගිමහද්යාන නිවද්යාඩුව. (තනද්යාතසවේ, නිතකද්යාලයි)
891.73
ගිතයකෝ ත්මිස ආතවකෝ තනද්යාමපැති කල

398.2452

ගිරද්යා සනතදශ විමරශනය. (තිලකසරි, සරි)
891.481
ගිරිහිස තරණය. (ධරමරතන, සුහරෂිණී)
891.481
ගිරිහිස තප්රේමය : නිසදපැසස කද්යාවද සසිංග්රහය.
(කඹුරපිටිය, කුමද්යාර)
891.481
ගිලේගතමශස : කවි කතද්යාවක

899.95103208

ගිවිසුම නීතිය. (ගමතග්, ප්රසද්යාදිනී එන.) 346.022
ගිසිං ගඟෙ අදදර නිවද්යාඩුව. (කහඳගමතග්, ප්රතබකෝධ)
891.483
ගී කද්යාවද තසසවනය. (සමපත, බිතහසෂස ඉනදික)
891.48
ගී ගයන වයලනය
ගීත මසිංජරී - ප්රන්ථම භද්යාගය

398.2
782.42

ගුණතිලක, එච. එම. (සසිංසස.). බලන්න නිවන
මග : සමබුදධතව ජයනතිය – 2600
ගුණතිලක, කද්යානති. බතල කරතතය ළ 891.483
ගුණතිලක, කද්යානති. ත්මිකී සහ යුකී

ළ 891.483

ගුණතිලක, කද්යානති. දයද්යාබර මසතකකෝ

891.483

ගුණතිලක, කද්යානති. හිම තදවඟෙන

891.483

ගුණතිලක, කරිවතතුඩුවතග් සතද්යා නනදනී
(සමපද්යා.). බලන්න ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණී චනද්රලද්යාලේ. තපර යම හීන
891.483
ගුණතිලක, චනදන. අඳුන දිවියද්යා : කරනලේ භද්යාතිය
මඩුගලේල රහසස පරීකෂණ 1-8
891.483
ගුණතිලක, ඩබත්ලිවේ. ඇම. (පරි.). බලන්න
ගග්යුනතර, හරබට
ගුණතිලක, ඩබත්ලිවේ. ඇම. (පරි.). බලන්න
භටටද්යාචජතජකෝ, බිතනද්යායිතතකෝෂස
ගුණතිලක, ඩබත්ලිවේ. ඇම. (පරි.). බලන්න
ල කවද්යාන ය
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ගුණතිලක, නිලූෂි (සම කරතකෘ). බලන්න
මද්යාරසසිංහ, කුසුම

ගුණරතන, කුමද්යාරි. හද්යා පපැටියද්යා තබරණද්යා
ළ 891.483

ගුණතිලක, මද්යාලනී (සමපද්යා.). බලන්න
අතතරගම රජමහද්යා විහද්යාරය සසිංරකෂණය

ගුණරතන, කුමද්යාරි. හිම වලහද්යා සහ හිවලද්යා ළ 823

ගුණතිලක, ලයනලේ. කතද්යා තපටටිතයේ ගී 782.42
ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ. එළවළු වගද්යාව 635
ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ. නවීන කකෘෂි තබකෝග
වගද්යාව
635
ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ. සතතව පද්යාලනය
636
ගුණදද්යාස අමරතසසකර සසිංවද්යාද. (අමරතසසකර,
ගුණදද්යාස)
891.48

ගුණරතන, කුමද්යාරි (පරි.). බලන්න ඊතසද්යාප තග්
තවත උපමද්යා කතනදර 50 ක
ගුණරතන, කුමද්යාරි (පරි.). බලන්න එක ගතලන
කුරලේතලද්යා තදනනයි
ගුණරතන, කුමද්යාරි (පරි.). බලන්න
කරණද්යාවනත ආතතමමද්යා
ගුණරතන, කුමද්යාරි (පරි.). බලන්න ද තෆලටද්යා,
ප්රසෑනක
ගුණරතන, කුමද්යාරි (පරි.). බලන්න පපැළ තගද්යායම

ගුණදද්යාස, කපිල ඉනන්ද්රික. තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය –
12 තශසණය : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ 294.309

ගුණරතන, කුමද්යාරි (පරි.). බලන්න
ග්රැහපැයියද්යා, වනදද්යා සහ කහකුරලේලද්යා

ගුණතදද්යාෂ සඞග්රහව

ගුණරතන, ඩ. ල්පී. ඒ. තකම ක්රම අද්භිචද්යාර විධි සහ
අතදුටු අත තවදකම
615.538

133.5

ගුණධීර, තසකෝමපද්යාල. පද්යාසලේ නද්යාටද පහක : හතර
බරි, චූතලකෝදර-මතහකෝදර, තණහද්යා, තමද්යාතලේ
නපැති එකද්යා, රතතරන පුතද්යා
891.482
ළ 894.8113

ගුණරතන, ල්පී. තක. බුදධ ධරමය (නව
නිරතදශය) 2008-2012 : තලේක හවුසස
තපද්යාතහල විභද්යාග ප්රශසන හද්යා පිළිතුර අධදයන
තපද්යාදු සහතික පත්ර (සද්යා. තපළ)
294.3076

ගුණපද්යාල, ඒ. තක. (පරි.). බලන්න ත්මිතතපද්යාල,
ශ්රියද්යානි

ගුණරතන, රසිංජිත. ඉතලකතටද්යානික විදදද්යාව :
පද්යාසලේ අධදද්යාපනය සඳහද්යා
621.3815

ගුණපද්යාල, ඒ. තක. (පරි.). බලන්න ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
සුළු උදම තමකෝය සහ කලපුවල කතඩද්යාලද්යාන
කළමනද්යාකරණය පිළිබඳ ඇගයීමක

ගුණරතන, වරණ. දිනිසුර ඔබයි මතග හදවත
එකලු කළ
891.481

ගුණනද්යාදන, ඕ. තක. සුදු අශසවයද්යා

ගුණරතන, එම. (සසිංසස.). බලන්න තුන සූත්රය
සහිත පිරිත තසත ශද්යානතිය
ගුණරතන, ඒ. ල්පී. (සම කරතකෘ). බලන්න
සරචචනද්ර, එදිරිවීර
ගුණරතන, කුමද්යාරි. අත්ලි උගුල

ළ 891.483

ගුණරතන, කුමද්යාරි. ඉබි ගමන

ළ 891.483

ගුණරතන, කුමද්යාරි. කකුළු අමමද්යාතග් තකළින
ගමන
ළ 891.483
ගුණරතන, කුමද්යාරි. යද්යාළු මද්යාළු

ළ 891.483

ගුණරතන, කුමද්යාරි. හරි පසිංගුව

ළ 891.483

ගුණරතන, ස. එම. සුසලේ. ශදධ වූ බයිබලය
තුළින මතුවන නීතිය
220.834056
ගුණරතන, සුජීවද්යා. ආපනශද්යාලද්යා හද්යා
තභකෝජනද්යාගද්යාරවල වපැඩ බලන නිලධද්යාරීන සඳහද්යා
මද්යාරතගකෝපතදශනය
363.192
ගුණරතන, සුජීවද්යා. ආහද්යාර නිෂසපද්යාදනද්යාගද්යාරය තුළ
ආහද්යාරතයේ ආරකෂිතභද්යාවය ග්රැක ගපැනීම : ආහද්යාර
නිපදවීතම වපැඩ බලන නිලධද්යාරීන සඳහද්යා
මද්යාරතගකෝපතදශනය
664
ගුණරතන, සුත්මිනද කතසරි. ඇහපැළි

891.481

ගුණරතන, සුත්මිනද කතසරි. චකකරසිං තකද්යාටුව
891.481
ගුණරතන හිත්මි, තමද්යාරටුතවේ. සතර සතිපටෂ්ඨද්යාන
භද්යාවනද්යාව
294.34435
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ගුණරතන හිත්මි, තමද්යාරටුතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
පද්යාත්ලි ක්රියද්යා පද සහ කතක පද වදද්යාකරණය :
තදීය ශබදතකකෝෂය - පළමුවන කද්යාණඩය
ගුණරතන හිත්මි, තමද්යාරටුතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
පද්යාත්ලි ක්රියද්යා පද සහ කතක පද වදද්යාකරණය :
තදීය ශබදතකකෝෂය – තදවන කද්යාණඩය
ගුණරතන හිත්මි, තමද්යාරටුතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
පද්යාත්ලි ක්රියද්යා පද සහ කතක පද වදද්යාකරණය
තුනතවනි කද්යාණඩය
ගුණරතන හිත්මි, තමද්යාරටුතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
බුදධ වනදනද්යාව, තබකෝධි පූජද්යාව, භද්යාවනද්යාව
ගුණරතන හිත්මි, තමද්යාරටුතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
සපත තබද්යාජජ්ඣඞගය
ගුණරතන හිත්මි, තහසතනතපද්යාළ. ආනද්යාපද්යානසති
භද්යාවනද්යාව
294.34435
ගුණරතන හිත්මි, තහසතනතපද්යාල. සහිය පිහිටුවීතමන
ඔබබට
294.34435
ගුණවරධන, අමරදද්යාස. තම ත්මිතදද්යා විශසවද්යාසමද?
001.96
ගුණවරධන, අසසිංක අතබසරි. තනිකඩ :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483
ගුණවරධන, ඩබත්ලිවේ. ඩ. තක. භවනි

891.483

ගුණවරධන, නද්යාලක. ආතර ස. කලද්යාක චිනතන
චද්යාරිකද්යා
509.2

ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. පපැරණ ශිෂසටද්යාචද්යාර
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ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. තපරදිග සහ අපරදිග
කද්යාවද විචද්යාර සසිංකලේප : විශසව විදදද්යාලයීය බද්යාහිර
උපද්යාධිය සඳහද්යා (සසිංහල)
801.95
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. සසිංහල නද්යාටද කලද්යා
ඉතිහද්යාසය සහ මනතම නද්යාටදය 891.48209
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. (සමපද්යා.). බලන්න
ජිනකද්යාලමද්යාල : සයම තදශය හද්යා ශ්රී ලසිංකද්යාව
අතර ශද්යාසනික සමබනධතද්යා තහළි කරන වසිංස
කතද්යාව
ගුණවරධන, සද්යාත්ලිය. සඳ බලද්යා සට

782.42

ගුණවරධන, සද්යාත්ලිය (පරි.). බලන්න තකද්යාලුෂද්යා
සහ තවත කතද්යා : විතදසස තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
ගුණවරධන, සරිලේ චනද්රතසසකර. අ. තපද්යා. ස.
සද්යාමද්යානද තපළ ඉසිංග්රීස සද්යාහිතදය විෂය සඳහද්යා
අනමත තකටිකතද්යා සහ නද්යාටද
820
ගුණවරධන, ස. වද්යාසස. 43 වසරක රද්යාජද තසසවතයේ
පිය සටහන
920
ගුණවරධන, සුසනත. නපැටුම (තදශීය) : තලේක
හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග ප්රශසන හද්යා පිළිතුර
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර (සද්යා. තපළ) නව
නිරතදශය 2008-2012
792.62076
ගුණසරි, ආර. ගද්යාත්මිණී. සතක මහිම

294.3

ගුණසසිංහ, දයද්යාතසසන. තනද්යාවඳිත්මි සදුහත 891.481

ගුණවරධන, ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ. පපැරණ සද්යාහිතද
වදනමද්යාලද්යා තකකෝෂ ග්රනන්ථය (සසිංක්ෂිපත)
891.4803

ගුණසසිංහ, ත්මිහිරි නිලේත්මිණ. සසිංක්රද්යානතිය 891.481

ගුණවරධන, ප්රිශද්යානත. තපද්යාතළද්යානනර
තදශපද්යාලනය සහ දපැය පුබුදන නද්යායකතවය
320.95493

ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා. ගණතය :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
අතදවශද ජදද්යාත්මිතික ප්රතමයයන, ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර සහ පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
510.76

ගුණවරධන, රකමණී. තපනගුවින පපැටියද්යාතග්
මුහුදු ගමන
ළ 891.483
ගුණවරධන, ලත්ලිත. ක්රීඩද්යාව සඳහද්යා විදදද්යාව – 1
617.1027
ගුණවරධන, ලත්ලිත. ක්රීඩද්යාව සඳහද්යා විදදද්යාව – 2
617.1027
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. ඉනදියද්යා ආණඩුක්රම
සසිංවරධනය : ශද්යාසසත්රතවේදී බද්යාහිර උපද්යාධිය සඳහද්යා
954

ගුණසසිංහ, වයි. ආර. සදසෑව

891.481

ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා. ගණතය
වපැඩතපද්යාත : නිපුණතද්යා පද්යාදක ඉතගනම
සසිංකලේප අභදද්යාස හද්යා වද්යාර විභද්යාග ආදරශ ප්රශසන
පත්ර – 6 තශසණය
510
ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා. ගණතය
වපැඩතපද්යාත : නිපුණතද්යා පද්යාදක ඉතගනම
සසිංකලේප අභදද්යාස හද්යා වද්යාර විභද්යාග ආදරශ ප්රශසන
පත්ර – 7 තශසණය
510
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ගුණතසසකර, උදිත ගයද්යාෂද්යාන. අසරිමත
සනමද්යාතවේදියද්යා තලසසටර
791.430233092

ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර. නපැතගනහිර තදමළ
සසිංසසකකෘතිය
398.2089

ගුණතසසකර, තක. ඩ. ස. විදුඑළිය ආදරශ රචනද්යා :
9, 10, 11 තශසණ සඳහද්යා
891.484

ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර. තලද්යාව වටද්යා මුහුදු
ගමනක : ශ්රී ලද්යාසිංකක නපැවියකුතග් අපූර
අතදපැකීම
620.0092

ගුණතසසකර, තක. ඩ. ස. සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ නිවපැරදි
වදද්යාකරණ විධි : 6-7-8 තශසණ තපළතපද්යාත හද්යා
සමබනධයි
491.485

ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර. සටනක මපැද සටනක
891.483

ගුණතසසකර, තජකෝ රසිංජිත (පරි.). බලන්න
වයිලේඩ, ඔසසකද්යාර

ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර. සමනතදවි අඩවිතයේ
ජනකතද්යා
398.2095493

ගුණතසසකර, නිවේටන. තගවුණ කද්යාලය මනරම :
වපැවේ බපැඳි රතට විස වසරක තනද්යාමපැතකන මතක
920

ගුණතසකෝම හිත්මි, ඒරවපැතවේ. තබකෝධිසතතව
සසිංකලේපය : තුලනද්යාතමක අධදයනයක

ගුණතසසකර, නිවේටන. දයද්යාබර නපැඟෙණය තවතටයි
306.8753

ගුණතසකෝම හිත්මි, ඒරවපැතවේ. රතනද්යාවල නද්යාටිකද්යාව :
සසිංසසකකෘත නද්යාටදශද්යාසසත්රද්යානගත අධදයනයක
891.21

ගුණතසසකර, නිවේටන. සද්යාහිතද නිරමද්යාණ
ප්රතවේශය : කද්යාවද, ගීත, තකටිකතද්යා, නවකතද්යා
නිරමද්යාණ රචනද්යා කලද්යාව සඳහද්යා වූ අතතපද්යාතක
891.48
ගුණතසසකර, නිහද්යාලේ. අසලේවපැසතයකෝ

891.483

ගුණතසසකර, ල්පී. විතජසරි. සද්යාරන්ථක ගුරවරයකු හද්යා
ඵලදද්යායී විදුහලේපතිවරයකු වීමට
371.2
ගුණතසසකර, මද්යාතනලේ ජයනති (පරි.). බලන්න
තමද්යාගපැෂස, තඩතබකෝරද්යා
ගුණතසසකර, මද්යාතනලේ ජයනති
විලේසන, ජපැකත්ලින
ගුණතසසකර, ලලේ. ජීවන යද්යාත්රද්යා

(පරි.). බලන්න
089.9148

ගුණතසසකර, සමරසසිංහ (පරි.). බලන්න
බ්රහසමවසිංතසකෝ, අජද්යාන
ගුණතසසකර, සමරසසිංහ (පරි.). බලන්න සසිං,
කුෂසවනත
ගුණතසසකර, සුදත. දපැයට අහිත්මි වන රන ආකර :
රද්යාජද තසසවතයේ තිසසපසස වසරක මතක සටහන
1962-1997
920

294.3

ගුණතසකෝම හිත්මි, ඒරවපැතවේ. සුරභද්යාණ - 01 :
සසිංසසකකෘත සනධි හපැඳිනගනිමු
491.25
ගුණද්යානනද හිත්මි, ගනතලද්යාතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
සසිංසසකකෘත ගදද පදද සද්යාහිතදය : අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ) නව නිරතදශය 2011 සට නියත්මිත
සසිංසසකකෘත පදද සඳහද්යා විමරශනය
ගුණද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, තගද්යාත්මිල. මතක වරධනයට
විභද්යාග සමත වීමට මතනකෝවිදදද්යාතමක උපක්රම
153.12
ගුපත, බසිංසලද්යාලේ. තඩකෝග්රී ජනකතද්යා 398.20954
ගුර අද්භිමද්යානය සහ අධදද්යාපන පරිපද්යාලන
නවීකරණ. (සමරතකකෝන, එලේ. බ.)
370.95493
ගුරතග්, උපුලේ. චසිංදු
ගුරතග්, උපුලේ.

ළ 891.483

දඟෙකද්යාර තමකෝර පපැටියද්යා
ළ 891.483

ගුරතග්, උපුලේ. දළඹු බබද්යා

ළ 891.483

ගුරතග්, විමලසරි. 2013 නව හපනද්යා 5 ශිෂදතව
තපරහුර වපැඩතපද්යාත
372.19076

ගුණතසසකර, සූරිය. ඓතිහද්යාසක රද්යාවණ
954.9301

ගුර තරව සහ මලේ. (අතතනද්යායක, ප්රියනත
සුජිත)
891.481

ගුණතසසන සසිංහල - සසිංහල ශබද තකකෝෂය 491.483

ගුරතුමනි, ඔබට බපැතිතයනි. (තබ්රේතතවයිට,
ඊ. ආර. )
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ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර. ආචචිතග් ශද්යාපය :
නපැතගනහිර තදමළ ජනකතද්යා 398.20494811

ගුර භුත්මිකද්යාව තුළ ක්රිසසතුසස වහනතසස. (තපතරරද්යා,
තක. තජරද්යාඩ ඊ.)
232.904

310

ගුලේසද්යාරි. (අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස)

891.73

ගුලවතත, බනධුල ආර. කවියර වත තගද්යාත
891.481092
ගුලවිට, මත්ලිත හරෂික (පරි.). බලන්න තවලේසස,
එච. ජී.
ගුවන යද්යානද්යා තලේලුකරීම සහ ඇදතගන යද්යාතම
තද්යාකෂණය. (තපතරරද්යා, සුසනත) 629.1325
ගුවද්යානමන, බද්යාඕ. මපැඩිරද්යාළ සහ තකද්යාටි රද්යාළහද්යාත්මි
ළ 895.13
ගකෘහ පද්යාලනය පුහුණුවනනන සඳහද්යා වන
මද්යාරතගකෝපතදශය

648

ගකෘහද්යාශ්රිත බලේලද්යාතග් සමභවය සහ පරිණද්යාමය.
(වනනිආරචචි, අමද්යා. එච.)
599.772
ගකෘතහකෞෂධ චිනතද්යාමණය. (කුමද්යාරදද්යාස,
ගද්යා. තහස. ධ.)
615.538
ගකෘතහද්යාෂධ ශතකය තහවත තගදර තවද පිළියම.
(කුමද්යාරදද්යාස, ගද්යා. තහස. ධ.)
6 15.538
තගබිම පරීකෂද්යාව සහ වභරව පූජද්යාව . අමරතසසන,
ඈතගම ඊබට
තගවුණ කද්යාලය මනරම : වපැවේ බපැඳි රතට විස
වසරක තනද්යාමපැතකන මතක. (ගුණතසසකර,
නිවේටන)
920
තගද්යාඩකනද, යසර බිමසර. රතු කූඹි පපැසිංචද්යාතග්
අපූර චද්යාරිකද්යාව
ළ 891.483
තගද්යාඩතග් ජද්යාතික සද්යාහිතද සමමද්යාන උතළල 2012 :
සමද්යාපති සටහන
891.48079
තගද්යාඩතග් ලසිංකද්යා-තලකෝක සතියම තපද්යාත

තගද්යාවියද්යා සහ ගිනිතපද්යාලකද්යාරයද්යා. (බද්යාලසූරිය,
තසකෝමරතන)
ළ 891.483
තගද්යාළුතබත්ලි තරඟෙය. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)
ළ 891.483
තගකෝකුල, තමඝද්යා මලේහද්යාරි. මතග් තලකෝකය :
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආධුනික සසුන තවනතවන පිතදන
තකද්යාරියද්යාන භද්යාෂද්යා තපද්යාත
495.78
තගකෝෂ්ඨද්යාභයතග් යුදධය : තදමළ තකද්යාටි ත්රසසතවද්යාදතයේ
ඓතිහද්යාසක පරද්යාජය. (චනද්රතප්රේම, ස. ඒ.)
303.625095493
තගකෝනිබිලේලද්යා : තහද්යාඳම රචනය, තහද්යාඳම
නිෂසපද්යාදනය ඇතුළු රද්යාජද සමමද්යාන හතක දිනූ
ළමද්යා නද්යාටද. (සරිවරධන, ආර. ජී.) ළ 891.482
තගකෝමසස, බ. ජනදි දිනද්යාරද්යා. අමමද්යා නපැති තලේන
පපැටියද්යා
ළ 891.483
තගකෝත්මිසස පියතුමද්යා, ඔසසවලේඩ. කතතකෝත්ලික
යටගියද්යාව : ශ්රී ලසිංකද්යාව 1
තගකෝරක, මකසම. දිවි මග තසද්යායද්යා
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891.73

තගකෝරක, මකසම. මකසම තගකෝරක තතකෝරද්යාගත
තකටිකතද්යා
891.73
තගකෝලේඩමද්යාන, මයිකලේ. තලකෝක බපැසිංකුතවේ හරිත
සසිංහද්යාරය
332.1532
තගකෝලය දකුතණ කමකර වදද්යාපද්යාරය : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
වකෘතතීය සත්මිති. (බියනවිල, ජනක)
331.88095493
තගකෝවිනදසසිංහ. සහසුතන තදතිසස සුරඟෙතණකෝ
891.23

912

තගද්යාඩමුනතන, ට. බ. ඇසස. (සමපද්යා.). බලන්න
සතුත්මිණ තහකෝඩිය
තගද්යාඩතවල, තකකෝකලකුමද්යාර. සුළසිං හමන අත
891.483
තගද්යානද්යාතනකෝ. (මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාල) 891.483
තගද්යායුම තසවණපැලේතලේ රණශූරයද්යා : තීව්ර
ගතවේෂණයක ප්රතිඵලය වූ පහතරට අසිංගම.
(සඳුන, ඩබත්ලිවේ.)
796.8

තගකෝවිනනතග්, මද්යාත්ලිනී (පරි.). බලන්න
තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ
තගකෝවිනනතග්, මද්යාත්ලිනි (පරි.). බලන්න බද්යාක,
රිචඩ තඩවිඩ
තගකෞතම බුදධ රද්යාජදය සහ තවත විවද්යාදද්යාපනන ත්ලිපි.
(අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.)
070.44
තගකෞතම මුනිඳු මතග හිර සඳු වන තසසක.
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ)
294.34

තගද්යාවිපතලේ, අද්භිරහස

823

තගකෞතම සදධද්යාරන්ථයනතග් පරමද්යාරන්ථ හද්යා ඉගපැනවීම.
(විතජරතන, බ.)
294.3

තගද්යාවි තපද්යාළ අනදරය. (ඕවලේ, තජකෝරජ)

823

ගසිංධද්යාරි, ඩ. එම. අතයේෂද්යා. හිරක

ළ 891.483
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ගග්යුනතර, හරබට. සයලුම දද්යාරශනික
තයකෝගීවරයනතග් අග්ර මද්යාණකදය වූ මහද්යා
පණඩිත නද්යාතරද්යාපද්යාතග් ආශසචරයවත ජීවිතය
294.3923
ග්රනන්ථ මද්යාලද්යා ;
අසිංක 17. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය)
බුදු දහතම අධදද්යාතමය :
294.3823
ග්රහ තර කයන රහසස. (සලරතන හිත්මි,
අඹනතපද්යාල)

133.5

ග්රහණය. (පියදිගම, ගයද්යානි අසසිංසලද්යා)

891.483

චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා.
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ) නපැතසන
වපැනතසන පිනි බිඳුව
294.34
චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා.
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ) සසරක
ගමන නවතන නවණ
294.34
චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා.
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ) සපැපයකය
එය නඹට සපැනතසනන තමත සතින 294.34
චතුරිකද්යා කුමද්යාරි, තජ. එම. නිතරකෝෂිණී (පරි.).
බලන්න තබ්රද්යානතට, චද්යාලට

ග්රීක ශිෂසටද්යාචද්යාරය : සමභද්යාවද ශිෂසටද්යාචද්යාර – 1.
(රණසසිංහ, චිනතක)
938

චතුරසිංග, දිලද්යාන. නිධන තහද්යාරනතග් අවසද්යානය
891.483

ග්රිනතගකෝ මහලේලද්යා. (ෆුඑනතතසස, කරතලද්යාසස) 863

චතුෂසතකකෝටිය, භද්යාෂද්යාව හද්යා යන්ථද්යාරන්ථය.
(ඉලසිංගතකකෝන, සමනත)

ග්රීන, ඇනද්යා කපැතරින. ලවනවරත මපැඳුතර
අබිරහසස ඝද්යාතකයද්යා

813

ග්රීන, තග්රහපැම. ත්මිනිසස ලකුණ
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තග්රස, තජකෝන. තදතලද්යාවකන අවුත

646.78

තග්රසර, තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ. ඉසසතකකෝල හසිංදිය – 1
තවළුම : තවනස ආරමභ කළ යුතතත
පද්යාසපැතලනි
070.44937
තග්රසතරකෝ, ඉරෂි (පරි.). බලන්න රතයකෝඩසෑන, රික

121

චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ. ආරය අෂසටද්යාසිංගික
මද්යාරගය
294.34
චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ. මධුපිණඩික සූත්රය හද්යා
පටිචච සමුපපද්යාදය
294.34
චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ. සදධරම සසිංහිතද්යා
294.3
චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ. තසකෝතද්යාර සූත්රය
294.34
චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ (සමපද්යා.). බලන්න
මරණයට බිය තනද්යාතවමු

චකකරසිං තකද්යාටුව. (ගුණරතන, සුත්මිනද කතසරි)
891.481
චටතටකෝපද්යාධදද්යාය, සරතචනද්ර. ධීමතී
චණඩි. (අනරසරි, සරත)

891.443
ළ 891.483

චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා.
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ)
තගකෞතම මුනිඳු මතග හිර සඳු වන තසසක.
294.34
චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා ;
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ) දහමඇස
පහළ විය
294.34
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ) බුදුරජද්යාණන
වහනතසස කුමක වදද්යාළ තසසකද?
294.34

චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ (සමපද්යා.). බලන්න
තසකෝතද්යාපතති
චනදරතන හිත්මි, ඕපලේගල (සසිංසස.). බලන්න
වියත ප්රභද්යා : තලනතදද්යාර විමලකීරති
ශ්රී සලරතන තසකෝරතද්යාද්භිධද්යාන මද්යාතතලේ මහ
දිසද්යාතවේ උප ප්රධද්යාන සසිංඝනද්යායක නද්යාහිත්මි
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
චනදතසකෝම හිත්මි, කණුමුලේතදණතයේ (සමපද්යා.).
බලන්න භරතකෘහරී
චනදද්යාතලකෝක හිත්මි, අඹගසසපිටිතයේ. 8 තශසණය
සඳහද්යා බුදධද්යාගම
294.307
චනදිම හිත්මි, සූරියවපැව. දහම සඳ – ධරම සසිංග්රහය
294.34
චනද්රකීරති, ප්රඥද්යා. අතතමමද්යාතගන මුණුබුරද්යාලට
920
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චනද්රතප්රේම, ස. ඒ. තගකෝෂ්ඨද්යාභයතග් යුදධය : තදමළ
තකද්යාටි ත්රසසතවද්යාදතයේ ඓතිහද්යාසක පරද්යාජය
303.625095493
චනද්රරතන, ඉනද්රද්යා විතජනද්යායක. තසතනහස
ළ 891.483
චනද්රරතන, රසිංග. සහිනය

891.483

චනද්ර රශසත්මි. (මලවිආරචචි, ජයතසසකර) 891.481
චනද්රලද්යාලේ, කතසරි. ශූනද තහවත කද්යාල රහිත
891.483
චනද්රලද්යාලේ, දිලප. රට කරි සහ ගතම කපැකරි :
ජපන සමද්යාජ අවතලකෝකනය තුළින ලසිංකද්යාව
නිරමද්යාණය කරමු
303.4825205493
චනද්රවසිංශ, ආරියරතන (පරි.). බලන්න
තග්රස, තජකෝන
චනද්රසරි, අනර. එළද්යාර රජුතග් රහසස ගිවිසුම
891.483
චනද්රසරි, එඩවඩ. රසද්යාත්ලිපත රඟෙමඬලක
උරමකකද්යාරයද්යා - ආර. ආර. සමරතකකෝන
792.092
චනද්රසරි, ඒ. බ. මහිනද (සසිංසස.). බලන්න
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) ගිණුමකරණය :
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2006 – 2012

චත්මිනද කුමද්යාර, ජී. ඒ. ල්පී.

වන අඩවිය

891.483

චරිතවත චරිත. (තසතනවිරතන, චනද්රසරි)
920.05493
චද්යාරනී. (ජයවරධන, පදමද්යා ජයනති)

891.483

චපැනඩලර, ප්රසෑනක. නමක නපැති ත්මිනිසද්යාතග්
පුරද්යාවකෘතතය
823
චිග්බුනඩු, ඒබ්රහම. මනෂදයනතග් ජීවිතවල
වපැසුනද්යාවූ ඉරණම විවර කරනතන තකතසසද?
230
චිත්ර ඇඳීම : අ. තපද්යා. ස. සද්යා/තපළ, අ. තපද්යා. ස.
උ/තපළ, විශසව විදදද්යාලය විෂය නිරතදශ
ඇසුතරන තපැනන විධිමත චිත්ර ඇඳීතම
ක්රමතවේදය. (ඉලසිංගසසිංහ, සතසර)
741
චිත්ර : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ හද්යා
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර. (තපතරරද්යා, ට.
විනසන)
741.076
චිත්ර කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර 2002 – 2012. (දිගනතවල,
තිලකරතන)
741.076
චිත්ර කලද්යාව ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 7-8 තශසණ
වද්යාර විභද්යාග අතවපැල. (ද සලේවද්යා, ඒ. එම.
නිශද්යාන)
741.076

චනද්රතසසකර, සුදත (සසිංසස.). බලන්න යහපත
රද්යාත්රියක : මහරහතුන වපැඩිමග ඔසසතසස

චිත්රපටි වද්යාරෂිකය : 1947, 1948, 1949, 1950,
1951 ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තිරගත කළ සසිංහල චිත්රපට
ගපැන වූ 01, 02, 03, 04, 05 වන තවලුම
791.437095493

චනද්රතසසකර, සුදත (සමපද්යා.). බලන්න යද්යාගය :
මහරහතුන වපැඩිමග ඔසසතසස

චිනතනධද්යාරද්යා

චනද්රතසසන, ආර. ඒ. දරශනී. සසවර සතතම : තපර
අපර සසිංගීතයට තුලනද්යාතමක පිවිසුමක 780
චනද්යාදිතද, තනරනජන. Reality, සගිරි කද්යාශදප,
තුනමද්යාතසස දද්යාතනට වත... (තකටි නද්යාටද
ත්රිතවය)
891.482
චනද්රද්යාභරණය. (රද්යාජසුනදර ආරචචි, තජ. ඇසස.)
133.5
චනද්රද්යාතලකෝක හිත්මි, දියතලද්යාතවේ. මහද්යා කද්යාශදප මහද්යා
රහතන වහනතසස
294.3657
චමපික තප්රේමදද්යාස ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : චමපික තප්රේමදද්යාස ප්රජද්යා
සසිංවරධන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
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චිරනතන සසිංහල කවිය. (එරනද, කලේප) 891.481
චීන උපමද්යාකතද්යා

398.20951

චීන ජන කතද්යා : චීන ජනකතද්යා කහිපයක
පරිවරතනයක
398.20951
චීන බස උගනිමු. (වපැදිතග්, දසනති)
චීන භද්යාෂද්යාව සසිංහත්ලින ඉතගන ගනිමු.
ෆද්යායිසස)

495.18
(මරිකකද්යාර,
495.18

චූටිකකද්යා පුතද්යා තකකෝ? තකකෝ?. (සූරියආරචචි,
ජද්යානකී)
ළ 891.483
චූටි ගමරද්යාළයි මහ ගමරද්යාළයි. (රූපසසිංහ, අනර)
ළ 891.483
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චූටිලද්යාට ආදතර තදනන. (තදද්යාතලේවතත, සසිංජක
ප්රසද්යාද)
070.44
තචතකද්යාවේ, ඇනටන. ඉඩතමදී විකතණ

891.72

ජන කතද්යා

398.2095493

ජනකන්ථද්යා 1 : සසිංහල, පද්යාත්ලි, සසිංසසකකෘත.
(ධමමද්යාතලකෝක හිත්මි, ජමබුගහපිටිතයේ)

398.2

තච..! තකකෝ..! සහ තවත කතද්යා. (තහටටිතග්,
අනරසරි)
891.483

ජන කවිය හද්යා සමද්යාජ තතද්යාරතුර.
සුනිලේ එලේ. ආර.)

(බණඩද්යාර,
398.2095493

තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ. තබද්යාලවියද්යාන දිනතපද්යාත
984.051

ජනකවි. (තවතතසසිංහ, සබිලේ)

398.2

ජන කවි 100

398.2

තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ. තමකෝටර සයිකලේ
දිනතපද්යාත
918

ජන ගී සහ ජන කවි. (අමරතුසිංග, ල්පී. එම.) 398.2

තචතනද්යා පරිශදධ තවේ නම : තකටිකතද්යා එකතුවක.
(රද්රීගු, බ. තක. විලේසන)
891.483

ජන නද්යාශක ජන නද්යායක : ඇතඩද්යාලේෆස හිටලර
චරිතද්යාපදද්යානය. (රණවිල, තප්රේමලද්යාලේ)

තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි. අදිස ඝද්යාතකයද්යා

823

තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි. නද්යාග වශිය

823

ජනප්රිය සසිංසසකකෘතිය හද්යා මද්යාධදය. (අතශකෝක කුමද්යාර,
දරශන)
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තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි. මර සපැඟෙතවන මඟෙ

823

තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි. ශූර තචකෞරතයකෝ

823

තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි. සදද්යාදරණීය නද්යාන

823

තච සහ ඇපලේ. (ත්ලියනතග්, කුමද්යාර)

891.481

තචකෝධරි, තමකෝහන. නපැතගනහිර භද්යාරතතයේ
ජනකතද්යා
398.20954
වචතසක නසෑතයකෝ. (තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති)
891.483
චසිංදු. (ගුරතග්, උපුලේ)

ළ 891.483

ජනප්රිය ළමද්යා ගී

782.42083

ජනමද්යාධදතවේදය : නදද්යාය, භද්යාවිතය සහ ගපැටලු.
(වීරසසිංහ, ප්රදීප එන.)
302.2301
ජන විඥද්යානතයන බිඳක තහවත ජනකතද්යා.
(විතජතුසිංග, නවනපැත්ලිතය)
398.2
ජනශපැතික සනනිතවේදනය : සයලේ ජනශපැතික
තකත ආවරණත. (කුමද්යාරතපත්ලි, තිසර) 398.2
ජනසනනිතවේදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2010
089.9148
ජනසනනිතවේදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2011
089.9148
ජනසනනිතවේදනය සහ මද්යාධද අධදයනය :
12 තශසණය. (ජයරතන, ශද්යාමල)
302.207

ජගත උපමද්යාකතද්යා ;
අසිංක 1. රසයද්යාන උපමද්යාකතද්යා

ජනසසිංඛදද්යා සසිංකලේප සහ ජනවිදදද්යා ක්රියද්යාවත්ලිය.
(දනගලේල, එන. තක.)
304.6
392.20947

ජගතචනද්ර, නිහද්යාලේ. තිසසස : තිසසස අතතනද්යායක
චරිතද්යාපදද්යානය – ප්රන්ථම භද්යාගය
324.2092095493
ජගත තලේඛකතයකෝ. (තසසනද්යානද්යායක, තිලක පුෂසප
කුමද්යාර)
809
ජනම ප්රසද්යාදිනී : පූජද කදුරදූතවේ සුගතවසිංස යතිවර
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
080
ජනමතයන ජනමය. (වයිසස, බ්රයන එලේ.)
133.9013

ජනද්යාධිපති මහිනද රද්යාජපකෂ මපැතිතුමද්යා එකසත
ජද්යාතීනතග් මහද්යා මණඩලතයේ 68 වපැනි
සපැසවද්යාරය අමතද්යා කළ තදශනය (2013.09.24
දින). (රද්යාජපකෂ, මහිනද)
352.238
ජපන ජනකතද්යා
398.20952
ජපන භද්යාෂද්යා කයවීම තපද්යාත : අ. තපද්යා. ස. (උසසස
තපළ) සසුන සඳහද්යා. (ත්මියගිශි, තතතසුය)
495.68
ජපන තලේඛක පරපුර : පළමු තකද්යාටස.
(රහුණුතහසවද්යා, ඒ. තජ.)

928.956
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ජම ඉයේයතුසස සහසවද්යා-අලේ-හයිරියේයද්යා (ජසසකද්යා)
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ජම ඉයේයතුසස සහසවද්යාඅලේ-හයිරියේයද්යා (ජසසකද්යා) සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
ජමලද්යා. (අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස)

891.73

ජයතකද්යාඩි, අභය. උසසස තපළ සසිංහල සද්යාහිතද
අධදයන – 1 : ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
891.48076
ජයතකද්යාඩි, අභය. උසසස තපළ සසිංහල සද්යාහිතද
අධදයන – 2 : ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
891.485076

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. කද්යාශදප රජතුමද්යා ළ 891.483
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. තදවන රද්යාජසසිංහ රජතුමද්යා
ළ 891.483
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. ධද්යාතුතසසන මහරජතුමද්යා
ළ 891.483
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. පරිසරය : පළමුවන තශසණය
වපැඩ තපද්යාත
372.357
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. පළමුවන විමලධරමසූරිය
රජතුමද්යා
ළ 891.483
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. මදදුම බණඩද්යාර ළ 891.483

ජයතකද්යාඩි, අභය. සසිංහල වියරණ විමසුම :
සදධද්යානත ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 491.48076

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. මහද්යා පරද්යාක්රමබද්යාහු රජතුමද්යා
ළ 891.483

ජයතකද්යාඩි, ආරියරතන (අන.). බලන්න තහද්යාග්,
ගපැරී

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. මහද්යා විජයබද්යාහු රජතුමද්යා
ළ 891.483

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන. අඹු දරතවකෝ

891.483

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. රතු තරකෝස මලේ කුමට?
891.481

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන. බපැදතදතගදර

891.483

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන. මහ කසුබ හිත්මි

891.483

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන. ම මද්යාමද්යා

891.483

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. වළගමබද්යා රජතුමද්යා
ළ 891.483
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. සසිංහල : පළමුවන තශසණය
වපැඩ තපද්යාත
372.6

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන. රනමුතු අරම

891.483

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. සුනද්යාත්මිය සහ අපි ළ 891.483

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන. සතසයුර

891.483

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන. සුදු වලද්යාකුළු

891.483

ජයග්රද්යාහී ජීවිතය - ජීවිතය ජය ගපැනීතම විදදද්යාව :
වටිනද්යාම තද්යාකෂණය පරිපූරණ විදදද්යාතමක
තහසතු සහිතව. (විතජසූරිය, ආනනද) 158.1

ජයතකද්යාඩි, තිසසස (පරි.). බලන්න තචසස, තජමසස
හපැඩත්ලි

ජයතිලක, එච. ශඞ සසිංහල අකද්යාරද්යාදිය

ජයතකද්යාඩි, දිලප (පරි.). බලන්න බගට, තචතන

ජයතිලක, කපුර බණඩද්යාර. ඉනදියද්යා ඉතිහද්යාසය :
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ඉතිහද්යාසය
954

ජයතකද්යාඩි, දිලප. වද්යාසනද්යා දිතනක තමක
891.483
ජයතකද්යාඩි, පද්යාත්ලිත සමන. අති විතශසෂ කරිපිටි තපකෝෂණ විදදද්යාව ද? තපකෝෂණ ත්මින්ථදද්යාව ද?
362.19639
ජයතකද්යාඩි, ශතමලේ. වපැවේ පතුතලේ කඳුරිය
891.483
ජයතකද්යාඩි, ශ්රීනි ලසිංකද්යා. 10 තශසණය සසිංහල
491.4807
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. අනගද්යාරික ධරමපද්යාලතුමද්යා
ළ 891.483

491.48813

ජයතිලක, තක. ඩ. ල්පී. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ මදුර ආශ්රිත
තරකෝග : වපැලකීම සහ පද්යාලනය
363.78
ජයතිලක, තක. මතක සහ සතුවිත්ලි

089.9148

ජයතිලක, තක. බුදධ ධරමය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන
සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර
294.3076
ජයතිලක, චනද්රද්යා. තරණය

891.483

ජයතිලක, තජ. ඒ. පද්යාරමපරික තහළ ඔසු ඇතුළත
ප්රන්ථමද්යාධද්යාර අතතපද්යාත
615.538
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ජයතිලක, නිහද්යාලේ රසිංජිත. රෑ ඉර පද්යායද්යා 891.483
ජයතිලක, භද්රජි මහිනද. ජීවන දහර 1 : වඩද්යාත
බපැතිමත ජීවිතයකට විඥද්යානය පිළිබඳ
තපද්යාතතපළ කද්යාණඩ 1, 2 සහ 3 එකම
තපද්යාතකන
133.9013
ජයතිලක, භද්රජි මහිනද. තුමමද්යාතසස

891.483

ජයතිලක, භද්රජි මහිනද. ප්රතසනජිත

891.483

ජයතිලක, සමරදිවද්යාකර. තහනම ගතහස තගඩි
891.483
ජයතිලක, සුමනද්යා (සසිංසස.). බලන්න හඳමද්යාමද්යා
ජයතිසසස, මලේතදණතයේ. පනහිඳක ඇමතුමක
891.481
ජයතුසිංග, එම. මද්යානසක තරකෝගියද්යාතග්
පරිකලේපනය

891.483

ජයරතන, එච. (පරි.). බලන්න අයිතමද්යාතතද්යාවේ,
චිසිංගීසස
ජයරතන, එච. (පරි.). බලන්න තගකෝරක,
මකසම
ජයරතන, තුෂද්යාර. ආතයකෝජනයට මුලපුරමු :
දපැනතමන ප්රතිලද්යාභයට
332.6322
ජයරතන, දි. මු. තලේ රපපද්යාතවන මතු වූ තකද්යාටි
ත්රසසතවද්යාදතයේ අවසද්යානය
954.93032
ජයරතන, දීපද්යානි. සමද්යා මද්යායම

891.483

ජයරතන, ධනෂසක මධුසසිංක. ගී රස ත්මිහිර

782.42

ජයරතන, ශද්යාමල. ජනසනනිතවේදනය සහ මද්යාධද
අධදයනය : 12 තශසණය
302.207
ජයරහලේ, ව. රණවිර. බකුසුහද්යාත්මි

ළ 891.483

ජයතුසිංග, නදීරද්යා සතරකෝජිනි. සමද්යාජීය විදදද්යා ත්ලිපි
301

ජයලත, ඩබත්ලිවේ. ල්පී. තපතත්මි අමද්යාෂද්යා නිෂද්යාමණ.
තමරතවද්යා ඇවිත
ළ 891.483

ජයතුසිංග, ප්රිනස (පරි.). බලන්න
තජ. ආර. ආර.

ජයලත, තමනකද්යා ශසිංඛනී. සයුර තරණතයේ
දපැවපැනතතයක
387.2

ජයතුසිංග, ප්රිනස
ඔබටමයි

තටකෝලේකීන,

(සසිංසස.). බලන්න සුහද ඇරයුම

ජයලද්යාලේ, හරීනද්ර. සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද
අධදයනය 1 : O/L, A/L සහ G. A. Q. සසුන
සඳහද්යා
302.2

ජයතුසිංග, මසිංගත්ලිකද්යා (පරි.). බලන්න
තශසකසසපියර, විත්ලියම
ජයතුසිංග, රචීරද්යා. තලද්යාවින ඉහළට

ජයලද්යාලේ, හරිනද්ර. කට හදන තපද්යාත තහවත නූතන
සකසසකට
491.48

294.34435

ජයතුසිංග, රවන එම. තකමරූජ, භීෂණය
959.6042
ජයනනද, රවීනද්ර. සුභ නපැකතක හදමු : නපැකපැත
සසෑදීම සඳහද්යා සසවයසිං අධදයන අතතපද්යාත 133.5
ජය නියත ජය මග : ඉතිහද්යාසය විෂයයට තකටි
ප්රශසන 1000 ක. (පතිරතග්, රවනි නිරද්යාෂද්යා)
909.076
ජය නියතයි : හිණ තපතතට නඟින අයට
අතවපැලක. (තිලකරතන, තප්රේමරසිංජිත) 158.1
ජයතනතති, චත්මිලේ. සුදු කඩදද්යාස

891.483

ජයතනද්යාද, විරද්යාජ. අවකද්යාශ

891.481

ජයත්මිණ, ඒ. එච. ට. තකෂිලද්යා. සමගිතයේ මහිම
(කවි කතනදරය)
ළ 891.481

ජයලද්යාලේ, හරීනද්ර (සමපද්යා.). බලන්න ත්රිපිටකය.
සූත්ර පිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
ජයවරධන, ආර. ජී. ඩ. සසිංහල ජද්යාතිතයහි
අනනදතද්යාව සඳහද්යා ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තබකෞදධ
සද්යාහිතදතයන ලද අනග්රහය
294.3368
ජයවරධන, එච. වී. ජී. තසකෝමසරි. පල අපල
කයන හපැටි ඉතගන ගනිමු
133.5
ජයවරධන, එච. වී. ජී. තසකෝමසරි. සඤසචිත විවග
ජනකවි
398.2
ජයවරධන, ඒ. ආනනද. ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ තදශීය
අධදද්යාපනය
370.95493
ජයවරධන, ඒකනද්යායක (සසිංසස.). බලන්න සවිලේ
නඩු විධද්යාන සසිංග්රහය – (101 වන අධිකද්යාරය) :
2010 අවසද්යානය දකවද්යා සසිංතශකෝධන ඇතුලත
කර එක එක වගනතියට අදද්යාළව තතකෝරද්යාගත
වපැදගත නඩු තීනදු සමග
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ජයවරධන, කපැතලන. ඉනදුමතී

891.483

ජයවරධන, කපැතලන. ශිශිර තරණය : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483
ජයවරධන, කපැතලන. හඬනළුතවන බුදු මඟෙ :
තබකෞදධ ගුවනවිදුත්ලි නද්යාටද එකතුව 891.482
ජයවරධන, කුමද්යාරි. එන. ය. ජයවරධන : පළමු
දසක පහ
332.1092
ජයවරධන, තක. බ. (අනවද්යා.). බලන්න
තභේලසසිංහිතද්යා : විමරශනද්යාතමක සසිංහල
වදද්යාඛදද්යාව
ජයවරධන, ගුණසරි. තසද්යාතරද්යාවේව

891.483

ජයවරධන, තජ. ඒ. දිහිණ තදවේතනතත්මි.
දබරතයන ජය නපැතත
ළ 891.483
ජයවරධන, ඩබත්ලිවේ. එන. (සසිංසස.). බලන්න
විදදද්යාව : 2004-2012 අධදයනය තපද්යාදු සහතික
(සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර සහ
විසඳුම පළමුවපැනි සහ තදවපැනි තකද්යාටසස

ජයවරධන, මධුරසරි (පරි.). බලන්න තලගි,
තජමසස
ජයවරධන, ය. එච. ඩියුරන (සමපද්යා.). බලන්න
ශිෂදතව විභද්යාගයට අතවපැලක 4-5 තශසණ
ජයවරධන, සරතචනද්ර (සසිංසස.). බලන්න
ගුණරතන, ල්පී. තක.
ජයවරධන, සරතචනද්ර (සසිංසස.). බලන්න
ගුණවරධන, සුසනත
ජයවරධන, සරතචනද්ර (සසිංසස.). බලන්න
බණඩද්යාර, එසස. එන. එම.
ජයවරධන, සරතචනද්ර (සසිංසස.). බලන්න
රද්යාජපකෂ, කුමුදුනී
ජයවරධන, සරතචනද්ර (සසිංසස.). බලන්න
විතද්යානද්යාචචි, චිනතද්යා
ජයවරධන, සරතචනද්ර (සසිංසස.). බලන්න
සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.

ජයවරධන, තතසද්යාරද්යා (පරි.). බලන්න
තකද්යාත්ලිනසස, සුසද්යාන

ජයවරධන, සුමුදු චතුරද්යාණ. දපැහපැනගත සත :
තසද්යාබද්යාදහම, ආදරය සහ ජීවිතය තසද්යායද්යා යන
නිරමද්යාණ චද්යාරිකද්යාවක
070.44

ජයවරධන, නදීකද්යා කුමද්යාරි. ගතකරවද්යා හද්යා තප්රේමය
891.483

ජයවරධන, සුමුදු චතුරද්යාණ (සමපද්යා.). බලන්න
වියත මුවතදද්යාර

ජයවරධන, පදමද්යා ජයනති. චද්යාරනී

ජයවික්රම, කුසුත්මිනද පබසර. අකීකර අත්ලි පපැසිංචද්යා
සහ කීකර මුව පපැසිංචද්යා
ළ 891.483

891.483

ජයවරධන, පියසත්ලි. සද්යාහිතද ප්රදීප : පරිකන්ථද්යා
891.481
ජයවරධන, පියසත්ලි (පරි.). බලන්න සසපයිරි,
තජද්යාහනද්යා
ජයවරධන, ප්රියසිංගිකද්යා සසිංජීවනී (සමපද්යා.). බලන්න
6-7 තශසණ සසුන සඳහද්යා නරතනය
ජයවරධන, මධුරසරි. අපතයකුතගන ත්ලියුමක
891.483

ජයවික්රම, කුසුත්මිනද පබසර. අලස තනද්යාවූ ගමරද්යාල
ළ 891.483
ජයවික්රම, කුසුත්මිනද පබසර. මතග් තටද්යාත්මියද්යා
ළ 891.483
ජයවික්රම, කුසුත්මිනද පබසර.

මයනතග් සමගිය
ළ 891.483

ජයවීර, ජිනදද්යාස. පති යුවති

891.483

ජයවරධන, මධුරසරි. ගණතය : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) නව නිරතදශය
510.76

ජයවීර, පියනකද්යාරතග් බනදුල. සමද්යාසහිත පවුල
සහ සමද්යාගම : කුටුමබයක හිඳ ත්ලිය කවි
891.481

ජයවරධන, මධුරසරි. නදද්යාස : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) නව නිරතදශය
512.9434

ජයවීර, තහසමද්යා. මසිං සලකුණු : තජදෂසෂ්ඨ පරිපද්යාලන
නිලධද්යාරිනියකතග් වසර 34 ක අතදපැකීම 920

ජයවරධන, මධුරසරි. සසිංහතලේ රජ තබද්යාජුන
641.5929148

ජයසසිංහ, අතසකෝක. පටිචච සමුපපද්යාදය

294.3
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ජයසසිංහ, එච. එම. අනර. ආදරශ රචනද්යා :
3 තශසණය සඳහද්යා
372.623
ජයසසිංහ, එච. එම. අනර. 2, 3, 4 තශසණ සසුන
සඳහද්යා අකුරවත්ලින වචන ත්ලියමු
372.6
ජයසසිංහ, එච. එම. අනර. 2 තශසණය සඳහද්යා පුසිංචි
මතග් තගදර වපැඩ තපද්යාත
372
ජයසසිංහ, එච. එම. අනර. පුසිංචි මතග් තගදර වපැඩ
තපද්යාත – 1 තශසණය සඳහද්යා
372
ජයසසිංහ, එච. එම. අනර (සමපද්යා.). බලන්න
5 ශිෂදතව : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
2000 – 2012
ජයසසිංහ, එච. එම. පසදු මනීෂ. තබකෞදධ
ධරමද්යාචද්යාරය විභද්යාගය : තබකෞදධ සමද්යාජ දරශනය
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
294.3076
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී. කුරපරපුර

891.483

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී. සවිලේ සහ අපරද්යාධ
නඩුවල ඔපපු කරීතම භද්යාරය
347
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී. හරසස ප්රශසන ඇසතම
කලද්යාව
347.0750264
ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන. භූත්මිය හඳුනද්යා ගපැනීම තවේද
තදකෝෂ හද්යා ඉඩම පරිහරණය
346.0432
ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන. වන රමණය තනද්යාව
පපැරණය කපැලණය
294.3435095493
ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුරද්යාණ මුදලේ
සහ තවළඳ ගනතදන
737.495493
ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන. සරිතසත සදන සරි
නිවසක
133.5872
ජයසසිංහ, ජනප්රිය (පරි.). බලන්න ජිබරද්යාන,
ඛලලේ
ජයසසිංහ, ජනප්රිය (පරි.). බලන්න රසසකන,
ඇතලකසපැනඩර
ජයසසිංහ, තජ. ඇම.

අඳුර ඉරද්යා

891.481

ජයසසිංහ, තජ. ඒ. තක. හසිංස තදවිනදි. අපූර
සහිනය
ළ 891.483
ජයසසිංහ, තජ. ඩ. පසඳු ප්රභද්යාත. අසරණ පුසිංචි ම
මපැසසස
ළ 891.483
ජයසසිංහ, තජ. සසිංජීව. තනිකඩයද්යා

891.483

ජයසසිංහ, තුෂද්යාරි. වලද්යාකුළු පපැසිංචද්යා

ළ 891.483

ජයසසිංහ, දීපතිකද්යා. ශිෂදතවයට ඉසිංග්රීස 372.6521
ජයසසිංහ, නිමලේ. ටිකරිතග් චිත්රය

ළ 891.483

ජයසසිංහ, සරත. ඇය ද එක තසද්යායුරියක 891.483
ජයසුනදර, කුමුදු. 10-11 විදදද්යාව බහුවරණ

507.6

ජයසුනදර, උඩුගම එසස. අපි හරි වද්යාසනද්යාවනතයි
333.7
ජයසුනදර, උඩුගම එසස. පරිසර විදදද්යාව –
ප්රශසතනකෝතතර 1000 ක : තරග විභද්යාග සහ
දපැනම ත්මිනම තරග සඳහද්යා
333.7076
ජයසුනදර, තුසත. සමද්යානතර සනමද්යාතවේ
ශ්රී ලද්යාසිංතකය ලකුණ : එච. ඩ. තප්රේමරතන
791.437
ජයසුනදර, තනවිලේ (සමපද්යා.). බලන්න
සසවද්යාම වූ තයේසුසස ක්රිසසතුසසවහනතසසතග්
මළවුනතගන නපැවත නපැගිටතම මහිමය
ජයසුනදර, විමුකති. ඉබබද්යාතග් තලකෝකය :
චිනතනතයේ සමද්යාතවන ඔබබට
791.437
ජයසූරිය, ආනනද එම. ජීවිතතයේ සද්යාරන්ථකතවයට
නිස පිළිතවත
158.1
ජයසූරිය, ආනනද එම. තතතව කළමනද්යාකරණය
658.562
ජයසූරිය, ආනනද එම. නද්යායකතවය සහ
කණඩද්යායම කළමනද්යාකරණය
658.4092
ජයසූරිය, ආනනද එම. ඵලදද්යායිතද්යාව තුළින
ප්රගතිය කරද්යා
658.314
ජයසූරිය, එච. ඩ. කතද්යා සයය : රට රටවල
රසකතද්යා
891.488
ජයසූරිය, තක. එම. අසත සඳරවන. ගණතය – 1
තශසණය
372.7
ජයසූරිය, තක. එම. අසත සඳරවන.
2 තශසණය

ගණතය –
372.7

ජයසූරිය, චතුරිකද්යා. බය තවනතන ඇයි
ළ 891.483
ජයසූරිය, ඩග්ලසස. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ආරර්ථික
විදදද්යාව : 13 වන තශසණය
330.07

318

ජයසූරිය, ඩග්ලසස. 11 තශසණය වදද්යාපද්යාර හද්යා
ගිණුමකරණ අධදයනය : තකටි සටහන
658.007

ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ. තදවන බස තදමළ ආදරශ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 4 තශසණය වද්යාර විභද්යාග
අතවපැල
372.6076

ජයසූරිය, දයද්යානනද. ඉරට ගිය ගමන : චීන
ජනකතද්යා
398.20951

ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ. තදවන බස තදමළ ආදරශ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 5 තශසණය වද්යාර විභද්යාග
අතවපැල
372.6076

ජයසූරිය, පියවතී. අකීකර පුසිංචි තබරකර
ළ 891.483
ජයසූරිය, පියවතී. හසිංසයද්යා කද්යාතග් ද? ළ 891.483
ජයසූරිය, මහිනද. නද්යාඳුනන අමුතතද්යා සහ තවනත
කතද්යා
ළ 891.483
ජයසූරිය, තලසසත්ලි. මපැඩම ඉසතබලද්යා

891.483

ජයසූරිය, සමනමල. ගජ ත්මිතුතරකෝ

891.483

ජයතසසකර, අරනදි (පරි.). බලන්න තනද්යාතසවේ,
නිතකද්යාලයි
ජයතසසකර, එසස. (අන.). බලන්න ආඩද්යාමද්යාටසසක,
වසත්ලි
ජයතසසකර, ඕ. ඒ. අසසටක වර්ග සසිංග්රහව ප්රන්ථම
භද්යාගය
133.5
ජයතසසකර, කලවද්යාතන (සසිංසස.). බලන්න
මහද්යාචද්යාරය දයද්යානනද තසකෝමසුනදර කවේ උපහද්යාර
ජද්යාතික සද්යාහිතද කලද්යා ප්රසද්යාදිනී - 2013 891.48
ජයතසසකර, චිනතක තජ. ගලේ තලතන වික්රමය
891.483
ජයතසසකර, ජයත්ලිය. මල ඇතුතළස කලබතලේ
ළ 891.483
ජයතසසකර, තජ. ඩ. ඇතග් මද්යාරව (තකටිකතද්යා)
891.483
ජයතසසකර, රමණී කද්යානති. 4 තශසණය නව හපනද්යා
පරිසරය ආශ්රිත ක්රියද්යාකද්යාරකම
372.357
ජයතසසන, පතමසරි. අනතරජද්යාතික
තදශපද්යාලනතයේ හපැසරීම : විතවේචනද්යාතමක
විග්රහයක
327.1
ජලය පරිසරය ත්මිනිසද්යා සහ බුදු දහම.
ගුණසරි බණඩද්යා)

(වීරසූරිය,
294.3377

ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ. තදවන බස තදමළ ආදරශ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 3 තශසණය වද්යාර විභද්යාග
අතවපැල
372.6076

ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ. තදවන බස තදමළ :
8 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල
494.811
ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ. තදවන බස තදමළ ආදරශ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 9 තශසණය වද්යාර විභද්යාග
අතවපැල
494.8118
ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ. තදවන බස තදමළ : 9, 10
තශසණ සහ අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසුන සඳහද්යා
සසිංහල තතරම සහිත රචනද්යා හද්යා ත්ලියුම
494.8118
ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ. ශිෂදතව විභද්යාග අතවපැල
තදවන බස තදමළ : ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහ පහක
372.6
ජද්යාතක අටුවද්යා ගපැටපද වදද්යාඛදද්යාව : ගිජජ්ඣ ජද්යාතකතයේ
සට චිතතසමභූත ජද්යාතකය තතක
891.48
ජද්යාතක කතද්යා මගින නිරූපිත කද්යානතද්යා චරිතය.
(තදවසුතරනද්ර, මද්යාතනලේ) 294.382325082
ජද්යාතක කන්ථද්යා ;
අසිංක 26. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) මලේ ඔටුන
ළ 891.483
අසිංක 27. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) තද්යාපසයද්යාතග්
සුරතලද්යා
ළ 891.483
අසිංක 28. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) හසිංස කුමද්යාරිය
ළ 891.483
ජද්යාතික අනහස : ළමද්යා ගී. (මද්යානවසසිංහ,
ශ්රී චනද්රරතන)
782.42083
ජද්යාතික ඉතිරිකරීතම බපැසිංකුව. වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව
2012
354.8606
ජද්යාතික කයවීතම මද්යාසය ඔකතතකෝබර 2012 : සමර
කලද්යාපය
028. 9
ජද්යාතික පුසසතකද්යාල. (අමරසරි, ජී. ඩ.)

027.5

ජද්යාතික ප්රශසනය විසඳීම සඳහද්යා ප්රතවේශයක (තයකෝජනද්යා
මද්යාලද්යාව)
320.5
ජද්යාතික වීරතයකෝ. (නිශද්යානත, සුජීව)

923.9
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ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු (සසිංතශකෝධන) : 2009
අසිංක 9 දරන ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.040262

ජිනසරි හිත්මි, යටතදද්යාලවතතත (සමපද්යා.). බලන්න
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය : දහම පද්යාසලේ අවසද්යාන
සහතික පත්ර විභද්යාග පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 2003-2012

ජද්යාතදනතර සනනිතවේදනය. (ජිනදද්යාස, මතනකෝජ
පුෂසපකුමද්යාර)
302.2

ජිනසරි හිත්මි, යටතදද්යාලවතතත (සමපද්යා.). බලන්න
ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය : දහම පද්යාසලේ අවසද්යාන
සහතික පත්ර විභද්යාග පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 2003 – 2012

ජද්යාතදනතර සබඳතද්යා තපද්යාත තපළ ;
අසිංක 1. (කුමද්යාරසසිංහ, රසිංග ප්රභද්යාත)
එසිංගලනතය පිළිබඳ තකටි හපැඳිනවීමක

942

අසිංක 2. (කුමද්යාරසසිංහ, රසිංග ප්රභද්යාත) මද්යාරටින
ලූතර කසිංග්
323.092

ජිබරද්යාන, ඛලලේ. ඉසවර උපතදශ

892.7

ජිබරද්යාන, ඛලලේ. බිඳුණු පියද්යාපත

892.73

ජිබරද්යාන, ඛලලේ. ත්මිනිස අසරිය

892.7

ජපැක ල්පීටර මපැක : පිරළු කතද්යානදර. (සූරියආරචචි,
තහසමචනද්ර)
398.99148

ජිත්මියයි තටද්යාත්මියයි. (ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී)
ළ 891.483

ජිතතනද්ර, විකුම. හද වසල සහ ඩයිනමයිට
891.481

ජිතයද්යාවනනි, ජනිතන ඩ. දසෑත තයද්යාමද්යා අහස
තදසද්යා : යුද ගිනිදපැලේ මපැද දිනතපද්යාතක සටහන
තපැබූ දිරිය දපැරියක
949.7024

ජින, බද්යා. හිම ත්මිදුන රද්යාත්රිය

895.13

ජිනකද්යාලමද්යාල : සයම තදශය හද්යා ශ්රී ලසිංකද්යාව අතර
ශද්යාසනික සමබනධතද්යා තහළි කරන වසිංස
කතද්යාව
294.3095
ජිනදද්යාස, ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. තමතින තවර දුරලත :
නද්යාටදකරණය හද්යා අධදද්යාපනය
792
ජිනදද්යාස, මතනකෝජ පුෂසපකුමද්යාර. ජද්යාතදනතර
සනනිතවේදනය
302.2
ජිනදද්යාස, මතනකෝජ පුෂසපකුමද්යාර (සසිංසස.). බලන්න
ජනසනනිතවේදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2010
ජිනදද්යාස, මතනකෝජ පුෂසපකුමද්යාර (සසිංසස.). බලන්න
ජනසනනිතවේදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2011
ජිනරතන හිත්මි, බලසිංතගද්යාඩ (සමපද්යා.). බලන්න
අතිපූජද තදද්යාඩමතපද්යාතතත සලරතන සසවද්යාමනද්ර
චරිතද්යාපදද්යානය
ජිනසරි හිත්මි, යටතදද්යාලවතතත (සමපද්යා.). බලන්න
බුදධ චරිතය : දහම පද්යාසලේ අවසද්යාන
සහතිකපත්ර විභද්යාග පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය
2003-2012

ජීවක : තිරතතකක තදවර නම දත්මිළ වජන
මුනිවරයද්යා විසන 9 වන සයවතසස දී රචිත ජීවක
චිනතද්යාමණී සසිංහල අනවද්යාදය
894.8111
ජීවන ගීතය. (තරද්යාෂද්යාන, තක. අජනත) 891.481
ජීවිතතයේ සද්යාරන්ථකතවයට නිස පිළිතවත.
(ජයසූරිය, ආනනද එම.)

158.1

ජීවන දහර 1 : වඩද්යාත බපැතිමත ජීවිතයකට
විඥද්යානය පිළිබඳ තපද්යාතතපළ කද්යාණඩ 1, 2 සහ
3 එකම තපද්යාතකන. (ජයතිලක, භද්රජි මහිනද)
133.9013
ජීවන පද්යාරත්මිතද්යා. (දයද්යානනද, ඇම. ඩ.)

891.483

ජීවන පියසටහන. (සදදීක, නයීමද්යා)

894.8113

ජීවන යද්යාත්රද්යා. (ගුණතසසකර, ලලේ)

089.9148

ජීවමද්යාන බුදුන දුටිත්මි. (සසිංඝරතන හිත්මි, තලද්යාතවේ)
294.34350954
ජීවිත පපැවපැතම හද්යා තලකෝක විනද්යාශය.
(විතද්යානආරචචි, මහිනදපද්යාල)

089.9148

ජීවිතයට වදනක. (ප්රියනත කුමද්යාර, එච. තජ.) 170
ජිනසරි හිත්මි, යටතදද්යාලවතතත (සමපද්යා.). බලන්න
බුදධ ධරමය හද්යා පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා පරිචය : දහම
පද්යාසලේ අවසද්යාන සහතිකපත්ර විභද්යාග පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 2003-2012

ජීවිතයට සතුට සමපත. (තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත
ශද්යානත)
158.1
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ජීවිතය සමග ඇවිද යනන : ආදරය හද්යා
තසකෞනදරයය කපැටුව. (වික්රමසසිංහ, ලලද්යානනද)
070.44

ඤද්යාණරතන හිත්මි, කරිඳිගලේතලේ (සසිංසස.). බලන්න
කරණද්යා සමද්යාධි : රතමතලේ ශ්රී තසකෝමරතන
තන්ථරද්යාද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

ජීවිතතයේ තපළ ගපැසසම. (රමපද්යා, ට. තලද්යාබසද්යාසිං)
133.9

ඤද්යාණරතන හිත්මි, පුසසසපැලේලද්යාතවේ. සලය හද්යා
සලද්යානිසසිංස
294.3

ජීවීනතග් විවිධතවය : අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(උසසස තපළ) සඳහද්යා. (නනදදද්යාස, එච. ජී.)
578.7

ඤද්යාණරතන හිත්මි, පුසසසපැලේලද්යාතවේ (සසිංසස.). බලන්න
විතදදද්යාදය ධරමශද්යාසසනය සසිංග්රහය
2013 :
අතිපූජද වපැත්ලිවිටිතයේ ශ්රී තසද්යාරත නද්යාහිත්මි උපහද්යාර
කලද්යාපය

තජන අයර. (තබ්රද්යානතට, චද්යාලට)
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වජවවිවිධතවය : මද්යානෂ තසකෞඛදය සහ තිරසර
සසිංවරධනය. (ධනපද්යාල, ඒ. එච.)
333.95
තජදද්යාතිරවවිදදද්යාරමභය. (පිනතු අපපුහද්යාත්මි, ඇම.)
133.5
තජදකෝතිෂය : අධදද්යාතත්මික විදදද්යාවක තලස.
(රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී)
299.93

ඤද්යාණරතන හිත්මි, වපැත්ලිගම (සසිංසස.). බලන්න
අසහද්යාය මහද්යා ධරමදූතයද්යාතණකෝ අනබුදු ත්මිහිඳු
මහරහතන වහනතසස
ඤද්යාණවිමල හිත්මි, කරිඇලේතලේ (සමපද්යා.). බලන්න
ඇහපැතළතපද්යාල අදිකද්යාරමතුමද්යාතග් අතතවද
තපද්යාත

තජදකෝතිෂ විදදද්යා දීපනී. (රණවීර, අලපලද්යාතදණතයේ
දීපද්යානි)
133.5

ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන. අග්ග මහද්යා පණඩිත
ආචද්යාරය තබලේලන ඤද්යාණවිමල මහ
නද්යාහිත්මියනතග් සජීවී තලකෝකය … සකවල
සකමන - ප්රන්ථම භද්යාගය
294.3365

තජදද්යාතිෂ තසසවද්යා ;
අසිංක 03 (viii). (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
වකෘශසචික ලග්නය
133.5273

ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන. අතිපූජද තබලේලන
ඤද්යාණවිමල මහ නද්යාහිත්මි තදසූ හද්යා ත්ලිය බණ
294.34

අසිංක 03 (x). (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
මකර ලග්නය
133.5275

ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන. සත නිවන තලකෝකය
294.3365

අසිංක 03 (ix). (රද්යාජපකෂ,
එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.) ධන ලග්නය

ඤද්යාණවිමල හිත්මි, හද්යාඟිත්ලිඇලේතලේ (සසිංසස.).
බලන්න පටිපදද්යා : පූජද තපරවපැලේතලේ
නනදරතන නද්යාහිත්මි අද්භිසසතව සුතලේඛද්යා

133.5274

අසිංක 03 (xi). (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
කුමභ ලග්නය
133.5276
අසිංක 03 (xii). (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
මන ලග්නය
133.5277

ඤද්යාණරතන හිත්මි, දමුණුමසෑතයේ. සද්යාරසසවත ප්රදීප
491.24
ඤද්යාණරතන හිත්මි, අලතකද්යාළගල (සසිංසස.).
බලන්න නපැණසර පුදසර : අතිපූජද
කරිගමපමුණුතවේ ඤද්යාණසද්යාර මද්යාහිත්මි උපහද්යාර
කළද්යාපය
ඤද්යාණරතන හිත්මි, කරිඳිගලේතලේ. 7 තශසණය බුදධ
ධරමය ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
294.3076

ඤද්යාණසමපනතනකෝ හිත්මි, අඡද්යාන මහද්යා බූවද්යා. අරහත
මඟෙ අරහත ඵල
294.34435
ඤද්යාණසමපනතනකෝ හිත්මි, අජද්යාන මහ බූවද්යා.
ප්රතිපදද්යා 1
294.34435
ඤද්යාණසහ ග්රනන්ථමද්යාලද්යා ;
(ඤද්යාණසහ හිත්මි, තහසනපිටතගදර) සසර 294.3
ඤද්යාණසහ නද්යාහිත්මි ග්රනන්ථමද්යාලද්යා. (ඤද්යාණසහ හිත්මි,
තහසනපිටතගදර) සද්යාහිතදය – නව
සසිංසසකරණය
891.48
ඤද්යාණසහ හිත්මි, තහසනපිටතගදර. සසර

294.3

ඤද්යාණසහ හිත්මි, තහසනපිටතගදර. සද්යාහිතදය – නව
සසිංසසකරණය
891.48
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ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. අතන!!! අතප
කන්ථද්යාවක අහනන
ළ 891.483
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. අතනපිඬු
සටුතුමද්යා
294.3
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. අසරිමත දම
රස අමද්යාවන
294.3
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. තගකෞතම මුනිඳු
මතග හිර සඳු වන තසසක
294.34

ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම. තනද්යාතපතනන
තලකෝකය – 3 : සතීම, විමසම හද්යා ගතවේෂණය
070.44
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම. තනද්යාතපතනන
තලකෝකය – 4
070.44
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම. තනද්යාතපතනන
තලකෝකය – 5 : සතීම, විමසම හද්යා ගතවේෂණය
070.44

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. දහම ඇස පහළ
විය
294.34
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. නනද
මහරහතන වහනතසස
ළ 891.483

ඥද්යාන රද්යාජධද්යානිය සහ ප්රබනධ රද්යාජධද්යානිය සහ
රද්යාතමනද්ර කුමද්යාරතග් තවත තකටිකතද්යා.
(කුමද්යාර, රද්යාතමනද්ර)
894.8113

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. නපැතසන
වපැනතසන පිනි බිඳුව
294.34

ඥද්යානවිමලතිසසස හිත්මි, ශ්රී (පරි.). බලන්න
මධදසඞද්යානතතකකෞමුදී

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. බුදුරජද්යාණන
වහනතසස කුමක වදද්යාළ තසසකද?
294.34

ඥද්යානතසසකරන, ට. පරතදශී

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. මණකද්යාර
කුළුපගතිසසස තතරණුතවකෝ
ළ 891.483

තඥයද්යාරර්ත්ථදීපනිය

894.8113
294.363

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. විශද්යාකද්යා
මතහකෝපද්යාසකද්යාව
294.3082
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. තශසෂසෂ්ඨතවය
තසද්යායද්යා යද්යාම
294.34

ටරනර, කතරන තගද්යාටසසචද්යාසිංග්. මද්යාතකෘ භුත්මියට කරි
දුන මවේවර : වියටනද්යාම ගරිලේලද්යා
කද්යානතද්යාවනතග් යුධ අතදපැකීම 959.70430922

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. සසරක ගමන
නවතන නවණ
294.34

ටසසක තහවත මපැමත අවතද්යාරය. (බතලේඩ, ඇඩම)
823

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. සපැපයකය එය
නඹට සපැනතසනන තමත සතින
294.34

ටද්යාගුසස තහවත අශසව ත්මිනිසද්යා. (බතලේඩ, ඇඩම) 823

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, තපැනතන. පනහිඳක දඟෙ :
තග්ය පද
782.42
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, මද්යාතදකෝවිට. සසිංහල භද්යාෂද්යා
ඉතිහද්යාසය
491.4809
ඤද්යාණද්යාවද්යාස හිත්මි, යටියන. අත්ලි අමමද්යාට වපැරදුණද්යා
ළ 891.483
ඤද්යාණද්යාවද්යාස හිත්මි, යටියන. තකතළසස විපත 294.3
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, අරතතන. වතමන අධදද්යාපනයට
බුදු දහතම නද්යායකතව සසිංකලේපය
294.3361584
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම. තනද්යාතපතනන
තලකෝකය – 2 : සතීම, විමසම හද්යා ගතවේෂණය
070.44

ටද්යාරසන තග් පුත්රයද්යා. (බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස)
813
ටද්යාරසන සහ කුහුඹු ත්මිනිසසසු. (බතරකෝසස, එඩගද්යාර
රයිසස)
813
ටද්යාරසන සහ සසවරණමය සසිංහයද්යා. (බතරකෝසස,
එඩගද්යාර රයිසස)
813
ටිකරිතග් චිත්රය. (ජයසසිංහ, නිමලේ)

ළ 891.483

ටිකරිතග් නිධද්යානය. (ගමතග්, අමරදද්යාස )
ළ 891.483
ටිකරි තපර ත්ලිවීතම හුරව : තපර පද්යාසලේ ළමයි
සඳහද්යා. (කුරපපු, ඩ. ඩබ. එම.)
372.634
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ටිකරි බණඩද්යා සහ සුපිරි බණඩද්යා. (මද්යානනපතපරම,
සුදත)
891.483

ඩිකනසස, චද්යාලේසස. ඔත්ලිවර ටවිසසට සමඟෙ තඩවිඩ
තකද්යාපරර්ෆීලේඩ
823

ටිකරි. (ග්රැළපනද්යාව, මහිනද)

ඩිකනසස, චද්යාලේසස. තඩවිඩ තකද්යාපරර්ෆීලේඩ - 1 වන
තපද්යාත
823

ළ 891.483

ටිකී නපුර නපැහපැ. (විතජතසසකර, අතනකෝමද්යා)
ළ 891.483
ටුටූ දූපතත මද්යායද්යාව. (බණඩද්යාර, නිකණ
තනත්රද්යාසිංජල)
891.483
තටලර, සසටවේ. කද්යාලය සහ මනස

153.753

තටලර, තසබසසතියන. දරිද්රතද්යාව සහ
වියපතභද්යාවතයේ අද්භිතයකෝග
362.50846

ඩිකනසස, චද්යාලේසස. තඩවිඩ තකද්යාපරර්ෆීලේඩ - 2 වන
තපද්යාත
823
ඩිග්බි, ඇනී. දඟෙමලේලට අපූර අතදපැකීමක 823
ඩිජිටලේ කපැමරද්යා පරිශීලක අතතපද්යාත. (විතජරතන,
එන. ල්පී.)
771.3
ඩිත්ලිසිංජර : අසිංක එතක සමද්යාජ සතුරද්යා

813

තටද්යාතටකෝ සහ ටුටූ . (යද්යාපද්යා, දුතනතමද්යා සනසළුනි )
ළ 891.483

ඩිසිංගි ආතද්යාතගන කතද්යාවක. (අතබවික්රම, මද්යාතතලේ
ආනනද)
ළ 891.483

තටකෝලේකීන, තජ. ආර. ආර. අහිත්මි වූ උරමය 823

ඩිසිංගි තදද්යාසසතර මහතතයද්යා. (ඉලසිංගසසිංහ, තහසමද්යා)
ළ 891.483

තටකෝලේකීන, තජ. ආර. ආර. බිලේතබකෝතග් විකුම
823

ෂ්ඨද්යාකූර, රබනද්රනද්යාත. කුමුදිනී

ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ.

891.443

අද අපි සහ තහට අපි 306.85

ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ. ග්රැළි සහ බපැත්මි

891.483

ඩිසිංගිරි මපැණකද්යා තනද්යාතහද්යාත වික්රමපද්යාලතග්
පළමුතවනි වික්රමය. (සරිතසසන, පියදද්යාස)
891.483
ඩ. එසස. අයි. සසිංහද්යාවතලකෝකනය : පදික තවේදිකද්යාතවේ
සට ජද්යාතදනතර කරළිය දකවද්යා (50 DSI 19622012). (තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනී)
338.7095493
ඩ. එසස. තසසනද්යානද්යායක : මහ පපැරකුම තසවනපැලේල
954.93032092
ඩුමද්යා, ඇතලකසපැනඩර. උදද්යාරතර කළු දළ මල
843

ඩයසස, එම. එච. (සසිංසස.). බලන්න පුදමු තම
කුසුම - 05 : වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා පිරිත හද්යා භද්යාවනද්යා

ඩුමද්යා, ඇතලකසපැනඩර. තමද්යානත ක්රිසසතතකෝ
සටුවරයද්යා

843

ඩයසස, ල්පී. ඒ. වී. සසිංහතලේ උරමය

ඩුමද්යා, ඇතලකසපැනඩර. විසසත්මිත පුෂසපය

843

ඩූමද්යා, ඇතලකසපැනඩර. සවේ ත්මිතුතරකෝ

843

954.93

ඩයසස, සමුද්රද්යා. තපර පද්යාසලේ දරවන සඳහද්යා ගණත
හුරව
372.21
ඩයසස, සමුද්රද්යා. තපර පද්යාසලේ වපැඩතපද්යාත

372.21

ඩයසස, සමුද්රද්යා (පරි.). බලන්න ඇනඩරසන, හපැරී
ඩයසස, සමුද්රද්යා (පරි.). බලන්න සසලද්යාටර, තමරිඩිත
Down town pulse : සසිංගීතතයේ ප්රතිතහජතමද්යානියක
සඳහද්යා නව කතිකද්යා
306.4842
ඩපැනිතයලේ, තක. තජ. (සම කරතකෘ). බලන්න
ප්රනද්යානදු, නිපුනිකද්යා තමලනති

තඩගන, බබසස (සම කරතකෘ). බලන්න තකකෝලේ,
තජද්යාආනද්යා
තඩනශ්රී අධදද්යාපන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
තඩනශ්රී අධදද්යාපන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
තඩවිඩ තකද්යාපරර්ෆීලේඩ - 1 වන තපද්යාත. (ඩිකනසස,
චද්යාලේසස)
823
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තඩවිඩ තකද්යාපරර්ෆීලේඩ - 2 වන තපද්යාත. (ඩිකනසස,
චද්යාලේසස)
823
තඩවිසස, ජපැක. ම පපැණ තපතදස

822

තඩද්යානත්ලි, ඉග්තනෂසස තලද්යාතයකෝඩද්යා. අතලනතිසය :
මහද්යා ජලගපැලේමට තපර තලකෝකය
001.94
තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන. ඊජිපතු ශද්යාපය සහ
තවත ෂරතලද්යාක තහකෝමසස කන්ථද්යා
823
තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන. සරණද්යාගතතයකෝ

823

තඩකෝග්රී ජනකතද්යා. (ගුපත, බසිංසලද්යාලේ) 398.20954
ඩපැකග්යුලද්යා තසද්යාතහද්යාතනන නපැගිටියි. (කරණද්යාරතන,
ජයශසිංඛ)
891.483
තඩද්යාසසනින, මයිකලේ. බයිබලේ තකතය

221.68

තර අහුරක

891.483

තර එළිය සහ තවනත විතදසස කවි

808.81

තලේතපතහසව, පදමසරි. පන පපැදුර

891.481

තලේ රපපද්යාවට දුමරිතයන. (අතුතකකෝරළ, සුරසිංගි)
891.483
තලේ රපපද්යාතවන මතු වූ තකද්යාටි ත්රසසතවද්යාදතයේ
අවසද්යානය. (ජයරතන, දි. මු.)
954.93032
තලගල, හසනි. මනදද්යාකණ

891.483

තලමලේ කවි සමද්යාජය. (සරිපද්යාල, තනකෝමන)
398.242095493
තවත එක “නඩුවක” තනද්යාතවේ. (ද තපතරරද්යා,
චිත්රද්යාලේ)
344.01892
තවලමයි පුසිංතචයි. (තප්රේමරතන, මහිනද)
ළ 891.483
තවලම. (රද්යාජපකෂ, දයද්යා)

තටටු තදතක බසසරිය. (ගමලත, අකත තසසනජ)
ළ 891.483
තණහද්යාතවේ විපද්යාකය. (මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර)
ළ 891.483

741.5

තහනම ගතහස තගඩි. (ජයතිලක, සමරදිවද්යාකර)
891.483
තද්යාතගකෝර, රබනද්රනද්යාත. මලේ උයන

891.443

තතතව කළමනද්යාකරණය. (ජයසූරිය, ආනනද
එම.)
658.562

තද්යාතගකෝර, රබනද්රනද්යාත. මහද්යා කවි තද්යාතගකෝර තකටි
කතද්යා
891.443

තන්ථද්යාගත. (තසසනද්යානද්යායක, තිසසස)

තද්යාතතද්යා : තකටිකතද්යා තුනක

294.3

808.83

තනිකඩ : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (ගුණවරධන,
අසසිංක අතබසරි)
891.483

තද්යාතවික නිතදය : තසද්යාබද්යාදහතම මව පියද්යා තසද්යායද්යා
යසෑම. (රූපසසිංහ, ල්පී. ආර.)
294.3365

තනිකඩයද්යා. (ජයසසිංහ, තජ. සසිංජීව)

තද්යාපසයද්යාතග් සුරතලද්යා. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)
ළ 891.483

891.483

තබලද්යා වද්යාදන කලද්යාව : තබලද්යා ශද්යාසසත්රය හද්යා බපැඳි
සසිංකලේප පිළිබඳ ගතවේෂණද්යාතමක
අධදයනයක. (තපතරරද්යා, දිනූෂ රසිංග) 786.93

තද්යායිලනතයට තපරවදනක. (විමලතසසන,
තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ)
294.343509593

තරග විභද්යාග සඳහද්යා සද්යාමද්යානද දපැනීම. (වීරතකකෝන,
චිනතක)
001.076

තද්යාරකයද්යාතණකෝ : පද්යාසසකු නද්යාටද ඉඟි නළුව

තරණය. (ජයතිලක, චනද්රද්යා)
තරසසවින, රවන. පියද්යාඹන අත්ලියද්යා

තද්යාරකද්යා තජදද්යාතීර විදදද්යාව ක්රිෂසණ මූරති පදධතිය.
(සලේවද්යා, ජී. එච. ඩබත්ලිවේ.)
133.5

891.483
ළ 891.483

තරිඳු බබයි තර පපැසිංචයි. (විතද්යාන, රවීන නතවකෝද
ධරම ශ්රී)
ළ 891.483
තරිඳු තවනසස තවලද්යා. (වික්රමසසිංහ, දිනලේ රනසත)
ළ 891.483

තද්යාරකද්යා රද්යාශි. (උඩවතත, අමලේ)

792.16

523.8

තද්යාරෂිකද්යා, එච. එම. නිපුනි. පුබුදුතගන පද්යාඩමක
ළ 891.483

324

තපැටි භූ කද්යාරක ක්රියද්යාවත්ලි භූත්මිකමපද්යා සහ සුනද්යාත්මි.
(තදනියවතත, තප්රේමද්යා)
363.34

තිලකසරි, සරි. ගිරද්යා සනතදශ විමරශනය
891.481

තසෑග්තගන තසෑග්ග. (ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී)
ළ 891.483

තිලකසරි, සරි බලන්න ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය.
ක්ඛුදදක නිකද්යාය

තිලකරතන, අමුණුගම. මද්යා දුටු තකද්යාවූර

තිලකසරි, සරි. සනතදශ කද්යාවද සද්යාහිතදය
891.481

149.7

තිලකරතන, උපද්යාත්ලි (පරි.). බලනන ඕ තඩලේ,
සසතකද්යාට
තිලකරතන, චනදන. කතද්යාතවන දිනන මග
808.51
තිලකරතන, දුලද්යානි. තපර පද්යාසලේ ළමුන සඳහද්යා
ගුරතගදර මුලේතපද්යාත
372.21
තිලකරතන පියතුමද්යා, තජ. තජ. චනන. සරිලක
කතු සසුතන පපැවිදි නිකද්යායනතග් වදද්යාපතිය හද්යා
තසසවද්යාව : අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ හද්යා උ. තපළ
ක්රිසසතු ධරමය විෂය නිරතදශය සඳහද්යා
විතශසෂිතයි
280.095493
තිලකරතන, තප්රේමරසිංජිත. ජය නියතයි : හිණ
තපතතට නඟින අයට අතවපැලක
158.1
තිලකරතන බණඩද්යා, ඩ. එම. සසිංහල පදද කද්යාවද :
පුරද්යාතන දවිතීය භද්යාගය
891.481
තිලකරතන බණඩද්යා, ඩ. එම. සසිංහල භද්යාෂද්යා දීපනී :
පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා සසිංහල භද්යාෂද්යා නිපුණතද්යා
ප්රවරධන පද්යාෂ්ඨග්රනන්ථයක
491.48
තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී. උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව
ආදරශ බහුවරණ 500 සහ පිළිතුර විවරණය
570.76
තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී. කක්ෂුද්ර ජීව විදදද්යාව ආදරශ
ප්රශසන සහ පිළිතුර විවරණය : උසසස තපළ ජීව
විදදද්යාව
579.076
තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී. කක්ෂුද්ර ජීව විදදද්යාව ශීඝ්ර
පුනරීකෂණ : උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව 579.076
තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී. ප්රජනනය, වරධනය සහ
විකසනය ශීඝ්ර පුනරීකෂණ : උසසස තපළ ජීව
විදදද්යාව
571.8
තිලකරතන, සඳුනි. තතරූ

තිසසස : තිසසස අතතනද්යායක චරිතද්යාපදද්යානය - ප්රන්ථම
භද්යාගය. (ජගතචනද්ර, නිහද්යාලේ)
324.2092095493
තුනතකද්යාන වනබිම : කනතනත්ලිය, තදදියගල හද්යා
නද්යාකයද්යාතදනිය. (ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. තජ. ස.)
333.75095493
3012 අවසද්යාන විනිශසචය. (වීරසසිංහ, කපිල)
891.483
3 වන තශසණය නව හපනද්යා නිපුණතද්යා පද්යාදක
තකද්යාටගත පරිසරය ආශ්රිත ක්රියද්යාකද්යාරකම
වපැඩතපද්යාත. (තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා)
372.357
තුන සරණය

891.481

තුනසරතණ ගුණ බලතයන තලඩ තරකෝග සුවකරන
ත්රිවිධ තබකෝධි බුදුබලය
294.34
තුනසරතණ ගුණ බලතයන සුවය ලබද්යාගපැනීමට තලඩතරකෝග සුවකර ගපැනීමට කද්යාවදමය
තදශනද්යාව
294.34
තුන සූත්රය සහිත පිරිත තසත ශද්යානතිය.
(ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය)
294.3823
3 තශසණය තපළ තපද්යාතින බස හසුරවමු.
(තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා)

372.6

3 තශසණය සඟිති රචනද්යා හුරව. (තනරසිංජනද්යා, තජ.
ඒ. කුමද්යාරි)
372.623
3-4-5 තශසණ ත්රිභද්යාෂද්යා වපැඩ තපද්යාත. (ඉයද්යාසස, එම.
තජ. එම.)
372.6

891.48

තිලකරතන, සරතචනද්ර. හිම කුමද්යාරි සහ
අඟුටුත්මිටටන සතතදනද්යා
ළ 891.483
තිලකරතන, සස. අපූර සතතමක

තිලකතසසන, චනද්රද්යා මද්යාත්ලිනී. වටු කරිලේත්ලිතග්
කතද්යාව
ළ 891.483

ළ 891.483

3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා ශිෂදතවයට ගණත ගපැටලු
1000 ක. (සුරවීර, අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි) 372.7
තුමමද්යාතසස. (ජයතිලක, භද්රජි මහිනද)

891.483

තුලනද්යාතමක ආණඩුක්රමය සහ තදශපද්යාලනය.
(මුදත්ලිතග්, ප්රියනත)
320.3

325

තුලද්යා ලග්නය. (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
133.5272
තුහින සහින සහ තවත තකටිකතද්යා . (වික්රමසසිංහ,
අත්මිල)
891.483
තුසිං මසිංසල. (බටුවන, රසිංජිත)

891.483

තතත වුණු තනත. (මලේලවආරචචි, ඥද්යානලතද්යා)
891.481
තතනනතකකෝන, එම. ය. ඒ. එලේලසිංගද්යානගත
වපැවේවලට ප්රතවේශයක
627.86
තතනනතකකෝන, ජයතිසසස. සමතනද්යාළ සරිපද්යා
වරණ
294.3435095493
තතනනතකකෝන, ඩ. තකවිත්ලිය සසිංතදශය
891.481
තතනනතකකෝන, ධරමරතන. ඇදහිය තනද්යාහපැක
කතද්යා
133
තතනනතකකෝන, ධරමරතන. ඇසු දුටු අදභූත
කතද්යා
891.483
තතනනතකකෝන, ධරමරතන. බුදුන තපළහර පසෑ
දඹතදණය (ක්රි. ව. 1220 – 1270) : ආගත්මික,
සසිංසසකකෘතික හද්යා සමද්යාජ තතද්යාරතුර 954.9301
තතනනතකකෝන, ධරමරතන. රබන පද සහ
රබද්යාතන ඉතිහද්යාසය : තදශීය රබන කලද්යාව හද්යා
රබන පද පිළිබඳ විමසද්යා බපැලමක
398.2095493
තතනනතකකෝන, ධරමරතන. සනනිතවේදන නීති
හද්යා පුවතපත කලද්යාව
070.4
තතනනතකකෝන, ධරමරතන. සත පහන කරන
කතද්යා
808.88
තතනනතකකෝන, නනදන (සමපද්යා.). බලන්න
තහසමලතද්යා, ත්මිග්රැනතඩකෝ
තතනනතකකෝන, රජිත කීරති. රජුන තපැනීතම
කලද්යාව – තදශද්යාපලන සනනිතවේදනය : නදද්යාය
වදවහද්යාරය හද්යා ශ්රී ලද්යාසිංකක මපැතිවරණ අතදපැකීම
320.95493
තතරවන ගුණ සහිත තසත පිරිත තපද්යාත වහනතසස.
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය)
294.3823
තතරවන සරණ ගිය සපැදපැහපැවතතකු විසන
පිළිපපැදිය යුතු සල භද්යාවනද්යා පූරව කකෘතදයන
294.34
තතරූ. (තිලකරතන, සඳුනි)

891.481

තතලේමද්යා. (තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි)

823

තතවන ඇසන දුටු තලකෝකය. (කරණද්යානද්යායක,
ඉතරකෝෂිකද්යා)
891.481
තතතවනි ඇස. (රමපද්යා, ට. තලද්යාබසද්යාසිං) 294.3923
තතසපැතතසෑ බුදධ ඤද්යාණ, තදවන භද්යාගය. (සුදසසස
හිත්මි, කුකුලේපතන)
294.3
තතසපැතතසෑ (73) ඤද්යාණ වනදනද්යාව

294.34433

තත කහට. (ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි)

891.483

තත තිතතයි. (බණඩද්යාර, චිත්රකද්යානත)

891.483

තතනවර, තිළිණ අතයේෂද්යා. තරකෝහණ තදශතයේ
පරමකවර : අද්භිතලේඛන මූලද්යාශ වත්ලින
තහළිවන පරමකවරනතග් ආගත්මික කද්යාරය
සද්යාඵලදය
954.9301
තතර ගී : විමුකතිය ලත තතරවරනතග් ආතම
ප්රකද්යාශ. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක
නිකද්යාය. තන්ථසරගද්යාන්ථද්යා)
294.38232
තතද්යාටගමුතවේ ශ්රී රද්යාහුල සසිංඝරද්යාජ මද්යාහිත්මිපද්යාතණකෝ.
(කරලේත්ලියදද, එසස. බ.)
294.3657
තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන තද්යාකෂණය : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ හද්යා පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර. (දයද්යාරතන, උපුලේ)
004.076
තතද්යාලේසසතතකෝයි, තද්යාතගකෝර සහ ගද්යානධි :
ත්රිතකකෝණගත ත්රිමූරතිය. (අතබසසිංහ,
ඩබත්ලියු. ඒ.)
089.9148
තතද්යාවිලේ තගදර හද්යා තවනත කන්ථද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ
සඳහද්යා. (කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ)
372.6
තතද්යාවිලය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (පුසසවපැලේල,
අනරදධ)
891.483
තතකෝරතදනිය, තසතනවිරතන (පරි.). බලන්න
වරන, ජූලේසස
තතකෝරතදනිය, තසසන. කූඩමකුලම දරතවකෝ
891.483
තතකෝරද්යා ගත කතද්යා සහ ත්ලිපි (1947-1987).
(තකනමන, ල්පීටර)
324.2092095493
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ත්රසසතවද්යාදීනට මුදලේ සපැපයීම මපැඩපපැවපැතවීතම
සමමුති (සසිංතශකෝධන) : 2005 අසිංක 25 දරන
ත්රසසතවද්යාදීනට මුදලේ සපැපයීම මපැඩපපැවපැතවීතම
සමමුති පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.053250262

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. පුරද්යාණ සනන සහිත
මහද්යාසතිපටෂ්ඨද්යාන සූත්රය
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය.
ආලවක සූත්රය

බුදු දහතම අධදද්යාතමය :
294.3823

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. මජජ
ජජම
මජජ
ජජම
294.3823

නිකද්යාය.
නිකද්යාය – 1

ත්රිපිටකය. ත්රිපිටකතයේ දද්යාරශනික සදධද්යානත 2 –
ත්රිපිටක අතතපද්යාත – අවසද්යාන භද්යාගය 294.382

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. මජජ
ජජම
මජජ
ජජම
294.3823

නිකද්යාය.
නිකද්යාය – 2

ත්රිපිටකය. විනය පිටකය. විනය පිටකය 3 :
3 මහද්යාවග්ග 4 චුලේල වග්ග
294.3822

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. මජජ
ජජම
මජජ
ජජම
294.3823

නිකද්යාය.
නිකද්යාය – 3

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. මජජ
ජජම
මජජ
ජජම
294.3823

නිකද්යාය.
නිකද්යාය – 4

ත්රසසතවද්යාදී සපැකකරවද්යා : ගුවන විදුත්ලි නද්යාටද හයක.
(කළුපහණ, ජයනත)
891.482

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
ගණඩතීනදු ජද්යාතක කන්ථද්යා කද්යාවද සසිංග්රහය
294.382325
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. තන්ථසරගද්යාන්ථද්යා
තතර ගී : විමුකතිය ලත තතරවරනතග් ආතම
ප්රකද්යාශ
294.38232

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. මජජිම නිකද්යාය. මජජිම
නිකද්යාය – 5
294.3823

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද.
තන්ථර ගද්යාතද්යා
294.382322

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. සසර පුරද්යා වූ වරදක
ඇතතද්යාත සමද්යාතවේවද්යා!
294.3823

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදකනිකද්යාය. ධමමපද.
දනන සසිංහතලන ධමමපදය
294.382322

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. මහද්යා සතිපටෂ්ඨද්යාන සූත්රය
294.3823

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද.
ධමප පදය කවිතයන
294.382322

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. සනන සහිත මහපිරිත
තපද්යාත තහවත පිරවද්යානද්යා තපද්යාත වහනතසස
294.3823

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
ධමමපදතයන පුසිංචි ඔබට කතනදර
294.382322
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. තප්රේත
වසසතුව
294.38232
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. තුන සූත්රය සහිත පිරිත
තසත සද්යානතිය
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. තතරවන ගුණ සහිත
තසත පිරිත තපද්යාත වහනතසස
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. දීඝ නිකද්යාය.
දීඝ නිකද්යාය – 3

294.3823

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. පද්යාළි - සසිංහල පිරිත තපද්යාත
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. පිරිත තපද්යාත වහනතසස
294.3823

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. සද්යාධු දපැකම 2 : කරණීය
තමතත සූත්රය පද්යාළි, සසිංහල – ගදද, පදද
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. සසිංයුකත නිකද්යාය.
සසිංයුකත නිකද්යාය – 1
294.3823
ත්රිපිටකතයේ දද්යාරශනික සදධද්යානත : ත්රිපිටක
අතතපද්යාත – ප්රන්ථම භද්යාගය
294.382
ත්රිපිටකතයේ දද්යාරශනික සදධද්යානත 2 – ත්රිපිටක
අතතපද්යාත – අවසද්යාන භද්යාගය. (ත්රිපිටකය)
294.382
ත්රිභද්යාෂද්යා අකුර හුරව : 1, 2 තශසණ සසුන සඳහද්යා.
(ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී)
372.6
ත්රිභද්යාෂද්යා - තපර කයවීම: ප්රද්යාන්ථත්මික සසුනතග් සසිංහල,
තදමළ, ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යා කුසලතද්යා වරධනය.
(පතිරණ, ආර.)
372.6
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ත්රිවිධ වචතද පුණදක්රියද්යා වසසතු . (විමලධමම
හිත්මි, තකතසලේතපද්යාත)
294.34
තන්ථරවද්යාදී තබකෞදධ දරශනය : ධරමවද්යාද පරීකෂද්යා.
(ගමතග්, අරණ තක.)
294.391
තන්ථරි ගද්යාන්ථද්යා. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක
නිකද්යාය. ධමමපද)
294.382322

අසිංක 3. (ත්ලිනඩග්රන, ඇසසස්ට්රිඩ) දඟෙ පපැසිංචද්යා
ඒත්මිලේතග් හපනකම
839.73
දඟෙමලේලට අපූර අතදපැකීමක. (ඩිග්බි, ඇනී) 823
දඟෙයද්යා දපැන තහද්යාඳ ළමතයක

ළ 891.483

දඩලේලතග්, ජිනසරි. ආදරණීය රද්යාළහද්යාත්මි

891.483

දඩ සපැරිතයන වන සපැරියට. (වනිගසූරිය,
කපැත්මිලසස)
891.483
දවද්යාර. (දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති)

891.483

ද ආතබ්රවේ, තිසසස (පරි.). බලන්න තඩද්යාසසනින,
මයිකලේ
ද තකද්යාසසතද්යා, ඇම. ජිතනනද්රදද්යාස (සසිංසස.). බලන්න
මවේපිය තසතනහස : 40 වසර 1972 -2012 සපැලනද්යා අලේවිසස ගුණරතන වපැඩිහිටි නිවද්යාසය
ද තකද්යාසසතද්යා, ඇම. ජිතනනද්රදද්යාස (සසිංසස). බලන්න
සසවරණ සස : 50 සසවරණ ජයනතිය 19582008
ද තකද්යාසසතද්යා, දිළුම නිතරකෝෂිණී. විලේතතර නිලේල
891.483

දඬු දිග අපපචචි. (තවබසසටර, ජීන)
දණඩ භූත්මි. (තපතරරද්යා, තටනිසන)
දත සුදු මද්යාමද්යා. (විතද්යාන, ගුණතසසන)

823
891.483
ළ 891.483

දනගලේල, එන. තක. ජනසසිංඛදද්යා සසිංකලේප සහ
ජනවිදදද්යා ක්රියද්යාවත්ලිය
304.6
දනතදනිය, තරසිංග (පරි.). බලන්න තඩවිසස,
ජපැක
දනනවද්යාද ප්රකද්යාශන ; අසිංක 30. තපද්යාලසය,
අධිකරණය රබර මුද්රද්යාවක කරගනී
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ද තකද්යාසසතද්යා, බරටි (පරි.). බලන්න ක්රිසසටි,
අගතද්යා

දනන සසිංහතලන ධමමපදය. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදකනිකද්යාය. ධමමපද)
294.382322

දඟෙකද්යාර අත්ලි පපැසිංචද්යා. (සමරසසිංහ, ජී. ඩබ. ෂද්යානි
නතවකෝදද්යා)
ළ 891.483

දනනසූරිය, ජිනදද්යාස. තදශපද්යාලනය කලද්යාව හද්යා
යන්ථද්යාරන්ථය
792

දඟෙකද්යාර තගඹි පපැටියද්යා. (තබකෝතගද්යාඩ, ඉමද්යායද්යා
ත්මිනදුත්ලි)
ළ 891.483

ද තපතරරද්යා, චිත්රද්යාලේ. තවත එක “නඩුවක” තනද්යාතවේ
344.01892

දඟෙකද්යාර තරිඳුතග් විතනකෝද ගමන. (ඇලේපිටිය,
ඉෂද්යානි සසනතිකද්යා)
ළ 891.483

දබරතයන ජය නපැතත. (ජයවරධන, තජ. ඒ. දිහිණ
තදවේතනතත්මි)
ළ 891.483

දඟෙකද්යාර තමකෝර පපැටියද්යා. (ගුරතග්, උපුලේ)
ළ 891.483

දම පද්යාට. (නිශද්යානත, සුජීව)

දඟෙ පපැසිංචද්යා ඒත්මිලේතග් තවත දඟෙ වපැඩ. (ත්ලිනඩග්රන,
ඇසසස්ට්රිඩ)
839.73
දඟෙ පපැසිංචද්යා ඒත්මිලේතග් හපනකම. (ත්ලිනඩග්රන,
ඇසසස්ට්රිඩ)
839.73

ළ 891.483

දමසක පපැවතුම : නිරවද්යාණද්යාවතබකෝධතයේ සදහම
සසලස. (ධීරද්යානනද හිත්මි, අතුරගිරිතයේ) 294.3
දමසක ප්රකද්යාශන ;
අසිංක 246. (වජිරඤද්යාණ හිත්මි, මපැදගම)
තදමද්යාපියන හද්යා දූ දරවන :
294.34441

839.73

දමයනතිලද්යාතග් අතප කතද්යාව. (තපතරරද්යා, බරටි
හරබට)
891.483

දඟෙ පපැසිංචද්යා කතද්යා මද්යාලද්යාතවේ ;
අසිංක 02. (ත්ලිනඩග්රන, ඇසසස්ට්රිඩ) දඟෙ පපැසිංචද්යා
ඒත්මිලේතග් තවත දඟෙ වපැඩ
839.73

ද මපැලේ, කුසුමද්යා. අතප ගම කතද්යා : අසිංක 01
ළ 891.483

දඟෙ පපැසිංචද්යා එත්මිලේ. (ත්ලිනඩග්රින, ඇසසස්ට්රිඩ)
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ද මපැලේ, කුසුමද්යා. අතප ගම කතද්යා : අසිංක 02
ළ 891.483

දයද්යාරතන, බනදුල ල්පී. තපද්යාඩියන

ද මපැලේ, කුසුමද්යා. ළමයිනට අනගි රචනද්යා 372.623

දයද්යාරතන, වි. ජ. මු. (සසිංසස.). බලන්න දුරසසන්ථ
සසිංතවේදය සහ භූතගකෝලය තතද්යාරතුර පදධති

ද මපැලේ, ලද්යාලේ තප්රේමනද්යාත. සද්යාපලදතදකෝ

891.483

ද මපැලේ, සුනදර නිහතමද්යානි. මහිනතද තමයි
ඉසසතකකෝතල
371.01095493
දඹුලුත ගිහිසිං තලතගද්යායිත මරද්යාතගන. විතජරතන,
ගද්යාත්මිණී ල්පී.
891.483
දයද්යානනද, ආර. එම. තසකෝමසරි. තයකෝගද්යාර්ණවය
615.538

891.483

දයද්යාවතී, ඒ. ල්පී. (සසිංසස.). බලන්න මලය රට
පුනරද්යාවතලකෝකන
දයද්යාවසිංශ, දිනූෂද්යා (පරි.).
එළිතයත

බලන්න ඇබකස,

දයද්යාවසිංස හිත්මි, පසසසරමුලේතලේ (සසිංසස.). බලන්න
නිවටුනට නිවට තනද්යාවූ යතිවර අදිටන

දයද්යානනද, ඇම. ඩ. ජීවන පද්යාරත්මිතද්යා

891.483

දරශනද්යාත, චනදිම. තනත FM ලක්ෂපති වරම :
විසසතර සමග උතතර
001.076

දයද්යානනද, ඇම. ඩ. රජ ම මපැසසස

891.483

දර කපනනද්යා. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)

ළ 891.483

දයද්යානනද, ජීවනත. සුගත : නව සනමද්යාවක
තසද්යාඳුර තපරවදන
791.4375

දරවනතග් මතක ශකති වරධනය. (විජයවික්රම,
සුසනත)
153.12

දයද්යානනද, තද්යාරක. ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත :
6 තශසණය
954.93076

දරවන හිතුවකකද්යාර වනතන ඇයි? : ඔබටත වපැඩ
ඇති, රටටත වපැඩ ඇති දරතවකු හදමු.
(රණසසිංහ, වසනත)
305.231

දයද්යානනද, තද්යාරක. ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත :
7 තශසණය
909.076
දයද්යාබර නපැඟෙණය තවතටයි. (ගුණතසසකර,
නිවේටන)
306.8753
දයද්යාබර තපද්යාඩි හද්යාමුදුරවන තවත. (විමලද්යානනද
හිත්මි, තනද්යාචචියද්යාගම)
294.3
දයද්යාබර මසතකකෝ. (ගුණතිලක, කද්යානති) 891.483
දයද්යාබර ශද්යානත. (බුලතසසිංහල, රමණී) 891.483
දයද්යාබර ශද්යානත - 2. (බුලතසසිංහල, රමණී) 891.483
දයද්යාබර ශද්යානත - 3. (බුලතසසිංහල, රමණී) 891.483
දයද්යාබර ශද්යානත - 4. (බුලතසසිංහල, රමණී) 891.483
දයද්යාබර ශද්යානත - 5. (බුලතසසිංහල, රමණී) 891.483
දයද්යාරතන, උපුලේ. තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන
තද්යාකෂණය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද
තපළ ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
004.076
දයද්යාරතන, බනදුල ල්පී. පද්යාසලේ වපැඩ හුරව
අධදද්යාපනය : වකෘතතීය මද්යාරතගකෝපතදශය සඳහද්යා
ප්රද්යාතයකෝගික ප්රතවේශයක
371.42

දරවද්යාට දීපතිමත අනද්යාගතයක. (සුමනතසසකර,
මපැණතක)
155.4
දරිද්රතද්යාව සහ වියපතභද්යාවතයේ අද්භිතයකෝග. (තටලර,
තසබසසතියන)
362.50846
දවලේ කනද්යා රෑ තනද්යාකනද්යා. (මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන)
ළ 891.483
දශක අටක. (විතජදද්යාස, ජී. ඇම. එච.)

920

දසනද්යායක, අතසසල ප්රියසිංකර. ඕලනද යුගතයේ
වීතරකෝදද්යාර කතතකෝත්ලිකතයකෝ
270.092
දසනද්යායක, එසස. චනද්රසරි (පරි.). බලනන
චපැනඩලර, ප්රසෑනක
දසනද්යායක, එසස. චනද්රසරි (පරි.). බලනන
හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර
දසනද්යායක, එසස. චනද්රසරි (පරි.). බලන්න
තෆද්යාකසස, බ්රයන
දසනද්යායක, ඒ. (සමපද්යා.). බලන්න පුරද්යාණ
සරවතතද්යාභද්ර ශද්යාසසත්රය
දසනද්යායක, කමලේ කද්යානති. (සම කරතකෘ). බලන්න

329

උසසස තපළ තතද්යාරතුර සහ සනනිතවේදන
තද්යාකෂණය
004.07

ද සලේවද්යා, ජිතනනද්රවසිංශ. විදදද්යාඥතයකෝ,
දද්යාරශනිකතයකෝ සහ තසද්යායද්යාගපැනීම

100.92

දසනද්යායක, නඳුන යසත. සයුම අතතටු නද්යාද :
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

ද සලේවද්යා, ජිතනනද්රවසිංශ. විශසවය හද්යා සසල හිර
523.1

දසනද්යායක, සරිතසසන. මද්යානව ප්රතවේණගත තරකෝග :
අණුක ප්රතවේණක පදනම සහ ජද්යාන චිකතසද්යාව
616.042

ද සලේවද්යා, ජී. ට. ෆ්රෙපැනසසස. ආචද්යාරය ආතර ස.
කලද්යාක : ජීවන සටහන
509.2

දසනද්යායක, සුමනසරි. පිචච මල සුවඳයි 891.483

ද සලේවද්යා, ජී. ට. ෆ්රෙපැනසසස. ගතම හපනන

891.483

දසතබකෝධිසතතුපපතතිකන්ථද්යා තහවත දස තබකෝසත
කන්ථද්යා පුවත : මතු බුදුවන දස බුදුවර.
(විජිතධමම හිත්මි, මපැදගමපිටිතයේ)
294.3

ද සලේවද්යා, ට. ජී. ඩබත්ලිවේ. නවකතද්යා වද්යාදය 891.483
ද සලේවද්යා, ට. ජී. ඩබත්ලිවේ. පතපද්යාඩගම

891.483

දස මහද්යා තයකෝධතයකෝ. (සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා)
ළ 891.483

ද සලේවද්යා, ට. ජී. ඩබත්ලිවේ. යකෂ තගදර

891.483

ද සලේවද්යා, අනල. පද්යාරද්යා වළලේල

891.483

ද සලේවද්යා, අනල. සුනිමලේ

891.483

ද සලේවද්යා, අනල (පරි.). බලන්න ජින, බද්යා
ද සලේවද්යා, අනල (පරි.). බලන්න තබ්රසසලන,
කපැතරීන
ද සලේවද්යා, අනල (පරි.). බලන්න මපැතකකෝට,
ෆසරෑනක
ද සලේවද්යා, ආර. තජ. ශ්රීමත අනගද්යාරික ධරමපද්යාල
චරිතද්යාපදද්යානය
303.484092
ද සලේවද්යා, එච. තිසසස ප්රියනත. මග තනද්යාමග :
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481
ද සලේවද්යා, එසස. සනත උදයජීව (සසිංසස.). බලන්න
යතිවර අද්භිනනදන : ධරම ශද්යාසසනය ත්ලිපි
සරණය
ද සලේවද්යා, ඒ. එම. නිශද්යාන. චිත්ර කලද්යාව ආදරශ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 7-8 තශසණ වද්යාර විභද්යාග
අතවපැල
741.076
ද සලේවද්යා, ඒ. තහසමලතද්යා. කතිර මපැසසම 2
746.443041
ද සලේවද්යා, කරිනදතග් තක. (පරි.). බලන්න
තටලර, සසටවේ
ද සලේවද්යා, තක. නිහද්යාලේ. බපැසිංකුවකන උපරිම
ප්රතයකෝජන ගනනද්යා අයුර : බපැසිංකු කටයුතුවලට
අතවපැලක
332.1

ද සලේවද්යා, නත්ලින. දපැකම – 1

070.44

ද සලේවද්යා, නත්ලින. බටහිර විදදද්යාව, ආසනික සහ
තදවිතයකෝ
089.9148
ද සලේවද්යා, ල්පී. අතුල. ආරර්ථික විදදද්යාව 2002 –
2012 : ඇම. ඩ. ගුණතසසන උසසස තපළ පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
640.76
ද සලේවද්යා, බනදුල ජී. අසිංක විදදද්යාව

133.335

ද සලේවද්යා, ය. ඒ. ඩබත්ලිවේ. කද්යාරයද්යාල
කළමනද්යාකරණය හද්යා රද්යාජද පරිපද්යාලනය :
කද්යාරයද්යාල ක්රම විෂයය ද ඇතුලත තවේ
351
ද සලේවද්යා, රද්යාජද්යා. අතීතය තසවීම සඳහද්යා කපැණීම :
පුරද්යාවිදදද්යාතමක රචනද්යා
930.1095493
ද සලේවද්යා, ලලද්යා. රජතයහි තමතහයට රන
අතවපැල – 3
352.63
ද සලේවද්යා, සසලේ (සසිංසස.). බලන්න කවි බණ
තදශනද්යා
දසුනප්රභද්යා, බිමසරණ. පූසස බබද්යා

ළ 891.483

ද තසද්යායිසද්යා, ඒ. ල්පී. (පරි.). බලන්න ත්රිපිටකය.
විනය පිටකය
ද තසද්යායිසද්යා, ඒ. ල්පී. (පරි.). බලන්න ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. දීඝ නිකද්යාය
ද තසද්යායිසද්යා, ඒ. ල්පී. (පරි.). බලන්න ත්රිපිටකය.
සූත්ර පිටකය මජජ
ජජම නිකද්යාය
ද තසද්යායිසද්යා, ඒ. ල්පී. (පරි.)
බලන්න ත්රිපිටකය.
සූත්ර පිටකය. සසිංයුකත නිකද්යාය.
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ද තසද්යායිසද්යා, චිත්රද්යාසසිංහ. සසිංහ නගරයට කුමර
සපැපත විය
891.483
ද තසද්යායිසද්යා, ප්රියසිංග. මද්යානසක ප්රතබකෝධය :
සපැහපැලේලුතවන ප්රීතිතයන ජීවත වීම 152.42
ද තසද්යායිසද්යා, වීරසරි. නූතන සසිංහල වදද්යාකරණ
ගුරවරයද්යා
491.485
13 වපැනි වදවසසන්ථද්යා සසිංතශකෝධනය රජතයේ ඉඩම
පළද්යාත සභද්යා සහ පළද්යාතබද මහද්යාධිකරණ.
(ග්රැළපනද්යාව, මහිනද)
342.035493
දහනද්යායක, කතසරි. මම ගලේබඩ ඉපදුතනත්මි
891.483
දහනද්යායක, ජයතසසන (සමපද්යා.). බලන්න සඵල
දිවියට අතවපැලක : රසද්යායන සහ වද්යාජීකරණ
චිකතසද්යා
දහනද්යායක, තජ. සතියම කයවීම සහ තතරම
ගපැනීම : සතියම හදද්යාරනනනතග් අතතපද්යාත
912.014
දහනක, දීපති. බද්යාලසූරිය, ආර. ආර.

891.483

10 තශසණය සඳහද්යා තභකෞතික විදදද්යාව : සඝ්ර
පුනරීකෂණ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය – 1.
(විජයතිලක, තක.)
530.076
10 තශසණය සඳහද්යා රසද්යායන විදදද්යාව : සඝ්ර
පුනරීකෂණ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 1.
(විජයතිලක, තක.)
540.76
10 තශසණය සසිංහල. (ජයතකද්යාඩි, ශ්රීනි ලසිංකද්යා)
491.4807
10 සහ 11 තශසණ සඳහද්යා සසිංහල සද්යාහිතද විචද්යාර.
(එරනද, කලේප)
891.48
දළදද්යා වහනතසස සහ ඒ ආශ්රිත පූජද්යා විධි.
(විමලඤද්යාණ හිත්මි, වලසසමුලේතලේ)
294.3438095493
දළදද්යාව හද්යා ශ්රී ලසිංකද්යා සමද්යාජය : ජනශපැතිය පදනම
තකද්යාටගත පරතයේෂණ නිබනධයක.
(රතනපද්යාල, ඊ. ඇම.)
294.3438095493
දළඹු බබද්යා. (ගුරතග්, උපුලේ)

ළ 891.483

දළවපැලේල, දයද්යාරතන (පරි.). බලන්න තර එළිය
සහ තවනත විතදසස කවි

දහනද්යායක, තසකෝමප්රිය. මද්යානව කුසලතද්යා (මකෘදු
කුසලතද්යා) සසිංවරධනයට ප්රතවේශයක
658.3

දළවපැලේල, දයද්යාරතන (සමපද්යා.). බලන්න
පනහිඳක අසරිය : ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

දහම ඇස පහළ විය. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි,
කරිබතතගද්යාඩ)
294.34

ද තෆලටද්යා, ප්රසෑනක. යළි උපන දියණ

දහම ඇස : පුහුදුන බතවන ඔබබට.
(තහටටිආරචචි, ධරමතසසන)

294.3

දහම දපැනම. (මුණසසිංහ, තප්රේමසරි)

294.3076

දහම පද්යාසලේ අවසද්යාන සහතික පත්ර විභද්යාගය.
(ගමතග්, එසස. අයි.)
294.307
දහම පද්යාසලේ ගුර අරමුදල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
දහම පද්යාසලේ ගුර අරමුදල සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
දහම සඳ – ධරම සසිංග්රහය. (චනදිම හිත්මි,
සූරියවපැව)
294.34
දහම සරණ

891.48

10-11 විදදද්යාව බහුවරණ. (ජයසුනදර, කුමුදු)
507.6
10 තශසණය නරතනය. (තවදතගදර, රසකද්යා
ශිරනති)
792.62076

813.54

ද තෆද්යානතසසකද්යා, එන. තජ. (සමපද්යා.). බලන්න
වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා සහ තසත පිරිත
දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර. අතප දළඳද්යා තපරහර :
ශ්රී දළඳද්යා තපරහර සසිංසසකකෘතිය හද්යා සමප්රදද්යාය
පිළිබඳ තතද්යාරතුර
294.3438095493
දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර. අවුරදු සරිත :
හතතකකෝරලතයේ වපැවේගමමද්යානවල බකමහ
අවුරදු සරිත පිළිබඳ ජනශපැති විමරශනය
394.2614
දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර. මඟුලේතුලද්යාතවේ වගතුග
392.5
දද්යානතයේ ආනිසසිංස. (අමරදද්යාස, තක.)

294.3

දද්යාරක සසතනහය. (විජයවික්රම, සුසනත) 155.4
දද්යාසයකතග් සහිනය. (දපැරණයගල, සතරකෝජිනී)
891.481
දපැකම – 1. (ද සලේවද්යා, නත්ලින)
දපැක තනක විලස. (රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා)

070.44
920
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දපැඩි සතකද්යාර තහදකම. (ආරියසත්ලි, ඩබත්ලිවේ. එම.)
616.028
දපැනීම සහ දපැකීම : රද්යාසය සූත්රය, චුනද සූත්රය.
(ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස)
294.34
දපැනම සයුර – 3 තශසණය. (ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත)
372.19076
දපැයට අහිත්මි වන රන ආකර : රද්යාජද තසසවතයේ
තිසසපසස වසරක මතක සටහන 1962-1997.
(ගුණතසසකර, සුදත)
920
දපැතයේ දරවනට අද්භිධරමය

294.3824

දපැරණයගල, සතරකෝජිනී. දද්යාසයකතග් සහිනය
891.481
දපැරණයගල, සතරකෝජනී. ම පපැසිංචතග වත්ලිග
තකද්යාතට
ළ 891.483
දපැත්ලිස : 2 තශසණය ගණත කරම තවේග වරධන වපැඩ
තපද්යාත. (ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත)
372.7
දපැතවන සතට අමද්යා සුවය 2. (වසෑතතසෑව, අසත
බණඩද්යාර)
294.34
දපැහපැටි දඬු. (රද්යාජපකෂ, දීපති මසිංගලද්යා)

891.483

දිකවපැලේල, සුනිලේ. කපැරළිකද්යාර අසිංශ

දිගනතවල, තිලකරතන. චිත්ර කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
2002 – 2012
741.076
දිගපැසය. (තමද්යාතරවියද්යා, ඇලේබරතටද්යා)

දිනපූරණ, බනදුල. අතප කද්යාලතයේ තපද්යාත්ලිසස
නිලධද්යාරියකුතග් වික්රම
363.25
දිනපූරණ, බනදුල. බුදු පුදට අරම පුදුම මලේ දී
අතුරදන වූ සුරූල්පී අබිරහසස කත : දසිංතකද්යාටුතවේ
ජයගම මහද්යා තදවද්යාලතයේ රණවිර හද්යාසසකම
133
දිනිසුර ඔබයි මතග හදවත එකලු කළ.
(ගුණරතන, වරණ)
891.481
දියත දිනන කවි - තදවන කලද්යාපය

දපැහපැත්මි සතුවිත්ලි : ආදරණීය දුතවේ! පුතත! 3.
(මුතුකුමද්යාරණ, නනදසරි)
294.3444

දියසස, චද්යාරත්ලිසස. බුදධ වසිංශ තදශනද්යාව

දසෑල බණඩද්යාර, සතරකෝජිනී. ඉතිහද්යාසය ආදරශ ප්රශසන
හද්යා පිළිතුර : 7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල
909.076
දසෑල බණඩද්යාර, සතරකෝජිනී. ඉතිහද්යාසය ආදරශ ප්රශසන
හද්යා පිළිතුර : 8 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල
954.93076
දසෑලබණඩද්යාර, සතරකෝජනී. 11 තශසණය ඉතිහද්යාසය :
ශිෂද ක්රියද්යාකද්යාරකම අභදද්යාස සහ සතියම
ඇතුළතය
909.076

891.481

දියත දිනූ දිරිය දියණතයකෝ. (විතජසසිංහ, සුනිලද්යා)
920.72
දියතඹර. (ප්රසසිංග, සුජිත)

දසෑරසිංගල, සුනිලේ. උසසස තපළ තකටිකතද්යා විචද්යාර
වීමසිංසද්යා
891.483

853

දින 2500 ආශසචරයය : ආසයද්යාතවේ ආශසචරයතයේ දින
2500 ක සසවරණමය සපැමරම, 2005
තනද්යාවපැමබර 17 සට 2012 සපැපතපැමබර 22
දකවද්යා
954.93032

දපැහපැනගත සත : තසද්යාබද්යාදහම, ආදරය සහ ජීවිතය
තසද්යායද්යා යන නිරමද්යාණ චද්යාරිකද්යාවක. (ජයවරධන,
සුමුදු චතුරද්යාණ)
070.44

දසෑත තයද්යාමද්යා අහස තදසද්යා : යුද ගිනිදපැලේ මපැද
දිනතපද්යාතක සටහන තපැබූ දිරිය දපැරියක.
(ජිතයද්යාවනනි, ජනිතන ඩ.)
949.7024

891.483

891.483

දිය බිඳක අවනවඩුව. (බබි, අසයද්යා) 297.5695092
294.363

දියුණුගල, සරිපද්යාල. සතක නපැගුණු කවි සතුවිත්ලි
891.481
දියුණුතවන දියුණුවට පතතවන මග සඟෙද්යාතලකෝවද්යාද
සූත්රය තහවත ගිහි විනය. (අරියධමම හිත්මි,
නද්යාඋයතන)
294.34
දිරිය නියද්යාම : අනද්යාගතයට මසිං තපත විවර කරන
වසස ඔබතග් සතදවද්යාදී වූ විභව ශකතිය
මුදද්යාහරිනන. (ඕකව, රයුතහකෝ)
294.344
දිවි ගමනට තජදකෝතිෂ මග. (සරිවරධන, සුමනදද්යාස)
133.5
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දිසද්යානද්යායක, කුසුම.

දිවි නපැගුම :1995 අසිංක 30 දරන පනත මගින
පිහිටුවන ලද ශ්රී ලසිංකද්යා සමකෘදධි අධිකද්යාරිය,
1996 අසිංක 18 දරන පනත මගින පිහිටුවන ලද
ශ්රී ලසිංකද්යා දකෂිණ සසිංවරධන අධිකද්යාරිය සහ
2005 අසිංක 26 දරන පනත මගින පිහිටුවන ලද
ශ්රී ලසිංකද්යා උඩරට සසිංවරධන අධිකද්යාරිය යන
අධිකද්යාරීන ඒකද්යාබදධ කරීම මගින දිවි නපැගුම
සසිංවරධන තදපද්යාරතතමනතුව යනතවන
හඳුනවන ලබන තදපද්යාරතතමනතුවක පිහිටුවීම
සඳහද්යා ද ; ….. ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ ඊට
ආනෂසිංගික කරණු සමබනධතයන විධිවිධද්යාන
සපැලපැසසවීම පිණස ද වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 343.0740262
දිවි නපැගුම : 1995 අසිංක 30 දරන පනත මගින
පිහිටුවන ලද ශ්රී ලසිංකද්යා සමකෘදධි අධිකද්යාරිය,
1996 අසිංක 18 දරන පනත මගින පිහිටුවන ලද
ශ්රී ලසිංකද්යා දකෂිණ සසිංවරධන අධිකද්යාරිය සහ
2005 අසිංක 26 දරන පනත මගින පිහිටුවන ලද
ශ්රී ලසිංකද්යා උඩරට සසිංවරධන අධිකද්යාරිය යන
අධිකද්යාරීන ඒකද්යාබදධ කරීම මගින දිවි නපැගුම
සසිංවරධන තදපද්යාරතතමනතුව යනතවන
හඳුනවන ලබන සහ සඳහන කරන ලබන
තදපද්යාරතතමනතුවක පිහිටුවීම සඳහද්යා ද ; …
ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කරණු
සමබනධතයන විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද
වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.0740262
දිවි මගට බුදු මග. (සමරනද්යායක, ආර. එම.) 294.3
දිවිමග සරසන සුත්මිහිරි දම තදසුම. (ඉනදරතන
හිත්මි, හබරකඩ)
294.34
දිවි මග තසද්යායද්යා. (තගකෝරක, මකසම)

891.73

දිසද්යානද්යායක, අමද්යාත්ලි. අනගද්යාරික ධරමපද්යාල තුමද්යා
923.9
දිසද්යානද්යායන, අරණ එරසිංග (පරි.). බලන්න
ඩිකනසස, චද්යාලේසස
දිසද්යානද්යායක, එසස. බ. (සමපද්යා.). බලන්න
අසරිමත ආරකෂණය

තගද්යාළුතබත්ලි තරඟෙය
ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම. තද්යාපසයද්යාතග් සුරතලද්යා
ළ 891.483
දිසද්යානද්යායක, කුසුම. දර කපනනද්යා

ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම. බූරවද්යාට තවචච තද
ළ 891.483
දිසද්යානද්යායක, කුසුම. මලේ ඔටුන

ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.

ළ 891.483

හසිංස කුමද්යාරිය

දිසද්යානද්යායක, කුසුම (පරි.). බලන්න සත රටක
තකටිකතද්යා : විතදශීය තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යානද්යාත. පපැණ වළලු - 2 070.44
දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යා රද්යාජිණී. අහිගුණඨික ප්රජද්යාව,
උප සසිංසසකකෘතික ලක්ෂණ හද්යා ජනමද්යාධද බලපසෑම
305.891497
දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යා රද්යාජිණී. බත මද්යාලද්යාව

398.41

දිසද්යානද්යායක, ජී. ආර. නව තලද්යාතවන දපැනම තසවුම
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය : ශ්රී ලසිංකද්යාව හද්යා
තලකෝකය
001.076
දිසද්යානද්යායක, තජ. බ. අකෂර හද්යා අකෂරද්යාණු
491.4811
දිසද්යානද්යායක, තජ. බ. කපැලණ විහද්යාර
294.3435095493
දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.

කයන කයන තද කතළද්යාත
ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.

මහද්යාප්රද්යාණ අකෂර

දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.

ත්මිශ සසිංහල තහකෝඩිය
372.634

දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.

සරල සසිංහල තහකෝඩිය
372.634

372.6

ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, තජ. බ. සසිංහල අකෂර මද්යාලද්යාව
491.4811

දිසද්යානද්යායක, කුසුම. අහසන ගිය ඉබබද්යා
ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, ඩ. එම. අනර. හද්යාත්ලි ඇළ වලවේව
891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම. කණමපැදිරියද්යා

දිසද්යානද්යායක, ඩ. බ. සයනසෑ තකකෝරතළස පුරද්යාණ ජන
විතති : නිදහසට තපර ගඟෙබඩපතතුව ආශ්රිත

දිසද්යානද්යායක, කුමද්යාරි. සනඩතරලේලද්යා

ළ 891.483
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398.2095493

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. ගිමහද්යාන කුසුම

891.483

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. සුතපම සුසුම

891.483

දිසද්යානද්යායක, දයද්යා. පිපද්යාසය

891.483

දිසද්යානද්යායක, නද්යාලක සමපත බණඩද්යාර. ඉරමල :
කවේ ගී සරණය
891.481
දිසද්යානද්යායක, නද්යාත්ලිනී සුසලද්යා. සකසස පුරට පපැය පුන
සඳද්යාතණකෝ : රද්යාජකීය පණඩිත පූජද මඩබද්යාවිට
විජයතසකෝම මද්යාහිත්මි
294.3657
දිසද්යානද්යායක, නද්යාත්ලිනී සුසලද්යා. සත නිවන සුරවිමන
294.3444
දිසද්යානද්යායක, නිලනත (සසිංසස.). බලන්න අනපද :
විතද්යාරනතදණය ශ්රී සුදරශනද්යාරද්යාම සයවසස සමර
ශද්යාසසනය විමසිංසද්යා
දිසද්යානද්යායක, නිශද්යානි (පරි.). බලන්න තබකෝඩන,
නීනද්යා
දිසද්යානද්යායක, ල්පී. බ. ඒ. තකද්යාතමතලේ තදකෝසිංකද්යාරය
891.483
දිසද්යානද්යායක, පුෂසපකුමද්යාර මහද්යානද්යාම. තදද්යාළ කනතද
කළු යකද්යා
891.483
දිසද්යානද්යායක, පුෂසපකුමද්යාර මහද්යානද්යාම. ත්මිත්ලින පපැතුම
891.483
දිසද්යානද්යායක, ප්රතබකෝධද්යා. රහසස මනතරය
ළ 891.483
දිසද්යානද්යායක, මුදියනතසස. වදවහද්යාරික උඩරට
නරතන කලද්යාව
792.8
දිසද්යානද්යායක, මසිංජුල (පරි.). බලන්න තකර, ල්පී. බ.
දිසද්යානද්යායක, රනබණඩද්යා. විදදද්යාව : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
507.6

දිසද්යානද්යායක, ශිරද්යාණ. විදදද්යාව – (34) : අධදයන
තපද්යාදු සහතික පත්ර (සද්යාමද්යානද තපළ) විභද්යාගය
507.6
දිසද්යානද්යායක, සද්යාගරිකද්යා. පුසිංචි කද්යාතල මසිං
920.05493
දිසද්යානද්යායක, සුජීව (පරි.). බලන්න ඒබ්රද්යාමසස,
තඩනිසස
972.91064092
දිසද්යානද්යායක, සුජීව (පරි.). බලන්න තබ්රද්යාම,
තජකෝන එලේ.
දිසද්යානද්යායක, සුජීව (පරි.). බලන්න ත්මිතචලේ,
තජකෝරජ
දිසද්යානද්යායක, සුජීව (පරි.). බලන්න මුකතද්යාර,
අසසකද්යාඩ
දිසද්යානද්යායක, සුජීව (පරි.). බලන්න වපැලේටන,
තජමසස
දිසද්යානද්යායක, සුජීව (පරි.). බලන්න විත්ලියමසස,
තජ. එච.
දිසද්යානද්යායක, හිඟුලේවල. පිනම අපපුතග් පිනමක
ළ 891.483
දිසද්යා තපර පද්යාසලේ වපැඩ තපද්යාත. (මහතවදතග්, සසර
කුමද්යාර)
372.21
දිසද්යා සසිංහල තහකෝඩිය. (මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර)
372.465
දීඝ නිකද්යාය – 3. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. දීඝ
නිකද්යාය)
294.3823
දීපතිකද්යා, ඕෂධී. තහද්යාඳම උපනදිතන ළ 891.483
දුකඛ සතදය : විදසුන මඟෙ

294.34

දුක සපැප අප සපැමට තපද්යාදුයි යද්යාළු. (මධුභද්යාෂිණී, ජී.
එම. මලේක)
ළ 891.483
දුටිත්මි තචරි ගතසස දී. (තරද්යාබටසස, විතලකෝ තඩවිසස)
813

දිසද්යානද්යායක, විතජසරි. උඳුපියත්ලි පිණපලස
891.481

දුනතකතපද්යාත, රවීනද්ර. මමුතර : සද්යාමප්රදද්යායික
ගමක තතද්යාරතුර
398.2095493

දිසද්යානද්යායක, විමලේ. නිහඬ නිම වළලේල :
සද්යාහිතදය හද්යා ඉතිහද්යාසය අතර සබපැදියද්යාව
801.95

දුනමද්යාල, මහද්යානද්යාම. ලකදිව රද්යාජකීය තපමපුවත
954.9301

දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති. දවද්යාර

891.483

දුනවිල, චනද්රද්යා. අනරද්යාධපුර යුගතයේ අධදද්යාපන
පදධතිය
370.95493

දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති. මුතු කුමද්යාරි

891.483

334

දුමබර කඳුවපැටි සසද්යාරද්යා : නකලේසස - දුමබර සහ
මද්යාතතලේ දිසසත්රිකකය තුළ පරිසරය සහ සසමද්යාරක
ඇගයීමක. (රණතුසිංග, ලක්ෂමන පද්යාත්ලිත)
333.75095493
දුමබර පතන ගිනි : තසසන තතකෝරතදනිය නිරමද්යාණ
හද්යා විචද්යාර විවරණ
089.9148
දුමබතමන ත්මිදීමට ඔබට අතවපැලක.
(කරණද්යාවද්යාසල, උතදනි කුලරතන) 362.2917
දුඹුර ඇඳුතමන සටි ත්මිනිසද්යා. (ක්රිසසටි, අගතද්යා) 823
දුර රූපතයේ ආවරජන. (පියතසසන, එසස.) 089.9148
දුරසසන්ථ සසිංතවේදය සහ භූතගකෝලය තතද්යාරතුර පදධති
910.285
දුරතු කුමරි : ළමද්යා ගී. (මද්යානවසසිංහ,
ශ්රී චනද්රරතන)
782.42083
දුව සහ මම. (ලයනලේ, ට. තක.)

891.483

දුතවේ නඹ මතග ප්රද්යාණයයි. (රතනද්යායක, සුදත)
306.8472
දුතවේ තහද්යාඳට ඉතගන ගනන. (ඒකනද්යායක,
ගුණරතන)
370.15
දූපතට ගිය වීර චද්යාරිකද්යාව. (අමරතුසිංග, ඒ. තිනල
නිතවේන)
ළ 891.483
2, 3, 4 තශසණ සඳහද්යා ප්රශසතනකෝතතර සහිත තදමළ
භද්යාෂද්යා ඉතගනම. (සමරවීරතහටටි, ජී. තක.)
372.6
2, 3, 4 තශසණ සසුන සඳහද්යා අකුරවත්ලින වචන
ත්ලියමු. (ජයසසිංහ, එච. එම. අනර)
372.6
2 තශසණය සඳහද්යා පුසිංචි මතග් තගදර වපැඩ තපද්යාත.
(ජයසසිංහ, එච. එම. අනර)
372
2 තශසණය සඟිති රචනද්යා හුරව. (තනරසිංජනද්යා, තජ.
ඒ. කුමද්යාරි)
372.623
තදදදුවකුමද්යාර, රසිංජනී (සමපද්යා.). බලන්න සරිපද්යා
වනතයේ තයකෝගී ද්භිකක්ෂුවක සමඟෙ – 3
2012 අසිංක 15 දරන බුදධශද්යාවක ද්භිකක්ෂු
විශසවවිදදද්යාල (සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
344.07684026
2012 අසිංක 16 දරන බලන බුදධ ප්රතිමද්යා නිරමද්යාණ
සසිංවිධද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2012 අසිංක 17 දරන ද. මු. දසනද්යායක සමද්යාජ තසසවද්යා

හද්යා පුණද පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2012 අසිංක 18 දරන ආචද්යාරය මද්යාලනී තෆද්යානතසසකද්යා
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2012 අසිංක 19 දරන පිය දසුන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2012 අසිංක 20 දරන රණවිර තසසවද්යා අධිකද්යාරිය
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.013026
2012 අසිංක 21 දරන පළද්යාත පද්යාලන ආයතන
(විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
342.09026
2012 අසිංක 22 දරන පළද්යාත පද්යාලන ආයතන ඡනද
විමසම (සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
342.07026
2012 අසිංක 23 දරන විසරජන පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.034026
2012 තදකෝෂද්යාද්භිතයකෝග සමය සහ අධිකරණතයේ
සසවද්යාධීනතවය. (ලකසරි, උණවටුන තක.
අරණ)
347.012
2013 අසිංක 1 දරන දිවි නපැගුම පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.074026
2013 අසිංක 2 දරන අපරද්යාධ නඩු විධද්යාන සසිංග්රහය
(විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
345.050262
2013 අසිංක 3 දරන ත්රසසතවද්යාදීනට මුදලේ සපැපයීම
මපැඩපපැවපැතවීතම සමමුති (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
344.05325026
2013 අසිංක 4 දරන ලසිංකද්යා ශද්යානත තජකෝසප
තසද්යාතහද්යායුරනතග් සසිංගමය (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2013 අසිංක 5 දරන වරද්යාය සහ ගුවන තතද්යාටුපල
සසිංවරධන බදු (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.04026
2013 අසිංක 6 දරන ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.055026
2013 දරන අසිංක 7 දරන සුරද්යාබදු (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
344.04233026
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2013 අසිංක 8 දරන විදුත්ලි සසිංතදශ බදු (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.04026

(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.016026

2013 දරන අසිංක 9 දරන තරගු (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.056026

2013 අසිංක 25 දරන උපපපැනන සහ මරණ
ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.016026

2013 අසිංක 10 දරන නපැවත පදිසිංචි කරවීතම
අධිකද්යාරිය (සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.06026
2013 අසිංක 11 දරන ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව) 343.04026
2013 අසිංක 12 දරන මුදලේ පනත (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.034026
2013 අසිංක 13 දරන තනද්යාතද්යාරිසස (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
347.016
2013 අසිංක 14 දරන ඇතටකෝරනි බලපත්ර
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව) 346.029026
2013 අසිංක 15 දරන මූලද කළමනද්යාකරණ
(වගකීම) (සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.034026
2013 අසිංක 16 දරන ක්රතමකෝපද්යාය සසිංවරධන
වදද්යාපකෘති (සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.034026
2013 අසිංක 17 දරන එකතු කළ අගය මත බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව) 343.055026
2013 අසිංක 18 දරන තදශීය ආදද්යායම (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.036026
2013 අසිංක 19 දරන ඔටටු ඇලේලම සහ සූදු බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව) 343.04026
2013 අසිංක 20 දරන බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන
සභද්යාව (සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.04026
2013 අසිංක 21 දරන තලේඛන ත්ලියද්යාපදිසිංචි
කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.04026
2013 අසිංක 22 දරන විවද්යාහ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම
(සසිංතශකෝධන) පනත (ශ්රී ලසිංකද්යාව) 346.016026

2013 අසිංක 26 දරන හඟුරනතකත මද්යාදනවල
රජමහද්යා විහද්යාර සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2013 අසිංක 27 දරන ඡනද හිත්මියන ත්ලියද්යාපදිසිංචි
කරීතම (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
342.07026
2013 අසිංක 28 දරන පද්යාරත්ලිතමනතු ශිෂදතව
මණඩලය (ඉවත කරීතම) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2013 අසිංක 29 දරන රද්යාජද ආරකෂණ තසසවද්යා අණ
සහ මද්යාණඩත්ලික විදදද්යාලය (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.0113026
2013 අසිංක 30 දරන පළද්යාත පද්යාලන ආයතනවල
පුරපපද්යාඩු පිරවීතම (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
342.09026
2013 අසිංක 31 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා විදුත්ලිබල
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.0929026
2013 තගද්යාඩතග් පඤසචද්යාඞග ග්රහසසස්ඵුට ත්ලිත.
(විත්ලියම, ආර. එච.)
133.55
2013 නව හපනද්යා 5 ශිෂදතව තපරහුර වපැඩතපද්යාත.
(ගුරතග්, විමලසරි)
372.19076
2600 ශ්රී සදධරම ජයනති ප්රකද්යාශන ;
අසිංක 11. (තප්රේමරතන, තබකෝතගද්යාඩ)
භව නිතරකෝධය තහවත නිවන අවතබකෝධය
නම වූ සයලු දුකන සදහට ම නිදහසස වීම
ජීවතව සටියදීම සදධ කරගත යුතු විධිය :
294.3
තදනනද්යා තදපපැතතත ආරති මපැදතද. (බගට,
තචතන)
823
තදනියවතත, තප්රේමද්යා. තපැටි භූ කද්යාරක ක්රියද්යාවත්ලි
භූත්මිකමපද්යා සහ සුනද්යාත්මි
363.34

2013 අසිංක 23 දරන උඩරට විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.016026

තදනියවතත, තප්රේමද්යා. භූතගකෝල විදදද්යාව – ජලය,
නියඟෙය හද්යා තතත බිම
910

2013 අසිංක 24 දරන මුසසත්ලිම විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද

තදබර. (ඇරිසසතටද්යාෆනීසස)

882
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තදමළ අකුර හුර තවමු.

(තදවදද්යාසන, රූබරද්යාජ)
372.6

තදමළ නිතසද්යාලේලද්යාසය තනද්යාතහද්යාත මදනකද්යාමරද්යාජ
කතද්යා
894.8113
තදමළ බස ඉතගනීමට සරල මග – 8 තශසණය :
තදවන බස තදමළ. (උඳටියද්යාවල, ආරියදද්යාස)
494.8119
තදමළ බස ඉතගනීමට සරල මග – 9 තශසණය.
(උඳටියද්යාවල, ආරියදද්යාස)
494.8118
තදමළ මහදපැනමුතතද්යා තනද්යාතහද්යාත පරමද්යාරන්ථ ගුර.
(තබසසක, තකද්යානසසටනටියසස තජකෝසප )
894.81133
තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 1 තශසණය. (තදවබනදු,
සුසලේ)
372.6
තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 2 තශසණය. (තදවබනදු,
සුසලේ)
372.6
තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 3 තශසණය. (තදවබනදු,
සුසලේ)
372.6
තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 4 තශසණය. (තදවබනදු,
සුසලේ)
372.6
තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 5 තශසණය. (තදවබනදු,
සුසලේ)
372.6
තදමළ වදද්යාකරණ තකටි සටහන තපද්යාත :
6 තශසණය – 11 තශසණය. (උඩවතත, පවිත්රද්යා)
494.8115

891.483
තදවේදතුනට සතුනි තමතසස. (ධමමරතන හිත්මි,
දියගම සුගත)
294.3
තදවේ ත්මිනිසුනතගන පිදුම ලබන උතුම පපැවිදද
(සරි සුනනද හිත්මි, රතනපුතර)
294.3
තදවන බස තදමළ : 8 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල.
(ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ.)
494.811
තදවන බස තදමළ : 9, 10 තශසණ සහ අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) සසුන සඳහද්යා සසිංහල තතරම සහිත
රචනද්යා හද්යා ත්ලියුම. (ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ.)
494.8118
තදවන බස තදමළ ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
3 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල. (ජවද්යාන, ඒ.
තජ. තජ.)
372.6076
තදවන බස තදමළ ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
4 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල. (ජවද්යාන, ඒ.
තජ. තජ.)
372.6076
තදවන බස තදමළ ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
5 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල. (ජවද්යාන, ඒ.
තජ. තජ.)
372.6076
තදවන බස තදමළ ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
9 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල. (ජවද්යාන, ඒ.
තජ. තජ.)
494.8118
තදවන රද්යාජසසිංහ රජතුමද්යා. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)
ළ 891.483
II වතිකද්යාන සමුළු නිරතදශ 16 : සසිංහතලන එක
තවළුමකට පි. 1-379
230

තදමද්යාපියන සහ දරතවකෝ වද්යාසනද්යාතවේ තදද්යාරටුව.
(සද්යාරද හිත්මි, තවේරතගද්යාඩ)
294.34441

තදවියනතග් ත්මිනිසුන (ධද්යාරද්යා කද්යාවදය).
(තකද්යාඩිතුවකකු, පරද්යාක්රම)

තදමද්යාපියන හද්යා දූ දරවන : තබකෞදධ උරමය මතු
පරපුරට පවරද්යා දීම. (වජිරඤද්යාණ හිත්මි, මපැදගම)
294.34441

තදදුනතන පද්යාට අරන. (තපරමුණ, නිතරකෝෂණී
රසද්යාදරී)
891.483

තදයිතයද්යාත සද්යාකක. (ගමතග්, විමලේ ඇම.)
891.481
තදලේතතද්යාට මහසෆලුලේ උලමද්යා අරද්යාබි විදුහල
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තදලේතතද්යාට මහසෆලුලේ
උලමද්යා අරද්යාබි විදුහල සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.070262
තදතලද්යාවකන අවුත. (තග්රස, තජකෝන)

646.78

තදවේදත සහින. (තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති)

891.481

තදදුන නිමනය (තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුස තමකෝඩ)
823
තදදුන වරණ. (ධරමවරධන, ඔරතතද්යාට) 891.481
තදවදද්යාසන, රූබරද්යාජ. තදමළ අකුර හුර තවමු
372.6
තදවදද්යාසන, මපැණක (පරි.). බලන්න චිග්බුනඩු,
ඒබ්රහම
තදවදද්යාසන, තරනී (පරි.). බලන්න චිග්බුනඩු,
ඒබ්රහම

337

තදවදූතයන දපැකීම සහ හිත හීලසෑ කරගපැනීම :
තදවදූත සූත්රය, විතකක සණෂ්ඨද්යාන සූත්රය.
(ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස)
294.34
තදවනද්යාරද්යායණ, උදය (සම කරතකෘ). බලන්න
ගද්යාලේලතග්, මහිනද ජී.
තදවනද්යාරද්යායන, කවිනටින. වද්යාසසතු එදද්යා සහ අද
133.5872
තදවබනදු, සුසලේ. තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 1 තශසණය
372.6
තදවබනදු, සුසලේ. තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 2 තශසණය
372.6

320.076
තදශපද්යාලන සමද්යාජ විදදද්යාව – 1

306.2

තදශප්රිය, ආර. ඩබත්ලිවේ. ජනක. අනධකද්යාරතයේ
තදවේදුව
891.483
තදශප්රිය, රවන තක. මම එදිරිව මම

891.481

තදශප්රිය, සමනතී. ධනවත බව ආකරෂණයට
විශසව නීති
158.1
තදශද්යාද්භිමද්යාන ගී

782.42

තදවබනදු, සුසලේ. තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 3 තශසණය
372.6

තදශීය ආදද්යායම (සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 10 දරන
තදශීය ආදද්යායම පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.0360262

තදවබනදු, සුසලේ. තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 4 තශසණය
372.6

තදශීය ඖෂධ ශද්යාක සහ තදශීය වවදද ප්රතිකද්යාර.
(රණසසිංහ, ල්පීරිසස)
615.321

තදවබනදු, සුසලේ. තදමළ වපැඩ තපද්යාත : 5 තශසණය
372.6

තදශීය ගතකතුවර. (අමරතුසිංග, ල්පී. එම.)
891.48092

තදවරද්යාජ, සරණදද්යාස. පසිංච කළදද්යාණ : රූමතවීතම
රහසස
646.72

තදසද්යායි, කෂසවද්යාර. කඳුළු කුණද්යාටුව

තදවසුතරනද්ර, මද්යාතනලේ. ජද්යාතක කතද්යා මගින
නිරූපිත කද්යානතද්යා චරිතය 294.382325082
තදවද්යානනද හිත්මි, රතනපුර. ඓතිහද්යාසක පද්යාසද්යාණ
පබබත රජමහද්යා විහද්යාරතයේ පුවත
294.3435095493
තදශතද්රකෝහිතයකෝ. (ක්රිසසටි, අගතද්යා)

823

තදශපද්යාලන දරශන විග්රහය. (සූරියපතපරම, තජ.
ආර. ල්පී.)
320
තදශපද්යාලනය කලද්යාව හද්යා යන්ථද්යාරන්ථය. (දනනසූරිය,
ජිනදද්යාස)
792
තදශපද්යාලන විදදද්යාව. (අලහතකකෝන, එම. තජ.)
320
තදශපද්යාලන විදදද්යාව 2002-2012 : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන උසසස තපළ පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර. (තපතරරද්යා, ත්මිත්ලිනද උපශද්යානත)
320.076
තදශපද්යාලන විදදද්යාව : තදශපද්යාලන චිනතනය.
(මුදත්ලිතග්, ප්රියනත)
320.01
තදශපද්යාලන විදදද්යාව : බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය – 1. (කවිරතන, තහසමප්රිය)
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වදශික විශසතලේෂණය : විශසවවිදදද්යාල ප්රන්ථම වසර
සඳහද්යා. (පියදද්යාස, ආර. ඒ. ඩ.)
515.63
තදද්යාඩනතගද්යාඩ, චනද්රසරි. ඈත කඳුතපතළන එහද්යා
891.483
තදද්යාඩමවල, ගද්යාත්මිණී. ගද්යාලේල තකද්යාටුව

954.93

තදද්යාඹගහවතත, ආරියනනද. අධිරද්යාජදයක තහලේලූ
පුසිංචි ත්මිනිසද්යා : තහකෝ චී ත්මිසිං ගපැන සගයන කයන
කතද්යා
959.7043092
තදද්යාරට වපැඩුම. (වික්රමතසසකර, විමලද්යා) ළ 891.483
තදද්යාතරසද්යාත්මි, ඇම. (අනවද්යා.). බලන්න
සද්යාරලේනද්යාඩන
තදද්යාතලේවතත, සසිංජක ප්රසද්යාද. චූටිලද්යාට ආදතර
තදනන
070.44
තදද්යාතලේවතත, සසිංජක ප්රසද්යාද. සහින ගනතදනව
070.44
තදද්යාසසතර තචතකකෝෆස : තචතකකෝෆසතග් සද්යාහිතද
නිරමද්යාණවලට වවදද වකෘතතිතයේ බලපසෑම.
(ගතනවතත, පද්යාත්ලිත)
891.7092
තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර. සූදු අනතුවද්යා 891.73
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තදද්යාළ කනතද කළු යකද්යා. (දිසද්යානද්යායක,
පුෂසපකුමද්යාර මහද්යානද්යාම)
891.483
තදද්යාතළද්යාසසවන රද්යාත්රිය. (තශසකසසපියර, විත්ලියම) 822
තදද්යාසසතතද්යාතයවේසසක, එෆස. එම. මළ තගයක සටහන
891.73
තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර. යකෂතයකෝ I
891.73
තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර. යකෂතයකෝ II

891.73

තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර. යකෂතයකෝ III
891.73
තදකෝත පුරද්යා ඔවදන මලේ. (තවතතසසිංහ, සබිලේ) 170
තදකෝලනය. (බුලතසසිංහල, රමණී)

891.483

තදකෝලනය - 2 . (බුලතසසිංහල, රමණී)

891.483

තදකෝලනය - 3 . (බුලතසසිංහල, රමණී)

891.483

ධමමරතන හිත්මි, ඉඳුරද්යාගද්යාතර. මග තහද්යාඳට තිතබ
නම
158.1
ධමමරතන හිත්මි, ඉඳුරද්යාගද්යාතර (සසිංසස.). බලන්න
පද්යාසද්යාදිකද්යා : රද්යාජකීය පණඩිත කීරති
නද්යාරමපනද්යාව අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
ධමමරතන හිත්මි, ඉඳුරද්යාගද්යාතර (සසිංසස.). බලන්න
මුදිතද්යා : තදශබනධු සරිසුමන තගද්යාඩතග්
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
ධමමරතන හිත්මි, ඉඳුරද්යාගද්යාතර (සසිංසස.). බලන්න
ශද්යාසසන : පූජද ආචද්යාරය හිරිපිටිතයේ
පඤසඤද්යාකතති මහද්යා සසවද්යාමනද්ර අද්භිනනදන
ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
ධමමරතන හිත්මි, කපැතටතපද්යාළ (සසිංසස.). බලන්න
පඤසඤද්යා උදපද්යාදි : රයිගම - සලේපිටි - තහසවද්යාගම
තකකෝරළතයේ ප්රධද්යාන අධිකරණ සසිංඝනද්යායක
“ධරම කීරති ශ්රී” පූජදපද්යාද ගලේතුතඩ
පඤසඤද්යාකතති නද්යාහිත්මි අද්භිසසන්ථව ධරම ශද්යාසසනය
සසිංග්රහය
ධමමරතන හිත්මි, දියගම සුගත. තදවේදතුනට සතුනි
තමතසස
294.3

ධනපද්යාල, ඒ. එච. වජවවිවිධතවය : මද්යානෂ
තසකෞඛදය සහ තිරසර සසිංවරධනය
333.95

ධමමරතන හිත්මි, දියගම සුගත. බුදු මවේ පිරිනිවනට
වඩිති
294.3

ධනපද්යාල, සසවරණද්යා (සම කරතකෘ). බලන්න
ධනපද්යාල, ඒ. එච.

ධමමරතන හිත්මි, දියගම සුගත. බුදු හිත්මිතයකෝ වඩිති
තමතසස : සමමද්යා සමබුදු රජද්යාණන වහනතසසතග්
සමබුදධතවතයේ සට පරිනිරවද්යාණය තතක සදු වූ
සුවිතශසෂී සදුවීම සමුදද්යාතයන බිඳක 294.363

ධනය තදගුණ කරගනන. (වික්රමසසිංහ, රසිංජිත)
158.1
ධනවත බව ආකරෂණයට විශසව නීති. (තදශප්රිය,
සමනතී)
158.1

ධමමරතන හිත්මි, හිසසසපැලේතලේ (අනවද්යා.). බලන්න
ජීවක : තිරතතකක තදවර නම දත්මිළ වජන
මුනිවරයද්යා විසන 9 වන සයවතසස දී රචිත ජීවක
චිනතද්යාමණී සසිංහල අනවද්යාදය

ධන ලග්නය. (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
133.5274

ධමමරතනද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, බසිංඩද්යාරගම. හිතසුවය
089.9148

ධමම පදය කවිතයන. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය.
ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද)
294.382322
ධමමපදතයන පුසිංචි ඔබට කතනදර. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද)
294.382322
ධමමපද්යාල හිත්මි, ඇහපැත්ලියතගද්යාඩ. ගතින ත්මිදුණ
සතක
294.3
ධමමපද්යාල හිත්මි, බටතපද්යාතලේ (සසිංසස.). බලන්න
නද්යාමරූපසමද්යාස

ධමමරසිංස හිත්මි, මපැණකකඩවර.
සමතයේ නූතන ප්රවණතද්යා

ලකදිව බුදු
294.3095493

ධමමසරණ හිත්මි, ගමතපද්යාල (සමපද්යා.). බලන්න
තතරවන සරණ ගිය සපැදපැහපැවතතකු විසන
පිළිපපැදිය යුතු සල භද්යාවනද්යා පූරව කකෘතදයන
ධමමසරි හිත්මි, කනදරපසිංගුතවේ.
පද්යාත්ලිභද්යාසද්යාසලේලපනසිං

491.378

ධමමසුමනද්යා ද්භිකක්ෂුණී, රනසසෑතගද්යාඩ. බුදු දහම
තහද්යාබවන පටිචච සමුපපද්යාදය
294.3

339

ධමමසුමනද්යා ද්භිකක්ෂුණී, රනසසෑතගද්යාඩ (සසිංසස.).
බලන්න සපැම බුදුහු ගත අරි අටඟි මඟෙ
ධමමතසකෝම හිත්මි, හද්යාලේඅටුතපැනතන. බුදධ ධරමය
ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 8 තශසණය වද්යාර
විභද්යාග අතවපැල
294.3076
ධමමද්යානනද හිත්මි, කරිනතද. කනසසසලේතලන
තතද්යාර ජීවිතයක
294.34

ධමත්මිනද හිත්මි, අගුළුගහ (අන.). බලන්න
තද්යාතතද්යා : තකටිකතද්යා තුනක
ධමත්මිසසසර හිත්මි, පිටතපද්යාල. විශසවතයේ ප්රභවය සහ
පරිණද්යාමය
294.3365
ධරමකීරති, එසස. ආර. (සම කරතකෘ). බලන්න
ධරමකීරති, නනදන

ධමමද්යානනද හිත්මි, මකුරපතප (සසිංසස.). බලන්න
විතදදද්යාදය ධරමශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2013 :
අතිපූජද වපැත්ලිවිටිතයේ ශ්රී තසද්යාරත නද්යාහිත්මි උපහද්යාර
කලද්යාපය

ධරමකීරති, නනදන. උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව
ප්රශසන පත්ර විවරණය 2006 – 2012 : බහුවරණ
ප්රශසනවල සයළුම වරණවල සවිසසතරද්යාතමක
විවරණ රචනද්යා වව්යූහගත රචනද්යා පිළිතුර
570.76

ධමමද්යානසසසති. (තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ)
294.34435

ධරමකීරති, රනජිත. තරකෝස පඳුතර මලේ පිපිලද්යා
ළ 891.483

ධමමද්යාරද්යාම හිත්මි, යටිරද්යාවන (සමපද්යා.). බලනන
දුකඛ සතදය : විදසුන මඟෙ

ධරමකීරති, රනජිත (පරි.). බලන්න
අරබුතසකෝෆස, ඇතලකස

ධමමද්යාතලකෝක හිත්මි, ජමබුගහපිටිතයේ. ජනකන්ථද්යා 1 :
සසිංහල, පද්යාත්ලි, සසිංසසකකෘත
398.2

ධරමකීරති, රනජිත (පරි.). බලන්න තබ්රෂසට,
බරතටකෝලේට

ධමත්මික සමඟෙ ධමම සද්යාකචඡද්යා 1

294.3

ධමත්මික සමඟෙ ධමම සද්යාකචඡද්යා 2

294.3

ධරමකීරති හිත්මි, රතමලද්යාතන (සමපද්යා.). බලන්න
තවේතදහ හිත්මි

ධමත්මික හිත්මි, අළුයටවල. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය
294.309

ධරම ග්රනන්ථ මද්යාලද්යා ;
අසිංක 34. බුදු දහත්මින විමුකතිය ලත තශසෂසෂ්ඨ
කද්යානතද්යා චරිත :

ධමත්මික හිත්මි, අළුයටවල. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය : II තකද්යාටස – නව විෂය
නිරතදශය
294.309

ධරමදද්යාන ග්රනන්ථ ;
අසිංක 11. අසරිමත ආරකෂණය

ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස. දපැනීම සහ දපැකීම : රද්යාසය
සූත්රය, චුනද සූත්රය
294.34

ධරමදද්යාන පුසසතක ;
අසිංක 03. (මුතුකුමද්යාරණ, නනදසරි) ඔවද්යා මුසු
හසුන :
155.25

ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස. තදවදූතයන දපැකීම සහ
හිත හීලසෑ කරගපැනීම : තදවදූත සූත්රය, විතකක
සණෂ්ඨද්යාන සූත්රය
294.34

අසිංක 04. (මුතුකුමද්යාරණ, නනදසරි) උදද්යාර
චරිත :
920.02

ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස. භද්යාගදවතුන වහනතසස
වදද්යාළ ඉසුරමත නගරය : සමතබකෝධ සූත්රය,
නගරූපම සූත්රය
294.34
ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස. මට දපැන සුවයි ගිරිමද්යානනද සූත්රය
294.34
ධමත්මිකද්යා කුමද්යාරි, බ. තක. එම. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
සද්යාමප්රදද්යායික හද්යා නූතන වද්යාරි ජල
කළමනද්යාකරණය : රිදීමද්යාත්ලියදද ප්රද්යාතදශීය
තලේකම තකද්යාටෂ්ඨද්යාසය ආශතයනි
631.7095493

294.34

අසිංක 05. (මුතුකුමද්යාරණ, නනදසරි) දපැහපැත්මි
සතුවිත්ලි :
94.3444
ධරමදද්යාස, තක. එන. ඕ. (සසිංසස.). බලන්න
ආචද්යාරය ලලේ ගුණතසසකර අද්භිනනදන සමද්යාචද්යාර
ධරමදද්යාස, තක. එන. ඕ. (සසිංසස.). බලන්න
මනතම ප්රතදද්යාවතලකෝකනය 1956-2013
ධරමදද්යාස, තක. එන. ඕ. (සසිංසස.). බලන්න
සරචචනද්ර, එදිරිවීර
ධරම තදශනද්යා : අසිංක 2. (අරියධමම හිත්මි,
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නද්යාඋයතන)

294.34

ධද්යාතුමනසකද්යාර භද්යාවනද්යාව. (තසකෝමවසිංස හිත්මි,
කහතගද්යාලේතලේ)
294.34435

ධරමපද්යාල, ඇම. ඒ. (සමපද්යා.). බලන්න
තබකෝධිවනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා සහ තබකෝධිවනදනද්යා කවි
ධරමපද්යාල චිනතනය හද්යා අප යද්යා යුතු මග.
(මද්යාදූවතග්, සරිපද්යාල)
303.484092

ධද්යාතුතසසන මහරජතුමද්යා. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)
ළ 891.483
ධීමතී. (චටතටකෝපද්යාධදද්යාය, සරතචනද්ර) 891.443

ධරමතයහි සරණ සහ පිහිට තසවීම. (තබකෝධි
ද්භිකක්ඛු. )
294.3444

ධීරද්යානනද හිත්මි, අතුරගිරිතයේ. දමසක පපැවතුම :
නිරවද්යාණද්යාවතබකෝධතයේ සදහම සසලස 294.3

ධරමරතන, සුහරෂිණී. ගිරිහිස තරණය 891.481

ධීරද්යානනද හිත්මි, අතුරගිරිතයේ. පටිචචසමුපපද්යාදය
294.3824

ධරමරතන, තසසනද්යානී. 5 ශිෂදතව විභද්යාගය සඳහද්යා
ගණත ගපැටලු හද්යා විසඳුම - 3 තශසණය 372.7
ධරමරතන, තසසනද්යානී (පරි.). බලන්න ආසයද්යාන
රටවල තබකෞදධ කතද්යා

ධීවර සහ ජලජ සමපත (සසිංතශකෝධන) : 1996 අසිංක
2 දරන ධීවර සහ ජලජ සමපත පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)

ධරමරතන, තසසනද්යානී (පරි.). බලන්න මද්යාෂලේ,
තජමසස වද්යානසස
ධරමවරධන, ඔරතතද්යාට. තදදුන වරණ 891.481
ධරමවරධන, චතිලේ තසසනිල. ත්මිතුදතම බතලේ
ළ 891.483

නහට හද්යාන, තිච. සත දමනය

294.392

නග්න : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (බණඩද්යාර, සුතරෂස
ත්මිහිර)
891.483

ධරමවරධන, තටකෝනි (සමපද්යා.). බලන්න
අද්භිමද්යානවත ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික තකද්යාඩිය හද්යා
ජද්යාතික ගීය

නතඩසන, තනද්යාතයලේ. සමනල වපැව

ධරමවරධන, රවිනි ප්රසද්යාදිනී (පරි.). බලන්න
තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා

නදීතතර කමහල. (එත්ලියට, තජකෝරජ)

ධරමසරි, ආර. ඩ. තජ. (සමපද්යා.). බලන්න
නූතන ඉශද්යාතයලේ ඉතිහද්යාසය : ඉශද්යාතයලේහි
අතීත හද්යා වරතමද්යාන ඉතිහද්යාසය
ධරමසරි, කළණ ඉතරකෝෂද්යා. ආපදද්යා සනනිතවේදනය
තුළ විදග්යුත මද්යාධද භූත්මිකද්යාව
363.34
ධරමසරි, සතිසසචනද්ර. නීති විතරකෝධී 13 සහ පළද්යාත
සභද්යා අතහකෝස කරමු
342.0295493
ධරමතසසන අනසසමරණ භද්යාව සනන සහිත තලකෝවපැඩ
සඟෙරද්යාව
891.481
ධවල සසවපනය. (වික්රමද්යාරචචි, නනදදද්යාස)
891.483

නතතලේ ගී 2

නදී නිමන. (වික්රමරතන, දිලේහද්යානි)

894.8113
782.421723
823
891.483

නදුෂද්යානි, එම. ඒ. කඳුළු ඉතිසිං සනද්යාතසයි 891.483
නනදදද්යාස, එච. ජී. ජීවීනතග් විවිධතවය :
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(උසසස තපළ)
සඳහද්යා
578.7
නනද මහරහතන වහනතසස. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි,
කරිබතතගද්යාඩ)
ළ 891.483
නනදසද්යාර හිත්මි, ඉඹුලේතප. මනසත පසෑ සත
891.481

ධවල සයපත. (ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.) 891.483

නනදතසසන, එච. ආර. තක. සතුවිත්ලි තසසයද්යා
891.481

ධවළ කනතද අබිරහස. (තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.)
891.483

නනද හිත්මි, පයද්යාගල (සමපද්යා.). බලන්න අටවිස
බුදධ වනදනද්යා - තබකෝධි පූජද්යා : ඉත්මිහිරි කවි
බසන සූවිස ගුණ කයමු
නනද හිත්මි, සද්යාත්ලිය අතශකෝකපුර (සසිංසස.). බලන්න
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තබකෞදධ සසිංසසකකෘතග්රනන්ථ අධදයන :
අතිතගකෞරවද්යාරහ පිනනතගද්යාඩකනතද විපසසස
සසවද්යාමනද්ර ප්රණද්යාමද්යාඤසජල ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

නවගතතතගම, සයිමන. පුසසතලකෝඩසිං

891.482

නනදිත්මිත්ර ඇග්රැවේවල. රතතරන තනළුම මලේ
891.483

නවගතතතගම, සයිමන. සසවරණවනනිතයේ වලේත්ලි
අමමලද්යා
891.483
නවගතතතගම, සයිමන. සනධදද්යා සහ විනධදද්යා
891.483

නනදිතසසන, ජී. ඩබත්ලිවේ. ඉසිංග්රීස අකෂර විනදද්යාසය
හද්යා උචචද්යාරණය
428.13

නවග්රහයනතගන තහත්ලිවන ඵලද්යාපල. (වද්යාසුතදව
ගුපත, ශ්රී)
133.5

නනදිතසසන, ජී. ඩබත්ලිවේ. (පරි.). බලන්න නහට
හද්යාන, තිච

නවදපැත්ලිතහසන – තදවහුව.

නනදිතසසන, ජී. ඩබත්ලිවේ. (පරි.). බලන්න
බ්රහසමවසිංතසකෝ, අජද්යාන

නව මපැවිලේලක : කතුනතවකු වීතම හද්යාසසකම.
(රද්යාජකරණද්යා, තිලක)
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නපුර පද්යාලකතයකෝ තුනතදනද්යා. ඔතලේෂද්යා, යරී
891.73

9-10-11-12 තශසණ සසිංහල වදද්යාකරණ අතතපද්යාත 1
සහිත ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය.
(තසකෝමරතන, බ. විතජසරි)
491.48076

නමබුකද්යාරතයකෝ. (වීරසසිංහ, නනදද්යා
බණඩද්යාරිතගද්යාඩතග්)

891.483

නමක නපැති ත්මිනිසද්යාතග් පුරද්යාවකෘතතය. (චපැනඩලර,
ප්රසෑනක)
823
නමගිය ඇතතතකෝ. (ගද්යාලේලතග්, මහිනද ජී.) 920
නයනජිත කුමද්යාර, නවන. නිහද්යාලේසසිංහ :
පුතරකෝගද්යාම තතවන ඇස
791.430233092
නයි මුගටි හටන හද්යා තවනත කතද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ
සඳහද්යා. (කුලතුසිංග, තවේහපැලේතලේ)
372.6
නරි අමමතග පුසිංචි පුතද්යා උචි. (කරණද්යාරතන,
කුසුමද්යා)
ළ 891.483
නරියද්යා මද්යාසිංශ භකෂකතයකු වූ හපැටි. (රතනද්යායක,
එම. එම. ශතෂසනි තරහද්යාරද්යා)
ළ 891.483

(පුසිංචිබණඩද්යා, තක. ඒ
 .)
954.93

නවරතන, ඩබත්ලිවේ. තක. ඩ. (සසිංසස). බලන්න
සසවරණ සස : 50 සසවරණ ජයනතිය 19582008
නවරතන, ඩ. ඩ. ස. තවේවද්යා ඔබ මතග සුදු අයියද්යා :
ඩ. ඩ. ඩපැනී ළමද්යා පිටිතයන සරිලකට දද්යායද්යාද කළ
තනද්යාත්මිතයන ළමද්යා ගී තන ඉතිහද්යාසය
782.42083
නවරතන, තජකෝ. උතුම තහළබිම චිරසිං ජයතු :
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481
නවරතන, ප්රියද්යාශි. සඟෙවනතන ඇයි ආදතර...?
891.483
නවරතන, රමදද්යා. තමද්යාකකද තම කලබතලේ
ළ 891.483

නලේලතපරම, නදීරද්යා තරකෝෂිණී. මලේ පිතපනනපැති
නඹට
891.481

නව තලද්යාතවන දපැනම තසවුම ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය : ශ්රී ලසිංකද්යාව හද්යා තලකෝකය. (දිසද්යානද්යායක,
ජී. ආර.)
001.076

නලේලතපරම, නදීරද්යා තරකෝෂිණී. හිසස දසෑත : තකටි
කතද්යා සසිංග්රහය
891.483

නව තලද්යාවට මසිං විවර කළ විශිෂසටතයකෝ 100 ක.
(සරිවරධන, කුමද්යාර)
920

නව අරහද්යාදී බුදු ගුණ

9 වපැනි තශසණය සඳහද්යා ගණතය : ඇගයීම හද්යා
පිළිතුර. (රතනද්යායක, ආර. ට. බ.) 510.76

නව අරහද්යාදී බුදුගුණ භද්යාවනද්යාව

294.34
294.34435

නව ආණඩුක්රමයක සඳහද්යා තපරවදනක : ජද්යාතික
අරබුදයට විසඳුමක. (රතනද්යායක,
තමද්යානරද්යාගල සුනනද)
320.95493
නවකතද්යා වද්යාදය. (ද සලේවද්යා, ට. ජී. ඩබත්ලිවේ.)
891.483

නව තවතළඳතපද්යාළ ආරර්ථිකය සහ සද්යාරව ආරර්ථිකය.
(කලුආරචචි, රණසසිංහ)
330.122
නව සසිංහල වදද්යාකරණය 9 : ක්රියද්යා පද. (ගමලත,
සුචරිත)
491.4856
නව හපනද්යා අද්භිතෂසක අකුර හුරව : තපර පද්යාසලේ හද්යා
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1 තශසණයට විතශසෂයි. (තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා)
372.634

නව හපනද්යා අද්භිතෂසක ඉලකකම හුරව : තපර
පද්යාසලට හද්යා 1 තශසණයට විතශසෂයි. (තපතරරද්යා,
ලසිංකද්යා)
372.7
නව හපනද්යා ගණත මඟෙ වපැඩතපද්යාත : 3 තශසණය.
(හඳුනකනද, මලේත්ලිකද්යා)
372.7
නව හපනද්යා ගණත හුරව : 4 තශසණය.
(හඳුනකනද, ඩ. මලේත්ලිකද්යා)

372.7

නව හපනද්යා ගණත මග 5 තශසණය. (ලද්යාලේ,
මසිංජුල ශ්රී)
372.7

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
නව විෂය නිරතදශය. (ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි)
792.07
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව – 8 තශසණය.
නිරමලද්යා චද්යානදනී)

(ගමතග්,
792.07

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : 9 තශසණය. (ගමතග්,
නිරමලද්යා චද්යානදනී)
792.07
නද්යාඩි ඇලේලම : තීර ත්ලිපිය. (පුසිංචිතහසවද්යා, එසස. ජී.)
070.44
නද්යානද්යායකකද්යාර, නිතරකෝධද්යා තුෂද්යාරි. කමකට නපැති
ගසෑනිතයක
891.483

372.52

නද්යානද්යායකකද්යාර, තමකෝහද්යාන නනදන. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
පපැරණ තබකෞදධ චිත්ර කලද්යාව 755.943095493

නවීනද්ර, සුදත. සඳ පිපිණු ග්රැය : පුවත පත වල
පළවූ නිරමද්යාණ එකතුව
891.481

නද්යානද්යායකකද්යාර, ශද්යාකද. ප්රජද්යාවක ආශ්රිත මතද්රවද
නිවද්යාරණ අතතපද්යාත
362.2917

නවීන කකෘෂි තබකෝග වගද්යාව. (ගුණතිලක, සුනිලේ
තරකෝහණ)
635

නද්යානද්යායකකද්යාර, සුත්මිත. බලපුළුවනකද්යාරතයකෝ
891.483

නතවකෝදද්යා අතිතරක වපැඩ තපද්යාත තපළ. (ජයතකද්යාඩි,
තසකෝමද්යා) සසිංහල : පළමුවන තශසණය වපැඩ
තපද්යාත
372.6

නද්යාඳුනන අමුතතද්යා සහ තවනත කතද්යා . (ජයසූරිය,
මහිනද)
ළ 891.483

නවීනද්ර, අරණ. සතුවම ත්මිහිර

නසසතබකෝම, මද්යාරතද්යා ස. කලද්යාව කුමකටද? :
ප්රජද්යාතනත්රවද්යාදී සමද්යාජයක මද්යානවශද්යාසසත්ර
අධදද්යාපනතයේ කද්යාරයභද්යාරය
370.115

නද්යාම පද. (අමරතසසකර, තක. ජී.)
නද්යාමරූපසමද්යාස

491.485
294.3824

නද්යාමත්ලිඟෙද්යාන ශද්යාසනය. (අමරසසිංහ)

491.23

නසසරදීන රතතරන වගද්යා කළ හපැටි සහ තවත
කතද්යා
892.77

නද්යාමත්ලිඞඟෙද්යාන ශද්යාසනය. (අමරසසිංහ)

491.23

නළද්යාකද්යාරයද්යා. (විමලවසිංශසූරය, අයි. බ.)
ළ 891.483

නද්යායකතවය සහ කණඩද්යායම කළමනද්යාකරණය.
(ජයසූරිය, ආනනද එම.)
658.4092 

නළද්යා හඬ : වියටනද්යාම තකටිකතද්යා

නද්යායිතපකෝලේ, වී. එසස. ඉනදියද්යාව පසෑරණු
සසිංසසකකෘතිය

නද්යාග වශිය. (තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි)

895.9223
823

නද්යාගද්යා තහවත මුහුදු අවතද්යාරය. (බතලේඩ, ඇඩම)
823
නද්යාගීනද්යා කනතද තගකෝරිසිං මුදියනතස.
(තමද්යාතහද්යාටටද්යාල, ල්පී. ඩබත්ලිවේ.)

නද්යාරද්යායන, ආර. තක.

නද්යාරද්යායන, ආර. තක. මතග් කල දවස
නද්යාරද්යායන, ආර. තක.

891.483

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව 1. (අමරතසසකර, තක. ජී.)
792
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ.
(ගමතග්, නිරමලද්යා චද්යානදනී)
792.07

කඹුලේ කඳුළු

954
070.44
823

මු(ද)ලේ නපැති බපැසිංකුකර
823

නද්යාලක හිත්මි, තපද්යාරවගම. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 7
තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල
891.48076
නපැතගනහිර ඉනදියද්යාව සහ එයින එහද්යා.
(විතජරතන, එන. ල්පී.)

915.4

343

නපැතගනහිර තදමළ සසිංසසකකෘතිය. (ගුණතසකෝම,
ගුණතසසකර)
398.2089
නපැතගනහිර භද්යාරතතයේ ජනකතද්යා. (තචකෝධරි,
තමකෝහන)
398.20954
නපැතගනහිර සසිංචද්යාරය. (පතමතපරම, ට. ආර.)
915.493
නපැටුම : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර.
(පියතසසකර, දීපති)
792.62076
නපැටුම (තදශීය) : තලේක හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(සද්යා. තපළ) නව නිරතදශය 2008-2012.
(ගුණවරධන, සුසනත)
792.62076
නපැණනද කරණ : අතිපූජද ගසසනද්යාතවේ ඤද්යාණද්යානනද
නද්යාහිත්මි සරිත. (අසිංතහටටිගම, දයද්යා) 294.3657
නපැණසර පුදසර : අතිපූජද කරිගමපමුණුතවේ
ඤද්යාණසද්යාර මද්යාහිත්මි උපහද්යාර කළද්යාපය 089.9148
නපැතිව ගිය හකෘද සද්යාකෂිය.

