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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 – සකාමකානද දෙලැනුම
කනසිංගම, චනද්රපද්යාල
වසතර වදනික විතශසෂතද්යා / චනද්රපද්යාල
කනසිංගම .- අනරද්යාධපුර : කරතකෘ, 2013 .පි. 151 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183914 NL)
ISBN 978-955-54065-0-5
රසිංජිත, තක. ඒ. නිහද්යාලේ
විශසව දපැනතමන බිඳක / තක. ඒ. නිහද්යාලේ
රසිංජිත .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189282 NL)
ISBN 978-955-30-0758-2 (404993 NA)
001.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා
4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා විශසව දපැනම 7 : සද්යාමද්යානද
දපැනීම / සමන පුෂසපද්යා ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ :
ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2012 .- පි. 332 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198542 NL)
ISBN 978-955-1089-84-9 (412985 NA)
ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා
7, 8, 9 තශසණ සඳහද්යා සද්යාමද්යානද දපැනීම සහ
විදදද්යාව 1 / සමන පුෂසපද්යා ගුණතසසකර .තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2012 .- පි. 316 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198541 NL)
ISBN 978-955-1089-95-5 (412984 NA)
දයද්යාකීරති, ඩබ. ප්රියනත
ඉතිහද්යාසය සමග සද්යාමද්යානද දපැනම :
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය / ඩබ. ප්රියනත
දයද්යාකීරති .- තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2014 .පි. 323 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(191877 NL)
ISBN 978-955-54299-0-0 (408219 NA)

තපතරරද්යා, ගද්යාත්මිණ
සද්යාමද්යානද දපැනීම / ගද්යාත්මිණ තපතරරද්යා .- 2 වන
මුද්රණය .- තකකෝටතට : I. P. A. T.
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 61 ; තසම. 28
1 වන මුද්රණය 2006
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190813 NL)
(406640 NA)
තසද්යායිසද්යා, ඊ. යුරද්යාජ් පදත්මින
ශ්රී ලසිංකද්යා - තලකෝක භූතගකෝලය දපැනම ත්මිනම :
බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර 300 / ඊ. යුරද්යාජ්
පදත්මින තසද්යායිසද්යා .- වසසකඩුව : කරතකෘ, 2013 .පි. 36 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 110.00
(189744 NL)
ISBN 978-955-50405-6-3
තසකෝමසරි, ල්පී. එලේ. ලයනලේ
ශ්රී ලසිංකද්යාව ඇසුරින සද්යාමද්යානද දපැනීම 01 /
ල්පී. එලේ. ලයනලේ තසකෝමසරි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198275 NL)
ISBN 978-955-30-5306-0 (413068 NA)
001.4 - පරලයේෂණ
001.42 – පරලයේෂණ ක්රම
පරමද්යානනද හිත්මි, තපද්යාලේගසසවතතත
පරතයේෂණ නිබනධ අතතපද්යාත /
තපද්යාලේගසසවතතත පරමද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196780 NL)
ISBN 978-955-30-5316-9 (411967 NA)
001.9 – මස්තලභේදෙකාත්මක දෙලැනුම
001.94 – අත්ලන්න්තීසස
අතලනතිසය : සතියම සහ චිත්ර (අඳුරම අතීතයට
එත්ලියක) / පරිවරතනය ජී. ආර. ඒ. තපතරරද්යා .වද්යාදදුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 50 : චිත්ර :
සතියම ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192145 NL)
ISBN 978-955-54196-1-1

16

ඒකනද්යායක, ගිහද්යාන මධුසසිංඛ
තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන තද්යාකෂණ පිවිසුම /
ගිහද්යාන මධුසසිංඛ ඒකනද්යායක .- තතත්ලිජ්ජවිල :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 100 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196920 NL)
ISBN 978-955-41641-0-9

බණඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තතද්යාරතුර හද්යා
සනනිතවේදන තද්යාකෂණය I හද්යා II : 2007-2013
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / තනරසිංජද්යා
බණඩද්යාරතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 100 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(199776 NL)
ISBN 978-955-30-3670-4 (413136 NA)

004.07 – අධදකාපනය

004.167 – අත් පරිගණක

ල්පීරිසස, ට. හපැරලේල්ඩ්
තතද්යාරතුර සහ සනනිතවේදන තද්යාකෂණය /
ට. හපැරලේල්ඩ් ල්පීරිසස .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 104 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191519 NL)
ISBN 978-955-29-0140-9 (407689 NA)

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
Easyguide : ඇනතනද්යායිල්ඩ් ඇපසස සපැකසීම /
කෂද්යාන අජනත රද්යාජමනන ; සසිංසසකරණය
පද්යාත්ලිත අමරසූරිය විසනි .- තකද්යාළඹ : විජය
නිවුසස තපපරසස, 2014 .- පි. 32 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 27
කබපැ-කක: ර. 200.00
(193901 NL)
ISBN 978-955-1008-64-2 (410393 NA)

004 – ලස්තකාරතුර ස්තකාකෂණය

004.071 – ර්විෂය මකාලකා
තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන තද්යාකෂණය ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය : 10 වන තශසණය .මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය,
2014 .- පි. xxvii,37 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(201056 NL)
(413969 NA)
004.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන
තද්යාකෂණය : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර සහ
අනමද්යාන ප්රශසන පත්ර උතතර සමඟෙ 20072013 .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. [134] ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(196767 NL)
ISBN 978-955-0938-91-9 (412382 NA)
දයද්යාරතන, උපුලේ
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තතද්යාරතුර හද්යා
සනනිතවේදන තද්යාකෂණය : ආදරශ හද්යා පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / උපුලේ දයද්යාරතන .සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 164 : රූපසටහන ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(196438 NL)
ISBN 978-955-21-1933-0 (411721 NA)

005 – පරිගණක ක්රමලලේඛන
005.13 – පරිගණක භකාෂකා
005.133 – නියස්ත ක්රමලලේඛ භකාෂකා
ද තසද්යායිසද්යා, කසුන
මූත්ලික පරිගණක ක්රමතලේඛනය (ජද්යාවද්යා
භද්යාවිතතයන) / කසුන ද තසද්යායිසද්යා .- තකද්යාළඹ :
කරතකෘ, 2014 .- පි. x,162 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(190806 NL)
ISBN 978-955-41028-0-4 (406629 NA)
005.3 – ක්රමලලේඛ මපෘදකකාලංග
බනදුජීව, වජිර මධුසසිංඛ
වද්යාණජ පරිගණක මකෘදුකද්යාසිංග සපැකසුම – 1 /
වජිර මධුසසිංඛ බනදුජීව .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 191 : චිත්ර ; තසම. 25
සසිංයුකත තපැටියකද ඇතුළතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198498 NL)
ISBN 978-955-697-046-3 (412874 NA)
බනදුජීව, එසස. වජිර මධුසසිංඛ
වද්යාණජ පරිගණක මකෘදුකද්යාසිංග සපැකසුම – 2 /
එසස. වජිර මධුසසිංඛ බනදුජීව .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 170 : චිත්ර ;
තසම. 25
සසිංයුකත තපැටියකද ඇතුළතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198497 NL)
ISBN 978-955-697-047-0 (412873 NA)
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රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
Easyguide : සී ෂද්යාප තඩද්යාට තනටවත්ලින
තප්රකෝග්ග්රැත්මිසිං කරන හපැටි / කෂද්යාන අජනත
රද්යාජමනන ; සසිංසසකරණය පද්යාත්ලිත අමරසූරිය
විසනි .- තකද්යාළඹ : විජය නිවේසස තපපරසස,
2014 .- පි. 32 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(190277 NL)
ISBN 978-955-1008-42-0 (405916 NA)

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
Easyguide : සීඑසසඑසස වත්ලින තවබ ඩිසයිනිසිං
කරන හපැටි / කෂද්යාන අජනත රද්යාජමනන ;
සසිංසසකරණය පද්යාත්ලිත අමරසූරිය විසනි .තකද්යාළඹ : විජය නිවුසස තපපරසස , 2014 .පි. 32 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 27
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191939 NL)
ISBN 978-955-1008-58-1 (408384 NA)

006 – ර්විලශසෂ පරිගණක ක්රම
006.6 - පරිගණක චිත්රක

0 2 0 පුසසස්තකකාල හකා ර්විඥකාපන ර්විදෙදකා

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
Easyguide : බතලනඩර මගින ත්රිඩි ග්ග්රැෆිකසස
සහ ඇනිතමෂන සපැකසීම / කෂද්යාන අජනත
රද්යාජමනන ; සසිංසසකරණය පද්යාත්ලිත අමරසූරිය
විසනි .- තකද්යාළඹ : විජය නිවුසස තපපරසස,
2014 .- පි. 32 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(201090 NL)
ISBN 978-955-1008-49-9 (414458 NA)
006.7 – නිවහන් පිටු නිරමකාණය
රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
Easyguide : එච. ට. එම. එලේ 5 මගින තවබ
ඩිසයිනිසිං කරන හපැටි / කෂද්යාන අජනත
රද්යාජමනන ; සසිංසසකරණය පද්යාත්ලිත අමරසූරිය
විසනි .- තකද්යාළඹ : විජය නිවේසස තපපරසස,
2013 .- පි. 32 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(187848 NL)
ISBN 978-955-1008-52-9 (403785 NA)
රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
Easyguide : නිරමද්යාණද්යාතමක තවබ අඩවි
සපැකසීම / කෂද්යාන අජනත රද්යාජමනන ;
සසිංසසකරණය පද්යාත්ලිත අමරසූරිය විසනි .තකද්යාළඹ : විජය නිවුසස තපපරසස , 2014 .පි. 32 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196797 NL)
ISBN 978-955-1008-62-8 (412016 NA)
රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත
Easyguide : වරල්ඩ්තප්රසසවත්ලින වපැඩ කරන
හපැටි / කෂද්යාන අජනත රද්යාජමනන ; සසිංසසකරණය
පද්යාත්ලිත අමරසූරිය විසනි .- තකද්යාළඹ : විජය
නිවුසස තපපරසස, 2014 .- පි. 32 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191032 NL)
ISBN 978-955-1008-56-7 (407183 NA)

කකෘතතවේදී : තජදෂසෂ්ඨ මහද්යාචද්යාරය පියදද්යාස රණසසිංහ
අද්භිනනදන ග්රනන්ථය / සසිංසසකරණය
ලපැගුමතදණතයේ පියරතන හිත්මි, ඩබත්ලිවේ. ඒ.
වීරසූරිය සහ ආර. ඩ. ආනනද තිසසස .- රද්යාගම :
මහද්යාචද්යාරය පියදද්යාස රණසසිංහ පදනම, 2014 .පි. xxvii,654 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 32
නූබපැ-තබකෝක: ර. 3000.00
(198620 NL)
ISBN 978-955-4563-28-5
විජයවරධන, මධුරසිංග ප්රසද්යාද
පුසසතකද්යාල විදදද්යාතවේ මූත්ලිකද්යාසිංග / මධුරසිංග ප්රසද්යාද
විජයවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 127 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191127 NL)
ISBN 978-955-30-4564-5 (407257 NA)
025 – පුසසස්තකකාල ලමලහයුම කටයුතු
ගලේතගද්යාඩවතත, ඉතනකෝකද්යා
තතද්යාරතුර සමද්යාජය සහ පුසසතකද්යාලය /
ඉතනකෝකද්යා ගලේතගද්යාඩවතත .- ඉඹුලේතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 171 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196822 NL)
ISBN 978-955-51997-2-8
025.04 – ලස්තකාරතුර ගබණ්ඩකාකරණය හකා
සමුදධරණය
025.042 – සලංඛදකාලංක පුසසස්තකකාල
ජයතිසසස, එලේ. ඒ.
ඉතලකතකද්යානික යුගතයේ පුසසතකද්යාල
කළමනද්යාකරණය / එලේ. ඒ. ජයතිසසස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 264 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(200606 NL)
ISBN 978-955-30-5402-9 (414044 NA)
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025.5 – පකාඨකයන් සඳහකා ලසසවකා
025.5678 – ලස්තකාරතුර සකාකෂරස්තකාව

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

සවිබලකරණය 8 ආදරශය භද්යාවිතතයන ගුරවරන
සවිබලගපැනවීම / සසිංසසකරණය ල්පී. ජී. තප්රේමදද්යාස,
රවන ගමතග් සහ උදිත අලහතකකෝන .තකද්යාළඹ : ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා විඥද්යාපන විදදද්යා
ආයතනය, 2013 .- පි. 137 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187883 NL)
ISBN 978-955-1183-02-08

070.18 – වකාරස්තකා චිත්රපටි

027 – පුසසස්තකකාල, ලලේඛනකාගකාර, ලස්තකාරතුර
මධදසසන්ථකාන
027.5 – ජකාතික පුසසස්තකකාල
027.55493 – ශ ලලංකකාව
ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික පුසසතකද්යාලය .- තකද්යාළඹ : ජද්යාතික
පුසසතකද්යාල හද්යා ප්රතලේඛන තසසවද්යා මණඩලය,
[2014?] .- පි. 12 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195075 NL)
ISBN 978-955-8383-56-8 (411531 NA)
025.5 - පළකාත් පුසසස්තකකාල
027.5072 - පරලයේෂණ
027.50725493 – ශ ලලංකකාව
තප්රේමදරශන, ඩබත්ලිවේ.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පළද්යාත පුසසතකද්යාල තසසවද්යා මණඩල
පිළිබඳ සවිසසතරද්යාතමක අධදයනයක / ඩබත්ලිවේ.
තප්රේමදරශන .- 2014 .- පි. xvi, [292] : චිත්ර :
සතියම ; තසම. 30
කපැලණය විශසවවිදදද්යාලතයේ සමද්යාජීය විදදද්යාපති
උපද්යාධිය සඳහද්යා ඉදිරිපත කරන ලද
නිබනධනයක
නූබපැ-තබකෝක:
(198659 NL)

නිහද්යාලේ, බරකම
සනද්යාරිතයකෝ : වද්යාරතද්යා චිත්රපටකරණය සහ විතති
චිත්රපට රචනද්යා කලද්යාව / බරකම නිහද්යාලේ .නතග්තගද්යාඩ : බරට පබත්ලිතකෂන, 2014 .පි. xv,261 ; තසත්මි. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(200563 NL)
ISBN 978-955-8227-13-8 (414285 NA)
070.4 – පුවත්පත් කලකාව
ජයවරධන, තිසසස
පතතර ගිනදර / තිසසස ජයවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 184 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(194896 NL)
ISBN 978-955-30-5223-0 (411269 NA)
තතනනතකකෝන, භද්යාරත ප්රභද්යාෂණ
ප්රවකෘතති අතතපද්යාත / භද්යාරත ප්රභද්යාෂණ
තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ : තසසරි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 124 ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198546 NL)
ISBN 978-955-1715-70-0 (412991 NA)
මද්යානවඩු, සුසරිපද්යාල
කුමද්යාරතුසිංග මුනිදද්යාසයනතග් පුවතපත කලද්යා
භූත්මිකද්යාව / සුසරිපද්යාල මද්යානවඩු .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 264 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(191123 NL)
ISBN 978-955-30-4904-9 (407253 NA)
070.44 – පුවත් න්තීර ලිපි

0 3 0 සකාමකානද ලකයෝෂ ග්රන්න්ථ
039.9148 – සලංහල
සසිංඛදද්යා නද්යාම ශබද තකකෝෂය – එතක සට අසසිංඛද
දකවද්යා සසිංඛදද්යා නද්යාම සඳහද්යා සරල සසිංහල
තතරම : පද්යාසලේ, පිරිතවන හද්යා උසසස විභද්යාග
සඳහද්යා / සමපද්යාදනය පද්යානදුතර අරියධමම හිත්මි .සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 128 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191726 NL)
ISBN 978-955-684-179-4 (408004 NA)

අතබනද්යායක, විදුර
පළ තනද්යාපළ තීර ත්ලිපි තහවත තදද්යාරටුපද්යාලයද්යාට
එතරහිව / විදුර අතබනද්යායක .- තහකෝමද්යාගම :
විදුර අතබනද්යායක ප්රකද්යාශන තකනද්රය, 2013 .පි. 79 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(189332 NL)
ISBN 978-955-4897-02-1 (404997 NA)
කරණද්යාරතන, තල්ඩ්විල්ඩ්
දවස, රිවිග්රැස රස කල තල්ඩ්විල්ඩ්
කරණද්යාරතනයනතග් හසෑලේල / තල්ඩ්විල්ඩ්
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 220 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196461 NL)
ISBN 978-955-21-1964-4 (411754 NA)
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තකද්යාඩිකද්යාර, සරිලද්යාලේ
මහලේලද්යාතග් හසෑලේල / සරිලද්යාලේ තකද්යාඩිකද්යාර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 112 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191186 NL)
ISBN 978-955-30-4780-9 (407316 NA)

දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යානද්යාත
පපැණ වළලු 3 / ගසිංගද්යානද්යාත දිසද්යානද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 416 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(198243 NL)
ISBN 978-955-30-5326-8 (413050 NA)

තකද්යාඩිතුවකකු, පරද්යාක්රම
මම කතද්යා කරනවද්යා : විතශසෂද්යාසිංග ත්ලිපි - තීර ත්ලිපි
සසිංග්රහය / පරද්යාක්රම තකද්යාඩිතුවකකු .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 399 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(189843 NL)
ISBN 978-955-31-0078-8 (405264 NA)

දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති
කපැදපැලේල : දිනත්මිණ පුවතපතත පළ වූ
කපැදපැලේලක තනත තීර ත්ලිපි සසිංග්රහය / ශද්යානති
දිසද්යානද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 162 ; තසම. 22
දිනත්මිණ පුවතපතත “කපැදපැලේලක තනත” සඳහද්යා
රචනද්යා කරන ලද තීර ත්ලිපි සසිංග්රහයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192056 NL)
ISBN 978-955-31-0009-2 (408485 NA)

තකද්යාඩිපපිත්ලි, ප්රියනත
විනිවිද : හරසස රචනද්යා / ප්රියනත තකද්යාඩිපපිත්ලි .තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 207 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(192329 NL)
ISBN 978-955-1715-53-3 (408779 NA)
තකද්යාතලද්යාවල, නිරමල
9 තවනි මහත්ලින පහළට : තිරසස තලකෝකයක –
සරසස කයවීමක / නිරමල තකද්යාතලද්යාවල .කළුතර : එසස. ඇනල්ඩ් එසස. ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2014 .- පි. 432 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (198582 NL)
(413152 NA)
ගලපපතති, බුදධදද්යාස
එදවස තසද්යාඳුරමය 2 / බුදධදද්යාස ගලපපතති .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 220 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(199790 NL)
ISBN 978-955-677-398-9 (413224 NA)
ගුණවරධන, නද්යාලක
කද්යාල තබකෝමබ ඕනසෑ කර තිතබ! : සවුමසිංසල
තකද්යාලු ගපැටයද්යාතග් තවත ත්ලිපි / නද්යාලක
ගුණවරධන .- මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 297 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(198164 NL)
ISBN 978-955-7560-02-01
ගුණවරධන, නද්යාලක
වදකහ සුදිතයේ සට තලකෝක විනද්යාශය දකවද්යා :
සවු මසිංසල තකද්යාලුගපැටයද්යාතග් තවත ත්ලිපි /
නද්යාලක ගුණවරධන .- මහරගම : රද්යාවය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 343 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(193709 NL)
ISBN 978-955-1468-86-6 (409970 NA)

දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති
කපැදපැලේල 2 / ශද්යානති දිසද්යානද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 195 ; තසම. 18
දිනත්මිණ පුවතපතත පළ වූ “කපැදපැලේලක තනත”
තීර ත්ලිපි සසිංග්රහය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200479 NL)
ISBN 978-955-31-0191-4 (413904 NA)
වික්රමසසිංහ, සහන කසීර
ආචචිතග් තකද්යාලම / සහන කසීර වික්රමසසිංහ .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 93 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198589 NL)
ISBN 978-955-681-217-6 (413145 NA)
සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත
තගමබද්යා : පූසට බය නපැතිව ළිසිං කටින තගද්යාඩ
එනන / උපුලේ ශද්යානත සනනසසගල .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 127 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194934 NL)
ISBN 978-955-681-205-3 (411553 NA)
සලේවද්යා, ගුණසරි
හද්යායි ! තමයද්යාලද්යා / ගුණසරි සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ :
තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 111 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198526 NL)
ISBN 978-955-1715-72-4 (412996 NA)
070.444 – සමමුඛ සකාකචචකා
අතප ඇතතනතග් කයුම තකරම / සසිංසසකරණය
පණඩුක සමරතසසකර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. xvi,488 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(195029 NL)
ISBN 978-955-30-5233-9 (411257 NA)

20

070.449 – නියස්ත ර්විෂය
070.44932 – ලදශපකාලන ර්විදෙදකාව
ගමමනපිල, උදය ප්රභද්යාත
ප්රදීපය / උදය ප්රභද්යාත ගමමනපිල .බතතරමුලේල : කරතකෘ, 2014 .- පි. ix,295 ;
තසම. 21
ලසිංකද්යාදීප පුවතපතත පළවූ තීර ත්ලිපි සසිංග්රහයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(192321 NL)
ISBN 978-955-41092-0-9 (408770 NA)
තපතරරද්යා, ඉනදික
සයරට 1947-1970 : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තදශපද්යාලන
පුවතපත හද්යා මද්යාධද භද්යාවිතය / ඉනදික
තපතරරද්යා .- අතුරගිරිය : කරතකෘ, 2013 .පි. 270 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188587 NL)
ISBN 978-955-44530-0-5 (404616 NA)
සයඹලද්යාපිටිය, රසිංජිත
තුනවපැනි සතුවිලේල / රසිංජිත සයඹලද්යාපිටිය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 192 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(189167 NL)
ISBN 978-955-30-4736-6 (404912 NA)
070.44995493032 – 1972 න් පසු ඉතිහකාසය
තදද්යාරකුඹුර, අනර
යුද බිතම යුගයක : මද්යානෂීය තමතහයුතම
මද්යාධදතවේදියකුතග් ජීවන අතදපැකීම සසිංග්රහය /
අනර තදද්යාරකුඹුර .- තවේයනතගද්යාඩ : කරතකෘ,
2014 .- පි. v,195 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(194299 NL)
ISBN 978-955-41478-0-5 (410898 NA)
070.5 – ග්රන්න්ථ ප්රකකාශනය
ග්රනන්ථ සපැකපැසසතම ක්රමතවේදය : ග්රනන්ථයක මුලේ පිටු,
අනතරගතය සහ පසු පිටු සකසස විය යුතු
ආකද්යාරය පිළිබඳ නියමුවක .- 3 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ජද්යාතික පුසසතකද්යාල හද්යා ප්රතලේඛන
තසසවද්යා මණඩලය, 2012 .- පි. vii,29 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2002
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(195072 NL)
ISBN 978-955-8383-78-0 (411535 NA)

0 8 0 රවන් වලැකි
තශසෂසෂ්ඨ කයමන සහ රනවපැක 500 / සමපද්යාදනය
නිශද්යානත වික්රමතිලක .- ගතණමුලේල :
නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 60 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189906 NL)
ISBN 978-955-1011-92-5 (405325 NA)

0 8 0 සකාමකානද එකතු
අද්භිවනදනද්යා : “කීරති ශ්රී ජනරසිංජන” ට. බ.
ඒකනද්යායක සමර කළඹ සහ සද්යාර සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය තණබදතදගම තසකෝද්භිත හිත්මි …
[සහ තවත අය] .- [තපැ. තනද්යා.] : ශ්රී ලද්යාසිංතකය
කලද්යාකරවනතග් ජද්යාතික සසිංවිධද්යානය, 2014 .පි. 132 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196300 NL)
ISBN 978-955-0356-43-9 (411420 NA)
අද්භිසමතබකෝධද්යා : පූජදපද්යාද කතදලේපිටිතයේ ආරිය
වමන නද්යාහිත්මි උපහද්යාර ශද්යාසසනය සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය අගලවතතත ඤද්යාණවිමල හිත්මි සහ
නි. ශද්යා. කුලතුසිංග .- වපැලේත්මිලේල :
ශ්රී පුණදවරධනද්යාරද්යාමය, 2014 .පි. xxxix,483 ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 1000.00
(192870 NL)
ISBN 978-955-41126-0-5
ආතලද්යාතකද්යා : අපග්රැකතක හිමරතන නද්යාහිත්මි
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
කුඹලේතගද්යාඩ ධමමතලද්යාක හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
මධදම සසිංසසකකෘතික අරමුදල, 2013 .- පි. 234 ;
තසම. 21
ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද ඇතුළතය
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (200688 NL)
ISBN 978-955-613-266-3
ඤද්යාණකතති සමභද්යාවනද්යා ශද්යාසසනය සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය මඩිතහස සුගතසරි හිත්මි .- වපැත්ලිගම :
සසිංසසකද්යාරක, 2014 .- පි. xix,428 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(195086 NL)
ISBN 978-955-971-024-0 (411549 NA)
තනර, ජවහලේලද්යාලේ
පියකු සය දුවට ත්ලියූ ත්ලියුම / ජවහලේලද්යාලේ
තනර ; පරිවරතනය ල්පී. ට. මඩවල විසනි .නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 70 : චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1946
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192256 NL)
ISBN 978-955-30-4897-4 (408581 NA)

21

තපරද්යාතදණතයේ අපි '64 සසවරණජයනතිය = We at
Peradeniya '64 .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට ප්රිනටරි
(මුද්රණය), 2014 .- පි. 155 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 26
ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද ඇතුළතය
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (197008 NL)
ISBN 978-955-7595-00-9 (412646 NA)
බුදධි ප්රභද්යා : පූජද වටතගදර විමලබුදධි අනනද්යාහිත්මි
අද්භිසසතුති ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
වපැලේතලේතතද්යාට ඉනදද්යානනද හිත්මි... [සහ තවත
අය] .- නතග්තගද්යාඩ : පඤසතඤකෝදය ශිෂද
සසිංගමය, 2014 .- පි. xxvii ,473 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(194033 NL)
ISBN 978-955-4672-01-7 (410709 NA)
තබකෞදධ අධදද්යාපන දරශන අධදයන : ශ්රී ලසිංකද්යා
අමුරපුර ධරමරකෂිත මහද්යා නිකද්යාතයේ බසසනද්යාහිර
පළද්යාතත ප්රධද්යාන සසිංඝනද්යායක අතිපූජද කතලගම
තහසමසද්යාර නද්යාහිත්මි අද්භිනනදන ශද්යාසසනය
සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය හසනත වද්යාසනද්යා
සමරසසිංහ .- ත්මිරිහද්යාන : විතවේකද්යාරද්යාමය, 2014 .පි. xxiv,589 : රූපසටහන ; තසම. 21
ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද ඇතුලතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1600.00
(197002 NL)
ISBN 978-955-41596-0-0 (412621 NA)
භද්යාෂද්යා අධදයනතයහි නව ප්රවණතද්යා : තකද්යාළඹ
විශසවවිදදද්යාලතයේ සසිංහල අධදයනද්යාසිංශ වද්යාරෂික
පරතයේෂණ සපැසය 2012 / සසිංසසකරණය
ඩබත්ලිවේ. එම. කලදද්යාණ විතජ්සුනදර සහ එච. ඒ.
දිලුම රතනමද්යාලද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 221 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188589 NL)
ISBN 978-955-31-0059-7 (404618 NA)
මහජන බපැසිංකුව විශද්යාත්මික සසිංගමය රජතද්යාද්භිනනදන /
සසිංසසකරණය විජයසරි ත්මිහිඳුකුලසූරිය .තකද්යාළඹ : මහජන බපැසිංකුව විශද්යාත්මික සසිංගමය,
[2014?] .- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190719 NL)
(406520 NA)
මද්යාගධී (ශද්යාසසනය සඞග්රහය) : මහද්යාචද්යාරය
බළනතගද්යාඩ ආනනද වමත්රය මහ නද්යාහිත්මි
අනසසමරණ කලද්යාපය / සසිංසසකරණය හසනත
වද්යාසනද්යා සමරසසිංහ සහ අමද්යාත්ලි තසවේවනදි
බණඩද්යාරනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 480 : චිත්ර ; තසම. 23
නූබපැ-තබකෝක: ර. 2000.00
(190738 NL)
ISBN 978-955-30-4807-3 (406545 NA)

ශ්රී ගුණද්යානනදද්යාද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය උඩුගමපල ගුණද්යානනද හිත්මි .[තපැ. තනද්යා.] : සසිංසසකද්යාරක, 2013 .පි. xxxx,247 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190062 NL)
ISBN 978-955-51577-1-1
සමභද්යාසනද්යා (ඌව-තවලේලසසස හි සවුවනක පිරිස) :
ඌව තවලේලසසස තදදිසද්යාතවේ ප්රධද්යාන සසිංඝනද්යායක,
සසිංඝ කීරති ශ්රී ධමමද්යාවද්යාස, අතිපූජද
කනදඋඩපසිංගුතවේ සුධමමද්යාද්භිධද්යාන නද්යායක
සසවද්යාමන්ද්ර අද්භිනනදන ශද්යාසසනය ග්රනන්ථය /
සසිංසසකරණය තකද්යාටියද්යාගල උපරතන හිත්මි .පුවකපිටිය : මද්යාගධි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. liii,560 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1000.00
(200637 NL)
ISBN 978-955-41896-07 (414113 NA)
සද්යාහිතදය : 2013 සද්යාහිතද දින විතශසෂ කලද්යාපය /
සසිංසසකරණය සමනත තහසරත … [සහ තවත
අය] .- බතතරමුලේල : රද්යාජද සද්යාහිතද
අනමණඩලය, 2013 .- පි. 820 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190712 NL)
ISBN 978-955-0213-06-1 (406512 NA)
සුදද්යාකර = Sudakara : පද්යාමසිංකඩ ඉනද්රතජකෝති
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංහිතද්යාව / සසිංසසකරණය
මුවනතපැනතන තසකෝමවසිංශ හිත්මි .තපද්යාලේගසසඕවිට : ශ්රී සුදරශනද්යාරද්යාම මහද්යා විහද්යාරය,
2014 .- පි. ixiv,366 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද ඇතුලතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(194457 NL)
ISBN 978-955-7534-00-8
66 නිදහසට සමප්රතවේශයක / සසිංසසකරණය
ආරියරතන ඇතුගල සහ තසසන
නද්යානද්යායකකද්යාර .- [තකද්යාළඹ] : රජතයේ ප්රවකෘතති
තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි. 228 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 26
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191102 NL)
ISBN 978-955-9073-26-0 (407212 NA)
089.9148 – සලංහල
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම
මහද්යාචද්යාරය පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර හිත්මි පුවතපත
තසසවනය : බණ දහම, ගී, සද්යාහිත විමසුම සහ
තීර ත්ලියුම / පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර හිත්මි ;
සසිංසසකරණය ලත්ලිත ප්රියසිංකර විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 288 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(190545 NL)
ISBN 978-955-30-4590-4 (406534 NA)
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තතනනතකකෝන, ධරමරතන
සතුවිත්ලි සතතම : සහස්රය ජයගනනට
අතවපැලක / ධරමරතන තතනනතකකෝන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 104 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193883 NL)
ISBN 978-955-30-5059-5 (410299 NA)
දමතසකෝ 2013 : වද්යාරෂික ශද්යාසසනය සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය අමබලනතගද්යාඩ සුමනනනද හිත්මි
සහ එන. එසස. ලසනත .- වතතල :
ශ්රී ධරමද්යාතශකෝක ධරම විදදද්යාලය, 2013 .පි. 154 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190705 NL)
ISBN 978-955-44884-0-3
පිනි මුතු : ජනද්යාධිපති විදදද්යාලය ඇඹිත්ලිපිටිය –
2013 .- තකද්යාළඹ : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189236 NL)
ISBN 978-955-652-602-8 (404945 NA)
බුදධදතත හිත්මි, තපද්යාලේවතතත
ඓතිහද්යාසක ත්ලිපි / තපද්යාලේවතතත බුදධදතත
හිත්මි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 218 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1959
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(192073 NL)
ISBN 978-955-30-4820-2 (408527 NA)
බුදධි ප්රභද්යා : පූජද වටතගදර විමලබුදධ අනනද්යාහිත්මි
අද්භිසසතුති ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
වපැලේතලේතතද්යාට ඉනදද්යානනද හිත්මි [සහ තවත
අය]... .- මහරගම : ශ්රී ප්රඥද්යානනද මහ
පිරිතවන, 2014 .- පි. xxvii,473 ; තසම. 21
ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද ඇතුළත තවේ
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(194033 NL)
ISBN 978-955-4672-01-7 (410709 NA)
ලසිංකද්යාතලකෝක, දිතනත ප්රතමකෝදද
මම දකන මට දපැතනන කපැරතකන තලකෝකය /
දිතනත ප්රතමකෝදද ලසිංකද්යාතලකෝක .- පනනිපිටිය :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 55 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(194605 NL)
ISBN 978-955-41491-0-5
වපැඩිහිටි අතපන ඔබට යමක .- එපිටිමුලේල :
තජදෂසෂ්ඨ පුරවපැස සසිංගමය, [2013?] .- පි. 112 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189921 NL)
(405340 NA)

වික්රමරතන, මද්යාරටින
තදද්යාරටුව / මද්යාරටින වික්රමරතන .- තකද්යාළඹ :
විජය ඕෆසතසට සසසටමසස, 2014 .- පි. vii,219 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194364 NL)
ISBN 978-955-41532-0-2 (410774 NA)
විදුරවන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2014 : අතිපූජද
මහනවර ධමමරතන මද්යාහිත්මි උපහද්යාර අඞකය /
සසිංසසකරණය මදුරද්යාවල තසකෝද්භිත හිත්මි,
වපැත්ලිපිටිතයේ ඉනදද්යානනද හිත්මි සහ පලේලතතර
පියරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014
ක. 45 .- පි. 520 ; තසම. 26
නූබපැ-තබකෝක: ර. 2750.00
(193996 NL)
ISBN 978-955-30-5141-7 (410388 NA)
විදුලකර අබිමන : සසවරණ ජයනති සපැමරම
ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය ගපැමුණුකුල
තසකෝමවසිංස හිත්මි [සහ තවත අය]... .පනනිපිටිය : විදදද්යාලසිංකද්යාර මහ පිරවන,
[2014?]
තව. 1 .- පි. xiv,119 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193238 NL)
ISSN 2345-9611
(406910 NA)
විතදදද්යාදය ධරමශද්යාසසනය සසිංග්රහය : ශ්රීමත අනගද්යාරික
ධරමපද්යාලතුමද්යාතග් 150 වන ජනම සසිංවතසර
අනසසමරණ උපහද්යාර කලද්යාපය / සසිංසසකරණය
වසෑගම පියරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : විතදදද්යාදය
පිරිතවතණ ආදිශිෂද සසිංගමය, 2014 .පි. xxii,322 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193724 NL)
ISSN 2013-8096
(409991 NA)
විදදද්යාලසිංකද්යාර – ශද්යාසසනය සසිංග්රහය : වවදික
අසිංකය / සසිංසසකරණය වපැත්ලිත්මිටියද්යාතවේ
ඤද්යාණරතන හිත්මි, බලතදද්යාර ඉනදතජකෝති හිත්මි සහ
තබකෝදද්යාවල පියභද්යාරති හිත්මි .- පසෑත්ලියතගද්යාඩ :
විදදද්යාලසිංකද්යාර පිරිතවන, 2011 .- පි. 313 ;
තසම. 21
136 වපැනි විදදද්යාලසිංකද්යාර දිනය නිත්මිතතතනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188657 NL)
ISBN 978-955-0838-00-3 (404187 NA)
ශ්රී සුගතවසිංසද්යාද්භිනනදන පරමද්යානන්ද ප්රතිභද්යා ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය මකුරපතප
තසකෝමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ශ්රී පරමද්යානනද
පුරද්යාණ විහද්යාරය, 2014 .- පි. xxviii,163 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191281 NL)
ISBN 978-955-4989-00-9 (407384 NA)
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සමරසසිංහ, පද්යාත්ලිත
සතිවිත්ලි / පද්යාත්ලිත සමරසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190741 NL)
ISBN 978-955-30-4731-1 (406548 NA)
සද්යාහිතද කලද්යා සසිංකතිකද්යා : දශක දවයක පත්ර කලද්යා
දිවිතයේ තතකෝරද්යාගත සසිංලද්යාප සසිංහිතද්යාව 19922012 /සමපද්යාදනය නවන නයනජිත කුමද්යාර .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 756 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 1600.00
(190972 NL)
ISBN 978-955-671-962-8 (406993 NA)
තසකෝද්භිත හිත්මි, වතතල
අතන්ථසසිංහිතද්යා ශද්යාසසනය ත්ලිපි සසිංග්රහය / වතතල
තසකෝද්භිත හිත්මි .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2013 .පි. 268 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190535 NL)
ISBN 978-955-54666-2-2 (406366 NA)
සසිංලද්යාප : සසිංවද්යාද එකතුව / සමපද්යාදනය චද්යාමර
ලකෂද්යාන කුමද්යාර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 296 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(200616 NL)
ISBN 978-955-30-5368-8 (414055 NA)
තහසවතග්, සුජිත නිශද්යානත
ගපැඹුර නිහඩතද්යාව : සමද්යාජ විමරශන හද්යා
ශද්යාසසනය පරතයේෂණ පුවතපත ත්ලිපි එකතුව /
සුජිත නිශද්යානත තහසවතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 240 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(191652 NL)
ISBN 978-955-30-4863-9 (407861 NA)
තහසවතග්, සුජිත නිශද්යානත
සීතල කඳු : සමද්යාජ විමරශන හද්යා ශද්යාසසනය
පරතයේෂණ පුවතපත ත්ලිපි එකතුව / සුජිත
නිශද්යානත තහසවතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 288 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(189265 NL)
ISBN 978-955-30-4533-1 (404976 NA)

1 0 0 දෙරශනය, අධිමකානසක ර්විදෙදකාව හකා
ගුපස්ත ර්විදෙදකාව, මලනයෝර්විදෙදකාව
1 1 0 අධදකාත්ම ර්විදෙදකාව
113 – ර්විශසව ර්විදෙදකාව
අලුත සතක අලුත තලද්යාවක : ඒ. එසස. බද්යාලසූරිය
තමතහවර / සසිංසසකරණය දිමුතු රවන
පියතසසන .- පනනිපිටිය : ඒ. එසස. බද්යාලසූරිය
පදනම, 2014 .- පි. 86 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191743 NL)
ISBN 978-955-4930-00-1 (408039 NA)

ල්පීරිසස, බ. අමරසරි
විශසව නදද්යාය විදදද්යාව / බ. අමරසරි ල්පීරිසස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 632 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1450.00
(189253 NL)
ISBN 978-955-30-4261-3 (404964 NA)

1 3 0 අධිමකානසක ර්විදෙදකාව හකා ගුපස්ත ර්විදෙදකාව
133 – අධිමකානසක ර්විදෙදකාව
පතිරතග්, එසස. ල්පී.
අන – වින, හදි - හූනියම ඇතත – නපැතත /
එසස. ල්පී. පතිරතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 40 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(200649 NL)
ISBN 978-955-30-0182-5 (414016 NA)
තපතරරද්යා, තජනවිල්ඩ් කසිංසසත්ලි
ප්රද්යාතයකෝගික තමකෝහනය සහ අධිමද්යානසකතවය තදවන තකද්යාටස / තජනවිල්ඩ් කසිංසසත්ලි තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 88 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193157 NL)
ISBN 978-955-30-4464-8 (409467 NA)
සුමනසද්යාර හිත්මි, ඇතකඳුතර
තනද්යාතපතනන තලද්යාව සහ අමනෂද බලපසෑම :
භූත විදදද්යා ශිලේප ශද්යාසසත්ර ප්රද්යාතයකෝගික පරීකෂණ
සහිතයි / ඇතකඳුතර සුමනසද්යාර හිත්මි ;
සමපද්යාදනය අසසිංක ආටිගල විසනි .වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 152 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198104 NL)
ISBN 978-955-0716-35-7
133 – අධිමකානසක හකා ගුපස්ත ර්විදෙදකා පිළිබඳ නියස්ත
මකාස්තපෘකකා
රමපද්යා, ට. තලද්යාබසද්යාසිං
ලද්යාසද්යාතවන ආ වවදදවරයද්යා / ට. තලද්යාබසද්යාසිං
රමපද්යා ; පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 246 ; තසම. 22
“Doctor from Lasha” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(197995 NL)
ISBN 978-955-697-044-9 (412850 NA)
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133 – ගුපස්ත ර්විදෙදකා
වික්රමසසිංහ, තමද්යාහද්යාන
විසසත්මිත විශසවතයේ තනද්යාතපතනන ශකතිය /
තමද්යාහද්යාන වික්රමසසිංහ .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 136 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193649 NL)
ISBN 978-955-660-735-2 (409871 NA)
133.3 – අනකාවලැකි
ජරසස, ඈන
එනන යනන අනද්යාගතයට … : ඔතබ
අනද්යාගතය දපැකම ඔබටම බලද්යාගපැනීමට බ්රිතද්යානද
ගුපත තවේදී ඈන ජරසස තහළි කරන විශසත්මිත
ක්රම / ඈන ජරසස සහ තමද්යානිකද්යා කපැෆසක .තදහිවල : රීඩ(ර)සස කපැබින, 2009 .- පි. 384 ;
තසම. 22
“The future is yours” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(199913 NL)
ISBN 978-955-1494-91-9 (413428 NA)
133.3 – නිමිති කලකාව
මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල
තපර නිත්මිති තහවත අනද්යාගත සලකුණු /
සරිපද්යාල මද්යාදුවතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 104 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193898 NL)
ISBN 978-955-30-4943-8 (410285 NA)
133.333 – නලැකලැත් අනුව ලගවලේ සසෑදීලම
ශකාසසත්රය
ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන
තපතනන තනද්යාතපතනන බලතවේග සහ ඔතබ
නිවස / කරණද්යාරතන ජයසසිංහ .- මරිගම :
ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 132 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198066 NL)
ISBN 978-955-672-115-1
තපතරරද්යා, එම. කීරතිරතන
පපැරණ තගබිම සසිංග්රහය 1 : පුරද්යාණ අත දුටු
රහසස සහිතයි / එම. කීරතිරතන තපතරරද්යා .තවේයනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. [171] ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1500.00
(191596 NL)
ISBN 978-955-41075-0-2 (407794 NA)

වද්යාණජ ඉදිකරීම සඳහද්යා වද්යාසසතු විදදද්යාව /
පරිවරතනය ශද්යානත ජයතසසන .- ගතණමුලේල :
නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 190 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189893 NL)
ISBN 978-955-1755-75-1 (405312 NA)
133.3337 – ලෆලංෂුයි
වනිගරතන, ආසරි
ඉකමන ප්රතිඵල ලපැබතම රහසස / ආසරි
වනිගරතන .- තදහිවල : තෆසිංෂුයි කතලකෂන,
[2014?] .- පි. 40 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 210.00
(193009 NL)
ISBN 978-955-1494-93-3 (408945 NA)
වනිගරතන, ආසරි
ගණතදවියනතග් ආදරය ගනන ක්රම 36 ක /
ආසරි වනිගරතන .- තදහිවල : තෆසිංෂුයි
කතලකෂන, 2014 .- පි. 60 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(199954 NL)
ISBN 978-955-1494-84-1 (413459 NA)
වනිගරතන, ආසරි
ගණතදවියනතග් උපකද්යාර ගනන ක්රම 30 ක /
ආසරි වනිගරතන .- තදහිවල : තෆසිංෂුයි
කතලකෂන, 2014 .- පි. 60 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(199955 NL)
ISBN 978-955-1494-83-4 (413460 NA)
වනිගරතන, ආසරි
ගණපති සසන්ථද්යාවහ : ගණතදවියනතග් ආදරය,
ආශිරවද්යාදය වපැඩිපුර ලපැබමට ගණතදවියනතග්
ත්මිහිරිතම සසතතකෝත්රය තමනන / ආසරි
වනිගරතන .- තදහිවල : තෆසිංෂුයි කතලකෂන,
[2014?] .- පි. 20 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(193563 NL)
ISBN 978-955-1494-88-9 (409754 NA)
වනිගරතන, ආසරි
රහසගත වටතටකෝර 9 ක : අධික ධන
වද්යාසනද්යාවට අතදවශදම දිශද්යා තදක සහ එම දිශද්යා
බලවතකර ගපැනීමට / ආසරි වනිගරතන .තදහිවල : තෆසිංෂුයි කතලකෂන, [2014?] .පි. 32 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193385 NL)
ISBN 978-955-1494-31-5 (409789 NA)
වනිගරතන, ආසරි
වසර 300 ක පපැරණ රහසගත ගතනෂද්යා
සසතතකෝත්රය / ආසරි වනිගරතන .- තදහිවල :
තෆසිංෂුයි කතලකෂන, 2014 .- පි. 68 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193015 NL)
ISBN 978-955-1494-87-2 (408952 NA)
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133.335 – අලංක ර්විදෙදකාව
කරණද්යාරතන, මහිනද
උපන දින පලද්යාඵල 01 – සූරයයද්යා : අසිංක විදදද්යාව
අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව / මහිනද
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : අකෂය
පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. 16 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(196891 NL)
ISBN 978-955-4885-00-4
කරණද්යාරතන, මහිනද
උපන දින පලද්යාඵල 02 – සඳු : අසිංක විදදද්යාව
අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව / මහිනද
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : අකෂය
පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. 16 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(196892 NL)
ISBN 978-955-4885-01-1
කරණද්යාරතන, මහිනද
උපන දින පලද්යාඵල 03 – ගුර : අසිංක විදදද්යාව
අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව / මහිනද
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : අකෂය
පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. 16 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(196893 NL)
ISBN 978-955-4885-02-8
කරණද්යාරතන, මහිනද
උපන දින පලද්යාඵල 04 – රද්යාහු : අසිංක විදදද්යාව
අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව / මහිනද
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : අකෂය
පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. 16 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(196894 NL)
ISBN 978-955-4885-03-5
කරණද්යාරතන, මහිනද
උපන දින පලද්යාඵල 05 – බුධ : අසිංක විදදද්යාව
අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව / මහිනද
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : අකෂය
පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. 16 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(196895 NL)
ISBN 978-955-4885-04-2
කරණද්යාරතන, මහිනද
උපන දින පලද්යාඵල 06 – සකුර : අසිංක විදදද්යාව
අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව / මහිනද
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : අකෂය
පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. 16 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(196896 NL)
ISBN 978-955-4885-05-9
කරණද්යාරතන, මහිනද
උපන දින පලද්යාඵල 07 – තකතු : අසිංක විදදද්යාව
අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව / මහිනද
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : අකෂය
පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. 16 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(196897 NL)
ISBN 978-955-4885-06-6

කරණද්යාරතන, මහිනද
උපන දින පලද්යාඵල 08 – තසනසුර : අසිංක
විදදද්යාව අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව / මහිනද
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : අකෂය
පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. 16 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(196898 NL)
ISBN 978-955-4885-07-3
කරණද්යාරතන, මහිනද
උපන දින පලද්යාඵල 09 – අඟෙහර : අසිංක විදදද්යාව
අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව / මහිනද
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : අකෂය
පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. 16 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(196899 NL)
ISBN 978-955-4885-03-0
විජයවික්රම, සුසනත
ජීවිතය දපැන ගනන, ජීවිතය ජය ගනන අසිංක
විදදද්යාව / සුසනත විජයවික්රම .- මරිගම :
ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 125 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(197900 NL)
ISBN 978-955-672-131-7
133.4 – යන්ත්ර මන්ත්ර
ඉපපැරණ මනත්ර ගුරකම / සමපද්යාදනය මද්යාපලගම
තමතතතයද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 103 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(199846 NL)
ISBN 978-955-661-633-0 (413388 NA)
133.4 – මන්ත්ර ශකාසසත්රය හකා යකලැදරකම
133.42 – භූස්ත ර්විදෙදකාව
තදවතද්යා සදධි තහවත නවීන භූත විදදද්යාව :
පරමද්යානන්ද ශද්යාසසනතග් පරීක්ෂණ හද්යා
අභදද්යාසයනතගන යුකතයි / සමපද්යාදනය
ල්පී. ආර. රතනද්යායක .- නව මුද්රණය .නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 53 ; තසම. 22
1 වන සසිංසසකරණය 1941
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(200577 NL)
ISBN 978-955-558-227-8 (414303 NA)
භූතකරණය : ශද්යානතිකරමතයහි කරණරසද්යායන
කයමන / සමපද්යාදනය පද්යාත්ලිත තසකෝමකීරති .නව මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන තපද්යාත
සමද්යාගම, 2014 .- පි. 131 ; තසම. 22
1 වන සසිංසසකරණය 1957
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(200579 NL)
ISBN 978-955-558-171-4 (414305 NA)
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133.43 – යන්ත්ර මන්ත්ර
ග්රහතදකෝෂ හරණය / සමපද්යාදනය ඊබට අමරතසසන .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 78 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(195367 NL)
ISBN 978-955-690-132-0 (411602 NA)
පලේලවදීපිකද්යා තහවත ෂටකරමවිධි : මනත්ර
ශද්යාසසනය මූලධරම / පරිවරතනය ඒ.
දසනද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන තපද්යාත
සමද්යාගම, 2014 .- පි. 69 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(196270 NL)
ISBN 978-955-558-221-6 (411565 NA)
133.44 – යන්ත්ර මන්ත්ර
අමරතසසන, ඈතගම ඊබට
සරවද්යාක්ෂර යනත්රමනත්ර : අරද්යාබි, ඉනදියද්යාන
මනත්ර ගුරකම සහිතයි / ඈතගම ඊබට
අමරතසසන .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 144 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190883 NL)
ISBN 978-955-684-166-4 (407104 NA)
සූරියආරචචි, නනදතසසන
තකද්යාණඩතදණය හද්යාමුදුරවනතග මනතර
තපද්යාත / නනදතසසන සූරියආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 239 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(192055 NL)
ISBN 978-955-31-0040-5 (408484 NA)
133.443 – ශකාන්තිකරම
තතනනතකකෝන, ධරමරතන
මහද්යා බල සමපනන ඔල්ඩ්ඩිස වරත්මින තගදර
තදද්යාරට ආරකෂද්යාව : යනත්ර මනත්ර ගුපත
බලතයන තග් තදද්යාර වතුපිටි ආරකෂද්යා කරීම /
ධරමරතන තතනනතකකෝන .- වරකද්යාතපද්යාල :
ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 68 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(189078 NL)
ISBN 978-955-553-738-4 (404640 NA)
133.5 – ලජදකාතිෂස ශකාසසත්රය
අමබලමතගද්යාඩ, තසසන
තජදද්යාතිෂ දවිතියද්යාදරශය /තසසන
අමබලමතගද්යාඩ .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 46 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(190984 NL)
ISBN 978-955-684-113-8 (407121 NA)

තකද්යාග්ගලතග්, කුමද්යාර
තජකෝතිස විමරශන / කුමද්යාර තකද්යාග්ගලතග් .ගලේකසසස : කරතකෘ, 2013 .- පි. 125 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189016 NL)
ISBN 978-955-41069-0-1
ද තසද්යායිසද්යා, තශකෝභනී
ඔබට රද්යාජතයකෝග බලපද්යානතන තකතසසද? /
තශකෝභනී ද තසද්යායිසද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 63 : වගුසටහන ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196630 NL)
ISBN 978-955-30-5290-2 (411951 NA)
තපතරරද්යා, තජ්. ඒ. ඩ.
ග්රහ අපල වලට සසතතකෝත්ර පුද පූජද්යා / තජ්. ඒ. ඩ.
තපතරරද්යා .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 76 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(190988 NL)
ISBN 978-955-684-151-0 (407125 NA)
මධුෂසිංක, පදත්මික
සරල තජදද්යාතිෂය / පදත්මික මධුෂසිංක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 168 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191180 NL)
ISBN 978-955-30-4715-1 (407310 NA)
මතනද්යාරමද්යා නම වූ විසසතරද්යාරන්ථ වදද්යාඛදද්යා සහිත
යද්යාත්රද්යාප්රකරණය තහවත ගමන නපැකත තපද්යාත /
සමපද්යාදනය වයි. ඒ. හරමද්යානිසස අපපුහද්යාත්මි .නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන තපද්යාත සමද්යාගම, 2013 .පි. 90 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(188664 NL)
ISBN 978-955-558-140-0 (404210 NA)
මහීපද්යාල, සරත
පලද්යාපල කන්ථනයට තජදද්යාතිෂ ගණතය / සරත
මහීපද්යාල .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .පි. 151 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(191364 NL)
ISBN 978-955-677-336-1 (407660 NA)
රණතුසිංග, ආර. ඒ. වයි.
නිරයන සහ සද්යායන උසසස තජදද්යාතිෂය / ආර. ඒ.
වයි. රණතුසිංග .- බතතරමුලේල : කරතකෘ,
[2014?] .- පි. xi,276 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 840.00
(193212 NL)
(409614 NA)
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
ඔබට බලපද්යාන ග්රහ තයකෝග : තයකෝග 650 /
එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. රද්යාජපකෂ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 288 ; තසම. 22 .(තජදද්යාතිෂ තසසවද්යා ; අසිංක 04)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(198263 NL)
ISBN 978-955-30-4892-9 (413056 NA)
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විත්ලියම, ආර. එච.
උසසස තජදද්යාතිෂය ග්රහ බල සහ භද්යාව බල /
ආර. එච. විත්ලියම .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 97 : රූපසටහන ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(192389 NL)
ISBN 978-955-21-2250-7 (408843 NA)
වීරතුසිංග, තරසිංග සඳකපැළුම
වද්යාරෂික පලද්යාපල කීතම සදධද්යානත / තරසිංග
සඳකපැළුම වීරතුසිංග .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193893 NL)
ISBN 978-955-30-4994-0 (410290 NA)
සද්යාරද්යාවත්ලිය / අනවද්යාදය තක. ඩ. කුලතිලක .- නපැවත
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන තපද්යාත
සමද්යාගම, 2014 .- පි. [xxvii],359 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1967
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1120.00
(198209 NL)
ISBN 978-955-558-223-0 (412914 NA)
තහටටිතග්, ඩ. බ.
දහතවනි ග්රහයද්යා / ඩ. බ. තහටටිතග් .- 4 වන
මුද්රණය .- ඉමදූව : ල්පී. ල්පී. සමරවික්රම, 2014 .පි. 111 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1978
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192863 NL)
ISBN 978-955-44081-1-1
තහටටිතග්, ඩ. බ.
දහතවනි ග්රහයද්යා : විවද්යාහ පරීකෂද්යාව සඳහද්යා
අවශද සයලුම කරණු දපැනගපැනීමට මග
තපනවන ග්රනන්ථයක / ඩ. බ. තහටටිතග් .4 වන මුද්රණය .- ඉමදූව : ල්පී. ල්පී. සමරවික්රම,
2014 .- පි. 111 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1978
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(200449 NL)
ISBN 978-955-44081-1-1 (413684 NA)
තහසවද්යාපතිරණ, ත්මිලේටන
ජීවිතයයි තදකෝ - සතරයි / ත්මිලේටන
තහසවද්යාපතිරණ .- මහරගම : කරතකෘ, 2014 .පි. 174 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 525.00
(196693 NL)
ISBN 978-955-53588-1-1 (412262 NA)
133.52 - ලගේන
133.5262 – ලමෂ ලගේනය
ධරමතසසන, ඩ. ඇම.
ඔබ උපන තමෂ ලග්නය / ඩ. ඇම.
ධරමතසසන .- මතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. 110 : චිත්ර ; තසම. 15
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192881 NL)
ISBN 978-955-41087-0-7

ප්රනද්යානදු, තබනතතද්යාට හියුබට
තමෂ ලග්නය / තබනතතද්යාට හියුබට ප්රනද්යානදු .නව මුද්රණය .- වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 101 ; තසම. 21 .(තජදද්යාතිර විදදද්යා ; අසිංක 01)
1 වන මුද්රණය 1961
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198114 NL)
ISBN 978-955-0716-61-6
133.5263 – වපෘෂභ ලගේනය
ධරමතසසන, ඩ. ඇම.
ඔබ උපන වකෘෂභ ලග්නය / ඩ. ඇම.
ධරමතසසන .- මතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. 114 : චිත්ර ; තසම. 15
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192882 NL)
ISBN 978-955-41087-1-4
133.5264 – මිථුන ලගේනය
ධරමතසසන, ඩ. ඇම.
ඔබ උපන ත්මිථුන ලග්නය / ඩ. ඇම.
ධරමතසසන .- මතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. 126 : චිත්ර ; තසම. 15
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192883 NL)
ISBN 978-955-41087-2-1
133.5266 – සලංහ ලගේනය
ධරමතසසන, ඩ. ඇම.
ඔබ උපන සසිංහ ලග්නය / ඩ. ඇම.
ධරමතසසන .- මතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. 114 : චිත්ර ; තසම. 15
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192884 NL)
ISBN 978-955-41087-4-5
133.54 – හඳහන්
අමබලමතගද්යාඩ, තසසන
ඔතබ හඳහන ඔබම බලද්යාගනන : තජදකෝතීර
විදදද්යාතවේ ගපැඹුර සදධද්යානත සරලව ඉතගන
ගනන / තසසන අමබලමතගද්යාඩ .- කඩවත :
සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 240 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191723 NL)
ISBN 978-955-684-187-9 (408001 NA)
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තපතරරද්යා, කවුඩද්යාතන පියදද්යාස
කද්යානතද්යා තකනදතර / කවුඩද්යාතන පියදද්යාස
තපතරරද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 287 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1999
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(191928 NL)
ISBN 978-955-677-342-2 (408365 NA)
ප්රියනත, රසිංජන
ඔබතග් තපද්යාතරද්යානදම ඔබ ම ගලපනන / රසිංජන
ප්රියනත .- වතතල : තදද්යාන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. v,61 ; තසම. 21x29
කබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(198393 NL)
ISBN 978-955-7517-00-1
රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
ග්රහතයකෝග අනව ජීවිත / එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.
රද්යාජපකෂ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198509 NL)
ISBN 978-955-30-5122-6 (413090 NA)
133.55 – ලිත්
ඈපද්යා පඤචද්යාඞග ත්ලිත – ක.ව. 2014-2015 .තකද්යාළඹ : සී/ස ඈපද්යා ප්රිනටරසස (තපකෞදගත්ලික)
සමද්යාගම, 2014 .- පි. 184 : චිත්ර : සතියම ;
තසම. 26
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(191293 NL)
ISBN 978-955-4578-71-5 (407548 NA)
133.58 – ර්විලශසෂ මකාස්තපෘකකා
133.5872 – ගපෘහ නිරමකාණය
අමරසූරිය, රතන තදශප්රිය
වද්යාසසතු විදදද්යානකූල නිවසක සතුට / රතන
තදශප්රිය අමරසූරිය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 127 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191640 NL)
ISBN 978-955-30-4767-0 (407849 NA)
විත්ලියම, ආර. එච.
තජදද්යාතිෂ හද්යා වද්යාසසතු විදදද්යා නිවද්යාස අතතපද්යාත /
ආර. එච. විත්ලියම .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 86 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(193507 NL)
ISBN 978-955-21-2288-0 (409694 NA)
සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස
සරිකත නිවස (ගකෘහ නිරමද්යාණ ශිලේපය) /
අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස සරිවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 127 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191654 NL)
ISBN 978-955-30-4682-6 (407863 NA)

133.59254 – ඉන්දියකාව
කපූර, සුභද්යාශිනී
භද්යාරතීය තජදද්යාතිෂ විදදද්යාව / සුභද්යාශිනී කපූර ;
අනවද්යාදය ර. මු. ක. මුදියනතසස විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 248 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198241 NL)
ISBN 978-955-30-5239-1 (413046 NA)
133.6 – සකාමුද්රිකකා ශකාසසත්රය
කයිතරකෝ
වදවතයේ සටහන කයිතරකෝ තග් හසසත තරඛද්යා
ශද්යාසසත්රය / කයිතරකෝ ; පරිවරතනය බනදුල
සරිවරධන විසනි .- තිහද්යාරිය : පරිවරතක,
2014 .- පි. xiv,217 : චිත්ර ; තසම. 21
“The book of fate & fortune Cheiro's
palmistry” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198477 NL)
ගුණරතන, ඩ. ල්පී. ඒ.
හසසතතයේ රහසස (සද්යාමුද්රික ශද්යාසසත්ර) / ඩ. ල්පී. ඒ.
ගුණරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191136 NL)
ISBN 978-955-30-4722-9 (407266 NA)
ගුණරතන, ල්පී. ඒ.
දිවි ගමන : ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / ල්පී. ඒ.
ගුණරතන .- රතමලද්යාන : තුසත තපද්යාතහල,
2014 .- පි. 432 ; තසම. 21 .- (ඔතබ ඉරණම
ඔබම තසද්යායද්යා ගනන ; අසිංක 04)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(197991 NL)
ISBN 978-955-4842-04-5 (412844 NA)
හසසත තරඛද්යා රහසස / පරිවරතනය ශද්යානත
ජයතසසන .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 121 : චිත්ර ; තසම. 21
“Palamistry for all” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198011 NL)
ISBN 978-955-1755-87-4
133.6 – හසසස්තලරඛකා ශකාසසත්රය
තකද්යාතහද්යාඹනතග්, කද්යාසිංචනද්යා
ත්මිනිසස දිවිතයේ කපැඩපත : හසසතය / කද්යාසිංචනද්යා
තකද්යාතහද්යාඹනතග් .- තගත්ලිඔය : කරතකෘ, 2013 .පි. [x],286 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 900.00
(189480 NL)
ISBN 978-955-44419-0-3 (405107 NA)
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133.9 – අධදකාත්ම ර්විදෙදකාව

1 4 0 නියස්ත දෙකාරශනික මස්තවකාදෙ

රතනද්යායක, රවන
තහද්යාලේමන සහ අවතද්යාර කන්ථද්යා / රවන
රතනද්යායක .- ජද්යා-ඇල : සමනතී තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 131 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(194067 NL)
ISBN 978-955-0084-96-8 (410749 NA)

149 – අලනකුත් දෙකාරශනික පදධති හකා පිළිලවත්
149.7 – ලහසතුවකාදෙය

133.9013 – මරණන් මතු ජීර්විස්තය
දිසද්යාරතන, යූ. ඩ.
මරණන මතු දුවන සත / යූ. ඩ. දිසද්යාරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192286 NL)
ISBN 978-955-30-4672-7 (408611 NA)
133.90135 – පුනරභවය

fya;qjdoS ත්ලිපි / සසිංසසකරණය අජිත තිලකතසසන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 167 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(189769 NL)
ISBN 978-955-31-0085-6 (405195 NA)

1 5 0 මලනයෝර්විදෙදකාව
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ
චිතත බලතයන තරකෝග සුව කරගත හපැක මඟෙ /
දයද්යා තරකෝහණ අතුතකකෝරද්යාල .- තකද්යාළඹ : ශිකෂද්යා
මනදිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 218 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190252 NL)
ISBN 978-955-1782-50-4 (405867 NA)

ගුණතිලක, සපැමසන
පුනරභවතයේ මතනකෝමද්යායද්යාව : පුනරභවය පිළිබඳ
තභකෞතිකවද්යාදී විශසතලේෂණයක / සපැමසන
ගුණතිලක .- තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194038 NL)
ISBN 978-955-1715-54-0 (410715 NA)

සලේවද්යා, ඇලේ. ඇම. ඒ.
සය මනස විමසීම / ඇලේ. ඇම. ඒ. සලේවද්යා .අවුතලේගම : කරතකෘ, 2013 .- පි. xviii.207 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189955 NL)
ISBN 978-955-53310-2-9 (405375 NA)

ගුණතසසකර, ඒ. ඩ.
විදදද්යාව සහ පුනරතපතතිය පිළිබඳ විමසුමක /
ඒ. ඩ. ගුණතසසකර .- පද්යානදුර : කරතකෘ, 2013 .පි. vii,189 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(188439 NL)
ISBN 978-955-44834-0-8

සුමනතසසකර, මපැණතක
අසරිමත සතත විසසත්මිත කයද්යාකද්යාරකම /
මපැණතක සුමනතසසකර .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ,
2013 .- පි. 202 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(189792 NL)
ISBN 978-955-51072-6-6 (405218 NA)

ජයවරධන, තිසසස
මනස දකන පියවි තලද්යාව / තිසසස ජයවරධන .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 183 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200576 NL)
ISBN 978-955-661-607-1 (414301 NA)
138 – අලංග ලකෂණ ර්විදෙදකාව
සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස
සසන පුරෂ අසිංග ලකෂණ විදදද්යාව – ජීවිතතයේ
පුදුම රහසස / අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස
සරිවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196656 NL)
ISBN 978-955-30-5008-3 (411990 NA)

152 – ඉන්ද්රීය සලංජකානනය ශලනය, ආලවග,
මකානසක ලපළඹවීම
152.41 – ආදෙරය හකා දෙයකාව
විතජ්සූරිය, සරත
ආදරයයි කරණද්යාවයි / සරත විතජ්සූරිය .තකද්යාළඹ : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013.පි. 179 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189939 NL)
ISBN 978-955-652-976-0 (405359 NA)
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153 – සර්විඥකානික මකානසක ක්රියකාවලිය හකා බුදධිය
153.1 – මස්තකය හකා ඉලගනුම
ඩයසස, සල්ඩ්නි මද්යාකසස
විශිෂසෂ්ඨ ඉතගනම අතවපැල / සල්ඩ්නි මද්යාකසස
ඩයසස .- ආණමඩුව : තතකෝතපැනන පබත්ලිෂිසිං
හවුසස, 2013 .- පි. 83 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189093 NL)
ISBN 978-955-1848-73-6 (404653 NA)
ද සලේවද්යා, චත්මිලේ
උසසස තපළ විභද්යාග දිනන රහසස / චත්මිලේ ද
සලේවද්යා .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. 162 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198528 NL)
ISBN 978-955-41725-0-0 (412998 NA)
153.12 – මස්තකය
ත්මිලේලතග්, ධමත්මික
විශසව ශකතිතයේ බලතයන මතක ශකතිය
වරධනය කරගනන / ධමත්මික ත්මිලේලතග් .ආඬිඅමබලම : සඳත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 80 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190987 NL)
ISBN 978-955-4414-02-8 (407124 NA)
153.42 – කලේපනකාව හකා සන්තීම
පිනනතපද්යාල, තිලක
ඉතගනීමට කද්යාලයයි / තිලක පිනනතපද්යාල .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(194927 NL)
ISBN 978-955-30-5218-6 (411291 NA)
153.93 – බුදධි පරීකෂණය
රතනද්යායක, සමර සසිංජීවන
අද්භිතයකෝගදතද්යාවය සහ බුදධි පරීකෂණය / සමර
සසිංජීවන රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : සමද්යාධී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 171 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193847 NL)
ISBN 978-955-8786-30-7 (410111 NA)

153.94 – අභිලයයෝගස්තකා පරීකෂණ
බද්යාලසූරිය, තක.
ග්රද්යාමතසසවද්යා ප්රතවේශය : ග්රද්යාම නිලධද්යාරී තසසවතයේ
III වපැනි තශසණයට බඳවද්යා ගපැනීතම තරඟෙ
විභද්යාගයට නියත්මිත භද්යාෂද්යා හපැකයද්යාව, සද්යාමද්යානද
දපැනීම, අද්භිතයකෝගදතද්යාව / තක. බද්යාලසූරිය .කඩුගනනද්යාව : තතද්යාරතුර මධදසසන්ථද්යානය,
2012 .- පි. 86 : චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(194597 NL)
ISBN 978-955-52183-1-3
154 – උප ර්විඥකානය හකා ලවනසස ස්තත්ත්වයන් හකා
ක්රියකාවලීන්
154.7 – ලමයෝහනය
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ
තමකෝහනය හද්යා තමකෝහන ශිලේප ක්රම - අතතපද්යාත :
ඔතබ සතත බලය විකසත කරගත හපැක පහසු
මග / දයද්යා තරකෝහණ අතුතකකෝරද්යාල .- තකද්යාළඹ :
ශිකෂද්යා මනදිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 244 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(190251 NL)
ISBN 978-955-1782-52-8 (405866 NA)
අවරදිග තපෂණය තහවත මපැසසමරිසම / සමපද්යාදනය
වී. එන. තක. ෂ්ඨකුරදද්යාසස .- නව මුද්රණය .නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන තපද්යාත සමද්යාගම, 2014 .පි. 48 ; තසම. 22
1 වන සසිංසසකරණය 1942
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(200581 NL)
ISBN 978-955-558-231-5 (414307 NA)
තපතරරද්යා, තක. තජනවිල්ඩ් කසිංසසත්ලි
ප්රද්යාතයකෝගික තමකෝහනය සහ අධිමද්යානසකතවය :
පළමු තකද්යාටස / තක. තජනවිල්ඩ් කසිංසසත්ලි
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189168 NL)
ISBN 978-955-30-4111-1 (404913 NA)
වරමද්යා, රද්යාජ්පද්යාලේ
තමකෝහනය සහ උප විඥද්යානය / රද්යාජ්පද්යාලේ වරමද්යා ;
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .- 2 වන
මුද්රණය .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 103 : චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2007
“Hypnotism the other consciousness”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(201013 NL)
ISBN 978-955-1011-87-2 (413984 NA)
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155 – ආන්ස්තර හකා සලංවරධන මලනයෝර්විදෙදකාව
155.2 – පුදගල මලනයෝර්විදෙදකාව
අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්
ඇලේල්ෆ්රල්ඩ් ඇල්ඩ්ලරතග් පුදගල මතනකෝවිදදද්යාව :
උපතදශන මතනකෝවිදදද්යාව / තරකෝලනල්ඩ්
අතබපද්යාල .- තකද්යාටටද්යාව : සද්යාර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 160 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194958 NL)
ISBN 978-955-584-501-4 (411469 NA)
155.3 – ලිලංගික මලනයෝර්විදෙදකාව
රද්යාජපකෂ, මතනකෝජ්
ත්ලිසිංගික තපකෞරෂතව උපතදශනය / මතනකෝජ්
රද්යාජපකෂ .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 95 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193675 NL)
ISBN 978-955-671-955-0 (409927 NA)
155.333 – කකාන්ස්තකාව
අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්
කද්යානතද්යා මතනකෝවිදදද්යාව හද්යා කද්යානතද්යාවද්යාදී
උපතදශනය / තරකෝලනල්ඩ් අතබපද්යාල .තකද්යාටටද්යාව : සද්යාර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 240 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(190421 NL)
ISBN 978-955-584-499-4 (406223 NA)
155.4 – ළමකා මලනයෝර්විදෙදකාව
පුසිංචි අපි තනිතවලද්යා නසෑ 2 : ළමද්යා මතනකෝවිදදද්යාතමක
කකෘතියක / පරිවරතනය ඉරූෂද්යා තග්රසතරකෝ .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 208 : චිත්ර ; තසම. 21
“Chick soup for the kids soul – 2” කකෘතිතයේ
අනවද්යාදයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(198231 NL)
ISBN 978-955-29-0227-7 (412828 NA)
155.6 – වලැඩින්හිටි මලනයෝර්විදෙදකාව
155.6463 – අමමකාවරන්
ඈපද්යා, චද්යානදිමද්යා මූනමතලේ
තහට තලද්යාව සකසන අමමද්යාවරනට / චද්යානදිමද්යා
මූනමතලේ ඈපද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- ගද්යාලේල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 78 : චිත්ර ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2009
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188843 NL)
ISBN 978-955-99408-4-5 (404534 NA)

155.65 – ස්තරණ වලැඩින්හිටිලයයෝ
රතනද්යායක, නිමද්යාත්ලි එන.
තද්යාරණදයට අරතබර වසනතයක / නිමද්යාත්ලි
එන. රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198567 NL)
ISBN 978-955-30-5125-7 (413118 NA)
158 – වදවහකාරික මලනයෝර්විදෙදකාව
158.1 – පුදගල සලංවරධනය
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ
විශසව බලය හද්යා සතත බලය ඒකද්යාබදධ කර
ජීවිතය ජය ගත හපැක මඟෙ / දයද්යා තරකෝහණ
අතුතකකෝරද්යාල .- තකද්යාළඹ : ශිකෂද්යා මනදිර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 141 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190253 NL)
ISBN 978-955-1782-47-4 (405868 NA)
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ
සමපත ආකරෂණය කරගත හපැක මඟෙ :
සතූ පපැතූ සමපත ආකරෂණය කරගපැනීමට
අනගමනය කළ යුතු තනද්යාවරදින මග / දයද්යා
තරකෝහණ අතුතකකෝරද්යාල .- තකද්යාළඹ : ශිකෂද්යා
මනදිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 180 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189394 NL)
ISBN 978-955-1782-48-1 (405069 NA)
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ
සද්යාරන්ථකතවයට පහසු මසිංතපත : බද්යාධක
ජයතගන සද්යාරන්ථකතව හිණමග නගිනන / දයද්යා
තරකෝහණ අතුතකකෝරද්යාල .- තකද්යාළඹ : ශිකෂද්යා
මනදිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 465 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(190254 NL)
ISBN 978-955-1782-53-5 (405869 NA)
අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්
ධනද්යාතමක චිනතනය හද්යා ධනද්යාතමක
මතනකෝවිදදද්යාව / තරකෝලනල්ඩ් අතබපද්යාල .තකද්යාටටද්යාව : සද්යාර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 120 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(199886 NL)
ISBN 978-955-584-506-9 (413423 NA)
ඈපද්යා, චද්යානදිමද්යා මූනමතලේ
කුණද්යාටු සමය ජයගනිමු / චද්යානදිමද්යා මූනමතලේ
ඈපද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- ගද්යාලේල : කරතකෘ,
2013 .- පි. 80 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2009
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188841 NL)
ISBN 978-955-99408-5-2 (404532 NA)
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ඔබ දිනවන ඔබ / සමපද්යාදනය ජී. ඒ. චද්යානක තක.
තපතරරද්යා .- නපැදුනගමුව : ජනක මුද්රණද්යාලය,
2013 .- පි. 20 ; තසම. 15
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190165 NL)
(405475 NA)
ගුණතිලක, මදුරසසිංහ
දියුණුතවේ අතතපද්යාත / මදුරසසිංහ ගුණතිලක .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 80 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1985
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193897 NL)
ISBN 978-955-30-4847-9 (410286 NA)
ගුණතසසකර, නිවේටන
ජීවිතය දිනන හපැටි : මනස – ජීවිතය හද්යා යුග
දිවිය පිළිබඳව රචිත මතනකෝවිදදද්යාතමක
සසිංග්රහයක / නිවේටන ගුණතසසකර .බතතරමුලේල : සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 159 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(189777 NL)
ISBN 978-955-0983-49-0 (405203 NA)
ගුණතසසකර, නිවේටන
විසසමයජනක ත්මිනිසස සත : ජයග්රද්යාහී දිවි ගමනක
සඳහද්යා / නිවේටන ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .- පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(196494 NL)
ISBN 978-955-686-081-8 (411875 NA)
ධමමරකක්ඛිත හිත්මි, තදනගම
මම දපැන දනනවද්යා : ළමද්යා මනසට ධන ආකලේප
වරධනය / තදනගම ධමමරකක්ඛිත හිත්මි .තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 70 ; තසම. 22 .(මද්යානව දයද්යාතවන පිරි තලද්යාවකට ; අසිංක 04)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194423 NL)
ISBN 978-955-98269-2-7 (410943 NA)
ධමමරකක්ඛිත හිත්මි, තදනගම
මමයි දකෂයද්යා / තදනගම ධමමරකක්ඛිත හිත්මි .මහරගම : තරසිංජි ප්රිනටසස (මුද්රණය), [2014?] .පි. 16 ; තසම. 14 .- (මද්යානව දයද්යාතවන පිරි
තලද්යාවකට ; අසිංක 03)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193079 NL)
(408968 NA)
පියරතන, වඩුතග්
දිවිමග දිනන මග / වඩුතග් පියරතන .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 191 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 241.00
(189349 NL)
ISBN 978-955-29-0191-1 (405022 NA)

තපතරරද්යා, තක. තජනවිල්ඩ් කසිංසසත්ලි
ඔබතග් තපකෞරෂය සසිංවරධනය කරගනතන
තකතසස ද? / තක. තජනවිල්ඩ් කසිංසසත්ලි තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 96 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(201040 NL)
ISBN 978-955-30-4685-7 (414071 NA)
ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ
අනනට ඕන විදියට තනද්යාව, ඔබට ඕන විධියට
ජීවතතවනන : සද්යාරන්ථක ජීවිතයකට අතවපැලක
වූ මතනකෝ විදදද්යාතමක ත්ලිපි සසිංග්රහය / මයිකලේ
ආනජතලකෝ ප්රනද්යානදු .- ජද්යා-ඇල : ඒනජලේ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 160 : චිත්ර ;
තසම. 21 .- (මලේ තදවපැට ; අසිංක 13)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(189950 NL)
ISBN 978-955-1791-13-1 (405370 NA)
ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ
දිතනන දින ඔතබ ආදරය ශකතිමත
තවනවද? : සද්යාරන්ථක ජීවිතයකට අතවපැලක වූ
මතනකෝවිදදද්යාතමක ත්ලිපි සසිංග්රහය / මයිකලේ
ආනජතලකෝ ප්රනද්යානදු .- ජද්යා-ඇල : ඒනජලේ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 168 : චිත්ර ;
තසම. 21 .- (මලේ තදවපැට ; අසිංක 14)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(189949 NL)
ISBN 978-955-1791-14-18 (405369 NA)
ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ
සහින තලද්යාවින ත්මිදී පියවි තලද්යාතවේ සතුට
විඳිනන / මයිකලේ ආනජතලකෝ ප්රනද්යානදු .ජද්යා-ඇල : ඒනජලේ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 184 : චිත්ර ; තසම. 21 .- (මලේ තදවපැට ; අසිංක
15)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(201011 NL)
ISBN 978-955-1791-22-3 (414311 NA)
බකමවපැව, අසසිංක
ධනද්යාතමක චිනතනය / අසසිංක බකමවපැව .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 175 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(191522 NL)
ISBN 978-955-29-0179-9 (407692 NA)
බියට්රිසස කනදද්යාතසද්යායුරිය, තමරි
නපැණ මලේ පිතපනනට / තමරි බියට්රිසස
කනදද්යාතසද්යායුරිය .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 49 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(189741 NL)
ISBN 978-955-6930-02-3
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මසිංචනද්යායක, ගයසිංග සසිංජීව
ජීවිතයට ජීවයක : ඔතබ ජීවිතයට නව ජීවයක
ලබද්යා තදන මතනකෝවිදදද්යාතමක හර සසිංග්රහය /
ගයසිංග සසිංජීව මසිංචනද්යායක .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 174 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(189353 NL)
ISBN 978-955-29-0146-1 (405026 NA)

සුධමමවසිංස හිත්මි, තපද්යාලේගමපල
ඉතගනීතමන දකෂ ළමතයකු වීමට
මතනකෝවිදදද්යාතමක කරණු සහිත බුදු දහත්මින
උපතදසස / තපද්යාලේගමපල සුධමමවසිංස හිත්මි .බතතරමුලේල : සුමන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 90 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(195171 NL)
ISBN 978-955-531-82-1-1

රශින, ෆයිසද්යාලේ
මතග් සතුවිත්ලි / ෆයිසද්යාලේ රශින .හමබනතතද්යාට : කරතකෘ, 2014 .- පි. 29 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193805 NL)
ISBN 978-955-41088-2-0

තහසවද්යාමදදුම, නද්යාලක
සද්යාරන්ථක ජීවිතයකට අතවපැලක : තපද්යාත තුනක
එකම තපද්යාතක / නද්යාලක තහසවද්යාමදදුම .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 213 ; තසත්මි. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(192044 NL)
ISBN 978-955-671-454-8 (408473 NA)

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල එසස.
තසතනහසන දුවට පුතද්යාට / මසිංගල එසස.
රද්යාසසිංආරචචි .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 151 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(201016 NL)
ISBN 978-955-4946-11-8 (413993 NA)
ලසනත, රසිංජිත
තහද්යාඳම තපද්යාත / රසිංජිත ලසනත .- [තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188433 NL)
ISBN 978-955-44898-0-6
විජයවික්රම, සුසනත
තද්යාරකද්යාවක තනද්යාවී සඳ මඬල වනන : ජීවිතය
දිනවන ප්රබල ප්රසනන තපකෞරෂතවයක
තගද්යාඩනඟෙන මග / සුසනත විජයවික්රම .මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 133 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
දියණය පුවතපතත පළ වූ ත්ලිපි සසිංග්රහයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(197899 NL)
ISBN 978-955-672-130-0
වීරසසිංහ, රද්යාජද්යා
දරවනි ජීවිතය ජය ගනන / රද්යාජද්යා වීරසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189579 NL)
ISBN 978-955-30-4713-7 (405138 NA)
සුතදව හිත්මි, දඹුලේතලේ
අතිශයින ම ත්මිනිසුනට පමණයි (ජීවිතය
කයවනන) / දඹුලේතලේ සුතදව හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 55 ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(190748 NL)
ISBN 978-955-30-4852-3 (406555 NA)

158.12 – භකාවනකා
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ
මද්යානසක සුවතද්යාව සඳහද්යා සරල භද්යාවනද්යා
අභදද්යාස : මතනකෝවිදදද්යා යහපපැවපැතම සසිංවරධනය
සඳහද්යා සරල මතනකෝ සසිංවරධන අභදද්යාස / දයද්යා
තරකෝහණ අතුතකකෝරද්යාල .- තකද්යාළඹ : ශිකෂද්යා
මනදිර, 2014 .- පි. 262 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193888 NL)
ISBN 978-955-1782-56-6 (410113 NA)
158.3 – උපලදශනය
අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්
මතනකෝවිදදද්යාතමක උපතදශනතයේ නව
සසිංකලේප 1 / තරකෝලනල්ඩ් අතබපද්යාල සහ
අරනදතී අතබපද්යාල .- තකකෝටතට : සද්යාර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195442 NL)
ISBN 978-955-584-504-5 (411448 NA)
අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්
මතනකෝවිදදද්යාතමක උපතදශනතයේ නව
සසිංකලේප 2 / තරකෝලනල්ඩ් අතබපද්යාල සහ
අරනදතී අතබපද්යාල .- තකකෝටතට : සද්යාර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195439 NL)
ISBN 978-955-584-505-2 (411445 NA)
බණඩද්යාරනද්යායක, අභය
චිතතතවේග කළමනද්යාකරණය / අභය
බණඩද්යාරනද්යායක සහ තරකෝලනල්ඩ් අතබපද්යාල .තකද්යාටටද්යාව : සද්යාර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 99 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191300 NL)
ISBN 978-955-584-493-2 (407559 NA)
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158.4 – නකායකත්වය
විතජ්සසිංහ, චනද්රසරි
සපැබසෑ නද්යායකතයකු වීමට නම / චනද්රසරි
විතජ්සසිංහ .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 31 : චිත්ර ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(896991 NL)
ISBN 978-955-4873-77-3

1 6 0 ස්තරක ශකාසසත්රය
සමනතිකද්යා, ඒ. ඩ. ජීවනති
සතදතද්යා රක සටහන ආඛදද්යාත කලනය හද්යා
තරක දවද්යාර / ඒ. ඩ. ජීවනති සමනතිකද්යා .බණඩද්යාරගම : කරතකෘ, 2014 .- පි. viii,186 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(191935 NL)
ISBN 978-955-41315-0-7 (408380 NA)
160.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තරක ශද්යාසසත්රය හද්යා
විදදද්යාතමක ක්රමය : 2011-2013 නව
නිරතදශයට අදද්යාළ පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා
පිළිතුර .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. [140] : චිත්ර ; තසම 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193233 NL)
ISBN 978-955-0938-68-1 (409645 NA)

තපතරරද්යා, ලූෂන එල්ඩ්වල්ඩ්
කරණද්යාතවේ බලය : දරවනට තහද්යාඳ සරිත
කයද්යාතදන කකෘතියක / ලූෂන එල්ඩ්වල්ඩ් තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 79 :
චිත්ර ; තසම. 21
ත්මිහිර පුවතපතත පළවූ ත්ලිපි එකතුව
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196614 NL)
ISBN 978-955-30-5201-8 (411937 NA)
රසලේ බරකනල්ඩ්
සතුට / බරකනල්ඩ් රසලේ ; පරිවරතනය තක. ඒ.
එන. තපතරරද්යා විසනි .- 2 වන මුද්රණය .මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 268 ; තසම. 21
“The conquest of happiness” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193710 NL)
ISBN 978-955-1468-87-3 (409971 NA)
174 – වපෘත්න්තීය ආශකාර ධරම
174.9 – ලවනත් වපෘත්න්තීන් හකා රැකියකා
174.91583 – උපලදශනය
ඇමරිකද්යාන උපතදශන සසිංගමතයේ වකෘතතීය
ආචද්යාරධරම පදධතිය : වකෘතතීය උපතදශනයට
අතතපද්යාතක / පරිවරතනය ප්රසනන කමලේසරි
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : තකද්යාළඹ විශසවවිදදද්යාලය,
2014 .- පි. 112 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(199884 NL)
ISBN 978-955-584-498-7 (413421 NA)

1 7 0 ආශකාර ධරම

175 – ජනමකාධද ආශකාරධරම

170.44 – යහ පලැවලැත්ම

රද්යාජපකෂ, දයද්යා ශ්රී නතරනද්ර
ජනමද්යාධද ආචද්යාරධරම / දයද්යා ශ්රී නතරනද්ර
රද්යාජපකෂ .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 456 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 625.00
(189077 NL)
ISBN 978-955-553-693-6 (404638 NA)

කුමද්යාරිහද්යාත්මි, ඩ. එසස. අමරලතද්යා
පිබිතදන කපැකුළට පිනිබිඳුවක :
උපතදශද්යාතමක ගදද සසිංග්රහය / ඩ. එසස.
අමරලතද්යා කුමද්යාරිහද්යාත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193892 NL)
ISBN 978-955-30-4999-5 (410291 NA)
ජයතිලක, නිසසිංකද්යා
ත්මිත්ලින ගුණ දම / නිසසිංකද්යා ජයතිලක .ඇතුලේතකකෝටතට : කරතකෘ, 2014 .- පි. 55 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193842 NL)
ISBN 978-955-41495-0-2 (410075 NA)

1 8 0 පුරකාස්තන, මධදස්තන, අපරදිග
දෙරශනය
181 – ලපරදිග දෙරශනය
181.043 – ලබබෞදධ දෙරශනය
අතබසූරිය, ආනනද තබනට
තතමද්යාත්ර විදදද්යාව : ඥද්යානමද්යාන දරශනය /
ආනනද තබනට අතබසූරිය .- ඇහපැත්ලියතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 139 : රූපසටහන ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(200574 NL)
ISBN 978-955-44578-0-5 (414299 NA)
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දිසද්යානද්යායක, ජනක ප්රියදරශන
තබකෞදධ චිනතන ක්රමතයේ විශිෂසටතවය / ජනක
ප්රියදරශන දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191658 NL)
ISBN 978-955-30-4749-6 (407867 NA)
ධමමතිලක හිත්මි, පපැලපැනවතතත
තබකෞදධ දරශනය / පපැලපැනවතතත ධමමතිලක
හිත්මි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 123 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190967 NL)
ISBN 978-955-31-0077-1 (406988 NA)
181.4 – ඉන්දීය දෙරශනය
කළුපහන, ජිනදද්යාස
භද්යාරතීය දරශන ඉතිහද්යාසය : වවදික උපනිෂද
යුගය / ජිනදද්යාස කළුපහන .- 2 වන මුද්රණය .බතතරමුලේල : අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි. 144 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1963
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(194996 NL)
(411040 NA)
කෂසණමූරති ජීවිතය දකන හපැටි / පරිවරතනය
පරද්යාක්රම ඇසස. විතජ්වරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193181 NL)
ISBN 978-955-30-4723-6 (409490 NA)
කෂසණමූරති, තජ්.
කෂසණමූරතිතගන තරණ ඔබට / තජ්.
කෂසණමූරති ; පරිවරතනය තබන රසසනපැක
විසනි .- තගකෝනතපද්යාල හනදිය : සුභද්යාවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 84 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189472 NL)
ISBN 978-955-1558-49-9 (405097 NA)
කෂසණමූරති, තජ්.
චිනතන ජද්යාලය / තජ්. කෂසණමූරති ; අනවද්යාදය
මහිනද පත්ලිහවඩන විසනි .- සසිංතශකෝධිත 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා කෂසණමූරති
මධදසසන්ථද්යානය, 2014 .- පි. 179 ; තසම. 19
1 වන මුද්රණය 1990
“The network of thought” කකෘතිතයේ
අනවද්යාදයක
නූබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(199818 NL)
ISBN 978-955-9037-12-5 (413290 NA)

181.43 – නදකාය
සුමනසද්යාර හිත්මි, කරහමපිටිතගද්යාඩ
නදද්යායබිනදු : පදද්යාරන්ථ හද්යා විවකෘති සමුතපත
සුමනසද්යාර වදද්යාඛදද්යා / කරහමපිටිතගද්යාඩ
සුමනසද්යාර හිත්මි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. xxxii,161 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1953
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(192238 NL)
ISBN 978-955-30-4688-8 (408563 NA)
181.45 – ලයයෝග
නවරතන, සුත්මිත තරද්යාෂද්යාන
සයලු තදනද්යාටම ප්රීතිමත ජීවිතයකට තයකෝග හද්යා
භද්යාවනද්යා / සුත්මිත තරද්යාෂද්යාන නවරතන .සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 74 : චිත්ර ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2011
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(190985 NL)
ISBN 978-955-678-066-6 (407122 NA)

1 9 0 බටන්හිර දෙරශනය
පඤසඤද්යානනද හිත්මි, පරවද්යාහපැර
බටහිර දරශන / පරවද්යාහපැර පඤසඤද්යානනද හිත්මි
සහ තවේහපැලේතලේ ධමමපද්යාල හිත්මි .- නව
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1955
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192277 NL)
ISBN 978-955-30-4733-5 (408602 NA)
199 – ලවනත් භූලගයෝලීය කලකාපයන්න්හි
දෙකාරශනිකලයයෝ
199.5493 – ශ ලලංකකාව
විතජ්වික්රම, ජයනත
දද්යාරශනික ඊ. ඩබත්ලිවේ. අදිකද්යාරම / ජයනත
විතජ්වික්රම .- 3 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 272 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2004
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(195043 NL)
ISBN 978-955-30-4936-0 (411320 NA)
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2 0 0 ආගම
කරණද්යාරතන, සීලද්යානි
අසරිමත දරවද්යා / සීලද්යානි කරණද්යාරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 80 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193142 NL)
ISBN 978-955-30-0995-1 (409452 NA)
කද්යාමරද්යාජ, අනිලේ කුමද්යාර
සද්යායි දරශනය / අනිලේ කුමද්යාර කද්යාමරද්යාජ ;
පරිවරතනය තිලක කුඩද්යාතහටටි විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 262 ;
තසම. 22
“Sai vedam” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193085 NL)
ISBN 978-955-677-348-4 (408974 NA)
ප්රනද්යානදු, ඇනටනි
නූතන තලකෝකතයේ විවිධ ආගම / ඇනටනි
ප්රනද්යානදු .- කඩවත : අනතර සසිංසසකකෘතික
තපද්යාත ප්රචද්යාරකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,123 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189953 NL)
ISBN 978-955-9036-39-5 (405373 NA)
තමතතද්යාරද්යාම හිත්මි, මුසිංතහසතන
ආගතම සමභවය හද්යා විකද්යාශනය පිළිබඳ
විමසුමක / මුසිංතහසතන තමතතද්යාරද්යාම හිත්මි .- නව
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 152 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1991
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(198262 NL)
ISBN 978-955-30-5335-0 (413055 NA)
රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර
අනගද්යාරික ධරමපද්යාල සතද සහ ත්මින්ථදද්යාව :
පරතයේෂණද්යාතමකයි / එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර
රතනකුමද්යාර .- කඩවත : නවණ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 281 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(191601 NL)
ISBN 978-955-0802-07-4 (407801 NA)
201.7 – ආගම පිළිබඳ සමකාජ ආකලේප
201.763 – නියස්ත සමකාජ ප්රශසන
බනදුලතහසවද්යා, විජිත අරණසරි
තබකෞදධයද්යාට එතරහිව කතතකෝත්ලික ත්රසසතවද්යාදය /
විජිත අරණසරි බනදුලතහසවද්යා .තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 113 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192850 NL)
ISBN 978-955-97869-1-7

202 – ආගමික මස්තවකාදෙ
202.11 – ලදෙර්විවර
තදමටපිටිය, තසකෝමපද්යාල
පරතලද්යාව සහ සුරතලද්යාව : දිටිත්මි අදිස තදවියන
II / තසකෝමපද්යාල තදමටපිටිය .- අමපිටිය :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 240 ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(189056 NL)
ISBN 978-955-52923-1-3
තදව විතති සහිත තකකෝලේමුර කවි / සමපද්යාදනය ජී.
එසස. තපතරරද්යා .- නව මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ :
තමද්යාඩන තපද්යාත සමද්යාගම, 2014 .- පි. 113 ;
තසම. 22
1 වන සසිංසසකරණය 1963
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(200578 NL)
ISBN 978-955-558-226-1 (414304 NA)
202.114 – ලදවස්තකාර්විලයයෝ
තකද්යාඩිතුවකකු, විලේසන
වලේත්ලි මද්යාතද්යා තදවඟෙන සහ මද්යාතකෘ තදව
සසිංකලේපය / විලේසන තකද්යාඩිතුවකකු .රතමතලේ : කරතකෘ, [2014?] .- පි. 74 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(200700 NL)
ISBN 978-955-53072-2-2
විතජ්රතන, තප්රේමලද්යාලේ
වරදට දඬුවම : මුනතනසසවරතම කද්යාත්ලි
මසෑණයනතග් හද්යාසසකම / තප්රේමලද්යාලේ
විතජ්රතන .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 122 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(199797 NL)
ISBN 978-955-677-384-2 (413234 NA)

2 2 0 බයිබලය
220.45 – සමරිස්තකානු
සරිනිමලේ, තඩරික
විප්රවද්යාසතයේ සමරිතද්යාන හඬ / තඩරික
සරිනිමලේ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 152 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189284 NL)
ISBN 978-955-30-4729-8 (404995 NA)
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220.8 – බයිබලලයේ සඳහන් ආගමික ලනකාවන
ර්විෂයයන්
220.858 – ශකාක
බයිබලතයේ සඳහන සතුන සහ ශද්යාක .- [තකද්යාළඹ] :
ශ්රී ලසිංකද්යා බයිබලේ සසිංගමය, 2012 .- පි. 32 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190636 NL)
ISBN 978-955-595-745-8
225 – නව ලස්තසසස්තලමන්තුව
225.92 – අලපයෝසසතුළුවරන්
දසනද්යායක, ඩ. අතසසල ප්රියසිංකර
තහළදිතවේ දහම සළුව / ඩ. අතසසල ප්රියසිංකර
දසනද්යායක. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 232 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(190334 NL)
ISBN 978-955-30-4765-6 (406058 NA)

2 3 0 ක්රිසසතියකානි ධරමය
කතතකෝත්ලික සභද්යා මද්යාරතගකෝපතදශය .- [තකද්යාළඹ] :
කතතකෝත්ලික මද්යාරතගකෝපතදශ හද්යා බයිබලේ තසසවද්යා
ජද්යාතික මධදසසන්ථද්යානය, 2014 .- පි. [xix],717 ;
තසම. 25
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (198200 NL)
ISBN 978-955-7506-00-5 (412798 NA)
තදවන වතිකද්යාන කර්ථිකද්යාතවන අනතුරව ශ්රී ලසිංකද්යා
කතතකෝත්ලික සභද්යාව : 1968 ජද්යාතික කතතකෝත්ලික
කර්ථිකද්යා තීනදු හද්යා 1995 ජද්යාතික ධරම තසසවද්යා
සමුළු තීනදු පිළිබඳ / සසිංසසකරණය සරිලේ
එතල්ඩ්රමුලේල .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 248 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(200599 NL)
ISBN 978-955-30-5347-3 (414037 NA)
ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. එම.
දුක තවේදනද්යා පල තනළමු / ඩබත්ලිවේ. එම.
ප්රනද්යානදු .- ජද්යා-ඇල : කරතකෘ, 2014 .- පි. 80 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194586 NL)
ISBN 978-955-52501-2-2

බුෂසබි, තටකෝනි
ඉපදුනි තදවියන රජ අණන / තටකෝනි බුෂසබි සහ
පිත්ලිප තකද්යාපනසස ; පරිවරතනය විමලේ
පටබපැඳිතග් විසනි .- ලනඩන : පරිවරතක,
2013 .- පි. x,233 ; තසම. 21
The forged origin of the New
Testament,The criminal history of the
papacy සහ Power struggles and murders in
the Vatican පරතයේෂණ කකෘති තුතන
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(189963 NL)
ISBN 978-955-44771-0-0 (405381 NA)
තවේලද්යායුදන, ශසිංඛර
තසසවකතයක වනන : තසසවක නද්යායකතවයට
නිස මද්යානසකතවයක තගද්යාඩ නපැගීමට
අතවපැලක / ශසිංඛර තවේලද්යායුදන .- [තපැ. තනද්යා.] :
[ප්ර. තනද්යා.], 2014 .- පි. 99 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196253 NL)
ISBN 978-955-4135-109
තහයින, කසස
හුදකලද්යාතවේ නපැගිට සටම / කසස තහයින .නතග්තගද්යාඩ : ශ්රී ලසිංකද්යා මද්යාරගය
සතහකෝදරතවය, 2012 .- පි. 20 ; තසම. 21
“Standing alone” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195073 NL)
ISBN 978-955-9165-15-6 (411534 NA)
230.071 – ර්විෂයමකාලකා
කතතකෝත්ලික ධරමය : 6 තශසණය .- බතතරමුලේල :
අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .පි. x,124 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (199830 NL)
(413303 NA)
කසසතු ධරමය : 6 තශසණය .- බතතරමුලේල :
අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .පි. ix,100 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (199801 NL)
(413246 NA)
කසසතු ධරමය : 10 තශසණය .- බතතරමුලේල :
අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .පි. ix,131 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (199799 NL)
(413248 NA)
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231 – ලදෙර්විලයයෝ
231.73 – ආශසශරය

248 – ලපබෞදගලික ලබධිය
248.4 – ක්රිසසතියකානි ජීර්විස්තය

ද සලේවද්යා, චද්යාරලේසස විත්ලියම
ලකුණු විසතුර / චද්යාරලේසස විත්ලියම ද සලේවද්යා .නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 126 : චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1906
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192239 NL)
ISBN 978-955-30-3035-1 (408564 NA)

ගුණරතන, සුසලේ
මූත්ලික විවද්යාහ හමුව : එහි ආරමභය, දපැකම හද්යා
ඒ තුළින පවුලේ තපකෝෂණය / සුසලේ ගුණරතන
සහ ශිරද්යාණ ගුණරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 68 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189928 NL)
ISBN 978-955-30-4629-1 (405347 NA)

234 – ගලැලවීම
ල, බිතෂද්යාප කක්යුහක
ගපැලවීතම සහතිකය / බිතෂද්යාප කක්යුහක ල.තකද්යාළඹ : තවසසත්ලි තප්රසස, [2014?] .- පි. 74 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193300 NL)
ISBN 978-955-9033-24-0
234.5 – සමකාව
තසකෝමරතන, ජී. ල්පී. වී.
සමද්යාව / ජී. ල්පී. වී. තසකෝමරතන .- තකද්යාහුවල :
තකද්යාළඹ : තදවධරම ශද්යාසසත්රද්යාලය, 2014 .පි. vii,48 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 110.00
(198395 NL)
ISBN 978-955-8238-76-9

2 4 0 භකතියකානුකූල හකා ප්රකාලයයෝගික ලදව
ධරමය
248 – ක්රිසසතියකානි ජීර්විස්තය
248.32 – යකාඥකා
තදවිඳු සහ මම : විතශසෂතයන වයස අවුරදු 13 න
පහළ ළමයිනට නව ඇදහිත්ලිවතුනට තදව
වචනය ඉතගනගපැනීමට සකසස තකද්යාට ඇත .තකද්යාළඹ : එකසත ශුදධ ත්ලියවිත්ලි සසිංගමය,
[2014?] .- පි. vi,212 : චිත්ර ; තසම. 15x22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195347 NL)
ISBN 955-8962-00-7
(411680 NA)

තඩකෝසන, තජකෝයි
තදව ගරබිය සහිත ජීවිතය : තදවිඳුන සමඟෙ
සමප සමබනධතද්යාවය තගද්යාඩනපැගීම / තජකෝයි
තඩකෝසන .- තපරද්යාතදණය : ලසිංකද්යා බයිබලේ
විදදද්යාලය සහ තසමතනරිය, 2013 .- පි. 157 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188461 NL)
ISBN 978-955-1701-65-9
තනකෝනිසස පියතුමද්යා, සද්යාරතටකෝ
එදද්යා එතසස තමදද්යා තකතසස : පූජක ජීවිතතයේ දුක,
තවේදනද්යාව, සනහව, කඳුළ මුසු අතදපැකීම
ග්රැසක / සද්යාරතටකෝ තනකෝනිසස පියතුමද්යා .කටුතනරිය : කරතකෘ, 2013 .- පි. 124 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(190642 NL)
ISBN 978-955-44471-0-3

2 6 0 ක්රිසසතියකානි සලංර්විධකාන හකා සමකාජ ලසසවකා
263 – දින, කකාල, ආගමික වන්දෙනකා
263.915 – නත්ස්තලේ
263.91505 – වකාර ප්රකකාශන
නතතලේ උදද්යාන .- කද්යා. 1, ක. 1 (2013 තදසපැමබර) කළුතර : කතුන එකමුතුව, 2013 .- පි. 34 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195354 NL)
(411692 NA)

2 7 0 ශකාසන ඉතිහකාසය
270.092 – සකාන්තුවරලයයෝ
ධමමරසිංස හිත්මි, ගලගම
ආශසචරයවත යුගතයේ පනසතලේ පියතුමද්යා : සරත
තහටටිආරචචි පියතුමද්යාතග් චරිතද්යාපදද්යානය /
ගලගම ධමමරසිංස හිත්මි .- [තකද්යාළඹ?] :
කරතකෘ, 2013 .- පි. vii,125 ; ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 25
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191101 NL)
ISBN 978-955-44686-0-3 (407211 NA)

වමත්රි, ශිරද්යාන
සද්යානතුවර වසිංශද්යාවත්ලිතයේ තනද්යාදිරන රනදිව :
පද්යාදුවද්යා හි සද්යා. අනතතකෝනි මුනි චරිතද්යාපදද්යානය /
ශිරද්යාන වමත්රි .- තකතසලේවතත : කරතකෘ,
2014 .- පි. xi,116 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193739 NL)
ISBN 978-955-52715-2-3

අනගද්යාරික ධරමපද්යාල
ධරමපද්යාල ත්ලිපි : අනගද්යාරික ධරමපද්යාලතුමද්යාතග්
සසිංහල ත්ලිපි සසිංග්රහයක / අනගද්යාරික ධරමපද්යාල ;
සසිංසසකරණය ආනනද ඩබත්ලිවේ. ල්පී. ගුරතග්
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. xxxi,416 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 900.00
(196609 NL)
ISBN 978-955-30-4901-8 (411932 NA)
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අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ
බුදුන දුටු යුවතිතයකෝ / මපැදතගද්යාඩ අභයතිසසස
හිත්මි ; සමපද්යාදනය සසිංජීවිකද්යා සමරතුසිංග විසනි .මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 2013 .පි. 132 : චිත්ර ; තසම. 22 .- (බුදුන දවස ;
අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190850 NL)
ISBN 978-955-0822-07-2 (406912 NA)

තලකෝවේ, නීටද්යා
තපරදිග කසසතියද්යානිතයේ විවිධ සභද්යා / නීටද්යා
තලකෝවේ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(190732 NL)
ISBN 978-955-30-4797-7 (406539 NA)
286 – බලැපටිසසස, ප්රතිසලංසසකරණ වදකාපකාර
286.6 – ප්රතිසලංසසකරණ වදකාපකාර
286.65493 – ශ ලලංකකාව
තනකෝනිසස, තරද්යාතමෂස
තබකෝලවතතත කතතකෝත්ලික සසිංසසකකෘතිය හද්යා
ජද්යාතකකෝතම තගද්යානසද්යාලේතවසස පියතුමද්යා /
තරද්යාතමෂස තනකෝනිසස .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 112 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192260 NL)
ISBN 978-955-30-4984-1 (408585 NA)

2 9 0 ලවනත් ආගම
294 – ඉන්දියකානු ආගම
294.3 – බුදධකාගම
අචද්යාන චද්යා හිත්මි
අනිතද, දුකඛ, අනද්යාතම / අචද්යාන චද්යා හිත්මි ;
පරිවරතනය ගුණදද්යාස යද්යාපද්යා විසනි .- තකද්යාළඹ :
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 130 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(197925 NL)
ISBN 978-955-667-238-1
අධිකද්යාරි, මහවපැතවේ පියදද්යාස
තචතනද්යාහසිං ද්භිකඛතවේ කමමසිං වදද්යාත්මි / මහවපැතවේ
පියදද්යාස අධිකද්යාරි .- මද්යාලතබ : ආරිය මුද්රණ
ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය), 2014 .- පි. 76 : චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193852 NL)
(410204 NA)

අභයරතන, ඩ. එච. එසස.
බුදධ ප්රඥපතිය තහවත තබකෞදධ ඇදහිලේල /
ඩ. එච. එසස. අභයරතන .- තකද්යාළඹ : රතන
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 308 ;
තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195365 NL)
ISBN 978-955-683-166-5 (411372 NA)
අරන්ථකන්ථද්යානගත විසසතර සහිත මහද්යා සතිපටෂ්ඨද්යාන
සූත්රය : චිතතද්යානපසසසනද්යාව / සසිංසසකරණය
පපැලේමඩුලේතලේ ඒ. සුමනරතන .- 3 වන
මුද්රණය .- ගලේකසසස : ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞදධ විනය
වරධන ඒකද්යාබදධ මහද්යා සසිංගමය, 2013 .පි. 152 ; තසම. 20
1 වන මුද්රණය 1972
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200674 NL)
ISBN 978-955-0114-13-9
අවවද්යාද පරිතචඡදය / සමපද්යාදනය නද්යාකුළුගමුතවේ
සරිරතන හිත්මි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1939
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192273 NL)
ISBN 978-955-30-4818-9 (408598 NA)
උපතිසසස හිත්මි
[විමුකති මද්යාරගය ]
විමුකති මද්යාරගය / උපතිසසස හිත්මි .- තදහිවල :
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2014 .පි. [xlii],308 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(196701 NL)
ISBN 978-955-663-426-6 (412273 NA)
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ඔවද්යානනද, එච. ඒ.
ආරය ශීලය / එච. ඒ. ඔවද්යානනද .වපැලේලමපිටිය : සසිංඛ ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
[2014?] .- පි. 38 ; තසම. 23
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190278 NL)
(405918 NA)
කඨින පිනකම, එහි අනසසස හද්යා කඨින පිනකම සදු
කළ යුතු ආකද්යාරය .- මහරගම : තරසිංජි ප්රිනටසස
(මුද්රණය), [2014?] .- පි. 14 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(194365 NL)
(410776 NA)
කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති
ධද්යාතු සහ භූත / ආරය කීරති කුමද්යාරතසසන .තදහිවල : තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය,
2014 .- පි. iv,91 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190822 NL)
ISBN 978-955-663-415-0 (406654 NA)
කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති
රූප අරූප / ආරය කීරති කුමද්යාරතසසන .තදහිවල : තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය,
2014 .- පි. 100 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193578 NL)
ISBN 978-955-663-425-9 (409776 NA)
කුඹුකතග්, විජයපද්යාල
භවකතරට තකම බිමක / විජයපද්යාල
කුඹුකතග් .- වද්යාදදුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 88 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189638 NL)
ISBN 978-955-51305-4-7
තකද්යාඩිකද්යාර, නද්යාත්ලිනී
සත තමකෝරන තුර / නද්යාත්ලිනී තකද්යාඩිකද්යාර .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 80 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194424 NL)
ISBN 978-955-41543-0-8 (410944 NA)
තකද්යාඩිතුවකකු, නිහද්යාලේ රසිංජිත
තනද්යාබුදුනවන බුදුන දපැකීම / නිහද්යාලේ රසිංජිත
තකද්යාඩිතුවකකු .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(194917 NL)
ISBN 978-955-30-4983-4 (411302 NA)
තකකෝරතළසතග්, දයද්යාරතන
තපරළුණු සත හද්යා ඉන ත්මිදීම 1 – දපැකය යුතු
සතර / දයද්යාරතන තකකෝරතළසතග් .අමබලනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 303 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(190566 NL)
ISBN 978-955-54321-1-5 (406432 NA)

තකකෝරළතග්, දයද්යාරතන
තපරළුණු සත හද්යා ඉන ත්මිදීම 2 : ත්මිනිසද්යා සහ
අසහනය / දයද්යාරතන තකකෝරළතග් .අමබලනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. [xiii],275 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(196955 NL)
ISBN 978-955-54321-2-2 (412668 NA)
ගුණසරි, ආර. ගද්යාත්මිණ
බුදු දහම සුත්මිහිරි ද තමතරම / ආර. ගද්යාත්මිණ
ගුණසරි .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 208 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(198227 NL)
ISBN 978-955-29-0214-7 (412824 NA)
ජයසූරිය, එලේ.
අතප මවේබිතම බුදු දහම වනසන හපැටි / එලේ.
ජයසූරිය ; අනවද්යාදය චරිතද්යා විතජ්රතන විසනි .නද්යාවිනන : තරසිංජි ප්රිනටසස, 2014 .- පි. 78 ;
තසම. 21
“How the Buddha Dhamma is being
destroyed in our mother land” කකෘතිතයේ
අනවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190823 NL)
ISBN 978-955-96745-8-0 (406655 NA)
ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන
අජරද්යාමර තලකෝකය / තබලේලන ඤද්යාණවිමල
හිත්මි ; සමපද්යාදනය චද්යාත්මික මුණසසිංහ විසනි .මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 2013 .- පි. 80 :
චිත්ර ; තසම. 22 .- (සකවළ සකමන අවසන
භද්යාගය ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(190851 NL)
ISBN 978-955-0822-10-2 (406913 NA)
ඨිතතිල හිත්මි, අෂින
තබකෞදධයද්යාතග් අතතපද්යාත / අෂින ඨිතතිල හිත්මි ;
පරිවරතනය එලේ. බ. තහසරත විසනි .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2014 .- පි. 105 : චිත්ර ;
තසම. 22
“A Buddhist's companion” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(193198 NL)
ISBN 978-955-570-780-0 (409599 NA)
තිලකරතන, ඒ. තක.
පසිංචසසකන්ධය, උපද්යාදද්යානය සහ භවය / ඒ. තක.
තිලකරතන .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 184 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2005
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(198247 NL)
ISBN 978-955-30-5202-5 (413078 NA)
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තිලකරතන, ඒ. තක.
සත සතුවිත්ලි සහ සතත්ත්වයද්යා / ඒ. තක.
තිලකරතන .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 160 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2002
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198503 NL)
ISBN 978-955-30-5203-2 (413084 NA)

නද්යාගිත හිත්මි, වීදද්යාගම
මහතමර සදිස කඨිනද්යානිසසිංස / වීදද්යාගම නද්යාගිත
හිත්මි .- තපද්යාලේගසසඕවිට : සකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 2013 .- පි. 20 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(189920 NL)
(405339 NA)

තතද්යාසිං, සරිමසිංඛතලකෝ හිත්මි
නිරවද්යාණය : බුදුන වහනතසස වදද්යාළ
අසූහද්යාරදහසක ධරමසසකනදතයහි සරල
සසිංක්ෂිපතය / තතද්යාසිං සරිමසිංඛතලකෝ හිත්මි ;
පරිවරතනය ජී. ඩබත්ලිවේ. නනදිතසසන විසනි .තබද්යාරලපැසසගමුව : නිදස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 120 ; තසම. 22
“The way out of suffering” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(200439 NL)
ISBN 978-955-4738-10-2 (413698 NA)

නපැණ'නද / සසිංසසකරණය ධමම වීරතකකෝන .මහරගම : තරසිංජි ප්රිනටසස, [2014?] .- පි. 175 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192987 NL)
ISBN 978-955-4752-01-6 (408923 NA)

දහම ගඟින දිය තදකෝතක / පරිවරතනය නද්යාරද්යාවිල
පපැටරික .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 216 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189269 NL)
ISBN 978-955-30-4062-6 (404980 NA)
දහම තපද්යාත : අසිංක 01 .- 2 වන මුද්රණය .ගලේකසසස : ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞදධ විනය වරධන
ඒකද්යාබදධ මහද්යා සසිංගමය, 2014 .- පි. iv,114 ;
තසම. 20
1 වන මුද්රණය 1988
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(200673 NL)
ISBN 978-955-0114-15-3
ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, අටුළුගම
සපැතවද්යාම තසවූ දහම = Most sought
dhamma / අටුළුගම ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 64 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2006
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191649 NL)
ISBN 978-955-30-4948-3 (407855 NA)
ධරම දද්යානය තුත්ලින අභය දද්යානය දකමු .ඉඹුලේතගද්යාඩ : ආර. තක. ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2013 .- පි. 56 ; තසම. 21
පූජදපද්යාද නද්යාලනතද විමලසරි සසවද්යාමන
වහනතසසතග් ජනම දිනය නිත්මිතතතනි
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190989 NL)
(407126 NA)

පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ
පුලසත ධරම ගබඩද්යාතවේ අතතපද්යාත /
මූකලනගමුතවේ පඤසඤද්යානනද හිත්මි සහ ඩ. තක.
රද්යාජපක්ෂ .- තකද්යාටුතගද්යාඩ : මූකලනගමුතවේ
පඤසඤද්යානනද හිත්මි, 2013 .- පි. 42 : චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191046 NL)
ISBN 978-955-54334-3-3
පියවතී, ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ.
“එව බලව” යනන තනද්යාතතරණු අපට තවචච
තද / ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ. පියවතී .- බදතදගම :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193785 NL)
ISBN 978-955-53390-4-9
පියවතී, ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ.
සදහම අසරිය / ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ. පියවතී .බදතදගම : කරතකෘ, 2013 .- පි. 103 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 210.00
(193786 NL)
ISBN 978-955-53390-2-5
ල්පීරිසස, කර
නපැණ පහන තනද්යානිමද්යා බුදුදහම සුරකමු / කර
ල්පීරිසස .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 195 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(194561 NL)
ISBN 978-955-44965-1-4
පුෂසපද්යාද්භිවනදන : අතිපූජද අනවිජ්ජක විචිත්රභද්යාණක
දූනද්යාගහ ධමතමකෝදය නද්යාහිත්මි ශද්යාසසනය සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය කලුගලේතලේ මසිංගල හිත්මි,
හපුවලද්යාතන ඤද්යාණසීල හිත්මි සහ වපැලේලවද්යාතයේ
ජිනවසිංස හිත්මි .- දූනද්යාගහ : ගලඋඩ
ශ්රී පුෂසපද්යාරද්යාමය, 2013 .- පි. xxxvi,116 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188748 NL)
ISBN 978-955-52925-2-8
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ප්රියදරශනී, ජී. ජී. ඉතනකෝකද්යා
තබකෞදධ අධදයන : ශද්යාසසනය තලේඛන සසිංග්රහය /
ජී. ජී. ඉතනකෝකද්යා ප්රියදරශනී .- ගද්යාලේල : කරතකෘ,
2014 .- පි. xii,167 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(196246 NL)
ISBN 978-955-41170-0-6
බණඩද්යාර, කමලේ
මට පපැහපැදිත්ලි වුණු බුදු දහම / කමලේ බණඩද්යාර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 136 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191614 NL)
ISBN 978-955-30-0105-4 (407823 NA)
බුදු තනතින දුටු කත්ලියුගය : මහද්යා සුපින ජද්යාතකය
ඇසුරිනි / සමපද්යාදනය සුදුමපැණතක
අලගියවනන .- [තපැ. තනද්යා.] : සමපද්යාදක,
2013 .- පි. 60 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(183903 NL)
ISBN 978-955-53661-1-3
තබකෞදධ සද්යාහිතද කතද්යා / සසිංසසකරණය තමකෝහද්යාන
නනදන නද්යානද්යායකකද්යාර .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(198232 NL)
ISBN 978-955-690-171-9 (412829 NA)
තබ්රෙයිටර, තපකෝලේ
අජද්යාන චද්යා හිත්මියනතග් නිරවද්යාණ තදශණද්යා /
තපකෝලේ තබ්රෙයිටර ; පරිවරතනය තිලක
කුඩද්යාතහටටි විසනි .- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත
පියස, 2014 .- පි. 183 ; තසම. 22
“Everything is teaching us” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190852 NL)
ISBN 978-955-0822-15-7 (406914 NA)
මහද්යා සමය සුතතසිං .- තබද්යාරලපැසසගමුව : නිදස ග්රනන්ථ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 46 ; තසම. 14
කබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(183066 NL)
ISBN 978-955-4738-01-0
මහිනද හිත්මි, මලකකද්යාතවේ
සත මහිමය තමත සතින විඳිනන : සයලු
සතවයිනතග් හිතසුව පිණසය / මලකකද්යාතවේ
මහිනද හිත්මි ; පරිවරතනය තකකෝසල ගලතගදර
විසනි .- තදහිවල : තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික
මධදසසන්ථද්යානය, 2014 .- පි. viii,62 : චිත්ර ;
තසම. 21
“Awakening with metta” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193571 NL)
(409766 NA)

ත්මිතභද්යාණ හිත්මි, තපද්යාලේගහතවල
භව කතරින එතතර වීම / තපද්යාලේගහතවල
ත්මිතභද්යාණ හිත්මි .- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස,
2013 .- පි. 78 ; තසම. 22 .- (නිවනට මඟෙ ;
අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(190853 NL)
ISBN 978-955-0822-11-9 (406915 NA)
රද්යාමනද්යායක, තිලකරතන
විශසවතයේ පපැරණම තපද්යාදු මද්යාරගතයේ 1 වන
සපැතපුම කණුව තහවත සමමද්යා දිටඨි : නිවපැරදි
දපැකම / තිලකරතන රද්යාමනද්යායක .[තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.], [2014?].- පි. 44 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (198399 NL)
ISBN 978-955-41221-0-9
ත්ලියනවඩුතග්, ටියුඩර
තබකෞදධයද්යා දපැනගත යුතු දහම කරණු / ටියුඩර
ත්ලියනවඩුතග් .- තදහිවල : ශ්රීතදවි ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), 2014 .- පි. 53 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192345 NL)
(408798 NA)
වජිරවසිංස හිත්මි, විතද්යාරනතදණතයේ
දමරස කතද්යා / විතද්යාරනතදණතයේ වජිරවසිංස
හිත්මි .- 3 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 96 : චිත්ර ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2003
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194904 NL)
ISBN 978-955-30-5173-8 (411261 NA)
වතුතහසන, ආර. සී.
අමද්යා පවන : බුදු සරිතතන අමද්යාපපැන බිඳක /
ආර. සී. වතුතහසන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193127 NL)
ISBN 978-955-30-4859-2 (409437 NA)
වසෑතතසෑව, අසත බණඩද්යාර
පුසිංචි සතට දහම සුවඳ / අසත බණඩද්යාර
වසෑතතසෑව .- මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 87 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(197910 NL)
ISBN 978-955-672-107-2
විනය ශිකෂද්යාපද හද්යා සබපැඳුන වසස කද්යාලය හද්යා
කඨිනය / සමපද්යාදනය බටතපද්යාල තකකෝත්ලිත
හිත්මි .- අතරගලේලසෑව : සමපද්යාදක, 2013 .පි. vi,63 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189062 NL)
ISBN 978-955-44895-0-9
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විපුලසද්යාර හිත්මි, පදියපපැලපැලේතලේ
තදතලද්යාවට වපැඩ ඇති මවේපිය උවටපැන /
පදියපපැලපැලේතලේ විපුලසද්යාර හිත්මි .- නිටටඹුව :
කරතකෘ, 2014 .- පි. vi,50 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(194608 NL)
ISBN 978-955-41484-0-6

සතට තසතට බුදු වදනක / සමපද්යාදනය තක. එම.
සී. මලේත්ලිකද්යාරචචි .- පිළියනදල : නිවේ සටි
ප්රිනටරසස (මුද්රණය), [2014?] .- පි. 32 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190178 NL)
(405516 NA)

විමල හිත්මි, මකුලසෑතවේ
වසස විසීම, කඨින පූජද්යාව සහ තවනත තබකෞදධ
ත්ලිපි / මකුලසෑතවේ විමල හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192079 NL)
ISBN 978-955-30-4869-1 (408533 NA)

සතිවිලේලක කළ හදියක / සමපද්යාදනය චිරද්යාති
සශ්රිකද්යා අලේවිසස වීරකතකද්යාඩි .- නතග්තගද්යාඩ :
ත්ලිතිර ප්රිනටින ඉනඩසසස්ට්රීසස (මුද්රණය), 2012 .පි. 27 ; තසම. 15
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(183156 NL)
ISBN 978-955-54470-3-4

වීරමන, ඉන්ද්රද්යා
සතර පරමද්යාරන්ථ ධරම විග්රහය / ඉන්ද්රද්යා වීරමන ;
සසිංසසකරණය කමලද්යා අතුතකකෝරද්යාල විසනි .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2014 .- පි. 315 ;
තසම. 25
නූබපැ-තබකෝක: ර. 1250.00
(199901 NL)
ISBN 978-955-570-808-1 (413343 NA)

සරි සමනතභද්ර හිත්මි
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 2 : නිවන මඟෙ
තුල සරල වීම / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2014?] .පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193037 NL)
ISBN 978-955-4680-15-9 (409010 NA)

වීරතසසකර, ඩබත්ලිවේ. ඇම. ඇසස. බ.
තබකෞදධයද්යාතග් අත තපද්යාත / ඩබත්ලිවේ. ඇම. ඇසස.
බ. වීරතසසකර .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. 240 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(191868 NL)
(408121 NA)

සරි සමනතභද්ර හිත්මි
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 3 : සතින
තනද්යාබලද්යා බපැලම / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2014?] .පි. 80 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193048 NL)
ISBN 978-955-4680-16-6 (409021 NA)

සතත විසුදධිය / සමපද්යාදනය තමද්යාරටුතවේ ගුණරතන
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 256 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(191615 NL)
ISBN 978-955-30-4684-0 (407824 NA)
සතර අපද්යාය .- තබද්යාරලපැසසගමුව : නිදස ග්රනන්ථ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 25 ; තසම. 14
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(183067 NL)
ISBN 978-955-4738-00-3
සමරතකකෝන, අචිනත
අපට උරම අතප දසෑවපැදද / අචිනත
සමරතකකෝන .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. iv,25 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (198400 NL)
ISBN 978-955-41787-0-0
සද්යාමතණර බණදහම තපද්යාත තනද්යාතහද්යාත පපැවදිවත /
සමපද්යාදනය යූ. ල්පී. ඒකනද්යායක .- නව මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 60 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192272 NL)
ISBN 978-955-30-4709-0 (408597 NA)

සරි සමනතභද්ර හිත්මි
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 4 : සතට දපැතනන
නිවතන අසීත්මිත සපැපය / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2014?] .පි. 80 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193047 NL)
ISBN 978-955-4680-17-3 (409020 NA)
සරි සමනතභද්ර හිත්මි
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 5 : දපැනගතතද්යා,
පුරදු කලද්යා, අවසන කලද්යා / සරි සමනතභද්ර
හිත්මි .- තදහිවල : සරි සදහම ආශමය,
[2014?] .- පි. 80 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193046 NL)
ISBN 978-955-4680-18-0 (409019 NA)
සරි සමනතභද්ර හිත්මි
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 5 : විමුකති
මද්යාරගයට තනද්යාඇලම / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2014?] .පි. 480 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193038 NL)
ISBN 978-955-4680-14-2 (409011 NA)
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සරි සමනතභද්ර හිත්මි
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 6 : බිනන බහින
සත / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .- තදහිවල : සරි
සදහම ආශමය, [2014?] .- පි. 80 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193045 NL)
ISBN 978-955-4680-19-7 (409018 NA)
සරි සමනතභද්ර හිත්මි
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 7 : මග වියදම
තිතබද / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .- තදහිවල : සරි
සදහම ආශමය, [2014?] .- පි. 80 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193044 NL)
ISBN 978-955-4680-20-3 (409017 NA)
සරි සමනතභද්ර හිත්මි
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 8 : ඇතලන සත
ගලවන අයුර / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2014?] .පි. 80 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193043 NL)
ISBN 978-955-4680-21-0 (409016 NA)
සරි සමනතභද්ර හිත්මි
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 9 : සතතහි සරවීම
පළිගපැනීම / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .- තදහිවල :
සරි සදහම ආශමය, [2014?] .- පි. 80 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193042 NL)
ISBN 978-955-4680-22-7 (409015 NA)
සරි සමනතභද්ර හිත්මි
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 10 : රහතුන ගපැන
තබද්යාර තබගලේ පවසති රහතුන දපැක නපැති
බිසිංකුනතඩකෝ... / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2014?] .පි. 80 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193039 NL)
ISBN 978-955-4680-23-4 (409012 NA)
සරි සමනතභද්ර හිත්මි
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 11 : සපැනසීම
තසද්යායද්යාතගන යද්යා යුතු මග / සරි සමනතභද්ර
හිත්මි .- තදහිවල : සරි සදහම ආශමය,
[2014?] .- පි. 80 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193040 NL)
ISBN 978-955-4680-24-1 (409013 NA)
සරි සමනතභද්ර හිත්මි
රහතතකු වන නිවපැරදි මග - 12 : මරණය තුල
සනහ වීම / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .- තදහිවල :
සරි සදහම ආශමය, [2014?] .- පි. 80 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195351 NL)
ISBN 978-955-4680-25-8 (411673 NA)

සරි සමනතභද්ර හිත්මි
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 13 : ඉදලක ඔබට
කයන දහම / සරි සමනතභද්ර හිත්මි .- තදහිවල :
සරි සදහම ආශමය, [2014?] .- පි. 80 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195352 NL)
ISBN 978-955-4680-26-5 (411672 NA)
සරිසුමන හිත්මි, වතවන
මපැදුම පිළිතවත / වතවන සරිසුමන හිත්මි .නතග්තගද්යාඩ : CP ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2012 .පි. 28 ; තසම. 22 .- (සුපසන දිවිමග ; අසිංක 08)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(195081 NL)
(411525 NA)
සරිසුමන හිත්මි, වතවන
සනතුටඨි පරමසිං ධනසිං / වතවන සරිසුමන
හිත්මි .- නතග්තගද්යාඩ : CP ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2013 .- පි. 20 ; තසම. 22 .- (සුපසන දිවිමග ;
අසිංක 09)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(195076 NL)
(411530 NA)
සරිසුමන හිත්මි, වතවන
තහද්යාඳ ත්මිතුරන ඇසුර කරමු / වතවන සරිසුමන
හිත්මි .- නතග්තගද්යාඩ : CP ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2014 .- පි. 28 ; තසම. 22 .- (සුපසන දිවිමග ;
අසිංක 10)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(195081 NL)
(411526 NA)
සීලරතන හිත්මි, හීනටිපතන
පද්යාත්ලි අටුවද්යාවල එන පපැරණ ලකදිව බණකතද්යා /
හීනටිපතන සීලරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 151 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198254 NL)
ISBN 978-955-30-4996-4 (413076 NA)
සීලද්යානනද හිත්මි, පුවකපිටිගම
මන සනසන නිවන මන වනසන නිවන /
පුවකපිටිගම සීලද්යානනද හිත්මි .- 2 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 215 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2005
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(198577 NL)
ISBN 978-955-30-4849-3 (413098 NA)
සුජද්යාත හිත්මි, ගලහද්යා
තබකෞදධ සමද්යාජ දරශන විමසිංසද්යා / ගලහද්යා සුජද්යාත
හිත්මි .- තබරවල : කරතකෘ, 2014 .- පි. 145 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198041 NL)
ISBN 978-955-41383-0-8

45

සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල
රූපසසකනධය / මද්යානකඩවල සුදසසසන හිත්මි .[තපැ. තනද්යා.] : තකකෞශද්යාලේ සුබසසිංහ, 2014 .මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192996 NL)
(408932 NA)
සුධීර හිත්මි, තකද්යාටද්යාතගද්යාඩ
වසලයද්යා පපැරද වූ බ්රෙද්යාහසමණයද්යා (වසල සූත්රය
ඇසුරින) / තකද්යාටද්යාතගද්යාඩ සුධීර හිත්මි .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012 .- පි. xvii,138 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190043 NL)
ISBN 978-955-52371-1-6
සුමසිංගල හිත්මි, හිකකඩුතවේ ශ්රී
සතදසල්ඩ්ග්රහය / හිකකඩුතවේ ශ්රී සුමසිංගල හිත්මි ;
සසිංසසකරණය පුසසසපැලේලද්යාතවේ ඤද්යාණරතන හිත්මි
විසනි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 60 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1871
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191645 NL)
ISBN 978-955-30-5002-1 (407854 NA)
සුතරෂස, අත්මිල
සතදය දහම / අත්මිල සුතරෂස .- උඩුගමතපද්යාල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. v,124 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(183108 NL)
ISBN 978-955-44417-0-5
තසකෝද්භිත හිත්මි, වතතල
බුදුන දපැකීම – දහම කතිකද්යාව / වතතල
තසකෝද්භිත හිත්මි .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2013 .පි. 144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190534 NL)
ISBN 978-955-54666-1-5 (406365 NA)
තහටටිආරචචි, වසනත සසිංජීව
තබකෞදධ සමද්යාජ විග්රහය හද්යා අධදද්යාපන සසිංකලේප /
වසනත සසිංජීව තහටටිආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ :
ශ්රී ලසිංකද්යා සසිංසසකකෘතික පරතයේෂණ ආයතනය,
[2013?] .- පි. xx,73 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189816 NL)
ISBN 978-955-96035-1-1 (405227 NA)
294.305 – වකාර ප්රකකාශන
තවසක හඬ : වද්යාරෂික ධරම ශද්යාසසනය සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය නලසිංක තරිනජ ප්රනද්යානදු .තදහිවල : ශ්රීතදවි ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2014
ක. 65 .- පි. 260 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192347 NL)
(408800 NA)

294.3071 – ර්විෂයමකාලකා
6 තශසණය බුදධ ධරමය .- බතතරමුලේල : අධදද්යාපන
ප්රකද්යාශන තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .පි. ix,115 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(197042 NL)
(412779 NA)
294.3076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ ධරමය : අනමද්යාන
ප්රශසන සහ ආදරශ පිළිතුර .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 108 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193219 NL)
(409631 NA)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ ධරමය : 2004-2013
පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර උතතර සමග .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. [63] : චිත්ර ; තසම 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(193229 NL)
ISBN 978-955-8211-83-0 (409641 NA)
ජයතිලක, තක.
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ ධරමය : ආදරශ
හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර /
තක. ජයතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 153 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(193494 NL)
ISBN 978-955-21-1926-2 (409681 NA)
නනදසද්යාර හිත්මි, ඉඹුලේතප
දුහුනන දපැනම සඳහද්යා : ගපැටළු සහ විසඳුම /
ඉඹුලේතප නනදසද්යාර හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(198270 NL)
ISBN 978-955-30-5058-8 (413063 NA)
මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී
බුදධ ධරමය ප්රශසතනකෝතතර : 9, 10, 11 තශසණ
සඳහද්යා දහම පද්යාසලේ විභද්යාග සඳහද්යා ද සුදුසුයි /
සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී මද්යාතරආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 104 ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 295.00
(188595 NL)
ISBN 978-955-671-868-3 (404627 NA)
තමනඩිසස, දුත්මිඳුරතන ලත්ලිත
7 වන තශසණය බුදධ ධරමය : පනති තපද්යාතතහි
පද්යාඩම සඳහද්යා අවතබකෝධය පිරිකසුම වද්යාර විභද්යාග
ප්රශසන පත්ර සහ පිළිතුර / දුත්මිඳුරතන ලත්ලිත
තමනඩිසස .- තදහිවල : ගිහද්යාන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 72 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193034 NL)
ISBN 978-955-593-721-4 (409007 NA)
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සදධද්යාජීව හිත්මි, ඇතකඳවක
මතගන ඇසූ, ප්රශසන : තබකෞදධ මතනකෝ විදදද්යා
උපතදශනය / ඇතකඳවක සදධද්යාජීව හිත්මි .[තපැ. තනද්යා.] : ඇස පදනම, 2013 .- පි. ix,88 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (200565 NL)
ISBN 978-955-97781-3-4 (414287 NA)
තහටටිආරචචි, ඉනද්රරතන
බුදධ ධරමය 11 තශසණය : ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර සහිත පුනරීකෂණ වපැඩ
තපද්යාතක / ඉනද්රරතන තහටටිආරචචි .මහරගම : විදුලක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 152 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196883 NL)
ISBN 978-955-0623-13-6
294.3082 – ලබබෞදධ කකාන්ස්තකාව
මුණසසිංහ, ඉනද්රද්යාණ
බුදු සසුන තුළ නිවී සපැනසුණු උතතමද්යාතවකෝ /
ඉනද්රද්යාණ මුණසසිංහ .- මහරගම : කරතකෘ,
2015 .- පි. xvi,70 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(200683 NL)
ISBN 978-955-53618-7-3
විජයරතන, තමද්යාහද්යාන
තබකෞදධ කද්යානතද්යා පපැවිදි සමප්රදද්යාය :
කද්යානතද්යාවනතග් ශවණ සසිංවිධද්යානයක ආරමභය
සහ වරධනය / තමද්යාහද්යාන විජයරතන ;
පරිවරතනය ඩ. එම. දසනද්යායක විසනි .[තපැ. තනද්යා.] : මයුතරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 265 ; තසම. 22
“Buddhist nuns : the birth and
development of a women's monastic
order” නපැමපැති කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(183143 NL)
ISBN 978-955-1046-05-7
294.309 – ලබබෞදධ ඉතිහකාසය හකා සලංසසකපෘතිය
කුසලධමම හිත්මි, වපැත්ලිමඩගම
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය අධදයනය : ලසිංකද්යා
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය, වදද්යාපතිය හද්යා කලද්යා ශිලේපකරණු කහිපයක / වපැත්ලිමඩගම කුසලධමම
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194899 NL)
ISBN 978-955-30-3690-2 (411266 NA)

ගුණදද්යාස, කපිල ඉනද්රික
තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය – 13 තශසණය / කපිල
ඉනද්රික ගුණදද්යාස .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 160 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(189348 NL)
ISBN 978-955-29-0187-4 (405021 NA)
294.3095493 – ශ ලලංකකාව
අදිකද්යාරම, ඊ. ඩබත්ලිවේ.
පපැරණ ලකදිව තබකෞදධ ඉතිහද්යාසය / ඊ. ඩබත්ලිවේ.
අදිකද්යාරම .- 2 වන මුද්රණය .- තදහිවල :
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2013 .පි. xv,405 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1963
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(191316 NL)
ISBN 978-955-663-403-7 (407576 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය : 2600 ශ්රී
සමබුදධ ජයනති වරෂය නිත්මිතතතන පළ
කරන ලබන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
සරිසමන විතජ්තුසිංග සහ තප්රේමදද්යාස ශ්රී
අලවතතතග් .- බතතරමුලේල : සසිංසසකකෘතික හද්යා
කලද්යා කටයුතු අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 540 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(195141 NL)
ISBN 978-955-9117-27-4
තසකෝමතිලක, මහිනද
ශ්රී ලද්යාසිංතකය තබකෞදධ ශද්යාසනතයහි සමද්යාරමභය :
මහිනදද්යාගමනය සහ ත්රිපිටක ග්රනන්ථද්යාරූඪිය /
මහිනද තසකෝමතිලක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 128 ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(194941 NL)
ISBN 978-955-30-5009-0 (411277 NA)
294.33 – සමබන්ධස්තකා හකා ආකලේප
294.33613 – අධිමකානසක ර්විදෙදකාව
තිලකරතන, ඒ. තක.
බුදුසමතයහි විග්රහ වන පද්යාරතභකෞතික
සදධද්යානත / ඒ. තක. තිලකරතන .- 2 වන
මුද්රණය .- මලේවද්යාන : තමතමලේ තසවණ
සතකද්යාරක අරමුදල, 2013 .- පි. 160 ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2001
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189393 NL)
ISBN 978-955-96117-6-9 (405068 NA)
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294.3365 – ර්විදෙදකාව

294.3373 – ආරර්ථික ආකලේප

තප්රේමලද්යාලේ, සුගත ජයවී
නිරතපක්ෂතද්යාව = Absolutism : බුදු දහම
සද්යාතපකෂතද්යාවද්යාදතයේ සහ කතවද්යානටම
නදද්යායතයේ සීමද්යාවන අතික්රමණය කරයි / සුගත
ජයවී තප්රේමලද්යාලේ .- තචනනද්යායි : කරතකෘ, 2014 .පි. 288 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 520.00
(196668 NL)
ISBN 978-955-41578-0-4 (412238 NA)

නනදසරි හිත්මි, වතුරගම
තබකෞදධ ආරර්ථික විදදද්යාව / වතුරගම නනදසරි
හිත්මි .- වතුරගම : කරතකෘ, 2014 .- පි. x,229 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191277 NL)
ISBN 978-955-41237-0-0 (407357 NA)

විමලතජකෝති හිත්මි, මද්යාදිතපද්යාල
තලකෝක සසවභද්යාවය පිළිබඳ තබකෞදධ මතය /
මද්යාදිතපද්යාල විමලතජකෝති හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189606 NL)
ISBN 978-955-30-4714-4 (405165 NA)
294.337 – ලබබෞදධ සමකාජ ආකලේප
ආරියරතන, ඕ. ඩබත්ලිවේ. පද්යාත්ලිත
සහළ විමසුම : ජද්යාතිය, ආගම, සසිංසසකකෘතිය,
තදශපද්යාලනය හද්යා බපැඳුන ත්මිතදද්යා මත පිළිබඳ
විමසුම / ඕ. ඩබත්ලිවේ. පද්යාත්ලිත ආරියරතන .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. ix,56 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(183134 NL)
ISBN 978-955-50683-3-8
විතජ්බණඩද්යාර, චනදිම
ධරමය සහ සමද්යාජය : පිළිතවතින තපළගපැතසන
පිණස බුදුදහම / චනදිම විතජ්බණඩද්යාර .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2014 .- පි. 132 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(192335 NL)
ISBN 978-955-570-770-1 (408786 NA)
සරණතජකෝති හිත්මි, පලලේතලේ
සදහම සුවඳ / පලලේතලේ සරණතජකෝති හිත්මි .තතලේලඹුර : කරතකෘ, 2014 .- පි. vi,103 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194562 NL)
ISBN 978-955-41314-0-8
294.3372 – ලදශපකාලනය
තසතනවිරවන, මතුගම
සසිංහල තබකෞදධ රද්යාජද සමප්රදද්යාය / මතුගම
තසතනවිරවන .- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත
පියස, 2014 .- පි. 149 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(193855 NL)
ISBN 978-955-0822-22-5 (410201 NA)

294.34 – ධරමය සහ වත්පිළිලවත්
අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ
සමද්යාජ ධරම / මපැදතගද්යාඩ අභයතිසසස හිත්මි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 157 ; තසම. 21 .- (අමද්යා ගඟුල ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(199847 NL)
ISBN 978-955-661-663-7 (413389 NA)
අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන
තකෘෂසණද්යාතවන ජය ගපැනීම සහ බුදධතවය /
නද්යාඋයතන අරියධමම හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන (මුද්රණය), 2014 .- පි. 35 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193069 NL)
(408353 NA)
අරියවසිංශ හිත්මි, මපැදතදගම
අරියවසිංශ ධරම තදශනද්යා 01 / මපැදතදගම
අරියවසිංශ හිත්මි ; සමපද්යාදනය වපැත්ලිකතතර
ඤද්යාණවසිංස හිත්මි විසනි .- නික / නබඩසෑව :
සමපද්යාදක, 2014 .- පි. 238 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196882 NL)
ISBN 978-955-41595-0-1
ආත්මිස පූජද්යාතවන ප්රතිපතති පූජද්යාවට / සමපද්යාදනය
පරගසසතතද්යාට සුධමම හිත්මි .- තමද්යාතරද්යානතුඩුව :
ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞදධද්යාතලකෝක සසිංවිධද්යානය, 2013 .පි. 23 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192312 NL)
(408667 NA)
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල
සසර කතරින එතතර වනනට / තදද්යාතළද්යාසසවල
උදිතධීර හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැතබකෝක: ර. 180.00
(193699 NL)
ISBN 978-955-661-624-8 (409952 NA)
කුඹුකතග්, විජයපද්යාල
දම මගට පියවරක / විජයපද්යාල කුඹුකතග් .වද්යාදදුව : කරතකෘ, 2014 .- පි. 120 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198396 NL)
ISBN 978-955-51305-5-4
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කුලතිලක, ධනවරධන
සතදද්යාවතබකෝධය 06 : ශ්රී සමබුදධ ජයනතිය
2600 / ධනවරධන කුලතිලක .- රද්යාජගිරිය :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 331 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(193738 NL)
ISBN 978-955-44902-1-5
තකද්යාග්ගලතග්, රවී
බුදු දහම දපැක ගනිමු - 1 : පටිචච සමුපපද්යාද
සද්යාකචඡද්යා / රවී තකද්යාග්ගලතග් .- පනනිපිටිය :
චපැනලේ ත්ලිනක පුදගත්ලික සමද්යාගම, 2013 .පි. vii,85 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(191052 NL)
ISBN 978-955-1118-10-5
තකද්යාග්ගලතග්, රවීන්ද්ර
බුදු දහම දපැක ගනිමු 2 : මධදම ප්රතිපදද්යාව /
රවීන්ද්ර තකද්යාග්ගලතග් .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2014 .- පි. iv,72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(191378 NL)
ISBN 978-955-41184-1-6
තකද්යාලේලුපිටිතයේ ධරම තදශනද්යා 2 / සසිංසසකරණය
වතුරතවල රතනවසිංස හිත්මි… [සහ තවත අය] .තකද්යාළඹ : විදදද්යාරණද විනයක්රම සභද්යාව,
2014 .- පි. 191 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(199869 NL)
ISBN 978-955-765-00-2 (413351 NA)
ගුණරතන හිත්මි, පිටිගල
බජ සූත්රය / පිටිගල ගුණරතන හිත්මි .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .- පි. vi,21 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(191377 NL)
ISBN 978-955-41189-0-9

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
නවණපැතතද්යා සත සකෘජ කරයි / කරිබතතගද්යාඩ
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 164 ; තසම. 21 .(චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(196534 NL)
ISBN 978-955-687-043-5 (411817 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
තලකෝකතයන නිදහසස වීම / කරිබතතගද්යාඩ
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 148 ; තසම. 21 .(චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(190840 NL)
ISBN 978-955-687-033-6 (406896 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
විසසත්මිත තහළිදරවේව / කරිබතතගද්යාඩ
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 108 ; තසම. 21 .(චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(190839 NL)
ISBN 978-955-687-032-9 (406895 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
සත සනසන බුදු බණ වපැටතහසවද්යා /
කරිබතතගද්යාඩ ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 147 ; තසම. 21 .- (චතුරද්යාරය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා ; අසිංක 79)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(199964 NL)
ISBN 978-955-687-047-3 (413174 NA)

ග්රහ අපල දුර කරන තබකෝධි පූජද්යා සහ තසත පිරිත .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 120 ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(189364 NL)
ISBN 978-955-29-0185-0 (405037 NA)

ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම
මහද්යාචද්යාරය පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර හිත්මි තදසූ ගිහි
තගදරට බුදු බණ – 1 / පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර
හිත්මි ; සමපද්යාදනය වද්යාසනද්යා සුරසිංගිකද්යා විතද්යානතග්
විසනි .- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස,
2014 .- පි. 118 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191875 NL)
ISBN 978-955-0822-18-8 (408217 NA)

චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ
නිවන මගට පහන වපැටක / තලලේතලේ
චනදකතති හිත්මි ; සමපද්යාදනය ඉනදු තපතරරද්යා
විසනි .- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස,
2014 .- පි. 78 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190846 NL)
ISBN 978-955-0822-12-6 (406907 NA)

ඥද්යානසීහ හිත්මි, තහසනපිටතගදර
පුදමු තම කුසුම අසිංක 09 : හද්යා පුනරභවය /
තහසනපිටතගදර ඥද්යානසීහ හිත්මි .- [තපැ. තනද්යා.] :
එච. එම. ඩබත්ලිවේ.
තහසරත, 2014 .- පි. 20 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193843 NL)
(410074 NA)

චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ
තවේලද්යාම සූත්රය / තලලේතලේ චනදකතති හිත්මි .තකද්යාළඹ : ධමමදීප පදනම, 2009 .- පි. 26 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190830 NL)
(406669 NA)

ද සලේවද්යා, එච. ධරමසරි
බුදු දහත්මින යහ මගට / එච. ධරමසරි ද
සලේවද්යා .- මහරගම : රවන පහරව, 2014 .පි. 58 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193838 NL)
(410027 NA)
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දිසද්යානද්යායක, නද්යාත්ලිනී සුසීලද්යා
ධරමයද්යානය / නද්යාත්ලිනී සුසීලද්යා දිසද්යානද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 248 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(196645 NL)
ISBN 978-955-30-5119-6 (411977 NA)

පද්යාලමකුඹුර, විජිත
නිවන සුවය තතක... / විජිත පද්යාලමකුඹුර .ගමපහ : දීපන ඕපතසට ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2014 .- පි. ix,131 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (197976 NL)
(412813 NA)

තදතලද්යාව දිනන දහම මඟෙ : උභයතන්ථසද්යාධනී /
සු. තසකෝ. තහසවද්යාපතිරණ සහ තක. තක. ඩබ.
තිලකසරි .- තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 180 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(197924 NL)
ISBN 978-955-667-252-7

පුදමු තම කුසුම 6 – දහම කන්ථද්යා .- [තපැ. තනද්යා.] :
එච. එම. ඩබත්ලිවේ. තහසරත, 2013 .පි. iv,71 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(191191 NL)
(407321 NA)

ධරම දද්යානය .- කළුතර : නිවේ ශ්රීමතී ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), [2014?] .- පි. 16 ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192355 NL)
(408808 NA)
ධරතමකෝපතදශ ශතකය / සමපද්යාදනය නද්යාහලේතලේ
වජිරද්යාඥද්යාන හිත්මි .- මහරගම : තරසිංජි ප්රිනටසස
(මුද්රණය), 2014 .- පි. 100 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(196678 NL)
(412248 NA)
නනදසීල හිත්මි, තවේතදණතයේ
ගුවනින ඇසුන සදහම තදසුම / තවේතදණතයේ
නනදසීල හිත්මි .- තදද්යාළුකනද : ශ්රී සදධරම දීපති
තයද්යාවුන පදනම, 2014 .- පි. 21 ; තසම. 20 .(අමපැපපැන බිඳක ; අසිංක 10)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(191291 NL)
(407546 NA)
නපැණ'නද .- ඇතුලේතකකෝටතට : සසිංහිත ග්රපැෆිකසස
(මුද්රණය), 2013 .- පි. iv,124 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(183157 NL)
ISBN 978-955-4752-00-9
පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, රතනපුතර
අසරිමත මලේ පූජද්යාව / රතනපුතර පඤසඤද්යාරතන
හිත්මි .- කපැලණය : චිතතද්යාභදද්යාස මද්යාධද සසිංසදය,
2013 .- පි. 29 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189786 NL)
ISBN 978-955-54614-0-5 (405212 NA)
පසසපවේ සහ පනසලේ පිළිතවත දපැනගනන,
දපැකගනන / සමපද්යාදනය එම. බ. තපමතසසන .මහරගම : රවන පහරව (මුද්රණය), 2014 .පි. 82 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190832 NL)
(406671 NA)

තපමද්යානනද හිත්මි, තතරිපපැහපැ
නිතර කයවනන දපැනම ලබනන / තතරිපපැහපැ
තපමද්යානනද හිත්මි .- තදලේතගද්යාඩ : කරතකෘ,
2013 .- පි. 84 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192126 NL)
ISBN 978-955-44410-0-2
බමුණුසසිංහ, බණඩද්යාර
සුමධුර කවි බණ / බණඩද්යාර බමුණුසසිංහ .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(189351 NL)
ISBN 978-955-690-066-8 (405024 NA)
බුදු බණ අප තවත / සමපද්යාදනය අතශකෝක
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 64 ; තසම. 15
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192288 NL)
ISBN 978-955-30-4469-3 (408613 NA)
බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන
තකද්යාචචර කළත කසම තහද්යාඳක නම නපැහපැ සහ
තවත තදශනද්යා / අජද්යාන බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි ;
පරිවරතනය සමරසසිංහ ගුණතසසකර විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සුතනර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 128 ; තසම. 21 .- (සනද්යාතසන සුදු
හද්යාමුදුරතවකෝ තපද්යාත තපළ ; අසිංක 12)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 195.00
(195437 NL)
ISBN 978-955-0079-41-4 (411443 NA)
බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන
ජීවතවීතම අරන්ථය කුමකද? / අජද්යාන
බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි ; පරිවරතනය සමරසසිංහ
ගුණතසසකර විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සුතනර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 40 ; තසම. 21
“How to keep giving without reward”
තදශනතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193580 NL)
ISBN 978-955-0079-40-7

50

ත්මිතභද්යාණ හිත්මි, තපද්යාලේගහතවල
සදහම ශද්යානතිය / ත
 පද්යාලේගහතවල ත්මිතභද්යාණ
හිත්මි .- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 2014 .පි. 72 : චිත්ර ; තසම. 22 .- (නිවනට මග ;
අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(193858 NL)
ISBN 978-955-0822-21-8 (410198 NA)

සතීමද්යා සලේමද්යාතද්යාව, පද්යානළුතවේ
සදිසද්යා නමසසකද්යාරය / පද්යානළුතවේ සතීමද්යා
සලේමද්යාතද්යාව .- මරිගම : නිසල තතපකෝවන
භද්යාවනද්යා මධදසසන්ථද්යානය, 2014 .- පි. xii,86 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192422 NL)
ISBN 978-955-4992-00-9 (408881 NA)

රණසසිංහ, ආර. එම. ඥද්යානද්යා
නිවන මග (සරල බසන) / ආර. එම. ඥද්යානද්යා
රණසසිංහ .- කුරණසෑගල : දපැනම මුද්රණද්යාලය
(මුද්රණය), 2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(189945 NL)
(405365 NA)

සයලු සතුන තලද්යාව සුවපත තවේවද්යා : කරණය
තමතත සූත්රය හද්යා තමතතද්යානිසසිංස සූත්රය
ඇසුරින සකසස කරන ලදදක / සමපද්යාදනය
ල්පී. ආර. තපතරරද්යා .- මද්යාලතබ : ආරිය මුද්රණ
ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය), [2014?] .- පි. 28 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190368 NL)
(406207 NA)

රහුතණ ධරම තදශනද්යා / සමපද්යාදනය
විතද්යාරනතදණතයේ වජිරවසිංස හිත්මි .- වරකතපද්යාල :
ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 215 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189090 NL)
ISBN 955-553-736-0
(404650 NA)
ලසිංකද්යාපුර, එලේ. ල්පී. තිලක
තබකෝධි පූජද්යා සහ තසත පිරිත : සයලු ග්රහ අපල
තදකෝෂ දුරකර ශද්යානතිය, සපැනසීම ලබද්යාතදන
යහපත ප්රද්යාරන්ථනද්යා සපල වන නිවපැරදි ප්රතිඵල
උදද්යාකරතදන …. / එලේ. ල්පී. තිලක ලසිංකද්යාපුර .තකද්යාළඹ : මලේටිතපද්යාත හල, 2013 .- පි. 96 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(190990 NL)
ISBN 978-955-678-061-2 (407127 NA)

සුගතද්යාද්භිවනදනද්යා / සමපද්යාදනය ඉතතතදමත්ලිතයේ
ඉනදසර හිත්මි .- තකද්යාළඹ : මහජන බපැසිංකු
තබකෞදධ සසිංගමය, 2014 .- පි. xxii,245 ;
තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191749 NL)
(408046 NA)
සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල
බුදු තනතින දුටු තලද්යාව : කචචද්යාන තගද්යාතත
සූත්රය ඇසුරිනි / මද්යානකඩවල සුදසසසන හිත්මි .එපපද්යාවල : තපමසරි මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය),
[2014?] .- පි. 48 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190709 NL)
(406509 NA)

විමලතසසන, තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ
කද්යාවද ධරම තදශනද්යා 2 / තගද්යාළුවද්යාමුතලස
විමලතසසන .- ඇලේපිටිය : කරතකෘ, 2012 .පි. 80 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192137 NL)
ISBN 978-955-52108-6-7

සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල
තරකෝහිතසසස සූත්රය / මද්යානකඩවල සුදසසසන
හිත්මි .- මද්යාතර : එන. එච. විතද්යාරණ, 2013 .පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(189486 NL)
(405114 NA)

ශදධද්යා / සමපද්යාදනය කපැසසබසෑතවේ වසිංසද්යානන්ද හිත්මි .කපැනඩද්යාව : කරතකෘ, 2014 .- පි. 20 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190629 NL)
ISBN 978-955-41266-0-2

සුදසසසී හිත්මි, කුකුලේපතන
දතවේශය දුර කරනතන තකතසසද? : ආඝද්යාත
පටිවිනය සූත්රය ඇසුරිණ / කුකුලේපතන සුදසසසී
හිත්මි .- තපද්යාලේගසසඕවිට : සකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 2013 .- පි. 35 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(189922 NL)
(405341 NA)

ශ්රී කලදද්යාණ දුරතු ධරම තදශනද්යා අසිංක 8 /
සසිංසසකරණය රනදිත්ලිගම මහිනද හිත්මි .කපැලණය : ශ්රී කලදද්යාණ රද්යාජමහද්යා විහද්යාරය,
2014 .- පි. xxiv,351 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195349 NL)
ISBN 978-955-0428-04-5 (411677 NA)

සුදසසසී හිත්මි, කුකුලේපතන
දද්යානය : පද්යාරත්මිතද්යාවක වනනට නම … /
කුකුලේපතන සුදසසසී හිත්මි .- තපද්යාලේගසසඕවිට :
සකුර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය),
[2013?] .- පි. 32 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(189918 NL)
(405337 NA)
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සුදසසසී හිත්මි, කුකුලේපතන
තනද්යානිතමන මරණතයේ තනද්යාත්මිතයන අරත :
ධරම තදශනද්යාවක ඇසුරිනි / කුකුලේපතන
සුදසසසී හිත්මි .- තපද්යාලේගසසඕවිට : සකුර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 32 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(189911 NL)
(405330 NA)

294.3422 – කරමය

සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම
නිවන මග විවර තකතරන සදධරම තදශනද්යා /
පද්යාතතගම සුමනරතන හිත්මි .- ගතණමුලේල :
ආනනද තබකෝධි ධරමද්යායතනය, 2014

පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, එළුවද්යාතපද්යාළ
කරමය, කරමයක තනද්යාව උරමයක
(චුලේලකමම විභසිංග සූත්රය) / එළුවද්යාතපද්යාළ
පඤසඤද්යාරතන හිත්මි .- ග්රීසය : ඇතසෑනසස තබකෞදධ
විහද්යාරය, [2014?] .- පි. 142 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190299 NL)
(406012 NA)

තව. 6 .- පි. 142 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00

(192961 NL)
(408893 NA)

තසත සරි සද්යාදන තබකෝධි පූජද්යා .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. 32 ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(201063 NL)
ISBN 978-955-690-196-2 (414110 NA)
තසසනද්යාරතන, දයද්යාතසසන
සසරින ත්මිදීතම තහවත තසකෝවද්යාන මග ඵල
ලද්යාද්භියකු වීතම පිළිතවත / දයද්යාතසසන
තසසනද්යාරතන .- රතනපුර : කරතකෘ, 2013 .පි. 183 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(183185 NL)
ISBN 978-955-99210-3-5
තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ
නවණ දියුණුවන ක්රමය / කහතගද්යාලේතලේ
තසකෝමවසිංස හිත්මි ; සසිංසසකරණය තදවහූව
මුනින්ද්රවසිංස හිත්මි විසනි .- අමබලනතගද්යාඩ :
සකවද්යා ප්රිනටරසස, 2013 .- පි. iv,20 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190804 NL)
(406627 NA)
294.34211 – ලදෙර්විලයයෝ
තිලකරතන, ඒ. තක.
තදවතවය පිළිබඳ තබකෞදධ විශසතලේෂණය /
ඒ. තක. තිලකරතන .- 2 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 216 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2003
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(196781 NL)
ISBN 978-955-30-5168-4 (411968 NA)

කරම විපද්යාක / රිදියගම සුධමමද්යාද්භිවසිංශ හිත්මි .යකකල : දිමුතු ප්රිනටරසස, [2014?] .- පි. 93 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190583 NL)
(406487 NA)

පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, පුවකපිටිතයේ
කරම විපද්යාක ජීවන අතදපැකීම ඇසුරින :
කරමය, ජීවිතය, මරණය හද්යා මරණන මතු
ජීවිතය පිළිබඳ තබකෞදධ දද්යාරශනික මඟෙ
තපනවීම ජීවන උදද්යාහරණ ඇසුරින /
පුවකපිටිතයේ පඤසඤද්යාරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ශිකෂද්යා මනදිර, 2014 .- පි. 352 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(193859 NL)
ISBN 978-955-1782-57-3 (410119 NA)
පසස පවේ වල දරණු විපද්යාක / සමපද්යාදනය දියතලද්යාතවේ
චනද්රද්යාතලකෝක හිත්මි .- මද්යාතර : නිවේ රහුණු
ප්රිනටරසස, [2014?] .- පි. 08 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193191 NL)
(409569 NA)
ල්පීරිසස, කර
බුදුන තනද්යාවදද්යාළ පුනරතපතතිය සහ තපර කළ
කරමය / කර ල්පීරිසස .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ,
2014 .- පි. 211 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200677 NL)
ISBN 978-955-44965-2-1
තප්රේමතිලක, ගද්යාත්මිණ
කරමය, මරණය හද්යා නිවන / ගද්යාත්මිණ
තප්රේමතිලක .- තදහිවල : ශ්රීතදවි ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), 2014 .- පි. 56 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191867 NL)
(408120 NA)
බුදුන දවස පලදුන අකුසල කරම විපද්යාක : සතද
සදුවීම 40 ක ඇසුරිනි .- තබද්යාරලපැසසගමුව :
නිදස ග්රනන්ථ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 100 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200456 NL)
ISBN 978-955-4738-06-5 (413693 NA)
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රතනතගද්යාඩ, ලසනත
මහරහතන වහනතසසලද්යාට අකුසලේ පලදුන
හපැටි / ලසනත රතනතගද්යාඩ .- තකද්යාළඹ : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 93 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198069 NL)
ISBN 978-955-553-762-9
රතනපද්යාල, නනදතසසන
තම ජීවිතතයේදීම පලතදන කරමය : දිටෂ්ඨ ධමම
තවේදනීය කරමය / නනදතසසන රතනපද්යාල .4 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 136 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2003
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189576 NL)
ISBN 978-955-30-4467-9 (405135 NA)
සුධමමද්යාද්භිවසිංශ හිත්මි, රිදියගම
කරම විපද්යාක / රිදියගම සුධමමද්යාද්භිවසිංශ හිත්මි .මහරගම : රවන පහරව (මුද්රණය), 2014 .පි. 108 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(191938 NL)
(408383 NA)
294.3422 – කුසල
ධමමරතනද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, බණඩද්යාරගම
දන දීතම අරන්ථය කුසලය සහ පින /
බණඩද්යාරගම ධමමරතනද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි .- 3 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 80 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2009
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200620 NL)
ISBN 978-955-30-0064-4 (414059 NA)
294.3423 – මරණය ගලැන ඉගලැන්ලවන ධරමය

294.3435 – පූජදසසන්ථකාන
හියුසිංසයසිං
චීන තතරනතග් ගමනවිසසතර හද්යා
හියුසිංසයසිංභ්රමණ වකෘතද්යානතය / හියුසිංසයසිං ;
පරිවරතනය තපද්යාලේවතතත බුදධදතත හිත්මි
විසනි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 417 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1960
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(192230 NL)
ISBN 978-955-30-4056-5 (408555 NA)
294.34350954 – ඉන්දියකාව
අතබවික්රම, තදද්යා. ව.
ලුමබිණ බුදධ වනදනද්යා කවය / තදද්යා. ව.
අතබවික්රම .- මහරගම : ඩ. ඩබත්ලිවේ.
අතබවික්රම, 2014 .- පි. 54 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191050 NL)
ISBN 978-955-567-000-5
චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ
දඹදිව පුදබිම නවණන නමදිම / තලලේතලේ
චනදකතති හිත්මි .- තකද්යාළඹ : නද්යාරද තබකෞදධ
ධරමද්යායතනය, [2014?] .- පි. 119 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190831 NL)
(406670 NA)
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, තබකෝතතලේ
බුදු සරිතතන පහන වූ දඹදිව අපිත වඳිමු /
තබකෝතතලේ ඤද්යාණසසසර හිත්මි .- සද්යාරද්යානද්යාත :
ඉනදියද්යාන මහද්යාතබකෝධි සමද්යාගම, 2013 .පි. 120 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188756 NL)
ISBN 978-955-5283-3-35

බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන
මරණය තම තරම ම සුනදර ද? / අජද්යාන
බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි ; පරිවරතනය සමරසසිංහ
ගුණතසසකර විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සුතනර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 40 ; තසම. 22
කබපැතබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(191318 NL)
ISBN 978-955-661-624-8 (407577 NA)

රණවීර, පියතසසන
සදුහත උපත තහළදිව කඹුලේවතපුරයි /
පියතසසන රණවීර .- තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ,
2014 .- පි. viii,64 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196243 NL)
ISBN 978-955-41448-1-1

රතනතගද්යාඩ, ලසනත
තප්රේත, තදව, බ්රෙහසම තලකෝක පිළිබඳ තබකෞදධ
විවරණය / ලසනත රතනතගද්යාඩ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(189927 NL)
ISBN 978-955-20-6941-6 (405346 NA)

රතනද්යායක, සුනීතද්යා ලකෂසත්මි
දඹදිව තබකෞදධ සදධසසන්ථද්යාන එදද්යා සහ අද /
සුනීතද්යා ලකෂසත්මි රතනද්යායක .- [තපැ. තනද්යා.] :
[ප්ර. තනද්යා.] , [2014?] .- පි. 74 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190640 NL)
ISBN 978-955-443-610-7
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විතජ්වරධන, කුසුමසරි
රජමහද්යා විහද්යාරද්යාරද්යාම / කුසුමසරි විතජ්වරධන .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .පි. 312 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196493 NL)
ISBN 978-955-686-217-1 (411874 NA)

ගුණරතන හිත්මි, පිඹුතර
ගතම පනසල / පිඹුතර ගුණරතන හිත්මි .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2014?] .- පි. 142 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191058 NL)
ISBN 978-955-97102-4-0

වීරතකකෝන, තසකෝමරතන
දඹදිව පුණද භූත්මි වනදනද්යා / තසකෝමරතන
වීරතකකෝන .- 3 වන මුද්රණය .- බුලතසසිංහල :
ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2014 .- පි. 80 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(199881 NL)
ISBN 978-955-0167-28-9 (413418 NA)

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
තදගලේතදද්යාරව / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .- 2 වන
මුද්රණය .- [නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 36 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20 .- (රටක
මහිම ; අසිංක 03)
1 වන මුද්රණය 2000
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194425 NL)
ISBN 978-955-696-064-8 (410945 NA)

සමරතකකෝන, එසස. ජී. ඩ. නිතමෂද්යා මධුමද්යාත්ලි
උඩුදුමබර විහද්යාතර / එසස. ජී. ඩ. නිතමෂද්යා
මධුමද්යාත්ලි සමරතකකෝන .- මූරියද්යාකඩවල : කරතකෘ,
2013 .- පි. vii,41 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 75.00
(183151 NL)
ISBN 978-955-44366-0-2

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
සරි දළදද්යා මද්යාත්ලිගද්යාව / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .2 වන මුද්රණය .- [නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 20 .- (රටක මහිම ; අසිංක 02)
1 වන මුද්රණය 2000
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(194426 NL)
ISBN 978-955-696-029-7 (410946 NA)

තහටටිආරචචි, ඩ. බ. ඩ.
පපැරණ භද්යාරත තතද්යාරතුර, නගර හද්යා බුදධ භූත්මි
සමග ධමමචකක සූත්රය හද්යා වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා /
ඩ. බ. ඩ. තහටටිආරචචි .- තහයියනතුඩුව :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 180 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196921 NL)
ISBN 978-955-41043-0-3
තහසරත, හිරද්යාන ශෂී
බුදුනතග් තදශය / හිරද්යාන ශෂී තහසරත .යකකල : කරතකෘ, 2014 
තව. II .- පි. 272 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194084 NL)
ISBN 978-955-44428-1-0 (410796 NA)
294.3435095493 – ශ ලලංකකාව
අභයදරශනද්යාරද්යාමයට අවුරදු 25 යි .- මහරගම :
තරසිංජි ප්රිනටසස (මුද්රණය), [2014] .- පි. 64 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (194099 NL)
(410811 NA)
ආනනද හිත්මි, ගනදර ශ්රී
නීතුපතපද්යාණ – ගිරහඬුසසෑය : තකශධද්යාතු
වචතදය / ගනදර ශ්රී ආනනද හිත්මි .- නව
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 40 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1961
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(193131 NL)
ISBN 978-955-30-4694-9 (409442 NA)

ධමමදසසස හිත්මි, ආණමඩුතවේ
ඓතිහද්යාසක ඇතකඳ රජමහද්යා විහද්යාරය /
ආණමඩුතවේ ධමමදසසස හිත්මි සහ කපැතලේගම
ජිනරතන හිත්මි .- කුරණසෑගල : ඇතකඳ
තවතහර, 2014 .- පි. 83 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(198259 NL)
ISBN 978-955-41831-0-0 (413019 NA)
පතිරණ, රනජනී මලවි
ශ්රී පද්යාදසසන්ථද්යානය හද්යා බපැඳුණු පූජද්යා චද්යාරිත්ර / රනජනී
මලවි පතිරණ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
පි. 336 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(193874 NL)
ISBN 978-955-30-4980-3 (410308 NA)
පියරතන හිත්මි, වතතතතහසතන ශ්රී
සුනදර සතුලේපවේව / වතතතතහසතන ශ්රී
පියරතන හිත්මි .- 3 වන මුද්රණය .- [තපැ. තනද්යා.] :
සතුලේපවේව රජමහ විහද්යාර දද්යායක සභද්යාව , 2013 .පි. [52] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1966
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189789 NL)
ISBN 978-955-0411-01-6 (405215 NA)
පුත්ලිනතලද්යාව / සසිංසකරණය අනර යසත්මිත සහ
අජිත අතසසල ද තසද්යායිසද්යා .- [තපැ. තනද්යා.] :
එච. ධරමසරි ද සලේවද්යා, 2014 .- පි. [88] :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (200685 NL)
ISBN 978-955-41746-1-0

54

ප්රනද්යානදු, අත්මිත
දළදද්යා සත්මිඳු / අත්මිත ප්රනද්යානදු .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. 48 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(190751 NL)
ISBN 978-955-690-143-6 (406558 NA)

විජිතධමම හිත්මි, කඩවත
නද්යාගදීපය එදද්යා - අද / කඩවත විජිතධමම හිත්මි .අනරද්යාධපුරය : නිවේ විමද්යාත්ලි ප්රිනටරසස, 2012 .පි. 76 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (198534 NL)
(413005 NA)

ප්රනද්යානදු, අත්මිත
ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සසුන සඳහද්යා සරි දළදද්යා අසරි /
අත්මිත ප්රනද්යානදු .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 32 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(201064 NL)
ISBN 978-955-29-0411-0 (414109 NA)

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර
සත නිවන පින බිම / ශද්යානත කුමද්යාර විතද්යාන .මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 2014 .- පි. 70 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (ගතවේෂණද්යාතමක
සකමන සටහන ; අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193856 NL)
ISBN 978-955-0822-23-2 (410200 NA)

මහියසිංගන ඉතිහද්යාසය / සමපද්යාදනය පලපද්යාන ශ්රී
චනදද්යානනද හිත්මි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 64 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1961
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191638 NL)
ISBN 978-955-30-4944-5 (407847 NA)

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර
සත නිවන පින බිම / ශද්යානත කුමද්යාර විතද්යාන .මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 2014 .- පි. 78 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (ගතවේෂණද්යාතමක
සකමන සටහන ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194998 NL)
ISBN 978-955-0822-26-3 (411143 NA)

තයකෝගද්යානනද හිත්මි, නකකලතගද්යාඩ
දඩගමුව සුත්මිතත ශ්රී සුනදරද්යාරද්යාම රද්යාජමහද්යා
විහද්යාරය : විහද්යාරසසන්ථද්යානතයේ ඉතිහද්යාසය හද්යා
වතමන තතද්යාරතුර සසිංග්රහය / නකකලතගද්යාඩ
තයකෝගද්යානනද හිත්මි .- පනනිපිටිය : විශසව
ග්රපැෆිකසස (මුද්රණය), 2014 .- පි. x,112 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(200550 NL)
(414186 NA)

තසසරවද්යාවිල මසිංගල වචතද රද්යාජයද්යාණන
වහනතසස .- 2 වන මුද්රණය .- [තපැ. තනද්යා.] :
පද්යාරම සීල සමද්යාධි සසිංවිධද්යානය, 2014 .- පි. 16 ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2009
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(201075 NL)
(414142 NA)

රණසසිංහ, සුත්මිත
සඳගිරිය / සුත්මිත රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193925 NL)
ISBN 978-955-30-4945-2 (410330 NA)
රණසසිංහ, සුත්මිත
තසද්යාතළද්යාසසමසසන්ථද්යාන / සුත්මිත රණසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193924 NL)
ISBN 978-955-30-4946-9 (410329 NA)
වික්රමගමතග්, චන්ද්රද්යා
අටමසසන්ථද්යාන / චන්ද්රද්යා වික්රමගමතග් .- 3 වන
මුද්රණය .- බතතරමුලේල : සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 96 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2001
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(189785 NL)
ISBN 978-955-0983-10-0 (405211 NA)

හපුආරචචි, විජයරතන
ශ්රීපද්යාදය හද්යා දිවද්යාගුහද්යාව වනදනද්යාව තහවත
සමතනද්යාළ වරණනද්යා / විජයරතන හපුආරචචි .පපැලේමඩුලේල : ශ්රී පද්යාද මද්යාධද ඒකකය, 2012 .පි. 48 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188451 NL)
ISBN 978-955-50833-2-4
294.3438 – ලබබෞදධ උත්සව
මනරතන, එම. ඒ.
පුර පසතළද්යාසසවක තපද්යාතහද්යාය දිනවල
වපැදගතකම / එම. ඒ. මනරතන .- තමද්යාරටුව :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 94 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196268 NL)
ISBN 978-955-51252-1-5 (411674 NA)
ලකදිව තබකෞදධ තපරහපැර / සසිංසසකරණය
උණුවතුරබුබුතලේ මහිනද හිත්මි, තලසිංගලේතලේ
තසකෝමසරි හිත්මි සහ මමුතර ගුණද්යානනද හිත්මි .ගමපහ : වවශද්යාඛ තතමඟුලේ මහද්යා තපරහපැර
සත්මිතිය, 2014 .- පි. 608 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193054 NL)
ISBN 978-955-7507-00-2 (409044 NA)
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ත්ලියනආරචචි, ආර. ඒ.
තපද්යාතසද්යාන තපද්යාතහද්යාය / ආර. ඒ.
ත්ලියනආරචචි .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,
2014 .- පි. 16 ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(192341 NL)
ISBN 978-955-570-779-4 (408792 NA)

පිරිත සනනය සහිත අටවිස තබකෝධි පූජද්යාව /
සමපද්යාදනය පුවකපිටිගම සීලද්යානනද හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 64 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(194898 NL)
ISBN 978-955-30-5039-7 (411267 NA)

වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා සහ තදද්යාතළද්යාසස තපද්යාතහද්යාය /
සසිංසසකරණය ල්පී. ඇම. තසසනද්යාරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 201 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(190785 NL)
ISBN 978-955-21-2249-1 (406617 NA)

පුදමු තම කුසුම 8 : වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා පිරිත හද්යා
භද්යාවනද්යා .- [තපැ. තනද්යා.] : එච. එම. ඩබත්ලිවේ.
තහසරත, 2014 .- පි. 80 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193844 NL)
(410073 NA)

වපැත්ලිකල, ජමත්මික ප්රතබකෝධනී
පුර පසතළද්යාසසවක තපද්යාතහද්යායක අසරිය /
ජමත්මික ප්රතබකෝධනී වපැත්ලිකල .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 96 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190819 NL)
ISBN 978-955-671-825-6 (406648 NA)

ප්රඥද්යානනද හිත්මි, කරදන ශ්රී
තුණුරවන වපැඳීම සහ නවග්රහ කවච / කරදන
ශ්රී ප්රඥද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 64 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(193914 NL)
ISBN 978-955-30-5136-3 (410319 NA)

294.344 – ලබබෞදධ ජීර්විස්තය
294.3441 – ර්විවකාහය හකා පවුලේ ජීර්විස්තය
චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ
පූජද තලලේතලේ චනදකතති හිත්මියනතග් ගිහි
දිවියට දම වපැසසසක / තලලේතලේ චනදකතති
හිත්මි ; සමපද්යාදනය ඉනදු තපතරරද්යා විසනි .මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 2014 .- පි. 77 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190874 NL)
ISBN 978-955-0822-13-3 (406908 NA)
294.3442 – ලබබෞදධ පලැවලැත්ම
ත්ලියනතග්, ඇන. ඇලේ. මද්යාතකෘදද්යාස
සද්යාර ධරම හද්යා චරයද්යා ධරම / ඇන. ඇලේ.
මද්යාතකෘදද්යාස ත්ලියනතග් .- තපැඹිත්ලිගසසමුලේල :
ශ්රී ධීරද්යානනද විදදද්යායතන පිරිතවන, [2014?] .පි. 121 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189985 NL)
ISBN 978-955-50776-3-7 (405481 NA)
294.34433 – වන්දෙනකා ග්රන්න්ථ
නමසසකද්යාර : වදනික තතරවන වනදනද්යාව සහ
තබකෝධි පූජද්යා, නිතර භද්යාවිත කල යුතු තසත
පිරිත .- තබද්යාරලපැසසගමුව : නිදස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 100 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200438 NL)
ISBN 978-955-4738-07-2 (413697 NA)

බුදධ පූජද්යා, තබකෝධි පූජද්යා සහ තසතපිරිත අඩසිංගු අසිංග
සමපූරණ තිළිණයක .- [තපැ. තනද්යා.] :
[ප්ර. තනද්යා.], 2014 .- පි. 88 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193573 NL)
(409768 NA)
බුදධ වනදනද්යා - තසත පිරිත හද්යා තබකෝධි පූජද්යා /
සමපද්යාදනය තිලක ලසිංකද්යාපුර .- තකද්යාළඹ :
මලේටි තපද්යාතහල, 2013 .- පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(190879 NL)
ISBN 978-955-678-060-5 (407099 NA)
විනීත හිත්මි, මතලද්යාතවේ
අසරිමත බුදධ ජීවිත හද්යා දඹදිව වනදනද්යාව /
මතලද්යාතවේ විනීත හිත්මි .- තපද්යාලේගසසඕවිට :
විපසසසනද්යා භද්යාවනද්යා මධදසසන්ථද්යානය, [2014?] .පි. 43 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192799 NL)
තහසමද්යාරද්යාම හිත්මි, ඌරපපැලපැවේතවේ
වපැඳුම මග : නිවපැරදිව වපැඳුම පිදුම කරීම සඳහද්යා
විධිමත මග තපනවීමක / ඌරපපැලපැවේතවේ
තහසමද්යාරද්යාම හිත්මි .- තබලේලනවිල : තබලේලනවිල
රද්යාජමහද්යා විහද්යාරය, 2013 .- පි. 114 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190297 NL)
ISBN 978-955-44805-0-6 (406006 NA)
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294.34435 – භකාවනකා
අචද්යාන චද්යා හිත්මි
සඳ කපැන අරණ : අචද්යාන චද්යා මහ තතරනතග්
තදශණ ඇසුරිනි / අචද්යාන චද්යා හිත්මි ; පරිවරතනය
කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .- පනනිපිටිය :
කසිංකණ කතයේෂනසස, 2014 .- පි. 160 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196699 NL)
ISBN 978-955-8933-91-6 (412270 NA)
අජද්යාන සුචිතතතකෝ හිත්මි
භද්යාවනද්යාව පිබිදීතම මගක / අජද්යාන සුචිතතතකෝ
හිත්මි ; පරිවරතනය තක. ට. මලලතසසකර
විසනි .- තහද්යාරණ : සමුද්ර තවතතසසිංහ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 127 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (180874 NL)
ISBN 978-955-0600-27-4
අතබසසිංහ, ඩ. සී.
දපැනීම හද්යා දපැකීම / ඩ. සී. අතබසසිංහ .- තහද්යාරණ :
වජිරඤද්යාණ තබකෞදධ මධදසසන්ථද්යානය, 2012 .පි. 183 ; තසම. 21 .- (භද්යාවනද්යා අතවපැල ;
අසිංක 11)
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(198440 NL)
ISBN 978-955-0977-00-0
අරහත ඵලයට මග නපැණ .- මද්යාලතබ : ආරිය මුද්රණ
ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය), 2014 .- පි. 69 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193853 NL)
(410203 NA)
අරියනනද හිත්මි, අඟුලේගමුතවේ
ආනද්යාපද්යානසති භද්යාවනද්යාව / අඟුලේගමුතවේ
අරියනනද හිත්මි .- පනසයගම : [නද්යාඋයන
ආරණද තසසනද්යාසනය], [2014?] .- පි. vi,34 ;
තසම. 22
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190805 NL)
(406628 NA)
ආනනද හිත්මි, ඇඹිත්ලිපිටිතයේ
පූරණ නිදහස / ඇඹිත්ලිපිටිතයේ ආනනද හිත්මි .අතුරගිරිය : කරතකෘ, 2013 .- පි. 79 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189007 NL)
ISBN 978-955-53010-3-9
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල
දකමු අරිහත මුනිඳු තමතලසන වඩමු උතතම
තමත බවුන : බුදුගුණ භද්යාවනද්යාව හද්යා වමන
භද්යාවනද්යාව / තදද්යාතළද්යාසසවල උදිතධීර හිත්මි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 175 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193690 NL)
ISBN 978-955-661-623-1 (409943 NA)

උතබසසිංහ, බනදුල
පරම වමත්රිය පතුරවමු / බනදුල උතබසසිංහ .තදලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. x,66 ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192316 NL)
ISBN 978-955-964-862-8 (408761 NA)
එදිරිසූරිය, ආර.
මරණය තුළින දුකඛ ආරයද සතදය දකමු /
ආර. එදිරිසූරිය .- තපද්යාලේගසසඕවිට : සකුර
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 2013 .- පි. 80 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189909 NL)
(405328 NA)
කුඩද්යාතහටටි, තිලක
භද්යාවනද්යා : තද්යායි මහ රහතන වහනතසසලද්යාතග් සහ
භද්යාරත තයකෝගීනතග් විසසත්මිත අතදපැකීම / තිලක
කුඩද්යාතහටටි .- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස,
2014 .- පි. 137 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(193857 NL)
ISBN 978-955-0822-20-1 (410199 NA)
කුලතිලක, ධනවරධන
සතදද්යාවතබකෝධය අතතපද්යාත / ධනවරධන
කුලතිලක .- රද්යාජගිරිය : කරතකෘ, 2013 .පි. 128 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188427 NL)
ISBN 978-955-44902-0-8
කුලතිලක, ධනවරධන
සතදද්යාවතබකෝධය – 05 : නිවනමග අරමුණුවන
සතදද්යාවතබකෝධය / ධනවරධන කුලතිලක .2 වන මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය : කරතකෘ, 2014 .පි. 61 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2007
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(196886 NL)
ISBN 978-955-44902-2-2
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත
අවසද්යාන නිතමෂය / උපුලේ නිශද්යානත ගමතග් .නිලේලඹ : නිලේලඹ තබකෞදධ භද්යාවනද්යා
මධදසසන්ථද්යානය, 2014 .- පි. 55 ; තසම. 20 .(නිලේලඹ පටිභද්යාන ; අසිංක 12)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(196585 NL)
ISBN 978-955-41531-0-3 (411842 NA)
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත
දිවදමය වූ මනෂදතවය / උපුලේ නිශද්යානත
ගමතග් .- නිලේලඹ : නිලේලඹ තබකෞදධ භද්යාවනද්යා
මධදසසන්ථද්යානය, 2013 .- පි. v,42 : තසම. 14 .(නිලේලඹ පටිභද්යාන ; අසිංක 07)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190162 NL)
ISBN 978-955-41059-0-4 (405470 NA)
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ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත
නිදහතසස මද්යාවත / උපුලේ නිශද්යානත ගමතග් .නිලේලඹ : නිලේලඹ තබකෞදධ භද්යාවනද්යා
මධදසසන්ථද්යානය, 2014 .- පි. 48 ; තසම. 14 .(නිලේලඹ පටිභද්යාන ; අසිංක 13)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(196587 NL)
ISBN 978-955-41531-1-0 (411844 NA)
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත
නිවහන සසර ද? / උපුලේ නිශද්යානත ගමතග් .නිලේලඹ : නිලේලඹ තබකෞදධ භද්යාවනද්යා
මධදසසන්ථද්යානය, 2014 .- පි. v,36 ; තසම. 14 .(නිලේලඹ පටිභද්යාන ; අසිංක 09)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193064 NL)
ISBN 978-955-41059-2-8 (409084 NA)
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත
'මම' මතග්ම සහිනයක / උපුලේ නිශද්යානත
ගමතග් .- නිලේලඹ : නිලේලඹ තබකෞදධ භද්යාවනද්යා
මධදසසන්ථද්යානය, 2013 .- පි. v,42 : තසම. 14 .(නිලේලඹ පටිභද්යාන ; අසිංක 06)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190161 NL)
ISBN 978-955-44634-9-3 (405469 NA)
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත
මුලසුන සහියට / උපුලේ නිශද්යානත ගමතග් .නිලේලඹ : නිලේලඹ තබකෞදධ භද්යාවනද්යා
මධදසසන්ථද්යානය, 2014 .- පි. 48 ; තසම. 14 .(නිලේලඹ පටිභද්යාන ; අසිංක 11)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193066 NL)
ISBN 978-955-41059-7-3 (409086 NA)
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත
රන වන සතක / උපුලේ නිශද්යානත ගමතග් .නිලේලඹ : නිලේලඹ තබකෞදධ භද්යාවනද්යා
මධදසසන්ථද්යානය, 2013 .- පි. 45 ; තසම. 14 .(නිලේලඹ පටිභද්යාන ; අසිංක 08)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193065 NL)
ISBN 978-955-41059-1-1 (409085 NA)
ගුණසරි, ආර. ගද්යාත්මිණ
ඔබට නිවන දපැකය හපැකය / ආර. ගද්යාත්මිණ
ගුණසරි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189272 NL)
ISBN 978-955-30-4566-9 (404983 NA)
තදවසරි හිත්මි, ආඳද්යාවල
සතර කමටහන : චතුරද්යාරකඛද්යා / ආඳද්යාවල
තදවසරි හිත්මි .- තමද්යාරටුව : තක. සී. ප්රිනටරසස,
[2014?] .- පි. 20 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(196530 NL)
(411886 NA)

ධමමසදධි හිත්මි, තබකෝගහපිටිතයේ
නිවන සුවයට එකම මඟෙ / තබකෝගහපිටිතයේ
ධමමසදධි හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 122 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190786 NL)
ISBN 978-955-21-2162-3 (406618 NA)
ධමමද්යානනද හිත්මි, තක. ශ්රී
භද්යාවනද්යාව එකම මගයි / තක. ශ්රී ධමමද්යානනද
හිත්මි ; පරිවරතනය පදමද්යා ගුණතසසකර විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සුතනර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. 64 ; තසම. 21
“Meditation the only way – part I” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195449 NL)
(411477 NA)
පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, එළුවද්යාතපද්යාළ
තරකෝග නිවද්යාරණය හද්යා සසර නිමද්යාවට භද්යාවනද්යා
ක්රම දහසක = Ten techniques of meditation
dieci metodi di cura / එළුවද්යාතපද්යාළ
පඤසඤද්යාරතන හිත්මි .- ග්රීසය : කරතකෘ, 2014 .පි. 58 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(191936 NL)
ISBN 978-955-41171-1-2 (408381 NA)
පියනනද හිත්මි, ඉඟුරවතතත
සත නිවන භද්යාවනද්යා / ඉඟුරවතතත පියනනද
හිත්මි ; සමපද්යාදනය සසිංජීවිකද්යා සමරතුසිංග විසනි .වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189094 NL)
ISBN 978-955-0716-47-0 (404654 NA)
තපතරරද්යා, ඇන. එච.
විදරශනද්යාවට උචිත ම තමද්යාතහද්යාත / ඇන. එච.
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 215 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(198248 NL)
ISBN 978-955-30-5332-9 (413070 NA)
බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අචද්යාන
ධදද්යාන / අචද්යාන බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි ; පරිවරතනය
ගුණදද්යාස යද්යාපද්යා විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 78 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(197948 NL)
ISBN 978-955-667-234-3
භද්යාවනද්යා : ශ්රී බුදධ වරෂ 2516 තවසක කලද්යාපය .මහරගම : අහසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [118] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191329 NL)
ISBN 978-955-1966-04-1 (407588 NA)

58

ත්මිතභද්යාණ හිත්මි, තපද්යාලේගහතවල
සද්යාත්මිස සුවතයන නිරද්යාත්මිස සුවයට /
තපද්යාලේගහතවල ත්මිතභද්යාණ හිත්මි .- මහරගම :
සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 2014 .- පි. 74 ;
තසම. 22 .- (නිවන මග ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191874 NL)
ISBN 978-955-0822-16-4 (408216 NA)

සදධද්යාරන්ථ හිත්මි, රණසසගලේතලේ
තසකෝවද්යාන මද්යාරගයට ප්රතවේශයක තලස සතර
කමටහන / රණසසගලේතලේ සදධද්යාරන්ථ හිත්මි .තපද්යාලේපිතිගම : කරතකෘ, 2014 .- පි. 104 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193767 NL)
ISBN 978-955-52513-4-1

වමන භද්යාවනද්යාව වඩමු / සමපද්යාදනය ල්පී. වීරතුසිංග .තදහිවල : ශ්රීතදවි ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
[2014?] .- පි. 24 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192344 NL)
(408797 NA)
වමන භද්යාවනද්යාව වඩමු / සමපද්යාදනය ල්පී. වීරතුසිංග .තදහිවල : ශ්රීතදවි ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
[2014?] .- පි. 24 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192344 NL)
(408797 NA)

සදධද්යාරන්ථ හිත්මි, රණසසගලේතලේ
තසකෝවද්යාන මද්යාරගය හද්යා ඵලය / රණසසගලේතලේ
සදධද්යාරන්ථ හිත්මි .- [තපද්යාලේපිතිගම] : කරතකෘ,
2013 .- පි. x,93 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(193768 NL)
ISBN 978-955-52513-3-4

තයද්යානගී ත්මිසිංයූර, රිනතපද්යාච
සතුට අත ළඟෙ / රිනතපද්යාච තයද්යානගී ත්මිසිංයූර ;
පරිවරතනය සරිතසසන රතනද්යායක විසනි .තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 200 ; තසම. 22
“The joy of living” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(197949 NL)
ISBN 978-955-667-229-9
විනීත හිත්මි, මතලද්යාතවේ
සසර දුක නිවන මග : ඉනද්රිය භද්යාවනද්යා සූත්රය
ඇසුරින විදරශනද්යාව / මතලද්යාතවේ විනීත හිත්මි .තකද්යාළඹ : ජද්යාතදනතර විපසසසනද්යා භද්යාවනද්යා
මධදසසන්ථද්යානය, 2013 .- පි. 41 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192798 NL)
තෂකෝකමන, රිචල්ඩ්
සමද්යාධිතයේ ප්රීතිය – ප්රන්ථම භද්යාගය / රිචල්ඩ්
තෂකෝකමන ; පරිවරතනය සරිලේ චනද්රතසසකර
ගුණවරධන විසනි .- පිටතකකෝටතට : සමුද්ර
තවතතසසිංහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 183 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192967 NL)
ISBN 978-955-0600-42-7 (408900 NA)
සතර කමටහන තහවත චතුරද්යාරකෂද්යාව /
සමපද්යාදනය තක. ඇම. තිසද්යාහද්යාත්මි .- ගලේකසසස :
ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞදධ විනය වරධන ඒකද්යාබදධ මහද්යා
සසිංගමය, 2013 .- පි. 90 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(183192 NL)
ISBN 978-955-0114-12-2

සරිවරධන, තදනගම
තපද්යාඩි හද්යාමුදුරවන තග් භද්යාවනද්යා සටහන :
තසකෝවද්යාන ඵලයට පත වූ 21 වපැනි සයවතසස
සද්යාමතණරනමකතග් අතදපැකීම / තදනගම
සරිවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198515 NL)
ISBN 978-95530-5229-2 (413107 NA)
සුමන හිත්මි, තකද්යාටටද්යාතවේ
මද්යාරග ඥද්යානය / තකද්යාටටද්යාතවේ සුමන හිත්මි .2 වන මුද්රණය .- තපද්යාලේගසසඕවිට : ප්රතිපතති
ශද්යාසනහිත තයකෝගද්යාවචර සසිංගමය, 2013 .පි. 25 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2008
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189914 NL)
(405333 NA)
සුගතසරි හිත්මි, මඩිතහස
සත හඳුනද්යාගනතන තකතසසද? : චිතත භද්යාවනද්යාව
තහවත සත වපැඩම / මඩිතහස සුගතසරි හිත්මි .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. xvii,202 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193203 NL)
ISBN 978-955-99687-2-6 (409605 NA)
තසසනද්යාරතන, දයද්යාතසසන
වමන භද්යාවනද්යාව (සමන්ථ) හද්යා
තවේදනද්යානපසසසනද්යාව (විදරශනද්යා) වඩද්යා සසරින
ත්මිදීම තහවත නිවන අවතබකෝධය තදවන
තකද්යාටස … / දයද්යාතසසන තසසනද්යාරතන .රතනපුර : කරතකෘ, 2012 .- පි. xxii,130 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(183187 NL)
ISBN 978-955-99210-2-8
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තහටටිආරචචි, ධරමතසසන
නිවන මග පළමු පියවර / ධරමතසසන
තහටටිආරචචි .- රද්යාගම : තතනර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. xi,212 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199965 NL)
ISBN 978-955-7608-00-6 (413173 NA)
තහටටිතග්, නිලනත
භද්යාවනද්යා පුහුණුව : භද්යාවනද්යාතවේ දී ඔබ මුහුණපද්යාන
ගපැටලු ග්රැසකට විසඳුම ඇතුලතය / නිලනත
තහටටිතග් .- තකද්යාළඹ : සමද්යාධි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 118 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(201024 NL)
ISBN 978-955-8786-14-7 (414318 NA)
294.3444 – ලබබෞදධ ජීර්විස්තය හකා පලැවලැත්ම
අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ
අමද්යා ගඟුල : ජීවිතය දපැකීම / මපැදතගද්යාඩ
අභයතිසසස හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. x,182 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(193697 NL)
ISBN 978-955-661-631-6 (409950 NA)
අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ
අමද්යා ගඟුල : සදහම එළිය / මපැදතගද්යාඩ
අභයතිසසස හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 244 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(193693 NL)
ISBN 978-955-661-632-3 (409946 NA)
චසෑන යසෑන
නිරවද්යාණ සුවයට තපළගපැතසමු / චසෑන යසෑන ;
පරිවරතතනය මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ රද්යාසසිංආරචචි
විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 144 ; තසම. 21
“The diary of a Buddhist psychologist”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(197923 NL)
ISBN 978-955-667-238-1
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම
ධරමය පද්යාමුල / පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර හිත්මි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 208 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(197954 NL)
ISBN 978-955-661-628-6

නහට හනග්, තිච
ගිය කල ගියද්යාතදන තනද්යාආ කල තනද්යාආතදන /
තිච නහට හනග් ; පරිවරතනය සරිතසසන
රතනද්යායක විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 98 ; තසම. 21
“Our appointment with life” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(197940 NL)
ISBN 978-955-667-258-9
බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අචද්යාන
අතහරිනන හිත හදනන / අචද්යාන බ්රෙහසමවසිංතසකෝ
හිත්මි ; පරිවරතනය සරිතසසන රතනද්යායක
විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 165 ; තසම. 21
“The art of disappearing” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(197931 NL)
ISBN 978-955-667-244-2
තමත සසතලන තලද්යාව නහවමු / සමපද්යාදනය දයද්යානි
කරණද්යාරතන .- මහරගම : රවන පහරව
(මුද්රණය), 2010 .- පි. vii,84 ; තසම. 17
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190296 NL)
(406005 NA)
සරිසුමන හිත්මි, අගලකඩ
දිවිමගට දහමමග / අගලකඩ සරිසුමන හිත්මි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193695 NL)
ISBN 978-955-661-630-9 (409948 NA)
294.34441 – පවුලේ ජීර්විස්තය
පද්යාත්ලිත හිත්මි, මහග්රැඹසෑවපැතවේ
තයද්යාවුනවිය විවද්යාහය හද්යා බුදුදහම /
මහග්රැඹසෑවපැතවේ පද්යාත්ලිත හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. [xii],100 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(197825 NL)
ISBN 978-955-21-2306-1 (412701 NA)
තසකෝද්භිත හිත්මි, මද්යාඳුළුවද්යාතවේ
සද්යාරන්ථක ගිහි ජීවිතයකට තනද්යාවරදින මග /
මද්යාඳුළුවද්යාතවේ තසකෝද්භිත හිත්මි ; සසිංසසකරණය රවන
ඩ. අරතතනතග් විසනි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. x,74 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(197957 NL)
ISBN 978-955-661-249-9
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294.34446 – දෙකානය
අරියතදව හිත්මි, තමද්යාණරද්යාගල
දනදීම හද්යා දනදීතම අනසසස / තමද්යාණරද්යාගල
අරියතදව හිත්මි .- තනළුව : කරතකෘ, 2014 .පි. 64 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(192849 NL)
ISBN 978-955-41316-0-6
294.34446 – මූලික ප්රතිපදෙකා
නහට හනග්, තිච
සතුට මහඟු ධනයක / තිච නහට හනග් ;
පරිවරතනය ගුණදද්යාස යද්යාපද්යා විසනි .- තකද්යාළඹ :
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 156 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(197934 NL)
ISBN 978-955-667-230-5
294.35 – ලබබෞදධ ආශකාර ධරම
අකද්යාතයකෝ හිත්මි
දපැතවන සතට බුදු දහම : තලකෞකක හද්යා
තලකෝතකකෝතතර සුවය පතන සපැදපැහපැවතුන
උතදසද්යා / අකද්යාතයකෝ හිත්මි ; පරිවරතනය මසිංගල
තසකෝමලද්යාලේ රද්යාසසිංආරචචි විසනි .- ගතණමුලේල :
නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 160 ;
තසම. 21
“The nature of Buddhist ethics” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189899 NL)
ISBN 978-955-1755-69-0 (405318 NA)
294.36 – ආගමික නකායකලයයෝ හකා සලංර්විධකාන
294.363 – බුදරජකාණන් වහන්ලසස
ඇහපැළියතගද්යාඩ, බණඩද්යාර
බුදු සරිත / බණඩද්යාර ඇහපැළියතගද්යාඩ ;චිත්ර
තමද්යාටද්යාතගදර වනිගරතන විසනි .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 24 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193024 NL)
ISBN 978-955-677-346-0 (408979 NA)
ජයතකද්යාඩි, දමයනති
අසරිමත ශ්රී තගකෞතම සමබුදධ රද්යාජදය /
දමයනති ජයතකද්යාඩි .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකද්යාඩි, 2014 .- පි. 255 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21 .- (තගකෞතම බුදධ චරිතය ; අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(201007 NL)
ISBN 978-955-551-819-2 (414137 NA)

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
ධද්යාතුවසිංශය : අපතග් ශද්යාකදමුනීනද්රවරයන
වහනතසසතග් ධද්යාතූන වහනතසසලද්යාතග් පරමපරද්යා
කන්ථද්යාව / කරිබතතගද්යාඩ ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 127 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(192036 NL)
ISBN 978-955-687-041-1 (408463 NA)
ඥද්යානසුමන හිත්මි, තදලේදූතවේ
බුදුහු වපැඩ තවතසති / තදලේදූතවේ ඥද්යානසුමන
හිත්මි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1994
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193128 NL)
ISBN 978-955-30-4910-0 (409438 NA)
තතසපැතතසෑ ඤද්යාණ වනදනද්යාව .- අසිංතගද්යාඩ : කුමුදු
ආරට ප්රිනටරසස, 2013 .- පි. 40 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(191189 NL)
(407319 NA)
බුදු රජද්යාණන වහනතසසතග් තදතිසස මහද්යා පුරෂ
ලකෂණ හද්යා ශ්රී පද්යාද මසිංගල ලකෂණ /
සමපද්යාදනය කලවපැලේලද්යාතවේ දීපරතන හිත්මි .බුලතසසිංහල : ශ්රී ඤද්යාණද්යාතලකෝක පිරිතවන,
2013 .- පි. 32 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189859 NL)
(405295 NA)
මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල
බුදු හිත්මි ගුණ / සරිපද්යාල මද්යාදුවතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 184 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192086 NL)
ISBN 978-955-30-4832-5 (408540 NA)
මද්යාපද්යා, තජ්. ල්පී.
තගකෞතම බුදුපියද්යාතණකෝ / තජ්. ල්පී. මද්යාපද්යා .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2014 .- පි. 64 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191282 NL)
ISBN 978-955-449-98-36 (407383 NA)
විතජ්තුසිංග, නවනපැත්ලිතයේ
මද්යානව සසිංහතිතයේ අග්ර ඵලය / නවනපැත්ලිතයේ
විතජ්තුසිංග .- තකද්යාළඹ : දපැනම වපැඩුම
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 95 : චිත්ර ; තසම. 86
නූබපැ-තබකෝක: ර. 20,000.00 (198384 NL)
ISBN 978-955-8672-30-0
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පරිකන්ථද්යා සසිංග්රහ සහිත සමන කුළු වරණ /
තවේතදහ හිත්මි ; අනවද්යාදය කළුතර ජිනවසිංශ
හිත්මි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 75 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1937
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191649 NL)
ISBN 978-955-30-4690-1 (407858 NA)
සමබුදු උදද්යාව / සමපද්යාදනය අයි. එලේ. වසනත
මතනකෝජ් කුමද්යාර සහ යූ. වී. රසක දීපති කුමද්යාර .නපැදුනගමුව : ජනක මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය),
2014 .- පි. 20 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192417 NL)
(408872 NA)
294.3657 – ලබබෞදධ ආරකාම
294.3657095493 – ශ ලලංකකාව
මුණසසිංහ, ඉනද්රද්යාණ
පපැරණ ලකදිව ද්භිකෂු ද්භිකෂුණ ආරද්යාම : ප්රභවය
සහ විකද්යාශනය / ඉනද්රද්යාණ මුණසසිංහ .[තකද්යාළඹ] : කරතකෘ, 2014 .- පි. xvi,104 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193839 NL)
ISBN 978-955-53618-6-6 (410028 NA)
294.3657 – භිකෂුණීන්
අතබරතන, ට. බ.
තතරණ ගී : විමුකති සුවය ලත තතරණයනතග්
ආතම ප්රකද්යාශ / ට. බ. අතබරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(195036 NL)
ISBN 978-955-30-3909-5 (411313 NA)
ධරමසරි, ආර. ඒ. ඩ.
රද්යාහුල මද්යාතද්යා : යතශකෝධරද්යා චරිතය / ආර. ඒ. ඩ.
ධරමසරි .- පපැලේමඩුලේල : තබකෞදධ විනය
වරධන මද්යාතකෘ සසිංගමය, 2014 .- පි. 24 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 30.00
(196918 NL)
ISBN 978-955-7586-00-7
294.3657 – භිකක්ෂූන්
අතිපූජද තබලේලන ශ්රී ඤද්යාණවිමල මහද්යානද්යායක
සසවද්යාමන්ද්රයන වහනතසස / සමපද්යාදනය තරද්යාටුඹ
උපද්යාත්ලි හිත්මි .- තකකෝටතට : ශ්රී ජයවරධනපුර
තකකෝටතට ශ්රී කලදද්යාණ සද්යාමග්රීධරම මහද්යා සසිංඝ
සභද්යාව, 2014 .- පි. 16 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (199920 NL)
(413466 NA)