(ඒකනද්යායක, පරද්යාක්රම)
070.44

නිකණ සඳ. (කුලතුසිංග, තලටෂියද්යා)

891.481

නිතකද්යාලසස, තටකෝනග් (සම කරතකෘ). බලන්න
බදියු, ඇතලේන
නිතලව, සරත. අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ සසිංහල
ගිරද්යා සනතදශය : විචද්යාරද්යාතමක නිරීකෂණය
891.481
නිතලව, සරත. උසසස තපළ සසිංහල තකටිකතද්යා :
ඉලකක ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 891.483076
නිතලව, සරත. උසසස තපළ සසිංහල රතනද්යාවල :
ඉලකක ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 891.22076
නිතලව, සරත. උසසස තපළ – සසිංහල වදද්යාකරණ
සසිංග්රහය
491.485
නිදනගත පුපස්ඵුශීය අවහිරතද්යා තරකෝගය සඳහද්යා
තභකෞත චිකතසක ප්රතිකද්යාර. (මද්යාරසසිංහ, කුසුම)
616.2406
නිදහසස මද්යාධද

323.445

නිදහතසස තටු ඇවිත. (සසකද්යාග්තනසස, සරීටද්යා)
305.89144
නිදි කුමරිය

ළ 823

නපැතිවුණු වසසතුව. (අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස)
891.73

නිධන තහද්යාරනතග් අවසද්යානය. (චතුරසිංග, දිලද්යාන)
891.483

නපැති වූ ඉර. (රූපසසිංහ, චත්මිලද්යා)

නිපුණතද්යා 2 : 4 වන තශසණතයේ දී සසෑම දරතවකම
ප්රවීණ කළයුතු අතදවශද ඉතගනම නිපුණතද්යා .
(ගුණතිලක, ඉනද්රද්යානි)
372

ළ 891.483

නපැනක තහවත හිම අවතද්යාරය. (බතලේඩ, ඇඩම)
823
නපැවත උපනතනත්මි. (තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි)

823

නපැවත පදිසිංචි කරවීතම අධිකද්යාරිය (සසිංතශකෝධන) :
2007 අසිංක 09 දරන නපැවත පදිසිංචි කරවීතම
අධිකද්යාරිය පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.060262
නපැතසන වපැනතසන පිනි බිඳුව. (ඤද්යාණද්යානනද
හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ)
294.34
නපැළවිත්ලි ගීතයන නිරූපිත සසිංහල ජනශපැතිය.
(වීරකතකද්යාඩි, ඉරසිංගද්යා සත්මිනදනී)
398.8
නසෑයනතග් කවි

821

නසෑතසන මද්යානය. (සූරියආරචචි, කරණද්යාදද්යාස)
891.483

නිපුණතද්යා 3 : 5 තශසණතයේ දී සසෑම දරතවකම ප්රවීණ
කළයුතු අතදවශද ඉතගනම නිපුණතද්යා .
(ගුණතිලක, ඉනද්රද්යානි)
372
නිබබුත පද. (විතජබණඩද්යාර, චනදිම)
නිත්මි නපැති ග්රැය. (ක්රිසසටි, අගතද්යා)

891.481
823

නියම ත්මිනිසද්යා : අතිපූජද මඩිතහස පඤසඤද්යාසහ
මහද්යානද්යායක මද්යාහිත්මිපද්යාණන වහනතසස 1989
වරෂතයේ ත්ලියන ලදදක. (පඤසඤද්යාසහ හිත්මි,
මඩිතහස)
294.375
නියද්යාම දීපනිය

294.3

නිරදද්යාරක භද්යාවය සහ සද්යාඵලදතද්යා යද්යාතුකරම.
(හඳරද්යාගම, සමන)
133.4
නිරවද්යාණය : තන්ථසරවද්යාද හද්යා මහද්යායද්යාන. (උපරතන
හිත්මි, තකද්යාටියද්යාගල)
294.391
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නිරවත ජීවිත. (තමද්යාගපැෂස, තඩතබකෝරද්යා)

823

නිරවත නගරය. (රසිංගරද්යාජන, සුජද්යාතද්යා) 894.8113
නිරූපණ විලද්යාසතද්යා ඡද්යායද්යාරූප ගතකරනතන
තමතහමයි. (විතජරතන, එන. ල්පී.) 778.924
නිතරකෝගි ජීවිතයකට. (මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල)
615.538
නිතරකෝගී දිවියකට තුර ත්ලිය සරණ. (යද්යාපද්යා, පියසරි
අත්මිලසත)
613
නිතරකෝගී බවට ජීව බලයට තලද්යාව තහද්යාඳම ජූසස 100.
(ඕවන, තසසරද්යා)
641.34
නිතරකෝගී බව දීරඝද්යායුෂ තමහි රහස කුමකද,
2 තකද්යාටස : කරමය පුනරභවය හද්යා කරම
විපද්යාක සමග. (කුලතුසිංග, තක. කමලද්යා)
294.3422
නිලේ අහසස තතලේ. (වීරතුසිංග, විමලේ)

891.483

නිලේ දිය තදකෝතක. (ආටිගල, අසසිංක)

294.337

නිලේ දූපතත තනි වූ යුවතිය. (ඕ' තඩලේ, සසතකද්යාට)
813
නිලේත්මිණ, අනරද්යාධද්යා. ලද්යාත්ලි තකළිය
නිලේත්මිණ කුමද්යාරි. අහසිංකද්යාර සඳ ලපයද්යා

891.483
ළ 891.483

නිලේලඹ පටිභද්යාන ;
අසිංක 03. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත) ඔතබම
ඇසන තලකෝකය දකනන
294.34435
අසිංක 05. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත)
නිහඬ සතක මහිම
294.34435
නිවටුනට නිවට තනද්යාවූ යතිවර අදිටන 320.95493
නිවන අවතබකෝධය පිණස ධරම තදශනද්යා මද්යාලද්යාව ;
අසිංක 44. (ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස)
භද්යාගදවතුන වහනතසස වදද්යාළ ඉසුරමත
නගරය :
294.34

නිවන දපැකීමට උපකද්යාර වන පරම පවිත්ර සරි
සදධරමය. (සරි ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි,
මවනපලද්යාතන)
294.3
නිවන බණ ;
අසිංක 3. (සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල) සසර
සයුතරන එතතර වනනට
294.34
නිවන මග : ප්රද්යාතයකෝගික බුදු දහම

294.305

නිවන මග විවර තකතරන සදධරම තදශනද්යා.
(සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම)
294.34
නිවන මග : සමබුදධතව ජයනතිය – 2600
294.305
නිවද්යා, ෆියුත්මිතයකෝ. තබකෝපපැතලේ වතග්

895.6344

නිවී ගිය දම පහන : තසකෝම සත්මිඳු උපහද්යාර.
(පුෂසප කුමද්යාර, තක. එම. තහසමනත)
නිවුන රජවර. (සලේවද්යා, එම. ඒ.)

294.3

ළ 891.483

නිතවනනට තපර. (ගද්යාත්මිණී, ය. ඒ. තුසත)
891.481
නිශසශසිංක, සසිංජය රසිංගලද්යාලේ. සසවද්යාගත : ඉනදියද්යාන
සසිංචද්යාරක අතතපද්යාත
915.4
නිශද්යානත, සුජීව. අතප රජවර
නිශද්යානත, සුජීව. ජද්යාතික වීරතයකෝ
නිශද්යානත, සුජීව. දම පද්යාට

923.1095493
923.9
ළ 891.483

නිශද්යානත, සුජීව. 5 ශිෂදතවයට සද්යාමද්යානද දපැනම
001.076
නිශද්යානත, සුජීව. 5 ශිෂදතවයට සසිංහල : සමද්යාන
පද, විරදධ පද, යුගල පද, ඉඟි වපැක
372.6
නිශද්යානත, සුජීව. යහපත ත්මිතුරද්යා

ළ 891.483

නිශද්යානත, සුජීව. රචනද්යා : 3, 4 තශසණ සඳහද්යා
372.623

අසිංක 47. (ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස) මට දපැන
සුවයි - ගිරිමද්යානනද සූත්රය
294.34

නිශද්යානත, සුජීව. රචනද්යා : 4, 5 තශසණ සඳහද්යා
372.623

අසිංක 48. (ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස) දපැනීම සහ
දපැකීම :
294.34

නිශද්යානත, සුජීව. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජන වහර 491.487

අසිංක 52. (ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස)
තදවදූතයන දපැකීම සහ හිත හීලසෑ කරගපැනීම :
294.34

නිශද්යානත, සුජීව. සඟිති කතද්යා 10

ළ 891.483

නිශද්යානත, සුජීව. ළිතඳස ඉනන තගමබද්යා ළ 891.483
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නිශද්යානත, සුජීව (සමපද්යා.). බලන්න ඊතසද්යාපතග්
උපමද්යා කතද්යා
නිශද්යානත, සුජීව (සමපද්යා.). බලන්න ජන කතද්යා
නිශද්යානත, සුජීව (සමපද්යා.). බලන්න ජන කවි
100
නිශද්යානත, සුජීව (සමපද්යා.).
ළමද්යා ගී

බලන්න ජනප්රිය

නිශද්යානත, සුජීව (සමපද්යා.). බලන්න
තදශද්යාද්භිමද්යාන ගී.

නිසසසසිංක, අතසකෝක (පරි.). බලන්න
තකද්යායීතයකෝ,

පද්යාවුතලකෝ

නිසඹුව. (කලේපතග්, පියදසස)

891.481

නිහඬ නිම වළලේල : සද්යාහිතදය හද්යා ඉතිහද්යාසය අතර
සබපැදියද්යාව. (දිසද්යානද්යායක, විමලේ)
801.95
නිහඬ සතක මහිම. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත)
294.34435
නිහද්යාලේසසිංහ : පුතරකෝගද්යාම තතවන ඇස. (නයනජිත
කුමද්යාර, නවන)
791.430233092
නීතිඥ වකෘතතිතයේ රහසස. තසසනද්යාරතන, ඉනද්රසරි
340
නීතිය මත පද්යාලනයක තගද්යාඩ නපැගීමට කඩතුරද්යා
බිඳතහලමු
323
නීති විතරකෝධී 13 සහ පළද්යාත සභද්යා අතහකෝස කරමු.
(ධරමසරි, සතිසසචනද්ර)
342.0295493
891.21

නීතිශතකය : සසිංසසකකෘත තපළ, අනවය,
පදගතද්යාරන්ථය
හද්යා භද්යාවද්යාරන්ථය සහිතයි.
(භරතකෘහරි)
891.21
නීතිසද්යාරය : උපතදශද්යාතමක සසිංසසකකෘත පදද
සසිංග්රහය
891.21
නීතරකෝගී දිවියකට : ආහද්යාර, තපකෝෂණය සහ
තසකෞඛදය පිළිබඳව ඉතද්යා වටිනද්යා තතද්යාරතුර
රද්යාශියකන සමනවිතයි. (කසිංකද්යානමතග්,
ටිලද්යාන ශ්රී)
613
නග අරණ. (ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.)

නවණකකද්යාර පුතද්යා. (අනරසරි, සරත) ළ 891.483
නවණකකද්යාර වලසස පපැසිංචද්යා. (මුණසසිංහ, රතනසරි)
ළ 891.483
නවණකකද්යාරි. (බණඩද්යාර, තසසනද්යානි ගුණතිලක)
ළ 891.483
නවණ පුබුදන දහම අරණලු. (සරිසුමන හිත්මි,
අගලකඩ)
294.3442

නිශද්යානත, සුජීව (සමපද්යා.). බලන්න ප්රසසතද්යාව
පිරළු සහ තතරවිත්ලි

නීතිශතකම. (භරතකෘහරී)

නඹ මතග් රද්යාමද්යා - 2. (අමරතසසකර, අචලද්යා කුෂද්යාරි)
891.483

891.483

නවණ වඩන පිරළු කතද්යා. (බමුණුසසිංහආරචචි,
පපැලේලපැපිටිතයේ)
398.99148
නවණපැති බළලද්යා. (ගමතග්, ධරමතසසන)
ළ 891.483
නවණපැති සතහකෝදරතයකෝ. (බණඩිතහටටිතග්, බ.
තසහද්යාන හසිංසජ)
ළ 891.483
නවනදරද්යා. (තපතරරද්යා, නිමලේකද්යා)

891.483

නූතන ඇරිසසතටකෝටත්ලියද්යානවද්යාදය. (ත්මිග්රැනඩද්යා,
ශද්යානිත හිමද්යාෂ)
149.91
නූතන ඉශද්යාතයලේ ඉතිහද්යාසය : ඉශද්යාතයලේහි අතීත හද්යා
වරතමද්යාන ඉතිහද්යාසය
956.94
නූතන උපතදශන ප්රතවේශය. (මද්යානවඩු, තප්රඩ)
158.3
නූතන නිවසට ප්රද්යාතයකෝගික වද්යාසසතු : සතුට ග්රැතදන
ඉසුර තගතනන නිවස තනන මඟෙ තපනවන.
(ප්රසනන, වී. ආ. තග්. සුජිත)
133.5872
නූතන මද්යාතද්යාසිංග වසසතුව තනද්යාතහද්යාත චණඩද්යාල
බණඩද්යා(ර) වලවේව. (බණඩද්යාර, සුනිලේ
එලේ. ආර.)
891.483
නූතන සසිංහල තකටිකතද්යා සරණය පූරණ
විවරණයක : කපැලණය විශසවවිදදද්යාලතයේ ප්රන්ථම
වසර බද්යාහිර හද්යා අභදනතර පරීකෂණයට
(G.A. Q) නියත්මිත. (රණසසිංහ, චිනතක)
891.483
නූතන සසිංහල වදද්යාකරණ ගුරවරයද්යා. (ද තසද්යායිසද්යා,
වීරසරි)
491.485
නූතන හද්යා පශසචද්යාත නූතන උපතදශන ප්රතවේශ.
(අතබපද්යාල, තරකෝලනඩ)
158.3
තනත FM ලක්ෂපති වරම : විසසතර සමග උතතර.
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(දරශනද්යාත, චනදිම)

001.076

තනතමද්යා දකන පිණසය. (වරණකුලසූරිය,
තහනරි)
891.483
තනතත්මි. (වීරතසසකර, උපද්යාත්ලි බණඩද්යාර) 891.483
තනත සර සතඳස. (ප්රසසිංග, ඉසුර)
891.481
තනත ගපැතටනද්යා ඉසවේතවේ. (රද්යාජපකෂ, විජයදද්යාස)
891.481
තනරළු උයන. (තසතනවිරතන, ජයතකද්යාඩි)
891.483
තනළුම තපද්යාකුණ. (කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර)
891.482
තනරසිංජනද්යා, තජ. ඒ. කුමද්යාරි. 2 තශසණය සඟිති
රචනද්යා හුරව
372.623
තනරසිංජනද්යා, තජ. ඒ. කුමද්යාරි. 3 තශසණය සඟිති
රචනද්යා හුරව
372.623
තනරසිංජනද්යා, තජ. ඒ. කුමද්යාරි. 4 තශසණය සඟිති
රචනද්යා හුරව
372.623

තනද්යාතපතනන තලකෝකය – 5 : සතීම, විමසම හද්යා
ගතවේෂණය. (ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම)
070.44
තනද්යාමළ මලේ තුනක : තෂසකසසපියර, තගද්යාතගද්යාලේ
සහ නද්යාරද්යායන තලේඛකයන තිතදනද්යාතග්
වතතගද්යාත. (රදරිගු, යසවරධන)
809
තනද්යාත්මියන ත්මිනිතසක. (ලලද්යාරතන, එසස.) 891.483
තනද්යාත්මිතයන සතුවිත්ලි. (කරණද්යානද්යායක, බනදුල)
891.481
තනද්යායනන අප හපැරදද්යා. (වනිගසූරිය, උපද්යාත්ලි)
891.483
තනද්යාලදිත්මි කඳුරිය. (රතනද්යායක, මතනකෝජ ප්රසනන)
891.483
තනද්යාත්ලියුන කන්ථද්යාකරන අකුර. (ප්රනද්යානදු, නිපුනිකද්යා
තමලනති)
891.481
තනද්යාවඳිත්මි සදුහත. (ගුණසසිංහ, දයද්යාතසසන) 891.481

තනද්යාකර භද්යාවනද්යා තනද්යාපතන නිවන මග.
(අධිකද්යාරි, පියදද්යාස )
294.34435

තනද්යාතසවේ, නිතකද්යාලයි. ගිමහද්යාන නිවද්යාඩුව

තනද්යාගපැලතපන ඇසුර

තනද්යාහඬන සහින කුමරි 2. (මධුශසිංකී, උදීෂද්යා)
891.483

398.24

තනද්යාතද්යාරිසස (සසිංතශකෝධන) (107 වන අධිකද්යාරය වූ) :
තනද්යාතද්යාරිසස ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
347.016
තනද්යාදපැමුණු ටද්යාරසන. (බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස)
813
තනද්යානිදන ත්ලිසසබනය : පකෘතුගද්යාලතයේ සසිංචද්යාරයක.
(ඉරගලේබණඩද්යාර, කසුන අසිංජන)
914.69
තනද්යා පුරදු පුදගල ඇසුර . (විමලවසිංශසූරය,
අයි. බ.)
ළ 891.483
තනද්යාතපතනන තලකෝකය – 2 : සතීම, විමසම හද්යා
ගතවේෂණය. (ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම)
070.44
තනද්යාතපතනන තලකෝකය – 3 : සතීම, විමසම හද්යා
ගතවේෂණය. (ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම)
070.44
තනද්යාතපතනන තලකෝකය – 4. (ඤද්යාණසසසර හිත්මි,
පද්යාතතගම)
070.44

891.73

නදද්යාස : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නව නිරතදශය.
(ජයවරධන, මධුරසරි)
512.9434
පතලකෝටසස : කුරකූත්ලිතයකෝ සහ එපිඩකසස නද්යාටක.
(පතලකෝටසස)
872
පතලකෝටසස. පතලකෝටසස : කුරකූත්ලිතයකෝ සහ එපිඩකසස
නද්යාටක
872
පතලකෝටසස. සයුතඩකෝලසස තනද්යාතහද්යාත තප්රකෝඩද්යාකද්යාරයද්යා
872
පඤසඤද්යා උදපද්යාදි : රයිගම - සලේපිටි - තහසවද්යාගම
තකකෝරළතයේ ප්රධද්යාන අධිකරණ සසිංඝනද්යායක
“ධරම කීරති ශ්රී” පූජදපද්යාද ගලේතුතඩ
පඤසඤද්යාකතති නද්යාහිත්මි අද්භිසසන්ථව ධරම ශද්යාසසනය
සසිංග්රහය
089.9148
පඤසඤද්යාකතති හිත්මි, හිරිපිටිතයේ (පරි.). බලන්න
වද්යාසුතදව ගුපත, ශ්රී
පඤසඤද්යාකතති හිත්මි, හිරිපිටිතයේ (පරි.). බලන්න
සසිංකෂිපත ගරඩපුරද්යාණය
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පඤසඤද්යාතජකෝති හිත්මි, වපැත්ලිවිටිතයේ (සසිංසස.).
බලන්න
නන
වපැත්ලිවිටිතයේ ශ්රී තසකෝරත මද්යාහිත්මි
ප්රතදද්යාවතලකෝකන
පඤසඤද්යාතිලක හිත්මි, ඇලදූතවේ (සසිංසස.). බලන්න
ජනම ප්රසද්යාදිනී : පූජද කදුරදූතවේ සුගතවසිංස
යතිවර අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මද්යාගමමන (සසිංසස.). බලන්න
තසකෝද්භිතද්යාද්භිනනදන : මධදම පළද්යාත උප ප්රධද්යාන
සසිංඝ නද්යායක මසෑතගම තසකෝද්භිත නද්යායක
සසවද්යාමනද්ර අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ. සපැඟෙවුන
නිවන මග යළිත ඔබ තවතට ළසිං තවයි 293.4

පටබපැඳිතග්, ඉවසිංක. කරමද්යානත රසද්යායනය :
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) නව නිරතදශය
660
පටිචච සමුපපද්යාදය. (ජයසසිංහ, අතසකෝක)

294.3

පටිචචසමුපපද්යාදය. (ධීරද්යානනද හිත්මි, අතුරගිරිතයේ)
294.3824
පටිපදද්යා : පූජද තපරවපැලේතලේ නනදරතන නද්යාහිත්මි
අද්භිසසතව සුතලේඛද්යා
080
පණඩිත බටුවනතුඩද්යාතවේ බලන්න බටුවනතුඩුතවේ
පඬිතුමද්යා
පණඩුකද්යාභය රජතුමද්යා

923.1

පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ (සසිංසස.).
බලන්න සපැඟෙවුන බසක තලද්යාවට තහළි කළ
දම තපළ තහළය

පණ ලපැබූ චිත්රය. (පුසිංචිතහසවද්යා, එසස. ජී.) 891.483

පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ (සසිංසස.).
බලන්න තහළ විදදද්යාව, කලද්යාව, ගණතය,
ධරමතද්යාව හද්යා තහළ ශබද සඤසඤද්යා

පතමතපරම, ට. ආර. නපැතගනහිර සසිංචද්යාරය
915.493

පඤසඤද්යාරද්යාම හිත්මි, අගලකඩ (සසිංසස.). බලන්න
චිනතනධද්යාරද්යා
පඤසඤද්යාතලකෝක හිත්මි, තපද්යාලේවතතත (සමපද්යා.).
බලන්න සසිංසසකකෘත ග්රනන්ථ වසිංශය – තකෘතීය
භද්යාගය
පඤසඤද්යාතලකෝක හිත්මි, වපැයිතහසතන. කද්යාවද විචද්යාරය
සහ රසද්යාසසවද්යාදය
891.481
පඤසඤද්යාතලකෝක හිත්මි, වපැයිතහසතන. වවදික
යුගතයන තබකෞදධ යුගයට
181.043
පඤසඤද්යාවසිංස හිත්මි, මණඩද්යාවල (පරි.). බලන්න
ජිබරද්යාන, ඛලලේ
පඤසඤද්යාසහ හිත්මි, මඩිතහස. නියම ත්මිනිසද්යා : අතිපූජද
මඩිතහස පඤසඤද්යාසහ මහද්යානද්යායක මද්යාහිත්මිපද්යාණන
වහනතසස 1989 වරෂතයේ ත්ලියන ලදදක
294.375
පඤසඤද්යාසහ හිත්මි, මඩිතහස. ත්මිනිසද්යා තනද්යාහදද්යා රට
හදනන බපැහපැ, ත්මිනිහද්යාත හදද්යා ගනිත්මින රටත
හදද්යා ගනිමු
294.34441
පඤචකර්මවිභද්යාගය. (ප්රනද්යානදු, තජ. ඩ.) 294.3422
පටිටියආරචචි, තසකෝමසරි. මද්යා දුටු සසිංගපපූරව
තහවත විසසමලනතය : චද්යාරිකද්යා සටහන
915.957

පතපද්යාඩගම. (ද සලේවද්යා, ට. ජී. ඩබත්ලිවේ.) 891.483

පතමබනදු, රතනසරි. එක නපැටතට තදහි
891.483
පතලේ හද්යා ඛනිජ ද්රවද (සසිංතශකෝධන) : 1992 අසිංක 33
දරන පතලේ හද්යා ඛනිජ ද්රවද පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 343.0770262
පති යුවති. (ජයවීර, ජිනදද්යාස)

891.483

පතිරතග්, තජ. එම. ල්පී. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජනසසිංඛදද්යාව
වියපත වීම ආරර්ථිකයට ඇති කරන ලබන
බලපසෑම : කුරණසෑගල දිසසත්රිකකතයේ වීරඹුතගදර
පරද්යාතදශීය තලේකම තකද්යාටෂ්ඨද්යාසය ඇසුරිනි
304.6
පතිරතග්, නනදදද්යාස. 7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග
අතවපැල බුදධ ධරමය - ආදරශ ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර
294.3076
පතිරතග්, රවනි නිරද්යාෂද්යා. ජය නියත ජය මග :
ඉතිහද්යාසය විෂයයට තකටි ප්රශසන 1000 ක
909.076
පතිරතග්, ලසනයද්යා මනතුස. අහිසිංසක ගිරද්යා
තපකෝතකයද්යා
ළ 891.483
පතිරණ, අයිරින. මලේ පිඟෙද්යාන සහ තවත කතනදර
ළ 891.483
පතිරණ, ආර. ත්රිභද්යාෂද්යා - තපර කයවීම : ප්රද්යාන්ථත්මික
සසුනතග් සසිංහල, තදමළ, ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යා කුසලතද්යා
වරධනය
372.6
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පතිරණ, චද්යාලේසස වී. (පරි.). බලන්න විශසව
සද්යාහිතදතයේ විශිෂසට තකටිකතද්යා
පතිරණ, තජ. ඩ. වපැඩිහිටි අධදද්යාපන සමපත 374
පතිරණ, තිලක. කපතුර පුරද්යාතණ තහවත තපද්යාලේ
ගස ආශ්රිත ජනශපැතිය
398.36845
පතිරණ, බුදධිප්රභද්යා (සම කරතකෘ). බලන්න
පතිරණ, තජ. ඩ.

පදත්මිණී, වසනතද්යා (පරි.). බලන්න තද්යාතගකෝර,
රබනද්රනද්යාත
පනනිලතහටටි, සුමනසරි. තප්රේමලතත සලේ
අරතගන : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483
පනනිලතහටටි, සුමනසරි. බිමමල කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

පතිරණ, ය. ල්පී. එසස. සරිලක තසද්යාඳුර ඉසවේ :
සසිංචරණයට අතවපැලක
915.493

පනපසඳුවන තලකෝහිත කුලුතන අබිරහසක.
(බලයිටන, ඉනිඩ)

පතිරණ, ය. ල්පී. එසස. සසිංචද්යාරක වදද්යාපද්යාරය :
විතශසෂිත නිෂසපද්යාදිත හද්යා තවතළඳතපද්යාළවලේ
338.4791

පනපසඳුවන සහ තෆද්යාතලකෝනියන තකද්යාලේලය.
(බලයිටන, ඉනිඩ)
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පන පපැදුර. (තලේතපතහසව, පදමසරි)

891.481

පතිරණ, වජිරද්යා (පරි.). බලන්න තකද්යාඩිකද්යාර,
චූලනී

පනහිඳක අසරිය : ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

089.9148

පතිරණ, තහසමචනද්ර (පරි.). බලන්න
ඥද්යානතසසකරන, ට.

පනහිඳක ඇමතුමක. (ජයතිසසස, මලේතදණතයේ)
891.481

පතිරතන, සුමනද්යා. එදද්යා විතති

891.483

පතිරද්යාජ, ධරමතසසන (පරි.). බලන්න රලේතෆකෝ,
හුවද්යාන
පතිරද්යාජ, විතජරතන. කළුගසිංතතද්යාට
නද්යාටදකරතවකෝ
891.4820922
පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන. එළවළු - පලතුර ඇඳීම
සහ පද්යාට කරීම
372.52
පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන. කලේපනද්යාව නපැතිතවලද්යා
ළ 891.483
පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන. ගමරද්යාලතග තවඩිලේල
ළ 891.483
පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන. පද්යාට කරමු මද්යාළුවන
372.52
පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන. මහ රහතන වහනතසසලද්යා :
ශද්යාකදමුනි තගකෞතම බුදුරජද්යාණන වහනතසසතග්
කද්යාලතයේ අසූ මහ ශද්යාවකයන වහනතසසලද්යාතග්
චරිතද්යාපදද්යාන
294.3657
පතතද්යාක කටු : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (සතකුමද්යාර,
ශකතික)
891.483
පදමකුමද්යාර, සමනමල. සඳට කයත්මි

891.481

පදමශීත්ලි, එම. ඒ. චද්යානදනී. ගණතය වපැඩ තපද්යාත :
5 තශසණය
372.7

පනහිඳක දඟෙ : තග්ය පද. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි,
තපැනතන)
782.42
පනහිඳක රනපද. (තප්රේමසරි, දිබබපැදතද සරිපද්යාල)
891.481
පනහිඳක වසනතය

891.483

පනහිඳ. (රතනපද්යාල, ඊ. එම.)

891.483

පනත තකටුමපත ;
අසිංක 171, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව) හිසසබුලේලද්යාහස පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 175, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
විකටර ඇනටනි අධදද්යාපන, සමද්යාජ, ආරර්ථික
සතකද්යාරක හද්යා පුණදද්යාධද්යාර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 176, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ගුණරතන ජද්යාතදනතර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 177, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා සපැලසුම තද්යාකෂණඥයිනතග්
ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :346.0640262
අසිංක 178, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
දිවි නපැගුම :
343.0740262
අසිංක 179, 2012. ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.
රණවිර තසසවද්යා අධිකද්යාරිය (සසිංතශකෝධන) :
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343.0130262
අසිංක 180, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ළමද්යා පුනරතන්ථද්යාපන තකනද්රය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ළමද්යා පුනරතන්ථද්යාපන තකනද්රය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
අසිංක 181, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව) අලේ-ජද්යාත්මිඅතුලේ ඉසසලද්යාත්මියියද්යා
අරද්යාබි විදදද්යාලය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
344.070262
අසිංක 182, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
බරීරද්යා මුසසත්ලිම කද්යානතද්යා අරද්යාබි
විදදද්යාලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
344.070262
අසිංක 183, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
විසරජන :
343.0340262
අසිංක 184, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
දිවි නපැගුම :
343.0740262
අසිංක 185, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
පියතසසන ගමතග් පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 186, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
අපරද්යාධ නඩු විධද්යාන සසිංග්රහය (විතශසෂ
විධිවිධද්යාන) :
345.050262
අසිංක 187, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
සරිලක ප්රජද්යා ශද්යානති පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 188, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
හසෑනඩසස තෆකෝ එඩියුතකෂන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 189, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ජම ඉයේයතුසස සහසවද්යා-අලේ- හයිරියේයද්යා (ජසසකද්යා)
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 190, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලද්යාසිංකීය උරමයන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 191, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
වයිට තරකෝසස පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 192, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
චමපික තප්රේමදද්යාස ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 193, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
දහම පද්යාසලේ ගුර අරමුදල (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 194, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ත්මිසසටිකලේ තරකෝසස ජද්යාතදනතර ආයතනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 195, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තමඩිසනද්යා ඕලේටතනටවද්යා ආයතනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 196, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ලකෂසමන වසනත තපතරරද්යා ප්රජද්යා සසිංවරධන
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262
අසිංක 197, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තහළ ජන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 198, 2012. ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තපකෝදදල-මපද්යාවල ශ්රී සුදරශනද්යාරද්යාම විහද්යාරසසන්ථ
අධදද්යාපන සහන තසසවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 199, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ග්තලකෝබලේ හග්යුමනිතටරියන ෆවුනතඩෂන
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 200, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
එකසත මුසසත්ලිම උමමද්යාහස (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 201, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා හිරද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 202, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ත්රසසතවද්යාදීනට මුදලේ සපැපයීම මපැඩපපැවපැතවීතම
සමමුති (සසිංතශකෝධන) :
344.053250262
අසිංක 203, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තලේඛකතයකෝ සසිංවිධද්යානය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 204, 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව) එම. තක. ඒ. ඩ. එසස.
ගුණවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 205, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
සසිංවරධන පහසුකම සපැලසතම ශ්රී ලසිංකද්යා
මධදසසන්ථද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 206, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ තග්රසර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
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කරීතම) :

346.0640262

අසිංක 207, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා විදුත්ලිබල (සසිංතශකෝධන) :
343.09290262

අසිංක 223, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
මුදලේ :
343.0340262
අසිංක 224, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
විවද්යාහ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (සසිංතශකෝධන) :
346.0160262

අසිංක 208, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ල්පී. හපැරිසන ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 225, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
මුසසත්ලිම විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද (සසිංතශකෝධන) (115
වන අධිකද්යාරය වූ) :
346.0160262

අසිංක 209, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා එකසත ක්රිසසතියද්යානි සතහකෝදරතවය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 226, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
උපපපැනන හද්යා මරණ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම
(සසිංතශකෝධන) :
346.0160262

අසිංක 210, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී බද්යාලද්යාද්භිවකෘධි වරධන සත්මිතිය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 227, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තනද්යාතද්යාරිසස (සසිංතශකෝධන) (107 වන
අධිකද්යාරය වූ) :
347.016

අසිංක 211, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
මූලද කළමනද්යාකරණ (වගකීම) (සසිංතශකෝධන) :
343.0340262

අසිංක 228, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
උඩරට විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද (සසිංතශකෝධන) :
346.0160262

අසිංක 213, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
සුරද්යාබදු (සසිංතශකෝධන) (52 වන අධිකද්යාරය වූ) :
344.042330262

අසිංක 229, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තලේඛන ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (සසිංතශකෝධන) :
346.040262

අසිංක 215, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
වරද්යාය සහ ගුවනතතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු
(සසිංතශකෝධන) :
343.040262

අසිංක 230, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ඇතටකෝරනි බලපත්ර (සසිංතශකෝධන) (122 වන
අධිකද්යාරය වූ) :
346.0290262

අසිංක 216, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
විදුත්ලි සසිංතදශ බදු (සසිංතශකෝධන) : 343.040262

අසිංක 231, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
නපැවත පදිසිංචි කරවීතම අධිකද්යාරිය
(සසිංතශකෝධන) :
346.060262

අසිංක 217, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
එකතුකල අගය මත බදු (සසිංතශකෝධන) :
343.0550262
අසිංක 218, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තරගු (සසිංතශකෝධන) :
343.056026
අසිංක 219, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ඔටටු ඇලේත්ලිම හද්යා සූදු බදු (සසිංතශකෝධන) :
344.0990262
අසිංක 220, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු (සසිංතශකෝධන) :
343.040262
අසිංක 221, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තදශීය ආදද්යායම (සසිංතශකෝධන) : 343.0360262
අසිංක 222, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව
(සසිංතශකෝධන) :
343.040262

අසිංක 232, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණඩත්ලික
විදදද්යාලය (සසිංතශකෝධන) :
343.01130262
අසිංක 233, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
අරලේ ගුණතසසකර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 234, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තදලේතතද්යාට මහසෆලුලේ උලමද්යා අරද්යාබි විදුහල
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
344.070262
අසිංක 235, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
පතලේ හද්යා ඛනිජ ද්රවද (සසිංතශකෝධන) :
343.0770262
අසිංක 236, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ලසිංකද්යාතවේ තරකෝමද්යාන කතතකෝත්ලික අග්රරද්යාජගුර
ප්රසද්යාදීන වහනතසස සහ රද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන
වහනතසසලද්යා (සසිංතශකෝධන) :
346.0640262
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අසිංක 237, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
වමනපද්යාල සරිතසසන ලකදර දිරිය පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

සසිංතශකෝධනය :

අසිංක 238, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
මද්යානසක උපප්රකකෘති ළමද්යා පද්යාසතලේ ශභ සද්යාධක
සත්මිතිය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) (සසිංතශකෝධන) :
346.0640262

අසිංක 252, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තඩනශ්රී අධදද්යාපන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 239, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තක. ඩ. එම. චනද්රද්යා බණඩද්යාර ප්රජද්යා සතකද්යාර
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262

342.020262

අසිංක 251, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
අතලවි මවේලද්යානද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 253, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
සවේමුනි සසෑ තවතහර තබකෞදධ පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 240, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ගබඩද්යා වදද්යාපකෘති (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 255, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ර/කුරවිට මධද මහද්යා විදදද්යාලය ආදි ශිෂද
සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262

අසිංක 241, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
මහනවර ධරමරද්යාජ විදදද්යාලයීය ආදිශිෂද
සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262

අසිංක 256, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා ඉදිකරීම කරමද්යානත මණඩලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 242, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
පද්යාරත්ලිතමනතු ශිෂදතව මණඩලය (ඉවත
කරීම) :
346.0640262

අසිංක 257, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
මරකසස සකද්යාෆතුලේ ඉසසලද්යාත්මියද්යා (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 243, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
අකුරණ ජද්යාත්මිආ රහසමද්යානියද්යා අරද්යාබි විදුහල
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
344.070262

අසිංක 258, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තසයියිද අබදුර රහසමද්යාන ජිෆසරි මවේලද්යානද්යා
අනසසමරණ අරමුදල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 244, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තසතරටතස ඛද්යාමද්යා පදනම භද්යාරය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 259, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
අලේහසන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 245, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ගලේහිනන ජද්යාත්මිඅතුලේ ෆතතද්යාහස අරද්යාබි විදුහල
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
344.070262

අසිංක 260, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
කුලේත්ලියේයතුලේ ඉමද්යාම ෂද්යාෆිඊ අරද්යාබි විදදද්යාලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
344.070262

අසිංක 247, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
මඩකලපුව තරණ ක්රිසසතියද්යානි සසිංගමය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 261, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
මුතූර නදවතුලේ උලමද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
344.070262

අසිංක 248, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
සසිංසසකකෘතිය සහ සද්යාරධරම තගද්යාඩනපැගීම
සඳහද්යා වූ ශ්රී ලසිංකද්යා සසිංසසකකෘතික පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 262, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
පළද්යාත පද්යාලන ආයතන ඡනද විමසම
(සසිංතශකෝධන) :
342.090262

අසිංක 249, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී සදධද්යාරන්ථ පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 263, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව) විදදද්යාව හද්යා තද්යාකෂණය
වපැඩිදියුණු කරීතම (සසිංතශකෝධන) :
344.0950262

අසිංක 250, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
විසඑකවන ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යා

අසිංක 264, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
වලේතපද්යාල පියද්යානනද අධදද්යාපන සහ
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සසිංසසකකෘතික පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 265, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා ලුමබිණ සසිංවරධන භද්යාරය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 266, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තබකෞදධ විහද්යාර තදවද්යාලගම (සසිංතශකෝධන) :
344.0960262
අසිංක 267, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ක්රීඩද්යාවල තයදීතම දී උතතතජක ද්රවද ගපැනීමට
එතරහි සමමුති :
344.0990262
අසිංක 268, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා බදුකරණ කද්යාරයද්යායතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) (සසිංතශකෝධන) :
346.0640262

ළ 891.483
පරණගම, ඩ. ඇම. මතසද තලද්යාතවේ අසරිය 597
පරතදශී. (ඥද්යානතසසකරන, ට.)

894.8113

පරම කපැපවීම
272.0922
පරිගණක ගුරවරයද්යා තපද්යාත ;
අසිංක 01. (අතබගුණවරධන, කුමද්යාර)
පරිගණක හද්යා තතද්යාරතුර සනනිතවේදන
තද්යාකෂණය මූත්ලික දපැනම සහ පුහුණුව –
පරිගණක ක්රියද්යාකරවීම
004
පරිගණක හද්යා තතද්යාරතුර සනනිතවේදන තද්යාකෂණය
මූත්ලික දපැනම සහ පුහුණුව – පරිගණක
ක්රියද්යාකරවීම. (අතබගුණවරධන, කුමද්යාර) 004
පරිචද්යාරිකද්යා. (විජයසුනදර, බ. ඊ. ඇම.) 891.483

අසිංක 270, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
අලේමනද්යාර විදුහල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
344.070262

පරිණද්යාමවද්යාදය, තහසතුවද්යාදය සහ පිටසකවල ජීවය
පිටුපස ක්රිසසතියද්යානි මූලධරමවද්යාදය.
(රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර)
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අසිංක 271, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
මද්යානව හිත්මිකම සසිංවිධද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

පරිසර අධදයනය සහ සසිංහරද්යාජ වනද්යානතරය.
(ආරියවසිංශ, තමද්යාහද්යාන ශ්රියනත)
333.75095493

අසිංක 273, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ධීවර සහ ජලජ සමපත (සසිංතශකෝධන) :
343.076920262

පරිසරය : පළමුවන තශසණය වපැඩ තපද්යාත.
(ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)
372.357

අසිංක 274, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
රද්යාජද තසසවක සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262
පනද්යාතගද්යාඩ, අතුල. පුසිංචි ත්මිහිරි

ළ 891.483

පනද්යාතගද්යාඩ, අතුල. සසිංහල අකුර හුරව : 1
තශසණය සහ තපරපද්යාසලේ දරවන සඳහද්යා
372.634
පනද්යාදතර, ඇම. ස. ප්රතිපතතිතයන ජීවිතයම පුදත්මි
මම
294.34
පනද්යාදතර, ඇම. සතද්යා (සම කරතකෘ). බලන්න
පනද්යාදතර, ඇම. ස.
පබත්ලිසසතග් ශ්රී ලද්යාසිංතකය සලද්යාද. (සලේවද්යා, පබත්ලිසස)
641.83

පරිසර විදදද්යාව – ප්රශසතනකෝතතර 1000 ක : තරග
විභද්යාග සහ දපැනම ත්මිනම තරග සඳහද්යා.
(ජයසුනදර, උඩුගම එසස.)
333.7076
පලේලතතර ශ්රී සුමනතජකෝති නද්යාහිත්මියන ත්ලියන ලද
ශද්යාසසනය ත්ලිපි එකතුව : තලේඛන මඤසජරී.
(සුමනතජකෝති හිත්මි, පලේලතතර ශ්රී)
294.3
පලේලතතර ශ්රී සුමනතජකෝති ප්රසද්යාදිනි

089.9148

පලේත්ලියගුර, චනද්රසරි. රජ විරිතින සුරිනදු මහ
විජයබද්යා නිරිනදු
891.483
පලේත්ලියගුර, චනද්රසරි. සමද්යා

891.483

පල අපල කයන හපැටි ඉතගන ගනිමු. (ජයවරධන,
එච. වී. ජී. තසකෝමසරි)
133.5
පලතුර වගද්යාව හද්යා පසු අසසවන තද්යාකෂණය.
(තපතරරද්යා, ලත්ලිත)
634.04

පමද්යා වූ සරසවි වරම : සසවයසිං-ත්ලිඛිත චරිතද්යාපදද්යානය.
(ඒකනද්යායක, ආරියපද්යාල)
920

පලවද්යා හපැරීම. (රණතුසිංග, තප්රේමකීරති)

891.483

පමුණුව, චතුර. තබද්යාදු අද්භිතයකෝග

පලද්යායනනද්යා. (ආචර, තජෆසරි)

823.914

294.337

පඹරද්යාලට යද්යාළුතවක. (ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී)

පත්ලිතබකෝධනද්යාශක සහ අතප අනද්යාගතය. (තරකෝහණ
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කුමද්යාර)

632.95

චත්මිනද කුමද්යාර)

372.7

පත්ලිහකකද්යාර, නනදතසසන (සසිංසස.). බලන්න
ජද්යාතික සද්යාහිතද කලද්යා ප්රසද්යාදිනී - 2013

5 ශිෂදතවයට දපැනගත යුතුම කරණු. (හුරළුවපැව,
ජයතසනවි)
372.19

පත්ලිහකකද්යාර, නනදතසසන (සසිංසස.). බලන්න
දියත දිනන කවි - තදවන කලද්යාපය
පත්ලිහකකද්යාර, නනදතසසන (සසිංසස.). බලන්න
සූරය මසිංගලදය 2013

5 ශිෂදතවයට සද්යාමද්යානද දපැනම. (නිශද්යානත, සුජීව)
001.076

පවේකද්යාරයකුතග් තප්රේම සවද්යාරිය. (සසිංගර, ඉසද්යාක
බතෂවිසස)
863
පවේකද්යාරතයකුතග් දිනතපද්යාත. (තසතනවිරතන,
එච. ඒ).
891.483

5 ශිෂදතවයට සසිංහල : සමද්යාන පද, විරදධ පද,
යුගල පද, ඉඟි වපැක. (නිශද්යානත, සුජීව) 372.6
5 ශිෂදතවය සඳහද්යා රූප සටහන තපද්යාත.
(අනරසරි, සරත)

372.19

894.8113

5 ශිෂදතව විභද්යාගය සඳහද්යා ගණත ගපැටලු හද්යා
විසඳුම - 3 තශසණය. (ධරමරතන, තසසනද්යානී)
372.7

පවුතලේ ආරර්ථිකය නසිංවන නද්යාගරික කකෘෂිකරමය.
(රණසසිංහ, තිලක ට.)
635.965

5 තශසණය පරිසරය ආශ්රිත ක්රියද්යාකද්යාරකම පුහුණු
වපැඩතපද්යාත. (තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා)
372.357

පවුතලේ ඌරව. (ඔනඩද්යාටචි, මයිකලේ)

5 තශසණය සසිංහල භද්යාෂද්යාව ආදරශ, අනමද්යාන,
ඉලකක ප්රශසන පත්ර. (මහතබලේලන, තක. තජ.)
372.6076

පවලද්යායි. (භද්යාරති, තක. චිනනපප)

පශසචද්යාතතද්යාපය සහ තවත තකටිකතද්යා

813
891.483

පශසචද්යාත තුෂසණ යුද සමතයේ මූලධරමවද්යාදයට හද්යා
ජද්යාතිකවද්යාදයට එතරහි ජද්යාතදනතර මද්යානෂවද්යාදී
තමතහයුම. (කුමද්යාරසසිංහ, රසිංග ප්රභද්යාත)
341.584

පළතුර එළවළු සහ සතුන පද්යාට කරමු

පසන ගී මුතු. (වික්රමනද්යායක, පතමකෝදද්යා පසනම)
ළ 891.481

පළතවනි පනදුව. (තප්රේමතිලක, රතුපසසවල ලත්ලිත)
891.481

පසනන හිත්මි, පද්යාණදුතර (සසිංසස.). බලන්න
රද්යාහුළ හිත්මි, අමපිටිතයේ ශ්රී

පළද්යාත පද්යාලන ආයතන ඡනද විමසම
(සසිංතශකෝධන) : පළද්යාත පද්යාලන ආයතන ඡනද
විමසම ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
342.090262

පසුතපැවීම. (තහසරත, ජද්යානක කුමද්යාර)

891.483

පහන කණුව අමමද්යා. (අතබවරධන, ගයද්යානි කුසුම)
891.481
පහන තද්යාඕ හද්යාඕ (සම කරතකෘ). බලන්න ටරනර,
කතරන තගද්යාටසසචද්යාසිංග්
පහන සතිවිත්ලි : ගුවන විදුත්ලි ධමම චිනතද්යා.
(රතනසද්යාර හිත්මි, මවනපලද්යාතන)
294.34

372.52

පළමුවන විමලධරමසූරිය රජතුමද්යා . (ජයතකද්යාඩි,
තසකෝමද්යා)
ළ 891.483

පළිඟු සුරඟෙන. (කරණද්යාරතන, ඉතනකෝකද්යා
මතනකෝරි)
891.483
පළිහවඩන, ජයනත. ආදරණීය උණඩයක :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483
පද්යාකර, තහනරි. ලසිංකද්යාතවේ ගපැත්මි ජනකතද්යා
398.2095493

පහන සතත සහන එළිය – 1 : සඳහම සයුතරන
අමද්යා දිය බිදක, සතර සතිපටෂ්ඨද්යාන සූත්රය
294.34435

පද්යාකර, තහනරි. ලසිංකද්යාතවේ ගපැත්මි ජනකතද්යා : තතවන
තවළුම
398.2095493

5 ශිෂදතව : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2000 –
2012
372.19076

පද්යාට කරමු මද්යාළුවන. (පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන)
372.52

5 ශිෂදතවයට ගණත ගපැටලු. (කළුතනනතග්,

පද්යාඩම කරනතන තකතසසද : ඵලදද්යායී ඉතගනමක
සඳහද්යා කමටහන. (කරණද්යාරතන, නිතරකෝෂ)
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153.15
පද්යාණඩවපුර තහවත ජද්යාරයිනතග් පද්යාරද්යාදීසය.
(මද්යාධවන, ඒ. තසසතු)
894.8123
පද්යාද යද්යාත්රද්යා. (ඉලයපආරචචි, එරික)

891.483

පද්යාපිසසනද්යා. (ත්ලියනගමතග්, චනද්රද්යා ජයතකද්යාඩි )
891.483
පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද (හපැනසද්යාඩ) : නිල වද්යාරතද්යාව.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
328.549302
පද්යාරත්ලිතමනතු ශිෂදතව මණඩලය (ඉවත කරීම) :
2002 අසිංක 22 දරන පද්යාරත්ලිතමනතු ශිෂදතව
මණඩලය පනත ඉවත කරීම සඳහද්යා ද ; ඒ හද්යා
සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා
සඳහද්යා ද විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
පද්යාර පපැනීම. (ප්රසනන, සජීව)

891.481

පද්යාරමපරික තවදකම හද්යා තදශීය ශද්යානතිකරම විධි
615.5
පද්යාරමපරික තහළ ඔසු ඇතුළත ප්රන්ථමද්යාධද්යාර
අතතපද්යාත. (ජයතිලක, තජ. ඒ.)
615.538
පද්යාරම සලේමද්යාතද්යා, කටුනද්යායක (සම.). බලන්න
විශසව ධරමතද්යාවතයේ තවත පපැතිකඩක :
ආධදද්යාතත්මික ශකතීන සහ අමනෂද
ක්රියද්යාකද්යාරිතවය පිළිබඳ තබකෞදධ විග්රහයක
පද්යාරද්යා වළලේල. (ද සලේවද්යා, අනල)

891.483

පද්යාරිසරික ජීවවිදදද්යාව : උසසසතපළ ජීවවිදදද්යාව නව නිරතදශය 12. (සූරතිසසස, ඩ. ඇම.) 577

සද්යාහිතදතයේ ආරමභතයේ සට විසවපැනි සයවතසස
මුලේ අවුරදු විසපහ දකවද්යා. (විමලඤද්යාණ හිත්මි,
ත්මිරිසසවතතත)
891.37
පද්යාත්ලිභද්යාසද්යාසලේලපනසිං. (ධමමසරි හිත්මි,
කනදරපසිංගුතවේ)

491.378

පද්යාත්ලි වදද්යාකරණය. (තපරනිතයකෝලද්යා, වී.) 491.375
පද්යා සටහන. (තපතරරද්යා, විකුමප්රිය)
782.42
පද්යාසලේ දරවනතග් තලේඛන දුබලතද්යා.
(විතජතසසකර, ජද්යානකී සනධදද්යා)

616.8553

පද්යාසලේ නද්යාටද පහක : හතර බරි, චූතලකෝදරමතහකෝදර, තණහද්යා, තමද්යාතලේ නපැති එකද්යා,
රතතරන පුතද්යා. (ගුණධීර, තසකෝමපද්යාල)
891.482
පද්යාසලේ වපැඩ හුරව අධදද්යාපනය : වකෘතතීය
මද්යාරතගකෝපතදශය සඳහද්යා ප්රද්යාතයකෝගික ප්රතවේශයක.
(දයද්යාරතන, බනදුල ල්පී.)
371.42
පද්යාසද්යාදිකද්යා : රද්යාජකීය පණඩිත කීරති නද්යාරමපනද්යාව
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
080
පද්යාළිපද්යාෂ්ඨද්යාවල : තදතවනි පද්යාඩම තපද්යාත. (බුදධදතත
හිත්මි, තපද්යාලේවතතත ශ්රී)
491.37
පද්යාළි - සසිංහල පිරිත තපද්යාත. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය)
294.3823
පද්යාළු ළිතද අබිරහස. (තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.)
891.483
පපැණ වළලු - 2. (දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යානද්යාත) 070.44
පපැණතවරළුවට සතරකෝජලද්යාත ඇවිලේලද්යා.
(විදද්යානපතිරණ, එම. එලේ.)
ළ 891.483
පපැණ තහද්යාරද්යා. (ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී) ළ 891.483

පද්යාත්ලි අතිතරක කයවීම තපද්යාත : ඉසිංග්රීස සසිංහල
අනවද්යාද සහිත
891.37

පපැතුම අහිසිංසද්යා. (ල්පීරිසස, එඩවින)

පද්යාත්ලි ක්රියද්යා පද සහ කතක පද වදද්යාකරණය : තදීය
ශබදතකකෝෂය - පළමුවන කද්යාණඩය 491.375

පපැනසල සහ තහද්යාඳ ළමයි. (මුණසසිංහ, එම.
විශද්යාකද්යා සමපත)
ළ 891.483

පද්යාත්ලි ක්රියද්යා පද සහ කතක පද වදද්යාකරණය : තදීය
ශබදතකකෝෂය – තදවන කද්යාණඩය
491.375

පපැරණ ලකදිව මවුපිය දූදර සබඳතද්යා. (මුණසසිංහ,
ඉනද්රද්යාණ)
294.34441

පද්යාත්ලි ක්රියද්යා පද සහ කතක පද වදද්යාකරණය :
තුනතවනි කද්යාණඩය
491.375

පපැරණ ලසිංකද්යාව හද්යා තලකෝකය. (තපතරරද්යා, තජ.
ඒ. වයි.)
954

පද්යාත්ලිත හිත්මි, මහග්රැඹසෑවපැතවේ. මරණය අනතරද්යාභවය
කරමය සහ පුනරභවය
294.34237

පපැරණ ශිෂසටද්යාචද්යාර. (ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.) 909

පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා සද්යාහිතද තහබවූ විතදශිකතයකෝ : පිටක

891.483

පපැරණ සද්යාහිතද වදනමද්යාලද්යා තකකෝෂ ග්රනන්ථය
(සසිංක්ෂිපත). (ගුණවරධන, ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ.)
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891.4803
පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන. අකද්යාබනික රසද්යායනය –
බහුවරණ ප්රශසන විග්රහය : අධදයන තපද්යාදු
සහතික පත්ර උසසස තපළ රසද්යායන විදදද්යාව
546.076
පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන. අකද්යාබනික රසද්යායනය
රචනද්යා ප්රශසණ විග්රහය : අධදයන තපද්යාදු සහතික
පත්ර උසසස තපළ රසද්යායන විදදද්යාව
546.076
පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන. අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ
රසද්යායන විදදද්යාව 2012 : බහුවරණ විවරණය
සමග ආදරශ බහුවරණ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර
540.76
පපැවිදි පිනකම හද්යා කඨින පූජද්යාව. (සලද්යානනද හිත්මි,
මහගම)
294.3
පපැළ තගද්යායම

398.20951

පසෑළ තදද්යාරින පලද්යා ගිතයත්මි

808.83

පිනි කඳුළු. (වඩුතග්, අරනසසට)

891.483

පිනම අපපුතග් පිනමක. (දිසද්යානද්යායක, හිඟුලේවල)
ළ 891.483
පිපද්යාසය. (දිසද්යානද්යායක, දයද්යා)

891.483

පිබිතදන මලේකපැකුළු
පියතිසසස, ගලගම හී. ග. විනතදද්යාස

305.231
891.483

පියදසසස හිත්මි, පිනනතගද්යාඩකනතද (සසිංසස.).
බලන්න තබකෞදධ සසිංසසකකෘතග්රනන්ථ අධදයන :
අතිතගකෞරවද්යාරහ පිනනතගද්යාඩකනතද විපසසස
සසවද්යාමනද්ර ප්රණද්යාමද්යාඤසජල ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
පියදද්යාස, ආර. ඒ. ඩ. වදශික විශසතලේෂණය :
විශසවවිදදද්යාල ප්රන්ථම වසර සඳහද්යා
515.63
පියදද්යාස, තදද්යාගි (සම කරතකෘ). බලන්න
තකද්යාඩිකද්යාර, චූලනී
පියදද්යාස, තරකෝහණ ලකෂසමන (සසිංසස.). බලන්න
නිදහසස මද්යාධද

පසෑළ තදද්යාරින සඳ මඩලට. (තලේකමතග්,
ආරියදද්යාස)
782.42

පියදද්යාස, තරකෝහණ ලක්ෂමන (සසිංසස.). බලන්න
සනනිතවේදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය – 2013

පිතග්රද්යා, වසනතද්යා (පරි.). බලනන මුහුදු බත
තබකෝටටුව

පියදද්යාස, සරිතසසන. සසවරණමද්යාත්ලි මහද්යා කද්යාවදය
891.481
පියදිගම, ගයද්යානි අසසිංසලද්යා. ග්රහණය
891.483

පිචච මල සුවඳයි. (දසනද්යායක, සුමනසරි)
891.483
පිටමසිං කරීම. (රණතුසිංග, තප්රේමකීරති)
පිටුවහලේ වූ ගපැහපැනිය : ආදරය තගද්යාළු වූ
තමද්යාතහද්යාතක. (ඇබකස, එළිතයත)

891.483
843

පිනක පපැනතර සහ ඩයිනතසකෝර යද්යාළුවද්යා.
(අනරසරි, සරත)
ළ 891.483
පිනටර, හපැරලේඩ. සද්යාදය

822

පිනතු අපපුහද්යාත්මි, ඇම. තජදද්යාතිරවවිදදද්යාරමභය
133.5

පියදිගම, ගයද්යානි අසසිංසලද්යා. යකඩ සපතතුව
891.483
පියනනද හිත්මි, සූරියතගද්යාඩ. තහළබසස වියරණ :
9, 10, 11 තශසණ සසුනට සසිංහල වදද්යාකරණ
491.485
පියභද්යාරති හිත්මි, තබකෝදද්යාවල (පරි.). බලන්න
නීතිසද්යාරය : උපතදශද්යාතමක සසිංසසකකෘත පදද
සසිංග්රහය
පිය මහරජද්යාතණකෝ. (ගමතග්, නනදසරි) 891.483
පියරතන, ඒ. ඒ. අකෂර විනදද්යාසය

491.485

පියරතන, ඒ. ඒ. අඳුර සහින

891.483

පිනනතගද්යාඩ, දත්මිත. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව
විදදද්යාව 2012 : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
නව විෂය නිරතදශය
570.76

පියරතන, ඒ. ඒ. විභකති

491.485

පියරතන, ඒ. ඒ. සනධි

491.485

පිනසර තදකෝනි. (අතුතකකෝරල, අසිංජල)

891.483

පියරතන, ජසසටින (පරි.). බලන්න මද්යාකසස, කද්යාලේ

පිනි. (එදිරිසසිංහ, ජගත තජ.)

891.483

පියරතන, වඩුතග්. අවියකන පිපුණු මලේ

පිනතු, ඇම. විදදද්යාදීපිකද්යා

133.5
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891.481
පියරතන, වඩුතග්. සතතරද්යා සහ සරකරවද්යා :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483

පිරිතත බලය හද්යා ගතහපැක ප්රතයකෝජන.
(තමතතතයද හිත්මි, මද්යාපලගම)

294.34

පිරිපුන රද්යාජදතද්යානත්රිකයද්යා ලත්ලිත ඇතුලතමුදත්ලි .
(කුමද්යාරතපත්ලි, නනදන)
324.2092

පියරතන හිත්මි, වසෑගම (සසිංසස.). බලන්න
ද්භිකක්ඛුපද්යාතිතමද්යාකඛසිං
පියරතන හිත්මි, වසෑගම (සසිංසස.). බලන්න
විතදදද්යාදය ධරමශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2013 :
අතිපූජද වපැත්ලිවිටිතයේ ශ්රී තසද්යාරත නද්යාහිත්මි උපහද්යාර
කලද්යාපය

පිරිත්මි ජද්යාතිය උතුම ජද්යාතිය. (කුරපපු, ඩ. බ.)
089.9148

පියරතන හිත්මි, වසෑගම (සමපද්යා.) බලන්න සනන
සහිත පද්යාත්ලි මහද්යාතබද්යාධිවසිංසය : අද්භිසමතබද්යාධි
කන්ථද්යා, ආනනදතබකෝධි කන්ථද්යා

පිරිවපැය හද්යා කළමනද්යාකරණ ගිණුමකරණය II
තකද්යාටස (සයලුම වකෘතතීය විභද්යාග සඳහද්යා
නිරදිෂසටයි) : නව අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ)
විභද්යාගය සඳහද්යා. (ඌරද්යාතපද්යාල, නනදතසසන)
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පියවරධන, ඇම. ඇම. (පරි.). බලන්න
ඩිකනසස, චද්යාලේසස

පිරිසදුකම අපි ග්රැක ගනිමු : හසිංසතග් කතද්යාව
ළ 891.483

පියවරධන, ඇම. ඇම. (පරි.). බලන්න හද්යාරඩි,
තතකෝමසස

පිලේලම හුර තවමු. (අමරතුසිංග, ල්පී. එම.)

පියවි ඇසන ඔබබට 2 : මරණන මතු අතදපැකීම.
(විතජතිලක, මතුගම මහිනද)
133.9013
පියතසසකර, දීපති. නපැටුම : ඇම. ඩ. ගුණතසසන
සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර
792.62076
පියතසසන, එසස. දුර රූපතයේ ආවරජන 089.9148

372.6

පිළිකද්යාතවේ එතඩර ගීතය. (තපතරරද්යා තසද්යායුරිය,
තමරි ත්ලිනට)
362.196994
පිසිංතහසතන ගුරතගදර රසිංතසද්යා. (විමලසුනදර,
තහසමද්යා)
891.483
ල්පී. බ. ප්රතිභද්යා උවසර ශද්යාසසනය සසිංග්රහය : තසසවද්යා
සමමද්යානිත තජදෂසෂ්ඨ මහද්යාචද්යාරය පුසිංචිබණඩද්යා
ඒකනද්යායක උපහද්යාර ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය
089.9148

පියතසසන ගමතග් පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
පියතසසන ගමතග් පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

ල්පීරිසස, ආරියතිලක. රතු තකද්යාළ නිලේ : තකටිකතද්යා
891.483
ල්පීරිසස, එඩවින. පපැතුම අහිසිංසද්යා

891.483

පියතසසන, සලවතී මපැණතක (පරි.). බලන්න
අතචතබ, චිනආ

ල්පීරිසස, එඩවින. විරද්යාගී රද්යාගය

891.483

පියතසසන, සලවතී මපැණතක (පරි.). බලන්න
එත්ලියට, තජකෝරජ
පියතසසන, සලවතී මපැණතක (පරි.). බලන්න
තබ්රද්යානතට, චද්යාලට
පියද්යා දුන වසසතුව

398.24

පියද්යාඹන අත්ලියද්යා. (තරසසවින, රවන) ළ 891.483
පිරිත තපද්යාත වහනතසස. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය)
294.3823
පිරිත සූත්ර ඇසුතරන වමන භද්යාවනද්යාව දියුණු
කරමු
294.34435

ල්පීරිසස, ඒ. එච. ඩබත්ලිවේ. තපද්යාඩි රද්යාළහද්යාත්මි 891.483
ල්පීරිසස, තක. තිසසස ඇසස. සකුරද්යා මලේ සුවඳක
891.483
ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි. නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා.
ස. (සද්යා. තපළ) නව විෂය නිරතදශය 792.07
ල්පීරිසස, ඩ. ල්පී. බ. කුමද්යාර. කද්යාලය කළමනද්යාකරණය
අරඹමු
650.11
ල්පීරිසස, ල්පී. රවන නනදන
ආළියද්යාන, තසසිංතගයි

(පරි.). බලන්න

ල්පීරිසස, මරත්ලින (පරි.). බලන්න ඇරිසසතටද්යාෆනීසස
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ල්පීරිසස, මරත්ලින (පරි.). බලන්න පතලකෝටසස
ල්පී. හපැරිසන ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ල්පී. හපැරිසන ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
පුඤසඤරතන හිත්මි, රතමතලේ. විතද්යාරනතදණතයන
එකසත රද්යාජධද්යානියට : යතිවරයකුතග් වීරයය
පද්යාරත්මිතද්යා සටහන
294.3657

පුරද්යාතන ඉනදු ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය : දුටුගපැමුණු රද්යාජද
කද්යාලය දකවද්යා. (තපතරරද්යා, තක. ඒ. ල්පී.) 954
පුරද්යාතන ගදද හද්යා ගිරද්යා සනතදශය විමසුම හද්යා
රසද්යාසසවද්යාදය : අධදයන තපද්යාදු සහිතක පත්ර උසසස
තපළ – සසිංහල. (ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.) 891.481
පුලේලතපරම, අතනකෝමද්යා. ඔබද මලේ කපැකුළක
පිතපනනට තවර දරනද්යා
891.483
පුලේත්ලියද්යා. (අරියධමම හිත්මි, ත
 ගද්යාඩඋඩ)

294.34433

ළ 891.483

පුදමු තම කුසුම - 05 : වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා පිරිත හද්යා
භද්යාවනද්යා
294.34433

පුවක අතත (තකටිකතද්යා සසිංග්රහය). ප්රදීපන, ප්රත්මිලද්යා
894.8113

පුදුම සනව. (ත්ලියනතග්, පත්මිත ආර.) ළ 891.483

පුවරසනකුලම ඓතිහද්යාසක තචතියගිරි
විහද්යාරය. (තහටටිආරචචි, කරණද්යාතසසන)
930.1095493

පුදමු තම කුසුම - 04

පුනරභවය. (කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති)
294.34237
පුබුදුතගන පද්යාඩමක. (තද්යාරෂිකද්යා, එච. එම. නිපුනි)
ළ 891.483
පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා පද්යාලනය. (ඒකනද්යායක,
උපද්යාත්ලි)
320
පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා පද්යාලනය (නව
නිරතදශය) 2008-2012 : තලේක හවුසස
තපද්යාතහල විභද්යාග ප්රශසන හද්යා පිළිතුර අධදයන
තපද්යාදු සහතික පත්ර (සද්යා. තපළ). (රද්යාජපකෂ,
කුමුදුනී)
320.076
පුරවපැස තපතසම : සමද්යාජ තදශපද්යාලන විමරශන.
(පුසිංචිතහසවද්යා, එසස. ජී.)
070.44
පුරහඳත හිනපැතහයි. (තකද්යාසසවතත, සුනීතද්යා එම.)
891.481
පුරද්යාණ තතද්යාටගමු රජමහද්යා විහද්යාරය. (තපරමද්යාදුර,
ලලද්යා)
294.3435095493
පුරද්යාණ ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ගමතදද්යාර විතති.
(තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම.)
392.095493
පුරද්යාණ ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සනනිතවේදනය. (කද්යාරියවසම,
අනෂි තිසද්යාරද්යා)
302.224095493
පුරද්යාණ සනන සහිත මහද්යාසතිපටෂ්ඨද්යාන සූත්රය.
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය)
294.3823
පුරද්යාණ සරවතතද්යාභද්ර ශද්යාසසත්රය

133.5

පුරද්යාණ සවේපද : හටන කවි හද්යා විරහ කවි ඇතුළතය.
398.2

පුෂසපකුමද්යාර, අතශකෝක. තකද්යාළඹ යුගතයේ ප්රකට
කවිවර
891.481092
පුෂසප කුමද්යාර, තක. එම. තහසමනත. නිවී ගිය දම
පහන : තසකෝම සත්මිඳු උපහද්යාර
294.3
පුෂසපකුමද්යාර, නීලේ. තසලේත්ලිපි වියරණ : ක්රි. පූ. 03 –
ක්රි. ව. 07 තතක තසලේත්ලිපි ඇසුතරනි 491.485
පුෂසපකුමද්යාර, නීලේ (සමපද්යා.). බලන්න ජද්යාතක
අටුවද්යා ගපැටපද වදද්යාඛදද්යාව : ගිජජ්ඣ ජද්යාතකතයේ
සට චිතතසමභූත ජද්යාතකය තතක
පුෂසපතවලතග්, සමපත. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
වදද්යාපද්යාර අධදයනය 1 : (වද්යාසසතවික / රචනද්යා)
ඉලකක ප්රශසන පත්ර හද්යා ආදරශ පිළිතුර
658.0076
පුෂසපතවලතග්, සමපත. සද්යාමද්යානද තපළ වදද්යාපද්යාර
හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : බහුවරණ විග්රහය
658.0076
පුසසතලකෝඩසිං. (නවගතතතගම, සයිමන) 891.482
පුසසවපැලේල, අනරදධ. තතද්යාවිලය : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483
පුහුලේ තහද්යාරද්යා කතරන දපැතන
පුසිංචි අපට අකුර හුරව – 1 තශසණය

ළ 891.483
372.634

පුසිංචි අපට සසිංහල ;
අසිංක 1. (දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.) සරල සසිංහල
තහකෝඩිය
372.634
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අසිංක 2. (දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.)
තහකෝඩිය

ත්මිශ සසිංහල
372.634

පුසිංචිබණඩද්යා, තක. ඒ
 . නවදපැත්ලිතහසන – තදවහුව
954.93

අසිංක 3. (දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.)
අකෂර

මහද්යාප්රද්යාණ
372.6

පුසිංචි මතග් තගදර වපැඩ තපද්යාත – 1 තශසණය සඳහද්යා.
(ජයසසිංහ, එච. එම. අනර)
372

පුසිංචි අපට සුතවන ඉනන සනි කසෑම අඩු කරනන.
(තවතතසසිංහ, සබිලේ)
613

පුසිංචි මතග් වටිනද්යාකම. (තකකෞශලදද්යා, එච. ඩ.
හසනි)
ළ 891.483
පුසිංචි මරීනද්යා තජසු ලපැබූ දද්යා. (මුදත්ලිතග්, එලේස)
ළ 891.483

පුසිංචි අපියි පරිසරයයි : තපර පද්යාසලේ අධදද්යාපනය
සඳහද්යා ගුර උපතදසස
372.357
පුසිංචි අතප ලසසසන තගදර. (රණවක, ආර. ඒ.
සවිදදද්යා යසසසම)
ළ 891.483
පුසිංචි ඌතරද්යා පසසතදනද්යා. (ක්රිසසටි, අගතද්යා)
823
පුසිංචි කතද්යා ;

පුසිංචි මලෂද්යා. (ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී)

ළ 891.483

පුසිංචි ත්මිහිරි. (පනද්යාතගද්යාඩ, අතුල)

ළ 891.483

පුසිංචි වලසස පපැසිංචද්යා : හඳහද්යාත්මිව තගදර තගනපැලේලද්යා.
(රනසරිලද්යාලේ, අතුල)
ළ 891.483
පුසිංචි වීරයද්යා. (තකද්යාඩිතුවකකු, තක. ඒ. සකඳු
අමද්යාතනත)
ළ 891.483

අසිංක 2. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) බූරවද්යාට තවචච
තද
ළ 891.483

පුසිංචි සතතරද්යා. (මද්යාරපන, භද්රද්යා)

අසිංක 4. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) තගද්යාළුතබත්ලි
තරඟෙය
ළ 891.483

පුසිංචි සුරසිංගනද්යාවි. (විතද්යාරණ, දිලේත්මිණ අමද්යායද්යා)
ළ 891.483

පුසිංචි කතද්යා ;
අසිංක 04. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) කණමපැදිරියද්යා
ළ 891.483

පුසිංචිතහසවද්යා, එසස. ජී. නද්යාඩි ඇලේලම : තීර ත්ලිපිය
070.44

පුසිංචි කද්යාතල මසිං. (දිසද්යානද්යායක, සද්යාගරිකද්යා)
920.05493
පුසිංචි කද්යාතලේ තද්යාතතද්යා. (රසසකන, ඇතලකසපැනඩර)
ළ 891.483
පුසිංචි කපැකුළු මලේ. (භද්යාගදද්යා, එම. ඒ. හසිංස)
ළ 891.481
පුසිංචි කූඹිතති. (තමනඩිසස, ඉඳුනිලේ වතනෂසසරද්යා)
ළ 891.483
පුසිංචි තකකෝචචිය. (අතබතසසකර, තිසසස)

823

පුසිංචි තගදර විතති. (විලේකසස, මද්යාරියද්යා ඩ.) ළ 813
පුසිංචි තගදර වීරතයකෝ. (විජයසසිංහ, සුමනද්යා)
ළ 891.483
පුසිංචි තද්යාරක. (අතඹේපිටිය, චනන්ද්රිකද්යා)

ළ 891.483

පුසිංචිතහසවද්යා, එසස. ජී. පණ ලපැබූ චිත්රය

ළ 891.483

891.483

පුසිංචිතහසවද්යා, එසස. ජී. පුරවපැස තපතසම : සමද්යාජ
තදශපද්යාලන විමරශන
070.44
පුසිංචිතහසවද්යා, එසස. ජී. (පරි.). බලන්න ජිබරද්යාන,
ඛලලේ
පුසිංචිතහසවද්යා, එසස. ජී. (පරි.). බලන්න බුදු දහම
පිළිබඳ මද්යාකසසවද්යාදී ප්රතවේශයක
පුසිංචිතහසවද්යා, එසස. ජී. (සසිංසස.). බලන්න උගත
පද්යාඩම හද්යා ප්රතිසනධද්යානය පිළිබඳ තකද්යාත්මිසතම
නිරතදශ (LLRC)
පුසිංචිතහසවද්යා, නිරමලද්යා ජී. ඔබට මද්යා ආදරය කල
තරම
891.483
පුසිංචිතහසවද්යා, ල්පී. ජී. (සසිංසස.). බලන්න වමතත්රය
හිත්මි, වීදද්යාගම

පුසිංචි නවණ. (ත්ලියනතග්, පත්මිත ආර.) ළ 891.483

පූජකතයකෝ සහ තදශපද්යාලකතයකෝ - ආධදද්යාතත්මික
මද්යාෆියද්යාව. (රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී)
299.93

පුසිංචි පද්යාඩමක. (කහඳගමතග්, සනධදද්යා)
ළ 891.483

පූජද්යාවත්ලිය. (මයුරපද්යාද හිත්මි)

891.48

පූරව භද්යාෂද්යා නිපුණතද්යා සහ අකුර ත්ලිවීතම වපැඩතපද්යාත

359

1 තශසණය. (ගුණතිලක, ඉනද්රද්යානි)

372.6

පූරව ළමද්යාවිය දරවනතග් බුදධි වරධනයට නිතවසස
පරිසරතයන ලබද්යා දිය හපැක උදවේ : දරවනට
තහද්යාඳ පුරදු උගනවමු. (රද්යාජපකෂ, චමපද්යා
පුෂසපකුමද්යාරි)
372.357
පූසස බබද්යා. (දසුනප්රභද්යා, බිමසරණ)
පකෘර්ථිවිය

ළ 891.483
550

පකෘර්ථිවිය. (අමරතුසිංග, ල්පී. එම.)

550

තපනගුවින පපැටියද්යාතග් මුහුදු ගමන. (ගුණවරධන,
රකමණී)
ළ 891.483
තපම බපැඳි තරණයක නිසද්යා. (විතජසසිංහ,
ඩබ. එසස.)
891.483
තපරනිතයකෝලද්යා, වී. පද්යාත්ලි වදද්යාකරණය
තපරදපැකම. (ත්ලියනතග්, ආනනද)

491.375
823

තපරදිග සහ අපරදිග කද්යාවද විචද්යාර සසිංකලේප :
විශසව විදදද්යාලයීය බද්යාහිර උපද්යාධිය සඳහද්යා
(සසිංහල). (ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.) 801.95
තපරදිග සසිංගීතය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද
තපළ ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර.
(රතනද්යායක, තසකෝනියද්යා දීපති)
780.76
තපර පද්යාසලේ දරවන සඳහද්යා ගණත හුරව. (ඩයසස,
සමුද්රද්යා)
372.21
තපර පද්යාසලේ වපැඩතපද්යාත

372.21

තපර පද්යාසලේ වපැඩතපද්යාත. (ඩයසස, සමුද්රද්යා)

372.21

තපර පද්යාසලේ සහ 1 වසර සසුන සඳහද්යා පද්යාට කරන
තපද්යාත
372.52
තපර පද්යාසලේ ළමුන සඳහද්යා ගුරතගදර මුලේතපද්යාත.
(තිලකරතන, දුලද්යානි)
372.21
තපරමුණ, නිතරකෝෂණී රසද්යාදරී. තදදුනතන පද්යාට
අරන
891.483
තපර යම හීන. (ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණී චනද්රලද්යාලේ)
891.483
තපරඵසෑ නපැවුම පස : පළමු ග්රනන්ථය.
(තෂකෝතලද්යාතහද්යාවේ, ත්මිහයිලේ)
891.73
තපරඵසෑ නපැවුම පස : තදවපැනි ග්රනන්ථය.
(තෂකෝතලද්යාතහද්යාවේ, ත්මිහයිලේ)

891.73

තපරහපැර පුරද්යාණය. (තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම.)
294.3438

තපරමද්යාදුර, ලලද්යා. පුරද්යාණ තතද්යාටගමු රජමහද්යා
විහද්යාරය
294.3435095493
තපතරරද්යා, ආර. ස. අධදද්යාපන සපැලසුමකරණය :
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සද්යාමද්යානද අධදද්යාපන මටටතම
සපැලසුමකරණය පිළිබඳ විමසුමක
371.207095493
තපතරරද්යා, ඇනටන බ. ගිනිගත වසනතය 741.5
තපතරරද්යා, ඇනටන බ. (පරි.). බලන්න තචසස,
තජමසස හපැඩත්ලි
තපතරරද්යා, ඊවද්යා දීපද්යාණ. අමද්යාවතක රිදී ඉරක
891.483
තපතරරද්යා, එච. ඩ. ලයනලේ. තමතහමත බූරතවක
ළ 891.483
තපතරරද්යා, ඒ. තක. ඩ. සපැත්ලියුලර සනතදශය
891.481
තපතරරද්යා, කමලේ. මුහුතණ කපැළලක සහිත ත්මිනිසද්යා
891.483
තපතරරද්යා, කමලේ. වියත වත ඇසුරක : පුවතපත
සසිංවද්යාද කලද්යාවට නව ප්රතවේශයක
920
තපතරරද්යා, කමලේ (පරි.). බලන්න චීන
උපමද්යාකතද්යා
තපතරරද්යා, කමලේ
උපමද්යාකතද්යා

(පරි.). බලන්න රසයද්යාන

තපතරරද්යා, කරණද්යා. රවිඳුතග් සහිනය

891.483

තපතරරද්යා, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න අහසස ගපැබට
පහතින : ඉනදියද්යාන තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
තපතරරද්යා, තක. එච. තරකෝෂිණී බුදධිකද්යා. මුතූතග්
සහිනය
ළ 891.483
තපතරරද්යා, තක. ඒ. ල්පී. පුරද්යාතන ඉනදු ලසිංකද්යා
ඉතිහද්යාසය : දුටුගපැමුණු රද්යාජද කද්යාලය දකවද්යා
954
තපතරරද්යා, තක. තජරද්යාඩ ඊ. ගුර භුත්මිකද්යාව තුළ
ක්රිසසතුසස වහනතසස
232.904
තපතරරද්යා, තක. තලකෝරනසස (සමපද්යා.). බලන්න
ගීත මසිංජරී - ප්රන්ථම භද්යාගය
තපතරරද්යා, ක්රිෂද්යානි ප්රතබකෝධද්යා. ත්ලිතයකෝ නද්යානද්යායකකද්යාර
රදගුර එතඩරද්යාතණකෝ
270.092
තපතරරද්යා, චනද්රතසකෝම. සතර තපර පද්යාසලේ වපැඩ
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තපද්යාත

372.21

තපතරරද්යා, චිත්රද්යා අයි. (පරි.). බලන්න
සසතටද්යාකට, කපැතරින

තපතරරද්යා, බරටි හරබට. දමයනතිලද්යාතග් අතප
කතද්යාව
891.483
තපතරරද්යා, බ. ඒ. තටනිසන. මද්යානව විදදද්යා හද්යා
සමද්යාජ විදදද්යා ප්රතවේශය
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තපතරරද්යා, චිත්රද්යාලේ (සසිංසස.). බලන්න නීතිය මත
පද්යාලනයක තගද්යාඩ නපැගීමට කඩතුරද්යා බිඳතහලමු

තපතරරද්යා, බ. ඒ. තටනිසන. සමද්යාජ විදදද්යාව

තපතරරද්යා, ජී. ආර. ඒ. (පරි.). බලන්න තඩද්යානත්ලි,
ඉග්තනෂසස තලද්යාතයකෝඩද්යා

තපතරරද්යා, මපැකසමසස තරකෝයි. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
කලේවද්යාරි : කතතකෝත්ලික පුදබිමවල ඉතිහද්යාසය හද්යා
සතුවම සමඟෙ විසසතර
263.0425493

තපතරරද්යා, ජී. ඊ. එච. වකෘතතීය සත්මිති
නද්යායකයකුතග් මතකය අවදි තවයි

331.88092

තපතරරද්යා, තජ. ඒ. වයි. පපැරණ ලසිංකද්යාව හද්යා
තලකෝකය

954
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තපතරරද්යා, ත්මිත්ලිනද උපශද්යානත. තදශපද්යාලන විදදද්යාව
2002-2012 : ඇම. ඩ. ගුණතසසන උසසස තපළ
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
320.076
තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි. ඉතසතිනම

891.483

තපතරරද්යා, ට. මතහසෂස (පරි.). බලන්න පරම
කපැපවීම

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි. ඉනිකබිතතතන
891.483

තපතරරද්යා, ට. විනසන. චිත්ර : ඇම. ඩ. ගුණතසසන
සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර
741.076

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනී. කුල මද්යාළිගද්යා : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.481

තපතරරද්යා, තටනිසන. දණඩ භූත්මි

891.483

තපතරරද්යා, තටනිසන (පරි.). බලන්න
ඇලඩිනතග් පුදුම පහන සහ විසසත්මිත කතනදර
තපතරරද්යා, තටනිසන (පරි.). බලන්න
ඊතසද්යාපතග් උපමද්යා කතද්යා

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනී. ඩ. එසස. අයි.
සසිංහද්යාවතලකෝකනය : පදික තවේදිකද්යාතවේ සට
ජද්යාතදනතර කරළිය දකවද්යා (50 DSI 19622012)
338.7095493
තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි. මග හපැරණු තප්රේමය :
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

තපතරරද්යා, තටනිසන (පරි.). බලන්න නිදි කුමරිය

තපතරරද්යා, තරකෝෂිණී (සම කරතකෘ). බලනන
කරද්යාඳුතගද්යාඩ, එරසිංග

තපතරරද්යා, තටනිසන (පරි.). බලන්න
රන මද්යාළුවද්යා

තපතරරද්යා, ලකවිමද්යාෂි (සම කරතකෘ).
තටලර, තසබසසතියන

තපතරරද්යා, ඩබ. ආර. ඇස නපැති දද්යා

305.9081

තපතරරද්යා, දකෂිකද්යා සුරනි. තකද්යාටුපවුර තහවත
තමධද්යානනද
891.483
තපතරරද්යා, දිනූෂ රසිංග. තබලද්යා වද්යාදන කලද්යාව :
තබලද්යා ශද්යාසසත්රය හද්යා බපැඳි සසිංකලේප පිළිබඳ
ගතවේෂණද්යාතමක අධදයනයක
786.93
තපතරරද්යා, නදීකද්යා සසිංජීවනී. උපද්යාතයහි දකෂ
නවණපැති හද්යා පපැසිංචද්යා
ළ 891.483
තපතරරද්යා, නිමලේකද්යා. නවනදරද්යා

891.483

තපතරරද්යා, ල්පී. රූපසසිංහ (සම කරතකෘ). බලන්න
විමලවසිංසසූරය, අයි. බ.

බලන්න

තපතරරද්යා, ලත්ලිත. පලතුර වගද්යාව හද්යා පසු අසසවන
තද්යාකෂණය
634.04
තපතරරද්යා, ලත්ලිත. බිමමලේ වගද්යාව

635.8

තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා. 1 තශසණය පූරව භද්යාෂද්යා කුසලතද්යා
පුහුණුව
372.6
තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා. 3 වන තශසණය නව හපනද්යා
නිපුණතද්යා පද්යාදක තකද්යාටගත පරිසරය ආශ්රිත
ක්රියද්යාකද්යාරකම වපැඩතපද්යාත
372.357
තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා. 3 තශසණය තපළ තපද්යාතින බස
හසුරවමු
372.6
තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා. 4 තශසණය මවේබස තපළතපද්යාතින
බස හසුරවමු
372.6
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තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා. 5 තශසණය පරිසරය ආශ්රිත
ක්රියද්යාකද්යාරකම පුහුණු වපැඩතපද්යාත
372.357
තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා. නව හපනද්යා අද්භිතෂසක අකුර
හුරව : තපර පද්යාසලේ හද්යා 1 තශසණයට විතශසෂයි
372.634
තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා. නව හපනද්යා අද්භිතෂසක ඉලකකම
හුරව : තපර පද්යාසලට හද්යා 1 තශසණයට විතශසෂයි
372.7
තපතරරද්යා, තලසසත්ලි. වීර පුතද්යා

891.483

තපතරරද්යා, වරනන (පරි.). බලන්න තචසස,
තජමසස හපැඩත්ලි
තපතරරද්යා, වරනන (පරි.). බලන්න ඩිත්ලිසිංජර :
අසිංක එතක සමද්යාජ සතුරද්යා
තපතරරද්යා, විකුමප්රිය. පද්යා සටහන

තපතරරද්යා, සරිලේ ස. (අන.). බලන්න
තෂකෝතලද්යාතහද්යාවේ, ත්මිහයිලේ
තපතරරද්යා, සරිලේ ස. (අනවද්යා.). බලන්න සතර
රියන සහ තවත රසයද්යාන තකටිකතද්යා
තපතරරද්යා, සුනිලේ සරත. මද්යායද්යා මද්යාවත
070.44
තපතරරද්යා, සුසනත. ගුවන යද්යානද්යා තලේලුකරීම සහ
ඇදතගන යද්යාතම තද්යාකෂණය
629.1325
තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස. ඔබ නිසද්යා ප්රියද්යාවිතයේ
891.483
තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස. මදුතමන එහද්යා
891.483
තපතරරද්යා තසද්යායුරිය, තමරි ත්ලිනට. පිළිකද්යාතවේ
එතඩර ගීතය
362.196994

782.42

තපතරරද්යා, විමුකති තසවේවනදි. මට ආතයේ හිත්මි
තවේනම
891.483
තපතරරද්යා, විශසව භද්යානක. තලේන තපැටිය
ළ 891.483
තපතරරද්යා, වී. පියතසකෝම. කද්යාස තහද්යාරද්යා තතතලන
දපැතන : චීන ජනකතද්යා
398.20951
තපතරරද්යා, වී. පියතසකෝම (සමපද්යා.). බලන්න
බුහුටි (ඉතද්යාත්ලි ජනකතද්යා)
තපතරරද්යා, ශදද්යාමල. හදවතට තහද්යාතරන ඔබ
ඇවිදින
891.483
තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති. තදවේදත සහින
891.483
තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති. වචතසක නසෑතයකෝ
891.483
තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති. බිමබද්යා

රණවීර, ආරියවසිංශ

891.483

තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති. බුදධරද්යාජ : බුදධ
චරිතය පද්යාදක තකද්යාටගත විචිත්ර වියමනක
891.483
තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති. ශ්රී සදුහත - යතසකෝදරද්යා
891.483
තපතරරද්යා, සමපත (පරි.). බලන්න
අයතනසසතකද්යා, යුජින
තපතරරද්යා, සමපත (සම කරතකෘ). බලන්න

තපතරරද්යා, හසත (පරි.). බලන්න තරද්යාබටසස,
විතලකෝ තඩවිසස
තපතරරද්යා, තහ. හිරණ ලසසිංගද්යා. අතප පවුතලේ
බපැසිංකුව : රතට සසෑම නිවසකටම බපැසිංකුවක
332.04152
තපදතරකෝ පරද්යාතමකෝ. (රලේතෆකෝ, හුවද්යාන)

863

තපදුරආරචචි, ගද්යාත්මිණී. ආරර්ථික විදදද්යාව –
ජනගහනය, තසසවද්යා නියුකතිය හද්යා තසසවද්යා
වියුකතිය
331.1
තපමසරි හිත්මි, කරිනතද (සසිංසස.). බලන්න
අනපද : විතද්යාරනතදණය ශ්රී සුදරශනද්යාරද්යාම
සයවසස සමර ශද්යාසසනය විමසිංසද්යා
තපමතසසන, එම. බ. (සසිංසස.). බලන්න
තබද්යාදුනවනි අවදිවනන, නිකතමනන බුදධ
ශද්යාසනතයේ හපැසතරනන
තපමද්යානනද හිත්මි, උණපද්යාන. මද්යානසක ආතතිය
පද්යාලනයට තබකෞදධ උපතදශනය :
මතනකෝවිදදද්යාතමක විමසුමක
294.33615
තපමද්යානනද හිත්මි, උණපද්යාන (සසිංසස.). බලන්න
විදුග්රැස ශද්යාසසනය සසිංග්රහය : බුදුරජද්යාණන
වහනතසස
තපද්යාකුර මලේ වීදිය. (සුකයද්යාමද්යා, තග්ලේ)

813.54

තපද්යාඩි පුතද්යා. (උඩුගමතකකෝරද්යාළ, සුමතිපද්යාල)
891.483

362

තපද්යාඩියන. (දයද්යාරතන, බනදුල ල්පී.)

891.483

තපද්යාඩි රද්යාළහද්යාත්මි. (ල්පීරිසස, ඒ. එච. ඩබත්ලිවේ.) 891.483
තපද්යාඩි සලේත්ලි. (ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි)

891.483

තබද්යාබ ජී.)

346.0482

ප්රකද්යාශන නිදහස සහ සදද්යාචද්යාර තසවණපැලේල :
චපැටරත්ලි ආරයද්යාව නඩු විභද්යාගය. (වික්රමද්යාරචචි,
සමන)
323.445

තපද්යාඩි හද්යාමුදුරවන තවතටයි. (සරිවරධන, සුනිලේ)
891.483
තපද්යාඩි හුරතලේ නනදද්යා. (රනතදනිය, ප්රීති)
ළ 891.481

ප්රගද්යාත්මි. (ප්රියකද්යානත, කද්යාසිංචනද්යා)

891.483

තපද්යාත තහද්යාරද්යා. (විමලවසිංශසූරය, අයි. බ.)
ළ 891.483

ප්රජනනය, වරධනය සහ විකසනය ශීඝ්ර
පුනරීකෂණ : උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව.
(තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.)
571.8

ප්රචද්යාරණතයේ තවනසසවීම රටද්යා. (විජයවරධන,
කුසුමසරි)
659.1

තපද්යානනලහන, ඒ. ල්පී. සසිංහතලන තදමළ ඉතගන
ගනිමු : පද්යාසපැලේ සසුන හද්යා ආධුනිකයන සඳහද්යා
494.8118

ප්රජද්යාතනත්ර ප්රගතිය. (මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන)
320

තපද්යානතසසකද්යා, ප්රියද්යා සජීවනී. හද විතලේ ඔබ පිපුණද්යා
891.483

ප්රජද්යාවක ආශ්රිත මතද්රවද නිවද්යාරණ අතතපද්යාත .
(නද්යානද්යායකකද්යාර, ශද්යාකද)
362.2917

තපද්යාලේවතතත සදධරම කරති ශ්රී ආරණදවසිංශික
සුමන තසකෝමද්යානනද නද්යායක සසවද්යාමනද්රයන
වහනතසස : ජීවන චරිතය
294.3657

ප්රඥද්යා : ආචද්යාරය ස. ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. කනනනගර
අනසසමරණ ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
080

තපද්යාලසය, අධිකරණය රබර මුද්රද්යාවක කරගනී
323
තපද්යාතහද්යාය දිනතයේ වපැදගතකම

294.3438

තපද්යාතළද්යානනර තදශපද්යාලනය සහ දපැය පුබුදන
නද්යායකතවය. (ගුණවරධන, ප්රිශද්යානත)
320.95493
තපකෝදදල-මපද්යාවල ශ්රී සුදරශනද්යාරද්යාම විහද්යාරසසන්ථ
අධදද්යාපන සහන තසසවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : තපකෝදදල-මපද්යාවල ශ්රී සුදරශනද්යාරද්යාම
විහද්යාරසසන්ථ අධදද්යාපන සහන තසසවද්යා පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

ප්රඥද්යාසද්යාර හිත්මි, කරිවතතුඩුතවේ ධරමකීරති ශ්රී (සම.).
බලන්න ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
ප්රතිපතතිතයන ජීවිතයම පුදත්මි මම. (පනද්යාදතර,
ඇම. ස.)
294.34
ප්රතිපදද්යා 1. (ඤද්යාණසමපනතනකෝ හිත්මි, අජද්යාන මහ
බූවද්යා)
294.34435
ප්රතිබපැහපැදපැකම : රජතයේ චිත්රපට අසිංශතයේ ප්රභවය,
වරධනය සහ එහි අසසවපැනන තලකෝක වද්යාරතද්යා
චිත්රපට කලද්යාව සමග විමසන තලේඛන සසිංග්රහය
791.43
ප්රදීපන, ප්රත්මිලද්යා. පුවක අතත (තකටිකතද්යා සසිංග්රහය)
894.8113

තපකෞරද්යාණකයද්යාතණකෝ : ආධදද්යාතත්මික තීරත යද්යාත්රද්යාවට.
(තෂතනකෝ පියතුමද්යා , ගිහද්යාන)
891.481

ප්රන්ථමද්යාධද්යාර හද්යා පුදගල ආරකෂණ පිත්ලිතවත.
(තසද්යායිසද්යා, පුෂසපද්යා රමදද්යානී)
362.18

පසිංකජ. (මලේලවආරචචි, එඩවඩ)

ප්රදිනද්යානදු, ක්රිසසටි (සසිංසස.). බලන්න කුරසය
පද්යාමුල
232. 963

891.483

පසිංච කළදද්යාණ : රූමතවීතම රහසස. (තදවරද්යාජ,
සරණදද්යාස)
646.72
පසිංචද්යායුධ නපැති කුමද්යාරිකද්යාතවකෝ. (වික්රමසසිංහ, අනර)
891.483
ප්රකද්යාශස, සුපුන ළහිර. මතග් කඳුළු කතද්යාව
891.483
ප්රකද්යාශන අයිතිය සමබනධිත අයිතිවද්යාසකම
භද්යාවිතය – ගපැටලු සහ අද්භිතයකෝග. (තබද්යාතතජු,

ප්රනද්යානදු, අත්මින (සසිංසස.). බලන්න ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
ප්රනද්යානදු, අයිතවකෝ විරනත. මලක කඳුළ 891.481
ප්රනද්යානදු, ආතර (පරි.). බලන්න ග්රීන, ඇනද්යා
කපැතරින
ප්රනද්යානදු, ඉනදිකද්යා සසිංජීවනී (සමපද්යා.). බලන්න
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තිරසද්යාර අතවපැලක. (ත්ලියනතග්, ශ්රීමත
ඉනද්රජිත)
089.9148

ප්රනද්යානදු, ක්රිසසටි. ගිටද්යාර වද්යාදනයට අතවපැලක
787.87
ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ. තකටිකතද්යා හද්යා නූතන පදද
විමසුම හද්යා රසද්යාසසවද්යාදය : අධදයන තපද්යාදු
සහතික පත්ර උසසස තපළ සසිංහල
891.48
ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ. පුරද්යාතන ගදද හද්යා ගිරද්යා
සනතදශය විමසුම හද්යා රසද්යාසසවද්යාදය : අධදයන
තපද්යාදු සහිතක පත්ර උසසස තපළ – සසිංහල
891.481
ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ. මළගිය ඇතතතකෝ හද්යා
රතනද්යාවල : විමසුම හද්යා රසද්යාසසවද්යාදය

891.48

ප්රනද්යානදු, ජී. ඒ. නිමද්යාත්ලි. ආදරය අධදද්යාපනය සහ
තයද්යාවුන තප්රේම සමබනධතද්යා
152.41
ප්රනද්යානදු, ජී. ඒ. නිමද්යාත්ලි. වතමන ගුර භූත්මිකද්යාතවේ
අද්භිතයකෝග
371.102
294.3422

ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. එම. කතතකෝත්ලික අධදද්යාපනය
සහ පද්යාසලේ රජයට පවරද්යා ගපැනීම
371.07125493
ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. තජ. ස. තුනතකද්යාන වනබිම :
කනතනත්ලිය, තදදියගල හද්යා නද්යාකයද්යාතදනිය
333.75095493
ප්රනද්යානදු, නිපුනිකද්යා තමලනති. තනද්යාත්ලියුන
කන්ථද්යාකරන අකුර
891.481
ප්රනද්යානදු, රසිංජිත (සමපද්යා.). බලන්න
අද්භිමද්යානවත ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික තකද්යාඩිය හද්යා
ජද්යාතික ගීය
ප්රනද්යානදු, සුනිලේ ලනසස. සසිංහල සනමද්යාව 2010 :
වසරක අතීත කන්ථනය
791.437095493
ප්රනද්යානදු, තසඩරික. සුසුම සහ පවන

ප්රශසන සද්යාරය : තසකෝමයද්යාජී වදවඥවරයද්යා විසන
රචනද්යා කරන ලද තහකෝරද්යාසසකනධයට අයත
ප්රශසන ශද්යාසසත්රය
133.5
ප්රසසතද්යාව පිරළු අදද්යාළ කතද්යානතර සහ අරත.
(මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී)
398.9

ප්රනද්යානදු, චනද්රලද්යාලේ. අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ)
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර තදශපද්යාලන
විදදද්යාව මූත්ලිකද්යාසිංග I-II
320.076

ප්රනද්යානදු, තජ. ඩ. පඤචකර්මවිභද්යාගය

ප්රතලේඛද්යා .- කද්යා. 1, ක. 1 (සපැප.-ඔක. 2012)
059.9148

891.483

ප්රබනධ සසිංග්රහය. (මුනිදද්යාස, කුමද්යාරතුසිංග) 891.483

ප්රසසතද්යාව පිරළු සහ ඉඟිවපැක. (රණසසිංහ, තදනගම
මසිංගත්ලිකද්යා)
398.99148
ප්රසසතද්යාව පිරළු සහ තතරවිත්ලි

398.6

ප්රසනන, ජී. එච. ල්පී. ගයද්යාන. කරදිය වළලේතලේ
තසද්යාඳුර මනද්යාත්ලිතයකෝ - උතුතර රමණීය දූපත
954.93
ප්රසනන, වී. ආ. තග්. සුජිත. නූතන නිවසට
ප්රද්යාතයකෝගික වද්යාසසතු : සතුට ග්රැතදන ඉසුර
තගතනන නිවස තනන මඟෙ තපනවන
133.5872
ප්රසනන, සජීව. පද්යාර පපැනීම

891.481

ප්රසද්යානත, තක. ඩ. සසිංගීත විදුර. මතග් කතද්යාව
ළ 891.483
ප්රතසනජිත. (ජයතිලක, භද්රජි මහිනද) 891.483
ප්රසසිංග, ඉසුර. තනත සර සතඳස

891.481

ප්රසසිංග, සුජිත. දියතඹර

891.483

ප්රද්යාණජීව. (වපැලේලවතත, ජගත)

891.483

ප්රද්යාතයකෝගික පරිගණක ක්රියද්යාකද්යාරකම. (බනදුජීව,
වජිර මධුසසිංඛ)
004
ප්රියකද්යානත, කද්යාසිංචනද්යා. ප්රගද්යාත්මි

891.483

ප්රියකද්යානත, කද්යාසිංචනද්යා. සතතරද්යා සහ සතුවම
891.483

ප්රභද්යාතතයේ කුසුම. (සමරදිවද්යාකර, කද්යානති)
891.483

ප්රියනත, එම. තක. කසිංසසත්ලි. සතියම ලකුණු
කරීමට පහසු ක්රම ශිලේප : භූතගකෝල විදදද්යාව
6, 7, 8, 9, 10, 11 සහ උසසස තපළ තශසණ
සඳහද්යා
912.014

ප්රභද්යාෂසවර ජීවිතය : පිනසද්යාර සරසද්යාර දිවියකට

ප්රියනත කුමද්යාර, එච. තජ.

ප්රබසිංජන. සහින සපැබසෑ තවලද්යා

894.8113

ජීවිතයට වදනක 170
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(පනනිලතහටටි, සුමනසරි)
ප්රියසිංකර, ලත්ලිත (සමපද්යා.). බලන්න ඇයි නද්යාතව
මද්යා තසද්යායලද්යා : තරද්යාමලසස තපතරරද්යා ගපැය ගී
ප්රීති කුමද්යාර, චත්මිනද. බුදධිමතද්යා නිත්මි

891.483

තප්රේත වසසතුව. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක
නිකද්යාය)
294.38232
තප්රේත වසසතුව. (මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාත්ලි) 891.483
තප්රේමචනද්ර, අතශකෝක. උතුර සපැඬ සුළඟෙ 891.483
තප්රේමචනද්ර, රසිංජනී. ගී සසිංදු
තප්රේමචනද්ර, රසිංජනී. මතක සයපත

782.42083

තප්රේමතිලක, නිමලේ (සමපද්යා.). බලන්න වසර
2000 කට තපර නද්යාගර බසන ත්ලිය
නද්යාගභටටද්යාචද්යාරීනතග් “කද්යාම චිකතසද්යා නම වූ
මහද්යා මනතත්රකෞෂධ මසිංජුසද්යාව” තහවත
නිමතලකෞෂධ මද්යාලද්යාව (1)
තප්රේමතිලක, නිමලේ (සමපද්යා.). බලන්න වසර
2000 කට තපර නද්යාගර බසන ත්ලිය
නද්යාගභටටද්යාචද්යාරීනතග් “කද්යාම චිකතසද්යා නම වූ
මහද්යා මනතත්රකෞෂධ මසිංජුසද්යාව” තහවත
නිමතලකෞෂධ මද්යාලද්යාව (2)
තප්රේමතිලක, රතුපසසවල ලත්ලිත. පළතවනි පනදුව
891.481
තප්රේමදද්යාස, වසෑවල ල්පී. වද්යාසසතු සද්යාර දරශන : සපැලසුම
ශිලේල්පීනතග් අතතපද්යාත
133.5872

තප්රේමරතන, ප්රියසිංගිකද්යා මධුභද්යාෂණී.
තහත්ලිතකද්යාපටතර

තප්රේමවරධන, ට. එම. ළමයින තහද්යාඳ ත්මිනිසුන
කරනතන තකතසසද?
305.231
තප්රේමවීර, රවන (සම කරතකෘ). බලන්න
වීරකතකද්යාඩි, ඉරසිංගද්යා සත්මිනදනී
තප්රේමවසිංශ, ට. එම. මද්යාධවී තරෂිකද්යා. උඩඟු
තමද්යානරද්යා
ළ 891.483
තප්රේමසරි, දිබබපැදතද සරිපද්යාල. පනහිඳක රනපද
891.481

891.483

තප්රේම ජයනත, ආර. ල්පී. අප අවට සතුන : 3, 4, 5
තශසණ සඳහද්යා පරිසර ආශ්රිත ක්රියද්යාකද්යාරකම
372.357

තප්රේමය පසසන වසස. (බදියු, ඇතලේන)

891.483

128.46
ළ 891.483

ඵලදද්යායිතද්යාව තුළින ප්රගතිය කරද්යා. (ජයසූරිය,
ආනනද එම.)
658.314
එලදද්යායීතද්යාවයට ඵලදද්යායීතද්යාවය. (බකමවපැව,
අසසිංක)
658.314

බලයිටන, ඉනිඩ. අරම පුදුම ගතහස සූරිවීර
සූටිකතකකෝ
බලයිටන, ඉනිඩ. උනමතතකයද්යාතග් මද්යාත්ලිගතයේ
වික්රමය
823
බලයිටන, ඉනිඩ. පනපසඳුවන තලකෝහිත කුලුතන
අබිරහසක
823
බලයිටන, ඉනිඩ. පනපසඳුවන සහ
තෆද්යාතලකෝනියන තකද්යාලේලය

823

බලයිටන, ඉනිඩ. රතු පද්යාට පුසිංචි භූතයද්යා

823

බලයිටන, ඉනිඩ. රහසස කනතද වික්රමය

823

තප්රේමරතන, තබකෝතගද්යාඩ. භව නිතරකෝධය තහවත
නිවන අවතබකෝධය නම වූ සයලු දුකන
සදහට ම නිදහසස වීම ජීවතව සටියදීම සදධ
කරගත යුතු විධිය : පටිචච සමුපපද්යාද පටිතලකෝම
නදද්යාය ධරමය භද්යාවිතයට ගපැනීම තුළින 294.3

බතලේඩ, ඇඩම. ඊතපද්යාසස තහවත ගිනි කුරලේලද්යා
823

තප්රේමරතන, මහිනද. තවලමයි පුසිංතචයි
ළ 891.483

බතලේඩ, ඇඩම. ටසසක තහවත මපැමත අවතද්යාරය
823

තප්රේමරතන, මහිනද. හුනනසසගිරි කඳු පද්යාමුල
ළ 891.483

බතලේඩ, ඇඩම. ටද්යාගුසස තහවත අශසව ත්මිනිසද්යා 823

තප්රේමලතත සලේ අරතගන : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.

බතලේඩ, ඇඩම. තකතමද්යාන තහවත සුනඛ
අවතද්යාරය

823

බතලේඩ, ඇඩම. නද්යාගද්යා තහවත මුහුදු අවතද්යාරය
823
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බතලේඩ, ඇඩම. නපැනක තහවත හිම අවතද්යාරය
823

බණඩද්යාර, එසස. බ. එම. ස. අනර. 6 තශසණය
ඉතිහද්යාසය : සසු දපැනම වඩන අතිතරක කයවීම
තපද්යාත
954.9301

බතලේඩ, ඇඩම. සසටිනග් තහවත තගකෝනසු
අවතද්යාරය

බණඩද්යාර, ඒ. තජ. එම. ඩබ. (සසිංසස.). බලන්න
රද්යාජකරණද්යා, තිලක

823

බතලේඩ, ඇඩම. සරතප්රද්යාන තහවත මුහුදු සරපයද්යා
823
බක, පරලේ එසස. මකර බිජුවට

813

බකමවපැව, අසසිංක. එලදද්යායීතද්යාවයට ඵලදද්යායීතද්යාවය
658.314
බකමවපැව, අසසිංක. මද්යානව සමපත
කළමනද්යාකරණය

658.3

බණඩද්යාර, කසුන මධුසසිංක. ගිණුමකරණය ආදරශ
බහුවරණ සහ තකටි ප්රශසන සසිංග්රහය : අ. තපද්යා.
ස. (උ. තපළ)
657.076
බණඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා. අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද
තපළ ගණතය : තවේග පරීකෂණ නිදසුන හද්යා
අභදද්යාස
510
බණඩද්යාර, චිත්රකද්යානත. තත තිතතයි

891.483

බකුසුහද්යාත්මි. (ජයරහලේ, ව. රණවිර ) ළ 891.483

බණඩද්යාර, තරිඳු ධනසිංජය. තකද්යාසසඇට බටටද්යා
891.483

බගට, තචතන. තදනනද්යා තදපපැතතත ආරති
මපැදතද
823

බණඩද්යාර, තිඹිරියද්යාගම (සසිංසස.). බලන්න
මකරනද

බගට, තචතන. තමද්යාන මඟුලකද මනදද්යා : මතග්
මසිංගලේතල කතද්යාව
823

බණඩද්යාරනද්යායක, මහිනද (සමපද්යා.). බලන්න
අතතරගම රජමහද්යා විහද්යාරය සසිංරකෂණය

බටහිර ඉනදියද්යාව හද්යා පද්යාකසසන්ථද්යානය. (විතජරතන,
එන. ල්පී.)
915.4

බණඩද්යාරනද්යායක, සසවරණලතද්යා. සකමන 891.481

බටහිර කණඩද්යායම ගීතතයේ විකද්යාශය සහ එය
තදශද්යානගත කළ තනවිලේ සහ තනද්යාතයලේ.
(වීරරතන, තෂලේටන)
782.42
බටහිර විදදද්යාව, ආසනික සහ තදවිතයකෝ. (ද සලේවද්යා,
නත්ලින)
089.9148

බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල. අද්භිරහසස අමුතතද්යා
891.483
බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල. ටුටූ දූපතත මද්යායද්යාව
891.483
බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල. රිදී මුදුව 891.483

බටුවනතුඩුතවේ පඬිතුමද්යා (සමපද්යා.). බලන්න
තයද්යාග ශතකය

බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල. සඳ කනනරිය
නඹයි
891.483

බටුවන, රසිංජිත. තුසිං මසිංසල

බණඩද්යාර, බ. ආර. තිලකරතන. ඓතිහද්යාසක
වටටද්යාරම ශ්රී අරහතත මත්ලියතදව රජමහ
විහද්යාරය
294.3435095493

891.483

බණඩද්යාර, ආර. ඩබ. ඒ. බ. ල්පී. චද්යාරනී
තසතනවිරතන. කපැලසෑ ගම තලඩතවලද්යා
ළ 891.483
බණඩද්යාර, උපද්යාත්ලි තසනරත. වදද්යාපද්යාර හද්යා
ගිණුමකරණ අධදයනය – අ. තපද්යා. ස.
සද්යාමද්යානද තපළ : පුනරීකෂණ දපැනම හද්යා ආදරශ
ඇගයීම ප්රශසතනකෝතතර
658.0076
බණඩද්යාර, එසස. එන. එම. සසිංගීතය (අපරදිග) :
නව නිරතදශය 2008 – 2012 – තලේක හවුසස
තපද්යාතහල විභද්යාග ප්රශසන හද්යා පිළිතුර අධදයන
තපද්යාදු සහතික පත්ර (සද්යා. තපළ)
780.76

බණඩද්යාර, සමපත. ත්මිහිමත බිහි වූ තවේගවතම
ත්මිනිසද්යා උතසසන තබකෝලේට
796.092
බණඩද්යාර, සුනිලේ එලේ. ආර. ජන කවිය හද්යා සමද්යාජ
තතද්යාරතුර
398.2095493
බණඩද්යාර, සුනිලේ එලේ. ආර. නූතන මද්යාතද්යාසිංග
වසසතුව තනද්යාතහද්යාත චණඩද්යාල බණඩද්යා(ර) වලවේව
891.483
බණඩද්යාර, සුනිලේ එලේ. ආර. සුවදද්යායි ජීවිතයකට
අතවපැලක : අපට වපැලතදන තලඩ තරකෝග
හඳුනද්යාගනිමු
616.05

366

බණඩද්යාර, සුනිලේ එලේ. ආර. තසතනහසන ලුහුබපැඳි
මරණය
891.483
බණඩද්යාර, සුතරෂස ත්මිහිර. නග්න : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483

බඹ විහරණය තුළින සත නිවීම : තමතතද්යා,
කරණද්යා, මුදිතද්යා හද්යා උතපකෂද්යා භද්යාවනද්යාවනට
පිවිසුමක. (රද්යාජපකෂ, අජිත)
294.34435
බලු රද්යාලයි පූසස රද්යාලයි. (අනරසරි, සරත)
ළ 891.483

බණඩද්යාර, තසසනද්යානි ගුණතිලක. නවණකකද්යාරි
ළ 891.483

බය තවනතන ඇයි. (ජයසූරිය, චතුරිකද්යා)
ළ 891.483

බණඩිතහටටිතග්, බ. තසහද්යාන හසිංසජ. නවණපැති
සතහකෝදරතයකෝ
ළ 891.483

බයසසතකකෝප උනමද්යාදය. (වික්රමතග්, පියතසසන)
791.43092

බණතඩකෝලද්යා. (විත්ලියමසස, තජ. එච.)
636.96709591

බයිබලේ තකතය. (තඩද්යාසසනින, මයිකලේ) 221.68

බණ පිරිතතහි හද්යා දද්යානතයහි සරිත විරිත.
(වීරතසසකර, විත්ලියම)

බරතලත්මියුසස, තවනර. යහපත හද්යා පපැසිංචද්යා
ළ 891.483
294.34

බත මද්යාලද්යාව. (දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යා රද්යාජිණී) 398.41
බත ඉතදන කලේ විතරයි ද? : ගකෘහසසන්ථ ප්රචණඩතවය
පනත, පවුල බපැඳි මතවද්යාදය සහ ලසිංකද්යාතවේ
සසිංසසකකෘතික කතිකද්යාවන. (තකද්යාඩිකද්යාර, චූලනී)
362.8292
බතල කරතතය. (ගුණතිලක, කද්යානති)
ළ 891.483
බදියු, ඇතලේන. තප්රේමය පසසන වසස

128.46

බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව (සසිංතශකෝධන) :
2011 අසිංක 23 දරන බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන
සභද්යාව පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.040262

බරීරද්යා මුසසත්ලිම කද්යානතද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : බරීරද්යා මුසසත්ලිම කද්යානතද්යා
අරද්යාබි විදදද්යාලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.070262
බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස. ටද්යාරසන තග් පුත්රයද්යා
813
බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස. ටද්යාරසන සහ කුහුඹු
ත්මිනිසසසු
813
බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස. ටද්යාරසන සහ සසවරණමය
සසිංහයද්යා
813
බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස. තනද්යාදපැමුණු ටද්යාරසන
බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස. වදද්යාඝ්ර දඩයම

813
813

බදුලු අබිමන එකලු කළ ත්මිණ : ඌව තද්රකෝණතයේ
වසර 6000 ක ගමන මග. (සූරියආරචචි,
ගද්යාත්මිණ)
954.93

බලපුළුවනකද්යාරතයකෝ. (නද්යානද්යායකකද්යාර, සුත්මිත)
891.483

බනදුජීව, වජිර මධුසසිංඛ. ප්රද්යාතයකෝගික පරිගණක
ක්රියද්යාකද්යාරකම
004

බලය හද්යා සරල තරඛීය චත්ලිතය : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව. (තකද්යාසසවතත,
සුදරශන තක. )
530.07

බනදුවරධන, ප්රියසිංවදද්යා (පරි.). බලන්න
සසකද්යාග්තනසස, සරීටද්යා

බසසතියසිං මද්යාමද්යා. (ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි)

බමුණුසසිංහ ආරචචි, පපැලේලපැපිටිතයේ. අතප සසිංහල
ජනකවි
398.2

බසසනද්යායක, බ. ඒ. ත
 ජ. එච. (සසිංසස.). බලන්න
පිබිතදන මලේකපැකුළු

බමුණුසසිංහආරචචි, පපැලේලපැපිටිතයේ. නවණ වඩන
පිරළු කතද්යා
398.99148

බසසනද්යායක, රමදද්යා. විජද්යාතද්යා චනදකනනරි

බමුණුසසිංහ, දිතනත. වනනතතර අහිසිංසකතයකෝ
599.65

බසසනද්යායක, රමදද්යා. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය :
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග

891.483

891.483
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491.48076

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
අකද්යාබනික රසද්යායනය : විසඳූ ගපැටලු සහ
අභදද්යාස සහිතය
546.076

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
රසද්යායන විදදද්යාව - 1 : ආදරශ ප්රශසන පත්ර
(තදවපැනි කද්යාණඩය)
540.76
බද්යාක, රිචඩ තඩවිඩ. අකීකර මුහුදු ත්ලිහිණයද්යා

823

බද්යාඳුරද්යා නිමනය : මද්යානව වසිංශ කතද්යාතවේ තනද්යාත්ලියුණු
පිටුවක. (විතජතසසකර, උපුලේ අතබසසිංහ)
891.483
බද්යාලපටබපැඳි, බුදධප්රිය විමලධරම (අනවද්යා.).
බලන්න ධමමද්යානනද හිත්මි, කරිනතද

බපැති පපැදි සර 2. (විතජතිලක, එලේ. ආර. තජ.)
891.481
බපැදතදතගදර. (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන)

891.483

බපැත්මිණගලේල, එච. අමරවසිංස. ගමමද්යාතන අපි
ළ 891.483
බපැලුම මද්යාමද්යා. (අතුතකකෝරල, අරවිනද) ළ 891.483
බපැරට, මද්යාගරට. ඔබ සහ ඔතබ විතශසෂ අවශදතද්යා
ඇති දරවද්යා : තදමද්යාපියන හට ප්රද්යාතයකෝගික මඟෙ
තපනවීමක
649.151
බපැසිංකුකරණයට අතලවිකරණය. (මද්යානවඩු, තප්රඩ)
658.8
බපැසිංකුකරණයට කළමනද්යාකරණය : ආයතනයනහි
පුදගල කළමනද්යාකරණය. (මද්යානවඩු, තප්රඩ)
658.3

බද්යාලසූරිය, අතනකෝමද්යා. සසිංහල සද්යාහිතද විමසුම 6, 7,
8 තශසණ සඳහද්යා
891.48

බපැසිංකුවකන උපරිම ප්රතයකෝජන ගනනද්යා අයුර :
බපැසිංකු කටයුතුවලට අතවපැලක. (ද සලේවද්යා,
තක. නිහද්යාලේ)
332.1

බද්යාලසූරිය, ආර. ආර. (දහනක, දීපති)

බිතතිය වතුර බද්යාලේදිය සහ හතයේ වද්යාටටුව 808.83

බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස.
කවි

891.483

එදද්යා තරකෝස සුවඳ අදත : හයිකු
891.481

බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස. ආශසචරයමත සමද්යාධිය – සමද්යාධි
අතදපැකීම
133.9
බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස. මතනකෝප්රතිකද්යාරක භද්යාවනද්යා
158.128
බද්යාලසූරිය, කීරති. කලේපනද්යා තලකෝකවද්යාදය සද්යාහිතද
කලද්යා හද්යා මද්යාකසසවද්යාදය
089.9148
බද්යාලසූරිය, ප්රදීපකුමද්යාර (පරි.). බලන්න තෂකෝර,
තජකෝන
බද්යාලසූරිය, බ. එම. ල්පී. (සමපද්යා.). බලන්න පද්යාත්ලි
අතිතරක කයවීම තපද්යාත : ඉසිංග්රීස සසිංහල
අනවද්යාද සහිත
බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන. ඇතත සයද්යා සහ මපැජික
ල්පීපපය
ළ 891.483
බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන. තගද්යාවියද්යා සහ
ගිනිතපද්යාලකද්යාරයද්යා
ළ 891.483
බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන. සපතතු මහනනද්යා සහ
අඟුටුත්මිටතටකෝ
ළ 891.483
බද්යාහිර තපනම

398.24

බිඳුණු කූඩු : උසද්යාවිතයන ඇසුණ කතද්යා. (රණසසිංහ,
නිමනති)
363.24
බිඳුණු පියද්යාපත. (ජිබරද්යාන, ඛලලේ)
බිනර කළු. (කවිරද්යාජ, කුමද්යාර)

892.73
891.483

බිනරගම, දයද්යානනද. ආදිවද්යාසනතග් - කලද්යාව
305.8914805493
බිමබද්යා. (තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති)
බිමමලේ වගද්යාව. (තපතරරද්යා, ලත්ලිත)

891.483
635.8

බිමමල කද්යාවද සසිංග්රහය. (පනනිලතහටටි,
සුමනසරි)
891.481
බියනවල, ආරියදද්යාස. අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ)
අකද්යාබනික රසද්යායන විදදද්යාව – 5 ඒකකය :
S. P. D තගද්යාණු
546
බියනවිල, ආරියදද්යාස. කද්යාබනික රසද්යායන විදදද්යාව.
(i) : 6, 7 සහ 8 ඒකක
547
බියනවිල, ආරියදද්යාස. රසද්යායන විදදද්යාව සහ
නපැතනකෝ තද්යාකෂණය : සසිංතශකෝධිත සද්යා. තපළ සහ
උසසස තපළ නිරතදශ ආවරණය කරන තලස
සමපද්යාදිතයි
540.7
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බියනවිල, ජනක. තගකෝලය දකුතණ කමකර
වදද්යාපද්යාරය : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වකෘතතීය සත්මිති
331.88095493

තලේක හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(සද්යා. තපළ). (ගුණරතන, ල්පී. තක.) 294.3076

බිරිඳ මතග් ඔබ 2. (වසෑතතසෑව, අසත බණඩද්යාර)
306.872

බුදධ ධරමය – 9 තශසණය. (සුමනරතන හිත්මි,
ගතද්යාතර)
294.3076

බිලේතබකෝතග් විකුම. (තටකෝලේකීන, තජ. ආර. ආර.)
823
බිහිසුණු ගමනක. (සසටවනසන, ආර. ඇලේ.) 823

බුදධ ධරමය හද්යා පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා පරිචය : දහම පද්යාසලේ
අවසද්යාන සහතිකපත්ර විභද්යාග පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 2003-2012
294.3076

බිහිසුණු මකරද්යාතග් අබිරහස. (තමටසස, තමත්ලිනදද්යා)
823

බුදධපරද්යායණ හිත්මි, නකකද්යාවතතත අසරණ සරණ.
සමමද්යා දිටඨි
294.3

බිසිංගිරි රද්යාජ මහද්යා විහද්යාරය සහ ඓතිහද්යාසක ගමන
මග. (තසකෝරත හිත්මි, පඩිතවල)
294.3435095493

බුදධ පහළවිය. (තසසනද්යානද්යායක, තිසසස)

බිසිංතග් සහ තවනත නද්යාටද. (කද්යාත්ලිසිංග, කපිල
කුමද්යාර)
බබි, අසයද්යා. දිය බිඳක අවනඩුව

297.5695092

බුතසරණ : විදදද්යාචක්රවරතීනතග් අමකෘතද්යාවහ නම
බුදධ චරිතය. (විදදද්යාචක්රවරතී)
891.48
බුදධගයද්යාතවේ භද්යාවිත මද්යාරක අපල හරණ ශද්යානති
පදධතිය
133.443
බුදධ චරිතය : ගද්යානධද්යාර කලද්යාව ඇසුරින. (සද්යාරද
හිත්මි, තවේරතගද්යාඩ)
294.363
බුදධ චරිතය : දහම පද්යාසලේ අවසද්යාන සහතිකපත්ර
විභද්යාග පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
2003-2012
294.3076
බුදධදතත හිත්මි, තපද්යාලේවතතත ශ්රී. පද්යාළිපද්යාෂ්ඨද්යාවල :
තදතවනි පද්යාඩම තපද්යාත
491.37
බුදධදද්යාස තවද රජජුරතවකෝ. (උග්ගලේල, වසනත
තරකෝහිත)
ළ 891.483
බුදධ ධරමය ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : 8 තශසණය
වද්යාර විභද්යාග අතවපැල. (ධමමතසකෝම හිත්මි,
හද්යාලේඅටුතපැනතන)
294.3076
බුදධ ධරමය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර.
(ජයතිලක, තක.)
294.3076
බුදධ ධරමය (නව නිරතදශය) 2008-2012 :

294.3

බුදධ බල - බුදධ ශකති - බුදධ ඤද්යාණ විග්රහය.
(සරි ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, මවනපලද්යාතන) 294.3
බුදධරද්යාජ : බුදධ චරිතය පද්යාදක තකද්යාටගත විචිත්ර
වියමනක. (තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති)
891.483
බුදධ වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා හද්යා පිරිත සූත්ර අත තපද්යාත
(සසිංහල තතරම සහිතව)
294.34433
බුදධ වනදනද්යාව, තබකෝධි පූජද්යාව, භද්යාවනද්යාව 294.34
බුදධ වනදනද්යා සහ තසත පිරිත

294.34433

බුදධ වසිංශ තදශනද්යාව. (දියසස, චද්යාරත්ලිසස) 294.363
බුදධසරි හිත්මි, කපැටවල. කණඩුල කුලපපු
891.483
බුදධද්යානසසසති ධරම තදශනය අරහසිං ගුණය.
(තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ)
294.34
බුදධිමතද්යා නිත්මි. (ප්රීති කුමද්යාර, චත්මිනද)

891.483

බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග ;
(උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල) අමද්යා දහර
294.34435
බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග ;
(උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල) උතුමම තදද්යාගය
294.34435
බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග ;
(උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල) තම ජීවිතතයේ
දී ම තසකෝවද්යාන ඵලයට පත විය හපැක ද?
294.34435
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බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග ;
(උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල) වපැඩුණු සතක
විශසත්මිත පද්යාද :
294.34435
බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග – ඒ අමද්යා නිවන තදද්යාර
විවර වූ වගයි : පටිචච සමුපපද්යාදය. (උදිතධීර
හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල)
294.34435
බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග. (උදිතධීර හිත්මි,
තදද්යාතළද්යාසසවල) සුනදර වූ නිවන මග 3 :
294.34435
බුදධිමතුන යද්යා යුතු මග – සුනදර වූ නිවන
මඟෙ : සවිසසතරද්යාතමක ධද්යාතු මනසකද්යාර
භද්යාවනද්යාව. (උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල)
294.34435

බුදුන දපැකීම දහම කතිකද්යාව

294.337

බුදුන තපළහර පසෑ දඹතදණය (ක්රි. ව. 1220 –
1270) : ආගත්මික, සසිංසසකකෘතික හද්යා සමද්යාජ
තතද්යාරතුර. (තතනනතකකෝන, ධරමරතන)
954.9301
බුදුන වදද්යාළ දිවි මඟෙ. (සුමනතසසකර, ගද්යාත්මිණී)
294.34
බුදුන සරණ ගිය තප්රේතතයකෝ. (කරණද්යාතිලක,
හලත්ලිතයේ)
294.38232
බුදුතනතින දුටු පසිංචකලේයද්යාණය. (කරණද්යාරතන,
මලේත්ලිකද්යා)
891.483

බුදධිය : බහුවිධ හද්යා භද්යාවමය බුදධිය. (අතබපද්යාල,
තරකෝලනඩ)
153.9

බුදුපිය අත්මිත නපැණ : සූවිස ප්රතදය වණණනද්යා
(සුගතවසිංස හිත්මි, දිගන)
294.3

බුදුගුණ අලසිංකද්යාරය පිළිබඳ වළද්යාතණ සනනය.
(බුදුගුණද්යාලසිංකද්යාරය)
891.481

බුදු පුදට අරම පුදුම මලේ දී අතුරදන වූ සුරූල්පී
අබිරහසස කත : දසිංතකද්යාටුතවේ ජයගම මහද්යා
තදවද්යාලතයේ රණවිර හද්යාසසකම. (දිනපූරණ,
බනදුල)
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බුදුගුණද්යාලසිංකද්යාරය. බුදුගුණ අලසිංකද්යාරය පිළිබඳ
වළද්යාතණ සනනය
891.481

බුදු බව පතද්යා. (රතනකද්යාර, ශ්රියද්යා)

ළ 891.483

බුදුදහම තජදකෝතිෂය හද්යා නවීන විදදද්යාව . (රණවීර,
දීපද්යානි)
294.3361335
294.3

බුදු මවේ පිරිනිවනට වඩිති. (ධමමරතන හිත්මි,
දියගම සුගත)
294.3

බුදුදහම, සතුට හද්යා නිවන මග. (වික්රමසසිංහ, වයි.
ඒ. ඩ. එසස. තක.)
294.3

බුදුරජද්යාණන වහනතසස කුමක වදද්යාළ තසසකද?.
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ)
294.34

බුදු දහම සහ තජදකෝතිෂය : ග්රහ බලය සහ කරම
ඵලය ගපැන විමරශනයක. (ගමලත, සුනිලේ
කුමද්යාර)
294.3361335

බුදුරජද්යාණන වහනතසසතග් තදශනද්යා ඇසුරින
වතමන සමද්යාජ තතවය පිළිබඳ විමසුමක.
(වසනත, තක. ල්පී. එසස.)
294.344

බුදු දහම තහද්යාබවන පටිචච සමුපපද්යාදය.
(ධමමසුමනද්යා ද්භිකක්ෂුණී, රනසසෑතගද්යාඩ)

බුදුසරණන ශද්යානතිය හද්යා මහද්යා බලය.
එසස. ගුණතසසන)

බුදු දහම පිළිබඳ මද්යාකසසවද්යාදී ප්රතවේශයක

294.3

බුදු දහත්මින පපැන විසඳුම. (තහටටිආරචචි, නිමලේ)
294.3076

(රණවක,
294.3442

බුදු දහත්මින විමුකතිය ලත තශසෂසෂ්ඨ කද්යානතද්යා චරිත :
තන්ථරිගද්යාන්ථද්යා අටෂ්ඨකතද්යාව ආශතයන 294.3082

බුදු හිත්මිතයකෝ වඩිති තමතසස : සමමද්යා සමබුදු රජද්යාණන
වහනතසසතග් සමබුදධතවතයේ සට
පරිනිරවද්යාණය තතක සදු වූ සුවිතශසෂී සදුවීම
සමුදද්යාතයන බිඳක. (ධමමරතන හිත්මි, දියගම
සුගත)
294.363

බුදු දහතම අධදද්යාතමය : ආලවක සූත්රය.
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය)
294.3823

බුලේගද්යාතකද්යාවේ, මහයිලේ. මද්යාසසටර සහ මද්යාගරීටද්යා
891.73

බුදු දහතම අධදද්යාතමය : තමඝිය සූත්රය

බුලතසසිංහල, රමණී. දයද්යාබර ශද්යානත

294.34

බුදු දහතම ආරර්ථික විදදද්යාව. (ගතනවතත, ශදද්යාම
නවන)
294.3373

බුලතසසිංහල, රමණී. දයද්යාබර ශද්යානත – 2

බුදුනතග් තදශය. (තහසරත, හිරද්යාන ශෂී)

බුලතසසිංහල, රමණී. දයද්යාබර ශද්යානත – 3
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891.483
බුලතසසිංහල, රමණී. දයද්යාබර ශද්යානත – 4

891.483

වබජූතග් ජයග්රහණය : හිනදි කන්ථද්යානදර විසසසක
අනවද්යාදය
891.433

891.483

තබද්යාතතජු, ඩපැනිතයලේ. තහතලේනද්යාතග් කන්ථද්යාව
891.483

බුලතසසිංහල, රමණී. දයද්යාබර ශද්යානත – 5
බුලතසසිංහල, රමණී. තදකෝලනය

891.483

බුලතසසිංහල, රමණී. තදකෝලනය - 2

891.483

බුලතසසිංහල, රමණී. තදකෝලනය - 3

891.483

බුලතසසිංහල, රමණී. සසල තසසයද්යා

891.483

බුලතසසිංහල, රමණී. ළබපැඳිය
891.483
බුලුගහපිටිය, වජිරද්යා ල්පී. කද්යාබන සහ එහි අඩසිංගු
සසිංතයකෝග : රසද්යායන විදදද්යාව හදද්යාරන උපද්යාධි
අතපකෂක සසුන සහ ඊට පහළ මටටමවල
සසුන සඳහද්යා
546.681
බුහුටි (ඉතද්යාත්ලි ජනකතද්යා)

398.20945

බූර තපද්යාරය. (තෆද්යානතසසකද්යා, කුලතසසන) 891.483
බූරවද්යාට තවචච තද. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)
ළ 891.483
බූරවද්යා මහතතයද්යා. (මතනකෝරතන, ජයලත)
891.482
බූලයි කටියයි

ළ 891.483

බූලද්යා : තසලේලම ගතම පතතතර. (රනසරිලද්යාලේ,
අතුල)
ළ 891.483
තබදද්යා තනද්යාගත බර

398.2452

තබදද්යා හදද්යා ගමු. (මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර)
ළ 891.483
තබනී තග් කතද්යා. (තබයිත්ලි, ආතර සසතකද්යාට) ළ 823
තබයිත්ලි, ආතර සසතකද්යාට. තබනී තග් කතද්යා ළ 823
තබලගමතග්, ජසසටින. තලකෝක ඉතිහද්යාසතයේ මසිං
සලකුණු : ප්රද්යාග් ඓතිහද්යාසක යුගතයේ සට
මධදතන යුගතයේ අවසද්යානය දකවද්යා
909

තබද්යාතතජු, තබද්යාබ ජී. ප්රකද්යාශන අයිතිය සමබනධිත
අයිතිවද්යාසකම භද්යාවිතය – ගපැටලු සහ අද්භිතයකෝග
346.0482
තබද්යාතතජු, තබද්යාබ ජී. (පරි.). බලන්න
නළද්යා හඬ : වියටනද්යාම තකටිකතද්යා
තබද්යාතතජු, තබද්යාබ ජී. (අන.). බලන්න කුමද්යාර,
රද්යාතමනද්ර
තබද්යාතතසද්යාතු, ග්රිතගද්යාර (අන.). බලන්න
තමද්යාලේදද්යාවියද්යාන ජනකතද්යා 1
තබද්යාදු අද්භිතයකෝග. (පමුණුව, චතුර)

294.337

තබද්යාදුනවනි අවදිවනන, නිකතමනන බුදධ
ශද්යාසනතයේ හපැසතරනන
294.3076
තබද්යානඩ, රසසකන. භූත්මිකමපද්යාව

823

තබද්යාඳ වූ සහින. (රතනද්යායක, එච. එම. ජී.
මපැණතක)
891.483
තබද්යාබ මද්යාතලේ. (කුමද්යාරසරි, අජිත) 782.421646092
තබද්යාරළුතගද්යාඩ, දුත්මිනද. ආදරය නිදහසස
කුරලේතලක

070.44

තබද්යාලවියද්යාන දිනතපද්යාත. (තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ)
984.051092
තබකෝගහවතත, ඩ. ඩබත්ලිවේ. එම. විශසව බණඩද්යාර.
හපැම තදටම වඩද්යා උතුම පිය උරමය
ළ 891.483
තබකෝතගද්යාඩ, ඉමද්යායද්යා ත්මිනදුත්ලි. දඟෙකද්යාර තගඹි පපැටියද්යා
ළ 891.483
තබකෝඩන, නීනද්යා. මද්යායද්යාකද්යාරියතග් දියණය

823

තබකෝදරගමතග්, තසකෝමසරි තපතරරද්යා බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක

තබසසක, තකද්යානසසටනටියසස තජකෝසප. තදමළ
මහදපැනමුතතද්යා තනද්යාතහද්යාත පරමද්යාරන්ථ ගුර
894.81133

තබකෝධි පූජද්යා

294.34

තබකෝධි පූජද්යා විධි

294.34

තබකර, සපැමුතවලේ. තසද්යාඳුර දඩබිම 799.295493

තබකෝධි පූජද්යාතවේ මහිමය. (සලද්යානනද හිත්මි, මහගම)

371

294.34
තබකෝධි, ද්භිකක්ඛු. ධරමතයහි සරණ සහ පිහිට තසවීම
294.3444

තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය : 13 වසර සඳහද්යා සපැකසුණු
නව නිරතදශ පත්රයට අනවයි. (විමලවසිංසසූරය,
අයි. බ.)
294.309

තබකෝධිවනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා සහ තබකෝධිවනදනද්යා කවි
294.34433

තබකෞදධ ශඪවද්යාදය පිළිබඳ හපැඳිනවීමක.
(භටටද්යාචජතජකෝ, බිතනද්යායිතතකෝෂස)
181.043

තබකෝධිසතතව සසිංකලේපය : තුලනද්යාතමක
අධදයනයක. (ගුණතසකෝම හිත්මි, ඒරවපැතවේ)
294.3

තබකෞදධ සද්යාහිතදය. (විමලවසිංස හිත්මි, බදතදගම)
294.3

තබකෝනිකතකකෝ : ළමද්යා ගී සරණය. (මුදද්යාතග්,
විමලදද්යාස)
ළ 782.42083
තබකෝ තනද්යාවන තරකෝග පරීකෂද්යා අතතපද්යාත

616.98

තබකෝපපැතලේ වතග්. (නිවද්යා, ෆියුත්මිතයකෝ) 895.6344
තබකෝතපආරචචි, මත්ලිනත. කතු දහත්මින ජීවිතයට
230
තබකෝ මපැවූ රූ රටද්යා. (තබකෝසසිංහ, ඇම. බ.)
තබකෝලේටික ජනකතද්යා
තබකෝසසිංහ, ඇම. බ. තබකෝ මපැවූ රූ රටද්යා

741
398.2
741

තබකෞදධ අධදයන ත්ලිපි. (තමධද්යානනද හිත්මි,
තදවද්යාතලේගම)
294.3
තබකෞදධ ධරමද්යාචද්යාරය විභද්යාගය : තබකෞදධ සමද්යාජ
දරශනය ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය. (ජයසසිංහ,
එච. එම. පසදු මනීෂ)
294.3076
තබකෞදධ ප්රශසතනකෝතතර කද්යාවදය. (සලේවද්යා,
ඇම. බ.)
294.3076
තබකෞදධ රද්යාජධද්යානි පිළිබඳ චද්යාරිකද්යාව (ක්රි. ව. 399414) : චීන ජද්යාතික පද්යාහියන සසවද්යාමන
වහනතසසතග් චද්යාරිකද්යා ඉනදියද්යාව හද්යා ලසිංකද්යාව.
(තලගි, තජමසස )
915.04
තබකෞදධ විදදද්යාව. (රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර)
294.3375
තබකෞදධ විහද්යාර තදවද්යාලගම (සසිංතශකෝධන) : තබකෞදධ
විහද්යාර තදවද්යාලගම ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 344.0960262
තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය : උසසස විභද්යාග සඳහද්යා

294.309

තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය – 12 තශසණය : අ. තපද්යා. ස.
උසසස තපළ. (ගුණදද්යාස, කපිල ඉනන්ද්රික)
294.309

තබකෞදධ සසිංසසකකෘත ග්රනන්ථ අධදයන :
අතිතගකෞරවද්යාරහ පිනනතගද්යාඩකනතද විපසසස
සසවද්යාමනද්ර ප්රණද්යාමද්යාඤසජල ශද්යාසසනය සසිංග්රහය080
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය : දහම පද්යාසලේ අවසද්යාන සහතික
පත්ර විභද්යාග පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය 2003-2012
294.3076
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය : ප්රන්ථම ශද්යාසසත්ර පරීකෂණයට
අදද්යාළ මූලද්යාශය. (විජයරතන, ඒ. තක.)
294.309
බ්රවුනිසිං, තරද්යාබට. හපැමත්ලිනතයේ තහද්යාරණසෑකර
ළ 821.1
බ්රහසමචද්යාරී වත්ලිසසිංහ හරිශසචනද්ර තුමද්යා : ශ්රීමත
අනගද්යාරික ධරමපද්යාලතුමද්යාතග් කළදද්යාණ ත්මිත්ර
303.484092
බ්රහසමචද්යාරී වත්ලිසසිංහ හරිශසචනද්ර විමරශනය.
(අභයසුනදර, ප්රණීත)
303.484092
බ්රහසමජද්යාල සූත්ර විවරණය : භද්යාරතීය සමද්යාජතයේ පිරී
තිබූ ත්මිතදද්යා දකෘෂසඨි. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3
බ්රහසමවසිංතසකෝ, අජද්යාන. අමරණීය තමද්යාතහද්යාත (ප්රන්ථම
භද්යාගය)
294.344
බ්රහසමවසිංතසකෝ, අජද්යාන. සත තපැවුලේ ඇතිකර ගනන
එපද්යා බලද්යාතපද්යාතරද්යාතතු සහගත තවනන සහ
තවත තදශනද්යා
294.34
බ්රසෑග්, තමලේවින. තසද්යාලේදද්යාදුවද්යාතග් පුනරද්යාගමනය
823
තබ්රෂසට, බරතටකෝලේට. සඟෙන ග්රැතළස ඔතපරද්යාව 832
තබ්රසසලන, කපැතරීන. සුදු පිරවට

813

තබ්රේතතවයිට, ඊ. ආර. ගුරතුමනි, ඔබට බපැතිතයනි
823
තබ්රද්යානතට, චද්යාලට. තජන අයර
තබ්රද්යාම, තජකෝන එලේ. අප්රිකද්යාන වනද්යානතරතයේ

823

372

සපැතපුම විසදහසක

916

තබ්රකෝයි, තටව ළ. විශසත්මිත වනද්යානතරය සහ තවනත
අරම පුදුම කන්ථද්යා
591.73095493

භගවද්යා බුදුගුණය. (තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ)
294.34
භටටද්යාචජතජකෝ, බිතනද්යායිතතකෝෂස. තබකෞදධ ශඪවද්යාදය
පිළිබඳ හපැඳිනවීමක
181.043
භරතකෘහරී. නීතිශතකම

891.21

භරතකෘහරි. නීතිශතකය : සසිංසසකකෘත තපළ, අනවය,
පදගතද්යාරන්ථය හද්යා භද්යාවද්යාරන්ථය සහිතයි
891.21
භරතකෘහරි. වවරද්යාගදශතකය : සසිංසසකකෘත තපළ,
අනවය හද්යා පදගතද්යාරන්ථ සහිතයි
891.21
භරතකෘහරි. ශකෘඞගද්යාරශතකය : සසිංසසකකෘත තපළ,
අනවය හද්යා පදගතද්යාරන්ථය සහිතයි
891.21
භව ග්රහණ. (ත්ලියනතග්, නයනද්යා)

891.483

භවනි. (ගුණවරධන, ඩබත්ලිවේ. ඩ. තක.) 891.483
භව නිතරකෝධය තහවත නිවන අවතබකෝධය
නම වූ සයලු දුකන සදහට ම නිදහසස වීම
ජීවතව සටියදීම සදධ කරගත යුතු විධිය :
පටිචච සමුපපද්යාද පටිතලකෝම නදද්යාය ධරමය
භද්යාවිතයට ගපැනීම තුළින. (තප්රේමරතන,
තබකෝතගද්යාඩ)
294.3

අසිංක 3. (කුමද්යාර, ආනනද) හිනදි ජනකතද්යා
398.20954
අසිංක 4. (තචකෝධරි, තමකෝහන) නපැතගනහිර
භද්යාරතතයේ ජනකතද්යා

භද්යාරතීය නවකතද්යාතවේ රබනද්රනද්යාත ෂ්ඨකූර
ලකුණ : තගකෝරද්යා, කුණද්යාටුව සහ චද්යාරලතද්යා යන
නවකතද්යා ත්රිතවය පිළිබඳ විචද්යාරද්යාතමක
අධදයනයක. (ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා) 891.443
භද්යාරතීය සසිංගීත ප්රතවේශය : භද්යාතඛණතඩ විභද්යාග
සඳහද්යා ශිෂදනට අතවපැලක. (සුගතදද්යාස,
එම. ජී.)
780.954
භද්යාවනද්යා ගුරවරයද්යා. (සුමන හිත්මි, තකද්යාටටද්යාතවේ)
294.34435
භද්යාවනද්යා : වමන - අශභ – මරණසති 294.34435
භද්යාවනද්යාතවන ජීවිතය දුටිත්මි. (විතජරතන, එසස. එම.
ල්පී. සරත)
294.34435
භද්යාවනද්යාතවේ අද්භිරහසස : ඇතුලද්යානත පිවිසුමට යතුර
112 ක. (රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී)
299.93
භද්යාෂද්යාප්රභද්යා : ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2012 (06 වන
කලද්යාපය)
080
භද්යාෂද්යාවක විකද්යාශය සහ තවසසසගිරි පුවර ත්ලිපිය.
(ගුණතිලක, ඇම. එච.)
411

භවය පුනරභවය සහ ජීවිත යන්ථද්යාරන්ථය. (ගමතග්,
එසස. අයි.)
294.34237

භද්යාෂද්යා හපැකයද්යාව : අධදද්යාපන, වකෘතතීය තරඟෙ විභද්යාග
සඳහද්යා. (තහටටිආරචචි, නිමලේ)
491.48

භද්යාගදවතුන වහනතසස වදද්යාළ ඉසුරමත
නගරය : සමතබකෝධ සූත්රය, නගරූපම සූත්රය.
(ධමත්මික හිත්මි, ත්මිරිසසතසස)
294.34

ද්භිකක්ඛුපද්යාතිතමද්යාකඛසිං

භද්යාගදද්යා, එම. ඒ. හසිංස. පුසිංචි කපැකුළු මලේ
ළ 891.481

භූතගකෝල විදදද්යාතමක ත්ලිපි සසිංග්රහය. (මද්යාදුවතග්,
සරිපද්යාල)
910

භද්යාරතය ගිනි ගනී. වයිට, මද්යාරග්රට බරක

භූතගකෝල විදදද්යාව : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද
තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර.
(කුමුදුනී, ඩබත්ලිවේ. එම. එසස.)
910.76

භද්යාරති, තක. චිනනපප. පවලද්යායි

954

894.8113

භද්යාරතීය ජනකතද්යා සසිංග්රහය ;
අසිංක 1. (ගුපත, බසිංසලද්යාලේ) තඩකෝග්රී ජනකතද්යා
398.20954
අසිංක 2. (තමනද්යාරියද්යා, පුරතෂකෝතතමලද්යාලේ)
භීලේ ආදිවද්යාසනතග් ජනකතද්යා
398.20954

294.3822

ද්භිකක්ෂුව හද්යා ගපැහපැණය. (ඇතඔය, ල්පී. ඩ.) 891.481

භූතගකෝල විදදද්යාව – ජලය, නියඟෙය හද්යා තතත බිම.
(තදනියවතත, තප්රේමද්යා)
910
භූතගකෝල විදදද්යාව පසුගිය විභද්යාග ප්රශසනපත්ර සහ
පිළිතුර (2006 සට 2012) : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යාමද්යානද තපළ). (රණතුසිංග, චනද්රලතද්යා)
910.76

373

භූතයද්යාට මපැදි වූ කකෘෂිකරමද්යානතය. (තසසනද්යාරතන,
චත්මිනද)
633.185
භූත්මිකමපද්යාව. (තබද්යානඩ, රසසකන)

823

භූත්මිය හඳුනද්යා ගපැනීම තවේද තදකෝෂ හද්යා ඉඩම
පරිහරණය. (ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන)
346.0432
තභේලසසිංහිතද්යා : විමරශනද්යාතමක සසිංහල වදද්යාඛදද්යාව
615.538
තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව : 1 තකද්යාටස (අධදයන
තපද්යාදු සහතික පත්ර උසසස තපළ සහ තවනත
උසසස විභද්යාග සඳහද්යා
910.02

මතග් දඟෙ නසිංගියද්යා. (එඩවරඩසස, තඩද්යාරති) ළ 823
මතග් නපැති වූ සරසිංගලය. (තසසනද්යාධීර, ප්රිනසස)
891.481
මතග් නිලේවන වසසතුව : ඉසිංජිතනරතවකුතග්
චද්යාරිකද්යා සටහන. (රතනද්යායක, එම. ජී.) 920
මතග් පුසිංචි පපැණ කුරලු යද්යාළුවද්යා. (විතද්යාරණ,
දිලේත්මිණ අමද්යායද්යා)
ළ 891.483
මතග් පුසිංචි යද්යාළු. (අතබගුණවරධන, කුමද්යාරි)
ළ 891.483
මතග් තලකෝකය : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආධුනික සසුන
තවනතවන පිතදන තකද්යාරියද්යාන භද්යාෂද්යා තපද්යාත.
(තගකෝකුල, තමඝද්යා මලේහද්යාරි)
495.78
මතග් සතුම පපැතුම හද්යා ජීවිතය. (තසසනද්යානද්යායක,
ජී. බ.)
920
මතග් තහද්යාඳම යද්යාළුවද්යා.

(විලේසන, ජපැකත්ලින) 823

මකසම තගකෝරක තතකෝරද්යාගත තකටිකතද්යා .
(තගකෝරක, මකසම)
891.73

මතග්ම ගී හද්යා සතතම. (තසතනවිරතන, එච. ඒ.)
891.481

මකරනද

මතග් වන ත්මිතුතරකෝ. (වපැලේටන, තජමසස)

මකර බිජුවට. (බක, පරලේ එසස.)

891.481
813

මකර ලග්නය. (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
133.5275
මකරද්යා සහ චීන සසිංසසකකෘතිය. (මද්යා චූන වූ)
398.24540951
මග තනද්යාමග : කද්යාවද සසිංග්රහය. (ද සලේවද්යා, එච.
තිසසස ප්රියනත)
891.481
මග හපැරණු තප්රේමය : කද්යාවද සසිංග්රහය. (තපතරරද්යා,
යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි)
891.481
මග තහද්යාඳට තිතබ නම. (ධමමරතන හිත්මි,
ඉඳුරද්යාගද්යාතර)
158.1
මතග් කතද්යාව. (ප්රසද්යානත, තක. ඩ. සසිංගීත විදුර)
ළ 891.483
මතග් කඳුළු කතද්යාව. (ප්රකද්යාශස, සුපුන ළහිර)
891.483

591.5

මතග් හපනකම නද්යාටදය. (ත්ලියනතග්, තසකෝමපද්යාල)
891.482
මඟෙ වපැරදුණු ගපැහපැනිය සහ තවත කතද්යා. (සසිං,
කුෂසවනත)
823
මඟුලේතුලද්යාතවේ වගතුග. (දළුතපද්යාත, මහිනද කුමද්යාර)
392.5
මජජ
ජජම නිකද්යාය – 1. (ත්රිපිටකය. සූත්ර
පිටකය.
මජජ
ජජම නිකද්යාය)
294.3823
මජජ
ජජම නිකද්යාය – 2. (ත්රිපිටකය. සූත්ර
පිටකය.
මජජ
ජජම නිකද්යාය)
294.3823
මජජ
ජජම නිකද්යාය – 3. (ත්රිපිටකය. සූත්ර
පිටකය.
මජජ
ජජම නිකද්යාය)
294.3823
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මජජ
ජජම නිකද්යාය – 4. (ත්රිපිටකය. සූත්ර
පිටකය.
මජජ
ජජම නිකද්යාය)
294.3823

මතග් තටද්යාත්මියද්යා. (ජයවික්රම, කුසුත්මිනද පබසර)
ළ 891.483

මජජම නිකද්යාය – 5. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය.
මජජම නිකද්යාය)
294.3823

මතග් කල දවස. (නද්යාරද්යායන, ආර. තක.)
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මට ආතයේ හිත්මි තවේනම. (තපතරරද්යා, විමුකති
තසවේවනදි)
891.483

මදුරවද්යා සහ තපද්යාතරද්යාව. (ශ්රියද්යාරතන, වි. ප. නි.)
ළ 891.483

මට කවුරත ආදතර නසෑ. (රණසසිංහ, තටකෝනි)
891.483

මධුපිණඩික සූත්රය හද්යා පටිචච සමුපපද්යාදය.
(චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ)
294.34

මට දපැන සුවයි - ගිරිමද්යානනද සූත්රය. (ධමත්මික හිත්මි,
ත්මිරිසසතසස)
294.34

මධුභද්යාෂිණී, ජී. එම. මලේක. දුක සපැප අප සපැමට
තපද්යාදුයි යද්යාළු
ළ 891.483

මට පුළුවන. (ගමතග්, ලකනද්යාත)

372.4

මධුමද්යාත්ලි, ල්පී. එම. චරිතද්යා. ලසසසනට අකුර ත්ලියමු 2
372.634

මඩකලපුව තරණ ක්රිසසතියද්යානි සසිංගමය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : මඩකලපුව තරණ
ක්රිසසතියද්යානි සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

මධුශසිංකී, උදීෂද්යා. තනද්යාහඬන සහින කුමරි 2
891.483

මඩලකනද, තබකෝධිතුසිංග. අධිතවේග

891.483

මඩවල, මද්යාෂද්යා සමද්යාධි. ත්මිහිරතග් අපූර ගමන
ළ 891.483
මඩවල, තමද්යාහද්යාන රද්යාජ.

891.483
මණකද්යාර කුළුපගතිසසස තතරණුතවකෝ.
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ) ළ 891.483
මතසදමද්යාසිංස වපැළඳීම පිළිබඳ බුදුන තදසූ හපැටි
294.35693
මතසද තලද්යාතවේ අසරිය. (පරණගම, ඩ. ඇම.)
597
මතසද වගද්යාව සඳහද්යා ජීවී ආහද්යාර. (කතසරි, එච.
එම. පද්යාත්ලිත)
639.8
920.02

මතක වරධනයට විභද්යාග සමත වීමට
මතනකෝවිදදද්යාතමක උපක්රම. (ගුණද්යාලසිංකද්යාර
හිත්මි, තගද්යාත්මිල)
153.12
මතක සහ සතුවිත්ලි. (ජයතිලක, තක.) 089.9148
මතක සයපත. (තප්රේමචනද්ර, රසිංජනී)
මතක සුවඳ. (අදිකද්යාරි, සුමනද්යා)
මදදහතන හමුව

891.483
ළ 891.483
808.83

මදදුම බණඩද්යාර. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා) ළ 891.483
මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන. දවලේ කනද්යා රෑ තනද්යාකනද්යා
ළ 891.483

891.483

මධුසසිංඛ, දිත්ලිර. විදදද්යා පරීකෂණ නිවතසසදීම
අතහදද්යා බලමු
507
මධදසඞද්යානතතකකෞමුදී
මනදද්යාකණ. (තලගල, හසනි)

මද්යාගම තසකෝත්ලිය

මතක පද්යාලම. (සතකුමද්යාර, ශකතික)

මධුසලද්යා, සපුනි. සුදු ඇදුම තව සුදුයි

491.25
891.483

මනදිරද්යා, තක. ඕෂධී. කරණද්යාවනත වඩු කුරලේලද්යා
ළ 891.483
මනනද්යාරම තබද්යාකක සහ ඒ අවට ප්රතදශ :
මනනද්යාරම දිසසත්රිකකතයේ ගුරවරන සඳහද්යා
පිරිනමන තතද්යාරතුර සමපිණඩනයක.
(ත්මිතතපද්යාල, ශ්රියද්යානි)
577.095493
මනමද්යාල සසිංහයද්යා

398.2452

මනතම ප්රතදද්යාවතලකෝකනය 1956-2013 891.482
මනරම තද්යායිලනතය. (වික්රමසසිංහ, නීතද්යා) 915.93
මනසසගද්යාත. (අතබතසසකර, බනදුල)

891.481

මනකුලසූරිය, රණවීර. සද්යාමද්යානද දපැනීම
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය : තරඟෙ විභද්යාග, උසසස
තපළ සද්යාමද්යානද තපද්යාදු පරීකෂණය සහ දපැනම
ත්මිනම තරඟෙ සඳහද්යා
001.076
මනෂසකද්යා : ප්රද්යාග් ඓතිහද්යාසක තප්රේමවකෘතද්යානතය.
(කුලරතන, සද්යාත්ලිය)
891.483
මනෂදයනතග් ජීවිතවල වපැසුනද්යාවූ ඉරණම විවර
කරනතන තකතසසද?. (චිග්බුනඩු, ඒබ්රහම)
230
මනසසසකම : සමද්යාජ විමරශන හද්යා ශද්යාසසනය
පරතයේෂණ පුවතපත ත්ලිපි එකතුව. (තහසවතග්,
සුජිත නිශද්යානත)
089.9148
මනසත පසෑ සත. (නනදසද්යාර හිත්මි, ඉඹුලේතප)

375

891.481
මතනකෝප්රතිකද්යාරක භද්යාවනද්යා. (බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස.)
158.128
මතනකෝමතයන ගණන හදමු : 4 තශසණය සසුන
සඳහද්යා බුදධි වරධන ගණත ගපැටලු
372.7
මතනකෝමතයන ගණන හදමු : 5 තශසණය සසුන
සඳහද්යා බුදධි වරධන ගණත ගපැටලු
372.7

මරකසස සකද්යාෆතුලේ ඉසසලද්යාත්මියද්යා (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : මරකසස සකද්යාෆතුලේ ඉසසලද්යාත්මියද්යා
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
මරම විඥද්යානය. (කරද්යාඳුතගද්යාඩ, එරසිංග) 615.538
මරෂද්යාක, සමුතවලේ.

කකළි අමමතග් තද්යාරද්යා පපැටවේ
ළ 891.73

මතනකෝරතන, ජයලත. ගලේ වඩුරද්යාල ළ 891.482
මතනකෝරතන, ජයලත. බූරවද්යා මහතතයද්යා
891.482

මරණය අනතරද්යාභවය කරමය සහ පුනරභවය.
(පද්යාත්ලිත හිත්මි, මහග්රැඹසෑවපැතවේ)
294.34237

මතනකෝරතන, ජයලත. සසිංදුයි බිසිංදුයි : ළමද්යා රසිංගන
891.482

මරණද්යානසසසති භද්යාවනද්යාව සහ කද්යායගතද්යාසති
භද්යාවනද්යාව
294.34435

මතනකෝරතන, ජයලත. තසලේලම නිරිඳු (තවේදිකද්යා
නද්යාටදය)
891.482

මරද්යාතගන මපැතරන තකද්යාටි. (තසසනද්යාරතන, චත්මිනද)
303.625

මතනකෝවිදදද්යා ශබද තකකෝෂය (ඉසිංග්රීස - සසිංහල).
(මද්යාලතගද්යාඩ, නනදලද්යාලේ)
150.3

මරිකකද්යාර, ෆද්යායිසස. චීන භද්යාෂද්යාව සසිංහත්ලින ඉතගන
ගනිමු
495.18

මම අවසිංකයි. (තසතනවිරතන, අජනත) 891.483

මර සපැඟෙතවන මඟෙ. (තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි) 823

මම එදිරිව මම. (තදශප්රිය, රවන තක.) 891.481

මලේ උයන. (තද්යාතගකෝර, රබනද්රනද්යාත)

මම කසද්යා තගකෝතත්මියක තනද්යාතවත්මි. (කුලතුසිංග,
තලටෂියද්යා)
891.483

මලේ ඔටුන. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)

ළ 891.483

මලේකද්යානති, එඩනද්යා. අලුත පිරිත

891.481

මම ගලේබඩ ඉපදුතනත්මි. (දහනද්යායක, කතසරි)
891.483
මමත්වය බිඳීම තහවත රූපකද්යාය සහ නද්යාමකද්යාය
පිළිබඳ සතද දපැකීම. (තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි,
කපැටවල)
294.3
මම දිවි නසද්යා ගනිත්මි. (මුණසසිංහ, තරකෝහිත)
891.483
මම නීතිය දනිත්මි : සසෑම පුරවපැසතයක ම නීති
දපැනත්මින සනනදධ කරන සමපූරණ ප්රද්යාතයකෝගික
නීති ග්රනන්ථය. (තසසනද්යාරතන, ඉනද්රසරි) 340
මමයි රජද්යා. (රණසසිංහ, තුසත)
මම සහ අපි තවනස

ළ 891.483
398.24

891.443

මලේකද්යානති, එඩනද්යා (පරි.). බලන්න තරකෝලේ ඩද්යාලේ
මලේ පිඟෙද්යාන සහ තවත කතනදර. (පතිරණ,
අයිරින)
ළ 891.483
මලේ පිතපනනපැති නඹට. (නලේලතපරම, නදීරද්යා
තරකෝෂිණී)
891.481
මලේ මලේ වද්යාරම : ළමද්යා මනසට තගකෝචර ජනප්රිය ගීත
සසවර ප්රසසතද්යාර 40
782.42
මලේලඩි, අමුලේයද්යා. ගිනි සුළතග් සරකද්යාරි
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මලේලවආරචචි, එඩවඩ. තකකෝකල ගීතය 891.483
මලේලවආරචචි, එඩවඩ. පසිංකජ

891.483

මයිතක්රකෝතසද්යාෆසට ඔෆිසස මූත්ලික උපතදසස (2010,
2013) සහ 365. (විතජරතන, එන. ල්පී.)
005.369

මලේලවආරචචි, එඩවඩ. තහසමලයද්යා

891.483

මලේලවආරචචි, එඩවඩ. ළනදු

891.483

මයින සසිංතදශය. (රද්යාජනද්යායක, එසස. බ.) 891.481

මලේලවආරචචි, චමලේ. උතුරන ඇසස

891.481

මයුරපද්යාද හිත්මි. පූජද්යාවත්ලිය

මලේලවආරචචි, ඥද්යානලතද්යා. තතත වුණු තනත

891.48
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891.481
මලේලවආරචචි, ලකෂසමන. වසනතය නිමද්යා විය
891.483
මලේත්ලිකද්යාරචචි, තරණුකද්යා සුදරශනී. සහිනයක
තදද්යාරකඩ : කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481
මලේල තවතටයි 2. (අරියධමම හිත්මි, තගද්යාඩඋඩ)
294.337
මලේ වපැසසසක. (වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණී) 891.483
මලේ විතලන ආ කුමරිය
398.20943
මලේෂ අකකට අපි ආදතරයි. (අනරසරි, සරත)
ළ 891.483
මලේසරි, ඉෂසිංඛ. ඉසුරමුණය හද්යා තවනත ත්ලිපි :
ශ්රී ලද්යාසිංතකය පුරද්යාවිදදද්යාතවේ සද්යාධක හද්යා
අරන්ථකන්ථන පිළිබඳ පුනරවිමරශනයක
930.1095493
මල ඇතුතළස කලබතලේ. (ජයතසසකර, ජයත්ලිය)
ළ 891.483
මලක කතද්යා කරයි : තකටිකතද්යා. (තසකෝමවීර, ඉසුර
චද්යාමර)
891.483
මලක කඳුළ. (ප්රනද්යානදු, අයිතවකෝ විරනත)
891.481
මලක මහිම : විවිධ මලේ පිළිබඳ විදදද්යාතමක
විග්රහයක. (සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.)
582.13
මල බපැඳි අමද්යාදිය. (අතශකෝකද්යාත්මිත්රන)
මලය රට පුනරද්යාවතලකෝකන

894.8113
930.1

මලයද්යාසයද්යාතවේ ප්රතබකෝධය. (මතගද්යාඩ, පියසරි ල්පී.)
915.95
මලලේතගද්යාඩ, සුගතදද්යාස. තසලේලම යද්යානද්යාව
ළ 891.483
මලවිආරචචි, ජයතසසකර. චනද්ර රශසත්මි

891.481

මවේ පිය ගුණ ගද්යායනද්යා. (රතනපද්යාල හිත්මි, කලුගල)
891.481
මවේපිය තසතනහස : 40 වසර 1972 -2012 සපැලනද්යා අලේවිසස ගුණරතන වපැඩිහිටි නිවද්යාසය
089.9148
මවේ තසතනහස. (විදද්යානපතිරණ, තරද්යාඩනි)
891.483
මසසඉඹුල, මහිනද ප්රසද්යාද. තසසිංතකද්යාටටසිං 891.483

මසසඉඹුල, මහිනද ප්රසද්යාද (සමපද්යා.). බලන්න
එතතර තරද්යානසුණු
මසුර අබරසිං මද්යාමද්යාට පද්යාඩමක. (විතජරතන, ආර.
එම. තිමනයද්යා තසතනවිනී)
ළ 891.483
මහඋලේපත, සුසනත (සසිංසස.). බලන්න
මුවනපපැලපැසසස : කලද්යාසූරී මුදත්ලිනද්යායක
තසකෝමරතන රසද්යාද්භිනනදනය
මහ කසුබ හිත්මි. (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන) 891.483
මහගමආරචචි, චනන්ද්රිකද්යා (සම කරතකෘ). බලන්න
විතජරතන, තක. බ. ස.
මහජන පුසසතකද්යාල තතද්යාරතුර සසිංග්රහය – බසසනද්යාහිර
පළද්යාත
027.45493
මහනතආරචචි, අජනත. තහළතයේ සටන රහස
අසිංගසිංතපද්යාර
796.8
මහනවර ධරමරද්යාජ විදදද්යාලයීය ආදිශිෂද සසිංගමය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : මහනවර ධරමරද්යාජ
විදදද්යාලයීය ආදිශිෂද සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
මහතබලේලන, තක. තජ. 5 තශසණය සසිංහල භද්යාෂද්යාව
ආදරශ, අනමද්යාන, ඉලකක ප්රශසන පත්ර
372.6076
මහ රහතන වහනතසසලද්යා : ශද්යාකදමුනි තගකෞතම
බුදුරජද්යාණන වහනතසසතග් කද්යාලතයේ අසූ මහ
ශද්යාවකයන වහනතසසලද්යාතග් චරිතද්යාපදද්යාන.
(පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන)
294.3657
මහ විජයබද්යාහු රජතුමද්යා : පුරද්යාණ ජද්යාතිතයේ පියද්යා තහළ දපැතයේ ජද්යාතික විමුකති සටතන මහ
රණවිරවද්යා. (විතජතුසිංග, සරිසමන)
923.1095493
මහවිතද්යාන, විශද්යාඛද්යා (පරි.). බලන්න තබයිත්ලි,
ආතර සසතකද්යාට
මහ විපත, හදිස ආපදද්යා, දිවි ගපැලවීම. (සලේවද්යා,
තක. පියදද්යාස)
363.34
මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර. අවවද්යාද පිළිපදිමු
ළ 891.483
මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර.

ඉබි පපැසිංචද්යාතග් නවණ
ළ 891.483

මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර. තණහද්යාතවේ විපද්යාකය
ළ 891.483
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මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර. දිසද්යා තපර පද්යාසලේ වපැඩ
තපද්යාත
372.21

294.3095493

මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර. දිසද්යා සසිංහල තහකෝඩිය
372.465

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ. ලකදිව බුදුසමතයේ
ඓතිහද්යාසක වරධනය II : ශද්යාසන ප්රතිෂසෂ්ඨද්යාපනය
294.3095493

මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර. තබදද්යා හදද්යා ගමු
ළ 891.483

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ. ලකදිව තබකෞදධ
චිත්ර කලද්යා ඉතිහද්යාසය
751.73095493

මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර. තමකෝඩ උපද්යාය
ළ 891.483

මහිනද හිත්මි, රනදිත්ලිගම (සසිංසස.). බලන්න
ශ්රී කලදද්යාණ දුරතු ධරම තදශනද්යා - අසිංක 7

මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර. සදදයට විදද හපැටි අනදතර තග් කතද්යා
ළ 891.483

මහිනතද තමයි ඉසසතකකෝතල. (ද මපැලේ, සුනදර
නිහතමද්යානි)
371.01095493

මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර. හද්යා පපැසිංචද්යා පරද්යාදයි
ළ 891.483

මතහසනද්ර, සුනනද. ආනනදය තම සත
ප්රභද්යාසසවරය : ආනනද මහ තතරන
වහනතසසතග් ධරම යද්යාත්රද්යා සමුචචයක

මහ සමයම හද්යා එටික නද්යාටදතවේදය. (ඇතුගල,
ආරියරතන)
792
මහතසන දරතවකෝ. (අමරසසිංහ, තදවප්රිය) 891.483
මහද්යා කවි තද්යාතගකෝර තකටි කතද්යා. (තද්යාතගකෝර,
රබනද්රනද්යාත)
891.443
මහද්යා කද්යාශදප මහද්යා රහතන වහනතසස.
(චනද්රද්යාතලකෝක හිත්මි, දියතලද්යාතවේ)

294.3657

මහද්යාචද්යාරය ජයසරි ලසිංකද්යාතග් අද්භිනනදන ග්රනන්ථය
080
මහද්යාචද්යාරය දයද්යානනද තසකෝමසුනදර කවේ උපහද්යාර
891.481092
මහද්යා ධද්යාවන තරගය. (විතජසසිංහ, ළහිරණී
තකෂිලද්යා)
ළ 891.483
මහද්යා නගරය. (කුලරතන, කනතදගම)

891.483

මහද්යා පරද්යාක්රමබද්යාහු රජතුමද්යා. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)
ළ 891.483
මහද්යාප්රද්යාණ අකෂර. (දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.)
372.6
මහද්යා විජයබද්යාහු රජතුමද්යා. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)
ළ 891.483
මහද්යා සතිපටෂ්ඨද්යාන සූත්රය. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය)
294.3823
මහිනදපද්යාල, එම. ඩ. (පරි.). බලන්න
අතබතසසකර, තිසසස
මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ. ලකදිව බුදුසමතයේ
ඓතිහද්යාසක වරධනය I : මූලද්යාශ අධදයනය

294.3

මතහසනද්ර, සුනනද. වුලේෆස තකද්යාළඹ ඇවිත තහවත
පුනරද්යාගමනය : අපදද්යානද්යාතමක නවකතද්යාවක
891.483
මතහසනද්ර, සුනනද. සලේප සතතවනි දවස දකවත්මි :
ප්රතග්යුතපද්යාදිත රසිංගද්යාතමක ආඛදද්යානයක
891.482
මතහසෂි, එෆස. බ. සපනද්යා. සපැබසෑ ම අවුරදද
ළ 891.483
මළගිය ඇතතතකෝ හද්යා රතනද්යාවල : විමසුම හද්යා
රසද්යාසසවද්යාදය. (ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.)
891.48
මළ තගයක සටහන. (තදද්යාසසතතද්යාතයවේසසක,
එෆස. එම.)
891.73
මද්යා ආ මද්යාවත. (තකද්යාටකතදනිය, තසකෝමද්යා)
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මද්යාකසස, කද්යාලේ. ඉතිහද්යාසය පිළිබඳ තභකෞතිකවද්යාදී
සසිංකලේපය : ජරමද්යාන දකෘෂසටිවද්යාදය – ප්රන්ථම
පරිචතච්ඡේදය
335
මද්යා කද්යාත්ලිදද්යාස වී. (තෆද්යානතසසකද්යා, නවන) 891.481
මද්යාගම තසකෝත්ලිය. (මඩවල, තමද්යාහද්යාන රද්යාජ)
891.483
මද්යා චූන වූ. මකරද්යා සහ චීන සසිංසසකකෘතිය
398.24540951
මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී. ප්රසසතද්යාව පිරළු
අදද්යාළ කතද්යානතර සහ අරත
398.9
මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී. 4 තශසණය සඳහද්යා
සසිංහල වපැඩ තපද්යාත : තපළ තපද්යාත ඇසුතරන සහ
තවත අභදද්යාස ද ඇතුළතය
372.6

378

මද්යාතකෘ භුත්මියට කරි දුන මවේවර : වියටනද්යාම ගරිලේලද්යා
කද්යානතද්යාවනතග් යුධ අතදපැකීම. (ටරනර,
කතරන තගද්යාටසසචද්යාසිංග්)
959.70430922
මද්යාදුගඟෙ : මද්යාදුගතඟේ දූපත. (සරිපද්යාල, තනකෝමන)
551.483

මද්යානව විදදද්යා හද්යා සමද්යාජ විදදද්යා ප්රතවේශය. (තපතරරද්යා,
බ. ඒ. තටනිසන)
301
මද්යානව සමපත කළමනද්යාකරණය. (බකමවපැව,
අසසිංක)
658.3

මද්යා දුටු තකද්යාවූර. (තිලකරතන, අමුණුගම) 149.7

මද්යානව සමපත සසිංවරධනය. (සරතචනද්ර, උතදනි)
658.3

මද්යා දුටු සසිංගපපූරව තහවත විසසමලනතය : චද්යාරිකද්යා
සටහන. (පටිටියආරචචි, තසකෝමසරි) 915.957
මද්යාදූවතග්, සරිපද්යාල. ධරමපද්යාල චිනතනය හද්යා අප
යද්යා යුතු මග
303.484092

මද්යානව සමභවතයේ පුරක වද්යානරතයකෝ. (විතජවික්රම,
ජයනත)
599.88
මද්යානවසසිංහ, උදය (සසිංසස.). බලන්න මද්යානවසසිංහ,
ශ්රී චනද්රරතන

මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල. නිතරකෝගි ජීවිතයකට

මද්යානවසසිංහ, ප්රභද්යාත (සසිංසස.). බලන්න
මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන
මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන. කඳුර ගීය : ළමද්යා ගී
ළ 891.481

615.538
මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල. භූතගකෝල විදදද්යාතමක ත්ලිපි
සසිංග්රහය
910
මද්යාධවන, ඒ. තසසතු. පද්යාණඩවපුර තහවත
ජද්යාරයිනතග් පද්යාරද්යාදීසය
894.8123

මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන. තකකෝමල තරඛද්යා
782.42

302.23

මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන. ජද්යාතික අනහස :
ළමද්යා ගී
782.42083

මද්යානනපතපරම, අනර. අතලවි නිතයකෝජිත කන්ථද්යා
වසසතුව
891.483

මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන. දුරතු කුමරි : ළමද්යා ගී
782.42083

මද්යානනපතපරම, සුදත. ටිකරි බණඩද්යා සහ සුපිරි
බණඩද්යා
891.483

මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන. ප්රජද්යාතනත්ර ප්රගතිය
320

මද්යානව කුසලතද්යා (මකෘදු කුසලතද්යා) සසිංවරධනයට
ප්රතවේශයක. (දහනද්යායක, තසකෝමප්රිය) 658.3

මද්යානවසසිංහ, ශ්රී චනද්රරතන. වගතුග 2 : සමකද්යාලන
සමද්යාජ වසිංශ කතද්යාතවේ මද්යානවසසිංහ අටුවද්යාව
070.44

මද්යාධද සමකෂද්යා - II

මද්යානවඩු, තප්රඩ. අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) ආරර්ථික
විදදද්යාව පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
2006-2012
330.076
මද්යානවඩු, තප්රඩ. නූතන උපතදශන ප්රතවේශය
158.3
මද්යානවඩු, තප්රඩ. බපැසිංකුකරණයට අතලවිකරණය
658.8
මද්යානවඩු, තප්රඩ. බපැසිංකුකරණයට
කළමනද්යාකරණය : ආයතනයනහි පුදගල
කළමනද්යාකරණය
658.3
මද්යානවඩු, තප්රඩ. රජය හද්යා වදද්යාපද්යාර : අ. තපද්යා. ස.
උසසස තපළ හද්යා වකෘතතීය විභද්යාග සඳහද්යා
658.007
මද්යානව ප්රතවේණගත තරකෝග : අණුක ප්රතවේණක
පදනම සහ ජද්යාන චිකතසද්යාව. (දසනද්යායක,
සරිතසසන)
616.042

මද්යානව හද්යා කලද්යා සසිංවරධනයට වඩද්යාත දද්යායක වන
තකද්යාළඹ කවිය. (රූබසසිංහ, විමලේ) 891.481
මද්යානව හිත්මිකම සසිංවිධද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
මද්යානව හිත්මිකම සසිංවිධද්යානය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
මද්යානසක ආතතිය පද්යාලනයට තබකෞදධ
උපතදශනය : මතනකෝවිදදද්යාතමක විමසුමක.
(තපමද්යානනද හිත්මි, උණපද්යාන)
294.33615
මද්යානසක උපප්රකකෘති ළමද්යා පද්යාසතලේ ශභ සද්යාධක
සත්මිතිය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) (සසිංතශකෝධන) :
1988 අසිංක 75 දරන මද්යානසක උපප්රකකෘති ළමද්යා
පද්යාසතලේ ශභ සද්යාධක සත්මිතිය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

379

මද්යානසක ප්රතබකෝධය : සපැහපැලේලුතවන ප්රීතිතයන
ජීවත වීම. (ද තසද්යායිසද්යා, ප්රියසිංග)
152.42
මද්යානසක තරකෝගියද්යාතග් පරිකලේපනය. (ජයතුසිංග,
එම.)
891.483
මද්යානෂ භූතගකෝල විදදද්යාව – II තකද්යාටස : අ. තපද්යා. ස.
උසසස තපළ. (තරද්යාෂද්යාන, තජරද්යාඩ)
304.2
මද්යාතනලේවිල, ආර. ආර. එම. ල්පී. එසස. තක. (සසිංසස.).
බලන්න රිටිගල පද්යාමුල – කලද්යා සසිංග්රහය
මද්යාපද්යා, බ. එම. එසස. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා වදද්යාකරණය
491.485
මද්යා පිශද්යාචතයක ඔබ ත්මිනිතසක. (රතනද්යායක,
මතනකෝජ)
891.483
මද්යායද්යාකද්යාරියතග් දියණය. (තබකෝඩන, නීනද්යා) 823
මද්යායද්යාකද්යාරී

808.83

මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාල. තගද්යානද්යාතනකෝ

891.483

මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාත්ලි. තප්රේත වසසතුව

891.483

මද්යායද්යා මද්යාවත. (තපතරරද්යා, සුනිලේ සරත)

070.44

මද්යාරටින ලූතර කසිංග්. (කුමද්යාරසසිංහ, රසිංග ප්රභද්යාත)
323.092
මද්යාරටින, තලසස. අද්භිරහසස සළකුණු
813
මද්යාරටින වික්රමසසිංහ තකටිකතද්යා එකතුව : ප්රන්ථම
භද්යාගය (1938-1951). (වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින)
891.483
මද්යාරටින වික්රමසසිංහ තකටිකතද්යා එකතුව - දවිතීය
භද්යාගය (1937-1924). (වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින)
891.483
මද්යාරපන, භද්රද්යා. පුසිංචි සතතරද්යා

ළ 891.483

මද්යාරපන, භද්රද්යා. ත්මිහිමඬතලේ රධිරයවන ජලය
553.7
මද්යාරපන, භද්රද්යා. වඳුර හද්යාත්මිතන සලේ ගත හපැටි
ළ 891.483
මද්යාරසසිංහ, කුසුම. නිදනගත පුපස්ඵුශීය අවහිරතද්යා
තරකෝගය සඳහද්යා තභකෞත චිකතසක ප්රතිකද්යාර
616.2406
මද්යාරියම. (තහද්යාතසයිනි, කද්යාත්ලිඩ)

813.6

මද්යාලතගද්යාඩ, නනදලද්යාලේ. මතනකෝවිදදද්යා ශබද
තකකෝෂය (ඉසිංග්රීස - සසිංහල)
150.3

මද්යාෂලේ, තජමසස වද්යානසස. සපැරිසර සමය
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මද්යාසසටර සහ මද්යාගරීටද්යා. (බුලේගද්යාතකද්යාවේ, මහයිලේ)
891.73
මද්යා තසද්යායන මද්යා. (තකද්යායීතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ)

863

මපැකතඩද්යානලේ, ආතර ඒ. ආධුනික සසිංසසකකෘත
වදද්යාකරණ
491.25
මපැකතඩද්යානලේඩ - තබ්රේන, එම. අද්භිරහසස තිබබතය
133.9
මපැතකකෝට, ෆසරෑනක. අළු සහිනය
974.7092
මපැටියගතන, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න
අතශකෝකද්යාත්මිත්රන
මපැටියගතන, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න
මද්යාධවන, ඒ. තසසතු
මපැටියගතන, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න රද්යාඕ,
මුකුනද
මපැටියගතන, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න
තවබසසටර, ජීන
මපැටියගතන, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න සසිං,
කුෂසවනත
මපැටියගතන, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න සසිං,
වනදනද්යා
මපැටියගතන, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න
තෆද්යාකසසත්ලි, ජපැනට
මපැඩම ඉසතබලද්යා. (ජයසූරිය, තලසසත්ලි)

891.483

මපැඩිරද්යාළ සහ තකද්යාටි රද්යාළහද්යාත්මි. (ගුවද්යානමන, බද්යාඕ)
ළ 895.13
මපැදතදතපද්යාල, තප්රේමද්යා (පරි.). බලන්න
කනතදලේවද්යාලේ, වකලද්යාෂස
මපැදතගදර, කුරකුලසූරිය. රූපවද්යාහිනී මද්යාමද්යාතග්
කතනදරය
ළ 891.483
මපැදතගදර, කුරකුලසූරිය. සඳමද්යාත්ලිතග තරකෝස පඳුර
ළ 891.483
මපැදතගදර, පසඳු කලේහද්යාර (පරි.). බලන්න
බලයිටන, ඉනිඩ
මපැදතගදර, සරිනනද. සත ග්රැඳුන දසෑ

891.481

මපැනදිසස, තුසත (සසිංසස.). බලන්න අතතරගම
රජමහද්යා විහද්යාරය සසිංරකෂණය
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මපැනදිසස, තුසත (සසිංසස.). බලන්න මලය රට
පුනරද්යාවතලකෝකන
මපැනදිසස, නිමලේ. 8 තශසණය ගණතය ප්රශසන හුරව
510.76
මපැනදිසස, සුගතපද්යාල. යුදතදන පසසතසස :
නපැතගනහිර පළද්යාතත ගතවේෂනයක
954.93032

සරණය) : ශද්යාසසනය සසිංග්රහය මසිංගල කලද්යාපය
2013
181.04305
ත්මියගිශි, තතතසුය. ජපන භද්යාෂද්යා කයවීම තපද්යාත :
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) සසුන සඳහද්යා 495.68
ත්මියනමද්යාරතයේ ඉනතලේ පිළිම පතහස කතද්යානදරය.
(ග්රැළපනද්යාව, මහිනද)
ළ 891.483
ත්මියතමද්යාතතකෝ මුසද්යාෂි තග් යුද තනත්රය. (මුසද්යාෂි,
ත්මියතමද්යාතතකෝ)
796.8

මපැතලේසයද්යාන ජනකතද්යා
398.209595
මපැවීමද? පරිණද්යාමයද?. (වික්රමරතන, තරද්යාහද්යාන)
231.765

ත්මිග්රැනඩද්යා, ශද්යානිත හිමද්යාෂ. නූතන
ඇරිසසතටකෝටත්ලියද්යානවද්යාදය

ත්මිකී සහ යුකී. (ගුණතිලක, කද්යානති) ළ 891.483

ත්මිරිඟුතවන එහද්යා. (විතජරතන, විනීතද්යා) 891.483

ත්මිගුත්මි සහ තවත විදදද්යා ප්රබනධ කතද්යා . (රූපසසිංහ,
තප්රේමචනද්ර)
891.483

ත්මිරිහද්යාගලේල, ප්රභද්යාත (පරි.). බලන්න
තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුස තමකෝඩ

ත්මිතචලේ, තජකෝරජ. අප්රිකද්යාන වියරව

ත්මිලද්යාඩ, තජකෝ (සම කරතකෘ). බලන්න චපැනඩලර,
ප්රසෑනක

ත්මිණකපැට

799.296
372.21

ත්මිතතණතයකෝ : තකටිකතද්යා. (විතජමද්යානන, පියසත්ලි)
891.483
ත්මිතතපද්යාල, ශ්රියද්යානි. මනනද්යාරම තබද්යාකක සහ ඒ
අවට ප්රතදශ : මනනද්යාරම දිසසත්රිකකතයේ
ගුරවරන සඳහද්යා පිරිනමන තතද්යාරතුර
සමපිණඩනයක
577.095493
ත්මිතුදතම බතලේ. (ධරමවරධන, චතිලේ තසසනිල)
ළ 891.483

149.91

ත්මිත්ලින තනද්යාවූ අරවිනදයක. (තවේරතගද්යාඩ, අභය)
891.483
ත්මිත්ලින පපැතුම. (දිසද්යානද්යායක, පුෂසපකුමද්යාර මහද්යානද්යාම)
891.483
ත්මිශ සසිංහල තහකෝඩිය. (දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.)
372.634

ත්මිදුණු සත : සයලේල අතහරිනන සතතන. (සරි
සුධමම හිත්මි, තසකෝමපුර)
294.34

ත්මිසසටිකලේ තරකෝසස ජද්යාතදනතර ආයතනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ත්මිසසටිකලේ තරකෝසස
ජද්යාතදනතර ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

ත්මිනිසස ජීවිතය පිළිබඳ යන්ථද්යාරන්ථවද්යාදී තබකෞදධ
චිනතනය. (ගමතග්, එසස. අයි.)
294.35

ත්මිහිඳුකුල, සුනිලේ. තලකෝකතයේ තශසෂසෂ්ඨ සනමද්යා
නිරමද්යාණ
791.4375

ත්මිනිසස බිත්ලි පූජද්යා හද්යා ත්මිනීමසස කන තගකෝත්රිකතයකෝ.
(තහද්යාග්, ගපැරී)
394.9

ත්මිහිඳුකුලසූරිය, විජයසරි (සසිංසස.). බලන්න
අඩසයවසක අවතලකෝකන

ත්මිනිසස ලකුණ. (ග්රීන, තග්රහපැම)

ත්මිහිමඬතලේ රධිරයවන ජලය. (මද්යාරපන, භද්රද්යා)
553.7
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ත්මිනිසතබව හද්යා ගිහි පිළිතවත. (රද්යාහුල හිත්මි,
අමපිටිතයේ ශ්රී)
294.3444
ත්මිනිසද්යා තනද්යාහදද්යා රට හදනන බපැහපැ, ත්මිනිහද්යාත
හදද්යා ගනිත්මින රටත හදද්යා ගනිමු. (පඤසඤද්යාසහ
හිත්මි, මඩිතහස)
294.34441
ත්මිනිස අසරිය. (ජිබරද්යාන, ඛලලේ)
ත්මිමපැසසර (තබකෞදධ ඥද්යාන විභද්යාගද්යාතමක ත්ලිපි

892.7

ත්මිහිමත බිහි වූ තවේගවතම ත්මිනිසද්යා උතසසන තබකෝලේට.
(බණඩද්යාර, සමපත)
796.092
ත්මිහිමවතග් දද්යායද්යාදය ආහද්යාර

641.302

ත්මිහි මවට වස : තරකෝගවලට පිළියම සහ ඖෂධීය
ආහද්යාර. (තසතනවිරවන, මතුගම)
632.3
ත්මිහිරතග් අපූර ගමන. (මඩවල, මද්යාෂද්යා සමද්යාධි)
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ළ 891.483

මවපැව – අවතලකෝකන පබබත විහද්යාරතයේ විතති
තපද්යාත
954.9301

ත්මිසිංචි සහ භූත යද්යාළුතවකෝ. (කුලතිලක, ආරියවසිංශ)
ළ 891.483

මුකතද්යාර, අසසකද්යාඩ. සතහකෝදරිතයකෝ

මතගද්යාඩ, පියසරි ල්පී. මලයද්යාසයද්යාතවේ ප්රතබකෝධය
915.95

මුඛ තසකෞඛදය හද්යා සබපැඳි ත්මිතදද්යා විශසවද්යාස.
(අරඹවතත, ඒ. තක. එසස.)
617.601

මදුතමන එහද්යා. (තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස)
891.483

මුණසසිංහ, ඉනද්රද්යාණ. පපැරණ ලකදිව මවුපිය දූදර
සබඳතද්යා
294.34441

මතදණය, පියතසසන. සමනල කතද්යාවක 891.481
මන ලග්නය. (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
133.5277

මුණසසිංහ, එම. විශද්යාකද්යා සමපත. පපැනසල සහ

තහද්යාඳ ළමයි
ළ 891.483

ම පපැසිංචතග වත්ලිග තකද්යාතට. (දපැරණයගල,
සතරකෝජනී)
ළ 891.483

මුණසසිංහ, චද්යාත්මික (සමපද්යා.). බලන්න
ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන

මපතග්, සජීව (සසිංසස.). බලන්න ඉදදතගද්යාඩ,
තුෂද්යාර

මපතග්, සජීව (සසිංසස.). බලන්න ජයතසසකර,
ජයත්ලිය
මපතග්, සජීව (සසිංසස.). බලන්න නවරතන,
රමදද්යා
මපතග්, සජීව (සසිංසස.). බලන්න සමරතකකෝන,
චනදන
(තඩවිසස, ජපැක)
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ම පපැසිංචතග වත්ලිග තකද්යාතට. (දපැරණයගල,
සතරකෝජිනී)
ළ 891.483
ම මද්යාමද්යා. (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන)

මුණසසිංහ, චද්යාත්මික (සසිංසස.). බලන්න ඤද්යාණවිමල
හිත්මි, තබලේලන
මුණසසිංහ, තරපති (පරි.). බලන්න පිනටර,
හපැරලේඩ

මපතග්, සජීව (සසිංසස.). බලන්න ජයසූරිය,
චතුරිකද්යා

ම පපැණ තපතදස.
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891.483

ම මද්යාසසටර. (අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි) 891.483
ම මපැසසතසකෝ තකද්යාතහද ගිතයේ. (වීරසසිංහ, චනද්රද්යා
පදත්මිණී)
ළ 891.483
මමුතර : සද්යාමප්රදද්යායික ගමක තතද්යාරතුර.
(දුනතකතපද්යාත, රවීනද්ර)
398.2095493
මයනතග් සමගිය. (ජයවික්රම, කුසුත්මිනද පබසර)
ළ 891.483
මවලආරචචි, උෂද්යානති (සම කරතකෘ). බලන්න
ගුරතග්, විමලසරි

මුණසසිංහ, නත්ලින. ඉබි පපැසිංචද්යා ළමද්යා ගී එකතුව
782.42083
මුණසසිංහ, තප්රේමසරි. දහම දපැනම

294.3076

මුණසසිංහ, රතනසරි. නවනකකද්යාර වලසස පපැසිංචද්යා
ළ 891.483
මුණසසිංහ, තරකෝහිත. මම දිවි නසද්යා ගනිත්මි 891.483
මුණසසිංහ, විදුර ප්රභද්යාත (පරි.). බලන්න බදියු,
ඇතලේන
මුණසසිංහ, සුනනදද්යා විජයලතද්යා. කළුනික
891.483
මුතුකපැට
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මුතුකුඩ, ලකෂසමන. කත්මිදුම කලද්යාතවේ අතතපද්යාත
627.72
මුතුකුමද්යාරණ, නනදසරි. උදද්යාර චරිත : ආදරණීය
දුතවේ! පුතත! 2
920.02
මුතුකුමද්යාරණ, නනදසරි. ඔවද්යා මුසු හසුන :
ආදරණීය දුතවේ! පුතත! 1
155.25
මුතුකුමද්යාරණ, නනදසරි. දපැහපැත්මි සතුවිත්ලි :
ආදරණීය දුතවේ! පුතත! 3
294.3444
මුතු කුමද්යාරි. (දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති)

891.483
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මුතූතග් සහිනය. (තපතරරද්යා, තක. එච. තරකෝෂිණී
බුදධිකද්යා)
ළ 891.483
මුතූර නදවතුලේ උලමද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : මුතූර නදවතුලේ උලමද්යා අරද්යාබි
විදදද්යාලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.070262

ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
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මුදියනතසස, ර. මු. ක. (අන.). බලන්න
තකකෞසලදද්යායන, භදනත ආනනද
මුදියනතසස, ර. මු. ක. (අන.). බලන්න
වබජූතග් ජයග්රහණය : හිනදි කන්ථද්යානදර
විසසසක අනවද්යාදය
මුදියනතසස, ර. මු. ක. (අන.). බලන්න
තගකෝවිනදසසිංහ

මුදලේ : 1995 අසිංක 16 දරන මුදලේ පනත, 2003
අසිංක 25 දරන මුදලේ පනත, 2012 අසිංක අසිංක 12
දරන මුදලේ පනත සහ 1963 අසිංක 11 දරන
මුදලේ පනත සසිංතශකෝධනය කරීම පිණස ද ;
තබකෝග රකෂණ බදදක පපැනවීම සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද ; ඒ හද්යා
සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.0340262
මු(ද)ලේ නපැති බපැසිංකුකර. (නද්යාරද්යායන, ආර. තක.)
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මුදලද්යාත්ලිතග් තපරළිය. (සරචචනද්ර, එදිරිවීර)
891.482

මුනිදද්යාස, කුමද්යාරතුසිංග. ප්රබනධ සසිංග්රහය 891.483
මුනිදද්යාස කුමද්යාරතුසිංග බලන්න කුමද්යාරතුසිංග,
මුනිදද්යාස
මුනිරතන, වපැළිහිඳ (සමපද්යා.). බලන්න
1947-1997 සසිංහල සනමද්යාතවේ 60 වසරක
චිත්රපට ගීත නද්යාමද්යාවත්ලිය
මුරකද්යාත්මි, හරක. සුළතඟේ ගීතයට සවන තදන
895.63
මුලේ යුගතයේ හද්යා මසෑත යුගතයේ සද්යාහිතද නිබනධන.
(රද්යාජකරණද්යා, ආරිය)
891.48
මුලේ. (තහසත්ලි, ඇතලකසස)
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මුදත්ලිතග්, එලේස. පුසිංචි මරීනද්යා තජසු ලපැබූ දද්යා
ළ 891.483

මුවනපපැලපැසසස : කලද්යාසූරී මුදත්ලිනද්යායක තසකෝමරතන
රසද්යාද්භිනනදනය
089.9148

මුදත්ලිතග්, ජිනදද්යාස තක. අකුරතගද්යාඩ ග්රද්යාමවරය :
ඈත අතීතතයේ සට 2009 දකවද්යා
954.93

මුව පපැසිංචතග් අපූර උපද්යාය

මුදත්ලිතග්, ප්රියනත. තුලනද්යාතමක ආණඩුක්රමය සහ
තදශපද්යාලනය
320.3

මුසසත්ලිම විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද (සසිංතශකෝධන) (115 වන
අධිකද්යාරය වූ) : මුසසත්ලිම විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0160262

මුදත්ලිතග්, ප්රියනත. තදශපද්යාලන විදදද්යාව :
තදශපද්යාලන චිනතනය
320.01
මුදත්ලිතග්, ප්රියනත. රද්යාජද පරිපද්යාලනය සහ
විමධදගතකරණය
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මුදත්ලිතග්, ප්රියනත. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තදවන ජනරජ
ආණඩුක්රමය සහ තදශපද්යාලනය
321.0095493
මුදත්ලිතග්, නිලූ. සතතකනම නඹ මතග්මයි
891.483
මුදද්යාතග්, විමලදද්යාස. තබකෝනිකතකකෝ : ළමද්යා ගී
සරණය
ළ 782.42083
මුදිතද්යා : තදශබනධු සරිසුමන තගද්යාඩතග් අද්භිනනදන

ළ 891.483

මුසද්යාෂි, ත්මියතමද්යාතතකෝ. ත්මියතමද්යාතතකෝ මුසද්යාෂි තග් යුද
තනත්රය
796.8
මුහුතණ කපැළලක සහිත ත්මිනිසද්යා. (තපතරරද්යා,
කමලේ)
891.483
මුහුද. (කුමද්යාරවසිංශ, උපද්යාත්ලි)
මුහුද. (විතජසූරිය, සරත)

891.483
ළ 891.483

මුහුද සහ තදකෝණ. (අයගම, තනජද්යා එන.)
ළ 891.483
මුහුදු බත තබකෝටටුව
මුහුදු සුසද්යානතයේ සපැතතපන පිණස. (සසිං,
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කුෂසවනත)
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අමද්යාෂද්යා නිෂද්යාමණ)

ළ 891.483

මුහුරතදීපිකද්යා නකෂත්ර නිඝණටු. (රද්යාජසුනදර
ආරචචි, තජ. ඇසස.)
133.5

තමතහමත බූරතවක. (තපතරරද්යා, එච. ඩ. ලයනලේ)
ළ 891.483

මුළද්යා තනද්යාවී නිවනට. (විමලබුදධි හිත්මි,
ත්මිනවනතගද්යාඩ)
294.34435

තමතහවරක පිය සටහන. (විතජතුසිංග, කද්යානති)
920

මූරති. ඔතබ ඇතතනතන විතති

තම අතප පුතද්යාලට : ඔයද්යාලද්යා වපැඩිවියට පතතවන
හපැටි. (තක්රද්යාසක, මපැට)
612.661
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මූලද කළමනද්යාකරණ (වගකීම) (සසිංතශකෝධන) :
2003 අසිංක 3 දරන මූලද කළමනද්යාකරණ
(වගකීම) පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.0340262
තමස්ට්රික සතියම අධදයනය : අ. තපද්යා. ස. උසසස
තපළ හද්යා තවනත විභද්යාග සඳහද්යා භූතගකෝල විදදද්යාව.
(වික්රමරතන, තක.)
912.014
තමඩිසනද්යා ඕලේටතනටවද්යා ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : තමඩිසනද්යා ඕලේටතනටවද්යා ආයතනය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
තමතතතයද හිත්මි, මද්යාපලගම. පිරිතත බලය හද්යා
ගතහපැක ප්රතයකෝජන
294.34
තමතමද්යා. (තකකෝරතළසතග්, දයද්යාරතන)

891.483

තමතින තවර දුරලත : නද්යාටදකරණය හද්යා
අධදද්යාපනය. (ජිනදද්යාස, ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ.) 792
තමනඩිසස, ඉඳුනිලේ වතනෂසසරද්යා. පුසිංචි කූඹිතති
ළ 891.483
තමනඩිසස, චනදන (පරි.). බලන්න තඩද්යායිලේ,
ආතර තකද්යානන
තමනඩිසස, චනදන (පරි.). බලන්න මද්යායද්යාකද්යාරී
තමනඩිසස, බ. පසදු උදද්යාන. අලුත අමතමක
ළ 891.483
තමනඩිසස, හිමද්යාත්ලි. සසිංහල සනමද්යාතවේ තදශපද්යාලන
මුහුණුවර
791.436581
තමතනරිපිටිය, සුදත. වනද්යාහි

070.44

තම'මලේ කලඹ ම නඹ සතු. (තසසනද්යාධිරිතග්, උපුලේ)
891.481
තමරතවද්යා ඇවිත. (ජයලත, ඩබත්ලිවේ. ල්පී. තපතත්මි

තම ඉර හඳ යට. (සමරසසිංහ, පද්යාත්ලිත) 891.483
තමජර බද්යාබරද්යා. (තෂකෝ, තජකෝරජ බරනද්යාඩ)
823
තම ජීවිතතයේ දී ම තසකෝවද්යාන ඵලයට පත විය
හපැක ද?. (උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල)
294.34435
තමටසස, තමත්ලිනදද්යා. බිහිසුණු මකරද්යාතග් අබිරහස
823
තමධද්යානනද හිත්මි, තදවද්යාතලේගම. තබකෞදධ අධදයන
ත්ලිපි
294.3
තමධද්යානනද හිත්මි, රතතනතදණතයේ (සසිංසස.).
බලන්න දුමබර පතන ගිනි : තසසන
තතකෝරතදනිය නිරමද්යාණ හද්යා විචද්යාර විවරණ
තමධද්යානනද හිත්මි, විතද්යාරනතදණතයේ (සසිංසස.).
බලන්න අනපද : විතද්යාරනතදණය
ශ්රී සුදරශනද්යාරද්යාම සයවසස සමර ශද්යාසසනය විමසිංසද්යා
තමනද්යාරියද්යා, පුරතෂකෝතතමලද්යාලේ. භීලේ
ආදිවද්යාසනතග් ජනකතද්යා
398.20954
තම මතග් අමමද්යාය. (තමද්යාරතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණ)
891.483
තම මතග් කපැදපැලේලයි. (කුලතිලක, ආරියවසිංශ)
891.483
තම ත්මිතදද්යා විශසවද්යාසමද? (ගුණවරධන, අමරදද්යාස)
001.96
තම සඳහම සලේ සුවඳයි

294.34

වමනපද්යාල, මද්යා. (සසිංසස.). බලන්න ආදරශ
රචනද්යා සමග ප්රද්යාතයකෝගික තලේඛන හද්යා පද්යාෂ්ඨද්යානතර
අවතබකෝධය : අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) සසිංහල
භද්යාෂද්යාව
වමනපද්යාල සරිතසසන ලකදර දිරිය පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : වමනපද්යාල සරිතසසන
ලකදර දිරිය පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

384

වමතත්රය හිත්මි, වීදද්යාගම.

තලකෝවපැඩ සඟෙරද්යාව
891.481

තමද්යාකකද තම කලබතලේ. (නවරතන, රමදද්යා)
ළ 891.483
තමද්යාගපැෂස, තඩතබකෝරද්යා. නිරවත ජීවිත

තමකෝටර රන්ථ ප්රවද්යාහන නීති සහ තරගුලද්යාස.
(තහටටිතග්, නිලනත)
343.094402638

823

තමකෝටර සයිකලේ දිනතපද්යාත. (තච ගුතවේරද්යා,
අරනසසතටකෝ)

823

තමකෝඩ උපද්යාය. (මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර)
ළ 891.483

තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුස තමකෝඩ. තදදුන නිමනය
තමද්යානත ක්රිසසතතකෝ සටුවරයද්යා.
(ඩුමද්යා, ඇතලකසපැනඩර)

තමද්යාතහද්යාටටද්යාල, ල්පී. ඩබත්ලිවේ. නද්යාගීනද්යා කනතද
තගකෝරිසිං මුදියනතස
891.483

843

තමද්යාන මඟුලකද මනදද්යා : මතග් මසිංගලේතල කතද්යාව.
(බගට, තචතන)
823
තමද්යානරවිල. (සමරතකකෝන, ගද්යාත්මිණී විජිත)
891.483
තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත. කරම : තසද්යාඳුර
ගපැහපැනනතග් අඳුර කතද්යා
891.483
තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත. ජීවිතයට සතුට
සමපත
158.1
තමද්යාරතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණ. තම මතග් අමමද්යාය
891.483
තමද්යාරතගද්යාඩ, තජනිෆර (සම කරතකෘ). බලන්න
ජයවරධන, කුමද්යාරි

918

තමකෝහන ප්රතිකද්යාරතයේ විසසත්මිත දසසකම.
(අනදරවපැව, ඩබ. අයි. එම. එසස. ල්පී. තිලක)
154.7
මසිංගලසරි, ඩබත්ලිවේ. ආනනද. ඉතිහද්යාසය : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
909.076
මසිංගල හිත්මි, තදලේලව (සසිංසස.).
ඉනදරතන හිත්මි, හබරකඩ

බලන්න

මසිංගල හිත්මි, වපැහපැර (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකතයේ දද්යාරශනික සදධද්යානත : ත්රිපිටක
අතතපද්යාත – ප්රන්ථම භද්යාගය
මසිං සලකුණු : තජදෂසෂ්ඨ පරිපද්යාලන
නිලධද්යාරිනියකතග් වසර 34 ක අතදපැකීම.
(ජයවීර, තහසමද්යා)
920

තමද්යාරතගද්යාඩ, පියසත්ලි. සරසවි වසනතය 891.483
තමද්යාරටුවගම, එච. එම. (සසිංසස.). බලන්න දහම
සරණ
තමද්යාරටුවගම, එච. එම. (සසිංසස.). බලන්න සඟෙ
සරණ
තමද්යාරවකතකකෝරතළස ගතණතගද්යාඩ රජමහද්යා විහද්යාර
වසිංශය. (විදද්යානපතිරණ, ල්පී.) 294.3435095493
තමද්යාරිසන, තටකෝනි. තසද්යාලමනතග් ගීතය

823

තමද්යාතරවියද්යා, ඇලේබරතටද්යා. දිගපැසය

853

තමද්යාලේදද්යාවියද්යාන ජනකතද්යා 1

398.2094981

තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ තග්රසර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ තග්රසර පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනතතකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

යකතදහි කනද. (ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා)

891.483

යකෂ තගදර. (ද සලේවද්යා, ට. ජී. ඩබත්ලිවේ.) 891.483
යකෂයද්යා තමතලද්යාවට ආ දිනය

398.2

යකෂතයකෝ I. (තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර)
891.73
යකෂතයකෝ II. (තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර)
891.73
යකෂතයකෝ III. (තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර)
891.73
යකඩ සපතතුව. (පියදිගම, ගයද්යානි අසසිංසලද්යා)
891.483
යකද්යාට කපැවුම. (තවතතසසිංහ, සබිලේ) ළ 891.483
යටගිය දවස යටගමපිටිය. (රණසසිංහ, චනද්රශ්රී)
891.483

385

යතිවර අද්භිනනදන : ධරම ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය
089.9148
යති සතක කවි සුවඳ. (තසකෝද්භිත හිත්මි, වතතල)
891.481
යතුර හතත අබිරහස. (තවද්යාලසස, එඩගද්යාර)
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යසරතන, රසිංජිත. අග්රද්යාතවේ රන පිළිමය 891.483
යසුනරි, කවබත. කවබත යසුනරි තග් තකටිකන්ථද්යා
895.63
යසසිංගි, ආර. එච. උතතමද්යා. සුරඟෙන තපද්යාකුණ
ළ 891.483
යහපත ත්මිතුරද්යා. (නිශද්යානත, සුජීව)

ළ 891.483

යහපත රද්යාත්රියක : මහරහතුන වපැඩිමග ඔසසතසස
294.3

අධදද්යාපනය ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල
613.076
යද්යා. (වපැනඩරලන, ඇම. ඒ.)

891.481

යද්යාළුකමට පද්යාඩමක. (විතජසූරිය, දිනිති තසවේත්මිණී)
ළ 891.483
යද්යාළු මද්යාළු. (ගුණරතන, කුමද්යාරි)

ළ 891.483

යපැප තචනග් හද්යායි. ඊ-චිනග් නිත්මිතත : ඔතබ
ප්රශසනවලට ඔබම සද්යාතතර (නිත්මිති) බලද්යාගනන
299.511
යුග දිවිය සහ ග්රහ බලය. (ගමලත, සුනිලේ කුමද්යාර)
133.5
යුගද්යානතරය තහවත උතචඡද විකද්යාරය. (සරිතසසන,
පියදද්යාස)
089.9148

යහපත හද්යා පපැසිංචද්යා. (බරතලත්මියුසස, තවනර)
ළ 891.483

යුදතදන පසසතසස : නපැතගනහිර පළද්යාතත
ගතවේෂනයක. (මපැනදිසස, සුගතපද්යාල)
954.93032

යහළුකම. (රද්යාගල, ශෂසත්මි අනතතරද්යා) ළ 891.483

යුද සක හඬ. (හපැසලේ, සසතවන)

යළි උපන ජිපස මනද්යාත්ලිය

යුතරකෝපද්යා සතතර : සද්යාමද්යානද තපළ හද්යා උසසස
තපළ චිත්ර කලද්යාව සඳහද්යා නිරතදශිත චිත්ර
ශිලේල්පීන දද්යාහතරතදනකුතග් තතද්යාරතුර සහ
ඡද්යායද්යාරූප සහිතයි. (සුරසිංග, තකකෝරළතග්
සමපත)
700.92

යළි උපන දියණ. (ද තෆලටද්යා, ප්රසෑනක)
යද්යාගය : මහරහතුන වපැඩිමග ඔසසතසස

398.2
813.54
294.3

යද්යානත්ර විදදද්යාව - 2 තකද්යාටස : අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ). (තවලේගම, තසසනද්යාරතන)
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යද්යාපන තරණ තකද්යාසිංග්රසය. (කදිරගද්යාමර,
සද්යානතසලන)
320.95493
යද්යාපද්යා, ගුණදද්යාස (පරි.). බලන්න තමද්යාරිසන,
තටකෝනි
යද්යාපද්යා, දුතනතමද්යා සනසළුනි . තටද්යාතටකෝ සහ ටුටූ
ළ 891.483
යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත. අට විස තබකෝධි වකෘකෂ
294.34212
යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත. ගතම නව ෆද්යාමසය –
තදළුම
641.3464
යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත. නිතරකෝගී දිවියකට තුර
ත්ලිය සරණ
613
යද්යාපද්යා, වයි. එම. තනලේස. තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික

839.81374

යුතරකෝල්පීය ජිපස ජන කතද්යා ;
අසිංක 01. යළි උපන ජිපස මනද්යාත්ලිය

398.2

අසිංක 02. වකෘක කුමරිය

398.2

අසිංක 03. ගී ගයන වයලනය

398.2

අසිංක 4. තමතලද්යාවට ආ දිනය

398.2

තයද්යාග ශතකය

615.538

තයකෝගද්යාර්ණවය. (දයද්යානනද, ආර. එම. තසකෝමසරි)
615.538
තයකෝජනද්යාවත්ලිය : කද්යාවද සසිංග්රහය. (තකකෝවිද හිත්මි,
කුඩද්යාගල)
891.481
තයකෝධ කපැවුම. (රනතදනිය, ප්රීති)

ළ 891.483

තයකෝධ පවුතලේ අඟුටු ත්මිටටසෑවද්යා. (තෆද්යාකසසත්ලි,
ජපැනට )
823

386

තයකෝධයකු වූ ත්මිනිසද්යා. (හපැතපකෝලේඩ, එෆස.
තක්රද්යාසසර්ෆීලේඩ)

909

තයකෞවනය සහ නිවද්යාරණය : තරණ තරණයන
සමග මතද්රවද නිවද්යාරණය
362.2917

රකෂණ ශිලේල්පීය ප්රවීණතද්යා පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යාව

368.006

රජුන තපැනීතම කලද්යාව – තදශද්යාපලන
සනනිතවේදනය : නදද්යාය වදවහද්යාරය හද්යා
ශ්රී ලද්යාසිංකක මපැතිවරණ අතදපැකීම.
(තතනනතකකෝන, රජිත කීරති)
320.95493
රටක මහිම ;
අසිංක 01. (දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.) කපැලණ
විහද්යාර
294.3435095493
රට කරි සහ ගතම කපැකරි : ජපන සමද්යාජ
අවතලකෝකනය තුළින ලසිංකද්යාව නිරමද්යාණය
කරමු. (චනද්රලද්යාලේ, දිලප) 303.4825205493
රට තහලේලූ නඩු. (ගනතග්, විමලතසසන)
347

ර/කුරවිට මධද මහද්යා විදදද්යාලය ආදි ශිෂද සසිංගමය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ර/කුරවිට මධද මහද්යා
විදදද්යාලය ආදි ශිෂද සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

රටින රට සතතව ජනකතද්යා

රකුසනතග් අඩවිය. (හපැසලේ, සසතවන)

රණතුසිංග, අරණ බණඩද්යාර. සරල කද්යාබනික
පරිවරතන
547
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රචනද්යා : 3, 4 තශසණ සඳහද්යා. (නිශද්යානත, සුජීව)
372.623
රචනද්යා : 4, 5 තශසණ සඳහද්යා. (නිශද්යානත, සුජීව)
372.623
රචනද්යා සසිංග්රහය : 10-11 තශසණ සඳහද්යා

891.484

රජජුරතවකෝ මුතතද්යා : ප්රසසතද්යාර සහිත ළමද්යා ගී.
(රතනද්යායක, ආරියපද්යාල)
ළ 782.42083
රජ ම මපැසසස. (දයද්යානනද, ඇම. ඩ.)

891.483

රජය හද්යා වදද්යාපද්යාර : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ හද්යා
වකෘතතීය විභද්යාග සඳහද්යා. (මද්යානවඩු, තප්රඩ)
658.007
රජතයහි තමතහයට රන අතවපැල – 3. (ද සලේවද්යා,
ලලද්යා)
352.63
රජතයේ තරග විභද්යාග සඳහද්යා සද්යාමද්යානද දපැනීම
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
001.076
රජරට සසිංසසකකෘතික උරමය. (වික්රමගමතග්,
චනද්රද්යා)
954.93
රජවරන කන කුරකකන : කුරකකනවත්ලින කසෑම
සද්යාදන ආහද්යාර වටතටකෝර විසසසක 641.50212
රජ විරිතින සුරිනදු මහ විජයබද්යා නිරිනදු.
(පලේත්ලියගුර, චනද්රසරි)
891.483
රජද්යානතරය. (හපුතගද්යාඩආරචචි, විමලේ) 891.483

398.245

රණතුසිංග, අරණ බණඩද්යාර. රසද්යායන විදදද්යාව මූත්ලික
පිවිසුම
540

රණතුසිංග, තකකෝත්ලිත. ඉනදු - ලසිංකද්යා චිත්ර කලද්යා
ඉතිහද්යාසය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ / උ. තපළ)
හද්යා උසසස විභද්යාග සඳහද්යා
751.730954
රණතුසිංග, තකකෝත්ලිත. තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය : උසසස
විභද්යාග සඳහද්යා
294.309
රණතුසිංග, චනද්රලතද්යා. භූතගකෝල විදදද්යාව පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසනපත්ර සහ පිළිතුර (2006 සට
2012) : අ. තපද්යා. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ) 910.76
රණතුසිංග, දත්මිනද තදශප්රිය. සසතනහතයේ නගරයයි
සත ඇතග්
891.483
රණතුසිංග, තප්රේමකීරති. පලවද්යා හපැරීම

891.483

රණතුසිංග, තප්රේමකීරති. පිටමසිං කරීම

891.483

රණතුසිංග, ලකෂසමන පද්යාත්ලිත. අප ග්රැකගත මපැනවි :
අත්ලි පරපුතර තශකෝකජනක කතද්යාව 639 .97967
රණතුසිංග, ලක්ෂමන පද්යාත්ලිත. දුමබර කඳුවපැටි
සසද්යාරද්යා : නකලේසස - දුමබර සහ මද්යාතතලේ
දිසසත්රිකකය තුළ පරිසරය සහ සසමද්යාරක
ඇගයීමක
333.75095493
රණතුසිංග, විමලේ. තසකෞනදරයය මද්යානව රූප හද්යා
කලද්යාව
704.942
රණවක, ආර. ඒ. ඩ. පි. (සසිංසස.). බලන්න
විජයබද්යාහු පද්යාබල තරජිතමනතු විතශසෂද්යාසිංගය :
ජනද්යාධිපති වරණ ප්රධද්යානය උතදසද්යා ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
වසවරීභද්යාවය සහ තභකෞත්මික අඛණඩතද්යාවය

387

ආරකෂද්යා කරීම තවනතවන මද්යානෂීය තමතහයුම
ක්රියද්යාදද්යාමයට විජයබද්යාහු පද්යාබල තරජිතමනතුව
විසන ඉටුකරන ලද තමතහය අලලද්යා සකසස
කරන ලද වද්යාරතද්යාමය සදුවීම ඇතුළත
විතශසෂද්යාසිංගය
රණවක, ආර. ඒ. සවිදදද්යා යසසසම. පුසිංචි අතප
ලසසසන තගදර
ළ 891.483
රණවක, උපද්යාත්ලි රසිංජිත. අපූර දඬුවම ළ 891.483

රණසසිංහ, තටකෝනි. මට කවුරත ආදතර නසෑ
891.483
රණසසිංහ, තටකෝනි (පරි.). බලන්න තශසකසසපියර,
විත්ලියම
රණසසිංහ, ඩග්ලසස බ. (පරි.). බලනන තබ්රකෝයි,
තටව ළ
රණසසිංහ, තරසිංගද්යා. කුමද්යාරතුසිංග කවි මඟෙ 891.481

රණවක, එසස. ගුණතසසන. බුදුසරණන ශද්යානතිය
හද්යා මහද්යා බලය
294.3442

රණසසිංහ, තිලක ට. පවුතලේ ආරර්ථිකය නසිංවන
නද්යාගරික කකෘෂිකරමය
635.965

රණවිර තසසවද්යා අධිකද්යාරිය (සසිංතශකෝධන) : 1999
අසිංක 54 දරන රණවිර තසසවද්යා අධිකද්යාරිය පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.0130262

රණසසිංහ, තුසත. මමයි රජද්යා

රණවිල, තප්රේමලද්යාලේ. ජන නද්යාශක ජන නද්යායක :
ඇතඩද්යාලේෆස හිටලර චරිතද්යාපදද්යානය
943.086092
රණවීර, අලපලද්යාතදණතයේ දීපද්යානි. තජදකෝතිෂ විදදද්යා
දීපනී
133.5
රණවීර, ආරියවසිංශ. ඇබසරඩ නද්යාටද රසිංග රීතිය
සහ යුජින අයනසසතකකෝ
792
රණවීර, ආරියවසිංශ. රළින රළ

891.481

ළ 891.483

රණසසිංහ, දීපත සුතදශස. 6 තශසණය ඉතිහද්යාසය
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
954.93076
රණසසිංහ, තදනගම මසිංගත්ලිකද්යා. ඉසිංග්රීස ප්රසසතද්යාව
පිරළු
398.921
රණසසිංහ, තදනගම මසිංගත්ලිකද්යා. ප්රසසතද්යාව පිරළු සහ
ඉඟිවපැක
398.99148
රණසසිංහ, නිමනති. අපි ආතයත තනිතවලද්යා (සතද
කතද්යා)
891.483
රණසසිංහ, නිමනති. බිඳුණු කූඩු : උසද්යාවිතයන
ඇසුණ කතද්යා
363.24

රණවීර, දීපද්යානි. බුදුදහම තජදකෝතිෂය හද්යා නවීන
විදදද්යාව
294.3361335

රණසසිංහ, නිහද්යාලේ. තවේදනද්යාතවේ දියණතයකෝ :
කද්යානතද්යාවට එතරහිව ප්රචණඩතවය පිළිබඳ
විමසමක
362.88

රණවීර, දීපද්යානි. වද්යාසසතු විදදද්යා දීපනී : වද්යාසසතු විදදද්යා
දපැනම සරල බසන
133.5872

රණසසිංහ, පියදද්යාස (සසිංසස.). බලන්න මහද්යාචද්යාරය
ජයසරි ලසිංකද්යාතග් අද්භිනනදන ග්රනන්ථය

රණසසිංහ, චනද්රශ්රී. යටගිය දවස යටගමපිටිය
891.483

රණසසිංහ, ල්පීරිසස. තදශීය ඖෂධ ශද්යාක සහ තදශීය
වවදද ප්රතිකද්යාර
615.321

රණසසිංහ, චනද්රශ්රී (පරි.). බලන්න පද්යාකර,
තහනරි

රණසසිංහ, ල්පීරිසස. සදද්යා හරිත වපැස වනද්යානතර
සසිංහරද්යාජ වන අඩවිය
333.75

රණසසිංහ, චනද්රශ්රී (පරි.). බලන්න පද්යාකර,
තහනරි

රණසසිංහ, වසනත. දරවන හිතුවකකද්යාර වනතන
ඇයි? : ඔබටත වපැඩ ඇති, රටටත වපැඩ ඇති
දරතවකු හදමු
305.231

රණසසිංහ, චිනතක. ග්රීක ශිෂසටද්යාචද්යාරය : සමභද්යාවද
ශිෂසටද්යාචද්යාර – 1
938
රණසසිංහ, චිනතක. නූතන සසිංහල තකටිකතද්යා
සරණය පූරණ විවරණයක : කපැලණය
විශසවවිදදද්යාලතයේ ප්රන්ථම වසර බද්යාහිර හද්යා
අභදනතර පරීකෂණයට (G.A. Q) නියත්මිත
891.483

රණසසිංහ, සුනනදද්යා. සද්යාමද්යානද තපළ සසිංහල භද්යාෂද්යාව
හද්යා සද්යාහිතදය තකටි ප්රශසන වපැඩතපද්යාත
491.48076
රණසසිංහ, සුපුනි ගරත්ලි. සහන කද්යාලචතච්ඡේද ගත
කරීමට යන ගුරවරන සඳහද්යා උපතදසස
371.102

388

රණසසිංහ, සුත්මිත. කතරගම පුවත

954.93

රතණපුර, දයද්යාරතන (සසිංසස.). බලන්න දියත
දිනන කවි - තදවන කලද්යාපය
රතතරන ආසද්යාව : යුතරකෝල්පීය උපමද්යා කතද්යා.
(අලහතකකෝන, සසර)
398.24

රතනමද්යාලද්යා, එච. ඒ. දිලුම (සසිංසස.). බලන්න
සසිංහබද්යාහුට පනසස වසක : අතදපැකීම සහ
විමරශන
රතනමද්යාලද්යා, එච. ඒ. දිලුම (සසිංසස.). බලන්න
සසිංහල භද්යාෂද්යා, සද්යාහිතදය හද්යා සසිංසසකකෘතික
අධදයනය : වද්යාරෂික පරතයේෂණ සපැසය 2011

රතතරන දරතවක. (එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර)
ළ 891.483
රතතරන තනළුම මලේ. (නනදිත්මිත්ර ඇග්රැවේවල)
891.483
රතනකද්යාර, ශ්රියද්යා. අතප බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ 294.363
රතනකද්යාර, ශ්රියද්යා. බුදු බව පතද්යා

ළ 891.483

රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර. පරිණද්යාමවද්යාදය,
තහසතුවද්යාදය සහ පිටසකවල ජීවය පිටුපස
ක්රිසසතියද්යානි මූලධරමවද්යාදය
200
රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර. තබකෞදධ විදදද්යාව
294.3375
රතනතිලක, තජ. බ. (පරි.). බලන්න
රතනද්යායක, එම. ජී.
රතනතිලක, රසිංගනද්යාත (සමපද්යා.). බලන්න
විදදද්යාව – 10 තශසණය වපැඩතපද්යාත
රතනපද්යාල, ඊ. ඇම. දළදද්යාව හද්යා ශ්රී ලසිංකද්යා සමද්යාජය :
ජනශපැතිය පදනම තකද්යාටගත පරතයේෂණ
නිබනධයක
294.3438095493
රතනපද්යාල, ඊ. එම. පනහිඳ

891.483

රතනපද්යාල, නනදතසසන. අපරද්යාධ විදදද්යාතවේ
මූලධරම 1
364.01
රතනපද්යාල, නනදතසසන. අපරද්යාධ විදදද්යාතවේ
මූලධරමය 2
364.01
රතනපද්යාල, නනදතසසන. සමද්යාජ විදදද්යා පරතයේෂණ
මූලධරම
301.01
රතනපුරය : ඈත සයවස සහ තවත කතද්යා.
(විතජරතන, එච. එම. ජයනත)
954.93
රතනපුරතයේ යටගියද්යාව

954.93

රතනප්රභද්යා : දකෂිණ විහද්යාර පද්යාරශසවතයේ ප්රධද්යාන
සසිංඝනද්යායකද්යාද්භිතශසක අතිපූජද කසෑගලේතලේ
රතනසද්යාර නද්යාහිත්මි අද්භිසසතව ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
080

රතනවිභූෂණ, ඈෂසත්ලි (සසිංසස.). බලන්න
ප්රතිබපැහපැදපැකම : රජතයේ චිත්රපට අසිංශතයේ
ප්රභවය, වරධනය සහ එහි අසසවපැනන තලකෝක
වද්යාරතද්යා චිත්රපට කලද්යාව සමග විමසන තලේඛන
සසිංග්රහය
රතනතවේලේ, රවී (පරි.). බලන්න රසිංගරද්යාජන,
සුජද්යාතද්යා
රතනසසිංහ, විපුල. ගණතය වපැඩතපද්යාත : 6 තශසණය
510.76
රතනසසිංහ, විපුල. ගණතය වපැඩතපද්යාත : 7 තශසණය
510.76
රතනතසසකර, ඉනද්රද්යානි (අන.). බලන්න
තහරනපැනතඩසස, ත්මිතගලේ
රතනද්යායක, අජිත ප්රියශද්යානත (පරි.) බලන්න
ඩුමද්යා, ඇතලකසපැනඩර
රතනද්යායක, අජිත ප්රියශද්යානත (පරි.). බලන්න
හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර
රතනද්යායක, ආර. ට. බ. 9 වපැනි තශසණය සඳහද්යා
ගණතය : ඇගයීම හද්යා පිළිතුර
510.76
රතනද්යායක, ආරියපද්යාල. රජජුරතවකෝ මුතතද්යා :
ප්රසසතද්යාර සහිත ළමද්යා ගී
ළ 782.42083
රතනද්යායක, උපද්යාත්ලි (පරි.). බලන්න හපැසලේ,
සසතවන
රතනද්යායක, උපද්යාත්ලි (පරි.). බලන්න හපැසලේ,
සසතවන
රතනද්යායක, එච. එම. ජී. මපැණතක. තබද්යාඳ වූ සහින
891.483
රතනද්යායක, එම. එම. ශතෂසනි තරහද්යාරද්යා. නරියද්යා
මද්යාසිංශ භකෂකතයකු වූ හපැටි
ළ 891.483
රතනද්යායක, එම. ජී. මතග් නිලේවන වසසතුව :

389

ඉසිංජිතනරතවකුතග් චද්යාරිකද්යා සටහන

920

රතනද්යායක, ඩබත්ලිවේ. ගණතය ආදරශ ප්රශසන පත්ර
හද්යා පිළිතුර : 7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල
510.76
රතනද්යායක, ඩබත්ලිවේ. ගණතය ආදරශ ප්රශසන පත්ර හද්යා
පිළිතුර : 8 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල
510.76
රතනද්යායක, නදන පියලේ. සද්යාරද සසල

891.481

රතනද්යායක, නයනතිලක (සම කරතකෘ). බලන්න
ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.
රතනද්යායක, භද්රද්යා. වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ
ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
658.0076
රතනද්යායක, මතනකෝජ ප්රසනන. තනද්යාලදිත්මි කඳුරිය
891.483
රතනද්යායක, මතනකෝජ ප්රසද්යාන. සසිංසසකකෘත කද්යාවද
විචද්යාරය පිළිබඳ තකටි හපැඳිනවීමක
891.21
රතනද්යායක, මතනකෝජ. මද්යා පිශද්යාචතයක ඔබ
ත්මිනිතසක
891.483
රතනද්යායක, තමද්යානරද්යාගල සුනනද. නව
ආණඩුක්රමයක සඳහද්යා තපරවදනක : ජද්යාතික
අරබුදයට විසඳුමක
320.95493
රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර. ආතයමත ආදතරන
891.483
රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර. Forget me බිමබද්යා
891.483
රතනද්යායක, ලග්ගල ඇසස. අතප අමමද්යා මට
හීතනන තපනීයසිං
891.483
රතනද්යායක, සුදත. දුතවේ නඹ මතග ප්රද්යාණයයි
306.8472

නද්යාටදශද්යාසසත්රද්යානගත අධදයනයක. (ගුණතසකෝම
හිත්මි, ඒරවපැතවේ)
891.21
රතනද්යාවල නද්යාටිකද්යාව සහ සසිංසසකකෘත නද්යාටද
සදධද්යානත පිළිබඳ විමසුමක : අ. තපද්යා. ස.
උසසස තපළ විභද්යාගය සඳහද්යා ද නිරතදශිතයි.
(තසකෝද්භිත හිත්මි, කරඳතගද්යාලේතලේ)
891.22
රතනපද්යාල හිත්මි, අතතසිංගතන (සසිංසස.). බලන්න
අද්භිවනදනද්යා - ප්රණද්යාම පූජද්යා සමර සසිංග්රහය :
ශ්රී ලසිංකද්යා රද්යාමඤසඤ මහද්යා නිකද්යාතයේ අධිකරණ
නද්යායක අකත පත්ර ප්රදද්යාතනකෝතසවය නිත්මිතතතන
පළ කපැතරන සමර සසිංග්රහය
රතනපද්යාල හිත්මි, කලුගල. මවේ පිය ගුණ ගද්යායනද්යා
891.481
රතනවසිංස හිත්මි, වතුරතවල (සසිංසස.). බලන්න
තකද්යාලේලුපිටිතයේ ධරමතදශනද්යා 1
රතනසද්යාර හිත්මි, අකුතරතගද්යාඩ (සසිංසස.). බලන්න
කරම දද්යායද්යාදය
රතනසද්යාර හිත්මි, මවනපලද්යාතන. පහන සතිවිත්ලි :
ගුවන විදුත්ලි ධමම චිනතද්යා
294.34
රතු අප්රිතයලේ. (තරද්යානකද්යාග්ත්ලිතයකෝතලකෝ,
සනතියද්යාතගකෝ)
රතු. (අමරවීර, හිර)

863.7
891.483

රතු අහස ලසසසනයි. (කරණද්යානද්යායක,
වික්රමරතන)
891.483
රතු කපැටියද්යා. (තහටටිතගද්යාඩ, නිලූකද්යා දමයනති)
891.483
රතු කූඹි පපැසිංචද්යාතග් අපූර චද්යාරිකද්යාව. (තගද්යාඩකනද,
යසර බිමසර)
ළ 891.483
රතු තකද්යාළ නිලේ : තකටිකතද්යා. (ල්පීරිසස, ආරියතිලක)
891.483
රතු පද්යාට පුසිංචි භූතයද්යා. (බලයිටන, ඉනිඩ)
රතු තරකෝස නිලේ තරකෝස

823
808.81

රතනද්යායක, සුපුන. ඔයයි මමයි තව තදනනයි
891.483

රතු තරකෝස මලේ කුමට?. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)
891.481

රතනද්යායක, තසකෝනියද්යා දීපති. තපරදිග සසිංගීතය :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ හද්යා
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
780.76

රතු තරකෝස මල. (වයිලේඩ, ඔසසකද්යාර)

රතනද්යායක, හිමද්යාත්ලි කුසුම. ගඟෙනිකද්යා

රතු වපැසසතසන මතු වූ ජය කුනතතයේ රහස උරමය
සහ ශද්යාපය. (සමරනද්යායක, අනිලේ) 891.483

රතනද්යාවල නද්යාටිකද්යාව : සසිංසසකකෘත

891.483

රතු වසසසද්යා. (අනරසරි, සරත)

823
ළ 891.483

390

රන ටිකරි සනද්යා. (අතබගුණවරධන, කුමද්යාරි)
ළ 891.483
රනදුල, ගනෂසක ක. ක. (පරි.). බලන්න
කනනනගර යුග තමතහවර : ආචද්යාරය
ස. ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. කනනනගර සරිමතුනතග්
දපැකම හද්යා තමතහවර පිළිබඳ විමපැසුමක
රනතදණය, ප්රීති. කපැට කරිලේල

891.483

රනතදනිය, ප්රීති. තකද්යාතහද්යාමද මතග තමද්යාතළස
ළ 891.483
රනතදනිය, ප්රීති. තපද්යාඩි හුරතලේ නනදද්යා
ළ 891.481
රනතදනිය, ප්රීති. තයකෝධ කපැවුම

ළ 891.483

(තතනනතකකෝන, ධරමරතන) 398.2095493
රමපද්යා, ට. තලද්යාබසද්යාසිං. ජීවිතතයේ තපළ ගපැසසම
133.9
රමපද්යා, ට. තලද්යාබසද්යාසිං. තතතවනි ඇස

294.3923

රයිතනකෝසරසස. (අයතනසසතකද්යා, යුජින)

842

රයිතනකෝසරසස. (කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර) 891.482
රතයකෝඩසෑන, රික. අග්නි සහසුන

813

රවිඳුතග් සහිනය. (තපතරරද්යා, කරණද්යා) 891.483
රවී එබිකම කළ නිශද්යායද්යාමය. (විතජසසිංහ, ශද්යානති
තප්රේමණී)
891.483

රනපතවිල, පියදද්යාස. අමර වසිංශය

891.483

රසසකන, ඇතලකසපැනඩර. පුසිංචි කද්යාතලේ තද්යාතතද්යා
ළ 891.483

රනපතවිල, පියදද්යාස. රිදී කද්යාස

891.483

රසද්යායන විදදද්යාව මූත්ලික පිවිසුම. (රණතුසිංග, අරණ
බණඩද්යාර)
540

රනමල සහ සමනමල. (ගමතග්, සුවිනි මුදද්යාරද්යා)
ළ 891.483
රන මද්යාළුවද්යා

ළ 823

රනමුතු අරම. (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන)
රනමුතුගල රනපියුම

891.483
294.3657

රනවන මද්යාළුවද්යා. (ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී)
ළ 891.483
රනවන සපතතු.

(ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී)
ළ 891.483

රනසරණ, මදද්යාරද්යා. තසද්යාඳුරතම යද්යාමය 891.481
රනසරිලද්යාලේ, අතුල. ඉර පද්යායන තකද්යාට තදද්යායිය
බබද්යාලද්යා : දඟෙ වපැඩ තහද්යාඳ නපැහපැ
ළ 891.483
රනසරිලද්යාලේ, අතුල. ඉර පද්යායන තකද්යාට තදද්යායිය
බබද්යාලද්යා : මද්යාළු යද්යාළු
ළ 891.483
රනසරිලද්යාලේ, අතුල. පුසිංචි වලසස පපැසිංචද්යා : හඳහද්යාත්මිව
තගදර තගනපැලේලද්යා
ළ 891.483
රනසරිලද්යාලේ, අතුල. බූලද්යා : තසලේලම ගතම
පතතතර
ළ 891.483
රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා. ආතයත සුවඳයි

891.483

රබන පද සහ රබද්යාතන ඉතිහද්යාසය : තදශීය රබන
කලද්යාව හද්යා රබන පද පිළිබඳ විමසද්යා බපැලමක.

රසද්යායන විදදද්යාව සහ නපැතනකෝ තද්යාකෂණය :
සසිංතශකෝධිත සද්යා. තපළ සහ උසසස තපළ නිරතදශ
ආවරණය කරන තලස සමපද්යාදිතයි.
(බියනවිල, ආරියදද්යාස)
540.7
රසද්යාත්ලිපත රඟෙමඬලක උරමකකද්යාරයද්යා - ආර. ආර.
සමරතකකෝන. (චනද්රසරි, එඩවඩ) 792.092
රහසස කනතද වික්රමය. (බලයිටන, ඉනිඩ)

823

රහසස මනතරය. (දිසද්යානද්යායක, ප්රතබකෝධද්යා)
ළ 891.483
රළින රළ. (රණවීර, ආරියවසිංශ)
රද්යාඕ, මුකුනද. තහස මහතමද්යා නම විය
රද්යාක්ෂස කද්යාවදය. (කද්යාත්ලිදද්යාස, ශ්රී)
රද්යාගල, ශෂසත්මි අනතතරද්යා. යහළුකම

891.481
823
891.21
ළ 891.483

රද්යාජකරණද්යා, අසසිංක තමනඩිසස. උතුමම ධනය
ළ 891.483
රද්යාජකරණද්යා, ආනනද. ආනනද රද්යාජකරණද්යා ළමද්යා
කවේ ගී
රද්යාජකරණද්යා, ආරිය. මුලේ යුගතයේ හද්යා මසෑත යුගතයේ
සද්යාහිතද නිබනධන
891.48
රද්යාජකරණද්යා, ආරිය (පරි.). බලන්න කවබත
යසුනරි තග් තකටිකන්ථද්යා

391

රද්යාජකරණද්යා, තිලක. නව මපැවිලේලක :
කතුනතවකු වීතම හද්යාසසකම

රද්යාජපකෂ, කුමද්යාරි. සපැබසෑ වූ සහිනය
230

රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතනත්රද්යා. තසකෞමදද්යාතලකෝකය
891.483
රද්යාජනද්යායක, එසස. බ. මයින සසිංතදශය

891.481

ළ 891.483

රද්යාජපකෂ, කුමුදුනී. පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා
පද්යාලනය (නව නිරතදශය) 2008-2012 : තලේක
හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග ප්රශසන හද්යා පිළිතුර
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර (සද්යා. තපළ)
320.076

රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී. අනධයද්යාතග් කපැඩපත
299.93

රද්යාජපකෂ, චනද්රද්යා (සසිංසස.). බලන්න අරහත
සඟෙත්මිත පුද

රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී.

අවසද්යාන පහන තද්යාරකද්යාව
299.93

රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී.
විදදද්යාවක තලස

තජදකෝතිෂය : අධදද්යාතත්මික
299.93

රද්යාජපකෂ, චමපද්යා පුෂසපකුමද්යාරි. පූරව ළමද්යාවිය
දරවනතග් බුදධි වරධනයට නිතවසස
පරිසරතයන ලබද්යා දිය හපැක උදවේ : දරවනට
තහද්යාඳ පුරදු උගනවමු
372.357



රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී. පූජකතයකෝ සහ
තදශපද්යාලකතයකෝ - ආධදද්යාතත්මික මද්යාෆියද්යාව
299.93
රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී. භද්යාවනද්යාතවේ අද්භිරහසස :
ඇතුලද්යානත පිවිසුමට යතුර 112 ක 299.93
රද්යාජපකෂ, අජිත. බඹ විහරණය තුළින සත
නිවීම : තමතතද්යා, කරණද්යා, මුදිතද්යා හද්යා උතපකෂද්යා
භද්යාවනද්යාවනට පිවිසුමක
294.34435
රද්යාජපකෂ, ආර. එම. එසස. අධදද්යාපන පරිපද්යාලනයට
නදද්යායද්යාතමක ප්රතවේශයක
371.2
රද්යාජපකෂ, ආර. ල්පී. තනතත්මි නතවකෝදදද්යා. කමතක
අසරිය
ළ 891.483
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.

අවුරදු සරිත විරිත
394.2614

රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. කුමභ ලග්නය
133.5276
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. තුලද්යා ලග්නය
133.5272
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. ධන ලග්නය
133.5274
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. මකර ලග්නය
133.5275
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. මන ලග්නය
133.5277
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. වකෘශසචික ලග්නය
133.5273

රද්යාජපකෂ, දයද්යා. තවලම
රද්යාජපකෂ, දීපති මසිංගලද්යා. දපැහපැටි දඬු

741.5
891.483

රද්යාජපකෂ, දීපති මසිංගලද්යා (පරි.). බලන්න බ්රසෑග්,
තමලේවින
රද්යාජපකෂ, ජයනත මසිංගල. අමද්යාවක අඳුර නසෑ
891.483
රද්යාජපකෂ, ඩ. තක. (සම කරතකෘ). බලන්න
පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ
රද්යාජපකෂ, මහිනද. ජනද්යාධිපති මහිනද රද්යාජපකෂ
මපැතිතුමද්යා එකසත ජද්යාතීනතග් මහද්යා මණඩලතයේ
68 වපැනි සපැසවද්යාරය අමතද්යා කළ තදශනය
(2013.09.24 දින)
352.238
රද්යාජපකෂ. ව. පි. අතප තද්යාතතද්යා අහස වතගයි :
ව. පි. රද්යාජපකෂ මද්යා පියද්යාණන විසන රචිත
නිදහසස කවි සතුවිත්ලි
891.481
රද්යාජපකෂ, විජයදද්යාස. තනත ගපැතටනද්යා ඉසවේතවේ
891.481
රද්යාජපකෂ, ශ්රියද්යාණ. සබරගමු ශද්යානතිකරම කද්යාවද
සද්යාහිතදය
133.443
රද්යාජපකෂ, සසවරණකද්යානති (පරි.). බලන්න
තදසද්යායි, කෂසවද්යාර
රද්යාජපකෂ, සසවරණකද්යානති (පරි.). බලන්න
සුකයද්යාමද්යා, තග්ලේ
රද්යාජපකෂ, සමපත (සම කරතකෘ). බලන්න
මුදත්ලිතග්, ප්රියනත
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රද්යාජපකෂ, සමද්යාධි විශසවනද්යාත (සසිංසස.). බලන්න
රද්යාජපකෂ. ව. පි.

රද්යාජද තසසවය පිණසයි - තදවන තකද්යාටස.
(හීනගම, ලත්ලිත)
070.44

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත. Easy guide : ඇනිත්මි
සසටුඩිතයකෝවත්ලින ඇනිතමෂන කරන හපැටි
006.696

රද්යාත්රිය තනද්යාගපැඹුරයි. (සරත, තගද්යාසිංගිතතද්යාට)
891.481

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත. Easy guide :
ජද්යාවද්යාවත්ලින තප්රකෝග්ග්රැත්මිසිං කරන හපැටි
005.1

රද්යාදුගද්යා : තයද්යාවුන විදදද්යා ප්රබනධය. (අමරතුසිංග,
ප්රියසිංකද්යා)
891.483

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත. තකද්යාමපියුටර
තනටවරකසිං
004.6

රද්යාමනද්යායක, රසිංජිත. අතලවි කළමනද්යාකරණය :
උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය
658.8

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත. විනතඩකෝසස
එයිටිවත්ලින වපැඩ කරන හපැටි : Windows 8
005.43

රද්යාමනද්යායක, රසිංජිත. වදද්යාපද්යාර කළමනද්යාකරණය :
උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය
658

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත. තෆද්යාතටකෝ
තපනටවත්ලින වපැඩකරන හපැටි

006.6

රද්යාජමද්යානන, තහසමනද්යාග. උදද්යාර චරිත පනහක අසිංක 2
920.02
රද්යාජසුනදර ආරචචි, තජ. ඇසස. චනද්රද්යාභරණය
133.5
රද්යාජසුනදර ආරචචි, තජ. ඇසස. මුහුරතදීපිකද්යා
නකෂත්ර නිඝණටු
133.5
රද්යාජද ආරර්ථිකය සහ විතදශ තවතළඳද්යාම.
(කලුආරචචි, රණසසිංහ)
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රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණඩත්ලික
විදදද්යාලය (සසිංතශකෝධන) : 2008 අසිංක 5 දරන
රද්යාජද ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණඩත්ලික
විදදද්යාලය පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.01130262

රද්යාමනද්යායක, වසනතප්රිය. කවිදද්යා දපැකම
320.95493
රද්යාවණවත. (තහසමලතද්යා, ත්මිග්රැනතඩකෝ)

954.9301

රද්යාව ප්රතිරද්යාව. (කරණද්යාරතන, අතශකෝක) 891.481
රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා. දපැක තනක විලස
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රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා (පරි.). බලන්න ඕවලේ,
තජකෝරජ
රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා (පරි.). බලන්න ගුවද්යානමන,
බද්යාඕ
රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා (පරි.). බලන්න තමද්යාතරවියද්යා,
ඇලේබරතටද්යා
රද්යාහුල හිත්මි, අමපිටිතයේ ශ්රී. ත්මිනිසතබව හද්යා ගිහි
පිළිතවත
294.3444
රද්යාහුල හිත්මි, අමපිටිතයේ ශ්රී. සතපුරෂයද්යා

294.34

රද්යාජදය, මද්යාධදය හද්යා තසකෞඛදය. (තහටටිආරචචි,
ශද්යානත)
070.44

රද්යාහුල හිත්මි, කනසිංගමුතවේ. සගිරි ගී විමරශන
891.481

රද්යාජද විභද්යාග උපකද්යාරක ග්රනන්ථ ;
අසිංක 04. (ද සලේවද්යා, ය. ඒ. ඩබත්ලිවේ.)
කද්යාරයද්යාල කළමනද්යාකරණය හද්යා රද්යාජද
පරිපද්යාලනය :

රද්යාහුල හිත්මි, ලතපඳුතර (සසිංසස.). බලන්න
ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන
351

ග්රැහපැයියද්යා, වනදද්යා සහ කහකුරලේලද්යා

398.20951

රද්යාජද සද්යාහිතද උතසව තදශන : 2102 රද්යාජද
සද්යාහිතද උතසවය – තවේයනතගද්යාඩ,
සපැපතපැමබර 30
891.481

ග්රැළපනද්යාව, ආශද්යා. සළපතන මණඩිය

රද්යාජද තසසවක සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : රද්යාජද තසසවක සසිංවරධන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

ග්රැළපනද්යාව, තදවිකද්යා. සඟිති හද්යා ටිකරි ළ 891.483

ග්රැළපනද්යාව, තදවිකද්යා. තකසර

891.483
ළ 891.483

ග්රැළපනද්යාව, මහිනද. අත්ලි රෑතන කතද්යානදරය
ළ 891.483
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ග්රැළපනද්යාව, මහිනද. ටිකරි

ළ 891.483

ග්රැළපනද්යාව, මහිනද එසස. බ. (සම කරතකෘ). බලන්න
තපතරරද්යා, තජ. ඒ. වයි.
ග්රැළපනද්යාව, මහිනද. 13 වපැනි වදවසසන්ථද්යා
සසිංතශකෝධනය රජතයේ ඉඩම පළද්යාත සභද්යා සහ
පළද්යාතබද මහද්යාධිකරණ
342.035493

රදරිගු, යසවරධන. තනද්යාමළ මලේ තුනක :
තෂසකසසපියර, තගද්යාතගද්යාලේ සහ නද්යාරද්යායන
තලේඛකයන තිතදනද්යාතග් වතතගද්යාත
809
රදරිගු, යසවරධන (පරි.). බලන්න තකද්යාග්රැත්ලි,
මද්යාරි
රලේතෆකෝ, හුවද්යාන.
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ග්රැළපනද්යාව, මහිනද. ත්මියනමද්යාරතයේ ඉනතලේ පිළිම
පතහස කතද්යානදරය
ළ 891.483

රවන, සුසත. ඒ ඔහු තනද්යාතවේ

ග්රැළපනද්යාව, මහිනද. සඟිතිතග් බයිසකලය
ළ 891.483

රසයද්යාන උපමද්යාකතද්යා

ග්රැළි සහ බපැත්මි. (ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ.)

891.483

රෑ ඉර පද්යායද්යා. (ජයතිලක, නිහද්යාලේ රසිංජිත) 891.483
රිටිගල පද්යාමුල – කලද්යා සසිංග්රහය

954.93

රිතුෂි, එච. ඩ. ටෂිනි රිශසමද්යා. වචනතයේ බලය
ළ 891.483
රිදී කද්යාස. (රනපතවිල, පියදද්යාස)

891.483

රිදී තපැනතන අබිරහස. (තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.)
891.483
රිදී මුදුව. (බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල)
891.483
Reality, සගිරි කද්යාශදප, තුනමද්යාතසස දද්යාතනට වත...
(තකටි නද්යාටද ත්රිතවය). (චනද්යාදිතද,
තනරනජන)
891.482
රකමද්යාත්ලි, සකුරද්යා. සත සයවර ඉකබිනදද්යා
891.483
රන්ද්රිගු, ඒ. ල්පී. සඳුන ගසයි සමන වපැලයි 891.483
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රවනිතග් කතද්යාව. (විතජසූරිය, සරත) ළ 891.483
392.20947

රසර දපැන තහද්යාඳ ළමතයක. (සනදීප, ය. තක.
දසුන)
ළ 891.483
රහුණුතහසවද්යා, ඒ. තජ. ජපන තලේඛක පරපුර :
පළමු තකද්යාටස
928.956
රූකඩ නද්යාටද පිටපත භද්යාවිතය. (අමරතසසකර,
තක. ජී.)
891.482
රූප ඡද්යායද්යා. (කුරපපු, පදමද්යා)

891.483

රූපවද්යාහිනී කද්යාටූන චරිත පද්යාට කරමු. (අනරසරි,
සරත)
372.52
රූපවද්යාහිනී මද්යාමද්යාතග් කතනදරය. (මපැදතගදර,
කුරකුලසූරිය)
ළ 891.483
රූපවද්යාහිනී සනනිතවේදනය. (තසසනද්යාරතන, තුසත)
302.2345
රූපවද්යාහිනි. (සුදත චනද්ර, ගලේතපද්යාතුතගද්යාඩ)
891.481
රූපසසිංහ, අනර. චූටි ගමරද්යාළයි මහ ගමරද්යාළයි
ළ 891.483

රදරිගු, දපැදිගම වී. (පරි.). බලන්න
අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස

රූපසසිංහ, කරණද්යාදද්යාස. ශ්රී පද්යාද වනදනද්යා සද්යාහිතදය
294.3435095493

රදරිගු, දපැදිගම වී. (පරි.). බලන්න තගකෝරක,
මකසම

රූපසසිංහ, චත්මිලද්යා. කපැතලේ තවසක

ළ 891.483

රූපසසිංහ, චත්මිලද්යා. නපැති වූ ඉර

ළ 891.483

රන්ද්රිගු, දපැදිගම වී. (පරි.). බලන්න
තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර
රදරිගු, දපැදිගම වී. (පරි.). බලන්න තසකෝවියට
රසයන තකටිකතද්යා : කළඹ II
රද්රීගු, බ. තක. විලේසන. තචතනද්යා පරිශදධ තවේ
නම : තකටිකතද්යා එකතුවක
891.483

රූපසසිංහ, ල්පී. ආර. තද්යාතවික නිතදය :තසද්යාබද්යාදහතම
මව පියද්යා තසද්යායද්යා යසෑම
294.3365
රූපසසිංහ, තප්රේමචනද්ර. ත්මිගුත්මි සහ තවත විදදද්යා
ප්රබනධ කතද්යා
891.483
රූපසසිංහ, තප්රේමද්යා සුරවීර. ඉසිංග්රීස කවියට සසිංහල
කවි පද
ළ 821
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රූපසසිංහ, විජයද්යානනද (සසිංසස.). බලන්න නිදහසස
මද්යාධද
රූපද්යානතරණය තහවත තසකෝමතදව තග්
සසිංක්රද්යානතිය. (අමරතසසකර, ගුණදද්යාස)
891.483

තරකෝස කුමද්යාරි. (සරිවරධන, මපැණතක) ළ 891.483
තරකෝස පඳුතර මලේ පිපිලද්යා. (ධරමකීරති, රනජිත)
ළ 891.483
තරකෝස මලයි පණු පපැටියයි

ළ 891.483

රූපිකද්යා, ජී. ආර. තහසමද්යාල (සම කරතකෘ). බලන්න
කතසරි, එච. එම. පද්යාත්ලිත

තරකෝස ආචචි. (අනරසරි, සරත)

ළ 891.483

රූබසසිංහ, විමලේ. මද්යානව හද්යා කලද්යා සසිංවරධනයට
වඩද්යාත දද්යායක වන තකද්යාළඹ කවිය
891.481

තරකෝහණ තදශතයේ පරමකවර : අද්භිතලේඛන මූලද්යාශ
වත්ලින තහළිවන පරමකවරනතග් ආගත්මික
කද්යාරය සද්යාඵලදය. (තතනවර, තිළිණ අතයේෂද්යා)
954.9301

තරගු (සසිංතශකෝධන) : (235 වන අධිකද්යාරය වූ)
තරගු ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.056026

තරකෝහණ කුමද්යාර. පත්ලිතබකෝධනද්යාශක සහ අතප
අනද්යාගතය
632.95

තරකෝහණ, සුනිලේ. තවන තවනන පපැතුතවේ ඔබයි
891.483

තරද්යාඩ්රිතගකෝ, තසතනවිරතන. උසසස තපළ නද්යාටද හද්යා
රසිංගකලද්යාව, තවේදිකද්යාවට ආතලකෝකය 792.025

තරකෝහණ, සුනිලේ. සුලඟෙක වී මම යනනම
891.483

තරද්යානකද්යාග්ත්ලිතයකෝතලකෝ, සනතියද්යාතගකෝ.
රතු අප්රිතයලේ

රසිංගරද්යාජන, සුජද්යාතද්යා. නිරවත නගරය 894.8113
863.7

තරද්යාබටසස, විතලකෝ තඩවිසස. දුටිත්මි තචරි ගතසස දී 813
තරද්යාෂද්යාන, තක. අජනත. ජීවන ගීතය

891.481

තරද්යාෂද්යාන, තජරද්යාඩ. මද්යානෂ භූතගකෝල විදදද්යාව
– II තකද්යාටස : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ 304.2
තරද්යාහද්යාන, විජිත. ක්රිසසතියද්යානි චිනතකතයකෝ :
ක්රිසසතියද්යානි සසිංසසකකෘතිය පිළිබඳ විදදද්යාරර්ථිනතග්
විෂයද්යානබදධ ග්රනන්ථයක
270.092

ලකඛන හිත්මි, දසිංතකද්යාටුතවේ (සසිංසස.). බලන්න
තපද්යාතහද්යාය දිනතයේ වපැදගතකම
ලකදිව බුදුසමතයේ ඓතිහද්යාසක වරධනය I : මූලද්යාශ
අධදයනය. (මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ)
294.3095493

තරද්යාහද්යාන, විජිත (සසිංසස.). බලන්න
තද්යාරකයද්යාතණකෝ : පද්යාසසකු නද්යාටද ඉඟි නළුව

ලකදිව බුදුසමතයේ ඓතිහද්යාසක වරධනය II : ශද්යාසන
ප්රතිෂසෂ්ඨද්යාපනය. (මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ)
294.3095493

තරද්යාහද්යාන, සුදත (පරි.). බලන්න තක්රද්යාමපටන,
රිචමලේ

ලකදිව බුදු සමතයේ නූතන ප්රවණතද්යා. (ධමමරසිංස
හිත්මි, මපැණකකඩවර)
294.3095493

තරද්යාහද්යාන, සුදත (පරි.). බලන්න තබ්රේතතවයිට,
ඊ. ආර.

ලකදිව තබකෞදධ චිත්ර කලද්යා ඉතිහද්යාසය. (මහිනද
හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ)
751.73095493

තරකෝද : තකටිකතද්යා. (විජයතසකෝම, තලේපද්යාවිල)
891.483

ලකදිව රද්යාජකීය තපමපුවත. (දුනමද්යාල, මහද්යානද්යාම)
954.9301

තරකෝම නීතිතයේ මූලධරම. (කරණද්යාරතන, ඩ. එම.)
340.5401

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස. අසද්යාර බනධන

891.483

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස. උදද්යා හිර

891.483

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස. ධවල සයපත

891.483

තරකෝම තශසෂසෂ්ඨ පුරෂතයකෝ
තරකෝලේ ඩද්යාලේ

920.02
823.092

395

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස. නග අරණ

891.483

ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා. ගලේ : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483
ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා. භද්යාරතීය නවකතද්යාතවේ
රබනද්රනද්යාත ෂ්ඨකූර ලකුණ : තගකෝරද්යා, කුණද්යාටුව
සහ චද්යාරලතද්යා යන නවකතද්යා ත්රිතවය පිළිබඳ
විචද්යාරද්යාතමක අධදයනයක
891.443
ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා. යකතදහි කනද

891.483

ලකත්මිණ කුමද්යාරි, ශකලද්යා. තලේ කරි සුවඳ 891.483
ලකත්මිණ කුමද්යාරි, ශකලද්යා. විරමනය
891.483
ලකත්මිණ කුමද්යාරි, ශකලද්යා. සසවපනද්යා : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.481
ලකත්මිණ කුමද්යාරි, ශකලද්යා. සුළසිං තකකෝඩ

891.483

ලකෂසමන : ඔහු තම මවේබිමට යුතුකම ඉටුකතළසය
(කරණද්යාමුනි, දයද්යාවසිංශ)
920
ලකෂසමන වසනත තපතරරද්යා ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ලකෂසමන වසනත
තපතරරද්යා ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
ලකෂසමන, සනත. 45 වසකට තපර සළරවක රූ
සටහන - 1 : හඳපද්යාන
791.437
ලකෂද්යාණ, තක. වී. ඩ. (සසිංසස.). බලන්න
සසිංහබද්යාහුට පනසස වසක : අතදපැකීම සහ
විමරශන

398.2452

ලප ඩප. (වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී)

891.483

ලයනලේ, ට. තක. දුව සහ මම

891.483

ලසසසනට අකුර ත්ලියමු 2. (මධුමද්යාත්ලි, ල්පී. එම.
චරිතද්යා)
372.634
ලසසසනට පද්යාට කරමු : තපර පද්යාසලේ සහ 1, 2 තශසණ
සඳහද්යා
372.52
ලද්යාලේ, මසිංජුල ශ්රී. නව හපනද්යා ගණත මග
5 තශසණය
ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා. සද්යාමද්යාවතී

891.483

ලද්යාසිංකීයයන සඳහද්යා උබුනටු. (තකද්යාටුතවේතගදර,
ප්රදීප කද්යාවිනද)
005.43
ත්ලිනඩග්රින, ඇසසස්ට්රිඩ. දඟෙ පපැසිංචද්යා එත්මිලේ

839.73

ත්ලිනඩග්රින, ඇසසස්ට්රිඩ. දඟෙ පපැසිංචද්යා ඒත්මිලේතග් තවත
දඟෙ වපැඩ
839.73
ත්ලිනඩග්රින, ඇසසස්ට්රිඩ. දඟෙ පපැසිංචද්යා ඒත්මිලේතග්
හපනකම
839.73
ත්ලිනඩග්රින, ඇසසස්ට්රිඩ. හඬ වපැඩි ගතම දූ දරතවකෝ
839.73
ත්ලියනආරචචි, ආර. ඒ. කඨින කඨිනද්යානිසසිංස
294.3
ත්ලියනගමතග්, චනද්රද්යා ජයතකද්යාඩි. පද්යාපිසසනද්යා
891.483
ත්ලියනගම, චනද්රද්යා ජයතකද්යාඩි. සසිංහල නවකතද්යාතවේ
තබකෞදධ දකෘෂසටිය
891.483
ත්ලියනතග්, අනර. තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික
අධදද්යාපනය - 8 තශසණය
613.07
ත්ලියනතග්, ආනනද. තපරදපැකම
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ත්ලියනතග්, කඩුගනනද්යාතවේ චනද්රතසකෝම (පරි.).
බලන්න මදදහතන හමුව
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී. 1, 2 තශසණ සඳහද්යා පිලේලම
අවතබකෝධය
372.6

ලකසරි, උණවටුන තක. අරණ. 2012
තදකෝෂද්යාද්භිතයකෝග සමය සහ අධිකරණතයේ
සසවද්යාධීනතවය
347.012
ලද තදයින සතුටුවීම

ලද්යාත්ලි තකළිය. (නිලේත්මිණ, අනරද්යාධද්යා)

372.7
891.483

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී.

ජිත්මියයි තටද්යාත්මියයි
ළ 891.483

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී. තසෑග්තගන තසෑග්ග
ළ 891.483
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී. ත්රිභද්යාෂද්යා අකුර හුරව : 1, 2
තශසණ සසුන සඳහද්යා
372.6
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී.

පඹරද්යාලට යද්යාළුතවක
ළ 891.483
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී. පපැණ තහද්යාරද්යා
ළ 891.483
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී.

පුසිංචි මලෂද්යා

ළ 891.483

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී. රනවන මද්යාළුවද්යා ළ 891.483
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී. රනවන සපතතු ළ 891.483
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී. සගිති මතග් තගදර
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වපැඩතපද්යාත : තපර පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා 372.21
ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී. හඳට ගිය තකකෝචචිය
ළ 891.483

ත්ලියනතග්, සමන ස. සරිපද තවතහරපති
සරිනිතවසස මහ යති : වපැත්ලිවිටිතයේ සරිනිවද්යාස
තලද්යාකු හද්යාමුදුරවන සහ බදතදගම වද්යාදතයේ
තනද්යාපළ පසුතලය
294.3657

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී. තහද්යාඳම යද්යාළුතවකෝ
ළ 891.483

ත්ලියනතග්, තසකෝමපද්යාල. මතග් හපනකම නද්යාටදය
891.482

ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී. තහද්යාඳ සයද්යා

ත්ලියනතග්, තසකෝමසරි (පරි.). බලන්න නිවද්යා,
ෆියුත්මිතයකෝ

ළ 891.483

ත්ලියනතග්, කුමද්යාර. තච සහ ඇපලේ
ත්ලියනතග්, චනද්රලතද්යා.

891.481

ආසයි ත්ලියනන 1
372.634

ත්ලිතයකෝ නද්යානද්යායකකද්යාර රදගුර එතඩරද්යාතණකෝ.
(තපතරරද්යා, ක්රිෂද්යානි ප්රතබකෝධද්යා)
270.092
ත්ලි, තෂසිං. සත පහන

ත්ලියනතග්, නයනද්යා. (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
ත්ලියනතග්, නයනද්යා. භව ග්රහණ

891.483

ත්ලියනතග්, පත්මිත ආර. ඇවිදින ගහ

ළ 891.483

ත්ලියනතග්, පත්මිත ආර. පුදුම සනව

ළ 891.483

ත්ලියනතග්, පත්මිත ආර. පුසිංචි නවණ

ළ 891.483

ත්ලියනතග්, පුබුදිකද්යා එම. උතතම තසතනහස
891.483
ත්ලියනතග්, රසිංජනී. අපූර යද්යාළුතවකෝ

ළ 891.483

ත්ලියනතග්, රසිංජනී. කුරලු තගදර

ළ 891.483

ත්ලියනතග්, ශ්රීමත ඉනද්රජිත. ප්රභද්යාෂසවර ජීවිතය :
පිනසද්යාර සරසද්යාර දිවියකට තිරසද්යාර අතවපැලක
089.9148
ත්ලියනතග්, සනධදද්යා කුමුදුනී. සුබ තපර නිත්මිති
891.481
ත්ලියනතග්, සනධදද්යා කුමුදිනී. හකෘදයද්යාසිංගම
තිළිණයක
891.483
ත්ලියනතග්, සඳසරි එම. (සසිංසස.). බලන්න
මයුරපද්යාද හිත්මි
ත්ලියනතග්, සමන පුෂසප (පරි.). බලන්න
තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි
ත්ලියනතග්, සමන පුෂසප
ඇතලකසපැනඩර

(පරි.). බලන්න ඩූමද්යා,

ත්ලියනතග්, සමන පුෂසප (පරි.). බලන්න
නද්යාරද්යායන, ආර. තක.

ත්ලිසිංගික ගපැටලු : විදදද්යාතමක විවරණයක.
(අමරසසිංහ, කරණද්යාරතන)
ල කවද්යාන ය. අත්මිතද්යායුරධදද්යාන සූත්රය

808.88
306.7
294.392

ලග් විසදද්යාහක මුහුද යට. (වරන, ජූලේසස)
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ලනසස, සුනිලේ. සසිංහල චිත්රපට සහ මුලේයුගතයේ
පුතරකෝගද්යාත්මිතයකෝ
791.437095493
ලනසස, සුනිලේ. සසිංහල සනමද්යාව 2011 : වසරක
අතීත කන්ථනය
791.437095493
ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි. තත කහට

891.483

ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි. තපද්යාඩි සලේත්ලි

891.483

ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි. බසසතියසිං මද්යාමද්යා

891.483

ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි (අන.). බලන්න ප්රබසිංජන
ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි (පරි.). බලන්න උදයන,
එසස. ඒ.
ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි (පරි.). බලන්න ප්රදීපන,
ප්රත්මිලද්යා
ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි (පරි.). බලන්න භද්යාරති, තක.
චිනනපප
ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි (පරි.). බලන්න සදදීක,
නයීමද්යා
ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි (පරි.). බලන්න තෆසත,
බද්යාරබරද්යා
ලලද්යාරතන, එසස. තනද්යාත්මියන ත්මිනිතසක 891.483

397

509.2
ලලද්යාරතන, එසස. (සමපද්යා.). බලන්න
කනනනගර යුග තමතහවර : ආචද්යාරය
ස. ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. කනනනගර සරිමතුනතග්
දපැකම හද්යා තමතහවර පිළිබඳ විමපැසුමක

තලද්යාව වටද්යා ජනකතද්යා ;
අසිංක 3. (දිසද්යානද්යායක,

කුසුම) දර කපනනද්යා
ළ 891.483

ලවනවරත මපැඳුතර අබිරහසස ඝද්යාතකයද්යා. (ග්රීන,
ඇනද්යා කපැතරින)
813

අසිංක 4. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) අහසන ගිය
ඉබබද්යා
ළ 891.483

ලුටිනසස, තමරි. ක්රිෂසණමූරතිතුමද්යාතග් ජීවිතය
181.4

තලද්යාව වටද්යා මුහුදු ගමනක : ශ්රී ලද්යාසිංකක නපැවියකුතග්
අපූර අතදපැකීම. (ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර)
620.0092
තලද්යාව සසල කළ සුපතළ මරණ : 3 වන තපද්යාත.
(කපැලේලපත, තසසමද්යාත්ලි)
364.1524

ලූකද්යාසස, තජකෝජ. විතවේචනද්යාතමක යන්ථද්යාරන්ථවද්යාදය සහ
සමද්යාජවද්යාදී යන්ථද්යාරන්ථවද්යාදය
801.95
තලගි, තජමසස. තබකෞදධ රද්යාජධද්යානි පිළිබඳ චද්යාරිකද්යාව
(ක්රි. ව. 399-414) : චීන ජද්යාතික පද්යාහියන
සසවද්යාමන වහනතසසතග් චද්යාරිකද්යා ඉනදියද්යාව හද්යා
ලසිංකද්යාව
915.04
තලසසටර චිත්රපට ගීතද්යාවත්ලිය : ආචද්යාරය තලසසටර
තජමසස ල්පීරිසස චිත්රපට ගීත ත්ලිඛිත සසිංරකෂණය.
(සලේවද්යා, රූපතසසන)
782.42
තලේකමතග්, ආරියදද්යාස. පසෑළ තදද්යාරින සඳ මඩලට
782.42
තලේ කරි සුවඳ. (ලකත්මිණ කුමද්යාරි, ශකලද්යා)
891.483
තලේඛන ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (සසිංතශකෝධන) :
(117 වන අධිකද්යාරය වූ) තලේඛන ත්ලියද්යාපදිසිංචි
කරීතම ආඥද්යාපන සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.040262
තලේන තපැටිය. (තපතරරද්යා, විශසව භද්යානක)
ළ 891.483
තලද්යාකු නද්යාරසිංතගද්යාඩ, කද්යානති. තසද්යාඳුර සතතම
891.483
තලද්යාකුබණඩද්යාර, වි. ජ. මු. සගිරි ගී සරි 891.481
තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන. වන මපැද පුරහඳ
891.483

තලද්යාව සුපතල බුදු පිළිම. (කරණද්යාරතන, වග
නිමලේ)
730.95
තලද්යාව සුපතල වනද්යානතර. (සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.)
333.75
තලද්යාව හපැඳිනිය යුතු තහයිනම. (තහටටිආරචචි,
ශද්යානත)
891.481
තලද්යාවි කහට. (තකද්යාඩිතුවකකු, පරද්යාක්රම) 891.481
තලද්යාවින ඉහළට. (ජයතුසිංග, රචීරද්යා) 294.34435
තලකෝක ඉතිහද්යාසතයේ මසිං සලකුණු : ප්රද්යාග් ඓතිහද්යාසක
යුගතයේ සට මධදතන යුගතයේ අවසද්යානය දකවද්යා.
(තබලගමතග්, ජසසටින)
909
තලකෝක බපැසිංකුතවේ හරිත සසිංහද්යාරය. (තගකෝලේඩමද්යාන,
මයිකලේ)
332.1532
තලකෝකතයේ තශසෂසෂ්ඨ සනමද්යා නිරමද්යාණ. (ත්මිහිඳුකුල,
සුනිලේ)
791.4375
තලකෝත්මියද්යා. (උදයන, එසස. ඒ.)

894.8113

තලකෝවපැඩ සඟෙරද්යාව. (වමතත්රය හිත්මි, වීදද්යාගම)
891.481
තලකෞකක ආරය අෂසෂ්ඨද්යාසිංගික මද්යාරගය. (කුමද්යාරතසසන,
ආරය කීරති)
294.34

තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ උණුදිය
උලේපත
551.23095493

ලසිංකද්යාතග්, ජයසරි. ශබද මද්යාලද්යාව කුරඳු
කරමද්යානතය : සසිංහල – සසිංහල සහ සසිංහල –
English
338.1738303

තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය – 10 තශසණය
491.48076

ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත. දපැනම සයුර – 3 තශසණය
372.19076

තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන. සසිංගදිය

ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත. දපැත්ලිස : 2 තශසණය ගණත කරම
තවේග වරධන වපැඩ තපද්යාත
372.7

තලද්යාව ප්රකට විදදද්යාඥතයකෝ.

891.483

(සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා)

398

ලසිංකද්යා දවීපතයේ තශසෂසෂ්ඨ රජවරන. (අතබතසසකර,
හපැරී)
923.1095493

දරවන : තබකෞදධ උරමය මතු පරපුරට පවරද්යා
දීම
294.34441

ලසිංකද්යානද්යාන්ථ, ජයමපති (සමපද්යා.). බලනන
තකද්යාරියන භද්යාෂද්යාව : තකද්යාරියන භද්යාෂද්යා ප්රවීණතද්යා
පරීකෂණය සඳහද්යා විෂයද්යානබදධ දපැනම
ඉලකකගත දිවයිතන පරිපූරණතම අධදයන
සසිංග්රහය

වටවල, තිලකරතන. ඉරගල වපැටුණ දද්යා 891.481

ලසිංකද්යා බපැසිංකුව. වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2012
354.8606
ලසිංකද්යා තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය. (සරි සවල හිත්මි,
බඹග්රැනතද)
294.3095493

වටවල, ත්මිහිරි රතනමද්යාත්ලි (සසිංසස.). බලන්න
වටවල, තිලකරතන
වටු කරිලේත්ලිතග් කතද්යාව. (තිලකතසසන, චනද්රද්යා
මද්යාත්ලිනී)
ළ 891.483
වඩුතග්, අරනසසට. පිනි කඳුළු
වඩුතග්, අරනසසට. සුපුන සඳ

891.483
891.483

ලසිංකද්යාතවේ ගපැත්මි ජනකතද්යා : තතවන තවළුම.
(පද්යාකර, තහනරි)
398.2095493

වතමන අධදද්යාපනයට බුදු දහතම නද්යායකතව
සසිංකලේපය. (ඤද්යාණසසසර හිත්මි, අරතතන)
294.3361584

ලසිංකද්යාතවේ ගපැත්මි ජනකතද්යා. (පද්යාකර, තහනරි)
398.2095493

වතමන ගුර භූත්මිකද්යාතවේ අද්භිතයකෝග. (ප්රනද්යානදු,
ජී. ඒ. නිමද්යාත්ලි)
371.102

ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ තදශීය අධදද්යාපනය. (ජයවරධන,
ඒ. ආනනද)
370.95493

වතුර බිනදු මලේත්ලියද්යා. (හලසිංතගද්යාඩ, දීපද්යානී)
ළ 891.483

ලසිංකද්යාතවේ බ්රිතද්යානද ආණඩුකද්යාරවර. (හුළුගලේල,
එච. ඒ. තජ.)
954.93020922

වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා හද්යා තබකෝධි පූජද්යා

294.34433

වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා සහ තසත පිරිත

294.34433

ලසිංකද්යාතවේ තරකෝමද්යාන කතතකෝත්ලික අග්රරද්යාජගුර
ප්රසද්යාදීන වහනතසස සහ රද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන
වහනතසසලද්යා (සසිංතශකෝධන) : ලසිංකද්යාතවේ තරකෝමද්යාන
කතතකෝත්ලික අග්රරද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන වහනතසස සහ
රද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන වහනතසසලද්යා පිළිබඳ
ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

වනදනද්යා ග්රනන්ථ ;
2. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය) තතරවන ගුණ
සහිත තසත පිරිත තපද්යාත වහනතසස 294.3823
වනදනද්යා හද්යා විතනකෝද චද්යාරිකද්යා අතතපද්යාත ;
අසිංක 02. (විතජරතන, එන. ල්පී.) නපැතගනහිර
ඉනදියද්යාව සහ එයින එහද්යා
915.4
අසිංක 3. (විතජරතන, එන. ල්පී.) බටහිර
ඉනදියද්යාව හද්යා පද්යාකසසන්ථද්යානය
915.4

වගතුග 2 : සමකද්යාලන සමද්යාජ වසිංශ කතද්යාතවේ
මද්යානවසසිංහ අටුවද්යාව. (මද්යානවසසිංහ, ශ්රී
චනද්රරතන)
070.44
වචනතයේ බලය. (රිතුෂි, එච. ඩ. ටෂිනි රිශසමද්යා)
ළ 891.483
වජිරතජකෝති හිත්මි, අතතරගම. ශ්රී සසිංඝද්යානනද
වසිංශකන්ථද්යාව
294.34435095493
වජිරතජකෝති හිත්මි, අතතරගම. සද්යාසන තජකෝතිකද්යා
කද්යාරක සසිංඝ සභද්යා වසිංශ කතද්යාව : උඩරට අමරපුර
නිකද්යාය (මධදම හද්යා තදනබදධ පළද්යාතවල)
294.39
වජිරඤද්යාණ හිත්මි, මපැදගම. තදමද්යාපියන හද්යා දූ

වනනිඅචචි, බුවතනක. අරම පුදුම කණනද්යාඩි
කුටටම
ළ 891.483
වනනිආරචචි, අමද්යා එච. ඉතතසෑ පපැසිංචද්යාතගන බලු
දඟෙයද්යාට පද්යාඩමක
ළ 891.483
වනනිආරචචි, අමද්යා එච. සමුගනිමු ජපැකී
ළ 891.483
වනනිආරචචි, අමද්යා. එච. ගකෘහද්යාශ්රිත බලේලද්යාතග්
සමභවය සහ පරිණද්යාමය
599.772
වනනිආරචචි, තජ. ල්පී. (පරි.). බලන්න
තසලේවතදද්යාතරයි, ශදද්යාම
වනනිආරචචි, විරද්යාජ (සම කරතකෘ). බලන්න
බනදුජීව, වජිර මධුසසිංඛ
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වනනිනද්යායක, තක. බ. සඳ ගිනිගත සඳ

වයිට, මද්යාරග්රට බරක. භද්යාරතය ගිනි ගනී
891.483

වන අඩවිය. (චත්මිනද කුමද්යාර, ජී. ඒ. ල්පී.) 891.483
වනචද්යාරිනී. (වික්රමසසිංහ, අනර)

891.483

වන දිවිතයේ මතකයන. (වයිට, එඩවඩ තඩසසමනඩ)
333.75092
වනනතතර අහිසිංසකතයකෝ. (බමුණුසසිංහ, දිතනත)
599.65
වනමලේ සුවඳ. (වික්රමසසිංහ, ඉනපද්යාල එසස.)
891.483
වන මපැද පුරහඳ. (තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන)
891.483
වන මපැද වික්රමය. (තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.) 891.483
වන රමණය තනද්යාව පපැරණය කපැලණය.
(ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන) 294.3435095493
වන විමතන අබිරහස. (තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.)
891.483
වනසසිංහ, චතුරිකද්යා කුමද්යාරි. සසිංසසන්ථද්යාපිත විවද්යාහතයේ
ගපැටුම සහ බලපසෑම : කපැතලන ජයවරධනතග්
තතකෝරද්යා ගත නවකතද්යා ඇසුරිනි
891.483
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වයිට තරකෝසස පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : වයිට
තරකෝසස පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
වයිලේඩ, ඔසසකද්යාර. ග්තවනඩතලන තනකෝනද්යා
වයිලේඩ, ඔසසකද්යාර. රතු තරකෝස මල
වයිසස, බ්රයන. ජනමතයන ජනමය

ළ 822

823
133.9013

වරණකුලසූරිය, ඥද්යාණද්යා තපතරරද්යා. සරිමලේ තග්
සහිනය
ළ 891.483
වරණකුලසූරිය, පද්යාත්ලිත. තකතලසස කුළ පද්යාමුල
891.483
වරණකුලසූරිය, තහනරි. තනතමද්යා දකන පිණසය
891.483
වරන, ජූලේසස. අද්භිරහසස දූපත
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වරන, ජූලේසස. ලග් විසදද්යාහක මුහුද යට
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වරදට දඬුවම. (උමගිත්ලිය, ලසත රවීන) 891.483

වනසසිංහ, යසපද්යාල (පරි.). බලන්න තබකර,
සපැමුතවලේ

වරද්යාය සහ ගුවනතතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු
(සසිංතශකෝධන) : 2011 අසිංක 18 දරන වරද්යාය සහ
ගුවනතතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.040262

වනසසිංහ, යසපද්යාල (පරි.). බලන්න වයිට,
මද්යාරග්රට බරක

වලේතපද්යාල, අරණ ශද්යානත (සසිංසස.). බලන්න
චිනතනධද්යාරද්යා

වනද්යාහි. (තමතනරිපිටිය, සුදත)

වලේතපද්යාල පියද්යානනද අධදද්යාපන සහ සසිංසසකකෘතික
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : වලේතපද්යාල
පියද්යානනද අධදද්යාපන හද්යා සසිංසසකකෘතික පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

070.44

වනිගසූරිය, උපද්යාත්ලි. තනද්යායනන අප හපැරදද්යා
891.483
වනිගසූරිය, උපද්යාත්ලි. සුදු සඳ ග්රැසස

891.483

වනිගසූරිය, කපැත්මිලසස. දඩ සපැරිතයන වන සපැරියට
891.483
වඳුර නවණ. (එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර) ළ 891.483
වඳුර හද්යාත්මිතන සලේ ගත හපැටි. (මද්යාරපන, භද්රද්යා)
ළ 891.483
වයිට, එඩවඩ තඩසසමනඩ. වන දිවිතයේ මතකයන
333.75092

වලසස දඩයම. (කරවුඩ, තජමසස ඔත්ලිවර)

813

වලහද්යා කී කන්ථද්යාව. (විමලවසිංශසූරය, අයි. බ.)
ළ 891.483
වලද්යාකුළු පපැසිංචද්යා. (ජයසසිංහ, තුෂද්යාරි)

ළ 891.483

වතලේතබද්යාඩ, මනරි පබසරී මපැණතක. සමද්යාජයීය
තවබ ජද්යාල හද්යා තප්රේම සබඳතද්යා : Face book
ඇසුරින කරන විග්රහයක
302.231

400

වසස සමද්යාදද්යානය සහ කඨින චීවර පූජද්යාව

294.3

වසනත කුමද්යාර, සරත. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
තභකෞතික විදදද්යාව - 4 : ධද්යාරද්යා විදග්යුතය 537.12
වසනත, තක. ල්පී. එසස. බුදුරජද්යාණන වහනතසසතග්
තදශනද්යා ඇසුරින වතමන සමද්යාජ තතවය
පිළිබඳ විමසුමක
294.344
වසනතය නිමද්යා විය. (මලේලවආරචචි, ලකෂසමන)
891.483
වසනතය ග්රැතගන එත්මි. (සසවරණසසිංහ, සඳමල)
891.481
වසර 2000 කට තපර නද්යාගර බසන ත්ලිය
නද්යාගභටටද්යාචද්යාරීනතග් “කද්යාම චිකතසද්යා නම වූ
මහද්යා මනතත්රකෞෂධ මසිංජුසද්යාව” තහවත
නිමතලකෞෂධ මද්යාලද්යාව (1)
615.538
වසර 2000 කට තපර නද්යාගර බසන ත්ලිය
නද්යාගභටටද්යාචද්යාරීනතග් “කද්යාම චිකතසද්යා නම වූ
මහද්යා මනතත්රකෞෂධ මසිංජුසද්යාව” තහවත
නිමතලකෞෂධ මද්යාලද්යාව (2)
615.538
වළගමබද්යා රජතුමද්යා. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)
ළ 891.483

වද්යාසසතු විදදද්යා දීපනී : වද්යාසසතු විදදද්යා දපැනම සරල
බසන. (රණවීර, දීපද්යානි)
133.5872
වද්යාසසතු සද්යාර දරශන : සපැලසුම ශිලේල්පීනතග්
අතතපද්යාත. (තප්රේමදද්යාස, වසෑවල ල්පී.) 133.5872
වද්යාසනද්යා දිතනක තමක. (ජයතකද්යාඩි, දිලප)
891.483

වද්යාසනද්යාවනත නපැකපැත සහ සුභ මුහුර්ත තතකෝරද්යා
ගනතන තමතහමයි. (විතජරතන,
හලේතලද්යාලුතවේ)
133.5
වද්යාසල, තරකෝහණ ආර. (පරි.). බලන්න බ්රවුනිසිං,
තරද්යාබට
වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණී. මලේ වපැසසසක

891.483

වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණී. සඳ ගිනිගනී

891.483

වද්යාසුතදව ගුපත, ශ්රී. නවග්රහයනතගන තහත්ලිවන
ඵලද්යාපල
133.5
වද්යාහලවතත, තජ. අතප රටට මහසඟෙ සරණයි
294.337

වද්යාගීශසවර හිත්මි, කරඳන (සමපද්යා.). බලන්න
කද්යාත්ලිදද්යාස, ශ්රී

වපැඩිහිටි අධදද්යාපන සමපත. (පතිරණ, තජ. ඩ.) 374

වද්යාචික සනනිතවේදනය. (විතජසසිංහ, එම. එලේ.
ප්රසනන)
302.224

වපැඩිහිටියනට ගර කරමු : සරිමලේතග් කතද්යාව
ළ 891.483

වද්යාණජ නීතිය 1. (වීරතකකෝන, චිනතක) 346.07

වපැඩිහිටියනට සලකමු : තිතතිර ජද්යාතකය ඇසුරින.
(අනරසරි, සරත)
ළ 891.483

වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව සහ ගිණුම ප්රකද්යාශය 2011.
(ශ්රී ලසිංකද්යා ගුවනවිදුත්ලි සසිංසසන්ථද්යාව)
354.7506
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2012. (ජද්යාතික ඉතිරිකරීතම
බපැසිංකුව)
354.8606
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2012. (ලසිංකද්යා බපැසිංකුව)
354.8606

වපැඩුණු සතක විශසත්මිත පද්යාද : සතර ඉරධිපද්යාද හද්යා
තවනත දසෑ. (උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල)
294.34435
වපැනදතබකෝනද්යා, තතද්යාමසන ඒ.

සසර සහකරතවකෝ
891.483

වපැදිතග්, දසනති. චීන බස උගනිමු

495.18

වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව)
354.8606

වපැනඩරලන, ඇම. ඒ.

වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2012. (සණස සසිංවරධන
බපැසිංකුව ල්පීඑලේස)
332.12306

වපැනදතබකෝනද්යා, තතද්යාමසන ඒ. (පරි.).
ක්රිසසටි, අගතද්යා

වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව – 2012. (සමපත බපැසිංකුව)
332.1206

වපැනදතබකෝනද්යා, තතද්යාමසන ඒ. (පරි.). බලන්න
වයිසස, බ්රයන එලේ.

වද්යාසසතු එදද්යා සහ අද. (තදවනද්යාරද්යායන, කවිනටින)
133.5872

වපැවේ පතුතලේ කඳුරිය. (ජයතකද්යාඩි, ශතමලේ)
891.483

යද්යා

891.481
බලන්න

401

වපැවේ බපැඳි රතට සයපත සුවඳ. (ඒකනද්යායක,
රතන බ.)
920.02
වපැයිතහසන, ගයද්යා. සසිංහල 2002 - 2012 : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන උසසස තපළ පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර
491.48076
වපැයිතහසන, ගයද්යා. සසිංහල වපැඩතපද්යාත : 6 තශසණය
491.48076
වපැයිතහසන, ගයද්යා. සසිංහල වපැඩතපද්යාත : 7 තශසණය
491.48076
වපැලේටන, තජමසස. මතග් වන ත්මිතුතරකෝ
වපැලේලවතත, ජගත. ප්රද්යාණජීව

591.5
891.483

වපැත්ලිකතතර සසිංහයද්යා උමර මුකතද්යාර. (තෆසත,
බද්යාරබරද්යා)
813
වපැත්ලිගමතග්, චනද්රසරි (සසිංසස.). බලන්න දින
2500 ආශසචරයය : ආසයද්යාතවේ ආශසචරයතයේ දින
2500 ක සසවරණමය සපැමරම, 2005
තනද්යාවපැමබර 17 සට 2012 සපැපතපැමබර 22
දකවද්යා
වපැත්ලිතතද්යාට ධරම තදශනද්යා - 4. (සරිසවල හිත්මි,
බලපිටිතයේ)
294.34
වපැත්ලිවිටිතයේ ශ්රී තසකෝරත මද්යාහිත්මි ප්රතදද්යාවතලකෝකන
080
වපැත්ලිසරතග්, කීරති. කද්යාල සරප

891.483

වපැත්ලිසරතග්, කීරති. සසිංක්රද්යානති සහ තවත කතද්යා :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483
වපැවතගදර, බණඩද්යාර. අලුත දවසක ඇවිත
891.483
වපැවතගදර, බණඩද්යාර. ආධුනික පුවතපත
කලද්යාතවේදීන සඳහද්යා භද්යාෂද්යාව සහ ප්රවකෘතති රචනය
070.43
වපැහි බිතතර. (කනතදතපද්යාළ, ගද්යාත්මිණී) 891.483
වසෑගනතතලේ, එච. බ. ආර. සසිංසසකකෘත සද්යාහිතද
ඉතිහද්යාසය : පිරිතවන විභද්යාග, ප්රද්යාචීන
භද්යාතෂකෝපකද්යාර සමද්යාගම විභද්යාග, උසසස විභද්යාග
සඳහද්යා
891.209
වසෑතතසෑව, අසත බණඩද්යාර. අසරිමත බුදධ චරිතය
හද්යා ත්මිනිසස හපැදියද්යාව
294.3442

වසෑතතසෑව, අසත බණඩද්යාර. දපැතවන සතට අමද්යා
සුවය 2
294.34
වසෑතතසෑව, අසත බණඩද්යාර. බිරිඳ මතග් ඔබ 2
306.872
විකටර ඇනටනි අධදද්යාපන, සමද්යාජ, ආරර්ථික
සතකද්යාරක හද්යා පුණදද්යාධද්යාර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : විකටර ඇනටනි අධදද්යාපන, සමද්යාජ,
ආරර්ථික සතකද්යාරක හද්යා පුණදද්යාධද්යාර පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා. ආදර සුසසත්මි
891.483
වික්රමආරචචි, ශද්යානතද්යා. ගමක නමක කතනදතර :
ගමවලට නම හපැදුණු හපැටි 910.014095493
වික්රමගමතග්, චනද්රද්යා. රජරට සසිංසසකකෘතික උරමය
954.93
වික්රමතග්, ඊවද්යා ල්පී. (පරි.). බලන්න තහසත්ලි,
ඇතලකසස
වික්රමතග්, නිපුන (පරි.). බලන්න බපැරට,
මද්යාගරට
වික්රමතග්, පියතසසන. බයසසතකකෝප උනමද්යාදය
791.43092
වික්රමතග්, සුනීතද්යා. තහද්යාඳ යද්යාලුතවකෝ

ළ 891.483

වික්රමනද්යායක, පතමකෝදද්යා පසනම. පසන ගී මුතු
ළ 891.481
වික්රමනද්යායක, පතමකෝදද්යා පසනම. සමනල දුටු
සුනදර තලකෝකය
ළ 891.483
වික්රමනද්යායක, සපැම (පරි.). බලන්න තකනමන,
ල්පීටර
වික්රමරතන, තක. තමස්ට්රික සතියම අධදයනය :
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ හද්යා තවනත විභද්යාග
සඳහද්යා භූතගකෝල විදදද්යාව
912.014
වික්රමරතන, තජ. ශීලද්යා. සද්යාගරතයන එහද්යා
වික්රමරතන, දිලේහද්යානි. නදී නිමන

001

891.483

වික්රමරතන, පපැතුම (සසිංසස.). බලන්න
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංචද්යාරක වදද්යාපද්යාරය : අතපකෂද්යා
සහ අද්භිතයකෝග
වික්රමරතන, තරද්යාහද්යාන. මපැවීමද? පරිණද්යාමයද?
231.765

402

වික්රමසසිංහ, අනර. කත්ලියුග වරධන

891.483

891.483

වික්රමසසිංහ, අනර. පසිංචද්යායුධ නපැති කුමද්යාරිකද්යාතවකෝ
891.483

වික්රමතසසකර, විමලද්යා. තදද්යාරට වපැඩුම ළ 891.483

වික්රමසසිංහ, අනර. වනචද්යාරිනී

891.483

වික්රමද්යානවිත ගරිලේලද්යා - තච. (ඒබ්රද්යාමසස, තඩනිසස)
972.91064092

වික්රමසසිංහ අපපුහද්යාත්මි, තජ. ඇම. (සසිංසස.). බලන්න
කද්යාලවිධද්යානපදධතිය.

වික්රමද්යාරචචි, චනද්රද්යා. ගණතය 5 තශසණය : සුනදර
පරිසර චද්යාරිකද්යාවක
372.7

වික්රමසසිංහ, අත්මිල. උලේ

891.483

වික්රමද්යාරචචි, නනදදද්යාස. ධවල සසවපනය 891.483

වික්රමසසිංහ, අත්මිල. තුහින සහින සහ තවත
තකටිකතද්යා
891.483

වික්රමද්යාරචචි, ලලද්යානනද. හිර තදවිඳුන නපැමදීම
181.45

වික්රමසසිංහ, ඉනපද්යාල එසස. වනමලේ සුවඳ 891.483

වික්රමද්යාරචචි, සමන. අසනි වපැස

වික්රමසසිංහ, ඊ. ඒ. උසසස තපළ තකටිකතද්යා
මමද්යාසිංසද්යාව : 2011 වරෂතයේ සට නියත්මිත නව
නිරතදශයට අදද්යාළ
891.483

වික්රමද්යාරචචි, සමන. ඊශසවරීතග් කන්ථද්යාවසසතුව
891.483

වික්රමසසිංහ, ගුණරතන. හුදකලද්යා සතිවිත්ලි : පදද හද්යා
ගී පද එකතුව
891.481
වික්රමසසිංහ, චනදිමද්යා එසස. එම.
බඳුන සහ සතුවම

ආකයික ග්රීක මපැටි
738.0938

වික්රමසසිංහ, දයද්යාසිංජල දමපපැලපැසසස (පරි.). බලන්න
එඩවරඩසස, තඩද්යාරති
වික්රමසසිංහ, දිනලේ රනසත. තරිඳු තවනසස තවලද්යා
ළ 891.483
වික්රමසසිංහ, ධරම ශ්රී. සඳ වියන යට
වික්රමසසිංහ, නීතද්යා. මනරම තද්යායිලනතය

891.483
915.93

වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින. මද්යාරටින වික්රමසසිංහ
තකටිකතද්යා එකතුව : ප්රන්ථම භද්යාගය (19381951)
891.483
වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින. මද්යාරටින වික්රමසසිංහ
තකටිකතද්යා එකතුව - දවිතීය භද්යාගය
(1937-1924)
891.483
වික්රමසසිංහ, රසිංජිත. ධනය තදගුණ කරගනන
158.1
වික්රමසසිංහ, ලලද්යානනද. ජීවිතය සමග ඇවිද
යනන : ආදරය හද්යා තසකෞනදරයය කපැටුව
070.44

891.483

වික්රමද්යාරචචි, සමන. ප්රකද්යාශන නිදහස සහ සදද්යාචද්යාර
තසවණපැලේල : චපැටරත්ලි ආරයද්යාව නඩු විභද්යාගය
323.445
වික්රමද්යාරචචි, සමන. විනිසුර අසුන
වික්රමද්යාරචචි, සමන. සද්යාපලත ගපැහපැනිය

089.9148
306.74

වික්රමද්යාරචචි, සමන (පරි.). බලන්න නද්යාරද්යායන,
ආර. තක.
වික්රමද්යාරචචි, සමන (පරි.). බලන්න බිතතිය
වතුර බද්යාලේදිය සහ හතයේ වද්යාටටුව
විචිත්ර රචනද්යා : 3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා. (සලේවද්යා,
ඩබත්ලිවේ. ඒ. චිත්රද්යා නිමද්යාල)
372.623
විජය – කුතවේණ : සනමද්යා තිර රචනයක.
(සමරතකකෝන, සුගත)
791.437
විජයතිලක, තක. 8 තශසණය සඳහද්යා විදදද්යාව :
බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
507.6
විජයතිලක, තක. 10 තශසණය සඳහද්යා රසද්යායන
විදදද්යාව : සඝ්ර පුනරීකෂණ ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය 1
540.76
විජයතිලක, තක. 10 තශසණය සඳහද්යා තභකෞතික
විදදද්යාව : සඝ්ර පුනරීකෂණ ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය – 1
530.076

වික්රමසසිංහ, වයි. ඒ. ඩ. එසස. තක. බුදුදහම, සතුට
හද්යා නිවන මග
294.3

විජයතිලක, තක. 11 තශසණය සඳහද්යා ජීව විදදද්යාව :
ශීඝ්ර පුනරීකෂණ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 1
570.76

වික්රමසසිංහ, තසකෝමසරි. අපි තදනනද්යා සසිංසද්යාතර

විජයදද්යාස, ල්පී. ට. සසරට හිත තිතබන කලට

403

891.481
විජයබද්යාහු පද්යාබල තරජිතමනතු විතශසෂද්යාසිංගය :
ජනද්යාධිපති වරණ ප්රධද්යානය උතදසද්යා ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
වසවරීභද්යාවය සහ තභකෞත්මික අඛණඩතද්යාවය
ආරකෂද්යා කරීම තවනතවන මද්යානෂීය තමතහයුම
ක්රියද්යාදද්යාමයට විජයබද්යාහු පද්යාබල තරජිතමනතුව
විසන ඉටුකරන ලද තමතහය අලලද්යා සකසස
කරන ලද වද්යාරතද්යාමය සදුවීම ඇතුළත
විතශසෂද්යාසිංගය
355.31

විතජතකකෝන, චනදන. අසරිමත ගනධද්යාරය :
පකසසන්ථද්යානතයේ තබකෞදධ නටඹුන තසද්යායද්යා ගිය
ගමනක
294.3095491
විතජතකකෝන, චනන බණඩද්යාර (පරි.). බලන්න
ක්රිසසටි, අගතද්යා
විතජතකකෝන, තරකෝහිත. ආදරණීය පයිනසස
891.483

විජයරතන, ඒ. තක. තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය : ප්රන්ථම
ශද්යාසසත්ර පරීකෂණයට අදද්යාළ මූලද්යාශය 294.309

විතජතකකෝන, තහකටර (සසිංසස). බලන්න සසවරණ
සස : 50 සසවරණ ජයනතිය 1958-2008

විජයරතන මපැණතක, අනලද්යා. සුජද්යාත පුත්රයනතග්
වසසතුව
891.483

විතජතිලක, එලේ. ආර. තජ. බපැති පපැදි සර 2
891.481

විජයවරධන, කුසුමසරි. ප්රචද්යාරණතයේ තවනසසවීම
රටද්යා
659.1

විතජතිලක, එලේ. ආර. තජ. සතසර 2 – ළමද්යා ගී
782.42083

විජයවරධන, මද්යාත්ලි. තසද්යාඳුර මතක

විතජතිලක, දරශනද්යා ශමත්මි. ඔබ එනතුර....!
891.481

920

විජයවික්රම, සුනිලේ ජී. තකද්යාඳු ඇට නපැති සතතු
592
විජයවික්රම, සුසනත. දරවනතග් මතක ශකති
වරධනය
153.12
විජයවික්රම, සුසනත. දද්යාරක සසතනහය
විජයසසිංහ, සුමනද්යා. කූඹි කුමද්යාරි

155.4

ළ 891.483

විජයසසිංහ, සුමනද්යා. පුසිංචි තගදර වීරතයකෝ
ළ 891.483

විතජතිලක, මතුගම මහිනද. පියවි ඇසන ඔබබට
2 : මරණන මතු අතදපැකීම
133.9013
විතජතුසිංගආරචචි, තක.

සතින ගත සත
891.481

විතජතුසිංග, කද්යානති. තමතහවරක පිය සටහන
920
විතජතුසිංග, නවනපැත්ලිතය. ඓතිහද්යාසක
හඟුරනතකත
954.93

891.483

විතජතුසිංග, නවනපැත්ලිතය. තකද්යාතළස බතලේ
ළ 891.483

විජයතසකෝම, තලේපද්යාවිල. තරකෝද : තකටිකතද්යා
891.483

විතජතුසිංග, නවනපැත්ලිතය. ජන විඥද්යානතයන බිඳක
තහවත ජනකතද්යා
398.2

විජද්යාතද්යා චනදකනනරි. (බසසනද්යායක, රමදද්යා)
891.483

විතජතුසිංග, නවනපැත්ලිතය. සසිංඝ ල්පීතකෘන වහනතසසලද්යා
294.3657

විජිත කුමද්යාර, එසස. (සසිංසස.). බලන්න තබකෞදධ
සසිංසසකකෘතග්රනන්ථ අධදයන : අතිතගකෞරවද්යාරහ
පිනනතගද්යාඩකනතද විපසසස සසවද්යාමනද්ර
ප්රණද්යාමද්යාඤසජල ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

විතජතුසිංග, සරිසමන. මහ විජයබද්යාහු රජතුමද්යා :
පුරද්යාණ ජද්යාතිතයේ පියද්යා - තහළ දපැතයේ ජද්යාතික
විමුකති සටතන මහ රණවිරවද්යා
923.1095493

විජිතධමම හිත්මි, මපැදගමපිටිතයේ.
දසතබකෝධිසතතුපපතතිකන්ථද්යා තහවත දස
තබකෝසත කන්ථද්යා පුවත : මතු බුදුවන දස බුදුවර
294.3

විතජතුසිංග, සරිසමන (සසිංසස.). බලන්න උරම
ප්රසද්යාද ප්රණද්යාම 2012 : උරම ප්රසද්යාද ප්රණද්යාම
උතළල සඳහද්යා සපැකසූ විතශසෂ සමර කළඹ

විජිත හිත්මි, ගලහිටිතයේ (අන.) බලන්න කද්යාත්ලිදද්යාස

විතජතුසිංග, සුනීතද්යා. සසිංහල දපැනම : ශිෂදතව
විභද්යාගයට සූදද්යානමවන 3, 4, 5 තශසණවල
දරවන සඳහද්යා
372.6

විජයසුනදර, බ. ඊ. ඇම. පරිචද්යාරිකද්යා

404

විතජදද්යාස, ජී. ඇම. එච. දශක අටක

920

විතජරතන, තක. බ. ස. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : 8 තශසණය
491.48076

විතජනද්ර, සඳතරකද්යා. සසිංජනද්යා

891.483

විතජනද්යායක, රසිංජිත . කඳුළු මලේ

891.481

විතජරතන, තක. බ. ස. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : 9 තශසණය
491.48076

විතජබණඩද්යාර, චනදිම. අත්ලි පපැටියද්යාතග් කතද්යාව
ළ 891.483

විතජරතන, තක. බ. ස. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : 10 තශසණය
491.48076

විතජබණඩද්යාර, චනදිම. නිබබුත පද



891.481

විතජබණඩද්යාර, චනදිම (සසිංසස.). බලන්න සද්යාරද
හිත්මි, තවේරතගද්යාඩ

විතජරතන, තක. බ. ස. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය වපැඩතපද්යාත : 6 තශසණය 491.48076

විතජබණඩද්යාර, ඩබ. ඒ. (සසිංසස.). බලන්න බුදධ
වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා හද්යා පිරිත සූත්ර අත තපද්යාත (සසිංහල
තතරම සහිතව)

විතජරතන, තක. බ. ස. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය වපැඩතපද්යාත : 7 තශසණය 491.48076

විතජමද්යානන, පියසත්ලි. ත්මිතතණතයකෝ : තකටිකතද්යා
891.483
විතජරතන, ආර. එම. තිමනයද්යා තසතනවිනී
මසුර අබරසිං මද්යාමද්යාට පද්යාඩමක
ළ 891.483
විතජරතන, එච. එම. ජයනත. රතනපුරය : ඈත
සයවස සහ තවත කතද්යා
954.93

විතජරතන, ගද්යාත්මිණී ල්පී. දඹුලුත ගිහිසිං තලතගද්යායිත
මරද්යාතගන
891.483
විතජරතන, ගද්යාත්මිණී. 6 තශසණය ගණතය
වපැඩතපද්යාත

510.7

විතජරතන, ජීවනී ගීතිකද්යා. ශිෂදතවයට නිවපැරදි
සසිංහල : 4-5 තශසණ සසුනට
372.6

ඩිජිටලේ කපැමරද්යා පරිශීලක
771.3

විතජරතන, දිලේහද්යානි. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ග්රද්යාමය
සනමද්යාව : විමරශනද්යාතමක අධදයනයක
791.437

විතජරතන, එන. ල්පී. නපැතගනහිර ඉනදියද්යාව සහ
එයින එහද්යා
915.4

විතජරතන, බ. තගකෞතම සදධද්යාරන්ථයනතග්
පරමද්යාරන්ථ හද්යා ඉගපැනවීම
294.3

විතජරතන, එන. ල්පී. නිරූපණ විලද්යාසතද්යා ඡද්යායද්යාරූප
ගතකරනතන තමතහමයි
778.924

විතජරතන, මඩුළුගිරිතයේ (පරි.). බලන්න
නතඩසන, තනද්යාතයලේ

විතජරතන, එන. ල්පී. බටහිර ඉනදියද්යාව හද්යා
පද්යාකසසන්ථද්යානය
915.4

විතජරතන, විපුල. සපැපතයහි දුක : කතද්යා පහක
ළ 891.483

විතජරතන, එන. ල්පී. මයිතක්රකෝතසද්යාෆසට ඔෆිසස මූත්ලික
උපතදසස (2010, 2013) සහ 365
005.369

විතජරතන, විනීතද්යා. ත්මිරිඟුතවන එහද්යා

විතජරතන, එන. ල්පී.
අතතපද්යාත

විතජරතන, එම. ඩබත්ලිවේ. විමලේ. සසිංහල
ධද්යාතුවසිංශය (තසසවරවද්යාවිල තිසසස මහද්යා
විහද්යාරවසිංශය) : ශද්යාසසනය සසිංසසකරණය හද්යා පද්යාත්ලි
ධද්යාතුවසිංස සනසනදනයක සහිත විචද්යාරද්යාතමක
අධදයනයක
954.93

891.483

විතජරතන, හලේතලද්යාලුතවේ. වද්යාසනද්යාවනත නපැකපැත
සහ සුභ මුහුර්ත තතකෝරද්යා ගනතන තමතහමයි
133.5
විතජරතන, හලේතලද්යාලුතවේ (පරි.). බලන්න
කනතදලේවද්යාලේ, වකලද්යාෂස

විතජරතන, එසස. එම. ල්පී. සරත. භද්යාවනද්යාතවන
ජීවිතය දුටිත්මි
294.34435

විතජවරධන, පරද්යාක්රම ඇසස. (පරි.). බලන්න
අප්රිකද්යාන ජනකතද්යා

විතජරතන, තක. බ. ස. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ
ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
491.48076

විතජවරධන, පරද්යාක්රම ඇසස. (පරි.). බලන්න
ක්රිසසටි, අගතද්යා
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විතජවරධන, පරද්යාක්රම ඇසස. (පරි.). බලන්න
ජපන ජනකතද්යා
විතජවරධන, පරද්යාක්රම ඇසස. (පරි.). බලන්න
මපැතලේසයද්යාන ජනකතද්යා
විතජවරධන, පරද්යාක්රම ඇසස. (පරි.). බලන්න
රටින රට සතතව ජනකතද්යා
විතජවික්රම, ජයනත. ඕලේකට චරිතය
303.482092
විතජවික්රම, ජයනත. මද්යානව සමභවතයේ පුරක
වද්යානරතයකෝ
599.88
විතජසසිංහ, එම. එලේ. ප්රසනන. අකලට ත්මියපැදීම :
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481
විතජසසිංහ, එම. එලේ. ප්රසනන. ගපැටුම හද්යා තීරණය
303.69

විතජසුනදර, කලදද්යාණ (සසිංසස.). බලන්න සසිංහල
භද්යාෂද්යා, සද්යාහිතදය හද්යා සසිංසසකකෘතික අධදයනය :
වද්යාරෂික පරතයේෂණ සපැසය 2011
විතජසූරිය, ආනනද. ජයග්රද්යාහී ජීවිතය - ජීවිතය ජය
ගපැනීතම විදදද්යාව : වටිනද්යාම තද්යාකෂණය පරිපූරණ
විදදද්යාතමක තහසතු සහිතව
158.1
විතජසූරිය, දිනිති තසවේත්මිණී. යද්යාළුකමට පද්යාඩමක
ළ 891.483
විතජසූරිය, සරත. මුහුද
ළ 891.483
විතජසූරිය, සරත. රවනිතග් කතද්යාව ළ 891.483
විතජතසසකර, අතනකෝමද්යා. ටිකී නපුර නපැහපැ
ළ 891.483
විතජතසසකර, අමරතුසිංග. වදද්යාකරණද්යානකූලව
සසිංහතලන හිනදී ඉතගනම
491.435

302.224

විතජතසසකර, උපුලේ අතබසසිංහ. බද්යාඳුරද්යා නිමනය :
මද්යානව වසිංශ කතද්යාතවේ තනද්යාත්ලියුණු පිටුවක
891.483

විතජසසිංහ, එම. එලේ. ප්රසනන. සනනිතවේදන
අවතබකෝධය
302.2

විතජතසසකර, ජද්යානකී සනධදද්යා. පද්යාසලේ දරවනතග්
තලේඛන දුබලතද්යා
616.8553

විතජසසිංහ, ඒ. ඩ. ඒ. (සසිංසස.). බලන්න ප්රශසන
සද්යාරය : තසකෝමයද්යාජී වදවඥවරයද්යා විසන
රචනද්යා කරන ලද තහකෝරද්යාසසකනධයට අයත
ප්රශසන ශද්යාසසත්රය

විතජතසසකර, නනදතදව. ශ්රීමත ඩ. බ. ජයතිලක
ජීවන චරිතය
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විතජසසිංහ, එම. එලේ. ප්රසනන. වද්යාචික
සනනිතවේදනය

විතජසසිංහ, ඩබ. එම. සමපත. විදුත්ලි තද්යාකෂණය
621.381

විතජතසසකර, ස. ඒ. (අන.). බලන්න හුළුගලේල,
එච. ඒ. තජ.
විතජතසසකර, තසසපද්යාල (පරි.). බලන්න
ඔනඩද්යාටචි, මයිකලේ

විතජසසිංහ, ඩබ. එම. සමපත. විදුත්ලි සහ
ඉතලකතටද්යානික තද්යාකෂණය ආශ්රිත සද්යාමද්යානද
දපැනම
621.381

විතජතසසකර, තසසපද්යාල (පරි.). බලන්න
කදිරගද්යාමර, සද්යානතසලන

විතජසසිංහ, ඩබ. එසස. තපම බපැඳි තරණයක නිසද්යා
891.483

විතජතසසන, අරණ ලසනත. හිර පද්යායද්යා නපැත :
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

විතජසසිංහ, දිකමන. කද්යාටත කරදරය ළ 891.483

විටනි, ෆිත්ලිසස ඒ. සඳමල

විතජසසිංහ, රූ. තප. (අන.)
ඩුමද්යා, ඇතලකසපැනඩර

විතද්යානආරචචි, මහිනදපද්යාල. ඔබ සටිනතන
සතුටිනද? සතුටින සටමට නම
158.1

බලන්න

813

විතජසසිංහ, ශද්යානති තප්රේමණී. රවී එබිකම කළ
නිශද්යායද්යාමය
891.483

විතද්යානආරචචි, මහිනදපද්යාල. ජීවිත පපැවපැතම හද්යා
තලකෝක විනද්යාශය
089.9148

විතජසසිංහ, සුනිලද්යා. දියත දිනූ දිරිය දියණතයකෝ
920.72

විතද්යාන, ආරියරතන. තසද්යාබද්යා මද්යාමද්යා : ළමද්යා නද්යාටද
තුනක
ළ 891.482

විතජසසිංහ, ළහිරණී තකෂිලද්යා. මහද්යා ධද්යාවන තරගය
ළ 891.483

විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව. අපූර යහළුතවකෝ
ළ 891.483
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විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව. කරී නපුර නසෑ
ළ 891.483

විතද්යාරණ, දිලේත්මිණ අමද්යායද්යා. මතග් පුසිංචි පපැණ කුරලු
යද්යාළුවද්යා
ළ 891.483

විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව (සසිංසස.). බලන්න ඊශසවරී
සමද්යාතවයන : ඇදුරිඳු තසද්යාඳුර තග්ය කද්යාවද
සරණය

විතද්යාරණ, වි. වියරණ විසතුර

විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව (සසිංසස.). බලන්න ඊශසවරී
සමද්යාතවයන : ඇදුරිඳු තසද්යාඳුර තග්ය කද්යාවද
සරණය

491.485

විතද්යාරනතදණතයන එකසත රද්යාජධද්යානියට :
යතිවරයකුතග් වීරයය පද්යාරත්මිතද්යා සටහන.
(පුඤසඤරතන හිත්මි, රතමතලේ)
294.3657

විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව (සසිංසස.). බලන්න තර
අහුරක

විදද්යානගමතග්, කුසුම (සම කරතකෘ). බලන්න
සලේවද්යා, අත්මිත
විදද්යානගමතග්, තලතද්යා. කනජි අකෂරයනට ඉතද්යා
කපැමතියි
495.68

විතද්යාන, ගද්යාත්මිණී කුමද්යාර (පරි.). බලන්න ඇලන,
තජමසස

විදද්යානගමතග්, තලතද්යා. සරල ජපන බස – පළමු
අදියර
495.68

විතද්යාන, ගද්යාත්මිණී කුමද්යාර (පරි.). බලන්න
රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී

විදද්යානපතිරණ, එම. එලේ. පපැණතවරළුවට
සතරකෝජලද්යාත ඇවිලේලද්යා
ළ 891.483

විතද්යාන, ගුණතසසන (අන.). බලන්න අවරිනතකකෝ,
යරි

විදද්යානපතිරණ, ගයද්යාන චද්යානක. සරවඥ ද්භිකෂද්යා
පද්යාත්ර ධද්යාතූන වහනතසස
294.3

විතද්යාන, ගුණතසසන. කඩුතුඩු සහ කඬුපුලේ :
ධද්යාතුතසසන – කද්යාශදප රද්යාජද්යාවත්ලි නිබනධනය
891.483

විදද්යානපතිරණ, ල්පී. තමද්යාරවකතකකෝරතළස
ගතණතගද්යාඩ රජමහද්යා විහද්යාර වසිංශය
294.3435095493

විතද්යාන, ගුණතසසන. දත සුදු මද්යාමද්යා

විදද්යානපතිරණ, තරද්යාඩනි. මවේ තසතනහස

ළ 891.483

විතද්යාන, ගුණතසසන. විපලවතයේ කපැරත්ලිකද්යාරතයකෝ
891.483
විතද්යානතග්, පබසර සතමකෝදද්යාන. සපැබසෑ වූ සහිනය
ළ 891.483
විතද්යානතග්, බනදුල (පරි.). බලන්න
තෂසකසසපියර, විත්ලියම
විතද්යානතග්, බනදුල. තෂසකසසපියර හඳුනද්යාගනිමු
822.33
විතද්යානපතිරණ, විමලතසසන (පරි.). බලන්න
උමද්යාර, තමද්යාතහද්යාමඩ

891.483
විදුඑළිය ආදරශ රචනද්යා : 9, 10, 11 තශසණ සඳහද්යා.
(ගුණතසසකර, තක. ඩ. ස.)
891.484
විදුග්රැස ශද්යාසසනය සසිංග්රහය : බුදුරජද්යාණන වහනතසස
294.363
විදුත්ලි තද්යාකෂණය. (විතජසසිංහ, ඩබ. එම. සමපත)
621.381
විදුත්ලි සහ ඉතලකතටද්යානික තද්යාකෂණය ආශ්රිත
සද්යාමද්යානද දපැනම. (විතජසසිංහ, ඩබ. එම.
සමපත)
621.381

විතද්යාන, රවීන නතවකෝද ධරම ශ්රී. තරිඳු බබයි තර
පපැසිංචයි
ළ 891.483

විදුත්ලි සසිංතදශ බදු (සසිංතශකෝධන) : 2011 අසිංක 21
දරන විදුත්ලි සසිංතදශ බදු පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.040262

විතද්යානද්යාචචි, චිනතද්යා. විදදද්යාව (නව නිරතදශය)
2008-2012 : තලේක හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(සද්යා. තපළ)
507. 6

විදදද්යාචක්රවරතී. බුතසරණ : විදදද්යාචක්රවරතීනතග්
අමකෘතද්යාවහ නම බුදධ චරිතය
891.48

විතද්යාරණ, දිලේත්මිණ අමද්යායද්යා. පුසිංචි සුරසිංගනද්යාවි
ළ 891.483

විදදද්යාඥතයකෝ, දද්යාරශනිකතයකෝ සහ තසද්යායද්යාගපැනීම.
(ද සලේවද්යා, ජිතනනද්රවසිංශ)
100.92
විදදද්යාඥතයකෝ තපද්යාත තපළ ; අසිංක 1. (කුමද්යාරසසිංහ,
කුලතිලක) ඇලේබරට අයිනසසටයින 509.2

407

විදදද්යාදීපිකද්යා. (පිනතු, ඇම.)
විදදද්යා පරීකෂණ නිවතසසදීම අතහදද්යා බලමු.
(මධුසසිංඛ, දිත්ලිර)

133.5

විධුර ජද්යාතක කද්යාවදය

891.481

විඳිත්මි. (තසසනද්යානද්යායක, ජී. බ.)

891.481
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විදදද්යාරතන, තබකෝධි (අනවද්යා.). බලන්න
තහද්යාතසයිනි, කද්යාත්ලිඩ

විදදද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර 2002 – 2012. (කරණද්යාරතන,
අතශකෝක)
507.6
විදදද්යාව : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර.
(දිසද්යානද්යායක, රනබණඩද්යා)
507.6
විදදද්යාව – (34) : අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(සද්යාමද්යානද තපළ) විභද්යාගය. (දිසද්යානද්යායක,
ශිරද්යාණ)
507.6
විදදද්යාව – 10 තශසණය වපැඩතපද්යාත

වපැත්ලිවිටිතයේ ශ්රී තසද්යාරත නද්යාහිත්මි උපහද්යාර
කලද්යාපය
089.9148

විනතඩකෝසස එයිටිවත්ලින වපැඩ කරන හපැටි :
Windows 8. (රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත)
005.43
විනතදද්යාස. (පියතිසසස, ගලගම හී. ග.)
891.483
විනය පිටකය 3 : 3 මහද්යාවග්ග 4 චුලේල වග්ග.
(ත්රිපිටකය. විනය පිටකය)
294.3822
විනිසුර අසුන. (වික්රමද්යාරචචි, සමන)

089.9148

විපලවතයේ කපැරත්ලිකද්යාරතයකෝ. (විතද්යාන, ගුණතසසන)
891.483
විපසසසනද්යා භද්යාවනද්යාව. (තසකෝමවසිංශ හිත්මි,
කහතගද්යාලේතලේ)
294.34435
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විදදද්යාව : 2004-2012 අධදයනය තපද්යාදු සහතික
(සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර සහ
විසඳුම පළමුවපැනි සහ තදවපැනි තකද්යාටසස 507.6
විදදද්යාව (නව නිරතදශය) 2008-2012 : තලේක
හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග ප්රශසන හද්යා පිළිතුර
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර (සද්යා. තපළ).
(විතද්යානද්යාචචි, චිනතද්යා)
507. 6
විදදද්යාව බහුවරණ ප්රශසන 1000 (විසඳුම සහිතයි) :
අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ. (අතබතසසකර, ශ්රියද්යා)
507.6

විපුලගුණ, එච. ස. (පරි.). බලන්න
ඇනඩරසන, එච. ස.
විපුලඤද්යාණ හිත්මි, අළුතගම. ගඟෙ යනතන
තකද්යාතහද ගලද්යා : ද්භිකක්ෂූනට මසස මද්යාලු වපැළඳීම
අකපැපද, දනපින කරීතමදී එදිතනදද්යා මතුවන
ගපැටළුවලට පිළිතුර
294.34
විභකති. (පියරතන, ඒ. ඒ.)

491.485

විභද්යාවනද්යා : ප්රද්යාචීන විභද්යාග සහ විශසව විදදද්යාලයීය
විභද්යාග සඳහද්යා සසිංගකෘහිත සසිංහල, පද්යාත්ලි, සසිංසසකකෘත
ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය. (සුතමධ හිත්මි,
තකද්යාටතපද්යාල)
089.9148

විදදද්යාව වපැඩතපද්යාත : 6 තශසණය. (ඉහළ
තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන)

507.6

විදදද්යාව වපැඩතපද්යාත : 7 තශසණය. (ඉහළ
තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන)

විමලතජකෝති හිත්මි, මද්යාදිතපද්යාල (සසිංසස.). බලන්න
කද්යාත්ලිදද්යාස

507.6

විමලඤද්යාණ හිත්මි, ත්මිරිසසවතතත. පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා සද්යාහිතද
තහබවූ විතදශිකතයකෝ : පිටක සද්යාහිතදතයේ
ආරමභතයේ සට විසවපැනි සයවතසස මුලේ අවුරදු
විසපහ දකවද්යා
891.37

විදදද්යාව හද්යා තද්යාකෂණය වපැඩිදියුණු කරීතම
(සසිංතශකෝධන) : 1994 අසිංක 11 දරන විදදද්යාව හද්යා
තද්යාකෂණය වපැඩිදියුණු කරීතම පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.0950262
විදදද්යාවද්යාස ධරම තදශනද්යා ;
අසිංක 2. (විමල හිත්මි, මකුලසෑතවේ) සූත්රද්යානත
ධරම තදශනද්යා
294.34
විතදදද්යාදය ධරමශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2013 : අතිපූජද

විමලඤද්යාණ හිත්මි, වලසසමුලේතලේ. දළදද්යා වහනතසස
සහ ඒ ආශ්රිත පූජද්යා විධි
294.3438095493
විමලධමම හිත්මි, තකතසලේතපද්යාත. ත්රිවිධ වචතද
පුණදක්රියද්යා වසසතු
294.34
විමලධීර, තිසසස. හද්යාසිංකවිසයක

891.481

විමලබුදධි හිත්මි, ත්මිනවනතගද්යාඩ. මුළද්යා තනද්යාවී

408

නිවනට

294.34435

නව ප්රතවේශයක. (තපතරරද්යා, කමලේ)

920

විමලරතන කුමද්යාරගම කද්යාවදද්යාවල. (කුමද්යාරගම,
විමලරතන)
891.481

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණී (පරි.). බලන්න අතචතබ,
චිනආ

විමලරතන හිත්මි, දිවුලේලසෑපිටිතයේ (සසිංසස.). බලන්න
ත්මිමපැසසර (තබකෞදධ ඥද්යාන විභද්යාගද්යාතමක ත්ලිපි
සරණය) : ශද්යාසසනය සසිංග්රහය මසිංගල කලද්යාපය
2013

වියරණ විවරණ – ප්රන්ථම භද්යාගය : අකෂර, සනධි
හද්යා වද්යාකද රීති. (සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස
ඉනදික)
491.485

විමලවසිංශසූරය, අයි. බ. නළද්යාකද්යාරයද්යා ළ 891.483
විමලවසිංශසූරය, අයි. බ. තනද්යා පුරදු පුදගල ඇසුර
ළ 891.483
විමලවසිංශසූරය, අයි. බ. තපද්යාත තහද්යාරද්යා

ළ 891.483

වියරණ විවරණ – දවිතීය භද්යාගය : පද, විරද්යාම
ලකෂණ ඇතුළු වදද්යාකරණද්යාසිංග. (සමපත,
තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික)
491.485
වියරණ විසතුර. විතද්යාරණ, වි.

491.485

විමලවසිංසසූරය, අයි. බ. තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය :
13 වසර සඳහද්යා සපැකසුණු නව නිරතදශ පත්රයට
අනවයි
294.309

විතයකෝජනය. (අතචතබ, චිනආ)
විරමනය. (ලකත්මිණ කුමද්යාරි, ශකලද්යා)

891.483

විමලවසිංශ හිත්මි, බදතදගම. තබකෞදධ සද්යාහිතදය
294.3

විරද්යාගී රද්යාගය. (ල්පීරිසස, එඩවින)

891.483

විමලවසිංශසූරය, අයි. බ. වලහද්යා කී කන්ථද්යාව
ළ 891.483
විමලසද්යාර හිත්මි, තනළුමදණතඩ (සසිංසස.). බලන්න
අමද්යාවපැසසස : 2600 සමබුදු ගුණ වරණනද්යාව
විමලසද්යාර හිත්මි, හපැඩිගලේතලේ (සසිංසස.). බලන්න
නිවටුනට නිවට තනද්යාවූ යතිවර අදිටන
විමලසුනදර, තහසමද්යා. පිසිංතහසතන ගුරතගදර රසිංතසද්යා
891.483
විමලතසසන, තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ. තද්යායිලනතයට
තපරවදනක
294.343509593
විමල හිත්මි, මකුලසෑතවේ. සූත්රද්යානත ධරම තදශනද්යා
294.34
විමලද්යානනද හිත්මි, තනද්යාචචියද්යාගම. ආදරණීය නසිංගී
තවත
294.34441
විමලද්යානනද හිත්මි, තනද්යාචචියද්යාගම.
හද්යාමුදුරවන තවත

දයද්යාබර තපද්යාඩි
294.3

වියත ප්රභද්යා : තලනතදද්යාර විමලකීරති ශ්රී සලරතන
තසකෝරතද්යාද්භිධද්යාන මද්යාතතලේ මහ දිසද්යාතවේ උප
ප්රධද්යාන සසිංඝනද්යායක නද්යාහිත්මි අද්භිනනදන ශද්යාසසනය
සසිංග්රහය
089.9148
වියත මුවතදද්යාර

891.4809

වියත වත ඇසුරක : පුවතපත සසිංවද්යාද කලද්යාවට

823

විර උදද්යාර ;
අසිංක 4. (අහුබුදු, අරිතසන) කරිබත
ළ 891.483
විලේකසස, මද්යාරියද්යා ඩ. පුසිංචි තගදර විතති

ළ 813

විලේතතර නිලේල. (ද තකද්යාසසතද්යා, දිළුම නිතරකෝෂිණී)
891.483
විලේසන, ජපැකත්ලින. මතග් තහද්යාඳම යද්යාළුවද්යා

823

විත්ලියම, ආර. එච. 2013 තගද්යාඩතග් පඤසචද්යාඞග
ග්රහසසස්ඵුට ත්ලිත
133.55
විත්ලියමසස, තජ. එච. බණතඩකෝලද්යා 636.96709591
විත්ලියම සහ තහද්යාලේමන මනදීරය. (තක්රද්යාමපටන,
රිචමලේ)
823
විවද්යාද : නිල වද්යාරතද්යාව. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර
පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව)
328.549302
විවද්යාහ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (සසිංතශකෝධන) : 112 වන
අධිකද්යාරය වූ විවද්යාහ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම
ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0160262
විතවේචනද්යාතමක යන්ථද්යාරන්ථවද්යාදය සහ සමද්යාජවද්යාදී
යන්ථද්යාරන්ථවද්යාදය. (ලූකද්යාසස, තජකෝජ)
801.95
විශසත්මිත වනද්යානතරය සහ තවනත අරම පුදුම කන්ථද්යා.
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(තබ්රකෝයි, තටව ළ)

591.73095493

විශසව තකටිකතද්යා ; අසිංක 1. පසෑළ තදද්යාරින පලද්යා
ගිතයත්මි
808.83
විශසව ධරමතද්යාවතයේ තවත පපැතිකඩක :
ආධදද්යාතත්මික
ශකතීන සහ අමනෂද
ක්රියද්යාකද්යාරිතවය පිළිබඳ
තබකෞදධ විග්රහයක
294.33613

වීරතකකෝන, චිනතක. අපරද්යාධ නීතිය

විශසවය හද්යා සසල හිර. (ද සලේවද්යා, ජිතනනද්රවසිංශ)
523.1
විශසවතයේ ප්රභවය සහ පරිණද්යාමය. (ධමත්මිසසසර හිත්මි,
පිටතපද්යාල)
294.3365
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විශසව ශකතිතයේ සහ චිතත ශකතිතයේ හද්යාසසකම.
(තසසදර, නිමලේ)
111.2
විශසව සද්යාහිතද තකටිකතද්යා ; අසිංක 2. හද්යාමත හද්යා
උසසමුරතතද්යාව
808.83
විශසව සද්යාහිතදතයේ විශිෂසට තකටිකතද්යා

808.83

විශද්යාකද්යා මතහකෝපද්යාසකද්යාව. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි,
කරිබතතගද්යාඩ)
294.3082
විසසත්මිත පුෂසපය. (ඩුමද්යා, ඇතලකසපැනඩර)

විසතුර ඕකඩ වගද්යාව. (සුබසසිංහ, ලපැටෂියද්යා)
635.9344
වීරකතකද්යාඩි, ඉරසිංගද්යා සත්මිනදනී. නපැළවිත්ලි ගීතයන
නිරූපිත සසිංහල ජනශපැතිය
398.8
වීරකතකද්යාඩි, ඉරසිංගද්යා සත්මිනදනී. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ මුහුදු
වපැදතදකෝ
305.8914805493

විශසවබුදධි, සුපුන (සසිංසස.). බලන්න
Down town pulse : සසිංගීතතයේ
ප්රතිතහජතමද්යානියක සඳහද්යා නව කතිකද්යා

විශසව තලේඛකතයකෝ. (සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා)

විසඑකවන ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යා සසිංතශකෝධනය :
ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යාතද්යානත්රික සමද්යාජවද්යාදී ජනරජතයේ
ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යාව සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
342.020262

843

විසරජන : 2013 මුදලේ වරෂතයේ තසසවද්යා වියදම
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලසම සඳහද්යා ද ; ඒ තසසවද්යා
කද්යාරයය සඳහද්යා ශ්රී ලකද්යාව තුළ තහකෝ ඉන බපැහපැර
තහකෝ ණය ලබද්යා ගපැනීමට බලය දීම සඳහද්යා ද ; ඒ
මුදලේ වරෂය තුළ ආණඩුතවේ ඇතපැම කටයුතු
තවනතවන මූලද ප්රතිපද්යාදන සපැපයීම සඳහද්යා ද :
එම කටයුතු තවනතවන ඒ මුදලේ වරෂය තුළ
වියදම සඳහද්යා අවශද වන මුදලේ ඒකද්යාබදධ
අරමුදත්ලින තහකෝ ආණඩුතවේ තහකෝ ආණඩුවට
සුදුසසසක කළ හපැක තවනත යම අරමුදලකන
තහකෝ මුදලේවත්ලින තහකෝ අතතිකද්යාරම වශතයන
තගවීමට ඉඩ සපැලසම සඳහද්යා ද ;... ඉහත කී
කරණු හද්යා සමබනධ තහකෝ එයට ආනෂසිංගික
කරණු සමබනධතයන විධිවිධද්යාන සපැලසම
සඳහද්යා ද වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.0340262
විසලේ පවුරක තසස. (වවදදරතන, තසකෝමලතද්යා)
891.483
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වීරතකකෝන, චිනතක. තරග විභද්යාග සඳහද්යා සද්යාමද්යානද
දපැනීම
001.076
වීරතකකෝන, චිනතක. වද්යාණජ නීතිය 1

346.07

වීරතකකෝන, චිනතක (සමපද්යා.). බලන්න
ශ්රී ලසිංකද්යා නීති විදදද්යාල ප්රතවේශ විභද්යාගය : වසර
12 ක පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
1999-2011
වීරතකකෝන, වජිර දීපති. අනිචචද්යානග

891.481

වීරතකකෝන, ස. ඩබත්ලිවේ. (සමපද්යා.). බලන්න
රජතයේ තරග විභද්යාග සඳහද්යා සද්යාමද්යානද දපැනීම
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
වීරතුසිංග, විමලේ. නිලේ අහසස තතලේ

891.483

වීර පුතද්යා. (තපතරරද්යා, තලසසත්ලි)

891.483

වීරරතන, ඊ. ඩබ. (සමපද්යා.). බලන්න
තඥයද්යාරර්ත්ථදීපනිය
වීරරතන, තෂලේටන. බටහිර කණඩද්යායම ගීතතයේ
විකද්යාශය සහ එය තදශද්යානගත කළ තනවිලේ සහ
තනද්යාතයලේ
782.42
වීරසරි, නිහද්යාලේ. ඉසසසර වපැසසස

891.481

වීරසසිංහ, කපිල. 3012 අවසද්යාන විනිශසචය
891.483
වීරසසිංහ, කද්යානති (සම කරතකෘ). බලන්න
දසෑලබණඩද්යාර, සතරකෝජනී
වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී. කුල කුමතරක

891.483

වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී. ම මපැසසතසකෝ තකද්යාතහද

410

ගිතයේ

ළ 891.483

වීරසසිංහ, චනද්රද්යා පදත්මිණී. ලප ඩප

891.483

තවඩිකකද්යාර, නිරසිංජලද්යා තහසමමද්යාත්ලි. සුජද්යාත දියණ :
තදවන සහ අවසද්යාන තකද්යාටස
891.483

වීරසසිංහ, දිලේත්මි. සභද්යාතවන අවසරයි අනදතරට
කරදරයක
ළ 891.483

'තවඩි තබතහත', 'ගිනි අවිතයේ' මූත්ලික විකද්යාශය සහ
ක්රීඩද්යා තවඩි තපැබම පිළිබඳ සසිංකෂිපත ඉතිහද්යාසය.
(වීරසූරිය, හරෂ එසස.)
623.4

වීරසසිංහ, නනදද්යා බණඩද්යාරිතගද්යාඩතග්.
නමබුකද්යාරතයකෝ

තවඩිසසිංහ, ඒකනද්යායක එම. වදද්යාපද්යාර හද්යා
ගිණුමකරණ අධදයනය

891.483

වීරසසිංහ, ල්පී. ගුණපද්යාල ගලේබඩ කපැතලේ නිධද්යානය
891.483
වීරසසිංහ, ප්රදීප එන. ජනමද්යාධදතවේදය : නදද්යාය,
භද්යාවිතය සහ ගපැටලු
302.2301
වීරසසිංහ, තසසනද්යාරතන (පරි.). බලන්න
ගද්යාරඩිනර, අරලේ සසටපැනත්ලි
වීරසූරිය, ගුණසරි බණඩද්යා. ජලය පරිසරය ත්මිනිසද්යා
සහ බුදු දහම
294.3377
වීරසූරිය, ජිනතසකෝම (පරි.). බලන්න වමතත්රය
හිත්මි, වීදද්යාගම
වීරසූරිය, හරෂ එසස. 'තවඩ තබතහත', 'ගිනි
අවිතයේ' මූත්ලික විකද්යාශය සහ ක්රීඩද්යා තවඩි තපැබම
පිළිබඳ සසිංකෂිපත ඉතිහද්යාසය
623.4

658

තවතතසසිංහ, සබිලේ. අවුරදු තසෑගි : සූතතර පුසිංචද්යා
කතද්යාවක
ළ 891.483
තවතතසසිංහ, සබිලේ. ජනකවි
398.2
තවතතසසිංහ, සබිලේ. තදකෝත පුරද්යා ඔවදන මලේ 170
තවතතසසිංහ, සබිලේ. පුසිංචි අපට සුතවන ඉනන
සනි කසෑම අඩු කරනන
613
තවතතසසිංහ, සබිලේ. යකද්යාට කපැවුම

ළ 891.483

තවතතසසිංහ, සබිලේ. සූතතර පුසිංචද්යා

ළ 891.483

තවතතසසිංහ, සබිලේ. හඳට උඩින පපැනලද්යා
ළ 891.483
තවදතගදර, රසකද්යා ශිරනති. 10 තශසණය නරතනය
792.62076

වීරසූරිය, තහනරි. සලේපිලක නිරවතව 891.483

තවද තගදර විපලවය : තදශමද්යානද බද්යාකීර මද්යාකද්යාර
චරිතද්යාපදද්යානය. (තවේලද්යාරතන, ජිනතසසන)
324.2092095493

වීරතසසකර, උපද්යාත්ලි බණඩද්යාර. තනතත්මි

තවදද්යාතග් ගද්යාසසතුව

891.483

වීරතසසකර, විත්ලියම. බණ පිරිතතහි හද්යා දද්යානතයහි
සරිත විරිත
294.34
වුලේෆස තකද්යාළඹ ඇවිත තහවත පුනරද්යාගමනය :
අපදද්යානද්යාතමක නවකතද්යාවක. (මතහසනද්ර,
වකෘක කුමරිය

398.2

වකෘතතරතනද්යාකරය හද්යා වකෘතතරතනද්යාකර පරිශිෂසටය
වූ වකෘතතද්යාලඞකද්යාරය. (තකදද්යාරභටට) 891.21
වකෘතතීය සත්මිති නද්යායකයකුතග් මතකය අවදි තවයි.
(තපතරරද්යා, ජී. ඊ. එච.)
331.88092
සුනනද)
891.483
වකෘශසචික ලග්නය. (රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)
133.5273
තවඩිකකද්යාර, නිරසිංජලද්යා තහසමමද්යාල. සුජද්යාත දියණ :
පළමුවන තකද්යාටස
891.483

398.24

තවබසසටර, ජීන. දඬු දිග අපපචචි

823

තවලේගම, තසසනද්යාරතන. යද්යානත්ර විදදද්යාව 2 තකද්යාටස : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)

531

තවලේසස, එච. ජී. අඩ මන දූව

823

තවලතගදර, චමත්මිනද. කද්යාල අග්නි

891.483

තවලතගදර, විජිත. සද්යාහිතද සහ තසකෞනදරය
කලද්යාතවේ දද්යාරශනික සසිංකලේප
801
තවසසමුහුණු (තකටිකතද්යා සසිංග්රහය).
(කරණද්යාරතන, තක. ආර. සචිත)

891.483

තවසස මුහුණු. (ගද්යාරඩිනර, අරලේ සසටපැනත්ලි)

813

තවසසමුහුණු හද්යා විෂසතපකෞරෂද්යායණය : තවසසමුහුණු හද්යා
අධිපුදගල සනනිතවේදනය පිළිබඳ නව මතවද්යාද.
(ඇතුගල, ආරියරතන)
391.434

411

තවේදනද්යාතවේ දියණතයකෝ : කද්යානතද්යාවට එතරහිව
ප්රචණඩතවය පිළිබඳ විමසමක. (රණසසිංහ,
නිහද්යාලේ)
362.88
තවේතදහ හිත්මි.

සදත සඟෙරද්යාව

491.485

තවේරගම, ගද්යාත්මිණී. අසරිමත සනමද්යාව – 03
791.4375
තවේරගම, නිමලේ තක. එම. සසිංහතලන ඉසිංග්රීසතයේ
අතදවශද අතතිවද්යාරම 1
425
තවේරතගද්යාඩ, අභය. ත්මිත්ලින තනද්යාවූ අරවිනදයක
891.483
තවේලද්යාරතන, ජිනතසසන. තවද තගදර විපලවය :
තදශමද්යානද බද්යාකීර මද්යාකද්යාර චරිතද්යාපදද්යානය
324.2092095493

වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය – අ. තපද්යා. ස.
සද්යාමද්යානද තපළ : පුනරීකෂණ දපැනම හද්යා ආදරශ
ඇගයීම ප්රශසතනකෝතතර. (බණඩද්යාර, උපද්යාත්ලි
තසනරත)
658.0076
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ හද්යා පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර. (රතනද්යායක, භද්රද්යා)
658.0076
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : 11 තශසණය.
(ඉතලේතපරම, ඩ. එච.)
658.0076
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය. (තවඩිසසිංහ,
ඒකනද්යායක එම.)
658
වදද්යාපද්යාර සසිංවරධන තසසවද්යා නද්යාමද්යාවත්ලිය

338.0025

තවේවද්යා ඔබ මතග සුදු අයියද්යා : ඩ. ඩ. ඩපැනී ළමද්යා
පිටිතයන සරිලකට දද්යායද්යාද කළ තනද්යාත්මිතයන
ළමද්යා ගී තන ඉතිහද්යාසය. (නවරතන, ඩ. ඩ. ස.)
782.42083
තවේහපැලේල, ජනජීව (පරි.). බලන්න ටරනර,
කතරන තගද්යාටසසචද්යාසිංග්

ශසතවතලබිලේ, කපැත්මිලේ වී. (සසිංසස.). බලන්න
තදමළ නිතසද්යාලේලද්යාසය තනද්යාතහද්යාත
මදනකද්යාමරද්යාජ කතද්යා

වවදදරතන, තසකෝමලතද්යා. විසලේ පවුරක තසස
891.483

ශතකකෝෆස, ත්මිතචලේ. ෂපැසිංග්රි - ලද්යා සපැඟෙවුණු තලද්යාතවන
ගපැලවුණු සගතයකෝ (සතද කතද්යාවක) 940.548

වවරද්යාගදශතකය : සසිංසසකකෘත තපළ, අනවය හද්යා
පදගතද්යාරන්ථ සහිතයි. (භරතකෘහරි)
891.21

ශබද මද්යාලද්යාව කුරඳු කරමද්යානතය : සසිංහල – සසිංහල
සහ සසිංහල – English. (ලසිංකද්යාතග්, ජයසරි)
338.1738303

වවදික යුගතයන තබකෞදධ යුගයට.
(පඤසඤද්යාතලකෝක හිත්මි, වපැයිතහසතන)
තවද්යාලසස, එඩගර. යතුර හතත අබිරහස

181.043
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වදවසද්යායකතවය : හපැඳිනවීමක සහ සදධි
අධදයනයක. (කළුආරචචි, තක. ඒ. එසස. ල්පී.)
658.421
වදවහද්යාරික උඩරට නරතන කලද්යාව. (දිසද්යානද්යායක,
මුදියනතසස)
792.8
වදවහද්යාරික මතනකෝවිදදද්යා ත්ලිපි. (හපුආරචචි, ගද්යාත්මිණී)
158
වදද්යාකරණද්යානකූලව සසිංහතලන හිනදී ඉතගනම.
(විතජතසසකර, අමරතුසිංග)
491.435

ශද්යාක ත්රසසතවද්යාදය. (එදිරිසසිංහ, ල්පී. එම.)
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ශද්යානතිලතද්යා, ආර. ඩ. උපුත්ලිතග් සහිනය
ළ 891.483
ශද්යාසසන : පූජද ආචද්යාරය හිරිපිටිතයේ පඤසඤද්යාකතති
මහද්යා සසවද්යාමනද්ර අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
080
ශද්යාසසනය ගතවේෂණ : භද්යාරතීය සද්යාහිතදය හද්යා
දරශනය. (සරචචනද්ර, එදිරිවීර)
891.4
ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය : දහම පද්යාසලේ අවසද්යාන සහතික
පත්ර විභද්යාග පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය 2003 – 2012
294.3076
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ශිශිර තරණය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (ජයවරධන,
කපැතලන)
891.483

වදද්යාපද්යාර කළමනද්යාකරණය : උසසස තපළ වදද්යාපද්යාර
අධදයනය. (රද්යාමනද්යායක, රසිංජිත)
658

ශිෂදතවයට ඉසිංග්රීස. (ජයසසිංහ, දීපතිකද්යා)
372.6521

වදද්යාඝ්ර දඩයම. (බතරකෝසස, එඩගද්යාර රයිසස)

412

ශිෂදතවයට නිවපැරදි සසිංහල : 4-5 තශසණ සසුනට.
(විතජරතන, ජීවනී ගීතිකද්යා )
372.6

ශ්රීමත අනගද්යාරික ධරමපද්යාල චරිතද්යාපදද්යානය.
(ද සලේවද්යා, ආර. තජ.)
303.484092

ශිෂදතව විභද්යාගයට අතවපැලක 4-5 තශසණ 372.19
ශිෂදතව විභද්යාග අතවපැල තදවන බස තදමළ :
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහ පහක.
(ජවද්යාන, ඒ. තජ. තජ.)
372.6
ශීලසසකනධ හිත්මි, ස. ඒ. ශ්රී. (සමපද්යා.). බලන්න
තකදද්යාරභටට
ශදධ වූ බයිබලය තුළින මතුවන නීතිය.
(ගුණරතන, ස. එම. සුසලේ)
220.834056
ශඞ සසිංහල අකද්යාරද්යාදිය. (ජයතිලක, එච.)
491.48813
ශූනද තහවත කද්යාල රහිත. (චනද්රලද්යාලේ, කතසරි)
891.483
ශූර තචකෞරතයකෝ. (තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි)
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ශකෘඞගද්යාරශතකය : සසිංසසකකෘත තපළ, අනවය හද්යා
පදගතද්යාරන්ථය සහිතයි. (භරතකෘහරි)
891.21
තශසකසසපියර, විත්ලියම. කුණද්යාටුව

822

ශ්රීමත ඩ. බ. ජයතිලක ජීවන චරිතය.
(විතජතසසකර, නනදතදව)

920

ශ්රී ලද්යාසිංතකය තදශපද්යාලනයට ගද්යානධි ආදරශය.
(අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.)
303.484092
ශ්රී ලද්යාසිංතකය රන්ථ සපැරසත්ලි සහ සමද්යාජය. (තහසරත,
මතනකෝරසිංජන)
629.262
ශ්රී ලසිංකද්යා ආරර්ථිකයට තදශීය ප්රතවේශයක .
(අතබතසසකර, නත්ලින)
330.95493
ශ්රී ලසිංකද්යා ඉදිකරීම කරමද්යානත මණඩලය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා ඉදිකරීම
කරමද්යානත මණඩලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යා එකසත ක්රිසසතියද්යානි සතහකෝදරතවය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා එකසත
ක්රිසසතියද්යානි සතහකෝදරතවය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

තශසකසසපියර, විත්ලියම. තදද්යාතළද්යාසසවන රද්යාත්රිය 822

ශ්රී ලසිංකද්යා ගුවනවිදුත්ලි සසිංසසන්ථද්යාව. වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව
සහ ගිණුම ප්රකද්යාශය 2011
354.7506

ශ්රියද්යාරතන, වි. ප. නි. මදුරවද්යා සහ තපද්යාතරද්යාව
ළ 891.483

ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික ග්රනන්ථ නද්යාමද්යාවත්ලිය : 50 වන
සසිංවතසරය
015.5493

ශ්රී කලදද්යාණ දුරතු ධරම තදශනද්යා - අසිංක 7

ශ්රී ලසිංකද්යා නීති විදදද්යාල ප්රතවේශ විභද්යාගය : වසර 12 ක
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 19992011
340.076

294.34
ශ්රී ගුණරතන ජද්යාතදනතර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ගුණරතන ජද්යාතදනතර පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
ශ්රී ධමමරතන තබකෞදධ මධදසසන්ථද්යාන ග්රනන්ථමද්යාලද්යා ;
අසිංක 05. ජීවක :
894.8111

ශ්රී ලසිංකද්යා බදුකරණ කද්යාරයද්යායතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) (සසිංතශකෝධන) : 2000 අසිංක 21 දරන
ශ්රී ලසිංකද්යා බදුකරණ කද්යාරයද්යායතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

891.21

ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව. වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2012
354.8606

ශ්රී පද්යාද වනදනද්යා සද්යාහිතදය. (රූපසසිංහ, කරණද්යාදද්යාස)
294.3435095493

ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරර්ථික හද්යා
සමද්යාජ සසිංඛදද්යාන 2012
338.95493

ශ්රී බද්යාලද්යාද්භිවකෘධි වරධන සත්මිතිය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී බද්යාලද්යාද්භිවකෘධි වරධන සත්මිතිය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරර්ථික හද්යා
සමද්යාජ සසිංඛදද්යාන 2013
338.95493

ශ්රී පද මද්යාලද්යා

ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජද ණය
කළමනද්යාකරණය : 2011 වසතර ප්රගතිය සහ
2012 සහ ඉදිරි වසර සඳහද්යා ක්රතමකෝපද්යායයන
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336.5493
ශ්රී ලසිංකද්යා ලුමබිණ සසිංවරධන භද්යාරය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා ලුමබිණ සසිංවරධන භද්යාරය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2012 අසිංක 15 දරන බුදධශද්යාවක
ද්භිකක්ෂු විශසවවිදදද්යාල (සසිංතශකෝධන) පනත
344.07684026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2012 අසිංක 16 දරන බලන බුදධ
ප්රතිමද්යා නිරමද්යාණ සසිංවිධද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2012 අසිංක 17 දරන ද. මු. දසනද්යායක
සමද්යාජ තසසවද්යා හද්යා පුණද පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2012 අසිංක 18 දරන ආචද්යාරය මද්යාලනී
තෆද්යානතසසකද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2012 අසිංක 19 දරන පිය දසුන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2012 අසිංක 20 දරන රණවිර තසසවද්යා
අධිකද්යාරිය (සසිංතශකෝධන) පනත 343.013026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2012 අසිංක 21 දරන පළද්යාත පද්යාලන
ආයතන (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත
342.09026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2012 අසිංක 22 දරන පළද්යාත පද්යාලන
ආයතන ඡනද විමසම (සසිංතශකෝධන) පනත
342.07026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2012 අසිංක 23 දරන විසරජන පනත
343.034026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 1 දරන දිවි නපැගුම පනත
343.074026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 දරන අසිංක 2 දරන අපරද්යාධ නඩු
විධද්යාන සසිංග්රහය (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත
345.050262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 3 දරන ත්රසසතවද්යාදීනට
මුදලේ සපැපයීම මපැඩපපැවපැතවීතම සමමුති
(සසිංතශකෝධන) පනත
344.05325026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 4 දරන ලසිංකද්යා ශද්යානත
තජකෝසප තසද්යාතහද්යායුරනතග් සසිංගමය
(සසිංතශකෝධන) පනත
346.064026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 5 දරන වරද්යාය සහ ගුවන
තතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු (සසිංතශකෝධන) පනත
343.04026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 6 දරන ආරර්ථික තසසවද්යා
ගද්යාසසතු (සසිංතශකෝධන) පනත
343.055026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 දරන අසිංක 7 දරන සුරද්යාබදු
(සසිංතශකෝධන) පනත
344.04233026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 8 දරන විදුත්ලි සසිංතදශ බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත
343.04026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 දරන අසිංක 9 දරන තරගු
(සසිංතශකෝධන) පනත
343.056026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 10 දරන නපැවත පදිසිංචි
කරවීතම අධිකද්යාරිය (සසිංතශකෝධන) පනත
346.06026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 11 දරන ජද්යාතිය
තගද්යාඩනපැගීතම බදු (සසිංතශකෝධන) පනත
343.04026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 12 දරන මුදලේ පනත
343.034026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 13 දරන තනද්යාතද්යාරිසස
(සසිංතශකෝධන) පනත
347.016
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 14 දරන ඇතටකෝරනි
බලපත්ර (සසිංතශකෝධන) පනත
346.029026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 15 දරන මූලද
කළමනද්යාකරණ (වගකීම) (සසිංතශකෝධන) පනත
343.034026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 16 දරන ක්රතමකෝපද්යාය
සසිංවරධන වදද්යාපකෘති (සසිංතශකෝධන) පනත
343.034026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 17 දරන එකතු කළ අගය
මත බදු (සසිංතශකෝධන) පනත
343.055026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 18 දරන තදශීය ආදද්යායම
(සසිංතශකෝධන) පනත
343.036026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 19 දරන ඔටටු ඇලේලම
සහ සූදු බදු (සසිංතශකෝධන) පනත 343.04026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 20 දරන බදු අද්භියද්යාචනද්යා
තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව (සසිංතශකෝධන) පනත
343.04026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 21 දරන තලේඛන
ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත
346.04026
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 22 දරන විවද්යාහ ත්ලියද්යාපදිසිංචි
කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත
346.016026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 23 දරන උඩරට විවද්යාහ හද්යා
දිකකසද්යාද (සසිංතශකෝධන) පනත 346.016026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 24 දරන මුසසත්ලිම විවද්යාහ හද්යා
දිකකසද්යාද (සසිංතශකෝධන) පනත 346.016026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 25 දරන උපපපැනන සහ
මරණ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත
346.016026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 26 දරන හඟුරනතකත
මද්යාදනවල රජමහද්යා විහද්යාර සසිංවරධන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 27 දරන ඡනද හිත්මියන
ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත
342.07026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 28 දරන පද්යාරත්ලිතමනතු
ශිෂදතව මණඩලය (ඉවත කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 29 දරන රද්යාජද ආරකෂණ
තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණඩත්ලික විදදද්යාලය
(සසිංතශකෝධන) පනත
343.0113026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 30 දරන පළද්යාත පද්යාලන
ආයතනවල පුරපපද්යාඩු පිරවීතම (විතශසෂ
විධිවිධද්යාන) පනත
342.09026

පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අරලේ
ගුණතසසකර පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. අලේමනද්යාර විදුහල
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අලේමනද්යාර විදුහල
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
344.070262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. අලේ-ජද්යාත්මිඅතුලේ
ඉසසලද්යාත්මියියද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : අලේ-ජද්යාත්මිඅතුලේ ඉසසලද්යාත්මියියද්යා අරද්යාබි
විදදද්යාලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
344.070262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. අලේහසන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අලේහසන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. අතලවි මවේලද්යානද්යා
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අතලවි මවේලද්යානද්යා
පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ඇතටකෝරනි බලපත්ර
(සසිංතශකෝධන) (122 වන අධිකද්යාරය වූ) :
ඇතටකෝනි බලපත්ර පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 346.0290262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 31 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා විදුත්ලිබල
(සසිංතශකෝධන) පනත
343.0929026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. උඩරට විවද්යාහ හද්යා
දිකකසද්යාද (සසිංතශකෝධන) : (113 වන
අධිකද්යාරය වූ) උඩරට විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0160262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. අකුරණ ජද්යාත්මිආ
රහසමද්යානියද්යා අරද්යාබි විදුහල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
අකුරණ ජද්යාත්මිආ රහසමද්යානියද්යා අරද්යාබි විදුහල
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
344.070262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. උපපපැනන හද්යා මරණ
ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (සසිංතශකෝධන) : (110 වන
අධිකද්යාරය වූ) උපපපැනන හද්යා මරණ ත්ලියද්යාපදිසිංචි
කරීතම පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0160262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. අපරද්යාධ නඩු විධද්යාන
සසිංග්රහය (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) : විමරශන
පපැවපැතවීම පහසු කරීම සඳහද්යා වතරනතුවක
තනද්යාමපැතිව සරභද්යාරයට ගන ලපැබූ තපැනපැතතන
රඳවද්යා තබද්යා ගපැනීතම කද්යාලසමද්යාව දීරඝ කරීම
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම සඳහද්යා ද ; … ඊට
සමබනධ තහකෝ ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද වූ පනත
තකටුමපතක
345.050262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. එකසත මුසසත්ලිම
උමමද්යාහස (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : එකසත මුසසත්ලිම
උමමද්යාහස සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. අරලේ ගුණතසසකර

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. එකතුකල අගය මත
බදු (සසිංතශකෝධන) : 2002 අසිංක 14 දරන
එකතුකල අගය මත බදු පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
343.0550262
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. එම. තක. ඒ. ඩ. එසස.
ගුණවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
එම. තක. ඒ. ඩ. එසස. ගුණවරධන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ඔටටු ඇලේත්ලිම හද්යා සූදු
බදු (සසිංතශකෝධන) : 1988 අසිංක 40 දරන ඔටටු
ඇලේලම සහ සූදු බදු පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 344.0990262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. කුලේත්ලියේයතුලේ ඉමද්යාම
ෂද්යාෆිඊ අරද්යාබි විදදද්යාලය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
කුලේත්ලියේයතුලේ ඉමද්යාම ෂද්යාෆිඊ අරද්යාබි විදදද්යාලය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
344.070262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තක. ඩ. එම. චනද්රද්යා
බණඩද්යාර ප්රජද්යා සතකද්යාර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : තක. ඩ. එම. චනද්රද්යා බණඩද්යාර ප්රජද්යා
සතකද්යාර පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ක්රීඩද්යාවල තයදීතම දී
උතතතජක ද්රවද ගපැනීමට එතරහි සමමුති :
ක්රීඩද්යාවල තයදීතම දී උතතතජක ද්රවද ගපැනීමට
එතරහි ජද්යාතදනතර සමමුතිය බලද්යාතමක කරීම
පිණස ද ; උතතතජක ද්රවද මරදන
නිතයකෝජදද්යායතනයක ශ්රී ලසිංකද්යාව තුළ පිහිටුවීම
මඟින එකී සමමුතිය ශ්රී ලසිංකද්යාව තුළ
ක්රියද්යාතමක කරීම සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම
පිණස සහ ; ... ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ ඊට
ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සමබනධතයන විධිවිධද්යාන
සපැලපැසසවීම පිණස ද වූ පනත තකටුමපතක
344.0990262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ග්තලකෝබලේ
හග්යුමනිතටරියන ෆවුනතඩෂන (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ග්තලකෝබලේ හග්යුමනිතටරියන
ෆවුනතඩෂන සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ගබඩද්යා වදද්යාපකෘති
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ගබඩද්යා වදද්යාපකෘති
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ගලේහිනන ජද්යාත්මිඅතුලේ
ෆතතද්යාහස අරද්යාබි විදුහල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ගලේහිනන ජද්යාත්මිඅතුලේ ෆතතද්යාහස අරද්යාබි විදුහල
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
344.070262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. චමපික තප්රේමදද්යාස ප්රජද්යා
සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :

චමපික තප්රේමදද්යාස ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ජම ඉයේයතුසස සහසවද්යාඅලේ-හයිරියේයද්යා (ජසසකද්යා) (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ජම ඉයේයතුසස සහසවද්යා- අලේ-හයිරියේයද්යා (ජසසකද්යා)
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම
බදු (සසිංතශකෝධන) : 2009 අසිංක 9 දරන ජද්යාතිය
තගද්යාඩනපැගීතම බදු පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
343.040262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තඩනශ්රී අධදද්යාපන
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තඩනශ්රී
අධදද්යාපන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ත්රසසතවද්යාදීනට මුදලේ
සපැපයීම මපැඩපපැවපැතවීතම සමමුති
(සසිංතශකෝධන) : 2005 අසිංක 25 දරන
ත්රසසතවද්යාදීනට මුදලේ සපැපයීම මපැඩපපැවපැතවීතම
සමමුති පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
344.053250262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. දහම පද්යාසලේ ගුර
අරමුදල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : දහම පද්යාසලේ
ගුර අරමුදල සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. දිවි නපැගුම :1995
අසිංක 30 දරන පනත මගින පිහිටුවන ලද ශ්රී
ලසිංකද්යා සමකෘදධි අධිකද්යාරිය, 1996 අසිංක 18 දරන
පනත මගින පිහිටුවන ලද ශ්රී ලසිංකද්යා දකෂිණ
සසිංවරධන අධිකද්යාරිය සහ 2005 අසිංක 26 දරන
පනත මගින පිහිටුවන ලද ශ්රී ලසිංකද්යා උඩරට
සසිංවරධන අධිකද්යාරිය යන අධිකද්යාරීන ඒකද්යාබදධ
කරීම මගින දිවි නපැගුම සසිංවරධන
තදපද්යාරතතමනතුව යනතවන හඳුනවන ලබන
තදපද්යාරතතමනතුවක පිහිටුවීම සඳහද්යා ද ; …..
ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කරණු
සමබනධතයන විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද
වූ පනත තකටුමපතක
343.0740262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. දිවි නපැගුම : 1995
අසිංක 30 දරන පනත මගින පිහිටුවන ලද
ශ්රී ලසිංකද්යා සමකෘදධි අධිකද්යාරිය, 1996 අසිංක 18
දරන පනත මගින පිහිටුවන ලද ශ්රී ලසිංකද්යා
දකෂිණ සසිංවරධන අධිකද්යාරිය සහ 2005 අසිංක
26 දරන පනත මගින පිහිටුවන ලද ශ්රී ලසිංකද්යා
උඩරට සසිංවරධන අධිකද්යාරිය යන අධිකද්යාරීන
ඒකද්යාබදධ කරීම මගින දිවි නපැගුම සසිංවරධන
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තදපද්යාරතතමනතුව යනතවන හඳුනවන ලබන
සහ සඳහන කරන ලබන තදපද්යාරතතමනතුවක
පිහිටුවීම සඳහද්යා ද ; … ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ ඊට
ආනෂසිංගික කරණු සමබනධතයන විධිවිධද්යාන
සපැලපැසසවීම පිණස ද වූ පනත තකටුමපතක
343.0740262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තදලේතතද්යාට මහසෆලුලේ
උලමද්යා අරද්යාබි විදුහල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
තදලේතතද්යාට මහසෆලුලේ උලමද්යා අරද්යාබි විදුහල
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
344.070262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තදශීය ආදද්යායම
(සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 10 දරන තදශීය
ආදද්යායම පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
343.0360262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව . ධීවර සහ ජලජ
සමපත (සසිංතශකෝධන) : 1996 අසිංක 2 දරන
ධීවර සහ ජලජ සමපත පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
343.076920262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. නපැවත පදිසිංචි
කරවීතම අධිකද්යාරිය (සසිංතශකෝධන) : 2007 අසිංක
09 දරන නපැවත පදිසිංචි කරවීතම අධිකද්යාරිය
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.060262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තනද්යාතද්යාරිසස
(සසිංතශකෝධන) (107 වන අධිකද්යාරය වූ) :
තනද්යාතද්යාරිසස ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
347.016
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. පතලේ හද්යා ඛනිජ ද්රවද
(සසිංතශකෝධන) : 1992 අසිංක 33 දරන පතලේ හද්යා
ඛනිජ ද්රවද පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
343.0770262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. පළද්යාත පද්යාලන
ආයතන ඡනද විමසම (සසිංතශකෝධන) : පළද්යාත
පද්යාලන ආයතන ඡනද විමසම ආඥද්යාපනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
342.090262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද
(හපැනසද්යාඩ) : නිල වද්යාරතද්යාව
328.549302
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. පද්යාරත්ලිතමනතු
ශිෂදතව මණඩලය (ඉවත කරීම) : 2002 අසිංක
22 දරන පද්යාරත්ලිතමනතු ශිෂදතව මණඩලය
පනත ඉවත කරීම සඳහද්යා ද ; ඒ හද්යා සමබනධ
තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා ද
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. පියතසසන ගමතග්
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : පියතසසන ගමතග්
පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ල්පී. හපැරිසන ප්රජද්යා
සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ල්පී. හපැරිසන ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තපකෝදදල-මපද්යාවල
ශ්රී සුදරශනද්යාරද්යාම විහද්යාරසසන්ථ අධදද්යාපන සහන
තසසවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තපකෝදදලමපද්යාවල ශ්රී සුදරශනද්යාරද්යාම විහද්යාරසසන්ථ අධදද්යාපන
සහන තසසවද්යා පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. බදු අද්භියද්යාචනද්යා
තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව (සසිංතශකෝධන) : 2011 අසිංක
23 දරන බදු අද්භියද්යාචනද්යා තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
343.040262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. බරීරද්යා මුසසත්ලිම
කද්යානතද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
බරීරද්යා මුසසත්ලිම කද්යානතද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
344.070262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තබකෞදධ විහද්යාර
තදවද්යාලගම (සසිංතශකෝධන) : තබකෞදධ විහද්යාර
තදවද්යාලගම ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 344.0960262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. මඩකලපුව තරණ
ක්රිසසතියද්යානි සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
මඩකලපුව තරණ ක්රිසසතියද්යානි සසිංගමය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. මරකසස සකද්යාෆතුලේ
ඉසසලද්යාත්මියද්යා (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : මරකසස
සකද්යාෆතුලේ ඉසසලද්යාත්මියද්යා සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. මහනවර ධරමරද්යාජ
විදදද්යාලයීය ආදිශිෂද සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : මහනවර ධරමරද්යාජ විදදද්යාලයීය
ආදිශිෂද සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. මද්යානව හිත්මිකම
සසිංවිධද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : මද්යානව
හිත්මිකම සසිංවිධද්යානය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ

417

පනත තකටුමපතක

346.0640262

346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. මද්යානසක උපප්රකකෘති
ළමද්යා පද්යාසතලේ ශභ සද්යාධක සත්මිතිය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) (සසිංතශකෝධන) : 1988 අසිංක 75 දරන
මද්යානසක උපප්රකකෘති ළමද්යා පද්යාසතලේ ශභ සද්යාධක
සත්මිතිය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ තග්රසර
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ
තග්රසර පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ත්මිසසටිකලේ තරකෝසස
ජද්යාතදනතර ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ත්මිසසටිකලේ තරකෝසස ජද්යාතදනතර ආයතනය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. මුතූර නදවතුලේ
උලමද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
මුතූර නදවතුලේ උලමද්යා අරද්යාබි විදදද්යාලය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
344.070262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. මුදලේ : 1995 අසිංක 16
දරන මුදලේ පනත, 2003 අසිංක 25 දරන මුදලේ
පනත, 2012 අසිංක අසිංක 12 දරන මුදලේ පනත
සහ 1963 අසිංක 11 දරන මුදලේ පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම පිණස ද ; තබකෝග රකෂණ
බදදක පපැනවීම සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම
පිණස ද ; ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික
කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද
වූ පනත තකටුමපතක
343.0340262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. මුසසත්ලිම විවද්යාහ හද්යා
දිකකසද්යාද (සසිංතශකෝධන) (115 වන
අධිකද්යාරය වූ) : මුසසත්ලිම විවද්යාහ හද්යා දිකකසද්යාද
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0160262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. මූලද කළමනද්යාකරණ
(වගකීම) (සසිංතශකෝධන) : 2003 අසිංක 3 දරන
මූලද කළමනද්යාකරණ (වගකීම) පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
343.0340262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තමඩිසනද්යා
ඕලේටතනටවද්යා ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : තමඩිසනද්යා ඕලේටතනටවද්යා ආයතනය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. වමනපද්යාල සරිතසසන
ලකදර දිරිය පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
වමනපද්යාල සරිතසසන ලකදර දිරිය පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ර/කුරවිට මධද මහද්යා
විදදද්යාලය ආදි ශිෂද සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ර/කුරවිට මධද මහද්යා විදදද්යාලය ආදි
ශිෂද සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. රණවිර තසසවද්යා
අධිකද්යාරිය (සසිංතශකෝධන) : 1999 අසිංක 54 දරන
රණවිර තසසවද්යා අධිකද්යාරිය පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
343.0130262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. රද්යාජද ආරකෂක
තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණඩත්ලික විදදද්යාලය
(සසිංතශකෝධන) : 2008 අසිංක 5 දරන රද්යාජද
ආරකෂක තසසවද්යා අණ සහ මද්යාණඩත්ලික
විදදද්යාලය පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
343.01130262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තරගු (සසිංතශකෝධන) :
(235 වන අධිකද්යාරය වූ) තරගු ආඥද්යාපනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
343.056026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ලකෂසමන වසනත
තපතරරද්යා ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ලකෂසමන වසනත තපතරරද්යා ප්රජද්යා
සසිංවරධන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තලේඛන ත්ලියද්යාපදිසිංචි
කරීතම (සසිංතශකෝධන) : (117 වන අධිකද්යාරය වූ)
තලේඛන ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම ආඥද්යාපන
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.040262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ලසිංකද්යාතවේ තරකෝමද්යාන
කතතකෝත්ලික අග්රරද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන වහනතසස සහ
රද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන වහනතසසලද්යා (සසිංතශකෝධන) :
ලසිංකද්යාතවේ තරකෝමද්යාන කතතකෝත්ලික අග්රරද්යාජගුර
ප්රසද්යාදීන වහනතසස සහ රද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන
වහනතසසලද්යා පිළිබඳ ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. වයිට තරකෝසස පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : වයිට තරකෝසස පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. වරද්යාය සහ
ගුවනතතද්යාටුපල සසිංවරධන බදු (සසිංතශකෝධන) :
2011 අසිංක 18 දරන වරද්යාය සහ ගුවනතතද්යාටුපල
සසිංවරධන බදු පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක
343.040262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. වලේතපද්යාල පියද්යානනද
අධදද්යාපන සහ සසිංසසකකෘතික පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : වලේතපද්යාල පියද්යානනද අධදද්යාපන හද්යා
සසිංසසකකෘතික පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. විකටර ඇනටනි
අධදද්යාපන, සමද්යාජ, ආරර්ථික සතකද්යාරක හද්යා
පුණදද්යාධද්යාර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
විකටර ඇනටනි අධදද්යාපන, සමද්යාජ, ආරර්ථික
සතකද්යාරක හද්යා පුණදද්යාධද්යාර පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. විදුත්ලි සසිංතදශ බදු
(සසිංතශකෝධන) : 2011 අසිංක 21 දරන විදුත්ලි
සසිංතදශ බදු පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
343.040262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. විදදද්යාව හද්යා
තද්යාකෂණය වපැඩිදියුණු කරීතම (සසිංතශකෝධන) :
1994 අසිංක 11 දරන විදදද්යාව හද්යා තද්යාකෂණය
වපැඩිදියුණු කරීතම පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 344.0950262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. විවද්යාහ ත්ලියද්යාපදිසිංචි
කරීතම (සසිංතශකෝධන) : 112 වන අධිකද්යාරය වූ
විවද්යාහ ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම ආඥද්යාපනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0160262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. විසරජන : 2013
මුදලේ වරෂතයේ තසසවද්යා වියදම සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලසම සඳහද්යා ද ; ඒ තසසවද්යා කද්යාරයය සඳහද්යා
ශ්රී ලකද්යාව තුළ තහකෝ ඉන බපැහපැර තහකෝ ණය ලබද්යා
ගපැනීමට බලය දීම සඳහද්යා ද ; ඒ මුදලේ වරෂය
තුළ ආණඩුතවේ ඇතපැම කටයුතු තවනතවන
මූලද ප්රතිපද්යාදන සපැපයීම සඳහද්යා ද : එම කටයුතු
තවනතවන ඒ මුදලේ වරෂය තුළ වියදම සඳහද්යා
අවශද වන මුදලේ ඒකද්යාබදධ අරමුදත්ලින තහකෝ
ආණඩුතවේ තහකෝ ආණඩුවට සුදුසසසක කළ හපැක
තවනත යම අරමුදලකන තහකෝ මුදලේවත්ලින තහකෝ
අතතිකද්යාරම වශතයන තගවීමට ඉඩ සපැලසම
සඳහද්යා ද ;... ඉහත කී කරණු හද්යා සමබනධ තහකෝ
එයට ආනෂසිංගික කරණු සමබනධතයන
විධිවිධද්යාන සපැලසම සඳහද්යා ද වූ පනත
තකටුමපතක
343.0340262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. විසඑකවන
ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යා සසිංතශකෝධනය : ශ්රී ලසිංකද්යා

ප්රජද්යාතද්යානත්රික සමද්යාජවද්යාදී ජනරජතයේ ආණඩුක්රම
වදවසසන්ථද්යාව සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
342.020262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ගුණරතන
ජද්යාතදනතර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී ගුණරතන ජද්යාතදනතර පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී බද්යාලද්යාද්භිවකෘධි වරධන
සත්මිතිය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී බද්යාලද්යාද්භිවකෘධි
වරධන සත්මිතිය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා ඉදිකරීම
කරමද්යානත මණඩලය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී ලසිංකද්යා ඉදිකරීම කරමද්යානත මණඩලය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා එකසත
ක්රිසසතියද්යානි සතහකෝදරතවය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා එකසත ක්රිසසතියද්යානි
සතහකෝදරතවය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා බදුකරණ
කද්යාරයද්යායතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
(සසිංතශකෝධන) : 2000 අසිංක 21 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා
බදුකරණ කද්යාරයද්යායතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා ලුමබිණ
සසිංවරධන භද්යාරය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී ලසිංකද්යා ලුමබිණ සසිංවරධන භද්යාරය සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා විදුත්ලිබල
(සසිංතශකෝධන) : 2009 අසිංක 20 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා
විදුත්ලිබල පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
343.09290262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
තලේඛකතයකෝ සසිංවිධද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තලේඛකතයකෝ සසිංවිධද්යානය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා සපැලසුම
තද්යාකෂණඥයිනතග් ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා සපැලසුම

419

තද්යාකෂණඥයිනතග් ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා හිරද්යා පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා හිරද්යා පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලද්යාසිංකීය උරමයන
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලද්යාසිංකීය
උරමයන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී සදධද්යාරන්ථ පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී සදධද්යාරන්ථ පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. සරිලක ප්රජද්යා ශද්යානති
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : සරිලක ප්රජද්යා
ශද්යානති පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. සවේමුනි සසෑ තවතහර
තබකෞදධ පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : සවේමුනි
සසෑ තවතහර තබකෞදධ පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. සුරද්යාබදු (සසිංතශකෝධන)
(52 වන අධිකද්යාරය වූ) : සුරද්යාබදු ආඥද්යාපනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
344.042330262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තසයියිද අබදුර
රහසමද්යාන ජිෆසරි මවේලද්යානද්යා අනසසමරණ අරමුදල
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තසයියිද අබදුර රහසමද්යාන
ජිෆසරි මවේලද්යානද්යා අනසසමරණ අරමුදල
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තසතරටතස ඛද්යාමද්යා
පදනම භද්යාරය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
තසතරටතස ඛද්යාමද්යා පදනම භද්යාරය සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. සසිංවරධන පහසුකම
සපැලසතම ශ්රී ලසිංකද්යා මධදසසන්ථද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : සසිංවරධන පහසුකම සපැලසතම
ශ්රී ලසිංකද්යා මධදසසන්ථද්යානය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. සසිංසසකකෘතිය සහ

සද්යාරධරම තගද්යාඩනපැගීම සඳහද්යා වූ ශ්රී ලසිංකද්යා
සසිංසසකකෘතික පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
සසිංසසකකෘතිය සහ සද්යාරධරම තගද්යාඩනපැගීම
සඳහද්යා වූ ශ්රී ලසිංකද්යා සසිංසසකකෘතික පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. හසෑනඩසස තෆකෝ
එඩියුතකෂන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
හසෑනඩසස තෆකෝ එඩියුතකෂන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. හිසසබුලේලද්යාහස පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : හිසසබුලේලද්යාහස පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම ඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තහළ ජන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තහළ ජන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ළමද්යා පුනරතන්ථද්යාපන
තකනද්රය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ළමද්යා
පුනරතන්ථද්යාපන තකනද්රය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව
කද්යාරය සටහන
328.549302
ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව.
විවද්යාද : නිල වද්යාරතද්යාව
328.549302
ශ්රී ලසිංකද්යාව. මහද්යා භද්යාණඩද්යාගද්යාරය. අයවපැය
ඇසසතතමනතුව 2013
352.48
ශ්රී ලසිංකද්යා විදුත්ලිබල (සසිංතශකෝධන) : 2009 අසිංක 20
දරන ශ්රී ලසිංකද්යා විදුත්ලිබල පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 343.09290262
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආණඩුක්රම විකද්යාශය 1 තකද්යාටස : උසසස
තපළ සහ උසසස විභද්යාග සඳහද්යා. (ගමතග්,
එසස. අයි.)
321.0095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරර්ථික හද්යා සමද්යාජ සසිංඛදද්යාන 2012.
(ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව)
338.95493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරර්ථික හද්යා සමද්යාජ සසිංඛදද්යාන 2013.
(ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව)
338.95493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය (අනරද්යාධපුර යුගතයේ සට
1978 දකවද්යා) : අ. තපද්යා. ස. (උ/තපළ) නව
නිරතදශිත
954.93
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ උණුදිය උලේපත. (තලද්යාකුතහසවද්යා,

420

සඳරවන)

551.23095493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඓතිහද්යාසක සසන්ථද්යාන. (සමරසසිංහ,
ඉනදිරද්යා)
954.93
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ කලේවද්යාරි : කතතකෝත්ලික පුදබිමවල
ඉතිහද්යාසය හද්යා සතුවම සමඟෙ විසසතර.
(තපතරරද්යා, මපැකසමසස තරකෝයි) 263.0425493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ගසිංගද්යා, වපැවේ දිය ඇත්ලි වනද්යානතර හද්යා
කඳු. (සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා)
333.7

වදවසසන්ථද්යා සසිංතශකෝධනය – ආඥද්යා පනත සද්යාම
ගිවිසුම - චක්රතලේඛ තරගුලද්යාස සමග.
(අදිකද්යාරි, ඒ. එම. තක. බ.)
320.83095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පපැරණ තබකෞදධ චිත්ර කලද්යාව.
(නද්යානද්යායකකද්යාර, තමකෝහද්යාන නනදන)
755.943095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුරද්යාණ මුදලේ සහ තවළඳ ගනතදන.
(ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන)
737.495493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ගකෘහසසන්ථ හිසිංසනය පිටු දපැකීම පිණස
මපැදිහත වන තසසවද්යාවන : ගතවේෂණද්යාතමක
සතියමගත කරීමක 2009-2011. (තකද්යාඩිකද්යාර,
චූලනී)
362.8292

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ මදුර ආශ්රිත තරකෝග : වපැලකීම සහ
පද්යාලනය. (ජයතිලක, තක. ඩ. ල්පී.)
363.78
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ මුහුදු වපැදතදකෝ. (වීරකතකද්යාඩි, ඉරසිංගද්යා
සත්මිනදනී)
305.8914805493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ග්රද්යාමය සනමද්යාව : විමරශනද්යාතමක
අධදයනයක. (විතජරතන, දිලේහද්යානි)
791.437

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජද ණය කළමනද්යාකරණය : 2011
වසතර ප්රගතිය සහ 2012 සහ ඉදිරි වසර සඳහද්යා
ක්රතමකෝපද්යායයන. (ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව)
336.5493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජන වහර. (නිශද්යානත, සුජීව)
491.487
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජනවහර.

(සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා)
491.487

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ රද්යාවණ අධිරද්යාජයද්යාතග් සසිංසසකකෘතික
උරමය. (ඔතබතසසකර, ත්මිග්රැනතඩකෝ)
954.9301

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජනශපැතිය පිළිබඳ ග්රනන්ථ නද්යාමද්යාවත්ලිය
016.3982

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තලේඛකතයකෝ සසිංවිධද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තලේඛකතයකෝ සසිංවිධද්යානය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජනසසිංඛදද්යාව වියපත වීම ආරර්ථිකයට
ඇති කරන ලබන බලපසෑම : කුරණසෑගල
දිසසත්රිකකතයේ වීරඹුතගදර ප්රද්යාතදශීය තලේකම
තකද්යාටෂ්ඨද්යාසය ඇසුරිනි. (පතිරතග්, තජ. එම. ල්පී.)
304.6

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වපැදගත තතද්යාරතුර : 5 තශසණතයේ
ශිෂදතව විභද්යාගය සඳහද්යා සුවිතශසෂයි. (සුරසිංගි,
ඩ. එසස. ල්පී.)
001

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තතද්යාරතුර. (අමරතුසිංග, ල්පී. එම.) 001
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ දිය ඇත්ලි, ගසිංගද්යා සහ වනද්යානතර.
(අමරතුසිංග, ල්පී. එම.)
333.7095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තදවන ජනරජ ආණඩුක්රමය සහ
තදශපද්යාලනය. (මුදත්ලිතග්, ප්රියනත)
321.0095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ධීවර කරමද්යානතය : විවකෘත ප්රතවේශතයේ
සට සමපත කළමනද්යාකරණය දකවද්යා.
(කුලතුසිංග, ඒ. ඒ.)
338.3727095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ නියසිං සහ ජල ගපැලම වත්ලින
තබකෝගවලට සදුවන හද්යානි පද්යාලනය සඳහද්යා
මද්යාරතගකෝපතදශය
632.1
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ නීතිය. (හරිසසචනද්ර, රවන)
340.095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පළද්යාත සභද්යා පද්යාලන ක්රමය : 13

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සමද්යාජවද්යාදී සමද්යානතද්යා පකෂතයහි
ඓතිහද්යාසක හද්යා ජද්යාතදනතර පදනම
324.2095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සහ තලකෝකතයේ විතශසෂිත තතද්යාරතුර
001
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සද්යාමප්රදද්යායික හද්යා නූතන වද්යාරි ජල
කළමනද්යාකරණය : රිදීමද්යාත්ලියදද ප්රද්යාතදශීය
තලේකම තකද්යාටෂ්ඨද්යාසය ආශතයනි. (ධමත්මිකද්යා
කුමද්යාරි, බ. තක. එම.)
631.7095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සුළු උදම තමකෝය සහ කලපුවල
කතඩද්යාලද්යාන කළමනද්යාකරණය පිළිබඳ
ඇගයීමක
577.698
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංචද්යාරක වදද්යාපද්යාරය : අතපකෂද්යා සහ
අද්භිතයකෝග
338.479109549
ශ්රී ලසිංකද්යා සපැලසුම තද්යාකෂණඥයිනතග් ආයතනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා සපැලසුම

421

තද්යාකෂණඥයිනතග් ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යා හිරද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී ලසිංකද්යා හිරද්යා පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

ශ්රී ලද්යාසිංකීය උරමයන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී ලද්යාසිංකීය උරමයන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
ශ්රී සදධද්යාරන්ථ පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී සදධද්යාරන්ථ පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

තෂතනකෝ පියතුමද්යා , ගිහද්යාන. තපකෞරද්යාණකයද්යාතණකෝ :
ආධදද්යාතත්මික තීරත යද්යාත්රද්යාවට
891.481
තෂසකසසපියර, විත්ලියම. හපැමලට - ළමද්යා නද්යාටද
822.33
තෂසකසසපියර, විත්ලියම. හපැතමකෝටම වපැරදිලද්යා
822.33
තෂසකසසපියර හඳුනද්යාගනිමු. (විතද්යානතග්, බනදුල)
822.33
තෂකෝ, තජකෝරජ බරනද්යාඩ. තමජර බද්යාබරද්යා
823
තෂකෝර, තජකෝන. කරිගරඬ අහස යට
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තෂකෝතලද්යාතහද්යාවේ, ත්මිහයිලේ. තපරඵසෑ නපැවුම පස :
පළමු ග්රනන්ථය
891.73
තෂකෝතලද්යාතහද්යාවේ, ත්මිහයිලේ. තපරඵසෑ නපැවුම පස :
තදවපැනි ග්රනන්ථය
891.73

ශ්රී සදුහත - යතසකෝදරද්යා. (තපතරරද්යා, සසවරණද්යා
කද්යානති)
891.483
ශ්රී සසිංඝද්යානනද වසිංශකන්ථද්යාව. (වජිරතජකෝති හිත්මි,
අතතරගම)
294.34435095493
තශසෂසෂ්ඨ උපනිෂද කන්ථද්යා

294.59218

තශසෂසෂ්ඨතවය තසද්යායද්යා යද්යාම. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි,
කරිබතතගද්යාඩ)
294.34

සසකද්යාග්තනසස, සරීටද්යා. නිදහතසස තටු ඇවිත
305.89144
සසකූබි ඩූ. (අනරසරි, සරත)

ළ 891.483

සසටිනග් තහවත තගකෝනසු අවතද්යාරය. (බතලේඩ,
ඇඩම)
823

තශසෂසෂ්ඨ තලේඛකයනතග් විශිෂසට තකටිකතද්යා ;
අසිංක 7. මද්යායද්යාකද්යාරී
808.83

සසටවනසන, ආර. ඇලේ. බිහිසුණු ගමනක

823

තශසෂසෂ්ඨ විදදද්යාඥතයකෝ. (අමරතුසිංග, ල්පී. එම.) 509.22

සසතටද්යාකට, කපැතරින. උදවේ තවනන I
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තශසෂසෂ්ඨ සසිංහලතයකෝ හය තදතනක : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
විසවන සයවස තගද්යාඩනපැගීමට උරදුන.
(මහතලේකම, තසතනවිරතන)
920.02

සසතටද්යාකට, කපැතරින. උදවේ තවනන II

813

සසතටකෝරි, පපැතමලද්යා (සම කරතකෘ).
තටලර, තසබසසතියන

බලන්න

සසතනහතයේ නගරයයි සත ඇතග්. (රණතුසිංග,
දත්මිනද තදශප්රිය)
891.483
ෂරමද්යා, තරද්යාබින. ඔතබ විතයද්යාවින දුකවනතන
කවුද
170.44
ෂීද, ආනතද්රස. අසමමත චරිතයක

843

ෂපැසිංග්රි - ලද්යා සපැඟෙවුණු තලද්යාතවන ගපැලවුණු සගතයකෝ
(සතද කතද්යාවක). (ශතකකෝෆස, ත්මිතචලේ)
940.548

සසතනහද්යා. (තහසවද්යාතබකෝවල, ඊශද්යා)
සසපයිරි, තජද්යාහනද්යා. හයිඩි

891.481
839.83

සසපද්යාඤසඤ සද්යාහිතදතයේ කරළු දපැරූ කවිතයකෝ ;
අසිංක 4. (තහරනපැනතඩසස, ත්මිතගලේ)
අවිය සහ කවිය
861.092
සසලද්යාටර, තමරිඩිත. අත්ලි තලද්යාකුයි

372.4
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සසවපනද්යා : කද්යාවද සසිංග්රහය. (ලකත්මිණ කුමද්යාරි,
ශකලද්යා)
891.481
සසවරණමද්යාත්ලි මහද්යා කද්යාවදය. (පියදද්යාස, සරිතසසන)
891.481
සසවරණවනනිතයේ වලේත්ලි අමමලද්යා.
(නවගතතතගම, සයිමන)

සටනක මපැද සටනක. (ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර)
891.483
සණස සසිංවරධන බපැසිංකුව ල්පීඑලේස. වද්යාරෂික
වද්යාරතද්යාව 2012
332.12306

891.483

සසවරණ සස : 50 සසවරණ ජයනතිය 1958-2008
089.9148
සසවරණසසිංහ, සඳමල. වසනතය ග්රැතගන එත්මි
891.481
සසවර සතතම : තපර අපර සසිංගීතයට තුලනද්යාතමක
පිවිසුමක. (චනද්රතසසන, ආර. ඒ. දරශනී) 780
සසවද්යාගත : ඉනදියද්යාන සසිංචද්යාරක අතතපද්යාත.
(නිශසශසිංක, සසිංජය රසිංගලද්යාලේ)

සටන කලද්යා සහ සටන ක්රීඩද්යා. (කරණද්යාතසසන,
රතමෂස තිලද්යාන)
796.8

915.4

සසවද්යාම වූ තයේසුසස ක්රිසසතුසසවහනතසසතග්
මළවුනතගන නපැවත නපැගිටතම මහිමය
232.92
සකමන. (බණඩද්යාරනද්යායක, සසවරණලතද්යා)
891.481
සකවල සකමන ;
අසිංක 01. (ඤද්යාණවිමල හිත්මි,
තබලේලන)
අග්ග මහද්යා පණඩිත ආචද්යාරය තබලේලන
ඤද්යාණවිමල මහ නද්යාහිත්මියනතග් සජීවී තලකෝකය
… සකවල සකමන - ප්රන්ථම භද්යාගය
294.3365
අසිංක 2. (ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන)
සත නිවන තලකෝකය
294.3365
සකසස පුරට පපැය පුන සඳද්යාතණකෝ : රද්යාජකීය පණඩිත
පූජද මඩබද්යාවිට විජයතසකෝම මද්යාහිත්මි.
(දිසද්යානද්යායක, නද්යාත්ලිනී සුසලද්යා)
294.3657
සකුනිකද්යා, සරස. සමනමලතග් මලේ ගවුම
ළ 891.483

සතකුමද්යාර, ශකතික. අහස අහිත්මි සඳක : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.481
සතකුමද්යාර, ශකතික. පතතද්යාක කටු : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483
සතකුමද්යාර, ශකතික. මතක පද්යාලම

920.02

සතකුමද්යාර, ශකතික (සසිංසස.). බලන්න
ආරියරතන විතද්යාන ආතලකෝචන
සතතකකෝරතලේ අප්රකට ජනකතද්යා . (තහසරත, ප්ර. මු.
ජයතිලක)
398.2
සතතව පද්යාලනය. (ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ)
636
සතතවයද්යා මරණන මතු තවේ ද?. (හබරගමුව,
තසකෝමසරි)
294.34237
සතතකනම නඹ මතග්මයි. (මුදත්ලිතග්, නිලූ)
891.483
සතතිනන්ද්රිය හිත්මි, මද්යාවරතලේ (සසිංසස.). බලන්න
භද්යාෂද්යාප්රභද්යා : ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2012 (06 වන
කලද්යාපය)
සතතිසස තබකෝධිපද්යාකෂික ධරම බුදධ පූජද්යාව
294.34433
සතතු රූප පද්යාට කරමු. (අනරසරි, සරත) 372.52
සතපතමද්යා. (කුලරතන, සද්යාත්ලිය)

891.483

සතපුරෂයද්යා. (රද්යාහුල හිත්මි, අමපිටිතයේ ශ්රී) 294.34

සකුරද්යා මලේ සුවඳක. (ල්පීරිසස, තක. තිසසස ඇසස.)
891.483

සත රටක තකටිකතද්යා : විතදශීය තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
808.83

සඟෙවනතන ඇයි ආදතර...?. (නවරතන, ප්රියද්යාශි)
891.483

සතසයුර. (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන)

සඟෙ සරණ

891.48

සතසර 2 – ළමද්යා ගී. (විතජතිලක, එලේ. ආර. තජ.)
782.42083

සඤසචිත විවග ජනකවි. (ජයවරධන, එච. වී. ජී.
තසකෝමසරි)
398.2

සතර කමටහන. (සලකඛනධ හිත්මි, වපැවතගදර)
294.34435

891.483

423

සතර තපර පද්යාසලේ වපැඩ තපද්යාත. (තපතරරද්යා,
චනද්රතසකෝම)
372.21
සතර රියන සහ තවත රසයද්යාන තකටිකතද්යා
891.73
සතර ශිෂදතව ජයමග 2013 : I පත්රය හද්යා II පත්රය
සඳහද්යා අනමද්යාන ප්රශසන හද්යා පිළිතුර 372.19076
සතර සතිපටෂ්ඨද්යාන භද්යාවනද්යාව. (ගුණරතන හිත්මි,
තමද්යාරටුතවේ)
294.34435

සදද්යාතනිකතවතයේ නීති. (ඕකව, රයුතහකෝ) 204.3
සදද්යාදරණීය නද්යාන. (තචසස, තජමසස හපැඩත්ලි)

823

සදද්යා හරිත වපැස වනද්යානතර සසිංහරද්යාජ වන අඩවිය.
(රණසසිංහ, ල්පීරිසස)
333.75
සදසෑව. (ගුණසසිංහ, වයි. ආර.)

891.481

සතරසසිංහ, තතසරණී (පරි.). බලන්න
තගද්යාවිපතළස අද්භිරහස

සදුකතිශතකය : සසිංහලද්යාරන්ථ සහිත උපතදශද්යාතමක
සසිංසසකකෘත ශසතලකෝක සසිංචිතයක
891.21
සනතග්රද්යා, ජසසවිනදර. තකද්යාන කළ තදකෝණ
362.8292092

සතරසසිංහ, තතසරණී (පරි.). බලන්න
බලයිටන, ඉනිඩ

සනදීප, ය. තක. දසුන. රසර දපැන තහද්යාඳ
ළමතයක
ළ 891.483

සතරසසිංහ, තතසරණී (පරි.). බලන්න බතලේඩ,
ආදම

සනතදශ කද්යාවද සද්යාහිතදය. (තිලකසරි, සරි)
891.481

සතරසසිංහ, තතසරණී (පරි.). බලන්න බතලේඩ,
ඇඩම

සනධදද්යා සහ විනධදද්යා. නවගතතතගම, සයිමන
891.483

සතරසසිංහ, සුදරමන (පරි.). බලන්න තමටසස,
තමත්ලිනදද්යා

සනධි. (පියරතන, ඒ. ඒ.)

සතරසසිංහ, සුදරමන (පරි.). බලන්න වරන,
ජූලේසස

සති සතු ත්මිණ - 2. (ගමලත, සුචරිත)

070.44

සති සතුත්මිණ - 3. (ගමලත, සුචරිත)

070.44

සතුට සදන සමබර දිවියක. (තහසවද්යාමදදුම,
නද්යාලක)
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සදදයට විදද හපැටි - අනදතර තග් කතද්යා.
(මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර)
ළ 891.483
සදධරම සසිංහිතද්යා. (චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ)
294.3
සදහම සසල
සදහම සුවය තදන වනදනද්යා

294.3
294.34433

සදද්යාචද්යාර ආරර්ථික විදදද්යාව. (තසකෝමසුනදර, තජ.
ඩබත්ලිවේ. ඩ.)
330
සදද්යාචද්යාර සමපනන ජීවිතයකට බුදු දහම.
(සරණපද්යාල හිත්මි, මද්යාදනවල)

සනනසසගල, පුඤසචිබණඩද්යාර (සමපද්යා.). බලන්න
සසිංහල සද්යාහිතද වසිංශය : ආරමභතයේ සට ක්රි. ව.
1994 දකවද්යා තතද්යාරතුර සසිංගකෘහිතයි
සනන සහිත කුදුසත

සතරසසිංහ, සුදරමන (සමපද්යා.). බලන්න
ඊතසද්යාප තග් උපමද්යා කතනදර

294.34

491.485

294.384

සනන සහිත පද්යාත්ලි මහද්යාතබද්යාධිවසිංසය : අද්භිසමතබද්යාධි
කන්ථද්යා, ආනනදතබකෝධි කන්ථද්යා
891.37
සනන සහිත මහපිරිත තපද්යාත තහවත පිරවද්යානද්යා
තපද්යාත වහනතසස. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය)
294.3823
සනන සහිත තහද්යාරද්යාභරණය

133.5

සනනිතවේදන අවතබකෝධය. (විතජසසිංහ, එම. එලේ.
ප්රසනන)
302.2
සනනිතවේදන නීති හද්යා පුවතපත කලද්යාව .
(තතනනතකකෝන, ධරමරතන)

070.4

සනනිතවේදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය – 2013

302.2

සනනිතවේදනය සහ මද්යාධද අධදයන ප්රතවේශය.
(තසනරත, සුගත මහිනද)
302.2
සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනය.
(කුමද්යාරතපත්ලි, තිසර)

302.207

සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනය 1 : O/L, A/L
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සහ G. A. Q. සසුන සඳහද්යා. (ජයලද්යාලේ,
හරීනද්ර)
302.2

සපත විශදධි නිරතදශය. (සරිඤද්යාණසසසර හිත්මි,
නිතලව)
294.3

සනසුන මනසකන තනද්යාසපැතලන නිවනට.
(සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ)
294.34435

සපතතු මහනනද්යා සහ අඟුටුත්මිටතටකෝ. (බද්යාලසූරිය,
තසකෝමරතන)
ළ 891.483

සඳකඩපහණ : තසකෞනදරයද්යාතමක විමරශනයක.
(සරිමලේවතත, වද්යාසනද්යා)
736.5
සඳ කත ත්මිණ ගඟුල පතතල. (තහටටිආරචචි,
කුමද්යාර)
891.481
සඳ කළුවර විය 2. (තසසනද්යාධීර, තදවිකද්යා දමයනති)
891.483

සපතතරවද්යාතග් තහකෝරද්යාව සහ තවනත කතද්යා .
(ඒකනද්යායක, ගද්යාත්මිණී)
891.483
සපරගමු පහන වපැට : තකටි කතද්යා හද්යා පදද
සසිංග්රහය
891.48
සපරමද්යාදු, තබනඩිකට (පරි.). බලන්න තඩද්යායිලේ,
ආතර තකද්යානන

සඳ කනනරිය නඹයි. (බණඩද්යාර, නිකණ
තනත්රද්යාසිංජල)
891.483

සඵල දිවියට අතවපැලක : රසද්යායන සහ වද්යාජීකරණ
චිකතසද්යා
615.538

සඳකඳුරිය. (තහසරත, මද්යාතකතහලේවල) 891.483

සබරගමුතවේදි ත්ලියපැවුන කවි. (තසකෝමසුනදර,
දයද්යානනද)
891.481

සඳකරණ තසකෞමදයි. (සමරවික්රම, තරසිංග) 782.42
සඳ ගිනිගත සඳ. (වනනිනද්යායක, තක. බ.)
891.483
සඳ ගිනිගනී. (වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණී)

891.483

සඳට කයත්මි. (පදමකුමද්යාර, සමනමල)

891.481

සඳ දිය උතුරද්යා. (කුලතුසිංග, තලටෂියද්යා)

891.481

සඳනද්යායක, තමලද්යා ශ්රියද්යානි. කඨිනද්යානිශසිංස 294.3

සබරගමු ශද්යානතිකරම කද්යාවද සද්යාහිතදය.
(රද්යාජපකෂ, ශ්රියද්යාණ)
133.443
සබබද්යා. (හුතසසන, සදද්යාම)
892.73
සභද්යාතවන අවසරයි අනදතරට කරදරයක.
(වීරසසිංහ, දිලේත්මි)
ළ 891.483
සමපත, දුත්මිනද (සමපද්යා.). බලන්න තකද්යාරියද්යාන සසිංහල ශබදතකකෝෂය

සඳනද්යායක, තමලද්යා ශ්රියද්යානි (සමපද්යා.). බලන්න
දපැතයේ දරවනට අද්භිධරමය

සමපත බපැසිංකුව. වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව – 2012
332.1206
සමපත, බිතහසෂස ඉනදික. ගී කද්යාවද තසසවනය
891.48

සඳ පිපිණු ග්රැය : පුවත පත වල පළවූ නිරමද්යාණ
එකතුව. (නවීනද්ර, සුදත)
891.481

සමපත සසෑතදන වද්යාසසතු විදදද්යාව. (කුරවිට,
ගුණතසසන)
133.5872

සඳ බලද්යා සට. (ගුණවරධන, සද්යාත්ලිය)

සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික. වියරණ
විවරණ – දවිතීය භද්යාගය : පද, විරද්යාම ලකෂණ
ඇතුළු වදද්යාකරණද්යාසිංග
491.485

සඳමල. (විටනි, ෆිත්ලිසස ඒ.)

782.42
813

සඳමද්යාත්ලිතග තරකෝස පඳුර. (මපැදතගදර,
කුරකුලසූරිය)
ළ 891.483
සඳ වියන යට. (වික්රමසසිංහ, ධරම ශ්රී)

891.483

සඳුන ගසයි සමන වපැලයි. (රන්ද්රිගු, ඒ. ල්පී.) 891.483
සඳුන, ඩබත්ලිවේ. තගද්යායුම තසවණපැලේතලේ
රණශූරයද්යා : තීව්ර ගතවේෂණයක ප්රතිඵලය වූ
පහතරට අසිංගම
796.8
සපත තබද්යාජජ්ඣඞගය

294.3

සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික. වියරණ
විවරණ – ප්රන්ථම භද්යාගය : අකෂර, සනධි
හද්යා වද්යාකද රීති
491.485
සමබුදධ ප්රතිමද්යා පූජද්යා. (සලද්යානනද හිත්මි, මහගම)
730.95
සමභද්යාවද විචද්යාර උදදීපන

801.95

සමමද්යා දිටඨි. (බුදධපරද්යායණ හිත්මි, නකකද්යාවතතත
අසරණ සරණ)
294.3
සමගිතයේ මහිම (කවි කතනදරය). (ජයත්මිණ, ඒ.
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එච. ට. තකෂිලද්යා)

ළ 891.481

සමනතදවි අඩවිතයේ ජනකතද්යා. (ගුණතසකෝම,
ගුණතසසකර)
398.2095493
සමනමලතග් මලේ ගවුම. (සකුනිකද්යා, සරස)
ළ 891.483
සමනල කතද්යාවක. (මතදණය, පියතසසන) 891.481
සමනල වපැව. (නතඩසන, තනද්යාතයලේ) 894.8113
සමනල සතුවිත්ලි. (අතබවික්රම, රතනද්යා ලසිංකද්යා)
891.481
සමනල දුටු සුනදර තලකෝකය. (වික්රමනද්යායක,
පතමකෝදද්යා පසනම)
ළ 891.483
සමතනද්යාළ සරිපද්යා වරණ. (තතනනතකකෝන,
ජයතිසසස)
294.3435095493
සමරතකකෝන, එලේ. බ. ගුර අද්භිමද්යානය සහ
අධදද්යාපන පරිපද්යාලන නවීකරණ 370.95493
සමරතකකෝන, එසස. එම. කතසරි. සරිපද්යා සමතයේ ආදී
කන්ථද්යා පුවත
741.5
සමරතකකෝන, ගද්යාත්මිණී විජිත. තමද්යානරවිල
891.483
සමරතකකෝන, චනදන. ඉබි රහස

ළ 891.483

තරද්යානකද්යාග්ත්ලිතයකෝතලකෝ, සනතියද්යාතගකෝ
සමරවික්රම, තරසිංග. සඳකරණ තසකෞමදයි 782.42
සමරවික්රම, තුෂද්යාර. උසසස තපළ තභකෞතික විදදද්යාව :
ශීඝ්ර පුනරීකෂණ
530.07
සමරවීර, එම. තක. අතදද්යාවශද කුසලතද්යා සමඟෙ
ඉසිංග්රීස වදද්යාකරණ
425
සමරවීර, පියලේ උදය. සුදු කටියතග පුසිංචි කතද්යා
372.4
සමරවීරතහටටි, ජී. තක. 2, 3, 4 තශසණ සඳහද්යා
ප්රශසතනකෝතතර සහිත තදමළ භද්යාෂද්යා ඉතගනම
372.6
සමරසරි, ල්පී. ආරර්ථික විදදද්යා මූලධරම සහ
ප්රතිපතති
330.01
සමරසසිංහ, ආර. ල්පී. මලක මහිම : විවිධ මලේ
පිළිබඳ විදදද්යාතමක විග්රහයක
582.13
සමරසසිංහ, ආර. ල්පී. තලද්යාව සුපතල වනද්යානතර
333.75
සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා. දස මහද්යා තයකෝධතයකෝ
ළ 891.483
සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා. තලද්යාව ප්රකට විදදද්යාඥතයකෝ
509.2
සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා. විශසව තලේඛකතයකෝ
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සමරතකකෝන, සුගත. විජය – කුතවේණ : සනමද්යා තිර
රචනයක
791.437

සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඓතිහද්යාසක
සසන්ථද්යාන
954.93

සමරතකකෝන, සුතනත්රද්යා. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
විදදද්යාතමක ක්රමය : ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
වව්යූහගත රචනද්යා හද්යා බහුවරණ
160.76

සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ගසිංගද්යා, වපැවේ දිය
ඇත්ලි වනද්යානතර හද්යා කඳු
333.7

සමරතුසිංග, නිසසිංසලද්යා සසිංගීතද්යා. අනනතය ඔබ
891.483

සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජනවහර
491.487
සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා. තහළදිව රජවර

923.1

සමරදිවද්යාකර, කද්යානති. ප්රභද්යාතතයේ කුසුම 891.483
සමරදිවද්යාකර, විමලද්යා (සම කරතකෘ). බලන්න
දසෑලබණඩද්යාර, සතරකෝජනී
සමරනද්යායක, අනිලේ. රතු වපැසසතසන මතු වූ ජය
කුනතතයේ රහස උරමය සහ ශද්යාපය 891.483

සමරසසිංහ, උපද්යාත්ලි (සසිංසස.). බලන්න හපුආරචචි,
ගද්යාත්මිණී
සමරසසිංහ, ජී. ඩබ. ෂද්යානි නතවකෝදද්යා. දඟෙකද්යාර අත්ලි
පපැසිංචද්යා
ළ 891.483
සමරසසිංහ, ඩබත්ලිවේ. ජී. ළමද්යා ගී සරණය 891.481

සමරනද්යායක, ආර. එම. දිවි මගට බුදු මග 294.3
සමරනද්යායක, ගද්යාත්මිණී (සම කරතකෘ). බලන්න
තහටටිආරචචි, කරණද්යාතසසන
සමරනද්යායක, චූලද්යානනද (පරි.). බලන්න

සමරසසිංහ, ඩ. ල්පී. (පරි.). බලන්න තශසෂසෂ්ඨ
උපනිෂද කන්ථද්යා
සමරසසිංහ, පද්යාත්ලිත. අමතක තනද්යාවන මතක
සටහන : තදවන තවළුම
920.02
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සමරසසිංහ, පද්යාත්ලිත. තම ඉර හඳ යට

891.483

සමරසසිංහ, පියලේ. සසිංහල ජනකවි (ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ
සසුන සඳහද්යා)
398.2
සමරසසිංහ, ලකෂසත්මි දිතනෂද්යා. අධදද්යාපනය මද්යාධද
සහ මද්යාධද අධදද්යාපනය
302.23
සමරසසිංහ, විතවේකද්යා. උතතර භද්යාරතීය රසමසවුළු
641.50212

සරවඥ ද්භිකෂද්යා පද්යාත්ර ධද්යාතූන වහනතසස.
(විදද්යානපතිරණ, ගයද්යාන චද්යානක)

294.3

සරචචනද්ර, එදිරිවීර. මුදලද්යාත්ලිතග් තපරළිය
891.482
සරචචනද්ර, එදිරිවීර. ශද්යාසසනය ගතවේෂණ : භද්යාරතීය
සද්යාහිතදය හද්යා දරශනය
891.4
සරචචනද්ර, එදිරිවීර. සද්යාර සසිංග්රහය

089.9148

සමරතසසකර, ල්පී. ළදර විය හද්යා මුලේ ළමද්යා විය :
ළමද්යා සසිංවරධනය 01
305.231

සරචචනද්ර, එදිරිවීර. තහට එචචර කළුවර නසෑ
891.483

සමද්යාජයීය තවබ ජද්යාල හද්යා තප්රේම සබඳතද්යා :
Face book ඇසුරින කරන විග්රහයක.
(වතලේතබද්යාඩ, මනරි පබසරී මපැණතක)
302.231

සරණද්යාගතතයකෝ (තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන) 823

සමද්යාජ විදදද්යා පරතයේෂණ මූලධරම. (රතනපද්යාල,
නනදතසසන)
301.01

සරණසිංකර සසිංඝරද්යාජ හිත්මි සහ සූරියතගද්යාඩ රජමහද්යා
විහද්යාරය. (තසකෝමතිලක, මහිනද)
294.3657095493

සමද්යාජ සමකෂණ සඳහද්යා නියපැදි ක්රම. (සලේවද්යා, එසස.
ඒ. ස. සසටපැනත්ලි)
301.0723

සරණපද්යාල හිත්මි, මද්යාදනවල. සදද්යාචද්යාර සමපනන
ජීවිතයකට බුදු දහම
294.34

සමද්යාජ විදදද්යාව. (තපතරරද්යා, බ. ඒ. තටනිසන) 301

සරණසිංකර හිත්මි, ගතණගම (සමපද්යා.). බලන්න
තහළ වනිතද්යාවට සපැබසෑ විමුකතිය උදද්යා කළ
සසිංඝත්මිතතද්යා රහත තමතහණන වහනතසස

සමද්යාජීය විදදද්යා ත්ලිපි. (ජයතුසිංග, නදීරද්යා සතරකෝජිනි)
301

සරත, තගද්යාසිංගිතතද්යාට. රද්යාත්රිය තනද්යාගපැඹුරයි
891.481

සමද්යානතර සනමද්යාතවේ ශ්රී ලද්යාසිංතකය ලකුණ :
එච. ඩ. තප්රේමරතන. (ජයසුනදර, තුසත)
791.437

සරතචනද්ර, ආටිගල. සරිපද්යාතද සමනල කනද
තපතන : ආටිගල සරතචනද්ර ගී රචනද්යා
782.42

සමද්යානද්යාතමතද්යා රද්යාජද දරශනය : නදද්යායය සහ
භද්යාවිතය. (කළතහස, උපතසසන)
320.011

සරතචනද්ර, උතදනි. මද්යානව සමපත සසිංවරධනය
658.3

සත්මිතවිහද්යාරි හිත්මි, ඕපද්යාත. සසිංඛදද්යා ධරම සසිංග්රහය
294.3076

සරල කද්යාබනික පරිවරතන. (රණතුසිංග, අරණ
බණඩද්යාර)
547

සමුගනිමු ජපැකී. (වනනිආරචචි, අමද්යා එච.)
ළ 891.483

සරල ජපන බස – පළමු අදියර. (විදද්යානගමතග්,
තලතද්යා)
495.68

සමුළු කවි : සමසසත ලසිංකද්යා සසිංහල කවි
සමතමලනතයේ 81 වපැනි කවි ජයනතිය
නිත්මිතතතනි
891.481

සරල නීති ගපැටළු හද්යා පිළිතුර. (තසද්යායිසද්යා, සසිංජය
එසස.)
340

සයුර තරණතයේ දපැවපැනතතයක. (ජයලත,
තමනකද්යා ශසිංඛනී)
387.2
සරතප්රද්යාන තහවත මුහුදු සරපයද්යා . (බතලේඩ,
ඇඩම)
823
සරව ආගත්මික යුවළ සඳහද්යා විවද්යාහයට තපරමඟෙ.
(සලේවද්යා, තක. ල්පී. තබනඩික)
306.81

සරසසවතී නිඝණඩුව. (කවිරතන, තදද්යාන
හරමද්යාණසස සමරසසිංහ)
615.538
සරසවි පිවිසුම තපළ සසිංහල – II ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ නව විෂය
නිරතදශතයේ II ප්රශසන පත්රයට අනව
සමපද්යාදිතයි. (කද්යාරියවසම, ධරම ශ්රී)
491.48076

427

සරසවි පිවිසුම තපළ සසිංහල භද්යාෂද්යා සමප්රදද්යාය :
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ සසිංහල නව විෂය
නිරතදශය අනව සමපද්යාදිතයි. (කද්යාරියවසම,
ධරම ශ්රී)
491.488
සරසවි වසනතය. (තමද්යාරතගද්යාඩ, පියසත්ලි) 891.483
සරසවි සුවඳ. (තහසරත, ජද්යානක කුමද්යාර) 891.481
සලේපිලක නිරවතව. (වීරසූරිය, තහනරි)
891.483

294.375
සද්යාමද්යානද දපැනීම ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය : තරඟෙ
විභද්යාග, උසසස තපළ සද්යාමද්යානද තපද්යාදු පරීකෂණය
සහ දපැනම ත්මිනම තරඟෙ සඳහද්යා. (මනකුලසූරිය,
රණවීර)
001.076
සද්යාමද්යානද දපැනම. (තහටටිආරචචි, තහලන)
001.076

සවිසසතර ශ්රී ශද්යාකද මුනීනද්ර තගකෞතම බුදධ චරිතය.
(සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ)
294.363

සද්යාමද්යානද තපළ වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : බහුවරණ විග්රහය. (පුෂසපතවලතග්,
සමපත)
658.0076

සසරක ගමන නවතන නවණ. (ඤද්යාණද්යානනද
හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ)
294.34

සද්යාරන්ථක ගුරවරයකු හද්යා ඵලදද්යායී විදුහලේපතිවරයකු
වීමට. (ගුණතසසකර, ල්පී. විතජසරි)
371.2

සසර. (ඤද්යාණසහ හිත්මි, තහසනපිටතගදර)

294.3

සද්යාරද සසල. (රතනද්යායක, නදන පියලේ) 891.481

සසර පුරද්යා වූ වරදක ඇතතද්යාත සමද්යාතවේවද්යා!
294.3823

සද්යාරද හිත්මි, තවේරතගද්යාඩ. තදමද්යාපියන සහ දරතවකෝ
වද්යාසනද්යාතවේ තදද්යාරටුව
294.34441

සසර සයුතරන එතතර වනනට. (සුදසසසන හිත්මි,
මද්යානකඩවල)
294.34

සද්යාරද හිත්මි, තවේරතගද්යාඩ. බුදධ චරිතය : ගද්යානධද්යාර
කලද්යාව ඇසුරින
294.363

සසර සයුතරන එතතර වනනට : නිවන බණ – 3.
(සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල)
294.34

සද්යාරනනද හිත්මි, තහටටිමුලේතලේ (සමපද්යා.). බලන්න
වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා හද්යා තබකෝධි පූජද්යා

සසර සහකරතවකෝ. (වපැනදතබකෝනද්යා, තතද්යාමසන
ඒ.)
891.483

සද්යාරලේනද්යාඩන. කඳුකරතයේ නිරමද්යාණ ශිලේපි තකකෝ.
නතඩසයියර
920

සසරට හිත තිතබන කලට. (විජයදද්යාස, ල්පී. ට.)
891.481

සද්යාරසසවත ප්රදීප. (ඤද්යාණරතන හිත්මි, දමුණුමසෑතයේ)
491.24

සසල තසසයද්යා. (බුලතසසිංහල, රමණී)

සද්යාර සසිංග්රහය. (සරචචනද්ර, එදිරිවීර)

891.483

සහන කද්යාලචතච්ඡේද ගත කරීමට යන ගුරවරන
සඳහද්යා උපතදසස. (රණසසිංහ, සුපුනි ගරත්ලි)
371.102
සහකෘද සටහන 4 : 80 කණඩද්යායතම තපද්යාතක.
(ගලපපතති, බුදධදද්යාස)
070.44
සතහකෝදරිතයකෝ. (මුකතද්යාර, අසසකද්යාඩ)

823

සළපතන මණඩිය. (ග්රැළපනද්යාව, ආශද්යා) 891.483
සද්යාගරතයන එහද්යා. (වික්රමරතන, තජ. ශීලද්යා)

001

සද්යාදය. (පිනටර, හපැරලේඩ)

822

සද්යාපලදතදකෝ. (ද මපැලේ, ලද්යාලේ තප්රේමනද්යාත) 891.483
සද්යාමතණර අත තපද්යාත : සද්යාමතණර ආයතන සඳහද්යා

089.9148

සද්යාසන තජකෝතිකද්යා කද්යාරක සසිංඝ සභද්යා වසිංශ කතද්යාව :
උඩරට අමරපුර නිකද්යාය (මධදම හද්යා තදනබදධ
පළද්යාතවල). (වජිරතජකෝති හිත්මි, අතතරගම)
294.39
සද්යාසනරතන හිත්මි, පිටිපන (සමපද්යා.). බලන්න
කඨින චීවර පූජද්යාව
සද්යාහිතද නිරමද්යාණ ප්රතවේශය : කද්යාවද, ගීත,
තකටිකතද්යා, නවකතද්යා නිරමද්යාණ රචනද්යා කලද්යාව
සඳහද්යා වූ අතතපද්යාතක. (ගුණතසසකර, නිවේටන)
891.48
සද්යාහිතද ප්රදීප : පරිකන්ථද්යා. (ජයවරධන, පියසත්ලි)
891.481
සද්යාහිතදය – නව සසිංසසකරණය. (ඤද්යාණසහ හිත්මි,
තහසනපිටතගදර)
891.48

428

සද්යාහිතද සහ තසකෞනදරය කලද්යාතවේ දද්යාරශනික
සසිංකලේප. (තවලතගදර, විජිත)
801
සද්යාහිතද හද්යා විචද්යාර කලද්යාව. (ඒකනද්යායක, ධරමසරි)
801.95
සද්යාසිංචිතයේ පණවිඩය සහ තවත ත්ලිපි.
(තකකෞසලදද්යායන, භදනත ආනනද)

සකුරද්යාදද්යා එළිතවන යද්යාතමට : තකටිකතද්යා එකතුව.
(කළුපහණ, ජයනත)
891.483
සගිති මතග් තගදර වපැඩතපද්යාත : තපර පද්යාසලේ සසුන
සඳහද්යා. (ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී)
372.21

891.433

සඟෙන ග්රැතළස ඔතපරද්යාව. (තබ්රෂසට, බරතටකෝලේට) 832

සපැඟෙවුණු නිමනතයේ අබිරහස. (තසසනද්යානද්යායක,
ල්පී. බ.)
891.483

සඟිතතනට ඉසිංග්රීස. (අනරසරි, සරත) 372.6521

සපැඟෙවුන නිවන මග යළිත ඔබ තවතට ළසිං තවයි.
(පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ) 294.3
සපැඟෙවුන බසක තලද්යාවට තහළි කළ දම තපළ
තහළය
401.43
සපැඩ මුහුතද වික්රමය. (තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ.)
891.483
සපැඩ සුළඟෙ : තිර රචනය. (අතබරතන, ඉනදක)
791.437
සපැඳසෑ කල සකමන. (අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි)
891.483
සපැඳසෑ ගිමනහල. (කරණද්යාදද්යාස, ඇන. බ.) 891.481
සපැඳසෑ තර එළිතයේ කත්මිතදන හිර. (කුරපපු,
ඩ. බ.)
920

සඟිති කතද්යා 10. (නිශද්යානත, සුජීව) ළ 891.483
සඟිතිතග් බයිසකලය. (ග්රැළපනද්යාව, මහිනද)
ළ 891.483
සඟිති හද්යා ටිකරි. (ග්රැළපනද්යාව, තදවිකද්යා) ළ 891.483
සතතම කලද්යා විචද්යාරය : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ
සඳහද්යා. (උලේලුවිසසතහසවද්යා, ල්පී.)
741
සතතරද්යා සහ සතුවම. (ප්රියකද්යානත, කද්යාසිංචනද්යා)
891.483
සතතරද්යා සහ සරකරවද්යා : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(පියරතන, වඩුතග්)
891.483
සත තපැවුලේ ඇතිකර ගනන එපද්යා බලද්යාතපද්යාතරද්යාතතු
සහගත තවනන සහ තවත තදශනද්යා.
(බ්රහසමවසිංතසකෝ, අජද්යාන)
294.34
සත පහන. (ත්ලි, තෂසිං)

808.88

සපැපයකය එය නඹට සපැනතසනන තමත සතින.
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ)
294.34

සතක නපැගුණු කවි සතුවිත්ලි. (දියුණුගල, සරිපද්යාල)
891.481

සපැපතයහි දුක : කතද්යා පහක. (විතජරතන, විපුල)
ළ 891.483

සතක මහිම. (ගුණසරි, ආර. ගද්යාත්මිණී)

සපැබසෑ ම අවුරදද. (මතහසෂි, එෆස. බ. සපනද්යා)
ළ 891.483
සපැබසෑ වූ සහිනය. (රද්යාජපකෂ, කුමද්යාරි) ළ 891.483
සපැබසෑ වූ සහිනය. (විතද්යානතග්, පබසර සතමකෝදද්යාන)
ළ 891.483
සපැම බුදුහු ගත අරි අටඟි මඟෙ

294.34

294.3

සතක සතුම. (සරිවරධන, ජයනතද්යා රකමණී)
070.44
සත දමනය. (නහට හද්යාන, තිච)

294.392

සතනනට යමක - 1. (තකකෝවිද හිත්මි, කුඩද්යාගල) 158
සත නිරවත කරන කතද්යා . (සුදත චනද්ර,
ගලේතපද්යාතුතගද්යාඩ)
891.483

823

සත නිවන තලකෝකය. (ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන)
294.3365

සපැත්ලියුලර සනතදශය. (තපතරරද්යා, ඒ. තක. ඩ.)
891.481

සත නිවන සුරවිමන. (දිසද්යානද්යායක, නද්යාත්ලිනී සුසලද්යා)
294.3444

සකීම මහිනද හිත්මි : හිමගිතරන තහළදිවට වපැඩිය
යතිවරයද්යාතණකෝ. (කමලසරි හිත්මි, ත්මිසසසක)
294.3657

සත පහන කරන කතද්යා. (තතනනතකකෝන,
ධරමරතන)
808.88

සපැරිසර සමය. (මද්යාෂලේ, තජමසස වද්යානසස)
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සත ග්රැඳුන දසෑ. (මපැදතගදර, සරිනනද)

සත සයවර ඉකබිනදද්යා. (රකමද්යාත්ලි, සකුරද්යා)
891.483

සයලුම දද්යාරශනික තයකෝගීවරයනතග් අග්ර
මද්යාණකදය වූ මහද්යා පණඩිත නද්යාතරද්යාපද්යාතග්
ආශසචරයවත ජීවිතය. (ගග්යුනතර, හරබට)
294.3923

සතින ගත සත. (විතජතුසිංගආරචචි, තක.)
891.481

සයවසස තදකක සසද්යාරද්යා. (එදිරිසසිංහ, පදමද්යා)
891.483

සතියම කයවීම සහ තතරම ගපැනීම : සතියම
හදද්යාරනනනතග් අතතපද්යාත. (දහනද්යායක, තජ.)
912.014

සයළු සතවතයකෝ සුවපත තවතවද්යා : ප්රද්යාණඝද්යාතතයේ
සපැබසෑ විරමණය හද්යා සමද්යාදද්යානය. (අමරදද්යාස,
තක.)
294.3

සතියම ලකුණු කරීමට පහසු ක්රම ශිලේප : භූතගකෝල
විදදද්යාව 6, 7, 8, 9, 10, 11 සහ උසසස තපළ
තශසණ සඳහද්යා. (ප්රියනත, එම. තක. කසිංසසත්ලි)
912.014

සයුතඩකෝලසස තනද්යාතහද්යාත තප්රකෝඩද්යාකද්යාරයද්යා.
(පතලකෝටසස)

සතුත්මිණ තහකෝඩිය
සතුවම ත්මිහිර. (නවීනද්ර, අරණ)

891.481

372.465
372.52
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සයුම අතතටු නද්යාද : කද්යාවද සසිංග්රහය. (දසනද්යායක,
නඳුන යසත)
891.481
සරිඤද්යාණසසසර හිත්මි, නිතලව. සපත විශදධි
නිරතදශය
294.3

සතුවිත්ලි ත්මිණ 2012 – (තතවන කලද්යාපය) 891.481

සරිත මලේ දම

සතුවිත්ලි තසසයද්යා. (නනදතසසන, එච. ආර. තක.)
891.481

සරිධමම හිත්මි, අරසිංගල (අන.) බලන්න නියද්යාම
දීපනිය

සදදීක, නයීමද්යා. ජීවන පියසටහන

සරිධමම හිත්මි, පිටිදූතවේ බලන්න සමනතභද්ර හිත්මි,

894.8113

සදධද්යාරන්ථ හිත්මි, රඹුකන (සසිංසස.). බලන්න
තසද්යාඳුර අතීතය : ට. එම. ජයරතන ගී සරණය
සදත සඟෙරද්යාව. (තවේතදහ හිත්මි)

491.485

සනඩතරලේලද්යා. (කුඩද්යාතහටටි, බරටි බ.) 891.481
සනඩතරලේලද්යා. (දිසද්යානද්යායක, කුමද්යාරි) ළ 891.483
සනමද්යා සතුවිත්ලි 2. අතබතසසකර, තිසසස

791.437

සනද්යාතසන සුදු හද්යාමුදුරතවකෝ තපද්යාත තපළ ;
අසිංක 10. (බ්රහසමවසිංතසකෝ, අජද්යාන) සත තපැවුලේ
ඇතිකර ගනන එපද්යා බලද්යාතපද්යාතරද්යාතතු සහගත
තවනන සහ තවත තදශනද්යා
294.34
සය කපැමපැතතතන තතද්යාරව නපැවත පදිසිංචි කරීතම
ජද්යාතික ප්රතිපතතිය ක්රියද්යාතමක කරිම සහ ඉඩම
අතකර ගපැනීම : යහ පද්යාලනය සඳහද්යා රජතයේ
නිලධද්යාරීනට මග තපනවීමක
333.3
සයනසෑ තකකෝරතළස පුරද්යාණ ජන විතති : නිදහසට
තපර ගඟෙබඩපතතුව ආශ්රිත සමද්යාජ විවරණය.
(දිසද්යානද්යායක, ඩ. බ.)
398.2095493
සයලු බුදුවර ජනිත පිසිංබිම. (සලේවද්යා, ඒ.
විතජපද්යාල)
294.34350954
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සරි ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, මවනපලද්යාතන. නිවන
දපැකීමට උපකද්යාර වන පරම පවිත්ර සරි
සදධරමය
294.3
සරි ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, මවනපලද්යාතන. බුදධ බල බුදධ ශකති - බුදධ ඤද්යාණ විග්රහය
294.3
සරිනද්යායක, ඩ. එම. ඇතුගත්ලින නිලේවලද්යාවට
891.483
සරිනද්යායක, ඩ. එම. ගලේ වපැඩතපද්යාළ : තකටි
නවකතද්යාවක, කද්යාවද සහ මතක සටහන
891.48
සරිපද තවතහරපති සරිනිතවසස මහ යති :
වපැත්ලිවිටිතයේ සරිනිවද්යාස තලද්යාකු හද්යාමුදුරවන සහ
බදතදගම වද්යාදතයේ තනද්යාපළ පසුතලය.
(ත්ලියනතග්, සමන ස.)
294.3657
සරිපද්යාල, තනකෝමන. තලමලේ කවි සමද්යාජය
398.242095493
සරිපද්යාල, තනකෝමන. මද්යාදුගඟෙ : මද්යාදුගතඟේ දූපත
551.483
සරිපද්යාල, තනකෝමන (සසිංසස.). බලන්න
විදදද්යාචක්රවරතී
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සරිපද්යාතද සමනල කනද තපතන : ආටිගල
සරතචනද්ර ගී රචනද්යා. (සරතචනද්ර, ආටිගල)
782.42
සරිපද්යා වනතයේ තයකෝගී ද්භිකක්ෂුවක සමඟෙ – 3 294.3
සරිපද්යා සමතයේ ආදී කන්ථද්යා පුවත. (සමරතකකෝන,
එසස. එම. කතසරි)
741.5
සරිතපද්යාද වපැසසස උපතදශන තසසවද්යා ප්රකද්යාශන ;
අසිංක 07. (වමතත්රය හිත්මි, වීදද්යාගම) තලකෝවපැඩ
සඟෙරද්යාව
891.481
සරිමලේ තග් සහිනය. (වරණකුලසූරිය, ඥද්යාණද්යා
තපතරරද්යා)
ළ 891.483
සරිමලේවතත, වද්යාසනද්යා. සඳකඩපහණ :
තසකෞනදරයද්යාතමක විමරශනයක

736.5

විශිෂසටතයකෝ 100 ක
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සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න බලයිටන,
ඉනිඩ
සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න බතරකෝසස,
එඩගද්යාර රයිසස
සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න බබි, අසයද්යා
සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න මලේලඩි,
අමුලේයද්යා
සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න රමපද්යා, ට.
තලද්යාබසද්යාසිං
සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න තවද්යාලසස,
එඩගද්යාර

සරිමද්යානන, දයද්යා. තහකෝරද්යාව එළඹ ඇත : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.481

සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න සනතග්රද්යා,
ජසසවිනදර

සරිමද්යානන, තග්ෂද්යාන රවිඳු. අතවපැග්රැදතද අනහස
891.483

සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න හුතසසන,
සදද්යාම

සරිරසිංග, අතසසල. හිටිවන කවි අමද්යාදහර : විමසුම
හද්යා පදද සසිංහිතද්යාව
891.481

සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න තහද්යාවරඩ,
සසතටලද්යා

සරිලක කතු සසුතන පපැවිදි නිකද්යායනතග්
වදද්යාපතිය හද්යා තසසවද්යාව : අ. තපද්යා. ස. සද්යා. තපළ හද්යා
උ. තපළ ක්රිසසතු ධරමය විෂය නිරතදශය සඳහද්යා
විතශසෂිතයි. (තිලකරතන පියතුමද්යා, තජ. තජ.
චනන)
280.095493

සරිවරධන, ගයද්යාන බුදධික. හනතද්යාන පද්යාමුල :
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

සරිලක පුද ලබන තදවිවර. (අමරතසසන, ඈතගම
ඊබට)
202.11

සරිවරධන, දයද්යා (සසිංසස.). බලන්න ධමත්මික
සමඟෙ ධමම සද්යාකචඡද්යා 1

සරිලක ප්රජද්යා ශද්යානති පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
සරිලක ප්රජද්යා ශද්යානති පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
සරිලක තසද්යාඳුර ඉසවේ : සසිංචරණයට අතවපැලක.
(පතිරණ, ය. ල්පී. එසස.)
915.493

සරිවරධන, ජයනතද්යා රකමණී. සතක සතුම
070.44

සරිවරධන, දයද්යා (සසිංසස.). බලන්න ධමත්මික
සමඟෙ ධමම සද්යාකචඡද්යා 2
සරිවරධන, තදනගම. හිම වපැතටන සත රෑ :
රහතන වහනතසස පනසස නමක තග් ජීවිත කතද්යා
සහ උදද්යාන ගී
294.3657

සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස. අප්රකට
ග්රද්යාමය ගුපත විදදද්යා ශද්යාසසත්ර ක්රම
133

සරිවරධන, බනදුතසසන. උසසස තපළ ආරර්ථික
විදදද්යාව : 1 පත්රය (බහුවරණ) ප්රශසන සහ පිළිතුර
330.076

සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස.
සසිංහල අටුව : ගමබද කකෘෂිකරමද්යානතය

සරිවරධන, මපැණතක. තරකෝස කුමද්යාරි ළ 891.483
398.24

සරිවරධන, ආර. ජී. තගකෝනිබිලේලද්යා : තහද්යාඳම
රචනය, තහද්යාඳම නිෂසපද්යාදනය ඇතුළු රද්යාජද
සමමද්යාන හතක දිනූ ළමද්යා නද්යාටද ළ 891.482
සරිවරධන, කුමද්යාර. නව තලද්යාවට මසිං විවර කළ

සරිවරධන, සුනිලේ. තපද්යාඩි හද්යාමුදුරවන තවතටයි
891.483
සරිවරධන, සුතනත්රද්යා (පරි.). බලන්න
ජයවරධන, කුමද්යාරි

431

සරිවරධන, සුමනදද්යාස. දිවි ගමනට තජදකෝතිෂ මග
133.5
සරි සමනතභද්ර හිත්මි. බ්රහසමජද්යාල සූත්ර විවරණය :
භද්යාරතීය සමද්යාජතයේ පිරී තිබූ ත්මිතදද්යා දකෘෂසඨි 294.3

සරිතසසන, එම. (අන.) බලන්න තෂකෝ, තජකෝරජ
බරනද්යාඩ

සරි සමනතභද්ර හිත්මි. තසකෝතද්යාපනන වීම 9 :
පටිතසකෝතගද්යාම මද්යාරගය
294.3

සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය
(නව නිරතදශය) 2008-2012 : තලේක හවුසස
තපද්යාතහල විභද්යාග ප්රශසන හද්යා පිළිතුර අධදයන
තපද්යාදු සහතික පත්ර (සද්යා. තපළ)
491.48076

සරි සමනතභද්ර හිත්මි. තසකෝතද්යාපනන වීම 10 :
තලකෝකය අතහරිනතන තකතසසද?
294.3

සරිතසසන, පියදද්යාස. ඩිසිංගිරි මපැණකද්යා තනද්යාතහද්යාත
වික්රමපද්යාලතග් පළමුතවනි වික්රමය 891.483

සරි සමනතභද්ර හිත්මි. තසකෝතද්යාපනන වීම 11 : මම
පිටු දපැකීම
294.3

සරිතසසන, පියදද්යාස. යුගද්යානතරය තහවත උතචඡද
විකද්යාරය
089.9148

සරි සමනතභද්ර හිත්මි. තසකෝතද්යාපනන වීම 12 :
මනතසස ඇති තලකෝකයට වහතලක තනද්යාවීම
294.3

සරිතසසන, පියදද්යාස (සසිංසස.). බලන්න විධුර
ජද්යාතක කද්යාවදය

සරි සමනතභද්ර හිත්මි. තසකෝතද්යාපනන වීම 13 :
බුදු දහතම උගනවන සපැබසෑ ඉනන්ද්රිය දමනය
294.3

සලේප සතතවනි දවස දකවත්මි : ප්රතග්යුතපද්යාදිත
රසිංගද්යාතමක ආඛදද්යානයක. (මතහසනද්ර, සුනනද)
891.482

සරි සමනතභද්ර හිත්මි. තසකෝතද්යාපනන වීම 14 :
විදරශනද්යා උතපකෂද්යාව
294.3

සලේවද්යා, අත්මිත. කකෘෂි හද්යා ආහද්යාර තද්යාකෂණය :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය
විභද්යාග හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
630.76

සරි සමනතභද්ර හිත්මි. තසකෝතද්යාපනන වීම 15 :
ආරයයනතග් සනතතකෝෂය
294.3

සලේවද්යා, ඇම. බ. තබකෞදධ ප්රශසතනකෝතතර කද්යාවදය
294.3076

සරි සමනතභද්ර හිත්මි. තසකෝතද්යාපනන වීම 16 :
නිවන තදද්යාරටුව වපැතසන අයුර
294.3

සලේවද්යා, එච. ඊ. ඩ. (සමපද්යා.). බලන්න සනන
සහිත තහද්යාරද්යාභරණය

සරි සමනතභද්ර හිත්මි. තසකෝතද්යාපනන වීම 17 :
දුටු තලද්යාව තුල තනද්යාදුටු රහස
294.3

සලේවද්යා. එච. නිරමද්යා අයනති (සමපද්යා.). බලන්න
පණඩුකද්යාභය රජතුමද්යා

සරි සවල හිත්මි, බඹග්රැනතද. ලසිංකද්යා තබකෞදධ
සසිංසසකකෘතිය
294.3095493

සලේවද්යා, එම. ඒ. නිවුන රජවර

සරිසවල හිත්මි, බලපිටිතයේ. වපැත්ලිතතද්යාට ධරම
තදශනද්යා - 4
294.34
සරි සුධමම හිත්මි, පරගසසතතද්යාට (සමපද්යා.). බලන්න
සසර පුරද්යා වූ වරදක ඇතතද්යාත සමද්යාතවේවද්යා!
සරි සුධමම හිත්මි, තසකෝමපුර. ත්මිදුණු සත : සයලේල
අතහරිනන සතතන
294.34
සරි සුනනද හිත්මි, රතනපුතර. තදවේ ත්මිනිසුනතගන
පිදුම ලබන උතුම පපැවිදද
294.3
සරිසුමන හිත්මි, අගලකඩ. නවණ පුබුදන දහම
අරණලු
294.3442
සරිතසත සදන සරි නිවසක. (ජයසසිංහ,
කරණද්යාරතන)
133.5872

ළ 891.483

සලේවද්යා, එම. තද්යාරකද්යා මධුහසිංසනී. ගතමන හමද්යා ආ
සුවඳ
ළ 891.483
සලේවද්යා, එසස. ඒ. ස. සසටපැනත්ලි. සමද්යාජ සමකෂණ
සඳහද්යා නියපැදි ක්රම
301.0723
සලේවද්යා, ඒ. විතජපද්යාල. සයලු බුදුවර ජනිත පිසිංබිම
294.34350954
සලේවද්යා, කමලද්යා . කද්යාශදප රජතුමද්යා

ළ 891.483

සලේවද්යා, තක. පියදද්යාස. මහ විපත, හදිස ආපදද්යා, දිවි
ගපැලවීම
363.34
සලේවද්යා, ජී. එච. ඩබත්ලිවේ. තද්යාරකද්යා තජදද්යාතීර විදදද්යාව
ක්රිෂසණ මූරති පදධතිය
133.5
සලේවද්යා, ඩබත්ලිවේ. ඒ. චිත්රද්යා නිමද්යාල. විචිත්ර රචනද්යා :
3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා
372.623

432

සලේවද්යා, පබත්ලිසස. පබත්ලිසසතග් ශ්රී ලද්යාසිංතකය සලද්යාද
641.83
සලේවද්යා, ප්රියද්යාන ඩ. හඳහනයි හසසතයයි ඔතබ
ජීවිතයයි
133.6

සහින ගනතදනව. (තදද්යාතලේවතත, සසිංජක ප්රසද්යාද)
070.44
සහිනයක තදද්යාරකඩ : කද්යාවද සසිංග්රහය.
(මලේත්ලිකද්යාරචචි, තරණුකද්යා සුදරශනී) 891.481
සහිනය. (චනද්රරතන, රසිංග)

සලේවද්යා, ය. එලේ. ස. (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ක්ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද

සහින තලකෝකය. (අතබපද්යාල, ල්පී. ඩ.)

891.483
891.483

සතලකෝගම, ටිකරි බණඩද්යාර (සම කරතකෘ).
බලන්න විමලවසිංසසූරය, අයි. බ.
සතලකෝගම, ටිකරිබණඩද්යාර (සසිංසස.). බලන්න
විමල හිත්මි, මකුලසෑතවේ

සහින සපැබසෑ තවලද්යා. (ප්රබසිංජන)

සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී. අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ)
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය සසිංහල
I-II (2006-2011)
491.48076

සසිං, කුෂසවනත. මඟෙ වපැරදුණු ගපැහපැනිය සහ තවත
කතද්යා
823

සහිය පිහිටුවීතමන ඔබබට. (ගුණරතන හිත්මි,
තහසතනතපද්යාල)
294.34435

සලේවද්යා, තක. ල්පී. තබනඩික. සරව ආගත්මික යුවළ
සඳහද්යා විවද්යාහයට තපරමඟෙ
306.81
සලේවද්යා, රූපතසසන. තලසසටර චිත්රපට ගීතද්යාවත්ලිය :
ආචද්යාරය තලසසටර තජමසස ල්පීරිසස චිත්රපට ගීත
ත්ලිඛිත සසිංරකෂණය
782.42
සවේ ත්මිතුතරකෝ. (ඩූමද්යා, ඇතලකසපැනඩර)

843

සවේමුනි සසෑ තවතහර තබකෞදධ පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : සවේමුනි සසෑ තවතහර තබකෞදධ පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
සවේ යහළුවනතග් ත්රද්යාසජනක සවද්යාරිය ;
අසිංක 1. (ජයතසසකර, චිනතක තජ.) ගලේ
තලතන වික්රමය
891.483
සවේර වහසිං. (සසිංඛපද්යාල, අද්භිමුරජ)

894.8113

891.483

සවේවපැනි මද්යානය ; අසිංක 02. (තහටටිආරචචි,
ශද්යානත) අහතසස තර හද්යා දවතසස තර 070.44
සවිලේ නඩු විධද්යාන සසිංග්රහය – (101 වන
අධිකද්යාරය) : 2010 අවසද්යානය දකවද්යා සසිංතශකෝධන
ඇතුලත කර එක එක වගනතියට අදද්යාළව
තතකෝරද්යාගත වපැදගත නඩු තීනදු සමග 347.05

සසිං, කුෂසවනත. මුහුදු සුසද්යානතයේ සපැතතපන පිණස
823
සසිංගර, ඉසද්යාක බතෂවිසස. පවේකද්යාරයකුතග් තප්රේම
සවද්යාරිය
863
සසිංගර සරිත. (කුරපපු, ඩ. බ.) 305.891413094
සසිංදු කයන ඉදිඹුවද්යා : ඝද්යානද්යාතවේ ජනකතද්යා එකතුව
398.2452
සසිංදු කයන බූරවද්යා සහ තවත කතද්යා.
(තසතනවිරතන, අනර බ.)

791.437

සසිංදුයි බිසිංදුයි : ළමද්යා රසිංගන. (මතනකෝරතන, ජයලත)
891.482
සසිං, වනදනද්යා. ඉලනදද්යාරියනකලේතග් හපනකම
823
සසිංහ නගරයට කුමර සපැපත විය. (ද තසද්යායිසද්යා,
චිත්රද්යාසසිංහ)
891.483
සසිංහබද්යාහුට පනසස වසක : අතදපැකීම සහ විමරශන
891.482
සසිංහල අකෂර මද්යාලද්යාව. (දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.)
491.4811

සවිලේ සහ අපරද්යාධ නඩුවල ඔපපු කරීතම භද්යාරය.
(ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණී)
347

සසිංහල අකුර හුරව : 1 තශසණය සහ තපරපද්යාසලේ
දරවන සඳහද්යා. (පනද්යාතගද්යාඩ, අතුල) 372.634

සහගිරි කවේත්මිණ. (අතබවික්රම, චත්මිලද්යා ගයද්යානි)
891.481

සසිංහල අටුව : ගමබද කකෘෂිකරමද්යානතය.
(සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස)
398.24

සහසුතන තදතිසස සුරඟෙතණකෝ. (තගකෝවිනදසසිංහ)
891.23

සසිංහල අපට ඉසිංග්රීස. (කුලතුසිංග, සතද්යා)

428

433

සසිංහල ඉසිංග්රීස වව්යූහද්යාතමක අසමතද්යා. (ගමතග්, නදී)
425
සසිංහල – ඉසිංග්රීස ශබදතකකෝෂය

අසිංක 6. (පියරතන, ඒ. ඒ.) විභකති
491.485

491.48321

සසිංහල චිත්රපට සහ මුලේයුගතයේ පුතරකෝගද්යාත්මිතයකෝ.
(ලනසස, සුනිලේ)
791.437095493
සසිංහල ජනකවි (ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සසුන සඳහද්යා).
(සමරසසිංහ, පියලේ)
398.2
සසිංහල ජද්යාතිතයහි අනනදතද්යාව සඳහද්යා ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
තබකෞදධ සද්යාහිතදතයන ලද අනග්රහය.
(ජයවරධන, ආර. ජී. ඩ.)
294.3368
සසිංහල දපැනම : ශිෂදතව විභද්යාගයට සූදද්යානමවන
3, 4, 5 තශසණවල දරවන සඳහද්යා. (විතජතුසිංග,
සුනීතද්යා)
372.6
සසිංහල 2002 - 2012 : ඇම. ඩ. ගුණතසසන උසසස
තපළ පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර.
(වපැයිතහසන, ගයද්යා)
491.48076
සසිංහල ධද්යාතුවසිංශය (තසසවරවද්යාවිල තිසසස මහද්යා
විහද්යාරවසිංශය) : ශද්යාසසනය සසිංසසකරණය හද්යා පද්යාත්ලි
ධද්යාතුවසිංස සනසනදනයක සහිත විචද්යාරද්යාතමක
අධදයනයක. (විතජරතන, එම. ඩබත්ලිවේ.
විමලේ)
954.93
සසිංහල නවකතද්යාතවේ තබකෞදධ දකෘෂසටිය. (ත්ලියනගම,
චනද්රද්යා ජයතකද්යාඩි)
891.483
සසිංහල නද්යාටද කලද්යා ඉතිහද්යාසය සහ මනතම
නද්යාටදය. (ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.)
891.48209
සසිංහල පදද කද්යාවද : පුරද්යාතන දවිතීය භද්යාගය.
(තිලකරතන බණඩද්යා, ඩ. එම.)
891.481
සසිංහල : පළමුවන තශසණය වපැඩ තපද්යාත.
(ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)

372.6

සසිංහල බස උගනිමු. (සරත කුමද්යාර, ද. තහ. ආ.)
491.485
සසිංහල භද්යාෂද්යා ඉතිහද්යාසය. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි,
මද්යාතදකෝවිට)
491.4809
සසිංහල භද්යාෂද්යා දීපනී : පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා සසිංහල
භද්යාෂද්යා නිපුණතද්යා ප්රවරධන පද්යාෂ්ඨග්රනන්ථයක.
(තිලකරතන බණඩද්යා, ඩ. එම.)
491.48
සසිංහල භද්යාෂද්යාව ;
අසිංක 2. (පියරතන, ඒ. ඒ.) අකෂර විනදද්යාසය
491.485

සසිංහල භද්යාෂද්යාව ;
අසිංක 07. (පියරතන, ඒ. ඒ.) සනධි
491.485
සසිංහල භද්යාෂද්යාව (සදත සඟෙරද්යා වියරණය ද ඇතුළු) :
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) පිරිතවන විභද්යාග සහ
උසසස විභද්යාග සඳහද්යා. (ගමතග්, එසස. අයි.)
491.485
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා වදද්යාකරණ. (තකද්යාඩිකද්යාර, රතන)
491.485
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා වදද්යාකරණය. (මද්යාපද්යා, බ. එම.
එසස.)
491.485
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
2002 – 2012. (බසසනද්යායක, රමදද්යා)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය ආදරශ ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර : 7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල.
(නද්යාලක හිත්මි, තපද්යාරවගම)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : ඇම. ඩ. ගුණතසසන
සද්යාමද්යානද තපළ ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර. (විතජරතන, තක. බ. ස.)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 8 තශසණය.
(විතජරතන, තක. බ. ස.)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 9 තශසණය.
(විතජරතන, තක. බ. ස.)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 10 තශසණය.
(විතජරතන, තක. බ. ස.)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 10 තශසණය.
(තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය වපැඩතපද්යාත :
6 තශසණය. (විතජරතන, තක. බ. ස.)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය වපැඩතපද්යාත :
7 තශසණය. (විතජරතන, තක. බ. ස.)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය (නව නිරතදශය)
2008-2012 : තලේක හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(සද්යා. තපළ). (සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.)
491.48076
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නනදතසසන)

954.93

සසිංහල භද්යාෂද්යා, සද්යාහිතදය හද්යා සසිංසසකකෘතික
අධදයනය : වද්යාරෂික පරතයේෂණ සපැසය 2011
089.9148

සසිංහතලන ඉසිංග්රීසතයේ අතදවශද අතතිවද්යාරම 1.
(තවේරගම, නිමලේ තක. එම.)
425

සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ නිවපැරදි වදද්යාකරණ විධි : 6-7-8
තශසණ තපළතපද්යාත හද්යා සමබනධය.
(ගුණතසසකර, තක. ඩ. ස.)
491.485

සසිංහතලන තදමළ ඉතගන ගනිමු : පද්යාසපැලේ සසුන
හද්යා ආධුනිකයන සඳහද්යා. (තපද්යානනලහන,
ඒ. ල්පී.)
494.8118
සසිංහතලේ උරමය. (ඩයසස, ල්පී. ඒ. වී.)

සසිංහල රීතිය ;
අසිංක 1. (දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.) සසිංහල අකෂර
මද්යාලද්යාව
491.4811
අසිංක 02. (දිසද්යානද්යායක, තජ. බ.) අකෂර හද්යා
අකෂරද්යාණු
491.4811
සසිංහල වපැඩතපද්යාත : 6 තශසණය. (වපැයිතහසන, ගයද්යා)
491.48076
සසිංහල වපැඩතපද්යාත : 7 තශසණය. (වපැයිතහසන, ගයද්යා)
491.48076
සසිංහල වියරණ විමසුම : සදධද්යානත ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය. (ජයතකද්යාඩි, අභය)
491.485076
සසිංහල වදද්යාකරණ : අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ
සහ උසසස තපළ සඳහද්යා. (එරනද, කලේප)
491.485

954.93

සසිංහතලේ රජ තබද්යාජුන. (ජයවරධන, මධුරසරි)
641.5929148
සගිරි ගීතයේ ජනකද්යාවද ලකෂණ. (කුමද්යාරසරි,
එසස. එම. ලකෂසමන)
398.2095493
සගිරි ගී විමරශන. (රද්යාහුල හිත්මි, කනසිංගමුතවේ)
891.481
සගිරි ගී සරි. (තලද්යාකුබණඩද්යාර, වි. ජ. මු.) 891.481
සතල පුසිංචද්යාතග දතග්. (තහටටිආරචචි, විපුත්ලි
නිතරකෝෂිණ)
ළ 891.483
සමද්යා. (පලේත්ලියගුර, චනද්රසරි)

891.483

සමද්යා මද්යායම. (ජයරතන, දීපද්යානි)

891.483

සසිංහල වදද්යාකරණය. (ගුණතිලක, අ. ආ.) 491.485

සමද්යාසහිත පවුල සහ සමද්යාගම : කුටුමබයක හිඳ ත්ලිය
කවි. (ජයවීර, පියනකද්යාරතග් බනදුල)
891.481

සසිංහල සරණ සද්යාහිතදය ; අසිංක 2. දහම සරණ
891.48

සලකඛනධ හිත්මි, වපැවතගදර. සතර කමටහන
294.34435

සසිංහල සරණ සද්යාහිතදය ; අසිංක 3. සඟෙ සරණ
891.48

සලය හද්යා සලද්යානිසසිංස. (ඤද්යාණරතන හිත්මි,
පුසසසපැලේලද්යාතවේ)

සසිංහල සද්යාහිතද විමසුම 6, 7, 8 තශසණ සඳහද්යා.
(බද්යාලසූරිය, අතනකෝමද්යා)
891.48

සලරතන හිත්මි, අඹනතපද්යාල. ග්රහ තර කයන රහසස
133.5

සසිංහල සද්යාහිතද වසිංශය : ආරමභතයේ සට ක්රි. ව.
1994 දකවද්යා තතද්යාරතුර සසිංගකෘහිතයි 891.4809

සලරතන හිත්මි, කුඩගමමන (අන.). බලන්න
ගුණරතන හිත්මි, තහසතනතපද්යාල

සසිංහල සනමද්යාව 2010 : වසරක අතීත කන්ථනය.
(ප්රනද්යානදු, සුනිලේ ලනසස)
791.437095493

සලරතන හිත්මි, දනකනතද (සසිංසස.). බලන්න
සුභද්යාෂිතතකෝදය : සරිධමම නද්යාහිත්මි අද්භිනනදන
ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

සසිංහල සනමද්යාව 2011 : වසරක අතීත කන්ථනය.
(ලනසස, සුනිලේ)
791.437095493
සසිංහල සනමද්යාතවේ තදශපද්යාලන මුහුණුවර.
(තමනඩිසස, හිමද්යාත්ලි)
791.436581
සසිංහල සසිංසසකකෘතිතයේ පදනම. (සූරියආරචචි,

294.3

සලරතන හිත්මි, වසෑවල (සමපද්යා.). බලන්න
තබකෝධි පූජද්යා
සලවසිංස හිත්මි, අමුණුපුතර (සසිංසස.). බලන්න
පිබිතදන මලේකපැකුළු
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සලවසිංස හිත්මි, අමුණුපුතර
රනමුතුගල රනපියුම

(සසිංසස.). බලන්න

සලද්යානනද හිත්මි, ඇත්ලිතකතවල (සසිංසස.). බලන්න
ඤද්යාණරතන හිත්මි, දමුණුමසෑතයේ
සලද්යානනද හිත්මි, මහගම. පපැවිදි පිනකම හද්යා කඨින
පූජද්යාව
294.3
සලද්යානනද හිත්මි, මහගම. තබකෝධි පූජද්යාතවේ මහිමය
294.34
සලද්යානනද හිත්මි, මහගම. සමබුදධ ප්රතිමද්යා පූජද්යා
730.95
සුකයද්යාමද්යා, තග්ලේ. තපද්යාකුර මලේ වීදිය

813.54

සුගත : නව සනමද්යාවක තසද්යාඳුර තපරවදන.
(දයද්යානනද, ජීවනත)
791.4375
සුගතදද්යාස, එම. ජී. භද්යාරතීය සසිංගීත ප්රතවේශය :
භද්යාතඛණතඩ විභද්යාග සඳහද්යා ශිෂදනට අතවපැලක
780.954
සුගතදද්යාස, පද්යාරිනද්ර. කර්ථිකත්වතයේ අසරිය 808.51

සුදත චනද්ර, ගලේතපද්යාතුතගද්යාඩ. රූපවද්යාහිනි
891.481
සුදත චනද්ර, ගලේතපද්යාතුතගද්යාඩ. සත නිරවත කරන
කතද්යා
891.483
සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල. සසර සයුතරන
එතතර වනනට
294.34
සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල. සසර සයුතරන
එතතර වනනට : නිවන බණ – 3
294.34
සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන. ආකලේප සමපතතිය
294.34
සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන. කරමය අද්භිබවද්යා යන
මතහසශද්යාකදබව
294.3422
සුදසසස හිත්මි, කුකුලේපතන. තතසපැතතසෑ බුදධ
ඤද්යාණ, තදවන භද්යාගය
294.3
සුදු අශසවයද්යා. (ගුණනද්යාදන, ඕ. තක.) ළ 894.8113
සුදු ඇදුම තව සුදුයි. (මධුසලද්යා, සපුනි)

891.483

සුගතවසිංශ හිත්මි, කදුරදූතවේ (සසිංසස.). බලන්න
පඤසඤද්යා උදපද්යාදි : රයිගම - සලේපිටි - තහසවද්යාගම
තකකෝරළතයේ ප්රධද්යාන අධිකරණ සසිංඝනද්යායක
“ධරම කීරති ශ්රී” පූජදපද්යාද ගලේතුතඩ
පඤසඤද්යාකතති නද්යාහිත්මි අද්භිසසන්ථව ධරම ශද්යාසසනය
සසිංග්රහය

සුදු කඩදද්යාස. (ජයතනතති, චත්මිලේ)

891.483

සුදු කළුවර. (කුමද්යාරසරි, ජයනත)

891.483

සුගතවසිංස හිත්මි, දිගන. බුදුපිය අත්මිත නපැණ : සූවිස
ප්රතදය වණණනද්යා
294.3

සුදු පිරවට. (තබ්රසසලන, කපැතරීන)

සුදු කටියතග පුසිංචි කතද්යා. (සමරවීර, පියලේ උදය)
372.4

සුදු පූසස පපැටවේ. (අනරසරි, සරත)
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ළ 891.483

සුගතසරි හිත්මි, මහවපැව (සසිංසස.). බලන්න
සුභද්යාෂිතතකෝදය : සරිධමම නද්යාහිත්මි අද්භිනනදන
ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

සුදු වලද්යාකුළු. (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන)

891.483

සුදු සඳ ග්රැසස. (වනිගසූරිය, උපද්යාත්ලි)

891.483

සුගුණ හිත්මි, කතලගම (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය

සුදුසසිංහ, තක. ද එසස. අහතසස අසරිය

සුචරිත සරිත. (ඉලයපආරචචි, එරික)

සුදුසසිංහ, සසර (සමපද්යා.). බලන්න ආනනද
වමතත්රය හිත්මි, බලසිංතගද්යාඩ

891.481

සුජද්යාත දියණ : පළමුවන තකද්යාටස. (තවඩිකකද්යාර,
නිරසිංජලද්යා තහසමමද්යාල)
891.483
සුජද්යාත දියණ (තදවන සහ අවසද්යාන තකද්යාටස).
(තවඩිකකද්යාර, නිරසිංජලද්යා තහසමමද්යාත්ලි) 891.483

523.1

සුධමම හිත්මි, පරගසසතතද්යාට (සමපද්යා.). බලන්න
අපල විපත දුරලන, තලඩතරකෝග සුවවන සතබුදු
පූජද්යා සහිත තබකෝධි පූජද්යා

සුජද්යාත පුත්රයනතග් වසසතුව. (විජයරතන මපැණතක,
අනලද්යා)
891.483

සුධමම හිත්මි, පරගසසතතද්යාට (සමපද්යා.). බලන්න
තුනසරතණ ගුණ බලතයන තලඩ තරකෝග
සුවකරන ත්රිවිධ තබකෝධි බුදුබලය

සුදදතචද්යාරි, චරිත. තහද්යාර තදවද්යාල සහ තබද්යාර
හද්යාසසකම : තනත එෆස. එම. බපැලුමගත්ලින
තහළිකල රහසස 1
361.1

සුධමම හිත්මි, පරගසසතතද්යාට (සමපද්යා.). බලන්න
තුනසරතණ ගුණ බලතයන සුවය
ලබද්යාගපැනීමට - තලඩතරකෝග සුවකර ගපැනීමට
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කද්යාවදමය තදශනවද්යා

සුභද්යාෂිතතකෝදය : සරිධමම නද්යාහිත්මි අද්භිනනදන
ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
080

සුධමම හිත්මි, පරගසසතතද්යාට (සමපද්යා.). බලන්න
තතසපැතතසෑ (73) ඤද්යාණ වනදනද්යාව
සුධමම හිත්මි, පරගසසතතද්යාට (සමපද්යා.). බලන්න
පිරිත සූත්ර ඇසුතරන වමන භද්යාවනද්යාව දියුණු
කරමු
සුධමම හිත්මි, පරගසසතතද්යාට (සමපද්යා.). බලන්න
සතතිසස තබකෝධිපද්යාකෂික ධරම බුදධ පූජද්යාව
සුධරමද්යා කුමද්යාරි (සමපද්යා.). බලන්න
අතතරගම රජමහද්යා විහද්යාරය සසිංරකෂණය
සුනදර මද්යාඑළිය. (කුලරතන, මද්යාඑළිතයේ) 954.93
සුනදර වූ නිවන මග 3 : සවිසසතරද්යාතමක ධද්යාතු
මනසකද්යාර භද්යාවනද්යාව. (උදිතධීර හිත්මි,
තදද්යාතළද්යාසසවල)
294.34435
සුනද්යාත්මිය සහ අපි. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා) ළ 891.483
සුනිමලේට තසෑගි තගද්යාඩයි. (කුමද්යාරසසිංහ, පුදමනී
දිනිතිමද්යා)
ළ 891.483
සුනිමලේ. (ද සලේවද්යා, අනල)

891.483

සුනීත හිත්මි, මහගම (සසිංසස.). බලන්න කරණද්යා
සමද්යාධි : රතමතලේ ශ්රී තසකෝමරතන
තන්ථරද්යාද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
සුපිනවත දූවරනි. (කරණද්යාරතන, දයද්යානි)
306.8743
සුපුන සඳ. (වඩුතග්, අරනසසට)

891.483

සුතපම සුසුම. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)

891.483

සුමනතජකෝති හිත්මි, පලේලතතර ශ්රී. පලේලතතර ශ්රී
සුමනතජකෝති නද්යාහිත්මියන ත්ලියන ලද ශද්යාසසනය ත්ලිපි
එකතුව : තලේඛන මඤසජරී
294.3
සුමනතජකෝති හිත්මි, රූපහ (සසිංසස.). බලන්න
තසද්යාඳුර අතීතය : ට. එම. ජයරතන ගී සරණය
සුමනතිසසස හිත්මි, නද්යාපද්යාතගද්යාඩ (සමපද්යා.). බලන්න
බුදු දහත්මින විමුකතිය ලත තශසෂසෂ්ඨ කද්යානතද්යා
චරිත : තන්ථරිගද්යාන්ථද්යා අටෂ්ඨකතද්යාව ආශතයන
සුමනරතන හිත්මි, ගතද්යාතර. බුදධ ධරමය –
9 තශසණය
294.3076
සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම. නිවන මග විවර
තකතරන සදධරම තදශනද්යා
294.34
සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම. නිවන මග විවර
තකතරන සදධරම තදශනද්යා
294.34
සුමනසද්යාර හිත්මි, කළුතබකෝවිටියන (සමපද්යා.).
බලන්න තකතලසස බපැත්මි සඳුමට තවමු ද පමද්යා
සුමනසරි හිත්මි, හකමන (සමපද්යා.). බලන්න
පහන සතත සහන එළිය – 1 : සඳහම
සයුතරන අමද්යා දිය බිදක, සතර සතිපටෂ්ඨද්යාන
සූත්රය
සුමනතසසකර, ගද්යාත්මිණී. බුදුන වදද්යාළ දිවි මඟෙ
294.34
සුමනතසසකර, මපැණතක. දරවද්යාට දීපතිමත
අනද්යාගතයක
155.4

සුබ තපර නිත්මිති. (ත්ලියනතග්, සනධදද්යා කුමුදුනී)
891.481

සුමනතසසකර, වසිංගීස (සම කරතකෘ). බලන්න
ජයසුනදර, විමුකති

සුබසසිංහ, තජකෝතිපද්යාල (සමපද්යා.). බලන්න තරකෝම
තශසෂසෂ්ඨ පුරෂතයකෝ

සුමන හිත්මි, තකද්යාටටද්යාතවේ. භද්යාවනද්යා ගුරවරයද්යා
294.34435

සුබසසිංහ, ලපැටෂියද්යා. විසතුර ඕකඩ වගද්යාව
635.9344

සුමන හිත්මි, තකද්යාටටද්යාතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
මතසදමද්යාසිංස වපැළඳීම පිළිබඳ බුදුන තදසූ හපැටි

සුභ නපැකතක හදමු : නපැකපැත සසෑදීම සඳහද්යා සසවයසිං
අධදයන අතතපද්යාත. (ජයනනද, රවීනද්ර) 133

සුමන හිත්මි, පනනල (සසිංසස.). බලන්න
රතනප්රභද්යා : දකෂිණ විහද්යාර පද්යාරශසවතයේ ප්රධද්යාන
සසිංඝනද්යායකද්යාද්භිතශසක අතිපූජද කසෑගලේතලේ
රතනසද්යාර නද්යාහිත්මි අද්භිසසතව ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

සුභසසිංහ, සනධදද්යා කුමුදිනී. සසිංසලද්යා

891.483

සුභද්යාෂිණී, ල්පී. ඩ. සමනති (සසිංසස.). බලන්න
සතුවිත්ලි ත්මිණ 2012 – (තතවන කලද්යාපය)

සුමසිංගල හිත්මි, හරමලේතගද්යාඩ ශ්රී (සසිංසස.). බලන්න
සනන සහිත කුදුසත
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සුතමධ හිත්මි, තකද්යාටතපද්යාල. විභද්යාවනද්යා : ප්රද්යාචීන
විභද්යාග සහ විශසව විදදද්යාලයීය විභද්යාග සඳහද්යා
සසිංගකෘහිත සසිංහල, පද්යාත්ලි, සසිංසසකකෘත ශද්යාසසනය ත්ලිපි
සරණය
089.9148
සුතමධ හිත්මි, පනනල (සසිංසස.). බලන්න මවපැව –
අවතලකෝකන පබබත විහද්යාරතයේ විතති තපද්යාත
සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ. සනසුන
මනසකන තනද්යාසපැතලන නිවනට 294.34435
සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ. සවිසසතර
ශ්රී ශද්යාකද මුනීනද්ර තගකෞතම බුදධ චරිතය
294.363

හිත්මි, මද්යාවනද්යාතන)

294.3

සුවදද්යායි ජීවිතයකට අතවපැලක : අපට වපැලතදන
තලඩ තරකෝග හඳුනද්යාගනිමු. (බණඩද්යාර, සුනිලේ
එලේ. ආර.)
616.05
සුසම හිත්මි, දීඝවද්යාපිතයේ (සසිංසස.). බලන්න අගසවේ
දද්යා වපැඩ හිඳින පූජනීය බුදධසිංගල වන තසනසුන
සුසුම සහ පවන. (ප්රනද්යානදු, තසඩරික) 891.483
සුහද ඇරයුම ඔබටමයි
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සුළතඟේ ගීතයට සවන තදන. (මුරකද්යාත්මි, හරක)
895.63

සුරඟෙන තපද්යාකුණ. (යසසිංගි, ආර. එච. උතතමද්යා)
ළ 891.483

සුළසිං තකකෝඩ. (ලකත්මිණ කුමද්යාරි, ශකලද්යා) 891.483

සුරභද්යාණ - 01 : සසිංසසකකෘත සනධි හපැඳිනගනිමු.
(ගුණතසකෝම හිත්මි, ඒරවපැතවේ)
491.25

සුළසිං හමන අත. (තගද්යාඩතවල, තකකෝකලකුමද්යාර)
891.483

සුරවීර, අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි. 3, 4, 5 තශසණය තශසණ
සඳහද්යා ශිෂදතවයට ගණත ගපැටලු 1000 ක
372.7

සූතතර පුසිංචද්යා. (තවතතසසිංහ, සබිලේ) ළ 891.483
සූත්රද්යානත ධරම තදශනද්යා. (විමල හිත්මි, මකුලසෑතවේ)
294.34

සුරවීර, අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි. 4 – තශසණතයේ දරවන
උතදසද්යා සමපද්යාදිත සසිංහල ගණතය පරිසරය
ඇතුළු විෂයන තුතන වපැඩතපද්යාත
372

සූදු අනතුවද්යා. (තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර)
891.73

සුරවීර, ඒ. වී. (අනවද්යා.). බලන්න ලූකද්යාසස, තජකෝජ

සූනියම තදවිතයකෝ. (හලේතප, පියතිලක)

සුරවීර, ඒ. වී. (පරි.). බලන්න සමභද්යාවද විචද්යාර
උදදීපන

සූරය මසිංගලදය 2013

සුරද්යාබදු (සසිංතශකෝධන) (52 වන අධිකද්යාරය වූ) :
සුරද්යාබදු ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.042330262

202.11

394.2614

සූරතිසසස, ඩ. ඇම. පද්යාරිසරික ජීවවිදදද්යාව :
උසසසතපළ ජීවවිදදද්යාව - නව නිරතදශය 12
577
සූරවීර බටටද්යා. (අනරසරි, සරත)

ළ 891.483

සුරසිංග, තකකෝරළතග් සමපත. යුතරකෝපද්යා සතතර :
සද්යාමද්යානද තපළ හද්යා උසසස තපළ චිත්ර කලද්යාව
සඳහද්යා නිරතදශිත චිත්ර ශිලේල්පීන
දද්යාහතරතදනකුතග් තතද්යාරතුර සහ ඡද්යායද්යාරූප
සහිතයි
700.92

සූරතසසන, ඒ. ජී. ඉපපැරණ ත්මිණ මුතු ආර
398.2095493

සුරසිංගනද්යාවක තහද්යාතරන ඇවිලේලද්යා. (අතුතකකෝරල,
සුරසිංගි)
891.483

සූරියආරචචි, කරණද්යාදද්යාස (සසිංසස.). බලන්න
මද්යාධද සමකෂද්යා - II

සුරසිංගි, ඩ. එසස. ල්පී. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වපැදගත
තතද්යාරතුර : 5 තශසණතයේ ශිෂදතව විභද්යාගය
සඳහද්යා සුවිතශසෂයි
001

සූරියආරචචි, ගද්යාත්මිණ. බදුලු අබිමන එකලු කළ
ත්මිණ : ඌව තද්රකෝණතයේ වසර 6000 ක ගමන
මග
954.93

සුලඟෙක වී මම යනනම. (තරකෝහණ, සුනිලේ)
891.483

සූරියආරචචි, ජද්යානකී. කසෑම සූතතතර

සුවණණමද්යාල චූඩද්යාමණවණණනද්යා. (තසකෝත්මිනද

සූරියආරචචි, ජද්යානකී. චූටිකකද්යා පුතද්යා තකකෝ? තකකෝ?

සූරියආරචචි, කරණද්යාදද්යාස. නසෑතසන මද්යානය
891.483

ළ 891.483
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ළ 891.483

තසතනවිරතන, චද්යාත්මිනද. අපට හමුවන සතතු :
අසිංක 07
590

සූරියආරචචි, දීපද්යාලේ. උඩුගසිං බලද්යා : අමබලමක
අධදද්යාපන ආයතනයක බවට පතකර ගපැනමට
කළ වීරිය පද්යාරත්මිතද්යාවක
920

තසතනවිරතන, ජයතකද්යාඩි. තනරළු උයන
891.483

සූරියආරචචි, නනදතසසන. සසිංහල සසිංසසකකෘතිතයේ
පදනම
954.93

තසතනවිරතන, තජකෝ (පරි.). බලන්න රද්යාජනිෂස,
භගවද්යාන ශ්රී

සූරියආරචචි, තහසමචනද්ර. ජපැක ල්පීටර මපැක : පිරළු
කතද්යානදර
398.99148
සූරියපතපරම, තජ. ආර. ල්පී. තදශපද්යාලන දරශන
විග්රහය
320

තසතනවිරතන, නද්යාත්ලිනී. තසතනතහ ගඟෙ

සූරිය බණඩද්යාර, ත්මිසසසක (සමපද්යා.). බලන්න ගල
කපැපපූ සපැහපැලේල සහ දපැඩිමුණඩ අවතද්යාරය

තසතනහස. (චනද්රරතන, ඉනද්රද්යා විතජනද්යායක)
ළ 891.483

සූරිය බණඩද්යාර, ත්මිසසසක (සමපද්යා.). බලන්න
තුන සරණය

තසතනහසන ත්ලියත්මි : පදද සසිංග්රහය

සකෘතුසසිංහද්යාර කද්යාවදය : ශ්රී මසිංගල වදද්යාඛදද්යා.
(කද්යාත්ලිදද්යාස)
891.21
තසනරත, සුගත මහිනද. සනනිතවේදනය සහ
මද්යාධද අධදයන ප්රතවේශය
302.2
තසතනවිරතන, අජනත. මම අවසිංකයි 891.483
තසතනවිරතන, අනර බ. සසිංදු කයන බූරවද්යා සහ
තවත කතද්යා
791.437
තසතනවිරතන, එච. ඒ. පවේකද්යාරතයකුතග්
දිනතපද්යාත
891.483
තසතනවිරතන, එච. ඒ. මතග්ම ගී හද්යා සතතම
891.481
තසතනවිරතන, එච. ඒ. තහතලේ නගින : චමපු
කද්යාවදයක
891.481
තසතනවිරතන, එච. තක. ගීතිකද්යා. ඉබි පපැටියද්යා
ළ 891.483
තසතනවිරතන, එච. වී. (අන.) බලන්න
කද්යාත්ලිදද්යාස

891.483
තසතනවිරවන, මතුගම. ත්මිහි මවට වස :
තරකෝගවලට පිළියම සහ ඖෂධීය ආහද්යාර 632.3

891.481

තසතනහසන ලුහුබපැඳි මරණය. (බණඩද්යාර, සුනිලේ
එලේ. ආර.)
891.483
තසතනතහ ගඟෙ. (තසතනවිරතන, නද්යාත්ලිනී )
891.483
තසයියිද අබදුර රහසමද්යාන ජිෆසරි මවේලද්යානද්යා
අනසසමරණ අරමුදල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
තසයියිද අබදුර රහසමද්යාන ජිෆසරි මවේලද්යානද්යා
අනසසමරණ අරමුදල සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
තසතරටතස ඛද්යාමද්යා පදනම භද්යාරය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : තසතරටතස ඛද්යාමද්යා පදනම භද්යාරය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
තසලේලම ද තෂකෝන. (අනරසරි, සරත) ළ 891.483
තසලේලම නිරිඳු (තවේදිකද්යා නද්යාටදය). (මතනකෝරතන,
ජයලත)
891.482
තසලේලම යද්යානද්යාව. (මලලේතගද්යාඩ, සුගතදද්යාස)
ළ 891.483

තසතනවිරතන, එම. ඒ. ල්පී. තක.
(සසිංසස.).
බලන්න ඉඟුර වගද්යාව සහ සපැකසම

තසලේත්ලිපි වියරණ : ක්රි. පූ. 03 – ක්රි. ව. 07 තතක
තසලේත්ලිපි ඇසුතරනි. (පුෂසපකුමද්යාර, නීලේ)
491.485

තසතනවිරතන, එලේ. බ. ඩබත්ලිවේ. (පරි.). බලන්න
වජිරඤද්යාණ හිත්මි, මපැදගම

තසලේවතදද්යාතරයි, ශදද්යාම. කුරඳුවතතත ගුර
යුවතිය
823

තසතනවිරතන, චනද්රසරි. චරිතවත චරිත
920.05493

තසසිංතකද්යාටටසිං. (මසසඉඹුල, මහිනද ප්රසද්යාද)
891.483
තසසදර, නිමලේ. ගිනි කකළි

891.483

439

තසසදර, නිමලේ. විශසව ශකතිතයේ සහ චිතත
ශකතිතයේ හද්යාසසකම
111.2

තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ. සපැඟෙවුණු නිමනතයේ අබිරහස
891.483

තසසනද්යාධිරිතග්, උපුලේ. තම'මලේ කලඹ ම නඹ සතු
891.481

තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ. සපැඩ මුහුතද වික්රමය
891.483

තසසනද්යාධීර, අත්මිල. අකද්යාබනික ගුණ විචලනය සහ
පපැහපැදිත්ලි කරීම : අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(උසසස තපළ) විභද්යාගය රසද්යායන විදදද්යාව
546

තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ. තහද්යාලේමන මපැදුතර අබිරහස
891.483

තසසනද්යාධීර, එන. ට. එසස. ඒ. (සසිංසස.). බලන්න
තබකෝධි ද්භිකක්ඛු

තසසනද්යානද්යායක, බනදුල. කුසලේහද්යාත්මි

තසසනද්යාධීර, ගුණපද්යාල (අන.). බලන්න
මපැකතඩද්යානලේ, ආතර ඒ.
තසසනද්යාධීර, තදවිකද්යා දමයනති. සඳ කළුවර විය 2
891.483
තසසනද්යාධීර, ප්රිනසස. මතග් නපැති වූ සරසිංගලය
891.481
තසසනද්යානද්යායක, තකද්යාලට. අපි තනද්යාදනන ග්රැප
781.649
තසසනද්යානද්යායක, ජී. බ. මතග් සතුම පපැතුම හද්යා
ජීවිතය
920
තසසනද්යානද්යායක, ජී. බ. විඳිත්මි

891.481

තසසනද්යානද්යායක, රසිංජිත (සසිංසස.). බලන්න
කසසසපද්යාද්භිනනදනී : උපහද්යාර ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
තසසනද්යානද්යායක, රසිංජිත (සසිංසස.). බලන්න ල්පී. බ.
ප්රතිභද්යා උවසර ශද්යාසසනය සසිංග්රහය : තසසවද්යා
සමමද්යානිත තජදෂසෂ්ඨ මහද්යාචද්යාරය පුසිංචිබණඩද්යා
ඒකනද්යායක උපහද්යාර ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය
තසසනද්යාරතන, ඉනද්රසරි. නීතිඥ වකෘතතිතයේ රහසස
340
තසසනද්යාරතන, ඉනද්රසරි. මම නීතිය දනිත්මි : සසෑම
පුරවපැසතයක ම නීති දපැනත්මින සනනදධ කරන
සමපූරණ ප්රද්යාතයකෝගික නීති ග්රනන්ථය
340
තසසනද්යාරතන, චත්මිනද. භූතයද්යාට මපැදි වූ
කකෘෂිකරමද්යානතය

633.185

තසසනද්යාරතන, චත්මිනද. මරද්යාතගන මපැතරන තකද්යාටි
303.625

තසසනද්යානද්යායක, ජී. එසස. බ. (පරි.). බලන්න
තදද්යාසසතතද්යාතයවේසසක, එෆස. එම.
තසසනද්යානද්යායක, තිලක පුෂසප කුමද්යාර. ජගත
තලේඛකතයකෝ

ළ 891.483

809

තසසනද්යාරතන, තුසත. රූපවද්යාහිනී සනනිතවේදනය
302.2345

තසසනද්යානද්යායක, තිසසස. තන්ථද්යාගත

294.3

තසසනද්යානද්යායක, තිසසස. බුදධ පහළවිය

294.3

තසසනද්යාරතන, දුත්මිනද. උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව 6 :
ඒකක 11/12, ප්රතවේණය, පද්යාරිසරික ජීව විදදද්යාව
570.7

තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ. ඇෂසබි මනදිරතයේ වික්රමය
891.483

තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම. තකද්යාළඹ යුගතයේ කවිතයකෝ
891.481092

තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ. ධවළ කනතද අබිරහස
891.483
තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ. පද්යාළු ළිතද අබිරහස
891.483

තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම. පුරද්යාණ ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
ගමතදද්යාර විතති
392.095493

තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ. රිදී තපැනතන අබිරහස
891.483

තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම. තපරහපැර පුරද්යාණය
294.3438
තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම. (සසිංසස.). බලන්න
කුමද්යාරගම, විමලරතන

තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ. වන මපැද වික්රමය 891.483
තසසනද්යානද්යායක, ල්පී. බ. වන විමතන අබිරහස
891.483

තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම. (සසිංසස.). බලන්න
කුමද්යාරනද්යායක, ඉනද්රද්යා

440

තසසනද්යාරතන, ල්පී. එම. (සසිංසස.). බලන්න
රද්යාජකරණද්යා, ආනනද
තසසනද්යාසසිංහ, තිලක. අවතද්යාර ලුහුබපැඳ : තහසතුවද්යාදී
විමරශනයක
149.7
තසසපද්යාලතග්, ගතවේෂණ අනරද්යාධ. අමල-භෂසම
සමතුත්ලිතතද්යාව : අසිංග සමපූරණ සසව අධදයනය
546.3
තසසරසසිංහ, එසස. එලේ. ස. (සසිංසස.). බලන්න නව
අරහද්යාදී බුදු ගුණ
තසසවයට කපැපවුතණත්මි පද්යාරම දම පුරත්මි.
(අනගද්යාරික ධරමතසසකර)

920

තසද්යාකරි නද්යාටක පුරද්යාණය. (අමරතසසකර, තක. ජී.)
793.13
තසද්යාඳුර අතීතය : ට. එම. ජයරතන ගී සරණය.
782.42
තසද්යාඳුරතම යද්යාමය. (රනසරණ, මදද්යාරද්යා) 891.481

තසද්යාතලද්යාසස මහද්යා සුපින

294.3

තසකෝතද්යාපතති

294.3

තසකෝතද්යාපනන වීම 9 : පටිතසකෝතගද්යාම මද්යාරගය.
(සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3
තසකෝතද්යාපනන වීම 10 : තලකෝකය අතහරිනතන
තකතසසද?. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3
තසකෝතද්යාපනන වීම 11 : මම පිටු දපැකීම.
(සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3
තසකෝතද්යාපනන වීම 12 : මනතසස ඇති තලකෝකයට
වහතලක තනද්යාවීම. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3
තසකෝතද්යාපනන වීම 13 : බුදු දහතම උගනවන සපැබසෑ
ඉනන්ද්රිය දමනය. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි) 294.3
තසකෝතද්යාපනන වීම 14 : විදරශනද්යා උතපකෂද්යාව.
(සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3

තසද්යාඳුර දඩබිම. (තබකර, සපැමුතවලේ)
799.295493

තසකෝතද්යාපනන වීම 15 : ආරයයනතග් සනතතකෝෂය.
(සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3

තසද්යාඳුර මතක. (විජයවරධන, මද්යාත්ලි)

920

තසකෝතද්යාපනන වීම 16 : නිවන තදද්යාරටුව වපැතසන
අයුර. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3

915.95

තසකෝතද්යාපනන වීම 17 : දුටු තලද්යාව තුල තනද්යාදුටු
රහස. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3

915.1

තසකෝතද්යාර සූත්රය. (චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ)
294.34

තසද්යාඳුර සපැරිසර – සරවක නදිය දිතග්.
(අතද්යාවුදතහටටි, සමන)
තසද්යාඳුර සපැරිසර තසසද මද්යාවත දිතග්.
(ආතද්යාවුදතහටටි, සමන)

තසද්යාඳුර සතතම. (තලද්යාකු නද්යාරසිංතගද්යාඩ, කද්යානති)
891.483
තසද්යාබද්යා දහමයි පුසිංචි තරිඳුයි. (තහසවතග්, එච.
අපූරවද්යා සුභද්යාෂි)
ළ 891.483
තසද්යාබද්යා මද්යාමද්යා : ළමද්යා නද්යාටද තුනක. (විතද්යාන,
ආරියරතන)
ළ 891.482
තසද්යායිසද්යා, පුෂසපද්යා රමදද්යානී. ප්රන්ථමද්යාධද්යාර හද්යා පුදගල
ආරකෂණ පිත්ලිතවත
362.18
තසද්යායිසද්යා, සසිංජය එසස. සරල නීති ගපැටළු හද්යා
පිළිතුර
තසද්යාතරද්යාවේව. (ජයවරධන, ගුණසරි)
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891.483

තසද්යාලේදද්යාදුවද්යාතග් දූපත. (ක්රිසසටි, අගතද්යා)

823

තසද්යාලේදද්යාදුවද්යාතග් පුනරද්යාගමනය. (බ්රසෑග්, තමලේවින)
823
තසද්යාලමනතග් ගීතය. (තමද්යාරිසන, තටකෝනි)

823

තසකෝද්භිත හිත්මි, කරඳතගද්යාලේතලේ. රතනද්යාවල
නද්යාටිකද්යාව සහ සසිංසසකකෘත නද්යාටද සදධද්යානත
පිළිබඳ විමසුමක : අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ
විභද්යාගය සඳහද්යා ද නිරතදශිතයි
891.22
තසකෝද්භිත හිත්මි, මද්යාවතගම (සමපද්යා.). බලන්න
තපද්යාලේවතතත සදධරම කරති ශ්රී ආරණදවසිංශික
සුමන තසකෝමද්යානනද නද්යායක සසවද්යාමනද්රයන
වහනතසස : ජීවන චරිතය
තසකෝද්භිත හිත්මි, වතතල. යති සතක කවි සුවඳ
891.481
තසකෝද්භිත හිත්මි, වතතල (සමපද්යා.). බලන්න බුදුන
දපැකීම දහම කතිකද්යාව
තසකෝද්භිතද්යාද්භිනනදන : මධදම පළද්යාත උප ප්රධද්යාන
සසිංඝ නද්යායක මසෑතගම තසකෝද්භිත නද්යායක
සසවද්යාමනද්ර අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 080
තසකෝමතිලක, මහිනද. ඉතිහද්යාසය තුළ කලද්යාව සහ
කලද්යාව තුළ ඉතිහද්යාසය : පුරද්යාතන කලද්යාතවහි
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සමද්යාජ සනදරභය

750

තසකෝමතිලක, මහිනද. සරණසිංකර සසිංඝරද්යාජ හිත්මි
සහ සූරියතගද්යාඩ රජමහද්යා විහද්යාරය
294.3657095493
තසකෝමතිලක, ලත්ලිතද්යා. ගජ මුතු

891.483

තසකෝමරතන, බ. විතජසරි. 9-10-11-12 තශසණ
සසිංහල වදද්යාකරණ අතතපද්යාත 1 සහිත ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
491.48076
තසකෝමවීර, ඉසුර චද්යාමර. මලක කතද්යා කරයි :
තකටිකතද්යා
891.483
තසකෝමවසිංශ හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ. අනසසසති
භද්යාවනද්යා : සලද්යානසසසති, චද්යාගද්යානසසසති,
තදවද්යානසසසති, උපසමද්යානසසසති
294.34435
තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ. ධමමද්යානසසසති
294.34435
තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ. ධද්යාතුමනසකද්යාර
භද්යාවනද්යාව
294.34435
තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ. බුදධද්යානසසසති
ධරම තදශනය අරහසිං ගුණය
294.34
තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ. භගවද්යා බුදුගුණය
294.34
තසකෝමවසිංශ හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ. විපසසසනද්යා
භද්යාවනද්යාව
294.34435

රතනපුරතයේ යටගියද්යාව
තසකෝත්මිනද හිත්මි, මද්යාවනද්යාතන. සුවණණමද්යාල
චූඩද්යාමණවණණනද්යා
294.3
තසකෝරත හිත්මි, අලුතවපැව. කතරගම ත්ලිපි

954.93

තසකෝරත හිත්මි, පඩිතවල. බිසිංගිරි රද්යාජ මහද්යා විහද්යාරය
සහ ඓතිහද්යාසක ගමන මග 294.3435095493
තසකෝවියට රසයන තකටිකතද්යා : කළඹ II 891.73
තසකෞඛද සමපනන ජීවිතයක සඳහද්යා ශද්යාරීරික
වදද්යායද්යාම නිරතදශිත අතතපද්යාත 1
613.71
තසකෞඛද සමපනන ජීවිතයක සඳහද්යා ශද්යාරීරික
වදද්යායද්යාම නිරතදශිත අතතපද්යාත 2
613.71
තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය - 8 තශසණය.
(ත්ලියනතග්, අනර)
613.07
තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය ආදරශ ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර : 7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල.
(යද්යාපද්යා, වයි. එම. තනලේස)
613.076
තසකෞනදරයය මද්යානව රූප හද්යා කලද්යාව. (රණතුසිංග,
විමලේ)
704.942
තසකෞනදරය හද්යා නද්යාටද අධදද්යාපන ප්රතවේශය.
(අතබපද්යාල, තරකෝලනඩ)
792.07
තසකෞභද්යාගදතයේ කුලුන අට. (ඇලන, තජමසස)
158.1
තසකෞමදද්යාතලකෝකය. (රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතනත්රද්යා)
891.483

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ (සසිංසස.). බලන්න
අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන

සසිංකෂිපත ගරඩපුරද්යාණය

තසකෝමවසිංශ හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ (සසිංසස.). බලන්න
නව අරහද්යාදී බුදුගුණ භද්යාවනද්යාව

සසිංකෂිපත ප්රකද්යාශන මද්යාලද්යාව ; අසිංක 12. (තටලර,
තසබසසතියන) දරිද්රතද්යාව සහ වියපතභද්යාවතයේ
අද්භිතයකෝග
362.50846

තසකෝමවසිංශ හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ (සසිංසස.). බලන්න
මරණද්යානසසසති භද්යාවනද්යාව සහ කද්යායගතද්යාසති
භද්යාවනද්යාව

සසිංකකෘතදද්යායන, රද්යාහුලේ (සම කරතකෘ). බලන්න
බුදු දහම පිළිබඳ මද්යාකසසවද්යාදී ප්රතවේශයක

තසකෝමසුනදර, තජ. ඩබත්ලිවේ. ඩ. ආරර්ථික විදදද්යාතවේ
පරිණද්යාමය
330.01

සසිංක්රමණක මතනකෝකද්යාය. (අනදරවපැව, ඩබ. අයි.
එම. එසස. ල්පී. තිලක)
133.95

තසකෝමසුනදර, තජ. ඩබත්ලිවේ. ඩ.
විදදද්යාව

සසිංක්රද්යානතිය. (ගුණසසිංහ, ත්මිහිරි නිලේත්මිණ) 891.481

සදද්යාචද්යාර ආරර්ථික
330

තසකෝමසුනදර, දයද්යානනද. සබරගමුතවේදි ත්ලියපැවුන
කවි
891.481
තසකෝමසුනදර, දයද්යානනද (සසිංසස.). බලන්න

294.5

සසිංක්රද්යානති සහ තවත කතද්යා : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(වපැත්ලිසරතග්, කීරති)
891.483
සසිංඛපද්යාල, අද්භිමුරජ. සවේර වහසිං

891.483
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සසිංඛදද්යා ධරම සසිංග්රහය. (සත්මිතවිහද්යාරි හිත්මි, ඕපද්යාත)
294.3076
සසිංගදිය. (තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන)

891.483

සසිංගීතය (අපරදිග) : නව නිරතදශය 2008 –
2012 – තලේක හවුසස තපද්යාතහල විභද්යාග ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර
(සද්යා. තපළ). (බණඩද්යාර, එසස. එන. එම.)
780.76
සසිංඝ ල්පීතකෘන වහනතසසලද්යා. (විතජතුසිංග,
නවනපැත්ලිතය)
294.3657
සසිංඝරතන හිත්මි, තලද්යාතවේ. ජීවමද්යාන බුදුන දුටිත්මි
294.34350954
සසිංචද්යාරක වදද්යාපද්යාරය : විතශසෂිත නිෂසපද්යාදිත හද්යා
තවතළඳතපද්යාළවලේ. (පතිරණ, ය. ල්පී. එසස.)
338.4791
සසිංචද්යාරක සටහන ;
අසිංක 1. (ඉරගලේබණඩද්යාර, කසුන අසිංජන)
තනද්යානිදන ත්ලිසසබනය : පකෘතුගද්යාලතයේ සසිංචද්යාරයක
914.69

891.209
සසිංසසකකෘතිය සහ සද්යාරධරම තගද්යාඩනපැගීම සඳහද්යා වූ
ශ්රී ලසිංකද්යා සසිංසසකකෘතික පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : සසිංසසකකෘතිය සහ සද්යාරධරම
තගද්යාඩනපැගීම සඳහද්යා වූ ශ්රී ලසිංකද්යා සසිංසසකකෘතික
පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
සසිංසසන්ථද්යාපිත විවද්යාහතයේ ගපැටුම සහ බලපසෑම :
කපැතලන ජයවරධනතග් තතකෝරද්යා ගත නවකතද්යා
ඇසුරිනි. (වනසසිංහ, චතුරිකද්යා කුමද්යාරි) 891.483
සසිංසලද්යා. (සුභසසිංහ, සනධදද්යා කුමුදිනී)
සසිංසද්යාර ගමන. (කුරපපු, ඩ. බ.)

891.483
920

හඬන වපැළතපන තලද්යාවින නිදහසස වීමට.
(එදිරිසූරිය, ආර.)
294.34435

891.483

හඬනළුතවන බුදු මඟෙ : තබකෞදධ ගුවනවිදුත්ලි නද්යාටද
එකතුව. (ජයවරධන, කපැතලන) 891.482

සසිංදීප, නවිඳු. ඉබිරද්යාලතග අපූර ගමන
ළ 891.483

හඬ වපැඩි ගතම දූ දරතවකෝ. (ත්ලිනඩග්රින, ඇසසස්ට්රිඩ)
839.73

සසිංධද කුමද්යාර, ජී. ඩබත්ලිවේ. නද්යාමලේ. තකද්යාරියන
භද්යාෂද්යා ගුරවරයද්යා : සරල අරත සහිතව 495.78

7, 8, 9, 10 හද්යා 11 තශසණ සඳහද්යා භූතගකෝල විදදද්යා
විෂයයට නියත්මිත සතියම අධදයනය.
(තහටටිආරචචි, නිමලේ)
912.014

සසිංජනද්යා. (විතජනද්ර, සඳතරකද්යා)

සසිංයුකත නිකද්යාය – 1. (ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය
සසිංයුකත නිකද්යාය)
294.3823
සසිංවරධන පහසුකම සපැලසතම ශ්රී ලසිංකද්යා
මධදසසන්ථද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : සසිංවරධන
පහසුකම සපැලසතම ශ්රී ලසිංකද්යා මධදසසන්ථද්යානය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
සසිංසසකකෘත කද්යාවද විචද්යාරය පිළිබඳ තකටි
හපැඳිනවීමක. (රතනද්යායක, මතනකෝජ ප්රසද්යාන)
891.21

හතතවනි කනද. (කුරවිටආරචචි, පවිත්රද්යා)
891.483
හතරතවනි හරසස වීදිය. (කුරවිටආරචචි, බනදුල)
891.483
4 තශසණය නව හපනද්යා පරිසරය ආශ්රිත
ක්රියද්යාකද්යාරකම. (ජයතසසකර, රමණී කද්යානති)
372.357
4 තශසණය මවේබස තපළතපද්යාතින බස හසුරවමු.
(තපතරරද්යා, ලසිංකද්යා)
372.6

සසිංසසකකෘත ගදදපදද සද්යාහිතදය : අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ) නව නිරතදශය 2011 සට නියත්මිත
සසිංසසකකෘත පදද සඳහද්යා විමරශනය
891.2

4 තශසණය සඳහද්යා සසිංහල වපැඩ තපද්යාත : තපළ තපද්යාත
ඇසුතරන සහ තවත අභදද්යාස ද ඇතුළතය
.
(මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී)
372.6

සසිංසසකකෘත ග්රනන්ථ වසිංශය – තකෘතීය භද්යාගය

4 තශසණය සඟිති රචනද්යා හුරව. (තනරසිංජනද්යා, තජ.
ඒ. කුමද්යාරි)
372.623

891.2

සසිංසසකකෘත සද්යාහිතද ඉතිහද්යාසය : පිරිතවන විභද්යාග,
ප්රද්යාචීන භද්යාතෂකෝපකද්යාර සමද්යාගම විභද්යාග, උසසස
විභද්යාග සඳහද්යා. (වසෑගනතතලේ, එච. බ. ආර.)

4 – තශසණතයේ දරවන උතදසද්යා සමපද්යාදිත සසිංහල
ගණතය පරිසරය ඇතුළු විෂයන තුතන
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වපැඩතපද්යාත. (සුරවීර, අතයකෝමද්යා සඳමද්යාත්ලි) 372

හඳමද්යාමද්යා

ළ 891.483

7 තශසණය ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත. (ඒකනද්යායක,
ටිකරි බණඩද්යාර)
909.076

හඳරද්යාගම, දිනක රවිඳු. හතුර ත්මිතුර ළ 891.483

7 තශසණය ගණතය වපැඩතපද්යාත. (කරණද්යාතිලක,
ආර. කලදද්යාණ)
510.76

හඳරද්යාගම, සමන. නිරදද්යාරක භද්යාවය සහ සද්යාඵලදතද්යා
යද්යාතුකරම
133.4

7 තශසණය බුදධ ධරමය ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර.
(ඤද්යාණරතන හිත්මි, කරිඳිගලේතලේ) 294.3076
7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල බුදධ ධරමය ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර. (පතිරතග්,
නනදදද්යාස)
294.3076

හඳරද්යාගම, සමන (සසිංසස.). බලන්න
ආනතිකකරණයට ලක වූ සමද්යාජ කණඩද්යායම :
සමද්යාජ විදදද්යාතමක විශසතලේෂණයක

7 තශසණය සසිංහල හුරව වපැඩතපද්යාත. (අධිකද්යාරී, ස.
ල්පී. ඒ. පදමද්යා)
491.48

හඳරද්යාගම, සමන (සසිංසස.). බලන්න තදශපද්යාලන
සමද්යාජ විදදද්යාව – 1

43 වසරක ජනතද්යා තමතහවර : ඉනදික
ගුණවරධනයනතග් තදශපද්යාලන ඇගයුම
324.2092

හඳහනයි හසසතයයි ඔතබ ජීවිතයයි. (සලේවද්යා,
ප්රියද්යාන ඩ.)
133.6

43 වසරක රද්යාජද තසසවතයේ පිය සටහන.
(ගුණවරධන, ස. වද්යාසස)

920

හඳහන, ග්රැසස වළලේල හද්යා ග්රහතයකෝ තහවත සරල
තජදද්යාතිෂ ඉතගනම. (ගමතග්, ඩපැනී නද්යාතගද්යාඩ)
133.5

45 වසකට තපර සළරවක රූ සටහන - 1 :
හඳපද්යාන. (ලකෂසමන, සනත)
791.437

හඳුනකනද, ඩ. මලේත්ලිකද්යා. නව හපනද්යා ගණත
හුරව : 4 තශසණය
372.7

හතුර ත්මිතුර. (හඳරද්යාගම, දිනක රවිඳු) ළ 891.483

හඳුනකනද, මලේත්ලිකද්යා. නව හපනද්යා ගණත මඟෙ
වපැඩතපද්යාත : 3 තශසණය
372.7

හතත කණසතම කතද්යා ;
(බලයිටන, ඉනිඩ) රතු පද්යාට පුසිංචි භූතයද්යා 823

හපුආරචචි, කරණද්යාරතන. කපැතලේ කතද්යාවක
ළ 891.483

හදවතට තහද්යාතරන ඔබ ඇවිදින. (තපතරරද්යා,
ශදද්යාමල)
891.483

හපුතගද්යාඩආරචචි, විමලේ. රජද්යානතරය

හදවත තදතවද්යාලක තදතවද්යාතලේ ත්මිනිතසක.
(ඇතලකසපැනඩර, තරද්යාබට)

හපුතනන, කුමුදිනී ඩයසස. ඉතිහද්යාසය මහද්යාදවීපික
සතියම අභදද්යාස : අ. තපද්යා. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ)
909

813

හද විතලේ ඔබ පිපුණද්යා. (තපද්යානතසසකද්යා, ප්රියද්යා
සජීවනී)
891.483
හනගර තග්මසස. (තකද්යාත්ලිනසස, සුසද්යාන)

813

හනතද්යාන පද්යාමුල : කද්යාවද සසිංග්රහය. (සරිවරධන,
ගයද්යාන බුදධික)
891.481
හඳගම, අනර බසිංඩද්යාර. 1978 ආණඩුක්රම
වදවසසන්ථද්යාව පිළිබඳ විමරශනය : 18 වන
වදවසසන්ථද්යා සසිංතශකෝධනය දකවද්යා නිදසුන සහ නඩු
තීනදු සහිත අධදයනයක
321.0095493
හඳට උඩින පපැනලද්යා. (තවතතසසිංහ, සබිලේ)
ළ 891.483
හඳට ගිය තකකෝචචිය. (ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී)
ළ 891.483

891.483

හබරගමුව, තසකෝමසරි. සතතවයද්යා මරණන මතු
තවේ ද?
294.34237
හමුදද්යා හද්යාමුදුරතවකෝ. (ගලපපතති, ගපැමුණු ශ්රී)
891.483
6, 7, 8, 9, 10, 11 සසුනට ඉසිංග්රීස වදද්යාකරණ .
(අමරසරි, තක. එන. ට.)
425
6-11 තශසණ සඳහද්යා ඉතිහද්යාසය : සතියම ලකුණු
කරීතම අභදද්යාස
909.07
6 තශසණය ඉතිහද්යාසය ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය.
(රණසසිංහ, දීපත සුතදශස)
954.93076
6 තශසණය ඉතිහද්යාසය : සසු දපැනම වඩන අතිතරක

444

කයවීම තපද්යාත. (බණඩද්යාර, එසස. බ. එම. ස.
අනර)
954.9301
6 තශසණය ගණතය වපැඩතපද්යාත. (විතජරතන,
ගද්යාත්මිණී)
510.7
6-7 තශසණ සසුන සඳහද්යා නරතනය
හයිඩි. (සසපයිරි, තජද්යාහනද්යා)

793.3
839.83

823
හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර. ඈ තහවත අතයේෂද්යා 2
823
හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර. ඕතරකෝ රජු තග් දියණය
823

හරසසගම, තසකෝමරතන. ඕ තරණය කළද්යාය
891.483

හපැට තවනි උපන දිනය. (ගමතග්, ඒ. එච.)
891.483
හපැබසෑටම තම මමද?. (ආරියරතන, ජ. අ.)
891.483

හරසස ප්රශසන ඇසතම කලද්යාව. (ජයසසිංහ, කපිල
ගද්යාත්මිණී)
347.0750264

හපැමලට - ළමද්යා නද්යාටද. (තෂසකසසපියර, විත්ලියම)
822.33

හරිසසචනද්ර, රවන. අපරද්යාධ විදදද්යාව

හපැමත්ලිනතයේ තහද්යාරණසෑකර. (බ්රවුනිසිං, තරද්යාබට)
ළ 821.1
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හරිසසචනද්ර, රවන. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ නීතිය
340.095493
202.11

හපැම තදටම වඩද්යා උතුම පිය උරමය.
(තබකෝගහවතත, ඩ. ඩබත්ලිවේ. එම. විශසව
බණඩද්යාර)
ළ 891.483

හලසිංතගද්යාඩ, දීපද්යානී. වතුර බිනදු මලේත්ලියද්යා
ළ 891.483

හපැතමකෝටම වපැරදිලද්යා. (තෂසකසසපියර, විත්ලියම)
822.33

හසසතිගිරි නගරය තහවත කුරණසෑගලේ නවර :
කුරණසෑගල නගරතයේ ඉතිහද්යාසය, ජනප්රවද්යාද හද්යා
මහනගර සභද්යා සමද්යාව තුළ පිහිටි ඓතිහද්යාසක
සසන්ථද්යාන. (කුරවිට, රසිංගන)
954.93

හපැරවුම ලක්ෂය අද්භියස : ජීවිතය පිළිබඳ තකතරන
මතනකෝ විදදද්යාතමක විමරශනයක.
(කළුආරචචී, අලසිංක ට.)
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හලේතප, පියතිලක. සූනියම තදවිතයකෝ

හසුවනනට තපර. (තකද්යාතලද්යාවල, සසර)
362.7672
හද්යා පපැටියද්යා තබරණද්යා. (ගුණරතන, කුමද්යාරි)
ළ 891.483
හද්යා පපැටියද්යා මහතතවලද්යා. (හිරපබද්යාතවකෝ, මද්යානවී)
ළ 891.483
හද්යා පපැසිංචද්යා පරද්යාදයි. (මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර)
ළ 891.483
හද්යාමත හද්යා උසසමුරතතද්යාව

808.83

හද්යාරඩි, තතකෝමසස. කපැසසටරබ්රිජ නවර නගරද්යාධිපති
823
හද්යාත්ලි ඇළ වලවේව. (දිසද්යානද්යායක, ඩ. එම. අනර)
891.483
හද්යාසිංකවිසයක.

(විමලධීර, තිසසස)

හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර. අබිරහසස ඇය

891.481
823

හපැගද්යාරඩ, තහනරි රයිඩර. ඈ තහවත අතයේෂද්යා 1

හපැසලේ, සසතවන. යුද සක හඬ
හපැසලේ, සසතවන. රකුසනතග් අඩවිය

839.81374
823

හසෑනඩසස තෆකෝ එඩියුතකෂන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : හසෑනඩසස තෆකෝ එඩියුතකෂන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
හසෑනසස ක්රිසසටියන ඇනඩරසනතග් සුරසිංගනද්යා කතද්යා 01. (ඇනඩරසන, එච. ස.)
398.2
02. (ඇනඩරසන, එච. ස.)

398.2

හිටිවන කවි අමද්යාදහර : විමසුම හද්යා පදද සසිංහිතද්යාව.
(සරිරසිංග, අතසසල)
891.481
හිටිවන ම කවියට අතවපැලක : හිටිවන ම කවි
පිළිබඳව උපතදසස සහිතය. (අජිත, ජී. ඇම.)
891.481
හිතවත තකද්යාටියද්යා : ආසයද්යාන උපමද්යා කතද්යා.
(අලහතකකෝන, සසර)
398.24095
හිතසුවය. (ධමමරතනද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, බසිංඩද්යාරගම)
089.9148
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හිනදි ජනකතද්යා. (කුමද්යාර, ආනනද)

398.20954

හිම කුමද්යාරි සහ අඟුටුත්මිටටන සතතදනද්යා.
හිම තදවඟෙන. (ගුණතිලක, කද්යානති)
හිම ත්මිදුන රද්යාත්රිය. (ජින, බද්යා)

හුසසම. (තකද්යාඩිතුවකකු, ලකෂසමන)
891.483
895.13

හිම වපැතටන සත රෑ : රහතන වහනතසස පනසස
නමක තග් ජීවිත කතද්යා සහ උදද්යාන ගී.
(සරිවරධන, තදනගම)
294.3657
හිරක. (ගසිංධද්යාරි, ඩ. එම. අතයේෂද්යා)

ළ 891.483

හිර තදවිඳුන නපැමදීම. (වික්රමද්යාරචචි, ලලද්යානනද)
181.45
හිරපබද්යාතවකෝ, මද්යානවී. හද්යා පපැටියද්යා මහතතවලද්යා
ළ 891.483
හිර පද්යායද්යා නපැත : කද්යාවද සසිංග්රහය. (විතජතසසන,
අරණ ලසනත)
891.481
හිර බපැස ගිය පසු. (අතචතබ, චිනආ)

හුරළුවපැව, ජයතසනවි. 5 ශිෂදතවයට දපැනගත
යුතුම කරණු
372.19

823

හිර වියන යට. (කුමද්යාරසසිංහ, කරණද්යා) 891.483

හුතසසන, සදද්යාම. සබබද්යා
හුළසිං අත්ලියද්යා. (කුලතුසිංග, තදවේෂි)

891.483
892.73
ළ 891.483

හුළුගලේල, එච. ඒ. තජ. ලසිංකද්යාතවේ බ්රිතද්යානද
ආණඩුකද්යාරවර
954.93020922
හකෘදයද්යාසිංගම තිළිණයක. (ත්ලියනතග්, සනධදද්යා
කුමුදිනී)
891.483
තහටටිආරචචි, අසනක (සමපද්යා.). බලන්න මලේ
මලේ වද්යාරම : ළමද්යා මනසට තගකෝචර ජනප්රිය ගීත
සසවර ප්රසසතද්යාර 40
තහටටිආරචචි, එච. ඒ. ලකෂසමන. අරණතරද්යාද
දිය සද්යායම චිත්ර එකතුව
741.9
තහටටිආරචචි, කරණද්යාදද්යාස (පරි.). බලන්න චීන
ජන කතද්යා : චීන ජනකතද්යා කහිපයක
පරිවරතනයක

හිර සසල. (අතබවික්රම, රතනද්යා ලසිංකද්යා) 891.483

තහටටිආරචචි, කරණද්යාතසසන. පුවරසනකුලම
ඓතිහද්යාසක තචතියගිරි විහද්යාරය
930.1095493

හිසස දසෑත : තකටි කතද්යා සසිංග්රහය. (නලේලතපරම,
නදීරද්යා තරකෝෂිණී)
891.483

තහටටිආරචචි, කුමද්යාර. සඳ කත ත්මිණ ගඟුල
පතතල
891.481

හිසසබුලේලද්යාහස පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
හිසසබුලේලද්යාහස පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

තහටටිආරචචි, කුමද්යාර. සද්යාරද්යාසසිංඛද අග්නි වද්යාෂසප
891.481

හීනගම, ලත්ලිත. රද්යාජද තසසවය පිණසයි - තදවන
තකද්යාටස
070.44
හීනගම, ලත්ලිත (පරි.). බලන්න ක්රිසසටි, අගතද්යා
හීනගම, ලත්ලිත (පරි.). බලනන විතජතසසකර
නනදතදව
භීලේ ආදිවද්යාසනතග් ජනකතද්යා.
පුරතෂකෝතතමලද්යාලේ)

(තමනද්යාරියද්යා,
398.20954

හුදකලද්යා සතිවිත්ලි : පදද හද්යා ගී පද එකතුව.
(වික්රමසසිංහ, ගුණරතන)
891.481
හුනනසසගිරි කඳු පද්යාමුල. (තප්රේමරතන, මහිනද)
ළ 891.483

තහටටිආරචචි, ජනක (සසිංසස.). බලන්න ජනම
ප්රසද්යාදිනී : පූජද කදුරදූතවේ සුගතවසිංස යතිවර
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
තහටටිආරචචි, ධරමතසසන. දහම ඇස : පුහුදුන
බතවන ඔබබට
294.3
තහටටිආරචචි, නද්යාමලේ ධමත්මික. අද්භිතයකෝගදතද්යාව
සහ බුදධි පරීකෂණ සඳහද්යා තනද්යාවරදින මග
153.93
තහටටිආරචචි, නිමලේ. අද්භිතයකෝගදතද්යා
පරීකෂණය : බුදධි පරීකෂණය

153.94

තහටටිආරචචි, නිමලේ. 7, 8, 9, 10 හද්යා 11 තශසණ
සඳහද්යා භූතගකෝල විදදද්යාව විෂයයට නියත්මිත
සතියම අධදයනය
912.014
තහටටිආරචචි, නිමලේ. බුදු දහත්මින පපැන විසඳුම
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294.3076
තහටටිආරචචි, නිමලේ. භද්යාෂද්යා හපැකයද්යාව :
අධදද්යාපන, වකෘතතීය තරඟෙ විභද්යාග සඳහද්යා
491.48
තහටටිආරචචි පියතුමද්යා, සරත (සමපද්යා.).
බලන්න
නතතලේ ගී 2
තහටටිආරචචි, විපුත්ලි නිතරකෝෂිණ. සතල පුසිංචද්යාතග
දතඟේ
ළ 891.483
තහටටිආරචචි, ශද්යානත. අහතසස තර හද්යා දවතසස
තර
070.44
තහටටිආරචචි, ශද්යානත. රද්යාජදය, මද්යාධදය හද්යා
තසකෞඛදය
070.44
තහටටිආරචචි, ශද්යානත. තලද්යාව හපැඳිනිය යුතු
තහයිනම
891.481
තහටටිආරචචි, සසවරණලතද්යා (අන.). බලන්න
උසසස නිළ දරතවකෝ
තහටටිආරචචි, සසවරණලතද්යා (අන.). බලන්න
කවුරනද බලවතද්යා
තහටටිආරචචි, සසවරණලතද්යා (අන.). බලන්න
කද්යාට ඵලක තවේද
තහටටිආරචචි, සසවරණලතද්යා (අන.). බලන්න
ගිතයකෝ ත්මිස ආතවකෝ තනද්යාමපැති කල
තහටටිආරචචි, සසවරණලතද්යා (අන.). බලන්න
තනද්යාගපැලතපන ඇසුර
තහටටිආරචචි, සසවරණලතද්යා (අන.). බලන්න
පියද්යා දුන වසසතුව
තහටටිආරචචි, සසවරණලතද්යා (අන.). බලන්න
බද්යාහිර තපනම
තහටටිආරචචි, සසවරණලතද්යා (අන.). බලන්න
තබදද්යා තනද්යාගත බර
තහටටිආරචචි, සසවරණලතද්යා (අන.). බලන්න
මනමද්යාල සසිංහයද්යා
තහටටිආරචචි, සසවරණලතද්යා (අන.). බලන්න
මම සහ අපි තවනස
තහටටිආරචචි, සසවරණලතද්යා (අන.). බලන්න
ලද තදයින සතුටුවීම

තහටටිආරචචි, සසවරණලතද්යා (අන.). බලන්න
තවදද්යාතග් ගද්යාසසතුව
තහටටිආරචචි, තහලන. සද්යාමද්යානද දපැනම
001.076
තහටටිතග්, අනරසරි. තච..! තකකෝ..! සහ තවත
කතද්යා
891.483
තහටටිතග්, නිලනත. ඉසිංග්රීස වදද්යාකරණ අතතපද්යාත
425
තහටටිතග්, නිලනත. තමකෝටර රන්ථ ප්රවද්යාහන නීති
සහ තරගුලද්යාස
343.094402638
තහටටිතගද්යාඩ, නිලූකද්යා දමයනති. රතු කපැටියද්යා
තහට එචචර කළුවර නසෑ. (සරචචනද්ර, එදිරිවීර)
891.483
තහට කළුවර නසෑ. (කරණද්යාතිලක, මද්යාතනලේ)
891.483
තහද ක්රියද්යාවත්ලියට අනව ශලද තහදකම.
(ආරියසත්ලි, ඩබත්ලිවේ. එම.)
617.0231
තහනනද්යායක, උතබතසසකර. ඔහු තලකෝරනසස නම
විය
810.92
තහරනපැනතඩසස, ත්මිතගලේ. අවිය සහ කවිය
861.092
තහත්ලිතකද්යාපටතර. (තප්රේමරතන, ප්රියසිංගිකද්යා
මධුභද්යාෂණී)
ළ 891.483
තහතලේ නගින : චමපු කද්යාවදයක.
(තසතනවිරතන, එච. ඒ.)

891.481

තහතලේනද්යාතග් කන්ථද්යාව. (තබද්යාතතජු, ඩපැනිතයලේ)
891.483
තහළ කවි නමවපැල

891.481092

තහළ ජන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තහළ
ජන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
තහළදිව රජවර. (සමරසසිංහ, ඉනදිරද්යා)

923.1

තහළබසස වියරණ : 9, 10, 11 තශසණ සසුනට සසිංහල
වදද්යාකරණ. (පියනනද හිත්මි, සූරියතගද්යාඩ)
491.485
තහළතයේ සටන රහස අසිංගසිංතපද්යාර.
(මහනතආරචචි, අජනත)

796.8
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තහළ වනිතද්යාවට සපැබසෑ විමුකතිය උදද්යා කළ
සසිංඝත්මිතතද්යා රහත තමතහණන වහනතසස
294.3657
තහළ විදදද්යාව, කලද්යාව, ගණතය, ධරමතද්යාව හද්යා තහළ
ශබද සඤසඤද්යා
401.43
තහළ සතුවම පුරද්යාණය. (ඒකනද්යායක, ඇකරියගල
එච. ඒ.)
751.73095493
තහසතුඵල ධරමතද්යාව හද්යා විශසවබල ශකතිය :
තසද්යාබද්යාදහම සහ විශසවමය බලය. (කුමද්යාරතුසිංග,
ඉනතදද්යාලමුලේතලේ එච. ඩබත්ලිවේ.)
294.3
තහසමනත නිද්රද්යාව. (ගමතග්, කපිල එම.) 891.481
තහසමමද්යාත්ලි : දළදද්යා වහනතසස වපැඩමවීතම කතද්යා
පුවත පසුබිම කරගත ඓතිහද්යාසක නවකතද්යාව .
(ඒකනද්යායක, කුසුම)
891.483
තහසමලතද්යා, ත්මිග්රැනතඩකෝ. රද්යාවණවත
තහසමලයද්යා. (මලේලවආරචචි, එඩවඩ)

954.9301
891.483

තහස මහතමද්යා නම විය. (රද්යාඕ, මුකුනද)
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තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, කපැටවල. මමත්වය බිඳීම
තහවත රූපකද්යාය සහ නද්යාමකද්යාය පිළිබඳ සතද
දපැකීම
294.3

බණඩද්යාර
තහසරත, හිරද්යාන ශෂී. බුදුනතග් තදශය
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තහසත්ලි, ඇතලකසස. මුලේ
813
තහසවතග්, අතශකෝක තසසනද්යානි. අධදද්යාපනය
ආතයකෝජනයක : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපන ක්රමය
පිළිබඳ විශසතලේෂණද්යාතමක අධදයනයක
370.95493
තහසවතග්, එච. අපූරවද්යා සුභද්යාෂි. තසද්යාබද්යා දහමයි පුසිංචි
තරිඳුයි
ළ 891.483
තහසවතග්, ජිනදද්යාස. ගලේ වඩුවද්යාතග් අපූර සහිනය
සහ තවත කතද්යා
ළ 891.483
තහසවතග්, සුජිත නිශද්යානත. මනසසසකම : සමද්යාජ
විමරශන හද්යා ශද්යාසසනය පරතයේෂණ පුවතපත ත්ලිපි
එකතුව
089.9148
තහසවද්යාතබකෝවල, ඊශද්යා. සසතනහද්යා

891.481

තහසවද්යාමදදුම, අමර. අමර සමර ix : අපූර චරිත
35 ක
920.02
තහසවද්යාමදදුම, අමර. අමර සමර x : අපූර චරිත
35 ක
920.02
තහසවද්යාමදදුම, අමර. ආතලද්යාතකද්යා උදපද්යාදි : බුදු
දහමට තපර වදනක
294.3

තහසරත, ආනනද (පරි.). බලන්න ඔතබ
දරවද්යාතග් තසකෞඛදය

තහසවද්යාමදදුම, නද්යාලක. සතුට සදන සමබර දිවියක
158

තහසරත, ජද්යානක කුමද්යාර. පසුතපැවීම

891.483

තහසවද්යාවසම, එච. ජී. නිතරකෝෂන ක්රිෂද්යානත
ආඩමබරී
891.483

තහසරත, ජද්යානක කුමද්යාර. සරසවි සුවඳ

891.481

තහසරත, ප්ර. මු. ජයතිලක. සතතකකෝරතලේ අප්රකට
ජනකතද්යා
398.2
තහසරත, මතනකෝරසිංජන. ගමපළ යුගතයේ කද්යාලේපනික
සතතව රූප
730
තහසරත, මතනකෝරසිංජන. ශ්රී ලද්යාසිංතකය රන්ථ සපැරසත්ලි
සහ සමද්යාජය
629.262
තහසරත, මද්යාතකතහලේවල. සඳකඳුරිය

891.483

තහසවද්යාවසම, තකකෞශලදද්යා එන. අපරද්යාධ විනදිතතයකෝ
362.88
තහසවද්යාවසම, සරිලේ (සමපද්යා.). බලන්න
පඤසඤද්යාසහ හිත්මි, මඩිතහස
තහසවද්යාවිතද්යානගමතග්, උපුලේ රසිංජිත (පරි.). බලන්න
කුමද්යාර, ආනනද
තහසවද්යාවිතද්යානගමතග්, උපුලේ රසිංජිත (පරි.).
බලන්න ගුපත, බසිංසලද්යාලේ

තහසරත, මද්යාලනී. ඔතබ නව තයද්යාවුන දරවද්යා හඳුනද්යා
ගනතන තකතසසද?
305.231

තහසවද්යාවිතද්යානගමතග්, උපුලේ රසිංජිත (පරි.). බලන්න
තචකෝධරි, තමකෝහන

තහසරත, තමතසරි බ. උසද්යාවිය නිහඬ තවන! 340

තහසවද්යාවිතද්යානගමතග්, උපුලේ රසිංජිත (පරි.).
බලන්න තමනද්යාරියද්යා, පුරතෂකෝතතමලද්යාලේ

තහසරත, සදත මධීර රනතදණ. (සම කරතකෘ).
බලන්න දිසද්යානද්යායක, නද්යාලක සමපත

තහසවද්යාවිතද්යානගමතග්, උපුලේ රසිංජිත (පරි.).
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බලන්න තමද්යාලේදද්යාවියද්යාන ජනකතද්යා 1

ළමයිනට අනගි රචනද්යා. (ද මපැලේ, කුසුමද්යා) 372.623

තහසවද්යාවිතද්යානගමතග්, උපුලේ රසිංජිත (සසිංසස.).
බලන්න තසද්යාඳුර අතීතය : ට. එම. ජයරතන
ගී සරණය
තහද්යාග්, ගපැරී. ත්මිනිසස බිත්ලි පූජද්යා හද්යා ත්මිනීමසස කන
තගකෝත්රිකතයකෝ
394.9
තහද්යාඳම උපනදිතන. (දීපතිකද්යා, ඕෂධී) ළ 891.483

ළමයින තහද්යාඳ ත්මිනිසුන කරනතන තකතසසද?.
(තප්රේමවරධන, ට. එම.)
305.321
ළමද්යා ඉසිංග්රීස. (අමරතුසිංග, ල්පී. එම.)
372.6521
ළමද්යා ගී සරණය. (සමරසසිංහ, ඩබත්ලිවේ. ජී.)
891.481

තහද්යාඳ යද්යාලුතවකෝ. (වික්රමතග්, සුනීතද්යා) ළ 891.483

ළමද්යා පුනරතන්ථද්යාපන තකනද්රය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ළමද්යා පුනරතන්ථද්යාපන තකනද්රය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

තහද්යාඳ සයද්යා. (ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී)

ළ 891.483

ළමද්යා මනස වරධනය. (ගමතග්, එසස. අයි.) 155.4

තහද්යාර තදවද්යාල සහ තබද්යාර හද්යාසසකම : තනත
එෆස. එම. බපැලුමගත්ලින තහළිකල රහසස 1.
(සුදදතචද්යාරි, චරිත)
361.1

ළමද්යා තහදකම. (ආරියසත්ලි, ඩබත්ලිවේ. එම.)
618.9200231

තහද්යාඳම යද්යාළුතවකෝ. (ත්ලියනතග්, කමලේ ශ්රී)
ළ 891.483

තහද්යාලේමන මපැදුතර අබිරහස. (තසසනද්යානද්යායක,
ල්පී. බ.)
891.483
තහද්යාවරඩ, සසතටලද්යා. අනධකද්යාරතයේ අනද්යාවපැකය
813
තහද්යාතසයිනි, කද්යාත්ලිඩ. මද්යාරියම
තහකෝරද්යාව එළඹ ඇත : කද්යාවද සසිංග්රහය.
(සරිමද්යානන, දයද්යා)
හසිංස කුමද්යාරිය. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)

ළමුන සමග නිවද්යාරණය

362.2917

ළහිර ග්රැසස දහර යට. (අතබතකකෝන, ශ්රියද්යානි)
891.481
ළිතඳස ඉනන තගමබද්යා. (නිශද්යානත, සුජීව)
ළ 891.483

813.6
891.481
ළ 891.483

ෆුඑනතතසස, කරතලද්යාසස. ග්රිනතගකෝ මහලේලද්යා

863

හසිංසනද්යා. (අතුතකකෝරල, සුරසිංගි)

891.483

තෆසත, බද්යාරබරද්යා. වපැත්ලිකතතර සසිංහයද්යා උමර
මුකතද්යාර

813

හසිංසනද්යා - 2. (අතුතකකෝරල, සුරසිංගි)

891.483

තෆද්යාකසස, බ්රයන. අද්භිතයකෝගයක ඉරණම

823

හසිංසයද්යා කද්යාතග් ද?. (ජයසූරිය, පියවතී) ළ 891.483
හසිංසරද්යාජිනී. (අතබවික්රම, ගද්යාත්මිණී)

891.483

ළදර විය හද්යා මුලේ ළමද්යා විය : ළමද්යා සසිංවරධනය 01.
(සමරතසසකර, ල්පී.)
305.231

තෆද්යාකසසත්ලි, ජපැනට. තයකෝධ පවුතලේ අඟුටු ත්මිටටසෑවද්යා
823
Forget me බිමබද්යා. (රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර)
891.483
තෆද්යාතටකෝ තපනටවත්ලින වපැඩකරන හපැටි.
(රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත)

006.6

තෆද්යානතසසකද්යා, කුලතසසන. බූර තපද්යාරය 891.483

ළඳ ත්ලියනතග් සහින අතතර. (කරණද්යාරතන,
ගද්යාවින)
891.483

තෆද්යානතසසකද්යා, නවන. මද්යා කද්යාත්ලිදද්යාස වී

ළනදු. (මලේලවආරචචි, එඩවඩ)

891.483

තෆකෝලේ, ඇත්මිනටද්යා තසකෝ. අදභූත තපග්රැළිය

ළබපැඳිය. (බුලතසසිංහල, රමණී)

891.483

891.481
843

449

******

ර්විෂය අනුක්රමණකකාව
අකෂර විනදද්යාසය හද්යා අත අකුර : ප්රද්යාන්ථත්මික
අධදද්යාපනය
372.634
අකෂර විනදද්යාසය : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.4811

අකද්යාබනික රසද්යායන විදදද්යාව : ශදධ විදදද්යා

546

අධිමද්යානසක හද්යා ගුපත විදදද්යා පිළිබඳ නියත මද්යාතකෘකද්යා
133
අධිමද්යානසක හද්යා ගුපත විදදද්යාව

130

අධදද්යාතම විදදද්යාව : දරශනය

110

අධදද්යාපනය

370

අධදද්යාපනය : අධදද්යාපන නීතිය

344.07

අධදද්යාපනය : තභකෞතික විදදද්යාව

530.07

අධදද්යාපනය මතනකෝවිදදද්යාව : අධදද්යාපනය

370.15

අපරද්යාධ උසද්යාවි කද්යාරය පටිපද්යාටිය : අපරද්යාධ නීතිය
345.05

අතලවි කළමනද්යාකරණය : කළමනද්යාකරණය658.8
අසද්යාමද්යානද සදුවීම : දරශනය

130

ආකලේප
ආකලේප : බුදධද්යාගම

294.33
294.33

ආකද්යාශ වසසතු : තද්යාරකද්යා විදදද්යාව

523

ආගම

200

ආගම : සසිංසසකකෘතික නීතිය

344.096

ආගත්මික තගද්යාඩනපැගිත්ලි : ගකෘහ නිරමද්යාණ ශිලේපය726
ආචද්යාර ධරම
රම

: දරශනය

ආචද්යාර ධරම
රමය

170

: තබකෞදධද්යාගම

294.35

ආණඩුක්රම හද්යා පරිපද්යාලන නීතිය

342

ආදරය හද්යා දයද්යාව :මතනකෝවිදදද්යාව

151.41

ආපදද්යා : සමද්යාජ ගපැටලු හද්යා තසසවද්යා

363.34

අපරද්යාධ නීතිය

345

ආයුරතවේදය : වවදද විදදද්යාව

615.538

අපරද්යාධ විදදද්යාව : සමද්යාජ සුබසද්යාධනය

364

ආදද්යායම නීතිය : බදු නීතිය

343.036

අපරද්යාධ විනදිතතයකෝ

362.88

අපකෘෂසෂ්ඨවසිංශික ජීවීන : සතුන

592

අප්රිකද්යාන - ආසයද්යාන සද්යාහිතදය

892

අද්භිධමම පිටකය : ත්රිපිටකය : බුදධද්යාගම294.3824
අද්භිධරම පිටකය : බුදධද්යාගම

294.3823

අද්භිතයකෝගදතද්යා පරීකෂණ : සද්යාමද්යානද බුදධිය153.94
අඹුසපැත්මි සමබනධතද්යාව : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

306.872

අයවපැය නීතිය : බදු නීතිය

343.034

අරද්යාබි සද්යාහිතදය

892.7

ආපදද්යා : සමද්යාජ ගපැටළු හද්යා තසසවද්යා

363.34

ආයුරතවේදය : වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය
615.538
ආතයකෝජන : මූලද ආරර්ථික විදදද්යාව
ආරර්ථික කටයුතු : තවළඳ නීතිය
ආරර්ථික තතවය : ආරර්ථික විදදද්යාව

332.6
343.07
330.9

ආරර්ථික භූ විදදද්යාව

553

ආරර්ථික විදදද්යාව

330

ආරර්ථික සහ පරිසර කටයුතු පිළිබඳ රද්යාජද
පරිපද්යාලනය

354

450

ආරර්ථික සසිංවරධනය : නිෂසපද්යාදන : ආරතික විදදද්යාව
338.9

ඉසිංග්රීස විතදශීය භද්යාෂද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය
372.6521

ආසයද්යාව : ඉතිහද්යාසය

950

ඉසිංග්රීස සද්යාහිතදය

ආසයද්යාව : ප්රද්යාත්දශීය භූතගකෝල විදදද්යාව

915

ඉසිංග්රීස සසිංහල ශබදතකකෝෂ : භද්යාෂද්යාව

423.9148

ආසයද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය

950

ඉසිංජිතනර විදදද්යාව හද්යා ආශ්රිත ක්රියද්යා

620

ආහද්යාර : ගකෘහ විදදද්යාව හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය
641.3
ආහද්යාර තද්යාකෂණය : තද්යාකෂණ විදදද්යාව

664

ආහද්යාර පද්යාන : ගකෘහ විදදද්යාව

641

ආහද්යාර පද්යාන : ගකෘහ විදදද්යා හද්යා පවුලේ
කළමනද්යාකරණය

ඊශද්යායලේ ඉතිහද්යාසය

956.94

උතසව නිවද්යාඩු : සරිත විරිත

394.26

උතසව : බුධද්යාගම
641

820

උදධමනය : මූලද ආරර්ථික විදදද්යාව

ආහද්යාර සමද්යාජ සුබ සද්යාධනය

363.192

උපතදශනය : මතනකෝවිදදද්යාව

ඇතටකෝරනි බලය : පුදගත්ලික නීතිය

346.029

උපනිෂද : හිනදු ආගම

294.3438
332.41
158.3
294.59218

ඇඳීම සහ සපැරසත්ලි කලද්යාව : කලද්යා ශිලේප

740

උප විඥද්යානය : මතනකෝවිදදද්යාව

ඇඳුම පපැළඳුම : සරිත විරිත

391

උසසස අධදද්යාපනය : අධයද්යාපන නීතිය 344.07684

ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතද

810

ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතදය

810

ඉගපැනවීම : පද්යාසපැලේ අධදද්යාපනය
ඉගුර වගද්යාව : කතෂසත්ර තබකෝග
ඉඩම අයිතිය : ආරර්ථික විදදද්යාව

371.102

343.055

එළිමහන ක්රීඩද්යා : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

796

එළවළු වගද්යාව

635

633.83
333.3

ඉඩම ආරර්ථික විදදද්යාව

333

ඉතද්යාත්ලි භද්යාෂද්යාව

450

ඉතිහද්යාසය : සසිංහල සද්යාහිතද

එකතු කළ අගය මත බදු : නීතිය

154

ඓතිහද්යාසක ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතදය 891.483

ඔටටු ඇලේලම : සමද්යාජ නීතිය

344.099

891.4809

ඉනදියද්යාන ආගම

294

ඕකඩ : තගවතු වගද්යාව

ඉනදි
නදියද්යාව : ඉතිහද්යාසය

954

ඕසසතටකෝතනෂියද්යාන සද්යාහිතද

899

615

ඉනදීය දරශනය : තපරදිග දරශනය

635.9344

181.4

ඉසසලද්යාම ධරමය : ආගම

297

ඖෂධ හද්යා ප්රතිකද්යාර

ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව

420

ඖෂධ ශද්යාක : වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය
615.321

451

අසිංග විකල භද්යාවය : සමද්යාජ සුබ සද්යාධනය

362.4

තකද්යාටසස : ආතයකෝජනය : මූලද ආරර්ථික විදදද්යාව
332.6322
තකද්යාරියන භද්යාෂද්යාව

කෂීරපද්යායි සතුන

599

කතෂසත්ර තබකෝග : කකෘෂිකරමය
කතද්යා කලද්යාව : සද්යාහිතදය

633
808.5

ක්රියද්යා පද : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

230

ක්රිසසතියද්යානි සමද්යාජ හද්යා ශද්යාසන ධරම

260
232

746.443

ක්රිසසතුසසවහනතසස : ක්රිසසතියද්යානි ධරමය

කතඩද්යාලද්යාන : ජලජ පරිසර පදධති

577.698

ක්රීඩද්යා නීතිය

331

කමකර නීතිය

344.01

කමකර සත්මිති : කමකර ආරර්ථික විදදද්යාව

ක්රීඩද්යා වවදද විදදද්යාව

515

කලද්යා ශිලේප

700

ගණකද්යා වකෘතතිය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

306.74

ගණතය : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

372.7

ගණතය : ශදධ විදදද්යා හද්යා ගණතය

කළමනද්යාකරණය හද්යා ආධද්යාරක තසසවද්යා

ගපැටුම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

කද්යාබනික රසද්යායන විදදද්යාව : ශදධ විදදද්යා
කද්යාරත්මික නීතිය : ආරර්ථික කටයුතු
කද්යාල කළමනද්යාකරණය
කපැටයම කලද්යාව : කලද්යාශිලේප

617.1027

ක්ඛුදදක නිකද්යාය : සූත්ර පිටකය : ත්රිපිටකය
294.38232

කළමනද්යාකරණය : කළමනද්යාකරණය හද්යා ආධද්යාරක
තසසවද්යා
658

කද්යානතද්යාතවකෝ : බුදධද්යාගම

344.099

331.8

කලනය

කද්යානතද්යාතවකෝ : ජීවන චරිත

491.4856

ක්රිසසතියද්යානි ධරමය

කතිර මපැසසම : මපැහුම වපැඩ

කමකර ආරර්ථික විදදද්යාව

495.7

650
920.72
294.3082
547
343.07
650.11
736

ගිණුමකරණය : කළමනද්යාකරණය
ගිවිසුම : පුදගල නීතිය
ගිවිසුම නීතිය : පුදගත්ලික නීතිය

510
303.6
657
346.02
346.022

ගපැටුම නිරද්යාකරණය : සමද්යාජතවේදය

303.69

ගීත

782.42

ගීත විචද්යාර : ගීත

782.42

කපැලසෑ ඉඩම : ඉඩම ආරර්ථික විදදද්යාව

333.75

ගීත : සසිංගීතය

782.42

කත්මිදීම : ජලද්යාශ්රිත ඉසිංජිතනර විදදද්යාව

627.72

ගකෘහ පද්යාලනය

648

ගකෘහසසන්ථ ක්රීඩද්යා : විතනකෝදද්යාසිංශ

793

කයවීම : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

372.4

කුල සරිත : සරිත විරිත සහ ජනශපැති

392

ගකෘහසසන්ථ වගද්යාව : තගවතු වගද්යාව

කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත තද්යාකෂණය

630

ගකෘහ හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය

තකටි කතද්යා : ප්රබනධ : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතද

823

තගවතු වගද්යාව : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත තද්යාකෂණය
635

තකටි කතද්යා : ප්රබනධ : තදමළ සද්යාහිතද 894.8113

635.965
640

452

ග්රනන්ථ නද්යාමද්යාවල
ග්රනන්ථ : බුදධද්යාගම
ග්රීක සද්යාහිතදය
ඝද්යාතන : අපරද්යාධ විදදද්යාව

010
294.38

ජපන භද්යාෂද්යාව

495.6

ජපන සද්යාහිතද

895.6

882

ජරමන ඉතිහද්යාසය

943

364.1524

ජරමන සද්යාහිතදය

830

ජලද්යාශ්රිත ඉනජිතනර විදදද්යා : තද්යාකෂණ විදදද්යා 627
චරිතද්යාපදද්යාන
චරිත සසිංවරධනය : මතනකෝවිදදද්යාව

920
155.25

චිත්ර ඇඳීම : නිරමද්යාණද්යාතමක කලද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික
අධදද්යාපනය
372.52
චිත්ර කතද්යා : කලද්යා ශිලේප
චිත්රපටි : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා
චිත්ර ශිලේපය : කලද්යා ශිලේප

741.5
791.437
741

චීන භද්යාෂද්යාව

495.1

චීන සද්යාහිතද

895.1

ඡද්යායද්යාරූප ශිලේපය : කලද්යා ශිලේපය

770

ජල සසිංරකෂණය : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත
ජද්යාතක : සූත්ර පිටකය : බුදධද්යාගම

631.7

294.382325

ජද්යාතදනතර තදශපද්යාලනය

327.1

ජද්යාතදනතර සමබනධතද්යා : තදශපද්යාලනය

327

ජද්යාතික පුසසතකද්යාල : පුසසකද්යාල හද්යා විඥද්යාපන විදදද්යා
027.5
වජවිය විදදද්යා : ශදධ විදදද්යා

570

තජදද්යාතිෂස ශද්යාසසත්රය

133.5

ඥද්යාන විභද්යාගය : දරශනය

121

ඥද්යාන විභද්යාගය, තහසතුඵලවද්යාදය

120

ඥද්යාන විභද්යාගය, තහසතුඵලවද්යාදය, මද්යානව වරගයද්යා120
ජන ඇදහීම : ජනශපැතිය

394.41

ජනකතද්යා : ජන සද්යාහිතදය

398.2

තඩනමද්යාරක සද්යාහිතද

839.81

ජනකතද්යා : ශ්රී ලසිංකද්යාව : ජනශපැතිය 398.2095493
ජනකවි : ජන සද්යාහිතදය

398.2

ජනගහනය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

304.6

ජන නපැටුම : නරතනය : විතනකෝදය

793.31

ජනප්රිය සසිංසසකකෘතිය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

306

ජනමද්යාධද : සනනිතවේදනය
ජනවද්යාරගික කණඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

302.23
305.8

ජනශපැතිය

398

ජනශපැතිය

398

ජන සද්යාහිතද

398.2

තතතව පද්යාලනය : කළමනද්යාකරණ තසසවද්යා 658.562
තතතවේදය හද්යා ප්රසවතවේදය : වවදද විදදද්යාව

618

තරක ශද්යාසසත්රය

160

තර : තද්යාරකද්යා විදදද්යාව හද්යා ආශ්රිත විදදද්යා

520

තද්යාකෂණ විදදද්යා

600

තද්යාරකද්යා විදදද්යාව හද්යා ආශ්රිත විදදද්යා

520

තිබබත බුදධද්යාගම
තීර බදු නීතිය

294.3923
343.056

තුලනද්යාතමක ආණඩුක්රම : තදශපද්යාලන විදදද්යාව

453

320.3
තතරවිත්ලි : ජනශපැතිය

ද්රවිඩ සද්යාහිතදය

894.8

398.6

ත්රසසතවද්යාදය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

303.625

ධමමපදය : සූත්රපිටකය : බුදධද්යාගම 294.382322

ත්රිපිටකය

294.382

ධරමය හද්යා වතපිළිතවත : බුදධද්යාගම

294.34

ධද්යාරද්යා විදග්යුතය : තභකෞතික විදදද්යාව

537.12

තන්ථරවද්යාද : බුදධද්යාගම

294.391

ධීවර කරමද්යානතය : ආරර්ථික කටයුතු 343.07692
ධීවර කරමද්යානතය : නිෂසපද්යාදන : ආරර්ථික විදදද්යාව
338.3727

දඩයම : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

799.2

දකුණු ආසයද්යාව : ඉතිහද්යාසය

954

දනත වවදද තවේදය : වවදද විදදද්යාව
දනත තසකෞඛදය : වවදද විදදද්යාව

617.6
617.601

දරශනය, අධිමද්යානසක විදදද්යාව හද්යා ගුපත විදදද්යාව,
මතනකෝවිදදද්යාව
100
දපැඩි සතකද්යාර තහදකම : වවදද විදදද්යාව හද්යා
තසකෞඛදය
616.028
දපැනම

001

තදමළ භද්යාෂද්යාව

494.811

තදමළ සද්යාහිතදය

894.811

නරතනය : තවේදිකද්යා හද්යා රසිංග කලද්යාව

792.62

නවකතද්යා : ප්රබනධ : අරද්යාබි සද්යාහිතදය

892.73

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතදය

813

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතදය

823

නවකතද්යා : ප්රබනධ : චීන සද්යාහිතද

895.13

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ජපන සද්යාහිතද

895.63

නවකතද්යා : ප්රබනධ : තදමළ සද්යාහිතදය

894.8113

නවකතද්යා : ප්රබනධ : තනද්යාරවිජියද්යාන සද්යාහිතද
839.823

තදවිවර : තුලනද්යාතමක ආගම

202.11

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ප්රසිංශ සද්යාහිතදය

තදපල : පුදගල නීතිය

346.04

නවකතද්යා : ප්රබනධ : තබසිංගද්යාත්ලි සද්යාහිතදය 891.443

තදශපද්යාලන ක්රියද්යාවත්ලිය

324

තදශපද්යාලනඥතයකෝ : තදශපද්යාලනය

324.2092

843

නවකතද්යා : ප්රබනධ : මලයද්යාලම සද්යාහිතද 894.8123
නවකතද්යා : ප්රබනධ : රසයන සද්යාහිතදය

891.73

තදශපද්යාලන තතවය : තදශපද්යාලනය

320.9

නවකතද්යා : ප්රබනධ : සසපද්යාඤසඥ සද්යාහිතදය

තදශපද්යාලන පකෂ : තදශපද්යාලනය

324.2

නවකතද්යා : ප්රබනධ : සසවීඩන සද්යාහිතදය

839.73

863

තදශපද්යාලන විදදද්යාව

320

නවකතද්යා : ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතදය

891.483

තදශද්යාටන

910

නවකතද්යා : ප්රබනධ : සසිංසසකකෘත සද්යාහිතද

891.23

තදශීය නිපපැයුම බදු නීතිය
වදශික විශසතලේෂණය : ගණතය
ද්රවිඩ භද්යාෂද්යා

343.055
515.63
494

නද්යාටද : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතදය

822

නද්යාටද : ප්රසිංශ සද්යාහිතද

842

නද්යාටද : ලතින සද්යාහිතද

872

454

නද්යාටද : රසයද්යාන සද්යාහිතද

891.72

පදද : සද්යාහිතදය

නද්යාටද : සසිංහල සද්යාහිතදය

891.482

පදද : සසිංහල සද්යාහිතදය

නද්යාටද : සසිංසසකකෘත සද්යාහිතද

891.22

නපැතගනහිර ආසයද්යාව

959

නපැතගනහිර ඉනදු යුතරකෝල්පීය හද්යා තකලේටික භද්යාෂද්යා
491
නපැතගනහිර හද්යා අග්නිදිග ආසයද්යාතික භද්යාෂද්යා සද්යාහිතද
895
නපැටුම : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

792.8

නපැළවිත්ලි ගී : ජනසද්යාහිතද

398.8

නිකද්යාය : ක්රිසසතියද්යානි ආගම

280

නිකද්යාය : බුදධද්යාගම

294.39

නිවහන පිටු නිරමද්යාණය : පරිගණක විදදද්යා
නිෂසපද්යාදන : ආරර්ථික විදදද්යාව

006.7
338

නිෂසපද්යාදන කළමනද්යාකරණය : කළමනද්යාකරණ
තසසවද්යා
658.5
නීතිය

340

නූතන ඇක්රිසසතටකෝටත්ලියද්යානවද්යාදය

149.91

නූතන ඉනදීය සද්යාහිතදය

891.4

නූතන සද්යාහිතදය : පදද : සසිංහල සද්යාහිතදය
නදද්යාය : ආරර්ථික විදදද්යාව

891.481
330.01

තනද්යාතද්යාරිසසවරතයකෝ : සවිලේ විධිවිධද්යාන හද්යා උසද්යාවි
නීතිය
347.016
තනද්යාරවිජියද්යාන සද්යාහිතද

839.82

පදද : සසිංසසකකෘතික සද්යාහිතදය

පදද ද්රවිඩ සද්යාහිතද

821
894.8111

පදද : නූතන සද්යාහිතදය : සසිංහල සද්යාහිතදය

891.481
891.21

පරණ තතසසතතමනතුව : බයිබලය

221

පරිගණක ක්රමතලේඛන

005

පරිගණක ජද්යාලකරණය
පරිගණක විදදද්යාව
පරිපන්ථ : විදුත්ලි ඉසිංජිතනර විදදද්යාව

004.6
004
621.3815

පරිපද්යාලන කද්යාරය පදධති : ආණඩුක්රම නීතිය 342
පරිපද්යාලන සසිංවිධද්යාන

352.2

පරිසර අධදයනය : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372.357
පරිසරය : ඉඩම ආරර්ථික විදදද්යාව
පරිසර විදදද්යාව
පත්ලිතබකෝධනද්යාශක : කකෘෂිකරමය

333.7
577
632.95

පත්ලිතබකෝධ පද්යාලනය : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත
තද්යාකෂණය
632.9
පවුල : සසිංසසකකෘතිය හද්යා සසිංසසන්ථද්යාවන

306.85

පළතුර

641.34

පළද්යාත පද්යාලන නීතිය

342.09

පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද : වදවසසන්ථද්යාදද්යායකය : ශ්රී ලසිංකද්යාව
328.549302
පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යාව

491.37

පද්යාත්ලි සද්යාහිතදය

891.37

පද්යාසලේ කළමනද්යාකරණය : අධදද්යාපනය
පදද : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතද

808.81

පපැරණ ඉතිහද්යාසය

371.2
930

පපැරණ සද්යාහිතදය : පදද : සසිංහල සද්යාහිතදය
891.481

891.481

පිනතද්යාර කරීම : නිරමද්යාණද්යාතමක කලද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික
අධදද්යාපනය
372.52

891.481

පිරිසස කළමනද්යාකරණය : කළමනද්යාකරණ තසසවද්යා
658.3

පදද : පපැරණ සද්යාහිතදය : සසිංහල සද්යාහිතදය

455

පුදගල තසකෞඛදය හද්යා ආරකෂණය

613

පුදගල නීතිය

346

පුදගල මතනකෝ විදදද්යාව

155.2

පුදගල සසිංවරධනය : වදවහද්යාරික මතනකෝවිදදද්යාව
158.1
පුදගත්ලික සමබනධතද්යා : පුදගල නීතිය

346.01

ප්රතිමද්යා ශිලේපය : කලද්යා ශිලේප

730

ප්රබනධ : එකතු : සද්යාහිතදය

808.83

ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතදය

891.483

ප්රවකෘතති වද්යාරතද්යා කරීම : පුවතපත කලද්යාව

070.43

ප්රතවේණගත තරකෝග : වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛද
616.042
ප්රසසන්ථද්යාව පිරළු : ජනශපැතිය
398.9

පුනරබවය : අධදද්යාතම විදදද්යාව

133.90135

ප්රසිංශ සද්යාහිතදය

840

පුනරභවය : බුදධද්යාගම

294.34237

ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

372

පුරද්යාතන ඉතිහද්යාසය : ශ්රී ලසිංකද්යාව

954.9301

පුරද්යාතන, මධදතන, තපරදිග දරශනය

180

පුරද්යා විදදද්යාඥතයකෝ : පපැරණ ඉතිහද්යාසය

930.1092

පුරද්යා විදදද්යාව : ඉතිහද්යාසය

930.1

පුවතපත කලද්යාව : සද්යාමද්යානද කකෘති

070.4

පුවතපත තීර ත්ලිපි : පුවතපත කලද්යාව

070.44

පුසසතකද්යාල තමතහයුම කටයුතු : පුසසතකද්යාලවිදදද්යාව
025
පුසසතකද්යාල, තලේඛනද්යාගද්යාර, විඥද්යාපන මධදසසන්ථද්යාන
පුසසතකද්යාල හද්යා විඥද්යාපන විදදද්යාව
පූජදසසන්ථද්යාන : බුදධද්යාගම
තපරදිග දරශනය
තපර පද්යාසලේ : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය
තපකෝෂණය : වවදද විදදද්යාව
තපකෝෂද ජනක ආහද්යාර

ප්රකද්යාශන හිත්මිකම

343.04

බදු නීතිය : මහජන නීතිය

343.04

බයිබලය

220

බසස වහර : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.488

බපැසිංකු : මූලද ආරර්ථික විදදද්යාව

332.1

බිතු සතුවම : කලද්යා ශිලේප

751.73

027

බිමමලේ සහ හතු : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත
තද්යාකෂණය

635.8

020

බුදධද්යාගම

294.3

294.3435
181
372.21
613.2
641.302

තපකෞදගත්ලික දියුණුව : ප්රද්යාතයකෝගික මතනකෝවිදදද්යාව
158.1
තපකෞදගත්ලික දියුණුව : මතනකෝවිදදද්යාව

බදු නීතිය

158.1
346.0482

ප්රචද්යාරණය : කළමනද්යාකරණය හද්යා ආධද්යාරක තසසවද්යා
659.1

බුදධ
දධ ප්රතිමද්යා

: කපැටයම ශිලේපය

බුදධිය : මතනකෝවිදදද්යාව

730.95
153

බුදුන වහනතසස : ආගත්මික නද්යායකතයකෝ : බුදධද්යාගම
294.363
බුදුරජද්යාණනවහනතසස

294.363

තබසිංගද්යාත්ලි සද්යාහිතදය

891.44

තබදධ අධදද්යාපනය

294.375

තබකෞදධ ජීවිතය හද්යා පපැවපැතම : බුදධද්යාගම
294.3444
තබකෞදධ දරශනය : දරශනය

181.043

තබකෞදධ පපැවපැතම : බුදධද්යාගම

294.3442

456

තබකෞදධ සදධසසන්ථද්යාන : ගකෘහ නිරමද්යාණ ශිලේපය
726.143

මලයද්යාලම : සද්යාහිතද

894.812

මසුන ඇලේලම : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත තද්යාකෂණය
639
භද්යාවනද්යා : බුදධද්යාගම

294.34435

භද්යාවනද්යා : මතනකෝවිදදද්යාව

158.128

භද්යාවිතය : ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව
භද්යාවිතය : තදමළ භද්යාෂද්යාව

428
494.8118

භද්යාවිතය : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.488

භද්යාෂද්යාව
භද්යාෂද්යාව : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය
ද්භිකක්ෂූන : බුදධද්යාගම

400
372.6
294.3657

භූතගකෝල විදදද්යාව

910

භූතගකෝල විදදද්යාව හද්යා තදශද්යාටන

910

භූ විදදද්යා : සසවභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය

550

තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව
තභකෞතික විදදද්යාව : ශදධ විදදද්යාව

910.02
530

මකර ලග්නය : ලග්න : තජදද්යාතිෂ ශද්යාසසත්රය
133.5275
මතද්රවද භද්යාවිතය : සමද්යාජ සුබසද්යාධනය

362.29

මහජන ආරකෂක වපැඩසටහන : සමද්යාජ සුබ
සද්යාධනය
363.1
මහජන කණඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර
මහජන පුසසතකද්යාලය
මහජන මුදලේ : ආරර්ථික විදදද්යාව

305
027.4
336

මහජන තසකෞඛදය : සමද්යාජ ශභ සද්යාධනය : සමද්යාජ
ශද්යාසසත්ර
362.1
මහජන තසකෞඛදය : තසකෞඛද නීතිය
මහජන සසිංදරශන : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා
මහද්යායද්යාන : බුදධද්යාගම
මද්යානව කද්යායික විදදද්යාව : වවදද විදදද්යාව

344.04
791
294.392
612

කමද්යානව භූතගකෝල විදදද්යාව : සමද්යාජ සුභ සද්යාධනය
362.1
මද්යානව භූතගකෝල විදදද්යාව : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

304.2

මද්යානව වරගයද්යා : දරශනය

128

මද්යානව විදදද්යාව : සමද්යාජ විදදද්යාව

301

මද්යානව සමපත කළමනද්යාකරණය
මද්යානව හිත්මිකම : තදශපද්යාලන විදදද්යාව

658.3
323

මතතසදයද්යා්ස : සතුන

597

මද්යානසක තරකෝග

362.2

මතතසදතයකෝ : චරිතද්යාපදද්යානය

920

මද්යානසක තරකෝග : වවදද විදදද්යාව

616.8

මතක සටහන : චරිතද්යාපදද්යාන

920

මපැතිවරණ නීතිය

මදුර පද්යාලනය : පරිසර ගපැටලු හද්යා තසසවද්යා
මනත්ර ශද්යාසසත්රය හද්යා යකදුරකම
මතනකෝකද්යාය : අධිමද්යානසක විදදද්යාව

342.07

363.78

මපැද තපරදිග ඉතිහද්යාසය

956

133.4

මපැහුම හද්යා ඇඳුම මපැසම

646

133.95

ත්මිනිසස බිත්ලි පූජද්යා : ජනශපැතිය, සරිත, විරිත

394.9

මතනකෝවිදදද්යාව

150

මූලද ආරර්ථික විදදද්යාව

332

මතනකෝවිදදද්යාව : දරශනය

150

මූලද ගණකද්යාධිකරණය

657

මලේ : ශද්යාක

582.13

මූලද ප්රතිපතති බදු නීතිය

343.034

457

මකෘදුකද්යාසිංග : ක්රමතලේඛ : පරිගණක විදයද්යාව

005.3

තමකෝටර රන්ථ : ඉසිංජිතනර විදදද්යාව

626.2

තමකෝටර වද්යාහන : මහජන නීතිය

343.0944

තමකෝහනය : මතනකෝවිදදද්යාව

154.7

යද්යානත්රික විදදද්යාව :තභකෞතික විදදද්යාව

531

යුදධ විදදද්යාව : රද්යාජද පරිපද්යාලනය

355

යුදධ තසසවද්යා : යුදධ නීති

343.013

යුධ උපකරණ : යුධ හද්යා නද්යාවික ඉසිංජිතනර විදදද්යාව
623.4
යුතරකෝපය : ඉතිහද්යාසය
තයකෝග : ඉනදීය දරශනය

940
181.45

තරජිතමනතු

355.31

තරදිපිළි කලද්යාව

746

තරගු බදු නීතිය : මහජන නීතිය

343.056

තරකෝග : වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය

616

තරකෝග වද්යාහකතයකෝ : තරකෝග පපැතිරීම
රසිංගනය හද්යා නද්යාටද : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

614.43
792

ලග්න : තජදද්යාතිෂස ශද්යාසසත්රය : ගුපත විදදද්යා

133.52

ලතින සද්යාහිතද

870

ත්ලිත : නකෂත්රය

133.55

ත්ලිවීතම ක්රම : වද්යාග් විදදද්යාව

411

තලකෝක ඉතිහද්යාසය

909

තලකෝක බපැසිංකුව : මූලද ආරර්ථික විදදද්යාව 332.1532
රචනද්යා : භද්යාෂද්යාව: ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

372.623

රචනද්යා : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.484

රජතයේ පද්යාසලේ : අධදද්යාපනය
රජවර : චරිතද්යාපදද්යාන

371.01
923.1

රසද්යායන විදදද්යාව : ශදධ විදදද්යාව

540

රසද්යායන විදදද්යාව හද්යා ආශ්රිත විදදද්යාව

540

වතපිළිතවත : තුලනද්යාතමක ආගම
වනදනද්යා ග්රනන්ථ : බුදධද්යාගම

202
294.34433

වන වගද්යාව

634.99

වයසස කණඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්රසසත්ර
වද්යාචික සනනිතවේදනය

305.2
302.224

රසද්යායනික ඉසිංජිතනර විදදද්යාව : තද්යාකෂණ විදදද්යා
660

වද්යාණජ නීතිය : පුදගත්ලික නීතිය

346.07

රද්යාජද පරිපද්යාලනය

351

වද්යාණජ බපැසිංකු : මූලද ආරර්ථික විදදද්යාව

332.12

රද්යාජද පරිපද්යාලනය සහ යුද ශද්යාසසත්රය

350

වද්යාණජද විදදද්යා, සනනිතවේදනය, ප්රවද්යාහනය

රද්යාජද පරිපද්යාලනතයේ තපද්යාදු තතතවයන

352

වද්යාරතද්යා චිත්රපටි : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

791.43

වද්යානරතයකෝ : කෂීරපද්යායී සතුන

599.88

රද්යාජද බපැසිංකු : මූලද ආරර්ථික විදදද්යාව
රද්යාජද මූලද
ග්රැප : සසිංගීතය
රසයද්යාන සද්යාහිතදය
රූපලද්යාවනද

332.12
336
781.649
891.7
646.72

වපැඩිහිටි අධදද්යාපනය

380

374

වපැලකීම : මතද්රවද භද්යාවිතය : සමද්යාජ සුබසද්යාධනය
362.2917
වපැස වනද්යානතර : ඉඩම ආරර්ථික විදදද්යාව
333.75095493

458

විකට චිත්ර : කලද්යා ශිලේප
විචද්යාර : චිත්රපට : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

741.5

විශසව ශකතිය

111.2

791.4375

විෂය ග්රනන්ථ නද්යාමද්යාවල : සද්යාමද්යානද කකෘති

016

විචද්යාරය : තකටිකතද්යා : ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතදය
891.483

විෂය නිරතදශය : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

372.19

විචද්යාරය : පදද සසිංහල සද්යාහිතදය

891.481

විචද්යාරය : සද්යාහිතදය

801.95

විදුත්ලි ඉසිංජිතනර විදදද්යාව
බිදුත්ලිබල උතපද්යාදනය

621.3
343.0929

විදදද්යාඥතයකෝ : චරිතද්යාපදද්යාන

509.2

විදදද්යා ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතද
විදදද්යාව : බුදධද්යාගම

891.483
294.3365

විදග්යුතය : තභකෞතික විදදද්යාව

537

විදග්යුතය : වදවහද්යාරික තභකෞතික විදදද්යාව
විදුත්ලිබලය : මජහන නීතිය

621.381
343.0929

විතදශීය භද්යාෂද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

372.65

විදදද්යාව හද්යා තද්යාකෂණය : සමද්යාජ නීතිය

344.095

වී: කතෂසත්රතබකෝග : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත
තද්යාකෂණය
633.18
වීජ ගණතය
වීරතයකෝ : චරිතද්යාපදද්යාන

512
923.9

වකෘතතීය සත්මිති : කමකර ආරර්ථික විදදද්යාව 331.88
තවනත භද්යාෂද්යා සද්යාහිතද
තවළඳතපද්යාළ ආරර්ථිකය

890
330.122

තවේදිකද්යා නද්යාටද : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

792

වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය

610

වදවසසන්ථද්යාදද්යායකය : තදශපද්යාලනය

328

වදවසසන්ථද්යා සහ පරිපද්යාලන නීතිය

342

වදවහද්යාරික තභකෞතික විදදද්යාව : ඉනජිතනර විදදද්යා
හද්යා ආශ්රිත ක්රියද්යා
621
වදවහද්යාරික මතනකෝවිදදද්යාව

158

විධද්යායක කළමනද්යාකරණය : කළමනද්යාකරණ තසසවද්යා
658.4

වදවසසන්ථද්යාදද්යායකය : තදශපද්යාලන විදදද්යා

328

විනය පිටකය : බුදධද්යාගම

294.3822

වදවසසන්ථද්යා සහ තීරණ : බුදධද්යාගම

විනය : රද්යාජද පරිපද්යාලනය

352.66

විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා
විතනකෝදද්යාසසවද්යාද : සමද්යාජ නීතිය

790
344.099

වියටනද්යාම

959.7

විවද්යාහ චද්යාරිත්ස ර : කුල සරිත : ජනශපැතිය

392.5

විවද්යාහ නීතිය : පුදගල නීතිය
විවද්යාහය සහ පවුල : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

346.016
306.8

විවද්යාහය : සසිංසසකකෘතිය

306.81

විවිධ : සසිංහල සද්යාහිතද

891.488

විශසවය : තද්යාරකද්යා විදදද්යා හද්යා ආශ්රිත විදදද්යා

523.1

වදවසසන්ථද්යා සහ පරිපද්යාලන නීතිය

294.384
342

වදවහද්යාරික තභකෞතික විදදද්යාව : ඉසිංජිතනර විදදද්යා හද්යා
ආශ්රිත ක්රියද්යා
621
වදවහද්යාරි මතනකෝවිදදද්යාව

158

වදද්යාකරණ : ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව

425

වදද්යාකරණ : තදමළ භද්යාෂද්යාව

494.8115

වදද්යාකරණ : පද්යාළි භද්යාෂද්යාව

491.375

වදද්යාකරණ : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.485

වදද්යාකරණ : සසිංසසකකෘත භද්යාෂද්යාව
වදද්යාපද්යාර කළමනද්යාකරණය

491.25
658

459

වදද්යාපද්යාර : නිෂසපද්යාදන ආරර්ථික විදදද්යාව
වදද්යායද්යාම : තසකෞඛදය

338.7
613.71

ශසවසන තරකෝග : තසකෞඛද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය
616.2
ශබදතකකෝෂ : ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව
ශබද තකකෝෂ : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

423
491.483

ශලද තවේදය : වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය

617

සසවද්යාභද්යාවික විදයද්යා හද්යා ගණතය

500

සසවීඩන සද්යාහිතදය

839.7

සටන ක්රීඩද්යා එළිමහන හද්යා මලල ක්රීඩද්යා

796.8

සතව උපමද්යා ජනකතද්යා

398.2452

සතතව ජනකතද්යා

398.245

සතතව පද්යාලනය : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත
තද්යාකෂණය

636

සතතව විදදද්යාව

591

ශලද තහදකම : වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය
617.0231

සතුන

590

ශද්යාක

සතුන : ශදධ විදදද්යා හද්යා ගණතය

590

ශද්යානතිකරම : ගුපත විදදද්යාව

580
133.443

සදද්යාචද්යාරද්යාතමක ධරමය : ඉසසලද්යාම

294.5

ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය : ක්රිසසතියද්යානි ආගම

270

සනනිතවේදනය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

302.2

ශිෂසටද්යාචද්යාරය : තලකෝක ඉතිහද්යාසය

909

සනනිතවේදන විධි : සමද්යාජතවේදය

302.22
294.33

තශකෝකද්යානත නද්යාටද : කලද්යා ශිලේප

792.1

සමබනධතද්යා : බුදධද්යාගම

ශම බලකද්යාය සහ තවළඳතපද්යාල

331.1

සමද්යාජ අධදයනය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

ශ්රී ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය
ශ්රී ලසිංකද්යාව : ආරර්ථික විදදද්යාව
ශ්රී ලසිංකද්යාව : ඉතිහද්යාසය

954.93
330.95493
954.93

ශ්රී ලසිංකද්යාව : ක්රි. ව. 1795-1948 ඥ ඉතිහද්යාසය
954.9302
ශ්රී ලසිංකද්යාව : තදශපද්යාලන තතතවය

320.95493

සසපද්යාඤසඥ සද්යාහිතදය

860

සසවර සසිංගීතය

782

සසවද්යාභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය

500

සසවභද්යාවික සමපත හද්යා බලශකති : ආරර්ථික විදදද්යාව
333.7

300

සමද්යාජ අනතර ක්රියද්යාකද්යාරිතවය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 302
සමද්යාජ ආකලේප : බුදධද්යාගම

294.337

සමද්යාජ ක්රියද්යාවත්ලිය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

303

සමද්යාජ ගපැටලු හද්යා තසසවද්යා

360

සමද්යාජ ප්රශසන : සමද්යාජ සුබසද්යාධනය

361.1

සමද්යාජවද්යාදය : ආරර්ථික විදදද්යාව

335

සමද්යාජ විදදද්යාව

301

සමද්යාජ විදදද්යාව සමබනධ පුදගලතයකෝ : ජීවන චරිත
923
සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

300

සමද්යාජ තශකෝධකතයකෝ : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 303.484092
සමද්යාජ සුබසද්යාධන ගපැටලු

362

සසවයසිංචරිතද්යාපදින

782

සමද්යාජ සුබසද්යාධනය

361

සසවර සසිංගීතය

782

සමූපකද්යාර

334

460

සලද්යාද : ආහද්යාරපද්යාන

641.83

සසිංගීතය

780

සහජීවනය : ගකෘහ හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය
646.78

සසිංගීතය : කලද්යාශිලේප

780

සද්යාමප්රදද්යායික සසිංගීතය

සසිංචද්යාරක කරමද්යානතය : ආරර්ථික විදදද්යාව 338.4791

781.6

සද්යාමද්යානද එකතු

080

සසිංරකෂණය : වනජීවීන

සද්යාමද්යානද වද්යාර ප්රකද්යාශන
සද්යාමද්යානද සරිත

050
394

සසිංවරධන මතනකෝවිදදද්යාව : අ්ද්යානතර මතනකෝවිදදද්යාව
155

සද්යාහිතදය

800

සසිංවිධද්යාන : පුදගල නීතිය

සද්යාහිතද දරශනය හද්යා නදද්යාය : සද්යාහිතද

801

සසිංසසකකෘත භද්යාෂද්යා

සතියම කයවීම: භූතගකෝල විදදද්යාව

912.014

සතියම භූතගකෝල විදදද්යාව

912

සතියම : භූතගකෝල විදදද්යාව

912

සතුවම කලද්යාව

750

සරිත, විරිත, ජනශපැති

390

සරිත විරිත හද්යා ජනශපැති

390

සවිලේ අයිතිවද්යාසකම : තදශපද්යාලන විදදද්යාව

323

සවිලේ විධිවිධද්යාන සහ උසද්යාවි

347

සසිංහල එකතු
සසිංහල භද්යාෂද්යාව
සසිංහල ප්රසසන්ථද්යා පිරළු

089.9148
491.48
398.99148

සසිංහල සද්යාහිතද

891.48

සුතමරියන සද්යාහිතද

899.95

සුරසිංගනද්යා කතද්යා : ජන සද්යාහිතදය
සූත්රපිටකය : බුදධද්යාගම
සූපශද්යාසසත්රය : ආහද්යාර පද්යාන
තසකෞඛද වරධනය : වවදද විදදද්යාව
තසකෞරග්රහ මණඩලය

398.2
294.3823
641.5
613
523.2

සසිංඛදද්යාසිංක ඡද්යායද්යාරූපකරණය : ඡද්යායද්යාරෑප ශිලේපය
771.1

639.97967

346.06
491.2

සසිංසසකකෘතිය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

306

සසිංසසකකෘත : සද්යාහිතදය

891.2

හිනදි සද්යාහිතද

891.43

හිනදු ආගම

294.5

හිනදි සද්යාහිතද

891.43

තහසතුවද්යාදය : දරශනය

149.7

ළමයින හදද්යාවඩද්යා ගපැනීම සහ ගකෘහ පද්යාලනය

649

ළමද්යා ගීත : සසවර සසිංගීතය

782.42083

ළමද්යා නද්යාටද : සසිංහල සද්යාහිතදය

ළ 891.482

ළමද්යා පදද : සසිංහල

ළ 891.481

ළමද්යා ප්රබනධ : චින සද්යාහිතද
ළමද්යා ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතදය

ළ 895.13
ළ 891.483

ළමද්යා මතනකෝවිදදද්යාව : මද්යානසක විදදද්යාව

155.4

ළමද්යා සසිංවරධනය : සමද්යාජ කණඩද්යායම :
සමද්යාජ තවේදය
305.231

461

*****

இலங்ககைத் ததசதய நூற்படடியல
தபதருள் வகபபுப பகதத
0

0

0

கைணயினளி வயிஞ்ஞதனம, தகைவல, தபதது
ஆக்கைங்கைள்

001 – தபதது அறதவு
001.4 - ஆய்வு
001.42 – ஆய்வுமுகற

025 – நூலகை தசயற்பதடுகைள்
025.5 – நூலகை தகைவலகைள்

தஜயரதசத. சபத
ஆய்வு முகறயயியல = RESEARCH

தசலவரதஜத, என்.