අතිපූජද වහරක පඤසඤද්යාතසසකරද්යාද්භිධද්යාන නද්යායක
සසවද්යාමන්ද්ර තතමසස පූරණ ගුණ සමරව .කළුතර : නිවේ ශ්රීමතී ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
2014 .- පි. 31 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192419 NL)
(408876 NA)
අතප තහසමසද්යාර නද්යාහිත්මිතයකෝ : බසසනද්යාහිර පළද්යාතත
සසිංඝනද්යායක ධූරතයන පිදුම ලපැබූ / සමපද්යාදනය
මඩිතහස සුගතසරි හිත්මි .- මහරගම : තරසිංජි
ප්රිනටසස (මුද්රණය), [2014?] .- පි. 112 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195434 NL)
(411440 NA)
අමරතුසිංග, සරතචනද්ර
මහ රහතුන දපැක ගනිමු / සරතචනද්ර
අමරතුසිංග .- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස,
2014 .- පි. [120] ; තසම. 22 .- (ත්රිපිටක
දහත්මින ; අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191876 NL)
ISBN 978-955-0822-17-1 (408218 NA)
අසූ මහද්යා ශද්යාවක වනදනද්යා / සමපද්යාදනය තබනතර
ජිනද්යානනද හිත්මි .- තබනතර : කරතකෘ, 2012 .පි. 52 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(191431 NL)
ISBN 978-955-54881-0-5
ආචද්යාරය ඉතතසෑපද්යාන ධමමද්යාලසිංකද්යාර මහනද්යාහිත්මි
චරිතද්යාවතලකෝකන : සසිංකෂිපත චරිතද්යාපදද්යානය හද්යා
සමපතමයනතග් අදහසස එකතුවක /
සසිංසසකරණය තරිඳු තතද්යාටවතත සහ අත්මිල
තලද්යාකුමද්යානනතග් .- තකකෝටතට : සමසසත ලසිංකද්යා
අමදදප තරණ සසිංවිධද්යානය, 2014 .- පි. [156] :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(200530 NL)
ISBN 978-955-7628-00-4 (414340 NA)
ආටිගල, අසසිංක
සසරින එතතර වූ යතිවර : තරරකද්යාතන
චනදවිමල මහද්යා නද්යාහිත්මි, වතුරවිල ඤද්යාණද්යානනද
මහද්යා නද්යාහිත්මි සහ දඩගමුතවේ ඤද්යාණරතන
නද්යාහිත්මි / අසසිංක ආටිගල .- මහරගම : සද්යාහිත
තපද්යාත පියස, 2013 .- පි. 72 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190849 NL)
ISBN 978-955-0822-08-9 (406911 NA)
ආනනද වමතත්රය මහනද්යාහිත්මි ආවරජනද්යා /
සසිංසසකරණය ගද්යාතනෂන ජයසුනදර සහ තරිඳු
තතද්යාටවතත .- [තපැ. තනද්යා.] : ආධදද්යාතත්මික
ත්මිතුතරකෝ, 2014 .- පි. 188 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192972 NL)
ISBN 978-955-0600-50-2 (408905 NA)
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ඒකනද්යායක, ට. බ.
මලේවතු මහද්යාවිහද්යාර වසිංශ මහනද්යාහිත්මිවර / ට. බ.
ඒකනද්යායක .- තකද්යාළඹ : මධදම සසිංසසකකෘතික
අරමුදල, 2013 .- පි. 269 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 31
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (200693 NL)
ISBN 978-955-613-270-0
ගුණරතන හිත්මි, ගලේගමුතවේ
තබකෞදධ ද්භිකෂුව හද්යා සවුර හපැරයද්යාම පිළිබඳ
තුලනද්යාතමක අධදයනයක / ගලේගමුතවේ
ගුණරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 176 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(190327 NL)
ISBN 978-955-30-4675-8 (406051 NA)
පඤසඤද්යාප්රදීප හිත්මි, ප්රද්යා ල්පීටර
පුතුනි ඔබ පපැවදිවන : තද්යායිලනතතයේ සද්යාමතනර
චරිත / ප්රද්යා ල්පීටර පඤසඤද්යාප්රදීප හිත්මි ; පරිවරතනය
එලේ. බ. තහසරත විසනි .- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, [2014?] .- පි. 226 ; තසම. 22
“Little angels” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(192333 NL)
ISBN 978-955-570-774-9 (408784 NA)
පරමපූජද තදද්යාඩමපහල චනදසරි සසවද්යාමන්ද්ර
සමප්රසද්යාදන : ශ්රී ලසිංකද්යා අමරපුර මහද්යා සසිංඝ
සභද්යාතවේ සභද්යාපති ධූරප්රද්යාපත අති පූජද
තදද්යාඩමපහල චනදසරි මහද්යානද්යාහිත්මි
ශ්රී සනනසසපත්ර ප්රදද්යාතනකෝතසවය / සසිංසසකරණය
තතපකෝවනතයේ දත්මිත හිත්මි සහ මුසිංතහසතන
තමතතද්යාරද්යාම හිත්මි .- [තකද්යාළඹ] : ජනමද්යාධද හද්යා
තතද්යාරතුර අමද්යාතදද්යාසිංශය, [2014?] : පි. vii,91 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191100 NL)
(407210 NA)
පද්යාත්ලිත හිත්මි, මහග්රැඹසෑවපැතවේ
අතීත භවයන පවසන තන්ථසරද්යාපදද්යාන : පුනරභවය
තදවන දපැකම / මහග්රැඹසෑවපැතවේ පද්යාත්ලිත හිත්මි .මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 2014 .පි. 117 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192035 NL)
ISBN 978-955-0822-19-5 (408462 NA)
පපැවිදි පඬි ත්මිණ පහන - 6 / සමපද්යාදනය ඉතතසෑපද්යාන
ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි .- තදහිවල : ශ්රී තදවී
ප්රිනටරසස, 2014 .- පි. x,219 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(200533 NL)
ISBN 978-955-9419-33-4 (414341 NA)

පපැවිදි පඬි ත්මිණ පහන - 7 / සමපද්යාදනය ඉතතසෑපද්යාන
ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි .- තදහිවල : ශ්රී තදවී
ප්රිනටරසස, 2014 .- පි. ix,167 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(200532 NL)
ISBN 978-955-9419-34-1 (414339 NA)
මහ නද්යා හිත්මි, අධිකරණ නද්යාහිත්මි බපැති උපහද්යාර පූජද්යා .නිකවපැරටිය : නිකවපැරටිය වද්යාරියතපද්යාල
ප්රද්යාතදශීය සසිංඝ සභද්යාව, 2013 .- පි. 36 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(194966 NL)
(411383 NA)
මහද්යාබූවද්යා ඤද්යාණසමපනතනකෝ හිත්මි
අසරිමත ආධදද්යාතත්මික රණවිරවද්යා : පූජද අජද්යාන
කද්යාඕ අනද්යාලතයකෝ තතරණුතවකෝ / මහබූවද්යා
ඤද්යාණසමපනතනකෝ හිත්මි ; පරිවරතනය භද්රජි
මහිනද ජයතිලක විසනි .- තබද්යාරලපැසසගමුව :
නිදස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 228 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසත්මි. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(200440 NL)
ISBN 978-955-4738-11-9 (413699 NA)
මද්යාත්ලිමතග්, අතසකෝක
තදවේදත තතරනතග් කතනදරය / අතසකෝක
මද්යාත්ලිමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198508 NL)
ISBN 978-955-30-5217-9 (413089 NA)
ත්මිහිඳු මහ රහතන වහනතසස සහ සසිංඝත්මිතතද්යා
තතරණය .- [තපැ. තනද්යා.] : එච. එම. ඩබත්ලිවේ.
තහසරත, 2014 .- පි. 016 ; තසම. 21 .- (පුදමු
තම කුසුම ; අසිංක 7)
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(191190 NL)
(407320 NA)
රණසසිංහ, නිහද්යාලේ
බඹග්රැනතද සරි සීවල හිත්මි : මසිංමුලද්යා වූ ජද්යාතියට
මඟෙ තපනවන පහන තරව / නිහද්යාලේ
රණසසිංහ .- තදහිවල : කරතකෘ, 2013 .පි. xii,135 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188581 NL)
ISBN 978-955-50442-6-4 (404611 NA)
විතජ්සසිංහ, ඉනදිකද්යා සමනමල
බුදු මඟෙ වපැඩි යතිවරයද්යාතණකෝ : අති පූජද
දිගනතපැනතන ශ්රී සුමඞගල නද්යාහිත්මිපද්යාතණකෝ /
ඉනදිකද්යා සමනමල විතජ්සසිංහ .- බණඩද්යාරතවල :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 136 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189632 NL)
ISBN 978-955-41071-0-6
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ශද්යාසසත්රපති පූජද පද්යාතතගම අනරදධ සසවද්යාමනද්රයන
වහනතසසතග් චරිතද්යාපදද්යානය / සසිංසසකරණය
තපද්යාලේගසසවතතත පරමද්යානනද හිත්මි, අලුතවල
රතනසරි හිත්මි සහ පරගමමන අමරකතති හිත්මි .තකද්යාළඹ : තකද්යා/විදදද්යානිතකතන පිරිතවණ,
[2014?] .- පි. 06 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190166 NL)
(405476 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යා රද්යාමඤසඤ මහද්යා නිකද්යාතයේ අති පූජද
අනනද්යායක තබකෝපිටිතයේ වසිංසද්යානන්ද සසවමන්ද්ර
චරිතද්යාපදද්යානය / සමපද්යාදනය වද්යාදදුතවේ ධමමවසිංස
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : තබකෞදධ කටයුතු
තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192315 NL)
(408671 NA)
සුගතවසිංස හිත්මි, දිගන
ගුණ ත්මිණ පවත සරි ජිනවසිංස තන්ථසරද්යාපදද්යානය /
දිගන සුගතවසිංස හිත්මි .- නතග්තගද්යාඩ : ත්ලිතිර
ප්රිනටින ඉනඩසසට්රිසස (මුද්රණය), 2012 .පි. xx,51 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192678 NL)
294.3657095493 – ශ ලලංකකාව
ධමමතිලක හිත්මි, පපැලපැනවතතත
මහද්යාවිහද්යාර වසිංශය / පපැලපැනවතතත ධමමතිලක
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 128 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193982 NL)
ISBN 978-955-30-5137-0 (410374 NA)
294.375 – ලබබෞදධ අධදකාපනය
මහතනනතග්, ගුණතසසන
දහම ගුර අධදද්යාපන ප්රතවේශය / ගුණතසසන
මහතනනතග් .- යකකල : විශසව තපද්යාත මපැඳුර
සහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 280 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(195405 NL)
ISBN 978-955-1665-01-2 (411612 NA)
තහසරත, එච. එම. ට. බ.
බුදු දහත්මින තහළිවන අධදද්යාපන සසිංකලේප /
එච. එම. ට. බ. තහසරත .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196543 NL)
ISBN 978-955-30-4997-1 (411921 NA)

294.375095493 – ශ ලලංකකාව
සීලද්යානනද හිත්මි, රදත්ලියදතද
සරිලක පිරවන කළමනද්යාකරණ සසිංග්රහය :
පිරවන අධදද්යාපනය සමබනධ සයලුම
තතද්යාරතුර අනතරගතයි / රදත්ලියදතද
සීලද්යානනද හිත්මි .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. 128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(190872 NL)
ISBN 978-955-51282-2-3 (407091 NA)
294.38 – ග්රන්න්ථ
294.382 – ත්රිපිටකය
උදිත හිත්මි, හිතතටිතයේ
ත්රිපිටක පරීකෂණය / හිතතටිතයේ උදිත හිත්මි .නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,
2013 .- පි. 279 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1956
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 460.00
(190522 NL)
ISBN 978-955-570-736-7 (406355 NA)
උපනනද හිත්මි, රතතතද්යාට
'ධමම' පිළිබඳ නිරවචන විමරශනය : ත්රිපිටක
සද්යාහිතද ඇසුරිනි / රතතතද්යාට උපනනද හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 96 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198273 NL)
ISBN 978-955-30-5406-7 (413066 NA)
ත්රිපිටකය
සසිංයුකත නිකද්යාය 2 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද
තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 373-856 ;
තසම. 23
1 වන මුද්රණය 1956
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(189931 NL)
ISBN 978-955-30-3621-6 (405350 NA)
ත්රිපිටකය
සසිංයුකත නිකද්යාය 3 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද
තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. xii,858-1324 ;
තසම. 23
1 වන මුද්රණය 1954
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(189275 NL)
ISBN 978-955-30-3622-3 (404986 NA)
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ත්රිපිටකය
සසිංයුකත නිකද්යාය 5 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද
තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 1826-2348 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1955
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(191118 NL)
ISBN 978-955-30-3624-7 (407248 NA)
294.3822 – ර්විනය පිටකය
ත්රිපිටකය. විනයපිටකය
විනය පිටකය : චුලේලවග්ග පරිවද්යාරය /
පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 1357-1942 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1957
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(198240 NL)
ISBN 978-955-30-3612-4 (413034 NA)
සුනීත හිත්මි, රතගම
විනය සද්යාසනතයේ ආයුෂයි : විනය පිටකය සහ
සූත්රපිටකය ආශතයනි / රතගම සුනීත හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 176 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191664 NL)
ISBN 978-955-30-3734-3 (407873 NA)
294.3823 – සූත්රපිටකය
ගමතග්, එසස. අයි.
පිරිතත ආනිසසිංස / එසස. අයි. ගමතග් .- 4 වන
සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 144 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2005
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198295 NL)
ISBN 978-955-30-4967-4 (413043 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
අරන්ථකන්ථද්යානගත විසසතර සහිත මහද්යා සතිපටෂ්ඨද්යාන
සූත්රය : කද්යායද්යානපසසසනද්යා තවේදනද්යානපසසසනද්යා /
සසිංසසකරණය පපැලේමඩුලේතලේ ඒ. සුමනරතන .3 වන මුද්රණය .- ගලේකසසස : ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞදධ
විනය ඒකද්යාබදධ මහද්යා සසිංගමය, 2012 .පි. 209 ; තසම. 20
1 වන මුද්රණය 1963
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183191 NL)
ISBN 978-955-0114-11-5

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
අසිංගුතතර නිකද්යාය 3 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද
තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 935-1410 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1955
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(191617 NL)
ISBN 978-955-30-3629-2 (407826 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. අසිංගුතතර නිකද්යාය
අසිංගුතතර නිකද්යාය 4 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද
තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 1411-1854 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1956
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(196603 NL)
ISBN 978-955-30-3630-8 (411926 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
තුන සූත්රය සහිත තසත පිරිත : සසිංහල තතරම
සහිතයි / සමපද්යාදනය බටුවනගල රද්යාහුල හිත්මි
සහ ඕමතතත තසකෝද්භිත හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 76 ; තසම. 14
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(197953 NL)
ISBN 978-955-661-586-9
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
ධමමචකකපපවතතන සූත්ර තදශනද්යාව :
පද්යාත්ලි සූත්රය, සසිංහල අනවද්යාදය, ධරම කරණු /
සමපද්යාදනය රතනපුතර පඤසඤද්යාරතන හිත්මි .කපැලණය : සමපද්යාදක, 2013 .- පි. 48 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(189962 NL)
ISBN 978-955-54614-1-2 (405389 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
පිරිත : තතරම, විසසතර, නිදද්යාන කන්ථද්යා සහිත
මඞගල, රතන, කරණයතමතත සූත්ර .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, [2014?] .- පි. 48 ;
තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 65.00
(193195 NL)
ISBN 978-955-570-688-9 (409596 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
බුදු දහතම අධදද්යාතමය : ලකඛණ සූත්රය .තකද්යාළඹ : ශ්රී කලදද්යාණධරම ග්රනන්ථකද්යාර
මණඩලය, 2014 .- පි. 200 ; තසම. 22 .(ග්රනන්ථ මද්යාලද්යා ; අසිංක 19)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193541 NL)
ISBN 978-955-8414-29-3 (409729 NA)
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ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
සරල සසිංහල දීඝ නිකද්යාය / සමපද්යාදනය ත්මිලේටන
මදදුමද්යාතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 240 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(191630 NL)
ISBN 978-955-30-4578-2 (407839 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
සරල සසිංහල මජ්කඣිම නිකද්යාය 1 / සමපද්යාදනය
ත්මිලේටන මදදුමද්යාතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස.
තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 272 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(191625 NL)
ISBN 978-955-30-4953-7 (407834 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
සසිංහල දික සඟිය / සමපද්යාදනය බලනතගද්යාඩ
ආනනද වමතත්රය හිත්මි .- නව මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011 .- පි. 238 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1936
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1450.00
(192241 NL)
ISBN 978-955-30-2183-0 (408566 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
සසිංහල දික සඟිය / සමපද්යාදනය බළනතගද්යාඩ
ආනනද වමතත්රය හිත්මි .- නව මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2011 .- පි. [438] ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1936
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1450.00
(192241 NL)
(408566 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. සසිංයුකත නිකද්යාය
සසිංයුකත නිකද්යාය (සගද්යාන්ථක වග්ග) : ප්රද්යාචීන
පණඩිත විතශසෂ උපද්යාධි පරීකෂණය /
සමපද්යාදනය වී. ඩ. එසස. ගුණවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 304 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(189268 NL)
ISBN 955-20-8910-7
(404979 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
සසිංයුකත නිකද්යාය – සගද්යාන්ථ වග්ග : සුචීර වග්ග
සහ සතතවත පද වග්ග / තකද්යාටතපද්යාල සුතමධ
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193162 NL)
ISBN 978-955-30-5022-9 (409471 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
සසිංයුකත නිකද්යාය 4 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද
තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 1325-1824 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1956
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(192072 NL)
ISBN 978-955-30-3623-0 (408526 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
සසිංයුකත නිකද්යාය 6 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද
තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 2349-2800 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1955
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(191665 NL)
ISBN 978-955-30-3625-4 (407874 NA)
සරිනිවද්යාස හිත්මි, තලනගල
මනරම සදහම : සූත්ර විවරණ / තලනගල
සරිනිවද්යාස හිත්මි .- [තහකෝමද්යාගම] : කරතකෘ, 2014
තව. 1 .- පි. 199 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192346 NL)
ISBN 978-955-51465-4-8 (408799 NA)
තසසනද්යානද්යායක, සරත
විසුදධිමග්ග විචද්යාරය / සරත තසසනද්යානද්යායක .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 184 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193692 NL)
ISBN 978-955-661-629-3 (409945 NA)
294.38232 – ඛුදදෙක නිකකාය
කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ
බුදුන සරණ ගිය තදවතද්යාතවකෝ / හලත්ලිතයේ
කරණද්යාතිලක .- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත
පියස, 2014 .- පි. 118 : චිත්ර ; තසම. 22 .(විමද්යාන වතථු කතද්යා තපළ ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196532 NL)
ISBN 978-955-0822-28-7 (411898 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය
ඛුදදක නිකද්යාය 1 : ඛුදදක පද්යාෂ්ඨ, ධමම පද,
උදද්යාන, ඉතිවුතතක, සුතත නිපද්යාත සහ විමද්යාන
වතථු / පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද තසද්යායියද්යා .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 506 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1956
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(193117 NL)
ISBN 978-955-30-3631-5 (409427 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය
ඛුදදක නිකද්යාය 2 : තපතවතථු, තන්ථරීගද්යාන්ථද්යා,
තන්ථරගද්යාන්ථද්යා සහ ජද්යාතක / පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද
තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 507-980 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1956
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(192071 NL)
ISBN 978-955-30-3622-2 (408525 NA)
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ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය
ඛුදදක නිකද්යාය 3 : ජද්යාතක / පරිවරතනය ඒ. ල්පී.
ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 981-1462 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1957
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(193867 NL)
ISBN 978-955-30-3633-9 (410348 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය
ඛුදදක නිකද්යාය 4 : ජද්යාතක, නිදතදස පද්යාළි /
පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 1479-1930 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1956
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(192226 NL)
ISBN 978-955-30-3634-6 (408551 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
දමපියද්යා කවි / සමපද්යාදනය වපැත්ලිකපැටපැලේතලේ
පඤසඤද්යාතසසන හිත්මි .- 2 වන මුද්රණය .තහද්යාරණ : ශද්යාසන පුනරජීවන කත්මිටුව හද්යා
ශ්රී පුතණදක්ෂසත්රද්යාරද්යාම විහද්යාරසසන්ථ දද්යායක සභද්යාව,
2013 .- පි. xiv,162 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1988
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190622 NL)
ISBN 978-955-4748-00-2
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
දහම පද මද්යාලද්යාව : ධමම පදය පදදතයනි /
සමපද්යාදනය තක. ඒ. පුෂසපරද්යානි වික්රමරතන .තබද්යාරලපැසසගමුව : සමපද්යාදක, 2014 .- පි. 144 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194086 NL)
ISBN 978-955-53606-3-0 (410798 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය
ඛුදදක නිකද්යාය 5 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී.
ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 1931-2366 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1956
නූබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(193887 NL)
ISBN 978-955-30-3635-3 (410295 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
ධමමපද / සමපද්යාදනය බඹග්රැනතද සරි සීවල
හිත්මි .- 3 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 240 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1954
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196651 NL)
ISBN 978-955-30-0631-8 (411985 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය
විමද්යාන වසසතු ප්රකරණයට අයත තදවකතද්යා :
දන පින කරනතනකෝ - තදවේ විමන ලබනතනකෝ /
සමපද්යාදනය තලවේවනදූතවේ චනදවිමල හිත්මි .2 වන මුද්රණය .- තබද්යාරලපැසසගමුව : නිදස
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 212 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2010
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200437 NL)
ISBN 978-955-4738-08-9 (413696 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
ධමමපද උපමද්යා කතද්යා / සමපද්යාදනය
කනදඋඩපසිංගුතවේ තසකෝද්භිත හිත්මි .- තමද්යානරද්යාගල :
සමපද්යාදක, 2013 .- පි. xx,160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188445 NL)
ISBN 978-955-44555-1-1

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. විමද්යානවසසතු
විමද්යාන වසසතු ප්රකරණය සරල බසන /
උණුවතුරබුබුතලේ මහිනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 232 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193108 NL)
ISBN 978-955-30-4871-4 (409418 NA)
294.382322 – ධමමපදෙය
උපනනද හිත්මි, රතතතද්යාට
ධමමපදතයන තහළිවන දද්යාරශනික විග්රහය /
රතතතද්යාට උපනනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 600 ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 2000.00
(200634 NL)
ISBN 978-955-30-5405-0 (414033 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
ධමමපදතයේ ත්මිණමුතු 250 ක .- හලේතතද්යාට :
ජනතද්යා ප්රගති පුසසතකද්යාලය සහ කලද්යා සසිංගමය,
2013 .- පි. xlii,320 ; තසම. 14
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(189396 NL)
ISBN 978-955-0962-01-3
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
ධමමපද සද්යාරය : සද්යාමද්යානද වපැඩිහිටියන
තරණයන සහ පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා තතකෝරද්යාගත
සරල සසිංහල පදරත සහිත ගද්යාන්ථද්යා සමුචචය /
සමපද්යාදනය චිත්රද්යාලේ ද තසද්යායිසද්යා .- පද්යානදුර :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 78 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189989 NL)
ISBN 978-955-4480-70-4 (405485 NA)
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තරවත හිත්මි, දියපතතුගම
ධමමපදය හද්යා තබකෞදධ පුරෂද්යාරන්ථ : පුදගල
සසිංවරධනය සඳහද්යා ධමමපදය පිටුවහලේ වන
ආකද්යාරය පිළිබඳව විමරශනයක / දියපතතුගම
තරවත හිත්මි .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2014 .පි. 119 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(199868 NL)
ISBN 978-955-53918-3-2 (413350 NA)
294.382325 – ජකාස්තක
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පනසය පනසස ජද්යාතක කතද්යා තපද්යාත .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 1479 ; තසම. 29
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193637 NL)
ISBN 978-955-29-0167-6 (409853 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පනසය පනසස ජද්යාතකය විමරශන හද්යා ඌණ
පූරණ සහිත ප්රන්ථම කද්යාණඩය : ඒක නිපද්යාතය
අපණණක වරගතයේ සට අත්ථකද්යාම වරගය
අවසද්යානයට කන්ථද්යා අසිංක 1 සට 50 දකවද්යා /
සසිංසසකරණය තනකෝමන සරිපද්යාල .- තකද්යාළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .- පි. 181 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(194742 NL)
ISBN 978-955-686-038-2
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පනසය පනසස ජද්යාතකය විමරශන හද්යා ඌණ
පූරණ සහිත තදවන කද්යාණඩය : ඒක නිපද්යාතය
ආසසිංස වරගතයේ සට කකණටක වරගය
අවසද්යානයට කන්ථද්යා අසිංක 51 සට 150 දකවද්යා /
සසිංසසකරණය තනකෝමන සරිපද්යාල .- තකද්යාළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2012 .- පි. 455 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(194745 NL)
ISBN 978-955-686-039-9
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
සත නිවන ජද්යාතක කතද්යා / සමපද්යාදනය අසත
බණඩද්යාර වසෑතතසෑව .- මරිගම : ආකරෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 75 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(197911 NL)
ISBN 978-955-672-108-9
සරිපද්යාල, තනකෝමන
අතන තදවේදත තනද්යාදිටි තමද්යාකපුර : රනතත්ලිතයේ
වවරතයේ සට යටඨිසසසර පතසස බුදුබව දකවද්යා /
තනකෝමන සරිපද්යාල .- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත
පියස, 2013 .- පි. 173 ; තසම. 22 .- (පනසය
පනසස ජද්යාතකතයන ගිහි තගදරට බණ දහම ;
අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190848 NL)
ISBN 978-955-0822-09-6 (406909 NA)

සරිපද්යාල, තනකෝමන
මම යතසකෝදරද්යා නම තවත්මි : දීපසිංකර පද්යාද මූලතයේ
සට යතසකෝදරද්යා රහත මහ තතරණය දකවද්යා /
තනකෝමන සරිපද්යාල .- මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත
පියස, 2014 .- පි. 173 ; තසම. 22 .- (පනසය
පනසස ජද්යාතකතයන ගිහි තගදරට බණ දහම ;
අසිංක 2)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190845 NL)
ISBN 978-955-0822-14-0 (406906 NA)
294.3824 –අභිධරමපිටකය
ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය
අද්භිධරමචනද්රිකද්යාව : සතවන සමුචචය පද්යාදය.
පටිචචසමුපපද්යාද පද්යාදය. කරමසසන්ථද්යාන පද්යාදය /
සමපද්යාදනය මද්යාතර ශ්රී ධරමවසිංශ හිත්මි .- 3 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : තරණ තබකෞදධ සසිංගමය,
2014 .- පි. 81 ; තසම. 21 .- (ශ්රී ධරමවසිංශ
ග්රනන්ථමද්යාලද්යා ; අසිංක 01 (7))
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192980 NL)
ISBN 978-955-8554-13-5 (408914 NA)
ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය
අද්භිධරම පිටකය 2 : විභඞගපපකරණය, ධද්යාතු
කන්ථද්යාපපකරණය, පුග්ගල
පඤසඤතතිපපකරණය සහ
කන්ථද්යාවතථුපපකරණය / පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද
තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 193-128 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1957
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(200633 NL)
ISBN 978-955-30-3639-1 (414034 NA)
ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය
අද්භිධරම පිටකය 3 : කන්ථද්යාවතථුපපකරණය,
යමකපපකරණය / පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද
තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. xviii,[494] ;
තසම. 23
1 වන මුද්රණය 1958
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(193106 NL)
ISBN 978-955-30-3640-7 (409416 NA)
ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය
අද්භිධරම පිටකය 4 : යමකපපකරණය /
පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 193-708 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1958
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(194929 NL)
ISBN 978-955-30-3641-4 (411327 NA)
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ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය
අද්භිධරම පිටකය 6 : පටෂ්ඨද්යානපපකරණය 2 /
පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 491-958 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1958
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(196604 NL)
ISBN 978-955-30-3642-1 (411927 NA)
ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය
අද්භිධරම පිටකය 7 / පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද
තසද්යායිසද්යා .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 959-1472 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1958
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(196605 NL)
ISBN 978-955-30-3643-8 (411928 NA)
ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය
අද්භිධරම පිටකය 8 : පටෂ්ඨද්යානපපකරණය 4 /
පරිවරතනය ඒ. ල්පී. ද තසද්යායිසද්යා .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 1473-2040 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1958
නූබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(196606 NL)
ISBN 978-955-30-3644-5 (411929 NA)
දපැතයේ දරවනට අද්භිධරමය / සමපද්යාදනය තමලද්යා
ශ්රියද්යානි සඳනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 236 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(196789 NL)
ISBN 978-955-30-4789-2 (412007 NA)
294.384 – වදවසසන්ථකා සහ න්තීරණ
ජයතිලක, තක. එන.
ධරමය ත්මිනිසද්යා සහ නීතිය / තක. එන.
ජයතිලක ; පරිවරතනය තහස. මු. තිලකරතන
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200622 NL)
ISBN 978-955-30-5300-8 (414061 NA)
ග්රැළපනද්යාව, මහිනද
ඓතිහද්යාසක මුලේකරිගල රජමහද්යා විහද්යාරතයේ
අනප්රද්යාපතික ක්රමතවේදය : මුලේකරිගල සුනදර
තතර එදිරිව ඕකනතදයද්යාතයේ වසිංගීස තතර නඩු
තීනදු ආශතයන කරන ලබන විවරණයක /
මහිනද ග්රැළපනද්යාව .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. [152] : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 675.00
(192020 NL)
ISBN 978-955-31-0126-6 (408439 NA)

294.39 – නිකකාය
294.390954 – ඉන්දියකාව
දත, නත්ලිනද්යාකෂ
ඉනදියද්යාතවේ තබකෞදධ නිකද්යායන / නත්ලිනද්යාකෂ
දත ; පරිවරතනය පදමද්යා ගුණතසසකර විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සුතනර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 348 ; තසම. 21
“Buddhist sects in India" කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 780.00
(199909 NL)
ISBN 978-955-0079-48-3 (413409 NA)
294.391 – ලන්ථසරවකාදෙ බුදධකාගම
294.391076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ජයසසිංහ, එච. එම. පසඳු මනීෂ
තන්ථරවද්යාදී බුදධ ධරමතයේ මූත්ලික ඉගපැනවීම
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය : දහම පද්යාසලේ සසු
දරවන සහ ගුර භවතුන සඳහද්යා තබකෞදධ
ධරමද්යාචද්යාරය විභද්යාගය / එච. එම. පසඳු මනීෂ
ජයසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 264 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(198242 NL)
ISBN 978-955-30-5164-6 (413047 NA)
294.3925 – ස්තකාන්ත්රික බුදධකාගම
විමලඤද්යාණ හිත්මි, නද්යාඔටුනතන
තද්යානත්රික බුදුසමය / නද්යාඔටුනතන විමලඤද්යාණ
හිත්මි .- කපැලණය : කරතකෘ, 2014 .- පි. 160 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193215 NL)
ISBN 978-955-570-760-2 (409627 NA)
294.3927 – ලසන් බුදධකාගම
තසන බුදුදහම සහ මතනකෝවිශසතලේෂණය 1 තකද්යාටස / පරිවරතනය මණඩද්යාවල
පඤසඤද්යාවසිංස හිත්මි .- තකද්යාළඹ : තසසරි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 109 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(186362 NL)
ISBN 978-955-1715-48-9 (405488 NA)
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294.5 – න්හින්ද ආගම
294.5092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
ටිගුනයිට, රද්යාජ්මනි
හිමද්යාලයද්යාන තයකෝගී සසවද්යාත්මි රද්යාමද්යාතග් නිල
චරිතද්යාපදද්යානය / රද්යාජ්මනි ටිගුනයිට ;
පරිවරතනය තිලක කුඩද්යාතහටටි විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 288 ;
තසම. 21
“The official biography of Swami Rama of
the Himalayas” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196978 NL)
ISBN 978-955-677-364-4 (412630 NA)
294.5211 – ලදෙර්වි ලදවස්තකාලවයෝ
හලේතප, පියතිලක
කද්යාත්ලි මසෑණතයකෝ / පියතිලක හලේතප .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(190750 NL)
ISBN 978-955-690-118-4 (406557 NA)
294.59 – ග්රන්න්ථ
294.5924 – භගවත් ර්ගීස්තකාව
294.59240459148 – සලංහල
[භගවත ගීතද්යාව]
භගවත - ගීතද්යාව පිළිබඳ මහසකෘෂි මතහසෂස
තයකෝගිතග් නව පරිවරතනය සහ විවරණය :
1-6 දකවද්යා පරිචතච්ඡේද (සසිංසසකකෘත පද්යාෂ්ඨ ද තමහි
අඩසිංගුය) / පරිවරතනය යූ. එලේ. ලක්ෂසමණ ද
සලේවද්යා .- තනදරලනතය : මහද්යාසකෘෂි
ෆවුනතල්ඩ්ෂන ඉනටරනපැෂනලේ, 2013 .පි. 701 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1000.00
(189101 NL)
ISBN 978-90-806005-8-4 (404623 NA)
භද්යාරත ගීතය / සමපද්යාදනය තහසමපද්යාල මුනිදද්යාස .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 504 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1957
පරද්යාශර මහද්යාරෂී පුත්ර වදද්යාස සකෘෂීන විසන භද්යාෂිත
මහද්යා භද්යාරතය හද්යා ශ්රී කෂසණයන විසන තදශිත
භගවත ගීතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1250.00
(191129 NL)
ISBN 978-955-30-3594-3 (407259 NA)

297 – ඉසසලකාම ධරමය
හුතසසන, අසෆස
ඉසසලද්යාමය තදසන ආගත්මික ඉවසීම / අසෆස
හුතසසන ; පරිවරතනය එච. එම. එම. සලම
විසනි .- තකද්යාළඹ : මුසසත්ලිම කද්යානතද්යා පරතයේෂණ
සහ කයද්යාකද්යාරී සසිංසදය, 2014 .- පි. 30 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192324 NL)
ISBN 978-955-625-050-3 (408773 NA)
299.93 – ඕලෂයෝ
රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී
අමුතු තරණය : තසන සදුවීම ඇසුතරන /
භගවද්යාන ශ්රී රද්යාජනිෂස ; පරිවරතනය ෂරත්ලි චනද්රද්යා
ප්රනද්යානදු විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 231 ; තසම. 22
“Osho” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(198600 NL)
ISBN 978-955-677-383-5 (413230 NA)
රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී
කලද්යාතවේ ආසසවද්යාද රස ඕතෂකෝ : බුදු දහම සහ
තසකෞනදරයය / භගවද්යාන ශ්රී රද්යාජනිෂස ;
පරිවරතනය අරවිනද තහටටිආරචචි විසනි .තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 192 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198545 NL)
ISBN 978-955-1715-66-3 (412990 NA)
රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී
මුනිවර පිළිසඳර : තසකෞනදරයද්යාතමක
ජීවිතයකට පිවිසුම තදද්යාරටුව / භගවද්යාන ශ්රී
රද්යාජනිෂස ; පරිවරතනය අරවිනද තහටටිආරචචි
විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : තසසරි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 486 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2002
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(198549 NL)
ISBN 978-955-1715-67-0 (412994 NA)

3 0 0 සමකාජ ශකාසසත්ර
300.71 – ර්විෂයමකාලකා
පුරවපැස අධදද්යාපනය : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය
10 වන තශසණය .- මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන
ආයතනය, 2014 .- පි. xxvi,43 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196743 NL)
(412316 NA)
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පුරවපැස අධදද්යාපනය : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය
6 වන තශසණය .- මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන
ආයතනය, 2014 .- පි. xxxvi,35 ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 155.00
(196601 NL)
(411901 NA)
300.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා
ප්රජද්යා පද්යාලනය : 2008 – 2013 පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසන පත්ර හද්යා අනමද්යාන ප්රශසන පත්ර උතතර
සමඟෙ .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 102 ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(196800 NL)
ISBN 978-955-0938-90-2 (412372 NA)
ජයසුනදර, ධමත්මික
11 තශසණය පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා
පද්යාලනය / ධමත්මික ජයසුනදර .- තකද්යාළඹ :
මද්යාසසටර ගයිල්ඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 103 ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196969 NL)
ISBN 978-955-664-043-4 (412681 NA)
301 – මකානව ර්විදෙදකාව
වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින
පරිණද්යාමවද්යාදය සහ මද්යානව විදදද්යාව : මද්යාරටින
වික්රමසසිංහ එකතු කළ කකෘති තදවපැනි තවළුම /
මද්යාරටින වික්රමසසිංහ ; සසිංසසකරණය ඩබත්ලියු. ඒ.
අතබසසිංහ විසනි .- රද්යාජගිරිය : සරස
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014
1 තකද්යා. .- පි. xxxi,332 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(196968 NL)
ISBN 978-955-0201-28-0 (412680 NA)
වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින
පරිණද්යාමවද්යාදය සහ මද්යානව විදදද්යාව : මද්යාරටින
වික්රමසසිංහ එකතු කළ කකෘති තදවපැනි තවළුම /
මද්යාරටින වික්රමසසිංහ ; සසිංසසකරණය ඩබත්ලියු. ඒ.
අතබසසිංහ විසනි .- රද්යාජගිරිය : සරස
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014
2 තකද්යා. .- පි. viii,319-395 : රූපසටහන :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(196594 NL)
ISBN 978-955-0201-29-7 (412908 NA)

301 – සමකාජ ර්විදෙදකාව
ජයතුසිංග, නදීරද්යා සතරකෝජිනි
සමද්යාජීය විදදද්යා ත්ලිපි / නදීරද්යා සතරකෝජිනි
ජයතුසිංග .- කඩවත : නවණ ප්රිනටරසස ඇනල්ඩ්
පබත්ලිෂරසස, 2013 .- පි. 274 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188407 NL)
ISBN 978-955-0802-06-7
ඥද්යානරතන, සත්මිනද
සමද්යාජ විදදද්යාතමක ත්ලිපි : පළමුවන තකද්යාටස /
සත්මිනද ඥද්යානරතන .- මහනවර : කරතකෘ,
2014 .- පි. 186 ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198442 NL)
ISBN 978-955-41609-0-3
තතනබදු, සුශද්යා
සමද්යාජ විදදද්යාතමක විචද්යාර ත්ලිපි / සුශද්යා තතනබදු .තසිංගලේල : ඉසුර අධදද්යාපන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. vii,152 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(183139 NL)
ISBN 978-955-4694-00-2
දසනද්යායක, ඩ. බ.
අපි තකකෝටිපතිතයකෝ / ඩ. බි. දසනද්යායක .තදමළගම : කරතකෘ, 2014 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193849 NL)
ISBN 978-955-53474-1-9 (410109 NA)
තපතරරද්යා, බ. ඒ. තටනිසන
සමද්යාජ විදදද්යාව : සමද්යාජය හද්යා සසිංසසකකෘතිය / බ. ඒ.
තටනිසන තපතරරද්යා .- කඩවත : නවණ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 276 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(201094 NL)
ISBN 978-955-0802-12-8 (414460 NA)
302 - සමකාජ අන්ස්තර ක්රියකාකකාරිත්වය
302.2 – සන්නිලවදෙනය
ජන සනනිතවේදනය – ත්ලිපි සමුචචයක / සමපද්යාදනය
නනදන කරණද්යානද්යායක .- 2 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 231 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2000
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(189177 NL)
ISBN 978-955-30-4182-1 (404922 NA)
ධරමරතන, තසසනද්යානී
සනනිතවේදනය / තසසනද්යානී ධරමරතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 36 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20 .- (සරසවි
දපැනම ; අසිංක 07)
කබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(193624 NL)
ISBN 978-955-671-716-7 (409831 NA)
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තපතරරද්යා, එසස. සී.
සනනිතවේදනය හද්යා කවිය / එසස. සී. තපතරරද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,27 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(189702 NL)
ISBN 978-955-4873-80-3
තලකෝනඩසස, ලලේ
විසසත්මිත පිළිසඳර කලද්යාව : ඕනසෑම තකතනකුට
සුහදව කන්ථද්යාබහ කළ හපැක නවණට හුර
පිළිතවල / ලලේ තලකෝනඩසස ; පරිවරතනය
ආනනද තහසරත විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 438 ; තසම. 22
“How to talk to anyone” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(189624 NL)
ISBN 978-955-31-0051-1 (405183 NA)
302.201 – නදකාය
රතනද්යායක, මතනකෝජ් ප්රසනන
සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනතයේ
මූත්ලිකද්යාසිංග / මතනකෝජ් ප්රසනන රතනද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 160 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198573 NL)
ISBN 978-955-30-5212-4 (413094 NA)

302.2071 – ර්විෂයමකාලකා
සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනය 10 තශසණය .බතතරමුලේල : අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි. x,182 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (200594 NL)
(414221 NA)
302.2076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) පසුගිය ප්රශසතනකෝතතර
සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනය .තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර ගයිල්ඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. [iv],51 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192379 NL)
(408830 NA)
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද
අධදයනය : 2010-2013 නව නිරතදශයට
අදද්යාළ පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. [55] ; තසම 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193232 NL)
ISBN 978-955-0938-68-1 (409644 NA)
302.22 - සන්නිලවදෙන ර්විධි

302.207 – අධදකාපනය
ගුනනසෑපද්යාන, කද්යාශදප
සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනය : උ. තපළ
සහ උසසස විභද්යාග උතදසද්යා / කද්යාශදප
ගුනනසෑපද්යාන .- මද්යාතතලේ : කරතකෘ, 2013 .පි. 130 : චිත්ර ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188429 NL)
ISBN 978-955-44013-0-3
ජයරතන, ශද්යාමල
සනනිතවේදනය සහ මද්යාධද අධදයනය : 13 වන
තශසණය / ශද්යාමල ජයරතන .- රදතදද්යාළුගම :
ද වරලේල්ඩ් සතලකෝන පබත්ලිතකෂන, 2013 .පි. 77 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(193807 NL)
ISBN 978-955-1548-09-4
මද්යාරසසිංහ, චනදන
සනනිතවේදන හද්යා මද්යාධද අධදයනය : උසසස
තපළ විෂය නිරතදශය ආවරණය තකතර /
චනදන මද්යාරසසිංහ .- පනනිපිටිය : සසටපැමෆරල්ඩ්
තලේක, 2014 .- පි. 225 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(190433 NL)
ISBN 978-955-658-336-6 (406238 NA)

අහුබුදු, අරීතසන
සනනිතවේදන කටයුතු කරමු / අරීතසන අහුබුදු ;
සසිංසසකරණය සමනතී අහුබුදු විසනි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 23 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(199848 NL)
ISBN 978-955-661-626-2 (413390 NA)
302.23 – ජනමකාධද
අතශකෝක කුමද්යාර, දරශන
තතද්යාරතුරවලට හදවතක : යුදධය සහ
ජනමද්යාධදය / දරශන අතශකෝක කුමද්යාර .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 127 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192059 NL)
ISBN 978-955-671-890-4 (408488 NA)
කුමද්යාරතපල, තිසර
මද්යාධද හද්යා සමද්යාජ භද්යාවිතය / තිසර කුමද්යාරතපත්ලි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 181 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(192054 NL)
ISBN 978-955-671-625-2 (408483 NA)
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ජිනතසසන, ශදද්යාමද්යා
ජනමද්යාධදය ප්රජද්යාව හද්යා නද්යායකතවය අතර /
ශදද්යාමද්යා ජිනතසසන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189274 NL)
ISBN 978-955-30-4741-0 (404985 NA)
දිසද්යානද්යායක, ප්රදීපද්යා එසස.
සසිංහතික මද්යාධද විමරශන / ප්රදීපද්යා එසස.
දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට ප්රිනටර
(ප්රයිවට) ත්ලිත්මිටල්ඩ් (මුද්රණය), 2014 .- පි. 226 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(190666 NL)
ISBN 978-955-410-290-3
302.230238 – ආකපෘති
හපුආරචචි, අජනතද්යා
ඥද්යානවිභද්යාගතයේ සනනිතවේදන ආකකෘතිය =
Communication model of epistemology /
අජනතද්යා හපුආරචචි .- තකද්යාළඹ : රතන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 22
තදමළ හද්යා ඉසිංග්රීස පරිවරතන අනතරගතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190557 NL)
ISBN 978-955-683-413-9 (406408 NA)
302.234 – චිත්රපට, ගුවන්ර්විදලිය, රූපවකාන්හිනිය
නිහද්යාලේ, බරකම
ශද්යාසසත්ර : සුභද්යාවිත අරන්ථ රස තලේඛන මද්යාලද්යාව /
බරකම නිහද්යාලේ .- නතග්තගද්යාඩ : බරටි
පබත්ලිතකෂනසස, 2014 .- පි. xii,326 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(200567 NL)
ISBN 978-955-8227-11-4 (414289 NA)
302.2345 – රූපවකාන්හිනි
රූපවද්යාහිනී සමකෂද්යා - හතවන කලද්යාපය /
සසිංසසකරණය තසසන නද්යානද්යායකකද්යාර සහ
නනදතසසන පත්ලිහකකද්යාර .- බතතරමුලේල :
සසිංසසකකෘතික කටයුතු තදපද්යාරතතමනතුව,
2014 .- පි. 250 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190720 NL)
ISSN 1800-2854
(406521 NA)

302.3 – කණණ්ඩකායම තුල සමකාජ අන්ස්තරක්රියකා
302.34 – ප්රකාන්ථමික කණණ්ඩකායම අස්තර සමකාජ
අන්ස්තරක්රියකා
රද්යාජරතන, එලේ. ආර.
සමූහ චරයද්යාතවේ මද්යායද්යාව : කණඩද්යායම හපැසරීතම
තදකෝෂය / එලේ. ආර. රද්යාජරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 63 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191644 NL)
ISBN 978-955-30-4858-5 (407853 NA)
303 – සමකාජ ක්රියකාවලිය
303.23 – සමකාජකානුලයයෝජනය
ගුණරතන, එම. චනදන
සමද්යාජය හද්යා පුදගල සමද්යාජද්යානතයකෝජන
කද්යාරකයන : සමද්යාජ විදදද්යාතමක
දකෘෂසටිතකකෝණයකන කරන විග්රහයක /
එම. චනදන ගුණරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200624 NL)
ISBN 978-955-30-5293-3 (414063 NA)
303.32 - සමකාජකානුලයයෝජනය
303.325 – ආගම පිළිබඳ සමකාජකානුලයයෝජන
විජයසුමන හිත්මි, වරදිතවල
සමද්යාජද්යානතයකෝජනය සසිංකලේපය : තබකෞදධ
ප්රතවේශය / වරදිතවල විජයසුමන හිත්මි .තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. [xiii],326 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(198543 NL)
ISBN 978-955-1715-63-2 (412988 NA)
303.484 – සමකාජ ප්රතිසලංසසකරණය
303.484092 – සමකාජ ලශයෝධකලයයෝ
සමද්යාචද්යාර : අනගද්යාරික ධරමපද්යාල 150 වන ජනම
සසිංවතසර සද්යාර සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
ඉතතසෑපද්යාන ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, සමන
ආතද්යාවුදතහටටි සහ ප්රණත අතබසුනදර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 192 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22x27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(196795 NL)
ISBN 978-955-30-5366-4 (412013 NA)
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303.69 – ගලැටුම නිරකාකරණය
විතද්යාරණ, තුෂද්යාර
ගපැටුම නිරද්යාකරණය I = Conflict resolution
I / තුෂද්යාර විතද්යාරණ සහ කද්යාසිංචනද්යා
චනද්රතසසකර .- තකද්යාළඹ : සමුද්ර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 373 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(192216 NL)
ISBN 978-955-680-101-9
විතද්යාරණ, තුෂද්යාර
ගපැටුම නිරද්යාකරණය II = Conflict resolution
II / තුෂද්යාර විතද්යාරණ සහ කද්යාසිංචනද්යා
චනද්රතසසකර .- තකද්යාළඹ : සමුද්ර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 425 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(192217 NL)
ISBN 978-955-680-256-6
304 – සමකාජ ශරයකා ලකලරන්හි බලපකාන සකාධක
304.28 – පකාරිසරික බලපසෑම
304.2809549 – ශ ලලංකකාව
කරණද්යාරතන, මසිංජල
නිලේවලද්යා ගඟෙ සහ කඹුලේ ත්මිනිසස ගපැටුම : සමද්යාජ
මද්යානව විදදද්යාතමක අධදයනයක / මසිංජල
කරණද්යාරතන සහ ධමත්මික තහසවතග් .නතග්තගද්යාඩ : හරිත නිරමද්යාණ පියස, 2013 .පි. 84 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190078 NL)
ISBN 978-955-44605-0-8
304.8 – ජන සලංක්රමණ
304.8095493 – ශ ලලංකකාව
පිනනවල, මලේත්ලිකද්යා
මපැද තපරදිග ශ්රී ලද්යාසිංකක ගකෘහ තසසවිකද්යාවන
කද්යානතද්යා සසිංක්රමණය, බලගපැනවීම හද්යා සසන
පුරෂ සමද්යාජභද්යාවය තවනසසවීම / මලේත්ලිකද්යා
පිනනවල .- තකද්යාළඹ : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 362 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(195368 NL)
ISBN 978-955-553-684-4 (411604 NA)

305 – මහජන කණණ්ඩකායම
305.2 – වයසස කණණ්ඩකායම
305.231 – ළමකා සලංවරධනය
තකද්යාතළද්යාවල, එලේස
දරවන හදද්යා වඩද්යා ගපැනීතම යහපත ක්රමතවේද :
මද්යාපිය ශිකෂකයන උතදසද්යා මද්යාරතගකෝපතදශ
සසිංග්රහය / එලේස තකද්යාතළද්යාවල, ඉනද්රද්යානි
තලගල සහ නීලේ තලගල .- තකද්යාළඹ : පලසෑන
ශ්රී ලසිංකද්යා, [2014?] .- පි. 230 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (201055 NL)
ISBN 978-955-1214-31-9 (413973 NA)
305.235 – ස්තරණයින්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. තයකෞවන කටයුතු හද්යා නිපුණතද්යා
සසිංවරධන අමද්යාතදද්යාසිංශය
ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික තරණ ප්රතිපතතිය .[තකද්යාළඹ] : තයකෞවන කටයුතු හද්යා නිපුණතද්යා
සසිංවරධන අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2014 .- පි. vii,28 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 27
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191103 NL)
(407213 NA)
305.255 – සලංවරධනය 3
තසද්යාඳුර නව තයකෞවනය .- කළුතර : පියවර ළමද්යා හද්යා
නව තයද්යාවුන වදද්යාපද්යාරය, 2013 .- පි. 68 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190631 NL)
ISBN 978-955-1861-02-5
305.4 - කකාන්ස්තකාලවයෝ
305.409 – ඉතිහකාසය
තකද්යාග්ගලතග්, ඩිලේමද්යා තුෂද්යාරි
කද්යානතද්යාවනතග් ඉතිහද්යාසය කයවීම : කද්යානතද්යා
අධදයනය ඇසුතරන සදුතකතරන ඉතිහද්යාසය
පරතයේෂණ සඳහද්යා ප්රතවේශයක / ඩිලේමද්යා තුෂද්යාරි
තකද්යාග්ගලතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 168 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(200608 NL)
ISBN 978-955-30-5241-4 (414046 NA)
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305.40954 – දෙකුණු ආසයකාව

305.89148095493 – ශ ලලංකකාව

ඥද්යානරතන, සත්මිනද
දකුණු ආසයද්යාන කද්යානතද්යාවතග් තදශපද්යාලන
සහභද්යාගිතවය පිළිබඳ සමද්යාජ විදදද්යාතමක
විමරශනයක / සත්මිනද ඥද්යානරතන .මහනවර : කරතකෘ, 2014 .- පි. 134 ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198443 NL)
ISBN 978-955-41609-1-0

බසසනද්යායක, රමදද්යා
තහනනද්යානිගල වපැදතදකෝ : වපැදිජන සමද්යාජතයේ
තවනසසවීම පිළිබඳ සමද්යාජ හද්යා මද්යානවවිදදද්යාතමක
අධදයනයක / රමදද්යා බසසනද්යායක .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .- පි. 211 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(198402 NL)
ISBN 978-955-41178-2-2

305.5 – සමකාජ ආරර්ථික හකා ආරර්ථික ස්තත්වයන්
යටලත් සටින මිනිසුන්
305.5122 – කුල ක්රමය
305.5122095493 – ශ ලලංකකාව

බිනරගම, දයද්යානනද
ආදිවද්යාසීනතග් ඉතිහද්යාසය / දයද්යානනද
බිනරගම .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 160 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(195034 NL)
ISBN 978-955-30-5195-0 (411311 NA)

සසවරණමද්යාත්ලි, තකෂිලද්යා
ඔවුන ඔබ තමන තනද්යාතවේ, එතහත ඔවුන ඔබ
තමනය : කනනර ජනතද්යාව පිළිබඳ විමසුමක /
තකෂිලද්යා සසවරණමද්යාත්ලි .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. [213] : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193202 NL)
ISBN 978-955-681-180-3 (409604 NA)

රතනපද්යාල, ඊ. ඇම.
වපැදිනද්යායක වනනියලපැතතතද්යා : ජීවිත කතද්යාව /
ඊ. ඇම. රතනපද්යාල .- කරඳන : සුදරශන මුද්රණ
හද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 105 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194029 NL)
ISBN 978-955-1611-06-4 (410705 NA)

305.8 – ජනවකාරගික කණණ්ඩකායම
305.8095493 – ශ ලලංකකාව

306 – මකාධද සලංසසකපෘතිය

රිමස, අෂසතෂසහස තමද්යාහමල්ඩ්
සසිංහයද්යාතග් සවේතවනි පිමම / අෂසතෂසහස තමද්යාහමල්ඩ්
රිමස .- [තපැ. තනද්යා.] : සසිංහල ප්රගතිශීල
බලතවේගය, 2014 .- පි. 65 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(189061 NL)
ISBN 978-955-41056-0-7

ජිනදද්යාස, මතනකෝජ් පුෂසප කුමද්යාර
නිරමද්යාණද්යාතමක සනනිතවේදනය හද්යා විචද්යාර
අධදයනය / මතනකෝජ් පුෂසප කුමද්යාර ජිනදද්යාස .කපැලණය : කරතකෘ, 2014 .- පි. 178 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(193286 NL)
ISBN 978-955-53598-3-2

305.89 – ර්විලශසර්ෂිස්ත ජනවකාරගික හකා ජකාතික
කණණ්ඩකායම
305.89148 – ආදිවකාසීන්

306 – සලංසසකපෘතිය හකා සලංසසන්ථකාවන්
306.2 – ලදශපකාලන සමකාජ ර්විදෙදකාව

ගීගණ ආරචචි, මලේත්ලිකද්යා
ආදිවද්යාසී අතප නසෑතයකෝ / මලේත්ලිකද්යා ගීගණ
ආරචචි .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 160 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
කපැලණය විශසවවිදදද්යාලතයේ සමද්යාජීය විදදද්යාල්පීෂ්ඨතයේ
ජන සනනිතවේදන ශද්යාසසත්රපති පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යා උපද්යාධි
පරීකෂණය සඳහද්යා ඉදිරිපත කරන ලද
පරතයේෂණ නිබනධනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189250 NL)
ISBN 978-955-44753-0-4 (404961 NA)

වීරසසිංහ, ටියුඩර
තගකෝලය සමද්යාජය හද්යා එහි දකෘෂසටිවද්යාදය / ටියුඩර
වීරසසිංහ .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- ආණමඩුව :
තතකෝතපැනන පබත්ලිෂින හවුසස, 2013 .- පි. 151 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189113 NL)
ISBN 978-955-1848-70-5 (404664 NA)
තසකෝරත හිත්මි, අලුතවපැව
ශ්රී ලද්යාසිංතකය තදශපද්යාලනතයේ අනනදතද්යාව සහ
අනමදතද්යාව / අලුතවපැව තසකෝරත හිත්මි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 191 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189631 NL)
ISBN 978-955-671-975-8 (405190 NA)
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306.3 – ආරර්ථික සලංසසන්ථකාවන්
306.362 - වහලේභකාවය
306.362092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
තනකෝතපපතග්, තසද්යාළමන
වහතලකු තලස තදද්යාතළද්යාසස වසරක /තසද්යාළමන
තනකෝතපපතග් ; පරිවරතනය තතද්යාමසන ඒ.
වපැනදතබකෝනද්යා විසනි .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,
2014 .- පි. 232 ; තසම. 22
“Twelve years a slave” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196958 NL)
ISBN 978-955-570-799-2 (412614 NA)
306.4 – අභිශකාර
ගුණතසසකර, ඉෂද්යාරද්යා අසිංජල
තහළ තගද්යාවිතපැන හද්යා අද්භිචද්යාර විධි / ඉෂද්යාරද්යා
අසිංජල ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200642 NL)
ISBN 978-955-30-5379-4 (414023 NA)
306.4 – සලංසසකපෘතිය පිළිබඳ නියස්ත අදෙහසස
306.461 – වවදෙද මකානව ර්විදෙදකාව
උපනනද හිත්මි, රතතතද්යාට
ජනතවදකම පිළිබඳ සමද්යාජ මතනකෝවිදදද්යාතමක
විග්රහය : තක්ෂසත්රගත ගතවේෂණයක... /
රතතතද්යාට උපනනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 408 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(198523 NL)
ISBN 978-955-30-5297-1 (413115 NA)
පිනිකහන, ජයරතන
වවදද මද්යානව විදදද්යාව / ජයරතන පිනිකහන .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2012 .- පි. 316 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(189980 NL)
ISBN 978-955-1741-76-1 (405287 NA)
රද්යාජගුර, ආර. එම. එසස. ජී.
ඉසවරන තසද්යායද්යා යද්යාම : තදශීය ජන වවදද
විදදද්යාව පිළිබඳ පරතයේෂණද්යාතමක
අධදයනයක / ආර. එම. එසස. ජී. රද්යාජගුර .2 වන මුද්රණය .- තහටටිතපද්යාල : බ. එම.
නද්යාත්ලිකද්යා දමයනති .- 2013 .- පි. 108 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191292 NL)
ISBN 978-955-50607-0-7 (407547 NA)

306.6 – ආගමික සමකාජ ර්විදෙදකාව
පඤසඤද්යාතසසකර හිත්මි, මහකචචතකද්යාඩිතයේ
තවනසසවන සමද්යාජය තුල ද්භිකක්ෂූන වහනතසසතග්
කද්යාරයභද්යාරය / මහකචචතකද්යාඩිතයේ
පඤසඤද්යාතසසකර හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193973 NL)
ISBN 978-955-30-5176-9 (410365 NA)
විපුලතිසසස හිත්මි, මද්යාහලේතලේ
ද්භිකෂු සමද්යාජය, එහි ලද්යාසිංකක මුහුණුවර හද්යා
උරමය සහ එයට එතරහි ආක්රමණක
බලතවේගයනහි නව ප්රවණතද්යා / මද්යාහලේතලේ
විපුලතිසසස හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 192 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193970 NL)
ISBN 978-955-30-5033-5 (410362 NA)
306.7 – ලිලංගික සමබන්ධස්තකා
සුගතඤද්යාණ හිත්මි, ලද්යාහුගල
මන සපැප වරණත භද්යාරතීය කද්යාමශද්යාසසත්රය :
වද්යාතසදද්යායනමුනිප්රණත කද්යාමසූත්රය ඇසුතරන /
ලද්යාහුගල සුගතඤද්යාණ හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2014 .- පි. 135 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(192338 NL)
ISBN 978-955-570-773-2 (408789 NA)
306.77 – කණණ්ඩකායම ලිලංගිකත්වය
විතජ්තකකෝන බණඩද්යා, ට. එම.
පිරිත්මි ළමද්යා ත්ලිසිංගික වකෘතතිය / ට. එම.
විතජ්තකකෝන බණඩද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 108 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196480 NL)
ISBN 978-955-671-882-9 (411856 NA)
306.8 – ර්විවකාහය සහ පවුල
306.8095332 – නලැලගනන්හිර ලයේමනය
මුහසතසසන, සද්යානද්යා
අපි විකණුතවේ ඇයි තද්යාතතත / සද්යානද්යා මුහසතසසන
සහ ඇනඩන්ඩෲ තක්රද්යාෆසට ; පරිවරතනය මද්යාතනලේ
ජයනති ගුණතසසකර විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 293 ; තසම. 21
“Sold” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(197929 NL)
ISBN 978-955-667-251-0
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306.81 - ර්විවකාහය
306.81096711 - කලැමරූන්

306.874 – ලදෙමකාපිය දූ දෙර සබඳස්තකා
306.8742 – පියවරන් හකා ළමයින් සබඳස්තකා

තකකෝබිෂස, තවකෝලේටර
මම තකලේලකට ආදරය කතළත්මි / තවකෝලේටර
තකකෝබිෂස ; අනවද්යාදය ඇ. වීරපතපරම විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 160 ;
තසම. 21
“I loved a girl” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189929 NL)
ISBN 978-955-30-4536-2 (405348 NA)

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල එසස.
ආදරණය තද්යාතතතග් හදවතත දිනතපද්යාත :
ආදරණය දූ දරවන උතදසද්යා තද්යාතතතකුතග්
හදවතත නපැතගන හකෘදයද්යාසිංගම සතිවිත්ලි අහුර /
මසිංගල එසස. රද්යාසසිංආරචචි .- ගතණමුලේල :
නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 170 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189875 NL)
ISBN 978-955-1755-47-8 (405311 NA)

306.859 – මකාස්තපෘ මූලික පවුල
මසිංගත්ලිකද්යා, ට. එම.
අද සහ එදද්යා අමමද්යාවර / ට. එම. මසිංගත්ලිකද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193919 NL)
ISBN 978-955-30-5043-4 (410324 NA)
306.87 – පවුලේ අන්ස්තර සබඳස්තකා
306.872 – අඹුසලැමි සමබන්ධස්තකාව
මතග් තදවපැනි අමමද්යා : කමලද්යා තග් විතයද්යාව නිසද්යා
පහළ වූ සතිවිලේලක / සසිංසසකරණය නනදසරි
මුතුකුමද්යාරණ .- [තපැ. තනද්යා.] : සසිංසසකද්යාරක,
2014 .- පි. viii,68 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (200672 NL)
ISBN 978-955-99634-6-2
306.8723 – වලැන්දෙඹුවන්
306.8723092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
අල, නජූල්ඩ්
මසිං නජූල්ඩ්, වයස 10 යි. දිකකසද්යාදයි : තලද්යාව
ළද්යාබද්යාලතම දිකකසද්යාද වූ දපැරියවන, නව හපැවිරිදි
නජූල්ඩ් අල තග් ජීවිත කතද්යාව / නජූල්ඩ් අල සහ
තඩලේපින ත්මිතනකෝයි ; පරිවරතනය ප්රදීපකුමද්යාර
බද්යාලසූරිය විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය
ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. 146 ; තසම. 22
“I am Nujood, age 10 and divorced”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(189864 NL)
ISBN 978-955-691-003-2 (405300 NA)

306.8743 – අමමකාවරන්
අමමද්යාවරතන.. : දපැයට ජීවය තපද්යාවන උතතම
අමමද්යාවරන උතදසද්යා / සමපද්යාදනය වසෑවල
සීලරතන හිත්මි .- බුලතසසිංහල : රවන මුද්රණ
ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය), 2013 .- පි. 24 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190211 NL)
(405618 NA)
306.8743 – මව දූ දෙර සමබන්ධස්තකා
ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණ චනද්රලද්යාලේ
සත අග මද්යාතද්යා : අද්භිතයකෝග හමුතවේ තනද්යාසපැල
ජීවිතයට මුහුණ දුන මවේවරන
හතතදතනකුතග් සතද ජීවන අතදපැකීම /
ගද්යාත්මිණ චනද්රලද්යාලේ ගුණතිලක .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 160 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198277 NL)
ISBN 978-955-697-041-8 (412859 NA)
නිශද්යානති, වජිරද්යා
ආදරණය දියණයට / වජිරද්යා නිශද්යානති .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. vi,27 : චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(189703 NL)
ISBN 978-955-6930-81-0
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307 – ප්රජකා කණණ්ඩකායම
307.762 – අරධ ග්රකාමය ප්රජකාව
307.7620954 - ඉන්දියකාව
307.762095487 – රකාමපුර
ශ්රීනිවද්යාසස, එම. එන.
මට මතක ගම : රද්යාමපූර ගමමද්යානය / එම. එන.
ශ්රීනිවද්යාසස ; පරිවරතනය පදමද්යා ගුණතසසකර
විසනි .- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 511 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
“The remembered village” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(200491 NL)
ISBN 978-955-656-279-8 (414234 NA)

3 1 0 සලංඛදකා ලලේඛන
315 – ආසයකාලව සලංඛදකාලලේඛන
315.493 – ශ ලලංකකාව
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව
සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත – 2012 .- තකද්යාළඹ :
ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .- පි. xi,91 :
සතියම ; තසම. 21
සසිංහල සහ තදමළ
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187584 NL)
ISBN 978-955-577-822-0
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව
සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත 2013 .- තකද්යාළඹ :
ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි. xii,91 :
සතියම ; තසම. 22
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192866 NL)
ISBN 978-955-577-827-5
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව
සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත 2013 - මද්යාතර දිසසත්රිකකය /
තකද්යාළඹ : ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .- පි. xxiii, 335 :
චිත්ර : සතියම ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190650 NL)
ISBN 978-955-577-835-0

ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව
සසිංඛදද්යාන නිබනධනය 2012 .- තකද්යාළඹ :
ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .- පි. xxxiv,450 ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191537 NL)
ISBN 978-955-577-859-6
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව
සසිංඛදද්යාන නිබනධනය 2013.- තකද්යාළඹ :
ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි. xxxiv,457 ;
තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196563 NL)
ISBN 978-955-577-868-8

3 2 0 ලදශපකාලන ර්විදෙදකාව
320.01 – දෙරශනය හකා නදකාය
සුගතදද්යාස, ත්ලිනටන
තදශපද්යාලන සසිංකලේප : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
(නව නිරතදශය) / ත්ලිනටන සුගතදද්යාස .වරකතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 135 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189073 NL)
ISBN 978-955-553-712-4 (404633 NA)
320.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා
පද්යාලනය : අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ
පිළිතුර .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 92 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193217 NL)
(409629 NA)
320.082 – කකාන්ස්තකාලවයෝ
පලේත්ලියගුරතග්, රවිනද්ර චනද්රසරි
වනිතද්යා තදශපද්යාලනය / රවිනද්ර චනද්රසරි
පලේත්ලියගුරතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192285 NL)
ISBN 978-955-30-4958-2 (408610 NA)
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320.5 – ලදශපකාලන මස්තවකාදෙ
අමරවික්රම, තලනින
ත්ලිනකන සහ තලනින අතර තවනස කුමකද? /
තලනින අමරවික්රම .- තකද්යාළඹ : නිරමල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 32 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(190835 NL)
ISBN 978-955-9377-56-6 (406891 NA)
ගමලත, එසස. එන.
අතප රටට ඉතද්යා සසිංතවේදී ආණඩුක්රම
වදවසසන්ථද්යාවකට තපරළිකද්යාර ආයතන වව්යූහයක
සහ නව ප්රජද්යාතනත්රවද්යාදී ආකකෘතියක - වරෂ
2013 / එසස. එන. ගමලත .- නිලේවල
(දපැරණයගල) : කරතකෘ, 2013 .- පි. xv,79 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188728 NL)
ISBN 978-955-44690-0-6
ලද්යාසිංතකය කමකර සටන ඉතිහද්යාසතයේ වතම
භූත්මිකද්යාව .- බතතරමුලේල : සමද්යාජවද්යාදී කමකර
සසිංගමය, 2013 .- පි. xviii,276 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190324 NL)
ISBN 978-955-4914-00-1 (406048 NA)
320.51 – ලිබරලේ වකාදෙය
ෆුකුයද්යාමද්යා, ල්ෆ්රපැනසසස
ඉතිහද්යාසතයේ අවසද්යානය? / ල්ෆ්රපැනසසස ෆුකුයද්යාමද්යා .මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 46 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(193722 NL)
ISBN 978-955-1468-94-1 (409978 NA)

320.9 – ලදශපකාලන ස්තත්ත්වය
320.95493 – ශ ලලංකකාව
අයිවන, විකටර
නව වදවසසන්ථද්යාවක හදද්යාගපැනීතම ප්රශසනය /
විකටර අයිවන .- මහරගම : රද්යාවය පබත්ලිෂරසස,
2014 .- පි. 109 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(198160 NL)
ISBN 978-955-7560-01-4
කුරකුලරතන, බුදධික
අමබලනතගද්යාඩයද්යාතග් කතද්යා 1 / බුදධික
කුරකුලරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 264 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(189181 NL)
ISBN 978-955-30-4727-4 (404924 NA)
ජිනප්රිය, එරික ගද්යාත්මිනී
එක රජයයි රටවලේ තදකයි / එරික ගද්යාත්මිනී
ජිනප්රිය .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. 107 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192427 NL)
ISBN 978-955-41248-0-6 (408889 NA)
පියතසසන, ලක්ෂමන
දනන කතද්යාවක / ලක්ෂමන පියතසසන .තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 336 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(200486 NL)
ISBN 978-955-656-308-5 (414229 NA)

320.5322 – මකාකසස ලලනින්වකාදෙ

මපැනදිසස, සුගතපද්යාල
යුගයක ඇරඹුම / සුගතපද්යාල මපැනදිසස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 200 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(190736 NL)
ISBN 978-955-30-4873-8 (406543 NA)

ගුරසසිංහ, රධීක
මද්යාකසසවද්යාදය යළි තසද්යායද්යා ගතිත්මි / රධීක
ගුරසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191115 NL)
ISBN 978-955-30-4880-6 (407245 NA)

යසත්මිත, අනර
බදතදගම තදශපද්යාලනය (1931-1961) / අනර
යසත්මිත .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 172 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(198255 NL)
ISBN 978-955-30-5238-4 (413077 NA)

320.54 – ජකාතිකත්වය
අමරතසසකර, ගුණදද්යාස
ජද්යාතිකතව සසිංකන්ථන : ජද්යාතිකතවය පිළිබඳ
තුලනද්යාතමක විග්රහයක / ගුණදද්යාස
අමරතසසකර ; සමපද්යාදනය සුමුදු චතුරද්යාණ
ජයවරධන විසනි .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 47 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(196398 NL)
ISBN 978-955-0955-58-9

සසු අරගලයට මග කයන පහන තරව .[තපැ. තනද්යා.] : ත්රිමද්යාවිතද්යාන සමර පදනම,
2013 .- පි. 239 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188754 NL)
ISBN 978-955-4875-00-5
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321 – රකාජදයන්න්හි ක්රියකා පිළිලවල
321.0076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
තසකෝමරතන, බ. විතජ්සරි
ශ්රී ලසිංකද්යා ආණඩුක්රම විකද්යාශනය අතතපද්යාත 1
සහ ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය : අ. තපද්යා.
ස. උ. තපළ, ගුර විදදද්යාල්පීෂ්ඨ හද්යා විශසව විදදද්යාලයීය
උසසස විභද්යාග සඳහද්යා / බ. විතජ්සරි
තසකෝමරතන .- මද්යාරවිල : කරතකෘ, 2014 .පි. 164 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(190235 NL)
ISBN 978-955-53375-3-3 (405849 NA)
තසකෝමරතන, බ. විතජ්සරි
ශ්රී ලසිංකද්යා ආණඩුක්රම විකද්යාශනය අතතපද්යාත 2
සහ ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය /
බ. විතජ්සරි තසකෝමරතන .- මද්යාරවිල : කරතකෘ,
2014 .- පි. 276 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 420.00
(192401 NL)
ISBN 978-955-53375-4-0 (408855 NA)
321.8 – ප්රජකාස්තන්ත්රවකාදෙය
321.8042 – ජනකාධිපතිවරණ ආණණ
321.8042095493 – ශ ලලංකකාව
ජයකුමද්යාර, ට.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ විධද්යායක ජනද්යාධිපති ක්රමය සහ
ජනද්යාධිපතිවරණ පුරද්යාණය / ට. ජයකුමද්යාර .තකද්යාළඹ : තජ්. තක. තලකෝ බුකසස, 2014 .පි. 160 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(199907 NL)
ISBN 978-955-0942-26-8 (413407NA)
321.8043 – කලැබනස ආණණ
321.8043095493 – ශ ලලංකකාව
සුගතදද්යාස, ත්ලිනටන
ලසිංකද්යාතවේ කපැබිනට ආණඩු ක්රමය : අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ) / ත්ලිනටන සුගතදද්යාස .වරකතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(189079 NL)
ISBN 978-955-553-714-8 (404641 NA)

321.809385 – ඇස්තන්සස
ල්පීරිසස, මරත්ලින
ග්රීක ප්රජද්යාතනත්රවද්යාදතයේ පපැතිකඩ : ග්රීක
භද්යාෂද්යාතවන පරිවරතනය කරන ලද සුප්රසදධ
තපරිකලසස තග් අවමසිංගලද තදශනය සහිතයි /
පරිවරතනය මරත්ලින ල්පීරිසස ; පරිවරතනය
ඥද්යානසරි ගුණරතන විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193928 NL)
ISBN 978-955-30-1268-5 (410333 NA)
323 – සර්විලේ සහ ලදශපකාලන අයිතිවකාසකම
323.095493 – ශ ලලංකකාව
මද්යානව හිත්මිකම සුරකන නිවහලේ තදශයක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රවකෘතති තදපද්යාරතතමනතුව,
2014 .- පි. 71 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම.
21x25
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190075 NL)
ISBN 978-955-9073-25-3
324 – ලදශපකාලන ක්රියකාවලිය
324.2 – ලදශපකාලන පකෂ
324.2092 – ලදශපකාලනඥලයයෝ
ගුණවරධන, ලකමල
කුසුමද්යා : වද්යාමද්යාසිංශික තදශපද්යාලන ජීවිතයක /
ලකමල ගුණවරධන ; පරිවරතනය කුසුම
දිසද්යානද්යායක විසනි .- ත
 බද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 68 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189978 NL)
ISBN 978-955-0955-22-0 (405285 NA)
තපතරරද්යා, සුනිලේ සරත
බරනද්යාල්ඩ් තසද්යායිසද්යා ජනිතප්රද්යාඥයද්යා / සුනිලේ සරත
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 103 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(191365 NL)
ISBN 978-955-677-338-5 (407662 NA)
සමරසුනදර, රද්යාජද්යා
රන අසපත : පිත්ලිප ගුණවරධන චරිතද්යාපදද්යාන /
රද්යාජද්යා සමරසුනදර .- කඩුතවල : කරතකෘ, 2014.පි. 35 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190076 NL)
ISBN 978-955-44004-0-5
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324.2095493 – ශ ලලංකකාව
ජද්යාතික තහළ උරමය - 10 සසිංවතසර මහ සමුළුව .බතතරමුලේල : ජද්යාතික තහළ උරමය,
[2014?] .- පි. [88] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191206 NL)
රතනද්යායක, තක.
තපරටුගද්යාම සමද්යාජවද්යාදී පකෂය : නව
දකෂිනද්යාසිංශික වදද්යාජ-වද්යාම කනඩද්යායමක /
තක. රතනද්යායක .- තකකෝටතට : කමකර මද්යාවත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 48 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(191248 NL)

328 – වදවසසන්ථකාදෙකායකය
328.5493 – ශ ලලංකකාව
තගද්යාඩගම, අතයේෂද්යා
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පද්යාරත්ලිතමනතු ක්රමය සහ මහජන
නිතයකෝජිතයද්යා / අතයේෂද්යා තගද්යාඩගම .බතතරමුලේල : සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 271 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 520.00
(197804 NL)
ISBN 978-955-0983-77-3
328.549302 – පකාරලිලමන්තු. ර්විවකාදෙ

සරිවරධන, ල්පී. එම.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තදශපද්යාලන පකෂ / ල්පී. එම.
සරිවරධන .- මහරගම : කරතකෘ, 2014 .පි. 220 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(190971 NL)
ISBN 978-955-44660-0-5 (406992 NA)

ගුණවරධන, කුසුමද්යා
කුසුමද්යා ගුණවරධන : පද්යාරත්ලිතමනතු කතද්යා
එකතුව 1948 – 1960 / කුසුමද්යා ගුණවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 408 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(193895 NL)
ISBN 978-955-30-4763-2 (410288 NA)

324.23 – වලැණ්ඩසටහන් හකා සලංකලේප

රද්යාජපකෂ, විජයදද්යාස
උඩුගසිං බලද්යා ල්පීනනනට තවර දරන සතදතයේ
හඬ / විජයදද්යාස රද්යාජපකෂ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 528 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1500.00
(193868 NL)
ISBN 978-955-30-5004-5 (410347 NA)

අතප දපැකම – ප්රතිපතති මද්යාලද්යාව : ජනතද්යා විමුකති
තපරමුතණ 7 වන ජද්යාතික මහ සමුළුව විසන
සමමත කරන ලද ප්රතිපතති මද්යාලද්යාව .බතතරමුලේල : නියමුවද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 38 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190808 NL)
ISBN 978-955-8696-34-7 (406631 NA)
324.6 – චන්දෙ ක්රමය හකා ක්රියකා කලකාව
මුණසසිංහ, කපිල
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ මපැතිවරණ ඉතිහද්යාසය හද්යා ප්රතිඵල
විශසතලේෂණය / කපිල මුණසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 656 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1500.00
(191130 NL)
ISBN 978-955-30-4930-8 (407260 NA)
327 – ජකාස්තදන්ස්තර සමබන්ධස්තකා
327.1 – අන්ස්තරජකාතික ලදශපකාලනය
විතජ්සරි, ඊ. ජී.
අනතරජද්යාතික තදශපද්යාලනය / ඊ. ජී. විතජ්සරි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 176 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192091 NL)
ISBN 978-955-30-4599-7 (408545 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද (හපැනසද්යාල්ඩ්) : නිල
වද්යාරතද්යාව .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013
221 කද්යා., 1 ක. - 2013.11.21
පි. lxxxv, තීර 1-212 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188726 NL)
221 කද්යා., 2 ක. - 2013.11.22
තීර 213-412 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188726 NL)
221 කද්යා., 3 ක. - 2013.11.23
තීර 413-608 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188726 NL)
221 කද්යා., 6 ක. - 2013.11.27
තීර 985-1210 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188726 NL)
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221 කද්යා., 7 ක. - 2013.11.28
තීර 1211-1392 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188726 NL)

222 කද්යා., 9 ක. - 2013.12.11
තීර 1615-1814 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

221 කද්යා., 8 ක. - 2013.11.29
තීර 1393-1548 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188726 NL)

222 කද්යා., 10 ක. - 2013.12.12
තීර 1815-2010 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද (හපැනසද්යාල්ඩ්) : නිල
වද්යාරතද්යාව .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013

222 කද්යා., 11 ක. - 2013.12.13
තීර 2011-2202 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

222 කද්යා., 1 ක. - 2013.12.02
පි. lxxxvi, තීර 1-202 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

222 කද්යා., 12 ක. - 2013.12.14
තීර 2203-2410 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

222 කද්යා., 2 ක. - 2013.12.03
තීර 203-414 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

222 කද්යා., 13 ක. - 2013.12.17
තීර 2411-2638 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

222 කද්යා., 3 ක. - 2013.12.04
තීර 415-626 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

222 කද්යා., 14 ක. - 2013.12.18
තීර 2639-2890 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

222 කද්යා., 4 ක. - 2013.12.05
තීර 627-818 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

222 කද්යා., 15 ක. - 2013.12.19
තීර 2891-3126 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

222 කද්යා., 5 ක. - 2013.12.06
තීර 819-1022 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

222 කද්යා., 16 ක. - 2013.12.20
තීර 3127-3360 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

222 කද්යා., 6 ක. - 2013.12.07
තීර 1023-1226 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)
222 කද්යා., 7 ක. - 2013.12.09
තීර1227-1422 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)
222 කද්යා., 8 ක. - 2013.12.10
තීර 1423-1614 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(188727 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද (හපැනසද්යාල්ඩ්) : නිල
වද්යාරතද්යාව .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014
223 කද්යා., 1 ක. - 2014.01.21
පි. lxxxvi, තීර 1-122 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192098 NL)
(407930 NA)
223 කද්යා., 2 ක. - 2014.01.22
තීර 123-258 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192098 NL)
(407916 NA)
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223 කද්යා., 3 ක. - 2014.01.23
තීර 259-378 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192098 NL)
(407917 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද (හපැනසද්යාල්ඩ්) : නිල
වද්යාරතද්යාව .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014

223 කද්යා., 4 ක. - 2014.01.24
තීර 379-432 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(191006 NL)

224 කද්යා., 1 ක. - 2014.03.04
පි. lxxxvi, තීර 1-142 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192957 NL)
(409368 NA)

223 කද්යා., 5 ක. - 2014.02.05
තීර 433-600 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192098 NL)
(407918 NA)

224 කද්යා., 2 ක. - 2014.03.05
තීර 143-296 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192957 NL)
(409369 NA)

223 කද්යා., 6 ක. - 2014.02.07
තීර 601-672 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192098 NL)
(407927 NA)

224 කද්යා., 3 ක. - 2014.03.06
තීර 297-376 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192957 NL)
(409370 NA)

223 කද්යා., 7 ක. - 2014.02.18
තීර 673-844 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192098 NL)
(407926 NA)

224 කද්යා., 4 ක. - 2014.03.07
තීර 377-446 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192957 NL)
(409371 NA)

223 කද්යා., 8 ක. - 2014.02.19
තීර 845-976 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192098 NL)
(407928 NA)

224 කද්යා., 5 ක. - 2014.03.18
තීර 447-596 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192957 NL)
(409372 NA)

223 කද්යා., 9 ක. - 2014.02.20
තීර 977-1132 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192098 NL)
(407919 NA)

224 කද්යා., 6 ක. - 2014.03.19
තීර 597-738 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192957 NL)
(409373 NA)

223 කද්යා., 10 ක. - 2014.02.21
තීර 1133-1236 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192098 NL)
(407920 NA)

224 කද්යා., 7 ක. - 2014.03.20
තීර 739-864 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192957 NL)
(409375 NA)
224 කද්යා., 8 ක. - 2014.03.21
තීර 865-964 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192957 NL)
(409374 NA)
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224 කද්යා., 9 ක. - 2014.04.08
තීර 965-1106 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192957 NL)
(409376 NA)
224 කද්යා., 10 ක. - 2014.04.09
තීර 1107-1232 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192957 NL)
(409377 NA)
224 කද්යා., 11 ක. - 2014.04.10
තීර 1233-1282 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192957 NL)
(409378 NA)
224 කද්යා., 12 ක. - 2014.04-24
තීර 1283-1462 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192957 NL)
(409368 NA)
224 කද්යා., 13 ක. - 2014.04.25
තීර 1463-1646 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාරෂික)(192957 NL)
(409380 NA)

අසිංක 2013 / 19 – 2013.10.22
පි. 8 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 20 – 2013.11.06
පි. 9 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 21 – 2013.12.03
පි. 9 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 22 – 2013.12.04
පි. 10 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 23 – 2013.12.05
පි. 12 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)
අසිංක 2013 / 24 – 2013.12.06
පි. [14] ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)

328.549302 – කකාරය සටහන්

328.549302 – ර්විවකාදෙ

ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව
කද්යාරය සටහන .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර පළද්යාත
සභද්යාව, 2013

ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව
විවද්යාද : නිල වද්යාරතද්යාව .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර
පළද්යාත සභද්යාව, 2013

අසිංක 2013 / 06 – 2013.03.09
පි. 8 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)

අසිංක 2013 / 06 – 2013.03.19
පි. 24 : තීර 0347 – 0394 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)

අසිංක 2013 / 12 – 2013.07.09
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)

අසිංක 2013 / 12 – 2013.07.09
පි. 80 : තීර 0717 - 0876 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)

අසිංක 2013 / 18 – 2013.10.08
පි. 9 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)

අසිංක 2013 / 18 – 2013.10.08
පි. 31 : තීර 1203 – 1264 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)

අසිංක 2013 / 19 – 2013.11.05
පි. 9 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185842 NL)

අසිංක 2013 / 18 – 2013.11.05
පි. 24 : තීර 1327 - 1374 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)

84

අසිංක 2013 / 19 – 2013.10.22
පි. 31 : තීර 1265 – 1326 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)
අසිංක 2013 / 20 – 2013.11.06
පි. 43 : තීර 1375 – 1460 ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (185843 NL)

3 3 0 ආරර්ථික ර්විදෙදකාව
ඊරියගම, තිසසස
ආරර්ථික විදදද්යා සද්යාරය / තිසසස ඊරියගම .තකද්යාළඹ : සමුද්ර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 204 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192220 NL)
ISBN 978-955-680-252-8
දයද්යාරතන, ඊ.
ආරර්ථික විදදද්යාව 1 / ඊ. දයද්යාරතන .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 670 : චිත්ර ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 990.00
(189479 NL)
ISBN 978-955-99464-4-1 (405106 NA)
ශ්රියද්යාලතද්යා, එම. ඒ. කුමුදිනී
ආරර්ථික විදදද්යාව / එම. ඒ. කුමුදිනී ශ්රියද්යාලතද්යා .[නතග්තගද්යාඩ] : කරතකෘ, 2014 .- පි. 234 ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(199809 NL)
ISBN 978-955-41582-0-7 (413218 NA)
330.07 – අධදකාපනය
සරිවරධන, බනදුතසසන
13 තශසණය ආරර්ථික විදදද්යාව (නව නිරතදශය) :
පුනරීකෂණ අභදද්යාස විසදුම / බනදුතසසන
සරිවරධන .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 331 : චිත්ර ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(192291 NL)
ISBN 978-955-30-4792-2 (408617 NA)
330.071 – ර්විෂයමකාලකා
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ආරර්ථික විදදද්යාව 13 වන
තශසණය : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංග්රහය .2 වන මුද්රණය .- [මහරගම] : ජද්යාතික අධදද්යාපන
ආයතනය, 2014 .- පි. ix,144 ; තසම. 30
1 වන මුද්රණය 2010
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 245.00
(198208 NL)
(412979 NA)

330.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
උ. තපළ ආරර්ථික විදදද්යාව : පසුගිය දස වසරක
විභද්යාග ප්රශසන පත්ර පිළිතුර සමඟෙ 2004-2013 .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. [282] : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190994 NL)
ISBN 978-955-0938-65-0 (407131 NA)
330.122 – ප්රකාගේධනය
මද්යාකසස, කද්යාලේ
ප්රද්යාග්ධනය : තදශපද්යාලන ආරර්ථික විදදද්යාව
පිළිබඳ විතවේචනයක / කද්යාලේ මද්යාකසස ;
පරිවරතනය ජයතිලක ද සලේවද්යා ; සසිංසසකරණය
එෆස. එසිංගලේසස විසනි .- පනනිපිටිය : 21 වන
තසනචරි පබත්ලිෂරසස, 2014 .- පි. 387 ;
තසම. 25
තදවපැනි තපද්යාත ප්රද්යාග්ධන සසිංසරණ කයද්යාවත්ලිය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1500.00
(191192 NL)
ISBN 978-955-0224-06-7 (407335 NA)
330.9 – ආරර්ථික ස්තත්ත්වය
330.95493 – ශ ලලංකකාව
රණවපැලේල, සරිමලේ
පුරද්යාතන ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරර්ථික ඉතිහද්යාසය :
ආරමභතයේ පටන තකකෝටතට රද්යාජධද්යානි සමතයේ
අවසද්යානය දකවද්යා / සරිමලේ රණවපැලේල .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 240 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 440.00
(196408 NL)
ISBN 978-955-0955-28-2
සකලසූරිය, නිශද්යාන
සහස්ර සසිංවරධන අද්භිමතද්යාරන්ථ : ආරමභය හද්යා
ප්රගතිය (ශ්රී ලසිංකද්යාව ඇතුළු ව සසිංවරධනය
තවත්මින පවතින රටවලේ ඇසුරිනි) / නිශද්යාන
සකලසූරිය .- 2 වන මුද්රණය .- කරිබතතගද්යාඩ :
තිලද්යානද්යා පබත්ලිෂරසස, 2011 .- පි. 152 : චිත්ර ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2010
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188646 NL)
ISBN 978-955-98164-2-3 (404177 NA)

85

331 – කමකර ආරර්ථික ර්විදෙදකාව
331.2 – ලසසවකා ලකකාන්ලදස
331.252 – ර්විශකාම වලැටුප
විශද්යාම වපැටුප කද්යාරයභද්යාරය පිළිබඳ ග්රද්යාම නිලධද්යාරි
අතතපද්යාත .- තකද්යාළඹ : විශද්යාම වපැටුප
තදපද්යාරතතමනතුව, [2014?] .- පි. [30] ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190234 NL)
(405848 NA)
331.252095493 – ශ ලලංකකාව
තිලකරතන, කඳන ආරචචිතග්
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ විශද්යාම වපැටුප ක්රමය / කඳන
ආරචචිතග් තිලකරතන .- තකද්යාළඹ : තජ්. තක.
තලකෝ බුකසස, 2014 .- පි. 394 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(194078 NL)
ISBN 978-955-0942-24-4 (410787 NA)
331.2598 – ර්විනය
ඇකරියගල, බණඩද්යාර
විනය කද්යාරය පිළිතවල (රද්යාජද තසසවය) /
බණඩද්යාර ඇකරියගල .- කසෑගලේල : කරතකෘ,
2014 .- පි. viii,96 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193748 NL)
ISBN 978-955-41045-0-1
ජයවරධන, මධුරසරි
රද්යාජද තසසවයට ආයතන සසිංග්රහතයේ මඟෙ
තපනවීම / මධුරසරි ජයවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200645 NL)
ISBN 978-955-30-5148-6 (414020 NA)
පියදද්යාස, ඒ. ඒ.
විනය නිතයකෝජිත උපතදසස සසිංග්රහය / ඒ. ඒ.
පියදද්යාස ; සසිංසසකරණය නනදන කුමද්යාරතපත්ලි
විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාටුතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 189 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189991 NL)
ISBN 978-955-50707-0-6

331.31 – ළමකා ශමය
තලකෝකතයේ පළමු ළමද්යා ශමතයන තතද්යාර කලද්යාපය
රවනපුරතයන බිහිකරමු .- රතනපුර : [දිසසත්රික
තලේකම කද්යාරයද්යාලය], [2014?] .- පි. 32 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190707 NL)
(406503 NA)
331.7 – වපෘත්න්තීන්
331.702 - මකාරලගයෝපලදශ
දයද්යාරතන, බනදුල ල්පී.
වකෘතතීය මද්යාරතගකෝපතදශ / බනදුල ල්පී.
දයද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 103 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189587 NL)
ISBN 978-955-30-4519-5 (405146 NA)
331.8 – කමකර සමිති
331.892 – වලැණ්ඩ වරජන
331.8928161073 – ලහදෙ ලසසවය
ආනනද හිත්මි, මුරතතතටටුතවේ
තනද්යානවතින අරගලයක සපැබසෑ කතද්යාව /
මුරතතතටටුතවේ ආනනද හිත්මි .- පනනිපිටිය :
ප්රිනතටලේ පුදගත්ලික සමද්යාගම, 2014 .- පි. 175 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198234 NL)
ISBN 978-955-41698-0-7 (412837 NA)
332 – මූලද ආරර්ථික ර්විදෙදකාව
සමරසරි, ල්පී.
මුදලේ ගනතදන, බපැසිංකු සහ ආරර්ථිකය /
ල්පී. සමරසරි .- 6 වන සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව, 2014 .පි. xii,388 ; තසම. 27
1 වන මුද්රණය 2010
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(200587 NL)
ISBN 978-955-575-199-5 (414250 NA)
332.1 – බලැලංකු
කලුආරචචි, රණසසිංහ
මුදලේ, බපැසිංකු ක්රම සහ තදශීය හද්යා විතදශීය
මූලද / රණසසිංහ කලුආරචචි .- අඟුළුගහ :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 246 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(194137 NL)
ISBN 978-955-52581-4-2
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332.12 – වකාණජ බලැලංකු
මහජන බපැසිංකුව 1961-2011 : අඩසය වසක යුග
තමතහවර ජන අබිමනින තපරටම .[තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.], [2014?] .- පි. 72 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188163 NL)

ජයසුනදර, උඩුගම එසස.
මහී සීයද්යාතග් පරිසර කතද්යා - 5 / උඩුගම එසස.
ජයසුනදර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189171 NL)
ISBN 978-955-30-4276-7 (404916 NA)
333.72 – සලංරකෂණය

332.123 – ලපබෞදගලික බලැලංකු
332.12306 – සලංර්විධකාන. වකාරර්ෂික වකාරස්තකා
සමපත බපැසිංකුව
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2013 .- තකද්යාළඹ : සමපත
බපැසිංකුව, 2014 .- පි. 352 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192294 NL)
(408623 NA)
332.6 – ආලයයෝජන හකා ආලයයෝජන ක්රම
332.63 – ආලයයෝජන ක්රම
332.632 – සුරකුමපත්
332.6322 – ලකකාටසස ලවළඳලපකාළ
ද සලේවද්යා, තක. නිහද්යාලේ
වද්යාස තගතනන තකද්යාටසස තවතළඳතපද්යාළ :
දපැනම ලබත්මින ප්රතිලද්යාභ ලබමු / තක. නිහද්යාලේ ද
සලේවද්යා .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .පි. [82] ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190218 NL)
ISBN 978-955-52944-1-6 (405640 NA)
333 – ඉණ්ඩම ආරර්ථික ර්විදෙදකාව
333.7 – සසවභකාර්වික සමපත් හකා බලශකති

ජයසුනදර, උඩුගම එසස.
හරිත තලද්යාවක කරද්යා : 6-11 තශසණවල දරවන
සඳහද්යා සකසස කළ පද්යාරිසරික දපැනම සසිංග්රහය /
උඩුගම එසස. ජයසුනදර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193935 NL)
ISBN 978-955-30-4886-8 (410340 NA)
333.75 – කලැලසෑ ඉණ්ඩම
333.75095493 – ශ ලලංකකාව
කුලතුසිංගආරචචි, සුගත ල්පී.
රද්යාවණද්යාතග් රද්යාජ්තජ් කතද්යා කයන වනතපත /
සුගත ල්පී. කුලතුසිංගආරචචි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 175 : ඡද්යායද්යාරූප ; 
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194355 NL)
ISBN 978-955-677-354-5 (410956 NA)
බමුණුසසිංහ, දිතනත
අසරිමත සසිංහරද්යාජතයේ දවසක / දිතනත
බමුණුසසිංහ .- තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2014 .පි. 30 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192851 NL)
ISBN 978-955-52873-3-3

රණවක, පද්යාෂ්ඨල චමපික
බලය සහ බලය / පද්යාෂ්ඨල චමපික රණවක .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2014?] .- පි. xv,319 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(197998 NL)
ISBN 978-955-98843-5-4 (412918 NA)

රණසසිංහ, ල්පීරිසස
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වනද්යානතර, වතනකෝදදද්යාන සහ වන
ආරක්ෂක නීති / ල්පීරිසස රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 176 : සතියම ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(191138 NL)
ISBN 978-955-30-4535-5 (407268 NA)

333.7 – පරිසරය
333.707 – පරිසර අධදකාපනය

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වන සමපත / සසිංසසකරණය මුදිත
ප්රසනනජිත තපතරරද්යා .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 244 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(189109 NL)
ISBN 978-955-553-691-2 (404660 NA)

ජයසුනදර, උඩුගම එසස.
මහී සීයද්යාතග් පරිසර කතද්යා - 4 / උඩුගම එසස.
ජයසුනදර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189170 NL)
ISBN 978-955-30-4275-0 (404915 NA)
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333.7845 – ජලකාශ්රිස්ත ර්විලනයෝදෙකාත්මක සසන්ථකාන
333.7845095493 – ශ ලලංකකාව
ඊෆසරමසන, තඩබරද්යා
තපද්යාදු අවකද්යාශ හද්යා ජීවිත ගුණද්යාතමකභද්යාවය :
ගලේකසසස තවරළ පිළිබඳ සදධි අධදයනයක /
තඩබරද්යා ඊෆසරමසන සහ උදන ප්රනද්යානදු ;
පරිවරතනය අජිත පපැරකුම ජයසසිංහ විසනි .ගලේකසසස : තඩබරද්යා ඊශසරමසන, 2014 .පි. xiv,90 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21
“Public space and quality of life” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190664 NL)
ISBN 978-955-44617-1-0
333.79 – බලශකතිය
333.7916 – සලංරකෂණය හකා ආරකෂකා කිරීම
අඩුවන මනව .- මහනවර : මධදම පළද්යාත මද්යාරග
සසිංවරධන, විදුත්ලිබල සහ නිවද්යාස හද්යා ඉදිකරීම
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 30 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191837 NL)
විදුත්ලිය සුරකමු .- [කුරණසෑගල] : වයඹ පළද්යාත
මද්යාරග සසිංවරධන, ප්රවද්යාහන, විදුත්ලිබල සහ නිවද්යාස
හද්යා ඉදිකරීම කටයුතු අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2014 .පි. 32 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191836 NL)
333.95 – ජීව ර්විදෙදකාත්මක සමපත්
වජව විවිධතව තතපැකසීම / සසිංසසකරණය
කලදද්යාණ තප්රේමතිලක .- බතතරමුලේල : වජව
විවිධතව තලේකම කද්යාරයද්යාලය, 2014 .පි. x,67 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (201067 NL)
(413956 NA)

ජයසුනදර, උඩුගම එසස.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අසරිමත වජව විවිධතවය : 6-13
තශසණවල සසුනට ප්රතයකෝජනවත අතිතරක
කයවීම තපද්යාතක / උඩුගම එසස. ජයසුනදර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 184 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193965 NL)
ISBN 978-955-30-4885-1 (410357 NA)
වජව විවිධතවතයේ ශ්රී ලද්යාසිංකීය උරමය .- 3 වන
සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා
තරණ ජීවතවේදීනතග් සසිංගමය, 2014 .පි. 100 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
1 වන මුද්රණය 2013
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191031 NL)
ISBN 978-955-0034-06-2 (407170 NA)
තතනනතකකෝන, ජයතිසසස
වජව විවිධතවතයන පිරි රූමසසසල / ජයතිසසස
තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 120 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(200623 NL)
ISBN 978-955-30-4838-7 (414062 NA)
334 – සමූපකකාර
සමූපකද්යාරය ගම නපැගුමයි / සසිංසසකරණය ඩපැනිසන
වීරසූරිය .- තකද්යාළඹ : සී/ස තකද්යාළඹ දිසසත්රික
සකසුරවම හද්යා ණය ගනතදන සමූපකද්යාර
(ස. ණ. ස.) සත්මිති සසිංගමය, 2012 .- පි. v,182 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194617 NL)
ISBN 978-955-1388-06-5
සමූපකද්යාරය හද්යා විදවත මත / සසිංසසකරණය
ඩපැනිසන වීරසූරිය .- කවුඩද්යාන : සී/ස
කරගමපිටිය කවුඩද්යාන ස. ණ. ස. සත්මිතිය,
2012 .- පි. 70 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(194603 NL)
ISBN 978-955-1338-07-2

333.95095493 – ශ ලලංකකාව
උඩවතත, අමලේ
ශ්රී පද්යාද අඩවිය : සසිංසසකකෘතික විවිධතවය සහ
වජව විවිධතවය / අමලේ උඩවතත .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 224 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(195380 NL)
ISBN 978-955-29-0234-5 (411600 NA)

335 – සමකාජ වකාදෙය
තකද්යාටසසක, ත්ලිතයද්යාන
වදනික ජීවිතතයේ ගපැටලු / ත්ලිතයද්යාන
තකද්යාටසසක ; පරිවරතනය පියසීත්ලි විතජ්ගුනසසිංහ
විසනි .- තකකෝටතට : කමකර මද්යාවත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 170 ; තසම. 21
“Problems of everyday life” කකෘතිතයේ
තකද්යාටසක පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191250 NL)
ISBN 978-955-9123-68-2
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ල්පීරිසස, ආරියතිලක
සමද්යාජවද්යාදය සහිනයක තනද්යාවීමට නම /
ආරියතිලක ල්පීරිසස .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ,
2014 .- පි. 94 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194040 NL)
ISBN 978-955-41505-0-8 (410717 NA)
රසලේ, බරකනල්ඩ්
නිදහස / බරකනල්ඩ් රසලේ ; පරිවරතනය
තහසමනත රණවීර විසනි .- මහරගම : රද්යාවය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 160 ; තසම. 21
“Road to freedom” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(193720 NL)
ISBN 978-955-1468-88-0 (409976 NA)
335.4 - මකාකසසවකාදෙය
335.4092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
තදවසරි, හිරණදදද්යා
කද්යාලේ මද්යාකසස : විපලවයක දූ පුතුන / හිරණදදද්යා
තදවසරි .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 167 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194031 NL)
ISBN 978-955-681-200-8 (410707 NA)
335.42 – මකාකසසවකාදෙය
මද්යාකසස, කද්යාලේ
ප්රද්යාග්ධනය : ධනපති නිෂසපද්යාදනය පිළිබඳ
විතවේචනද්යාතමක විශසතලේෂණයක / කද්යාලේ
මද්යාකසස ; පරිවරතනය ජයතිලක ද සලේවද්යා
විසනි .- 2 වන සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .පනනිපිටිය : 21 වන සයවතසස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014
තව. 1 .- පි. iv,733 ; තසම. 24
1 වන මුද්රණය 2009
“Das kapital” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1800.00
(196967 NL)
ISBN 978-955-0224-07-4 (412678 NA)
335.5 – ප්රජකාස්තන්ත්ර සමකාජවකාදෙය
ලකසමබරග්, තරකෝසද්යා
සමද්යාජවද්යාදය සහ කසසතියද්යානි සසිංඝ / තරකෝසද්යා
ලකසමබරග් ; පරිවරතනය තසසපද්යාල
විතජ්තසසකර විසනි .- හලද්යාවත : රශසත්මිණ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 65 ; තසම. 21
“Socialism and the churches” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(191585 NL)
ISBN 978-955-0788-01-9

336 – මහජන මුදෙලේ
336.2 – බද හකා බදකරණය
336.2001 – නදකාය
ද තසද්යායිසද්යා, අනර
බදුකරණය – මූලධරම සහ භද්යාවිතය / අනර
ද තසද්යායිසද්යා .- සසිංතශකෝධිත 4 වන මුද්රණය .තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, [2014?] .- පි. 234 ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(192183 NL)
ISBN 978-955-52157-0-1
336.5493 – ශ ලලංකකාව
ශ්රී ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා ක්රමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය
රද්යාජද මූලද කළමනද්යාකරණ වද්යාරතද්යාව 2014 .තකද්යාළඹ : මුදලේ හද්යා ක්රමසමපද්යාදන
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2014 .- පි. [348] ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196875 NL)
ISBN 978-955-0814-02-2
338 – නිෂසපකාදෙන
කරණද්යානද්යායක, ඩ. ආර.
නිෂසපද්යාදන ආරර්ථිකයක වපැදගතකම / ඩ. ආර.
කරණද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191651 NL)
ISBN 978-955-30-4607-9 (407860 NA)
338 – වදකාපකාරික ආරර්ථික ර්විදෙදකාව
කරණද්යානද්යායක, ඩ. ආර.
වදද්යාපද්යාරික ආරර්ථික විදදද්යාව / ඩ. ආර.
කරණද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192242 NL)
ISBN 978-955-30-4560-7 (408567 NA)
338.092 – වදකාපකාරිකලයයෝ
වපැත්ලිගම, කපැලුම
මහ තමද්යාළකද්යාරතයකෝ : විශිෂසට වදද්යාපද්යාරිකයනතග්
අති සද්යාරන්ථකතවතයේ රහසස / කපැලුම වපැත්ලිගම .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 108 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193086 NL)
ISBN 978-955-677-349-1 (408975 NA)
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338.4766493 – කුකුළු මසස නිෂසපකාදෙනය
තසකෞඛද ආරකෂිත තලස කුකුලේ මසස නිෂසපද්යාදනය .තපරද්යාතදණය : සතව නිෂසපද්යාදන හද්යා තසකෞඛද
තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .- පි. 17 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191111 NL)
(407234 NA)
338.4791 – සලංශකාරක කරමකාන්ස්තය
338.4791095 – ආසයකාව
ගතනවතත, ශදද්යාම නවන
ආසයද්යාන සසිංචද්යාරකයද්යා ජයගපැනීම / ශදද්යාම නවන
ගතනවතත සහ මතනකෝජ් අබයදීර .- මහරගම :
ශද්යාකද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. xviii,87 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189944 NL)
ISBN 978-955-4645-04-2 (405364 NA)
338.4791095493 – ශ ලලංකකාව
ගතනවතත, ශදද්යාම නවන
සසිංචද්යාරක ආරර්ථිකයට රට සූදද්යානම කරීම /
ශදද්යාම නවන ගතනවතත .- මහරගම : ශද්යාකද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 85 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196901 NL)
ISBN 978-955-4645-05-9
338.7 – වදකාපකාර සහ එන්හි ආකපෘතිය
338.76 – කරමකාන්ස්ත අනුව වදකාපකාර සලංර්විධකාන
338.76213 - ඉලලකලකකානික
338.76213092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
රද්යාජරතන, ත්මිලේටන
තසකෝනි = Sony : වදවසද්යායකතවය සහ
කළමනද්යාකරණය / ත්මිලේටන රද්යාජරතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. xix,282 ; තසම. 22
“Made in Japan – Akiyo Morita and Sony”
කකෘතිතයේ අනවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(192041 NL)
ISBN 978-955-31-0027-6 (408470 NA)

338.9 – ආරර්ථික සලංවරධනය
338.921 – එලංගලන්ස්තය
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.
බ්රිතද්යානද ආරර්ථික ඉතිහද්යාසය : කපැලණය විශසව
විදදද්යාලතයේ බද්යාහිර උපද්යාධි විභද්යාගය සඳහද්යා / වී. ඩ.
එසස. ගුණවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 68 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189157 NL)
ISBN 978-955-30-4619-2 (404902 NA)
338.95493 – ශ ලලංකකාව
චනද්රතිලක, බ. එම.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංවරධනය සහ යන්ථද්යාරන්ථය /
බ. එම. චනද්රතිලක .- තකද්යාළඹ : විතජ්සූරිය
ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2014 .- පි. 195 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(195406 NL)
ISBN 978-955-691-090-2 (411613 NA)
ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීම සඳහද්යා අද්භිතයකෝග :
තිරසරභද්යාවය සහ අනතරකරණය සඳහද්යා
ප්රමුඛතද්යා / සසිංසසකරණය ඥද්යාණද්යා මුණසසිංහ .බතතරමුලේල : ශමය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. xx,396 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (178671 NL)
ISBN 978-955-53078-1-9
මසෑතකද්යාලන ආරර්ථික ප්රවණතද්යා : 2014 සුවිතශසෂ
සදුවීම සහ 2015 අතපකෂද්යාවන .- තකද්යාළඹ :
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව, 2014 .- පි. viii,150 ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (199972 NL)
ISBN 978-955-575-299-2 (413631 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
මසෑතකද්යාලන ආරර්ථික ප්රවණතද්යා : 2013 සුවිතශසෂ
සදුවීම සහ 2014 අතපකෂද්යාවන .- තකද්යාළඹ :
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව, 2013 .- පි. 146 : චිත්ර ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189127 NL)
ISBN 978-955-575-277-0 (404794 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
මූලද පදධති සසන්ථද්යායිතද්යා විමසුම 2013 .තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව, 2014 .පි. vi,74 : රූපසටහන ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (200590 NL)
ISBN 978-955-575-295-4 (414258 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරර්ථික හද්යා සමද්යාජ සසිංඛදද්යාන
2014 .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව,
2014 .- පි. vi, 182 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(200508 NL)
ISBN 978-955-575-284-8 (414268 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
ශ්රී ලසිංකද්යා සමද්යාජ ආරර්ථික දතත 2014 .තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව, 2014 .පි. 100 ; තසම. 9x16
කබපැ-තබකෝක: ර. 40.00
(200582 NL)
ISSN 1391-3557
(414240 NA)
සයඹලද්යාපිටිය, රසිංජිත
දපැයට කරළ : වසර අටක මතක තපද්යාත /
රසිංජිත සයඹලද්යාපිටිය .- රවනවපැලේල : කරතකෘ,
2014 .- පි. 264 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191285 NL)
ISBN 978-955-98440-1-3 (407379 NA)
339 – සකාරව ආරර්ථික ර්විදෙදකාව හකා ආශ්රිස්ත මකාස්තපෘකකා
339.3 – ජකාතික ආදෙකායම
රීල්ඩ්, තරද්යානලේල්ඩ් එම.
ජද්යාතික නිෂසපද්යාදනය හපැඳිනවීම සහ ගණනය
කරීම : සද්යාරව ආරර්ථික විදදද්යා විග්රහය /
තරද්යානලේල්ඩ් එම. රීල්ඩ් .- පද්යානදුර : කරතකෘ, 2014 .පි. 248 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196680 NL)
ISBN 978-955-50824-2-6 (412250 NA)

3 4 0 නීතිය
340.01 – නදකාය
වීරතකකෝන, චිනතක
නීති විදදද්යාව / චිනතක වීරතකකෝන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 192 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198574 NL)
ISBN 978-955-30-5106-6 (413095 NA)
340.03 – ශබදෙලකයෝෂ
ගුණතසසකර, තතජද්යා පූරණමද්යා
ඉසිංග්රීස - සසිංහල නීති අරන්ථතකකෝෂය = English Sinhala legal dictionary” / තතජද්යා පූරණමද්යා
ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 720 ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 2000.00
(200997 NL)
ISBN 978-955-30-5214-8 (414029 NA)
ගුණතසසකර, තතජද්යා පූරණමද්යා
ලතින භද්යාෂද්යාතවේ නීතික වචන සහ ආපත පද /
තතජද්යා පූරණමද්යා ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196549 NL)
ISBN 978-955-30-5275-9 (411914 NA)

340.076 - ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ජයතුසිංග, එසස. ල්පී.
උතතරීතර නීතිය (පළමු තකද්යාටස) : ජනතද්යාව,
රජය හද්යා පරමද්යාධිපතද (1978 ආණඩුක්රම
වදවසසන්ථද්යාව පද්යාදක තකද්යාටතගන) / එසස. ල්පී.
ජයතුසිංග .- පිළියනදල : කරතකෘ, 2014 .පි. ix,103 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(191866 NL)
ISBN 978-955-53106-3-5 (408119 NA)
340.095493 – ශ ලලංකකාව
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණ
නඩු නිත්මිති හද්යා අධිකරණ බලය / කපිල ගද්යාත්මිණ
ජයසසිංහ .- සසිංතශකෝධිත තදවන මුද්රණය .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 156 ; තසම. 22 .- (එදිතනදද්යා ජීවිතයට
නීතිය ; අසිංක 04)
1 වන මුද්රණය 2010
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(199876 NL)
ISBN 978-955-31-0134-1 (413358 NA)
මනමතපරි, ල්පී.
මහනවර රද්යාජධද්යානිතයහි නීතිය හද්යා
අධිකරණය / ල්පී. මනමතපරි .- තකද්යාළඹ :
තජ්. තක. තලකෝ බුකසස, [2014?] .- පි. 120 :
චිත්ර : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(195436 NL)
ISBN 978-955-0942-16-9 (411442 NA)
විජයතුසිංග, හරිශසචනද්ර
මධදකද්යාලන ලසිංකද්යාතවේ නීතිය / හරිශසචනද්ර
විජයතුසිංග .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 296 ; තසම. 21
1990 දී කපැලණ විශසවවිදදද්යාලයට ඉදිරිපත
කරන ලදුව ආචද්යාරය පශසචද්යාත උපද්යාධිය
පිරිනපැමුණු නිබනධනතයේ තකද්යාටසක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(193124 NL)
ISBN 978-955-30-4554-6 (409434 NA)
වීරතකකෝන, චිනතක
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ නීති ඉතිහද්යාසය / චිනතක
වීරතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 192 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(198568 NL)
ISBN 978-955-30-4337-5 (413117 NA)
තහටටිතග්, නිලනත
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ නීති ක්රමය : විභද්යාග ග්රැසකට අවශද
නීති දපැනම සහ විෂය කරණු ඇතුලත තපද්යාදු
ජනතද්යාවතග් නීති අධදයන අතවපැල / නිලනත
තහටටිතග් .- තකද්යාළඹ : සමද්යාධි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 159 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192958 NL)
ISBN 978-955-8786-29-1 (408890 NA)
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340.59 – ඉසසලකාමය නීතිය

342.07 - මලැතිවරණ නීතිය

තහසරත, කරණද්යාරතන
මුසසත්ලිම නීතිය : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුදගල නීති /
කරණද්යාරතන තහසරත .- අනරද්යාධපුරය :
විජද්යායි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. xxxix,1046 ;
තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 3000.00
(198371 NL)
ISBN 978-955-4691-00-1

1998 අසිංක 2 දරන පළද්යාත සභද්යා ඡනද විමසීම
පනතත උපුටනයක : III, IV, VI සහ VII
තකද්යාටසස .- [රද්යාජගිරිය] : මපැතිවරණ
තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .- පි. 56 ; තසම. 24
වගනතිය 22 (1) සට 61 අ (2) දකවද්යා සහ 66
සට 91 දකවද්යා
කබපැ-කක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (200196 NL)
(401917 NA)

342 – ආණණක්රම සහ පරිපකාලන නීතිය
වීරතකකෝන, චිනතක
පරිපද්යාලන නීතිය / චිනතක වීරතකකෝන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 136 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198575 NL)
ISBN 978-955-30-5105-9 (413096 NA)
342.02 – ආණණක්රම වදවසසන්ථකා
342.02095493 – ශ ලලංකකාව
වීරතකකෝන, චිනතක
ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යා නීතිය / චිනතක
වීරතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 167 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189277 NL)
ISBN 978-955-30-4354-2 (404988 NA)
342.029 – වදවසසන්ථකා ඉතිහකාසය
සුගතදද්යාස, ත්ලිනටන
තඩද්යානතමකෝර ආණඩුක්රමය : අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ) තදශපද්යාලන විදදද්යාව / ත්ලිනටන
සුගතදද්යාස .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 62 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189082 NL)
ISBN 978-955-553-739-1 (404642 NA)
342.0395493 – ශ ලලංකකාව
නද්යානද්යායකකද්යාර, වී. තක.
ශ්රී ලසිංකද්යාණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යා විවරණය / වී. තක.
නද්යානද්යායකකද්යාර .- ගලේකසසස : කරතකෘ, 2014 .පි. ix,445 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1250.00
(194123 NL)
ISBN 978-955-41154-0-8

342.070262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පළද්යාත පද්යාලන ආයතන ඡනද විමසීම
(සසිංතශකෝධන) : (262 වන අධිකද්යාරය වූ) පළද්යාත
පද්යාලන ආයතන ඡනද විමසීම ආඥද්යාපනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 02 ; තසම. 21 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 317, 2014)
පත්රිකද්යා: ර. 3.00
(199683 NL)
(413788 NA)
342.09 – පළකාත් පකාලන නීතිය
342.090262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
නගර සභද්යා (සසිංතශකෝධන) : (255 වන අධිකද්යාරය
වූ) නගර සභද්යා ආඥද්යා පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 02 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 315,
2014)
පත්රිකද්යා: ර. 3.00
(199673 NL)
(413770 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
පළද්යාත පද්යාලන ආයතනවල පුරපපද්යාඩු පිරවීතම
(විතශසෂ විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) : 2013 අසිංක
30 දරන පළද්යාත පද්යාලන ආයතනවල පුරපපද්යාඩු
පිරවීතම (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 02 ; තසම. 21 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 318, 2014)
පත්රිකද්යා: ර. 3.00
(199679 NL)
(413782 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ප්රද්යාතදශීය සභද්යා (සසිංතශකෝධන) : 1987 අසිංක 15
දරන ප්රද්යාතදශීය සභද්යා පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 02 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 316,
2014)
පත්රිකද්යා: ර. 3.00
(199685 NL)
(413791 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
මහනගර සභද්යා (සසිංතශකෝධන) : (255 වන
අධිකද්යාරය වූ) මහනගර සභද්යා ආඥද්යාපනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 02 ; තසම. 21 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 314, 2014)
පත්රිකද්යා: ර. 3.00
(199687 NL)
(413794 NA)
343 – යුදධ, ආරකෂණ මහජන ලදපල මහජන
මුදෙලේ බද, ලවළඳ, කරමකාන්ස්ත නීතිය
343.034 – අයවලැය නීති
343.034026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[මුදලේ නීති පනත]
2014 අසිංක 15 දරන මුදලේ නිතී (සසිංතශකෝධන )
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 1 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 6.00
(194506 NL)
(410225 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[විසරජන පනත]
2013 අසිංක 36 දරන විසරජන පනත .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 65 ; තසම. 20
කබපැ-කක: ර. 70.00
(189888 NL)
(406150 NA)
343.0340262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
මුදලේ නීති (සසිංතශකෝධන) : (422 වන
අධිකද්යාරිය වූ) මුදලේ නීති පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2014 .- පි. 1 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 300, 2014)
කබපැ-කක: ර. 3.00
(194537 NL)
(411000 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
විසරජන : 2014 මුදලේ වරෂතයේ තසසවද්යා වියදම
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලසීම සඳහද්යා ද ; ඒ තසසවද්යා
කද්යාරයය සඳහද්යා ශ්රී ලසිංකද්යාව 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 ….; ඉහත කී කරණු හද්යා සමබනධ තහකෝ
එයට ආනෂසිංගික කරණු සමබනධතයන
විධිවිධද්යාන සපැලසීම සඳහද්යා ද වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 65 ; තසම. 20 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 272, 2013)
කබපැ-කක: ර. 43.00
(189302 NL)
(405662 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
විසරජන (සසිංතශකෝධන) : 2013 අසිංක 36 දරන
විසරජන පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 02 ; තසම.
21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 327, 2014)
පත්රිකද්යා: ර. 3.00
(199676 NL)
(413774 NA)
343.036 – ලදශීය ආදෙකායම
343.036026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තදශීය ආදද්යායම පනත]
2014 අසිංක 8 දරන තදශීය ආදද්යායම
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 32 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 45.00
(194482 NL)
(410267 NA)
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,
2014 .- පි. 31 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 293, 2014)
කබපැ-කක: ර. 26.00
(194551 NL)
(411020 NA)
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343.04 – බද නීතිය
343.04026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තගවීම පපැහපැර හරින ලපැබූ බදු පියවීතම පනත]
2014 අසිංක 14 දරන තගවීම පපැහපැර හරින ලපැබූ
බදු පියවීතම (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 19 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 33.00
(194504 NL)
(410222 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු පනත]
2014 අසිංක 10 දරන ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 5 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 12.00
(194478 NL)
(410273 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[විදුත්ලි සසිංතදශ බදු පනත]
2014 අසිංක 11 දරන විදුත්ලි සසිංතදශ බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 3 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 6.00
(194513 NL)
(410234 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[විතශසෂ තවළඳ භද්යාණඩ බදු පනත]
2014 අසිංක 12 දරන විතශසෂ තවළඳ භද්යාණඩ බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 1 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 6.00
(194502 NL)
(410219 NA)
343.055 – පිරිවලැටුම බද
343.055026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු පනත]
2014 අසිංක 9 දරන ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 3 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 6.00
(194484 NL)
(410264 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[එකතු කළ අගය මත බදු පනත]
2014 අසිංක 7 දරන එකතු කළ අගය මත බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 10 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 17.00
(194509 NL)
(410228 NA)

343.07 – කකාරමික නීතිය
වීරතකකෝන, චිනතක
කද්යාරත්මික නීතිය / චිනතක වීරතකකෝන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 159 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194951 NL)
ISBN 978-955-30-4800-4 (411287 NA)
343.07692 – ධීවර කරමකාන්ස්තය
343.07692026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ධීවර සහ ජලජ සමපත පනත]
2013 අසිංක 35 දරන ධීවර සහ ජලජ සමපත
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 29 ;
තසම. 20
කබපැ-කක: ර. 42.00
(189887 NL)
(406147 NA)
343.078 – දර්වින්තීය කරමකාන්ස්ත හකා ලසසවකා
343.078624 – සර්විලේ ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාව
343.0786240262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ඉදිකරීම කරමද්යානත සසිංවරධන : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
ඉදිකරීම කරමද්යානතතයේ සසිංවරධනය සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද ; ඉදිකරීම
කරමද්යානතතයේ කටයුතු නියද්යාමනය කරීම,
ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීම, විධිමත කරීම සහ
ප්රත්මිතිකරණය කරීම සඳහද්යා ද …; ඉදිකරීම
කටයුතුවලට අදද්යාළ ආරවුලේ නිරවුලේ කරීම සහ
ඒ හද්යා සමබනධිත තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 53 ; තසම. 21 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 319, 2014)
කබපැ-කක: ර. 36.00
(199711 NL)
(413831 NA)
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343.09 – මහජන උපලයයෝර්ගීස්තකා පකාලනය
343.0925 – පරමකාණුක බලශකති
343.09250262 - පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා පරමද්යාණුක බලශකති : ශ්රී ලසිංකද්යා
පරමද්යාණුක බලශකති මණඩලය පිහිටුවීම
සඳහද්යා ද ; ජද්යාතික සසිංවරධන අවශදතද්යා උතදසද්යා
නදෂසටික විදදද්යා සහ තද්යාකෂණය උපතයකෝගී කර
ගපැනීම ප්රවරධනය කරීම සහ දිරිගපැනවීම සඳහද්යා
ද …; 1969 අසිංක 19 දරන පරමද්යාණුක
බලශකති අධිකද්යාරිය පනත ඉවත කරීම සඳහද්යා
ද ; ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා
සඳහද්යා ද විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම සඳහද්යා ද වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 70 ; තසම. 21 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 325, 2014)
කබපැ-කක: ර. 48.00
(199709 NL)
(413828 NA)
344 – කමකර, මහජන, සමකාජ ලසසවකා, අධදකාපන,
සලංසසකපෘතික නීතිය
344.04 – වවදෙද ලසසවකා
344.04026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[වවදද පනත]
2014 අසිංක 6 දරන වවදද (සසිංතශකෝධන)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 2 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 6.00
(194500 NL)
(410216 NA)
344.040262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
වවදද (සසිංතශකෝධන) : (105 වන
අධිකද්යාරය වූ) වවදද ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2014 .- පි. 2 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 289, 2014)
කබපැ-කක: ර. 6.00
(194539 NL)
(411003 NA)

344.07 – අධදකාපන නීති
344.070262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
රිලේවද්යානියියද්යාහස අරද්යාබි විදදද්යාලය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : රිලේවද්යානියියද්යාහස අරද්යාබි විදදද්යාලය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 6 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 279, 2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194497 NL)
(410211 NA)
344.07 – අධදකාපනය හකා පකාසලේ
344.07684 – උසසස අධදකාපනය
344.07684026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ශ්රී ලසිංකද්යා සද්යාගර විශසව විදදද්යාල පනත]
2014 අසිංක 31 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා සද්යාගර
විශසවවිදදද්යාලය පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 58 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 60.00
(199715 NL)
(413837 NA)
344.076840262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා සද්යාගර විශසවවිදදද්යාලය : ශ්රී ලසිංකද්යා සද්යාගර
විශසවවිදදද්යාලය පිහිටුවීම, පවතවද්යාතගනයද්යාම සහ
පරිපද්යාලනය කරීම සඳහද්යා ද …; 1999 අසිංක 36
දරන ජද්යාතික ධීවර හද්යා නද්යාවික ඉසිංජිතනර
ආයතනය පනත ඉවත කරීම පිණස ද ; ඊට
සමබනධ තහකෝ ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 58 ;
තසම. 21 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 312, 2014)
කබපැ-කක: ර. 41.00
(199713 NL)
(413834 NA)
344.095 – ර්විදෙදකා හකා ස්තකාකෂණය
344.095026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[විදදද්යාව හද්යා තද්යාකෂණය වපැඩිදියුණු කරීතම
පනත]
2013 අසිංක 32 දරන විදදද්යාව හද්යා තද්යාකෂණය
වපැඩිදියුණු කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 2 ; තසම. 20
කබපැ-කක: ර. 3.00
(188910 NL)
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344.096 – ආගම
344.096026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තබකෞදධ විහද්යාර තදවද්යාලගම පනත]
2013 අසිංක 34 දරන තබකෞදධ විහද්යාර තදවද්යාලගම
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 2 ; තසම. 20
කබපැ-කක: ර. 6.25
(189886 NL)
(406144 NA)
344.099 – ක්රීණ්ඩකා නීතිය
344.099026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ක්රීඩද්යාවල තයදීතම දී උතතතජක ද්රවද ගපැනීමට
එතරහි සමමුති පනත]
2013 අසිංක 33 දරන ක්රීඩද්යාවල තයදීතම දී
උතතතජක ද්රවද ගපැනීමට එතරහි සමමුති
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 27 ; තසම. 20
කබපැ-කක: ර. 50.00
(189329 NL)
(405716 NA)
345 – අපරකාධ නීතිය
345.02 – අපරකාධ
345.020262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
අපරද්යාධයක විනදිතයන සහ සද්යාකෂිකරවන
හට සහද්යාය දීතම සහ ආරකෂද්යා කරීතම :
අපරද්යාධයක විනදිතයන සහ සද්යාකෂිකරවනතග්
අයිතිවද්යාසකම සහ හිත්මිකම දපැකවීම සහ එම
අයිතිවද්යාසකම සහ හිත්මිකම ආරකෂද්යා කරීම සහ
ප්රවරධනය පිණස ද …; අපරද්යාධයක
විනදිතයනතග් සහ සද්යාකෂිකරවනතග්
සහද්යායක සහ ආරකෂණ අරමුදලක පිහිටුවීම
පිණස ද, ඊට සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික
කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද
වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 57 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 322,
2014)
කබපැ-කක: ර. 38.00
(199723 NL)
(413849 NA)

345.056 – ඇප නීතිය
තිලකරතන, මහද්යානද්යාම
උසද්යාවි ඇප මද්යානව හිත්මිකම හද්යා නීතිතයේ
ආධිපතදය / මහද්යානද්යාම තිලකරතන .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2014 .- පි. 260 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(193196 NL)
ISBN 978-955-570-763-3 (409597 NA)
346 – පුදගලික නීතිය
346.015 – පවුලේ නීතිය
වීරතකකෝන, චිනතක
පුදගල නීතිය / චිනතක වීරතකකෝන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 200 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(196640 NL)
ISBN 978-955-30-5104-2 (411983 NA)
346.04 – ලදපල
346.043 – ඉණ්ඩම
346.0430262 - පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ඉඩම (සනතකය පපැවරීම සීමද්යා කරීතම) :
විතදශිකයකට විතදශීය සමද්යාගමවලට සහ
විතදශීය තකද්යාටසස හිත්මිකද්යාරිතවයක ඇති ඇතපැම
ආයතනවලට ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඉඩමවල සනතකය
පපැවරීම සීමද්යා කරීමට විධිවිධද්යාන සපැලසීම සඳහද්යා
ද...; 1963 අසිංක 11 දරන මුදලේ පනතත vi වන
තකද්යාටස ඉවත කරීම සඳහද්යා ද ; ඊට සමබනධ
සහ ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසසවීම පිණස ද වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2014 .- පි. 17 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 321, 2014)
කබපැ-කක: ර. 13.00
(199693 NL)
(413803 NA)
346.0433 - කකාලය
346.0433026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[කද්යාලද්යාවතරකෝධ පනත]
2014 අසිංක 26 දරන කද්යාලද්යාවතරකෝධ
(සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 01 ;
තසම. 21
පත්රිකද්යාව: ර. 6.00
(199701 NL)
(413816 NA)
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346.0435 – මකාරග අයිතිය
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණ
මද්යාරග අයිතිය = Right of way / කපිල ගද්යාත්මිණ
ජයසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 86 ; තසම. 22
ඉසිංග්රීස බසන වන වරෂ 2014 දකවද්යා විනිශසචිත
නඩු තීරණ 77 ක ඇතුළත උපග්රනන්ථයකන ද
සමනවිත තවයි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(197814 NL)
ISBN 978-955-21-2319-6 (412706 NA)
346.0438 – ඔපපු ලිවීම
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණ
ඔපපුවලට බලපද්යාන නීති = Law of deeds :
2014 ජූනි දකවද්යා යද්යාවතකද්යාලන කරන ලද
ඉසිංග්රීස බසන වන විනිශසචිත නඩු තීනදු
183 කන උප ග්රනන්ථයකන ද සමනවිතයි /
කපිල ගද්යාත්මිණ ජයසසිංහ .- 2 වන සසිංතශකෝධිත
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 268 ; තසම. 22.
1 වන මුද්රණය 2012
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(199875 NL)
ISBN 978-955-31-0133-4 (413357 NA)
346.048 – බුදධිමය ලදපල නීතිය
346.048095493 – ශ ලලංකකාව
ජයකුමද්යාර, ට.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ බුදධිමය තදපළ නීතිය =
Intellectual property law of Sri Lanka :
බුදධිමය තදපල හද්යා ප්රකද්යාශන අයිතිවද්යාසකම
පිළිබඳ වද්යාරතද්යා වූ නඩු තීනදු / ට. ජයකුමද්යාර .2 වන සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
තජ්. තක. තලකෝ බුකසස, 2014 .- පි. 552 ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1200.00
(194083 NL)
ISBN 978-955-0942-21-3 (410795 NA)
346.06 – සලංර්විධකාන
346.06026 - පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ජද්යාතික වදවසද්යාය සසිංවරධන අධිකද්යාරිය පනත]
2014 අසිංක 18 දරන ජද්යාතික වදවසද්යාය
සසිංවරධන අධිකද්යාරිය (සසිංතශකෝධන) පනත .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2014 .- පි. 01 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 2.50
(194521 NL)
(410246 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ජද්යාතික වදද්යාපද්යාර කළමනද්යාකද්යාරිතව ආයතන
පනත]
2014 අසිංක 2 දරන ජද්යාතික වදද්යාපද්යාර
කළමනද්යාකද්යාරිතව ආයතන (සසිංතශකෝධන)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 2 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 3.00
(194491 NL)
(410252 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රතිපතති අධදයන ආයතනය පනත]
2014 අසිංක 1 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රතිපතති
අධදයනය ආයතනය (සසිංතශකෝධන) පනත .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2014 .- පි. 1 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 3.00
(194493 NL)
(410249 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ශ්රී ලසිංකද්යා භූ විදදද්යා ආයතනය පනත]
2014 අසිංක 3 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා භූ විදදද්යා ආයතනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 9 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 6.00
(194489 NL)
(410255 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ශ්රී ලසිංකද්යා මූත්ලික අධදයන ආයතනය පනත]
2014 අසිංක 25 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා මූත්ලික අධදයන
ආයතන (සසිංතශකෝධන) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 06 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 11.00
(199703 NL)
(413819 NA)
346.060262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රතිපතති අධදයන ආයතනය
(සසිංතශකෝධන) : 1988 අසිංක 53 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා
ප්රතිපතති අධදයන ආයතනය පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 1 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 269, 2013)
කබපැ-කක: ර. 3.00
(189299 NL)
(405690 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා මූත්ලික අධදයන ආයතනය
(සසිංතශකෝධන) : 1981 අසිංක 55 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා
මූත්ලික අධදයන ආයතනය පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2014 .- පි. 6 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 306, 2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194525 NL)
(410978 NA)
346.064 – වදකාපකාරික ලනකාවන සලංර්විධකාන
346.064026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[කුමද්යාරසරි තහටටිතග් පදනම පනත]
2014 අසිංක 19 දරන කුමද්යාරසරි තහටටිතග්
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2014 .- පි. 9 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 10.00
(194517 NL)
(410240 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[චනදිම වීරකතකද්යාඩි පදනම පනත]
2014 අසිංක 5 දරන චනදිම වීරකතකද්යාඩි පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 8 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 17.00
(194486 NL)
(410261 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තජකෝන තසතනවිරතන පදනම පනත]
2014 අසිංක 27 දරන තජකෝන තසතනවිරතන
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2014 .- පි. 10 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 12.00
(199695 NL)
(413807 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[දද්යාමතප, මතගද්යාඩ, තබකෝධිවරධනද්යාරද්යාම ශ්රී
මදුරසද්යාම පිරිතවන විහද්යාරසසන්ථ සසිංවරධන
සභද්යාව පනත]
2014 අසිංක 22 දරන දද්යාමතප, මතගද්යාඩ,
තබකෝධිවරධනද්යාරද්යාම ශ්රී මදුරසද්යාම පිරිතවන
විහද්යාරසසන්ථ සසිංවරධන සභද්යාව (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 10 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 12.00
(199697 NL)
(413810 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[නිමලේ සරිපද්යාල ද සලේවද්යා පදනම පනත]
2014 අසිංක 23 දරන නිමලේ සරිපද්යාල ද සලේවද්යා
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2014 .- පි. 10 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 9.00
(199699 NL)
(413813 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[පියතසසන ගමතග් පදනම පනත]
2014 අසිංක 32 දරන පියතසසන ගමතග් පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 09 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 12.00
(199717 NL)
(413840 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[පිත්ලිප ගුණවරධන ගුණද්යානසසමරණ සසිංගමය
පනත]
2014 අසිංක 4 දරන පිත්ලිප ගුණවරධන
ගුණද්යානසසමරණ සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 10 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 3.00
(194488 NL)
(410258 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තබකෝධිරද්යාජද්යාරද්යාම අධදද්යාපනික හද්යා සසිංසසකකෘතික
පදනම පනත]
2014 අසිංක 28 දරන තබකෝධිරද්යාජද්යාරද්යාම
අධදද්යාපනික හද්යා සසිංසසකකෘතික පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 10 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 12.00
(199719 NL)
(413843 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තබකෞදධ සදධසසන්ථද්යාන පුනරතන්ථද්යාපනය කරීතම
පදනම පනත]
2014 අසිංක 17 දරන තබකෞදධ සදධසසන්ථද්යාන
පුනරතන්ථද්යාපනය කරීතම පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 6 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 11.00
(194515 NL)
(410237 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ තග්රසර පදනම පනත]
2014 අසිංක 20 දරන තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ තග්රසර
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2014 .- පි. 11 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 6.00
(194519 NL)
(410243 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ලකෂසමන වසනත තපතරරද්යා ප්රජද්යා සසිංවරධන
පදනම පනත]
2014 අසිංක 24 දරන ලකෂසමන වසනත
තපතරරද්යා ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 09 ;
තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 9.00
(199725 NL)
(413852 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ලසිංකද්යාතවේ තරකෝමද්යාන කතතකෝත්ලික අග්රරද්යාජගුර
ප්රසද්යාදීන වහනතසස සහ රද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන
වහනතසසලද්යා පනත]
2014 අසිංක 30 දරන ලසිංකද්යාතවේ තරකෝමද්යාන
කතතකෝත්ලික අග්රරද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන වහනතසස සහ
රද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන වහනතසසලද්යා (සසිංතශකෝධන)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 03 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 8.00
(199705 NL)
(413822 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[විකටර ඇනටනි අධදද්යාපන, සමද්යාජ, ආරර්ථික,
සතකද්යාරක හද්යා පුණදද්යාධද්යාර පදනම පනත]
2014 අසිංක 21 දරන විකටර ඇනටනි
අධදද්යාපන, සමද්යාජ, ආරර්ථික, සතකද්යාරක හද්යා
පුණදද්යාධද්යාර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 10 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 15.00
(194498 NL)
(410212 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[සමසසත ලසිංකද්යා ශද්යාසනද්යාරකෂක මණඩලය
පනත]
2014 අසිංක 16 දරන සමසසත ලසිංකද්යා
ශද්යාසනද්යාරකෂක මණඩලය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 9 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 17.00
(194511 NL)
(410231 NA)

346.0640262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
අරනදික ප්රනද්යානදු සහන තසසවද්යා සහ තගද්යාල්ඩ්ල්ෆ්රක්රි
ප්රනද්යානදු අනසසමරණ පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : අරනදික ප්රනද්යානදු සහන තසසවද්යා සහ
තගද්යාල්ඩ්ල්ෆ්රක්රි ප්රනද්යානදු අනසසමරණ පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 07 ; තසම. 21 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 326, 2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(199721 NL)
(413846 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
එම. එසස. තවේව්ෆීක පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : එම. එසස. තවේව්ෆීක පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2014 .- පි. 7 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 284, 2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194545 NL)
(411011 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
කෂි බුණඩද්යා ශ්රී ලසිංකද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : කෂි බුණඩද්යා ශ්රී ලසිංකද්යා පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 6 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 291, 2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(200198 NL)
(410972 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ජද්යාතික පද්යාරිසරික පරෂදය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ජද්යාතික පද්යාරිසරික පරෂදය සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 7 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 278, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(189876 NL)
(406135 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ජීවන කුමද්යාරණතුසිංග පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ජීවන කුමද්යාරණතුසිංග පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 10 ; තසම. 21 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 308, 2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194532 NL)
(410988 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තද්යාකෂණ සහ සමද්යාජ තසසවද්යා වපැඩි දියුණු කරීම
සඳහද්යා අධදද්යාපන මධදසසන්ථද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : තද්යාකෂණ සහ සමද්යාජ තසසවද්යා වපැඩි
දියුණු කරීම සඳහද්යා අධදද්යාපන මධදසසන්ථද්යානය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 7 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 282, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(189879 NL)
(406132 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
දයද්යා සරණ සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : දයද්යා සරණ සසිංවරධන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 10 ; තසම. 20 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 280, 2013)
කබපැ-කක: ර. 11.00
(189877 NL)
(406129 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ධමමදීප පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ධමමදීප පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 6 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 287,
2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194541 NL)
(411005 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
බරටි දිසද්යානද්යායක පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
බරටි දිසද්යානද්යායක පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 6 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 311,
2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(199681 NL)
(413785 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
රිෂද්යාල්ඩ් බදියුදීන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
රිෂද්යාල්ඩ් බදියුදීන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 6 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 286,
2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194523 NL)
(410975 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
තරකෝයලේ චපැරිටි පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
තරකෝයලේ චපැරිටි පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 6 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 290,
2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194534 NL)
(410993 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
රසිංජිත සයඹලද්යාපිටිය ත්මිත්රතව පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : රසිංජිත සයඹලද්යාපිටිය
ත්මිත්රතව පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 7 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 304,
2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194528 NL)
(410982 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා අමදදප මහද්යා සභද්යාව (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා අමදදප මහද්යා සභද්යාව
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 7 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 285, 2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194547 NL)
(411014 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා තතද්යාරතුර තද්යාකෂණ කරමද්යානත
සමතමලනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා
තතද්යාරතුර තද්යාකෂණ කරමද්යානත සමතමලනය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 9 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 277, 2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194494 NL)
(410206 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා පරතයේෂණ හද්යා සසිංවරධන ආයතනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා පරතයේෂණ හද්යා
සසිංවරධන ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 8 ;
තසම. 20 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 275,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(189305 NL)
(405653 NA)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා පරිසර වකෘතතීයතවේදීනතග් ආයතනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා පරිසර
වකෘතතීයතවේදීනතග් ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2014 .- පි. 11 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 320, 2014)
කබපැ-කක: ර. 11.00
(199689 NL)
(413797 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රභද්යා තලේඛක සත්මිති සමතමලනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රභද්යා තලේඛක
සත්මිති සමතමලනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 6 ;
තසම. 20 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 283,
2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(189880 NL)
(406138 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා වකෘතතීයතවේදී බපැසිංකුකරවනතග්
සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා
වකෘතතීයතවේදී බපැසිංකුකරවනතග් සසිංගමය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 8 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 288, 2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194535 NL)
(410995 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා තසතතසසවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා තසතතසසවද්යා පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2013 .- පි. 8 ; තසම. 20 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 276, 2013)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(189306 NL)
(405674 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ශ්රී ලසිංකද්යා ෆද්යාතිහස ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා ෆද්යාතිහස ආයතනය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 6 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 301, 2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194543 NL)
(411008 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
සතතමතසතහවුල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
සතතමතහවුල සත්මිතිය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 10 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 313,
2014)
කබපැ-කක: ර. 11.00
(199691 NL)
(413800 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
සමසසත ලසිංකද්යා වකුගඩු තරකෝගීනතග් සසිංගමය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : සමසසත ලසිංකද්යා වකුගඩු
තරකෝගීනතග් සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 8 ;
තසම. 21 .- (පනත තකටුමපත ; අසිංක 305,
2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194549 NL)
(411017 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
සහන ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : සහන ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 7 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 307, 2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194553 NL)
(411022 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
සසිංඝත්මිතතද්යා ශදධද්යාකර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : සසිංඝත්මිතතද්යා ශදධද්යාකර පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 6 ; තසම. 21 .- (පනත
තකටුමපත ; අසිංක 303, 2014)
කබපැ-කක: ර. 8.00
(194530 NL)
(410985 NA)
346.066 – සමකාගම නීතිය
346.066026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[සමද්යාගම පනත]
2014 අසිංක 13 දරන සමද්යාගම (සසිංතශකෝධන)
පනත .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 3 ; තසම. 21
කබපැ-කක: ර. 6.00
(194480 NL)
(410270 NA)
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346.082 – බලැලංකු
346.082153 – සලංවරධන බලැලංකු
346.0821530262 – පනත් ලකටුමපත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ඩඑෆසසීසී බපැසිංකුව (ඉවත කරීතම හද්යා ආනෂසිංගික
විධිවිධද්යාන) : ඩඑෆසසීසී බපැසිංකුව “ඩඑෆසසීසී
බපැසිංකුව ල්පීඑලේසී” නද්යාමතයන සීමද්යාසහිත
තපද්යාදුසමද්යාගමක තලස ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීම පිණස
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම සඳහද්යා ද...; (165 වන
අධිකද්යාරිය වූ) ඩඔෆසසීසී බපැසිංකුව පනත
පරිචච්ඡිනන කරීම සඳහද්යා ද ; ඒ හද්යා සමබනධ
තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා ද
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස වූ පනත
තකටුමපතක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 10 ; තසම. 21 .(පනත තකටුමපත ; අසිංක 324, 2014)
කපැබ-කක: ර. 11.00
(199707 NL)
(413825 NA)
347 – සර්විලේ ර්විධිර්විධකාන සහ උසකාර්වි
347.01 – උසකාර්වි
ලකසරි, උණවටුන තක. අරණ
උපරිමද්යාධිකරණවල අධිකරණ භද්යාෂද්යාව රතට
සසිංවරධනය සහ නිවහලේ චිනතනය : 1978
ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යාව, තවනත නීති සහ
එකසත ජද්යාතීනතග් සමමුති ඇසුරින
විවරණයක / උණවටුන තක. අරණ ලකසරි .තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2013 .- පි. vi,36 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(188777 NL)
ISBN 978-955-98639-2-2
347.012 – උසකාර්විවල සකාමකානද ස්තත්ත්වයන්
347.0120264 – නණ න්තීන්ද
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණ
ප්රතිතශකෝධන අධිකරණ බලය = Revisionary
jurisdiction : 2012 තදසපැමබර මද්යාසය දකවද්යා
යද්යාවතකද්යාලන කරන ලද ඉසිංග්රීස බසන වන
නිශසචිත නඩු තීනදු 93 කන යුත උප
ග්රනන්ථයකන ද සමනවියතය / කපිල ගද්යාත්මිණ
ජයසසිංහ .- මද්යාරවිල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 116 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(183182 NL)
ISBN 978-955-53153-5-7

347.5493 – ශ ලලංකකාව
ගනතග්, විමලතසසන
රට තහලේලූ නඩු : තදවන තවළුම / විමලතසසන
ගනතග් .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .පි. 116 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(200518 NL)
ISBN 978-955-677-369-9 (414294 NA)

3 5 0 රකාජද පරිපකාලනය සහ යුදෙ ශකාසසත්රය
351 – රකාජද පරිපකාලනය
ද සලේවද්යා, යූ. ඒ. ඩබත්ලිවේ.
කද්යාරයද්යාල කළමනද්යාකරණය හද්යා රද්යාජද
පරිපද්යාලනය : කද්යාරයද්යාල ක්රම විෂයය ද ඇතුළත
තවේ / යූ. ඒ. ඩබත්ලිවේ. ද සලේවද්යා .- සීදූව : කරතකෘ,
2012 .- පි. ix,247 ; තසම. 21 .- (රද්යාජද විභද්යාග
උපකද්යාරක ග්රනන්ථ ; අසිංක 04)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(180705 NL)
ISBN 978-955-99556-6-5
352 – රකාජද පරිපකාලනලයේ ලපකාද ස්තත්ත්වයන්
352.14 – පළකාත් පකාලනය
352.1406 – සලංර්විධකාන. පකාලන වකාරස්තකා
පළද්යාත පද්යාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලසිංකද්යා ආයතනය
කයද්යාකද්යාරී සපැලපැසසම 2014 .- තකද්යාළඹ : පළද්යාත
පද්යාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලසිංකද්යා ආයතනය, 2014 .පි. vii,106 ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (199957 NL)
(413301 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන, පළද්යාත
පද්යාලන, විදුත්ලිබල හද්යා බලශකති, ඉඩම සහ
ත්මිනිසසබල හද්යා ග්රැකී රක්ෂද්යා අමද්යාතදද්යාසිංශය
2013 වසතරහි ප්රගතිය සහ ඉදිරි සපැලපැසසම
2014 .- [තකද්යාළඹ] : අධදද්යාපන, පළද්යාත
පද්යාලන, විදුත්ලිබල හද්යා බලශකති, ඉඩම සහ
ත්මිනිසසබල හද්යා ග්රැකී රක්ෂද්යා අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2014 .පි. 73 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188930 NL)
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව.
කකෘෂිකරම, තගද්යාවිජන සසිංවරධන, සුළු
වද්යාරිමද්යාරග, කරමද්යානත සහ පරිසර
අමද්යාතදද්යාසිංශය
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2013 .තකද්යාළඹ :
කකෘෂිකරම, තගද්යාවිජන සසිංවරධන,
සුළු වද්යාරිමද්යාරග, කරමද්යානත සහ පරිසර
අමද්යාතදද්යාසිංශය
(බ. ප.), 2013 .- පි. [125] :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188925 NL)
352.14095493 – ශ ලලංකකාව
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ගද්යාලේල මහද්යා නගර සභද්යාව
ගද්යාලේල මහද්යා නගර සභද්යාතවේ තසසවද්යා
මද්යාරතගකෝපතදශකය .- ගද්යාලේල : ගද්යාලේල මහ
නගර සභද්යාව, [2014?] .- පි. 107 ; තසම. 22
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196269 NL)
(411481 NA)
352.17 – ග්රකාමය පරිපකාලනය
352.17095493 – ශ ලලංකකාව
ඇඳගම, මද්යාලනී
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ගමසභද්යා ක්රමතයේ ඉතිහද්යාසය /
මද්යාලනී ඇඳගම .- 2 වන සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. xix,276 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1997
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(192800 NL)
ISBN 978-955-95883-1-3
352.4 – මූලද පරිපකාලනය සහ අයවලැය
352.406 – සලංර්විධකාන. වකාරර්ෂික වකාරස්තකා
ශ්රී ලසිංකද්යාව. විගණකද්යාධිපති තදපද්යාරතතමනතුව
ජනද්යාධිපතිවරයද්යාතග් අරමුදල පිළිබඳ
විගණකද්යාධිපතිතග් වද්යාරතද්යාව – 2011 .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 29 ; තසම. 24
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර. 42.00
(200193 NL)
(396756 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. විගණකද්යාධිපති තදපද්යාරතතමනතුව
ජනද්යාධිපතිවරයද්යාතග් අරමුදල පිළිබඳ
විගණකද්යාධිපතිතග් වද්යාරතද්යාව – 2012 .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
[2014?] .- පි. [28] ; තසම. 21
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර. 30.00
(199727 NL)
(413855 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. විගණකද්යාධිපති තදපද්යාරතතමනතුව
ජද්යාතික ආරකෂක අරමුදල පිළිබඳ
විගණකද්යාධිපතිතග් වද්යාරතද්යාව – 2011 .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2011 .- පි. [ii],27 ; තසම. 21
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර. 32.00
(200194 NL)
(400480 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. විගණකද්යාධිපති තදපද්යාරතතමනතුව
ජද්යාතික ආරකෂක අරමුදල පිළිබඳ
විගණකද්යාධිපතිතග් වද්යාරතද්යාව – 2012 .තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය,
2011 .- පි. [28] ; තසම. 21
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර. 30.00
(199726 NL)
(413854 NA)
352.43 – මූලද පරිපකාලන
දයද්යාරතන, ඩබත්ලිවේ. ල්පී.
මුදලේ තරගුලද්යාස හද්යා රද්යාජද තසසවකයද්යා / ඩබත්ලිවේ.
ල්පී. දයද්යාරතන .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2012
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(194914 NL)
ISBN 978-955-30-3524-0 (411305 NA)
352.48 – අයවලැය
රද්යාජපකෂ, මහිනද
අයවපැය කන්ථද්යාව 2014 / මහිනද රද්යාජපකෂ .[තකද්යාළඹ] : [රජතයේ මුද්රණද්යාලය], 2013 .පි. [ii],42 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192297 NL)
(408626 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාත සභද්යාව. මුදලේ හද්යා ක්රම
සමපද්යාදන, නීතිය හද්යා සද්යාමය, ඉඩම, අධදද්යාපන,
පළද්යාත පද්යාලන, පළද්යාත පරිපද්යාලන, විදුත්ලිබල
හද්යා බලශකති, ත්මිනිසස බල හද්යා ග්රැකී රකෂද්යා සහ
ආරර්ථික ප්රවරධන, තවළඳ කටයුතු අමද්යාතද
හද්යා ප්රධද්යාන අමද්යාතද
අයවපැය කන්ථද්යාව 2014 .- තකද්යාළඹ : බසසනද්යාහිර
පළද්යාත සභද්යාව, පි. 37 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188923 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. මහද්යා භද්යාණඩද්යාගද්යාරය
අයවපැය ඇසසතතමනතුව – 2014 .- තකද්යාළඹ :
මහද්යා භද්යාණඩද්යාගද්යාරය, 2014
තව. i .- lxiii,522 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190346 NL)
(406125 NA)
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තව. ii .- lxii,536 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190347 NL)
(406126 NA)
තව. iii .- lxiii,468 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190345 NL)
(406124 NA)
352.744 - ලලේඛනකාගකාර
352.74406 – සලංර්විධකාන. වකාරර්ෂික වකාරස්තකා
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජද්යාතික තලේඛනද්යාරකෂක
තදපද්යාරතතමනතුව
පද්යාලන වද්යාරතද්යාව 2012 .- තකද්යාළඹ : ජද්යාතික
තලේඛනද්යාරකෂක තදපද්යාරතතමනතුව, [2014?] .පි. 74 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190157 NL)
(405459 NA)
353 – ර්විලශසර්ෂිස්ත කලෂසත්ර පිළිබඳ රකාජද පරිපකාලනය
353.5 – සමකාජ සුභසකාධනය
353.506 – සලංර්විධකාන. ප්රගති වකාරස්තකා
ශ්රී ලසිංකද්යාව. සමද්යාජ තසසවද්යා අමද්යාතදද්යාසිංශය
ජයග්රහණ 2013 .- බතතරමුලේල : සමද්යාජ තසසවද්යා
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2013 .- පි. viii,64 : චිත්ර ;
තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189873 NL)
(405309 NA)
353.6 – ලසබෞඛද ලසසවකා
353.606 – සලංර්විධකාන. ප්රගති වකාරස්තකා
ශ්රී ලසිංකද්යාව. තසකෞඛද අමද්යාතදද්යාසිංශය
කද්යාරයසද්යාධන හද්යා ප්රගති වද්යාරතද්යාව 2013-2014 .[තකද්යාළඹ] : තසකෞඛද අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2014 .පි. 162 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (201085 NL)
(414463 NA)

354 – ආරර්ථික සහ පරිසර කටයුතු පිළිබඳ රකාජද
පරිපකාලනය
354.27 – ආරර්ථික ආධකාර
354.2706 – සලංර්විධකාන. කකාරයසකාධන වකාරස්තකා
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ආරර්ථික සසිංවරධන අමද්යාතදද්යාසිංශය
කද්යාරයසද්යාධනය 2014 .- තකද්යාළඹ : ආරර්ථික
සසිංවරධන අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 166 :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (199969 NL)
(413632 NA)
354.34 – ඉණ්ඩම සහ වජවීය සමපත්
354.3406 – සලංර්විධකාන. කකාරය සකාධන වකාරස්තකා
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ඉඩම තකද්යාමසද්යාරිසස තදපද්යාරතතමනතුව
කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2012 .- බතතරමුලේල :
ඉඩම තකද්යාමසද්යාරිසස තදපද්යාරතතමනතුව, 2012 .පි. 190 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191104 NL)
(407215 NA)
354.5 - කපෘර්ෂිකරමය
354.506 – සලංර්විධකාන. කකාරයසකාධන වකාරස්තකා
ශ්රී ලසිංකද්යාව. කකෘෂිකරම තදපද්යාරතතමනතුව
කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2013 .- තපරද්යාතදණය :
කකෘෂිකරම තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .පි. xi,380 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196564 NL)
354 .86 - බලැලංකු
354.8606 – සලංර්විධකාන. වකාරර්ෂික වකාරස්තකා
ජද්යාතික ඉතිරි කරීතම බපැසිංකුව
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2013 .- තකද්යාළඹ : ජද්යාතික
ඉතිරි කරීතම බපැසිංකුව, 2013 .- පි. 280 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (194907 NL)
(411138 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2013 .- [තකද්යාළඹ] : ශ්රී ලසිංකද්යා
මහ බපැසිංකුව, 2014 .- පි. [726] ; පි. 27
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191921 NL)
ISBN 978-955-575-289-3 (408339 NA)
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354.9 – කමකර හකා වපෘත්න්තීන් පිළිබඳ රකාජද
පරිපකාලනය
354.98 - ලසසවකයන්ලගේ ලසසවකා ස්තත්ත්ව
354.9806 – වකාරර්ෂික වකාරස්තකා
තසසවක අරන්ථසද්යාධක අරමුදල
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2012 .- තකද්යාළඹ : තසසවක
අරන්ථසද්යාධක අරමුදල, 2013 .- පි. 268 ;
තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196434 NL)
(411726 NA)
358 – ගුවන් සහ ලවනත් ර්විලශසර්ෂිස්ත හමුදෙකා සහ
යුදධ
358.3 – රසකායනික, ජීව, යුදෙ උපකරණ
358.38 – ජීව රසකායන යුධක්රම
තර, ඇලන
ඇමරිකද්යාන ජීව රසද්යායන යුද උපක්රම : කයුබද්යාන,
වියටනද්යාම හද්යා තවත අතදපැකීම කහිපයක /
ඇලන තර සහ විත්ලියන එච. සසකද්යාප ;
පරිවරතනය තමද්යාතහද්යාමල්ඩ් ඉකබද්යාලේ සහ විමලේ
රණතුසිංග විසනි .- තකද්යාළඹ : ත්මිත්රතව තපද්යාත
මධදසසන්ථද්යානය, 2012 .- පි. 27 ; තසම. 21
“Bio terror” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(180873 NL)
ISBN 978-955-4585-00-3

358.4 – ගුවන් හමුදෙකා හකා යුදෙ කටයුතු
358.40095493 – ශ ලලංකකාව
හපුආරචචි, තප්රේමරතන
ශ්රී ලසිංකද්යා ගුවන හමුදද්යාතවේ උපත වවදද
අසිංශතයේ
විකද්යාශනය සහ තදශපද්යාලනය ඇස
1942 – 2009 / තප්රේමරතන හපුආරචචි .පිළියනදල : කරතකෘ, 2014 .- පි. 204 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(194221 NL)
ISBN 978-955-50036-1-2

3 6 0 සමකාජ ගලැටලු හකා ලසසවකා, සලංර්විධකාන
362 – සමකාජ සුබසකාධන ප්රශසන සහ ලසසවකා
362.19 – ර්විලශසෂ ලරයෝග
362.196462 – දියවලැඩියකාව
ටතකයි, ඉසුම
දියවපැඩියද්යාවට විතශසෂඥ වවදදවරතයකුතගන
උපතදසස / ඉසුම ටතකයි සහ එම. එච. චිරනත
ජීවන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 88 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(201036 NL)
ISBN 978-955-30-5397-8 (414075 NA)
362.2 – මකානසක හකා චිත්ස්තලවග පිළිබඳ ආබකාධ
362.22 – ප්රජකා මකානසක ලසබෞඛද ලසසවකා
362.22025 – අත්ලපකාත්
362.220255493 – ශ ලලංකකාව
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ මද්යානසක තසකෞඛද හද්යා මතනකෝසමද්යාජයීය
තසසවද්යා සපයන ආයතන නද්යාමද්යාවත්ලිය 2013 .තකද්යාළඹ : මද්යානෂීය තසසවද්යායතන සමූහය,
2013 .- පි. 298 ; තසම. 21
වබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189639 NL)
ISBN 978-955-1041-48-9
362.28 – සයදිර්වි නසකා ගලැනීම
362.28095493 – ශ ලලංකකාව
තසසනද්යාරතන, නිලූකද්යා
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සයදිවි නසද්යාගපැනීම පිළිබඳ සමද්යාජ
විදදද්යාතමක විග්රහයක / නිලූකද්යා තසසනද්යාරතන .මතලද්යාව : කරතකෘ, 2014 .- පි. vi,138 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198221 NL)
ISBN 978-955-41396-1-9 (412807 NA)
362.29 – මත්ද්රවද භකාර්විස්තය
බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස.
මදදපද්යානය ධූමපද්යානය මතද්රවද තසකෞඛදයට
බලපද්යාන ආකද්යාරය / ඒ. එසස. බද්යාලසූරිය .නව මුද්රණය .- වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 128 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1961
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198105 NL)
ISBN 978-955-0716-61-6
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362.295 – හෂීසස
මරිජවද්යානද්යා සහ හෂීසස / අනවද්යාදය තක. කුමද්යාරසසිංහ .[තපැ. තනද්යා.] : සුරද්යාබදු තදපද්යාරතතමනතුතවේ ක්රීඩද්යා
හද්යා ශුභසද්යාධක සසිංගමය, 2013 .- පි. 52 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190064 NL)
ISBN 978-955-4876-00-2
362.298 – ලකකාලකන්
තකද්යාකද්යා සහ තකද්යාතකන / අනවද්යාදය තක.
කුමද්යාරසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] : සුරද්යාබදු
තදපද්යාරතතමනතුතවේ ක්රීඩද්යා හද්යා ශුභසද්යාධක
සසිංගමය, 2013 .- පි. 60 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190063 NL)
ISBN 978-955-4876-01-9
362.4 – අලංග ර්විකල භකාවය
362.42 – ශවණකාබකාධිස්ත
බුදු දහතමහි කතුන පඬිරවන : ඇතලකෝසයසස පිය
උපහද්යාර ත්ලිපි / සසිංසසකරණය විජිත තරද්යාහද්යාන .කපැලණය : ශවණූන ළමයිනතග් ශික්ෂණ
මධදසසන්ථද්යානය, 2014 .- පි. 60 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196529 NL)
ISBN 978-955-8459-08-9 (411883 NA)
362.7 – ළමකා ප්රශසන සහ පිළියම
362.732 – ළමකා නිවකාස
362.732092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
බරච, තජනිසිංග්සස මයිකලේ
අහිත්මි තසතනහස / තජනිසිංග්සස මයිකලේ බරච ;
පරිවරතනය එලේ. එසස. එසස. පතිරතන විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 214 ; තසම. 22
“They cage the animals at night” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189863 NL)
ISBN 978-955-652-980-7 (405299 NA)
සූ, මද්යාටින
ඇයි අමතම මසිං එපද්යාද...? : මව විසන අනද්යාන්ථ
නිවද්යාසයක හපැර යන ලබන තදහපැවිරිදි
දපැරියකතග් අනතවේදනීය කතද්යාව / මද්යාටින සූ ;
පරිවරතනය අනර තක. එදිරිසූරිය විසනි .තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 228 ; තසම. 22
“No way home” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(197941 NL)
ISBN 978-955-667-242-8

362.734 – අත්හලැර දෙලැමූ ළමයින්
362.734092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
ග්ලද්යාසස, කපැතී
ආදතර ඉලේලූ දියණ : තසතනහස තසද්යායද්යා ගිය
දපැරියකතග් අනතවේදනීය කතද්යාව / කපැතී ග්ලද්යාසස ;
පරිවරතනය කතදද්යානද්යා අමරසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 372 ; තසම. 22
"Will you love me..?" කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(197937 NL)
ISBN 978-955-667-247-3
363 – ලවනත් සමකාජ ගලැටලු හකා ලසසවකා
363.1 – මහජන ආරකෂක වලැණ්ඩ සටහන්
363.125 – මහකාමකාරග සහ නකාගරික ප්රවකාහනය
363.1251 – මකාරග අනතුර
අතබපද්යාල, යසවරධන
රිය අනතුර හද්යා වනදි / යසවරධන අතබපද්යාල .කඩවත : සද්යාරද්යාසිංග ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 103 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192734 NL)
ISBN 978-955-684-087-2
363.19 – නිෂසපකාදෙන අනතුර
363.192 – ආහකාර සුරකෂස්තකා
ග්රැකයද්යා සසන්ථද්යාන වල තසකෞඛදද්යාරකෂිත ආපන
ශද්යාලද්යාවක පවතවද්යාතගන යද්යාම සඳහද්යා අවශද
උපතදසස .- තකද්යාළඹ : තසකෞඛද අමද්යාතදද්යාසිංශය,
2013 .- පි. 34 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188747 NL)
ISBN 978-955-0505-41-8
363.2 – ලපකාලිසස ලසසවකා
2014 දපැයට කරළ ජද්යාතික සසිංවරධන ප්රදරශනය
නිත්මිතතතන, ශ්රී ලසිංකද්යා තපද්යාත්ලිසස තමතහවර,
වගකීම සහ අගයන .- [තකද්යාළඹ] : [ශ්රී ලසිංකද්යා
තපද්යාත්ලිසස තදපද්යාරතතමනතුව], 2014 .- පි. 102 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 10
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190389 NL)
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363.2095493 – ශ ලලංකකාව

363.7 – පරිසර ගලැටලු හකා ලසසවකා

ජයනත, පද්යාෂ්ඨල තරකෝහණ
ශ්රී ලසිංකද්යා තපද්යාලසතයේ ඉතිහද්යාසය සහ ත්මිත්රශීල
ජනතද්යා තසසවය / පද්යාෂ්ඨල තරකෝහණ ජයනත .මද්යානමපතතුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 295 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (198055 NL)
ISBN 978-955-50193-8-5

මතගද්යාඩතග්, ප්රභද්යාත චිනතක
සසිංවරධන ත්මින්ථදද්යාවන සහ පරිසර
තදශපද්යාලනය : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පරිසරය හද්යා
සසිංවරධනය පිළිබඳ ත්ලිපි එකතුවක / ප්රභද්යාත
චිනතක මතගද්යාඩතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193977 NL)
ISBN 978-955-30-5121-9 (410369 NA)

363.24 – ලපකාලිසස වකාරස්තකා
රණසසිංහ, නිමනති
ඉරණු රවලේ : උසද්යාවිතයන ඇසුණ කතද්යා /
නිමනති රණසසිංහ .- රද්යාජගිරිය : ත්මිහිර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(198111 NL)
ISBN 978-955-688-036-6
363.25 – අපරකාධ පරීකෂණ
363.25092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
කුමද්යාරසසිංහ, තසසනක
රහසස පරීකෂකතයකුතග් අතීතද්යාවතලකෝකණය /
තසසනක කුමද්යාරසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2014 .- පි. 172 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(200553 NL)
ISBN 978-955-41982-03 (414192 NA)
363.34 – ආපදෙකා
තපතරරද්යා, විකටර
ආපදද්යා සහ ආපදද්යා කළමනද්යාකරණය / විකටර
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 424 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(191628 NL)
ISBN 978-955-30-4939-1 (407837 NA)
363.3472 – ආරකෂණ ක්රම
ආපදද්යා හද්යානි අවම කරමු ජීවිත සුරකමු... .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 96 :
චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196788 NL)
(412006 NA)

363.73 – පරිසර දූෂණය
363.7384 – පළිලබයෝධනකාශක
කද්යාසන, ග්රැචලේ
වසනතය නිහඬ ය : පළිතබකෝධනද්යාශක
භද්යාවිතතයේ පද්යාරිසරික හද්යා තසකෞඛද ගපැටලු පිළිබඳ
විවරණයක / ග්රැචලේ කද්යාසන ; පරිවරතනය
චනදි රද්යාජපකෂ විසනි .- 2 වන මුද්රණය .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 372 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2002
“Silent sprint” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 720.00
(189974 NL)
ISBN 978-955-1741-90-7 (405281 NA)
363.7392 – වකායු දූෂණය
වද්යායු දූෂණතයන තතද්යාර අතප තලද්යාවක .- 4 වන
මුද්රණය .- තකකෝටතට : වද්යායු සමපත
කළමනද්යාකරණ තකනද්රය, 2014 .- පි. 23 :
චිත්ර ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2005
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190387 NL)
364 – අපරකාධ ර්විදෙදකාව
අපරද්යාධ සමක්ෂද්යා ශද්යාසසනය සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
ඩ. එම. එසස. ධමත්මික බණඩද්යාර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 384 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(191618 NL)
ISBN 978-955-30-4825-7 (407827 NA)
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364.1 – සකාපරකාධී ක්රියකා
364.15 – පුදගලයින්ට එලරන්හිව කරන වලැරදි

368 – රකෂණය
368.32 – ජීර්විස්ත රකෂණය

තපද්යාලසය වධකද්යාගද්යාරයක : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සහ
ආසයද්යාතවේ වසසිංගතයක තසස පපැතිර පවතනද්යා
තපද්යාත්ලිසස වධ හිසිංසද්යාව පිළිබඳ විමරශනද්යාතමක
සහ සනසනදනද්යාතමක වනතික විග්රහයක .තකද්යාළඹ : රූලේ ඔෆස තලකෝ තෆකෝරම, 2013 .පි. 127 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189458 NL)
ISBN 978-955-4597-03-7 (405083 NA)

තගද්යාඩගම, සුරසිංජිත
ජීවිත රකෂණය තුළින අනද්යාගතය සුග්රැකීම /
සුරසිංජිත තගද්යාඩගම .- බතතරමුලේල : කරතකෘ,
2014 .- පි. 112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194361 NL)
ISBN 978-955-44941-1-4 (410965 NA)

3 7 0 අධදකාපනය
364.1523 – මිනිමලැරීම
364.1523095493 – ශ ලලංකකාව
ඉතලේතපරම, රවන තජ්.
DNA ඇඟිත්ලි සලකුණු : අපරද්යාධ පරීකෂණතයේ
නිහඬ සද්යාකෂි / රවන තජ්. ඉතලේතපරම .තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 111 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(189783 NL)
ISBN 978-955-52504-1-2 (405209 NA)
364.1524 – ඝකාස්තන
කුරකුලසූරිය, කුලරතන
අමද්යාවක සඳ යට : 1988-1990 අතුරදන කළ
ඇඹිත්ලිපිටිතයේ සසු දරවනතග් තශකෝකද්යානතය /
කුලරතන කුරකුලසූරිය සහ කද්යාසිංචනද්යා මද්යාධවී .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 362 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(193081 NL)
ISBN 978-955-677-329-3 (408970 NA)
ගුණරතන, රදිකද්යා
තලද්යාව කපැළඹඹූ මහද්යා ඝද්යාතන / රදිකද්යා
ගුණරතන .- චීනය : ආසයද්යාන මද්යානව හිත්මිකම
තකද්යාත්මිෂම, 2013 .- පි. 131 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(189468 NL)
ISBN 978-955-4597-02-0 (405093 NA)
තසකෝමරතන, ඇම. ඩබත්ලිවේ.
මද්යාතතලේ අද්භිරහසස ත්මිනී වළ / ඇම. ඩබත්ලිවේ.
තසකෝමරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193161 NL)
ISBN 978-955-30-5145-5 (409470 NA)

මලේවපැව, එසස. තක.
නිෂසපද්යාදන අධදද්යාපනයක බිහිකරමු / එසස. තක.
මලේවපැව .- මහනවර : කරතකෘ, 2014 .- පි. 65 :
චිත්ර ; තසම. 26
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198224 NL)
ISBN 978-955-54531-0-3 (412810 NA)
370.0274 –සමපරීකෂණ පරලයේෂණ
තකද්යාඩිතුවකකු, තගද්යාල්ඩ්වින
අධදද්යාපන කතෂසත්රතයේ සමපරීකෂණ
පරතයේෂණ / තගද්යාල්ඩ්වින තකද්යාඩිතුවකකු .කටුගසසතතද්යාට : කරතකෘ, 2014 .- පි. 361 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(196821 NL)
ISBN 978-955-95865-7-9
370.114 – ගුණධරම, ආශකාර ධරම සහ
ශරිස්ත වරධනය
දිසද්යානද්යායක, තසකෝමද්යා
සද්යාරධරම අධදද්යාපනය / තසකෝමද්යා දිසද්යානද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192274 NL)
ISBN 955-20-8671-x
(408599 NA)
වපැතවේතගදර, ශ්රියද්යා
සප හලට සර දහම / ශ්රියද්යා වපැතවේතගදර .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. x,45 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(189661 NL)
ISBN 978-955-4873-88-9
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370.114 – සකාරධරම අධදකාපනය

370.95493 – ශ ලලංකකාව

කුලතුසිංග, සනධදද්යා කුමද්යාරි
තපර සුබ නිත්මිති / සනධදද්යා කුමද්යාරි කුලතුසිංග .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 160 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198519 NL)
ISBN 978-955-30-5240-7 (413111 NA)

එතල්ඩ්රමුලේල, සරිලේ
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපනය (සදධි අධදයනයක) /
සරිලේ එතල්ඩ්රමුලේල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 192 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(191155 NL)
ISBN 978-955-30-4773-1 (407285 NA)

පියදද්යාස, ආර. ඒ.
දයද්යාබර සසු දර දපැරියනි / ආර. ඒ. පියදද්යාස .පූතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. xiv,61 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200569 NL)
ISBN 978-955-98141-2-2 (414330 NA)

ශද්යානතිලතද්යා, ආර. ඩ.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපනතයේ විකද්යාශනය / ආර. ඩ.
ශද්යානතිලතද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195027 NL)
ISBN 978-955-30-5219-3 (411259 NA)

370.15 – අධදකාපන මලනයෝර්විදෙදකාව

371 – පකාසලේ හකා ඒවකාලයේ ක්රියකාකකාරකම
371.01 – රජලයේ පකාසලැලේ
371.01095493 – ශ ලලංකකාව

අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්
ඉතගනම මතනකෝවිදදද්යාතවේ නව ප්රවණතද්යා 1 /
තරකෝලනල්ඩ් අතබපද්යාල .- තකද්යාටටද්යාව : සද්යාර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 240 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(194371 NL)
ISBN 978-955-584-496-3 (410783 NA)
370.1501 – නදකාය
ජයවීර, බණඩද්යාර
අධදද්යාපන මතනකෝවිදදද්යාතවේ විකද්යාශනය සහ
සසිංකලේප / බණඩද්යාර ජයවීර .- නතග්තගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2013 .- පි. xvii,571 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 26
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1200.00
(192828 NL)
ISBN 978-955-97225-8-8
370.5 – වකාර ප්රකකාශන
අධදද්යාපන සසිංවද්යාද – 05 : වද්යාරෂික අධදද්යාපන සඟෙරද්යාව
(2012-2013) සසිංසසකරණය ජගත කුමද්යාර ජයසසිංහ .තකද්යාළඹ : තකද්යාළඹ විශසවවිදදද්යාලය, 2013 .පි. xxvi,158 : රූපසටහන ; තසම. 21
තදමළ සහ ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද අනතරගතය
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193240 NL)
ISSN 2012-5984
(407100 NA)

කුත්ලියද්යාපිටිය මපැදි විදුහලේ පවත (1947-2013) /
සසිංසසකරණය ජිනදද්යාස දනනසූරිය .- තකද්යාළඹ :
ආදිශිෂද සසිංගමය කුත්ලියද්යාපිටිය මධද මහද්යා
විදදද්යාලය, 2014 .- පි. 280 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(191363 NL)
ISBN 978-955-4979-00-0 (407659 NA)
ප්රනද්යානදු, ශ්රියද්යා
කළුතර බද්යාත්ලිකද්යා අද්භිනනදන / ශ්රියද්යා ප්රනද්යානදු .කළුතර : කරතකෘ, 2014 .- පි. xii,83 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189059 NL)
ISBN 978-955-41228-0-2
රිචමනල්ඩ් පුරද්යාණය : රිචමනල්ඩ් විදදද්යාලයීය
ඉතිහද්යාසය පිළිබඳ සසිංකෂිපත විමරශනයක /
සමපද්යාදනය තතද්යාටගමුතයේ කනතද සසලේ
සූරතසසන .- ගද්යාලේල : රිචමනල්ඩ් විදදද්යාලයීය ආදි
ශිෂද සසිංගමය, 2014 .- පි. xiv,38 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195419 NL)
ISBN 978-955-7569-00-0 (411482 NA)
371.07 – ආගමික පකාසලේ
371.0743 – බුදධකාගම
ධමත්මිනද හිත්මි, තඹද්යාතන
අතප දහම පද්යාසල වද්යාසනද්යාවන / තඹද්යාතන
ධමත්මිනද හිත්මි .- තමද්යානරද්යාගල : කරතකෘ, 2014 .පි. 31 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(193766 NL)
ISBN 978-955-41490-0-7
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371.07943 – බුදධකාගම

371.102 – ඉගලැන්වීම

රතනසද්යාර හිත්මි, හූරිගසසවපැතවේ
චනදතසසල පිරිතවතන ආරමභය හද්යා
විකද්යාශනය / හූරිගසසවපැතවේ රතනසද්යාර හිත්මි .කටියද්යාව : වලසසවපැතවේ නද්යාහිත්මි ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2014 .- පි. 66 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(198476 NL)
ISBN 978-955-7589-00-8

තසසනද්යාධීර, සලේවි
ගුර කද්යාරයකෂමතද්යා සසිංවරධනය / සලේවි
තසසනද්යාධීර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. xxiv,144 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196779 NL)
ISBN 978-955-30-5228-5 (411966 NA)

371.1 – ගුරවරන් සහ ඉගලැන්වීම
කරසිංතගද්යාඩ, අත්මිල
ගුරවරයද්යා - 1 : උපතත සට 11 තශසණය දකවද්යා /
අත්මිල කරසිංතගද්යාඩ .- බලසිංතගද්යාඩ : කරතකෘ,
2014 .- පි. 176 ; තසම. 20
වපැඩිහිටියනට පමණයි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196913 NL)
ISBN 978-955-41320-0-9

හඳුනපතිරණ, කරණද්යාතිලක
සතදය සුනදර ද : ශිෂද උපතදශන භූත්මිකද්යාතවේ
හද්යා ගුරභූත්මිකද්යාතවේ ලත අතදපැකීම අහුරක /
කරණද්යාතිලක හඳුනපතිරණ .- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2014 .- පි. 169 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194193 NL)
ISBN 978-955-691-061-2
371.1023 – ගුර සසු සබඳස්තකා

ද සලේවද්යා, ඩ. සී.
දපැහපැත්මි ගුර දිවිය හද්යා ගුර තසසවතයේ රසකතද්යා :
ආධුනික ගුරවරනට පරමද්යාදරශයක / ඩ. සී.
ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(201033 NL)
ISBN 978-955-30-5291-9 (414078 NA)

ජයසුනදර, උඩුගම එසස.
පද්යාසල ගුණද්යාතමක වරධනයක කරද්යා / උඩුගම
එසස. ජයසුනදර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192077 NL)
ISBN 978-955-30-4960-5 (408531 NA)

බුතපිටිය, ජයතසසන
අසරිමත ගුර භූත්මිකද්යාව / ජයතසසන බුතපිටිය .බුතපිටිය : කරතකෘ, 2014 .- පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(198421 NL)
ISBN 978-955-51922-4-8

371.2 – අධදකාපන පරිපකාලනය

විතජ්සූරිය, සරත
ආදරණය ගුර භවතුනි / සරත විතජ්සූරිය .තකද්යාළඹ : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .පි. 222 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189861 NL)
ISBN 978-955-652-994-2 (405297 NA)
තහසවතග්, තිලක රසිංජිත මදදුම
අතන අපි කවදද්යාක : ගුරවරතයකුතග් දින
සටහන / තිලක රසිංජිත මදදුම තහසවතග් .තදද්යාඩනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 488 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(198430 NL)
ISBN 978-955-1512-01-9

චනද්රතසසකර, එච. එම.
සද්යාරන්ථක පද්යාසල සඳහද්යා අධදද්යාපන
කළමනද්යාකරණය / එච. එම. චනද්රතසසකර .මරිගම : කරතකෘ, 2011 .- පි. 211 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(191033 NL)
ISBN 978-955-52148-2-7 (407164 NA)
371.20095493 – ශ ලලංකකාව
බුතපිටිය, ජයතසසන
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපන කළමනද්යාකරණය ක්රත්මික
විකද්යාශය : 1960 සට 2000 පළමු දශකය
(2010) දකවද්යා / ජයතසසන බුතපිටිය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 96 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198524 NL)
ISBN 978-955-30-5196-7 (413116 NA)
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371.207 – අධදකාපන සලැලසුමකරණය

372 – ප්රකාන්ථමික අධදකාපනය

තහටටිතග්, අනලද්යා
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පද්යාසලේවල ඵලදද්යායිතවය / අනලද්යා
තහටටිතග් .- තකද්යාටටද්යාව : සද්යාර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 168 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(191752 NL)
ISBN 978-955-584-500-0 (408049 NA)

තදශප්රිය, ආර. එම. ල්පී.
ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනයට පණ දී දවිතීයික
අධදද්යාපනය නඟෙද්යා සටුවමු / ආර. එම. ල්පී.
තදශප්රිය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 72 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191114 NL)
ISBN 978-955-30-4060-2 (407244 NA)

371.236 – පකාසලේ වකාර සටහන්

මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී
1 තශසණය වපැඩ තපද්යාත : සසිංහල, ඉසිංග්රීස,
පරිසරය සහ ගණතය / සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී
මද්යාතරආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 275 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196589 NL)
ISBN 978-955-31-0172-3 (411854 NA)

පද්යාසලේ වද්යාර සටහන 2014 .- බතතරමුලේල :
අධදද්යාපන අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2014 .- පි. iii,36 ;
තසත්මි. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191110 NL)
(407233 NA)
371.8 – ශිෂදලයයෝ
371.822 – ජන හකා ජන වරගය පිළිබඳ ශිෂදලයයෝ
371.822095491 - පකිසසස්තකානය
371.822095491092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
ජයසූරිය, එච. ඩ.
මලද්යාලද්යා : දපැරියනතග් අධදද්යාපන අයිතිය උතදසද්යා
අභීතව සටන වදින දිරිය දියණයතග් කතද්යාව /
එච. ඩ. ජයසූරිය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 184 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193971 NL)
ISBN 978-955-30-5139-4 (410363 NA)
371.9 – ර්විලශසෂ අධදකාපනය
371.91 – ආබකාධිස්ත ශිෂදලයයෝ
ජයසසිංහ, තක. එච. ඒ. එසස.
විවිධ ඉතගනම දුබලතද්යාවයනතගන තපතළන
දරවන හඳුනද්යා ගපැනීම : ඩිසසතලකෂියද්යා,
ඩිසසග්රද්යාෆියද්යා, ඩිසසකපැලේකයුත්ලියද්යා / තක. එච. ඒ.
එසස. ජයසසිංහ .- වද්යාදදුව : කරතකෘ, 2014 .පි. 31 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(190660 NL)
ISBN 978-955-41100-1-4
371.912 – ශවණකාබකාධිස්ත සසුන්
නද්යාලවතත තසද්යායුරිය, තග්රසටද්යා
සවනට වදනක / තග්රසටද්යා නද්යාලවතත තසද්යායුරිය .තහද්යාරණ : කරණද්යාරතන සහ පුත්රතයකෝ
(මුද්රණය), 2014 .- පි. 150 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193052 NL)
ISBN 978-955-8459-07-2 (409028 NA)

මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී
2 තශසණය වපැඩ තපද්යාත : සසිංහල, ඉසිංග්රීස,
පරිසරය සහ ගණතය / සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී
මද්යාතරආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 300 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196588 NL)
ISBN 978-955-31-0083-2 (411853 NA)
මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී
3 තශසණය වපැඩ තපද්යාත : සසිංහල, ඉසිංග්රීස,
පරිසරය සහ ගණතය / සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී
මද්යාතරආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 327 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196590 NL)
ISBN 978-955-31-0104-4 (411855 NA)
රතනද්යායක, නිමද්යාත්ලි එන.
ටිකරි / නිමද්යාත්ලි එන. රතනද්යායක .- ගමතපද්යාල :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 28 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(201059 NL)
ISBN 978-955-41730-0-2 (414116 NA)
372.19 – ර්විෂය මකාලකා
372.19076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
කපුතකද්යාටුව, එච. ඩබත්ලිවේ. ටි.
5 ශිෂදතවය 2009-2013 : විභද්යාග ඉලකක
ප්රශසන පත්රයකන හද්යා පිළිතුර පත්රයකනද
යුකතය / එච. ඩබත්ලිවේ. ට. කපුතකද්යාටුව .තකද්යාළඹ : තලේක හවුසස තපද්යාතහල, 2014 .පි. 137 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(191934 NL)
ISBN 978-955-658-373-1 (408374 NA)
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කුමද්යාරතග්, හරිසසචනද්ර
ජයටපැඹ ශිෂදතව අතවපැල : 4, 5 තශසණ සඳහද්යා
සසිංහල, ගණතය, පරිසරය, ඉසිංග්රීස හද්යා තදමළ /
හරිසසචනද්ර කුමද්යාරතග් .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2013 .- පි. 92 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(183900 NL)
ISBN 978-955-44335-0-2
3 තශසණය ශිෂදතව දපැනම : විෂය නිරතදශය හද්යා
සමගද්යාම .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 179 : රූපසටහන ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196435 NL)
ISBN 978-955-21-2292-7 (411718 NA)
5 ශිෂදත්ත්වය 2014 සතර ශිෂදතව ජයමග : I පත්රය
හද්යා II පත්රය සඳහද්යා අනමද්යාන ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 248 ; තසම. 27
පිළිතුර ඇතුළත පත්රිකද්යාවක ද අනතරගතතවේ
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(191019 NL)
ISBN 978-955-0938-40-7 (407133 NA)
5 ශිෂදතවය : පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර
පිළිතුර සමඟෙ 2004 – 2013 .- මහරගම :
සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. [160] :
චිත්ර ; තසම. 30
පිළිතුර පත්රිකද්යාවකද අතිතරකයක තලස
අනතරගතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190186 NL)
ISBN 978-955-8211-18-2 (405535 NA)
5 තශසණතයේ ශිෂදතව විභද්යාගය : 2005 සට 2013
දකවද්යා විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර .බතතරමුලේල : අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි. vi,266 :
රූපසටහන ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(193645 NL)
(409862 NA)
මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී
5 ශිෂදතව විභද්යාගය සඳහද්යා උපකද්යාරක ග්රනන්ථය :
3, 4, 5 තශසණවලට අදද්යාළ විෂයයනහි වපැදගත
කරණු අනතරගතය / සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී
මද්යාතරආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 116 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196484 NL)
ISBN 978-955-31-0127-3 (411865 NA)
ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත
5 ශිෂදතව විභද්යාගයට ඉලකක ගපැටලු 2000 ක /
භද්යාරත ලසිංකද්යාතග් .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 215 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(190760 NL)
ISBN 978-955-29-0195-9 (406567 NA)

ශිෂදතව විභද්යාගය 2014 : 5 තශසණය විභද්යාග ප්රශසන
පත්ර සහ පිළිතුර .- බතතරමුලේල : අධදද්යාපන
ප්රකද්යාශන තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි. 22 :
චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 24.00
(200545 NL)
(414206 NA)
සරසවි ශිෂදතව ජයමඟෙ (තපරහුර
ප්රශසතනකෝතතර) : 5 ශිෂදතව විභද්යාගතයේ I පත්රය
හද්යා II පත්රයට මනද්යා තපරහුරවක .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 282 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(192062 NL)
ISBN 978-955-31-0081-8 (408491 NA)
සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.
5 ශිෂදතව විභද්යාගය - 2013 : පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
ඇතුළත සසිංග්රහයක / එසස. වී. ල්පී. සරිතසසන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 150 :
රූපසටහන ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196791 NL)
ISBN 978-955-30-4127-2 (412009 NA)
තහකෝමද්යාගම අධදද්යාපන කලද්යාපතයේ ශිෂදතව තපරහුර
සමමනත්රණය 2013 .- තහකෝමද්යාගම : [කලද්යාප
අධදද්යාපන කද්යාරයද්යාලය], [2014?].- පි. 30 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190200 NL)
(405564 NA)
372.21 – ලපර පකාසලේ
අභයතදව, චිත්රද්යාසිංගනී මලේවපැනන
තසද්යායමු බලමු පද්යාට කරමු : තපර පද්යාසලේ
දරවන සඳහද්යා කයද්යාකද්යාරී වපැඩ තපද්යාත / චිත්රද්යාසිංගනී
මලේවපැනන අභයතදව .- මතතතතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(190431 NL)
ISBN 978-955-52620-2-6 (406234 NA)
ජයසසිංහ, එච. එම. අනර
ටිකරි මතග් වපැඩතපද්යාත : තපර පද්යාසලේ දරවන
සඳහද්යා / එච. එම. අනර ජයසසිංහ .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 98 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193639 NL)
ISBN 978-955-29-0226-0 (409855 NA)
තිලකරතන, දුලද්යානි
ගුර තගදර මුලේ තපද්යාත : තපර පද්යාසලේ ළමුන
සඳහද්යා / දුලද්යානි තිලකරතන .- බුලතසසිංහල :
ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. 36 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(188409 NL)
ISBN 978-955-0167-61-6
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පතිරණ, ආර.
තපර පද්යාසල / ආර. පතිරණ .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 40 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(199958 NL)
ISBN 978-955-661-613-2 (413401 NA)
පදමකුමද්යාර, සමනමල
කතද්යානදර කයද්යා තදමු - කවි, ගී. ගද්යායනද්යා කරමු ග්රැගුම, නපැටුම, එකකර ගමු / සමනමල
පදමකුමද්යාර .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2014 .පි. 40 : චිත්ර ; තසම. 21 .- (තදමද්යාපියන හද්යා තපර
පද්යාසලේ ගුරවරන සඳහද්යා අතතපද්යාත ; අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194563 NL)
ISBN 978-955-44712-3-8
තසසරසසිංහ, සුනිලේ එසස.
තපර පද්යාසලේ වපැඩතපද්යාත / සුනිලේ එසස.
තසසරසසිංහ .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 60 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189901 NL)
(405320 NA)
372.357 – පරිසර අධදයනය
ගුණවසිංශ, ල්පී. එච.
පරිසරය ඉතගනමට කවිතයන අතවපැලක : 4-5
තශසණ සඳහද්යා විතශසෂයි / ල්පී. එච. ගුණවසිංශ .බූසසස : කරතකෘ, 2014 .- පි. 110 : චිත්ර ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(190628 NL)
ISBN 978-955-99898-3-7
ජයනත, එසස. තක.
පරිසරයයි මමයි වපැඩතපද්යාත : 1-2 තශසණ සසුන
සඳහද්යා / එසස. තක. ජයනත .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 88 :
චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190758 NL)
ISBN 978-955-29-0203-1 (406565 NA)
372.4 – කියවීම
සුතදශස, ඩබත්ලිවේ. ඒ. ඉසුර
පපැසිංචිතග් පද්යාඩම / ඩබත්ලිවේ. ඒ. ඉසුර සුතදශස .මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
[2013?] .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189239 NL)
ISBN 978-955-652-601-1 (404949 NA)

372.465 - ලහයෝඩි ලපකාත්
ගුණතසසන සසිංහල තහකෝඩිය .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. [20 ] : චිත්ර ; තසම. 38
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196527 NL)
ISBN 978-955-21-2177-7 (411801 NA)
පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන
තගද්යාඩතග් සසිංහල තහකෝඩිය / සමරතකකෝන
පතිරද්යාජ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
[2014?] .- පි. 11 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(199779 NL)
ISBN 978-955-30-5269-8 (413133 NA)
සතර සසිංහල පිනතූර තහකෝඩිය .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. [16] : චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(190189 NL)
ISBN 978-955-0938-36-0 (405538 NA)
372.5 – නිරමකාණකාත්මක හකා ප්රකාලයයෝගික කලකා
අනරසරි, සරත
තපද්යාඩිතතන සඳහද්යා පිනතූර එකතුව / සරත
අනරසරි .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 48 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(199828 NL)
ISBN 978-955-29-0371-7 (413328 NA)
372.52 – චිත්ර ඇඳීම
අකුර උගනිමු පද්යාට කරමු .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?].- පි. 24 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(190183 NL)
(405524 NA)
අනරසරි, සරත
ඉසිංග්රීස තහකෝඩිය පද්යාට කරමු / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(191509 NL)
ISBN 978-955-690-161-0 (407679 NA)
අනරසරි, සරත
එළවළු පද්යාට කරමු / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(191513 NL)
ISBN 978-955-690-157-3 (407683 NA)

113

අනරසරි, සරත
කුරලේලන පද්යාට කරමු / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(191512 NL)
ISBN 978-955-690-158-0 (407682 NA)
අනරසරි, සරත
පලතුර පද්යාට කරමු / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(191514 NL)
ISBN 978-955-690-164-1 (407684 NA)
අනරසරි, සරත
පවුතලේ අයතග් රූප පද්යාට කරමු / සරත
අනරසරි .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(191517 NL)
ISBN 978-955-690-165-8 (407687 NA)
අනරසරි, සරත
මලේ පද්යාට කරමු / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(191510 NL)
ISBN 978-955-690-160-3 (407680 NA)
අනරසරි, සරත
වද්යාහන පද්යාට කරමු / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(191511 NL)
ISBN 978-955-690-159-0 (407681 NA)

කරණද්යාරතන, බුදධි
සතුන වතතත සතතම / බුදධි කරණද්යාරතන .තහකෝමද්යාගම : මත්ලිති බටිති ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 15 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(188458 NL)
ISBN 978-955-8284-04-9
කුරලේතලකෝ – ලසසසනට පද්යාට කරමු .- මහරගම :
සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. [12] : චිත්ර ;
තසම. 42
කබපැ-තබකෝක: ර.120.00
(190197 NL)
ISBN 978-955-0938-58-2 (405561 NA)
පද්යාසලේ පිනතූර තපද්යාත – 1 .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. [60] : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 43
කබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(193246 NL)
ISBN 978-955-0938-48-3 (407158 NA)
පද්යාසලේ පිනතූර තපද්යාත – 2 .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. [60] : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 43
කබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(193251 NL)
ISBN 978-955-0938-48-39-0(407157 NA)
වද්යාහන – ලසසසනට පද්යාට කරමු .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. [12] : චිත්ර ;
තසම. 42
කබපැ-තබකෝක: ර.120.00
(190196 NL)
ISBN 978-955-0938-59-9 (405560 NA)
සතතු – ලසසසනට පද්යාට කරමු .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. [12] : චිත්ර ;
තසම. 42
කබපැ-තබකෝක: ර.120.00
(190198 NL)
ISBN 978-955-0938-57-5 (405562 NA)
372.6 – භකාෂකාව

අනරසරි, සරත
සතුනතග් පපැටවුන පද්යාට කරමු / සරත
අනරසරි .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(191516 NL)
ISBN 978-955-690-162-7 (407686 NA)

අමරතුසිංග, ල්පී. එම.
සසිංහල භද්යාෂද්යා දපැනම : 3, 4, 5 තශසණ සසුන
සඳහද්යා / ල්පී. එම. අමරතුසිංග .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 112 :
චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(195377 NL)
ISBN 978-955-29-0274-1 (411597 NA)

අනරසරි, සරත
තසලේලම බඩු පද්යාට කරමු / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(191515 NL)
ISBN 978-955-690-163-4 (407685 NA)

එරනද, කලේප
සසිංහල බස හුරව : 1 තශසණය / කලේප එරනද .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .පි. 200 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(196262 NL)
ISBN 978-955-21-2252-1 (411733 NA)
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ගුණවසිංශ, ල්පී. එච.
2, 3 තශසණ සඳහද්යා ත්මිහිරි තදමළ / ල්පී. එච.
ගුණවසිංශ .- බූසසස : කරතකෘ, 2013 .- පි. vii,43 :
චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(183114 NL)
ISBN 978-955-99898-2-0
ජවද්යාන, ඒ. තජ්. තජ්.
තදවන බස තදමළ – 2 තශසණය / ඒ. තජ්. තජ්.
ජවද්යාන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 44 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189104 NL)
ISBN 978-955-671-978-9 (404628 NA)
ජවද්යාන, ඒ. තජ්. තජ්.
9 තශසණය තදවන බස තදමළ / ඒ. තජ්. තජ්.
ජවද්යාන .- තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර ගයිල්ඩ්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 201 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192864 NL)
ISBN 978-955-664-200-1
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
අකුර ත්මිහිර 1 / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .[තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 56 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191342 NL)
ISBN 978-955-97859-0-7 (407611 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
අකුර ත්මිහිර 2 / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .- නව
මුද්රණය .- [තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 56 : චිත්ර ; තසම 28
1 වන මුද්රණය 2003
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191341 NL)
ISBN 955-97859-1-5
(407610 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
අකුර ත්මිහිර 3 / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .[තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .පි. xvi,248 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(191330 NL)
ISBN 978-955-0335-22-0 (407589 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
පුසිංචි අපට සසිංහල 4 : 'ණ' තයද්යාදන හපැටි /
තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .- [තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 60 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190430 NL)
ISBN 978-955-696-039-6 (406233 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
පුසිංචි අපට සසිංහල 5 : 'ළ' තයද්යාදන හපැටි / තජ්. බ.
දිසද්යානද්යායක .- [තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. [34] : චිත්ර ;
තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190429 NL)
ISBN 978-955-696-040-2 (406232 NA)

තදවන බස තදමළ 1 තශසණය .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 62 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189070 NL)
ISBN 978-955-31-0060-3 (404629 NA)
ධනෂසක, රසද්යාදර
සසිංහල දපැනම – ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සසුන සඳහද්යා :
සමද්යාන පද, විරදධ පද, යුගල පද, සසන ත්ලිසිංග,
පුරෂ ත්ලිසිංග පද / රසද්යාදර ධනෂසක .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 80 : තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(190025 NL)
ISBN 978-955-29-0176-8
නසද්යාර, එම. එසස. ඒ.
3 තශසණය තදමළ භද්යාෂද්යා වපැඩතපද්යාත / එම. එසස.
ඒ. නසද්යාර .- කුරණසෑගල : කරතකෘ, 2012 .පි. 92 : චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192868 NL)
ISBN 978-955-52141-0-0
පතිරණ, ආර.
ත්රිභද්යාෂද්යා : තපර කයවීම 1-5 තශසණ / ආර.
පතිරණ .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 56 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(199959 NL)
ISBN 978-955-661-563-0 (413400 NA)
තපතරරද්යා, ආර. ඒ. ල්පී.
සසිංහල උගනිමු 4 තශසණය = Let us learn
Sinhala grade 4 / ආර. ඒ. ල්පී. තපතරරද්යා .මහරගම : තරසිංජි ප්රිනටරසස (මුද්රණය),
[2014?] .- පි. 56 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196289 NL)
(411406 NA)
තමනඩිසස, පියසීත්ලි
ශිෂදතව තපරහුරව සසිංහල / පියසීත්ලි තමනඩිසස
සහ ලකෂසත්මි තහසමනතද්යා අතබගුණවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 104 ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196787 NL)
ISBN 978-955-30-5154-7 (412005 NA)
විතජ්තුසිංග, සුනීතද්යා
සසිංහල දපැනම : ශිෂදතව විභද්යාගයට සූදද්යානමවන
3, 4, 5 තශසණවල දරවන සඳහද්යා / සුනීතද්යා
විතජ්තුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2013 .- පි. 76 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189874 NL)
ISBN 978-955-54596-0-0 (405310 NA)
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සරිතසසන, තක. ල්පී.
තහළ'කුර අනදර / තක. ල්පී. සරිතසසන .නගතගද්යාලේල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 28 : චිත්ර ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188739 NL)
ISBN 978-955-44669-0-6

372.634 – අත් අකුර

372.61 – වදකාකරණ

ගරසසිංහ, භද්යාගදද්යා තුෂද්යාරි
පූරව භද්යාෂද්යා නිපුණතද්යා 1 තශසණය : තපද්යාඩි අතට
තලද්යාකු වපැඩ තහද්යාඳින අකුර ත්ලියමු / භද්යාගදද්යා
තුෂද්යාරි ගරසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .පි. [97] :චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193277 NL)
ISBN 978-955-41000-0-8

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
නද්යාම පද නිරමද්යාණය / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .[තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 114 ; තසම. 20 .- (සසිංහල රීතිය ; අසිංක 08)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191097 NL)
ISBN 978-955-0335-62-6 (407206 NA)

ගුණරතන, තසකෞමදද්යා
අකුර හුරව / තසකෞමදද්යා ගුණරතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 52 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(193666 NL)
ISBN 978-955-671-976-5 (409918 NA)

372.623 – රශනකා
එරනද, කලේප
රචනද්යා : 3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා / කලේප එරනද .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .- පි. 50 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(189138 NL)
ISBN 978-955-21-2257-6 (404806 NA)
ජයසසිංහ, එච. එම. අනර
3 තශසණය සඳහද්යා ආදරශ රචනද්යා / එච. එම.
අනර ජයසසිංහ .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(189997 NL)
ISBN 978-955-29-0181-2
ජයතසසකර, හීනබණඩද්යාර
5 තශසණය ශිෂදතව රචනද්යා / හීනබණඩද්යාර
ජයතසසකර .- බතතරමුලේල : සත්මිර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(189780 NL)
ISBN 978-955-0983-30-8 (405206 NA)
මුනිදද්යාස, කුමද්යාරතුසිංග
ශිකෂද්යා මද්යාරගය පළමු වන තපද්යාත / කුමද්යාරතුසිංග
මුනිදද්යාස .- 2 වන මුද්රණය .- තබද්යාරලපැසසගමුව :
විසදුන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 48 :
චිත්ර ; තසම. 24
1 වන මුද්රණය 1933
කබපැ-තබකෝක: ර. 195.00
(196721 NL)
ISBN 978-955-0955-57-2 (412340 NA)
ළමද්යා රචනද්යා : 3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා .- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 88 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189154 NL)
ISBN 978-955-681-163-6 (404899 NA)

ජයසසිංහ, එච. එම. අනර
ටිකරි අකුර හුරව : තපර පද්යාසලේ හද්යා 1 තශසණය
සඳහද්යා / එච. එම. අනර ජයසසිංහ .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 88 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190759 NL)
ISBN 978-955-29-0216-1 (406566 NA)
පුසිංචි මතග් අකුර හුරව .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 40 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(190179 NL)
ISBN 978-955-8211-76-2 (405520 NA)
සූරියආරචචි, ජද්යානකී
අකුර ත්ලියනන මසිං ආසයි / ජද්යානකී
සූරියආරචචි .- පනනිපිටිය : ටිකරි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014] .- පි. 67 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (194316 NL)
(410853 NA)
සූරියආරචචි, ජද්යානකී
අතත හුරව / ජද්යානකී සූරියආරචචි .පනනිපිටිය : ටිකරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 36 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(194318 NL)
ISBN 978-955-682-024-9 (410851 NA)
372.6521 – ඉලංග්රීස භකාෂකාව
අමරසරි, තක. එන. ට.
3, 4, 5 පසිංතිවල දරවනට ඉසිංග්රීස / තක. එන.
ට. අමරසරි .- තපකෝදදල : ප්රවීණ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 38 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196229 NL)
ISBN 978-955-1622-67-1
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මධුවනතී, ගීතරද්යාණ
තතරවිත්ලි ක්රමයට ඉසිංග්රීස උතගනිමු = Let's
learn English with method of riddles /
ගීතරද්යාණ මධුවනතී .- තඹුතතතගම : මුතුකුඩ
ඕෆසතසට ප්රිනටරසස (මුද්රණය), [2014?] .පි. [26] : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193057 NL)
(409049 NA)

ත්ලියනතග්, සුභද්යාෂස
ගණත ගපැටලු විසඳමු - ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය – 1 : 4, 5 තශසණ සඳහද්යා, අභදද්යාස හද්යා
විසඳුම සහිතය / සුභද්යාෂස ත්ලියනතග් .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 44 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188459 NL)
ISBN 978-955-44133-2-0

372.7 – ගණස්තය
අලේගම, ගද්යාත්මිණ සඳලද්යාලේ
තපර පද්යාසලේ දරවද්යා තුළ ගණත දපැනම
සසිංවරධනය කරීම / ගද්යාත්මිණ සඳලද්යාලේ අලේගම .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 79 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193921 NL)
ISBN 978-955-30-4972-8 (410326 NA)
දිසද්යානද්යායක, අමද්යාත්ලි
ගණතය වපැඩ තපද්යාත පියවර 2 : වයස 6 - 8
දකවද්යා / අමද්යාත්ලි දිසද්යානද්යායක .- [තපැ. තනද්යා.] :
සපසත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 112 : චිත්ර ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196733 NL)
ISBN 978-955-0783-04-5 (412326 NA)
පුසිංචි මතග් ඉලකකම හුරව .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 28 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(190180 NL)
ISBN 978-955-0938-47-6 (405521 NA)
මධුෂිකද්යා, රවනති
4, 5 තශසණ සසුන සඳහද්යා ගණතය අතතපද්යාත /
රවනති මධුෂිකද්යා .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 16 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(198230 NL)
ISBN 978-955-690-170-2 (412827 NA)
372.7076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ජයසූරිය, මලේත්ලිකද්යා
ගණත ත්මිහිර : 3, 4, 5 තශසණ විෂයමද්යාලද්යාවට
අනව / මලේත්ලිකද්යා ජයසූරිය .- ආණමඩුව :
කරතකෘ, 2013 .- පි. vi,52 : චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(189031 NL)
ISBN 978-955-44821-0-4