METHODOLOGY / சபத தஜயரதசத.- 3 ம

பதத..-

தகைதழுமபு : தசமமடு புத்தகைசதகல,

2013.-

நூலகைவயியல : கைதலதண்டிதழ தததகதத 1 – 7
(தசபதடமபர்

ப. viii, 88 ; தசமமீ. 21

1985 – ஏபரல 2007) / என்.

தசலவரதஜத.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

(185202 NL)

ISBN 978-955-685-020-8

இலலம, 2013.- ப. xxviii, 676 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 3000.00

(186621 NL)

ISBN 978-955-659-393-8
0 1 0

நூல வயிபரபபடடியல

தவலததஸ், வயிமலத
நூலகைங்கைளளில தகைவல தததடர்பதடல
தததழதலநுடபம : தகைதடபதடும

தசலவரதஜத, என்.

பயிரதயதகைமும /

வயிமலத தவலததஸ்.- யதழபபதணம : கைரிகைணன்

நூல ததடடம (தததகதத 8) / என். தசலவரதஜத.-

பயிறதண்டர்ஸ், 2012.- ப. x, 193 ;

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2012.-

ஒமு-மஉ : ரூபத. 450.00

ப. xx, 554 ; தசமமீ. 21

ISBN 978-955-54098-0-3

ஒமு-மஉ : ரூபத 2000.00

தசமமீ. 21
(179274 NL)

(186619 NL)

ISBN 978-955-659-350-1
0 3 0 தசதததடம
016 – வயிடய நூற்படடியல

தவங்கைதடச ஐயர், இ.

016.3982 – நதடடதரியல நூற்படடியல

வயிஜய வருஷ வதக்கைதய பஞ்சதங்கைம : 2013 –
2014 / இ. தவங்கைதடச ஐயர் [சகை] தச.

இலங்ககை நதடடதரியல தததடர்பதன நூற்

இரகநதகதயர்.- தகைதக்கவயில : தசதததடப

படடியல.- தகைதழுமபு : ததசதய நூலகை

பயிரகைதச பயிறஸ், 2013.- ப. 178 ; தசமமீ. 21

ஆவணவதக்கைல மத்ததய நதகலயம, 2012.-

ப.

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 180.00

viii, 67 ; தசமமீ. 29

(182924 NL)
(397909 NA)

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல
ISBN 978-955-8383-68-1

(184308 NL)
(400129 NA)

0 5 0 சஞ்சதககைகைள்
மதனதகைரன், துகர

0 2 0 நூலகை தகைவல வயிஞ்ஞதனம

அருணம : தபரதசதரியர் கை, அருணதசலம
பதரதடடு வயிழத மலர் / துகர மதனதகைரன்.-

ரதமச்சந்ததரன், மு.

தபரததகன : தமதழத்துகற தபரததகனப

நூலகைவயியல / மு. ரதமச்சந்ததரன்.ததமகர பபளளிதகைஷன்ஸ்,

தசன்கன :

2011.- ப. iv, 171 ;

பலகைகலக்கைழகைம, 2011.- ப. 337 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ : ரூபத 800.00

(173921 NL)

தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 100.00

(176908 NL)
059 – ஏகனய தமதழதகைளளிலதன தபதது பருவ
தவளளியயீடுகைள்
059.94 – ததரதவயிட தமதழத
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059.94811 - தமதழ
கைலதநததத கைனகைசபதபதத நததகைஸ்வரன் அவர்கைளளின்

1 5 0 உளவயியல

மணயி வயிழத மலர் / பதத. எஸ். கவ. ஶ்ரீதர்.சுழதபுரம : மணயி வயிழதக்கழு, 2013.- ப. 275 ;
தசமமீ. 24

கைஜவயிந்தன், கை.
உளவயியல = Psychology / கை. கைஜவயிந்தன்.-

ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

(187566 NL)

ISBN 978-955-4745-06-3

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2013.ப. 180 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 450.00

(186632 NL)

ISBN 978-955-659-395-2
0 8 0 தபததுச் தசகைரிபபுக்கைள்

தஜயரதசத, சபத.
உளவயியல ஊடுதகலயயீடுகைள் = PSYCHOLOGICAL

தமபௌனகரு தநர்கைதணலகைள் (1983 - 2013) /

தததக.

INTERVENTIONS / சபத.

தஜயரதசத.- தகைதழுமபு :

கைந்கதயத ஶ்ரீகைதணசன்.- தகைதழுமபு : கமரன்

தசமமடு பததபபகைம,

புத்தகை இலலம, 2013.- ப. xii, 300 ;

ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத 875.00

(186626 NL)

2012.- ப. Vi, 110 ; தசமமீ. 21
(180765 NL)

ISBN 978-955-658-012-3

ISBN 978-955-659-339-6
150.92 – வதழக்ககை வரலதறு
0 7 0 வயிவரணம : கைலவயி ஊடகைம, தசய்தத
ஊடகைம : பத்ததரிககை தவளளியயிடுதல

புன்னளியதமமீமீ்ன், பயீ. எம.
ஓர் ஈரதநஞ்சனளின் உளவயியல உலத :

070.4 - பத்ததரிககைத்துகற

உளவளவயியலதளர் ய. எல. எம. தநபௌபர்

070.4089 – பத்ததரிககைத்துகறயயில சமுததயப

அவர்கைளளின் வதழக்ககை வரலதற்றுப பததவுகைளும,

பயிரிவு

உளவயியல அடிபபகடகைளும / பயீ.

எம.

புன்னளியதமமீன்.- கைண்டி : சதந்தகனவடடம, 2012.பயிஸ்ரின் முஹமமத், எம. தஜ.

ப. xv, 551 ; தசமமீ. 21

இலங்ககைத் தமதழ ஊடகைத்துகறயயில

ஒமு-மஉ : ரூபத 880.00

முஸ்லதமகைள் / எம. தஜ. பயிஸ்ரின் முஹமமத்.-

ISBN 978-955-1779-66-5

(182101 NL)

அநுரததபுரம : தபய்த் பளளிதகைஷன், 2012.- ப. xviii,
81 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 230.00

(176834 NL)

ISBN 975-955-0840-01-4

153 – நுண்ணறதவு
153.9 – தபதது அறதவும வயிதவகைமும
உமதசங்கைர், பயி.

1

0

0

தத்துவம

கைதரகைதத்தல / பயி. உமதசங்கைர்.- தகைதழுமபு :
இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2012.-

ஞதனகமதரன், நத.

ப. iv, 166 ; தசமமீ. 21

தமய்யயியல / நத. ஞதனகமதரன்.- தகைதழுமபு :

ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

தசமமடு பததபபகைம, 2012.-

ISBN 978-955-0687-77-0

(179255 NL)

ப. X, 213 ; தசமமீ. 21
நூஇ-மஉ : ரூபத 420.00

(180763 NL)

ISBN 978-955-658-016-1

1 7 0 ஒழுக்கைவயியல
ஔகவயதர்

1 1 0

தபபௌததீகை அததீதம

ஆத்ததசூடி : உகர வயிளக்கைம /
ஔகவயதர் ; உகர. ந. மு. தவங்கைடசதமத

111 – மதனததத்துவ வயிஞ்ஞதனம

நதடடதர்.- தகைதழுமபு : பத்மம பததபபகைம, 2010.-

111.85 - அழகைதயல

ப. 36 ; தசமமீ. 21

(173898 NL)

கைஇ-மஉ: ரூபத 60.00
பயிதரமகமதர், இரத்ததனசபதபதத
தமகல நதடடு அழகைதயல : பயிதளடதடத முதல

ஔகவயதர்

நதீடதசவகர / இரத்ததனசபதபதத பயிதரமகமதர்.-

தகைதன்கறதவந்தன் : உகர வயிளக்கைம /

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2013.-

ஔகவயதர் ; உகர. ந. மு. தவங்கைடசதமத

ப. [ix], 80 ;

நதடடதர்.- தகைதழுமபு : பத்மம பததபபகைம, 2010.-

தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00
ISBN 978-955-659-390-7

(186631 NL)

ப. 36 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 60.00

(173897 NL)

463

ஔகவயதர்
நலவழத : உகர வயிளக்கைம / ஔகவயதர்; உகர.
ந. மு. தவங்கைடசதமத நதடடதர்.-

220.07 – கைலவயி

தகைதழுமபு :

பத்மம பததபபகைம, 2010.- ப. 40 ;

தசமமீ. 21

கைஇ-மஉ: ரூபத 60.00

(173896 NL)

ததருத்தூதர் பணயிகைள்.- தகைதழுமபு : இலங்ககை
தவததகைமச் சங்கைம, 2011.- ப. 43 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : ரூபத. 30.00

(182095 NL)

ISBN 978-955-595-716-8

170.4 – வயிதஷட தகலபபுகைளுக்கைதன

221 – பகழய ஏற்பதடுகைள்

தகைதடபதடு

221.9505 – கபபயிள் கைகதகைள்

சதவதனந்தமூர்த்தத, கைனகைசகப

கைதணதமற்தபதன ஆடு பற்றதய உவகம.-

ஒழுக்கை நதயமங்கைளும அதன் நகட

தகைதழுமபு : இலங்ககை தவததகைமச் சங்கைம, 2011.-

முகறகைளும = ETHICAL NORMS AND PRACTICES /

ப. 12 ; தசமமீ. 21

கைனகைசகப சதவதனந்தமூர்த்தத.-

கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

லங்கைத புத்தகைசதகல, 2012.-

தகைதழுமபு :

ப. xi, 213 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00

(182089 NL)

ISBN 978-955-595-719-9

(176906 NL)

ISBN 978-955-0635-28-3
பர்ன்ஹதம, கைததரஷதயத
அனலகடந்த இதயங்கைள் / கைததரஷதயத
1 8 0

புரததன மத்ததய கைகீகழத்ததய

பர்ன்ஹதம ; தமதழத. பயிரிசதலலத

தத்துவம

ததஹதவகள : இலங்ககை ததசதய கைதறதஸ்தவ

தரதஷதன்.-

சுவயிதசஷ ஐக்கைதயத்துவம, 2012.- ப. viii, 304 ;
181 – கைகீகழத்ததய தத்துவம

தசமமீ. 21

181.48 – தவததந்த தமய்யயியல

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(182097 NL)

ISBN 978-955-4656-00-0
ஞதனகமதரன், நத.
தவததந்த தமய்யயியல = VEDANTA PHILOSOPHY /
நத. ஞதனகமதரன்.- தகைதழுமபு : தசமமடு

2 3 0 கைதறதஸ்தவம

பததபபகைம, 2012.- ப. Xii, 232 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 460.00

(180766 NL)

ISBN 978-955-658-014-7

தறஜதஸ் இரதசநதயகைம, மத.
கைதறதஸ்துவயில வளர... / மத. தறஜதஸ்
இரதசநதயகைம.- யதழபபதணம : ஆயர் இலலம,
2012.- ப. x, 76 ; தசமமீ. 21

181.482 - தமய்யயியல

ஒமு-மஉ : ரூபத 150.00

(180756 NL)

ISBN 978-955-0284-08-5
ஞதனகமதரன், நத.
மதகய பற்றதய கைருத்தும சங்கைர

தவததந்தக்

கைதடசதயும = CONCEPT OF MAYA AND SANKARA

232 - இதயசு கைதருஸ்துவும அவர் கடுமபமும

VEDANTA PERCEPTION / நத. ஞதனகமதரன்.தகைதழுமபு : தசமமடு பததபபகைம, 2012.-

ப. xiii,

118 ; தசமமீ. 21

தயதசப, தபதன்கனயத
தனளிபதபரும தகலகமக் கரு இதயசு /

ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

(180767 NL)

ISBN 978-955-658-015-4

தபதன்கனயத தயதசப.- மடடக்கைளபபு : ஆயர்
இலலம, 2010.- ப. x, 106 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 140.00

(182100 NL)

ISBN 978-955-52561-0-0
2
2 2 0

0

0

சமயம

கபபயிள்

தவததகைமத்ததன் இகறவதக்கைதனர்கைள்.-

2 4 0
தகைதழுமபு :

இலங்ககை தவததகைமச் சங்கைம, 2011.- ப. 24 ;

கைதறதஸ்து வழதபதடு

248 – கைதறதஸ்தவ அனுபவம, பயயிற்சத, வதழவு
248.32 - பயிரதர்த்தகன

தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல
ISBN 978-955-595-670-7

(182090 NL)

உயர்வதன ததயதனங்கைள் : இரத்தசதடசதகைளளின்
கரல / தமதழத. வஷ்னதீ.- ததகைதவகள : இலங்ககை

464
ததசதய கைதறதஸ்தவ சுவயிதசஷச
2013.- ப. [x], 365 ;

ஐக்கைதயத்துவம,

தசமமீ. 21

பதலச்சந்ததரன், ஞத.
'அங்தகைதர்' உலகைப தபருங்தகைதயயில :

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(187573 NL)

ISBN 978-955-4656-03-1

கைமதபதடிய பயண இலக்கைதமீ்யம /
ஞத. பதலச்சந்ததரன்.- தகைதழுமபு : ஞதனம
பததபபகைம, 2013.- ப. ix, 118 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

(182251 NL)

ISBN 975-955-8354-45-2

2 9 0 ஏகனய சமயங்கைள்

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத
நயயிகன ஶ்ரீ நதகை பூசணயி அமமன் / கைனகைசபதபதத

294 – ததரதவயிட சமயங்கைள்

நததகைஸ்வரன்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை
இலலம, 2013.- ப. x, 109 ;

கைதணசலதங்கைன், தச.

தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

(187572 NL)

உலகைச் சமயங்கைள் / தச. கைதணசலதங்கைன்.தகைதழுமபு : இலக்கைதயன் தவளளியயீடடகைம, (2010?).ப. 20 ; தசமமீ. 24

294.538 – பக்ததப பதடலகைள்

கைஇ-மஉ : ரூபத. 175.00

(175103 NL)

ISBN 978-955-1997-01-4

கவகந்த அமமதகன.- ககைதடி : அஷ்டலக்ஷ்மத
பததபபகைம, 2012.- ப. 219 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(185205 NL)

294.5 – இந்து சமயம
நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத

294.5388 – மரணக் கைதரிககைகைள்

பக்தத அனுபவம [கைடடுகரகைள்] / கைனகைசபதபதத
நததகைஸ்வரன் ; பதத. எஸ். கவ. ஶ்ரீதர்.-

சதவசண்முகைரதஜத, தச.

தகைதழுமபு : கமரன் அச்சகைம, 2013.- ப. xi, 363 ;

மருத்துவ தநதக்கைதல மரணக்கைதரிகயகைள் :

தசமமீ. 21

தமதழர் வதழவயில சதத்த மருத்துவம / தச.

ஒமு-மஉ : ரூபத 1000.00

(187568 NL)

ISBN 978-955-4745-04-9

சதவசண்முகைரதஜத.- யதழபபதணம :
சதத்தமருத்துவ வளர்ச்சதக்கைழகைம, 2013.ப. xv, 278 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ : ரூபத 450.00

294.509 - வரலதறு

(183302 NL)

ISBN 978-955-44239-1-6

வயிக்தனஸ்வரன், கை. வயி.
இந்து சமய சதந்தகனகைள் / கை. வயி.

294.54 – சமய அனுபவங்கைள், பயயிற்சத

வயிக்தனஸ்வரன்.- தகைதழுமபு : அகைதல இலங்ககை
இந்து மதமன்றம, 2013.- ப. xiii, 291 ;
ஒமு-மஉ : ரூபத 650.00

தசமமீ. 21
(186614 NL)

ISBN 978-955-659-387-7

சண்முகைநததன், தவ.
பதகவ தநதன்பு / தவ. சண்முகைநததன்.கைலமுகன : கைண்மணயி பயிரசுரம, 2012.-

ப. 99 ;

தசமமீ. 21
294.53 – தபதது வழதபதடு

ஒமு-மஉ : ரூபத 150.00

(184274 NL)

ISBN 978-955-54011-2-8

(399831 NA)

294.53071- கைலவயி
தசந்ததலநததன், தயதளளினளி

294.561 – சமயப தபரியதர்கைள்

நவதீன முகறயயில கசவசமய பதடம
கைற்பயித்தல / தயதளளினளி தசந்ததலநததன்.[தவ.இ.இ.] : தசந்ததல பததபபகைம, 2012.-

அருளதளர் தததண்டு / சதவதயதகைமதத

ப. vi, 50 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : ரூபத. 150.00
ISBN 978-955-54751-0-5

கைந்தவனம, சதவதயதகைமதத
கைந்தவனம.- தகைதழுமபு : ஆலயம

(179264 NL)

தவளளியயீடடகைம, 2013.- ப. xviii, 270 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00
ISBN 978-955-0881-03-0

294.535 – புனளிதத் தலங்கைள்
297 – இஸ்லதம

(186613 NL)

465

அக்ரம, முஹமமத்

297.071 – கைலவயி

நகடமுகறக்தகைற்ற இஸ்லதம : பதகைம -

02 /

முஹமமத் அக்ரம.- தகைதழுமபு : ஹதஸ்புல

அக்ரம, முஹமமத்

இஸ்லதம டரஸ்ட, 2011.- ப. xiii, 529 ; தசமமீ. 21

இஸ்லதம / முஹமமத் அக்ரம.- தகைதழுமபு :

ஒமு-மஉ : ரூபத 700.00

இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2013.- ப. 157 ;

(176879 NL)

தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : ரூபத. 370.00

(181360 NL)

ISBN 978-955-4699-01-4
அல கைர்ளதவயி, யஸஸூப

297.09 – இஸ்லதமதய நதகைரிகைம

இஸ்லதம ஒரு சமபூரண வதழவகமபபு /
யஸஸூப அல கைர்ளதவயி ; தமதழத. ரிஷதத்

அக்ரம, முஹமமத்

நஜதமுததீன் [சகை] தபதரதஸ் நவ்ஷதத்.-

இஸ்லதமதய நதகைரிகைம / முஹமமத் அக்ரம.-

அக்கறகண : அறபு தமமபதடடுக்கைதன

தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2012.-

இஸ்லதமதய நதறுவனம, 2012.- ப. 188 ;

ப. 157 ; தசமமீ. 29

தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத. 375.00

ஒமு-மஉ : ரூபத. 350.00

(182103 NL)

(181359 NL)

ISBN 978-955-4699-00-7

ISBN 978-955-0309-02-3
ஸலதஹஸூத்ததீன், எம. ஐ. எம.

297.122 – அலகர்ஆன்

முஸ்லதமகைகள வழததகைடுக்கம
சூபயித்துவம / எம. ஐ. எம.

297.1222 – வயிளக்கைம

ஸலதஹஸூத்ததீன்.-

மருதமுகன : சபத சதஸ்டதமக்சதன் இஸ்லதம

ஸதஹதர், எம. டி. எம.

மதர்க்கை தவளளியயீடு, 2013.- ப. viii, 80 ; தசமமீ. 21

சூரதுல இஹ்லதஸதனதும அஸ்மதஉல

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

ஹஸூஸ்னதவயினதும வயிளக்கைங்கைள் / எம.

(184271 NL)

ISBN 978-955-4722-00-2

டி.

எம. ஸதஹதர்.- மதவதனலகல : ஸதஹதர்

பததபபகைம, 2012.- ப. vi, 40 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : ரூபத 125.00
297.5 – இஸ்லதமதய ஒழுக்கை இகறகம

(180039 NL)

ISBN 978-955-0260-06-5

சமதததனமும இஸ்லதமும.- தகைதழுமபு : முஸ்லதம
தபண்கைள் ஆரதய்ச்சத தசயல முன்னணயி, 2013.-

297.1225 – தமதழததபயர்பபு

ப. v, 42 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(187544 NL)

ISBN 978-955-625-048-0

அல-கர்ஆன் கைருத்துக்கைளளின் தமதழதக்கைம.தகைதழுமபு : வதமத நதறுவனம, 2013.- ப. vii, 237 ;
தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(186118 NL)

297.07 – கைற்றலும கைற்பயித்தலும
இலக வழத ஸர்ஃப நூல / தததக. எம. எம. எம.
அபததர் ரஹ்மதன், அபூ.

அஸதம.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ்,

இஸ்லதம : தரம 8 / அபூ அபததர்

ரஹ்மதன்.-

2012.- ப. viii, 96 ; தசமமீ. 24

தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், [?].-

ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00

ப. 59 ; தசமமீ. 28

ISBN 978-955-0687-16-9

கைஇ-மஉ : ரூபத 200.00

(179259 NL)

(184392 NL)

ISBN 978-955-0687-17-6

மன்ஸஸூர், எம. ஏ. எம.
ஸஸூரத பகைரத தமதழதயதக்கைம / எம. ஏ.
எம. மன்ஸஸூர்.- அக்கறகண : அலகர்ஆன்

297.076 – வயினதவயிகட

கைற்ககைகைள் ததறந்த கைலலூரி, 2013.- ப. 56 ;
தசமமீ. 30

மதஹ்ரதஜ, அமமீர்

கைஇ-மஉ : ரூபத. 230.00

(181837 NL)

இஸ்லதம - 1 : கை.தபத.த. (உ/த) / அமமீர்
மதஹ்ரதஜ .- 2 ம பதத..- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்
புக் ஹவுஸ், 2012.- ப. 102 ;
ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00
ISBN 978-955-0687-67-1

தசமமீ. 28

297.12 - ஹததீஸ்
(184414 NL)
நவதஸ், ஷனுர்ததீன், எம.
இஜததஹதத் : தகைதடபதடும, நகட முகறயும /

466
எம. நவதஸ் ஷனுர்ததீன்.- தகைதழுமபு :

அலகைர்ளதவயி, யஸஸூப

இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2013.- ப. vi, 93 ;

ஸகைதத் : தபதருளதததரப பயிரச்சதகனகைகளத்

தசமமீ. 21

ததீர்பபததல அதன் பங்கைளளிபபும, அதன்

ஒமு-மஉ : ரூபத. 150.00

(181356 NL)

ISBN 978-955-0687-92-3

தவற்றதக்கைதன நதபந்தகனகைளும / யஸஸூப
அலகைர்ளதவயி.- அக்கறகன : கைர்ளதவயி அகைடமத,
2011.- ப. 148 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 240.00

297.2 – இஸ்லதமதய தபததகன

(178696 NL)

297.57 – இஸ்லதமதய வதழவு

297.2463 – இபறதஹதீம (அகல)
ஸதஹதர், எம. ட. எம.
அலதநத்வயி, அபுல ஹஸன்

இஸ்லதமதய ஒழுக்கை தநறதகைளும மனளித

நபயிமதர்கைளளின் வரலதறு : இபறதஹதீம

பண்புகைளளின் தவளளிபபதடுகைளும / எம. ட. எம.

(அகல) / அபுல ஹஸன் அலதநத்வயி ; தமதழத.

ஸதஹதர்.- மதவனலகல : ஸதஹதர் பததபபகைம,

மனதஸதர் ஸரூக்.- அக்கறகண : அறதவு

2012.- ப. [ii], 41 ; தசமமீ. 21

தமமபதடடுக்கைதன இஸ்லதமதய நதறுவனம,

கைஇ-மஉ : ரூபத. 125.00

2011.- ப. viii, 28 ; தசமமீ. 15 x 21

ISBN 978-955-0260-08-9

கைஇ-மஉ : ரூபத. 100.00

(181610 NL)

(182102 NL)

ISBN 978-955-0309-01-6
297.63 – முஹமமத் (நபயி)
297.27 – இஸ்லதமும சமூகை வயிஞ்ஞதனமும
297.272 – இஸ்லதமும அரசதயலும

முனதப, எம. ஏ.
முஹமமத் றஸஸூலுலலதஹ் : ஓர் அறதமுகைம /
எம. ஏ. முனதப.- சதய்ந்தமருது : துயருல

துவதன் தமதஹதததீன், எம. சத.

ஜன்னதஹ், 2012.- ப. vi, 105 ; தசமமீ. 21

இஸ்லதமதய அரசதயலகமபபு ஓர் அறதமுகைம :

ஒமு-மஉ : ரூபத. 200.00

பகதத 01 / எம. சத. துவதன் தமதஹதததீன்.-

ISBN 978-955-54764-0-9

(179270 NL)

கைலஹதன்ன : வயிங்ஸ் கைதரபயிக்ஸ் (பயிகரவட
லதமதடட), 2013.- ப. 72 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(184275 NL)

ISBN 978-955-44253-09

297.7 – இஸ்லதமதய பயிரச்சதரமும
பததுகைதபபும
297.74 – சமயப பணயிகைள்

றமழதன், சமூன். எஸ்.
இஸ்லதமதய வரலதற்றதல தததன்றதய அரசதயல,
சமய இயக்கைங்கைள் : பதகைம 1 /

சமூன் எஸ்.

முபதரிஸ், ததஜஸூத்ததீன் முஹமமத்
தபலீக் ஜமதஅத் : ஒரு பன்முகைப பதர்கவ /

றமழதன்.- கைண்டி : ஆசதரியர், 2012.- ப. [vi], 168 ;

ததஜஸூத்ததீன் முஹமமத் முபதரிஸ்.-

தசமமீ. 21

தகைதழுமபு : அர்வத பததபபகைம, 2013.-

ஒமு-மஉ : ரூபத. 275.00

(179268 NL)

ISBN 978-955-8732-47-2

ப. vi, 25 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : ரூபத 100.00

(184273 NL)

ISBN 978-955-4793-00-2
297.3 – இஸ்லதமதய வணக்கைங்கைள்
297.3822 - தததழுககை

297.77 – இஸ்லதத்ததல கைலவயி

மன்ஸஸூர், எம. ஏ. எம.

அல கைர்ளதவயி, யஸஸூப

தததழுககை என்ற பயயிற்சத ஒழுங்கம அதன்

இகறத் தூதரும கைலவயியும / யஸஸூப அல

சமூகைபபரிமதணமும / எம. ஏ. எம. மன்ஸஸூர்.-

கைர்ளதவயி.- வயிஜததபுர : ததருல ஹதக்மத

அக்கறகண : அலகர்ஆன் கைற்ககைகைள் ததறந்த

தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. xvi, 238 ; தசமமீ. 21

கைலலூரி, 2013.- ப. 75 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத. 350.00

ஒமு-மஉ : ரூபத. 150.00

(181833 NL)

(181831 NL)

ISBN 978-955-54392-0-6
அஸ்ஸீரத வத்ததரீக் : மதணவர் ககைதயடு

297.5 – இஸ்லதமதய ஒழுக்கை இகறகம

(அஹததய்யத இறுததச் சதன்றததழ பரீடகசக்

297.54 – தபதருளதததரம

கறதயது) / தததக. பதசதல

பதரூக்.- தகைதழுமபு :

இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2013, ப. 174 ;

467
தசமமீ. 21

பதத்ததரமும / எம. ஏ. எம. மன்ஸஸூர்.-

ஒமு-மஉ : ரூபத. 250.00

(183298 NL)

ISBN 978-955-4699-21-2

வயிஜததபுர : ததருல ஹதக்மத தவளளியயீடடகைம,
2013.- ப. 37 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : ரூபத. 120.00

(181835 NL)

ISBN 978-955-54392-1-3

3

0

0

சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்

305.8 – இன, ததசதய பயிரிவுகைள்
305.80095493 – இலங்ககை

303 – சமூகை நகடமுகறகைள்
303.6 - இனபபயிரச்சதகன

ஸஹதனத

303.69 – பயிணக்ககைளுக்கைதன ததீர்மதனங்கைள்

மதன சஞ்சதரம / ஸஹதனத.- அலவதய் :
ஜதீவநதத தவளளியயீடு, 211.- ப. ii, 101 ; தசமமீ. 21

ததசதயப பயிரச்சதகன ததீர்பபதற்கைதன அணுகமுகற :
முன்தமதழதவுகைள்.- பத்தரமுலகல: நதயமுவத

ஒமு-மஉ : ரூபத. 200.00

(178206 NL)

ISBN : 978-955-51679-4-9

தவளளியயீடடகைம, 2013.- ப. [iv], 36 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(185114 NL)

ISBN 978-955-8696-33-0

306 – கைலதச்சதரமும ததபனங்கைளும
306.44 – சமூகை தமதழதயயியல
புஞ்சததஹவத, எஸ். ஜதீ.

305 – சமூகைப பயிரிவுகைள்

தமதழதயும மனளித தநயமும / எஸ். ஜதீ.

305.2 – வயதுப பயிரிவு
305.231 – சதறுவர் அபயிவயிருத்தத

புஞ்சததஹவத ; தமதழத. எஸ். சதவகரு நததன்.-

கலரதஜசதங்கைம, பத்மதசனளி

நதகலயம, 2011.- ப. 75 ; தசமமீ. 21

தகைதழுமபு : மதற்றுக் தகைதள்ககைகைளுக்கைதன

மகனபதபதருளளியல : கழந்கத வயிருத்தத /
பத்மதசனளி கலரதஜசதங்கைம.- தகைதழுமபு :

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(181155 NL)

ISBN 978-955-1655-82-2

லங்கைத பததபபகைம, 2012.- ப. xv, 329 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 600.00

(176819 NL)

ISBN 978-955-0134-991

306.4495493 - இலங்ககை
தநகசயத, ததவதநசன்
இலங்ககையயில தமதழ தமதழத உரிகமகைள் /

305.232 – கழந்கதகைள்

ததவதநசன் தநகசயத.- தகைதழுமபு : மதற்றுக்
தகைதள்ககைகைளுக்கைதன நதகலயம, 2012.- ப. 76 ;

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.
கழந்கதகைளும வதழவும / ஏ. பயி. எம. இத்ரீஸ்.வதகழச்தசகன : கைதகைம

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(181156 NL)

ISBN 978-955-1655-85-3

தவளளியயீடு, 2012.- ப. 301 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 650.00

தசமமீ. 21

(185352 NL)

ISBN 978-955-4644-14-4

3 2 0 அரசதயல
கைதருஷ்ணதமதகைன், தனபதலசதங்கைம

305.4 – தபண்கைள்

அரசதயல வயிஞ்ஞதனம : அரசதயல தசயற்பதடும,

305.42 - தபண்நதகல

அரசதயல தசயலமுகறயும / தனபதலசதங்கைம
கைதருஷ்ணதமதகைன்.- தகைதழுமபு : தசமமடு
பததபபகைம, 2010.- ப. 156 ; தசமமீ. 21

சதவசந்ததரன், சதரதஜத
வட மதகைதணத்ததல தபண் தகலகமத்துவ

ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

கடுமபங்கைள் / சதரதஜத சதவசந்ததரன்.-

ISBN 978-955-0367-61-5

யதழபபதணம : மகைளளிர் அபயிவயிருத்தத நதகலயம,
2013.- ப. iv, 105 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(186115 NL)

தஜதர்ச், ஏ. சத.
அரசறதவயியல : ஓர் அறதமுகைம / ஏ. சத. தஜதர்ச்.தகைதழுமபு : தசமமடு பததபபகைம,

2010.-

ப. 164 ; தசமமீ. 21

மன்ஸஸூர், எம. ஏ. எம.
கடுமபம என்ற நதறுவனமும தபண்

(173968 NL)

வகைதக்கம

நூஇ-மஉ : ரூபத 360.00
ISBN 978-955-1857-57-8

(173944 NL)
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சதவசந்ததரன், சதரதஜத

320.06 - கழுக்கைள்

கைற்றறதந்த பதடங்கைள் மற்றும நலலதணக்கைத்
ததற்கைதன ஆகணக்கழு அறதக்ககையும,

கைததர்கைதமர், சதந்தசகீலன்
யதழபபதண இகளஞர் கைதங்கைதரஸ் / சதந்தசகீலன்
கைததர்கைதமர்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம,
2012.- ப. xi, 161 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

(175060 NL)

ISBN : 978-955-659-316-7

தபண்கைளும / சதரதஜத சதவசந்ததரன்.யதழபபதணம : மகைளளிர் அபயிவயிருத்தத
நதகலயம, [2010?.].- ப. iii, 66 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(186107 NL)

323.3 – கடியயியல, அரசதயல உரிகமகைள்

320.07 – கைலவயி

323.34 – தபண்கைள்

320.076 – வயினதவயிகட
அரசதயல வயிஞ்ஞதனம : உயர்தர பரீடகச

வயினத

வயிகடகைள்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்

தபண்கைள் உரிகமகைள் / சதரதஜத சதவசந்ததரன்.யதழபபதணம : மகைளளிர் அபயிவயிருத்தத நதகலயம,

ஹவுஸ், 2012.- ப. [ii], 106 ; தசமமீ. 28
ஒமு-மஉ : ரூபத 225.00

சதவசந்ததரன், சதரதஜத

(184402 NL)

ISBN 978-955-0687-31-2

[தவ.ஆ.இ.].- ப. 44 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(186110 NL)

சகீதடதவயின் நதழலதகை அரகசக் கைண்கைதணயித்தல.-

சபயீர் முஹமமட, ஏ. எச்.

தகைதழுமபு : தபண்கைள் தததடர்பு

அரசதயல வயிஞ்ஞதனம : வயினத வயிகடத்

ஊடகைங்கைளுக்கைதன கூடடகமபபு, 2011.-

தததகபபு / ஏ. எச். சபயீர் முஹமமட.தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ்,

2011.-

ப. vii, 121 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00

(184356 NL)

ப. 110 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(180818 NL)

ISBN 978-955-1770-08-2

ISBN 978-955-6887-24-4
323.35 - வயதுப பயிரிவு

தபபௌசர், எம. ஏ. எம.

323.352 – சதறுவர் உரிகமகைள்

கை.தபத.த. (உயர்தர) மதணவர்கைளுக்க :
அரசதயல வயிஞ்ஞதனம ; சுருக்கை

வயினதக்கைளும

வயிகடகைளும / எம. ஏ. எம. தபபௌசர்.தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்

ஹவுஸ், 2012.-

ப. x, 224 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

(184430 NL)

ISBN 978-955-0687-25-1
தபபௌசர், எம. ஏ. எம.
படடபபடிபபு மதணவர்கைளுக்கம உகைந்தது :
அரசதயல வயிஞ்ஞதனம ; கைடடகமபபு
கறதபபுகைளும / எம. ஏ.

எம. தபபௌசர்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்
ஹவுஸ், 2012.- ப. [iv], 134 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00

சதரதஜத

சதறுவர் உரிகமகைள் / சதரதஜத சதவசந்ததரன்.யதழபபதணம : மகைளளிர் அபயிவயிருத்தத
நதகலயம, [தவ.ஆ.இ.].- ப. 36 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(186111 NL)

324 - ததர்தலகைள்

கை.தபத.த. (உயர்தர) மதணவர்கைளுக்கம

வயினதக்கைளும வயிகடக்

சதவசந்ததரன்,

(184432 NL)

ISBN 978-955-0687-25-1

324.2 – அரசதயல கைடசதகைள்
வடபுலத்து இடதுசதரி இயக்கை

முன்தனதடிகைள்.-

தகைதழுமபு : இலங்ககை முற்தபதக்கக் கைகல
இலக்கைதய மன்றம, 2011.- ப. 127 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

(176805 NL)

ISBN 978-955-1810-17-7
328 – சடடமன்றம

323 – அரசதங்கைத்ததற்கம பயிரகஜகைளுக்கமதன
தததடர்பு
கைற்ற பதடங்கைளும நலலதணக்கைமும பற்றதய
ஆகணக்கழுவயின் பரிந்துகரகைள் /

பதத. எஸ்.

ஜதீ. புஞ்சததஹவத தமதழதக்கைம ; எஸ்.
சதவகருநததன்.- தகைதழுமபு : மதற்றுக்
தகைதள்ககைகைளுக்கைதன நதகலயம, 2012.- ப. viii,
144 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(179527 NL)

ISBN : 978-955-1655-88-4

(395535 NA)

328.5493 – இலங்ககை
328.549302 – வயிவததங்கைள்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
வயிவததங்கைள் : அததகைதர அறதக்ககை (ஹன்சதட).தகைதழுமபு : இலங்ககை பதரதளுமன்றம, 2009.
தததகதத 180, இல. 12.- 2009.02.19
கைலம 1551-1798 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
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(165543 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185645 NL)
(394822 NA)
தததகதத 210, இல. 08.- 2012.08.21
கைலம 1019-1190 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185645 NL)
(394823 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

தததகதத 210, இல. 09.- 2012.08.22

வயிவததங்கைள் : அததகைதர அறதக்ககை (ஹன்சதட).-

கைலம 1191-1362 ; தசமமீ. 29

தகைதழுமபு : இலங்ககை பதரதளுமன்றம, 2012.

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

தததகதத 210, இல. 01.- 2012.07.17

(185645 NL)

ப. lxxix, கைலம 1-166 ; தசமமீ. 29

(394824 NA)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185645 NL)
(394816 NA)

தததகதத 210, இல. 10.- 2012.09.18
கைலம 1363-1528 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

தததகதத 210, இல. 02.- 2012.07.18

(185645 NL)

கைலம 167-324 ; தசமமீ. 29

(394825 NA)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185645 NL)
(394817 NA)

தததகதத 210, இல. 11.- 2012.09.19
கைலம 1529-1670 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

தததகதத 210, இல. 03.- 2012.07.19

(185645 NL)

கைலம 325-462 ; தசமமீ. 29

(395921 NA)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185645 NL)
(394818 NA)

தததகதத 210, இல. 12.- 2012.09.20
கைலம 1671-1820 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

தததகதத 210, இல. 04.- 2012.08.07

(185645 NL)

கைலம 463-624 ; தசமமீ. 29

(395920 NA)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185645 NL)
(394819 NA)
தததகதத 210, இல. 05.- 2012.08.08

தததகதத 210, இல. 13.- 2012.09.21
கைலம 1821-1910 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைலம 625-792 ; தசமமீ. 29

(185645 NL)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

(395919 NA)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185645 NL)
(394820 NA)

தததகதத 211, இல. 01.- 2012.10.09
ப. lxxix, கைலம 1-174 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத 210, இல. 06.- 2012.08.09

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைலம 793-914 ; தசமமீ.29

(185646 NL)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

(395918 NA)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185645 NL)
(394821 NA)
தததகதத 210, இல. 07.- 2012.08.10
கைலம 915-1018 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத 211, இல. 02.- 2012.10.10
கைலம 175-306 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185646 NL)
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(395917 NA)
தததகதத 213, இல. 01.- 2012.11.19
தததகதத 211, இல. 03.- 2012.10.11

ப lxxix, கைலம 1-200 ; தசமமீ. 29

கைலம 307-484 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

(185648 NL)
(185646 NL)

(396812 NA)

(395926 NA)

தததகதத 211, இல. 04.- 2012.10.12

தததகதத 213, இல. 02 - 2012.11.20

கைலம 485-568 ; தசமமீ. 29

கைலம 201 – 406 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185646 NL)

(178216 NL)

(395925 NA)
தததகதத 213, இல. 03.- 2012.11.21
தததகதத 211, இல. 05.- 2012.10.23

கைலம 407- 590 ; தசமமீ. 29

கைலம 569-744 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(178216 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185646 NL)
(395924 NA)

தததகதத 213, இல. 04.- 2012.11.22
கைலம 591 - 776 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத 211, இல. 06.- 2012.10.24

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைலம 745-882 ; தசமமீ. 29

(178216 NL)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185646 NL)
(395923 NA)

தததகதத 213, இல. 05.- 2012.11.23
கைலம 777- 992 ; தசமமீ.. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

தததகதத 211, இல. 07.- 2012.10.25

(178216 NL)

கைலம 883-1044 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத 213, இல. 06.- 2012.11.24

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185646 NL)
(395922 NA)

கைலம 993 – 1196 ; தசமமீ.. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(178216 NL)

தததகதத 212, இல. 01.- 2012.11.08
ப. lxxix, கைலம 1-272 ; தசமமீ. 29

தததகதத 213, இல. 07.- 2012.11.26

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைலம 1197 - 1394; தசமமீ. 29

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185647 NL)
(396804 NA)
தததகதத 212, இல. 02.- 2012.11.09

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(178216 NL)
தததகதத 213, இல. 08.- 2012.11.28

கைலம 273-474 ; தசமமீ. 29

கைலம 1395 – 1602 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185647 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(178216 NL)

(396805 NA)
தததகதத 213, இல. 09.- 2012.11.29
தததகதத 212, இல. 07.- 2012.11.16

கைலம 1603 – 1836 ; தசமமீ. 29

கைளம 1215 – 1428 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

(178216 NL)
(178215 NL)
தததகதத 213, இல. 10.- 2012.11.30
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கைலம 1837 – 2016 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத 214, இல. 03.- 2013.01.10

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைலம 367-506 ; தசமமீ. 29
(178216 NL)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

தததகதத 213, இல. 11.- 2012.12.03

(183537 NL)

கைலம 2017 – 2204 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(178216 NL)

தததகதத 214, இல. 04.- 2013.01.11

தததகதத 213, இல. 12.- 2012.12.04

கைலம 507-666 ; தசமமீ. 29

கைலம 2205 - 2412 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

(183537 NL)
(178216 NL)
தததகதத 214, இல. 05.- 2013.01.22

தததகதத 213, இல. 13.- 2012.12.05

கைலம 667-808 ; தசமமீ. 29

கைலம 2413 – 2648 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

(183537 NL)
(178216 NL)
தததகதத 214, இல. 06.- 2013.01.23

தததகதத 213, இல. 14.- 2012.12.06

கைலம 809-962 ; தசமமீ.தசமமீ. 29

கைலம 2649 – 2894 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183537 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(178216 NL)

தததகதத 214, இல. 07.- 2013.01.24
கைலம 963-1170 ; தசமமீ.தசமமீ.29

தததகதத 213, இல. 15.- 2012.12.07

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைலம 2895 – 3098 ; தசமமீ. 29

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

(183537 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(178216 NL)

தததகதத 215, இல. 01.- 2013.02.06
ப. lxxix, கைலம 1-124 ; தசமமீ. 29

தததகதத 213, இல. 16.- 2012.12.08

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைலம 3099 – 3372 ; தசமமீ. 29

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

(183538 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(178216 NL)

தததகதத 215, இல. 02.- 2013.02.07
கைலம 125-230 ; தசமமீ. 29

328.549302 – வயிவததங்கைள்

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(183538 NL)

பதரதளுமன்ற வயிவததங்கைள் : அததகைதர அறதக்ககை
(ஹன்சதட).- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

தததகதத 215, இல. 03.- 2013.02.08

தவளளியயீடடுத் ததகணக்கைளம, 2013.

கைலம 231-378 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத 214, இல. 01.- 2013.01.08

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

ப. lxxx, கைலம 1-212 ; தசமமீ. 29

(183538 NL)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183537 NL)

தததகதத 215, இல. 04.- 2013.02.19
கைலம 379-554 தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத 214, இல. 02- 2013.01.09

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைலம 213-366 ; தசமமீ. 29

(183538 NL)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

தததகதத 215, இல. 05.- 2013.02.20
(183537 NL)

கைலம 555-710 ; தசமமீ. 29
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சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183538 NL)

(183539 NL)

தததகதத 215, இல. 06.- 2013.02.21

தததகதத 216, இல. 09.- 2013.04.09

கைலம 711-798 ; தசமமீ. 29

கைலம 1267-1548 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183538 NL)

(183539 NL)

தததகதத 215, இல. 07.- 2013.02.22

தததகதத 216, இல. 10.- 2013.04.10

கைலம 799-872 ; தசமமீ. 29

கைலம 1549-1740 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183538 NL)

தததகதத 216, இல. 01.- 2013.03.05

(183539 NL)
தததகதத 216, இல. 11.- 2013.04.23

ப. lxxix, கைலம 1-194 ; தசமமீ. 29

கைலம 1741-1808 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183539 NL)
தததகதத 216, இல. 02.- 2013.03.06

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183539 NL)
தததகதத 216, இல.12.- 2013.04.24

கைலம 195-334 ; தசமமீ. 29

கைலம 1809-1924 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183539 NL)
தததகதத 216, இல. 03.- 2013.03.07

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183539 NL)
தததகதத 216, இல. 13.- 2013.05.07

கைலம 335-492 ; தசமமீ. 29

கைலம 1925-2090 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183539 NL)
தததகதத 216, இல. 04.- 2013.03.08

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183539 NL)
தததகதத 216, இல. 14.- 2013.05.08

கைலம 493-612 ; தசமமீ. 29

கைலம 2091-2242 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183539 NL)
தததகதத 216, இல. 05.- 2013.03.19

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183539 NL)
தததகதத 216, இல. 15.- 2013.05.09

கைலம 613-830 ; தசமமீ. 29

கைலம 2243-2384 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183539 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183539 NL)

தததகதத 216, இல. 06.- 2013.03.20
கைலம 831-982 ; தசமமீ. 29

தததகதத 216, இல. 16.- 2013.05.10

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைலம 2385-2530 ; தசமமீ. 29

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183539 NL)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183539 NL)

தததகதத 216, இல. 07.- 2013.08.21
கைலம 983-1152 ; தசமமீ. 29

தததகதத 217, இல. 01.- 2013.05.21

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

ப. lxxix, கைலம 1-120 ; தசமமீ. 29

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183539 NL)
தததகதத 216, இல. 08.- 2013.03.22
கைலம 1153-1266 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183540 NL)
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தததகதத 217, இல. 02.- 2013.05.22
கைலம 121-276 ; தசமமீ. 29

தததகதத 217, இல. 11.- 2013.06.21

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைலம 1287-1410 ; தசமமீ. 29

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
(183540 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183540 NL)

தததகதத 217, இல. 03.- 2013.05.31

தததகதத 218, இல. 01.- 2013.07.09

கைலம 277-296 ; தசமமீ. 29

ப. lxxix, கைலம 1-182 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

(183541 NL)

(183540 NL)
தததகதத 218, இல. 02.- 2013.07.10

தததகதத 217, இல. 04.- 2013.06.04

கைலம 183-316 ; தசமமீ. 29

கைலம 297-380 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

(183541 NL)

(183540 NL)
தததகதத 218, இல. 03.- 2013.07.11

தததகதத 217, இல. 05.- 2013.06.05

கைலம 317-536 ; தசமமீ. 29

கைலம 381-558 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

(183541 NL)

(183540 NL)
தததகதத 218, இல. 04.- 2013.07.12

தததகதத 217, இல. 06.- 2013.06.06

கைலம 537-600 ; தசமமீ. 29

கைலம 559-716 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

(183541 NL)

(185652 NL)
(401776 NA)

தததகதத 218, இல. 05.- 2013.07.23
கைலம 601-758 ; தசமமீ. 29

தததகதத 217, இல. 07.- 2013.06.07

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைலம 717-846 ; தசமமீ. 29

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

(183541 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(185652 NL)
(401775 NA)

தததகதத 218, இல. 06.- 2013.07.24
கைலம 759-910 ; தசமமீ.29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத 217, இல. 08.- 2013.06.18

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

கைலம 847-998 ; தசமமீ. 29

(183541 NL)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத 218, இல. 07.- 2013.07.25

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183540 NL)

கைலம 911-1068 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

தததகதத 217, இல. 09.- 2013.06.19

(183541 NL)

கைலம 999-1150 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத 218, இல. 08.- 2013.07.26

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)
(183540 NL)

கைலம 1069 - 1188 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

தததகதத 217, இல. 10.- 2013.06.20

(183541 NL)

கைலம 1151-1286 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 2178.00 (வருடதந்தம)

3 3 0 – தபதருளதததரம
(183540 NL)
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நுகபல, ஏ. ஏ. எம.

ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

இலங்ககையயின் தபதருளதததர வரலதறு /

(185198 NL)

ISBN 978-955-685-019-2

ஏ. ஏ. எம. நுகபல சகை ஏ. எம. எம. முஸ்தபத.ஒலுவயில : ததன் கைதழக்கப பலகைகலக்கைழகைம,
2010.- ப. vi, 117 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

(180263 NL)

ISBN 955-97661-1-2

330.1 – தபதருளளியல தகைதடபதடு

338 – உற்பத்தத
338.1 - வயிவசதயம

சமரசதறத, பயீ.

338.17371 - புககையயிகல

அடிபபகடப தபதருளளியல தகைதடபதடடு
வயிளக்கைம / பயீ. சமரசதறத.- தகைதழுமபு : இலங்ககை
மத்ததய வங்கைத, 2011.- ப. x, 377 ; தசமமீ. 26
ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

(184253 NL)

ISBN 978-955-575-223-7

(398971 NA)

பயிரியநதத், எச். எம. எஸ்.
கைமக்கைதரர்கைளளின் சமூகை தபதருளதததர
நதகலயயின் மமீது புககையயிகலப பயயிர்ச்
தசய்ககைக்க எததரதகை மதற்றுப பயயிர்ச்
தசய்ககையயின் ததக்கைம / எச். எம. எஸ்.

330.068 – தபதருளதததர

பயிரியநதத் ; தமதழத. லீலத ஐசக்.-

முகைதகமத்துவம

தகைதழுமபு : புககையயிகல மற்றும மதுசதரம
மமீததன ததசதய அததகைதர சகப, 2011.- ப. vi, 41 ;

நதமலததசன், பதலசுந்தரம

தசமமீ. 21

ததசதய தபதருளதததர முகைதகமத்துவம /
பதலசுந்தரம நதமலததசன் [சகை] ஸ்கைந்தவரதர்
ரதமஸ்.- தகைதழுமபு : ஏபயி கைதரிதயடடர்ஸ்

அன்

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(181613 NL)

ISBN 978-955-0645-01-5

பபளளிஷர்ஸ், 2012.- ப. [x], 47 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 150.00
ISBN 978-955-4568-00-6

(180772 NL)

338.5 - நுண்தபதருளளியல
ரவதீந்ததரகமதரன், நவரத்ததனம

330.076 – வயினதவயிகட

சதற்றதனப தபதருளளியல : நுகைர்தவதர் மற்றும

தபதருளளியல : 2011 (உ/த) பரீடகச மதததரி

Consumer and Producer Behavior / நவரத்ததனம

உற்பத்ததயதளர் நடத்கத = Microeconomics :

வயினதத்ததள்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்
ஹவுஸ், 2012.- ப. iii, 75 ; தசமமீ. 28
கைஇ-மஉ: ரூபத 175.00

(184412 NL)

ISBN 978-955-0687-32-9

332 -

ரவதீந்ததரகமதரன்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை
இலலம, 2013.- ப. vii, 192 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 375.00

(186630 NL)

ISBN 978-955-659-394-5

நதததப தபதருளளியல

338.9 – தபதருளதததர அபயிவயிருத்தத

332.1 - வங்கைதகைள்

338.95493 – இலங்ககை

332.12306 – தனளியதர் வங்கைத அறதக்ககை
எமது பயணத்ததன் பயின்னுள்ள கைகத : வருடதந்த
அறதக்ககை 2012.- தகைதழுமபு : சனச அபயிவயிருத்தத
வங்கைத பயீஎலசத, 2012.- ப. 106 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

ரவதீந்ததரகமதரன் [சகை] கைகலச்தசலவயி

(184261 NL)
(399523 NA)

இலங்ககை மதனளிட அபயிவயிருத்தத அறதக்ககை

2012 :

மதனளிட அபயிவயிருத்ததக்கைதன பயிரதந்ததய
தவற்றுகமகைகள நதீக்கதல.- தகைதழுமபு : UNDP,
2012.- ப. xii, 177 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(186414 NL)

சந்ததரதசகைரம, தசத.
தபதருளதததர அபயிவயிருத்தத : சதங்கைபபூரும

336 – தபதது நததத
336.2 – வரிகைள்

இலங்ககையும அரசதயற் தபதருளதததர ஒபபயியல

அமதர்தலதங்கைம, தகைத.

தசமமடு பததபபகைம, 2013.- ப. xv,

தநதக்க / தசத. சந்ததரதசகைரம.-

இலங்ககையயில வரிவயிததபபு : தகைதடபதடும
நகடமுகறயும = Taxation in SriLanka : Theory
and Practice / தகைத. அமதர்தலதங்கைம.-

ISBN 978-955-685-022-2

தகைதழுமபு :

தசமமடு புத்தகைசதகல, 2013.- ப. xvii, 134 ;
தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத. 500.00

3 4 0 சடடம

தகைதழுமபு :
200 ; தசமமீ. 21
(185823 NL)

475

தசலவகணபதலன், தச.
ததசவழகமச் சடடம / தச. தசலவகணபதலன்.தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2013.- ப. x,
133 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 450.00

(186622 NL)

ISBN 978-955-659-363-1

மத்ததயு, எஸ். ஏ. ஐ.

343 – இரதணுவ, பததுகைதபபு , தபததுச் தசதத்து,

சடடம, சமயம, ஆடசத : வரலதற்று

தபதது நததத, வரி வர்த்தகை உற்பத்ததச்

ஆய்வு / எஸ். ஏ. ஐ. மத்ததயு.- கைலமுகன :
தகைதலடன் அச்சகைம, 2012.- ப. xiv, 78 ;

சடடம
343.01 – அவசரகைதலச் சடடம

தசமமீ. 21

343.013 – இரதணுவச் தசகவகைள்

ஒமு-மஉ : ரூபத. 350.00

(179266 NL)

343.013026 – சடடங்கைள்

ISBN 978-955-51857-7-6
இலங்ககை.
[ரணவயிரு தசவத அததகைதரசகப சடடம]
342 – அரசதயலகமபபுச் சடடம

2012 ஆம ஆண்டின் 20 ஆம இலக்கை, ரணவயிரு

342.07 – ததர்தல சடடம

தசவத அததகைதரசகப (ததருத்தச்) சடடம.-

342.07026 – சடடங்கைள்

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2012.- ப. 1 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடம :

இலங்ககை.

இல. 20, 2012)

[உள்ளூர் அததகைதரசகபகைள் ததர்தலகைள்

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 3.00

சடடம]

(184486 NL)
(396177 NA)

2012 ஆம ஆண்டின் 22 ஆம இலக்கை,

உள்ளூர்

அததகைதரசகபகைள் ததர்தலகைள் (ததருத்தச்) சடடம.தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு

வலகைம,

2012.- ப. 73 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்

சடடம :

இல. 22, 2012)

343.0130262 – சடடமூலங்கைள்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
ரணவயிரு தசவத அததகைதரசகப (ததருத்தம) : 1999

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 60.00

(184569 NL)

ஆம ஆண்டின் 54 ஆம இலக்கை, ரணவயிரு தசவத

(396749 NA)

அததகைதரசகபச் சடடத்கதத் ததருத்து
வதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :

இலங்ககை.

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 1 ;

[ததருநர்கைகளப பததவுதசய்தல சடடம]

தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடமூலம: இல. 179,

2013 ஆம ஆண்டின் 27 ஆம இலக்கை,

2012)

ததருநர்கைகளப பததவுதசய்தல (வயிதசட

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 3.00

ஏற்பதடுகைள்) சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

(184567 NL)
(396150 NA)

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.- ப. 7 ; தசமமீ. 21.(இலங்ககைச் சடடம : இல. 27, 2013.)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 12.00

(186663 NL)

343.034 – வரவு தசலவுத் ததடடம

(400511 NA)

343.034026 – சடடங்கைள்
இலங்ககை.

342 – அரசதயலகமபபுச் சடடம

[ஒதுக்கைகீடடுச் சடடம]

342.09 – உள்ளூரதடசத

2012 ஆம ஆண்டின் 23 ஆம இலக்கை,

342.09026 – சடடங்கைள்

ஒதுக்கைகீடடுச் சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 61 ; தசமமீ. 21.-

இலங்ககை.

(இலங்ககைச் சடடம : இல. 23, 2012)

[உள்ளூர் அததகைதரசகபகைள் சடடம]

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 60.00

2012 ஆம ஆண்டின் 21 ஆம இலக்கை, உள்ளூர்
அததகைதரசகபகைள் (வயிதசட ஏற்பதடுகைள்)

சடடம.-

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2012.- ப. 12 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்

சடடம :

இல. 21, 2012.)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(184570 NL)
(396752 NA)

இலங்ககை.
[நதததச் சடடம]
2013 ஆம ஆண்டின் 12 ஆம இலக்கை, நதததச்

(184568 NL)
(398746 NA)

சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு
வலகைம, 2013.- ப. 17 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்
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சடடம : இல. 12, 2013)

அறவதீடு (ததருத்தச்) சடடம]

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 19.00

(186661 NL)

2013 ஆம ஆண்டின் 5 ஆம இலக்கை,

(400509 NA)

துகறமுகை, வயிமதன நதகலய அபயிவயிருத்தத
அறவதீடு (ததருத்தச்) சடடம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.- ப. 3 ;
தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடம : இல. 5, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 4.00

(186654 NL)
(398744 NA)

343.0340262 - சடடமூலங்கைள்

இலங்ககை.
[தததகலத்தததடர்பு அறவதீடடு (ததருத்தச்)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

சடடம]

நததத : 1995 ஆம ஆண்டின் 16 ஆம இலக்கை,

2013 ஆம ஆண்டின் 8 ஆம இலக்கை,

நதததச் சடடம, 2003 ஆம ஆண்டின் 25 ஆம

தததகலத்தததடர்பு அறவதீடடு (ததருத்தச்)

இலக்கை, நதததச் சடடம, 2012 ஆம ஆண்டின் 12

சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு

ஆம இலக்கை, நதததச் சடடம மற்றும 1963 ஆம

வலகைம, 2013.- ப. 3 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்

ஆண்டின் 11 ஆம இலக்கை, நதததச் சடடம

சடடம : இல. 8, 2013)

(186657 NL)

என்பனவற்கற ததருத்துவதற்கம, பயயிர்க்

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 4.50

(398747 NA)

கைதபபுறுதத அறவதீதடதன்கற வயிததபபதற்கைதகை
ஏற்பதடு தசய்வதற்கம ; அத்துடன் அவற்தறதடு

இலங்ககை.

தததடர்புபடட மற்றும அவற்றதற்க இகடதநர்

[நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரிச் சடடம]

வயிகளவதன கைருமங்கைளுக்க ஏற்பதடு

2013 ஆம ஆண்டின் 11 ஆம இலக்கை,

தசய்வதற்கமதன

நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரி (ததருத்தச்)

தததரு சடடமூலம.-

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.-

சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு

ப. 18 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககை சடடமூலம

வலகைம, 2013.- ப. 7 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்

இல. 223, 2013)

சடடம : இல. 11, 2013.)

(185128 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூ. 12.00

(398730 NA)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 16.00

(185132 NL)
(398734 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை.

நததத முகைதகமத்துவம (தபதறுபபு) (ததருத்தம) :
2003 ஆம ஆண்டின் 3 ஆம இலக்கை, நததத

[வரி தமன்முகறயயீடடு ஆகணக்கழுச்
சடடம]

முகைதகமத்துவம (தபதறுபபுச்) சடடத்கதத்

2013 ஆம ஆண்டின் 20 ஆம இலக்கை, வரி

ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம.-

தமன்முகறயயீடடு ஆகணக்கழு (ததருத்தச்)

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு

2013.- ப. 1 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடட

வலகைம,

மூலம : இல. 211, 2013)

(186653 NL)

சடடம : இல : 20, 2013.)

(186672 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 3.00

(398743 NA)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 19.00

(400520 NA)

343.036 - அரசதகறச் சடடம

2012.- ப. 18 ; தசமமீ 21.- (இலங்ககைச்

343.040262 - சடடமூலங்கைள்

343.036026 - சடடங்கைள்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை.

நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரி (ததருத்தம) :

[உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தச்)

2009 ஆம ஆண்டின் 9 ஆம இலக்கை, நதடகடக்

சடடம]

கைடடிதயழுபபுதல வரிச் சடடத்கதத்

2013 ஆம ஆண்டின் 18 ஆம இலக்கை,
உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தச்) சடடம.தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2013.- ப. 46 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடம :
இல. 18, 2013)

(186665 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 44.00

(400513 NA)

343.04 – வரிச் சடடம
343.04026 - சடடங்கைள்
இலங்ககை.
[துகறமுகை, வயிமதன நதகலய அபயிவயிருத்தத

ததருத்துவதற்கைதன தததரு சடடமூலம.தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2013.- ப. 7 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடட
மூலம : இல. 220, 2013.)

(185130 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூ. 8.00

(398732 NA)

343.055 - தசய்ககை வரிகைள்
343.055026 - சடடங்கைள்
இலங்ககை.
[தசர்தபறுமததவரி (ததருத்தச்) சடடம]
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2013 ஆம ஆண்டின் 17 ஆம இலக்கை, தசர்
தபறுமததவரி (ததருத்தச்) சடடம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.- ப. 40 ;
தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடம : இல. 17, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 40.00

(186664 NL)
(400512 NA)

இலங்ககை.

343.0740262 - சடடமூலம

[தபதருளதததரச் தசகவ வயிததபபனவு
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(ததருத்தச்) சடடம ]

ததவயிதநகம : 1995 ஆம ஆண்டின் 9 ஆம

2013 ஆம ஆண்டின் 6 ஆம இலக்கை,
தபதருளதததரச் தசகவ வயிததபபனவு

(ததருத்தச்)

இலக்கை, சடடத்ததனதல ததபயிக்கைபபடட இலங்ககை

சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு

சமூர்த்தத அததகைதர சகபகயயும, 1996 ஆம

வலகைம, 2013.- ப. 2 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககை

ஆண்டின் 18 ஆம இலக்கைச் சடடத்ததனதல

சடடம : இல. 6, 2013)

ததபயிக்கைபபடட இலங்ககை ததற்க அபயிவயிருத்தத

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 4.00

(186655 NL)

அததகைதர சகபகயயும,

(398745 NA)

ஆம இலக்கை, சடடத்ததனதல ததபயிக்கைபபடட

2005 ஆம ஆண்டின் 26

இலங்ககை உடறட அபயிவயிருத்தத அததகைதர
சகபகயயும ஒன்றதகணபபதன் மூலம
ததவயிதநகம அபயிவயிருத்ததத் ததகணக்கைளம

343.0550262 - சடடமூலங்கைள்

எனவகழக்கைபபட தவண்டியதும
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

அறதயபபடதவண்டியதுமதன ததகணக்கைளம

தசர்தபறுமததவரி (ததருத்தம) : 2002 ஆம

ஒன்கறத் ததபயிக்கைபபதற்க ஏற்பதடு

ஆண்டின் 14 ஆம இலக்கை, தசர்தபறுமததவரிச்

தசய்வதற்கமதனதததரு சடடமூலம.-

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடட

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

மூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு

2012.- ப. 39 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்

வலகைம, 2013.- ப. 40 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்

சடடமூலம : இல. 178, 2012.)

சடடமூலம : இல. 217, 2013)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 28.00

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 28.00

(184561 NL)

(186684 NL)

(392719 NA)

(400532 NA)

343.056 -

343.076 – வயிவசதயமும வயிவசதயக்

சுங்கை வரிகைள்

ககைத்தததழதலும : தபததுச் சடடம

343.056026 – சடடங்கைள்

343.076371 - புககையயிகல

இலங்ககை.

தபதன்தசகைத, கைதர்தலத

[சுங்கைம (ததருத்தச்) சடடம]
2013 ஆம ஆண்டின் 9 ஆம இலக்கை, சுங்கைம
(ததருத்தச்) சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.- ப. 2 ; தசமமீ. 21.(இலங்ககைச் சடடம : இல. 9, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 4.00

(186658 NL)
(398749 NA)

இலங்ககையயில சடடமும, புககையயிகலக்
கைடடுபபதடும / கைதர்தலத தபதன்தசகைத ;
தமதழத. லீலத ஐசக்.- தகைதழுமபு : புககையயிகல
மற்றும மதுசதரம மமீததன ததசதய அததகைதர
சகப, 2012.- ப. 68 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல
ISBN 978-955-0645-046

(181614 NL)

343.07 – தபதருளதததரச் தசயற்பதடடு வயிததகைள்
343.074 – தபதருளதததர உதவயிகைள்

343.0772 – கைனளிபதபதருள் அகைழவு

343.074026 – சடடங்கைள்

343.0770262 - சடடமூலங்கைள்

இலங்ககை.

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

[வதழவயின் எழுச்சதச் சடடம]
2013 ஆம ஆண்டின் 1 ஆம இலக்கை, வதழவயின்
எழுச்சதச் சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம,

2013.- ப. 43 ; தசமமீ. 21.-

(இலங்ககைச் சடடம : இல. 1, 2013.)
கைஇ-கைதஉ : ரூ. 40.00

(185118 NL)
(397561 NA)

சுரங்கைங்கைள், கைனளிபதபதருடகைள் (ததருத்தம)
சடடம : 1992 ஆம ஆண்டின் 33

ஆம இலக்கை,

சுரங்கைங்கைள், கைனளிப தபதருடகைள் சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம.தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2013.- ப. 2 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்
சடடமூலம இல. 235, 2013.)
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கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(186687 NL)

மமீததன சமவதயம (ததருத்தம) : 2005 ஆம

(400535 NA)

ஆண்டின் 25 ஆம இலக்கை, பயங்கைரவததத
நதததயளளிபகப ஒடுக்கதல மமீததன சமவதயச்
சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடட
மூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு
வலகைம, 2012.- ப. 2 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்
சடடமூலம : இல. 202, 2012)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(184571 NL)
(397548 NA)

344 – தததழதல சமூகை சடடம

344.07 – கைலவயியும பதடசதகலகைளும
344.070262 – சடடமூலங்கைள்

344.04 - பலதவறு சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும
தசகவகைளும

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

344.042 - உற்பத்ததக் கைடடுபபதடு

அல - ஜதமதஅதுல இஸ்லதமதய்யத அறதபயி

344.04233 – மதுபதனம

வயித்ததயதலயம (கூடடிகணத்தல) : அல -

344.04233026 - சடடங்கைள்

ஜதமதஅதுல இஸ்லதமதய்யத அறதபயி
வயித்ததயதலயத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன

இலங்ககை.

தததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

[மதுவரி (ததருத்தச்) சடடம]
2013 ஆம ஆண்டின் 07 ஆம இலக்கை,

மதுவரி

(ததருத்தச்) சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.-

ப. 1 ; தசமமீ. 21.-

தவளளியயீடடலு

வலகைம, 2012.- ப. 9 ; தசமமீ. 21.-

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 181, 2012)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(184478 NL)
(396154 NA)

(இலங்ககைச் சடடம : இல. 07, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 3.00

(186656 NL)
(398746 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
மூதூர் நத்வதுல உலமத அறபுக் கைலலூரி
(கூடடிகணத்தல) : மூதூர் நத்வதுல உலமத
அறபுக் கைலலூரிகயக் கூடடிகணபபதற்கைதன

344.042330262 - சடடமூலங்கைள்

தததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.- ப. 8 ; தசமமீ. 21.-

இலங்ககை. பதரதளுமனறம.
மதுவரி (ததருத்தம) : (52 ஆம அத்ததயதயமதன)
மதுவரி கைடடகளச் சடடத்கதத் ததருத்து

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 261, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(186693 NL)
(401872 NA

வதற்கைததததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.ப. 1 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககை சடடமூலம :
இல. 213, 2013)

(185135 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 3.00

(398737 NA)

344.076 – தபதது, தனளியதர் கைலவயிக்கைதன நததத
344.07684– உயர் கைலவயி
344.07684026 – சடடங்கைள்
இலங்ககை.

344.05 – தபதது மக்கைள் பததுகைதபபு

[புத்த சதரதவகை பயிக்கப பலகைகலக்கைழகை

344.053 – தபததுசன பததுகைதபபு நதர்வதகைம

சடடம]

344.053026 – சடடங்கைள்

2012 ஆம ஆண்டின் 15 ஆம இலக்கை, புத்த
சதரதவகை பயிக்கப பலகைகலக்கைழகை (ததருத்தச்)

இலங்ககை.
[பயங்கைரவததத நதததயளளிபகப ஒடுக்கதல
மமீததன சமவதயச் சடடம]
2013 ஆம ஆண்டின் 3 ஆம இலக்கை, பயங்கைர
வததத நதததயளளிபகப ஒடுக்கதல மமீததன

சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

தவளளியயீடடலு

வலகைம, 2012.- ப. 18 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்
சடடம : 15, 2012)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 16.00

(184566 NL)
(392734 NA)

சமவதய (ததருத்தச்) சடடம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.- ப. 5 ;
தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடம : இல. 3, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 5.00

(185120 NL)
(397567 NA)

344.0990262 – சடடமூலங்கைள்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
பந்தய, சூததடட வயிததபபனவு (ததருத்தம) :

344.0530262 - சடடமூலங்கைள்

1988

ஆம ஆண்டின் 40 ஆம இலக்கை, பந்தய,

சூததடட வயிததபபனவுச் சடடத்கதத் ததருத்து
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
பயங்கைரவததத நதததயளளிபகப ஒடுக்கதல

வதற்கைததததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.-

479
ப. 6 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடமூலம :
இல. 219, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 8.00

(185131 NL)
(398733 NA)

இலங்ககை.

346 – தனளியதர் சடடம

[பந்தய, சூததடட வயிததபபனவு (ததருத்தச்)
சடடம]

346.01 – மக்கைளும அவர்கைள் கடுமபத்
தததடர்புகைளும

2013 ஆம ஆண்டின் 19 ஆம இலக்கை, பந்தய,

346.016 - ததருமணம

சூததடட வயிததபபனவு (ததருத்தச்) சடடத்கதத்

346.0160262 – சடடமூலங்கைள்

ததருத்துவதற்கைதன சடடம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.- ப. 8 ;

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடம : இல. 19, 2013)

கைண்டிய ததருமண, மணநதீக்கைம (ததருத்தம)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 12.00

(186660 NL)

(113 ஆம அத்ததயதயமதன) கைண்டிய ததருமண,

(400508 NA)

மணநதீக்கைச் சடடத்ததகனக் ததருத்துவதற்கைதன

:

தததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.- ப. 3 ; தசமமீ. 21.345 – கற்றவயியல சடடம

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 228, 2013)

345.05 – கற்றவயியல நடவடிக்ககைமுகற

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(186897 NL)
(401888 NA)

345.05026 – சடடங்கைள்
இலங்ககை.
[கற்றவயியல நடவடிக்ககைமுகற சடடக்
தகைதகவ சடடம]

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
முஸ்லதம ததருமண, மணநதீக்கைம (ததருத்தம)

:

(115 ஆம அத்ததயதயமதன) முஸ்லதம ததருமண,

2013 ஆம ஆண்டின் 2 ஆம இலக்கை,
கற்றவயியல நடவடிக்ககைமுகற சடடக்
தகைதகவ (வயிதசட ஏற்பதடுகைள்) சடடம.தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2013.- ப. 13 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடம :
இல. 2, 2013.)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.50

மணநதீக்கைச் சடடத்கதக் ததருத்துவதற்கைதனதததரு
சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீட
டலுவலகைம, 2013.- ப. 2 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்
சடடமூலம : இல. 225, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(186648 NL)
(398738 NA)

(185119 NL)
(397565 NA)

346.02 – ஒபபந்தம தசய்தலும, ததபனங்கைளும
346.029026 - சடடங்கைள்

345.050262 – சடடமூலங்கைள்

இலங்ககை.
[அற்தறதணயித் தத்துவம (ததருத்தச்) சடடம]

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
கற்றவயியல நடவடிக்ககைமுகற சடடக்தகைதகவ
(வயிதசட ஏற்பதடுகைள்) : பயிடியதகணயயின்றதக்
ககைது தசய்யபபடட ஆடகைள் தததடர்பயில
புலனதய்வுகைகள நடதத்துவதற்கம ; கறதத்த
சதல வழக்ககைளளில சுருக்கைமுகறயற்ற
வயிசதரகணகய நடத்துவதகனத் தவயிர்பபதற்கம

2013 ஆம ஆண்டின் 14 ஆம இலக்கை,
அற்தறதணயித் தத்துவம (ததருத்தச்) சடடம.தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2013.- ப. 4 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககை சடடம :
இல. 14, 2013)

(186667 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(400515 NA)

ஏற்பதடு தசய்வதற்கம, வழக்கத்தததடுநருக்கைதன
சதடசதக்கைதரர்கைளளின் சத்ததயத்ததன் மமீததன வதக்க
மூலத்கத எடுபபதற்க ஏற்பதடு
தசய்வதற்கமதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 13 ;
தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 186,
2012.)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 11.00

(184474 NL)
(396139 NA)

346.04679 - சக்தத
346.04679320262 - சடடமூலங்கைள்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
இலங்ககை மதன்சதரம (ததருத்தம) : 2009 ஆம
ஆண்டின் 20 ஆம இலக்கை, இலங்ககை
மதன்சதரச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதன
தததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.- ப. 28 ; தசமமீ. 21.-

480
(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 207, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 23.00

சடடம]

(186650 NL)

2012 ஆம ஆண்டின் 17 ஆம இலக்கை, த.மு.

(398740 NA

தசநதயக்கை சமூகை தசகவகைள் மற்றும
அறக்தகைதகட மன்றம (கூடடிகணத்தல)
சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடட
லுவலகைம, 2012.- ப. 10 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்
சடடம : இல. 17, 2012)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 11.50

(184564 NL)
(392729 NA)

இலங்ககை.

346.06 – ததபனங்கைள்

[பலன புத்தர் சதகலகய நதருமதணயிபபதற்கைதன

346.06026 – சடடங்கைள்

ஒழுங்கைகமபபு சடடம]
2012 ஆம ஆண்டின் 16 ஆம இலக்கை, பலன

இலங்ககை.
[மமீள் கடியமர்த்துதல அததகைதரசகபச் சடடம]
2013 ஆம ஆண்டின் 10 ஆம இலக்கை, மமீளக்
கடியமர்த்துதல அததகைதரசகப (ததருத்தச்)
சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு
வலகைம, 2013.- ப. 1 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்
சடடம : இல. 10, 2013) (185121 NL)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 4.00

(398748 NA)

புத்தர் சதகலகய நதருமதணயிபபதற்கைதன
ஒழுங்கைகமபபு (கூடடிகணத்தல) சடடம.தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2012.- ப. 8 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடம :
இல. 16, 2012)

(184565 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 11.25

(392731 NA)

இலங்ககை.
[பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல மற்றும
பணயியதடதததகததக் கைலலூரி

346.063 - கைணக்கைதயல

சடடம]
2012 ஆம ஆண்டின் 13 ஆம இலக்கை, பததுகைதபபுச்

தர்மததசன், வடிதவலமுருகைன்
கைமபனளிக் கைணக்கைகீடும சடடமும / வடிதவல
முருகைன் தர்மததசன்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்
புக் ஹவுஸ், 2013.- ப. xv, 338 ; தசமமீ. 28
ஒமு-மஉ :
ISBN 978-955-0687-89-3

ரூபத 780.00
(183299 NL)

346.064 – இலதப தநதக்கைற்ற ததபனங்கைள்

சடடம]
2013 ஆம ஆண்டின் 4 ஆம இலக்கை, இலங்ககை
புனளித சூகசயபபர் சதகைததரர் சகப (ததருத்தச்)
சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு
வலகைம, 2013.- ப. 3 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்
சடடம : இல. 4, 2013.)

(185129 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூ. 8.00

(398731 NA)

[கைலதநததத மதலனளி தபதன்தசகைத மன்றம
சடடம]
2012 ஆம ஆண்டின் 18 ஆம இலக்கை, கைலதநததத
மதலனளி தபதன்தசகைத மன்றம (கூடடிகணத்தல)
சடடம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு
வலகைம, 2012.- ப. 10 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்

மற்றும அறக்தகைதகட மன்றம

வலகைம, 2012.- ப. 5 ;

தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடம : இல. 13, 2012)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 9.00

(184485 NL)
(396174 NA)

மன்றம (கூடடிகணத்தல) சடடம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

2012.- ப. 11 ;

தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடம :

இல. 19, 2012.)

(184562 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூ. 11.25

(392723 NA)
இலங்ககை.
[ஹங்கரதன்தகைத மததன்வல ரஜமகைத 2013 ஆம
ஆண்டின் 26 ஆம இலக்கை, வயிகைதகர

மன்றம

(கூடடிகணத்தல) சடடம] ஹங்கரதன்தகைத

இலங்ககை.

[த.மு. தசநதயக்கை சமூகை தசகவகைள்

அரசதங்கை தவளளியயீடடலு

2012 ஆம ஆண்டின் 19 ஆம இலக்கை, பயிய தசுன

[இலங்ககை புனளித சூகசயபபர் சதகைததரர் சகபச்

இலங்ககை.

சடடம.- தகைதழுமபு :

[பயிய தசுன மன்றச் சடடம]

இலங்ககை.

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 11.50

பணயியதடதததகததக்

கைலலூரி (ததருத்தச்)

இலங்ககை.

346.064026 – சடடங்கைள்

சடடம : 18, 2012)

தசகவகைள் ஏவல மற்றும

மததன்வல ரஜமகைத வயிகைதகர மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடம.தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு வலகைம, .ப. 10 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடம ; இல. 26,
2013)

(186674 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 11.00

(400522 NA)

(184563 NL)
(392726 NA)

346.0640262 - சடடமூலங்கைள்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
அபயிமதனளி சமூகை அபயிவயிருத்தத கைலதசதர
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மன்றம (கூடடிகணத்தல) : அபயிமதனளி சமூகை

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 14 ;

அபயிவயிருத்தத கைலதசதர மன்றத்கதக்

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 177,

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.-

(184560 NL)

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 13.00

தசமமீ. 21.2012)
(392716 NA)

2012.- ப. 9 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடமூலம :
இல. 172, 2012)

(184553 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(392695 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

அபயிவயிருத்ததக்கைதன உதவு ஊக்கை இலங்ககை

இலங்ககை மரபுரிகமகைள் மன்றம

கமயம (கூடடிகணத்தல) : அபயிவயிருத்ததக்கைதன

(கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை மரபுரிகமகைள்

உதவு ஊக்கை இலங்ககை கமயத்கதக்

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீட

தகைதழுமபு : அரசதங்கை

சடடமூலம.-

தவளளியயீடடலுவலகைம,

டலுவலகைம, 2012.- ப. 15 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்

2013.- ப. 6 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககை சடடமூலம :

சடடமூலம : இல. 190, 2012)

இல. 205, 2013)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 13.00

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 8.00

(185117 NL)

(184477 NL)
(396147 NA)

(397554 NA)
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
எம. தகை. ஏ. ட. எஸ். கணவர்தன மன்றம

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
அறதநறத பதடசதகல ஆசதரியர்கைள் நதததயம

(கூடடிகணத்தல) : எம. தகை. ஏ. ட. எஸ்.

(கூடடிகணத்தல) : அறதநறத பதடசதகல

கணவர்தன மன்றத்கதக் கூடடிகணப

ஆசதரியர்கைள் நதததயத்கதக் கூடடிகணபபதற்

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :

கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 9 ;

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 9 ;

தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 204,

தசமமீ. 21.-

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 193, 2012)

2012)

(185116 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

கைஇ-கைதஉ : ரூ. 8.00

(397551 NA)

(184476 NL)
(396144 NA)

ஐக்கைதய முஸ்லதம உமமத (கூடடிகணத்தல) :

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
இலங்ககை ஐக்கைதய கைதறதஸ்தவ நடபுரிகம
(கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை ஐக்கைதய
கைதறதஸ்தவ நடபுரிகமகயக் கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.- ப. 6 ;

தசமமீ. 21.-

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 209, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(186685 NL)
(400533 NA)

இர/கருவயிடட மத்ததய மகைத வயித்ததயதலய
பகழய மதணவர் கைழகைம (கூடடிகணத்தல) :
இர/கருவயிடட மத்ததய மகைத வயித்ததயதலய
பகழய மதணவர் கைழகைம கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தசமமீ 21.-

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 255, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

ஐக்கைதய முஸ்லதம உமமதகவக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 9 ;
தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 200,
2012)

(185122 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூ. 8.00

(397570 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
கதளதபல ஹதயுதமனளிதடரியன் பவுன் தடஷன்
(கூடடிகணத்தல) : கதளதபல ஹதயுதமனளி

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 8 ;

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(186692 NL)
(401875 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
இலங்ககை படம வகரயும தததழதலநுடப
வயியலதளர் நதறுவகைம (கூடடிகணத்தல) :
இலங்ககை படம வகரயும தததழதலநுடப
வயியலதளர் நதறுவகைத்கதக் கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

தடதரியன் பவுன்தடஷகனக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
தசமமீ. 21.-

2012.- ப. 6 ;

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 199,

2012.)

(185124 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூ. 8.00

(397576 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
சமபயிகை பயிதரமததச சமுததய அபயிவயிருத்தத மன்றம
(கூடடிகணத்தல) : சமபயிகை பயிதரமததச சமுததய
அபயிவயிருத்தத மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.ப. 9 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடமூலம :
இல. 192, 2012)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(184484 NL)
(396172 NA)

482
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

சதறதலகை பயிரஜத சதந்தத மன்றம

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 9 ; தசமமீ. 21.-

(கூடடிகணத்தல) : சதறதலகை பயிரஜத சதந்தத

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 168, 2012)

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(184555 NL)

சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீட

(392701 NA)

டலுவலகைம, 2012.- ப. 9 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்
சடடமூலம : இல. 187, 2012)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(184472 NL)
(396133 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

சதறுவர் புனர்வதழவு கமயம

மதஸ்டிகைல தரதஸ் சர்வததச நதறுவனம

(கூடடிகணத்தல) : சதறுவர் புனர்வதழவு

(கூடடிகணத்தல) : மதஸ்டிகைல தரதஸ் சர்வததச

கமயத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

நதறுவனத்கதக் கூடடிகணபபதற் கைதனதததரு

சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளி

சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

யயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 10 ;

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 8 ;

தசமமீ. 21.-

தசமமீ. 21.-

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 180, 2012)

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 194, 2012)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(184483 NL)

(184482 NL)

(396169 NA)
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(396166 NA)
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

ததன்னளிலங்ககை மூன்றதம நதகலக் கைலவயி

மமீள கடியமர்த்துதல அததகைதரசகப (ததருத்தம) :

மற்றும தகலகமத்துவபபயயிற்சதப பயீடம

2007 ஆம ஆண்டின் 09 ஆம இலக்கை, மமீள

(கூடடிகணத்தல) : ததன்னளிலங்ககை மூன்றதம

கடியமர்த்துதல அததகைதரசகபச் சடடத்கதத்

நதகலக் கைலவயி மற்றும தகலகமத்துவப

ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம.-

பயயிற்சதப பயீடம கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீட

2013.- ப. 1 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககை சடடமூலம :

டலு வலகைம, 2012.- ப. 11 ; தச. 21.- (இலங்ககைச்

இல. 231, 2013)

(185133 NL)

சடடமூலம : இல. 166, 2012)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 3.00

(398735 NA)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 11.00

(184552 NL)
(392692 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
தமடிசதனத ஒலடதனடிவத நதறுவனம

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
பயியதசன கைமதகை மன்றம

(கூடடிகணத்தல) : தமடிசதனத ஒலடதனடிவத
(கூடடிகணத்தல) :

நதறுவனத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

பயியதசன கைமதகை மன்றம கூடடிகணப

சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீட

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :

டலுவலகைம, 2012.- ப. 7 ; தசமமீ. 21.-

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 9 ;

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 195, 2012)

தசமமீ. 21.-

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 185,

2012)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(184480 NL)
(396160 NA)

(184473 NL)
(396136 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
தமதஹதன் லதல கைததரரு மன்றம

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(கூடடிகணத்தல) : தமதஹதன் லதல கைததரரு

தபதத்தல – மமீபதவல ஶ்ரீ சுதர்ஷனதரதம

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

வயிகைதகர கைலவயி நதவதரண மன்றம

சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

(கூடடிகணத்தல) : தபதத்தல – மமீபதவல ஶ்ரீ

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.- ப. 9 ; தசமமீ. 21.-

சுதர்ஷனதரதம வயிகைதகர கைலவயி நதவதரண

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 206, 2013)

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீட
டலுவலகைம, 2012.- ப. 7 ;

தசமமீ. 21.-

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 198, 2012)
கைஇ-கைதஉ : ரூ. 8.00

(186652 NL)
(398742 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(185125 NL)

லக்ஷ்மன் வசந்த தபதரரத சமுததய

(397579 NA)

அபயிவயிருத்தத மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
லக்ஷ்மன் வசந்த தபதரரத சமுததய

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

அபயிவயிருத்தத மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்

மவுன்ட கைதர்மல கைலவயி நதறுவகைம

கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :

(கூடடிகணத்தல) : மவுன்ட கைதர்மல கைலவயி

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012,

நதறுவகைத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

ப. 8 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககை சடடமூலம. இல.

483
196, 2012)

(185127 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூ. 8.00

(398421 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
ஹதஸ்புலலதஹ் மன்றம (கூடடிகணத்தல):
ஹதஸ்புலலதஹ் மன்றத்கதக் கூடடிகணபப
தற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 8 ;
தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 171,
2012)

(184558 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(392710 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
வசந்த தசணதநதயக்கை மன்றம

தஹல ஜன மன்றம (கூடடிகணத்தல) : தஹல

(கூடடிகணத்தல) : வசந்த தசணதநதயக்கை

ஜன மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீட

சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

டலுவலகைம, 2012, ப. 11 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககை

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 7 ;

தசமமீ. 21.-

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 169, 2012)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

சடடமூலம. இல. 197, 2012)

(185123 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூ. 11.00

(397573 NA)

(184556 NL)
(392704 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
தஹண்டஸ் தபத எடியுதகைஷன் மன்றம

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(கூடடிகணத்தல) : தஹண்டஸ் தபத

வயிக்டர் அந்தனதீ கைலவயி, சமூகை, தபதருளதததர

எடியுதகைஷன் மன்றத்கதக் கூடடிகணப

தசகவககைள், அறக்கைடடகள மன்றம

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :

(கூடடிகணத்தல) : வயிக்டர் அந்தனதீ கைலவயி,

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.-

சமூகை, தபதருளதததர தசகவககைள், அறக்

தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 188,

கைடடகள

2012)

(184475 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(396142 NA)

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன

தததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

ப. 8 ;

தவளளியயீடடலு வலகைம, 2012.- ப. 10 ; தசமமீ. 21.(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 175, 2012)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(184557 NL)

தஸய்யயித் அபதுர் ரஹ்மதன் ஜதபரி

(392707 NA)

தமபௌலதனத ஞதபகைதர்த்த அறக்கைடடகள
(கூடடிகணத்தல) : தஸய்யயித் அபதுர்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

ரஹ்மதன் ஜதபரி தமபௌலதனத ஞதபகைதர்த்த

கவட தறதஸ் மன்றம (கூடடிகணத்தல :

அறக்கைடடகளகயக் கூடடிகணபபதற்கைதன

கவட தறதஸ் மன்றத்கதக் கூடடிகணப

தததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.- ப. 9 ; தசமமீ. 21.-

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 8 ;

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 258, 2013)

தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 191,

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

2012)

(184481 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(396163 NA)

(186691 NL)
(401869 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
ஶ்ரீ கணரதன சர்வததச மன்றம (கூடடி

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
ஜமமதய்யத்துஸ் ஸஹ்வத அல-ககைரிய்யத
(ஜஸ்கைத) (கூடடிகணத்தல) : ஜமமதய்யத்துஸ்
ஸஹ்வத அல-ககைரிய்யத (ஜஸ்கைத)கவக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2012.- ப. 7 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச்
சடடமூலம : இல. 189, 2012)

(184479 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(396157 NA)

கணத்தல) : ஶ்ரீ கணரதன சர்வததச
மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.-

ப. 11 ; தசமமீ. 21.-

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 176, 2012)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 11.00

(184559 NL)
(392713 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
ஶ்ரீ லங்கைத ஹதரத தபபௌன்தடஷன் (கூடடி

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

கணத்தல) : ஶ்ரீ லங்கைத ஹதரத

ஜயரத்ன மன்றம (கூடடிகணத்தல) :

தபபௌன்தடஷகனக் கூடடிகணபபதற்கைதன

ஜயரத்ன மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன

தததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

தததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு : அரசதங்கை

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2012.- ப. 7 ;

தவளளியயீட

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 201, 2012)

டலுவலகைம, 2012.- ப. 9 ; தசமமீ. 21.-

(இலங்ககைச் சடடமூலம: இல. 170, 2012)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(184554 NL)
(392698 NA)

கைஇ-கைதஉ : ரூ. 8.00

தசமமீ. 21.(185126 NL)
(397581 NA)

484
352.48 – நததத நதருவதகைமும வரவு தசலவுத்
ததடட அறதக்ககையும
இலங்ககை. பயிரதம தசயலதளர் கைதரியதலயம :
தமல மதகைதணம.- தகைதழுமபு : ததடடமதடல
பயிரிவு தமல மதகைதணம, 2012.- ப. 62 ;
தசமமீ. 29
கைஇ-கைதஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல
இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.

347 - சதவயில நடவடிக்ககைகைளும, நதீததமன்றமும
347.01 – நதீததமன்றங்கைள்

2013 ஜனவரி

347.0161262 - சடடமூலங்கைள்

ஆம ததகைதத வகரயயிலதன

01 தததடக்கைம 2013

டிசமபர் 31

நததத ஆண்டுக்கைதன

தமல மதகைதண மதகைதண சகபயயின் நதததக்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

கூற்று.-

தகைதழுமபு : தமல மதகைதண மதகைதண

தநதத்ததரிசு (ததருத்தம) : (அத்ததயதயம 107)

சகப, 2013.- ப. xxii, 57 ; தசமமீ. 29

தநதத்ததரிசு கைடடகளச் சடடத்கதத் ததருத்து

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(178807 NL)

வதற்கைதனதததரு சடடமூலம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.-

இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.

ப. 2 ; தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடமூலம :

[கைலவயி, உள்ளூரதடசத, மதன்சக்தத மற்றும

இல. 227, 2013)

(185134 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத. 6.00

(398736 NA)

எரிசக்தத, கைதணயி மற்றும மனளிதவலு
மற்றும தவகல வதய்பபு அகமச்சு.]
வரவு தசலவுத் ததடட அறதக்ககை 2013.-

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

தகைதழுமபு : தமல மதகைதண மதகைதண சகப,

[தநதத்ததரிசு (ததருத்தச்) சடடம]

2013.- ப. 81 ; தசமமீ. 29

2013 ஆம ஆண்டின் 13 ஆம இலக்கை,

ஒமு-மஉ :வயிகலதரபபடவயிலகல

(178805 NL)

தநதத்ததரிசு (ததருத்தச்) சடடம.- தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013.-

ப. 2 ;

தசமமீ. 21.- (இலங்ககைச் சடடம : இல. 13,
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 4.00

2013)

இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.
[சுகைதததர, உள்நதடடு கவத்ததய, சமூகை

(186671 NL)

நலன்புரி, மகைளதீர் வயிவகைதரம, நன்நடத்கத,

(400519 NA)

சதறுவர் பததுகைதபபு சகப நடவடிக்ககை
அகமச்சு - தமல மதகைதணம.]

3 5 0 தபதது நதருவதகைமும இரதணுவ

வரவு தசலவுத் ததடட அறதக்ககை 2013.-

வயிஞ்ஞதனமும

தகைதழுமபு : தமல மதகைதண மதகைதண சகப,
2013.- ப. [x], 143 ; தசமமீ. 29

352 – தபதது நதருவதகைம

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(178803 NL)

352.23 – பயிரதம நதகறதவற்று அததகைதரிகைள்
இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.
இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.
[வயிவசதயம, கைமநல அபயிவயிருத்தத, சதறதய

[தமல மதகைதணத்ததன் வதீதத, அபயிவயிருத்தத
கைதலநகட உற்பத்தத மற்றும

நதீர்பதசனம, ககைத்தததழதல மற்றும

அபயிவயிருத்தத சுகைதததரம, வதீடகமபபு

சுற்றதடல தததடர்பதன அகமச்சு.]

நதர்மதணம, மமீன்பயிடி மற்றும

முன்தனற்ற அறதக்ககை 2012 எததர்கைதல

சுற்றுலதத்துகற அகமச்சு.]

தவகலத்ததடடம 2013 .- தகைதழுமபு : தமல

வரவு தசலவுத் ததடட அறதக்ககை 2013.-

மதகைதண மதகைதண சகப, 2013.- ப. iv, 113 ;

தகைதழுமபு : தமல மதகைதண மதகைதண சகப,

தசமமீ. 24

2013.- ப. [vii], 31 ; தசமமீ. 29

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(178802 NL)

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

352.4 – நததத நதருவதகைமும, பதததடும

352.6 – தனளியதர் முகைதகமத்துவம

352.406 – அறதக்ககை

352.63 – நதர்வதகை தசகவகைள் முகற

இலங்ககை மத்ததய வங்கைத : ஆண்டறதக்ககை 2012.-

த சதலவத. லீலத

(178804 NL)

தகைதழுமபு : மத்ததய வங்கைத, 2012.- ப. [638],

அரசதங்கை தசகவயதளர்கைளுக்கைதன

தசமமீ. 27

வழதகைதடடல நூல / லீலத த சதலவத ; தமதழத.

ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

(182925 NL)

எஸ். ஹரிஹரன்.- நுதகைதகைதகட : லக்மதலத

ISBN 978-955-575-262-6

(398487 NA)

பயிரின்டர்ஸ், 2013.- ப. 573 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : ரூபத 2,300.00
ISBN 978-955-51464-4-9

(185098 NL)
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தடய்லர், தஸபஸ்டியன்
வறுகமயும முதததயதர்கைளளின்,
தஸபஸ்டியன் தடய்லர்,

சவதலகைளும /

லக்வயிமதசத தபதரரத

[சகை] பமமீலத ஸ்தடதரி.- தகைதழுமபு : தசன்டர்
தபத பவரடடி அனதலய்ஸ், 2012.- ப. 31 ;
தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(179255 NL)

ISBN 978-955-1040-61-1
354 – தபதருளதததர, சூழல சதர்ந்த தபதது

362.57095493 – இலங்ககை

நதர்வதகைம
354.75 - தததடர்பூடகைங்கைள்

மதயததுன்தன, கைகீதத

354.7506 – நதறுவனங்கைள் ஆண்டறதக்ககை

நகைர்பபுற வறுகமகய அளவயிடுவததல
இலங்ககை வறுகமக்தகைதடடின் தபதருத்தப

இலங்ககை ஒலதபரபபுக் கூடடுத்ததபனம

பதடு : தகைதழுமபயிலதன சமபவக் கைற்ககை /

ஆண்டறதக்ககை 2011.- தகைதழுமபு : இலங்ககை

கைகீதத மதயததுன்தன [சகை] கலசபதநததன்

ஒலதபரபபுக் கூடடுத்ததபனம,

தரததமஷன்.- தகைதழுமபு : வறுகம ஆய்வு

ப. 171 ; தசமமீ. 28

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(184957 NL)

கமயம, 2013.- ப. viii, 60 ; தசமமீ. 29

(400763 NA)

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(184353 NL)

ISBN 978-955-1040-63-5
354.86 - வங்கைதகைள்
354.8606 – நதறுவனங்கைள், வருடதந்த ஆண்டறதக்ககை

363 – இதர சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும

இலங்ககை வங்கைத : ஆண்டறதக்ககை 2012.-

363.1 – தபதது பததுகைதபபு நதகைழச்சத

தசகவகைளும
தகைதழுமபு : இலங்ககை வங்கைத, 2012.-

363.1256 – அதததவகைப பதகதக்கைதன கைடடுபபதடு

ப. 419 ; தசமமீ. 28
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(184267 NL)
(399504 NA)

வயிமல, சதமதநததன்
வழதயுரிகம : ஒரு மமீள் கடிதயற்றப பயணம /
சதமதநததன் வயிமல.- தகைதழுமபு : வறுகம

3 6 0 சமூகைக் ககறபதடுகைளும தசகவகைளும

ஆரதய்ச்சத கமயம, 2013.- ப. vii, 95 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (185813 NL)
ISBN 978-955-1040-65-9

362 – சமூகை நலன்புரிப பயிரச்சதகனகைளும
தசகவகைளும

363.5 – வதீடகமபபு

தபரட, மதக்தரட
நதீங்கைளும உங்கைளது வலதுககறந்த

சதவசந்ததரன், சதரதஜத

பயிள்களயும : தபற்தறதருக்கைதன ஓர்
நகடமுகற வழதகைதடடி = You and Your

Disabled

Child / மதக்தரட தபரட.- நுதகைதகைதட : சரசவயி
தவளளியயீடடதளர்கைள், 2013.- ப. 139 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ : ரூபத 500.00

(184264 NL)

ISBN 978-955-671-578-3

வயிளக்கை வகரபட பதவகனக்கரிய
லதயனதகை.-

தகைதழுமபு : சுகைதததர அகமச்சு, 2012.- ப. [lxxix] ;
தசமமீ. 29
ISBN 978-955-0851-06-5

362.5 – ஏகழகைளளின் பயிரச்சதகனகைளும
தசகவகைளும

ஆய்வுரீததயதன நூல) / சதரதஜத சதவசந்ததரன்.யதழபபதணம : மகைளளிர் அபயிவயிருத்தத நதகலயம,
2013.- ப. v, 80 ; தசமமீ. 21

363.583 – மமீள் கடிதயற்றம

ஆதரதக்கைதயமதன வதழவுக்கைதகை தயதரிக்கைபபடட

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

தபண்கைளும (தபதரின் பயின்னரதன நதகல :

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல (186112 NL)

362.1 – உடற் தகைதளதறு

அறதவுறுத்தலகைள் / தததக. தலதத

வடமதகைதணத்ததல கைதணயி உரிகமயும

(182087 NL)

நதலம ககையகைபபடுத்தல மற்றும ததசதய
தன்னளிச்கசயற்ற மமீள்கடிதயற்றக்
தகைதள்ககைகயச் தசயற்படுத்தல.- பத்தர
முலல : கைதணயி மற்றும கைதணயி அபயிவயிருத்தத
அகமச்சு, 2013.- ப. xvi, 68 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(180826 NL)

ISBN 978-955-4708-02-0

(396202 NA)

363.7 – சூழல பயிரச்சதகன
363.73874 – பூதகைதளம தவபபமகடதல
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சதன்னத்தமபயி, கைணபததபபயிள்கள.
அன்ரனளி தநதர்தபட, எஸ்.

அறதககைத் தததழதற்பதடுகைளும ஆசதரியரும /

பூதகைதளம தவபபமகடதல / எஸ். அன்ரனளி

கைணபததபபயிள்கள சதன்னத்தமபயி சகை கைதததரசன்

தநதர்தபட.- தகைதழுமபு : இலங்ககை

சுவர்ணரதஜத.- தகைதழுமபு : தசமமடு பததபபகைம,

முற்தபதக்கக் கைகல இலக்கைதய

2010.- ப. xiv, 202 ; தசமமீ. 21

மன்றம, 2011.-

ப. 59 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத 560.00

ஒமு-மஉ : ரூபத 150.00

(176910 NL)

(173939 NL)

ISBN 978-955-1857-96-7

ISBN 978-955-1810-15-3
3 7 0 – கைலவயி

370.154 - ஊக்கைமளளித்தல

சந்ததரதசகைரம, ப.

சகைல பயிள்களகைளும கைற்கைலதம.- தகைதழுமபு :

கைலவயியயியற் சதந்தகனகைள் / ப. சந்ததரதசகைரம.-

கைலவயி அகமச்சு, 2012.- ப. ix, 34 ; தசமமீ. 29

தகைதழுமபு : தசமமடு பததபபகைம, 2012.- ப.

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(185633 NL)
(401729 NA)

viii, 116 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

(180769 NL)

ISBN 978-955-658-007-9

370.158 – கைலவயிக்கைதன உளவயியல சகீரதக்கைல

தஜயரதசத, சபத.
கைலவயியயில எழுவயினதக்கைள் = (Issues In Education) /
சபத. தஜயரதசத.- தகைதழுமபு : தசமமடு
பததபபகைம, 2011.- ப. vii, 108 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 280.00

(173970 NL)

ISBN 978-955-1857-85-1

பஸ்லதன், எம. எப. எம.
சதங்கைளப பதடசதகலகைளளில முஸ்லதம
மதணவர்கைள் எததர்தநதக்கம பயிரச்சதகனகைளும
சவதலகைளும / எம. எப. எம. பஸ்லதன்.தஹலதஓயத : லக்கைத புத்தகைசதகல, 2011.ப. iv, 79 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 150.00

(181605 NL)

ISBN 978-955-0650-00-2

370.03 – அகைரததத
தஜயரதசத. சபத
கைலவயி அகைரததத = Dictionary of Education / சபத
தஜயரதசத.- தகைதழுமபு : தசமமடு
புத்தகைசதகல, 2013.- ப. ix, 112 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ : ரூபத 260.00

(185200 NL)

ISBN 978-955-685-018-5

370.82 – தபண்கைள் கைலவயி
370.82095493 – இலங்ககை
ககைமூர்த்தத, சசதகைலத
யதழபபதணத்ததல தபண்கைலவயி : தததற்றமும
வளர்ச்சதயும / சசதகைலத ககைமூர்த்தத.- தகைதழுமபு :
தசமமடு பததபபகைம, 2012.- ப. xiv, 110 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 260.00

370.1 – தத்துவம அடிபபகடக் தகைதடபதடு

(180768 NL)

ISBN 978-955-658-017-8

சந்ததரதசகைரம, ப.
கைலவயித் தத்துவம = Philosophy of Education /

371.1 – ஆசதரியர்கைள்

ப. சந்ததரதசகைரம.- தகைதழுமபு : தசமமடு

371.192 – தபற்தறதரும பதடசதகலயும

புத்தகைசதகல, 2011.- ப. xxiv, 204 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 560.00

(173988 NL)

ISBN 978-955-1857-97-4

தஸய்ன், றவூப
தபற்தறதரும பயிள்களகைளளின் கைலவயியும / றவூப
தஸய்ன்.- ததஹதரிய : அபயிவயிருத்ததக்
கைற்ககைகைள் கமயம, 2012.- ப. 100 ; தசமமீ. 21

370.13 – கைலவயியயியல அளவதீடும மததபபயீடும
சதன்னத்தமபயி, கைணபததபபயிள்கள.
தகைதழுமபு :

தசமமடு பததபபகைம, 2010.- ப. 244 ; தசமமீ. 21
நூஇ-மஉ : ரூபத 540.00
ISBN 978-955-1857-58-5

(173934 NL)

தஜயரதசத, சபத.
கைற்றல இடர்பதடுகைளும ததீர்வுகைளும / சபத.
தஜயரதசத.- தகைதழுமபு : தசமமடு பததபபகைம,
2012.- ப. viii, 142 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 380.00

370.15 – கைலவயி உளவயியல

(176768 NL)

371.3 – கைற்பயித்தல முகற

கைலவயியயில அளவதீடும மததபபயீடும /
கைணபததபபயிள்கள சதன்னத்தமபயி.-

ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00

ISBN 978-955-685-094-3

(180761 NL)
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371.4 – மதணவர் வழதகைதடடலும ஆதலதசகனயும
சதறுவர்கைள் நதங்கைள் சுற்றதடலதல : முன்பள்ளளி
தனபதலன், பதலசுபபயிரமணயியம

கைலவயிக்கைதன ஆசதரியர் அறதவுகர.-

பதடசதகலயயில ஆதலதசகன வழங்கைல /

பத்தரமுலகல : சுற்றதடல அகமச்சு, 2011.-

பதலசுபபயிரமணயியம தனபதலன் [சகை]

ப. xv, 107 ; தசமமீ. 24

ஞதனசக்தத கைதணசநததன்.- தகைதழுமபு :

லங்கைத

பததபபகைம, 2012.- ப. vii, 154 ; தசமமீ. 20
ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(178715 NL)

ISBN : 978-955-9012-47-4
(176799 NL)

371.81 – மதணவர் தசயற்பதடு

372.3 – கைணயினளி வயிஞ்ஞதனம தததழதலநுடபம
சுகைதததரம
372.357 – சுற்றதடற்கைலவயி

சந்ததரதசகைரன், தசத.
கைலவயியயில புததய தடங்கைள் / தசத.சந்ததரதசகைரன்.-

சுற்றதடல சதர்ந்த தசயற்பதடுகைள் : தரம 1.-

தகைதழுமபு : தசமமடு பததபபகைம, 2011.- ப.

4 ம பததபபு.- தகைதழுமபு : தலதயல பபளளி தகைசன்,

viii, 120 ; தசமமீ. 21

2013.- ப.

நூஇ-மஉ: ரூபத 300.00

(173941 NL)

ISBN 978-955-1857-90-5

[iv], 122 ; தசமமீ. 29

ஒமு-மஉ : ரூபத 230.00

(183316 NL)

ISBN 978-955-1711-30-6
சுற்றதடல சதர்ந்த தசயற்பதடுகைள் : தரம 2.- 4 ம

372 – ஆரமபக்கைலவயி

பததபபு.- தகைதழுமபு : தலதயல பபளளிதகைசன்,
2012.- ப.

அமமதர், அபூ.

[iv], 128 ; தசமமீ. 29

ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00

முன்பள்ளளி இலக பதலர் வழதகைதடடி - 02 /

(183310 NL)

ISBN 978-955-1711-31-3

அபூ. அமமதர்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்
ஹவுஸ், 2012.- ப. [ii], 58 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : ரூபத 165.00

சுற்றதடல சதர்ந்த தசயற்பதடுகைள் : தரம 3.(184396 NL)

ISBN 978-955-0687-26-8

6 ம பததபபு.- தகைதழுமபு : தலதயல பபளளி தகைசன்,
2013.- ப. [iv], 166 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : ரூபத 295.00

(183311 NL)

ISBN 978-955-1711-32-0
372.076 பரீடகச வழதகைதடடி
சுற்றதடல சதர்ந்த தசயற்பதடுகைள் : தரம 5.சஷததரன், மூ.

4 ம பததபபு.- தகைதழுமபு : தறதயல பபளளி

தமதழ, கைணயிதம, சுற்றதடல தசயலநூல :

தகைஷன், 2012.- ப.

தரம - 02 / மூ. சஷததரன்.- தகைதழுமபு :

ஒமு-மஉ : ரூபத 325.00

இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2011.- ப. iv, 181 ;

ISBN 978-955-1711-34-4

[iv], 192 ; தசமமீ. 29
(183313 NL)

தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : ரூபத 375.00

(184390 NL)

ISBN 978-955-0687-19-0

வயிதஜந்ததரன், தலத.
சுற்றதடல சதர்ந்த தசயற்பதடுகைள் : தரம 4 /
தலத. வயிதஜந்ததரன்.- தகைதழுமபு : ஏபயி

தஜபௌபர், ஏ. எஸ்.

கைதரிதயடடர்ஸ் அன் பபளளிஷர்ஸ், 2012.-

பரீடகச வழதகைதடடி : தரம - 02 / ஏ. எஸ்.

ப. iv, 168 ; தசமமீ. 28

தஜபௌபர்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்

ஒமு-மஉ : ரூபத 375.00

ஹவுஸ், 2011.- ப. [iv], 136 ; தசமமீ. 29

ISBN 978-955-4568-06-8

ஒமு-மஉ : ரூபத 270.00

(180771 NL)

(184378 NL)

ISBN 978-955-1703-158
372.357076 – வயினதவயிகட
372 – ஆரமபக் கைலவயி
372.19 – பதடத் ததடடங்கைள்

தஜபௌபர், ஏ. எஸ்.

372.19076 – புலகமபபரிசதல வயினத வயிகட

சுற்றதடல வயினதவயிகட : தரம 4,5 / ஏ. எஸ்.
தஜபௌபர்.- இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2012.-

சுதரஸ்கைரன், ம.

ப. 171 ; தசமமீ. 29

புலகம அருமபுகைள் : மதததரி வயினத வயிகடகைள் /

ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

ம. சுதரஸ்கைரன்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்

ISBN 978-955-0687-42-8

(184398 NL)

ஹவுஸ், 2012.- ப. iv, 127 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : ரூபத. 350.00
ISBN 978-955-0687-95-4

(181357 NL)

372.4 – வதசதபபு
தபதன்னமபலம, மு.

372.21 – ஆரமப பதடசதகலக் கைலவயி

வதசதபபதும வதசதக்கைபபடுவதும :

இன்கறய
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இலக்கைதய வயிமர்சனப தபதக்ககைள் / மு.

எல. தமதஹதடன் ரஜத.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்

தபதன்னமபலம.- ததஹதவகள : ஆசதரியர்,

புக் ஹவுஸ், 2011.- ப. 184 ;

2012.- ப. x, 100 ; தசமமீ. 18

தசமமீ. 29

ஒமு-மஉ : ரூபத. 150.00

(181447 NL)

ISBN 978-955-92257-1-8

ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00

(184366 NL)

ISBN 978-955-1992-06-4

372.465 – அரிச்சுவடி

தமதஹதடன் ரஜத, எஸ். எப. எல.
தமதழ : தசயலநூல ; தரம - 5 / எஸ். எப. எல.

அஸதம, எம. எம. எம.

தமதஹதடன் ரஜத.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்

பதலர் அரபு எழுத்துப பயயிற்சத / எம. எம. எம.

ஹவுஸ், 2011.- ப. 184 ;

தசமமீ. 29

அஸதம.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ்,

ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00

(184360 NL)

[?].- ப. iii, 56 ; தசமமீ. 27

ISBN 978-955-1992-07-1

கைஇ-மஉ: ரூபத 150.00

(184338 NL)

ISBN 978-955-0687-13-8

வயிதஜந்ததரன், தலத.
தமதழதமதழத : வயிடயங்கைளும பயயிற்சதகைளும
தரம 5 / தலத. வயிதஜந்ததரன்.- தகைதழுமபு : ஏபயி

372.6 – தமதழ தமதழதக் கைகல

கைதரிதயடடர்ஸ் அன்ட பபளளிஷர்ஸ், 2013.ப. [ii], 90 ; தசமமீ. 29

தமதழ : தசயல நூல ; தரம 1.- 8 ம பததபபு.தகைதழுமபு : தலதயல பபளளிதகைசன், 2013.-

ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00

(184268 NL)

ISBN 978-955-4568-13-6

ப. [ii], 72 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : ரூபத 170.00

(183325 NL)

ISBN 978-955-1711-54-2

372.7 – கைணயிதம

தமதழ : தசயல நூல ; தரம 2.- 7 ம பததபபு.-

கைணயிதம : தசயல நூல ; தரம 1.- 5 ம

பததபபு.-

தகைதழுமபு : தலதயல பபளளிதகைசன், 2013.-

தகைதழுமபு : தலதயல பபளளிதகைசன், 2013.-

ப. [ii], 68 ; தசமமீ. 29

ப. 70 ; தசமமீ. 29

ஒமு-மஉ : ரூபத 170.00

(183317 NL)

ISBN 978-955-1711-55-9

ஒமு-மஉ : ரூபத 170.00

(183328 NL)

ISBN 978-955-1711-48-1

தமதழ : தசயல நூல ; தரம 3.- 4 ம பததபபு.-

கைணயிதம : தசயல நூல ; தரம 2.- 5 ம

பததபபு.-

தகைதழுமபு : தலதயல பபளளிதகைசன், 2013.-

தகைதழுமபு : தலதயல பபளளிதகைசன், 2013.-

ப. [iv], 88 ; தசமமீ. 29

ப. 74 ; தசமமீ. 29

ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00

(183319 NL)

ISBN 978-955-1711-56-6

ஒமு-மஉ : ரூபத 170.00

தமதழ : தசயல நூல ; தரம 4.- 4 ம பததபபு.-

கைணயிதம : தசயல நூல ; தரம 3.- 5 ம

தகைதழுமபு : தலதயல பபளளிதகைசன், 2013.-

தகைதழுமபு : தலதயல பபளளி

ப. [iv], 104 ; தசமமீ. 29

ப. [iv], 120 ; தசமமீ. 29

ஒமு-மஉ : ரூபத 230.00

(183330 NL)

ISBN 978-955-1711-49-8

(183322 NL)

ISBN 978-955-1711-57-3

பததபபு.-

தகைசன், 2013.-

ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00

(183330 NL)

ISBN 978-955-1711-51-1

தமதழ : தசயல நூல ; தரம 5.- 3 ம பததபபு.-

கைணயிதம : தசயல நூல ; தரம 4.- 5 ம

பததபபு.-

தகைதழுமபு : தலதயல பபளளிதகைசன், 2013.-

தகைதழுமபு : தலதயல பபளளிதகைசன், 2013.-

ப. [iv], 128 ; தசமமீ. 29

ப. [iv], 132 ; தசமமீ. 29

ஒமு-மஉ : ரூபத 270.00

(183324 NL)

ISBN 978-955-1711-58-0

ஒமு-மஉ : ரூபத 270.00

(183305 NL)

ISBN 978-955-1711-52-8

முமதமதழத : முன்வதசதபபு = PRE READING /
பதத. ஆர். பததரன.- தகைதழுமபு : சததீபத

கைணயிதம : தசயல நூல ; தரம 5.- 5 ம
பததபபு.- தகைதழுமபு : தலதயல பபளளிதகைசன், 2012.-

தவளளியயீடடகைம, 2013.- ப. 42 ; தசமமீ. 29

ப. [iv], 160 ; தசமமீ. 29

கைஇ-மஉ: ரூபத 250.00

(182253 NL)

ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

ISBN 978-955-661-557-9

(397718 NA)

ISBN 978-955-1711-53-5

தமதஹதடன் ரஜத, எஸ். எப. எல.
தமதழ : தசயலநூல ; தரம - 4 / எஸ். எப.

(183308 NL)

நஜதீபுலலதஹ், எம. தகை.
கைணயிதம : தரம - 01 / எம. தகை.

நஜதீபுலலதஹ்.-
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தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், [?].ப. 100 ; தசமமீ. 29

ஆங்கைதலம - தமதழ அகைரததத = English – Tamil
Dictionary / தகைதழுமபு : எம. ட. கணதசன, 2013.-

ஒமு-மஉ : ரூபத 235.00

(184376 NL)

ISBN 978-955-1703-12-7

ப. 219 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 430.00

(187561 NL)

ISBN 978-955-21-2049-7

(402987 NA)

4 9 0 பயிற தமதழதகைள்

378 – உயர்கைலவயி
378.125 - கைற்பயித்தல

491 – கைதழக்கைதந்ததய ஐதரதபபயிய தமதழதகைள்

378.12507 – பலகைகலக்கைழகை கைலவயி ஆய்வு

491.48 – சதங்கைள தமதழத
491.48076 - வயினதவயிகட

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத
பலகைகலக்கைழகை ஆய்வுகைள் / கைனகைசபதபதத
நததகைஸ்வரன்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை
இலலம, 2013.- ப. vi, 74 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

(187567 NL)

ISBN 978-955-4745-05-6

ஜவதன், ஏ. தஜ. தஜ.
கை.தபத.த.(சத/த) இரண்டதம தமதழத

சதங்கைளம :

கைடந்தகைதல வயினதவயிகடப பத்ததரங்கைள் 2001 –
2010 / ஏ. தஜ. தஜ. ஜவதன்.- தகைதழுமபு :
இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2011.- ப. 144 ;
தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : ரூபத 260.00

378.3 – மதணவர் உதவயி
378.365 – மதணவ தபதது ஜன தசகவ
பலகைகலக்கைழகை மதணவர் சதசனம.- தகைதழுமபு :
பலகைகலக்கைழகை மதனளியங்கைள் ஆகணக்கழு,
2012.- ப. 44 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(184420 NL)

ISBN 978-955-0687-07

(181352 NL)

ISBN 978-955-583-115-4

491.488 -

சதங்கைளம கைற்தபதம

சதலவத, ஏ. டபயிள்ய. எல.
புததததகை கைற்பவர்கைளுக்கைதன சதங்கைள
தமதழத / ஏ. டபயிள்ய. எல. சதலவத.- ஜதஎல :
ஆசதரியர், 2012.- ப. xiv, 699 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 1200.00

3 9 0 பழக்கை, வழக்கை, ஆசதரங்கைள்,

(172650 NL)

ISBN : 978-955-96926-4-5

மரபுகைள்

492 – ஆசதய ஆபயிரிக்கைத

398 – நதடடதர் பதடலகைள்

492.7 – அரபு தமதழத
ஈழத்து நதடடதர் பதடலகைள் / தததக. ஈழவதணயி.தசன்கன : உயயிர்கம பததபபகைம, 2011.-

மன்ஸஸூர், எம. ஏ. எம.
அரபு தமதழத : இலக்கைணமும

ப. 247 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 180.00

(176924 NL)

பயயிற்சதகைளும /

எம. ஏ. எம. மன்ஸஸூர்.- அக்கறகன :
அலகர்ஆன் கைற்ககைகைள் ததறந்த கைலலூரி,

ISBN 978-93-81095-51-5

2011.- ப. [vi], 188 ;

தசமமீ. 27

ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00

(178693 NL)

398.9 – பழதமதழதகைள்
மத்ததயு, எஸ். ஏ. ஐ.

492.7076 – வயினதவயிகட

உலகைதல வதழ... / எஸ். ஏ. ஐ. மத்ததயு.கைலமுகன : தகைதலடன் அச்சகைம, 2013.- ப. viii,
84 ; தசமமீ. 21

ஹஸூகஸததீன், ஏ. எஸ். எம.
அறபுதமதழத : கை.தபத.த. (உ/த)ப பரீடகச

ஒமு-மஉ : ரூபத. 250.00

(186419 NL)

ISBN 978-955-44423-0-6

வயினதபபத்ததரம - 2011 ; வயிகட வழத

கைதடடி /

ஏ. எஸ். எம. ஹஸூகஸததீன்.- தகைதழுமபு :
இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2011.- ப. iv, 71 ;

4

0

4 2 0 ஆங்கைதல தமதழத
423 – ஆங்கைதல அகைரததத
423.94811 - தமதழ

0

தமதழத

தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : ரூபத 230.00
ISBN 978-955-0687-41-1

494 – ததரதவயிட தமதழதகைள்
494.811 – தமதழ தமதழத

(184404 NL)

490
சண்முகைததஸ், அ.
தசவ்வயியல தமதழ : வரலதறும

அக்ரம அலத உதுமதன்.- தகைதழுமபு :
பண்புகைளும /

இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2011.-

அ. சண்முகைததஸ்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

ப. vii, 352 ; தசமமீ. 21

இலலம, 2010.- ப. vii, 163 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத 330.00

ஒமு-மஉ : ரூபத 125.00

(174911 NL)

(184370 NL)

ISBN 978-955-1703-17-2

ISBN : 978-955-659-282-5
சதவபதலன் துகரச்சதமத

500.7 – வயிஞ்ஞதனக் கைலவயி

அ. ஆ. இ.... உயயிர்தமதழத / துகரச்சதமத
சதவபதலன் ; பதத. சதபூ பத்மசகீலன்.- லண்டன் :
மழகல நதறுவனம, 2012.- ப. xxxii, 311 ; தசமமீ. 26
நூஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(180762 NL)

ISBN 978-955-685-013-0

கை.தபத.த. (உயர் தர) பரீடகச வயிஞ்ஞதனத்துகற :
கைடந்தகைதலப பரீடகச வயினதத்ததள்கைளும
வயிகடகைளும (2012).- தகைதழுமபு : கைலவயி
தவளளியயீடடுத் ததகணக்கைளம, 2013.- ப. v,



188 ;

தசமமீ. 29

சுசகீந்ததரரதஜத, சு.

ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

தமதழதயல சதர் சதந்தகனத் துளளிகைள் - 2 /

(183265 NL)
(398872 NA)

சு. சுசகீந்ததரரதஜத.- தகைதழுமபு : தசமமடு
பததபபகைம, 2011.- ப. xiv, 166 ; தசமமீ. 21
நூஇ-மஉ : ரூபத 480.00

(173949 NL)

ISBN 978-955-1857-99-8

வயிஞ்ஞதனம : தரம 10 ; பகதத III.- 2 ம

சுசகீந்ததரரதஜத, சு.
தமதழதயல சதர் சதந்தகனத் துளளிகைள் - 2 /

சு.

சுசகீந்ததரரதஜத.- தகைதழுமபு : தசமமடு பததபபகைம,
2011.- ப. xiv, 166 ; தசமமீ. 21
நூஇ-மஉ : ரூபத 480.00

507 – கைலவயி
பததபபு.-

பத்தரமுலல : கைலவயி தவளளியயீடடுத்
ததகணக்கைளம, 2012.- ப. vii, 99 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(179531 NL)
(395418 NA)

(173949 NL)

ISBN 978-955-1857-99-8
5 1 0 கைணயிதம

மஜதீத், ஏ.
தமதழ தமதழதயயின் பூர்வதீகை வரலதறு :
தசமதமதழத அந்தஸ்து சகீர்ததருத்தங்கைள் /

ஏ.

மஜதீத்.- சதய்ந்தமருது : மருதூர் தவளளியயீடடு
பணயிமகன, 2012.- ப. 121 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 290.00

(176901 NL)

ISBN 978-955-1058-08-1

510.7 – கைலவயி
தஜபௌபர், ஏ. எஸ்.
கைணயிதம : தரம 3 / ஏ. எஸ். தஜபௌபர்.தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ்,
நூஇ-மஉ : ரூபத 300.00

வதீரகைத்தத, கை.
பயிற்கைதல இலக்கைண மதற்றங்கைள் (எழுத்து) / கை.
வதீரகைத்தத.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

இலலம,

2011.- ப. xv, 261 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 600.00

(174924 NL)

ISBN : 978-955-659-273-3

சகீரதளன், க.
கைணயிதம : தரம 8 ; பரீடகச வழதகைதடடி /
க. சகீரதளன்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்
ஹவுஸ், 2013.- ப. [ii], 80 ; தசமமீ. 28

தஜபௌபர், ஏ. எஸ்.
தமதழ தமதழத வழதகைதடடி - தரம 3 / ஏ.

எஸ்.

தஜபௌபர்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ்,
2012.- ப. 175 ; தசமமீ. 29
(179261 NL)

ISBN 978-955-0687-69-5

516 – தகைந்ததர கைணயிதம
நபயீல, தகை. எல. எம.
தகைந்ததர கைணயிதம - 1 / தகை. எல. எம.

0

இயற்ககை வயிஞ்ஞதனமும கைணயிதமும

அலத உதுமதன், அலத அக்ரம
எளளிய நகடயயில வயிஞ்ஞதனம : தரம 10 / அலத

நபயீல.-

தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2011.ப. [ii], 127 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 150.00

0

(181358 NL)

ISBN 978-955-4699-05-2

494.811071 – தமதழ பதடநூல

5

(179254 NL)

ISBN 978-955-0687-82-4

கைஇ-மஉ : ரூபத. 250.00

நூஇ-மஉ : ரூபத 300.00

2012.-

ப. 170 ; தசமமீ. 29

ISBN 978-955-0687-21-3

5 4 0

இரசதயனவயியல

(184428 NL)

491
540.71 -

கைலவயி

தமனளிக்ஹதன்ன : ஏபயி

பபளளிஷர்ஸ், 2012.-

ப. [vii], 133 ; தசமமீ. 21
கை.தபத.த. (உயர்தரம) இரசதயனவயியல : ஆசதரியர்
அறதவுகரபபு வழதகைதடடி - தரங்கைள் 12,13.-

ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00

(181058 NL)

ISBN 978-955-0753-15-4

(396449 NA)

மகைரகைம : ததசதய கைலவயி நதறுவகைம, 2012.ப. ix, 321 ; தசமமீ. 29

(187563 NL)

ஒமு-மஉ : ரூபத 450.00

(402974 NA)

541 - தபபௌததீகை தகைதடபதடடு இரசதயனம

5 7 0 உயயிரியல வயிஞ்ஞதனம

சுதரஸ்கமதர், சு.

570.7 – கைற்றலும கைற்பயித்தலும

வதயுக்கைளளின் வயிந்கத : A/L புததய பதடத்
ததடடம / சு. சுதரஸ்கமதர்.- கைலவயியங்

சதவகமதரன், வதீ. ச.

கைதடு : ஐன்ஸ்டன் அறதவயியல கைழகைம,

2012.-

ப. 97 ; தசமமீ. 21

உயயிரியலதற்கைதன அறதமுகைம : உயர்தர
உயயிரியல = INTRODUCTION TO BIOLOGY /

ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00

(176911 NL)

வதீ. ச.

சதவகமதரன்.- [தகைதழுமபு?] : கைதறதபஸ்
பயிறதண்தடர்ஸ், 2012.- ப. 194 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 375.00

541.2 – இரசதயனக் கைணயித்தல

(184445 NL)

ISBN 978-955-98606-8-6

சுதரஸ்கமதர், சு.
அடிபபகட இரசதயனக் கைணயித்தலகைள் =

578 – இயற்ககை வரலதறு

CHEMICAL CALCULATION / சு. சுதரஸ்கமதர்.-

578.09 – உயயிரினப புவயியயியல

கைலவயியங்கைதடு : ஐன்ஸ்டன் அறதவயியல
கைழகைம, 2012.- ப. 121 ; தசமமீ. 21

இஸ்ததகைதர், எம. ஏ. எம.

ஒமு-மஉ

ரூபத 350.00
(176913 NL)

உயயிரினப புவயியயியல = BIOGEOGRAPHY /

எம.

ஏ. எம. இஸ்ததகைதர்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்
புக் ஹவுஸ், 2011.- ப. xxii, 219 ; தசமமீ. 24

541.34 இரசதயனக் கைகரசல

ஒமு-மஉ : ரூபத 650.00

(184426 NL)

ISBN 978-955-0687-29-9
ரணதுங்கை, அருண பண்டதர
தபபௌததீகை இரசதயனம : கைகரசலகைள் / அருண
பண்டதர ரணதுங்கை ; தமதழத.

றதஸ்வதன் எம.

579 – இயற்ககை உயயிரியல வரலதறு

சலதஹஸூததீன்.- தமனளிக்ஹதன்ன : ஏபயி
பபளளிஷர்ஸ், 2013.- ப. [ix], 258 ; தசமமீ. 21

சதவகமதரன், வதீ. ச.

ஒமு-மஉ : ரூபத 600.00

(181056 NL)

நுண்ணங்கைத உயயிரியல = MICRO BIOLOGY /

ISBN 978-955-0753-12-3

(396451 NA)

ச. சதவகமதரன்.- [தகைதழுமபு?] : கைதறதபஸ்

வதீ.

பயிறதண்தடர்ஸ், 2012.- ப. 104 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 350.00
546 – அதசதன இரசதயனம

(184446 NL)

ISBN 955-98606-1-5

ரணதுங்கை, அருண பண்டதர
தபபௌததீகை இரசதயனம : சடபதபதருளளின்

6

0

0

தததழதலநுடபம

நதகலகைள் ; வதயுக்கைள் / அருண பண்டதர
ரணதுங்கை ; தமதழத. றதஸ்வதன் எம.

607 – கைலவயி, ஆரதய்ச்சத

சலதஹஸூததீன்.- தமனளிக்ஹதன்ன : ஏபயி

607.1 – பதடசதகலப பதடத்ததடடம

பபளளிஷர்ஸ், 2012.- ப. [viii], 95 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00

(181057 NL)

ISBN 978-955-0753-11-6

(396452 NA)

பயிரஷதந்தன், சத.
தகைவல தததடர்பதடல தததழதலநுடபவயியல:
தரம 6,7,8,9 / சத. பயிரஷதந்தன்.- [தவ.இ.இ] :
எஸ்.பயி. எஸ்.டி. பபளளிதகைஷன்ஸ், 2012.-

547 – தசதன இரசதயனவயியல

ப. vii, 90 ; தசமமீ. 21

547.2 - இலகமுகற தசதன மதற்றதீடு

ஒமு-மஉ : ரூபத 190.00

(180752 NL)

ISBN 978-955-4639-00-3
ரணதுங்கை, அருண பண்டதர
இலகமுகற தசதன மதற்றதீடுகைள் / அருண
பண்டதர ரணதுங்கை.- தமதழத.
சலதஹஸூததீன் [சகை] எம.

றதஸ்வதன் எம.
எஸ். ரதசதயத.-

பயிரஷதந்தன், சத.
தகைவல தததடர்பதடல தததழதலநுடபவயியல :
தரம 6,7,8,9 / சத. பயிரஷதந்தன்.- [தவ.இ.இ] :
எஸ்.பயி. எஸ்.டி. பபளளிதகைஷன்ஸ், 2012.-

492
ப. vii, 90 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 190.00

(180752 NL)

ISBN 978-955-4639-00-3

6 1 0

மருத்துவம

636 – கைதல நகட வளர்பபு
636.2 – பசு வளர்பபு

613 – தனளிநபர் சுகைதததரமும பததுகைதபபும
613.076 – வயினதவயிகட

பதல பசு வளர்பபு.- தபரததகன : மனளிதவள
அபயிவயிருத்ததப பயிரிவு, 2011.- ப. ix, 148 ;

ஒஸ்வதர்ட, எம. எஸ். ஏ.

தசமமீ. 29

சுகைதததரமும உடற்கைலவயியும : G.C.E. (O/L)
2007 –

2011 கைடந்தகைதல வயினத வயிகட / எம.

எஸ். ஏ. ஒஸ்வதர்ட.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்
புக் ஹவுஸ், 2012.- ப. ii, 84 ; தசமமீ. 27
கைஇ-மஉ: ரூபத 180.00

(184400 NL)

ISBN 978-955-0687-53-4

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

பதல பசு வளர்பபு.- தபரததகன : மனளிதவள
அபயிவயிருத்ததப பயிரிவு, 2011.- ப. ix, 148 ;
தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

615 – மருந்ததயலும மருத்துவ சதகைதச்கசயும

(181368 NL)

637 – பதற் பண்கண தததடர்பதன உற்பத்ததகைள்
637.1

சதவசண்முகைரதஜத, தச.
கழந்கத மருத்துவம / தச. சதவசண்முகைரதஜத.யதழபபதணம : சதத்தமருத்துவ வளர்ச்சதக்கைழகைம,
2013.- ப. vi, 332 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 750.00

(181368 NL)

(183301 NL)

ISBN 978-955-53216-9-3

– பதல உற்பத்தத

உலர்வலய பதற்பண்கணயும அதகன
தரமுயர்த்தலும.- தபரததகன : மனளிதவள
அபயிவயிருத்ததப பயிரிவு, 2011.- ப. v, 34 ;
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

தசமமீ. 29
(181367 NL)

சதறு அளவயிலதன பதல உற்பத்ததக் கூடத்கத
6 3 0

ததடடமதடலும பரதமரித்தலும.- தபரததகன :

வயிவசதயம

மனளிதவள அபயிவயிருத்ததப பயிரிவு, 2011.கைஇ-மஉ :வயிகலதரபபடவயிலகல

630.76 – வயினதவயிகட
இக்பதல, ஐ. எல. எம.
வயிவசதயமும உணவுத் தததழதலநுடபமும :
மதததரி வயினதக்கைளும வயிகடகைளும / ஐ.

எல.

எம. இக்பதல.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்
ஒமு-மஉ : ரூபத 285.00

6 4 0

(184386 NL)

ISBN 978-955-0687-56-5

631 – வயிதசட தததழதல நுடபங்கைள்,

மகனப தபதருளளியலும, கடுமப
வதழவும

பயிரின்டர்ஸ், 2013.- ப. viii, 104 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00

(185632 NL)

ISBN 978-955-21-2231-6

(401713 NA)

640.076 – வயினதவயிகட

உபகைரணங்கைள், தபதருடகைள்

அய்யப, ஆர்.

631.5 – வயிவசதயமும அறுவகடயும

மகனப தபதருளளியல : வயினத - வயிகட ;
புக் ஹவுஸ், 2011.- ப. [iv], 156 ; தசமமீ. 24

அறுவகடக்கப பயின்னதன தததழத
நுடபம = POST HARVEST TECHNOLOGY /

தச.

அமுததனளி.-

ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00
ISBN 978-955-0687-19-0

மடடக்கைளபபு : கைதழக்கப பலகைகலக்கைழகைம,
2013.- ப. v, 136 ; தசமமீ. 21
ISBN 978-955-44337-0-0

தரம

10 / ஆர். அய்யப.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்

வயிகைர்ணத, தச.

ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00

(181362 NL)

சகமயற்கைகல.- தகைதழுமபு : எம. டி. கணதசன

ஹவுஸ், 2012.- ப. iv, 133 ; தசமமீ. 28

வயிகைர்ணத, மு. சுகைதர்தரன் [சகை] சு.

ப. 24 ;

தசமமீ. 21

630.7 – கைலவயி

(184269 NL)

6 5 0 முகைதகமத்துவம
ஞதனபபயிரகைதசம, எல. பயி.

(184422 NL)
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வணயிகைக் கைணக்கைகீடு : பகதத II [கை. தபத. த.
உயர்தர மதணவர்கைளுக்கரியது]

Management / கத. தனரதஜ.- தகைதழுமபு :

/ எல. பயி.

ஞதனபபயிரகைதசம.- தகைதழுமபு : கமரன்

புத்தகை

இலலம, 2010.- ப. viii, 215 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : ரூபத 600.00

கமரன் புத்தகை இலலம, 2011.- ப. xii, 126 ;
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 350.00

(175035 NL)

(174918 NL)

ISBN 978-955-659-296-2

ISBN : 978-955-659-244-3
650.076 - வயினதவயிகட

658.3 – மனளிதவள முகைதகமத்துவம

கை.தபத.த. (உயர்தர) பரீடகச வணயிகைத்துகற :

தகைங்கைததரன், நவநதீதகைதருஷ்ணன்

கைடந்தகைதலப பரீடகச வயினதத்ததள்கைளும
வயிகடகைளும.- பத்தரமுலல : கைலவயி

மனளிதவள முகைதகமத்துவம /
நவநதீதகைதருஷ்ணன் தகைங்கைததரன்.-

தவளளியயீடடுத் ததகணக்கைளம, 2010.ப. v, 144 ; தசமமீ. 29

(185100 NL)

ஒமு-மஉ : ரூபத 260.00

(400771 NA)

தகைதழுமபு : ஏபயி கைதரிதயடடர்ஸ் அன்
பபளளிஷர்ஸ், 2012.- ப. xii, 187 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

(180770 NL)

ISBN 978-955-54663-0-1
657 – கைணக்கைதயல
657.042 – அடிபபகடக் கைணக்கைகீடு

6 5 0 முகைதகமத்துவம

சுதர்ஷன், எஸ். டி. தஜ.
கைணக்கைகீடு : அடிபபகடக் கைணக்கைகீடடுக் தகைதட
பதடு = Accounting : Basic Accounting

theory / எஸ்.

டி. தஜ. சுதர்ஷன்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்
புக் ஹவுஸ், 2011.- ப. v, 69 ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: ரூபத 230.00

(184406 NL)

ISBN 978-955-0687-49-7

658 – தபதது முகைதகமத்துவம
658.3 – மனளிதவள முகைதகமத்துவம
தகைங்கைததரன், நவநதீதகைதருஷ்ணன்
மனளிதவள முகைதகமத்துவம /
நவநதீதகைதருஷ்ணன் தகைங்கைததரன்.தகைதழுமபு : ஏபயி கைதரிதயடடர்ஸ் அன்
பபளளிஷர்ஸ், 2012.- ப. xii, 187 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

657.07 – கைலவயி

(180770 NL)

ISBN 978-955-54663-0-1
கைணக்கைகீடு : கைடந்தகைதல வயினதவயிகட : மதததரி
வயினத வயிகடகைள்.- தகைதழுமபு :
இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2012.- ப. ii, 94 ;

658.8 – தசகவ சந்கதபபடுத்தல

தசமமீ. 28
ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00

(184408 NL)

சததவசன், சதவதனந்தமூர்த்தத
தசகவ சந்கதபபடுத்தல : ஓர் அறதமுகைம =

ISBN 978-955-0687-34-3

Service Marketing – An Introduction / சதவதனந்த
மூர்த்தத சததவசன்.- தகைதழுமபு : தசமமடு

கைருகணததஸ், எஸ். எஸ்.
நதததக்கைணக்கைகீடு : பகதத - 01 / எஸ். எஸ்.

பததபபகைம, 2011.- ப. xiv, 202 ; தசமமீ. 21

கைருகணததஸ்.- 2 ம பதத..- யதழபபதணம :

ஒமு-மஉ : ரூபத 380.00

றூபன் பயிரிண்தடர்ஸ், 2012.- ப. viii, 204 ;

ISBN 978-955-1857-22-9

(173940 NL)

தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 500.00

(185201 NL)

சததவசன், சதவதனந்தமூர்த்தத
தசகவ சந்கதபபடுத்தல : ஓர் அறதமுகைம =

ISBN 978-955-53584-0-8

Service Marketing – An Introduction / சதவதனந்த
மூர்த்தத சததவசன்.- தகைதழுமபு : தசமமடு

கைருகணததஸ், எஸ். எஸ்.
நதததக்கைணக்கைகீடு : பகதத - 02 / எஸ். எஸ்.

பததபபகைம, 2011.- ப. xiv, 202 ; தசமமீ. 21

கைருகணததஸ்.- யதழபபதணம : றூபன்

ஒமு-மஉ : ரூபத 380.00

பயிரிண்தடர்ஸ், 2012.- ப. viii, 227 ; தசமமீ. 21

ISBN 978-955-1857-22-9

ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

(173940 NL)

(185199 NL)

ISBN 978-955-53584-3-9
7
658 – முகைதகமத்துவம

700.07 -

0

0

நுண்கைகலகைள்

கைலவயி

700.076 – வயினதவயிகட
தனரதஜ, கத.
மதற்ற முகைதகமத்துவம = Introduction to Change

கை.தபத.த. (உயர் தர) பரீடகச கைகலத்துகற :
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கைடந்தகைதலப பரீடகச வயினதத்ததள்கைளும
வயிகடகைளும (2012).- தஹதமதகைம : கைலவயி
தவளளியயீடடுத் ததகணக்கைளம, 2013.- ப. v,

202 ;

தசமமீ. 29

(183268 NL)

ஒமு-மஉ : ரூபத 260.00

(398879 NA)

7 2 0

கைடடடக் கைகல

7 8 0

இகச

727 -

கைலவயிக் கைடடடங்கைள்

780.954 - இந்ததயத

727.7 – நூதனசதகல அரங்கைக் கைடடுமதனம
வயிலலவரதயர், மமீரத
ததலகைநததன், கை.

கைர்நதடகை சங்கைகீதம : ஓர் அறதமுகைம / மமீரத

அரங்கைக் கைடடுமதனம : 13 ஆம நூற்றதண்டு

வயிலலவரதயர்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

முற்படட கைதலபபகதத தமதழ அரங்ககை கமய

இலலம, 2013.- ப. xi, 495 ; தசமமீ. 21

மதகைக் தகைதண்ட ஓர் ஆய்வு / கை. ததலகைநததன்.-

ஒமு-மஉ : ரூபத 950.00

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2013.-

ISBN 978-955-659-363-1

(186633 NL)

ப. xvii, 126 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 450.00

(186627 NL)

ISBN 978-955-659-370-9

7 9 0 – தபதழுது தபதக்கக் கைகலகைள்
792 – தமகட நதகைழச்சதகைள்

7 3 0

சதற்ப மடபதண்ட உதலதகை தவகலகைள்

734 - சதற்பக்கைகல

792.8 – பரத நதடடியம
பத்மநததன், சுபதஷதணயி

734.954 – ததன் இந்ததயத

அரங்கைவயியலும ஆடற்கைகலயும / சுபதஷதணயி
பத்மநததன்.- ததகைதவகள : ஆசதரியர், 2012.-

தசந்ததலநததன், நதககையத

ப. 74 ; தசமமீ. 21

ததன் இந்ததயக் கைகல : மகைதபலதபுரம

ஒமு-மஉ : ரூபத. 400.00

தஞ்கசப தபரிய தகைதயயில / நதககையத

ISBN 978-955-52652-1-8

(186418 NL)

தசந்ததலநததன்.- இணுவயில : தயதளளினளி
பததபபகைம, 2011.- ப. vii, 82 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00

(176829 NL)

796 – தடக்கைள மற்றும ததறந்ததவளளி
வயிகளயதடடுக்கைள்
796.3 – பந்து வயிகளயதடடுக்கைள்

7 4 0 சதத்ததரக்கைகல

796.312 – ககைபபந்ததடடம

741 – வகரதலும வகரதலகைளும

புவதனந்ததரன், தப.

741.07 – கைலவயி

ககைபபந்ததடடம / தப. புவதனந்ததரன்.யதழபபதணம : கரு தவளளியயீடு, 2013.-

கை.தபத.த. (உயர்தரம) சதத்ததரக்கைகல : தரம 13 ;
ஆசதரியர் அறதவுகரபபு வழதகைதடடி.ததசதய கைலவயி நதறுவகைம,

மகைரகைம :

2010.- ப. ix, 273 ;

தசமமீ. 29

(185110 NL)

ஒமு-மஉ : ரூபத 667.00

(400769 NA)

ப. xi, 82 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 300.00

(182098 NL)

ISBN 978-955-44162-0-8

8

0

0

இலக்கைதயம

7 5 0 சதத்ததரங்கைளும சதத்ததரம வகரதலும

8 2 0 ஆங்கைதல இலக்கைதயம

751 – தததழதலநுடபம, உபகைரண சததனம

824 – ஆங்கைதல கைடடுகரகைள்

முஹமமட, எம. எம.

ஸஸூகலஹத

சதத்ததரக்கைகல : பதகைம - 02 / எம. எம.

அந்தப புதுச்சந்ததரிககையயின் இரவு /

முஹமமட.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்

ஸஸூகலஹத.- அநுரததபுரம : நதய வயிமதலத

ஹவுஸ், 2012.- ப. x, 102 ; தசமமீ. 21

பரின்டர்ஸ், 2010.- ப. xiii, 181 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத 480.00
ISBN 978-955-0687-68-8

(176830 NL)

ஒமு-மஉ : ரூபத 330.00
ISBN 978-955-53263-0-8

(176790 NL)
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தவத்தசதங்ஹ.- நுதகைதகைதட : ஆததத் தவளளியயீடு,
2012.- ப. [xx] ; தசமமீ 29

8 9 0 பயிற தமதழதக் கடுமப இலக்கைதயங்கைள்

கைஇ-மஉ : ரூபத 250.00

(184265 NL)

ISBN 978-955-53826-9-4

(400002 NA)

தவத்தசதங்ஹ, கசலத
தபதய்க்கைதல ஆடடக்கைதரன் / கசலத

891 – கைதழக்கைதந்ததய ஐதரதபபயிய இலக்கைதயம

தவத்தசதங்ஹ .- தகைதழுமபு : இலக்கைதயன்

891.48 – சதங்கைள இலக்கைதயம

தவளளியயீடடகைம, (2010?).- ப. [xvi] ; தசமமீ. 24

சத891.483 – சதறுவர் கைகதகைள்

கைஇ-மஉ : ரூபத. 150.00

(175106 NL)

ISBN 978-955-1997-27-4
தபதரரத, தஜனளிற்றத
சதந்ததத்துப பதருங்கைள் / தஜனளிற்றத
தமதழத. எஸ். பதலசுந்தரம.-

தபதரரத ;

தகைதழுமபு : ரூம

டூ ரீட, 2011.- ப. 12 ; தசமமீ 21

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில
கடடி முயலுக்க பரிசு / சதபயில தவத்தசதங்ஹ ;
தமதழதக்கைம சதரதஜதனளி

ததவயி அருணதசலம.-

கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(184255 NL)

தகைதழுமபு : இலக்கைதயன் தவளளியயீடடகைம, 2010.-

ISBN 978-955-0706-10-5

(397978 NA)

ப. [xvi] ; தசமமீ. 18 x 20
கைஇ-மஉ : ரூபத. 150.00

தபதரரத, கைமல

(175109 NL)

ISBN 978-955-1997-07-6

தபதன் ததமகரக்களம / கைமல தபதரரத;
தமதழத. மடுளுகைதரிய வயிதஜரத்ன.-

தகைதழுமபு :

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில

எஸ். தகைதடதகை சதகைததரர்கைள், 2012.- ப. xii, 137 ;

சண்கட / சதபயில தவத்தசதங்ஹ ; தமதழதக்கைம

தசமமீ. 21

சதரதஜதனளி ததவயி

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(180267 NL)

இலக்கைதயன்

ISBN 978-955-30-3926-2

(395385 NA)

தசமமீ. 24

அருணதசலம.- தகைதழுமபு :

தவளளியயீடடகைம, (2010?).- ப. [xvi] ;

கைஇ-மஉ : ரூபத. 175.00
வயிக்கைதரமசதங்கை, மதர்டடின்

(175107 NL)

ISBN 978-955-1997-04-5

எங்கைள் கைதரதமம / மதர்டடின் வயிக்கைதரம
சதங்கை ;

தமதழத. இரத. சடதகைதபன்.- நதவல :

சரச (பயிகறதவட) லதமதடடட, 2012.- ப. xx,

219 ;

தசமமீ. 18

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில
தமபயத / சதபயில தவத்தசதங்ஹ ; தமதழதக்கைம
சதரதஜதனளி ததவயி

ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

(181127 NL

ISBN 978-955-8415-97-9

இலக்கைதயன்

அருணதசலம.- தகைதழுமபு :
தவளளியயீடடகைம, 2010.- ப. 16 ;

தசமமீ. 24
கைஇ-மஉ : ரூபத. 150.00

(175112 NL)

ISBN 978-955-1997-06-9
வயிததன, கணதசன
பதலம : கணதசன வயிததன அவர்கைளளின்

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில

வதழவயியலும ததர்ந்ததடுக்கைபபடட

பணயியதரப பயயிலவதன் / சதபயில தவத்தசதங்ஹ.-

சதறுகைகதகைளும / கணதசன வயிததன.-

தகைதழுமபு : இலக்கைதயன்

தகைதழுமபு : எஸ் தகைதடதகை சதகைததரர்கைள், 2013.-

ப. 16 ; தசமமீ. 24

ப. 92

கைஇ-மஉ : ரூபத. 150.00

; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத. 300.00

(186105 NL)

ISBN 978-955-30-4397-9

(400597 NA)

தவளளியயீடடகைம, 2010.(175108 NL)

ISBN 978-955-1997-10-6
தவத்தசதங்ஹ, சதபயில

வயிததனபததரன, எம. எல.

தமததகை மதமத / சதபயில தவத்தசதங்ஹ ;

கருவயிக்கன்றுக்க வந்த சதரததஜதவும

தமதழத. சதரதஜதனளி ததவயி அருணதசலம.-

நண்பர்கைளும / எம. எல. வயிததனபததரன;

தகைதழுமபு : இலக்கைதயன் தவளளியயீடடகைம,

தமதழத. எம. எச். எம. யதக்கூத்.-

ப. [xvi] ; தசமமீ. 21 x 28

தகைதழுமபு : எஸ். தகைதடதகை சதகைததரர்கைள்,

கைஇ-மஉ : ரூபத. 150.00

2012.- ப. 20 ; தசமமீ. 29

ISBN 978-955-1997-05-2

கைஇ-மஉ: ரூபத 200.00

(180270 NL)

ISBN 978-955-30-2667-5

(395252 NA)
894 – ததரதவயிட தமதழத இலக்கைதயங்கைள்

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில
ஆலமரதம அருகம நண்பத / சதபயில

894.811 – தமதழ இலக்கைதயம

2010.-

(175113 NL)
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அக்பர், பஸ்னத

தசதக்கைலதங்கைம, கை.

ததன்றல / பஸ்னத அக்பர்.- அரனதயக்கை :

ஈழத்துத் தமதழ நதடகை இலக்கைதய வளர்ச்சத /

தலகைஸ்பயிடடிய முஸ்லதம ம.வயி., 2011.-

கை. தசதக்கைலதங்கைம.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

ப. xi, 21 ; தசமமீ. 21

இலலம, 2012.- ப. xii, 218 ; தசமமீ. 21

கைஇ-மஉ : ரூபத 100.00

(180820 NL)

ISBN 978-955-53337-0-2

ஒமு-மஉ: ரூபத 650.00

(186595 NL)

ISBN 978-955-659-322-8

அருணதசலம, கை.

பஷதீர், எம. எஸ்.

ஈழத்துத் தமதழச் சதறுகைகதகைள் (1925 - 1965) /

இஸ்லதமதயத் தமதழதய்வு : பயிள்களத்

கை. அருணதசலம.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

தமதழதய்வு / எம. எஸ். பஷதீர்.- தசன்கன :

இலலம, 2012.- ப. x, 169 ; தசமமீ. 21

கமரன் புத்தகை இலலம, 2011.- ப. 191 ;

ஒமு-மஉ: ரூபத 650.00

(186592 NL)

ISBN 978-955-659-295-5

தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ : ரூபத 90.00

கைததசதகமதர், தகைத.

(174930 NL)

தனஞ்சயரதசசதங்கைம, ச.

மூங்கைதல கூகட : கைவயிகதகைள் / தகைத.

இலக்கைதயச் சதந்தகனத் தடங்கைள் / ச.

கைததசதகமதர்.- தலவதக்கைகல : தமதழச் சங்கைம,

தனஞ்சயரதசசதங்கைம ; தததக. முருதகைசு

2013.- ப. xiv, 77

தகைபௌரிகைதந்தன்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத. 200.00

(186425 NL)

ISBN 978-955-44582-0-8

இலலம, 2013.- ப. xii, 132 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 450.00

(186598 NL)

ISBN 978-955-659-377-8
கமரிதவந்தன், நத. கவ.
தபய்தயனப தபய்யும மகழ / நத. கவ.

தனஞ்சயரதசசதங்கைம, ச.

கமரிதவந்தன் ; 2 ம பததபபு.- வவுனளியத :

யதழபபதணப தபச்சுத்தமதழ / ச. தனஞ்சயரதச

வதணயி கைணயினளிப பததபபகைம, 2012.- ப. 120 ;

சதங்கைம ; தததக. முருதகைசு தகைபௌரிகைதந்தன்.-

தசமமீ. 21

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2013.-

ஒமு-மஉ : ரூபத 180.00

(176800 NL)

ப. 61 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

சண்முகைததஸ், மதனதன்மணயி

(186599 NL)

ISBN 978-955-659-376-1

இலங்ககைத் தமதழதயல சதலபததவுகைள் /
மதனதன்மணயி சண்முகைததஸ்.-

தகைதழுமபு :

ததர்ந்த தசய்யுட தகைதகவ / தததக.

கமரன் புத்தகை இலலம, 2012.- ப. x, 266 ;

கைதருஷ்ணபயிள்கள நடரதசத.- தகைதழுமபு :

தசமமீ. 21

பூபதலசதங்கைம புத்தகைசதகல, 2011.-

ஒமு-மஉ : ரூபத 675.00

(175065 NL)

ISBN : 978-955-659-319-8

ப. v, 211 ;

தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 325.00

(176899 NL)

ISBN 978-955-9396-47-5
சபத, இ.
உகன நதீதய தசதுக்க / இ. சபத.-

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத

மடடக்கைளபபு : “எய்ம" பபளளிஷர்ஸ், 2013.-

கைகலயும இலக்கைதயமும / கைனகைசபதபதத

ப. xiv, 92

நததகைஸ்வரன் ; பதத. எஸ். கவ. ஶ்ரீதர்.-

; தசமமீ. 14x10

ஒமு-மஉ : ரூபத. 200.00

(185815 NL)

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2013.ப. xi, 222 ; தசமமீ. 21

சதவகமதரன், தகை. எஸ்.

ஒமு-மஉ : ரூபத 900.00

ததறனதய்வு / தகை. எஸ். சதவகமதரன்.-

(187570 NL)

ISBN 978-955-4745-00-1

தகைதழுமபு : மமீரத பததபபகைம, 2013.- ப. xiv,

234 ;

தசமமீ. 18

தமதஹதடன், றபயீக்

ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00

(182252 NL)

தமதழ இலக்கைதயத் தததகபபு / றபயீக்

ISBN 978-955-53921-5-0

(397776 NA)

தமதஹதடன்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்
ஹவுஸ், 2011.- ப. viii, 468 ; தசமமீ. 21

தசலவரதஜத, என்.

ஒமு-மஉ : ரூபத 560.00

ததகரகைடல ததண்டிய ததருக்தகைதணமகலப

(182800 NL)

ISBN 978-955-0687-08-4

பகடபபுலகைம / என். தசலவரதஜத.- தகைதழுமபு :
கமரன் புத்தகை இலலம, 2013.- ப. xiv, 125 ;

ரிஸ்னத, எச். எப.

தசமமீ. 21

ததறந்த கைதவுள் ததரிந்தகவ ஒரு

ஒமு-மஉ: ரூபத 500.00

எச். எப. ரிஸ்னத.- தகைதழுமபு :

ISBN 978-955-659-365-5

(186620 NL)

பதர்கவ /

எஸ். தகைதடதகை

சதகைததரர்கைள், 2013.- ப. 248 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 600.00

(182923 NL)
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(398814 NA)

கை. கமரன்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை
இலலம, 2013.- ப. 40 ; தசமமீ. 24

வடிதவலு, ஆ.

கைஇ-மஉ : ரூபத 100.00

ததருக்கறள் ஆய்வுகர : பதகைம - 01 / ஆ.

(186603 NL)

ISBN 978-955-659-400-3

வடிதவலு.- பருத்ததத்துகற : ததீபன் பததபபகைம,
2013.- ப. xxviii, 113 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 350.00

(185819 NL)

வடிதவலு, ஆ.

சண்முகைததஸ், அ.

ததருக்கறள் ஆய்வுகர : பதகைம - 02 / ஆ.

தபரதசதரியர் சு. வயித்ததயதனந்தன் / அ.

வடிதவலு.- பருத்ததத்துகற : ததீபன் பததபபகைம,

சண்முகைததஸ்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

2013.- ப. xxx, 108 ; தசமமீ. 21

இலலம, 2013.- ப. 52 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத. 350.00

(185817 NL)

கைஇ-மஉ : ரூபத 200.00

(186608 NL)

ISBN 978-955-659-372-3
வயித்ததயதனந்தன், சு.
வயித்ததயயின் தமதழதயற் பததவுகைள் / சு.

சதரலநதடன்

வயித்ததயதனந்தன் ; தததக. ததருநதவுக்கைரசு

ஸத. வயி. தவலுபபயிள்கள / சதரலநதடன்.-

கைமலநததன் சகை ததடசணதமூர்த்தத மதுசூதனன்.-

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

தகைதழுமபு : தசமமடு பததபபகைம,

ப. 56 ; தசமமீ. 21

2010.- ப. 128 ;

தசமமீ. 21

இலலம, 2013.-

கைஇ-மஉ : ரூபத. 200.00

ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

(173969 NL)

(186605 NL)

ISBN 978-955-659-373-0

ISBN 978-955-1857-73-8
தச. கைதணசலதங்கைன் : பகடபபும பகடபபதளளியும /
வயிமலன், சத.

தததக. கை. சண்முகைலதங்கைம.- தகைதழுமபு :

கைதகளநததயயின் பயிரவதகைம : பகடபபயிலக்

கைதயப

கமரன் புத்தகை இலலம, 2013.- ப. viii, 208 ;

பதர்கவகைள் / சத. வயிமலன்.- [தவ.இ. இ] : உயயில,

தசமமீ. 24

2013.- ப. 137 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத 750.00

ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00

(183296 NL)

(186602 NL)

ISBN 978-955-659-414-0

ISBN 978-955-44157-0-6
சதவத்தமபயி, கைதர்த்தததகைசு
தபரதசதரியர் கை. கைணபததபபயிள்கள / கைதர்த்தததகைசு
894.811092 – இலக்கைதயஸ்தர்கைள்

சதவத்தமபயி.- தகைதழுமபு : கமரன்

புத்தகை

இலலம, 2013.- ப. 36 ; தசமமீ. 21
அனஸ், எம. எஸ். எம.

கைஇ-மஉ: ரூபத 200.00

எம. சத. சதத்தததலபகப / எம. எஸ். எம. அனஸ்.-

(186607 NL)

ISBN 978-955-659-371-6

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2013.ப. vi, 46 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : ரூபத 200.00

(186604 NL)

894.8111 – கைவயிகதகைள்

ISBN 978-955-659-357-0
ஃகபசல, அகைமது
இரடனஜதீவன் தஹதபட ஹஸூல, சதமுதவல

நதீரில எழுதபபடடிருக்கம மமீகன பூகன

தமதழ மறுமலர்ச்சதயதளர் சத. கவ.

வதசதக்கைதன்றது / அகைமது ஃகபசல.-

தததமததரமபயிள்கள : தமதழ ததசதயத்ததன்

வதகழச்தசகன : கைதகைம தவளளியயீடு,

மூலவர் /

2013.- ப. 96 ; தசமமீ. 21

சதமுதவல இரடனஜதீவன் தஹதபட

ஹஸூல.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

இலலம,

2013.- ப. 87 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத 340.00

(184793 NL)

ISBN 978-955-4644-15-1

கைஇ-மஉ : ரூபத 400.00

(186601 NL)

ISBN 978-955-659-360-0

அத்ததஸ்
பூவும கைனளியும - சதறுவர் பதடலகைள் / அத்ததஸ்.-

கமரன், கை.

தவலதபபன்கன : தமதடர்ன் ஸ்டடி

தசர். க. முத்துக்கமதரசுவதமத /
தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

கை. கமரன்.-

இலலம, 2013.-

ப. 47 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ : ரூபத 200.00

தசன்றர், 2012.- ப. [xv], 31 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 150.00

(186422 NL)

ISBN 978-955-8847-02-2
(186606 NL)

ISBN 978-955-659-366-2

அருள்சுபபயிரமணயியம, சபத.
பதடலும ஆடலும / சபத அருள்

கமரன், கை.
வதழும மூத்த முற்தபதக்கப பகடபபதளளிகைள் /

சுபபயிரமணயியம.- தகைதழுமபு : இலக்கைதயன்
தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. [64] ; தசமமீ. 24
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கைஇ-மஉ : ரூபத. 90.00

(175090 NL)

ISBN 978-955-1997-24-3

ஒமு-மஉ : ரூபத. 200.00

(179271 NL)

ISBN 978-955-54979-0-9

சதவத்தமபயி, கைத.

அருளதனந்தம, ச.
மனதுக்கைதனளிய பதடடு / ச. அருளதனந்தம.-

தமதழக் கைவயிகதப பதரமபரியம : கைவயிகத

தகைதழுமபு : இலக்கைதயன் தவளளியயீடடகைம,

நூலகைளுக்கைதன தபரதசதரியர் கைத. சதவத்தமபயியயின்

(2010?).- ப. 36 ; தசமமீ. 24

முன்னுகரகைளளினூடதகை / கைத. சதவத்தமபயி

கைஇ-மஉ : ரூபத. 150.00

(175094 NL)

தததகபபதசதரியர் முருகைததஸ்

அமமன்கைதளளி.-

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2011.- ப. x,

ISBN 978-955-1997-20-5

268 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 600.00

அஸீம, ஏ. சத.

(174925 NL)

ISBN : 978-955-659-305-1

மண்ணயில தவதரதடிய மனதசதடு / ஏ. சத.
அஸீம.- தகைதழுமபு : ஸஸூகபதத பததபபகைம,

பர்வதீன்

2012.- ப. xxvii, 125 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

(179948 NL)

மனதவளளியயின் பயிரதத / பர்வதீன்.தகைதழுமபு : எஸ். தகைதடதகை சதகைததரர்கைள், 2013.-

ISBN 978-955-54621-0-5

ப. 112 ; தசமமீ. 21
இலக்கைதயன்
தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. [64] ; தசமமீ. 24
கைஇ-மஉ : ரூபத. 90.00

(175090 NL)

ISBN 978-955-1997-24-3

(182922 NL)

ISBN 978-955-30-4153-1

(398784 NA)

பதயயிஸத அலத, எஸ்.
எஸ். பதயயிஸத அலத கைவயிகதகைள் / எஸ்.
பதயயிஸத அலத.- கைதண்ணயியத : கைதண்ணயியத தநட

கைனகைரத்ததனம, த.

தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. 90 ; தசமமீ.

சதறுவர் பதடலகைள் / த. கைனகைரத்ததனம.-

ஒமு-மஉ : ரூபத. 250.00

தகைதழுமபு : இலக்கைதயன்
கைஇ-மஉ : ரூபத. 200.00

18
(181449 NL)

ISBN 978-955-54284-0-8

தவளளியயீடடகைம, (2010?).- ப. 16 ; தசமமீ. 29
(175098 NL)

ISBN 978-955-1997-15-1

பதறூக்
நலலறங்கைள் : ஈரடிப பத தததகதத /

பதறூக்.-

[தவ.இ.இ.] : [தவ.இ.] , 2011.- ப. 40 ; தசமமீ. 19

கணரத்ததனம, தச.
கைவயிஞர் தச. கணரத்ததனம கைவயிகதகைள் /

தச.

கணரத்ததனம ; தததக. உமத ஶ்ரீ சங்கைர்.மடடக்கைளபபு : எவகைதறதீன் அச்சகைம, 2012.ப. v, 150 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00

(176807 NL)

ISBN 978-955-8715-74-1

கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(184435 NL)

ISBN 978-955-52920-1-6
பயிரததீபன், பூபதலசதங்கைம
தசவ்வதனம / பூபதலசதங்கைம பயிரததீபன்.ததருதகைதணமகல : மகைரந்தம

தவளளியயீடடகைம,

2013.- ப. xi, 96 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00

சபத, இ.
இபபடிக்க இதயம : கைததல கைவயிகதகைள் ;
பதகைம 1 / இ. சபத.- மடடக்கைளபபு : ஏ. ஐ. எம.
தவளளியயீடடகைம, (2010?).- ப. 102 ; தசமமீ. 18
கைஇ-மஉ : ரூபத. 250.00

(179262 NL)

ISBN 978-955-53369-1-8

(185629 NL)

ISBN 978-955-44528-0-0
பயிதரதஸ்கைதன், தஜ.
ததீ களளிக்கம ஆண் மரம / தஜ. பயிதரதஸ்கைதன்.கைதண்ணயியத : தபனத

பபளளிதகைஷன், 2012.-

ப. 84 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 250.00

சபத, இ.
சுடுகைதடடு தரதஜத / இ. சபத.- மடடக்கைளபபு :
ஏய்ம, 2011.- ப. 80 ; தசமமீ. 18
கைஇ-மஉ : ரூபத. 130.00

ஒமு-மஉ : ரூபத. 350.00

(179272 NL)

ISBN 978-955-53369-0-1

(179265 NL)

ISBN 978-955-0932-00-9
தபதன்னமபலம, மு.
கைகலகைள் தசய்தவதம / மு.

தபதன்னமபலம ;

பதத. சதபூ. பத்மசகீலன்.- தகைதழுமபு : பத்மம
பததபபகைம, 2011.- ப. 60 ; தசமமீ. 24

சஹதீலத, ஹனதீபத
வயிதத வகரந்த பதகத / ஹனதீபத சஹதீலத.-

கைஇ-மஉ: ரூபத 260.00

(173910 NL)

சதய்ந்தமருது : டிகசன்

ISBN 978-955-0367-11-5

(173910 NL)

தசமமீ. 21

தவள்ட, 2012.- ப. 59 ;
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தபதன்னமபலம, மு.

அன்புப பயிள்களகைதள! (சதறுவர் பதடல) /

நதன் அரசன் : சதறுவர் பதடலகைள் / மு.

றதமஸ்.- [தவ.இ.இ.] : அகைதல இலங்ககை

தபதன்னமபலம.- தகைதழுமபு : இலக்கைதயன்

இளங்தகைத கைழகைம, 2013.- ப. 25

தவளளியயீடடகைம, [xxiv].- ப. 24 ; தசமமீ. 24

கைஇ-மஉ: ரூபத. 400.00

கைஇ-மஉ : ரூபத. 175.00

(175084 NL)

பரத.

; தசமமீ. 21
(185824 NL)

ISBN 978-955-44501-0-3

ISBN 978-955-1997-13-7
முஹமமத், ரிமஸத

றதயதஷ்கரதனத

கைவயிகதகைளுடனதன ககைகலுக்கைல ஒரு

மதகததகய எங்க வதசதக்கைலதம /

பதர்கவ / ரிமஸத முஹமமத்.-

றதயதஸ்கரதனத.- வதகழச்தசகன : கைதகைம

எஸ். தகைதடதகை

தகைதழுமபு :

சதகைததரர்கைள், 2013.- ப. 208 ;

தசமமீ. 21

தவளளியயீடு, 2013.- ப. 127 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

ஒமு-மஉ :

ரூபத. 500.00

ISBN 978-955-30-4156-2

ISBN 978-955-4644-12-0

(184791 NL)

(183267 NL)
ஹனளிபத, அஸதத் எம.

முஹமமத் ஹனதீபத, எச். எம.

ஆத்மதவயின் புண் / அஸதத் எம. ஹனளிபத.-

மணம வதீசும மலர்ச்தசதகல / எச். எம.

கைளுதபதவயில : ஆசதரியர், 2012.- ப. xix, 84 ;

முஹமமத் ஹனதீபத.- வதகழச்தசகன :

தசமமீ. 21

கைதகைம, 2012.- ப. 32 ; தசமமீ. 24

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

கைஇ-மஉ :

ரூபத 120.00

ISBN 978-955-53885-9-7

(180764 NL)

ISBN 978-955-54758-0-8

(181113 NL)
ஹதஸன், ஜதஃபரி

ததரிக், ஏ.

வயிலங்கைதடபபடடிருந்த நதடகைள் / ஜதஃபரி

மகைதரதணயி / ஏ. ததரிக்.- கைலமுகன :

ஹதஸன்.- வதகழச்தசகன : கைதகைம, 2013.-

ததன்கைதழக்க அஷ்ரஃப சமூகை தசகவகைள்

ப. 70 ; தசமமீ. 21

நதறுவகைம, 2011.- ப. 68 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத. 250.00

ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00

(176892 NL)

(181847 NL)

ISBN 978-955-4644-10-6

ISBN 978-955-53708-0-6
ஷரிபுத்ததீன், அகைமது ஜதன்னதஹ்
ததஜ, ஏதயம.

வலலுவம / அகைமது ஜதன்னதஹ்

இருக்கம வகர கைதற்று / ஏதயம ததஜ.-

ஷரிபுத்ததீன்.- மருதமுகன : அன்கன

தகைதழுமபு : ஏ. ஐ. பயிரின்தடர்ஸ், 2012.-

தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. X, 216 ; தசமமீ.. 21

ப. [vi], 80 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00
(172714 NL)

(180261 NL)

ISBN 978-955-54039-3-1

ISBN 978-955-54480-0-0
ரிலத, எஸ். எல. எம.

894.8111 – பதடலகைள்

மகைரந்தப பூக்கைள் / எஸ். எல. எம.

ரிலத.-

தகைதழுமபு : கைதலபயிகறன், (2012?).- ப. [vi], 56 ;

அலதயதர், தபபௌஸதயத

தசமமீ. 12x18

மணயி ஆரம : சதறுவர் பதடலகைள் /

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(181353 NL)

ISBN 978-955-44084-0-1

தபபௌஸதயத

அலதயதர்.- சமமதந்துகற : கபத்துல
ஹதக்மதஹ், 2012.- ப. xv, 44 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 200.00

ரிஸ்னத, எச். எப.
இன்னும

(182096 NL)

ISBN 978-955-4414-0-2

உன் கரல தகைடகைதறது / எச்.

எப.

ரிஸ்னத.- தகைதழுமபு : புரவலர் புத்தகைப பூங்கைத,
2012.- ப. 72 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 180.00

894.8112

- நதடகைம

(176889 NL)
அரியநதயகைம, வயி.

நஸ்புள்ளதஹ், ஏ.

கைகதக் கைனளிகைள் / வயி. அரியநதயகைம.-

கைனவுகைளுக்க மரணம உண்டு / ஏ.

தகைதழுமபு : பத்மம பததபபகைம, 2011.-

நஸ்புள்ளதஹ்.- (தவ.இ.இ.) : புன்னககைப

ப. 121 ; தசமமீ. 21

பததபபகைம, 2011.- ப. 113 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத 240.00

நூஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(179267 NL)

ISBN 978-955-0367-15-3

ISBN 978-955-0794-00-3
கைருணதகைரன், நவதர்ஷனளி
றதமஸ், பரத.

மஹதகைவயி கைதளளிததசரின் அபயிக்ஞதன

(173974 NL)

500
சதகந்தலம நதடகைபதடமும, ஆற்றுககைக்

பததபபகைம, 2011.- ப. 168 ; தசமமீ. 18

கறதபபுகைளும / நவதர்ஷனளி கைருணதகைரன்.-

ஒமு-மஉ : ரூபத 375.00

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2013.-

ISBN 978-955-53921-0-5

(180774 NL)

ப. xi, 148 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

(186628 NL)

ISBN 978-955-659-375-4
வயிலலதயமஸ், தரதனஸ்ஸீ

இரதமலதங்கைம, பயிரசதந்

கைண்ணதடி வதர்பபுகைள் = The Glass Menagerie /

நதீதனளின் பயணம / பயிரசதந் இரதமலதங்கைம ;

தரதனஸ்ஸீ வயிலலதயமஸ் ; தமத. நதர்மலத

தமதழத. சுதரக்கைத தமபயித்துகர.- தகைதழுமபு :

நதத்ததயதனந்தன்.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

ரூம டு ரீட, 2011.- ப. 12 ; தசமமீ. 21

இலலம, 2013.- ப. ix, 100 ; தசமமீ. 21

கைஇ-கைமஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(184254 NL)

ISBN 978-955-0706-14-3

(387973 NA)

ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

(186629 NL)

ISBN 978-955-659-401-0
இரதததகைதருஷ்ணன், முத்து
ஜதீவத, அந்தனளி

கைடலதன் துயரம / முத்து

தகலநகைரில தமதழ நதடகை அரங்க /

அந்தனளி

இரதததகைதருஷ்ணன் ;

பதத. சதபூ. பத்மசகீலன்.- தகைதழுமபு : பத்மம

ஜதீவத.- தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம,

பததபபகைம, 2011.- ப. 24 ; தசமமீ. 24

2012.- ப. x, 110 ; தசமமீ. 21

கைஇ-மஉ: ரூபத 140.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

(186625 NL)

(173908 NL)

ISBN 978-955-0367-17-7

ISBN 978-955-659-388-4
இரதததகைதருஷ்ணன், முத்து
பூதம கைதத்த புகதயல / முத்து
சத894.8113 – சதறுகைகத

இரதததகைதருஷ்ணன்; பதத. சதபூ. பத்மசகீலன்.தகைதழுமபு : பத்மம பததபபகைம, 2011.- ப. 24 ;

அபூபக்கைர், பததீக்

தசமமீ. 24

இறுகைதயயிருக்கம வரிகைளுக்கள் நதீ ததரவதமன

கைஇ-மஉ: ரூபத 140.00

ஓடிக்தகைதண்டிருக்கைதறதய் / பததீக்

ISBN 978-955-0367-18-4

அபூபக்கைர்.-

(173906 NL)

கைதகைம : வதகழச்தசகன, 2012.- ப. 59 ;
தசமமீ. 17
ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00

உதயன், எஸ். ஏ.
(181845 NL)

ISBN 978-955-53885-1-1

கண்டுதசர் / எஸ். ஏ. உதயன்.தகைதழுமபு : எஸ். தகைதடதகை சதகைததரர்கைள் ,
2012.- ப. 120 ; தசமமீ. 21

அருளதனந்தம, நதீ. பயி.
பததனதன்கைதம நதள் சந்ததரன் / நதீ. பயி.

ஒமு-மஉ : ரூபத. 350.00

(178812 NL)

ISBN : 978-955-30-3790-9

(394170 NA)

அருளதனந்தம.- கைலகைதகச : ததருமகைள்
பததபபகைம, 2012.- ப. xii, 197 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 500.00

கைவதீனன், தஜ.
(180755 NL)

ISBN 978-955-1055-11-0

புத்ததசதலதக் கரங்க / தஜ. கைவதீனன்.- தகைதழுமபு :
தறதயல கைலலூரி, 2012.- ப. iv, 16 ; தசமமீ 29
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

அலஅஸஸூமத்

(184257 NL)
(399141 NA)

ஆயன்கனயமமதததய் / அலஅஸஸூமத்.தவலலமபயிடடிய : ஆசதரியர், 2012.-

கணதசகைரம. தகை. வயி.

ப. 212 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00

ததருக்கறள் உகர கைகத (நதவல)
(181125 NL)

ISBN 978-955-52134-3-1

கைணன் பயிறதண்தடர்ஸ், 2012.- ப. 304 ;
ஒமு-மஉ : ரூபத. 500.00

ஆர்த்தத
ரதமுவயின் கைதணதமலதபதன மூக்க /

ISBN 978-955-44186-0-8

(2010?).- ப. 16 ; தசமமீ. 29

சதஹதபததீன், அஷ்ரஃப
வயிரலகைளற்றவனளின் பயிரதர்த்தகன /

(175101 NL)

ISBN 978-955-1997-23-6

அஷ்ரஃப சதஹதபததீன்.-

வத்தகள : யதத்ரத

தவளளியயீடடகைம, 2013.- ப. xx, 127 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

இரத்ததனதவதலதன், ஆ.

ISBN 978-955-8448-08-3

கைதவயியமதய்... தநஞ்சதன் ஓவயியமதய்... / ஆ.
இரத்ததனதவதலதன்.- தகைதழுமபு : மமீரத

தசமமீ. 21
(181354 NL)

ஆர்த்தத.-

தகைதழுமபு : இலக்கைதயன் தவளளியயீடடகைம,
கைஇ-மஉ : ரூபத. 225.00

வடிவயில /

தகை. வயி. கணதசகைரம.- யதழபபதணம : கைரி

சுததரதஜ

(181123 NL)
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பஷதீர், மு.
இது நதத்ததயம / மு. பஷதீர்.- தகைதழுமபு :

தவளளியயீடடகைம, (2010?).- ப. [xvi] ; தசமமீ. 29

எஸ். தகைதடதகை சதகைததரர்கைள் பயிகரவட

கைஇ-மஉ : ரூபத. 200.00

லதமதடடட, 2013.- ப. 104 ; தசமமீ. 21

(175100 NL)

ISBN 978-955-1997-26-7

சுததரதஜ, ததனுகைத

ஒமு-மஉ : ரூபத. 350.00

(182086 NL)

ISBN 978-955-30-3147-1

(397467 NA)

பதறுக், அ. மு.

தபசும தபதமகமகைள் / ததனுகைத

சுததரதஜ.-

சந்தன மரம... / அ. மு. பதறுக்.- தகைதழுமபு :

தகைதழுமபு : இலக்கைதயன் தவளளியயீடடகைம,

புரவலர் புத்தகைப பூங்கைத, 2013.-

(2010?).- ப. [xxiv] ; தசமமீ. 23

ஒமு-மஉ : ரூபத. 270.00

கைஇ-மஉ : ரூபத. 150.00

(175095 NL)

ப. 72 ; தசமமீ. 21
(186416 NL)

ISBN 978-955-0195-12-1

ISBN 978-955-1997-21-2
ரஜத, தமதஹதடன்
தசனதததரதஜத

வயிலங்ககைள் தசதலலும வயிந்கதக்

கததகரகைளும பறக்கம / தசனதததரதஜத.-

கைகதகைள் / தமதஹதடன் ரஜத.- தகைதழுமபு :

தகைதழுமபு : எஸ். தகைதடதகை சதகைததரர்கைள்

இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2012.- ப. 24 ;

பயிகரவட லதமதடட, 2013.- ப. 127 ; தசமமீ. 21

தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ : ரூபத. 350.00

(181370 NL)

கைஇ-மஉ : ரூபத 75.00

ISBN 978-955-30-4022-0

(396902 NA)

ISBN 978-955-0687-91-6

தர்சதகைத, சத.
உண்கம வழதபதடு / சத. தர்சதகைத.-

(181355 NL)

ரதமலதங்கைம, பயிரஷதந்த்
தகைதழுமபு :

ஆகமயும கரங்கம / பயிரஷதந்த் ரதமலதங்கைம.-

வுலதபன்டதல மகைளளிர் மகைதவயித்ததயதலயம,

தகைதழுமபு : ரூம டூ ரீட, 2012.- ப. 16 ; தசமமீ. 26

2012.- ப. iv, 16 ; தசமமீ 29

கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(181455 NL)

ISBN 978-955-0706-38-9

(379192 NA)

கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(184260 NL)
(399143 NA)

தலததகைந்ததரத, ரதமநதத்
தரிசனம : சதறுகைகதத்தததகதத / தததக.

இனளிபபதன பரிசு / ரதமநதத் தலததகைந்ததரத.-

தச. தசலவசுகணத.- பருத்ததத்துகற :

தகைதழுமபு : ரூம டு ரீட, 2012.- ப. 16 ;

வடமரதடசத வடக்க பயிரததச கைலதசதரப

தசமமீ. 21

தபரகவ, 2012.- ப. viii, 151 ; தசமமீ. 21

கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(181456 NL)

ISBN 978-955-0706-53-2

(397185 NA)

ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00

(180775 NL)

ISBN 978-955-53921-1-2
தவத்தசதங்ஹ, சதபயில
துகரசதங்கைம, சு.

ஓடிபதபதகம ததடி / சதபயில

தவத்தசதங்ஹ.-

தததடடத்ததல ஆடு / சு. துகரசதங்கைம ; பதத.

தகைதழுமபு : இலக்கைதயன் தவளளியயீடடகைம,

சதபூ. பத்மசகீலன்.- தகைதழுமபு : பத்மம

(2010?).- ப. [xxi] ; தசமமீ. 21 x 29

பததபபகைம, 2010.- ப. 23 ; தசமமீ. 24
கைஇ-மஉ : ரூபத 160.00

கைஇ-மஉ : ரூபத. 250.00
(173900 NL)

(175111 NL)

ISBN 978-955-1997-12-0

ISBN 978-955-0367-02-3
தஜயரதசத, சபத.
துளசதகைத, தஜ.

கழந்கதக் கைகதகைள் / சபத தஜயரதசத.-

உயயிர்கைளளிடத்ததல அன்பு கைதடடுதவதம /

தகைதழுமபு : இலக்கைதயன் தவளளியயீடடகைம,

தஜ. துளசதகைத.- இரத்மலதகன : இந்து கைலலூரி,

2012.- ப. [xxiv] ; தசமமீ. 24

2012.- ப. iv, 16 ; தசமமீ 29

கைஇ-மஉ : ரூபத. 160.00

கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(184259 NL)

(175078 NL)

ISBN 978-955-1997-35-9

(399140 NA)
தஜயரதசத, சபத.
பததரதயன்பயிள்கள, தஜதயயிஸ். அன்டனட

கழந்கத வயிகளயதடடுக்கைள் / சபத தஜயரதசத.-

பல உயயிர்கைகள வதழகவத்த சதறு தநற்

தகைதழுமபு : இலக்கைதயன்

பயயிர்கைள் / தஜதயயிஸ் அன்டனட

ப. [xxiv] ; தசமமீ. 21

பததரதயன்பயிள்கள.- தகைதழுமபு : தடவயி

கைஇ-மஉ : ரூபத. 160.00

பயிரிண்டர்ஸ், 2012.- ப. 16 ; தசமமீ. 22

ISBN 978-955-1997-37-3

கைஇ-மஉ : ரூபத 75.00
ISBN 978-955-53617-0-5

தவளளியயீடடகைம, 2012.(175081 NL)

(180754 NL)
தஜயரதசத, சபத.
சதறதர்க்கைதன அறதவயியற் கைகதகைள் / சபத
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அகைளங்கைன்

தவளளியயீடடகைம, (2010?).- ப. 63 ; தசமமீ. 24

அகலக்கமதழ / அகைளங்கைன்.-

கைஇ-மஉ : ரூபத. 125.00

எழுத்ததளர் ஊக்கவயிபபு கமயம, 2011.-

(175096 NL)

ISBN 978-955-1997-16-8

மடடக்கைளபபு :

ப. 178 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 300.00

(182084 NL)

ISBN 978-955-8715-58-1
தஜயரதசத, சபத.

சதறதரஞ்சன், என்.

பதலர் கைகதகைள் / சபத தஜயரதசத.- தகைதழுமபு :

சதறக்கைச் சதல கைகதகைள் / என். சதறதரஞ்சன்.-

இலக்கைதயன் தவளளியயீடடகைம, 2012.- ப. [xxiv] ;

ஊர்கைதவற்றுகற :

தசமமீ. 21

தசமமீ. 21

கைஇ-மஉ : ரூபத. 160.00

(175080 NL)

ISBN 978-955-1997-34-2

ஆசதரியர், 2013.- ப. viii, 78 ;

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(184276 NL)

ISBN 978-955-44468-0-9
நதசதர், உ.

தஜயரதசத, சபத.
பதலர் வயிகளயதடடுக்கைள் / சபத தஜயரதசத.-

பச்கச மனளிதன் / உ. நதசதர்.-

தகைதழுமபு : இலக்கைதயன்

மதவனலகல : பதனு பததபபகைம, 2013.- ப. xv,

தவளளியயீடடகைம, 2012.-

88 ; தசமமீ. 21

ப. [xxiv] ; தசமமீ. 24
கைஇ-மஉ : ரூபத. 160.00

(175079 NL)

ISBN 978-955-1997-36-6

ஒமு-மஉ : ரூபத 275.00

(184263 NL)

ISBN 978-955-0503-04-9

(399678 NA)

வயிதஜந்ததரன், தலத.

தஜஸ்லதன், பதத்ததமத
சுபபுவும அபபுவும / பதத்ததமத தஜஸ்லதன்.-

கைகத கூறும கைகதகைள் / தலத.

இரதஜகைதரிய : ஶ்ரீ தஜயவர்தனபுர இந்து

யதழபபதணம : புகைழ பபளளிதகைசன், 2013.-

வயித்ததயதலயம, 2012.- ப. iv, 16 ; தசமமீ 29

ப. viii, 112 ; தசமமீ. 21

கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(184256 NL)

ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

(399144 NA)

ISBN 978-955-4602-01-4

ஹமதத, எம. ஐ. எப
மமீனவனும மஞ்சள் மமீனும / எம. ஐ. எப.
ஹமதத.- கைளனளி : தவதலதகைதட முஸ்லதம
வயித்ததயதலயம, 2012.- ப. iv, 20 ; தசமமீ 29
கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(184258 NL)
(399142 NA)

வலகல :

ஹலீமத பததபபகைம, 2012.- ப. 23 ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ : ரூபத 175.00

(183294 NL)

ISBN 978-955-50010-1-4

தகைகைதறதவ : ஆசதரியர், 2012.- ப. ix, 94 ; தசமமீ. 21
(181450 NL)

ISBN 978-955-51679-5-6

பகைதர்வு / சகீனத உதயகமதர்.- தகைதழுமபு : மமீரத
பததபபகைம, 2012.- ப. xvi, 136 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ : ரூபத 250.00

உமதசங்கைர், பயி.
தபதது அறதவுக் கைடடுகரகைள் / பயி. உமத சங்கைர்.தகைதழுமபு : லங்கைத புத்தகைசதகல, 2010.(176833 NL)

தசதக்கைலதங்கைம, கை.
கைடடுகரத் ததன்துளளிகைள் / கை. தசதக்கைலதங்கைம
தகைதழுமபு : இலக்கைதயன்

தவளளியயீடடகைம, 2012.-

கைஇ-மஉ : ரூபத. 125.00

படிபபயிகனத் தரும சதறுவர் கைகதகைள் /
எம. ட. எம. ஸதஹதர்.- மதவனலகல : நதய
யுனளிக்கைதய ஓவ்தசட பயிறதண்தடர்ஸ், 2012.ப. vi 37 ; தசமமீ. 20x22
(180266 NL)

(175104 NL)

ISBN 978-955-1997-33-5
பயீரிஸ், தகை. என். ட.
தமதழ கைடடுகரகைள் / தகை. என். ட. பயீரிஸ்.-

2ம

பததபபு.- தகைதழுமபு : எஸ். தகைதடதகை
சதகைததரர்கைள், 2013.- ப. vii, 56 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 150.00
ISBN 978-955-30-0978-4

894.8113 – நதவல

(180773 NL)

ப. iv, 62 ; தசமமீ. 24

ஸதஹதர், எம. ட. எம.

ISBN 978-955-0260-07-2

உதயகமதர், சகீனத.

ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00

முடிவயில தததடங்கம கைகதகைள் / ஸஹதனத.-

கைஇ-மஉ: ரூபத 150.00

894.8114 – கைடடுகரகைள்

ப. v, 286 ; தசமமீ. 21

ஸஹதனத

ஒமு-மஉ : ரூபத. 175.00

(185204 NL)

ISBN 978-955-53921-2-9

ஹமஸத
புன்னககைச்சுடர் / ஹமஸத.- ததக்க

வயிதஜந்ததரன்.-

முத்துகைதருஸ்ணத, தலதறத

(187551 NL)
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“ஜனமதத்ததரன்" கைடடுகரகைள் / தலதறத

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.

முத்துகைதருஸ்ணத ; பதத. சதரலநதடன்.-

தசதனகை அரங்க / ஏ. பயி. எம. இத்ரீஸ்.-

ஹடடன் : தமதழச்சங்கைம, 2011.- ப. 72 ;

வதகழச்தசகன : கைதகைம, 2012.- ப. 127 ;

தசமமீ. 19

தசமமீ. 18

ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00

(176912 NL)

ISBN 978-955-8589-19-9

ஒமு-மஉ : ரூபத. 300.00

(181839 NL)

ISBN 978-955-0697-07-6
9

0

0

வரலதறு, புவயியயியல

நந்தத
தமபயி தங்ககைக்க....: மருத்துவ தபரதசதரியர்

900.071 – வரலதறு கைலவயி

ஒருவரது சதறுவர் சதறுமதயருடனதன அனுபவப
பகைதர்வு / நந்தத.- தகைதழுமபு : இலக்கைதயன்

ஹபபுத்தந்ததரி, கமுததனளி டயஸ்

தவளளியயீடடகைம, 2011.- ப. vi, 86 ; தசமமீ. 24

வரலதறு : கைண்டம - சதர்ந்த – படதவகல

ஒமு-மஉ : ரூபத. 200.00

தசய்முகறகைள் கை.தபத.த (சதததரண தரம) /

(175083 NL)

ISBN : 978-955-1997-17-5

கமுததனளி டயஸ் ஹபபுத்தந்ததரி ; தமதழத. தத.
ரதஜரடணம.- நுதகைதகைதட : சரசவயி

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத

தவளளியயீடடதளர்கைள், 2013.- ப. 46 ; தசமமீ. 24

முத்தமதழ [தமதழத இலக்கைதயக் கைடடுகரகைள்] /

கைஇ-மஉ: ரூபத 200.00

(187552 NL)

கைனகைசபதபதத நததகைஸ்வரன்.- தகைதழுமபு :

ISBN 978-955-671-872-0

(402731 NA)

கமரன் புத்தகை இலலம, 2013.- ப. x, 137 ;
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 500.00

(187569 NL)

910 – ததசபபடம

ISBN 978-955-4745-01-8
910.02 - தபபௌததீகைப புவயியயியல
ரூபரதஜ ததவததசன், தஜ.

இஸ்ததகைதர், எம. ஏ. எம.

சதறுவருக்தகைற்ற தமதழ - சதங்கைள கைடடுகரகைள் /

தபபௌததீகைப புவயியயியல = PHYSICAL

தஜ. ரூபரதஜ ததவததசன்.- தங்தகைதடடுவ :

எம. ஏ. எம. இஸ்ததகைதர்.- தகைதழுமபு :

தஜயசதங்கை புத்தகை தவளளியயீடடகைம, 2013.- ப. 32 ;

இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ்,

தசமமீ. 21

தசமமீ. 24

ஒமு-மஉ : ரூபத 80.00

(185112 NL)

ISBN 978-955-690-072-9

GEOGRAPHY /

2011.- ப. xix, [303] ;

ஒமு-மஉ : ரூபத 700.00

தஜயசதங், ததவததசன்

கைலீல, எம. ஐ. எம.

சதறுவர் கைடடுகரகைள் 30 / ததவததசன்

தசய்முகறப புவயியயியல = PRACTICAL

தஜயசதங்.- தங்தகைதடடுவ : ததசன்

GEOGRAPHY / எம. ஐ. எம. கைலீல.-

தவளளியயீடடகைம, 2013.- ப. 32 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 80.00

(184424 NL)

ISBN 978-955-0687-29-9

கைண்டி : ஈஸ்வரன் புத்தகைதலயம, 2012.(185825 NL)

ISBN 978-955-54309-2-0

ப. xvii, 151 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 450.00

(173924 NL)

ISBN 978-955-0660-01-8
894.8115 – தபச்சுக்கைள்

கைலீல, எம. ஐ. எம.
தபபௌததீகைப புவயியயியல / எம. ஐ. எம.

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.
கைகலபடும தமபௌனம / ஏ. பயி. எம.

இத்ரீஸ்.-

250 ; தசமமீ. 29

வதகழச்தசகன : கைதகைம, 2012.- ப. 148 ;

ஒமு-மஉ : ரூபத 750.00

தசமமீ. 18

ISBN 978-955-0660-03-2

ஒமு-மஉ : ரூபத. 300.00

கைலீல.-

கைண்டி : ஈஸ்வரன் புத்தகைதலயம, 2012.- ப. xii,
(173925 NL)

(181841 NL)

ISBN 978-955-0697-06-9

கைதரிதரன், கமதரசதமத
தபபௌததீகைப புவயியயியல = Physical Geography /

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.

கமதரசதமத கைதரிதரன்.- அச்சுதவலத : கைலங்கைகர

கடிகமச் சமூகைத்கத வலுவூடடல / ஏ.
எம. இத்ரீஸ்.- வதகழச்தசகன :

பயி.

கைதகைம, 2012.-

நதறுவனம, 2011.- ப. xii, 303 ; தசமமீ. 27
ஒமு-மஉ : ரூபத 1025.00

(176735 NL)

ப. 168 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ : ரூபத. 300.00
ISBN 978-955-0697-08-3

(181843 NL)

நந்தகமதர், கவத்ததலதங்கைம
தபபௌததீகைப புவயியயியல : பகதத I / கவத்தத
லதங்கைம நந்தகமதர்.- கைண்டி : ஈஸ்வரன்
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புத்தகைதலயம, 2011.- ப. viii, 208 ; தசமமீ. 29

இ. நமசதவதயம : அவரது வதழக்ககையும

ஒமு-மஉ : ரூபத 900.00

கைதலமும ததருக்தகைததீச்சரப புனருத்ததரணத்

(173926 NL)

ISBN 978-955-0660-00-1

ததருபபணயியும / சத. பத்மநததன்.எக்ஸ்பயிரஸ் நதயஸ்தபபபர்,

தகைதழுமபு :
2013.- ப. 272 ;

தசமமீ. 25
நூஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(183300 NL)

ISBN 978-955-0811-05-2
முகைமமது உகவஸ், எஸ்.

வதீரதசதக்கைன்

தபபௌததீகைப புவயியயியல : தததகதத II = Physical

நமம ஊரவங்கை / வதீரதசதக்கைன்.- உடபபு :

Geography : Volume II / எஸ்.

இளமததரககை வடடம, 2010.- ப. 100 ; தசமமீ. 21

முகைமமது

உகவஸ்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்

ஒமு-மஉ : ரூபத. 150.00

ஹவுஸ், 2011.- ப. x, 254 ; தசமமீ. 21

ISBN 978-955-1907-01-3

ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

(179185 NL)

(182798 NL)

ISBN 978-955-0687-09-1

ஹமஸத, தமதஹமட, எம.
தநஞ்சத்ததல நதகறந்தவர் : ககைருதலவ்கவ
அபபதவயின் வரலதறும

9 2 0 தபதது வதழக்ககைச் சரிதம, கலமரபு

வதழபுலமும / எம.

ஹமஸத தமதஹமட.- ததக்கவகல : ஹலீமத

சதன்னங்கைள்

பயிரசுரம, 2012.- ப. xv, 197 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 400.00

அஸ்வர், ஏ. எச். எம.

(183295 NL)

ISBN 978-955-50010-2-1

மருதமுகன முத்து மஷஸூர் தமபௌலதனத :
பதர்கவயும சதல பததவுகைளும / ஏ. எச்.

எம.

கவரம / தததக. கை. கைமலதசகைரம [சகை] ஶ்ரீ. ஶ்ரீரதம.-

அஸ்வர்.- ததஹதவகள : அஸ்மதனத பததபபகைம,

நதவற்கழத : தநதபயிள் பயிரின்டர்ஸ், [2013?],

2013.- ப. xiv, 133 ; தசமமீ. 21

ப. 104 ; தசமமீ. 26

ஒமு-மஉ : ரூபத 350.00

(180265 NL)

ISBN 978-985-99185-2-3

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(185822 NL)

ISBN 978-955-98081-4-5

கைமயனளிஸ்ட கைதர்த்தததகைசன் நககைச்சுகவ ஆளுகம - ததீர்க்கைதரிசனம / தததக. சண்முகை

929 – பரமபகர, தபயர்கைள், வயிருது சதன்னங்கைள்

சுபபயிரமணயியம.- தகைதழுமபு : இலங்ககை
முற்தபதக்கக் கைகல இலக்கைதய

மன்றம, 2010.-

ப. viii, 98 ; தசமமீ. 21

அபதுல றதஸீக், எஸ்.
முஸ்லதமகைளளின் மத்ததயயில கடிவழதமுகற /

ஒமு-மஉ : ரூபத 200.00

(176801 NL)

ISBN 978-955-1810-16-0

எஸ். அபதுல றதஸீக்.- சமமதந்துகற :
சமமதந்துகற கடிமகரக்கைதயர் சமதமளனம,
2012.- ப. vi, 135 ; தசமமீ. 21

சண்முகைததஸ், மதனதன்மணயி

ஒமு-மஉ : ரூபத 300.00

ஆறுமுகைநதவலர் : வதழவும வளமும /
மதனதன்மணயி சண்முகைததஸ்.கமரன் புத்தகை இலலம,

(180758 NL)

ISBN 978-955-54813-0-4

தகைதழுமபு :

2012.- ப. 26 ; தசமமீ. 29

கைஇ-மஉ: ரூபத. 195.00

(175051 NL)

929.92 – தகைதடிகைளும பதததகதகைளும

ISBN : 978-955-1997-38-0

929.925493 - இலங்ககை

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத

பத்மகமதர, சமன்மலத

தமதழதன் ஆளுகமகைள் / கைனகைசபதபதத

நதம எமது தகைதடி மமீது அன்பு தசலுத்துகைததறதம/

நததகைஸ்வரன்.- கமரன் புத்தகை

சமன்மலத பத்மகமதர.- தகைதழுமபு : பத்மகமதர

இலலம, 2013.-

ப. x, 140 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 400.00

தவளளியயீடு, [தவ. ஆ. இ.].- ப. 06 ; தசமமீ. 29
(187571 NL)

ISBN 978-955-4745-02-5

கைஇ-மஉ: ரூபத 100.00

(187564 NL)

ISBN 978-955-53900-9-5

தநஞ்சம நதகறந்த நஜதீப ஹதஜதயதர் : தர்கைத நகைர்
நஜதீப ஹதஜதயதரின் வதழக்ககை வரலதறு.-

9 5 0 – ஆசதயத

தர்கைத நகைர் : நஜதீப ஹதஜதயதர் கைலவயி நதகலயம,
2013.- ப. 230 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல
ISBN 978-955-44659-0-9

954.93 – இலங்ககை வரலதறு
(186424 NL)
மன்னதர் வயிரிகடதவும அதன் சுற்றுச்

சூழலும :

மன்னதர் மதவடட ஆசதரியர்கைளுக்கைதன ஒரு
பத்மநததன்,சத.

வளமதன நூல / தததக. ஶ்ரீயதனளி மதத்தபதல.-
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தகைதழுமபு : இயற்ககை பததுகைதபபுக்கைகைதன

ISBN 978-955-44703-0-9

(187565 NL)

சர்வததச ஒன்றதயம (IUCN), 2012.- ப. x, 68 ;
தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(179528 NL)

ISBN 978-955-0205-15-8

(393910 NA)

954.93076 - வயினதவயிகட
ரததீஸ், இரத.
வரலதறு (G.C.E. O/L) : ககைதயடு / இரத. ரததீஸ்.-

மதன்சரத, தஜ. எப.

தகைதழுமபு : உஷத பபளளிதகைஷன்ஸ், [2010?],

எலமலதபதத முஸ்லதமகைளளின் பூர்வதீகை

ப.- 40 ; தசமமீ. 29

வரலதறு / தஜ. எப. மதன்சரத.- சதய்ந்த மருது :

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 120.00

(185821 NL)

ஏ. ஏ. பயிரிண்டஸ், 2013.- ப. xx, 141 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத. 250.00

(186421 NL)

ISBN 978-955-44076-0-2

வரலதறு : கைடந்தகைதல (2011 – 2009) பரீடகச
வயினதத்ததள்கைள்.- தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்

புக்

ஹவுஸ், 2012.- ப. [lxxvii] ; தசமமீ. 28
954 – ததன் ஆசதயத

கைஇ-மஉ: ரூபத 180.00
ISBN 978-955-0687-03-9

அருந்தவரதஜத, கைந்கதயத
இகடக்கைதல இந்ததய வரலதற்றதல இஸ்லதமதய
ஆடசதயதளர்கைள் / கைந்கதயத அருந்தவரதஜத.நலலூர் : அஞ்சு தவளளியயீடடகைம, 2013.- ப. vi,
239 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ : ரூபத 500.00

(180759 NL)

ISBN 978-955-53561-2-1

954.93 – இலங்ககை
ஸததீஸ்கமதர், அ.
சமபூர்

பயிரததசத்ததன் தததன்கம / அ.

ஸததீஸ்கமதர்.- [தவ. இ. இ.] : எஸ். எஸ்.
டிஜதடடலஸ், 2013.- ப. xvi, 68 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 200.00

*****

(184416 NL)
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ஆசதரியர், தகலயங்கை தததடர் அடடவகண

அ. ஆ. இ.... உயயிர்தமதழத. (சதவபதலன் துகரச்சதமத)

ததரவதமன ஓடிக்தகைதண்டிருக்கைதறதய்

சத894.8113

494.811
அபூபக்கைர், பததீக். இறுகைதயயிருக்கம வரிகைளுக்கள் நதீ
அக்பர், பஸ்னத. ததன்றல

894.8111

ததரவ தமன ஓடிக்தகைதண்டிருக்கைதறதய் சத894.8113
அமமதர், அபூ. முன்பள்ளளி இலக பதலர் வழதகைதடடி

அக்ரம, முஹமமத். இஸ்லதம

297.071

அக்ரம, முஹமமத். இஸ்லதமதய நதகைரிகைம

297.09

372
அமதர்தலதங்கைம, தகைத. இலங்ககையயில வரிவயிததபபு :
தகைதடபதடும நகடமுகறயும = Taxation in Sri

அக்ரம, முஹமமத். நகடமுகறக்தகைற்ற
இஸ்லதம : பதகைம - 02

297

அகைளங்கைன். அகலக்கமதழ

894.8113

'அங்தகைதர்' உலகைப தபருங்தகைதயயில : கைமதபதடிய
பயண இலக்கைதமீ்யம. (பதலச்சந்ததரன், ஞத.)
294.535
அடிபபகட இரசதயனக் கைணயித்தலகைள் = CHEMICAL
CALCULATION. (சுதரஸ்கமதர், சு.)

541.2

அடிபபகடப தபதருளளியல தகைதடபதடடு வயிளக்கைம.
(சமரசதறத, பயீ.)

330.1

அத்ததஸ். பூவும கைனளியும - சதறுவர் பதடலகைள்
894.8111
அந்தப புதுச்சந்ததரிககையயின் இரவு. (ஸஸூகலஹத.)
824
அபததர் ரஹ்மதன், அபூ. இஸ்லதம : தரம 8 297.071
அபதுல றதஸீக், எஸ். முஸ்லதமகைளளின் மத்ததயயில
கடிவழதமுகற

929
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336.2

அமுததனளி, சு. பதர்க்கை வயிகைர்ணத, தச.
அய்யப, ஆர். மகனப தபதருளளியல : வயினத வயிகட ; தரம 10

640.076

அரங்கைக் கைடடுமதனம : 13 ஆம நூற்றதண்டு
முற்படட கைதலபபகதத தமதழ அரங்ககை கமய
மதகைக் தகைதண்ட ஓர் ஆய்வு. (ததலகைநததன், கை.)
727.7
அரங்கைல, ரத்னசதறத. இலங்ககைத்ததரு நதடடின் கைகல
இலக்கைதயச் தசழுகம

709.5493

அரங்கைவயியலும ஆடற்கைகலயும. (பத்மநததன்
சுபதஷதணயி)

792.8

அரசறதவயியல : ஓர் அறதமுகைம. (தஜதர்ச், ஏ. சத.) 320
அரசதங்கை தசகவயதளர்கைளுக்கைதன வழதகைதடடல
நூல. (த சதலவத. லீலத)

352.63

அரசதயல வயிஞ்ஞதனம : அரசதயல தசயற்பதடும,
அரசதயல தசயலமுகறயும.(கைதருஷ்ணதமதகைன்,
தனபதலசதங்கைம)

அபயிமதனளி சமூகை அபயிவயிருத்தத கைலதசதர மன்றம
(கூடடிகணத்தல) : அபயிமதனளி சமூகை
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
346.0640262

அபயிவயிருத்ததக்கைதன உதவு ஊக்கை இலங்ககை கமயம
(கூடடிகணத்தல) : அபயிவயிருத்ததக்கைதன உதவு
ஊக்கை இலங்ககை கமயத்கதக்கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளு
மன்றம.)

அரசதயல வயிஞ்ஞதனம : உயர்தர பரீடகச வயினத
வயிகடகைள்

அபயிவயிருத்தத கைலதசதர மன்றத்கதக்
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

320

346.0640262

அபூபக்கைர், பததீக். இறுகைதயயிருக்கம வரிகைளுக்கள் நதீ

320.076

அரசதயல வயிஞ்ஞதனம : வயினத வயிகடத்
தததகபபு. (சபயீர் முஹமமட, ஏ. எச்.)

320.076

அரபு தமதழத : இலக்கைணமும பயயிற்சதகைளும.
(மன்ஸஸூர், எம. ஏ. எம.)
அரியநதயகைம, வயி. கைகதக் கைனளிகைள்

492.7
894.8112

அருணம : தபரதசதரியர் கை, அருணதசலம பதரதடடு

507
வயிழத மலர். (மதனதகைரன், துகர)

050
அறுவகடக்கப பயின்னதன தததழதலநுடபம = POST

அருணதசலம, கை. ஈழத்துத் தமதழச் சதறுகைகதகைள்
(1925 - 1965)

HARVEST TECHNOLOGY (வயிகைர்ணத, தச.)

631.56

894.811
அன்புப பயிள்களகைதள! (சதறுவர் பதடல). (றதமஸ்,

அருந்தவரதஜத, கைந்கதயத. இகடக்கைதல இந்ததய
வரலதற்றதல இஸ்லதமதய ஆடசதயதளர்கைள்

பரத.)

894.8111

954

அருள்சுபபயிரமணயியம, சபத. பதடலும ஆடலும

அன்ரனளி தநதர்தபட, எஸ். பூதகைதளம

சத894.8111
அருளதளர் தததண்டு. (கைந்தவனம, சதவதயதகைமதத)

தவபபமகடதல

363.73874

அனலகடந்த இதயங்கைள். (பர்ன்ஹதம, கைததரஷதயத)

294.561
அருளதனந்தம, ச. மனதுக்கைதனளிய பதடடு சத894.8111

221.9505
அனஸ், எம. எஸ். எம. எம. சத. சதத்தததலபகப
894.811092

அருளதனந்தம, நதீ. பயி. பததனதன்கைதம நதள் சந்ததரன்
894.8113

அஸ்வர், ஏ. எச். எம. மருதமுகன முத்து மஷஸூர்
தமபௌலதனத : பதர்கவயும சதல பததவுகைளும

அலஅஸஸூமத். ஆயன்கனயமமதததய்

894.8113

அல கைர்ளதவயி, யஸஸூப. இகறத் தூதரும கைலவயியும
297.77

920
அஸ்ஸீரத வத்ததரீக் : மதணவர் ககைதயடு
(அஹததய்யத இறுததச் சதன்றததழ பரீடகசக்
கறதயது)

297.77

அல கைர்ளதவயி, யஸஸூப. இஸ்லதம ஒரு சமபூரண
வதழவகமபபு

297

அஸதம, எம. எம. எம. இலக வழத ஸீர்ஃப நூல
297.1225

அலகைர்ளதவயி, யஸஸூப. ஸகைதத் : தபதருளதததரப
பயிரச்சதகனகைகளத் ததீர்பபததல அதன் பங்கைளளிபபும,
அதன் தவற்றதக்கைதன நதபந்தகனகைளும
அல-கர்ஆன் கைருத்துக்கைளளின் தமதழதக்கைம

297.54
297.1222

அஸதம, எம. எம. எம. பதலர் அரபு எழுத்துப
பயயிற்சத

372.465

அஸீம, ஏ. சத. மண்ணயில தவதரதடிய மனதசதடு
894.8111

அல - ஜதமதஅதுல இஸ்லதமதய்யத அறதபயி
வயித்ததயதலயம (கூடடிகணத்தல) : அல ஜதமதஅதுல இஸ்லதமதய்யத அறதபயி

ஆங்கைதலம - தமதழ அகைரததத = English – Tamil

வயித்ததயதலயத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன

Dictionary

தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளு
மன்றம.)

344.070262

500

அலதநத்வயி, அபுல ஹஸன். நபயிமதர்கைளளின்
வரலதறு : இபறதஹதீம (அகல)

297.2463

அகலக்கமதழ. (அகைளங்கைன்)

894.8113

வயினதபபத்ததரம - 2011 ; வயிகட வழதகைதடடி.
492.7076

170

ஆத்மதவயின் புண். (ஹனளிபத, அஸதத். எம.) 894.8111

சத894.8113
ஆய்வு முகறயயியல = RESEARCH METHODOLOGY.
(தஜயரதசத. சபத)
ஆயன்கனயமமதததய். (அலஅஸஸூமத்)

001.42
894.8113

ஆர்த்தத. ரதமுவயின் கைதணதமலதபதன மூக்க
சத894.8113

அறதககைத் தததழதற்பதடுகைளும ஆசதரியரும.
(சதன்னத்தமபயி, கைணபததபபயிள்கள)

ஆத்ததசூடி : உகர வயிளக்கைம. (ஔகவயதர்)

894.8111

அறபுதமதழத : கை.தபத.த. (உ/த)ப பரீடகச
(ஹஸூகஸததீன், ஏ. எஸ். எம.)

354.7506

ஆகமயும கரங்கம. (ரதமலதங்கைம, பயிரஷதந்த்)

அலதயதர், தபபௌஸதயத. மணயி ஆரம : சதறுவர்
பதடலகைள்

ஆண்டறதக்ககை 2011. (இலங்ககை ஒலதபரபபுக்
கூடடுத்ததபனம)

அலத உதுமதன், அலத அக்ரம. எளளிய நகடயயில
வயிஞ்ஞதனம : தரம 10

423.94811

370.15

ஆதரதக்கைதயமதன வதழவுக்கைதகை தயதரிக்கைபபடட

508
வயிளக்கை வகரபட பதவகனக்கரிய
அறதவுறுத்தலகைள்

362.1

2012 ஆம ஆண்டின் 15 ஆம இலக்கை, புத்த சதரதவகை
பயிக்கப பலகைகலக்கைகைழகை (ததருத்தச்) சடடம.

ஆலமரதம அருகம நண்பத. (தவத்தசதங்ஹ,
சதபயில)

(இலங்ககை.)

344.07684026

சத891.483
2012 ஆம ஆண்டின் 16 ஆம இலக்கை, பலன

ஆறுமுகைநதவலர் : வதழவும வளமும.

புத்தர் சதகலகய நதருமதணயிபபதற்கைதன

(சண்முகைததஸ், மதனதன்மணயி.)

920

இக்பதல, ஐ. எல. எம. வயிவசதயமும உணவுத்
தததழதலநுடபமும : மதததரி வயினதக்கைளும
வயிகடகைளும

ஒழுங்கைகமபபு. (இலங்ககை.)

346.064026

2012 ஆம ஆண்டின் 17 ஆம இலக்கை, த.மு.
தசநதயக்கை சமூகை தசகவகைள் மற்றும

630.76

அறக்தகைதகட மன்றம (கூடடிகணத்தல) சடடம.
(இலங்ககை.)

346.064026

இகடக்கைதல இந்ததய வரலதற்றதல இஸ்லதமதய
ஆடசதயதளர்கைள். (அருந்தவரதஜத, கைந்கதயத)

2012 ஆம ஆண்டின் 18 ஆம இலக்கை, கைலதநததத
954

மதலனளி தபதன்தசகைத மன்றம (கூடடிகணத்தல)
சடடம. (இலங்ககை.)

346.064026

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம. கைகலபடும தமபௌனம 894.8115
2012 ஆம ஆண்டின் 19 ஆம இலக்கை, பயிய தசுன
இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம. கடிகமச் சமூகைத்கத
வலுவூடடல

மன்றம (கூடடிகணத்தல) சடடம. (இலங்ககை.)
894.8115

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம. கழந்கதகைளும வதழவும

346.064026
2012 ஆம ஆண்டின் 20 ஆம இலக்கை, ரணவயிரு

305.23

தசவத அததகைதரசகப (ததருத்தச்) சடடம.
(இலங்ககை.)

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம. தசதனகை அரங்க

894.8115

இது நதத்ததயம. பஷதீர், மு.

894.8113

2012 ஆம ஆண்டின் 21 ஆம இலக்கை,

343.013026
உள்ளூர்

அததகைதரசகபகைள் (வயிதசட ஏற்பதடுகைள்) சடடம.
(இலங்ககை.)

இந்து சமய சதந்தகனகைள்.

342.09026

(வயிக்தனஸ்வரன், கை.

வயி.)

294.509

2012 ஆம ஆண்டின் 22 ஆம இலக்கை, உள்ளூர்
அததகைதரசகபகைள் ததர்தலகைள் (ததருத்தச்) சடடம.

இ. நமசதவதயம : அவரது வதழக்ககையும கைதலமும

(இலங்ககை.)

342.07026

ததருக்தகைததீச்சரப புனருத்ததரணத் ததருபபணயியும.
(பத்மநததன்,சத.)

920

2012 ஆம ஆண்டின் 23 ஆம இலக்கை, ஒதுக்கைகீடடுச்
சடடம. (இலங்ககை.)

346.064026

இபபடிக்க இதயம : கைததல கைவயிகதகைள் பதகைம 1.
(சபத, இ.)

894.8111

2013 ஆம ஆண்டின் 01 ஆம இலக்கை, வதழவயின்
எழுச்சதச் சடடம. (இலங்ககை.)

இரகநதகதயர், தச. பதர்க்கை தவங்கைதடச

343.074026

ஐயர்,

இ.

2013 ஆம ஆண்டின் 02 ஆம இலக்கை, கற்றவயியல
நடவடிக்ககைமுகற சடடக் தகைதகவ (வயிதசட

இர/கருவயிடட மத்ததய மகைத வயித்ததயதலய பகழய

ஏற்பதடுகைள்) சடடம. (இலங்ககை.)

345.05026

மதணவர் கைழகைம (கூடடிகணத்தல) :
இர/கருவயிடட மத்ததய மகைத வயித்ததயதலய

2013 ஆம ஆண்டின் 03 ஆம இலக்கை, பயங்கைரவததத

பகழய மதணவர் கைழகைம கூடடிகணபபதற்

நதததயளளிபகப ஒடுக்கதல மமீததன

சமவதய

கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.

(ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)

344.053026

பதரதளுமன்றம.)

346.0640262
2013 ஆம ஆண்டின் 05 ஆம இலக்கை, துகறமுகை,

இரடனஜதீவன் தஹதபட ஹஸூல, சதமுதவல. தமதழ
மறுமலர்ச்சதயதளர் சத. கவ. தததமததரமபயிள்கள

வயிமதன நதகலய அபயிவயிருத்தத அறவதீடு
(ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)

343.04026

: தமதழ ததசதயத்ததன் மூலவர்
894.811092

2013 ஆம ஆண்டின் 06 ஆம இலக்கை, தபதருளதததரச்
தசகவ வயிததபபனவு (ததருத்தச்)

2012 ஆம ஆண்டின் 13 ஆம இலக்கை, பததுகைதபபுச்

(இலங்ககை.)

சடடம.
343.055026

தசகவகைள் ஏவல மற்றும பணயியதடதததகததக்
கைலலூரி (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)
346.064026

2013 ஆம ஆண்டின் 07 ஆம இலக்கை, மதுவரி
(ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)

344.04233026
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2013 ஆம ஆண்டின் 08 ஆம இலக்கை,

இரத்ததனதவதலதன், ஆ. கைதவயியமதய்... தநஞ்சதன்

தததகலத்தததடர்பு அறவதீடடு (ததருத்தச்) சடடம.
(இலங்ககை.)

ஓவயியமதய்...

894.8113

343.04026
இரதததகைதருஷ்ணன், கைடலதன் துயரம

894.8113

2013 ஆம ஆண்டின் 09 ஆம இலக்கை, சுங்கைம
(ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)

343.056026

இரதததகைதருஷ்ணன், முத்து. பூதம கைதத்த புகதயல
894.8113

2013 ஆம ஆண்டின் 10 ஆம இலக்கை, மமீளக்

இரதமலதங்கைம, பயிரசதந். நதீதனளின் பயணம சத894.8113

கடியமர்த்துதல அததகைதரசகப (ததருத்தச்) சடடம.
இலங்ககை.)

346.064026

2013 ஆம ஆண்டின் 11 ஆம இலக்கை, நதடகடக்

இருக்கம வகர கைதற்று. (ததஜ, ஏதயம)

894.8111

இலங்ககைச் சடடங்கைள்:

கைடடிதயழுபபுதல வரி (ததருத்தச்) சடடம.
(இலங்ககை.)

343.04026

2013 ஆம ஆண்டின் 12 ஆம இலக்கை, நதததச் சடடம.
(இலங்ககை.)

343.034026

2013 ஆம ஆண்டின் 13 ஆம இலக்கை, தநதத்ததரிசு
(ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)

347.016126

மற்றும பணயியதடதததகததக் கைலலூரி (ததருத்தம)
346.064026
இல. 15, 2012. புத்த சதரதவகை பயிக்கப பலகைகலக்
கைழகை (ததருத்தம)

344.07684026

இல. 16, 2012. பலன புத்தர் சதகலகய

2013 ஆம ஆண்டின் 14 ஆம இலக்கை,
அற்தறதணயித் தத்துவம (ததருத்தச்) சடடம.
(இலங்ககை.)

இல. 13, 2012. பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல

346.029026

நதருமதணயிபபதற்கைதன ஒழுங்கைகமபபு
(கூடடிகணத்தல)

இல. 17, 2012. த.மு. தசநதயக்கை சமூகை தசகவகைள்

2013 ஆம ஆண்டின் 17 ஆம இலக்கை, தசர்
தபறுமததவரி (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)

மற்றும அறக்தகைதகட மன்றம (கூடடிகணத்தல)
346.064026

343.055026

இல. 18, 2012. கைலதநததத மதலனளி தபதன்தசகைத

2013 ஆம ஆண்டின் 18 ஆம இலக்கை,

மன்றம (கூடடிகணத்தல)

உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தச்) சடடம.
(இலங்ககை.)

343.036026

சூததடட வயிததபபனவு (ததருத்தச்) சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதன சடடம. (இலங்ககை.)
344.099026

தமன்முகறயயீடடு ஆகணக்கழு (ததருத்தச்)
343.04026

2013 ஆம ஆண்டின் 26 ஆம இலக்கை, வயிகைதகர
மன்றம (கூடடிகணத்தல) ஹங்கரதன்தகைத
மததன்வல ரஜமகைத வயிகைதகர மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடம.(இலங்ககை.)
346.064026

இல. 20, 2012. ரணவயிரு தசவத அததகைதர சகப
(ததருத்தம)

343.013026

342.09026
இல. 22, 2012. உள்ளூர் அததகைதரசகபகைள்
ததர்தலகைள் (ததருத்தம)
இல. 23, 2012. ஒதுக்கைகீடடுச் சடடம

342.07026
346.064026

இல. 01, 2013. வதழவயின் எழுச்சதச் சடடம
343.074026

2013 ஆம ஆண்டின் 27 ஆம இலக்கை, ததருநர்கைகளப
(இலங்ககை.)

346.064026

இல. 21, 2012. உள்ளூர் அததகைதர சகபகைள் சடடம

2013 ஆம ஆண்டின் 20 ஆம இலக்கை, வரி

பததவுதசய்தல (வயிதசட

346.064026

இல. 19, 2012. பயிய தசுன மன்றம
(கூடடிகணத்தல) சடடம

2013 ஆம ஆண்டின் 19 ஆம இலக்கை, பந்தய,

சடடம. (இலங்ககை.)

346.064026

ஏற்பதடுகைள்) சடடம.
342.07026

2013 ஜனவரி 01 தததடக்கைம 2013 டிசமபர் 31 ஆம
ததகைதத வகரயயிலதன நததத ஆண்டுக்கைதன தமல
மதகைதண மதகைதண சகபயயின் நதததக் கூற்று
(இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.)
352.48

இல. 02, 2013. கற்றவயியல நடவடிக்ககைமுகற
சடடக் தகைதகவ சடடம

345.05026

இல. 03, 2013. பயங்கைரவததத நதததயளளிபகப
ஒடுக்கதல மமீததன சமவதயச் சடடம
344.053026
இல. 04, 2013. இலங்ககை புனளித சூகசயபபர்
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சதகைததரர் சகப (ததருத்தச்) சடடம

346.064026

நதறுவகைம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 05, 2013. துகறமுகை, வயிமதன நதகலய

இல. 169, 2012. வசந்த தசணதநதயக்கை மன்றம

அபயிவயிருத்தத அறவதீடு (ததருத்தச்) சடடம

(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

343.04026
இல. 170, 2012. ஜயரத்ன மன்றம
இல. 06, 2013. தபதருளதததரச் தசகவ

(கூடடிகணத்தல)

வயிததபபனவு (ததருத்தச்) சடடம

346.0640262

343.055026

இல. 07, 2013. மதுவரி (ததருத்தச்) சடடம
344.04233026

இல. 171, 2012. ஹதஸ்புலலதஹ் மன்றம
(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 08, 2013. தததகலத்தததடர்பு அறவதீடடு

இல. 172, 2012. அபயிமதனளி சமூகை அபயிவயிருத்தத

(ததருத்தச்) சடடம

கைலதசதர மன்றம கூடடிகணத்தல)

343.04026

இல. 09, 2013. சுங்கைம (ததருத்தச்) சடடம
343.056026

346.0640262

இல. 175, 2012. வயிக்டர் அந்தனதீ கைலவயி, சமூகை,
தபதருளதததர தசகவககைள், அறக்கைடடகள
மன்றம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 10, 2013. மமீளக் கடியமர்த்துதல அததகைதர
சகப (ததருத்தச்) சடடம

346.064026

இல. 176, 2012. ஶ்ரீ கணரதன சர்வததச மன்றம
(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 11, 2013. நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல
வரிச் சடடம

343.04026

இல. 177, 2012. இலங்ககை படம வகரயும
தததழதலநுடபவயியலதளர் நதறுவகைம

இல. 12, 2013. நதததச் சடடம

343.034026

இல. 13, 2013. தநதத்ததரிசு (ததருத்தச்) சடடம

(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 178, 2012. ததவயிதநகம

343.0740262

347.016126
இல. 179, 2012. ரணவயிரு தசவத அததகைதரசகப
இல. 14, 2013. அற்தறதணயித் தத்துவம (ததருத்தச்)
சடடம

(ததருத்தம)

343.0130262

346.029026
இல. 180, 2012. சதறுவர் புனர்வதழவு கமயம

இல. 17, 2013. தசர்தபறுமததவரி (ததருத்தச்)
சடடம

(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

343.055026
இல. 181, 2012. அல - ஜதமதஅதுல

இல. 18, 2013. உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தச்)

இஸ்லதமதய்யத அறதபயி வயித்ததயதலயம

சடடம

(கூடடிகணத்தல)

343.036026

343.0130262

இல. 19, 2013. பந்தய, சூததடட வயிததபபனவு

இல. 185, 2012. பயியதசன கைமதகை மன்றம

(ததருத்தச்) சடடம

கூடடிகணத்தல)

344.099026

இல : 20, 2013. வரி தமன்முகறயயீடடு

இல. 186, 2012. கற்றவயியல நடவடிக்ககைமுகற

ஆகணக்கழுச் சடடம

343.04026

சடடக்தகைதகவ (வயிதசட ஏற்பதடுகைள்) 345.050262

இல. 26, 2013. ஹங்கரதன்தகைத மததன்வல

இல. 187, 2012. சதறதலகை பயிரஜத சதந்தத

ரஜமகைத வயிகைதகர மன்றம (கூடடிகணத்தல)

(கூடடிகணத்தல)

சடடம

346.0640262

மன்றம
346.0640262

346.064026
இல. 188, 2012. தஹண்டஸ் தபத எடியுதகைஷன்

இல. 27, 2013. ததருநர்கைகளப பததவுதசய்தல
சடடம

மன்றம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

342.07026
இல. 189, 2012. ஜமமதய்யத்துஸ் ஸஹ்வத அலககைரிய்யத (ஜஸ்கைத) (கூடடிகணத்தல)

இலங்ககைச் சடடமூலங்கைள்:

346.0640262
இல. 166, 2012. ததன்னளிலங்ககை மூன்றதம
நதகலக் கைலவயி மற்றும தகலகமத்துவப
பயயிற்சதப பயீடம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 168, 2012. மவுன்ட கைதர்மல கைலவயி

இல. 190, 2012. இலங்ககை மரபுரிகமகைள் மன்றம
(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 191, 2012. கவட தறதஸ் மன்றம
(கூடடிகணத்தல)

346.0640262
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இல. 213, 2013. மதுவரி (ததருத்தம) 344.042330262
இல. 192, 2012. சமபயிக்கை பயிதரமததச சமுததய
அபயிவயிருத்தத மன்றம (கூடடிகணத்தல)

இல. 217, 2013. தசர்தபறுமததவரி (ததருத்தம)

346.0640262
இல. 193, 2012. அறதநறத பதடசதகல
ஆசதரியர்கைள் நதததயம (கூடடிகணத்தல)
346.0640262
இல. 194, 2012. மதஸ்டிகைல தரதஸ் சர்வததச
நதறுவனம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 195, 2012. தமடிசதனத ஒலடதனடிவத
நதறுவனம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 196, 2012. லக்ஷ்மன் வசந்த தபதரரத
சமுததய அபயிவயிருத்தத மன்றம (கூடடிகணத்தல)
346.0640262
இல. 197, 2012. தஹல ஜன மன்றம
(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 198, 2012. தபதத்தல – மமீபதவல ஶ்ரீ
சுதர்ஷனதரதம வயிகைதகர கைலவயி நதவதரண
மன்றம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 199, 2012. கதளதபல ஹதயுதமனளிதடரியன்
பவுன்தடஷன் (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 200, 2012. ஐக்கைதய முஸ்லதம உமமத
(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 201, 2012. ஶ்ரீ லங்கைத ஹதரத தபபௌன்தடஷன்
(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 202, 2012. பயங்கைரவததத நதததயளளிபகப
ஒடுக்கதல மமீததன சமவதயம (ததருத்தம) : 2005
ஆம ஆண்டின் 25 ஆம இலக்கை, பயங்கைரவததத
நதததயளளிபகப ஒடுக்கதல மமீததன

சமவதயம

(ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம346.0640262
இல. 204, 2012. எம. தகை. ஏ. ட. எஸ். கணவர்தன
மன்றம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 205, 2013. அபயிவயிருத்ததக்கைதன உதவு ஊக்கை
இலங்ககை கமயம (கூடடிகணத்தல) 346.0640262
இல. 206, 2013. தமதஹதன் லதல கைததரரு
மன்றம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 207, 2013. இலங்ககை மதன்சதரம(ததருத்தம)
343.09290262
இல. 209, 2013. இலங்ககை ஐக்கைதய கைதறதஸ்தவ
நடபுரிகம (கூடடிகணத்தல)

343.0640262

இல. 211, 2013. நததத முகைதகமத்துவம (தபதறுபபு)
(ததருத்தம)

343.0340262

343.0550262
இல. 219, 2013. பந்தய, சூததடட வயிததபபனவு
(ததருத்தம)

344.0990262

இல. 220, 2013. நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரி
(ததருத்தம)

343.040262

இல. 223, 2013. நததத

343.0340262

இல. 225, 2013. முஸ்லதம ததருமண, மணநதீக்கைம
(ததருத்தம)

346.0160262

இல. 227, 2013. தநதத்ததரிசு (ததருத்தம)
346.0640262
இல. 228, 2013. கைண்டிய ததருமண, மணநதீக்கைம
(ததருத்தம)

346.0160262

இல. 231, 2013. மமீள கடியமர்த்துதல
அததகைதரசகப (ததருத்தம)

346.0640262

இல. 235, 2013. சுரங்கைங்கைள், கைனளிபதபதருடகைள்
(ததருத்தம) சடடமூலம

343.0770262

இல. 255, 2013. இர/கருவயிடட மத்ததய மகைத
வயித்ததயதலய பகழய மதணவர் கைழகைம
(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 258, 2013. தஸய்யயித் அபதுர் ரஹ்மதன்
ஜதபரி தமபௌலதனத ஞதபகைதர்த்த அறக்கைடடகள
(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 261, 2013. மூதூர் நத்வதுல உலமத அறபுக்
கைலலூரி (கூடடிகணத்தல)

344.070262

இலக்கைதயச் சதந்தகனத் தடங்கைள். (தனஞ்சயரதச
சதங்கைம, ச.)

894.811

இலகமுகற தசதன மதற்றதீடுகைள். (ரணதுங்கை,
அருண பண்டதர)
இலக வழத ஸீர்ஃப நூல.
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(அஸதம, எம.

எம.

எம.)

297.1225

இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 13 ஆம இலக்கை,
பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல மற்றும
பணயியதடதததகததக் கைலலூரி (ததருத்தச்) சடடம
346.064026
இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 15 ஆம இலக்கை,
புத்த சதரதவகை பயிக்கப பலகைகலக் கைழகை
(ததருத்தச்) சடடம
இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 16 ஆம

344.07684026
இலக்கை,
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பலன புத்தர் சதகலகய நதருமதணயிபபதற்கைதன
ஒழுங்கைகமபபு (கூடடிகணத்தல) சடடம
346.064026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 08 ஆம இலக்கை,
தததகலத்தததடர்பு அறவதீடடு (ததருத்தச்) சடடம
343.04026
இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 07 ஆம இலக்கை,
மதுவரி (ததருத்தச்) சடடம

இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 17 ஆம

இலக்கை,

த.மு. தசநதயக்கை சமூகை தசகவகைள் மற்றும

344.04233026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 09 ஆம இலக்கை,
சுங்கைம (ததருத்தச்) சடடம

343.056026

அறக்தகைதகட மன்றம (கூடடிகணத்தல)
சடடம

346.064026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 10 ஆம இலக்கை,
மமீளக் கடியமர்த்துதல அததகைதரசகப (ததருத்தச்)

இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 18 ஆம இலக்கை,

சடடம

346.064026

கைலதநததத மதலனளி தபதன்தசகைத மன்றம
(கூடடிகணத்தல) சடடம

346.064026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 11 ஆம இலக்கை,
நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரி (ததருத்தச்)

இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 19 ஆம இலக்கை,

சடடம

343.04026

பயிய தசுன மன்றம (கூடடிகணத்தல) சடடம
346.064026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 12 ஆம இலக்கை,
நதததச் சடடம

343.034026

இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 20 ஆம இலக்கை,
ரணவயிரு தசவத அததகைதரசகப (ததருத்தச்)
சடடம

343.013026

இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 21 ஆம இலக்கை,
உள்ளூர் அததகைதரசகபகைள் (வயிதசட ஏற்பதடுகைள்)
சடடம

தநதத்ததரிசு (ததருத்தச்) சடடம

347.016126

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 14 ஆம இலக்கை,
அற்தறதணயித் தத்துவம (ததருத்தச்) சடடம

342.09026

இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 22 ஆம இலக்கை,
உள்ளூர் அததகைதரசகபகைள் ததர்தலகைள் (ததருத்தச்)
சடடம

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 13 ஆம இலக்கை,

346.029026
இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 17 ஆம இலக்கை,
தசர் தபறுமததவரி (ததருத்தச்) சடடம

343.055026

342.07026
இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 18 ஆம இலக்கை,

இலங்ககை. 2012 ஆம ஆண்டின் 23 ஆம இலக்கை,
ஒதுக்கைகீடடுச் சடடம

உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தச்) சடடம 343.036026

346.064026
இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 19 ஆம இலக்கை,

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 01 ஆம இலக்கை,
வதழவயின் எழுச்சதச் சடடம

343.074026

பந்தய, சூததடட வயிததபபனவு (ததருத்தச்)
சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதன சடடம
344.099026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 02 ஆம இலக்கை,
கற்றவயியல நடவடிக்ககைமுகற சடடக் தகைதகவ
(வயிதசட ஏற்பதடுகைள்) சடடம

345.05026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 20 ஆம இலக்கை,
வரி தமன்முகறயயீடடு ஆகணக்கழு (ததருத்தச்)
சடடம

343.04026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 03 ஆம இலக்கை,
பயங்கைரவததத நதததயளளிபகப ஒடுக்கதல மமீததன
சமவதய (ததருத்தச்) சடடம

344.053026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 26 ஆம இலக்கை,
வயிகைதகர மன்றம (கூடடிகணத்தல)
ஹங்கரதன்தகைத மததன்வல ரஜமகைத வயிகைதகர

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 04 ஆம இலக்கை,
இலங்ககை புனளித சூகசயபபர் சதகைததரர் சகப
(ததருத்தச்) சடடம

346.064026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 05 ஆம இலக்கை,
துகறமுகை, வயிமதன நதகலய அபயிவயிருத்தத
அறவதீடு (ததருத்தச்) சடடம

343.04026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 06 ஆம இலக்கை,
தபதருளதததரச் தசகவ வயிததபபனவு (ததருத்தச்)
சடடம

343.055026

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடம

346.064026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 27 ஆம இலக்கை,
ததருநர்கைகளப பததவுதசய்தல (வயிதசட
ஏற்பதடுகைள்) சடடம

342.07026

இலங்ககை. ஐக்கைதய கைதறதஸ்தவ நடபுரிகம
(கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை ஐக்கைதய
கைதறதஸ்தவ நடபுரிகமகயக் கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

343.0640262
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(கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை படம வகரயும
இலங்ககை ஒலதபரபபுக் கூடடுத்ததபனம.

தததழதலநுடபவயியலதளர் நதறுவகைத்கதக்

ஆண்டறதக்ககை 2011

354.7506

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262

இலங்ககைத் தமதழ ஊடகைத்துகறயயில முஸ்லதமகைள்.
(பயிஸ்ரின் முஹமமத், எம. தஜ.)

070.4089

இலங்ககைத் தமதழதயல சதலபததவுகைள். (சண்முகைததஸ்,
மதனதன்மணயி)

894.811

மரபுரிகமகைள் மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
இலங்ககை மரபுரிகமகைள் மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

இலங்ககைத்ததரு நதடடின் கைகல இலக்கைதயச்
தசழுகம. (அரங்கைல, ரத்னசதறத)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை

346.0640262

709.5493

இலங்ககை நதடடதரியல தததடர்பதன நூற் படடியல
016.3982
இலங்ககை. படம வகரயும தததழதலநுடபவயியலதளர்
நதறுவகைம (கூடடிகணத்தல) :இலங்ககை

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை மதன்சதரம
(ததருத்தம) : 2009 ஆம ஆண்டின் 20 ஆம
இலக்கை, இலங்ககை மதன்சதரச் சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம
343.09290262

படம

வகரயும தததழதலநுடபவயியலதளர்
நதறுவகைத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. எம. தகை. ஏ. ட. எஸ்.
கணவர்தன மன்றம (கூடடிகணத்தல) : எம.
தகை. ஏ. ட. எஸ். கணவர்தன மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
3416.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. அபயிமதனளி சமூகை
அபயிவயிருத்தத கைலதசதர மன்றம

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஐக்கைதய முஸ்லதம

(கூடடிகணத்தல) : அபயிமதனளி சமூகை

உமமத (கூடடிகணத்தல) : ஐக்கைதய முஸ்லதம

அபயிவயிருத்தத கைலதசதர மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. அபயிவயிருத்ததக்கைதன
உதவு ஊக்கை இலங்ககை கமயம
(கூடடிகணத்தல) : அபயிவயிருத்ததக்கைதன உதவு
ஊக்கை இலங்ககை கமயத்கதக்கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. அல - ஜதமதஅதுல
இஸ்லதமதய்யத அறதபயி வயித்ததயதலயம
(கூடடிகணத்தல) : அல - ஜதமதஅதுல
இஸ்லதமதய்யத அறதபயி வயித்ததயதலயத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
344.070262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இர/கருவயிடட மத்ததய
மகைத வயித்ததயதலய பகழய மதணவர் கைழகைம
(கூடடிகணத்தல) : இர/கருவயிடட மத்ததய மகைத
வயித்ததயதலய பகழய மதணவர் கைழகைம
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை ஐக்கைதய
கைதறதஸ்தவ நடபுரிகம (கூடடிகணத்தல) :
இலங்ககை ஐக்கைதய கைதறதஸ்தவ நடபுரிகமகயக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை படம
வகரயும தததழதலநுடபவயியலதளர் நதறுவகைம

உமமதகவக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. கைண்டிய ததருமண,
மணநதீக்கைம (ததருத்தம) : (113 ஆம
அத்ததயதயமதன) கைண்டிய ததருமண, மணநதீக்கைச்
சடடத்ததகனக் ததருத்துவதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

346.0160262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. கதளதபல
ஹதயுதமனளிதடரியன் பவுன்தடஷன்
(கூடடிகணத்தல) : கதளதபல ஹதயுதமனளி
தடரியன் பவுன்தடஷகனக் கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. கற்றவயியல
நடவடிக்ககைமுகற சடடக்தகைதகவ (வயிதசட
ஏற்பதடுகைள்) : பயிடியதகணயயின்றதக் ககைது
தசய்யபபடட ஆடகைள் தததடர்பயில

புலனதய்வு

கைகள நடதத்துவதற்கம ; கறதத்த சதல வழக்க
கைளளில சுருக்கைமுகறயற்ற வயிசதரகணகய
நடத்துவதகனத் தவயிர்பபதற்கம ஏற்பதடு...
தசய்வதற்கமதனதததரு சடடமூலம

345.050262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. சமபயிகை பயிதரமததச
சமுததய அபயிவயிருத்தத மன்றம
(கூடடிகணத்தல) : சமபயிகை பயிதரமததச
சமுததய அபயிவயிருத்தத மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262

514
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. சதறதலகை பயிரஜத சதந்தத

வதற்கம, பயயிர்க் கைதபபுறுதத

அறவதீதடதன்கற

மன்றம (கூடடிகணத்தல) : சதறதலகை பயிரஜத

வயிததபபதற்கைதகை ஏற்பதடு தசய்வதற்கம ;

சதந்தத மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன

அத்துடன் அவற்தறதடு தததடர்புபடட மற்றும

தததரு சடடமூலம

அவற்றதற்க இகடதநர் வயிகளவதன கைருமங்

346.0640262

கைளுக்க ஏற்பதடு தசய்வதற்கமதனதததரு
சடடமூலம
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. சதறுவர் புனர்வதழவு

343.0340262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. நததத முகைதகமத்துவம

கமயம (கூடடிகணத்தல) : சதறுவர் புனர்வதழவு

(தபதறுபபு) (ததருத்தம) : 2003 ஆம ஆண்டின் 3

யத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன

ஆம இலக்கை, நததத முகைதகமத்துவம

சடடமூலம

தததரு
346.0640262

(தபதறுபபுச்) சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதன
தததரு சடடமூலம

343.0340262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. சுரங்கைங்கைள்,
கைனளிபதபதருடகைள் (ததருத்தம) சடடம : 1992 ஆம

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தநதத்ததரிசு (ததருத்தம) :

ஆண்டின் 33 ஆம இலக்கை, சுரங்கைங்கைள்,

(அத்ததயதயம 107) தநதத்ததரிசு கைடடகளச்

கைனளிப தபதருடகைள் சடடத்கதத் ததருத்து

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு

வதற்கைதனதததரு சடடமூலம

சடடமூலம

343.0770262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தசர்தபறுமததவரி
(ததருத்தம) : 2002 ஆம ஆண்டின் 14 ஆம
இலக்கை, தசர்தபறுமததவரிச் சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம 343.0550262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ததவயிதநகம : 1995 ஆம
ஆண்டின் 9 ஆம இலக்கை, சடடத்ததனதல
ததபயிக்கைபபடட இலங்ககை சமூர்த்தத அததகைதர
சகபகயயும, 1996 ஆம ஆண்டின் 18 ஆம
இலக்கைச் சடடத்ததனதல ததபயிக்கைபபடட
இலங்ககை ததற்க அபயிவயிருத்தத அததகைதர
சகபகயயும, 2005 ஆம ஆண்டின் 26 ஆம
இலக்கை, சடடத்ததனதல ததபயிக்கைபபடட
இலங்ககை உடறடட அபயிவயிருத்தத அததகைதர
சகபகயயும ஒன்றதகணபபதன் மூலம
ததவயிதநகம அபயிவயிருத்ததத் ததகணக்கைளம
எனவகழக்கைபபட தவண்டியதும அறதயபபட

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. பந்தய, சூததடட
வயிததபபனவு (ததருத்தம) : 1988

தததரு சடடமூலம

343.0740262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ததன்னளிலங்ககை
மூன்றதம நதகலக் கைலவயி மற்றும

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடட
மூலம

(கூடடிகணத்தல) : ததன்னளிலங்ககை மூன்றதம
நதகலக் கைலவயி மற்றும தகலகமத்துவப
பயயிற்சதப பயீடம கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. பயங்கைரவததத
நதததயளளிபகப ஒடுக்கதல மமீததன சமவதயம
(ததருத்தம) : 2005 ஆம ஆண்டின் 25 ஆம
இலக்கை, பயங்கைரவததத நதததயளளிபகப ஒடுக்கதல
மமீததன சமவதயச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்
கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. பயியதசன கைமதகை
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : பயியதசன கைமதகை
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தபதத்தல – மமீபதவல
ஶ்ரீ சுதர்ஷனதரதம வயிகைதகர கைலவயி நதவதரண
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : தபதத்தல –
மமீபதவல ஶ்ரீ சுதர்ஷனதரதம வயிகைதகர கைலவயி
தததரு சடடமூலம

ஆண்டின் 9 ஆம இலக்கை, நதடகடக் கைடடி
தயழுபபுதல வரிச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்
343.040262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. நததத : 1995 ஆம
ஆண்டின் 16 ஆம இலக்கை, நதததச் சடடம, 2003
ஆம ஆண்டின் 25 ஆம இலக்கை, நதததச் சடடம,
2012 ஆம ஆண்டின் 12 ஆம இலக்கை, நதததச்
சடடம மற்றும 1963 ஆம ஆண்டின் 11 ஆம
இலக்கை, நதததச் சடடம என்பனவற்கற ததருத்து

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமனறம. மதுவரி (ததருத்தம) :
(52 ஆம அத்ததயதயமதன) மதுவரி கைடடகளச்
சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடட
மூலம

நதடகடக்

கைடடிதயழுபபுதல வரி (ததருத்தம) : 2009 ஆம

கைதன தததரு சடடமூலம

344.0990262

நதவதரண மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன

தகலகமத்துவப பயயிற்சதப பயீடம

சடடமூலம

ஆம ஆண்டின்

40 ஆம இலக்கை, பந்தய, சூததடட வயிததபபனவுச்

தவண்டியதுமதன ததகணக்கைளம ஒன்கறத்
ததபயிக்கைபபதற்கம ஏற்பதடு... தசய்வதற்கமதன

347.0161262

344.042330262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. மவுன்ட கைதர்மல கைலவயி
நதறுவகைம (கூடடிகணத்தல) : மவுன்ட
கைதர்மல நதறுவகைத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன
தததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. மதஸ்டிகைல தரதஸ்
சர்வததச நதறுவனம (கூடடிகணத்தல) :
மதஸ்டிகைல தரதஸ் சர்வததச நதறுவனத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262

515
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : கவட தறதஸ்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. மமீள கடியமர்த்துதல
அததகைதரசகப (ததருத்தம) : 2007 ஆம ஆண்டின்

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

346.0640262

09 ஆம இலக்கை, மமீள கடியமர்த்துதல அததகைதர
சகபச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. முஸ்லதம ததருமண,

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஜமமதய்யத்துஸ்

மணநதீக்கைம (ததருத்தம) : (115 ஆம அத்ததயதய

ஸஹ்வத அல-ககைரிய்யத (ஜஸ்கைத)

மதன) முஸ்லதம ததருமண, மணநதீக்கைச்

(கூடடிகணத்தல) : ஜமமதய்யத்துஸ் ஸஹ்வத

சடடத்கதக் ததருத்துவதற்கைதனதததரு

அல-ககைரிய்யத (ஜஸ்கைத)கவக் கூடடிகணப

சடடமூலம

346.0160262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. மூதூர் நத்வதுல

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஜயரத்ன மன்றம

உலமத அறபுக் கைலலூரி (கூடடிகணத்தல) :

(கூடடிகணத்தல) : ஜயரத்ன மன்றத்கதக்

மூதூர் நத்வதுல உலமத அறபுக் கைலலூரிகயக்

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

344.070262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஹதஸ்புலலதஹ்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தமடிசதனத

மன்றம (கூடடிகணத்தல) : ஹதஸ்புலலதஹ்

ஒலடதனடிவத நதறுவனம (கூடடிகணத்தல) :

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

தமடிசதனத ஒலடதனடிவத நதறுவனத்கதக்

சடடமூலம

346.0640262

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

தஹல ஜன மன்றம

(கூடடிகணத்தல) : தஹல ஜன மன்றத்கதக்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தமதஹதன் லதல

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

கைததரரு மன்றம (கூடடிகணத்தல) : தமதஹதன்

346.0640262

லதல கைததரரு மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதன்தததரு சடடமூலம
346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தஹண்டஸ் தபத
எடியுதகைஷன் மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
தஹண்டஸ் தபத எடியுதகைஷன் மன்றத்கதக்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ரணவயிரு தசவத

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

அததகைதரசகப (ததருத்தம) : 1999 ஆம ஆண்டின்
54 ஆம இலக்கை, ரணவயிரு தசவத

சகபச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

346.0640262

அததகைதர
343.0130262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தஸய்யயித் அபதுர்
ரஹ்மதன் ஜதபரி தமபௌலதனத ஞதபகைதர்த்த
அறக்கைடடகள

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. லக்ஷ்மன் வசந்த

(கூடடிகணத்தல) : தஸய்யயித்

அபதுர் ரஹ்மதன் ஜதபரி தமபௌலதனத

தபதரரத சமுததய அபயிவயிருத்தத மன்றம

ஞதபகைதர்த்த அறக்கைடடகளகயக் கூடடிகணப

(கூடடிகணத்தல) : லக்ஷ்மன் வசந்த தபதரரத

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

சமுததய அபயிவயிருத்தத மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஶ்ரீ கணரத்ன
சர்வததச மன்றம (கூடடிகணத்தல) : ஶ்ரீ
கணரத்ன சர்வததச மன்றத்கதக் கூடடிகணப

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. வசந்த தசணதநதயக்கை

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

மன்றம (கூடடிகணத்தல) : வசந்த
தசணதநதயக்கை மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஶ்ரீ லங்கைத ஹதரத
தபபௌன்தடஷன் (கூடடிகணத்தல) : ஶ்ரீ லங்கைத
ஹதரத தபபௌன்தடஷகனக் கூடடிகணபபதற்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. வயிக்டர் அந்தனதீ

கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

கைலவயி, சமூகை, தபதருளதததர தசகவககைள்,
அறக்கைடடகள மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
வயிக்டர் அந்தனதீ கைலவயி, சமூகை, தபதருளதததர

இலங்ககை. பயிரதம தசயலதளர் கைதரியதலயம :
தமல மதகைதணம

352.48

தசகவககைள், அறக்கைடடகள மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

இலங்ககை மத்ததய வங்கைத : ஆண்டறதக்ககை 2012

346.0640262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. கவட தறதஸ்

352.406
இலங்ககை. மரபுரிகமகைள் மன்றம

516
(கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை மரபுரிகமகைள்
மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

இலங்ககையயின் தபதருளதததர வரலதறு.

சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

(நுகபல,

ஏ. ஏ. எம.)
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346.0640262
இலங்ககை வங்கைத : ஆண்டறதக்ககை 2012
இலங்ககை மதனளிட அபயிவயிருத்தத அறதக்ககை

2012 :

மதனளிட அபயிவயிருத்ததக்கைதன பயிரதந்ததய

354.8606

இறுகைதயயிருக்கம வரிகைளுக்கள் நதீ ததரவ தமன
ஓடிக்தகைதண்டிருக்கைதறதய். (அபூபக்கைர், பததீக்)

தவற்றுகமகைகள நதீக்கதல

338.95493

இலங்ககை மதன்சதரம (ததருத்தம) : 2009 ஆம

சத894.8113
இகறத் தூதரும கைலவயியும. (அல கைர்ளதவயி,

ஆண்டின் 20 ஆம இலக்கை, இலங்ககை

யஸஸூப)

297.77

மதன்சதரச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதன
தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
343.09290262
இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப. 2013
ஜனவரி

இன்னும உன் கரல தகைடகைதறது. (ரிஸ்னத,
எப.)

எச்.
894.8111

இனளிபபதன பரிசு. (தலததகைந்ததரத, ரதமநதத்)

01 தததடக்கைம 2013 டிசமபர் 31 ஆம

சத894.8113

ததகைதத வகரயயிலதன நததத ஆண்டுக்கைதன தமல
மதகைதண மதகைதண சகபயயின் நதததக் கூற்று

இஜததஹதத் : தகைதடபதடும,நகடமுகறயும.

352.48
இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப. கைலவயி,
உள்ளூரதடசத, மதன்சக்தத மற்றும எரிசக்தத,

(நவதஸ் ஷனுர்ததீன், எம.)

297.125

இஸ்ததகைதர், எம. ஏ. எம. உயயிரினப புவயியயியல =
BIOGEOGRAPHY

578.09

கைதணயி மற்றும மனளிதவலு மற்றும
தவகலவதய்பபு அகமச்சு. வரவு தசலவுத்
ததடட அறதக்ககை 2013

இஸ்ததகைதர், எம. ஏ. எம. தபபௌததீகைப புவயியயியல =

352.48

இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப. சுகைதததர,
உள்நதடடு கவத்ததய, சமூகை நலன்புரி, மகைளதீர்
வயிவகைதரம, நன்நடத்கத, சதறுவர்

Physical Geography

910.02

இஸ்ததகைதர், எம. ஏ. எம. தபபௌததீகைப புவயியயியல =
PHYSICAL GEOGRAPHY

910.02

பததுகைதபபு

சகப நடவடிக்ககை அகமச்சு - தமல மதகைதணம.
வரவு தசலவுத் ததடட அறதக்ககை

இஸ்லதம. (அக்ரம, முஹமமத்)

297.071

2013

352.48

இஸ்லதம ஒரு சமபூரண வதழவகமபபு .
(அல கைர்ளதவயி, யஸஸூப)
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இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப. தமல
மதகைதணத்ததன் வதீதத, அபயிவயிருத்தத கைதலநகட

இஸ்லதம : தரம 8. (அபததர் ரஹ்மதன், அபூ.)

உற்பத்தத மற்றும அபயிவயிருத்தத சுகைதததரம,

297.071

வதீடகமபபு நதர்மதணம, மமீன்பயிடி மற்றும
சுற்றுலதத்துகற அகமச்சு. வரவு தசலவுத்
ததடட அறதக்ககை 2013

352.48

இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.

இஸ்லதமதய அரசதயலகமபபு ஓர் அறதமுகைம :
பகதத 01. (துவதன் தமதஹதததீன், எம. சத.) 297.272
இஸ்லதமதய ஒழுக்கை தநறதகைளும மனளித

வயிவசதயம, கைமநல அபயிவயிருத்தத, சதறதய

பண்புகைளளின்

நதீர்பதசனம, ககைத்தததழதல மற்றும சுற்றதடல

எம. ட. எம.)

தவளளிபபதடுகைளும (ஸதஹதர்,
297.57

தததடர்பதன அகமச்சு. முன்தனற்ற அறதக்ககை
2012 எததர்கைதல தவகலத்ததடடம 2013

352.23

இஸ்லதமதயத் தமதழதய்வு : பயிள்களத் தமதழதய்வு.
(பஷதீர், எம. எஸ்.)

894.811

இலங்ககையயில சடடமும, புககையயிகலக் கைடடுப
பதடும. (தபதன்தசகைத, கைதர்தலத)

343.076371

இலங்ககையயில தமதழ தமதழத உரிகமகைள்.
(தநகசயத ததவதநசன்)

இஸ்லதமதய நதகைரிகைம. (அக்ரம, முஹமமத்) 297.09
இஸ்லதமதய வரலதற்றதல தததன்றதய அரசதயல,

306.4495493

சமய இயக்கைங்கைள் ; பதகைம 1.

(றமழதன்,

சமூன். எஸ்.)
இலங்ககையயில வரிவயிததபபு : தகைதடபதடும
நகடமுகறயும = Taxation in Sri Lanka : Theory
and Practice. (அமதர்தலதங்கைம, தகைத.)

336.2

ஈழத்துத் தமதழச் சதறுகைகதகைள் (1925 – 1965).

297.272

517
(அருணதசலம, கை.)

894.811

891.483
எம. தகை. ஏ. ட. எஸ். கணவர்தன மன்றம

ஈழத்துத் தமதழ நதடகை இலக்கைதய வளர்ச்சத.

(கூடடிகணத்தல) : எம. தகை. ஏ. ட. எஸ்.

(தசதக்கைலதங்கைம, கை.)

894.811

கணவர்தன மன்றத்கதக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.

ஈழத்து நதடடதர் பதடலகைள்

398

ஈழவதணயி ; தததக. பதர்க்கை ஈழத்து நதடடதர்

பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

எம. சத. சதத்தததலபகப. (அனஸ், எம. எஸ். எம.)

பதடலகைள்

894.811092
எமது பயணத்ததன் பயின்னுள்ள கைகத : வருடதந்த

உடற்கைலவயியும : G.C.E. (O/L) (2007 – 2011) கைடந்த

அறதக்ககை 2012

332.12306

கைதல வயினத வயிகட. (ஒஸ்வதர்ட, எம. எஸ். ஏ.)
613.076

எலமலதபதத முஸ்லதமகைளளின் பூர்வதீகை வரலதறு.
(மதன்சரத, தஜ. எப.)

உண்கம வழதபதடு. (தர்சதகைத, சத.)

954.93

சத894.8113
எளளிய நகடயயில வயிஞ்ஞதனம : தரம 10. (அலத

உதயகமதர், சகீனத. பகைதர்வு

894.8114

உதயன், எஸ். ஏ. கண்டுதசர்

894.8113

உதுமதன், அலத அக்ரம)

500

எஸ். பதயயிஸத அலத கைவயிகதகைள். (பதயயிஸத அலத,
எஸ்.)

உமதசங்கைர், பயி. கைதரகைதத்தல

894.8111

153.9
ஐக்கைதய முஸ்லதம உமமத (கூடடிகணத்தல) :

உமதசங்கைர், பயி. தபதது அறதவுக் கைடடுகரகைள்
894.8114
உமத ஶ்ரீ சங்கைர் ; தததக. பதர்க்கை கைவயிஞர்

தச.

ஐக்கைதய முஸ்லதம உமமதகவக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

கணரத்ததனம கைவயிகதகைள்
ஒழுக்கை நதயமங்கைளும அதன் நகடமுகறகைளும =

உயர்வதன ததயதனங்கைள் : இரத்தசதடசதகைளளின்
கரல

248.32

உயயிர்கைளளிடத்ததல அன்பு கைதடடுதவதம. (துளசதகைத,
தஜ.)

சத894.8113

உயயிரியலதற்கைதன அறதமுகைம : உயர்தர உயயிரியல =

ETHICAL NORMS AND PRACTICES.
(சதவதனந்தமூர்த்தத, கைனகைசகப)

170.44

ஒஸ்வதர்ட, எம. எஸ். ஏ. சுகைதததரமும
உடற்கைலவயியும : G.C.E. (O/L)

(2007 – 2011)

கைடந்தகைதல வயினத வயிகட

613.076

INTRODUCTION TO BIOLOGY. (சதவகமதரன், வதீ. ச.)
570.7
உயயிரினப புவயியயியல = BIOGEOGRAPHY. (இஸ்ததகைதர்,
எம. ஏ. எம.)

578.09

உலகைச் சமயங்கைள். (கைதணசலதங்கைன், தச.)

294

உலகைதல வதழ... (மத்ததயு, எஸ். ஏ. ஐ.)

398.9

ஓடிபதபதகம ததடி. (தவத்தசதங்ஹ, சதபயில) 894.8113
ஓர் ஈரதநஞ்சனளின் உளவயியல உலத :
உளவளவயியலதளர் ய. எல. எம. தநபௌபர்
அவர்கைளளின் வதழக்ககை வரலதற்றுப
பததவுகைளும, உளவயியல அடிபபகடகைளும.
(புன்னளியதமமீன், பயீ. எம)

150.92

ஔகவயதர். ஆத்ததசூடி : உகர வயிளக்கைம.

உலர்வலய பதற்பண்கணயும அதகன
தரமுயர்த்தலும

637.1

உளவயியல ஊடுதகலயயீடுகைள் = PSYCHOLOGICAL I

NTERVENTIONS. (தஜயரதசத, சபத.)

150

உளவயியல = Psychology. (கைஜவயிந்தன், கை.)

150

(தவங்கைடசதமத நதடடதர், ந. மு.)

170

ஔகவயதர். தகைதன்கறதவந்தன் : உகர
வயிளக்கைம. (தவங்கைடசதமத நதடடதர், ந. மு.) 170
ஔகவயதர். நலவழத : உகர வயிளக்கைம.

உகன நதீதய தசதுக்க. (சபத, இ.)

894.8111

(தவங்கைடசதமத நதடடதர், ந. மு.)

170

கைடடுகரத் ததன்துளளிகைள். (தசதக்கைலதங்கைம, கை.)
894.8114

எங்கைள் கைதரதமம. (வயிக்கைதரமசதங்கை, மதர்டடின்)

கைடலதன் துயரம. (இரதததகைதருஷ்ணன், முத்து)
894.8113

518
297.076
கைண்டிய ததருமண, மணநதீக்கைம (ததருத்தம) :

(113

ஆம அத்ததயதயமதன) கைண்டிய ததருமண,
மணநதீக்கைச் சடடத்ததகனக் ததருத்துவதற்கைதன

கை.தபத.த. (உயர்தர) சதத்ததரக்கைகல : தரம

13 ;

ஆசதரியர் அறதவுகரபபு வழதகைதடடி

741.07

தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
346.0160262
கைண்ணதடி வதர்பபுகைள் = The Glass Menagerie
(வயிலலதயமஸ், தரதனஸ்ஸீ)

கை.தபத.த. (உயர் தர) பரீடகச கைகலத்துகற :

894.8112

கைடந்த கைதலப பரீடகச வயினதத்ததள்கைளும
வயிகடகைளும (2012)

700.076

கைணக்கைகீடு : அடிபபகடக் கைணக்கைகீடடுக் தகைதடபதடு =

Accounting : Basic Accounting theory. (சுதர்ஷன்,
எஸ். டி. தஜ.)

657.042

கை.தபத.த. (உயர் தர) பரீடகச வயிஞ்ஞதனத் துகற :
கைடந்தகைதலப பரீடகச வயினதத் ததள்கைளும
வயிகடகைளும (2012)

500.7

கைணக்கைகீடு : கைடந்தகைதல வயினதவயிகட : மதததரி
வயினத வயிகடகைள்

657.76

கை.தபத.த. (உயர்தர) மதணவர்கைளுக்க : அரசதயல
வயிஞ்ஞதனம ; சுருக்கை வயினதக்கைளும

கைணயிதம : தசயல நூல ; தரம 1

372.7

கைணயிதம : தசயல நூல ; தரம 2

372.7

வயிகடகைளும. (தபபௌசர், எம. ஏ. எம.)

320.076

கை.தபத.த. (உயர்தர) மதணவர்கைளுக்கம
படடபபடிபபு மதணவர்கைளுக்கம உகைந்தது :

கைணயிதம : தசயல நூல ; தரம 3

372.7

கைணயிதம : தசயல நூல ; தரம 4

372.7

கைணயிதம : தசயல நூல ; தரம 5

372.7

அரசதயல வயிஞ்ஞதனம ; கைடடகமபபு
வயினதக்கைளும வயிகடக் கறதபபுகைளும. (தபபௌசர்,
எம. ஏ. எம.)

320.076

கை.தபத.த. (உயர்தரம) வணயிகைத்துகற : கைடந்த
கைதலப பரீடகச வயினதத்ததள்கைளும வயிகடகைளும
650.076

கைணயிதம : தரம - 01. (நஜதீபுலலதஹ், எம. தகை.) 372.7
கைணயிதம தரம 3 : புததய பதடத்ததடடம.

(தஜபௌபர்,

ஏ. எஸ்.)

510.7

கை.தபத.த.(சத/த) இரண்டதம தமதழத சதங்கைளம :
கைடந்தகைதல வயினதவயிகடப பத்ததரங்கைள் 2001 –
2010. (ஜவதன், ஏ. தஜ. தஜ.)

491.48076

கைணயிதம : தரம 8 ; பரீடகச வழதகைதடடி. (சகீரதளன்,
க.)

510.71

கைமபனளிக் கைணக்கைகீடும சடடமும. (தர்மததசன்,
வடிதவலமுருகைன்)

கைதணசலதங்கைன், தச. உலகைச் சமயங்கைள்

346.063

294
கைமமலலவதீர, ஜயத்ததலக்கை. தபதய் தசதலல
தவண்டதம

கைததர்கைதமர், சதந்தசகீலன். யதழபபதண இகளஞர்
கைதங்கைதரஸ்

891.483

320.06
கைமயனளிஸ்ட கைதர்த்தததகைசன் நககைச்சுகவ ஆளுகம

கைதததரசன் சுவர்ணரதஜத பதர்க்கை சதன்னத்தமபயி,

- ததீர்க்கைதரிசனம

894.8113

கைணபததபபயிள்கள
கைமக்கைதரர்கைளளின் சமூகை தபதருளதததர நதகலயயின்
கைகதக் கைனளிகைள். (அரியநதயகைம, வயி.)

894.8112

மமீது புககையயிகலப பயயிர்ச் தசய்ககைக்க எததரதகை
மதற்றுப பயயிர்ச் தசய்ககையயின் ததக்கைம.
(பயிரியநதத், எச். எம. எஸ்.)

கைகத கூறும கைகதகைள். (வயிதஜந்ததரன், தலத.)

338.17371

894.8113
கைமலதசகைரம, கை. ; தததக. பதர்க்கை கவரம
கைந்தவனம, சதவதயதகைமதத. அருளதளர் தததண்டு
294.561

கைர்நதடகை சங்கைகீதம : ஓர் அறதமுகைம. (வயிலலவரதயர்,
மமீரத)

780.954

கைந்கதயத ஶ்ரீகைதணசன் ; தததக. தமபௌனகரு
தநர்கைதணலகைள் (1983 – 2013)

080

கைருணதகைரன், நவதர்ஷனளி. மஹதகைவயி கைதளளிததசரின்
அபயிக்ஞதன சதகந்தலம

கை.தபத.த. (உயர்தரம) இரசதயனவயியல : ஆசதரியர்
அறதவுகரபபு வழதகைதடடி - தரங்கைள் 12,13

ஆற்றுககைக் கறதபபுகைளும

நதடகைபதடமும,
894.8112

540.71
கைருகணததஸ், எஸ். எஸ். நதததக்கைணக்கைகீடு :

கை.தபத.த. (உ/த) : இஸ்லதம - 1. (மதஹ்ரதஜ, அமமீர்)

பகதத - 01

657.07

519
கைனகைரத்ததனம, த. சதறுவர் பதடலகைள்

சத894.8111

கைருகணததஸ், எஸ். எஸ். நதததக்கைணக்கைகீடு :
பகதத - 02

657.07

கைனவுகைளுக்க மரணம உண்டு. (நஸ்புள்ளதஹ், ஏ.)
894.8111

கைலவயி அகைரததத = Dictionary of Education. (தஜயரதசத.
சபத)

370.03

கைலவயித் தத்துவம = (Philosophy of Education).
(சந்ததரதசகைரம, ப.)

கைஜவயிந்தன், கை. உளவயியல =

Psychology

150

370.1
கைதடடிலதருந்து நதடடுக்க வந்த கைரடி. (சுததரதஜ)

கைலவயியயில அளவதீடும மததபபயீடும.

(சதன்னத்தமபயி,

கைணபததபபயிள்கள)

சத894.8113

370.13
கைதணதமற்தபதன ஆடு பற்றதய உவகம

221.9505

கைலவயியயில எழுவயினதக்கைள் = (Issues In Education).
(தஜயரதசத, சபத.)

370

கைதவயியமதய்... தநஞ்சதன் ஓவயியமதய்....
(இரத்ததனதவதலதன், ஆ.)

894.8113

கைலவயியயில புததய தடங்கைள். (சந்ததரதசகைரன், தசத.)
371.81

கைததசதகமதர், தகைத. மூங்கைதல கூகட : கைவயிகதகைள்
894.8111

கைலவயியயியற் சதந்தகனகைள். (சந்ததரதசகைரம, ப.)

370
கைதரகைதத்தல. (உமதசங்கைர், பயி.)

153.9

கைலதநததத கைனகைசபதபதத நததகைஸ்வரன் அவர்கைளளின்
மணயி வயிழத மலர்

059.94811

கைதரிதரன், கமதரசதமத. தபபௌததீகைப புவயியயியல =

Physical Geography

910.02

கைலீல, எம. ஐ. எம. தசய்முகறப புவயியயியல =

PRACTICAL GEOGRAPHY

910.02

கைதருஷ்ணதமதகைன், தனபதலசதங்கைம. அரசதயல

910.02

தசயலமுகறயும

வயிஞ்ஞதனம : அரசதயல தசயற்பதடும அரசதயல
கைலீல, எம. ஐ. எம. தபபௌததீகைப புவயியயியல

கைதருஷ்ணபபயிள்கள நடரதசத ; தததக. பதர்க்கை

கைகலகைள் தசய்தவதம. (தபதன்னமபலம, மு.)
894.8111

ததர்ந்த தசய்யுட தகைதகவ
கைதகளநததயயின் பயிரவதகைம : பகடபபயிலக்கைதயப

கைகலபடும தமபௌனம. (இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.)
894.8115

பதர்கவகைள். (வயிமலன், சத.)

894.811

கைதறதஸ்துவயில வளர.... (தறஜதஸ் இரதசநதயகைம, மத.)

கைகலயும இலக்கைதயமும. (நததகைஸ்வரன்,
கைனகைசபதபதத)

230

894.811
ககைமூர்த்தத, சசதகைலத. யதழபபதணத்ததல தபண்

கைவயிஞர் தச. கணரத்ததனம கைவயிகதகைள்.
(கணரத்ததனம, தச.)
கைவயிகதகைளுடனதன ககைகலுக்கைல ஒரு

320

894.8111
பதர்கவ.

(முஹமமத், ரிமஸத)
கைவதீனன், தஜ. புத்ததசதலதக் கரங்க

கைலவயி : தததற்றமும வளர்ச்சதயும

370.82095493

கடடி முயலுக்க பரிசு. (தவத்தசதங்ஹ, சதபயில)
சத891.483

894.8111
சத894.8113

கடிகமச் சமூகைத்கத வலுவூடடல. (இத்ரீஸ், ஏ.
பயி. எம.)

கடுமபம என்ற நதறுவனமும தபண் வகைதக்கம

கைற்ற பதடங்கைளும நலலதணக்கைமும பற்றதய

பதத்ததரமும. (மன்ஸஸூர், எம. ஏ. எம.)

ஆகணக்கழுவயின் பரிந்துகரகைள்.
(புஞ்சததஹவத, எஸ். ஜதீ.)

894.8115

305.42

323
கண்டுதசர்

(உதயன், எஸ். ஏ.)

894.8113

கைற்றல இடர்பதடுகைளும ததீர்வுகைளும. (தஜயரதசத,
சபத.)

371.3

கணதசகைரம. தகை. வயி. ததருக்கறள் உகர கைகத
(நதவல) வடிவயில

894.8113

கைற்றறதந்த பதடங்கைள் மற்றும நலலதணக்கைத்
கணரத்ததனம, தச. கைவயிஞர் தச. கணரத்ததனம

ததற்கைதன ஆகணக்கழு அறதக்ககையும,
தபண்கைளும. (சதரதஜத சதவசந்ததரன்)

323

கைவயிகதகைள்

894.8111

520
கததகரகைளும பறக்கம. தசனதததரதஜத

894.8113
சடடம, சமயம, ஆடசத : வரலதற்று ஆய்வு.

கமரன், கை. தசர். க. முத்துக்கமதரசுவதமத894.811092
கமரன், கை. வதழும மூத்த முற்தபதக்கப

(மத்ததயு, எஸ். ஏ. ஐ.)

340

சடதகைதபன், இரத. தமதழத. பதர்க்கை வயிக்கைதரமசதங்கை,

பகடபபதளளிகைள்

894.811092

கமரிதவந்தன், நத. கவ. தபய்தயனப தபய்யும
மகழ

மதர்டடின்
சண்கட. (தவத்தசதங்ஹ, சதபயில)

சத891.483

894.811
சண்முகை சுபபயிரமணயியம ; தததக. பதர்க்கை

கருவயிக்கன்றுக்க வந்த சதரததஜதவும நண்பர்கைளும.
(வயிததனபததரன, எம. எல.)

சத891.483

கலசபதநததன் தரததமஷன் ; பதர்க்கை

ஆளுகம - ததீர்க்கைதரிசனம
சண்முகைததஸ், அ. தசவ்வயியல தமதழ : வரலதறும

மதயததுன்தன, கைகீதத

பண்புகைளும

கலரதஜசதங்கைம, பத்மதசனளி. மகனப தபதருளளியல :
கழந்கத வயிருத்தத

305

கழந்கதக் கைகதகைள். (தஜயரதசத. சபத)

சத894.8113

494.811

சண்முகைததஸ், அ. தபரதசதரியர் சு. வயித்ததயதனந்தன்
894.811092
சண்முகைததஸ், மதனதன்மணயி. ஆறுமுகை நதவலர் :
வதழவும வளமும

கழந்கதகைளும வதழவும. (இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.)
305.23
கழந்கத மருத்துவம. (சதவசண்முகைரதஜத, தச.) 615

920

சண்முகைததஸ், மதனதன்மணயி. இலங்ககைத்
தமதழதயல சதலபததவுகைள்

894.811

சண்முகைநததன், தவ. பதகவ தநதன்பு

கழந்கத வயிகளயதடடுக்கைள். (தஜயரதசத. சபத)
சத894.8113

(கூடடிகணத்தல) : கதளதபல ஹதயுதமனளி
தடரியன் பவுன்தடஷகனக் கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம (இலங்ககை. பதரதளு
346.0640262

கற்றவயியல நடவடிக்ககைமுகற சடடக்தகைதகவ
(வயிதசட ஏற்பதடுகைள்) : பயிடியதகணயயின்றதக்

294.54

சண்முகைலதங்கைம, ச. ; தததக. தச. கைதணசலதங்கைன் :
பகடபபும பகடபபதளளியும

கதளதபல ஹதயுதமனளிதடரியன் பவுன்தடஷன்

மன்றம.)

கைமயனளிஸ்ட கைதர்த்தததகைசன். நககைச்சுகவ

894.811092

சதபூ பத்மசகீலன் பதத. பதர்க்கை சதவபதலன்
துகரச்சதமத
சந்தன மரம.... (பதறுக், அ. மு.)

894.8113

சந்ததரதசகைரம, தசத. தபதருளதததர அபயிவயிருத்தத :
சதங்கைபபூரும இலங்ககையும அரசதயற்

ககைது தசய்யபபடட ஆடகைள் தததடர்பயில
புலனதய்வுகைகள நடதத்துவதற்கம ; கறதத்த
சதல வழக்ககைளளில சுருக்கைமுகறயற்ற
வயிசதரகணகய நடத்துவதகனத் தவயிர்பபதற்
கம ஏற்பதடு தசய்வதற்கம, வழக்கத்தததடு

தபதருளதததர ஒபபயியல தநதக்க

338.95493

சந்ததரதசகைரம, ப. கைலவயித் தத்துவம = Philosophy

of Education

370.1

நருக்கைதன சதடசதக்கைதரர்கைளளின் சத்ததயத்ததன்
மமீததன வதக்க மூலத்கத எடுபபதற்க ஏற்பதடு...
தசய்வதற்கமதனதததரு சடடமூலம.(இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

345.050262

தகைங்கைததரன், நவநதீதகைதருஷ்ணன். மனளிதவள
முகைதகமத்துவம
தகைந்ததர கைணயிதம - 1. (நபயீல, தகை. எல. எம.)
ககைபபந்ததடடம. (புவதனந்ததரன், தப.)

658.3
516
796.312

தகைதன்கறதவந்தன் : உகர வயிளக்கைம. (ஔகவயதர்)
170

சந்ததரதசகைரம, ப. கைலவயியயியற் சதந்தகனகைள்

370

சந்ததரதசகைரன், தசத. கைலவயியயில புததய தடங்கைள்
371.81
சபத, இ. இபபடிக்க இதயம : கைததல கைவயிகதகைள் ;
பதகைம 1

894.8111

சபத, இ. உகன நதீதய தசதுக்க

894.8111

சபத, இ. சுடுகைதடடு தரதஜத

894.8111

சபயீர் முஹமமட, ஏ. எச். அரசதயல வயிஞ்ஞதனம :
வயினத வயிகடத் தததகபபு

320.076

சமபயிகை பயிதரமததச சமுததய அபயிவயிருத்தத மன்றம
சகைல பயிள்களகைளும கைற்கைலதம

370.154

(கூடடிகணத்தல) : சமபயிகை பயிதரமததச சமுததய

521
அபயிவயிருத்தத மன்றத்கதக்

மரணக்கைதரிகயகைள் : தமதழர் வதழவயில சதத்த

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

மருத்துவம

294.5388

346.0640262
சதவசந்ததரன், சதரதஜத. கைற்றறதந்த பதடங்கைள்

சமபூர் பயிரததசத்ததன் தததன்கம. (ஸததீஸ்கமதர்,
அ.)

954.93

சமரசதறத, பயீ. அடிபபகடப தபதருளளியல தகைதடபதடடு
வயிளக்கைம

மற்றும நலலதணக்கைத்ததற்கைதன ஆகணக்கழு
அறதக்ககையும, தபண்கைளும

323

சதவசந்ததரன், சதரதஜத. சதறுவர் உரிகமகைள்

323.352

330.1
சதவசந்ததரன், சதரதஜத. தபண்கைள் உரிகமகைள் 323.34

சமதததனமும இஸ்லதமும

297.5
சதவசந்ததரன், சதரதஜத. வடமதகைதணத்ததல கைதணயி

சகமயற்கைகல

640

உரிகமயும தபண்கைளும (தபதரின் பயின்னரதன
நதகல : ஆய்வுரீததயதன நூல)

363.5

சதரதஜதனளி ததவயி அருணதசலம ; தமதழதக்கைம
பதர்க்கை தவத்தசதங்ஹ, சதபயில

சதவசந்ததரன், சதரதஜத. வட மதகைதணத்ததல தபண்
தகலகமத்துவ கடுமபங்கைள்

305.42

சஷததரன், மூ. தமதழ, கைணயிதம, சுற்றதடல
தசயலநூல : தரம - 02

372.076

சதவத்தமபயி, கைத. தமதழக் கைவயிகதப பதரமபரியம :
கைவயிகத நூலகைளுக்கைதன தபரதசதரியர் கைத.

சஹதீலத, ஹனதீபத. வயிதத வகரந்த பதகத

894.8111

சதரலநதடன் ; பதத. பதர்க்கை முத்துகைதருஸ்ணத,

சதவத்தமபயி, கைதர்த்தததகைசு. தபரதசதரியர் கை.

தலதறத
சதரலநதடன். ஸத. வயி. தவலுபபயிள்கள

சதவத்தமபயியயின் முன்னுகரகைளளினூடதகை 894.8111

கைணபததபபயிள்கள
894.811092

சதவபதலன் துகரச்சதமத. அ. ஆ. இ....

894.811092
உயயிர்தமதழத
494.811

சதங்கைளப பதடசதகலகைளளில முஸ்லதம மதணவர்கைள்
எததர்தநதக்கம பயிரச்சதகனகைளும சவதலகைளும
(பஸ்லதன், எம. எப. எம.)

370.158

சதத்ததரக்கைகல : பதகைம - 02. (முஹமமட,

எம.

எம.)

751

சத891.483

170.44

சததவசன், சதவதனந்தமூர்த்தத. தசகவ

Marketing – An Introduction

658.8

491.488

உற்பத்ததயதளர் நடத்கத = Microeconomics :

894.811

(ரவதீந்ததரகமதரன், நவரத்ததனம)

சதவகமதரன், வதீ. ச. உயயிரியலதற்கைதன அறதமுகைம :
உயர்தர உயயிரியல = INTRODUCTION TO

BIOLOGY

570.7

சதவகமதரன், வதீ. ச. நுண்ணங்கைத உயயிரியல = MICRO

BIOLOGY

579

338.5

சதறக்கைச் சதல கைகதகைள். (சதறதரஞ்சன், என்.) 894.8113
சதறதர்க்கைதன அறதவயியற் கைகதகைள். (தஜயரதசத.
சபத)

சத894.8113

சதறதரஞ்சன், என். சதறக்கைச் சதல கைகதகைள்

894.8113

சதறதலகை பயிரஜத சதந்தத மன்றத்கதக்

புஞ்சுதஹவத, எஸ். ஜதீ.

கூடடிகணபபதற்கைததததரு சடடமூலம.

சதவகருநததன், எஸ். தமதழத. பதர்க்கை புஞ்சததஹவத,
எஸ். ஜதீ.
சதவசண்முகைரதஜத, தச. கழந்கத மருத்துவம

Consumer and Producer Behavior.

சதறதலகை பயிரஜத சதந்தத மன்றம (கூடடிகணத்தல) :

சதவகருநததன், எஸ். தமதழதக்கைம பதர்க்கை

சதவசண்முகைரதஜத, தச. மருத்துவ தநதக்கைதல

ETHICAL NORMS AND PRACTICES

சதற்றதனப தபதருளளியல : நுகைர்தவதர் மற்றும

சதலவத, ஏ. டபயிள்ய. எல. புததததகை

சதவகமதரன், தகை. எஸ். ததறனதய்வு

நதயமங்கைளும அதன் நகடமுகறகைளும =

சந்கதபபடுத்தல : ஓர் அறதமுகைம = Service

சதந்ததத்துப பதருங்கைள். (தபதரரத, தஜனளிற்றத)

கைற்பவர்கைளுக்கைதன சதங்கைளதமதழத

சதவதனந்தமூர்த்தத, கைனகைசகப. ஒழுக்கை

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

சதறு அளவயிலதன பதல உற்பத்ததக் கூடத்கத
615

ததடடமதடலும பரதமரித்தலும

637.1

சதறுவர் உரிகமகைள். (சதவசந்ததரன், சதரதஜத) 323.352

522
சதறுவர் கைடடுகரகைள் 30. (தஜயசதங் ததவததசன்)
894.8114
சதறுவர்கைள் நதங்கைள் சுற்றதடலதல : முன்பள்ளளி
கைலவயிக்கைதன ஆசதரியர் அறதவுகர

372.21

சதறுவர் பதடலகைள். (கைனகைரத்ததனம, த.)

சத894.8111

சுதரஸ்கைரன், ம. புலகம அருமபுகைள் : மதததரி
வயினத வயிகடகைள்

372.19076

சுதரஸ்கமதர், சு. அடிபபகட இரசதயனக்
கைணயித்தலகைள் = CHEMICAL CALCULATION

541.2

சுதரஸ்கமதர், சு. வதயுக்கைளளின் வயிந்கத : A/L புததய
பதடத்ததடடம

541

சதறுவர் புனர்வதழவு கமயம (கூடடிகணத்தல) :
சதறுவர் புனர்வதழவு கமயத்கதக்

சுற்றதடல சதர்ந்த தசயற்பதடுகைள் : தரம 1

372.357

சுற்றதடல சதர்ந்த தசயற்பதடுகைள் : தரம 2

372.357

சுற்றதடல சதர்ந்த தசயற்பதடுகைள் : தரம 3

372.357

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

சதறுவருக்தகைற்ற தமதழ - சதங்கைள கைடடுகரகைள்.
(ரூபரதஜ ததவததசன், தஜ.)

894.8114
சுற்றதடல சதர்ந்த தசயற்பதடுகைள் : தரம 4.

சதன்னத்தமபயி, கைணபததபபயிள்கள. அறதககைத்

(வயிதஜந்ததரன், தலத.)

தததழதற்பதடுகைளும ஆசதரியரும

372.357

370.15
சுற்றதடல சதர்ந்த தசயற்பதடுகைள் : தரம 5

372.357

சதன்னத்தமபயி, கைணபததபபயிள்கள. கைலவயியயில
அளவதீடும மததபபயீடும

370.13

சுற்றதடல வயினதவயிகட : தரம 4,5. (தஜபௌபர், ஏ.
எஸ்.)

372.357076

சதஹதபததீன், அஷ்ரஃப. வயிரலகைளற்றவனளின்
பயிரதர்த்தகன

894.8113

சூரதுல இஹ்லதஸதனதும அஸ்மதஉல
ஹஸூஸ்னதவயினதும வயிளக்கைங்கைள். (ஸதஹதர்,

சகீதடதவயின் நதழலதகை அரகசக் கைண்கைதணயித்தல

எம. டி. எம.)

297.1222

323.34
தச. கைதணசலதங்கைன் : பகடபபும பகடபபதளளியும
சகீரதளன், க. கைணயிதம : தரம 8 ; பரீடகச

894.811092

வழதகைதடடி

510.71
தசந்ததலநததன், தயதளளினளி. நவதீன முகறயயில

சுகைதர்தரன், மு. பதர்க்கை வயிகைர்ணத, தச.

கசவசமய பதடம கைற்பயித்தல

சுசகீந்ததரரதஜத, சு. தமதழதயல சதர் சதந்தகனத்
துளளிகைள் - 2

தசந்ததலநததன், நதககையத. ததன் இந்ததயக் கைகல :
494.811

சுடுகைதடடு தரதஜத. (சபத, இ.)

894.8111

சுதர்ஷன், எஸ். டி. தஜ. கைணக்கைகீடு : அடிபபகடக்
கைணக்கைகீடடுக் தகைதடபதடு = Accounting : Basic

Accounting theory

294.53071

மகைதபலதபுரம தஞ்கசப தபரிய தகைதயயில 734.954
தசய்முகறப புவயியயியல = PRACTICAL GEOGRAPHY.
(கைலீல, எம. ஐ. எம.)

910.02

தசலவகணபதலன், தச. ததசவழகமச் சடடம 340

657.042
தசலவசுகணத, தச. தததக. பதர்க்கை தரிசனம:

சுததரதஜ. கைதடடிலதருந்து நதடடுக்க வந்த கைரடி
சத894.8113
சுததரதஜ, ததனுகைத. தபசும தபதமகமகைள் சத894.8113
சுபபுவும அபபுவும. (தஜஸ்லதன், பதத்ததமத)
சத894.8113
சுரங்கைங்கைள், கைனளிபதபதருடகைள் (ததருத்தம) சடடம :

சதறுகைகதத் தததகதத
தசலவரதஜத, என். ததகரகைடல ததண்டிய
ததருக்தகைதணமகலப பகடபபுலகைம

894.811

தசலவரதஜத, என். நூல ததடடம (தததகதத 8)

தசலவரதஜத, என். நூலகைவயியல : கைதலதண்டிதழ
தததகதத 1 – 7 (தசபதடமபர்

1985 – ஏபரல 2007)
025

1992 ஆம ஆண்டின் 33 ஆம இலக்கை,
சுரங்கைங்கைள், கைனளிப தபதருடகைள் சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

343.0770262

010

தசவ்வதனம. (பயிரததீபன், பூபதலசதங்கைம)

894.8111

தசவ்வயியல தமதழ : வரலதறும பண்புகைளும .
(சண்முகைததஸ், அ.)

494.811

சுதரக்கைத தமபயித்துகர ; தமதழத. பதர்க்கை
இரதமலதங்கைம, பயிரசதந்

தசர். க. முத்துக்கமதரசுவதமத. (கமரன், கை.)
894.811092

523
பகைதர்வு. (நந்தத)

894.8114

தசர்தபறுமததவரி (ததருத்தம) : 2002 ஆம ஆண்டின்
14 ஆம இலக்கை, தசர்தபறுமததவரிச்சடடத்கதத்

தமதழ இலக்கைதயத் தததகபபு. (தமதஹதடன், றபயீக்)

ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

894.811
343.0550262

தசகவ சந்கதபபடுத்தல : ஓர் அறதமுகைம =

தமதழ கைடடுகரகைள் - 2 ம பததபபு. (பயீரிஸ், தகை. என்.

Service Marketing – An I Introduction (சததவசன்,
சதவதனந்தமூர்த்தத)

ட.)

894.8114

658.8
தமதழக் கைவயிகதப பதரமபரியம : கைவயிகத

தசனதததரதஜத. கததகரகைளும பறக்கம

894.8113

நூலகைளுக்கைதன தபரதசதரியர் கைத. சதவத்தமபயியயின்
முன்னுகரகைளளினூடதகை. (சதவத்தமபயி, கைத.)894.8111

தசதக்கைலதங்கைம, கை. ஈழத்துத் தமதழ நதடகை இலக்கைதய
வளர்ச்சத

894.811

தமதழ, கைணயிதம, சுற்றதடல தசயலநூல :

தரம -

02. (சஷததரன், மூ.)

372.076

தசதக்கைலதங்கைம, கை. கைடடுகரத் ததன்துளளிகைள்

தசதனகை அரங்க. (இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.)

894.8114

தமதழ : தசயல நூல ; தரம 1

372.6

894.8115

தமதழ : தசயல நூல ; தரம 2

372.6

தமதழ : தசயல நூல ; தரம 3

372.6

தமதழ : தசயல நூல ; தரம 4

372.6

தமதழ : தசயல நூல ; தரம 5

372.6

ஞதனகமதரன், நத. மதகய பற்றதய கைருத்தும சங்கைர
தவததந்தக் கைதடசதயும = CONCEPT OF MAYA AND

SANKARA VEDANTA PERCEPTION
181.482

தமதழ : தசயலநூல ; தரம - 4. (தமதஹதடன் ரஜத,
ஞதனகமதரன், நத. தமய்யயியல
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372.6

தமதழ : தசயலநூல ; தரம - 5. (தமதஹதடன் ரஜத,

ஞதனகமதரன், நத. தவததந்த தமய்யயியல =

VEDANTA PHILOSOPHY

எஸ். எப. எல.)

181.48

எஸ். எப. எல.)

372.6

தமதழ மறுமலர்ச்சதயதளர் சத. கவ. தததமததரம

ஞதனசக்தத, கைதணசநததன் பதர்க்கை தனபதலன்,

பயிள்கள : தமதழ ததசதயத்ததன் மூலவர்.

பதலசுபபயிரமணயியம

(இரடனஜதீவன் தஹதபட ஹஸூல, சதமுதவல)
894.811092

ஞதனபபயிரகைதசம, எல. பயி. வணயிகைக் கைணக்கைகீடு :
பகதத II [கை. தபத. த. உயர்தர
மதணவர்கைளுக்கரியது]

650

தமதழ தமதழதயயின் பூர்வதீகை வரலதறு : தசமதமதழத
அந்தஸ்து சகீர்ததருத்தங்கைள். (மஜதீத், ஏ. )

494.811

தமதழ தமதழத வழதகைதடடி - தரம 3 : புததய

தடய்லர், தஸபஸ்டியன். வறுகமயும
முதததயதர்கைளளின், சவதலகைளும

362.5

பதடத்ததடடம. (தஜபௌபர், ஏ. எஸ்.)

494.811071

தமதழதமதழத : வயிடயங்கைளும பயயிற்சதகைளும தரம 5
தகைவல தததடர்பதடல தததழதலநுடபவயியல: தரம
6,7,8,9. (பயிரஷதந்தன், சத.)

607.1

(வயிதஜந்ததரன், தலத.)

372.6

தமதழதயல சதர் சதந்தகனத் துளளிகைள் - 2.
(சுசகீந்ததரரதஜத, சு.)

த சதலவத. லீலத. அரசதங்கை தசகவயதளர்கைளுக்கைதன
வழதகைதடடல நூல

352.63

தபலீக் ஜமதஅத் : ஒரு பன்முகைப பதர்கவ.
(முபதரிஸ், ததஜஸூத்ததீன் முஹமமத்)
தமபயத. (தவத்தசதங்ஹ, சதபயில)

297.74
சத891.483

தமபயி தங்ககைக்க....: மருத்துவ தபரதசதரியர்
ஒருவரது சதறுவர் சதறுமதயருடனதன அனுபவப

494.811

தமதழதன் ஆளுகமகைள். (நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத)
928
தர்சதகைத, சத. உண்கம வழதபதடு

சத894.8113

தர்மததசன், வடிதவலமுருகைன். கைமபனளிக்
கைணக்கைகீடும சடடமும

346.063

தரஸ்வயின், ருவன். பறக்கம யதகன : ஒரு
இலங்ககை நதடடதர் கைகத

891.483

524

தரிசனம : சதறுகைகதத்தததகதத

894.8113

தலதத லதயனதகை ; தததக. பதர்க்கை ஆதரதக்கைதயமதன
வதழவுக்கைதகை தயதரிக்கைப படட வயிளக்கை வகரபட
பதவகனக்கரிய அறதவுறுத்தலகைள்

894.8112

894.811

தனஞ்சயரதசசதங்கைம, ச. யதழபபதணப தபச்சுத்தமதழ
894.811
தனபதலன், பதலசுபபயிரமணயியம. பதடசதகலயயில
ஆதலதசகன வழங்கைல

371.4

தனளிபதபரும தகலகமக் கரு இதயசு. (தயதசப,
தபதன்கனயத)

232

ததரிக், ஏ. மகைதரதணயி

894.8111

ததஜ, ஏதயம. இருக்கம வகர கைதற்று

894.8111

ததருக்கறள் ஆய்வுகர : பதகைம - 01.
894.811

894.811

ததருக்கறள் உகர கைகத (நதவல) வடிவயில.
(கணதசகைரம. தகை. வயி.)

894.8113

ததருத்தூதர் பணயிகைள்

220.07

அததகைதர சகப கயயும, 2005 ஆம ஆண்டின் 26
ஆம இலக்கை, சடடத்ததனதல ததபயிக்கைபபடட
சகபகயயும ஒன்றதகணபபதன் மூலம
ததவயிதநகம அபயிவயிருத்ததத் ததகணக்கைளம
எனவகழக்கைபபட தவண்டியதும அறதயபபட
தவண்டியதுமதன ததகணக்கைளம ஒன்கறத்
ததபயிக்கைபபதற்க ஏற்பதடு... தசய்வதற்கமதன
தததரு சடடமூலம. இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
343.074026
ததறந்த கைதவுள் ததரிந்தகவ ஒரு பதர்கவ.
(ரிஸ்னத, எச். எப.)

894.811

ததறனதய்வு. (சதவகமதரன், தகை. எஸ்.)

894.811

ததீ களளிக்கம ஆண் மரம. (பயிதரதஸ்கைதன், தஜ.)
894.8111
துகரசதங்கைம, சு. தததடடத்ததல ஆடு

894.8113

அரசதயலகமபபு ஓர் அறதமுகைம : பகதத 01
297.272
துளசதகைத, தஜ. உயயிர்கைளளிடத்ததல அன்பு
கைதடடுதவதம

சத894.8113

ததடசணதமூர்த்தத மதுசூதனன் பதர்க்கை
வயித்ததயதனந்தன், சு.

ததருநதவுக்கைரசு கைமலநததன் பதர்க்கை
வயித்ததயதனந்தன், சு.

ததன் இந்ததயக் கைகல : மகைதபலதபுரம தஞ்கசப
தபரிய தகைதயயில. (தசந்ததலநததன், நதககையத)

ததகரகைடல ததண்டிய ததருக்தகைதணமகலப
பகடபபுலகைம. (தசலவரதஜத, என்.)

ததபயிக்கைபபடட இலங்ககை ததற்க அபயிவயிருத்தத

துவதன் தமதஹதததீன், எம. சத. இஸ்லதமதய

ததருக்கறள் ஆய்வுகர : பதகைம - 02.
(வடிதவலு, ஆ.)

சமூர்த்தத அததகைதர சகபகயயும, 1996 ஆம

இலங்ககை உடறட அபயிவயிருத்தத அததகைதர

தனஞ்சயரதசசதங்கைம, ச. இலக்கைதயச் சதந்தகனத்

(வடிதவலு, ஆ.)

சடடத்ததனதல ததபயிக்கைபபடட இலங்ககை
ஆண்டின் 18 ஆம இலக்கைச் சடடத்ததனதல

தகலநகைரில தமதழ நதடகை அரங்க. (ஜதீவத, அந்தனளி)

தடங்கைள்

ததவயிதநகம : 1995 ஆம ஆண்டின் 9 ஆம இலக்கை,

734.954

894.811

ததலகைநததன், கை. அரங்கைக் கைடடுமதனம : 13 ஆம
நூற்றதண்டு முற்படட கைதலபபகதத தமதழ
அரங்ககை கமய மதகைக் தகைதண்ட ஓர் ஆய்வு
727.7

ததன்றல. (அக்பர், பஸ்னத)

894.8111

ததன்னளிலங்ககை மூன்றதம நதகலக் கைலவயி
மற்றும தகலகமத்துவபபயயிற்சதப பயீடம
(கூடடிகணத்தல) : ததன்னளிலங்ககை மூன்றதம
நதகலக் கைலவயி மற்றும தகலகமத்துவப
பயயிற்சதப பயீடம கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
346.0640262
ததசவழகமச் சடடம. தசலவகணபதலன், தச. 340

525
ததசதய தபதருளதததர முகைதகமத்துவம.
(நதலமததசன், பதலசுந்தரம)

330.068

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத. கைகலயும
இலக்கைதயமும

894.811

ததசதயப பயிரச்சதகன ததீர்பபதற்கைதன அணுகமுகற :
முன்தமதழதவுகைள்

303.69

ததர்ந்த தசய்யுட தகைதகவ

894.811

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத. தமதழதன் ஆளுகமகைள்
928

தததழுககை என்ற பயயிற்சத ஒழுங்கம அதன்
சமூகைபபரிமதணமும. (மன்ஸஸூர், எம. ஏ. எம.)
297.3822
தததடடத்ததல ஆடு. (துகரசதங்கைம, சு.)

894.8113

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத. நயயிகன ஶ்ரீ நதகை
பூசணயி அமமன்

294.535

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத. பக்தத அனுபவம
[கைடடுகரகைள்]

நகைர்பபுற வறுகமகய அளவயிடுவததல இலங்ககை
வறுகமக்தகைதடடின் தபதருத்தபபதடு :

294.5

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத. பலகைகலக்கைழகை
ஆய்வுகைள்

378.12507

தகைதழுமபயிலதன சமபவக் கைற்ககை. (மதயததுன்தன,
கைகீதத)

362.57095493

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத. முத்தமதழ [தமதழத
இலக்கைதயக் கைடடுகரகைள்]

நடரதசத, கைதருஷ்ணபயிள்கள ; தததக. பதர்க்கை ததர்ந்த
தசய்யுட தகைதகவ

894.8114

நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரி (ததருத்தம) : 2009
ஆம ஆண்டின் 9 ஆம இலக்கை, நதடகடக்
கைடடிதயழுபபுதல வரிச் சடடத்கதத்

நகடமுகறக்தகைற்ற இஸ்லதம : பதகைம - 02.

ததருத்துவதற்கைதன தததரு சடடமூலம.

(அக்ரம, முஹமமத்)

297

நந்தகமதர், கவத்ததலதங்கைம. தபபௌததீகைப

343.040262

நதம எமது தகைதடி மமீது அன்பு தசலுத்துகைததறதம.

புவயியயியல : பகதத I

910.02

நந்தத. தமபயி தங்ககைக்க....: மருத்துவ தபரதசதரியர்
ஒருவரது சதறுவர் சதறுமதயருடனதன அனுபவப
பகைதர்வு

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

(பத்மகமதர, சமன்மலத)

929.925493

நதன் அரசன் : சதறுவர் பதடலகைள். (தபதன்னமபலம,
மு.)

சத894.8111

894.8114
நதசதர், உ. பச்கச மனளிதன்

894.8113

நபயிமதர்கைளளின் வரலதறு : இபறதஹதீம (அகல).
(அலதநத்வயி, அபுல ஹஸன்)

297.246

நததத : 1995 ஆம ஆண்டின் 16 ஆம இலக்கை, நதததச்
சடடம, 2003 ஆம ஆண்டின் 25 ஆம

நபயீல, தகை. எல. எம. தகைந்ததர கைணயிதம - 1

516

நமம ஊரவங்கை. (வதீரதசதக்கைன்)

920

இலக்கை,

நதததச் சடடம, 2012 ஆம ஆண்டின் 12 ஆம
இலக்கை, நதததச் சடடம மற்றும 1963 ஆம
ஆண்டின் 11 ஆம இலக்கை, நதததச் சடடம
என்பனவற்கற ததருத்துவதற்கம, பயயிர்க்

நயயிகன ஶ்ரீ நதகை பூசணயி அமமன். (நததகைஸ்வரன்,
கைனகைசபதபதத)

294.535

கைதபபுறுதத அறவதீதடதன்கற வயிததபபதற்கைதகை
ஏற்பதடு தசய்வதற்கம ; அத்துடன் அவற்தறதடு
தததடர்புபடட மற்றும அவற்றதற்க

நலலறங்கைள் : ஈரடிப பத தததகதத. (பதறூக்)894.8111

இகட

தநர் வயிகளவதன கைருமங்கைளுக்க

ஏற்பதடு தசய்வதற்கமதனதததரு சடடமூலம.
நலவழத : உகர வயிளக்கைம. (ஔகவயதர்.)

170

நவதஸ், ஷனுர்ததீன், எம. இஜததஹதத் :

343.0340262

நதததக்கைணக்கைகீடு : பகதத - 01. (கைருகணததஸ், எஸ்.

தகைதடபதடும, நகடமுகறயும

297.125

நவதீன முகறயயில கசவசமய பதடம கைற்பயித்தல.
(தசந்ததலநததன், தயதளளினளி)

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

294.53071

நஜதீபுலலதஹ், எம. தகை. கைணயிதம : தரம - 01

372.7

எஸ்.)

657.07

நதததக்கைணக்கைகீடு : பகதத - 02. (கைருகணததஸ், எஸ்.
எஸ்.)

657.07

நததத முகைதகமத்துவம (தபதறுபபு) (ததருத்தம) : 2003
ஆம ஆண்டின் 3 ஆம இலக்கை, நததத

நஸ்புள்ளதஹ், ஏ. கைனவுகைளுக்க மரணம உண்டு
சத894.8113

முகைதகமத்துவம (தபதறுபபுச்) சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.

526
பதரதளுமன்றம.)

343.0340262
பகைதர்வு. (உதயகமதர், சகீனத.)

894.8114

பச்கச மனளிதன். (நதசதர், உ.)

894.8113

நதமலததசன், பதலசுந்தரம. ததசதய தபதருளதததர
முகைதகமத்துவம

330.068

படிபபயிகனத் தரும சதறுவர் கைகதகைள்.

நதலம ககையகைபபடுத்தல மற்றும ததசதய

(ஸதஹதர்,

எம. ட. எம.)

தன்னளிச்கசயற்ற மமீள்கடிதயற்றக்
தகைதள்ககைகயச் தசயற்படுத்தல

363.583

894.8113

பணயியதரப பயயிலவதன். (தவத்தசதங்ஹ, சதபயில)
சத891.483

நதர்மலத நதத்ததயதனந்தன் ; தமதழத. பதர்க்கை
வயிலலதயமஸ், தரதனஸ்ஸீ

பத்மகமதர, சமன்மலத. நதம எமது தகைதடி மமீது

நதீங்கைளும உங்கைளது வலதுககறந்த பயிள்களயும :
தபற்தறதருக்கைதன ஓர் நகடமுகற வழதகைதடடி =

You and Your Disabled Child. (தபரட, மதக்தரட)
362
நதீதனளின் பயணம. (இரதமலதங்கைம, பயிரசதந்)சத894.8113
நதீரில எழுதபபடடிருக்கம மமீகன பூகன
வதசதக்கைதன்றது. (ஃகபசல, அகைமது)

894.8111

அன்பு தசலுத்துகைததறதம

929.925493

பத்மசகீலன், சதபூ. பதர்க்கை இரதததகைதருஷ்ணன், முத்து
பத்மசகீலன், சதபூ. பதர்க்கை துகரசதங்கைம, சு.
பத்மசகீலன், சதபூ. பதர்க்கை தபதன்னமபலம,

மு.

பத்மநததன், சத. இ. நமசதவதயம : அவரது
வதழக்ககையும கைதலமும ததருக்தகைததீச்சரப
புனருத்ததரணத் ததருபபணயியும

நுண்ணங்கைத உயயிரியல = MICRO BIOLOGY.
(சதவகமதரன், வதீ. ச.)

579

நுகபல, ஏ. ஏ. எம. இலங்ககையயின் தபதருளதததர
வரலதறு

330

நூல ததடடம (தததகதத 8). (தசலவரதஜத, என்.) 010

920

பத்மநததன், சுபதஷதணயி. அரங்கைவயியலும
ஆடற்கைகலயும

792.8

பததரன, ஆர். ததத. பதர்க்கை முமதமதழத
முன்வதசதபபு = PRE READING
பததரதயன்பயிள்கள, தஜதயயிஸ். அன்டனட. பல

நூலகைங்கைளளில தகைவல தததடர்பதடல
தததழதலநுடபம : தகைதடபதடும பயிரதயதகைமும.
(தவலததஸ், வயிமலத)

உயயிர்கைகள வதழகவத்த சதறு தநற்பயயிர்கைள்
894.8113

025.5

பததனதன்கைதம நதள் சந்ததரன். (அருளதனந்தம, நதீ. பயி.)

நூலகைவயியல : கைதலதண்டிதழ தததகதத 1 – 7

894.8113

(தசபதடமபர் 1985 – ஏபரல 2007). (தசலவரதஜத,
என்.)

025

நூலகைவயியல. (ரதமச்சந்ததரன், மு.)

020

பந்தய, சூததடட வயிததபபனவு (ததருத்தம) : 1988
ஆம ஆண்டின் 40 ஆம இலக்கை, பந்தய,
சூததடட வயிததபபனவுச் சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம.

தநஞ்சத்ததல நதகறந்தவர் : ககைருதலவ்கவ
அபபதவயின் வரலதறும வதழபுலமும.(ஹமஸத,
தமதஹமட, எம.)

920

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம)

344.0990262

பமமீலத ஸ்தடதரி. பதர்க்கை தடய்லர், தஸபஸ்டியன்

தநஞ்சம நதகறந்த நஜதீப ஹதஜதயதர் : தர்கைத நகைர்
நஜதீப ஹதஜதயதரின் வதழக்ககை வரலதறு

920

பயங்கைரவததத நதததயளளிபகப ஒடுக்கதல மமீததன
சமவதயம (ததருத்தம) : 2005 ஆம ஆண்டின் 25
ஆம இலக்கை, பயங்கைரவததத நதததயளளிபகப

தநகசயத ததவதநசன். இலங்ககையயில தமதழ
தமதழத உரிகமகைள்

306.4495493

ஒடுக்கதல மமீததன சமவதயச் சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம.

தநதத்ததரிசு (ததருத்தம) : (அத்ததயதயம 107)

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

தநதத்ததரிசு கைடடகளச் சடடத்கதத் ததருத்து
வதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம)

பர்வதீன். மனதவளளியயின் பயிரதத

894.8111

347.0161262
பர்ன்ஹதம, கைததரஷதயத. அனலகடந்த இதயங்கைள்

பக்தத அனுபவம [கைடடுகரகைள்]. (நததகைஸ்வரன்,
கைனகைசபதபதத)

294.5

221.9505

527
பரீடகச வழதகைதடடி : தரம - 02. (தஜபௌபர், ஏ. எஸ்.)
372.076

வதழவயியலும ததர்ந்ததடுக்கைபபடட
சதறுகைகதகைளும. (வயிததன கணதசன)

891.483

பதகவ தநதன்பு. (சண்முகைநததன், தவ.)
பலகைகலக்கைழகை ஆய்வுகைள். (நததகைஸ்வரன்,
கைனகைசபதபதத)

294.54

பதறுக், அ. மு. சந்தன மரம...

894.8113

378.12507
பதறூக். நலலறங்கைள் : ஈரடிப பத தததகதத 894.8111

பலகைகலக்கைழகை மதணவர் சதசனம

378.365
பயியதசன கைமதகை மன்றம (கூடடிகணத்தல) :

பல உயயிர்கைகள வதழகவத்த சதறு தநற்பயயிர்கைள்.
(பததரதயன்பயிள்கள, தஜதயயிஸ். அன்டனட)

கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.

894.8113
பறக்கம யதகன : ஒரு இலங்ககை நதடடதர் கைகத.
(தரஸ்வயின், ருவன்)

பயியதசன கைமதகை மன்றம கூடடிகணபபதற்
பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

பயிரததீபன், பூபதலசதங்கைம. தசவ்வதனம

894.8111

891.483
பயிரஷதந்தன், சத. தகைவல தததடர்பதடல

பஷதீர், எம. எஸ். இஸ்லதமதயத் தமதழதய்வு :

தததழதலநுடபவயியல : தரம 6,7,8,9

பயிள்களத் தமதழதய்வு

894.811

பஷதீர், மு. இது நதத்ததயம

894.8113

607.1

பயிரிசதலலத தரதஷதன் ; தமதழத. பதர்க்கை பர்ன்ஹதம,

பஸ்லதன், எம. எப. எம. சதங்கைளப பதடசதகல

கைததரஷதயத
பயிரியநதத், எச். எம. எஸ். கைமக்கைதரர்கைளளின் சமூகை

கைளளில முஸ்லதம மதணவர்கைள் எததர் தநதக்கம

தபதருளதததர நதகலயயின் மமீது புககையயிகலப

பயிரச்சதகனகைளும சவதலகைளும

பயயிர்ச் தசய்ககைக்க எததரதகை மதற்றுப பயயிர்ச்

370.158

தசய்ககையயின் ததக்கைம

338.17371

பதசதல பதரூக் தததக. பதர்க்கை அஸ்ஸீரத
வத்ததரீக் : மதணவர் ககைதயடு (அஹததய்யத
இறுததச் சதன்றததழ பரீடகசக் கறதயது)

பயிதரமகமதர், இரத்ததனசபதபதத. தமகல நதடடு
அழகைதயல : பயிதளடதடத முதல நதீடதசவகர
111.85

பதடசதகலயயில ஆதலதசகன வழங்கைல.
(தனபதலன், பதலசுபபயிரமணயியம)

371.4

பயிதரதஸ் கைதன், தஜ. ததீ களளிக்கம ஆண் மரம
894.8111

பதடலும ஆடலும. (அருள்சுபபயிரமணயியம,

சபத.)

சத894.8111

பயிற்கைதல இலக்கைண மதற்றங்கைள் (எழுத்து).
(வதீரகைத்தத, கை.)

494.811

பதயயிஸத அலத, எஸ். எஸ். பதயயிஸத அலத
கைவயிகதகைள்

894.8111

பயிஸ்ரின் முஹமமத், எம. தஜ. இலங்ககைத் தமதழ
ஊடகைத்துகறயயில முஸ்லதமகைள்

பதல பசு வளர்பபு

070.4089

636.2
பயீரிஸ், தகை. என். ட. தமதழ கைடடுகரகைள் - 2 ம பததபபு

பதலச்சந்ததரன், ஞத. 'அங்தகைதர்' உலகைப

894.8114

தபருங்தகைதயயில : கைமதபதடிய பயண இலக்கைதமீ்யம
294.535

புஞ்சததஹவத, எஸ். ஜதீ. கைற்ற பதடங்கைளும
நலலதணக்கைமும பற்றதய ஆகணக் கழுவயின்

பதலசுந்தரம, எஸ். தமதழத. பதர்க்கை

தபதரரத,

பரிந்துகரகைள்

323

தஜனளிற்றத
புஞ்சததஹவத, எஸ். ஜதீ. தமதழதயும மனளித தநயமும
பதலர் அரபு எழுத்துப பயயிற்சத. (அஸதம, எம. எம.
எம.)

306.44

372.465
புத்ததசதலதக் கரங்க. (கைவதீனன், தஜ.)

பதலர் கைகதகைள். (தஜயரதசத. சபத)

சத894.8113

சத894.8113
புததததகை கைற்பவர்கைளுக்கைதன சதங்கைளதமதழத. (சதலவத,

பதலர் வயிகளயதடடுக்கைள். (தஜயரதசத. சபத)

ஏ. டபயிள்ய. எல.)

491.488

சத894.8113
புலகம அருமபுகைள் : மதததரி வயினத
பதலம : கணதசன வயிததன அவர்கைளளின்

(சுதரஸ்கைரன், ம.)

வயிகடகைள்.
372.19076

528

புவதனந்ததரன், தப. ககைபபந்ததடடம

796.312

தபதய்க்கைதல ஆடடக்கைதரன். (தவத்தசதங்ஹ, சதபயில)
சத891.483

புன்னககைச்சுடர். (ஹமஸத)

சத894.8113

புன்னளியதமமீமீ்ன், பயீ. எம. ஓர் ஈரதநஞ்சனளின்
உளவயியல உலத :

தபதருளதததர அபயிவயிருத்தத : சதங்கைபபூரும

உளவளவயியலதளர்

இலங்ககையும அரசதயற் தபதருளதததர ஒபபயியல

ய. எல. எம. தநபௌபர் அவர்கைளளின் வதழக்ககை

தநதக்க. (சந்ததரதசகைரம, தசத.)

338.95493

வரலதற்றுப பததவுகைளும, உளவயியல
அடிபபகடகைளும

150.92

தபதருளளியல : 2011 (உ/த) பரீடகச

மதததரி

வயினதத்ததள்
பூதகைதளம தவபபமகடதல. (அன்ரனளி

330.076

தநதர்தபட,

எஸ்.)

363.73874

தபதன்தசகைத, கைதர்தலத. இலங்ககையயில

சடடமும,

புககையயிகலக் கைடடுபபதடும

343.076371

பூதம கைதத்த புகதயல. (இரதததகைதருஷ்ணன், முத்து)
894.8113
பூவும கைனளியும - சதறுவர் பதடலகைள். (அத்ததஸ்)

தபதன் ததமகரக்களம. (தபதரரத, கைமல)

சத891.483

தபதன்னமபலம, மு. கைகலகைள் தசய்தவதம 894.8111

894.8111
தபதன்னமபலம, மு. நதன் அரசன் (சதறுவர்
தபண்கைள் உரிகமகைள். (சதவசந்ததரன் சதரதஜத) 323.34
தபரட, மதக்தரட. நதீங்கைளும உங்கைளது வலது

பதடலகைள்)

சத894.8111

தபதன்னமபலம, மு. வதசதபபதும வதசதக்கைப

ககறந்த பயிள்களயும : தபற்தறதருக்கைதன ஓர்

படுவதும : இன்கறய இலக்கைதய வயிமர்சனப

நகடமுகற வழதகைதடடி = You and Your Disabled

தபதக்ககைள்

Child
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தபதரரத, கைமல. தபதன் ததமகரக்களம

சத891.483

(கூடடிகணத்தல) :

தபதத்தல – மமீபதவல ஶ்ரீ சுதர்ஷனதரதம வயிகைதகர

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

தபதரரத, தஜனளிற்றத. சதந்ததத்துப பதருங்கைள்
சத891.483
தபதரதஸ் நவ்ஷதத் ; தமதழத. பதர்க்கை அல கைர்ளதவயி,
யஸஸூப

346.0640262

தபபௌசர், எம. ஏ. எம. கை.தபத.த. (உயர்தர)
மதணவர்கைளுக்க : அரசதயல வயிஞ்ஞதனம ;
சுருக்கை வயினதக்கைளும வயிகடகைளும

320.076

தபபௌசர், எம. ஏ. எம. கை.தபத.த. (உயர்தர)

தபய்தயனப தபய்யும மகழ. (கமரிதவந்தன், நத.
கவ.)

894.811

மதணவர்கைளுக்கம படடபபடிபபு
மதணவர்கைளுக்கம உகைந்தது : அரசதயல
வயிஞ்ஞதனம ; கைடடகமபபு வயினதக்கைளும
வயிகடக் கறதபபுகைளும

தபற்தறதரும பயிள்களகைளளின் கைலவயியும.
(தஸய்ன், றவூப)

371.192

தபசும தபதமகமகைள். (சுததரதஜ, ததனுகைத)சத894.8113
தபரதசதரியர் கை. கைணபததபபயிள்கள. (சதவத்தமபயி,
894.811092

தபரதசதரியர் சு. வயித்ததயதனந்தன். (சண்முகைததஸ்,
894.811092

தபதது அறதவுக் கைடடுகரகைள். (உமதசங்கைர், பயி.)
894.8114

320.076

தபபௌததீகை இரசதயனம : கைகரசலகைள். (ரணதுங்கை,
அருண பண்டதர)

541.34

தபபௌததீகை இரசதயனம : சடபதபதருளளின் நதகலகைள் ;
வதயுக்கைள். (ரணதுங்கை, அருண பண்டதர)
தபபௌததீகைப புவயியயியல (கைலீல, எம. ஐ. எம.)

546
910.02

தபபௌததீகைப புவயியயியல : பகதத I. (நந்தகமதர்,
கவத்ததலதங்கைம)

910.02

தபபௌததீகைப புவயியயியல : தததகதத II = Physical

Geography : Volume II. (முகைமமது உகவஸ்,

தபதய் தசதலல தவண்டதம. (கைமமலலவதீர,
ஜயத்ததலக்கை)

கைலவயி நதவதரண மன்றம

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.

வயிதஜரத்ன

அ.)

தபதத்தல – மமீபதவல ஶ்ரீ சுதர்ஷனதரதம வயிகைதகர

கைலவயி நதவதரண மன்றத்கதக்

தபதரரத, கைமல தமதழத. பதர்க்கை மடுளுகைதரிய

கைதர்த்தததகைசு)

372.4

891.483

எஸ்.)

910.02

529
மன்ஸஸூர், எம. ஏ. எம. தததழுககை என்ற பயயிற்சத
தபபௌததீகைப புவயியயியல = PHYSICAL GEOGRAPHY.
(இஸ்ததகைதர், எம. ஏ. எம.)

ஒழுங்கம அதன் சமூகைப பரிமதணமும 297.3822

910.02
மன்ஸஸூர், எம. ஏ. எம. ஸஸூரத பகைரத தமதழதயதக்கைம
297.1225
மனதுக்கைதனளிய பதடடு. (அருளதனந்தம, ச.)சத894.8111

தபபௌததீகைப புவயியயியல = Physical Geography.
(கைதரிதரன், கமதரசதமத)

910.02

மகைரந்தப பூக்கைள். (ரிலத, எஸ். எல. எம.) சத894.8111
மகைதரதணயி. (ததரிக், ஏ.)

894.8111

மண்ணயில தவதரதடிய மனதசதடு. (அஸீம,

ஏ. சத.)
894.8111

மணம வதீசும மலர்ச்தசதகல. (முஹமமத் ஹனதீபத,
எச். எம.)

894.8111

894.8111

மத்ததயு, எஸ். ஏ. ஐ. உலகைதல வதழ...

398.9

மனதஸதர் ஸரூக் ; தமதழத. பதர்க்கை

அலதநத்வயி,

அபுல ஹஸன்
மகனபதபதருளளியல : கழந்கத வயிருத்தத.
(கலரதஜசதங்கைம, பத்மதசனளி)

305

மகனப தபதருளளியல : வயினத - வயிகட ; தரம 10.
(அய்யப, ஆர்.)

640.076

மனளிதவள முகைதகமத்துவம. (தகைங்கைததரன்,
658.3

மதனதகைரன், துகர. அருணம : தபரதசதரியர் கை,
அருணதசலம பதரதடடு வயிழத மலர்

050

மஜதீத், ஏ. தமதழ தமதழதயயின் பூர்வதீகை வரலதறு :

மத்ததயு, எஸ். ஏ. ஐ. சடடம, சமயம, ஆடசத :
வரலதற்று ஆய்வு

340

தசமதமதழத அந்தஸ்து சகீர்ததருத்தங்கைள்

494.811

மஹதகைவயி கைதளளிததசரின் அபயிக்ஞதன சதகந்தலம

மதுவரி (ததருத்தம) : (52 ஆம அத்ததயதயமதன)

நதடகைபதடமும, ஆற்றுககைக் கறதபபுகைளும.

மதுவரி கைடடகளச் சடடத்கதத் ததருத்து

(கைருணதகைரன், நவதர்ஷனளி)

வதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

894.8111

நவநதீதகைதருஷ்ணன்)

மணயி ஆரம : சதறுவர் பதடலகைள். (அலதயதர்,
தபபௌஸதயத)

மனதவளளியயின் பயிரதத. (பர்வதீன்)

344.042330262

894.8112

மதயததுன்தன, கைகீதத. நகைர்பபுற வறுகமகய
அளவயிடுவததல இலங்ககை வறுகமக்தகைதடடின்

மருத்துவ தநதக்கைதல மரணக்கைதரிகயகைள் : தமதழர்
வதழவயில சதத்த மருத்துவம. (சதவசண்முகை ரதஜத,
தச.)

தபதருத்தபபதடு : தகைதழுமபயிலதன சமபவக்
கைற்ககை

362.57095493

294.5388
மதகய பற்றதய கைருத்தும சங்கைர தவததந்தக் =

மருதமுகன முத்து மஷஸூர் தமபௌலதனத :
பதர்கவயும சதல பததவுகைளும. (அஸ்வர்,

ஏ.

எச். எம.)

920

மவுன்ட கைதர்மல கைலவயி நதறுவகைம
(கூடடிகணத்தல) : மவுன்ட கைதர்மல கைலவயி
நதறுவகைத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

கைதடசதயும CONCEPT OF MAYA AND SANKARA

VEDANTA PERCEPTION. (ஞதனகமதரன், நத.)
181.482
மதன சஞ்சதரமதமீ். (ஸஹதனத)
மதகததகய எங்க வதசதக்கைலதம.

305.800954
(றதயதஷ்கரதனத)
894.8111

346.0640262

மதன்சரத, தஜ. எப. எலமலதபதத முஸ்லதமகைளளின்
மன்னதர் வயிரிகடதவும அதன் சுற்றுச்

சூழலும :

பூர்வதீகை வரலதறு

954.93

மன்னதர் மதவடட ஆசதரியர்கைளுக்கைதன ஒரு
வளமதன நூல

954.93

மதஹ்ரதஜ, அமமீர். கை.தபத.த. (உ/த) : இஸ்லதம - 1
297.076

மன்ஸஸூர், எம. ஏ. எம. அரபு தமதழத :
இலக்கைணமும பயயிற்சதகைளும

492.7

மதஸ்டிகைல தரதஸ் சர்வததச நதறுவனம
(கூடடிகணத்தல) : மதஸ்டிகைல தரதஸ்
சர்வததச நதறுவனத்கதக் கூடடிகணபபதற்

மன்ஸஸூர், எம. ஏ. எம. கடுமபம என்ற
நதறுவனமும தபண் வகைதக்கம பதத்ததரமும
305.42

கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

530
மமீள கடியமர்த்துதல அததகைதரசகப (ததருத்தம) :

முஸ்தபத, ஏ. எம. எம. பதர்க்கை நுகபல, ஏ. ஏ. எம.

2007 ஆம ஆண்டின் 09 ஆம இலக்கை, மமீள
கடியமர்த்துதல அததகைதரசகபச் சடடத்கதத்

முஸ்தபத, ஏ. எம. எம. இலங்ககையயின்

ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

தபதருளதததர வரலதறு

330

346.0640262

மமீனவனும மஞ்சள் மமீனும. (ஹமதத, எம. ஐ. எப)
சத894.8113
முகைமமது உகவஸ், எஸ். தபபௌததீகைப

முஸ்லதமகைளளின் மத்ததயயில கடிவழதமுகற.
(அபதுல றதஸீக், எஸ்.)

929

முஸ்லதமகைகள வழததகைடுக்கம சூபயித்துவம.

புவயியயியல : தததகதத II = Physical Geography :

Volume II

910.02

297

முஸ்லதம ததருமண, மணநதீக்கைம (ததருத்தம)

894.8113

மணநதீக்கைச் சடடத்கதக் ததருத்துவதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளு

மன்றம.)

346.0160262

முத்தமதழ [தமதழத இலக்கைதயக் கைடடுகரகைள்].
894.8114

மூங்கைதல கூகட : கைவயிகதகைள். (கைததசதகமதர், தகைத.)
894.8111

முத்துகைதருஸ்ணத, தலதறத. “ஜனமதத்ததரன்"
கைடடுகரகைள்

:

(115 ஆம அத்ததயதயமதன) முஸ்லதம ததருமண,

முடிவயில தததடங்கம கைகதகைள். (ஸஹதனத)

(நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத)

(ஸலதஹஸூத்ததீன், எம. ஐ. எம.)

894.8114
மூதூர் நத்வதுல உலமத அறபுக் கைலலூரி
(கூடடிகணத்தல) : மூதூர் நத்வதுல உலமத

முபதரிஸ், ததஜஸூத்ததீன் முஹமமத். தபலீக்
ஜமதஅத் : ஒரு பன்முகைப பதர்கவ

297.74

அறபுக் கைலலூரிகயக் கூடடிகணபபதற்கைதன
தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

முமதமதழத : முன்வதசதபபு = PRE READING

372.6

344.070262
தமடிசதனத ஒலடதனடிவத நதறுவனம

முருதகைசு தகைபௌரிகைதந்தன் ; தததக. பதர்க்கை

(கூடடிகணத்தல) : தமடிசதனத ஒலடதனடிவத

தனஞ்சயரதசசதங்கைம, ச.

நதறுவனத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

முருகைததஸ் அமமன்கைதளளி ; தததகபபதசதரியர்

346.0640262

பதர்க்கை சதவத்தமபயி, கைத.
முன்பள்ளளி இலக பதலர் வழதகைதடடி. (அமமதர், அபூ.)

தமய்யயியல. (ஞதனகமதரன், நத.)

100

372
தமகல நதடடு அழகைதயல : பயிதளடதடத முதல
நதீடதசவகர. (பயிதரமகமதர், இரத்ததனசபதபதத)

முன்தனற்ற அறதக்ககை 2012 எததர்கைதல

111.85

தவகலத்ததடடம 2013. (இலங்ககை. தமல
மதகைதண மதகைதண சகப. வயிவசதயம, கைமநல
அபயிவயிருத்தத, சதறதய நதீர்பதசனம, ககைத்தததழதல

தமதழதயும மனளித தநயமும. (புஞ்சததஹவத, எஸ்.
ஜதீ.)

மற்றும சுற்றதடல தததடர்பதன அகமச்சு.)

306.44

352.23
தமதஹதன் லதல கைததரரு மன்றம
முனதப, எம. ஏ. முஹமமத் றஸஸூலுலலதஹ் :
ஓர் அறதமுகைம

297.63

(கூடடிகணத்தல) : தமதஹதன் லதல கைததரரு
மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
346.0640262

முஹமமட, எம. எம. சதத்ததரக்கைகல : பதகைம - 02
751

தமதஹதடன் ரஜத, எஸ். எப. எல. தமதழ :
தசயலநூல ; தரம - 4

முஹமமத், ரிமஸத. கைவயிகதகைளுடனதன
ககைகலுக்கைல ஒரு பதர்கவ

372.6

894.8111
தமதஹதடன் ரஜத, எஸ். எப. எல. தமதழ :

முஹமமத் றஸஸூலுலலதஹ் : ஓர்

அறதமுகைம.

(முனதப, எம. ஏ.)

தசயலநூல ; தரம - 5

372.6

297.63
தமதஹதடன், றபயீக். தமதழ இலக்கைதயத் தததகபபு
894.811

முஹமமத் ஹனதீபத, எச். எம. மணம வதீசும
மலர்ச்தசதகல

894.8111

தமததகை மதமத. (தவத்தசதங்ஹ, சதபயில)

சத891.483

531
தமபௌனகரு தநர்கைதணலகைள் (1983 – 2013)

080

ரதமச்சந்ததரன், மு. நூலகைவயியல

020

ரதமலதங்கைம, பயிரஷதந்த். ஆகமயும கரங்கம

யதக்கூத், எம. எச். எம. தமதழத. பதர்க்கை

சத894.8113

வயிததனபததரன, எம. எல.
யதழபபதண இகளஞர் கைதங்கைதரஸ். (கைததர்கைதமர்,
சதந்தசகீலன் )

320.06

யதழபபதணத்ததல தபண்கைலவயி : தததற்றமும
வளர்ச்சதயும. (ககைமூர்த்தத, சசதகைலத) 370.82095493
யதழபபதணப தபச்சுத்தமதழ. (தனஞ்சயரதசசதங்கைம,
ச.)

894.811

தயதசப, தபதன்கனயத. தனளிபதபரும தகலகமக்
கரு இதயசு

ரதமுவயின் கைதணதமலதபதன மூக்க. (ஆர்த்தத)
சத894.8113
ரதஜரடணம, தத. ; தமதழத. பதர்க்கை ஹபபுத்தந்ததரி,
கமுததனளி டயஸ்
ரிலத, எஸ். எல. எம. மகைரந்தப பூக்கைள்

சத894.8111

ரிஸ்னத, எச். எப. இன்னும உன் கரல தகைடகைதறது
894.8111

232

ரிஸ்னத, எச். எப. ததறந்த கைதவுள் ததரிந்தகவ ஒரு
ரணதுங்கை, அருண பண்டதர. இலகமுகற தசதன
மதற்றதீடுகைள்

547.2

ரணதுங்கை, அருண பண்டதர. தபபௌததீகை இரசதயனம :
கைகரசலகைள்

541.34

பதர்கவ

ரிஷதத் நஜதமுததீன் ; தமதழத. பதர்க்கை அல கைர்ளதவயி,
யஸஸூப
ரூபரதஜ ததவததசன், தஜ. சதறுவருக்தகைற்ற தமதழ சதங்கைள கைடடுகரகைள்

ரணதுங்கை, அருண பண்டதர. தபபௌததீ கை

894.811

894.8114

இரசதயனம : சடபதபதருளளின் நதகலகைள் ;
வதயுக்கைள்

546

ரணவயிரு தசவத அததகைதரசகப (ததருத்தம) : 1999
ஆம ஆண்டின் 54 ஆம இலக்கை, ரணவயிரு
தசவத அததகைதரசகபச் சடடத்கதத் ததருத்து
வதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

343.0130262

லக்வயிமதசத தபதரரத. பதர்க்கை தடய்லர்,
தஸபஸ்டியன்
லக்ஷ்மன் வசந்த தபதரரத சமுததய அபயிவயிருத்தத
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : லக்ஷ்மன் வசந்த
தபதரரத சமுததய அபயிவயிருத்தத மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

ரததீஸ், இரத. வரலதறு (G.C.E. O/L) : ககைதயடு
954.93076

346.0640262

லீலத ஐசக் ; தமதழத. பதர்க்கை பயிரியநதத், எச். எம.
எஸ்.

ரதமஸ், ஸ்கைந்தவரதர். ததசதய தபதருளதததர
முகைதகமத்துவம

330.068

லீலத ஐசக் ; தமதழத. பதர்க்கை தபதன்தசகைத, கைதர்தலத
தலததகைந்ததரத, ரதமநதத். இனளிபபதன

ரதமஸ், ஸ்கைந்தவரதர் பதர்க்கை நதலமததசன்,

பரிசு

சத894.8113

பதலசுந்தரம
தலததகைந்ததரத, ரதமநதத். இனளிபபதன பரிசு சத894.8113
ரவதீந்ததரகமதரன், நவரத்ததனம. சதற்றதனப
தபதருளளியல : நுகைர்தவதர் மற்றும
உற்பத்ததயதளர் நடத்கத = Microeconomics :

Consumer and Producer Behavior

338.5

வசந்த தசணதநதயக்கை மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
வசந்த தசணதநதயக்கை மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததருசடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

ரவதீந்ததரகமதரன், நவரத்ததனம பதர்க்கை

346.0640262

கைகலச்தசலவயி ரவதீந்ததரகமதரன்
ரஜத, தமதஹதடன். வயிலங்ககைள் தசதலலும
வயிந்கதக் கைகதகைள்

வடபுலத்து இடதுசதரி இயக்கை முன்தனதடிகைள் 324.2

சத894.8113
வடமதகைதணத்ததல கைதணயி உரிகமயும தபண்கைளும

ரதசதயத, எம. எஸ். தமதழத. ; பதர்க்கை ரணதுங்கை,
அருண பண்டதர

(தபதரின் பயின்னரதன நதகல : ஆய்வுரீததயதன
நூல). (சதவசந்ததரன் சதரதஜத)

363.5

532
வட மதகைதணத்ததல தபண் தகலகமத்துவ
கடுமபங்கைள். (சதவசந்ததரன் சதரதஜத)

305.42

வடிதவலு, ஆ. ததருக்கறள் ஆய்வுகர : பதகைம - 01
894.811
வடிதவலு, ஆ. ததருக்கறள் ஆய்வுகர : பதகைம - 02
894.811
வணயிகைக் கைணக்கைகீடு : பகதத II [கை. தபத. த. உயர்தர
மதணவர்கைளுக்கரியது]. (ஞதனபபயிரகைதசம, எல.
பயி.)

650

(சுதரஸ்கமதர், சு.)

541

வதழும மூத்த முற்தபதக்கப பகடபபதளளிகைள்.
(கமரன், கை.)

894.811092

வயிக்கைதரமசதங்கை, மதர்டடின். எங்கைள் கைதரதமம 891.483
வயிக்டர் அந்தனதீ கைலவயி, சமூகை, தபதருளதததர
தசகவககைள், அறக்கைடடகள மன்றம
(கூடடிகணத்தல) : வயிக்டர் அந்தனதீ கைலவயி,
சமூகை, தபதருளதததர தசகவககைள், அறக்
கைடடகள மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன

வரலதறு : கைடந்தகைதல (2011 – 2009) பரீடகச
வயினதத்ததள்கைள்

வதயுக்கைளளின் வயிந்கத : A/L புததய பதடத் ததடடம.

954.93076

தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
346.0640262

வரலதறு : கைண்டம - சதர்ந்த – படதவகல
வயிகைர்ணத, தச. அறுவகடக்கப பயின்னதன

தசய்முகறகைள் கை.தபத.த (சதததரண தரம)
(ஹபபுத்தந்ததரி, கமுததனளி டயஸ்)

900.071

தததழதநுடபம = POST HARVEST

TECHNOLOGY
631.56

வரலதறு (G.C.E. O/L) : ககைதயடு. (ரததீஸ், இரத.)
954.93076

வயிக்தனஸ்வரன், கை. வயி. இந்து சமய சதந்தகனகைள்
294.509

வரவு தசலவுத் ததடட அறதக்ககை 2013. (இலங்ககை.
வயிஞ்ஞதனம : தரம 10 ; பகதத III

தமல மதகைதண மதகைதண சகப. கைலவயி,

507

உள்ளூரதடசத, மதன்சக்தத மற்றும எரிசக்தத,
கைதணயி மற்றும மனளிதவலு மற்றும தவகல
வதய்பபு அகமச்சு.)

352.48

வயித்ததயதனந்தன், சு. வயித்ததயயின் தமதழதயற் பததவுகைள்
894.811

வரவு தசலவுத் ததடட அறதக்ககை 2013. (இலங்ககை.
வயித்ததயயின் தமதழதயற் பததவுகைள். (வயித்ததயதனந்தன்,

தமல மதகைதண மதகைதண சகப. சுகைதததர,
உள்நதடடு கவத்ததய, சமூகை நலன்புரி, மகைளதீர்

சு.)

894.811

வயிவகைதரம, நன்நடத்கத, சதறுவர் பததுகைதபபு
சகபநடவடிக்ககை அகமச்சு - தமல மதகைதணம.)
352.48

வயிததன, கணதசன. பதலம : கணதசன வயிததன
அவர்கைளளின் வதழவயியலும ததர்ந்ததடுக்கைபபடட
சதறுகைகதகைளும

891.483

வரவு தசலவுத் ததடட அறதக்ககை 2013. (இலங்ககை.
வயிததனபததரன, எம. எல. கருவயிக்கன்றுக்க வந்த

தமல மதகைதண மதகைதண சகப. தமல
மதகைதணத்ததன் வதீதத, அபயிவயிருத்தத கைதலநகட

சதரததஜதவும நண்பர்கைளும

சத891.483

உற்பத்தத மற்றும அபயிவயிருத்தத சுகைதததரம,
வயிதத வகரந்த பதகத. (சஹதீலத, ஹனதீபத) 894.8111

வதீடகமபபு நதர்மதணம, மமீன்பயிடி மற்றும
சுற்றுலதத்துகற அகமச்சு.)

352.48
வயிமல, சதமதநததன். வழதயுரிகம : ஒரு மமீள்
கடிதயற்றப பயணம

வலலுவம. (ஷரிபுத்ததீன், அகைமது ஜதன்னதஹ்)

363.1256

894.8111
வயிமலன், சத. கைதகளநததயயின் பயிரவதகைம :
பகடபபயிலக்கைதயப பதர்கவகைள்

வழதயுரிகம : ஒரு மமீள் கடிதயற்றப பயணம.
(வயிமல சதமதநததன்)

894.811

363.1256
வயிரலகைளற்றவனளின் பயிரதர்த்தகன. (சதஹதபததீன்,
அஷ்ரஃப)

வறுகமயும முதததயதர்கைளகைதன், சவதலகைளும.
(தடய்லர், தஸபஸ்டியன்)

894.8113

362.5
வயிலலவரதயர், மமீரத. கைர்நதடகை சங்கைகீதம : ஓர்
அறதமுகைம

வஷ்னதீ ; தமதழத. உயர்வதன ததயதனங்கைள் :
இரத்தசதடசதகைளளின் கரல

780.954

248.32
வயிலலதயமஸ், தரதனஸ்ஸீ. கைண்ணதடி
வதர்பபுகைள் = The Glass Menagerie

வதசதபபதும வதசதக்கைபபடுவதும : இன்கறய

894.8112

இலக்கைதய வயிமர்சனப தபதக்ககைள்.
(தபதன்னமபலம, மு.)

372.4

வயிலங்கைதடபபடடிருந்த நதடகைள். (ஹதஸன், ஜதஃபரி)

533
894.8111
வயிலங்ககைள் தசதலலும வயிந்கதக் கைகதகைள். (ரஜத,
தமதஹதடன்)

சத894.8113

வயிவசதயமும உணவுத் தததழதலநுடபமும :

ஆத்ததசூடி : உகர வயிளக்கைம

170

தவங்கைடசதமத நதடடதர். ந. மு. ஔகவயதர்
தகைதன்கறதவந்தன் : உகர வயிளக்கைம

170

தவங்கைடசதமத நதடடதர். ந. மு. ஔகவயதர்

மதததரி வயினதக்கைளும வயிகடகைளும. (இக்பதல,
ஐ. எல. எம.)

நலவழத : உகர வயிளக்கைம

170

630.76
தவங்கைடசதமத நதடடதர். ந. மு. உகர. பதர்க்கை

வயிவசதயம, கைமநல அபயிவயிருத்தத, சதறதய

ஔகவயதர்

நதீர்பதசனம, ககைத்தததழதல மற்றும சுற்றதடல
தததடர்பதன அகமச்சு. முன்தனற்ற அறதக்ககை

தவததகைமத்ததன் இகறவதக்கைதனர்கைள்

220

2012 எததர்கைதல தவகலத்ததடடம 2013.
(இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.)

தவததந்த தமய்யயியல = VEDANTA PHILOSOPHY.

352.23
வயிஜய வருஷ வதக்கைதய பஞ்சதங்கைம : 2013 – 2014.
(தவங்கைதடச ஐயர், இ.)

030

(ஞதனகமதரன், நத.)

181.48

தவலததஸ், வயிமலத. நூலகைங்கைளளில தகைவல
தததடர்பதடல தததழதலநுடபம : தகைதடபதடும
பயிரதயதகைமும

025.5

வயிதஜந்ததரன், தலத. கைகத கூறும கைகதகைள் 894.8113
கவகந்த அமமதகன

294.538

வயிதஜந்ததரன், தலத. சுற்றதடல சதர்ந்த
தசயற்பதடுகைள் : தரம 4

372.357

கவட தறதஸ் மன்றம (கூடடிகணத்தல) : கவட
தறதஸ் மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன

வயிதஜந்ததரன், தலத. தமதழதமதழத : வயிடயங்கைளும
பயயிற்சதகைளும ; தரம 5

372.6

தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
346.0640262

வதீரகைத்தத, கை. பயிற்கைதல இலக்கைண மதற்றங்கைள்
(எழுத்து)

494.411

றமழதன், சமூன். எஸ். இஸ்லதமதய வரலதற்றதல
தததன்றதய அரசதயல, சமய இயக்கைங்கைள் :

வதீரதசதக்கைன். நமம ஊரவங்கை

920

தவங்கைதடச ஐயர், இ. வயிஜய வருஷ வதக்கைதய
பஞ்சதங்கைம : 2013 – 2014

பதகைம 1

297.272

றதமஸ், பரத. அன்புப பயிள்களகைதள. (சதறுவர்
030

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில. ஆலமரதம அருகம நண்பத

பதடல)

894.8111

றதயதஷ்கரதனத. மதகததகய எங்க வதசதக்கைலதம

சத891.483
தவத்தசதங்ஹ, சதபயில. ஓடிபதபதகம ததடி சத894.8113

894.8111
றதஸ்வதன் எம. சலதஹஸூததீன் தமதழத. ; பதர்க்கை
ரணதுங்கை, அருண பண்டதர

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில. கடடி முயலுக்க பரிசு
சத891.483

தறஜதஸ் இரதசநதயகைம, மத. கைதறதஸ்துவயில வளர...
230

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில. சண்கட

சத891.483

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில. தமபயத

சத891.483

ஜமமதய்யத்துஸ் ஸஹ்வத அல-ககைரிய்யத (ஜஸ்கைத)
(கூடடிகணத்தல) : ஜமமதய்யத்துஸ்
ஸஹ்வத அல - ககைரிய்யத (ஜஸ்கைத) கவக்
தவத்தசதங்ஹ, சதபயில. பணயியதரப பயயிலவதன்
சத891.483
தவத்தசதங்ஹ, சதபயில. தபதய்க்கைதல ஆடடக்கைதரன்
சத891.483

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

ஜயரத்ன மன்றம (கூடடிகணத்தல) : ஜயரத்ன
மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை.பதரதளுமன்றம.)