373 – දර්වින්තීක අධදකාපන
373.072 – පරලයේෂණ
373.07205493 – ශ ලලංකකාව
වනසසිංහ, ඩබත්ලිවේ. එම. ශද්යාත්මිනද
වපැඩ තලකෝකයට අවශද වකෘතතීය නපැඹුර
නිපුණතද්යා සසිංවරධනය සඳහද්යා දවිතීයික
අධදද්යාපනය සපැලසුම කරීතම අවශදතද්යාව /
ඩබත්ලිවේ. එම. ශද්යාත්මිනද වනසසිංහ .- 2014 .පි. xxvii,447 ; තසම. 30
අධදද්යාපන දරශනශූරි උපද්යාධිය පරීකෂණය
සඳහද්යා ඉදිරිපත තකතරන පරතයේෂණ
නිබනධනය
නූබපැ-තබකෝක:
(193477 NL)
374 – වලැඩින්හිටි අධදකාපනය
දයද්යාරතන, බනදුල ල්පී.
තනද්යාවිධිමත අධදද්යාපනය : තදශීය හද්යා විතදශීය
ත්ලිපි / බනදුල ල්පී. දයද්යාරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189189 NL)
ISBN 978-955-30-4279-8 (405932 NA)
378 – උසසස අධදකාපනය
378.5493 – ශ ලලංකකාව
විශසවවිදදද්යාල ප්රතිපද්යාදන තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ විශසවවිදදද්යාල ප්රන්ථම උපද්යාධි
පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යා සඳහද්යා ප්රතවේශය : අධදයන වරෂය
2013 / 2014 අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) විභද්යාගය
2013 .- තකද්යාළඹ : විශසවවිදදද්යාල ප්රතිපද්යාදන
තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව, [2014?] .- පි. [138] :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(194556 NL)
ISBN 978-955-583-122-2
තසකෞනදරය විශසවවිදදද්යාල වසිංශ කතද්යාව 1893 2010 / සමපද්යාදනය ලයනලේ තබනතරතග් .තකද්යාළඹ : තසකෞනදරයය කලද්යා විශසවවිදදද්යාලය,
2014 .- පි. xxiv,824 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
නූබපැ-තබකෝක: ර. 3000.00
(196718 NL)
ISBN 978-955-0322-02-2 (412295 NA)
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3 8 0 වකාණජ ර්විදෙදකා, සන්නිලවදෙනය,
ප්රවකාහනය
384 – ර්විදලි සලංලදශ ලසසවකා
384.5 – ගුවන් ර්විදලි සන්නිලවදෙනය
384.54 – ගුවන් ර්විදලි ලසසවකා
384.54092 – ගුවන්ර්විදලි ශිලේල්පීන්
ගුවන විදුත්ලිතයේ රන හඬ තසසසරි / සසිංසසකරණය
ජනද්යාරද ආසරි විතජ්තසසකර .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 304 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(192039 NL)
ISBN 978-955-31-0116-7 (408468 NA)
385 – දමරිය ගමනකා ගමනය
දුමරිය = Train / සසිංසසකරණය ප්රදිප ගමතග් .ගලේකසසස : සුභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 32 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(196734 NL)
ISBN 978-955-9175-45-2 (412325 NA)
385.092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
තබනට, එම.
මසිං පුසිංචි ත්මිනිතසක : දුමරිය
සසන්ථද්යානද්යාධිපතිවරතයකුතග් ජීවිත අනදරය /
එම. තබනට .- තලවතුතගද්යාඩ : සසිංහ
පබත්ලිතකෂනසස, 2014 .- පි. vii,141 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191402 NL)
ISBN 978-955-4939-00-4
385.095493 – ශ ලලංකකාව
රණතුසිංග, ලකෂසමන පද්යාත්ලිත
උඩරට මපැණතක දුමරිතයන බදුලු සවද්යාරියක /
ලකෂසමන පද්යාත්ලිත රණතුසිංග .- මරිගම : ආකරෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 112 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22 .- (ආකරෂද්යා චද්යාරිකද්යා ; අසිංක 08)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(197903 NL)
ISBN 978-955-672-135-5
රද්යාජපකෂ, සරිතසසන
යද්යාලේතදවි : උතුතර චද්යාරිකද්යා / සරිතසසන
රද්යාජපකෂ .- සීදූව : රද්යාජපකෂ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. xi,98 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198410 NL)
ISBN 978-955-0879-02-01

ශ්රී ලසිංකද්යා දුමරිය තසසවය .- [තකද්යාළඹ] : [ශ්රී ලසිංකද්යා
දුමරිය තදපද්යාරතතමනතුව], 2014 .- පි. 70 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190841 NL)
(406898 NA)
387 – ජල හකා ගුවන් ප්රවකාහන ලසසවකා
387.2 – නලැව
387.2092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
යදතදහිතග්, විජිතද්යානනද
නපැවියනතග් කතද්යා / විජිතද්යානනද යදතදහිතග් .මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2014 .- පි. 172 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(195373 NL)
ISBN 978-955-691-086-5 (411609 NA)
388 – මකාරග ප්රවකාහනය
388.095493 – ශ ලලංකකාව
මුණසසිංහ, ඉනද්රද්යාණ
ලකදිව මහද්යා මද්යාරග සහ ගමනද්යාගමන ක්රම :
අනරද්යාධපුර යුගය ආරමභතයේ සට මහනවර
යුගය අවසද්යානය තතක / ඉනද්රද්යාණ මුණසසිංහ .මහරගම : කරතකෘ, 2014 .- පි. 146 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193840 NL)
ISBN 978-955-53618-5-9 (410029 NA)
388.3124 – රියදර උපලදෙසස
සලේවද්යා, බ. එච. විත්ලියම
පද්යාතර නීතිය : රියදුර අසුන / බ. එච. විත්ලියම
සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198250 NL)
ISBN 978-955-30-4798-4 (413072 NA)

3 9 0 සරිත්, ර්විරිත්, ජනශලැති
391 – ඇඳුම, පලැලඳුම
391.43 – න්හිසස පලැළඳුම
391.434 – ලවසස මුහුණු
විතජ්සූරිය, තජ්. ඩබ. භද්රද්යානනද
තවසසමුහුණු කලද්යාව / තජ්. ඩබ. භද්රද්යානනද
විතජ්සූරිය .- අමබලනතගද්යාඩ : තවසසමුහුණු
තකකෞතුකද්යාගද්යාරය, 2014 .- පි. 54 ; ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(190323 NL)
ISBN 978-955-4879-00-3 (406047 NA)
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392 – කුල සරිත්
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
සසිංහල සරිත විරිත / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .2 වන මුද්රණය .- [තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 108 ; තසම. 21 .(තුනපත රටද්යා ; අසිංක 3)
1 වන මුද්රණය 2005
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190818 NL)
ISBN 978-955-0335-53-4 (406647 NA)
392 – ජීවන හකා ගපෘහසසන්ථ ශකාරිත්ර
මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල
ජනදිවිය – සරිත / සරිපද්යාල මද්යාදුවතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 87 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196658 NL)
ISBN 978-955-30-5052-6 (411992 NA)
392.6 – ලිලංගික සබඳස්තකා පිළිබඳ ශකාරිත්ර
බණඩද්යාර, චිනතක
ලද්යාසිංතකය ත්ලිසිංගික සසිංසසකකෘතිතයේ
සසිංඥද්යාරන්ථතවේදය / චිනතක බණඩද්යාර .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 290 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(200461 NL)
ISBN 978-955-671-617-7 (413893 NA)
394 – සකාමකානද සරිත්
394.26 - නිවකාණ
394.2614 – අලුත් අවුරදදෙ
සූරය මසිංගලදය 2014 / සසිංසසකරණය නනදතසසන
පත්ලිහකකද්යාර .- බතතරමුලේල : සසිංසසකකෘතික
කටයුතු තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .පි. xx,171 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(191744 NL)
ISSN 2279-1353
(408040 NA)
395 – ශකාරිත්ර
395.2 – ජීර්විස්තලයේ ර්විර්විධ අවසසන්ථකා තුල ශකාරිත්ර ර්විධි
395.22 – ර්විවකාහ ගිර්විසුම හකා ර්විවකාහ මලංගලදය
සලේවද්යා, චනදන කුමද්යාර
විවද්යාහයට තපර සූදද්යානම / චනදන කුමද්යාර
සලේවද්යා .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2014?] .පි. 37 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188753 NL)
ISBN 978-955-41060-0-0

398 – ජනශලැතිය
398.2 – ජනකර්වි
පියතසකෝම, ට.
තහළ ජනකවි / ට. පියතසකෝම .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 70 : චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2009
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193987 NL)
ISBN 978-955-30-1280-7 (410379 NA)
398.2 – ජන සකාන්හිස්තද
398.2095493 – ශ ලලංකකාව
ගුණරතන, තහස. මු.
තවලේලසසතසස ජනවහර හද්යා සපැබපැඳි සසිංසසකකෘතික
ගුණද්යාසිංග / තහස. මු. ගුණරතන .- නනනපුරද්යාව :
කරතකෘ, 2014 .- පි. xv,246 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(198473 NL)
ISBN 978-955-41480-7-9
ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර
වලව ත්මිටියද්යාවතත ජනකතද්යා / ගුණතසසකර
ගුණතසකෝම .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 280 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(200521 NL)
ISBN 978-955-677-386-6 (414297 NA)
පතිරද්යාජ, තකකෝරතලේගම අතබසසිංහ
රසිංග මචද්යාතග් ඉසසමතත සහ තවත කතද්යා : සත
තකකෝරල ජනවහර සහ ජනකවි /තකකෝරතලේගම
අතබසසිංහ පතිරද්යාජ .- මලගතන : කරතකෘ,
2014 .- පි. 91 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198438 NL)
ISBN 978-955-99403-3-3
සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස
තමද්යාරවක තකකෝරතළස විතති : වතතගද්යාත
ජනශපැති ජනකලද්යා ජන ඇදහිත්ලි /
අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස සරිවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 120 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(200625 NL)
ISBN 978-955-30-5266-7 (414064 NA)
තසකෝමවීර, කමලද්යා
සතර තකකෝරළතයේ ජන කතද්යා සහ ජනශපැති
සද්යාහිතදතයන බිඳක / කමලද්යා තසකෝමවීර .තහමමද්යාතගම : කරතකෘ, 2014 .- පි. xii,130 :
චිත්ර ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(198455 NL)
ISBN 978-955-52232-1-8
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398.2 – ජන සකාන්හිස්තදය. ජනකස්තකා
තදදුන කුමද්යාරි : ජද්යාතදනතර ජන කතද්යා එකතුවක /
පරිවරතනය නිමලේ තසසදර .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 80 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192049 NL)
ISBN 978-955-671-704-4 (408478 NA)
හද්යා හද්යාත්මි පපැණ කද්යාපු හපැටි (අප්රිකද්යාන
ඇතමරිකද්යානවනතග් ජන කතද්යා) / පරිවරතනය
සසරි අලහතකකෝන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 103 : චිත්ර ; තසම.
22 .- (හද්යා හද්යාත්මිතග් දඟෙකම ; අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191128 NL)
ISBN 978-955-30-4757-1 (407258 NA)
හද්යා හද්යාත්මි තරසස එතකන පපැරතදයි (අප්රිකද්යාන
ඇතමරිකද්යානවනතග් ජන කතද්යා) / පරිවරතනය
සසරි අලහතකකෝන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 111 : චිත්ර ; තසම.
22 .- (හද්යා හද්යාත්මිතග් දඟෙකම ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191178 NL)
ISBN 978-955-30-4755-7 (407308 NA)
හද්යා හද්යාත්මි සසිංහ රද්යාලව රවටයි (අප්රිකද්යාන
ඇතමරිකද්යානවනතග් ජන කතද්යා) / පරිවරතනය
සසරි අලහතකකෝන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 95 : චිත්ර ; තසම.
22 .- (හද්යා හද්යාත්මිතග් දඟෙකම ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191177 NL)
ISBN 978-955-30-4756-4 (407307 NA)
398.2 – ජනසකාන්හිස්තද. ජනකර්වි
අතබරතන, එම. එම. පතමද්යා
තහළ ජන කවි / එම. එම. පතමද්යා අතබරතන .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2014 .- පි. 88 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(195450 NL)
ISBN 978-955-52886-1-3 (411479 NA)
398.2 - ජනසකාන්හිස්තදය. සුරලංගනකා කස්තකා
අපූර සසිංගීතකද්යාරතයකෝ / පරිවරතනය තටනිසන
තපතරරද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 26 .- (ජනප්රිය
සුරසිංගනද්යා කතද්යා ; අසිංක 08)
“The musicians in breman” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(199860 NL)
ISBN 978-955-31-02505-8 (413362 NA)

ඇනඩරසන, එච. සී.
දූවිත්ලි ත්මිනිසද්යාතග් කතනදර සහ තවත කතද්යා /
එච. සී. ඇනඩරසන ; අනවද්යාදය ශද්යානත
ජයතසසන සහ නිලේත්මිණ නද්යානද්යායකකද්යාර විසනි .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 107 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196599 NL)
ISBN 978-955-4850-15-6 (411903 NA)
ඇනඩරසන, එච. සී.
නයිටිසිංතග්ලේ කුරලේලද්යාතග් කතද්යාව / එච. සී.
ඇනඩරසන ; පරිවරතනය තටනිසන තපතරරද්යා
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 26
“The Nightingale” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(193599 NL)
ISBN 978-955-31-0117-4 (409802 NA)
ජනප්රිය සුරසිංගනද්යා කතද්යා : තදද්යාසසතර සයලේල දනී /
පරිවරතනය තටනිසන තපතරරද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 27
“Doctor know it all” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194311 NL)
ISBN 978-955-31-0173-0 (410859 NA)
තජ්කබසස, තජකෝසෆස
තකට කුමරිය සහ තවත සුරසිංගනද්යා කතද්යා /
තජකෝසෆස තජ්කබසස ; පරිවරතනය සමරනද්යායක
විපුලගුණ විසනි .- මගමුව : අරටුව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 22
“princess Kate and more fairy tales”
කකෘතිතයේ පරිවරතතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196418 NL)
ISBN 978-955-4827-28-8
තජ්කබසස, තජකෝසෆස
පන තතද්යාපපිකද්යාරි සහ තවත සුරසිංගනද්යා කතද්යා /
තජකෝසෆස තජ්කබසස ; පරිවරතනය සමරනද්යායක
විපුලගුණ විසනි .- මගමුව : අරටුව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 22
“Cap O' rushes and more fairy tates”
කකෘතිතයේ පරිවරතතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196425 NL)
ISBN 978-955-4827-30-1
තජ්කබසස, තජකෝසෆස
මහලු මද්යායද්යාකද්යාරිය සහ තවත සුරසිංගනද්යා කතද්යා /
තජකෝසෆස තජ්කබසස ; පරිවරතනය සමරනද්යායක
විපුලගුණ විසනි .- මගමුව : අරටුව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 22
“The old witch and more fairy tales”
කකෘතිතයේ පරිවරතතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196421 NL)
ISBN 978-955-4827-29-5
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මපැජික කත්මිසය / පරිවරතනය තටනිසන
තපතරරද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 26 .- (ජනප්රිය
සුරසිංගනද්යා කතද්යා ; අසිංක 07)
“The magic shirt” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(199859 NL)
ISBN 978-955-31-0204-1 (413361 NA)
ලසසසන වසලසසසද්යා (රසයන සුරඟෙනද්යා කතද්යා) /
අනවද්යාදය දපැදිගම වී. රදරිගු .- කඩවත :
සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 224 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191022 NL)
ISBN 978-955-684-158-9 (407163 NA)
සුරසිංගනද්යා කතද්යා 10 : සසිංහල හද්යා ඉසිංග්රීස / සමපද්යාදනය
සමර රතනද්යායක .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 80 : චිත්ර ;
තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(188996 NL)
ISBN 978-955-29-0177-5
හපැනසලේ සහ තග්රටලේ / පරිවරතනය තටනිසන
තපතරරද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 27
“Hansel and Gretel” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(193598 NL)
ISBN 978-955-31-0153-2 (409801 NA)
හිම යුවතිය / පරිවරතනය තටනිසන තපතරරද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. [14] : චිත්ර ; තසම. 27
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194310 NL)
ISBN 978-955-31-0174-7 (410860 NA)
398.2082 – කකාන්ස්තකාව
දසනද්යායක, තමනක හරෂද්යාන
ජනකවිතයන නිරූපිත කද්යානතද්යාව / තමනක
හරෂද්යාන දසනද්යායක .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2014 .- පි. 29 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193783 NL)
ISBN 978-955-52707-5-5
398.20954 – ඉන්දියකාව
භද්යාරත ජනකතද්යා / පරිවරතනය අ. ජ. තිලක
ඉදදමලේතගද්යාඩ .- බතතරමුලේල : පරිවරතක,
2014 .- පි. vii,175 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194130 NL)
ISBN 978-955-95399-9-5

398.2095493 – ශ ලලංකකාව
තතනනතකකෝන, ජයතිසසස
ගිසිං ගඟෙබඩ විතති 1 / ජයතිසසස
තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 192 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193909 NL)
ISBN 978-955-30-4750-2 (410314 NA)
ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා
සසිංහල කවිතයේ සපැබසෑ හපැඩරව ග්රැගත ජන කවි /
යනූෂද්යා ලකමද්යාත්ලි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 166 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199791 NL)
ISBN 978-955-677-382-8 (413225 NA)
398.209591 – බුරම ජනකස්තකා
බුරම ජනකතද්යා / පරිවරතනය පරද්යාක්රම
ඇසස. විතජ්වරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189183 NL)
ISBN 978-955-30-2384-1 (404926 NA)
398.2095493 – ශ ලලංකකාව
තතනනතකකෝන, ධරමරතන
ජනකවි වරණ : පද්යාරමපරික ජන ගද්යායනද්යා
ජනකවි - ජන ගී හද්යා විරදු / ධරමරතන
තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 69 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189175 NL)
ISBN 978-955-30-4615-4 (404920 NA)
වීරසුනදර, සරිතසසන
සසිංහල ජන කවිය හද්යා සමද්යාජය / සරිතසසන
වීරසුනදර .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. 294 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(191309 NL)
ISBN 978-955-95669-4-6 (407569 NA)
398.20994 – ඕසසලස්ට්රේලියකානු ජනකස්තකා
ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාන ජනකතද්යා / පරිවරතනය පරද්යාක්රම
ඇසස. විතජ්වරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191181 NL)
ISBN 978-955-30-4740-3 (407311 NA)
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398.24 – උපමකා කස්තකා

398.6 – ලත්රර්විලි

තසද්යාරද්යා ගත කසෑම සුවඳ : අප්රිකද්යාන උපමද්යා කතද්යා /
පරිවරතනය සසර අලහතකකෝන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 128 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198293 NL)
ISBN 978-955-30-5225-4 (413041 NA)

දළවපැලේල, දයද්යාරතන
තතරවිත්ලි ත්මිහිර / දයද්යාරතන දළවපැලේල .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2014 .- පි. 112 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(199905 NL)
ISBN 978-955-0167-90-6 (413405 NA)

398.24 – කපෘර්ෂිකකාරමික කටයුතු
398.24095493 – ශ ලලංකකාව

පිරළ උපනතන තමතමහයි පුතුතන.- මහරගම :
සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 132 : චිත්ර ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(190185 NL)
ISBN 978-955-0938-39-1 (406526 NA)

දිකමද්යාදුතගද්යාඩ, තජ්.
බුදධ තබකෝගය / තජ්. දිකමද්යාදුතගද්යාඩ .තතත්ලිජ්ජිවිල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 70 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(195169 NL)
ISBN 978-955-97710-6-7
398.3 – සසවකාභකාර්වික හකා ලභබෞතික සලංසදධීන්
398.36 – කපෘර්ෂිකරමය
දසනද්යායක, තමනක හරෂද්යාන
ජනකවිතයන තහළිවන තදශීය කකෘෂිකද්යාරත්මික
ඥද්යානය / තමනක හරෂද්යාන දසනද්යායක .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .- පි. 62 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(193782 NL)
ISBN 978-955-52707-3-1
398.41 – ජන ර්විශසවකාස
398.41095493 – ශ ලලංකකාව
තතනනතකකෝන, ධරමරතන
විසසමය ජනක තකම පිළියම : සතතකකෝරළතයේ
තකම ක්රම / ධරමරතන තතනනතකකෝන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 96 :
චිත්ර ; තසම. 22
වස විතසන තතද්යාර ආහද්යාර සඳහද්යාත, වස විතසන
තතද්යාර ජීවිතයක සඳහද්යාත තකම ක්රම පිළිබඳව
කරන ලද නිරමද්යාණයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196617 NL)
ISBN 978-955-30-5362-6 (411940 NA)
මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල
ලසිංකද්යාතවේ ඇදහිත්ලි විශසවද්යාස / සරිපද්යාල මද්යාදුවතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 95 ;
තසත්මි. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194900 NL)
ISBN 978-955-30-5172-1 (411265 NA)

සරිපද්යාල, මඩකුඹුතර තනකෝමන
සසිංහල තතරවිත්ලි සවේපද : සසිංහල තතරවිත්ලි
සවේපදතයේ ජන විඥද්යානය සහ රටද්යා සමුදද්යාය
පිළිබඳ අධදයනයක / මඩකුඹුතර තනකෝමන
සරිපද්යාල .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 120 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2001
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191179 NL)
ISBN 978-955-30-4562-1 (407309 NA)
398.9 – ප්රසසන්ථකාව පිරළු
398.99148 – සලංහල
තදවමුලේල, උපද්යාත්ලි
සසිංහල ප්රසසන්ථද්යා පිරළු / උපද්යාත්ලි තදවමුලේල .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 189 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196481 NL)
ISBN 978-955-31-0159-4 (411857 NA)

4 0 0 භකාෂකාව
401 – දෙරශනය හකා නදකාය
401.4 – සන්නිලවදෙනය
තහටටිආරචචි, රසිංජන සී. තක.
සනනිතවේදනතයේ භද්යාෂද්යාතමක ප්රතවේශය / රසිංජන
සී. තක. තහටටිආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 176 : රූපසටහන ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200466 NL)
ISBN 978-955-31-0093-1 (413898 NA)
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4 1 0 වකාගේ ර්විදෙදකාව
බලගලේතලේ, විමලේ ජී.
භද්යාෂී සනනිතවේදනය අරන්ථවිචද්යාරය හද්යා
උපතයකෝගිතද්යා විචද්යාරය / විමලේ ජී. බලගලේතලේ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 167 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193932 NL)
ISBN 978-955-30-4701-4 (410337 NA)

417 – ඓතිහකාසක වකාගේ ර්විදෙදකාව
417.7 – පුරකාණ අකෂර ර්විදෙදකාව
විමලඛනති හිත්මි, ගලේවපැතවේ
ශ්රී ලද්යාසිංතකය බ්රෙද්යාහසම අකෂර පරිණද්යාමය /
ගලේවපැතවේ විමලඛනති හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 323 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(187774 NL)
ISBN 978-955-677-237-1 (403680 NA)

413 – බහුභකාෂකා ශබදෙලකයෝෂ
413.028 – ශබදෙලකයෝෂ ර්විදෙදකා

4 2 0 ඉලංග්රීස භකාෂකාව

පරමද්යානනද හිත්මි, තපද්යාලේගසසවතතත
ශබදතකකෝෂ විදදද්යා ප්රතවේශය / තපද්යාලේගසසවතතත
පරමද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 232 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(190727 NL)
ISBN 978-955-30-4850-9 (406529 NA)

තද්යාඹුගල, ඩ. වී.
විනිවිද තපතනන සුලු ඉසිංග්රීස / ඩ. වී. තද්යාඹුගල .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 ;
තසම. 22
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192281 NL)
ISBN 978-955-30-4846-2 (408606 NA)

413.9137 – පකාලි භකාෂකාව
තදමටපිටිය, තසකෝමපද්යාල
තදමටපිටිය පද්යාත්ලි - සසිංහල - ඉසිංග්රීස ප්රද්යාමද්යාණක
ශබදතකකෝෂය / සමපද්යාදනය තසකෝමපද්යාල
තදමටපිටිය .- අමපිටිය : කරතකෘ, 2014 .පි. viii,588 ; තසම. 20
නූබපැ-තබකෝක: ර. 1250.00
(193299 NL)
ISBN 978-955-52923-2-0
413.9148 – සලංහල
සසිංහල – ඉතද්යාත්ලි - ඉසිංග්රීස ශබදතකකෝෂය / සමපද්යාදනය
ලත්ලිත සමරසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 224 : රූපසටහන :
සතියම ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(197021 NL)
ISBN 978-955-21-2278-1 (412720 NA)
417 – උපභකාෂකා හකා ඓතිහකාසක වකාගේ ර්විදෙදකාව
417.7 – ඓතිහකාසක වකාගේ ර්විදෙදකාව
බලගලේතලේ, විමලේ ජී.
සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ සමභවය හද්යා පරිණද්යාමය / විමලේ
ජී. බලගලේතලේ .- 3 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 172 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1992
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193980 NL)
ISBN 978-955-30-4698-7 (410372 NA)

423 – ශබදෙලකයෝෂ
423.9148 – ඉලංග්රීස-සලංහල ශබදෙලකයෝෂය
බුදධදද්යාස තහසවතග් සසිංහල – ඉසිංග්රීස ශබද තකකෝෂය /
සමපද්යාදනය බුදධදද්යාස තහසවතග් .- පිටිගල :
සමපද්යාදක, 2014 .- පි. 1569 ; තසම. 23
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190542 NL)
ISBN 978-955-96327-3-3 (406380 NA)
සසිංහල – ඉසිංග්රීස දවිභද්යාෂද්යා පරයද්යාය පද
විශසවතකකෝෂය / සමපද්යාදනය තක. ජී.
කුලතසසන .- තකද්යාළඹ : විජිත යද්යාපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 832 ; තසම. 21
නූබපැ-තබකෝක: ර. 1200.00
(196673 NL)
ISBN 978-955-665-197-3 (412255 NA)
සසිංහල – ඉසිංග්රීස ප්රද්යාතයකෝගික ශබදතකකෝෂය : කද්යාටර
පියතුමන සමද්යාරන්ථ පද තනද්යාදපැක වූ ශීරෂ පද්යාෂ්ඨ
20,000 ක ඇතුළතය / සමපද්යාදනය තක. ල්පී.
ධරමතසසන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 351 ; තසම. 30
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193544 NL)
ISBN 978-955-671-891-1 (409735 NA)
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425 – වදකාකරණ
කරණද්යාරතන, තක. ජී. නිමලේ
සපතතද : English for everyone / තක. ජී.
නිමලේ කරණද්යාරතන .- තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ,
2013 .- පි. 125 ; තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193754 NL)
ISBN 978-955-54513-0-7
428 – භකාර්විස්තය
අමරසරි, තක. එන. ට.
අතදද්යාවශද තතද්යාරතුර ඉසිංග්රීසතයන කයන
හපැටි / තක. එන. ට. අමරසරි .- තපකෝදදල :
ප්රවීණ ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 82 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196233 NL)
ISBN 978-955-1622-26-8
අමරසරි, තක. එන. ට.
ඉසිංග්රීස කතද්යාව ඉතගනීතම ක්රම සහ උපතදසස
100 ක / තක. එන. ට. අමරසරි .- තපකෝදදල :
ප්රවීණ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 98 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(196232 NL)
ISBN 978-955-1622-59-6
අමරසරි, තක. එන. ට.
7, 8, 9 පසිංති සඳහද්යා ඉසිංග්රීස උදවේ තපද්යාත /
තක. එන. ට. අමරසරි .- තපකෝදදල : ප්රවීණ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 166 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196228 NL)
ISBN 978-955-1622-16-9
අමරසරි, තක. එන. ට.
10 – 11 පසිංති සඳහද්යා ඉසිංග්රීස උදවේ තපද්යාත /
තක. එන. ට. අමරසරි .- තපකෝදදල : ප්රවීණ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 118 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196224 NL)
ISBN 978-955-1622-64-0
අමරතසසන, නත්ලින
ඉසිංග්රීසයට පියවරක / නත්ලින අමරතසසන .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 400 ; තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(191523 NL)
ISBN 978-955-29-0208-6 (407693 NA)
අලහතකකෝන, සසර
ඉසිංග්රීස කන්ථනයට අතවපැලක = Aids to
improve your spoken English / සසර
අලහතකකෝන .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 216 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198496 NL)
ISBN 978-955-697-066-1 (412872 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර : කතද්යා රටද්යා 1000 ක සමඟෙ ඉසිංග්රීස
වචන 300,00 ක / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21 .(ඉසිංග්රීස සර තපද්යාත ; අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191739 NL)
(408035 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 02 / සුජීව ප්රසනන
ආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 194 : චිත්ර ;
තසම. 21 .- (Happy talk English series ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192977 NL)
(408911 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 04 / සුජීව ප්රසනන
ආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21 .- (Happy talk English series ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192978 NL)
(408912 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 05 / සුජීව ප්රසනන
ආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21 .- (Happy talk English series ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(193586 NL)
(409782 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 06 / සුජීව ප්රසනන
ආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21 .- (Happy talk English series ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(193587 NL)
(409783 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 07 / සුජීව ප්රසනන
ආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21 .- (Happy talk English series ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(193588 NL)
(409785 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 08 / සුජීව ප්රසනන
ආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 195 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21 .- (Happy talk English series ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(193484 NL)
(409772 NA)
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ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර 09 / සුජීව ප්රසනන
ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21 .(Happy talk English series ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(194372 NL)
(410784 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර : සසිංහතලන ඉසිංග්රීස කතද්යාව 1 / සුජීව
ප්රසනන ආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : මදද්යාරද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 194 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191303 NL)
(407562 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර 10 / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21 .(Happy talk English series ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(194080 NL)
(410789 NA)

ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ
අමමත එකක ඉසිංග්රීස පුරදු තවමු අසිංක 2 /
මයිකලේ ආනජතලකෝ ප්රනද්යානදු .- ජද්යා-ඇල :
ඒනජලේ පබත්ලිතකෂනසස, 2014 .- පි. 152 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(200484 NL)
ISBN 978-955-1791-20-9 (414319 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර 11 / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
(Happy talk English series ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(196685 NL)
(412266 NA)

මනකුලසූරිය, රණවීර
English for every day use = එදිතනදද්යා
භද්යාවිතයට ඉසිංග්රීස / රණවීර මනකුලසූරිය .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 207 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(199629 NL)
ISBN 978-955-29-0275-8

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර 12 / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .(Happy talk English series ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(195441 NL)
(411447 NA)

මනකුලසූරිය, රණවීර
එදිතනදද්යා භද්යාවිතයට ඉසිංග්රීස = English for
everyday use / රණවීර මනකුලසූරිය .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 207 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(199968 NL)
ISBN 978-955-29-0275-8 (413329 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර 13 / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
(Happy talk English series ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(196695 NL)
(412264 NA)

මුණවීර, කපිල
ඉසිංග්රීසයට තහද්යාඳම ආරමභය / කපිල මුණවීර .ජද්යා-ඇල : කරතකෘ, 2014 .- පි. 51 ; තසම. 21
කබපැතබකෝක: ර. 270.00
(196201 NL)
ISBN 978-955-41457-0-2

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර 14 / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
(Happy talk English series ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(199910 NL)
(413410 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
ඉසිංග්රීස සර 15 / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
(Happy talk English series ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(199878 NL)
(413411 NA)

තවේරතගද්යාඩ, ගුණරතන
Spoken English : රජ කඩුව සසිංහල
මද්යාධදතයන / ගුණරතන තවේරතගද්යාඩ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 216 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(200617 NL)
ISBN 978-955-30-5264-3 (414056 NA)
සමනත, එම. තක. සුත්මිත
උසසස අධදද්යාපනයට හද්යා උසසසවීම සඳහද්යා කන්ථද්යා
කරන ඉසිංග්රීස / එම. තක. සුත්මිත සමනත .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .- පි. 273 ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(191400 NL)
ISBN 978-955-41326-0-3
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4 5 0 ඉස්තකාලි, ලරයෝමකානු භකාෂකාව
458 – භකාර්විස්තය
තකද්යාඩිකද්යාර, තක.
ඉතද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා ඉතගනම / තක. තකද්යාඩිකද්යාර .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 296 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(183913 NL)
ISBN 978-955-29-0070-9

4 9 0 ලවනත් භකාෂකා
491 – නලැලගනන්හිර ඉන්ද-යුලරයෝල්පීය හකා ලකලේටික
භකාෂකා
491.2 – සලංසසකපෘස්ත භකාෂකාව
491.25 – වදකාකරණ
රතනතජකෝති හිත්මි, තමමපැනනද්යා වපැටිතයේ
සද්යාරසසවත විවරණය 2 : සසවරද්යානත පුසිංත්ලිසිංග, සසන
ත්ලිසිංග සහ නපුසිංසක ත්ලිසිංග ප්රකයද්යා / තමමපැනනද්යා
වපැටිතයේ රතනතජකෝති හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2014 .- පි. 281 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(192334 NL)
ISBN 978-955-570-685-8 (408785 NA)
වසෑගලේතතලේ, එච. බ. ආර.
නවීන සසිංසසකකෘත භද්යාෂද්යා ප්රතවේශය : පිරිතවනහි
සසිංසසකකෘත භද්යාෂද්යාව හදද්යාරණ ආධුනිකයන උතදසද්යා
සරළ සසිංහතලන ත්ලියන ලද අතිතරක අධදයන
කයවීම ග්රනන්ථයක / එච. බ. ආර.
වසෑගනතතලේ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 219 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(200602 NL)
ISBN 978-955-30-4588-1 (414040 NA)
491.37 – පකාලි භකාෂකාව
පද්යාළිභද්යාසද්යා / සමපද්යාදනය දඹවිනතන සුමනසද්යාර
හිත්මි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. xxiv,212 ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1935
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(192258 NL)
ISBN 978-955-30-4687-1 (408583 NA)
බුදධදතත හිත්මි, තපද්යාලේවතතත
පද්යාත්ලි ගදද පදද රචනද්යා : පද්යාත්ලි වද්යාකදරචනද්යාව හද්යා
ගද්යාන්ථද්යාබපැඳීම ඉගනීම සඳහද්යා / තපද්යාලේවතතත
බුදධදතත හිත්මි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 147 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1962
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189156 NL)
ISBN 978-955-30-4314-6 (404901 NA)

ත්ලියනආරචචි, ආර. ඒ.
පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා අතවපැල / ආර. ඒ. ත්ලියනආරචචි .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2014 .- පි. 52 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192339 NL)
ISBN 978-955-570-768-8 (408790 NA)
සුමනනනද හිත්මි, මලලගම
පද්යාත්ලිභද්යාෂද්යාවතරණයතුර / මලලගම සුමනනනද
හිත්මි ; සසිංසසකරණය නිනදද්යාතන වජිරඥද්යාන හිත්මි
විසනි .- නව සසිංසසකරණය .- අමබලනතගද්යාඩ :
ශ්රී බුදධදතත පදනම, 2013 .- පි. 69 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(189344 NL)
ISBN 978-955-4756-00-7 (405010 NA)
491.375 – වදකාකරණ
ඥද්යානවිමල හිත්මි, අඹනතපද්යාළ
පද්යාත්ලි වදද්යාකරණ සමද්යාතලද්යාචනද්යා / අඹනතපද්යාළ
ඥද්යානවිමල හිත්මි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 108 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1953
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192227 NL)
ISBN 978-955-30-4693-2 (408552 NA)
තපරනිතයකෝලද්යා, වී.
පද්යාත්ලි වදද්යාකරණය / වී. තපරනිතයකෝලද්යා ;
පරිවරතනය ඩබත්ලිවේ. එසස. කරණද්යාතිලක
විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2014 .- පි. 431 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1966
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(192330 NL)
ISBN 978-955-570-778-7 (408781 NA)
විජිතධමම හිත්මි, මපැදගමපිටිතයේ
තුලනද්යාතමක පද්යාත්ලි වදද්යාකරණ / මපැදගමපිටිතයේ
විජිතධමම හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 248 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(193900 NL)
ISBN 978-955-30-5064-9 (410283 NA)
491.4 – ප්රකපෘස්ත භකාෂකාව
491.43 – න්හින්දි භකාෂකාව
491.435 – වදකාකරණ
විතජ්තසසකර, අමරතුසිංග
වදද්යාකරණද්යානකූලව සසිංහතලන හිනදී
ඉතගනම – තදතවනි තකද්යාටස / අමරතුසිංග
විතජ්තසසකර .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 207 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(193665 NL)
ISBN 978-955-31-0088-7 (409917 NA)
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491.438 – භකාර්විස්තය
හිනදි ගුරවරයද්යා / සමපද්යාදනය ඒ. දසනද්යායක ;
සසිංසසකරණය සීවල බණඩද්යාර .- නව මුද්රණය .නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 172 ; තසම. 22
1 වන සසිංසසකරණය 1961
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(200580 NL)
ISBN 978-955-558-156-1 (414306 NA)
491.45 – වදකාකරණ
ඤද්යාණරතන හිත්මි, පුසසසපැලේලද්යාතවේ
ප්රකකෘත නද්යාම වරනපැගිලේල / පුසසසපැලේලද්යාතවේ
ඤද්යාණරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,
2014 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(199867 NL)
ISBN 978-955-570-805-0 (413349 NA)
491.48 – සලංහල භකාෂකාව
එරනද, කලේප
සසිංහල පද වරග / කලේප එරනද .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 68 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(194411 NL)
ISBN 978-955-21-2294-1 (410767 NA)
ද තසද්යායිසද්යා, වීරසරි
සසිංහල වද්යාකතකකෝෂය / වීරසරි ද තසද්යායිසද්යා .ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 101 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190991 NL)
ISBN 978-955-54819-2-2 (407128 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
මද්යානව භද්යාෂද්යා ප්රතවේශය / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .3 වන මුද්රණය .- [නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. xxxiv,374 ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2005
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(192998 NL)
ISBN 955-1146-06-9
(408934 NA)
සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.
සසිංහල භද්යාෂද්යා සද්යාහිතද දින තරග සඳහද්යා
උපකද්යාරක පද්යාෂ්ඨ ග්රනන්ථය : 6, 7, 8 හද්යා 9 තශසණ
සඳහද්යා / එසස. වී. ල්පී. සරිතසසන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189262 NL)
ISBN 978-955-30-4382-5 (404973 NA)

සසිංහල වපැඩ තපද්යාත 7 .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 144 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190993 NL)
ISBN 978-955-8211-94-6 (407130 NA)
තහසවද්යාවසම, ජී. එච. විමලේ
සසිංහල අකුර ඉසිංග්රීසතයන ශබද කරීම = The
pronouncing Sinhala letters in English :
සසිංඥද්යානද්යාම සඳහද්යාය / ජී. එච. විමලේ
තහසවද්යාවසම .- කරිඳිවපැල : කරතකෘ, 2012 .පි. viii,48 ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183109 NL)
ISBN 978-955-54411-0-0
491.48076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සසිංහල : පසුගිය දස වසරක
විභද්යාග ප්රශසන පත්ර පිළිතුර සමඟෙ 2004-2013 .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. [180] ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(191020 NL)
ISBN 978-955-0938-70-4 (407134 NA)
අ. වි. 891.48076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතද :
අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ පිළිතුර .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 166 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(193221 NL)
(409633 NA)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : 2004-2013 පසුගිය දස වසරක
ප්රශසන පත්ර උතතර සමග .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. [176] ; තසම 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(193224 NL)
ISBN 978-955-8211-80-9 (409636 NA)
අ. වි. 891.48076
තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය (තපළ තපද්යාතට
උදවු තපද්යාත) : 2009 සට නව නිරතදශය
8 තශසණය / කතසරි තකද්යාතලද්යාවල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 99 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 210.00
(190475 NL)
ISBN 978-955-21-2267-5 (406297 NA)
අ. වි. 891.48076
ද සලේවද්යා, සසනත
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – III පත්රය
පළමුවන ප්රශසනය සඳහද්යා තපරහුර අභදද්යාස
300 ක : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විභද්යාගය /
සසනත ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 67 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189193 NL)
ISBN 978-955-30-4545-4 (404936 NA)
අ. වි. 891.48076
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ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 6 තශසණය :
තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාරකම / එසස. ඕ. ප්රනද්යානදු .- තකද්යාළඹ : 
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 143 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(189841 NL)
ISBN 978-955-677-307-1 (405253 NA)
අ. වි. 891.48076
ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 8 තශසණය :
තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාකරම / එසස. ඕ. ප්රනද්යානදු .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(190714 NL)
ISBN 978-955-677-314-9 (406514 NA)
අ. වි. 891.48076
බසසනද්යායක, රමදද්යා
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර 2002-2013 සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතද / රමදද්යා බසසනද්යායක .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 286 ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(193638 NL)
ISBN 978-955-29-0251-2 (409854 NA)
අ. වි. 891.48076
රතනද්යායක, නයන තිලක
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 7 තශසණය :
තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාරකම / නයන තිලක රතනද්යායක .තකද්යාළඹ : ෆ
 ද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 133 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189842 NL)
ISBN 978-955-677-308-8 (405254 NA)
අ. වි. 891.48076
රතනද්යායක, නයන තිලක
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 9 තශසණය :
තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාරකම / නයන තිලක රතනද්යායක .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 171 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(190713 NL)
ISBN 978-955-677-315-6 (406513 NA)
අ. වි. 891.48076
වපැයිතහසන, ගයද්යා
8 තශසණය – සසිංහල වපැඩතපද්යාත / ගයද්යා
වපැයිතහසන .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 124 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(193503 NL)
ISBN 978-955-21-2270-5 (409690 NA)

වපැයිතහසන, ගයද්යා
9 තශසණය සසිංහල වපැඩතපද්යාත / ගයද්යා
වපැයිතහසන .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 131 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(193491 NL)
ISBN 978-955-21-2274-3 (409678 NA)
විතජ්රතන, තක. බ. සී.
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර / තක. බ. සී. විතජ්රතන .සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 324 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193485 NL)
ISBN 978-955-21-1925-5 (409672 NA)
අ. වි. 891.48076
සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සසිංහල I – II : විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 2010 – 2013 / එසස. වී.
ල්පී. සරිතසසන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 168 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(194988 NL)
ISBN 978-955-30-3792-3 (411351 NA)
සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.
සසිංහල භද්යාෂද්යා අතවපැල – අවතබකෝධය සහ අදහසස
ප්රකද්යාශනය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ / උ. තපළ)
විභද්යාග සහ රජතයේ සයලුම තරග විභද්යාග සඳහද්යා /
එසස. වී. ල්පී. සරිතසසන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 200 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189279 NL)
ISBN 978-955-30-4521-8 (404990 NA)
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය 6 තශසණය .බතතරමුලේල : අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි. viii,142 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 23
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (199819 NL)
(413288 NA)
තහටටිආරචචි, ඉනද්රරතන
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය 11 තශසණය :
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සහිත පුනරීකෂණ වපැඩ
තපද්යාතක / ඉනද්රරතන තහටටිආරචචි .මහරගම : විදුලක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 142 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196877 NL)
ISBN 978-955-0623-14-3
අ. වි. 891.48076
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491.481 – වදවහකාර භකාෂකාව. අකෂර ර්විනදකාසය

491.48312 – සමකාන හකා ර්විරදධ පදෙ

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත
අලුත තහකෝඩිය / උපුලේ ශද්යානත සනනසසගල .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 119 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189155 NL)
ISBN 978-955-681-157-5 (404900 NA)

ඊරියගම, තිසසස
සම අරත පද / තිසසස ඊරියගම .- තකද්යාළඹ :
සමුද්ර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. vi,274 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192214 NL)
ISBN 978-955-680-105-7

491.4811 – අකෂර ර්විනදකාසය
තකකෝපරතහසවද්යා, සඳතගකෝත්මි
සසිංහල අකෂර විනදද්යාස අකද්යාරද්යාදිය / සඳතගකෝත්මි
තකකෝපරතහසවද්යා .- 7 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. xv,128 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2000
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193105 NL)
ISBN 978-955-30-2576-0 (409415 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
සසිංහල අකෂර විචද්යාරය / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .3 වන මුද්රණය .- [නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. xxiv,392 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2006
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(192989 NL)
ISBN 955-1146-44-1
(408925 NA)
491.4811 – ලලේඛන කලකාව
පියරතන, ඒ. ඒ.
අකුර / ඒ. ඒ. පියරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 55 ; තසම. 22 .(සසිංහල භද්යාෂද්යාව ; අසිංක 1)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(187960 NL)
ISBN 978-955-30-4151-7 (403900 NA)
491.483 – ශබදෙලකයෝෂ
සසිංහල ශබදතකකෝෂය – ෂෂසෂ්ඨ භද්යාගය : උ-ඖසද .සසිංතශකෝධිත 2 වන සසිංසසකරණය .[බතතරමුලේල] : සසිංසසකකෘතික කටයුතු
තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .- පි. xiii,717 ;
තසම 22
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191308 NL)
ISBN 978-955-0353-18-7 (407567 NA)

එරනද, කලේප
සමද්යාන පද සහ විරදධ පද / කලේප එරනද .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 91 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(196452 NL)
ISBN 978-955-21-2296-5 (411743 NA)
491.485 – වදකාකරණ
අනවමදරශී හිත්මි, සසිංඝරද්යාජ
[සදත සඟෙරද්යාව]
සදත සඟෙරද්යා විසසතර සනනය / සමපද්යාදනය
රතමලද්යාතන ශ්රී ධරමකීරති හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 236 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1931
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(192069 NL)
ISBN 978-955-30-4027-5 (408523 NA)
අමරතසසකර, තක. ජී.
සසිංහල භද්යාෂද්යා ප්රතයකෝග / තක. ජී. අමරතසසකර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 120 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192244 NL)
ISBN 978-955-30-4732-8 (408569 NA)
කුරපපු, තහසමද්යා
සරල සසිංහල වදද්යාකරණය : සද්යා. තපළ, උසසස
තපළ, පිරිතවන, විශසවවිදදද්යාල හද්යා ගුර
විදදද්යාලයීය අධදද්යාපනය සඳහද්යා / ත
 හසමද්යා
කුරපපු .- තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2014 .පි. 335 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196531 NL)
ISBN 978-955-96751-3-6 (411897 NA)
තකකෝපරතහසවද්යා, සඳතගකෝත්මි
සසිංහල සනධි අකද්යාරද්යාදිය / සඳතගකෝත්මි
තකකෝපරතහසවද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 183 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(192083 NL)
ISBN 978-955-30-4957-5 (408537 NA)
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ගමතග්, එසස. අයි.
සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ කයද්යා පදය : තසලේත්ලිපි හද්යා
සමභද්යාවද සද්යාහිතද මූලද්යාශය ආශ්රිතයි / එසස. අයි.
ගමතග්, එසස. වී. ල්පී. සරිතසසන සහ නයන තිලක
රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 504 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(196608 NL)
ISBN 978-955-30-5085-4 (411931 NA)
ගුණතසසකර, තක. ඩ. සී.
සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ නිවපැරදි වදද්යාකරණ විධි :
9-10-11 තශසණ තපළතපද්යාත හද්යා සමබනධය /
තක. ඩ. සී. ගුණතසසකර .- සසිංතශකෝධිත
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 184 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(192043 NL)
ISBN 978-955-31-0072-6 (408472 NA)
ජයවරධන, පියසීත්ලි
සසිංහල වදද්යාකරණය : 9, 10, 11 තශසණ සඳහද්යා /
පියසීත්ලි ජයවරධන .- ගතණමුලේල : කරතකෘ,
2014 .- පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192993 NL)
ISBN 978-955-98466-4-2 (408929 NA)
ජවද්යාන, ඒ. තජ්. තජ්.
තදවන බස සසිංහල වදද්යාකරණ තකද්යාටස 1 :
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) / ඒ. තජ්. තජ්. ජවද්යාන .තකද්යාළඹ : IBH පබත්ලිතකෂනසස, 2014 .පි. 140 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(198454 NL)
ISBN 978-955-4699-68-7
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
'ණ' කද්යාර විනදද්යාසය / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 95 ; තසම. 20 .- (සසිංහල රීතිය ; අසිංක 3)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189124 NL)
ISBN 978-955-0335-56-5 (404690 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
පද නිරමද්යාණය / තජ්. බි. දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 283 ; තසම. 20 .- (සසිංහල රීතිය ; අසිංක 07)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(196273 NL)
ISBN 978-955-0335-61-9 (411678 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
පද තබදීම / තජ්. බි. දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 67 ; තසම. 20 .- (සසිංහල රීතිය ; අසිංක 09)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196991 NL)
ISBN 978-955-0335-63-3 (412654 NA)

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
පද සනධි / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 81 ; තසම. 20 .- (සසිංහල රීතිය ; අසිංක 6)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189969 NL)
ISBN 978-955-0335-60-2 (405387 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
'ළ' කද්යාර විනදද්යාසය / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 70 ; තසම. 20 .- (සසිංහල රීතිය ; අසිංක 4)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189968 NL)
ISBN 978-955-0335-58-9 (405386 NA)
නිවපැරදිව වද්යාකද ත්ලියමු : 4, 5, 6, 7 තශසණ සඳහද්යා
නිරතදශිතයි .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 65 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189153 NL)
ISBN 978-955-681-165-0 (404898 NA)
පඤසඤද්යාසද්යාර හිත්මි, තදහිගසසතප
ශ්රී රතනසද්යාර වදද්යාකරණය / තදහිගසසතප
පඤසඤද්යාසද්යාර හිත්මි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 159 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1944
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(192236 NL)
ISBN 978-955-30-4817-2 (408561 NA)
පියරතන, ඒ. ඒ.
වපැක / ඒ. ඒ. පියරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 112 ; තසම. 22 .(සසිංහල භද්යාෂද්යාව ; අසිංක 08)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198264 NL)
ISBN 978-955-30-5186-8 (413057 NA)
පුඤචිබණඩද්යාර, සබරගමුතවේ තවේරගම
සසිංහල වදද්යාකරණ පද නීතිය / සබරගමුතවේ
තවේරගම පුඤචිබණඩද්යාර .- නව මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 95 ;
තසම 22
1 වන මුද්රණය 1935
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192228 NL)
ISBN 978-955-30-4725-0 (408553 NA)
වසෑගනතතලේ, එච. බ. ආර.
නූතන සරල සසිංහල වදද්යාකරණ පදදද්යාවල (පදද
සසිංග්රහයක) : විතශසෂතයන තහළ වියරණය
හදද්යාරනනන සඳහද්යාය / එච. බ. ආර.
වසෑගනතතලේ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191624 NL)
ISBN 978-955-30-4829-5 (407833 NA)

130

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත
වද්යාකදය : නිවපැරදිව වද්යාකද ත්ලිවීතම සදධද්යානත /
උපුලේ ශද්යානත සනනසසගල .- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 97 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189152 NL)
ISBN 978-955-681-159-9 (404897 NA)
සනදු, ඉඳුනිලේ
සසිංහල වදද්යාකරණ 1 තකද්යාටස : අ. තපද්යා. ස.
උසසස තපළ සහ බද්යාහිර උපද්යාධි සඳහද්යා / ඉඳුනිලේ
සනදු .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 143 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196638 NL)
ISBN 978-955-30-4985-8 (411959 NA)
සසිංහල භද්යාෂද්යා අතවපැල (අකෂර විනදද්යාසය හද්යා සරල
වියරණ) : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ / උ. තපළ)
විභද්යාග සඳහද්යා සහ රජතයේ සයලුම තරග විභද්යාග
සඳහද්යා / සමපද්යාදනය එසස. වී. ල්පී. සරිතසසන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 256 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189273 NL)
ISBN 978-955-30-4520-1 (404984 NA)
තසකෝමද්යාතලකෝක තිසසස හිත්මි, කුඩද්යාවිල
[සදත සඟෙරද්යාව]
සදත සඟෙරද්යා වියරණ විමසුම / කුඩද්යාවිල
තසකෝමද්යාතලකෝක තිසසස හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 321 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(194066 NL)
ISBN 978-955-21-2265-1 (410748 NA)
491.4856 – ක්රියකා පදෙ
පියරතන, ඒ. ඒ.
කයද්යා පද / ඒ. ඒ. පියරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 ; තසම. 22 .(සසිංහල භද්යාෂද්යාව ; අසිංක 05)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(196626 NL)
ISBN 978-955-30-5187-5 (411947 NA)
491.487 – ජනවහර
එරනද, කලේප
සසිංහල ජන වහර / කලේප එරනද .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන .- 2014 .- පි. 84 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(194409 NL)
ISBN 978-955-21-2295-8 (410765 NA)

491.487 – උපභකාෂකා
කරණද්යාරතන, සුතමධ
රජරට ගපැත්මි ජනවහර / සුතමධ කරණද්යාරතන .තකද්යාළඹ : මධදම සසිංසසකකෘතික අරමුදල,
2012 .- පි. xi,64 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
ක-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (200687 NL)
ISBN 978-955-613-264-9
මද්යානසෑව, තක. බ.
මහතලද්යා ජනවහර / තක. බ. මද්යානසෑව .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 320 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(193185 NL)
ISBN 978-955-30-4920-9 (409496 NA)
491.488 – භකාර්විස්තය
දිසද්යානද්යායක, දුනමඬලද්යාතවේ බණඩද්යාර
බස මනරම කතද්යා ලතද්යා / දුනමඬලද්යාතවේ බණඩද්යාර
දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 119 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(187921 NL)
ISBN 978-955-30-4414-3 (403860 NA)
තදමටතදණය, රවීනද්ර
භද්යාෂද්යා ප්රතවේශය / රවීනද්ර තදමටතදණය .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(189102 NL)
ISBN 978-955-671-381-7 (404624 NA)
ශුභවික්රම, මුනිදද්යාස
භද්යාෂද්යාව සහ රචනය – තජදෂසෂ්ඨ කද්යාණඩය :
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර, අභදද්යාස විදදද්යාල
ප්රතවේශ, විශසව විදදද්යාල ප්රතවේශ, ගුර විභද්යාග ආදී
උසසස විභද්යාග සඳහද්යා / මුනිදද්යාස ශුභවික්රම .8 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 392 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1939
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(191148 NL)
ISBN 978-955-30-4781-6 (407278 NA)
සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.
සසිංහල භද්යාෂද්යා ප්රතවේශය සහ ප්රද්යාතයකෝගික
තලේඛනය : විශසවවිදදද්යාල සසිංහල පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යාව
තවනතවන සමපද්යාදිත නව කකෘතියක / එසස. වී.
ල්පී. සරිතසසන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191139 NL)
ISBN 978-955-30-4384-9 (407269 NA)
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තහද්යාඳ සසිංහල : අකුරින අකුර පළමු තපද්යාත .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 50 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190681 NL)
ISBN 978-955-681-175-9 (406362 NA)
491.7 – රසයන් භකාෂකාව
491.73 - ශබදෙලකයෝෂ
491.739148 – සලංහල
සරිතසසන, තහසමනත
රසයන - සසිංහල ශබද තකකෝෂය / තහසමනත
සරිතසසන .- [තපැ. තනද්යා.] : රසයද්යාව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. xv,926 ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 3000.00
(193481 NL)
ISBN 978-955-51636-0-6
494 – ද්රර්විණ්ඩ භකාෂකා
494.811 – ලදෙමළ භකාෂකාව
ඩලේස, තක. තක. රමදද්යා
7 තශසණය තදමළ වපැඩතපද්යාත / තක. තක. රමදද්යා
ඩලේස .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .පි. 138 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(197047 NL)
ISBN 978-955-21-2298-9 (412745 NA)
494.811076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තදවන බස තදමළ : පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර සහ ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර .- තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර ගයිල්ඩ්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 73 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(196912 NL)
ISBN 978-955-664-203-2
ජවද්යාන, ඒ. තජ්. තජ්.
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තළ) තදවන බස තදමළ :
සසිංහල තතරම සමඟෙ පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 2010 – 2012 / ඒ. තජ්.
තජ්. ජවද්යාන .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 135 ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(200591 NL)
ISBN 978-955-661-662-0 (414302 NA)

විජයසසිංහ, වජිර ප්රභද්යාත
තදමළ භද්යාෂද්යා ගුර අතතපද්යාත – පළමුවන
කද්යාණඩය : 1995 – 2012 දකවද්යා අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) තදවන බස තදමළ I-II ප්රශසන
සයලේලටම පිළිතුර සපයන ලද ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය ද අනතරගතය / වජිර ප්රභද්යාත
විජයසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. 306 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(191747 NL)
ISBN 978-955-41265-0-3 (408043 NA)
විජයසසිංහ, වජිර ප්රභද්යාත
තදමළ භද්යාෂද්යා ගුර අතතපද්යාත – තදවන
කද්යාණඩය : 1995-2012 දකවද්යා අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) තදවන බස තදමළ I-II ප්රශසන
සයලේලටම පිළිතුර සපයන ලද ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය ද අනතරගතය / වජිර ප්රභද්යාත
විජයසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. 308-597 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(191748 NL)
ISBN 978-955-41265-0-3 (408044 NA)
494.8115 – වදකාකරණ
ඉයද්යාසස, එම. තජ්. එම.
තදමළ වදද්යාකරණ ඉතගනම : සසිංහල පද්යාසලේ
දරවන සඳහද්යා විතශසෂිතයි / එම. තජ්. එම.
ඉයද්යාසස .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 56 ; තසම. 25
සසිංහල සහ තදමළ
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193662 NL)
ISBN 978-955-671-876-8 (409914 NA)
මසිංගල හිත්මි, ජූලමපිටිතයේ
තදමළ භද්යාෂද්යාව : ප්රද්යාතයකෝගික වදද්යාකරණ /
ජූලමපිටිතයේ මසිංගල හිත්මි .- නතග්තගද්යාඩ :
තදමළ භද්යාෂද්යා මධදසසන්ථද්යානය, 2014 .පි. xvi,296 : තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(191751 NL)
ISBN 978-955-53316-1-6 (408048 NA)
තමද්යාහමල්ඩ්, එන. කචචි
තදමළ බස උගනිමු 2 / එන. කචචි තමද්යාහමල්ඩ් .කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 168 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191724 NL)
ISBN 978-955-684-134-3 (408002 NA)
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494.8118 – භකාර්විස්තය
දවටතග්, තප්රේමරතන
තදමළ තදවන බස (මූත්ලික) / තප්රේමරතන
දවටතග් .- තකද්යාළඹ : සමුද්ර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 166 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 295.00
(192212 NL)
ISBN 978-955-0202-30-0
තදමළ බස නිවපැරදිව උගනිමු 1 / සසිංසසකරණය
එම. එසස. එම. මහුදුන .- තකකෝටතට :
එසස. විතජ්සූරිය , [2014?] .- පි. 72 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190289 NL)
ISBN 978-955-44569-2-1 (406217 NA)
තදවන බස තදමළ .- කළුතර : නිවේ ශ්රීමතී ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), [2014?] .- පි. 76 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192353 NL)
(408806 NA)
නසද්යාර, එම. එසස. ඒ.
තදමළ භද්යාෂද්යා වපැඩතපද්යාත – 9 තශසණය / එම. එසස.
ඒ. නසද්යාර .- කුරණසෑගල : කරතකෘ, 2012 .පි. 178 ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189100 NL)
ISBN 978-955-52141-7-9 (404116 NA)
නසද්යාර, එම. එසස. ඒ.
6 තශසණය තදමළ භද්යාෂද්යා වපැඩතපද්යාත / එම. එසස.
ඒ. නසද්යාර .- කුරණසෑගල : කරතකෘ, 2009 .පි. 128 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(191290 NL)
ISBN 978-955-52141-3-1 (407545 NA)
ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි
තදමළ බස ඉතගනමට අතවපැලක / උපද්යාත්ලි
ලලද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 184 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196639 NL)
ISBN 978-955-30-5160-8 (411984 NA)
495 – නලැලගනන්හිර හකා අගේනිදිග ආසයකානු භකාෂකා
495.6 – ජපන් භකාෂකාව
495.68 – භකාර්විස්තය
විදද්යානගමතග්, තලතද්යා
සරල ජපන බස – තදවන අදියර / තලතද්යා
විදද්යානගමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 28 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190724 NL)
ISBN 978-955-30-4810-3 (406526 NA)

සසිංජීව, අ. තහස. ඩි. උදද්යාර
ජපන භද්යාෂද්යාතවේ හිරගත හද්යා කතකන අකෂර
නිවපැරදිව උගනිමු / අ. තහස. ඩි. උදද්යාර සසිංජීව .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(192290 NL)
ISBN 978-955-30-4932-2 (408616 NA)

5 0 0 සසවකාභකාර්වික ර්විදෙදකා හකා ගණස්තය
501 – දෙරශනය හකා නදකාය
තඩකෝකනසස, රිචල්ඩ්
ඇතතක අරමය : විදදද්යාව ගපැන ත්ලියපැවුණ
අසරිමතම පිවිසුම / රිචල්ඩ් තඩකෝකනසස ;
පරිවරතනය විජයද්යානනද ජයවීර විසනි .මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 291 : චිත්ර ; තසම. 22
“The magic of reality” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193706 NL)
ISBN 978-955-1468-80-4 (409967 NA)
507 – අධදකාපනය
ධරමරතන, තසසනද්යානී
අප හුසසම ගනතන ඇයි? / තසසනද්යානී
ධරමරතන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 32 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 20 .- (සරසවි දපැනම ; අසිංක 03)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193075 NL)
ISBN 978-955-671-717-4 (408964 NA)
ධරමරතන, තසසනද්යානී
වපැසසස ගපැන තතද්යාරතුර / තසසනද්යානී ධරමරතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. [26] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20 .- (සරසවි
දපැනම ; අසිංක 04)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193076 NL)
ISBN 978-955-671-714-3 (408965 NA)
විතජ්සසිංහ, ඩබ. එම. සමපත
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව සඳහද්යා : අරන්ථ
දපැකවීම සමකරණ සූත්ර හද්යා නියම / ඩබ. එම.
සමපත විතජ්සසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 80 : රූපසටහන ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(196627 NL)
ISBN 978-955-30-4921-6 (411948 NA)
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507.1 – ර්විෂයමකාලකා
විදදද්යාව : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය 10 තශසණය .මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය,
2014 .- පි.xxxviii,50 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 195.00
(200538 NL)
(414217 NA)
විදදද්යාව II තකද්යාටස 10 තශසණය .- බතතරමුලේල :
අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .පි. xii,195 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (200593 NL)
(414220 NA)
507.6 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 188 : රූපසටහන ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(193223 NL)
(409635 NA)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : 2004-2013
පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර උතතර සමග .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. [216] : චිත්ර ; තසම 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(193226 NL)
ISBN 978-955-8211-78-6 (409638 NA)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසන පත්ර සහ පිළිතුර 2008 – 2013 .බතතරමුලේල : අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි.v,142 : චිත්ර ;
තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(196298 NL)
(411418 NA)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : බහුවරණ ප්රශසන
1000 පිළිතුර සමග .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 128 :
රූපටසහන ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196764 NL)
ISBN 978-955-0938-92-6 (412379 NA)
ආරියසසිංහ, තක.
7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල විදදද්යාව ආදරශ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / තක. ආරියසසිංහ .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 131 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(193689 NL)
ISBN 978-955-661-544-9 (409942 NA)

ඉහළ තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන
8 තශසණය විදදද්යාව / ජයරතන ඉහළ
තකද්යාඩිපපිත්ලි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන .2014 .- පි. 103 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(194053 NL)
ISBN 978-955-21-2272-9 (410732 NA)
ඉහළ තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන
9 තශසණය විදදද්යාව වපැඩ තපද්යාත / ජයරතන ඉහළ
තකද්යාඩිපපිත්ලි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 94 : රූපසටහන ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(196440 NL)
ISBN 978-955-21-2276-7 (411723 NA)
කරණද්යාරතන, අතශකෝක
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර 2002-2013 / අතශකෝක
කරණද්යාරතන .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 272 : රූපසටහන ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193644 NL)
ISBN 978-955-29-0250-5 (409860 NA)
දිසද්යානද්යායක, රනබණඩද්යාර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : ආදරශ හද්යා
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / රනබණඩද්යා
දිසද්යානද්යායක .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 266 : චිත්ර ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193499 NL)
ISBN 978-955-21-1924-8 (409686 NA)
බණඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව I හද්යා II : පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2008-2013 හද්යා අනමද්යාන
ප්රශසන පත්ර පිළිතුර සමඟෙ / තනරසිංජද්යා
බණඩද්යාරතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 160 : රූපසටහන ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196790 NL)
ISBN 978-955-30-3669-8 (412008 NA)
රතනද්යායක, ආර. එම. සී. ට.
8 තශසණය විදදද්යාව / ආර. එම. සී. ට.
රතනද්යායක .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 168 : චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191711 NL)
ISBN 978-955-684-188-6 (407989 NA)
රතනද්යායක, ආර. එම. සී. ට.
9 තශසණය විදදද්යාව / ආර. එම. සී. ට.
රතනද්යායක .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 200 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(191714 NL)
ISBN 978-955-684-210-4 (407992 NA)

134

විජයතිලක, තක.
9 තශසණය සඳහද්යා විදදද්යාව : බහුවරණ
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය / තක. විජයතිලක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 48 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193182 NL)
ISBN 978-955-30-3799-2 (409499 NA)
සරිමද්යානන, ඉනද්රද්යා
7 තශසණය විදදද්යාව වපැඩතපද්යාත : පද්යාඩම
අවතබකෝධය පිරිකසුම, වද්යාර විභද්යාග ප්රශසන පත්ර,
පිළිතුර ඇතුළතය / ඉනද්රද්යා සරිමද්යානන .තදහිවල : ගිහද්යාන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 120 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193032 NL)
ISBN 978-955-593-716-0 (409005 NA)
6 තශසණය විදදද්යාව වපැඩතපද්යාත : නව නිරතදශයට
අදද්යාළ අභදද්යාස හද්යා අනමද්යාන ප්රශසන පත්ර 3 ක
පිළිතුර සමඟෙ .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 160 : රූපසටහන ;
තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(196765 NL)
ISBN 978-955-0938-94-0 (412380 NA)
තහසමපද්යාල, ඩ. එම.
විදදද්යාව 6 තශසණය : සද්යාධන මටටතම සසිංවරධන
වපැඩ තපද්යාත / ඩ. එම. තහසමපද්යාල .කුණඩසද්යාතලේ : කපැනඩි පබත්ලිතකෂනසස ප්රයිවට
ත්ලිත්මිටල්ඩ්, 2013 .- පි. 55 : චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(192848 NL)
ISBN 978-955-4917-00-2
507.8 – ර්විදෙදකාත්මක අත්හදෙකා බලැලීම
ද සලේවද්යා, ආසරි ඩිලේහද්යාන
විතනකෝදද්යාතමක අතහදද්යා බපැලම - 2 / ආසරි
ඩිලේහද්යාන ද සලේවද්යා .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2013 .- පි. 145 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189125 NL)
ISBN 978-955-97804-3-4 (404691 NA)
509 – ඉතිහකාසය
තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසසරිය – විදදද්යා
ප්රදරශනයක / තජද්යාආනද්යා තකකෝලේ සහ බන්ඩෲසස
තඩගන ; පරිවරතනය රවිනි ප්රසද්යාදිනී
ධරමවරධන විසනි .- අනරද්යාධපුරය : ඊ. එසස.
එලේ. පබත්ලිතකෂනසස, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ;
තසම. 18x22
“The magic school bus – and the science
fair expedition” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(189494 NL)
ISBN 978-955-0598-19-9 (405122 NA)
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කුලසසිංහ, අමර එසස.
අසිංකවත්ලින දපැනමයි විතනකෝදයයි / අමර එසස.
කුලසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 56 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191187 NL)
ISBN 978-955-30-4806-6 (407317 NA)
510.7 – අධදකාපනය
කරණද්යාතිලක, ආර. කලදද්යාණ
ගණතය – 6 තශසණය වපැඩතපද්යාත : නිපුණතද්යා
පද්යාදක නව විෂය නිරතදශය සඳහද්යා සමපද්යාදිත
ආදරශ ප්රශසන පත්ර / ආර. කලදද්යාණ
කරණද්යාතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 100 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190721 NL)
ISBN 978-955-30-4686-4 (406523 NA)
නද්යානද්යායකකද්යාර, ඩ. ජී. තක.
තවේගවත ගණතය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
සඳහද්යා / ඩ. ජී. තක. නද්යානද්යායකකද්යාර .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 254 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(191521 NL)
ISBN 978-955-29-0183-6 (407691 NA)
විදද්යානගමතග්, තසසනක
10, 11 තශසණ සඳහද්යා ගණත ගුරවරයද්යා /
තසසනක විදද්යානගමතග් .- ගතණමුලේල : කරතකෘ,
2014 .- පි. vi,234 : චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(198470 NL)
ISBN 978-955-41748-0-1
510.71 – ර්විෂයමකාලකා
ගණතය : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය 10 තශසණය .මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපනය ආයතනය,
2014 .- පි. x,126 : රූපසටහන ; තසම. 30
2015 වසතර සට කයද්යාතමක තවේ
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 285.00
(201057 NL)
(413968 NA)
510.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 180 : රූපසටහන ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(193216 NL)
(409628 NA)
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අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : 2004-2013
පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර උතතර සමග .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. [195] : චිත්ර ; තසම 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(193227 NL)
ISBN 978-955-8211-77-9 (409639 NA)

ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ඕ. ට.
8 තශසණය ගණතය පසිංති වපැඩතපද්යාත / ඩබත්ලිවේ.
ඕ. ට. ප්රනද්යානදු .- තදහිවල : ගිහද්යාන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193035 NL)
ISBN 978-955-593-723-8 (409008 NA)

කමලසරි, අනර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2002-2013 / අනර
කමලසරි .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 238 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(193643 NL)
ISBN 978-955-29-0253-6 (409859 NA)

බණඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා
ගණතය වපැඩතපද්යාත 9 වන තශසණය (නව විෂය
නිරතදශය) / තනරසිංජද්යා බණඩද්යාරතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 148 :
චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191156 NL)

ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : අතදවශද
ජදද්යාත්මිතික ප්රතමයයන, ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
සහ පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / ඉතනකෝමද්යා
තහසමශිඛද්යා ගුණතසසකර .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .පි. 186 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193495 NL)
ISBN 978-955-21-1922-4 (409682 NA)
ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා
ගණතය 8 තශසණය : ඉතගනම සසිංකලේප
අභදද්යාස හද්යා වද්යාර විභද්යාග ආදරශ ප්රශසන පත්ර /
ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 198 : චිත්ර ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190472 NL)
ISBN 978-955-21-2223-1 (406294 NA)
නවරතන, එන. ඒ. එම. නිලකෂි
ගණතය ආදරශ ඇගයීම ප්රශසන 8 තශසණය /
එන. ඒ. එම. නිලකෂි නවරතන .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iii,46 : රූපසටහන ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(189700 NL)
ISBN 978-955-4873-78-0
පුෂසපික, තක. ජී. මත්ලික
7 තශසණය ගණතය / තක. ජී. මත්ලික පුෂසපික .කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 200 : චිත්ර ; තසම 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(191713 NL)
ISBN 978-955-684-211-1 (407991 NA)
ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ඕ. ට.
7 තශසණය ගණතය පසිංති වපැඩ තපද්යාත : පද්යාඩම
අවතබකෝධය පිරිකසුම, වද්යාර විභද්යාග ප්රශසන පත්ර,
පිළිතුර ඇතුලතය / ඩබත්ලිවේ. ඕ. ට. ප්රනද්යානදු .තදහිවල : ගිහද්යාන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193031 NL)
ISBN 978-955-593-671-2 (409004 NA)

බණඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා
ගණතය 9 වන තශසණය : තවේග පරීකෂණ
නිදසුන හද්යා අභදද්යාස / තනරසිංජද්යා බණඩද්යාරතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 104 :
චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(195025 NL)
ISBN 978-955-30-4583-6 (411329 NA)
ISBN 978-955-30-4357-3 (407286 NA)
රතනසසිංහ, විපුල
8 තශසණය ගණතය වපැඩතපද්යාත / විපුල
රතනසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 239 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(193486 NL)
ISBN 978-955-21-2271-2 (409673 NA)
රතනසසිංහ, විපුල
9 තශසණය ගණතය වපැඩතපද්යාත / විපුල
රතනසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන .පි. 265 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(201087 NL)
ISBN 978-955-21-2290-3 (414466 NA)
වික්රමසසිංහ, නවන ට.
9, 10, 11 වසර සඳහද්යා ගණතය 1 තකද්යාටස :
තකටි ප්රශසන 500 ක පිළිතුර සහිත / නවන ට.
වික්රමසසිංහ .- මහරගම : ටූ මයිනල්ඩ්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 100 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(196712 NL)
ISBN 978-955-759-400-2 (412519 NA)
511 - මූලධරම
511.6 – සලංයුකස්ත ගණස්තය
511.6071 – ර්විෂයමකාලකා
සසිංයුකත ගණතය : 13 වන තශසණය, ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංග්රහය .- 2 වන මුද්රණය .මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය,
2014 .- පි. [vii],91 ; තසම. 30
1 වන මුද්රණය 2010
කබපැ-තබකෝක: ර. 185.00
(198207 NL)
(412978 NA)

136

511.6076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

523.1 – ර්විශසවය

ද සලේවද්යා, බ. ජී. ල්පී. ජයනත
උසසස තපළ සසිංයුකත ගණතය II : සසර්ථිතිකය
සහ ගතිකය / බ. ජී. ල්පී. ජයනත ද සලේවද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 353 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(200499 NL)
ISBN 978-955-31-0179-2 (413884 NA)

කලුෂද්යානටතසවේ, පද්යාතවලේ
දුරදකනය අපට තපනවනතන කුමකද? /
පද්යාතවලේ කලුෂද්යානටතසවේ ; පරිවරතනය එසස. ජී.
පුසිංචිතහසවද්යා විසනි .- 3 වන මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය :
කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 119 :
චිත්ර ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1981
“What the telescope tells us” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189954 NL)
ISBN 978-955-591-282-2 (405374 NA)

පටබපැඳිතග්, කපිල
සසිංයුකත ගණතය 1 : ආදරශ ප්රශසන පත්ර සහ
විසඳුම / කපිල පටබපැඳිතග් .- [තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 220 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193289 NL)
ISBN 978-955-98865-2-5
512 – වීජ ගණස්තය
ත්ලියනතග්, කතසරි
6, 7, 8, 9, 10, 11 තශසණ ගණතය : සුළු කරීමට
මග 1 භද්යාජදතද්යා රීති / කතසරි ත්ලියනතග් .මතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 76 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(194574 NL)
ISBN 978-955-52658-6-7
515 – කලනය
515.076 - ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ගමතග්, ලසනත එම.
උ. තපළ සසිංයුකත ගණතය : කලනය 2 /
ලසනත එම. ගමතග් .- අසිංතගද්යාඩ : කරතකෘ,
2014 .- පි. viii,248 ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(191745 NL)
ISBN 978-955-992-797-6 (408041 NA)

5 2 0 ස්තකාරකකා ර්විදෙදකාව හකා ආශ්රිස්ත ර්විදෙදකා
523 – නියස්ත ආකකාශ වසසතු හකා අදභූස්ත සදධි
අතපතතු, ආර. බ.
අහස : අහතසස කවුළුතවන අවකද්යාශයට එබ
බලමු / ආර. බ. අතපතතු .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 28 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(193560 NL)
ISBN 978-955-671-781-5 (409751 NA)

කලුෂද්යානටතසවේ, පද්යාතවලේ
විසසත්මිත විශසවතයේ සවද්යාරියක / පද්යාතවලේ
කලුෂද්යානටතසවේ ; සුගත කසිංකද්යානමතග් විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 100 :
චිත්ර ; තසම. 29
“What the telescope tells us” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(193150 NL)
ISBN 978-955-30-4822-6 (409460 NA)
කමලසරි හිත්මි, ත්මිසසසක
අහස තර සහ මම / ත්මිසසසක කමලසරි හිත්මි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 38 : චිත්ර ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(200483 NL)
ISBN 978-955-31-0132-7 (413909 NA)
ධරමරතන, තසසනද්යානී
තර ග්රහතලකෝක සහ විශසවය / තසසනද්යානී
ධරමරතන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 29 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (සරසවි දපැනම ; අසිංක 05)
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193625 NL)
ISBN 978-955-671-709-9 (409832 NA)
523.3 – ශන්ද්රයකා
අතපතතු, ආර. බ.
ලසසසන හඳ / ආර. බ. අතපතතු .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 20 : චිත්ර ;
තසම. 29 .- (තද්යාරකද්යා විදදද්යා ළමද්යා සද්යාහිතද ;
අසිංක 01)
ජද්යාතදනතර ළමද්යා වරෂ කද්යාරයද්යාලතයේ සහ
ශ්රී ලසිංකද්යා තලේඛක සසිංගමතයේ සමමද්යාන දිනූ
කකෘතියක
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191158 NL)
ISBN 978-955-30-4574-4 (407288 NA)
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526 – ගණස්තමය භූලගයෝල ර්විදෙදකාව
526.9 – මලැනුම
526.9095493 – ශ ලලංකකාව
අද්භිමන ගමනක අසරිය .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා
ත්මිනිනතදකෝර තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .පි. xv,234 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1000.00
(195387 NL)
ISBN 978-955-9059-09-7 (411615 NA)

5 3 0 ලභබෞතික ර්විදෙදකාව
530.07 – අධදකාපනය
11 තශසණය තභකෞතික විදදද්යාව : තකටි සටහන
තපද්යාත .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 96 : රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(193234 NL)
ISBN 978-955-0938-46-9 (409670 NA)
වසනත කුමද්යාර, සරත
තභකෞතික විදදද්යාව 11 තශසණය : තකටි සටහන
තපද්යාත / සරත වසනත කුමද්යාර .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 104 :
රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(192023 NL)
ISBN 978-955-29-0212-3 (408442 NA)
530.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
උ. තපළ තභකෞතික විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1982-2013 .- නතග්තගද්යාඩ :
තපසුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 78 :
රූපසටහන ; තසම. 21
1 වන ඒකකය ත්මිනම සහ 2 වන ඒකකය
යද්යානත්ර විදදද්යාව
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190322 NL)
(406041 NA)
උ. තපළ තභකෞතික විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1982-2013 .- නතග්තගද්යාඩ :
තපසුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 57 :
රූපසටහන ; තසම. 21
3 වන ඒකකය තදකෝලන හද්යා තරසිංග
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190321 NL)
(406040 NA)
උ. තපළ තභකෞතික විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1982-2013 .- නතග්තගද්යාඩ :
තපසුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 55 :
රූපසටහන ; තසම. 21
4 වන ඒකකය තද්යාපය
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190311 NL)
(406030 NA)

උ. තපළ තභකෞතික විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1982-2013 .- නතග්තගද්යාඩ :
තපසුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 34 :
රූපසටහන ; තසම. 21
5 වන ඒකකය ගුරතවද්යාකරෂණ කතෂසත්ර සහ
6 වන ඒකකය විදක්යුත බල කතෂසත්ර
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190312 NL)
(406031 NA)
උ. තපළ තභකෞතික විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1982-2013 .- නතග්තගද්යාඩ :
තපසුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 45 :
රූපසටහන ; තසම. 21
7 වන ඒකකය ධද්යාරද්යා විදක්යුතය
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190320 NL)
(406039 NA)
උ. තපළ තභකෞතික විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1982-2013 .- නතග්තගද්යාඩ :
තපසුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 36 :
රූපසටහන ; තසම. 21
8 වන ඒකකය විදක්යුත චුමබකතවය
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190313 NL)
(406032 NA)
උ. තපළ තභකෞතික විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1982-2013 .- නතග්තගද්යාඩ :
තපසුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 47 :
රූපසටහන ; තසම. 21
9 වන ඒකකය ඉතලකතකද්යානික විදදද්යාව , 10
වන ඒකකය පදද්යාරන්ථතයේ යද්යානත්රික ගුණ සහ 11
ඒකකය පදද්යාරන්ථ හද්යා විකරණ
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190318 NL)
(406037 NA)
ජීවද්යානනද, ත්මිහිර
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව :
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන සහ පිළිතුර 2004-2013 /
ත්මිහිර ජීවද්යානනද .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. [256] :
රූපටසහන ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196799 NL)
ISBN 978-955-0938-80-3 (412371 NA)
තවලේගම, තසසනද්යාරතන
පදද්යාරන්ථතයේ යද්යානත්රික ගුණ : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව / තසසනද්යාරතන
තවලේගම .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 207 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193872 NL)
ISBN 978-955-30-4965-0 (410343 NA)
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530.092 – ලභබෞතික ර්විදෙදකාඥලයයෝ

5 4 0 රසකායන ර්විදෙදකාව හකා ආශ්රිස්ත ර්විදෙදකා

වික්රමද්යාරචච, සවි සතදනි
ඇලේබට අයිනසසටයින : සඳු මත බිඳු / සවි
සතදනි වික්රමද්යාරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 195 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190530 NL)
ISBN 978-955-681-169-8 (405649 NA)

540.7 - අධදකාපනය

හුරලුවපැව, ජයතසනවි
තභකෞතික විදදද්යාඥතයකෝ / ජයතසනවි හුරලුවපැව .තකද්යාළඹ : සමුද්ර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 198 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (තලද්යාව මහද්යා
විදදද්යාඥතයකෝ ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(192211 NL)
ISBN 978-955-680-118-7
537 – ර්විදෙද්යුස්තය
තවලේගම, තසසනද්යාරතන
ධද්යාරද්යා විදක්යුතය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික
විදදද්යාව / තසසනද්යාරතන තවලේගම .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 172 : චිත්ර ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(191159 NL)
ISBN 978-955-30-4776-2 (407289 NA)
537.5 – ඉලලකලකකානික ර්විදෙදකාව
ජයනනද, රවිනද්ර
උසසස තපළ තභකෞතික විදදද්යාව නව නිරතදශය :
ඉතලකතකද්යානික විදදද්යාව I තකද්යාටස / රවිනද්ර
ජයනනද .- 2 වන මුද්රණය .- පනනිපිටිය :
සසටපැමෆරල්ඩ් තලේක, 2014 .- පි. 178 : චිත්ර ;
තසම. 25
1 වන මුද්රණය 2012
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(194995 NL)
ISBN 978-955-658-290-1 (411033 NA)
ජයනනද, රවිනද්ර
උසසස තපළ තභකෞතික විදදද්යාව නව නිරතදශය :
ඉතලකතකද්යානික විදදද්යාව II තකද්යාටස / රවිනද්ර
ජයනනද .- 2 වන මුද්රණය .- පනනිපිටිය :
සසටපැමෆරල්ඩ් තලේක, 2014 .- පි. 91 : චිත්ර ;
තසම. 25
1 වන මුද්රණය 2012
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(194994 NL)
ISBN 978-955-658-319-9 (411034 NA)

ජයතිලක, ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ.
අ. තපද්යා. ස. උ. තපළ රසද්යායන විදදද්යාව 7
තකද්යාටස : සමතුත්ලිතතද්යාව 13 වන ඒකකය /
ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ. ජයතිලක .- පනනිපිටිය :
සචිනතක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. viii,224 :
රූපසටහන ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(191332 NL)
ISBN 978-955-0993-00-0 (407591 NA)
540.71 – ර්විෂයමකාලකා
අ. තපද්යා. ස (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව : ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංග්රහය 12 සහ 13 තශසණ .2 වන මුද්රණය .- [මහරගම] : ජද්යාතික අධදද්යාපන
ආයතනය, 2014 .- පි. [x],300 ; තසම. 30
1 වන මුද්රණය 2013
2012 වසතර සට කයද්යාතමක තවේ
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 455.00
(196583 NL)
(411900 NA)
540.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ආරියසසිංහ, තක.
රසද්යායන විදදද්යාව ශිඝ්ර පුනරීකෂණ අතතපද්යාත :
11 තශසණය / තක. ආරියසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .- පි. 49 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(190248 NL)
ISBN 978-955-21-2251-4 (405862 NA)
උ. තපළ රසද්යායන විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1980-2013 .- නතග්තගද්යාඩ :
තපසුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 55 ;
තසම. 21
1 වන ඒකකය, 2 වන ඒකකය සහ 3 වන
ඒකකය
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190317 NL)
(406036 NA)
උ. තපළ රසද්යායන විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1980-2013 .- නතග්තගද්යාඩ :
තපසුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 52 ;
තසම. 21
4 වන ඒකකය, 5 වන ඒකකය සහ 6 වන
ඒකකය
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190319 NL)
(406038 NA)
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උ. තපළ රසද්යායන විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1980-2013 .- නතග්තගද්යාඩ :
තපසුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 40 ;
තසම. 21
7 වන ඒකකය, 8 වන ඒකකය සහ 9 වන
ඒකකය
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190316 NL)
(406035 NA)

පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන
රසද්යායන විදදද්යාව 2013 – බහුවරණ විවරණය
සමග ආදරශ බහුවරණ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර :
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) / ලකෂසමන
පපැලපැනදතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 112 : චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189614 NL)
ISBN 978-955-30-4666-6 (405173 NA)

උ. තපළ රසද්යායන විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1980-2013 .- නතග්තගද්යාඩ :
තපසුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 54 ;
තසම. 21
10 වන ඒකකය, 11 වන ඒකකය සහ 12 වන
ඒකකය
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190310 NL)
(406029 NA)

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව II :
ආදරශ ප්රශසන පත්ර තදවපැනි කද්යාණඩය /
තහසමචනද්ර බසසනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 265 : චිත්ර ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(193148 NL)
ISBN 978-955-30-5060-1 (409458 NA)

උ. තපළ රසද්යායන විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1980-2013 .- නතග්තගද්යාඩ :
තපසුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 68 :
රූපසටහන ; තසම. 21
13 වන ඒකකය, 14 වන ඒකකය, 15 වන
ඒකකය සහ 16 ඒකකය
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190309 NL)
(406028 NA)

ලත්ලිත, එසස. එච. විජිත
රසද්යායන විදදද්යාව : අසිංග සමපූරණ ප්රශසන පත්ර
විවරණය 2013 / එසස. එච. විජිත ලත්ලිත .බතතරමුලේල : වික්රමසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 204 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(190811 NL)
ISBN 978-955-4942-00-2 (406638 NA)

තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි
රසද්යායන විදදද්යාව බහුවරණ ප්රශසන 750
(සද්යා. තපළ) / කතසරි තකද්යාතලද්යාවල .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 154 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190479 NL)
ISBN 978-955-21-2225-5 (406301 NA)

541 – ලභබෞතික හකා නදකායික රසකායන ර්විදෙදකාව
541.24 - පරමකාණුක වව්යූහ
541.24076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

10 තශසණය රසද්යායන විදදද්යාව : තකටි සටහන,
පුනරීකෂණ ප්රශසන සහ පිළිතුර .- මහරගම :
සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 140 :
රූපසටහන ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196768 NL)
ISBN 978-955-0938-44-5 (412383 NA)
පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව : 2002
බහුවරණ විවරණය සමග ආදරශ බහුවරණ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / ලකෂසමන පපැලපැනදතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 104 ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(201052 NL)
ISBN 978-955-30-5289-6 (414096 NA)
පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව
බහුවරණ විවරණය 2000 / ලකෂසමන
පපැලපැනදතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 136 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(198562 NL)
ISBN 978-955-30-5184-4 (413128 NA)

පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන
පරමද්යාණුක වව්යූහය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
රසද්යායන විදදද්යාව නව විෂය නිරතදශය /
ලකෂසමන පපැලපැනදතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196644 NL)
ISBN 978-955-30-5108-0 (411979 NA)
541.39 – රසකායනික ප්රතික්රියකා
බියනවිල, ආරියදද්යාස
ප්රතිකයද්යාවල ශීඝ්රතද්යාවය : රසද්යායනික චද්යාලක
විදදද්යාව 12 ඒකකය / ආරියදද්යාස බියනවිල .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 112 :
රූපසටහන ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(201043 NL)
ISBN 978-955-30-5323-7 (414087 NA)
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543 – ර්විශසලලේෂණ රසකායනය

5 5 0 භූ ර්විදෙදකාව

බියනවිල, ආරියදද්යාස
රසද්යායන විදදද්යාව විශසතලේෂණ – අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ) : අයන, සසිංකීරණ සහ කයද්යාකද්යාරී
කද්යාණඩ ගුණද්යාතමක සහ ප්රමද්යාණද්යාතමක
විශසතලේෂණය / ආරියදද්යාස බියනවිල .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188590 NL)
ISBN 978-955-671-954-3 (404619 NA)

තදනියවතත, තප්රේමද්යා
භූ පදධතිය, පකෘර්ථිවිතයේ වව්යූහය සහ සසිංයුතිය /
තප්රේමද්යා තදනියවතත .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 104 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200467 NL)
ISBN 978-955-671-790-7 (413899 NA)

547 – කකාබනික රසකායන ර්විදෙදකාව

551 – භූ ර්විදෙදකාව, ජල ර්විදෙදකාව, කකාළගුණ ර්විදෙදකාව
551.1 – භූ ර්විදෙදකා වව්යූහයයන්
551.1095493 – ශ ලලංකකාව

බණඩද්යාර, රශික
කද්යාබනික රසද්යායනය පරිවරතන ගපැටළු සහ
විසඳුම : නව නිරතදශය / රශික බණඩද්යාර .තනළුමතදණය : බතයකෝග්රපැෆික එඩියුතකෂනලේ
පබත්ලිතකෂනසස, 2014 .- පි. 136 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(200547 NL)
ISBN 978-955-1847-39-5 (412290 NA)

ජයවීර, ආරියවසිංශ
ලක තපද්යාතළද්යාතවේ තයකෝධ පපැළුම / ආරියවසිංශ
ජයවීර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 112 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193877 NL)
ISBN 978-955-30-4971-1 (410305 NA)

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර
කද්යාබනික රසද්යායනය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ.) /
තහසමචනද්ර බසසනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 284 : චිත්ර ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(188822 NL)
ISBN 978-955-30-4656-7 (404479 NA)

551.22 – භූමිකමපකා
ධරමරතන, තසසනද්යානී
භූත්මිකමපද්යා සදුවනතන තකතසසද? / තසසනද්යානී
ධරමරතන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 17 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190425 NL)
ISBN 978-955-671-711-2 (406227 NA)

547.0076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
බියනවිල, ආරියදද්යාස
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) කද්යාබනික රසද්යායන
විදදද්යාව – 2 : 10, 11 ඒකක සහ විසඳූ අභදද්යාස /
ආරියදද්යාස බියනවිල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 112 : චිත්ර ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(192289 NL)
ISBN 978-955-30-4833-2 (408615 NA)
සයඹලද්යාතගද්යාඩ, ඩබත්ලිවේ. ල්පී.
කද්යාබනික රසද්යායනය මූලධරම සහ ගපැටළු /
ඩබත්ලිවේ. ල්පී. සයඹලද්යාතගද්යාඩ .- ධරගද්යා නගරය :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(199967 NL)
ISBN 978-955-50860-3-5 (413296 NA)

551.41 – භූරූප ර්විදෙදකාව
එපිටවතත, තසතනවි
භූරූප විදදද්යාව : තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව 1 /
තසතනවි එපිටවතත .- තකද්යාළඹ : උසසස
අධදද්යාපන අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2014 .- පි. 732 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 28
නූබපැ-තබකෝක: ර. 3000.00
(194967 NL)
ISBN 978-955-9025-03-0 (411388 NA)
551.432 – කඳු
සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.
තලද්යාව ප්රකට කඳු, ගිනි කඳු සහ භූගත ගුහද්යා /
ආර. ල්පී. සමරසසිංහ .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 288 : චිත්ර ;
තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(199827 NL)
ISBN 978-955-29-0287-1 (413327 NA)
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551.5 – කකාලගුණ ර්විදෙදකාව

5 6 0 පකාෂකාණධකාතු ර්විදෙදකාව

තරකෝහණ, අයි. ඒ. ඩ. එන.
කද්යාලගුණ නිරීකෂණ හද්යා සසවද්යාභද්යාවික ආපදද්යා
හද්යානිය අවම කරීම / අයි. ඒ. ඩ. එන.
තරකෝහණ .- මද්යාලතබ : කරතකෘ, 2014 .පි. xi,69 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196847 NL)
ISBN 978-955-41459-0-0

567 – ආදි යුගලයේ සතුන්
567.9 – ණ්ඩයිලනයෝසරලයයෝ

551.6 – කකාලගුණ ර්විදෙදකාව
එපිටවතත, තසතනවි
තදශගුණ විදදද්යාව – පළමු කද්යාණඩය : තභකෞතික
භූතගකෝල විදදද්යාව III / තසතනවි එපිටවතත .තකද්යාළඹ : උසසස අධදද්යාපන අමද්යාතදද්යාසිංශය,
2014 .- පි. xx,540 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28
නූබපැ-තබකෝක: ර. 3000.00
(195046 NL)
ISBN 978-955-9025-04-7 (411385 NA)
එපිටවතත, තසතනවි
තදශගුණ විදදද්යාව - තදවන කද්යාණඩය : තභකෞතික
භූතගකෝල විදදද්යාව III / තසතනවි එපිටවතත .තකද්යාළඹ : උසසස අධදද්යාපන අමද්යාතදද්යාසිංශය,
2014 .- පි. xxii,495-1088 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 28
නූබපැ-තබකෝක: ර. 3000.00
(195044 NL)
ISBN 978-955-9025-05-4 (411387 NA)
තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසසරිය – තදශගුණය
තවනසස වීතම අද්භිතයකෝගය අද්භිමුව / තජද්යාආනද්යා
තකකෝලේ සහ බන්ඩෲසස තඩගන ; පරිවරතනය රවිනි
ප්රසද්යාදිනී ධරමවරධන විසනි .- අනරද්යාධපුරය :
ඊ. එසස. එලේ. පබත්ලිතකෂනසස, 2013 .- පි. 48 :
චිත්ර ; තසම. 18x22
“The magic school bus – and the climate
challenge” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(189492 NL)
ISBN 978-955-0598-20-5 (405120 NA)

තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසසරිය – ඩයිනතසකෝර
යුගතයේ / තජද්යාආනද්යා තකකෝලේ සහ බන්ඩෲසස තඩගන ;
පරිවරතනය රවිනි ප්රසද්යාදිනී ධරමවරධන
විසනි .- අනරද්යාධපුරය : ඊ. එසස. එලේ.
පබත්ලිතකෂනසස, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ;
තසම. 18x21
“The magic school bus – in the time of the
dinosaurs” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(189491 NL)
ISBN 978-955-0598-16-8 (405119 NA)

5 7 0 වජවීය ර්විදෙදකාව
තකද්යාතලද්යාවල, ඒ. බ.
අ. තපද්යා. ස. උ. තපළ ජීව විදදද්යාව : කයද්යාකද්යාරී
සතවයද්යා / ඒ. බ. තකද්යාතලද්යාවල .- සසිංතශකෝධිත
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014
1 කද්යා. .- පි. 228 : රූපසටහන ; තසම. 29
1 වන මුද්රණය 2001
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(191164 NL)
ISBN 978-955-30-3552-3 (407294 NA)
තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.
උ. තපළ තද්යාකෂණතවේදය සඳහද්යා විදදද්යාව – පළමු
තකද්යාටස / වීරතුසිංග ල්පී. තිලකරතන .තනලුනතදනිය : බතයකෝග්රපැෆික එඩියුතකෂනලේ
පබත්ලිතකෂනසස, 2014 .- පි. 56 : රූපසටහන ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191326 NL)
ISBN 978-955-1847-36-4 (407585 NA) 
බද්යාලසූරිය, බ. එම. තක. එසස.
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) වදවහද්යාරික ජීව විදදද්යාව /
බ. එම. තක. එසස. බද්යාලසූරිය .- ලුණුවිල : මත්ලිත
පබත්ලිතකෂනසස, 2013 .- පි. 46 : චිත්ර ;
තසම. 26
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(192862 NL)
ISBN 978-955-41219-0-4
570.7 – අධදකාපනය
දිසද්යානද්යායක, නනදද්යා ල්පී.
කයද්යාකද්යාරී ශද්යාකය 1 තකද්යාටස ශද්යාක සහ ජලය /
නනදද්යා ල්පී. දිසද්යානද්යායක .- මද්යාතර : කරතකෘ,
2013 .- පි. 87 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191049 NL)
ISBN 978-955-52098-2-3
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570.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අනඳ පපැනසර 1 : ජීව විදදද්යාව බහුවරණ
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය චද්යානක
ගුණතසසකර සහ කලේපජිත වරණසූරිය .තකද්යාළඹ : ආනනද විදදද්යාලය, 2014 .- පි. 61 :
චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193742 NL)
ISBN 978-955-7508-00-9
උ. තපළ ජීව විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1985-2013 .- නතග්තගද්යාඩ :
තපසුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 54 :
රූපසටහන ; තසම. 21
2 වන ඒකකය ජීවතයේ රසද්යායනික සහ වසලය
පදනම
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190315 NL)
(406034 NA)
ජනනද්යායක, තිසසස
ජීවමද්යාන ජීව විදදද්යාව – ඒකක 1-2 : අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ) / තිසසස ජනනද්යායක .- යකකල :
සයපත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 218 :
ඡද්යායද්යාරූප : රූපසටහන ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (198463 NL)
ISBN 978-955-54066-4-2
ජයවීර, උපද්යාත්ලි
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සඳහද්යා ජීව විදදද්යාව
පුනරීකෂණ 1 : ජීව විදදද්යාව හපැඳිනවීම, ජීවතයේ
රසද්යායනික හද්යා වසලය පදනම, ජීවීනතග්
විවිධතවය / උපද්යාත්ලි ජයවීර .- මහනවර :
කරතකෘ, 2013 .- පි. ix,140 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(193098 NL)
ISBN 978-955-52877-3-9 (409408 NA)
ජයවීර, උපද්යාත්ලි
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සඳහද්යා ජීව විදදද්යාව
පුනරීකෂණ 2 : තපකෝෂණය, ශසවසනය,
පරිවහනය / උපද්යාත්ලි ජයවීර .- මහනවර :
කරතකෘ, 2013 .- පි. v,115 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(193099 NL)
ISBN 978-955-52877-4-6 (409407 NA)
ජීව විදදද්යාව 10 තශසණය : තකටි සටහන,
පුනරීක්ෂණ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර .- මහරගම :
සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 160 : චිත්ර ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191021 NL)
ISBN 978-955-0938-43-8 (407135 NA)

තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව : ආදරශ
බහුවරණ ප්රශසන සහ පිළිතුර විවරණ / වීරතුසිංග
ල්පී. තිලකරතන .- තනලුනතදනිය :
බතයකෝග්රපැෆික එඩියුතකෂනලේ පබත්ලිතකෂන,
2014 .- පි. 144 ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(194094 NL)
ISBN 978-955-1847-37-1 (410806 NA)
තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.
තපකෝෂණය ශසවසනය සහ පරිවහනය ශීඝ්ර
පුනරීකෂණ : උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව / වීරතුසිංග
ල්පී. තිලකරතන .- තනලුනතදනිය :
බතයකෝග්රපැෆික එඩියුතකෂනලේ පබත්ලිතකෂනසස ,
2014 .- පි. 111 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196275 NL)
ISBN 978-955-1847-06-7 (411429 NA)
ධරමකීරති, නනදන
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව ඒකක අනව
වරග කළ ප්රශසන පත්ර විවරණය 1 : 1985-2012
බහුවරණ ප්රශසනවල සයළුම වරණ වල
සවිසසතරද්යාතමක විවරණ රචනද්යා වව්යූහගත රචනද්යා
පිළිතුර / නනදන ධරමකීරති සහ එසස. ආර.
ධරමකීරති .- තකද්යාටටද්යාව : තමතසර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. v,247 : රූපසටහන :
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(193213 NL)
ISBN 978-955-4741-01-0 (409615 NA)
ධරමකීරති, නනදන
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව ඒකක අනව
වරග කළ ප්රශසන පත්ර විවරණය 2 : 1985-2012
බහුවරණ ප්රශසනවල සයළුම වරණ වල
සවිසසතරද්යාතමක විවරණ රචනද්යා වව්යූහගත රචනද්යා
පිළිතුර / නනදන ධරමකීරති සහ එසස. ආර.
ධරමකීරති .- තකද්යාටටද්යාව : තමතසර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. vi,234 :
රූපසටහන : තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(193214 NL)
ISBN 978-955-4741-02-7 (409616 NA)
ධරමකීරති, නනදන
උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව ඒකක අනව වරග කළ
ප්රශසන පත්ර විවරණය 3 1986-2012 : බහුවරණ
ප්රශසනවල සයළුම වරණවල සවිසසතරද්යාතමක
විවරණ රචනද්යා වව්යූහගත රචනද්යා පිළිතුර /
නනදන ධරමකීරති සහ එසස. ආර.
ධරමකීරති .- තකද්යාටටද්යාව : තමතසර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 238 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(198500 NL)
ISBN 978-955-4741-03-4 (413029 NA)
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ධරමකීරති, නනදන
උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව ඒකක අනව වරග කළ
ප්රශසන පත්ර විවරණය 4 1985-2012 : බහුවරණ
ප්රශසනවල සයළුම වරණවල සවිසසතරද්යාතමක
විවරණ රචනද්යා වව්යූහගත රචනද්යා පිළිතුර /
නනදන ධරමකීරති සහ එසස. ආර.
ධරමකීරති .- තකද්යාටටද්යාව : තමතසර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 232 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(198501 NL)
ISBN 978-955-4741-04-1 (413030 NA)
රද්යාජපකෂ, ආර. එම. ඩ.
උ. තපළ ජීව විදදද්යාව : ආදරශ ප්රශසන පත්ර
වව්යූහගත රචනද්යා / ආර. එම. ඩ. රද්යාජපකෂ .පද්යානදුර : කරතකෘ, 2013 .- පි. 209 : චිත්ර ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(187794 NL)
ISBN 978-955-44728-0-8 (403702 NA)
රද්යාමසසිංහ, සීතද්යා
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව : 20022013 පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / සීතද්යා
රද්යාමසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 477 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(193488 NL)
ISBN 978-955-21-2289-7 (409675 NA)
570.92 – ජීව ර්විදෙදකාඥලයයෝ
හුරලුවපැව, ජයතසනවි
ජීව විදදද්යාඥතයකෝ / ජයතසනවි හුරලුවපැව .තකද්යාළඹ : සමුද්ර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 198 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (තලද්යාව මහද්යා
විදදද්යාඥතයකෝ ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(192210 NL)
ISBN 978-955-680-116-3
571 – ශකාරීරික ර්විදෙදකාව
571.4 – ජීව ලභබෞතික ර්විදෙදකාව
571.457 – එකසසලර
විකරණ : අයනීකද්යාරක විකරණ ආරකෂණය සහ
අයනීකද්යාරක විකරණ තද්යාකෂණතයේ
උපතයකෝගීතද්යාවයන .- වපැලේලමපිටිය :
පරමද්යාණුක ශකති අධිකද්යාරිය, [2014?] .පි. 16 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195094 NL)
(411522 NA)

571.538 – පටක අභිජනනය
තහටටිආරචචි, අනර
ශද්යාක පටක තරකෝපණය / අනර තහටටිආරචචි .තපරද්යාතදණය : කරතකෘ, 2013 .- පි. 189 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(192169 NL)
ISBN 978-955-44244-0-1
571.89 – කලලයෝනීකරණය
තකකෝටතටආරචචි, නිශද්යා එසස.
කතලකෝනීකරණය සරල බසන (ශද්යාක, ජද්යාන සහ
සතතව) / නිශද්යා එසස. තකකෝටතටආරචචි .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 48 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(190749 NL)
ISBN 978-955-29-0194-2 (406556 NA)
575 - පරිණකාමය
575.0092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
දසනති, නදුනි
චද්යාලේසස ඩද්යාවින : පරිණද්යාමවද්යාදතයන එහද්යාට /
නදුනි දසනති .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 145 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(195084 NL)
ISBN 978-955-681-197-1 (411551 NA)
575 – ශකාකවල නියස්ත ලකකාටසසවල කකායික ර්විදෙදකාව
575.6 – බීජ අභිජනනය
කරණද්යාරතන, අතශකෝක
පුෂසපය සහ ආවකෘත බජක ප්රජනනය : 9, 10, 11
සහ උ. තපළ ජීව විදදද්යාව සඳහද්යා අමතර කයවීම
තපද්යාත / අතශකෝක කරණද්යාරතන .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 78 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(198229 NL)
ISBN 978-955-29-0210-9 (412826 NA)
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575.7 – සලංසරණය, ආහකාර ගබණ්ඩකාකිරීම,
බන්හිසකාවය
575.76 – ශකාක ලපයෝෂණය
වලේතපද්යාල, බ. සී.
ශද්යාක තපකෝෂක / බ. සී. වලේතපද්යාල සහ
තක. තක. අයි. යූ. අරණ කුමද්යාර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 104 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198510 NL)
ISBN 978-955-30-4964-3 (413091 NA)
577 – පරිසර ර්විදෙදකාව
577.698 – කලණ්ඩකාලකාන
බද්යාලසූරිය, සුනිලද්යා ජයනති
කතඩද්යාලද්යාන පරිසර පදධතිය / සුනිලද්යා ජයනති
බද්යාලසූරිය .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2014 .පි. 128 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(195404 NL)
ISBN 978-955-570-723-7 (411611 NA)
578 – ජීවීන්ලගේ හකා ආශ්රිස්ත ර්විෂයයන් සමබන්ධ
සසවකාභකාර්වික ඉතිහකාසය
578.09 – වජව භූලගයෝල ර්විදෙදකාව
එපිටවතත, තසතනවි
වජව භූතගකෝල විදදද්යාව : තභකෞතික භූතගකෝල
විදදද්යාව II / තසතනවි එපිටවතත .- තකද්යාළඹ :
උසසස අධදද්යාපන අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2014 .පි. xxxii,623 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28
නූබපැ-තබකෝක: ර. 3000.00
(195045 NL)
ISBN 978-955-9025-02-3 (411386 NA)
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ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ්.
ගසක තතද්යාරතුර : 5 ශිෂදතවය ඇතුළු පද්යාසලේ
දරවන සඳහද්යාය – වදද්යාපකෘති 21 ක ද ඇතුළතය /
උපද්යාත්ලි තජ්. ඩයසස .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 112 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189608 NL)
ISBN 978-955-30-4499-0 (405167 NA)
රණසසිංහ, ල්පීරිසස
ශද්යාක සමභවය, වව්යූහය සහ කයද්යාකද්යාරිතවය :
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ / උ. තපළ) ජීව විදදද්යා /
ල්පීරිසස රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 143 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189255 NL)
ISBN 978-955-30-4541-6 (404966 NA)

581 – ශකාකවල සසවභකාවය පිළිබඳ ර්විලශසෂ මකාස්තපෘකකා
581.63 – මකානවවලංශ උදභිදෙ ර්විදෙදකාව
කරණද්යාරතන, මසිංජල ලසිංකද්යානද්යාත
ගසස සහ ත්මිනිසසසු : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ශද්යාක භද්යාවිතය
පිළිබඳ මද්යානව වසිංශ උදද්භිද විදදද්යාතමක
අධදයනයක / මසිංජල ලසිංකද්යානද්යාත
කරණද්යාරතන .- නතග්තගද්යාඩ : හරිත නිරමද්යාණ
පියස, 2013 .- පි. xvi,172 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190077 NL)
ISBN 978-955-44221-0-0
582 – මලේ
මලේ = Flowers : පිනතූරතපද්යාත / තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, [2014?] .- පි. [04] :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(194046 NL)
ISBN 978-955-21-1996-5 (410725 NA)
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590.73 – සත්ලවයෝදෙදකාන
ඩරලේ, තජරලේල්ඩ්
තකද්යාඳුරන තදශය / තජරලේල්ඩ් ඩරලේ ;
පරිවරතනය තුෂද්යාරි ජයවරධන විසනි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 284 ; තසම. 22
“The whispering land” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(197985 NL)
ISBN 978-955-697-040-1 (412861 NA)
591 – නියස්ත මකාස්තපෘකකා තුළ සතුන් පිළිබඳ
සසවභකාර්වික ඉතිහකාසය
591.5 – සත්ත්ව හලැසරීම
අකමුෂසකන, ඉතගකෝර
සතව සසිංචද්යාරකතයකෝ / ඉතගකෝර අකමුෂසකන ;
පරිවරතනය එසස. ජයතසසකර විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 352 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
“Animal travellers” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(189629 NL)
ISBN 978-955-671-627-6 (405188 NA)
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තලකෝරනසස, තකද්යානරද්යාල්ඩ් ඉතසල්ඩ්
සතුන සමග කන්ථද්යාකළ අපූර ත්මිනිසද්යා /
තකද්යානරද්යාල්ඩ් ඉතසල්ඩ් තලකෝරනසස ; අනවද්යාදය
ආරියරතන ජයතකද්යාඩි විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 232 ; තසම. 22
“King Solomon's ring” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(193936 NL)
ISBN 978-955-30-5021-2 (410341 NA)
වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින
සතව තලකෝකය / මද්යාරටින වික්රමසසිංහ .- 3 වන
මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය : සරස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 22 .- (විදදද්යා
විතනකෝද කන්ථද්යා ; අසිංක v)
1 වන මුද්රණය 1936
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(194418 NL)
ISBN 978-955-0201-21-1 (410938 NA)
591.5095493 – ශ ලලංකකාව
ඒකනද්යායක, ලත්ලිත
වනදිවි වරණ : සරිලක තනද්යාදිස වන අසරිය /
ලත්ලිත ඒකනද්යායක .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2013 .පි. 152 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 35
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190691 NL)
ISBN 978-955-52750-1-9
591.77 – මුහුද පරිසර ර්විදෙදකාව
තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසසරිය – මුහුදු පතුතලේ /
තජද්යාආනද්යා තකකෝලේ සහ බන්ඩෲසස තඩගන ;
පරිවරතනය රවිනි ප්රසද්යාදිනී ධරමවරධන
විසනි .- අනරද්යාධපුරය : ඊ. එසස. එලේ.
පබත්ලිතකෂනසස, 2013 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම.
18x22
“The magic school bus – on the ocean
floor” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(189493 NL)
ISBN 978-955-0598-09-0 (405121 NA)
591.98 – දෙකුණු ඇලමරිකකාව
ඩරලේ, තජරලේල්ඩ් මපැලේකම
බද්යාෆුට ගතම දඩයම සුනඛතයකෝ / තජරලේල්ඩ්
මපැලේකම ඩරලේ ; පරිවරතනය තුෂද්යාරි ජයවරධන
විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 240 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
“The bafut beagles” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(197996 NL)
ISBN 978-955-697-067-8 (412851 NA)

ඩරලේ, තජරලේල්ඩ් මපැලේකම
මත වූ වන අරණ / තජරලේල්ඩ් මපැලේකම ඩරලේ ;
පරිවරතනය තුෂද්යාරි ජයවරධන විසනි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 283 ; තසම. 22
“The drunken forest" කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(198280 NL)
ISBN 978-955-697-039-5 (412857 NA)
595 – සන්ධිපකාදෙක සතුන්
595.7 - කපෘමන්
595.789 – සමනළයින්
ගමතග්, රද්යාජික
සමනලුනට එනන කයමු / රද්යාජික ගමතග් .බදතදගම : කරතකෘ, 2014 .- පි. 58 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196703 NL)
ISBN 978-955-50360-5-4 (412275 NA)
598 – පකෂීන්
598.03 – ර්විශසවලකයෝෂ
ද සලේවද්යා, ඇම. නිශසශසිංක
වරග කළ කුරලු විදදද්යා ශබද තකකෝෂය
(ඉසිංග්රීස - සසිංහල) = Classified dictionary of
ornithology (English – Sinhala) /
ඇම. නිශසශසිංක ද සලේවද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 275 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(192019 NL)
ISBN 978-955-671-883-6 (408438 NA)

598.095493 – ශ ලලංකකාව
තමතනරිපිටිය, තසකෝමපද්යාල
අපට අයිති කුරලේතලකෝ : ශ්රී ලසිංකද්යාවට
ආතවේණක කුරලේලන පිළිබඳ සරල විග්රහයක /
තසකෝමපද්යාල තමතනරිපිටිය .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 32 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(190766 NL)
ISBN 978-955-29-0173-7 (406573 NA)

146

599 – කෂීරපකායින්
599.0967 – මධදම අප්රිකකාව
සසතකකෝබ, ඇලසසතටයද්යා
අඳුර මහද්යාදවීපතයේ සතව පද්යාරද්යාදීසය /
ඇලසසතටයද්යා සසතකකෝබි ; පරිවරතනය සුජීව
දිසද්යානද්යායක විසනි .- මරිගම : ආකරෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 268 ; තසම. 21
“Animal heaven” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(197896 NL)
ISBN 978-955-672-133-1
599.67 – අලි ඇතුන්
අභය තපැනතන, සී.
ගජ ත්මිතුර වත / සී. අභය තපැනතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 152 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193167 NL)
ISBN 978-955-30-4898-1 (409476 NA)
පනද්යාමුර කුසිංචනද්යාද වත / සමපද්යාදනය තිඹිරියද්යාගම
බණඩද්යාර .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 52 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(193663 NL)
ISBN 978-955-31-0170-9 (409915 NA)
599.8 – ප්රිමකාටකා
නද්යාහලේලතග්, චද්යාමල
ප්රිමද්යාටද්යා තලකෝකය : අපතග් සමපතම නසෑයින වන
වඳුරන - රිලවුන සහ වද්යානරයන / චද්යාමල
නද්යාහලේලතග් .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 126 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190974 NL)
ISBN 978-955-671-643-6 (406995 NA)
599.83 – ප්රයිලමටකාවන්
ජයතසසකර, චත්මිනද
වියළි කලද්යාල්පීය අළු උණහපුලුවද්යා : අධදද්යාපනික
ඡද්යායද්යාරූප මද්යාරතගකෝපතදශය / චත්මිනද
ජයතසසකර .- සීගිරිය : තජටවිනග් තහද්යා්ස ටලේ
සමද්යාගම, [2014?] .- පි. xiii,50 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (194999 NL)
ISBN 978-955-7540-01-6 (411142 NA)

6 0 0 ස්තකාකෂණ ර්විදෙදකා
607 – අධදකාපනය, පරලයේෂණ හකා ආශ්රිස්ත මකාස්තපෘකකා
607.1 – අධදකාපනය
ඉසිංජිතනර තද්යාකෂණතවේදය විෂය නිරතදශය :
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර (උසසස තපළ)
13 තශසණය .- මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන
ආයතනය, 2014 .- පි. xvi,29 ; තසම. 21x30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(199832 NL)
(413305 NA)
ප්රද්යාතයකෝගික හද්යා තද්යාකෂණක කුසලතද්යා : 6 තශසණය .බතතරමුලේල : අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි. [xi],119 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (199820 NL)
(413289 NA)

6 1 0 වවදෙද ර්විදෙදකා හකා ලසබෞඛද ර්විදෙදකා
612 – මකානව කකායික ර්විදෙදකාව
612.14 – රධිර ල්පීණ්ඩනය
දිකමද්යාදුතගද්යාඩ, නනදන
අධිරධිර ල්පීඩනය සහ තකද්යාතලසසටතරකෝලේ
පද්යාලනය කරගනිමු / නනදන දිකමද්යාදුතගද්යාඩ ;
සසිංසසකරණය දුලද්යානි ජයතිසසස විසනි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21 .- (නිතරකෝගී
දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199851 NL)
ISBN 978-955-661-644-6 (413393 NA)
613 – ලසබෞඛද වරධනය
අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ.
තසකෞඛද කතෂසත්රතයේ නවතම තසද්යායද්යාගපැනීම - 1 /
තක. එන. ඕ. අමරදද්යාස .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 208 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193878 NL)
ISBN 978-955-30-5056-4 (410304 NA)
අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ.
තසකෞඛද කතෂසත්රතයේ නවතම තසද්යායද්යාගපැනීම - 2 /
තක. එන. ඕ. අමරදද්යාස .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 216 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193870 NL)
ISBN 978-955-30-4942-1 (410345 NA)
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ජයවරධන, ජයලත
තරකෝගද්යාබද්යාධ වළකවද්යාගපැනීමට වවදද
උපතදසස - 1 / ජයලත ජයවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස.තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191183 NL)
ISBN 978-955-30-4754-0 (407313 NA)
ධරමරතන, තසසනද්යානී
පිරිසදුකම හද්යා යහපත තසකෞඛද පුරදු / තසසනද්යානී
ධරමරතන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි.. 28 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 20 .- (සරසවි දපැනම ; අසිංක 1)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190426 NL)
ISBN 978-955-671-710-5 (406228 NA)
රද්යාජකරණද්යා, අනර
හරි පුදුම තලතල්ඩ් / අනර රද්යාජකරණද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188586 NL)
ISBN 978-955-31-0075-7 (404615 NA)
ශ්රී ලද්යාසිංකකයන සඳහද්යා ආහද්යාර පිළිබඳව උපතදසස .3 වන සසිංසසකරණය .- [තකද්යාළඹ] : තසකෞඛද
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2014 .- පි. v,90 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190873 NL)
ISBN 978-955-0505-18-0 (407093 NA)

නිලද්යාන, එම. එසස. ඩබත්ලිවේ.
තසකෞඛද හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
2008 – 2013 / එම. එසස. ඩබත්ලිවේ. නිලද්යාන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 100 ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199782 NL)
ISBN 978-955-30-5283-4 (413130 NA)
යද්යාපද්යා, වයි. එම. තනලේස
9 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල තසකෞඛදය හද්යා
ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය : ආදරශ ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර / වයි. එම. තනලේස යද්යාපද්යා .- තකද්යාළඹ :
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 72 : චිත්ර ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(193687 NL)
ISBN 978-955-661-616-3 (409940 NA)
613.2 – ලපයෝෂණය
ත්ලියනතග්, තනතතද්යාසිංජල
පූරව ළමද්යාවිතයේ තපකෝෂණය හද්යා ආහද්යාර
වටතටකෝර : උපතත සට අවුරදු තුන දකවද්යා
ළඳරවන සඳහද්යා / තනතතද්යාසිංජල ත්ලියනතග් .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 116 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192050 NL)
ISBN 978-955-671-858-4 (408479 NA)

613.071 - ර්විෂයමකාලකා
තසකෞඛද හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය : ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය 6 තශසණය .- මහරගම :
ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය, 2014 .පි. xxxii,101 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 330.00
(200544 NL)
(414207 NA)
තසකෞඛද හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය :
ගුරමද්යාරතගකෝපතදශය 10 තශසණය .- මහරගම :
ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය, 2014 .පි. xxxii,161 : රූපසටහන ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(200537 NL)
(414218 NA)
613.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික
අධදද්යාපනය : 2007-2013 සත වසරක පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා අනමද්යාන ප්රශසන පත්ර 3 ක
උතතර සමග .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. [154] : රූපටසහන ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(196770 NL)
ISBN 978-955-0938-95-7 (412385 NA)

613.20832 – ළදෙර ලපයෝෂණය
පද්යාතදණය, අනරදධ
ළමද්යා තපකෝෂණය / අනරදධ පද්යාතදණය ;
සසිංසසකරණය ඩයනද්යා උදයසිංගනී විසනි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 80 ; ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(199845 NL)
ISBN 978-955-661-649-1 (413387 NA)
613.7 – ශකාරීරික සුවස්තකාවය
613.7046 – ලයයෝග වදකායකාම
සද්යාරවගී, ධරමචනද
සරල තයකෝගද්යාසන ක්රම : තයකෝගි වදද්යායද්යාම /
ධරමචනද සද්යාරවගී ; අනවද්යාදය දිසසනද්යා ජද්යානකී
කටුතහසන විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 64 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192279 NL)
ISBN 978-955-30-4712-0 (408604 NA)

613.71 – වදකායකාම
ඒකනද්යායක, ලද්යාලේ
වදද්යායද්යාම / ලද්යාලේ ඒකනද්යායක ; සසිංසසකරණය
දුත්මිනද අලුතතගදර විසනි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 136 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22 .- (නිතරකෝගී දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(199844 NL)
ISBN 978-955-661-654-5 (413386 NA)
613.96 – ලිලංගික ශිලේපක්රම
කීසන, බද්යාබරද්යා
අඹු සපැත්මි තප්රේමය සහ යුග දිවිය / බද්යාබරද්යා
කීසන ; අනවද්යාදය මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ
රද්යාසසිංආරචචි විසනි .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 174 ; තසම. 21
“Making love” කකෘතිතයේ අනවද්යාදයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 330.00
(201015 NL)
ISBN 978-955-1755-70-6 (413986 NA)
614 – අධිකරණ වවදෙද ර්විදෙදකාව, ලරයෝග පලැතිරීම,
ලරයෝග නිවකාරණය
614.1 – අධිකරණ වවදෙද ර්විදෙදකාව
ගුණරතන, ඉඳුවර
පශසචද්යාත මරණ පරීකෂණය හද්යා සබපැඳි අවදද්යානම
පද්යාලනය = Safe autopsy / ඉඳුවර ගුණරතන
සහ මද්යාධව රද්යාජපකෂ .- තපරද්යාතදණය : ඉඳුවර
ගුණරතන, 2014 .- පි. 37 : චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196887 NL)
ISBN 978-955-41812-0-5

614.59 – ඓන්න්ද්රීය, පදධති හකා ලවනත් ලරයෝග
614.5997 – අකර්ෂි ලරයෝග
ල්පීරිසස, ප්රියද්යානි
නිතරකෝගී තදතනත සහ ආයුරතවේදය / ප්රියද්යානි
ල්පීරිසස .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2014 .පි. 104 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(196960 NL)
ISBN 978-955-570-785-5 (412611 NA)
615 – ඖෂධ හකා ප්රතිකකාර
615.1 – ඖෂධ
රණසසිංහ, එසස. ජී.
ප්රමද්යාණක නවද ඖෂධ තවේදය (චතුරන්ථ භද්යාගය) මූලධරම : විතවේචනද්යාතමක – විමරශනද්යාතමක තුලනද්යාතමක හද්යා නිරමද්යාණද්යාතමක දීරඝ තපර
වදනකන යුකතය / එසස. ජී. රණසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 360 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(192084 NL)
ISBN 978-955-30-4724-3 (408538 NA)
615.3 – කකාබනික ඖෂධ
615.321 – ඖෂධීය ශකාක
අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ.
රත හඳුන / තක. තක. අයි. යූ. අරණ කුමද්යාර
සහ එසස. සුබසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 80 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192250 NL)
ISBN 978-955-30-4791-5 (408575 NA)

සුගතදද්යාස, හරෂද්යා
සද්යාතනතග් තප්රේමය : මපැතිවේ ල්පීරිසස නඩුව
අධිකරණ වවදද විදදද්යා ඇසන / හරෂද්යා
සුගතදද්යාස .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 107 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196986 NL)
ISBN 978-955-677-381-1 (412641 NA)

දීපසිංකර හිත්මි, සීපපුකුලතම
වනවද්යාස නිඝණඩුව / සීපපුකුලතම දීපසිංකර
හිත්මි ; සසිංසසකරණය තදවිකද්යා ගුණතසසන විසනි .නපැවත මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන තපද්යාත
සමද්යාගම, 2014 .- පි. 58 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1970
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(194298 NL)
ISBN 978-955-558-121-9 (410900 NA)

614.43 – ලරයෝග වකාහකලයයෝ
614.4323 – මදරලවයෝ

ප්රියදරශනී, එන. ඩ. එන.
අමුකකරද්යා වගද්යාව / එන. ඩ. එන. ප්රියදරශනී
සහ එසස. සුබසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 56 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(190740 NL)
ISBN 978-955-30-1717-8 (406547 NA)

වනනිඅචචි, මහීෂිකද්යා
මදුර උවදුතරන ආරකෂද්යා තවමු / මහීෂිකද්යා
වනනිඅචචි ; සසිංසසකරණය දුත්මිනද සමපත
විසනි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 56 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21 .(නිතරකෝගී දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(199857 NL)
ISBN 978-955-661-655-2 (413399 NA)

149

යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත
කද්යාතමකෝදදීපනයට තුර ත්ලිය සරණ :
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ කද්යාතමකෝදදීපක ශද්යාක / පියසරි
අත්මිලසත යද්යාපද්යා .- තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ,
2014 .- පි. 127 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
 මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193574 NL)
ISBN 978-955-41373-0-1 (409770 NA)
615.538 – ආයුරලවදෙය
අජිත කුමද්යාර, එච. බ. තක.
දපැවුම පිළිසසසුම තවදකම හද්යා රද්යාජතසසකර තවද
පරපුර : ඉපපැරණ රද්යාජතසසකර තවද පරපුතරන
පපැවත එන දපැවුම පිළිසසසුම වවදද ක්රමය
පිළිබඳ වත තගද්යාත / එච. බ. තක. අජිත
කුමද්යාර .- තවේයනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. x,74 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196940 NL)
ISBN 978-955-41081-0-3
අතබතසසකර, චනද්රද්යා
තවනසසවන තලකෝකයට ආයුරතවේදය / චනද්රද්යා
අතබතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 424 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1250.00
(193172 NL)
ISBN 978-955-30-5086-1 (409481 NA)
කළුතබකෝවිල, විමලේ
ආරය තහළ ප්රතිකද්යාර / විමලේ කළුතබකෝවිල .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 80 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189163 NL)
ISBN 978-955-30-4446-4 (404908 NA)
කුමද්යාර තනත්රය / අනවද්යාදය සීවල බණඩද්යාර .නතග්තගද්යාඩ : තමද්යාඩන තපද්යාත සමද්යාගම, 2014 .පි. [xxii].123 ; තසම. 22
නද්යාගර ග්රනන්ථතයේ සසිංහලද්යානවද්යාදය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 440.00
(198210 NL)
ISBN 978-955-558-218-6 (412915 NA)
චනද්රතසසන, ල්පී. එච.
ආයුරතවේද මූලධරම / ල්පී. එච. චනද්රතසසන .මතතක : කරතකෘ, 2012 .- පි. 261 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(183951 NL)
ISBN 978-955-54189-0-4
ජයසසිංහ, තක. එච. ඒ. එසස.
සුව දිවි ග්රැකුමට ආහද්යාර විධි : ආයුරතවේද වවදද
මතය / තක. එච. ඒ. එසස. ජයසසිංහ .- වද්යාදදුව :
කරතකෘ, [2014?] .- පි. viii,28 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192874 NL)
ISBN 978-955-41100-3-8

දිසද්යානද්යායක, ඩ. එම. ආර. බ.
සසිංක්ෂිපත චරක සසිංහිතද්යා / ඩ. එම. ආර. බ.
දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192078 NL)
ISBN 978-955-30-4877-6 (408532 NA)
තදශප්රිය, ප්රසද්යාද
තදශීය වවදද ප්රතිකද්යාර / ප්රසද්යාද තදශප්රිය .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(199843 NL)
ISBN 978-955-661-651-4 (413385 NA)
තමතතතයද හිත්මි, මද්යාපලගම
වවදද දීපනී තහවත ගකෘහසසන්ථ තවදකම /
මද්යාපලගම තමතතතයද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193694 NL)
ISBN 978-955-661-579-1 (409947 NA)
රතනද්යායක, එම. බ.
ආයුරතවේද ප්රද්යාතයකෝගික චිකතසද්යාව – ප්රන්ථම
භද්යාගය / එම. බි. රතනද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 308 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(192037 NL)
ISBN 978-955-31-0042-9 (408466 NA)
රතනද්යායක, ශ්රීමද්යාන එම. බ.
ආතරකෝගදපරමද්යා ලද්යාභද්යා / ශ්රීමද්යාන එම. බ.
රතනද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 107 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192058 NL)
ISBN 978-955-31-0056-6 (408487 NA)
වවදදරතන, චමරි
ආයුරතවේද රහසස / චමරි වවදදරතන ;
සසිංසසකරණය සුසද්යාර සසිංජීව විසනි .- තකද්යාළඹ :
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 112 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (නිතරකෝගී දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(199855 NL)
ISBN 978-955-661-641-5 (413397 NA)
615.538092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
අගලකඩ, විමලසරි
තහළ තවද ඉසවර / විමලසරි අගලකඩ .තහසතනගම : කරතකෘ, 2014 .- පි. 279 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(194218 NL)
ISBN 978-955-44710-0-9
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615.94 – සත්ව ර්විෂ
තලේකමතග්, අරණශද්යානති
විෂ තවදකම : සරප, විෂ සතුනතග් විෂ
ශරීරගතවීම සමනයට ප්රතදකෂද ඖෂධ
අඩසිංගුය / අරණශද්යානති තලේකමතග් .රතනපුර : කරතකෘ, 2012 .- පි. 75 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(195218 NL)
ISBN 978-955-54836-0-5
616 – ලරයෝග
616.1 – කන්තුකවකාන්හිනී පදධති පිළිබඳ ලරයෝග
616.1205 – ආරකර්ෂිස්ත ක්රම
ඒකනද්යායක, රවන
හකෘද තරකෝගවත්ලින ත්මිතදමු / රවන ඒකනද්යායක ;
සසිංසසකරණය ශිරද්යානි ගලේලසෑලේල විසනි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 112 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21 .- (නිතරකෝගී
දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(197973 NL)
ISBN 978-955-661-647-7

616.333 - ආමවකාස්තය
616.33305 – ආරකර්ෂිස්ත ක්රම
ඩන, තකමලේ
ගපැසසකයිටිසස වළකවද්යාගනිමු / තකමලේ ඩන ;
සසිංසසකරණය දුලද්යානි ජයතිසසස විසනි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 80 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (නිතරකෝගී
දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199850 NL)
ISBN 978-955-661-646-0 (413392 NA)
616.362 – අකමකා ලරයෝග
616.36205 - ආරකර්ෂිස්ත ක්රම
ද සලේවද්යා, ප්රදීප කුමද්යාරසසිංහ
සතරකෝසසස ඇතුළු අකමද්යා තරකෝගවත්ලින ත්මිතදමු /
ප්රදීප කුමද්යාරසසිංහ ද සලේවද්යා ; සසිංසසකරණය දීපති
තෆද්යානතසසකද්යා විසනි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 88 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22 .- (නිතරකෝගී දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199853 NL)
ISBN 978-955-661-653-8 (413395 NA)

616.122 – කිරීටක ධමනි ලරයෝග
විජයසසිංහ, නද්යාමලේ
හකෘදයද්යාබද්යාධයක ගපැන ඉඟිකරන ඇනජයිනද්යා
කපැකකුම / නද්යාමලේ විජයසසිංහ .- මද්යාතර :
තිතනක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 30 : චිත්ර ;
තසම. 21 .- (එකම හදවතක ; අසිංක 10)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(193737 NL)
ISBN 978-955-7519-00-5
616.2 – ශසවසන ලරයෝග
616.238 - ඇදම
616.23805 – ආරකර්ෂිස්ත ක්රම
ද සලේවද්යා, දරශන
ඇදුම හද්යා ශසවසන තරකෝග වළකවද්යාගනිමු / දරශන
ද සලේවද්යා ; සසිංසසකරණය ශිරද්යානි ගලේලසෑලේල
විසනි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 88 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .(නිතරකෝගී දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199856 NL)
ISBN 978-955-661-657-6 (413398 NA)

616.462 - දියවලැඩියකාව
616.46205 – ආරකර්ෂිස්ත ක්රම
සුමනතිලක, මනිලේක
දියවපැඩියද්යාව / මනිලේක සුමනතිලක .තකද්යාළඹ : නනදදද්යාස තකකෝදද්යාතගද්යාඩ අනසසමරණ
භද්යාරය, 2014 .- පි. 71 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195355 NL)
ISBN 978-955-7554-00-6 (411675 NA)
616.5 – ශරමලවදෙය
කනනනගර, අජිත
චරම තරකෝග හඳුනද්යාගනිමු / අජිත කනනනගර ;
සසිංසසකරණය දුලද්යානි ජයතිසසස විසනි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 104 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (නිතරකෝගී
දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(199852 NL)
ISBN 978-955-661-643-9 (413394 NA)
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616.61 – වකුගණ ලරයෝගය
616.6105 – ආරකර්ෂිස්ත ක්රම

616.89 – මකානසක ර්විඝටන
616.8905 – ආරකර්ෂිස්ත ක්රම

තහසවද්යාගීගන, අනර ප්රියනත
වකුගඩු ග්රැකගනිමු / අනර ප්රියනත
තහසවද්යාගීගන ; සසිංසසකරණය ගද්යාත්මිණ සුසනත
විසනි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 80 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .(නිතරකෝගී දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199854 NL)
ISBN 978-955-661-650-7 (413396 NA)

රූබන, රූත්මි
මද්යානසක තරකෝගවත්ලින ත්මිතදමු / රූත්මි රූබන ;
සසිංසසකරණය චමපිකද්යා දීපද්යානි රණසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 136 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (නිතරකෝගී
දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(199842 NL)
ISBN 978-955-661-652-1 (413384 NA)

616.72 – සන්ධි ලරයෝග
616.7206 – ප්රතිකකාර ක්රම

616.9 – ලවනත් ලරයෝග
616.91 – වවරසස ලරයෝග
616.91852 – ලණ්ඩලංගු උණ

විතජ්සසිංහ, හරිඳු
සනධි තරකෝග / හරිඳු විතජ්සසිංහ ; සසිංසසකරණය
ගයද්යාන සූරියආරචචි විසනි .- වරකද්යාතපද්යාල :
තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 120 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198106 NL)
ISBN 978-955-0716-77-7
616.722 – ආස්තරයිටීසස
616.72205 – ආරකර්ෂිස්ත ක්රම
විතජ්සසිංහ, හරිඳු
ආතරයිටිසස වළකවද්යාගනිමු / හරිඳු විතජ්සසිංහ ;
සසිංසසකරණය චමපිකද්යා දීපද්යානි රණසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 138 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21 .- (නිතරකෝගී
දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200575 NL)
ISBN 978-955-661-661-3 (414300 NA)
616.8 – සසනකායු පදධතිය හකා මකානසක ආබකාධ
පිළිබඳ ලරයෝග
616.865 – දමපකානය
විජයසසිංහ, නද්යාමලේ
දිවි මග තකටි කරන දුමපද්යානය / නද්යාමලේ
විජයසසිංහ .- මද්යාතර : තිතනත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 32 : චිත්ර ; තසම. 22 .- (එකම
හදවතක ; අසිංක 01)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(194613 NL)
ISBN 978-955-7519-01-2

තඩසිංගු හද්යා තඩසිංගු රකතපද්යාත උණ : සද්යායනික කද්යාරය
මණඩලය සඳහද්යා අතතපද්යාත / සසිංසසකරණය
හසත තිතසසරද්යා .- තකද්යාළඹ : තසකෞඛද
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2014 .- පි. iii,35 ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (194572 NL)
ISBN 978-955-0505-53-1
තඩසිංගු හද්යා තඩසිංගු රකතපද්යාත උණ සද්යායනික කද්යාරය
මණඩලය සඳහද්යා අතතපද්යාත .- තකද්යාළඹ :
තසකෞඛද අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2014 .- පි. iv,30 ;
තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (199956 NL)
ISBN 978-955-0505-53-1 (413208 NA)
616.994 – පිළිකකා ලරයෝගය
616.99405 – ආරකර්ෂිස්ත ක්රම
තපතරරද්යා, සුරද්යාජ්
පිළිකද්යාතවන ත්මිතදමු / සුරද්යාජ් තපතරරද්යා ;
සසිංසසකරණය සමුද්රිකද්යා වරණකුල විසනි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 128 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (නිතරකෝගී
දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(199838 NL)
ISBN 978-955-661-660-6 (413380 NA)
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616.99406 – ප්රතිකකාර ක්රම

618 – නකාරිලවදෙය හකා ප්රසවලවදෙය

බලවරධන, ජයනත
පිළිකද්යාතවේ සපැබසෑ තතු : විවිධ පිළිකද්යා වරග,
පිළිකද්යාවත්ලින වපැළතකන ආකද්යාරය සහ පිළිකද්යා
සඳහද්යා සද්යාරන්ථකව මුහුණ තදන ආකද්යාරය පිළිබඳ
විදදද්යාතමක විග්රහයක / ජයනත බලවරධන සහ
දුත්මිනද හඳපද්යානතගද්යාඩ .- තකද්යාළඹ : ජයනත
බලවරධන, 2014 .- පි. 278 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(193284 NL)
ISBN 978-955-99911-1-3

තජකෝනසස, තඩතරක එලේ.
විසසත්මිත ගපැහපැන සරර : ගපැහපැනියකතග් සරර
හද්යා මනස පිළිබඳ විදදද්යාතමක කයවීමක /
තඩතරත එලේ. තජකෝනසස ; පරිවරතනය මසිංගල
තසකෝමලද්යාලේ රද්යාසසිංආරචචි විසනි .- තකද්යාළඹ :
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 184 ;
තසම. 22
“Everywoman” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(197932 NL)
ISBN 978-955-667-237-4

617 – ශලදලවදෙය
617.6 – මුඛ ලසබෞඛද

618.1 – ප්රසවලවදෙය
618.175 – ආරස්තවහරණ ආබකාධ
618.17506 – ප්රතිකකාර

තසද්යායිසද්යා, නිතරකෝෂනී එසස.
සුව දිවියකට මුඛ තසකෞඛද / නිතරකෝෂනී එසස.
තසද්යායිසද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 200 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(193885 NL)
ISBN 978-955-30-5026-7 (410297 NA)

ආරතවහරණය : තසකෞඛද වකෘතතිකයන සඳහද්යා වූ
අතතපද්යාත .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා ආරතවහරණ
සසිංගමය, 2014 .- පි. xii,63 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196210 NL)
ISBN 978-955-7516-00-4

617.601 – දෙන්ස්ත ලසබෞඛදය
මද්යාරසසිංහ, හරෂ
දත සුරකමු / හරෂ මද්යාරසසිංහ ; සසිංසසකරණය
සුසද්යාර සසිංජීව විසනි .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 128 : චිත්ර ;
තසම. 22 .- (නිතරකෝගී දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(199841 NL)
ISBN 978-955-661-640-8 (413383 NA)
617.7 – මුඛ ලසබෞඛදය
තකද්යාලේලුතර, නනදන
දත තනද්යාදත සපැමතග දත / නනදන
තකද්යාලේලුතර .- තහසතනගම : කරතකෘ, 2014 .පි. 52 ; ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196736 NL)
ISBN 978-955-53941-0-9 (412516 NA)

618.2 – ප්රසවලවදෙය
මුණසසිංහ, ඉනද්රද්යාණ
පපැරණ ලකදිව ගපැබිනි කද්යානතද්යාව / ඉනද්රද්යාණ
මුණසසිංහ .- මහරගම : කරතකෘ, 2012 .- පි. 50 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192711 NL)
ISBN 978-955-53618-3-5
විදදද්යාභූෂණ, විජිත
ගපැබිනි මවට අතවපැලක / විජිත විදදද්යාභූෂණ ;
සසිංසසකරණය චමපිකද්යා දීපද්යානි රණසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 152 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (නිතරකෝගී
දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199851 NL)
ISBN 978-955-661-644-6 (413393 NA)
618.20233 – ර්වින්නඹු මකාස්තකාව
තකකෝටතටතගද්යාඩ, තසසපද්යාත්ලි
පද්යාරමපරික විනනඹු මද්යාතද්යාවන ඉතිහද්යාසයට
එකතවේද? / තසසපද්යාත්ලි තකකෝටතටතගද්යාඩ .තකද්යාළඹ : කද්යානතද්යාව සහ මද්යාධද සද්යාමූහිකය,
2014 .- පි. 95 : සතියම ; තසම. 21
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190069 NL)
ISBN 978-955-1770-14-3
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618.20233092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
යද්යාපද්යා, පියසීත්ලි
තනද්යාමපැතකන මතක : පවුලේ තසකෞඛද තසසවද්යා
නිලධද්යාරිනියකතග් වකෘතතීය දිවිතයේ අතදපැකීම /
පියසීත්ලි යද්යාපද්යා .- උඩුගමපල : කරතකෘ, 2013 .පි. 108 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189497 NL)
ISBN 978-955-41020-0-2 (405125 NA)

6 2 0 ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකා හකා ආශ්රිස්ත ක්රියකා
අධිතලේඛනවත්ලින නිරූපිත ඉසිංජිතනරමය
නිරමද්යාණ : ජද්යාතික තලේඛනද්යාරකෂක සතිය
සමර කළඹ 2013 .- තකද්යාළඹ : ජද්යාතික
තලේඛනද්යාරකෂක තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .පි. xv,158 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189810 NL)
ISBN 978-955-9016-28-1 (405221 NA)
620.0071 – ර්විෂය නිරලදශ
ඉසිංජිතනර තද්යාකෂණතවේදය – 1 තකද්යාටස :
ඉසිංජිතනර තද්යාකෂණතවේදය හපැඳිනවීම, මූත්ලික
විදුත්ලි තද්යාකෂණතවේදය .- බතතරමුලේල :
අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .පි. ix,162 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සහ තවනත උසසස
විභද්යාග සඳහද්යා
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 555.00
(193049 NL)
(409023 NA)
620.5 – නිතිනි ස්තකාකෂණය
ජයවරධන, සසනි
අපූර නපැතනකෝ තද්යාකෂණය / සසනි
ජයවරධන .- බතතරමුලේල : දරශන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 78 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(199874 NL)
ISBN 978-955-9433-45-3 (413356 NA)
620.5 – නලැලනයෝ ස්තකාකෂණය
බියනවිල, ආරියදද්යාස
රසද්යායන විදදද්යාව සහ නපැතනකෝ තද්යාකෂණය :
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සහ අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ) නිරතදශ ආවරණය කරන තලස
සමපද්යාදිතයි / ආරියදද්යාස බියනවිල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 108 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194915 NL)
ISBN 978-955-30-5123-3 (411304 NA)

621 – වදවහකාරික ලභබෞතික ර්විදෙදකාව
621.3 – ර්විදලි ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාව
621.31 – ර්විදලි බලය නිපදෙවීම, ගබණ්ඩකා කිරීම හකා
ලබදෙකා හලැරීම
621.31042 – ඉලලකලකකානික යන්ත්ර හකා
උපකරණ
විතජ්සසිංහ, ඩබත්ලිවේ. එම. සමපත
විදුත්ලි සහ ඉලකතකද්යානික උපකරණ
පරිහරණය / ඩබත්ලිවේ. එම. සමපත විතජ්සසිංහ .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 63 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(192021 NL)
ISBN 978-955-29-0229-1 (408440 NA)
621.38 – ර්විදෙද්යුත් සහ සන්නිලවදෙන ඉලංජිලන්ර
ර්විදෙදකාව
621.381 – ඉලලකලකකානික ර්විදෙදකාව
විතජ්සසිංහ, ඩබ. එම. සමපත
මූත්ලික ඉතලකතකද්යානික තද්යාකෂණය / ඩබ. එම.
සමපත විතජ්සසිංහ .- මරිගම : ආකරෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 84 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(197888 NL)
ISBN 978-955-672-124-9
621.381076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
විතජ්සසිංහ, ඩබ. එම. සමපත
විදුත්ලි තද්යාකෂණය ආශ්රිත ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය / ඩබ. එම. සමපත විතජ්සසිංහ .ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(189905 NL)
ISBN 978-955-1755-26-3 (405324 NA)
621.3815 – ර්විදෙද්යුත් පරිපන්ථ
බරතිවද්යානද්යා, අමරිත
ප්රද්යාතයකෝගික විදක්යුත පරිපන්ථ : තදද්යාර සීනව, බපැටරි
චද්යාජරය, මලේටි තටසසටරය... ඇතුළු අතදවශද
විදක්යුත පරිපන්ථ ග්රැසක රූපසටහන සමඟින /
අමරිත බරතිවද්යානද්යා .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191720 NL)
ISBN 978-955-684-189-3 (407998 NA)
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621.38 – ර්විදෙද්යුත් සහ සන්නිලවදෙන ඉලංජිලන්ර
ර්විදෙදකාව
621.388 - රූපවකාන්හිනි
621.38800288 – නණ්ඩත්තුව හකා අලුත්වලැඩියකාව
ගුණරතන, එම. රසිංජිත
රූපවද්යාහිනි යනත්ර අලුතවපැඩියද්යාව – 1 /
එම. රසිංජිත ගුණරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 104 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192282 NL)
ISBN 978-955-30-4409-9 (408607 NA)
621.388 - රූපවකාන්හිනී
621.38804 – වරණ රූපවකාන්හිනී ස්තකාකෂණය
ගුණරතන, රසිංජිත
වරණ රූපවද්යාහිනී තද්යාකෂණය / රසිංජිත
ගුණරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192252 NL)
ISBN 978-955-30-2625-5 (408577 NA)
621.38835 – ඇන්ලටනකා
ගුණරතන, එම. රසිංජිත
පපැහපැදිත්ලි දසුනකට සුදුසු ඇනටනද්යාවක / එම.
රසිංජිත ගුණරතන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 78 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192057 NL)
ISBN 978-955-671-468-5 (408486 NA)
621.39 – පරිගණක ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාව
විතජ්රතන, එන. ල්පී.
කමපියුටර හද්යාල්ඩ්තවයද්යා එනජිනියරිසිං : තහටටත
ගපැලතපන කමපියුටරයක / එන. ල්පී.
විතජ්රතන .- මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 123 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188580 NL)
ISBN 978-955-672-092-1 (404602 NA)
621.4 – ස්තකාප ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාව
621.48 – නදෂසටික ස්තකාකෂණය
ජයවරධන, මධුරසරි
නදෂසටික තද්යාකෂණය / මධුරසරි ජයවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189591 NL)
ISBN 978-955-30-4434-1 (405150 NA)

621.9 – උපකරණ
විතජ්සසිංහ, ඩබ. එම. සමපත
ආවුද හද්යා උපකරණ : තලකෝහ තද්යාකෂණතයේ දී,
ඉදිකරීම තද්යාකෂණතයේ දී, තමකෝටර යද්යානත්රික
තද්යාකෂණතයේ දී, විදුත්ලි තද්යාකෂණතයේ දී,
ඉතලකතකද්යානික තද්යාකෂණතයේ දී භද්යාවිත කරන
ආවුද හද්යා උපකරණ / ඩබ. එම. සමපත
විතජ්සසිංහ .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 78 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(192022 NL)
ISBN 978-955-29-0206-2 (408441 NA)
624 – සර්විලේ ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාව
624.071 – ර්විෂයමකාලකා
නිරමද්යාණකරණය හද්යා ඉදිකරීම තද්යාකෂණතවේදය
10 තශසණය .- බතතරමුලේල : අධදද්යාපන
ප්රකද්යාශන තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .පි. x,178 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (200592 NL)
(414219 NA)
627 – ජලකාශ්රිස්ත ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකා
627.86 - ජලකාශ
627.86095493 – ශ ලලංකකාව
තසද්යායිසද්යා, යුරද්යාජ් පදත්මින
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඉපපැරණ වපැවේ සහ වද්යාරි කරමද්යානත /
යුරද්යාජ් පදත්මින තසද්යායිසද්යා .- වසසකඩුව : කරතකෘ,
2015 .- පි. 58 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200703 NL)
ISBN 978-955-50405-7-0
629 – ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාලව ලවනත් අලංශ
629.2 – ලමයෝටර රන්ථ
629.25 - එන්ජින්
629.2533 – කකාබයුලරටර
දසනද්යායක, ඩ. එම. එම.
තමකෝටර රන්ථ කද්යාබියුතරටර / ඩ. එම. එම.
දසනද්යායක .- 2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ :
දමුතු ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 294 :
රූපසටහන ; තසම. 21 .- (තමකෝටර රන්ථ දපැනම ;
අසිංක 4)
1 වන මුද්රණය 2007
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(196706 NL)
ISBN 978-955-97047-3-7 (412278 NA)
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629.9 – ලවනත් ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාව
629.954 – අභදකාවකකාශ ර්විදෙදකාව
අතපතතු, ආර. බ.
හඳ සකමන / ආර. බ. අතපතතු .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 36 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 28 .- (තද්යාරකද්යා විදදද්යා ළමද්යා සද්යාහිතද ;
අසිංක 02)
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194978 NL)
ISBN 955-20-7914-4
(411341 NA)

6 3 0 කපෘර්ෂිකරමය හකා ආශ්රිස්ත ස්තකාකෂණය
630.6 – සලංර්විධකාන

630.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
සලේවද්යා, අත්මිත
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) කකෘෂි හද්යා ආහද්යාර
තද්යාකෂණය : පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර / අත්මිත සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන .- 2014 .- පි. 174 : චිත්ර ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(194055 NL)
ISBN 978-955-21-1920-0 (410734 NA)
631 – කපෘර්ෂිකරම ස්තකාකෂණ ර්විධි හකා උපකරණ
631.4 - පස
631.45 – පස සලංරකෂණය

සයවසක අද්භිමද්යානය – කකෘෂිකරම
තදපද්යාරතතමනතුව / සසිංසසකරණය පණඩුල
ඇඳගම, ඊ. එම. අභයරතන සහ තරද්යාහද්යාන
විතජ්තකකෝන .- [තකද්යාළඹ] : කකෘෂිකරම
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2012 .- පි. 378 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (187577 NL)
ISBN 978-955-8212-03-5

පද්යාසිංශු සසිංරකෂණය .- අගලවතත : ශ්රී ලසිංකද්යා රබර
පරතයේෂණද්යායතනය, 2013 .- පි. 6 ;
තසම. 21 .- (උපතදසස පත්රිකද්යා ; අසිංක 2013, 06)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195096 NL)
(411520 NA)

630.6095493 – ශ ලලංකකාව

වීරතුසිංග, නිමලේ
චමලේ රද්යාජපකෂ වද්යාරි කකෘෂි චිනතනය
තනද්යාතහද්යාත නිලේ දියවර තකත යද්යායට / නිමලේ
වීරතුසිංග .- මද්යාතකද්යාළ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 219 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(198116 NL)
ISBN 978-955-44875-0-5

ජයතිසසස, ආර. එලේ. එන.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජල තපකෝෂිත හද්යා සුළු වද්යාරිමද්යාරග
ආශ්රිත තගද්යාවි සසිංවිධද්යානවල කද්යාරය සද්යාධනය /
ආර. එලේ. එන. ජයතිසසස සහ ඉනදිකද්යා
පතිරණ .- තකද්යාළඹ : තහකටර තකද්යාබබසෑකඩුව
තගද්යාවි කටයුතු පරතයේෂණ හද්යා පුහුණු කරීතම
ආයතනය, 2014 .- පි. xxv,176 : චිත්ර ;
තසත්මි. 29 .- (පරතයේෂණ වද්යාරතද්යා ; අසිංක 57)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 420.00
(198137 NL)
ISBN 978-955-612-164-3
630.71 – ර්විෂයමකාලකා
කකෘෂි හද්යා ආහද්යාර තද්යාකෂණය : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය
10 වන තශසණය .- මහරගම : ජද්යාතික
අධදද්යාපනය ආයතනය, 2014 .- පි. xxxiv,69 ;
තසම. 30
2015 වසතර සට කයද්යාතමක තවේ
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 312.00
(200543 NL)
(414208 NA)

631.5 – ලබයෝග වගකාව සහ අසසවනු
631.587 – වකාරිමකාරග

631.86 – කකාබනික ලපකාලහකාර
අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ.
කද්යාබනික තපද්යාතහද්යාර / තක. තක. අයි. යූ. අරණ
කුමද්යාර සහ බ. සී. වලේතපද්යාල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 88 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194953 NL)
ISBN 978-955-30-4963-6 (411289 NA)
633 – කලෂසත්ර ලබයෝග වගකාව
තපතරරද්යා, චනද්රිකද්යා
කකෘෂි තබකෝග වගද්යාව / චනද්රිකද්යා තපතරරද්යා .ජද්යා-ඇල : සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 187 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(197815 NL)
ISBN 978-955-0084-06-7 (412707 NA)
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633.8952 – රබර වගකාව

634.92 – වන කළමනකාකරණය

කතෂසත්ර සසන්ථද්යාපනය හද්යා අපරිනත වගද්යා නඩතතුව .අගලවතත : ශ්රී ලසිංකද්යා රබර
පරතයේෂණද්යායතනය, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 21 .- (උපතදසස පත්රිකද්යා ; අසිංක 2013/07)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195074 NL)
(411533 NA)

කරණද්යාරතන, මසිංජල ලසිංකද්යානද්යාත
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වන සසිංරකෂණ සහ
කළමණද්යාකරන අතදපැකීම : සීමද්යානතරික වන
කලද්යාප සසන්ථද්යාපිත කරීම තකතරහි විතශසෂ
අවධද්යානයකන / මසිංජල ලසිංකද්යානද්යාත
කරණද්යාරතන .- පරකඩුව : කරතකෘ 2013 .පි. xviii,177 : සතියම ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190647 NL)
ISBN 978-955-44221-1-7

කරි කපැල්පීම හද්යා වපැහි ආවරණ භද්යාවිතය .අගලවතත : ශ්රී ලසිංකද්යා රබර
පරතයේෂණද්යායතනය, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 21 .- (උපතදසස පත්රිකද්යා ; අසිංක 2013/03)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195078 NL)
(411528 NA)

634 – වපෘක්ෂලස්තකා, ඵල හකා වන ර්විදෙදකාව
634.573 – කජු වගකාව
යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත
රස ගුණ සපිරි කජ : වගද්යාව, පපැසරීම, ඖෂධීය
හද්යා කද්යාරත්මික ප්රතයකෝජන / පියසරි අත්මිලසත
යද්යාපද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 119 : චිත්ර : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193673 NL)
ISBN 978-955-671-619-1 (409925 NA)
634.653 – අලිගලැට ලපර
අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ.
අත්ලිතපර වගද්යාව / තක. තක. අයි. යූ. අරණ
කුමද්යාර සහ බ. සී. වලේතපද්යාල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22 .- (පලතුර තබකෝග ; අසිංක 5)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191632 NL)
ISBN 978-955-30-4611-6 (407841 NA)
634.774 – අන්නකාස
අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ.
අනනද්යාස වගද්යාව / තක. තක. අයි. යූ. අරණ
කුමද්යාර සහ එන. ඩ. එන. ප්රියදරශනී .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21 .- (පලතුර තබකෝග ;
අසිංක 4)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191616 NL)
ISBN 978-955-30-4668-0 (407825 NA)

635 – ලගවතු වගකාව
කුලරතන, ඔත්ලිවර සරත
දීඝද්යායු ලපැබමට වස විතසන තතද්යාරව භවතබකෝග
වගද්යා කරගපැනීමට උපතදසස / ඔත්ලිවර සරත
කුලරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 192 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(200610 NL)
ISBN 978-955-30-5385-5 (414048 NA)
635.021 – සලංඛදකාලලේඛන
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව
වතු පිළිබඳ සද්යාරද්යාසිංශ වද්යාරතද්යාව – වතු ලපැයිසසතු
ගත කරීතම අදියර : ආරර්ථික සසිංගණනය
2013/14 ශ්රී ලසිංකද්යාව .- තකද්යාළඹ : ජනතලේඛන
හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .පි. xi,34 ; චිත්ර ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189984 NL)
ISBN 978-955-577-860-2 (405479 NA)
635.8 – බමමලේ වගකාව
ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ
බිමමලේ වගද්යාව / සුනිලේ තරකෝහණ ගුණතිලක .කඩවත : අසිංජන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 36 :
චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(190983 NL)
ISBN 978-955-51194-2-9 (407120 NA)
635.9 – මලේ වලැවීම හකා අලලංකකාර ශකාක
635.93345 – රබර
නිතරකෝගී රබර පපැළ තවද්යානක පවතවද්යා ගපැනීම .අගලවතත : ශ්රී ලසිංකද්යා රබර
පරතයේෂණද්යායතනය, 2013 .- පි. 4 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21 .- (උපතදසස පත්රිකද්යා ; අසිංක 2013, 01)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195095 NL)
(411521 NA)
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635.965 – ගපෘහසසන්ථ පලැලසෑටි
ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ්.
නිතවස හපැඩ කරන පපැළ : A සට Z දකවද්යා /
උපද්යාත්ලි තජ්. ඩයසස .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 108 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(201053 NL)
ISBN 978-955-30-5135-6 (414097 NA)
636 – සත්ත්ව පකාලනය
636.2 – ගව පකාලනය
ගව හද්යා එළු පද්යාලන කතෂසත්රය : පරිසර හිතකද්යාම
සතතව තගද්යාවිපළ පිහිටුවීම සඳහද්යා
මද්යාරතගකෝපතදශන .- බතතරමුලේල : මධදම
පරිසර අධිකද්යාරිය, 2014 .- පි. vii,23 : චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 25.00
(191599 NL)
ISBN 978-955-9012-49-8 (407799 NA)
636.4 – සූකරයින්
සූකර පද්යාලන කතෂසත්රය : පරිසර හිතකද්යාම සතතව
තගද්යාවිපළ පිහිටුවීම සඳහද්යා මද්යාරතගකෝපතදශන .බතතරමුලේල : මධදම පරිසර අධිකද්යාරිය,
2014 .- පි. vii,27 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 25.00
(191598 NL)
ISBN 978-955-9012-51-1 (407798 NA)
636.5 – කුකුළු පකාලනය
කුකුළු පද්යාලන කතෂසත්රය : පරිසර හිතකද්යාම සතතව
තගද්යාවිපළ පිහිටුවීම සඳහද්යා මද්යාරතගකෝපතදශන .බතතරමුලේල : මධදම පරිසර අධිකද්යාරිය,
2014 .- පි. vii,28 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 25.00
(191597 NL)
ISBN 978-955-9012-50-4 (407797 NA)
636.7 – සුනඛයින් ඇති කිරීම
ගලපපතති, ඉනද්රජිත එන.
සුනඛයින ඇති කරීම / ඉනද්රජිත එන.
ගලපපතති .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 176 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(201009 NL)
ISBN 978-955-4946-20-0 (413991 NA)

638 – කපෘමි පකාලනය
638.14 – ම මලැස පකාලනය
ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ
ම මපැස පද්යාලනය / සුනිලේ තරකෝහණ ගුණතිලක .කඩවත : අසිංජන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 34 :
චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(190982 NL)
ISBN 978-955-51194-3-6 (407119 NA)
638.16 – ම පලැණ නිෂසපකාදෙනය
සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස.
සරරට සුව තදන ම පපැණ / ධරමද්යා එසස.
සමරනද්යායක .- පනනිපිටිය : සරද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(191453 NL)
ISBN 978-955-1112-12-7
639 – දෙණ්ඩයම, මසුන් ඇලේලීම, සලංරකෂණය හකා
ආශ්රිස්ත ස්තකාකෂණක ක්රම
639.3 – ජල ජීවීන්
639.31 – මිරිදිය මත්සද වගකාව
විජයතුසිංග, හරිශසචනද්ර
ත්මිරිදිය ජීවීහු / හරිශසචනද්ර විජයතුසිංග .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 128 : චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1955
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192257 NL)
ISBN 978-955-30-4905-6 (408582 NA)
639.34 – මත්සද වගකාව
ජද්යාසසිංආරචචි, තපමසරි
විසතුර මසුන අද්භිජනනය / තපමසරි
ජද්යාසසිංආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 88 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191149 NL)
ISBN 978-955-30-4683-3 (407279 NA)
රද්යාජපකෂ, ධමත්මික
විසතුර මසුන අද්භිජනනය සහ වදද්යාපද්යාරය /
ධමත්මික රද්යාජපකෂ .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 109 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190973 NL)
ISBN 978-955-573-987-0 (406994 NA)
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තසකෝමරතන, දුෂනත මතනකෝජ්
විසතුර මතසදය වගද්යාව සඳහද්යා ආහද්යාර හද්යා
තපකෝෂණය / දුෂනත මතනකෝජ් තසකෝමරතන .කුරවිට : කරතකෘ, 2013 .- පි. 112 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188460 NL)
ISBN 978-955-44971-0-8
639.34071 – ර්විෂයමකාලකා
ජලජ ජීව සමපත තද්යාකෂණතවේදය : ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය 10 වන තශසණය .- මහරගම :
ජද්යාතික අධදද්යාපනය ආයතනය, 2014 .පි. xxxi,55 ; තසම. 30
2015 වසතර සට කයද්යාතමක තවේ
කබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(200540 NL)
(414212 NA)
639.8 – සුරස්තලේ මසුන් ඇති කිරීම
ගලපපතති, ඉනද්රජිත එන.
සුරතලේ මසුන ඇතිකරීම / ඉනද්රජිත එන.
ගලපපතති .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 224 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(201004 NL)
ISBN 978-955-4946-19-4 (413980 NA)

6 4 0 ගපෘහ හකා පවුලේ කළමනකාකරණය
ජීවන අතතපද්යාත .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. xii,338 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191362 NL)
ISBN 978-955-21-2284-2 (407651 NA)
641 – ආහකාර පකාන
641.3 – ආහකාර
641.303 – ශකාකමය ආහකාර
තතනනතකකෝන, ධරමරතන
ශරීරයට ගුණදද්යායක, වස විතෂන තතද්යාර අතප
වපැලේ අල / ධරමරතන තතනනතකකෝන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196650 NL)
ISBN 978-955-30-5200-1 (411912 NA)

641.3030212 – ආහකාර වසලටයෝර
තතනනතකකෝන, ශිරද්යාණ
තගද්යාඩතග් තදශීය ආහද්යාර වටතටකෝර 4 :
මපැලේලුමට ගනනද්යා තදශීය අල වරග, තගඩි
වරග, ඇට වරග සහ කරලේ වරග / ශිරද්යාණ
තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 64 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196542 NL)
ISBN 978-955-30-5166-0 (411922 NA)
තතනනතකකෝන, ශිරද්යාණ
පලද්යා තකද්යාළ මපැලේලුම : ශරීරයට ජීව ගුණය
ලබද්යාතදන ඔබ දනනද්යා සහ තනද්යාදනනද්යා තකද්යාළ
වරග / ශිරද්යාණ තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 88 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22 .- (තගද්යාඩතග් තදශීය ආහද්යාර
වටතටකෝර ; අසිංක 3)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192261 NL)
ISBN 978-955-30-4695-6 (408586 NA)
ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. එසස. ඩබත්ලිවේ. සී.
තකද්යාසසවත්ලින ආහද්යාර වටතටකෝර / ඩබත්ලිවේ.
ඩබත්ලිවේ. එසස. ඩබත්ලිවේ. සී. ප්රනද්යානදු .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 112 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193922 NL)
ISBN 978-955-30-4865-3 (410327 NA)
සරිවරධන, සල්ඩ්නි
නිරමද්යාසිංශික ආහද්යාර – පද්යාන සහ තදශීය
අතතබතහත / සල්ඩ්නි සරිවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 179 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(200609 NL)
ISBN 978-955-30-5345-9 (414047 NA)

641.34 – පලතුර
තතනනතකකෝන, ධරමරතන
වස විතසන තතද්යාර තදශීය පලතුර : සසිංහලයන
කසෑමට ආශද්යා කළ පපැරණ පලතුර හද්යා ගඩද්යාතගඩි
වරග / ධරමරතන තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198513 NL)
ISBN 978-955-30-5295-7 (413105 NA)
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641.5 – සූප ශකාසසත්රය
641.50212 – කසෑම වසලටයෝර
අතුතකකෝරද්යාල, නනදනී
සුව – රව – ගුණ සපිරි රස අහර / නනදනී
අතුතකකෝරද්යාල .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 374 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(197012 NL)
ISBN 978-955-21-2266-8 (412689 NA)
ත්ලියනතග්, සුත්මිනද
සූපතවේදයට තපරවදනක / සුත්මිනද ත්ලියනතග් .ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 175 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189896 NL)
ISBN 978-955-1755-67-6 (405315 NA)
විලද්යාසනී, සුසතද්යා චද්යාත්මි
පුසිංචි බබද්යාලට ආස හිතතන කසෑම වරග / සුසතද්යා
චද්යාත්මි විලද්යාසනී .- දනතකද්යාටුව : මලේපියත්ලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 56 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 27
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193646 NL)
ISBN 978-955-660-726-0 (409868 NA)
සලේවද්යා, පබත්ලිසස
පබත්ලිසස තග් ඉවුම පිහුම / පබත්ලිසස සලේවද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 226 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(192060 NL)
ISBN 978-955-31-0103-7 (408489 NA)
641.59 – නියස්ත වකාරගික හකා ජකාතිකත්ව
කණණ්ඩකායම
641.59291413 – ලකාලංකිකයින්
සලේවද්යා, ට. පබත්ලිසස
ශ්රී ලද්යාසිංකීය ජද්යාතීනතග් ඉවුම පිහුම / ට. පබත්ලිසස
සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : විජිත යද්යාපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. xviii,262 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 990.00
(192206 NL)
ISBN 978-955-665-226-0
641.5954 – ඉන්දියකාව
ජයවරධන, මධුරසරි
පද්යාරමපරික ඉනදියද්යාන ආහද්යාර / මධුරසරි
ජයවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(201032 NL)
ISBN 978-955-30-5010-6 (414079 NA)

641.595493 – ශ ලලංකකාව
සලේවද්යා, ට. පබත්ලිසස
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජ තභකෝජන / ට. පබත්ලිසස සලේවද්යා .ගලේකසසස : කරතකෘ, 2014 .- පි. 60 ; තසම. 1
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195391 NL)
ISBN 978-955-41107-1-7 (411593 NA)
646 – මලැහුම හකා ඇඳුම මලැසීම, පුදගල හකා පවුලේ
ජීර්විස්ත කළමනකාකරණය
646.2 – මලැසීම හකා ආශ්රිස්ත ක්රියකා
බණඩද්යාරනද්යායක, කද්යානති
අතප ඇඳුම අපිම මහමු : බ්රිතද්යානද ප්රත්මිතීනට
අනකූල පතතරද්යාම රහිත විදදද්යානකූල ඇඳුම
මපැසීම / කද්යානති බණඩද්යාරනද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 28 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(197044 NL)
ISBN 978-955-21-2297-2 (412742 NA)

646.2044 - මලැර්ෂින්
තපදුරතහසවද්යා, නිලසිංජනී
දියණයට මහන මපැෂිම හුර කරමු : කපද්යාගත
ඕනසෑම ඇඳුමක මසන ආකද්යාරය ඇතුලතය /
නිලසිංජනී තපදුරතහසවද්යා .- කරිබතතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 32 : චිත්ර ; තසත්මි. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(198053 NL)
ISBN 978-955-53118-7-8
646.4 – ඇඳුම මලැසීම
646.435 – බලවුසස මලැසීම
ද සලේවද්යා, ඒ. තහසමලතද්යා
සද්යාරි බලවුසස මහනන ඉතගන ගනන /
ඒ. තහසමලතද්යා ද සලේවද්යා .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 80 : චිත්ර ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(190754 NL)
ISBN 978-955-29-0184-3 (406561 NA)
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646.7 – පවුලේ ජීර්විස්ත කළමනකාකරණය
646.72 – න්හිසලකසස, මුහුණ, සම, නිය රැකගලැනීම

649 – ළමයින් හදෙකා වණ්ඩකා ගලැනීම සහ ගපෘහ පකාලනය
649.1 – දෙරවන් රැකබලකා ගලැනීම

කනනනගර, අජිත
රූපලද්යාවණද උපතදසස / අජිත කනනනගර ;
සසිංසසකරණය දුලද්යානි ජයතිසසස විසනි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 104 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22 .- (නිතරකෝගී
දිවියකට ;)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(199840 NL)
ISBN 978-955-661-642-2 (413382 NA)

තග්රස, තජකෝන
ධනද්යාතමකව දරවන හදද්යාවඩද්යා ගපැනීතම
නිපුණතද්යා / තජකෝන තග්රස ; පරිවරතනය
ආරියරතන චනද්රවසිංශ විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2014 .- පි. 421 ;
තසම. 22
“Children are from heaven” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 560.00
(195370 NL)
ISBN 978-955-691-085-8 (411606 NA)

ධරමරතන, තසසනද්යානී
ඔතබ සම හද්යා හිසතකසස ග්රැක ගපැනීතම
වපැදගතකම / තසසනද්යානී ධරමරතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 32 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20 .- (සරසවි දපැනම ;
අසිංක 06)
කබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(193634 NL)
ISBN 978-955-671-708-2 (409850 NA)
646.726 – ඇස
ධරමරතන, තසසනද්යානී
අපට තපතනනතන තකතසසද? : ඇතසස
කයද්යාකද්යාරිතවය සහ විවිධ දකෘෂදද්යාබද්යාධ පිළිබඳ
තතද්යාරතුර / තසසනද්යානී ධරමරතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 32 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20 .- (සරසවි දපැනම ;
අසිංක 08)
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(195019 NL)
ISBN 978-955-31-0162-4 (411452 NA)
646.77 – සහකකාරිය ලත්රීම
තග්රස, තජකෝන
ආදර හමුව / තජකෝන තග්රස ; පරිවරතනය
ආරියරතන චන්ද්රවසිංශ විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2014 .- පි. 417 ;
තසම. 22
“Mars and Venus on a data” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(190577 NL)
ISBN 978-955-691-009-4 (406457 NA)

6 5 0 කළමනකාකරණ හකා ආධකාරක ලසසවකා
650.11 – කකාල කලමනකාකරණය
දිසද්යානද්යායක, අනර
කද්යාලය ජයතගන ජීවිතය ජයගනන : ජීවිතය
ජයගපැනීමට, කද්යාලය කළමනද්යාකරණය පිළිබඳ
ප්රද්යාතයකෝගික උපතදසස / අනර දිසද්යානද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 193 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198591 NL)
ISBN 978-955-681-219-0 (413147 NA)
657 – ගිණුමකරණය
657.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ) ගිණුමකරණය :
පසුගිය දස වසරක විභද්යාග ප්රශසන පත්ර පිළිතුර
සමග 2004-2013 .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. [318] ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196962 NL)
ISBN 978-955-0938-66-7 (412370 NA)
ඌරද්යාතපද්යාල, නනදතසසන
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ගිණුමකරණ
ජයමඟෙ – 1 : බහුවරණ ඉලකක ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය / නනදතසසන ඌරද්යාතපද්යාල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 496 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1500.00
(193149 NL)
ISBN 978-955-30-4831-5 (409459 NA)
658 – කළමනකාකරණය
ගකෘහසසන්ථ ඵලදද්යායිතද්යාව : සඵල දිවියට නිසපැක
අතවපැල / සමපද්යාදනය තක. නිහද්යාලේ කුමද්යාර .බතතරමුලේල : ජද්යාතික ඵලදද්යායිතද්යා තලේකම
කද්යාරයද්යාලය, 2013 .- පි. 13 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183083 NL)
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658.0071 – ර්විෂයමකාලකා
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : ගුර
අතතපද්යාත 10 තශසණය .- මහරගම : ජද්යාතික
අධදද්යාපනය ආයතනය, 2014 .- පි. xxv,84 ;
තසම. 30
2015 වසතර සට කයද්යාතමක තවේ
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 267.00
(200542 NL)
(414209 NA)
658.0076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) වදද්යාපද්යාර අධදයනය : පසුගිය
දස වසරක විභද්යාග ප්රශසන පත්ර පිත්ලිතුර සමඟෙ
2004-2013 .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. [301] ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190995 NL)
ISBN 978-955-0938-64-3 (407132 NA)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ
පිළිතුර .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 160 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(193218 NL)
(409630 NA)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : 2004-2013 පසුගිය දස වසරක
ප්රශසන පත්ර උතතර සමග .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. [195] ; තසම 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(193230 NL)
ISBN 978-955-8211-82-3 (409642 NA)
තපතරරද්යා, නිලනත
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය ආදරශ
ප්රශසන හද්යා විසඳුම : අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ /
නිලනත තපතරරද්යා .- තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ,
2013 .- පි. 39 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192857 NL)
ISBN 978-955-44724-0-2
රතනද්යායක, භද්රද්යා
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) වදද්යාපද්යාර හද්යා
ගිණුමකරණ අධදයනය : ආදරශ හද්යා පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / භද්රද්යා රතනද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .පි. 200 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(196439 NL)
ISBN 978-955-21-1959-0 (411722 NA)

සරිවරධන, බනදුතසසන
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණය අධදයනය : ආදරශ
ප්රශසන සහ පිළිතුර / බනදුතසසන සරිවරධන .පිළියනදල : සපසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 61 ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192976 NL)
ISBN 978-955-1962-02-9 (408908 NA)
658.3 – පිරිසස කළමනකාකරණය
ගමතග්, ප්රසද්යාදිනී
මද්යානව සමපත කළමනද්යාකරණය – 1 තකද්යාටස /
ප්රසද්යාදිනී ගමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 135 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189602 NL)
ISBN 978-955-30-4577-5 (405161 NA)
මද්යානව සමපත කළමනද්යාකරණය පිළිබඳ පදනම
පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යාව .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා පිරිසස
කළමනද්යාකරණ ආයතනය, 2013 .- පි. 140 ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191782 NL)
(408082 NA)
658.4 – ර්විධකායක කළමනකාකරණය
658.4031 – ස්තත්ත්ව කළමනකාකරණය
658.403101 – නදකාය
තසනවීර, ලත්ලිත
තතතව කළමනද්යාකරණය ප්රද්යාතයකෝගික
මූලධරම : ISO 9001 මඟෙතපනවීම / ලත්ලිත
තසනවීර .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. ix,113 : රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(195223 NL)
ISBN 978-955-98857-4-0
658.4034– සලංකකාරය පරලයේෂණ
658.403401 – නදකාය
නද්යාඔටුනන, සරත එසස.
කළමනද්යාකරණ විදදද්යාව සහ සසිංකද්යාරය
පරතයේෂණ I = Management science and
operations research I : සදධද්යානත සහ
භද්යාවිතය / සරත එසස. නද්යාඔටුනන .- 2 වන
සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ,
2014 .- පි. 240 ; තසම. 28
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(194375 NL)
ISBN 978-955-51192-1-4 (410821 NA)
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නද්යාඔටුනන, සරත එසස.
කළමනද්යාකරණ විදදද්යාව සහ සසිංකද්යාරය
පරතයේෂණ II = Management science and
operations research II : සදධද්යානත සහ
භද්යාවිතය / සරත එසස. නද්යාඔටුනන .- 2 වන
සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ,
2014 .- පි. 272 ; තසම. 28
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(194374 NL)
ISBN 978-955-51192-2-1 (410820 NA)
658.404 – වදකාපපෘති කළමනකාකරණය
පතිරතග්, තජ්. එම. තපද්යාඩිමපැණතක
වදද්යාපකෘති සපැලසුමකරණය සහ වදද්යාපකෘති
විශසතලේෂණය = project planning and project
analysis / තජ්. එම. තපද්යාඩිමපැණතක පතිරතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 219 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(191141 NL)
ISBN 978-955-30-3928-6 (407272 NA)
658.4092 – නකායකත්වය
චනද්රජීව, සරත
පරිපූරණ විදදද්යාරර්ථියකුවීම සඳහද්යා ප්රතවේශයක /
සරත චනද්රජීව .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 44 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196719 NL)
ISBN 978-955-31-0171-6 (411864 NA)
ජයසසිංහ, තරද්යාහද්යාන
නද්යායකතවය / තරද්යාහද්යාන ජයසසිංහ සහ වඩනමබි
ජයසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 392 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(191144 NL)
ISBN 978-955-30-4874-5 (407274 NA)
658.421 – වදවසකායකත්ව කළමනකාකරණය
658.421071 – ර්විෂයමකාලකා
වදවසද්යායකතව අධදයනය : 10 තශසණය .බතතරමුලේල : අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි. ix,108 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (200568 NL)
(414185 NA)

658.8 – අලලර්වි කළමනකාකරණය
නද්යාඔටුනන, සරත එසස.
අතලවි කළමනද්යාකරණය / සරත එසස.
නද්යාඔටුනන .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. v,209 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(196302 NL)
ISBN 978-955-51192-3-8 (411422 NA)
තසසදර, නිමලේ
සුපිරි අතලවිකරණතයේ සසවයසිං භූත්මිකද්යාව / නිමලේ
තසසදර .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 164 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189103 NL)
ISBN 978-955-671-631-3 (404625 NA)
658.85 – ගණුලදෙනු කලකාව
තකද්යානර, ටිම
සද්යාරන්ථක වදද්යාපද්යාරිකතයක වන මග / ටිම
තකද්යානර ; පරිවරතනය උපද්යාත්ලි රතනද්යායක
විසනි .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 238 ; තසම. 22
“You call that selling” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(201017 NL)
ISBN 978-955-4946-15-6 (413995 NA)
තසසදර, නිමලේ
ගනතදන කලද්යාව / නිමලේ තසසදර .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 149 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193683 NL)
ISBN 978-955-671-758-7 (409936 NA)
659 – ලවලළඳ ප්රශකාරණය හකා මහජන සමබන්ධස්තකා
659.12 – මහජන සමබන්ධස්තකා
ජිනදද්යාස, මතනකෝජ් පුෂසප කුමද්යාර
සසිංවරධනය, පරතයේෂණය සහ මහජන
සමබනධතද්යාව / මතනකෝජ් පුෂසප කුමද්යාරි
ජිනදද්යාස .- කපැලණය : කරතකෘ, 2011 .- පි. 173 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(192923 NL)
ISBN 978-955-53598-0-1
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659.28 – මහජන සමබන්ධස්තකා
ජිනදද්යාස, මතනකෝජ් පුෂසපකුමද්යාර
මහජන සමබනධතද්යාව, මද්යාධද නීතිය හද්යා ආචද්යාර
ධරම / මතනකෝජ් පුෂසපකුමද්යාර ජිනදද්යාස .කපැලණය : කපැලණය විශසවවිදදද්යාලය, 2014 .පි. 254 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(193287 NL)
ISBN 978-955-53598-4-9

6 6 0 රසකායනික ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාව
660.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන
කද්යාරත්මික රසද්යායනය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
රසද්යායන විදදද්යාව / ලකෂසමන පපැලපැනදතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 184 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(194926 NL)
ISBN 978-955-30-5015-1 (411293 NA)
660.6 – වජව ස්තකාකෂණය
අධිකද්යාරී, කමලද්යා
වජව පදධති තද්යාකෂණතවේදය 1 තකද්යාටස :
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තද්යාකෂණතවේදය විෂය
ධද්යාරද්යාව / කමලද්යා අධිකද්යාරී .- තනලුනතදනිය :
බතයකෝග්රපැපික එඩියුතකෂනලේ පබත්ලිතකෂනසස ,
2013 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196714 NL)
ISBN 978-955-1847-40-1 (412289 NA)
660.6071 – ර්විෂයමකාලකා
වජව පදධති තද්යාකෂණතවේදය : 13 තශසණය ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය .- මහරගම : ජද්යාතික
අධදද්යාපන ආයතනය, 2014 .- පි. [xi],192 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
2014 වරෂතයේ සට කයද්යාතමකතවේ
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 595.00
(199833 NL)
(413307 NA)

664 – ආහකාර ස්තකාකෂණය
664.001 – මූලධරම
ප්රසද්යානත, බ. ඩ. තරකෝහිත
ආහද්යාර පරිරකෂණතයේ විදදද්යාතමක මූලධරම /
බ. ඩ. තරකෝහිත ප්රසද්යානත .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 96 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190329 NL)
ISBN 978-955-30-4654-3 (406053 NA)
666 – පිඟන් හකා ආශ්රිස්ත ස්තකාකෂණය
666.3 – මලැටි භකාණණ්ඩ
666.395493 – ශ ලලංකකාව
සීලවිමල හිත්මි, රනතන
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පූරව ඓතිහද්යාසක යුගතයේ වළසිං
කරමද්යානතය / රනතන සීලවිමල හිත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 180 :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(189176 NL)
ISBN 978-955-30-4738-0 (404921 NA)

6 7 0 නිෂසපකාදෙන
678 – ප්රස්තදකාසසන්ථ ද්රවද
678.2 – රබර
දුමගපැසූ ෂීට රබර නිෂසපද්යාදනය .අගලවතත : ශ්රී ලසිංකද්යා රබර
පරතයේෂණද්යායතනය, 2013 .- පි. 12 ; තසම.
21 .- (උපතදසස පත්රිකද්යා ; අසිංක 2013, 05)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195099 NL)
(411517 NA)

6 8 0 ලවනත් ශිලේල්පීය නිෂසපකාදෙන
686 – මුද්රණ හකා ආශ්රිස්ත ක්රියකා
686.2 – මුද්රණය
686.2029 – ඇසසස්තලමන්තු
රණසසිංහ, ගද්යාත්මිණ
මුද්රණ ඇසසතතමනතු සපැකසීම = Estimating
for printers / ගද්යාත්මිණ රණසසිංහ .- තමද්යාරටුව :
තුසත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. vii,113 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(195384 NL)
ISBN 978-955-4842-00-7 (411376 NA)
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707.1 – ර්විෂයමකාලකා
ශිලේප කලද්යා : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය 10 වන
තශසණය .- මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපනය
ආයතනය, 2014 .- පි. xxxi,50 ; තසම. 30
2015 වසතර සට කයද්යාතමක තවේ
කබපැ-තබකෝක: ර. 245.00
(200541 NL)
(414211 NA)
709.2 – කලකාකරලවයෝ
බණඩද්යාර, සමපත
ආනනද කුමද්යාරසසවද්යාත්මි : විශසවීය ත්මිනිතසකුතග්
ජීවිතය හද්යා නිරමද්යාණ = Ananda
Coomaraswamy : the life and works of
universal men / සමපත බණඩද්යාර .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 171 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(192014 NL)
ISBN 978-955-31-0023-8 (408433 NA)
709.2095493 – ශ ලලංකකාව
ගමතග්, උතපන්ද්ර
අතප කලද්යාතවේ පුනරද්යාවතලකෝකනය / උතපන්ද්ර
ගමතග් .- තකද්යාළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා ත්මිනිනතදකෝර
තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .- පි. vi,77 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195068 NL)
(411539 NA)

720.954 – ඉන්දියකාව
නිරනජන බද්යාබු, බ.
වද්යාසසතු විදදද්යාව / බ. නිරනජන බද්යාබු ;
පරිවරතනය ශද්යානත ජයතසසන විසනි .ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 128 ; තසම. 21
“Hand book of wastu” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(201014 NL)
ISBN 978-955-1755-80-7 (413990 NA)
බසසනද්යායක, එච. ට.
ඉනදියද්යාතවේ තබකෞදධ කලද්යා ශිලේප / එච. ට.
බසසනද්යායක .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. xx,380 :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2002
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(192075 NL)
ISBN 955-20-5346-3
(408529 NA)

726 – ආගම සමබන්ධ වකාසසතු ර්විදෙදකා ලගකාණ්ඩනලැගිලි
726.1 – පන්සල හකා වශස්තදය
726.143 – බුදධකාගම
රණගල, දත්මිත
ලකදිව ගනධ කුටි සහ තගඩිතග් සමප්රදද්යාතයේ
ප්රතිමද්යාගකෘහ / දත්මිත රණගල .- බණඩද්යාරගම :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 108 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191298 NL)
ISBN 978-955-41091-0-0 (407557 NA)
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730.954 – ඉනදියද්යාව

මඤසජශ්රී
මඤසජශ්රීභද්යාෂිත වද්යාසසතු විදදද්යාශද්යාසසත්ර : නද්යාගරී
තපළ හද්යා සසිංහල පරිවරතනය / මඤසජශ්රී ;
පරිවරතනය තවකෝලේටර මද්යාරසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2014 .පි. lxxvii,259 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(195374 NL)
ISBN 978-955-570-784-8 (411610 NA)

ගුරතග්, ආනනද
දඹදිව තබකෞදධ කලද්යාව : මධදම යුගතයහි
ඉනදීය හිනදු - මුසසත්ලිම කලද්යා පිළිබඳ තදවපැනි
භද්යාගයකන සමනවිතයි / ආනනද ගුරතග් .3 වන විසසතකෘත සසිංසසකරණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 304 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1962
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 7500.00
(196611 NL)
ISBN 978-955-30-5309-1 (411934 NA)
රණවක, උපද්යාත්ලි රසිංජිත
භද්යාරත කලද්යාතවේ අසරිය / උපද්යාත්ලි රසිංජිත
රණවක .- තහද්යාරණ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 112 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(189916 NL)
ISBN 955-96542-7-6
(405335 NA)
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ජයවරධන, ආර. ජී. ඩ.
දකුණු ආසයද්යාන තබකෞදධ කලද්යාතවේ සසිංතකත /
ආර. ජී. ඩ. ජයවරධන .- තකද්යාළඹ : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. [380] : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(198068 NL)
ISBN 978-955-553-763-6

741 – චිත්ර ශිලේපය
තප්රේමද්යානනද, ඩ. එම. එසස.
අසරිමත කලද්යා වත – පද්යාෂ්ඨ සසිංග්රහය / ඩ. එම.
එසස. තප්රේමද්යානනද .- ඇහපැළියතගද්යාඩ : කරතකෘ,
2013 .- පි. 212 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 925.00
(190159 NL)
ISBN 978-955-99912-5-0 (405467 NA)

730.95493 – ශ ලලංකකාව
ප්රනද්යානදු, තරකෝහණ ල්පී.
සසිංහලතයේ කලද්යා සමභවය / තරකෝහණ ල්පී.
ප්රනද්යානදු .- ජද්යාඇල : සමනතී තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 240 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(192963 NL)
ISBN 978-955-0084-89-0 (408895 NA)
යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තබකෞදධ සසතූප පුරද්යාණය / පියසරි
අත්මිලසත යද්යාපද්යා .- මහරගම : තරසිංජි ප්රිනටසස
(මුද්රණය), 2014 .- පි. vi,42 : චිත්ර ; ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(196271 NL)
(411478 NA)
736 – කලැටයම කලකාව
736.5 – ශිලකා ලලේඛන

741.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) චිත්ර කලද්යාව :
පසුගිය දස වසරක විභද්යාග ප්රශසන පත්ර උතතර
සමග 2004-2013 .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. [152] : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(196769 NL)
ISBN 978-955-0938-88-9 (412384 NA)
තපතරරද්යා, ට. විනසන
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) චිත්ර : ආදරශ හද්යා පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / ට. විනසන තපතරරද්යා .සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 110 : චිත්ර ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193497 NL)
ISBN 978-955-21-1919-4 (409684 NA)

736.5 – ලසලේලිපි

741.5 – චිත්ර කස්තකා

ලකදිව තසලේත්ලිපි : හපැඳිනවීම, තපළ, අනවද්යාද,
විවරණ, විමරශන සහිතය / සමපද්යාදනය
තකද්යාතමතලේ අමරවසිංශ හිත්මි .- නව මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. xvi,491 ; තසම. 24
1 වන මුද්රණය 1969
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1450.00
(196784 NL)
ISBN 978-955-30-4812-7 (412001 NA)

රද්යාජපකෂ, දයද්යා
තවද හද්යාමුදුරතවකෝ / දයද්යා රද්යාජපකෂ .- තකද්යාළඹ :
නිරමල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 56 : චිත්ර ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196966 NL)
ISBN 978-955-9377-59-7 (412608 NA)



ශිලද්යා තලේඛන : කපැලණය විශසවවිදදද්යාලතයේ බද්යාහිර
උපද්යාධි සඳහද්යා නිරදිෂසට / සමපද්යාදනය වී. ඩ. එසස.
ගුණවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189571 NL)
ISBN 978-955-30-4622-2 (405130 NA)

දිගනතවල, තිලකරතන
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) චිත්ර කලද්යාව : 20022013 පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර /
තිලකරතන, දිගනතවල .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 210 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(193640 NL)
ISBN 978-955-29-0263-5 (409856 NA)
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741.5 – ර්විකට චිත්ර
741.5695493 – ශ ලලංකකාව
741.56954930922 – ශරිස්ත එකතු
මුතුගල, චත්මිනද කුමද්යාර
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ කද්යාටුන ශිලේපිතයකෝ / චත්මිනද කුමද්යාර
මුතුගල .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189161 NL)
ISBN 978-955-30-4648-2 (404906 NA)
745 – සලැරසලි කලකාව
745.9 – ලවනත් සලැරසලි කලකා
745.92 – මලේ සලැරසලි කලකාව
ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ්.
මලේ සපැරසත්ලි හද්යා විලද්යාසතද්යා / උපද්යාත්ලි තජ්. ඩයසස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 96 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196793 NL)
ISBN 978-955-30-4705-2 (412011 NA)
745.925 – ලගකාක කලකාව
දිගනතවල, තිලකරතන
තගද්යාක කලද්යාව / තිලකරතන දිගනතවල .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(191520 NL)
ISBN 978-955-29-0193-5 (407690 NA)
746 – ලරදිපිළි කලකාව
746.4 – මලැහුම වලැණ්ඩ සහ අත්වලැණ්ඩ
746.41 – අත් ර්වියමන්
තතනවර, චනද්රද්යාමනී
අත වියපැවි උරමය – අනද්යාගතයක අතතිවද්යාරම :
දියකචචි තමකෝසසතර විශසතලේෂණය ශ්රී ලසිංකද්යා
ජද්යාතික තකකෞතුකද්යාගද්යාරතයේ අසිංක 07-97-217
දරණ දියකචචිය / චනද්රද්යාමනී තතනවර .තකද්යාළඹ : ජද්යාතික තකකෞතුකද්යාගද්යාරය, 2012 .පි. 54 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (201069 NL)
ISBN 978-955-578-031-5 (413952 NA)

746.44 – එමලමකායිණ්ඩර
තපතරරද්යා, ජත්ලියට
බලපැක වරක එමතබ්රෙද්යායිඩරි = Black work
embroidery / ජත්ලියට තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 156 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(193147 NL)
ISBN 978-955-30-4956-8 (409457 NA)
746.6 – මුද්රණය, වරණ, ණ්ඩයිකිරීම
746.62 – සලේක සසක්රීන්
තපදුරතහසවද්යා, නිලසිංජනී
කද්යානතද්යාවනතග් ඇස තනද්යාගපැටුණු සසක්රීන
ප්රිනටින මුද්රණ කලද්යාව / නිලසිංජනී
තපදුරතහසවද්යා .- කරිබතතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .පි. 40 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(198051 NL)
ISBN 978-955-53118-9-2

7 5 0 සතුවම කලකාව
751 – ශිලේල්පීය ක්රම සහ ර්විධි
751.73 – බතු සතුවම
751.73095493 – ශ ලලංකකාව
බුදධිකද්යා, ඩබත්ලිවේ. ඩ. සී.
ගමපහ දිසසත්රිකකතයේ තලන විහද්යාර, චිත්ර හද්යා
තසලේත්ලිපි : පිළිකුතතුව, ලුණුගම, දසිංගලේතලේ,
මහබද්යාවිට හද්යා අසසගිරිය රද්යාජමහද්යා විහද්යාරය /
ඩබත්ලිවේ. ඩ. සී. බුදධිකද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 176 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(200631 NL)
ISBN 978-955-30-5387-9 (414036 NA)
සුරනිමල, ගරීයසස
ලකදිව බිතුසතුවම / ගරීයසස සුරනිමල සහ
තතනනතකකෝන මුදත්ලිතග් .- තකද්යාළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 126 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(200494 NL)
ISBN 978-955-656-262-0 (414237 NA)
තහසවද්යාපතිරණ, දයද්යා
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ විහද්යාරද්යාශ්රිත සතුවම කලද්යාව / දයද්යා
තහසවද්යාපතිරණ .- තකද්යාළඹ : තබකෞදධ
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2012 .පි. xvii,582 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම : තසම. 30
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190767 NL)
ISBN 978-955-54742-0-7 (406507 NA)
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7 7 0 චකායකාරූප ශිලේපය
අනනත වූ තදරණ සරද්යා : බරටි ගුණතසසකර අත්මිල
පුරද්යාවත / සසිංසසකරණය තහසමනත අරණසරි
සහ අතුල සමරතකකෝන .- තපරද්යාතදණය :
තසසිංකඩගල ඡද්යායද්යා කවය සහ තපරද්යාතදණය
විශසවවිදදද්යාලය, 2014 .- පි. [780] : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 19x27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(194043 NL)
ISBN 978-955-7536-00-2 (410720 NA)
පුසිංචිතහසවද්යා, දිතනෂ
තතවන ඇතසස රූප රද්යාමු / දිතනෂ පුසිංචිතහසවද්යා .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .- පි. 105 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196804 NL)
ISBN 978-955-53330-2-3

මලලේතගද්යාඩ, සුගතදද්යාස
තපරදිග සසිංගීතය 9 තශසණය – සසිංගීතද්යාසිංග
තපරහුරව / සුගතදද්යාස මලලේතගද්යාඩ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 96 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190723 NL)
ISMN 979-0-710000-47-6 (406525 NA)
780.71 – ර්විෂයමකාලකා
තපරදිග සසිංගීතය 10 වන තශසණය : ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය .- 2014 .- පි. [xviii],97 ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(196584 NL)
(411899 NA)
780.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

778 – චකායකාරූප ශිලේපලයේ ර්විර්විධ කලෂසත්ර
778.4 – ත්රිමකාණ චකායකාරූපකරණය
3D – ත්රිමද්යාණ ඡද්යායද්යාරූප තපද්යාත .- [තපැ. තනද්යා.] :
එසස. එච. තපතරරද්යා, [2013?] .- පි. 16 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(189340 NL)
ISBN 978-955-44628-0-9 (405006 NA)

7 8 0 සලංර්ගීස්තය
780.2 - අධදයන
780.268 – ර්ගීස්ත
ආරියරතන, සුනිලේ
විරද සහ විරිදු / සුනිලේ ආරියරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 328 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(196700 NL)
ISMN 970-0-710000-48-3 (412272 NA)
780.7 – අධදකාපනය
මලලේතගද්යාඩ, සුගතදද්යාස
තපරදිග සසිංගීතය 8 තශසණය – සසිංගීතද්යාසිංග
තපරහුරව / සුගතදද්යාස මලලේතගද්යාඩ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 75 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190722 NL)
ISMN 979-0-710000-46-9 (406524 NA)

ජයලත, ජද්යානක බණඩද්යාර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංගීතය – තපරදිග :
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2008 – 2013 /
ජද්යානක බණඩද්යාර ජයලත .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 92 ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(196929 NL)
ISBN 978-955-29-0261-1
රතනද්යායක, තසකෝනියද්යා දීපති
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තපරදිග සසිංගීතය :
ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර /
තසකෝනියද්යා දීපති රතනද්යායක .- සසිංතශකෝධිත
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 143 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(193500 NL)
ISBN 978-955-21-1930-9 (409687 NA)
780.92 – සලංර්ගීස්තඥලයයෝ
රනදුනතග්, තහසමනතද්යා මතනකෝහද්යාරි
සමද්යාචද්යාර : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංගීත අධදද්යාපනතයේ
පුතරකෝගද්යාත්මිතයකෝ / තහසමනතද්යා මතනකෝහද්යාරි
රනදුනතග් .- බතතරමුලේල : කරතකෘ, 2014 .පි. 149 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196979 NL)
ISBN 978-955-41620-0-6 (412634 NA)
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781 – මූලධරම හකා වරග
781.2 - සලංර්ගීස්තකාලංග
781.252 – ප්රසසන්ථකාර
තසකෝලසිංගආරචචි, සුමතිපද්යාල
තදශීය භද්යාවිත සසිංගීතය හද්යා අපර දිග සසිංඝද්යාත /
සුමතිපද්යාල තසකෝලසිංගආරචචි .- තදලේතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2014 .- පි. viii,190 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1000.00
(190810 NL)
ISMN 979-0-9006476-0-3 (406636 NA)
782 – සසවර සලංර්ගීස්තය
782.0092 – සලංර්ගීස්තඥලයයෝ
කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර
ධරමදද්යාස වලේතපද්යාල : ජීවිතය සහ ගීතය / කපිල
කුමද්යාර කද්යාත්ලිසිංග .- පනනිපිටිය : කසිංකණ
කතයේෂනසස, 2013 .- පි. 159 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(189473 NL)
ISBN 978-955-8933-87-9 (405098 NA)
782.294 – පසන් ර්ගී
දලේපතද්යාදු පියතුමද්යා, එමද්යාල්ඩ්
තසවතණ කුරසතයේ / එමද්යාල්ඩ් දලේපතද්යාදු
පියතුමද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .පි. 36 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(191061 NL)
ISMN 979-9006469-0-3
බසසනද්යායක, රමදද්යා
කතුන ගීත හද්යා ගීතිකද්යා විමරශන : යද්යා යුතු ගමන
ගීතිකද්යා හද්යා නතතලේ ගී ඇසුරිනි / රමදද්යා
බසසනද්යායක .- කඩුතවල : කරතකෘ, 2014 .පි. 55 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191404 NL)
ISBN 978-955-96158-9-7

782.42 – ර්ගීස්ත
අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.
දනතනකෝ බුදුනතග් සට එවූ නිදහතසස සසවරග
රද්යාජදයට : සසිංහල ගී පද රචනද්යා කලද්යාව (19031972) පිළිබඳ අසසිංවිධිත විවරණයක / ඩබත්ලියු.
ඒ. අතබසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 223 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(194353 NL)
ISBN 978-955-677-363-7 (410954 NA)
ආරියරතන, විමලද්යා
විජයතු ලසිංකද්යා : ගී සරණය / විමලද්යා
ආරියරතන .- උකුතවල : කරතකෘ, 2013 .පි. [x],97 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(188584 NL)
ISBN 978-955-98536-1-9 (404614 NA)
කසිංකද්යානමතග්, අමරතසසන
ඉසසසර විදියට සමඟෙ තකද්යාපර තකද්යාපර
පිපිඤසඤද්යා / අමරතසසන කසිංකද්යානමතග් .පනනිපිටිය : කසිංකණ කතයේෂනසස, 2013 .පි. 159 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(189838 NL)
ISBN 978-955-8933-86-2 (405250 NA)
චනද්රසරි, අනජ ගිමෂද්යාන
සඳ කරණට මුතු බඳිනන : තග්ය කද්යාවද
සසිංග්රහය / අනජ ගිමෂද්යාන චනද්රසරි .තගද්යාඩකතවල : කරතකෘ, 2014 .- පි. 64 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(193787 NL)
ISBN 978-955-52689-1-2

782.3 – කිතුනු ර්ගීතිකකා

ජයතසසකර, විපුලේ ධරමප්රිය
විපුලේ ධරමප්රිය ජයතසසකර ගී පද මද්යාලද්යා :
සුළතඟේ තළතළනද්යා / විපුලේ ධරමප්රිය
ජයතසසකර ; සසිංසසකරණය ප්රියනතනී ගමතග්
විසනි .- මහරගම : විපුලේ ධරමප්රිය සමර
සසිංසදය, 2014 .- පි. 96 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198211 NL)
ISBN 978-955-76060-0-2 (412916 NA)

බසසනද්යායක, රමදද්යා
තහළ කතුන ගීතිකද්යාතවේ සමභවය හද්යා විකද්යාශය /
රමදද්යා බසසනද්යායක .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2014 .- පි. 164 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(193194 NL)
ISBN 978-955-41178-1-5 (409592 NA)

තතනවර, අත්මිල
ඉකගසද්යා හඬන අතීතයක / අත්මිල තතනවර .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 80 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189495 NL)
ISBN 978-955-677-310-1 (405123 NA)
දමමනතතද්යාට, ලග්ගල පියදද්යාස
පුරහතඳස කඳුළු : ගී පද සරණය / ලග්ගල
පියදද්යාස දමමනතතද්යාට .- රතතතද්යාට : කරතකෘ,
පි. xii,65 : තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(193097 NL)
ISBN 978-955-41226-0-4 (409406 NA)
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තපතරරද්යා, ගුණදද්යාස ජයලත
රෑ තසසපද්යාත්ලිකද්යා / ගුණදද්යාස ජයලත තපතරරද්යා .කළුතර : කරතකෘ, 2014 .- පි. 112 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192356 NL)
ISBN 978-955-52387-1-7 (408809 NA)
ප්රසසතද්යාර සහිත ජනප්රිය ගීත : පද්යාසලේ විෂය මද්යාලද්යාව
අනව සමපද්යාදිත ගීත එකතුව / සමපද්යාදනය
විජයබණඩද්යාර සමරවීර .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 24 ; තසම. 19x21 .(ගීත මද්යාලද්යා ; අසිංක 02)
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(191716 NL)
ISMN 979-955-710019-01-0(407994 NA)
ප්රසසතද්යාර සහිත ජනප්රිය ගීත / සමපද්යාදනය
විජයබණඩද්යාර සමරවීර .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 24 ; තසම. 19x21 .(ගීත මද්යාලද්යා ; අසිංක 01)
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(191717 NL)
ISMN 979-955-710019-003(407995 NA)
මද්යාපිටිය, සුරමදද්යා
ත්මිහිරිම මතක : ගී පද සරණය / සුරමදද්යා
මද්යාපිටිය .- පිත්ලියනදල : කරතකෘ, 2014 .පි. xxi,78 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192328 NL)
ISBN 978-955-41434-0-1 (408778 NA)
රද්යාජපකෂ, ඊ. එම. ජී. ධරමද්යා
සුනිල දිය දහර : ගීත සසිංහිතද්යා / ඊ. එම. ජී.
ධරමද්යා රද්යාජපකෂ .- කටියද්යාව : කරතකෘ, 2014 .පි. 56 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196814 NL)
ISBN 978-955-41455-0-4
වපැතවේතගදර, තප්රේමසරි
සඳ දිය සයුරක / තප්රේමසරි වපැතවේතගදර .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. v,73 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189690 NL)
ISBN 978-955-4873-84-1
විමලවීර, සුනිලේ
හුදකලද්යා විරද්යාමයක : විකසත සුවඳින බිඳක /
සුනිලේ විමලවීර .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 155 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(195089 NL)
ISBN 978-955-681-209-1 (411545 NA)

සසිංහල අරන්ථ සහිත හද බපැඳි භද්යාරත ගී / සමපද්යාදනය
සසිංජය රසිංගලද්යාලේ නිශසශසිංක .- අතඹේපුසසස : හසිංස
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. xiv,307 ; තසම. 21
ගීත ඇතුළත MP3 සසිංයුකත තපැටියක ද
ඇතුලතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(192685 NL)
ISBN 978-955-4537-02-6
තහසරතමපැණතක, තසකෝමලතද්යා
අහන ඉනන / තසකෝමලතද්යා තහසරතමපැණතක .ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 100 ; තසම. 14x20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198007 NL)
ISBN 978-955-4946-21-7
782.42 – ර්ගීස්ත. ර්විශකාර
තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි
ගී ඇස දුටු ඇය : විවිධ තකකෝණතයන කද්යානතද්යාව
තදස බපැලූ ගී විමසුමක පළමු ත්ලිපි එකතුවයි /
යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189169 NL)
ISBN 978-955-30-4711-3 (404914 NA)
782.42083 – ළමකා ර්ගීස්ත
අමරතසසකර, ශ්රියද්යානි
පුසිංචි අතප ගී / ශ්රියද්යානි අමරතසසකර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 32 : චිත්ර ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198565 NL)
ISBN 978-955-30-5352-7 (413120 NA)
අහසස යනතතර .- 3 වන සසිංසසකරණය .- නද්යාවල :
සුරසිංගනී සසතවේචඡද්යා තසසවය, 2014 .- පි. [45] :
චිත්ර ; තසම. 20
1 වන සසිංසසකරණය 2006
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199934 NL)
ISMN 9006437-1-1
(413437 NA)
එපිටවල, කුසුමද්යා
හරිම දඟෙයි මසිං / කුසුමද්යා එපිටවල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198558 NL)
ISBN 978-955-30-5226-1 (413123 NA)
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ජයසසිංහ, නිරමලද්යා දමයනති
ළමද්යා ගීතය සහ තපකෞරෂ සසිංවරධනය / නිරමලද්යා
දමයනති ජයසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 272 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(191173 NL)
ISBN 978-955-30-4831-8 (407303 NA)
පියතිසසස, ගලගම හී. ග.
කපැකුළු ගී / ගලගම හී. ග. පියතිසසස .සුලේතද්යානතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2012 .- පි. 36 ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(183150 NL)
ISBN 978-955-44093-0-9
පුෂසපකුමද්යාර, ලත්ලිත
අරතණකෝදය : සසවර ප්රසසතද්යාර සහිත ළමද්යා ගී
සරණය / ලත්ලිත පුෂසපකුමද්යාර .- බුලතසසිංහල :
ගුරතගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. ix,47 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188395 NL)
ISMN 979-0-710014-01-8
මසිංගත්ලිකද්යා, ට. එම.
ළමද්යා ගීත කපැකුළු / ට. එම. මසිංගත්ලිකද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194979 NL)
ISBN 978-955-30-5198-1 (411342 NA)
විතජ්සසිංහ, රතන ශ්රී
තපද්යාලේපිති හරකද්යා : ළමද්යා ගී සරණය / රතන ශ්රී
විතජ්සසිංහ .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. [22] : චිත්ර ; තසම.
25
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(196729 NL)
ISBN 978-955-0955-51-0 (412330 NA)
සරිබදදන, ලත්ලිතද්යා
කඩදහි නවලද්යා තබකෝටටු හදලද්යා (ළමද්යා ගී) /
ලත්ලිතද්යා සරිබදදන .- තකකෝටතට : කරතකෘ,
2013 .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189499 NL)
ISBN 978-955-44983-0-3 (405127 NA)
782.42162 – ජන ර්ගී
ජද්යානකී කුමද්යාරි, රමදද්යා
ජන ගද්යායනද්යා : ජද්යාතික නපැටුම විභද්යාග (ප්රද්යාරමභ මධදම - අවසද්යාන) / රමදද්යා ජද්යානකී කුමද්යාරි .බිබිල : කරතකෘ, 2014 .- පි. 56 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190834 NL)
ISBN 978-955-41273-0-2 (406890 NA)

782.42162092 – ජන සලංර්ගීස්තඥලයයෝ
හද්යාරද්යා, තජකෝන
විකටර හද්යාරද්යා තනද්යානිත්මි ගීතය / තජකෝන හද්යාරද්යා ;
පරිවරතනය ආරියනනද තදද්යාඹගහවතත .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 240 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190752 NL)
ISBN 978-955-29-0213-0 (406559 NA)
782.42164 – බටන්හිර ජනප්රිය සලංර්ගීස්තය
782.421646 – ලරලගේ සලංර්ගීස්තය
782.421646092 –ලරලගේ සලංර්ගීස්තඥලයයෝ
අතබවික්රම, චතුපමද්යා
තබද්යාබ මද්යාරතලේ : තනද්යානිත්මි නද්යාදය / චතුපමද්යා
අතබවික්රම .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 127 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194027 NL)
ISBN 978-955-681-189-6 (410703 NA)
782.42166 – කලැලරකාලක ර්ගීස්ත
782.42166092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
ජයවීර, තදකෞපදී චනදත්මිතතද්යා
එලේවිසස තප්රසසත්ලි : තරවක තසවණපැලේල /
තදකෞපදී චනදත්මිතතද්යා ජයවීර .- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 2013 .පි. 135 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190531 NL)
ISBN 978-955-681-161-2 (405651 NA)
786 – පුවර වකාදෙද භකාණණ්ඩ
786.5 – ඕගන්
ඕගන පුහුණුව 3 : ළමද්යා ගීත ප්රසසන්ථද්යාර 50 ක /
සමපද්යාදනය ජයනත ගමතග් .- කඩවත :
සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 60 ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191715 NL)
ISBN 978-955-678-085-7 (407993 NA)
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791 – මහජන සලංදෙරශන
791.4 – චිත්රපටි, ගුවන් ර්විදලිය, රූපවකාන්හිනිය
නිහද්යාලේ, බරකම
සයපැස = Insight / බරකම නිහද්යාලේ .නතග්තගද්යාඩ : බරට පබත්ලිතකෂන, 2014 .පි. xi,224 ; තසම. 22
ඉසිංග්රීස ත්ලිපි ද ඇතුලත තවේ
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200564 NL)
ISBN 978-955-8227-14-5 (414286 NA)
791.43 – චිත්රපට
සුනිලේ තසතනවි, හිනිදුම
මහද්යා සනමද්යාව කයවීම = Reading the greater
cinema / හිනිදුම සුනිලේ තසතනවි .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 127 ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(196980 NL)
ISBN 978-955-677-372-9 (412636 NA)
791.4301 – නදකාය
නිහද්යාලේ, බරකම
රූපද්යාසිංජල : සනමද්යා සදධද්යානත සහ සනමද්යා
රසවිනදනය / බරකම නිහද්යාලේ .- නතග්තගද්යාඩ :
බරට පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. xviii,178 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(200561 NL)
ISBN 978-955-8227-12-1 (414283 NA)
නිහද්යාලේ, බරකම
සනමද්යාලසිංකද්යාරය : චිත්රපට හද්යා තසකෞනදරයය /
බරකම නිහද්යාලේ .- නතග්තගද්යාඩ : බරට
පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. xv,359 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(200566 NL)
ISBN 978-955-8227-16-9 (414288 NA)
791.430233092 – චිත්රපට අධදකෂවර
ගලපපතති, අජිත
තිසසස... තිසසස / අජිත ගලපපතති .නතග්තගද්යාඩ : තටත්ලි නිරමද්යාණතවේදීනතග්
සසිංසදය, 2014 .- පි. 320 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම.
28x30
නූබපැ-තබකෝක: ර. 3000.00
(190954 NL)
ISBN 978-955-4958-00-5 (406926 NA)

ගලපපතති, අජිත
සුත්මිත්රද්යා : අඩසයවසක අදවිතීය සනමද්යා ජීවිත
කතද්යාව / අජිත ගලපපතති .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2012 .- පි. 273 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම.
26x28
නූබපැ-තබකෝක: ර. 2500.00
(188945 NL)
ISBN 978-955-677-155-8
ල්පීරිසස, තලසසටර තජ්මසස
තලසසටර පවත / තලසසටර තජ්මසස ල්පීරිසස සහ
කුමද්යාර ද සලේවද්යා ; පරිවරතනය අතුල
සමරතකකෝන විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : සමරනද්යායක
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 344 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(199858 NL)
ISBN 978-955-9072-16-4 (413360 NA)
791.43028 – රඟපසෑම හකා ඉදිරිපත්කිරීම
791.43028092 – චිත්රපට නළුලවයෝ
පුණරජීව, ධරමජිත
ප්රද්යාග්ධනය = The actor's kapital / ධරමජිත
පුණරජීව .- තකද්යාළඹ : ධරමජිත පුණරජීව
රූපණ කලද්යා විදදද්යායතනය, 2014 .- පි. 415 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25x33
නූබපැ-තබකෝක: ර. 6000.00
(196963 NL)
ISBN 978-955-96257-7-3 (412604 NA)
ලනසස, සුනිලේ
විජය කුමද්යාරතුසිංග සනමද්යාව සහ තදශපද්යාලනය /
සුනිලේ ලනසස .- මඩපද්යාත : කරතකෘ, 2013 .පි. 64 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192688 NL)
ISBN 978-955-51602-5-4
සමරනද්යායක, අනිලේ
ගද්යාත්මිණ : ශ්රී ලද්යාසිංතකය සමද්යාජ ප්රවද්යාහය අද්භිමුව /
අනිලේ සමරනද්යායක .- 2 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 296 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(195042 NL)
ISBN 978-955-30-5175-2 (411319 NA)
791.437 – චිත්රපටි
අතබතසසකර, සුනිලද්යා
සසත්රිය සසන සරර සනමද්යාව : සසනවද්යාදී
විචද්යාරද්යාක්ෂිතයන බපැලමක / සුනිලද්යා
අතබතසසකර .- තකද්යාළඹ : කද්යානතද්යාව හද්යා මද්යාධද
සද්යාමූහිකය, 2012 .- පි. 256 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(188447 NL)
ISBN 978-955-1770-10-5
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රතනද්යායක, මතනකෝජ් ප්රසනන
සනමද්යාතවේ ගමනමග / මතනකෝජ් ප්රසනන
රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 112 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(189182 NL)
ISBN 978-955-30-4539-3 (404925 NA)
විතද්යානතග්, ප්රසනන
ඉර මපැදියම / ප්රසනන විතද්යානතග් සහ ප්රියත
ත්ලියනතග් .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. [194] : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
චනදන සලේවද්යා විසන රචනද්යා කරන ලද
“ඉරමපැදියම රසවිනදනද්යාතමක විග්රහය”
අනතරගතයි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(192052 NL)
ISBN 978-955-671-957-4 (408481 NA)
සනමද්යා විතති 13+ / සමපද්යාදනය බරනද්යාල්ඩ්
ශ්රීකද්යානත .- මගමුව : සමපද්යාදක, 2014 .පි. 135 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196914 NL)
ISBN 978-955-54754-5-7

ගමලත, සුචරිත
රූප රද්යාමුව : දකෘශදමද්යානතයන යන්ථද්යාරන්ථයට
(තිසසපසස වසරක සනමද්යා විචද්යාර) / සුචරිත
ගමලත .- තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 319 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(190176 NL)
ISBN 978-955-1715-45-8 (405495 NA)
ජයසුනදර, තුසත
තලනින, නීලේ සහ යසපද්යාත්ලිත : තලනින
තමද්යාරද්යායසස, නීලේ රූපසසිංහ හද්යා යසපද්යාත්ලිත
නද්යානද්යායකකද්යාර තග් සනමද්යාපට විමසීමක / තුසත
ජයසුනදර .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 164 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(190975 NL)
ISBN 978-955-671-763-1 (406996 NA)
තිතතවපැලේගල, සුත්මිත තරකෝහණ
සසතූතියි නපැවත එනන : තිර නද්යාටකය සහ
විචද්යාර / සුත්මිත තරකෝහණ තිතතවපැලේගල .කළුතර : රද්යාවණ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(193312 NL)
ISBN 978-955-0678-00-6

791.437 – චිත්රපට තිර පිටපත්
අතබතසසකර, සනත
සරිදළදද්යාගමනය / සනත අතබතසසකර .මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2014 .- පි. xxi,77 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(195247 NL)
ISBN 978-955-53609-1-3
තසසනද්යාරතන, පද්යාත්ලිත
නිමලනය : මහගතකර තක. ජයතිලකයනතග්
සද්යාහිතද ප්රතද්යාපයට පිතදන සනමද්යා කපැටයම /
පද්යාත්ලිත තසසනද්යාරතන .- කරිඳිවපැල : කරතකෘ,
2014 .- පි. 122 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
සසිංවද්යාද, කන්ථන, කපැමරද්යාතකකෝණ, රූපරද්යාමු සහිත
සද්යාහිතදමය වකෘතද්යානත තිර කතද්යාව
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(195184 NL)
ISBN 978-955-41215-0-8

791.45 – රූපවකාන්හිනි
අලේගම, ගද්යාත්මිණ සඳලද්යාලේ
අධදද්යාපනය සඳහද්යා රූපවද්යාහිනී වපැඩසටහන :
පිටපත රචනය, කපැමරද්යා රූප, සසිංසසකරණ ශිලේප
ක්රම / ගද්යාත්මිණ සඳලද්යාලේ අලේගම .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191657 NL)
ISBN 978-955-30-4596-6 (407866 NA)
පියරතන, රසිංග තතනජ
තටත්ලි රූ සතතම : අදදතන තටත්ලි නද්යාටදතයේ
ගුණද්යාතමක විමසුම / රසිංග තතනජ පියරතන .කරිවතතුඩුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 94 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192867 NL)
ISBN 978-955-44988-0-8

791.4375 – සනමකා ර්විශකාර
අලහතකකෝන, උදිත
මද්යායද්යාව විනිවිදින තගකෝලය සනමද්යාව / උදිත
අලහතකකෝන .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 251 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(194431 NL)
ISBN 978-955-677-360-6 (410951 NA)

791.53 – රූකණ්ඩ කලකාව
ඤද්යාණකතති හිත්මි, තපද්යාලේගහතවල
අමබලනතගද්යාඩ : රූකඩ / තපද්යාලේගහතවල
ඤද්යාණකතති හිත්මි .- නව සසිංසසකරණය .අමබලනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 90 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
1 වන සසිංසසකරණය 2006
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194568 NL)
ISBN 978-955-41116-0-8
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792 – රලංගනය හකා නකාටද
ජයතුසිංග, මසිංගත්ලිකද්යා
ප්රද්යාසසිංගික කලද්යා / මසිංගත්ලිකද්යා ජයතුසිංග .කපැලණය : කරතකෘ, 2009 .- පි. 128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(188648 NL)
ISBN 978-955-51147-1-4 (404180 NA)
දිදතදණය, නිශසශසිංක
සසිංහල සනදු නද්යාඩගම සමප්රදද්යාය පිළිබඳ විචද්යාර
පූරවක අධදයනයක : මහද්යාචද්යාරය එදිරිවීර
සරචචනද්රයනතග් මනතම, සසිංහබද්යාහු සහ
තලකෝමහසිංස නද්යාටදත්රිකය ඇසුරින / නිශසශසිංක
දිදතදණය .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 166 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196981 NL)
ISBN 978-955-677-318-7 (412638 NA)
තපද්යාලේගමපළ, ශිරද්යාන
තලකෝක නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ), අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ), උපද්යාධි,
බද්යාහිර උපද්යාධි, නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව
විෂයද්යානබදධ කකෘතියක / ශිරද්යාන
තපද්යාලේගමපළ .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 176 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199826 NL)
ISBN 978-955-29-0225-3 (413326 NA)
බසසනද්යායක, ගද්යාත්මිණ
තදකෝනකතිරිනද්යා (තනද්යා)මපැරූ වගයි : මද්යායද්යා තදවී,
තදද්යාන ජවන, තදකෝන කතිරිනද්යා, වද්යාසුතදව,
යතශකෝධරද්යා, ජගනමද්යා නද්යාටද නිරමද්යාණ පිළිබඳ
අධදයනයක / ගද්යාත්මිණ බසසනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 184 ; තසම. 22
නද්යාටද හද්යා රසිංගකලද්යාව සද්යාමද්යානද තපළ හද්යා උසසස
තපළ සසුනට සහ විශසවවිදදද්යාලය බද්යාහිර,
අභදනතර විදදද්යාරර්ථීන සඳහද්යා
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193164 NL)
ISBN 978-955-30-4981-0 (409473 NA)
රණතුසිංග, මතනකෝහර
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද
තපළ සසුන සඳහද්යා / මතනකෝහර රණතුසිංග .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 88 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194949 NL)
ISBN 978-955-30-5180-6 (411285 NA)

රවනකුමද්යාර, චනදන
ප්රද්යාසද්යාසිංගික කලද්යා විමරශන : කපැලණය
විශසවවිදදද්යාලයීය බද්යාහිර උපද්යාධි අතපකෂකයින
සඳහද්යා / චනදන රවනකුමද්යාර .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 120 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193680 NL)
ISBN 978-955-671-799-2 (409933 NA)
792.01 – දෙරශනය, නදකාය, ලසබෞන්දෙරයය
තපද්යාලේගමපළ, ශිරද්යාන
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව සදධද්යානත : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ), අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ), උපද්යාධි,
බද්යාහිර උපද්යාධි, නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව
විෂයද්යානබදධ කකෘතියක / ශිරද්යාන
තපද්යාලේගමපළ .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 139 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(199825 NL)
ISBN 978-955-29-0224-6 (413325 NA)
792.022 – මුද්රකා ර්ගීස්ත නකාටද
එදිරිසසිංහ, අසසිංක සමපත
තදබසස කන්ථන මුද්රද්යා ගීත නද්යාටද / අසසිංක සමපත
එදිරිසසිංහ .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. ix,34 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189698 NL)
ISBN 978-955-4873-76-6
792.025 – ආලලයෝකකරණය
ආතද්යාවුද, ලත්ලිත
රසිංගද්යාතලකෝකකරණ කලද්යාව : තවේදිකද්යා
ආතලකෝකකරණයට පිවිසුමක / ලත්ලිත
ආතද්යාවුද .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 72 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196625 NL)
ISBN 978-955-30-4933-9 (411946 NA)
792.07 – අධදකාපනය
ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව 12 තශසණය / ඥද්යානසරි
ල්පීරිසස .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 376 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(199823 NL)
ISBN 978-955-29-0284-0 (413323 NA)
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රණතුසිංග, මතනකෝහර
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
සසුන සඳහද්යා / මතනකෝහර රණතුසිංග .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2014?] .- පි. 87 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190653 NL)
ISBN 978-955-41108-0-9
792.071 – ර්විෂයමකාලකා
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව 10 තශසණය : ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය .- මහරගම : ජද්යාතික
අධදද්යාපන ආයතනය, 2014 .- පි. xxii, 73 ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(196600 NL)
(411902 NA)
792.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව :
2008-2013 සය වසරක පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන
පත්ර හද්යා අනමද්යාන ප්රශසන පත්ර 2 ක උතතර
සමග .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. [130] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(196766 NL)
ISBN 978-955-0938-89-6 (412381 NA)
792.8 - නරස්තනය
792.8092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
කුනකසන, ල
චීන පවුරින එතතරට / ල. කුනකසන ;
පරිවරතනය චූලද්යානනද සමරනද්යායක විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. [713] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
“Mao's last dancer”කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1000.00
(198585 NL)
ISBN 978-955-681-220-6 (413137 NA)
792.0941 – එලංගලන්ස්තය
රතනද්යායක, ඇලේ. ඩ. ඒ.
එසිංගලනත නද්යාටක ඉතිහද්යාසය / ඇලේ. ඩ. ඒ.
රතනද්යායක සහ නිමල චනද්ර රතනද්යායක .රද්යාජගිරිය : නිමල චනද්ර රතනද්යායක, 2012 .පි. 206 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(191425 NL)
ISBN 978-955-54568-0-7

792.095493 – ශ ලලංකකාව
කද්යාරියවසම, තිසසස
ටවර රඟෙහතලේ සට තනළුම තපද්යාකුණ : මහිනද
රද්යාජපකෂ ප්රද්යාසසිංගික මධදසසන්ථද්යානය දකවද්යා වසර
සයයක ශ්රී ලද්යාසිංකක නද්යාටද ශද්යාලද්යා / තිසසස
කද්යාරියවසම .- [තකද්යාළඹ] : රජතයේ ප්රවකෘතති
තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි. 152 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (201077 NL)
ISBN 978-955-9073-32-1 (413957 NA)
රතනද්යායක, ආර. ඇම. ඒ.
ජද්යාතිය අවදි කළ ටවරතහකෝලේ රඟෙහල : අපි
තනද්යාදනන අතප තශසෂසෂ්ඨ නද්යාටක කතුවර /
ආර. ඇම. ඒ. රතනද්යායක ; සසිංසසකරණය නිමල
චන්ද්ර රතනද්යායක විසනි .- තකද්යාළඹ : කරතකෘ,
2012 .- පි. 175 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(192163 NL)
ISBN 978-955-52396-8-4
792.6 – නලැටුම
792.6076 - ප්රශසලනයෝත්ස්තර
පියතසසකර, දීපති
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නපැටුම : ආදරශ හද්යා
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / දීපති
පියතසසකර .- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 157 : චිත්ර ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193496 NL)
ISBN 978-955-21-1929-3 (409683 NA)
ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නරතනය : පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2008 – 2013 / ඥද්යානසරි
ල්පීරිසස .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 120 : චිත්ර ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(195378 NL)
ISBN 978-955-29-0249-9 (411598 NA)
792.8 – නරස්තනය
792.8095 – ආසයකාව
ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි
ආසයද්යාතික රටවල නරතන : ගිනිතකද්යාන දිග,
නපැතගනහිර සහ උතුර / ඥද්යානසරි ල්පීරිසස .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 352 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(191738 NL)
ISBN 978-955-29-0188-1 (408032 NA)
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792.8095493 – ශ ලලංකකාව
කද්යාරියවසම, තිසසස
ශ්රී ලද්යාසිංකක නරතනතයේ විකද්යාශනය 1908 1978 / තිසසස කද්යාරියවසම .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 352 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(190338 NL)
ISBN 978-955-30-4542-3 (406062 NA)
792.82 – නරස්තන කලකාව
පියුමද්යාත්ලි, ඩ. එම. එසස.
තගකෝලය තවළඳතපද්යාල හද්යා ලද්යාසිංතකය
සද්යාමප්රදද්යායික නරතනය / ඩ. එම. එසස.
පියුමද්යාත්ලි .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(196245 NL)
ISBN 978-955-41167-0-2
794 – කුසලස්තකා සන්හිස්ත ගපෘහසසන්ථ ක්රීණ්ඩකා
794.1 – ලශසස ක්රීණ්ඩකාව
අතුතකකෝරළ, තනතුපුලේ
තචසස ප්රතහසත්ලිකද්යා : පළමු අදියර / තනතුපුලේ
අතුතකකෝරළ .- සසිංතශකෝධිත 2 වන මුද්රණය .[නතග්තගද්යාඩ] : කරතකෘ, 2014 .- පි. iv,102 :
චිත්ර ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2011
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200441 NL)
ISBN 978-955-53264-0-7 (413700 NA)
අතුතකකෝරළ, තනතුපුලේ
මූලධරම ඇතුළත විශසතලේෂිත තචසස පිහිටුම
අවසසන්ථද්යා සයයක : අදියර 2 / තනතුපුලේ
අතුතකකෝරළ .- 2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2014 .- පි. iv,130 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2011
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(200442 NL)
ISBN 978-955-53264-1-4 (413701 NA)
එදිරිසසිංහ, අජිත
තචසස අදිනන ඉතගන ගනන = Learn to play
chess / අජිත එදිරිසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 87 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(194903 NL)
ISBN 978-955-30-5146-2 (411262 NA)

ජයතිලක, බුදධිනී ශ්රීමද්යාත්ලි
කළු ක්රීඩකයද්යාතග් ජයග්රහණය එක ඇදීමකන
තචසස පපැන විසඳුම පනහක / බුදධිනී ශ්රීමද්යාත්ලි
ජයතිලක .- ඉඹුලේතගද්යාඩ ; ශකති තපද්යාත
තකනද්රය, 2014 .- පි. 36 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(194297 NL)
ISBN 978-955-41496-0-1 (410901 NA)
793 – ගපෘහසසන්ථ ක්රීණ්ඩකා සහ ර්විලනයෝදෙකාලංශ
793.31 – ජන හකා ජකාතික නලැටුම
793.3195493 – ශ ලලංකකාව
අමරතසසකර, තක. ජී.
තකකෝලම නද්යාටක චරිත / තක. ජී. අමරතසසකර .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 144 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2002
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192263 NL)
ISBN 978-955-30-4745-8 (408588 NA)
සුමනදද්යාස, තක. ඩ. ජී.
තසද්යාකරි නද්යාටදය හද්යා සමද්යාජය / තක. ඩ. ජී.
සුමනදද්යාස .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 264 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(198300 NL)
ISBN 978-955-30-1256-2 (413082 NA)
796 – මලල ක්රීණ්ඩකා සහ එළිමහන් ක්රීණ්ඩකා
796.095493 – ශ ලලංකකාව
XL ජද්යාතික මහද්යා ක්රීඩද්යා උතළල 2014 .- අනරද්යාධපුර :
උතුර මපැද පළද්යාත ක්රීඩද්යා සසිංකීරණය, 2014 .පි. 160 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (198142 NL)
කද්යාරියවසම, තිසසස
ටවර රඟෙහලේ වසිංස කතද්යාව / තිසසස
කද්යාරියවසම .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 52 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192264 NL)
ISBN 978-955-30-5001-4 (408589 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යා යුදධ හමුදද්යා මලල ක්රීඩද්යා ඉතිහද්යාසය
1950-2013 / සසිංසසකරණය එලේ. එසස. ල්පී.
තපතරරද්යා සහ ල්පී. ඒ. එම. එම. තපතරරද්යා .[තකද්යාළඹ ?] : ශ්රී ලසිංකද්යා යුද හමුදද්යා මලල ක්රීඩද්යා
සසිංගමය, 2013 .- පි. 208 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 26
නූබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190843 NL)
ISBN 978-955-4892-00-2 (406904 NA)
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796.8 – සටන් ක්රීණ්ඩකා
796.83 - ලබකාකසලං
796.83092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
ලකෂද්යාණ, චතමකෝදදද්යා
තමද්යාතහද්යාමල්ඩ් අත්ලි : ආලවනත සටනකද්යාත්මියද්යා /
චතමකෝදදද්යා ලකෂද්යාණ .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 132 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(195083 NL)
ISBN 978-955-681-204-6 (411552 NA)
799 – ධීවර, දෙණ්ඩයම, ලවඩිස්තලැබීම
799.26 – මහකා පරිමකාණ දෙණ්ඩයම
799.260954 – ඉන්දියකාව
ඇනඩරසන, තකනත
සුළසිං නිමනතයේ අධමයද්යා / තකනත
ඇනඩරසන ; පරිවරතනය සුජීව දිසද්යානද්යායක
විසනි .- මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 272 : ඡද්යායද්යාරප : සතියම ;
තසම. 21
“This is the jungle” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(197897 NL)
ISBN 978-955-672-134-8

8 0 0 සකාන්හිස්තද
801 – නදකාය
801.95 – ර්විශකාරය
අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.
සද්යාහිතද සසිංසද්යාර චද්යාරිකද්යා - 01 / ඩබත්ලියු. ඒ.
අතබසසිංහ .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 192 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1998
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(189986 NL)
ISBN 978-955-1715-51-9 (405482 NA)
අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.
සද්යාහිතද සසිංසද්යාර චද්යාරිකද්යා - 02 / ඩබත්ලියු. ඒ.
අතබසසිංහ .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 184 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2004
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(189987 NL)
ISBN 978-955-1715-52-6 (405483 NA)

ඉලයපආරචචි, එරික
තනකෝ ආරට පලසස = No art please / එරික
ඉලයපආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 168 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189174 NL)
ISBN 978-955-30-1550-8 (404919 NA)
ඉලයපආරචචි, එරික
සමකද්යාලන සද්යාහිතද විචද්යාර : සුචරිත දීපති
සමන / එරික ඉලයපආරචචි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 224 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196647 NL)
ISBN 978-955-30-5351-0 (411975 NA)
ගමලත, සුචරිත
සද්යාහිතද ප්රතවේශය / සුචරිත ගමලත .- තකද්යාළඹ :
තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 151 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(190172 NL)
ISBN 978-955-1715-47-2 (405491 NA)
ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස
විචද්යාර සදධද්යානත / ආරියදද්යාස
ත්මිලේලගහතපැනන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(190743 NL)
ISBN 978-955-30-4531-7 (406550 NA)
808 – එකතු
808.066 – වපෘත්න්තීය, ස්තකාකෂණය
808.066301 – සමකාජ ර්විදෙදකා
විජයරතන, අනෂද්යා
ආචද්යාරය උපද්යාධි සහිනය සපැබසෑ කර ගනනට
නම... : මද්යානව ශද්යාසසත්ර හද්යා සමද්යාජ විදදද්යා
කතෂසත්රතයේ ආචද්යාරය උපද්යාධි අතපක්ෂකතවය
පතනනනට තපර මඟෙ දපැකමක ශද්යාසසත්රපති
උපද්යාධි අතපක්ෂකයනට අතවපැලක / අනෂද්යා
විජයරතන .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. viii,168 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192802 NL)
ISBN 978-955-41565-0-0
808.1 - පදෙද
සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික
ඡනතදකෝලසිංකද්යාර : ඡනදසස හද්යා අලසිංකද්යාර පිළිබඳ
මූලද්යාශය අධදයනය / තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික
සමපත .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 248 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(193975 NL)
ISBN 978-955-30-5117-2 (410367 NA)
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808.22 – රූපවකාන්හිනී පිටපත් රශනය
පලේත්ලියගුර, චනද්රසරි
පරිකලේපනය, තරකණය සහ නිරමද්යාණය :
නද්යාටද, චිත්රපට හද්යා තටත්ලි නද්යාටද පිටපත
රචනයට අතවපැලක / චනද්රසරි පලේත්ලියගුර .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 175 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194430 NL)
ISBN 978-955-677-355-2 (410950 NA)
808.51 – කස්තකා කලකාව
ජයලද්යාලේ, හරිනද්ර
ආකරශනීය කන්ථද්යා රටද්යා ආකරශනීය තලස කන්ථද්යා
කරීතම සහ කන්ථද්යා පපැවපැතවීතම ක්රම / හරිනද්ර
ජයලද්යාලේ .- සසිංතශකෝධිත 2 වන මුද්රණය .නතග්තගද්යාඩ : තබසසට තවද්යායිසස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 69 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196704 NL)
ISBN 978-955-4553-01-9 (412276 NA)
808.8 – එකතු
තකකෝවිද හිත්මි, කුඩද්යාගල
සතනනට යමක 1 / කුඩද්යාගල තකකෝවිද හිත්මි .ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාව : කරතකෘ, 2013 .- පි. vi,53 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(183110 NL)
ISBN 978-955-51704-7-5

808.8 - ර්විර්විධ
808.803543 – ආදෙර කස්තකා
විතජ්රතන, එච. එම. ජයනත
හද ග්රැඳි තපම කතද්යා / එච. එම. ජයනත
විතජ්රතන .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 231 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(191927 NL)
ISBN 978-955-677-319-4 (408364 NA)
808.82 – නකාටද
නද්යාටද දහතුනක / අනවද්යාදය තක. එන. ඕ.
අමරදද්යාස .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(191171 NL)
ISBN 978-955-30-4771-7 (407301 NA)

විරවනතග් නිවහන සහ තවනත නද්යාටද /
පරිවරතනය දිමුතු සමුද්ර ත්ලියනතග් .- බදුලේල :
දිමුතු ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 68 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(192824 NL)
ISBN 978-955-8783-10-8
808.83 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
අනසතු ත්මිණමුතු : විතදශීය තකටිකන්ථද්යා සසිංග්රහය /
පරිවරතනය කුසුම දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009 .පි. 102 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191746 NL)
ISBN 978-955-1146-75-7 (408042 NA)
අලුත තගනද්යා මනමද්යාත්ලි : තකටිකතද්යා පහතළද්යාවක /
අනවද්යාදය පරද්යාක්රම ඇසස. විතජ්වරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 120 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191621 NL)
ISBN 978-955-30-4772-4 (407830 NA)
එකපැසස බළලේලු : ජගත කීරතිධර තලේඛකයින
පහතලද්යාසස තදතනකුතග් කතද්යා එකතුවක /
පරිවරතනය සතදපද්යාල ගලේකපැටිය .කටුගසසතතද්යාට : පරිවරතක, 2014 .පි. viii,97 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(195203 NL)
ISBN 978-955-95278-2-4
යුග තදකක ත්මිනිසසසු : විදදද්යා ප්රබනධ තකටිකතද්යා /
අනවද්යාදය තබද්යාබ ජී. තබද්යාතතජ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196548 NL)
ISBN 978-955-30-5234-6 (411915 NA)
වීරතයකුතග් පද්යාතපකෝචචද්යාරණය : විතදශීය
තකටිකතද්යා එකතුවක / පරිවරතනය ඩිලේමද්යා
තුෂද්යාරි තකද්යාග්ගලතග් .- තකද්යාළඹ : තසසරි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 142 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198547 NL)
ISBN 978-955-1715-68-7 (412992 NA)
808.87 – උපහකාසය හකා හකාසදය
තලද්යාවින ඇතසන සනද්යා කතද්යා / පරිවරතනය
පරද්යාක්රම ඇසස. විතජ්වරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 144 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189601 NL)
ISBN 978-955-30-4558-4 (405160 NA)
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808.882 – ආපලස්තයෝපලදශ වකාකද

8 1 0 ඇලමරිකකානු සකාන්හිස්තද

විජයරතන, ඒ. මු.
ඔවද්යා ත්මිණ / ඒ. මු. විජයරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(189172 NL)
ISBN 978-955-30-4513-3 (404917 NA)

811 – පදෙද

808.883 – මස්තක සටහන්
ගුණතසසකර, සමරසසිංහ
පසසස බලබලද්යා ඉසසසරහට යසෑම : තිතත වුණත
ඇතත රසයි / සමරසසිංහ ගුණතසසකර .නතග්තගද්යාඩ : සුතනර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 172 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(191676 NL)
ISBN 978-955-0079-16-2 (407941 NA)
808.8996 – අප්රිකකානු සකාන්හිස්තද
808.89962 – නකාටද
(එ)නතග්මද්යා, (එ)මතබකෝගනි
අසනමද්යාත්ලි / (එ)මතබකෝගනි (එ)නතග්මද්යා ;
අනවද්යාදය පූජිත ද මපැලේ සහ නදී කමමපැලේලවීර
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 152 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
“Asinamali” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(190532 NL)
ISBN 978-955-30-4808-0 (406071 NA)
808.89963 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
පුනරද්යාගමනය : සමකද්යාලන අප්රිකද්යාන
තලේඛකයනතග් තකටිකතද්යා / පරිවරතනය
රසිංජිත ඉලුපපිටිය .- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 157 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189392 NL)
ISBN 978-955-591-278-5 (405067 NA)
809 – සකාන්හිස්තදධරලයයෝ
බණඩද්යාර, සමපත
සපැඟෙවුණු පිටු : මහද්යා තලේඛකයනතග් රහසද
ජීවිත / සමපත බණඩද්යාර .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 135 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 26
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(199810 NL)
ISBN 978-955-677-370-5 (413219 NA)

දිස අදිස / පරිවරතනය නනදන වීරසසිංහ .පනනිපිටිය : පරිවරතක, 2013 .- පි. 134 :
චිත්ර ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189476 NL)
ISBN 978-955-567-223-5 (405101 NA)
812 – නකාටද
812.52 – 1900-1945
ත්මිලර, ආතර
මද්යායද්යා බනධන / ආතර ත්මිලර ; පරිවරතනය
ගද්යාත්මිණ වියනතගද්යාඩ විසනි .- 2 වන මුද්රණය .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 230 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2009
“The crucible” කකෘතිතයේ පරිවරතතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198571 NL)
ISBN 978-955-681-182-7 (413139 NA)
813 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
ටතවේන, මද්යාරක
හපැල්ඩ්ත්ලිබරග් ආගනතුකයද්යා සහ තවත කතද්යා /
මද්යාරක ටතවේන ; පරිවරතනය හසත කපැකුලද්යාවල
විසනි .- තදහිවල : ගඟෙන රිපබත්ලික, 2013 .පි. 133 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(189960 NL)
ISBN 978-955-4816-00-8 (405378 NA)
813 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
අදභූත නිවුන තසද්යාතහද්යායුතරකෝ / පරිවරතනය
ගුණදද්යාස යද්යාපද්යා .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය
ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. 70 ; තසම. 22
කසස කද්යාටර නිරමද්යාණය කළ රූපවද්යාහිනී නද්යාටද
කලද්යාව ඇසුතරනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(189871 NL)
ISBN 978-955-652-972-2 (405307 NA)
ඇලේල්ඩ්රිජ්, ජපැනට
විලේතතර ත්මිතුරිතයකෝ - ගිමහද්යානතයේ තසද්යාදුර
දවසස / ජපැනට ඇලේල්ඩ්රිජ් ; පරිවරතනය විශද්යාකද්යා
මහවිතද්යාන විසනි .- වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 152 ; තසම. 21
“Medow brook girls under” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189106 NL)
ISBN 978-955-0716-37-1 (404657 NA)
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ඇලේල්ඩ්රිජ්, ජපැනට
විලේතතර ත්මිතුරිතයකෝ : පළිඟු කඳු වපැටිය / ජපැනට
ඇලේල්ඩ්රිජ් ; පරිවරතනය විශද්යාකද්යා මහවිතද්යාන
විසනි .- වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 168 ; තසම. 21
“Medow book girls in the hills”කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189086 NL)
ISBN 978-955-0716-39-5 (404646 NA)

ගද්යාල්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි
බිහිසුණු උරමයක අබිරහස / අරලේ සසටපැනත්ලි
ගද්යාල්ඩ්නර ; පරිවරතනය පූජිත කරණද්යාරතන
විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 142 ; තසම. 22
“The case of the horrifield heirs” කකෘතිතයේ
පරිවරතතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(197988 NL)
ISBN 978-955-697-038-8 (412858 NA)

ඇලේල්ඩ්රිජ්, ජපැනට
විලේ තතර ත්මිතුරිතයකෝ : සයුර අබියස / ජපැනට
ඇලේල්ඩ්රිජ් ; පරිවරතනය විශද්යාකද්යා මහවිතද්යාන
විසනි .- වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 126 ; තසම. 21
“Medow brook girls by the sea” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189108 NL)
ISBN 978-955-0716-38-8 (404659 NA)

ගසිං දසෑතලේ පුසිංචි වීරතයකෝ / පරිවරතනය මද්යාතනලේ
ජයනති ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : පහන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 215 ; තසම. 22
“The secret raft” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(197945 NL)
ISBN 978-955-667-245-9

ඇලේල්ඩ්රිජ්, ජපැනට
විලේතතර ත්මිතුරිතයකෝ : තසද්යාඳුර නදිතයේ
සවද්යාරියක / ජපැනට ඇලේල්ඩ්රිජ් ; පරිවරතනය
විශද්යාකද්යා මහවිතද්යාන විසනි .- වරකද්යාතපද්යාල :
තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 168 ;
තසම. 21
“Medow brook girls afloat” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189107 NL)
ISBN 978-955-0716-36-4 (404658 NA)
ඔ'තඩලේ, සසතකද්යාට
කළු මුතු ඇටය / සසතකද්යාට ඔ'තඩලේ ;
පරිවරතනය ප්රියසිංගි ගමතග් විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 115 ; තසම. 18
“The black pearl” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189775 NL)
ISBN 978-955-671-501-9 (405201 NA)
කතඩද්යාහතද්යා, සනතියද්යා
වලේ ගතසස මලේ පිල්පී / සනතියද්යා කතඩද්යාහතද්යා ;
පරිවරතනය විමලදද්යාස සමරසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 272 ; තසම. 21
“Weed flower” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(197943 NL)
ISBN 978-955-667-232-9

ග්රපැහපැම, තලකෝරනසස
සවුත ටවුන / තලකෝරනසස ග්රපැහපැම ; පරිවරතනය
අනර තක. එදිරිසූරිය විසනි .- තගකෝනතපද්යාල
හනදිය : සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 160 ; තසම. 22
“South town” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189462 NL)
ISBN 978-955-1558-51-2 (405087 NA)
බතරකෝසස, එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස
ටද්යාරසන ආපසු එයි / එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස බතරකෝසස ;
පරිවරතනය තක. ජී. කරණද්යාතිලක විසනි .නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 296 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1995
“The return of Tarzan ” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(196648 NL)
ISBN 978-955-30-5210-1 (411978 NA)
බතරකෝසස, එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස
ටද්යාරසන තග් වන සවුපද්යාතවකෝ / එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස
බතරකෝසස ; පරිවරතනය තක. ල්පී. කරණද්යාතිලක
විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 232 ; තසම. 22
“The Beasts of Tarzan” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
1 වන මුද්රණය 1996
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(191613 NL)
ISBN 978-955-30-4178-4 (407822 NA)
බතරකෝසස, එල්ඩ්ගර රයිසස
තටකෝන හි භීෂකයද්යා / එල්ඩ්ගර රයිසස බතරකෝසස ;
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .පි. 215 ; තසම. 21
“The outlaw of Torn” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(201022 NL)
ISBN 978-955-686-243-0 (414138 NA)
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බතරකෝසස, එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස
සපැඟෙවුණු මහද්යාදවීපය / එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස බතරකෝසස ;
පරිවරතනය ප්රභද්යාත ත්මිරිහද්යාගලේල විසනි .වතතල : ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 168 ; තසම. 22
“The lost continenet” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192966 NL)
ISBN 978-955-1596-38-5 (408899 NA)
මපැකබ්රෙයිල්ඩ්, තරද්යාජර ල
අරණපැලේල / තරද්යාජර ල මපැකබ්රෙයිල්ඩ් ;
පරිවරතනය චිත්රද්යා අමරතසසකර විසනි .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .- පි. 280 :
චිත්ර ; තසම. 22
“New dawn on rocky ride” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189482 NL)
ISBN 978-955-570-750-3 (405110 NA)
තවබසසටර, ජීන
ජූඩිට හරි ගිහින / ජීන තවබසසටර ; පරිවරතනය
ශද්යානිකද්යා දුලද්යානි කුමද්යානද්යායක විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 214 : චිත්ර ; තසම. 22
“Daddy long legs” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 330.00
(189941 NL)
ISBN 978-955-652-957-9 (405361 NA)
තවකෝරටන, ඊඩිත
සීමද්යා බනධන / ඊඩිත තවකෝරටන ; පරිවරතනය
බරනි දසනද්යායක විසනි .- අමපිටිය : පරිවරතක,
2014 .- පි. 327 ; තසම. 21
“The mother's recompence” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(190668 NL)
ISBN 978-955-51071-3-6
තෂවත්ලියර, තස්ට්රේස
මුතු කරද්යාබුව පපැළඳි යුවතිය / තස්ට්රේස තෂවත්ලියර ;
පරිවරතනය ගසිංගද්යා නිතරකෝෂිණ සුදුවපැත්ලිකනද
විසනි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : විතජ්සූරිය
ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2014 .- පි. 282 ; තසම. 21
“Girl with a pearl earring” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(190828 NL)
ISBN 955-652-268-9
(406663 NA)
සසටයින, ආර. එලේ.
අදභූත දිනතපද්යාත / ආර. එලේ. සසටයින ;
පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන විසනි .වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 152 ; තසම. 18
“Dear diary” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198103 NL)
ISBN 978-955-0716-58-6

සසටයින, ආර. එලේ.
අවදද්යානතම අවසන පරීකෂද්යාව / ආර. එලේ.
සසටයින ; පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ
විසනි .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 143 ; තසම. 21
“Camp night mare” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189902 NL)
ISBN 978-955-1755-56-0 (405321 NA)
සසටයින, ආර. එලේ.
පනති කද්යාමරයට පපැත්මිණ අදභූත සතවයද්යා /
ආර. එලේ. සසටයින ; පරිවරතනය සුදරමන
සතරසසිංහ විසනි .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 128 ; තසම. 21
“Mystery of the secret mixture - 2”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(201005 NL)
ISBN 978-955-1755-23-2 (413982 NA)
සසටයින, ආර. එලේ.
පද්යාෂද්යාණතයේ සපැඟෙව සටි ජීවියද්යා / ආර. එලේ.
සසටයින ; පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ
විසනි .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 144 ; තසම. 21
“The about a tight squeeze” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(201003 NL)
ISBN 978-955-4649-22-4 (413981 NA)
සසටයින, ආර. එලේ.
තපද්යාත ගුතලේ අවතද්යාරය / ආර. එලේ. සසටයින ;
පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන විසනි .වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 152 ; තසම. 18
“The girl who oried monster” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198102 NL)
ISBN 978-955-0716-40-1
සසටයින, ආර. එලේ.
විකකෘති සතතවයිනතග් බිහිසුණු ආක්රමණය /
ආර. එලේ. සසටයින ; පරිවරතනය සුදරමන
සතරසසිංහ විසනි .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 154 ; තසම. 21
“The blood is bad to the bone” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(189898 NL)
ISBN 978-955-1755-93-5 (405317 NA)
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සසතටද්යාන, අරවින
නිරමද්යාණතයේ මහද්යා තශකෝකය – විනසනට
වපැන තගකෝ / අරවින සසතටද්යාන ; පරිවරතනය
සුභද්යා රණවීර විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 593 ; තසම. 22
“Lust for life” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 790.00
(189766 NL)
ISBN 978-955-671-681-8 (405192 NA)
ෆිසසටතජරලේල්ඩ්, එෆස. සසතකද්යාට
ආදරතයේ තකද්යාළ එළිය දපැලේතවන තුර /
එෆස. සසතකද්යාට ෆිසසටතජරලේල්ඩ් ; පරිවරතනය
එසස. නනදලද්යාලේ විසනි .- තගකෝනතපද්යාල හනදිය :
සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 177 ;
තසම. 22
“The great gatsby” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189466 NL)
ISBN 978-955-1558-47-5 (405091 NA)
813 – ප්රබන්ධ. ලයකාවුන් නවකස්තකා
ලයිල්ඩ්, එළිසතබත
කනද උඩ තගදර / එළිසතබත ලයිල්ඩ් ;
පරිවරතනය මධුරසරි ජයවරධන විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 52 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189159 NL)
ISBN 978-955-30-4461-7 (404904 NA)
ළ 813 – ළමකා ප්රබන්ධ
ෆසලවර, තජ්ස ග්රපැහපැම
ඕකතල්ඩ්ලේ පද්යාසපැතලේ තතවපැනි අවුරදද / තජ්ස
ග්රපැහපැම ෆසලවර ; පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන
විසනි .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .පි. 219 ; තසම. 22
“Junior year at high school”කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(190521 NL)
ISBN 978-955-570-752-7 (406354 NA)

ගද්යාල්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි
නිහඬ සද්යාකෂිය / අරලේ සසටපැනත්ලි ගද්යාල්ඩ්නර ;
පරිවරතනය ලසත රවීන උමගිත්ලිය විසනි .වතතල : ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 224 ; තසම. 22
“The case of the angry mourner” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(192974 NL)
ISBN 978-955-1596-39-2 (408907 NA)
සසටයිනතබක, තජකෝන
සරද්යා සඳ බසන සඳ / තජකෝන සසටයිනතබක ;
පරිවරතනය ජිනදද්යාස තහසවතග් විසනි .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 160 ; තසම. 22
“The moon is down” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
1 වන මුද්රණය 1996
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189933 NL)
ISBN 978-955-30-4589-8 (405353 NA)
ෆද්යාසසට, තහද්යාවද්යාරල්ඩ්
සසපද්යාරටකසස / තහද්යාවද්යාරල්ඩ් ෆද්යාසසට ; පරිවරතනය
සුදත බණඩද්යාර විසනි .- 2 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : සමුද්ර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010 .පි. 458 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2000
“Spartacus” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 575.00
(192221 NL)
ISBN 978-955-0202-67-6
813 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
813.52 – 1900 - 1945
තහනරි, ඕ.
තදතදතනකු ඇතුළු කරනන : තකටිකතද්යා
පහතළද්යාවක / ඕ. තහනරි ; පරිවරතනය
තක. එන. ඕ. අමරදද්යාස විසනි .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 108 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196985 NL)
ISBN 978-955-677-389-7 (412642 NA)

813.52 - 1900 – 1945

813 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
813.52 – 1900-1945

ගද්යාල්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි
දඟෙකද්යාර තබකෝනිකකද්යා / අරලේ සසටපැනත්ලි ගද්යාල්ඩ්නර ;
පරිවරතනය ආතර ප්රනද්යානදු විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 236 ; තසම. 22
“The case of the mischievous doll”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193669 NL)
ISBN 978-955-31-0124-2 (409921 NA)

ගද්යාල්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි
හපැසිංගිමුතතසිං / අරලේ සසටපැනත්ලි ගද්යාල්ඩ්නර ;
පරිවරතනය අනල ද සලේවද්යා විසනි .පනනිපිටිය : කසිංකණ කතයේෂනසස, 2014 .පි. 232 ; තසම. 21
“The case of the waylaid wolf” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(196681 NL)
ISBN 978-955-8933-79-4 (412242 NA)
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813.54 - 1945-1999

8 2 0 ඉලංග්රීස සකාන්හිස්තද

බතලද්යාච, තරද්යාබට
සයනද්යාසන / තරද්යාබට බතලද්යාච ; පරිවරතනය
තසසනද්යාරතන වීරසසිංහ විසනි .- තවේයනතගද්යාඩ :
ප්රභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 152 ; තසම. 22
“The couch” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189241 NL)
ISBN 978-955-9001-72-0 (404951 NA)

821 – පදෙද

මපැනගවරන, තජ්මසස
බරත්ලින ඔතතුකරතවකෝ / තජ්මසස මපැනගවරන ;
පරිවරතනය නිමලේ දිසද්යානද්යායක විසනි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 240 ; තසම. 22
“The berlin couriers” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(197986 NL)
ISBN 978-955-697-059-3 (412845 NA)
සසටලේ, ඩපැනිතයලේ
වසනත තිළිණය ආතයත / ඩපැනිතයලේ සසටලේ ;
පරිවරතනය දිලේහද්යානි වික්රමරතන විසනි .යකකල : ශද්යාකදද්යා පබත්ලිතකෂනසස, 2014 .පි. 400 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(198115 NL)
ISBN 978-955-0207-39-8 (414320 NA)
813.6 – 2000 රතයකෝඩසෑන, රික
අසනි තසද්යාරතදටුවද්යා / රික රතයකෝඩසෑන ;
පරිවරතනය අමද්යාත්ලි අනූපමද්යා මලේලවආරචචි
විසනි .- [තපැ. තනද්යා.] : අදීනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 477 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(198432 NL)
ISBN 978-955-41385-0-6
රතයකෝඩසෑන, රික
සරපයද්යාතග් තසවනපැලේල / රික රතයකෝඩසෑන ;
පරිවරතනය ඉරූෂද්යා තග්රසතරකෝ විසනි .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 392 ;
තසම. 22
“The serpent's shadow” පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(198279 NL)
ISBN 978-955-697-048-7 (412855 NA)

ප්රනද්යානදු, බපැසලේ
හඬන මපැන තදශය / බපැසලේ ප්රනද්යානදු ;
පරිවරතනය රදිකද්යා ගුණරතන විසනි .- 
තකද්යාළඹ : රූලේ ඔෆස තලකෝ තෆකෝරම, 2013 .පි. 172 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189459 NL)
ISBN 978-955-4597-01-3 (405084 NA)
822 – නකාටද
තශසකසසපියර, විත්ලියම
ඔතතතලකෝ / විත්ලියම තශසකසසපියර ; පරිවරතනය
තටකෝනි රණසසිංහ විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 298 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(199794 NL)
ISBN 978-955-677-388-0 (413228 NA)
822.33 – ලෂසකසසපියර
තෂසකසසපියර, විත්ලියම
තදද්යාතළද්යාසස වපැනි රද්යාත්රිය සහ තවත කතද්යා /
විත්ලියම තෂසකසසපියර ; පරිවරතනය යූ. ල්පී. ල්පී.
කද්යාරියවසම විසනි .- 2 වන මුද්රණය .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 91 : චිත්ර ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1985
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(189846 NL)
ISBN 978-955-0955-25-1 (405268 NA)
823 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන
අදභූත ආගනතුකයද්යා සහ තවත ෂරතලද්යාක
තහකෝමසස කන්ථද්යා / ආතර තකද්යානන තඩද්යායිලේ ;
පරිවරතනය චනදන තමනඩිසස විසනි .තකකෝටතට : පරිවරතක, 2014 .- පි. 245 ;
තසම. 21 .- (ෂරතලද්යාක තහකෝමසසතග් රහසගත
ත්ලිපි තගද්යාන ; අසිංක 12)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(196682 NL)
ISBN 978-955-1262-23-5 (412243 NA)
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තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන
හදිස අනතුර සහ තවත ෂරතලද්යාක තහකෝමසස
කන්ථද්යා / ආතර තකද්යානන තඩද්යායිලේ ; පරිවරතනය
චනදන තමනඩිසස විසනි .- තකකෝටතට : චනදන
තමනඩිසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 263 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(199814 NL)
ISBN 978-955-1262-26-6 (413258 NA)
සරිතසසන, එම.
පද්යාරද්යා වළලේල / එම. සරිතසසන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 103 ; තසම. 22
“Boomerang” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191611 NL)
ISBN 978-955-30-4883-7 (407820 NA)
හිගිනසස, මද්යාරි ත්මියුසයසස
ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසතයන කතද්යා 01 / මද්යාරි ත්මියුසයසස
හිගිනසස ; පරිවරතනය රසිංජිත ඉලුපපිටිය
විසනි .- තකද්යාළඹ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. xvii,178 ; තසම. 21
“Stories from the history of Ceylon”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196598 NL)
ISBN 978-955-4850-22-4 (411904 NA)
823 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
අතචතබ, චිනආ
ඉසරි විසරි තද / චිනආ අතචතබ ; පරිවරතනය
අනර තක. එදිරිසූරිය විසනි .- තගකෝනතපද්යාල
හනදිය : සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 195 ; තසම. 22
“Things fall apart” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189471 NL)
ISBN 978-955-1558-36-9 (405096 NA)
අතචතබ, චිනආ
නිසසකලසිංකය / චිනආ අතචතබ ; පරිවරතනය
තසකෝමසරි ත්ලියනතග් විසනි .- බතතරමුලේල :
සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 183 : චිත්ර ;
තසම. 21
“Things fall apart” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(189811 NL)
ISBN 978-955-0983-12-4 (405222 NA)
ඇලේතකද්යාට, ලුයිසද්යා
සතහකෝදරියන සතර තදනද්යා / ලුයිසද්යා
ඇලේතකද්යාට ; පරිවරතනය මධුරසරි ජයවරධන
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 79 ; තසම. 22
“Little women” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192080 NL)
ISBN 978-955-30-4801-1 (408534 NA)

එදිරිසසිංහ, නිරනන
මවුසස / නිරනන එදිරිසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 232 ; තසම. 22
වසනත තමද්යාරතගද්යාඩතග් “මවුසස” චිත්රපටය
ඇසුතරනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(200615 NL)
ISBN 978-955-30-5462-3 (414054 NA)
එමරසන, ඇත්ලිසස බ.
රූත ව්ෆීලේඩින 3 : හිම කඳවුතර තසද්යාඳුර දවසස /
ඇත්ලිසස බ. එමරසන ; පරිවරතනය සුදත
තරද්යාහද්යාන විසනි .- මරදද්යාන : පහන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 200 ; තසම. 22
“Ruth fielding at snow camp” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 370.00
(197922 NL)
ISBN 978-955-667-253-4
ඔකරි, තබන
තනද්යාසනසඳි මද්යාවත / තබන ඔකරි ;
පරිවරතනය කුමද්යාර තපතරරද්යා විසනි .තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 695 ; තසම. 22
“The famished road”කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(198548 NL)
ISBN 978-955-1715-61-8 (412993 NA)
ඔකස, බපැරනසස එමමද්යා
රතු පිමපරනලේ මල / බපැරනසස එමමද්යා ඔකස ;
පරිවරතනය බපැසලේ විතජ්තුසිංග විසනි .මගමුව : අරටුව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 136 ; තසම. 22
“The scaarlet pimpernel” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196432 NL)
ISBN 978-955-4827-14-1
ඔනඩද්යාටචි, මයිකලේ
අඳුරක කඳුළ / මයිකලේ ඔනඩද්යාටචි ;
පරිවරතනය චිත්රද්යා අයි. තපතරරද්යා විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 279 ; තසම. 22
“Anil's ghost” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(192047 NL)
ISBN 978-955-31-0000-9 (408476 NA)
ඔසසටින, තජ්න
තප්රේමයක අරමය / තජ්න ඔසසටින ;
පරිවරතනය සීතද්යා කුලතුසිංග විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 368 ; තසම. 22
“Pride and prejudice” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(193670 NL)
ISBN 978-955-671-965-9 (409922 NA)
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ඕවලේ, තජකෝරජ්
තගද්යාවිතපද්යාතළස කපැග්රැලේල (සුරසිංගනද්යා කතද්යාවක) /
තජකෝරජ් ඕවලේ ; පරිවරතනය චූලද්යානනද
සමරනද්යායක විසනි .- තගකෝනතපද්යාල හනදිය :
සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 112 ;
තසම. 22
“Animal farm” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189463 NL)
ISBN 978-955-1558-40-6 (405088 NA)
කුලතුසිංග, සීතද්යා
තුනවපැනි බිරිඳ / සීතද්යා කුලතුසිංග ; පරිවරතනය
අනල ද සලේවද්යා විසනි .- 4 වන මුද්රණය .බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 155 ; තසම. 21
“Dari the third wife” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(197801 NL)
ISBN 978-955-0983-68-1
තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි
තතලේමද්යා / මද්යාරි තකද්යාග්රැත්ලි ; පරිවරතනය
ලකෂසමන කහටපිටිය විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 464 ; තසම. 22
“Thelma” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(198249 NL)
ISBN 978-955-30-5259-9 (413071 NA)
තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි
මපැදියම ග්රැතයේ සහින කුමරිය – තතලේමද්යා / මද්යාරි
තකද්යාග්රැත්ලි ; පරිවරතනය එලේ. එසස. එසස.
පතිරතන විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය
ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. 301 ; තසම. 22
“Thelma” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 430.00
(189870 NL)
ISBN 978-955-691-015-5 (405306 NA)

කසසටි, අගතද්යා
තනද්යානිත්මි රද්යාත්රිය / අගතද්යා කසසටි ; පරිවරතනය
තසකෝමපද්යාල මලේලවආරචචි විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2014 .- පි. 240 ; තසම. 22
“Endless night” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(194796 NL)
ISBN 978-955-691-053-7
කසසටි, අගතද්යා
මරණය නියතයි / කසසටි අගතද්යා ; පරිවරතනය
පරද්යාක්රම ඇසස. විතජ්වරධන විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 272 ; තසම. 22
"Death comes as the end" කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193923 NL)
ISBN 978-955-30-5011-3 (410328 NA)
ග්රීන, තග්රහපැම
තතවපැනි ත්මිනිසද්යා / තග්රහපැම ග්රීන ; පරිවරතනය
තසසනද්යාරතන වීරසසිංහ විසනි .- තවේයනතගද්යාඩ :
ප්රභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 143 ; තසම. 22
“The third man” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(189240 NL)
ISBN 978-955-9001-74-4 (404950 NA)
තචසස, තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි
තසද්යාඳුර තගද්යාදුරබිම / තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි තචසස ;
පරිවරතනය තසසනද්යාරතන වීරසසිංහ විසනි .තවේයනතගද්යාඩ : ප්රභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 224 ; තසම. 22
“Just another” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(189242 NL)
ISBN 978-955-9001-73-7 (404952 NA)

කසසටි, අගතද්යා
තකළවර තගදර වියවුල / අගතද්යා කසසටි ;
පරිවරතනය පරද්යාක්රම ඇසස. විතජ්වරධන
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 232 ; තසම. 22
“Peril at end house” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(189923 NL)
ISBN 978-955-30-4720-5 (405342 NA)

ඩිග්බි, ඇනී
දඟෙමලේල තදතලද්යාවක අතර / ඇනී ඩිග්බි ;
පරිවරතනය චනද්රද්යානි අමරතකකෝන විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 99 ; තසම. 22
“The naughtiest girl marches” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(189942 NL)
ISBN 978-955-652-969-2 (405362 NA)

කසසටි, අගතද්යා
තගද්යාළු සද්යාකෂිකරවද්යා / අගතද්යා කසසටි ;
පරිවරතනය තතද්යාමසන ඒ. වපැනදතබකෝනද්යා
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 344 ; තසම. 22
“Dumb witness” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(193674 NL)
ISBN 978-955-31-0138-9 (409926 NA)

තඩතෆකෝ, ඩපැනිතයලේ
තරද්යාබිනසන කන්ඩෲතසකෝ : ත්මිනිසස පුළුටක නපැති
පද්යාළු දූපතක තනි වූ වික්රමද්යානවිත ත්මිනිතසකුතග්
කතද්යාව / ඩපැනිතයලේ තඩතෆකෝ ; අනවද්යාදය සුසද්යාත්ලි
ලකමද්යාත්ලි ප්රනද්යානදු විසනි .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191721 NL)
ISBN 978-955-684-192-3 (407999 NA)
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තඩද්යාරති, බරත්ලි
ඇතබලද්යා / බරත්ලි තඩද්යාරති ; පරිවරතනය මුදිතද්යා
තහසරත විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය
ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. 240 ; තසම. 22
“Abela” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 370.00
(189862 NL)
ISBN 978-955-652-984-5 (405298 NA)

නද්යාරද්යායන, ආර. තක.
මලේගුඩිතයේ අකුර තමකෝසසතරකද්යාරයද්යා / ආර. තක.
නද්යාරද්යායන ; පරිවරතනය ගුණතිලක
මපැටියගතන විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 256 ; තසම. 21
“Painter of signs” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(197004 NL)
ISBN 978-955-677-402-3 (412626 NA)

ද සලේවද්යා, ලූෂියන
චණඩද්යාල සසත්රියක / ලූෂියන ද සලේවද්යා ;
පරිවරතනය ලත්ලිත හීනගම විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 312 ; තසම. 22
“A chandala woman” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(189626 NL)
ISBN 978-955-671-982-6 (405185 NA)

නද්යාසතරත, ල්පීටර
තජනරද්යාලේ අවදිතයන / ල්පීටර නද්යාසතරත ;
පරිවරතනය ජගත කුමද්යාරසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 288 ; තසම. 22
“The General is up” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(200597 NL)
ISBN 978-955-956-322-1 (414225 NA)

ද තසද්යායිසද්යා, ආතර
තහණ පහර / ආතර ද තසද්යායිසද්යා ; අනවද්යාදය
ගුණසරි ජයවරධන විසනි .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකද්යාඩි, 2014 .- පි. 216 ; තසම. 21
“A tale of terror, death and duty no longer
my child” කකෘතිතයේ අනවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(196491 NL)
ISBN 978-955-686-172-3 (411872 NA)

තපතරරද්යා, විහසිංග
හීලසෑ අශසවතයකෝ / විහසිංග තපතරරද්යා ; පරිවරතනය
හිමද්යාත්ලි එන. ත්ලියනතග් විසනි .- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 156 ;
තසම. 21
“Stable horses” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189856 NL)
ISBN 978-955-681-166-7 (405292 NA)

තදසද්යායි, අනිටද්යා
කනතද ගිනන / අනිටද්යා තදසද්යායි ; පරිවරතනය
ශද්යානත ජයතසසන විසනි .- ගතණමුලේල :
නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 160 ; 
තසම. 22
“Fire on the mountain : a novel” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(201021 NL)
ISBN 978-955-4946-13-2 (413944 NA)

බලයිටන, ඉනිල්ඩ්
අයියලද්යා නසිංගිලද්යා / ඉනිල්ඩ් බලයිටන ;
පරිවරතනය යතසකෝදරද්යා තසද්යාලමනසස විසනි .තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 72 : චිත්ර ; තසම. 21
“The four cousins” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(197944 NL)
ISBN 978-955-667-252-7

වදවතයේ අසපත : ජනප්රිය තටත්ලි නද්යාටද මද්යාලද්යාව
'මරත්ලින' ට පසුබිම වූ සතද කතද්යාව /
පරිවරතනය කුමද්යාර සරිවරධන .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 248 ;
තසම. 22
“King Arthur and his knights of the round
table”කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(197987 NL)
ISBN 978-955-697-064-7 (412848 NA)
නද්යායිදු, තබවරත්ලි
තජද්යාහපැනනරබරග් කරද්යා (දකුණු අප්රිකද්යාතවේ
කතනදරයක) / තබවරත්ලි නද්යායිදු ; පරිවරතනය
චූලද්යානනද සමරනද්යායක විසනි .- තගකෝනතපද්යාල
හනදිය : සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. [77] : චිත්ර ; තසම 21
“Journey to Jo'burg” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189467 NL)
ISBN 978-955-1558-41-3 (405092 NA)

බලයිටන, ඉනිල්ඩ්
එහද්යා තගදර නරක ළමයි / ඉනිල්ඩ් බලයිටන ;
පරිවරතනය ඉනද්රජිත එන. ගලපපතති
විසනි .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 184 ; තසම. 22
“Those dreadful children” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 330.00
(201001 NL)
ISBN 978-955-4649-23-1 (413977 NA)
බලයිටන, ඉනිල්ඩ්
තකද්යාඳුරන දූපතට ගිය පනපසඳුතවකෝ / ඉනිල්ඩ්
බලයිටන ; පරිවරතනය පසඳු කලේහද්යාර
මපැදතගදර විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය
ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2014 .- පි. 165 : චිත්ර ;
තසම. 22
“Five have a mystery to solve” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190575 NL)
ISBN 978-955-691-040-7 (406455 NA)
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බලයිටන, ඉනිල්ඩ්
දඟෙකද්යාර තකලේල 1 / ඉනිල්ඩ් බලයිටන ;
පරිවරතනය කෂද්යානත තිලකරතන විසනි .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 258 : චිත්ර ; තසම. 21
“The naughtiest girl” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199889 NL)
ISBN 978-955-29-0211-6 (413331 NA)
බලයිටන, ඉනිල්ඩ්
දඟෙකද්යාර තකලේල 2 / ඉනිල්ඩ් බලයිටන ;
පරිවරතනය කෂද්යානත තිලකරතන විසනි .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 256 : චිත්ර ; තසම. 21
“The naughtiest girl” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199890 NL)
ISBN 978-955-29-0295-6 (413332 NA)
බලයිටන, ඉනිල්ඩ්
පුසිංචි යද්යාළුතවකෝ සහ වනද්යානතරතයේ නවද්යාතපැන / 
ඉනිල්ඩ් බලයිටන ; පරිවරතනය තතසරණ
සතරසසිංහ විසනි .- රද්යාජගිරිය : ත්මිහිර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 175 ; තසම. 22
“The riddle of the hollowtrees” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(195253 NL)
ISBN 978-955-688-027-4
බලයිටන, ඉනිල්ඩ්
මපැතලද්යාරි ටවරසස හි අවසන වසර / ඉනිල්ඩ්
බලයිටන ; පරිවරතනය ලත්ලිත හීනගම
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 199 ; තසම. 21
“Last term at Malory Towers” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194962 NL)
ISBN 978-955-4850-20-0 (411378 NA)
බලයිටන, ඉනිල්ඩ්
මපැතලද්යාරි ටවරසස හි පසසතවනි වසර / ඉනිල්ඩ්
බලයිටන ; පරිවරතනය ලත්ලිත හීනගම
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 199 ; තසම. 21
“In the fifth at Malory Towers” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194963 NL)
ISBN 978-955-4850-19-4 (411379 NA)

බලයිටන, ඉනිල්ඩ්
සත ත්මිතුර කලේත්ලිය 1 : අඟුර වතළස අබිරහස,
තබද්යාතතතම සද්යාකෂිය, ගලේ වතළස වික්රමය /
ඉනිල්ඩ් බලයිටන ; පරිවරතනය කෂද්යානත
තිලකරතන විසනි .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 304 : චිත්ර ;
තසම. 22
“Secret seven” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192026 NL)
ISBN 978-955-29-0222-2 (408445 NA)
බලයිටන, ඉනිල්ඩ්
සත ත්මිතුර කලේත්ලිය 2 : අබිරහසස ගිනිදපැලේල,
බළතකද්යාටුතවේ අබිරහස, දියමනති තකද්යාලේලය /
ඉනිල්ඩ් බලයිටන ; පරිවරතනය කෂද්යානත
තිලකරතන විසනි .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 288 : චිත්ර ;
තසම. 22
“Secret seven” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192025 NL)
ISBN 978-955-29-0223-9 (408444 NA)
බරනට, ප්රපැනසසස තහද්යාග්සන
රහසස උයන / ප්රපැනසසස තහද්යාග්සන බරනට ;
පරිවරතනය පසන තසසනද්යානද්යායක විසනි .ඌරද්යාතපද්යාල : පරිවරතක, 2014 .- පි. vii,71 :
චිත්ර ; තසම. 21
“The secret garden” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195201 NL)
ISBN 978-955-41335-0-1
තබ්රෙද්යානතට, චද්යාලට
සුරඟෙන දියණය / චද්යාලට තබ්රෙද්යානතට ; අනවද්යාදය
තසකෞනදරය ශ්රී අලවතතතග් විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 2013 .- පි. 152 :
චිත්ර ; තසම. 22
“Jane Eyer” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189932 NL)
ISBN 978-955-30-4802-8 (405352 NA)
මනිකකද්යා, රද්යානි
ත්මිහිත්ලිය පහස / රද්යානි මනිකකද්යා ; පරිවරතනය
චිත්රද්යා අයි. තපතරරද්යා විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. 366 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(194785 NL)
ISBN 978-955-691-012-4
මරත්ලින - මකරද්යාතග් ඇමතුම / පරිවරතනය සුදත
තරද්යාහද්යාන .- ගමපහ : සමුදුර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 95 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 18
“The dragon's call” ඉසිංග්රීස තිර පිටපත
ඇසුතරනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189111 NL)
(404662 NA)
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මරත්ලින - මද්යායද්යාකද්යාරියතග් ශද්යාපය / පරිවරතනය
සුදත තරද්යාහද්යාන .- ගමපහ : සමුදුර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 122 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 18
“The mark of nimueh” කකෘතිතයේ
අනවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189118 NL)
(404669 NA)
මපැකබ්රෙයිල්ඩ්, තරද්යාජර ල
නතවකෝදය / තරද්යාජර ල මපැකබ්රෙයිල්ඩ් ; පරිවරතනය
චිත්රද්යා අමරතසසකර විසනි .- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2014 .- පි. 160 : චිත්ර ; තසම. 22
“On the banks of the bayou” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(196997 NL)
ISBN 978-955-570-789-3 (412612 NA)

තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුසී තමකෝල්ඩ්
සුත්මිතුර නිමනතයේ තපද්යාඩිතතතකෝ / ලුසී තමකෝල්ඩ්
තමද්යානටතගද්යාමරි ; පරිවරතනය මද්යාතනලේ
ජයනති ගුණතසසකර විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 342 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(197950 NL)
ISBN 978-955-667-233-6

මපැජතරකෝවද්යා, මරී
සසිංගු අඬහපැරය / මරී මපැජතරකෝවද්යා ; පරිවරතනය
තක. බ. සුගතදද්යාස සහ ශ්රියද්යා කුළුපන විසනි .තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 375 ; තසම. 22
“The siren” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(200487 NL)
ISBN 978-955-656-310-8 (414230 NA)

රීසස, ග්වයිතනත
මට අලුත අමතමක / ග්වයිතනත රීසස ;
පරිවරතනය දසුනි තහටටිආරචචි විසනි .තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 184 ; තසම. 22
“The mum hunt” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(197927 NL)
ISBN 978-955-667-243-5

ත්මිලර, ඇනඩන්ඩෲ
මද්යායද්යා චක්රය / ඇනඩන්ඩෲ ත්මිලර ; පරිවරතනය
සුදත තරද්යාහද්යාන විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 158 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
“Secret circle” රූපවද්යාහිනි කන්ථද්යා මද්යාලද්යාතවේ
පළමුවපැනි කන්ථද්යාසිංගය වන “The pilot”
හි පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(197920 NL)
ISBN 978-955-667-235-0

තලයද්යාරල්ඩ්, එත්ලිසතබත
සරණ පතද්යා මහපද්යාරට : ඉතිතයකෝපියද්යාතවේ දී එකම
දද්යා මහ පද්යාරට වපැටුණු මතමකෝ සහ ඩපැනීතග්
කතද්යාව / එත්ලිසතබත තලයද්යාරල්ඩ් ; පරිවරතනය
තසසනද්යානී ධරමරතන විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 386 ; තසම. 22
“The Garbage king” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(193082 NL)
ISBN 978-955-677-326-2 (408971 NA)

ත්මිලර, ඇනඩන්ඩෲ
මද්යායද්යා චක්රය 2 : තපග්රැළියක ඇරඹුම / ඇනඩන්ඩෲ
ත්මිලර ; පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන විසනි .තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 124 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
“Secret circle” රූපවද්යාහිනි කන්ථද්යා මද්යාලද්යාතවේ
තදවන කන්ථද්යාසිංගය වන “The lunner”
හි පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(197921 NL)
ISBN 978-955-667-241-1
තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුසී තමකෝල්ඩ්
මපැයි මලේ නිමනය / ලුසී තමකෝල්ඩ්
තමද්යානටතගද්යාමරි ; පරිවරතනය මද්යාතනලේ
ජයනති ගුණතසසකර විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 306 ; තසම. 21
“The golden road” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(197933 NL)
ISBN 978-955-667-239-8

තමකෝපතගකෝ, මයිකලේ
ජව තුරඟෙද්යා / මයිකලේ තමකෝපතගකෝ ; පරිවරතනය
සසවරණකද්යානති රද්යාජපකෂ විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 142 ; තසම. 22
“War horse” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(192053 NL)
ISBN 978-955-31-0082-5 (408482 NA)

විලේසන, ජපැකත්ලින
මසිං අනද්යාන්ථතයක තනතවයි / ජපැකත්ලින විලේසන ;
පරිවරතනය මද්යාතනලේ ජයනති ගුණතසසකර
විසනි .- තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 392 ; තසම. 22
“Emerals star” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(197935 NL)
ISBN 978-955-667-240-4
විලේසන, ජපැකත්ලින
සුරසිංගනද්යාවී / ජපැකත්ලින විලේසන ; පරිවරතනය
මද්යාතනලේ ජයනති ගුණතසසකර විසනි .තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 196 ; තසම. 21
“Vicky angel” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(197947 NL)
ISBN 978-955-667-255-8
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තවබසසටර, එත්ලිසතබත
නිදහස තසද්යායද්යා / එත්ලිසතබත තවබසසටර ;
පරිවරතනය චනදි තකද්යාඩිකද්යාර විසනි .ගමපහ : රතසර තපද්යාත, 2013 .- පි. 205 ;
තසම. 18
“ද ෆසලයිට ඔෆස ද සසතවද්යාන” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189110 NL)
ISBN 978-955-1660-86-4 (404661 NA)
තවසසටවූල්ඩ්, ග්තවේන
ආදරයට නවද්යාතපැනක / ග්තවේන තවසසටවූල්ඩ් ;
පරිවරතනය තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක විසනි .රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 200 ;
තසම. 21
“A place for lovers” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(189395 NL)
ISBN 978-955-1116-73-6 (405070 NA)
සසතටකෝවේ, තරද්යාතසටද්යා
තජනට / තරද්යාතසටද්යා සසතටකෝවේ ; පරිවරතනය
තිලකසරි දසෑල බණඩද්යාර විසනි .- ගතණමුලේල :
නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 396
තසම. 21
“This out low heart” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(189900 NL)
ISBN 978-955-1755-67-6 (405319 NA)

හපැගද්යාරල්ඩ්, තහනරි රයිඩර
තබනිටද්යා / තහනරි රයිඩර හපැගද්යාරල්ඩ් ;
පරිවරතනය එසස. චනද්රසරි දසනද්යායක විසනි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .පි. 294 ; තසම. 21
“Benita” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196488 NL)
ISBN 978-955-686-219-5 (411870 NA)
හපැගද්යාරල්ඩ්, තහනරි රයිඩර
සූලද්යා ග්රැජින / තහනරි රයිඩර හපැගද්යාරල්ඩ් ;
පරිවරතනය එසස. චනද්රසරි දසනද්යායක විසනි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .පි. 400 ; තසම. 22
“The ghost kings” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(200517 NL)
ISBN 978-955-686-233-1 (414136 NA)
තහකෝප, තලකෝරද්යා ල
සපැරිසර ත්මිතුරිතයකෝ / තලකෝරද්යා ල තහකෝප ;
පරිවරතනය සුදත තරද්යාහද්යාන විසනි .තහකෝකනදර : සතනසසකද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 231 ; තසම. 21
“The outdoor girls of deepdale”කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(200446 NL)
ISBN 978-955-4807-02-0 (413702 NA)

සසතපනසර, එම. ඩ.
තගද්යාවිපතලහි අදිස කලබලය / එම. ඩ.
සසතපනසර ; පරිවරතනය සුදරමන සතරසසිංහ
විසනි .- තකද්යාළඹ : සමද්යාධී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 96 ; තසම. 22
“Shivers – the animal rebellion” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(192962 NL)
ISBN 978-955-8786-31-4 (408894 NA)

තහකෝ, ත්මිනතෆද්යාසිං
මපැටි මද්යාබලය / ත්මිනතෆද්යාසිං තහකෝ ; පරිවරතනය
සද්යාගරිකද්යා රතනිනතද විසනි .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 168 ;
තසම. 22
“The clay marble” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(197993 NL)
ISBN 978-955-679-052-4 (412847 NA)

සතවලේ, ඇනද්යා
කළු අශසවයද්යා / ඇනද්යා සතවලේ ; අනවද්යාදය අත්මිල
තකද්යාඩිකද්යාර විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 2014 .- පි. 136 ; තසම. 22
බලපැක බියුටි කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(191176 NL)
ISBN 978-955-30-4739-7 (407306 NA)

823 – ළමකා ප්රබන්ධ

හයිල්ඩ්, එල්ඩ්ගද්යාර. තජ්.
ශද්යාපතයේ ලුහුබපැඳීම / එල්ඩ්ගද්යාර. තජ්. හයිල්ඩ්
පරිවරතනය තතසරණ සතරසසිංහ විසනි .ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 72 ; තසම. 21
“Pen pals” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(189903 NL)
ISBN 978-955-1755-21-8 (405322 NA)

බලයිටන, ඉනිල්ඩ්
තුන තසද්යායුර වික්රමය සහ තවත කතද්යා / ඉනිල්ඩ්
බලයිටන ; පරිවරතනය එච. සරිපද්යාල විසනි .දනඕවිට : සරත ජයපද්යාල, 2014 .- පි. 72 :
චිත්ර ; තසම. 18
“The three naughty children and other
stories” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(198109 NL)
ISBN 978-955-41682-0-6
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බ්රෙවුනින, තරද්යාබට
අරම පුදුම නළද්යාකද්යාරයද්යා සහ තවත කතද්යා /
තරද්යාබට බ්රෙවුනින ; පරිවරතනය ජනප්රිය ජයසසිංහ
විසනි .- බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 71 : චිත්ර ; තසම. 22
“The pied piper” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(192959 NL)
ISBN 978-955-0983-54-4

බපැරට, විත්ලියම ඊ.
යතශකෝධරද්යා : තනළුම මතලේ කුමරිය / විත්ලියම ඊ.
බපැරට ; පරිවරතනය ආනනද අමරසරි විසනි .තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 658 ; තසම. 22
“Lady of the lotus” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 780.00
(200598 NL)
ISBN 978-955-656-318-4 (414227 NA)

රද්යාජකරණද්යා, කලදද්යාණ
පුසිංචි ගිරද්යා තසද්යාතහද්යායුතරකෝ / කලදද්යාණ
රද්යාජකරණද්යා .- තකද්යාළඹ : තතසර මඩියද්යා,
2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
ඉසිංග්රීස සහ සසිංහල
කබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(190047 NL)
ISBN 978-955-4707-00-9

තසලේටිසර, තල්ඩ්විල්ඩ්
නිත්මිතත / තල්ඩ්විල්ඩ් තසලේටිසර ; පරිවරතනය
මධූ නවරතන විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 216 ; තසම. 22
“The omen” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(197997 NL)
ISBN 978-955-697-065-4 (412852 NA)

වයිට, ජූඩි
නවණකකද්යාර බළලද්යා / ජූඩි වයිට සහ ගපැවින
තරකෝ ; පරිවරතනය ජනනි මුදද්යාතග් විසනි .බටතපද්යාළ : ශිලේප ප්රකද්යාශතයකෝ, 2014 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 15x22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(194585 NL)
ISBN 978-955-8154-20-5
823.91 – 1900-1999
කපැනිසිං, විකටර
පලද්යායනතනකෝ / විකටර කපැනිසිං ; පරිවරතනය
කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .- පනනිපිටිය :
කසිංකණ කතයේෂනසස, 2014 .- පි. 287 ;
තසම. 21
“The runaways, Flight of the grey goose
හද්යා painted tent” තුන ඇඳුතු කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(199911 NL)
ISBN 978-955-8933-89-3 (413426 NA)
තචසස, තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි
මතග් තකකෝකලද්යාවිතයේ / තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි තචසස ;
පරිවරතනය වරනන තපතරරද්යා විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 377 ;
තසම. 22
“What's better than money?” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(197031 NL)
ISBN 978-955-677-380-4 (412620 NA)

823.912 – 1900 - 1945
ඕවලේ, තජකෝරජ්
සතව තගද්යාවිපතලේ විපලවය / තජකෝරජ් ඕවලේ ;
පරිවරතනය ගුණතිලක මපැටියගතන විසනි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 192 ; තසම. 22
“Animal farm” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(197992 NL)
ISBN 978-955-697-050-0 (412846 NA)
තවද්යාලසස, එල්ඩ්ගර
තනද්යාත්මිනිසුන වසන ත්මිටියද්යාවත / එල්ඩ්ගර
තවද්යාලසස / පරිවරතනය ඇම. ඇම. පියවරධන
විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 304 ; තසම. 22
“The valley of ghosts” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(197990 NL)
ISBN 978-955-697-043-2 (412854 NA)
සබද්යාතීනී, රෆද්යාතයලේ
උගුල / රෆද්යාතයලේ සබද්යාතීනී ; පරිවරතනය
තබනඩික සපරමද්යාදු විසනි .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 272 :
චිත්ර ; තසම. 21
“The snare” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199888 NL)
ISBN 978-955-29-0288-8 (413330 NA)
ෆසතලහද්යාරටි, ත්ලියපැම ඕ.
සද්යාගතය / ත්ලියපැම ඕ. ෆසතලහද්යාරටි ; පරිවරතනය
බනදු ගුණතසසකර විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 495 ; තසම. 22
“Famine” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 975.00
(194910 NL)
ISBN 978-955-30-4876-9 (411309 NA)
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කුකසන, කපැතරින
තකලේල / කපැතරින කුකසන ; පරිවරතනය
සසර අලහතකකෝන විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 392 ; තසම. 22
“ The girl” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(198212 NL)
ISBN 978-955-697-042-5 (412860 NA)

තමකෝපතගකෝ, මයිකලේ
සද්යාමද්යානද තසබළ සද්යාමකුමද්යාර / මයිකලේ
තමකෝපතග් ; පරිවරතනය අනර තක. එදිරිසූරිය
විසනි .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2014 .පි. 170 ; තසම. 22
“Private peaceful” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193071 NL)
ISBN 978-955-570-765-7 (408354 NA)

තකර, ල්පී. බ.
බහිරව රණශූරතයකෝ : මද්යායද්යා පහතන දරතවකෝ
කතද්යා මද්යාලද්යාතවේ සවේවපැනන / ල්පී. බ. තකර ;
පරිවරතනය මසිංජල දිසද්යානද්යායක විසනි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 344 ; තසම. 22
“The day of the djinn warriors” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(197989 NL)
ISBN 978-955-697-062-3 (412856 NA)

823.92 – 2000
තජ්මසස, ඊ. එලේ.
තප්රේම සපැඳසෑතවකෝ / ඊ. එලේ. තජ්මසස ; පරිවරතනය
රසිංජිත කුරපපු විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 372 ; තසම. 22
“Fifty shadesof grey”කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 525.00
(197033 NL)
ISBN 978-955-677-395-8 (412619 NA)

තචසස, තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි
රිදී කපැලල / තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි තචසස ; පරිවරතනය
බරටි ද තකද්යාසසතද්යා විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2014 .- පි. 339 ;
තසම. 22
“Whats better than money” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(190576 NL)
ISBN 978-955-691-042-1 (406456 NA)

තදසද්යායි, කෂසවද්යාර
කුළසෑටි මුහුද / කෂසවද්යාර තදසද්යායි ; පරිවරතනය
සසවරණකද්යානති රද්යාජපකෂ විසනි .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 358 ; තසම. 21
“The sea of innocence” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(196996 NL)
ISBN 978-955-677-397-2 (412625 NA)

ජයවීර, තකකෞමදි පුනසරද්යාතදවි
තරකෝලේල්ඩ් ඩද්යාලේ : පනහිඳට මුවද්යාවී / තකකෞමදි
පුනසරද්යාතදවි ජයවීර .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 279 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(195085 NL)
ISBN 978-955-681-199-5 (411550 NA)

බගට, තචතන
තුන තමකෝලේලු / තචතන බගට ; පරිවරතනය
දිලප ජයතකද්යාඩි විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 393 ; තසම. 22
“Five point someone” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(197005 NL)
ISBN 978-955-677-375-6 (412618 NA)

සසකසෑචන, ඉයන
නටුතවන ගිත්ලිහී / ඉයන සසකසෑචන ; පරිවරතනය
මුදිතද්යා තහසරත විසනි .- තකද්යාළඹ : විතජ්සූරිය
ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2014 .- පි. 218 ; තසම. 22
“Throaways” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190574 NL)
ISBN 978-955-691-043-8 (406454 NA)

තබද්යානල්ඩ්, රසසකන
සපැඟෙවුණු බුලන / රසසකන තබද්යානල්ඩ් ;
පරිවරතතනය ගුණතිලක මපැටියගතන විසනි .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 66 ; තසම. 22
“Hidden pool” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(198493 NL)
ISBN 978-955-697-070-8 (412869 NA)

තහකෝලේට, විකතටකෝරියද්යා
පහන දහසක මපැඳුරක / විකතටකෝරියද්යා තහකෝලේට ;
පරිවරතනය කශද්යානි සඳමද්යාත්ලි මුණසසිංහ සහ
ඉ. ක. ජිනදද්යාස විසනි .- තකද්යාළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 458 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(200485 NL)
ISBN 978-955-656-306-1 (414228 NA)
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තබද්යායින, තජකෝන
පිජද්යාමද්යා තකද්යාලුවද්යා / තජකෝන තබද්යායින ;
පරිවරතනය නීලේ විතජ්රතන විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 200 ; තසම. 22
“The boy in the striped pyjamas” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 330.00
(190573 NL)
ISBN 978-955-691-050-6 (406453 NA)
මච, බද්යා(ර)බරද්යා
කමත්මිතතතග් දියණය / බද්යා(ර)බරද්යා මච ;
පරිවරතනය චිත්රද්යා අයි. තපතරරද්යා විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 367 ; තසම. 22
“The housemaid's daughter” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(194748 NL)
ISBN 978-955-691-025-4
තලවි, ප්රීතමකෝ
තම ත්මිනිතසකු නම / ප්රීතමකෝ තලවි ; පරිවරතනය
ගද්යාත්මිණ වියනතගද්යාඩ විසනි .- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 255 ;
තසම. 21
“If this is a man” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(198594 NL)
ISBN 978-955-681-203-9
සසවරූප, විකද්යාසස
සපැකකරතවකෝ / විකද්යාසස සසවරූප ; පරිවරතනය
සුදත බණඩද්යාර විසනි .- තකද්යාළඹ : සමුද්ර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 602 ; තසම. 21
“Six suspects” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(192222 NL)
ISBN 978-955-680-276-4
823.92 – 2000 තදසද්යායි, කෂසවද්යාර
ආදර අසිංකුර / කෂසවද්යාර තදසද්යායි ; පරිවරතනය
සමන ආතද්යාවුදතහටටි විසනි .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 522 ; තසම. 21
“Origins of love” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(198570 NL)
ISBN 978-955-677-379-8 (413233 NA)

රීල්ඩ්, ඇනතනි
රකත මද්යාණකදතයේ අද්භිරහස / ඇනතනි රීල්ඩ් ;
පරිවරතනය චනදන තමනඩිසස විසනි .පනනිපිටිය : ටයිමතලසස බුකසස, 2014 .පි. 112 ; තසම. 21
“The case of the Ranjipur ruby” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196698 NL)
ISBN 978-955-1191-15-3 (412269 NA)
824 – රශනකා
අමරසරි, තක. එන. ට.
ඉසිංග්රීස රචනද්යා උදවේ තපද්යාත / තක. එන. ට.
අමරසරි .- තපකෝදදල : ප්රවීණ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 61 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(196225 NL)
ISBN 978-955-1622-02-2
අමරසරි, තක. එන. ට.
ඉසිංග්රීස රචනද්යා උදවේ තපද්යාත 2 / තක. එන. ට.
අමරසරි .- තපකෝදදල : ප්රවීණ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 78 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196234 NL)
ISBN 978-955-1622-03-0

8 3 0 ජරමන් සකාන්හිස්තද
833 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
833.912 – 1900 - 1945
තහස, හරමන
සදධද්යාරන්ථ / හරමන තහස ; පරිවරතනය
ඩබත්ලියු. ඒ. අතබසසිංහ විසනි .- තකද්යාළඹ :
තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 160 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම.22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(194035 NL)
ISBN 978-955-1715-57-1 (410712 NA)
839 – ලවනත් ජරමන් (ටද්යුලටකානික) සකාන්හිස්තද
839.7 – සසවීණ්ඩන් සකාන්හිස්තද
839.73 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
839.7374 – 1945-99
ත්ලිනල්ඩ්ග්රන, ඇසසට්රිල්ඩ්
පිපපි - දකුණු මුහුතද / ඇසසට්රිල්ඩ් ත්ලිනල්ඩ්ග්රන ;
පරිවරතනය විජිත ගුණරතන විසනි .- 3 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 144 : චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1993
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189577 NL)
ISBN 978-955-30-4595-9 (405136 NA)
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ත්ලිනල්ඩ්ග්රන, ඇසසට්රිල්ඩ්
පිපපි දිග තමසස / ඇසසට්රිල්ඩ් ත්ලිනල්ඩ්ග්රන ; විජිත
ගුණරතන විසනි .- 3 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 152 :
චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1991
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(191150 NL)
ISBN 978-955-30-4593-5 (407280 NA)
ත්ලිනල්ඩ්ග්රන, ඇසසට්රිල්ඩ්
පිපපි - නපැවේ නගියි / ඇසසට්රිල්ඩ් ත්ලිනල්ඩ්ග්රන ;
පරිවරතනය විජිත ගුණරතන විසනි .- 3 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 160 : චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1992
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189578 NL)
ISBN 978-955-30-4594-2 (405137 NA)

8 5 0 ඉස්තකාලි සකාන්හිස්තද
853 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
853.92 – 2000 තගඩද්යා, ෆපැබිතයකෝ
මුහුතද සටිත කඹුතලකෝ / ෆපැබිතයකෝ තගඩද්යා ;
පරිවරතනය චූලද්යානනද සමරනද්යායක විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 233 ; තසම. 21
“In the sea there are crocodiles" කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198592 NL)
ISBN 978-955-681-221-3 (413148 NA)

8 6 0 සසපකාඤසඤ සකාන්හිස්තද

839.82 – ළමකා ප්රබන්ධ

863 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා

ඇනඩරසන, එච. සී.
අවලසසසන තද්යාරද්යා පපැටියද්යා / එච. සී.
ඇනඩරසන ; පරිවරතනය රසිංජිත ඉලුපපිටිය
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
“The ugly duckling” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194025 NL)
ISBN 978-955-4850-01-9 (410710 NA)

මද්යාරතකසස, ගබරිතයලේ ගරෂියද්යා
ගද්යාරෂියද්යා මද්යාරතකසස ත්ලියූ තකටිකතද්යා /
ගබරිතයලේ ගද්යාරෂියද්යා මද්යාරතකසස ; පරිවරතනය
තටනිසන තපතරරද්යා විසනි .- 2 වන මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ප්රිනට ඇනල්ඩ් ප්රිනට ග්රපැෆිකසස,
2014 .- පි. 152 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2007
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194039 NL)
ISBN 978-955-95400-7-6 (410716 NA)

8 4 0 ප්රලංශ සකාන්හිස්තද
849 – ඔසටකාන්, කලැටලකාන්, ෆලැන්ලකයෝ - සකාන්හිස්තද
849.9 – කලැටලකාන් සකාන්හිස්තද
849.93 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
849.936 – 2000 තජබ්රෙද්යාතයලේ, රලද්යා
පලසසතීන ගපැහපැනියකතග් කන්ථද්යාවක / රලද්යා
තජබ්රෙද්යාතයලේ ; පරිවරතනය වඩනමබි ජයසසිංහ
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 320 ; තසම. 22
“Miral” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(196782 NL)
ISBN 978-955-30-5247-6 (411969 NA)

863 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
අසසතවේලද්යා, මරයද්යාතනකෝ
ල්පීඩිතතයකෝ : තමකසයද්යාන විපලවලතයේ
නවකතද්යාව / මරයද්යාතනකෝ අසසතවේලද්යා ;
පරිවරතනය ඉනදික ගුණවරධන විසනි .2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 226 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2012
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193208 NL)
ISBN 978-955-681-186-5 (409610 NA)
තලකෝසද්යා, මද්යාරිතයකෝ වරගද්යාසස
නිරනද්යාත්මික ඝද්යාතකයද්යා / මද්යාරිතයකෝ වරගද්යාසස
තලකෝසද්යා ; පරිවරතනය ඉනදික ගුණවරධන
විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 195 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2011
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193205 NL)
ISBN 978-955-681-188-9 (409607 NA)
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863.64 - 1945-1999
මද්යාතකසස : ගද්යාබරිතයලේ ගද්යාරෂියද්යා මද්යාතකසස පිළිබද
ත්ලියපැවුණු ගතවේෂණද්යාතමක සටහන /
සසිංසසකරණය නිතරකෝෂිණ තකකෝරළතග් .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 137 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198587 NL)
ISBN 978-955-681-222-0 (413143 NA)
මද්යාරතකසස, ගබරිතයලේ ගද්යාරෂියද්යා
මද්යාරතකසස සසිංකන්ථන / ගබරිතයලේ ගද්යාරෂියද්යා
මද්යාරතකසස ; පරිවරතනය ආනනද අමරසරි
විසනි .- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 192 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
“The fragrance of Guava” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(200488 NL)
ISBN 978-955-656-307-8 (414231 NA)

8 7 0 ලතින් සකාන්හිස්තද
872 – නකාටද
ඇමෆිට්රිතයද්යාන / පරිවරතනය මරත්ලින ල්පීරිසස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 98 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187852 NL)
ISBN 978-955-30-4344-3 (403797 NA)
තටරනසස
ඇනල්ඩ්රියද්යාන දපැරිය / තටරනසස ; පරිවරතනය
මරත්ලින ල්පීරිසස විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 99-176 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(187852 NL)
ISBN 978-955-30-4344-3 (403797 NA)

8 8 0 ග්රීක සකාන්හිස්තද
882 – නකාටද
ඇරිසසතටද්යාෆනීසස
ගපැහපැන පද්යාරත්ලිතමනතුව : එනතලසයද්යාසුසද්යායි /
ඇරිසසතටද්යාෆනීසස ; පරිවරතනය මරත්ලින ල්පීරිසස
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 80 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196777 NL)
ISBN 978-955-30-5182-0 (411963 NA)

ඇරිසසතටද්යාෆනී
ලයිසසසකටද්යා තනද්යාතහද්යාත කද්යානතද්යා විපලවය /
ඇරිසසතටද්යාෆනී ; පරිවරතනය මරත්ලින ල්පීරිසස
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 88 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198578 NL)
ISBN 978-955-30-5230-8 (413099 NA)
තසද්යාතපද්යාකලසස
තසද්යාතෆද්යාකලසසතග් ඊඩිපසස නද්යාටකය /
තසද්යාතපද්යාකලසස ; පරිවරතනය සරි එදිරිවීර
විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 127 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190365 NL)
ISBN 978-955-671-889-8 (406201 NA)
883 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
වසත්ලිතකද්යාසස, වසත්ලිසස
යුදධය හමද්යාරය / වසත්ලිසස වසත්ලිතකද්යාසස ;
පරිවරතනය තසසනද්යාරතන වීරසසිංහ විසනි .තවේයනතගද්යාඩ : ප්රභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 224 ; තසම. 22
“Z” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(200636 NL)
ISBN 978-955-9001-75-1 (414114 NA)
888 – සමභකාවද ග්රීක සකාන්හිස්තද පිළිබඳ ර්විර්විධ එකතු
888.0108 – පුරකාණ යුගලයේ සමභකාවද ග්රීක
සකාන්හිස්තද පිළිබඳ ර්විර්විධ එකතු
තහද්යාවලේ, ල්ෆ්රපැනසසස
තතතයද්යාල්ෆ්රපැසසටසස චරිත / ප්රපැනසසස තහද්යාවලේ ;
පරිවරතනය මරත්ලින ල්පීරිසස සහ ඥද්යානසරි
ගුණරතන විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 207 : චිත්ර ; තසම. 22
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193876 NL)
ISBN 978-955-30-1267-8 (410306 NA)

8 9 0 ලවනත් භකාෂකා සකාන්හිස්තද
ඥද්යාන මද්යාරගය – අසිංක 27 / සසිංසසකරණය තරද්යාටුඹ
තපමරතන හිත්මි .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 172 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190895 NL)
ISBN 978-955-1436-84-1 (407116 NA)
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891 – නලැලගනන්හිර ඉන්ද යුලරයෝල්පීය හකා ලකලේටික
සකාන්හිස්තද
891.2 – සලංසසකපෘස්ත සකාන්හිස්තද
නනද හිත්මි, අමුතහසනකනතද
සසිංසසකකෘත සද්යාහිතද ඉතිහද්යාසතයේ තලකෞකක
සද්යාහිතදය : පළමු තකද්යාටස / අමුතහසනකනතද
නනද හිත්මි .- තදහිවල : ශ්රීතදවි ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), 2014 .- පි. 83 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (192343 NL)
(408796 NA)
වසෑගනතතලේ, එච. බ. ආර.
සසිංසසකකෘත ඡනදසස ශද්යාසසත්රය : ප්රද්යාචීන විභද්යාග සහ
උසසස විභද්යාග සඳහද්යා සමපද්යාදිතයි / එච. බ. ආර.
වසෑගනතතලේ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191637 NL)
ISBN 978-955-30-4495-2 (407846 NA)
891.2076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
වසෑගනතතලේ, එච. බ. ආර.
ප්රශසතනකෝතතර දීපනී : මූත්ලික පිරිතවන අවසද්යාන
විභද්යාගය – සසිංසසකකෘත විෂයට නියත්මිත / එච. බි.
ආර. වසෑගනතතලේ .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,
2014 .- පි. vi,128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 185.00
(192337 NL)
ISBN 978-955-570-772-5 (408788 NA)
891.22 – නකාටද
සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික
සසිංසසකකෘත නද්යාටද හද්යා රතනද්යාවල / තහ. ව.
බිතහසෂස ඉනදික සමපත .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 160 ; තසත්මි. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193963 NL)
ISBN 978-955-30-5117-2 (410355 NA)
891.22 – නකාටද. ර්විශකාර
අමරතසසකර, තක. ජී.
නද්යාටද කලද්යාව හද්යා රතනද්යාවල විමසුම / තක. ජී.
අමරතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192245 NL)
ISBN 978-955-30-5016-8 (408570 NA)

891.37 – පකාලි සකාන්හිස්තද
උපරතන හිත්මි, තකද්යාටියද්යාගල
පද්යාත්ලි සද්යාහිතදය ප්රතවේශය : පිරිතවන හද්යා
විශසවවිදදද්යාල සසුන සඳහද්යා නිරතදශිත /
තකද්යාටියද්යාගල උපතරන හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 167 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189581 NL)
ISBN 978-955-30-4752-6 (405140 NA)
කුසලඤද්යාණ තිසසස හිත්මි, දසිංගල
වපැත්ලිතතද්යාට පද්යාත්ලි සද්යාහිතදය / දසිංගල කුසලඤද්යාණ
තිසසස හිත්මි .- බලපිටිය : කරතකෘ, 2012 .පි. xxiii,279 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(190067 NL)
ISBN 978-955-54377-0-7
පද්යාත්ලි ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2014 / සසිංසසකරණය
මහියසිංගණතයේ මුදිත හිත්මි සහ වසෑදණතල්ඩ්
රතනතජකෝති හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 216 ; තසම. 22
නූබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(193115 NL)
ISBN 978-955-30-5063-2 (409425 NA)
මලලතසසකර, ගුණපද්යාල
ශ්රී ලසිංකද්යා පද්යාත්ලි සද්යාහිතද : උපද්යාධි පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යා සඳහද්යා
නිරතදශිතයි / ගුණපද්යාල මලලතසසකර ;
පරිවරතනය ඩබත්ලිවේ. දයද්යාරතන තිතසසරද්යා
විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- තදහිවල : තබකෞදධ
සසිංසසකකෘතික මධදසසන්ථද්යානය, 2014 .පි. xxii,165 ; තසම. 25
1 වන මුද්රණය 1965
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(196715 NL)
ISBN 978-955-663-402-0 (412292 NA)
891.371 - පදෙද
තතලකටද්යාහ ගද්යාන්ථද්යා / සසිංසසකරණය අයි. බ.
විමලවසිංසසූරය, ටිකරි බණඩද්යාර සතලකෝගම සහ
ල්පී. රූපසසිංහ තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2014 .- පි. xxxv,124 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192336 NL)
ISBN 978-955-750-769-5 (408787 NA)
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891.4 – නූස්තන ඉන්ද - ආරයන් සකාන්හිස්තද
891.42 – නකාටද
තදශසපද්යාණතල්ඩ්, ජී. ල්පී.
අනධකද්යාරයට ගමනක සහ තවත ඉනදියද්යාන
තදශපද්යාලන නද්යාටද / ජී. ල්පී. තදශසපද්යාණතල්ඩ් ;
පරිවරතනය සුතනත්රද්යා කසිංකද්යානමතග් විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 262 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(194354 NL)
ISBN 978-955-677-359-0 (410955 NA)
891.43 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
ආශමය සහ තවත ඉනදියද්යාන තකටිකතද්යා /
අනවද්යාදය තබද්යාබ ජී. තබද්යාතතජ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 244 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193871 NL)
ISBN 978-955-30-5090-8 (410344 NA)
891.43 – න්හින්දි සකාන්හිස්තද
891.433 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
තසසද සපතතුව : හිනදි කන්ථද්යානදර විසසසක
අනවද්යාදය / අනවද්යාදය ර. මු. ක. මුදියනතසස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 64 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196776 NL)
ISBN 978-955-30-5066-3 (411962 NA)
891.433 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
ජද්යා, අකතලේශසවර
වීදි හද්යාදුව / අකතලේශසවර ජද්යා ; පරිවරතනය
කුමද්යාර සරිවරධන විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 223 ; තසම. 21
“The Janpath kiss” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(198569 NL)
ISBN 978-955-677-396-5 (413229 NA)
තප්රේමචනද, මුසිංශි
කටු යහන / මුසිංශි තප්රේමචනද ; පරිවරතනය
ගුණතිලක මපැටියගතන විසනි .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 240 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(197994 NL)
ISBN 978-955-677-051-7 (412849 NA)

බචචන, හරිවනශස රද්යායි
මධුශද්යාලද්යා / හරිවනශස රද්යායි බචචන ;
පරිවරතනය ආනනද අමරසරි විසනි .තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 133 ; තසම. 23
“Madhudhala” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(200492 NL)
ISBN 978-955-656-289-7 (414235 NA)
891.44 – ලබලංගකාලි සකාන්හිස්තද
891.441 – පදෙද
තද්යාතගකෝර, රබනද්රනද්යාත
ගීතද්යාසිංජල / රබනද්රනද්යාත තද්යාතගකෝර ; අනවද්යාදය
කුසුම දිසද්යානද්යායක විසනි .- 3 වන මුද්රණය .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 137 : චිත්ර ; තසම. 20
1 වන මුද්රණය 1992
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191859 NL)
ISBN 978-955-696-062-4 (408106 NA)
891.443 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
චටතටකෝපද්යාධදද්යාය, සරතචනද්ර
රද්යාමද්යා - රතමෂස / සරතචනද්ර චටතටකෝපද්යාධදද්යාය ;
පරිවරතනය ආනනද අමරසරි විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 212 ;
තසම. 21
“Palli Samaj” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(191930 NL)
ISBN 978-955-677-331-6 (408367 NA)
තබකෝසස, බුදධද්යාතදව
තගතවන තුරද්යා ග්රැය මහ වපැස ඇදහපැලුණ /
බුදධද්යාතදව තබකෝසස ; පරිවරතනය චූලද්යානනද
සමරනද්යායක විසනි .- තගකෝනතපද්යාල හනදිය :
සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 133 ; තසම.
21
“It rained all night” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189470 NL)
ISBN 978-955-1558-42-0 (405095 NA)
මුතඛද්යාපද්යාධදද්යාය, ෂිරතසනදු
පිසසසු නපැතනම තෂකෝක / ෂිරතසනදු
මුතඛද්යාපද්යාධදද්යාය ; පරිවරතනය ගුණතිලක
මපැටියගතන විසනි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 166 ; තසම. 22
“Mad & Madder” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(198217 NL)
ISBN 978-955-697-059-3 (412866 NA)
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891.48 – සලංහල සකාන්හිස්තද
අලවතතතග්, තප්රේමදද්යාස ශ්රී
සසිංහල සද්යාහිතද ග්රනන්ථවසිංශය / තප්රේමදද්යාස ශ්රී
අලවතතතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 400 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(191126 NL)
ISBN 978-955-30-4743-4 (407256 NA)
උතුරමුල මහතතරිඳු
[කුතවේණ අසසන]
කුතවේණ අසසන : ප්රබනධකරණතයන ඔබබට
ගිය ඓතිහද්යාසක කතිකද්යාව / සුමුදු මතනකෝරි
ධරමරතන සහ මද්යාලනි චනද්රිකද්යා මද්යාගමමන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 104 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192249 NL)
ISBN 978-955-30-4823-3 (408574 NA)
ගීගණ ආරචචි, මලේත්ලිකද්යා
තළනගතුකම : කවි සසිංකලේපනද්යා සහ ගදද
රචනද්යා එකතුවක / මලේත්ලිකද්යා ගීගණආරචචි .තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 72 ; තසම. 22
පුවතපතවලට ත්ලියන ලද ත්ලිපි රචනද්යා
සමුචචයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(193698 NL)
ISBN 978-955-44753-2-8
ඤද්යාණඛනති හිත්මි, තකද්යාතමතලේ
ඉතිහද්යාසය හද්යා සද්යාහිතද සමද්යාජය : ශද්යාසසනය විචද්යාර
සටහන / තකද්යාතමතලේ ඤද්යාණඛනති හිත්මි .[තපරද්යාතදණය] : කරතකෘ, 2014 .- පි. xiii,84 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(190809 NL)
ISBN 978-955-53345-1-8 (406635 NA)
රද්යාහුල හිත්මි, කනසිංගමුතවේ
සමභද්යාවද සසිංහල ගදද සද්යාහිතදතයේ භකති
වරණනද්යාව / කනසිංගමුතවේ රද්යාහුල හිත්මි .තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 322 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(189988 NL)
ISBN 978-955-1715-50-2 (405484 NA)
විදදද්යා චක්රවරතී
[බුත සරණ]
බුතසරණ : ශද්යාසසත්රතවේදී (සද්යාමද්යානද) උපද්යාධිය
සඳහද්යා / විදදද්යා චක්රවරතී ; සමපද්යාදනය
තනකටුණුවපැතවේ ර. මු. පු. බ. රතනද්යායක
විසනි .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 131 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(190889 NL)
ISBN 978-955-678-092-5 (407111 NA)

විදදද්යාචක්රවරතී
[බුතසරණ]
විදදද්යාචක්රවරතීන විසන විරචිත අමකෘතද්යාවහ
නම වූ බුතසරණ / සමපද්යාදනය වපැත්ලිවිටිතයේ
තසකෝරත හිත්මි විසනි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 344 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1966
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(192237 NL)
ISBN 978-955-30-3547-9 (408562 NA)
සසවරණමද්යාත්ලි, තකෂිලද්යා
මහ පලේත්ලිතය පඩිතපළ උඩ රද්යාසුලේ ජූ : අ. තපද්යා.
ස. (සද්යා. තප.) සසිංහල සද්යාහිතද සසිංග්රහය –
අරන්ථද්යාවතබකෝධය හද්යා විචද්යාර / තකෂිලද්යා
සසවරණමද්යාත්ලි .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 181 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193200 NL)
ISBN 978-955-681-179-7 (409602 NA)
සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික
මුවතදවේදද්යාවත අරන්ථ දීපනී / තහ. ව. බිතහසෂස
ඉනදික සමපත .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193969 NL)
ISBN 978-955-30-5116-5 (410361 NA)
සසිංහල සද්යාහිතද රසද්යාසසවද්යාදය : 10-11 තශසණ .බතතරමුලේල : අධදද්යාපන ප්රකද්යාශන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි. x,110 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (199831 NL)
(413304 NA)
සුරවීර, ඒ. වී.
සසිංහල සද්යාහිතද සමප්රදද්යාය (නව සසිංසසකරණය) /
ඒ. වී. සුරවීර .- 4 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 211 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1966
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(191926 NL)
ISBN 978-955-677-323-1 (408363 NA)
891.48 – සලංහල සකාන්හිස්තද. ර්විශකාරය
රද්යාජකරණද්යා, ආරිය
විචද්යාර ත්ලිපි සසිංග්රහය : නවකතද්යාව හද්යා නද්යාටදය /
ආරිය රද්යාජකරණද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198244 NL)
ISBN 978-955-30-5369-5 (413051 NA)
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සරිසුමන හිත්මි, අගලකඩ
විමසුම ධද්යාරද්යා / අගලකඩ සරිසුමන හිත්මි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 160 ; තසම. 22 .- (සමභද්යාවද සද්යාහිතද කලද්යා
විචද්යාර ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(200462 NL)
ISBN 978-955-31-0193-8 (413894 NA)

ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 8 තශසණය :
තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාකරම / එසස. ඕ. ප්රනද්යානදු .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(190714 NL)
ISBN 978-955-677-314-9 (406514 NA)
අ. වි. 491.48076

891.48076 - ප්රශසලනයෝත්ස්තර

බසසනද්යායක, රමදද්යා
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර 2002-2013 සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතද / රමදද්යා බසසනද්යායක .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 286 ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(193638 NL)
ISBN 978-955-29-0251-2 (409854 NA)
අ. වි. 491.48076

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සසිංහල : පසුගිය දස වසරක
විභද්යාග ප්රශසන පත්ර පිළිතුර සමඟෙ 2004-2013 .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. [180] ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(191020 NL)
ISBN 978-955-0938-70-4 (407134 NA)
අ. වි. 491.48076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : 2004-2013 පසුගිය දස වසරක
ප්රශසන පත්ර උතතර සමග .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. [176] ; තසම 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(193224 NL)
ISBN 978-955-8211-80-9 (409636 NA)
අ. වි. 491.48076
තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය (තපළ තපද්යාතට
උදවු තපද්යාත) : 2009 සට නව නිරතදශය
8 තශසණය / කතසරි තකද්යාතලද්යාවල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 99 ; තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 210.00
(190475 NL)
ISBN 978-955-21-2267-5 (406297 NA)
අ. වි. 491.48076
ද සලේවද්යා, සසනත
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – III පත්රය
පළමුවන ප්රශසනය සඳහද්යා තපරහුර අභදද්යාස
300 ක : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විභද්යාගය /
සසනත ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 67 ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189193 NL)
ISBN 978-955-30-4545-4 (404936 NA)
අ. වි. 491.48076
ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 6 තශසණය :
තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාරකම / එසස. ඕ. ප්රනද්යානදු .- තකද්යාළඹ : 
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 143 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(189841 NL)
ISBN 978-955-677-307-1 (405253 NA)
අ. වි. 491.48076

රතනද්යායක, නයන තිලක
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 7 තශසණය :
තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාරකම / නයන තිලක රතනද්යායක .තකද්යාළඹ : ෆ
 ද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 133 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189842 NL)
ISBN 978-955-677-308-8 (405254 NA)
අ. වි. 491.48076
රතනද්යායක, නයන තිලක
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 9 තශසණය :
තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාරකම / නයන තිලක රතනද්යායක .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 171 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(190713 NL)
ISBN 978-955-677-315-6 (406513 NA)
අ. වි. 491.48076
විතජ්රතන, තක. බ. සී.
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර / තක. බ. සී. විතජ්රතන .සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 324 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193485 NL)
ISBN 978-955-21-1925-5 (409672 NA)
අ. වි. 491.48076
සසිංහල සද්යාහිතදය : ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 224 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(189151 NL)
ISBN 978-955-681-170-4 (404896 NA)
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තහටටිආරචචි, ඉනද්රරතන
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය 11 තශසණය :
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සහිත පුනරීකෂණ වපැඩ
තපද්යාතක / ඉනද්රරතන තහටටිආරචචි .මහරගම : විදුලක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 142 ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196877 NL)
ISBN 978-955-0623-14-3
අ. වි. 491.48076
891.4809 – ඉතිහකාසය
ගමතග්, එසස. අයි.
සසිංහල සද්යාහිතදය ඉතිහද්යාසය : ක. පූ. 437 සට
ක. ව. 1900 / එසස. අයි. ගමතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014.- පි. 320 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(191142 NL)
ISBN 978-955-30-4335-1 (407272 NA)
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.
සසිංක්ෂිපත සසිංහල සද්යාහිතද ඉතිහද්යාසය :
අනරද්යාධපුර සට තකකෝටතට යුගය දකවද්යා / වී. ඩ.
එසස. ගුණවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 88 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191641 NL)
ISBN 978-955-30-4376-4 (407850 NA)
රණසසිංහ, චිනතක
අනරපුර-තපද්යාතලද්යානනර සද්යාහිතදය පිළිබඳ
සරල හපැඳිනවීමක / චිනතක රණසසිංහ .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .පි. 136 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(193088 NL)
ISBN 978-955-677-278-4 (408977 NA)
සරිමද්යානන, ඒ. එම. ජී.
භද්යාවිත විචද්යාරය / ඒ. එම. ජී. සරිමද්යානන .- නව
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 148 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1961
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192240 NL)
ISBN 978-955-30-4692-5 (408565 NA)
සසිංහල ගදද සද්යාහිතද සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
තප්රේමදද්යාස ශ්රී අලවතතතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 208 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(191172 NL)
ISBN 978-955-30-4742-7 (407302 NA)

891.48092 – සකාන්හිස්තදධරලයයෝ
ආනනද හිත්මි, තිරිකුණද්යාමතලේ
කුමරතුඟු මුනිදසස මහ පඬි රවන /
තිරිකුණද්යාමතලේ ආනනද හිත්මි .- 4 වන
මුද්රණය .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 72 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 18 .- (ළමද්යා අතට වීර චරිත ; අසිංක 01)
1 වන මුද්රණය 1987
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(192854 NL)
ISBN 978-955-0955-38-1
විතද්යාන, ගුණතසසන
තකද්යාග්ගල ප්රද්යාඥයද්යා : උපන නිවස තසද්යායද්යා යසෑම
සහ ඔහුතග් තමතහවර හඳුනද්යා ගපැනීම /
ගුණතසසන විතද්යාන .- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 36 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(189385 NL)
ISBN 978-955-591-272-3 (405060 NA)
891.481 – පදෙද
කවි හසුන : ඇතඔතයන එරතනට … එරතතනන
ඇතඔයට / සසිංසසකරණය විජයරතන
හපුආරචචි .- කුරවිට : විජය කලද්යා පදනම,
2014 .- පි. 114 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194587 NL)
ISBN 978-955-50833-3-1
ගණතදවි හසෑලේල සහ වදන කවි තපද්යාත /
සසිංසසකරණය හරබට ආර. ඒ. ත්ලියනආරචචි .තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2014 .- පි. 40 ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(190526 NL)
ISBN 978-955-570-764-0 (406359 NA)
තගද්යාඩතගදර, වජිර
ජද්යාතක කන්ථද්යා කවිතයන / වජිර තගද්යාඩතගදර .වතතතතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 89 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189910 NL)
ISBN 978-955-51568-2-0 (405329 NA)
චද්යාත්මිකර, ඩබත්ලිවේ. තජ්. පසන
සමනල සහිනය / ඩබත්ලිවේ. තජ්. පසන
චද්යාත්මිකර .- වපැත්ලිගම : කරතකෘ, 2014 .පි. 43 : චිත්ර ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(199815 NL)
ISBN 978-955-41784-0-3 (413273 NA)
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ඩ. ඇසස. ආටිගල මඩපද්යාත කද්යාවද විශද්යාරදයන තග්
රස බුබුල : විතශසෂ ගුණ සමර කලද්යාපය –
2014 / සමපද්යාදනය මඩපද්යාත බුදධික ආටිගල ;
සසිංසසකරණය තපද්යාලේතහසතන දයද්යා ශද්යානත විතද්යාන
විසනි .- පිළියනදල : රස බුබුල පදනම,
2014 .- පි. 88 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(200429 NL)
ISSN 1391-1473
(413805 NA)
තලගසසතප, තහසමපද්යාල
තණඩුලනද්යාල ජද්යාතකය / තහසමපද්යාල
තලගසසතප .- ත්මිරිසසවතත : තකකෝකල හඬ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2013?] .- පි. 24 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22 .- (තකකෝකල හඬ ජද්යාතක කතද්යා ;
අසිංක 09)
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189343 NL)
(405000 NA)
ද තසද්යායිසද්යා, හිමද්යාලේ
අපි තදශතප්රේමන තනද්යාතවමු / හිමද්යාලේ ද
තසද්යායිසද්යා .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .පි. vi,[194] ; තසම. 18
“ඔවේ මම සද්යාමකද්යාත්මිතයක” නත්මින පදද
පනතීනද ඇතුලතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189058 NL)
ISBN 978-955-54982-0-3
තප්රේමරතන, සුමුදු නිසසිංසලද්යා
සමද්යාධී / සුමුදු නිසසිංසලද්යා තප්රේමරතන .- බිසිංගිරිය :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 56 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183133 NL)
ISBN 978-955-44016-0-0
ප්රනද්යානදු, අමද්යාෂද්යා ඉඳුවරී
කවි මුතු කපැට 2 : 7 තශසණය මවේබස
තපළතපද්යාතට ත්ලියූ කවි / අමද්යාෂද්යා ඉඳුවරී
ප්රනද්යානදු .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. 32 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(200698 NL)
ISBN 978-955-41761-0-2
ත්ලියනතග්, පියසරි
චුලේලතසටඨි ජද්යාතක කද්යාවදය / පියසරි
ත්ලියනතග් .- පුහුලේවපැලේල : සුජද්යාතද්යා
වනනිආරචචි, 2014 .- පි. 16 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190624 NL)
ISBN 978-955-44961-0-1
වජිරතජකෝති හිත්මි, අතතරගම
මහ යතිවර කවි සතිවිත්ලි / අතතරගම
වජිරතජකෝති හිත්මි .- මහනවර : ශ්රී සසිංඝද්යානනද
පිරිතවන විදදද්යායතනය, [2014?] .- පි. 101 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (200573 NL)
(414184 NA)

විමලඤද්යාණ හිත්මි, අටබද්යාතග්
කයවීතමන නපැණපැ නවණ වපැතඩන උමමග්ග
ජද්යාතකය කවි බසන / අටබද්යාතග් විමලඤද්යාණ
හිත්මි .- අනරද්යාධපුර : කරතකෘ, 2014 .- පි. 209 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194581 NL)
ISBN 978-955-44492-4-4
සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික
සසිංහල කවිතයේ ශබදද්යාලසිංකද්යාර / තහ. ව. බිතහසෂස
ඉනදික සමපත .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194933 NL)
ISBN 978-955-30-5221-6 (411323 NA)
තසතනවිරතන, ඩ. ල්පී.
බුදුන සමඟෙ දවසක / ඩ. ල්පී. තසතනවිරතන .අනරද්යාධපුරය : කරතකෘ, 2014 .- පි. xiii,61 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190661 NL)
ISBN 978-955-97899-4-9
891.481 – පදෙද. නූස්තන සකාන්හිස්තද
අටුවබපැනදසෑල, සත්මිත බ.
කඳු මුදුන : කද්යාවද සසිංග්රහය / සත්මිත බ.
අටුවබපැනදසෑල .- මහනවර : කරතකෘ, 2014 .පි. 92 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196954 NL)
ISBN 978-955-41665-0-9 (412146 NA)
අතුතකකෝරල, සනධදද්යා ප්රියදරශනි
වද්යාසුළි / සනධදද්යා ප්රියදරශනි අතුතකකෝරල .කුරණසෑගල : කරතකෘ, 2014 .- පි. 50 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(198437 NL)
ISBN 978-955-41624-0-2
අතබනද්යායක, විදුර
ආකද්යාශ භද්යාෂිත / විදුර අතබනද්යායක .තහකෝමද්යාගම : විදුර අතබනද්යායක ප්රකද්යාශන
තකනද්රය, 2013 .- පි. 64 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(189333 NL)
ISBN 978-955-4897-01-4 (404998 NA)
අතබවික්රම, මද්යාතතලේ ආනනද
කඩතිර හපැර බලත (කද්යාවද සසිංග්රහය) / මද්යාතතලේ
ආනනද අතබවික්රම .- මද්යාතතලේ : කරතකෘ,
2013 .- පි. x,65 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192172 NL)
ISBN 978-955-99976-5-8
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අමරසසිංහ, තකකෞශලදද්යා හසිංසමද්යාත්ලි
මණ ප්රභද්යා : පදද සසිංග්රහය / තකකෞශලදද්යා
හසිංසමද්යාත්ලි අමරසසිංහ .- රිදීගම : කරතකෘ, 2014 .පි. 38 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(193769 NL)
ISBN 978-955-41477-0-6
අමරසසිංහ, ලත්ලිතද්යා
සතුවිත්ලි / ලත්ලිතද්යා අමරසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 55 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193875 NL)
ISBN 978-955-30-5041-0 (410307 NA)
අමරතසසකර, ගුණදද්යාස
මතක වත / ගුණදද්යාස අමරතසසකර .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 80 ; තසත්මි. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196401 NL)
ISBN 978-955-0953-41-1
අලවතතතග්, තප්රේමදද්යාස ශ්රී
තසවේවනදී / තප්රේමදද්යාස ශ්රී අලවතතතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 156 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191120 NL)
ISBN 978-955-30-4803-5 (407250 NA)
අලහතකකෝන, සුජද්යාතද්යා
සඳක පුරද්යා කවි ත්ලියනන තලද්යාවටම එකවී
ගයනන / සුජද්යාතද්යා අලහතකකෝන .- මද්යාතතලේ :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 52 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192804 NL)
ISBN 978-955-41767-0-6
ආනනද හිත්මි, ඇඹිත්ලිපිටිතයේ
සදහම මලේ / ඇඹිත්ලිපිටිතයේ ආනනද හිත්මි .අතුරගිරිය : කරතකෘ, 2012 .- පි. 68 : චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189008 NL)
ISBN 978-955-53010-2-2
ඇකරියගල, බණඩද්යාර
සසිංතවේදී හිතක උපන කවි / බණඩද්යාර
ඇකරියගල .- කසෑගලේල : කරතකෘ, 2014 .පි. viii,96 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193749 NL)
ISBN 978-955-41015-1-8
ඇතඔය, ල්පී. ඩ.
ද්භිකෂුව හද්යා ගපැහපැණය : කවි එකතුවක / ල්පී. ඩ.
ඇතඔය .- රතනපුර : රතනපුර ප්රද්යාතදශීය
සසිංසසකකෘතික බල මණඩලය, [2014?] .පි. iv,64 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183890 NL)
ISBN 978-955-4720-00-8

ඇනටන, තජකෝශප
තලද්යාකු මද්යාමද්යා / තජකෝශප ඇනටන .- මගමුව :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 64 ; තසම. 14x19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191038 NL)
ISBN 978-955-44947-0-1
ඉර ඉතදන යද්යාමතයේ : කද්යාවද සසිංග්රහය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 136 ; තසම. 21
අනඳ පපැහපැසරණය 2014 සද්යාහිතද
තරගද්යාවත්ලිතයන ජයලද කද්යාවද නිරමද්යාණ
එකතුව
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198298 NL)
ISBN 978-955-30-5410-4 (413000 NA)
ඉලයපආරචචි, එරික
තවසතුර සරිතක සහ තවත කවි / එරික
ඉලයපආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 166 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(192229 NL)
ISBN 978-955-30-4707-6 (408554 NA)
ඒකනද්යායක, චනද්රද්යා
මලේ පිපුණද්යා වසනතතයේ / චනද්රද්යා ඒකනද්යායක .තදහිවල : කරතකෘ, 2014 .- පි. xii,53 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(190614 NL)
ISBN 978-955-97204-1-6
ඒකනද්යායක, ත්මියුරි පූරණමද්යා
උතතප්රේකෂද්යාතවේ ත්මිහිරියද්යාව / ත්මියුරි පූරණමද්යා
ඒකනද්යායක .- නද්යාලනද : කරතකෘ, 2013 .පි. xviii,62 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(188469 NL)
ISBN 978-955-97618-3-9
කග්තගද්යාඩ ආරචචි, නිහද්යාලේ එන.
තදවතද්යාවිතය නඹ පිනබරයි : පදද සසිංග්රහය /
නිහද්යාලේ එන. කග්තගද්යාඩ ආරචචි .මටියද්යාතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. ix,50 : චිත්ර ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (194610 NL)
ISBN 978-955-41539-0-5
කඹුරපිටිය, කුමද්යාර
විශද්යාත්මිකයද්යාතග් සසිංග්රද්යාමය / කුමද්යාර
කඹුරපිටිය .- ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .පි. [iv],80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(189965 NL)
ISBN 978-955-52066-6-2 (405383 NA)
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කරණද්යාරතන, ගද්යාත්මිණ නිශද්යානත
දුකකනද පද්යාමුල සටි අමමද්යා : පදද සසිංග්රහය /
ගද්යාත්මිණ නිශද්යානත කරණද්යාරතන .- 2 වන
මුද්රණය .- උකුතවල : නිසල ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 60 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2002
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(193094 NL)
ISBN 978-955-41124-1-4 (409397 NA)
කරණද්යාරතන, ගද්යාත්මිණ නිශද්යානත
වපමගුල = The sowing feast : පදද සසිංග්රහය /
ගද්යාත්මිණ නිශද්යානත කරණද්යාරතන .- උකුතවල :
නිසල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 66 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(193095 NL)
ISBN 978-955-41124-0-7 (409398 NA)
කරණද්යාවද්යාසල, එච. ඩබත්ලිවේ.
තහටත ඉර පද්යායයි / එච. ඩබත්ලිවේ.
කරණද්යාවද්යාසල .- ඌරද්යාතපද්යාල : කරතකෘ, 2013 .පි. 67 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(189389 NL)
ISBN 978-955-44381-0-1 (405064 NA)
කවිතද්යා 2013 – 2014 : පදද කද්යාවද සහ තග්ය
කද්යාවද අතපිටපත තරගතයේ ජයග්රද්යාහි නිරමද්යාණ /
සසිංසසකරණය බුදධදද්යාස ගලපපතති .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 116 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(193671 NL)
ISBN 978-955-31-0168-6 (409923 NA)
කවි සයපත – 2014 : පිබිතදන කවි කවිඳි
එළිදපැකම / සසිංසසකරණය ලද්යාලේ හසෑතගද්යාඩ .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 147 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(200460 NL)
ISBN 978-955-31-0234-8 (413892 NA)
කළුපහන, අරණ කද්යාසිංචනද්යා සුමද්යාත්ලි
කවිය නඹ සුළඟෙ තසස විත / අරණ කද්යාසිංචනද්යා
සුමද්යාත්ලි කළුපහන .- ලුණුවිල : කරතකෘ, 2013 .පි. 65 ; තසත්මි. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198459 NL)
ISBN 978-955-44472-0-2
කළුපහණ, ජයනත
ඇඳිරිනීතියට තපර : කද්යාවද සසිංග්රහය / ජයනත
කළුපහණ .- රද්යාජගිරිය : කරතකෘ, 2014 .පි. 60 ; තසම. 22
ඉසිංග්රීස පදද ද ඇතුළතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(198527 NL)
ISBN 978-955-97102-4-0 (412997 NA)

කද්යාවිනදදද්යා, බ. එම. ආශද්යානි
කවිය / බ. එම. ආශද්යානි කද්යාවිනදදද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189687 NL)
ISBN 978-955-4873-48-3
කුමද්යාරවසිංශ, උපද්යාත්ලි
ආදරය ඊතයේ සහ අද / උපද්යාත්ලි කුමද්යාරවසිංශ .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 80 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(199792 NL)
ISBN 978-955-677-378-1 (413226 NA)
කුලතුසිංග, එසස.
කද්යාවදද්යා / එසස. කුලතුසිංග .- තපකෝරවදණඩ :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 40 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(183081 NL)
ISBN 978-955-96377-4-5
කුලරතන, ධනෂසකද්යා නිෂද්යාදි
සඳ මුදුව මපැතවනනපැති / ධනෂසකද්යා නිෂද්යාදි
කුලරතන .- බතතරමුලේල : සසිංසසකකෘතික
කටයුතු තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .- පි. 57 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193278 NL)
ISBN 978-955-0353-28-6
කසිංකද්යානමතග්, පුෂසප
මට හිතතන හපැටි : පදද සසිංග්රහය / පුෂසප
කසිංකද්යානමතග් .- ම
 හරගම : සසටපැක පබත්ලිෂරසස,
2014 .- පි. viii,40 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 110.00
(198394 NL)
ISBN 978-955-0048-01-4
කසිංකද්යානමතග්, තප්රේමද්යා
තප්රේමකකද්යාතග් සසිංවද්යාද කවි / තප්රේමද්යා
කසිංකද්යානමතග් .- තබනතතද්යාට තකකෝකලහඬ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 49 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (189341 NL)
ISBN 978-955-1903-01-5 (405007 NA)
ගතණවතත, මද්යාපලගම තසසන
පියසරිවත (කද්යාවද වකෘතතද්යානතය) / මද්යාපලගම
තසසන ගතණවතත .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,
2014 .- පි. 67 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(191284 NL)
ISBN 978-955-570-759-6 (407381 NA)
ගමලත, නිසසිංසලද්යා
නද්යාඳුනන තපමවතද්යා / නිසසිංසලද්යා ගමලත .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 64 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194921 NL)
ISBN 978-955-30-5181-3 (411298 NA)
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ගමඇතිතග්, සුසලේ ප්රියනත
සඳට දුකයිතදකෝ : ප්රන්ථම තග්ය කද්යාවද සසිංග්රහය /
සුසලේ ප්රියනත ගමඇතිතග් .- කලවද්යාන :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 50 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196202 NL)
ISBN 978-955-51332-0-3
ගමඇතිතග්, රක්ෂණ සුරසිංග
සඳ නපැතිව තනද්යාත්ලියත්මි / රක්ෂණ සුරසිංග
ගමඇතිතග් .- තබලේලන : කරතකෘ, 2014 .පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193700 NL)
ISBN 978-955-52799-1-8 (409957 NA)
ගමතග්, කපිල එම.
විසරි වලද්යාකුළු / කපිල එම. ගමතග් .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 118 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(191933 NL)
ISBN 978-955-677-332-3 (408370 NA)
ගමතග්, කතසරි
ළමද්යා අධිකරණය : කද්යාවද සසිංග්රහය / කතසරි
ගමතග් .- තනළුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 71 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(183947 NL)
ISBN 978-955-44181-0-3
ගමතග්, ශද්යානත
ඉසසතකකෝතලේ මතක සුවඳ / ශද්යානත ගමතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198518 NL)
ISBN 978-955-30-5282-7 (413110 NA)
ගලේතහසනතග්, ප්රියනත
සසිංකලේපනද්යා (නිදහසස පදද සසිංග්රහය) / ප්රියනත
ගලේතහසනතග් .- මතතතතගද්යාඩ : චනද්ර පතමද්යා
ගලේතහසන, 2012 .- පි. 46 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191572 NL)
ISBN 978-955-54806-0-4
ගුණතිලක, අනර
කවි ඇසන දුටිත්මි මම එතතර හිඳ සහළ බිම /
අනර ගුණතිලක .- පනනිපිටිය : කරතකෘ,
2014 .- පි. ix,84 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190670 NL)
ISBN 978-955-41240-0-4
ගුණරතන, චත්මිනද ප්රදීප සලේවද්යා
ආලවක ආත්ලිසිංගන / චත්මිනද ප්රදීප සලේවද්යා
ගුණරතන .- කඩවත : කඩුලේල ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 76 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(201080 NL)
ISBN 978-955-8499-99-3 (414099 NA)

ගුණවරධන, ඉනදික
හිතත තකටූ ටපැටූ : සයිබර අවකද්යාශතයේ
තබදද්යාගත කවි / ඉනදික ගුණවරධන .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 151 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193209 NL)
ISBN 978-955-681-202-2 (409611 NA)
ගුණතසසකර, නනදද්යා
වනසසපතිය හඬද්යා වපැතට / නනදද්යා ගුණතසසකර .ඌරගසසමනහනදිය : කරතකෘ, 2013 .- පි. 48 :
චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200684 NL)
ISBN 978-955-41175-0-1
ගුණතසසකර, හසත
ලද්යා දළු : කද්යාවද සසිංග්රහය / හසත ගුණතසසකර .බලනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 72 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183100 NL)
ISBN 978-955-44450-0-0
ගුර තගදරින ඇසුණු කවි : ගුර කවේ සරණය /
සසිංසසකරණය ඉනදික සසිංජීව විතද්යාන .බුලතසසිංහල .- ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2014 .- පි. 120 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(199885 NL)
ISBN 978-955-0167-85-2 (413422 NA)
තගකෝවිනනතග්, සුනිලේ
පරත ගමට පද්යායන සඳ / සුනිලේ
තගකෝවිනනතග් .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 98 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189630 NL)
ISBN 978-955-31-0050-4 (405189 NA)
චනදිමද්යා, ඩබත්ලිවේ. අතරකෝෂි
කවි ත්මිහිර / ඩබත්ලිවේ. අතරකෝෂි චනදිමද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 76 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193879 NL)
ISBN 978-955-30-5124-0 (410303 NA)
ජනප්රිය, තඩද්යානලේල්ඩ්
සඳ දිය උතුරද්යා / තඩද්යානලේල්ඩ් ජනප්රිය .බටතපද්යාල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 81 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192705 NL)
ISBN 978-955-44275-0-1
ජයතකද්යාඩි, වසනති
සසිංක්රද්යානති කුසුම / වසනති ජයතකද්යාඩි .තවේයනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. xi,62 ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(196889 NL)
ISBN 978-955-41423-0-5

203

ජයතිසසස, හලේවල වයිමන
පද්යාරත්මිතද්යා / හලේවල වයිමන ජයතිසසස .තමද්යාණරද්යාගල : කරතකෘ, 2013 .- පි. xiv,50 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(188402 NL)
ISBN 978-955-52445-2-7

තිරද්යාණගම, චනද්රසරි
කවි ගසිංගද්යාව : නිවනට තකටි මග / චනද්රසරි
තිරද්යාණගම .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(201037 NL)
ISBN 978-955-30-5390-9 (414074 NA)

ජයතනද්යාද, විරද්යාජ්
අවකද්යාශ : කද්යාවද සසිංග්රහය / විරද්යාජ් ජයතනද්යාද .නද්යාතතනඩිය : යද්යාත්රද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 60 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183921 NL)
ISBN 978-955-4776-00-5

තිලකරතන, රනතපද්යාකුණුගම
අඳුරට එත්ලියක / රනතපද්යාකුණුගම
තිලකරතන .- නිටටඹුව : කරතකෘ, 2012 .පි. 59 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192458 NL)
ISBN 978-955-51734-0-7

ජයරතන, නිමලේ
සහින එපද්යා කලේ දපැමුවද්යා : කද්යාවද සසිංග්රහය /
නිමලේ ජයරතන .- පනනිපිටිය : කරතකෘ,
[2013?] .- පි. 60 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(189235 NL)
ISBN 978-955-44839-0-3 (404944 NA)

තිලකරතන, සුත්මිත්රද්යා
මසිංගල පියවර / සුත්මිත්රද්යා තිලකරතන .- කඩවත :
කරතකෘ, 2014 .- පි. viii,75 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192960 NL)
ISBN 978-955-41256-0-5 (408892 NA)

ජයසුනදර, චනද්ර
සනසුන මනසන / චනද්ර ජයසුනදර .මද්යාතතලේ : කරතකෘ, 2014 .- පි. xii,68 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196222 NL)
ISBN 978-955-41576-0-6
ජයසූරිය, හසනති කද්යාවිනදදද්යා
මනසට කවියක / හසනති කද්යාවිනදදද්යා
ජයසූරිය .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189681 NL)
ISBN 978-955-4873-54-4
තජකෝතියරතන, ජයනත ග.
නිමක නපැති කවියක නමක නපැති ත්මිනිසද්යා :
කද්යාවද සසිංග්රහය / ජයනත ග. තජකෝතියරතන .මහනවර : කරතකෘ, 2014 .- පි. 76 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(198000 NL)
ISBN 978-955-51795-4-6 (412922 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, තපැනතන
පනහිඳක දඟෙ (නිසඳපැසස) / තපැනතන
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190546 NL)
ISBN 978-955-30-4851-6 (406536 NA)
තතසරණ, තක. එලේ. ශෂිණ රවිනදද්යා
සතුවිත්ලි දහර / තක. එලේ. ශෂිණ රවිනදද්යා
තතසරණ .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189678 NL)
ISBN 978-955-4873-58-2

තතනනතකකෝන, ලක්ෂසතමනද්ර දමයනතකුමද්යාර
කළදද්යාණ නදී / ලක්ෂසතමනද්ර දමයනතකුමද්යාර
තතනනතකකෝන .- තපද්යාලේගහතවල : කරතකෘ,
2010 .- පි. 54 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191871 NL)
(408208 NA)
දයද්යාරතන, එසස. ඩ. එන.
තසවනපැලේල / එසස. ඩ. එන. දයද්යාරතන .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,26 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(189680 NL)
ISBN 978-955-4873-55-1
ද තසද්යායිසද්යා, ආර. ට.
ත්මිහිරි පපැන : කද්යාවද සසිංග්රහය / ආර. ට. ද
තසද්යායිසද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193911 NL)
ISBN 978-955-30-5102-8 (410316 NA)
දහනද්යායක, දත්මිත උදයසිංග
තතත්මි තතත්මිම මම / දත්මිත උදයසිංග දහනද්යායක .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .- පි. 88 ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(194097 NL)
ISBN 978-955-41381-0-0 (410809 NA)
දිසද්යානද්යායක, තනත්මිනදර
බිනර සඳට සමු තදත්මි / තනත්මිනදර
දිසද්යානද්යායක .- රද්යාජගිරිය : අගහසස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 78 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(190572 NL)
ISBN 978-955-0230-20-4 (406452 NA)
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දිසද්යානද්යායක, විමලේ
මතනකෝරූප ශතකය හද්යා තවනත කවි / විමලේ
දිසද්යානද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 140 : චිත්ර ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(200478 NL)
ISBN 978-955-31-0176-1 (413903 NA)

නවීනද්ර, සුදත
ඇහපැළ කණතත : කද්යාවද සසිංග්රහය / සුදත
නවීනද්ර .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. 46 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(199653 NL)
ISBN 978-955-54987-1-5

දීපිකද්යා, දිනිති
ආරකකු කවියක යටට එනන (කද්යාවද
සසිංග්රහය) / දිනිති දීපිකද්යා .- තහද්යාරණ : කරතකෘ,
2014 .- පි. x,94 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(190241 NL)
ISBN 978-955-44984-0-2 (405855 NA)

නද්යානද්යායකකද්යාර, තප්රේමසරි
චිනතන / තප්රේමසරි නද්යානද්යායකකද්යාර .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 74 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(189790 NL)
ISBN 978-955-98108-6-5 (405216 NA)

තදශප්රිය, ප්රභද්යාත කුමද්යාර
සුළු මපැදුම තනි හිත : කද්යාවද සසිංග්රහය / ප්රභද්යාත
කුමද්යාර තදශප්රිය .- වපැත්ලිමඩ : කරතකෘ, 2013 .පි. 71 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189234 NL)
ISBN 978-955-44889-0-8 (404943 NA)

නද්යානද්යායකකද්යාර, හසත රසිංගික
අමද්යාවක දද්යා / හසත රසිංගික නද්යානද්යායකකද්යාර .තපරද්යාතදණය : කරතකෘ, 2014 .- පි. 52 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190657 NL)
ISBN 978-955-41051-0-2

ධමමපද්යාල හිත්මි, විදතපද්යාල
කණද්යාමපැදිරි / විදතපද්යාල ධමමපද්යාල හිත්මි සහ
ට. එම. චනදිම .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .පි. 72 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183901 NL)
ISBN 978-955-44514-0-7

නිතරකෝෂනී, තජ්. ල්පී. හසනති කද්යාවිනදදද්යා
පුසිංචි කවි කළඹ / තජ්. ල්පී. හසනති කද්යාවිනදදද්යා
නිතරකෝෂනී .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,10 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189705 NL)
ISBN 978-955-4873-59-9

ධරමවරධන, විනදදද්යා සඳතගකෝත්මි
සහින සතුවිත්ලි / විනදදද්යා සඳතගකෝත්මි
ධරමවරධන .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,27 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 110.00
(189684 NL)
ISBN 978-955-4873-51-3

නිලේත්මිණ, අනරද්යාධද්යා
වත සයපත / අනරද්යාධද්යා නිලේත්මිණ .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194358 NL)
ISBN 978-955-677-341-5 (410959 NA)

ධරමරතන, විජය
පුතුනි දපැනව සුමඟෙ / විජය ධරමරතන .කුරණසෑගල : [කරතකෘ], [2014?].- පි. 38 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192311 NL)
(408662 NA)
ධරමතසසන, ඒ.
භූත්මිකද්යා / ඒ. ධරමතසසන .- උඩිසසපතතුව :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 61 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198433 NL)
ISBN 978-955-41639-0-4
නනදතසසන, එච. ආර. තක.
සතුවිත්ලි තසසයද්යා / එච. ආර. තක. නනදතසසන .කතරගම : කරතකෘ, 2013 .- පි. viii,51 : චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183916 NL)
ISBN 978-955-44567-0-9

නිලේත්මිණ, අනරද්යාධද්යා
වත සයපත / අනරද්යාධද්යා නිලේත්මිණ .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193084 NL)
ISBN 978-955-677-341-5 (408973 NA)
නිශසශසිංක, දුලේමද්යා
දහසක මලේ / දුලේමද්යා නිශසශසිංක .- මද්යාත්ලිගද්යාවතත :
තරකෝහණ ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 2014 .පි. 48 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(199812 NL)
(413256 NA)
නිසසිංසලද්යා, චතුරී
සතුවිත්ලි / චතුරී නිසසිංසලද්යා .- තගකෝවිනන :
කරතකෘ, 2014 .- පි. v,27 : චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(193803 NL)
ISBN 978-955-41500-0-3
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පතිරණ, අලවේපුර ජයන
වතමන ජද්යාතික කවිඳිතයේ : කද්යාවද සසිංග්රහය /
අලවේපුර ජයන පතිරණ .- අලවේව : කරතකෘ,
2014 .- පි. 31 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192340 NL)
ISBN 978-955-41414-0-7 (408791 NA)

තපතරරද්යා, වලේපිටමුලේතලේ සුනිලේ
තඹර වද්යාසනි : පදද සසිංහිතද්යා / වලේපිටමුලේතලේ
සුනිලේ තපතරරද්යා .- තදවලතපද්යාල : කරතකෘ,
2013 .- පි. 79 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189383 NL)
ISBN 978-955-567-223-5 (405063 NA)

පිය ගුණ වරණ : කද්යාවද සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
කනදඋඩපසිංගුතවේ තසකෝද්භිත හිත්මි .තමද්යාණරද්යාගල : සසිංසසකද්යාරක, 2013 .පි. xvi,76 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188444 NL)
ISBN 978-955-44555-0-4

තපමදද්යාස, ල්පී.
වසනත ගීතය / ල්පී. තපමදද්යාස .කළතගඩිතහසන : කරතකෘ, 2013 .- පි. 52 ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191060 NL)
ISBN 978-955-44670-0-2

පියදද්යාස, ට. එම.
ගතම කවි / ට. එම. පියදද්යාස ; සසිංසසකරණය
මනරි පබසරී මපැණතක වතලේතබද්යාඩ .තකද්යාළඹ : ඇ
 සස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 160 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(189582 NL)
ISBN 978-955-30-3980-4 (405141 NA)

තපද්යානනමතපරම, දයද්යානනද
විවද්යාහක රූ ග්රැජින : කද්යාවද සසිංග්රහය / දයද්යානනද
තපද්යානනමතපරම .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191650 NL)
ISBN 978-955-30-4861-5 (407859 NA)

පියරතන, ත්ලිලද්යානි
ඇසලේලක කවි සතුවිත්ලි / ත්ලිලද්යානි පියරතන .කඩුතවල : කරතකෘ, [2013?] .- පි. 48 : චිත්ර ;
තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(190369 NL)
ISBN 978-955-44579-0-4 (406208 NA)
පුඤසඤරතන හිත්මි, අතතිඩිතයේ
යටගිය දවස : කද්යාවද සසිංග්රහය / අතතිඩිතයේ
පුඤසඤරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198253 NL)
ISBN 978-955-30-5384-8 (413075 NA)
පුඤසඤරතන හිත්මි, අතතිඩිතයේ
සමනල සනතදශය / අතතිඩිතයේ පුඤසඤරතන
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191135 NL)
ISBN 978-955-30-4890-5 (407265 NA)
තපතරරද්යා, දිනීෂද්යා ත්මිතලකෝනි
කවියක අරත / දිනීෂද්යා ත්මිතලකෝනි තපතරරද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,15 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189679 NL)
ISBN 978-955-4873-56-8
තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි
වරද ද සුනදරය : කද්යාවද සසිංග්රහය / යමුනද්යා
මද්යාත්ලිනි තපතරරද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 64 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(189623 NL)
ISBN 978-955-31-0091-7 (405182 NA)

ප්රනද්යානදු, බපැසලේ
අවනීත තසවනපැලේල : කද්යාවද සසිංග්රහය / බපැසලේ
ප්රනද්යානදු .- තකද්යාළඹ : කලදද්යාණ ත්මිත්ර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 59 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(194602 NL)
ISBN 978-955-7542-00-3
ප්රසනන, සජීව
හිර නපැති තමද්යාතහද්යාත : කද්යාවද සසිංග්රහය / සජීව
ප්රසනන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191636 NL)
ISBN 978-955-30-4762-5 (407845 NA)
තප්රේමවරධන, ඕවිසසතසස
දඬු වපැට අදදර / ඕවිසසතසස තප්රේමවරධන .පූජද්යාපිටිය : කරතකෘ, 2014 .- පි. xvii,46 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196917 NL)
ISBN 978-955-97979-1-3
බණඩද්යාර, අශසවින ඉනද්රජිත
ඔබ එනවද මද්යාත එකක / අශසවින ඉනද්රජිත
බණඩද්යාර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 63 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191151 NL)
ISBN 978-955-30-4878-3 (407281 NA)
බනදුජීව, රවන
මළඟෙ මවිත / රවන බනදුජීව .- පිළියනදල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 50 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189477 NL)
ISBN 978-955-50956-1-7 (405102 NA)
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බසසනද්යායක, කපිල
ල්පීතදන කපැකුළු / කපිල බසසනද්යායක .ත්මිදතදනිය : කරතකෘ, 2014 .- පි. 72 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190716 NL)
ISBN 978-955-41085-0-9 (406516 NA)
බසසනද්යායක, රමදද්යා
දුම කවුළු තදස බලත්මි : කද්යාවද සසිංග්රහය / රමදද්යා
බසසනද්යායක .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. 64 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(198403 NL)
ISBN 978-955-41178-0-8
බුදධසරි හිත්මි, කපැටවල
බදුලු ඔය / කපැටවල බුදධසරි හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192243 NL)
ISBN 978-955-30-5000-7 (408568 NA)
බුලතසසිංහල, තසකෝමපද්යාල
මද්යා පිය සමර / තසකෝමපද්යාල බුලතසසිංහල .යකකල : කරතකෘ, 2014 .- පි. 75 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192034 NL)
ISBN 978-955-54067-1-0 (408456 NA)
බ්රෙද්යාහසමණතග්, ආරියතසසන
හිම ගිතරන ඇතසන ත්මිහිරි පද වපැලේ /
ආරියතසසන බ්රෙද්යාහසමණතග් .- සසවීඩන : කරතකෘ,
2014 .- පි. 52 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(190582 NL)
ISBN 978-955-41099-0-2 (406486 NA)
මලේලවආරචචි, නිශද්යානත
අගුළු ලූ හපැඟුම තදද්යාර : කද්යාවද සසිංග්රහය /
නිශද්යානත මලේලවආරචචි .- අගලවතත :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196955 NL)
ISBN 978-955-41666-0-8 (412147 NA)
මලේත්ලිකද්යාරචචි, පුෂසපනද්යාත ජයසරි
සයපතත අඬහපැරය : කද්යාවද සසිංග්රහය /
පුෂසපනද්යාත ජයසරි මලේත්ලිකද්යාරචචි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198514 NL)
ISBN 978-955-30-5270-4 (413106 NA)
මද්යාදන, ටිකරි කුමද්යාරි
ගිනි සසල : කද්යාවද සසිංග්රහය / ටිකරි කුමද්යාරි
මද්යාදන .- මහව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 92 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(189951 NL)
ISBN 978-955-53644-1-6 (405371 NA)

මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල
රන දහඩිය / සරිපද්යාල මද්යාදුවතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192253 NL)
ISBN 978-955-30-4924-7 (408578 NA)
මද්යාතනලේ සුවඳ / සමපද්යාදනය එසස. ඒ. ගුණදද්යාස
රද්රිතගකෝ… [සහ තවත අය] .- වද්යාදදුව :
ලකනද්යා මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), 2013 .පි. 50 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(192317 NL)
(408669 NA)
මුතුකුමද්යාරණ, සරිවිමල
ජීවිතය ගීතයක / සරිවිමල මුතුකුමද්යාරණ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196612 NL)
ISBN 978-955-30-5055-7 (411935 NA)
ත්මිහිඳුකුලසූරිය, ශ්රියද්යානි
මුතු තසසම / ශ්රියද්යානි ත්මිහිඳුකුලසූරිය .පලේතලේකපැතලේ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 64 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(201019 NL)
ISBN 978-955-41657-0-0 (414140 NA)
මුණසසිංහ ආරචචි, සරත
නිතරකෝගී කුසුම / සරත මුණසසිංහ ආරචචි .පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2014 .- පි. 40 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196204 NL)
ISBN 978-955-50268-4-0
තයද්යාවුන සතඳස / සමපද්යාදනය වපැත්ලිකපැටපැලේතලේ
පඤසඤද්යාතසසන හිත්මි .- 2 වන මුද්රණය .දිවලකඩ : ශ්රී විජයද්යාරද්යාම විහද්යාරසසන්ථ තයද්යාවුන
සභද්යාව, 2013 .- පි. xvii,15 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1988
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190623 NL)
ISBN 978-955-4747-00-5
රණතුසිංග, ජගත
ගතඟේ ගිය දවසස = days in river : කද්යාවද
නිරමද්යාණ සසිංග්රහය / ජගත රණතුසිංග .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193132 NL)
ISBN 978-955-30-5019-9 (409441 NA)
රණවීර, ආරියවසිංශ
තුන තපති හතර පසස තපති / ආරියවසිංශ රණවීර
සහ නනදන වීරසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 228 : චිත්ර ; තසම. 13
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(197811 NL)
ISBN 978-955-21-2318-4 (412727 NA)

207

රණසසිංහ, ශෂි ප්රභද්යාත
රළ නඟෙන නිහඬ සමුදුර / ශෂි ප්රභද්යාත
රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 60 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196977 NL)
ISBN 978-955-677-399-6 (412631 NA)

රද්යාජකරණද්යා, චනද්රද්යා මද්යාලනී
සසවපන / චනද්රද්යා මද්යාලනී රද්යාජකරණද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. v,42 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(189737 NL)
ISBN 978-955-4873-97-1

රතනද්යායක, අනරදධ බණඩද්යාර
සඳ දිතලන සඳ / අනරදධ බණඩද්යාර
රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198287 NL)
ISBN 978-955-30-5393-0 (413035 NA)

රද්යාමනද්යායක, එසස. බ.
තපද්යාතරද්යානදම : තකටිකතද්යා සහ නිසඳපැසස සද්යාර
සසිංග්රහය / එසස. බ. රද්යාමනද්යායක .- තපරද්යාතදණය :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 71 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189052 NL)
ISBN 978-955-44373-3-3

රතනද්යායක, ටමන
තණහද්යාමද්යාන / ටමන රතනද්යායක .තවේයනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 80 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(192320 NL)
ISBN 978-955-41453-0-6 (408769 NA)

රද්රිගු, පියතසකෝම
වපැව අදදර / පියතසකෝම රද්රිගු .- පුවකපිටිය :
කරතකෘ, [2013?] .- පි. 60 ; තසම. 21
නූබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(189194 NL)
ISBN 978-955-44996-0-7 (404941 NA)

රතනද්යායක, නදන පියලේ
සද්යාරද සසල / නදන පියලේ රතනද්යායක .වපැත්ලිපපැනනගහමුල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 118 ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 330.00
(189478 NL)
ISBN 978-955-44573-0-0 (405105 NA)
රණසසිංහ, එසස. ජී.
ඇහපැළ වපැසසසකට තතම / එසස. ජී. රණසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 127 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190728 NL)
ISBN 978-955-30-4706-9 (406530 NA)
රතනද්යායක, නදීකද්යා උදයසිංගනී
කවියක අරම / නදීකද්යා උදයසිංගනී රතනද්යායක .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. v,11 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 110.00
(189683 NL)
ISBN 978-955-4873-52-0
රයිගමපුර කවි / සසිංසසකරණය ඒ. ඩ.
කරණද්යාරතන .- [තහද්යාරණ] : රයිගමපුර
සසවද්යාධීන තලේඛක සසිංසදය, 2013 .- පි. 56 ;
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(189919 NL)
ISBN 978-955-0767-03-8 (405338 NA)
රද්යාජකරණද්යා, චනද්රද්යා මද්යාලනී
පරිසරයට අතවපැලක / චනද්රද්යා මද්යාලනී
රද්යාජකරණද්යා .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. v,16 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189701 NL)
ISBN 978-955-4873-79-7

ලකදුසසිංහ, සරිනිමලේ
හපැනදසෑ යද්යාමය / සරිනිමලේ ලකදුසසිංහ .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 90 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196975 NL)
ISBN 978-955-677-403-0 (412632 NA)
ත්ලියනආරචචි, කද්යාරියමඩිතතත එම.
දපැහපැත්මි සතුවිත්ලි / කද්යාරියමඩිතතත එම.
ත්ලියනආරචචි .- ඇඹිත්ලිපිටිය : කරතකෘ, 2014 .පි. iv,35 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(191401 NL)
ISBN 978-955-44303-1-0
ත්ලියනතග්, තසකෞමද සඳරවන
හපැතට වතතත මග්දතලේනද්යා / තසකෞමද සඳරවන
ත්ලියනතග් .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .පි. v,79 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189464 NL)
ISBN 978-955-44736-0-7 (405089 NA)
ත්ලිතවේරද්යා, රද්යාජ
තුරණු සතක පපැදි (කද්යාවද සසිංග්රහය) / රද්යාජ
ත්ලිතවේරද්යා .- පද්යානදුර : කරතකෘ, 2014 .- පි. ix,61 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(190276 NL)
ISBN 978-955-41011-0-4 (405871 NA)
තලේලේවල, ගද්යාත්මිණ
අභදද්යාසයක : කද්යාවද සසිංග්රහය / ගද්යාත්මිණ
තලේලේවල .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(199795 NL)
ISBN 978-955-677-401-6 (413231 NA)
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වජිරතජකෝති හිත්මි, අතතරගම
යතිවර කවිමුතු : කද්යාවද සසිංග්රහය / අතතරගම
වජිරතජකෝති හිත්මි .- මහනවර : ශ්රී සසිංඝද්යානනද
පිරිතවන විදදද්යායතනය, 2014 .- පි. 96 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193704 NL)
(409965 NA)
වරණසූරිය, කුසුමද්යා
සමප්රද්යාපතිය / කුසුමද්යා වරණසූරිය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 180 ; තසත්මි. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193880 NL)
ISBN 978-955-30-5128-8 (410302 NA)
වද්යාසල, සරත එන.
සඳ මඬලක තසසයද්යා / සරත එන. වද්යාසල ;
සසිංසසකරණය කුඹුකවපැතවේ තසකෝද්භිත හිත්මි විසනි .මහව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 53 : චිත්ර ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190662 NL)
ISBN 978-955-44837-0-5
වපැරණයතගද්යාඩ, තසකෝමරතන
තහට දවතසස අරණපැලේල සමඟෙ තව කවි /
තසකෝමරතන වපැරණයතගද්යාඩ.- තබද්යාරලපැසසගමුව :
කරතකෘ, 2013 .- පි. viii,51 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189858 NL)
ISBN 978-955-44700-0-2 (405294 NA)

විතජ්නද්යායක, රසිංජිත
කඳුළු මලේ / රසිංජිත විතජ්නද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2012 .- පි. 80 ; තසම. 22
2009 දී ත්මිනවනතගද්යාඩ ප්රද්යාතදශීය සද්යාහිතද කලද්යා
තරගද්යාවත්ලිතයේ තහද්යාඳම කද්යාවද නිරමද්යාණ අත
පිටපත තලසන සමමද්යානයට පද්යාත්ර වූ කකෘතිය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192119 NL)
ISBN 978-955-30-3873-9
විතජ්නද්යායක, රසිංජිත
කරදිය කඳුළු / රසිංජිත විතජ්නද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(201038 NL)
ISBN 978-955-30-5359-6 (414073 NA)
විතජ්සූරිය, විශද්යාදි මද්යාධවී
නිලේ වියනට කවි තපළක / විශද්යාදි මද්යාධවී
විතජ්සූරිය .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,11 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189682 NL)
ISBN 978-955-4873-53-7
විතද්යානආරචචි, උමයසිංගනද්යා
පසතළද්යාසසවක සඳ සනද්යාව / උමයසිංගනද්යා
විතද්යානආරචචි .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,14 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(189663 NL)
ISBN 978-955-4873-90-2

වික්රමසසිංහ, සමනතද්යා දයද්යානිමපැණතක
ගතහන වපැටුන ගපැහපැණය : කද්යාවද සසිංග්රහය /
සමනතද්යා දයද්යානිමපැණතක වික්රමසසිංහ .රිකලේලගසසකඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 80 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(195215 NL)
ISBN 978-955-41007-0-2

විතද්යානආරචචි, දිලේහද්යානි
සත මලේ මකරනද / දිලේහද්යානි විතද්යානආරචචි .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. vi, 49 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(189662 NL)
ISBN 978-955-4873-89-6

වික්රමසූරිය, උදුලද්යා වී.
නියත නිකමන / උදුලද්යා වී. වික්රමසූරිය .වතතතගම : කරතකෘ, 2012 .- පි. xiii,90 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192123 NL)
ISBN 978-955-54575-0-7

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර
මුතු අහුරක / ශද්යානත කුමද්යාර විතද්යාන .- ගමපහ :
රතසර තපද්යාත, 2013 .- පි. 104 : ඡද්යායද්යාරූප
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(189092 NL)
ISBN 978-955-1660-42-0 (404652 NA)

විජයතුසිංග, හරිශසචනද්ර
පහන වන දද්යා (කවි එකතුවක) / හරිශසචනද්ර
විජයතුසිංග .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 103 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1961
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(192092 NL)
ISBN 978-955-30-4915-5 (408546 NA)

විදදද්යාරතන, තනවිලේ ල්පී.
තනද්යාතවත්මි මම ඔතබ තහද්යාඳම සසුවද්යා / තනවිලේ
ල්පී. විදදද්යාරතන .- පනනිපිටිය : කරතකෘ,
[2014?] .- පි. viii,67 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192713 NL)
ISBN 978-955-44287-0-6
විමලරතන, හසිංසනී අසනතිකද්යා
සතතයි මට (කද්යාවද සසිංග්රහය) / හසිංසනී
අසනතිකද්යා විමලරතන .- මහනවර : කරතකෘ,
2013 .- පි. 31 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(189745 NL)
ISBN 978-955-44406-0-9
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විමලතසසන, තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ
තදවියන පය තනද්යාගසන බිම / තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ
විමලතසසන .- ඇලේපිටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. 52 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183899 NL)
ISBN 978-955-52108-9-8

සයඹලද්යාපිටිය, ඉසුරිකද්යා
සඳුන කළලය / ඉසුරිකද්යා සයඹලද්යාපිටිය .කුත්ලියද්යාපිටිය : කරතකෘ, 2014 .- පි. 56 : චිත්ර ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200705 NL)
ISBN 978-955-41462-0-4

විරද්යාජිනී කුමද්යාරි, ඉෂද්යාරද්යා
සතක සතුවිත්ලි / ඉෂද්යාරද්යා විරද්යාජිනී කුමද්යාරි .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189686 NL)
ISBN 978-955-4873-49-0

සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස
වලද්යා යටින සඳ පද්යායයි : සඳපැසස කවි නිරමද්යාණ
40 ක හද්යා කවි කතද්යා තදකක / අලපලද්යාතදණතයේ
සුමනදද්යාස සරිවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 84 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194902 NL)
ISBN 978-955-30-5018-2 (411263 NA)

වීරසසිංහ, තරිඳු
ත්ලියපැවුණු සතුවිත්ලි / තරිඳු වීරසසිංහ .කුරණසෑගල : කරතකෘ, 2008 .- පි. 112 : චිත්ර ;
තසම. 17
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(201079 NL)
ISBN 978-955-50306-1-8 (413966 NA)
ශද්යානිකද්යා, තදශද්යානි
කඩඉම (කද්යාවද සසිංග්රහය) / තදශද්යානි ශද්යානිකද්යා .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .- පි. vi,34 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191397 NL)
ISBN 978-955-41131-0-7

සරිසුධමම හිත්මි, අපග්රැකතක
කවිත එකක (ම) / අපග්රැකතක සරිසුධමම
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 71 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200621 NL)
ISBN 978-955-30-5447-0 (414060 NA)
සරිතසසන, දිත්ලිප
කණහිතරහි වපැතිර / දිත්ලිප සරිතසසන .- ගද්යාලේල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. x,47 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(189053 NL)
ISBN 978-955-44997-0-6

ශ්රියද්යාලතද්යා, පදත්මිණ
කටු තපද්යාකුර / පදත්මිණ ශ්රියද්යාලතද්යා .- බදුලේල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194766 NL)
ISBN 978-955-41007-0-1

සලේවද්යා, අසිංජල චනදිමද්යා
වපැත්ලි කතතරහි කඳුළු / අසිංජල චනදිමද්යා සලේවද්යා .ඕමද්යානය : කරතකෘ, 2013 .- පි. 40 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190298 NL)
ISBN 978-955-97333-1-7 (406007 NA)

සසවරණමද්යාත්ලි, චතුරී මතහසෂිකද්යා
මතග සහිනය : තසද්යාඳුර සතක ග්රැඳි කද්යාවද
තගතතම / චතුරී මතහසෂිකද්යා සසවරණමද්යාත්ලි .ඇහපැත්ලියතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. x,37 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(198453 NL)
ISBN 978-955-41487-0-3

සහිනයක මලේ පිපිලද්යා : කද්යාවද සසිංග්රහය /
සසිංසසකරණය නිවේටන ගුණතසසකර .- ගමපහ :
සසිංසසකද්යාරක, 2014 .- පි. 96 ; තසම. 22
සහකෘද නිරමද්යාණ තකනද්රතයේ කවි කවිඳියනතග්
කවිමලේ තගතතම
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192965 NL)
ISBN 978-955-0701-28-1 (408898 NA)

සසවරණසසිංහ, තක. එම. අයි.
උපත / තක. එම. අයි. සසවරණසසිංහ .පනනිපිටිය : චද්යාග ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189245 NL)
ISBN 978-955-1234-12-6 (404955 NA)

සසිංහබද්යාහු, තිලකසරි
යුගද්යානතරණය / තිලකසරි සසිංහබද්යාහු .තහද්යාරණ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 151 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(199904 NL)
ISBN 978-955-41733-0-9 (413404 NA)

සද්යාදිකීන, අබදුලේ තක.
කරලේමුකකුව (පදද සසිංග්රහය) / අබදුලේ තක.
සද්යාදිකීන .- ගිරිතතලේ : කරතකෘ, 2012 .පි. xiii,54 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191435 NL)
ISBN 978-955-54295-04

සුධීර හිත්මි, තකද්යාටද්යාතගද්යාඩ
තකතසස තමතලසන තනද්යාසතද්යා සටිම (සද්යාහිතද
සසිංග්රහය) / තකද්යාටද්යාතගද්යාඩ සුධීර හිත්මි .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. ix,48 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(191403 NL)
ISBN 978-955-52371-2-3
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සූරියආරචචි, කසුන
නඹද පටද්යාචද්යාරද්යාවක : කද්යාවද ආඛදද්යානය / කසුන
සූරියආරචචි .- කුරණසෑගල : වනසසපති
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 93 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198596 NL)
ISBN 978-955-7578-00-2 (413153 NA)
තසතනවිරතන, මපැණතක
තසද්යාඳුර නවද්යාතපැන / මපැණතක
තසතනවිරතන .- වසසකඩුව : කරතකෘ, 2013 .පි. 59 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193746 NL)
ISBN 978-955-44692-0-4
තසවේවනදි, තජ්. එම. දුලද්යාසිංජල
සඳපැස / තජ්. එම. දුලද්යාසිංජල තසවේවනදි .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. vii,22 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189707 NL)
ISBN 978-955-4873-61-2
තසසනද්යාධීර, නද්යාලක
පරද්යාග / නද්යාලක තසසනද්යාධීර .- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 58 ; තසම 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193211 NL)
ISBN 978-955-681-194-0 (409613 NA)
තසසනද්යානද්යායක, එසස. එම. ජයතසසන
තර එළිය / එසස. එම. ජයතසසන
තසසනද්යානද්යායක .- පලුගසසවපැව : කරතකෘ, 2013 .පි. 96 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(188441 NL)
ISBN 978-955-44519-0-2
තසසනද්යාරතන, පිනිදියමුලේතලේ අයි. එච.
ඉලේලමක / පිනිදියමුලේතලේ අයි. එච.
තසසනද්යාරතන .- පයද්යාගල : කරතකෘ, 2014 .පි. x,65 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(196909 NL)
ISBN 978-955-41713-0-5
හපුආරචචි, සමර විජයලත
සසිංහිතඳස පනහිඳ / සමර විජයලත හපුආරචචි .අකුග්රැසසස : කරතකෘ, 2013 .- පි. 68 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(188767 NL)
ISBN 978-955-44851-0-5
හරිසසචනද්ර, ඊ. ල්පී. සඳුනි අතරකෝෂිකද්යා
කවි රස / ඊ. ල්පී. සඳුනි අතරකෝෂිකද්යා හරිසසචනද්ර .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,22 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189706 NL)
ISBN 978-955-4873-60-5

හරිශසචනද්ර, ඩ. වී. තජ්.
මතනකෝවවදද ඩ. වී. තජ්. හරිශසචනද්රයන තග්
නසිංගි / ඩ. වී. තජ්. හරිශසචනද්ර ; සසිංසසකරණය
තටකෝළූෂද්යා හරිශසචනද්ර ; චිත්ර ගයද්යාශද්යාන ඇලේපිටිය
විසනි .- ගද්යාලේල : සසිංසසකද්යාරක, 2014 .- පි. 27 :
චිත්ර ; තසම. 30
නූබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(190620 NL)
ISBN 978-955-54298-1-8
හලසිංතගද්යාඩ, දීපද්යානී
සරත්මි සරතපැස නිවද්යාලනනට (කද්යාවද සසිංග්රහය) /
දීපද්යානී හලසිංතගද්යාඩ .- පිළිමතලද්යාව : කරතකෘ,
2013 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(190966 NL)
ISBN 978-955-44778-1-0 (406981 NA)
හීනටිගල, කසුන මතහසනද්ර
කවි ඇසල්ඩ් : පුචචනන තනතමයි පිචතචනන /
කසුන මතහසනද්ර හීනටිගල .- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 84 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(192325 NL)
ISBN 978-955-681-178-0 (408774 NA)
තහටටිආරචචි, දිතනෂස උපශද්යානත
බලසිං+තගද්යාඩ තපමවතතු / දිතනෂස උපශද්යානත
තහටටිආරචචි .- පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2014 .පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198131 NL)
ISBN 978-955-44521-0-7
තහසරත, එච. එම. කපිල ජයවිලද්යාලේ
ජීවිතය ත්මිහිරිතම කවියක / එච. එම. කපිල
ජයවිලද්යාලේ තහසරත .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. ix,52 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(189667 NL)
ISBN 978-955-4873-95-7
තහසරත, නිපුනි අනතතරද්යා
ඒදඬු මතතතන / නිපුනි අනතතරද්යා තහසරත .හිඳතගද්යාලේල : කරතකෘ, 2014 .- පි. 56 : චිත්ර ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(198451 NL)
ISBN 978-955-41380-0-1
891.481 – පදෙද. නූස්තන සකාන්හිස්තද. ර්විශකාර
අලවතත, ජයසරි
මකරනද : කද්යාවද විමසිංසද්යා / ජයසරි අලවතත .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල පබත්ලිතකෂන, 2014 .පි. 136 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196597 NL)
ISBN 978-955-4850-26-2 (411905 NA)

211

කරණද්යාරතන, ගද්යාවින
සසිංහල කවිතයේ නව යුගය / ගද්යාවින
කරණද්යාරතන .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 246 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1963
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(200611 NL)
ISBN 978-955-30-4444-0 (414049 NA)
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.
සසිංහල පදද සද්යාහිතද විචද්යාරය : බද්යාහිර උපද්යාධි
සඳහද්යා / වී. ඩ. එසස. ගුණවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189270 NL)
ISBN 978-955-30-4621-5 (404981 NA)
තිලකරතන බණඩද්යා, ඩ. එම.
පදදය හද්යා පදද රසද්යාසසවද්යාදන ප්රතවේශය : පද්යාසලේ
හද්යා පිරිතවන සසුන සහ සද්යාමද්යානද සහකෘදයන
සඳහද්යා / ඩ. එම. තිලකරතන බණඩද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 240 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196646 NL)
ISBN 978-955-30-4884-4 (411976 NA)

891.481 – පදෙද. පලැරණ සකාන්හිස්තද
[කවේසළුත්මිණ]
කත්ලිකද්යාලසරවඥ පණඩිත දවිතීය විජයබද්යාහු
මහරජතුමද්යා විසන විරචිත කවේසළුත්මිණ .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 392 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1949
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(189266 NL)
ISBN 978-955-30-4463-1 (404977 NA)
ගණතදවි හසෑලේල සහ වඳන කවි තපද්යාත .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 12 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192268 NL)
ISBN 978-955-30-4691-8 (408593 NA)
දසරක දද්යා සද්යාරය / සසිංසසකරණය ගනදර ල්පී. ඩ. ඇසස.
වීරසූරිය .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 83 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1962
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196541 NL)
ISBN 978-955-30-4860-8 (411923 NA)

ද තසද්යායිසද්යා, වීරසරි
උ. තපළ නූතන පදද සසිංග්රහ විචද්යාර අතවපැල /
වීරසරි ද තසද්යායිසද්යා .- ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ,
2013 .- පි. 118 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(190886 NL)
ISBN 978-955-54819-1-5 (407108 NA)

දිසද්යානද්යායක, තතකෝත්මිසස සමරතසසකර
ගසිංගද්යාතරකෝහණ වරණනද්යාව / තතකෝත්මිසස
සමරතසසකර දිසද්යානද්යායක ; සසිංසසකරණය
වී. ඩ. එසස. ගුණවරධන විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189276 NL)
ISBN 978-955-30-1240-1 (404987 NA)

සතකුමද්යාර, ශකතික
පනහිඳක මුවරද : ඩබත්ලියු. ඒ. අතබසසිංහ කද්යාවද,
අනවද්යාදන කද්යාවද සහ ගීත විමරශන / ශකතික
සතකුමද්යාර සහ යනූෂද්යා ලකමද්යාත්ලි .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 118 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(190717 NL)
ISBN 978-955-677-316-3 (406517 NA)

ධරමධවජ, හීසසසපැලේතලේ
දහමතසද්යාඬ කද්යාවදය / හීසසසපැලේතලේ ධරමධවජ ;
සසිංසසකරණය වී. ඩ. එසස. ගුණවරධන විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 128 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189260 NL)
ISBN 978-955-30-4620-8 (404971 NA)

සරිසුධමම හිත්මි, අපග්රැකතක
පදදකරණතයේ නූතනවද්යාදී ප්රවණතද්යා හද්යා සසිංයුකත
කවිය : ලද්යාසිංතකය සසිංයුකත පදද ඇසුතරන
තකතරන අධදයනයක / අපග්රැකතක සරිසුධමම
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 208 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(200628 NL)
ISBN 978-955-30-5412-8 (414067 NA)

පුරද්යාණ තවසසසනතර ජද්යාතක කද්යාවදය / සසිංසසකරණය
තනකෝමන සරිපද්යාල .- තකද්යාළඹ : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 158 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(198044 NL)
ISBN 978-955-553-767-4
[මුවතදවේදද්යාවත]
සරල සනන සහිත මුවතදවේදද්යාවත / කනසිංගමුතවේ
රද්යාහුල හිත්මි .- තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. xi,144 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(412529 NL)
ISBN 978-9551715-64-9 (412999 NA)

212

වමත්රිය හිත්මි, වීදද්යාගම
[තලකෝවපැඩ සඟෙරද්යාව]
සරල තතරම සහිත තලකෝවපැඩ සඟෙරද්යාව / වීදද්යාගම
වමත්රිය හිත්මි .- පද්යානදුර : සයුර ප්රිනටරසස,
[2014?] .- පි. 48 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: තනද්යාත්මිතලේ
(193055 NL)
(409045 NA)
වරණනද්යා සහිත නීල තකද්යාතබකෝ සසිංතදශය /
සසිංසසකරණය ගනදර ල්පී. ඩ. ඇසස. වීරසූරිය .නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 184 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1955
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(198506 NL)
ISBN 978-955-30-5281-0 (413087 NA)
විමලතසසන, තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ
අලේවිසස තපතරරද්යා, කුමද්යාරගම හද්යා තකයසස /
තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ විමලතසසන .- ඇලේපිටිය :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 72 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190619 NL)
ISBN 978-955-44583-0-7
තවසසසනතර ජද්යාතක කද්යාවදය (විචද්යාරද්යාතමක
සසිංසසකරණයක) / සසිංසසකරණය අලතහසතනගම
සුමනරතන හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 464 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1250.00
(191620 NL)
ISBN 978-955-30-4835-6 (407829 NA)
සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික
[මයුර සනතදශය]
මයූරද්යාරන්ථ දීපනී : ත්මියුර සතඳස සරල බසන /
තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික සමපත .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(194940 NL)
ISBN 978-955-30-5222-3 (411276 NA)
සසදද්යාවත / සසිංසසකරණය වී. ඩ. එසස. ගුණවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 140 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(195039 NL)
ISBN 978-955-30-4623-9 (411317 NA)
සසිංහල පදද සද්යාහිතද සසිංග්රහය / සසිංසසකරණය
තප්රේමදද්යාස ශ්රී අලවතතතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 196 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(191134 NL)
ISBN 978-955-30-4744-1 (407264 NA)

891.481 – පදෙද. ර්විශකාර
විජයවරධන, ජී. තහසමපද්යාල
කද්යාවද විචද්යාර ගතවේෂණ / ජී. තහසමපද්යාල
විජයවරධන .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 162 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1968
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191367 NL)
ISBN 978-955-677-339-2 (407664 NA)
891.481 – ළමකා පදෙද
ජයතසසකර, විනජි වගීශද්යා
මතග් කවි තපද්යාත / විනජි වගීශද්යා ජයතසසකර .තකද්යාළඹ : ඒ. අයි. ජයතසසකර, 2014 .පි. 28 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200682 NL)
ISBN 978-955-41922-1-8
තප්රේමරතන, එලේ. ඩ.
තකද්යාමල අතින කරි කද්යාණද්යාතන … / එලේ. ඩ.
තප්රේමරතන .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. 22 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(191727 NL)
ISBN 978-955-50911-2-1 (408015 NA)
මහවතත, පසත ඉඳුසර
සුදු පද්යාටට පුන සඳ බබළනතන / පසත ඉඳුසර
මහවතත .- කරිවතතුඩුව : කරතකෘ, 2013 .පි. [8] : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192012 NL)
ISBN 978-955-48547-4-1 (408431 NA)
වමත්රිපද්යාල, මද්යා.
පඬිරවන යි තහළවරණ යි : පද ගත අරත
සහිතයි / මද්යා. වමත්රිපද්යාල .- දිවුලපිටිය :
සරසසවතී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 36 : චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(190294 NL)
ISBN 978-955-673-031-9 (406003 NA)
රණසසිංහ, තුසත
කරිහද්යාත්මි / තුසත රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 20 : චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189610 NL)
ISBN 978-955-30-4728-1 (405169 NA)
වටග්රැක, නවද්යාසිංජනද්යා දුත්ලිතමද්යාත්ලි
හඳ රන තපැටියක / නවද්යාසිංජනද්යා දුත්ලිතමද්යාත්ලි
වටග්රැක .- කුරණසෑගල : කරතකෘ, 2014 .පි. iv,12 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(190449 NL)
ISBN 978-955-41220-0-0 (406267 NA)
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වරණසූරිය, කුසුමද්යා
අපි කවි කයමු / කුසුමද්යා වරණසූරිය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 18 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195021 NL)
ISBN 978-955-30-5151-6 (411333 NA)
වපැවතගදර, බණඩද්යාර
තදශද්යාද්භිමද්යානී ළමද්යා කවි / බණඩද්යාර වපැවතගදර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 :
චිත්ර ; තසත්මි. 22
ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික ග්රනන්ථ සසිංවරධන මණඩලය
විසන 2009/82 අසිංකය යටතත ළමද්යා
සද්යාහිතදයට එකතු කළයුතු කකෘතියක තලස
නිරතදශ කර ඇත
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192278 NL)
ISBN 978-955-30-4935-3 (408603 NA)
විතජ්සසිංහ, සචිත්ර තකකෞශික
ඉකබිඳ බිඳ තවනව යමුද කවි සතුවිත්ලි ඉරද්යා
දමද්යා / සචත්ර තකකෞශික විතජ්සසිංහ .- පනනිපිටිය :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194044 NL)
ISBN 978-955-414-370-8 (410723 NA)
වීරතකකෝන, තහසමමද්යාත්ලි
සඳයි තරයි / තහසමමද්යාත්ලි වීරතකකෝන .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
[2014?] .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 29
කමපැබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(188410 NL)
ISBN 978-955-0167-72-2
තවතතසසිංහ, සබිලේ
එකතු තවමුද සවේපද අපි කයනනට / සබිලේ
තවතතසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. [12] : චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 195.00
(199948 NL)
ISBN 978-955-41515-2-9 (413451 NA)
891.4810803521 – සසස්ත්රී පුරෂ සමකාජභකාවය
රතනමද්යාලද්යා, එච. ඒ. දිලුම
සමභද්යාවද සසිංහල ගී කද්යාවද පිළිබඳ සසන - පුරෂ
සමද්යාජභද්යාවී අධදයනයක / එච. ඒ. දිලුම
රතනමද්යාලද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 136 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193866 NL)
ISBN 978-955-30-5072-4 (410349 NA)

891.48109 – ර්විශකාර
රිටිගහතපද්යාළ, හසිංසමද්යාලද්යා
සසිංහල දකෘෂසටිතගකෝචර කද්යාවද විමරශන /
හසිංසමද්යාලද්යා රිටිගහතපද්යාළ .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 139 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(192051 NL)
ISBN 978-955-31-0086-3 (408480 NA)
891.481092 – කර්විලයයෝ
ජයතිලක, චනද්රද්යා
කවි පරපුරක වත තගද්යාත / චනද්රද්යා ජයතිලක .තකද්යාළඹ : සමුද්ර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 212 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසත්මි. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192215 NL)
ISBN 978-955-680-271-9
නිශසශසිංක, ධනපද්යාල
අලේවිසස තපතරරද්යා / ධනපද්යාල නිශසශසිංක .- 2 වන
මුද්රණය .- අනරද්යාධපුරය : කරතකෘ, 2014 .පි. xxviii,110 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1973
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(198435 NL)
ISBN 978-955-96812-2-9
පතිරණ, තමද්යානිකද්යා රවන
ගපැහපැනියක වූ කවිඳිය / තමද්යානිකද්යා රවන
පතිරණ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192248 NL)
ISBN 978-955-30-4641-3 (408573 NA)
891.481092 – පදෙද
ධමමරතන හිත්මි, බටතගද්යාලේලද්යාගම
යති සුමති බපැති කුසුම : අති පූජද ඇකරියගල
සුමති මහද්යාසසවද්යාමනද්ර අද්භිවනදන ශතකය /
බටතගද්යාලේලද්යාගම ධමමරතන හිත්මි .- උඳුතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 18 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188398 NL)
ISBN 978-955-44897-0-7
891.482 – නකාටද
අමරතුසිංග, චද්යාරලේසස ඩයසස
පණඩුකද්යාභය නද්යාටකය 1911 : ටවරතහකෝලේ
යුගය – ආරමභක නද්යාටකය / චද්යාරලේසස ඩයසස
අමරතුසිංග ; සසිංසසකරණය නිමල චනද්ර
රතනද්යායක විසනි .- රද්යාජගිරිය : සසිංසසකද්යාරක,
2014 .- පි. 201 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198752 NL)
ISBN 978-955-52396-9-1
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අලවතතතග්, තසකෝමදද්යාස ශ්රී
තනද්යාකයන කතද්යාවක සහ නද්යාරිසුරද්යාව /
තසකෝමදද්යාස ශ්රී අලවතතතග් සහ අමරදද්යාස ශ්රී
අලවතතතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191122 NL)
ISBN 978-955-30-4899-8 (407252 NA)
කද්යාරියවසම, තිසසස
විශසවවිදදද්යාලයීය නද්යාටදද්යාවල / තිසසස
කද්යාරියවසම .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 288 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(200601 NL)
ISBN 978-955-30-5331-2 (414039 NA)
තකද්යාඩිකද්යාර, පසන
අනතතකෝබහී : ඉතිහද්යාස විසසිංතයකෝජන නිරමද්යාණ
පරතයේෂණයක / පසන තකද්යාඩිකද්යාර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 80 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192255 NL)
ISBN 978-955-30-4333-7 (408580 NA)
පුසිංචිතහසවද්යා, ල්පී. ජී.
තගකෝෂ්ඨයිමබර තයකෝධයද්යා : ඓතිහද්යාසක නද්යාටදය /
ල්පී. ජී. පුසිංචිතහසවද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 103 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189774 NL)
ISBN 978-955-31-0047-4 (405200 NA)
තපතරරද්යා, ආර. තජකෝන
කපටි විනතටකෝ : පපැවිත්ලියන යුගතයේ නද්යාටක /
ආර. තජකෝන තපතරරද්යා ; සසිංසසකරණය නිමල
චනද්ර රතනද්යායක විසනි .- රද්යාජගිරිය :
සසිංසසකද්යාරක, 2013 .- පි. 99 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191213 NL)
ISBN 978-955-52396-6-0
බපැදදතග්, තරකෝහණ
අලකලසිංචිය / තරකෝහණ බපැදදතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196652 NL)
ISBN 978-955-30-5034-2 (411986 NA)
මතහසනද්ර, සුනනද
ධරමපද්යාල පුනරද්යාගමනය : අපදද්යානද්යාතමක හඬ
නළුව / සුනනද මතහසනද්ර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 64 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196629 NL)
ISBN 978-955-30-5357-2 (411950 NA)

මතහසනද්ර, සුනනද
මපැනතඩලද්යා ගීතය =Songs of Mandela
1918-2013 : අපදද්යානද්යාතමක හඬ නළුව /
සුනනද මතහසනද්ර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191131 NL)
ISBN 978-955-30-4959-9 (407261 NA)
අ. වි. 968.065092
ත්ලියනතග්, තහසමද්යාචනද්රිකද්යා
තපැනට සුදුසු නවණ (තකටි නද්යාටද එකතුවක) /
තහසමද්යාචනද්රිකද්යා ත්ලියනතග් .- පනනිපිටිය :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 96 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190821 NL)
ISBN 978-955-50188-5-2 (406650 NA)
වීරමුනි, නද්යාතමලේ
කවුතදකෝ සතුතරකෝ / නද්යාතමලේ වීරමුනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 128 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
“Enemy of the people” කකෘතිය ඇසුරින
කරන ලද අනවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196773 NL)
ISBN 978-955-30-5159-2 (411965 NA)
891.482 – නකාටද. ර්විශකාර
තහසරත, කුසුම
දයද්යානනද ගුණවරධනතග් නද්යාටද විමරශන /
කුසුම තහසරත .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,
2014 .- පි. 192 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(196959 NL)
ISBN 978-955-570-786-2 (411613 NA)
891.482 – ළමකා නකාටද
තගද්යානසලේ තකකෝරද්යාළ, තසනරත
වසනතය එනන (ළමද්යා නද්යාටදය) / තසනරත
තගද්යානසලේ තකකෝරද්යාළ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 24 : චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(189173 NL)
ISBN 978-955-30-4496-9 (404918 NA)
චනද්රද්යාදිතද, තනරනජන
එක අහසයි එක තපද්යාළවයි / තනරනජන
චනද්රද්යාදිතද .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 29
රද්යාජද ළමද්යා නද්යාටද උතළල 2012 තහද්යාඳම නද්යාටද
II, තහද්යාඳම රචනය II, තහද්යාඳම සසිංගීතය,
තහද්යාඳම සහද්යාය නිළිය, ප්රශසසන්ථ රසිංගද්යාතලකෝකනය
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196792 NL)
ISBN 978-955-30-5191-2 (412010 NA)
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තිවද්යාරි, සසිංජලද්යා
අතප තසලේලම තගදර / සසිංජලද්යා තිවද්යාරි .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,15 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(189692 NL)
ISBN 978-955-4873-82-7
වඩුතනන, බනදුල සරත
තදකෝස වද්යාස සහ ග්රැවටිචචී තපද්යාලේකචචී / බනදුල
සරත වඩුතනන .- ජද්යාඇල : කරතකෘ, 2012 .පි. vii,45 ; තසම. 25
රද්යාජද ළමද්යා නද්යාටද උතළතලේ ජයග්රද්යාහී නද්යාටද
කබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192105 NL)
ISBN 978-955-52901-0-4
තසසනද්යාරතන, අනලද්යා
රන කුකුළද්යා සමඟෙ ළමද්යා නද්යාටද පහක / අනලද්යා
තසසනද්යාරතන .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 44 : චිත්ර : තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 195.00
(196722 NL)
ISBN 978-955-0955-55-8 (412339 NA)
891.482 – ළමකා ප්රබන්ධ
තකද්යාඩිකද්යාර, නද්යාත්ලිනි
එකමුතු වීමට කද්යාලයයි තම / නද්යාත්ලිනි
තකද්යාඩිකද්යාර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 40 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193905 NL)
ISBN 978-955-30-5144-8 (410310 NA)
891.483 – ප්රබන්ධ
ප්රනද්යානදු, පුෂසපද්යා ශ්රියනති
සුනඛ නවණ / පුෂසපද්යා ශ්රියනති ප්රනද්යානදු .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195273 NL)
ISBN 978-955-30-4746-7
මතහසනද්ර, සුනනද
වපැසවසසසනතනකෝ සමඟෙ නිරමද්යාණද්යාතමක
ප්රඥද්යාව / සුනනද මතහසනද්ර .- තකද්යාළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .- පි. 103 ; තසම. 21
“කුරධරම ජද්යාතක කතද්යාතවේ ප්රතක්යුතපද්යාදනයක”
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(201008 NL)
ISBN 978-955-686-176-1 (414135 NA)
ත්ලියනතග්, දිනිලේ ඩ.
තුර තසවණ / දිනිලේ ඩ. ත්ලියනතග් .අකමමන : කරතකෘ, 2012 .- පි. 126 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(191420 NL)
ISBN 978-955-52978-1-3

891.483 – ප්රබන්ධ. ඓතිහකාසක නවකස්තකා
අකකරවතත, සුජිත
සුකුමද්යාල : සසිංහද්යාගමනතයේ ජද්යාන පූරණකද්යාව /
සුජිත අකකරවතත .- තදහිවල : ගසිංගද්යා
රිපබත්ලික පුදගත්ලික සමද්යාගම, 2013 .- පි. 244 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(189961 NL)
ISBN 978-955-4816-01-5 (405379 NA)
ජයවරධන, එරනද
සවේතහළ සසිංග්රද්යාමය /එරනද ජයවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 144 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189580 NL)
ISBN 978-955-30-4581-2 (405139 NA)
තදද්යාඩනතගද්යාඩ, චනද්රසරි
සීතද්යාවක සසිංහයද්යා / චනද්රසරි තදද්යාඩනතගද්යාඩ .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .පි. 159 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(200638 NL)
ISBN 978-955-686-231-6 (414139 NA)
මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන
විරති සඤසඤද්යා : සදුහත - යතසකෝදරද්යා
අනතවේදනීය විවද්යාහ ජීවිතතයේ ප්රතිනිරමද්යාණයක /
ත්මිලේටන මදදුමද්යාතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(195041 NL)
ISBN 978-955-30-5158-5 (411318 NA)
මහඋලේපත, සුසනත
ආෂද්යාඪ පුෂසපය / සුසනත මහඋලේපත .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 384 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(189570 NL)
ISBN 978-955-30-4737-3 (405129 NA)
රණතුසිංග, තප්රේමකීරති
මද්යාත්ලිගතයේ සරකද්යාරිය / තප්රේමකීරති රණතුසිංග .මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 2014 .පි. 148 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(196595 NL)
ISBN 978-955-0822-25-6 (411907 NA)
ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා
අමබපද්යාත්ලි / ශ්රීමද්යා ලද්යාලනී .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 138 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(196974 NL)
ISBN 978-955-677-393-4 (412629 NA)
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තසසරසසිංහ, ගීතද්යාසිංගනී ප්රදීපද්යා
සඳු තමතහස / ගීතද්යාසිංගනී ප්රදීපද්යා තසසරසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 358 :
සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(190731 NL)
ISBN 978-955-30-4703-8 (406535 NA)
891.483 - ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
අතතනද්යායක, හසත
මවු නපැති මවුබිමක : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය /
හසත අතතනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189188 NL)
ISBN 978-955-30-4606-2 (404931 NA)
අතබපද්යාල, යසවරධන
සසිංසද්යාර සකමන (කතද්යා හයක) / යසවරධන
අතබපද්යාල .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191725 NL)
ISBN 978-955-684-202-9 (408003 NA)
අමරතසසකර, ගුණදද්යාස
කයන මපැන දිවි අරත / ගුණදද්යාස අමරතසසකර .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 135 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(189981 NL)
ISBN 978-955-0955-32-9 (405288 NA)
අලුතවතත, ඩපැනී
දවි / ඩපැනී අලුතවතත .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(189160 NL)
ISBN 978-955-30-4660-4 (404905 NA)
උඩිසසපතතුව, පදමද්යාණ කද්යාසිංචනද්යා
තනද්යාදපැතනන අයිතිවද්යාසකම : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය / පදමද්යාණ කද්යාසිංචනද්යා උඩිසසපතතුව .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 104 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196547 NL)
ISBN 978-955-30-5171-4 (411917 NA)
ඒකනද්යායක, ගුණරතන
ගසිංවතුර ගපැලුතවේය / ගුණරතන ඒකනද්යායක .තමද්යාරටුව : නිපුන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. viii,128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(200454 NL)
ISBN 978-955-0258-21-5 (413691 NA)

කටුලනද, විමලරතන ඩ.
එතළතඹන නිතමෂය / විමලරතන ඩ.
කටුලනද .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193962 NL)
ISBN 978-955-30-5054-0 (410354 NA)
කඹුරපිටිය, කුමද්යාර
කළු කුමද්යාරයද්යා / කුමද්යාර කඹුරපිටිය .ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. [iv],93 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(189966 NL)
ISBN 978-955-52066-7-9 (405384 NA)
කරණද්යාරතන, බුදධික
සුපිරි තරව : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / බුදධික
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196632 NL)
ISBN 978-955-30-5170-7 (411953 NA)
කවිතද්යා : 2013-2014 සමමද්යානිත තකටිකතද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193667 NL)
ISBN 978-955-31-0167-9 (409919 NA)
කුතර, බ. ඒ. ඊ.
තවත එක මවක / බ. ඒ. ඊ. කුතර .- මද්යාතකද්යාළ :
කරතකෘ, 2012 .- පි. vii,102 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191555 NL)
ISBN 978-955-54265-0-3
තකද්යාලේලුතර, නනදන
ගලේබසිංකුව / නනදන තකද්යාලේලුතර .තහසතනගම : කරතකෘ, 2014 .- පි. 112 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(196711 NL)
ISBN 978-955-53941-3-0 (412520 NA)
ගද්යාලේලතග්, තරද්යාෂද්යානි
මධුවනතතග් තටද්යාතනතඩකෝව : තකටි කතද්යා
සසිංග්රහය / තරද්යාෂද්යානි ගද්යාලේලතග් .- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 77 ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(198590 NL)
ISBN 978-955-681-208-4 (413146 NA)
ගිරිහද්යාගම, ජයතිසසස බණඩද්යාර
පියරතනට මසිංගල තයකෝජනද්යාවක / ජයතිසසස
බණඩද්යාර ගිරිහද්යාගම .- කුඹුතරගම : කරතකෘ,
2011 .- පි. 196 : චිත්ර ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191433 NL)
ISBN 978-955-50-96-92
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ගුණපද්යාල, එ. වි.
අරම පුදුම කතනදර / එ. වි. ගුණපද්යාල .- 6 වන
මුද්රණය .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුණු
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 95 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1946
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(189848 NL)
ISBN 978-955-0955-21-3 (405270 NA)
ගුණරතන, ඩ. ල්පී. ඒ.
දුනතක මල : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / ඩ. ල්පී. ඒ.
ගුණරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 79 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(201034 NL)
ISBN 978-955-30-5334-3 (414077 NA)
ගුණරතන, මත්ලික තුසත
කතතද්යා බයිසකතලේ විකකද්යා / මත්ලික තුසත
ගුණරතන .- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 119 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(200495 NL)
ISBN 978-955-656-305-4 (414238 NA)
ගුණවරධන, සුනිලේ
දූලතග තද්යාතතද්යා / සුනිලේ ගුණවරධන .- 2 වන
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 85 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය . 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(194081 NL)
ISBN 978-955-573-702-9 (410791 NA)
ගුණවරධන, සුනිලේ
තනද්යාසතූ විරූ / සුනිලේ ගුණවරධන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 94 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189776 NL)
ISBN 978-955-31-0080-1 (405202 NA)
ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර
තසද්යාලේදද්යාදුවද්යාතග් මරණය (තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය) / ගුණතසසකර ගුණතසකෝම .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 109 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 265.00
(190711 NL)
ISBN 978-955-677-305-7 (406511 NA)
චනද්රතසසකර, අතශකෝක
පරද්යාතරකෝපණය (තකටිකතද්යා සසිංග්රහය) / අතශකෝක
චනද්රතසසකර .- නිකවපැරටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. 58 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189750 NL)
ISBN 978-955-41073-0-4

චත්මිනද, යූ. එලේ.
සරිපද්යාලතග් තලකෝකය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය /
යූ. එලේ. චත්මිනද .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194912 NL)
ISBN 978-955-30-5213-1 (411307 NA)
ජයතකද්යාඩි, නනදද්යා
දුරරටක ඔබ සමඟෙ / නනදද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .- පි. 103 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189839 NL)
ISBN 978-955-677-312-5 (405251 NA)
ජයතිලක, තක. වී. අයිරින
රිදී ඉරක : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / තක. වී.
අයිරින ජයතිලක .- අමපද්යාර : කරතකෘ, 2013 .පි. ix,133 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189475 NL)
ISBN 978-955-44311-0-2 (405100 NA)
ජයතුසිංග, රවන එම.
තජද්යානතන හද්යාකරතග් මරණය ඇතුළු තවත
තකටිකතද්යා / රවන එම. ජයතුසිංග .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 128 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198566 NL)
ISBN 978-955-30-5262-9 (413119 NA)
ජයරතන, රවන ජයනත
සලේලර තප්රේමය : තකටිකතද්යා සමුචචය / රවන
ජයනත ජයරතන .- රතනපුරය : චිනතන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199970 NL)
ISBN 978-955-9442-10-3 (413550 NA)
ජයවරධන, කරළගහතවල මද්යාරටින
තසලේලමමද්යා දීග ගියද්යාය සමඟෙ තවත
තකටිකතද්යා / කරළගහතවල මද්යාරටින
ජයවරධන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196546 NL)
ISBN 978-955-30-5161-5 (411918 NA)
ජයවරධන, නදීකද්යා කුමද්යාරි
ගතකරවද්යා හද්යා තප්රේමය / නදීකද්යා කුමද්යාරි
ජයවරධන .- මහනවර : කරතකෘ, 2013 .පි. 127 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188435 NL)
ISBN 978-955-44176-0-1
ජයසසිංහ, නිරිඇලේල ට.
මුදිතලතද්යාට රසසසද්යාවක / නිරිඇලේල ට.
ජයසසිංහ .- මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2012 .පි. 80 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192103 NL)
ISBN 978-955-44156-0-7

218

ජයසසිංහ, ල්පී. තක. දිලේරකෂිකද්යා
ත්මියපැදුණ තසතනහස : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය /
ල්පී. තක. දිලේරකෂිකද්යා ජයසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 52 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196593 NL)
ISBN 978-955-30-5057-1 (411909 NA)
ජයසසිංහ, ප්රභද්යාත
තදව – කනදද්යා / ප්රභද්යාත ජයසසිංහ .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 156 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189767 NL)
ISBN 978-955-31-0099-3 (405193 NA)
ජයසුනදර, උඩුගම එසස.
ඉතින ආයුතබකෝවන : ළමද්යා පරිසර තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය / උඩුගම එසස. ජයසුනදර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193884 NL)
ISBN 978-955-30-4990-2 (410298 NA)

තදද්යාඩනතගද්යාඩ, චනද්රසරි
යද්යාත්රද්යා / චනද්රසරි තදද්යාඩනතගද්යාඩ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200646 NL)
ISBN 978-955-30-5438-8 (414019 NA)
නද්යානද්යායකකද්යාර, චනද්රලතද්යා
කඳුළු කරතතය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය /
චනද්රලතද්යා නද්යානද්යායකකද්යාර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 168 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(200632 NL)
ISBN 978-955-30-5452-4 (414035 NA)
නද්යානද්යායකකද්යාර, තප්රේමසරි
තදගුර තසතනහස / තප්රේමසරි නද්යානද්යායකකද්යාර .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, [2013?] .- පි. 55 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(189791 NL)
ISBN 978-955-98108-5-8 (405217 NA)

ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ්.
තම තකද්යායි යනතන / උපද්යාත්ලි තජ්. ඩයසස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 96 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190744 NL)
ISBN 978-955-30-4644-4 (406551 NA)

නිහද්යාලේ, බරකම
තහනම ගතහස ඇපලේ : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය /
බරකම නිහද්යාලේ .- නතග්තගද්යාඩ : බරට
පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. xviii,150 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200562 NL)
ISBN 978-955-8227-15-2 (414284 NA)

තනි රකන හීන සහ තවත තකටිකතද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 88 ; තසම. 22
අනඳ පපැහපැසරණය 2014 සද්යාහිතද
තරගද්යාවත්ලිතයන ජය ලද තකටිකතද්යා එකතුව
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198299 NL)
ISBN 978-955-30-5411-1 (413081 NA)

නිළිබ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සයවසස පූරණ
තකටිකන්ථද්යා සසිංග්රහය .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 98 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(190463 NL)
ISBN 978-955-21-2248-4 (406285 NA)

තිලකරතන, සරත චනද්ර
ආගනතුකයද්යා / සරත චනද්ර තිලකරතන .මහනවර : කරතකෘ, 2014 .- පි. 150 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193851 NL)
ISBN 978-955-98256-1-6 (410098 NA)

පතිරණ, තමනකද්යා එච.
සුනදර ඇමතුමක : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය /
තමනකද්යා එච. පතිරණ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196633 NL)
ISBN 978-955-30-5333-6 (411954 NA)

දනතනද්යාරද්යායන, සමදරද්යා චද්යානදනී
නද්යාවිකයද්යා / සමදරද්යා චද්යානදනී දනතනද්යාරද්යායන .මහනවර : කරතකෘ, 2014 .- පි. 103 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(195438 NL)
ISBN 978-955-50382-1-8 (411444 NA)
දයද්යාරතන, ඩබ. ල්පී.
තකසලද්යාතවේ වසනතය / ඩබ. ල්පී. දයද්යාරතන .කරිවතතුඩුව : තපද්යාදු ගුර වකෘතතිකයනතග්
සසිංගමය, 2013 .- පි. 64 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189778 NL)
ISBN 978-955-52352-4-2 (405204 NA)

පදම කුමද්යාර, තුසත
අමමද්යා / තුසතද්යා පදම කුමද්යාර .- [කරඳන] :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 48 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(199657 NL)
ISBN 978-955-41823-1-8
පනනිලතහටටි, සුමනසරි
අඩි තදතක මුදලද්යාත්ලි : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය /
සුමනසරි පනනිලතහටටි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198269 NL)
ISBN 978-955-30-5274-2 (413062 NA)
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පියදද්යාස, නිහිළුතවේ ආර. තක. ඒ.
මනසසසකම ගිනි ගනී / නිහිළුතවේ ආර. තක. ඒ.
පියදද්යාස .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 55 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192276 NL)
ISBN 978-955-30-4864-6 (408601 NA)

බද්යාලසූරිය, සනත
මරණතයේ තසවණපැලේල යට නිදද්යා සටි පූසස
පපැටියද්යා / සනත බද්යාලසූරිය .- කඩුතවල : සම
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 124 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(189617 NL)
ISBN 978-955-44694-2-6 (405176 NA)

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි
වපැව රවුම : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / යමුනද්යා
මද්යාත්ලිනි තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196654 NL)
ISBN 978-955-30-5258-2 (411988 NA)

බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන
පඳුර ගසද්යා කරි වපැදිලද්යා / තසකෝමරතන
බද්යාලසූරිය .- 3 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 155 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1965
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198283 NL)
ISBN 955-20-3166-4
(413031 NA)

තපතරරද්යා, ලද්යාලේ
සලේත්ලි අවශදයයි : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / ලද්යාලේ
තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198517 NL)
ISBN 978-955-30-5244-5 (413109 NA)
ප්රනද්යානදු, ගද්යාත්මිණ
මලේලතග් මරණය / ගද්යාත්මිණ ප්රනද්යානදු .තවේයනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 88 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198494 NL)
ISBN 978-955-412-09-0-7 (412870 NA)
ප්රනද්යානදු, තචතිය
සරසිංගතලේ : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / තචතිය
ප්රනද්යානදු .- බලනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .පි. 96 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198439 NL)
ISBN 978-955-41280-1-9
තප්රේමරතන, ඩ. එම. නිලුපුල හසිංසකද්යා
ආයමමද්යා / ඩ. එම. නිලුපුල හසිංසකද්යා
තප්රේමරතන .- ගලේගමුව : කරතකෘ, 2014 .පි. 87 : චිත්ර ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193784 NL)
ISBN 978-955-41508-0-5
බසසනද්යායක, ගද්යාත්මිණ
තබරගල කනද / ගද්යාත්මිණ බසසනද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 80 ;
තසම. 22
2012 කවීතද්යා තරගද්යාවත්ලිතයේ තහද්යාඳම
තකටිකතද්යාවට හිත්මි සමමද්යානය හිත්මි කරගත
තකටිකතද්යාව හද්යා තවත තකටිකතද්යා
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196653 NL)
ISBN 978-955-30-5261-2 (411987 NA)

මඩවල, තමද්යාහද්යාන රද්යාජ්
සහින, සහින සහ සහින = dreamz unlimited /
තමද්යාහද්යාන රද්යාජ් මඩවල .- නතග්තගද්යාඩ : බිතසකෝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 143 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(198045 NL)
ISBN 978-955-4690-03-5
මදුරද්යාවල, එම. ඩ. සසඳුනී චමලේකද්යා
මසිං අසසිංසසකකෘතිකයි = I am not cultural /
එම. ඩ. සසඳුනී චමලේකද්යා මදුරද්යාවල .- ජද්යා-ඇල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. viii,112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(189088 NL)
ISBN 978-955-44140-0-6 (404648 NA)
මදුෂද්යාන, එපපද්යාවල දිනක
නවද්යාතපැන / එපපද්යාවල දිනක මදුෂද්යාන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 80 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193133 NL)
ISBN 978-955-30-5040-3 (409443 NA)
මදුෂද්යාන, එපපද්යාවල දිනක
පියවි ඇසන ජීවිතයට / එපපද්යාවල දිනක
මදුෂද්යාන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 72 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193137 NL)
ISBN 978-955-30-5012-0 (409447 NA)
මද්යායද්යාදුනතන, නිමලේකද්යා ජයතදව
තසසපපුතවන ගත කතද්යා : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය /
නිමලේකද්යා ජයතදව මද්යායද්යාදුනතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189605 NL)
ISBN 978-955-30-4759-5 (405164 NA)
මුණසසිංහ, තරකෝහිත
උතතමද්යාචද්යාර / තරකෝහිත මුණසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191145 NL)
ISBN 978-955-30-4753-3 (407275 NA)
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මුතුතනන, ශ්රීනද්යාත චනදන
දවස පපැත්මිණ ඇත / ශ්රීනද්යාත චනදන මුතුතනන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 88 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192284 NL)
ISBN 978-955-30-4893-6 (408609 NA)

රතනද්යායක, උපුලේ ප්රසනන
තගට ගිනි තපැබම / උපුලේ ප්රසනන රතනද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 112 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(201041 NL)
ISBN 978-955-30-5435-7 (414070 NA)

තමනඩිසස, චනදන
නද්යාඳුනනනිය සහ තවත තකටිකතද්යා / චනදන
තමනඩිසස .- තකකෝටතට : චනදන තමනඩිසස
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189243 NL)
ISBN 978-955-1262-26-9 (404953 NA)

රතනද්යායක, ලග්ගල ඇසස.
අමමද්යා : තකටි කතද්යා සසිංග්රහය / ලග්ගල ඇසස.
රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192275 NL)
ISBN 978-955-30-4925-4 (408600 NA)

යද්යාලගල නපැනදද්යා සහ තවත කතද්යා / සසිංසසකරණය
බනධුල ආර. ගුලවතත .- තහද්යාරණ : රයිගමපුර
සසවද්යාධීන තලේඛක සසිංසදය, 2013 .- පි. 203 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189913 NL)
ISBN 978-955-0767-02-1 (405332 NA)

රතු කරදිය මල : ගුර තකටිකතද්යා සරණය /
සසිංසසකරණය ඉනදික සසිංජීව විතද්යාන .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2014 .- පි. 184 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(199882 NL)
ISBN 978-955-0167-86-9 (413419 NA)

රණවක, නිශසශසිංක
වපැත්ලි මද්යාත්ලිගද්යා : තකටිකතද්යා / නිශසශසිංක රණවක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 144 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198296 NL)
ISBN 978-955-30-5382-4 (413044 NA)

රමලනී, පුෂසපද්යා
සුදු හිම පලස : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / පුෂසපද්යා
රමලනී .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .පි. 142 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194432 NL)
ISBN 978-955-677-324-8 (410952 NA)

රණසසිංහ ආරචචි, ධරමතසසන
අපටත එළියක / ධරමතසසන රණසසිංහ
ආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 68 ; තසම. 22 .- (තයද්යාවුන වියට
තකටිකතද්යා ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(201031 NL)
ISBN 978-955-30-5353-4 (414080 NA)

රස කලණ : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 96 ; තසම. 22
2014 කපැලණය ප්රද්යාතදශීය සද්යාහිතද උතළල
නිත්මිතතතනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198294 NL)
ISBN 978-95530-5460-9 (413042 NA)

රණසසිංහ ආරචචි, ධරමතසසන
තළනගතු යහළුතවකෝ / ධරමතසසන රණසසිංහ
ආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 96 ; තසම. 22 .- (තයද්යාවුන වියට
තකටිකතද්යා ; අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(200648 NL)
ISBN 978-955-30-5354-1 (414017 NA)
රණසසිංහ, තිලකද්යා
පද්යාට පද්යාට බපැලුමතබකෝල / තිලකද්යා රණසසිංහ .2 වන මුද්රණය .- පිටතකකෝටතට : කරතකෘ,
2014 .- පි. 117 : චිත්ර ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1998
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194433 NL)
(410953 NA)

රද්යාගල, උදද්යාරි සනද්යාතනී
උසද්යාවිය නිශසශබද විය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය /
උදද්යාරි සනද්යාතනී රද්යාගල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193986 NL)
ISBN 978-955-30-5215-5 (410378 NA)
රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතනත්රද්යා
රතු කත්මිස හද්යා තවනත කතද්යා / සුතනත්රද්යා
රද්යාජකරණද්යානද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 204 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200476 NL)
ISBN 978-955-31-0199-0 (413888 NA)
රද්යාජපකෂ, ප්රදීපද්යා
නිමතතරින එහද්යා / ප්රදීපද්යා රද්යාජපකෂ .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. vii,53 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(189666 NL)
ISBN 978-955-4873-94-0
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රදරිගු, යසවරධන
සමමද්යානය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / යසවරධන
රදරිගු .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .පි. 162 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199796 NL)
ISBN 978-955-677-392-7 (413232 NA)

වික්රමසසිංහ, ත්මිර්ථිලද්යා රසද්යාදරී
ආචචි අමමද්යා / ත්මිර්ථිලද්යා රසද්යාදරී වික්රමසසිංහ .රද්යාජගිරිය : සඳකඬ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 89 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(192319 NL)
ISBN 978-955-8215-54-8 (408768 NA)

රතබර, තරද්යාෂද්යාන
එලේතලන තගදර / තරද්යාෂද්යාන රතබර .යකකල : ශද්යාකදද්යා පබත්ලිතකෂනසස, 2014 .පි. 88 ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(201025 NL)
ISBN 978-955-0207-42-8 (414322 NA)

වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින
කතද්යා අහුර : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / මද්යාරටින
වික්රමසසිංහ .- 6 වන මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය : සරස
(පුද.). සමද්යාගම, 2014 .- පි. 153 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1955
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194420 NL)
ISBN 978-955-8415-94-8 (410940 NA)

තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන
තසකෞනදරී : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / සඳරවන
තලද්යාකුතහසවද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198511 NL)
ISBN 978-955-30-5155-4 (413092 NA)
වනනිනද්යායක, තක. බ.
තදගඩ දහරව / තක. බ. වනනිනද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 160 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193967 NL)
ISBN 978-955-30-4940-7 (410359 NA)
වපැත්ලිඅසිංග, නිශද්යානත
සමරදිවද්යාකරතග් භද්යාරයද්යාව / නිශද්යානත
වපැත්ලිඅසිංග .- පිළිමතලද්යාව : කරතකෘ, 2014 .පි. 129 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 195.00
(200552 NL)
ISBN 978-955-41720-0-5 (414194 NA)
වපැත්ලිකලතග්, තනද්යාතයලේ
අසමමත රද්යාජදය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය /
තනද්යාතයලේ වපැත්ලිකලතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 112 ; තසම. 22
2013 ගමපහ දිසසත්රික සද්යාහිතද සමමද්යාන
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194893 NL)
ISBN 978-955-30-5253-7 (411274 NA)
වපැත්ලිකනනතග්, පියදද්යාස
කනදට වපැඩිය උස ළමයි / පියදද්යාස
වපැත්ලිකනනතග් .- 3 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 253 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1992
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193910 NL)
ISBN 955-20-0739-9
(410315 NA)

විජයවරධන, කමලේ රනජන
තවරළ ඉම රූප / කමලේ රනජන
විජයවරධන .- කපැනඩද්යාව : කරතකෘ, 2014 .පි. 144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194076 NL)
ISBN 978-955-53219-1-4 (410785 NA)
විතජ්මද්යානන, පියසීත්ලි
සුවඳකූර / පියසීත්ලි විතජ්මද්යානන .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 88 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1997
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190742 NL)
ISBN 978-955-30-4768-7 (406549 NA)
විතජ්සසිංහ, රතනපද්යාල
මහ තගදර / රතනපද්යාල විතජ්සසිංහ .තවේයනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 124 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189496 NL)
ISBN 978-955-44536-0-9 (405124 NA)
විතජ්සූරිය, ඩබත්ලිවේ. ඒ. එන. ඒ.
විසසිංවද්යාදය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / ඩබත්ලිවේ. ඒ.
එන. ඒ. විතජ්සූරිය .- බලනතගද්යාඩ : කරතකෘ,
2014 .- පි. 113 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196826 NL)
ISBN 978-955-44977-0-2
විතද්යානආරචචි, මහිනදපද්යාල
සුදට තපන කළු පද්යාට / මහිනදපද්යාල
විතද්යානආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 96 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193985 NL)
ISBN 978-955-30-5134-9 (410377 NA)
විතද්යාන, ගුණතසසන
රද්යාසමමද්යා / ගුණතසසන විතද්යාන .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 91 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191932 NL)
ISBN 978-955-677-340-8 (408369 NA)
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විමලවරධන, ආනනද
යද්යාචක සමද්යාගම / ආනනද විමලවරධන .නිටටඹුව : කරතකෘ, 2014 .- පි. 76 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(198122 NL)
ISBN 978-955-41716-0-2

සලේවද්යා, තරද්යානලේල්ඩ්
සරද්යා love / තරද්යානලේල්ඩ් සලේවද්යා .- [මගමුව] :
කරතකෘ, [2014?] .- පි. 100 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190618 NL)
ISBN 978-955-54324-0-5

විමලසූරිය, අරණ එන.
පපැදුර තපකෝරව : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / අරණ
එන. විමලසූරිය .- බණඩද්යාරතවල : කරතකෘ,
2014 .- පි. 184 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194576 NL)
ISBN 978-955-41307-0-8

සලේවද්යා, තරද්යානලේල්ඩ්
හදවතත ගපැඹුර සසපරශය / තරද්යානලේල්ඩ් සලේවද්යා .[මගමුව] : කරතකෘ, 2013 .- පි. vi,118 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190617 NL)
ISBN 978-955-54324-1-2

වීරකතකද්යාඩි, රිෂද්යාණ
ප්රතවේසතමන තප්රේමය : තකටිකතද්යා එකතුවක /
රිෂද්යාණ වීරකතකද්යාඩි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(200640 NL)
ISBN 978-955-30-5308-4 (414025 NA)

සලේවද්යා, ලපැනටන
උපුත්ලිලද්යා / ලපැනටන සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 128 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189249 NL)
ISBN 978-955-661-614-9 (404960 NA)

වීරසසිංහ, එසස. ල්පී. එසස.
සසිංසද්යාර සද්යාගරය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / එසස. ල්පී.
එසස. වීරසසිංහ .- තවේයනතගද්යාඩ : රනමුතු
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. vii,100 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(189837 NL)
ISBN 978-955-1316-09-9 (405249 NA)
තවලතගදර, චමත්මිනද
නද්යාගයද්යා අවදිතයනි : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය /
චමත්මිනද තවලතගදර .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 147 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(199793 NL)
ISBN 978-955-677-391-0 (413227 NA)
සසවරණමද්යාත්ලි, තකෂිලද්යා
ටකරසිං සහ වඩිමබු / තකෂිලද්යා සසවරණමද්යාත්ලි .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 104 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193204 NL)
ISBN 978-955-681-181-0 (409606 NA)
සමපත, බිතහසෂස ඉනදික
සුවඳ මුවරද : තකටිකතද්යා / බිතහසෂස ඉනදික
සමපත .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(200496 NL)
ISBN 978-955-30-5537-8 (414554 NA)
සරිවරධන, සුමනදද්යාස
ගුරපද්යාට : පුවතපත තකටිකතද්යා තදද්යාළසක /
සුමනදද්යාස සරිවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 64 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189574 NL)
ISBN 978-955-30-4657-4 (405133 NA)

සසිංහබද්යාහු, නදිතද්යා
සසර සකමන (තකටිකතද්යා සසිංග්රහය) / නදිතද්යා
සසිංහබද්යාහු .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2013 .- පි. 87 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190715 NL)
ISBN 978-955-677-321-7 (406515 NA)
තසතනවිරතන, අජනත
දුහුලේ සත : තකටිකතද්යා සමුචචය / අජනත
තසතනවිරතන .- බතතරමුලේල : කරතකෘ,
2014 .- පි. 143 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(195447 NL)
ISBN 978-955-44038-2-6 (411045 NA)
තසසනද්යාරතන, ආනනද
කඩවසසසද්යා : තකටිකතද්යා / ආනනද
තසසනද්යාරතන .- තහකෝකනදර : කරතකෘ, 2013 .පි. 222 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189784 NL)
ISBN 978-955-96738-3-5 (405210 NA)
තසසනද්යාරතන, මසිංජල
ආයුතබකෝවන නිහපැඬියද්යාව... : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය / මසිංජල තසසනද්යාරතන .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 300 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(192040 NL)
ISBN 978-955-671-952-9 (408469 NA)
තසකෝද්භිත හිත්මි, ඕමලේතප
දසදද්යාවත / ඕමලේතප තසකෝද්භිත හිත්මි .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 88 : චිත්ර ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1997
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196550 NL)
ISBN 978-955-30-5355-8 (411913 NA)
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හඳුනපතිරණ, සරිපද්යාල
අකලසිංකතග් මරණය / සරිපද්යාල හඳුනපතිරණ .තකද්යාළඹ : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 115 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198063 NL)
ISBN 978-955-553-760-5
හබරගමුව, තසකෝමසරි
උමද්යා කුසුම : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / තසකෝමසරි
හබරගමුව .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(189454 NL)
ISBN 978-955-661-609-5 (405073 NA)
තහසරත, චූලද්යාභය ශද්යානත කුමද්යාර
විසපසසතවනි තටටුව / චූලද්යාභය ශද්යානත කුමද්යාර
තහසරත .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2013 .පි. 96 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189840 NL)
ISBN 978-955-677-313-2 (405252 NA)
891.483 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා. ර්විශකාර
අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.
මද්යාරටින වික්රමසසිංහ තකටිකතද්යා විමසුම /
ඩබත්ලියු. ඒ. අතබසසිංහ .- රද්යාජගිරිය : සරස
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 332 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(194421 NL)
ISBN 978-955-0201-27-3 (410941 NA)
කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක
සසිංහල තකටිකතද්යාතවේ විකද්යාසනය – නවම
භද්යාගය : 80 දශකතයේ සසිංහල තකටිකතද්යා පිළිබඳ
විමසීමක / කුලතිලක කුමද්යාරසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 288 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(198290 NL)
ISBN 978-955-30-5204-9 (413038 NA)
සතකුමද්යාර, ශකතික
සසිංහල තකටිකතද්යාතවේ කමමපැලේලවීර ලකුණ :
ජයතිලක කමමපැලේලවීරතග් තකටිකතද්යා පිළිබඳ
විචද්යාරද්යාතමක අධදයනයක / ශකතික
සතකුමද්යාර .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 127 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190718 NL)
ISBN 978-955-677-317-0 (406518 NA)

891.483 - ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
අටුළුගම, සසිංජීවනී
නිමල පපැතුම / සසිංජීවනී අටුළුගම .- රද්යාගම :
තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. vi,240 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(189381 NL)
ISBN 978-955-1116-69-9 (405055 NA)
අටුළුගම, සසිංජීවනී
තශසන / සසිංජීවනී අටුළුගම .- තකද්යාළඹ : පහන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 184 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(197939 NL)
ISBN 978-955-667-236-7
අටුළුගම, සසිංජීවනී
සසිංසද්යාර ආදතර / සසිංජීවනී අටුළුගම .- තකද්යාළඹ :
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 196 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(197938 NL)
ISBN 978-955-667-249-7
අතුතකකෝරල, මද්යාතනලේ
බ්රිතග්ඩියර සර 02 / මද්යාතනලේ අතුතකකෝරල .පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2014 .- පි. 182 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191313 NL)
ISBN 978-955-54569-1-3 (407573 NA)
අතබපද්යාල, යසවරධන
යතසකෝත්මිතග සහිනය / යසවරධන අතබපද්යාල .කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. iv,188 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192731 NL)
ISBN 978-955-684-088-9
අතබවික්රම, ටියුරින
බිමබද්යා තදවි : අධදද්යාතමක නවකතද්යාව / ටියුරින
අතබවික්රම .- [තපැ තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. 183 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(196989 NL)
ISBN 978-955-52230-1-0 (412652 NA)
අතබතසසකර, ආරියවසිංශ
මද්යාතකෘකද්යාවක තසද්යායන වචන අනූතුනදද්යාහක /
ආරියවසිංශ අතබතසසකර .- මහරගම : රද්යාවය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 377 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 525.00
(198158 NL)
ISBN 978-955-7560-03-8
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අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි
නිර-විනදන / භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි අමරතකකෝන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 168 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196623 NL)
ISBN 978-955-30-5167-7 (411944 NA)
අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා
තිතත මලේ / ප්රියසිංකද්යා අමරතුසිංග .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 352 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(189620 NL)
ISBN 978-955-31-0061-0 (405179 NA)
අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා
මද්යා ඔතබ යතසකෝදරද්යා / ප්රියසිංකද්යා අමරතුසිංග .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 272 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(200464 NL)
ISBN 978-955-31-0210-2 (413896 NA)
අමරතසසන, බදතදගම ඩ.
වද්යාලුකද්යා මනදිර / බදතදගම ඩ. අමරතසසන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 312 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(193682 NL)
ISBN 978-955-671-652-8 (409935 NA)
අයගමතග්, තනකෝබට
සුර අසුර යද්යාමය / තනකෝබට අයගමතග් .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 446 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(197003 NL)
ISBN 978-955-677-387-3 (412622 NA)
අලගියවනන, මනීෂද්යා තසවේවනදි
ආතමයම නඹයි මතග් / මනීෂද්යා තසවේවනදි
අලගියවනන .- කටද්යාන : කරතකෘ, 2014 .පි. 260 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193276 NL)
ISBN 978-955-41166-0-3
ආනනද වමතත්රය හිත්මි, බලනතගද්යාඩ
නයිගම පනසතලේ නද්යායක හද්යාමුදුරතවකෝ /
බලනතගද්යාඩ ආනනද වමතත්රය හිත්මි .[තපැ. තනද්යා.] : ආධදද්යාතත්මික ත්මිතුතරකෝ, 2014 .පි. 107 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192964 NL)
ISBN 978-955-0600-51-9 (408896 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
තරූ / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .- 2 වන
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 224 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 2013
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(195060 NL)
(411465 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
තරූ 2 / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .- 2 වන
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 224 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 2013
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(195061 NL)
(411464 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
තරූ 3 / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .- 2 වන
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 224 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 2013
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(195062 NL)
(411463 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
තදතනත / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 288 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(195053 NL)
(411453 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
නිමනද්යා / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ :
මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 288 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(195446 NL)
(411461 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
නිලමබතර 4 / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 256 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(195055 NL)
(411467 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
සුදු අරත්ලිය / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 256 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(195063 NL)
(411460 NA)
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ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
සුදු අරත්ලිය 2 / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 256 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(195065 NL)
(411458 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
සුදු අරත්ලිය 3 / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 256 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(195066 NL)
(411457 NA)

උඩවතත, පියදද්යාස
මුදියනතසයි දරතවද්යායි / පියදද්යාස උඩවතත .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 320 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(189572 NL)
ISBN 978-955-30-4557-7 (405131 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
සුදු අරත්ලිය 4 / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 256 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(195064 NL)
(411459 NA)

උභයතසසන, එසස. ඒ. ඩ.
අහිත්මි තසතනහස / එසස. ඒ. ඩ. උභයතසසන .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 184 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(189248 NL)
ISBN 978-955-661-573-9 (404959 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන
හනතද්යාතන කතද්යාව / සුජීව ප්රසනන ආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : මධද්යාරද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 288 ; තසත්මි. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(195346 NL)
(411462 NA)

උමගිත්ලිය, ලසත රවීන
ඇතුළුවීම තහනම = No entry / ලසත රවීන
උමගිත්ලිය .- වතතල : ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 224 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192969 NL)
ISBN 978-955-1596-34-7 (408902 NA)

ඉරසසිංහ, ප්රසනන
අනද්යාරද්යාධිත සද්යාදය / ප්රසනන ඉරසසිංහ .ගමපහ : ත්මිනසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. x,346 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(192973 NL)
ISBN 978-955-0701-28-5 (408906 NA)

උමයසිංගනද්යා, පවනි
සසර පුරදදට / පවනි උමයසිංගනද්යා .- ගමපහ :
පවන කතයේෂනසස, 2013 .- පි. 172 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189117 NL)
ISBN 978-955-1660-76-5 (404668 NA)

ඉලසිංගතකකෝන, සුතරකද්යා නිලේත්මිණ
සඳින සඳට / සුතරකද්යා නිලේත්මිණ
ඉලසිංගතකකෝන .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(200432 NL)
ISBN 978-955-4946-12-5 (413989 NA)
ඊරියගම, මද්යාතනලේ
අතසසල තග් තලකෝකය / මද්යාතනලේ ඊරියගම .තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 207 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(200489 NL)
ISBN 978-955-656-324-5 (414232 NA)
උඩවතත, පියදද්යාස
පලද්යාගිය අමද්යාව / පියදද්යාස උඩවතත .- තකද්යාළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .- පි. 271 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196490 NL)
ISBN 978-955-686-151-8 (411871 NA)

උදය කුමද්යාර, ලත්ලිත
ගමදද්යා / ලත්ලිත උදය කුමද්යාර .- ඉඹුලේතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 213 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192696 NL)
ISBN 978-955-44304-0-2

එඬරගලේතලේතගදර, ජයතසසන
තමවන ත්මිනිසුන වද්යාසනද්යාවන / ජයතසසන
එඬරගලේතලේතගදර .- බතතරමුලේල : සමර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 300 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(197808 NL)
ISBN 978-955-0983-70-4
එදිරිසසිංහ, ධරමතසසන
ආදරණය බලද්යාතපද්යාතරද්යාතතුව / ධරමතසසන
එදිරිසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඉනදික ඈපද්යා
තසතනවිරතන , 2014 .- පි. 296 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194146 NL)
ISBN 978-955-41374-0-0
එදිරිසසිංහ, ධරමතසසන
ආදරණය බලද්යාතපද්යාතරද්යාතතුව / ධරමතසසන
එදිරිසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල, 2014 .පි. 296 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194145 NL)
ISBN 978-955-41374-0-0
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එදිරිසසිංහ, ලත්ලිත තරකෝහිත
බිමමලේ පද්යාවඩ / ලත්ලිත තරකෝහිත එදිරිසසිංහ .රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 227 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(189452 NL)
ISBN 978-955-1116-82-8 (405071 NA)

කරසසිංහ ආරචචි, බ.
අනන බලන කුමරිය මනතම / බ. කරසසිංහ
ආරචචි .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 199 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198278 NL)
ISBN 978-955-697-063-0 (412853 NA)

එරත්මිණගමමන, අරණ ශද්යානත
අපටත හිතුණද්යා කයනඩ / අරණ ශද්යානත
එරත්මිණගමමන .- තහකෝකනදර : කරතකෘ,
2013 .- පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189247 NL)
ISBN 978-955-44911-0-6 (404958 NA)

කරණද්යාතිලක, ඇන. ට.
ගුරවරයද්යා යන උතතම පුරෂතයක / ඇන. ට.
කරණද්යාතිලක .- 3 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 212 ; තසම. 22
රද්යාජද සද්යාහිතද සමමද්යානය – 1993
“නවයුගය” නවකතද්යා තරඟෙතයේ ප්රන්ථම
සසන්ථද්යානය -1985
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(198521 NL)
ISBN 978-955-20-0509-4 (413113 NA)

එරසිංග, දරශන
ළතපැවිලේල / දරශන එරසිංග .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 90 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191366 NL)
ISBN 978-955-677-334-7 (407663 NA)
ඒකනද්යායක, ගුණරතන
අතපම ත්මිනිසසසු / ගුණරතන ඒකනද්යායක .තමද්යාරටුව : නිපුන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. viii,192 ; තසම. 21
2007 සසිංසසකකෘතික කටයුතු තදපද්යාරතතමනතු
නවකතද්යා තරගතයේ ජයග්රද්යාහී කකෘතියක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(200452 NL)
ISBN 978-955-0258-24-6 (413687 NA)
ඒකනද්යායක, ගුණරතන
අරණලු නපැතගන ඇත / ගුණරතන
ඒකනද්යායක .- තමද්යාරටුව : නිපුන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. viii,256 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 420.00
(200450 NL)
ISBN 978-955-0258-22-2 (413685 NA)
ඒකනද්යායක, ගුණරතන
කපැටයම අයියද්යා / ගුණරතන ඒකනද්යායක .තමද්යාරටුව : නිපුන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. viii,464 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 720.00
(200443 NL)
ISBN 978-955-0258-19-12 (413703 NA)
කමමපැලේලවීර, ජයතිලක
ප්රිනසස / ජයතිලක කමමපැලේලවීර .- තකද්යාළඹ :
විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2013 .- පි. 228 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189868 NL)
ISBN 978-955-691-034-6 (405304 NA)
කඹුරපිටිය, කුමද්යාර
ඔරපද්යාරය / කුමද්යාර කඹුරපිටිය .- ඉඹුලේතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2013 .- පි. [vi],137 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 215.00
(189964 NL)
ISBN 978-955-52066-8-6 (405382 NA)

කරණද්යාතිලක, ශද්යාරිකද්යා
තසකෝනදර බසිංගලද්යාව / ශද්යාරිකද්යා කරණද්යාතිලක .නතග්තගද්යාඩ : තසරිනිටි පබත්ලිෂිසිං හවුසස, 2013 .පි. 428 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 620.00
(190364 NL)
ISBN 978-955-0722-09-9 (406200 NA)
කරණද්යාදද්යාස, රද්යාජද්යා
යතසකෝදරද්යාතවකෝ / රද්යාජද්යා කරණද්යාදද්යාස .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 205 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200465 NL)
ISBN 978-955-31-0189-1 (413897 NA)
කරණද්යානද්යායක, ධරමතසසන
චූටි බද්යාපපද්යා / ධරමතසසන කරණද්යානද්යායක .නිටටඹුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 96 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(195191 NL)
ISBN 978-955-1742-23-2
කරණද්යානද්යායක, තරණුකද්යා
සපැළමුතු තපම / තරණුකද්යා කරණද්යානද්යායක .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 224 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(201070 NL)
ISBN 978-955-29-0290-1 (414105 NA)
කරණද්යානද්යායක, ශ්රීමද්යාත්ලි
අසමප්රතයකෝගය / ශ්රීමද්යාත්ලි කරණද්යානද්යායක .මහරගම : ශ්රීමද්යාත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 208 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(190824 NL)
ISBN 978-955-4667-01-3 (406659 NA)
කරණද්යාරතන, ඒ. එම.
නයගරද්යා / ඒ. එම. කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .- පි. 247 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(200555 NL)
ISBN 978-955-686-236-2 (414187 NA)
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කරණද්යාරතන, කුමද්යාර
අපි තදනනද්යා / කුමද්යාර කරණද්යාරතන .කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 180 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(190890 NL)
ISBN 978-955-684-182-4 (407112 NA)

කරණද්යාරතන, කුමද්යාර
රතු තරකෝස / කුමද්යාර කරණද්යාරතන .කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 292 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(190980 NL)
ISBN 978-955-684-165-7 (407117 NA)

කරණද්යාරතන, කුමද්යාර
අතප කතද්යාව / කුමද්යාර කරණද්යාරතන .- නව
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන, 2013 .පි. 174 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2004
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189481 NL)
ISBN 978-955-570-753-4 (405109 NA)

කරණද්යාරතන, ගද්යාවින
මුකුත්ලිත පියුතමකෝ ඇයි වන මපැද තම? / ගද්යාවින
කරණද්යාරතන .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 224 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1970
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(189263 NL)
ISBN 978-955-30-4481-5 (404974 NA)

කරණද්යාරතන, කුමද්යාර
ආදර රතතන / කුමද්යාර කරණද්යාරතන .කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 216 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190877 NL)
ISBN 978-955-684-164-0 (407097 NA)

කරණද්යාරතන, වග නිමලේ
අනනත වූ භවද්යානතය / වග නිමලේ
කරණද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 120 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198059 NL)
ISBN 978-955-553-768-1

කරණද්යාරතන, කුමද්යාර
තුෂද්යාර සහ වසනති / කුමද්යාර කරණද්යාරතන .5 වන මුද්රණය .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 196 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1971
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(190882 NL)
ISBN 978-955-684-130-5 (407103 NA)

කවිරද්යාජ, කුමද්යාර
හදදද්යා දුරතත / කුමද්යාර කවිරද්යාජ .- තකද්යාළඹ :
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 360 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(200490 NL)
ISBN 978-955-656-314-6 (414233 NA)

කරණද්යාරතන, කුමද්යාර
තදහදක ආදරය මපැදින / කුමද්යාර
කරණද්යාරතන .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 216 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190880 NL)
ISBN 978-955-684-163-3 (407101 NA)
කරණද්යාරතන, කුමද්යාර
නිමත්මි / කුමද්යාර කරණද්යාරතන .- කඩවත :
සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 160 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(190875 NL)
ISBN 978-955-684-162-6 (407095 NA)
කරණද්යාරතන, කුමද්යාර
නිළියක සමග / කුමද්යාර කරණද්යාරතන .කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 248 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(190891 NL)
ISBN 978-955-684-184-8 (407113 NA)

කහඳවආරචචි, ගුණවරධන
තසතනතහවනත ගනතදනව තහවත තගද්යාවි
ගීතය / ගුණවරධන කහඳවආරචචි .- වසෑබඩ :
කරතකෘ, 2014 .- පි xiii,213 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(190836 NL)
ISBN 978-955-41032-0-7 (406892 NA)
කද්යාරියවසම, තක. එච. ජයලත
උපහද්යාර / තක. එච. ජයලත කද්යාරියවසම .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .- පි. 194 ; තසම.
21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(199966 NL)
ISBN 978-955-41615-0-4 (413297 NA)
කීරිවලේගම, කුලතසසන
සසිංහරද්යාජ නිමතතර : සමද්යාජ විවරණයක /
කුලතසසන කීරිවලේගම .- 2 වන මුද්රණය .බතතරමුලේල : සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 207 : චිත්ර ; තසම. 21
සසිංහරද්යාජය අසබඩ ආදි ගපැත්මියනතග් ජීවිත
පසුබිම කරගත නවකතද්යාවක
1 වන මුද්රණය 2003
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(189782 NL)
ISBN 978-955-8819-27-1 (405208 NA)
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කුඩද්යාගම, ලලද්යානනද
උපන ගම / ලලද්යානනද කුඩද්යාගම .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 312 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(191146 NL)
ISBN 978-955-30-4784-7 (407276 NA)
කුඩද්යාතහටටි, තිලක
දිව සලු / තිලක කුඩද්යාතහටටි .- තකද්යාළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .- පි. 262 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(200470 NL)
ISBN 978-955-686-173-0 (414134 NA)
කුඩද්යාතහටටි, තිලක
තරවතීතග් සද්යාපය / තිලක කුඩද්යාතහටටි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .පි. 303 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196497 NL)
ISBN 978-955-686-075-7 (411878 NA)
කුමද්යාරවසිංශ, උපද්යාත්ලි
දූවිත්ලි වපැසසසක / උපද්යාත්ලි කුමද්යාරිවසිංශ .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 266 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(197000 NL)
ISBN 978-955-677-371-2 (412624 NA)
කුමද්යාරසසිංහ, එසස. එම.
නූරි / එසස. එම. කුමද්යාරසසිංහ .- මගමුව : අරටුව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 448 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(190955 NL)
ISBN 978-955-4827-00-4 (406927 NA)
කුමද්යාරිහද්යාත්මි, සීතද්යා
වසිංගුපද්යාර / සීතද්යා කුමද්යාරිහද්යාත්මි .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 304 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(200463 NL)
ISBN 978-955-31-016-8 (413895 NA)

කුලරතන, සුනිලේ ජී.
සඳ ගිලුණු සඳ / සුනිලේ ජී. කුලරතන .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .පි. 207 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196489 NL)
ISBN 978-955-686-234-8 (411869 NA)
කුලරතන, තසසනද්යාධීර
අකුණු සපැර තනද්යානවති / තසසනද්යාධීර
කුලරතන .- ඉඹුලේතගද්යාඩ : දියණ ප්රිනටරසස
ඇනල්ඩ් පබත්ලිෂරසස, 2013 .- පි. 241 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(190876 NL)
ISBN 978-955-4844-02-5 (407096 NA)
තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි
කුමුදහද්යාසනී / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .- ගමපහ :
රතසර තපද්යාත, 2013 .- පි. 200 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189089 NL)
ISBN 978-955-1660-48-2 (404649 NA)
තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි
චතු මධුර / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .- ගමපහ :
රතසර තපද්යාත, 2013 .- පි. 176 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189085 NL)
ISBN 978-955-1660-35-2 (404645 NA)
තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි
දූසඳ / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .- ගමපහ : රතසර
තපද්යාත, 2013 .- පි. 265 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(189105 NL)
ISBN 978-955-1660-92-5 (404656 NA)
තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි
නිසයුර තරඛද්යා / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .- ගමපහ :
රතසර තපද්යාත, 2013 .- පි. 219 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189115 NL)
ISBN 978-955-1660-93-2 (404666 NA)

කුරනතග්, තරකෝලනල්ඩ්
අපර දකෘෂසටිය / තරකෝලනල්ඩ් කුරනතග් .- සීදූව :
තජකෝන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 222 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188426 NL)
ISBN 978-955-44138-0-1

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි
තනත දිය ගඟුලක / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .ගමපහ : රතසර තපද්යාත, 2013 .- පි. 186 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189080 NL)
ISBN 978-955-1660-85-7 (404635 NA)

කුලරතන, ඩබත්ලිවේ. ජී.
තරකෝස මතලේ - නටුතව කටූ / ඩබත්ලිවේ. ජී.
කුලරතන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 119 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(189619 NL)
ISBN 978-955-31-0010-8 (405178 NA)

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි
මුහුණු තපද්යාතත ලනදූ / චනදි තකද්යාඩිකද්යාර .ගමපහ : රතසර තපද්යාත, 2013 .- පි. 227 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189076 NL)
ISBN 978-955-1660-90-1 (404639 NA)
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තකද්යාඩිතුවකකු, පරද්යාක්රම
කලපැරද්යා : සසිංගීතමය නවකතද්යාව / පරද්යාක්රම
තකද්යාඩිතුවකකු .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 230 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(200477 NL)
ISBN 978-955-31-0203-4 (413902 NA)

ගමතග්, දිලේරකෂි
සඳු / දිලේරකෂි ගමතග් .- ජද්යා-ඇල : සමනතී
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 224 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(197018 NL)
ISBN 978-955-084-102-8 (412709 NA)

තකද්යාඩිතුවකකු, පියසරි
තපකඩ සඟෙළ / පියසරි තකද්යාඩිතුවකකු .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .පි. 155 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1995
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196998 NL)
ISBN 978-955-677-390-3 (412635 NA)

ගලේතහසන, සමරද්යා තරසිංගනී
සුසුම අහුරක / සමරද්යා තරසිංගනී ගලේතහසන .ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200468 NL)
ISBN 978-955-4946-07-1 (413978 NA)

තකකෞමදී, ඉසුරි නතවකෝදද්යා
තනතු සපැලුනද්යා / ඉසුරි නතවකෝදද්යා තකකෞමදී .කරිවතතුඩුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 165 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189743 NL)
ISBN 978-955-41082-0-2
කසිංකද්යානමතග්, පරලේ ආර.
සතට යටින ගලන ගඟෙක / පරලේ ආර.
කසිංකද්යානමතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192262 NL)
ISBN 978-955-30-4881-3 (408587 NA)
ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි
ආදතර අහස තරම / ගසිංගද්යා ෂයිනි ගමතග් .කරිවතතුඩුව : සයුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 200 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188437 NL)
ISBN 978-955-4788-01-5
ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි
තපතිමත පිනි / ගසිංගද්යා ෂයිනි ගමතග් .කරිවතතුඩුව : සයුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(198097 NL)
ISBN 978-955-4788-05-3
ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි
වසසසද්යානය මනරම / ගසිංගද්යා ෂයිනි ගමතග් .කරිවතතුඩුව : සයුර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 420.00
(188759 NL)
ISBN 978-955-4788-02-2
ගමතග්, දිලේරකෂි
දිවදද්යාසිංගනද්යා / දිලේරකෂි ගමතග් .- තකද්යාළඹ :
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 216 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(197936 NL)
ISBN 978-955-667-231-2

ගීගණ ආරචචි, මලේත්ලිකද්යා
ඉෂිවරී / මලේත්ලිකද්යා ගීගණ ආරචචි .- තකද්යාළඹ :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 375 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(193696 NL)
ISBN 978-955-44876-0-4 (409949 NA)
ගුණතිලක, එම. බ.
ආරකෂක බලකද්යාතයේ සුදු නසිංගි සහ වනනිකතර
ඇතතනතග් කතද්යා / එම. බ. ගුණතිලක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 256 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(200604 NL)
ISBN 978-955-30-5320-6 (414042 NA)
ගුණතිලක, කද්යානති
තදවියනතග් දියණය / කද්යානති ගුණතිලක .තකද්යාළඹ : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 88 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(198060 NL)
ISBN 978-955-553-759-9
ගුණතිලක, කද්යානති
හිම බිම පද්යාමුල / කද්යානති ගුණතිලක .බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 143 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(197789 NL)
ISBN 978-955-0983-43-8
ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණ චනද්රලද්යාලේ
දියතදද්යාර / ගද්යාත්මිණ චනද්රලද්යාලේ ගුණතිලක .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(198215 NL)
ISBN 978-955-697-044-9 (412864 NA)
ගුණවරධන, ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ.
පපැදුර දුන තකතනක නසෑ සතයකෝ යද්යා... / ල්පී. එසස.
ඩබත්ලිවේ. ගුණවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, පි. 272 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(200618 NL)
ISBN 978-955-30-5394-7 (414057 NA)
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ගුණවරධන, ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ.
සනනකකර අයිතිය / ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ.
ගුණවරධන .-තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 144 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191612 NL)
ISBN 978-955-30-4891-2 (407821 NA)
ගුණතසසකර, නිවේටන
සඳසද්යාවි / නිවේටන ගුණතසසකර .බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 229 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(192975 NL)
ISBN 978-955-0983-58-2 (408897 NA)
ගුණතසසකර, නිශද්යානති
සඳුනි / නිශද්යානති ගුණතසසකර .- නතග්තගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 211 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192028 NL)
ISBN 978-955-54432-0-3 (408447 NA)
ගුරතග්, උපුලේ
උණුසුම වපැසසසක / උපුලේ ගුරතග් .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 164 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(192046 NL)
ISBN 978-955-671-591-0 (408475 NA)
ගුරතග්, උපුලේ
පද්යායනන තරතවේ / උපුලේ ගුරතග් .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 160 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(188593 NL)
ISBN 978-955-671-691-7 (404622 NA)
ගුලවතත, බනදුල ආර.
මහ ඉඩම / බනදුල ආර. ගුලවතත .- ගමපහ :
ත්මිනසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 168 ;
තසම. 22
ගමපහ ත්මිනසර සමසසන්ථ ලසිංකද්යා අත පිටපත
තරගය 2013 ජයග්රද්යාහී නවකතද්යාව
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(196834 NL)
ISBN 978-955-0701-26-1

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන
තරකෝස කටු / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 400 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(190350 NL)
ISBN 978-955-30-4404-4 (406063 NA)
ජයතකද්යාඩි, ශතමලේ
පද්යාරද්යාදීසයක දරතවකෝ / ශතමලේ ජයතකද්යාඩි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 294 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(200472 NL)
ISBN 978-955-31-0185-3 (413886 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
මද්යා ප්රිය තසද්යාඳුර / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 248 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(189934 NL)
ISBN 978-955-30-4785-4 (405354 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
මද්යා ප්රිය තසද්යාඳුර 2 / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 280 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(191633 NL)
ISBN 978-955-30-4947-6 (407842 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
ළද්යා දලු තබකෝපත / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 344 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(194897 NL)
ISBN 978-955-30-5227-8 (411268 NA)
ජයතිලක, නිහද්යාලේ රසිංජිත
අමරගිරි / නිහද්යාලේ රසිංජිත ජයතිලක .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 252 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(200459 NL)
ISBN 978-955-31-0198-3 (413891 NA)

ගසිංධද්යාරි, ඩ. එම. අතයේෂද්යා
හිරකී / ඩ. එම. අතයේෂද්යා ගසිංධද්යාරි .බණඩද්යාරතවල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 58 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(183171 NL)
ISBN 978-955-44499-0-9

ජයතිලක, පදමනී
අතපකෂද්යා පිනි බිසිංදු / පදමනී ජයතිලක .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 191 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198495 NL)
ISBN 978-955-697-056-2 (412871 NA)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන
මහ අනඳ හිත්මි / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 215 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196635 NL)
ISBN 978-955-30-4659-8 (411956 NA)

ජයතිලක, පදමනී
කපුර මල / පදමනී ජයතිලක .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 200 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(198219 NL)
ISBN 978-955-697-049-4 (412868 NA)
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ජයතුසිංග, නිහද්යාලේ ල්පී.
තතත්ලිතුඩ හපැරදද්යා / නිහද්යාලේ ල්පී. ජයතුසිංග .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .පි. 199 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196487NL)
ISBN 978-955-686-223-2 (411868 NA)
ජයරතන, බනදුල
කපැඩපත ඉදිරිතයේ නිරවතින / බනදුල
ජයරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 192 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189258 NL)
ISBN 978-955-30-4630-7 (404969 NA)
ජයරතන, යූ. ඒ.
තපැපපැලේ හලක මතක බිඳක සහ තපැපසෑලක
වගතුග = The reminiscences and anecdotes
of a post office / යූ. ඒ. ජයරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191643 NL)
ISBN 978-955-30-4906-3 (407852 NA)
ජයලත, චනදන
දූපත වපැසතයකෝ / චනදන ජයලත .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 168 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 4500
(193882 NL)
ISBN 978-955-30-5138-7 (410300 NA)
ජයවරධන, කපැතලන
මහතසන / කපැතලන ජයවරධන .- තකද්යාළඹ :
තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 304 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198525 NL)
ISBN 978-955-1715-62-5 (412995 NA)
ජයවරධන, කපැතලන
හිමකඳු / කපැතලන ජයවරධන .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 200 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1994
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(194037 NL)
ISBN 978-955-1715-55-7 (410714 NA)
ජයවරධන, තතසද්යාරද්යා
හිර තනද්යාදුටු තදදුන / තතසද්යාරද්යා ජයවරධන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 135 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(200444 NL)
ISBN 978-955-671-866-9 (413901 NA)
ජයවරධන, පදමද්යා ජයනති
සඳත්ලිතග් කතද්යාව / පදමද්යා ජයනති ජයවරධන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 180 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200434 NL)
ISBN 978-955-671-961-1 (413900 NA)

ජයවරධන, සුජද්යාතද්යා
ඉනද්රකීල / සුජද්යාතද්යා ජයවරධන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 312 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(192089 NL)
ISBN 978-955-30-5047-2 (408543 NA)
ජයසසිංහ, ප්රභද්යා චතූ
සහින මනදද්යාකණ 1 / ප්රභද්යා චතූ ජයසසිංහ .තකද්යාටතදණයද්යාව : කරතකෘ, 2013 .පි. viii,218 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(188468 NL)
ISBN 978-955-44810-0-8
ජයසසිංහ, සරත
උදුමබරද්යා මලේ / සරත ජයසසිංහ .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 208 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(198228 NL)
ISBN 978-955-29-0233-8 (412825 NA)
ජයසසිංහ, සරත
බහිරව කනතත / සරත ජයසසිංහ .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 128 : රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(192024 NL)
ISBN 978-955-29-0197-3 (408443 NA)
ජයසසිංහ, සරත
මද්යා තනද්යාදුටුව ඒ පුරහද / සරත ජයසසිංහ .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 351 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189350 NL)
ISBN 978-955-29-0192-8 (405023 NA)
ජයසූරිය, දයද්යානනද
උතසහවනතයද්යා / දයද්යානනද ජයසූරිය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 344 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(193927 NL)
ISBN 978-955-30-4974-2 (410332 NA)
ජයතසසකර, කලවද්යාතන
සුළි සුළඟෙ / කලවද්යාතන ජයතසසකර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 216 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196620 NL)
ISBN 978-955-30-5260-5 (411941 NA)
ජයතසසකර, ල්පී. බ.
මරියද්යා සතලද්යානිකද්යා වසසතුව / ල්පී. බ. ජයතසසකර .තදහිවල : විදරශන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 370 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 520.00
(189615 NL)
ISBN 978-955-1559-85-4 (405174 NA)
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ජයතසසකර, මයුර ලසනත
රද්යාගදීපක / මයුර ලසනත ජයතසසකර .වලසසමුලේල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 187 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189465 NL)
ISBN 978-955-445-410-1 (405090 NA)

තතකෝරතදනිය, තසසන
බණඩර මපැරූ උන / තසසන තතකෝරතදනිය .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .පි. 496 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(196496 NL)
ISBN 978-955-686-240-9 (411877 NA)

ජයතසසන, කතසරිතමවන
තමඝ වරණ විය / කතසරිතමවන ජයතසසන .තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2014 .- පි. 131 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(200554 NL)
ISBN 978-955-41573-0-9 (414191 NA)

ද තකද්යාසසතද්යා, දිළුම නිතරකෝෂිණ
කඳුර ඇලේල / දිළුම නිතරකෝෂිණ ද තකද්යාසසතද්යා .මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 250 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198213 NL)
ISBN 978-955-697-058-6 (412862 NA)

ඩයසස, සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි
මතක සතුවම / සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි ඩයසස .ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(201020 NL)
ISBN 978-955-4946-09-5 (413988 NA)

දනවතත, ශද්යානතිනී
කළු සුදදි / ශද්යානතිනී දනවතත .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 248 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(198579 NL)
ISBN 978-955-30-5224-7 (413100 NA)

ඩයසස, සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි
වසුනදරද්යා / සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි ඩයසස .ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(201002 NL)
ISBN 978-955-4946-08-8 (413979 NA)

දයද්යානනද, ඇම. ඩ.
මත බඹරද්යාතණකෝ / ඇම. ඩ. දයද්යානනද .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල පබත්ලිතකෂන, 2014 .පි. 277 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192342 NL)
ISBN 978-955-4850-04-0 (408794 NA)

තිලකරතන, චිනතක
සූවිස බල / චිනතක තිලකරතන .ඉඹුලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 204 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(196992 NL)
ISBN 978-955-41621-0-5 (412665 NA)

දයද්යාරතන, නමමුනි තක.
රමද තහකෝ සුරමද තහකෝ / නමමුනි තක.
දයද්යාරතන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 213 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(188594 NL)
ISBN 978-955-671-820-1 (404626 NA)

තිලකරතන, තප්රේමරසිංජිත
මතනකෝරද්යාජදය – තදතලද්යාවක අතර ආදර
අනදරය / තප්රේමරසිංජිත තිලකරතන .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 283 ; තසම. 21
“What dreams may com” චිත්රපටය ඇසුතරනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(190951 NL)
ISBN 978-955-677-320-0 (406922 NA)

දයද්යාවසිංශ, වජිර
සහින තවරළ / වජිර දයද්යාවසිංශ .- තහසවද්යාදිතවල :
කරතකෘ, 2012 .- පි. v,186 ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192726 NL)
ISBN 978-955-50528-6-3

තතනනතකකෝන, ධමත්මිකද්යා
මුතුත්මිණ / ධමත්මිකද්යා තතනනතකකෝන .ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 177 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200431 NL)
ISBN 978-955-1755-90-4 (413987 NA)
තතනනතකකෝන, භද්යාරත ප්රභද්යාෂණ
අසමජ්ජද්යාති ආදරය / භද්යාරත ප්රභද්යාෂණ
තතනනතකකෝන .- තකද්යාළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 228 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(189947 NL)
ISBN 978-955-656-291-0 (405367 NA)

ද සලේවද්යා, අනල
මහ මුහුද මමයි / අනල ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 328 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(192970 NL)
ISBN 978-955-44101-1-4 (408903 NA)
ද සලේවද්යා, අනල
සූකර වසසතුව / අනල ද සලේවද්යා .- 2 වන
මුද්රණය .- බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 130 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1999
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(197791 NL)
ISBN 978-955-0983-69-8
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ද සලේවද්යා, ධමත්මිකද්යා
කටුපතුලේ / ධමත්මිකද්යා ද සලේවද්යා .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 151 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192042 NL)
ISBN 978-955-31-0108-2 (408471 NA)
ද සලේවද්යා, වනිගතුසිංග ආරචචිතග් ධනපද්යාල
යකද්යා මුදලද්යාත්ලිතග් නිධද්යානය / වනිගතුසිංග
ආරචචිතග් ධනපද්යාල ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196539 NL)
ISBN 978-955-30-5107-3 (411974 NA)
ද සලේවද්යා, වපැලේලබඩ සරිලේ
ඉවුර සහ තවරළ / වපැලේලබඩ සරිලේ ද සලේවද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 214 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192038 NL)
ISBN 978-955-671-791-4 (408467 NA)
දපැලේකඩ, සනධදද්යා සඳමද්යාත්ලි
නිකමන තගද්යාමමන / සනධදද්යා සඳමද්යාත්ලි
දපැලේකඩ .- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 195 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(189948 NL)
ISBN 978-955-656-287-3 (405368 NA)
දිලේරකෂි, සුරනදි
ගමන / සුරනදි දිලේරකෂි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 199 ; තසම. 21
කවිතද්යා 2013-2014 නවකතද්යා අතපිටපත
තරඟෙතයේ තුනවන සසන්ථද්යානය දිනද්යාගත කකෘතිය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193083 NL)
ISBN 978-955-677-351-4 (408972 NA)
දිලේෂද්යාන, රසිංගන
සතත මට අහිත්මිය / රසිංගන දිලේෂද්යාන.- රද්යාගම :
තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 216 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(200523 NL)
ISBN 978-955-1116-81-1 (414312 NA)
දිසද්යානද්යායක, ඩ. ඇම. අනර
කපැමරද්යා සටන / ඩ. ඇම. අනර දිසද්යානද්යායක .මගමුව : අරටුව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 239 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196412 NL)
ISBN 978-955-4827-11-0
දිසද්යානද්යායක, ඩ. එම. අනර
වටතගද්යාඩ තකද්යාලේලය / ඩ. එම. අනර
දිසද්යානද්යායක .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 248 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(201096 NL)
ISBN 978-955-29-0291-8 (414106 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
දූවිත්ලි පවුර / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .- රද්යාගම : තද්යාරද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. v i,232 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(189386 NL)
ISBN 978-955-1116-75-0 (405061 NA)
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
පුදසුනක පරවුතණත්මි / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 208 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(189380 NL)
ISBN 978-955-1116-79-8 (405054 NA)
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
ප්රද්යාරන්ථනද්යා සහිතන / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 176 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189383 NL)
ISBN 978-955-1116-74-3 (405057 NA)
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
තප්රේමතයේ යද්යාදිනී / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .- රද්යාගම :
තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 200 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(200527 NL)
ISBN 978-955-1116-86-6 (414313 NA)
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
මද්යාල ගිරද්යා තටු / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක .- රද්යාගම :
තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 240 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(189375 NL)
ISBN 978-955-1116-72-9 (405047 NA)
තදද්යාලමුලේල, සමනමල
සසතනහතයේ නවද්යාතපැන / සමනමල
තදද්යාලමුලේල .- තකද්යාළඹ : ත්මිහිර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 248 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(195197 NL)
ISBN 978-955-688-028-1
ධමමද්යානනද හිත්මි, තපද්යාලේගසසවතතත
අඟුර හතු / තපද්යාලේගසසවතතත ධමමද්යානනද
හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 240 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198265 NL)
ISBN 978-955-30-5249-0 (413058 NA)
ධරමරතන, තමලේතරකෝයි
පවේ සහ පින / තමලේතරකෝයි ධරමරතන .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 248 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(194786 NL)
ISBN 978-955-96110-4-2
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නදීෂද්යානි, අකලද්යා
ගිනි අඟුර / අකලද්යා නදීෂද්යානි .- මගමුව : අරටුව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 286 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196414 NL)
ISBN 978-955-4827-19-6
නදීෂද්යානි, අකලද්යා
තනතකණ / අකලද්යා නදීෂද්යානි .- මගමුව : අරටුව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 220 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196424 NL)
ISBN 978-955-4827-08-0

නයනද්යානනද, රවි
අග්නි රද්යාවණ / රවි නයනද්යානනද .- තකද්යාළඹ :
ත්මිහිර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 250 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 470.00
(198101 NL)
ISBN 978-955-688-039-7 නයනද්යානනද, රවි
අග්නි රද්යාවණ / රවි නයනද්යානනද .- තකද්යාළඹ :
ත්මිහිර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 250 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 470.00
(198101 NL)
ISBN 978-955-688-039-7)

නදීෂද්යානි, අකලද්යා
තමතහනදි 1 / අකලද්යා නදීෂද්යානි .- මගමුව :
අරටුව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 198 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196422 NL)
ISBN 978-955-4827-17-2

නපැදිමද්යාතලේ mini තහක
පද්යාසසවරල්ඩ් = password / නපැදිමද්යාතලේ
mini තහක .- රද්යාජගිරිය : අගහසස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 242 ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194570 NL)
ISBN 978-955-0230-26-6

නදීෂද්යානි, අකලද්යා
තමතහනදි 2 / අකලද්යා නදීෂද්යානි .- මගමුව :
අරටුව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 192 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196423 NL)
ISBN 978-955-4827-18-9

නිලේත්මිණ, අනරද්යාධද්යා
සවරසිංපද්යාත්ලිය / අනරද්යාධද්යා නිලේත්මිණ .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 224 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200519 NL)
ISBN 978-955-677-394-1 (414295 NA)

නදීෂද්යානි, අකලද්යා
හිමඳි / අකලද්යා නදීෂද්යානි .- මගමුව : අරටුව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 175 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196416 NL)
ISBN 978-955-4827-05-9
නනදතිසසස, එම. ඒ.
මනදද්යාරම වපැහි / එම. ඒ. නනදතිසසස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 119 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192251 NL)
ISBN 978-955-30-4908-7 (408576 NA)
නනදනී, ජී. ජී.
පද්යා වී ආ දුම තරද්යාටුව / ජී. ජී. නනදනී .නතග්තගද්යාඩ : තසරිනිටි පබත්ලිෂිසිං හවුසස, 2013 .පි. 277 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 520.00
(190366 NL)
ISBN 978-955-0722-10-5
(406202

නිලේත්මිණ, තරද්යාසතද්යා
පිය උරමය / තරද්යාසතද්යා නිලේත්මිණ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 328 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(195032 NL)
ISBN 978-955-30-5020-5 (411254 NA)
නිලනති, එම. ආර.
ආදරණය සඳූ / එම. ආර. නිලනති .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196661 NL)
ISBN 978-955-30-5042-7 (411995 NA)
නිශසශසිංක, ගයද්යානි නිලේත්මිණ
තපම පුරණ සඳ මඬල / ගයද්යානි නිලේත්මිණ
නිශසශසිංක .- මරිගම : ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 168 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198214 NL)
ISBN 978-955-0171-82-8 (412863 NA)
නීතමකෝ / අනවද්යාදය නදීශද්යා වික්රමසරිවරධන .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 160 : රූපසටහන ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(195366 NL)
ISBN 978-955-29-0248-2 (411601 NA)
පතිරණ, නිශද්යා
ආදරණය සපනද්යා 01 / නිශද්යා පතිරණ .කරිබතතගද්යාඩ : තකකෝකල පබත්ලිෂින හවුසස,
2013 .- පි. 264 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(189116 NL)
ISBN 978-955-54989-3-7 (404667 NA)
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පතිරණ, නිශද්යා
ආදරණය සපනද්යා 02 / නිශද්යා පතිරණ .කරිබතතගද්යාඩ : තකද්යාකල පබත්ලිෂින හවුසස,
2013 .- පි. 265-524 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(189084 NL)
ISBN 978-955-54989-4-4 (404644 NA)

පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා
අහසස විලේ දිය / තමද්යානිකද්යා පුෂසප කුමද්යාරි .බියගම : වරණ ග්රපැෆික සහ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 448 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(194363 NL)
ISBN 978-955-0225-21-7 (410121 NA)

පතිරණ, නිශද්යා
සඳතසස උමද්යාවිය / නිශද්යා පතිරණ .කරිබතතගද්යාඩ : තකකෝකල පබත්ලිෂින හවුසස,
2013 .- පි. 242 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189081 NL)
ISBN 978-955-54989-1-3 (404636 NA)

පුෂසපකුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා
පියද්යාපත කුරලේතලකෝ / තමද්යානිකද්යා පුෂසපකුමද්යාරි .බියගම : වරණ ග්රපැෆික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 288 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 460.00
(200534 NL)
ISBN 978-955-0225-23-1 (414323 NA)

පතිරණ, පියදද්යාස
තපමවතතකුතග් ගීතය / පියදද්යාස පතිරණ .තුමතමකෝදර : කරතකෘ, 2014 .- පි. iv,299 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(196433 NL)
ISBN 978-955-41409-0-5 (411693 NA)

පුෂසපකුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා
පලසිංචිය / තමද්යානිකද්යා පුෂසපකුමද්යාරි .- බියගම :
වරණ ග්රපැෆික, 2013 .- පි. 194 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(183159 NL)
ISBN 978-955-0225-14-9

පතිරණ, පුෂසපද්යා කරණද්යාරතන
ජපැසසත්මින වපැල / පුෂසපද්යා කරණද්යාරතන පතිරණ .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 276 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(189621 NL)
ISBN 978-955-671-879-9 (405180 NA)

පුෂසපකුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා
තපම සත දපැහපැත්මියි / තමද්යානිකද්යා පුෂසපකුමද්යාරි .2 වන මුද්රණය .- බියගම : වරණ ග්රපැෆික සහ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 240 ; තසත්මි. 18
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(194362 NL)
ISBN 978-955-99096-5-1 (410120 NA)

පලේත්ලියගුර, චනද්රසරි
තරකෝහණ රද්යාජිනී / චනද්රසරි පලේත්ලියගුර .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 223 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(194357 NL)
ISBN 978-955-677-367-5 (410958 NA)

පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා
වපැත්ලි තපද්යාලේකටු තකකෝමපිටටු / තමද්යානිකද්යා පුෂසප
කුමද්යාරි .- බියගම : වරණ ග්රපැෆික සහ ප්රකද්යාශන,
2013 .- පි. viii,245 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(189387 NL)
ISBN 978-955-0225-17-0 (405062 NA)

පිතග්රද්යා, ජගත එසස.
සතඳස තනියට / ජගත එසස. පිතග්රද්යා .වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 284 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 575.00
(189114 NL)
ISBN 978-955-553-751-3 (404665 NA)

පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා
විහද්යාර වලවේව / තමද්යානිකද්යා පුෂසප කුමද්යාරි .බියගම : වරණ ග්රපැෆික සහ ප්රකද්යාශන, 2013 .පි. viii,316 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(189378 NL)
ISBN 978-955-0225-16-3 (405051 NA)

පිනනවල, ජයනි සී.
සසිංගිත්ලියම / ජයනි සී. පිනනවල .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 333 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(189335 NL)
ISBN 978-955-31-0069-6 (405001 NA)

පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා
සඳ ඇවිත අහසට : නම, ගම, සසන්ථද්යාන... සයලේල
මන කලේපිතය / තමද්යානිකද්යා පුෂසප කුමද්යාරි .බියගම : වරණ ග්රපැෆික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 408 ; තසත්මි. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(201006 NL)
ISBN 978-955-0225-22-4 (414326 NA)

ල්පීරිසස, ආරියතිලක
ඔවුන සහ අපි / ආරියතිලක ල්පීරිසස .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 130 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(200482 NL)
ISBN 978-955-31-0209-6 (413907 NA)

තපතරරද්යා, අජිත රසිංජන
සුදු අරවිනදය / අජිත රසිංජන තපතරරද්යා .රද්යාජකදළුව : කරතකෘ, 2012 .- පි. 220 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188764 NL)
ISBN 978-955-52614-1-8
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තපතරරද්යා, ඇම. ඒ. සරිලේ
ආදතරයි මම ආදතරයි / ඇම. ඒ. සරිලේ
තපතරරද්යා .- මුලේතලේරියද්යාව : සඳිනි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 198 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(190874 NL)
ISBN 978-955-1819-51-4 (407094 NA)
තපතරරද්යා, කරණද්යා
මම ඇය සහ අපි / කරණද්යා තපතරරද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 133 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(189628 NL)
ISBN 978-955-671-878-2 (405187 NA)
තපතරරද්යා, ජයරතන
මනදද්යාරම නිමද්යාවිය / ජයරතන තපතරරද්යා .මතගද්යාඩ : ජයපදම ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 255 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(198058 NL)
ISBN 978-955-41519-0-1
තපතරරද්යා, තටනිසන
සසර දිගනතය / තටනිසන තපතරරද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 280 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(200474 NL)
ISBN 978-955-31-0197-6 (413890 NA)
තපතරරද්යා, ඩබත්ලිවේ. ඩ. ජයනත
දමසරද්යා / ඩබත්ලිවේ. ඩ. ජයනත තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 232 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(192231 NL)
ISBN 978-955-30-4830-1 (408556 NA)
තපතරරද්යා, දකෂිකද්යා සුරනි
සතපැතතී / දකෂිකද්යා සුරනි තපතරරද්යා .ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 232 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(189894 NL)
ISBN 978-955-1755-21-8 (405313 NA)

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි
තසකෞමදවනති / යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි තපතරරද්යා .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 416 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2001
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(196956 NL)
ISBN 978-955-677-374-3 (412617 NA)
තපතරරද්යා, යූ. වී. එච.
ගපැත්මි අනදරයක / යූ. වී. එච. තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 216 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(190735 NL)
ISBN 978-955-30-4565-2 (406542 NA)
තපතරරද්යා, සසවරණ කද්යානති
පති පූජද්යා / සසවරණ කද්යානති තපතරරද්යා .බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 140 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(197798 NL)
ISBN 978-955-0983-36-0
තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස
තර සපැණතකළිතයේ / සසිංජීව මතහසෂස තපතරරද්යා .තමද්යාරටුව : සකී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 240 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(192988 NL)
ISBN 978-955-0672-04-2 (408924 NA)
තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස
පපැතුමතග මන / සසිංජීව මතහසෂස තපතරරද්යා .තමද්යාරටුව : සකී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 200 ; තසම.18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(196687 NL)
ISBN 978-955-0672-08-0 (412284 NA)
තපතරරද්යා, තසකෝමද්යා ට.
සුදු හද්යාත්මිතන / තසකෝමද්යා ට. තපතරරද්යා .- මහරගම :
තපද්යාත ත්මිතුතරකෝ, 2014 .- පි. 304 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(200435 NL)
ISBN 978-955-0214-01-3 (414001 NA)

තපතරරද්යා, බිතනනද්රි
තමතවරෂද්යා / බිතනනද්රි තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 209 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191577 NL)
ISBN 978-955-656-217-0

තපද්යාඩිඅපපුහද්යාත්මි, තක. බ.
තකතත වරණ / තක. බ. තපද්යාඩිඅපපුහද්යාත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 240 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(198576 NL)
ISBN 978-955-30-4991-9 (413097 NA)

තපතරරද්යා, මලේකද්යානති
තසසපද්යාත්ලිකද්යා මලේ / මලේකද්යානති තපතරරද්යා .තකද්යාළඹ : සමද්යාධි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 200 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(189957 NL)
ISBN 978-955-8786-26-0 (405058 NA)

තපද්යානතසසකද්යා, ප්රියද්යා සජීවනී
සතගද්යාව සරකද්යාරි / ප්රියද්යා සජීවනී තපද්යානතසසකද්යා .රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 216 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(200430 NL)
ISBN 978-955-1116-87-3 (414310 NA)
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ප්රකද්යාශස, සුපුන ළහිර
පපැහපැසර සහිනය / සුපුන ළහිර ප්රකද්යාශස .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 234 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(190219 NL)
ISBN 978-955-681-131-5 (405650 NA)

ප්රියසිංගිකද්යා, යූ. ඩ. ලලනි
ප්රියසිංවදද්යා / යූ. ඩ. ලලනි ප්රියසිංගිකද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 48 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(189691 NL)
ISBN 978-955-4873-83-4

ප්රනද්යානදු, තචතිය
හබල බිඳුණු ඔර / තචතිය ප්රනද්යානදු .බළනතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 102 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(190663 NL)
ISBN 978-955-41280-0-2

තප්රේමරතන, තක. ජී.
අනතිම නවද්යාතපැන / තක. ජී. තප්රේමරතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 130 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196482 NL)
ISBN 978-955-31-0071-9 (411858 NA)

ප්රනද්යානදු, තජකෝ ඇනටන
අවතකතසසරව / තජකෝ ඇනටන ප්රනද්යානදු .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .පි. 182 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196486 NL)
ISBN 978-955-686-182-2 (411867 NA)

බණඩද්යාර, නදීකද්යා
දිතයකෝනිසස තදතවද්යාල පද්යාමුල සට / නදීකද්යා
බණඩද්යාර .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 308 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198583 NL)
ISBN 978-955-681-206-0 (413138 NA)

ප්රනද්යානදු, පුෂසපද්යා ශ්රියනති
දුලවනනිතයකෝ / පුෂසපද්යා ශ්රියනති ප්රනද්යානදු .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 200 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(189267 NL)

බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
කටු සපැත්මිටිය / නිකණ තනත්රද්යාසිංජල බණඩද්යාර .මගමුව : අරටුව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 286 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196419 NL)
ISBN 978-955-4827-20-2

ප්රනද්යානදු, පුෂසපද්යා ශ්රියනති
සුනඛ නවණ / පුෂසපද්යා ශ්රියනති ප්රනද්යානදු .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 72 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189271 NL)
ISBN 978-955-30-4746-7 (404982 NA)
ප්රනද්යානදු, තරකෝහණ ල්පී.
දියණතයකෝ / තරකෝහණ ල්පී. ප්රනද්යානදු .- ජද්යා-ඇල :
සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 252 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(194074 NL)
ISBN 978-955-0084-93-7 (410756 NA)
ප්රමුදිතද්යා, හසිංසනී
සපැඳසෑ නයනිය / හසිංසනී ප්රමුදිතද්යා .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 238 ; තසම. 22
කවිතද්යා 2013 – 2014 නවකතද්යා අතපිටපත
තරගතයේ තදවන සසන්ථද්යානය දිනද්යාගත කකෘතිය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(193087 NL)
ISBN 978-955-677-350-7 (408976 NA)
ප්රියසිංකර, ඩබ. ඒ. වරණ
කද්යාලයට ඉඩතදනන / ඩබ. ඒ. වරණ
ප්රියසිංකර .- ඇඹිත්ලිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. 358 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(191304 NL)
ISBN 978-955-44439-0-7 (407694 NA)

බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
තකකෝචචි මූණද්යා / නිකණ තනත්රද්යාසිංජල බණඩද්යාර .මගමුව : අරටුව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196420 NL)
ISBN 978-955-4827-12-7
බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
සඳ කඳුරි නඹයි / නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
බණඩද්යාර .- මගමුව : අරටුව ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 279 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196429 NL)
ISBN 978-955-4827-26-4
බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
සතළලකු නිරවතව / නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
බණඩද්යාර .- මගමුව : අරටුව ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 280 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196428 NL)
ISBN 978-955-4827-21-9
බණඩද්යාර, සුතරෂස ත්මිහිර
දුරග : අසීමද්යානතිකව ආදරය කරන අකුර
අයිතිය තවනතවන / සුතරෂස ත්මිහිර බණඩද්යාර .ගමතපද්යාල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 179 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193274 NL)
ISBN 978-955-44892-0-2
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බනදුවරධන, ප්රියසිංවදද්යා ඇම.
මවේවර හද්යා දූවර / ප්රියසිංවදද්යා ඇම.
බනදුවරධන .- තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 274 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(200595 NL)
ISBN 978-955-656-319-1 (414224 NA)

මදනද්යායක, භද්යාතිය
තහටත මලේ පිතපයි / භද්යාතිය මදනද්යායක .මුලේතලේරියද්යාව : සඳනි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 161 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(190884 NL)
ISBN 978-955-1819-50-7 (407105 NA)

බනනක, ශද්යානත
හද තද්යාමත එදද්යා වතගයි / ශද්යානත බනනක .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 271 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(190300 NL)
ISBN 978-955-681-171-1 (406013 NA)

මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්
උදක / එල්ඩ්වල්ඩ් මලේලවආරචචි .- තලසිංගම :
මලේලවආරචචි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. viii,176 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(189489 NL)
ISBN 978-955-8460-53-5 (405117 NA)

බසසනද්යායක, රමදද්යා
විජද්යාතද්යා චනදකනනරි / රමදද්යා බසසනද්යායක .බතතරමුලේල : තනපචූන පබත්ලිතකෂන,
2013 .- පි. 168 ; පි. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(191053 NL)
ISBN 978-955-0028-30-6

මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්
ජූත්ලියද්යා / එල්ඩ්වල්ඩ් මලේලවආරචචි .- තලසිංගම :
මලේලවආරචචි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 224 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 370.00
(196708 NL)
ISBN 978-955-8460-57-3 (412282 NA)

බද්යාලසූරිය, දිතනෂද්යා
තසතනතහ විමද්යානය / දිතනෂද්යා බද්යාලසූරිය .කළතගඩිතහසන : කරතකෘ, 2014 .- පි. 256 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(199650 NL)
ISBN 978-955-41296-0-3

මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්
බිඟු / එල්ඩ්වල්ඩ් මලේලවආරචචි .- තලසිංගම :
මලේලවආරචචි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 280 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 370.00
(194961 NL)
ISBN 978-955-8460-56-6 (411476 NA)

බද්යාලසූරිය, සනත
තම තසද්යාඳුර දඩබිතමහි / සනත බද්යාලසූරිය .කඩුතවල : සම ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 288 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(189616 NL)
ISBN 978-955-44694-1-9 (405175 NA)

මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්
හිත්මි අහිත්මි - 2 / එල්ඩ්වල්ඩ් මලේලවආරචචි .තලසිංගම : මලේලවආරචචි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. [viii],200 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(189390 NL)
ISBN 978-955-8619-25-4 (405065 NA)

තබකෝධිනද්යායක, තරසිංගද්යා පුනසඳනි
ඔබ කවියක වතග් / තරසිංගද්යා පුනසඳනි
තබකෝධිනද්යායක .- තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 215 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(197928 NL)
ISBN 978-955-667-237-4
බ්රෙහසමචද්යාරී, තරකෝහිත
අමුතු කසිංකද්යාරිය / තරකෝහිත බ්රෙහසමචද්යාරී .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 192 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194964 NL)
ISBN 978-955-4850-18-7 (411381 NA)
මඩවල, තමද්යාහද්යාන රද්යාජ්
තලද්යාවීනද්යා / තමද්යාහද්යාන රද්යාජ් මඩවල .- 2 වන
මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : බිතසකෝ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 305 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(189469 NL)
ISBN 978-955-4690-01-1 (405094 NA)

මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්
තහසමලයද්යා 2 / එල්ඩ්වල්ඩ් මලේලවආරචචි .තලසිංගම : මලේලවආරචචි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 376 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(195445 NL)
ISBN 978-955-8460-54-2 (411480 NA)
මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්
ළනදු 2 / එල්ඩ්වල්ඩ් මලේලවආරචචි .- තලසිංගම :
චද්යාතුරයද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 184 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(197035 NL)
ISBN 978-955-8460-55-9 (412281 NA)
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මලේලවආරචචි, ලකෂසමන
සමුගත වසනතය : 'ප්රන්ථම වසනතය' සහ
'වසනතය නිමද්යාවිය' නව කතද්යාවල අවසන
තකද්යාටස / ලකෂසමන මලේලවආරචචි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 296 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(198281 NL)
ISBN 978-955-30-5263-6 (413052 NA)
මලේත්ලිමද්යාරචචි, ජනක
මහපද්යාතර සටුවරතයකෝ / ජනක මලේත්ලිමද්යාරචචි .2 වන මුද්රණය .- පිටතකකෝටතට : මලේත්ලිමද්යාරචචි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 176 ; තසම. 19
1 වන මුද්රණය 1987
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(196240 NL)
ISBN 978-955-41204-1-9
මලේත්ලිමද්යාරචචි, ජනක
රතු අඟුර / ජනක මලේත්ලිමද්යාරචචි .පිටතකකෝටතට : මලේත්ලිමද්යාරචචි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 324 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196241 NL)
ISBN 978-955-41204-2-6
මහඋලේපත, සුසනත
රන තකද්යාතලය / සුසනත මහඋලේපත .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 416 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(200635 NL)
ISBN 978-955-30-5179-0 (414032 NA)
මහරගම, සුගතදද්යාස
තනද්යායන ගම හපැරදද්යා / සුගතදද්යාස මහරගම .නතග්තගද්යාඩ : බුදධි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189147 NL)
ISBN 978-955-9216-46-9 (404815 NA)
මද්යාකලනද, මහිනද
සසර සපැරි සරන තුර / මහිනද මද්යාකලනද .මද්යාලතබ : කරතකෘ, 2012 .- පි. iii,489 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(184465 NL)
ISBN 978-955-52785-1-5
මද්යාපද්යා, තජ්. ල්පී.
වීර කුමරිතයකෝ / තජ්. ල්පී. මද්යාපද්යා .- [තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2013 .- පි. vi,54 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(190527 NL)
ISBN 978-955-44998-0-5 (406360 NA)

මද්යාපද්යා, දිලූ සඳමද්යාත්ලි රසද්යාසිංගිකද්යා
සීතල වපැහි කඳුළක මසිං / දිලූ සඳමද්යාත්ලි රසද්යාසිංගිකද්යා
මද්යාපද්යා .- රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 248 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(189372 NL)
ISBN 978-955-1116-77-4 (405045 NA)
මද්යාත්ලිසිංග, සමර ශ්රී
අත්මිල ආශද්යා / සමර ශ්රී මද්යාත්ලිසිංග .- රද්යාගම : තද්යාරද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 200 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 370.00
(189384 NL)
ISBN 978-955-1116-76-7 (405059 NA)
මපැණතක, තසකෝමලතද්යා තහසරත
පද්යාට පද්යාට ඉරි / තසකෝමලතද්යා තහසරත මපැණතක .ගතණමුලේල : නිශද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 112 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189895 NL)
ISBN 978-955-1755-82-9 (405314 NA)
ත්මිහිඳුකුලසූරිය, විජයසරි
පිය හසර / විජයසරි ත්මිහිඳුකුලසූරිය .පිළියනදල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 292 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(190710 NL)
ISBN 978-955-44905-0-5 (406510 NA)
මරිගම, ශද්යානත ජයලත
ඉකබිති මම ගුර වකෘතතිතයන සමුගතතතත්මි /
ශද්යානත ජයලත මරිගම : තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 352 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(196610 NL)
ISBN 978-955-30-5237-7 (411933 NA)
මුණසසිංහ, එම. ඒ. ඉතනකෝකද්යා ප්රියනති
වදවතයේ සරදම / එම. ඒ. ඉතනකෝකද්යා ප්රියනති
මුණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 127 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189588 NL)
ISBN 978-955-30-4696-3 (405147 NA)
මුණසසිංහ, තරකෝහිත
ල්පීතකෘ / තරකෝහිත මුණසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 286 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193676 NL)
ISBN 978-955-31-0128-0 (409928 NA)
මුණසසිංහ, තරකෝහිත
හිනනිකතරද්යා / තරකෝහිත මුණසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 217 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(191929 NL)
ISBN 978-955-677-325-5 (408366 NA)
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මුතුවද්යාඩිතග්, දුලසිංජල
කඳුළු පිසිංකම / දුලසිංජල මුතුවද්යාඩිතග් .- රද්යාගම :
තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 188 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(200535 NL)
ISBN 978-955-1116-8-0
(414321 NA)

රණතුසිංග, තකකෝත්ලිත
පුණණද්යා / තකකෝත්ලිත රණතුසිංග .- මගමුව :
අරටුව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 152 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196426 NL)
ISBN 978-955-4827-16-5

මුදත්ලිතග්, නිලූ
සසිංසද්යාරික සකමන / නිලූ මුදත්ලිතග් .- තගද්යාතටුව :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 112 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(199915 NL)
ISBN 978-955-41625-0-1 (413430 NA)

රණතුසිංග, චිරසිංජි
ත්මියුර කලේපනද්යා / චිරසිංජි රණතුසිංග .- රද්යාගම :
තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 272 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(200433 NL)
ISBN 978-955-1116-78-1 (414308 NA)

මුහනදිරම, රසිංජනී
තද්යාම සුවඳයි සමුතනද්යාගත ආදතර / රසිංජනී
මුහනදිරම .- පිළියනදල : යසසසවි තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 226 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(192310 NL)
ISBN 978-955-4895-00-3 (408656 NA)

රණතුසිංග, තප්රේමකීරති
සකුරද්යා / තප්රේමකීරති රණතුසිංග .- [තපැ තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 222 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196677 NL)
ISBN 978-955-54595-2-5 (412247 NA)

තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත
රති මඬල ගිනි ගනී / සුගත ශද්යානත
තමද්යාරගහකුඹුර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 192 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(200627 NL)
ISBN 978-955-30-5284-1 (414066 NA)
තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත
සුළඟෙ : තුන ඈඳුතු නවකතද්යාවක පළමු පියවර /
සුගත ශද්යානත තමද්යාරගහකුඹුර .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 152 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2006
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192074 NL)
ISBN 978-955-30-4882-0 (408528 NA)
යද්යාත්රද්යාමුලේලතග්, සරිපද්යාල
කළු සුදු සහිනයක / සරිපද්යාල යද්යාත්රද්යාමුලේලතග් .මගමුව : අරටුව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 208 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350
(196417 NL)
ISBN 978-955-4827-04-2
රණතුසිංග, උපද්යාත්ලි
තසකෝම අමර / උපද්යාත්ලි රණතුසිංග .- මතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 124 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192872 NL)
ISBN 978-955-44928-0-6
රණතුසිංග, තකකෝත්ලිත
ගවේසය දුර / තකකෝත්ලිත රණතුසිංග .- මගමුව :
අරටුව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 171 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196413 NL)
ISBN 978-955-4827-11-1

රණවීර, නනදිකද්යා
තදද්යාළපිතදනි / නනදිකද්යා රණවීර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 376 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(191132 NL)
ISBN 978-955-30-4816-5 (407262 NA)
රණසසිංහ ආරචචි, අසසිංග
සනතපත / අසසිංග රණසසිංහ ආරචචි .- කඩවත :
සසිංඛ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 268 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(190156 NL)
ISBN 978-955-567-000-5 (405445 NA)
රණසසිංහ, නිහද්යාලේ
හදක මහිම / නිහද්යාලේ රණසසිංහ .- තදහිවල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 214 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192720 NL)
ISBN 978-955-50442-5-7
රණහසිංසකද්යා, තසවේවනදි
සඳත්ලි - 01 / තසවේවනදි රණහසිංසකද්යා .තගද්යාඩකතවල : කරතකෘ, 2014 .- පි. xiii,186 ;
තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190654 NL)
ISBN 978-955-41269-0-9
රතනද්යායක, අතනකෝමද්යා
අද්භිතද්යාරිකද්යා / අතනකෝමද්යා රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 440 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(193177 NL)
ISBN 978-955-30-4929-2 (409486 NA)

241

රතනද්යායක, නිමද්යාත්ලි එන.
අඳුර අප්රිකද්යාතවේ තසද්යාඳුර රද්යාජ කුමද්යාරිය / නිමද්යාත්ලි
එන. රතනද්යායක .- බතතරමුලේල : සමර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 192 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192971 NL)
ISBN 978-955-0983-55-1 (408904 NA)

රතනද්යායක, සුදත
සුළසිං කපැග්රැලේල / සුදත රතනද්යායක .- කඩවත :
සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 173 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(190888 NL)
ISBN 978-955-684-110-7 (407110 NA)

රතනද්යායක, නිරසිංජය
නිකතියද්යාතමකෝසස සහ තනද්යානිදන විදදද්යාඥයද්යාතග්
කතද්යානදරය / නිරසිංජය රතනද්යායක .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .- පි. 223 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(196707 NL)
ISBN 978-955-41593-0-3 (412279 NA)

රතනද්යායක, සුපුන
මතග් ආදර අවනඩුව / සුපුන රතනද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 244 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198588 NL)
ISBN 978-955-681-216-9 (413144 NA)

රතනද්යායක, පදමද්යා
තසතනහසක සුවඳ / පදමද්යා රතනද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 300 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(192045 NL)
ISBN 978-955-31-0067-2 (408474 NA)
රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර
ආතයත එනන සමනල / තයකෞවන සමනද්ර
රතනද්යායක .- තමද්යාණරද්යාගල : කරතකෘ, 2014 .පි. 328 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(196688 NL)
ISBN 978-955-54664-5-5 (412256 NA)
රතනද්යායක, සුජීවද්යා නිරසිංජනී
නද්යාටකද්යාවසද්යානය II – රත තනද්යාරත :
නද්යාටකද්යාවසද්යානය I සරසවි සහිනය නවකතද්යාතවේ
තදවපැනි තකද්යාටස / සුජීවද්යා නිරසිංජනී රතනද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 144 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191635 NL)
ISBN 978-955-30-4804-2 (407844 NA)
රතනද්යායක, සුදත
බඹර අසපුව / සුදත රතනද්යායක .- කඩවත :
සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 176 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(190893 NL)
ISBN 978-955-684-111-4 (407115 NA)
රතනද්යායක, සුදත
මද්යාළිගද්යාතවේ නිලේ මපැණක චසිංගුමද්යා / සුදත
රතනද්යායක .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 256 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(190981 NL)
ISBN 978-955-684-138-1 (407118 NA)

රනජන, ධරමකීරති ශ්රී
ජීවිතතයේ අනිත පපැතත / ධරමකීරති ශ්රී
රනජන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(198268 NL)
ISBN 978-955-30-5305-3 (413061 NA)
රද්යාජපකෂ, හසත්ලි
මවේ බිතමන පරචසස 10 ක / හසත්ලි රද්යාජපකෂ .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි 130 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(189625 NL)
ISBN 978-955-671-688-7 (405184 NA)
රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා
තුර සමුදද්යා / සුත්මිත්රද්යා රද්යාහුබදධ .- නතග්තගද්යාඩ :
පලපැටතෆකෝම තෆකෝ ඕලේටරතනට කලේචර,
2014 .- පි. 244 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196690 NL)
ISBN 978-955-1470-40-1 (412259 NA)
රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා
සුර අසුර / සුත්මිතද්යා රද්යාහුබදධ .- 4 වන මුද්රණය .නතග්තගද්යාඩ : පලපැටතෆකෝම තෆකෝ ඕලේටරතනට
කලේචර, 2014 .- පි. 168 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1984
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196953 NL)
ISBN 978-955-1470-05-0 (412283 NA)
රූපසසිංහ, මතනකෝජ්
තමකෝක්ෂද්යා / මතනකෝජ් රූපසසිංහ .- මහරගම :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 408 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(200469 NL)
ISBN 978-955-51911-1-1 (414002 NA)
තරකෝහණ, සුනිලේ
අප තවනකරනන එපද්යා තදවියනි / සුනිලේ
තරකෝහණ .- තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2014 .පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(194017 NL)
ISBN 978-955-53381-8-9 (410694 NA)
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තරකෝහණ, සුනිලේ
වදවතයේ පරිසමද්යාපතිය තමය නම / සුනිලේ
තරකෝහණ .- තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2014 .පි. 200 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(194012 NL)
ISBN 978-955-53381-9-6 (410689 NA)

ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා
උතතරීතර යතශකෝදරද්යා / ශ්රීමද්යා ලද්යාලනී .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 171 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191931 NL)
ISBN 978-955-677-327-9 (408368 NA)

තරකෝහණ, සුනිලේ
සුළඟෙක වී මම යනනම / සුනිලේ තරකෝහණ .තමද්යාරටුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 200 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(191371 NL)
ISBN 978-955-53381-2-7

ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා
ධවල / ශ්රීමද්යා ලද්යාලනී .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 129 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189627 NL)
ISBN 978-955-671-684-9 (405186 NA)

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.
ගිමහද්යාන පද්යාරම / ගයනද්යා එසස. ලකමද්යාත්ලි .- 3 වන
මුද්රණය .- තහයියනතුඩුව : ගයද්යා කතයේෂනසස,
2014 .- පි. 167 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 2010
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(191860 NL)
ISBN 978-955-52472-1-4 (408107 NA)

ලද්යාලනි, ශ්රිමද්යා
නිවන දුටු උපක / ශ්රීමද්යා ලද්යාලනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(200641 NL)
ISBN 978-955-30-5430-2 (414024 NA)

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.
දසෑසස / ගයනද්යා එසස. ලකමද්යාත්ලි .- තහයියනතුඩුව :
ගයද්යා කතයේෂනසස, 2014 .- පි. 344 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(191317 NL)
ISBN 978-955-0929-09-2 (407568 NA)
ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.
මදුම නිමන / ගයනද්යා එසස. ලකමද්යාත්ලි .තහයිනතුඩුව : ගයද්යා කතයේෂනසස, 2014 .පි. 248 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(197034 NL)
ISBN 978-955-0929-10-8 (412271 NA)
ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.
ත්ලිහිණ පියද්යාපත / ගයනද්යා එසස. ලකමද්යාත්ලි .තහයියනතුඩුව : ගයද්යා කතයේෂනසස, 2014 .පි. 272 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(197831 NL)
ISBN 978-955-0929-13-9 (412280 NA)
ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.
සතිජ තරඛද්යා / ගයනද්යා එසස. ලකමද්යාත්ලි .තහයියනතුඩුව : ගයද්යා කතයේෂනසස, 2014 .පි. 232 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(194960 NL)
ISBN 978-955-0929-11-5 (411475 NA)
ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා
ඇටතටරියද්යා මලේ / යනූෂද්යා ලකමද්යාත්ලි .- තකද්යාළඹ :
ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 155 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196973 NL)
ISBN 978-955-677-377-4 (412628 NA)

ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා
පුදසුනක සුදු මල / ශ්රීමද්යා ලද්යාලනී .නතග්තගද්යාඩ : තසරනිටි පබත්ලිෂින හවුසස,
2013 .- පි. 200 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(190308 NL)
ISBN 978-955-0722-08-2 (406199 NA)
තලද්යාකුබද්යාලසූරිය, තනතත්මි
සමනල තකකෝඩුකද්යාරි / තනතත්මි
තලද්යාකුබද්යාලසූරිය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 220 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198598 NL)
ISBN 978-955-681-207-7 (413160 NA)
වනසසිංහ, ල්පී. ජී. ජී. රණවීර
අත්මිල මසිං : තද්යාරණදතයේ දුර දකන උපතනත /
ල්පී. ජී. ජී. රණවීර වනසසිංහ .- තදවහූව : කරතකෘ,
2014 .- පි. vi,135 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198597 NL)
ISBN 978-955-41502-0-1 (413154 NA)
වනිගසූරිය, උපද්යාත්ලි
සුසද්යානය අබියස / උපද්යාත්ලි වනිගසූරිය .මුලේතලේරියද්යාව : සූරියකද්යානත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2014?] .- පි. 176 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(195444 NL)
ISBN 978-955-9294-29-0 (411433 NA)
වරණකුලසූරිය, තහනරි
විලේලරවද්යාඩිය / තහනරි වරණකුලසූරිය .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 312 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(191368 NL)
ISBN 978-955-677-302-6 (407665 NA)
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වනිගතසසකර, ඩබත්ලිවේ. ඒ. තජ්.
විජද්යානි / ඩබත්ලිවේ. ඒ. තජ්. වනිගතසසකර .තයකෝගියද්යාන : දපැනමුතු ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 216 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 330.00
(192812 NL)
ISBN 978-955-54180-4-1

වසෑතගද්යාඩතපද්යාල, තසකෝමද්යා අයිරද්යාසිංගනී කුමද්යාරිහද්යාත්මි
තනද්යානිත්මි සඳ පහනක / තසකෝමද්යා අයිරද්යාසිංගනී
කුමද්යාරිහද්යාත්මි වසෑතගද්යාඩතපද්යාල .- තදහිවල : කරතකෘ,
2013 .- පි. 438 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(190367 NL)
ISBN 978-955-44883-0-4 (406203 NA)

වද්යාසලමුදත්ලිආරචචි, තද්යාරකද්යා
ඇසස / තද්යාරකද්යා වද්යාසලමුදත්ලිආරචචි .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 304 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(189959 NL)
ISBN 978-955-31-0098-6 (405377 NA)

වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා
ආයු / මතනකෝරි සත්ලිකද්යා වික්රමආරචචි .පිළියනදල : සත්ලිකද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 160 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(190992 NL)
ISBN 978-955-53584-0-3 (407129 NA)

වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණ
එක විදිහක ආදරයක / ගද්යාත්මිණ වද්යාසලසූරිය .පනනිපිටිය : කසිංකණ කතයේෂනසස, 2014 .පි. 200 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(196683 NL)
ISBN 978-955-8933-90-9 (412254 NA)

වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා
ආලදද්යා / මතනකෝරි සත්ලිකද්යා වික්රමආරචචි .පිළියනදල : සත්ලිකද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 162 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(190881 NL)
ISBN 978-955-42664-0-3 (407102 NA)

වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණ
තදවී / ගද්යාත්මිණ වද්යාසලසූරිය .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 200 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(190887 NL)
ISBN 978-955-684-153-4 (407109 NA)

වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා
පතත්මි දහසසවර / මතනකෝරි සත්ලිකද්යා
වික්රමආරචචි .- බියගම : වරණ ග්රපැෆික සහ
ප්රකද්යාශන, 2013 .- පි. 232 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 420.00
(189453 NL)
ISBN 978-955-0225-19-4 (405072 NA)

වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණ
මලේ වපැසසතසන පසසතස / ගද්යාත්මිණ වද්යාසලසූරිය .ආඬිඅමබලම : සඳත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 159 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190894 NL)
ISBN 978-955-4814-01-1 (407106 NA)
වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණ
රන තපැලේල / ගද්යාත්මිණ වද්යාසලසූරිය .කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 288 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(190892 NL)
ISBN 978-955-684-185-5 (407114 NA)
වපැත්ලිකලතග්, තනද්යාතයලේ
තදතකද්යාණ / තනද්යාතයලේ වපැත්ලිකලතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 168 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194950 NL)
ISBN 978-955-30-5252-0 (411286 NA)
වපැත්ලිසරතග්, කීරති
වදව / කීරති වපැත්ලිසරතග් .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 300 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(200473 NL)
ISBN 978-955-31-0215-7 (413887 NA)

වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා
මහතමර තසස ඔබ / මතනකෝරි සත්ලිකද්යා
වික්රමආරචචි .- බියගම : වරණ ග්රපැෆික සහ
ප්රකද්යාශන, 2013 .- පි. 229 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(189179 NL)
ISBN 978-955-0225-18-7 (405052 NA)
වික්රමතිලක, නිශද්යානත
සත ළඟෙ තනිවී / නිශද්යානත වික්රමතිලක .3 වන මුද්රණය .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 167 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2004
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200639 NL)
ISBN 978-955-1011-16-3 (413983 NA)
වික්රමනද්යායක, සසිංජීව
අතපකෂද්යා ජය ගතතද්යාය / සසිංජීව වික්රමනද්යායක .උඩුබදදද්යාව : කරතකෘ, 2013 .- පි. xii,244 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 385.00
(192323 NL)
ISBN 978-955-52991-0-7 (408772 NA)
වික්රමරතන, දිලේහද්යානි
අඳුර ඉරද්යා / දිලේහද්යානි වික්රමරතන .- යකකල :
ශද්යාකදද්යා පබත්ලිතකෂනසස, 2014 .- පි. 216 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(200529 NL)
ISBN 978-955-0207-41-1 (414325 NA)
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වික්රමරතන, දිලේහද්යානි
දුරග තරණ / දිලේහද්යානි වික්රමරතන .- යකකල :
ශද්යාකදද්යා පබත්ලිතකෂනසස, 2013 .- පි. 272 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(189382 NL)
ISBN 978-955-0207-27-5 (405056 NA)
වික්රමරතන, දිලේහද්යානි
පියුම විල පියුම / දිලේහද්යානි වික්රමරතන .යකකල : ශද්යාකදද්යා පබත්ලිතකෂනසස, 2014 .පි. 224 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(200528 NL)
ISBN 978-955-0207-32-9 (414315 NA)
වික්රමරතන, දිලේහද්යානි
සූරය සසිංක්රද්යානති / දිලේහද්යානි වික්රමරතන .යකකල : ශද්යාකදද්යා පබත්ලිතකෂනසස, 2014 .පි. 216 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(200526 NL)
ISBN 978-955-0207-40-4 (414324 NA)
වික්රමසසිංහ, අනර
එකට සපැතල්පීලද්යා / අනර වික්රමසසිංහ .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 468 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(199821 NL)
ISBN 978-955-4850-23-1 (413283 NA)

විතජ්තුසිංග, හීත්ලි
දුවිත්ලි මලේ / හීත්ලි විතජ්තුසිංග .- කරිබතතගද්යාඩ :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 118 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(195372 NL)
ISBN 978-955-96562-1-0 (411608 NA)
විතජ්රතන, මසිංගලද්යා
තනද්යාතසවුන තසවණ / මසිංගලද්යා විතජ්රතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 118 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189586 NL)
ISBN 978-955-30-4748-9 (405145 NA)
විතජ්සසිංහ, ආනනද ල්පී.
සුපහන ග්රැයක / ආනනද ල්පී. විතජ්සසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 336 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(196697 NL)
ISBN 978-955-30-5322-0 (411970 NA)
විතජ්සසිංහ, දිකමන
හිවලද්යාවල ගපැහපැන නවණ / දිකමන
විතජ්සසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 112 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189924 NL)
ISBN 978-955-30-4462-4 (405343 NA)

වික්රමසූරිය, මලේත්ලිකද්යා
රන හිර / මලේත්ලිකද්යා වික්රමසූරිය .- තකද්යාළඹ :
ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 372 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(198062 NL)
ISBN 978-955-553-766-7

විතජ්සසිංහ, සමනතද්යා
සජ්ජද්යා
ජ්ජද්යායනද්යා : තසතනහසන කරන
ආමනත්රණය / සමනතද්යා විතජ්සසිංහ .මුලේතලේරියද්යාව නව නගරය : කරතකෘ, 2014 .පි. 352 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(195369 NL)
ISBN 978-955-41616-0-3 (411605 NA)

විජයතකකෝන, තරකෝහිත
මතග සුනදර... / තරකෝහිත විජයතකකෝන .නතග්තගද්යාඩ : තසරනිටි පබත්ලිෂින හවුසස,
2014 .- පි. 252 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(199863 NL)
ISBN 978-955-0722-11-2 (413365 NA)

විතජ්තසසකර, කමලනද්යාත ශද්යානත
සහින මනදිර / කමලනද්යාත ශද්යානත
විතජ්තසසකර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 63 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193886 NL)
ISBN 978-955-30-5053-3 (410296 NA)

විතජ්තුසිංග, කුමුදු
ආවරජනද්යා / කුමුදු විතජ්තුසිංග .- තහකෝකනදර :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 275 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196709 NL)
ISBN 978-955-41652-0-5 (412521 NA)

විතජ්තසසකර, මතහසෂස
තබද්යාළඳ සතිවිත්ලි තහවත පද්යාසලේ
ගුරවරතයකුතග් තලකෝකය / මතහසෂස
විතජ්තසසකර .- 2 වන මුද්රණය .- [තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 168 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188487 NL)
ISBN 978-955-989-981-5 (404080 NA)

විතජ්තුසිංග, බපැසලේ
ගිරි කඳුර / බපැසලේ විතජ්තුසිංග .- මගමුව : අරටුව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196415 NL)
ISBN 978-955-4827-15-8
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විතද්යානතග්, මහිනද තක.
සුදුසුම තමද්යාතහද්යාත / මහිනද තක. විතද්යානතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 144 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193123 NL)
ISBN 978-955-30-4928-5 (409433 NA)

තවඩිවරධන, මසිංජල
මතග් ආදරණය යකෂණ / මසිංජල
තවඩිවරධන .- කඩුතවල : සම ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 399 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(189618 NL)
ISBN 978-955-44694-0-2 (405177 NA)

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර
නීල උතපල / ශද්යානත කුමද්යාර විතද්යාන .- ගමපහ :
රතසර තපද්යාත, 2013 .- පි. 188 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189120 NL)
ISBN 978-955-1660-94-0 (404671 NA)

තවලේලද්යාල, ආරියරතන
සුදුවත හපැඳිකත / ආරියරතන තවලේලද්යාල .මුලේතලේරියද්යාව නව නගරය : කරතකෘ, 2014 .පි. 125 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196254 NL)
ISBN 978-955-41724-0-1

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර
සුදු තදදුන / ශද්යානත කුමද්යාර විතද්යාන .- ගමපහ :
රතසර තපද්යාත, 2013 .- පි. 168 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189119 NL)
(404670 NA)
විමලරතන, ආර. එම.
ප්රතිසනධි / ආර. එම. විමලරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 408 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(191619 NL)
ISBN 978-955-30-4879-0 (407828 NA)
විමලවීර, සුනිලේ
ඉතතසෑ හද්යාදු / සුනිලේ විමලවීර .- නතග්තගද්යාඩ :
නපැණල පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. 165 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199822 NL)
ISBN 978-955-1229-97-9 (413282 NA)
වීරරතන, හරෂණ
අගසසති / හරෂණ වීරරතන .- රද්යාජගිරිය : ත්මිහිර
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 304 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 430.00
(198113 NL)
ISBN 978-955-688-034-2
වීරසසිංහ, මද්යාලනී
හිම කුණද්යාටු / මද්යාලනී වීරසසිංහ .- වරකද්යාතපද්යාල :
ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 184 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189091 NL)
ISBN 955-553-737-7
(404651 NA)
වීරතසසකර, විත්ලියම
කලද්යා වපැතවේ කඳුළු / විත්ලියම වීරතසසකර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 184 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(191647 NL)
ISBN 978-955-30-4828-8 (407856 NA)

තවලතගදර, චමත්මිනද
පපැන තකණඩියක / චමත්මිනද තවලතගදර .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 188 :
චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200520 NL)
ISBN 978-955-677-385-9 (414296 NA)
ශ්රීකද්යානත, බරනද්යාල්ඩ්
ත්ලිවියද්යා / බරනද්යාල්ඩ් ශ්රීකද්යානත .- මගමුව : කරතකෘ,
2014 .- පි. 68 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196915 NL)
ISBN 978-955-51206-1-6
සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත
අමමද්යා / උපුලේ ශද්යානත සනනසසගල .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 383 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(195087 NL)
ISBN 978-955-681-210-7 (411548 NA)
සපරමද්යාදු, විපුල
කඳුත්ලින නිමද්යාවූ කපැටයම / විපුල සපරමද්යාදු .කඳද්යාන : කරතකෘ, 2014 .- පි. 212 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200551 NL)
ISBN 978-955-41900-0-9 (414193 NA)
සමරදිවද්යාකර, කද්යානති
ලුණු නපැති මුහුද / කද්යානති සමරදිවද්යාකර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 252 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(200998 NL)
ISBN 978-955-30-5307-7 (414030 NA)
සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස.
මලවි තයකෝගය / ධරමද්යා එසස. සමරනද්යායක .පනනිපිටිය : සරද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 195 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(200428 NL)
ISBN 978-955-1777-74-6 (413688 NA)
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සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස.
තයකෝධ රතු මද්යාළුවද්යා / ධරමද්යා එසස. සමරනද්යායක .2 වන මුද්රණය .- පනනිපිටිය : සරද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 191 : චිත්ර ;
තසම. 18 .- (දඟෙකද්යාරයනතග් වික්රම ; අසිංක 13)
1 වන මුද්රණය 2012
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200455 NL)
ISBN 955-1112-13-4
(413692 NA)
සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස.
සමුගනන... හමුතවමු / ධරමද්යා එසස.
සමරනද්යායක .- පනනිපිටිය : සරද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 156 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(191451 NL)
ISBN 978-955-1112-14-1
සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස.
තසද්යාතහද්යාන අඩවිය / ධරමද්යා එසස. සමරනද්යායක .නව මුද්රණය .- පනනිපිටිය : සරද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 192 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1992
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(200451 NL)
ISBN 978-955-1112-14-1 (413686 NA)
සමරසසිංහ, විමලදද්යාස
ප්රචණඩ / විමලදද්යාස සමරසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 256 ;
තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(197926 NL)
ISBN 978-955-667-255-8
සමරසසිංහ, සසවරණසීත්ලි
හිනපැතහන සුසුමක / සසවරණසීත්ලි සමරසසිංහ .රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 200 ;
තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(200525 NL)
ISBN 978-955-1116-85-9 (414316 NA)
සරිනද්යායක, ඩ. එම.
අයියයි මමයි / ඩ. එම. සරිනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 152 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190547 NL)
ISBN 978-955-30-4786-1 (406538 NA)
සරිනද්යායක, ඩ. එම.
සඳු මත හිර කඩද්යා වපැතටයි : තමයට තපර ඔබ
හමු වූ “අයියයි මමයි” නවකතද්යාතවේ තදවන
තකද්යාටස / ඩ. එම. සරිනද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 128 ; තසම. 22
තපද්යාත්ලිසස තදපද්යාරතතමනතුතවේ ළමද්යා හද්යා කද්යානතද්යා
අපතයකෝජන නිවද්යාරණ කද්යාරයද්යාසිංශතයේ පපැසසුමට
ලක වූ නවකතද්යාව
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196663 NL)
ISBN 978-955-30-5050-2 (411997 NA)

සරිවරධන, කරණද්යාරතන බ.
මවක වූ ඇය / කරණද්යාරතන බ. සරිවරධන .මුලේතලේරියද්යාව : හෂිනි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 232 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194087 NL)
ISBN 978-955-41406-0-8 (410799 NA)
සරිවරධන, කුමද්යාර
සසසිංකද්යාර / කුමද්යාර සරිවරධන .- පනනිපිටිය :
කසිංකණ කතයේෂනසස, 2014 .- පි. 255 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(200702 NL)
ISBN 978-955-8933-93-0
සලේවද්යා, තරද්යානලේල්ඩ්
අහසස මද්යාත්ලිගද්යා / තරද්යානලේල්ඩ් සලේවද්යා .- මගමුව :
කරතකෘ, 2013 .- පි. iv,220 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(190616 NL)
ISBN 978-955-54324-2-9
සුගනධිනී, නතවකෝදද්යා
සසර යද්යාත්රද්යා / නතවකෝදද්යා සුගනධිනී .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 151 ; තසත්මි. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193543 NL)
ISBN 978-955-31-0166-2 (409932 NA)
සුතමධ හිත්මි, වසෑතර
නව දපැත්ලි / වසෑතර සුතමධ හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 200 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(191116 NL)
ISBN 978-955-30-4826-4 (407246 NA)
සූරියආරචචි, කරණද්යාදද්යාස
උසිං ගියද්යාතදසිං / කරණද්යාදද්යාස සූරියආරචචි .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .පි. 271 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196495 NL)
ISBN 978-955-686-244-7 (411876 NA)
සූරියතහටටි, දිසසනද්යා ල්පී.
උතුම සතක නඹ ළඟෙ තිබුණද්යා / දිසසනද්යා ල්පී.
සූරියතහටටි .- රද්යාජගිරිය : ත්මිහිර තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 208 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(198112 NL)
ISBN 978-955-688-037-3
තසතනවිරතන, ජයතකද්යාඩි
කපැතලේ ගස / ජයතකද්යාඩි තසතනවිරතන .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2014 .පි. 367 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 520.00
(196492 NL)
ISBN 978-955-686-235-5 (411873 NA)
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තසතනවිරතන, නද්යාත්ලිනී
සහසසරද්යා / නද්යාත්ලිනී තසතනවිරතන .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 194 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191343 NL)
ISBN 978-955-4850-03-3 (407614 NA)

තසසනද්යාරතන, මද්යාධවී
තසතනහතසස කද්යාලයද්යාත්රද්යාව / මද්යාධවී
තසසනද්යාරතන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 136 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193174 NL)
ISBN 978-955-30-4870-7 (409483 NA)

තසසනද්යානද්යායක, එසස. ආර. සරී
පපැන වපැඩම / එසස. ආර. සරී තසසනද්යානද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 286 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193685 NL)
ISBN 978-955-671-856-0 (409938 NA)

හීනතකනද, නිලූකද්යා දමයනති
සහින සතතරද්යාවි / නිලූකද්යා දමයනති
හීනතකනද .- බදුලේල : කරතකෘ, 2014 .පි. 142 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191373 NL)
ISBN 978-955-41207-0-9

තසසනද්යානද්යායක, ජගත කුමද්යාර
සරද්යාගය / ජගත කුමද්යාර තසසනද්යානද්යායක .තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 252 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189946 NL)
ISBN 978-955-656-286-6 (405366 NA)

තහටටිතග්, අනරසරි
සස-මරණ / අනරසරි තහටටිතග් .- තකද්යාළඹ :
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 176 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(199839 NL)
ISBN 978-955-661-656-9 (413381 NA)

තසසනද්යානද්යායක, ජී. බ.
ජල ගපැලේම / ජී. බ. තසසනද්යානද්යායක .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 176 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1979
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196783 NL)
ISBN 978-955-30-4420-4 (411972 NA)

තහසරත, අතසකෝකද්යා ඇම.
නදී තතර උදද්යානය / අතසකෝකද්යා ඇම. තහසරත .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 280 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(192070 NL)
ISBN 978-955-30-4775-5 (408524 NA)

තසසනද්යානද්යායක, පියදද්යාස
අඬනතන ඇයි සුදු මපැණතක / පියදද්යාස
තසසනද්යානද්යායක .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
සමයවරධන, 2014 .- පි. 236 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1970
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(199870 NL)
ISBN 978-955-570-796-1 (413352 NA)
තසසනද්යානද්යායක, තසකෝමවීර
පසිංච වරණ / තසකෝමවීර තසසනද්යානද්යායක .තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2013 .පි. 207 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189072 NL)
ISBN 978-955-686-188-4 (404632 NA)
තසසනද්යාරතන, ආනනද
තගදර ඉතදන බත / ආනනද තසසනද්යාරතන .තහකෝකනදර : කරතකෘ, 2013 .- පි. 240 ;
තසම. 22
වපැසසස තග්ය පද ඇතුළත CD තපැටියක
අනතරගතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 395.00
(189244 NL)
ISBN 978-955-96738-4-2 (404954 NA)

තහසරත, අතසකෝකද්යා ඇම.
ලකෂසම තනද්යාවූ ලකෂසම / අතසකෝකද්යා ඇම.
තහසරත .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .පි. 189 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(197001 NL)
ISBN 978-955-677-343-9 (412623 NA)
තහසරත, චූලද්යාභය ශද්යානත කුමද්යාර
සූරිය කුසුම / චූලද්යාභය ශද්යානත කුමද්යාර තහසරත .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 388 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(196999 NL)
ISBN 978-955-677-362-0 (412627 NA)
තහසරත මපැණතක, තසකෝමලතද්යා
වීණද්යාවක තත කපැඩුණද්යා / තසකෝමලතද්යා තහසරත
මපැණතක .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(201012 NL)
ISBN 978-955-4946-18-7 (413992 NA)

248

891.483 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා ර්විශකාර
ආරියවසිංශ, තමද්යාහද්යාන ශ්රියනත
මග හපැරණු නවකතද්යාතවේ පසුවදන : කපැතලන
ජයවරධනතග් නවකතද්යාවල නිරමද්යාණද්යාතමක
ලකෂණ හද්යා තදශපද්යාලන ආසසන්ථද්යානය පිළිබඳ
විමරශනයක / තමද්යාහද්යාන ශ්රියනත ආරියවසිංශ .තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 122 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198544 NL)
ISBN 978-955-1715-65-6 (412989 NA)
වික්රමද්යාරචචි, සමන
අමමද්යා, මතග් ආදර වසසතුව / සමන
වික්රමද්යාරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 102 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195088 NL)
ISBN 978-955-681-212-1 (411547 NA)

කහඳගමතග්, පියතසසන
නපැවුම තපද්යාතළද්යාව / පියතසසන කහඳගමතග් .3 වන මුද්රණය .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 139 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1986
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(189849 NL)
ISBN 978-955-1741-84-6 (405271 NA)
කෂනත, ගයද්යාන
ඇමරසන වනතයේ වික්රමය / ගයද්යාන කෂනත .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 96 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(187953 NL)
ISBN 978-955-30-4646-8 (403893 NA)

891.483 – ප්රබන්ධ. ලයකාවුන් නවකස්තකා

කුඩත්ලිගම, තප්රේමලතද්යා
එතතර තමතතර / තප්රේමලතද්යා කුඩත්ලිගම .තකද්යාළඹ : ශිකෂද්යා මනදිර .- 2014 .- පි. 217 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193846 NL)
ISBN 978-955-1782-55-9 (410112 NA)

අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි
නිවුනන සහ ගිරද්යා මපැජික / භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි
අමරතකකෝන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 143 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(189765 NL)
ISBN 978-955-31-0087-0 (405191 NA)

තකද්යාඩිතුවකකු, ලකෂසමන
පරද්යාතරකෝපණය / ලකෂසමන තකද්යාඩිතුවකකු .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 118 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196988 NL)
ISBN 978-955-677-353-8 (412637 NA)

අමරසසිංහ, ලත්ලිතද්යා
සරලද්යාතග් තලකෝකය / ලත්ලිතද්යා අමරසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 88 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193104 NL)
ISBN 978-955-30-4969-8 (409414 NA)

ගුණරතන, නිශද්යානත
තවතහරගල තසනසුතන තපද්යාඩි හද්යාමුදුරතවකෝ /
නිශද්යානත ගුණරතන .- අලේපිටිය : කරතකෘ,
2014 .- පි. viii,60 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(196238 NL)
ISBN 978-955-53824-0-3

ඒකනද්යායක, ගුණරතන
ගඟෙ අසබඩ සුරසිංගනද්යාවී / ගුණරතන
ඒකනද්යායක .- තමද්යාරටුව : නිපුන තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. viii,208 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200453 NL)
ISBN 978-955-0258-20-8 (413690 NA)

ජයසසිංහ, තරිඳු
සපැඟෙවුණු උමග / තරිඳු ජයසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 99 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(200493 NL)
ISBN 978-955-656-311-5 (414236 NA)

කරණද්යාරතන, ඒ. එම.
හත දද්යා වපැහි / ඒ. එම. කරණද්යාරතන .බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 272 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(197795 NL)
ISBN 978-955-0983-65-0

ජයතසසකර, චිනතක තජ්.
තහද්යාලේමන දූතවේ සපැඟෙවුණු අද්භිරහස / චිනතක
තජ්. ජයතසසකර .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 129 ; තසම. 21 .(තයද්යාවුන රහසස පරීකෂකතයකෝ ; අසිංක 2)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(189907 NL)
ISBN 978-955-1755-74-4 (405326 NA)
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ජයතසසකර, චිනතක තජ්.
පද්යාළු විලේලුතවේ සපැඟෙවුණු අද්භිරහස / චිනතක
තජ්. ජයතසසකර .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 145 ; තසම. 21 .(තයද්යාවුන රහසස පරීකෂකතයකෝ ; අසිංක 4)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189897 NL)
ISBN 978-955-1755-94-2 (405316 NA)
ජයතසසකර, චිනතක තජ්.
පද්යාළු මනදිරතයේ සපැඟෙවුණු අද්භිරහස / චිනතක
තජ්. ජයතසසකර .- ගතණමුලේල : නිශද්යානත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 106 ; තසම. 21 .(තයද්යාවුන රහසස පරීකෂණතයකෝ ; අසිංක 05)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(201018 NL)
ISBN 978-955-4946-17-0 (413996 NA)
තලගල, චනද්රතසසන
වවුලේකපැතලේ / චනද්රතසසන තලගල .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 223 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(190970 NL)
ISBN 978-955-671-772-3 (406991 NA)
තලසිංගම, චනද්රතසසන
ලනද පුරද්යා දුව පනිත්මින / චනද්රතසසන තලසිංගම .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 175 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(190332 NL)
ISBN 978-955-30-4653-6 (406056 NA)
දයද්යාරතන, නමමුනි තක.
රද්යාසසසගිරි කනද / නමමුනි තක. දයද්යාරතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 160 : චිත්ර ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193679 NL)
ISBN 978-955-671-773-0 (409931 NA)
ද සලේවද්යා, අනල
නනද හද්යා සරණ / අනල ද සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 140 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196457 NL)
ISBN 978-955-21-2293-4 (411748 NA)

ධරමකීරති, රනජිත
සපැඟෙවුණු තලකෝකය / රනජිත ධරමකීරති .නතග්තගද්යාඩ : සක්ඛිල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 196 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(200572 NL)
ISBN 978-955-1300-49-4 (414333 NA)
නවරතන, මපැණතක
අපිත කරමු විපලවයක / මපැණතක නවරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196631 NL)
ISBN 978-955-30-5216-2 (411952 NA)
ල්පීරිසස, රද්යාජ ශ්රී
ගරඩ විමද්යානය : තයද්යාවුන නවකතද්යාව / රද්යාජ ශ්රී
ල්පීරිසස .- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 168 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189150 NL)
ISBN 978-955-676-814-5 (404895 NA)
තපතරරද්යා, ඩබත්ලිවේ. ජයනත
මුතුතබත්ලි දූතවේ අද්භිරහස / ඩබත්ලිවේ. ජයනත
තපතරරද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 136 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192326 NL)
ISBN 978-955-681-190-2 (408775 NA)
තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති
තටු සලන සමනලේලු / සසවරණද්යා කද්යානති
තපතරරද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 140 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(200481 NL)
ISBN 978-955-31-0102-0 (413906 NA)
බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
අපූර සද්යායම මයද්යා / නිකණ තනත්රද්යාසිංජල
බණඩද්යාර .- මගමුව : අරටුව ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 168 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196411 NL)
ISBN 978-955-4827-13-4

දිසද්යානද්යායක, පද්යාත්ලිත
දිළිඳු හපනන / පද්යාත්ලිත දිසද්යානද්යායක .මුලේතලේරියද්යාව : සඳිනි තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. [viii],148 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(189095 NL)
ISBN 978-955-1819-52-1 (404655 NA)

බණඩද්යාර, සඳරවන
විරතවකෝ සහ මරතවකෝ : ත්රද්යාසය, භීතිය,
කුතුහලය එකට කපැටි වූ තයද්යාවුන ප්රබනධය /
සඳරවන බණඩද්යාර .- තගකෝනතපද්යාල : දිනූසඳ
කතයේෂනසස, 2013 .- පි. 68 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(190625 NL)
ISBN 978-955-44438-0-8

දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති
රසිං තකද්යාලේලද්යා / ශද්යානති දිසද්යානද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 196 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(200480 NL)
ISBN 978-955-31-0160-0 (413905 NA)

බුතපිටිය, ජයතසසන
පද්යාරවතීතග් දරතවකෝ / ජයතසසන බුතපිටිය .බුතපිටිය : කරතකෘ, 2013 .- පි. viii,168 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189573 NL)
ISBN 978-955-51922-3-1 (405132 NA)
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මඩලකනද, තබකෝධිතුසිංග
තවඩි තපද්යාද මහතතයද්යා / තබකෝධිතුසිංග
මඩලකනද .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 76 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193112 NL)
ISBN 978-955-30-4903-2 (409422 NA)

වීරසසිංහ, ල්පී. ගුණපද්යාල
උදුලද්යාතග් වද්යාසනද්යාව : තයද්යාවුන නවකතද්යාව /
ල්පී. ගුණපද්යාල වීරසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 118 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(201029 NL)
ISBN 978-955-30-5358-9 (414082 NA)

රතනද්යායක, වනිතද්යා
පද්යාර කයන ත්මිතුතර / වනිතද්යා රතනද්යායක .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 117 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196987 NL)
ISBN 978-955-677-361-3 (412640 NA)

තසසනද්යානද්යායක, චනද්රලතද්යා
කළු මද්යාමයි කළු පපැටියයි / චනද්රලතද්යා
තසසනද්යානද්යායක .- වරකද්යාතපද්යාල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 79 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189075 NL)
ISBN 955-553-726-1
(404637 NA)

ත්ලියනතග්, තහසමද්යාචනද්රිකද්යා
දිරි දපැරිතයකෝ / තහසමද්යාචනද්රිකද්යා ත්ලියනතග් .- 4 වන
මුද්රණය .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 156 ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1994
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(189973 NL)
ISBN 978-955-0955-13-8 (405280 NA)

හඳුවල, කරණද්යාතිලක
කටටිපපැනන කටටියක / කරණද්යාතිලක
හඳුවල .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 115 ; තසම.21
1 වන මුද්රණය 2000
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194356 NL)
ISBN 978-955-677-358-3 (410957 NA)

ත්ලියනතග්, තහසමද්යාචනද්රිකද්යා
මලේ සමනළිතයකෝ / තහසමද්යාචනද්රිකද්යා ත්ලියනතග් .3 වන මුද්රණය .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. [115] : තසම. 18
1 වන මුද්රණය 1998
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(189854 NL)
ISBN 978-955-0955-14-5 (405276 NA)

තහටටිතග්, මලේත්ලිකද්යා
කුමද්යාරයකු වූ පුසිංචි සතද්යා / මලේත්ලිකද්යා තහටටිතග් .ඉමදූව : කරතකෘ, 2014 .- පි. 56 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(200447 NL)
ISBN 978-955-53672-1-9 (413682 NA)

වනනිඅචචි, බුවතනක
ඉරගලතපැනන / බුවතනක වනනිඅචචි .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 131 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(192437 NL)
ISBN 978-955-54638-4-3
වපැත්ලිකනනතග්, පියදද්යාස
මලක සුවඳ සවේ සය ගවේ ඇතසසයද්යා / පියදද්යාස
වපැත්ලිකනනතග් .- 2 වන මුද්රණය .බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 288 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2000
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 410.00
(197802 NL)
ISBN 978-955-0983-59-9
විතජ්තසසකර, මතහසෂස
වන සවුපද්යාවුන වපැනි ත්මිනිසුන මපැද / මතහසෂස
විතජ්තසසකර .- බතතරමුලේල : සමර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 160 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(197793 NL)
ISBN 978-955-0983-80-3

තහටටිතග්, මලේත්ලිකද්යා
සරසිංගලය / මලේත්ලිකද්යා තහටටිතග් .- ඉමදූව :
කරතකෘ, 2011 .- පි. ix,48 : චිත්ර ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200448 NL)
ISBN 978-955-53672-0-2 (413683 NA)
891.483 – ප්රබන්ධ. ර්විදෙදකා
ද තසසරම, උපද්යාත්ලි
රතු වපැසසස / උපද්යාත්ලි ද තසසරම .- මද්යාතකද්යාළ :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 143 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190207 NL)
ISBN 978-955-44595-0-2 (405614 NA)
සරිවරධන, එසස. එම. උදද්යාර සුපුන
නිට්රියද්යා / එසස. එම. උදද්යාර සුපුන සරිවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 120 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189184 NL)
ISBN 978-955-30-4449-5 (404927 NA)
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891.483 – ප්රබන්ධ. ර්විදෙදකා නවකස්තකා
මපැදතගදර, පසඳු කලේහද්යාර
කද්යාල සසිංචද්යාරකයද්යා = The time traveller / පසඳු
කලේහද්යාර මපැදතගදර .- ගද්යාලේල : කරතකෘ, 2014 .පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(196267 NL)
ISBN 978-955-41613-0-6 (411670 NA)
තසතනවිරතන, අජනත
රිදී හුය බිනදද්යා / අජනත තසතනවිරතන .බතතරමුලේල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 134 : චිත්ර ;
තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193770 NL)
ISBN 978-955-44038-1-9
891.483 – ළමකා ප්රබන්ධ
අතුතකකෝරල, සනධදද්යා ප්රියදරශනි
කුරලු යහළුතවකෝ : ළමද්යා කතනදර / සනධදද්යා
ප්රියදරශනි අතුතකකෝරල .- කුරණසෑගල : කරතකෘ,
2014 .- පි. [12] : චිත්ර ; තසම. 20x29
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(199784 NL)
ISBN 978-955-41624-1-9 (413155 NA)
අනදරවපැව, අතබතකකෝන ශ්රී බණඩද්යාර
තගඹි පපැසිංචද්යා / අතබතකකෝන ශ්රී බණඩද්යාර
අනදරවපැව .- කඩුතවල : කරතකෘ, 2014 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(195227 NL)
ISBN 978-955-51096-2-8
අනදතරතග් අනදර : උතඹේ කතටත වපැත්ලි .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, [2014?] .- 
පි. [04] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(193520 NL)
ISBN 978-955-21-2029-9 (409707 NA)
අනදතරතග් අනදර : එකයි තදකයි .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, [2014?] .- පි. [04] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(193519 NL)
ISBN 978-955-21-2030-5 (409706 NA)
අනදතරතග් අනදර : කවුද තගද්යානද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. [4] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(197856 NL)
ISBN 978-955-21-2032-9 (412732 NA)
අනදතරතග් අනදර : ගල උසසසන .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. [4] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(197857 NL)
ISBN 978-955-21-2035-0 (412731 NA)

අනදතරතග් අනදර : බඩගිනි බබද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, [2014?] .- පි. [04] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(193521 NL)
ISBN 978-955-21-2038-1 (409708 NA)
අනදතරතග් අනදර : බරි හටන .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. [4] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(197855 NL)
ISBN 978-955-21-2033-6 (412733 NA)
අනදතරතග් අනදර : බුලත පුවක .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. [4] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(197852 NL)
ISBN 978-955-21-2031-2 (412736 NA)
අනදතරතග් අනදර : ග්රැවුතලේ අවුල .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. [4] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(197853 NL)
ISBN 978-955-21-2037-4 (412735 NA)
අනදතරතග් අනදර : සී සද්යානන එනතඩකෝ .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(197858 NL)
ISBN 978-955-21-2040-4 (412730 NA)
අනදතරතග් අනදර : ළිඳට ජතබද්යාග් .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. [4] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(197854 NL)
ISBN 978-955-21-2034-3 (412734 NA)
අනරසරි, සරත
උපකද්යාරය / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(199893 NL)
ISBN 978-955-690-191-7 (413335 NA)
අනරසරි, සරත
කවේද තබකෝයි / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 08 :
චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189359 NL)
ISBN 978-955-690-136-8 (405032 NA)
අනරසරි, සරත
කළූට සුදු යද්යාළුතවක / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(189371 NL)
ISBN 978-955-690-110-8 (405044 NA)
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අනරසරි, සරත
තකද්යාටියද්යා ආතවකෝ / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(199895 NL)
ISBN 978-955-690-185-6 (413337 NA)

අනරසරි, සරත
පපැට / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(199892 NL)
ISBN 978-955-690-189-4 (413334 NA)

අනරසරි, සරත
ටිවීටි සහ සලේතවසසටර / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 08 : චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189360 NL)
ISBN 978-955-690-135-1 (405033 NA)

අනරසරි, සරත
පපැසිංචද්යා / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 08 : චිත්ර ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189356 NL)
ISBN 978-955-690-141-2 (405029 NA)

අනරසරි, සරත
ටිසිං ටිසිං / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 08 :
චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189355 NL)
ISBN 978-955-690-133-7 (405028 NA)

අනරසරි, සරත
පුසිංචි මද්යායද්යාකද්යාරතයකෝ / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 08 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189362 NL)
ISBN 978-955-690-138-2 (405035 NA)



අනරසරි, සරත
තටද්යාම සහ තජරී / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 08 : චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189354 NL)
ISBN 978-955-690-137-5 (405027 NA)

අනරසරි, සරත
බූරතවකෝ තුනතදතනක / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(199896 NL)
ISBN 978-955-690-193-1 (413338 NA)

අනරසරි, සරත
දඟෙයද්යා / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 08 : චිත්ර ;
තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189358 NL)
ISBN 978-955-690-139-9 (405031 NA)

අනරසරි, සරත
තබන තටන / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(189370 NL)
ISBN 978-955-690-127-6 (405044 NA)

අනරසරි, සරත
දඬුවම / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(199897 NL)
ISBN 978-955-690-190-0 (413339 NA)

අනරසරි, සරත
යකද්යාරි / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 08 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189357 NL)
ISBN 978-955-690-142-9 (405030 NA)

අනරසරි, සරත
නිදහස / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(199900 NL)
ISBN 978-955-690-188-7 (413342 NA)

අනරසරි, සරත
වනසරද්යා / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 7 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(197977 NL)
ISBN 978-955-690-183-2 (412816 NA)

අනරසරි, සරත
පනිනන තපර සතනන / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(199898 NL)
ISBN 978-955-690-192-4 (413340 NA)

අනරසරි, සරත
වඳුර උපද්යාය / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(199891 NL)
ISBN 978-955-690-186-3 (413333 NA)
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අනරසරි, සරත
වපැඩිහිටියනට සලකමු : තිතතිර ජද්යාතකය
ඇසුතරනි / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 11 :
චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(183167 NL)
ISBN 978-955-29-014-5
අනරසරි, සරත
සමගිය / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(199899 NL)
ISBN 978-955-690-184-9 (413341 NA)
අනරසරි, සරත
සූර පපපද්යා / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 08 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189363 NL)
ISBN 978-955-690-140-5 (405036 NA)
අනරසරි, සරත
තසලේලම ද තෂකෝන / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(189999 NL)
ISBN 978-955-690-123-8
අනරසරි, සරත
තසද්යානික / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 08 :
චිත්ර ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189361 NL)
ISBN 978-955-690-134-4 (405034 NA)
අනරසරි, සරත
සසිංජතග් බපැලුම / සරත අනරසරි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(189369 NL)
ISBN 978-955-690-109-2 (405042 NA)
අනරසරි, සරත
තහද්යාඳ යකද්යා / සරත අනරසරි .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(199894 NL)
ISBN 978-955-690-187-0 (413336 NA)
අබයරතන, දුනිත බණඩද්යාර
මද්යායද්යා තලද්යාතවේ රන කඩුව / දුනිත බණඩද්යාර
අබයරතන .- පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. [8] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192007 NL)
ISBN 978-955-48548-3-3 (408426 NA)

අතබවික්රම, මද්යාතතලේ ආනනද
හද්යා පපැටියට හරි වපැතල්ඩ් / මද්යාතතලේ ආනනද
අතබවික්රම .- මද්යාතතලේ : කරතකෘ, 2014 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193660 NL)
ISBN 978-955-99976-7-2 (409888 NA)
අතබවික්රම, විනීතද්යා බ.
කරි දූතගන කතද්යාවක / විනීතද්යා බ. අතබවික්රම .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 20 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(201047 NL)
ISBN 978-955-30-5325-1 (414091 NA)
අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.
රනහද්යාත්මිතග රතතරන නිධද්යානය / ඩබත්ලියු. ඒ.
අතබසසිංහ .- තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198532 NL)
ISBN 978-955-1715-74-8 (413002 NA)
අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.
හද්යා හද්යා හරි හද්යාවද්යා / ඩබත්ලියු. ඒ. අතබසසිංහ .4 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. [14] : චිත්ර ; තසම. 24
1 වන මුද්රණය 1995
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(198531 NL)
ISBN 978-955-1715-73-1 (413001 NA)
අතබතසසකර, ආරියවසිංශ
ත්මිනතනරිය වපැතවේ කතද්යාව : ළමද්යා පද්යාෂ්ඨකයන
සඳහද්යා ජනකතද්යා / ආරියවසිංශ අතබතසසකර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 55 :
චිත්ර ; තසම. 22 .- (ජනකතද්යා මද්යාලද්යා ; අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192287 NL)
ISBN 978-955-30-4673-4 (408612 NA)
අතබතසසකර, හපැරී
මතකතයේ තබද්යාගත යුතු කතනදර / හපැරී
අතබතසසකර .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 : චිත්ර ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2010
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198502 NL)
ISBN 978-955-30-2903-4 (413083 NA)
අමමද්යාතග් ආදතර .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
[2014?] .- පි. 04 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(194049 NL)
ISBN 978-955-21-2010-7 (410728 NA)
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අමරතුසිංග, හිරණ විරසිංගද්යා
පුසිංචි වීරතයකෝ සහ අදභූත බසිංගලද්යාව / හිරණ
විරසිංගද්යා අමරතුසිංග .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. v,26 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 110.00
(189709 NL)
ISBN 978-955-4873-63-6
අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ.
පූසස පපැටවු / තක. එන. ඕ. අමරදද්යාස .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, [2014?] .- පි. 20 :
චිත්ර ; තසම. 29
ඇන තචතකද්යාෆසතග් “ඇන ඉනසඩනට” නම
තකටිකතද්යාව ඇසුතරනි
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(199788 NL)
ISBN 978-955-677-373-6 (413222 NA)
අමරවීර, හිලේඩද්යා
කරි මුටටි නපැතිතවලද්යා / හිලේඩද්යා අමරවීර ; චිත්ර
සබිලේ තවතතසසිංහ විසනි .- 2 වන මුද්රණය .තසිංගලේල : නව තලද්යාවට දිරිය, 2013 .- පි. 10 :
චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(193614 NL)
ISBN 978-955-8079-03-4 (409819 NA)
අමරවීර, හිලේඩද්යා
මලේ මලේ කුතල්ඩ් / හිලේඩද්යා අමරවීර ; චිත්ර සබිලේ
තවතතසසිංහ විසනි .- 2 වන මුද්රණය .තසිංගලේල : නව තලද්යාවට දිරිය, 2013 .පි. [10] : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(193619 NL)
ISBN 978-955-8079-05-8 (409826 NA)
අමරසසිංහ, කතදද්යානද්යා
ත්මිහිනි සහ කුරලුලනතය / කතදද්යානද්යා
අමරසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 30
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193804 NL)
ISBN 978-955-41057-0-6
අමරසූරිය, ල්පී. ඒ. ඉමද්යාෂි හරෂලද්යා
මවේ තසතනහස අහිත්මි වූ දූ කුමරිය / ල්පී. ඒ.
ඉමද්යාෂි හරෂලද්යා අමරසූරිය .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189721 NL)
ISBN 978-955-4873-24-7
අයගම, තනූජද්යා එන.
සුරූ / තනූජද්යා එන. අයගම .- වසසකඩුව : කරතකෘ,
2014 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 18x21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(198434 NL)
ISBN 978-955-96324-9-8

අරමපත, කුසුම
සමගිය බලය තවේ / කුසුම අරමපත .මද්යාසසතපද්යාත : කරතකෘ, 2013 .- පි. 14 : චිත්ර ;
තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(190528 NL)
ISBN 978-955-41017-0-8 (405646 NA)
අතශසෂි, එච. එම. නවද්යාසිංජනද්යා
සතහකෝදර කුමරිතයකෝ / එච. එම. නවද්යාසිංජනද්යා
අතශසෂි .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,6 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189733 NL)
ISBN 978-955-4873-15-5
අහුබුදු, අරිතසන
උගුල / අරිතසන අහුබුදු .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 26 .- (විර උදද්යාර ; අසිංක 4)
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(194098 NL)
ISBN 978-955-671-698-6 (410810 NA)
ආනනද හිත්මි, තිරිකුණද්යාමතලේ
පුසිංචි රද්යාහුළ හද්යාමුදුරතවකෝ / තිරිකුණද්යාමතලේ
ආනනද හිත්මි .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 145.00
(196288 NL)
ISBN 978-955-0955-54-1 (411405 NA)
ආරියරතන, ඒ. වී.
හිරමඬල / ඒ. වී. ආරියරතන .- [තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 22 : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(192710 NL)
ISBN 978-955-52722-2-3
ඇලේවිටිගල, සුමනතසසකර
ගමක තබරද්යාගත වීර පුතතක / සුමනතසසකර
ඇලේවිටිගල .- පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. vi,17 : චිත්ර ; තසම. 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192156 NL)
ISBN 978-99860-4-x
ඉදදතගද්යාඩ, තුෂද්යාර
පුසිංචි බලූ / තුෂද්යාර ඉදදතගද්යාඩ ; සසිංසසකරණය
සජීව මපතග් විසනි .- තකද්යාළඹ : රූම ටු රීල්ඩ්,
2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 59
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191346 NL)
ISBN 978-955-0706-61-7
ඉබි නවණ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
[2014?] .- පි. 04 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(194047 NL)
ISBN 978-955-21-2011-4 (410726 NA)
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ඉමදූව, කුසුමද්යා
මසිං කවුද / කුසුමද්යා ඉමදූව .- තදහිවල : ඉමදූව
පදනම, 2014 .- පි. 21 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(198468 NL)
ISBN 978-955-169-005-2
ඉහලමුලේල, ආශිසිංශනී සදිනිකද්යා
ශද්යාපය / ආශිසිංශනී සදිනිකද්යා ඉහලමුලේල .නතග්තගද්යාඩ : නපැණල පබත්ලිෂරසස, [2014?] .පි. 11 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191870 NL)
ISBN 978-955-4850-07-1 (408124 NA)
ඊරියගම, ශද්යානති කුමද්යාරි
සඳුන සුවඳ / ශද්යානති කුමද්යාරි ඊරියගම .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(196248 NL)
ISBN 978-955-0167-83-8
උඩවතත, පදමද්යා මපැණතක
සපුමලේ / පදමද්යා මපැණතක උඩවතත .මහනවර : කරතකෘ, 2014 .- පි. 20 : චිත්ර ;
තසම. 30
2013 ජද්යාතික සද්යාහිතද තරඟෙද්යාවත්ලිතයේ, විවකෘත
අසිංශතයේ ළමද්යා කතනදර සමසසත ලසිංකද්යා ප්රන්ථම
සසන්ථද්යානය
කබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(193781 NL)
ISBN 978-955-52096-3-2
උඩවතත, පියදද්යාස
කපටියට වපැරදුණ තපැන / පියදද්යාස උඩවතත .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191670 NL)
ISBN 978-955-30-4805-9 (407879 NA)
උතපද්යානී, ඩබ. එම. පබද්යාවි
සතහකෝදර තප්රේමය / ඩබ. එම. පබද්යාවි උතපද්යානී .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189657 NL)
ISBN 978-955-4873-00-1
උදද්යාරි, එම. එලේ. තචතනද්යා
වනතයේ අතරමසිං වූ මද්යා / එම. එලේ. තචතනද්යා
උදද්යාරි .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189755 NL)
ISBN 978-955-4873-36-0

උඳටියද්යාවල, සඳත්ලි තසවේත්මිණ
කපැලසෑ යද්යාළුතවකෝ / සඳත්ලි තසවේත්මිණ උඳටියද්යාවල .[පනනිපිටිය] : කරතකෘ, 2013 .- පි. [8] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191947 NL)
ISBN 978-955-69205-1-2 (408405 NA)
එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර
අතප තද්යාතතද්යා / සතිසසචනද්ර එදිරිසසිංහ .- 3 වන
මුද්රණය .- කපැලණය : ත්මිහිඳු සසිංසසකකෘතික
පදනම, 2014 .- පි. 28 : චිත්ර ; තසම. 30
1 වන මුද්රණය 2004
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(198556 NL)
ISBN 955-98347-0-3
(412986 NA)
එරනද, කලේප
කළු කූඹියි තතලේ කූඹියි / කලේප එරනද .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 15 :
චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(196500 NL)
ISBN 978-955-21-2263-7 (411775 NA)
එරනද, කලේප
තකතහලේ අකකද්යා / කලේප එරනද .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 15 : චිත්ර ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(196501 NL)
ISBN 978-955-21-2258-3 (411776 NA)
එරනද, කලේප
තගද්යාලු තබලේලයි මුතු තබලේලයි / කලේප
එරනද .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 15 : චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(196498 NL)
ISBN 978-955-21-2261-3 (411773 NA)
එරනද, කලේප
ජජබසස හද්යාවද්යා / කලේප එරනද .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 15 : චිත්ර ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(196499 NL)
ISBN 978-955-21-2259-0 (411774 NA)
එරනද, කලේප
රතු ඉතතසෑවද්යා / කලේප එරනද .- තකද්යාළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 15 : චිත්ර ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(197837 NL)
ISBN 978-955-21-2260-6 (412762 NA)
එරනද, කලේප
තසලේලම කරතතය / කලේප එරනද .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 15 :
චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(196502 NL)
ISBN 978-955-21-2262-0 (411777 NA)
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ඒකනද්යායක, ඊ. එම. චද්යාතුරයද්යා නතවකෝදි
දුපපත තරිඳු / ඊ. එම. චද්යාතුරයද්යා නතවකෝදි
ඒකනද්යායක .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189726 NL)
ISBN 978-955-4873-13-1

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
ඉබිහද්යාත්මියි හද්යා පපැසිංචයි තරතගට දිවේවද්යා / නිරසිංජන
චද්යාත්මිනද කරණද්යාතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196521 NL)
ISBN 978-955-21-2199-9 (411795 NA)

ඒනජලද්යා, ජනනි
හද්යා පපැසිංචද්යාතග් ත්මිතුදම / ජනනි ඒනජලද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189740 NL)
ISBN 978-955-4873-01-6

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
කපැතලේ මපැදතද කතනදතර / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
කරණද්යාතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196518 NL)
ISBN 978-955-21-2201-9 (411792 NA)

ඔතබතසසකර, කෂසමද්යාලේ දිනිඳු
මද්යා දුටු ග්රහතලකෝකද්යාගද්යාරය හද්යා තද්යාරකද්යා / කෂසමද්යාලේ
දිනිඳු ඔතබතසසකර .- පනනිපිටිය : කරතකෘ,
[2014?] .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(195112 NL)
ISBN 978-955-54511-0-9 (411506 NA)

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
ජපැක සහ තබකෝසිංචි වපැල / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
කරණද්යාතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196524 NL)
ISBN 978-955-21-2200-2 (411798 NA)

කත්රිඅචචි, නිසනි දිනයනද්යා
කළණ ත්මිතුතරකෝ / නිසනි දිනයනද්යා කත්රිඅචචි .[පනනිපිටිය] : කරතකෘ, 2013 .- පි. [4] : චිත්ර ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192009 NL)
ISBN 978-955-69203-6-9 (408428 NA)

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
දුපපත රජ කුමරිය / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
කරණද්යාතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196523 NL)
ISBN 978-955-21-2204-0 (411797 NA)

කනනනගර, නිත්ලින්ද්රද්යා
අමමද්යා චුචචූ... / නිත්ලින්ද්රද්යා කනනනගර .පිළියනදල : කරතකෘ, [2014?] .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(196262 NL)
ISBN 978-955-44744-0-6 (411409 NA)

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
පිතනකෝකතයකෝ පුසිංචද්යා / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
කරණද්යාතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196519 NL)
ISBN 978-955-21-2198-2 (411793 NA)

කපටි රජද්යා ග්රැවටිලද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(196507 NL)
ISBN 978-955-21-2005-3 (411781 NA)

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
පුසිංචයි පපැසිංචියි නපුර කුඩමමයි / නිරසිංජන
චද්යාත්මිනද කරණද්යාතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196525 NL)
ISBN 978-955-21-2203-3 (411799 NA)

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
අවලසසසන තපද්යාඩි තද්යාරද්යා / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
කරණද්යාතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196522 NL)
ISBN 978-955-21-2206-4 (411796 NA)
කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
ඇත්ලිසසතග් අරම පුදුම සහිනය / නිරසිංජන
චද්යාත්මිනද කරණද්යාතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196526 NL)
ISBN 978-955-21-2205-7 (411800 NA)

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
රතු තතද්යාපපිකද්යාරී / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
කරණද්යාතිලක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196520 NL)
ISBN 978-955-21-2202-6 (411794 NA)
කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද
හිම කුමද්යාරි / නිරසිංජන චද්යාත්මිනද කරණද්යාතිලක .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2014 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(197050 NL)
ISBN 978-955-21-2207-1 (412738 NA)
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කරණද්යානද්යායක, ආර. එම. තමනෂි
පුසිංචි සහින / ආර. එම. තමනෂි
කරණද්යානද්යායක .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189752 NL)
ISBN 978-955-4873-40-7

කද්යාවිනදදද්යා, ට. එම. වයණ
පිසිංකට තහද්යාඳ පද්යාඩමක / ට. එම. වයණ
කද්යාවිනදදද්යා .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191730 NL)
ISBN 978-955-690-148-1 (408024 NA)

කරණද්යාරතන, ඒ. එච.
කපැලසෑ ගතම තපද්යාඩි තපද්යාල්ඩ්තඩකෝ / ඒ. එච.
කරණද්යාරතන .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .පි. 23 : චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188730 NL)
ISBN 978-955-44691-0-5

කද්යාසිංචනද්යා, ජී. එම. එලේ. එලේ. ඩ. ඩ.
අඟෙහර ජීවියද්යා / ජී. එම. එලේ. එලේ. ඩ. ඩ.
කද්යාසිංචනද්යා .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189754 NL)
ISBN 978-955-4873-37-7

කසසතුරි, ඩබ. එම. පපැතුම මධුෂද්යානී
පිය තසතනහස / ඩබ. එම. පපැතුම මධුෂද්යානී
කසසතුරි .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,11 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189708 NL)
ISBN 978-955-4873-62-9

කද්යාසිංචනද්යා, ජී. එම. එලේ. එලේ. ඩ. ඩ.
මුව පපැටියද්යා / ජී. එම. එලේ. එලේ. ඩ. ඩ.
කද්යාසිංචනද්යා .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189756 NL)
ISBN 978-955-4873-35-3

කහඳගමතග්, රතනද්යා
කපැතලේ කලබතලේ / රතනද්යා කහඳගමතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189191 NL)
ISBN 978-955-30-4363-4 (404934 NA)

කද්යාසිංචනද්යා, ජී. එම. එලේ. එලේ. ඩ. ඩ.
තසලේලම තගදර / ජී. එම. එලේ. එලේ. ඩ. ඩ.
කද්යාසිංචනද්යා .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189724 NL)
ISBN 978-955-4873-19-3

කහඳගමතග්, රතන
යද්යාළුවනට වූ ඇබපැදදිය / රතන කහඳගමතග් .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195023 NL)
ISBN 978-955-30-5084-7 (411331 NA)

කුමද්යාරිහද්යාත්මි, ආර. ඒ. සී. තදවේත්මිණ
තලේන අමමද්යා තසද්යායද්යා ගිය තලේනද්යා / ආර. ඒ. සී.
තදවේත්මිණ කුමද්යාරිහද්යාත්මි .- මහරගම : කරතකෘ,
2013 .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191943 NL)
ISBN 978-955-69202-39 (408401 NA)

කළුපහන, වනදනද්යා
ඉකක බබද්යා සහ බයිසකලය / වනදනද්යා
කළුපහන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195024 NL)
ISBN 978-955-30-5188-2 (411330 NA)

කුරටු පුවක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(197851 NL)
ISBN 978-955-21-2013-8 (412737 NA)

කද්යාවිනදදද්යා, තජ්. ල්පී. හසනති
එකමුතුකතම බලය / තජ්. ල්පී. හසනති
කද්යාවිනදදද්යා .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189659 NL)
ISBN 978-955-4873-01-8
කද්යාවිනදදද්යා, බ. එම. අශද්යානී
නිලේ සුරසිංගනද්යාවී / බ. එම. අශද්යානී කද්යාවිනදදද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,6 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189656 NL)
ISBN 978-955-4873-03-2

කුලරතන, කවිඳු නිරමද්යාලේ
සත ඇතනම පත කුඩද්යාද / කවිඳු නිරමද්යාලේ
කුලරතන .- තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2013 .පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191956 NL)
ISBN 978-955-48542-3-9 (408414 NA)
කූඹි යද්යාළුවනතගන පද්යාඩමක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(196508 NL)
ISBN 978-955-21-1988-0 (411782 NA)

258

තකද්යාඩිකද්යාර, නද්යාත්ලිනි
සුනද්යාත්මි ත්මිතුතරකෝ / නද්යාත්ලිනි තකද්යාඩිකද්යාර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 32 :
චිත්ර ; තසම. 14x21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193988 NL)
ISBN 978-955-30-5141-4 (410380 NA)
තකද්යාඩිපපිත්ලි, අමද්යායද්යා ජයත්මිලද්යා
පුසිංචි මුව පපැටියද්යා / අමද්යායද්යා ජයමලද්යා
තකද්යාඩිපපිත්ලි .- [පනනිපිටිය] : කරතකෘ, 2013 .පි. [8] : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192010 NL)
ISBN 978-955-48549-4-9 (408429 NA)
තකකෝරලතග්, සද්යාගරී
අතන මට තදනනතකකෝ / සද්යාගරී තකකෝරලතග් .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191735 NL)
ISBN 978-955-690-152-8 (408029 NA)
තකකෝරලතග්, සද්යාගරී
මසිං පුසිංචි වුණත / සද්යාගරී තකකෝරලතග් .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191736 NL)
ISBN 978-955-690-151-1 (408030 NA)
තකකෝෂිලද්යා, ආර. ඩ. හිරණ
සසිංසද්යාතර ත්මිණ පහන / ආර. ඩ. හිරණ
තකකෝෂිලද්යා .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,11 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(189715 NL)
ISBN 978-955-4873-69-8
ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත
දපැහපැත්මි සමය : මහද්යාචූළි මහද්යාතිසසස, කුටකණණ
තිසසස, භද්යාතිකද්යාභය, මහද්යාදද්යාඨික මහද්යානද්යාග
රජවරන තග් සමය / ශ්රීනද්යාත ගතණවතත .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 31 : චිත්ර ; තසම. 18 .- (ළමද්යා අතට
යටගියද්යාව ; අසිංක 8)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(189971 NL)
ISBN 978-955-0955-16-9 (405278 NA)
ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත
තදද්යාරටුපලේලද්යා රජ වීම : යස හද්යා සුභ කතද්යාව /
ශ්රීනද්යාත ගතණවතත .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 30 : චිත්ර ;
තසම. 18 .- (ළමද්යා අතට යටගියද්යාව ; අසිංක 10)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(189853 NL)
ISBN 978-955-0955-18-3 (405275 NA)

ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත
මහද්යා කළු සසිංහලයද්යා තග් කතද්යාව : වළගමබද්යා මහ
රජ/ ශ්රීනද්යාත ගතණවතත .- තබද්යාරලපැසසගමුව :
විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 30 : චිත්ර ;
තසම. 18 .- (ළමද්යා අතට යට ගියද්යාව ; අසිංක 7)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(189852 NL)
ISBN 978-955-0955-15-2 (405274 NA)
ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත
ලමබකරණයන පපැරදුම / ශ්රීනද්යාත
ගතණවතත .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 31 : චිත්ර ;
තසම. 18 .- (ළමද්යා අතට යටගියද්යාව ; අසිංක 9)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(189970 NL)
ISBN 978-955-0955-17-6 (405277 NA)
ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත
වසභ මහරජ / ශ්රීනද්යාත ගතණවතත .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 31 ; තසම. 18 .- (ළමද්යා අතට
යටගියද්යාව ; අසිංක 11)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(189851 NL)
ISBN 978-955-1741-63-1 (405273 NA)
ගමතග්, ජද්යානක මතනකෝහර
රවනතග් විතනකෝද චද්යාරිකද්යාව / ජද්යානක
මතනකෝහර ගමතග් සහ දීපති ලකත්මිණ
වතුගල .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196785 NL)
ISBN 978-955-30-4970-4 (412003 NA)
ගලතගදර, හිරක දිනසහන
පුසිංචි ඉබි පපැටියද්යා / හිරක දිනසහන ගලතගදර .තහකෝමද්යාගම : තසතනවිරතන ප්රිනටරසස
(මුද්රණය), 2014 .- පි. [8] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(196504 NL)
ISBN 978-955-692-092-5 (411896 NA)
ගුණතිලක, කද්යානති
මතග් කමපියුටර තද්යාතතද්යා / කද්යානති
ගුණතිලක .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 11 : චිත්ර ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(189366 NL)
ISBN 978-955-29-0190-4 (405039 NA)
ගුණතසසකර, දිලේරකද්යා
අලුත උපන නසිංගියද්යා සහ තවනත කතද්යා /
දිලේරකද්යා ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ග්රිප මඩියද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 50 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(183076 NL)
ISBN 978-955-4687-00-4
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චනදන
කවුද කවුද / චනදන .- තකද්යාළඹ : රූම ටු රීල්ඩ්,
[2014?] .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191334 NL)
ISBN 978-955-0706-63-1 (407594 NA)
චනද්රකීරති, එසස. බ. එම. හිරණ රසිංගනද්යා
තනත්රපපලම / එසස. බ. එම. හිරණ රසිංගනද්යා
චනද්රකීරති .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,6 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(189695 NL)
ISBN 978-955-4873-73-5
චනද්රකීරති, එසස. බ. එම. හිරණ රසිංගනද්යා
සකවල සටන / එසස. බ. එම. හිරණ රසිංගනද්යා
චනද්රකීරති .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(189712 NL)
ISBN 978-955-4873-66-7
චනද්රපද්යාල, ල්පී. ඒ. ලසත විකුම
තලේන තගදරටත අවුරදු සහ කපැතලේ යද්යාලුතවකෝ /
ල්පී. ඒ. ලසත විකුම චනද්රපද්යාල .- අලවේව :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 14 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(197859 NL)
ISBN 978-955-41681-0-7 (412729 NA)
චමත්මි
හද්යා පපැසිංචයි තපද්යාත පිසිංචයි / චමත්මි .- තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීල්ඩ්, [2014?] .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191336 NL)
ISBN 978-955-0706-64-8 (407596 NA)
චමුදිනී, ඩ. ඒ. ටිමද්යාෂද්යා
තහද්යාරකම කරනන තහද්යාඳ නසෑ යද්යාළු / ඩ. ඒ.
ටිමද්යාෂද්යා චමුදිනී .- [පනනිපිටිය] : කරතකෘ,
2013 .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192013 NL)
ISBN 978-955-692-032-1 (408432 NA)
චලතලකෝචනී, එච. ජී. සමද්යාධි
අමද්යාත්ලිතග් පුසිංචි සුරතලද්යා / එච. ජී. සමද්යාධි
චලතලකෝචනී .- පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192001 NL)
ISBN 978-955-48547-5-8 (408420 NA)
චද්යාතුරයද්යා, ඒ. එම. සඳුත්මිණ
සූකරිට අලුත පද්යාඩමක / ඒ. එම. සඳුත්මිණ
චද්යාතුරයද්යා .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 : චිත්ර ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189673 NL)
ISBN 978-955-4873-31-5

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
එළවළු තවතළනදද්යා / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, [2014?] .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 30 .- (චූටිකතර කතද්යා ; අසිංක 08)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(194977 NL)
ISBN 978-955-20-9803-1 (411340 NA)
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා
පුසිංචි සපතතුව / තසකෝමද්යා ජයතකද්යාඩි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, [2014?] .- පි. 07 : චිත්ර ;
තසම. 30 .- (චූටිකතර කතද්යා ; අසිංක 04)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(194976 NL)
ISBN 978-955-20-9799-1 (411337 NA)
ජයතිලක, ඒ. ජී. තරෂි දුලසිංගද්යා
වනද්යානතරයක සුනදර පියටසහන / ඒ. ජී.
තරණ දුලසිංගද්යා ජයතිලක .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,6 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189675 NL)
ISBN 978-955-4873-29-2
ජයතිලක, සුමනද්යා
සුමන නපැනදද්යා කයද්යා දුනන හඳමද්යාමතග්
කතද්යානදර 2 / සුමනද්යා ජයතිලක .- තකද්යාළඹ :
ප්රදීප ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 27 : චිත්ර ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(189956 NL)
ISBN 978-955-554-148-0 (405376 NA)
ජයවරධන, පියසීත්ලි
වීර කුමරිතයකෝ / පියසීත්ලි ජයවරධන .ගතණමුලේල : කරතකෘ, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193019 NL)
ISBN 978-955-98466-6-6 (408956 NA)
ජයවරධන, මධුරසරි
රද්යාසසස ගතලේ නිධද්යානය / මධුරසරි ජයවරධන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 32 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(189162 NL)
ISBN 978-955-30-8393-1 (404907 NA)
ජයවීර, දිලනමද්යා ත්මිහිසදී
සුදු පූස / දිලනමද්යා ත්මිහිසදී ජයවීර .[පනනිපිටිය] : කරතකෘ, 2013 .- පි. [4] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191944 NL)
ISBN 978-955-48542-7-7 (408402 NA)
ජයසසිංහ, අනෂිකද්යා ප්රියදරශනී
සඟිති මචතචකෝ / අනෂිකද්යා ප්රියදරශනී ජයසසිංහ .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,15 : චිත්ර ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189665 NL)
ISBN 978-955-4873-92-6
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ජයසසිංහ, ඔෂද්යාන ඉතරකෝෂස
සහනතග් තලකෝකය / ඔෂද්යාන ඉතරකෝෂස ජයසසිංහ .වලතගදර : වලතගදර මහද්යා විදදද්යාලය පුසසතකද්යාල
පද්යාෂ්ඨක සමද්යාජය, [2014?] .- පි. 12 :
චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(191274 NL)
(407353 NA)

ඩයසස, ඒ. ඒ. ආශිනී නිමසරද්යා
මද්යා පිය තසතනහස වට ඇතපැමුන එය තනද්යාම
දනී / ඒ. ඒ. ආශිනී නිමසරද්යා ඩයසස .තපද්යාලේගසසඕවිට : කරතකෘ, 2013 .- පි. [4] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191955 NL)
ISBN 978-955-48548-4-0 (408413 NA)

ජයසසිංහ, ඩ. හිරණ නතවකෝදදද්යා
බිසිංදුට පද්යාඩමක / ඩ. හිරණ නතවකෝදදද්යා
ජයසසිංහ .- වලතගදර : වලතගදර මහද්යා විදදද්යාලය
පුසසතකද්යාල පද්යාෂ්ඨක සමද්යාජය, [2014?] .- පි. 08 :
චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(191273 NL)
(407352 NA)

ඩයසස, මනරි පසසසනී
රකමල තහද්යාඳ ළමතයක / මනරි පසසසනී
ඩයසස .- රද්යාජගිරිය : සුපර ග්රපැෆිකසස, [2013?] .පි. 6 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(188735 NL)
ISBN 978-955-54768-0-5

ජයසසිංහ, තමතූසද්යා රතනමද්යාල
තකකෝචචිතයේ බදුලු ගමන / තමතූසද්යා රතනමද්යාල
ජයසසිංහ .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(189664 NL)
ISBN 978-955-4873-91-9
ජයසසිංහ, හතමෂදයද්යා සද්යාවිනදි
රතු දූපතත සපැඟෙවුණු අද්භිරහස / හතමෂදයද්යා
සද්යාවිනදි ජයසසිංහ .- වලතගදර : වලතගදර මහද්යා
විදදද්යාලය පුසසතකද්යාල පද්යාෂ්ඨක සමද්යාජය,
[2014?] .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(191194 NL)
(407347 NA)
ජයසූරිය, චතුරිකද්යා
අපි ඔයද්යාට ආදතරයි / චතුරිකද්යා ජයසූරිය ;
සසිංසසකරණය සජීවද්යා මපතග් විසනි .- තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීල්ඩ්, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191333 NL)
ISBN 978-955-0706-65-5 (407593 NA)
තජකෝතියරතන, ජයනත ග.
තගද්යාවිපතළස යහළුතවකෝ / ජයනත ග.
තජකෝතියරතන .- මහනවර : කරතකෘ, 2014 .පි. 20 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(198179 NL)
ISBN 978-955-51795-5-3 (412921 NA)
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ
සරිගුතත සහ ගරහදිනන / කරිබතතගද්යාඩ
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි .- තපද්යාලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. [16] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193235 NL)
ISBN 978-955-687-044-2 (409671 NA)

තතසරණ, තක. එලේ. ශෂිණ රවිනදද්යා
මත්ලින උපන රජ කුමරිය / තක. එලේ. ශෂිණ
රවිනදද්යා තතසරණ .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189677 NL)
ISBN 978-955-4873-33-9
තරිනදිකද්යා, ඩ. ල්පී. නිමද්යාෂි
සමනල සහ නපුර පපැසිංචී / ඩ. ල්පී. නිමද්යාෂි
තරිනදිකද්යා .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189757 NL)
ISBN 978-955-4873-32-2
තරෂිකද්යා, චමද්යාත්ලි
සමනමල / චමද්යාත්ලි තරෂිකද්යා .තපද්යාතලද්යානනරව : කරතකෘ, 2013 .- පි. [8] :
චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192011 NL)
ISBN 978-955-69203-9-0 (408430 NA)
තද්යාරකද්යා, ඩබ. එම. රෂී
පිසිංක ටිසිංක / ඩබ. එම. රෂී තද්යාරකද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,10 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189717 NL)
ISBN 978-955-4873-17-9
තද්යාරකද්යා, ඩබ. එච. රෂී
පුසිංචි එමත්ලි / ඩබ. එච. රෂී තද්යාරකද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,11 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189685 NL)
ISBN 978-955-4873-50-6
තිලකෂණද්යා, ඩ. හෂිනි
භූතයද්යාතග් පණවිඩය / ඩ. හෂිනි තිලකෂණද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. v,12 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189761 NL)
ISBN 978-955-4873-45-2
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තිලකරතන, ධමත්මිකද්යා වසනතද්යා
තසද්යාබද්යා තසද්යාඳුර දිවි සුරකමු ත්මිතුරන වී අපි /
ධමත්මිකද්යා වසනතද්යා තිලකරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191671 NL)
ISBN 978-955-30-4142-5 (407880 NA)
තිලකරතන, රෂිනි රසිංගී
රන සමනලතයකෝ ඇවිලේලද්යා / රෂිනි රසිංගී
තිලකරතන .- තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2013 .පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191948 NL)
ISBN 978-955-48549-6-3 (408406 NA)
තිතසසරද්යා, නිතරකෝෂද්යා ටද්යානි
පුසිංචි කහ කුරලේලද්යා / නිතරකෝෂද්යා ටද්යානි තිතසසරද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,11 : චිත්ර ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189668 NL)
ISBN 978-955-4873-96-4
තතනනතකකෝන, සදිනි
කුරත්මිටතටකෝ හතතදනද්යා / සදිනි
තතනනතකකෝන .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191737 NL)
ISBN 978-955-690-154-2 (408031 NA)
තතද්යාපපි තවතළනදද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(196505 NL)
ISBN 978-955-21-2003-9 (411779 NA)
දඟෙයද්යා දපැන තහද්යාඳ ළමතයක .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(196506 NL)
ISBN 978-955-21-2015-2 (411780 NA)
දනවනත, ශද්යානතිනී
මද්යාලතී පද්යාසලේ ගියදද්යා / ශද්යානතිනී දනවනත .තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 72 : චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(195242 NL)
ISBN 978-955-4943-02-5
දසනද්යායක, ඩ. එච. එම. ෂයිනි ඉෂද්යාරද්යා
ඇපලේ තගඩිතයන මතු වූ සුරසිංගනද්යාවි / ඩ. එච.
එම. ෂයිනි ඉෂද්යාරද්යා දසනද්යායක .- කුත්ලියද්යාපිටිය :
ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,6 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189736 NL)
ISBN 978-955-4873-11-7

ද සලේවද්යා, තක. ඒ. අෂිනි ෂිහද්යාරද්යා
උතසද්යාහය සයලේල ජයගනී / තක. ඒ. අෂිනි
ෂිහද්යාරද්යා ද සලේවද්යා .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189742 NL)
ISBN 978-955-4873-39-1
ද සලේවද්යා, එච. සසනත
කුඹුක ගතහස කතනදතර / එච. සසනත ද
සලේවද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 25
2006 වරෂතයේ අනතර රද්යාජද තසසවක නිරමද්යාණ
තරගද්යාවත්ලිතයේ තහද්යාඳම ළමද්යා කකෘතියට හිත්මි
සමමද්යානය දිනද්යාගත කකෘතිය
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195022 NL)
ISBN 978-955-30-5088-5 (411332 NA)
ද සලේවද්යා, තක. ඒ. අෂිනි ෂිහද්යාරද්යා
සතතව තසතනහස / තක. ඒ. අෂිනි ෂිහද්යාරද්යා
ද සලේවද්යා.- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189758 NL)
ISBN 978-955-4873-42-1
ද සලේවද්යා, සසවරණද්යා
අපි දිනම / සසවරණද්යා ද සලේවද්යා .- පනනිපිටිය :
සසවරණමද්යාත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. [8] :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196740 NL)
ISBN 978-955-7591-03-2 (412319 NA)
ද සලේවද්යා, සසවරණද්යා
කුමුදුමල / සසවරණද්යා ද සලේවද්යා .- පනනිපිටිය :
සසවරණමද්යාත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. [6] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196749 NL)
ISBN 978-955-7591-01-8 (412310 NA)
ද සලේවද්යා, සසවරණද්යා
නඩු තීනදුව / සසවරණද්යා ද සලේවද්යා .- පනනිපිටිය :
සසවරණමද්යාත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. [8] :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196751 NL)
ISBN 978-955-7591-00-1 (412308 NA)
ද සලේවද්යා, සසවරණද්යා
තහද්යාඳ පද්යාඩම / සසවරණද්යා ද සලේවද්යා .පනනිපිටිය : සසවරණමද්යාත්ලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. [8] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196735 NL)
ISBN 978-955-7591-02-5 (412324 NA)
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දිතනෂස, තක. ඒ. රසිංග
නරි පපැටියද්යා සහ ම යද්යාළුතවකෝ / තක. ඒ. රසිංග
දිතනෂස .- වලතගදර : වලතගදර මහද්යා විදදද්යාලය
පුසසතකද්යාල පද්යාෂ්ඨක සමද්යාජය, [2014?] .- පි. 09 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(191270 NL)
(407340 NA)
දිලේත්මි, ල්පී. ඒ. අවිශසකද්යා
අපූර යද්යාළුතවකෝ / ල්පී. ඒ. අවිශසකද්යා දිලේත්මි .තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2013 .- පි. [4] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(191949 NL)
ISBN 978-955-69204-2-0 (408407 NA)
දිලසිංකද්යා කුමද්යාරි, ආර. ජී. එසස. තහසෂනි
දුක දිනනතනකෝ / ආර. ජී. එසස. තහසෂනි දිලසිංකද්යා
කුමද්යාරි .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,18 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 110.00
(189710 NL)
ISBN 978-955-4873-64-3
දිසද්යානද්යායක, එම. ආර.
පුලේත්ලි තටද්යාම සහ කළූ / එම. ආර.
දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190725 NL)
ISBN 978-955-30-4799-1 (406527 NA)
දිසද්යානද්යායක, කුසුම
හිතද්යා මතද්යා තගතූ කතද්යා / කුසුම දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. [14] ; තසම. 25 .- ()
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(194093 NL)
ISBN 978-955-696-076-1 (410805 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
අනදතර නදුටු තගද්යානද්යා / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .නව මුද්රණය .- [නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 22 : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (එතකකෝමත එක රටක ; අසිංක 27)
1 වන මුද්රණය 2009
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(199939 NL)
ISBN 978-955-1146-84-9 (413442 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
ඔතබ නත්මින සසෑය බඳිම සසවරණමද්යාත්ලිතයේ /
තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .- [නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. [22] : චිත්ර ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194100 NL)
ISBN 978-955-696-075-4 (410812 NA)

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
මහ දපැනමුතතද්යාට තවචච තද / තජ්. බ.
දිසද්යානද්යායක .- නව මුද්රණය .- [නතග්තගද්යාඩ] :
සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. [21] : චිත්ර ;
තසම. 20 .- (එතකකෝමත එක රටක ; අසිංක 30)
1 වන මුද්රණය 2011
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(199935 NL)
ISBN 978-955-0335-43-5 (413438 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.
සමනල කනද / තජ්. බ. දිසද්යානද්යායක .[නතග්තගද්යාඩ] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. [21] : චිත්ර ; තසම. 20 .- (ජන ප්රවද්යාද ; අසිංක
01)
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193074 NL)
ISBN 978-955-696-055-6 (408963 NA)
දිසද්යානද්යායක, තිතමෂි චනදිරද්යා
බටිටි පපැටියද්යා සහ සමගි පූසද්යා / තිතමෂි චනදිරද්යා
දිසද්යානද්යායක සහ ගයසිංගි ඔතමෂද්යා දිසද්යානද්යායක .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,11 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189689 NL)
ISBN 978-955-4873-85-8
දිසද්යානද්යායක, හිඟුලේවල
තසලේලම බඩුවක / හිඟුලේවල දිසද්යානද්යායක .[තකද්යාළඹ] : ශ්රී ලසිංකද්යා සුනිතද බලශකති
අධිකද්යාරිය, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191675 NL)
ISBN 978-955-1476-04-5 (407940 NA)
දුලශද්යාන, රතමෂස
බිම තගයක සරවුන කපිතද්යාන / රතමෂස
දුලශද්යාන .- වලතගදර : වලතගදර මහද්යා විදදද්යාලය
පුසසතකද්යාල පද්යාෂ්ඨක සමද්යාජය, [2014?] .-පි. 09 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(191193 NL)
(407346 NA)
ධරමකීරති, රනජිත
තරකෝස පඳුතර මලේ පිපිලද්යා / රනජිත
ධරමකීරති .- නතග්තගද්යාඩ : සක්ඛිල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(188462 NL)
ISBN 978-955-1300-43-2
නරතනී, මයිනිකද්යා
හනීතග් අපූර පිනසල / මයිනිකද්යා නරතනී .පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .- පි. [4] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191951 NL)
ISBN 978-955-69202-4-6 (408409 NA)
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නවරතන, මපැණතක
සඳමලට යද්යාළුතවක / මපැණතක නවරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 20 ;
තසම. 30
2013 ගමපහ දිසසත්රික තලේඛක සසිංගමතයේ ළමද්යා
කන්ථද්යා අත පිටපත තරගතයේ ප්රන්ථම සසන්ථද්යානය දිනූ
කතද්යාව
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194982 NL)
ISBN 978-955-30-5267-4 (411345 NA)
නවරතන, රමදද්යා
අලුත අමුතතද්යා / රමදද්යා නවරතන ;
සසිංසසකරණය සසිංජීව මපතග් .- තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීල්ඩ්, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191335 NL)
ISBN 978-955-0706-62-4 (407505 NA)
නවද්යාසිංජල, හිරණ
සුනිලේ / හිරණ නවද්යාසිංජල .- කුත්ලියද්යාපිටිය :
ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189735 NL)
ISBN 978-955-4873-10-0
නතවකෝදදද්යා, බ. ඒ. ට. එසස.
කූඹි ග්රැතලේ බලය / බ. ඒ. ට. එසස. නතවකෝදදද්යා .හසිංවපැලේල : කරතකෘ, 2013 .- පි. [4] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191996 NL)
ISBN 978-955-48547-1-0 (408415 NA)
නතවකෝදදද්යා, වී. ල්පී. තක. ඩ. තරිණ
සයුරි / වී. ල්පී. තක. ඩ. තරිණ නතවකෝදදද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,18 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189763 NL)
ISBN 978-955-4873-47-6
නද්යාකනදල, හිරණ කවිනදදද්යා
පුසිංචි සරිමල තග් පුසිංචි හපනකම / හිරණ
කවිනදදද්යා නද්යාකනදල .- වලතගදර : වලතගදර
මහද්යා විදදද්යාලය පුසසතකද්යාල පද්යාෂ්ඨක සමද්යාජය,
[2014?] .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(191271 NL)
(407350 NA)
නද්යානද්යායකකද්යාර, චනද්රතසසන
කට සහ තරකෝස / චනද්රතසසන නද්යානද්යායකකද්යාර .තදහිවල : සඳුත්මි ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. 08 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193549 NL)
ISBN 978-955-41068-9-5 (409740 NA)

නද්යානද්යායකකද්යාර, චනද්රතසසන
කඳුරිය සහ ප්රිනස / චනද්රතසසන
නද්යානද්යායකකද්යාර .- තදහිවල : සඳුත්මි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .- පි. 08 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193546 NL)
ISBN 978-955-41068-3-8 (409737 NA)
නද්යානද්යායකකද්යාර, චනද්රතසසන
ටිසිං ටිසිං / චනද්රතසසන නද්යානද්යායකකද්යාර .තදහිවල : සඳුත්මි ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. 08 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193547 NL)
ISBN 978-955-41358-0-2 (409738 NA)
නද්යාමලේගමුව, අනපම සමමද්යානි
මවේ පිය ගුණ වරණ / අනපම සමමද්යානී
නද්යාමලේගමුව .- පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192008 NL)
ISBN 978-955-48547-0-3 (408427 NA)
නිකවපැරටිය, දයද්යානනද
තහද්යාඳම දඬුවම / දයද්යානනද නිකවපැරටිය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 24 :
චිත්ර ; තසම. 24
නූබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196796 NL)
ISBN 978-955-30-5194-3 (412014 NA)
නිකණ
උපනදින සද්යාදය / නිකණ .- තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීල්ඩ්, [2014?] .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191338 NL)
ISBN 978-955-0706-66-2 (407600 NA)
නිරමද්යාණ, තජ්. ඒ. හෂිනිකද්යා
පුසිංචි මද්යාළු පපැසිංචි / තජ්. ඒ. හෂිනිකද්යා නිරමද්යාණ .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191729 NL)
ISBN 978-955-690-150-4 (408023 NA)
නිලසිංගි, තහසෂද්යාණ
ඉබි හද්යාත්මිතග් කණණද්යාඩිය / තහසෂද්යාණ නිලසිංගි .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191731 NL)
ISBN 978-955-690-145-0 (408025 NA)
නිශද්යානත, සුජීව
කුරලු පිහද්යාටුව / සුජීව නිශද්යානත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(189367 NL)
ISBN 978-955-690-114-6 (405040 NA)
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නිශද්යානත, සුජීව
සීත කද්යාලය / සුජීව නිශද්යානත .- දනතකද්යාටුව :
ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 07 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(189368 NL)
ISBN 978-955-690-113-9 (405041 NA)
නිශද්යානත, සුජීව
ළිතඳස ඉනන තගමබද්යා / සුජීව නිශද්යානත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 7 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(190008 NL)
ISBN 978-955-690-115-3
නිෆසරද්යා, එම. එන. එෆස.
ත්මිතුරන තිතදනද්යා / එම. එන. එෆස. නිෆසරද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,6 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189719 NL)
ISBN 978-955-4873-26-1
තනතමද්යාත්ලි, ඩබ. ඒ. සත්මිනදදද්යා
සමන / ඩබ. ඒ. සත්මිනදදද්යා තනතමද්යාත්ලි .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189718 NL)
ISBN 978-955-4873-16-2
පතිරණ, වසනතද්යා රසිංජනී
මුටටි තගදර චුටටි පපැටවේ / වසනතද්යා රසිංජනී
පතිරණ .- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(196249 NL)
ISBN 978-955-0167-82-1
පතිරණ, සමද්යාධි
මතග් සීයද්යා / සමද්යාධි පතිරණ .- පනනිපිටිය :
කරතකෘ, 2013 .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191999 NL)
ISBN 978-955-48548-9-5 (408418 NA)
පදම කුමද්යාර, එම. ඒ.
අතතමමද්යා / එම. ඒ. පදම කුමද්යාර .- කරඳන :
කරතකෘ, [2014?] .- පි. 8 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(199656 NL)
ISBN 978-955-41823-0-1
පබසරණ, එච. මදුමද්යා
ජනිතතග් තසලේලම බඩුව / එච. මදුමද්යා
පබසරණ .- පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192000 NL)
ISBN 978-955-69202-8-4 (408419 NA)

පපැණ කපැවුම .- [තපැ. තනද්යා.] : CUP සසිංවිධද්යානය,
2013 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(190649 NL)
ISBN 978-955-4646-01-8
පියතසසන, අලවේතවේ ඇම. ඒ.
වයිරද්යා / අලවේතවේ ඇම. ඒ. පියතසසන .- පද්යාදුකක :
ජයතසසකර මලවිආරචචි, 2014 .- පි. 65 : චිත්ර ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 165.00
(199628 NL)
ISBN 978-955-4830-02-8
පුෂසපරද්යානි, වික්රමරතන තක. ඒ.
අතර මසිං වූ කපැසසබසෑ පපැටවද්යා / වික්රමරතන තක.
ඒ. පුෂසපරද්යානි .- තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ,
2012 .- පි. 16 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192154 NL)
ISBN 978-955-53606-1-6
පුසිංචි කකළි හරිම හපනි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(196515 NL)
ISBN 978-955-21-2006-0 (411789 NA)
පුසිංචිතහසවද්යා, ල්පී. ජී.
මපැහි රජද්යාට තසෑගි තබකෝග / ල්පී. ජී. පුසිංචිතහසවද්යා .තකද්යාළඹ : විජිත යද්යාපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196533 NL)
ISBN 978-955-665-202-4 (411812 NA)
තපතරරද්යා, උවිඳු ආකද්යාශස ඉරද්යාෂික
බනිසස තහද්යාරද්යා / උවිඳු ආකද්යාශස ඉරද්යාෂික
තපතරරද්යා .- තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ, 2013 .පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191950 NL)
ISBN 978-955-48549-7-0 (408408 NA)
තපතරරද්යා, එම. ගයද්යාන ප්රතබකෝධද්යා
පුසිංචි පිසිංකතග් හපනකම / එම. ගයද්යාන ප්රතබකෝධද්යා
තපතරරද්යා .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 : චිත්ර ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189751 NL)
ISBN 978-955-4873-41-4
තපතරරද්යා, තක. සනත්ලි බිමදිනි
මතග් පපැතුම ඉටු වූ දද්යා / තක. සනත්ලි බිමදිනි
තපතරරද්යා .- [තපැ. තනද්යා] : කරතකෘ, [2014] .පි. 08 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(194024 NL)
ISBN 978-955-41323-0-6 (410701 NA)
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තපතරරද්යා, නවිඳු තද්යාරක
අසරිමත ජයග්රහණය / නවිඳු තද්යාරක
තපතරරද්යා .- පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192003 NL)
ISBN 978-955-48547-8-9 (408422 NA)

ප්රනද්යානදු, පතමසරි
අපූර වතුර මල / පතමසරි ප්රනද්යානදු .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 11 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(190764 NL)
ISBN 978-955-29-0201-7 (406571 NA)

තපතරරද්යා, ප්රියනති කුමද්යාරි
අමද්යා පපැණ / ප්රියනති කුමද්යාරි තපතරරද්යා .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .- පි. 20 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196939 NL)
ISBN 978-955-41636-0-7

ප්රනද්යානදු, පතමසරි
පුසිංචි තබන / පතමසරි ප්රනද්යානදු .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 11 :
චිත්ර ; තසම. 32
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(191518 NL)
ISBN 978-955-29-0202-4 (407688 NA)

තපතරරද්යා, රවිඳු මධුරසිංග
පුසිංචි පුසිංචි රස කතද්යා / රවිඳු මධුරසිංග තපතරරද්යා .බුලතසසිංහල : ගුරතගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2014 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 75.00
(194366 NL)
ISBN 978-955-0167-79-1 (410777 NA)

ප්රනද්යානදු, පතමසරි
පුසිංචි සතහකෝදරයද්යාතග් වද්යාසනද්යාව / පතමසරි
ප්රනද්යානදු .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 11 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(190763 NL)
ISBN 978-955-29-0199-7 (406570 NA)

තපතරරද්යා, වී. නනදද්යා
පුසිංචි හදට එදද්යා කතද්යා / වී. නනදද්යා තපතරරද්යා .හසිංවපැලේල : කරතකෘ, 2014 .- පි. xii,92 : චිත්ර ;
තසම. 21 .- (සජීවි දහම මග ; අසිංක 6)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192067 NL)
ISBN 978-955-97480-4-5 (408521 NA)

ප්රනද්යානදු, පතමසරි
පුසිංචි හිකර / පතමසරි ප්රනද්යානදු .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 11 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(190762 NL)
ISBN 978-955-29-0198-0 (406569 NA)

ප්රනද්යානදු, අතයේෂද්යා කද්යාසිංචනද්යා
දුක කඳුල මුසු වූ සතුට / අතයේෂද්යා කද්යාසිංචනද්යා
ප්රනද්යානදු .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,23 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(189693 NL)
ISBN 978-955-4873-71-1
ප්රනද්යානදු, ආර. පියුත්මි චතමකෝදද්යා
තනතු කඳුළු / ආර. පියුත්මි චතමකෝදද්යා ප්රනද්යානදු .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189696 NL)
ISBN 978-955-4873-74-2
ප්රනද්යානදු, ආර. පියුත්මි චතමකෝදද්යා
තරකෝස කපැකුළ / ආර. පියුත්මි චතමකෝදද්යා ප්රනද්යානදු .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189714 NL)
ISBN 978-955-4873-68-1
ප්රනද්යානදු, ඩබ. හිරණ උදද්යාරශසත්මි
දුමරිතයන ගිය ගමනක / ඩබ. හිරණ උදද්යාරශසත්මි
ප්රනද්යානදු .- [පනනිපිටිය] : කරතකෘ, 2013 .පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191954 NL)
ISBN 978-955-69200-9-3 (408412 NA)

ප්රනද්යානදු, පතමසරි
මපැජික අයිසසක්රීම / පතමසරි ප්රනද්යානදු .දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 11 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(190765 NL)
ISBN 978-955-29-0200-0 (406572 NA)
ප්රසද්යාදී, තජ්. ඒ. තමනූ
අමතක තනද්යාවන සහිවටනය / තජ්. ඒ. තමනූ
ප්රසද්යාදී .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,6 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189658 NL)
ISBN 978-955-4873-02-5
ප්රීති කුමද්යාර, චත්මිනද
සනදු කයන අත්ලියද්යා / චත්මිනද ප්රීති කුමද්යාර .රදතදද්යාළුගම : ව'ලේල්ඩ් සතලකෝන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 18 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(194569 NL)
ISBN 978-955-1548-10-0
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තප්රේමචනද්ර, අතශකෝක
පුළුන කපැටියද්යා / අතශකෝක තප්රේමචනද්ර .මුලේතලේරියද්යාව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 15 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194737 NL)
ISBN 978-955-53097-2-1
තප්රේමරතන, එලේ. ඒ. ඩ. හසිංසකද්යා
දුපපතකම අද්භිභවද්යා ගිය උතසද්යාහය / එලේ. ඒ. ඩ.
හසිංසකද්යා තප්රේමරතන .- තබද්යාරලපැසසගමුව :
සී. ආර. සී. තප්රසස, 2014 .- පි. [12] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(199785 NL)
ISBN 978-955-692-142-7 (413217 NA)
බණඩද්යාර, තසනද්යායද්යා තිසතත්මි
අමුතු මුතු / තසනද්යායද්යා තිසතත්මි බණඩද්යාර .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,11 : චිත්ර ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189759 NL)
ISBN 978-955-4873-43-8
බමුණුසසිංහ, කවිසසනද්යා ජනද්යානි
සපැඟෙවුණු බිම තසද්යායද්යා / කවිසසනද්යා ජනද්යානි
බමුණුසසිංහ .- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2014 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(196250 NL)
ISBN 978-955-0167-80-7
බමුණුසසිංහ, කවිසසනද්යා ජනද්යානි
සපැඟෙවුණු බිම තසද්යායද්යා / කවිසසනද්යා ජනද්යානි
බමුණුසසිංහ .- බුලතසසිංහල : ගුරතගදර ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2014 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(194367 NL)
ISBN 978-955-0167-81-4 (410778 NA)
බමුණුසසිංහ, බණඩද්යාර
ගුණ නපැණ වඩන තබකෝසත කතද්යා (100 ක) :
පනසය පනසස ජද්යාතකය ඇසුතරන / බණඩද්යාර
බමුණුසසිංහ .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 160 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(190753 NL)
ISBN 978-955-29-0196-6 (406560 NA)
බලගලේල, තක. පුනදද්යා
අපපචචි / තක. පුනදද්යා බලගලේල .- අසිංතගද්යාඩ :
පුනදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 24 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(190525 NL)
ISBN 978-955-4607-03-3 (406358 NA)

බලගලේල, තක. පුනදද්යා
මූකද්යායි ආචචි / තක. පුනදද්යා බලගලේල .අසිංතගද්යාඩ : පුනදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(190080 NL)
ISBN 978-955-4607-04-0
බද්යාලසූරිය, දුත්මිනද සසිංජීව
විදුත්ලි මටරය පපැරදිලද්යා / දුත්මිනද සසිංජීව
බද්යාලසූරිය .- තකද්යාළඹ : සුනිතද බලශකති
අධිකද්යාරිය, 2014 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193702 NL)
ISBN 978-955-1476-07-6 (409959 NA)
බද්යාලසූරිය, දුත්මිනද සසිංජීව
හුළසිං මද්යාමද්යා / දුත්මිනද සසිංජීව බද්යාලසූරිය .තකද්යාළඹ : සුනිතද බලශකති අධිකද්යාරිය,
2014 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193701 NL)
ISBN 978-955-1476-06-9 (409958 NA)
බද්යාලසූරිය, බ. එම. එරනදි උතපලද්යා
පද්යාළු නිවතසස අද්භිරහස / බ. එම. එරනදි
උතපලද්යා බද්යාලසූරිය .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,6 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189694 NL)
ISBN 978-955-4873-72-8
බද්යාසත, බිතනත
තකද්යාවුලේ හද්යාත්මිතනට තරහ ගිහින / බිතනත
බද්යාසත .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191732 NL)
ISBN 978-955-690-147-4 (408026 NA)
බද්යාසත, බිතනත
මුව අමමයි මුව පුතයි / බිතනත බද්යාසත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191733 NL)
ISBN 978-955-690-149-8 (408027 NA)
බද්යාසත, බිතනත
තහද්යාඳම යද්යාළුවද්යා / බිතනත බද්යාසත .දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191734 NL)
ISBN 978-955-690-146-7 (408028 NA)
බුළුගමමන, ත්ලිසලේදි තසහනසද්යා
ත්මිතුර තවලද්යා හතුර තනද්යාතවමු / ත්ලිසලේදි
තසහනසද්යා බුළුගමමන .- [පනනිපිටිය] :
කරතකෘ, 2013 .- පි. [8] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191946 NL)
ISBN 978-955-48542-9-2 (408404 NA)
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තබදද්යාගනන රණඩු වුණද්යා තදනනද්යාටම පද්යාඩු වුණද්යා .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, [2014?] .පි. [04] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(194048 NL)
ISBN 978-955-21-2009-1 (410727 NA)
භද්යාගදද්යා, එසස. ජී. තසවේත්මිණ
අද්භිරහසස දූපත / එසස. ජී. තසවේත්මිණ භද්යාගදද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. v,22 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(189716 NL)
ISBN 978-955-4873-70-4
භද්යාගදද්යා, එසස. ජී. තසවේත්මිණ
හිනද්යාවුණු සරසිංගලය / එසස. ජී. තසවේත්මිණ
භද්යාගයද්යා .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189670 NL)
ISBN 978-955-4873-23-0
මධුරසිංග, ගීත
අබිරහසස විසදූ පුසිංචි වීරතයකෝ / ගීත මධුරසිංග .2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 64 ; තසම. 21 .- (සපැබසෑ හපනන ;
අසිංක 01)
1 වන මුද්රණය 2010
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(198516 NL)
ISBN 978-955-30-1516-7 (413108 NA)
මලේකද්යානති, ල්පී. ජී. මද්යාලද්යා
පියද්යාඹනන තටු ඇවිත / ල්පී. ජී. මද්යාලද්යා
මලේකද්යානති .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191165 NL)
ISBN 978-955-30-4813-4 (407295 NA)
මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර
ආතද්යා කයන කතද්යා : රසවත කතනදර 25 ක
ඇතුළතය / සසරි කුමද්යාර මහතවදතග් .වතතල : දිසද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 48 :
චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(190651 NL)
ISBN 978-955-4719-46-0
මද්යාජවද්යානගමතග්, සහනයද්යා අමනදී
පිට සකවල යද්යාළුවද්යා / සහනයද්යා අමනදී
මද්යාජවද්යානගමතග් .- තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ,
2013 .- පි. [8] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191942 NL)
ISBN 978-955-69200-8-6 (408400 NA)

මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාල
ගමතදද්යාර කතද්යා / තසසපද්යාල මද්යායද්යාදුනතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 56 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(189575 NL)
ISBN 978-955-30-4567-6 (405134 NA)
ම මපැසසසද්යා තහද්යාඳ ත්මිතුරද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(196509 NL)
ISBN 978-955-21-2012-1 (411783 NA)
මුලේලකනද, පුෂසපිකද්යා සුභද්යාෂිණ
උපන දින තසෑග්ග / පුෂසපිකද්යා සුභද්යාෂිණ
මුලේලකනද .- වතතල : රයිට ත්මිනල්ඩ් (පුද.)
සමද්යාගම, 2013 .- පි. 14 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(183897 NL)
ISBN 978-955-4684-00-3
තමනඩිසස, අසසිංක
තබකෝතලේ ගතත හපැටි / අසසිංක තමනඩිසස .තහද්යාරණ : කරතකෘ, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(196278 NL)
ISBN 978-955-53640-6-5 (411044 NA)
රණධීර, පසිංකජද්යා එරනදි
කුරලු ගතම පියද්යාසපැරිය / පසිංකජද්යා එරනදි
රණධීර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191672 NL)
ISBN 978-955-30-4875-2 (407881 NA)
රණමුඛ, මතහද්යාදය චතුරසිංග
මද්යා දුටු අකපැමපැති ම සදුවීම / මතහද්යාදය චතුරසිංග
රණමුඛ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194984 NL)
ISBN 978-955-30-5051-9 (411347 NA)
රණවීර, සරත
ළමද්යා ඔබට ජද්යාතක කතද්යා 40 ක / සරත
රණවීර .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(189041 NL)
ISBN 978-955-690-087-3
රණසසිංහ, තුසත
අහසන ගිය හද්යාවද්යා / තුසත රණසසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 20 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189611 NL)
ISBN 978-955-30-4761-8 (405170 NA)
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රණසසිංහ, තුසත
කපුටද්යා තකද්යාහද්යා එකක තරහ වූ හපැටි / තුසත
රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(201042 NL)
ISBN 978-955-30-5304-6 (414086 NA)
රණසසිංහ, තනතත්මි සහස්රද්යා
පුසිංචි හපනන / තනතත්මි සහස්රද්යා රණසසිංහ .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,6 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189730 NL)
ISBN 978-955-4873-04-9
රණසසිංහ, බිමලේකද්යා
සුදදිතග් කරි / බිමලේකද්යා රණසසිංහ .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .- පි. 13 : චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (196580 NL)
ISBN 978-955-41678-0-3 (411837 NA)
රතනද්යායක, වනිතද්යා
පූරි, පුර පුර ගසෑවද්යා / වනිතද්යා රතනද්යායක .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 18x24
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195117 NL)
ISBN 978-955-30-5156-1 (411328 NA)
රනතදනිය, ප්රීති
අතප පුතද්යා රතතරන / ප්රීති රනතදනිය .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, [2014?] .- පි. 27 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(199787 NL)
ISBN 978-955-677-357-6 (413221 NA)
රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා
අද ලසසසනයි / අත්මිතද්යා රබබිඩිගල .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 20 : චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194993 NL)
ISBN 978-955-30-5087-8 (411336 NA)
රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා
මසිං කමමපැළි නසෑ / අත්මිතද්යා රබබිඩිගල .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 20 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194981 NL)
ISBN 978-955-30-5162-2 (411344 NA)
රශසත්මිකද්යා, ල්පී. එම. හිරණ
වලසස පපැසිංචද්යා / ල්පී. එම. හිරණ රශසත්මිකද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189725 NL)
ISBN 978-955-4873-14-8

රසනති, බියුලද්යා
බන / බියුලද්යා රසනති .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. v,18 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189762 NL)
ISBN 978-955-4873-46-9
රසද්යාසිංග, තක. ඒ. විදුර
අපූර ත්මිනිසසසු / තක. ඒ. විදුර රසද්යාසිංග .වලතගදර : වලතගදර මහද්යා විදදද්යාලය පුසසතකද්යාල
පද්යාෂ්ඨක සමද්යාජය, [2014?] .-පි. 13 : චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(191195 NL)
(407348 NA)
රද්යාජකරණද්යා, අසසිංක තමනඩිසස
ටිකරි නවණ / අසසිංක තමනඩිසස රද්යාජකරණද්යා .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2012 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192465 NL)
ISBN 978-955-53640-1-0
රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සමද්යාධි
කරි පුතද්යාතග් පුටුව / සමද්යාධි
රද්යාජකරණද්යානද්යායක .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(193017 NL)
ISBN 978-955-31-0122-8 (408954 NA)
රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සමද්යාධි
ටසිං ටසිං / සමද්යාධි රද්යාජකරණද්යානද්යායක .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 21x30
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(193010 NL)
ISBN 978-955-31-0121-1 (408946 NA)
ග්රැවටිචචද්යා බලුපුසිංචද්යා .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, [2014?] .- පි. [04] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(193517 NL)
ISBN 978-955-21-1992-7 (409704 NA)
රකෂද්යානි, ඩබ. එම. සචිප්රභද්යා
දිවි දිනූ නිතරකෝෂන / ඩබ. එම. සචිප්රභද්යා
රකෂද්යානි .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,10 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189713 NL)
ISBN 978-955-4873-67-4
රදරිගු, යසවරධන
කමමපැළිකමට පද්යාඩමක / යසවරධන රදරිගු .තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(198530 NL)
ISBN 978-955-1715-71-7 (413000 NA)
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රතබර, දිනිඳු ප්රභද්යාෂ
තපද්යාඩි සද්යාදුයි තපද්යාඩි පූතසද්යායි / දිනිඳු ප්රභද්යාෂ
රතබර .- පද්යානදුර : කරතකෘ, 2014 .- පි. [08] :
චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188428 NL)
ISBN 978-955-44943-0-5
රවනපතිරණ, කපිල සී.
අයියයි මලේත්ලියි / කපිල සී. රවනපතිරණ .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .- පි. 14 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(196255 NL)
ISBN 978-955-41548-0-3
රූපසසිංහ, ආර. ඒ. තවේනක රතනත කවිශසක
සරිමලේතග් චිත්රය / ආර. ඒ. තචනක රතනත
කවිශසක රූපසසිංහ .- රණද්යාල : කරතකෘ, 2013 .පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192002 NL)
ISBN 978-955-48549-5-6 (408421 NA)
තරකෝස මලයි පන පපැටියයි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(197049 NL)
ISBN 978-955-21-2014-5 (412739 NA)
ලනසකද්යාර, එලේ. යූ. ඒ. හිරණ තනතත්මිණ
අතප තසලේලම / එලේ. යූ. ඒ. හිරණ තනතත්මිණ
ලනසකද්යාර .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,11 : චිත්ර ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189760 NL)
ISBN 978-955-4873-44-5
ලනසකද්යාර, එලේ. යූ. ඒ. හිරණ තනතත්මිණ
බිසිංකුල්ඩ්තඩකෝ කී රහසක / එලේ. යූ. ඒ. හිරණ
තනතත්මිණ ලනසකද්යාර .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,14 : චිත්ර ;
තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189723 NL)
ISBN 978-955-4873-21-6
ත්ලියනආරචචි, අයිෂද්යා
ඔසු තසද්යායද්යා ගිය පුසිංචි වීරයද්යා / අයිෂද්යා
ත්ලියනආරචචි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 26
2012 දකුණු පළද්යාත සද්යාහිතද උළතලේ තහද්යාඳම
ළමද්යා කතද්යා අත පිටපත
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(190815 NL)
ISBN 978-955-671-888-1 (406644 NA)
ත්ලියනතග්, ශ්රීමතී
සපතතුවලට තකද්යාතහස ද ගමන / ශ්රීමතී
ත්ලියනතග් .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 56 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196628 NL)
ISBN 978-955-30-5065-6 (411949 NA)

ත්ලියනතග්, සඳසරි එම.
තබකෞදධ සද්යාහිතදතයන පුසිංචි අයට පුසිංචි කතද්යා /
සඳසරි එම. ත්ලියනතග් .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 32 : චිත්ර ;
තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(197982 NL)
ISBN 978-955-29-0285-7 (412821 NA)
ත්ලියනතග්, සරිතසසන
තකතසලේ තහද්යාරද්යා / සරිතසසන ත්ලියනතග් .රතමලද්යාන : තුසත තපද්යාතහල, 2014 .පි. 22 : චිත්ර ; තසම. 18x26
ඉනිල්ඩ් බලයිටනතග් ළමද්යා කන්ථද්යාවක ඇසුතරනි
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(199816 NL)
ISBN 978-955-4842-05-2 (413274 NA)
ත්ලියනතග්, සරිතසසන
හඳ හද්යාවද්යා / සරිතසසන ත්ලියනතග් .- රතමලද්යාන :
තුසත තපද්යාතහල, 2014 .- පි. 22 : චිත්ර ; තසම.
18x26
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(199817 NL)
ISBN 978-955-4842-06-9 (413275 NA)
වනනිආරචචි, අමද්යා එච.
කරණද්යාවනත කුමද්යාරයද්යා / අමද්යා එච.
වනනිආරචචි .- මහරගම : අමද්යාරනසර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(194317 NL)
ISBN 978-955-4762-07-7 (410852 NA)
වනනිආරචචි, අමද්යා එච.
බලේතලකුතග් මතක සටහන / අමද්යා එච.
වනනිආරචචි .- මහරගම : අමද්යාරනසර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 56 : චිත්ර ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(190423 NL)
ISBN 978-955-4762-05-3 (406225 NA)
වනනිආරචචි, අමද්යා එච.
හිම කනතද තනද්යාසපැඟෙවුණු ත්මිතුදම / අමද්යා එච.
වනනිආරචචි .- මහරගම : අමද්යාරනසර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(190424 NL)
ISBN 978-955-4762-04-6 (406226 NA)
වනනිඅචචි, බුවතනක
මලේත්ලියද්යා / බුවතනක වනනිඅචචි .- තකද්යාළඹ :
සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 12 : චිත්ර ;
තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(190639 NL)
ISBN 978-955-44516-2-9
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වනනිඅචචි, බුවතනක
තම තපද්යාත මතග් / බුවතනක වනනිඅචචි .තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 12 :
චිත්ර ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(190638 NL)
ISBN 978-955-44516-1-2

විජයලකෂසත්මි, සී. තක.
සඳත්ලිතග් යද්යාළුතවකෝ / සී. තක. විජයලකෂසත්මි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 28 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196794 NL)
ISBN 978-955-30-5250-6 (412012 NA)

වපැරදුන උපද්යාය .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. [04] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(193518 NL)
ISBN 978-955-21-2008-4 (409705 NA)

විතජ්බණඩද්යාර, චනදිම
අඹ යහළුවනතග් කතද්යාව / චනදිම
විතජ්බණඩද්යාර .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,
2014 .- පි. 14 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(195386 NL)
ISBN 978-955-570-787-9 (411614 NA)

වපැවතගදර, බණඩද්යාර
බිසිංසද්යා තගදර එයි / බණඩද්යාර වපැවතගදර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 72 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193158 NL)
ISBN 978-95530-4927-8 (409468 NA)
වපැවතගදර, බණඩද්යාර
මහද්යාචද්යාරය නරියද්යා සහ තවනත කතද්යා / බණඩද්යාර
වපැවතගදර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 56 : චිත්ර ; තසම. 22
2005 වයඹ රද්යාජද සද්යාහිතද උතළතලේ ළමද්යා
ග්රනන්ථ නිරමද්යාණ අසිංශතයේ ප්රන්ථම සසන්ථද්යානයට හිත්මි
සමමද්යානය දිනූ කකෘතිය
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(193168 NL)
ISBN 978-955-30-4926-1 (409477 NA)
වපැතවේතගදර, එම. එම. ඔනද්යාත්ලි චතුනිකද්යා
කුරලු කූඩුව / එම. එම. ඔනද්යාත්ලි චතුනිකද්යා
වපැතවේතගදර .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iii,7 : චිත්ර ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189688 NL)
ISBN 978-955-4873-86-5
වපැතවේතගදර, ප්රවීන
අකරතපැබබය / ප්රවීන වපැතවේතගදර .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iii,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189660 NL)
ISBN 978-955-4873-87-2
වික්රමරතන, මධුරද්යා
නිශසශසිංකමලේල රජතුමද්යාතග් සරිපද්යා ගමන /
මධුරද්යා වික්රමරතන .- තකද්යාළඹ : මධදම
සසිංසසකකෘතික අරමුදල, 2014 .- පි. V,14 : චිත්ර ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(200690 NL)
ISBN 978-955-613-211-3

විතජ්බණඩද්යාර, චනදිම
පිසිං හරකද්යාතග් කතද්යාව / චනදිම විතජ්බණඩද්යාර .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(190726 NL)
ISBN 978-955-30-4840-1 (406528 NA)
විතජ්රතන, දීපිකද්යා
තල කපැතලේ ගිය ඉබි හද්යාත්මි ලද්යා / දීපිකද්යා
විතජ්රතන .- ඉඹුලේතගද්යාඩ : දිනකර
පබත්ලිතකෂන, 2012 .- පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(183919 NL)
ISBN 978-955-0868-02-5
විතජ්සසිංහ, සුනිලද්යා
අතතමමද්යාට ටුටූතගන තසෑග්ගක / සුනිලද්යා
විතජ්සසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198564 NL)
ISBN 978-955-30-5255-1 (413122 NA)
විතජ්සසිංහ, සුමනද්යා
දසිං තසවතණ කුරලු කතද්යා / සුමනද්යා විතජ්සසිංහ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196786 NL)
ISBN 978-955-30-5163-9 (412002 NA)
විතජ්සූරිය, එසස. එන. හසිංසමද්යාත්ලි
වරද්යාතයේ අද්භිරහස / එසස. එන. හසිංසමද්යාත්ලි
විතජ්සූරිය .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. v,16 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189711 NL)
ISBN 978-955-4873-65-0
විතජ්සූරිය, ඩබ. ඒ. එසස. සඳචද්යායද්යා
ෆපැරීනද්යා දියකඳුරියක වූ හපැටි / ඩබ. ඒ. එසස.
සඳචද්යායද්යා විතජ්සූරිය .- [පනනිපිටිය] : කරතකෘ,
2013 .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191953 NL)
ISBN 978-955-48549-9-4 (408411 NA)
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විතජ්සූරිය, ඩබ. ඒ. ගයනි සතද්යාරද්යා
පද්යාළු නගරය / ඩබ. ඒ. ගයනි සතද්යාරද්යා
විතජ්සූරිය .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,6 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189734 NL)
ISBN 978-955-4873-08-7
විතජ්සූරිය, සුභද්යාෂස ළහිර
රනදි සහ අකලද්යා / සුභද්යාෂස ළහිර විතජ්සූරිය .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 16 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191161 NL)
ISBN 978-955-30-4764-9 (407291 NA)
විතජ්තසසකර, තනතක ගයද්යාතත්මි
ළමද්යා කතද්යා හද්යා කවි / තනතක ගයද්යාතත්මි
විතජ්තසසකර .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,10 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189671 NL)
ISBN 978-955-4873-18-6
විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව
කපැලසෑ ගතම අවුරදු / ඉනදික සසිංජීව විතද්යාන .බුලතසසිංහල : ගුරතගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(198483 NL)
ISBN 978-955-0167-65-4
විතද්යානපතිරණ, චිනතද්යා මධුරශීත්ලි
මුව පපැසිංචට දුක හිතිලද්යා / චිනතද්යා මධුරශීත්ලි
විතද්යානපතිරණ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 08 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(194980 NL)
ISBN 978-955-30-5027-4 (411343 NA)
විතද්යානපතිරණ, චිනතද්යා මධුරශීත්ලි
තමද්යානරහද්යාත්මිතග පිලේ කලඹ : කුරලු තලද්යාතවේ
රස කතද්යා / චිනතද්යා මධුරශීත්ලි විතද්යානපතිරණ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 12 :
චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194974 NL)
ISBN 978-955-30-5029-8 (411337 NA)

විදුරසිංග, තක. ල්පී. ධනක
අපූර දද්යානය / තක. ල්පී. ධනක විදුරසිංග .වලතගදර : වලතගදර මහද්යා විදදද්යාලය පුසසතකද්යාල
පද්යාෂ්ඨක සමද්යාජය, [2014?] .- පි. 08 :
චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(191272 NL)
(407351 NA)
විමලවසිංශසූරය, අයි. බ.
තනද්යා පුරදු පුදගල ඇසුර / අයි. බ.
විමලවසිංශසූරය .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,
[2014?] .- පි. 8 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(196965 NL)
ISBN 978-955-570-730-5 (412607 NA)
විරද්යාජිනී කුමද්යාරි, ඉෂද්යාරද්යා
වදවතයේ අරමය / ඉෂද්යාරද්යා විරද්යාජිනී කුමද්යාරි .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189731 NL)
ISBN 978-955-4873-05-6
වීරසසිංහ, අනරද්යා ශ්රී කුමද්යාරී
ඩසිංකුටු කූඹියද්යාතග් පණවුඩය / අනරද්යා ශ්රී කුමද්යාරී
වීරසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 165.00
(192846 NL)
ISBN 978-955-52602-5-1
වීරසසිංහ, අනරද්යා ශ්රී කුමද්යාරී
මතලන පද්යාට සමනලුනට / අනරද්යා ශ්රී කුමද්යාරී
වීරසසිංහ .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 165.00
(192846 NL)
ISBN 978-955-52602-5-1
වීරසූරිය, සුබනයද්යා චමතගී
තබකෝල පූසද්යා / සුබනයද්යා චමතගී වීරසූරිය .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013 .- පි. [24] : චිත්ර ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189246 NL)
ISBN 978-955-44995-0-8 (404956 NA)

විතද්යාරණ, කුසුම
මසිං තහද්යාඳ තදකෝණ / කුසුම විතද්යාරණ .අගුණතකද්යාලපපැලපැසසස : ඉඳුසඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 23 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 110.00
(198469 NL)
ISBN 978-955-44566-0-0

වීරතසසකර, ඩබ. එම. ප්රතිභද්යා හසිංසජනනී
අතශකෝකද්යාතග් කරණද්යාව / ඩබ. එම. ප්රතිභද්යා
හසිංසජනනී වීරතසසකර .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189729 NL)
ISBN 978-955-4873-07-0

විතද්යාරණ, කුසුම
සනනද්යාත්ලිය / කුසුම විතද්යාරණ .අඟුණතකද්යාළපපැලපැසසස : කරතකෘ, 2013 .පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(190065 NL)
ISBN 978-955-44566-1-7

තවතතසසිංහ, සබිලේ
අහසන ගිය ඇත රද්යාජයද්යා : දුමතමධ ජද්යාතකය /
සබිලේ තවතතසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ,
2014 .- පි. [19] : චිත්ර ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(199952 NL)
ISBN 978-955-41515-0-5 (413455 NA)
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තවතතසසිංහ, සබිලේ
කපැවුම තයකෝධයද්යා / සබිලේ තවතතසසිංහ .[තපැ. තනද්යා] : කරතකෘ, 2014 .- පි. [16] : චිත්ර ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194300 NL)
ISBN 978-955-54141-8-0 (410871 NA)

ශදද්යාමනති, ල්පී. ඒ. ඉඳුත්මිණ
රන සමනලයද්යා / ල්පී. ඒ. ඉඳුත්මිණ ශදද්යාමනති .පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .- පි. [4] : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(192006 NL)
ISBN 978-955-48548-6-4 (408425 NA)

තවතතසසිංහ, සබිලේ
රනරද්යාළතග යද්යාළුවද්යා / සබිලේ තවතතසසිංහ .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. [18] : චිත්ර ;
තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(199951 NL)
ISBN 978-955-41515-1-2 (413454 NA)

තෂනද්යායද්යා, ඩබ. මවුනට
මල / ඩබ. මවුනට තෂනද්යායද්යා .- කුත්ලියද්යාපිටිය :
ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189672 NL)
ISBN 978-955-4873-27-8

තවතතසසිංහ, කලේයද්යාණ
මසිං එතහම නසෑ / කලේයද්යාණ තවතතසසිංහ .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(189339 NL)
ISBN 978-955-31-0090-0 (405005 NA)
තවතතසසිංහ, සබිලේ
මට පුළුවන ගී ගයනන / සබිලේ තවතතසසිංහ .තසිංගලේල : නව තලද්යාවට දිරිය, 2013 .පි. [10] : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(193619 NL)
ISBN 978-955-8079-05-8 (409826 NA)

සඳත්මිණ, එච. එච. නතවකෝදද්යා
කමලේතග් සහිනය / එච. එච. නතවකෝදද්යා
සඳත්මිණ .- පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191945 NL)
ISBN 978-955-69201-7-8 (408403 NA)
සඳුනිකද්යා, බිනද්යාරි
සමනලුනට පද්යාට ලපැබුණ හපැටි / බිනද්යාරි
සඳුනිකද්යා .- පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2013 .පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192004 NL)
ISBN 978-955-69200-2-4 (408423 NA)

තවතතසසිංහ, සබිලේ
සවේපද රසය / සබිලේ තවතතසසිංහ .නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2014 .- පි. [18] : චිත්ර ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(194306 NL)
ISBN 978-955-41515-3-6 (410865 NA)

සමනළ, අයි. තක. ඩ. මලෂද්යා
සඳද්යාතග් වද්යාසනද්යාව / අයි. තක. ඩ. මලෂද්යා
සමනළ .- වලතගදර : වලතගදර මහද්යා විදදද්යාලය
පුසසතකද්යාල පද්යාෂ්ඨක සමද්යාජය, [2014?] .- පි. 13 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(191275 NL)
(407354 NA)

තවතතසසිංහ, සළුණ මනදින
ඇත පපැටියද්යාතග් සහිනය / සළුණ මනදින
තවතතසසිංහ .- තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2013 .පි. [8] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192005 NL)
ISBN 978-955-48542-8-4 (408424 NA)

සමරතුසිංග, ගයද්යාත්රි මධූෂද්යා
තරිඳුතග් දිනතපද්යාත / ගයද්යාත්රි මධූෂද්යා සමරතුසිංග .බතතරමුලේල : කරතකෘ, 2012 .- පි. 18 : චිත්ර ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(184463 NL)
ISBN 978-955-52813-2-4

වවදදතසසකර, හිග්තගද්යාඩ තක. ඒ.
සතුර ත්මිතුර (ළමද්යා කතද්යාව) / හිග්තගද්යාඩ තක.
ඒ. වවදදතසසකර .- තහටටිමුලේල : කරතකෘ,
2012 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(191381 NL)
ISBN 978-955-52740-0-5

සමරවික්රම, එම. ඩ. ඉසුරි අරතණකෝදදද්යා
නගරතයන ගමට චද්යාරිකද්යාවක / එම. ඩ. ඉසුරි
අරතණකෝදදද්යා සමරවික්රම .- මතගද්යාඩ : කරතකෘ,
2013 .- පි. [4] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191998 NL)
ISBN 978-955-69200-7-9 (408417 NA)

ශෂිනිකද්යා, ආර. ඩ. නිපුනි
පින තනද්යාලදතදකෝ / ආර. ඩ. නිපුනි ශෂිනිකද්යා .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. v,24 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(189697 NL)
ISBN 978-955-4873-75-9

සමරතසසකර, ත්මිත්ලිඳු චද්යාමන
වන වඳුලත සමඟෙ ඇතසන රසවත ආදරශ
කන්ථද්යා / ත්මිත්ලිඳු චද්යාමන සමරතසසකර .අතතනගලේල : කරතකෘ, 2014 .- පි. 55 : චිත්ර ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200536 NL)
ISBN 978-955-41820-0-4 (414417 NA)
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සරත කුමද්යාර, ද. තහ. ආ.
උපුත්ලි / ද. තහ. ආ. සරත කුමද්යාර .- වසසකඩුව :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29 .(පුබුදු තපද්යාත තපළ ; අසිංක 03)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188770 NL)
ISBN 978-955-96340-2-7

සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ
තබකෝසත ළමද්යා කතද්යා 3 / අමබලනතගද්යාඩ
සුතමධද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198291 NL)
ISBN 978-955-30-4918-6 (413039 NA)

සරත කුමද්යාර, ද. තහ. ආ.
තසෑග්ග / ද. තහ. ආ. සරත කුමද්යාර .- වසසකඩුව :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29 .(පුබුදු තපද්යාත තපළ ; අසිංක 04)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188771 NL)
ISBN 978-955-96340-3-4

සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ
ත්මිනිසස ජීවිතය ඔප කරන සද්යාරධරම පිරි :
තබකෝසත ළමද්යාකතද්යා 01 / අමබලනතගද්යාඩ
සුතමධද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194919 NL)
ISBN 978-955-30-4916-2 (411300 NA)

සරත කුමද්යාර, ද . තහ. ආ.
සුදු කුකුළද්යා / ද . තහ. ආ. සරත කුමද්යාර .වසසකඩුව : කරතකෘ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ;
තසම. 29 .- (පුබුදු තපද්යාත තපළ ; අසිංක 5)
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(188772 NL)
ISBN 978-955-96340-4-1
සෆසනද්යා, එම. එච. එෆස.
සමනමලතග් සපැරිසරන ආතමය / එම. එච.
එෆස. සෆසනද්යා .- [තපැ. තනද්යා.] : රසිංගන (මුද්රණය),
2012 .- පි. 35 : චිත්ර ; තසම. 20
ක-තබකෝක: ර. 150.00
(183074 NL)
ISBN 978-955-440-600-1
සරිවරධන, තිසුර දිලේත්මින
සපැණතකළිතයේ අද්භිරහස / තිසුර දිලේත්මින
සරිවරධන .- බුලතසසිංහල : ගුරතගදර ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2014 .- පි. 48 : චිත්ර ; තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 75.00
(194368 NL)
ISBN 978-955-0167-81-4 (410779 NA)
සලේවද්යා, එසස. ත්මිතනකෝත්ලි අතනකෝදදද්යා
බිනදුතග් තලකෝකය / එසස. ත්මිතනකෝත්ලි අතනකෝදදද්යා
සලේවද්යා .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(189727 NL)
ISBN 978-955-4873-12-4
සුභද්යාශිනි
කද්යාතගද මලේල / සුභද්යාශිනි .- තකද්යාළඹ :
රූම ටු රීල්ඩ්, [2014?] .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191337 NL)
ISBN 978-955-0706-60-0 (407597 NA)
සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ
තබකෝසත ළමද්යා කතද්යා 2 / අමබලනතගද්යාඩ
සුතමධද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198289 NL)
ISBN 978-955-30-4917-9 (413037 NA)

සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ
ත්මිනිසස ජීවිතය ඔප කරන සද්යාර ධරම පිරි
තබකෝසත ළමද්යා කතද්යා 04 / අමබලනතගද්යාඩ
සුතමධද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 88 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(195026 NL)
ISBN 978-955-30-4919-3 (411260 NA)
සුරසසිංහආරචචි, තිලසිංකද්යා සනජද්යානි
සුදු පූස තකද්යාතහස ගියද්යාතදකෝ, තිත්ලිණතග් සහිනය
සහ තනද්යාසතූ ජයග්රහණය / තිලසිංකද්යා සනජද්යානි
සුරසසිංහආරචචි .- [තපැ. තනද්යා.] : ඩ. ඩ.
ආරියවතී, 2013 .- පි. vi,54 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(194596 NL)
ISBN 955-98829-1-0
සූරියආරචචි, ජද්යානකී
අතතමමතග උපනදිතන / ජද්යානකී
සූරියආරචචි .- පනනිපිටිය : ටිකරි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189498 NL)
ISBN 978-955-682-007-2 (405126 NA)
සූරියආරචචි, බුදධිෂසම ළහිර
අහසිංකද්යාර වූ වලසස පපැසිංචද්යා / බුදධිෂසම ළහිර
සූරියආරචචි .- බණඩද්යාරගම : කරතකෘ, 2014 .පි. [08] : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(193744 NL)
ISBN 978-955-41290-0-9
සසිංජනද්යා, ඩබ. එම. මලේක
තහද්යාඳ දරතවක තවනනම මම / ඩබ. එම.
මලේක සසිංජනද්යා .- දනතකද්යාටුව : ජයසසිංහ තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 07 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(191728 NL)
ISBN 978-955-690-153-5 (408022 NA)
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තසතනවිරතන, එච. ඒ.
පුසිංචි ග්රැජින / එච. ඒ. තසතනවිරතන .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 20 :
චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(199781 NL)
ISBN 978-955-30-5303-9 (413131 NA)

හරසසගම, එච. ඩ. ඒ. තසකෝමරතන
අත්ලි ඇතතතකෝ / එච. ඩ. ඒ. තසකෝමරතන
හරසසගම .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 80 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189583 NL)
ISBN 978-955-30-4730-4 (405142 NA)

තසවේවනදි, දිතනෂිකද්යා
චුටටිතග් උපනදින තසෑග්ග / දිතනෂිකද්යා
තසවේවනදි .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189732 NL)
ISBN 978-955-4873-06-3

හරිසසචනද්ර, ඊ. ල්පී. සඳුනි අතරකෝෂිකද්යා
සඳ ඇති ග්රැයක වන මපැද / ඊ. ල්පී. සඳුනි
අතරකෝෂිකද්යා හරිසසචනද්ර .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189753 NL)
ISBN 978-955-4873-38-4

තසසනද්යානද්යායක, ඒ. ජී. රයිනි ප්රසද්යාදි
දිරිය නිශද්යා / ඒ. ජී. රයිනි ප්රසද්යාදි තසසනද්යානද්යායක .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,6 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189669 NL)
ISBN 978-955-4873-20-9

තහටටිආරචචි, අනූෂද්යා කද්යාසිංචනද්යා
කපැටතපකෝලය / අනූෂද්යා කද්යාසිංචනද්යා
තහටටිආරචචි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 16 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194983 NL)
ISBN 978-955-30-5197-4 (411346 NA)

තසසනද්යානද්යායක, ඒ. ජී. රයිනි ප්රසද්යාදි
බිසිංදුට අවුරදු / ඒ. ජී. රයිනි ප්රසද්යාදි
තසසනද්යානද්යායක .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,6 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189674 NL)
ISBN 978-955-4873-30-8

තහසරත, එච. එම. ගිමහද්යානී තද්යාරකද්යා
වීර දපැරිය / එච. එම. ගිමහද්යානී තද්යාරකද්යා තහසරත .කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189676 NL)
ISBN 978-955-4873-28-5

තසසනද්යාරතන, ඩබ. ඒ. සඳුනි භද්යාගදද්යා
සුරසිංගනද්යා කතද්යා / ඩබ. ඒ. සඳුනි භද්යාගදද්යා
තසසනද්යාරතන .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189728 NL)
ISBN 978-955-4873-09-4

තහසරත, ප්ර. මු. ජයතිලක
හද්යා පපැසිංචට තවචච තද / ප්ර. මු. ජයතිලක
තහසරත .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
[2014?] .- පි. 20 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(199786 NL)
ISBN 978-955-677-366-8 (413220 NA)

තසසනද්යානද්යායක, තසකෝමද්යා
අතතමමතග මලේ තපද්යාකුර / තසකෝමද්යා
තසසනද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 32 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192270 NL)
ISBN 978-955-30-4976-6 (408595 NA)

තහසවද්යාගම, ඩ. එම. ඒ. හරෂද්යා කුමුදුනී
ටිකරිතග් එළවළු තකද්යාටුව / ඩ. එම. ඒ. හරෂද්යා
කුමුදුනී තහසවද්යාගම .- බණඩද්යාරතවල : කරතකෘ,
2013 .- පි. v,13 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(188399 NL)
ISBN 978-955-44292-0-8

තසසනද්යානද්යායක, තසකෝමද්යා
දරතවද්යා තවමු අපි තලද්යාවට වපැඩ ඇති / තසකෝමද්යා
තසසනද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192259 NL)
ISBN 978-955-30-4977-3 (408584 NA)

හසිංසමද්යාල, ල්පී. වී. ඩ. දිලේක සතද්යාරද්යා
දුක ජයගත චමරි / ල්පී. වී. ඩ. දිලේක සතද්යාරද්යා
හසිංසමද්යාල .- කුත්ලියද්යාපිටිය : ශෂී ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. iv,7 ; තසම. 19
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(189720 NL)
ISBN 978-955-4873-25-4

හඳරද්යාගම, දිනක රවිඳු
අහසිංකද්යාර ගිරවද්යා / දිනක රවිඳු හඳරද්යාගම .තහද්යාරණ : හඳරද්යාගම ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 11 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(188582 NL)
ISBN 978-955-4657-01-4 (404612 NA)

ළහිර කරණ .- බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2013 .- පි. 24 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(188411 NL)
ISBN 978-955-0167-76-0
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891.483092 – සකාන්හිස්තදධරලයයෝ
අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.
ජයතිලක සහ සුරවීර / ඩබත්ලියු. ඒ. අතබසසිංහ .තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 87 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(194036 NL)
ISBN 978-955-1715-56-4 (410713 NA)
පද්යාලම යටින මතු වූ පනහිඳ : කුලතසසන

තෆද්යානතසසකද්යා උපහද්යාර ග්රනන්ථය / සසිංසසකරණය
පුෂසපිකද්යා දිමුතු වනනිආරචචි .- ගලේකසසස :
සුභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 140 :
ඡද්යායද්යාරප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190829 NL)
ISBN 978-955-9175-44-5 (406664 NA)
891.484 – රශනකා
ඊරියගම, තිසසස
රචනද්යා තපළහර / තිසසස ඊරියගම .- තකද්යාළඹ :
සමුද්ර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 305 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(192219 NL)
ISBN 978-955-680-251-1
එරනද, කලේප
රචනද්යා : 6, 7, 8 තශසණ සඳහද්යා / කලේප එරනද .තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2013 .පි. 89 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(189140 NL)
ISBN 978-955-21-2256-9 (404808 NA)
එරනද, කලේප
රචනද්යා : 9, 10, 11 තශසණ සහ උසසස විභද්යාග
සඳහද්යා / කලේප එරනද .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසසන, 2014 .- පි. 70 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196619 NL)
ISBN 978-955-21-2300-9 (411751 NA)
ජයසුනදර, උඩුගම එසස.
උසසස තපළ රචනද්යා සසිංග්රහය / උඩුගම එසස.
ජයසුනදර ; සසිංසසකරණය අජිත වික්රමද්යාරචචි
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 120 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196778 NL)
ISBN 978-955-30-5076-2 (411964 NA)
ජයසුනදර, උඩුගම එසස.
සද්යාමද්යානද තපළ රචනද්යා සසිංග්රහය / උඩුගම එසස.
ජයසුනදර ; සසිංසසකරණය අජිත වික්රමද්යාරචචි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 120 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(196662 NL)
ISBN 978-955-30-5077-9 (411996 NA)

රණසසිංහ, දීපත සුතදශස
6 තශසණය සසිංහල රචනද්යා සසිංග්රහය / දීපත සුතදශස
රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 66 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 145.00
(197823 NL)
ISBN 978-955-21-2302-3 (412716 NA)
වීරසසිංහ, වී. විමලද්යා
රචනද්යා හුරව : 9-11 තශසණ සඳහද්යා / වී. විමලද්යා
වීරසසිංහ .- මද්යාතකද්යාළ : කරතකෘ, 2013 .පි. ix,95 ; තසම. 24
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(188738 NL)
ISBN 978-955-44680-1-6
891.487 – හකාසද හකා උපහකාසය
අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ.
තදශපද්යාලනඥයන පිළිබඳ රස මුසු කතද්යා /
තක. එන. ඕ. අමරදද්යාස .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 104 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191188 NL)
ISBN 978-955-30-4467-9 (407318 NA)
අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ.
රස මුසු කතද්යා / තක. එන. ඕ. අමරදද්යාස .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 160 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191137 NL)
ISBN 978-955-30-4522-5 (407267 NA)
කුලතුසිංග, එසස.
සනද්යා තගතනන සපැබසෑ කතද්යා / එසස. කුලතුසිංග .තපකෝරවදණඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. iii,34 ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(183078 NL)
ISBN 978-955-96377-3-8
චනද්රසරි, එල්ඩ්වල්ඩ්
සනද්යා සයුර – 2 (සද්යාර සනද්යා සසිංග්රහය) / එල්ඩ්වල්ඩ්
චනද්රසරි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 191 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189071 NL)
ISBN 978-955-671-588-0 (404630 NA)
හීනගම, ලත්ලිත
කලේතලකෝටය 2 (හද්යාසද මුසු කතද්යා) / ලත්ලිත
හීනගම .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල පබත්ලිතකෂන,
2014 .- පි. 304 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(191344 NL)
ISBN 978-955-4850-05-7 (407613 NA)
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තහසවද්යාවිසසස, තිසසස
පිසිංගුතතර තදශපද්යාලඥයකුතග් මතනකෝකද්යාය /
තිසසස තහසවද්යාවිසසස .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 72 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189166 NL)
ISBN 978-955-30-4546-1 (404911 NA)
891.55 – පරසයන් සකාන්හිස්තද
891.551 – පදෙද
ඛයියද්යාම, ඔමද්යාර
ජීවිත මවිත : රබයියද්යාට පරිවරතනය / ඔමද්යාර
ඛයියද්යාම ; පරිවරතනය සද්යාත්ලිය ගුණවරධන
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 22
“රබයියද්යාට” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196592 NL)
ISBN 978-955-30-5089-2 (411910 NA)
891.7 – රසයන් සකාන්හිස්තද
අතලකසද්යානදර පුෂසකන තතකෝරද්යාගත ගදද කකෘති :
දුබතරද්යාවේසසකයි හද්යා ඉසසතකකෝපප ග්රැජින /
පරිවරතනය දපැදිගම වී රදරිගු .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 160 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(191125 NL)
ISBN 978-955-30-4758-8 (407255 NA)
තකද්යාටසසක, ත්ලිතයද්යාන
ත්ලිතයද්යාන තකද්යාටසසකතග් සද්යාහිතදය හද්යා විපලවය /
ත්ලිතයද්යාන තකද්යාටසසක ; පරිවරතනය සුචරිත
ගමලත විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 344 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(190169 NL)
ISBN 978-955-1715-46-5 (405487 NA)
891.72 – නකාටද
ගුබරතයෆස, විලපැඩිත්මිර
තසලේ තසද්යාතහද්යාන : රසයද්යාන චරතනද්යාබිලේ
නදෂසටික බලද්යාගද්යාරය පිපිරීතමන වූ විනද්යාශය
දනවන රසයද්යාන නද්යාටදය / විලපැඩිත්මිර
ගුබරතයෆස ; පරිවරතනය ඇතලකසස තපතරරද්යා
විසනි .- බතතරමුලේල : තනපචූන
පබත්ලිතකෂනසස, 2013 .- පි. 148 ; තසම. 21
“සද්යාතකකෝෆද්යාග්” තවේදිකද්යා නද්යාටදතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(198404 NL)
ISBN 978-955-0028-37-5

තචතකද්යාෆස, ඇනටන
තපද්යාටට මතයද්යා තුසිං තදනයි නද්යාටදය හද්යා
තකටිකතද්යා / ඇනටන තචතකද්යාෆස ; අනවද්යාදය
ප්රද්යාම තදලේතදණය විසනි .- ගතණමුලේල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 84 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(189074 NL)
ISBN 978-955-95308-5-5 (404634 NA)
891.73 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
අවිගත නපැගිටම : තලනින ගපැන කතද්යා / සමපද්යාදනය
අනතටද්යාත්ලි ත්මිතයද්යාතයවේ .- 2 වන මුද්රණය .රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 188 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1982
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193860 NL)
ISBN 978-955-9591-274-7 (410114 NA)
තගකෝතගද්යාලේ, නිතකද්යාලද්යායි
නිතකද්යාලද්යායි තගකෝතගද්යාලේ තතකෝරද්යාගත
තකටිකතද්යා / නිතකද්යාලද්යායි තගකෝතගද්යාලේ ;
පරිවරතනය දපැදිගම වී. රදරිගු විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 192 :
චිත්ර : තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(194942 NL)
ISBN 978-955-30-5032-8 (411278 NA)
පුෂසකන, ඇතලකසපැනඩර
තබලේකනතග් කතද්යා / ඇතලකසපැනඩර
පුෂසකන ; පරිවරතනය දපැදිගම වී. රදරිගු
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 136 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189186 NL)
ISBN 978-955-30-4448-8 (404929 NA)
පුෂසකන, ඇතලකසපැනඩර
හිම කුණද්යාටුව තනද්යාතහද්යාත අයිවන
තබලේකනතග් කතද්යා / ඇතලකසපැනඩර
පුෂසකන ; අනවද්යාදය විජයතසසන යද්යාපද්යා විසනි .ජමබුගහපිටිය : අනවද්යාදක, 2013 .පි. 175 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(188588 NL)
ISBN 978-955-96642-1-5 (404617 NA)
වහලේ බිරිඳ සහ තවත අප්රකට රසයද්යාන තකටිකන්ථද්යා/
පරිවරතනය නිසසසසිංක තපතරරද්යා .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192093 NL)
ISBN 978-955-30-4613-0 (408547 NA)
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891.73 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස
ගුර ගීතය / චිසිංගීසස අයිතමද්යාතතද්යාවේ ; අනවද්යාදය
තමනක තරසිංග තප්රේමචනද්ර විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 133 ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193210 NL)
ISBN 978-955-681-191-9 (409612 NA)
අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස
ජත්මිලද්යා / චිසිංගීසස අයිතමද්යාතතද්යාවේ ; අනවද්යාදය
දපැදිගම වී. රදරිගු විසනි .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 72 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(190986 NL)
ISBN 978-955-684-157-2 (407123 NA)
අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස
තවේලද්යාසන තකද්යාකකු සරති / චිසිංගීසස
අයිතමද්යාතතද්යාවේ ; පරිවරතනය ඩ. එම. එසස.
ආරියරතන විසනි .- තගකෝනතපද්යාල හනදිය :
සුභද්යාවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 133 : චිත්ර ;
තසම. 22
“Cranes fly early” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(189461 NL)
ISBN 978-955-1558-48-2 (405086 NA)
ඔරතලවේ, යූරි
වපැත්ලි තසලේලම / යූරි ඔරතලවේ ; පරිවරතනය
කරණද්යාතිලක හඳුනපතිරණ විසනි .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 56 ;
තසම. 22
“The Sandgame” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(194359 NL)
ISBN 978-955-677-276-0 (410960 NA)
කරතලනතකකෝ, වී.
අඳ වද්යාදකයද්යා / වී. කරතලනතකකෝ ; පරිවරතනය
දපැදිගම වී. රදරිගු විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 176 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(192233 NL)
ISBN 978-955-30-4895-0 (408558 NA)
ගුලේයද්යාම, ගපූර
මතග් හපනකම / ගපූර ගුලේයද්යාම ; පරිවරතනය
දපැදිගම වී. රදරිගු විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 216 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(189187 NL)
ISBN 978-955-30-4475-4 (404930 NA)

තචතකද්යාවේ, ඇනටන
පළඟෙපැටියද්යා / ඇනටන තචතකද්යාවේ ; අනවද්යාදය
අහසිංගම පියසසිංහ විසනි .- 3 වන මුද්රණය .රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 60 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1959
“The grasshopper” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(200557 NL)
ISBN 955-591-095-2
(414328 NA)
තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර
නිතද සසවද්යාත්මිපුරෂයද්යා / පියතතකෝර
තදද්යාසසතතද්යාවේසසක ; පරිවරතනය පසන
තකද්යාඩිකද්යාර විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 208 ; තසම. 22
“Eternal Husband” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(193973 NL)
ISBN 978-955-30-4982-7 (410366 NA)
පුෂසකන, අතලකසපැනඩර
ත්මිහයීලේ තලරමනතවේ : අතප කද්යාලතයේ
වීරතයක / ඇතලකසපැනඩර පුෂසකන ;
පරිවරතනය දපැදිගම වී. රිදරිගු විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 216 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(189252 NL)
ISBN 978-955-30-4273-6 (404963 NA)
බිකතචනතතයවේ, අනතවර
විසලේ වද්යාදද වකෘනදය / අනතවර
බිකතචනතතයවේ ; අනවද්යාදය මලේතරණු
කසසතුරිරතන විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2014 .- පි. 309 :
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 440.00
(195371 NL)
ISBN 978-955-691-062-9 (411607 NA)
ෂද්යාතඩද්යාතනද්යාවේ, නිතකද්යාලද්යායි
අමූර ගඟෙ ගලද්යා බසී / නිතකද්යාලද්යායි
ෂද්යාතඩද්යාතනද්යාවේ ; පරිවරතනය උපද්යාත්ලි රතනද්යායක
විසනි .- කඩවත : කඩුලේල ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 593 ; තසම. 20
“Amur saga” කකෘතිතයේ පරිවරතනක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(201083 NL)
ISBN 978-955-8499-86-3 (414102 NA)
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891.73 – ප්රබන්ධ. ලයකාවුන් නවකස්තකා
රසසකන, ඇතලකසපැනඩර
අතප තද්යාතතද්යා පපැසිංචද්යා කද්යාතලේ / ඇතලකසපැනඩර
රසසකන ; පරිවරතනය චූලද්යානනද සමරනද්යායක
විසනි .- තගකෝනතපද්යාල හනදිය : සුභද්යාවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 145 : චිත්ර ; තසම. 22
“When daddy was a little boy” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189460 NL)
ISBN 978-955-1558-44-4 (405085 NA)
891.73 – ළමකා ප්රබන්ධ
අතලකෝනෂසකද්යා අකකයි ඉවද්යානෂසකද්යා මලේත්ලියි /
පරිවරතනය සරත තකකෝදද්යාතගද්යාඩ .- රද්යාජගිරිය :
කුරලු තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. 12 : චිත්ර ; තසම. 28
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(191755 NL)
ISBN 978-955-591-289-1 (408052 NA)
892 – අප්රිකකා-ආසයකානු සකාන්හිස්තද
892 – අප්රිකකා - ආසයකානු සකාන්හිස්තදයන්
892.7 – අරකාබ සකාන්හිස්තද
ජිබරද්යාන, ඛලලේ
මුනිවරයද්යා / ඛලලේ ජිබරද්යාන ; පරිවරතනය
මණඩද්යාවල පඤසඤද්යාවසිංස හිත්මි විසනි .- තකද්යාළඹ :
තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 198 ; තසම. 22
“The prophet” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
ඉසිංග්රීස සහ ප්රසිංශ භද්යාෂද්යා පරිවරතනය ද ඇතුලතය
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194041 NL)
ISBN 978-955-1715-60-1 (410718 NA)

892.73 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
892.736 – 1945-1995
සයීල්ඩ්, මහසමුද
වධක භූත්මි / මහසමුද සයීල්ඩ් ; පරිවරතනය
ගුණතිලක මපැටියගතන විසනි .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 159 ;
තසම. 22
“Saddam city” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198218 NL)
ISBN 978-955-697-069-2 (412867 NA)
892.8 – ඉතිලයයෝපියන් සකාන්හිස්තද
892.813 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
ටූමද්යා, හද්යාමද්යා
පද්යාතපකෝචචද්යාරණය සහ තවත කතද්යා / හද්යාමද්යා ටූමද්යා ;
පරිවරතනය තබද්යාබ ජී. තබද්යාතතජ විසනි .බතතරමුලේල : සමර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 148 : චිත්ර 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(189793 NL)
ISBN 978-955-0983-37-7 (405219 NA)
894.511 – හන්ලගේරියකානු සකාන්හිස්තද
894.5112 – නකාටද
තහස, ජත්ලියසස
තුරඟෙසනනිය / ජත්ලියසස තහස ; පරිවරතනය
සුගතපද්යාල ද සලේවද්යා විසනි .- තකද්යාළඹ :
රනලසිංකද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 119 ;
තසම. 21
“ද තහකෝරසස” නම කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196976 NL)
ISBN 978-955-0719-11-2 (412633 NA)

892.71 – පදෙද
ජිබරද්යාන, ඛලලේ
දිවිය දිවිය අමතයි : ප්රසිංශ, ඉසිංග්රීස තද-බසන /
ඛලලේ ජිබරද්යාන ; පරිවරතනය මණඩද්යාවල
පඤසඤද්යාවසිංස හිත්මි විසනි .- තකද්යාළඹ : තසසරි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 78 ; තසම. 19
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(194034 NL)
ISBN 978-955-1715-58-8 (410711 NA)
ජිබරද්යාන, ඛලලේ
වපැත්ලි සහ තපණ = Sand and foam / ඛලලේ
ජිබරද්යාන ; පරිවරතනය මණඩද්යාවල පඤසඥද්යාවසිංස
හිත්මි විසනි .- තකද්යාළඹ : තසසරි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 134 ; තසම. 19
ඉසිංග්රීස සහ ප්රසිංස භද්යාෂද්යා වත්ලිනද සමනවිතයි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(194042 NL)
ISBN 978-955-1715-59-5 (410719 NA)

894.8 – ද්රර්විණ්ඩ සකාන්හිස්තද
894.811 – ලදෙමළ සකාන්හිස්තද
894.8113 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
අලුත අවියක : ශ්රී ලද්යාසිංකක ප්රගතිශීල දත්මිළ
තකටිකතද්යා / පරිවරතනය ජී. ජී. සරත
ආනනද .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 111 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193672 NL)
ISBN 978-955-31-0011-5 (409924 NA)
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මුරගපූපති, එලේ.
මතක තසවණපැත්ලි / එලේ. මුරගපූපති ;
පරිවරතනය එසස. ඒ. සී. එම. කරද්යාමත විසනි .ආනමඩුව : තතකෝතපැනන පබත්ලිෂින හවුසස,
2012 .- පි. 96 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189087 NL)
ISBN 978-955-1848-69-9 (404647 NA)
894.8113 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
චිනනපපභද්යාරති, තක.
මද්යානවහිතවද්යාදී ආණඩුකද්යාරවරයකුතග් කතද්යා
වසසතුව / තක. චිනනපපභද්යාරති ; පරිවරතනය
උපද්යාත්ලි ලලද්යාරතන විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 232 ; තසම. 22
“පද්යාවල නිල තරකෝජද්යා” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(200600 NL)
ISBN 978-955-30-5367-1 (414038 NA)
තිරමූරති, ට. එසස.
සුනදද්යාරි / ට. එසස. තිරමූරති ; පරිවරතනය
උදිත අලහතකකෝන විසනි .- නතග්තගද්යාඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 361 ;
තසම. 21
“Chennaivaasi” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(193201 NL)
ISBN 978-955-681-201-5 (409603 NA)
වවරමුතතු
තද්යාපස තප්රේමය / වවරමුතතු ; පරිවරතනය
රවී රතනතවේලේ විසනි .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 208 ; තසම. 21
“කද්යාවි නිරතතිලේ ඔර කද්යාදලේ” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(193080 NL)
ISBN 978-955-677-333-0 (408969 NA)
894.814 – කන්නණ්ඩ සකාන්හිස්තද
894.8143 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
නිරනජන
අදුරට තපර අරණ / නිරනජන ; පරිවරතනය
තසසනද්යාරතන වීරසසිංහ විසනි .- තවේයනතගද්යාඩ :
ප්රභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 191 ; තසම. 22
“Wait for the moon” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(201071 NL)
ISBN 978-955-9001-77-5 (414115 NA)

895 – නලැලගනන්හිර හකා අගේනිදිග ආසයකාතික
සකාන්හිස්තද
895.1 – චීන සකාන්හිස්තද
895.13 – ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා
තදද්යාඩම තහද්යාරද්යා / පරිවරතනය චනදන
තිලකරතන .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින,
2014 .- පි. 154 ; තසම. 21 .- (මවේපිය
උපසසන්ථද්යානතයේ චීන කතද්යා ; අසිංක 24)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(196984 NL)
ISBN 978-955-677-400-9 (412644 NA)
මකරද්යාතග් මද්යාත්ලිගද්යාව / පරිවරතනය චනදන
බණඩද්යාර තදද්යාළපිහිලේල .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට
පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 124 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196983 NL)
ISBN 978-955-677-376-7 (412643 NA)
ලූ ෂක්යුන
තදව පූජද්යාව හද්යා තවනත කතද්යා / ෂක්යුන ලූ ;
පරිවරතනය නපැදලගමුතවේ ධමමදිනන හිත්මි
විසනි .- බතතරමුලේල : සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 127 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(189812 NL)
ISBN 978-955-0983-46-9 (405223 NA)
895.6 – ජපන් සකාන්හිස්තද
895.63 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා
කවබතද්යා, යසුනරි
නිදි කුමරියනතග් නිවහන / යසුනරි කවබතද්යා ;
පරිවරතනය ඉනදික ගුණවරධන විසනි .2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 125 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2012
“House of the sleeping beauties” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193206 NL)
ISBN 978-955-681-187-2 (409608 NA)
දශයි, ඔසමු
පද්යාසලේ යන සුතකද්යාමළ ළඳ / ඔසමු දශයි ;
පරිවරතනය කුලතිලක කුමද්යාරසසිංහ විසනි .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 78 ;
තසම. 22
“Joseito (school girl)” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189585 NL)
ISBN 978-955-30-4625-3 (405144 NA)
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මුරකද්යාත්මි, හරක
දකුණු මද්යායිතම / හරක මුරකද්යාත්මි ; පරිවරතනය
ඉනදික ගුණවරධන විසනි .- 2 වන මුද්රණය .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 268 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2012
“South of the border, west of Sun” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(193207 NL)
ISBN 978-955-681-185-8 (409609 NA)
895.635 – 1912-2009
ඩිලේ, තජද්යානතන
අවිඥද්යානතයේ ෆපැනටසමය අවකද්යාශය : මුරකත්මි
හරක නිරමද්යාණ විමසුම / තජද්යානතන ඩිලේ ;
පරිවරතනය උදිත අලහතකකෝන විසනි .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 374 ; තසම. 21
“Murakami reading challenge” කකෘතිතයේ
පරිවරතතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(198586 NL)
ISBN 978-955-681-213-8 (413142 NA)
මුරකද්යාත්මි, හරක
කෆසකද්යා මුහුදු තවරතළස / හරක මුරකද්යාත්මි ;
පරිවරතනය ගද්යාත්මිණ වියනතගද්යාඩ විසනි .2 වන මුද්රණය .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 715 ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2007
“Kofka in the shore” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1000.00
(198584 NL)
ISBN 978-955-681-184-1 (413140 NA)
මුරකද්යාත්මි, හරක
තහද්යාර තපද්යාලේකචචද්යා : දඟෙ කවන කුරලේලද්යාතග්
වසිංශ කතද්යාව / හරක මුරකද්යාත්මි ; පරිවරතනය
සරිලේ චනද්රතසසකර ගුණවරධන විසනි.නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 640 ; තසම. 22
“The wind up bird chronicle” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 900.00
(200445 NL)
ISBN 978-955-671-921-5 (413885 NA)

9 0 0 ඉතිහකාසය, භූලගයෝල ර්විදෙදකාව සහ
සහකායක ර්විෂයයන්
909 – ලලයෝක ඉතිහකාසය
තනමතරද්යාවේසසක, ඇතලකසපැනඩර
පුරද්යාණ තපරදිග / ඇතලකසපැනඩර
තනමතරද්යාවේසසක ; පරිවරතනය එසස. ජයතසසකර
විසනි .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 180 ; තසම. 18 .(පුරද්යාණ තලකෝකතයේ කතනදර ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 330.00
(196405 NL)
ISBN 978-955-0955-33-8
909.071 – ර්විෂයමකාලකා
ඉතිහද්යාසය : 6 වන තශසණය ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය .මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය,
2014 .- පි. [xxii],36 : චිත්ර ; තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ර. 135.00
(198536 NL)
(413012 NA)
909.076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : අනමද්යාන ප්රශසන
හද්යා ආදරශ පිළිතුර .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 152 : රූපසටහන ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(193220 NL)
(409632 NA)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : 2004-2013
පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර උතතර සමඟෙ .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2014?] .පි. 168 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(193228 NL)
ISBN 978-955-8211-81-6 (409640 NA)
ගලහිටියද්යාව, ල්පී. බ.
ඉතිහද්යාසය 11 තශසණය : තපරහුර ආදරශ ප්රශසන
පත්ර සසිංග්රහය ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / ල්පී. බ.
ගලහිටියද්යාව .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 144 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම.22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(195040 NL)
ISBN 978-955-30-4516-4 (411316 NA)
ගද්යාත්මිණ, තමරිලේ
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය / තමරිලේ
ගද්යාත්මිණ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 144 : චිත්ර : සතියම ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194989 NL)
ISBN 978-95530-5035-9 (411352 NA)
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තිලකරතන, කෂද්යානත
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2008-2013 / කෂද්යානත
තිලකරතන .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 140 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(195376 NL)
ISBN 978-955-29-0262-8 (411596 NA)

රණතුසිංග, චනද්රලතද්යා
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : පසුගිය
ප්රශසතනකෝතතර 2008 සට 2012 දකවද්යා /
චනද්රලතද්යා රණතුසිංග .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 92 : සතියම ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194985 NL)
ISBN 978-955-30-4234-7 (411348 NA)

දයද්යානනද, තද්යාරක
8 තශසණය ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත / තද්යාරක
දයද්යානනද .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 88 : සතියම ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(193502 NL)
ISBN 978-955-21-2273-6 (409689 NA)

රණතුසිංග, චනද්රලතද්යා
ඉතිහද්යාසය ප්රශසතනකෝතතර – 10 වන තශසණය /
චනද්රලතද්යා රණතුසිංග .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 136 : සතියම ;
තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189613 NL)
ISBN 978-955-30-4375-7 (405172 NA)

දයද්යානනද, තද්යාරක
9 තශසණය ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත / තද්යාරක
දයද්යානනද .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 91 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 29
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(197046 NL)
ISBN 978-955-21-2277-4 (412744 NA)
දසෑල බණඩද්යාර, සතරකෝජිනී
9 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල ඉතිහද්යාසය :
ආදරශ ප්රශසනපත්ර හද්යා පිළිතුර / සතරකෝජිනී
දසෑල බණඩද්යාර .- තකද්යාළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 108 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(193686 NL)
ISBN 978-955-661-619-4 (409939 NA)
නනදනී, එන. ඒ.
8 තශසණය ඉතිහද්යාසය පනති වපැඩ තපද්යාත : පද්යාඩම
අවතබකෝධය පිරිකසුම, වද්යාර විභද්යාග ප්රශසන පත්ර,
පිළිතුර ඇතුළතය / එන. ඒ. නනදනී .තදහිවල : ගිහද්යාන තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 80 : සතියම ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193036 NL)
ISBN 978-955-593-718-4 (409009 NA)
මසිංගලසරි, ඩබත්ලිවේ. ආනනද
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : ආදරශ හද්යා
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර / ඩබත්ලිවේ. ආනනද
මසිංගලසරි .- තකද්යාළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන,
2014 .- පි. 303 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(196437 NL)
ISBN 978-955-21-1927-9 (411720 NA)

විතජ්සසිංහ, චනදන
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : රචනද්යා
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / චනදන විතජ්සසිංහ .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, පි. 78 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(198401 NL)
ISBN 978-955-51984-3-1
තහසමරතන, වසනතද්යා කලදද්යාණ
ඉතිහද්යාසය ප්රශසන – පිළිතුර සසිංග්රහය :
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විභද්යාගය සඳහද්යා /
වසනතද්යා කලදද්යාණ තහසමරතන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 64 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(201044 NL)
ISBN 978-955-30-5006-9 (414088 NA)
909.8 – 1800 909.829 – 1900 - 1999
හනටිනටන, සපැමුතවලේ ල්පී.
ශිෂසටද්යාචද්යාරයන අතර ගපැටුම / සපැමුතවලේ ල්පී.
හනටිනටන .- මහරගම : රද්යාවය පබත්ලිෂරසස,
2014 .- පි. 46 ; තසම. 22
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(198162 NL)
ISBN 978-955-1468-97-2
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9 1 0 භුලගයෝල ර්විදෙදකාව හකා ලදශකාටන
ර්විසසස්තර
910.01 – නදකාය
පතමසරි, ඊ. එච. ජී. සී.
භූතගකෝල විදදද්යාතවේ දරශනය / ඊ. එච. ජී. සී.
පතමසරි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 256 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(190737 NL)
ISBN 978-955-30-4609-3 (406544 NA)

910.02 – ලභබෞතික භූලගයෝල ර්විදෙදකාව
දිසද්යානද්යායක, ආර. ඇම.
තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව – තදවන තකද්යාටස /
ආර. ඇම. දිසද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 187 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190729 NL)
ISBN 978-955-30-4663-5 (406531 NA)
ධනපද්යාල, ඒ. එච.
තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව : උසසස තපළ – 12
තශසණය / ඒ. එච. ධනපද්යාල .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 415 : චිත්ර :
සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(193684 NL)
ISBN 978-955-31-0136-5 (409937 NA)
සකලසූරිය, නිශද්යාන
තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යා සසිංකලේප – පළමුවන
තකද්යාටස : ශිලද්යා තගකෝලය / නිශද්යාන
සකලසූරිය .- 2 වන මුද්රණය .- කරිබතතගද්යාඩ :
තිලද්යානද්යා පබත්ලිෂරසස, 2011 .- පි. 192 : චිත්ර :
සතියම ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 2010
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188653 NL)
ISBN 978-955-98164-1-6 (404183 NA)

910.4 – ශකාරිකකා සටහන්
ජයතකද්යාඩි, තජ්. ඒ. එසස.
සුනදර යුතරකෝපය හද්යා මපැදතපරදිග / තජ්. ඒ. එසස.
ජයතකද්යාඩි .- තදලේතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .පි. 192 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(193862 NL)
ISBN 978-955-52733-1-2 (410118 NA)

910.71 – ර්විෂයමකාලකා
භූතගකෝල විදදද්යාව 6 තශසණය : ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය .- මහරගම : ජද්යාතික
අධදද්යාපන ආයතනය, 2014 .- පි. xxv,20 ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 85.00
(195388 NL)
(411616 NA)
භූතගකෝල විදදද්යාව 10 තශසණය : ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය .- මහරගම : ජද්යාතික
අධදද්යාපන ආයතනය, 2014 .පි. xxvi,24 ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 90.00
(195389 NL)
(411620 NA)
910.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
ගමතග්, භද්රද්යා
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) භූතගකෝල විදදද්යාව :
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2008 – 2013 /
භද්රද්යා ගමතග් .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 132 : සතියම ;
තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(197980 NL)
ISBN 978-955-29-0266-6 (412819 NA)
912 – සතියම
තගද්යාඩතග් ලසිංකද්යා - තලකෝක ඉතිහද්යාසය සතියම
තපද්යාත : 6, 7, 8, 9, 10, 11 තශසණ සඳහද්යා .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 136 :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(194986 NL)
ISBN 978-955-30-4914-8 (411349 NA)
912.014 – සතියම කියවීම
හපුතනත්රි, කුමුදිනී ඩයසස
ඉතිහද්යාසය – මහද්යාදවීපික සතියම අභදද්යාස :
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) / කුමුදිනී ඩයසස
හපුතනත්රි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 46 : සතියම ;
තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(188631 NL)
ISBN 978-955-671-905-5 (404159 NA)
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තහනදවිතද්යාරණ, කද්යානති
ඉතිහද්යාසය – ලසිංකද්යා සතියම ලකුණු කරීතම
අභදද්යාස : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) / කද්යානති
තහනදවිතද්යාරණ .- වතුතගදර : කරතකෘ, 2014 .පි. 43 : සතියම ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(189060 NL)
ISBN 978-955-41086-0-8

මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ
දඹදිව වනදනද්යා ගමනට අතවපැලක /
උණුවතුරබුබුතලේ මහිනද හිත්මි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 200 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(196642 NL)
ISBN 978-955-30-5185-1 (411981 NA)

914.5 – ඉස්තකාලිය

915.4 – දෙකුණු ආසයකාව
915.493 – ශ ලලංකකාව

තවදමුලේල, ලකත්මිණ
ඉතද්යාත්ලිතයේ දස වසරක / ලකත්මිණ තවදමුලේල .ඉතද්යාත්ලිය : කරතකෘ, 2014 .- පි. 177 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(201023 NL)
ISBN 978-955-41550-0-8 (414317 NA)
914.94 – සසර්විසසරලන්ස්තය
රද්යාජපකෂ, සරිතසසන
සසවිටසරලනතය විසසත්මිත දුමරිය චද්යාරිකද්යා = Rail
tours in picturesque Switzerland / සරිතසසන
රද්යාජපකෂ .- සීදූව : රද්යාජපකෂ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. viii,72 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(196881 NL)
ISBN 978-955-0879-01-4
915 – ආසයකාලව භූලගයෝලීය ශකාරිකකා
915.1 – චීනය
මතගද්යාඩ, පියසරි ල්පී.
අසරිමත චීනය : ආසයද්යාතවේ ආශසචරය / පියසරි
ල්පී. මතගද්යාඩ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 136 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192266 NL)
ISBN 978-955-30-4868-4 (408591 NA)
915.4 – ඉන්දියකාව
කපත්ලිසිං, රල්ඩ්යද්යාල්ඩ්
සකෘෂි / රල්ඩ්යද්යාල්ඩ් කපත්ලිසිං සහ තමකෝම විත්ලියම
සමරතසට ; පරිවරතනය මද්යාධවී තසසනද්යාරතන
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 80 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191147 NL)
ISBN 978-955-30-4626-0 (407277 NA)

රමමුනතගද්යාඩ, උමනග තරකෝෂනී
මහනවර තලකෝක උරම නගරය : සසිංචද්යාරක
මද්යාරතගකෝපතදශනය / උමනග තරකෝෂනී
රමමුනතගද්යාඩ .- බතතරමුලේල : තනපචූන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. [xi],38 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 18
කබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(198239 NL)
ISBN 978-955-0028-45-0 (412839 NA)
915.496 – ලන්පකාලය
තමද්යාතහද්යාටටිතග්, කපැලුම කුමද්යාර
හිමද්යාලය පද්යාමුල : වසර කීපයකට තපර
තනපද්යාලතයේ කළ අවිධිමත චද්යාරිකද්යාවක
සටහන / කපැලුම කුමද්යාර තමද්යාතහද්යාටටිතග් .රදතදද්යාළුගම : කරතකෘ, 2014 .- පි. 68 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 18
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(195353 NL)
ISBN 978-955-41512-0-8 (411686 NA)
915.93 – ස්තකායිලන්ස්තය
පත්ලිතහසන, ගද්යාත්මිණ
පිනබර තද්යායිලනතය හඳුනද්යා ගනිමු / ගද්යාත්මිණ
පත්ලිතහසන .- මද්යාතකද්යාළ : කරතකෘ, 2014 .පි. [274] : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(192983 NL)
ISBN 978-955-53096-1-5 (408919 NA)

9 2 0 ශරිස්තකාපදෙකාන
ල්පීරිසස, මද්යාත්ලිනී
ජනමද්යාත්ලි / මද්යාත්ලිනී ල්පීරිසස .- තකද්යාළඹ : පිකසස
ඇනල්ඩ් වරල්ඩ්සස (පුද) සමද්යාගම, 2014 .- පි. 264 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(191941 NL)
ISBN 978-955-8914-04-5 (408399 NA)
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මද්යාකද්යාර, ඉමතියද්යාසස බද්යාකීර
තදශතප්රේමතයේ කපැඩපත : ආචද්යාරය ට. බ. ජද්යායද්යා /
ඉමතියද්යාසස බද්යාකීර මද්යාකද්යාර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 63 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(193125 NL)
ISBN 978-955-30-5067-0 (409435 NA)
මලලතසසකර, මහිනද ල්පී.
මහද්යාචද්යාරය මලලතසසකර : ආතමද්යාවදද්යාන
සටහනක / මහිනද ල්පී. මලලතසසකර .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 79 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(192048 NL)
ISBN 978-955-31-0158-7 (408477 NA)
රතනද්යායක, තනකටුණුවපැව පුසිංචිබණඩද්යාර
නිදහසස සටතන විරතවකෝ සහ අතප ජද්යාතික
උරමය / තනකටුණුවපැව පුසිංචිබණඩද්යාර
රතනද්යායක .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 64 : චිත්ර ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(191719 NL)
ISBN 978-955-678-07-10 (407997 NA)
වසිංශතිලක, තරකෝහණ
තනද්යාමපැතකන සළුත්මිණ : සද්යාර සසිංග්රහය /
තරකෝහණ වසිංශතිලක .- තකද්යාළඹ : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 223 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(198061 NL)
ISBN 978-955-553-764-3
සසර සපැරිසරන තතක... : තප්රේමකීරති නපැවත
කයවමු / සසිංසසකරණය ගීතනද්යාත කුඩත්ලිගම .පද්යානදුර : ලකසසතසලේ එනටරතස්ට්රේටමනට,
2014 .- පි. 355 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1400.00
(194352 NL)
ISBN 978-955-7538-00-6 (410963 NA)

920.02 – ශරිස්තකාපදෙකාන එකතු
කරණද්යාරතන, අරමතපද්යාල
රජරට ප්රභූවර / අරමතපද්යාල කරණද්යාරතන .තකද්යාළඹ : මපැණක ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2013 .පි. 205 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192136 NL)
ISBN 978-955-52-838-2-3
ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා
තතකෝලේසසතතකෝයි සහ ගද්යානධි / සමන පුෂසපද්යා
ගුණතසසකර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 332 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(200603 NL)
ISBN 978-955-30-4537-9 (414041 NA)

තජදෂසෂ්ඨ තලේඛක ප්රණද්යාම සමමද්යාන 2014 .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 64 : 
චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191661 NL)
(407870 NA)
රද්යාජමද්යානන, තහසමනද්යාග
උදද්යාර චරිත පනහක - අසිංක 1 / තහසමනද්යාග
රද්යාජමද්යානන .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 142 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(189185 NL)
ISBN 978-955-30-4364-1 (404928 NA)
සමරවීර, චනද්රභද්යාන
සසරිබර චරිත / චනද්රභද්යාන සමරවීර .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 221 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(190953 NL)
ISBN 978-955-677-322-4 (406924 NA)

9 2 0 මස්තක සටහන්
අතබනද්යාරද්යායණ, චු.
දසක හතක මතක සටහන /
චු අතබනද්යාරද්යායණ .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ,
2014 .- පි. 144 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(199655 NL)
ISBN 978-955-41759-0-07
තකද්යාලේලුතර, නනදන
හනතද්යාතන වපැසතයකෝ / නනදන තකද්යාලේලුතර .තහසතනගම : කරතකෘ, 2014 .- පි. 112 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(196710 NL)
ISBN 978-955-53941-1-6 (412522 NA)
ගුණසසිංහ, සරිකුමද්යාර
නිම වළලු / සරිකුමද්යාර ගුණසසිංහ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 128 : චිත්ර ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(189256 NL)
ISBN 978-955-30-4766-3 (404967 NA)
ගසිංතගද්යාඩතග්, විජයතසසන
හපැතතසෑ වසරක පුරද්යා ගිය සපැබසෑ ගමනක /
විජයතසසන ගසිංතගද්යාඩතග් .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 400 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(200999 NL)
ISBN 978-955-30-5383-1 (414031 NA)
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ද මපැලේ, කුසුමද්යා
කුසුමක වී ඉනනම / කුසුමද්යා ද මපැලේ .තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .- පි. 88 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(189607 NL)
ISBN 978-955-30-4769-4 (405166 NA)

රණසසිංහ, ආර. එම. එච.
සුනදර මතක සටහන / ආර. එම. එච.
රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 80 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(193126 NL)
ISBN 978-955-30-4966-7 (409436 NA)

ද සලේවද්යා, සසලපැලේ
අමමද්යාතග් කතද්යාව : බද්යාධද්යා මපැඩ තදපයින නපැගිට
ගිය මවකතග් කතද්යාව / සසලපැලේ ද සලේවද්යා .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 31 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(195091 NL)
ISBN 978-955-681-211-1 (411546 NA)

රතනද්යායක, වජිරද්යා අතනකෝමද්යා කුමද්යාරි
අරමපැස ගපැහපැණය / වජිරද්යා අතනකෝමද්යා කුමද්යාරි
රතනද්යායක .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 143 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192247 NL)
ISBN 978-955-30-4721-2 (408572 NA)

දද්යාහිගමුව, විතජ්රතන
සසිංගද්යාමසීස / විතජ්රතන දද්යාහිගමුව .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, [2014] .- පි. v,56 ;
තසම. 17
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(198389 NL)
ISBN 978-955-41647-0-3

වික්රම, තක. ඒ. එසස.
සමද්යාජයයි, පවුලයි, මමයි : ඇතමරිකද්යාතවේ
ලද්යාසිංකක මහද්යාචද්යාරයවරතයකුතග් කතද්යාව /
තක. ඒ. එසස. වික්රම .- නතග්තගද්යාඩ : සුතනර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 136 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(195433 NL)
ISBN 978-955-0079-36-0 (411435 NA)

තපද්යාතුවිල, තක. බ.
තකද්යාලේලද්යා පනසතලේ / තක. බ. තපද්යාතුවිල .දඹුලේල : කරතකෘ, 2014 .- පි. 180 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(200522 NL)
ISBN 978-955-54452-1-4 (414298 NA)

විතජ්සුනදර, ආර. එම.
දිසද්යාපද්යාතමද්යාක හද ග්රැඳි / ආර. එම. විතජ්සුනදර .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .- පි. iii,40 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191606 NL)
ISBN 978-955-41174-0-2 (407811 NA)

තපද්යානතසසකද්යා, ලලද්යානන්ද
තම පද්යාමසිංකඩින විශිෂසටතයක - අසිංක 01 /
ලලද්යානන්ද තපද්යානතසසකද්යා .- වද්යාදදුව :
ලකනද්යා ප්රිනටරසස (මුද්රණය), 2013 .පි. vi,98 : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(192314 NL)
ISBN 978-955-567-000-5 (408670 NA)

සුදිරිසිංග, එලේ.
ජීවිතයක වරණ / එලේ. සුදිරිසිංග .- මහවපැව :
තරකෝහණ ප්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 2014 .පි. 167 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(199811 NL)
(413255 NA)

බණඩද්යාරතගද්යාඩ, ජයතිසසස
ඉරණමක පියසටහන / ජයතිසසස
බණඩද්යාරතගද්යාඩ ; පරිවරතනය ලත්ලිත හීනගම
සහ එම. බ. වරසතකකෝන විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 304 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
“Path of destiny” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(193873 NL)
ISBN 978-955-30-5177-6 (410342 NA)
බඹග්රැනද, එසස. තක. ල්පී.
58 වසරක රජතයේ තසසවය / එසස. තක. ල්පී.
බඹග්රැනද .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 96 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190336 NL)
ISBN 978-955-30-4726-7 (406060 NA)

තහසවද්යාමදදුම, උපතිසසස
කද්යාරිය තකතරන තුර / උපතිසසස
තහසවද්යාමදදුම .- අතුරගිරිය : කරතකෘ, 2014 .පි. 196 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196880 NL)
ISBN 978-955-41794-0-0

9 2 0 සසවයලං ශරිස්තකාපදෙකාන
අදිකද්යාරි, අබයරතන
අදිකද්යාරි පඬිඉඳුතග් මමද්යායනය / අබයරතන
අදිකද්යාරි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 336 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(192088 NL)
ISBN 978-955-30-4616-1 (408542 NA)
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920.72 – කකාන්ස්තකාලවයෝ
වනසසිංහ, යසපද්යාල
තලකෝ සුපතළ තමකෝහනීය කද්යානතද්යාතවකෝ / යසපද්යාල
වනසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .පි. 138 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
“World famous glamorous” කකෘතිය ඇසුරිනි
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(194360 NL)
ISBN 978-955-677-356-9 (410961 NA)
923 – සමකාජ ර්විදෙදකාව සමබන්ධ පුදගලලයයෝ
923.343 – ශරිස්තකාපදෙකාන
සසතතපද්යාතනද්යාවද්යා, තයවේතග්නියද්යා
කද්යාලේ මද්යාකසස - ජීවන චරිතය / තයවේතග්නියද්යා
සසතතපද්යාතනද්යාවද්යා ; අනවද්යාදය දපැදිගම වී. රදරිගු
විසනි .- 2 වන මුද්රණය .- රද්යාජගිරිය : කුරලු
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .- පි. 345 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1982
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(189815 NL)
ISBN 978-955-591-236-5 (405226 NA)
929 – ලපළපත්, නම, සළකුණු
929.2 – ලපළපත් ඉතිහකාසය
වවදදතසසකර තපළපතත වසිංශද්යාවත්ලිය / සමපද්යාදනය
ඩ. ඩ. එම. වවදදතසසකර .- [තපැ. තනද්යා.] :
[ප්ර. තනද්යා.], 2013 .- පි. 70 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (191008 NL)
929.9 – හලැඳුනුමපත්
විදක්යුත ජද්යාතික හපැඳුනමපත නිකුත කරීම පුරවපැස
දතත ග්රැසසකරීතම තමතහයුම අතතපද්යාත /
සමපද්යාදනය ප්රදීප තහටටිආරචචි .- තකද්යාළඹ :
පුදගලයින ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම
තදපද්යාරතතමනතුව, 2013 .- පි. 64 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 29
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190478 NL)
(406300 NA)

929.9 – ජකාතික සලංලකස්ත
929.9095493 – ශ ලලංකකාව
විමලරතන, තක. ඩ. ජී.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජද්යාතික සසිංතකත / තක. ඩ. ජී.
විමලරතන .- නව සසිංතශකෝධිත මුද්රණය .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 56 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 18
1 වන මුද්රණය 2006
කබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(192066 NL)
ISBN 978-955-31-0118-1 (408493 NA)
929.92 – ජකාතික ධජ
929.92095493 – ශ ලලංකකාව
තජකෝතිපද්යාල හිත්මි, තගකෝනතහසතන
තවසක නිවද්යාඩුව හද්යා තබකෞදධ තකද්යාඩිය = The
centenary of the Vesak holiday and the
Buddhist flag (1885-1985) / තගකෝනතහසතන
තජකෝතිපද්යාල හිත්මි .- 2 වන මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 51 : චිත්ර ;
තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1985
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(192271 NL)
ISBN 978-955-30-4862-2 (408596 NA)
රූපසසිංහ, උපද්යාත්ලි
ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික ධජය / උපද්යාත්ලි රූපසසිංහ .තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසට පබත්ලිෂින, 2014 .- පි. 111 :
චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196982 NL)
ISBN 978-955-677-365-1 (412639 NA)

9 3 0 පලැරණ ඉතිහකාසය
930.1 – පුරකා ර්විදෙදකාව
930.1095493 – ශ ලලංකකාව
වික්රමගමතග්, චන්ද්රද්යා
ඉසුරමුණය / චන්ද්රද්යා වික්රමගමතග් .- 3 වන
මුද්රණය .- බතතරමුලේල : සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2013 .- පි. 40 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 2001
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189781 NL)
ISBN 978-955-0983-34-6 (405207 NA)
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934 – ඉන්දියකාව
ඩයසස, සුසනත
පබබත රද්යාජ : ත්මිසසසක පවේතවන මගධ තදශයට
විමරශනයක / සුසනත ඩයසස .- මද්යාලතබ :
කරතකෘ, 2013 .- පි. 108 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(190371 NL)
ISBN 978-955-53500-2-0 (406210 NA)
රණසසිංහ, ල්පීරිසස
බුදුන උපන දඹදිව පූජනීය වනදනද්යා / ල්පීරිසස
රණසසිංහ .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 124 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(201026 NL)
ISBN 978-955-30-4973-5 (414085 NA)
විතජ්තුසිංග, සරිසමන
සදුහත කුමර උපන ලුමබිණතයේ මද්යායද්යාතදවී
විහද්යාරය : සදුහත කුමර උපන ලුමබිණ
මද්යායද්යාතදවී විහද්යාරතයේ පුරද්යාවිදදද්යා කපැණම ආශ්රිත
ඓතිහද්යාසක හද්යා පුරද්යාවිදදද්යාතමක ගතවේෂණයක /
සරිසමන විතජ්තුසිංග .- තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ,
2014 .- පි. [130] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(195181 NL)
ISBN 978-955-41281-0-1
937 – ලරයෝමය
තනමතරද්යාවේසසක, ඇතලකසපැනඩර
පුරද්යාණ තරකෝමය / ඇතලකසපැනඩර
තනමතරද්යාවේසසක ; පරිවරතතනය එසස.
ජයතසසකර විසනි .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 270 ; තසම. 18 .(පුරද්යාණ තලකෝකතයේ කතනදර ; අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(196407 NL)
ISBN 978-955-0955-35-0
938 – ග්රීසය
තනමතරද්යාවේසසක, ඇතලකසපැනඩර
පුරද්යාණ ග්රීසය / ඇතලකසපැනඩර
තනමතරද්යාවේසසක ; පරිවරතනය එසස. ජයතසසකර
විසනි .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 192 : චිත්ර ;
තසම. 18 .- (පුරද්යාණ තලකෝකතයේ කතනදර ;
අසිංක 02)
“Tales of the ancient world” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196406 NL)
ISBN 978-955-0955-34-3

ත්ලියනආරචචි, තහසමරතන
ග්රීක පුරද්යාතණකෝකති / තහසමරතන
ත්ලියනආරචචි .- තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 339 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 590.00
(196397 NL)
ISBN 978-955-0955-30-5

9 4 0 යුලරයෝපය
අසරිමත යුතරකෝපය .- තකද්යාළඹ : යුතරකෝපද්යා
සසිංගමතයේ නිතයකෝජිත කද්යාරයද්යාලය, 2012 .පි. [60] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188167 NL)
ISBN 978-92-9238-095-3
ජයතිලක, ජී. ඩබත්ලිවේ.
යුතරකෝපද්යා ඉතිහද්යාසය : මධදකද්යාලන යුගතයන
නූතන යුගය කරද්යා පිවිසීම / ජී. ඩබත්ලිවේ.
ජයතිලක .- කඩවත : කරතකෘ, 2013 .- පි. 272 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 800.00
(189112 NL)
ISBN 978-955-99744-6-8 (404663 NA)
පත්ලිතහසන, ගද්යාත්මිණ
යුතරකෝපය : 16 වපැනි සයවතසස සට 19 වපැනි
සයවස දකවද්යා / ගද්යාත්මිණ පත්ලිතහසන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 344 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(189770 NL)
ISBN 978-955-671-775-4 (405196 NA)
940.16 – මධදස්තන යුගය
විමලරතන, තක. ඩ. ජී.
මධදතන යුතරකෝපය : ආදිතයේ සට ක. ව. 1453
දකවද්යා / තක. ඩ. ජී. විමලරතන .තබද්යාරලපැසසගමුව : විසදුන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 246 : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 440.00
(196400 NL)
ISBN 978-955-0955-23-7
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941 – බ්රිස්තකානදය
941.084 - 1936-1945
941.084092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

947 – රසයකාව
947.084 - 1917-1991
947.084092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

වික්රමසසිංහ, භද්යාගදද්යා
විනසසටන චරචිලේ : අසහද්යාය තසවණපැලේල /
භද්යාගදද්යා වික්රමසසිංහ .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 195 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194032 NL)
ISBN 978-955-681-168-1 (410708 NA)

තජද්යාතෆස, නදිතයේෂසදද්යා
කද්යාලය දිතග් ආපසසසට : නදිතයේෂසදද්යා තජද්යාතෆසතග්
සසමරණයන / නදිතයේෂසදද්යා තජද්යාතෆස ;
පරිවරතනය මතනකෝ ප්රනද්යානදු විසනි .තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 344 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(191429 NL)
ISBN 978-955-656-241-5

941.0858 - 1980-1999
941.0858092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

949 – යුලරයෝපලයේ ලවනත් ප්රලදශ
949.742 – ලබකාසසනියකාව

කලේපනද්යා, රසද්යාසිංගි
මද්යාග්රට තපැචර : නිහඬ ඉකබිඳුම / රසද්යාසිංගි
කලේපනද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 137 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194030 NL)
ISBN 978-955-681-195-7 (410706 NA)

තරයිල්ඩ්, අටකද්යා
ආයුතබකෝවන / අටකද්යා තරයිල්ඩ් සහ හනද්යා
සසතකද්යාව්ෆීලේල්ඩ් ; පරිවරතනය අනල ද සලේවද්යා
විසනි .- තකද්යාළඹ : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 274 ; තසම. 22
“Good buy sarajevo” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189872 NL)
ISBN 978-955-691-032-2 (405308 NA)

943 – ජරමනිය
943.086 - 1945-1989
943.086092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
තජකෝකමසසතලර, ඇනටන
හිටලරතග් අවසන දවසස / ඇනටන
තජකෝකමසසතලර ; පරිවරතනය විජයරතන
තදද්යාලවතත විසනි .- තකද්යාළඹ : සමයවරධන,
2013 .- පි. 479 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
“The last days of Hitler” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(189484 NL)
ISBN 978-955-570-743-5 (405112 NA)
943.0860922 – ශරිස්ත එකතු
රීසස, තලකෝරනසස
නටසනතග් කතද්යාව : ඉතිහද්යාසතයන අනතුර
ඇඟෙවීමක / තලකෝරනසස රීසස ; පරිවරතනය
නිශද්යානත කුලරතන විසනි .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 331 :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
“The Nazis : a warning from history”
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(193677 NL)
ISBN 978-955-31-0112-9 (409929 NA)

9 5 0 ආසයකාව
954 – දෙකුණු ආසයකාව. ඉන්දියකාව
පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ
දඹදිව උරමය තහළයද්යාටයි / මූකලනගමුතවේ
පඤසඤද්යානනද හිත්මි .- තකද්යාටුතගද්යාඩ : කරතකෘ,
2012 .- පි. 23 ; තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (183085 NL)
ISBN 978-955-54334-1-9
පපැනපැටිගල, මතහසෂි
උපන තදශතයේ ඉඩක නපැති වූ තගකෝතම නම
තහළ බුදුන / මතහසෂි පපැනපැටිගල ; සසිංසසකරණය
මධුශසිංඛ ර්ථිලසිංකද්යා රතනද්යායක විසනි .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .- පි. 59 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(196919 NL)
ISBN 978-955-41517-0-3
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954.035 – යටත් ර්විජිස්ත පකාලන සමය 1858-1947
954.035092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
ගුණවරධන, තසද්යානද්යාල
තමකෝහනදද්යාසස කරමචනද ගද්යානධි : දුරින හිඳ ඔබ
පියද්යාතණනි / තසද්යානද්යාල ගුණවරධන .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 139 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(190301 NL)
ISBN 978-955-681-168-1 (406014 NA)
ජයතනතති, යසරතන
මහතමද්යා ගද්යානධි / යසරතන ජයතනතති .බතතරමුලේල : සත්මිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 71 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(189787 NL)
ISBN 978-955-0983-14-8 (405213 NA)
954.93 – ශ ලලංකකාව
අකකරවතත, සුජිත
නිත්මිතත (අතීතකද්යාම අතවිඳීම) / සුජිත
අකකරවතත .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 216 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(191119 NL)
ISBN 978-955-30-4872-1 (407249 NA)

කළුතර දිසද්යා වරණ : ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය /
සසිංසසකරණය තක. ට. ඩ. ජී. සුමතිපද්යාල සහ
ඉමනකද්යා ජයවීර .- කළුතර : දිසසත්රික තලේකම
කද්යාරයද්යාලයීය සසිංසසකකෘතික අසිංශය, 2013 .පි. xvi,144 : සතියම ; තසම. 30
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (190801 NL)
ISBN 978-955-1473-18-1
ගුණතිලක, එම. බ.
මසෑත ඉතිහද්යාසතයේ උතුරකරතයේ සසිංහල ලකුණ /
එම. බ. ගුණතිලක .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 312 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(200629 NL)
ISBN 978-955-30-5324-4 (414068 NA)
චූලවසිංශ, ල්පී. එසස. ට.
අතීත සසිංහල තහළදීපය හද්යා පුරද්යාණ තලකෝකය :
රද්යාවණ රද්යාජද යුගයත ග්රැතගන තහළ සතදය
සසිංහල ඉතිහද්යාසය තගද්යාඩනගමු / ල්පී. එසස. ට.
චූලවසිංශ .- ජද්යා-ඇල : සමනතී තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 302 : චිත්ර ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(194073 NL)
ISBN 978-955-0084-95-1 (410755 NA)
ජයතිලක, දුත්ලිත
රයිගම කතද්යා / දුත්ලිත ජයතිලක .- තහද්යාරණ :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 72 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 14x22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(194789 NL)
ISBN 978-955-41235-0-2

ආරියරතන, ඒ. වී.
අතප අතීත විතති සහ ජද්යාතික වීරතයකෝ :
5 තශසණය සඳහද්යා ශිෂදතව ජයමග / ඒ. වී.
ආරියරතන .- නතග්තගද්යාඩ : නපැණල
පබත්ලිතකෂන, 2014 .- පි. 64 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 25
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(191345 NL)
ISBN 978-955-4850-06-4 (407615 NA)

තජකෝසප, සුජීව නිශද්යානත
ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සසුන සඳහද්යා අනරපුර සරි /
සුජීව නිශද්යානත තජකෝසප .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 32 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(201066 NL)
ISBN 978-955-29-0297-0 (414107 NA)

ඉනදික, හලද්යාවත තල්ඩ්විල්ඩ් ගයද්යාන
හලද්යාවත තබද්යාදු උරමය / හලද්යාවත තල්ඩ්විල්ඩ්
ගයද්යාන ඉනදික .- හලද්යාවත : කරතකෘ, 2012 .පි. 285 ; ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(192917 NL)
ISBN 978-955-54810-0-7

තජකෝසප, සුජීව නිශද්යානත
සීගිරි අසරිය : ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සසුන සඳහද්යා /
සුජීව නිශද්යානත තජකෝසප .- දනතකද්යාටුව :
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 32 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(201065 NL)
ISBN 978-955-29-0209-3 (414108 NA)

කටුවද්යාවල, ඩ. මහීපද්යාල
සසිංහල දනවේව : 12 වන තකද්යාටස – iv වන
පියවර / ඩ. මහීපද්යාල කටුවද්යාවල .[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2013
තව. ii .- පි. iv,48 : චිත්ර ; තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(192718 NL)
ISBN 978-955-53323-1-6

දුනකද්යාර, ශද්යානත
මඩුවනවලට පියමසිං / ශද්යානත දුනකද්යාර .ඕපනද්යායක : කරතකෘ, 2013 .- පි. 220 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189123 NL)
ISBN 978-955-44327-0-3 (404689 NA)
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පද්යාකර, තහනරි
තහනරි පද්යාකරතග් පුරද්යාතන ලසිංකද්යාව / තහනරි
පද්යාකර ; පරිවරතනය බ. එන. ආර. ජයතසසන
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 800 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
“Ancient Ceylon” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1750.00
(193933 NL)
ISBN 978-955-30-5005-2 (410338 NA)
පද්යාත්ලිත හිත්මි, දනතනද්යාරතවේ
ඓතිහද්යාසක දනතනද්යාරව / දනතනද්යාරතවේ
පද්යාත්ලිත හිත්මි .- මහරගම : තරසිංජි ප්රිනටසස
(මුද්රණය), 2014 .- පි. 112 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191323 NL)
(407582 NA)
තපතරරද්යා, තක. ලයනලේ
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඓතිහද්යාසක මූලද්යාශ / තක. ලයනලේ
තපතරරද්යා .- තහද්යාරණ : කරතකෘ, 2013 .- පි. 112 ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(192113 NL)
ISBN 978-955-99459-3-2
බතලේසස, එලේ. ඊ.
ලසිංකද්යාතවේ ඓතිහද්යාසක කන්ථද්යානදර / එලේ. ඊ.
බතලේසස ; පරිවරතනය මධුරසරි ජයවරධන
විසනි .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .පි. 144 ; තසම. 21
“The story of Lanka” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(200626 NL)
ISBN 978-955-30-5149-3 (414065 NA)
මද්යාතර පුරද්යාණය සහ නිලේදිය උදද්යානය / සසිංසසකරණය
රසිංජිත තසසනද්යානද්යායක .- තකද්යාළඹ : රජතයේ මුද්රණ
තදපද්යාරතතමනතුව (මුද්රණය), 2014 .- පි. 121 :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21x29
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (193717 NL)
(409990 NA)
තම අතප උරමයයි .- බතතරමුලේල : ජද්යාතික
උරමයන පිළිබඳ අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2012 .පි. vii,44 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 26
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(195139 NL)
ISBN 978-955-0908-00-4
යද්යාපද්යා, හරිසස
ප්රද්යාතදශීක ඉතිහද්යාසය – අකුග්රැසසස / හරිසස යද්යාපද්යා .වරලේල : කරතකෘ, 2013 .- පි. 68 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
කබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(190692 NL)
ISBN 978-955-54253-1-5

රණතුසිංග, චනදි
ගද්යාලු තකද්යාටුව / චනදි රණතුසිංග .- [තපැ. තනද්යා.] :
කරතකෘ, 2014 .- පි. 99 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(190061 NL)
ISBN 978-955-44731-0-2
රණසසිංහ, ඩග්ලසස ඩ.
වපැත්ලිකඩ විතති / ඩග්ලසස ඩ. රණසසිංහ .- 2 වන
මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2013 .පි. 88 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1988
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(189589 NL)
ISBN 978-955-30-4651-2 (405148 NA)
රණවීර, පියතසසන
තගකෞතම බුදුන කළ තහළදිව ඉතිහද්යාසය /
පියතසසන රණවීර .- තබද්යාරලපැසසගමුව : කරතකෘ,
2014 .- පි. 90 ; තසම. 20
කබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(199654 NL)
ISBN 978-955-41448-2-8
රද්යාජිණ, ඒ. අයි.
සසිංහතලේ ආරකෂක බලතකද්යාටුව ඓතිහද්යාසක
තරකෝහණය / ඒ. අයි. රද්යාජිණ .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. [336] : සතියම ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1250.00
(193968 NL)
ISBN 978-955-30-4993-3 (410360 NA)
විතජ්තුසිංග, ආශද්යා ශ්රී
අතප ජද්යාතික උරම / ආශද්යා ශ්රී විතජ්තුසිංග .මුලේතලේරියද්යාව : දපැනම වපැඩුම ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 217 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(198119 NL)
ISBN 978-955-8672-77-8
විතජ්රතන, විනීතද්යා
සරිලක සරි / විනීතද්යා විතජ්රතන .නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .පි. 16 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 26
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(191339 NL)
ISBN 978-955-671-770-9 (407608 NA)
විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව
බුලතසසිංහල විතති = Legend of
Bulathsinghala / ඉනදික සසිංජීව විතද්යාන .බුලතසසිංහල : ගුර තගදර ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2014 .- පි. 184 :ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196705 NL)
ISBN 978-955-0167-84-5 (412277 NA)
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වීරසසිංහ, විමලද්යා
දිගද්යා මඩුලු මඟෙ සලකුණු / විමලද්යා වීරසසිංහ .කරිබතතගද්යාඩ : කරතකෘ, 2013 .- පි. x,[66] :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(188737 NL)
ISBN 978-955-44680-0-9
සමරතකකෝන, සරිතසසන ල්පී.
ලසසසන තපරවපැලේල = Beautiful Perawella :
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඌව පළද්යාතත තපරවපැලේල ගතම
ඉතිහද්යාසය, විදදද්යාව සහ සමද්යාජ විදදද්යාව /
සරිතසසන ල්පී. සමරතකකෝන .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 160 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(198572 NL)
ISBN 978-955-30-5231-5 (413093 NA)
සුබසසිංහ, ආරියරතන
පළමු මහ තකද්යාලනිය : ත්මිනතනරිය තගද්යාවි
ජනපදතයේ ඉතිහද්යාසය, ආරමභය, විකද්යාශනය
සහ මතක සටහන / ආරියරතන සුබසසිංහ .මහරගම : රද්යාවය පබත්ලිෂරසස, 2014 .- පි. 383 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 620.00
(198159 NL)
ISBN 978-955-1468-98-9
954.9301 – පලැරණ ඉතිහකාසය ක්රි. ව. 1795 දෙකවකා
ආරියපද්යාල, ඇම. බ.
මධදකද්යාලන ලසිංකද්යා සමද්යාජය : 13 වපැනි
ශතවරෂයට අයත සදධරමරතනද්යාවත්ලිතයහි හද්යා
තවනත සද්යාහිතද කකෘතිවල නිරූපනය වන
ලසිංකද්යා සමද්යාජ තතතවය / ඇම. බ. ආරියපද්යාල .2 වන මුද්රණය .- බතතරමුලේල : අධදද්යාපන
තදපද්යාරතතමනතුව, 2014 .- පි. xv,408 ;
තසම. 21
1 වන මුද්රණය 1962
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1000.00
(193072 NL)
(408358 NA)
ඉතිහද්යාසය තහවත ලකදිවේවද්යාස ජනයද්යා පිළිබඳ වූ
පුරද්යාණ කද්යාලතයහි කන්ථද්යාදිය සඳහද්යා කරණු
අනතරගත වූ සඞග්රහය / සමපද්යාදනය වපැත්ලිගම
ශ්රී සුමසිංගල හිත්මි .- නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 112 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1876
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(191629 NL)
ISBN 978-955-30-4708-3 (407838 NA)
කුලතුසිංග, ට. ජී.
පුරද්යාණ අභයගිරි විහද්යාරය / ට. ජී. කුලතුසිංග .තකද්යාළඹ : මධදම සසිංසසකකෘතික අරමුදල,
2014 .- පි. 640 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (195135 NL)
ISBN 978-955-613-262-5

චනදසරි හිත්මි, පලේතලබද්යාතග්
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරය ජනද්යාවද්යාස, රද්යාජද පද්යාලන
ඉතිහද්යාසය හද්යා පපැරණ තද්යාකෂණය /
පලේතලබද්යාතග් චනදසරි හිත්මි .- ඇමරිකද්යා එකසත
ජනපදය : කරතකෘ, [2013?] .- පි. 164 :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(189915 NL)
ISBN 978-955-44369-0-9 (405334 NA)
තිතලකෝචන, ඒ. තක. ල්පී. ඩ.
සශ්රීක තපද්යාතළද්යානනරව රද්යාජධද්යානිය බිඳවපැටම
හද්යා රද්යාජධද්යානි නිරිත තදසට මද්යාරවීම : පද්යාසලේ
ඉතිහද්යාසය විෂය සඳහද්යා අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
දකවද්යා කරණු ඇතුළත තවේ / ඒ. තක. ල්පී. ඩ.
තිතලකෝචන .- පනනිපිටිය : සසටපැමෆරල්ඩ් තලේක,
2014 .- පි. 46 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(199789 NL)
ISBN 978-955-658-369-4 (413214 NA)
ද සලේවද්යා, තසසනද්යාරතන
අතප උරමය හද්යා පරමද්යාදරශී රද්යාජදය /
තසසනද්යාරතන ද සලේවද්යා .- කුරණසෑගල : කරතකෘ,
2013 .- පි. 122 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188757 NL)
ISBN 978-955-44695-0-1
ප්රඥද්යාසද්යාර හිත්මි, කරිවතතුඩුතවේ ධරමකීරති ශ්රී
සසිංහල ථූපවසිංසය සහ ග්රනර්ථිපද විවරණය /
කරිවතතුඩුතවේ ධරමකීරති ශ්රී ප්රඥද්යාසද්යාර හිත්මි .නව මුද්රණය .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 328 ; තසම. 22
1 වන මුද්රණය 1957
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(193122 NL)
ISBN 978-955-30-4718-2 (409432 NA)
මහතලේකම, තසතනවිරතන
මහනවර යුගය 1580-1815 / තසතනවිරතන
මහතලේකම .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 128 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(191656 NL)
ISBN 978-955-30-4465-5 (407865 NA)
ලසිංකද්යාව විසවපැනි සයවතසස ධද්යාරණද්යාතවකෝ (තදවන
තකද්යාටස) : එහි ඉතිහද්යාසය, ජනතද්යාව, වද්යාණජදය,
කරමද්යානත හද්යා සමපත / සසිංසසකරණය
ආතනකෝලේල්ඩ් රයිල්ඩ් ; පරිවරතනය තසසපද්යාල
විතජ්තසසකර .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 282 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25
“Twentieth century impressions of
Ceylon” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(189936 NL)
ISBN 978-955-30-1320-0 (405356 NA)
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විතජ්තුසිංග, සරිසමන
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුරද්යාණ උරමය – 01 = The
ancient heritage of Sri Lanka : පුරද්යාණ
කද්යාලතයේ සට තකකෝටතට ශ්රී ජයවරධනපුර
රද්යාජධද්යානිය තතක / සරිසමන විතජ්තුසිංග .තකද්යාළඹ : සමුද්ර තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2012 .පි. 428 : චිත්ර : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(192224 NL)
ISBN 978-955-680-106-4

සුධරමද්යාවතී, තජ්. ඇම.
ලකදිව ගසිංගද්යා සහ වරද්යාය : ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය
හපැඩ ගපැසසතමහිලද්යා බලපසෑ අයුර (මුල සට
ක. ව. 10 වන සයවස දකවද්යා) / තජ්. ඇම.
සුධරමද්යාවතී .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2014 .- පි. 2014 .- පි. 159 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(191622 NL)
ISBN 978-955-30-4751-9 (407831 NA)

විතජ්තුසිංග, සරිසමන
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුරද්යාණ උරමය – 02 = The
ancient heritage of Sri Lanka : තකකෝටතට ශ්රී
ජයවරධනපුර
රද්යාජධද්යානි සමතයේ සට 1948
තතක / සරිසමන විතජ්තුසිංග .- තකද්යාළඹ : සමුද්ර
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 352 : චිත්ර :
ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(192225 NL)
ISBN 978-955-680-285-6

තසතනවිරතන, ආරියදද්යාස
ශ්රී ලසිංකද්යා රද්යාවණ රද්යාජධද්යානිය සහ සීගිරි
පුරද්යාණය / ආරියදද්යාස තසතනවිරතන .ජද්යා-ඇල : සමනතී තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 342 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(193510 NL)
ISBN 978-955-0084-86-9 (409697 NA)

විමලරතන, තක. ඩ. ජී.
ලකදිව ලනතදස ප්රයතනය (1638-1796) /
තක. ඩ. ජී. විමලරතන .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 144 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(190969 NL)
ISBN 978-955-31-0084-9 (406990 NA)
ෂසතවයිටසර, කසසතටකෝපර
ජරමන නපැවිතයක දුටු එදද්යා ලසිංකද්යාව : තපරදිග
ඉනදීය මුහුදු ගමතනක විශිෂසට කතද්යාවක /
කසසතටකෝපර ෂසතවයිටසර ; පරිවරතනය
සුගතපද්යාල මපැනදිසස විසනි .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 150 ; තසම. 22
“A relation of voyage to and thorugh the
East – Indies – from the year 1675 to
1683” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200607 NL)
ISBN 978-955-30-5399-2 (414045 NA)
සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.
ත්මින්ථදද්යාවක තනද්යාවන රද්යාවණද්යා පුරද්යාවකෘතතය /
ආර. ල්පී. සමරසසිංහ .- දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 264 : චිත්ර ;
තසම. 24
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(199824 NL)
ISBN 978-955-29-0293-2 (413324 NA)
සරිතසසන, කනතතලේ ල්පී. එලේ.
ලලද්යාට ධද්යාතුතවන ඔපවත තකද්යාටසර දනවේතවේ
තසසරනවර රද්යාජධද්යානිය / කනතතලේ ල්පී. එලේ.
සරිතසසන .- තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි,
2014 .- පි. 184 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(196485 NL)
ISBN 978-955-686-221-8 (411866 NA)

තහසරත, එච. එම. ඉසුර
කනද උඩරට ගරිලේලද්යා යුතධකෝපක්රම / එච. එම.
ඉසුර තහසරත .- [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2014 .පි. vii,118 : චිත්ර : සතියම ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198415 NL)
ISBN 978-955-41640-0-0
954.93032 – 1972 න් පසු
ජයවීර, තනවිලේ
යද්යාපනය අත්මිහිරි අතීතය දුරලම සහ ඉදිරි දපැකම
වපැළඳ ගපැනීම : ජනවද්යාරගික ගපැටුම පිළිබඳ
සසවයසිං චරිතද්යාපදද්යානමය ආවරජනද්යා / තනවිලේ
ජයවීර ; පරිවරතනය තසසපද්යාල විතජ්තසසකර
විසනි .- මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. xi,307 ; තසම. 21
“Jaffna exorcising the past and holding the
vision” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 530.00
(193708 NL)
ISBN 978-955-1468-96-5 (409969 NA)
විතජ්රතන, එච. එම.
සනනදධ විපලවතයේ කඳුතළන දිනූ විමුකතිතයේ
සසිංහද්යාසනය / එච. එම. විතජ්රතන .- එපපද්යාවල :
කරතකෘ, 2013 .- පි. xiii,311 ; තසම. 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(188544 NL)
ISBN 978-955-44864-0-9
954.93032092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
උතතම පූජද්යා - අතිගර ජනද්යාධිපතිතුමද්යාතග් 68 වන
ජනම දිනය නිත්මිතතතන.- [තපැ. තනද්යා.] :
[ප්ර. තනද්යා.] , 2013 .- පි. 19 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 30
කබපැ-තබකෝක: ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ (188554 NL)
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කරනනද්යාතගද්යාඩ, වසනත
අධිෂසෂ්ඨද්යානය : එලේ. ට. ට. ඊ. - නද්යාවික හමුදද්යා
භූත්මිකද්යාව / වසනත කරනනද්යාතගද්යාඩ .- තකද්යාළඹ :
එච. තක. මහිනදලද්යාලේ, 2014 .- පි. xiv,418 ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(200549 NL)
ISBN 978-955-41869-0-3 (414343 NA)
ද තසද්යායිසද්යා, නිතරකෝම
තකද්යාටි දියණයකතග් පද්යාතපකෝචචද්යාරණය /
නිතරකෝම ද තසද්යායිසද්යා ; පරිවරතනය සුනිලද්යා
විතජ්සසිංහ විසනි .- නතග්තගද්යාඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 443 ; තසම. 22
“Tamil tigress” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(189768 NL)
ISBN 978-955-31-0029-0 (405194 NA)
දපැරණයගල, තසද්යානද්යාත්ලි
රළ : සුනද්යාත්මිතයන පසු ජීවිතය ගපැන මතක
සටහන / තසද්යානද්යාත්ලි දපැරණයගල ; පරිවරතනය
මද්යාත්ලිනි තගකෝවිනනතග් විසනි .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 216 ;
තසම. 22
“Wave : a memoir of life after the
tsunami” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(200475 NL)
ISBN 978-955-31-0214-0 (413889 NA)

956 – මලැදෙ ලපරදිග
956.042 – ඊශකායලේ - අරකාබ යුදධය, 1948-1949
කරත්මි, ගද්යාඩද්යා
තසද්යායද්යා යසෑම : පලසසතීන කතද්යාවක / ගද්යාඩද්යා
කරත්මි ; පරිවරතනය චිත්රද්යා අයි. තපතරරද්යා
විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ
තකනද්රය, 2014 .- පි. 321 ; තසම. 22
“The serch of Pathima” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(197032 NL)
ISBN 978-955-691-094-0 (412610 NA)
959 – අගේනිදිග ආසයකාව
959.7 - ර්වියසනකාම
959.7043 – ර්වියසනකාම යුදධය 1961-1975
මපැනතගකෝලේල්ඩ්, තටද්යාම
වියටනද්යාම උමසිං සටන / තටද්යාම මපැනතගකෝලේල්ඩ්
සහ තජකෝන තපනීතකට ; පරිවරතනය සුජීව
දිසද්යානද්යායක විසනි .- බතතරමුලේල : සමර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 416 : චිත්ර ; තසම. 22
“The tunnels of cu chi” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 625.00
(197806 NL)
ISBN 978-955-0983-61-2

954.93076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර
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ඉතිහද්යාසය : 6 නව නිරතදශය .- මහරගම : සතර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප :
සතියම ; තසම. 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(190187 NL)
ISBN 978-955-0938-38-14 (405536 NA)

විතජ්ගුණවරධන, නිරමත්ලි
අප්රිකද්යාන තලකෝකය / නිරමත්ලි විතජ්ගුණවරධන .ඇග්රැවේවල : ඕලනදද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. x,107 ; තසම. 20
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(200678 NL)
ISBN 978-955-41887-0-9

චනදද්යාතලකෝක හිත්මි, අඹගසසපිටිතයේ
9 තශසණය – ඉතිහද්යාසය : නව විෂය නිරතදශයට
අනව සමපද්යාදිතයි / අඹගසසපිටිතයේ චනදද්යාතලකෝක
හිත්මි .- කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 88 : ඡද්යායද්යාරූප : සතියම ; තසම. 25
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(191712 NL)
ISBN 978-955-684-212-8 (407990 NA)

968 – දෙකුණු අප්රිකකානු ජනරජය හකා අසලේවලැස
දෙකුණු අප්රිකකානු රටවලේ
968.06 – 1961 සට
968.06092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
මපැනතඩලද්යා, තනලේසන
ආදරණය මපැනතඩලද්යා : තනලේසන
මපැනතඩලද්යාතග් සසවයසිංචරිතද්යාපදද්යානය /
තනලේසන මපැනතඩලද්යා ; පරිවරතනය සමන
පුෂසපද්යා ගුණතසසකර විසනි .- නතග්තගද්යාඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2013 .- පි. 317 ;
තසම. 22
“Long walk to freedom” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(189622 NL)
ISBN 978-955-31-0016-0 (405181 NA)
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968.064 – එෆස. ණ්ඩබලිව. දෙ කලකාක පරිපකාලනය
1989-1994
සසපද්යාරකසස, අත්ලිසසටර
තහට අලුත රටක / අත්ලිසසටර සසපද්යාරකසස ;
පරිවරතනය අතබරතන අතතනද්යායක විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජ්සූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය,
2013 .- පි. 264 ; තසම. 22
“Tomorrow is another country” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(189866 NL)
ISBN 978-955-652-992-0 (405302 NA)
968.065 – ලනලේසන් මලැන්ලණ්ඩලකා පරිපකාලන
සමය, 1994 - 1999
968.065092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
ද සලේවද්යා, සචිනතදද්යා ගඟුලපැත්ලි
මපැනතඩලද්යා : සුදු පද්යාට / සචිනතදද්යා ගඟුලපැත්ලි ද
සලේවද්යා .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 204 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(194028 NL)
ISBN 978-955-681-192-6 (410704 NA)
බුළුමුලේල, තුෂද්යානි
තනලේසන මපැනතඩලද්යා : චරිතද්යාපදද්යානය / තුෂද්යානි
බුළුමුලේල .- තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 224 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(196900 NL)
ISBN 978-955-676-901-2
මතහසනද්ර, සුනනද
මපැනතඩලද්යා ගීතය =Songs of Mandela
1918-2013 : අපදද්යානද්යාතමක හඬ නළුව /
සුනනද මතහසනද්ර .- තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2014 .- පි. 56 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(191131 NL)
ISBN 978-955-30-4959-9 (407261 NA)
අ. වි. 891.482
968.94 – සලැමබයකාව
තහද්යාවද්යාත, තල්ඩ්විල්ඩ්
සපැමතබස ගඟෙබඩ තටද්යාසිංගද්යා විලද්යාපය / තල්ඩ්විල්ඩ්
තහද්යාවද්යාත ; පරිවරතනය සුජීව දිසද්යානද්යායක
විසනි .- මරිගම : ආකරෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2014 .- පි. 216 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
“The shadow of the dam” කකෘතිතයේ
පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(197898 NL)
ISBN 978-955-672-132-4

9 7 0 උතුර ඇලමරිකකානු ඉතිහකාසය
972 – ලමකසලකයෝව, මධදම ඇලමරකිවකා, බටන්හිර
ඉන්දීය දූපත්
972.91 – කියුබකාව
972.91063 – 1933 - 1958
972.91063092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ
කයුබද්යාන විපලවතයේ තනද්යාමපැතකන සටහන /
අරනසසතටකෝ තච ගුතවේරද්යා ; පරිවරතනය ශද්යානත
ජයතසසන සහ අතශකෝකද්යා නිලේත්මිණ විසනි .කඩවත: කඩුලේල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 252 ; තසම. 21
“Reminiscences the Cuban revolutionary
war” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(201081 NL)
ISBN 978-955-8499-97-9 (414100 NA)
972.91064 – ෆිලදෙලේ ක්රසසලත්රයෝ පකාලනය 19592008
972.91064092 – ශරිස්තකාපදෙකාන
සනනසසගල, පනසළු
තච තගවද්යාරද්යා - ගරිලේලද්යා සනතනකෝමය / පනසළු
සනනසසගල .- නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 151 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(190302 NL)
ISBN 978-955-681-177-3 (406015 NA)
973 – එකසත් ජනපදෙය
කරණද්යානනද, උකකු බණඩද්යා
සසිංකෂිපත ඇමරිකද්යා එකසත ජනපද
ඉතිහද්යාසය – 1 : 1607 – 1877 / උකකු බණඩද්යා
කරණද්යානනද .- තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්,
2013 .- පි. 392 ; තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(189600 NL)
ISBN 978-955-30-4474-7 (405159 NA)
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973.7 – ඒමහම ලින්කන් පරිපකාලනය
1861-1865
973.7092 – ශරිස්තකාපදෙකාන

984 - තබද්යාත්ලිවියද්යාව
984.05 – 1999
984.05092 – චරිතද්යාපදද්යාන

දයද්යානනද, බුදධි ප්රසද්යාදිනී
ඒබ්රෙහම ත්ලිනකන : කඳුළින ත්ලියපැවුණු
කතද්යාවක / බුදධි ප්රසද්යාදිනී දයද්යානනද .නතග්තගද්යාඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .පි. 123 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(194026 NL)
ISBN 978-955-681-198-8 (410702 NA)

තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ
තබද්යාලවියද්යාන දිනතපද්යාත / අරනසසතටකෝ තච
ගුතවේරද්යා ; පරිවරතනය ශද්යානත ජයතසසන සහ
අතශකෝකද්යා නිලේත්මිණ විසනි .- කඩවත: කඩුලේල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 295 ; තසම. 21
“Bolivian diary” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(201082 NL)
ISBN 978-955-8499-98-6 (414101 NA)

9 8 0 දෙකුණු ඇලමරිකකානු ඉතිහකාසය

9 9 0 ඕසසලස්ට්රේලියකා, පලැසපික දූපත්,
ඇසලන්ටික දූපත්

980.035 – 1950 - 1959
980.035092 – චරිතද්යාපදද්යාන

994 – ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාව
994.032 - 1891-1901
994.032092 – චරිතද්යාපදද්යාන

ගද්යාඩියද්යා, හිලේඩද්යා
තච සමඟෙ මතග් දිවි සපැරිය / හිලේඩද්යා ගද්යාඩියද්යා ;
චූලද්යානනද සමරනද්යායක විසනි .- තකද්යාළඹ :
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 295 ;
තසම. 22
“My life with Che” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(200596 NL)
ISBN 978-955-656-317-7 (414226 NA)

තෆසස, ඒ. බ.
වද්යාසනද්යාවනතයද්යා / ඒ. බ. තෆසස ; පරිවරතනය
එම. ඩබත්ලිවේ. සුමන දයද්යානනද විසනි .- මරිගම :
ආශිරවද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 187 ;
තසම. 22
“A fortunate life” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(198216 NL)
ISBN 978-955-697-057-9 (412865 NA)

රතනද්යායක, තක. සී. තජ්.
තසතහතලන පිටමසිං වූ තදද්යාසසතර තච / තක. සී.
තජ්. රතනද්යායක .- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපද්යාත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2014 .- පි. 207 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසම. 22
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(200570 NL)
ISBN 978-955-591-295-2 (414331 NA)

******
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කරස්තපෘ, ග්රන්න්ථනකාම හකා ග්රන්න්ථ මකාලකා අනුක්රමණකකාව
අ. තපද්යා. ස (උ. තපළ) ආරර්ථික විදදද්යාව 13 වන
තශසණය : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංග්රහය
330.071

අ. තපද්යා. ස (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව : ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංග්රහය 12 සහ 13 තශසණ
540.71

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) කද්යාබනික රසද්යායන
විදදද්යාව – 2 : 10, 11 ඒකක සහ විසඳූ අභදද්යාස.
(බියනවිල, ආරියදද්යාස)
547.0076

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව : 2002
බහුවරණ විවරණය සමග ආදරශ බහුවරණ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර. (පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන)
540.76

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ගිණුමකරණ ජයමඟෙ – 1 :
බහුවරණ ඉලකක ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය.
(ඌරද්යාතපද්යාල, නනදතසසන)
657.076
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ගිණුමකරණය : පසුගිය
දස වසරක විභද්යාග ප්රශසන පත්ර පිළිතුර
සමග 2004-2013
657.076
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව : ආදරශ
බහුවරණ ප්රශසන සහ පිළිතුර විවරණ.
(තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.)
570.76
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව ඒකක අනව
වරග කළ ප්රශසන පත්ර විවරණය 1 : 1985-2012
බහුවරණ ප්රශසනවල සයළුම වරණ වල
සවිසසතරද්යාතමක විවරණ රචනද්යා වව්යූහගත රචනද්යා
පිළිතුර. (ධරමකීරති, නනදන)
570.76
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව ඒකක අනව
වරග කළ ප්රශසන පත්ර විවරණය 2 : 1985-2012
බහුවරණ ප්රශසනවල සයළුම වරණ වල
සවිසසතරද්යාතමක විවරණ රචනද්යා වව්යූහගත රචනද්යා
පිළිතුර. (ධරමකීරති, නනදන)
570.76
අ. තපද්යා. ස. උ. තපළ ජීව විදදද්යාව : කයද්යාකද්යාරී
සතවයද්යා. (තකද්යාතලද්යාවල, ඒ. බ.)
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අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව විදදද්යාව : 2002-2013
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර. (රද්යාමසසිංහ,
සීතද්යා)
570.76
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තරක ශද්යාසසත්රය හද්යා
විදදද්යාතමක ක්රමය : 2011-2013 නව
නිරතදශයට අදද්යාළ පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා
පිළිතුර
160.76
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) පසුගිය ප්රශසතනකෝතතර
සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනය
302.2076
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව : පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසන සහ පිළිතුර 2004-2013.
(ජීවද්යානනද, ත්මිහිර)
530.076

අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව II : ආදරශ
ප්රශසන පත්ර තදවපැනි කද්යාණඩය. (බසසනද්යායක,
තහසමචනද්ර)
540.76
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව බහුවරණ
විවරණය 2000. (පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන)
540.76
අ. තපද්යා. ස. උ. තපළ රසද්යායන විදදද්යාව 7 තකද්යාටස :
සමතුත්ලිතතද්යාව 13 වන ඒකකය. (ජයතිලක,
ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ.)
540.7
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) වදද්යාපද්යාර අධදයනය : පසුගිය
දස වසරක විභද්යාග ප්රශසන පත්ර පිළිතුර සමඟෙ
2004-2013
658.0076
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) වදවහද්යාරික ජීව විදදද්යාව.
(බද්යාලසූරිය, බ. එම. තක. එසස.)
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අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සඳහද්යා ජීව විදදද්යාව
පුනරීකෂණ 1 : ජීව විදදද්යාව හපැඳිනවීම, ජීවතයේ
රසද්යායනික හද්යා වසලය පදනම, ජීවීනතග්
විවිධතවය. (ජයවීර, උපද්යාත්ලි)
570.76
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සඳහද්යා ජීව විදදද්යාව
පුනරීකෂණ 2 : තපකෝෂණය, ශසවසනය,
පරිවහනය. (ජයවීර, උපද්යාත්ලි)
570.76
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද
අධදයනය : 2010-2013 නව නිරතදශයට
අදද්යාළ පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර
302.2076
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සසිංහල : පසුගිය දස වසරක
විභද්යාග ප්රශසන පත්ර පිළිතුර සමඟෙ 2004-2013
491.48076
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සසිංහල I – II : විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 2010 – 2013.
(සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.)
491.48076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : අනමද්යාන ප්රශසන
හද්යා ආදරශ පිළිතුර
909.076
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අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : ආදරශ හද්යා
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර. (මසිංගලසරි,
ඩබත්ලිවේ. ආනනද)
909.076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නරතනය : පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර 2008 – 2013. (ල්පීරිසස,
ඥද්යානසරි )
792.6076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය. (ගද්යාත්මිණ,
තමරිලේ)
909.076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව :
2008-2013 සය වසරක පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන
පත්ර හද්යා අනමද්යාන ප්රශසන පත්ර 2 ක උතතර
සමග
792.076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : පසුගිය
ප්රශසතනකෝතතර 2008 සට 2012 දකවද්යා.
(රණතුසිංග, චනද්රලතද්යා)
909.076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර 2008-2013. (තිලකරතන,
කෂද්යානත)
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ඉතිහද්යාසය : රචනද්යා ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර. (විතජ්සසිංහ, චනදන)
909.076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) කකෘෂි හද්යා ආහද්යාර
තද්යාකෂණය : පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර. (සලේවද්යා, අත්මිත)
630.76
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර
510.76
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) ගණතය : පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර 2002-2013. (කමලසරි, අනර)
510.76
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) චිත්ර කලද්යාව :
පසුගිය දස වසරක විභද්යාග ප්රශසන පත්ර උතතර
සමග 2004-2013
741.076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන
තද්යාකෂණය : ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර. (දයද්යාරතන, උපුලේ) 004.076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන
තද්යාකෂණය : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන පත්ර සහ
අනමද්යාන ප්රශසන පත්ර උතතර සමඟෙ 2007-2013
004.076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන
තද්යාකෂණය I හද්යා II : 2007-2013 පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර. (බණඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා)
004.076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා
පද්යාලනය : අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ
පිළිතුර
320.076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා
ප්රජද්යා පද්යාලනය : 2008 – 2013 පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසන පත්ර හද්යා අනමද්යාන ප්රශසන පත්ර උතතර
සමඟෙ
300.76
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ ධරමය : අනමද්යාන
ප්රශසන සහ ආදරශ පිළිතුර
294.3076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) භූතගකෝල විදදද්යාව : පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2008 – 2013. (ගමතග්,
භද්රද්යා)
910.76
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : අනමද්යාන ප්රශසන
සහ ආදරශ පිළිතුර
507.6
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : ආදරශ හද්යා පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර. (දිසද්යානද්යායක,
රනබණඩද්යාර)
507.6
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව I හද්යා II : පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2008-2013 හද්යා අනමද්යාන
ප්රශසන පත්ර පිළිතුර සමඟෙ. (බණඩද්යාරතග්,
තනරසිංජද්යා)
507.6
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : බහුවරණ ප්රශසන
1000 පිළිතුර සමග
507.6
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව සඳහද්යා : අරන්ථ
දපැකවීම සමකරණ සූත්ර හද්යා නියම. (විතජ්සසිංහ,
ඩබ. එම. සමපත)
507
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසන පත්ර සහ පිළිතුර 2008 – 2013 507.6

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තදවන බස තදමළ : පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර සහ ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
494.811076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විදදද්යාව : පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර 2002-2013. (කරණද්යාරතන,
අතශකෝක)
507.6

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තළ) තදවන බස තදමළ :
සසිංහල තතරම සමඟෙ පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 2010 – 2012.
(ජවද්යාන, ඒ. තජ්. තජ්.)
494.811076

අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ
පිළිතුර
658.0076
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අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර. (රතනද්යායක, භද්රද්යා) 658.0076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංගීතය – තපරදිග :
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2008 – 2013.
(ජයලත, ජද්යානක බණඩද්යාර)
780.76
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතද :
අනමද්යාන ප්රශසන සහ ආදරශ පිළිතුර
491.48076
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික
අධදද්යාපනය : 2007-2013 සත වසරක පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා අනමද්යාන ප්රශසන පත්ර 3 ක
උතතර සමග
613.076
අකකරවතත, සුජිත. නිත්මිතත (අතීතකද්යාම
අතවිඳීම)
954.93
අකකරවතත, සුජිත. සුකුමද්යාල : සසිංහද්යාගමනතයේ
ජද්යාන පූරණකද්යාව
891.483
අකරතපැබබය. (වපැතවේතගදර, ප්රවීන) ළ 891.483
අකලසිංකතග් මරණය. (හඳුනපතිරණ, සරිපද්යාල)
891.483
අකද්යාතයකෝ හිත්මි. දපැතවන සතට බුදු දහම : තලකෞකක
හද්යා තලකෝතකකෝතතර සුවය පතන සපැදපැහපැවතුන
උතදසද්යා
294.35
අකමුෂසකන, ඉතගකෝර. සතව සසිංචද්යාරකතයකෝ
අකුර උගනිමු පද්යාට කරමු

591.5

372.52

අකුර ත්මිහිර 1. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)

372.6

අකුර ත්මිහිර 2. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)

372.6

අකුර ත්මිහිර 3. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)

372.6

අගලකඩ, විමලසරි. තහළ තවද ඉසවර
615.538092
අගසසති. (වීරරතන, හරෂණ)

891.483

අගුළු ලූ හපැඟුම තදද්යාර : කද්යාවද සසිංග්රහය.
(මලේලවආරචචි, නිශද්යානත)

891.481

අඟෙහර ජීවියද්යා. (කද්යාසිංචනද්යා, ජී. එම. එලේ. එලේ. ඩ.
ඩ.)
ළ 891.483
අඟුර හතු. (ධමමද්යානනද හිත්මි, තපද්යාලේගසසවතතත)
891.483
අචද්යාන චද්යා හිත්මි. අනිතද, දුකඛ, අනද්යාතම

294.3

අචද්යාන චද්යා හිත්මි. සඳ කපැන අරණ : අචද්යාන චද්යා
මහතතරනතග් තදශණ ඇසුරිණ 294.34435
අතචතබ, චිනආ. ඉසරි විසරි තද
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අතචතබ, චිනආ. නිසසකලසිංකය

823

අජරද්යාමර තලකෝකය. (ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන)
294.3
අජද්යාන චද්යා හිත්මියනතග් නිරවද්යාණ තදශණද්යා.
(තබ්රෙයිටර, තපකෝලේ)

294.3

අජද්යාන සුචිතතතකෝ හිත්මි. භද්යාවනද්යාව පිබිදීතම මගක
294.34435
අජිත කුමද්යාර, එච. බ. තක. දපැවුම පිළිසසසුම
තවදකම හද්යා රද්යාජතසසකර තවද පරපුර : ඉපපැරණ
රද්යාජතසසකර තවද පරපුතරන පපැවත එන දපැවුම
පිළිසසසුම වවදද ක්රමය පිළිබඳ වත තගද්යාත
615.538
අටමසසන්ථද්යාන. (වික්රමගමතග්, චන්ද්රද්යා)
294.3435095493

අකුර ත්ලියනන මසිං ආසයි. (සූරියආරචචි, ජද්යානකී)
372.634

8 තශසණය ඉතිහද්යාසය පනති වපැඩ තපද්යාත : පද්යාඩම
අවතබකෝධය පිරිකසුම, වද්යාර විභද්යාග ප්රශසන පත්ර,
පිළිතුර ඇතුළතය. (නනදනී, එන. ඒ.)
909.076

අකුර සපැර තනද්යානවති. (කුලරතන, තසසනද්යාධීර)
891.483

8 තශසණය ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත. (දයද්යානනද,
තද්යාරක)
909.076

අකුර හුරව. (ගුණරතන, තසකෞමදද්යා)

8 තශසණය ගණතය පසිංති වපැඩතපද්යාත.
ඩබත්ලිවේ. ඕ. ට.)

අකුර. (පියරතන, ඒ. ඒ.)
අග්නි රද්යාවණ. (නයනද්යානනද, රවි)

372.634
491.4811
891.483

(ප්රනද්යානදු,
510.76

8 තශසණය ගණතය වපැඩතපද්යාත. (රතනසසිංහ, විපුල)
510.76
8 තශසණය විදදද්යාව. (ඉහළ තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන)
507.6
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8 තශසණය විදදද්යාව. (රතනද්යායක, ආර. එම. සී. ට.)
507.6

අතපතතු, ආර. බ. අහස : අහතසස කවුළුතවන
අවකද්යාශයට එබ බලමු
523

8 තශසණය – සසිංහල වපැඩතපද්යාත. (වපැයිතහසන, ගයද්යා)
491.48076

අතපතතු, ආර. බ. හඳ සකමන

අටුවබපැනදසෑල, සත්මිත බ. කඳු මුදුන : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.481
අටුළුගම, සසිංජීවනී. නිමල පපැතුම

891.483

අටුළුගම, සසිංජීවනී. තශසන

891.483

අටුළුගම, සසිංජීවනී. සසිංසද්යාර ආදතර

891.483

අඩි තදතක මුදලද්යාත්ලි : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(පනනිලතහටටි, සුමනසරි)
891.483
අඩුවන මනව

333.7916

අඬනතන ඇයි සුදු මපැණතක . (තසසනද්යානද්යායක,
පියදද්යාස)
891.483
අත වියපැවි උරමය – අනද්යාගතයක අතතිවද්යාරම :
දියකචචි තමකෝසසතර විශසතලේෂණය ශ්රී ලසිංකද්යා
ජද්යාතික තකකෞතුකද්යාගද්යාරතයේ අසිංක 07-97-217
දරණ දියකචචිය. (තතනවර, චනද්රද්යාමනී)
746.41

අතපතතු, ආර. බ. ලසසසන හඳ

629.954
523.3

අතර මසිං වූ කපැසසබසෑ පපැටවද්යා. (පුෂසපරද්යානි,
වික්රමරතන තක. ඒ.)
ළ 891.483
අතිපූජද තබලේලන ශ්රී ඤද්යාණවිමල මහද්යානද්යායක
සසවද්යාමන්ද්රයන වහනතසස
294.3657
අතිපූජද වහරක පඤසඤද්යාතසසකරද්යාද්භිධද්යාන නද්යායක
සසවද්යාමන්ද්ර තතමසස පූරණ ගුණ සමරව
294.3657
අතිශයින ම ත්මිනිසුනට පමණයි (ජීවිතය
කයවනන). (සුතදව හිත්මි, දඹුලේතලේ)

158.1

අතීත භවයන පවසන තන්ථසරද්යාපදද්යාන : පුනරභවය
තදවන දපැකම. (පද්යාත්ලිත හිත්මි, මහග්රැඹසෑවපැතවේ)
294.3657
අතීත සසිංහල තහළදීපය හද්යා පුරද්යාණ තලකෝකය :
රද්යාවණ රද්යාජද යුගයත ග්රැතගන තහළ සතදය
සසිංහල ඉතිහද්යාසය තගද්යාඩනගමු. (චූලවසිංශ, ල්පී.
එසස. ට.)
954.93

අතතනද්යායක, අතබරතන (පරි.). බලන්න
නන
සසපද්යාරකසස, අත්ලිසසටර

අතුතකකෝරල, මද්යාතනලේ. බ්රිතග්ඩියර සර 02
891.483

අතතනද්යායක, හසත. මවු නපැති මවුබිමක :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483

අතුතකකෝරල, සනධදද්යා ප්රියදරශනි. කුරලු
යහළුතවකෝ : ළමද්යා කතනදර
891.483

අතතමමතග උපනදිතන. (සූරියආරචචි, ජද්යානකී)
ළ 891.483

අතුතකකෝරල, සනධදද්යා ප්රියදරශනි. වද්යාසුළි 891.481

අතතමමතග මලේ තපද්යාකුර. (තසසනද්යානද්යායක,
තසකෝමද්යා)
ළ 891.483
අතතමමද්යා. (පදම කුමද්යාර, එම. ඒ.)

891.483

අතතමමද්යාට ටුටූතගන තසෑග්ගක. (විතජ්සසිංහ,
සුනිලද්යා)
891.483
අතන්ථසසිංහිතද්යා ශද්යාසසනය ත්ලිපි සසිංග්රහය. (තසකෝද්භිත
හිත්මි, වතතල)
089.9148
අතලනතිසය : සතියම සහ චිත්ර (අඳුරම අතීතයට
එත්ලියක)
001.94
අතහරිනන හිත හදනන. (බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි,
අචද්යාන)
294.3444

අතුතකකෝරළ, තනතුපුලේ. තචසස ප්රතහසත්ලිකද්යා : පළමු
අදියර
794.1
අතුතකකෝරළ, තනතුපුලේ. මූලධරම ඇතුළත
විශසතලේෂිත තචසස පිහිටුම අවසසන්ථද්යා සයයක :
අදියර 2
794.1
අතුතකකෝරද්යාල, කමලද්යා (සසිංසස.). බලන්න වීරමන,
ඉන්ද්රද්යා
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ. විශසව බලය හද්යා සතත
බලය ඒකද්යාබදධ කර ජීවිතය ජය ගත හපැක මඟෙ
158.1
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ. සමපත ආකරෂණය
කරගත හපැක මඟෙ : සතූ පපැතූ සමපත
ආකරෂණය කරගපැනීමට අනගමනය කළ යුතු
තනද්යාවරදින මග
158.1

300

අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ. චිතත බලතයන
තරකෝග සුව කරගත හපැක මඟෙ
150
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ. සද්යාරන්ථකතවයට
පහසු මසිංතපත : බද්යාධක ජයතගන සද්යාරන්ථකතව
හිණමග නගිනන
158.1
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ. මද්යානසක සුවතද්යාව
සඳහද්යා සරල භද්යාවනද්යා අභදද්යාස : මතනකෝවිදදද්යා
යහපපැවපැතම සසිංවරධනය සඳහද්යා සරල මතනකෝ
සසිංවරධන අභදද්යාස
158.12
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ. තමකෝහනය හද්යා
තමකෝහන ශිලේප ක්රම - අතතපද්යාත : ඔතබ සතත
බලය විකසත කරගත හපැක පහසු මග 154.7
අතුතකකෝරද්යාල, නනදනී. සුව – රව – ගුණ සපිරි
රස අහර
641.50212
අතත හුරව. (සූරියආරචචි, ජද්යානකී)

372.634

අතදද්යාවශද තතද්යාරතුර ඉසිංග්රීසතයන කයන හපැටි.
(අමරසරි, තක. එන. ට.)
428
අරන්ථකන්ථද්යානගත විසසතර සහිත මහද්යා සතිපටෂ්ඨද්යාන
සූත්රය : කද්යායද්යානපසසසනද්යා තවේදනද්යානපසසසනද්යා.
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය)
294.3823
අරන්ථකන්ථද්යානගත විසසතර සහිත මහද්යා සතිපටෂ්ඨද්යාන
සූත්රය : චිතතද්යානපසසසනද්යාව
294.3
අදභූත ආගනතුකයද්යා සහ තවත ෂරතලද්යාක තහකෝමසස
කන්ථද්යා. (තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන)
823
අදභූත දිනතපද්යාත. (සසටයින, ආර. එලේ.)

813

අදභූත නිවුන තසද්යාතහද්යායුතරකෝ

813

අද ලසසසනයි. (රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා)

891.483

අධිකද්යාරී, කමලද්යා. වජව පදධති තද්යාකෂණතවේදය
1 තකද්යාටස : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
තද්යාකෂණතවේදය විෂය ධද්යාරද්යාව
660.6
අධිරධිර ල්පීඩනය සහ තකද්යාතලසසටතරකෝලේ පද්යාලනය
කරගනිමු. (දිකමද්යාදුතගද්යාඩ, නනදන) 612.14
අධිතලේඛනවත්ලින නිරූපිත ඉසිංජිතනරමය
නිරමද්යාණ : ජද්යාතික තලේඛනද්යාරකෂක සතිය
සමර කළඹ 2013
620
අධිෂසෂ්ඨද්යානය : එලේ. ට. ට. ඊ. - නද්යාවික හමුදද්යා
භූත්මිකද්යාව. (කරනනද්යාතගද්යාඩ, වසනත)
954.93032092
අධදකෂවරයද්යා විසන කපද්යා හරින ලදි : සසිංහල
සනමද්යාතවේ සසිංසසකරණ රීතිය පිළිබඳ
පරතයේෂණද්යාතමක කකෘතියක. (තහසවද්යා ගමතග්,
සහන)
791.430233
අධදද්යාපන කතෂසත්රතයේ සමපරීකෂණ පරතයේෂණ.
(තකද්යාඩිතුවකකු, තගද්යාල්ඩ්වින)
370.0274
අධදද්යාපන මතනකෝවිදදද්යාතවේ විකද්යාශනය සහ සසිංකලේප.
(ජයවීර, බණඩද්යාර)
370.1501
අධදද්යාපන සසිංවද්යාද – 05 : වද්යාරෂික අධදද්යාපන සඟෙරද්යාව
(2012-2013) 370.5
අධදද්යාපනය සඳහද්යා රූපවද්යාහිනී වපැඩසටහන : පිටපත
රචනය, කපැමරද්යා රූප, සසිංසසකරණ ශිලේප ක්රම.
(අලේගම, ගද්යාත්මිණ සඳලද්යාලේ)
791.45
අනතරජද්යාතික තදශපද්යාලනය. (විතජ්සරි, ඊ. ජී.)
327.1
අනතිම නවද්යාතපැන. (තප්රේමරතන, තක. ජී.)
891.483

අද සහ එදද්යා අමමද්යාවර. (මසිංගත්ලිකද්යා, ට. එම.)
306.859

අනතතකෝබහී : ඉතිහද්යාස විසසිංතයකෝජන නිරමද්යාණ
පරතයේෂණයක. (තකද්යාඩිකද්යාර, පසන)
891.482

අදිකද්යාරම, ඊ. ඩබත්ලිවේ. පපැරණ ලකදිව තබකෞදධ
ඉතිහද්යාසය
294.3095493

අනදරවපැව, අතබතකකෝන ශ්රී බණඩද්යාර. තගඹි පපැසිංචද්යා
891.483

අදිකද්යාරි පඬිඉඳුතග් මමද්යායනය.
අබයරතන)

920

අනදතර නදුටු තගද්යානද්යා. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)
891.483

920

අනදතරතග් අනදර : උතඹේ කතටත වපැත්ලි
ළ 891.483

(අදිකද්යාරි,

අදිකද්යාරි, අබයරතන. අදිකද්යාරි පඬිඉඳුතග්
මමද්යායනය

අධිකද්යාරි, මහවපැතවේ පියදද්යාස. තචතනද්යාහසිං ද්භිකඛතවේ
කමමසිං වදද්යාත්මි
294.3

අනදතරතග් අනදර : එකයි තදකයි

ළ 891.483

අනදතරතග් අනදර : කවුද තගද්යානද්යා

891.483
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අනදතරතග් අනදර : ගල උසසසන

891.483

අනදතරතග් අනදර : බඩගිනි බබද්යා

ළ 891.483

අනදතරතග් අනදර : බරි හටන

891.483

අනදතරතග් අනදර : බුලත පුවක

891.483

අනදතරතග් අනදර : ග්රැවුතලේ අවුල

891.483

අනනට ඕන විදියට තනද්යාව, ඔබට ඕන විදියට
ජීවතතවනන : සද්යාරන්ථක ජීවිතයකට අතවපැලක
වූ මතනකෝ විදදද්යාතමක ත්ලිපි සසිංග්රහය. (ප්රනද්යානදු,
මයිකලේ ආනජතලකෝ)
158.1
අනරපුර-තපද්යාතලද්යානනර සද්යාහිතදය පිළිබඳ සරල
හපැඳිනවීමක. (රණසසිංහ, චිනතක)
891.4809

අනදතරතග් අනදර : සී සද්යානන එනතඩකෝ 891.483

අනරසරි, සරත. ඉසිංග්රීස තහකෝඩිය පද්යාට කරමු
372.52

අනදතරතග් අනදර : ළිඳට ජතබද්යාග්

අනරසරි, සරත. උපකද්යාරය

891.483

අනධකද්යාරයට ගමනක සහ තවත ඉනදියද්යාන
තදශපද්යාලන නද්යාටද. (තදශසපද්යාණතල්ඩ්, ජී. ල්පී.)
891.42

අනරසරි, සරත. එළවළු පද්යාට කරමු

අනන බලන කුමරිය මනතම. (කරසසිංහ ආරචචි,
බ.)
891.483

අනරසරි, සරත. තකද්යාටියද්යා ආතවකෝ

අනනද්යාස වගද්යාව. (අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි.
යූ.)
634.774
අනසතු ත්මිණමුතු : විතදශීය තකටිකන්ථද්යා සසිංග්රහය
808.83

අනරසරි, සරත. කවේද තබකෝයි

අනරසරි, සරත. ටිසිං ටිසිං

891.483
372.52
ළ 891.483
891.483
ළ 891.483

අනරසරි, සරත. ටිවීටි සහ සලේතවසසටර
ළ 891.483
අනරසරි, සරත. දඟෙයද්යා

ළ 891.483

අනගද්යාරික ධරමපද්යාල සතද සහ ත්මින්ථදද්යාව :
පරතයේෂණද්යාතමකයි. (රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී.
ලසිංකද්යාපුර)
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අනරසරි, සරත. දඬුවම

891.483

අනරසරි, සරත. නිදහස

891.483

අනගද්යාරික ධරමපද්යාල. ධරමපද්යාල ත්ලිපි : අනගද්යාරික
ධරමපද්යාලතුමද්යාතග් සසිංහල ත්ලිපි සසිංග්රහයක 294.3

අනරසරි, සරත. පනිනන තපර සතනන 891.483

අනනත වූ තදරණ සරද්යා : බරටි ගුණතසසකර අත්මිල
පුරද්යාවත
770
අනනත වූ භවද්යානතය. (කරණද්යාරතන, වග
නිමලේ)
891.483
අනඳ පපැනසර 1 : ජීව විදදද්යාව බහුවරණ
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය

570.76

අනවමදරශී හිත්මි, සසිංඝරද්යාජ. සදත සඟෙරද්යා විසසතර
සනනය
491.485
අන – වින, හදි - හූනියම ඇතත – නපැතත.
(පතිරතග්, එසස. ල්පී.)
අනද්යාරද්යාධිත සද්යාදය. (ඉරසසිංහ, ප්රසනන)
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891.483

අනිතද, දුකඛ, අනද්යාතම. (අචද්යාන චද්යා හිත්මි) 294.3

අනරසරි, සරත. පලතුර පද්යාට කරමු
අනරසරි, සරත. පපැට

372.52
891.483

අනරසරි, සරත. පුසිංචි මද්යායද්යාකද්යාරතයකෝ ළ 891.483
අනරසරි, සරත. තපද්යාඩිතතන සඳහද්යා පිනතූර
එකතුව
372.5
අනරසරි, සරත. තබන තටන
අනරසරි, සරත. මලේ පද්යාට කරමු
අනරසරි, සරත. යකද්යාරි

ළ 891.483
372.52
ළ 891.483

අනරසරි, සරත. වනසරද්යා

891.483

අනරසරි, සරත. වඳුර උපද්යාය

891.483

අනරසරි, සරත. වද්යාහන පද්යාට කරමු

372.52

අනරසරි, සරත. වපැඩිහිටියනට සලකමු : තිතතිර
ජද්යාතකය ඇසුතරනි
891.483
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අනරසරි, සරත. සසිංජතග් බපැලුම

ළ 891.483

අනරසරි, සරත. සතුනතග් පපැටවුන පද්යාට කරමු
372.52
අනරසරි, සරත. සමගිය
අනරසරි, සරත. සූර පපපද්යා

891.483
ළ 891.483

අනරසරි, සරත. තසලේලම ද තෂකෝන ළ 891.483
අනරසරි, සරත. තහද්යාඳ යකද්යා
අනරසරි, සරත. කළූට සුදු යද්යාළුතවක

891.483
ළ 891.483

අනරසරි, සරත. කුරලේලන පද්යාට කරමු

372.52

අඳුර මහද්යාදවීපතයේ සතව පද්යාරද්යාදීසය. (සසතකකෝබ,
ඇලසසතටයද්යා)
599.0967
අපපචචි. (බලගලේල, තක. පුනදද්යා)

ළ 891.483

අපට අයිති කුරලේතලකෝ : ශ්රී ලසිංකද්යාවට ආතවේණක
කුරලේලන පිළිබඳ සරල විග්රහයක.
(තමතනරිපිටිය, තසකෝමපද්යාල)
598.095493
අපට උරම අතප දසෑවපැදද. (සමරතකකෝන, අචිනත)
294.3
අපට තපතනනතන තකතසසද? :
ඇතසස කයද්යාකද්යාරිතවය සහ විවිධ දකෘෂදද්යාබද්යාධ
පිළිබඳ තතද්යාරතුර. (ධරමරතන, තසසනද්යානී)
646.726

ළ 891.483

අපටත එළියක. (රණසසිංහ ආරචචි, ධරමතසසන)
891.483

අනරසරි, සරත. පවුතලේ අයතග් රූප පද්යාට කරමු
372.52

අපටත හිතුණද්යා කයනඩ. (එරත්මිණගමමන, අරණ
ශද්යානත)
891.483

අනරසරි, සරත. පපැසිංචද්යා

අපර දකෘෂසටිය. (කුරනතග්, තරකෝලනල්ඩ්)

අනරසරි, සරත. තටද්යාම සහ තජරී

ළ 891.483

891.483

අනරසරි, සරත. බූරතවකෝ තුනතදතනක 891.483

අපරද්යාධ සමක්ෂද්යා ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

අනරසරි, සරත. තසලේලම බඩු පද්යාට කරමු 372.52

අපරද්යාධයක විනදිතයන සහ සද්යාකෂිකරවන හට
සහද්යාය දීතම සහ ආරකෂද්යා කරීතම : අපරද්යාධයක
විනදිතයන සහ සද්යාකෂිකරවනතග්
අයිතිවද්යාසකම සහ හිත්මිකම දපැකවීම සහ එම
අයිතිවද්යාසකම සහ හිත්මිකම ආරකෂද්යා කරීම සහ
ප්රවරධනය පිණස ද …; අපරද්යාධයක
විනදිතයනතග් සහ සද්යාකෂිකරවනතග්
සහද්යායක සහ ආරකෂණ අරමුදලක පිහිටුවීම
පිණස ද, ඊට සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික
කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද
වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
345.020262

අනරසරි, සරත. තසද්යානික

ළ 891.483

අතන අපි කවදද්යාක : ගුරවරතයකුතග් දින සටහන.
(තහසවතග්, තිලක රසිංජිත මදදුම)
371.1
අතන තදවේදත තනද්යාදිටි තමද්යාකපුර : රනතත්ලිතයේ
වවරතයේ සට යටඨිසසසර පතසස බුදුබව දකවද්යා.
(සරිපද්යාල, තනකෝමන)
294.382325
අතන මට තදනනතකකෝ. (තකකෝරලතග්, සද්යාගරී)
ළ 891.483
අඳ වද්යාදකයද්යා. (කරතලනතකකෝ, වී.)

891.73

අඳුර ඉරද්යා. (වික්රමරතන, දිලේහද්යානි)

891.483

අඳුරක කඳුළ. (ඔනඩද්යාටචි, මයිකලේ)

823

අඳුරට එත්ලියක. (තිලකරතන, රනතපද්යාකුණුගම)
891.481
අඳුරට තපර අරණ. (නිරනජන)
අඳුර අප්රිකද්යාතවේ තසද්යාඳුර රද්යාජ කුමද්යාරිය.
(රතනද්යායක, නිමද්යාත්ලි එන.)

894.8143
891.483

364

අප තවනකරනන එපද්යා තදවියනි. (තරකෝහණ,
සුනිලේ)
891.483
අප හුසසම ගනතන ඇයි?. (ධරමරතන, තසසනද්යානී)
507
අපි ඔයද්යාට ආදතරයි. (ජයසූරිය, චතුරිකද්යා)
ළ 891.483
අපි කවි කයමු. (වරණසූරිය, කුසුමද්යා) ළ 891.481
අපි තකකෝටිපතිතයකෝ. (දසනද්යායක, ඩ. බ.)

301

අපිත කරමු විපලවයක. (නවරතන, මපැණතක)
891.483

303

අපි දිනම. (ද සලේවද්යා, සසවරණද්යා)

891.483

අතප තද්යාතතද්යා. (එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර) 891.483

අපි තදනනද්යා. (කරණද්යාරතන, කුමද්යාර)

891.483

අතප තද්යාතතද්යා පපැසිංචද්යා කද්යාතලේ. (රසසකන,
ඇතලකසපැනඩර)

අපි තදශතප්රේමන තනද්යාතවමු. (ද තසද්යායිසද්යා, හිමද්යාලේ)
891.481
අපි විකණුතවේ ඇයි තද්යාතතත. (මුහසතසසන, සද්යානද්යා)
306.8095332
අපූර දද්යානය. (විදුරසිංග, තක. ල්පී. ධනක) ළ 891.483
අපූර නපැතනකෝ තද්යාකෂණය. (ජයවරධන, සසනි)
620.5
අපූර ත්මිනිසසසු. (රසද්යාසිංග, තක. ඒ. විදුර)
ළ 891.483
අපූර යද්යාළුතවකෝ. (දිලේත්මි, ල්පී. ඒ. අවිශසකද්යා)
ළ 891.483
අපූර වතුර මල. (ප්රනද්යානදු, පතමසරි) ළ 891.483
අපූර සද්යායම මයද්යා. (බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල)
891.483
අපූර සසිංගීතකද්යාරතයකෝ

398.2

අතප අතීත විතති සහ ජද්යාතික වීරතයකෝ : 5 තශසණය
සඳහද්යා ශිෂදතව ජයමග. (ආරියරතන, ඒ. වී.)
954.93
අතප ඇතතනතග් කයුම තකරම

070.444

අතප ඇඳුම අපිම මහමු : බ්රිතද්යානද ප්රත්මිතීනට
අනකූල පතතරද්යාම රහිත විදදද්යානකූල ඇඳුම
මපැසීම. (බණඩද්යාරනද්යායක, කද්යානති)
646.2
අතප උරමය හද්යා පරමද්යාදරශී රද්යාජදය. (ද සලේවද්යා,
තසසනද්යාරතන)
954.93
අතපක්ෂකතවය පතනනනට තපර මඟෙ දපැකමක
ශද්යාසසත්රපති උපද්යාධි අතපක්ෂකයනට අතවපැලක.
(විජයරතන, අනෂද්යා)
808.066301
අතපකෂද්යා ජය ගතතද්යාය. (වික්රමනද්යායක, සසිංජීව)
891.483
අතපකෂද්යා පිනි බිසිංදු. (ජයතිලක, පදමනී) 891.483
අතප කතද්යාව. (කරණද්යාරතන, කුමද්යාර)

891.483

අතප කලද්යාතවේ පුනරද්යාවතලකෝකනය. (ගමතග්,
උතපන්ද්ර)
709.2095493
අතප ජද්යාතික උරම. (විතජ්තුසිංග, ආශද්යා ශ්රී) 954.93

891.73

අතප දහම පද්යාසල වද්යාසනද්යාවන. (ධමත්මිනද හිත්මි,
තඹද්යාතන)
371.0743
අතප දපැකම – ප්රතිපතති මද්යාලද්යාව : ජනතද්යා විමුකති
තපරමුතණ 7 වන ජද්යාතික මහ සමුළුව විසන
සමමත කරන ලද ප්රතිපතති මද්යාලද්යාව 324.23
අතප පුතද්යා රතතරන. (රනතදනිය, ප්රීති) 891.483
අතපම ත්මිනිසසසු. (ඒකනද්යායක, ගුණරතන)
362.732092
අතප මවේබිතම බුදු දහම වනසන හපැටි.
එලේ.)

(ජයසූරිය,
294.3

අතප රටට ඉතද්යා සසිංතවේදී ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යාවකට
තපරළිකද්යාර ආයතන වව්යූහයක සහ නව
ප්රජද්යාතනත්රවද්යාදී ආකකෘතියක - වරෂ 2013.
(ගමලත, එසස. එන.)
320.5
අතප තසලේලම තගදර. (තිවද්යාරි, සසිංජලද්යා)
ළ 891.483
අතප තසලේලම. (ලනසකද්යාර, එලේ. යූ. ඒ. හිරණ
තනතත්මිණ)
ළ 891.483
අතප තහසමසද්යාර නද්යාහිත්මිතයකෝ : බසසනද්යාහිර පළද්යාතත
සසිංඝනද්යායක ධූරතයන පිදුම ලපැබූ
294.3657
අප්රිකද්යාන තලකෝකය. (විතජ්ගුණවරධන, නිරමත්ලි)
960
අබයදීර, මතනකෝජ් (සම කරතකෘ). බලන්න
ගතනවතත, ශදද්යාම නවන
අබයරතන, දුනිත බණඩද්යාර. මද්යායද්යා තලද්යාතවේ රන
කඩුව
ළ 891.483
අබිරහසස විසදූ පුසිංචි වීරතයකෝ. (මධුරසිංග, ගීත)
891.483
අතබගුණවරධන, ලකෂසත්මි තහසමනතද්යා
(සම
කරතකෘ). බලන්න තමනඩිසස, පියසීත්ලි
අතබනද්යායක, විදුර. ආකද්යාශ භද්යාෂිත

891.481

අතබනද්යායක, විදුර. පළ තනද්යාපළ තීර ත්ලිපි තහවත
තදද්යාරටුපද්යාලයද්යාට එතරහිව
070.44
අතබනද්යාරද්යායණ, චු. දසක හතක මතක සටහන
920
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අතබපද්යාල, අරනදතී (සම කරතකෘ). බලන්න
අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්

අතබවික්රම, විනීතද්යා බ. කරි දූතගන කතද්යාවක
891.483

අතබපද්යාල, යසවරධන. යතසකෝත්මිතග සහිනය
891.483

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ. ජයතිලක සහ සුරවීර
891.483092

අතබපද්යාල, යසවරධන. රිය අනතුර හද්යා වනදි
363.125

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ. දනතනකෝ බුදුනතග් සට එවූ
නිදහතසස සසවරග රද්යාජදයට : සසිංහල ගී පද රචනද්යා
කලද්යාව (1903-1972) පිළිබඳ අසසිංවිධිත
විවරණයක
782.42

අතබපද්යාල, යසවරධන. සසිංසද්යාර සකමන (කතද්යා
හයක)
891.483
අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්. ඇලේල්ෆ්රල්ඩ් ඇල්ඩ්ලරතග්
පුදගල
මතනකෝවිදදද්යාව : උපතදශන
මතනකෝවිදදද්යාව
155.2

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ. (පරි.). බලන්න තහස,
හරමන
අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ. මද්යාරටින වික්රමසසිංහ
තකටිකතද්යා විමසුම
891.483

අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්. (ඉතගනම මතනකෝවිදදද්යාතවේ
නව ප්රවණතද්යා 1)
370.15

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.
නිධද්යානය

රනහද්යාත්මිතග රතතරන
891.483

අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්. කද්යානතද්යා මතනකෝවිදදද්යාව හද්යා
කද්යානතද්යාවද්යාදී උපතදශනය
155.333

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.
01

සද්යාහිතද සසිංසද්යාර චද්යාරිකද්යා 801.95

අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්. ධනද්යාතමක චිනතනය හද්යා
ධනද්යාතමක මතනකෝවිදදද්යාව
158.1

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.
02

සද්යාහිතද සසිංසද්යාර චද්යාරිකද්යා 801.95

අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්. මතනකෝවිදදද්යාතමක
උපතදශනතයේ නව සසිංකලේප 2
158.3

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ. (සසිංසස.). බලන්න
වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින

අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්. මතනකෝවිදදද්යාතමක
උපතදශනතයේ නව සසිංකලේප 1
158.3

අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ. හද්යා හද්යා හරි හද්යාවද්යා 891.483
අතබසසිංහ, ඩ. සී.

අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ් (සම කරතකෘ). බලන්න
බණඩද්යාරනද්යායක, අභය
අතබරතන, එම. එම. පතමද්යා. තහළ ජන කවි
398.2
අතබරතන, ට. බ. තතරණ ගී : විමුකති සුවය ලත
තතරණයනතග් ආතම ප්රකද්යාශ
294.3657
අතබවික්රම, චතුපමද්යා. තබද්යාබ මද්යාරතලේ : තනද්යානිත්මි
නද්යාදය
782.421646092

දපැනීම හද්යා දපැකීම

294.34435

අතබසුනදර, ප්රණත (සසිංසස.). බලන්නසමද්යාචද්යාර :
අනගද්යාරික ධරමපද්යාල 150 වන ජනම සසිංවතසර
සද්යාර සසිංග්රහය
අතබසූරිය, ආනනද තබනට. තතමද්යාත්ර විදදද්යාව :
ඥද්යානමද්යාන දරශනය
181.043
අතබතසසකර, ආරියවසිංශ. මද්යාතකෘකද්යාවක තසද්යායන
වචන අනූතුනදද්යාහක
891.483

අතබවික්රම, ටියුරින. බිමබද්යා තදවි : අධදද්යාතමක
නවකතද්යාව
891.483

අතබතසසකර, ආරියවසිංශ. ත්මිනතනරිය වපැතවේ
කතද්යාව : ළමද්යා පද්යාෂ්ඨකයන සඳහද්යා ජනකතද්යා
ළ 891.483

අතබවික්රම, තදද්යා. ව. ලුමබිණ බුදධ වනදනද්යා කවය
294.34350954

අතබතසසකර, චනද්රද්යා. තවනසසවන තලකෝකයට
ආයුරතවේදය
615.538

අතබවික්රම, මද්යාතතලේ ආනනද. කඩතිර හපැර බලත
(කද්යාවද සසිංග්රහය)
891.481

අතබතසසකර, සනත. සරිදළදද්යාගමනය

අතබවික්රම, මද්යාතතලේ ආනනද. හද්යා පපැටියට හරි
වපැතල්ඩ්
ළ 891.483

791.437

අතබතසසකර, සුනිලද්යා. සසත්රිය සසන සරර සනමද්යාව :
සසනවද්යාදී විචද්යාරද්යාක්ෂිතයන බපැලමක
791.437
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අතබතසසකර, හපැරී. මතකතයේ තබද්යාගත යුතු
කතනදර
891.483

අද්භිමන ගමනක අසරිය

526.9095493

599.67

අද්භිතයකෝගදතද්යාවය සහ බුදධි පරීකෂණය.
(රතනද්යායක, සමර සසිංජීවන)
153.93

අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ. අමද්යා ගඟුල : ජීවිතය
දපැකීම
294.3444

අද්භිරහසස දූපත. (භද්යාගදද්යා, එසස. ජී. තසවේත්මිණ)
ළ 891.483

අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ. අමද්යා ගඟුල : සදහම
එළිය
294.3444

අද්භිවනදනද්යා : “කීරති ශ්රී ජනරසිංජන” ට. බ.
ඒකනද්යායක සමර කළඹ සහ සද්යාර සසිංග්රහය

අභය තපැනතන, සී. ගජ ත්මිතුර වත

අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ. බුදුන දුටු යුවතිතයකෝ
294.3
අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ. සමද්යාජ ධරම 294.34
අභයදරශනද්යාරද්යාමයට අවුරදු 25 යි
294.3435095493
අභයතදව, චිත්රද්යාසිංගනී මලේවපැනන. තසද්යායමු බලමු
පද්යාට කරමු : තපර පද්යාසලේ දරවන සඳහද්යා
කයද්යාකද්යාරී වපැඩ තපද්යාත
372.21

080
අද්භිසමතබකෝධද්යා : පූජදපද්යාද කතදලේපිටිතයේ ආරිය
වමන නද්යාහිත්මි උපහද්යාර ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 080
අභදද්යාසයක : කද්යාවද සසිංග්රහය. (තලේලේවල, ගද්යාත්මිණ)
891.481
අමබපද්යාත්ලි. (ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා)

891.483

අමබලනතගද්යාඩයද්යාතග් කතද්යා 1. (කුරකුලරතන,
බුදධික)
320.95493

අභයරතන, ඊ. එම. (සසිංසස.). බලන්න සයවසක
අද්භිමද්යානය – කකෘෂිකරම තදපද්යාරතතමනතුව

අමබලනතගද්යාඩ : රූකඩ. (ඤද්යාණකතති හිත්මි,
තපද්යාලේගහතවල)
791.53

අභයරතන, ඩ. එච. එසස. බුදධ ප්රඥපතිය තහවත
තබකෞදධ ඇදහිලේල
294.3

අමබලමතගද්යාඩ, තසසන. ඔතබ හඳහන ඔබම
බලද්යාගනන : තජදකෝතීර විදදද්යාතවේ ගපැඹුර
සදධද්යානත සරලව ඉතගන ගනන
133.54

අද්භිතද්යාරිකද්යා. (රතනද්යායක, අතනකෝමද්යා)

891.483

අද්භිධරම පිටකය 2 : විභඞගපපකරණය, ධද්යාතු
කන්ථද්යාපපකරණය, පුග්ගල
පඤසඤතතිපපකරණය සහ
කන්ථද්යාවතථුපපකරණය. (ත්රිපිටකය. අද්භිධරම
පිටකය)
294.3824
අද්භිධරමචනද්රිකද්යාව : සතවන සමුචචය පද්යාදය.
පටිචචසමුපපද්යාද පද්යාදය. කරමසසන්ථද්යාන පද්යාදය.
(ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය)
294.3824
අද්භිධරම පිටකය 3 : කන්ථද්යාවතථුපපකරණය,
යමකපපකරණය. (ත්රිපිටකය.
අද්භිධරමපිටකය)
294.3824

අමබලමතගද්යාඩ, තසසන.

තජදද්යාතිෂ දවිතියද්යාදරශය
133.5

අමමත එකක ඉසිංග්රීස පුරදු තවමු අසිංක 2.
(ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ)

428

අමමද්යා : තකටි කතද්යා සසිංග්රහය. (රතනද්යායක,
ලග්ගල ඇසස.)
891.483
අමමද්යාතග් ආදතර

891.483

අමමද්යාතග් කතද්යාව : බද්යාධද්යා මපැඩ තදපයින නපැගිට ගිය
මවකතග් කතද්යාව. (ද සලේවද්යා, සසලපැලේ) 920
අමමද්යා චුචචූ... (කනනනගර, නිත්ලින්ද්රද්යා) 891.483

අද්භිධරම පිටකය 4 : යමකපපකරණය.
(ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය)
294.3824

අමමද්යා. (පදම කුමද්යාර, තුසත)

අද්භිධරම පිටකය 6 : පටෂ්ඨද්යානපපකරණය 2.
(ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය)
294.3824

අමමද්යා, මතග් ආදර වසසතුව. (වික්රමද්යාරචචි, සමන)
891.483

අද්භිධරම පිටකය 7. (ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය)
294.3824

අමමද්යාවරතන.. : දපැයට ජීවය තපද්යාවන උතතම
අමමද්යාවරන උතදසද්යා
306.8743

අද්භිධරම පිටකය 8 : පටෂ්ඨද්යානපපකරණය 4.
ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය
294.3824

අමමද්යා. (සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත)

891.483

891.483
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අමතක තනද්යාවන සහිවටනය. (ප්රසද්යාදී, තජ්. ඒ.
තමනූ)
ළ 891.483

අමරවීර, හිලේඩද්යා. කරි මුටටි නපැතිතවලද්යා
ළ 891.483

අමරකතති හිත්මි, පරගමමන (සසිංසස.). බලන්න
ශද්යාසසත්රපති පූජද පද්යාතතගම අනරදධ
සසවද්යාමනද්රයන වහනතසසතග් චරිතද්යාපදද්යානය

අමරවීර, හිලේඩද්යා. මලේ මලේ කුතල්ඩ්

අමරතකකෝන, චනද්රද්යානි (පරි.). බලන්න ඩිග්බි,
ඇනී
අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි. නිර-විනදන

891.483

අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි. නිවුනන සහ ගිරද්යා
මපැජික
891.483
අමරගිරි. (ජයතිලක, නිහද්යාලේ රසිංජිත)

891.483

අමරතුසිංග, චද්යාරලේසස ඩයසස. පණඩුකද්යාභය නද්යාටකය
1911 : ටවරතහකෝලේ යුගය – ආරමභක නද්යාටකය
891.482
අමරතුසිංග, ල්පී. එම. සසිංහල භද්යාෂද්යා දපැනම : 3, 4, 5
තශසණ සසුන සඳහද්යා
372.6
අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා. තිතත මලේ

891.483

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා. මද්යා ඔතබ යතසකෝදරද්යා 891.483
අමරතුසිංග, සරතචනද්ර. මහ රහතුන දපැක ගනිමු
294.3657
අමරතුසිංග, හිරණ විරසිංගද්යා. පුසිංචි වීරතයකෝ සහ
අදභූත බසිංගලද්යාව
ළ 891.483
අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ. (අන.). බලන්න නද්යාටද
දහතුනක
අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ. තදශපද්යාලනඥයන පිළිබඳ
රස මුසු කතද්යා
891.487
අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ. (පරි.). බලන්න
තහනරි, ඕ.

ළ 891.483

අමරවසිංශ හිත්මි, තකද්යාතමතලේ (සමපද්යා.). බලන්න
ලකදිව තසලේත්ලිපි : හපැඳිනවීම, තපළ, අනවද්යාද,
විවරණ, විමරශන සහිතය
අමරසරි, ආනනද (පරි.). බලන්න
චටතටකෝපද්යාධදද්යාය, සරතචනද්ර
අමරසරි, ආනනද (පරි.). බලන්න බචචන,
හරිවනශස රද්යායි
අමරසරි, ආනනද (පරි.). බලන්න බපැරට,
විත්ලියම ඊ.
අමරසරි, ආනනද (පරි.). බලන්න මද්යාරතකසස,
ගබරිතයලේ ගද්යාරෂියද්යා
අමරසරි, තක. එන. ට. අතදද්යාවශද තතද්යාරතුර
ඉසිංග්රීසතයන කයන හපැටි
428
අමරසරි, තක. එන. ට. ඉසිංග්රීස කතද්යාව ඉතගනීතම
ක්රම සහ උපතදසස 100 ක
428
අමරසරි, තක. එන. ට. ඉසිංග්රීස රචනද්යා උදවේ තපද්යාත
824
අමරසරි, තක. එන. ට. ඉසිංග්රීස රචනද්යා උදවේ
තපද්යාත 2
824
අමරසරි, තක. එන. ට. 3, 4, 5 පසිංතිවල දරවනට
ඉසිංග්රීස
372.6521
අමරසරි, තක. එන. ට. 10 – 11 පසිංති සඳහද්යා ඉසිංග්රීස
උදවේ තපද්යාත
828
අමරසරි, තක. එන. ට. 7, 8, 9 පසිංති සඳහද්යා ඉසිංග්රීස
උදවේ තපද්යාත
428
අමරසසිංහ, කතදද්යානද්යා (පරි.). බලන්න කතදද්යානද්යා
ග්ලද්යාසස, කපැතී

අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ. පූසස පපැටවු

891.483

අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ. රස මුසු කතද්යා

891.487

අමරසසිංහ, කතදද්යානද්යා. ත්මිහිනි සහ කුරලුලනතය
ළ 891.483

අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ. තසකෞඛද කතෂසත්රතයේ
නවතම තසද්යායද්යාගපැනීම - 2
613

අමරසසිංහ, තකකෞශලදද්යා හසිංසමද්යාත්ලි. මණ ප්රභද්යා : පදද
සසිංග්රහය
891.481

අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ. තසකෞඛද කතෂසත්රතයේ
නවතම තසද්යායද්යාගපැනීම - 1
613

අමරසසිංහ, ලත්ලිතද්යා. සරලද්යාතග් තලකෝකය 891.483

අමරවික්රම, තලනින. ත්ලිනකන සහ තලනින අතර
තවනස කුමකද?
320.5

අමරසසිංහ, ලත්ලිතද්යා. සතුවිත්ලි

891.481
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අමරසූරිය, පද්යාත්ලිත (සසිංසස.). බලන්න රද්යාජමනන,
කෂද්යාන අජනත

අමද්යා පවන : බුදු සරිතතන අමද්යාපපැන බිඳක.
(වතුතහසන, ආර. සී.)
294.3

අමරසූරිය, ල්පී. ඒ. ඉමද්යාෂි හරෂලද්යා. මවේ තසතනහස
අහිත්මි වූ දූ කුමරිය
ළ 891.483

අමද්යා පපැණ. (තපතරරද්යා, ප්රියනති කුමද්යාරි) 891.483

අමරසූරිය, රතන තදශප්රිය. වද්යාසසතු විදදද්යානකූල
නිවසක සතුට
133.5872

අමද්යාපපැන බිඳක ;
අසිංක 10. (නනදසීල හිත්මි, තවේතදණතයේ)
ගුවනින ඇසුන සදහම තදසුම
294.34

අමරතසසකර, තක. ජී. තකකෝලම නද්යාටක චරිත
793.3195493

අමද්යාත්ලිතග් පුසිංචි සුරතලද්යා. (චලතලකෝචනී, එච. ජී.
සමද්යාධි)
ළ 891.483

අමරතසසකර, තක. ජී. නද්යාටද කලද්යාව හද්යා රතනද්යාවල
විමසුම
891.22

අමද්යාවක දද්යා. (නද්යානද්යායකකද්යාර, හසත රසිංගික)
891.481

අමරතසසකර, තක. ජී. සසිංහල භද්යාෂද්යා ප්රතයකෝග
491.485

අමද්යාවක සඳ යට : 1988-1990 අතුරදන කළ
ඇඹිත්ලිපිටිතයේ සසු දරවනතග් තශකෝකද්යානතය.
(කුරකුලසූරිය, කුලරතන)
364.1524

අමරතසසකර, ගුණදද්යාස. කයන මපැන දිවි අරත
891.483
අමරතසසකර, ගුණදද්යාස. ජද්යාතිකතව සසිංකන්ථන :
ජද්යාතිකතවය පිළිබඳ තුලනද්යාතමක විග්රහයක
320.54
අමරතසසකර, ගුණදද්යාස. මතක වත

891.481

අමරතසසකර, චිත්රද්යා (පරි.). බලන්න මපැකබ්රෙයිල්ඩ්,
තරද්යාජර ල
අමරතසසකර, චිත්රද්යා (පරි.). බලන්න මපැකබ්රෙයිල්ඩ්,
තරද්යාජර ල
අමරතසසකර, ශ්රියද්යානි. පුසිංචි අතප ගී

782.42083

අමරතසසන, ඈතගම ඊබට. සරවද්යාක්ෂර
යනත්රමනත්ර : අරද්යාබි, ඉනදියද්යාන මනත්ර ගුරකම
සහිතයි
133.44
අමරතසසන, ඊබට (සම.). බලන්න ග්රහතදකෝෂ
හරණය
අමරතසසන, නත්ලින. ඉසිංග්රීසයට පියවරක

428

අමරතසසන, බදතදගම ඩ. වද්යාලුකද්යා මනදිර
891.483
අමද්යා ගඟුල ; (අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ) සමද්යාජ
ධරම
294.34
අමද්යා ගඟුල : ජීවිතය දපැකීම. (අභයතිසසස හිත්මි,
මපැදතගද්යාඩ)
294.3444
අමද්යා ගඟුල : සදහම එළිය. (අභයතිසසස හිත්මි,
මපැදතගද්යාඩ)
294.3444

අත්මිල ආශද්යා. (මද්යාත්ලිසිංග, සමර ශ්රී)

891.483

අත්මිල මසිං : තද්යාරණදතයේ දුර දකන උපතනත.
(වනසසිංහ, ල්පී. ජී. ජී. රණවීර)
891.483
අමුකකරද්යා වගද්යාව. (ප්රියදරශනී, එන. ඩ. එන.)
615.321
අමුතු කසිංකද්යාරිය. (බ්රෙහසමචද්යාරී, තරකෝහිත) 891.483
අමුතු තරණය : තසන සදුවීම ඇසුතරන. (රද්යාජනිෂස,
භගවද්යාන ශ්රී)
299.93
අමුතු මුතු. (බණඩද්යාර, තසනද්යායද්යා තිසතත්මි)
ළ 891.483
අමූර ගඟෙ ගලද්යා බසී. (ෂද්යාතඩද්යාතනද්යාවේ, නිතකද්යාලද්යායි)
891.73
අඹ යහළුවනතග් කතද්යාව. (විතජ්බණඩද්යාර, චනදිම)
891.483
අඹු සපැත්මි තප්රේමය සහ යුග දිවිය. (කීසන, බද්යාබරද්යා)
613.96
අයගමතග්, තනකෝබට. සුර අසුර යද්යාමය 891.483
අයගම, තනූජද්යා එන. සුරූ

891.483

අයවපැය කන්ථද්යාව 2014. (රද්යාජපකෂ, මහිනද) 352.48

308

අයවපැය කන්ථද්යාව 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර
පළද්යාත සභද්යාව. මුදලේ හද්යා ක්රම සමපද්යාදන, නීතිය
හද්යා සද්යාමය, ඉඩම, අධදද්යාපන, පළද්යාත පද්යාලන,
පළද්යාත පරිපද්යාලන, විදුත්ලිබල හද්යා බලශකති,
ත්මිනිසස බල හද්යා ග්රැකී රකෂද්යා සහ ආරර්ථික
ප්රවරධන, තවළඳ කටයුතු අමද්යාතද හද්යා ප්රධද්යාන
අමද්යාතද)
352.48
අයවපැය ඇසසතතමනතුව – 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
මහද්යා භද්යාණඩද්යාගද්යාරය)
352.48
අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස. ගුර ගීතය

891.73

අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස. ජත්මිලද්යා

891.73

අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ. අනනද්යාස වගද්යාව
634.774
අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ. අත්ලිතපර වගද්යාව
634.653
අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ. කද්යාබනික
තපද්යාතහද්යාර
631.86
අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ. රත හඳුන
615.321
අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ. (සම කරතකෘ).
බලන්න වලේතපද්යාල, බ. සී.

අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස. තවේලද්යාසන තකද්යාකකු සරති
891.73

අරණලු නපැතගන ඇත. (ඒකනද්යායක, ගුණරතන)
891.483

අයියයි මමයි. (සරිනද්යායක, ඩ. එම.)

අරණසරි, තහසමනත (සසිංසස.). බලන්න අනනත
වූ තදරණ සරද්යා : බරටි ගුණතසසකර අත්මිල
පුරද්යාවත

891.483

අයියයි මලේත්ලියි. (රවනපතිරණ, කපිල සී.)
891.483
අයියලද්යා නසිංගිලද්යා. (බලයිටන, ඉනිල්ඩ්)
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අයිවන, විකටර. නව වදවසසන්ථද්යාවක හදද්යාගපැනීතම
ප්රශසනය
320.95493
අරතතනතග්, රවන ඩ. (සසිංසස.). බලන්න
තසකෝද්භිත හිත්මි, මද්යාඳුළුවද්යාතවේ
අරමපත, කුසුම. සමගිය බලය තවේ

ළ 891.483

අරහත ඵලයට මග නපැණ

294.34435

අරියතදව හිත්මි, තමද්යාණරද්යාගල. දනදීම හද්යා දනදීතම
අනසසස
294.34446
අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන. තකෘෂසණද්යාතවන ජය
ගපැනීම සහ බුදධතවය
294.34
අරියධමම හිත්මි, පද්යානදුතර (සමපද්යා.). බලන්න
සසිංඛදද්යා නද්යාම ශබද තකකෝෂය – එතක සට
අසසිංඛද දකවද්යා සසිංඛදද්යා නද්යාම සඳහද්යා සරල සසිංහල
තතරම : පද්යාසලේ, පිරිතවන හද්යා උසසස විභද්යාග
සඳහද්යා

අරණපැලේල. (මපැකබ්රෙයිල්ඩ්, තරද්යාජර ල)
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අරතණකෝදය : සසවර ප්රසසතද්යාර සහිත ළමද්යා ගී සරණය.
(පුෂසපකුමද්යාර, ලත්ලිත)
782.42083
අරනදික ප්රනද්යානදු සහන තසසවද්යා සහ තගද්යාල්ඩ්ල්ෆ්රක්රි
ප්රනද්යානදු අනසසමරණ පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : අරනදික ප්රනද්යානදු සහන තසසවද්යා සහ
තගද්යාල්ඩ්ල්ෆ්රක්රි ප්රනද්යානදු අනසසමරණ පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
අරම පුදුම කතනදර. (ගුණපද්යාල, එ. වි.)
අරම පුදුම නළද්යාකද්යාරයද්යා සහ තවත කතද්යා .
(බ්රෙවුනින, තරද්යාබට)

891.483
823

අරම පුදුම පද්යාසලේ බසසරිය – ඩයිනතසකෝර යුගතයේ.
(තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා)
567.9
අරම පුදුම පද්යාසලේ බසසරිය – තදශගුණය තවනසස
වීතම අද්භිතයකෝගය අද්භිමුව. (තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා)
551.6

අරියනනද හිත්මි, අඟුලේගමුතවේ. ආනද්යාපද්යානසති
භද්යාවනද්යාව
294.34435

අරම පුදුම පද්යාසලේ බසසරිය – මුහුදු පතුතලේ.
(තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා)
591.77

අරියවසිංශ ධරම තදශනද්යා 01. (අරියවසිංශ හිත්මි,
මපැදතදගම)
294.34

අරම පුදුම පද්යාසලේ බසසරිය – විදදද්යා ප්රදරශනයක.
(තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා)
509

අරියවසිංශ හිත්මි, මපැදතදගම. අරියවසිංශ ධරම
තදශනද්යා 01
294.34

අරමපැස ගපැහපැණය. (රතනද්යායක, වජිරද්යා අතනකෝමද්යා
කුමද්යාරි)
920
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අලේගම, ගද්යාත්මිණ සඳලද්යාලේ. අධදද්යාපනය සඳහද්යා
රූපවද්යාහිනී වපැඩසටහන : පිටපත රචනය,
කපැමරද්යා රූප, සසිංසසකරණ ශිලේප ක්රම 791.45
අලේගම, ගද්යාත්මිණ සඳලද්යාලේ. තපර පද්යාසලේ දරවද්යා තුළ
ගණත දපැනම සසිංවරධනය කරීම
372.7

අලහතකකෝන, උදිත (පරි.). බලන්න ඩිලේ,
තජද්යානතන
අලහතකකෝන, උදිත. මද්යායද්යාව විනිවිදින තගකෝලය
සනමද්යාව
791.4375

අලේවිසස තපතරරද්යා, කුමද්යාරගම හද්යා තකයසස.
(විමලතසසන, තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ) 891.481092

අලහතකකෝන, උදිත (සසිංසස.). බලන්න
සවිබලකරණය 8 ආදරශය භද්යාවිතතයන
ගුරවරන සවිබලගපැනවීම

අලේවිසස තපතරරද්යා. (නිශසශසිංක, ධනපද්යාල)
891.481092

අලහතකකෝන, සසර. ඉසිංග්රීස කන්ථනයට අතවපැලක
428

අලකලසිංචිය. (බපැදදතග්, තරකෝහණ)

අලහතකකෝන, සසර (පරි.). බලන්න කුකසන,
කපැතරින

891.482

අලගියවනන, මනීෂද්යා තසවේවනදි. ආතමයම
නඹයි මතග්
891.483
අලගියවනන, සුදුමපැණතක (සමපද්යා.). බලන්න
බුදු තනතින දුටු කත්ලියුගය : මහද්යා සුපින
ජද්යාතකය ඇසුරිනි
අලවතතතග්, අමරදද්යාස ශ්රී (සම කරතකෘ). බලන්න
අලවතතතග්, තසකෝමදද්යාස ශ්රී
අලවතතතග්, තප්රේමදද්යාස ශ්රී (සසිංසස.). බලන්න ශ්රී
ලසිංකද්යාතවේ තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය : 2600 ශ්රී
සමබුදධ ජයනති වරෂය නිත්මිතතතන පළ
කරන ලබන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

අලහතකකෝන, සසර (පරි.). බලන්න තසද්යාරද්යා ගත
කසෑම සුවඳ : අප්රිකද්යාන උපමද්යා කතද්යා
අලහතකකෝන, සසර (පරි.). බලන්න හද්යා හද්යාත්මි
පපැණ කද්යාපු හපැටි (අප්රිකද්යාන ඇතමරිකද්යානවනතග්
ජන කතද්යා)
අලහතකකෝන, සසර (පරි.). බලන්න හද්යා හද්යාත්මි
සසිංහ රද්යාලව රවටයි (අප්රිකද්යාන
ඇතමරිකද්යානවනතග් ජන කතද්යා)
අලහතකකෝන, සුජද්යාතද්යා. සඳක පුරද්යා කවි ත්ලියනන
තලද්යාවටම එකවී ගයනන
891.481

අලවතතතග්, තප්රේමදද්යාස ශ්රී. සසිංහල සද්යාහිතද
ග්රනන්ථවසිංශය
891.48

අත්ලි ඇතතතකෝ. (හරසසගම, එච. ඩ. ඒ. තසකෝමරතන)
ළ 891.483

අලවතතතග්, තප්රේමදද්යාස ශ්රී. තසවේවනදී 891.481

අත්ලිතපර වගද්යාව. (අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි.
යූ.)
634.653

අලවතතතග්, තප්රේමදද්යාස ශ්රී (සසිංසස.). බලන්න
සසිංහල ගදද සද්යාහිතද සසිංග්රහය
අලවතතතග්, තප්රේමදද්යාස ශ්රී (සසිංසස.). බලන්න
සසිංහල පදද සද්යාහිතද සසිංග්රහය
අලවතතතග්, තසකෝමදද්යාස ශ්රී. තනද්යාකයන කතද්යාවක
සහ නද්යාරිසුරද්යාව
අලවතතතග්, තසකෞනදරය ශ්රී (අන.). බලන්න
තබ්රෙද්යානතට, චද්යාලට
අලවතත, ජයසරි. මකරනද : කද්යාවද විමසිංසද්යා
891.481
අලහතකකෝන, උදිත (පරි.). බලන්න තිරමූරති,
ට. එසස. අලුත අවියක : ශ්රී ලද්යාසිංකක ප්රගතිශීල
දත්මිළ තකටිකතද්යා
894.8113

අල, නජූල්ඩ්. මසිං නජූල්ඩ්, වයස 10 යි. දිකකසද්යාදයි :
තලද්යාව ළද්යාබද්යාලතම දිකකසද්යාද වූ දපැරියවන, නව
හපැවිරිදි නජූල්ඩ් අල තග් ජීවිත කතද්යාව
306.8723092
අලුත අමුතතද්යා . (නවරතන, රමදද්යා)

ළ 891.483

අලුතතගදර, දුත්මිනද (සසිංසස.). බලන්න
ඒකනද්යායක, ලද්යාලේ
අලුතවතත, ඩපැනී. දවි

891.483

අලුත සතක අලුත තලද්යාවක : ඒ. එසස. බද්යාලසූරිය
තමතහවර
113
අලුත තහකෝඩිය. (සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත)
491.481
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අලුත උපන නසිංගියද්යා සහ තවනත කතද්යා .
(ගුණතසසකර, දිලේරකද්යා)
891.483

අසසතවේලද්යා, මරයද්යාතනකෝ. ල්පීඩිතතයකෝ : තමකසයද්යාන
විපලවලතයේ නවකතද්යාව
863

අලුත තගනද්යා මනමද්යාත්ලි : තකටිකතද්යා පහතළද්යාවක
808.83

අසනි තසද්යාරතදටුවද්යා. (රතයකෝඩසෑන, රික)

අතලකසද්යානදර පුෂසකන තතකෝරද්යාගත ගදද කකෘති :
දුබතරද්යාවේසසකයි හද්යා ඉසසතකකෝපප ග්රැජින 891.37
අතලවි කළමනද්යාකරණය.
එසස.)

(නද්යාඔටුනන, සරත
658.8

අතලකෝනෂසකද්යා අකකයි ඉවද්යානෂසකද්යා මලේත්ලියි
ළ 891.73
අවකද්යාශ : කද්යාවද සසිංග්රහය. (ජයතනද්යාද, විරද්යාජ්)
891.481

813.6

අසමප්රතයකෝගය. (කරණද්යානද්යායක, ශ්රීමද්යාත්ලි)
891.483
අසමමත රද්යාජදය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(වපැත්ලිකලතග්, තනද්යාතයලේ)
891.483
අසමජ්ජද්යාති ආදරය. (තතනනතකකෝන, භද්යාරත
ප්රභද්යාෂණ)
891.483
අසනමද්යාත්ලි. ((එ)නතග්මද්යා, (එ)මතබකෝගනි)
808.89962

අවතකතසසරව. (ප්රනද්යානදු, තජකෝ ඇනටන)
891.483

අසරිමත ආධදද්යාතත්මික රණවිරවද්යා : පූජද අජද්යාන
කද්යාඕ අනද්යාලතයකෝ තතරණුතවකෝ. (මහද්යාබූවද්යා
ඤද්යාණසමපනතනකෝ හිත්මි)
294.3657

අවදද්යානතම අවසන පරීකෂද්යාව.
එලේ.)

(සසටයින, ආර.
813

අසරිමත කලද්යා වත – පද්යාෂ්ඨ සසිංග්රහය. (තප්රේමද්යානනද,
ඩ. එම. එසස.)
741

අවනීත තසවනපැලේල : කද්යාවද සසිංග්රහය. (ප්රනද්යානදු,
බපැසලේ)
891.481

අසරිමත ගුර භූත්මිකද්යාව. (බුතපිටිය, ජයතසසන)
371.1

අවරදිග තපෂණය තහවත මපැසසමරිසම

අසරිමත චීනය : ආසයද්යාතවේ ආශසචරය. (මතගද්යාඩ,
පියසරි ල්පී.)
915.1

154.7

අවලසසසන තද්යාරද්යා පපැටියද්යා. (ඇනඩරසන, එච. සී.)
ළ 839.82
අවලසසසන තපද්යාඩි තද්යාරද්යා. (කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන
චද්යාත්මිනද)
891.483
අවවද්යාද පරිතචඡදය

294.3

අවසද්යාන නිතමෂය. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත)
294.34435
අවිගත නපැගිටම : තලනින ගපැන කතද්යා

891.73

අසරිමත ජයග්රහණය. (තපතරරද්යා, නවිඳු තද්යාරක)
ළ 891.483
අසරිමත දරවද්යා. (කරණද්යාරතන, සීලද්යානි)

200

අසරිමත බුදධ ජීවිත හද්යා දඹදිව වනදනද්යාව . (විනීත
හිත්මි, මතලද්යාතවේ)
294.34433
අසරිමත මලේ පූජද්යාව. (පඤසඤද්යාරතන හිත්මි,
රතනපුතර)
294.34
අසරිමත යුතරකෝපය

940

අවිඥද්යානතයේ ෆපැනටසමය අවකද්යාශය : මුරකත්මි
හරක නිරමද්යාණ විමසුම. (ඩිලේ, තජද්යානතන)
895.635

අසරිමත ශ්රී තගකෞතම සමබුදධ රද්යාජදය.
(ජයතකද්යාඩි, දමයනති)

294.363

අතශසෂි, එච. එම. නවද්යාසිංජනද්යා. සතහකෝදර කුමරිතයකෝ
ළ 891.483

අසරිමත සතත විසසත්මිත කයද්යාකද්යාරකම.
(සුමනතසසකර, මපැණතක)

150

අතශකෝක කුමද්යාර, දරශන. තතද්යාරතුරවලට
හදවතක : යුදධය සහ ජනමද්යාධදය
302.23

අසරිමත සසිංහරද්යාජතයේ දවසක. (බමුණුසසිංහ,
දිතනත)
333.75095493

අතශකෝකද්යාතග් කරණද්යාව. (වීරතසසකර, ඩබ. එම.
ප්රතිභද්යා හසිංසජනනී)
ළ 891.483

අසූ මහද්යා ශද්යාවක වනදනද්යා

294.3657

අතසසල තග් තලකෝකය. (ඊරියගම, මද්යාතනලේ)
891.483

311

අහන ඉනන. (තහසරතමපැණතක, තසකෝමලතද්යා)
782.42

ආචචිතග් තකද්යාලම. (වික්රමසසිංහ, සහන කසීර)
070.44

අහසස මද්යාත්ලිගද්යා. (සලේවද්යා, තරද්යානලේල්ඩ්)

ආචද්යාරය ඉතතසෑපද්යාන ධමමද්යාලසිංකද්යාර මහනද්යාහිත්මි
චරිතද්යාවතලකෝකන : සසිංකෂිපත චරිතද්යාපදද්යානය හද්යා
සමපතමයනතග් අදහසස එකතුවක 294.3657

අහසස යනතතර

891.483
782.42083

අහසස විලේ දිය. (පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා) 891.483
අහස : අහතසස කවුළුතවන අවකද්යාශයට එබ බලමු.
(අතපතතු, ආර. බ.)
523
අහස තර සහ මම. (කමලසරි හිත්මි, ත්මිසසසක)
523.1
අහසන ගිය ඇත රද්යාජයද්යා : දුමතමධ ජද්යාතකය.
(තවතතසසිංහ, සබිලේ)
891.483
අහසන ගිය හද්යාවද්යා. (රණසසිංහ, තුසත) ළ 891.483
අහිත්මි තසතනහස. (උභයතසසන, එසස. ඒ. ඩ.)
891.483
අහිත්මි තසතනහස. (බරච, තජනිසිංග්සස මයිකලේ)
362.732092
අහුබුදු, අරිතසන. උගුල

ළ 891.483

අහුබුදු, අරීතසන. සනනිතවේදන කටයුතු කරමු
302.2242
අහුබුදු, සමනතී (සසිංසස.). බලන්න අහුබුදු,
අරීතසන

ආචද්යාරය උපද්යාධි සහිනය සපැබසෑ කර ගනනට නම... :
මද්යානව ශද්යාසසත්ර හද්යා සමද්යාජ විදදද්යා කතෂසත්රතයේ
ආචද්යාරය උපද්යාධි
ආටිගල, අසසිංක (සමපද්යා.). බලන්න සුමනසද්යාර
හිත්මි, ඇතකඳුතර
ආටිගල, අසසිංක. සසරින එතතර වූ යතිවර :
තරරකද්යාතන චනදවිමල මහද්යා නද්යාහිත්මි, වතුරවිල
ඤද්යාණද්යානනද මහද්යා නද්යාහිත්මි සහ දඩගමුතවේ
ඤද්යාණරතන නද්යාහිත්මි
294.3657
ආටිගල, මඩපද්යාත බුදධික (සමපද්යා.). බලන්න
ඩ. ඇසස. ආටිගල මඩපද්යාත කද්යාවද විශද්යාරදයන
තග් රස බුබුල : විතශසෂ ගුණ සමර කලද්යාපය –
2014
ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යා නීතිය. (වීරතකකෝන,
චිනතක)
342.02095493
ආතමයම නඹයි මතග්. (අලගියවනන, මනීෂද්යා
තසවේවනදි)
891.483
ආතරයිටිසස වළකවද්යාගනිමු. (විතජ්සසිංහ, හරිඳු)
616.72206

අහසිංකද්යාර ගිරවද්යා. (හඳරද්යාගම, දිනක රවිඳු)
ළ 891.483

ආතද්යා කයන කතද්යා : රසවත කතනදර 25 ක
ඇතුළතය. (මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර)
ළ 891.483

අහසිංකද්යාර වූ වලසස පපැසිංචද්යා. (සූරියආරචචි, බුදධිෂසම
ළහිර)
ළ 891.483

ආතද්යාවුද, ලත්ලිත. රසිංගද්යාතලකෝකකරණ කලද්යාව :
තවේදිකද්යා ආතලකෝකකරණයට පිවිසුමක 792.025

ආකරශනීය කන්ථද්යා රටද්යා ආකරශනීය තලස කන්ථද්යා
කරීතම සහ කන්ථද්යා පපැවපැතවීතම ක්රම. (ජයලද්යාලේ,
හරිනද්ර)
808.51

ආතද්යාවුදතහටටි, සමන (පරි.). බලන්න තදසද්යායි,
කෂසවද්යාර

ආකද්යාශ භද්යාෂිත. (අතබනද්යායක, විදුර)

ආතද්යාවුදතහටටි, සමන (සසිංසස.). බලන්න
සමද්යාචද්යාර : අනගද්යාරික ධරමපද්යාල 150 වන ජනම
සසිංවතසර සද්යාර සසිංග්රහය

891.481

ආගනතුකයද්යා. (තිලකරතන, සරත චනද්ර)
891.483

ආදර අසිංකුර. (තදසද්යායි, කෂසවද්යාර)

823.92

ආගතම සමභවය හද්යා විකද්යාශනය පිළිබඳ විමසුමක.
(තමතතද්යාරද්යාම හිත්මි, මුසිංතහසතන)
200

ආදරණය ගුර භවතුනි. (විතජ්සූරිය, සරත)

ආචචි අමමද්යා. (වික්රමසසිංහ, ත්මිර්ථිලද්යා රසද්යාදරී)
891.483

ආදරණය තද්යාතතතග් හදවතත දිනතපද්යාත :
ආදරණය දූ දරවන උතදසද්යා තද්යාතතතකුතග්
හදවතත නපැතගන හකෘදයද්යාසිංගම සතිවිත්ලි අහුර.
(රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල එසස.)
306.8742

371.1
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ආදරණය දියණයට. (නිශද්යානති, වජිරද්යා)
306.8743
ආදරණය බලද්යාතපද්යාතරද්යාතතුව. (එදිරිසසිංහ,
ධරමතසසන)
891.483
ආදරණය බලද්යාතපද්යාතරද්යාතතුව. (එදිරිසසිංහ,
ධරමතසසන)
891.483
ආදරණය මපැනතඩලද්යා : තනලේසන මපැනතඩලද්යාතග්
සසවයසිංචරිතද්යාපදද්යානය. (මපැනතඩලද්යා, තනලේසන)
968.06092
ආදරණය සඳූ. (නිලනති, එම. ආර.)

891.483

ආදරණය සපනද්යා 01. (පතිරණ, නිශද්යා) 891.483

ආනනද තිසසස, ආර. ඩ. (සසිංසස.). බලන්න
කකෘතතවේදී : තජදෂසෂ්ඨ මහද්යාචද්යාරය පියදද්යාස
රණසසිංහ අද්භිනනදන ග්රනන්ථය
ආනනද වමතත්රය මහනද්යාහිත්මි ආවරජනද්යා
294.3657
ආනනද වමතත්රය හිත්මි, බලනතගද්යාඩ. නයිගම
පනසතලේ නද්යායක හද්යාමුදුරතවකෝ
891.483
ආනනද වමතත්රය හිත්මි, බලනතගද්යාඩ (සමපද්යා.).
බලන්න ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
ආනනද වමතත්රය හිත්මි, බළනතගද්යාඩ (සමපද්යා.).
බලන්න ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය

ආදරණය සපනද්යා 02. (පතිරණ, නිශද්යා) 891.483

ආනනද හිත්මි, ඇඹිත්ලිපිටිතයේ. පූරණ නිදහස
294.34435

ආදරය ඊතයේ සහ අද. (කුමද්යාරවසිංශ, උපද්යාත්ලි)
891.481

ආනනද හිත්මි, ඇඹිත්ලිපිටිතයේ. සදහම මලේ 891.481

ආදරයට නවද්යාතපැනක. (තවසසටවූල්ඩ්, ග්තවේන) 823

ආනනද හිත්මි, ගනදර ශ්රී. නීතුපතපද්යාණ –
ගිරහඬුසසෑය : තකශධද්යාතු වචතදය
294.3435095493

ආදරයයි කරණද්යාවයි. (විතජ්සූරිය, සරත) 152.41
ආදරතයේ තකද්යාළ එළිය දපැලේතවන තුර.
(ෆිසසටතජරලේල්ඩ්, එෆස. සසතකද්යාට)

813

ආදර රතතන. (කරණද්යාරතන, කුමද්යාර) 891.483
ආදර හමුව. (තග්රස, තජකෝන)

646.77

ආදතරයි මම ආදතරයි. (තපතරරද්යා, ඇම. ඒ. සරිලේ)
891.483
ආදතර අහස තරම. (ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි)
891.483
ආදතර ඉලේලූ දියණ : තසතනහස තසද්යායද්යා ගිය
දපැරියකතග් අනතවේදනීය කතද්යාව. (ග්ලද්යාසස,
කපැතී)
362.734092
ආදිවද්යාසී අතප නසෑතයකෝ. (ගීගණ ආරචචි, මලේත්ලිකද්යා)
305.89148
ආදිවද්යාසීනතග් ඉතිහද්යාසය. (බිනරගම, දයද්යානනද)
305.89148095493
ආනනද කුමද්යාරසසවද්යාත්මි : විශසවීය ත්මිනිතසකුතග්
ජීවිතය හද්යා නිරමද්යාණ. (බණඩද්යාර, සමපත)
709.2
ආනනද, ජී. ජී. සරත (පරි.). බලන්න අලුත
අවියක : ශ්රී ලද්යාසිංකක ප්රගතිශීල දත්මිළ තකටිකතද්යා

ආනනද හිත්මි, තිරිකුණද්යාමතලේ. කුමරතුඟු මුනිදසස
මහ පඬි රවන
891.48092
ආනනද හිත්මි, තිරිකුණද්යාමතලේ. පුසිංචි රද්යාහුළ
හද්යාමුදුරතවකෝ
891.483
ආනනද හිත්මි, මුරතතතටටුතවේ. තනද්යානවතින
අරගලයක සපැබසෑ කතද්යාව 331.8928161073
ආනද්යාපද්යානසති භද්යාවනද්යාව. (අරියනනද හිත්මි,
අඟුලේගමුතවේ)
294.34435
ආතනකෝලේල්ඩ් රයිල්ඩ් (සසිංසස.). බලන්න ලසිංකද්යාව
විසවපැනි සයවතසස ධද්යාරණද්යාතවකෝ (තදවන
තකද්යාටස) : එහි ඉතිහද්යාසය, ජනතද්යාව, වද්යාණජදය,
කරමද්යානත හද්යා සමපත
ආපදද්යා සහ ආපදද්යා කළමනද්යාකරණය.
විකටර)

(තපතරරද්යා,
363.34

ආපදද්යා හද්යානි අවම කරමු ජීවිත සුරකමු... 363.3472
ආත්මිස පූජද්යාතවන ප්රතිපතති පූජද්යාවට

294.34

ආයමමද්යා. (තප්රේමරතන, ඩ. එම. නිලුපුල හසිංසකද්යා)
891.483
ආයුතබකෝවන නිහපැඬියද්යාව... : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(තසසනද්යාරතන, මසිංජල)
891.483
ආයුතබකෝවන. (තරයිල්ඩ්, අටකද්යා)

949.742

313

ආයුරතවේද ප්රද්යාතයකෝගික චිකතසද්යාව – ප්රන්ථම භද්යාගය.
(රතනද්යායක, එම. බ.)
615.538

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර 11

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර 12

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර 13

428

ආයුරතවේද රහසස. (වවදදරතන, චමරි) 615.538

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර 14

428

ආයු. (වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා) 891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර 15

428

ආතයත එනන සමනල. (රතනද්යායක, තයකෞවන
සමනද්ර)
891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර : සසිංහතලන
ඉසිංග්රීස කතද්යාව 1
428

ආරතවහරණය : තසකෞඛද වකෘතතිකයන සඳහද්යා වූ
අතතපද්යාත
618.17506

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. තරූ

891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. තරූ 2

891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. තරූ 3

891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. තදතනත

891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. නිමනද්යා

891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. නිලමබතර 4

891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. සුදු අරත්ලිය

891.483

ආරකෂක බලකද්යාතයේ සුදු නසිංගි සහ වනනිකතර
ඇතතනතග් කතද්යා. (ගුණතිලක, එම. බ.)
891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. සුදු අරත්ලිය 2

891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. සුදු අරත්ලිය 3

891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර : කතද්යා රටද්යා
1000 ක සමඟෙ ඉසිංග්රීස වචන 300,00 ක 428

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. සුදු අරත්ලිය 4

891.483

ආයුරතවේද මූලධරම. (චනද්රතසසන, ල්පී. එච.)
615.538

ආරර්ථික විදදද්යා සද්යාරය. (ඊරියගම, තිසසස)

330

ආරර්ථික විදදද්යාව 1. (දයද්යාරතන, ඊ.)

330

ආරර්ථික විදදද්යාව. (ශ්රියද්යාලතද්යා, එම. ඒ. කුමුදිනී) 330
ආරය ශීලය. (ඔවද්යානනද, එච. ඒ.)

294.3

ආරය තහළ ප්රතිකද්යාර. (කළුතබකෝවිල, විමලේ)
615.538

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 02
428
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 04
428
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 05
ඉසිංග්රීස කතද්යාතවේ මහ පිරිත
428
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 06
428
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 07
428
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 08
428
ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර 09

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. ඉසිංග්රීස සර 10

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසනන. හනතද්යාතන කතද්යාව
891.483
ආරියපද්යාල, ඇම. බ. මධදකද්යාලන ලසිංකද්යා සමද්යාජය :
13 වපැනි ශතවරෂයට අයත
සදධරමරතනද්යාවත්ලිතයහි හද්යා තවනත සද්යාහිතද
කකෘතිවල නිරූපනය වන ලසිංකද්යා සමද්යාජ
තතතවය
954.9301
ආරියරතන, ඒ. වී. අතප අතීත විතති සහ ජද්යාතික
වීරතයකෝ : 5 තශසණය සඳහද්යා ශිෂදතව ජයමග
954.93
ආරියරතන, ඒ. වී. හිරමඬල

ළ 891.483

ආරියරතන, ඕ. ඩබත්ලිවේ. පද්යාත්ලිත. සහළ විමසුම :
ජද්යාතිය, ආගම, සසිංසසකකෘතිය, තදශපද්යාලනය හද්යා
බපැඳුන ත්මිතදද්යා මත පිළිබඳ විමසුම
294.337
ආරියරතන, ඩ. එම. එසස. (පරි.). බලන්න
අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස

314

ආරියරතන, විමලද්යා. විජයතු ලසිංකද්යා : ගී සරණය
782.42

ආහද්යාර පරිරකෂණතයේ විදදද්යාතමක මූලධරම.
(ප්රසද්යානත, බ. ඩ. තරකෝහිත)
664.001

ආරියරතන, සුනිලේ. විරද සහ විරිදු

ඇකරියගල, බණඩද්යාර. විනය කද්යාරය පිළිතවල
(රද්යාජද තසසවය)
331.2598

780.268

ආරියවසිංශ, තමද්යාහද්යාන ශ්රියනත. මග හපැරණු
නවකතද්යාතවේ පසුවදන : කපැතලන
ජයවරධනතග් නවකතද්යාවල නිරමද්යාණද්යාතමක
ලකෂණ හද්යා තදශපද්යාලන ආසසන්ථද්යානය පිළිබඳ
විමරශනයක
891.483

ඇකරියගල, බණඩද්යාර. සසිංතවේදී හිතක උපන කවි
891.481
ඇටතටරියද්යා මලේ. (ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා)

891.483

ආරියසසිංහ, තක. රසද්යායන විදදද්යාව ශිඝ්ර පුනරීකෂණ
අතතපද්යාත : 11 තශසණය
540.76

ඇත පපැටියද්යාතග් සහිනය. (තවතතසසිංහ, සළුණ
මනදින)
ළ 891.483

ආරියසසිංහ, තක. 7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල
විදදද්යාව ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර
507.6

ඇතඔය, ල්පී. ඩ. ද්භිකෂුව හද්යා ගපැහපැණය : කවි
එකතුවක
891.481

ආරකකු කවියක යටට එනන (කද්යාවද සසිංග්රහය).
(දීපිකද්යා, දිනිති)
891.481

ඇතතක අරමය : විදදද්යාව ගපැන ත්ලියපැවුණ
අසරිමතම පිවිසුම. (තඩකෝකනසස, රිචල්ඩ්) 501

ආතරකෝගදපරමද්යා ලද්යාභද්යා. (රතනද්යායක, ශ්රීමද්යාන
එම. බ.)
615.538

ඇතුගල, ආරියරතන (සසිංසස.). බලන්න
නිදහසට සමප්රතවේශයක

ආලවක ආත්ලිසිංගන. (ගුණරතන, චත්මිනද ප්රදීප
සලේවද්යා)
891.481

ඇතුළුවීම තහනම. (උමගිත්ලිය, ලසත රවීන)
891.483

ආතලද්යාතකද්යා : අපග්රැකතක හිමරතන නද්යාහිත්මි
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

ඇදුම හද්යා ශසවසන තරකෝග වළකවද්යාගනිමු. (ද සලේවද්යා,
දරශන)
616.23805

080

66

ආලදද්යා. (වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා) 891.483

ඇනටන, තජකෝශප. තලද්යාකු මද්යාමද්යා

ආවරජනද්යා. (විතජ්තුසිංග, කුමුදු)

ඇනඩරසන, එච. සී. අවලසසසන තද්යාරද්යා පපැටියද්යා
ළ 839.82

891.483

ආවුද හද්යා උපකරණ : තලකෝහ තද්යාකෂණතයේ දී,
ඉදිකරීම තද්යාකෂණතයේ දී, තමකෝටර යද්යානත්රික
තද්යාකෂණතයේ දී, විදුත්ලි තද්යාකෂණතයේ දී,
ඉතලකතකද්යානික තද්යාකෂණතයේ දී භද්යාවිත කරන
ආවුද හද්යා උපකරණ. (විතජ්සසිංහ, ඩබ. එම.
සමපත)
621.9
ආශසචරයවත යුගතයේ පනසතලේ පියතුමද්යා : සරත
තහටටිආරචචි පියතුමද්යාතග් චරිතද්යාපදද්යානය.
(ධමමරසිංස හිත්මි, ගලගම)
270.92
ආශමය සහ තවත ඉනදියද්යාන තකටිකතද්යා 891.43
ආෂද්යාඪ පුෂසපය. (මහඋලේපත, සුසනත)

891.483

ආසයද්යාතික රටවල නරතන : ගිනිතකද්යාන දිග,
නපැතගනහිර සහ උතුර. (ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි)
792.8095
ආසයද්යාන සසිංචද්යාරකයද්යා ජයගපැනීම. (ගතනවතත,
ශදද්යාම නවන)
338.4791095

891.481

ඇනඩරසන, එච. සී. දූවිත්ලි ත්මිනිසද්යාතග් කතනදර
සහ තවත කතද්යා
398.2
ඇනඩරසන, එච. සී. නයිටිසිංතග්ලේ කුරලේලද්යාතග්
කතද්යාව
398.2
ඇනඩරසන, තකනත. සුළසිං නිමනතයේ අධමයද්යා
799.260954
ඇනල්ඩ්රියද්යාන දපැරිය. (තටරනසස)

872

ඇඳගම, පණඩුල (සසිංසස.). බලන්න සයවසක
අද්භිමද්යානය – කකෘෂිකරම තදපද්යාරතතමනතුව
ඇඳගම, මද්යාලනී. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ගමසභද්යා ක්රමතයේ
ඉතිහද්යාසය
352.17095493
ඇඳිරිනීතියට තපර : කද්යාවද සසිංග්රහය. (කළුපහණ,
ජයනත)
891.481
ඇපලේ තගඩිතයන මතු වූ සුරසිංගනද්යාවි. (දසනද්යායක,
ඩ. එච. එම. ෂයිනි ඉෂද්යාරද්යා)
ළ 891.483

315

ඇතබලද්යා. (තඩද්යාරති, බරත්ලි)

823

ඇසස. (වද්යාසලමුදත්ලිආරචචි, තද්යාරකද්යා)

ඇමෆිට්රිතයද්යාන

872

ඇසලේලක කවි සතුවිත්ලි. (පියරතන, ත්ලිලද්යානි)
891.481

ඇමරසන වනතයේ වික්රමය. (කෂනත, ගයද්යාන)
891.483
ඇමරිකද්යාන උපතදශන සසිංගමතයේ වකෘතතීය
ආචද්යාරධරම පදධතිය : වකෘතතීය උපතදශනයට
අතතපද්යාතක
174.91583
ඇමරිකද්යාන ජීව රසද්යායන යුද උපක්රම : කයුබද්යාන,
වියටනද්යාම හද්යා තවත අතදපැකීම කහිපයක.(තර,
ඇලන)
358.38
ඇයි අමතම මසිං එපද්යාද...? : මව විසන අනද්යාන්ථ
නිවද්යාසයක හපැර යන ලබන තදහපැවිරිදි
දපැරියකතග් අනතවේදනීය කතද්යාව. (සූ, මද්යාටින)
ඇරිසසතටද්යාෆනී. ලයිසසසකටද්යා තනද්යාතහද්යාත කද්යානතද්යා
විපලවය
882
ඇරිසසතටද්යාෆනීසස. ගපැහපැන පද්යාරත්ලිතමනතුව :
එනතලසයද්යාසුසද්යායි

882

ඇලේතකද්යාට, ලුයිසද්යා. සතහකෝදරියන සතර තදනද්යා
823
ඇලේල්ඩ්රිජ්, ජපැනට. විලේතතර ත්මිතුරිතයකෝ ගිමහද්යානතයේ තසද්යාදුර දවසස

813

ඇලේල්ඩ්රිජ්, ජපැනට. විලේතතර ත්මිතුරිතයකෝ : පළිඟු කඳු
වපැටිය
813
ඇලේල්ඩ්රිජ්, ජපැනට. විලේ තතර ත්මිතුරිතයකෝ : සයුර
අබියස
813
ඇලේල්ඩ්රිජ්, ජපැනට. විලේතතර ත්මිතුරිතයකෝ : තසද්යාඳුර
නදිතයේ සවද්යාරියක
813
ඇලේපිටිය, ගයද්යාශද්යාන (චිත්ර). බලන්න
හරිශසචනද්ර, ඩ. වී. තජ්.

891.483

ඇහපැළ කණතත : කද්යාවද සසිංග්රහය. (නවීනද්ර,
සුදත)
891.481
ඇහපැළ වපැසසසකට තතම. (රණසසිංහ, එසස. ජී.)
891.481
ඇහපැළියතගද්යාඩ, බණඩද්යාර. බුදු සරිත

294.363

ඈපද්යා, චද්යානදිමද්යා මූනමතලේ. කුණද්යාටු සමය
ජයගනිමු
158.1
ඈපද්යා, චද්යානදිමද්යා මූනමතලේ. තහට තලද්යාව සකසන
අමමද්යාවරනට
155.6463
ඈපද්යා පඤචද්යාඞග ත්ලිත – ක.ව. 2014-2015 133.55

ඉකක බබද්යා සහ බයිසකලය. (කළුපහන,
වනදනද්යා)
891.483
ඉකබද්යාලේ, තමද්යාතහද්යාමල්ඩ් (පරි.). බලන්න තර,
ඇලන
ඉකබිති මම ගුර වකෘතතිතයන සමුගතතතත්මි.
(මරිගම, ශද්යානත ජයලත)
891.483
ඉකමන ප්රතිඵල ලපැබතම රහසස. (වනිගරතන,
ආසරි)
133.3337
ඉකබිඳ බිඳ තවනව යමුද කවි සතුවිත්ලි ඉරද්යා දමද්යා.
(විතජ්සසිංහ, සචිත්ර තකකෞශික)
ළ 891.481
ඉතගනීමට කද්යාලයයි. (පිනනතපද්යාල, තිලක)
153.42

530.092

ඉතගනීතමන දකෂ ළමතයකු වීමට
මතනකෝවිදදද්යාතමක කරණු සහිත බුදු දහත්මින
උපතදසස. (සුධමමවසිංස හිත්මි, තපද්යාලේගමපල)
158.1

ඇලේවිටිගල, සුමනතසසකර. ගමක තබරද්යාගත වීර
පුතතක
ළ 891.483

ඉතගනම මතනකෝවිදදද්යාතවේ නව ප්රවණතද්යා 1.
(අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්)
370.15

ඇලේබට අයිනසසටයින : සඳු මත බිඳු.
(වික්රමද්යාරචච, සවි සතදනි)

ඇලේල්ෆ්රල්ඩ් ඇල්ඩ්ලරතග් පුදගල මතනකෝවිදදද්යාව :
උපතදශන මතනකෝවිදදද්යාව. (අතබපද්යාල,
තරකෝලනල්ඩ්)
155.2
ඇත්ලිසසතග් අරම පුදුම සහිනය. (කරණද්යාතිලක,
නිරසිංජන චද්යාත්මිනද)
891.483

316

ඉඩම (සනතකය පපැවරීම සීමද්යා කරීතම) :
විතදශිකයකට විතදශීය සමද්යාගමවලට සහ
විතදශීය තකද්යාටසස හිත්මිකද්යාරිතවයක ඇති ඇතපැම
ආයතනවලට ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඉඩමවල සනතකය
පපැවරීම සීමද්යා කරීමට විධිවිධද්යාන සපැලසීම සඳහද්යා
ද...; 1963 අසිංක 11 දරන මුදලේ පනතත vi වන
තකද්යාටස ඉවත කරීම සඳහද්යා ද ; ඊට සමබනධ
සහ ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසසවීම පිණස ද වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0430262
ඉතතසෑ හද්යාදු. (විමලවීර, සුනිලේ)

891.483

ඉතද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා ඉතගනම. (තකද්යාඩිකද්යාර, තක.) 458
ඉතද්යාත්ලිතයේ දස වසරක. (තවදමුලේල, ලකත්මිණ)
914.5
ඉතින ආයුතබකෝවන : ළමද්යා පරිසර තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය. (ජයසුනදර, උඩුගම එසස.) 891.483
ඉතිහද්යාසය 11 තශසණය : තපරහුර ආදරශ ප්රශසන පත්ර
සසිංග්රහය ප්රශසන හද්යා පිළිතුර. (ගලහිටියද්යාව, ල්පී.
බ.)
909.076
ඉතිහද්යාසය ප්රශසන – පිළිතුර සසිංග්රහය : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) විභද්යාගය සඳහද්යා.
(තහසමරතන,
වසනතද්යා කලදද්යාණ)
909.076
ඉතිහද්යාසය ප්රශසතනකෝතතර – 10 වන තශසණය.
(රණතුසිංග, චනද්රලතද්යා)
909.076

ඉතිහද්යාසතයේ අවසද්යානය?. (ෆුකුයද්යාමද්යා, ල්ෆ්රපැනසසස)
320.51
ඉදදතගද්යාඩ, තුෂද්යාර. පුසිංචි බලූ

ළ 891.483

ඉදදමලේතගද්යාඩ, අ. ජ. තිලක (පරි.). භද්යාරත
ජනකතද්යා
ඉදිකරීම කටයුතුවලට අදද්යාළ ආරවුලේ නිරවුලේ කරීම
සහ ඒ හද්යා සමබනධිත තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික
කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.0786240262
ඉදිකරීම කරමද්යානත සසිංවරධන : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
ඉදිකරීම කරමද්යානතතයේ සසිංවරධනය සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද ; ඉදිකරීම
කරමද්යානතතයේ කටයුතු නියද්යාමනය කරීම,
ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීම, විධිමත කරීම සහ
ප්රත්මිතිකරණය කරීම සඳහද්යා ද …; ඉනදතජකෝති
හිත්මි, බලතදද්යාර (සසිංසස.). බලන්න විදදද්යාලසිංකද්යාර –
ශද්යාසසනය සසිංග්රහය : වවදික අසිංකය
ඉනදසර හිත්මි, ඉතතතදමත්ලිතයේ (සමපද්යා.). බලන්න
සුගතද්යාද්භිවනදනද්යා
ඉනදද්යානනද හිත්මි, වපැලේතලේතතද්යාට (සසිංසස.).
බලන්න බුදධි ප්රභද්යා : පූජද වටතගදර
විමලබුදධි අනනද්යාහිත්මි අද්භිසසතුති ශද්යාසසනය
සසිංග්රහය

ඉතිහද්යාසය – මහද්යාදවීපික සතියම අභදද්යාස : අ. තපද්යා.
ස. (සද්යා. තපළ). (හපුතනත්රි, කුමුදිනී ඩයසස)
912.014

ඉනදද්යානනද හිත්මි, වපැලේතලේතතද්යාට (සසිංසස.).
බලන්න බුදධි ප්රභද්යා : පූජද වටතගදර
විමලබුදධ අනනද්යාහිත්මි අද්භිසසතුති ශද්යාසසනය
සසිංග්රහය

ඉතිහද්යාසය – ලසිංකද්යා සතියම ලකුණු කරීතම
අභදද්යාස : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ).
(තහනදවිතද්යාරණ, කද්යානති)
912.014

ඉනදද්යානනද හිත්මි, වපැත්ලිපිටිතයේ (සසිංසස.). බලන්න
විදුරවන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2014 : අතිපූජද
මහනවර ධමමරතන මද්යාහිත්මි උපහද්යාර අඞකය

ඉතිහද්යාසය : 6 නව නිරතදශය

ඉනදික, හලද්යාවත තල්ඩ්විල්ඩ් ගයද්යාන. හලද්යාවත තබද්යාදු
උරමය
954.93

954.93076

ඉතිහද්යාසය : 6 වන තශසණය ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය
909.071
ඉතිහද්යාසය සමග සද්යාමද්යානද දපැනම : ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය. (දයද්යාකීරති, ඩබ. ප්රියනත) 001.076
ඉතිහද්යාසය හද්යා සද්යාහිතද සමද්යාජය : ශද්යාසසනය විචද්යාර
සටහන. (ඤද්යාණඛනති හිත්මි, තකද්යාතමතලේ)
891.48
ඉතිහද්යාසය තහවත ලකදිවේවද්යාස ජනයද්යා පිළිබඳ වූ
පුරද්යාණ කද්යාලතයහි කන්ථද්යාදිය සඳහද්යා කරණු
අනතරගත වූ සඞග්රහය
954.9301

ඉනදියද්යාතවේ තබකෞදධ කලද්යා ශිලේප. (බසසනද්යායක,
එච. ට.)
720.954
ඉනදියද්යාතවේ තබකෞදධ නිකද්යායන. (දත, නත්ලිනද්යාකෂ)
294.390954
ඉපදුනි තදවියන රජ අණන. (බුෂසබි, තටකෝනි) 230
ඉනද්රකීල. (ජයවරධන, සුජද්යාතද්යා)
ඉපපැරණ මනත්ර ගුරකම

891.483
133.4

317

ඉබි නවණ

891.483

ඉබි හද්යාත්මිතග් කණණද්යාඩිය. (නිලසිංගි, තහසෂද්යාණ)
ළ 891.483

ඉලසිංගතකකෝන, සුතරකද්යා නිලේත්මිණ. සඳින සඳට
891.483
ඉවුර සහ තවරළ. (ද සලේවද්යා, වපැලේලබඩ සරිලේ)
891.483

ඉබිහද්යාත්මියි හද්යා පපැසිංචයි තරතගට දිවේවද්යා.
(කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද)

891.483

ඉෂිවරී. (ගීගණ ආරචචි, මලේත්ලිකද්යා)

ඉමදූව, කුසුමද්යා. මසිං කවුද

891.483

ඉසසතකකෝතලේ මතක සුවඳ. (ගමතග්, ශද්යානත)
891.481

ඉයද්යාසස, එම. තජ්. එම. තදමළ වදද්යාකරණ
ඉතගනම : සසිංහල පද්යාසලේ දරවන සඳහද්යා
විතශසෂිතයි
494.8115
ඉර ඉතදන යද්යාමතයේ : කද්යාවද සසිංග්රහය

891.481

ඉර මපැදියම. (විතද්යානතග්, ප්රසනන)

791.437

ඉරණමක පියසටහන. (බණඩද්යාරතගද්යාඩ,
ජයතිසසස)
ඉරසසිංහ, ප්රසනන. අනද්යාරද්යාධිත සද්යාදය

920
891.483

891.483

ඉසසලද්යාමය තදසන ආගත්මික ඉවසීම. (හුතසසන,
අසෆස)
297
ඉසසසර විදියට සමඟෙ තකද්යාපර තකද්යාපර පිපිඤසඤද්යා .
(කසිංකද්යානමතග්, අමරතසසන)
782.42
ඉසරි විසරි තද. (අතචතබ, චිනආ)

823

ඉසවරන තසද්යායද්යා යද්යාම : තදශීය ජන වවදද
විදදද්යාව පිළිබඳ පරතයේෂණද්යාතමක අධදයනයක.
(රද්යාජගුර, ආර. එම. එසස. ජී.)
306.461

ඉරගලතපැනන. (වනනිඅචචි, බුවතනක) 891.483

ඉසුරමුණය. (වික්රමගමතග්, චන්ද්රද්යා) 930.1095493

ඉරණු රවලේ : උසද්යාවිතයන ඇසුණ කතද්යා.
(රණසසිංහ, නිමනති)
363.24

ඉහලමුලේල, ආශිසිංශනී සදිනිකද්යා. ශද්යාපය
ළ 891.483

ඉලේලමක. (තසසනද්යාරතන, පිනිදියමුලේතලේ අයි.
එච.)
891.481

ඉහළ තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන. 8 තශසණය විදදද්යාව
507.6

ඉලයපආරචචි, එරික. තනකෝ ආරට පලසස 801.95

ඉහළ තකද්යාඩිපපිත්ලි, ජයරතන. 9 තශසණය විදදද්යාව
වපැඩ තපද්යාත
507.6

ඉලයපආරචචි, එරික. තවසතුර සරිතක සහ
තවත කවි
891.481
ඉලයපආරචචි, එරික. සමකද්යාලන සද්යාහිතද විචද්යාර :
සුචරිත දීපති සමන
801.95
ඉලුපපිටිය, රසිංජිත (පරි.). බලන්න
පුනරද්යාගමනය : සමකද්යාලන අප්රිකද්යාන
තලේඛකයනතග් තකටිකතද්යා
ඉලුපපිටිය, රසිංජිත (පරි.). බලන්න ඇනඩරසන,
එච. සී.
ඉලුපපිටිය, රසිංජිත (පරි.). බලන්න හිගිනසස,
මද්යාරි ත්මියුසයසස
ඉතලකතකද්යානික යුගතයේ පුසසතකද්යාල
කළමනද්යාකරණය. (ජයතිසසස, එලේ. ඒ.)
025.042
ඉතලේතපරම, රවන තජ්. DNA ඇඟිත්ලි සලකුණු :
අපරද්යාධ පරීකෂණතයේ නිහඬ සද්යාකෂි
364.1523095493

ඉසිංග්රීස කතද්යාව ඉතගනීතම ක්රම සහ උපතදසස 100 ක.
(අමරසරි, තක. එන. ට.)
428
ඉසිංග්රීස කන්ථනයට අතවපැලක. (අලහතකකෝන, සසර)
428
ඉසිංග්රීසයට පියවරක. (අමරතසසන, නත්ලින)

428

ඉසිංග්රීසයට තහද්යාඳම ආරමභය. (මුණවීර, කපිල)
428
ඉසිංග්රීස රචනද්යා උදවේ තපද්යාත. (අමරසරි, තක.
එන. ට.)

824

ඉසිංග්රීස රචනද්යා උදවේ තපද්යාත 2. (අමරසරි, තක.
එන. ට.)
824
ඉසිංග්රීස සර : කතද්යා රටද්යා 1000 ක සමඟෙ ඉසිංග්රීස වචන
300,00 ක. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428
ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 02. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428

318

ඉසිංග්රීස සර තපද්යාත 03. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428
ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 04. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428

ඊරියගම, තිසසස. ආරර්ථික විදදද්යා සද්යාරය
ඊරියගම, තිසසස. රචනද්යා තපළහර
ඊරියගම, තිසසස. සම අරත පද

330
891.484
491.48312

ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 05. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428

ඊරියගම, මද්යාතනලේ. අතසසල තග් තලකෝකය
891.483

ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 06. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428

ඊරියගම, ශද්යානති කුමද්යාරි. සඳුන සුවඳ

ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 07. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428

891.483

Easyguide : ඇනතනද්යායිල්ඩ් ඇපසස සපැකසීම.
(රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත)
004.167

ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 08. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428

Easyguide : එච. ට. එම. එලේ 5 මගින තවබ
ඩිසයිනිසිං කරන හපැටි. (රද්යාජමනන, කෂද්යාන
අජනත)
006.7

ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 09. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428

Easyguide : නිරමද්යාණද්යාතමක තවබ අඩවි සපැකසීම.
(රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත)
006.7

ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 10. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428

Easyguide : බතලනඩර මගින ක්රීඩි ග්ග්රැෆිකසස සහ
ඇනිතමෂන සපැකසීම. (රද්යාජමනන, කෂද්යාන
අජනත)
006.7

ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 11. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428
ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 12. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428
ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 13. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428
ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 14. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428
ඉසිංග්රීස සර : තපද්යාත 15. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
428
ඉසිංග්රීස - සසිංහල නීති අරන්ථතකකෝෂය. (ගුණතසසකර,
තතජද්යා පූරණමද්යා)
340.03

Easyguide : වරල්ඩ්තප්රසසවත්ලින වපැඩ කරන හපැටි.
(රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත)
006.7
Easyguide : සී ෂද්යාප තඩද්යාට තනටවත්ලින තප්රකෝග්ග්රැත්මිසිං
කරන හපැටි. (රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත)
005.3
Easyguide : සීඑසසඑසස වත්ලින තවබ ඩිසයිනිසිං කරන
හපැටි. (රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත)
006.7
English for every day use = එදිතනදද්යා භද්යාවිතයට
ඉසිංග්රීස. (මනකුලසූරිය, රණවීර)
428
ඊෆසරමසන, තඩබරද්යා. තපද්යාදු අවකද්යාශ හද්යා ජීවිත
ගුණද්යාතමකභද්යාවය : ගලේකසසස තවරළ පිළිබඳ
සදධි අධදයනයක
333.7845095493

ඉසිංග්රීස සර : සසිංහතලන ඉසිංග්රීස කතද්යාව 1. (ආරචචි,
සුජීව ප්රසනන)
428
ඉසිංග්රීස තහකෝඩිය පද්යාට කරමු. (අනරසරි, සරත)
372.52
ඉසිංජිතනර තද්යාකෂණතවේදය – 1 තකද්යාටස :
ඉසිංජිතනර තද්යාකෂණතවේදය හපැඳිනවීම, මූත්ලික
විදුත්ලි තද්යාකෂණතවේදය
620.0071
ඉසිංජිතනර තද්යාකෂණතවේදය විෂය නිරතදශය :
අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර (උසසස තපළ) 13
තශසණය
607.1

උ. තපළ ආරර්ථික විදදද්යාව : පසුගිය දස වසරක
විභද්යාග ප්රශසන පත්ර පිළිතුර සමඟෙ 2004-2013
330.076
උ. තපළ ජීව විදදද්යාව : ආදරශ ප්රශසන පත්ර වව්යූහගත
රචනද්යා. (රද්යාජපකෂ, ආර. එම. ඩ.)
570.76
උ. තපළ ජීව විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ බහුවරණ
ප්රශසන 1985-2013
570.76
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උ. තපළ තද්යාකෂණතවේදය සඳහද්යා විදදද්යාව – පළමු
තකද්යාටස. (තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.)
570
උ. තපළ නූතන පදද සසිංග්රහ විචද්යාර අතවපැල.
(ද
තසද්යායිසද්යා, වීරසරි)
891.481
උ. තපළ තභකෞතික විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1982-2013
530.076
උ. තපළ රසද්යායන විදදද්යාව : වරගීකරණය කළ
බහුවරණ ප්රශසන 1980-2013
540.76
උ. තපළ සසිංයුකත ගණතය : කලනය 2. (ගමතග්,
ලසනත එම.)
515.076
උගුල. (අහුබුදු, අරිතසන)
උගුල. (සබද්යාතීනී, රෆද්යාතයලේ)

ළ 891.483
823.912

උඩරට මපැණතක දුමරිතයන බදුලු සවද්යාරියක.
(රණතුසිංග, ලකෂසමන පද්යාත්ලිත)
385.095493
උඩවතත, අමලේ. ශ්රී පද්යාද අඩවිය : සසිංසසකකෘතික
විවිධතවය සහ වජව විවිධතවය
333.95095493
උඩවතත, පදමද්යා මපැණතක. සපුමලේ ළ 891.483
උඩවතත, පියදද්යාස. කපටියට වපැරදුණ තපැන
ළ 891.483
උඩවතත, පියදද්යාස. පලද්යාගිය අමද්යාව

891.483

උඩවතත, පියදද්යාස. මුදියනතසයි දරතවද්යායි
891.483
උඩිසසපතතුව, පදමද්යාණ කද්යාසිංචනද්යා. තනද්යාදපැතනන
අයිතිවද්යාසකම : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය 891.483
උඩුගසිං බලද්යා ල්පීනනනට තවර දරන සතදතයේ හඬ.
(රද්යාජපකෂ, විජයදද්යාස)
328.549302
උඩුදුමබර විහද්යාතර. (සමරතකකෝන, එසස. ජී. ඩ.
නිතමෂද්යා මධුමද්යාත්ලි)
294.343509549
උණුසුම වපැසසසක. (ගුරතග්, උපුලේ)

891.483

උතතම පූජද්යා - අතිගර ජනද්යාධිපතිතුමද්යාතග් 68 වන
ජනම දිනය නිත්මිතතතන
954.93032092
උතතමද්යාචද්යාර. (මුණසසිංහ, තරකෝහිත)

891.483

උතතරීතර නීතිය (පළමු තකද්යාටස) : ජනතද්යාව, රජය
හද්යා පරමද්යාධිපතද (1978 ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යාව
පද්යාදක තකද්යාටතගන). (ජයතුසිංග, එසස. ල්පී.)
340.076

උතතරීතර යතශකෝදරද්යා. (ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා) 891.483
උතපද්යානී, ඩබ. එම. පබද්යාවි. සතහකෝදර තප්රේමය
ළ 891.483
උතතප්රේකෂද්යාතවේ ත්මිහිරියද්යාව. (ඒකනද්යායක, ත්මියුරි
පූරණමද්යා)
891.481
උතසද්යාහය සයලේල ජයගනී. (ද සලේවද්යා, තක. ඒ.
අෂිනි ෂිහද්යාරද්යා)
ළ 891.483
උතසහවනතයද්යා. (ජයසූරිය, දයද්යානනද) 891.483
උතුම සතක නඹ ළඟෙ තිබුණද්යා. (සූරියතහටටි,
දිසසනද්යා ල්පී.)
891.483
උතුරමුල මහතතරිඳු. කුතවේණ අසසන :
ප්රබනධකරණතයන ඔබබට ගිය ඓතිහද්යාසක
කතිකද්යාව
891.48
උදක. (මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්)

891.483

උදය කුමද්යාර, ලත්ලිත. ගමදද්යා

891.483

උදයසිංගනී, ඩයනද්යා (සසිංසස.). බලන්න පද්යාතදණය,
අනරදධ
උදද්යාර චරිත පනහක - අසිංක 1. (රද්යාජමද්යානන,
තහසමනද්යාග)
920.02
උදද්යාරි, එම. එලේ. තචතනද්යා. වනතයේ අතරමසිං වූ මද්යා
ළ 891.483
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල. දකමු අරිහත මුනිඳු
තමතලසන වඩමු උතතම තමත බවුන :
බුදුගුණ භද්යාවනද්යාව හද්යා වමන භද්යාවනද්යාව
294.34435
උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල. සසර කතරින
එතතර වනනට
294.34
උදිත හිත්මි, හිතතටිතයේ. ත්රිපිටක පරීකෂණය
294.382
උදුමබරද්යා මලේ. (ජයසසිංහ, සරත)

891.483

උදුලද්යාතග් වද්යාසනද්යාව : තයද්යාවුන නවකතද්යාව.(වීරසසිංහ,
ල්පී. ගුණපද්යාල)
891.483
උඳටියද්යාවල, සඳත්ලි තසවේත්මිණ. කපැලසෑ යද්යාළුතවකෝ
ළ 891.483
උපකද්යාරය. (අනරසරි, සරත)

891.483

උපත. (සසවරණසසිංහ, තක. එම. අයි.)

891.481
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උපතිසසස හිත්මි. විමුතති මතගගද්යා : විමුකති මද්යාරගය
294.3
උපතදසස පත්රිකද්යා ;
අසිංක 2013, 01. නිතරකෝගී රබර පපැළ තවද්යානක
පවතවද්යා ගපැනීම
635.933456
අසිංක 2013, 05. දුමගපැසූ ෂීට රබර නිෂසපද්යාදනය
678.2
අසිංක 2013, 06. පද්යාසිංශු සසිංරකෂණය 631.45
උපතදසස පත්රිකද්යා ;
අසිංක 2013/03. කරි කපැල්පීම හද්යා වපැහි ආවරණ
භද්යාවිතය
633.8952
අසිංක 2013/07. කතෂසත්ර සසන්ථද්යාපනය හද්යා
අපරිනත වගද්යා නඩතතුව
633.8952
උපන ගම. (කුඩද්යාගම, ලලද්යානනද)

891.483

උපන දින තසෑග්ග. (මුලේලකනද, පුෂසපිකද්යා
සුභද්යාෂිණ)
891.483
උපන දින පලද්යාඵල 01 – සූරයයද්යා : අසිංක විදදද්යාව
අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව. (කරණද්යාරතන,
මහිනද)
133.335
උපන දින පලද්යාඵල 02 – සඳු : අසිංක විදදද්යාව අනව
ඔබතග් වද්යාසනද්යාව. (කරණද්යාරතන, මහිනද)
133.335
උපන දින පලද්යාඵල 03 – ගුර : අසිංක විදදද්යාව අනව
ඔබතග් වද්යාසනද්යාව. (කරණද්යාරතන, මහිනද)
133.335
උපන දින පලද්යාඵල 04 – රද්යාහු : අසිංක විදදද්යාව අනව
ඔබතග් වද්යාසනද්යාව. (කරණද්යාරතන, මහිනද)
133.335
උපන දින පලද්යාඵල 05 – බුධ : අසිංක විදදද්යාව අනව
ඔබතග් වද්යාසනද්යාව. (කරණද්යාරතන, මහිනද)
133.335
උපන දින පලද්යාඵල 06 – සකුර : අසිංක විදදද්යාව
අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව. (කරණද්යාරතන,
මහිනද)
133.335
උපන දින පලද්යාඵල 07 – තකතු : අසිංක විදදද්යාව අනව
ඔබතග් වද්යාසනද්යාව. (කරණද්යාරතන, මහිනද)
133.335
උපන දින පලද්යාඵල 08 – තසනසුර : අසිංක විදදද්යාව
අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව. (කරණද්යාරතන,
මහිනද)
133.335

උපන දින පලද්යාඵල 09 – අඟෙහර : අසිංක විදදද්යාව
අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව. (කරණද්යාරතන,
මහිනද)
133.335
උපන තදශතයේ ඉඩක නපැති වූ තගකෝතම නම තහළ
බුදුන. (පපැනපැටිගල, මතහසෂි)
954
උපනදින සද්යාදය. (නිකණ)

ළ 891.483

උපනනද හිත්මි, රතතතද්යාට. ජනතවදකම පිළිබඳ
සමද්යාජ මතනකෝවිදදද්යාතමක විග්රහය : තක්ෂසත්රගත
ගතවේෂණයක...
306.461
උපනනද හිත්මි, රතතතද්යාට. ධමමපදතයන
තහළිවන දද්යාරශනික විග්රහය
294.382322
උපනනද හිත්මි, රතතතද්යාට. 'ධමම' පිළිබඳ නිරවචන
විමරශනය : ත්රිපිටක සද්යාහිතද ඇසුරිනි
294.382
උපරතන හිත්මි, තකද්යාටියද්යාගල. පද්යාත්ලි සද්යාහිතදය
ප්රතවේශය : පිරිතවන හද්යා විශසවවිදදද්යාල සසුන
සඳහද්යා නිරතදශිත
891.37
උපරතන හිත්මි, තකද්යාටියද්යාගල (සසිංසස.). බලන්න
සමභද්යාසනද්යා (ඌව-තවලේලසසස හි සවුවනක
පිරිස) : ඌව තවලේලසසස තදදිසද්යාතවේ ප්රධද්යාන
සසිංඝනද්යායක, සසිංඝ කීරති ශ්රී ධමමද්යාවද්යාස, අතිපූජද
කනදඋඩපසිංගුතවේ සුධමමද්යාද්භිධද්යාන නද්යායක
සසවද්යාමන්ද්ර අද්භිනනදන ශද්යාසසනය ග්රනන්ථය
උපරිමද්යාධිකරණවල අධිකරණ භද්යාෂද්යාව රතට
සසිංවරධනය සහ නිවහලේ චිනතනය : 1978
ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යාව, තවනත නීති සහ
එකසත ජද්යාතීනතග් සමමුති ඇසුරින
විවරණයක. (ලකසරි, උණවටුන තක. අරණ)
347.01
උපහද්යාර. (කද්යාරියවසම, තක. එච. ජයලත)
891.483
උපද්යාත්ලි හිත්මි, තරද්යාටුඹ (සමපද්යා.). බලන්න අතිපූජද
තබලේලන ශ්රී ඤද්යාණවිමල මහද්යානද්යායක
සසවද්යාමන්ද්රයන වහනතසස
උපුත්ලිලද්යා. (සලේවද්යා, ලපැනටන)
උපුත්ලි. (සරත කුමද්යාර, ද. තහ. ආ.)

891.483
ළ 891.483

උතබසසිංහ, බනදුල. පරම වමත්රිය පතුරවමු
294.34435
උභයතන්ථසද්යාධනී බලන්න තදතලද්යාව දිනන දහම
මඟෙ

321

උභයතසසන, එසස. ඒ. ඩ. අහිත්මි තසතනහස
891.483
උමගිත්ලිය, ලසත රවීන. ඇතුළුවීම තහනම
891.483
උමගිත්ලිය, ලසත රවීන (පරි.). බලන්න ගද්යාල්ඩ්නර,
අරලේ සසටපැනත්ලි
උමයසිංගනද්යා, පවනි. සසර පුරදදට
උමද්යා කුසුම : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
තසකෝමසරි)

891.483
(හබරගමුව,
891.483

උසසස අධදද්යාපනයට හද්යා උසසසවීම සඳහද්යා කන්ථද්යා කරන
ඉසිංග්රීස. (සමනත, එම. තක. සුත්මිත)
428
උසසස තජදද්යාතිෂය ග්රහ බල සහ භද්යාව බල. (විත්ලියම,
ආර. එච.)
133.5
උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව ඒකක අනව වරග කළ
ප්රශසන පත්ර විවරණය 4 1985-2012 : බහුවරණ
ප්රශසනවල සයළුම වරණවල සවිසසතරද්යාතමක
විවරණ රචනද්යා වව්යූහගත රචනද්යා පිළිතුර.
(ධරමකීරති, නනදන)
570.76
උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව ඒකක අනව වරග කළ
ප්රශසන පත්ර විවරණය 3 1986-2012 : බහුවරණ
ප්රශසනවල සයළුම වරණවල සවිසසතරද්යාතමක
විවරණ රචනද්යා වව්යූහගත රචනද්යා පිළිතුර.
(ධරමකීරති, නනදන)
570.76
උසසස තපළ තභකෞතික විදදද්යාව නව නිරතදශය :
ඉතලකතකද්යානික විදදද්යාව I තකද්යාටස.
(ජයනනද, රවිනද්ර)
537.5
උසසස තපළ තභකෞතික විදදද්යාව නව නිරතදශය :
ඉතලකතකද්යානික විදදද්යාව II තකද්යාටස.
(ජයනනද, රවිනද්ර)
537.5
උසසස තපළ රචනද්යා සසිංග්රහය. (ජයසුනදර, උඩුගම
එසස.)
891.484
උසසස තපළ විභද්යාග දිනන රහසස. (ද සලේවද්යා, චත්මිලේ)
153.1

උසිං ගියද්යාතදසිං. (සූරියආරචචි, කරණද්යාදද්යාස) 891.483

ඌරද්යාතපද්යාල, නනදතසසන. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
ගිණුමකරණ ජයමඟෙ – 1 : බහුවරණ ඉලකක
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 657.076

XL ජද්යාතික මහද්යා ක්රීඩද්යා උතළල 2014 796.095493
1988 අසිංක 2 දරන පළද්යාත සභද්යා ඡනද විමසීම
පනතත උපුටනයක : III, IV, VI සහ VII
තකද්යාටසස
342.07
එක අහසයි එක තපද්යාළවයි. (චනද්රද්යාදිතද,
තනරනජන)
891.482
එකට සපැතල්පීලද්යා. (වික්රමසසිංහ, අනර)

891.483

එකතු තවමුද සවේපද අපි කයනනට. (තවතතසසිංහ,
සබිලේ)
891.481
එකම හදවතක ; අසිංක 01. (විජයසසිංහ, නද්යාමලේ)
දිවි මග තකටි කරන දුමපද්යානය
616.865
එකමුතුකතම බලය. (කද්යාවිනදදද්යා, තජ්. ල්පී. හසනති)
ළ 891.483
එකමුතු වීමට කද්යාලයයි තම. (තකද්යාඩිකද්යාර, නද්යාත්ලිනි)
ළ 891.482
එක රජයයි රටවලේ තදකයි. (ජිනප්රිය, එරික
ගද්යාත්මිනී)
320.95493
එක විදිහක ආදරයක. (වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණ)
891.483
1 තශසණය වපැඩ තපද්යාත : සසිංහල, ඉසිංග්රීස, පරිසරය
සහ ගණතය. (මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී)
372
එකපැසස බළලේලු : ජගත කීරතිධර තලේඛකයින
පහතලද්යාසස තදතනකුතග් කතද්යා එකතුවක
808.83

උසසස තපළ සසිංයුකත ගණතය II : සසර්ථිතිකය සහ
ගතිකය. (ද සලේවද්යා, බ. ජී. ල්පී. ජයනත)
511.6076

11 තශසණය පුරවපැස අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා පද්යාලනය.
(ජයසුනදර, ධමත්මික)
300.76

උසද්යාවි ඇප මද්යානව හිත්මිකම හද්යා නීතිතයේ ආධිපතදය.
(තිලකරතන, මහද්යානද්යාම)
345.056

11 තශසණය තභකෞතික විදදද්යාව : තකටි සටහන තපද්යාත
530.07

උසද්යාවිය නිශසශබද විය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(රද්යාගල, උදද්යාරි සනද්යාතනී)
891.483

එතකකෝමත එක රටක ;
අසිංක 27. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.) අනදතර
නදුටු තගද්යානද්යා
891.483
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අසිංක 30. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.) මහ
දපැනමුතතද්යාට තවචච තද
891.483

එදිරිසූරිය, අනර තක. (පරි.). බලන්න
තමකෝපතගකෝ, මයිකලේ

එතල්ඩ්රමුලේල, සරිලේ. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපනය
(සදධි අධදයනයක)
370.95493

එදිරිසූරිය, අනර තක. (පරි.). බලන්න සූ,
මද්යාටින

එතල්ඩ්රමුලේල, සරිලේ (සසිංසස.). බලන්න තදවන
වතිකද්යාන කර්ථිකද්යාතවන අනතුරව ශ්රී ලසිංකද්යා
කතතකෝත්ලික සභද්යාව : 1968 ජද්යාතික කතතකෝත්ලික
කර්ථිකද්යා තීනදු හද්යා 1995 ජද්යාතික ධරම තසසවද්යා
සමුළු තීනදු පිළිබඳ

එදිරිසූරිය, ආර. මරණය තුළින දුකඛ ආරයද
සතදය දකමු
294.34435

එඬරගලේතලේතගදර, ජයතසසන. තමවන ත්මිනිසුන
වද්යාසනද්යාවන
891.483
එතතර තමතතර. (කුඩත්ලිගම, තප්රේමලතද්යා) 891.483

එනන යනන අනද්යාගතයට … : ඔතබ අනද්යාගතය
දපැකම ඔබටම බලද්යාගපැනීමට බ්රිතද්යානද ගුපත
තවේදී ඈන ජරසස තහළි කරන විශසත්මිත ක්රම.
(ජරසස, ඈන)
133.3

එදවස තසද්යාඳුරමය 2. ගලපපතති, බුදධදද්යාස
070.44

එපිටවතත, තසතනවි. වජව භූතගකෝල විදදද්යාව :
තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව II
578.09

එදද්යා එතසස තමදද්යා තකතසස : පූජක ජීවිතතයේ දුක,
තවේදනද්යාව, සනහව, කඳුළ මුසු අතදපැකීම ග්රැසක.
(තනකෝනිසස පියතුමද්යා, සද්යාරතටකෝ)
248.4

එපිටවතත, තසතනවි. තදශගුණ විදදද්යාව – පළමු
කද්යාණඩය : තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව III
551.6

එදිතනදද්යා ජීවිතයට නීතිය ;
අසිංක 04. (ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණ නඩු නිත්මිති
හද්යා අධිකරණ බලය)
340.095493

එපිටවතත, තසතනවි. තදශගුණ විදදද්යාව – තදවන
කද්යාණඩය : තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව III
551.6

එදිතනදද්යා භද්යාවිතයට ඉසිංග්රීස. (මනකුලසූරිය,
රණවීර)
428

එපිටවතත, තසතනවි. භූරූප විදදද්යාව : තභකෞතික
භූතගකෝල විදදද්යාව 1
551.41

එදිරිවීර, සරි (පරි.). බලන්න තසද්යාතපද්යාකලසස

එපිටවල, කුසුමද්යා. හරිම දඟෙයි මසිං

එදිරිසසිංහ, අජිත. තචසස අදිනන ඉතගන ගනන
794.1

එම. එසස. තවේව්ෆීක පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
එම. එසස. තවේව්ෆීක පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

එදිරිසසිංහ, අසසිංක සමපත. තදබසස කන්ථන මුද්රද්යා ගීත
නද්යාටද
792.022
එදිරිසසිංහ, ධරමතසසන. ආදරණය
බලද්යාතපද්යාතරද්යාතතුව
එදිරිසසිංහ, නිරනත. මවුසස

782.42083

එමරසන, ඇත්ලිසස බ. රූත ව්ෆීලේඩින 3 : හිම
කඳවුතර තසද්යාඳුර දවසස
891.483
823

එදිරිසසිංහ, ලත්ලිත තරකෝහිත. බිමමලේ පද්යාවඩ
891.483
එදිරිසසිංහ, සතිසසචනද්ර. අතප තද්යාතතද්යා

(එ)නතග්මද්යා, (එ)මතබකෝගනි. අසනමද්යාත්ලි
808.89962

891.483

එරනද, කලේප. කළු කූඹියි තතලේ කූඹියි 891.483
එරනද, කලේප. තකතහලේ අකකද්යා

එදිරිසූරිය, අනර තක. (පරි.). බලන්න ග්රපැහපැම,
තලකෝරනසස

891.483

එරනද, කලේප. තගද්යාලු තබලේලයි මුතු තබලේලයි
891.483
එරනද, කලේප. ජජබසස හද්යාවද්යා

එදිරිසූරිය, අනර තක. (පරි.). බලන්න
අතචතබ, චිනආ

823

891.483

එරනද, කලේප. රචනද්යා : 3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා
372.623
එරනද, කලේප. රචනද්යා : 6, 7, 8 තශසණ සඳහද්යා
891.484
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එරනද, කලේප. රචනද්යා : 9, 10, 11 තශසණ සහ
උසසස විභද්යාග සඳහද්යා
891.484

ඒකනද්යායක, ගුණරතන. අරණලු නපැතගන ඇත
891.483

එරනද, කලේප. රතු ඉතතසෑවද්යා

ඒකනද්යායක, ගුණරතන. කපැටයම අයියද්යා

891.483

එරනද, කලේප. සමද්යාන පද සහ විරදධ පද
491.48312

891.483
ඒකනද්යායක, ගුණරතන. ගඟෙ අසබඩ සුරසිංගනද්යාවී
891.483

එරනද, කලේප. සසිංහල ජන වහර

491.48

එරනද, කලේප. සසිංහල පද වරග

491.48

ඒකනද්යායක, ගුණරතන. ගසිංවතුර ගපැලුතවේය
891.483

එරනද, කලේප. සසිංහල බස හුරව : 1 තශසණය
372.6

ඒකනද්යායක, චනද්රද්යා. මලේ පිපුණද්යා වසනතතයේ
891.481

එරනද, කලේප. තසලේලම කරතතය

ඒකනද්යායක, ට. බ. මලේවතු මහද්යාවිහද්යාර වසිංශ
මහනද්යාහිත්මිවර
294.3657

891.483

එරත්මිණගමමන, අරණ ශද්යානත. අපටත හිතුණද්යා
කයනඩ
891.483
එරසිංග, දරශන. ළතපැවිලේල

891.483

එලේතලන තගදර. (රතබර, තරද්යාෂද්යාන) 891.483
එලේවිසස තප්රසසත්ලි : තරවක තසවණපැලේල. (ජයවීර,
තදකෞපදී චනදත්මිතතද්යා)
782.42166092
“එව බලව” යනන තනද්යාතතරණු අපට තවචච තද.
(පියවතී, ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ.)
294.3
එහද්යා තගදර නරක ළමයි. (බලයිටන, ඉනිල්ඩ්) 823
එළවළු පද්යාට කරමු. (අනරසරි, සරත)

ඒකනද්යායක, ත්මියුරි පූරණමද්යා. උතතප්රේකෂද්යාතවේ
ත්මිහිරියද්යාව
891.481

372.52

එළවළු තවතළනදද්යා. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)
891.483
එතළතඹන නිතමෂය. (කටුලනද, විමලරතන ඩ.)
891.483
එසිංගලනත නද්යාටක ඉතිහද්යාසය. (රතනද්යායක, ඇලේ.
ඩ. ඒ.)
792.0941

ඒකනද්යායක, යූ. ල්පී. (සමපද්යා.). බලන්න
සද්යාමතණර බණදහම තපද්යාත තනද්යාතහද්යාත
පපැවදිවත
ඒකනද්යායක, රවන. හකෘද තරකෝගවත්ලින ත්මිතදමු
616.1205
ඒකනද්යායක, ලත්ලිත. වනදිවි වරණ : සරිලක
තනද්යාදිස වන අසරිය
591.5095493
ඒකනද්යායක, ලද්යාලේ. වදද්යායද්යාම

613.71

ඒදඬු මතතතන. (තහසරත, නිපුනි අනතතරද්යා )
891.481
ඒනජලද්යා, ජනනි. හද්යා පපැසිංචද්යාතග් ත්මිතුදම
ළ 891.483
ඒබ්රෙහම ත්ලිනකන : කඳුළින ත්ලියපැවුණු කතද්යාවක.
(දයද්යානනද, බුදධි ප්රසද්යාදිනී)
973.7092

එසිංගලේසස, එෆස. (සසිංසස.). බලන්න මද්යාකසස, කද්යාලේ
ඓතිහද්යාසක ඇතකඳ රජමහද්යා විහද්යාරය. (ධමමදසසස
හිත්මි, ආණමඩුතවේ)
294.3435095493
ඒකනද්යායක, ඊ. එම. චද්යාතුරයද්යා නතවකෝදි. දුපපත
තරිඳු
ළ 891.483
ඒකනද්යායක, ගිහද්යාන මධුසසිංඛ. තතද්යාරතුර හද්යා
සනනිතවේදන තද්යාකෂණ පිවිසුම
004
ඒකනද්යායක, ගුණරතන. අතපම ත්මිනිසසසු 891.483

ඓතිහද්යාසක දනතනද්යාරව. (පද්යාත්ලිත හිත්මි,
දනතනද්යාරතවේ)

954.93

ඓතිහද්යාසක මුලේකරිගල රජමහද්යා විහද්යාරතයේ
අනප්රද්යාපතික ක්රමතවේදය : මුලේකරිගල සුනදර
තතර එදිරිව ඕකනතදයද්යාතයේ වසිංගීස තතර නඩු
තීනදු ආශතයන කරන ලබන විවරණයක.
(ග්රැළපනද්යාව, මහිනද)
294.384
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ඓතිහද්යාසක ත්ලිපි. (බුදධදතත හිත්මි, තපද්යාලේවතතත)
089.9148

ඔතබ ඉරණම ඔබම තසද්යායද්යා ගනන ;
අසිංක 04.
(ගුණරතන, ල්පී. ඒ.) දිවි ගමන :
133.6

ඔකරි, තබන. තනද්යාසනසඳි මද්යාවත

ඔතබ නත්මින සසෑය බඳිම සසවරණමද්යාත්ලිතයේ.
(දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)
ළ 891.483

823

ඔකස, බපැරනසස එමමද්යා. රතු පිමපරනලේ මල 823
ඔ'තඩලේ, සසතකද්යාට. කළු මුතු ඇටය

813

ඔතතතලකෝ. (තශසකසසපියර, විත්ලියම)

822

ඔනඩද්යාටචි, මයිකලේ. අඳුරක කඳුළ

823

ඔපපුවලට බලපද්යාන නීති = Law of deeds : 2014
ජූනි දකවද්යා යද්යාවතකද්යාලන කරන ලද ඉසිංග්රීස
බසන වන විනිශසචිත නඩු තීනදු 183 කන උප
ග්රනන්ථයකන ද සමනවිතයි. (ජයසසිංහ, කපිල
ගද්යාත්මිණ)
346.0438
ඔබ උපන ත්මිථුන ලග්නය. (ධරමතසසන, ඩ. ඇම.)
133.5264
ඔබ උපන තමෂ ලග්නය. (ධරමතසසන, ඩ. ඇම.)
133.5262
ඔබ උපන වකෘෂභ ලග්නය. (ධරමතසසන, ඩ. ඇම.)
133.5263
ඔබ උපන සසිංහ ලග්නය. (ධරමතසසන, ඩ. ඇම.)
133.5266
ඔබ එනවද මද්යාත එකක. (බණඩද්යාර, අශසවින
ඉනද්රජිත)
891.481
ඔබ කවියක වතග්. (තබකෝධිනද්යායක, තරසිංගද්යා
පුනසඳනි)
891.483
ඔබතග් තපද්යාතරද්යානදම ඔබ ම ගලපනන. (ප්රියනත,
රසිංජන)
133.54
ඔබතග් තපකෞරෂය සසිංවරධනය කරගනතන
තකතසස ද?. (තපතරරද්යා, තක. තජනවිල්ඩ්
කසිංසසත්ලි)
158.1
ඔබට නිවන දපැකය හපැකය. (ගුණසරි, ආර.
ගද්යාත්මිණ)
294.34435
ඔබට බලපද්යාන ග්රහ තයකෝග : තයකෝග 650.
(රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ.)

133.5

ඔබට රද්යාජතයකෝග බලපද්යානතන තකතසසද?. (ද
තසද්යායිසද්යා, තශකෝභනී)
133.5
ඔබ දිනවන ඔබ

158.1

ඔතබ සම හද්යා හිසතකසස ග්රැක ගපැනීතම වපැදගතකම.
(ධරමරතන, තසසනද්යානී)
646.72
ඔතබතසසකර, කෂසමද්යාලේ දිනිඳු. මද්යා දුටු
ග්රහතලකෝකද්යාගද්යාරය හද්යා තද්යාරකද්යා

891.483

ඔතබ හඳහන ඔබම බලද්යාගනන : තජදකෝතීර
විදදද්යාතවේ ගපැඹුර සදධද්යානත සරලව ඉතගන
ගනන. (අමබලමතගද්යාඩ, තසසන)
133.54
ඔරපද්යාරය. (කඹුරපිටිය, කුමද්යාර)
ඔරතලවේ, යූරි. වපැත්ලි තසලේලම

891.483
891.73

ඔවද්යානනද, එච. ඒ. ආරය ශීලය

294.3

ඔවද්යා ත්මිණ. (විජයරතන, ඒ. මු.)

808.882

ඔවුන ඔබ තමන තනද්යාතවේ, එතහත ඔවුන ඔබ
තමනය : කනනර ජනතද්යාව පිළිබඳ විමසුමක.
(සසවරණමද්යාත්ලි, තකෂිලද්යා) 305.5122095493
ඔවුන සහ අපි. (ල්පීරිසස, ආරියතිලක)
ඔසසටින, තජ්න. තප්රේමයක අරමය

891.483
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ඔසු තසද්යායද්යා ගිය පුසිංචි වීරයද්යා. (ත්ලියනආරචචි,
අයිෂද්යා)
ළ 891.483

ඕකතල්ඩ්ලේ පද්යාසපැතලේ තතවපැනි අවුරදද. (ෆසලවර,
තජ්ස ග්රපැහපැම)
ළ 813
ඕගන පුහුණුව 3 : ළමද්යා ගීත ප්රසසන්ථද්යාර 50 ක 786.5
ඕවලේ, තජකෝරජ්. තගද්යාවිතපද්යාතළස කපැග්රැලේල (සුරසිංගනද්යා
කතද්යාවක)
823
ඕවලේ, තජකෝරජ්. සතව තගද්යාවිපතලේ විපලවය
823.912
ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාන ජනකතද්යා

338.20994

අසිංකවත්ලින දපැනමයි විතනකෝදයයි. (කුලසසිංහ, අමර
එසස.)
510
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අසිංගුතතර නිකද්යාය 3. (ත්රිපිටකය)

294.382

අසිංගුතතර නිකද්යාය 4. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය.
අසිංගුතතර නිකද්යාය)
294.3823

කලපැරද්යා : සසිංගීතමය නවකතද්යාව. (තකද්යාඩිතුවකකු,
පරද්යාක්රම)
891.483

කඩදහි නවලද්යා තබකෝටටු හදලද්යා (ළමද්යා ගී).
(සරිබදදන, ලත්ලිතද්යා)
782.42083
කඩවසසසද්යා : තකටිකතද්යා. (තසසනද්යාරතන, ආනනද)
891.483
කතඩද්යාලද්යාන පරිසර පදධතිය. (බද්යාලසූරිය, සුනිලද්යා
ජයනති)
577.698
කතඩද්යාහතද්යා, සනතියද්යා. වලේ ගතසස මලේ පිල්පී
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කලුෂද්යානටතසවේ, පද්යාතවලේ. දුරදකනය අපට
තපනවනතන කුමකද?
523.1

කණද්යාමපැදිරි. (ධමමපද්යාල හිත්මි, විදතපද්යාල) 891.481

කලුෂද්යානටතසවේ, පද්යාතවලේ. විසසත්මිත විශසවතයේ
සවද්යාරියක
523.1

කතද්යා අහුර : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (වික්රමසසිංහ,
මද්යාරටින)
891.483

කතලකෝනීකරණය සරල බසන (ශද්යාක, ජද්යාන සහ
සතතව). (තකකෝටතටආරචචි, නිශද්යා එසස.)
571.89

කතද්යානදර කයද්යා තදමු - කවි, ගී. ගද්යායනද්යා කරමු ග්රැගුම, නපැටුම, එකකර ගමු. (පදමකුමද්යාර,
සමනමල)
372.21

කතෂසත්ර සසන්ථද්යාපනය හද්යා අපරිනත වගද්යා නඩතතුව
633.8952

කතතකෝත්ලික ධරමය : 6 තශසණය

කග්තගද්යාඩ ආරචචි, නිහද්යාලේ එන. තදවතද්යාවිතය
නඹ පිනබරයි : පදද සසිංග්රහය
891.482
කටටිපපැනන කටටියක. (හඳුවල, කරණද්යාතිලක)
891.483
කටුපතුලේ. (ද සලේවද්යා, ධමත්මිකද්යා)

891.483

කටු තපද්යාකුර. (ශ්රියද්යාලතද්යා, පදත්මිණ)

891.481

කටු යහන. (තප්රේමචනද, මුසිංශි)

891.433

කටුලනද, විමලරතන ඩ. එතළතඹන නිතමෂය
891.483
කටුවද්යාවල, ඩ. මහීපද්යාල. සසිංහල දනවේව : 12 වන
තකද්යාටස – iv වන පියවර
954.93
කටු සපැත්මිටිය. (බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල)
891.483
කටුතහසන, දිසසනද්යා ජද්යානකී (අන.). බලන්න
සද්යාරවගී, ධරමචනද
කඨින පිනකම, එහි අනසසස හද්යා කඨින පිනකම සදු
කළ යුතු ආකද්යාරය
294.3
කඩඉම (කද්යාවද සසිංග්රහය). (ශද්යානිකද්යා, තදශද්යානි)
891.481
කඩතිර හපැර බලත (කද්යාවද සසිංග්රහය). (අතබවික්රම,
මද්යාතතලේ ආනනද)
891.481

කතතකෝත්ලික සභද්යා මද්යාරතගකෝපතදශය

230.071
230

කත්රිඅචචි, නිසනි දිනයනද්යා. කළණ ත්මිතුතරකෝ
ළ 891.483
කනද උඩ තගදර. (ලයිල්ඩ්, එළිසතබත)

813

කනද උඩරට ගරිලේලද්යා යුතධකෝපක්රම. (තහසරත, එච.
එම. ඉසුර)
954.9301
කනදට වපැඩිය උස ළමයි. (වපැත්ලිකනනතග්,
පියදද්යාස)
891.483
කනතද ගිනන. (තදසද්යායි, අනිටද්යා)

823

කනනනගර, අජිත. චරම තරකෝග හඳුනද්යාගනිමු
616.5
කනනනගර, අජිත. රූපලද්යාවණද උපතදසස
646.72
කනනනගර, නිත්ලින්ද්රද්යා. අමමද්යා චුචචූ...

891.483

කනසිංගම, චනද්රපද්යාල. වසතර වදනික විතශසෂතද්යා
001
කඳු මුදුන : කද්යාවද සසිංග්රහය. (අටුවබපැනදසෑල,
සත්මිත බ.)
891.481
කඳුත්ලින නිමද්යාවූ කපැටයම. (සපරමද්යාදු, විපුල)
891.483
කඳුළු කරතතය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(නද්යානද්යායකකද්යාර, චනද්රලතද්යා)

891.483
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කඳුළු පිසිංකම. (මුතුවද්යාඩිතග්, දුලසිංජල)

891.483

කඳුළු මලේ. (විතජ්නද්යායක, රසිංජිත)

891.481

කපටියට වපැරදුණ තපැන. (උඩවතත, පියදද්යාස)
ළ 891.483
කපටි රජද්යා ග්රැවටිලද්යා

891.483

කපටි විනතටකෝ : පපැවිත්ලියන යුගතයේ නද්යාටක
(තපතරරද්යා, ආර. තජකෝන)
891.482

කරත්මි, ගද්යාඩද්යා. තසද්යායද්යා යසෑම : පලසසතීන කතද්යාවක
956.042
කරමය, කරමයක තනද්යාව උරමයක (චුලේලකමම
විභසිංග සූත්රය). (පඤසඤද්යාරතන හිත්මි,
එළුවද්යාතපද්යාළ)
294.3422
කරමය, මරණය හද්යා නිවන. (තප්රේමතිලක, ගද්යාත්මිණ)
294.3422
කරම විපද්යාක

294.3422

කපුතකද්යාටුව, එච. ඩබත්ලිවේ. ටි. 5 ශිෂදතවය 20092013 : විභද්යාග ඉලකක ප්රශසන පත්රයකන හද්යා
පිළිතුර පත්රයකනද යුකතය 372.19076
කපුටද්යා තකද්යාහද්යා එකක තරහ වූ හපැටි.
(රණසසිංහ, තුසත)
891.483

කරම විපද්යාක ජීවන අතදපැකීම ඇසුරින : කරමය,
ජීවිතය, මරණය හද්යා මරණන මතු ජීවිතය
පිළිබඳ තබකෞදධ දද්යාරශනික මඟෙ තපනවීම ජීවන
උදද්යාහරණ ඇසුරින. (පඤසඤද්යාරතන හිත්මි,
පුවකපිටිතයේ)
294.3422

කපුර මල. (ජයතිලක, පදමනී)

කරම විපද්යාක. (සුධමමද්යාද්භිවසිංශ හිත්මි, රිදියගම)
294.3422

891.483

කපූර, සුභද්යාශිනී. භද්යාරතීය තජදද්යාතිෂ විදදද්යාව
133.59254
කමපියුටර හද්යාල්ඩ්තවයද්යා එනජිනියරිසිං : තහටටත
ගපැලතපන කමපියුටරයක. (විතජ්රතන,
එන. ල්පී.)
621.39
කමමපැලේලවීර, ජයතිලක. ප්රිනසස

891.483

කමමපැළිකමට පද්යාඩමක. (රදරිගු, යසවරධන)
891.483
කමත්මිතතතග් දියණය. (මච, බද්යා(ර)බරද්යා) 823.92
කමලේතග් සහිනය. (සඳත්මිණ, එච. එච. නතවකෝදද්යා)
ළ 891.483
කමලසරි, අනර. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
ගණතය : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
2002-2013
510.76
කමලසරි හිත්මි, ත්මිසසසක. අහස තර සහ මම

කඹුරපිටිය, කුමද්යාර. කළු කුමද්යාරයද්යා

891.481

කරනනද්යාතගද්යාඩ, වසනත. අධිෂසෂ්ඨද්යානය : එලේ. ට.
ට. ඊ. - නද්යාවික හමුදද්යා භූත්මිකද්යාව 954.93032092
කරලේමුකකුව (පදද සසිංග්රහය). (සද්යාදිකීන, අබදුලේ
තක.)
891.481
කරතලනතකකෝ, වී. අඳ වද්යාදකයද්යා

කමමපැලේලවීර, නදී (අනවද්යා.). බලන්න
(එ)නතග්මද්යා, (එ)මතබකෝගනි

කඹුරපිටිය, කුමද්යාර. ඔරපද්යාරය

කරදිය කඳුළු. (විතජ්නද්යායක, රසිංජිත)

523.1

891.483
891.48301

891.73

කරසසිංහ ආරචචි, බ. අනන බලන කුමරිය මනතම
891.483
කරද්යාමත, එසස. ඒ. සී. එම.
මුරගපූපති, එලේ.

(පරි.). බලන්න

කරණද්යාතිලක, ආර. කලදද්යාණ. ගණතය – 6
තශසණය වපැඩතපද්යාත : නිපුණතද්යා පද්යාදක නව
විෂය නිරතදශය සඳහද්යා සමපද්යාදිත ආදරශ ප්රශසන
පත්ර
510.17
කරණද්යාතිලක, ඇන. ට. ගුරවරයද්යා යන උතතම
පුරෂතයක
891.483
කරණද්යාතිලක, තක. ජී. (පරි.). බලන්න බතරකෝසස,
එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස
කරණද්යාතිලක, තක. ල්පී. (පරි.). බලන්න
බතරකෝසස, එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස

කඹුරපිටිය, කුමද්යාර. විශද්යාත්මිකයද්යාතග් සසිංග්රද්යාමය
891.481

කරණද්යාතිලක, ඩබත්ලිවේ. එසස. (පරි.). බලන්න
තපරනිතයකෝලද්යා, වී.

කයිතරකෝ. වදවතයේ සටහන කයිතරකෝ තග් හසසත
තරඛද්යා ශද්යාසසත්රය
133.6

කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද. අවලසසසන
තපද්යාඩි තද්යාරද්යා
891.483
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කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද. ඇත්ලිසසතග්
අරම පුදුම සහිනය
891.483
කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද. ඉබිහද්යාත්මියි හද්යා
පපැසිංචයි තරතගට දිවේවද්යා
891.483
කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද. කපැතලේ මපැදතද
කතනදතර
891.483
කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද. ජපැක සහ
තබකෝසිංචි වපැල
891.483
කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද. දුපපත රජ
කුමරිය
891.483
කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද. පිතනකෝකතයකෝ
පුසිංචද්යා
891.483
කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද. පුසිංචයි පපැසිංචියි
නපුර කුඩමමයි
891.483
කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද. රතු
තතද්යාපපිකද්යාරී
891.483
කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද. හිම කුමද්යාරි
891.483

කරණද්යානද්යායක, ශ්රීමද්යාත්ලි. අසමප්රතයකෝගය 891.483
කරණද්යාරතන, අරමතපද්යාල. රජරට ප්රභූවර
920.02
කරණද්යාරතන, අතශකෝක. පුෂසපය සහ ආවකෘත බජක
ප්රජනනය : 9, 10, 11 සහ (උ. තපළ) ජීව
විදදද්යාව සඳහද්යා අමතර කයවීම තපද්යාත
575.6
කරණද්යාරතන, අතශකෝක. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
විදදද්යාව : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 20022013
507.6
කරණද්යාරතන, අතශකෝක (සමපද්යා.). බලන්න බුදු
බණ අප තවත
කරණද්යාරතන, ඒ. එච. කපැලසෑ ගතම තපද්යාඩි
තපද්යාල්ඩ්තඩකෝ
ළ 891.483
කරණද්යාරතන, ඒ. එම. නයගරද්යා

891.483

කරණද්යාරතන, ඒ. එම. හත දද්යා වපැහි

891.483

කරණද්යාරතන, ඒ. ඩ. (සසිංසස.). බලන්න
රයිගමපුර කවි
කරණද්යාරතන, කුමද්යාර. අපි තදනනද්යා

891.483

කරණද්යාරතන, කුමද්යාර. ආදර රතතන

891.483

කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ. බුදුන සරණ ගිය
තදවතද්යාතවකෝ
294.38232

කරණද්යාරතන, කුමද්යාර. අතප කතද්යාව

891.483

කරණද්යාදද්යාස, රද්යාජද්යා. යතසකෝදරද්යාතවකෝ

891.483

කරණද්යාරතන, කුමද්යාර. තුෂද්යාර සහ වසනති
891.483

කරණද්යානනද, උකකු බණඩද්යා. සසිංකෂිපත
ඇමරිකද්යා එකසත ජනපද ඉතිහද්යාසය – 1 :
1607 – 1877
973

කරණද්යාරතන, කුමද්යාර. තදහදක ආදරය මපැදින
891.483

කරණද්යාතිලක, ශද්යාරිකද්යා. තසකෝනදර බසිංගලද්යාව
891.483

කරණද්යානද්යායක, ආර. එම. තමනෂි. පුසිංචි සහින
ළ 891.483
කරණද්යානද්යායක, ඩ. ආර. නිෂසපද්යාදන ආරර්ථිකයක
වපැදගතකම
338
කරණද්යානද්යායක, ඩ. ආර. වදද්යාපද්යාරික ආරර්ථික
විදදද්යාව
338
කරණද්යානද්යායක, ධරමතසසන. චූටි බද්යාපපද්යා

891.483

කරණද්යානද්යායක, නනදන (සමපද්යා.). බලන්න
ජන සනනිතවේදනය – ත්ලිපි සමුචචයක
කරණද්යානද්යායක, තරණුකද්යා. සපැළමුතු තපම
891.483

කරණද්යාරතන, කුමද්යාර. නිමත්මි

891.483

කරණද්යාරතන, කුමද්යාර. නිළියක සමග

891.483

කරණද්යාරතන, කුමද්යාර. රතු තරකෝස

891.483

කරණද්යාරතන, තක. ජී. නිමලේ. සපතතද : English
for everyone
425
කරණද්යාරතන, ගද්යාත්මිණ නිශද්යානත. වපමගුල = The
sowing feast : පදද සසිංග්රහය
891.481
කරණද්යාරතන, ගද්යාත්මිණ නිශද්යානත. දුකකනද පද්යාමුල
සටි අමමද්යා : පදද සසිංග්රහය
891.481
කරණද්යාරතන, ගද්යාවින. මුකුත්ලිත පියුතමකෝ ඇයි වන
මපැද තම?
891.483

328

කරණද්යාරතන, ගද්යාවින. සසිංහල කවිතයේ නව යුගය
891.481
කරණද්යාරතන, තල්ඩ්විල්ඩ්. දවස, රිවිග්රැස රස කල
තල්ඩ්විල්ඩ් කරණද්යාරතනයනතග් හසෑලේල 070.44
කරණද්යාරතන, දයද්යානි (සමපද්යා.). බලන්න තමත
සසතලන තලද්යාව නහවමු

කරණද්යාරතන, මහිනද. උපන දින පලද්යාඵල 07 –
තකතු : අසිංක විදදද්යාව අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව
133.335
කරණද්යාරතන, මහිනද. උපන දින පලද්යාඵල 08 –
තසනසුර : අසිංක විදදද්යාව අනව ඔබතග්
වද්යාසනද්යාව
133.335

කරණද්යාරතන, පූජිත (පරි.). බලන්න ගද්යාල්ඩ්නර,
අරලේ සසටපැනත්ලි

කරණද්යාරතන, මහිනද. උපන දින පලද්යාඵල 09 –
අඟෙහර : අසිංක විදදද්යාව අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව
133.335

කරණද්යාරතන, බුදධික. සුපිරි තරව : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483

කරණද්යාරතන, වග නිමලේ. අනනත වූ භවද්යානතය
891.483

කරණද්යාරතන, බුදධි. සතුන වතතත සතතම
372.52

කරණද්යාරතන, සීලද්යානි. අසරිමත දරවද්යා

කරණද්යාරතන, මසිංජල. නිලේවලද්යා ගඟෙ සහ කඹුලේ
ත්මිනිසස ගපැටුම : සමද්යාජ මද්යානව විදදද්යාතමක
අධදයනයක
304.28095493
කරණද්යාරතන, මසිංජල ලසිංකද්යානද්යාත. ගසස සහ
ත්මිනිසසසු : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ශද්යාක භද්යාවිතය පිළිබඳ
මද්යානව වසිංශ උදද්භිද විදදද්යාතමක අධදයනයක
581.63
කරණද්යාරතන, මසිංජල ලසිංකද්යානද්යාත. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
වන සසිංරකෂණ සහ කළමණද්යාකරන
අතදපැකීම : සීමද්යානතරික වන කලද්යාප සසන්ථද්යාපිත
කරීම තකතරහි විතශසෂ අවධද්යානයකන 634.92
කරණද්යාරතන, මහිනද. උපන දින පලද්යාඵල 01 –
සූරයයද්යා : අසිංක විදදද්යාව අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව
133.335
කරණද්යාරතන, මහිනද. උපන දින පලද්යාඵල 02 –
සඳු : අසිංක විදදද්යාව අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව
133.335
කරණද්යාරතන, මහිනද. උපන දින පලද්යාඵල 03 –
ගුර : අසිංක විදදද්යාව අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව
133.335
කරණද්යාරතන, මහිනද. උපන දින පලද්යාඵල 04 –
රද්යාහු : අසිංක විදදද්යාව අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව
133.335
කරණද්යාරතන, මහිනද. උපන දින පලද්යාඵල 05 –
බුධ : අසිංක විදදද්යාව අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව
133.335
කරණද්යාරතන, මහිනද. උපන දින පලද්යාඵල 06 –
සකුර : අසිංක විදදද්යාව අනව ඔබතග් වද්යාසනද්යාව
133.335
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කරණද්යාරතන, සුතමධ. රජරට ගපැත්මි ජනවහර
491.487
කරණද්යාවනත කුමද්යාරයද්යා. (වනනිආරචචි, අමද්යා එච.)
891.483
කරණද්යාවද්යාසල, එච. ඩබත්ලිවේ. තහටත ඉර පද්යායයි
891.481
කරණද්යාතවේ බලය : දරවනට තහද්යාඳ සරිත
කයද්යාතදන කකෘතියක. (තපතරරද්යා, ලූෂන
එල්ඩ්වල්ඩ්)
170.44
කරසිංතගද්යාඩ, අත්මිල. ගුරවරයද්යා - 1 : උපතත සට 11
තශසණය දකවද්යා
371.1
කලේපනද්යා, රසද්යාසිංගි. මද්යාග්රට තපැචර : නිහඬ ඉකබිඳුම
941.0858092
කලද්යා වපැතවේ කඳුළු. (වීරතසසකර, විත්ලියම) 891.483
කලද්යාතවේ ආසසවද්යාද රස ඕතෂකෝ : බුදු දහම සහ
තසකෞනදරයය. (රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී) 299.93
කත්ලිකද්යාලසරවඥ පණඩිත දවිතීය විජයබද්යාහු
මහරජතුමද්යා විසන විරචිත කවේසළුත්මිණ.
(කවේසළුත්මිණ)
891.481
කලුආරචචි, රණසසිංහ. මුදලේ, බපැසිංකු ක්රම සහ
තදශීය හද්යා විතදශීය මූලද
332.1
කවේද තබකෝයි. (අනරසරි, සරත)

ළ 891.483

කවේසළුත්මිණ. කත්ලිකද්යාලසරවඥ පණඩිත දවිතීය
විජයබද්යාහු මහරජතුමද්යා විසන විරචිත
කවේසළුත්මිණ
891.481
කවබතද්යා, යසුනරි. නිදි කුමරියනතග් නිවහන
895.63
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කවි ඇසල්ඩ් : පුචචනන තනතමයි පිචතචනන.
(හීනටිගල, කසුන මතහසනද්ර)
891.481

කසසතුරිරතන, මලේතරණු (අන.). බලන්න
බිකතචනතතයවේ, අනතවර

කවි ඇසන දුටිත්මි මම එතතර හිඳ සහළ බිම.
(ගුණතිලක, අනර)
891.481

කහටපිටිය, ලකෂසමන (පරි.). බලන්න තකද්යාග්රැත්ලි,
මද්යාරි

කවි ගසිංගද්යාව : නිවනට තකටි මග. (තිරද්යාණගම,
චනද්රසරි)
891.481

කහඳගමතග්, පියතසසන. නපැවුම තපද්යාතළද්යාව
891.483

කවිත එකක (ම). (සරිසුධමම හිත්මි, අපග්රැකතක)
891.481

කහඳගමතග්, රතන. යද්යාළුවනට වූ ඇබපැදදිය
891.483

කවිතද්යා : 2013-2014 සමමද්යානිත තකටිකතද්යා
891.483

කහඳගමතග්, රතනද්යා. කපැතලේ කලබතලේ
ළ 891.483

කවිතද්යා 2013 – 2014 : පදද කද්යාවද සහ තග්ය
කද්යාවද අතපිටපත තරගතයේ ජයග්රද්යාහි නිරමද්යාණ
891.481

කහඳවආරචචි, ගුණවරධන. තසතනතහවනත
ගනතදනව තහවත තගද්යාවි ගීතය
891.483

කවි පරපුරක වත තගද්යාත. (ජයතිලක, චනද්රද්යා)
891.481092
කවි ත්මිහිර. (චනදිමද්යා, ඩබත්ලිවේ. අතරකෝෂි) 891.481
කවි මුතු කපැට 2 : 7 තශසණය මවේබස තපළතපද්යාතට
ත්ලියූ කවි. (ප්රනද්යානදු, අමද්යාෂද්යා ඉඳුවරී) 891.481
කවිය නඹ සුළඟෙ තසස විත. (කළුපහන, අරණ
කද්යාසිංචනද්යා සුමද්යාත්ලි)
891.481
කවිය. (කද්යාවිනදදද්යා, බ. එම. ආශද්යානි)

891.481

කවියක අරත. (තපතරරද්යා, දිනීෂද්යා ත්මිතලකෝනි)
891.481
කවියක අරම. (රතනද්යායක, නදීකද්යා උදයසිංගනී)
891.481

කළණ ත්මිතුතරකෝ. (කත්රිඅචචි, නිසනි දිනයනද්යා)
ළ 891.483
කළමනද්යාකරණ විදදද්යාව සහ සසිංකද්යාරය පරතයේෂණ
I = Management science and operations
research I : සදධද්යානත සහ භද්යාවිතය.
(නද්යාඔටුනන, සරත එසස.)
658.403401
කළමනද්යාකරණ විදදද්යාව සහ සසිංකද්යාරය පරතයේෂණ
II = Management science and operations
research II : සදධද්යානත සහ භද්යාවිතය.
(නද්යාඔටුනන, සරත එසස.)
658.403401
කළදද්යාණ නදී. (තතනනතකකෝන, ලක්ෂසතමනද්ර
දමයනතකුමද්යාර)
891.481
කළු අශසවයද්යා. (සතවලේ, ඇනද්යා)
කළු කුමද්යාරයද්යා. (කඹුරපිටිය, කුමද්යාර)
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කවි රස. (හරිසසචනද්ර, ඊ. ල්පී. සඳුනි අතරකෝෂිකද්යා)
891.481

කළු කූඹියි තතලේ කූඹියි. (එරනද, කලේප) 891.483

කවිරද්යාජ, කුමද්යාර. හදදද්යා දුරතත

කළු ක්රීඩකයද්යාතග් ජයග්රහණය එක ඇදීමකන තචසස
පපැන විසඳුම පනහක. (ජයතිලක, බුදධිනී
ශ්රීමද්යාත්ලි)
794.1

891.483

කවි සයපත – 2014 : පිබිතදන කවි කවිඳි
එළිදපැකම
891.481
කවුද කවුද. (චනදන)

කළුතර දිසද්යා වරණ : ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය
954.93

ළ 891.483
891.482

කළුතර බද්යාත්ලිකද්යා අද්භිනනදන. (ප්රනද්යානදු, ශ්රියද්යා)
371.01095493

කෂි බුණඩද්යා ශ්රී ලසිංකද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
කෂි බුණඩද්යා ශ්රී ලසිංකද්යා පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත

කළු මද්යාමයි කළු පපැටියයි. (තසසනද්යානද්යායක,
චනද්රලතද්යා)
891.483

කවුතදකෝ සතුතරකෝ. (වීරමුනි, නද්යාතමලේ)

කසසතුරි, ඩබ. එම. පපැතුම මධුෂද්යානී. පිය
තසතනහස
ළ 891.483

කළු මුතු ඇටය. (ඔ'තඩලේ, සසතකද්යාට)

813
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කළුපහණ, ජයනත. ඇඳිරිනීතියට තපර : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.481
කළුපහන, අරණ කද්යාසිංචනද්යා සුමද්යාත්ලි. කවිය නඹ
සුළඟෙ තසස විත
891.481
කළුපහන, ජිනදද්යාස. භද්යාරතීය දරශන ඉතිහද්යාසය :
වවදික උපනිෂද යුගය
181.4
කළුපහන, වනදනද්යා. ඉකක බබද්යා සහ බයිසකලය
891.483
කළුතබකෝවිල, විමලේ. ආරය තහළ ප්රතිකද්යාර
615.538
කළු සුදදි. (දනවතත, ශද්යානතිනී)

891.483

කළු සුදු සහිනයක. (යද්යාත්රද්යාමුලේලතග්, සරිපද්යාල)
891.483
කළූට සුදු යද්යාළුතවක. (අනරසරි, සරත)
ළ 891.483
කෆසකද්යා මුහුදු තවරතළස. (මුරකද්යාත්මි, හරක)
895.635
කද්යාතගද මලේල. (සුභද්යාශිනි)

ළ 891.483

කද්යානතද්යා තකනදතර. (තපතරරද්යා, කවුඩද්යාතන
පියදද්යාස)
133.54
කද්යානතද්යා මතනකෝවිදදද්යාව හද්යා කද්යානතද්යාවද්යාදී
උපතදශනය. (අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්)
155.333
කද්යානතද්යාවනතග් ඇස තනද්යාගපැටුණු සසක්රීන ප්රිනටින
මුද්රණ කලද්යාව. (තපදුරතහසවද්යා, නිලසිංජනී)
746.62
කද්යානතද්යාවනතග් ඉතිහද්යාසය කයවීම : කද්යානතද්යා
අධදයනය ඇසුතරන සදුතකතරන ඉතිහද්යාසය
පරතයේෂණ සඳහද්යා ප්රතවේශයක. (තකද්යාග්ගලතග්,
ඩිලේමද්යා තුෂද්යාරි)
305.409
කද්යාබනික තපද්යාතහද්යාර. (අරණ කුමද්යාර, තක. තක.
අයි. යූ.)
631.86
කද්යාබනික රසද්යායනය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ.).
(බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර)
547
කද්යාබනික රසද්යායනය පරිවරතන ගපැටළු සහ විසඳුම :
නව නිරතදශය. (බණඩද්යාර, රශික)
547
කද්යාබනික රසද්යායනය මූලධරම සහ ගපැටළු.
(සයඹලද්යාතගද්යාඩ, ඩබත්ලිවේ. ල්පී.)
547.0076
කද්යාමරද්යාජ, අනිලේ කුමද්යාර. සද්යායි දරශනය
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කද්යාතමකෝදදීපනයට තුර ත්ලිය සරණ : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
කද්යාතමකෝදදීපක ශද්යාක. (යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත)
615.321
කද්යාරය සටහන. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත
පළද්යාත සභද්යාව)
328.549302
කද්යාරය සටහන. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත
පළද්යාත සභද්යාව)
328.549302
කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. ඉඩම
තකද්යාමසද්යාරිසස තදපද්යාරතතමනතුව) 354.3406
කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
කකෘෂිකරම තදපද්යාරතතමනතුව)
354.506
කද්යාරයසද්යාධන හද්යා ප්රගති වද්යාරතද්යාව 2013-2014. (ශ්රී
ලසිංකද්යාව. තසකෞඛද අමද්යාතදද්යාසිංශය)
353.606
කද්යාරයසද්යාධනය 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. ආරර්ථික
සසිංවරධන අමද්යාතදද්යාසිංශය)
354.2706
කද්යාරයද්යාල කළමනද්යාකරණය හද්යා රද්යාජද පරිපද්යාලනය :
කද්යාරයද්යාල ක්රම විෂයය ද ඇතුළත තවේ. (ද
සලේවද්යා, යූ. ඒ. ඩබත්ලිවේ.)
351
කද්යාරත්මික නීතිය. (වීරතකකෝන, චිනතක)

343.07

කද්යාරත්මික රසද්යායනය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
රසද්යායන විදදද්යාව. (පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන)
660.076
කද්යාරිය තකතරන තුර. (තහසවද්යාමදදුම, උපතිසසස)
920
කද්යාරියවසම, තක. එච. ජයලත. උපහද්යාර

891.483

කද්යාරියවසම, තිසසස. ටවර රඟෙහලේ වසිංස කතද්යාව
792.095493
කද්යාරියවසම, තිසසස. ටවර රඟෙහතලේ සට තනළුම
තපද්යාකුණ : මහිනද රද්යාජපකෂ ප්රද්යාසසිංගික
මධදසසන්ථද්යානය දකවද්යා වසර සයයක ශ්රී ලද්යාසිංකක
නද්යාටද ශද්යාලද්යා
792.095493
කද්යාරියවසම, තිසසස. විශසවවිදදද්යාලයීය නද්යාටදද්යාවල
891.482
කද්යාරියවසම, තිසසස. ශ්රී ලද්යාසිංකක නරතනතයේ
විකද්යාශනය 1908 – 1978
792.8095493
කද්යාරියවසම, යූ. ල්පී. ල්පී. (පරි.). බලන්න
තෂසකසසපියර, විත්ලියම
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කද්යාලේ මද්යාකසස - ජීවන චරිතය. (සසතතපද්යාතනද්යාවද්යා,
තයවේතග්නියද්යා)
923.343

කද්යාසිංචනද්යා, ජී. එම. එලේ. එලේ. ඩ. ඩ. අඟෙහර ජීවියද්යා
ළ 891.483

කද්යාලේ මද්යාකසස : විපලවයක දූ පුතුන. (තදවසරි,
හිරණදදද්යා)
335.4092

කද්යාසිංචනද්යා, ජී. එම. එලේ. එලේ. ඩ. ඩ. මුව පපැටියද්යා
ළ 891.483

කද්යාලගුණ නිරීකෂණ හද්යා සසවද්යාභද්යාවික ආපදද්යා හද්යානිය
අවම කරීම. (තරකෝහණ, අයි. ඒ. ඩ. එන.)
551.5

කද්යාසිංචනද්යා, ජී. එම. එලේ. එලේ. ඩ. ඩ. තසලේලම
තගදර
ළ 891.483

කද්යාල තබකෝමබ ඕනසෑ කර තිතබ! : සවුමසිංසල තකද්යාලු
ගපැටයද්යාතග් තවත ත්ලිපි. (ගුණවරධන, නද්යාලක)
070.44
කද්යාලය ජයතගන ජීවිතය ජයගනන : ජීවිතය
ජයගපැනීමට, කද්යාලය කළමනද්යාකරණය පිළිබඳ
ප්රද්යාතයකෝගික උපතදසස. (දිසද්යානද්යායක, අනර)
650.11
කද්යාලය දිතග් ආපසසසට : නදිතයේෂසදද්යා තජද්යාතෆසතග්
සසමරණයන. (තජද්යාතෆස, නදිතයේෂසදද්යා)
947.084092
කද්යාලයට ඉඩතදනන. (ප්රියසිංකර, ඩබ. ඒ. වරණ)
891.483
කද්යාල සසිංචද්යාරකයද්යා. (මපැදතගදර, පසඳු කලේහද්යාර)
891.483

කපැකුලද්යාවල, හසත (පරි.). බලන්න ටතවේන,
මද්යාරක
කපැකුළු ගී. (පියතිසසස, ගලගම හී. ග.) 782.43083
කපැටතපකෝලය. (තහටටිආරචචි, අනූෂද්යා කද්යාසිංචනද්යා)
891.483
කපැටයම අයියද්යා. (ඒකනද්යායක, ගුණරතන)
891.483
කපැඩපත ඉදිරිතයේ නිරවතින. (ජයරතන, බනදුල)
891.483
කපැදපැලේල : දිනත්මිණ පුවතපතත පළ වූ කපැදපැලේලක
තනත තීර ත්ලිපි සසිංග්රහය. (දිසද්යානද්යායක,
ශද්යානති)
070.44
කපැදපැලේල 2. (දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති)

070.44

කද්යාත්ලි මසෑණතයකෝ. (හලේතප, පියතිලක) 294.5211

කපැනිසිං, විකටර. පලද්යායනතනකෝ

823.91

කද්යාත්ලිසිංග, කපිල කුමද්යාර. ධරමදද්යාස වලේතපද්යාල :
ජීවිතය සහ ගීතය
782.0092

කපැමරද්යා සටන. (දිසද්යානද්යායක, ඩ. ඇම. අනර)
891.483

කද්යාවිනදදද්යා, තජ්. ල්පී. හසනති. එකමුතුකතම බලය
ළ 891.483

කපැලසෑ ගතම අවුරදු. (විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව)
891.483

කද්යාවිනදදද්යා, ට. එම. වයණ. පිසිංකට තහද්යාඳ පද්යාඩමක
ළ 891.483

කපැලසෑ ගතම තපද්යාඩි තපද්යාල්ඩ්තඩකෝ. (කරණද්යාරතන,
ඒ. එච.)
ළ 891.483

කද්යාවිනදදද්යා, බ. එම. ආශද්යානි. කවිය

කපැලසෑ යද්යාළුතවකෝ. (උඳටියද්යාවල, සඳත්ලි තසවේත්මිණ)
ළ 891.483

891.481

කද්යාවිනදදද්යා, බ. එම. අශද්යානී. නිලේ සුරසිංගනද්යාවී
ළ 891.483
කද්යාවද ධරම තදශනද්යා 2. (විමලතසසන,
තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ)

කපැතලේ කලබතලේ. (කහඳගමතග්, රතනද්යා)
ළ 891.483

294.34

කපැතලේ ගස. (තසතනවිරතන, ජයතකද්යාඩි) 891.483

කද්යාවද විචද්යාර ගතවේෂණ. (ජී. තහසමපද්යාල
විජයවරධන)
891.481

කපැතලේ මපැදතද කතනදතර. (කරණද්යාතිලක,
නිරසිංජන චද්යාත්මිනද)
891.483

කද්යාවදද්යා. (කුලතුසිංග, එසස.)

කපැවුම තයකෝධයද්යා. (තවතතසසිංහ, සබිලේ)
ළ 891.483

891.481

කද්යාසන, ග්රැචලේ. වසනතය නිහඬ ය :
පළිතබකෝධනද්යාශක භද්යාවිතතයේ පද්යාරිසරික හද්යා
තසකෞඛද ගපැටලු පිළිබඳ විවරණයක 363.7384

කපැෆසක, තමද්යානිකද්යා (සම කරතකෘ). බලන්න ජරසස,
ඈන.

332

කට සහ තරකෝස. (නද්යානද්යායකකද්යාර, චනද්රතසසන)
ළ 891.483

කීසන, බද්යාබරද්යා. අඹු සපැත්මි තප්රේමය සහ යුග දිවිය
613.96

කණහිතරහි වපැතිර. (සරිතසසන, දිත්ලිප)

කුකසන, කපැතරින. තකලේල

891.481

කතතද්යා බයිසකතලේ විකකද්යා. (ගුණරතන, මත්ලික
තුසත)
891.483
කතුන ගීත හද්යා ගීතිකද්යා විමරශන : යද්යා යුතු ගමන
ගීතිකද්යා හද්යා නතතලේ ගී ඇසුරිනි. (බසසනද්යායක,
රමදද්යා)
782.294
කඳුරිය සහ ප්රිනස. (නද්යානද්යායකකද්යාර, චනද්රතසසන)
ළ 891.483
කඳුර ඇලේල. (ද තකද්යාසසතද්යා, දිළුම නිතරකෝෂිණ)
891.483
කපත්ලිසිං, රල්ඩ්යද්යාල්ඩ්. සකෘෂි

915.4

කයන මපැන දිවි අරත. (අමරතසසකර, ගුණදද්යාස)
891.483
කයවීතමන නපැණපැ නවණ වපැතඩන උමමග්ග
ජද්යාතකය කවි බසන. (විමලඤද්යාණ හිත්මි,
අටබද්යාතග්)
891.481
කයුබද්යාන විපලවතයේ තනද්යාමපැතකන සටහන. (තච
ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ)
972.91063092
කරි කපැල්පීම හද්යා වපැහි ආවරණ භද්යාවිතය

633.8952

කරි දූතගන කතද්යාවක. (අතබවික්රම, විනීතද්යා බ.)
891.483
කරි පුතද්යාතග් පුටුව. (රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සමද්යාධි)
ළ 891.483

823.914

කුකුළු පද්යාලන කතෂසත්රය : පරිසර හිතකද්යාම සතතව
තගද්යාවිපළ පිහිටුවීම සඳහද්යා මද්යාරතගකෝපතදශන
636.5
කුඩත්ලිගම, ගීතනද්යාත (සසිංසස.). බලන්න සසර
සපැරිසරන තතක... : තප්රේමකීරති නපැවත කයවමු
කුඩත්ලිගම, තප්රේමලතද්යා. එතතර තමතතර 891.483
කුඩද්යාගම, ලලද්යානනද. උපන ගම

891.483

කුඩද්යාතහටටි, තිලක. දිව සලු

891.483

කුඩද්යාතහටටි, තිලක (පරි.). බලන්න කද්යාමරද්යාජ,
අනිලේ කුමද්යාර
කුඩද්යාතහටටි, තිලක (පරි.). බලන්න තබ්රෙයිටර,
තපකෝලේ
කුඩද්යාතහටටි, තිලක (පරි.). බලන්න ටිගුනයිට,
රද්යාජ්මනි
කුඩද්යාතහටටි, තිලක. භද්යාවනද්යා : තද්යායි මහ රහතන
වහනතසසලද්යාතග් සහ භද්යාරත තයකෝගීනතග්
විසසත්මිත අතදපැකීම
294.34435
කුඩද්යාතහටටි, තිලක. තරවතීතග් සද්යාපය 891.483
කුණද්යාටු සමය ජයගනිමු. (ඈපද්යා, චද්යානදිමද්යා
මූනමතලේ)
158.1
කුනකසන, ල. චීන පවුරින එතතරට 792.8092

කරි මුටටි නපැතිතවලද්යා. (අමරවීර, හිලේඩද්යා)
ළ 891.483

කුමරතුඟු මුනිදසස මහ පඬි රවන. (ආනනද හිත්මි,
තිරිකුණද්යාමතලේ)
891.48092

කරිහද්යාත්මි. (රණසසිංහ, තුසත)

කුමද්යානද්යායක, ශද්යානිකද්යා දුලද්යානි (පරි.). බලන්න
තවබසසටර, ජීන

ළ 891.481

කලේතලකෝටය 2 (හද්යාසද මුදු කතද්යා). (හීනගම,
ලත්ලිත)
891.487
කවි හසුන : ඇතඔතයන එරතනට … එරතතනන
ඇතඔයට
891.481
කෂනත, ගයද්යාන. ඇමරසන වනතයේ වික්රමය
891.483
කීරිවලේගම, කුලතසසන. සසිංහරද්යාජ නිමතතර :
සමද්යාජ විවරණයක
891.483

කුමද්යාරතග්, හරිසසචනද්ර. ජයටපැඹ ශිෂදතව
අතවපැල : 4, 5 තශසණ සඳහද්යා සසිංහල, ගණතය,
පරිසරය, ඉසිංග්රීස හද්යා තදමළ
372.19076
කුමද්යාර තනත්රය

615.538

කුමද්යාරතුසිංග මුනිදද්යාසයනතග් පුවතපත කලද්යා
භූත්මිකද්යාව. (මද්යානවඩු, සුසරිපද්යාල)
070.4
කුමද්යාරතපල, තිසර. මද්යාධද හද්යා සමද්යාජ භද්යාවිතය
302.23
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කුමද්යාරයකු වූ පුසිංචි සතද්යා. (තහටටිතග්, මලේත්ලිකද්යා)
891.483

කුරකුලරතන, බුදධික. අමබලනතගද්යාඩයද්යාතග්
කතද්යා 1
320.95493

කුමද්යාරවසිංශ, උපද්යාත්ලි. ආදරය ඊතයේ සහ අද

කුරකුලසූරිය, කුලරතන. අමද්යාවක සඳ යට :
1988-1990 අතුරදන කළ ඇඹිත්ලිපිටිතයේ සසු
දරවනතග් තශකෝකද්යානතය
364.1524

891.481
කුමද්යාරවසිංශ, උපද්යාත්ලි. දූවිත්ලි වපැසසසක

891.483

කුමද්යාරසසිංහ, එසස. එම. නූරි

891.483

කුරටු පුවක

891.483

කුරපපු, රසිංජිත (පරි.). බලන්න තජ්මසස, ඊ. එලේ.
කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක (පරි.). බලන්න දශයි,
ඔසමු
කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක. සසිංහල තකටිකතද්යාතවේ
විකද්යාසනය – නවම භද්යාගය : 80 දශකතයේ සසිංහල
තකටිකතද්යා පිළිබඳ විමසීමක
891.483
කුමද්යාරසසිංහ, තක. (අන.). බලන්න තකද්යාකද්යා සහ
තකද්යාතකන
කුමද්යාරසසිංහ, තක. (අන.). බලන්න මරිජවද්යානද්යා
සහ හෂීසස
කුමද්යාරසසිංහ, ජගත (පරි.). බලන්න නද්යාසතරත,
ල්පීටර
කුමද්යාරසසිංහ, තසසනක. රහසස පරීකෂකතයකුතග්
අතීතද්යාවතලකෝකණ
363.25092
කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති. ධද්යාතු සහ භූත 294.3
කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති. රූප අරූප

294.3

කුමද්යාරිහද්යාත්මි, ආර. ඒ. සී. තදවේත්මිණ. තලේන අමමද්යා
තසද්යායද්යා ගිය තලේනද්යා
ළ 891.483
කුමද්යාරිහද්යාත්මි, ඩ. එසස. අමරලතද්යා. පිබිතදන කපැකුළට
පිනිබිඳුවක : උපතදශද්යාතමක ගදද සසිංග්රහය
170.44
කුමද්යාරිහද්යාත්මි, සීතද්යා. වසිංගුපද්යාර

891.483

කුමුදහද්යාසනී. (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි)

891.483

කුමුදුමල. (ද සලේවද්යා, සසවරණද්යා)

891.483

කුඹුක ගතහස කතනදතර. (ද සලේවද්යා, එච. සසනත)
891.483
කුඹුකතග්, විජයපද්යාල. දම මගට පියවරක 294.34
කුඹුකතග්, විජයපද්යාල. භවකතරට තකම බිමක
294.3
කුරනතග්, තරකෝලනල්ඩ්. අපර දකෘෂසටිය

891.483

කුරපපු, තහසමද්යා. සරල සසිංහල වදද්යාකරණය : සද්යා.
තපළ, උසසස තපළ, පිරිතවන, විශසවවිදදද්යාල හද්යා
ගුර විදදද්යාලයීය අධදද්යාපනය සඳහද්යා 491.485
කුරත්මිටතටකෝ හතතදනද්යා. (තතනනතකකෝන, සදිනි)
ළ 891.483
කුරලේලන පද්යාට කරමු. (අනරසරි, සරත) 372.52
කුරලේතලකෝ – ලසසසනට පද්යාට කරමු

372.52

කුරලු කූඩුව. (වපැතවේතගදර, එම. එම. ඔනද්යාත්ලි
චතුනිකද්යා)
ළ 891.483
කුරලු ගතම පියද්යාසපැරිය. (රණධීර, පසිංකජද්යා
එරනදි)
ළ 891.483
කුරලු පිහද්යාටුව. (නිශද්යානත, සුජීව)

ළ 891.483

කුරලු යහළුතවකෝ : ළමද්යා කතනදර. (අතුතකකෝරල,
සනධදද්යා ප්රියදරශනි)
891.483
කුතර, බ. ඒ. ඊ. තවත එක මවක

891.483

කුලතිලක, තක. ඩ. (අන.). බලන්න සද්යාරද්යාවත්ලිය
කුලතිලක, ධනවරධන. සතදද්යාවතබකෝධය
අතතපද්යාත
294.34435
කුලතිලක, ධනවරධන. සතදද්යාවතබකෝධය – 05 :
නිවනමග අරමුණුවන සතදද්යාවතබකෝධය
294.34435
කුලතිලක, ධනවරධන. සතදද්යාවතබකෝධය 06 : ශ්රී
සමබුදධ ජයනතිය 2600
294.34
කුලතුසිංගආරචචි, සුගත ල්පී. රද්යාවණද්යාතග් රද්යාජ්තජ්
කතද්යා කයන වනතපත
333.75095493
කුලතුසිංග, එසස. කද්යාවදද්යා

891.481

කුලතුසිංග, එසස. සනද්යා තගතනන සපැබසෑ කතද්යා
891.487
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කුලතුසිංග, ට. ජී. පුරද්යාණ අභයගිරි විහද්යාරය
954.9301
කුලතුසිංග, නි. ශද්යා. (සසිංසස.). බලන්න
අද්භිසමතබකෝධද්යා : පූජදපද්යාද කතදලේපිටිතයේ ආරිය
වමන නද්යාහිත්මි උපහද්යාර ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
කුලතුසිංග, සනධදද්යා කුමද්යාරි. තපර සුබ නිත්මිති
370.114
කුලතුසිංග, සීතද්යා. තුනවපැනි බිරිඳ
කුලතුසිංග, සීතද්යා

823

(පරි.). බලන්න ඔසසටින, තජ්න

කුසුමක වී ඉනනම. (ද මපැලේ, කුසුමද්යා)

920

කුසුමද්යා ගුණවරධන : පද්යාරත්ලිතමනතු කතද්යා එකතුව
1948 - 1960. (ගුණවරධන, කුසුමද්යා)
328.549302
කුසුමද්යා : වද්යාමද්යාසිංශික තදශපද්යාලන ජීවිතයක.
(ගුණවරධන, ලකමල)
324.2092
කුළසෑටි මුහුද. (තදසද්යායි, කෂසවද්යාර)

823.92

කුළුපන, ශ්රියද්යා (පරි.). බලන්න මපැජතරකෝවද්යා, මරී
කූඹි යද්යාළුවනතගන පද්යාඩමක

891.483

කුලරතන, ඔත්ලිවර සරත. දීඝද්යායු ලපැබමට වස
විතසන තතද්යාරව භවතබකෝග වගද්යා කරගපැනීමට
උපතදසස
635

කූඹි ග්රැතලේ බලය. (නතවකෝදදද්යා, බ. ඒ. ට. එසස.)
ළ 891.483

කුලරතන, කවිඳු නිරමද්යාලේ. සත ඇතනම පත
කුඩද්යාද
ළ 891.483

කකෘතතවේදී : තජදෂසෂ්ඨ මහද්යාචද්යාරය පියදද්යාස රණසසිංහ
අද්භිනනදන ග්රනන්ථය
020

කුලරතන, ඩබත්ලිවේ. ජී. තරකෝස මතලේ - නටුතව කටූ
891.483

කකෘෂි තබකෝග වගද්යාව. (තපතරරද්යා, චනද්රිකද්යා)

කුලරතන, ධනෂසකද්යා නිෂද්යාදි. සඳ මුදුව
මපැතවනනපැති

891.481

කුලරතන, නිශද්යානත (පරි.). බලන්න රීසස,
තලකෝරනසස
කුලරතන, සුනිලේ ජී. සඳ ගිලුණු සඳ

891.483

කුලරතන, තසසනද්යාධීර. අකුණු සපැර තනද්යානවති
891.483
කුලසසිංහ, අමර එසස. අසිංකවත්ලින දපැනමයි
විතනකෝදයයි

510

කුලතසසන, තක. ජී. (සමපද්යා.). බලන්න සසිංහල –
ඉසිංග්රීස දවිභද්යාෂද්යා පරයද්යාය පද විශසවතකකෝෂය
කුත්ලියද්යාපිටිය මපැදි විදුහලේ පවත (1947-2013)
371.01095493
කුතවේණ අසසන : ප්රබනධකරණතයන ඔබබට ගිය
ඓතිහද්යාසක කතිකද්යාව. (උතුරමුල මහතතරිඳු)
891.48
කුසලඤද්යාණ තිසසස හිත්මි, දසිංගල. වපැත්ලිතතද්යාට පද්යාත්ලි
සද්යාහිතදය
891.37
කුසලධමම හිත්මි, වපැත්ලිමඩගම. තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය
අධදයනය : ලසිංකද්යා තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය,
වදද්යාපතිය හද්යා කලද්යා ශිලේප - කරණු කහිපයක
294.309
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කකෘෂි හද්යා ආහද්යාර තද්යාකෂණය : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය
10 වන තශසණය
630.71
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.

පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

තකතත වරණ. (තපද්යාඩිඅපපුහද්යාත්මි, තක. බ.)
891.483
තකලේල. (කුකසන, කපැතරින)

823.914

තකතසස තමතලසන තනද්යාසතද්යා සටිම (සද්යාහිතද
සසිංග්රහය). (සුධීර හිත්මි, තකද්යාටද්යාතගද්යාඩ)
891.481
තකතසලේ තහද්යාරද්යා. (ත්ලියනතග්, සරිතසසන) 891.483
තකතහලේ අකකද්යා. (එරනද, කලේප)
තකළවර තගදර වියවුල. (කසසටි, අගතද්යා)

891.483
823

තකට කුමරිය සහ තවත සුරසිංගනද්යා කතද්යා .(තජ්කබසස,
තජකෝසෆස)
398.2
තකර, ල්පී. බ. බහිරව රණශූරතයකෝ : මද්යායද්යා පහතන
දරතවකෝ කතද්යා මද්යාලද්යාතවේ සවේවපැනන 823.914
තකද්යාකද්යා සහ තකද්යාතකන

362.298

තකද්යාග්ගලතග්, කුමද්යාර. තජකෝතිස විමරශන 133.5
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තකද්යාග්ගලතග්, ඩිලේමද්යා තුෂද්යාරි (පරි.). බලන්න
වීරතයකුතග් පද්යාතපකෝචචද්යාරණය : විතදශීය
තකටිකතද්යා එකතුවක

තකද්යාඩිකද්යාර, පසන. අනතතකෝබහී : ඉතිහද්යාස
විසසිංතයකෝජන නිරමද්යාණ පරතයේෂණයක
891.482

තකද්යාග්ගලතග්, ඩිලේමද්යා තුෂද්යාරි. කද්යානතද්යාවනතග්
ඉතිහද්යාසය කයවීම : කද්යානතද්යා අධදයනය
ඇසුතරන සදුතකතරන ඉතිහද්යාසය පරතයේෂණ
සඳහද්යා ප්රතවේශයක
305.409

තකද්යාඩිකද්යාර, පසන (පරි.). බලන්න
තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර

තකද්යාග්ගලතග්, රවී. බුදු දහම දපැක ගනිමු - 1 :
පටිචච සමුපපද්යාද සද්යාකචඡද්යා
294.34
තකද්යාග්ගලතග්, රවීන්ද්ර. බුදු දහම දපැක ගනිමු 2 :
මධදම ප්රතිපදද්යාව
294.34
තකද්යාග්ගල ප්රද්යාඥයද්යා : උපන නිවස තසද්යායද්යා යසෑම සහ
ඔහුතග් තමතහවර හඳුනද්යා ගපැනීම. (විතද්යාන,
ගුණතසසන)
891.48092
තකද්යාචචර කළත කසම තහද්යාඳක නම නපැහපැ සහ
තවත තදශනද්යා. (බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන)
294.34
තකද්යාටි දියණයකතග් පද්යාතපකෝචචද්යාරණය. (ද
තසද්යායිසද්යා, නිතරකෝම)
954.93032092
තකද්යාටියද්යා ආතවකෝ. (අනරසරි, සරත)

891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, අත්මිල (අන.). බලන්න සතවලේ, ඇනද්යා
තකද්යාඩිකද්යාර, තක. ඉතද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා ඉතගනම
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තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි. කුමුදහද්යාසනී

891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි. චතු මධුර

891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි. දූසඳ

891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි. නිසයුර තරඛද්යා

891.483

තකද්යාඩිකද්යාර, සරිලද්යාලේ. මහලේලද්යාතග් හසෑලේල
070.44
තකද්යාඩිතුවකකු, තගද්යාල්ඩ්වින. අධදද්යාපන කතෂසත්රතයේ
සමපරීකෂණ පරතයේෂණ
370.0274
තකද්යාඩිතුවකකු, නිහද්යාලේ රසිංජිත. තනද්යාබුදුනවන
බුදුන දපැකීම
294.3
තකද්යාඩිතුවකකු, පරද්යාක්රම. කලපැරද්යා : සසිංගීතමය
නවකතද්යාව
891.483
තකද්යාඩිතුවකකු, පරද්යාක්රම. මම කතද්යා කරනවද්යා :
විතශසෂද්යාසිංග ත්ලිපි - තීර ත්ලිපි සසිංග්රහය
070.44
තකද්යාඩිතුවකකු, පියසරි. තපකඩ සඟෙළ 891.483
තකද්යාඩිතුවකකු, ලකෂසමන. පරද්යාතරකෝපණය
891.483
තකද්යාඩිතුවකකු, විලේසන. වලේත්ලි මද්යාතද්යා තදවඟෙන
සහ මද්යාතකෘ තදව සසිංකලේපය
202.114
තකද්යාඩිපපිත්ලි, අමද්යායද්යා ජයත්මිලද්යා. පුසිංචි මුව පපැටියද්යා
ළ 891.483
තකද්යාඩිපපිත්ලි, ප්රියනත. විනිවිද : හරසස රචනද්යා
070.44
තකද්යාණඩතදණය හද්යාමුදුරවනතග මනතර තපද්යාත.
(සූරියආරචචි, නනදතසසන)
133.44

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි. තනත දිය ගඟුලක 891.483

තකද්යාතලද්යාවල, ඒ. බ. අ. තපද්යා. ස. උ. තපළ ජීව
විදදද්යාව : කයද්යාකද්යාරී සතවයද්යා
570

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි (පරි.). බලන්න තවබසසටර,
එත්ලිසතබත

තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි. රසද්යායන විදදද්යාව බහුවරණ
ප්රශසන 750 (සද්යාමද්යානද තපළ)
540.76

තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි. මුහුණු තපද්යාතත ලනදූ
891.483

තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය (තපළ තපද්යාතට උදවු තපද්යාත) : 2009
සට නව නිරතදශය 8 තශසණය
491.48076

තකද්යාඩිකද්යාර, නද්යාත්ලිනි. එකමුතු වීමට කද්යාලයයි තම
ළ 891.482
තකද්යාඩිකද්යාර, නද්යාත්ලිනි. සුනද්යාත්මි ත්මිතුතරකෝ ළ 891.483
තකද්යාඩිකද්යාර, නද්යාත්ලිනී. සත තමකෝරන තුර

294.3

තකද්යාතලද්යාවල, නිරමල. 9 තවනි මහත්ලින පහළට :
තිරසස තලකෝකයක – සරසස කයවීමක 070.44
තකද්යාතළද්යාවල, එලේස. දරවන හදද්යා වඩද්යා ගපැනීතම
යහපත ක්රමතවේද : මද්යාපිය ශිකෂකයන උතදසද්යා
මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංග්රහය
305.231

336

තකද්යානර, ටිම. සද්යාරන්ථක වදද්යාපද්යාරිකතයක වන මග
658.85

තකකෝදද්යාතගද්යාඩ, සරත (පරි.). බලන්න
අතලකෝනෂසකද්යා අකකයි ඉවද්යානෂසකද්යා මලේත්ලියි

තකද්යාඳුරන දූපතට ගිය පනපසඳුතවකෝ. (බලයිටන,
ඉනිල්ඩ්)
823

තකකෝපරතහසවද්යා, සඳතගකෝත්මි. සසිංහල අකෂර විනදද්යාස
අකද්යාරද්යාදිය
491.4811

තකද්යාඳුරන තදශය. (ඩරලේ, තජරලේල්ඩ්)

තකකෝපරතහසවද්යා, සඳතගකෝත්මි. සසිංහල සනධි
අකද්යාරද්යාදිය
491.485

590.73

තකද්යාපනසස, පිත්ලිප (සම කරතකෘ). බලන්න බුෂසබි,
තටකෝනි
තකද්යාමල අතින කරි කද්යාණද්යාතන … (තප්රේමරතන,
එලේ. ඩ.)
ළ 891.483
තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි. තතලේමද්යා

823

තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි. මපැදියම ග්රැතයේ සහින කුමරිය –
තතලේමද්යා
823
තකද්යාලේලද්යා පනසතලේ. (තපද්යාතුවිල, තක. බ.)
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294.34

තකද්යාලේලුතර, නනදන. ගලේබසිංකුව

891.483

තකද්යාලේලුතර, නනදන. දත තනද්යාදත සපැමතග දත
617.7
තකද්යාලේලුතර, නනදන. හනතද්යාතන වපැසතයකෝ 920
තකද්යාවුලේ හද්යාත්මිතනට තරහ ගිහින. (බද්යාසත,
බිතනත)
ළ 891.483
තකද්යාසසවත්ලින ආහද්යාර වටතටකෝර. (ප්රනද්යානදු,
ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. එසස. ඩබත්ලිවේ. සී.)
641.3030212

තකකෝරලතග්, සද්යාගරී. අතන මට තදනනතකකෝ
ළ 891.483
තකකෝරලතග්, සද්යාගරී. මසිං පුසිංචි වුණත ළ 891.483
තකකෝරළතග්, දයද්යාරතන. තපරළුණු සත හද්යා ඉන
ත්මිදීම 2 : ත්මිනිසද්යා සහ අසහනය
294.3
තකකෝරළතග්, නිතරකෝෂිණ (සසිංසස.). බලන්න
මද්යාතකසස : ගද්යාබරිතයලේ ගද්යාරෂියද්යා මද්යාතකසස පිළිබද
ත්ලියපැවුණු ගතවේෂණද්යාතමක සටහන
තකකෝරතළසතග්, දයද්යාරතන. තපරළුණු සත හද්යා ඉන
ත්මිදීම 1 – දපැකය යුතු සතර
294.3
තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා. අරම පුදුම පද්යාසලේ බසසරිය –
විදදද්යා ප්රදරශනයක
509
තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා. අරම පුදුම පද්යාසලේ බසසරිය –
මුහුදු පතුතලේ
591.77
තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා. අරම පුදුම පද්යාසලේ බසසරිය –
තදශගුණය තවනසස වීතම අද්භිතයකෝගය අද්භිමුව
551.6
තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා. අරම පුදුම පද්යාසලේ බසසරිය –
ඩයිනතසකෝර යුගතයේ
567.9

තකද්යාතහද්යාඹනතග්, කද්යාසිංචනද්යා. ත්මිනිසස දිවිතයේ
කපැඩපත : හසසතය
133.6

තකකෝලම නද්යාටක චරිත. (අමරතසසකර, තක. ජී.)
793.3195493

තකකෝකල හඬ ජද්යාතක කතද්යා ;
අසිංක 09. (තලගසසතප, තහසමපද්යාල)
තණඩුලනද්යාල ජද්යාතකය

තකකෝත්ලිත හිත්මි, බටතපද්යාල (සමපද්යා.). බලන්න
විනය ශිකෂද්යාපද හද්යා සබපැඳුන වසස කද්යාලය හද්යා
කඨිනය

891.481

තකකෝචචිතයේ බදුලු ගමන. (ජයසසිංහ, තමතුසද්යා
රතනමද්යාල)
ළ 891.483

තකකෝවිද හිත්මි, කුඩගල. සතනනට යමක 1

තකකෝචචි මූණද්යා. (බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල)
891.483

තකකෝෂිලද්යා, ආර. ඩ. හිරණ. සසිංසද්යාතර ත්මිණ පහන
ළ 891.483

තකකෝටතටආරචචි, නිශද්යා එසස. කතලකෝනීකරණය
සරල බසන (ශද්යාක, ජද්යාන සහ සතතව) 571.89

කසිංකද්යානමතග්, අමරතසසන. ඉසසසර විදියට සමඟෙ
තකද්යාපර තකද්යාපර පිපිඤසඤද්යා
782.42

තකකෝටතටතගද්යාඩ, තසසපද්යාත්ලි. පද්යාරමපරික විනනඹු
මද්යාතද්යාවන ඉතිහද්යාසයට එකතවේද? 618.20233

කසිංකද්යානමතග්, පරලේ ආර. සතට යටින ගලන
ගඟෙක
891.483

808.8
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කසිංකද්යානමතග්, තප්රේමද්යා. තප්රේමකකද්යාතග් සසිංවද්යාද කවි
891.481
කසිංකද්යානමතග්, පුෂසප. මට හිතතන හපැටි : පදද
සසිංග්රහය
891.481
කසිංකද්යානමතග්, සුගත (පරි.). බලන්න
කලුෂද්යානටතසවේ, පද්යාතවලේ

තකකෞමදී, ඉසුරි නතවකෝදද්යා. තනතු සපැලුනද්යා 891.483
කයද්යාකද්යාරී ශද්යාකය 1 තකද්යාටස ශද්යාක සහ ජලය.
(දිසද්යානද්යායක, නනදද්යා ල්පී.)
570.7
කයද්යාකද්යාරී සපැලපැසසම 2014. (පළද්යාත පද්යාලනය
පිළිබඳ ශ්රී ලසිංකද්යා ආයතනය)
352.1406
491.4856

කෂසණමූරතිතගන තරණ ඔබට. (කෂසණමූරති,
තජ්.)
181.4
කෂසණමූරති ජීවිතය දකන හපැටි

181.4

කෂසණමූරති, තජ්. කෂසණමූරතිතගන තරණ ඔබට
181.4
කෂසණමූරති, තජ්. චිනතන ජද්යාලය

ඛුදදක නිකද්යාය 3 : ජද්යාතක. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය)
294.38232
ඛුදදක නිකද්යාය 4 : ජද්යාතක, නිදතදස පද්යාළි.
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය)
294.38232

කසිංකද්යානමතග්, සුතනත්රද්යා (පරි.). බලන්න
තදශසපද්යාණතල්ඩ්, ජී. ල්පී.

කයද්යා පද. (පියරතන, ඒ. ඒ.)

ඛුදදක නිකද්යාය 2 : තපතවතථු, තන්ථරිගද්යාන්ථද්යා,
තන්ථරගද්යාතද්යා සහ ජද්යාතක. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය)
294.38232

181.4

ඛුදදක නිකද්යාය 5. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක
නිකද්යාය)
294.38232

ග්ලද්යාසස, කපැතී. ආදතර ඉලේලූ දියණ : තසතනහස
තසද්යායද්යා ගිය දපැරියකතග් අනතවේදනීය කතද්යාව
362.734092
ගඟෙ අසබඩ සුරසිංගනද්යාවී. (ඒකනද්යායක, ගුණරතන)
891.483
ගතඟේ ගිය දවසස = days in river : කද්යාවද නිරමද්යාණ
සසිංග්රහය. (රණතුසිංග, ජගත)
891.481
ගජ ත්මිතුර වත. (අභය තපැනතන, සී.)

599.67

ගණතදවියනතග් ආදරය ගනන ක්රම 36 ක.
(වනිගරතන, ආසරි)
133.3337

කසසටි, අගතද්යා. තකළවර තගදර වියවුල

823

ගණතදවියනතග් උපකද්යාර ගනන ක්රම 30 ක.
(වනිගරතන, ආසරි)
133.3337

කසසටි, අගතද්යා. තගද්යාළු සද්යාකෂිකරවද්යා

823

ගණතදවි හසෑලේල සහ වඳන කවි තපද්යාත

කසසටි, අගතද්යා. තනද්යානිත්මි රද්යාත්රිය

823

කසසටි, අගතද්යා. මරණය නියතයි

823

ගණපති සසන්ථද්යාවහ : ගණතදවියනතග් ආදරය,
ආශිරවද්යාදය වපැඩිපුර ලපැබමට ගණතදවියනතග්
ත්මිහිරිතම සසතතකෝත්රය තමනන. (වනිගරතන,
ආසරි)
133.3337

කසසතු ධරමය : 10 තශසණය

230.071

කසසතු ධරමය : 6 තශසණය

230.071

තක්රද්යාෆසට, ඇනඩන්ඩෲ (සම කරතකෘ). බලන්න
මුහසතසසන, සද්යානද්යා

ඛයියද්යාම, ඔමද්යාර. ජීවිත මවිත : රබයියද්යාට
පරිවරතනය
891.551
ඛුදදක නිකද්යාය 1 : ඛුදදක පද්යාෂ්ඨ, ධමම පද, උදද්යාන,
ඉතිවුතතක, සුතත නිපද්යාත සහ විමද්යාන වතථු.
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය)
294.38232

891.481

ගණත ගපැටලු විසඳමු - ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය –
1 : 4, 5 තශසණ සඳහද්යා, අභදද්යාස හද්යා
විසඳුම
සහිතය. (ත්ලියනතග්, සුභද්යාෂස)
372.7076
ගණත ත්මිහිර : 3, 4, 5 තශසණ විෂයමද්යාලද්යාවට අනව.
(ජයසූරිය, මලේත්ලිකද්යා)
372.7076
ගණතය අතතපද්යාත : 4, 5 තශසණ සසුන සඳහද්යා.
(මධුෂිකද්යා, රවනති)
372.7
ගණතය ආදරශ ඇගයීම ප්රශසන 8 තශසණය.
(නවරතන, එන. ඒ. එම. නිලකෂි)
510.76
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ගණතය 8 තශසණය : ඉතගනම සසිංකලේප අභදද්යාස හද්යා
වද්යාර විභද්යාග ආදරශ ප්රශසන පත්ර. (ගුණතසසකර,
ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා)
510.76
ගණතය : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය 106 තශසණය
510.71
ගණතය 9 වන තශසණය : තවේග පරීකෂණ නිදසුන
හද්යා අභදද්යාස. (බණඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා) 510.76
ගණතය වපැඩ තපද්යාත පියවර 2 : වයස 6 - 8 දකවද්යා.
(දිසද්යානද්යායක, අමද්යාත්ලි)
372.7
ගණතය වපැඩතපද්යාත 9 වන තශසණය (නව විෂය
නිරතදශය). (බණඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා) 510.76
ගණතය – 6 තශසණය වපැඩතපද්යාත : නිපුණතද්යා පද්යාදක
නව විෂය නිරතදශය සඳහද්යා සමපද්යාදිත ආදරශ
ප්රශසන පත්ර. (කරණද්යාතිලක, ආර. කලදද්යාණ)
510.17
ගතණවතත, මද්යාපලගම තසසන. පියසරිවත (කද්යාවද
වකෘතතද්යානතය)
891.481
ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත. දපැහපැත්මි සමය : මහද්යාචූළි
මහද්යාතිසසස, කුටකණණ තිසසස, භද්යාතිකද්යාභය,
මහද්යාදද්යාඨික මහද්යානද්යාග රජවරන තග් සමය
ළ 891.483

ගමපහ දිසසත්රිකකතයේ තලන විහද්යාර, චිත්ර හද්යා
තසලේත්ලිපි : පිළිකුතතුව, ලුණුගම, දසිංගලේතලේ,
මහබද්යාවිට හද්යා අසසගිරිය රද්යාජමහද්යා විහද්යාරය.
(බුදධිකද්යා, ඩබත්ලිවේ. ඩ. සී.)
751.73095493
ගමමනපිල, උදය ප්රභද්යාත. ප්රදීපය

070.44932

ගමලත, එසස. එන. අතප රටට ඉතද්යා සසිංතවේදී
ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යාවකට තපරළිකද්යාර
ආයතන වව්යූහයක සහ නව ප්රජද්යාතනත්රවද්යාදී
ආකකෘතියක - වරෂ 2013
320.5
ගමලත, නිසසිංසලද්යා. නද්යාඳුනන තපමවතද්යා 891.481
ගමලත, සුචරිත (පරි.). බලන්න තකද්යාටසසක,
ත්ලිතයද්යාන
ගමලත, සුචරිත. රූප රද්යාමුව : දකෘශදමද්යානතයන
යන්ථද්යාරන්ථයට (තිසසපසස වසරක සනමද්යා විචද්යාර)
791.4375
ගමලත, සුචරිත. සද්යාහිතද ප්රතවේශය

801.95

ගමඇතිතග්, රක්ෂණ සුරසිංග. සඳ නපැතිව තනද්යාත්ලියත්මි
891.481
ගමඇතිතග්, සුසලේ ප්රියනත. සඳට දුකයිතදකෝ :
ප්රන්ථම තග්ය කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත. තදද්යාරටුපලේලද්යා රජ වීම : යස
හද්යා සුභ කතද්යාව
ළ 891.483

ගමක තබරද්යාගත වීර පුතතක. (ඇලේවිටිගල,
සුමනතසසකර)
ළ 891.483

ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත. මහද්යා කළු සසිංහලයද්යා තග්
කතද්යාව : වළගමබද්යා මහ රජ
ළ 891.483

ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත. අවසද්යාන නිතමෂය
294.34435

ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත. ලමබකරණයන පපැරදුම
ළ 891.483

ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත. දිවදමය වූ මනෂදතවය
294.34435

ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත. වසභ මහරජ

ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත. නිදහතසස මද්යාවත
294.34435

ළ 891.483

ගතකරවද්යා හද්යා තප්රේමය. (ජයවරධන, නදීකද්යා කුමද්යාරි)
891.483
ගනතග්, විමලතසසන. රට තහලේලූ නඩු : තදවන
තවළුම
347.5493
ගනතදන කලද්යාව. (තසසදර, නිමලේ)

658.85

ගතනවතත, ශදද්යාම නවන. ආසයද්යාන සසිංචද්යාරකයද්යා
ජයගපැනීම
338.4791095
ගතනවතත, ශදද්යාම නවන. සසිංචද්යාරක ආරර්ථිකයට
රට සූදද්යානම කරීම
338.4791095493
ගමතදද්යාර කතද්යා. (මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාල)
ළ 891.483

ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත. නිවහන සසර ද?
294.34435
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත. 'මම' මතග්ම සහිනයක
294.34435
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත. මුලසුන සහියට
294.34435
ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත. රන වන සතක
294.34435
ගමතග්, උතපන්ද්ර. අතප කලද්යාතවේ
පුනරද්යාවතලකෝකනය

709.2095493
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ගමතග්, එසස. අයි. පිරිතත ආනිසසිංස

294.3823

ගමතග්, එසස. අයි. සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ කයද්යා පදය :
තසලේත්ලිපි හද්යා සමභද්යාවද සද්යාහිතද මූලද්යාශය
ආශ්රිතයි
491.485
ගමතග්, එසස. අයි. සසිංහල සද්යාහිතදය ඉතිහද්යාසය :
ක. පූ. 437 සට ක. ව. 1900
891.4809
ගමතග්, කපිල එම. විසරි වලද්යාකුළු

891.481

ගමතග්, කතසරි. ළමද්යා අධිකරණය : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.483
ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි. ආදතර අහස තරම
891.483
ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි. තපතිමත පිනි

891.483

ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි. වසසසද්යානය මනරම
891.483
ගමතග්, ජයනත (සමපද්යා.). බලන්න ඕගන
පුහුණුව 3 : ළමද්යා ගීත ප්රසසන්ථද්යාර 50 ක
ගමතග්, ජද්යානක මතනකෝහර. රවනතග් විතනකෝද
චද්යාරිකද්යාව
891.483
ගමතග්, දිලේරකෂි. දිවදද්යාසිංගනද්යා

891.483

ගමතග්, දිලේරකෂි. සඳු

891.483

ගමතග්, ශද්යානත. ඉසසතකකෝතලේ මතක සුවඳ
891.481
ගමන. (දිලේරකෂි, සුරනදි)

891.483

ගතම කවි. (පියදද්යාස, ට. එම.)

891.481

ගතම පනසල. (ගුණරතන හිත්මි, පිඹුතර)
294.3435095493
ගමදද්යා. (උදය කුමද්යාර, ලත්ලිත)

891.483

ගරඩ විමද්යානය : තයද්යාවුන නවකතද්යාව. (ල්පීරිසස,
රද්යාජ ශ්රී)
891.483
ගරසසිංහ, භද්යාගදද්යා තුෂද්යාරි. පූරව භද්යාෂද්යා නිපුණතද්යා
1 තශසණය : තපද්යාඩි අතට තලද්යාකු වපැඩ තහද්යාඳින
අකුර ත්ලියමු
372.634
ගලේකපැටිය, සතදපද්යාල (පරි.). බලන්න එකපැසස
බළලේලු : ජගත කීරතිධර තලේඛකයින
පහතලද්යාසස තදතනකුතග් කතද්යා එකතුවක
ගලේතගද්යාඩවතත, ඉතනකෝකද්යා. තතද්යාරතුර සමද්යාජය
සහ පුසසතකද්යාලය
025
ගලේබසිංකුව. (තකද්යාලේලුතර, නනදන)

891.483

ගලේලසෑලේල, ශිරද්යානි (සසිංසස.). බලන්න
ඒකනද්යායක, රවන

ගමතග්, ප්රදිප (සසිංසස.). බලන්න දුමරිය = Train

ගලේලසෑලේල, ශිරද්යානි (සසිංසස.). බලන්න ද සලේවද්යා,
දරශන

ගමතග්, ප්රසද්යාදිනී. මද්යානව සමපත
කළමනද්යාකරණය – 1 තකද්යාටස

ගලේතහසනතග්, ප්රියනත. සසිංකලේපනද්යා (නිදහසස පදද
සසිංග්රහය)
891.481

658.3

ගමතග්, ප්රියනතනී (සසිංසස.). බලන්න
ජයතසසකර, විපුලේ ධරමප්රිය

ගලේතහසන, සමරද්යා තරසිංගනී. සුසුම අහුරක
891.483

ගමතග්, ප්රියසිංගි (පරි.). බලන්න ඔ'තඩලේ,
සසතකද්යාට

ගලතගදර, තකකෝසල (පරි.). බලන්න මහිනද
හිත්මි, මලකකද්යාතවේ

ගමතග්, භද්රද්යා. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) භූතගකෝල
විදදද්යාව : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2008 –
2013
910.76

ගලතගදර, හිරක දිනසහන. පුසිංචි ඉබි පපැටියද්යා
891.483

ගමතග්, රද්යාජික. සමනලුනට එනන කයමු
595.789
ගමතග්, රවන (සසිංසස.). බලන්න
සවිබලකරණය 8 ආදරශය භද්යාවිතතයන
ගුරවරන සවිබලගපැනවීම
ගමතග්, ලසනත එම. උ. තපළ සසිංයුකත
ගණතය : කලනය 2
515.076

ගලපපතති, අජිත. තිසසස... තිසසස
791.430233092
ගලපපතති, අජිත. සුත්මිත්රද්යා : අඩසයවසක අදවිතීය
සනමද්යා ජීවිත කතද්යාව
791.430233092
ගලපපතති, ඉනද්රජිත එන. (පරි.). බලන්න
බලයිටන, ඉනිල්ඩ්

340

ගලපපතති, ඉනද්රජිත එන.

සුනඛයින ඇති කරීම
636.7

ගද්යාත්මිණ : ශ්රී ලද්යාසිංතකය සමද්යාජ ප්රවද්යාහය අද්භිමුව.
(සමරනද්යායක, අනිලේ)
791.43028092

ගලපපතති, ඉනද්රජිත එන. සුරතලේ මසුන
ඇතිකරීම
639.8

ගද්යාරෂියද්යා මද්යාරතකසස ත්ලියූ තකටිකතද්යා. (මද්යාරතකසස,
ගබරිතයලේ ගරෂියද්යා)
863

ගලපපතති, බුදධදද්යාස. එදවස තසද්යාඳුරමය 2
070.44

ගද්යාලේල මහද්යා නගර සභද්යාතවේ තසසවද්යා
මද්යාරතගකෝපතදශකය. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. ගද්යාලේල මහද්යා
නගර සභද්යාව)
352.14095493

ගලපපතති, බුදධදද්යාස (සසිංසස.). බලන්න කවිතද්යා
2013 – 2014 : පදද කද්යාවද සහ තග්ය කද්යාවද
අතපිටපත තරගතයේ ජයග්රද්යාහි නිරමද්යාණ

ගද්යාලේලතග්, තරද්යාෂද්යානි. මධුවනතතග්
තටද්යාතනතඩකෝව : තකටි කතද්යා සසිංග්රහය 891.483

ගලහිටියද්යාව, ල්පී. බ. ඉතිහද්යාසය 11 තශසණය :
තපරහුර ආදරශ ප්රශසන පත්ර සසිංග්රහය ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර
909.076

ගද්යාලු තකද්යාටුව. (රණතුසිංග, චනදි)

ගවේසය දුර. (රණතුසිංග, තකකෝත්ලිත)

891.483

ගපැටුම නිරද්යාකරණය II. (විතද්යාරණ, තුෂද්යාර) 303.69

ගව හද්යා එළු පද්යාලන කතෂසත්රය : පරිසර හිතකද්යාම
සතතව තගද්යාවිපළ පිහිටුවීම සඳහද්යා
මද්යාරතගකෝපතදශ
636.2

ගපැබිනි මවට අතවපැලක. (විදදද්යාභූෂණ, විජිත)
618.2

ගතවේෂණද්යාතමක සකමන සටහන ;
අසිංක 1.
(විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර) සත නිවන පින බිම
294.3435095493
ගසස සහ ත්මිනිසසසු : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ශද්යාක භද්යාවිතය
පිළිබඳ මද්යානව වසිංශ උදද්භිද විදදද්යාතමක
අධදයනයක. (කරණද්යාරතන, මසිංජල
ලසිංකද්යානද්යාත)
581.63
ගසක තතද්යාරතුර : 5 ශිෂදතවය ඇතුළු පද්යාසලේ
දරවන සඳහද්යාය – වදද්යාපකෘති 21 ක ද ඇතුළතය.
(ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ්.)
580
ගතහන වපැටුන ගපැහපැණය : කද්යාවද සසිංග්රහය.
(වික්රමසසිංහ, සමනතද්යා දයද්යානිමපැණතක)
891.481
ගද්යාල්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි. දඟෙකද්යාර තබකෝනිකකද්යා
813.52
ගද්යාල්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි. නිහඬ සද්යාකෂිය 813.52
ගද්යාල්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි. බිහිසුණු උරමයක
අබිරහස
813
ගද්යාල්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි. හපැසිංගිමුතතසිං

813.52

ගද්යාඩියද්යා, හිලේඩද්යා. තච සමඟෙ මතග් දිවි සපැරිය
980.035092
ගද්යාත්මිණ, තමරිලේ. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
ඉතිහද්යාසය
909.076

954.93

ගපැටුම නිරද්යාකරණය I. (විතද්යාරණ, තුෂද්යාර) 303.69

ගපැත්මි අනදරයක. (තපතරරද්යා, යූ. වී. එච.) 891.483
ගපැඹුර නිහඩතද්යාව : සමද්යාජ විමරශන හද්යා ශද්යාසසනය
පරතයේෂණ පුවතපත ත්ලිපි එකතුව. (තහසවතග්,
සුජිත නිශද්යානත)
089.9148
ගපැලවීතම සහතිකය. (ල, බිතෂද්යාප කක්යුහක) 234
ගපැසසකයිටිසස වළකවද්යාගනිමු. (ඩන, තකමලේ)
616.33305
ගපැහපැනියක වූ කවිඳිය. (පතිරණ, තමද්යානිකද්යා රවන)
891.481092
ගපැහපැන පද්යාරත්ලිතමනතුව : එනතලසයද්යාසුසද්යායි.
(ඇරිසසතටද්යාෆනීසස)
882
ගිනි අඟුර. (නදීෂද්යානි, අකලද්යා)

891.483

ගිනි සසල : කද්යාවද සසිංග්රහය. (මද්යාදන, ටිකරි
කුමද්යාරි)
891.481
ගිමහද්යාන පද්යාරම. (ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.) 891.483
ගිය කල ගියද්යාතදන තනද්යාආ කල තනද්යාආතදන.
(නහට හනග්, තිච)
294.3444
ගිරි කඳුර. (විතජ්තුසිංග, බපැසලේ)

891.483

ගිරිහද්යාගම, ජයතිසසස බණඩද්යාර. පියරතනට මසිංගල
තයකෝජනද්යාවක
891.483
ගිසිං ගඟෙබඩ විතති 1. (තතනනතකකෝන, ජයතිසසස)
398.2095493

341

ගී ඇස දුටු ඇය : විවිධ තකකෝණතයන කද්යානතද්යාව
තදස බපැලූ ගී විමසුමක පළමු ත්ලිපි එකතුවයි.
(තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි)
782.42
ගීගණ ආරචචි, මලේත්ලිකද්යා. ආදිවද්යාසී අතප නසෑතයකෝ
305.89148
ගීගණ ආරචචි, මලේත්ලිකද්යා. ඉෂිවරී

891.483

ගීගණ ආරචචි, මලේත්ලිකද්යා. තළනගතුකම : කවි
සසිංකලේපනද්යා සහ ගදද රචනද්යා එකතුවක
891.48
ගීත මද්යාලද්යා ;
අසිංක 01. ප්රසසතද්යාර සහිත ජනප්රිය ගීත 782.42
අසිංක 02. ප්රසසතද්යාර සහිත ජනප්රිය ගීත : 782.42
ගීතද්යාසිංජල. (තද්යාතගකෝර, රබනද්රනද්යාත)

891.441

ගුණතිලක, අනර. කවි ඇසන දුටිත්මි මම එතතර
හිඳ සහළ බිම
891.481
ගුණතිලක, එම. බ. ආරකෂක බලකද්යාතයේ සුදු
නසිංගි සහ වනනිකතර ඇතතනතග් කතද්යා
891.483
ගුණතිලක, එම. බ. මසෑත ඉතිහද්යාසතයේ
උතුරකරතයේ සසිංහල ලකුණ

954.93

ගුණතිලක, කද්යානති. තදවියනතග් දියණය
891.483
ගුණතිලක, කද්යානති. මතග් කමපියුටර තද්යාතතද්යා
ළ 891.483
ගුණතිලක, කද්යානති. හිම බිම පද්යාමුල
ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණ චනද්රලද්යාලේ. දියතදද්යාර

891.483
891.483

ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණ චනද්රලද්යාලේ. සත අග මද්යාතද්යා :
අද්භිතයකෝග හමුතවේ තනද්යාසපැල ජීවිතයට මුහුණ
දුන මවේවරන හතතදතනකුතග් සතද ජීවන
අතදපැකීම
306.8743
ගුණතිලක, මදුරසසිංහ. දියුණුතවේ අතතපද්යාත 158.1
ගුණතිලක, සපැමසන. පුනරභවතයේ මතනකෝමද්යායද්යාව :
පුනරභවය පිළිබඳ තභකෞතිකවද්යාදී
විශසතලේෂණයක
133.90135
ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ. බිමමලේ වගද්යාව
635.8

ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ. ම මපැස පද්යාලනය
638.14
ගුණදද්යාස, කපිල ඉනද්රික. තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය –
13 තශසණය
294.309
ගුණ නපැණ වඩන තබකෝසත කතද්යා (100 ක) :
පනසය පනසස ජද්යාතකය ඇසුතරන.
(බමුණුසසිංහ, බණඩද්යාර)
ළ 891.483
ගුණ ත්මිණ පවත සරි ජිනවසිංස තන්ථසරද්යාපදද්යානය.
(සුගතවසිංස හිත්මි, දිගන)
294.3657
ගුණපද්යාල, එ. වි. අරම පුදුම කතනදර

891.483

ගුණරතන, ඉඳුවර. පශසචද්යාත මරණ පරීකෂණය හද්යා
සබපැඳි අවදද්යානම පද්යාලනය
614.1
ගුණරතන, එම. චනදන. සමද්යාජය හද්යා පුදගල
සමද්යාජද්යානතයකෝජන කද්යාරකයන : සමද්යාජ
විදදද්යාතමක දකෘෂසටිතකකෝණයකන කරන
විග්රහයක
303.32
ගුණරතන, එම. රසිංජිත. පපැහපැදිත්ලි දසුනකට සුදුසු
ඇනටනද්යාවක
621.38835
ගුණරතන, එම. රසිංජිත. රූපවද්යාහිනි යනත්ර
අලුතවපැඩියද්යාව – 1
621.38800288
ගුණරතන, චත්මිනද ප්රදීප සලේවද්යා. ආලවක
ආත්ලිසිංගන
891.481
ගුණරතන, ඥද්යානසරි (පරි.). බලන්න තහද්යාවලේ,
ල්ෆ්රපැනසසස
ගුණරතන, ඩ. ල්පී. ඒ. දුනතක මල : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483
ගුණරතන, ඩ. ල්පී. ඒ. හසසතතයේ රහසස (සද්යාමුද්රික
ශද්යාසසත්ර)
133.6
ගුණරතන, නිශද්යානත. තවතහරගල තසනසුතන
තපද්යාඩි හද්යාමුදුරතවකෝ
891.483
ගුණරතන, ල්පී. ඒ. දිවි ගමන : ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
133.6
ගුණරතන, මත්ලික තුසත. කතතද්යා බයිසකතලේ
විකකද්යා
891.483
ගුණරතන, රදිකද්යා. තලද්යාව කපැළඹඹූ මහද්යා ඝද්යාතන
364.1524
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ගුණරතන, රසිංජිත. වරණ රූපවද්යාහිනී තද්යාකෂණය
621.38804
ගුණරතන, විජිත (පරි.). බලන්න ත්ලිනල්ඩ්ග්රන,
ඇසසට්රිල්ඩ්
ගුණරතන, ශිරද්යාණ (සම කරතකෘ). බලන්න
ගුණරතන, සුසලේ
ගුණරතන, සුසලේ. මූත්ලික විවද්යාහ හමුව : එහි
ආරමභය, දපැකම හද්යා ඒ තුළින පවුලේ තපකෝෂණය
248.4
ගුණරතන, තසකෞමදද්යා. අකුර හුරව

372.634

ගුණරතන, තහස. මු. තවලේලසසතසස ජනවහර හද්යා
සපැබපැඳි සසිංසසකකෘතික ගුණද්යාසිංග
398.2095493
ගුණරතන හිත්මි, ගලේගමුතවේ. තබකෞදධ ද්භිකෂුව හද්යා
සවුර හපැරයද්යාම පිළිබඳ තුලනද්යාතමක
අධදයනයක
294.3657
ගුණරතන හිත්මි, පිටිගල. බජ සූත්රය

294.34

ගුණවරධන, නද්යාලක. වදකහ සුදිතයේ සට තලකෝක
විනද්යාශය දකවද්යා : සවු මසිංසල තකද්යාලුගපැටයද්යාතග්
තවත ත්ලිපි
070.44
ගුණවරධන, ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ. පපැදුර දුන තකතනක
නසෑ සතයකෝ යද්යා...
891.483
ගුණවරධන, ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ. සනනකකර අයිතිය
891.483
ගුණවරධන, ලකමල. කුසුමද්යා : වද්යාමද්යාසිංශික
තදශපද්යාලන ජීවිතයක
324.2092
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. බ්රිතද්යානද ආරර්ථික
ඉතිහද්යාසය : කපැලණය විශසව විදදද්යාලතයේ බද්යාහිර
උපද්යාධි විභද්යාගය සඳහද්යා
338.921
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. (සමපද්යා.). බලන්න ශිලද්යා
තලේඛන : කපැලණය විශසවවිදදද්යාලතයේ බද්යාහිර
උපද්යාධි සඳහද්යා නිරදිෂසට
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. සසිංයුකත නිකද්යාය

ගුණරතන හිත්මි, පිඹුතර. ගතම පනසල
294.3435095493

ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. සසිංහල පදද සද්යාහිතද
විචද්යාරය : බද්යාහිර උපද්යාධි සඳහද්යා
891.481

ගුණරතන හිත්මි, තමද්යාරටුතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
සතත විසුදධිය

ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. සසිංක්ෂිපත සසිංහල සද්යාහිතද
ඉතිහද්යාසය : අනරද්යාධපුර සට තකකෝටතට යුගය
දකවද්යා
891.4809

ගුණවරධන, ඉනදික (පරි.). බලන්න අසසතවේලද්යා,
මරයද්යාතනකෝ
ගුණවරධන, ඉනදික (පරි.). බලන්න කවබතද්යා,
යසුනරි
ගුණවරධන, ඉනදික (පරි.). බලන්න මුරකද්යාත්මි,
හරක
ගුණවරධන, ඉනදික (පරි.). බලන්න තලකෝසද්යා,
මද්යාරිතයකෝ වරගද්යාසස
ගුණවරධන, ඉනදික. හිතත තකටූ ටපැටූ : සයිබර
අවකද්යාශතයේ තබදද්යාගත කවි
891.481
ගුණවරධන, කුසුමද්යා. කුසුමද්යා ගුණවරධන :
පද්යාරත්ලිතමනතු කතද්යා එකතුව 1948 - 1960
328.549302
ගුණවරධන, නද්යාලක. කද්යාල තබකෝමබ ඕනසෑ කර
තිතබ! : සවුමසිංසල තකද්යාලු ගපැටයද්යාතග් තවත
ත්ලිපි
070.44

ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. (සසිංසස.). බලන්න
ගසිංගද්යාතරකෝහණ වරණනද්යාව : (තදද්යාන තතකෝත්මිසස
සමරතසසකර දිසද්යානද්යායක ප්රණත)
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. (සසිංසස.). බලන්න
ධරමධවජ, හීසසසපැලේතලේ
ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස. (සසිංසස.). බලන්න
සසදද්යාවත
ගුණවරධන, සද්යාත්ලිය (පරි.). බලන්න ඛයියද්යාම,
ඔමද්යාර
ගුණවරධන, සරිලේ චනද්රතසසකර
මුරකද්යාත්මි, හරක

(පරි.). බලන්න

ගුණවරධන, සරිලේ චනද්රතසසකර (පරි.). බලන්න
තෂකෝකමන, රිචල්ඩ්
ගුණවරධන, සුනිලේ. දූලතග තද්යාතතද්යා

891.483

ගුණවරධන, සුනිලේ. තනද්යාසතූ විරූ

891.483
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ගුණවරධන, තසද්යානද්යාල. තමකෝහනදද්යාසස කරමචනද
ගද්යානධි : දුරින හිඳ ඔබ පියද්යාතණනි
954.035092

ගුණතසසකර, නිවේටන. ජීවිතය දිනන හපැටි :
මනස – ජීවිතය හද්යා යුග දිවිය පිළිබඳව රචිත
මතනකෝවිදදද්යාතමක සසිංග්රහයක
158.1

ගුණවසිංශ, ල්පී. එච. 2, 3 තශසණ සඳහද්යා ත්මිහිරි තදමළ
372.6

ගුණතසසකර, නිවේටන. විසසමයජනක ත්මිනිසස සත :
ජයග්රද්යාහී දිවි ගමනක සඳහද්යා
158.1

ගුණවසිංශ, ල්පී. එච. පරිසරය ඉතගනමට කවිතයන
අතවපැලක : 4-5 තශසණ සඳහද්යා විතශසෂයි
372.357

ගුණතසසකර, නිවේටන. සඳසද්යාවි

ගුණසරි, ආර. ගද්යාත්මිණ. ඔබට නිවන දපැකය හපැකය
294.34435

891.483

ගුණතසසකර, නිවේටන (සසිංසස.). බලන්න
සහිනයක මලේ පිපිලද්යා : කද්යාවද සසිංග්රහය
ගුණතසසකර, නිශද්යානති. සඳුනි

891.483

ගුණසරි, ආර. ගද්යාත්මිණ. බුදු දහම සුත්මිහිරි ද
තමතරම
294.3

ගුණතසසකර, පදමද්යා (පරි.). බලන්න දත,
නත්ලිනද්යාකෂ

ගුණසසිංහ, සරිකුමද්යාර. නිම වළලු

ගුණතසසකර, පදමද්යා (පරි.). බලන්න ධමමද්යානනද
හිත්මි, තක. ශ්රී
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ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා. අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) ගණතය : අතදවශද ජදද්යාත්මිතික
ප්රතමයයන, ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සහ පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
510.76
ගුණතසසකර, ඉතනකෝමද්යා තහසමශිඛද්යා. ගණතය 8
තශසණය : ඉතගනම සසිංකලේප අභදද්යාස හද්යා වද්යාර
විභද්යාග ආදරශ ප්රශසන පත්ර
510.76
ගුණතසසකර, ඉෂද්යාරද්යා අසිංජල. තහළ තගද්යාවිතපැන හද්යා
අද්භිචද්යාර විධි
306.4
ගුණතසසකර, ඒ. ඩ. විදදද්යාව සහ පුනරතපතතිය
පිළිබඳ විමසුමක
133.90135
ගුණතසසකර, තක. ඩ. සී. සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ නිවපැරදි
වදද්යාකරණ විධි : 9-10-11 තශසණ තපළතපද්යාත
හද්යා සමබනධය
491.485
ගුණතසසකර, චද්යානක (සසිංසස.). බලන්න අනඳ
පපැනසර 1 : ජීව විදදද්යාව බහුවරණප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය
ගුණතසසකර, ජයනති (පරි.). බලන්න ගසිං දසෑතලේ
පුසිංචි වීරතයකෝ
ගුණතසසකර, තතජද්යා පූරණමද්යා. ඉසිංග්රීස - සසිංහල නීති
අරන්ථතකකෝෂය
340.03
ගුණතසසකර, තතජද්යා පූරණමද්යා. ලතින භද්යාෂද්යාතවේ
නීතික වචන සහ ආපත පද
340.03
ගුණතසසකර, දිලේරකද්යා. අලුත උපන නසිංගියද්යා සහ
තවනත කතද්යා
891.483
ගුණතසසකර, නනදද්යා. වනසසපතිය හඬද්යා වපැතට
891.481

ගුණතසසකර, පදමද්යා (පරි.). බලන්න ශ්රීනිවද්යාසස,
එම. එන.
ගුණතසසකර, බනදු (පරි.). බලන්න ෆසතලහද්යාරටි,
ත්ලියපැම ඕ.
ගුණතසසකර, මද්යාතනලේ ජයනති (පරි.). බලන්න
මුහසතසසන, සද්යානද්යා
ගුණතසසකර, මද්යාතනලේ ජයනති (පරි.). බලන්න
තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුසී තමකෝල්ඩ්
ගුණතසසකර, මද්යාතනලේ ජයනති (පරි.). බලන්න
විලේසන, ජපැකත්ලින
ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා. තතකෝලේසසතතකෝයි සහ
ගද්යානධි
920.02
ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා (පරි.).
මපැනතඩලද්යා, තනලේසන

බලන්න

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා. 7, 8, 9 තශසණ සඳහද්යා
සද්යාමද්යානද දපැනීම සහ විදදද්යාව 1
001.076
ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා. 4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා
විශසව දපැනම 7 : සද්යාමද්යානද දපැනීම
001.076
ගුණතසසකර, සමරසසිංහ (පරි.). බලන්න
බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන
ගුණතසසකර, සමරසසිංහ. පසසස බලබලද්යා ඉසසසරහට
යසෑම : තිතත වුණත ඇතත රසයි
808.883
ගුණතසසකර, හසත. ලද්යා දළු : කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481
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ගුණතසසන, තදවිකද්යා (සසිංසස.). බලන්න දීපසිංකර
හිත්මි, සීපපුකුලතම

ගුරසසිංහ, රධීක. මද්යාකසසවද්යාදය යළි තසද්යායද්යා ගතිත්මි
320.5322

ගුණතසසන සසිංහල තහකෝඩිය

ගුලේයද්යාම, ගපූර. මතග් හපනකම

891.73

ගුලවතත, බනදුල ආර. මහ ඉඩම

891.483

372.465

ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර. වලව ත්මිටියද්යාවතත
ජනකතද්යා
398.2095493
ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර. තසද්යාලේදද්යාදුවද්යාතග් මරණය
(තකටිකතද්යා සසිංග්රහය)
891.483

ගුලවතත, බනධුල ආර. (සසිංසස.). බලන්න
යද්යාලගල නපැනදද්යා සහ තවත කතද්යා
ගුවන විදුත්ලිතයේ රන හඬ තසසසරි

ගුණද්යානනද හිත්මි, උඩුගමපල (සසිංසස.). බලන්න ශ්රී
ගුණද්යානනදද්යාද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
ගුණද්යානනද හිත්මි, මමුතර (සසිංසස.). බලන්න
ලකදිව තබකෞදධ තපරහපැර
ගුනනසෑපද්යාන, කද්යාශදප. සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද
අධදයනය : උ. තපළ සහ උසසස විභද්යාග උතදසද්යා
302.207

384.54092

ගුවනින ඇසුන සදහම තදසුම. (නනදසීල හිත්මි,
තවේතදණතයේ)
294.34
ගකෘහසසන්ථ ඵලදද්යායිතද්යාව : සඵල දිවියට නිසපැක
අතවපැල
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තගට ගිනි තපැබම. (රතනද්යායක, උපුලේ ප්රසනන)
891.483

ගුබරතයෆස, විලපැඩිත්මිර. තසලේ තසද්යාතහද්යාන :
රසයද්යාන චරතනද්යාබිලේ නදෂසටික බලද්යාගද්යාරය
පිපිරීතමන වූ විනද්යාශය දනවන රසයද්යාන
නද්යාටදය
891.72

තගඩද්යා, ෆපැබිතයකෝ. මුහුතද සටිත කඹුතලකෝ 853.92

ගුර කද්යාරයකෂමතද්යා සසිංවරධනය. (තසසනද්යාධීර,
සලේවි)
371.102

තගමබද්යා : පූසට බය නපැතිව ළිසිං කටින තගද්යාඩ
එනන. (සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත) 070.44

ගුර ගීතය. (අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස)

තගඹි පපැසිංචද්යා. (අනදරවපැව, අතබතකකෝන ශ්රී
බණඩද්යාර)
891.483

891.73

ගුර තගදර මුලේ තපද්යාත : තපර පද්යාසලේ ළමුන සඳහද්යා.
(තිලකරතන, දුලද්යානි)
372.21
ගුර තගදරින ඇසුණු කවි : ගුර කවේ සරණය
891.481

තගදර ඉතදන බත. (තසසනද්යාරතන, ආනනද)
891.483

තගතවන තුරද්යා ග්රැය මහ වපැස ඇදහපැලුණ. (තබකෝසස,
බුදධද්යාතදව)
891.443
තගද්යාක කලද්යාව. (දිගනතවල, තිලකරතන)
745.925

ගුරතග්, ආනනද. දඹදිව තබකෞදධ කලද්යාව : මධදම
යුගතයහි ඉනදීය හිනදු - මුසසත්ලිම කලද්යා පිළිබඳ
තදවපැනි භද්යාගයකන සමනවිතයි
730.954

තගද්යාඩගම, අතයේෂද්යා. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පද්යාරත්ලිතමනතු
ක්රමය සහ මහජන නිතයකෝජිතයද්යා
328.5493

ගුරතග්, ආනනද ඩබත්ලිවේ. ල්පී. (සසිංසස.). බලන්න
අනගද්යාරික ධරමපද්යාල

තගද්යාඩගම, සුරසිංජිත. ජීවිත රකෂණය තුළින
අනද්යාගතය සුග්රැකීම
368.32

ගුරතග්, උපුලේ. උණුසුම වපැසසසක

891.483

තගද්යාඩතගදර, වජිර. ජද්යාතක කන්ථද්යා කවිතයන
891.481

ගුරතග්, උපුලේ. පද්යායනන තරතවේ

891.483

ගුරපද්යාට : පුවතපත තකටිකතද්යා තදද්යාසක.
(සරිවරධන, සුමනදද්යාස)
891.483
ගුරවරයද්යා - 1 : උපතත සට 11 තශසණය දකවද්යා.
(කරසිංතගද්යාඩ, අත්මිල)
371.1
ගුරවරයද්යා යන උතතම පුරෂතයක.
(කරණද්යාතිලක, ඇන. ට.)

891.483

තගද්යාඩතග් තදශීය ආහද්යාර වටතටකෝර ;
අසිංක 3.
(තතනනතකකෝන, ශිරද්යාණ) පලද්යා තකද්යාළ
මපැලේලුම :
641.3030212
තගද්යාඩතග් තදශීය ආහද්යාර වටතටකෝර 4 : මපැලේලුමට
ගනනද්යා තදශීය අල වරග, තගඩි වරග, ඇට
වරග සහ කරලේ වරග. (තතනනතකකෝන,
ශිරද්යාණ)
641.3030212

345

තගද්යාඩතග් ලසිංකද්යා - තලකෝක ඉතිහද්යාසය සතියම
තපද්යාත : 6, 7, 8, 9, 10, 11 තශසණ සඳහද්යා 912
තගද්යාඩතග් සසිංහල තහකෝඩිය. (තිරද්යාජ, සමරතකකෝන)
372.465
තගද්යානසලේ තකකෝරද්යාළ, තසනරත. වසනතය එනන
(ළමද්යා නද්යාටදය)
ළ 891.482
තගද්යාලු තබලේලයි මුතු තබලේලයි. (එරනද, කලේප)
891.483

ගසිං දසෑතලේ පුසිංචි වීරතයකෝ
ගසිංධද්යාරි, ඩ. එම. අතයේෂද්යා. හිරකී

813
891.483

ගසිංවතුර ගපැලුතවේය. (ඒකනද්යායක, ගුණරතන)
891.483
ග්රනන්ථ මද්යාලද්යා ;
අසිංක 19. ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය.
අධදද්යාතමය :

බුදු දහතම
294.3823

තගද්යාවිපතලහි අදිස කලබලය. (සසතපනසර,
එම. ඩ.)
823

ග්රනන්ථ සපැකපැසසතම ක්රමතවේදය : ග්රනන්ථයක මුලේ පිටු,
අනතරගතය සහ පසු පිටු සකසස විය යුතු
ආකද්යාරය පිළිබඳ නියමුවක
070.5

තගද්යාවිපතළස යහළුතවකෝ. (තජකෝතියරතන,
ජයනත ග.)
891.483

ග්රහ අපල දුර කරන තබකෝධි පූජද්යා සහ තසත පිරිත
294.34

තගද්යාවිතපද්යාතළස කපැග්රැලේල (සුරසිංගනද්යා කතද්යාවක).
(ඕවලේ, තජකෝරජ්)
823

ග්රහ අපල වලට සසතතකෝත්ර පුද පූජද්යා. (තපතරරද්යා, තජ්.
ඒ. ඩ.)
133.5

තගද්යාළු සද්යාකෂිකරවද්යා. (කසසටි, අගතද්යා)

ග්රහතදකෝෂ හරණය

823

133.43

තගකෝතගද්යාලේ, නිතකද්යාලද්යායි. නිතකද්යාලද්යායි තගකෝතගද්යාලේ
තතකෝරද්යාගත තකටිකතද්යා
891.73

ග්රහතයකෝග අනව ජීවිත. (රද්යාජපකෂ, එසස. එම.
ඩබත්ලිවේ.)
133.54

තගකෝෂ්ඨයිමබර තයකෝධයද්යා : ඓතිහද්යාසක නද්යාටදය.
(පුසිංචිතහසවද්යා, ල්පී. ජී.)
891.482

ග්රද්යාමතසසවද්යා ප්රතවේශය : ග්රද්යාම නිලධද්යාරී තසසවතයේ III
වපැනි තශසණයට බඳවද්යා ගපැනීතම තරඟෙ විභද්යාගයට
නියත්මිත භද්යාෂද්යා හපැකයද්යාව, සද්යාමද්යානද දපැනීම,
අද්භිතයකෝගදතද්යාව. (බද්යාලසූරිය, තක.) 153.94

තගකෝලය තවළඳතපද්යාල හද්යා ලද්යාසිංතකය සද්යාමප්රදද්යායික
නරතනය. (පියුමද්යාත්ලි, ඩ. එම. එසස.) 792.82
තගකෝලය සමද්යාජය හද්යා එහි දකෘෂසටිවද්යාදය. (වීරසසිංහ,
ටියුඩර)
306.2
තගකෝවිනනතග්, මද්යාත්ලිනි (පරි.). බලන්න
දපැරණයගල, තසද්යානද්යාත්ලි
තගකෝවිනනතග්, සුනිලේ. පරත ගමට පද්යායන සඳ
891.481

ග්රපැහපැම, තලකෝරනසස. සවුත ටවුන

813

ග්රීක පුරද්යාතණකෝකති. (ත්ලියනආරචචි, තහසමරතන)
938
ග්රීක ප්රජද්යාතනත්රවද්යාදතයේ පපැතිකඩ : ග්රීක භද්යාෂද්යාතවන
පරිවරතනය කරන ලද සුප්රසදධ තපරිකලසස
තග් අවමසිංගලද තදශනය සහිතයි. (ල්පීරිසස,
මරත්ලින)
321.809385

තගකෞතම බුදධ චරිතය ; අසිංක 03. (ජයතකද්යාඩි,
දමයනති)
අසරිමත ශ්රී තගකෞතම සමබුදධ
රද්යාජදය
294.363

ග්රීන, තග්රහපැම. තතවපැනි ත්මිනිසද්යා

තගකෞතම බුදුන කළ තහළදිව ඉතිහද්යාසය. (රණවීර,
පියතසසන)
954.93

තග්රස, තජකෝන. ධනද්යාතමකව දරවන හදද්යාවඩද්යා
ගපැනීතම නිපුණතද්යා
649.1

තගකෞතම බුදුපියද්යාතණකෝ. (මද්යාපද්යා, තජ්. ල්පී.) 294.363

තග්රසතරකෝ, ඉරූෂද්යා (පරි.). බලන්න පුසිංචි අපි
තනිතවලද්යා නසෑ 2 : ළමද්යා මතනකෝවිදදද්යාතමක
කකෘතියක

ගසිංගද්යාතරකෝහණ වරණනද්යාව : (තදද්යාන තතකෝත්මිසස
සමරතසසකර දිසද්යානද්යායක ප්රණත)
891.481
ගසිංතගද්යාඩතග්, විජයතසසන. හපැතතසෑ වසරක පුරද්යා
ගිය සපැබසෑ ගමනක
920

තග්රස, තජකෝන. ආදර හමුව

තග්රසතරකෝ, ඉරූෂද්යා
රික

823
646.77

(පරි.). බලන්න රතයකෝඩසෑන,
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චටතටකෝපද්යාධදද්යාය, සරතචනද්ර. රද්යාමද්යා - රතමෂස
891.443

චනදිම, ට. එම. (සම කරතකෘ). බලන්න
ධමමපද්යාල හිත්මි, විදතපද්යාල

චණඩද්යාල සසත්රියක. (ද සලේවද්යා, ලූෂියන)

චනදිමද්යා, ඩබත්ලිවේ. අතරකෝෂි. කවි ත්මිහිර

චතු මධුර. (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි)

823
891.483

චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා ;
අසිංක 79. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ)
සත සනසන බුදු බණ වපැටතහසවද්යා
294.34
චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා ;
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ)
නවණපැතතද්යා සත සකෘජ කරයි
294.34
චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා ;
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ)
තලකෝකතයන නිදහසස වීම
294.34
චතුරද්යාරය සතදද්යාවතබකෝධයට ධරම තදශනද්යා ;
(ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ) විසසත්මිත
තහළිදරවේව
294.34

891.481

චනද්රකීරති, එසස. බ. එම. හිරණ රසිංගනද්යා.
තනත්රපපලම
ළ 891.483
චනද්රකීරති, එසස. බ. එම. හිරණ රසිංගනද්යා. සකවල
සටන
ළ 891.483
චනද්රජීව, සරත. පරිපූරණ විදදද්යාරර්ථියකුවීම සඳහද්යා
ප්රතවේශයක
658.4092019
චනද්රතිලක, බ. එම. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංවරධනය සහ
යන්ථද්යාරන්ථය
338.95493
චනද්රපද්යාල, ල්පී. ඒ. ලසත විකුම. තලේන තගදරටත
අවුරදු සහ කපැතලේ යද්යාලුතවකෝ
891.483
චනද්රවසිංශ, ආරියරතන (පරි.). බලන්න
තජකෝන

තග්රස,

චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ. දඹදිව පුදබිම
නවණන නමදිම
294.34350954

චනද්රසරි, අනජ ගිමෂද්යාන. සඳ කරණට මුතු
බඳිනන : තග්ය කද්යාවද සසිංග්රහය
782.42

චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ. නිවන මගට පහන
වපැටක
294.34

චනද්රසරි, එල්ඩ්වල්ඩ්. සනද්යා සයුර – 2 (සද්යාර සනද්යා
සසිංග්රහය)
891.487

චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ. පූජද තලලේතලේ
චනදකතති හිත්මියනතග් ගිහි දිවියට දම
වපැසසසක
294.3441

චනද්රතසසකර, අතශකෝක. පරද්යාතරකෝපණය
(තකටිකතද්යා සසිංග්රහය)
891.483

චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ. තවේලද්යාම සූත්රය
294.34
චනදන. කවුද කවුද

ළ 891.483

චනද්රතසසකර, එච. එම. සද්යාරන්ථක පද්යාසල සඳහද්යා
අධදද්යාපන කළමනද්යාකරණය
371.2
චනද්රතසසකර, කද්යාසිංචනද්යා (සම කරතකෘ). බලන්න
විතද්යාරණ, තුෂද්යාර

චනදවිමල හිත්මි, තලවේවනදූතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය

චනද්රතසසන, ල්පී. එච. ආයුරතවේද මූලධරම

චනදසරි හිත්මි, පලේතලබද්යාතග්. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරය
ජනද්යාවද්යාස, රද්යාජද පද්යාලන ඉතිහද්යාසය හද්යා පපැරණ
තද්යාකෂණය
954.9301

චනද්රද්යාදිතද, තනරනජන එක අහසයි එක තපද්යාළවයි
891.482

චනදතසසල පිරිතවතන ආරමභය හද්යා විකද්යාශනය.
(රතනසද්යාර හිත්මි, හූරිගසසවපැතවේ)
371.07943
චනදද්යානනද හිත්මි, පලපද්යාන ශ්රී (සමපද්යා.). බලන්න
මහියසිංගන ඉතිහද්යාසය
චනදද්යාතලකෝක හිත්මි, අඹගසසපිටිතයේ. 9 තශසණය –
ඉතිහද්යාසය : නව විෂය නිරතදශයට අනව
සමපද්යාදිතයි
954.93076

615.538

චනද්රද්යාතලකෝක හිත්මි, දියතලද්යාතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
පසස පවේ වල දරණු විපද්යාක
චමත්මි. හද්යා පපැසිංචයි තපද්යාත පිසිංචයි

ළ 891.483

චමලේ රද්යාජපකෂ වද්යාරි කකෘෂි චිනතනය තනද්යාතහද්යාත
නිලේ දියවර තකත යද්යායට. (වීරතුසිංග, නිමලේ)
631.587
චත්මිනද, යූ. එලේ. සරිපද්යාලතග් තලකෝකය :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483

347

චමුදිනී, ඩ. ඒ. ටිමද්යාෂද්යා. තහද්යාරකම කරනන තහද්යාඳ
නසෑ යද්යාළු
ළ 891.483
චරම තරකෝග හඳුනද්යාගනිමු. (කනනනගර, අජිත)
616.5
චලතලකෝචනී, එච. ජී. සමද්යාධි. අමද්යාත්ලිතග් පුසිංචි
සුරතලද්යා
ළ 891.483
චද්යාතුරයද්යා, ඒ. එම. සඳුත්මිණ. සූකරිට අලුත පද්යාඩමක
ළ 891.483
චද්යාත්මිකර, ඩබත්ලිවේ. තජ්. පසන. සමනල සහිනය
891.481
චද්යාලේසස ඩද්යාවින : පරිණද්යාමවද්යාදතයන එහද්යාට.
(දසනති, නදුනි)
575.0092
චසෑන යසෑන. නිරවද්යාණ සුවයට තපළගපැතසමු
294.3444
චිතත බලතයන තරකෝග සුව කරගත හපැක මඟෙ.
(අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ)
150
චිතතතවේග කළමනද්යාකරණය.
අභය)

(බණඩද්යාරනද්යායක,
158.3

චූලවසිංශ, ල්පී. එසස. ට. අතීත සසිංහල තහළදීපය හද්යා
පුරද්යාණ තලකෝකය : රද්යාවණ රද්යාජද යුගයත
ග්රැතගන තහළ සතදය සසිංහල ඉතිහද්යාසය
තගද්යාඩනගමු
954.93
තචතකද්යාවේ, ඇනටන. පළඟෙපැටියද්යා

891.73

තචතකද්යාෆස, ඇනටන. තපද්යාටට මතයද්යා තුසිං තදනයි
නද්යාටදය හද්යා තකටිකතද්යා
891.72
තචසස අදිනන ඉතගන ගනන. (එදිරිසසිංහ, අජිත)
794.1
තචසස ප්රතහසත්ලිකද්යා : පළමු අදියර. (අතුතකකෝරළ,
තනතුපුලේ)
794.1
තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ. කයුබද්යාන විපලවතයේ
තනද්යාමපැතකන සටහන
972.91063092
තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ. තබද්යාලවියද්යාන දිනතපද්යාත
984.05
තච තගවද්යාරද්යා - ගරිලේලද්යා සනතනකෝමය.
(සනනසසගල, පනසළු)
972.91064092
තචතනද්යාහසිං ද්භිකඛතවේ කමමසිං වදද්යාත්මි. (අධිකද්යාරි,
මහවපැතවේ පියදද්යාස)
294.3

චිනතන ජද්යාලය. (කෂසණමූරති, තජ්.)

181.4

චිනතන. (නද්යානද්යායකකද්යාර, තප්රේමසරි)

891.481

තච සමඟෙ මතග් දිවි සපැරිය. (ගද්යාඩියද්යා, හිලේඩද්යා)
980.035092

චිනනපපභද්යාරති, තක. මද්යානවහිතවද්යාදී
ආණඩුකද්යාරවරයකුතග් කතද්යා වසසතුව 894.8113

තචසස, තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි. මතග් තකකෝකලද්යාවිතයේ
823.91

චීන තතරනතග් ගමනවිසසතර හද්යා හියුසිංසයසිංභ්රමණ
වකෘතද්යානතය. (හියුසිංසයසිං)
294.3435

තචසස, තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි. රිදී කපැලල

චීන පවුරින එතතරට. (කුනකසන, ල)792.8092
චුටටිතග් උපනදින තසෑග්ග. (තසවේවනදි,
දිතනෂිකද්යා)
ළ 891.483
චුලේලතසටඨි ජද්යාතක කද්යාවදය. (ත්ලියනතග්, පියසරි)
891.481
චූටි බද්යාපපද්යා. (කරණද්යානද්යායක, ධරමතසසන)
891.483
චූටිකතර කතද්යා ;
අසිංක 04. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා) පුසිංචි සපතතුව
891.483
අසිංක 08. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා) එළවළු
තවතළනදද්යා
891.483

823.914

තචසස, තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි. තසද්යාඳුර තගද්යාදුරබිම

823

ඡනතදකෝලසිංකද්යාර : ඡනදසස හද්යා අලසිංකද්යාර පිළිබඳ
මූලද්යාශය අධදයනය. (සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස
ඉනදික)
808.1

ජනකතද්යා මද්යාලද්යා ;
අසිංක 1. (අතබතසසකර, ආරියවසිංශ) ත්මිනතනරිය
වපැතවේ කතද්යාව
ළ 891.483
ජනකවිතයන නිරූපිත කද්යානතද්යාව. (දසනද්යායක,
තමනක හරෂද්යාන)
398.2082
ජනකවිතයන තහළිවන තදශීය කකෘෂිකද්යාරත්මික
ඥද්යානය. (දසනද්යායක, තමනක හරෂද්යාන)
398.36

348

ජනකවි වරණ : පද්යාරමපරික ජන ගද්යායනද්යා ජනකවි ජන ගී හද්යා විරදු. (තතනනතකකෝන,
ධරමරතන)
398.2095493

ජයකුමද්යාර, ට. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ විධද්යායක ජනද්යාධිපති
ක්රමය සහ ජනද්යාධිපතිවරණ පුරද්යාණය
321.8042095493

ජන ගද්යායනද්යා : ජද්යාතික නපැටුම විභද්යාග (ප්රද්යාරමභ මධදම – අවසද්යාන). (ජද්යානකී කුමද්යාරි, රමදද්යා)
782.42162

ජයතකද්යාඩි, ආරියරතන (අන.). බලන්න
තලකෝරනසස, තකද්යානරද්යාල්ඩ් ඉතසල්ඩ්

ජනදිවිය – සරිත. (මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල)

392

ජනනද්යායක, තිසසස. ජීවමද්යාන ජීව විදදද්යාව – ඒකක
1-2 : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
570.76
ජන ප්රවද්යාද ;
අසිංක 01. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.) සමනල
කනද
ළ 891.483
ජනප්රිය සුරසිංගනද්යා කතද්යා ;
අසිංක 07. (මපැජික කත්මිසය)
අසිංක 08. අපූර සසිංගීතකද්යාරතයකෝ

175

920

302.2

ජනිතතග් තසලේලම බඩුව. (පබසරණ, එච. මදුමද්යා)
ළ 891.483
ජපන භද්යාෂද්යාතවේ හිරගත හද්යා කතකන අකෂර
නිවපැරදිව උගනිමු. (සසිංජීව, අ. තහස. ඩි. උදද්යාර)
495.68
ජත්මිලද්යා. (අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස)

ජයතකද්යාඩි, තජ්. ඒ. එසස. සුනදර යුතරකෝපය හද්යා
මපැදතපරදිග
910.4
ජයතකද්යාඩි, දමයනති. අසරිමත ශ්රී තගකෞතම
සමබුදධ රද්යාජදය
294.363

ජයතකද්යාඩි, නනදද්යා. දුරරටක ඔබ සමඟෙ

ජනතවදකම පිළිබඳ සමද්යාජ මතනකෝවිදදද්යාතමක
විග්රහය : තක්ෂසත්රගත ගතවේෂණයක...
(උපනනද හිත්මි, රතතතද්යාට)
306.461
ජන සනනිතවේදනය – ත්ලිපි සමුචචයක

891.483

398.2

ජනමද්යාධදය ප්රජද්යාව හද්යා නද්යායකතවය අතර.
(ජිනතසසන, ශදද්යාමද්යා)
302.23
ජනමද්යාත්ලි. (ල්පීරිසස, මද්යාත්ලිනී)

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන. තරකෝස කටු

ජයතකද්යාඩි, දිලප (පරි.). බලන්න
නන බගට
තචතන

891.481

ජනමද්යාධද ආචද්යාරධරම. (රද්යාජපකෂ, දයද්යා ශ්රී
නතරනද්ර)

891.483

398.2

ජනප්රිය සුරසිංගනද්යා කතද්යා : තදද්යාසසතර සයලේල දනී
398.2
ජනප්රිය, තඩද්යානලේල්ඩ්. සඳ දිය උතුරද්යා

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන. මහ අනඳ හිත්මි

891.73

ජයකුමද්යාර, ට. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ බුදධිමය තදපළ
නීතිය : බුදධිමය තදපල හද්යා ප්රකද්යාශන
අයිතිවද්යාසකම පිළිබඳ වද්යාරතද්යා වූ නඩු තීනදු
346.048095493

ජයතකද්යාඩි, වසනති. සසිංක්රද්යානති කුසුම

,

891.483
891.481

ජයතකද්යාඩි, ශතමලේ. පද්යාරද්යාදීසයක දරතවකෝ
891.483
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. එළවළු තවතළනදද්යා 891.483
ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. පුසිංචි සපතතුව

891.483

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. මද්යා ප්රිය තසද්යාඳුර

891.483

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. මද්යා ප්රිය තසද්යාඳුර 2

891.483

ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා. ළද්යා දලු තබකෝපත

891.483

ජයග්රහණ 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. සමද්යාජ තසසවද්යා
අමද්යාතදද්යාසිංශය)
353.506
ජයටපැඹ ශිෂදතව අතවපැල : 4, 5 තශසණ සඳහද්යා
සසිංහල, ගණතය, පරිසරය, ඉසිංග්රීස හද්යා තදමළ.
(කුමද්යාරතග්, හරිසසචනද්ර)
372.19076
ජයතිලක, ඒ. ජී. තරෂි දුලසිංගද්යා. වනද්යානතරයක
සුනදර පියටසහන
ළ 891.483
ජයතිලක, තක. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) බුදධ
ධරමය : ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර
294.3076
ජයතිලක, තක. එන.

ධරමය ත්මිනිසද්යා සහ නීතිය
294.384

349

ජයතිලක, තක. වී. අයිරින. රිදී ඉරක : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483

ජයතුසිංග, නදීරද්යා සතරකෝජිනි. සමද්යාජීය විදදද්යා ත්ලිපි
301

ජයතිලක, චනද්රද්යා. කවි පරපුරක වත තගද්යාත
891.481092

ජයතුසිංග, නිහද්යාලේ ල්පී. තතත්ලිතුඩ හපැරදද්යා
ජයතුසිංග, මසිංගත්ලිකද්යා. ප්රද්යාසසිංගික කලද්යා

891.483
792

ජයතිලක, ජී. ඩබත්ලිවේ. යුතරකෝපද්යා ඉතිහද්යාසය :
මධදකද්යාලන යුගතයන නූතන යුගය කරද්යා
පිවිසීම
940

ජයතුසිංග, රවන එම. තජද්යානතන හද්යාකරතග්
මරණය ඇතුළු තවත තකටිකතද්යා
891.483

ජයතිලක, ඩබත්ලිවේ. ඩ. ඩබත්ලිවේ. අ. තපද්යා. ස. උ.
තපළ රසද්යායන විදදද්යාව 7 තකද්යාටස :
සමතුත්ලිතතද්යාව 13 වන ඒකකය
540.7

ජයනනද, රවිනද්ර. උසසස තපළ තභකෞතික විදදද්යාව
නව නිරතදශය : ඉතලකතකද්යානික විදදද්යාව I
තකද්යාටස
537.5

ජයතිලක, දුත්ලිත. රයිගම කතද්යා

954.93

ජයතිලක, නිසසිංකද්යා. ත්මිත්ලින ගුණ දම

170.44

ජයනනද, රවිනද්ර. උසසස තපළ තභකෞතික විදදද්යාව
නව නිරතදශය : ඉතලකතකද්යානික විදදද්යාව II
තකද්යාටස
537.5

ජයතිලක, නිහද්යාලේ රසිංජිත. අමරගිරි

891.483

ජයතිලක, පදමනී. අතපකෂද්යා පිනි බිසිංදු 891.483
ජයතිලක, පදමනී. කපුර මල

891.483

ජයනත, එසස. තක. පරිසරයයි මමයි වපැඩතපද්යාත :
1-2 තශසණ සසුන සඳහද්යා
372.357
ජයනත, පද්යාෂ්ඨල තරකෝහණ. ශ්රී ලසිංකද්යා තපද්යාලසතයේ
ඉතිහද්යාසය සහ ත්මිත්රශීල ජනතද්යා තසසවය
363.2095493

ජයතිලක, බුදධිනී ශ්රීමද්යාත්ලි. කළු ක්රීඩකයද්යාතග්
ජයග්රහණය එක ඇදීමකන තචසස පපැන විසඳුම
පනහක
794.1

ජයතනතති, යසරතන. මහතමද්යා ගද්යානධි
954.035092

ජයතිලක, භද්රජි මහිනද (පරි.). බලන්න
මහද්යාබූවද්යා ඤද්යාණසමපනතනකෝ හිත්මි

ජයතනද්යාද, විරද්යාජ්. අවකද්යාශ : කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

ජයතිලක සහ සුරවීර. (අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.)
891.483092

ජයරතන, නිමලේ. සහින එපද්යා කලේ දපැමුවද්යා : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.481

ජයතිලක, සුමනද්යා. සුමන නපැනදද්යා කයද්යා දුනන
හඳමද්යාමතග් කතද්යානදර 2
ළ 891.483

ජයරතන, බනදුල. කපැඩපත ඉදිරිතයේ නිරවතින
891.483

ජයතිසසස, ආර. එලේ. එන. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජල
තපකෝෂිත හද්යා සුළු වද්යාරිමද්යාරග ආශ්රිත තගද්යාවි
සසිංවිධද්යානවල කද්යාරය සද්යාධනය 630.6095493

ජයරතන, යූ. ඒ. තපැපපැලේ හලක මතක බිඳක සහ
තපැපසෑලක වගතුග
891.483

ජයතිසසස, එලේ. ඒ. ඉතලකතකද්යානික යුගතයේ
පුසසතකද්යාල කළමනද්යාකරණය
025.042
ජයතිසසස, දුලද්යානි (සසිංසස.). බලන්න කනනනගර,
අජිත
ජයතිසසස, දුලද්යානි (සසිංසස.). බලන්න ඩන,
තකමලේ
ජයතිසසස, හලේවල වයිමන. පද්යාරත්මිතද්යා

891.481

ජයතුසිංග, එසස. ල්පී. උතතරීතර නීතිය (පළමු
තකද්යාටස) : ජනතද්යාව, රජය හද්යා පරමද්යාධිපතද
(1978 ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යාව පද්යාදක
තකද්යාටතගන)
340.076

ජයරතන, රවන ජයනත. සලේලර තප්රේමය :
තකටිකතද්යා සමුචචය
891.483
ජයරතන, ශද්යාමල. සනනිතවේදනය සහ මද්යාධද
අධදයනය : 13 වන තශසණය
302.207
ජයලත, චනදන. දූපත වපැසතයකෝ

891.483

ජයලත, ජද්යානක බණඩද්යාර. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
සසිංගීතය – තපරදිග : පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර 2008 – 2013
780.76
ජයලද්යාලේ, හරිනද්ර. ආකරශනීය කන්ථද්යා රටද්යා
ආකරශනීය තලස කන්ථද්යා කරීතම සහ කන්ථද්යා
පපැවපැතවීතම ක්රම
808.51
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ජයවරධන, ආර. ජී. ඩ. දකුණු ආසයද්යාන තබකෞදධ
කලද්යාතවේ සසිංතකත
730.954

ජයවරධන, මධුරසරි. පද්යාරමපරික ඉනදියද්යාන
ආහද්යාර
641.5954

ජයවරධන, එරනද. සවේතහළ සසිංග්රද්යාමය

ජයවරධන, මධුරසරි. රද්යාජද තසසවයට ආයතන
සසිංග්රහතයේ මඟෙ තපනවීම
331.2598

891.483
ජයවරධන, කපැතලන. මහතසන

891.483

ජයවරධන, කපැතලන. හිමකඳු

891.483

ජයවරධන, කරළගහතවල මද්යාරටින. තසලේලමමද්යා
දීග ගියද්යාය සමඟෙ තවත තකටිකතද්යා 891.483

ජයවරධන, මධුරසරි. රද්යාසසස ගතලේ නිධද්යානය
ළ 891.483
ජයවරධන, සසනි. අපූර නපැතනකෝ තද්යාකෂණය
620.5
ජයවරධන, සුජද්යාතද්යා. ඉනද්රකීල

ජයවරධන, ගුණසරි (අන.). බලන්න ද තසද්යායිසද්යා,
ආතර
ජයවරධන, ජයලත. තරකෝගද්යාබද්යාධ වළකවද්යාගපැනීමට
වවදද උපතදසස - 1
613
ජයවරධන, තිසසස. පතතර ගිනදර

070.4

ජයවරධන, තිසසස. මනස දකන පියවි තලද්යාව
133.90135
ජයවරධන, තුෂද්යාරි
තජරලේල්ඩ්

(පරි.). බලන්න ඩරලේ,

ජයවරධන, තුෂද්යාරි (පරි.). බලන්න ඩරලේ,
තජරලේල්ඩ් මපැලේකම
ජයවරධන, තතසද්යාරද්යා. හිර තනද්යාදුටු තදදුන
891.483
ජයවරධන, නදීකද්යා කුමද්යාරි. ගතකරවද්යා හද්යා තප්රේමය
891.483
ජයවරධන, පදමද්යා ජයනති. සඳත්ලිතග් කතද්යාව
891.483
ජයවරධන, පියසීත්ලි. වීර කුමරිතයකෝ

ළ 891.483

ජයවරධන, පියසීත්ලි. සසිංහල වදද්යාකරණය : 9, 10,
11 තශසණ සඳහද්යා
491.485
ජයවරධන, මධුරසරි. නදෂසටික තද්යාකෂණය
621.48
ජයවරධන, මධුරසරි (පරි.). බලන්න
ඇලේතකද්යාට, ලුයිසද්යා
ජයවරධන, මධුරසරි (පරි.). බලන්න බතලේසස,
එලේ. ඊ. ලසිංකද්යාතවේ ඓතිහද්යාසක කන්ථද්යානදර
ජයවරධන, මධුරසරි (පරි.). බලනන ලයිල්ඩ්,
එළිසතබත

891.483

ජයවරධන, සුමුදු චතුරද්යාණ (සමපද්යා.). බලන්න
අමරතසසකර, ගුණදද්යාස
ජයවීර, ආරියවසිංශ. ලක තපද්යාතළද්යාතවේ තයකෝධ පපැළුම
551.1095493
ජයවීර, ඉමනකද්යා (සසිංසස.). බලන්න කළුතර දිසද්යා
වරණ : ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය
ජයවීර, උපද්යාත්ලි. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සඳහද්යා ජීව
විදදද්යාව පුනරීකෂණ 1 : ජීව විදදද්යාව හපැඳිනවීම,
ජීවතයේ රසද්යායනික හද්යා වසලය පදනම,
ජීවීනතග් විවිධතවය
570.76
ජයවීර, උපද්යාත්ලි. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සඳහද්යා ජීව
විදදද්යාව පුනරීකෂණ 2 : තපකෝෂණය, ශසවසනය,
පරිවහනය
570.76
ජයවීර, තකකෞමදි පුනසරද්යාතදවි.
පනහිඳට මුවද්යාවී

තරකෝලේල්ඩ් ඩද්යාලේ :
823.914

ජයවීර, දිලනමද්යා ත්මිහිසදී. සුදු පූස

ළ 891.483

ජයවීර, තදකෞපදී චනදත්මිතතද්යා. එලේවිසස තප්රසසත්ලි :
තරවක තසවණපැලේල
782.42166092
ජයවීර, තනවිලේ. යද්යාපනය අත්මිහිරි අතීතය දුරලම
සහ ඉදිරි දපැකම වපැළඳ ගපැනීම : ජනවද්යාරගික
ගපැටුම පිළිබඳ සසවයසිං චරිතද්යාපදද්යානමය
ආවරජනද්යා
954.93032
ජයවීර, බණඩද්යාර. අධදද්යාපන මතනකෝවිදදද්යාතවේ
විකද්යාශනය සහ සසිංකලේප
370.1501
ජයවීර, විජයද්යානනද (පරි.). බලන්න
තඩකෝකනසස, රිචල්ඩ්
ජයසසිංහ, අජිත පපැරකුම (පරි.). බලන්න
ඊෆසරමසන, තඩබරද්යා
ජයසසිංහ, අනෂිකද්යා ප්රියදරශනී. සඟිති මචතචකෝ
ළ 891.483
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ජයසසිංහ, එච. එම. අනර. ටිකරි අකුර හුරව :
තපර පද්යාසලේ හද්යා 1 තශසණය සඳහද්යා
372.634
ජයසසිංහ, එච. එම. අනර. ටිකරි මතග් වපැඩතපද්යාත :
තපර පද්යාසලේ දරවන සඳහද්යා
372.21
ජයසසිංහ, එච. එම. අනර. 3 තශසණය සඳහද්යා ආදරශ
රචනද්යා
372.623
ජයසසිංහ, එච. එම. පසඳු මනීෂ. තන්ථරවද්යාදී බුදධ
ධරමතයේ මූත්ලික ඉගපැනවීම ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය : දහම පද්යාසලේ සසු දරවන සහ ගුර
භවතුන සඳහද්යා තබකෞදධ ධරමද්යාචද්යාරය විභද්යාගය
294.391076
ජයසසිංහ, ඔෂද්යාන ඉතරකෝෂස. සහනතග් තලකෝකය
ළ 891.483
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණ. ඔපපුවලට බලපද්යාන
නීති = Law of deeds : 2014 ජූනි දකවද්යා
යද්යාවතකද්යාලන කරන ලද ඉසිංග්රීස බසන වන
විනිශසචිත නඩු තීනදු 183 කන උප ග්රනන්ථයකන
ද සමනවිතයි
346.0438

ජයසසිංහ, තරිඳු. සපැඟෙවුණු උමග

891.483

ජයසසිංහ, නිරමලද්යා දමයනති. ළමද්යා ගීතය සහ
තපකෞරෂ සසිංවරධනය
782.42083
ජයසසිංහ, නිරිඇලේල ට. මුදිතලතද්යාට රසසසද්යාවක
891.483
ජයසසිංහ, ල්පී. තක. දිලේරකෂිකද්යා. ත්මියපැදුණ
තසතනහස : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483
ජයසසිංහ, ල්පී. තක. දිලේරකෂිකද්යා. ත්මියපැදුණ
තසතනහස
891.483
ජයසසිංහ, ප්රභද්යා චතූ. සහින මනදද්යාකණ 1
ජයසසිංහ, ප්රභද්යාත. තදව – කනදද්යා

891.483
891.483

ජයසසිංහ, තමතුසද්යා රතනමද්යාල. තකකෝචචිතයේ බදුලු
ගමන
ළ 891.483
ජයසසිංහ, තරද්යාහද්යාන. නද්යායකතවය

658.4092

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණ. නඩු නිත්මිති හද්යා අධිකරණ
බලය
340.095493

ජයසසිංහ, වඩනමබි (පරි.). බලන්න
තජබ්රෙද්යාතයලේ, රලද්යා

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණ. ප්රතිතශකෝධන අධිකරණ
බලය = Revisionary jurisdiction : 2012
තදසපැමබර මද්යාසය දකවද්යා යද්යාවතකද්යාලන කරන
ලද ඉසිංග්රීස බසන වන නිශසචිත නඩු තීනදු 93
කන යුත උප ග්රනන්ථයකන ද සමනවියතය
347.0120264

ජයසසිංහ, සරත. උදුමබරද්යා මලේ

891.483

ජයසසිංහ, සරත. බහිරව කනතත

891.483

ජයසසිංහ, සරත. මද්යා තනද්යාදුටුව ඒ පුරහද 891.483

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණ. මද්යාරග අයිතිය 346.0435

ජයසසිංහ, හතමෂදයද්යා සද්යාවිනදි. රතු දූපතත
සපැඟෙවුණු අද්භිරහස
ළ 891.483

ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන. තපතනන තනද්යාතපතනන
බලතවේග සහ ඔතබ නිවස
133.33

ජයසුනදර, උඩුගම එසස. ඉතින ආයුතබකෝවන :
ළමද්යා පරිසර තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483

ජයසසිංහ, තක. එච. ඒ. එසස. විවිධ ඉතගනම
දුබලතද්යාවයනතගන තපතළන දරවන හඳුනද්යා
ගපැනීම
371.91

ජයසුනදර, උඩුගම එසස. උසසස තපළ රචනද්යා
සසිංග්රහය
891.484

ජයසසිංහ, තක. එච. ඒ. එසස. සුව දිවි ග්රැකුමට ආහද්යාර
විධි : ආයුරතවේද වවදද මතය
615.538
ජයසසිංහ, ජගත කුමද්යාර (සසිංසස.). බලන්න
අධදද්යාපන සසිංවද්යාද – 05 : වද්යාරෂික අධදද්යාපන
සඟෙරද්යාව (2012-2013) ජයසසිංහ, ජනප්රිය (පරි.). බලන්න බ්රෙවුනින,
තරද්යාබට
ජයසසිංහ, ඩ. හිරණ නතවකෝදදද්යා. බිසිංදුට පද්යාඩමක
ළ 891.483

ජයසුනදර, උඩුගම එසස. පද්යාසල ගුණද්යාතමක
වරධනයක කරද්යා
371.1023
ජයසුනදර, උඩුගම එසස. මහී සීයද්යාතග් පරිසර
කතද්යා - 4
333.707
ජයසුනදර, උඩුගම එසස. මහී සීයද්යාතග් පරිසර
කතද්යා - 5
333.707
ජයසුනදර, උඩුගම එසස. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අසරිමත
වජව විවිධතවය : 6-13 තශසණවල සසුනට
ප්රතයකෝජනවත අතිතරක කයවීම තපද්යාතක
333.95095493

352

ජයසුනදර, උඩුගම එසස. සද්යාමද්යානද තපළ රචනද්යා
සසිංග්රහය
891.484

ජයතසසකර, චිනතක තජ්. තහද්යාලේමන දූතවේ
සපැඟෙවුණු අද්භිරහස
891.483

ජයසුනදර, උඩුගම එසස. හරිත තලද්යාවක කරද්යා :
6-11 තශසණවල දරවන සඳහද්යා සකසස කළ
පද්යාරිසරික දපැනම සසිංග්රහය
333.72

ජයතසසකර, ල්පී. බ. මරියද්යා සතලද්යානිකද්යා වසසතුව
891.483
ජයතසසකර, මයුර ලසනත. රද්යාගදීපක

ජයසුනදර, ගද්යාතනෂන (සසිංසස.). බලන්න ආනනද
වමතත්රය මහනද්යාහිත්මි ආවරජනද්යා
ජයසුනදර, චනද්ර. සනසුන මනසන

891.481

ජයසුනදර, තුසත. තලනින, නීලේ සහ යසපද්යාත්ලිත :
තලනින තමද්යාරද්යායසස, නීලේ රූපසසිංහ හද්යා
යසපද්යාත්ලිත නද්යානද්යායකකද්යාර තග් සනමද්යාපට
විමසීමක
791.4375
ජයසුනදර, ධමත්මික. 11 තශසණය පුරවපැස
අධදද්යාපනය හද්යා ප්රජද්යා පද්යාලනය
300.76

891.483

ජයතසසකර, විනජි වගීශද්යා. මතග් කවි තපද්යාත
891.481
ජයතසසකර, විපුලේ ධරමප්රිය. විපුලේ ධරමප්රිය
ජයතසසකර ගී පද මද්යාලද්යා : සුළතඟේ තළතළනද්යා
782.42
ජයතසසකර, හීනබණඩද්යාර. 5 තශසණය ශිෂදතව
රචනද්යා
372.623
ජයතසසන, කතසරිතමවන. තමඝ වරණ විය
891.483

ජයසූරිය, එච. ඩ. මලද්යාලද්යා : දපැරියනතග් අධදද්යාපන
අයිතිය උතදසද්යා අභීතව සටන වදින දිරිය
දියණයතග් කතද්යාව
371.822095491092

ජයතසසන, බ. එන. ආර. (පරි.). බලන්න පද්යාකර,
තහනරි

ජයසූරිය, එලේ. අතප මවේබිතම බුදු දහම වනසන
හපැටි
294.3

ජයතසසන, ශද්යානත (අන.). බලන්න ඇනඩරසන,
එච. සී.

ජයසූරිය, චතුරිකද්යා. අපි ඔයද්යාට ආදතරයි
ළ 891.483

ජයතසසන, ශද්යානත (පරි.). බලන්න තච ගුතවේරද්යා,
අරනසසතටකෝ

ජයසූරිය, දයද්යානනද. උතසහවනතයද්යා

ජයතසසන, ශද්යානත (පරි.). බලන්න තදසද්යායි,
අනිටද්යා

891.483

ජයසූරිය, මලේත්ලිකද්යා. ගණත ත්මිහිර : 3, 4, 5 තශසණ
විෂයමද්යාලද්යාවට අනව
372.7076
ජයසූරිය, හසනති කද්යාවිනදදද්යා. මනසට කවියක
891.481
ජයතසසකර, එසස. (පරි.). බලන්න අකමුෂසකන,
ඉතගකෝර
ජයතසසකර, එසස. (පරි.). බලන්න
තනමතරද්යාවේසසක, ඇතලකසපැනඩර
ජයතසසකර, කලවද්යාතන. සුළි සුළඟෙ

891.483

ජයතසසකර, චත්මිනද. වියළි කලද්යාල්පීය අළු
උණහපුලුවද්යා : අධදද්යාපනික ඡද්යායද්යාරූප
මද්යාරතගකෝපතදශය
599.83
ජයතසසකර, චිනතක තජ්. පද්යාළු මනදිරතයේ
සපැඟෙවුණු අද්භිරහස
891.483
ජයතසසකර, චිනතක තජ්. පද්යාළු විලේලුතවේ සපැඟෙවුණු
අද්භිරහස
891.483

ජයතසසන, ශද්යානත (පරි.). බලන්න නිරනජන
බද්යාබු, බ.
ජයතසසන, ශද්යානත (පරි.). බලන්න වද්යාණජ
ඉදිකරීම සඳහද්යා වද්යාසසතු විදදද්යාව
ජයතසසන, ශද්යානත (පරි.). බලන්න හසසත තරඛද්යා
රහසස
ජරමන නපැවිතයක දුටු එදද්යා ලසිංකද්යාව : තපරදිග
ඉනදීය මුහුදු ගමතනක විශිෂසට කතද්යාවක
(ෂසතවයිටසර, කසසතටකෝපර)
954.9301
ජරසස, ඈන. එනන යනන අනද්යාගතයට … : ඔතබ
අනද්යාගතය දපැකම ඔබටම බලද්යාගපැනීමට බ්රිතද්යානද
ගුපත තවේදී ඈන ජරසස තහළි කරන විශසත්මිත
ක්රම
133.3
ජල ගපැලේම. (තසසනද්යානද්යායක, ජී. බ.)

891.483

ජලජ ජීව සමපත තද්යාකෂණතවේදය : ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය 10 වන තශසණය 639.34071
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ජව තුරඟෙද්යා. (තමකෝපතගකෝ, මයිකලේ)

823.914

ජවද්යාන, ඒ. තජ්. තජ්. තදවන බස තදමළ –
2 තශසණය
372.6
ජවද්යාන, ඒ. තජ්. තජ්. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තළ) තදවන
බස තදමළ : සසිංහල තතරම සමඟෙ පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 2010 – 2012
494.811076
ජවද්යාන, ඒ. තජ්. තජ්. තදවන බස සසිංහල වදද්යාකරණ
තකද්යාටස 1 : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) 491.485
ජවද්යාන, ඒ. තජ්. තජ්. 9 තශසණය තදවන බස තදමළ
372.6
ජද්යා, අකතලේශසවර. වීදි හද්යාදුව

891.433

ජද්යාතක කන්ථද්යා ;
අසිංක 29. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) හිතද්යා මතද්යා
තගතූ කතද්යා
ළ 891.483
ජද්යාතක කන්ථද්යා කවිතයන. (තගද්යාඩතගදර, වජිර)
891.481
ජද්යාතික ඉතිරි කරීතම බපැසිංකුව. වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව
2013
354.8606
ජද්යාතිකතව සසිංකන්ථන : ජද්යාතිකතවය පිළිබඳ
තුලනද්යාතමක විග්රහයක. (අමරතසසකර,
ගුණදද්යාස)
320.54
ජද්යාතික නිෂසපද්යාදනය හපැඳිනවීම සහ ගණනය කරීම :
සද්යාරව ආරර්ථික විදදද්යා විග්රහය. (රීල්ඩ්, තරද්යානලේල්ඩ්
එම.)
339.3
ජද්යාතික පද්යාරිසරික පරෂදය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ජද්යාතික පද්යාරිසරික පරෂදය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
ජද්යාතික තහළ උරමය - 10 සසිංවතසර මහ සමුළුව
324.2095493
ජද්යාතිය අවදි කළ ටවරතහකෝලේ රඟෙහල : අපි
තනද්යාදනන අතප තශසෂසෂ්ඨ නද්යාටක කතුවර.
(රතනද්යායක, ආර. ඇම. ඒ.)
792.095493
ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීම සඳහද්යා අද්භිතයකෝග :
තිරසරභද්යාවය සහ අනතරකරණය සඳහද්යා
ප්රමුඛතද්යා
338.95493
ජද්යානකී කුමද්යාරි, රමදද්යා. ජන ගද්යායනද්යා : ජද්යාතික
නපැටුම විභද්යාග (ප්රද්යාරමභ - මධදම – අවසද්යාන)
782.42162

ජද්යාසසිංආරචචි, තපමසරි. විසතුර මසුන අද්භිජනනය
639.34
ජපැක සහ තබකෝසිංචි වපැල. (කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන
චද්යාත්මිනද)
891.483
ජපැසසත්මින වපැල. (පතිරණ, පුෂසපද්යා කරණද්යාරතන)
891.483
ජිනදද්යාස, ඉ. ක. (පරි.). බලන්න තහකෝලේට,
විකතටකෝරියද්යා
ජිනදද්යාස, මතනකෝජ් පුෂසප කුමද්යාර . නිරමද්යාණද්යාතමක
සනනිතවේදනය හද්යා විචද්යාර අධදයනය
306
ජිනදද්යාස, මතනකෝජ් පුෂසපකුමද්යාර. මහජන
සමබනධතද්යාව, මද්යාධද නීතිය හද්යා ආචද්යාර ධරම
659.28
ජිනදද්යාස, මතනකෝජ් පුෂසප කුමද්යාර . සසිංවරධනය,
පරතයේෂණය සහ මහජන සමබනධතද්යාව
659.12
ජිනප්රිය, එරික ගද්යාත්මිනී. එක රජයයි රටවලේ තදකයි
320.95493
ජිනරතන හිත්මි, කපැතලේගම (සම කරතකෘ).
බලන්න ධමමදසසස හිත්මි, ආණමඩුතවේ
ජිනවසිංශ හිත්මි, කළුතර (අන.). බලන්න තවේතදහ
හිත්මි
ජිනවසිංස හිත්මි, වපැලේලවද්යාතයේ (සසිංසස.). බලන්න
පුෂසපද්යාද්භිවනදන : අතිපූජද අනවිජ්ජක
විචිත්රභද්යාණක දූනද්යාගහ ධමතමකෝදය නද්යාහිත්මි
ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
ජිනතසසන, ශදද්යාමද්යා. ජනමද්යාධදය ප්රජද්යාව හද්යා
නද්යායකතවය අතර
302.23
ජිනද්යානනද හිත්මි, තබනතර (සමපද්යා.). බලන්න
අසූ මහද්යා ශද්යාවක වනදනද්යා
ජිබරද්යාන, ඛලලේ. දිවිය දිවිය අමතයි : ප්රසිංශ, ඉසිංග්රීස
තද-බසන
892.71
ජිබරද්යාන, ඛලලේ. මුනිවරයද්යා
ජිබරද්යාන, ඛලලේ. වපැත්ලි සහ තපණ

892.7
892.71

ජීවතවීතම අරන්ථය කුමකද?. (බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි,
අජද්යාන)
294.34
ජීවන, එම. එච. චිරනත (සම කරතකෘ). බලන්න
ටතකයි, ඉසුම
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ජීවන කුමද්යාරණතුසිංග පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ජීවන කුමද්යාරණතුසිංග පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

තජනරද්යාලේ අවදිතයන. (නද්යාසතරත, ල්පීටර)

ජීවන අතතපද්යාත

තජ්කබසස, තජකෝසෆස. තකට කුමරිය සහ තවත
සුරසිංගනද්යා කතද්යා
398.2

640

ජීවමද්යාන ජීව විදදද්යාව – ඒකක 1-2 : අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ). (ජනනද්යායක, තිසසස)
570.76
ජීව විදදද්යාඥතයකෝ. (හුරලුවපැව, ජයතසනවි) 570.92
ජීව විදදද්යාව 10 තශසණය : තකටි සටහන,
පුනරීක්ෂණ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර

570.76

ජීවද්යානනද, ත්මිහිර. අ. තපද්යා. ස. (උසසස තපළ)
තභකෞතික විදදද්යාව : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසන සහ
පිළිතුර 2004-2013
530.076
ජීවිත මවිත : රබයියද්යාට පරිවරතනය. (ඛයියද්යාම,
ඔමද්යාර)
891.551
ජීවිතයක වරණ. (සුදිරිසිංග, එලේ.)

920

ජීවිතය ගීතයක. (මුතුකුමද්යාරණ, සරිවිමල)
891.481
ජීවිතයට ජීවයක : ඔතබ ජීවිතයට නව ජීවයක
ලබද්යා තදන මතනකෝවිදදද්යාතමක හර සසිංග්රහය.
(මසිංචනද්යායක, ගයසිංග සසිංජීව)
158.1

823

තජබ්රෙද්යාතයලේ, රලද්යා. පලසසතීන ගපැහපැනියකතග්
කන්ථද්යාවක
849.936

තජ්කබසස, තජකෝසෆස. පන තතද්යාපපිකද්යාරි සහ තවත
සුරසිංගනද්යා කතද්යා
398.2
තජ්කබසස, තජකෝසෆස. මහලු මද්යායද්යාකද්යාරිය සහ තවත
සුරසිංගනද්යා කතද්යා
398.2
තජ්මසස, ඊ. එලේ. තප්රේම සපැඳසෑතවකෝ

823.92

වජව පදධති තද්යාකෂණතවේදය 1 තකද්යාටස :
අ.
තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තද්යාකෂණතවේදය විෂය
ධද්යාරද්යාව. (අධිකද්යාරී, කමලද්යා)
660.6
වජව පදධති තද්යාකෂණතවේදය : 13 තශසණය ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය
660.6071
වජව භූතගකෝල විදදද්යාව : තභකෞතික භූතගකෝල
විදදද්යාව II. (එපිටවතත, තසතනවි) 578.09
වජව විවිධතව තතපැකසීම

333.95

වජව විවිධතවතයන පිරි රූමසසසල.
(තතනනතකකෝන, ජයතිසසස) 333.95095493

ජීවිතය දපැන ගනන, ජීවිතය ජය ගනන අසිංක
විදදද්යාව. (විජයවික්රම, සුසනත)
133.335

වජව විවිධතවතයේ ශ්රී ලද්යාසිංකීය උරමය
333.95095493

ජීවිතය දිනන හපැටි : මනස – ජීවිතය හද්යා යුග දිවිය
පිළිබඳව රචිත මතනකෝවිදදද්යාතමක සසිංග්රහයක.
(ගුණතසසකර, නිවේටන)
158.1

තජද්යානතන හද්යාකරතග් මරණය ඇතුළු තවත
තකටිකතද්යා. (ජයතුසිංග, රවන එම.) 891.483

ජීවිතය ත්මිහිරිතම කවියක. (තහසරත, එච. එම.
කපිල ජයවිලද්යාලේ)
891.481
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ජීවිතයයි තදකෝ - සතරයි. (තහසවද්යාපතිරණ, ත්මිලේටන)
133.5
ජීවිතතයේ අනිත පපැතත. (රනජන, ධරමකීරති ශ්රී)
891.483
ජීවිත රකෂණය තුළින අනද්යාගතය සුග්රැකීම.
(තගද්යාඩගම, සුරසිංජිත)
368.32
ජජබසස හද්යාවද්යා. (එරනද, කලේප)
ජූඩිට හරි ගිහින. (තවබසසටර, ජීන)
ජූත්ලියද්යා. (මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්)
තජනට. (සසතටකෝවේ, තරද්යාතසටද්යා)

891.483
813
891.483
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තජද්යාහපැනනරබරග් කරද්යා (දකුණු අප්රිකද්යාතවේ
කතනදරයක). (නද්යායිදු, තබවරත්ලි)

තජද්යාතෆස, නදිතයේෂසදද්යා. කද්යාලය දිතග් ආපසසසට :
නදිතයේෂසදද්යා තජද්යාතෆසතග් සසමරණයන
947.084092
තජකෝකමසසතලර, ඇනටන. හිටලරතග් අවසන
දවසස
943.086092
තජකෝතිපද්යාල හිත්මි, තගකෝනතහසතන. තවසක නිවද්යාඩුව
හද්යා තබකෞදධ තකද්යාඩිය
929.92095493
තජකෝතියරතන, ජයනත ග. තගද්යාවිපතළස යහළුතවකෝ
891.483
තජකෝතියරතන, ජයනත ග. නිමක නපැති කවියක
නමක නපැති ත්මිනිසද්යා : කද්යාවද සසිංග්රහය 891.481
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තජකෝතිස විමරශන. (තකද්යාග්ගලතග්, කුමද්යාර) 133.5
තජකෝන තපනීතකට (සම කරතකෘ). බලන්න
මපැනතගකෝලේල්ඩ්, තටද්යාම
තජකෝනසස, තඩතරක එලේ. විසසත්මිත ගපැහපැන සරර :
ගපැහපැනියකතග් සරර හද්යා මනස පිළිබඳ
විදදද්යාතමක කයවීමක
618
තජකෝසප, සුජීව නිශද්යානත. ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සසුන
සඳහද්යා අනරපුර සරි
954.93
තජකෝසප, සුජීව නිශද්යානත. සීගිරි අසරිය : ප්රද්යාන්ථත්මික
තශසණ සසුන සඳහද්යා
954.93
තජදෂසෂ්ඨ තලේඛක ප්රණද්යාම සමමද්යාන 2014

920.02

තජදද්යාතිර විදදද්යා ;
අසිංක 01. (ප්රනද්යානදු, තබනතතද්යාට හියුබට)
තමෂ ලග්නය
133.5262
තජදද්යාතිෂ දවිතියද්යාදරශය. (අමබලමතගද්යාඩ, තසසන)
133.5
තජදද්යාතිෂ තසසවද්යා ; අසිංක 04. (රද්යාජපකෂ, එසස. එම.
ඩබත්ලිවේ.) ඔබට බලපද්යාන ග්රහ තයකෝග : 133.5
තජදද්යාතිෂ හද්යා වද්යාසසතු විදදද්යා නිවද්යාස අතතපද්යාත .
(විත්ලියම, ආර. එච.)
133.5872

ඤද්යාණවිමල හිත්මි, අගලවතතත (සසිංසස.). බලන්න
අද්භිසමතබකෝධද්යා : පූජදපද්යාද කතදලේපිටිතයේ ආරිය
වමන නද්යාහිත්මි උපහද්යාර ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන. අජරද්යාමර තලකෝකය
294.3
ඤද්යාණසීල හිත්මි, හපුවලද්යාතන (සසිංසස.). බලන්න
පුෂසපද්යාද්භිවනදන : අතිපූජද අනවිජ්ජක
විචිත්රභද්යාණක දූනද්යාගහ ධමතමකෝදය නද්යාහිත්මි
ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. ධද්යාතුවසිංශය :
අපතග් ශද්යාකදමුනීනද්රවරයන වහනතසසතග්
ධද්යාතූන වහනතසසලද්යාතග් පරමපරද්යා කන්ථද්යාව
264.363
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. නවණපැතතද්යා
සත සකෘජ කරයි
294.34
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. තලකෝකතයන
නිදහසස වීම
294.34
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. විසසත්මිත
තහළිදරවේව
294.34
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. සත සනසන බුදු
බණ වපැටතහසවද්යා
294.34
ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ. සරිගුතත සහ
ගරහදිනන
ළ 891.483

ඤද්යාණකතති සමභද්යාවනද්යා ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
ඤද්යාණකතති හිත්මි, තපද්යාලේගහතවල.
අමබලනතගද්යාඩ : රූකඩ

080

ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, තපැනතන. පනහිඳක දඟෙ
(නිසඳපැසස)
891.481

791.53

ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම. ධරමය පද්යාමුල
294.34442

ඤද්යාණඛනති හිත්මි, තකද්යාතමතලේ. ඉතිහද්යාසය හද්යා
සද්යාහිතද සමද්යාජය : ශද්යාසසනය විචද්යාර සටහන
891.48
ඤද්යාණරතන හිත්මි, පුසසසපැලේලද්යාතවේ. ප්රකකෘත නද්යාම
වරනපැගිලේල
491.45
ඤද්යාණරතන හිත්මි, පුසසසපැලේලද්යාතවේ (සසිංසස.).
බලන්න සුමසිංගල හිත්මි, හිකකඩුතවේ ශ්රී
ඤද්යාණරතන හිත්මි, වපැත්ලිත්මිටියද්යාතවේ (සසිංසස.).
බලන්න විදදද්යාලසිංකද්යාර – ශද්යාසසනය සසිංග්රහය :
වවදික අසිංකය
ඤද්යාණවසිංස හිත්මි, වපැත්ලිකතතර (සමපද්යා.). බලන්න
අරියවසිංශ හිත්මි, මපැදතදගම

ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම. මහද්යාචද්යාරය පද්යාතතගම
ඤද්යාණසසසර හිත්මි තදසූ ගිහි තගදරට බුදු බණ – 1
294.34
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම. මහද්යාචද්යාරය පද්යාතතගම
ඤද්යාණසසසර හිත්මි පුවතපත තසසවනය : බණ
දහම, ගී, සද්යාහිත විමසුම සහ තීර ත්ලියුම
089.9148
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, තබකෝතතලේ. බුදු සරිතතන පහන
වූ දඹදිව අපිත වඳිමු
294.34350954

ඥද්යාණසීහ හිත්මි, තහසනපිටතගදර. පුදමු තම කුසුම
09 : උතපතතිය හද්යා පුනරභවය
294.34
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ඥද්යානරතන, සත්මිනද. දකුණු ආසයද්යාන
කද්යානතද්යාවතග් තදශපද්යාලන සහභද්යාගිතවය
පිළිබඳ සමද්යාජ විදදද්යාතමක විමරශනයක
305.40954
ඥද්යානරතන, සත්මිනද. සමද්යාජ විදදද්යාතමක ත්ලිපි :
පළමුවන තකද්යාටස
301

ටිගුනයිට, රද්යාජ්මනි. හිමද්යාලයද්යාන තයකෝගී සසවද්යාත්මි
රද්යාමද්යාතග් නිල චරිතද්යාපදද්යානය
294.5092
ටිවීටි සහ සලේතවසසටර. (අනරසරි, සරත)
ළ 891.483
ටිසිං ටිසිං. (අනරසරි, සරත)

ළ 891.483

ටිසිං ටිසිං. (නද්යානද්යායකකද්යාර, චනද්රතසසන) ළ 891.483

ඥද්යානවිභද්යාගතයේ සනනිතවේදන ආකකෘතිය.
(හපුආරචචි, අජනතද්යා)
302.230228

ටූමද්යා, හද්යාමද්යා. පද්යාතපකෝචචද්යාරණය සහ තවත කතද්යා
892.813

ඥද්යානවිමල හිත්මි, අඹනතපද්යාළ. පද්යාත්ලි වදද්යාකරණ
සමද්යාතලද්යාචනද්යා
491.375

තටරනසස. ඇනල්ඩ්රියද්යාන දපැරිය

ඥද්යානසුමන හිත්මි, තදලේදූතවේ. බුදුහු වපැඩ තවතසති
294.363

තටත්ලි රූ සතතම : අදදතන තටත්ලි නද්යාටදතයේ
ගුණද්යාතමක විමසුම. (පියරතන, රසිංග තතනජ)
791.45
තටද්යාම සහ තජරී. (අනරසරි, සරත)

ටතවේන, මද්යාරක. හපැල්ඩ්ත්ලිබරග් ආගනතුකයද්යා සහ
තවත කතද්යා
813
ටකරසිං සහ වඩිමබු. (සසවරණමද්යාත්ලි, තකෂිලද්යා)
891.483
ටතකයි, ඉසුම. දියවපැඩියද්යාවට විතශසෂඥ
වවදදවරතයකුතගන උපතදසස 363.196462
ටවර රඟෙහලේ වසිංස කතද්යාව. (කද්යාරියවසම, තිසසස)
792.095493
ටවර රඟෙහතලේ සට තනළුම තපද්යාකුණ : මහිනද
රද්යාජපකෂ ප්රද්යාසසිංගික මධදසසන්ථද්යානය දකවද්යා වසර
සයයක ශ්රී ලද්යාසිංකක නද්යාටද ශද්යාලද්යා.
(කද්යාරියවසම, තිසසස)
792.095493
ටද්යාරසන ආපසු එයි. (බතරකෝසස, එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස) 813
ටද්යාරසන තග් වන සවුපද්යාතවකෝ. (බතරකෝසස, එල්ඩ්ගද්යාර
රයිසස)
813
ටිකරි අකුර හුරව : තපර පද්යාසලේ හද්යා 1 තශසණය
සඳහද්යා. (ජයසසිංහ, එච. එම. අනර) 372.634
ටිකරිතග් එළවළු තකද්යාටුව. (තහසවද්යාගම, ඩ. එම. ඒ.
හරෂද්යා කුමුදුනී)
ළ 891.483
ටිකරි නවණ. (රද්යාජකරණද්යා, අසසිංක තමනඩිසස)
ළ 891.483
ටිකරි මතග් වපැඩතපද්යාත : තපර පද්යාසලේ දරවන
සඳහද්යා. (ජයසසිංහ, එච. එම. අනර)
372.21
ටිකරි. (රතනද්යායක, නිමද්යාත්ලි එන.)

372

872

ළ 891.483

තටකෝන හි භීෂකයද්යා. (බතරකෝසස, එල්ඩ්ගර රයිසස) 813
ටසිං ටසිං. (රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සමද්යාධි) ළ 891.483
තකද්යාටසසක, ත්ලිතයද්යාන. වදනික ජීවිතතයේ ගපැටලු
335
තකද්යාටසසක, ත්ලිතයද්යාන. ත්ලිතයද්යාන තකද්යාටසසකතග්
සද්යාහිතදය හද්යා විපලවය
891.73
තකකෝබිෂස, තවකෝලේටර. මම තකලේලකට ආදරය
කතළත්මි
306.81096711

ෂ්ඨකුරදද්යාසස, වී. එන. තක. (සමපද්යා.). බලන්න
අවරදිග තපෂණය තහවත මපැසසමරිසම
ඨිතතිල හිත්මි, අෂින. තබකෞදධයද්යාතග් අතතපද්යාත
294.3
ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ්. ගසක තතද්යාරතුර : 5 ශිෂදතවය
ඇතුළු පද්යාසලේ දරවන සඳහද්යාය – වදද්යාපකෘති 21 ක
ද ඇතුළතය
580
ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ්. නිතවස හපැඩ කරන පපැළ :
A සට Z දකවද්යා
635.965
ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ්. මලේ සපැරසත්ලි හද්යා විලද්යාසතද්යා
745.92
ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ්. තම තකද්යායි යනතන
891.483

357

ඩයසස, ඒ. ඒ. ආශිනී නිමසරද්යා. මද්යා පිය තසතනහස
වට ඇතපැමුන එය තනද්යාම දනී
ළ 891.483

තඩගන, බන්ඩෲසස (සම කරතකෘ). බලන්න තකකෝලේ,
තජද්යාආනද්යා

ඩයසස, මනරි පසසසනී. රකමල තහද්යාඳ ළමතයක
ළ 891.483

තඩතෆකෝ, ඩපැනිතයලේ. තරද්යාබිනසන කන්ඩෲතසකෝ :
ත්මිනිසස පුළුටක නපැති පද්යාළු දූපතක තනි වූ
වික්රමද්යානවිත ත්මිනිතසකුතග් කතද්යාව ඩපැනිතයලේ
තඩතෆකෝ
823

ඩයසස, සල්ඩ්නි මද්යාකසස. විශිෂසෂ්ඨ ඉතගනම අතවපැල
153.1
ඩයසස, සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි. මතක සතුවම

891.483

ඩයසස, සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි. වසුනදරද්යා

891.483

ඩයසස, සුසනත. පබබත රද්යාජ : ත්මිසසසක පවේතවන
මගධ තදශයට විමරශනයක
934

තඩසිංගු හද්යා තඩසිංගු රකතපද්යාත උණ : සද්යායනික කද්යාරය
මණඩලය සඳහද්යා අතතපද්යාත
616.91852
තඩසිංගු හද්යා තඩසිංගු රකතපද්යාත උණ සද්යායනික කද්යාරය
මණඩලය සඳහද්යා අතතපද්යාත
616.9185205

590.73

තඩද්යානතමකෝර ආණඩුක්රමය : අ. තපද්යා. ස. උ. තපළ
තදශපද්යාලන විදදද්යාව. (සුගතදද්යාස,
ත්ලිනටන
342.029

ඩරලේ, තජරලේල්ඩ් මපැලේකම. බද්යාෆුට ගතම දඩයම
සුනඛතයකෝ
591.98

තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන. අදභූත ආගනතුකයද්යා
සහ තවත ෂරතලද්යාක තහකෝමසස කන්ථද්යා
823

ඩරලේ, තජරලේල්ඩ් මපැලේකම. මත වූ වන අරණ
591.98

තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන. හදිස අනතුර සහ
තවත ෂරතලද්යාක තහකෝමසස කන්ථද්යා
823

ඩලේස, තක. තක. රමදද්යා. 7 තශසණය තදමළ
වපැඩතපද්යාත
494.811

තඩද්යාරති, බරත්ලි. ඇතබලද්යා

ඩරලේ, තජරලේල්ඩ්. තකද්යාඳුරන තදශය

ඩිග්බි, ඇනී. දඟෙමලේල තදතලද්යාවක අතර

823

823

තඩකෝකනසස, රිචල්ඩ්. ඇතතක අරමය : විදදද්යාව ගපැන
ත්ලියපැවුණ අසරිමතම පිවිසුම
501

ඩිලේ, තජද්යානතන. අවිඥද්යානතයේ ෆපැනටසමය
අවකද්යාශය : මුරකත්මි හරක නිරමද්යාණ විමසුම
895.635

තඩකෝසන, තජකෝයි. තදව ගරබිය සහිත ජීවිතය :
තදවිඳුන සමඟෙ සමප සමබනධතද්යාවය
තගද්යාඩනපැගීම
248.4

ඩ. ඇසස. ආටිගල මඩපද්යාත කද්යාවද විශද්යාරදයන තග්
රස බුබුල : විතශසෂ ගුණ සමර කලද්යාපය –
2014
891.481

ඩසිංකුටු කූඹියද්යාතග් පණවුඩය. (වීරසසිංහ, අනරද්යා ශ්රී
කුමද්යාරී)
891.483

DNA ඇඟිත්ලි සලකුණු : අපරද්යාධ පරීකෂණතයේ
නිහඬ සද්යාකෂි. (ඉතලේතපරම, රවන තජ්.)
364.1523095493
ඩඑෆසසීසී බපැසිංකුව (ඉවත කරීතම හද්යා ආනෂසිංගික
විධිවිධද්යාන) : ඩඑෆසසීසී බපැසිංකුව “ඩඑෆසසීසී
බපැසිංකුව ල්පීඑලේසී” නද්යාමතයන සීමද්යාසහිත
තපද්යාදුසමද්යාගමක තලස ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීම පිණස
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම සඳහද්යා ද...; (165 වන
අධිකද්යාරිය වූ) ඩඔෆසසීසී බපැසිංකුව පනත
පරිචච්ඡිනන කරීම සඳහද්යා ද ; ඒ හද්යා සමබනධ
තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා ද
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0821530262
ඩන, තකමලේ. ගපැසසකයිටිසස වළකවද්යාගනිමු
616.33305

'ණ' කද්යාර විනදද්යාසය. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)
491.485
තකසලද්යාතවේ වසනතය. (දයද්යාරතන, ඩබ. ල්පී.)
891.483
තටු සලන සමනලේලු. (තපතරරද්යා, සසවරණද්යා
කද්යානති)
891.483
තණඩුලනද්යාල ජද්යාතකය. (තලගසසතප, තහසමපද්යාල)
891.481
තණහද්යාමද්යාන. (රතනද්යායක, ටමන)

891.481

තතතව කළමනද්යාකරණය ප්රද්යාතයකෝගික මූලධරම :
ISO 9001 මඟෙතපනවීම. (තසනවීර, ලත්ලිත)
658.403101
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තතමද්යාත්ර විදදද්යාව : ඥද්යානමද්යාන දරශනය.
(අතබසූරිය, ආනනද තබනට)

181.043

තතසරණ, තක. එලේ. ශෂිණ රවිනදද්යා. මත්ලින
උපන රජ කුමරිය
ළ 891.483

තවත එක මවක. (කුතර, බ. ඒ. ඊ.)

891.483

තහනම ගතහස ඇපලේ : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(නිහද්යාලේ, බරකම)
891.483

තතසරණ සතරසසිංහ (පරි.). බලන්න බලයිටන,
ඉනිල්ඩ්

තද්යාකෂණ සහ සමද්යාජ තසසවද්යා වපැඩි දියුණු කරීම සඳහද්යා
අධදද්යාපන මධදසසන්ථද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
තද්යාකෂණ සහ සමද්යාජ තසසවද්යා වපැඩි දියුණු කරීම
සඳහද්යා අධදද්යාපන මධදසසන්ථද්යානය
සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262

තනි රකන හීන සහ තවත තකටිකතද්යා

තද්යාතගකෝර, රබනද්රනද්යාත. ගීතද්යාසිංජල

තතසරණ, තක. එලේ. ශෂිණ රවිනදද්යා. සතුවිත්ලි
දහර
ළ 891.481

891.483

891.441

තඹර වද්යාසනි : පදද සසිංහිතද්යා. (තපතරරද්යා,
වලේපිටමුලේතලේ සුනිලේ)
891.481

තද්යානත්රික බුදුසමය. (විමලඤද්යාණ හිත්මි,
නද්යාඔටුනතන)
294.3925

තරිනදිකද්යා, ඩ. ල්පී. නිමද්යාෂි. සමනල සහ නපුර
පපැසිංචී
ළ 891.483

තද්යාපස තප්රේමය. (වවරමුතතු)

තරිඳුතග් දිනතපද්යාත. (සමරතුසිංග, ගයද්යාත්රි මධූෂද්යා)
891.483
තර එළිය. (තසසනද්යානද්යායක, එසස. එම. ජයතසසන)
891.481
තර ග්රහතලකෝක සහ විශසවය. (ධරමරතන,
තසසනද්යානී)
523.1
තරෂිකද්යා, චමද්යාත්ලි. සමනමල

ළ 891.483

894.8113

තද්යාම සුවඳයි සමුතනද්යාගත ආදතර. (මුහනදිරම,
රසිංජනී)
891.483
තද්යාඹුගල, ඩ. වී. විනිවිද තපතනන සුලු ඉසිංග්රීස

420

තද්යාරකද්යා විදදද්යා ළමද්යා සද්යාහිතද ;
අසිංක 01. (අතපතතු, ආර. බ.) ලසසසන හඳ
523.3
අසිංක 02. (අතපතතු, ආර. බ.) හඳ සකමන
629.954

තර සපැණතකළිතයේ. (තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස)
891.483

තද්යාරකද්යා, ඩබ. එම. රෂී. පිසිංක ටිසිංක

ළ 891.483

තරූ.

891.483

තද්යාරකද්යා, ඩබ. එච. රෂී. පුසිංචි එමත්ලි

ළ 891.483

තරූ 2. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)

891.483

තරූ 3. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)

891.483

තද්යාරකද්යාවක තනද්යාවී සඳ මඬල වනන : ජීවිතය
දිනවන ප්රබල ප්රසනන තපකෞරෂතවයක
තගද්යාඩනඟෙන මග. (විජයවික්රම, සුසනත)
158.1

(ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)

තල කපැතලේ ගිය ඉබි හද්යාත්මි ලද්යා. (විතජ්රතන, දීපිකද්යා)
891.483
තලගල, ඉනද්රද්යානි (සම කරතකෘ). බලන්න
තකද්යාතළද්යාවල, එලේස
තලගල, චනද්රතසසන. වවුලේකපැතලේ

891.483

තලගල, නීලේ (සම කරතකෘ). බලන්න
තකද්යාතළද්යාවල, එලේස

තද්යාරණදයට අරතබර වසනතයක. (රතනද්යායක,
නිමද්යාත්ලි එන.)
155.65
තපැනට සුදුසු නවණ (තකටි නද්යාටද එකතුවක).
(ත්ලියනතග්, තහසමද්යාචනද්රිකද්යා)
891.482
තපැපපැලේ හලක මතක බිඳක සහ තපැපසෑලක වගතුග.
(ජයරතන, යූ. ඒ.)
891.483
තසෑග්ග. (සරත කුමද්යාර, ද. තහ. ආ.)

ළ 891.483

තලගසසතප, තහසමපද්යාල. තණඩුලනද්යාල ජද්යාතකය
891.481

තිතත මලේ. (අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා)

තලසිංගම, චනද්රතසසන. ලනද පුරද්යා දුව පනිත්මින
891.483

තිතතවපැලේගල, සුත්මිත තරකෝහණ. සසතූතියි නපැවත
එනන : තිර නද්යාටකය සහ විචද්යාර
791.4375

891.483

359

තිරද්යාණගම, චනද්රසරි. කවි ගසිංගද්යාව : නිවනට තකටි
මග
891.481
තිරමූරති, ට. එසස. සුනදද්යාරි

894.8113

තිලකෂණද්යා, ඩ. හෂිනි. භූතයද්යාතග් පණවිඩය
ළ 891.483
තිලකරතන බණඩද්යා, ඩ. එම. පදදය හද්යා පදද
රසද්යාසසවද්යාදන ප්රතවේශය : පද්යාසලේ හද්යා පිරිතවන
සසුන සහ සද්යාමද්යානද සහකෘදයන සඳහද්යා 891.481
තිලකරතන, ඒ. තක.
විශසතලේෂණය

තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
ජීව විදදද්යාව : ආදරශ බහුවරණ ප්රශසන සහ
පිළිතුර විවරණ
570.76
තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී. උ. තපළ තද්යාකෂණතවේදය
සඳහද්යා විදදද්යාව – පළමු තකද්යාටස
570
තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී. තපකෝෂණය ශසවසනය සහ
පරිවහනය ශීඝ්ර පුනරීකෂණ : උසසස තපළ ජීව
විදදද්යාව
570.76
තිලකරතන, සරත චනද්ර. ආගනතුකයද්යා

තදවතවය පිළිබඳ තබකෞදධ
294.34211

තිලකරතන, ඒ. තක. පසිංචසසකන්ධය, උපද්යාදද්යානය
සහ භවය
294.3
තිලකරතන, ඒ. තක. බුදුසමතයහි විග්රහ වන
පද්යාරතභකෞතික සදධද්යානත
294.33613
තිලකරතන, ඒ. තක. සත සතුවිත්ලි සහ සතත්ත්වයද්යා
294.3
තිලකරතන, කඳන ආරචචිතග්. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
විශද්යාම වපැටුප ක්රමය
331.252095493
තිලකරතන, කෂද්යානත. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
ඉතිහද්යාසය : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
2008-2013
909.076

891.483
තිලකරතන, සුත්මිත්රද්යා. මසිංගල පියවර

891.481

තිලකරතන, තහස. මු. (පරි.). බලන්න ජයතිලක,
තක. එන.
තිලකසරි, තක. තක. ඩබ. බලන්න තදතලද්යාව
දිනන දහම මඟෙ : උභයතන්ථසද්යාධනී
තිලකතසසන, අජිත (සසිංසස.). බලන්න fya;qjdoS
ත්ලිපි
තිතලකෝචන, ඒ. තක. ල්පී. ඩ. සශ්රීක
තපද්යාතළද්යානනරව රද්යාජධද්යානිය බිඳවපැටම හද්යා
රද්යාජධද්යානි නිරිත තදසට මද්යාරවීම : පද්යාසලේ
ඉතිහද්යාසය විෂය සඳහද්යා අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
දකවද්යා කරණු ඇතුළත තවේ
954.9301

තිලකරතන, කෂද්යානත (පරි.). බලන්න
බලයිටන, ඉනිල්ඩ්

තිවද්යාරි, සසිංජලද්යා. අතප තසලේලම තගදර

තිලකරතන, චනදන (පරි.). බලන්න තදද්යාඩම
තහද්යාරද්යා

තිසසස... තිසසස. (ගලපපතති, අජිත)
791.430233092

තිලකරතන, චිනතක. සූවිස බල

තිසද්යාහද්යාත්මි, තක. ඇම. (සමපද්යා.). බලන්න සතර
කමටහන තහවත චතුරද්යාරකෂද්යාව

ළ 891.482

891.483

තිලකරතන, දුලද්යානි. ගුර තගදර මුලේ තපද්යාත :
තපර පද්යාසලේ ළමුන සඳහද්යා
372.21
තිලකරතන, ධමත්මිකද්යා වසනතද්යා. තසද්යාබද්යා තසද්යාඳුර
දිවි සුරකමු ත්මිතුරන වී අපි
ළ 891.483
තිලකරතන, තප්රේමරසිංජිත. ම
 තනකෝරද්යාජදය –
තදතලද්යාවක අතර ආදර අනදරය
891.483
තිලකරතන, මහද්යානද්යාම. උසද්යාවි ඇප මද්යානව
හිත්මිකම හද්යා නීතිතයේ ආධිපතදය
345.056
තිලකරතන, රනතපද්යාකුණුගම. අඳුරට එත්ලියක
891.481
තිලකරතන, රෂිනි රසිංගී. රන සමනලතයකෝ
ඇවිලේලද්යා
ළ 891.483

තිතසසරද්යා, ඩබත්ලිවේ. දයද්යාරතන
මලලතසසකර, ගුණපද්යාල

(පරි.). බලන්න

තිතසසරද්යා, නිතරකෝෂද්යා ටද්යානි. පුසිංචි කහ කුරලේලද්යා
ළ 891.483
තිතසසරද්යා, හසත (සසිංසස.). බලන්න තඩසිංගු හද්යා
තඩසිංගු රකතපද්යාත උණ : සද්යායනික කද්යාරය
මණඩලය සඳහද්යා අතතපද්යාත
තුණුරවන වපැඳීම සහ නවග්රහ කවච. (ප්රඥද්යානනද
හිත්මි, කරදන)
294.34433
තුන තපති හතර පසස තපති. (රණවීර, ආරියවසිංශ)
891.481

360

තුන තමකෝලේලු. (බගට, තචතන)

823.92

තුන සූත්රය සහිත තසත පිරිත : සසිංහල තතරම
සහිතයි. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය) 294.3823
තුනපත රටද්යා ; අසිංක 3. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)
සසිංහල සරිත විරිත
392
තුනවපැනි බිරිඳ. (කුලතුසිංග, සීතද්යා)

823

තුනවපැනි සතුවිලේල. (සයඹලද්යාපිටිය, රසිංජිත)
070.44932
තුන තසද්යායුර වික්රමය සහ තවත කතද්යා.
(බලයිටන, ඉනිල්ඩ්)
823
3 තශසණය තදමළ භද්යාෂද්යා වපැඩතපද්යාත. (නසද්යාර, එම.
එසස. ඒ.)
372.6
3 තශසණය වපැඩ තපද්යාත : සසිංහල, ඉසිංග්රීස, පරිසරය
සහ ගණතය. (මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලන)
372
3 තශසණය ශිෂදතව දපැනම : විෂය නිරතදශය හද්යා
සමගද්යාම
372.19076
3 තශසණය සඳහද්යා ආදරශ රචනද්යා. (ජයසසිංහ, එච.
එම. අනර)
372.623
3, 4, 5 පසිංතිවල දරවනට ඉසිංග්රීස. (අමරසරි, තක.
එන. ට.)
372.6521
තුරඟෙසනනිය. (තහස, ජත්ලියසස)

894.5112

තුරණු සතක පපැදි (කද්යාවද සසිංග්රහය). (ත්ලිතවේරද්යා,
රද්යාජ)
891.481
තුර සමුදද්යා. (රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා)

891.483

තුර තසවණ. (ත්ලියනතග්, දිනිලේ ඩ.)

891.483

තුලනද්යාතමක පද්යාත්ලි වදද්යාකරණ. (විජිතධමම හිත්මි,
මපැදගමපිටිතයේ)
491.375
තුෂද්යාර සහ වසනති. (කරණද්යාරතන, කුමද්යාර)
891.483
තකෘෂසණද්යාතවන ජය ගපැනීම සහ බුදධතවය.
(අරියධමම හිත්මි, නද්යාඋයතන)
294.34
තතනනතකකෝන, ජයතිසසස. ගිසිං ගඟෙබඩ විතති 1
398.2095493
තතනනතකකෝන, ජයතිසසස. වජව විවිධතවතයන
පිරි රූමසසසල
333.95095493
තතනනතකකෝන, ධමත්මිකද්යා. මුතුත්මිණ

891.483

තතනනතකකෝන, ධරමරතන. ජනකවි වරණ :
පද්යාරමපරික ජන ගද්යායනද්යා ජනකවි - ජන ගී හද්යා
විරදු
398.2095493
තතනනතකකෝන, ධරමරතන. මහද්යා බල සමපනන
ඔල්ඩ්ඩිස වරත්මින තගදර තදද්යාරට ආරකෂද්යාව :
යනත්ර මනත්ර ගුපත බලතයන තග් තදද්යාර වතුපිටි
ආරකෂද්යා කරීම
133.443
තතනනතකකෝන, ධරමරතන. වස විතසන තතද්යාර
තදශීය පලතුර : සසිංහලයන කසෑමට ආශද්යා කළ
පපැරණ පලතුර හද්යා ගඩද්යාතගඩි වරග
641.34
තතනනතකකෝන, ධරමරතන. විසසමය ජනක තකම
පිළියම : සතතකකෝරළතයේ තකම ක්රම
398.41095493
තතනනතකකෝන, ධරමරතන. ශරීරයට ගුණදද්යායක,
වස විතෂන තතද්යාර අතප වපැලේ අල
641.303
තතනනතකකෝන, ධරමරතන. සතුවිත්ලි සතතම :
සහස්රය ජයගනනට අතවපැලක
089.9148
තතනනතකකෝන, භද්යාරත ප්රභද්යාෂණ. අසමජ්ජද්යාති
ආදරය
891.483
තතනනතකකෝන, භද්යාරත ප්රභද්යාෂණ.
අතතපද්යාත

ප්රවකෘතති
070.4

තතනනතකකෝන, ලක්ෂසතමනද්ර දමයනතකුමද්යාර.
කළදද්යාණ නදී
891.481
තතනනතකකෝන, ශිරද්යාණ. තගද්යාඩතග් තදශීය ආහද්යාර
වටතටකෝර 4 : මපැලේලුමට ගනනද්යා තදශීය අල
වරග, තගඩි වරග, ඇට වරග සහ කරලේ වරග
641.3030212
තතනනතකකෝන, ශිරද්යාණ. පලද්යා තකද්යාළ මපැලේලුම :
ශරීරයට ජීව ගුණය ලබද්යාතදන ඔබ දනනද්යා සහ
තනද්යාදනනද්යා තකද්යාළ වරග
641.3030212
තතනනතකකෝන, සදිනි. කුරත්මිටතටකෝ හතතදනද්යා
ළ 891.483
තතත්මි තතත්මිම මම. (දහනද්යායක, දත්මිත උදයසිංග)
891.481
තතතයද්යාල්ෆ්රපැසසටසස චරිත. (තහද්යාවලේ, ල්ෆ්රපැනසසස)
888.0108
තතරණ ගී : විමුකති සුවය ලත තතරණයනතග්
ආතම ප්රකද්යාශ. (අතබරතන, ට. බ.) 294.3657
තතලේමද්යා. (තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි)

823
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තතලකටද්යාහ ගද්යාන්ථද්යා

891.371

තතත්ලිතුඩ හපැරදද්යා. (ජයතුසිංග, නිහද්යාලේ ල්පී.) 891.483
තතවන ඇතසස රූප රද්යාමු. (පුසිංචිතහසවද්යා, දිතන) 770
තතවපැනි ත්මිනිසද්යා. (ග්රීන, තග්රහපැම)
තතසපැතතසෑ ඤද්යාණ වනදනද්යාව

823
294.363

තතනබදු, සුශද්යා. සමද්යාජ විදදද්යාතමක විචද්යාර ත්ලිපි
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තතනවර, අත්මිල. ඉකගසද්යා හඬන අතීතයක
782.42
තතනවර, චනද්රද්යාමනී. අත වියපැවි උරමය –
අනද්යාගතයක අතතිවද්යාරම : දියකචචි තමකෝසසතර
විශසතලේෂණය ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික
තකකෞතුකද්යාගද්යාරතයේ අසිංක 07-97-217 දරණ
දියකචචිය
746.41
තතරවිත්ලි ක්රමයට ඉසිංග්රීස උතගනිමු (මධුවනතී,
ගීතරද්යාණ.)
372.6521
තතරවිත්ලි ත්මිහිර. (දළවපැලේල, දයද්යාරතන)

398.6

තතද්යාටවතත, තරිඳු (සසිංසස.). බලන්න ආචද්යාරය
ඉතතසෑපද්යාන ධමමද්යාලසිංකද්යාර මහනද්යාහිත්මි
චරිතද්යාවතලකෝකන : සසිංකෂිපත චරිතද්යාපදද්යානය හද්යා
සමපතමයනතග් අදහසස එකතුවක

තතකෝරතදනිය, තසසන. බණඩර මපැරූ උන

891.483

තතකෝලේසසතතකෝයි සහ ගද්යානධි. (ගුණතසසකර, සමන
පුෂසපද්යා)
920.02
ත්රිපිටක දහත්මින ;
අසිංක 01. (අමරතුසිංග, සරතචනද්ර) මහ
රහතුන දපැක ගනිමු
294.3657
ත්රිපිටක පරීකෂණය. (උදිත හිත්මි, හිතතටිතයේ)
294.382
ත්රිපිටකය. අද්භිධරමයපිටකය. අද්භිධරමචනද්රිකද්යාව :
හතවන සමුචචය පද්යාදය පටිචචසමුපපද්යාදය
කරමසසන්ථද්යාන පද්යාදය
294.3824
ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. අද්භිධරම පිටකය 2 :
විභඞගපපකරණය, ධද්යාතු කන්ථද්යාපපකරණය,
පුග්ගල පඤසඤතතිපපකරණය සහ
කන්ථද්යාවතථුපපකරණය
294.3824
ත්රිපිටකය. අද්භිධරමයපිටකය. අද්භිධරමපිටකය 3 :
කන්ථද්යාවතථුපකරණද, යමකපපකරණය
294.3824
ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. අද්භිධරම පිටකය 4 :
යමකපපකරණය
294.3824
ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. අද්භිධරම පිටකය 6 :
පටෂ්ඨද්යානපපකරණය 2
294.3824

තතද්යාටවතත, තරිඳු (සසිංසස.). බලන්න ආනනද
වමතත්රය මහනද්යාහිත්මි ආවරජනද්යා

ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. අද්භිධරම පිටකය 7
294.3824

තතද්යාපපි තවතළනදද්යා

ත්රිපිටකය. අද්භිධරම පිටකය. අද්භිධරම පිටකය 8 :
පටෂ්ඨද්යානපපකරණය 4
294.3824

891.483

තතද්යාරතුරවලට හදවතක : යුදධය සහ ජනමද්යාධදය.
(අතශකෝක කුමද්යාර, දරශන)
302.23
තතද්යාරතුර සමද්යාජය සහ පුසසතකද්යාලය.
(ගලේතගද්යාඩවතත, ඉතනකෝකද්යා)

025

තතද්යාරතුර සහ සනනිතවේදන තද්යාකෂණය. (ල්පීරිසස,
ට. හපැරලේල්ඩ්)
004.07
තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන තද්යාකෂණය ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය : 10 වන තශසණය 004.071
තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන තද්යාකෂණ පිවිසුම.
(ඒකනද්යායක, ගිහද්යාන මධුසසිංඛ)
004
තතද්යාසිං, සරිමසිංඛතලකෝ හිත්මි. නිරවද්යාණය : බුදුන
වහනතසස වදද්යාළ අසූහද්යාරදහසක
ධරමසසකනදතයහි සරල සසිංක්ෂිපතය
294.3

ත්රිපිටකය. අසිංගුතතර නිකද්යාය 3

294.382

ත්රිපිටකය. සසිංයුකත නිකද්යාය 2

294.382

ත්රිපිටකය. සසිංයුකත නිකද්යාය 3

294.382

ත්රිපිටකය. සසිංයුකත නිකද්යාය 5

294.382

ත්රිපිටකය. සසිංයුකත නිකද්යාය 6

294.382

ත්රිපිටකය. විනයපිටකය. විනය පිටකය :
චුලේලවග්ග පරිවද්යාරය
294.3822
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. අරන්ථකන්ථද්යානගත විසසතර
සහිත මහද්යා සතිපටෂ්ඨද්යාන සූත්රය :
කද්යායද්යානපසසසනද්යා තවේදනද්යානපසසසනද්යා 294.3823

362

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. අසිංගුතතර නිකද්යාය.
අසිංගුතතර නිකද්යාය 4
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. තුන සූත්රය සහිත තසත
පිරිත : සසිංහල තතරම සහිතයි
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ධමමචකකපපවතතන
සූත්ර තදශනද්යාව : පද්යාත්ලි සූත්රය, සසිංහල අනවද්යාදය,
ධරම කරණු
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. පිරිත : තතරම, විසසතර,
නිදද්යාන කන්ථද්යා සහිත මඞගල, රතන,
කරණයතමතත සූත්ර
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. බුදු දහතම අධදද්යාතමය :
ලකඛණ සූත්රය
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. සරල සසිංහල දීඝ නිකද්යාය
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. සරල සසිංහල මජ්ජිම
නිකද්යාය
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. සසිංයුකත නිකද්යාය 4
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. සසිංහල දික සඟිය
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. සසිංහල දික සඟිය
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පනසය පනසස ජද්යාතක තපද්යාත
294.382325
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පනසය පනසස ජද්යාතකය විමරශන හද්යා ඌණ
පූරණ සහිත ප්රන්ථම කද්යාණඩය : ඒක නිපද්යාතය
අපණණක වරගතයේ සට අත්ථකද්යාම වරගය
අවසද්යානයට කන්ථද්යා අසිංක 1 සට 50 දකවද්යා
294.382325

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ඛුදදක
නිකද්යාය 2 : තපතවතථු, තන්ථරිගද්යාන්ථද්යා, තන්ථරගද්යාතද්යා
සහ ජද්යාතක
294.38232
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ඛුදදක
නිකද්යාය 3 : ජද්යාතක
294.38232
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ඛුදදක
නිකද්යාය 4 : ජද්යාතක, නිදතදස පද්යාළි 294.38232
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ඛුදදක
නිකද්යාය 5
294.38232
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. විමද්යාන
වසසතු ප්රකරණයට අයත තදවකතද්යා : දන පින
කරනතනකෝ - තදවේ විමන ලබනතනකෝ
294.38232
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද.
ධමමපද
294.382322
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද.
දහම පද මද්යාලද්යාව : ධමම පදය පදදතයනි
294.382322
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද
ධමමපද උපමද්යා කතද්යා
294.382322
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද.
ධමමපදතයේ ත්මිණමුතු 250 ක
294.382322
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද.
ධමමපද සද්යාරය : සද්යාමද්යානද වපැඩිහිටියන
තරණයන සහ පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා තතකෝරද්යාගත
සරල සසිංහල පදරත සහිත ගද්යාන්ථද්යා සමුචචය.
294.382322
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. සසිංයුකත නිකද්යාය : සගද්යාන්ථ
වග්ග, සුවීර වග්ග සහ සතතවත පද වග්ග
294.3823

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පනසය පනසස ජද්යාතකය විමරශන හද්යා ඌණ
පූරණ සහිත තදවන කද්යාණඩය : ඒක නිපද්යාතය
ආසසිංස වරගතයේ සට කකණටක වරගය
අවසද්යානයට කන්ථද්යා අසිංක 51 සට 150 දකවද්යා
294.382325

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. සසිංයුකත නිකද්යාය. සසිංයුකත
නිකද්යාය (සගද්යාන්ථක වග්ග) : ප්රද්යාචීන පණඩිත
විතශසෂ උපද්යාධි පරීකෂණය
294.3823

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක සත
නිවන ජද්යාතක කතද්යා
294.3832325

3D – ත්රිමද්යාණ ඡද්යායද්යාරූප තපද්යාත

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ඛුදදක
නිකද්යාය 1 : ඛුදදක පද්යාෂ්ඨ, ධමම පද, උදද්යාන,
ඉතිවුතතක, සුතත නිපද්යාත සහ විමද්යාන වතථු
294.38232

ත්රිභද්යාෂද්යා : තපර කයවීම 1-5 තශසණ. (පතිරණ, ආර.)
372.6
778.4
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තන්ථරවද්යාදී බුදධ ධරමතයේ මූත්ලික ඉගපැනවීම
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය : දහම පද්යාසලේ සසු
දරවන සහ ගුර භවතුන සඳහද්යා තබකෞදධ
ධරමද්යාචද්යාරය විභද්යාගය. (ජයසසිංහ, එච. එම.
පසඳු මනීෂ)
294.391076

දවි. (අලුතවතත, ඩපැනී)

891.483

දතවේශය දුර කරනතන තකතසසද? : ආඝද්යාත
පටිවිනය සූත්රය ඇසුරිණ. (සුදසසසී හිත්මි,
කුකුලේපතන)
294.34
දකමු අරිහත මුනිඳු තමතලසන වඩමු උතතම
තමත බවුන : බුදුගුණ භද්යාවනද්යාව හද්යා වමන
භද්යාවනද්යාව. (උදිතධීර හිත්මි, තදද්යාතළද්යාසසවල)
294.34435
දකුණු ආසයද්යාන කද්යානතද්යාවතග් තදශපද්යාලන
සහභද්යාගිතවය පිළිබඳ සමද්යාජ විදදද්යාතමක
විමරශනයක. (ඥද්යානරතන, සත්මිනද)
305.40954
දකුණු ආසයද්යාන තබකෞදධ කලද්යාතවේ සසිංතකත.
(ජයවරධන, ආර. ජී. ඩ.)
730.954
දකුණු මද්යායිතම. (මුරකද්යාත්මි, හරක)

895.63

ද තකද්යාසසතද්යා, දිළුම නිතරකෝෂිණ. කඳුර ඇලේල
891.483

දඟෙකද්යාර තකලේල 1. (බලයිටන, ඉනිල්ඩ්)
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දඟෙකද්යාර තකලේල 2. (බලයිටන, ඉනිල්ඩ්)

823

දඟෙකද්යාර තබකෝනිකකද්යා. (ගද්යාල්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි)
813.52
දඟෙකද්යාරයනතග් වික්රම ; අසිංක 13. (සමරනද්යායක,
ධරමද්යා එසස.) තයකෝධ රතු මද්යාළුවද්යා
891.483

දඟෙයද්යා. (අනරසරි, සරත)
දඟෙයද්යා දපැන තහද්යාඳ ළමතයක

891.483

දඬු වපැට අදදර. (තප්රේමවරධන, ඕවිසසතසස) 891.481
දත, නත්ලිනද්යාකෂ. ඉනදියද්යාතවේ තබකෞදධ නිකද්යායන
294.390954
දත තනද්යාදත සපැමතග දත. (තකද්යාලේලුතර, නනදන)
617.7
දත සුරකමු. (මද්යාරසසිංහ, හරෂ)

617.601

දනතනද්යාරද්යායන, සමදරද්යා චද්යානදනී. නද්යාවිකයද්යා
891.483
දනදීම හද්යා දනදීතම අනසසස. (අරියතදව හිත්මි,
තමද්යාණරද්යාගල)
294.34446
දන දීතම අරන්ථය කුසලය සහ පින.
(ධමමරතනද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, බණඩද්යාරගම)
294.3422
දනන කතද්යාවක. (පියතසසන, ලක්ෂමන)
320.95493
දනතනකෝ බුදුනතග් සට එවූ නිදහතසස සසවරග
රද්යාජදයට : සසිංහල ගී පද රචනද්යා කලද්යාව (19031972) පිළිබඳ අසසිංවිධිත විවරණයක.
(අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.)
782.42
දනවතත, ශද්යානතිනී. කළු සුදදි

891.483

දනවනත, ශද්යානතිනී. මද්යාලතී පද්යාසලේ ගියදද්යා
891.483

ද තකද්යාසසතද්යා, බරටි (පරි.). බලන්න තචසස,
තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි

දඟෙමලේල තදතලද්යාවක අතර. (ඩිග්බි, ඇනී)

දඬුවම. (අනරසරි, සරත)
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ළ 891.483
891.483

දඩගමුව සුත්මිතත ශ්රී සුනදරද්යාරද්යාම රද්යාජමහද්යා විහද්යාරය :
විහද්යාරසසන්ථද්යානතයේ ඉතිහද්යාසය හද්යා වතමන
තතද්යාරතුර සසිංග්රහය. (තයකෝගද්යානනද හිත්මි,
නකකලතගද්යාඩ)
294.3435095493

දනනසූරිය, ජිනදද්යාස (සසිංසස.). බලන්න
කුත්ලියද්යාපිටිය මපැදි විදුහලේ පවත (1947-2013)
දමපියද්යා කවි. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක
නිකද්යාය. ධමමපද)
294.302322
දම මගට පියවරක. (කුඹුකතග්, විජයපද්යාල)
294.34
දමමනතතද්යාට, ලග්ගල පියදද්යාස. පුරහතඳස කඳුළු :
ගී පද සරණය
782.42
දමරස කතද්යා. (වජිරවසිංස හිත්මි, විතද්යාරනතදණතයේ)
294.3
දමසරද්යා. (තපතරරද්යා, ඩබත්ලිවේ. ඩ. ජයනත) 891.483
දමතසකෝ 2013 : වද්යාරෂික ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
089.9148
ද මපැලේ, කුසුමද්යා. කුසුමක වී ඉනනම
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ද මපැලේ, පූජිත (අනවද්යා.). බලන්න (එ)නතග්මද්යා,
(එ)මතබකෝගනි
දත්මිත හිත්මි, තතපකෝවනතයේ (සසිංසස.). බලන්න
පරමපූජද තදද්යාඩමපහල චනදසරි සසවද්යාමන්ද්ර
සමප්රසද්යාදන : ශ්රී ලසිංකද්යා අමරපුර මහද්යා සසිංඝ
සභද්යාතවේ සභද්යාපති ධූරප්රද්යාපත අති පූජද
තදද්යාඩමපහල චනදසරි මහද්යානද්යාහිත්මි ශ්රී
සනනසසපත්ර ප්රදද්යාතනකෝතසවය
දඹදිව උරමය තහළයද්යාටයි. (පඤසඤද්යානනද හිත්මි,
මූකලනගමුතවේ)
954
දඹදිව පුණද භූත්මි වනදනද්යා. (වීරතකකෝන,
තසකෝමරතන)
294.34350954
දඹදිව පුදබිම නවණන නමදිම. (චනදකතති හිත්මි,
තලලේතලේ)
294.34350954
දඹදිව තබකෞදධ කලද්යාව : මධදම යුගතයහි ඉනදීය
හිනදු - මුසසත්ලිම කලද්යා පිළිබඳ තදවපැනි
භද්යාගයකන සමනවිතයි. (ගුරතග්, ආනනද)
730.954
දඹදිව තබකෞදධ සදධසසන්ථද්යාන එදද්යා සහ අද.
(රතනද්යායක, සුනීතද්යා ලකෂසත්මි) 294.34350954
දඹදිව වනදනද්යා ගමනට අතවපැලක. (මහිනද හිත්මි,
උණුවතුරබුබුතලේ)
915.4
දයද්යාකීරති, ඩබ. ප්රියනත. ඉතිහද්යාසය සමග
සද්යාමද්යානද දපැනම : ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
001.076
දයද්යානනද, ඇම. ඩ. මත බඹරද්යාතණකෝ

891.483

දයද්යානනද, එම. ඩබත්ලිවේ. සුමන (පරි.). බලන්න
තෆසස, ඒ. බ.
දයද්යානනද ගුණවරධනතග් නද්යාටද විමරශන.
(තහසරත, කුසුම)
891.482
දයද්යානනද, තද්යාරක. 8 තශසණය ඉතිහද්යාසය
වපැඩතපද්යාත
909.076
දයද්යානනද, තද්යාරක. 9 තශසණය ඉතිහද්යාසය
වපැඩතපද්යාත
909.076
දයද්යානනද, බුදධි ප්රසද්යාදිනී. ඒබ්රෙහම ත්ලිනකන :
කඳුළින ත්ලියපැවුණු කතද්යාවක
973.7092
දයද්යාබර සසු දර දපැරියනි. (පියදද්යාස, ආර. ඒ.)
370.114
දයද්යාරතන, ඊ. ආරර්ථික විදදද්යාව 1
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දයද්යාරතන, උපුලේ. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන තද්යාකෂණය :
ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
004.076
දයද්යාරතන, එසස. ඩ. එන. තසවනපැලේල

891.481

දයද්යාරතන, ඩබ. ල්පී. තකසලද්යාතවේ වසනතය
891.483
දයද්යාරතන, ඩබ. ල්පී. මුදලේ තරගුලද්යාස හද්යා රද්යාජද
තසසවකයද්යා
352.43
දයද්යාරතන, නමමුනි තක. රමද තහකෝ සුරමද තහකෝ
891.483
දයද්යාරතන, නමමුනි තක. රද්යාසසසගිරි කනද
891.483
දයද්යාරතන, බනදුල ල්පී. තනද්යාවිධිමත අධදද්යාපනය :
තදශීය හද්යා විතදශීය ත්ලිපි
374
දයද්යාරතන, බනදුල ල්පී. වකෘතතීය මද්යාරතගකෝපතදශ
331.702
දයද්යාවසිංශ, වජිර. සහින තවරළ

891.483

දයද්යා සරණ සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
දයද්යා සරණ සසිංවරධන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
දරවන හදද්යා වඩද්යා ගපැනීතම යහපත ක්රමතවේද : මද්යාපිය
ශිකෂකයන උතදසද්යා මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංග්රහය.
(තකද්යාතළද්යාවල, එලේස)
305.231
දරවනි ජීවිතය ජය ගනන. (වීරසසිංහ, රද්යාජද්යා)
158.1
දරතවද්යා තවමු අපි තලද්යාවට වපැඩ ඇති.
(තසසනද්යානද්යායක, තසකෝමද්යා)
ළ 891.483
දලේපතද්යාදු පියතුමද්යා, එමද්යාල්ඩ්. තසවතණ කුරසතයේ
782.294
දවටතග්, තප්රේමරතන. තදමළ තදවන බස (මූත්ලික)
494.8118
දවස පපැත්මිණ ඇත. (මුතුතනන, ශ්රීනද්යාත චනදන)
891.483
දවස, රිවිග්රැස රස කල තල්ඩ්විල්ඩ්
කරණද්යාරතනයනතග් හසෑලේල. (කරණද්යාරතන,
තල්ඩ්විල්ඩ්)
070.44
දශයි, ඔසමු. පද්යාසලේ යන සුතකද්යාමළ ළඳ 895.63
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දසක හතක මතක සටහන. (අතබනද්යාරද්යායණ, චු)
920

ද සලේවද්යා, අනල. සූකර වසසතුව

891.483

891.483

ද සලේවද්යා, ආසරි ඩිලේහද්යාන. විතනකෝදද්යාතමක අතහදද්යා
බපැලම - 2
507.8

දසනති, නදුනි. චද්යාලේසස ඩද්යාවින : පරිණද්යාමවද්යාදතයන
එහද්යාට
575.0092

ද සලේවද්යා, ඇම. නිශසශසිංක. වරග කළ කුරලු විදදද්යා
ශබද තකකෝෂය (ඉසිංග්රීස - සසිංහල)
598.03

දසනද්යායක, එසස. චනද්රසරි (පරි.). බලන්න
හපැගද්යාරල්ඩ්, තහනරි රයිඩර

ද සලේවද්යා, එච. ධරමසරි. බුදු දහත්මින යහ මගට
294.34

දසනද්යායක, ඒ. (පරි.). බලන්න පලේලවදීපිකද්යා
තහවත ෂටකරමවිධි : මනත්ර ශද්යාසසනය මූලධරම

ද සලේවද්යා, එච. සසනත. කුඹුක ගතහස කතනදතර
891.483

දසනද්යායක, ඒ. (සමපද්යා.). බලන්න හිනදි
ගුරවරයද්යා

ද සලේවද්යා, ඒ. තහසමලතද්යා. සද්යාරි බලවුසස මහනන
ඉතගන ගනන
646.433

දසනද්යායක, ඩ. අතසසල ප්රියසිංකර. තහළදිතවේ දහම
සළුව
225.92

ද සලේවද්යා, කුමද්යාර (සම කරතකෘ). බලන්න ල්පීරිසස,
තලසසටර තජ්මසස

දසනද්යායක, ඩ. එච. එම. ෂයිනි ඉෂද්යාරද්යා. ඇපලේ
තගඩිතයන මතු වූ සුරසිංගනද්යාවි
ළ 891.483

ද සලේවද්යා, තක. ඒ. අෂිනි ෂිහද්යාරද්යා. උතසද්යාහය
සයලේල ජයගනී
ළ 891.483

දසනද්යායක, ඩ. එම. එම.
කද්යාබියුතරටර

ද සලේවද්යා, තක. ඒ. අෂිනි ෂිහද්යාරද්යා. සතතව
තසතනහස
ළ 891.483

දසදද්යාවත. (තසකෝද්භිත හිත්මි, ඕමලේතප)

තමකෝටර රන්ථ

629.2533

දසනද්යායක, ඩ. එම. (පරි.). බලන්න විජයරතන,
තමද්යාහද්යාන
දසනද්යායක, ඩ. බ. අපි තකකෝටිපතිතයකෝ
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දසනද්යායක, බරනි (පරි.). බලන්න තවකෝරටන,
ඊඩිත
දසනද්යායක, තමනක හරෂද්යාන. ජනකවිතයන
නිරූපිත කද්යානතද්යාව
398.2082
දසනද්යායක, තමනක හරෂද්යාන. ජනකවිතයන
තහළිවන තදශීය කකෘෂිකද්යාරත්මික ඥද්යානය
398.36
දසරක දද්යා සද්යාරය

891.481

ද සලේවද්යා, අනල. නනද හද්යා සරණ

891.483

ද සලේවද්යා, අනල (පරි.). බලන්න කුලතුසිංග, සීතද්යා
ද සලේවද්යා, අනල (පරි.). බලන්න ගද්යාල්ඩ්නර,
අරලේ සසටපැනත්ලි
ද සලේවද්යා, අනල (පරි.). බලන්න තරයිල්ඩ්, අටකද්යා
ද සලේවද්යා, අනල. මහ මුහුද මමයි

891.483

ද සලේවද්යා, තක. නිහද්යාලේ. වද්යාස තගතනන තකද්යාටසස
තවතළඳතපද්යාළ : දපැනම ලබත්මින ප්රතිලද්යාභ ලබමු
332.6322
ද සලේවද්යා, චත්මිලේ. උසසස තපළ විභද්යාග දිනන රහසස
153.1
ද සලේවද්යා, චද්යාරලේසස විත්ලියම. ලකුණු විසතුර

231.73

ද සලේවද්යා, ජයතිලක (පරි.). බලන්න මද්යාකසස,
කද්යාලේ
ද සලේවද්යා, ඩ. සී. දපැහපැත්මි ගුර දිවිය හද්යා ගුර තසසවතයේ
රසකතද්යා : ආධුනික ගුරවරනට පරමද්යාදරශයක
371.1
ද සලේවද්යා, දරශන. ඇදුම හද්යා ශසවසන තරකෝග
වළකවද්යාගනිමු
616.23805
ද සලේවද්යා, ධමත්මිකද්යා. කටුපතුලේ

891.483

ද සලේවද්යා, ප්රදීප කුමද්යාරසසිංහ. සතරකෝසසස ඇතුළු
අකමද්යා තරකෝගවත්ලින ත්මිතදමු
616.36205
ද සලේවද්යා, බ. ජී. ල්පී. ජයනත. උසසස තපළ සසිංයුකත
ගණතය II : සසර්ථිතිකය සහ ගතිකය
511.6076

366

ද සලේවද්යා, යූ. එලේ. ලක්ෂසමණ (පරි.). බලන්න
භගවත ගීතද්යාව
ද සලේවද්යා, යූ. ඒ. ඩබත්ලිවේ. කද්යාරයද්යාල
කළමනද්යාකරණය හද්යා රද්යාජද පරිපද්යාලනය :
කද්යාරයද්යාල ක්රම විෂයය ද ඇතුළත තවේ
351
ද සලේවද්යා, ලූෂියන. චණඩද්යාල සසත්රියක
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ද සලේවද්යා, වනිගතුසිංග ආරචචිතග් ධනපද්යාල. යකද්යා
මුදලද්යාත්ලිතග් නිධද්යානය
891.483
ද සලේවද්යා, වපැලේලබඩ සරිලේ. ඉවුර සහ තවරළ
891.483

ද තසද්යායිසද්යා, ඒ. ල්පී. (පරි.). බලන්න ත්රිපිටකය
ද තසද්යායිසද්යා, ඒ. ල්පී. (පරි.). බලන්න ත්රිපිටකය.
අද්භිධරම පිටකය
ද තසද්යායිසද්යා, ඒ. ල්පී. (පරි.). බලන්න ත්රිපිටකය.
විනයපිටකය
ද තසද්යායිසද්යා, ඒ. ල්පී. (පරි.). බලන්න ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. අසිංගුතතර නිකද්යාය
ද තසද්යායිසද්යා, ඒ. ල්පී. (පරි.). බලන්න
සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය

ත්රිපිටකය.

ද තසද්යායිසද්යා, කසුන. මූත්ලික පරිගණක
ක්රමතලේඛනය (ජද්යාවද්යා භද්යාවිතතයන)

ද සලේවද්යා, සසවරණද්යා. අපි දිනම

891.483

ද සලේවද්යා, සසවරණද්යා. කුමුදුමල

891.483

ද සලේවද්යා, සසවරණද්යා. නඩු තීනදුව

891.483

ද සලේවද්යා, සසවරණද්යා. තහද්යාඳ පද්යාඩම

891.483

ද තසද්යායිසද්යා, නිතරකෝම. තකද්යාටි දියණයකතග්
පද්යාතපකෝචචද්යාරණය
954.93032092

ද සලේවද්යා, සචිනතදද්යා ගඟුලපැත්ලි. මපැනතඩලද්යා : සුදු
පද්යාට
968.065092

ද තසද්යායිසද්යා, වීරසරි. උ. තපළ නූතන පදද සසිංග්රහ
විචද්යාර අතවපැල
891.481

ද සලේවද්යා, සසනත. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය –
III පත්රය පළමුවන ප්රශසනය සඳහද්යා තපරහුර
අභදද්යාස 300 ක : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
විභද්යාගය
491.48076

ද තසද්යායිසද්යා, වීරසරි. සසිංහල වද්යාකතකකෝෂය

ද සලේවද්යා, සසලපැලේ. අමමද්යාතග් කතද්යාව : බද්යාධද්යා මපැඩ
තදපයින නපැගිට ගිය මවකතග් කතද්යාව
920
ද සලේවද්යා, සුගතපද්යාල (පරි.). බලන්න තහස,
ජත්ලියසස
ද සලේවද්යා, තසසනද්යාරතන. අතප උරමය හද්යා
පරමද්යාදරශී රද්යාජදය
954.9301
ද තසසරම, උපද්යාත්ලි. රතු වපැසසස

891.483

ද තසද්යායියද්යා, ඒ. ල්පී. (පරි.). බලන්න ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය

005.133

ද තසද්යායිසද්යා, චිත්රද්යාලේ (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද

ද තසද්යායිසද්යා, තශකෝභනී. ඔබට රද්යාජතයකෝග
බලපද්යානතන තකතසසද?

491.48
133.5

ද තසද්යායිසද්යා, හිමද්යාලේ. අපි තදශතප්රේමන තනද්යාතවමු
891.481
13 තශසණය ආරර්ථික විදදද්යාව (නව නිරතදශය) :
පුනරීකෂණ අභදද්යාස විසදුම. (සරිවරධන,
බනදුතසසන)
330.07
දහනද්යායක, දත්මිත උදයසිංග. තතත්මි තතත්මිම මම
891.481
දහම ගඟින දිය තදකෝතක

294.3

දහම ගුර අධදද්යාපන ප්රතවේශය. (මහතනනතග්,
ගුණතසසන)
294.375

ද තසද්යායිසද්යා, අජිත අතසසල (සසිංසස.). බලන්න
පුත්ලිනතලද්යාව
ද තසද්යායිසද්යා, අනර. බදුකරණය – මූලධරම සහ
භද්යාවිතය
336.201

දහම පද මද්යාලද්යාව : ධමම පදය පදදතයනි.
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය.
ධමමපද)
294.382322

ද තසද්යායිසද්යා, ආතර. තහණ පහර

දහම තපද්යාත : අසිංක 01
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ද තසද්යායිසද්යා, ආර. ට. ත්මිහිරි පපැන : කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

294.3

දහමතසද්යාඬ කද්යාවදය. (ධරමධවජ, හීසසසපැලේතලේ)
891.481
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10 – 11 පසිංති සඳහද්යා ඉසිංග්රීස උදවේ තපද්යාත.
(අමරසරි, තක. එන. ට.)
10, 11 තශසණ සඳහද්යා ගණත ගුරවරයද්යා.
(විදද්යානගමතග්, තසසනක)

428
510.7

10 තශසණය රසද්යායන විදදද්යාව : තකටි සටහන,
පුනරීකෂණ ප්රශසන සහ පිළිතුර
540.76
දහතවනි ග්රහයද්යා : විවද්යාහ පරීකෂද්යාව සඳහද්යා අවශද
සයලුම කරණු දපැනගපැනීමට මග තපනවන
ග්රනන්ථයක. (තහටටිතග්, ඩ. බ.)
133.5
දහතවනි ග්රහයද්යා. (තහටටිතග්, ඩ. බ.)
දහසක මලේ. (නිශසශසිංක, දුලේමද්යා)

891.481

398.6

දද්යානය : පද්යාරත්මිතද්යාවක වනනට නම … (සුදසසසී හිත්මි,
කුකුලේපතන)
294.34
දද්යාරශනික ඊ. ඩබත්ලිවේ. අදිකද්යාරම. (විතජ්වික්රම,
ජයනත)
199.5493
දද්යාහිගමුව, විතජ්රතන. සසිංගද්යාමසීස

920

දපැදිගම, වී. රදරිගු (පරි.). බලන්න තගකෝතගද්යාලේ,
නිතකද්යාලද්යායි
දපැනීම හද්යා දපැකීම. (අතබසසිංහ, ඩ. සී.) 294.34435
දපැයට කරළ : වසර අටක මතක තපද්යාත.
(සයඹලද්යාපිටිය, රසිංජිත)
338.95493
දපැතයේ දරවනට අද්භිධරමය

දපැහපැත්මි සමය : මහද්යාචූළි මහද්යාතිසසස, කුටකණණ
තිසසස, භද්යාතිකද්යාභය, මහද්යාදද්යාඨික මහද්යානද්යාග
රජවරන තග් සමය. (ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත)
ළ 891.483
දපැහපැත්මි සතුවිත්ලි. (ත්ලියනආරචචි, කද්යාරිය මඩිතතත
එම.)
891.481

133.5

දළදද්යා සත්මිඳු. (ප්රනද්යානදු, අත්මිත) 294.3435095493
දළවපැලේල, දයද්යාරතන. තතරවිත්ලි ත්මිහිර

දපැහපැත්මි ගුර දිවිය හද්යා ගුර තසසවතයේ රසකතද්යා :
ආධුනික ගුරවරනට පරමද්යාදරශයක.
(ද
සලේවද්යා, ඩ. සී.)
371.1

294.3824

දපැරණයගල, තසද්යානද්යාත්ලි. රළ : සුනද්යාත්මිතයන පසු
ජීවිතය ගපැන මතක සටහන 954.93032092
දපැලේකඩ, සනධදද්යා සඳමද්යාත්ලි. නිකමන තගද්යාමමන
891.483
දපැවුම පිළිසසසුම තවදකම හද්යා රද්යාජතසසකර තවද
පරපුර : ඉපපැරණ රද්යාජතසසකර තවද පරපුතරන
පපැවත එන දපැවුම පිළිසසසුම වවදද ක්රමය
පිළිබඳ වත තගද්යාත. (අජිත කුමද්යාර, එච. බ.
තක.)
615.538
දපැතවන සතට බුදු දහම : තලකෞකක හද්යා
තලකෝතකකෝතතර සුවය පතන සපැදපැහපැවතුන
උතදසද්යා. (අකද්යාතයකෝ හිත්මි)
294.35

දසෑල බණඩද්යාර, තිලකසරි (පරි.). බලන්න
සසතටකෝවේ, තරද්යාතසටද්යා
දසෑල බණඩද්යාර, සතරකෝජිනී. 9 තශසණය වද්යාර විභද්යාග
අතවපැල ඉතිහද්යාසය : ආදරශ ප්රශසනපත්ර හද්යා
පිළිතුර
909.076
දසෑසස. (ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.)

891.483

දිකමද්යාදුතගද්යාඩ, තජ්. බුදධ තබකෝගය
398.24095493
දිකමද්යාදුතගද්යාඩ, නනදන. අධිරධිර ල්පීඩනය සහ
තකද්යාතලසසටතරකෝලේ පද්යාලනය කරගනිමු 612.14
දිගනතවල, තිලකරතන. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
චිත්ර කලද්යාව : 2002-2013 පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර
741.076
දිගනතවල, තිලකරතන. තගද්යාක කලද්යාව 745.925
දිගද්යා මඩුලු මඟෙ සලකුණු. (වීරසසිංහ, විමලද්යා)
954.93
දිදතදණය, නිශසශසිංක. සසිංහල සනදු නද්යාඩගම
සමප්රදද්යාය පිළිබඳ විචද්යාර පූරවක අධදයනයක :
මහද්යාචද්යාරය එදිරිවීර සරචචනද්රයනතග් මනතම,
සසිංහබද්යාහු සහ තලකෝමහසිංස නද්යාටදත්රිකය ඇසුරින
792
දිතනන දින ඔතබ ආදරය ශකතිමත තවනවද? :
සද්යාරන්ථක ජීවිතයකට අතවපැලක වූ
මතනකෝවිදදද්යාතමක ත්ලිපි සසිංග්රහය. (ප්රනද්යානදු,
මයිකලේ ආනජතලකෝ)
158.1
දිතනෂස, තක. ඒ. රසිංග. නරි පපැටියද්යා සහ ම යද්යාළුතවකෝ
ළ 891.483
දියණයට මහන මපැෂිම හුර කරමු : කපද්යාගත
ඕනසෑම ඇඳුමක මසන ආකද්යාරය ඇතුලතය.
(තපදුරතහසවද්යා, නිලසිංජනී)
646.2
දියණතයකෝ. (ප්රනද්යානදු, තරකෝහණ ල්පී.)

891.483

368

දියතදද්යාර. (ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණ චනද්රලද්යාලේ)
891.483
දියවපැඩියද්යාවට විතශසෂඥ වවදදවරතයකුතගන
උපතදසස. (ටතකයි, ඉසුම)
363.196462
දියවපැඩියද්යාව. (සුමනතිලක, මනිලේක) 616.46205
දියුණුතවේ අතතපද්යාත. (ගුණතිලක, මදුරසසිංහ)
158.1
දිතයකෝනිසස තදතවද්යාල පද්යාමුල සට. (බණඩද්යාර,
නදීකද්යා )
891.483
දිරි දපැරිතයකෝ. (ත්ලියනතග්, තහසමද්යාචනද්රිකද්යා)
891.483
දිරිය නිශද්යා. (තසසනද්යානද්යායක, ඒ. ජී. රයනි ප්රසද්යාදි)
ළ 891.483
දිලේත්මි, ල්පී. ඒ. අවිශසකද්යා. අපූර යද්යාළුතවකෝ
ළ 891.483
දිලේරකෂි, සුරනදි. ගමන

891.483

දිලේෂද්යාන, රසිංගන. සතත මට අහිත්මිය

891.483

දිසද්යානද්යායක, අනර. කද්යාලය ජයතගන ජීවිතය
ජයගනන : ජීවිතය ජයගපැනීමට, කද්යාලය
කළමනද්යාකරණය පිළිබඳ ප්රද්යාතයකෝගික උපතදසස
650.11
දිසද්යානද්යායක, අමද්යාත්ලි. ගණතය වපැඩ තපද්යාත පියවර
2 : වයස 6 - 8 දකවද්යා
372.7
දිසද්යානද්යායක, ආර. ඇම. තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව තදවන තකද්යාටස
910.02
දිසද්යානද්යායක, එම. ආර. පුලේත්ලි තටද්යාම සහ කළූ
ළ 891.483
දිසද්යානද්යායක, කුසුම (අන.). බලන්න තද්යාතගකෝර,
රබනද්රනද්යාත
දිසද්යානද්යායක, කුසුම (පරි.). බලන්න අනසතු
ත්මිණමුතු : විතදශීය තකටිකන්ථද්යා සසිංග්රහය
දිසද්යානද්යායක, කුසුම (පරි.). බලන්න
ගුණවරධන, ලකමල
දිසද්යානද්යායක, කුසුම. හිතද්යා මතද්යා තගතූ කතද්යා
891.483
දිසද්යානද්යායක, ගයසිංගි ඔතමෂද්යා (සම කරතකෘ).
බලන්න දිසද්යානද්යායක, තිතමෂි චනදිරද්යා

දිලසිංකද්යා කුමද්යාරි, ආර. ජී. එසස. තහසෂනි. දුක
දිනනතනකෝ
ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යානද්යාත. පපැණ වළලු 3

දිව සලු. (කුඩද්යාතහටටි, තිලක)

දිසද්යානද්යායක, ජනක ප්රියදරශන. තබකෞදධ චිනතන
ක්රමතයේ විශිෂසටතවය
181.043

891.483

දිවි ගමන : ශද්යාසසනය සසිංග්රහය. (ගුණරතන, ල්පී. ඒ.)
133.6
දිවි දිනූ නිතරකෝෂන. (රකෂද්යානි, ඩබ. එම. සචිප්රභද්යා)
ළ 891.483

070.44

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. අකුර ත්මිහිර 1

372.6

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. අකුර ත්මිහිර 2

372.6

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. අකුර ත්මිහිර 3

372.6

දිවි මග තකටි කරන දුමපද්යානය. (විජයසසිංහ,
නද්යාමලේ)
616.865

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. අනදතර නදුටු තගද්යානද්යා
891.483

දිවිමගට දහමමග. (සරිසුමන හිත්මි, අගලකඩ)
294.3444

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. ඔතබ නත්මින සසෑය බඳිම
සසවරණමද්යාත්ලිතයේ
ළ 891.483

දිවිමග දිනන මග. (පියරතන, වඩුතග්)

158.1

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. 'ණ' කද්යාර විනදද්යාසය 491.485

දිවිය දිවිය අමතයි : ප්රසිංශ, ඉසිංග්රීස තද-බසන.
(ජිබරද්යාන, ඛලලේ)
892.71

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. තදගලේතදද්යාරව
294.3435095493

දිවදමය වූ මනෂදතවය. (ගමතග්, උපුලේ
නිශද්යානත)
294.34435

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. නද්යාම පද නිරමද්යාණය 372.61

දිවදද්යාසිංගනද්යා. (ගමතග්, දිලේරකෂි)

891.483

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. පද නිරමද්යාණය

491.485

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. පද තබදීම

491.485
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දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. පද සනධි

491.485

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. පුසිංචි අපට සසිංහල 4 : 'ණ'
තයද්යාදන හපැටි
372.6
දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. පුසිංචි අපට සසිංහල 5 : 'ළ'
තයද්යාදන හපැටි
372.6

දිසද්යානද්යායක, තදද්යාන තතකෝත්මිසස සමරතසසකර බලන්න
දිසද්යානද්යායක, තතකෝත්මිසස සමරතසසකර
දිසද්යානද්යායක, නනදද්යා ල්පී. කයද්යාකද්යාරී ශද්යාකය 1
තකද්යාටස ශද්යාක සහ ජලය
570.7
දිසද්යානද්යායක, නද්යාත්ලිනී සුසීලද්යා. ධරමයද්යානය 294.34

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. මහ දපැනමුතතද්යාට තවචච තද
891.483

දිසද්යානද්යායක, නිමලේ (පරි.). බලන්න
මපැනගවරන, තජ්මසස

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. මද්යානව භද්යාෂද්යා ප්රතවේශය
491.48

දිසද්යානද්යායක, තනත්මිනදර. බිනර සඳට සමු තදත්මි
891.481

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. සමනල කනද

ළ 891.483

දිසද්යානද්යායක, පද්යාත්ලිත. දිළිඳු හපනන 891.483087

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. සරි දළදද්යා මද්යාත්ලිගද්යාව
294.34435095493

දිසද්යානද්යායක, ප්රදීපද්යා එසස. සසිංහතික මද්යාධද විමරශන
302.23

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. සසිංහල අකෂර විචද්යාරය
491.4811

දිසද්යානද්යායක, මසිංජල (පරි.). බලන්න තකර, ල්පී. බ.

දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. සසිංහල සරිත විරිත

දිසද්යානද්යායක, රනබණඩද්යාර. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
විදදද්යාව : ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර
507.6
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දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ. 'ළ' කද්යාර විනදද්යාසය 491.485
දිසද්යානද්යායක, ඩ. ඇම. අනර. කපැමරද්යා සටන
891.483

දිසද්යානද්යායක, විමලේ. මතනකෝරූප ශතකය හද්යා
තවනත කවි
891.481

දිසද්යානද්යායක, ඩ. එම. අනර. වටතගද්යාඩ තකද්යාලේලය
891.483

දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති. කපැදපැලේල : දිනත්මිණ
පුවතපතත පළ වූ කපැදපැලේලක තනත තීර ත්ලිපි
සසිංග්රහය
070.44

දිසද්යානද්යායක, ඩ. එම. ආර. බ. සසිංක්ෂිපත චරක
සසිංහිතද්යා
615.538

දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති. කපැදපැලේල 2

070.44

දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති. රසිං තකද්යාලේලද්යා

891.483

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. දූවිත්ලි පවුර

891.483

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා (පරි.). බලන්න තවසසටවූල්ඩ්,
ග්තවේන
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. පුදසුනක පරවුතණත්මි
891.483
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. ප්රද්යාරන්ථනද්යා සහිතන 891.483
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. තප්රේමතයේ යද්යාදිනී

891.483

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. මද්යාල ගිරද්යා තටු

891.483

දිසද්යානද්යායක, තිතමෂි චනදිරද්යා. බටිටි පපැටියද්යා සහ
සමගි පූසද්යා
ළ 891.483
දිසද්යානද්යායක, දුනමඬලද්යාතවේ බණඩද්යාර. බස මනරම
කතද්යා ලතද්යා
491.488

දිසද්යානද්යායක, සුජීව (පරි.). බලන්න ඇනඩරසන,
තකනත
දිසද්යානද්යායක, සුජීව (පරි.). බලන්න
මපැනතගකෝලේල්ඩ්, තටද්යාම
දිසද්යානද්යායක, සුජීව (පරි.). බලන්න සසතකකෝබ,
ඇලසසතටයද්යා
දිසද්යානද්යායක, සුජීව (පරි.). බලන්න තහද්යාවද්යාත,
තල්ඩ්විල්ඩ්
දිසද්යානද්යායක, තසකෝමද්යා. සද්යාරධරම අධදද්යාපනය
370.114
දිසද්යානද්යායක, හිඟුලේවල. තසලේලම බඩුවක
ළ 891.483
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දිසද්යාපද්යාතමද්යාක හද ග්රැඳි. (විතජ්සුනදර, ආර. එම.)
920

දුපපත තරිඳු. (ඒකනද්යායක, ඊ. එම. චද්යාතුරයද්යා
නතවකෝදි)
ළ 891.483

දිසද්යාරතන, යූ. ඩ. මරණන මතු දුවන සත
133.9013

දුපපත රජ කුමරිය. (කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන
චද්යාත්මිනද)
891.483

දිස අදිස

දුම කවුළු තදස බලත්මි : කද්යාවද සසිංග්රහය.
(බසසනද්යායක, රමදද්යා)
891.481

811

දිළිඳු හපනන. (දිසද්යානද්යායක, පද්යාත්ලිත)
891.483
දීඝද්යායු ලපැබමට වස විතසන තතද්යාරව භවතබකෝග
වගද්යා කරගපැනීමට උපතදසස. (කුලරතන,
ඔත්ලිවර සරත)
635
දීපති කුමද්යාර, යූ. වී. රසක (සමපද්යා.). බලන්න
සමබුදු උදද්යාව
දීපසිංකර හිත්මි, සීපපුකුලතම. වනවද්යාස නිඝණඩුව
615.321
දීපරතන හිත්මි, කලවපැලේලද්යාතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
බුදු රජද්යාණන වහනතසසතග් තදතිසස මහද්යා පුරෂ
ලකෂණ හද්යා ශ්රී පද්යාද මසිංගල ලකෂණ
දීපිකද්යා, දිනිති. ආරකකු කවියක යටට එනන
(කද්යාවද සසිංග්රහය)
891.481

දුමගපැසූ ෂීට රබර නිෂසපද්යාදනය
දුමරිය = Train

678.2
385

දුමරිතයන ගිය ගමනක. (ප්රනද්යානදු, ඩබ. හිරණ
උදද්යාරශසත්මි)
ළ 891.483
දුරදකනය අපට තපනවනතන කුමකද?.
(කලුෂද්යානටතසවේ, පද්යාතවලේ)

523.1

දුරරටක ඔබ සමඟෙ. (ජයතකද්යාඩි, නනදද්යා)
891.483
දුලවනනිතයකෝ. (ප්රනද්යානදු, පුෂසපද්යා ශ්රියනති)
891.483
දුලශද්යාන, රතමෂස. බිම තගයක සරවුන කපිතද්යාන
ළ 891.483

දුකකනද පද්යාමුල සටි අමමද්යා : පදද සසිංග්රහය.
(කරණද්යාරතන, ගද්යාත්මිණ නිශද්යානත) 891.481

දුවිත්ලි මලේ. (විතජ්තුසිංග, හීත්ලි)

දුක තවේදනද්යා පල තනළමු. (ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. එම.)
230

දුහුනන දපැනම සඳහද්යා : ගපැටළු සහ විසඳුම.
(නනදසද්යාර හිත්මි, ඉඹුලේතප)
294.3076

දුක කඳුල මුසු වූ සතුට. (ප්රනද්යානදු, අතයේෂද්යා
කද්යාසිංචනද්යා)
ළ 891.483

දුහුලේ සත : තකටිකතද්යා සමුචචය. (තසතනවිරතන,
අජනත)
891.483

දුක ජයගත චමරි. (හසිංසමද්යාල, ල්පී. වී. ඩ. දිලේක
සතද්යාරද්යා)
ළ 891.483

දූපත වපැසතයකෝ. (ජයලත, චනදන)

දුක දිනනතනකෝ. (දිලසිංකද්යා කුමද්යාරි, ආර. ජී. එසස.
තහසෂනි)
ළ 891.483
දුරග : අසීමද්යානතිකව ආදරය කරන අකුර අයිතිය
තවනතවන. (බණඩද්යාර, සුතරෂස ත්මිහිර)
891.483
දුරග තරණ. (වික්රමරතන, දිලේහද්යානි)

891.483

දුනකද්යාර, ශද්යානත. මඩුවනවලට පියමසිං

954.93

දුනතක මල : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (ගුණරතන, ඩ.
ල්පී. ඒ.)
891.483
දුපපතකම අද්භිභවද්යා ගිය උතසද්යාහය. (තප්රේමරතන,
එලේ. ඒ. ඩ. හසිංසකද්යා)
891.483

891.483

891.483

දූලතග තද්යාතතද්යා. (ගුණවරධන, සුනිලේ) 891.483
දූවිත්ලි පවුර. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)

891.483

දූවිත්ලි ත්මිනිසද්යාතග් කතනදර සහ තවත කතද්යා.
(ඇනඩරසන, එච. සී.)
398.2
දූවිත්ලි වපැසසසක. (කුමද්යාරවසිංශ, උපද්යාත්ලි)

891.483

දූසඳ. (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි)

891.483

2, 3 තශසණ සඳහද්යා ත්මිහිරි තදමළ. (ගුණවසිංශ, ල්පී.
එච.)
372.6
2 තශසණය වපැඩ තපද්යාත : සසිංහල, ඉසිංග්රීස, පරිසරය
සහ ගණතය. (මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී)
372
තදතකද්යාණ. (වපැත්ලිකලතග්, තනද්යාතයලේ) 891.483
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තදගඩ දහරව. (වනනිනද්යායක, තක. බ.) 891.483
තදගලේතදද්යාරව. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)
294.3435095493
තදගුර තසතනහස. (නද්යානද්යායකකද්යාර, තප්රේමසරි)
891.483
2013 අසිංක 32 දරන විදදද්යාව හද්යා තද්යාකෂණය
වපැඩිදියුණු කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
344.095026
2013 අසිංක 33 දරන ක්රීඩද්යාවල තයදීතම දී
උතතතජක ද්රවද ගපැනීමට එතරහි සමමුති
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
344.099026

2014 අසිංක 7 දරන එකතු කළ අගය මත බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.055026
2014 අසිංක 8 දරන තදශීය ආදද්යායම (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.036026
2014 අසිංක 9 දරන ආරර්ථික තසසවද්යා ගද්යාසසතු
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.055026
2014 අසිංක 10 දරන ජද්යාතිය තගද්යාඩනපැගීතම බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.04026
2014 අසිංක 11 දරන විදුත්ලි සසිංතදශ බදු (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.04026

2013 අසිංක 34 දරන තබකෞදධ විහද්යාර තදවද්යාලගම
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව) 344.096026

2014 අසිංක 12 දරන විතශසෂ තවළඳ භද්යාණඩ බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව) 343.04026

2013 අසිංක 35 දරන ධීවර සහ ජලජ සමපත
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.07692026

2014 අසිංක 13 දරන සමද්යාගම (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.066026

2013 අසිංක 36 දරන විසරජන පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.034026
2013 වසතරහි ප්රගතිය සහ ඉදිරි සපැලපැසසම 2014
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන,
පළද්යාත පද්යාලන, විදුත්ලිබල හද්යා බලශකති, ඉඩම
සහ ත්මිනිසසබල හද්යා ග්රැකී රක්ෂද්යා අමද්යාතදද්යාසිංශය)
352.1406
2014 අසිංක 1 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රතිපතති අධදයනය
ආයතනය (සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.06026
2014 අසිංක 2 දරන ජද්යාතික වදද්යාපද්යාර
කළමනද්යාකද්යාරිතව ආයතන (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.06026
2014 අසිංක 3 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා භූ විදදද්යා ආයතනය
346.06026
2014 අසිංක 4 දරන පිත්ලිප ගුණවරධන
ගුණද්යානසසමරණ සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2014 අසිංක 5 දරන චනදිම වීරකතකද්යාඩි පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2014 අසිංක 6 දරන වවදද (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
344.04026

2014 අසිංක 14 දරන තගවීම පපැහපැර හරින ලපැබූ බදු
පියවීතම (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.04026
2014 අසිංක 15 දරන මුදලේ නිතී (සසිංතශකෝධන )
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.034026
2014 අසිංක 16 දරන සමසසත ලසිංකද්යා ශද්යාසනද්යාරකෂක
මණඩලය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2014 අසිංක 17 දරන තබකෞදධ සදධසසන්ථද්යාන
පුනරතන්ථද්යාපනය කරීතම පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2014 අසිංක 18 දරන ජද්යාතික වදවසද්යාය සසිංවරධන
අධිකද්යාරිය (සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.06026
2014 අසිංක 19 දරන කුමද්යාරසරි තහටටිතග් පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2014 අසිංක 20 දරන තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ තග්රසර පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2014 අසිංක 21 දරන විකටර ඇනටනි අධදද්යාපන,
සමද්යාජ, ආරර්ථික, සතකද්යාරක හද්යා පුණදද්යාධද්යාර
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත.(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
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2014 අසිංක 22 දරන දද්යාමතප, මතගද්යාඩ,
තබකෝධිවරධනද්යාරද්යාම ශ්රී මදුරසද්යාම පිරිතවන
විහද්යාරසසන්ථ සසිංවරධන සභද්යාව (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2014 අසිංක 23 දරන නිමලේ සරිපද්යාල ද සලේවද්යා
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2014 අසිංක 24 දරන ලකෂසමන වසනත තපතරරද්යා
ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2014 අසිංක 25 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා මූත්ලික අධදයන
ආයතන (සසිංතශකෝධන) පනත (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.06026
2014 අසිංක 26 දරන කද්යාලද්යාවතරකෝධ (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.0433026
2014 අසිංක 27 දරන තජකෝන තසතනවිරතන පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.0640262
2014 අසිංක 28 දරන තබකෝධිරද්යාජද්යාරද්යාම අධදද්යාපනික
හද්යා සසිංසසකකෘතික පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2014 අසිංක 30 දරන ලසිංකද්යාතවේ තරකෝමද්යාන කතතකෝත්ලික
අග්රරද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන වහනතසස සහ රද්යාජගුර
ප්රසද්යාදීන වහනතසසලද්යා (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2014 අසිංක 31 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා සද්යාගර විශසවවිදදද්යාලය
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
344.07684026
2014 අසිංක 32 දරන පියතසසන ගමතග් පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2014 දපැයට කරළ ජද්යාතික සසිංවරධන ප්රදරශනය
නිත්මිතතතන, ශ්රී ලසිංකද්යා තපද්යාත්ලිසස තමතහවර,
වගකීම සහ අගයන
363.2
තදතදතනකු ඇතුළු කරනන : තකටිකතද්යා
පහතළද්යාවක. (තහනරි, ඕ.)
813.52
තදනියවතත, තප්රේමද්යා. භූ පදධතිය, පකෘර්ථිවිතයේ
වව්යූහය සහ සසිංයුතිය
530
තදතනත. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)

891.483

තදබසස කන්ථන මුද්රද්යා ගීත නද්යාටද. (එදිරිසසිංහ, අසසිංක
සමපත)
792.022
තදමටතදණය, රවීනද්ර. භද්යාෂද්යා ප්රතවේශය 491.488

තදමටපිටිය පද්යාත්ලි - සසිංහල - ඉසිංග්රීස ප්රද්යාමද්යාණක
ශබදතකකෝෂය
413.9137
තදමටපිටිය, තසකෝමපද්යාල. පරතලද්යාව සහ
සුරතලද්යාව : දිටිත්මි අදිස තදවියන II

202.11

තදමටපිටිය, තසකෝමපද්යාල. (සමපද්යා.). බලන්න
තදමටපිටිය පද්යාත්ලි - සසිංහල - ඉසිංග්රීස ප්රද්යාමද්යාණක
ශබදතකකෝෂය
තදමළ තදවන බස (මූත්ලික). (දවටතග්, තප්රේමරතන)
494.8118
තදමළ බස ඉතගනමට අතවපැලක. (ලලද්යාරතන,
උපද්යාත්ලි)
494.8118
තදමළ බස උගනිමු 2. (තමද්යාහමල්ඩ්, එන. කචචි)
494.8115
තදමළ බස නිවපැරදිව උගනිමු 1

494.8118

තදමළ භද්යාෂද්යා ගුර අතතපද්යාත – පළමුවන කද්යාණඩය :
1995 – 2012 දකවද්යා අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
තදවන බස තදමළ I-II ප්රශසන සයලේලටම
පිළිතුර සපයන ලද ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය ද
අනතරගතය. (විජයසසිංහ, වජිර ප්රභද්යාත)
491.811076
තදමළ භද්යාෂද්යා ගුර අතතපද්යාත – තදවන කද්යාණඩය :
1995-2012 දකවද්යා අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
තදවන බස තදමළ I-II ප්රශසන සයලේලටම
පිළිතුර සපයන ලද ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය ද
අනතරගතය. (විජයසසිංහ, වජිර ප්රභද්යාත)
494.811076
තදමළ භද්යාෂද්යාව : ප්රද්යාතයකෝගික වදද්යාකරණ. (මසිංගල
හිත්මි, ජූලමපිටිතයේ)
494.8115
තදමළ භද්යාෂද්යා වපැඩතපද්යාත – 9 තශසණය. (නසද්යාර,
එම. එසස. ඒ.)
494.8118
තදමළ වදද්යාකරණ ඉතගනම : සසිංහල පද්යාසලේ
දරවන සඳහද්යා විතශසෂිතයි. (ඉයද්යාසස, එම. තජ්.
එම.)
494.8115
තදමද්යාපියන හද්යා තපර පද්යාසලේ ගුරවරන සඳහද්යා
අතතපද්යාත ;
අසිංක 03. (පදමකුමද්යාර, සමනමල) කතද්යානදර
කයද්යා තදමු - කවි, ගී. ගද්යායනද්යා කරමු - ග්රැගුම,
නපැටුම, එකකර ගමු
372.21
තදලේතදණය, ප්රද්යාම (අන.). බලන්න තචතකද්යාෆස,
ඇනටන
තදතලද්යාවට වපැඩ ඇති මවේපිය උවටපැන. (විපුලසද්යාර
හිත්මි, පදියපපැලපැලේතලේ)
294.3

373

තදතලද්යාව දිනන දහම මඟෙ : උභයතන්ථසද්යාධනී
294.34

තදවමුලේල, උපද්යාත්ලි. සසිංහල ප්රසසන්ථද්යා පිරළු
398.99148

තදවේදත තතරනතග් කතනදරය. (මද්යාත්ලිමතග්,
අතසකෝක)
294.3657

තදව විතති සහිත තකකෝලේමුර කවි

තදවන බස තදමළ

494.8118

තදවන බස තදමළ - 1 තශසණය

372.6

තදවන බස තදමළ – 2 තශසණය. (ජවද්යාන, ඒ. තජ්.
තජ්.)
372.6
තදවන බස සසිංහල වදද්යාකරණ තකද්යාටස 1 : අ. තපද්යා.
ස. (සද්යා. තපළ). (ජවද්යාන, ඒ. තජ්. තජ්.)
491.485
තදවන වතිකද්යාන කර්ථිකද්යාතවන අනතුරව ශ්රී ලසිංකද්යා
කතතකෝත්ලික සභද්යාව : 1968 ජද්යාතික කතතකෝත්ලික
කර්ථිකද්යා තීනදු හද්යා 1995 ජද්යාතික ධරම තසසවද්යා
සමුළු තීනදු පිළිබඳ
230
තදවිඳු සහ මම : විතශසෂතයන වයස අවුරදු 13 න
පහළ ළමයිනට නව ඇදහිත්ලිවතුනට තදව
වචනය ඉතගනගපැනීමට සකසස තකද්යාට ඇත
248.32

202.11

තදවසරි හිත්මි, ආඳද්යාවල. සතර කමටහන :
චතුරද්යාරකඛද්යා
294.34435
තදවසරි, හිරණදදද්යා. කද්යාලේ මද්යාකසස : විපලවයක දූ
පුතුන
335.4092
තදවී. (වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණ)

891.483

තදශසපද්යාණතල්ඩ්, ජී. ල්පී. අනධකද්යාරයට ගමනක සහ
තවත ඉනදියද්යාන තදශපද්යාලන නද්යාටද 891.42
තදශගුණ විදදද්යාව – පළමු කද්යාණඩය : තභකෞතික
භූතගකෝල විදදද්යාව III. (එපිටවතත, තසතනවි)
551.6
තදශගුණ විදදද්යාව – තදවන කද්යාණඩය : තභකෞතික
භූතගකෝල විදදද්යාව III. (එපිටවතත, තසතනවි)
551.6
තදශපද්යාලනඥයන පිළිබඳ රස මුසු කතද්යා .
(අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ.)
891.487

තදවියනතග් දියණය. (ගුණතිලක, කද්යානති)
891.483

තදශපද්යාලන සසිංකලේප : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) (නව
නිරතදශය). (සුගතදද්යාස, ත්ලිනටන) 320.01

තදවියන පය තනද්යාගසන බිම. (විමලතසසන,
තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ)
891.481

තදශප්රිය, ආර. එම. ල්පී. ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනයට
පණ දී දවිතීයික අධදද්යාපනය නඟෙද්යා සටුවමු
372

තදහදක ආදරය මපැදින. (කරණද්යාරතන, කුමද්යාර)
891.483
තදදුන කුමද්යාරි : ජද්යාතදනතර ජන කතද්යා එකතුවක
398.2
තදව – කනදද්යා. (ජයසසිංහ, ප්රභද්යාත)

891.48301

තදව ගරබිය සහිත ජීවිතය : තදවිඳුන සමඟෙ සමප
සමබනධතද්යාවය තගද්යාඩනපැගීම. (තඩකෝසන,
තජකෝයි)
248.4
තදවතවය පිළිබඳ තබකෞදධ විශසතලේෂණය.
(තිලකරතන, ඒ. තක.)
294.34211
තදවතද්යාවිතය නඹ පිනබරයි : පදද සසිංග්රහය
(කග්තගද්යාඩ ආරචචි, නිහද්යාලේ එන.) 891.482
තදවතද්යා සදධි තහවත නවීන භූත විදදද්යාව :
පරමද්යානන්ද ශද්යාසසනතග් පරීක්ෂණ හද්යා
අභදද්යාසයනතගන යුකතයි
133.42
තදව පූජද්යාව හද්යා තවනත කතද්යා . ලූ ෂක්යුන

895.13

තදශප්රිය, ප්රභද්යාත කුමද්යාර. සුළු මපැදුම තනි හිත :
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481
තදශප්රිය, ප්රසද්යාද. තදශීය වවදද ප්රතිකද්යාර
615.538
තදශතප්රේමතයේ කපැඩපත : ආචද්යාරය ට. බ. ජද්යායද්යා.
(මද්යාකද්යාර, ඉමතියද්යාසස බද්යාකීර)
920
තදශද්යාද්භිමද්යානී ළමද්යා කවි. (වපැවතගදර, බණඩද්යාර)
ළ 891.481
තදශීය ආදද්යායම (සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 10 දරන
තදශීය ආදද්යායම පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.03660262
තදශීය භද්යාවිත සසිංගීතය හද්යා අපර දිග සසිංඝද්යාත.
(තසකෝලසිංගආරචචි, සුමතිපද්යාල)
781.252
තදශීය වවදද ප්රතිකද්යාර. තදශප්රිය, ප්රසද්යාද
615.538

374

තදසද්යායි, අනිටද්යා. කනතද ගිනන

823

තදසද්යායි, කෂසවද්යාර. ආදර අසිංකුර

823.92

තදසද්යායි, කෂසවද්යාර. කුළසෑටි මුහුද

823.92

වදනික ජීවිතතයේ ගපැටලු. (තකද්යාටසසක, ත්ලිතයද්යාන)
335

තදද්යාළපිහිලේල, චනදන බණඩද්යාර (පරි.). බලන්න
මකරද්යාතග් මද්යාත්ලිගද්යාව
තදද්යාතළද්යාසස වපැනි රද්යාත්රිය සහ තවත කතද්යා .
(තෂසකසසපියර, විත්ලියම)

822.33

වදවතයේ අරමය. (විරද්යාජිනී කුමද්යාරි, ඉෂද්යාරද්යා)
ළ 891.483

තදකෝනකතිරිනද්යා (තනද්යා)මපැරූ වගයි : මද්යායද්යා තදවී,
තදද්යාන ජවන, තදකෝන කතිරිනද්යා, වද්යාසුතදව,
යතශකෝධරද්යා, ජගනමද්යා නද්යාටද නිරමද්යාණ පිළිබඳ
අධදයනයක. (බසසනද්යායක, ගද්යාත්මිණ)
792

වදවතයේ අසපත : ජනප්රිය තටත්ලි නද්යාටද මද්යාලද්යාව
'මරත්ලින' ට පසුබිම වූ සතද කතද්යාව
823

තදකෝස වද්යාස සහ ග්රැවටිචචී තපද්යාලේකචචී. (වඩුතනන,
බනදුල සරත)
ළ 891.482

වදවතයේ පරිසමද්යාපතිය තමය නම. (තරකෝහණ,
සුනිලේ)
891.483

දසිං තසවතණ කුරලු කතද්යා. (විතජ්සසිංහ, සුමනද්යා)
891.483

වදවතයේ සටහන කයිතරකෝ තග් හසසත තරඛද්යා
ශද්යාසසත්රය. (කයිතරකෝ)
133.6
වදවතයේ සරදම. (මුණසසිංහ, එම. ඒ. ඉතනකෝකද්යා
ප්රියනති)
891.483

ධනපද්යාල, ඒ. එච. තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව :
උසසස තපළ – 12 තශසණය
910.02

වදව. (වපැත්ලිසරතග්, කීරති)

891.483

ධනද්යාතමක චිනතනය හද්යා ධනද්යාතමක
මතනකෝවිදදද්යාව. (අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්) 158.1

තදද්යාඩනතගද්යාඩ, චනද්රසරි. යද්යාත්රද්යා

891.483

ධනද්යාතමක චිනතනය. බකමවපැව, අසසිංක 158.1

තදද්යාඩනතගද්යාඩ, චනද්රසරි. සීතද්යාවක සසිංහයද්යා
891.483

ධනද්යාතමකව දරවන හදද්යාවඩද්යා ගපැනීතම නිපුණතද්යා .
(තග්රස, තජකෝන)
649.1

තදද්යාඩම තහද්යාරද්යා

ධනෂසක, රසද්යාදර. සසිංහල දපැනම – ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ
සසුන සඳහද්යා : සමද්යාන පද, විරදධ පද, යුගල
පද, සසන ත්ලිසිංග, පුරෂ ත්ලිසිංග පද
372.6

895.13

තදද්යාඹගහවතත, ආරියනනද (පරි.). බලන්න
හද්යාරද්යා, තජකෝන
තදද්යාරකුඹුර, අනර. යුද බිතම යුගයක : මද්යානෂීය
තමතහයුතම මද්යාධදතවේදියකුතග් ජීවන
අතදපැකීම සසිංග්රහ
070.44995493032
තදද්යාරටුපලේලද්යා රජ වීම : යස හද්යා සුභ කතද්යාව.
(ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත)
ළ 891.483
තදද්යාරටුව. (වික්රමරතන, මද්යාරටින)

089.9148

ධමමචකකපපවතතන සූත්ර තදශනද්යාව : පද්යාත්ලි සූත්රය,
සසිංහල අනවද්යාදය, ධරම කරණු. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය)
294.3823
ධමමතිලක හිත්මි, පපැලපැනවතතත. තබකෞදධ
දරශනය
181.043
ධමමතිලක හිත්මි, පපැලපැනවතතත. මහද්යාවිහද්යාර
වසිංශය
294.3657095493

තදද්යාලමුලේල, සමනමල. සසතනහතයේ නවද්යාතපැන
891.483

ධමමදසසස හිත්මි, ආණමඩුතවේ. ඓතිහද්යාසක ඇතකඳ
රජමහද්යා විහද්යාරය
294.3435095493

තදද්යාලවතත, විජයරතන (පරි.). බලන්න
තජකෝකමසසතලර, ඇනටන

ධමමදිනන හිත්මි, නපැදලගමුතවේ (පරි.). බලන්න
ලූ ෂක්යුන

තදද්යාසසතතද්යාවේසසක, පියතතකෝර. නිතද සසවද්යාත්මිපුරෂයද්යා
891.73

ධමමදීප පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ධමමදීප
පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

තදද්යාළපිතදනි. (රණවීර, නනදිකද්යා)

891.483

375

ධමමපද උපමද්යා කතද්යා. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය.
ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද)
294.382322

ධමමසදධි හිත්මි, තබකෝගහපිටිතයේ . නිවන සුවයට
එකම මඟෙ
294.34435

ධමමපදය හද්යා තබකෞදධ පුරෂද්යාරන්ථ : පුදගල
සසිංවරධනය සඳහද්යා ධමමපදය පිටුවහලේ වන
ආකද්යාරය පිළිබඳව විමරශනයක. (තරවත හිත්මි,
දියපතතුගම)
294.382322

ධමමද්යානනද හිත්මි, තක. ශ්රී. භද්යාවනද්යාව එකම මගයි
294.34435

ධමමපදතයන තහළිවන දද්යාරශනික විග්රහය.
(උපනනද හිත්මි, රතතතද්යාට)
294.382322
ධමමපදතයේ ත්මිණමුතු 250 ක. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ධමමපද)
294.382322
ධමමපද සද්යාරය : සද්යාමද්යානද වපැඩිහිටියන තරණයන
සහ පද්යාසලේ සසුන සඳහද්යා තතකෝරද්යාගත සරල
සසිංහල පදරත සහිත ගද්යාන්ථද්යා සමුචචය.
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය.
ධමමපද)
294.382322
ධමමපද්යාල හිත්මි, විදතපද්යාල. කණද්යාමපැදිරි

891.481

ධමමද්යානනද හිත්මි, තපද්යාලේගසසවතතත. අඟුර හතු
891.483
ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, අටුළුගම. සපැතවද්යාම තසවූ දහම
294.3
ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, ඉතතසෑපද්යාන (සමපද්යා.). බලන්න
පපැවිදි පඬි ත්මිණ පහන - 6
ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, ඉතතසෑපද්යාන (සමපද්යා.). බලන්න
පපැවිදි පඬි ත්මිණ පහන - 7 ධරමකීරති, රනජිත.
සපැඟෙවුණු තලකෝකය
891.483
ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, ඉතතසෑපද්යාන (සසිංසස.). බලන්න
සමද්යාචද්යාර : අනගද්යාරික ධරමපද්යාල 150 වන ජනම
සසිංවතසර සද්යාර සසිංග්රහය

ධමමපද්යාල හිත්මි, තවේහපැලේතලේ (සම කරතකෘ).
බලන්න පඤසඤද්යානනද හිත්මි, පරවද්යාහපැර

ධමත්මිනද හිත්මි, තඹද්යාතන. අතප දහම පද්යාසල
වද්යාසනද්යාවන
371.0743

'ධමම' පිළිබඳ නිරවචන විමරශනය : ත්රිපිටක
සද්යාහිතද ඇසුරිනි. (උපනනද හිත්මි, රතතතද්යාට)
294.382

ධරම දද්යානය

ධමමරකක්ඛිත හිත්මි, තදනගම. මම දපැන දනනවද්යා :
ළමද්යා මනසට ධන ආකලේප වරධනය 158.1

ධරමකීරති, එසස. ආර. (සම කරතකෘ). බලන්න
ධරමකීරති, නනදන

ධමමරකක්ඛිත හිත්මි, තදනගම. මමයි දකෂයද්යා

ධරමකීරති, නනදන. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව
විදදද්යාව ඒකක අනව වරග කළ ප්රශසන පත්ර
විවරණය 1 : 1985-2012 බහුවරණ ප්රශසනවල
සයළුම වරණ වල සවිසසතරද්යාතමක විවරණ
රචනද්යා වව්යූහගත රචනද්යා පිළිතුර
570.76

158.1
ධමමරතන හිත්මි, බටතගද්යාලේලද්යාගම. යති සුමති බපැති
කුසුම : අති පූජද ඇකරියගල සුමති
මහද්යාසසවද්යාමනද්ර අද්භිවනදන ශතකය891.481092
ධමමරතනද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, බණඩද්යාරගම. දන දීතම
අරන්ථය කුසලය සහ පින
294.3422
ධමමරසිංස හිත්මි, ගලගම. ආශසචරයවත යුගතයේ
පනසතලේ පියතුමද්යා : සරත තහටටිආරචචි
පියතුමද්යාතග් චරිතද්යාපදද්යානය
270.92
ධමමතලද්යාක හිත්මි, කුඹලේතගද්යාඩ (සසිංසස.). බලන්න
ආතලද්යාතකද්යා : අපග්රැකතක හිමරතන නද්යාහිත්මි
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
ධමමවසිංස හිත්මි, වද්යාදදුතවේ (සමපද්යා.). බලන්න ශ්රී
ලසිංකද්යා රද්යාමඤසඤ මහද්යා නිකද්යාතයේ අති පූජද
අනනද්යායක තබකෝපිටිතයේ වසිංසද්යානන්ද සසවමන්ද්ර
චරිතද්යාපදද්යානය

ධරම දද්යානය තුත්ලින අභය දද්යානය දකමු

294.34
294.3

ධරමකීරති, නනදන. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව
විදදද්යාව ඒකක අනව වරග කළ ප්රශසන පත්ර
විවරණය 2 : 1985-2012 බහුවරණ ප්රශසනවල
සයළුම වරණ වල සවිසසතරද්යාතමක විවරණ
රචනද්යා වව්යූහගත රචනද්යා පිළිතුර
570.76
ධරමකීරති, නනදන. උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව
ඒකක අනව වරග කළ ප්රශසන පත්ර විවරණය 3
1986-2012 : බහුවරණ ප්රශසනවල සයළුම
වරණවල සවිසසතරද්යාතමක විවරණ රචනද්යා
වව්යූහගත රචනද්යා පිළිතුර
570.76
ධරමකීරති, නනදන. උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව
ඒකක අනව වරග කළ ප්රශසන පත්ර විවරණය 4
1985-2012 : බහුවරණ ප්රශසනවල සයළුම
වරණවල සවිසසතරද්යාතමක විවරණ රචනද්යා
වව්යූහගත රචනද්යා පිළිතුර
570.76
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ධරමකීරති, රනජිත. තරකෝස පඳුතර මලේ පිපිලද්යා
ළ 891.483

ධරමරතන, තසසනද්යානී. භූත්මිකමපද්යා සදුවනතන
තකතසසද?
551.22

ධරමකීරති හිත්මි, රතමලද්යාතන ශ්රී (සමපද්යා.).
බලන්න අනවමදරශී හිත්මි, සසිංඝරද්යාජ

ධරමරතන, තසසනද්යානී.

ධරමදද්යාස වලේතපද්යාල : ජීවිතය සහ ගීතය. (කද්යාත්ලිසිංග,
කපිල කුමද්යාර)
782.0092

ධරමරතන, තසසනද්යානී. සනනිතවේදනය

ධරමධවජ, හීසසසපැලේතලේ. දහමතසද්යාඬ කද්යාවදය
891.481
ධරමපද්යාල පුනරද්යාගමනය : අපදද්යානද්යාතමක හඬ
නළුව. (මතහසනද්ර, සුනනද)
891.482
ධරමපද්යාල ත්ලිපි : අනගද්යාරික ධරමපද්යාලතුමද්යාතග්සසිංහල
ත්ලිපි සසිංග්රහයක. (අනගද්යාරික ධරමපද්යාල)
294.3
ධරමය පද්යාමුල. (ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම)
294.34442
ධරමය ත්මිනිසද්යා සහ නීතිය. (ජයතිලක, තක. එන.)
294.384
ධරමය සහ සමද්යාජය : පිළිතවතින තපළගපැතසන
පිණස බුදුදහම. (විතජ්බණඩද්යාර, චනදිම)
294.337
ධරමයද්යානය. (දිසද්යානද්යායක, නද්යාත්ලිනී සුසීලද්යා)294.34
ධරමරතන, තමලේතරකෝයි. පවේ සහ පින 891.483
ධරමරතන, විජය. පුතුනි දපැනව සුමඟෙ 891.481
ධරමරතන, සුමුදු මතනකෝරි බලන්න උතුරමුල
මහතතරිඳු
ධරමරතන, තසසනද්යානී. අපට තපතනනතන
තකතසසද? : ඇතසස කයද්යාකද්යාරිතවය සහ විවිධ
දකෘෂදද්යාබද්යාධ පිළිබඳ තතද්යාරතුර
646.726
ධරමරතන, තසසනද්යානී.

අප හුසසම ගනතන ඇයි?
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ධරමරතන, තසසනද්යානී. ඔතබ සම හද්යා හිසතකසස
ග්රැක ගපැනීතම වපැදගතකම
646.72
ධරමරතන, තසසනද්යානී. තර ග්රහතලකෝක සහ විශසවය
523.1
ධරමරතන, තසසනද්යානී (පරි.). බලන්න
තලයද්යාරල්ඩ්, එත්ලිසතබත
ධරමරතන, තසසනද්යානී. පිරිසදුකම හද්යා යහපත
තසකෞඛද පුරදු
613

වපැසසස ගපැන තතද්යාරතුර
507
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ධරමවරධන, රවිනි ප්රසද්යාදිනී (පරි.). බලන්න
තකකෝලේ, තජද්යාආනද්යා
ධරමවරධන, විනදදද්යා සඳතගකෝත්මි. සහින සතුවිත්ලි
891.481
ධරමවසිංශ හිත්මි, මද්යාතර ශ්රී (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය
ධරමසරි, පද්යානදුර ආර. ඒ. ඩ. රද්යාහුල මද්යාතද්යා :
යතශකෝධරද්යා චරිතය
294.3657
ධරමතසසන, ඒ. භූත්මිකද්යා

891.481

ධරමතසසන, තක. ල්පී. (සසිංසස.). බලන්න සසිංහල –
ඉසිංග්රීස ප්රද්යාතයකෝගික ශබදතකකෝෂය : කද්යාටර
පියතුමන සමද්යාරන්ථ පද තනද්යාදපැක වූ ශීරෂ පද්යාෂ්ඨ
20,000 ක ඇතුළතය
ධරමතසසන, ඩ. ඇම. ඔබ උපන ත්මිථුන ලග්නය
133.5264
ධරමතසසන, ඩ. ඇම. ඔබ උපන තමෂ ලග්නය
133.5262
ධරමතසසන, ඩ. ඇම. ඔබ උපන වකෘෂභ ලග්නය
133.5263
ධරමතසසන, ඩ. ඇම. ඔබ උපන සසිංහ ලග්නය
133.5266
ධරතමකෝපතදශ ශතකය

294.34

ධවල. (ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා)

891.483

ධදද්යාන. (බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අචද්යාන)

294.34435

ධද්යාතුවසිංශය : අපතග් ශද්යාකදමුනීනද්රවරයන
වහනතසසතග් ධද්යාතූන වහනතසසලද්යාතග් පරමපරද්යා
කන්ථද්යාව. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ)
294.363
ධද්යාතු සහ භූත. (කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති) 294.3
ධද්යාරද්යා විදක්යුතය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික
විදදද්යාව. (තවලේගම, තසසනද්යාරතන)
537
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නහට හනග්, තිච. ගිය කල ගියද්යාතදන තනද්යාආ
කල තනද්යාආතදන
294.3444

නනදසරි හිත්මි, වතුරගම. තබකෞදධ ආරර්ථික විදදද්යාව
294.3373

නහට හනග්, තිච. සතුට මහඟු ධනයක
294.34446

නනදසීල හිත්මි, තවේතදණතයේ. ගුවනින ඇසුන
සදහම තදසුම
294.34

නගරතයන ගමට චද්යාරිකද්යාවක. (සමරවික්රම, එම.
ඩ. ඉසුරි අරතණකෝදදද්යා)
ළ 891.483

නනදතසසන, එච. ආර. තක. සතුවිත්ලි තසසයද්යා
891.481

නගර සභද්යා (සසිංතශකෝධන) : (255 වන අධිකද්යාරය වූ)
නගර සභද්යා ආඥද්යා පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
342.090262

නනද හද්යා සරණ. (ද සලේවද්යා, අනල)

නටසනතග් කතද්යාව : ඉතිහද්යාසතයන අනතුර
ඇඟෙවීමක. (රීසස, තලකෝරනසස) 943.0860922
නටුතවන ගිත්ලිහී. (සසකසෑචන, ඉයන)

823.914

නඩු තීනදුව. (ද සලේවද්යා, සසවරණද්යා)

891.483

නඩු නිත්මිති හද්යා අධිකරණ බලය. (ජයසසිංහ, කපිල
ගද්යාත්මිණ)
340.095493
නතතලේ උදද්යාන .- කද්යා. 1, ක. 1 (2013 තදසපැමබර)
263.91505
නරතනී, මයිනිකද්යා. හනීතග් අපූර පිනසල
ළ 891.483
නදී තතර උදද්යානය. (තහසරත, අතසකෝකද්යා ඇම.)
891.483
නදීෂද්යානි, අකලද්යා. ගිනි අඟුර

891.483

නදීෂද්යානි, අකලද්යා. තනතකණ

891.483

නදීෂද්යානි, අකලද්යා. තමතහනදි 1

891.483

නදීෂද්යානි, අකලද්යා. තමතහනදි 2

891.483

නදීෂද්යානි, අකලද්යා. හිමඳින

891.483

නනදතිසසස, එම. ඒ. මනදද්යාරම වපැහි

891.483

නනදනී, එන. ඒ. 8 තශසණය ඉතිහද්යාසය පනති
වපැඩ තපද්යාත : පද්යාඩම අවතබකෝධය පිරිකසුම, වද්යාර
විභද්යාග ප්රශසන පත්ර, පිළිතුර ඇතුළතය 909.076
නනදනී, ජී. ජී. පද්යා වී ආ දුම තරද්යාටුව

891.483

නනදලද්යාලේ, එසස. (පරි.). බලන්න
ෆිසසටතජරලේල්ඩ්, එෆස. සසතකද්යාට
නනදසද්යාර හිත්මි, ඉඹුලේතප. දුහුනන දපැනම සඳහද්යා :
ගපැටළු සහ විසඳුම
294.3076

891.483

නනද හිත්මි, අමුතහසනකනතද. සසිංසසකකෘත සද්යාහිතද
ඉතිහද්යාසතයේ තලකෞකක සද්යාහිතදය : පළමු
තකද්යාටස
891.2
නනදිතසසන, ජී. ඩබත්ලිවේ. (පරි.). බලන්න තතද්යාසිං,
සරිමසිංඛතලකෝ හිත්මි
නමසසකද්යාර : වදනික තතරවන වනදනද්යාව සහ
තබකෝධි පූජද්යා, නිතර භද්යාවිත කල යුතු තසත පිරිත
294.34433
නයගරද්යා. (කරණද්යාරතන, ඒ. එම.)

891.483

නයනජිත කුමද්යාර, නවන (සමපද්යා.). බලන්න
සද්යාහිතද කලද්යා සසිංකතිකද්යා : දශක දවයක පත්ර
කලද්යා දිවිතයේ තතකෝරද්යාගත සසිංලද්යාප සසිංහිතද්යාව
1992-2012
නයනද්යානනද, රවි. අග්නි රද්යාවණ

891.483

නයිගම පනසතලේ නද්යායක හද්යාමුදුරතවකෝ. (ආනනද
වමතත්රය හිත්මි, බලනතගද්යාඩ)
891.483
නයිටිසිංතග්ලේ කුරලේලද්යාතග් කතද්යාව. (ඇනඩරසන,
එච. සී.)
398.2
නරි පපැටියද්යා සහ ම යද්යාළුතවකෝ. (දිතනෂස, තක. ඒ.
රසිංග)
ළ 891.483
නව දපැත්ලි. (සුතමධ හිත්මි, වසෑතර)

891.483

9, 10, 11 වසර සඳහද්යා ගණතය 1 තකද්යාටස : තකටි
ප්රශසන 500 ක පිළිතුර සහිත. (වික්රමසසිංහ,
නවන ට.)
510.76
9 තශසණය – ඉතිහද්යාසය : නව විෂය නිරතදශයට
අනව සමපද්යාදිතයි. (චනදද්යාතලකෝක හිත්මි,
අඹගසසපිටිතයේ)
954.93076
9 තශසණය ඉතිහද්යාසය වපැඩතපද්යාත. (දයද්යානනද,
තද්යාරක)
909.076
9 තශසණය ගණතය වපැඩතපද්යාත. (රතනසසිංහ,
විපුල)
510.76
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9 තශසණය තදවන බස තදමළ. (ජවද්යාන, ඒ. තජ්.
තජ්.)
372.6
9 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල ඉතිහද්යාසය : ආදරශ
ප්රශසනපත්ර හද්යා පිළිතුර. (දසෑල බණඩද්යාර,
සතරකෝජිනී)
909.076
9 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල තසකෞඛදය හද්යා
ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය : ආදරශ ප්රශසන හද්යා
පිළිතුර. (යද්යාපද්යා, වයි. එම. තනලේස) 613.076

නවීන සසිංසසකකෘත භද්යාෂද්යා ප්රතවේශය : පිරිතවනහි
සසිංසසකකෘත භද්යාෂද්යාව හදද්යාරණ ආධුනිකයන උතදසද්යා
සරළ සසිංහතලන ත්ලියන ලද අතිතරක අධදයන
කයවීම ග්රනන්ථයක. (වසෑගලේතතලේ, එච. බ.
ආර.)
491.25
නතවකෝදය. (මපැකබ්රෙයිල්ඩ්, තරද්යාජර ල)

823

නතවකෝදදද්යා, බ. ඒ. ට. එසස. කූඹි ග්රැතලේ බලය
ළ 891.483

9 තශසණය විදදද්යාව. (රතනද්යායක, ආර. එම. සී. ට.)
507.6

නතවකෝදදද්යා, වී. ල්පී. තක. ඩ. තරිණ. සයුරි
ළ 891.483

9 තශසණය විදදද්යාව වපැඩ තපද්යාත. (ඉහළ තකද්යාඩිපපිත්ලි,
ජයරතන)
507.6

නසද්යාර, එම. එසස. ඒ. 3 තශසණය තදමළ භද්යාෂද්යා
වපැඩතපද්යාත
372.6

9 තශසණය සඳහද්යා විදදද්යාව : බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය. (විජයතිලක, තක.)
507.6

නසද්යාර, එම. එසස. ඒ. තදමළ භද්යාෂද්යා වපැඩතපද්යාත –
9 තශසණය
494.8118

9 තශසණය සසිංහල වපැඩතපද්යාත. (වපැයිතහසන, ගයද්යා)
491.48076

නසද්යාර, එම. එසස. ඒ. 6 තශසණය තදමළ භද්යාෂද්යා
වපැඩතපද්යාත
494.8118

නවරතන, එන. ඒ. එම. නිලකෂි. ගණතය ආදරශ
ඇගයීම ප්රශසන 8 තශසණය
510

නද්යාඔටුනන, සරත එසස. අතලවි කළමනද්යාකරණය
658.8

නවරතන, මධූ (පරි.). බලන්න තසලේටිසර,
තල්ඩ්විල්ඩ්

නද්යාඔටුනන, සරත එසස. කළමනද්යාකරණ විදදද්යාව
සහ සසිංකද්යාරය පරතයේෂණ I = Management
science and operations research I :
සදධද්යානත සහ භද්යාවිතය
658.403401

නවරතන, මපැණතක. අපිත කරමු විපලවයක
891.483
නවරතන, මපැණතක. සඳමලට යද්යාළුතවක
891.483
නවරතන, රමදද්යා. අලුත අමුතතද්යා

ළ 891.483

නවරතන, සුත්මිත තරද්යාෂද්යාන. සයලු තදනද්යාටම
ප්රීතිමත ජීවිතයකට තයකෝග හද්යා භද්යාවනද්යා 181.45
9 තවනි මහත්ලින පහළට : තිරසස තලකෝකයක – සරසස
කයවීමක. (තකද්යාතලද්යාවල, නිරමල) 070.44
නව වදවසසන්ථද්යාවක හදද්යාගපැනීතම ප්රශසනය. (අයිවන,
විකටර)
320.95493
නවද්යාතපැන. (මදුෂද්යාන, එපපද්යාවල දිනක) 891.483
නවද්යාසිංජල, හිරණ. සුනිලේ

ළ 891.483

නවීනද්ර, සුදත. ඇහපැළ කණතත : කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

නද්යාඔටුනන, සරත එසස. කළමනද්යාකරණ විදදද්යාව
සහ සසිංකද්යාරය පරතයේෂණ II = Management
science and operations research II :
සදධද්යානත සහ භද්යාවිතය
658.403401
නද්යාකනදල, හිරණ කවිනදදද්යා. පුසිංචි සරිමල තග්
පුසිංචි හපනකම
ළ 891.483
නද්යාගදීපය එදද්යා - අද. (විජිතධමම හිත්මි, කඩවත)
294.3435095493
නද්යාගයද්යා අවදිතයනි : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(තවලතගදර, චමත්මිනද)
891.483
නද්යාගිත හිත්මි, වීදද්යාගම. මහතමර සදිස කඨිනද්යානිසසිංස
294.3
නද්යාටකද්යාවසද්යානය II – රත තනද්යාරත :
නද්යාටකද්යාවසද්යානය I සරසවි සහිනය නවකතද්යාතවේ
තදවපැනි තකද්යාටස. (රතනද්යායක, සුජීවද්යා
නිරසිංජනී)
891.483
නද්යාටද කලද්යාව හද්යා රතනද්යාවල විමසුම. (අමරතසසකර,
තක. ජී.)
891.22

379

නද්යාටද දහතුනක

808.82

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
සසුන සඳහද්යා. (රණතුසිංග, මතනකෝහර) 792.07
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ
සසුන සඳහද්යා. (රණතුසිංග, මතනකෝහර)
792

නද්යාඳුනන තපමවතද්යා. (ගමලත, නිසසිංසලද්යා)
891.481
නද්යාම පද නිරමද්යාණය. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)
372.61
නද්යාමලේගමුව, අනපම සමමද්යානි. මවේ පිය ගුණ
වරණ
ළ 891.481

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව 10 තශසණය : ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය
792.071

නද්යායකතවය. (ජයසසිංහ, තරද්යාහද්යාන)

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව 12 තශසණය.
ඥද්යානසරි)

නද්යායිදු, තබවරත්ලි. තජද්යාහපැනනරබරග් කරද්යා (දකුණු
අප්රිකද්යාතවේ කතනදරයක)
823

(ල්පීරිසස,
792.07

658.4092

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව සදධද්යානත : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ), අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ), උපද්යාධි,
බද්යාහිර උපද්යාධි, නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව
විෂයද්යානබදධ කකෘතිය. (තපද්යාලේගමපළ, ශිරද්යාන)
792.01

නද්යාරද්යායන, ආර. තක. මලේගුඩිතයේ අකුර
තමකෝසසතරකද්යාරයද්යා

නද්යානද්යායකකද්යාර, චනද්රලතද්යා. කඳුළු කරතතය :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483

නද්යාවිකයද්යා. (දනතනද්යාරද්යායන, සමදරද්යා චද්යානදනී)
891.483

නද්යානද්යායකකද්යාර, චනද්රතසසන. කට සහ තරකෝස
ළ 891.483

නද්යාසතරත, ල්පීටර. තජනරද්යාලේ අවදිතයන

823

නද්යාලවතත තසද්යායුරිය, තග්රසටද්යා. සවනට වදනක
371.912

823

නද්යානද්යායකකද්යාර, චනද්රතසසන. කඳුරිය සහ ප්රිනස
ළ 891.483

නද්යාහලේලතග්, චද්යාමල. ප්රිමද්යාටද්යා තලකෝකය : අපතග්
සමපතම නසෑයින වන වඳුරන - රිලවුන සහ
වද්යානරයන
599.8

නද්යානද්යායකකද්යාර, චනද්රතසසන. ටිසිං ටිසිං

ළ 891.483

නපැණ'නද

294.34

නද්යානද්යායකකද්යාර, ඩ. ජී. තක. තවේගවත ගණතය :
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සඳහද්යා
510.7

නපැණ'නද

294.3

නද්යානද්යායකකද්යාර, නිලේත්මිණ (අන.). බලන්න
ඇනඩරසන, එච. සී.
නද්යානද්යායකකද්යාර, තප්රේමසරි. චිනතන

891.481

නද්යානද්යායකකද්යාර, තප්රේමසරි. තදගුර තසතනහස
891.483
නද්යානද්යායකකද්යාර, තමකෝහද්යාන නනදන (සසිංසස.).
බලන්න තබකෞදධ සද්යාහිතද කතද්යා
නද්යානද්යායකකද්යාර, වී. තක. ශ්රී ලසිංකද්යාණඩුක්රම
වදවසසන්ථද්යා විවරණය
342.0395493
නද්යානද්යායකකද්යාර, තසසන (සසිංසස.). බලන්න
රූපවද්යාහිනී සමකෂද්යා - හතවන කලද්යාපය
නද්යානද්යායකකද්යාර, හසත රසිංගික. අමද්යාවක දද්යා
891.481
නද්යාඳුනනනිය සහ තවත තකටිකතද්යා. (තමනඩිසස,
චනදන)
891.483

නපැණ පහන තනද්යානිමද්යා බුදුදහම සුරකමු. (ල්පීරිසස,
කර)
294.3
නපැණ මලේ පිතපනනට. (බියට්රිසස කනදද්යාතසද්යායුරිය,
තමරි)
158.1
නපැදිමද්යාතලේ mini තහක. පද්යාසසවරල්ඩ්

891.483

නපැවියනතග් කතද්යා. (යදතදහිතග්, විජිතද්යානනද)
387.2092
නපැවුම තපද්යාතළද්යාව. (කහඳගමතග්, පියතසසන)
891.483
නිකතියද්යාතමකෝසස සහ තනද්යානිදන විදදද්යාඥයද්යාතග්
කතද්යානදරය. (රතනද්යායක, නිරසිංජය) 891.483
නිකමන තගද්යාමමන. (දපැලේකඩ, සනධදද්යා සඳමද්යාත්ලි)
891.483
නිකවපැරටිය, දයද්යානනද. තහද්යාඳම දඬුවම 891.483
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නිකණ. උපනදින සද්යාදය

ළ 891.483

නිතකද්යාලද්යායි තගකෝතගද්යාලේ තතකෝරද්යාගත තකටිකතද්යා .
(තගකෝතගද්යාලේ, නිතකද්යාලද්යායි)
891.73
නිට්රියද්යා. (සරිවරධන, එසස. එම. උදද්යාර සුපුන)
891.483
නිතර කයවනන දපැනම ලබනන. (තපමද්යානනද
හිත්මි, තතරිපපැහපැ)
294.34
නිතද සසවද්යාත්මිපුරෂයද්යා. (තදද්යාසසතතද්යාවේසසක,
පියතතකෝර)
891.73
නිදහසස සටතන විරතවකෝ සහ අතප ජද්යාතික උරමය.
(රතනද්යායක, තනකටුණුවපැව පුසිංචිබණඩද්යාර)
920
නිදහස. (අනරසරි, සරත)

891.483

නිදහස. (රසලේ, බරකනල්ඩ්)

335

නිදහස තසද්යායද්යා. (තවබසසටර, එත්ලිසතබත)

823

නිදහතසස මද්යාවත. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත)
294.34435
නිදි කුමරියනතග් නිවහන. (කවබතද්යා, යසුනරි)
895.63
නිම වළලු. (ගුණසසිංහ, සරිකුමද්යාර)

920

නිමතතරින එහද්යා. (රද්යාජපකෂ, ප්රදීපද්යා)

891.483

නිමනද්යා. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)

891.483

නිමත්මි. (කරණද්යාරතන, කුමද්යාර)

891.483

නිරනද්යාත්මික ඝද්යාතකයද්යා. (තලකෝසද්යා, මද්යාරිතයකෝ වරගද්යාසස)
863
නිරමද්යාණකරණය හද්යා ඉදිකරීම තද්යාකෂණතවේදය
10 තශසණය
624.071
නිරමද්යාණතයේ මහද්යා තශකෝකය – විනසනට වපැන තගකෝ.
(සසතටද්යාන, අරවින)
813
නිරමද්යාණද්යාතමක සනනිතවේදනය හද්යා විචද්යාර
අධදයනය. (ජිනදද්යාස, මතනකෝජ් පුෂසප කුමද්යාර)
306
නිරමද්යාණ, තජ්. ඒ. හෂිනිකද්යා. පුසිංචි මද්යාළු පපැසිංචි
ළ 891.483
නිරමද්යාසිංශික ආහද්යාර - පද්යාන සහ තදශීය අතතබතහත.
(සරිවරධන, සල්ඩ්නි)
641.3030212
නිරවද්යාණය : බුදුන වහනතසස වදද්යාළ අසූහද්යාරදහසක
ධරමසසකනදතයහි සරල සසිංක්ෂිපතය. (තතද්යාසිං,
සරිමසිංඛතලකෝ හිත්මි)
294.3
නිරවද්යාණ සුවයට තපළගපැතසමු. (චසෑන යසෑන)
294.3444
නිර-විනදන. (අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි)
891.483
නිරනජන. අඳුරට තපර අරණ
නිරනජන බද්යාබු, බ. වද්යාසසතු විදදද්යාව

894.8143
720.954

නිරතපක්ෂතද්යාව = Absolutism : බුදු දහම
සද්යාතපකෂතද්යාවද්යාදතයේ සහ කතවද්යානටම
නදද්යායතයේ සීමද්යාවන අතික්රමණය කරයි.
(තප්රේමලද්යාලේ, සුගත ජයවී)
294.3365

නිත්මිතත (අතීතකද්යාම අතවිඳීම). (අකකරවතත,
සුජිත)
954.93

නිරයන සහ සද්යායන උසසස තජදද්යාතිෂය.
ආර. ඒ. වයි.)

නිත්මිතත. (තසලේටිසර, තල්ඩ්විල්ඩ්)

නිතරකෝගී කුසුම. (මුණසසිංහ ආරචචි, සරත)
891.481

823.91

නිමලනය : මහගතකර තක. ජයතිලකයනතග්
සද්යාහිතද ප්රතද්යාපයට පිතදන සනමද්යා කපැටයම.
(තසසනද්යාරතන, පද්යාත්ලිත)
791.437
නිමක නපැති කවියක නමක නපැති ත්මිනිසද්යා : කද්යාවද
සසිංග්රහය. (තජකෝතියරතන, ජයනත ග.)
891.481
නිමල පපැතුම. (අටුළුගම, සසිංජීවනී)

891.483

නියත නිකමන. (වික්රමසූරිය, උදුලද්යා වී.) 891.481

(රණතුසිංග,
133.5

නිතරකෝගී දිවියකට ;
(ඒකනද්යායක, රවන) හකෘද තරකෝගවත්ලින ත්මිතදමු
616.12
(ඒකනද්යායක, ලද්යාලේ) වදද්යායද්යාම

613.71

(කනනනගර, අජිත) චරම තරකෝග
හඳුනද්යාගනිමු

616.5

(කනනනගර, අජිත) රූපලද්යාවණද උපතදසස
646.72
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(ඩන, තකමලේ) ගපැසසකයිටිසස වළකවද්යාගනිමු
616.33305
(ද සලේවද්යා, දරශන) ඇදුම හද්යා ශසවසන තරකෝග
වළකවද්යාගනිමු
616.23805

නිලේලඹ පටිභද්යාන ;
අසිංක 06. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත) 'මම'
මතග්ම සහිනයක
294.34435
අසිංක 7. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත) දිවදමය
වූ මනෂදතවය
294.34435

(දිකමද්යාදුතගද්යාඩ, නනදන) අධිරධිර ල්පීඩනය
සහ තකද්යාතලසසටතරකෝලේ පද්යාලනය කරගනිමු
612.14

අසිංක 08 (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත) රන වන
සතක
294.34435

(තපතරරද්යා, සුරද්යාජ්) පිළිකද්යාතවන ත්මිතදමු
616.99405

අසිංක 09. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත) නිවහන
සසර ද?
294.34435

(මද්යාරසසිංහ, හරෂ) දත සුරකමු

අසිංක 11.(ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත) මුලසුන
සහියට
294.34435

617.605

(රූබන, රූත්මි) මද්යානසක තරකෝගවත්ලින ත්මිතදමු
616.89
(වනනිඅචචි, මහීෂිකද්යා) මදුර උවදුතරන
ආරකෂද්යා තවමු
614.4323
(විතජ්සසිංහ, හරිඳු) ආතරයිටිසස වළකවද්යාගනිමු
616.72206
(විදදද්යාභූෂණ, විජිත) ගපැබිනි මවට අතවපැලක
618.2
(වවදදරතන, චමරි) ආයුරතවේද රහසස
615.538

අසිංක 12. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත) අවසද්යාන
නිතමෂය
294.34435
අසිංක 13. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත) නිදහතසස
මද්යාවත
294.34435
නිලේවලද්යා ගඟෙ සහ කඹුලේ ත්මිනිසස ගපැටුම : සමද්යාජ
මද්යානව විදදද්යාතමක අධදයනයක.
(කරණද්යාරතන, මසිංජල)
304.28095493
නිලනති, එම. ආර. ආදරණය සඳූ

891.483

නිලමබතර 4 (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන) 891.483

(තහසවද්යාගීගන, අනර ප්රියනත) වකුගඩු
ග්රැකගනිමු
616.6105

නිලේ වියනට කවි තපළක. (විතජ්සූරිය, විශද්යාදි
මද්යාධවී)
891.481

නිතරකෝගී තදතනත සහ ආයුරතවේදය. (ල්පීරිසස,
ප්රියද්යානි)
614.5997

නිලේ සුරසිංගනද්යාවී. (කද්යාවිනදදද්යා, බ. එම. අශද්යානී)
ළ 891.483

නිතරකෝගී රබර පපැළ තවද්යානක පවතවද්යා ගපැනීම
635.93345

නිලද්යාන, එම. එසස. ඩබත්ලිවේ. තසකෞඛද හද්යා ශද්යාරීරික
අධදද්යාපනය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2008 – 2013 613.076

නිතරකෝෂනී, තජ්. ල්පී. හසනති කද්යාවිනදදද්යා. පුසිංචි කවි
කළඹ
891.481
නිලේත්මිණ, අනරද්යාධද්යා. වත සයපත

891.481

නිලේත්මිණ, අනරද්යාධද්යා. වත සයපත

891.481

නිලේත්මිණ, අනරද්යාධද්යා. සවරසිංපද්යාත්ලිය

891.483

නිවන දුටු උපක. (ලද්යාලනි, ශ්රිමද්යා)

891.483

නිවන මගට පහන වපැටක. (චනදකතති හිත්මි,
තලලේතලේ)
294.34
නිවන මග පළමු පියවර. (තහටටිආරචචි,
ධරමතසසන)
294.34435

නිලේත්මිණ, අතශකෝකද්යා (පරි.). බලන්න
තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ
නිලේත්මිණ, තරද්යාසතද්යා. පිය උරමය

නිලසිංගි, තහසෂද්යාණ. ඉබි හද්යාත්මිතග් කණණද්යාඩිය
ළ 891.483

891.483

නිවන මග විවර තකතරන සදධරම තදශනද්යා .
(සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම)
294.34
නිවන මග (සරල බසන). (රණසසිංහ, ආර. එම.
ඥද්යානද්යා)
294.34
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නිවන සුවයට එකම මඟෙ.
තබකෝගහපිටිතයේ)

(ධමමසදධි හිත්මි,
294.34435

නිවන සුවය තතක... (පද්යාලමකුඹුර, විජිත)
294.34
නිවනට මඟෙ ;
අසිංක 1. (ත්මිතභද්යාණ හිත්මි, තපද්යාලේගහතවල) භව
කතරින එතතර වීම
294.3
අසිංක 02. (ත්මිතභද්යාණ හිත්මි, තපද්යාලේගහතවල)
සද්යාත්මිස සුවතයන නිරද්යාත්මිස සුවයට 294.34435
අසිංක 03. (ත්මිතභද්යාණ හිත්මි, තපද්යාලේගහතවල)
සදහම ශද්යානතිය
294.34
නිවහන සසර ද?. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත)
294.34435
නිවපැරදිව වද්යාකද ත්ලියමු : 4, 5, 6, 7 තශසණ සඳහද්යා
නිරතදශිතයි
491.485
නිවුනන සහ ගිරද්යා මපැජික.
ඉනද්රද්යානි)

(අමරතකකෝන, භද්රද්යා
891.483

නිතවස හපැඩ කරන පපැළ : A සට Z දකවද්යා. (ඩයසස,
උපද්යාත්ලි තජ්.)
635.965
නිශසශසිංක, ගයද්යානි නිලේත්මිණ. තපම පුරණ සඳ මඬල
891.483
නිශසශසිංක, දුලේමද්යා. දහසක මලේ

891.481

නිශසශසිංක, ධනපද්යාල. අලේවිසස තපතරරද්යා
891.481092
නිශසශසිංකමලේල රජතුමද්යාතග් සරිපද්යා ගමන.
(වික්රමරතන, මධුරද්යා)
891.483
නිශසශසිංක, සසිංජය රසිංගලද්යාලේ (සමපද්යා.). බලන්න
සසිංහල අරන්ථ සහිත හද බපැඳි භද්යාරත ගී
නිශද්යානත, සුජීව. කුරලු පිහද්යාටුව

ළ 891.483

නිශද්යානත, සුජීව. සීත කද්යාලය

ළ 891.483

නිශද්යානත, සුජීව. ළිතඳස ඉනන තගමබද්යා
ළ 891.483
නිශද්යානති, වජිරද්යා. ආදරණය දියණයට 306.8743
නිෂසපද්යාදන අධදද්යාපනයක බිහිකරමු. (මලේවපැව,
එසස. තක.)
370
නිෂසපද්යාදන ආරර්ථිකයක වපැදගතකම.
(කරණද්යානද්යායක, ඩ. ආර.)
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නිසසකලසිංකය. (අතචතබ, චිනආ)

823

නිසයුර තරඛද්යා. (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි)

891.483

නිසසිංසලද්යා, චතුරී. සතුවිත්ලි

891.481

නිහඬ සද්යාකෂිය. (ගද්යාල්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි)
813.52
නිහද්යාලේ කුමද්යාර, තක. (සමපද්යා.). බලන්නගකෘහසසන්ථ
ඵලදද්යායිතද්යාව : සඵල දිවියට නිසපැක අතවපැල
නිහද්යාලේ, බරකම. තහනම ගතහස ඇපලේ : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483
නිහද්යාලේ, බරකම. රූපද්යාසිංජල : සනමද්යා සදධද්යානත සහ
සනමද්යා රසවිනදනය
791.4301
නිහද්යාලේ, බරකම. ශද්යාසසත්ර : සුභද්යාවිත අරන්ථ රස
තලේඛන මද්යාලද්යාව
302.234
නිහද්යාලේ, බරකම. සනමද්යාලසිංකද්යාරය : චිත්රපට හද්යා
තසකෞනදරයය
791.4301
නිහද්යාලේ, බරකම. සනද්යාරිතයකෝ : වද්යාරතද්යා
චිත්රපටකරණය සහ විතති චිත්රපට රචනද්යා
කලද්යාව
070.18
නිහද්යාලේ, බරකම. සයපැස

791.4

නිළිබ : ඇම. ඩ. ගුණතසසන සයවසස පූරණ
තකටිකන්ථද්යා සසිංග්රහය
891.48301
නිළියක සමග. (කරණද්යාරතන, කුමද්යාර) 891.483
නිෆසරද්යා, එම. එන. එෆස. ත්මිතුරන තිතදනද්යා
ළ 891.483
නීති විදදද්යාව. (වීරතකකෝන, චිනතක)

340.01

නීතුපතපද්යාණ – ගිරහඬුසසෑය : තකශධද්යාතු වචතදය.
(ආනනද හිත්මි, ගනදර ශ්රී) 294.3435095493
නීතමකෝ

891.483

නීල උතපල. (විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර) 891.483
නඹද පටද්යාචද්යාරද්යාවක : කද්යාවද ආඛදද්යානය.
(සූරියආරචචි, කසුන)
891.481
නවණකකද්යාර බළලද්යා. (වයිට, ජූඩි)

823

නවණ දියුණුවන ක්රමය. (තසකෝමවසිංස හිත්මි,
කහතගද්යාලේතලේ)
294.34

383

නවණපැතතද්යා සත සකෘජ කරයි. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි,
කරිබතතගද්යාඩ)
294.34
නූතන තලකෝකතයේ විවිධ ආගම. (ප්රනද්යානදු,
ඇනටනි)

200

නූතන සරල සසිංහල වදද්යාකරණ පදදද්යාවල (පදද
සසිංග්රහයක) : විතශසෂතයන තහළ වියරණය
හදද්යාරනනන සඳහද්යාය. (වසෑගනතතලේ, එච. බ.
ආර.)
491.485
නූරි. (කුමද්යාරසසිංහ, එසස. එම.)

891.483

තනතකණ. (නදීෂද්යානි, අකලද්යා)

891.483

තනත දිය ගඟුලක. (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි) 891.483
තනතමද්යාත්ලි, ඩබ. ඒ. සත්මිනදදද්යා. සමන ළ 891.483
තනතු කඳුළු. (ප්රනද්යානදු, ආර. පියුත්මි චතමකෝදද්යා)
ළ 891.483
තනතු සපැලුනද්යා. (තකකෞමදී, ඉසුරි නතවකෝදද්යා)
891.483
තනමතරද්යාවේසසක, ඇතලකසපැනඩර. පුරද්යාණ ග්රීසය
938
තනමතරද්යාවේසසක, ඇතලකසපැනඩර. පුරද්යාණ තපරදිග
909
තනමතරද්යාවේසසක, ඇතලකසපැනඩර. පුරද්යාණ තරකෝමය
937

තනද්යානිතමන මරණතයේ තනද්යාත්මිතයන අරත : ධරම
තදශනද්යාවක ඇසුරිනි. (සුදසසසී හිත්මි,
කුකුලේපතන)
294.34
තනද්යා පුරදු පුදගල ඇසුර. (විමලවසිංශසූරය,
අයි. බ.)
891.483
තනද්යාතපතනන තලද්යාව සහ අමනෂද බලපසෑම : භූත
විදදද්යා ශිලේප ශද්යාසසත්ර ප්රද්යාතයකෝගික පරීකෂණ
සහිතයි. (සුමනසද්යාර හිත්මි, ඇතකඳුතර) 133
තනද්යාබුදුනවන බුදුන දපැකීම. (තකද්යාඩිතුවකකු,
නිහද්යාලේ රසිංජිත)
294.3
තනද්යාමපැතකන මතක : පවුලේ තසකෞඛද තසසවද්යා
නිලධද්යාරිනියකතග් වකෘතතීය දිවිතයේ අතදපැකීම.
(යද්යාපද්යා, පියසීත්ලි)
618.20233092
තනද්යාමපැතකන සළුත්මිණ : සද්යාර සසිංග්රහය.
(වසිංශතිලක, තරකෝහණ)

920

තනද්යාත්මිනිසුන වසන ත්මිටියද්යාවත. (තවද්යාලසස, එල්ඩ්ගර)
823.912
තනද්යායන ගම හපැරදද්යා. (මහරගම, සුගතදද්යාස)
891.483
තනද්යාවිධිමත අධදද්යාපනය : තදශීය හද්යා විතදශීය ත්ලිපි.
(දයද්යාරතන, බනදුල ල්පී.)
374
තනද්යාතවත්මි මම ඔතබ තහද්යාඳම සසුවද්යා. (විදදද්යාරතන,
තනවිලේ ල්පී.)
891.481
තනද්යාසනසඳි මද්යාවත. (ඔකරි, තබන)

823

තනලේසන මපැනතඩලද්යා : චරිතද්යාපදද්යානය.
(බුළුමුලේල, තුෂද්යානි)
968.065092

තනද්යාසතූ විරූ. (ගුණවරධන, සුනිලේ)

891.483

තනත්රපපලම. (චනද්රකීරති, එසස. බ. එම. එච.
රසිංගනද්යා)
ළ 891.483

තනද්යාතසවුන තසවණ. (විතජ්රතන, මසිංගලද්යා)
891.483

තනර, ජවහලේලද්යාලේ. පියකු සය දුවට ත්ලියූ ත්ලියුම
080

තනකෝ ආරට පලසස. (ඉලයපආරචචි, එරික) 801.95
තනකෝතපපතග්, තසද්යාළමන. වහතලකු තලස
තදද්යාතළද්යාසස වසරක
306.362092

තනද්යාකයන කතද්යාවක සහ නද්යාරිසුරද්යාව.
(අලවතතතග්, තසකෝමදද්යාස ශ්රී)
තනද්යාදපැතනන අයිතිවද්යාසකම : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(උඩිසසපතතුව, පදමද්යාණ කද්යාසිංචනද්යා) 891.483
තනද්යානවතින අරගලයක සපැබසෑ කතද්යාව. (ආනනද
හිත්මි, මුරතතතටටුතවේ)
331.8928161073
තනද්යානිත්මි රද්යාත්රිය. (කසසටි, අගතද්යා)

823

තනද්යානිත්මි සඳ පහනක. (වසෑතගද්යාඩතපද්යාල, තසකෝමද්යා
අයිරද්යාසිංගනී කුමද්යාරිහද්යාත්මි)
891.483

තනකෝනිසස පියතුමද්යා, සද්යාරතටකෝ. එදද්යා එතසස තමදද්යා
තකතසස : පූජක ජීවිතතයේ දුක, තවේදනද්යාව,
සනහව, කඳුළ මුසු අතදපැකීම ග්රැසක
248.4
තනකෝනිසස, තරද්යාතමෂස. තබකෝලවතතත කතතකෝත්ලික
සසිංසසකකෘතිය හද්යා ජද්යාතකකෝතම තගද්යානසද්යාලේතවසස
පියතුමද්යා
286.65493
නදෂසටික තද්යාකෂණය. (ජයවරධන, මධුරසරි)
621.48

384

නදද්යායබිනදු : පදද්යාරන්ථ හද්යා විවකෘති සමුතපත සුමනසද්යාර
වදද්යාඛදද්යා. (සුමනසද්යාර හිත්මි, කරහමපිටිතගද්යාඩ)
181.43

පඤසඥද්යාවසිංස හිත්මි, මණඩද්යාවල (පරි.). බලන්න
ජිබරද්යාන, ඛලලේ

පඤසඤද්යානනද හිත්මි, පරවද්යාහපැර. බටහිර දරශන
පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ. දඹදිව
උරමය තහළයද්යාටයි

පඤසඤද්යාතසසන හිත්මි, වපැත්ලිකපැටපැලේතලේ (සමපද්යා.).
බලන්න තයද්යාවුන සතඳස

190

පටබපැඳිතග්, කපිල. සසිංයුකත ගණතය 1 : ආදරශ
ප්රශසන පත්ර සහ විසඳුම
511.6076
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පටබපැඳිතග්, විමලේ (පරි.). බලන්න බුෂසබි,
තටකෝනි

පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ. පුලසත ධරම
ගබඩද්යාතවේ අතතපද්යාත
294.3
පඤසඤද්යාප්රදීප හිත්මි, ප්රද්යා ල්පීටර. පුතුනි ඔබ පපැවදිවන :
තද්යායිලනතතයේ සද්යාමතනර චරිත
294.3657
පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, එළුවද්යාතපද්යාළ. කරමය,
කරමයක තනද්යාව උරමයක (චුලේලකමම
විභසිංග සූත්රය)
294.3422
පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, එළුවද්යාතපද්යාළ. තරකෝග
නිවද්යාරණය හද්යා සසර නිමද්යාවට භද්යාවනද්යා ක්රම
දහසක
294.34435
පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, පුවකපිටිතයේ. කරම විපද්යාක
ජීවන අතදපැකීම ඇසුරින : කරමය, ජීවිතය,
මරණය හද්යා මරණන මතු ජීවිතය පිළිබඳ
තබකෞදධ දද්යාරශනික මඟෙ තපනවීම ජීවන
උදද්යාහරණ ඇසුරින
294.3422
පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, රතනපුතර. අසරිමත මලේ
පූජද්යාව
294.34
පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, රතනපුතර (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
පඤසඤද්යාවසිංස හිත්මි, මණඩද්යාවල (පරි.). බලන්න
ජිබරද්යාන, ඛලලේ
පඤසඤද්යාවසිංස හිත්මි, මණඩද්යාවල (පරි.). බලන්න
තසන බුදුදහම සහ මතනකෝවිශසතලේෂණය - 1
තකද්යාටස

පණඩුකද්යාභය නද්යාටකය 1911 : ටවරතහකෝලේ යුගය –
ආරමභක නද්යාටකය. (අමරතුසිංග, චද්යාරලේසස
ඩයසස)
891.482
පඬිරවන යි තහළවරණ යි : පද ගත අරත
සහිතයි. (වමත්රිපද්යාල, මද්යා.)
ළ 891.481
පතතර ගිනදර. (ජයවරධන, තිසසස)

070.4

පතමසරි, ඊ. එච. ජී. සී. භූතගකෝල විදදද්යාතවේ
දරශනය
910.01
පතත්මි දහසසවර. (වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා)
891.483
පති පූජද්යා. (තපතරරද්යා, සසවරණ කද්යානති) 891.483
පතිරතග්, එසස. ල්පී. අන – වින, හදි - හූනියම
ඇතත – නපැතත
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පතිරතග්, තජ්. එම. තපද්යාඩිමපැණතක. වදද්යාපකෘති
සපැලසුමකරණය සහ වදද්යාපකෘති විශසතලේෂණය
658.404
පතිරණ, අලවේපුර ජයන. වතමන ජද්යාතික
කවිඳිතයේ : කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481
පතිරණ, ආර. ත්රිභද්යාෂද්යා : තපර කයවීම 1-5 තශසණ
372.6
පතිරණ, ආර. තපර පද්යාසල

372.21

පඤසඤද්යාසද්යාර හිත්මි, තදහිගසසතප. ශ්රී රතනසද්යාර
වදද්යාකරණය
491.485

පතිරණ, ඉනදිකද්යා (සම කරතකෘ). බලන්න
ජයතිසසස, ආර. එලේ. එන.

පඤසඤද්යාතසසකර හිත්මි, මහකචචතකද්යාඩිතයේ.
තවනසසවන සමද්යාජය තුල ද්භිකක්ෂූන වහනතසසතග්
කද්යාරයභද්යාරය
306.6

පතිරණ, නිශද්යා. ආදරණය සපනද්යා 01

891.483

පතිරණ, නිශද්යා. ආදරණය සපනද්යා 02

891.483

පඤසඤද්යාතසසන හිත්මි, වපැත්ලිකපැටපැලේතලේ (සමපද්යා.).
බලන්න ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක
නිකද්යාය. ධමමපද

පතිරණ, නිශද්යා. සඳතසස උමද්යාවිය

891.483

පතිරණ, පියදද්යාස. තපමවතතකුතග් ගීතය
891.483

385

පතිරණ, පුෂසපද්යා කරණද්යාරතන. ජපැසසත්මින වපැල
891.483

පනති කද්යාමරයට පපැත්මිණ අදභූත සතවයද්යා.
(සසටයින, ආර. එලේ.)

පතිරණ, තමනකද්යා එච. සුනදර ඇමතුමක :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483

පන තතද්යාපපිකද්යාරි සහ තවත සුරසිංගනද්යා කතද්යා.
(තජ්කබසස, තජකෝසෆස)
398.2

පතිරණ, තමද්යානිකද්යා රවන. ගපැහපැනියක වූ කවිඳිය
891.481092

පනනිලතහටටි, සුමනසරි.
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය

පතිරණ, රනජනී මලවි. ශ්රී පද්යාදසසන්ථද්යානය හද්යා බපැඳුණු
පූජද්යා චද්යාරිත්ර
294.3435095493

පනසය පනසස ජද්යාතක කතද්යා තපද්යාත. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.)
294.382325

පතිරණ, වසනතද්යා රසිංජනී. මුටටි තගදර චුටටි
පපැටවේ
891.483
පතිරණ, සමද්යාධි. මතග් සීයද්යා

ළ 891.483

පතිරතන, එලේ. එසස. එසස. (පරි.). බලන්න
තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි
පතිරතන, එලේ. එසස. එසස. (පරි.). බලන්න
බරච, තජනිසිංග්සස මයිකලේ
පතිරද්යාජ, තකකෝරතලේගම අතබසසිංහ. රසිංග මචද්යාතග්
ඉසසමතත සහ තවත කතද්යා : සත තකකෝරල
ජනවහර සහ ජනකවි
398.2095493
පතිරද්යාජ, සමරතකකෝන. තගද්යාඩතග් සසිංහල තහකෝඩිය
372.465

813

අඩි තදතක මුදලද්යාත්ලි :
891.483

පනසය පනසස ජද්යාතකය විමරශන හද්යා ඌණ පූරණ
සහිත ප්රන්ථම කද්යාණඩය : ඒක නිපද්යාතය
අපණණක වරගතයේ සට අත්ථකද්යාම වරගය
අවසද්යානයට කන්ථද්යා අසිංක 1 සට 50 දකවද්යා.
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය.
ජද්යාතක)
294.382325
පනසය පනසස ජද්යාතකය විමරශන හද්යා ඌණ පූරණ
සහිත තදවන කද්යාණඩය : ඒක නිපද්යාතය ආසසිංස
වරගතයේ සට කකණටක වරගය අවසද්යානයට
කන්ථද්යා අසිංක 51 සට 150 දකවද්යා. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පනසය පනසස ජද්යාතකතයන ගිහි තගදර බණ දහම ;
අසිංක 1. ( සරිපද්යාල, තනකෝමන) අතන තදවේදත
තනද්යාදිටි තමද්යාකපුර : රනතත්ලිතයේ වවරතයේ සට
යටඨිසසසර පතසස බුදුබව දකවද්යා 294.382325

පදම කුමද්යාර, එම. ඒ. අතතමමද්යා

891.483

පදම කුමද්යාර, තුසත. අමමද්යා

891.483

අසිංක 2. (සරිපද්යාල, තනකෝමන) මම යතසකෝදරද්යා
නම තවත්මි :
294.382325

පදමකුමද්යාර, සමනමල. කතද්යානදර කයද්යා තදමු කවි, ගී. ගද්යායනද්යා කරමු - ග්රැගුම, නපැටුම, එකකර
ගමු
372.21

පනහිඳක දඟෙ (නිසඳපැසස). (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි,
තපැනතන)
891.481

පද නිරමද්යාණය. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)

491.485

පද තබදීම. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)

491.485

පනහිඳක මුවරද : ඩබත්ලියු. ඒ. අතබසසිංහ කද්යාවද,
අනවද්යාදන කද්යාවද සහ ගීත විමරශන.
(සතකුමද්යාර, ශකතික)
891.481

පද සනධි. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)

491.485

පනත තකටුමපත ;

පදද්යාරන්ථතයේ යද්යානත්රික ගුණ : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
තභකෞතික විදදද්යාව. (තවලේගම, තසසනද්යාරතන)
530.076

අසිංක 269, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රතිපතති අධදයන ආයතනය
(සසිංතශකෝධන) :
346.060262

පදදකරණතයේ නූතනවද්යාදී ප්රවණතද්යා හද්යා සසිංයුකත
කවිය : ලද්යාසිංතකය සසිංයුකත පදද ඇසුතරන
තකතරන අධදයනයක. (සරිසුධමම හිත්මි,
අපග්රැකතක)
891.481

අසිංක 272, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
විසරජන :
343.0340262

පදදය හද්යා පදද රසද්යාසසවද්යාදන ප්රතවේශය : පද්යාසලේ හද්යා
පිරිතවන සසුන සහ සද්යාමද්යානද සහකෘදයන සඳහද්යා.
(තිලකරතන බණඩද්යා, ඩ. එම.)
891.481

අසිංක 275, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා පරතයේෂණ හද්යා සසිංවරධන ආයතනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
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අසිංක 276, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා තසතතසසවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 290, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තරකෝයලේ චපැරිටි පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 278, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ජද්යාතික පද්යාරිසරික පරෂදය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 291, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව) කෂි බුණඩද්යා ශ්රී ලසිංකද්යා පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 280, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
දයද්යා සරණ සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 293, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තදශීය ආදද්යායම (සසිංතශකෝධන) : 343.0360262

අසිංක 282, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
තද්යාකෂණ සහ සමද්යාජ තසසවද්යා වපැඩි දියුණු කරීම
සඳහද්යා අධදද්යාපන මධදසසන්ථද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 283, 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රභද්යා තලේඛක සත්මිති සමතමලනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 277, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා තතද්යාරතුර තද්යාකෂණ කරමද්යානත
සමතමලනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 300, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
මුදලේ නීති (සසිංතශකෝධන) :
343.0340262
අසිංක 301, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා ෆද්යාතිහස ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 303, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
සසිංඝත්මිතතද්යා ශදධද්යාකර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 304, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
රසිංජිත සයඹලද්යාපිටිය ත්මිත්රතව පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 279, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
රිලේවද්යානියියද්යාහස අරද්යාබි විදදද්යාලය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
344.070262

අසිංක 305, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
සමසසත ලසිංකද්යා වකුගඩු තරකෝගීනතග් සසිංගමය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 284, 2014. ( ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
එම. එසස. තවේව්ෆීක පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 306, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා මූත්ලික අධදයන ආයතනය
(සසිංතශකෝධන) :
346.060262

අසිංක 285, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා අමදදප මහද්යා සභද්යාව (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 307, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
සහන ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 286, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
රිෂද්යාල්ඩ් බදියුදීන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 308, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ජීවන කුමද්යාරණතුසිංග පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 287, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ධමමදීප පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 311, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
බරටි දිසද්යානද්යායක පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 288, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා වකෘතතීයතවේදී බපැසිංකුකරවනතග්
සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262

අසිංක 312, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා සද්යාගර විශසවවිදදද්යාලය :
344.076840262

අසිංක 289, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
වවදද (සසිංතශකෝධන) :
344.040262

අසිංක 313, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
සතතමතසතහවුල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 314, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
මහනගර සභද්යා (සසිංතශකෝධන) : 342.090262
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අසිංක 315, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
නගර සභද්යා (සසිංතශකෝධන) :
342.090262

පඳුර ගසද්යා කරි වපැදිලද්යා. (බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන)
891.483

අසිංක 316, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ප්රද්යාතදශීය සභද්යා (සසිංතශකෝධන) : 342.090262

පබබත රද්යාජ : ත්මිසසසක පවේතවන මගධ තදශයට
විමරශනයක. (ඩයසස, සුසනත)
934

අසිංක 317, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
පළද්යාත පද්යාලන ආයතන ඡනද විමසීම
(සසිංතශකෝධන) :
342.070262

පබත්ලිසස තග් ඉවුම පිහුම. (සලේවද්යා, පබත්ලිසස)
641.50212

අසිංක 318, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
පළද්යාත පද්යාලන ආයතනවල පුරපපද්යාඩු පිරවීතම
(විතශසෂ විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) :
342.090262
අසිංක 319, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ඉදිකරීම කරමද්යානත සසිංවරධන :
343.0786240262
අසිංක 320, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා පරිසර වකෘතතීයතවේදීනතග් ආයතනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 321, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ඉඩම (සනතකය පපැවරීම සීමද්යා කරීතම) :
346.0430262
අසිංක 322, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
අපරද්යාධයක විනදිතයන සහ සද්යාකෂිකරවන
හට සහද්යාය දීතම සහ ආරකෂද්යා කරීතම :
345.020262
අසිංක 324, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ඩඑෆසසීසී බපැසිංකුව (ඉවත කරීතම හද්යා ආනෂසිංගික
විධිවිධද්යාන) :
346.0821530262
අසිංක 325, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
ශ්රී ලසිංකද්යා පරමද්යාණුක බලශකති :
343.09250262
අසිංක 326, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව). අරනදික ප්රනද්යානදු සහන
තසසවද්යා සහ තගද්යාල්ඩ්ල්ෆ්රක්රි ප්රනද්යානදු අනසසමරණ
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262
අසිංක 327, 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
විසරජන (සසිංතශකෝධන) :
343.0340262
58 වසරක රජතයේ තසසවය. (බඹග්රැනද, එසස.
තක. ල්පී.)
920
පනද්යාමුර කුසිංචනද්යාද වත

599.67

පනිනන තපර සතනන. (අනරසරි, සරත)
891.483

පබසරණ, එච. මදුමද්යා. ජනිතතග් තසලේලම බඩුව
ළ 891.483
පරත ගමට පද්යායන සඳ. (තගකෝවිනනතග්, සුනිලේ)
891.481
පරතයේෂණ නිබනධ අතතපද්යාත. (පරමද්යානනද හිත්මි,
තපද්යාලේගසසවතතත)
001.42
පරතයේෂණ වද්යාරතද්යා ;
අසිංක 57. (ජයතිසසස, ආර. එලේ. එන.)
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජල තපකෝෂිත හද්යා සුළු වද්යාරිමද්යාරග
ආශ්රිත තගද්යාවි සසිංවිධද්යානවල කද්යාරය සද්යාධනය
පරමපූජද තදද්යාඩමපහල චනදසරි සසවද්යාමන්ද්ර
සමප්රසද්යාදන : ශ්රී ලසිංකද්යා අමරපුර මහද්යා සසිංඝ
සභද්යාතවේ සභද්යාපති ධූරප්රද්යාපත අති පූජද
තදද්යාඩමපහල චනදසරි මහද්යානද්යාහිත්මි ශ්රී
සනනසසපත්ර ප්රදද්යාතනකෝතසවය
294.3657
පරම වමත්රිය පතුරවමු. (උතබසසිංහ, බනදුල)
294.34435
පරමද්යාණුක වව්යූහය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන
විදදද්යාව නව විෂය නිරතදශය.(පපැලපැනදතග්,
ලකෂසමන)
541.24076
පරමද්යානනද හිත්මි, තපද්යාලේගසසවතතත (සසිංසස.).
බලන්න ශද්යාසසත්රපති පූජද පද්යාතතගම අනරදධ
සසවද්යාමනද්රයන වහනතසසතග් චරිතද්යාපදද්යානය
පරමද්යානනද හිත්මි, තපද්යාලේගසසවතතත. පරතයේෂණ
නිබනධ අතතපද්යාත
001.42
පරමද්යානනද හිත්මි, තපද්යාලේගසසවතතත. ශබදතකකෝෂ
විදදද්යා ප්රතවේශය
413.028
පරතලද්යාව සහ සුරතලද්යාව : දිටිත්මි අදිස තදවියන II.
(තදමටපිටිය, තසකෝමපද්යාල)
202.11
පරද්යාග. (තසසනද්යාධීර, නද්යාලක)

891.481

පරද්යාතරකෝපණය (තකටිකතද්යා සසිංග්රහය).
(චනද්රතසසකර, අතශකෝක)

891.483

පරද්යාතරකෝපණය. (තකද්යාඩිතුවකකු, ලකෂසමන)
891.483
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පරිකන්ථද්යා සසිංග්රහ සහිත සමන කුළු වරණ.
(තවේතදහ හිත්මි)
294.363

පලද්යාපල කන්ථනයට තජදද්යාතිෂ ගණතය. (මහීපද්යාල,
සරත)
133.5

පරිකලේපනය, තරකණය සහ නිරමද්යාණය : නද්යාටද,
චිත්රපට හද්යා තටත්ලි නද්යාටද පිටපත රචනයට
අතවපැලක. (පලේත්ලියගුර, චනද්රසරි) 808.22

පලද්යායනතනකෝ. (කපැනිසිං, විකටර)

පරිණද්යාමවද්යාදය සහ මද්යානව විදදද්යාව : මද්යාරටින
වික්රමසසිංහ එකතු කළ කකෘති තදවපැනි තවළුම.
(වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින)
301
පරිපද්යාලන නීතිය. (වීරතකකෝන, චිනතක)
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පරිපූරණ විදදද්යාරර්ථියකුවීම සඳහද්යා ප්රතවේශයක .
(චනද්රජීව, සරත)
658.4092019
පරිසරය ඉතගනමට කවිතයන අතවපැලක : 4-5
තශසණ සඳහද්යා විතශසෂයි. (ගුණවසිංශ, ල්පී. එච.)
372.357
පරිසරයට අතවපැලක. (රද්යාජකරණද්යා, චනද්රද්යා
මද්යාලනී)
891.481
පරිසරයයි මමයි වපැඩතපද්යාත : 1-2 තශසණ සසුන
සඳහද්යා. (ජයනත, එසස. තක.)
372.357
පලේලවදීපිකද්යා තහවත ෂටකරමවිධි : මනත්ර
ශද්යාසසනය මූලධරම
133.43
පලේත්ලියගුර, චනද්රසරි. පරිකලේපනය, තරකණය
සහ නිරමද්යාණය : නද්යාටද, චිත්රපට හද්යා තටත්ලි
නද්යාටද පිටපත රචනයට අතවපැලක
808.22
පලේත්ලියගුර, චනද්රසරි. තරකෝහණ රද්යාජිනී 891.483
පලේත්ලියගුරතග්, රවිනද්ර චනද්රසරි. වනිතද්යා
තදශපද්යාලනය
320.082
පලතුර පද්යාට කරමු. (අනරසරි, සරත)

372.52

පලතුර තබකෝග ;
අසිංක 4. (අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ.)
අනනද්යාස වගද්යාව
634.774
අසිංක 5. (අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ.)
අත්ලිතපර වගද්යාව
634.653
පලසසතීන ගපැහපැනියකතග් කන්ථද්යාවක. (තජබ්රෙද්යාතයලේ,
රලද්යා)
849.936
පලද්යා තකද්යාළ මපැලේලුම : ශරීරයට ජීව ගුණය
ලබද්යාතදන ඔබ දනනද්යා සහ තනද්යාදනනද්යා තකද්යාළ
වරග. (තතනනතකකෝන, ශිරද්යාණ)
641.3030212
පලද්යාගිය අමද්යාව. (උඩවතත, පියදද්යාස)

891.483

823.91

පත්ලිහකකද්යාර, නනදතසසන (සසිංසස.). බලන්න
රූපවද්යාහිනී සමකෂද්යා - හතවන කලද්යාපය
පත්ලිහකකද්යාර, නනදතසසන (සසිංසස.). බලන්න සූරය
මසිංගලදය 2014
පත්ලිහවඩන, මහිනද (අන.) බලන්න
කෂසණමූරති, තජ්.
පත්ලිතහසන, ගද්යාත්මිණ. පිනබර තද්යායිලනතය හඳුනද්යා
ගනිමු
915.93
පත්ලිතහසන, ගද්යාත්මිණ. යුතරකෝපය : 16 වපැනි සයවතසස
සට 19 වපැනි සයවස දකවද්යා
940
පලසිංචිය. (පුෂසපකුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා)

891.483

පවේ සහ පින. (ධරමරතන, තමලේතරකෝයි) 891.483
පවුතලේ අයතග් රූප පද්යාට කරමු. (අනරසරි, සරත)
372.52
පශසචද්යාත මරණ පරීකෂණය හද්යා සබපැඳි අවදද්යානම
පද්යාලනය. (ගුණරතන, ඉඳුවර)
614.1
පසස පවේ වල දරණු විපද්යාක

294.3422

පසසපවේ සහ පනසලේ පිළිතවත දපැනගනන,
දපැකගනන
294.34
පසසස බලබලද්යා ඉසසසරහට යසෑම : තිතත වුණත
ඇතත රසයි. (ගුණතසසකර, සමරසසිංහ)
808.883
පසතළද්යාසසවක සඳ සනද්යාව. (විතද්යානආරචචි,
උමයසිංගනද්යා)
891.481
පහන දහසක මපැඳුරක. (තහකෝලේට, විකතටකෝරියද්යා)
823.914
පහන වන දද්යා (කවි එකතුවක). (විජයතුසිංග,
හරිශසචනද්ර)
891.481
5 ශිෂදතව විභද්යාගය - 2013 : පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර හද්යා ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
ඇතුළත සසිංග්රහයක. (සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.)
372.19076
5 ශිෂදතව විභද්යාගයට ඉලකක ගපැටලු 2000 ක.
(ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත)
372.19076
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5 ශිෂදතව විභද්යාගය සඳහද්යා උපකද්යාරක ග්රනන්ථය :
3, 4, 5 තශසණවලට අදද්යාළ විෂයයනහි වපැදගත
කරණු අනතරගතය. (මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා
මද්යාලනී)
372.19076
5 ශිෂදතවය 2009-2013 : විභද්යාග ඉලකක ප්රශසන
පත්රයකන හද්යා පිළිතුර පත්රයකනද යුකතය.
(කපුතකද්යාටුව, එච. ඩබත්ලිවේ. ටි.) 372.19076
5 ශිෂදත්ත්වය 2014 සතර ශිෂදතව ජයමග : I පත්රය
හද්යා II පත්රය සඳහද්යා අනමද්යාන ප්රශසන හද්යා පිළිතුර
372.19076
5 ශිෂදතවය : පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර
පිළිතුර සමඟෙ 2004 – 2013
372.19076
5 ශිෂදතවය : පසුගිය දස වසරක ප්රශසන පත්ර
පිළිතුර සමඟෙ 2004 – 2013
372.19076
5 තශසණය ශිෂදතව රචනද්යා. (ජයතසසකර,
හීනබණඩද්යාර)
372.623
5 තශසණතයේ ශිෂදතව විභද්යාගය : 2005 සට 2013
දකවද්යා විභද්යාග ප්රශසන පත්ර හද්යා පිළිතුර
372.19076
පළඟෙපැටියද්යා. (තචතකද්යාවේ, ඇනටන)

891.73

පළ තනද්යාපළ තීර ත්ලිපි තහවත තදද්යාරටුපද්යාලයද්යාට
එතරහිව. (අතබනද්යායක, විදුර)
070.44
පළමු මහ තකද්යාලනිය : ත්මිනතනරිය තගද්යාවි
ජනපදතයේ ඉතිහද්යාසය, ආරමභය, විකද්යාශනය
සහ මතක සටහන. (සුබසසිංහ, ආරියරතන)
954.93
පළද්යාත පද්යාලන ආයතන ඡනද විමසීම
(සසිංතශකෝධන) : (262 වන අධිකද්යාරය වූ) පළද්යාත
පද්යාලන ආයතන ඡනද විමසීම ආඥද්යාපනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
342.070262
පළද්යාත පද්යාලන ආයතනවල පුරපපද්යාඩු පිරවීතම
(විතශසෂ විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) : 2013 අසිංක
30 දරන පළද්යාත පද්යාලන ආයතනවල පුරපපද්යාඩු
පිරවීතම (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
342.090262
පළද්යාත පද්යාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලසිංකද්යා ආයතනය.
කයද්යාකද්යාරී සපැලපැසසම 2014
352.1406

පද්යාකර, තහනරි. තහනරි පද්යාකරතග් පුරද්යාතන
ලසිංකද්යාව
954.93
පද්යාට පද්යාට ඉරි. (මපැණතක, තසකෝමලතද්යා තහසරත)
891.483
පද්යාට පද්යාට බපැලුමතබකෝල. (රණසසිංහ, තිලකද්යා)
891.483
පද්යාතදණය, අනරදධ. ළමද්යා තපකෝෂණය
613.20832
පද්යාතපකෝචචද්යාරණය සහ තවත කතද්යා . (ටූමද්යා, හද්යාමද්යා)
892.81301
පද්යායනන තරතවේ. (ගුරතග්, උපුලේ)

891.483

පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද (හපැනසද්යාල්ඩ්) : නිල වද්යාරතද්යාව.(ශ්රී
ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
328.549302
පද්යාරවතීතග් දරතවකෝ. (බුතපිටිය, ජයතසසන)
891.483
පද්යාර කයන ත්මිතුතර. (රතනද්යායක, වනිතද්යා)
891.483
පද්යාරමපරික ඉනදියද්යාන ආහද්යාර. (ජයවරධන,
මධුරසරි)
641.5954
පද්යාරමපරික විනනඹු මද්යාතද්යාවන ඉතිහද්යාසයට
එකතවේද?. (තකකෝටතටතගද්යාඩ, තසසපද්යාත්ලි)
618.20233
පද්යාරත්මිතද්යා. (ජයතිසසස, හලේවල වයිමන) 891.481
පද්යා වී ආ දුම තරද්යාටුව. (නනදනී, ජී. ජී.) 891.483
පද්යාරද්යාදීසයක දරතවකෝ. (ජයතකද්යාඩි, ශතමලේ)
891.483
පද්යාරද්යා වළලේල. (සරිතසසන, එම.)
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පද්යාතර නීතිය : රියදුර අසුන. (සලේවද්යා, බ. එච.
විත්ලියම)
388.3124
පද්යාලන වද්යාරතද්යාව 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජද්යාතික
තලේඛනද්යාරකෂක තදපද්යාරතතමනතුව)
352.74406
පද්යාලමකුඹුර, විජිත. නිවන සුවය තතක...
294.34
පද්යාලම යටින මතු වූ පනහිඳ : කුලතසසන

තෆද්යානතසසකද්යා උපහද්යාර ග්රනන්ථය 891.483092
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පද්යාත්ලි අටුවද්යාවල එන පපැරණ ලකදිව බණකතද්යා.
(සීලරතන හිත්මි, හීනටිපතන)
294.3

පද්යාළු නිවතසස අද්භිරහස. (බද්යාලසූරිය, බ. එම. එරනදි
උතපලද්යා)
ළ 891.483

පද්යාත්ලි ගදද පදද රචනද්යා : පද්යාත්ලි වද්යාකදරචනද්යාව හද්යා
ගද්යාන්ථද්යාබපැඳීම ඉගනීම සඳහද්යා. (බුදධදතත හිත්මි,
තපද්යාලේවතතත)
491.37

පද්යාළු මනදිරතයේ සපැඟෙවුණු අද්භිරහස. (ජයතසසකර,
චිනතක තජ්.)
891.483

පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා අතවපැල. (ත්ලියනආරචචි, ආර. ඒ.)
491.37

පද්යාළු විලේලුතවේ සපැඟෙවුණු අද්භිරහස. (ජයතසසකර,
චිනතක තජ්.)
891.483
පද්යාසිංශු සසිංරකෂණය

631.45

පද්යාත්ලි වදද්යාකරණය. (තපරනිතයකෝලද්යා, වී.) 491.375
පද්යාත්ලි වදද්යාකරණ සමද්යාතලද්යාචනද්යා. (ඥද්යානවිමල හිත්මි,
අඹනතපද්යාළ)
491.375
පද්යාත්ලි ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2014

891.37

පද්යාත්ලි සද්යාහිතදය ප්රතවේශය : පිරිතවන හද්යා විශසවවිදදද්යාල
සසුන සඳහද්යා නිරතදශිත. (උපරතන හිත්මි,
තකද්යාටියද්යාගල)
891.37
පද්යාත්ලිත හිත්මි, දනතනද්යාරතවේ. ඓතිහද්යාසක
දනතනද්යාරව
954.93
පද්යාත්ලිත හිත්මි, මහග්රැඹසෑවපැතවේ. අතීත භවයන පවසන
තන්ථසරද්යාපදද්යාන : පුනරභවය තදවන දපැකම
294.3657
පද්යාත්ලිත හිත්මි, මහග්රැඹසෑවපැතවේ. තයද්යාවුනවිය විවද්යාහය
හද්යා බුදුදහම
294.34441
පද්යාත්ලිභද්යාෂද්යාවතරණයතුර. (සුමනනනද හිත්මි,
මලලගම)
491.37
පද්යාෂද්යාණතයේ සපැඟෙව සටි ජීවියද්යා. (සසටයින,
එලේ.)
පද්යාසසවරල්ඩ්. (නපැදිමද්යාතලේ mini තහක)

ආර.
813
891.483

පද්යාසලේ පිනතූර තපද්යාත – 1

372.52

පද්යාසලේ පිනතූර තපද්යාත – 2

372.52

පද්යාසලේ යන සුතකද්යාමළ ළඳ. (දශයි, ඔසමු) 895.63
පද්යාසලේ වද්යාර සටහන 2014

371.236

පද්යාසල ගුණද්යාතමක වරධනයක කරද්යා . (ජයසුනදර,
උඩුගම එසස.)
371.1023

පපැටරික, නද්යාරද්යාවිල (පරි.). බලන්න දහම ගඟින
දිය තදකෝතක
පපැට. (අනරසරි, සරත)
පපැණ කපැවුම

891.483
ළ 891.483

පපැණ වළලු 3. (දිසද්යානද්යායක, ගසිංගද්යානද්යාත) 070.44
පපැතුමතග මන. (තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස )
891.483
පපැදුර දුන තකතනක නසෑ සතයකෝ යද්යා... (ගුණවරධන,
ල්පී. එසස. ඩබත්ලිවේ.)
891.483
පපැදුර තපකෝරව. (විමලසූරිය, අරණ එන.)
891.483
පපැන තකණඩියක. (තවලතගදර, චමත්මිනද)
891.483
පපැන වපැඩම. (තසසනද්යානද්යායක, එසස. ආර. සරී)
891.483
පපැනපැටිගල, මතහසෂි. උපන තදශතයේ ඉඩක නපැති
වූ තගකෝතම නම තහළ බුදුන
954
පපැරණ තගබිම සසිංග්රහය 1 : පුරද්යාණ අත දුටු රහසස
සහිතයි. (තපතරරද්යා, එම. කීරතිරතන)
133.333
පපැරණ භද්යාරත තතද්යාරතුර, නගර හද්යා බුදධ භූත්මි සමග
ධමමචකක සූත්රය හද්යා වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා.
(තහටටිආරචචි, ඩ. බ. ඩ.)
294.34350954
පපැරණ ලකදිව ගපැබිනි කද්යානතද්යාව. (මුණසසිංහ,
ඉනද්රද්යාණ)
618.2

491.37

පපැරණ ලකදිව තබකෞදධ ඉතිහද්යාසය. (අදිකද්යාරම, ඊ.
ඩබත්ලිවේ.)
294.3095493

පද්යාළු නගරය. (විතජ්සූරිය, ඩබ. ඒ. ගයනි සතද්යාරද්යා)
ළ 891.483

පපැරණ ලකදිව ද්භිකෂු ද්භිකෂුණ ආරද්යාම : ප්රභවය සහ
විකද්යාශනය. (මුණසසිංහ, ඉනද්රද්යාණ) 294.3657

පද්යාළිභද්යාසද්යා
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පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
රසද්යායන විදදද්යාව : 2002 බහුවරණ විවරණය
සමග ආදරශ බහුවරණ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර
540.76
පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
රසද්යායන විදදද්යාව බහුවරණ විවරණය 2000
540.76

පිනි මුතු : ජනද්යාධිපති විදදද්යාලය ඇඹිත්ලිපිටිය – 2013
089.9148
පිනිකහන, ජයරතන. වවදද මද්යානව විදදද්යාව
306.461
පිතනකෝකතයකෝ පුසිංචද්යා. (කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන
චද්යාත්මිනද)
891.483

පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන. කද්යාරත්මික රසද්යායනය : අ.
තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව 660.076

පිපපි - දකුණු මුහුතද. (ත්ලිනල්ඩ්ග්රන, ඇසසට්රිල්ඩ්)
839.7374

පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන. පරමද්යාණුක වව්යූහය :
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව නව
විෂය නිරතදශය
541.24076

පිපපි දිග තමසස. (ත්ලිනල්ඩ්ග්රන, ඇසසට්රිල්ඩ්) 839.7374
පිපපි - නපැවේ නගියි. (ත්ලිනල්ඩ්ග්රන, ඇසසට්රිල්ඩ්)
839.7374

පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන. රසද්යායන විදදද්යාව 2013 –
බහුවරණ විවරණය සමග ආදරශ බහුවරණ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
540.76

පිබිතදන කපැකුළට පිනිබිඳුවක : උපතදශද්යාතමක
ගදද සසිංග්රහය. (කුමද්යාරිහද්යාත්මි, ඩ. එසස. අමරලතද්යා)
170.44

පපැවිදි පඬි ත්මිණ පහන - 6

294.3657

පිය උරමය. (නිලේත්මිණ, තරද්යාසතද්යා)

පපැවිදි පඬි ත්මිණ පහන - 7

294.3657

පියකු සය දුවට ත්ලියූ ත්ලියුම. (තනර, ජවහලේලද්යාලේ)
080

පපැහපැදිත්ලි දසුනකට සුදුසු ඇනටනද්යාවක.
(ගුණරතන, එම. රසිංජිත)
621.38835

පිය ගුණ වරණ : කද්යාවද සසිංග්රහය

891.483

891.481

පපැහපැසර සහිනය. (ප්රකද්යාශස, සුපුන ළහිර) 891.483

පියතිසසස, ගලගම හී. ග. කපැකුළු ගී

පපැසිංචද්යා. (අනරසරි, සරත)

පියදද්යාස, ආර. ඒ. දයද්යාබර සසු දර දපැරියනි
370.114

ළ 891.483

පපැසිංචිතග් පද්යාඩම. (සුතදශස, ඩබත්ලිවේ. ඒ. ඉසුර)
372.4
පිතග්රද්යා, ජගත එසස. සතඳස තනියට

891.483

පිජද්යාමද්යා තකද්යාලුවද්යා. (තබද්යායින, තජකෝන)

823.92

පිට සකවල යද්යාළුවද්යා. (මද්යාජවද්යානගමතග්, සහනයද්යා
අමනදී)
ළ 891.483
පිනනතපද්යාල, තිලක. ඉතගනීමට කද්යාලයයි 153.42
පිනනවල, ජයනි සී. සසිංගිත්ලියම

891.483

පිනනවල, මලේත්ලිකද්යා. මපැද තපරදිග ශ්රී ලද්යාසිංකක
ගකෘහ තසසවිකද්යාවන කද්යානතද්යා සසිංක්රමණය,
බලගපැනවීම හද්යා සසන පුරෂ සමද්යාජභද්යාවය
තවනසසවීම
304.8095493
පින තනද්යාලදතදකෝ. (ශෂිනිකද්යා, ආර. ඩ. නිපුනි)
ළ 891.483
පිනබර තද්යායිලනතය හඳුනද්යා ගනිමු.
ගද්යාත්මිණ)

(පත්ලිතහසන,
915.93

782.43083

පියදද්යාස, ඒ. ඒ. විනය නිතයකෝජිත උපතදසස සසිංග්රහය
331.2598
පියදද්යාස, ට. එම. ගතම කවි

891.481

පියදද්යාස, නිහිළුතවේ ආර. තක. ඒ. මනසසසකම ගිනි
ගනී
891.483
පියනනද හිත්මි, ඉඟුරවතතත. සත නිවන භද්යාවනද්යා
294.34435
පියභද්යාරති හිත්මි, තබකෝදද්යාවල (සසිංසස.). බලන්න
විදදද්යාලසිංකද්යාර – ශද්යාසසනය සසිංග්රහය : වවදික
අසිංකය
පියරතන, ඒ. ඒ. අකුර

491.4811

පියරතන, ඒ. ඒ. කයද්යා පද

491.4856

පියරතන, ඒ. ඒ. වපැක

491.485
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පියරතන, රසිංග තතනජ. තටත්ලි රූ සතතම :
අදදතන තටත්ලි නද්යාටදතයේ ගුණද්යාතමක විමසුම
791.45

පියතසසන, දිමුතු රවන (සසිංසස.). බලන්න අලුත
සතක අලුත තලද්යාවක : ඒ. එසස. බද්යාලසූරිය
තමතහවර

පියරතන, ත්ලිලද්යානි. ඇසලේලක කවි සතුවිත්ලි
891.481

පියතසසන, ලක්ෂමන. දනන කතද්යාවක 320.95493

පියරතන, වඩුතග්. දිවිමග දිනන මග

158.1

පියරතනට මසිංගල තයකෝජනද්යාවක. (ගිරිහද්යාගම,
ජයතිසසස බණඩද්යාර)
891.483
පියරතන හිත්මි, පලේලතතර (සසිංසස.). බලන්න
විදුරවන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2014 : අතිපූජද
මහනවර ධමමරතන මද්යාහිත්මි උපහද්යාර අඞකය
පියරතන හිත්මි, ලපැගුමතදණතයේ (සසිංසස.). බලන්න
කකෘතතවේදී : තජදෂසෂ්ඨ මහද්යාචද්යාරය පියදද්යාස
රණසසිංහ අද්භිනනදන ග්රනන්ථය
පියරතන හිත්මි, වතතතතහසතන ශ්රී. සුනදර
සතුලේපවේව
294.3435095493
පියරතන හිත්මි, වසෑගම (සසිංසස.). බලන්න
විතදදද්යාදය ධරමශද්යාසසනය සසිංග්රහය : ශ්රීමත
අනගද්යාරික ධරමපද්යාලතුමද්යාතග් 150 වන ජනම
සසිංවතසර අනසසමරණ උපහද්යාර කලද්යාපය
පියවතී, ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ. “එව බලව” යනන
තනද්යාතතරණු අපට තවචච තද
294.3

පියතසකෝම, ට. තහළ ජනකවි
පිය හසර. (ත්මිහිඳුකුලසූරිය, විජයසරි)

398.2
891.483

පියද්යාපත කුරලේතලකෝ. (පුෂසපකුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා)
891.483
පියද්යාඹනන තටු ඇවිත. (මලේකද්යානති, ල්පී. ජී. මද්යාලද්යා)
ළ 891.483
පියුම විල පියුම. (වික්රමරතන, දිලේහද්යානි) 891.483
පියුමද්යාත්ලි, ඩ. එම. එසස. තගකෝලය තවළඳතපද්යාල හද්යා
ලද්යාසිංතකය සද්යාමප්රදද්යායික නරතනය
792.82
පිරිත : තතරම, විසසතර, නිද්රන කන්ථද්යා සහිත මඞගල,
රතන, කරණයතමතත සූත්ර. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය)
294.3823
පිරිත සනනය සහිත අටවිස තබකෝධි පූජද්යාව
294.34433
පිරිතත ආනිසසිංස. (ගමතග්, එසස. අයි.) 294.3823

පියවතී, ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ. සදහම අසරිය 294.3

පිරිත්මි ළමද්යා ත්ලිසිංගික වකෘතතිය. (විතජ්තකකෝන බණඩද්යා,
ට. එම.)
306.77

පියවරධන, ඇම. ඇම.
තවද්යාලසස, එල්ඩ්ගර

පිරිසදුකම හද්යා යහපත තසකෞඛද පුරදු. (ධරමරතන,
තසසනද්යානී)
613

(පරි.). බලන්න

පියවි ඇසන ජීවිතයට. (මදුෂද්යාන, එපපද්යාවල දිනක)
891.483
පියසරිවත (කද්යාවද වකෘතතද්යානතය). (ගතණවතත,
මද්යාපලගම තසසන)
891.481
පියසසිංහ, අහසිංගම (අන.). බලන්න තචතකද්යාවේ,
ඇනටන
පිය තසතනහස. (කසසතුරි, ඩබ. එම. පපැතුම
මධුෂද්යානී)
ළ 891.483
පියතසසකර, දීපති. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) නපැටුම :
ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
792.6076
පියතසසන, අලවේතවේ ඇම. ඒ. වයිරද්යා

891.483

පිරළ උපනතන තමතමහයි පුතුතන

398.6

පිසසසු නපැතනම තෂකෝක. (මුතඛද්යාපද්යාධදද්යාය,
ෂිරතසනදු)
891.443
පිළිකද්යාතවන ත්මිතදමු. (තපතරරද්යා, සුරද්යාජ්)
616.99405
පිළිකද්යාතවේ සපැබසෑ තතු : විවිධ පිළිකද්යා වරග,
පිළිකද්යාවත්ලින වපැළතකන ආකද්යාරය සහ පිළිකද්යා
සඳහද්යා සද්යාරන්ථකව මුහුණ තදන ආකද්යාරය පිළිබඳ
විදදද්යාතමක විග්රහයක. (බලවරධන, ජයනත)
616.99406
පිසිංකට තහද්යාඳ පද්යාඩමක. (කද්යාවිනදදද්යා, ට. එම.
වයණ
ළ 891.483
පිසිංක ටිසිංක. (තද්යාරකද්යා, ඩබ. එම. රෂී) ළ 891.483
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පිසිංගුතතර තදශපද්යාලඥයකුතග් මතනකෝකද්යාය .
(තහසවද්යාවිසසස, තිසසස)
891.487

ල්පීරිසස, මරත්ලින (පරි.). බලන්න තහද්යාවලේ,
ල්ෆ්රපැනසසස

පිසිං හරකද්යාතග් කතද්යාව. (විතජ්බණඩද්යාර, චනදිම)
ළ 891.483

ල්පීරිසස, මද්යාත්ලිනී. ජනමද්යාත්ලි

ල්පීඩිතතයකෝ : තමකසයද්යාන විපලවලතයේ නවකතද්යාව.
(අසසතවේලද්යා, මරයද්යාතනකෝ)
863
ල්පීතකෘ. (මුණසසිංහ, තරකෝහිත)

891.483

ල්පීතදන කපැකුළු. (බසසනද්යායක, කපිල)

891.481

ල්පීරිසස, ආරියතිලක. ඔවුන සහ අපි

891.483

ල්පීරිසස, ආරියතිලක. සමද්යාජවද්යාදය සහිනයක
තනද්යාවීමට නම
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ල්පීරිසස, කර. නපැණ පහන තනද්යානිමද්යා බුදුදහම
සුරකමු
294.3
ල්පීරිසස, කර. බුදුන තනද්යාවදද්යාළ පුනරතපතතිය සහ
තපර කළ කරමය
294.3422
ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
නරතනය : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
2008 – 2013
792.6076
ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි. ආසයද්යාතික රටවල නරතන :
ගිනිතකද්යාන දිග, නපැතගනහිර සහ උතුර
792.8095
ල්පීරිසස, ඥද්යානසරි. නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව 12
තශසණය
792.07

920

ල්පීරිසස, රද්යාජ ශ්රී. ගරඩ විමද්යානය : තයද්යාවුන
නවකතද්යාව
891.483
ල්පීරිසස, තලසසටර තජ්මසස. තලසසටර පවත
791.430233092
පුසිංචයි පපැසිංචියි නපුර කුඩමමයි. (කරණද්යාතිලක,
නිරසිංජන චද්යාත්මිනද)
891.483
පුසිංචි අපට සසිංහල 4 : 'ණ' තයද්යාදන හපැටි.
(දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)

372.6

පුසිංචි අපට සසිංහල 5 : 'ළ' තයද්යාදන හපැටි.
(දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)

372.6

පුසිංචි අපි තනිතවලද්යා නසෑ 2 : ළමද්යා මතනකෝවිදදද්යාතමක
කකෘතියක
155.4
පුසිංචි අතප ගී. (අමරතසසකර, ශ්රියද්යානි) 782.42083
පුසිංචි ඉබි පපැටියද්යා. (ගලතගදර, හිරක දිනසහන)
891.483
පුසිංචි එමත්ලි. (තද්යාරකද්යා, ඩබ. එච. රෂී) ළ 891.483
පුසිංචි කවි කළඹ. (නිතරකෝෂනී, තජ්. ල්පී. හසනති
කද්යාවිනදදද්යා)
891.481
පුසිංචි කහ කුරලේලද්යා. (තිතසසරද්යා, නිතරකෝෂද්යා ටද්යානි)
ළ 891.483

ල්පීරිසස, ට. හපැරලේල්ඩ්. තතද්යාරතුර සහ සනනිතවේදන
තද්යාකෂණය
004.07

පුසිංචි කකළි හරිම හපනි

ල්පීරිසස, ප්රියද්යානි. නිතරකෝගී තදතනත සහ ආයුරතවේදය
614.5997

පුසිංචි ගිරද්යා තසද්යාතහද්යායුතරකෝ. (රද්යාජකරණද්යා,
කලදද්යාණ)

ල්පීරිසස, බ. අමරසරි. විශසව නදද්යාය විදදද්යාව

පුසිංචි පිසිංකතග් හපනකම. (තපතරරද්යා, එම. ගයන
ප්රතබකෝධද්යා)
ළ 891.483
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ල්පීරිසස, මරත්ලින. ග්රීක ප්රජද්යාතනත්රවද්යාදතයේ පපැතිකඩ :
ග්රීක භද්යාෂද්යාතවන පරිවරතනය කරන ලද
සුප්රසදධ තපරිකලසස තග් අවමසිංගලද තදශනය
සහිතයි

891.483
ළ 823

පුසිංචි පුසිංචි රස කතද්යා. (තපතරරද්යා, රවිඳු මධුරසිංග)
ළ 891.483

ල්පීරිසස, මරත්ලින (පරි.). බලන්න ඇමෆිට්රිතයද්යාන

පුසිංචි බබද්යාලට ආස හිතතන කසෑම වරග. (විලද්යාසනී,
සුසතද්යා චද්යාත්මි)
641.50212

ල්පීරිසස, මරත්ලින (පරි.). බලන්න

පුසිංචි බලූ. (ඉදදතගද්යාඩ, තුෂද්යාර)

ළ 891.483

ල්පීරිසස, මරත්ලින (පරි.). බලන්න ඇරිසසතටද්යාෆනීසස

පුසිංචි තබන. (ප්රනද්යානදු, පතමසරි)

ළ 891.483

ල්පීරිසස, මරත්ලින (පරි.). බලන්න තටරනසස

පුසිංචි මතග් අකුර හුරව

ඇරිසසතටද්යාෆනී

372.634
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පුසිංචි මතග් ඉලකකම හුරව

පුසිංචි මද්යායද්යාකද්යාරතයකෝ. (අනරසරි, සරත) ළ 891.483

පුජද තලලේතලේ චනදකතති හිත්මියනතග් ගිහි දිවියට
දම වපැසසසක. (චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ)
294.3441

පුසිංචි මද්යාළු පපැසිංචි. (නිරමද්යාණ, තජ්. ඒ. හෂිනිකද්යා)
ළ 891.483

පුඤසඤරතන හිත්මි, අතතිඩිතයේ. යටගිය දවස :
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

පුසිංචි මුව පපැටියද්යා. (තකද්යාඩිපපිත්ලි, අමද්යායද්යා ජයත්මිලද්යා)
ළ 891.483

පුඤසඤරතන හිත්මි, අතතිඩිතයේ. සමනල සනතදශය
891.481

පුසිංචි යද්යාළුතවකෝ සහ වනද්යානතරතයේ නවද්යාතපැන.
(බලයිටන, ඉනිල්ඩ්)
823

පුඤචිබණඩද්යාර, සබරගමුතවේ තවේරගම. සසිංහල
වදද්යාකරණ පද නීතිය
491.485

පුසිංචි රද්යාහුළ හද්යාමුදුරතවකෝ. (ආනනද හිත්මි,
තිරිකුණද්යාමතලේ)
891.483

පුණණද්යා. (රණතුසිංග, තකකෝත්ලිත)

පුසිංචි ග්රැජින. (තසතනවිරතන, එච. ඒ.)

372.7

891.483

891.483

පුණරජීව, ධරමජිත. ප්රද්යාග්ධනය 791.43028092

පුසිංචි වීරතයකෝ සහ අදභූත බසිංගලද්යාව. (අමරතුසිංග,
හිරණ විරසිංගද්යා)
ළ 891.483

පුතුනි ඔබ පපැවදිවන : තද්යායිලනතතයේ සද්යාමතනර
චරිත. (පඤසඤද්යාප්රදීප හිත්මි, ප්රද්යා ල්පීටර)
294.3657

පුසිංචි සපතතුව. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)

පුතුනි දපැනව සුමඟෙ. (ධරමරතන, විජය) 891.481

891.483

පුසිංචි සතහකෝදරයද්යාතග් වද්යාසනද්යාව. (ප්රනද්යානදු,
පතමසරි)
ළ 891.483
පුසිංචි සතට දහම සුවඳ. (වසෑතතසෑව, අසත බණඩද්යාර)
294.3
පුසිංචි සරිමල තග් පුසිංචි හපනකම. (නද්යාකනදල,
හිරණ කවිනදදද්යා)
ළ 891.483
පුසිංචි සහින. (කරණද්යානද්යායක, ආර. එම. තමනෂි)
ළ 891.483

පුදමු තම කුසුම ;
අසිංක 06. දහම කන්ථද්යා

294.34

අසිංක 07. ත්මිහිඳු මහ රහතන වහනතසස සහ
සසිංඝත්මිතතද්යා තතරණය
294.3657
අසිංක 08 : වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා පිරිත හද්යා

භද්යාවනද්යා
294.34433

අසිංක : 09. (ඥද්යාණසීහ හිත්මි, තහසනපිටතගදර)
294.34

පුසිංචි හදට එදද්යා කතද්යා. (තපතරරද්යා, වී. නනදද්යා)
ළ 891.483

පුදගල නීතිය. (වීරතකකෝන, චිනතක)

පුසිංචි හපනන. (රණසසිංහ, තනතත්මි සහස්රද්යා)
ළ 891.483

පුදසුනක පරවුතණත්මි. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)
891.483

පුසිංචි හිකර. (ප්රනද්යානදු, පතමසරි)

පුදසුනක සුදු මල. (ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා)

ළ 891.483

පුසිංචිතහසවද්යා, එසස. ජී. (පරි.). බලන්න
කලුෂද්යානටතසවේ, පද්යාතවලේ
පුසිංචිතහසවද්යා, දිතනෂ. තතවන ඇතසස රූප රද්යාමු 770
පුසිංචිතහසවද්යා, ල්පී. ජී. තගකෝෂ්ඨයිමබර තයකෝධයද්යා :
ඓතිහද්යාසක නද්යාටදය
891.482
පුසිංචිතහසවද්යා, ල්පී. ජී. මපැහි රජද්යාට තසෑගි තබකෝග
891.483

346.015

891.483

පුනරභවතයේ මතනකෝමද්යායද්යාව : පුනරභවය පිළිබඳ
තභකෞතිකවද්යාදී විශසතලේෂණයක. (ගුණතිලක,
සපැමසන)
133.90135
පුනරද්යාගමනය : සමකද්යාලන අප්රිකද්යාන
තලේඛකයනතග් තකටිකතද්යා
808.899603
පුබුදු තපද්යාත තපළ ;
අසිංක 03. (සරත කුමද්යාර, ද. තහ. ආ.) උපුත්ලි
ළ 891.483
අසිංක 04. (සරත කුමද්යාර, ද. තහ. ආ.) තසෑග්ග
ළ 891.483

395

අසිංක 5. (සරත කුමද්යාර, ද . තහ. ආ.) සුදු
කුකුළද්යා
ළ 891.483

පුෂසකන, ඇතලකසපැනඩර. තබලේකනතග් කතද්යා
891.73

පුර පසතළද්යාසසවක තපද්යාතහද්යායක අසරිය. (වපැත්ලිකල,
ජමත්මික ප්රතබකෝධනී)
294.343

පුෂසකන, අතලකසපැනඩර. ත්මිහයීලේ තලරමනතවේ :
අතප කද්යාලතයේ වීරතයක
891.73

පුර පසතළද්යාසසවක තපද්යාතහද්යාය දිනවල වපැදගතකම.
(මනරතන, එම. ඒ.)
294.3438

පුෂසකන, ඇතලකසපැනඩර. හිම කුණද්යාටුව
තනද්යාතහද්යාත අයිවන තබලේකනතග් කතද්යා
891.73

පුරවපැස අධදද්යාපනය : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය 10
වන තශසණය
300.71
පුරවපැස අධදද්යාපනය : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය 6 වන
තශසණය
300.71
පුරහතඳස කඳුළු : ගී පද සරණය. (දමමනතතද්යාට,
ලග්ගල පියදද්යාස)
782.42
පුරද්යාණ අභයගිරි විහද්යාරය. (කුලතුසිංග, ට. ජී.)
954.9301
පුරද්යාණ ග්රීසය. (තනමතරද්යාවේසසක, ඇතලකසපැනඩර)
938
පුරද්යාණ තපරදිග. (තනමතරද්යාවේසසක,
ඇතලකසපැනඩර)

909

පුරද්යාණ තරකෝමය. (තනමතරද්යාවේසසක,
ඇතලකසපැනඩර)

937

පුරද්යාණ තලකෝකතයේ කතනදර ;
අසිංක 01. (තනමතරද්යාවේසසක, ඇතලකසපැනඩර)
පුරද්යාණ තපරදිග
909
අසිංක 02. (තනමතරද්යාවේසසක, ඇතලකසපැනඩර)
පුරද්යාණ ග්රීසය
938
අසිංක 03. (තනමතරද්යාවේසසක, ඇතලකසපැනඩර)
පුරද්යාණ තරකෝමය
937

පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා. අහසස විලේ දිය 891.483
පුෂසපකුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා. පලසිංචිය

891.483

පුෂසපකුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා. පියද්යාපත කුරලේතලකෝ
891.483
පුෂසපකුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා. තපම සත දපැහපැත්මියි
891.483
පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා. වපැත්ලි තපද්යාලේකටු
තකකෝමපිටටු
891.483
පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා. විහද්යාර වලවේව 891.483
පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා. සඳ ඇවිත අහසට : නම,
ගම, සසන්ථද්යාන... සයලේල මන කලේපිතය
891.483
පුෂසපකුමද්යාර, ලත්ලිත. අරතණකෝදය : සසවර ප්රසසතද්යාර
සහිත ළමද්යා ගී සරණය
782.42083
පුෂසපය සහ ආවකෘත බජක ප්රජනනය : 9, 10, 11සහ
උ. තපළ ජීව විදදද්යාව සඳහද්යා අමතර කයවීම
තපද්යාත. (කරණද්යාරතන, අතශකෝක)
575.6
පුෂසපරද්යානි, වික්රමරතන තක. ඒ. අතර මසිං වූ
කපැසසබසෑ පපැටවද්යා
ළ 891.483

891.481

පුෂසපද්යාද්භිවනදන : අතිපූජද අනවිජ්ජක විචිත්රභද්යාණක
දූනද්යාගහ ධමතමකෝදය නද්යාහිත්මි ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
294.3

පුරද්යාතන ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරර්ථික ඉතිහද්යාසය :
ආරමභතයේ පටන තකකෝටතට රද්යාජධද්යානි සමතයේ
අවසද්යානය දකවද්යා. (රණවපැලේල, සරිමලේ)
330.95493

පුෂසපික, තක. ජී. මත්ලික. 7 තශසණය ගණතය
510.76

පුරද්යාණ තවසසසනතර ජද්යාතක කද්යාවදය

පුලේත්ලි තටද්යාම සහ කළූ. (දිසද්යානද්යායක, එම. ආර.)
ළ 891.483
පුලසත ධරම ගබඩද්යාතවේ අතතපද්යාත. (පඤසඤද්යානනද
හිත්මි, මූකලනගමුතවේ)
294.3
පුත්ලිනතලද්යාව

294.3435095493

පුසසතකද්යාල විදදද්යාතවේ මූත්ලිකද්යාසිංග. (විජයවරධන,
මධුරසිංග ප්රසද්යාද)
020
පුළුන කපැටියද්යා. (තප්රේමචනද්ර, අතශකෝක)

891.483

පූරණ නිදහස. (ආනනද හිත්මි, ඇඹිත්ලිපිටිතයේ)
294.34435
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පූරව භද්යාෂද්යා නිපුණතද්යා 1 තශසණය : තපද්යාඩි අතට
තලද්යාකු වපැඩ තහද්යාඳින අකුර ත්ලියමු. (ගරසසිංහ,
භද්යාගදද්යා තුෂද්යාරි)
372.634
පූරව ළමද්යාවිතයේ තපකෝෂණය හද්යා ආහද්යාර වටතටකෝර :
උපතත සට අවුරදු තුන දකවද්යා ළඳරවන
සඳහද්යා. (ත්ලියනතග්, තනතතද්යාසිංජල)
613.2
පූරි, පුර පුර ගසෑවද්යා. (රතනද්යායක, වනිතද්යා) 891.483
පූසස පපැටවු. (අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ.)

891.483

තපතිමත පිනි. (ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි)

891.483

තපර සුබ නිත්මිති. (කුලතුසිංග, සනධදද්යා කුමද්යාරි)
370.114
තපරළුණු සත හද්යා ඉන ත්මිදීම 1 – දපැකය යුතු සතර
(තකකෝරතළසතග්, දයද්යාරතන)
294.3
තපරළුණු සත හද්යා ඉන ත්මිදීම 2 : ත්මිනිසද්යා සහ
අසහනය. (තකකෝරළතග්, දයද්යාරතන) 294.3
තපතරරද්යා, අජිත රසිංජන. සුදු අරවිනදය 891.483
තපතරරද්යා, ආර. ඒ. ල්පී. සසිංහල උගනිමු 4 තශසණය
372.6

තපතනන තනද්යාතපතනන බලතවේග සහ ඔතබ නිවස.
(ජයසසිංහ, කරණද්යාරතන)
133.33

තපතරරද්යා, ආර. තජකෝන. කපටි විනතටකෝ :
පපැවිත්ලියන යුගතයේ නද්යාටක
891.482

තපම පුරණ සඳ මඬල. (නිශසශසිංක, ගයද්යානි
නිලේත්මිණ)
891.483

තපතරරද්යා, ඇන. එච. විදරශනද්යාවට උචිත ම
තමද්යාතහද්යාත
294.34435

තපමවතතකුතග් ගීතය. (පතිරණ, පියදද්යාස)
891.483

තපතරරද්යා, ඇම. ඒ. සරිලේ. ආදතරයි මම ආදතරයි
891.483

තපම සත දපැහපැත්මියි. (පුෂසපකුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා)
891.483

තපතරරද්යා, ඇතලකසස (පරි.). බලන්න
ගුබරතයෆස, විලපැඩිත්මිර

තපරනිතයකෝලද්යා, වී. පද්යාත්ලි වදද්යාකරණය

තපතරරද්යා, ඉනදික. සයරට 1947-1970 :
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තදශපද්යාලන පුවතපත හද්යා මද්යාධද
භද්යාවිතය
070.44932

491.375

තපර නිත්මිති තහවත අනද්යාගත සලකුණු. (මද්යාදුවතග්,
සරිපද්යාල)
133.3
තපර පද්යාසලේ දරවද්යා තුළ ගණත දපැනම සසිංවරධනය
කරීම. (අලේගම, ගද්යාත්මිණ සඳලද්යාලේ)
372.7
තපර පද්යාසලේ වපැඩතපද්යාත. (තසසරසසිංහ, සුනිලේ එසස.)
372.21
තපර පද්යාසල. (පතිරණ, ආර.)

372.21

තපරටුගද්යාම සමද්යාජවද්යාදී පකෂය : නව දකෂිනද්යාසිංශික
වදද්යාජ-වද්යාම කනඩද්යායමක. (රතනද්යායක, තක.)
324.2095493
තපරදිග කසසතියද්යානිතයේ විවිධ සභද්යා . (තලකෝවේ,
නීටද්යා)
280
තපරදිග සසිංගීතය 8 තශසණය – සසිංගීතද්යාසිංග
තපරහුරව. (මලලේතගද්යාඩ, සුගතදද්යාස) 780.17
තපරදිග සසිංගීතය 10 වන තශසණය : ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය

780.71

තපරදිග සසිංගීතය 9 තශසණය – සසිංගීතද්යාසිංග
තපරහුරව. (මලලේතගද්යාඩ, සුගතදද්යාස) 780.17

තපතරරද්යා, ඉනදු (සමපද්යා.). බලන්න චනදකතති
හිත්මි, තලලේතලේ
තපතරරද්යා, උවිඳු ආකද්යාශස ඉරද්යාෂික. බනිසස තහද්යාරද්යා
ළ 891.483
තපතරරද්යා, එම. කීරතිරතන. පපැරණ තගබිම
සසිංග්රහය 1 : පුරද්යාණ අත දුටු රහසස සහිතයි
133.333
තපතරරද්යා, එම. ගයන ප්රතබකෝධද්යා. පුසිංචි පිසිංකතග්
හපනකම
ළ 891.483
තපතරරද්යා, එලේ. එසස. ල්පී. (සසිංසස.). බලන්න
ශ්රී ලසිංකද්යා යුදධ හමුදද්යා මලල ක්රීඩද්යා ඉතිහද්යාසය
1950-2013
තපතරරද්යා, එසස. සී. සනනිතවේදනය හද්යා කවිය 302.2
තපතරරද්යා, කරණද්යා. මම ඇය සහ අපි

891.483

තපතරරද්යා, කවුඩද්යාතන පියදද්යාස. කද්යානතද්යා තකනදතර
133.54
තපතරරද්යා, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න ඔකරි, තබන
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(පරි.). බලන්න රසලේ

තපතරරද්යා, තජ්. ඒ. ඩ. ග්රහ අපල වලට සසතතකෝත්ර පුද
පූජද්යා
133.5

තපතරරද්යා, තක. තජනවිල්ඩ් කසිංසසත්ලි. ඔබතග්
තපකෞරෂය සසිංවරධනය කරගනතන තකතසස ද?
158.1

තපතරරද්යා, ට. විනසන. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
චිත්ර : ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
741.06

තපතරරද්යා, තක. තජනවිල්ඩ් කසිංසසත්ලි. ප්රද්යාතයකෝගික
තමකෝහනය සහ අධිමද්යානසකතවය : පළමු
තකද්යාටස
154.7

තපතරරද්යා, තටනිසන (පරි.). බලන්න අපූර
සසිංගීතකද්යාරතයකෝ

තපතරරද්යා, තක. ඒ. එන.
බරකනල්ඩ්

තපතරරද්යා, තක. ලයනලේ. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඓතිහද්යාසක
මූලද්යාශ
954.93
තපතරරද්යා, තක. සනත්ලි බිමදිනි. මතග් පපැතුම ඉටු
වූ දද්යා
ළ 891.483
තපතරරද්යා, ගද්යාත්මිණ. සද්යාමද්යානද දපැනීම

001.076

තපතරරද්යා, තටනිසන (පරි.). බලන්න
ඇනඩරසන, එච. සී.
තපතරරද්යා, තටනිසන (පරි.). බලන්න ජනප්රිය
සුරසිංගනද්යා කතද්යා : තදද්යාසසතර සයලේල දනී
තපතරරද්යා, තටනිසන (පරි.). බලන්න මද්යාරතකසස,
ගබරිතයලේ ගරෂියද්යා

තපතරරද්යා, ගුණදද්යාස ජයලත. රෑ තසසපද්යාත්ලිකද්යා
782.42

තපතරරද්යා, තටනිසන (පරි.). බලන්න මපැජික
කත්මිසය

තපතරරද්යා, චනද්රිකද්යා. කකෘෂි තබකෝග වගද්යාව

තපතරරද්යා, තටනිසන (පරි.). බලන්න හපැනසලේ
සහ තග්රටලේ
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තපතරරද්යා, චිත්රද්යා අයි. (පරි.). බලන්න ඔනඩද්යාටචි,
මයිකලේ
තපතරරද්යා, චිත්රද්යා අයි. (පරි.). බලන්න කරත්මි,
ගද්යාඩද්යා
956.042
තපතරරද්යා, චිත්රද්යා අයි. (පරි.). බලන්න මච,
බද්යා(ර)බරද්යා
තපතරරද්යා, චිත්රද්යා අයි. (පරි.). බලන්න මනිකකද්යා,
රද්යානි
තපතරරද්යා, ජයරතන. මනදද්යාරම නිමද්යාවිය 891.483
තපතරරද්යා, ජී. ආර. ඒ. (පරි.). බලන්න
අතලනතිසය : සතියම සහ චිත්ර (අඳුරම
අතීතයට එත්ලියක)
තපතරරද්යා, ජී. එසස. (සමපද්යා.). තදව විතති සහිත
තකකෝලේමුර කවි
තපතරරද්යා, ජී. ඒ. චද්යානක තක. (සමපද්යා.). බලන්න
ඔබ දිනවන ඔබ
තපතරරද්යා, ජත්ලියට. බලපැක වරක එමතබ්රෙද්යායිඩරි
746.44
තපතරරද්යා, තජනවිල්ඩ් කසිංසසත්ලි. ප්රද්යාතයකෝගික
තමකෝහනය සහ අධිමද්යානසකතවය - තදවන
තකද්යාටස
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තපතරරද්යා, තටනිසන (පරි.). බලන්න හිම යුවතිය
තපතරරද්යා, තටනිසන. සසර දිගනතය

891.483

තපතරරද්යා, ඩබත්ලිවේ. ජයනත. මුතුතබත්ලි දූතවේ
අද්භිරහස
891.483
තපතරරද්යා, ඩබත්ලිවේ. ඩ. ජයනත. දමසරද්යා 891.483
තපතරරද්යා, දකෂිකද්යා සුරනි. සතපැතතී

891.483

තපතරරද්යා, දිනීෂද්යා ත්මිතලකෝනි. කවියක අරත
891.481
තපතරරද්යා, නවිඳු තද්යාරක. අසරිමත ජයග්රහණය
ළ 891.483
තපතරරද්යා, නිලනත. වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය ආදරශ ප්රශසන හද්යා විසඳුම : අ. තපද්යා.
ස. සද්යාමද්යානද තපළ
658.0076
තපතරරද්යා, නිසසසසිංක (පරි.). බලන්න වහලේ බිරිඳ
සහ තවත අප්රකට රසයද්යාන තකටිකන්ථද්යා
තපතරරද්යා, ල්පී. ආර. (සමපද්යා.). බලන්න සයලු
සතුන තලද්යාව සුවපත තවේවද්යා : කරණය තමතත
සූත්රය හද්යා තමතතද්යානිසසිංස සූත්රය ඇසුරින සකසස
කරන ලදදක
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තපතරරද්යා, ල්පී. ඒ. එම. එම. (සසිංසස.). බලන්න
ශ්රී ලසිංකද්යා යුදධ හමුදද්යා මලල ක්රීඩද්යා ඉතිහද්යාසය
1950-2013
තපතරරද්යා, ල්පී. රූපසසිංහ (සසිංසස.). බලන්න
තතලකටද්යාහ ගද්යාන්ථද්යා

891.483

තපතරරද්යා, බ. ඒ. තටනිසන. සමද්යාජ විදදද්යාව :
සමද්යාජය හද්යා සසිංසසකකෘතිය
301
තපතරරද්යා, බිතනනද්රි. තමතවරෂද්යා

823

තපතරරද්යා, වී. නනදද්යා. පුසිංචි හදට එදද්යා කතද්යා
ළ 891.483
තපතරරද්යා, සසවරණ කද්යානති. පති පූජද්යා

තපතරරද්යා, ප්රසනන කමලේසරි (පරි.). බලන්න
ඇමරිකද්යාන උපතදශන සසිංගමතයේ වකෘතතීය
ආචද්යාරධරම පදධතිය : වකෘතතීය උපතදශනයට
අතතපද්යාතක
තපතරරද්යා, ප්රියනති කුමද්යාරි. අමද්යා පපැණ

තපතරරද්යා, විහසිංග. හීලසෑ අශසවතයකෝ

891.483

891.483

තපතරරද්යා, සසවරණද්යා කද්යානති. තටු සලන සමනලේලු
891.483
තපතරරද්යා, සුනිලේ සරත. බරනද්යාල්ඩ් තසද්යායිසද්යා
ජනිතප්රද්යාඥයද්යා
324.2092
තපතරරද්යා, සුරද්යාජ්. පිළිකද්යාතවන ත්මිතදමු
616.99405
තපතරරද්යා, තසකෝමද්යා ට. සුදු හද්යාත්මිතන

891.483

තපතරරද්යා, මලේකද්යානති. තසසපද්යාත්