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில. தமததகை மதமத

சத891.483

தவங்கைடசதமத நதடடதர். ந. மு. ஔகவயதர்

346.0640262
ஜவதன், ஏ. தஜ. தஜ.

கை.தபத.த.(சத/த) இரண்டதம

534
தமதழத சதங்கைளம : கைடந்தகைதல னதவயிகடப
பத்ததரங்கைள் 2001 – 2010

ஹபபுத்தந்ததரி, கமுததனளி டயஸ். வரலதறு :

491.48076

கைண்டம - சதர்ந்த – படதவகல தசய்முகறகைள்
கை.தபத.த (சதததரண தரம)

900.071

'ஜனமதத்ததரன்' கைடடுகரகைள். (முத்துகைதருஸ்ணத,
தலதறத)

894.8114

ஹமதத, எம. ஐ. எப. மமீனவனும மஞ்சள் மமீனும
சத894.8113

ஜதீவத, அந்தனளி. தகலநகைரில தமதழ நதடகை அரங்க

ஹமஸத. புன்னககைச்சுடர்

சத894.8113

894.8112
ஹமஸத, தமதஹமட, எம. தநஞ்சத்ததல
தஜயசதங், ததவததசன். சதறுவர் கைடடுகரகைள் 30

நதகறந்தவர் : ககைருதலவ்கவ அபபதவயின்

894.8114
தஜயரதசத. சபத. ஆய்வு முகறயயியல = RESEARCH

METHODOLOGY

001.42

தஜயரதசத, சபத. உளவயியல ஊடுதகலயயீடுகைள் =

PSYCHOLOGICAL INTERVENTIONS

150

வரலதறும வதழபுலமும

920

ஹரிஹரன், எஸ். தமதழத. பதர்க்கை த சதலவத.
லீலத
ஹனளிபத, அஸதத். எம. ஆத்மதவயின் புண்

894.8111

ஹதஸன், ஜதஃபரி. வயிலங்கைதடபபடடிருந்த

நதடகைள்
894.8111

தஜயரதசத. சபத. கைலவயி அகைரததத = Dictionary of

Education

370.03

ஹதஸ்புலலதஹ் மன்றத்கதக் கூடடிகணப

தஜயரதசத, சபத. கைலவயியயில எழுவயினதக்கைள் =

(Issues In Education)

ஹதஸ்புலலதஹ் மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம.(இலங்ககை.

370

தஜயரதசத, சபத. கைற்றல இடர்பதடுகைளும

பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

ஹஸூகஸததீன், ஏ. எஸ். எம. அறபுதமதழத :

ததீர்வுகைளும

371.3

கை.தபத.த. (உ/த)ப பரீடகச வயினதபபத்ததரம 2011 ; வயிகட வழதகைதடடி

தஜயரதசத. சபத. கழந்கதக் கைகதகைள்

492.7076

சத894.8113
தஹல ஜன மன்றம (கூடடிகணத்தல) : தஹல

தஜயரதசத. சபத. கழந்கத வயிகளயதடடுக்கைள்

ஜன மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

சத894.8113

சடடமூலம. (இலங்ககை.பதரதளுமன்றம.)
346.0640262

தஜயரதசத. சபத. சதறதர்க்கைதன அறதவயியற் கைகதகைள்
சத894.8113

தஹண்டஸ் தபத எடியுதகைஷன் மன்றம
(கூடடிகணத்தல) : தஹண்டஸ் தபத

தஜயரதசத. சபத. பதலர் கைகதகைள்

சத894.8113

எடியுதகைஷன் மன்றத்கதக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.

தஜயரதசத. சபத. பதலர் வயிகளயதடடுக்கைள்

பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

சத894.8113
தஜஸ்லதன், பதத்ததமத. சுபபுவும அபபுவும சத894.8113

ஸகைதத் : தபதருளதததரப பயிரச்சதகனகைகளத்
ததீர்பபததல அதன் பங்கைளளிபபும, அதன்

தஜபௌபர், ஏ. எஸ். கைணயிதம தரம 3 : புததய

தவற்றதக்கைதன நதபந்தகனகைளும. (அலகைர்ளதவயி,

பதடத்ததடடம

510

தஜபௌபர், ஏ. எஸ். தமதழ தமதழத வழதகைதடடி தரம 3 : புததய பதடத்ததடடம

297.54

ஸததீஸ்கமதர், அ. சமபூர் பயிரததசத்ததன் தததன்கம

494.811071

தஜபௌபர், ஏ. எஸ். பரீடகச வழதகைதடடி : தரம - 02
372.076
தஜபௌபர், ஏ. எஸ். சுற்றதடல வயினதவயிகட : தரம
4, 5

யஸஸூப)

954.93
ஸலதஹஸூத்ததீன், எம. ஐ. எம. முஸ்லதமகைகள
வழததகைடுக்கம சூபயித்துவம
ஸஹதனத. மதன சஞ்சதரம

297
305.800954

372.357076
ஸஹதனத. முடிவயில தததடங்கம கைகதகைள்

தஜதர்ச், ஏ. சத. அரசறதவயியல : ஓர் அறதமுகைம

320

894.8113
ஸதஹதர், எம. ட. எம. இஸ்லதமதய ஒழுக்கை

535
தநறதகைளும மனளித பண்புகைளளின்

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.

தவளளிபபதடுகைளும

297.57

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

ஸதஹதர், எம. டி. எம. சூரதுல இஹ்லதஸதனதும

346.0640262

ஶ்ரீ சங்கைர், உமத. தததக. பதர்க்கை கைவயிஞர் தச.

அஸ்மதஉல ஹதீஸ்னதவயினதும வயிளக்கைங்கைள்

கணரத்ததனம கைவயிகதகைள்

297.1222
ஸதஹதர், எம. ட. எம. படிபபயிகனத் தரும சதறுவர்
கைகதகைள்

ஶ்ரீதர், எஸ். கவ. பதத. கைலதநததத கைனகைசபதபதத

894.8113

நததகைஸ்வரன் அவர்கைளளின் மணயி வயிழத மலர்
059.94811

ஸத. வயி. தவலுபபயிள்கள. (சதரலநதடன்)

894.811092
ஶ்ரீதர், எஸ். கவ. பதத. பதர்க்கை நததகைஸ்வரன்,

ஸஸூரத பகைரத தமதழதயதக்கைம. (மன்ஸஸூர், எம. ஏ.
எம.)

கைனகைசபதபதத

297.1225
ஶ்ரீரதம, ஶ்ரீ. ; தததக. பதர்க்கை கவரம

ஸஸூகலஹத. அந்தப புதுச்சந்ததரிககையயின் இரவு
ஶ்ரீ லங்கைத ஹதரத தபபௌன்தடஷன் (கூடடகணத்தல)

824

: ஶ்ரீ லங்கைத ஹதரத
தஸய்யயித் அபதுர் ரஹ்மதன் ஜதபரி

தபபௌன்தடஷகனக்

கூடடிகணபபதற்கைதன

தமபௌலதனத

தததரு

ஞதபகைதர்த்த அறக்கைடடகள (கூடடிகணத்தல) :

சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

தஸய்யயித் அபதுர் ரஹ்மதன் ஜதபரி தமபௌலதனத

346.0640262

ஞதபகைதர்த்த அறக்கைடடகளகயக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

ஃகபசல, அகைமது. நதீரில எழுதபபடடிருக்கம

346.0640262

மமீகன பூகன வதசதக்கைதன்றது

தஸய்ன், றவூப. தபற்தறதரும பயிள்களகைளளின்
கைலவயியும

371.192

ஷரிபுத்ததீன், அகைமது ஜதன்னதஹ். வலலுவம
894.8111

ஶ்ரீ கணரதன சர்வததச மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
ஶ்ரீ கணரதன சர்வததச மன்றத்கதக்

*****

894.8111

536

தபதருள்

அகைரததத : கைலவயி

370.03

அதசதன இரசதயனம

546

வகபபுப பகதத

இகச

780

இதர சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும தசகவகைளும
இந்ததயத

அடிபபகடக் கைணக்கைகீடு : கைணக்கைதயல

657.042
இந்து சமயம : சமயம

அரசதயல வயிஞ்ஞதனம

: சமூகை வயிஞ்ஞதனம

294.5

320
இபறதஹதீம (அகல)

அரசதயலகமபபுச் சடடம
அரசதயற் கைடசதகைள்

363

780.954

297.2463

342
இயற்ககை உயயிரியல வரலதறு

579

இயற்ககை வரலதறு

578

இயற்ககை வயிஞ்ஞதனமும கைணயிதமும

500

இதயசு கைதருஸ்துவும அவர் கடுமபமும

232

324.2

அரசதகறச் சடடம : தபததுச் சடடம
அரபு தமதழத : தமதழத

343.036
492.7

அரிச்சுவடி : ஆரமபக் கைலவயி

372.465

அல-கர்ஆன்

297.122

இரசதயனக் கைணயித்தல

541.2

இரசதயனக் கைகரசல
அல-கர் ஆனும அல-ஹததீஸஸூம

297.12

அவசரகைதலச் சடடம : தபததுச் சடடம

343.01

அழகைதயல

111.85

541.34

இரசதயனவயியல

540

இரதணுவதசகவ : தபததுச் சடடம

343.103

இரதணுவ, பததுகைதபபு தபததுச் தசதத்துப தபதது நததத,
வரி வர்தத்கை உற்பத்ததச் சடடம
ஆங்கைதல அகைரததத

423

ஆங்கைதல இலக்கைதயம : இலக்கைதயம

820

ஆங்கைதல கைடடுகரகைள்

824

ஆங்கைதல தமதழத

420

ஆசதயத

950

ஆசதயத ஆபயிரிக்கைத

492

ஆசதயத, தூரகைதழக்க நதடுகைள்

709.5

ஆய்வு

001.4

இலக்கைதயம

800

இலக்கைதயஸ்தர்கைள் : வதழக்ககை வரலதறு

928

இலங்ககை

362.57095493

இலங்ககை

338.95493

இலங்ககை

709.5493

இலங்ககை

929.9205493

இலங்ககை : சடடவயிபர நகடமுகறகைள்
இலங்ககை : வரலதறு
ஆய்வுமுகற

343

328.5493
954.93

001.42
இலதப தநதக்கைற்ற ததபனங்கைள் : தனளியதர் சடடம

ஆரமபக் கைலவயி
ஆரமப பதடசதகல :

372
கைலவயி

372.21

346.064
இனபபயிரச்சதகன : சமூகைவயியல
இஸ்லதத்ததல கைலவயி

303.6
297.77

537

இஸ்லதம
இஸ்லதமதய ஒழுக்கை இகறகம

297
297.5

ஒழுக்கைவயியல

170

ஒபபந்தம தசய்தலும ததனங்கைளும : தனளியதர்
சடடம

இஸ்லதமதயக் கைலவயி

297.77

இஸ்லதமதய நதகைரிகைம

297.09

346.02

கைடடடக்கைகல

720

இஸ்லதமதய பயிரச்சதரமும பததுகைதபபும

297.7

கைடடுகரகைள் : தமதழ

இஸ்லதமதய தபததகன

297.2

கைணக்கைதயல

இஸ்லதமதய மூலதததரங்கைள்

297.1

கைணக்கைதயல : முகைதகமத்துவம

657

இஸ்லதமதய வணக்கைங்கைள்

297.3

கைணயிதம

510

இஸ்லதமதய வதழவு
இஸ்லதமும அரசதயலும : இஸ்லதம
இஸ்லதமும சமூகை வயிஞ்ஞதனமும

297.57
297.272
297.27

894.8114
346.063

கைணயிதம : ஆரமபக் கைலவயி
கைணயினளி வயிஞ்ஞதனம, தகைவல, தபதது

372.7
ஆக்கைங்கைள்
000

கைணயினளி வயிஞ்ஞதனம, தததழதலநுடபம, சுகைதததரம :
ஆரமபக் கைலவயி

உடற் தகைதளதறு
உயர் கைலவயி

370.1
344.07684

உயர்கைலவயி

378

உயயிரியல : வயிஞ்ஞதனம

570

உயயிரினப புவயியயியல

578.09

உள்ளூரதடசத : அரசதயலகமபபுச் சடடம

342.09

உள்ளூரதடசத : தபதது நதர்வதகைம

352

உளவயியல

150

உற்பத்ததக் கைடடுபபதடு : தபதது சன சுகைதததரம :
சமூகைச் சடடம
உற்பத்தத : தபதருளதததரம

ஊக்கைமளளித்தல : கைற்றல

எண் கைணயிதம : ஆரமபக் கைலவயி

344.042
338

370.154

372.7

கைலவயி
கைலவயி : அரசதயல
கைலவயி, ஆரதய்ச்சத : தததழதலநுடபக்கைகல

290

ஏகனய தமதழதகைள்

490

தவளளியயீடுகைள்

059

320.07
607
540.071

கைலவயி : இஸ்லதம

297.071

கைலவயி : உளவயியல

370.15

கைலவயி : கைணக்கைதயல : முகைதகமத்துவம

657.07

கைலவயி : கைணயிதம

510.7

கைலவயி : கைலவயி கைற்பயிக்கம முகறகைள்

371.3

கைலவயி : கைதறஸ்தவம

220.07

கைலவயி : நுண்கைகல

700.07

கைலவயி : வரலதறு
கைலவயி : வகரதலும வகரதலகைளும

கைலவயி : வயிவசதயமும அதன் தததழதல

900.071
741.07
500.7
நுடபமும
630.7

கைலவயிக் கைடடடங்கைள்

ஏகனய தமதழதகைளளிலதன தபததுப பருவ

370

கைலவயி : இரசதயனவயியல

கைலவயி : வயிஞ்ஞதனம
ஏகனய சமயங்கைள்

372.3

கைலவயிக்கைதன உளவயியல சகீரதக்கைல

727
370.158

538
346.04679
கைலவயியும பதடசதகலகைளும மதணவர்கைளும :
சமூகைச் சடடம

344.07

சஞ்சதககைகைள் : ததரதவயிட தமதழத

059.94

கைலதச்சதரமும ததபனங்கைளும

306

சஞ்சதககைகைள் : தபதது

050

கைகல

700

சடடம

340

சடடமன்றம : அரசதயல

328

கைவயிகதகைள் : தமதழ இலக்கைதயம

894.811

கைற்பயித்தலும ஆசதரியர்கைளும : கைலவயி
கைற்பயித்தல : உயர்கைலவயி

371.1
378.125

சந்கதபபடுத்தல முகைதகமத்துவம

658.8

சமய அனுபவங்கைள், பயயிற்சத : இந்து சமயம 294.54
சமயப பணயிகைள்

கைற்றலும கைற்பயித்தலும : இஸ்லதம

297.74

297.07
சமயப பயிரிவுகைள் : சமயங்கைள்

290

கைற்றலும கைற்பயித்தலும : உயயிரியல வயிஞ்ஞதனம

கைற்றலும கைற்பயித்தலும : வயிவசதயம
கைனளிபதபதருள் அகைழவு

570.7

சமயப தபரியதர்கைள்

630.7

சமயம

200

சமுததயப பயிரிவுகைள் : சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்

305
360

343.0772

294.561

கைதல நகட வளர்பபு

636

சமூகை ககறபதடுகைளும தசகவகைளும

கைதழக்கைதந்ததய ஐதரதபபயிய இலக்கைதயம

891

சமூகை கழுக்கைளுக்கைதன கடியயியல அரசதயல

கைதறதஸ்தவ அறம, பக்தத மத சதத்ததரம

240

உரிகமகைள் : அரசதயல

323.3

சமூகை தசகவகைள், ததபனங்கைள்

360

248

சமூகை நலக்ககறபதடும தசகவயும

362

கைதறதஸ்தவ சமயக் தகைதடபதடு

230

சமூகை மதற்றம : சமூகை வயிஞ்ஞதனம

303

கைகீகழத்ததய தத்துவம

181

சமூகை தமதழதயயியல

கைதறதஸ்தவ அனுபவம, பயயிற்சத, வதழவு : கைதறதஸ்தவ
அறம

கடியயியல, அரசதயல உரிகமகைள் : அரசதயல
வயிஞ்ஞதனம

306.44

சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்

300

323
சரித்ததர, புவயியயியல ரீததயயிலதன நுண்கைகலகைள் 709

கடியயியல, அரசதயல உரிகமகைள் : அரசதயல
வயிஞ்ஞதனம கைதழக்கைதந்ததய ஐதரதபபயிய தமதழதகைள்

சரித்ததரம : இந்து நதகைரீகைம

294.509

491
சனசக்தத : சமூகைநலக்ககறபதடும தசகவயும
கற்றவயியல சடடம
கற்றவயியல நடவடிக்ககைமுகற : சடடம
கழந்கதகைள்
கழுக்கைள்
தகைந்ததர கைணயிதம : கைணயிதம
ககைபபந்ததடடம
தகைதடிகைளும பதககைகைளும

345

362.5

345.05

சதங்கைள இலக்கைதயம

891.48

305.232

சதங்கைளம கைற்தபதம

491.488

320.06
516
796.312
929.92

சக்தத : ததபனங்கைளளின் கைடடுபபதடு : தனளியதர் சடடம

சதத்ததரக்கைகல

740

சதத்ததரம : நுண்கைகலகைள்

750

சதவயில நடவடிக்ககைகைளும நதீதத மன்றங்கைளும

347

சதற்பக்கைகல

734

சதறுகைகதகைள்

சத891.483

539

சதறுகைகதகைள் : தமதழ

894.8113

ததரதவயிட சமயங்கைள் : சமயம

294

சதறுவர் உரிகமகைள் : அரசதயல

323.352

ததரதவயிட தமதழத இலக்கைதயம

894

சதறுவர் கைகதகைள் : சமூகை வயிஞ்ஞதனம

305.231

ததரதவயிட தமதழதகைள்

494

சதறுவர் கைகதகைள் : சதங்கைள இலக்கைதயம

சத891.483

சதறுவர் கைகதகைள் : தமதழ இலக்கைதயம

சத894.8113

ததருமணம : தனளிநபர் சடடம

346.016

ததீர்கவயும, வயிற்றல வதங்கைல வரியும

343.055

சுங்கை வரிகைள்

343.056

ததன்ஆசதயத : வரலதறு

சுற்றதடற் கைலவயி : ஆரமபக் கைலவயி

372.357

ததன் இந்ததயத : கைகல

சூழல பயிரச்சதமீ்கன

363.7

தசதன இரசதயனவயியல : இரசதயனம
தசதன இரசதயனவயியல மதற்றதீடு

547
547.2

954
734.954

ததசபபடமும பயிரயதணமும

910

ததர்தலகைள் : அரசதயல

324

ததர்தலகைள் சடடம : அரசதயலகமபபுச் சடடம
342.07

தசதததடம

030

தசபௌக்கைதய அபயிவயிருத்தத : மருத்துவம

613

தததடர்பூடகைங்கைள் : தபதது நதர்வதகைம

354.75

தததழதல சமூகை தசகவ, கைலவயி, கைலதசதர சடடம
344
தடக்கைள மற்றும ததறந்ததவளளி வயிகளயதடடுக்கைள்
796

தததழதல நுடபம உபகைரணம, சததனம :
கைகல

தத்துவ அடிபபகடக் தகைதடபதடு

தததழதலநுடபம

தமதழ இலக்கைதயம
தமதழ சஞ்சதககைகைள்
தமதழ தமதழத

751

370.1

தத்துவம
தமதழ : ஆங்கைதல அகைரததத

சதத்ததரக்

600

100
தததழுககை

297.3822

நதடடதரியல நூற்படடியல

016.3982

423.94811
894.811
059.94811
494.811

தமதழ தமதழதக்கைகல : ஆரமபக் கைலவயி

372.6

தனளிநபர் முகைதகமத்துவம

658.3

நதடடுப பதடலகைள்
நதடகைங்கைள் : தமதழ இலக்கைதயம

398
894.8112

நதனதவயித சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும தசகவகைளும
344.04
நதவல

894.8113

தனளிநபர், வதீடடு உறவுகைள், கற்றவயியல சடடம
346.01
தனளியதர் சடடம : சடடம

346

நததத நதர்வதகைம : தபதது நதர்வதகைம

நததத நதறுவனங்கைள். பணம, நதணயம தததடர்பதன
நதர்வதகைம

தனளியதர் முகைதகமத்துவம

332

332.12306
நதர்வதகை தசகவகைள் முகற

ததபனங்கைள் : தனளியதர் சடடம

354.8

352.6
நதததப தபதருளதததரம

தனளியதர் வங்கைத அறதக்ககை

352.4

352.63

346.06
நதீததமன்றங்கைள் : கடியயியல நடவடிக்ககைகைள் 347.01

ததபனங்கைள், நதர்வதகை அறதக்ககை

354.7506

540
நுண்கைகலகைள்

700

பயிரதர்த்தகன : கைதறதஸ்தவ அறம

நுண்தபதருளளியல

338.5

பயிற தமதழதக் கடுமப இலக்கைதயங்கைள்

நூதனசதகல அரங்கைக் கைடடுமதனம

727.7

பயிறதமதழதகைள்

நூலகை தசயற்பதடுகைள் : நூலகை வயிஞ்ஞதனம

025

புககையயிகல : சடடம

நூலகை தகைவல வயிஞ்ஞதனம

020

புலகமபபரிசதல வயினத வயிகட

நூற்படடியல : தபதது ஆக்கைங்கைள்

010

புனளிதத் தலங்கைள் : இந்து சமயம

248.32
890
490
343.076371

பூதகைதளம தவபபமகடதல
பக்ததபபதடலகைள்

372.19076
294.535
363.73874

294.538

பசு வளர்பபு

636.7

தபண்கைள்

பத்ததரிககைத்துகற

070.4

தபண்கைள் : அரசதயல வயிஞ்ஞதனம

323.34

தபண்கைள் : கைலவயி

370.82

பத்ததரிககைத் துகறயயில சமுததயப பயிரிவு
பந்து வயிகளயதடடுக்கைள்

070.4089
796.3

305.4

தபண்கைள் : சமூகைப பயிரிவு : சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்
305.4

பரத நதடடியம : தபதழுது தபதக்கக் கைகலகைள்
792.8
பரமபகர தபயர்கைள் வயிருதுச் சதன்னங்கைள்
பரீடகச வழதகைதடடி
பலகைகலக்கைழகை கைலவயி ஆய்வு

929
372.076
378.12507

பலதவறு சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும தசகவகைளும

தபண்கைள் நதகல
தபற்தறதரும பதடசதகலயும : கைலவயி
தபச்சுக்கைள்

305.42
371.192
894.8115

கபபயிள்
கபபயிள் கைகதகைள்

220
221.9505

344.04
தபதது அறதவு
பழக்கை வழக்கைங்கைள் ஆசதரங்கைள் மரபுகைள்

001

390
தபதது சன பததுகைதபபு : சமுததய பயிரச்சதகனகைள்

பழதமதழதகைள்
பகழய ஏற்பதடுகைள்

398.9

363.1

221

தபதது சன பததுகைதபபு நதர்வதகைம : தபததுச் சடடம
344.053

பதடசதகல அகமபபும முகைதகமத்துவமும : கைலவயி
371
பதடசதகலப பதடத்ததடடம

தபதது தசகைரிபபுக்கைள்
607.1

தபதது, தனளியதர் கைலவயிக்கைதன நததத : கைலவயியும
பதடசதகலயும : சமூகைச் சடடம

பதடத் ததடடங்கைள்
பதடலகைள் : தமதழ இலக்கைதயம
பதல உற்பத்தத

080

344.076

372.19
தபதது நததத : தபதருளளியல

336

தபதது நதருவதகைம

352

894.8111
637.1
தபதது நதர்வதகைமும இரதணுவ வயிஞ்ஞதனமும 350

பதற் பண்கண தததடர்பதன உற்பத்ததகைள்

637
தபததுப புவயியயியல வரலதறு

பயிணக்ககைளுக்கைதன ததீர்மதனங்கைள்

303.69

பயிரதம நதகறதவற்று அததகைதரிகைள்

352.23

தபதது மக்கைள் பததுகைதபபு : சமூகைச் சடடம
தபதது முகைதகமத்துவம

900
344.05
658

541

தபதது வழதபதடு : இந்து சமயம

294.53

தபதது வதழக்ககைச் சரிதம கலமரபு சதன்னங்கைள்

மதணவர் தசயற்பதடு
மதணவர் வழதகைதடடலும ஆதலதசகனயும

371.81
371.4

920
தபதழுது தபதக்கக் கைகலகைள்

790

தபதழுது தபதக்க : சமூகை, தபதது நல பததுகைதபபுச்
சடடம

மமீள் கடிதயற்றம - சமூகை தசகவகைள்
முகைதகமத்துவ தசகவகைள்

650

344.099
தமய்யயியல

தபதருளதததர அபயிவயிருத்தத

363.583

181.482

338.9
தமகட நதகைழச்சதகைள் : தபதழுது தபதக்கக் கைகலகைள்

தபதருளதததர உதவயிகைள் : தபததுச் சடடம

343.074

தபதருளதததர தசயற்பதடடு வயிததகைள் : தபதது நதததச்
சடடம

792
தமதழத
தமதழததபயர்பபு : கர்ஆன்

தபதருளதததரம
தபதருளதததரம : இஸ்லதம
தபதருளதததரம : சமூகை வயிஞ்ஞதனம

400

343.07
297.1225

330
297.54
330

தபதருளதததரம, சூழல சதர்நத தபதது நதருவதகைம

வங்கைதகைள்
வங்கைதகைள் : தபதது நதருவதகைம

332.1
354.86

வயதுப பயிரிவு

305.2

வயதுப பயிரிவு

323.35

354
தபதருளதததர முகைதகமத்துவம

330.068
வர்த்தகைம, தததடர்பதடல, தததடர்பதன

தபதருளளியல தகைதடபதடு

330.1

நதறுவனங்கைள் : தபதது நதர்வதகைமும இரதணுவ
வயிஞ்ஞதனமும

தபபௌததீகை அததீதம

110

தபபௌததீகை தகைதடபதடடு இரசதயனம

541

வரலதறு, புவயியயியல

354.7
900

வரவு தசலவுத் ததடடம : நததத நதருவதகைமும : தபதது
தபபௌததீகைப புவயியயியல

910.02

மததபபயீடடுக் கைலவயி

370.13

நதருவதகைம
வரவு தசலவுத் ததடடம : தபததுச் சடடம
வரிகைள் : தபதது நததத

மதுபதனம

343.034
336.2

344.04233
வரிச் சடடங்கைள் : தபததுச் சடடம

மரணக் கைதரிகயகைள்

352.48

343.04

294.5388
வருடதந்த அறதக்ககைகைள்

354.8606

மரபு, இன, ததசதய பயிரிவுகைள் : சமூகை
வயிஞ்ஞதனங்கைள்

305.8

வகரதலும சதத்ததரக்கைகல வகரதலகைளும

740
741

மருத்துவ வயிஞ்ஞதனம

610

வகரதலும வகரதலகைளும

மருந்ததயல : மருத்துவம

615

வதசதபபு

372.4

மகனதபதருளளியலும, கடுமப வதழவும

640

வதசதபபு : ஆரமபக் கைலவயி

372.4

மதனததத்துவ வயிஞ்ஞதனம

111

வதழக்ககை வரலதறு

மதணவ தபதது ஜன தசகவ

378.365

வயிதசட தததழதலநுடபங்கைள், உபகைரணங்கைள்
தபதருடகைள்

மதணவர் உதவயி

378.3

150.92

631

542
வயிடய நூற்படடியல

016

வயிவசதயம : உற்பத்தத

338.1

வயினதவயிகட : மகனப தபதருளளியலும, கடுமப
வதழவும

வயிவசதயமும அதன் தததழதலநுடபமும

630

வயிவசதயமும அறுவகடயும

வயினதவயிகட : முகைதகமத்துவ தசகவகைள்

650.076

631.5
வயினதவயிகட : வரலதறு

வயிவசதயமும வயிவசதயக்

640.076

954.93076

ககைத்தததழதலும :

தபததுச் சடடம

343.076

வயினதவயிகட : வயிவசதயமும அதன்
தததழதலநுடபமும

630.76

வயிவரணச்சதத்ததரம, கைலவயி, தசய்தத ஊடகைங்கைள்,
பத்ததரிககைத்துகற : தவளளியயீடு

070

வயிதஷட தகலபபுகைளுக்கைதன தகைதடபதடு

170.4

வதீடகமபபு : சமூகை தசகவகைள்

363.5

வயிவததங்கைள் : சடடவயியல நகடமுகறகைள் :
அரசதயல
வயிளக்கைம : கர்ஆன்

328.549302

தவததந்த தமய்யயியல

297.1222
ஹததீஸ்

வயினதவயிகட : அரசதயல
வயினதவயிகட : அரபுதமதழத
வயினதவயிகட : இஸ்லதம

320.076
392.7076
297.076

வயினதவயிகட : கைணக்கைதயல : முகைதகமத்துவம
657.076
வயினதவயிகட : கைகலத்துகற

700.076

வயினதவயிகட : கைதழக்கைதந்ததய ஐதரதபபயிய தமதழத
491.48076
வயினதவயிகட : சுகைதததரமும உடற்கைலவயியும 613.076

வயினதவயிகட : சுற்றதடக் கைலவயி
வயினதவயிகட : தபதருளளியல

181.48

372.357076
330.076

*****

297.125
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(400129 NA)

0 7 0 DOCUMENTARY MEDIA,
EDUCATIONAL MEDIA, NEWS
MEDIA; JOURNALISM;
PUBLISHING

0 2 0

LIBRARY AND INFORMATION
SCIENCES

025 – Operations of libraries, archives,
information centers
025.5 – Services for users
Study on attitudes of library professionals on the
resources and services of the National Library
and Documentation Centre Sri Lanka
(National Library of Sri Lanka).- Colombo :
National Library and Documentation Centre,
[2013?].- iii, 37p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185839 NL)
ISBN 978-955-8383-81-0

070.4 – Journalism
IPPC / UNESCO / SLCJ educators' course
guide.- Colombo : Sri Lanka College of
Journalism, 2013.- 88p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185893 NL)
ISBN 978-955-4805-00-2
070.43 – Reporting and news gathering
070.4333 – War news
070.4333095493 – Sri Lanka
Unedited media reports : media reports on the
humanitarian mission to defeat terrorism in
Sri Lanka / ed. Ariyarathna Athugala and
Harindranath Chandrasiri.- Colombo : Dept.
of Govt. Information, 2011.- 1120p. :
col. ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(184032 NL)
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ISBN 978-955-9073-15-4

(399884 NA)

070.44 - Columns
Dissanayake, Wimal
Cross – currents : observations on literature
cinema & culture / Wimal Dissanayake ; ed.
by Ranga Chandrarathne.- Nugegoda :
Serenity Publishing House, 2012.- 1255p. ;
25cm.
Ts-Cbc : Rs. 4950.00
(178573 NL)
079.5493 – Sri Lanka
Sri Lanka. Department of National Archives
Newspapers published in Sri lanka : corrected
upto December 31st, 2011.- Colombo : Dept.
of National Archives, [2012?].- xii, 63p. ;
29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(172377 NL)
(396790 NA)
0 8 0 GENERAL COLLECTION
082 - General collection
Wijayadasa, K. H. J.
Governance, heritage and sustainability / K.
H. J. Wijayadasa.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2012.- 210p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(179413 NL)
ISBN 978-955-671-978-8
(395050 NA)

1 0 0 PHILOSOPHY,
PARAPSYCHOLOGY AND
OCCULTISM, PSYCHOLOGY
1 5 0 PSYCHOLOGY

2 0 0 RELIGION
2 3 0 CHRISTIANITY
232 – Jesus Christ and his family
232.91 – Mary, mother of Jusus
Abeysekara, Anton
Timely messages from mary to the world /
Anton Abeysekara.- Colombo : Author, 2013.xiii, 120p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(186272 NL)
ISBN 978-955-44554-0-5

2 7 0 HISTORY, GEOGRAPHIC
TREATMENT, BIOGRAPHY OF
CHRISTIANITY
Pieris, Aloysius
Providential timeliness of Vatican II : a
long – overdue halt to a scandalous
millennium / Aloysius Pieris.- Kelaniya :
Tulana Research Centre, 2013.- x, 83p. ;
22cm.
Ws-Bc : Unpriced
(186260 NL)
ISBN 978-955-8459-05-8
275 – Christianity in Asia
275.493 – Sri Lanka
Perera, Fr. S. G.
Historical sketches : Ceylon church history /
Fr. S. G. Perera.- 3rd print.- Colombo : S.
Godage, 2013.- 232p. ; 21 cm.
First published 1939
Ad-Bc : Rs. 650.00
(185326 NL)
ISBN 978-955-30-4237-8
(401527 NA)

150.3 – Dictionaries
2 9 0 OTHER RELIGIONS
Malagoda, Nandalal
A dictionary of psychology / Nandalal
Malagoda.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2013.- 347p. ; 22cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 490.00
(184028 NL)
ISBN 978-955-671-712-9
(399868 NA)

294 - Religions of Indic origin
294.3 – Buddhism
Collected wheel publications : no. 248 to 264.Kandy : Buddhist Publication Society, 2012.
Vol. xvi.- [iv], 362p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-24-0368-2

(179487 NL)
(395121 NA)
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Vol. xvii.- [iv], 361p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(179480 NL)
ISBN 978-955-24-0378-1
(395117 NA)
Collected wheel publications : no. 296 to 311.Kandy : Buddhist Publication Society, 2012.
Vol. xx.- 326p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-24-0386-6

(180592 NL)
(396220 NA)

Collected wheel publications ; No. 345 to 361.Kandy : Buddhist Publication Society, 2013.
Vol. xxiii.- 2013.- [vi], 341p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183375 NL)
ISBN 978-955-24-0391-0
(399035 NA)
Collected wheel publicatios : numbers 362 to
376 .- Kandy : Buddhist Publication Society,
2013.
Vol. xxiv.- 289p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-24-0398-9

294.303 – Encyclopeadia
Encyclopaedia of Buddhism : satavahanas –
zhonga – han / ed. W. G. Weeraratne.Colombo : Dept. of Buddhist Affairs, 2011.
Vol. viii.- xvii, 830p. : plates xlviii ; 26cm.
Ad-Cbc : Unpriced
(184958 NL)
(400764 NA)
294.30953 - Arabia
Perera, A. D. T. E.
Buddhism in ancient Arabia & Israel / A. D. T.
E. Perera.- Moratuwa : Author, 2013.- xxx,
208p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(185669 NL)
ISBN 978-955-54893-0-0
(401859 NA)

(187840 Nl)
(403771 NA)
294.33615 – Buddhist psychology

Devendra, D. T.
The Buddha image and Ceylon / D. T.
Devendra.- 2nd ed..- Colombo : S. Godage,
2013.- 120p. : ill. ; 22cm.
First published in 1957
Ad-Bc : Rs. Rs. 350.00
(184770 NL)
ISBN 978-955-30-4089-3
(400596 NA)
Dissanayake, Wimal
Buddhist confessional poetry : narratives of
self – conversion / Wimal Dissanayake.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2013.125p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(184728 NL)
ISBN 978-955-671-724-2
(400556 NA)
Gnanananda himi, Kiribathgoda
Stories of ghosts from the Pethawatthu /
Kiribathgoda Gnanananda himi.- Polgahawela
: Mahamegha Publishers, 2013.- 84p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(181164 NL)
ISBN 978-955-687-016-9
(397019 NA)
Upali himi
Full moon and path finder / Upali himi.Colombo : S. Godage, 2013.- 170p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(183023 NL)
ISBN 978-955-30-4051-0
(398783 NA)

Jayasekera, Keerthi
From vedic theology to Buddhist psychology
& other Buddhist essays / Keerthi Jayasekera.Nawala : Author, 2012.- viii, 90p. ; 22cm.
Ws-Pc : Rs. 300.00
(177690 NL)
ISBN 978-955-54731-0-1

294.33721 - Theocracy
Gunasekara, Leel
Social service concept in practice in Buddhism
and Sinhala literature / Leel Gunasekara.Dehiwala : buddhist Cultural Centre, 2013.119p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 220.00
(185595 NL)
ISBN 978-955-663-392-4
(401858 NA)
294.34 – Doctrines and practices
294.3438 – Festivals
294.3438095493 – Sri Lanka
Wasala, Rohana R.
Some traditional festivals of Sri Lanka /
Rohana R. Wasala.- Colombo : S. Godage,
2013.- 64p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(185289 NL)
ISBN 978-955-30-4343-6
(401524 NA)
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294.34433 – Prayer books
Vandana : dialy Buddhist devotions / comp.
Bhikku Upali.- Colombo : S. Godage, 2013.56p. ; 15cm.
Ws-Bc : Unpriced
(181917 NL)
ISBN 978-955-30-3478-6
(397511 NA)
294.34435 – Meditation
Balasooriya, A. S.
The joy of awakening / A. S. Balasooriya.Dehiwala : Buddhist Cultural Centre, 2012.114p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(186204 NL)
ISBN 978-955-663-385-6
Gamage, Upul Nishantha
Coming alive with mindfulness of breathing :
anapaasati / Upul Nishantha Gamage ; tr.
Guptani Gunasekara.- Nilambe : Nilambe
Buddhist Meditation Centre, 2013.- 242p. ;
20cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185193 NL)
ISBN 978-955-54570-9-5
(401331 NA)
Gamage, Upul Nishantha
Love, hatred & metta / Upul Nishantha
Gamage ; tr. by Chamara Illeperuma . Nilambe : Nilambe Buddhist Meditation
Centre, 2013.- 40p. ; 14cm.- (Light of
Nilambe ; No. 17)
Ws-Bc : Free
(185968 NL)
ISBN 978-955-54570-8-8
(402188 NA)
Gamage, Upul Nishantha
Multiple characters multiple suffering/ Upul
Nishantha Gamage ; tr. by Chamara
Illeperuma.- Nilambe : Nilambe Deshana
Publication Board, 2013.- 44p ; 14cm.- (Light
of Nilambe ; No. 15)
Ws-Bc : Free
(184322 NL)
ISBN 978-955-54570-6-4
(400163 NA)
Gamage, Upul Nishantha
No burning / Upul Nishantha Gamage ; tr. by
Chamara Illeperuma.- Nilambe : Nilambe
Buddhist Meditation Centre, 2013.- 36p. ;
14cm.
Ws-Bc : Unpriced
(180986 NL)
ISBN 978-955-54570-3-3
(396605 NA)

Gamage, Upul Nishantha
Rain of thoughts / Upul Nishantha Gamage ;
tr. by Chamara Illeperuma.- Nilambe :
Nilambe Deshana Publication, 2012.- 36p. ;
14cm.- (Light of Nilambe ; No. 12)
Wc-Bc : Unpriced
(180229 NL)
ISBN 978-955-54570-2-6
(395603 NA)
Gamage, Upul Nishantha
Save time by investing in time / Upul
Nishantha Gamage ; tr. by Chamara
Illeperuma.- Nilambe : Nilambe Deshana
Publication Board, 2013.- 40p ; 14cm.- (Light
of Nilambe ; No. 16)
Ws-Bc : Free
(184232 NL)
ISBN 978-955-54570-7-1
(400164 NA)
Gamage, Upul Nishantha
Seeing the nature of the world / Upul
Nishantha Gamage ; tr. by Chamara
Illeperuma . - Nilambe : Nilambe Buddhist
Meditation Centre, 2013.- 35p. ; 14cm.(Light of Nilambe ; No. 19)
Ws-Bc : Free
(185967 NL)
ISBN 978-955-44634-1-7
(402187 NA)
Gamage, Upul Nishantha
Springs from the heart / Upul Nishantha
Gamage ; tr. by Chamana Illeperuma.Nilambe : Nilambe Buddhist Meditation
Centre, 2013.- 44p. ; 14cm.- (Light of
Nilambe ; No. 14)
Ws-Bc : Unpriced
(181643 NL)
ISBN 978-955-54570-5-7
(397198 NA)
Perera, Charles S.
A journey in search of inner silence / Charles
S. Perera.- Piliyandala : Sampath Publishers,
2013.- 156p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 375.00
(185040 NL)
ISBN 978-955-8471-04-3
(401108 NA)
294.35 – Religious ethics
294.35698 – Anger
Chandakitthi himi, Talalle
Aghata pativinaya sutta : controlling anger /
Talalle Chandakitthi himi ; tr. by R.
Jayasekera.- Maharagama : Ruwan Paharuwa
(Printer), 2012.- 36p. ; 18cm.
Ws-Bc : Unpriced
(182950 NL)
(398574 NA)
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Ts-Cbc : Unpriced
ISBN 978-0-415-69065-2
294.3657 – Buddhist monk
Amugoda, Mahinda
With a recluse monk living in the jungle of
Sripada 2 : the Buddhist doctrines on the four
noble truths / Mahinda Amugoda and Ranjani
Dedduwakumara ; tr. by Athula Sibera.Pitakotte : Mahinda Amugoda, 2013.- 118p. ;
21cm.
Ad-Bc : Free
(185039 NL)
ISBN 978-955-53634-1-9
(401107 NA)

(180779 NL)

294.535 – Secred places
294.535095493 – Sri Lanka
Thiagarajah, Siva
The Pancha Ishwarams : early Siva temples
of ancient Sri Lanka / Siva Thiagarajah.Colombo : Aalayam Publishers, [2012?].48p. : col. ill. ; 21cm.- (World Tamil
heritage series ; No. 1)
Ad-Bc : Rs. 400.00
(175041 NL)
ISBN 978-955-0881-01-7

294.3657 – Buddhist nuns
3 0 0
Kusuma Bhikkhuni, Kolonnawe
Braving the unknown summit : autobiography
of Ven. Bhikkhuni Dr. Kolonnawe Kusuma /
Kolonnawe Kusuma Bhikkhuni .- Colombo :
Akna Publishers, 2012.- xii, 243p. : ill. ; 44
plates ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(180777 NL)
ISBN 978-955-0393-0-22
294.392 – Mahayana Buddhism
The Bodhisattva ideal : essays on the emergence
of Mahayana / ed. Bhikkhu Nyanatusita.Kandy Buddhist Publication Society, 2013.239p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185538 NL)
ISBN 978-955-24-0396-5
(401696 NA)

SOCIAL SCIENCES

303 – Social processes
303.484 – Social reform
303.484092 – Social reformers
Jayawardane, Lakshman
My life story : Anagarika Dharmapala's life in
his own words / Lakshman
Jayawardane.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2013.- 111p. :
col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(186521 NL)
ISBN 978-955-671-648-1
(402726 NA)
Ranatunga, Priyantha
Angarika Dharmapala esquire / Priyantha
Ranatunga.- Colombo : Sadeepa Publishers,
2013.- 38p. : ill. ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(188560 NL)
ISBN 978-955-661-588-3
(404091 NA)

294.5 – Hindusim
Amarasinghe, Risiman
Research on some doctrinal aspects of
Ramanujacharya / Risiman Amarasinghe.Colombo : S. Godage, 2012.- x, 136p. ;
22cm.- (Amarasinghe philosophical series ;
No. 1)
Ad-Bc : Rs. 650.00
(178367 NL)
ISBNA 978-955-30-3495-3
(394187 NA)
294.5095493 – Sri Lanka
Derges, Jane
Ritual and recovery in post-conflict Sri
Lanka / Jane Derges.- Abingdon : Routledge,
2013.- xvi, 213p. ; 24cm.- (Routledge
contemporary South Asia series ; )

304 – Factors affecting social behavior
304.6 - Population
304.632 – Fertility
Dissanayake, Lakshman
Education and fertility : review of
theoretical approaches to explaining the
fertility transition / Lakshman
Dissanayake.- Colombo : Kumaran Book
House, 2011.- 161p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(175133 NL)
ISBN 978-955-659-234-4
304.8 – Migration
Migration profile – Sri Lanka.- Colombo :
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Institute of Policy Studies of Sri Lanka,
2013.- xxiv, 77p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(181712 NL)
ISBN 978-955-8708-74-3
(397274 NA)
305 – Groups of people
305.23 – Child development
305.23021 - Statistics

306 – Cultural and institutions
306.8 – Marriage and family
306.858 – Patriarchal family

Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Child activity survey 2008/09.- Colombo :
Dept. of Census and Statistics, 2011.- [204]p. :
ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162275 NL)
ISBN 978-955-577-748-3

Thiruchandran, Selvy
Patriarchal world view of Hinduism in Sri
Lanka / Selvy Thiruchandran.- Colombo :
Women's Education and Research Centre,
2012.- xi, 52p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(181701 NL)
ISBN 978-955-9261-58-2
397262 NA)

305.8 – Ethnic and national groups
305.80095493 – Sri Lanka

307 – Communities
307.12 – Planning
307.1216 – City planning

Ismail, Gadri
On (not) knowing one's place a critique of
cultural relativism / Gadri Ismail.Colombo : International Centre for Ethnic
Studies, 2013.- 12p. ; 30cm.- (ICES working
paper ; 4)
Ws-Bc : Unpriced
(187476 NL)
ISBN 978-955-580-145-4
(403600 NA)

Gells, Geoff
Colombo jumbo : the origin of Colombo
street names / Geoff Ells.- [s.l.] : Aradur
Press, 2012.- x, 240p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(399419 NA)
ISBN 978-955-44046-0-1
(399419 NA)

305.89148 – Vedda
305.89148095493 – Sri Lanka

3 1 0 COLLECTIONS OF GENERAL
STATISTICS

Indigenous people and primitive communities in
Sri Lanka / ed. Dayananda Somasundara.Colombo : S. Godage, 2012.- 248p. : ill. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(179347 NL)
ISBN 978-955-30-3813-5
(394957 NA)

315 – General statistics of Asia
315.493 – Sri Lanka

305.894811– Sinhalese
305.89481105493 – Sri Lanka
Bass, Daniel
Everyday ethnicity in Sri Lanka : up-country
Tamil identity politics/Daniel Bass.Abingdon : Routledge, 2013.- xiv, 228p. ;
24cm. (Routledge contemporary South Asia
series ; )
Ts-Cbc : Unpriced
(180778 NL)
ISBN 978-0-415-52624-1

Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Population atlas of Sri Lanka 2012.Colombo : Dept. of Census and Statistics,
2012.- xii, 170p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(180677 NL)

3 2 0 POLITICAL SCIENCE
320.9 – Political situations and conditions
320.95493 – Sri Lanka
Kadirgamar, Santasilan
The Jaffna Youth Congress / Santasilan
Kadirgamar.- 2nd ed.- Colombo : Kumaran
Book House, 2013.- xvii, 129p. : photos ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(175160 NL)
ISBN 978-955-659-313-6
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323 – Human rights
323.095493 – Sri Lanka
Skanthakumar, B.
Neither restraint nor remedy : the Human
Rights Commission of Sri Lanka / B.
Skanthakumar.- Colombo : Law & Society
Trust, 2012.- ix, 285p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(181705 NL)
ISBN 978-955-1302-53-5
(397266 NA)'
324 – The political process
324.2 – Political parties
324.2092 – Politicians
Wijaya / comp. Chandrika Kumaratunga.Colombo : Wijaya Kumaratunga Foundation,
[2013].- 126p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 5000.00
(181174 NL)
ISBN 978-955-4720-00-8
(397052 NA)
Also classified at 791.43028092
324.63 – Electoral systems
324.63095493 – Sri Lanka
Jayasuriya, Laksiri
The changing face of electoral politics in Sri
Lanka (1994-2010) / Laksiri Jayasuriya.- 2nd
ed..- Colombo : Social Scientists'
Association, 2012.- 222p. : ill. ; 22cm.
First published in 2005
Ad-Bc : Rs. 600.00
(181700 NL)
ISBN 978-955-0762-15-6
(397261 NA)
328 – The legislative process
328.5493 – Sri Lanka
Warnapala, W. A. Wiswa
Parliament in Sri Lanka : a study of the
working of parliamentary institutions in Sri
Lanka / W. A. Wiswa Warnapala.- Colombo :
S. Godage, 2013.- 776p. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 3000.000
(187894 NL)
ISBN 978-955-30-4326-9
(403833 NA)
328.549302 – Debates
Sri Lanka. Parliament
Parliamentary debates (Hansard) : official
report.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2009.

Vol. 180, No. 12 –19.02.2009.1551-1798 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (165543 NL)
Sri Lanka. Parliament
Parliamentary debates (Hansard) : official
report.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.
Vol. 210, No. 1 –17.07.2012.lxxix, 1-166 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185645 NL)
(394816 NA)
Vol. 210, No. 2 –18.07.2012.167-324 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185645 NL)
(394817 NA)
Vol. 210, No. 3 –19.07.2012.325-462 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185645 NL)
(394818 NA)
Vol. 210, No. 4 –07.08.2012.463-624 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185645 NL)
(394819 NA)
Vol. 210, No. 5 –08.08.2012.625-792 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185645 NL)
(394820 NA)
Vol. 210, No. 6 –09.08.2012.793-914 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185645 NL)
(394821 NA)
Vol. 210, No. 7 –10.08.2012.915-1018 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185645 NL)
(394822 NA)
Vol. 210, No. 8 –21.08.2012.1019-1190 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185645 NL)
(394823 NA)
Vol. 210, No. 9 –22.08.2012.1191-1362columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
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Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual)

(185645 NL)
(394824 NA)

Vol. 210, No. 10 –18.09.2012.1363-1528 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185645 NL)
(394825 NA)

Vol. 211, No. 6 –24.10.2012.745-882columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185646 NL)
(395923 NA)

Vol. 210, No. 11 –19.09.2012.1529-1670 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185645 NL)
(395921 NA)

Vol. 211, No. 7 –25.10.2012.883-1044 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185646 NL)
(395922 NA)

Vol. 210, No. 12 –20.09.2012.1671-1820 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185645 NL)
(395920 NA)

Vol. 212, No. 1 –08.11.2012.lxxix, 1-272 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185647 NL)
(396804 NA)

Vol. 210, No. 13 –21.09.2012.1821-1910 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185645 NL)
(395919NA)

Vol. 212, No. 2 –09.11.2012.273-474 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185647 NL)
(396805 NA)

Vol. 211, No. 1 –09.10.2012.lxxix, 1-174 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185646 NL)
(395918 NA)

Vol. 212, No. 3 –10.11.2012.475-672 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185647 NL)
(396806 NA)

Vol. 211, No. 2 –10.10.2012.175-306 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185646 NL)
(395917 NA)

Vol. 212, No. 4 –12.11.2012.673-856 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185647 NL)
(396807 NA)

Vol. 211, No. 3 –11.10.2012.307-484 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185646 NL)
(395926 NA)

Vol. 212, No. 5 –14.11.2012.857-1034 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185647 NL)
(396808 NA)

Vol. 211, No. 4 –12.10.2012.485-568 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185646 NL)
(395925 NA)

Vol. 212, No. 6 –15.11.2012.1035-1214 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185647 NL)
(396809 NA)

Vol. 211, No. 5 –23.10.2012.569-744 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185646 NL)
(395924 NA)

Vol. 212, No. 07 – 16.11.2012.1215-1428 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178215 NL)
Vol. 212, No. 8 –17.11.2012.-
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1429-1622 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual)

Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual)

(178216 NL)

(185647 NL)
(396811 NA)

Vol. 213, No. 1 –19.11.2012.lxxix, 1-200 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (185648 NL)
(396812 NA)
Vol. 213, No. 02 – 20.11.2012.201-406 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Vol. 213, No. 03 – 21.11.2012.407-590 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Vol. 213, No. 04 – 22.11.2012.591-776 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Vol. 213, No. 05 – 23.11.2012.777- 992 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Vol. 213, No. 06 – 24.11.2012.993-1196 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Vol. 213, No. 07 – 26.11.2012.1197-1394 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Vol. 213, No. 08 – 28.11.2012.1395-1602 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Vol. 213, No. 09 – 29.11.2012.1603-1836 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Vol. 213, No. 10 – 30.11.2012.1837-2016 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Vol. 213, No. 11 – .03.12.2012.2017-2204 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English

Vol. 213, No. 12 – 04.12.2012.2205 - 2412 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Vol. 213, No. 13 – 05.12.2012.2413-2648 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Vol. 213, No. 14 – 06.12.2012.2649-2894 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Vol. 213, No. 15 – 07.12.2012.2895-3098 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Vol. 213, No. 16 – 08.12.2012.3099-3372 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (178216 NL)
Sri Lanka. Parliament
Parliamentary debates (Hansard) : official
report.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.
Vol. 214, No. 1 –08.01.2013.lxxix, 1-212 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183537 NL)
Vol. 214, No. 2 –09.01.2013.213-366 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183537 NL)
Vol. 214, No. 3 –10.01.2013.367-506 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183537 NL)
Vol. 214, No. 4 –11.01.2013.507-666 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183537 NL)
Vol. 214, No. 5 –22.01.2013.667-808 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183537 NL)
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Vol. 214, No. 6 –23.01.2013.809-962 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183537 NL)

Vol. 216, No. 3 –07.03.2013.335-492 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 214, No. 7 –24.01.2013.963-1170 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183537 NL)

Vol. 216, No. 4 –08.03.2013.493-612 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 215, No. 1 –06.02.2013.lxxix, 1-124 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183538 NL)

Vol. 216, No. 5 –19.03.2013.613-830 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 215, No. 2 –07.02.2013.125-230 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183538 NL)

Vol. 216, No. 6 –20.03.2013.831-982 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 215, No. 3 –08.02.2013.231-378 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183538 NL)

Vol. 216, No. 7 –21.03.2013.983-1152 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 215, No. 4 –19.02.2013.379-554 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183538 NL)

Vol. 216, No. 8 –22.03.2013.1153-1266 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 215, No. 5 –20.02.2013.555-710 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183538 NL)

Vol. 216, No. 9 –09.04.2013.1267-1548 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 215, No. 6 –21.02.2013.711-798columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183538 NL)

Vol. 216, No. 10 –10.04.2013.1549-1740 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 215, No. 7 –22.02.2013.799-872 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183538 NL)

Vol. 216, No. 11 –23.04.2013.1741-1808 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 216, No. 1 –05.03.2013.lxxix, 1-194 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 216, No. 12 –24.04.2013.1809-1924 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 216, No. 2 –06.03.2013.195-334 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 216, No. 13 –05.07.2013.1925-2090 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)
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Vol. 216, No. 14 –08.05.2013.2091-2242 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 217, No. 09 –19.06.2013.999-1150 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183540 NL)

Vol. 216, No. 15 –09.05.2013.2243-2384 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 217, No. 10 –20.06.2013.1151-1286 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183540 NL)

Vol. 216, No. 16 –10.05.2013.2385-2530 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183539 NL)

Vol. 217, No. 11 –21.06.2013.1287-1410 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183540 NL)

Vol. 217, No. 01 – 21.05.2013.lxxix, 01-120 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183540 NL)

Vol. 218, No. 1 –09.07.2013.lxxxivp., 1-82 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183541 NL)

Vol. 217, No. 02 – 22.05.2013.121-276 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183540 NL)

Vol. 218, No. 2 –10.07.2013.83-316 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183541 NL)

Vol. 217, No. 03 – 31.05.2013.277-296 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183540 NL)

Vol. 218, No. 3 –11.07.2013.317-536 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183541 NL)

Vol. 217, No. 04 – 04.06.2013.297-380 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183540 NL)

Vol. 218, No. 4 –12.07.2013.537-600 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183541 NL)

Vol. 217, No. 05 – 05.06.2013.381-558 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183540 NL)

Vol. 218, No. 5 –23.07.2013.601-758 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183541 NL)

Vol. 217, No. 06 – 06.06.2013.559-716 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183540 NL)

Vol. 218, No. 6 –20.07.2013.759-910columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183541 NL)

Vol. 217, No. 07 – 07.06.2013.717-846 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183540 NL)

Vol. 218, No. 7 –25.07.2013.911-1068 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183541 NL)

Vol. 217, No. 08 – 18.06.2013.847-998 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183540 NL)

Vol. 218, No. 8 –26.07.2013.1069-1188 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183541 NL)

554

Vol. 219, No. 01 – 06.08.2013.lxxiv, 01-150 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183542 NL)
Vol. 219, No. 02 – 07.08.2013.151-276 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183542 NL)
Vol. 219, No. 03 – 08.08.2013.277-410 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183542 NL)
Vol. 219, No. 04 – 21.08.2013.411-546 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183542 NL)
Vol. 219, No. 05 – 22.08.2013.547-628 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183542 NL)
Vol. 219, No. 06 – 03.09.2013.649-790 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183542 NL)
Vol. 219, No. 07 –04.09.2013.791-928 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183542 NL)
Vol. 219, No. 08 – 08.10.2013.929-166 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183542 NL)
Vol. 219, No. 09 – 09.10.2013.167-1198 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183542 NL)
Vol. 219, No. 10 – 10.10.2013.1199-1330 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183542 NL)
Vol. 219, No. 11 – 11.10.2013.1131-1436 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183542 NL)

Sri Lanka. Parliament
Parliamentary debates (Hansard) : official
report.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.
Vol. 220, No. 01 – 22.10.2013.lxxxvp. ; 1-170 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183543 NL)
Vol. 220, No. 02 – 23.10.2013.171-324 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183543 NL)
Vol. 220, No. 03 – 24.10.2013.325-490 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183543 NL)
Vol. 220, No. 04 – 25.10.2013.491-606 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183543 NL)
Vol. 220, No. 05 – 05.11.2013.607-820 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (183543 NL)
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council
Debates : official report.- Colombo : Western
Province Provincial Council, 2008.
No. 2008/19-07.10.2008.65p. : 1595-1724 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(165545 NL)
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council
Debates : official report.- Colombo : Western
Province Provincial Council, 2012.
No. 2012/13-17.07.2012.59p. : 1115-1232 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(165545 NL)
No. 2012/14-17.08.2012.20p. : 1233-1272 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(165545 NL)
No. 2012/15-21.08.2012.-
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33p. : 1273-1358 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(165545 NL)

Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

No. 2012/16-18.09.2012.42p. : 1339-1422 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(165545 NL)

No. 2013/05-05.03.2013.22p. : 0303-0346 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)

No. 2012/17-25.09.2012.44p. : 1423-1510 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(165545 NL)
No. 2012/18-09.10.2012.32p. : 1511-1574 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(165545 NL)
No. 2012/19-23.10.2012.26p. : 1575-1626 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(165545 NL)
No. 2012/20-06.11.2012.45p. : 1627-1716 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(165545 NL)
No. 2012/21-20.11.2012.59p. : 1717-1834 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(165545 NL)
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council
Debates : official report.- Colombo : Western
Province Provincial Council, 2013.
No. 2013/01-08.01.2013.26p. : 0001-0052 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)
No. 2013/02-22.01.2013.45p. : 0053-0142 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)
No. 2013/03-05.02.2013.44p. : 0143-0230 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)
No. 2013/04-19.02.2013.36p. : 0231-0302 columns ; 30cm.

(185843 NL)

No. 2013/07-09-04.2013.33p. : 0395-0460 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)
No. 2013/08-07.05.2013.24p. : 0461-0508 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)
No. 2013/09-21.05.2013.82p. : 0509-0560 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)
No. 2013/10-04.06.2013.27p. : 0567-0614 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)
No. 2013/11-18.06.2013.51 : 0615-0716 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)
No. 2013/13-23.07.2013.64p. : 0877-1004 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)
No. 2013/14-06.08.2013.36p. : 1005-1076- columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)
No. 2013/15-19.08.2013.14p. : 1077-1104 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)
No. 2013/16-03.09.2013.16p. : 1105-1136 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)
No. 2013/17-24.09.2013.26p. : 1137-1202 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
(185843 NL)
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Sri Lanka. Western Province Provincial
Council
Minutes.- Colombo : Western Province
Provincial Council, 2008.
No. 2008/19-07.10.2008.11p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(126744 NL)

Sri Lanka. Western Province Provincial
Council
Minutes.- Colombo : Western Province
Provincial Council, 2012.
No. 2012/13-17.07.2012.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
No. 2012/14-07.08.2012.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
No. 2012/15-21.08.2012.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
No. 2012/16-18.09.2012.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
No. 2012/17-25.09.2012.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
No. 2012/18-09.10.2012.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
No. 2012/119-23.10.2012.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
No. 2012/20-06.11.2012.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

No. 2012/21-20.11.2012.5p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(165546 NL)

No. 2012/22-05.12.2012.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(165546 NL)

No. 2012/23-06.12.2012.11p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
No. 2012/24-07.12.2012.12p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(165546 NL)

(165546 NL)

(165546 NL)
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council
Minutes.- Colombo : Western Province
Provincial Council, 2013.
(165546 NL)
No. 2013/1-08.01.2013.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(185842 NL)

No. 2013/2-22.01.2013.8p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(185842 NL)

No. 2013/3-05.02.2013.8p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(185842 NL)

No. 2013/4-19.02.2013.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(185842 NL)

No. 2013/5-05.03.2013.6p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(185842 NL)

No. 2013/7-09.04.2013.14p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(185842 NL)

(165546 NL)

(165546 NL)

(165546 NL)

(165546 NL)

(165546 NL)

(165546 NL)
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No. 2013/8-07.05.2013.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
No. 2013/9-21.05.2013.13p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced
No. 2013/10-04.06.2013.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(185842 NL)
330.076 – Review & exercise
(185842 NL)

(185842 NL)

No. 2013/11-18.06.2013.16p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(185842 NL)

No. 2013/13-23.07.2013.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(185842 NL)

No. 2013/14-06.08.2013.6p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(185842 NL)

No. 2013/15-19.08.2013.6p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(185842 NL)

Dharmawardene, Prasadini
Economics study guide : past papers with
answers / Prasadini Dharmawardene .Battaramulla : ESL Publishers, 2013.- 304p. ;
28cm.
Ad-Bc : Rs. 790.00
(183531 NL)
ISBN 978-955-0598-01-4
(399146 NA)
Dharmawardene, Prasadini
G. C. E. (A/L) economics : revision guide /
Prasadini Dharmawardene .- [Battaramulla] :
ESL Publishers, 2013.- 172p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 790.00
(183533 NL)
ISBN 978-955-0598-03-8
(399148 NA)
330.9 – Economic situation and conditions
330.954 – South Asia
Making growth inclusive and sustainable in
South Asia : proceedings from 5th South Asia
economic summit.- Pakistan : Sustainable
Development Policy Institute, 2013.- 35p. :
col. ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185891 NL)
330.95493 – Sri Lanka

No. 2013/16-03.09.2013.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(185842 NL)

No. 2013/17-24.09.2013.9p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Unpriced

(185842 NL)
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330.07 – Education
Dharmawardene, Prasadini
Economics G. C. E. A/L new syllabus :
textbook year 12 / Prasadini
Dharmawardene.- Battaramulla : ESL
Publishers, 2013.- 184p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 790.00
(183532 NL)
ISBN 978-955-0598-05-2
(399147 NA)

Karunaratne, Garvin
Papers on the economic development of Sri
Lanka / Garvin Karunaratne.- Colombo :
S. Godage, 2012.- 112p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(180159 NL)
ISBN 978-955-30-3857-9
(395354 NA)
A nation's journey : Sri Lanka transformation to
a middle income economy.- Colombo :
Ministry of Finance and Planning, 2013.330p. : ill. ; 24x32cm.
Ts-Bc : Unpriced
(181723 NL)
ISBN 978-955-0821-02-0
(397323 NA)
60th anniversary oration series 2010-2011.Colombo : Central Bank of Sri Lanka,
[2012].- iii, 159p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183349 NL)
(398949 NA)
Sri Lanka : state of the economy 2012.Colombo : Institute of Policy studies Sri
Lanka, 2012.- [216]p. ; 26cm.
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Ts-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-8708-72-9

(178665 NL)

Vision 2020 : the way forward.- Colombo :
Organization of Professional Assocations of
Sri Lanka, 2012.- 112p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(180205 NL)
(395439 NA)
331 – Labour economics
331.12 – Labour market
331.12082 – Women
Kodagoda, Thilakshi
A theoretical debate : women, employment,
labour market and society / Thilakshi
Kodagoda.- Colombo : Stamford Lake,
2013.- xiv, 147p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 390.00
(185077 NL)
ISBN 978-955-658-305-2
(401184 NA)
332 – Financial economics
332.06 – Organizations
Central Bank of Sri Lanka. Centre for
Banking Studies
Programme calendar 2013.- Rajagiriya :
Central Bank of Sri Lanka. Centre for
Banking Studies, 2013.- xxvi, 97p. : ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183344 NL)
(398945 NA)
332.12 – Commercial banks
332.11 – Central banks
332.11095493 – Sri Lanka
Central Bank of Sri Lanka
Central bank of Sri Lanka strategic plan
2013-2017.- Colombo : Central Bank,
[2012].- xviii, 163p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183343 NL)
(398944 NA)
Central Bank of Sri Lanka
Financial system stability review 2011.Colombo : Central Bank of Sri Lanka, 2012.xii, 93p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183346 NL)
ISBN 978-955-575-234-3
(398947 NA)
Central Bank of Sri Lanka
Financial system stability review 2012.Colombo : Central Bank of Sri Lanka, 2012.vi, 97p. ; 29cm.

Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-575-256-5

(183342 NL)
(398943 NA)

332.1206 – Organizations. Annual report
Sampath Bank PLC
Annual report 2012.- Colombo : Sampath
Bank PLC, 2012.- 432p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(182665 NL)
(398375 NA)
Seylan Bank PLC
Annual report 2012.- Colombo : Seylan Bank
PLC, 2012.- 363p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(182664 NL)
(398374 Na)
332.123 – Private banks
332.12306 – Organizations. Annual report
Hatton National Bank PLC
Annual report 2012.- Colombo : Hatton
National Bank PLC, 2012.- 345p. : ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(181719 NL)
Merchant Bank of Sri Lanka PLC
Annual report 2012.- Colombo : Merchant
Bank of Sri Lanka PLC, 2013.- 236p. : ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183665 NL)
(399500 NA)
Sanasa Development Bank PLC
Annual report 2012.- [Colombo] : Sanasa
Development Bank PLC, 2012.- 146p. : col.
ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183669 NL)
(399516 NA)
332.153 – International banks for
development of resources and
productions
332.15306 – Organizations. Annual reports
DFCC Bank
Annual report 2011/12.- Colombo : DFCC
Bank, 2012.- 196p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(178874 NL)
National Development Bank PLC
Annual report 2012.- Colombo : National
Development Bank PLC, 2012.-334p. : ill. ;
27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(181720 NL)
(397316 NA)
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332.8 – Interest
Hemachandra, W. M.
Interest rates – the theory and practice / W.
M. Hemachandra.- Colombo : Central Bank
of Sri Lanka, 2013.- ix, 95p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183357 NL)
ISBN 978-955-5715-268-8
(398973 NA)
333 – Economics of land and energy
333.3 – Private ownership of land
Land acquisition and implementation of the
national involuntary resettlement policy : a
guide for public officials on good practices.Battaramulla : Ministry of Land and Land
Development, 2012.- xvi, 58p. : col. ill. ;
29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(180582 NL)
ISBN 978-955-4708-01-3
(396201 NA)
333.75 – Forest lands
333.75095493 – Sri Lanka
Uragoda, C. G.
Camping and jungle trips : visits to national
parks either before or after declaration of
status / C. G. Uragoda.- Dehiwala : Sridevi
Publishers, 2013.- 182p. : ill. ; 23cm.
Ad-Bc : Unpriced
(182204 NL)
ISBN 978-955-96843-5-0
(397785 NA)
333.9 – Other natural resources
333.95 – Wildlife
De Silva, Harendra
Serendipity of wilderness / Harendra de
Silva, Lakkumara Fernando and Sandun de
Silva.- [s.l.] : Harendra de Silva, 2012.200p. : col. ill. ; 22x32cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(180599 NL)
ISBN 978-955-95257-2-1
(396260 NA)
Also classified at 778.932

Colombo : Ministry of Environment, [2012].xxi, 451p. : ill. : maps ; 30cm.
Ts-Bc : Unpriced
(181711 NL)
ISBN 978-955-0033-55-3
(397273 NA)
336 – Public finance
336.36 – Debt management
Central Bank of Sri Lanka
Public debt management in Sri Lanka :
performance in 2011 and strategies for 2012
and beyond.- Colombo : Central Bank of Sri
Lanka, 2013.
Vol. vi.- xii, 80p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-575-244-2

(183348 NL)
(398948 NA)

338 – Production
338.0095493 – Sri Lanka
Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Annual survey of industries 2010 : final
report.- Colombo : Dept. of Census and
Statistics, 2012.- viii, 134p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc Unpriced
(177585 NL)
ISBN 978-955-577-782-7
338.025 – Directories
National Enterprise Development Authority
Business development service directory.Colombo : National Enterprise Development
Authority, [2013?].- 292p. : ill. ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced
(184328 NL)
ISBN 978-955-0883-04-2 (400170 NA)
338.4- Secondary industries and services
338.47 – Services specific products
338.4766394 – Tea
Tea 4 u : collection of luxuriousblends .Colombo : Anverally & Sons (Pvt) Ltd.,
2013.- 204p. : col. ill. ; 22x30cm.
Ts-Bc : Unpriced
(186812 NL)
(402942 NA)
338.4791 - Tourism

333.9522 – Threatened species
333.9522095493 – Sri Lanka
The national red list 2012 of Sri Lanka :
conservation status of the fauna and flora .-

Gunasena, Srianjali
Luk in Sri Lanka / Srianjali Gunasena.[s.l] : Author, 2013.- 56p. : col. ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Unpriced
(184519 NL)
ISBN 978-955-44588-0-2
(400396 NA)
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Ad-Bc : Unpriced

Samaranayake, H. M. S.
A lifetime in tourism : a memoir of my
association with tourism in Sri Lanka and
abroad / H. M. S. Samaranayake.Thalangama South : [Author], 2012.x, 822p. : ill. ; 23cm.
Ts-Bc : Rs. 1100.00
(180946 NL)
ISBN 978-955-54964-0-7
(396497 NA)
338.4791095493 – Sri Lanka
Drawn to Galle Fort.- Galle : Sri Serendipity
Publishing House, 2013.- 319p. : col.ill. ;
26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183672 NL)
ISBN 978-955-0392-09-4
(399521 NA)
Godahewa, Nalaka
Refreshingly Sri Lanka / Nalaka Godahewa ;
photography by Dilum
Alagiyawanna.Colombo : Ceylon Sights (Pvt.) Ltd., 2012.227p. : col. ill. ; 27cm.
Ad-Cbc : Unpriced
(180718 NL)
ISBN 978-955-4617-00-1

(185382 NL)
(401577 NA)

Ceylon Agro-Industries Limited
Annual report 2012.- Colombo : Ceylon
Agro-Industries Limited, [2013?].- 74p. :
ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183664 NL)
(399499 NA)
Ceylon Grain Elevators PLC
Annual report 2012.- Colombo : Ceylon
Grain Elevators PLC, 2012.- 92p. : col. ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183668 NL)
(399513 NA)
Hayleys PLC
Prospectus.- Colombo : Hayleys PLC, 2013.xiv, 201p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185376 NL)
(401566 NA)
Laxapana Batteries PLC
Annual report 2012/2013.- Colombo :
Laxapana Batteries PLC, 2013.- 40p. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185374 NL)
(401563 NA)

338.7 – Business enterprises
A step by step guide to doing business in Sri
Lanka.- rev. ed..- Colombo : Central Bank of
Sri Lanka, 2012.- x, 132p. : ill. ; 27x12cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183356 NL)
ISBN 978-955-575-205-3 (398972 NA)
338.706 – Organizations. Annual reports
Aitken Spence PLC
Annual report 2012-2013.- Colombo : Aitken
Spence PLC, 2013.- 255p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185371 NL)
(401558 NA)
Bukit Darah PLC
Annual report 2012-2013.- Colombo : Bukit
Darah PLC, 2013.- 168p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185379 NL)
(401571 NA)
Carson Cumberbatch PLC
Annual report 2012.- 2013.- Colombo :
Carson Cumberbatch PLC, 2013.- 196p. : col.
ill. ; 30cm.

338.9 – Economic development and growth
338.95493 – Sri Lanka
Central Bank of Sri Lanka
Economic and social statistics of Sri Lanka
2012.- Colombo : Central Bank of Sri Lanka,
2012.- vi, 179p. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(183351 NL)
ISBN 978-955-575-246-6
(398951 NA)
Central Bank of Sri Lanka
Economic and social statistics of Sri Lanka
2013.- Colombo : Central Bank of Sri Lanka,
2013.- vi, 178p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(183345 NL)
ISBN 978-955-575-265-7 (398946 NA)
Export growth for sustained development / ed.
A. D. V. de S. Indraratna and Sarath
Vidanagama.- Colombo : Sri Lanka Economic
Association, 2013.- xi, 180p. :
ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(185043 NL)
ISBN 978-955-620-025-6
(401111 NA)
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342.03 – Constitutional reform
342.0395493 – Sri Lanka

Keerthisinghe, Lakshman Indranath
The application of the writ of Mandamus in
the exercise of the writ jurisdiction of the
superior courts in Sri Lanka / Lakshman
Indranath Keerthisinge.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2012.- 240p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(179409 NL)
ISBN 978-955-97522-19
(395046 NA)
Rajapakshe, Wijeyadasa
Essays on law / Wijeyadasa Rajapakshe.Nugegoda : Author, [2013].- xi, 446p. ; 22cm.
Ts-Bc : Unpriced
(185932 NL)
ISBN 978-955-97013-9-2
(402077 NA
340.092 – Lawyers
Jasentuliyana, Nandasiri
Same sky, different nights / Nandasiri
Jasentuliyana.- Colombo : Vijitha Yapa
Publications, 2013.- xviii, 620p. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 1000
(185031 NL)
ISBN 978-955-665-194-2
(401092 NA)
340.59 – Islamic law
The board of quazis' law reports – with a digest
(2009-2010) / comp. Safana Gul Begam.Colombo : Muslim Women's Research and
Action forum, 2012.
Vol. v.- xxi, 211p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-6250-46-6

(181708 NL)
(397270 NA)

342 – Constitutional and administrative law
342.02 – Basic instruments of government
342.020262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Twenty first amendment to the constitution :
a bill to amend the constitution of the
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 5p. ;
20cm.- (Bill ; No. 250, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(188058 NL)

Nanayakkara, V. K.
In search of a new Sri Lankan constitution /
V. K. Nanayakkara.- Pannipitiya : Stamford
Lake, 2012.- viii, 488p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1450.00
(179865 NL)
ISBN 978-955-658-312-0
(395295 NA)
342.068 – Impeachment
Cooray, Mark
Sri Lanka reflections on the impeachment
and the constitution / Mark Cooray ; ed. by
Rohitha Bogollagama.- Colombo : Editor,
2013.- 100p. ; 21cm.
Ts-Bc : Rs. 1200.00
(184034 NL)
ISBN 978-955-44291-0-9
(399886 NA)
342.07 – Election law
342.07026 – Laws
Sri Lanka
[Local authorities elections act]
Local authorities elections (amendment) act,
No. 22 of 2012.- Colombo : Govt.
Pub.Bureau, 2012.- 56p. ; 21cm.(Act ; No. 22, 2012)
Ws-Pc : Rs. 38.00
(181478 NL)
Sri Lanka
[Registration of electors act]
Registration of electors (special provisions)
act, No. 27 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 5p. ; 21cm.- (Act ; No. 27,
2013)
Ws-Pc : Rs. 5.00
(184206 NL)
342.070262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Local authorities elections (amendment) : a
bill to amend the local authorities elections
ordinance .- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 1p. ; 20cm.- (Bill ; No. 262, 2013)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(188047 NL)
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342.09 – Local government
342.09026 – Law

343.013 – Military life, customs resources
343.013026 – Laws

Sri Lanka
[Local authorities act]
Local authorities (special provisions)
(amendment) act, No. 21 of 2012.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 9p. ; 21cm.- (Act ;
No. 21, 2012)
Ws-Pc : Rs. 05.00
(181477 NL)

Sri Lanka
[Ranaviru Seva Authority act]
Ranaviru Seva Authority (amendment) act No.
20 of 2012.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2012.- 2p. ; 21cm.- (Act ; No. 20, 2012)
Ws-Pc : Rs. 2.50
(181562 NL)
(396176 NA)
343.0130262 – Bills

343 – Military, defense, public property,
public finance, tax, commerce,
industrial law
343.01 – Military and defense law, veterans'
law
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. ;
21cm.- (Act ; No. 13, 2012)
Ws-Pc. Rs. 5.00
(181556 NL)
(396173 NA)
Sri Lanka
[Defence Services Command and Staff
College act]
Defence Services Command and Staff College
(amendment) act, No. 29 of 2013.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 1p. ;
22cm.- (Act ; No. 29, 2013)
Folder :Rs. 2.50
(188031 NL)
(401908 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. Bureua,
2013.- 1p. ; 21cm.- (Bill ; No. 232, 2013)
Ws-Pc : Rs. 5.00
(182377 NL)

Sri Lanka. Parliament
Ranaviru Seva Authority : a bill to amend the
ranaviru Seva Authority act, No. 54 of 1999.Colombo : Govt. Pub. Bureau,2012.2p. ;
21cm.-(Bill ; No. 179, 2012)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(182324 NL)
(396149 NA)
343.034 – Budgeting and expenditure
343.034026 – Laws
Sri Lanka
[Appropriation act]
Appropriation act, No. 23 of 2012.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 54p. ;
21cm.- (Act ; No. 23, 2012)
Ws-Pc : Rs. 38.00
(181479 NL)
Sri Lanka
[Finance act]
Finance act, No. 12 of 2013.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 13p. ; 21cm.(Act ; No. 12, 2013)
Ws-Pc : Rs. 10.00
(184191 NL)
Sri Lanka
[Fiscal management (responsibility) act]
Fiscal management (responsibility)
(amendment) act, No. 15 of 2013.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 1p. ;
21cm.- (Act ; No. 15, 2013)
Ws-Pc : Rs. 2.50
(184194 NL)
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343.0340262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Appropriation : a bill to provide for the
service of the financial year 2013 ; to
authorise the raising of loans in or outside Sri
Lanka, for the purpose of such service … ; to
provide for the refund of such moneys to the
consolidated fund and to make provision for
matters connected therewith or incidental
thereto.- Govt. Pub. Bureau, 2012.- 54p. ;
21cm.- (Bill ; No. 183, 2012)
Ws-Pc : Rs. 38.00
(181522 NL)
Sri Lanka. Parliament
Finance : a bill to amend the finance act,
No. 25 of 2003, the finance act, No. 12 of
2012 and the finance act, No. 11 of 1963; …to
provide for the imposition of a crop insurance
levy ; and to provide for the matters
connected there with and incidental thereto.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 13p. ;
21cm.- (Bill ; No. 223, 2013)
Ws-Pc : Rs. 11.00
(182372 NL)
Sri Lnaka. Parliament
Fiscal management (responsibility)
(amendment) : a bill to amend the fiscal
management (responsibility) act, No. 3 of
2003.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.[1]p. ; 21cm.- (Bill ; No. 211, 2013)
Ws-Pc : Rs. 05.00
(182368 NL)
343.036 - Revenue law
343.036026 – Laws
Sri Lanka
[Inland revenue act]
Inland revenue (amendment) act, No. 18 of
2013.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.33p. ; 21cm.- (Act ; No. 18, 2013)
Ws-Pc : Rs. 20.00
(184197 NL)
343.0360262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Inland revenue (amendment) : a bill to amend
the Inland revenue act, No. 10 of 2006.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 32p. ;
22cm.- (Bill ; No. 221, 2013)
Ws-Pc : Rs. 23.00
(187637 NL)
(401902 NA)

343.04 – Tax law
343.04026 – Laws
Sri Lanka
[Betting and gaming levy act]
Betting and gaming levy (amendment) act,
No. 19 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 6p. ; 21cm.- (Act ; No. 19,
2013)
Ws-Pc : Rs. 5.50
(184198 NL)
Sri Lanka
[Nation building tax act]
Nation building tax (amendment) act, No. 11
of 2013.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 5p. ; 21cm.- (Act ; No. 11, 2013)
Ws-Pc : Rs. 5.00
(184190 NL)
Sri Lanka
[Ports and airports development levy act]
Ports and airports development levy
(amendment) act, No. 5 of 2013.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 2p. ; 21cm.- (Act ;
No. 5, 2013)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(182350 NL)
Sri Lanka
[Registration of documents act]
Registration of documents (amendment) act,
No. 21 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 3p. ; 21cm.- (Act ; No. 21,
2013)
Ws-Pc : Rs. 5.00
(184200 NL)
Sri Lanka
[Tax Appeals Commission act]
Tax Appeals Commission (amendment) act,
No. 20 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 13p. ; 21cm.- (Act ; No. 20,
2013)
Ws-Pc : Rs. 10.00
(184199 NL)
Sri Lanka
[Telecommunication levy act]
Telecommunication levy (amendment) act,
No. 8 of 2013.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 3p. ; 21cm.- (Act ; No. 8,
2013)
Ws-Pc : Rs. 4.00
(184188 NL)
343.040262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Nation building tax (amendment) : a bill to
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amend the nation building tax act, No. 9 of
2009.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.5p. ; 21cm.- (Bill ; No. 220, 2013)
Ws-Pc : Rs. 06.00
(182371 NL)
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, 2013.6p. ; 20cm.- (Bill ; No. 215, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(188036 NL)
Sri Lanka. Parliament
Telecommunication levy (amendment) : a bill
to amend the telecommunication levy act,
No. 21 of 2011 .- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 3p. ; 20cm.- (Bill ; No. 216,
2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(188037 NL)

343.055 – Excise and turnover taxes
343.055026 – Laws
Sri Lanka.
[Economic service charge act]
Economic service charge (amendment) act,
No. 6 of 2013.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 2p. ; 21cm.- (Act ; No. 6,
2013)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(184187 NL)
Sri Lanka
[Value added tax act]
Value added tax (amendment) act, No. 17 of
2013.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.26p. ; 21cm.- (Act ; No. 17, 2013)
Ws-Pc : Rs. 17.00
(184196 NL)
343.055 – Value added taxes
343.0550262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Tax Appeals Commission (amendment) : a bill
to amend the Tax Appeals Commission act,
No. 23 of 2011 .- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 13p. ; 20cm.- (Bill ; No. 222,
2013)
Ws-Pc : Rs. 11.00
(188040 NL)
Sri Lanka. Parliament
Value added tax (amendment) : a bill to amend
the value added tax act, No. 14 of
2002.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 26p. ;
21cm.- (Bill ; No. 217, 2013)
Ws-Pc : Rs. 21.00
(184224 NL)

343.056 – Customs taxes
343.056026 – Laws
Sri Lanka
[Customs act]
Customs (amendment) act, No. 9 of 2013.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 2p. ;
21cm.- (Act ; No. 9, 2013)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(182352 NL)
343.0560262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Customs (amendment) : a bill to amend the
customs ordinance (chapter 235).- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 2p. ; 20cm.- (Bill ;
No. 218, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(188034 NL)
343.074 – Economic assistance
343.074026 – Laws
Sri Lanka
[Divineguma act]
Divineguma act, No. 1 of 2013.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 32p. ; 21cm.(Act ; No. 1, 2013)
Ws-Pc : Rs. 25.00
(182344 NL)
(397562 NA)
343.0740262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Divineguma : a bill to provide for the
establishment of a Department to be called
and known as the Department of Divineguma
Development by amalgamating the Samurdhi
Authority of Sri Lanka established by act, No.
30 of 1995, Southern Development Authority
of Sri Lanka established by act, No. 18 of
1996, the Udarata Development Authority of
Sri Lanka established by act, No. 26 of 2005 ;
… and to provide for matters connected
therewith or incidental thereto.-Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2012.-31p. ; 21cm.-(Bill ;
No. 178, 2012)
Ws-Pc : Rs. 23.00
(182325 NL)
(396168 NA)
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Sri Lanka. Parliament
Divineguma : a bill to provide for the
establishment of a department to be called
and known as the Department of Divineguma
Development by amalgamating the Samurdhi
Authority of Sri Lanka established by act,
No. 30 of 1995, Southern Development
Authority of Sri Lanka established by act,
No. 18 of 1996, the Udarata Development
authority of Sri Lanka established by act,
No. 26 of 2005 ... ; to provide for matters
connected therewith or incidental thereto.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 31p. ;
21cm.- (Bill ; No. 184, 2012)
Ws-Bc : Rs. 23.00
(181523 NL)
343.07692 – Fisheries
343.076920262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Fisheries and aquatic resources (amendment) :
a bill to amend the fisheries and aquatic
resources act, No. 2 of 1996.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 27p. ; 20cm.(Bill ; No. 273, 2013)
Ws-Pc : Rs. 21.00
(188068 NL)

343.077 – Mineral Industry
343.0770262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Mines and minerals (amendment) : a bill to
amend the Mines and minerals act, No. 33 of
1992.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.2p. ; 21cm.- (Bill ; No. 235, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(184226 NL)
343.09 – Control of public utilities
343.0929 – Electric power
343.0929026 – Laws
Sri Lanka
[Sri Lanka. electricity act]
Sri Lanka electricity (amendment) act,
No. 31 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 22p. ; 22cm.- (Act ; No. 31,
2013)
Ws-Pc : Rs. 16.00
(188033 NL)
(401914 NA)

343.09290262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka electricity (amendment) : a bill to
amend the Sri Lanka electricity act, No. 20 of
2009.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.22p. ; 21cm.- (Bill ; No. 207, 2013)
Ws-Pc : Rs. 18.00
(182367 NL)

344 – Labour, social service, education,
cultural law
344.04 – Miscellaneous social problems and
services
344.04233 - Drugs
344.04233026 – Laws
Sri Lanka
[Excise act]
Excise (amendment) act, No. 7 of 2013.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 1p. ;
21cm.-(Act ; No. 7, 2013)
Ws-Pc : Rs. 200.00
(182351 NL)
344.042330262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Excise (amendment) : a bill to amend the
excise ordinance (chapter 52).- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 1p. ; 21cm.- (Bill ;
No. 213, 2012)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(182369 NL)

344.05 – Police services, other aspects of
public safety, matters concerning
public morals and customs
344.05325 - Terrorism
344.05325026 – Laws
Sri Lanka
[Convention on the suppression of terrorist
financing act]
Convention on the suppression of terrorist
financing (amendment) act, No. 3 of 2013.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 4p. ;
21cm.- (Act ; No. 3, 2013)
Ws-Pc : Rs. 04.00
(181470 NL)
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344.053250262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Convention on the suppression of terrorist
financing (amendment) : a bill to amend the
convention on the suppression of terrorist
financing act, No. 25 of 2005.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2012.- 2p. ; 21cm.(Bill ; No. 202, 2012)
Ws-Pc : Rs. 06.00
(181541 NL)
344.07 – Education
344.070262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Al Manar College (incorporation) : a bill to
incorporate the Al Manar College.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 6p. ; 20cm.- (Bill ;
No. 270, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(188066 NL)
Sri Lanka. Parliament
Bareerah Muslim Ladies Arabic College
(incorporation) : a bill to incorporate the
Bareerah Muslim Ladies Arabic College .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 6p. ;
21cm.- (Bill ; No. 182, 2012)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(181521 NL)
Sri Lanka. Parliament
Deltota Mahfalul Ulama Arabic College
(incorporation) : a bill to incorporate the
Deltota Mahfalul Ulama Arabic College.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 8p. ;
21cm.- (Bill ; No. 234, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(184225 NL)
Sri Lanka. Parliament
Galhinna Jamiathul Faththah Arabic College
(incorporation) : a bill to incorporate the
Galninna Jemiathul Faththah Arabic College.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 7p. ;
21cm.- (Bill ; No. 245, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(184235 NL)
Sri Lanka. Parliament
Jamiah Rahmaniya Arabic College, Akuraha
(incorporation) : a bill to incorporate the
Jamiah Rahmaniya Arabic College, Akuraha.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 5p. ;
21cm.- (Bill ; No. 243, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(184233 NL)

Sri Lanka. Parliament
Kulliyyathul Imaam Shafiee Arabic College
(incorporation) : a bill to incorporate the
Kulliyyathul Imaam Shafiee Arabic College.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 6p. ;
22cm.- (Bill ; No. 260, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(187666 NL)
(401890 NA)
Sri Lanka. Parliament
Naduathul Ulama Arabic College Mutur
(incorporation) : a bill to incorporate the
Naduathul Ulama Arabic College, Mutur.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 6p. ;
22cm.- (Bill ; No. 261, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(187667 NL)
(401871 NA)
344.07684 – Higher education
344.07684026 – Laws
Sri Lanka
[Buddhasravaka Bhikku University act,
No. 15 of 2012]
Buddhasravaka Bhikku University
(amendment) act, No. 15 of 2012.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 15p. ;
21cm.- (Act ; No. 15, 2012)
Ws-Pc : Rs. 12.00
(181557 NL)
(392735 NA)
344.095 – Science and technology
344.0950262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Science and technology development
(amendment) : a bill to amend the science and
technology development act, No. 11 of 1994.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 2p. ;
20cm.- (Bill ; No. 263, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(188059 NL)
344.096 - Religion
344.0960262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Buddhist temporalities (amendment) : a bill to
amend the Buddhist temporalities ordinance.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 2p. ;
20cm.- (Bill ; No. 266, 2013)
Ws-Pc : Rs. 21.00
(188062 NL)
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344.099 – Recreation law
344.0990262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Betting and gaming levy (amendment) : a bill
to amend the betting and gaming levy act,
No. 40 of 1988 .- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 5p. ; 21cm.- (Bill ; No. 219,
2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(182370 NL)
Sri Lanka. Parliament
Convention against doping in sport : a bill to
give effect to the international convention
against doping in sport ; to make provision for
the implementation in Sri Lanka of the aid
convention by the establishment of the Sri
Lanka Anti Doping Agency... ; and to provide
matters connected therewith or incidental
thereto Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.23p. ; 20cm.- (Bill ; No. 267,
2013)
Ws-Pc : Rs. 21.00
(188063 NL)
344.099095493 – Sri Lanka
Jayadeva, Chanakya
Entertainment and broadcasting law for Sri
Lanka / Chanakya Jayadeva.- Colombo :
Stamford Lake, 2013.- 476p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 1900.00
(186753 NL)
ISBN 978-955-658-347-2
(402878 NA)
345 – Criminal law
345.05 – Criminal procedure
Wickramanayake, Abeysinghe
Disposal of criminal actions instituted in
primary court, magistrate court, high
court & court martial / Abeysinghe
Wickramanayake.- Ragama : Author, 2013.314p.; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1500.00
(187450 NL)
ISBN 978-955-52645-2-5
(403513 NA)

345.05026 – Laws
Sri Lanka
[Code of criminal procedure act]
Code of criminal procedure (special
provisions) act , No. 2 of 2013.- Colombo :

Govt. Pub. Bureau, 2013.- 10p. ; 21cm.(Act ; No. 2, 2013)
Ws-Pc : Rs. 5.50
(181555 NL)
(397564 NA)
345.050262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Code of criminal procedure (special
provisions) : a bill to provide for the
extension of the period of detention of
persons arrested without a warrant in order to
facilitate the conduct of investigations ; for
dispensing with the conduct of the non
summary inquiry in certain cases; to provide
for the taking of depositions of witnesses for
the prosecution; and to make provision for
matters connected therewith or incidental
thereto.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2012.- 10p. ; 21cm.- (Bill ;
No. 186p. ; 2012)
Ws-Pc : Rs. 11.00
(182328 NL)
(396137 NA)
346 – Private law
346.016 – Marriage law
346.016026 – Law
Sri Lanka
[Births and deaths registration act]
Births and deaths registration (amendment)
act, No. 25 of 2013.- Govt. Pub. Bureau,
2013.- 3p. ; 21cm.- (Act ; No. 25, 2013)
Ws-Pc : Rs. 4.00
(184204 NL)
Sri Lanka
[Kandyan marriage and divorce act]
Kandyan marriage and divorce (amendment)
act, No. 23 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 2p. ; 21cm.- (Act ; No. 23,
2013)
Ws-Pc : Rs. 5.00
(184202 NL)
Sri Lanka
[Marriage registration act]
Marriage registration (amendment) act,
No. 22 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 4p. ; 21cm.- (Act ; No. 22,
2013)
Ws-Pc : Rs. 5.00
(184201 NL)
Sri Lanka
[Muslim marriage and divorce act]
Muslim marriage and divorce (amendment)
act, No. 24 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 2p. ; 21cm.- (Act ; No. 24,
2013)
Ws-Pc : Rs. 2.50
(184203 NL)
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Ws-Pc : Rs. 6.00

346.0160262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Births and deaths registration (amendment) :
a bill to amend the births and deaths
registration act (chapter 110).- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 3p. ; 20cm.- (Bill ;
No. 224, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(188034 NL)
Sri Lanka. Parliament
Kandyan marriage and divorce
(amendment) : a bill to amend the Kandyan
marriage and divorce act (chapter 113).Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 2p. ;
20cm.- (Bill ; No. 228, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(188043 NL)
Sri Lanka. Parliament
Marriage registration (amendment) : a bill to
amend the marriage registration ordinance
(chapter 112).- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 5p. ; 20cm.(Bill ; No. 224,
2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(188034 NL)

(182375 NL)

346.04 - Property
346.040262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Registration of documents (amendment) : a
bill to amend the registration of
documentation ordinance (chapter 117) .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 3p. ;
20cm.- (Bill ; No. 229, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(188044 NL)
346.04675 – Forest law
Law for the conservation of forests : applied
forest law and the forest conservation
ordinance with amendments / comp. Lalith
Gamage ; tr. by S. Medawewa.- Battaramulla :
Forest Resources Conservationists'
Organization, 2013.- [94]p. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(188667 NL)
ISBN 978-955-0330-02-7
(404213 NA)
346.06 – Organizations
346.06026 – Laws

Sri Lanka. Parliament
Muslim marriage and divorce (amendment) :
a bill to amend the Muslim Marriage and
divorce act (chapter 115).- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2013.- 2p. ; 21cm.- (Bill ;
No. 225, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(182373 NL)

Sri Lanka
[Resettlement Authority act]
Resettlement Authority (amendment) act,
No. 10 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 1p. ; 21cm.- (Act ; No. 10,
2013)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(184189 NL)

346.029 – Power of attorney
346.029026 – Laws

346.060262 – Bills

Sri Lanka
[Powers of attorney act]
Powers of attorney (amendment) act, No. 14
of 2013.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 3p. ; 21cm.- (Act ; No. 14, 2013)
Ws-Pc : Rs. 4.00
(184193 NL)

Sri Lanka. Parliament
Resettlement Authority (amendment) : a bill
to amend the Resettlement Authority act,
No. 9 of 2007.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- [1]p. ; 21cm.- (Bill ; No.231, 2013)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(182376 NL)

346.0290262 – Bills

346.064 – Non profit organizations
346.064026 – Laws

Sri Lanka. Parliament
Powers of attorney (amendment) : a bill to
amend the power of attorney ordinance
(chapter 122) .- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 3p. ; 21cm.- (Bill ; No. 230,
2013)

Sri Lanka
[D. M. Dassanayake Social Services and
Charity Foundation act]
D. M. Dassanayake Social Services and
Charity Foundation (incorporation) act,
No. 17 of 2012.- Colombo : Govt. Pub.
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Bureau, 2012.- 8p. ; 21cm.- (Act ; No. 19,
2012)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(181559 NL)
(392727 NA)
Sri Lanka
[Dr. Malini Fonseka Foundation act]
Dr. Malini Fonseka Foundation
(incorporation) act, No. 18 of 2012.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 8p. ;
21cm.- (Act ; No. 19, 2012)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(181560 NL)
(392724 NA)
Sri Lanka
[Hanguranketha Madanwala Rajamaha Vihara
Development Foundation act]
Hanguranketha Madanwala Rajamaha Vihara
Development Foundation (incorporation) act,
No. 26 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 8p. ; 21cm.- (Act ; No. 26,
2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(184205 NL)
Sri Lanka
[Organization for the Erection of Balana
Buddha Statue act]
Organization for the Erection of Balana
Buddha Statue (incorporation) act, No. 16 of
2012.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.7p. ; 21cm.- (Act ; No. 16, 2012)
Ws-Pc : Rs. 10.00
(181558 NL)
(392732 NA)
Sri Lanka
[Parliamentary Scholarship Board act]
Parliamentary Scholarship Board (repeal) act,
No. 28 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 1p. ; 22cm.- (Act ; No. 28,
2013)
Folder : Rs. 400.00
(188030 NL)
(401905 NA)
Sri Lanka
[Piya Dasuna Foundation act]
Piya Dasuna Foundation (incorporation) act,
No. 19 of 2012.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2012.- 8p. ; 21cm.- (Act ; No. 19,
2012)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(181561 NL)
(392721 NA)
Sri Lanka
[Society of the Ceylonese Brothers of ST.
Joseph act]
Society of the Ceylonese Brothers of ST.
Joseph act, No. 4 of 2013.- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2013.- 2p. ; 21cm.- (Act ;

No. 4, 2013)
Ws-Pc : Rs. 04.00

(182349 NL)

Sri Lanka
[Strategic development projects act]
Strategic development projects (amendment)
act, No. 16 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 1p. ; 21cm.- (Act ; No. 16,
2013)
Ws-Pc : rs. 2.50
(184195 NL)

346.0640262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Alavi Mowlana Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Alavi Mowlana
Foundation.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 5p. ; 22cm.- (Bill ; No. 251, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(187658 NL)
(401883 NA)
Sri Lanka. Parliament
Alhasan Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Alhasan Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 5p. ;
22cm.- (Bill ; No. 259, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(187665 NL)
(401899 NA)
Sri Lanka. Parliament
Al-Jamiathul Islamiyyah Arabic College
(incorporation) : a bill to incorporate the AlJamiathul Islamiyyah Arabic College.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.-7p. ;
21cm.-(Bill ; No. 181, 2012)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(182326 NL)
(396153 NA)
Sri Lanka. Parliament
Batticaloa Young Men's Christian's
Association (incorporation) : a bill to
incorporate the Batticaloa Young Men's
Christian's Association.- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2013.- 3p. ; 21cm.- (Bill ;
No. 247, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(184236 NL)
Sri Lanka. Parliament
Chamber of Construction Industry of Sri
Lanka (incorporation) : a bill to incorporate
the Chamber of Construction Industry of Sri
Lanka.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.7p. ; 22cm.- (Bill ; No. 256, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(187662 NL)
(401877 NA)
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Sri Lanka. Parliament
Champika Premadasa Community
Development Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Champika Premadasa
Community Development Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.-7p. ;
21cm.-(Bill ; No. 192, 2012)
Ws-Pc : Rs. 5.00
(182333 NL)
(396170 NA)
Sri Lanka. Parliament
Child Rehabilitation Centre (incorporation) : a
bill to incorporate the Child Rehabilitation
Centre.-Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.7p. ; 21cm.-(Bill ; No. 180, 2012)
Ws-Pc : Rs. 5.00
(182325 NL)
(396168 NA)
Sri Lanka. Parliament
Densri Education Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Densri Education
Foundation.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 5p. ; 22cm.- (Bill ; No. 252, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(187659 NL)
(401880 NA)
Sri Lanka. Parliament
Dhamma School Teachers Fund
(incorporation) : a bill to incorporate the
Dhamma School Teachers Fund.-Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2012.-7p. ; 21cm.(Bill ; No. 173, 2012)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(182334 NL)
(396143 NA)
Sri Lanka. Parliament
Earl Gunasekara Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the Earl
Gunasekara Foundation.- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2013.- 8p. ; 20cm.- (Bill ;
No. 233, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(188045 NL)
Sri Lanka. Parliament
Global Humanitarian Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Global Humanitarian Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 5p. ;
21cm.- (Bill ; No. 199, 2012)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(182339 NL)
(397577 NA)

Sri Lanka. Parliament
Hands for Education Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Hands for Education Foundation.-Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2012.- 2p. ; 21cm.(Bill ; No. 188, 2012)
Ws-Pc : Rs. 5.00
(182330 NL)
(396140 NA)
Sri Lanka. Parliament
Hela Jana Foundation (incorporation) : a bill
to incorporate the Hela Jana Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 8p. ;
21cm.- (Bill ; No. 197, 2012)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(182337 NL)
(397574 NA)
Sri Lanka. Parliament
Hizbullah Foundation (incorporation) : a bill
to incorporate the Hizbullah Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.-7p. ;
21cm.-(Bill ; No. 171, 2012)
Ws-Pc : Rs. 5.00
(181597 NL)
(392711 NA)
Sri Lanka. Parliament
Human rights organization (incorporation ) :
a bill to incorporate the Human Rights
Organization.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 7p. ; 20cm.- (Bill ; No. 247,
2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(188067 NL)
Sri Lanka. Parliament
Institute of Medicina Alternativa
(incorporation) : a bill to incorporate the
Institute of Medicina Alternativa.-Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2012.-5p. ; 21cm.(Bill ; No. 195, 2012)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(182336 NL)
(396159 NA)
Sri Lanka. Parliament
Jam'Iyyathus Sahwa Al-Khairiyya (Jaska)
(incorporation) : a bill to incorporate the
Jam'Iyyathus Sahwa Al-Khairiyya (Jaska).Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 5p. ;
21cm.- (Bill ; No. 189, 2012)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(181528 NL)
Sri Lanka. Parliament
Kandy Dharmaraja College Past Pupils'
Association (incorporation) : a bill to
incorporate the Kandy Dharmaraja College
Past Pupils' Association.- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2013.- 8p. ; 20cm.- (Bill ;
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No. 241, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00

(188046 NL)

Sri Lanka. Parliament
K. D. M. Chandra Bandara Community
Services Foundation (incorporation) : a bill
to incorporate the K. D. M. Chandra Bandara
Community Services Foundation.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 6p. ; 21cm.- (Bill ;
No. 239, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(184230 NL)
Sri Lanka. Parliament
Lakshman Wasantha Perera Community
Development Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Lakshman Wasantha
Perera Community Development
Foundation .- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2012.- 7p. ; 21cm.- (Bill ; No. 196, 2012)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(181535 NL)
Sri Lanka. Parliament
Maithripala Sirisena Lakdaru Diriya
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Maithripala Sirisena Lakdaru
Diriya Foundation.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 6p. ; 21cm.- (Bill ; No. 237,
2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(184228 NL)
Sri Lanka. Parliament
Markas Sakafathul Islamiyya (incorporation) :
a bill to incorporate the Markas Sakafasthul
Islamiyya.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 6p. ; 22cm.- (Bill ; No. 257, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(187663 NL)
(401893 NA)
Sri Lanka. Parliament
M. K. A. D. S. Gunawardana Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the M.
K. A. D. S. Gunawardana Foundation .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 7p. ;
21cm.- (Bill ; No. 204, 2012)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(182342 NL)
(397552 NA)
Sri Lanka. Parliament
Mohan Lal Grero Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Mohan Lal Grero
Foundation.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 7p. ; 21cm.(Bill ; No. 206, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(182366 NL)

Sri Lanka. Parliament
Mystical Rose International Institute
(incorporation) : a bill to incorporate the
Mystical Rose International Institute.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 6p. ;
21cm.-(Bill ; No. 194, 2012)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(182335 NL)
(396165 NA)
Sri Lanka. Parliament
Parliamentary Scholarship Board (repeal) : a
bill to repeal the Parliamentary Scholarship
Board act, No. 22 of 2002 ; and to provide
for matters connected therewith or incidental
thereto.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.1p. ; 21cm.- (Bill ; No. 242, 2013)
Ad-Pc : Rs. 3.00
(184232 NL)
Sri Lanka. Parliament
P. Harrison Community Development
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the P. Harrison Community
Development Foundation .- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2013.- 6p. ; 20cm.- (Bill ; No.
208, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(188034 NL)
Sri Lanka. Parliament
Piyasena Gamage Foundation
(incorporation) : a bill to amend the Piyasena
Gamage Foundation.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2012.-7p. ; 21cm.(Bill ; No. 185, 2012)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(182327 NL)
(396134 NA)
Sri Lanka. Parliament
Poddala – Meepawala Sri Sudarshanarama
Viharaya Educational Relief Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Poddala- Meepawala Sri Sudarshanarama
Viharaya Educational Relief Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.- 5p. ;
21cm.- (Bill ; No. 198, 2012)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(182338 NL)
(397580 NA)
Sri Lanka. Parliament
R/Kuruwita Central College Past Pupils
Association (incorporation) : a bill to
incorporate the R/ Kuruwita Central College
Past Pupils Association.- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2013.- 5p. ; 22cm.- (Bill ;
No. 255, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(187661 NL)
(401874 NA)
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Sri Lanka. Parliament
Roman Catholic Archbishop and Bishops of
Ceylon (amendment) : a bill to amend the
Roman Catholic Archbishop and Bishops of
Ceylon ordinance.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 2p. ; 21cm.- (Bill ; No. 236,
2013)
Ws-Pc : Rs. 5.00
(184227 NL)
Sri Lanka. Parliament
The Seretse Khama Foundation Trust
(incorporation) : a bill to incorporate the
Seretse Khama Foundation Trust.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 7p. ; 21cm.- (Bill ;
No. 244, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(184234 NL)
Sri Lanka. Parliament
Seyd Abdurahiman Jiffri Mowlana Memorial
Trust (incorporation) : a bill to incorporate
Seyd Abdurahiman Jiffri Mowlana Memorial
Trust.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.7p. ; 22cm.- (Bill ; No. 258, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(187664 NL)
(401867 NA)
Sri Lanka. Parliament
Sirilaka Praja Shanthi Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sirilaka Praja Shanthi Foundation .- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2012.-7p. ; 21cm.-(Bill ;
No. 187, 2012)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(182329 NL)
(396131 NA)
Sri Lanka. Parliament
Sri Balabhivurdhi Wardana Samithiya
(incorporation): a bill to amend the
incorporate the Sri Balabhivurdhi Wardana
Samithiya .- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 9p. ; 20cm.- (Bill ; No. 210, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(188035 NL)
Sri Lanka. Parliament
Sri Gunarathana International Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri
Gunarathana International Foundation .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.-8p. ;
21cm.-(Bill ; No. 176, 2012)
Ws-Pc : Rs. 5.00
(182321 NL)
(392714 NA)

Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Centre for Development
Facilitation (incorporation) : a bill to
incorporate the Sri Lanka Centre for
Development Facilitation .- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2013.- 5p. ; 21cm.(Bill ; No. 205, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(182343 NL)
(397555 NA)
Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Cultural Foundation for the
Building of Culture and Morals
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri
Lanka Cultural Foundation for the Building
of Culture and Morals.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 8p. ; 21cm.- (Bill ; No. 248,
2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(184237 NL)
Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Heritages Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri
Lanka Heritages Foundation .- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2012.- 6p. ; 21cm.(Bill ; No. 190, 2012)
Ws-Pc : Rs. 11.00
(182331 NL)
(396146 NA)
Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Hira Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Sri Lanka Hira
Foundation .- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2012.- 6p. ; 21cm.- (Bill ; No. 201, 2012)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(182341 NL)
(397582 NA)
Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Institute of Drafting Technologists
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri
Lanka Institute of Drafting Technologists .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.-12p. ;
21cm.-(Bill ; No. 177, 2012)
Ws-Pc : Rs. 11.00
(182322 NL)
(392717 NA)
Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Institute of Taxation (incorporation)
(amendment) : a bill to amend the Sri Lanka
Institute of Taxation (incorporation) act,
No. 21 of 2000.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 3p. ; 20cm.- (Bill ; No. 268,
2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(188064 NL)
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(397571 NA)
Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Lumbini Development Trust
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri
Lanka Lumbini Development Trust.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 7p. ;
20cm.- (Bill ; No. 265, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(188061 NL)
Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Writers Organization
(incorporation) :
a bill to incorporate the
Sri Lanka Writers Organization .- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2012.- 8p. ; 21cm.(Bill ; No. 203, 2012)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(181542 NL)
Sri Lanka. Parliament
Sri Siddhartha Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Sri Siddhartha
Foundation.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 7p. ; 21cm.- (Bill ; No. 249, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(184238 NL)
Sri Lanka. Parliament
Sivmuni Se Vehera Buddhist Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sivmuni Se Vehera Buddhist Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 7p. ;
22cm.- (Bill ; No. 253, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(187660 NL)
(401896 NA)
Sri Lanka. Parliament
State Employees Development Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the State
Employees Development Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 6p. ;
20cm.- (Bill ; No. 274, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(188069 NL)
Sri Lanka. Parliament
United Christian Fellowship of Sri Lanka
(incorporation) : a bill to incorporate the
United Christian Fellowship of Sri Lanka.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 5p. ;
21cm.- (Bill ; No. 209, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(184223 NL)
Sri Lanka. Parliament
United Muslim Ummah (incorporation) : a
bill to incorporate the United Muslim
Ummah .- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2012.- 6p. ; 21cm.- (Bill ; No. 200, 2012)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(182340 NL)

Sri Lanka. Parliament
Victor Antony Educational, Social Economics
Services and Charity Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Victor Antony Educational, Social, Economic
Services and Charity Foundation .- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2012.-8p. ; 21cm.-(Bill ;
No. 175, 2012)
Ws-Pc : Rs. 11.00
(182320 NL)
(392708 NA)
Sri Lanka. Parliament
Walpola Piyananda Educational and Cultural
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Walpola Piyananda
Educational and Cultural Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 6p. ;
20cm.- (Bill ; No. 264, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(188060 NL)
Sri Lanka. Parliament
Warehouse Project (incorporation) : a bill to
incorporate the Warehouse Project.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 6p. ;
21cm.- (Bill ; No. 240, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(184231 NL)
Sri Lanka. Parliament
Welfare Society of the School for the Mentally
Subnormal Child (incorporation)
(amendment) : a bill to amend the Welfare
Society of the School for the Mentally
Subnormal Child (incorporation) act, No. 75
of 1988.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 2p. ; 21cm.- (Bill ; No. 238, 2013)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(184229 NL)
Sri Lanka. Parliament
White Rose Foundation (incorporation) : a bill
to incorporate the White Rose Foundation .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2012.-6p. ;
21cm.-(Bill ; No. 191, 2012)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(182332 NL)
(396162 NA)
346.07 – Commercial law
Colombo forum on contract law / ed. Amal
Randeniya.- Colombo : Colombo Law
Society, 2012.- 168p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(180335 NL)
(395846 NA)
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(403559 NA)
Marasinghe, Lakshman
Principles of international trade law /
Lakshman Marasinghe.- Colombo : Vijitha
Yapa Publications, 2013.- lxxxv, 594p. ;
25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(181158 NL)
ISBN 978-955-665-183-6
(397008 NA)

352.4- Financial administration and budgets
352.48 – Budgeting
Sri Lanka. General Treasury
Budget estimates 2013.- Colombo : General
Treasury, 2013.
Vol. i.- xliii, 554p. ; 32cm.
Ts-Bc : Unpriced

347 – Procedure and courts
347.016 – Law notaries
Sri Lanka
[Notaries act]
Notaries (amendment) act, No. 13 of 2013.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 1p. ;
21cm.- (Act ; No. 13, 2013)
Ws-Pc : Rs. 2.50
(184192 NL)
Sri Lanka. Parliament
Notaries (amendment) : a bill to amend the
notaries ordinance (chapter 107).- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 1p. ; 21cm.- (Bill ;
No. 227, 2013)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(182374 NL)

3 5 0 PUBLIC ADMINISTRATION AND
MILITARY SCIENCE
351 – Public administration
351.5493 – Sri Lanka

Vol. ii.- xli.- 598p. ; 32cm.
Ts-Bc : Unpriced
Vol. iii.- xliii.- 540p. ; 32cm.
Ts-Bc : Unpriced

(180650 NL)
(396442 NA)
(180652 NL)
(396444 NA)
(180654 NL)
(396446 NA)

354 – Public administration of economy and
environment
354.75 – Communications
354.7506 – Organizations. Annual reports
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Annual report & statement of accounts 2011.Colombo : Sri Lanka Broadcasting
Corporation, [2013].- 171p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(184957 NL)
(400763 NA)
354.86 - Banks
354.8606 – Organizations. Annual reports

De Alwis, Ranjanee Kusumasiri
Administrative reforms in Sri Lanka : 19502005 / Ranjanee Kusumsiri de Alwis.Colombo : S. Godage, 2013.- 316p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1250.00
(185242 NL)
ISBN 978-955-30-4405-1
(401477 NA)

Bank of Ceylon
Annual report 2012.- Colombo : Bank of
Ceylon, [2013?].- 416p. : col. ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183735 NL)
(399503 NA)

352 – General considerations of public
administration
352.23 – Chief executives
352.238 – Speeches

Central Bank of Sri Lanka. Financial
Intelligence Unit of Sri Lanka
Annual report 2011.- Colombo : Central Bank
of Sri Lanka. Financial Intelligence Unit of
Sri Lanka, 2012.- 45p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(183341 NL)
ISBN 978-955-575-228-2
(398942 NA)

Rajapaksa, Mahinda
President Mahinda Rajapaksa at the 68th
session of the United Nations general
assembly, New York on September 24,
2013 / Mahinda Rajapaksa.- Colombo : Dept.
of Govt. Information, [2013].- 54p. : col. ill. ;
24cm.
Ws-Bc : Unpriced
(187460 NL)

National Savings Bank
Annual report 2012.- Colombo : National
Savings Bank, 2012.- 273p. : col. ill. ; 26cm.
Ts-Bc : Unpriced
(185375 NL)
ISBN 955-054-4004-9
(401564 NA)
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Ad-Bc : Unpriced
3 6 0 SOCIAL PROBLEMS AND
SERVICES; ASSOCIATIONS
361 – Social problems and services
361.74 – Individual philanthropy
361.74092 – Philanthropists
Tampoe, Manel
The story of Selestina Rodrigo (Mrs. Jeremias
Dias) : pioneer in Buddhist girls education/
Manel Tampoe.- 2nd print.- Colombo : Social
Scientists' Association, 2013.- [ix], 123p. :
ill. ; 22cm.
First published in 1997
Ad-Bc : Rs. 500.00
(182180 NL)
ISBN 978-955-0762-16-3
(397825 NA)
361.77 – Private international organizations
361.7706 – Organizations. Annual reports
World Vision Sri Lanka
Annual review 2012.- Colombo : World
Vision Lanka, 2012.- 91p. : col. ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185378 NL)
( NA)
362 - Social problems and services to groups
of people
362.1 – Health care
362.1095493 – Sri Lanka
Gunawardena, Nalika
Assessment of the public health infrastructure
facilities and core capacities at points of entry
in Sri Lanka to implement international health
regulations 2005 / Nalika Gunawardena.[Colombo] : [Ministry of Health ?], 2009.-viii,
45p. :
map ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(180304 NL)
(395698 NA)
Sri Lanka. Ministry of Health
Health facility survey 2011 : district profiles.Colombo : Ministry of Health, [2013?].116p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(184977 NL)
(401051 NA)
Sri Lanka. Ministry of Health
National health development plan 2013-2017.[Colombo] : Ministry of Health, [2013?].344p. ; 30cm.

(183468 NL)
(399088 NA)

362.1106 – Organizations. Annual reports
Lanka Hospitals Corporation PLC
Annual report 2012.- Colombo : Lanka
Hospitals Corporation PLC, 2012.- 136p. : col.
ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183736 NL)
(399506 NA)
362.2 – Mental health
Mental health of primary school children : hand
book for school medical officers.- Colombo :
University of Colombo, 2013.- 59p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185191 NL)
ISBN 978-955-0460-43-4
(400287 NA)
362.5 – Poverty
362.50846 – Elderly people
Taylor, Sebastian
Poverty and the challenges of the elderly /
Sebastian Taylor, Lakwimashi Perera and
Pamela Storey.- Colombo : Centre for Poverty
Analysis, 2012.- 32p. : ill. ; 21cm.- (Briefing
paper series ; No. 12)
Ws-Bc : Unpriced
(179222 NL)
ISBN 978-955-1040-57-4
362.5095493 – Sri Lanka
Jabbar, Shakeela
Overview of poverty in Sri Lanka – 2013 /
Jabbar Shakeela and Dinushka Senanayake.Colombo : Centre of Poverty Analysis, 2013.14p. : maps ; 21cm.(Briefing paper ; No. 13)
Ws-Bc : Unpriced
(185812 NL)
ISBN 978-955-1040-66-6
362.8 – Other groups of peoples
362.82 – Families
362.8292 – Abuse within the family
Gender – based violence care centres
(Mithurupiyasa – natpu nilayam) : facilitator
manual for training of care staff / comp.
Lakshmen Senanayake.- Colombo : Gender &
Women's Health Unit, 2012.- x, 92p. :
col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185525 NL)
ISBN 978-955-1503-10-9
(401683 NA)
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Gender – based violence : information booklet
for health care providers / comp. Lakshmen
Senanayake.-Colombo : Gender & Women's
Health Unit, 2012.- 56p. : col. ill. ; 18cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185530 NL)
ISBN 978-955-1503-10-9
(401688 NA)
363 – Other social problems and services
363.34 – Disaster
Disaster Management Centre
Hazard profiles of Sri Lanka.- Colombo :
Disaster Management Center, 2012.- xxvii,
232p. : col. ill. : 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(184307 NL)
ISBN 978-955-674-135-3 (400125 NA)
Kafle, Shesh Kanta
Stay safe – disaster preparedness tips : a guide
book for personal safety in times of natural
disasters with special reference to South and
Southeast Asia / Shesh Kanta Kafle.Colombo : S. Godage, 2013.- 112p. : col. ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1874021 NL)
ISBN 978-955-30-4049-7
(403320 NA)
363.7 – Environmental problems
363.728 – Waste
OSH & procument guidelines for the waste
handling sector .- Colombo : National Institute
of Occupational Safety and Health, [2013?].51p. ; 21cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(182858 NL)
ISBN 978-955-4758-00-1
(398532 NA)
363.78 – Mosquito control
Jayatilaka, K. D. P.
Mosquito borne diseases in Sri Lanka :
prevention and control / K. D. P. Jayatilaka.Nugegoda : Author, 2012.- xvii, 126p. : map.
ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(180579 NL)
ISBN 978-955-54385-0-6
(396198 NA)
Also classified at 614.4323

363.9 – Population problems
363.96 – Family planning
Unwanted / unplanned pregnancies and their
aftermath : a handbook for general – family
practitioners / comp. Lakshmen Senanayake
[at.el].- Colombo : The Family Planning
Association Sri Lanka, 2012.- vii, 56p. : ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(181017 NL)
ISBN 978-955-8876-24-4
(396838 NA)
363.9606 – Organizations. Annual reports
Family Health Bureau
Annual report 2010.- Colombo : Family
Health Bureau, 2012.- xii, 65p. : map. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185498 NL)
ISBN 978-955-1503-12-3
364 – Criminology
364.1 – Criminal offenses
364.131 – Political offenses
364.131092 – Biographies
Munasinghe, Rohitha
Eliyakanda torture camp (K. Point) / Rohitha
Munasinghe ; tr. by Badraji Mahinda
Jayatilaka.- Colombo : S. Godage, 2012.208p. ; 21cm.
Translation of Eliyakanda Wadakadaura
Ad-Bc : Rs. 850.00
(180181 NL)
ISBN 978-955-30-3957-6
(395376 NA)
368 – Insurance
368.006 – Organizations. Annual reports
AIA Insurance Lanka PLC
Annual report 2012.- Colombo : AIA
Insurance Lanka PLC, 2012.- 224p. : ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(181721 NL)
(397317 NA)
Asian Alliance Insurance
Annual report 2012.- Colombo : Asian
Alliance Insurance, 2012.- 180p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(182666 NL)
(398376 NA)
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Hatton National Bank Assurance PLC
Annual report 2012.- Colombo : Hatton
National Bank Assurance PLC, 2012.323p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(181722 NL)
In general insurance for agents : technical
competency course.- Colombo : Sri Lanka
Insurance Institute, 2013.- 80p. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(184114 NL)
(399996 NA)

photos ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1500.00
ISBN 978-955-659-257-3
372 – Primary education

(175156 NL)

Guidance manual on the child friendly
approach.- Colombo : Ministry of Education,
[2013].- 88p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(397313 NA)
Hewawasam, P. K. Tirani
Beginning to read and tell – 1 / P. K. Tirani
Hewawasam.- Colombo : S. Godage, 2013.28p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(183217 NL)

368.0095493 – Sri Lanka
A trimph of national trust : 50 years of
protection to the nation.- Colombo : Sri Lanka
Insurance, 2012.- 136p. : ill. ; 29cm.
Ts-Bc : Unpriced
(181023 NL)
ISBN 978-955-0681-01-3
(39856 NA)

3 7 0 EDUCATION
370.15 – Educational psychology
370.1523 – Learning
Sumanasekera, H. D.
Achieving excellence in studies : a student's
companion / H. D. Sumanasekera.Nugegoda : Sumanasekara Publishers, 2013.xiii, 192p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 380.00
(185544 NL)
ISBN 978-955-44520-0-8
(401709 NA)
370.154 – Motivation to learn
Becoming more inclusive : a toolkit for
teachers.- Battaramulla : Ministry of
Education, 2012.- 32p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185561 NL)
((401728 NA)
370.95493 – Sri Lanka
Jebanesan, Bishop S.
The American mission and modern
education in Jaffna : the contribution of the
higher educational enterprise of the
American Missionaries in nineteenth
century / Bishop S. Jebanesan.- Colombo :
Kumaran Book House, 2013.- xxii, 301p. :

Shiraz, Shezleen
English for primary kids – book 5 / Shezleen
Shiraz.- Colombo : S. Godage, 2013.- 24p. :
ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(185363 NL)
ISBN 978-955-30-4266-8
(401537 NA)

372.095493 – Sri Lanka
Wickramaratne, Vinithamali
Primary education in Sri Lanka : the
foundation for learning / Vinithamali
Wickramaratne.- Panadura : Author, 2012.- vi,
56p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(177570 NL)
ISBN 978-955-97704-2-8
372.21 – Preschool education
Hewawasam, P. K. Tirani
Beginning to count preliminary / P. K. Tirani
Hewawasam.- Colombo : S. Godage, 2013.28p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(184912 NL)
ISBN 978-955-30-3832-6
(400640 NA)
Hewawasam, P. K. Tirani
Beginning to count 2 / P. K. Tirani
Hewawasam.- Colombo : S. Godage, 2013.28p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(184913 NL)
ISBN 978-955-30-3833-3
(400641 NA)
Piyadasa, Geraldine R.
Kids stepping to world : a book for pre grade
kids / Geraldine R. Piyadasa.- Pannipitiya :
AKS Publishers, 2013.- 60p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 230.00
(187737 NL)
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ISBN 978-955-52315-4-1

(403627 NA)

Shiraz, Shezleen
English for primary kids – book 1/ Shezeen
Shiraz .- Colombo : S. Godage, 2013.- 24p. :
ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(184908 NL)
ISBN 978-955-30-4262-0
(400636 NA)
Shiraz, Shezleen
English for primary kids – book 2 / Shezeen
Shiraz .- Colombo : S. Godage, 2013.- 24p. :
ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(184909 NL)
ISBN 978-955-30-4263-7
(400637 NA)
Shiraz, Shezleen
English for primary kids – book 3 / Shezeen
Shiraz.- Colombo : S. Godage, 2013.- 24p. :
ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(184910 NL)
ISBN 978-955-30-4264-4
(400638 NA)

372.465 – Part word method
Jayasekera, Subhadra
Kids phonics / Subhadra Jayasekera.- 2nd
printer.- Colombo : Godage International
Publishers, 2013.- 36p. : ill. ; 25cm.
1 st print 2009
Ws-Bc : Rs. 250.00
(187929 NL)
ISBN 978-955-30-0980-7
(403868 NA)
372.52 – Drawing, paintings and design
Liyanage, Chandralatha
Let us colour and write / Chandralatha
Liyanage.- Nugegoda : Tharindu Publishers,
2013.- 48p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 180.00
(187738 NL)
ISBN 978-955-95716-9-8
(403628 NA)

Shiraz, Shezleen
English for primary kids – book 4 / Shezeen
Shiraz .- Colombo : S. Godage, 2013.- 24p. :
ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(184911 NL)
ISBN 978-955-30-4265-1
(400639 NA)

Vanniarachchy, Ama H.
Let's colour with naughty puppy and little
porcupine / Ama H. Vanniarachchy.Maharagama : Amaransara Publishers, 2013.8p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(184118 NL)
ISBN 978-955-4762-03-09
(400001 NA)

372.357 – Environmental studies

372.6 – Language

Anees, Mifrah
Kidz planet environmental studies – 1 / Mifrah
Anees.- Colombo : Tiny Town Montessori,
2012.- 58p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(180681 NL)
ISBN 978-955-54386-1-2

Jihan, Sumrath Zazna
Fun with Arabic book 01 : based on the
international school syllabus/ Sumarath Zazna
Jihan.- Colombo : Islamic Book House, 2012.ii, 56p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 180.00
(184394 NL)
ISBN 978-955-0687-39-8

372.4 - Reading
372.465 – Alphabets
Darshana alphabet : capital letters / comp.
Shehara Muthuwady.- Battaramulla :
Darshana Publishers, 2013.- 28p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 110.00
(188312 NL)
ISBN 978-955-9433-36-1
(403970 NA)
Darshana alphabet : small letters / comp.
Shehara Muthuwady.- Battaramulla :
Darshana Publishers, 2013.- 28p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 110.00
(188313 NL)
ISBN 978-955-9433-37-8
(403971 NA)

372.61 – Grammar
Arulraj, K.
New way : junior English grammar test (with
answers) useful for grades 2, 3, 4, 5, 6 and
above / K.Arulraj.- Colombo : Author, 2013.105p. : col. ill. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 199.00
(187328 NL)
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Ws-Bc : Rs. 250.00
ISBN 978-955-0856-51-0
372.623 – Composition
Arulanantham, S.
Essays for kids : Grade 5-7/ S. Arulanantham.Colombo : AB Creator & Publishers, 2012.iv, 39p. : ill. ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(180711 NL)
ISBN 978-955-4568-04
Neranjana, Kumari
English essay writing for years 3,4,5,6 /
Kumari Neranjana.- Ganemulla : Nishantha
Publishers, 2013.- 40p. ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 80.00
(184537 NL)
(400422 NA)
Priyakantha, G. A. Kanchana
Reading & comprehension for beginners
book 1 / G. A. Kanchana Priyakantha.Aluthgama : KSP Publishers, [2012].- 31p. :
ill. ; 26cm.
Ws-Bc : Rs. 210.00
(177649 NL)
ISBN 978-955-54550-0-8
Priyakantha, G. A. Kanchana
Reading & comprehension for beginners :
book 5 / G. A. Kanchana Priyakantha.Aluthgama : KSP Publishers, [2013].- 38p. :
ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 210.00
(182166 NL)
ISBN 978-955-4635-01-2
(397796 NA)

(183234 NL)
(398862 NA)

Cader, S. F. R. A.
New millennium English work book : for
grade 1 / S. F. R. A. Cader.- Kurunegala :
Samudra Book Publications, 2013.[ii], 85p. ; ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 190.00
(186913 NL)
ISBN 978-955-8996-15-5
(403034 NA)
Jayasinghe, Sarath
Developing skills in English grade 1 / Sarath
Jayasinghe.- Colombo : Abhishek Publishers,
[2013?].- 74p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 195.00
(183221 NL)
ISBN 978-955-0856-12-1
(398849 NA)
Manoranjika, A.V.C.
Fun with English – Step 1 / A. V. C.
Manoranjika.- Hanwella : [Author], 2013.56p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 140.00
(185045 NL)
ISBN 978-955-44126-1-3
(401113 NA)
Mcwright, Kelum
The English master, English for children : 50
dialogues book 1 / Kelum Mcwright.Panadura : Author, 2012.- v, 50p. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 175.00
(180501 NL)
ISBN 978-955-54771-0-9

372.7 – Mathematics
Ranasinghe, Christoper
Model essays for junior students / Christoper
Ranasinghe.- Piliyandala : Premier Publishers
& Printers, [2013?].- 32p. : ill. ; 26cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(187456 NL)
(403522 NA)
Senevirathne, Chathurika
Essays for children / Chathurika
Senevirathne.- Yakkala : Shakya Publishers,
2013.- 48p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 195.00
(186511 NL)
ISBN 978-955-0207-38-1
(402713 NA)

372.65 – Foreign languages
372.6521 – English
Alwis, Celine
Developing skills in English grade 3 / Celine
Alwis.- Colombo : Abhishek Publishers,
2013.- vi, 82p. : ill. ; 30cm.

Halaldeen, Shehara Kanaka
My first number activity book – 1 / Shehara
Kanaka Halaldeen.- [s.l.] : Rain Bird
Publications, 2011.- iv, 90p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 310.00
(179250 NL)
ISBN 978-955-50932-3-1
Halaldeen, Shehara Kanaka
My first number activity book – 2 / Shehara
Kanaka Halaldeen.- [s.l.] : Rain Bird
Publications, 2011.- iv, 90p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 310.00
(179251 NL)
ISBN 978-955-50932-4-8
Piyadasa, Geraldine R.
Mathematics for grade 4 / Geraldine R.
Piyadasa.- Pannipitiya : Author, 134p. : ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(186760 NL)
ISBN 978-955-52315-1-0
(402885 NA)
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Senewirathna, Manori Alahakoon
New syllabus grade 3 mathematics / Manori
Alahakoon Senewirathna ; tr. by M. M.
Geethika Ramyamali.- Kelaniya : Master
Guide Publishers, 2013.- 208p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : rs. 325.00
(185082 NL)
ISBN 978-955-664-197-4
(401205 NA)
Step by step mathematics Grade – 1.Maharagama : Sathara Publishers, 2013.88p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(180271 NL)
ISBN 978-955-0938-00-1
(395636 NA)

379 – Public policy issues in education
379.5493 – Sri Lanka
De Silva, Eric J.
Politics of education reform and other
essays / Eric J. de Silva.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2013.- 220p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(188617 NL)
ISBN 978-955-31-0017-7
(404145 NA)

3 8 0

COMMERCE,
COMMUNICATION,
TRANSPORTATION

378 – Higher education
381 – Commerce
Workshop on re-creating and re-positioning of
Sri Lankan universities to meet emerging
opportunities and challenges in a
globalized environment (18th - 19th June,
2012 : Sri Lanka)
Workshop proceedings / ed. Ranjith Senaratne
and Sivanandam Sivasegaram.- Colombo :
University Grants Commission, 2012.- ix,
226p. ; 25cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(179897 NL)
ISBN 978-955-583-116-1
(395327 NA)
378.5493 – Sri Lanka
Prospectus 2013 : faculty of Humanities and
social science.- Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura Sri Lanka, 2013.- 70p. : col.
ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(184335 NL)
(400179 NA)
Undergraduate student guide : academic year
2010 / 2011 and 2011/2012.Sammanthurai : South Eastern University,
2013.- iv, 166p. : col. ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185160 NL)
(401236 NA)
Uva Wellassa University
Uva Wellassa University : student handbook
2011-2013.- Badulla : Uva Wellassa
University, 2013.- 114p. : photos ; 19x22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(182967 NL)
ISBN 978-955-0481-01-9
(398612 NA)

Nandasena, Nadeesha Mitsuko
Easy commerce for middle school.Moratuwa : Thusitha and Publishers, 2013.181p. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(181616 NL)
ISBN 978-955-440-671-1
(397102 NA)
382 – International commerce
382.021 – Statistics
Sri Lanka Export Development Board
Export performance indicators 2003-2012.[Colombo] : Sri Lanka Export Development
Board, 2013.- vii, 285p. ; 21x30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185079 NL)
(401202 NA)
384 - Communications
384.5 – Wireless communication
384.506 – Organizations. Annual reports
Dialog Axiata PLC
Sustainability report 2012.- Colombo : Dialog
Axiata PLC, 2012.- 76p. : col. ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(399520 NA)
(399520 NA)
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387 – Water, air, space transportation
387.15 – Port facilities
387.15095493 – Sri Lanka
Perera, Dinesha
A voyage of distinction : Colombo Dockyard
and 20 years of Japanese collaboration /
Dinesha Perera and Anjula Munasinghe.Colombo : Colombo Dockyard PLC, 2013.161p. : ill. ; 28cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(182670 NL)
ISBN 978-955-4735-00-2
(398380 NA)

398 - Folklore
398.2 – Folk literature. Folk tales
Wickremasinghe, D. P.
Folktales : from the villages around Kandy /
D. P. Wickremasinghe ; tr. L. B. Herath.Battaramulla : Darshana Publishers, 2012.162p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 625.00
(181165 NL)
ISBN 978-955-9433-29-3
(397016 NA)
398.9 - Proverbs
398.921 – English proverbs

387.16 – Activities and services
387.16095493 – Sri Lanka
Sri Lanka Ports Authority
Vision 2020.- [Colombo] : Sri Lanka Ports
Authority, 2013.- 131p. : col. ill. ; maps ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185183 NL)
(401224 NA)

Manukulasooriya, Ranaweera
English proverbs and idioms / Ranaweera
Manukulasooriya.- Dankotuwa : Wasana
Book Publishers, 2013.- 144p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 220.00
(185389 NL)
ISBN 978-955-29-0141-6
(401595 NA)

4 0 0
388 - Transporation
388.3122 – Driver information
Your practical driving workbook and the track
record.- [s.l.] : Reliance Print Service
(Printers), [2012?].- 47p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(177580 NL)
ISBN 978-955-54553-0-5

3 9 0 CUSTOMS, ETIQUETTE,
FOLKLORE

LANGUAGES

4 1 0 LINGUISTICS
413 – Dictionaries of standard forms of
languages
413.9148 – Sinhala
Meyler, Michael
SET : a trilingual dictionary of colloquial
Sinhala, English & Tamil / Michael Meyler ;
ill. Lynda Gill and Anura Srinath.- [s.l.] :
Author,. 2013.- xxi, 175p. : ill. ; 21x26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(182863 NL)
ISBN 978-955-50542-2-5
(398540 NA)

392 – Customs of life and domestic life
Kuruppu, D. B.
Life in village and beyond : a personal
narrative / D. B. Kuruppu.- Kalugamuwa :
Ethika Publishers, 2013.- vi, 176p. : ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(185044 NL)
ISBN 978-955-0357-31-4
(401112 NA)
Senaratne, K. Hemachandra P.
Things Sinhala / K. Hemachandra P.
Senaratne.- [Colombo] : [Author], 2013.260p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(181197 NL)
ISBN 978-955-44193-0-8
(397075 NA)

415 – Grammar of standard of forms of
languages
415.54 – Nouns
Ramesh, Subathini
A contrastive study of nominalization in
Tamil and Sinhala / Subathini Ramesh.Colombo : Kumaran Book House, [2012?].xv, 227p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1250.00
(175092 NL)
ISBN 978-955-659-191-0
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4 2 0 ENGLISH LANGUAGE
Jayasinghe, Deepthika
General English : M. D. Gunasena G. C. E.
A/L past papers & model answers / Deepthika
Jayasinghe.- Colombo : M. D. Gunasena,
2013.- [iv], 350p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 430.00
(184142 NL)
ISBN 978-955-21-2103-096 (400029 NA)
Perera, Antoinette
ELT practice / Antoinette Perera.- Kalutara :
Siri Jayamina Printers (Printer), 2013.12p. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(180644 NL)
ISBN 978-955-44267-0-2
(396435 NA)
Yogeswaran, P.
English language : grade 6 / P. Yogeswaran.Colombo : Islamic Book House, 2012.- 159p.
: ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 300.00
(184418 NL)
ISBN 978-955-0687-46-6

G. C. E. Ordinary level English language :
probable questions & model answers.Maharagama : Sathara Publishers, 2012.84p. : ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 240.00
(180250 NL)
(395630 NA)
G. C. E. ordinary level English 2003-2012 : Past
exam papers with answers.- Maharagama :
Sathara Publishers, [2013?].- [104]p. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 250.00
(185939 NL)
ISBN 978-955-8211-79-3
(402084 NA)
Jayasinghe, Deepthika
English workbook : Grade 6 / Deepthika
Jayasinghe.- Colombo : M. D. Gunasena,
2013.- 134p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 230.00
(187040 NL)
ISBN 978-955-21-2240-8
(403014 NA)

420.76 – Review & exercise

Jayasinghe, Deepthika
English workbook : Grade 7 / Deepthika
Jayasinghe.- Colombo : M. D. Gunasena,
2013.- 151p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 290.00
(187045 NL)
ISBN 978-955-21-2241-5
(403019 NA)

Bandara, Sunil
English : M. D. Gunasena G. C. E. (O/L)
model papers, past paper and answers / Sunil
Bandara.- rev. ed..-Colombo : M. D.
Gunasena, 2013.- 172p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(182636 NL)
ISBN 978-955-21-1921-7
(398342 NA)

Manukulasooriya, Ranaweera
English : past papers & answers 2002-2012
G. C. E. ordinary level / Ranaweera
Manukulasooriya.- Dankotuwa : Wasana
Book Publishers, 2013.- 219p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 280.00
(188477 NL)
(404070 NA)

De Silva, Bernard
New work book grade 9 English / Bernard de
Silva.- Colombo : Godage International
Publishers, 2013.- 80p. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 150.00
(181085 NL)
ISBN 978-955-30-2564-7
(396923 NA)

Udayakantha, Asanka
Grade 7 term test guide English language :
Model papers & answers / Asanka
Udayakantha.- Colombo : Sadeepa
Publishers, 2012.- 100p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 240.00
(182123 NL)
ISBN 978-955-661-545-6
(397721 NA)

English language : probable questions & model
answers 2013.- Maharagama : Sathara
Publishers, 2013 .-92p. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 240.00
(186565 NL)
(402815 NA)
G. C. E. (ordinary level) English language past
papers & answers 2001-2012 / ed. Asanka
Udayakantha.- Colombo : Sadeepa
Publishers, 2013.- [224]p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185169 NL)
ISBN 978-955-661-574-6
(401254 NA)

Wanigaratne, Shyama
English language (new syllabus) 20082012 : Lake House Bookshop past papers
with answers / Shyama Wanigaratne ; ed. by
Sarathchandra Jayawardena.- Colombo : Lake
House Bookshop, 2013.- 94p. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 240.00
(185920 NL)
ISBN 978-955-658-357-1
(402062 NA)
Wickramasinghe, Stanley
English grade eight : model question papers
with answers / Stanley Wickramasinghe.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2013.- 92p. :
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ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 275.00
(184740 NL)
ISBN 978-955-671-768-6
(400568 NA)
423 – Dictionaries of standard English
423.12 – Dictionaries of synonyms and
antonyms
Pushpa Kumara, Nishantha
Enhance your English vocabulary – with
synonyms and antonyms : words are used in
sentences / Nishantha Pushpa Kumara.Muruthalawa : Author, 2013.- 89p. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(186294 NL)
ISBN 978-955-44776-0-5

425.6 – Verbs
Jesuthaason, Isaac
Dictionary book : verbs in Tamil, English &
Sinhala / Isaac Jesuthaason.- Colombo :
STP. Pathmaseelan, 2012.- viii, 140p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 380.00
(180704 NL)
ISBN 978-955-685-011-6
428 – Usage

423.9148 – English Sinhala dictionaries
Learner's English – Sinhala dictionary / comp.
Sucharita Gamlath.- Colombo : M. D.
Gunasena.- 2013.- 386p. ; 13cm.
English & Sinhala
Ad-Bc : Rs. 275.00
( 180625 NL)
ISBN 978-955-21-2219-4
(396308 NA)
425 – Grammar
Dissanayake, Deshapriya
The essence of English grammar – book one /
Deshapriya Dissanayake.- 2nd print.Colombo : S. Godage, 200p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(187159 NL)
ISBN 978-955-30-4030-5
(403291 NA)
Kalutotage, Sena
English for Middle East employees and
beginners : writer with Middle East
experiences / Sena Kalutotage.- Colombo : S.
Godage, 2013.- [xiii], 352. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00 US$15.00 (186332 NL)
ISBN 978-955-30-4308-5
(402310 NA)
Nagasundaram, Parvathi
Essential grammar : a reference book for
teachers of English / Parvathi
Nagasundaram.- [s.l.] : Author, 2012.- 248p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(180207 NL)
ISBN 978-955-44023-0-0
(395492 NA)
Samaraweera, M. K.
English grammar with essential skills / M. K.
Samaraweera.- Medamahanuwara : Author,
2012.- iv, 362p. : ill. ; 30cm.
Sinhala & English
Ws-Bc : Rs. 1350.00
(178630 NL)
ISBN 978-955-51943-0-3

Dickkumbura, P.
English correspondence : guidance for letter
writing in English / P. Dickkumbura.Akurassa : Author, 2013.- 71p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 160.00
(184505 NL)
ISBN 978-955-44310-0-3
(400235 NA)
Karunanayake, Athula
A section of English words and their uses 1 of
1 / Athula Karunanayake and Egodamulle
Amaramoli himi.- Gampaha : Minsara
Publishers, 2013.- viii, 260p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 390.00
(182691 NL)
ISBN 978-955-0701-16-2
(398430 NA)
Manoranjika, A. V. C.
Stepping to 6 : activities based on
competency levels – Grade 6 / A. V. C.
Manoranjika.- Hanwella : Author, [2013?].44p. : ill. ; 26cm.
Ws-Bc : Rs. 180.00
(186264 NL)
ISBN 978-955-44126-0-6
Manukulasooriya, Ranaweera
English speech practice for Grade 10 : a
guide to English conversation practice /
Ranaweera Manukulasooriya.- Dankotuwa :
Wasana Book Publishers, 2013.- 144p. ;
24cm.
Ad-Bc : Rs. 220.00
(183561 NL)
ISBN 978-955-29-0117-1
(399345 NA)
Punjaksharam, T. N.
Speaking English : with basic language
practice / T. N. Punjaksharam.- Jaffna :
Author, 2013.- 300p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 460.00
(185495 NL)
ISBN 978-955-98844-3-9

584
ISBN 978-955-30-4313-9
Ravindran, Shanmugayogini
Developing speaking skills in English /
Shanmugayogini Ravindran.- Colombo :
STP. Pathmaseelan, 2012.- vii, 144p. : ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(173975 NL)
ISBN 978-955-685-010-9

491.48 – Sinhalese language

Weragoda, Gunaratna
Advanced communicative English /
Gunaratna Weragoda.- Colombo : S. Godage,
2013.- 112p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(182235 NL)
ISBN 978-955-30-4061-9
(398233 NA)

Vol. i.- xxix, 374p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 1500.00
ISBN 978-955-30-3712-1

Wickramarachchi, Gayan Lakshitha
The sweet and bright way for English / Gayan
Lakshitha Wickramarachchi.- Ganemulla :
“The Sweet and Bright Way”, Fan Club,
2012.-48p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(187472 NL)
ISBN 978-955-50849-1-8
(403596 NA)

4 3 0 GERMAN AND RELATED
LANGUAGES

(402302 NA)

Karunatillake, W. S.
Etymological lexicon of the Sinhala
language : a through L Indo – Aryan sources /
W. S. Karunatillake.- Colombo : S. Godage,
2012.
(179324 NL)
(394933 NA)

491.483 – Sinhalese dictionary
491.48321 – Sinhalese English dictionary
Disanayaka, J. B.
Sinhala- English school dictionary-1 : simple
adjectives / J. B. Disanayaka.- [Nugegoda] :
Sumitha Publishers, 2013.- 506p. ; 16cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(184080 NL)
ISBN 978-955-696-025-9
(399971 NA)
Sinhala – English concise dictionary / comp.
Tissa Eeriyagama.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2012.- 97p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(179418 NL)
ISBN 978-955-671-444-9
(395055 NA)

439 – Other Germanic languages
439.31 – Dutch dictionary
439.319148 – Dutch-Sinhalese dictionary

491.485 – Grammar

The Dutch and Sinhalese dictionary / comp.
Simon Cat ; ed. by K. D. Paranavitana.Colombo : Dept. of National Archives, 2012.237p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(180951 NL)
ISBN 978-955-9016-25-0
(396502 NL)

Geiger, Wilhelm
A grammar of the Sinhalese language /
Wilhelm Geiger.- reprint.- Colombo : S.
Godage, 2013.- 200p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(183827 NL)
ISBN 978-955-30-4054-1
(399739 NA)

4 9 0 OTHER LANGUAGES
491 – East Indo-European and Celtic
languages
491.2 - Sanskrit
491.25 – Grammar
Bhandarkar, Ramakrishna Gopal
First book of Sanskrit : being an elementary
treatise on grammar with exercises /
Ramakrishna Gopal Bhandarkar.- reprint.Colombo : S. Godage, 2013.- [vii], 224p. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(186324 NL)

5 0 0 NATURAL SCIENCES AND
MATHEMATICS
507 – Education
Pathirathna, Sumana
Science grade 6 / Sumana Pathirathna.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2013.124p. : col. ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(186540 NL)
ISBN 978-955-671-752-5
(402745 NA)

585

Pathirathna, Sumana
Science grade 9 – new syllabus / Sumana
Pathirathna.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2012.- 193p. : ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 490.00
(184738 NL)
ISBN 978-955-671-479-1
(400566 NA)
507.6 – Review & exercise
Ariyasinghe, K.
G. C. E. O/L science – I : exam practice
questions & answers / K. Ariyasinghe.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 155p. : ill. ;
24cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(186542 NL)
ISBN 978-955-671-930-7
(402747 NA)
Rupasinghe, Hemamalini
Science (New syllabus) 2008-2012 and
examination target paper with answers : Lake
House Bookshop past papers with answers /
Hemamalini Rupasinghe ; ed. by
Sarathchandra Jayawardena.- Colombo : Lake
House Bookshop, 2013.-158p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(187478 NL)
ISBN 978-955-658-356-4
(403609 NA)

ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 240.00
(188568 NL)
ISBN 978-955-661-591-3
(404099 NA)
Samarthunge, Chandramali
Mathematics grade 6 : home package with
solved problems / Chandramali
Samarthunge.- Colombo : S. Godage, 2012.136p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(179322 NL)
ISBN 978-955-30-3800-5
(394931 NA)
Science : 2004-2012 general certificate of
education (O/L) past examination papers with
answers part i & ii / ed. by W. N.
Jayawardena.- Nugegoda : Sarasavi
publishers, 2013.- [iv], 212p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00
(186758 NL)
ISBN 978-955-31-0048-1
(402883 NA)

511 – General principles of mathematics
511.6 – Combinatorics
511.6076 – Review & exercise
G. C. E. (Advanced level) combined
mathematics : past papers & answers 20002012 / ed. L. G. Punchihewa.- Colombo :
Sadeepa Publishers, 2013.- [150]p. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 480.00
(182124 NL)
ISBN 978-955-661-503-6
(397722 NA)

5 1 0 MATHEMATICS
510.76 – Review & exercise

519 – Probabilities and applied mathematics
519.5 – Statistical mathematics

Gunasekara, Inoma Hemashikha
Mathematics : M. D. Gunasena G. C.E.
(O/L) essential theorems, model papers and
past papers / Inoma Hemashikha
Gunasekara.- rev. ed..- Colombo : M. D.
Gunasena, 2013.- 149p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(182652 NL)
ISBN 978-955-21-1923-1
(398358 NA)

Karunaratna, K. R. M. T.
Introductory business statistics / K. R. M.
T. Karunaratna.- Nugegoda : University of
Sri Jayewardenepura, 2012.- x, 516p. ;
27cm.
Ad-Bc : Rs. 1860.00
(179220 NL)
ISBN 978-955-96656-6-3

Rathnayake, W.
Maths : model questions & answers Grade
grade 6 term test guide / W. Rathnayake.Colombo : Sadeepa Publishers, 2013.- 75p. :
ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 240.00
(188567 NL)
ISBN 978-955-661-590-6
(404098 NA)

5 3 0 PHYSICS

Rathnayake, W.
Maths : model questions & answers Grade
grade 7 term test guide / W. Rathnayake.Colombo : Sadeepa Publishers, 2013.- 71p. :

531 – Classical mechanics
531.11 - Dynamics
531.1133 – Waves
Geekiyanage, P.
Physics oscillations & waves / P.
Geekiyanage.- Panadura : Author, 2013.108p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 380.00
(186739 NL)
ISBN 978-955-54491-3-7
(402864 NA)
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531.32 – Oscillations

5 8 0 PLANTS

Geekiyanage, P.
Physics : Oscillations / P. Geekiyanage.Panadura : Author, 2013.

580.95493 – Sri Lanka

Part I.- 60p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
ISBN 978-955-52440-7-7

(181630 NL)
(397174 NA)

537 – Electricity and electronics
537.6 – Electrodynamics and
thermoelectricity
537.624 – Thermal effects of electricity

A checklist of plants of Sri Lanka : with
scientific names and corresponding Sinhala,
Tamil and English names / comp. S. D.
Abayawardana.- Battaramulla : Forest
Resources Conservationists' Organization,
2013.- x, 125p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Rs. 450.00
(188666 NL)
ISBN 978-955-0330-03-4
(404212 NA)
5 9 0 ANIMALS

Samaranayake, W. J. M.
Pulsed power production of ozone using non
– thermal gas discharges / W. J. M.
Samaranayake ; ed. by Reuben Hackam.Colombo : S. Godage, 2013.- 208p. : ill. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(181083 NL)
ISBN 978-955-30-3900-2
(396921 NA)
5 4 0 CHEMISTRY
Palandage, Lakshman
Chemical calculations : new syllabus
advanced level chemistry / Lakshman
Palandage.- Colombo : S. Godage, 2013.200p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(183805 NL)
ISBN 978-955-30-4221-7
(399717 NA)
Ranatunga, Aruna Bandara
General chemistry : elementary tutor – unit 1 /
Aruna Bandara Ranatunga.- Menikhinna : ab
Publishers, 2011.- 167p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(180658 NL)
ISBN 978-955-0753-09-3
(396453 NA)

595 - Arthropoda
595.7 – Insecta (Insects)
595.789 – Butterflies
595.789095493 – Sri Lanka
Jayasinghe, Himesh
A pocket guide to the butterflies of Sri
Lanka / Himesh Jayasinghe, Chamitha de
Alwis and Sarath S. Rajapakshe.- [s.l.] :
Chamitha de Alwis.-2013.- vi, 63p. : ill. ;
18cm.
Ad-Bc : Rs. 1500.00
(182862 NL)
ISBN 978-955-44279-0-7
(398539 NA)
597 – Cold-blooded vertebrates
597.9-Reptiles
597.96 - Snakes
Kularatne, Senanayake Abeysinghe M.
Snakes, snakebite and envenoming in Sri
Lanka : a handbook on management of
snakebite / M. Kularatne Senanayake
Abeysinghe.- reprint.- Kandy : Author,
2013.- xiii, 219p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(185757 NL)
ISBN 978-955-98594-2-0
(402019 NA)

5 7 0 BIOLOGY
570.76 – Review & exercise
G. C. E. (Advanced Level) Biology : past papes
& answers 2000-2012 / ed. M. P. Asoka
Wanniarachchi.- Colombo : Sadeepa
Publishers, 2013.- 87p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(183333 NL)
ISBN 978-958-661-568-5

597.982 - Crocodiles
597.982095493 – Sri Lanka
De Silva, Anslem
The crocodiles of Sri Lanka / Anslem de
Silva.- Gampola : Author, 2013.- [xxxxvii],
252p. : plates ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(184040 NL)
ISBN 978-955-52061-1-2
(399926 NA)
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598 – Birds

615.538 – Ayurvedic medicine

Wijeratne, Chanith
The wild birds of queens park, moonee ponds /
Chanith Wijeratne ; tr. by Tissa Wijeratne.Australia : Tissa Wijeratne, 2011.- 59p. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(178598 NL)
ISBN 978-955-52180-3-0

Pushpakumara, A. A. J.
Ayurvedic para surgical treatment
(Ksharasutra) in the management of the ano
rectal fistula / A. A. J. Pushpakumara.Colombo : S. Godage, 2013.- 152p. :
col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(187855 NL)
ISBN 978-955-30-4437-2
(403800 NA)

6 0 0 TECHNOLOGY
6 1 0

MEDICINE AND HEALTH

614 – Forensic medicine; incidence of
injuries, wounds, disease; public
preventive medicine
614.43 -Disease vectors and disease
transmission by water
614.4323 – Mosquitoes
Jayatilaka, K. D. P.
Mosquito borne diseases in Sri Lanka :
prevention and control / K. D. P. Jayatilaka.Nugegoda : Author, 2012.- xvii, 126p. : map.
ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(180579 NL)
ISBN 978-955-54385-0-6
(396198 NA)
Also clissified at 363.78
614 – Forensic medicine; incidence of
injuries, wounds, disease; public
preventive medicine
614.47 – Immunization
Surveillance of adverse events following
immunization.- Colombo : Ministry of Health,
2012.- 122p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185529 NL)
(401687 NA)
615 – Pharmacology and therapeutics
615.321 – Medicinal plants
615.321095493 – Sri Lanka
Rajamanna, Hemanaga
Medicinal plants of Sri Lanka / Hemanaga
Rajamanna.- Colombo : S. Godage, 2013.76p. : col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(185244 NL)
ISBN 978-955-30-4230-9
(401479 NA)

615.538095493 – Sri Lanka
Kusumaratne, Sagara
Ayurveda in the 20th century in Sri Lanka : a
sociological analysis / Sagara Kusumaratne.Colombo : S. Godage 2013.- xvi, 270p. : col.
ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1250.00
(186125 NL)
ISBN 978-955-30-4407-5
(402227 NA)
615.8 – Miscellaneous therapies
615.85184 – Music therapy
Manaranjanie, K. D. Lasanthi
Music and healing rituals of Sri Lanka : their
relevance for community music therapy and
medical ethnomusicology / K. D. Lasanthi
Manaranjanie.- Colombo : S. Godage, 2013.168p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(181084 NL)
ISBN 978-955-30-4034-3
(396922 NA)
616 – Clinical medicine
Procedural skills for pre clinical students /
Priyadarshika Hettiarachchi [et. al] ; ed. by
Chandana Hewage.- 2nd ed..- Colombo : S.
Godage, 2013.- 111p. : ill. ; 21cm.
First published in 2009
Ad-Bc : Rs. 450.00
(185224 NL)
ISBN 978-955-30-4052-7
(401459 NA)
616 – Diseases
616.07 - Pathology
616.0756 – Laboratory diagnosis
Priyadarshani, A. M. B.
Advanced clinical biochemistry techniques for
medical laboratory sciences / A. M. B.
Priyadarshani and L. V. Athiththan : ed. by P.
P. R. Perera.- Nugegoda : University of Sri
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Jayewardenepura, 2013.- 48p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bd : Unpriced
(186291 NL)
ISBN 978-955-9054-99-3
Priyadarshani, A. M. B.
Basic clinical biochemistry techniques for
medical laboratory sciences / A. M. B.
Priyadarshani : ed. by P. P. R. Perera.Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura, 2013.- 50p. :col. ill. ; 29cm.
Ad-Bd : Unpriced
(186290 NL)
ISBN 978-955-9054-98-6
616.9 – Other diseases
616.994 – Cancer
Samarawira, Ivan
Are cancers and other diseases inherited ? /
Ivan Samarawira.- Colombo : S. Godage,
2013.- 112p. : ill. ; 22cm.- (Life science
series ; No. 3)
Ad-Bc : Rs. 650.00
(182469 NL)
ISBN 978-955-30-4013-8
(398258 NA)
617 - Surgery
617.6 – Dentistry
Conference on scientific sessions of Sri Lanka
dental association
New challenges in dental and oral health care /
Ruwan Jayasinghe and Manil Fonseka.Colombo : Sri Lanka Dental Association,
2013.- 90p. : col. Ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 190.00
(184321 NL)
ISBN 978-955-0509-01-0
(400161 NA)
618 – Gynecology, obstetrics, pediatrics,
geriatrics
618.92 – Pediatrics
Perera, B. J. C.
Modern child health care : a guide to parents /
B. J. C. Perea.- Pannipitiya : Stamford Lake,
2012.
Vol. i, 464p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 2400.00(Vol.i & Vol. ii)
ISBN 978-955-658-323-6
(183470 NL)
(399093 NA)
Vol. ii, 468-944p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 2400.00 (Vol.i & Vol. ii)
ISBN 978-955-658-323-6
(183595 NL)
(399423 NA)

6 2 0

ENGINEERING AND ALLIED
OPERATIONS

620.006 – Organizations
Year book 2013 : directory of members &
architectural practices.- Colombo : Sri Lanka
Institute of Architects, 2013.- xxxxvi, 335p. :
ill ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(181175 NL)
(397053 NA)
620.135 - Cement
620.13506 – Organizations. Annual reports
Tokyo Cement Company (Lanka) PLC
Annual report 2012-13.- Colombo : Tokyo
Cement Company [Lanka] PLC, 2013.124p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185381 NL)
(401576 NA)
620.5 – Nanotechnology
Conference on nanoscience and
nanotechnology in Sri Lanka (24-25
Aug. 2012, Mt. Lavina : Colombo)
Conference proceedings / comp. Buddhine
Jayakala and Radeesha Millawithana.Colombo : National Science Foundation,
2012.- 163p. : ill. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(177567 NL)
ISBN 978-955-590-110-9

627 – Hydraulic engineering
627.58 – Coastal engineering
Wijetunge, J. J.
An introduction to coastal engineering :
processes, theory, hazards and design
practice / J. J. Wijetunge.- Colombo : S.
Godage, 2013.- 168p. ; ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 950.00
(186350 NL)
ISBN 978-955-30-4492-1
(402328 NA)
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629 – Other branches of engineering
629.2 – Motor land vehicles, cycles
629.206 – Organizations. Annual reports
Sathosa Motors PLC
Annual report 2013.- Colombo : Sathosa
Motors PLC, 2013.- 60p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185377 NL)
(401568 NA)

6 3 0 AGRICULTURE AND RELATED
TECHNOLOGIES
631 – Specific techniques ; apparatus,
equipment, materials
631.4 – Soil science
Arachchi, Lal P. Vidhana
Hand book for soil science / Lal. P. Vidhana
Arachchi.- Colombo : S. Godage, 2013.xxvi, 234p. : photos ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 1250.00
(186351 NL)
ISBN 978-955-30-3496-0
(402329 NA
631.5 – Cultivation and harvesting
631.587 - Irrigation
631.587092 - Biographies
Samarasinghe, Senaka Abhaya
Accelerated Mahaweli development
programme : memoirs of a staffer / Senaka
Abhaya Samarasinghe.- Pannipitiya :
Stamford Lake, 2012.- xiii, 152p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(179863 NL)
ISBN 978-955-658-308-3
(395293 NA)
633 – Field crops
633.021 – Statistics
Sri Lanka. Ministry of Plantation Industries
Statistical information on plantation crops
2011.- Colombo : Ministry of Plantation
Industries, 2012.- xvii, 204p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(184035 NL)
(399887 NA)

636 – Animal husbandry
636.5 – Chickens and other kinds of
domestic birds
636.506 – Organizations. Annual reports
Three Acre Farms PLC
Annual report 2012.- Colombo : Three Acre
Farms PLC, 2012.- 70p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183666 NL)
(399510 NA)
639 – Hunting, fishing, conservation,
related technologies
639.3 – Culture of cold-blooded vertebrates
Sivasubramaniam, K.
Fisheries in Sri Lanka : anthropological and
biological aspects / K. Sivasubramaniam.Colombo : Kumaran Book House, 2011.
Vol. ii.- xi, 586p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 2450.00
ISBN 978-955-659-272-6

(175158 NL)

6 4 0 HOME AND FAMILY
MANAGEMENT
641 – Food and drinks
641.5 – Cooking
641.50212 – Recipes
Randeni, Kanthi
Fusion cuisine : delicious yet healthy simpleeasy to make recipes / Kanthi Ranadeni.Canada : Author, 2013.- 131p. : ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(179147 NL)
ISBN 978-955-54912-0-4
Silva, Publis
Publis traditional cookery Sri Lanka / Publis
Silva ; comp. Piyasiri Nagahawatta.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2013.337p. : ill. ; 22cm.
Ts-Cbc : Rs. 4500.00
(182793 NL)
ISBN 978-955-671-908-6
(398510 NA)
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Ad-Bc : Rs. 700.00
ISBN 978-955-97943-2-5
641.592 – Ethnic cooking
641.5923931 – Dutch people
Brohier, Deloraine
A taste of sugar & spice : cuisine of the Dutch
Burgher huisvrouw in olde Ceylon / Deloraine
Brohier.- Battaramulla : Neptune Publication,
2012.- 142p. : ill. ; 26cm.
Ts-Cbc : Rs. 3400.00
(181752 NL)
ISBN 978-955-0028-27-6
(397442 NA)
641.658 - Mushrooms
641.6580212 – Recipes
Udugama, Srimathi
Sri Lankan mushrooms : edible, medicinal,
poisonous and recipes / Srimathi Udugama.Kandy : Author, [2013?].- xii, 196p. :
col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1200.00
(185925 NL)
ISBN 978-955-44490-0-8
(402079 NA)

(184041 NL)
(399927 NA)

Saman Kumara, Viraj
Business studies question bank – part 2 / Viraj
Saman Kumara.- Gampola : Author, 2013.- vi,
114p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(185756 NL)
ISBN 978-955-97943-3-2
(402018 NA)
658.4 – Executive management
658.409 – Personal aspects of executive
management
Fazleen's CAP truly yours.- Colombo : Wiz – on
International (Private) Limited, 2013.- 127p. ;
22cm.
Ts-Bc : Unpriced
(187465 NL)
ISBN 978-955-4859-00-5
(403564 NA)

6 6 0 CHEMICAL ENGINEERING AND
RELATED TECHNOLOGIES
660.6 - Biotechnology

6 5 0 MANAGEMENT AND
AUXILIARY SERVICES
657 – Accounting
Sutharshan, S. D. J.
Advanced level accounting : new syllabus / S.
D. J. Sutharshan.- Colombo : Islamic Book
House, 2011.- v, 102p. 30cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00
(184410 NL)
ISBN 978-955-0687-12-1
658 – General management
658.007 – Education
Bandaranayake, Jagath
Business studies : A – level / Jagath
Bandaranayake.- Pannipitiya : [Author], 2012.
Part I.- x, 398p. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 900.00
(180947 NL)
ISBN 978-955-96178-6-0
(394498 NA)
658.0076 – Review & exercise
Saman Kumara, Viraj
Business studies : question bank – part I MCQ
and short answers / Viraj Saman Kumara.Gampola : Author, 2013.- 151p. ; 21cm.

Symposium on agricultural biotechnology (1st
Colombo : Sri Lanka)
Abstracts of presentations / ed by. Padmini
Girihagama [et.al].- [Colombo?] : Sri Lanka
Council for Agricultural Policy, 2012.- ii,
31p. ; 24cm.
Ws-Bc : Unpriced
(185569 NL)
ISSN 2279-2236
(401682 NA)
663 – Beverage technology
663.5 – distilled liquor
663.506 – Organizations. Annual reports
Distilleries Company of Sri Lanka PLC
Annual report 2012/13.- Colombo :
Distilleries Company of Sri Lanka PLC,
2013.- 172p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(187126 NL)
(403239 NA)
665 – Technology of industrial oils, fats,
waxes, gases
665.7 – Natural and manufactured gases
665.706 - Organizations. Annual reports
Litro Gas Lanka Limited.
Annual report 2012.- Colombo : Litro Gas
Lanka Limited, 2013.- 57p. : col. Ill. ; 28cm.
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Ad-Bc : Unpriced

(185372 NL)
(401560 NA)

666 – Ceramic and allied technologies
666.89 – Synthetic building materials
666.893 – Concrete
Concrete practice Sri Lanka.- Colombo : Holcim
(Lanka) Ltd, 2011.- 123p. : ill. : map, ; 30cm.
Ts-Bc : Rs. 1000.00
(181713 NL)
ISBN 978-955-0813-02-5
(397275 NA)

7 3 0 SCULPTURE AND RELATED
ARTS
Weereratne, Neville
The sculpture of Tissa Ranasinghe / Neville
Weereratne.- Colombo : National Trust of Sri
Lanka, 2013.- xiv, 173p. : col. Ill. ; 28cm.
Ts-Bc : Unpriced
(183667 NL)
ISBN 978-955-0093-06-9
(83667 NA)

6 7 0 MANUFACTURING
730.95493 – Sri Lanka
677 – Textiles
677.62 – Woven
Woven to gether : the story of people at Brandix
lives interwined, for the greater good.[Colombo] : Brandx Inspired Solutions,
[2013] .- 200p. : col. ill. ; 30cm.
Ts-Bc : Unpriced
(181657 NL)
(396845 NA)

Arangala, Ratnasiri
Heritage of Sri Lanka literature and art /
Ratnasiri Arangala and Sirinimal
Lakdusinghe.- Colombo : S. Godage, 2012.111p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(179323 NL)
ISBN 978-955-30-2945-4
(394932 NA)
Also classified at 891.48

6 9 0 CONSTRUCTION OF BUILDINGS
692 – Auxiliary construction practices
692.5 – Quantity surveying

7 4 0 GRAPHIC ARTS AND
DECORATIVE ARTS
745 – Decorative arts

Jayalath, Chandana
Arguing construction claims : basis , eligivlity,
quantium, limitations, hypothesis, defences /
Chandana jayalath.- 2nd print.- Colombo : S.
Godage, 2013.- 464p. ; 22cm.
Ts-Cbc : Rs. 1250.00
(186333 NL)
ISBN 978-955-30-3960-6
(402311 NA)

7 0 0 ARTS

Samarawickrema, Tilak
A voyage in Sri Lankan design : art, craft,
architecture / Tilak Samarawickrema.Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2012.264p. : ill. ; 29cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(179009 NL)
ISBN 978-955-665-180-5
(394647 NA)
745.59 – Making specific objects
745.5942 – Costume jewelry

700.92 – Artist
Hettiarachchi, Dheera
Malavi : an artist with a mission / Dheera
Hettiarachchi ; by Roy Silva.- [s.l.] : Author,
2013.- [iv], 117p. : col. ill. ; 30cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(185401 NL)
ISBN 978-955-44572-0-1
(401603 NA)

Dreams of jewelery : designer is the theme of
jewelery .- Moratuwa : Mithpacks (printer),
[2013?].- 59p. : col. Ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183347 NL)
ISBN 978-955-44110-0-5
(397043 NA)
Vogue Jewelers then and now : with you
forever .- [Colombo] : Vogue Jewellers Ltd.,
2012.- 203p. : ill. ; 27cm.
Ts-Bc : Unpriced
(181024 NL)
ISBN 978-955-4654-006
(396857 NA)
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7 5 0 PAINTING AND PAINTINGS

780.954 – India

759.95493 – Sri Lanka

Sugathadasa, M. G.
Introduction to indian music : a student's guide
for Bhatkhande examination / M. G.
Sugathadasa.- Colombo : S. Godage, 2013.143p. ; 22cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 350.00
(183799 NL)
ISBN 978-955-30-4225-2
(399711 NA)

Dharmasiri, Albert
Stanley Abeyesinghe / Albert Dharmasiri.[s.l] : Stanley Abeyesinghe Family, 2013.134p. : col. ill. ; ; 28cm.
Ts-Bc : Unpriced
(184309 NL)
ISBN 978-955-44481-0-0
(400147 NA)

7 7 0 PHOTOGRAPHY, COMPUTER
ARTS, CINEMOTOGRAPHY,
VIDEOGRAPHY
Brides of Sri Lanka : celebrating 25 issues of
bridal glamour.- [Colombo] : NVR Publishers,
[210]p. : col. ill. ; 32cm.
Ts-Bc : Unpriced
(187468 NL)
ISBN 978-955-4866-00-3
(403567 NA)

782 – Vocal music
782.42 - Songs
782.42083 – Children songs
Wettasinghe, Sybil
English active songs / Sybil Wettasinghe.Nawala : Surangani Voluntary Services, 2013.28p. : ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Unpriced
(181622 NL)
ISMN 978-0-9006437-2-8
(397184 NA)

778 – Specific fields and special kinds of
photography
778.932 – Animals

7 9 0 RECREATIONAL AND
PERFORMING ARTS

De Silva, Harendra
Serendipity of wilderness / Harendra de
Silva, Lakkumara Fernando and Sandun de
Silva.- [s.l.] : Harendra de Silva, 2012.200p. : col. ill. ; 22x32cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(180599 NL)
ISBN 978-955-95257-2-1
(396260 NA)
Also classified at 333.95

791 – Public performances
791.4 – Motion pictures, radio, television
791.43028092 – Actors
Wijaya / comp. Chandrika Kumaratunga.Colombo : Wijaya Kumaratunga Foundation,
[2013].- 126p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 5000.00
(181174 NL)
ISBN 978-955-4720-00-8
(397052 NA)
Also classified at 324.2092

7 8 0 MUSIC
Arambegedara, Nimal J.
Indian classical music : prathama &
madhyama new syllabus / Nimal J.
Arambegedara.- Katugastota : Author, 2012.vi, 172p. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 490.00
(180691 NL)
ISBN 978-955-56700-0-5

791.436 – Special aspects of films
791.436581 – Political and military themes
Karunanayake, Dinidu
What lessons are we talking about? :
reconciliation and memory in post – civil war
Sri Lankan cinema / Dindu Karunanayake and
Thiyagaraja Wardas.- Colombo : International
Centre for Ethnic Studies, 2013.- vi, 23p. ;
30cm.- (ICES research paper ; No. 10)
Ws-Bc : Unpriced
(187475 NL)
ISBN 978-955-580-146-1
(403699 NA)
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791.437 – Films
Yasujiro, Ozu
A hen in the wind / Ozu Yasuliro ; tr. by D. A.
Rajakaruna.- Colombo : S. Godage, 2012.112p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(179346 NL)
ISBN 978-955-30-3773-2
(394956 NA)
792 – Stage presentation
Pushpa Kumari, Rathna
Activities for theatre and non theatre people /
Rathna Pushpa Kumari.- Colombo : National
Theatre Institute, 2012.- vii, 71p. : col. ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 390.00
(185489 NL)
ISBN 978-955-0973-00-7
792.028 – Acting and performance
792.028092 - Actress
De Silva, Kumar
Irangani / Kumar de Silva.- [s.l.] :
Samaranayake Publishers, 2013.- 146p. : col.
ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(185188 NL)
ISBN 978-955-9072-12-6
(400284 NA)

796 – Outdoor games
796.3 – Ball games
796.358 – Cricket
796.358095493 – Sri Lanka
Thurstan-Isipathana 50 years of cricket history /
comp. Priya Paranavitane [et. al.].Colombo : Compilers, 2013.- 256p. : ill. ;
26cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(182995 NL)
ISBN 978-955-44385-0-7
(398670 NA)
8 0 0

LITERATURE

808 – Rhetoric and collections of literary
texts from more than two literatures
808.066 – Professional, technical, expository
literature
808.066658 – Management
Rauf, F. Hansiya A.
Guide lines for postgraduate dissertation in
management / F. Hansiya A. Rauf.- Oluvil :
South Eastern University of Sri Lanka, 2013.55p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(181750 NL)
ISBN 978-955-567-223-5
(397439 NA)
808.8 – Collections of literary texts from
more than two literatures

794 – Indoor games of skill
794.1 – Chess
Wijesuriya, Suneetha
200 chess puzzles : black wins in two
moves / Suneetha Wijesuriya.- Nugegoda :
Piyasiri Printing Systems (Pinter), 2013.- v,
112p. : ill. ; 22cm.- (Lanka chess puzzles : No.
4)
Ad-Bc : Rs. 300.00
(187771 NL)
ISBN 955-51049-4-4
(403678 NA)
794.12 – Strategy and tactics
Pathmanathan, T.
How to play chess / T. Pathmanathan.- [s.l.] :
Author, 2013.- vi, 82p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(187244 NL)
ISBN 978-955-44667-0-8

Write to reconcile an anthology / ed. by Shyam
Selvadurai.- Colombo : Norwegin Embassy,
2013.- 288p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185416 NL)
ISBN 978-955-4787-00-1
(401643 NA)
8 2 0

ENGLISH LITERATURE

Kularathne, S. A.
An aid to study the road from Elephant pass
by Nihal de Silva / S. A. Kularathne.Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2013.142p. : ill. ; 21cm.- (Vijitha Yapa study guide ;
No. 1)
Ad-Bc : Rs. 350.00
(181170 NL)
ISBN 978-955-665-182-9
(397034 NA)
Perera, Lakshmi
The happy prince by Oscar Wilde : for
ordinary level & advanced level – Literature /
Lakshmi Perera.- Nugegoda : Sarasavi
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Publishers, 2013.- 32p. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(184739 NL)
ISBN 978-955-671-926-0
(400567 NA)
821 – Poetry

J821 – Children poem

Arasanayagam, Jean
Face reflection well : poems / Jean
Arasanayagam.- Colombo : S. Godage, 2012.136p. ; 20cm.
Ad0Bc : Rs. 750.00
(180191 NL)
ISBN 978-955-30-3956-9
(395387 NA)

Cooray, Dulanya
A free breeze / Dulanya Cooray.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2012.- 48p. : ill. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 390.00
(179436 NL)
ISBN 978-955-671-824-9
(395073 NA)

Arasanayagam, Jean
Lines drawn on water / Jean Arasanayagam.Colombo : S. Godage, 2013.- 151p. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 750.00
(187164 NL)
ISBN 978-955-30-4436-5
(4032701 NA)

822 – Drama

Gamagedara, T. G. Shashini Dinusha
The reflection / T. G. Shashini Dinusha
Gamagedara.- Colombo : S. Godage, 2013.64p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 150.00
(181215 NL)
ISBN 978-955-30-3989-7
(396905 NA)
Hewavitharana, Chamodhi
Lonely star & other poems / Chamodhi
Hewavitharana.- Katunayake : Author, 2012.75p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(181198 NL)
ISBN 978-955-54208-1-5
(397076 NA)
Jayasekera, Kamani
Jostling dreams / Kamani Jayasekera.Colombo : S. Godage, 2013.- 79p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(185278 NL)
ISBN 978-955-30-4341-2
(401513 NA)
Nanayakkara, Hemakumar
Serenity / Hemakumar Nanayakkara.Colombo : S. Godage, 2013.- 83p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 US $ 10.00 (185985 NL)
ISBN 978-955-30-4471-6
(402217 NA)

Arasanayagam, Thiagarajah
The intruder : a play in one act / Thiagarajah
Arasanayagam.- Colombo : S. Godage, 2012.56p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(180160 NL)
ISBN 978-955-30-3791-6
(395355 NA)
823 – Fiction. Novel
Abayasekara, Robert
Treasure of Ravana / Robert Abayasekara.2nd ed.- [s.l.] : Abaya Publication, 2012.- [v],
356p. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 899.00
(180786 NL)
ISBN 978-955-50479-1-3
Abeysekara, Dasun
The dons who rocked my world / Dasun
Abeysekara.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2012.- 386p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(179412 NL)
ISBN 978-955-671-749-5
(395412 NA)
Boange, Dilshan
Omunkashyu / Dilshan Boange.- [s.l.] : EWS
Samaranayake Publishers, 2013.- 145p. ;
19cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(187052 NL)
ISBN 978-955-9072-14-0
(403028 NA)

Perera, Lakshmi
Trimmers for advanced level literature poetry :
essential in a nutshell / Lakshmi Perera.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2013.- 72p. ;
25cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(186541 NL)
ISBN 978-955-671-959-8
(402746 NA)

De Alwis - Seneviratne, Rashantha
Gods of the realm the Sigiriya saga /
Rashantha de Alwis- Seneviratne.- [s.l.] :
Author, [vi], 149p. : map. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 560.00
(181171 NL)
ISBN 978-955-54814-0-3
(397033 NA)

Ranatunge, Palitha
Shifting of my paradigm / Palitha Ranatunge.Nugegoda : Sanghinda Publishers, 2013.63p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(185946 NL)
ISBN 978-955-681-111-7
(402166 NA)

De Chickera, Lucky
Pink elephants' red roses / Lucky de
Chickera.- Dehiwala : Laksman de Chickera,
2012.- 220p. ; 22cm.
Ws-Pc : Rs. 700.00
(177692 NL)
ISBN 978-955-52361-3-3
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Ad-Bc : Rs. 375.00
ISBN 978-955-671-960-4

(186740 NL)
(402865 NL)

Dissanayake, Aditha
Somewhere on the green hills / Aditha
Dissanayake.- [s.l.] : Serenity Publishing
House, 2013.- 224p. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(187051 NL)
ISBN 978-955-0722-07-5
(403027 NA)

Niriella, Sharmila Jayasinghe
The untold story of my lover / Sharmila
Jayasinghe Niriella .- Colombo : Sooriya
Publishers, 2013.- 250p. ; 19cm.
Ad-Bc : Rs. 680.00
(188671 NL)
ISBN 978-955-656-258-4
(404407 NA)

Dissanayake, Daya
The clone : a historical novel from the future
1348th century. 134700-134799CE/ Daya
Dissanayake.- Nugegoda : Serenity
Publishers, 2012.- 254p. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 490.00
(180594 NL)
ISBN 978-955-0722-01-3
(396222 Na)

Ratnayake, Madhubhashini Disanayaka
There is something I have to tell you /
Madhubhashini Disanayaka Ratnayake.Boralesgamuwa : Prajaya Studio, 2013.399p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(182134 NL)
ISBN 978-955-4560-00-0
(397773 NA)

Dissanayake, Nihal S.
The happy Raj : kingdom of happiness / Nihal
S. Dissanayake.- 2nd print.Pannipitiya : Stamford Lake, 2012.- [viii],
183p. ; 23cm.
First published in 2010
Ad-Bc : Rs. 680.00
(179844 NL)
ISBN 978-955-658-311-3
(395274 NA)

Sarachchandra, Ediriweera
Curfew and a full moon / Ediriweera
Sarachchandra.- 2nd ed.- Colombo : Vijitha
Yapa Publications, 2013.- xi, 236p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 790.00
(186924 NL)
ISBN 978-955-665-191-1
(403065 NA)

Govinnage, Sunil
The black Australian / Sunil Govinnage.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2012.282p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(179411 NL)
ISBN 978-955-671-782-2
(395048 NA)
Gunathileka, Kanthi
Kiyomi / Kanthi Gunathileka.- Colombo : S.
Godage, 2013.- 128p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(183832 NL)
ISBN 978-955-30-4177-7
(399744 NA)

Sarachchandra, Ediriweera
With the begging bowl / Ediriweera
Sarachchandra.- 2nd ed..- Colombo : Vijitha
Yapa Publishers, 2013.- 290p. ; 21cm.
First published in 1986
Ad-Bc : Rs. 890.00
(185417 NL)
ISBN 978-955-665-193-5
(401644 NA)
Weeraperuma, Susunaga
Muni : an incredible Buddhist boyhood /
Susunaga Weeraperuma.- France : Author,
2012.- 322p. ; 21cm.
Ad-Bc : 12.00 ϵ
ISBN 978-9554-467-15-2

(187311 NL)

Kapuruge, Chamasha
The swan pendant / Chamasha Kapuruge.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2013.166p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(188623 NL)
ISBN 978-955-31-0022-1
(404151 NA)

Wijenaike, Punyakante
When the harvest is over / Punyakante
Wijenaike.- Nugegoda : Serenity Publishing
House, 2013.- 112p. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 330.00
(185186 NL)
ISBN 978-955-9533-39-2
(400282 NA)

Kuruppu, D. B.
Heart beat of a father / D. B. Kuruppu.Kalugamuwa : Ethika Publishers, 2013.266p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 490.00
(187732 NL)
ISBN 978-955-0357-34-5
(403622 NA)

823 – Fiction. Short stories

Mendis, Mandulee
The candlelight / Mandulee Mendis.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2013.183p. ; 21cm.

Attanayaka, Darshani
A song to the moon / Darshani Attanayaka.Colombo : Shiksha Mandira Publication,
2012.- 168p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(183628 NL)
ISBN 978-955-1782-45-0
(399444 NA)
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Ad-Bc : Rs. 150.00
ISBN 978-955-30-4175-3
Balasuriya, Eda Subhadra
Striding through life / Eda Subhadra
Balasuriya.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2012.- 79p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(179426 NL)
ISBN 978-955-671-626-9
(395063 NA)
Fernando, Vijita
Somewhere / Vijita Fernando.- [s.l.] :
Author, 2013.- 136p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(182963 NL)
ISBN 978-955-95929-1-4
(398599 NA)

(185979 NL)
(402211 NA)

Vandhana, Evelyn
Koti pattiya : tiger cub / Evelyn Vandhana.[s.l.] : Author, 2013.- 106p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(185481 NL)
ISBN 978-955-44118-0-7
Wettasinghe, Sybil
My Giddi aunt / Sybil Wettasinghe.Nugegoda : Adith Publishers, 2012.- 168p. :
ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(181629 NL)
ISBN 978-955-4574-05-2
(397173 NA)

Handunpathirana, Karunathillake
The last letter : a collection of selected short
stories / Karunathillake Handunpathirana.Colombo : S. Godage, 2013.- 72p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(183835 NL)
ISBN 978-955-30-4214-9
(399747 NA)

Zuhair, Sithy Zulaiha
The promise / Sithy Zulaiha Zuhair.- [s.l.] :
Author, 2013.- viii, 62p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185436 NL)
ISBN 978-955-44636-0-8

Ratnayake, Madhubhashini Disanayaka
Driftwood / Madhubhashini Disanayaka
Ratnayake.- rev. ed..- Boralesgamuwa :
Prajaya Studio, 2013.- 64p. ; 18cm.
First published in 1991
Ad-Bc : Rs. 300.00
(181631 NL)
ISBN 978-955-4560-01-7
(397175 NA)

J823 – Children fictions

Ratnayake, Madhubhashini Disanayaka
A strange tale of love / Madhubhashini
Disanayaka Ratnayake.- rev. ed..Boralesgamuwa : Prajaya Studio, 2013.- 77p. ;
18cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(181662 NL)
ISBN 978-955-4560-03-1
(397172 NA)
Ratnayake, Madhubhashini Disanayaka
Tales of shades and shadow/ Madhubhashini
Disanayaka Ratnayake.- 2nd ed..Boralesgamuwa : Prajaya Studio, 2013.- xiii,
99p. ; 18cm.
First published 2002
Ad-Bc : Rs. 300.00
(181632 NL)
ISBN 978-955-4560-02-4
(397176 NA)

Csokas, Michael
The wee adventures of shabu shabu-book 1 :
the jade legend / Michael Csokas and Kristina
Thornton.- [s.l.] : Steam Powered Productions
Pvt. Ltd, 2013.- [50]p. : ill. ; 28cm.
Ts-Bc : Unpriced
(187124 NL)
ISBN 978-981-07-5975-9
(403235 NA)
Dissanayake, Aditha
The friendly scarecrow & other stories /
Aditha Dissanayake.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2013.- 32p. : ill. ; 19cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(184737 NL)
ISBN 978-955-671-780-8
(400656 NA)
Disanayaka, J. B.
Chased by good deeds / J. B. Disanayaka.[Nugegoda] : Sumitha Publishers, 2012.[21]p. : ill. ; 25cm.- (Wisdom of the folk ; No.
10)
Ws-Bc : Rs. 200.00
(182158 NL)
ISBN 978-955-696-007-5
(397788 NA)

Sirisena, M.
Boomerange / M. Sirisena.- Colombo : S.
Godage, 2012.- 104p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(180164 NL)
ISBN 978-955-30-3954-0
(395359 NA)

Disanayaka, Kusum
Crowns of flowers/ Kusum Disanayaka.[Nugegoda] : Sumitha Publishers, 2013.[13]p. : col. Ill. ; 25cm.- (Jataka tales ; No. 26)
Ws-Bc : Rs. 175.00
(183482 NL)
ISBN 978-955-696-018-1
(399109 NA)

Somathilaka, Lalitha
A feather from each cap / Lalitha
Somathilaka.- Colombo : S. Godage, 2013.79p. ; 22cm.

Disanayaka, J. B.
To do or not to do / J. B. Disanayaka.[Nugegoda] : Sumitha Publishers, 2012.[21]p. : ill. ; 25cm.- (Wisdom of the folk ; No.
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11)
Ws-Bc : Rs. 200.00
(182156 NL)
ISBN 978-955-696-024-2
(397786 NA)
Disanayaka, Kusum
Hermit's pet / Kusum Disanayaka.[Nugegoda] : Sumitha Publishers, 2013.[13]p. : col. Ill. ; 25cm.- (Jataka tales ; No. 27)
Ws-Bc : Rs. 175.00
(399109 NA)
ISBN 978-955-696-027-3
(399109 NA)
Disanayaka, Kusum
A snail's race / Kusum Disanayaka.[Nugegoda] : Sarasavi Publishers, 2012.[20]p. : ill. ; 20cm.- (Tiny tales ; No. 03)
Ws-Bc : Rs. 200.00
(183476 NL)
ISBN 978-955-696-015-0
(399100 NA)
Disanayaka, Kusum
Swan princess / Kusum Disanayaka.[Nugegoda] : Sumitha Publishers, 2013.[12]p. : ill. ; 25cm.- (Jataka tales ; No. 28)
Ws-Bc : Rs. 175.00
(183481 NL)
ISBN 978-955-696-020-4
(399106 NA)
Disanayaka, Kusum
Firefly / Kusum Disanayaka.- [Nugegoda] :
Sumitha Publishers, 2013.- [22]p. : ill. ;
20cm.- (Tiny tales ; No. 4)
Ws-Bc : Rs. 200.00
(184084 NL)
ISBN 978-955-696-035-8
Disanayaka, Kusum
The flying tortoise / Kusum Disanayaka.[Nugegoda] : Sumitha Publishers, 2013.[22]p. : ill. ; 20cm.- (Folk tales of the world ;
No. 4)
Ws-Bc : Rs. 200.00
(184082 NL)
ISBN 978-955-696-037-2
(399973 NA)
Disanayaka, Kusum
The wood – cutter / Kusum Disanayaka.[Nugegoda] : Sumitha Publishers, 2012.[21]p. : ill. ; 25cm.- (Folk tales of the world ;
No. 3)
Ws-Bc : Rs. 200.00
(182159 NL)
ISBN 978-955-696-2013-6
(397789 NA)
Ginige, Eranda
Ryan to the moon / Eranda Ginige.Colombo : M. D. Gunasena, 2013.38p. : ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 190.00
(182115 NL)
ISBN 978-955-21-2232-5-3 (397651 NA)
Gunarathne, Kumari
The polar bear and the fox / Kumari
Gunarathne.- Colombo : Rathna Book
Publishers, 24p. : col. ill. ; 20cm.

Ws-Bc : Rs. 160.00
ISBN 978-955-683-049-1

(183986 NL)
(399797 NA)

Gunasena, Sukitha Rukshan
Laura's birthday / Sukitha Rukshan
Gunasena.- Colombo : Dayawansa Jayakody,
2013.-8p. : col. ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(186456 NL)
ISBN 978-955-686-162-4
(402493 NA)
Jayasekera, Nilakni
My imaginations / Nilakni Jayasekera.[s.l.] : Author, 26p. : ill. ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(180315 NL)
ISBN 978-955-54799-0-5
(395798 NA)
Leelaratna, Visita Sirin
The birds' nest : a symbol of thoughtfulness /
Visita Sirin Leelaratna.- 2nd print.- Colombo :
Author, 2010.- 18p. : ill. ; 23cm.
First published 2006
Ws-Bc : Rs. 100.00
(177564 NL)
Panagoda, Athula
Unity is power / Athula Panagoda .Andiambalama : Elation Offset, [2013].- 10p. :
ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(182221 NL)
ISBN 978-955-0791-00-2
(397880 NA)
ISBN 978-955-52408-0-2
Punchihewa, P. G.
The sanctuary / P. G. Punchihewa.- [s.l.] :
Author, 2012.- iv, 16p. : ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(181417 NL)
Ralapanawe, Mahinda
The tale of the elephant herd / Mahinda
Ralapanawe.- Battaramulla : Darshana
Marketing Enterprises (Pvt) Ltd
[2013?].- [66]p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 80.00
(188315 NL)
ISBN 978-955-9433-24-8
(403973 NA)
Silva, Kamala
King kashyapa / Kamala Silva .[Nugegoda] : Sumitha Publishers, 2013.[20]p. : ill. ; 20cm. - (Let's read about our
past ; No. 8)
Ws-Bc : Rs. 200.00
(186781 NL)
ISBN 978-955-696-042-6
(402906 NA)
ISBN 978-955-54725-0-0
Somathilaka, Lalitha
Rasika's diary / Lalitha Somathilaka.Colombo : S. Godage, 2012.- 32p. ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(179827 NL)
ISBN 978-955-20-9670-7
(395257 NA)
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Vanniarachchy, Ama H.
Naughty puppy and the little porcupine / Ama
H. Vanniarachchy.- Maharagama : Amaransara
Publishers, 2013.- 36p. :
col. ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 275.00
(184117 NL)
ISBN 978-955-4762-01-5
(400000 NA)
Waduge, Gimhani Upeksha
The single thought / Gimhani Upeksha
Waduge.- Chilaw : Author, 2013.- 58p. ;
19cm.
Ad-Bc : Rs. 180.00
(185438 NL)
ISBN 978-955-54547-2-8
Weerasinghe, Anura Sri Kumari
Still the sun is searching the moon / Anura Sri
Kumari Weerasinghe.- [s.l.] : Author, 2013.20p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 165.00
(179816 NL)
ISBN 978-955-52602-3-7
(395245 NA)
Wijesuriya, Usula P.
The fish boys / Usula P. Wijesuriya.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2013.- 57p. :
ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(186727 NL)
ISBN 978-955-671-734-1
(402852 NA)
Withana, Indika Sanjeewa
Bindu / Indika Sanjeewa Withana.Bulathsinhala : Guru Gedara Grantha
Kendraya, [2013?].- 7p. : col. ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 80.00
(184095 NL)
ISBN 978-955-0167-64-7
(399986 NA)
823.92 - 2000
Fernando, Roshi
Homesick / Roshi Fernando.- New York :
Bloomsbury Publishers, 2012.- 291p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1746.00
(178602 NL)
ISBN 978-1-4088-2636-2
Gunesekera, Romesh
The prisoner of paradise / Romesh
Gunesekera.- London : Bloomsbery
Publishing, 2012.- 389p. ; 22cm.
Ad-Bc : 11.99
(178644 NL)
ISBN 978-1-4088-2566-2
Senaratna, Anthea
A flash of red and other stories / Anthea
Senaratna.- [s.l] : [Author], 2013.- iv, 116p. ;

21cm.
Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-97754-2-3
824 – Essays

(183340 NL)
(398928 NA)

Arulanantham, S.
Let's read and write essays : grade 7-9 / S.
Arulanantham.- Colombo : AB Creator &
Publishers, 2012.- iv, 40p. ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(180712 NL)
ISBN 978-955-4568-05-1
Karunatillake, W. S.
English essays for advanced students / W. S.
Karunatillake and Mario Perera.- Colombo : S.
Godage, 2013.- 136p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 US$ 10.00 (186152 NL)
ISBN 978-955-30-4472-3
(402255 NA)

8 9 0 LITERATURES OF OTHER
SPECIFIC LANGUAGES AND
LANGUAGE FAMILIES
891 - East Indo-European and Celtic
literatures
891.37 – Pali literature
Pali supplementary reading book : English and
Sinhala translation inclusive / comp. B. M. P.
Balasooriya.- Colombo : Sooriya Publishers,
2012.- 53p. ; 22cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 150.00
(177956 NL)
891.48 – Sinhalese literature
Arangala, Ratnasiri
Heritage of Sri Lanka literature and art /
Ratnasiri Arangala and Sirinimal
Lakdusinghe.- Colombo : S. Godage, 2012.111p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(179323 NL)
ISBN 978-955-30-2945-4
(394932 NA)
Also classified at 730.95493
Godakubura, C. E.
Sinhalese literature / C. E. Godakubura.reprint.- Colombo : S. Godage, 2013.375p. ; 21cm.
First published in 1955
Ad-Bc : Rs. 1250.00
(183034 NL)
ISBN 978-955-30-4029-9
(398795 NA)
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891.48092 – Biographies
Abeywickrama, Ranjith L.
Martin Wickramasinghe social vision / Ranjith
L. Abeywickrama.- Colombo : S. Godage,
2012.- 144p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(180179 NL)
ISBN 978-955-30-3740-4
(395374 NA)
Amarasinghe, Risiman
Asia profound author Munidasa
Cummaratunga / Risiman Amarasinghe.Colombo : S. Godage, 2012.- 400p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1250.00
(180169 NL)
ISBN 978-955-30-2657-6
(395364 NA)
891.481 – Poetry
Mythraeya himi, Weedagama
Hansa sandesaya / Weedagama Mythraeya
himi ; tr. by E. L. S. Dharmatilaka.Colombo : Samayawardhana, 2013.- 72p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 230.00
(182959 NL)
ISBN 978-955-570-698-8
(398595 NA)
Ripples : selected Sinhala poems in English / tr.
by Nihal Rajakarunanayake.- Nugegoda :
Translator, 2013.- viii, 79p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(186293 NL)
ISBN 978-955-95254-6-2
891.483 – Fiction. Novel
Amarasekera, Gunadasa
Death by the pool : the final episodes and
memories of a man facing his destiny /
Gunadasa Amarasekera ; by tr. Sunil de Silva.Boralesgamuwa : Visidunu Publishers, 2012.97p. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(179535 NL)
ISBN 978-955-0955-07-7
(395138 NA)
Ariyarathne, Wimala
A great battle / Wimala Ariyarathne ; tr. by
Tharangani Perera.- Colombo : S. Godage,
2013.- 112p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(187402 NL)
ISBN 978-955-30-4493-8
(403321 NA)

Gunathilake, Kanthi
The valley with to grass / Kanthi Gunathilake ;
tr. By Benadict Saparamadu.- Dankotuwa :
Wasana Book Publishers, 2013.- 176p. : ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 240.00
(182499 NL)
ISBN 978-955-29-0129-4
(398325 NA)
Jayakody, Jayasena
Portrait of the Buddha / Jayasena Jayakody ;
tr. by K. D. de Lanerolle ; ed. By Edmund
Jayasuriya.- 4th print.- Colombo : S. Godage,
2013.- 248 ; 22cm.
First published in 1979
Ad-Bc : Rs. 950.00
(187163 NL)
ISBN 978-955-30-4222-4
(403295 NA)
Jayakody, Jayasena
Uncle mouse / Jayasena Jayakody ; tr. by
Edmund Jayasuriya.- 2nd print.-.- Colombo : S.
Godage, 2013.- 80p. ; 22cm.
First published in 2009
Ad-Bc : Rs. 250.00
(184778 NL)
ISBN 978-955-30-4210-1
(400605 NA)
Perera, Kamal
Golden lotus pond / Kamal Perera ; tr. by
Sunethra Siriwardana.- Colombo : S. Godage,
2012.- 112p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(179329 NL)
ISBN 978-955-30-3895-1
(394939 NA)
Sarachchandra, Ediriweera
Foam upon the stream a Japaneses elegy /
Ediriweera Sarachchandra.- 2nd print.Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2013.ix, 212, ; 21cm.
First published in 1987
Ad-Bc : Rs. 750.00
(186559 NL)
ISBN 978-955-665-192-8
(402792 NA)
Wickramasinghe, Martin
Kaliyugaya – the age of kali : the uprooted
trilogy II / Martin Wickramasinghe ; tr. by
Ranga Wickramasinghe and Aditha
Dissanayake.- Rajagiriya : Sarasa (Pvt)
Limited, 2013.-182p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(187389 NL)
ISBN 978-955-0201-26-6
(403219 NA)
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891.483 – Fiction. Short stories
Dombagahawaththa, Ariyananda
The broken bridge / Ariyananda
Dombagahawaththa ; tr. by Benedict
Saparamadu.- Dankotuwa : Wasana Book
Publishers, 2012.- 136p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 180.00
(180389 NL)
ISBN 978-955-29-0138-6
(396078 NA)
J891.483 – Children fiction
Edirisinghe, Sathischandra
A golden child / Sathischandra Edirisinghe tr.
by Sarath de Alwis.- Kelaniya : Mihindu
Cultural Foundation, 2013.- 16p. : ill. ; 30cm.
Sinhala & English
Ws-Bc : Rs. 180.00
(186361 NL)
ISBN 978-955-0379-16-3
(402350 NA)
Edirisinghe, Sathischandra
Lesson from a goat / Sathischandra
Edirisinghe ; tr. by Sarath de Alwis.Kelaniya : Mihindu Cultural Foundation,
2013.- 16p. : ill. ; 30cm.
Sinhala & English
Ws-Bc : Rs. 180.00
(186360 NL)
ISBN 978-955-0379-15-6
(402349 NA)
Edirisinghe, Sathischandra
Wisdom of the monkey/ Sathischandra
Edirisinghe ; tr. by Sarath de Alwis.Kelaniya : Mihindu Cultural Foundation,
2013.- 16p. : ill. ; 30cm.
Sinhala & English
Ws-Bc : Rs. 180.00
(186359 NL)
ISBN 978-955-0379-13-2
(402348 NA)
Jayasinghe, Sandara
Koha & the crow / Sandara Jayasinghe.- Jaela : Salamuthu Publishers, [2012?].- 7p. : ill. ;
29cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(180295 NL)
ISBN 978-955-0626-20-5
(395684 NA)
Liyanage, Kamal Sri
The best friends / Kamal Sri Liyanage ; tr. by
Ranaweera Manukulasooriya.- Dankotuwa :
Wasana Book Publishers, 2013.- 15p. : ill. ;
30cm.
Ws-Bc : Rs. 160.00
(181940 NL)
ISBN 978-955-29-0103-4
(397544 NA)

Liyanage, Kamal Sri
A friend to pabarala / Kamal Sri Liyanage ; tr.
by Ranaweera Manukulasooriya.Dankotuwa : Wasana Book Publishers, 2013.15p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 160.00
(181941 NL)
ISBN 978-955-29-0105-8
(397545 NA)
Liyanage, Kamal Sri
The gift of the gift / Kamal Sri Liyanage ; tr.
by Ranaweera Manukulasooriya.Dankotuwa : Wasana Book Publishers, 2013.15p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 160.00
(181937 NL)
ISBN 978-955-29-0099-0
(397541 NA)
Liyanage, Kamal Sri
The golden fish/ Kamal Sri Liyanage ; tr. by
Ranaweera Manukulasooriya.- Dankotuwa :
Wasana Book Publishers, 2013.- 15p. : ill. ;
30cm.
Ws-Bc : Rs. 160.00
(181935 NL)
ISBN 978-955-29-0104-1
(397539 NA)
Liyanage, Kamal Sri
The golden shoes/ Kamal Sri Liyanage ; tr.
by Ranaweera Manukulasooriya.Dankotuwa : Wasana Book Publishers, 2013.15p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 160.00
(181934 NL)
ISBN 978-955-29-0106-5
(397538 NA)
Liyanage, Kamal Sri
The good grand father / Kamal Sri Liyanage ;
tr. by Ranaweera Manukulasooriya.Dankotuwa : Wasana Book Publishers, 2013.15p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 160.00
(181933 NL)
ISBN 978-955-29-0098-3
(397537 NA)
Liyanage, Kamal Sri
The honey thief / Kamal Sri Liyanage ; tr. by
Ranaweera Manukulasooriya.- Dankotuwa :
Wasana Book Publishers, 2013.- 15p. : ill. ;
30cm.
Ws-Bc : Rs. 160.00
(181938 NL)
ISBN 978-955-29-0102-7
(397542 NA)
Liyanage, Kamal Sri
Jimmy and Tommy / Kamal Sri Liyanage ; tr.
by Ranaweera Manukulasooriya.Dankotuwa : Wasana Book Publishers, 2013.15p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 160.00
(181942 NL)
ISBN 978-955-29-0100-3
(397546 NA)
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ISBN 978-955-30-3577-6

(403311 NA)

Liyanage, Kamal Sri
Little Malisha / Kamal Sri Liyanage ; tr. by
Ranaweera Manukulasooriya.- Dankotuwa :
Wasana Book Publishers, 2013.- 15p. : ill. ;
30cm.
Ws-Bc : Rs. 160.00
(181936 NL)
ISBN 978-955-29-0097-6
(397540 NA)

Samarasinghe, Nandana
Let us help everyone / Nandana
Samarasinghe ; tr by Nissanka Perera.Colombo : S. Godage, 2013.- 20p. : ill. ;
21cm.- (Good advice to the young ; No. 29)
Ws-Bc : Rs. 100.00
(187195 NL)
ISBN 978-955-30-3372-8
(403312 NA)

Liyanage, Kamal Sri
The train that went to the moon / Kamal Sri
Liyanage ; tr. by Ranaweera
Manukulasooriya.- Dankotuwa : Wasana Book
Publishers, 2013.- 15p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 160.00
(181939 NL)
ISBN 978-955-29-0101-0
(397543 NA)

Samarasinghe, Nandana
Let us save / Nandana Samarasinghe ; tr by
Nissanka Perera.- Colombo : S. Godage,
2013.- 24p. : ill. ; 21cm.- (Good advice to the
young ; No. 32)
Ws-Bc : Rs. 100.00
(187395 NL)
ISBN 978-955-30-3576-9
(403314 NA)

Ralapanawe, Mahinda
The story of five Buddha statues of Inle in
Myanmar / Mahinda Ralapanawe ; tr. by
Namal Ralapanawe.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2013.- 16p. : map. Ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(180571 NL)
ISBN 978-955-671-797-6
(396316 NA)

Samarasinghe, Nandana
Pomposity is the Cause for Disaster/ Nandana
Samarasinghe ; tr by Nissanka Perera.Colombo : S. Godage, 2013.- 20p. : ill. ;
21cm.- (Good advice to the young ; No. 31)
Ws-Bc : Rs. 100.00
(187193 NL)
ISBN 978-955-30-3574-5
(403831 NA)

Samarasinghe, Nandana
Animals are our friends / Nandana
Samarasinghe ; tr by Nissanka Perera.Colombo : S. Godage, 2013.- 24p. : ill. ;
21cm.- (Good advice to the young ; No. 27)
Ws-Bc : Rs. 100.00
(187193 NL)
ISBN 978-955-30-3466-3
(403310 NA)

Samarasinghe, Nandana
Work with care and foresight / Nandana
Samarasinghe ; tr by Nissanka Perera.Colombo : S. Godage, 2013.- 24p. : ill. ;
21cm.- (Good advice to the young ; No. 30)
Ws-Bc : Rs. 100.00
(187194 NL)
ISBN 978-955-30-3574-5
(403313 NA)

Samarasinghe, Nandana
Bad to be stingy / Nandana Samarasinghe ; tr
by Nissanka Perera.- Colombo : S. Godage,
2013.- 24p. : ill. ; 21cm.- (Good advice to the
young ; No. 33)
Ws-Bc : Rs. 100.00
(187196 NL)
ISBN 978-955-30-3593-6
(403315 NA)

Tharaswin, Ruwan
Flying elephant / Ruwan Tharaswin ; tr. by
Sachitra Mahendra.- Moratuwa : Author,
2013.- 20p. : ill. ; 21x30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Rs. 170.00
(185164 NL)
ISBN 978-955-51888-3-8
(401243 NA)

Samarasinghe, Nandana
Follow traditions and prohibitions / Nandana
Samarasinghe ; tr by Nissanka Perera.Colombo : S. Godage, 2013.- 24p. : ill. ;
21cm.- (Good advice to the young ; No. 26)
Ws-Bc : Rs. 100.00
(187192 NL)
ISBN 978-955-30-3465-6
(403309 NA)

Wettasinghe, Sybil
A jump over the moon / Sybil Wettasinghe.Nugegoda : Adith Publishers, 2013.7p. : ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(186786 NL)
ISBN 978-955-54141-5-9
(402911 NA)

Samarasinghe, Nandana
Knowledge brings victory to everyone /
Nandana Samarasinghe ; tr by Nissanka
Perera.- Colombo : S. Godage, 2013.- 24p. :
ill. ; 21cm.- (Good advice to the young ;
No. 28)
Ws-Bc : Rs. 100.00
(187194 NL)

602

894 – Literatures of Dravidian languages
894.8 – Dravidian literatures and literatures
of miscellaneous languages of South
Asia
894.81 – South Dravidian literatures
894.811 – Tamil literature
Thillainathan, S.
Court literature of the Cola period / S.
Thillainathan.- Colombo : Kumaran Book
House, 2012.- viii, 153p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 875.00
(174963 NL)
ISBN 978-955-659-312-9
894.811 – Tamil literature
894.8113 – Fiction. Novel
Nadesan, Noel
Lost in you / Noel Nadesan ; tr. by Parvathi
Vasudev.- Colombo : Vijitha Yapa
Publications, 2013.- 138p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 590.00
(186555 NL)
ISBN 978-955-665-171-3
(402788 NA)
894.8113 – Fiction. Short stories
Arulanantham, N. P.
Changes cannot be denied : short story
collection / N. P. Arulanantham ; tr. By M.
Jamespulle.- Mt. Lavinia : Thirumagal
Pathipagam, 2012.- 97p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(180488 NL)
ISBN 978-955-1055-13-4
Malaranpan, A.
Genesis / A. Malaranpan ; tr. by Pannamathuk
Kavirayar .- Colombo : S. Godage, 2013.144p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(187156 NL)
ISBN 978-955-30-4505-8
(403287 NA)
Tamil short stories from Sri Lanka / tr. by S.
Pathmanathan.- Colombo : S. Godage, 2013.128p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(186122 NL)
ISBN 978-955-30-4447-1
(402224 NA)

895 – Literatures of East and Southeast Asia
895.1 – Chinese literature
895.13 – Fiction. Novel
Hashida, Sugako
Oshin / Sugako Hasida ; tr. by Cyril
Chandrasekara Gunawardhana.- Pitakotte :
Samudra Wettasinghe Publications, 2013.271p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(185763 NL)
ISBN 978-955-0600-31-1
(402036 NA)

9 0 0 HISTORY, GEOGRAPHY AND
AUXILIARY DISCIPLINES
909 – World history
909.076 – Review and exercise
Haputhanthri, Kumudini Dias
G. C. E. (ordinary level) grade 10-11 /
Kumudini Dias Haputhanthri.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2013.- 46p. : maps ;
25cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(188630 NL)
ISBN 978-955-671-906-2
(404158 NA)

9 1 0 GOGRAPHY AND TRAVEL
910.09141241 – Commonwealth countries
CHOGM 2013 Sri Lanka / ed. Ariyarathna
Athugala and Harindranath Chandrasiri.Colombo : Dept. of Govt. Information, 2013.120p. : col. Ill.; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(187463NL)
ISBN 978-955-9073-22-2
(403562 NA)
910.46 - Hotels
910.4606 – Organizations. Annual reports
Aiken Spence Hotel Holdings PLC
Annual report 2012/13.- Colombo : Aiken
Spence Hotel Holdings PLC, 2013.- 225p. :
col. ill. ; 30cm.
Ts-Bc : Unpriced
(185373 NL)
(401562 NA)
Ceylon Hotels Corporation PLC
Annual report 2012-2013.- Colombo : Ceylon
Hotels Corporation PLC, 2013.- 78p. : col. Ill.
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; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced

(185555 NL)
(401722 NA)
Kandy Hotels Company (1938) PLC
Annual report 2013.- Kandy : Kandy Hotels
Company PLC, 2013.- 68p. : col. Ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(185556 NL)
(401723 NA)

920.02 – General collections of biography
Ranaweera, Sarath
Famous people who made history / Sarath
Ranaweera.- Dankotuwa : Wasana Book
Publishers, 2013.- 224p. : ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(184016 NL)
ISBN 978-955-29-0019-8
(399855 NA)

915 – Geography of and travel in Asia
915.493 – Sri Lanka
9 2 0 MEMOIRS
Elite guide Sri Lanka / comp. Eshan
Goonesekera.- Colombo : M. D. Gunasena.2012.- 114p. ; co. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(180614 NL)
ISBN 978-955-21-2162-6
(396286 NA)
Ipalawatte, Siri
Sri Lanka : a guide to the resplendent
island / Siri Ipalawatte.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2013.- 224p. : col. ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 1200.00
(187474 NL)
ISBN 978-955-31-0064-1
(403598 NA)
Widanapathirana, Rodney
Sri Lanka travel notes / Rodney
Widanapathirana ; tr. By Gamini
Akmeemana.- Battaramulla : Author, 2013.128p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(182690 NL)
ISBN 978-955-99611-4-7
(398429 NA)

Ganeshananthan, Vimala
The yaal players : memories of old Jaffna /
Vimala Ganeshananthan.- Colombo :
Kumaran Book House, 2013.- xii, 362p. : ill. ;
22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(180454 NL)
ISBN 978-955-659-362-4
Gunawardena, Edward Stanley
Memorable tidbits including the Jaffna library
fire / Edward Stanley Gunawardena.Battaramulla : [Author], 2013.- v, 426p. : col.
ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 800.00
(180358 NL)
ISBN 978-955-97125-1-0
(396020 NA)
Kurukuleratne, Buddhika
Men and memories : Vol. 2 / Buddhika
Kurukuleratne.- Colombo : S. Godage, 2012.304p. ; 21cm.
Ad-Bc : 850.00
(179349 NL)
ISBN 978-955-30-3880-7
(394950 NA)

9 2 0 AUTOBIOGRAPHY
Silva, Ransiri Menike
Worm's eye view / Ransiri Menike Silva.Nugegoda : Author, 2012.- 246p. : ill. ; 20cm.
246p. : ill. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(181633 NL)
ISBN 978-955-51183-1-6
(397177 NA)

Peries, Srini
A three generation tale / Srini Peries.Pannipitiya : Stamford Lake, 2012.- 163p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(179864 NL)
ISBN 978-955-658-292-5
(395294 NA)
9 2 0 REMINISCENCES

9 2 0 BIOGRAPHY
Jayawardena, Kumari
A. P. de Zoysa : combative social democrat
and Buddhist reformer in 20th century Sri
Lanka / Kumari Jayawardena.- Colombo :
Sanjiva Books, 2012.- xxx, 243p. : ill. ;
maps ; 23cm.
Ad-Bc : Unpriced
(178597 NL)
ISBN 978-955-54444-0-8

De Silva, Kumar
The bonsoir diaries / Kumar de Silva.- [s.l] :
Samaranayake, Publishers, 2013.- 298p. : col.
ill. ; 19cm.
Ad-Bc : Rs. 960.00
(185187 NL)
ISBN 978-955-9072-13-3
(400283 NA)
Hay, Bernie
Love, learning and laughter / Bernie Hay.Colombo : Stamford Lake, 2013.- 89p. : ill. ;
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21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(185384 NL)
ISBN 978-955-658-328-1
(401579 NA)
Ratwatte, Samudra
Tea and memories : reminiscences of a
planters wife / Samudra Ratwatte.- [s.l.] :
Author, 2013.- 80p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 700.00
(181617 NL)
ISBN 978-955-44297-0-3
(397105 NA)
923 – People in social sciences
923.9 – Pioneers
Disanayaka, Amali
Anagarika Dharmapala / Amali Disanayaka.[Nugegoda] : Sumitha Publishers, 2013.[22]p. : col. Ill. ; 25cm.- (Our heroes ; No. 2)
Ws-Bc : Rs. 200.00
(183478 NL)
ISBN 978-955-696-022-8
(399102 NA)
929 – Genealogy, names, insignia
929.92 – Flags and banners
929.92095493 – Sri Lanka
De Silva, Nimal
Flags : flag traditions of Sri Lanka / Nimal de
Silva.- [s.l] : Padmapani Publishers, 2012.- iv,
249p. : ill. ; 30cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(182787 NL)
ISBN 978-955-51235-1-8
(398486 NA)
Jayakumara, T.
Sri Lankas' national heritage and national
symbols / T. Jayakumara.- Colombo : JK Law
Books, 2013.- 71p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(185041 NL)
(401109 NA)

9 3 0 HISTORY OF ANCIENT WORLD
930.1 - Archaeology
930.1092 – Archaeologists
Ranatunga, Priyantha
Senarath Paranavithana / Priyantha
Ranatunga.- Colombo : Sadeepa Publishers,
2013.- 32p. : ill ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(188559 NL)
ISBN 978-955-661-589-0
(404090 NA)

930.1095493 – Sri Lanka
De Silva, Raja
Polonnaruva an archaeological guide and
related matters / Raja de Silva.- Nawala :
Author, 2013.- 166p. : col. ill. : maps ; 21cm.
First published 1976
Ad-Bc : Rs. 950.00
(185383 NL)
ISBN 978-955-51735-2-0
(401578 NA)
Rock painting and engraving site in Sri Lanka.Colombo : Postgraduate Institute of
Archaeology, 2012.- 236p. : ill. ; map ;
22x25cm.
Ts-Cbc : Rs. 9000.00
(181744 NL)
ISBN 978-955-8522-12-7
(397380 NA)
Somadeva, Raj
The Manabharana Vihara at Siyambaladuva /
Raj Somadeva.- Colombo : Dept. of
Archaeological Survey, 2013.
Vol. xi, 95p. : co. ill. ; maps ; 32cm.
Ts-Bc : Unpriced
(185380 NL)
ISBN 978-955-9159-84-1
(401572 NA)

9 5 0 HISTORY OF ASIA ORIENT,
FAR EAST
954 - South Asia
954.93 - Sri Lanka
Bandaranayake, Senake
Continuities and transformation : studies in Sri
Lanka archaeology and history / Senake
Bandaranayake.- Colombo : Social Scientists'
Association, 2012.- 349p. : ill. : map. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(181699 NL)
ISBN 978-955-0762-09-5
(397260 NA)
Don Peter, Fr. W. L. A.
Star in the East / Fr. W. L. A. Don Peter.reprint.- Kandy : Blessed Joseph Vaz
Secretariat, 2013.- vi, 46p. ; 21cm.
First published in 1995
Ws-Bc : Rs. 100.00
(186458 NL)
ISBN 978-955-0284-09-2
(402495 NA)
Ipalawatte, Siri
World heritage sites in Sri Lanka / Siri
Ipalawatte.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2013.- viii, 184p. : photos ; 30cm.
Ts-Cbd : Rs. 6000.00
(183358 NL)
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ISBN 978-955-671-904-8

(399018 NA)

Mayadunne, Nimalka Jayadeva
Whites to browns : a recent history of
Anuradhapura from what I'v heard, seen &
read 1900-200 / Namalka Jayadeva
Mayadunne.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2012.- 157p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(179417 NL)
ISBN 978-955-671-725-9
(395054 Na)
Siriweera, W. I.
Heritage of Sri Lanka / W. I. Siriweera.Colombo : Dayawansa Jayakody, 2013.- 224p.
: col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(186448 NL)
ISBN 978-955-686-119-8
(402485 NA)
954.93 - Sri Lanka History
Herath, H. M. Mervyn P.
We : journey in to the roots of our nation / H.
M. Mervyn P. Herath.- Pannipitiya : Stamford
Lake, 2013.- 135p. : ill. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(185415 NL)
ISBN 978-955-658-335-9
(401642 NA)
954.9301 – Early history
Cumaranatunga, P. N.
Warrior king Seetavaka Rajasinghe / P. N.
Cumaranatunga.- Colombo : S. Godage,
2012.- 136p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(179333 NL)
ISBN 978-955-30-2656-9
(394943 NA)
Obeysekere, Mirando
Ravana, king of Lanka / Mirando
Obeysekere ; comp. Nandana Tennekoon ; tr.
by Sarath C. Jayawardana.- Colombo : Vijitha
Yapa Publications, 2013.[xvi], 158p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 590.00
(186557 NL)
ISBN 978-955-665-188-1
(402790 NA)
Perera, Siri Nissanka
Ten legendary heroes / Siri Nissanka Perera.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2013.- [xvi],
89p. : col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 225.00
(184724 NL)
ISBN 978-955-671-629-0
(400552 NA)
Sri Lanka reflections of history : an illustrated
presentation / ed. Saroja Wettasinghe.Colombo : Dept. of National Archives, 2012.-

xxvii, 312p. : map. ill. Plate ; 28cm.
Ts-Bc : Rs. 2000.00
(180935 NL)
ISBN 978-955-9016-22-9
(396460 NA)
954.93032 – 1972 Period
Chandraratna, Donald
Sovereignty of a nation : the Sri Lankan
encounter / Donald Chandraratna.- [s.l.] :
Author, 2012.- ix, 408p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(180801 NL)
ISBN 978-955-51086-1-4
De Silva, K. M.
Sri Lanka and the defeat of the LTTE / K. M.
de Silva.- Colombo : Vijitha Yapa
Publications, 2012.- x, 338p. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(180800 NL)
ISBN 978-955-665-175-8
Harrison, Frances
Still counting the dead : survivors of Sri
Lanka's hidden war / Frances Harrison.London : Portobello Books, 2012.- xxiii,
259p. ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(179638 NL)
ISBN 978-1-84627-469-5
Jayatilleka, Dayan
Long war, cold peace : conflict and crisis in
Sri Lanka / Dayan Jayatilleka.- Colombo :
Vijitha Yapa Publications, 2013.- xii, 508p. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 1490.00
(186561 NL)
ISBN 978-955-665-187-4
(402794 NA)
Mendis, L. M. H.
Assignment peace in the name of the
motherland ; Eelam war I, IPKF operations,
Eelan war II, Eelam war III and Eelam war
IV / L. M. H. Mendis.- 2nd edition.Nugegoda : Author, 2013.- xiii, 1033p. : col.
ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 3200.00
(183738 NL)
ISBN 978-955-97640-4-5
(399656 NA)
Tirimanna, Fr. Vimal
LTTE terrorism : musing of catholic priest /
Fr. Vimal Tirimanna.- Colombo : Vijitha Yapa
Publications, 2012.- xxv, 254p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 560.00
(179585 NL)
ISBN 978-955-665-174-4
(395191 NA)
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954.9303 – 1948 954.9303092 – Biography
954.93032092 - Biography
Thiranagama, Sharika
In my mother's house : civil war in Sri Lanka /
Sharika Thiranagama.Pennsylvania : University of Pennsylvania
Press, 2011.- xvi, 296p. : maps ; 26cm.
Ts-Bc : Unpriced
(178595 NL)
ISBN 978-0-8122-4342-0

D. S. Senanayake : a biography.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2013.- 267p. : ill. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(182196 NL)
ISBN 978-955-671-914-7
(397842 NA)

*****

607

AUTHOR, TITLE AND SERIES INDEX

Abayasekara, Robert. Treasure of Ravana 823
Abayawardana, S. D. (comp.) See A checklist of
plants of Sri Lanka : with scientific names and
corresponding Sinhala, Tamil and English
names
Abeysekara, Anton. Timely messages from
mary to the world
232.91
Abeysekara, Dasun. The dons who rocked my
world
823
Abeywickrama, Ranjith L. Martin
Wickramasinghe social vision
891.48092
Abstracts of presentations. (Symposium on
agricultural biotechnology (1st Colombo : Sri
Lanka)
660.6
Accelerated mahaweli development
programme : memoirs of a staffer.
(Samarasinghe, Senaka Abhaya) 631.587092
Achieving excellence in studies : a student's
companion. (Sumanasekera, H. D.)
370.1523
Activities for theatre and non theatre people.
(Pushpa Kumari, Rathna)
792

No. 18, 2012. Dr. Malini Fonseka
Foundation (incorporation)
346.064026
No. 19, 2012. Piya Dasuna Foundation
(incorporation)
346.064026
No. 20, 2012. Ranaviru Seva Authority
(amendment)
343.013026
No. 21, 2012. Local authorities (special
provisions) (amendment)
342.09026
No. 22, 2012. Local authorities elections
(amendment)
342.07026
No. 23, 2012. Appropriation

343.034026

No. 1, 2013. Society of the Ceyloness
Brothers of ST. Joseph
346.0640262
No. 3, 2013. Convention on the suppression
of terrorist financing (amendment)
344.05325026
No. 5, 2013. Ports and airports development
levy (amendment)
343.04026
No. 6, 2013. Economic service charge
(amendment)
343.055026

Acts (Sri Lanka) ;
343.074026

No. 7, 2013. Excise (amendment) act, No. 7
of 2013
344.04233026

No. 2, 2012. Code of criminal procedure
(special provisions)
345.05026

No. 8, 2013. Telecommunication levy
(amendment)
343.04026

No. 13, 2012. Defence Services Command
and Staff College (amendment) 343.0113026

No. 9, 2013. Customs (amendment)
343.056026

No. 15, 2012. Buddhasravaka Bhikku
University (amendment)
344.07684026

No. 10, 2013. Resettlement Authority
(amendment)
346.06026

No. 16, 2012. Organization for the Erection
of Balana Buddha Statue (incorporation)
346.064026

No. 11, 2013. Nation building tax
(amendment)
343.04026

No. 1, 2012. Divineguma

No. 12, 2013. Finance
No. 17, 2012. D. M. Dassanayake Social
Services and Charity Foundation
(incorporation)
346.064026

343.034026

No. 13, 2013. Notaries (amendment)
347.016
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No. 14, 2013. Powers of attorney
(amendment)
346.029026

2005. (De Alwis, Ranjanee Kusumasiri)
351.5493

No. 15, 2013. Fiscal management
(responsibility) (amendment) act, No. 15 of
2013
343.034026

Advanced clinical biochemistry techniques for
medical laboratory sciences. (Priyadarshani,
A. M. B.)
616.07563

No. 16, 2013. Strategic development projects
(amendment)
346.064026

Advanced communicative English. (Weragoda,
Gunaratna)
428

No. 17, 2013. Value added tax (amendment)
343.055026

Advanced level accounting : new syllabus.
(Sutharshan, S. D. J.)
657

No. 18, 2013. Inland revenue (amenment)
343.036026

Aghata pativinaya sutta : controlling anger.
(Chandakitthi himi, Talalle)
294.35698

No. 19, 2013. Betting and gaming levy
(amendment)
344.099026

AIA Insurance Lanka PLC. Annual report 2012
368.006

No. 20, 2013. Tax Appeals Commission
(amendment)
343.04026

An aid to study the road from Elephant pass by
Nihal de Silva. (Kularathne, S. A.)
820

No. 21, 2013. Registration of documents
(amendment)
343.04026

Aitken Spence Hotel Holdings PLC. Annual
report 2012/13
910.4606

No. 22, 2013. Marriage registration
(amendment)
346.016026

Aitken Spence PLC. Annual report 2012-2013
338.706

No. 23, 2013. Kandyan marriage and divorce
(amendment)
346.016026

Akmeemana, Gamini (tr.) See Widanapathirana,
Rodney

No. 24, 2013. Muslim marriage and divorce
(amendment)
346.016026

Alagiyawanna, Dilum (photopraphy) See
Godahewa, Nalaka

No. 25, 2013. Births and deaths registration
(amendment)
346.016026

Alavi Mowlana Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Alavi Mowlana
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

No. 26, 2013. Hanguranketha Madanwala
Rajamaha Vihara Development Foundation
(incorporation)
346.064026
No. 27, 2013. Registration of electors
(special provisions)
342.07026
No. 28, 2013. Parliamentary Scholarship
Board (repeal)
346.064026
No. 29, 2013. Defence Services Command
and Staff College (amendment) 343.0113026
No. 30, 2013. Local Authorities Filling of
Vacancies (special provisions)
342.09026
No. 31, 2013. Sri Lanka electricity
(amendment)
343.0929026
Administrative reforms in Sri Lanka : 1950-

Alhasan Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Alhasan Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Al-Jamiathul Islamiyyah Arabic College
(incorporation) : a bill to incorporate the AlJamiathul Islamiyyah Arabic College. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Al Manar College (incorporation) : a bill to
incorporate the Al Manar College. (Sri
Lanka. Parliament)
344.070262
Alwis, Celine. Developing skills in English
grade 3
372.6521
Amaramoli himi, Egodamulle (co. author) See
Karunanayake, Athula
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Amarasekera, Gunadasa. Death by the pool : the
final episodes and memories of a man facing
his destiny
891.483
Amarasinghe philosophical series
No. 1. (Amarasinghe, Risiman)
Research on some doctrinal aspects of
Ramanujacharya
294.5
Amarasinghe, Risiman. Asia profound author
Munidasa Cummaratunga
891.48092
Amarasinghe, Risiman. Research on some
doctrinal aspects of Ramanujacharya 294.5
The American mission and modern education
in Jaffna : the contribution of the
higher educational enterprise of the
American Missionaries in nineteenth
century. (Jebanesan, Bishop S.)
370.95493

Annual report 2012 . (Browns Investments
PLC)
338.706
Annual report 2012. (Ceylon Agro-Industries
Limited)
338.706
Annual report 2012. (Ceylon Grain Elevators
PLC)
338.706
Annual report 2012. (Hatton National Bank
Assurance PLC)
368.006
Annual report 2012. (Hatton National Bank
PLC)
332.12306
Annual report 2012. (Lanka Hospitals
Corporation PLC)
362.1106
Annual report 2012. (Litro Gas Lanka Limited)
665.706

Amugoda, Mahinda. With a recluse monk living
in the jungle of Sripada 2 : The Buddhist
doctrines on the four noble truths 294.3657

Annual report 2012. (Merchant Bank of Sri
Lanka PLC
332.12306

Anagarika Dharmapala. (Disanayaka, Amali)
923.9

Annual report 2012. (National Development
Bank PLC)
332.15306

Ancient swords, daggers and knives in Sri
Lankan museums. (De Silva, P. H. D. H.)
069.5

Annual report 2012. (National Savings Bank)
354.8606

Anees, Mifrah. Kidz planet environmental
studies – 1
372.357
Animals are our friends. (Samarasinghe,
Nandana)
J891.483
Annual report 2010. (Family Health Bureau)
363.9606
Annual report 2011. (Central Bank of Sri Lanka.
Financial intelligence unit of Sri Lanka)
354.8606
Annual report & statement of accounts 2011.
(Sri Lanka Broadcasting Corporation)
354.7506
Annual report 2011/12. (DFCC Bank)332.153
Annual report 2012. (AIA Insurance Lanka)
PLC
368.006
Annual report 2012. (Asian Alliance Insurance)
368.006
Annual report 2012. (Bank of Ceylon)354.8606

Annual report 2012. (Sampath Bank PLC)
332.1206
Annual report 2012. (Sanasa Development
Bank PLC)
332.12306
Annual report 2012. (Seylan Bank PLC)
332.1206
Annual report 2012. (Three Acre Farms PLC)
636.506
Annual review 2012. (World Vision Sri Lanka)
361.7706
Annual report 2012/13. (Aiken Spence Hotel
Holdings PLC)
910.4606
Annual report 2012-2013. (Aitken Spence PLC)
338.706
Annual report 2012/2013. (Browns & Company
PLC)
338.706
Annual report 2012-2013. (Bukit Darah PLC)
338.706
Annual report 2012.- 2013. (Carson
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Cumberbatch PLC)

338.706

Annual report 2012-2013. (Ceylon Hotels
Corporation PLC)
910.4606
Annual report 2012/13. (Commercial Leasing &
Finance PLC)
338.706

science

631.4

Annual report 2012/13. (Distilleries company of
Sri Lanka PLC)
663.506

Arambegedara, Nimal J. Indian classical
music : prathama & madhyama new syllabus
780
Arangala, Ratnasiri. Heritage of Sri Lanka
literature and art
891.48

Annual report 2012/13. (J. L. Morrison Son &
Jones (Ceylon) PLC)
338.706

Arasanayagam, Jean. Face reflection well :
poems
821

Annual report 2012/2013. (Laxapana Batteries
PLC)
338.706

Arasanayagam, Jean. Lines drawn on water
821

Annual report 2012-13. (Tokyo Cement
Company (Lanka) PLC)
620.13506

Arasanayagam, Thiagarajah. The intruder : a
play in one act
822

Annual report 2012/13. (Touchwood
Investments PLC)
338.706

Are cancers and other diseases inherited ?.
(Samarawira, Ivan)
616.994

Annual report 2012/13. (Vallibel One PLC)
338.706

Arguing construction claims : basis eligivlity,
quantium, limitations, hypothesis, defences
( Jayalath, Chandana)
692.5

Annual report 2013. (Kandy Hotels Company
PLC)
910.4606

Ariyarathne, Wimala. A great Battle

Annual report 2013. (Sathosa Motors PLC)
629.206

Ariyasinghe, K. G. C. E. O/L Science – I : exam
practice questions & answers
507.6

Annual survey of industries 2010 : Final report.
(Sri Lanka. Department of Census and
Statistics)
338.0095493

Arulanantham, N. P. Changes cannot be denied :
short story collection
894.8113

A. P. de Zoysa : combative social democrat and
Buddhist reformer in 20th century Sri Lanka.
(Jayawardena, Kumari)
920
The application of the writ of mandwmus in the
exercise of thewrit jurisdiction of the superior
courts in Sri Lanka. (Keerthisinghe,
Lakshman Indranath)
340
Appropriation : a bill to provide for the service
of the Financial year 2013 ; to authorise the
raising of loans in or outside Sri Lanka, for
the purpose of such service; to make financial
provision of such service ; … to provide for
the refund of such moneys to the
consoliderted fund and to make provision for
matters connected therewith or incidental
thereto. (Sri Lanka. Parliament)343.0340262
Appropriation act, No. 23 of 2012. (Sri Lanka)
346.064026
Arachchi, Lal P. Vidhana. Hand book for soil

891.483

Arulanantham, S. Essays for kids : Grade 5-7
372.623
Arulanantham, S. Let's read and write essays :
grade 7-9
824
Arulraj, K. New way : junior English grammar
test (with answers) useful for grades 2, 3, 4, 5,
6 and above
372.61
Asian Alliance Insurance. Annual report 2012
368.006
Asia profound author Munidasa Cummaratunga.
(Amarasinghe, Risiman)
891.48092
Assessment of the public health infrastructure
facilities and core capacities at points of entry
in Sri Lanka to implement international health
regulations 2005. (Gunawardena, Nalika)
362.1095493
Assignment peace in the name of the motherland
; Eelam war I, IPKF operations, Eelan war II,
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Eelam war III and Eelam war IV. ( Mendis, L.
M. H.)
954.93032
Athiththan, L. V. (co. author) See
Priyadarashani, A. M. B.
Athugala, Ariyarathna (ed.) See CHOGM 2013
Sri Lanka
Athugala, Ariyarathna (ed.) See Unedited media
reports : media reports on the humanitarian
mission to defeat terrorism in Sri Lanka
Attanayaka, Darshani. A song to the moon
823
Ayurveda in the 20th century in Sri Lanka : a
sociological analysis. (Kusumaratne, Sagara)
615.538095493
Ayurvedic para surgical treatment (Ksharasutra)
in the management of the ano rectal fistula.
(Pushpakumara, A. A. J.)
615.538

medical laboratory sciences. (Priyadarshani,
A. M. B.)
616.0756
Bass, Daniel. Everyday ethnicity in Sri Lanka :
Up-country Tamil identity politics
305.89481105493
Batticaloa Young Men's Christian's Association
(incorporation) : a bill to incorporate the
Batticaloa Young Men's Christian's
Association. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Becoming more inclusive : a toolkit for teachers
370.154
Begam Safana Gul (comp.) See The board of
quazis' law reports – with a
digest (20092010)
Beginning to count preliminary. (Hewawasam,
P. K. Tirani)
372.21
Beginning to count 2 . (Hewawasam, P. K.
Tirani)
372.21

Bad to be stingy. (Samarasinghe, Nandana)
J891.483
Balasooriya, A. S. The joy of awakening
294.34435
Balasooriya, B. M. P. (comp.) See Pali
supplementary reading book : English and
Sinhala translation inclusive
Balasuriya, Eda Subhadra. Striding through life
823
Bandaranayake, Jagath. Business studies : A –
level
658.007
Bandaranayake, Senake. Continuities and
transformation : studies in Sri Lanka
archaeology and history
954.93

Beginning to read and tell – 1. (Hewawasam, P.
K. Tirani)
372
The best friends. (Liyanage, Kamal Sri)
J891.483
Betting and gaming levy (amendment) : a bill to
amend the betting and gaming levy act, No.
40 of 1988. (Sri Lanka. Parliament)
344.0990262
Betting and gaming levy (amendment) act,
No. 19 of 2013. (Sri Lanka)
344.099026
Bhandarkar, Ramakrishna Gopal. First book of
Sanskrit : being an elementary treatise on
grammar with exercises
491.25
Bibliography on folklore in Sri Lanka016.3982

Bandara, Sunil. English : M. D. Gunasena G. C.
E. (O/L) model papers, past paper and
answers
420.76
Bank of Ceylon. Annual report 2012 354.8606
Bareerah Muslim Ladies Arabic College
(incorporation) : a bill to incorporate the
Bareerah Muslim Ladies Arabic College. (Sri
Lanka. Parliament)
344.070262
Basic clinical biochemistry techniques for

Bills (Sri Lanka. Parliament) ;
No. 171, 2012. Hizbullah Foundation
(incorporation)
346.0640262
No. 173, 2012. Dhamma School Teachers
Fund (incorporation)
346.0640262
No. 175, 2012. Victor Antony Educational,
Social Economics Services and Charity
Foundation (incorporation) 346.0640262
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No. 176, 2012. Sri Gunarathana International
Foundation (incorporation)
346.0640262
No. 177, 2012. Sri Lanka Institute of Drafting
Technologists (incorporation) 346.0640262
No. 178, 2012. Divineguma

343.0740262

No. 179, 2012. Ranaviru seva authority
343.0130262
No. 180, 2012. Child Rehabilitation centre
(incorporation)
346.0640262
No. 181, 2012. Al-Jamiathul Islamiyyah
Arabic College (incorporation)
346.0640262
No. 182, 2012. Bareerah Muslim Ladies
Arabic College (incorporation) : 344.070262

No. 196, 2012. Lakshman Wasantha Perera
Community Development Foundation
(incorporation) :
346.0640262
No. 197, 2012. Hela Jana Foundation
(incorporation) :
346.0640262
No. 198, 2012. Poddala – Meepawala Sri
Sudarshanarama Viharaya Educational Relief
Foundation (incorporation)
346.0640262
No. 199, 2012. Global Humanitarian
Foundation (incorporation) : 346.0640262
No. 200, 2012. United Muslim Ummah
(incorporation) :
346.0640262
No. 201, 2012. Sri Lanka Hira Foundation
(incorporation) :
346.0640262
No. 201, 2012. Fiscal management
(responsibility) (amendment) : 343.0340262

No. 183, 2012. Appropriation : 343.0340262
No. 184, 2012. Divineguma : 343.0740262
No. 185, 2012. Piyasena Gamage Foundation
(incorporation)
346.0640262
No. 186, 2012. Code of criminal procedure
(special provisions)
345.050262
No. 187, 2012. Sirilaka Praja Shanthi
Foundation (incorporation)
346.0640262
No. 188, 2012. Hands for Education
Foundation (incorporation)
346.0640262
No. 189, 2012. Jam'Iyyathus sahwa AlKhairiyya (Jaska) (incorporation) :
346.0640262
No. 190, 2012. Sri Lanka Heritages
Foundation (incorporation)
346.0640262
No. 191, 2012. White Rose Foundation
(incorporation)
346.0640262
No. 192, 2012. Champika Premadasa
Community Development Foundation
(incorporation) :
346.0640262
No. 194, 2012. Mystical Rose International
Institute (incorporation)
346.0640262
No. 195, 2012. Institute of Medicina
Alternativa (incorporation)
346.0640262

No. 202, 2012. Convention on the
suppression of terrorist financing
(amendment) :
344.053250262
No. 203, 2012. Sri Lanka writers
organization (incorporation) : 346.0640262
No. 204, 2012. M. K. A. D. S. Gunawardana
Foundation (incorporation) : 346.0640262
No. 205, 2013. Sri Lanka Centre, for
Development Facilitation (incorporation) :
346.0640262
No. 206, 2013. Mohan Lal Grro Foundation
(incorporation) :
346.0640262
No. 207, 2013. Sri Lanka electricity
(amendment) :
343.09290262
No. 208, 2013. P. Harrison Community
Development Foundation (incorporation) :
346.0640262
No. 209, 2013. United Christian Fellowship
of Sri Lanka (incorporation) : 346.0640262
No. 210, 2013. Sri Lanka. Parliament
Sri Balabhivurdhi Wardana Samithiya
(incorporation):
346.0640262
No. 213, 2012. Excise (amendment) : a bill to
amend the
excise ordinance (chapter 52)
344.0420330262
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No. 215, 2013. Ports and airports
development levy (amendment) : 343.040262
No. 216, 2013. Sri Lanka. Parliament
Telecommunication levy (amendment) :
343.040262
No. 217, 2013. Value added tax (amendment) :
343.0550262
No. 218, 2013. Customs (amendment) :
343.0560262
No. 219, 2013.. Betting and gaming levy
(amendment) :
344.0990262
No. 220, 2013. Nation building tax
(amendment) :
343.040262

(incorporation) :

346.0640262

No. 234, 2013. Deltota Mahfalul Ulama
Arabic College (incorporation) : 344.070262
No. 235, 2013. Mines and minerals
(amendment) :
343.0770262
No. 236, 2013. Roman Catholic Archbishop
and Bishops of Ceylon (amendment) :
346.0640262
No. 237, 2013. Maithripala Sirisena Lakdaru
Diriya Foundation (incorporation) :
346.0640262
No. 238, 2013. Welfare Society of the School
for the Mentally Subnormal Child
(incorporation) (amendment) : 346.0640262

No. 221, 2013. Inland revenue (amendment) :
343.0360262

No. 239, 2013.K. D. M. Chandra Bandara
Community Services Foundation
(incorporation)
346.0640262

No. 222, 2013. Sri Lanka. Parliament
Tax Appeals Commission (amendment) :
343.040262

No. 240, 2013. Sri Lanka. Parliament
Warehouse Project (incorporation)
346.0640262

No. 223, 2013. Fiance :

No. 241, 2013. Kandy Dharmaraja College
Post Pupils' Association (incorporation) :
346.0640262

343.0340262

No. 224, 2013. Marriage registration
(amendment) :
346.0160262
No. 225, 2013. Muslim marriage and divorce
(amendment) :
346.0160262
No. 226, 2013. Births and deaths registration
(amendment) :
346.0160262
No. 227, 2013. Notaries (amendment) :
347.016
No. 228, 2013. Kandyan marriage and
divorce (amendment) :
346.0160262
No. 229, 2013. Registration of documents
(amendment) :
346.040262
No. 230, 2013. Powers of attorney
(amendment) :
346.0290262
No. 231, 2013. Resettlement Authority
(amendment) :
346.060262
No. 232, 2013. Defence Services Command
and Staff College (amendment) :
343.01130262
No. 233, 2013. Earl Gunasekara Foundation

No. 242, 2013. Sri Lanka. Parliament
Parliamentary Scholarship Board (repeal)
346.0640262
No. 243, 2013. Jamiah Rahmaniya Arabic
College, Akuraha (incorporation)
344.070262
No. 244, 2013. The Seretse Khama
Foundation Trust (incorporation) :
346.0640262
No. 245, 2013. Galhinna Jamiathul Faththah
Arabic college (incorporation) : 344.070262
No. 247, 2013. Human rights organization
(incorporation ) :
346.0640262
No. 247, 2013. Sri Lanka. Parliament
Batticaloa Young Men's Christian's
Association (incorporation)
346.0640262
No. 248, 2013. Sri Lanka Cultural Foundation
for the Building of culture and morals
(incorporation) :
346.0640262
No. 249, 2013) Sri Siddhartha Foundation
(incorporation) :
346.0640262
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(amendment) : a bill to amend the Buddhist
temporalities ordinance
344.0960262
No. 250. Twenty first amendment to the
constitution : a bill to amend the constitution
of the Democratic Socialist Republic of Sri
Lanka
342.020262
No. 251, 2013. Alavi Mowlana Foundation
(incorporation) :
346.0640262
No. 252, 2013. Densri Education Foundation
(incorporation) :
346.0640262
No. 253, 2013. Sivmuni Se Vehera Buddhist
Foundation (incorporation) : 346.0640262
No. 255, 2013. R/Kuruwita Central College
Past Pupils Association (incorporation) :
346.0640262

No. 267. Convention against doping in
sport :
344.0990262
No. 268, 2013. Sri Lanka Institute of Taxation
(incorporation) (amendment)
346.0640262
No. 270, 2013. Al Manar College
(incorporation) :
344.070262
No. 273. Fisheries and aquatic resources
(amendment) :
343.076920262
No. 274, 2013. State Employees
Development Foundation (incorporation) :
346.0640262
Bindu. (Withana, Indika Sanjeewa)

No. 256, 2013. Sri Lanka. Parliament
Chamber of Construction Industry of Sri
Lanka (incorporation) :
346.0340262
No. 257, 2013. Markas Sakafathul Islamiyya
(incorporation) :
346.0640262
No. 258, 2013.Seyd Abdurahiman Jiffri
Mowlana Memorial Trust (incorporation) :
346.0640262
No. 259, 2013. Alhasan Foundation
(incorporation) :
346.0640262

J823

The birds' nest : a symbol of thoughtfulness.
(Leelaratna, Visita Sirin)
J823
Births and deaths registration (amendment) :
a bill to amend the births and deaths
registration act (chapter 110). (Sri Lanka.
Parliament)
346.0160262
Births and deaths registration (amendment) act,
No. 25 of 2013. (Sri Lanka)
346.016026
The black Australian. (Govinnage, Sunil) 823

No. 260, 2013. Kulliyyathul Imaam shafiee
Arabic College (incorporation) : 344.070262
No. 261, 2013. Naduathul Ulama Arabic
College Mutur (incorporation) : 344.070262
No. 262, 2013. Local authorities elections
(amendment) :
342.070262

Boange, Dilshan. Omunkashyu

823

The board of quazis' law reports – with a digest
(2009-2010)
340.59
The Bodhisattva ideal : essays on the emergence
of Mahayana
294.392
Bogollagama, Rohitha (ed.) See Cooray, Mark

No. 263, 2013. Science and technology
development (amendment) : 344.0950262
No. 264, 2013. Walpola Piyananda
Educational and Cultural Foundation
(incorporation) :
346.0640262
No. 265, 2013. Sri Lanka Lumbini
Development Trust (incorporation) :
346.0640262
No. 266, 2013. Buddhist temporalities

The bonsoir diaries. (De Silva, Kumar)

920

Boomerange. (Sirisena, M.)

823

Braving the unknown summit : autobiography of
Ven. Bhikkhuni Dr. Kolonawe Kusuma.
(Kusuma Bhikkhuni, Koloneawe) 294.3657
Brides of Sri Lanka : celebrating 25 issues of
bridal glamour
770
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Briefing paper ;
No. 13. ( Jabbar, Shakeela)
Overview of poverty in Sri Lanka – 2013
362.5095493
Brohier, Deloraine. A taste of sugar & spice :
cuisine of the Dutch Burgher huisvrouw in
olde Ceylon
641.5923931
The broken bridge (Dombagahawaththa,
Ariyananda)
891.483
Browns & Company PLC. Annual report
2012/2013
338.706
Browns Investments PLC. Annual report 2012
338.706
The Buddha image and Ceylon. (Devendra, D.
T.)
294.3
Buddhasravaka bhikku University (amendment)
act, No. 15 of 2012. (Sri Lanka)
344.07684026
Buddhist confessional poetry : narratives of self
– conversion. (Dissanayake, Wimal) 294.3
Buddhist temporalities (amendment) : a bill to
amend the Buddhist temporalities ordinance.
(Sri Lanka. Parliament)
344.0960262
Budget estimates 2013. (Sri Lanka. General
Treasury)
352.48
Bukit Darah PLC. Annual report 2012-2013
338.706
Bulletin of selected retail and producer. (Sri
Lanka. Department of Census and
Statistics prices 2008-2011)
338.52021
Business development service directory.
(National Enterprise Development Authority)
338.7025
Business studies : A – level. (Bandaranayake,
Jagath)
658.007
Business studies : question bank – part I MCQ
and short answers. (Saman Kumara, Viraj)
658.0076
Business studies question bank – part 2. (Saman
Kumara, Viraj)
658.0076

work book : for grade 1

372.6521

Camping and jungle trips : visits to national
parks either before or after declaration of
status . (Uragoda, C. G.)
333.75095493
The candlelight. (Mendis, Mandulee)

823

Carson Cumberbatch PLC. Annual report 2012.2013
338.706
Cat, Simon (comp.) See The Dutch and
Sinhalese dictionary
Central Bank of Sri Lanka. Central for Banking
studies. Programme calendar 2013 332.06
Central Bank of Sri Lanka. Financial
intelligence unit of Sri Lanka. Annual report
2011
354.8606
Central Bank of Sri Lanka. Financial system
stability review 2011
332
Central Bank of Sri Lanka. Financial system
stability review 2012
332
Central bank of Sri Lanka strategic plan 20132017
332.11095493
Ceylon Agro-Industries Limited. Annual report
2012
338.706
Ceylon Grain Elevators PLC. Annual report
2012
338.706
Ceylon Hotels Corporation PLC. Annual report
2012-2013
910.4606
Chamal Rajapaksa. (De Silva, Punya)324.2092
Chamber of Construction Industry of Sri Lanka
(incorporation) : a bill to incorporate the
Chamber of Construction Industry of Sri
Lanka. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Champika Premadasa Community Development
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Champika Premadasa
Communitry Development Foundation.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Chandakitthi himi, Talalle. Aghata pativinaya
sutta : controlling anger
294.35698

Cader, S. F. R. A. New millennium English
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Chandrarathne, Ranga (ed.) See Dissanayake,
Wimal

Code of criminal procedure (special provisions)
act , No. 2 of 2013. (Sri Lanka) 345.05026

Chandraratna, Donald. Sovereignty of a
nation : the Sri Lankan encounter 954.93032

Collected wheel publications : no 248 to 264
294.3

Chandrasiri, Harindranath (ed.) See CHOGM
2013 Sri Lanka

Collected wheel publications : No. 296 to 311
294.3

Chandrasiri, Harindranath (ed) See Unedited
media reports : media reports on the
humanitarian mission to defeat terrorism in Sri
Lanka
070.4333

Collected wheel publications ; No. 345 to 361
294.3

Changes cannot be denied : short story
collection . (Arulanantham, N. P.) 891.8113
The changing face of electoral politics in Sri
Lanka (1994-2010). (Jayasuriya, Laksiri)
324.63095493
Chased by good deeds. (Disanayaka, J. B.)
J823
A checklist of plants of Sri Lanka : with
scientific names and corresponding Sinhala,
Tamil and English names
580.95493

Collected wheel publicatios : numbers 362 to
376
294.3
Colombo forum on contract law

346.07

Colombo jumbo : the origin of Colombo street
names. (Gells, Geoff)
307.1216
Coming alive with mindfulness of breathing :
anapanasati. (Gamage, Upul Nishantha)
294.34435
Commercial Leasing & Finance PLC. Annual
report 2012/13
338.706
Concrete practice Sri Lanka

666.893

Chemical calculations : new syllabus advanced
level chemistry. (Palandage, Lakshman)
540

Conference on nanoscience and nanotechnology
in Sri Lanka. Conference prceedings 620.5

Child activity survey 2008/09. (Sri Lanka.
Department of Census and Statistics)
305.23021

Conference on scientific sessions of Sri Lanka
dental association. New challenges in dental
and oral health care
617.6

Child Rehabilitation Centre (incorporation) : a
bill to incorporate the Child Rehabilitation
Centre. (Sri Lanka. Parliament) 346.0640262

Conference prceedings. (Conference on
nanoscience and nanotehnology in Sri Lanka)
620.5

CHOGM 2013 Sri Lanka

Continuities and transformation : studies in Sri
Lanka Archaeology and History.
(Bandaranayake, Senake)
954.93

910.09141241

The clone : a historical novel from the future
1348th century. 134700-134799CE.
(Dissanayake, Daya)
823
Code of criminal procedure (special provisions) :
a bill to provide for the extension of the period
of detention of persons arrested without a
warrant in order to facilitate the conduct of
investigations ; for dispensing with the
conduct of the non summary inquiry in certain
cases; to provide for the taking of depositions
of witnesses for the prosecution; and to make
provision for matters connected therewith or
incidental thereto. (Sri Lanka. Parliament)
345.050262

A contrastive study of nominalization in Tamil
and Sinhala. (Ramesh, Subathini)
415.54
Convention against doping in sport : a bill to
give effect to the International convention
against doping in sport ; to make provision for
the implementation in Sri Lanka of the said
convention by the establishment of the
Sri Lanka Anti Doping Agency... ; and to
provide matters connected therewith or
incidental thereto (Sri Lanka. Parliament)
344.099026
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De Alwis, Chamitha. (co. author) See
Jayasinghe, Himesh
Convention on the suppression of terrorist
financing (amendment) : a bill to amend the
convention on the suppression of terrorist
financing act, No. 25 of 2005. (Sri Lanka.
Parliament)
344.053250262
Convention on the suppression of terrorist
financing (amendment) act, No. 3 of 2013.
(Sri Lanka)
344.05325026
Cooray, Dulanya. A free breeze

J821

Cooray, Mark. Sri Lanka reflections on the
impeachment and the constitution 342.068
Court literature of the Cola period.
(Thillainathan, S.)

De Alwis, Sarath (tr.) See Edirisinghe,
Sathischandra
De Alwis - Seneviratne, Rashantha. Gods of
the realm the Sigiriya saga
823
De Alwis Tony (tr.) See Punnaratana himi,
Ratmale
Death by the pool : the final episodes and
memories of a man facing his destiny.
(Amarasekera, Gunadasa)
891.483

894.811

The crocodiles of Sri Lanka. (De Silva, Anslem)
597.982095493
Cross – currents : observations on literature
cinema & culture. (Dissanayake, Wimal)
070.44
wns of flowers. (Disanayaka, Kusum)

De Alwis, Ranjanee Kusumasiri.
Administrative reforms in Sri Lanka : 19502005
351.5493

Debates : official report. (Sri Lanka. Western
Province Provincial Council)
328.549302
De Chickera, Lucky. Pink elephants' red roses
823
Dedduwakumara, Ranjani (co. author) See
Amugoda, Mahinda

J823

Csokas, Michael. The wee adventures of shabu
shabu-book 1 : the jade legend
J823
Cumaranatunga, P. N. Warrior king Seetavaka
Rajasinghe
954.9301
Curfew and a full moon. (Sarachchandra,
Ediriweera)
823
Customs (amendment) : a bill to amend the
customs ordinance (chapter 235). (Sri Lanka.
Parliament)
343.0560262

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
Defence Services Command and Staff College
(amendment) act, No. 29 of 2013.
(Sri Lanka)
343.0113026
De Lanerolle K. D. (tr.) See Jayakody, Jayasena

Customs (amendment) act, No. 9 of 2013. (Sri
Lanka)
343.056026

Deltota Mahfalul Ulama Arabic College
(incorporation) : a bill to incorporate the
Deltota Mahfalul Ulama Arabic College. (Sri
Lanka. Parliament)
344.070262

Darshana alphabet : capital letters

372.465

Densri Education Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Densri Education
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Darshana alphabet : small letters

372.465

Dayarathne, Upul. Information &
communication technology : M. D. Gunasena
G. C. E. (O/L) model papers, past papers and
answers
004.076

Derges, Jane. Ritual and recovery in postconflict Sri Lanka
294.5095493
De Silva, Anslem. The crocodiles of Sri Lanka
597.982095493
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De Silva, Bernard. New work book grade 9
English
420.76

Dharmatilaka, E. L. S. (tr.) See Mythraey himi,
Weedagama

De Silva, Eric J. Politics of education reform
and other essays
379.5493

Dharmawardene, Prasadini. Economics G.C.E.
A/L new syllabus : textbook year 12
330.07

De Silva, Harendra. Serendipity of wilderness
333.95
De Silva, K. M. Sri Lanka and the defeat of the
LTTE
954.93032
De Silva, Kumar. Irangani

Dharmawardene, Prasadini. Economics study
guide : past papers with answers 330.076
Dharmawardene, Prasadini. G. C. E. (A/L)
economics : revision guide
330.076

792.028092

De Silva, Kumar. The bonsoir diaries
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Dharmawardhana, K. A. D. N. (tr.) See
Namadimi : the three jewels with devotion

De Silva, Nimal. Flags : flag traditions of Sri
Lanka
929.92095493

Dialog Axiata PLC. Sustainability report 2012
384.506

De Silva, P. H. D. H. Ancient swords, daggers
and knives in Sri Lankan museums 069.5

Dickkumbura, P. English correspondence :
guidance for letter writing in English
428

De Silva, P. H. D. H. Traditional betel – bags in
Sri Lnaka national museums
069.5

Dictionary book : verbs in Tamil, English &
Sinhala. (Jesuthaason, Isaac)
425.6

De Silva, Punya. Chamal Rajapaksa 324.2092

Dinushka Senanayake (co. author) See Jabbar,
Shakeela

De Silva, Raja. Polonnaruva an archaeological
guide and related matters
930.1095493
De Silva, Sandun (co. author) See De Silva,
Harendra

Disanayaka, Amali. Anagarika Dharmapala
929.9
Disanayaka, J. B. Chased by good deeds J823

De Silva, Sunil (tr.) See Amarasekera, Gunadasa
Developing skills in English grade 1.
(Jayasinghe, Sarath)
372.6521
Developing skills in English grade 3. (Alwis,
Celine)
372.6521

Disanayaka, J. B. Sinhala- English school
dictionary-1 : simple adjectives 491.48321
Disanayaka, J. B. To do or not to do

J823

Disanayaka, Kusum. Crowns of flowers

J823

Disanayaka, Kusum. Firefly
Developing speaking skills in English.
(Ravindran, Shanmugayogini)

428

Devendra, D. T. The Buddha image and Ceylon
294.3
DFCC Bank. Annual report 2011/12 332.153
Dhamma School Teachers Fund
(incorporation) : a bill to incorporate the
Dhamma School Teachers Fund. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
Dharmasiri, Albert. Stanley Abeyesinghe
759.95493

823

Disanayaka, Kusum. The flying tortoise J823
Disanayaka, Kusum. Hermit's pet

J823

Disanayaka, Kusum. A snail's race / Kusum
Disanayaka
J823
Disanayaka, Kusum. Swan princess

J823

Disanayaka, Kusum. The wood – cutter J823
Disaster Management Centre. Hazard profiles
of Sri Lanka
363.34
Disposal of criminal actions instituted in primary
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court, magistrate court, high court & court
martial . (Wickramanayake, Abeysinghe)
345.05
Dissanayake, Aditha. The friendly scarecrow &
other stories
J823

Dissanayake, Daya. The clone : a historical
novel from the future 1348th century. 134700134799CE
823

Divineguma : a bill to provide for the
establishment of a Department to be called
and known as the Department of Divineguma
Development by amalgamating the Samurdhi
Authority of Sri Lanka established by act, No.
20 of 1995, Southern Development authority
of Sri Lanka established by act, No. 18 of
1996, the udarata Development authority of
Sri Lanka established by act, No. 26 of
2005 ; ... to provide for matters connected
therewith or incidental thereto. (Sri Lanka.
Parliament)
343.0740262

Dissanayake, Deshapriya. The essence of
English grammar – book one
425

Divineguma act, No. 1 of 2012. (Sri Lanka)
343.074026

Dissanayake, Lakshman. Education and
fertility : review of theoretical approaches to
explaining the fertility transition
304.632

D. M. Dassanayake Social Services and Charity
Foundation (incorporation) act,
No. 17 of 2012. (Sri Lanka)
346.064026

Dissanayake, Nihal S. The happy Raj : kingdom
of happiness
823

Dombagahawaththa, Ariyananda. The broken
bridge
891.483

Dissanayake, Wimal. Buddhist confessional
poetry : narratives of self – conversion
294.3

Don Peter Fr. W. L. A. Star in the East 954.93

Dissanayake, Aditha. Somewhere on the green
hills
823
Dissanayake, Aditha (tr.) See Wickramasinghe,
Martin

Dissanayake, Wimal. Cross – currents :
observations on literature cinema & culture
070.44
Distilleries company of Sri Lanka PLC.Annual
report 2012/13
663.506
Divineguma : a bill to provide for the
establishment of a Department to be called
and known as the Depastment of
Divineguma Development by amalgamating
the Samurdhi Authority of Sri Lanka
established by act, No. 30 of 1995, Southern
Development Authority of Sri lanka
established by act, No. 18 of 1996, the
Udarata Development Authority of Sri Lanka
established by act, No. 26 of 2005 ; … and to
provide for matters connected therewith or
incidental thereto. (Sri Lanka. Parliament)
346.0740262

The dons who rocked my world. (Abeysekara,
Dasun)
823
Drawn to Galle Fort

338.4791095493

Dreams of jewelery : designer is the theme of
jewelery
745.5942
Driftwood. (Ratnayake, Madhubhashini
Disanayaka)

823

Dr. Malini Fonseka Foundation (incorporation)
act, No. 18 of 2012. (Sri Lanka)346.064026
D. S. Senanayake : a biography

954.9303092

The Dutch and Sinhalese dictionary
439.319148

Earl Gunasekara Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Earl Gunasekara
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Easy commerce for middle school. (Nandasena,
Nadeesha Mitsuko)
381

620
Economic and social statistics of Sri Lanka 2012
338.95493

beginners : writer with Middle East
experiences. (Kalutotage, Sena)

425

Economic and social statistics of Sri Lanka 2013
338.95493

English for primary kids – book 1. (Shiraz,
Shezleen)
372.21

Economic service charge (amendment) act,
No. 6 of 2013. (Sri Lanka) 343.055026

English for primary kids – book 2. (Shiraz,
Shezleen)
372.21

Economics G. C. E. A/L new syllabus : textbook
year 12. (Dharmawardene, Prasadini)
330.07

English for primary kids – book 3. (Shiraz,
Shezleen)
372.21

Economics study guide : past papers with
answers. (Dharmawardene, Prasadini)
330.076
Edirisinghe, Sathischandra. A golden child
J891.483
Edirisinghe, Sathischandra. Lesson from a goat
J891.483
Edirisinghe, Sathischandra. Wisdom of the
monkey
J891.483
Education and fertility : review of theoretical
approaches to explaining the fertility
transition. (Dissanayake, Lakshman)
304.632
Eeriyagama, Thissa (comp.) See Sinhala –
English concise dictionary
Elite guide Sri Lanka

English for primary kids – book 4. (Shiraz,
Shezleen)
372.21
English for primary kids – book 5. (Shiraz,
Shezleen)
372
English grade eight : model question papers with
answers. (Wickramasinghe, Stanley)
420.76
English grammar with essential skills.
(Samaraweera, M. K.)

425

English language : grade 06. (Yogeswaran, P.)
420
English language (new syllabus) 2008-2012 :
Lake House Bookshop past papers with
answers (Wanigaratne, Shyama)
420.76
English language : probable questions & model
answers 2013
420.76

915.493

Eliyakandatorture camp (K. Point).
(Munasinghe, Rohitha)
364.131092
ELT practice. (Perera, Antoinette)

420

Encyclopaedia of Buddhism : satavahanas –
zhonga – han
294.303

The English master, English for children : 50
dialogues book 1. (Mcwright, Kelum)
372.6521
English : M. D. Gunasena G. C. E. (O/L) model
papers, past paper and answers. (Bandara,
Sunil)
420.76

English active songs. (Wettasinghe, Sybil)
782.42083

English : past papers & answers 2002-2012 G.
C. E. ordinary level. (Manukulasooriya,
Ranaweera)
420.76

English correspondence : guidance for letter
writing in English. (Dickkumbura, P.) 428

English proverbs and idioms.
(Manukulasooriya, Ranaweera)

English essays for advanced students.
(Karunatillake, W. S.)

English speech practice for Grade 10 : a guide to
English conversation practice.
(Manukulasooriya, Ranaweera)
428

824

English essay writing for years 3,4,5,6.
(Neranjana, Kumari)
372.623
English for Middle East employees and

398.921

English workbook : Grade 6. (Jayasinghe,
Deepthika)
420.76

621
English workbook : Grade 7. (Jayasinghe,
Deepthika)
420.76

A feather from each cap. (Somathilaka, Lalitha)
823

Enhance your English vocabulary – with
synonyms and antonyms : words are used in
sentences. (Pushpa Kumara, Nishantha)
423.12

Fernando, Lakkumara (co. author) See De Silva,
Harendra

Entertainment and broadcasting law for Sri
Lanka. (Jayadeva, Chanakya) 344.099

Fernando, Vijita. Somewhere

Essays for children. (Senevirathne, Chathurika)
372.623
Essays for kids : Grade 5-7. (Arulanantham, S.)
372.623

Fernando, Roshi. Homesick

823.92
823

Fiance : a bill to amend the finance act,
No. 25 of 2003, the finance act, No. 12 of
2012 and the Finance act, No. 11 of 1963; …
to provide for the imposition of a crop
insurance levy ; and to provide for the matters
connected thee with and incidental thereto.
(Sri Laka. Parliament)
343.0340262

Essays on law. (Rajapakshe, Wijeyadasa) 340
The essence of English grammar – book one.
(Dissanayake, Deshapriya)
425
Essential grammar : a reference book for
teachers of English. (Nagasundaram,
Parvathi)

Finance act, No. 12 of 2013. (Sri Lanka)
343.034026
Financial system stability review 2011. (Central
Bank of Sri Lanka)
332

425

Etymological lexicon of the sinhala language :
Vol. I, a through L Indo – Aryan sources.
(Karunatillake, W. S.)
491.48
Everyday ethnicity in Sri Lanka : Up-country
Tamil identity politics. (Bass, Daniel)
305.89481105493
Excise (amendment) act, No. 7 of 2013. (Sri
Lanka)
344.042033026
Export growth for sustained development
338.95493
Export performance indicators 2003-2012. (Sri
Lanka Export Development Board) 382.021

Financial system stability review 2012.
(Central Bank of Sri Lanka)
Firefly. (Disanayaka, Kusum)

Family Health Bureau. Annual report 2010
363.9606
Famous people who made history. (Ranaweera,
Sarath)
920.02
Fazleen's CAP truly yours

658.409

J823

First book of Sanskrit : being an elementary
treatise on grammar with exercises.
(Bhandarkar, Ramakrishna Gopal) 491.25
Fiscal management (responsibility)
(amendment) : a bill to amend the fiscal
management (responsibility act, No. 3 of
2003. (Sri Laka. Parliament) 343.0340262
Fiscal management (responsibility)
(amendment) act, No. 15 of 2013. (Sri Lanka)
343.034026
The fish boys. (Wijesuriya, Usula P.)

Face reflection well : poems . (Arasanayagam,
Jean)
821

332

J823

Fisheries and aquatic resources (amendment) :
a bill to amend the fisheries and aquatic
resources act, No. 2 of 1996. (Sri Lanka.
Parliament)
343.076920262
Fisheries in Sri Lanka : anthropological and
biological aspects. (Sivasubramaniam, K.)
639.3
Flags : flag traditions of Sri Lanka. (De Silva,
Nimal)
929.92095493

622

A flash of red and other stories. (Senaratna,
Anthea)
823
Flying elephant. (Tharaswin, Ruwan)J891.483

Galhinna Jamiathul Faththah Arabic College
(incorporation) : a bill to incorporate the
Galninna Jemiathul Faththah Arabic College.
(Sri Lanka. Parliament)
344.070262
Gamagedara, T. G. Shashini Dinusha. The
reflection
821

The flying tortoise. (Disanayaka, Kusum) J823
Foam upon the stream a Japaneses elegy.
(Sarachchandra, Ediriweera)
891.483
Folktales : from the villages around Kandy.
(Wickremasinghe, D. P.)
398.2
Folk tales of the world ;
No. 3. (Disanayaka, Kusum). The wood –
cutter
J823
No. 4. (Disanayaka, Kusum). The flying
tortoise
J823
Fonseka, Manil (ed.) See Conference on
scientific sessions of Sri Lanka dental
association

Gamage Lalith (comp.) See Law for the
conservation of forests : applied forest law
and the forest conservation ordinance with
amendments
Gamage, Upul Nishantha. Coming alive with
mindfulness of breathing : anapanasati
294.34435
Gamage, Upul Nishantha. Love, hatred & metta
294.34435
Gamage, Upul Nishantha. Multiple characters
multiple suffering
294.34435
Gamage, Upul Nishantha. No burning
294.34435

A free breeze. (Cooray, Dulanya)

J821

Gamage, Upul Nishantha. Rain of thoughts
294.34435

The friendly scarecrow & other stories.
(Dissanayake, Aditha)

J823

Gamage, Upul Nishantha. Save time by
investing in time
294.34435

A friend to pabarala. (Liyanage, Kamal Sri)
J891.483
From vedic theology to Buddhist psychology &
other Buddhist essays. (Jayasekera, Keerthi)
294.3361
From Witharandeniya the United Kingdom :
Some notes on the career of Ven. Kassapa
thero, 0BE. (Punnaratana himi, Ratmale)
294.3657

Gamage, Upul Nishantha. Seeing the nature of
the world
294.34435
Gamage, Upul Nishantha. Springs from the
heart
294.34435
Gamlath, Sucharita (comp.) See Learner's
English – Sinhala dictionary
Ganeshananthan, Vimala. The yaal players :
memories of old Jaffna
920

Full moon and path finder. (Upali himi) 294.3
Fun with Arabic book 01 : based on the
international school syllabus. ( Jihan, Sumrath
Zazna)
372.6
Fun with English – Step 1. (Manoranjika,
A.V.C.)
372.6521
Fusion cuisine : delicious yet healthy simpleeasy to make recipes. (Randeni, Kanthi)
641.502125

G. C. E. (Advanced Level) Biology : past papes
& answers 2000-2012
570.76
G. C. E. (Advanced level) combined
mathematics : past papers & answers 20002012
511.6076
G. C. E. (A/L) economics : revision guide.
(Dharmawardene, Prasadini)
330.076
G. C. E. O/L Science – I : exam practice
questions & answers. (Ariyasinghe, K.)507.6
G. C. E. (ordinary level) English language past
papers & answers 2001-2012
420.76

623

G. C. E. Ordinary level English language :
probable questions & model answers 420.76

Godakubura, C. E. Sinhalese literature 891.48

G. C. E. Ordinary level English 2003-2012 : Past
exam papers with answers
420.76

Gods of the realm the Sigiriya saga. (De Alwis
- Seneviratne, Rashantha)
823

G. C. E. (ordinary level) grade 10-11.
(Haputhanthri, Kumudini Dias)
909.076

A golden child. (Edirisinghe, Sathischandra)
J891.483

Geekiyanage, P. Physics : Oscillations

The golden fish. (Liyanage, Kamal Sri)
J891.483

531.32

Geekiyanage, P. Physics oscillations & Waves :
Waves
531.1133

Golden lotus pond. (Perera, Kamal)

Geiger, Wilhelm. A grammar of the Sinhalese
language
850.00

The golden shoes. (Liyanage, Kamal Sri)
J891.483

Gells, Geoff. Colombo jumbo : the origin of
Colombo street names
307.1216

Good advice to the yound ;
No. 27. (Samarasinghe, Nandana)
Animals are our friends
J891.483

Gender – based violence : information booklet
for health care providers
362.8292
Gender – based violence care centres
(Mithurupiyasa – natpu nilayam) : facilitator
manual for training of care staff
362.8292
General chemistry : elementary tutor – unit 1.
(Ranatunga, Aruna Bandara)
540
General English : M. D. Gunasena G. C. E. A/L
past papers & model answers. ( Jayasinghe,
Deepthika)
420.76
Genesis. (Malaranpan, A.)

894.8113

The gift of the gift. (Liyanage, Kamal Sri)
J891.483

891.483

No. 28. (Samarasinghe, Nandana)
Knowledge brings victory to everyone
J891.483
No. 29. (Samarasinghe, Nandana)
Let us help everyone
J891.483
No. 30. (Samarasinghe, Nandana)
Work with care and foresight
J891.483
No. 31. (Samarasinghe, Nandana) Pomposity
is the cause for disaster
J891.483
No. 32. (Samarasinghe, Nandana)
Let us save
J891.483
No. 33. (Samarasinghe, Nandana)
Bad to be stingy
J891.483

Gill, Lynda (ill.) See Meyler, Michael
Ginige, Eranda. Ryan to the moon

J823

Global Humanitarian Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Global Humanitarian Foundation. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262

The good grand father. (Liyanage, Kamal Sri)
J891.483
Goonesekera, Eshan. (comp.) See Elite guide
Sri Lanka
Governance, heritage and sustainability.
(Wijayadasa, K. H. T.)

082

Govinnage, Sunil. The black Australian

823

Glossary of terms cinnamon industry :
සසිංහල – සසිංහල & සසිංහල – English. (Lankage,
Jayasiri)
338.176331803
Gnanananda himi, Kiribathgoda. Stories of
ghosts from the Pethawatthu
294.3
Godahewa, Nalaka. Refreshingly Sri Lanka
338.4791095493

Grade 7 Term test guide English language :
Model papers & answers. (Udayakantha,
Asanka)
420.76
A grammar of the Sinhalese language. (Geiger,
Wilhelm)
491.485

624
823
A great Battle . (Ariyarathne, Wimala)891.483
Guidance manual on the child friendly approach.
372

Hackam, Reuben (ed.) See Samaranayake, W. J.
M.

Guidelines for postgraduate dissertation in
management. (Rauf, F. Hansiya A.)
808.066658

Halaldeen, Shehara Kanaka. My first number
activity book – 1
372.7

Gunarathne, Kumari. The polar bear and the fox
J823
Guneratne, Jayantha de Almeida. Not this
good earth : the right to land, displaced
persons and the law in Sri Lanka
341.486095493
Gunaratne, Radika (co. author) See Guneratne,
Jayantha de Almeida
Gunasekara, Guptani (tr.) See Gamage, Upul
Nishantha
Gunasekara, Inoma Hemashikha.
Mathematics : M. D. Gunasena G. C. E.
(O/L) essential theorems, model papers and
past papers
510.76
Gunasekara, Leel. Social service concept in
practice in Buddhism and Sinhala literature
294.33721
Gunasena, Srianjali. Luk in Sri Lanka

Halaldeen, Shehara Kanaka. My first number
activity book – 2
372.7
Hand book for soil science. (Arachchi, Lal P.
Vidhana
631.4
Hands for Education Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Hands for Education Foundation.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Handunpathirana, Karunathillake. The last
letter : a collection of selected short stories
823
Hanguranketha Madanwala Rajamaha Vihara
Development Foundation (incorporation)
act, No. 26 of 2013. (Sri Lanka)346.064026
Hansa sandesaya. ( Mythraeya himi,
Weedagama)
891.481
The happy prince by Oscar Wilde : for ordinary
level & advanced level – Literature. (Perera,
Lakshmi)
820

338.4791
Gunasena, Sukitha Rukshan. Laura's birthday
J823
Gunathileka, Kanthi. Kiyomi

823

Gunathilake, Kanthi. The valley with to grass
891.483
Gunawardena, Edward Stanley. Memorable
tidbits including the Jaffna library fire 920

The happy Raj : kingdom of happiness .
(Dissanayake, Nihal S.)

823

Haputhanthri, Kumudini Dias. G. C. E.
(ordinary level) grade 10-11
909.076
Harrison, Frances. Still counting the dead :
survivors of Sri Lanka's hidden war
954.93032
Hashida, Sugako. Oshin

895.13

Gunawardena, Nalika. Assessment of the public
health infrastructure facilities and core
capacities at points of entry in Sri Lanka to
implement international health regulations
2005
362.1095493

Hatton National Bank Assurance PLC. Annual
report 2012
368.006

Gunawardhana, Cyril Chandrasekara (tr.) See
Hashida, Sugako

Hay, Bernie. Love, learning and laughter 920

Hatton National Bank PLC. Annual report
332.12306

Hayleys PLC. Prospectus
Gunesekera, Romesh. The prisoner of paradise

338.706

625
Hazard profiles of Sri Lanka. (Disaster
Management Centre
363.34
Health facility survey 2011 : district profiles.
(Sri Lanka. Ministry of Health)362.1095493
Heart beat of a father. (Kuruppu, D. B.)

823

Hela Jana Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Hela Jana Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Hemachandra, W. M. Interest rates – the theory
and practice
332.8
A hen in the wind. (Yasujiro, Ozu)

791.437

Herath, H. M. Mervyn P. We : journey in to the
roots of our nation
954.93
Heritage of Sri Lanka literature and art
(Arangala, Ratnasiri)
891.48
Heritage of Sri Lanka. (Siriweera, W. I.)
954.93
Hermit's pet. (Disanayaka, Kusum)

J823

The honey thief. (Liyanage, Kamal Sri)
J891.483
How to play chess. (Pathmanathan, T.) 794.12
Human rights organization (incorporation ) :
a bill to incorporate the Human Rights
Organization. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

ICES research paper ;
No. 4. (Ismail, Gadri). On (not) knowing
one's place a critique of cultural relativism
305.80095493
No. 10. (Karunanayake, Dinidu) What
lessons are we talking about? : reconciliation
and memory in post – civil war Sri Lankan
cinema
791.436581
Illeperuma, Chamara (tr.) See Gamage, Upul
Nishantha
Index to postgraduate theses 2001-2006 : Vol. iii
011.75

Hettiarachchi, Dheera. Malavi an artist with a
mission
700.92

Indian classical music : prathama & madhyama
new syllabus. (Arambegedara, Nimal J.) 780

Hettiarachchi, Priyadarshika (et.al0 See
Procedural skills for pre clinical students

Indigenous people and primitive communities in
Sri Lanka
305.89148095493

Hewage, Chandana (ed.) See Procedural skills
for pre clinical students

Indraratna, A. D. V. de S. (ed.) See Export
growth for sustained development

Hewavitharana, Chamodhi. Lonely star & other
poems
821

Information & communication technology : M.
D. Gunasena G. C. E. (O/L) model papers,
past papers and answers. (Dayarathne, Upul)
004.076

Hewawasam, P. K. Tirani. Beginning to count
preliminary
372.21
Hewawasam, P. K. Tirani. Beginning to count 2
372.21

In general insurance for agents : technical
competency course
368.006

Hewawasam, P. K. Tirani. Beginning to read
and tell – 1
372

Inland revenue (amendment) : a bill to amend
the Inland revenue act, No. 10 of 2006. (Sri
Lanka. Parliament)
343.0360262

Historical sketches : Ceylon church history.
(Perera, Fr. S. G.)
275.493

Inland revenue (amendment) act, No. 18 of
2013. (Sri Lanka)
343.036026

Hizbullah Foundation (incorporation) : a bill
to incorporate the Hizbullah Foundation.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

In my mother's house : civil war in Sri Lanka
(Thiranagama, Sharika)
954.93032092

Homesick. (Fernando, Roshi)

823.92

Institute of Medicina Alternativa
(incorporation) : a bill to incorporate the

626
Institute of Medicina Alternativa. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
Interest rates – the theory and practice.
(Hemachandra, W. M.)

332.8

International tea committee – eightieth
anniversary : annual bulletin of statistics 2013
338.17372021
An introduction to coastal engineering :
Processes, theory, hazards and design practice.
(Wijetunge, J. J.)
627.58
Introduction to indian music : a student's guide
for Bhatkhande examination. (Sugathadasa,
M. G.)
780.954
Introductory business statistics. (Karunaratna,
K. R. M. T.)
519.5
The intruder : a play in one act .
(Arasanayagam, Thiagarajah)

822

Jasentuliyana, Nandasiri. Same sky, different
nights
340.092
Jataka tales ;
No. 27. (Disanayaka, Kusum). Hermit's pet
J823
No. 26. (Disanayaka, Kusum). Crowns of
flowers
J823
No. 28. (Disanayaka, Kusum). Swan princess
J823
Jayadeva, Chanakya. Entertainment and
broadcasting law for Sri Lanka 344.099
Jayakala, Buddhine (comp.) See Conference on
nanoscience and nanotehnology in Sri Lanka
Jayakody, Jayasena. Portrait of the buddha
891.483
Jayakody, Jayasena. Uncle mouse

891.483

Ipalawatte, Siri. Sri Lanka : a guide to the
resplendent island
915.493

Jayakumara, T. Sri Lankas' national heritage and
national symbols
929.92095493

Ipalawatte, Siri. World heritage sites in Sri
Lanka
954.93

Jayalath, Chandana. Arguing construction
claims : basis eligivlity, quantium, limitations,
hypothesis, defences
692.5

IPPC / UNESCO / SLCJ educators' course guide
070.4
Irangani. (De Silva, Kumar)

792.028092

Ismail, Gadri. On (not) knowing one's place a
critique of cultural relativism 305.80095493

Jayasekera, Kamani. Jostling dreams

821

Jayasekera, Keerthi. From vedic theology to
Buddhist Psychology & other buddhist essays
294.33615
Jayasekera, Nilakni. My imaginations

J823

Jayasekera, R. (tr.) See Chandakitthi himi,
Talalle
Jabbar, Shakeela. Overview of poverty in Sri
Lanka – 2013
362.5095493

Jayasekera, Subhadra. Kids phonics

The Jaffna Youth Congress. (Kadirgamar,
Santasilan)
320.95493

Jayasinghe, Deepthika. English workbook :
Grade 6
420.76

Jamiah Rahmaniya Arabic College, Akuraha
(incorporation) : a bill to incorporate the
Jamiah Rahmaniya Arabic College, Akuraha.
(Sri Lanka. Parliament)
344.070262

Jayasinghe, Deepthika. English workbook :
Grade 7
420.76

Jam'Iyyathus sahwa Al-Khairiyya (Jaska)
(incorporation) : a bill to incorporate the
Jam'Iyyathus sahwa Al-Khairiyya (Jaska).
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

372.465

Jayasinghe, Deepthika. General English : M. D.
Gunasena G. C. E. A/L past papers & model
answers
420.76
Jayasinghe, Himesh. A pocket guide to the
butterflies of Sri Lanka
595.789095493

627
Jayasinhe, Ruwan (ed.) See Conference on
scientific sessions of Sri Lanka dental
association

Jesuthaason, Isaac. Dictionary book : verbs in
Tamil, English & Sinhala
425.6

Jayasinghe, Sandara. Koha & the crow
J891.483

Jihan, Sumrath Zazna. Fun with Arabic
book 01 : based on the international school
syllabus
372.6

Jayasinghe, Sarath. Developing skills in
English grade 1
372.6521

Jimmy and Tommy. (Liyanage, Kamal Sri)
J891.483

Jayasuriya, Edmund (ed.) See Jayakody,
Jayasena

J. L. Morrison Son & Jones (Ceylon) PLC
Annual report 2012/13
338.706

Jayasuriya, Edmund (tr.) See Jayakody,
Jayasena

Jostling dreams. (Jayasekera, Kamani)

Jayasuriya, Laksiri. The changing face of
electoral politics in Sri Lanka (1994-2010)
324.63095493
Jayatilaka, Badraji Mahinda (tr.) See
Munasinghe, Rohitha\
Jayatilaka, K. D. P. Mosquito borne diseases in
Sri Lanka : prevention and control
363.78
Jayatilleka, Dayan. Long war, cold peace :
conflict and crisis in Sri Lanka 954.93032
Jayawardana, Sarath C. (tr.) See Obeysekera,
Mirando
Jayawardane, Lakshman. My life story :
Anagarika Dharmapala's life in his own
words
303.484092
Jayawardena, Kumari. A. P. de Zoysa :
combative social democrat and Buddhist
reformer in 20th century Sri Lanka
920
Jayawardena, Sarathchandra (ed.) See
Wanigaratne, Shyama

821

A journey in harmony : sixty years of Japan – Sri
Lanka relations
327.5205493
A journey in search of inner silence. (Perera,
Charles S.)
294.34435
The joy of awakening. (Balasooriya, A. S.)
294.34435
A jump over the moon. (Wettasinghe, Sybil)
J891.483

Kadirgamar, Santasilan. The Jaffna Youth
Congress
320.95493
Kafle, Shesh Kanta. Stay safe – disaster
preparedness tips : a guide book for personal
safety in times of natural disasters with special
reference to South and Southeast Asia363.34
Kaliyugaya – the age of kali : the uprooted
trilogy II. (Wickramasinghe, Martin)
891.483

Jayawardena, Sarathchandra. (tr.) See
Rupasinghe, Hemamalini

Kalutotage, Sena. English for Middle East
employees and beginners : writer with Middle
East experiences
425

Jayawardena, W. N. (ed.) See Science : 20042012 general certificate of education (O/L)
past examination papers with answers part i &
ii

Kandyan marriage and divorce
(amendment) : a bill to amend the kandyan
marriage and divorce act (chapter 113). (Sri
Lanka. Parliament)
346.0160262

Jebanesan, Bishop S. The American mission and
modern education in Jaffna : the contribution
of the higher educational enterprise of the
American Missionaries in nineteenth century
370.95493

Kandyan marriage and divorce (amendment)
act, No. 23 of 2013. (Sri Lanka)346.016026
Kandy Dharmaraja College Post Pupils'
Association (incorporation) : a bill to
incorporate the Kandy Dharmaraja College
Past Pupils' Association. (Sri Lanka.

628
Parliament)

346.0640262

Kandy Hotels Company PLC. Annual report
2013
910.4606
Kapuruge, Chamasha. The swan pendant 823
Karunanayake, Athula. A section of English
words and their uses 1 of 1
428
Karunanayake, Dinidu. What lessons are we
talking about? : reconciliation and memory in
post – civil war Sri Lankan cinema
791.436581
Karunaratna, K. R. M. T. Introductory
business statistics

519.5

Karunaratne, H. D. (comp.) See A journey in
harmony : sixty years of Japan – Sri Lanka
relations
Karunaratne, Garvin. Papers on the Economic
development of Sri Lanka
330.95493
Karunatillake, W. S. English essays for
advanced students

Knowledge brings victory to everyone.
(Samarasinghe, Nandana)
J891.483
Kodagoda, Thilakshi.
A theoretical debate :
women, employment, labour market and
society
331.12082
Koha & the crow. (Jayasinghe, Sandara)
J891.483
Koti pattiya : tiger cub . (Vandhana, Evelyn)
823
Kovida himi, Kudagala. The story of the
Buddha and the stories based on the story of
the Buddha
294.363
Kularathne, S. A. An aid to study the road from
Elephant pass by Nihal de Silva
820
Kularatne, Senanayake Abeysinghe M.
Snakes, snakebite and envenoming in Sri
Lanka : a handbook on management of
snakebite
597.96

824

Karunatillake, W. S. Etymological lexicon of the
sinhala language : Vol. I, a through L Indo –
Aryan sources
491.48
Kavirayar, Pannamathuk (tr.) See
Malaranpan, A.

Kulliyyathul Imaam shafiee Arabic College
(incorporation) : a bill to incorporate the
Kulliyyathul Imaam Shafice Arabic College
(Sri Lanka. Parliament)
344.070262
Kumaratunga, Chandrika (comp.) See Wijaya'

K. D. M. Chandra Bandara Community Services
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the K. D. M. Chandra Bandara
Community Services Foundation. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
Keerthisinghe, Lakshman Indranath. The
application of the writ of mandwmus in the
exercise of thewrit jurisdiction of the superior
courts in Sri Lanka
340
Kids phonics. (Jayasekera, Subhadra)
372.465

Kurukuleratne, Buddhika. Men and memories :
Vol. 2
920
Kuruppu, D. B. Heart beat of a father

823

Kuruppu, D. B. Life in village and beyond : a
personal narrative
392
Kusuma Bhikkhuni, Koloneawe. Braving the
unknown summit : autobiography of Ven.
Bhikkhuni Dr. Kolonawe Kusuma 294.3657
Kusumaratne, Sagara. Ayurveda in the 20th
century in Sri Lanka : a sociological analysis
615.538095493

Kids stepping to world : a book for pre grade
kids . (Piyadasa, Geraldine R.)
372.21
Kidz planet environmental studies – 1 . (Anees,
Mifrah)
372.357

Lakdusinghe, Sirinimal (co. author) See
Arangala, Ratnasiri

King Kashyapa. (Silva, Kamala)

Lakshman Wasantha Perera Community
Development Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Lakshman Wasantha
Perera Community Development Foundation.

Kiyomi. (Gunathileka, Kanthi)

J823
823

629
(Sri Lanka. Parliament)

346.0640262
Let us save. (Samarasinghe, Nandana)
J891.483

Land acquisition and implementation of the
national involuntary resettlement policy : a
guide for public officials on good practices
333.3
Lankage, Jayasiri. Glossary of terms cinnamon
industry : සසිංහල – සසිංහල & සසිංහල – English
338.176331803
Lanka Hospitals Corporation PLC. Annual
report 2012
362.1106

Life in village and beyond : a personal narrative.
(Kuruppu, D. B.)
392
Life science series ;
No. 3. (Priyakantha, G. A. )
Reading & comprehension for b eginners
Book 3
372.623
A lifetime in tourism : a memoir of my
association with tourism in Sri Lanka and
abroad . (Samaranayake, H. M. S.)338.4791

Lanka Orix Leasing Company PLC. LOLC
reports & accounts 2012/13
338.706

Light of Nilambe (Gamage, Upul Nishantha) ;
No. 12. (Gamage, Upul Nishantha). Rain of
thoughts
294.34435

The last letter : a collection of selected short
stories. (Handunpathirana, Karunathillake)
823

No. 14. (Gamage, Upul Nishantha).
Springs from the heart
294.34435

Laura's birthday. (Gunasena, Sukitha Rukshan)
J823

No. 15. Multiple characters multiple suffering
294.34435

Law for the conservation of forests : applied
forest law and the forest conservation
ordinance with amendments
346.04675

No. 16. Save time by investing in time
294.34435

Laxapana Batteries PLC. Annual report
2012/2013
338.706

Light of Nilambe ;
Love, Hatred & metta. (Gamage, Upul
Nishantha)
294.34435

Learner's English – Sinhala dictionary
423.9148
Leelaratna, Visita Sirin. The birds' nest : a
symbol of thoughtfulness
J823
Lesson from a goat. (Edirisinghe,
Sathischandra)

J891.483

Let's colour with naughty puppy and little
porcupine. (Vanniarachchy, Ama H.) 372.52
Let's read about our past ;
No. 8. (Silva, Kamala). King kashyapaJ823
Let's read and write essays : grade 7-9.
(Arulanantham, S.)
Let us colour and write. (Liyhanage,
Chandralatha)

824

372.52

Let us help everyone. (Samarasinghe, Nandana)
J891.483

Light of Nilambe ;
Seeing the nature of the world. (Gamage,
Upul Nishantha)
294.34435
Lines drawn on water. (Arasanayagam, Jean)
821
Litro Gas Lanka Limited. Annual report
2012665.706
Little Malisha. (Liyanage, Kamal Sri)
J891.483
Liyanage, Kamal Sri. The best friends
J891.483
Liyanage, Kamal Sri. A friend to pabarala
J891.483
Liyanage, Kamal Sri. The gift of the gift
J891.483
Liyanage, Kamal Sri. The golden fishJ891.483

630
Liyanage, Kamal Sri. The golden shoes
J891.483
Liyanage, Kamal Sri. The good grand father
J891.483
Liyanage, Kamal Sri. The honey thief
J891.483
Liyanage, Kamal Sri. Jimmy and Tommy
J891.483

Mahendra, Sachitra (tr.) See Tharaswin, Ruwan
Maithripala Sirisena Lakdaru Diriya Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Maithripala Sirisena Lakdaru Diriya
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Making growth inclusive and sustainable in
South Asia : proceedings from 5th South Asia
economic summit
330.954

Liyanage, Kamal Sri. Little Malisha J891.483
Malaranpan, A. Genesis
Liyhanage, Chandralatha. Let us colour and
write
372.52

894.8113

Malavi an artist with a mission . (Hettiarachchi,
Dheera)
700.92

Local authorities elections (amendment) : a bill
to amend the local authorities elections
ordinance. (Sri Lanka. Parliament)
342.070262

The Manabharana Vihara at Siyambaladuva.
(Somadeva, Raj)
930.1095493

Local authorities elections (amendment) act,
No. 22 of 2012. (Sri Lanka) 342.07026

Manaranjanie, K. D. Lasanthi. Music and
healing rituals of Sri lanka : their relevance for
community music therapy and medical
ethnomusicology
615.85154

Local authorities filling of vacancies (special
provisions) act, No. 30 of 2013. (Sri Lanka)
342.09026
Local authorities (special provisions)
(amendment) act, No. 21 of 2012. (Sri
Lanka)
342.09026

Manoranjika, A.V.C. Fun with English –
Step 1
372.6521
Manoranjika, A. V. C. Stepping to 6 : activities
based on competency levels – Grade 6 428

LOLC reports & accounts 2012/13. (Lanka Orix
Leasing Company PLC)
338.706

Manukulasooriya, Ranaweera. English : past
papers & answers 2002-2012 G. C. E.
ordinary level
420.76

Lonely star & other poems. (Hewavitharana,
Chamodhi)
821

Manukulasooriya, Ranaweera. English proverbs
and idioms
398.921

Long war, cold peace : conflict and crisis in Sri
Lanka. (Jayatilleka, Dayan)
954.93032

Manukulasooriya, Ranaweera. English speech
practice for Grade 10 : a guide to English
conversation practice
428

Lost in you. (Nadesan, Noel)

894.8113

Love, hatred & metta. (Gamage, Upul
Nishantha)
294.34435
Love, learning and laughter. (Hay, Bernie)920
LTTE terrorism : musing of catholic priest.
(Tirimanna, Fr. Vimal)
954.93032
Luk in Sri Lanka. (Gunasena, Srianjali)
338.4791

Manukulasooriya, Ranaweera (tr.) See Liyanage,
Kamal Sri
Marasinghe, Lakshman. Principles of
international trade law
346.07
Markas Sakafathul Islamiyya (incorporation) :
a bill to incorporate the Markas Sakafasthul
Islamiyya. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Marriage registration (amendment) : a bill to
amend the marriage registration ordinance
(chapter 112). (Sri Lanka. Parliament)

631
346.0160262
Marriage registration (amendment) act,
No. 22 of 2013. (Sri Lanka) 346.016026
Martin Wickramasinghe social vision.
(Abeywickrama, Ranjith L.)
891.48092
Mathematics for grade 4. (Piyadasa, Geraldine
R.
372.7
Mathematics grade 6 : home package with
solved problems. (Samarthunge,
Chandramali)
510.76
Mathematics : M. D. Gunasena G. C.e. (O/L)
essential theorems, model papers and past
papers. (Gunasekara, Inoma Hemashikha)
510.76
Mayadunne, Nimalka Jayadeva. Whites to
browns : a recent history of Anuradhapura
from what I'v heard, seen & read 1900-200
954.93

Millawithana, Radeesha (comp.) See
Conference on nanoscience and
nanotechnology in Sri Lanka
Mines and minerals (amendment) : a bill to
amend the Mines and minerals act, No. 33 of
1992. (Sri Lanka. Parliament) 343.0770262
Minutes. (Sri Lanka. Western Province
Provincial Council)
328.549302
M. K. A. D. S. Gunawardana Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the M.
K. A. D. S. Gunawardana Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Model essays for junior students. (Ranasinghe,
Christoper)
372.623
Modern child health care : a guide to parents.
( Perera, B. J. C.)
618.92

Mcwright, Kelum. The English master, English
for children : 50 dialogues book 1 372.6521

Mohan Lal Grro Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Mohan Lal Grero
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Medawewa S. (tr.) See Law for the conservation
of forests : applied forest law and the forest
conservation ordinance with amendments

Mosquito borne diseases in Sri Lanka :
prevention and control. (Jayatilaka, K. D. P.)
363.78

Medicinal plants of Sri Lanka. (Rajamanna,
Hemanaga)
615.321095493

Multiple characters multiple suffering.
(Gamage, Upul Nishantha)
294.34435

Memorable tidbits including the Jaffna library
fire. (Gunawardena, Edward Stanley) 920

Munasinghe, Anjula (co. author) See Perera,
Dinesha

Men and memories : Vol. 2 . (Kurukuleratne,
Buddhika)
920

Munasinghe, Rohitha. Eliyakandatorture camp
(K. Point)
364.131092

Mendis, L. M. H. Assignment peace in the name
of the motherland ; Eelam war I, IPKF
operations, Eelan war II, Eelam war III and
Eelam war IV
954.93032

Muni : an incredible Buddhist boyhood.
(Weeraperuma, Susunaga)

Mendis, Mandulee. The candlelight

823

Mental health of primary school children : hand
book for school medical officers
362.2
Merchant Bank of Sri Lanka PLC. Annual
report 2012
332.123056
Meyler, Michael. SET : a trilingual dictionary of
colloquial Sinhala, English & Tamil
413.9148
Migration profile – Sri Lanka

304.8

823

Music and healing rituals of Sri lanka : their
relevance for community music therapy and
medical ethnomusicology. (Manaranjanie, K.
D. Lasanthi)
615.85154
Muslim marriage and divorce (amendment) : a
bill to amend the Muslim Marriage and
divorce act (chapter 115). (Sri Laka.
Parliament)
346.0160262
Muslim marriage and divorce (amendment) act,
No. 24 of 2013. (Sri Lanka) 346.016026
Muthuwady, Shehara (comp.) See Darshana
alphabet : capital letters

632
362.1095493
Muthuwady, Shehara (comp.) See Darshana
alphabet : small letters
My first number activity book – 1. (Halaldeen,
Shehara Kanaka)
372.7
My first number activity book – 2 .
(Halaldeen, Shehara Kanaka)

372.7

My Giddi aunt. (Wettasinghe, Sybil)

823

My imaginations. (Jayasekera, Nilakni)

J823

My life story : Anagarika Dharmapala's life in
his own words. (Jayawardane, Lakshman)
303.484092
Mystical Rose International Institute
(incorporation) : a bill to incorporate the
Mystical Rose International Institute. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Mythraeya himi, Weedagama. Hansa sandesaya
891.481

Nadesan, Noel. Lost in you

894.8113

Naduathul Ulama Arabic College Mutur
(incorporation) : a bill to incorporate the
Naduathul Ulama Arabic College, Mutur.
(Sri Lanka. Parliament)
344.070262
.
Nagasundaram, Parvathi. Essential grammar : a
reference book for teachers of English 425
Namadimi : the three jewels with devotion
294.34
Nanayakkara, Hemakumar. Serenity

The national red list 2012 of Sri Lanka :
conservation status of the fauna and flora
333.9522095493
National Savings Bank. Annual report 2012
354.8606
Nation building tax (amendment) : a bill to
amend the nation building tax act, No. 9 of
2009. (Sri Laka. Parliament) 343.040262
Nation building tax (amendment) act, No. 11 of
2013. (Sri Lanka)
343.04026
A nation's journey : Sri Lanka transformation to
a middle income economy
330.95493
Naughty puppy and the little porcupine.
(Vanniarachchy, Ama H.)

J823

Neither restraint nor remedy : the human rights
commission of Sri Lanka. (Skanthakumar,
B.)
323.095493
Neranjana, Kumari. English essay writing for
years 3,4,5,6
372.623
New challenges in dental and oral health care.
(Conference on scientific sessions of Sri
Lanka dental association)
617.6
New millennium English work book : for grade
1. (Cader, S. F. R. A.)
372.6521
Newspapers published in Sri Lanka : corrected
upto December 31, 2011. (Sri Lanka.
Department of National Archives) 079.5493

821

Nanayakkara, V. K. In search of a new
Sri Lankan constitution
342.0395493

New syllabus grade 3 Mathematics.
(Senewirathna, Manori Alahakoon) 372.7

Nandasena, Nadeesha Mitsuko. Easy commerce
for middle school
381

New way : junior English grammar test (with
answers) useful for grades 2, 3, 4, 5, 6 and
above . (Arulraj, K.)
372.61

National Development Bank PLC. Annual
report 2012
332.15306

New work book grade 9 English. (De Silva,
Bernard)
420.76

National Enterprise Development Authority.
Business development service directory
338.7025

NGO directory 2013

National health development plan 2013-2017.
(Sri Lanka. Ministry of Health)

338.954930025

Niriella, Sharmila Jayasinghe. The untold story
of my lover
823
No burning. (Gamage, Upul Nishantha)

633
294.34435
Papers on the Economic development of
Sri Lanka. (Karunaratne, Garvin)330.95493
Notaries (amendment) : a bill to amend the
notaries ordinance (chapter 107). (Sri Laka.
Parliament)
347.016
Notaries (amendment) act, No. 13 of 2013.
(Sri Lanka)
347.016
Not this good earth : the right to land, displaced
persons and the law in Sri Lanka.
(Guneratne, Jayantha de Almeida)
341.486095493
Nyanatusita, Bhikkhu (ed.) See The Bodhisattva
ideal : essays on the emergence of Mahayana

Paranavitana, K. D. (ed.) See The Dutch and
Sinhalese dictionary
Paranavitane, Priya (comp.) See ThurstanIsipathana 50 years of cricket history
Parliamentary debates (Hansard) : official report.
(Sri Lanka. Parliament)
328.549302
Parliamentary Scholarship Board (repeal) : a
bill to repeal the Parliamentary Scholarship
Board act, No. 22 of 2002 ; and to provide
for matters connected therewith or incidental
thereto. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Parliamentary Scholarship Board (repeal) act,
No. 28 of 2013. (Sri Lanka)
346.064026

Obeysekera, Mirando. Ravana, King of Lanka
954.9301
Omunkashyu. (Boange, Dilshan)

823

One heroes ;
No. 2. (Disanayaka, Amali). Anagarika
Dharmapala
923.9
Organization for the Erection of Balana Buddha
Statue (incorporation) act, No. 16 of 2012.
(Sri Lanka)
346.064026
OSH & procument guidelines for the waste
handing sector
363.728
Oshin. (Hashida, Sugako)

895.13

Overview of poverty in Sri Lanka – 2013.
(Jabbar, Shakeela)
362.5095493

Parliament in Sri Lanka : a study of the working
of parliamentary institutions in Sri Lanka.
(Warnapala, W. A. Wiswa)
328.5493
Pathirathna, Sumana. Science grade 6

507

Pathirathna, Sumana. Science grade 9 – new
syllabus
507
Pathmanathan, S. (tr.) See Tamil short stories
from Sri Lanka
Pathmanathan, T. How to play chess

794.12

Path to knowledge : a working model for user
education programme. (Srikanthaluxmy,
Arulanantham)
025.56
Patriarchal world view of Hinduism in Sri
Lanka. (Thiruchandran, Selvy)
294.5
Peiris, M. M. Dayananda (co. author) See De
Silva, P. H. D. H.

Palandage, Lakshman. Chemical calculations :
new syllabus advanced level chemistry 540

Perera, A. D. T. E. Buddhism in ancient Arabia
& Israel
294.30953

Pali supplementary reading book : English and
Sinhala translation inclusive
891.37

Perera, Antoinette. ELT practice

Panagoda, Athula. Unity is power

J823

The Pancha Ishwarams : early Siva temples of
ancient Sri Lanka. (Thiagarajah, Siva)
294.535095493

420

Perera, B. J. C. Modern child health care : a
guide to parents
618.92
Perera, Charles S. A journey in search of inner
silence
294.34435

634
Perera, Dinesha. A voyage of distinction :
Colombo Dockyard and 20 years of Japanese
collaboration
387.15095493
Perera, Fr. S. G. Historical Sketches : Ceylon
church history
275.493
Perera, Kamal. Golden lotus pond

891.483

Perera, Lakshmi. The happy prince by Oscar
Wilde : for ordinary level & advanced level –
Literature
820
Perera, Lakshmi. Trimmers for advanced level
literature poetry : essential in a nutshell 821
Perera, Lakwimashi (co. author) See Taylor,
Sebastian
Perera, Mario (co. author) See Karunatillake, W.
S.
Perera, Nissanka (tr.) See Samarasinghe,
Nandana

372.21

Piyadasa, Geraldine R. Mathematics for
grade 4
372.7
Piya Dasuna Foundation (incorporation) act,
No. 19 of 2012. (Sri Lanka)
346.064026
Piyasena Gamage Foundation
(incorporation) : a bill to amend the Piyasena
Gamage Foundation. (Sri Lanka. Parliament )
346.0640262
A pocket guide to the butterflies of Sri
Lanka. (Jayasinghe, Himesh)
595.789095493
Poddala – Meepawala Sri Sudarshanarama
Viharaya Educational Relief Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Poddala- Meepawala Sri Sudarshanarama
Viharaya Educational Relief Foundation.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
The polar bear and the fox. (Gunarathne,
Kumari)
J823

Perera, P. P. R. (ed.) See Priyadarashani, A. M.
B.
Perera, Siri Nissanka. Ten legendary heroes
954.9301
Peries, Srini. A three generation tale

world : a book for pre grade kids

Politics of education reform and other essays.
(De Silva, Eric J.)
379.5493
Polonnaruva an archaeological guide and related
matters. (De Silva, Raja)
930.1095493

920

Perera, Tharangani (tr.) See Ariyarathne,
Wimala
P. Harrison Community Development
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the P. Harrison Community
Development Foundation. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
Physics oscillations & Waves : Waves.
(Geekiyanage, P.)
531.12

Pomposity is the cause for disaster.
(Samarasinghe, Nandana)

J891.483

Population atlas of Sri Lanka 2012. (Sri Lanka.
Department of Census and Statistics) 315.493
Portrait of the buddha. (Jayakody, Jayasena)
891.483
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

Physics : Oscillations. (Geekiyanage, P.) 531.32
Pieris, Aloysius. Providential timeliness of
Vatican II : a long – overdue halt to a
scandalous millennium
270
Pink elephants' red roses. (De Chickera, Lucky)
823
Pinto - Jayawardena, Kishali (co. author) See
Guneratne, Jayantha de Almeida
Piyadasa, Geraldine R. Kids stepping to

Ports and airports development levy
(amendment) act, No. 5 of 2013. (Sri Lanka)
343.04026
Poverty and the challenges of the elderly.
(Taylor, Sebastian)
362.50846
Powers of attorney (amendment) : a bill to
amend the power of attorney ordinance
(chapter 122)(Sri Laka. Parliament)
346.0290262

635
Powers of attorney (amendment) act, No. 14
of 2013. (Sri Lanka)
346.029026
President Mahinda Rajapaksa at the 68th session
of the United Nations general assembly, New
York on September 24, 2013. (Rajapaksa,
Mahinda)
352.238
President Mahinda Rajapaksa : the
parliamentarian's voice. (Rajapaksa,
Mahinda)
328.549302

and beyond

336.36

Publis traditional cookery Sri Lanka. (Silva,
Publis)
641.50212
Pulsed power production of ozone using Non –
thermal gas discharges. (Samaranayake, W.
J. M.)
537.624
Punchihewa, L. G. (ed.) See G. C. E. (Advanced
level) combined mathematics : past papers &
answers 2000-2012
Punchihewa, P. G. The sanctuary

Primary education in Sri Lanka : the foundation
for learning. (Wickramaratne, Vinithamali)
372.21095493
Principles of international trade law.
(Marasinghe, Lakshman)

346.07

The prisoner of paradise. (Gunesekera, Romesh)
823
Priyadarshani, A. M. B. Advanced clinical
biochemistry techniques for medical
laboratory sciences
616.0756
Priyadarshani, A. M. B. Basic clinical
biochemistry techniques for medical
laboratory sciences
616.0756
Priyakantha, G. A. Kanchana. Reading &
comprehension for beginners book 1
372.623
Priyakantha, G. A. Kanchana. Reading &
comprehension for beginners Book 3
372.623

J823

Punjaksharam, T. N. Speaking English : with
basic language practice
428
Punnaratana himi, Ratmale. From
Witharandeniya the United Kingdom : Some
notes on the career of Ven. Kassapa thero,
0BE.
294.3657
Pushpakumara, A. A. J. Ayurvedic para surgical
treatment (Ksharasutra) in the management of
the ano rectal fistula
615.538
Pushpa Kumara, Nishantha. Enhance your
English vocabulary – with synonyms and
antonyms : words are used in sentences
423.12
Pushpa Kumari, Rathna. Activities for theatre
and non theatre people
792

Rain of thoughts. (Gamage, Upul Nishantha)
294.34435
Rajakaruna, D. A. (tr.) See Yasujiro, Ozu

Procedural skills for pre clinical students

616

Programme calendar 2013. (Central Bank of
Sri Lanka. Central for Banking studies)
332.06
The promise. (Zuhair, Sithy Zulaiha)
Prospectus. (Hayleys PLC)

Rajakarunanayake Nihal (tr.) See Ripples :
selected Sinhala poems in English
Rajamanna, Hemanaga. Medicinal plants of Sri
Lanka
615.321095493

823

338.706

Prospectus 2013 : faculty of Humanities and
social science
378.5493
Providential timeliness of Vatican II : a long –
overdue halt to a scandalous millennium.
(Pieris, Aloysius)
270
Public debt management in Sri Lanka :
performance in 2011 and strategies for 2012

Rajapaksa, Mahinda. President Mahinda
Rajapaksa at the 68th session of the United
Nations general assembly, New York on
September 24, 2013
352.238
Rajapaksa, Mahinda. President Mahinda
Rajapaksa : the parliamentarian's voice
328.549302
Rajapakshe, Sarath S. (co. author) See
Jayasinghe, Himesh

636
Rajapakshe, Wijeyadasa. Essays on law

340

Ranasinghe, Christoper. Model essays for junior
students
372.623
Ralapanawe, Mahinda. The story of five
Buddha statues of Inle in Myanmar J891.483
Ralapanawe, Mahinda. The tale of the elephant
herd
J823
Ralapanawe, Namal (tr.) See Ralapanawe,
Mahinda
Ramesh, Subathini. A contrastive study of
nominalization in Tamil and Sinhala 415.54

Ratnayake, Madhubhashini Disanayaka.
There is something I have to tell you

823

Rathnayake, W. Maths : model questions &
answers Grade grade 6 term test guide
510.76
Rathnayake, W. Maths : model questions &
answers Grade grade 7 term test guide
510.76
Ratwatte, Samudra. Tea and memories :
reminiscences of a planters wife

920

Rauf, F. Hansiya A. Guide lines for
postgraduate dissertation in management
808.066658

Ramyamali, M. M. Geethika (tr.) See
Senewirathna, Manori Alahakoon
Ranatunga, Aruna Bandara. General
chemistry : elementary tutor – unit 1

540

Ravana, King of Lanka. (Obeysekera, Mirando)
`
954.9301

Ranatunge, Palitha. Shifting of my paradigm
821

Ravindran, Shanmugayogini. Developing
speaking skills in English
428

Ranatunga, Priyantha.
esquire

Reading & comprehension for beginners
book 1. (Priyakantha, G. A. Kanchana)
372.623

Angarika Dharmapala
303.484092

Ranatunga, Priyantha. Senarath Paranavithana
930.1092
Ranaviru Seva Authority : a bill to amend the
Ranaviru Seva Authority act, No. 54 of 1999.
(Sri Lanka. Parliament)
343.0130262
Ranaviru Seva Authority (amendment) act
No. 20 of 2012. (Sri Lanka)
343.013026
Ranaweera, Sarath. Famous people who made
history
920.02
Randeni, Kanthi. Fusion cuisine : delicious yet
healthy simple-easy to make recipes
641.50212

Ratnayake, Madhubhashini Disanayaka.
A strange tale of love

The reflection. (Gamagedara, T. G. Shashini
Dinusha)
821
Refreshingly Sri Lanka. (Godahewa, Nalaka)
338.4791095493
Registration of documents (amendment) : a bill
to amend the registration of documentation
ordinance (chapter 117). (Sri Lanka.
Parliament)
346.040262
Registration of documents (amendment) act,
No. 21 of 2013. (Sri Lanka) 342.07026

Randeniya, Amal (ed.) Colombo forum on
contract law
Rasika's diary. (Somathilaka, Lalitha)

Reading & comprehension for b eginners Book
3. (Priyakantha, G. A. )
372.623

J823

Registration of electors (special provisions) act,
No. 27 of 2013. (Sri Lanka)
344.04026
Rehabilitation of ex combatants

330.95493

823

Ratnayake, Madhubhashini Disanayaka.
Driftwood

823

Research on some doctrinal aspects of
Ramanujacharya. (Amarasinghe, Risiman)
294.5

Ratnayake, Madhubhashini Disanayaka.
Tales of shades and shadow

823

Resettlement Authority (amendment) : a bill to
amend the Resettlement Authority act, No. 9
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of 2007. (Sri Laka. Parliament)343.060262
Resettlement Authority (amendment) act,
No. 10 of 2013. (Sri Lanka)
346.06026
The rich list 2013 : the definitive guide to the
richest in Sri Lanka. (Shauketaly, Faraz)
338.092
Ripples : selected Sinhala poems in English
891.481
Ritual and recovery in post-conflict Sri Lanka.
(Derges, Jane)
294.5095493
R/Kuruwita Central College Past Pupils
Association (incorporation) : a bill to
incorporate the R/ Kuruwita Central College
Past Pupils Association. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
Rock painting and engraving site in Sri Lanka.
930.1095493
Roman Catholic Archbishop and Bishops of
Ceylon (amendment) : a bill to amend the
Roman Catholic Archbishop and Bishops of
Ceylon ordinance. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Routledge contemporary South Asia series ;
(Bass, Daniel) Everyday ethnicity in Sri
Lanka : up – country Tamil identity politics
294.5095493
Routledge contemporary South Asia series ;
(Derges, Jane) Ritual and recovery in postconflict Sri Lanka
294.5095493
Rupasinghe, Hemamalini. Science (New
syllabus) 2008-2012 and examination target
paper with answers : Lake House Bookshop
past papers with answers
507.6
Ryan to the moon. (Ginige, Eranda)

J823

Saman Kumara, Viraj. Business studies :
question bank – part I MCQ and short
answers`
658.0076
Saman Kumara, Viraj. Business studies question
bank – part 2
658.0076
Samaranayake, H. M. S. A lifetime in tourism :
a memoir of my association with tourism in
Sri Lanka and abroad
338.4791

Samaranayake, W. J. M. Pulsed power
production of ozone using non – thermal gas
discharges
537.624
Samarasinghe, Nandana. Animals are our
friends
J891.483
Samarasinghe, Nandana. Bad to be stingy
J891.483
Samarasinghe, Nandana. Follow traditions and
prohibitions
J891.483
Samarasinghe, Nandana. Knowledge brings
victory to everyone
J891.483
Samarasinghe, Nandana. Let us help everyone
J891.483
Samarasinghe, Nandana. Let us save J891.483
Samarasinghe, Nandana. Pomposity is the cause
for disaster.
J891.483
Samarasinghe, Nandana. Work with care and
foresight
J891.483
Samarasinghe, Senaka Abhaya. Accelerated
mahaweli development programme : memoirs
of a staffer
631.587092
Samaraweera, M. K. English grammar with
essential skills
425
Samarawickrema, Tilak. A voyage in Sri
Lankan design : art, craft, architecture 745
Samarawira, Ivan. Are cancers and other
diseases inherited ?
616.994
Samarthunge, Chandramali. Mathematics
grade 6 : home package with solved
problems
510.76
Same sky, different nights. (Jasentuliyana,
Nandasiri)
340.092
Sampath Bank PLC. Annual report 2012
332.1206
Senarath Paranavithana. (Ranatunga, Priyantha)
930.1092
Sanasa Development Bank PLC. Annual report
2012
332.12306
The sanctuary. (Punchihewa, P. G.)

J823
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Saparamadu, Benedict (tr.) See
Dombagahawaththa, Ariyananda

unplanned pregnancies and their aftermath : a
handbook for general – family practitioners

Sarachchandra, Ediriweera. Curfew and a full
moon
823

Senaratna, Anthea. A flash of red and other
stories
823

Sarachchandra, Ediriweera. Foam upon the
stream a Japaneses elegy
891.483

Senaratne, K. Hemachandra P. Things Sinhala
392

Sarachchandra, Ediriweera. With the begging
bowl
823
Sathosa Motors PLC. Annual report 2013
629.206

Senaratne, Ranjith (ed.) See Workshop on recreating and re-positioning of Sri Lankan
universities to meet emerging opportunities
and challenges in a globalized environment
(18th-19th June, 2012 : Sri Lanka)

Save time by investing in time. (Gamage, Upul
Nishantha)
294.34435

Senevirathne, Chathurika. Essays for children
372.623

Science and technology development
(amendment) : a bill to amend the science
and technology development act, No. 11 of
1994. (Sri Lanka. Parliament) 344.0950262

Senewirathna, Manori Alahakoon. New syllabus
grade 3 Mathematics
372.7
Serendipity of wilderness. ( De Silva, Harendra
333.95

Science grade 6. (Pathirathna, Sumana) 507
Serenity. (Nanayakkara, Hemakumar)
Science grade 9 – new syllabus. (Pathirathna,
Sumana)
507
Science (New syllabus) 2008-2012 and
examination target paper with answers : Lake
House Bookshop past papers with answers.
(Rupasinghe, Hemamalini)
507.6
Science : 2004-2012 general certificate of
education (O/L) past examination papers with
answers part i & ii
507.6

821

The Seretse Khama Foundation Trust
(incorporation) : a bill to incorporate the
Seretse Khama Foundation Trust. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
SET : a trilingual dictionary of colloquial
Sinhala, English & Tamil. (Meyler, Michael)
413.9148

The sculpture of Tissa Ranasinghe. (Weereratne,
Neville)
730

Seyd Abdurahiman Jiffri Mowlana Memorial
Trust (incorporation) : a bill to incorporate
Seyd Abdurahiman Jiffri Mowlana Memorial
Trust. (Sri Lanka. Parliament) 346.0640262

In search of a new Sri Lankan constitution.
(Nanayakkara, V. K.)
342.0395493

Seylan Bank PLC. Annual report 2012
332.1206

A section of English words and their uses 1 of 1.
(Karunanayake, Athula)
428

Shauketaly, Faraz. The rich list 2013 : the
definitive guide to the richest in Sri Lanka
338.092

Seeing the nature of the world. (Gamage, Upul
Nishantha)
294.34435
Selvadurai, Shyam (ed.) See Write to reconcile
an anthology
Senanayake, Lakshmen (comp.) See Gender –
based violence : information booklet for health
care providers
Senanayake, Lakshmen (comp.) See Unwanted /

Shifting of my paradigm. (Ranatunge, Palitha)
821
Shiraz, Shezleen. English for primary kids –
book 1
372.21
Shiraz, Shezleen. English for primary kids –
book 2
372.21
Shiraz, Shezleen. English for primary kids –
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book 3

372.21

Shiraz, Shezleen. English for primary kids –
book 4
372.21
Shiraz, Shezleen. English for primary kids –
book 5
372
Sibera, Athula (tr.) See Amugoda, Mahinda
Silva, Kamala. King Kashyapa

J823

Silva, Publis. Publis traditional cookery Sri
Lanka
641.50212
Silva, Ransiri Menike. Worm's eye view 920
Silva, Roy (tr.) See Hettiarachchi, Dheera
The single thought. (Waduge, Gimhani
Upeksha)

Skanthakumar, B. Neither restraint nor
remedy : the human rights commission of
Sri Lanka
323.095493
A snail's race / Kusum Disanayaka.
(Disanayaka, Kusum)

J823

Snakes, snakbite and envenoming in
Sri Lanka : a handbook on management of
snakebite. (Kularatne, Senanayake
Abeysinghe M.)
597.96
Social service concept in practice in Buddhism
and Sinhala literature. (Gunasekara, Leel)
294.33721
Society of the Ceylonese Brothers of ST. Joseph
act, No. 4 of 12013. (Sri Lanka)
346.064026

J823

Sinhala – English concise dictionary 491.48321
Sinhala- English School dictionary-1 : simple
adjectives. (Disanayaka, J. B.) 491.48321
Sinhalese literature. (Godakubura, C. E.)
891.48

Somadeva, Raj. The Manabharana Vihara at
Siyambaladuva
930.1095493
Somasundara, Dayananda (ed.) See Indigenous
people and primitive communities in
Sri Lanka
Somathilaka, Lalitha. A feather from each cap
823

Sirilaka Praja Shanthi Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sirilaka Praja Shanthi Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262

Somathilaka, Lalitha. Rasika's diary

Sirisena, M. Boomerange

Somewhere. (Fernando, Vijita)

823

Siriwardana, Sunethra (tr.) See Perera, Kamal

J823

Some traditional festivals of Sri Lanka. (Wasala,
Rohana R.)
294.3438095493
823

Somewhere on the green hills. (Dissanayake,
Aditha)
823

Siriweera, W. I. Heritage of Sri Lanka 954.93
Sivasegaram, Sivanandam (ed.) See Workshop
on re-creating and re-positioning of Sri
Lankan universities to meet emerging
opportunities and challenges in a globalized
environment (18th-19th June, 2012 : Sri
Lanka)
Sivasubramaniam, K. Fisheries in Sri Lanka :
anthropological and biological aspects 639.3
Sivmuni Se Vehera Buddhist Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sivmuni Se Vehera Buddhist Foundation.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
60th Anniversary oration series 2010-2011
330.95493

A song to the moon. (Attanayaka, Darshani)
823
Sovereignty of a nation : the Sri Lankan
encounter. (Chandraratna, Donald)
954.93032
Speaking English : with basic language practice.
(Punjaksharam, T. N.)
428
Springs from the heart . (Gamage, Upul
Nishantha)
294.34435
Sri Balabhivurdhi Wardana Samithiya
(incorporation): a bill to amend the
incorporate the Sri Balabhivurdhi Wardana
Samithiya. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
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Sri Gunarathana International Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri
Gunarathana International Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Srikanthaluxmy, Arulanantham. Path to
knowledge : a working model for user
education programme
025.56
Sri Lanka. Appropriation act, No. 23 of 2012
346.064026
Sri Lanka. Betting and gaming levy
(amendment) act, No. 19 of 2013 344.099026
Sri Lanka. Births and deaths registration
(amendment) act, No. 25 of 2013346.016026

Sri Lanka. Divineguma act, No. 1 of 2012
343.074026
Sri Lanka. D. M. Dassanayake Social Services
and Charity Foundation (incorporation) act,
No. 17 of 2012
346.064026
Sri Lanka. Dr. Malini Fonseka Foundation
(incorporation) act, No. 18 of 2012
346.064026
Sri Lanka. Economic service charge
(amendment) act, No. 6 of 2013 343.055026
Sri Lanka. Excise (amendment) act, No. 7 of
2013
344.04233026

Sri Lanka. Buddhasravaka Bhikku University
(amendment) act, No. 15 of 2012
344.07684026

Sri Lanka. Finance act, No. 12 of 2013
343.034026

Sri Lanka. Code of criminal procedure (special
provisions) act , No. 2 of 2013
345.05026

Sri Lanka. Fiscal management (responsibility)
(amendment) act, No. 15 of 2013343.034026

Sri Lanka. Convention on the suppression of
terrorist financing (amendment) act, No. 3 of
2013
344.05325026

Sri Lanka. General Treasury. Budget
estimates 2013
352.48

Sri Lanka. Customs (amendment) act, No. 9 of
2013
343.056026
Sri Lanka. Defence Services Command and
Staff College (amendment) act, No. 13 of 2012
343.0113026
Sri Lanka. Defence Services Command and
Staff College (amendment) act, No. 29 of
2013
343.0113026
Sri Lanka. Department of Census and Statistics.
Annual survey of industries 2010 : Final
report
338.0095493
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Bulletin of selected retail and
producer prices 2008-2011
338.52021
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Child activity survey 2008/09
305.23021
Sri Lanka. Department of Census and Statistics.
Population atlas of Sri Lanka 2012 315.493
Sri Lanka. Department of National Archives.
Newspapers published in Sri Lanka :
corrected upto December 31, 2011079.5493

Sri Lanka. Hanguranketha Madanwala
Rajamaha Vihara Development Foundation
(incorporation) act, No. 26 of 2013
346.064026
Sri Lanka. Inland revenue (amendment) act,
No. 18 of 2013
343.036026
Sri Lanka. Kandyan marriage and divorce
(amendment) act, No. 23 of 2013 346.016026
Sri Lanka. Local authorities elections
(amendment) act, No. 22 of 2012 342.07026
Sri Lanka. Local authorities filling of
vacancies (special provisions) act, No. 30 of
2013
342.09026
Sri Lanka. Local authorities (special
provisions) (amendment) act, No. 21 of 2012
342.09026
Sri Lanka. Marriage registration (amendment)
act, No. 22 of 2013
346.016026
Sri Lanka. Ministry of Health. Health facility
survey 2011 : district profiles 362.1095493
Sri Lanka. Ministry of Health. National health
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development plan 2013-2017 362.1095493

Sri Lanka. Ministry of Plantation Industries.
Statistical information on plantation crops
2011
633.021
Sri Lanka. Muslim marriage and divorce
(amendment) act, No. 24 of 2013 346.016026
Sri Lanka. Nation building tax (amendment)
act, No. 11 of 2013
343.04026
Sri Lanka. Notaries (amendment) act, No. 13 of
2013
347.016
Sri Lanka. Organization for the Erection of
Balana Buddha Statue (incorporation) act,
No. 16 of 2012
346.064026
Sri Lanka. Parliament. Alavi Mowlana
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Alavi Mowlana Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Alhasan Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Alhasan Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Al-Jamiathul Islamiyyah
Arabic College (incorporation) : a bill to
incorporate the Al-Jamiathul slamiyyah Arabic
College
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Al Manar College
(incorporation) : a bill to incorporate the Al
Manar College
344.070262
Sri Lanka Parliament. Appropriation : a bill to
provide for the service of the Financial year
2013 ; to authorise the raising of loans in or
outside Sri Lanka, for the purpose of such
service; … to provide for the refund of such
moneys to the consoliderted fund and to make
provision for matters connected therewith or
incidental thereto
343.0340262
Sri Lanka. Parliament. Bareerah Muslim Ladies
Arabic College (incorporation) : a bill to
incorporate the Bareerah Muslim Ladies
Arabic College
344.070262
Sri Lanka. Parliament. Batticaloa Young Men's
Christian's Association (incorporation) : a bill
to incorporate the Batticaloa Young Men's
Christian's Association
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Betting and gaming levy
(amendment) : a bill to amend the betting and
gaming levy act, No. 40 of 1988.
344.0990262
Sri Lanka. Parliament. Births and deaths
registration (amendment) : a bill to amend
the births and deaths registration act (chapter
110)
346.0160262
Sri Lanka. Parliament. Buddhist temporalities
(amendment) : a bill to amend the Buddhist
temporalities ordinance
344.0960262
Sri Lanka. Parliament. Chamber of
Construction Industry of Sri Lanka
(incorporation) : a bill to incorporate the
Chamber of Construction Industry of Sri
Lanka
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Champika Premadasa
Community Development Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Champika Premadasa Communitry
Development Foundation
346.0460262
Sri Lanka. Parliament. Child Rehabilitation
Centre (incorporation) : a bill to incorporate
the Child Rehabilitation Centre 346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Code of criminal
procedure (special provisions) : a bill to
provide for the extension of the period of
detention of persons arrested without a warrant
in order to facilitate the conduct of
investigations ; for dispensing with the
conduct of the non summary inquiry in certain
cases; to provide for the taking of depositions
of witnesses for the prosecution; and to make
provision for matters connected therewith or
incidental thereto
345.050262
Sri Lanka. Parliament. Convention against
doping in sport : a bill to give effect to the
International convention against doping in
sport ; to make provision for the
implementation in Sri Lanka of the said
convention by the establishment of the Sri
Lanka Anti Doping Agency... ; and to provide
matters connected therewith or incidental
thereto
344.0990262
Sri Lanka. Parliament. Convention on the
suppression of terrorist financing
(amendment) : a bill to amend the convention
on the suppression of terrorist financing act,
No. 25 of 2005
344.053250262
Sri Lanka. Parliament. Customs
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(amendment) : a bill to amend the customs
ordinance (chapter 235)
343.0560262
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. Deltota Mahfalul Ulama
Arabic College (incorporation) : a bill to
incorporate the Deltota Mahfalul Ulama
Arabic College
344.070262
Sri Lanka. Parliament. Densri Education
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Densri Education Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Dhamma School
Teachers Fund (incorporation) : a bill to
incorporate the Dhamma School Teachers
Fund
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Divineguma : a bill to
provide for the establishment of a Department
to be called and known as the Department of
Divineguma Development by amalgamating
the Samurdhi Authority of Sri Lanka
established by act, No. 30 of 1995, Southern
Development authority of Sri Lanka
established by act, No. 18 of 1996, the udarata
Development authority of Sri Lanka
established by act, No. 26 of 2005 ; ...to
provide for matters connected therewith or
incidental thereto
343.0740262
Sri Lanka. Parliament. Earl Gunasekara
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Earl Gunasekara Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament . Excise (amendment) :
a bill to amend the excise ordinance (chapter
52)
344.0420330262
Sri Laka. Parliament.
Finance : a bill to
amend the finance act, No. 25 of 2003, the
finance act, No. 12 of 2012 and the finance
act, No. 11 of 1963; … to provide for the
imposition of a crop insurance levy ; and to
provide for the matters connected there with
and incidental thereto
343.0340262
Sri Lanka. Parliament. Fiscal management
(responsibility)
(amendment) : a bill to
amend the fiscal management (responsibility

act, No. 3 of 2003

343.0340262

Sri Lanka. Parliament. Fisheries and aquatic
resources (amendment) : a bill to amend the
fisheries and aquatic resources act, No. 2 of
1996
343.076920262
Sri Lanka. Parliament. Galhinna Jamiathul
Faththah Arabic College (incorporation) : a
bill to incorporate the Galninna Jemiathul
Faththah Arabic College
344.070262
Sri Lanka. Parliament. Global Humanitarian
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Global Humanitarian
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Hands for Education
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Hands for Education
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Hela Jana Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the Hela
Jana Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Hizbullah Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Hizbullah Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Human rights
organization (incorporation ) : a bill to
incorporate the Human Rights Organization
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Inland revenue
(amendment) : a bill to amend the Inland
revenue act, No. 10 of 2006
343.0360262
Sri Lanka. Parliament. Institute of Medicina
Alternativa (incorporation) : a bill to
incorporate the Institute of Medicina
Alternativa
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Jamiah Rahmaniya
Arabic College, Akuraha (incorporation) : a
bill to incorporate the Jamiah Rahmaniya
Arabic College, Akuraha
344.070262
Sri Lanka. Parliament. Jam'Iyyathus sahwa AlKhairiyya (Jaska)
(incorporation) : a bill
to incorporate the Jam'Iyyathus sahwa AlKhairiyya (Jaska)
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Kandyan marriage and
divorce (amendment) : a bill to amend the
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Kandyan marriage and divorce act
(chapter 113)
346.0160262

Sri Lanka. Parliament. Kandy Dharmaraja
College
Past
Pupils'
Association
(incorporation) : a bill to incorporate the
Kandy Dharmaraja College Past Pupils'
Association
346.0650262
Sri Lanka. Parliament. K. D. M. chandra
Bandara Community Services Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the K.
D. M. Chandra Bandara Community Services
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Kulliyyathul Imaam
Shafiee Arabic College (incorporation) : a
bill to incorporate the Kulliyyathul Imaam
Shafice Arabic College
344.070262
Sri Lanka. Parliament. Lakshman Wasantha
Perera Community Development Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Lakshman Wasantha Perera Community
Development Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Local authorities
elections (amendment) : a bill to amend the
local authorities elections ordinance
342.070262

Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Mohan Lal Grero Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Muslim marriage and
divorce (amendment) : a bill to amend the
Muslim Marriage and divorce act
(chapter 115)
346.0160262
Sri Lanka. Parliament. Mystical Rose
International Institute (incorporation) : a bill
to incorporate the Mystical Rose International
Institute
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Naduathul Ulama
Arabic College Mutur (incorporation) : a bill
to incorporate the Naduathul Ulama Arabic
College, Mutur
344.070262
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. Notaries
(amendment) : a bill to amend the notaries
ordinance (chapter 107)
347.016
Sri Lanka. Parliament. Parliamentary debates
(Hansard) : official report
328.549302

Sri Lanka. Parliament. Maithripala Sirisena
Lakdaru Diriya Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Maithripala Sirisena
Lakdaru Diriya Foundation 346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Parliamentary
Scholarship Board (repeal) : a bill to repeal
the Parliamentary Scholarship Board act,
No. 22 of 2002 ; and to provide for matters
connected therewith or incidental thereto
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Markas Sakafathul
Islamiyya (incorporation) : a bill to
incorporate the Markas Sakafasthul Islamiyya
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. P. Harrison Community
Development Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the P. Harrison Community
Development Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Marriage registration
(amendment) : a bill to amend the marriage
registration ordinance (chapter 112)
346.0160262

Sri Lanka. Parliament . Piyasena Gamage
Foundation (incorporation) : a bill to amend
the Piyasena Gamage Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Mines and minerals
(amendment) : a bill to amend the Mines and
minerals act, No. 33 of 1992 343.0770262

Sri Lanka. Parliament. Poddala – Meepawala
Sri Sudarashanarama Viharaya Educational
Relief Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Poddala- Meepawala Sri
Sudarshanarama Viharaya Educational Relief
Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. M. K. A. D. S.
Gunawardana Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the M. K. A. D. S.
Gunawardana Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament.

Mohan Lal Grro

Sri Lanka. Parliament. Ports and airports
development levy
(amendment) : a bill to
amend the ports and
airports development
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levy act, No. 18 of 2011

343.040262

Wardana Samithiya (incorporation): a bill
to amend the incorporate the Sri
Balabhivurdhi Wardana Samithiya
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Powers of attorney
(amendment) : a bill to amend the power of
attorney ordinance (chapter 122)346.0290262
Sri Lanka. Parliament. Ranaviru Seva
Authority : a bill to amend the Ranaviru
Seva Authority act, No. 54 of 1999
343.0130262

Sri Lanka. Parliament. Sri Gunarathana
International Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Sri Gunarathana
International Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Registration of
documents (amendment) : a bill to amend the
registration of documentation ordinance
(chapter 117)
346.040262

Sri Lanka. Parliament. Sri Lanka Centre, for
Development Facilitation (incorporation) : a
bill to incorporate the Sri Lanka Centre, for
Development Facilitation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Resettlement Authority
(amendment) : a bill to amend the
Resettlement Authority act, No. 9 of 2007
346.060262

Sri Lanka. Parliament . Sri Lanka Cultural
Foundation for the Building of culture and
morals (incorporation) : a bill to incorporate
the Sri Lanka Cultural Foundation for the
Building of culture and morals346.0640262

Sri Lanka. Parliament. R/Kuruwita Central
College Past Pupils Association
(incorporation) : a bill to incorporate the R/
Kuruwita Central College Past Pupils
Association
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Roman Catholic
Archbishop and Bishops of Ceylon
(amendment) : a bill to amend the Roman
Catholic Archbishop and Bishops of Ceylon
ordinance
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Science and technology
development (amendment) : a bill to amend
the science and technology development act,
No. 11 of 1994
344.0950262
Sri Lanka. Parliament. The Seretse Khama
Foundation Trust (incorporation) : a bill to
incorporate the Seretse Khama Foundation
Trust
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Seyd Abdurahiman Jiffri
Mowlana Memorial Trust (incorporation) : a
bill to incorporate Seyd Abdurahiman Jiffri
Mowlana Memorial Trust
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Sirilaka Praja Shanthi
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Sirilaka Praja Shanthi
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Sivmuni Se Vehera
Buddhist Foundation (incorporation) : a bill
to incorporate the Sivmuni Se Vehera
Buddhist Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Sri Balabhivurdhi

Sri Lanka. Parliament. Sri Lanka electricity
(amendment) : a bill to amend the Sri Lanka
electricity act, No. 20 of 2009
Sri Lanka. Parliament. Sri Lanka Heritages
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Sri Lanka Heritages
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Sri Lanka Hira
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Sri Lanka Hira Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Sri Lanka Institute of
Drafting Technologists (incorporation) : a bill
to incorporate the Sri Lanka Institute of
Drafting Technologists
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Sri Lanka Institute of
Taxation (incorporation) (amendment) : a bill
to amend the Sri Lanka Institute of Taxation
(incorporation) act, No. 21 of 2000
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Sri Lanka Lumbini
Development Trust (incorporation) : a bill to
incorporate the Sri Lanka Lumbini
Development Trust
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Sri Lanka writers
organization (incorporation) : a bill to
incorporate the Sri Lanka writers organization
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Sri Siddhartha
Foundation (incorporation) : a bill to
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incorporate the Sri Siddhartha Foundation
346.0640262

the Welfare Society of the School for the
Mentally Subnormal Child (incorporation)
act, No. 75 of 1988
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. State Employees
Development Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the State Employees
Development Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. White Rose Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the white
Rose Foundation
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. Telecommunication levy
(amendment) : a bill to amend the
telecommunication levy act, No. 21 of 2011
343.040262
Sri Lanka. Parliament. Twenty first
amendment to the constitution : a bill to
amend the constitution of the Democratic
Socialist Republic of Sri Lanka 342.020262
Sri Lanka. Parliament. United Christian
Fellowship of Sri Lanka (incorporation) : a
bill to incorporate the United Christian
Fellowship of Sri Lanka
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. United Muslim Ummah
(incorporation) : a bill to incorporate the
United Muslim Ummah
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Value added tax
(amendment) : a bill to amend the value added
tax act, No. 14 of 2002
343.0550262
Sri Lanka. Parliament. Victor Antony
Educational, Social Economics Services and
Charity Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Victor Antony Educational,
Social, Economic Services and Charity
Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliamentary Scholarship Board
(repeal) act, No. 28 of 2013
346.064026
Sri Lanka. Piya Dasuna Foundation
(incorporation) act, No. 19 of 2012
346.064026
Sri Lanka. Ports and airports development levy
(amendment) act, No. 5 of 2013
343.04026
Sri Lanka. Powers of attorney (amendment)
act, No. 14 of 2013
346.029026
Sri Lanka. Ranaviru Seva Authority
(amendment) act No. 20 of 2012 343.013026
Sri Lanka. Registration of documents
(amendment) act, No. 21 of 2013 343.04026
Sri Lanka. Resettlement Authority
(amendment) act, No. 10 of 2013 346.06026
Sri Lanka. Registration of electors (special
provisions) act, No. 27 of 2013
342.07026
Sri Lanka. Society of the Ceylonese Brothers of
ST. Joseph act, No. 4 of 12013
346.064026
Sri Lanka. Sri Lanka electricity (amendment)
act, No. 31 of 2013
343.0929026
Sri Lanka. State of the economy 2012
330.95493

Sri Lanka. Parliament. Walpola Piyananda
Educational and Cultural Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Walpola Piyananda Educational and Cultural
Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Strategic development projects
(amendment) act, No. 16 of 2013 346.064026

Sri Lanka. Parliament. Warehouse project
(incorporation) : a bill to incorporate the
warehouse project
346.0640262

Sri Lanka. Value added tax (amendment) act,
No. 17 of 2013
343.055026

Sri Lanka. Parliament. Welfare Society of the
School for the Mentally Subnormal Child
(incorporation) (amendment) : a bill to amend

Sri Lanka. Telecommunication levy
(amendment) act, No. 8 of 2013 343.04026

Sri Lanka. Western Province Provincial
Council. Debates : official report
328.549302
Sri Lanka. Western Province Provincial
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Council. Minutes

328.549302

Sri Lanka : a guide to the resplendent island.
(Ipalawatte, Siri)
915.493
Sri Lanka accounting standards 2013 657.0218
Sri Lanka and the defeat of the LTTE. (De
Silva, K. M.)
954.93032
Sri Lanka Broadcasting Corporation. Annual
report & statement of accounts 2011
354.7506
Sri Lanka Centre, for Development Facilitation
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri
Lanka Centre, for Development Facilitation.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Sri Lanka Cultural Foundation for the Building
of culture and morals (incorporation) : a bill
to incorporate the Sri Lanka Cultural
Foundation for the Building of culture and
morals. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Sri Lanka electricity (amendment) : a bill to
amend the Sri Lanka electricity act, No. 20
of 2009. (Sri Laka. Parliament)
343.09290262
Sri Lanka electricity (amendment) act,
No. 31 of 2013. (Sri Lanka) 343.0929026
Sri Lanka Export Development Board. Export
performance indicators 2003-2012 382.021

Sri Lanka Lumbini Development Trust
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri
Lanka Lumbini Development Trust. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Sri Lankan mushrooms : edible, medicinal,
poisonous and recipes. (Udugama, Srimathi)
641.6580212
Sri Lanka Ports Authority. Vision 2020
387.16095493
Sri Lanka reflections of history : an illustrated
presentation
954.9301
Sri Lankas' national heritage and national
symbols. (Jayakumara, T.) 929.92095493
Sri Lanka travel notes. (Widanapathirana,
Rodney)
915.493
Sri Lanka writers organization (incorporation) :
a bill to incorporate the Sri Lanka writers
organization. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Srinath, Anura (ill.) See Meyler, Michael
Sri Siddhartha Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Sri Siddhartha
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Stanley Abeyesinghe. (Dharmasiri, Albert)
759.95493
Star in the East. (Don Peter Fr. W. L. A.)
954.93

Sri Lanka Heritages Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri
Lanka Heritages Foundation. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
Sri Lanka Hira Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Sri Lanka Hira
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Sri Lanka Institute of Drafting Technologists
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri
Lanka Institute of Drafting Technologists. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Sri Lanka Institute of Taxation (incorporation)
(amendment) : a bill to amend the Sri Lanka
Institute of Taxation (incorporation)
act,
No. 21 of 2000. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262

State Employees Development Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the State
Employees Development Foundation.
(Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Statistical handbook on libraries in Sri Lanka
027.05493
Statistical information on plantation crops 2011.
(Sri Lanka. Ministry of Plantation Industries)
633.021
Stay safe – disaster preparedness tips : a guide
book for personal safety in times of natural
disasters with special reference to South and
Southeast Asia. (Kafle, Shesh Kanta) 363.34
A step by step guide to doing business in Sri
Lanka
338.7
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384.506
Step by step mathematics Grade – 1

372.7
Sutharshan, S. D. J. Advanced level accounting :
new syllabus
657

Stepping to 6 : activities based on competency
levels – Grade 6. (Manoranjika, A. V. C.)
428
Still counting the dead : Survivors of Sri Lanka's
hidden war . (Harrison, Frances)
954.93032
Still the sun is searching the moon.
(Weerasinghe, Anura Sri Kumari)

J823

Storey, Pamela (co. author) See Taylor,
Sebastian

The story of five Buddha statues of Inle in
Myanmar. (Ralapanawe, Mahinda) J891.483
The story of Selestina Rodrigo (Mrs. Jeremias
Dias) : pioneer in Buddhist girls education.
(Tampoe, Manel)
361.74092
The story of the Buddha and the stories based on
the story of the Buddha . (Kovida himi,
Kudagala)
294.363

428

Symposium on agricultural biotechnology (1st
Colombo : Sri Lanka). Abstracts of
presentations
660.6
Tales of shades and shadow. (Ratnayake,
Madhubhashini Disanayaka)
823

Tamil short stories from Sri Lanka

894.8113

Tampoe, Manel. The story of selestina Rodrigo
(Mrs. Jeremias Dias) : pioneer in Buddhist
girls education
361.74092
A taste of sugar & spice : cuisine of the Dutch
Burgher huisvrouw in olde Ceylon. (Brohier,
Deloraine)
641.5923931
Tax Appeals Commission (amendment) : a bill
to amend the Tax Appeals Commission act,
No. 23 of 2011. (Sri Lanka. Parliament)
343.040262

823

Strategic development projects (amendment)
act, No. 16 of 2013. (Sri Lanka)346.064026
Striding through life. (Balasuriya, Eda
Subhadra)

The sweet and bright way for English.
(Wickramarachchi, Gayan Lakshitha)

J823

The tale of the elephant herd. (Ralapanawe,
Mahinda)
J823

Stories of ghosts from the Pethawatthu.
(Gnanananda himi, Kiribathgoda)
294.3

A strange tale of love. (Ratnayake,
Madhubhashini Disanayaka)

Swan princess. (Disanayaka, Kusum)

Tax Appeals Commission (amendment) act,
No. 20 of 2013. (Sri Lanka) 343.04026
Taylor, Sebastian. Poverty and the challenges of
the elderly
362.50846

823

Study on attitudes of library professionals on the
resources and services of the National Library
and Documentation Centre Sri Lanka
(National Library of Sri Lanka)
025.5
Sugathadasa, M. G. Introduction to indian
music : a student's guide for Bhatkhande
examination
780.954
Sumanasekera, H. D. Achieving excellence in
studies : a student's companion
370.1523
Surveillance of adverse events following
immunization
614.47
Sustainability report 2012. (Dialog Axiata PLC)

Tea and memories : reminiscences of a planters
wife. (Ratwatte, Samudra)
920
Tea 4 u : collection of luxurious blends
338.4766394
Telecommunication levy (amendment) : a
bill to amend the telecommunication levy
act, No. 21 of 2011. (Sri Lanka.
Parliament)
343.040262
Telecommunication levy (amendment) act,
No. 8 of 2013. (Sri Lanka)
343.0402
Ten legendary heroes. (Perera, Siri Nissanka)
954.9301

648
Tennekoon, Nandana (com.) See Obeysekera,
Mirando
Tharaswin, Ruwan. Flying elephant J891.483
A theoretical debate : women, employment,
labour market and society. (Kodagoda,
Thilakshi)
331.12082
There is something I have to tell you.
(Ratnayake, Madhubhashini Disanayaka)823

2012/13

338.706

Traditional betel – bags in Sri Lnaka national
museums. (De Silva, P. H. D. H.)
069.5
Treasure of Ravana . (Abayasekara, Robert)
823
Trimmers for advanced level literature poetry :
essential in a nutshell. (Perera, Lakshmi)821
A trimph of national trust : 50 years of protection
to the nation
368.0095493

Thiagarajah, Siva. The Pancha Ishwarams :
early Siva temples of ancient Sri Lanka
294.535095493
Thillainathan, S. Court literature of the Cola
period
894.811
Things Sinhala. (Senaratne, K. Hemachandra P.)
392
Thiranagama, Sharika. In my mother's house :
civil war in Sri Lanka
954.93032092
Thiruchandran, Selvy. Patriarchal world view of
Hinduism in Sri Lanka
294.5
Thornton, Kristina (co. author) See Csokas,
Michael
Three Acre Farms PLC. Annual report 2012
636.506
A three generation tale. (Peries, Srini)

Twenty first amendment to the constitution : a
bill to amend the constitution of the
Democratic Socialist Republic of Sri
Lanka. (Sri Lanka. Parliament) 342.020262
200 chess puzzles : black wins in two moves.
(Wijesuriya, Suneetha)
794.1

Udayakantha, Asanka (ed.) See G. C. E.
(ordinary level) English language past papers
& answers 2001-2012
Udayakantha, Asanka. Grade 7 Term test guide
English language : Model papers & answers
420.76
Udugama, Srimathi. Sri Lankan mushrooms :
edible, medicinal, poisonous and recipes
641.6580212

920
Uncle mouse. (Jayakody, Jayasena)

Thurstan-Isipathana 50 years of cricket history
796.358095493
Timely messages from mary to the world.
(Abeysekara, Anton)
232.91
Tiny tales ;
No. 03. (Disanayaka, Kusum). A snail's race
J823
No. 4. (Disanayaka, Kusum). Firefly J823

891.483

Undergraduate student guide : academic year
2010 / 2011 and 2011/2012
378.5493
Unedited media reports : media reports on the
humanitarian mission to defeat terrorism in
Sri Lanka
070.4333095493
United Christian Fellowship of Sri Lanka
(incorporation) : a bill to incorporate the
United Christian Fellowship of Sri Lanka.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Tirimanna, Fr. Vimal. LTTE terrorism : musing
of catholic priest
954.93032
To do or not to do. (Disanayaka, J. B.)

J823

United Muslim Ummah (incorporation) : a bill
to incorporate the United Muslim Ummah.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Tokyo Cement Company (Lanka) PLC . Annual
report 2012-13.
620.13506

Unity is power. (Panagoda, Athula)

Touchwood Investments PLC. Annual report

The untold story of my lover. (Niriella,

J823
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Sharmila Jayasinghe)

823

387.16095493

Unwanted / unplanned pregnancies and their
aftermath : a handbook for general – family
practitioners
363.96
Upali Bhikku (comp.) See Vandana : dialy
Buddhist devotions

Vision 2020 : the way forward

Upali himi. Full moon and path finder

A voyage in Sri Lankan design : art, craft,
architecture. (Samarawickrema, Tilak) 745

294.3

Uragoda, C. G. Camping and jungle trips : visits
to national parks either before or after
declaration of status
333.75095493

330.95493

Vogue Jewelers then and now : with you forever
745.5942

A voyage of distinction : Colombo Dockyard
and 20 years of Japanese collaboration (Perera,
Dinesha)
387.15095493

Uva Wellassa University : student handbook
2011-2013. (Uva Wellassa University)
378.5493
Uva Wellassa University. Uva Wellassa
University : student handbook 2011-2013
378.5493
The valley with to grass. (Gunathilake, Kanthi)
891.483
Vallibel One PLC. Annual report 2012/13
338.706
Value added tax (amendment) : a bill to amend
the value added tax act, No. 14 of 2002. (Sri
Lanka. Parliament)
343.0550262
Value added tax (amendment) act, No. 17 of
2013. (Sri Lanka)
343.055026
Vandana : dialy Buddhist devotions 294.34433

Waduge, Gimhani Upeksha. The single thought
J823
Walpola Piyananda Educational and Cultural
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Walpola Piyananda
Educational and Cultural Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Wanigaratne, Shyama. English language (new
syllabus) 2008-2012 : Lake House Bookshop
past papers with answers
420.76
Wanniarachchi, M. P. Asoka (ed.) See G. C. E.
(Advanced Level) Biology : past papes &
answers 2000-2012
Warehouse project (incorporation) : a bill to
incorporate the warehouse project. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262

Vandhana, Evelyn. Koti pattiya : tiger cub 823
Vanniarachchy, Ama H. Let's colour with
naughty puppy and little porcupine 372.52
Vanniarachchy, Ama H. Naughty puppy and the
little porcupine
J823

Warnapala, W. A. Wiswa. Parliament in Sri
Lanka : a study of the working of
parliamentary institutions in Sri Lanka
328.5493
Warrior king Seetavaka Rajasinghe.
(Cumaranatunga, P. N.)
954.9301

Vasudev, Parvathi (tr.) See Nadesan, Noel
Victor Antony Educational, Social Economics
Services and Charity Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Victor Antony Educational, Social, Economic
Services and Charity Foundation. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
Vidanagama, Sarath (ed.) See Export growth for
sustained development
Vision 2020. (Sri Lanka Ports Authority)

Wasala, Rohana R. Some traditional festivals of
Sri Lanka
294.3438095493
The wee adventures of shabu shabu-book 1 : the
jade legend. (Csokas, Michael)
J823
Weeraperuma, Susunaga. Muni : an incredible
Buddhist boyhood
823
Weeraratne, W. G. (ed.) See Encyclopaedia of
Buddhism : satavahanas – zhonga – han

650
Weerasinghe, Anura Sri Kumari. Still the sun is
searching the moon
J823
Weereratne, Neville. The sculpture of Tissa
Ranasinghe
730
We : journey in to the roots of our nation.
(Herath, H. M. Mervyn P.)
954.93
Welfare Society of the School for the Mentally
Subnormal Child (incorporation)
(amendment) : a bill to amend the Welfare
Society of the School for the Mentally
Subnormal Child (incorporation) act, No. 75
of 1988. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Weragoda, Gunaratna. Advanced
communicative English

428

Wettasinghe, Saroja (ed.) See Sri Lanka
reflections of history : an illustrated
presentation

Wickremasinghe, D. P. Folktales : from the
villages around Kandy
398.2
Wickramasinghe, Martin. Kaliyugaya – the age
of kali : the uprooted trilogy II
891.483
Wickramasinghe, Ranga (tr.) See
Wickramasinghe, Martin
Wickramasinghe, Senarath (co. author) See De
Silva, P. H. D. H.
Wickramasinghe, Stanley. English grade eight :
model question papers with answers
420.76
Widanapathirana, Rodney. Sri Lanka travel
notes
910.45493
Wijaya

Wettasinghe, Sybil. A jump over the moon
J891.483
Wettasinghe, Sybil. English active songs
782.42083
Wettasinghe, Sybil. My Giddi aunt

372.21095493

823

791.43028092

Wijayadasa, K. H. T. Governance, heritage and
sustainability
082
Wijenaike, Punyakante. When the harvest is
over
823
Wijeratne, Chanith. The wild birds of queens
park, moonee ponds
598

What lessons are we talking about? :
reconciliation and memory in post – civil war
Sri Lankan cinema. (Karunanayake, Dinidu)
791.436581

Wijeratne, Tissa (tr.) See Wijeratne, Chanith

When the harvest is over . (Wijenaike,
Punyakante)

Wijesuriya, Usula P. The fish boys

Wijesuriya, Suneetha. 200 chess puzzles : black
wins in two moves
794.1
J823

823

White Rose Foundation (incorporation) : a bill
to incorporate the white Rose Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Whites to browns : a recent history of
Anuradhapura from what I'v heard, seen &
read 1900-200. (Mayadunne, Nimalka
Jayadeva)
954.93
Wickramanayake, Abeysinghe. Disposal of
criminal actions instituted in primary court,
magistrate court, high court & court martial
345.05
Wickramarachchi, Gayan Lakshitha. The sweet
and bright way for English
428
Wickramaratne, Vinithamali. Primary education
in Sri Lanka : the foundation for learning

Wijetunge, J. J. An introduction to coastal
engineering : Processes, theory, hazards and
design practice
627.58
The wild birds of queens park, moonee ponds.
(Wijeratne, Chanith)
598
Wisdom of the folk (Disanayaka, J. B.);
No. 10. Chased by good deeds
No. 11. To do or not to do

J823
J823

Wisdom of the monkey. (Edirisinghe,
Sathischandra)
J891.483
Withana, Indika Sanjeewa. Bindu

J823

With a recluse monk living in the jungle of
Sripada 2 : The Buddhist doctrines on the four
noble truths. (Amugoda, Mahinda)

651
294.3657
With the begging bowl. (Sarachchandra,
Ediriweera)

823

The wood – cutter. (Disanayaka, Kusum) J823
Workshop on re-creating and re-positioning of
Sri Lankan universities to meet emerging
opportunities and challenges in a globalized
environment (18th-19th June, 2012 : Sri
Lanka). Workshop proceedings
378
Workshop proceedings. (Workshop on recreating and re-positioning of Sri Lankan
universities to meet emerging opportunities
and challenges in a globalized environment
(18th-19th June,
2012 : Sri Lanka))
378

World vision Sri Lanka. Annual review 2012
361.7706
Worm's eye view. (Silva, Ransiri Menike) 920
Woven to gether : the story of people at Brandix
lives interwined, for the greater good
677.62
Write to reconcile an anthology

808.8

The yaal players : memories of old Jaffna.
(Ganeshananthan, Vimala)
920
Yasujiro, Ozu. A hen in the wind

791.437

Year book 2013 : directory of members &
architectural practices
620.006

Work with care and foresight. (Samarasinghe,
Nandana)
J891.483

Yogeswaran, P. English language : grade 06

World heritage sites in Sri Lanka. (Ipalawatte,
Siri)
954.93

Your practical driving workbook and the track
record
388.3122

World Tamil heritage series ;
No. 1. ( Thiagarajah, Siva)
The Pancha Ishwarams : early Siva temples of
ancient Sri Lanka
294.535095493

420

Zuhair, Sithy Zulaiha. The promise

*****

SUBJECT INDEX
Agriculture and related technologies

630

823

652
Animal

590

Chemical engineering and related technologies
660

Animal husbandry

636

Chemistry

Ancient history

930

Children songs

Archeology

930.1

Arthropoda : Animals

595

Arts

700

Athletic and outdoor sports and games

796

540
782.42083

Christianity in Asia
City planning
Classical mechanics : Physics

920

Ball games

796.3

Banks : Financial economics

332.1

Banks : Public administration

354.86

Bibliography

010

Biography

920

Biology

570

Buddhism
Buddhist monks
Buddhist psychology
Budgeting

294.3
294.3657
294.33615
352.48

307.1216
531

Coconut : Agriculture and related technologies
634.61
Collection of General statistics

Autobiography

275

Combinatorics
Commerce

310
511.6
381

Commerce communications, transportation 380
Commercial banks : Financial economics332.12
Commercial law

346.07

Communications

384

Communities

307

Composition : Language : Primary education
372.623
Composition : Primary education
Computer science

362.623
004

Budgeting and expenditure : Law

343.034

Computer science, information, general works
000

Budgeting and expenditure : Law

343.034

Concrete

Business enterprises
Business management

338.7
658

Butterflies

595.789

Cancer : Medicine and health

616.994

Central banks : Financial economics
Ceramic and allied technologies

332.11
666

Constitutional and administrative law

666.893
342

Constitutional reforms

342.03

Control of public utilities : Law

343.09

Cooking : Food and drink
Costume jewelry
Cricket
Criminal law

641.5
745.5942
796.358
345

653

Criminal offenses

364.1

Criminal procedure

345.05

Criminology
Crocodiles

Engineering and related operations

620

English dictionaries

423

English : General collections

082

English language

420

English literature

820

364
597.982

Cultivation and Harvesting

631.5

Culture of cold-blooded vertebrates

639.3
Environmental problems

Customs taxes

363.7

343.056
Environmental studies : Primary education
372.547

Debt management

336.36
Essays : English literature

Decorative arts

Ethnic cooking
Development banks : Financial economics
332.153
Diseases

Ethnic and national groups

363.96
304.632

362.8292
Fiction : Novel : English literature

Drama : English literature

305.8

294.34
Fertility

Domestic violence

641.592

616
Family planning

Doctrine and practices

824

745

823

822
Fiction : Novel : Sinhalese literature

891.483

Driver information : Transportation 388.3122
Fiction : Novel : Tamil literature
Economic assistance : Law
Economic development and growth

343.074
338.9

Field crops
Films

Economics

330

Financial administration

Economics of land and energy

333

Financial economics

Economic development and growth

330.9

Fisheries

Economic situations and conditions

330.9

Flags and banners

Education

370

Folk literature

894.8113
633
791.437
352.4
332
639.3
929.92
398.2

Education : Law

344.07

Folklore

398

Election law

342.07

Food and drink

641

Electric power : Law

343.0929

Electoral systems : Political science

324.63

Electricity and electronics : Physics

537

Forest lands

333.75

Foreign languages : Primary education 372.65
General collections

080

654
General customs

392

General management

658

General statistics of Asia

315

Geography and travel

910

German and related languages

430

Grammar : English language

425

Graphic arts and decorative arts

740

Groups of people

305

Journalism
Labor economics
Labour market

Health care

362.1

331.12
333

Language

400

Law
745.5

331

Land economics

Language : Primary education
Handicrafts

070.4

Law notaries
Learning : Education

372.6
340
347.016
370.1523

Health care : Social problems and services362.1
Higher education
Higher education : Law

Legislative process

328

Library and information sciences

020

Linguistics

410

Literature

800

378
344.076804

Hinduism
History : Sri Lanka

294.5
954.93
Local government : Law

History of Asia

342.09

950

Hospitals and related institutions

362.11

Mahayana Buddhism

294.392

Hotels : Geography and travel

910.46

Management and auxiliary services

650
670

Human rights

323

Manufacturing

Hunting, fishing, conservation

639

Marriage law

346.016

Mathematics

510

Mathematics : Primary education
Immunization : Medicine and health

Medicine and health
Impeachment : Law

Insurance
Interest : Financial economics
Irrigation
Islamic law

294.34435

361.74
Memoirs

Insects

610

342.068
Meditation : Buddhism

Individual philanthropy

372.7

614.47

920

595.7
368
332.8
631.587
340.59

Mental health : Social problems and services
362.2
Migration
Military and defense law
Military life, customs, resources

304.8
343.01
343.013

655
Poverty
Monetary law

Power of attorney : Law
Mosquito control : Social problems and services
363.78

Prayer books : Buddhism

Motion pictures

Primary education

Motor land vehicles
Music
Music therapy

791.43
629.2
780
615.85184

Private banks
Private law
Production
Proverbs : Folklore

Nanotechnology

362.5

343.032
346.029
294.34433
372
332.123
346
338
398.9

620.5
Public administration and military science 350

Natural sciences and mathematics

500
Public finance

336

Public performances

791

Recreational and performing arts

790

Nonprofit organizations : Private law 346.064
Nouns : Linguistics

415.54

Oscillations : Physics

531.32
Recreation law

Painting : Primary education
Parliamentary debates
Pediatrics

372.52
328.549302
618.92

Religion
Religious thics : Buddhist
Reminiscences

200
294.35
920

Pharmacology and therapeutics

615

Photography

770

Physics

530

Sacred places : Hinduism

294.535

923.9

Sculpture and related arts

730

Pioneers : People in social sciences
Poetry : English literature

821

Reptiles

344.099

597.9

Sinhalese language

491.48

Poetry : Sinhalese literature

891.481

Sinhalese dictionary

491.483

Political offenses

364.131

Sinhalese literature

891.48

Political parties

324.2

Political science

320

Political situation and conditions

320.9

Population problems

363.9

Social problems and services

362

Social sciences

300

Songs : Vocal music
South Asia
Stage presentation

Port facilities

792

387.15
Statistical mathematics

Ports

782.42
954

387.1

519.5

656
Tamil literature
Tax law

894.811

sciences

025.56

343.04
Vedda : Groups of people

Technology

600

Textiles

677

Verbs : English language
Vocal music
Threatened species

333.9522

Tourism

338.4791

War news : Journalism
Wildlife
Transportation

388

Usage : English language

428

Wireless communication
User education : Library and information

*****

305.89148
425.6
782
070.4333
333.95
384.5

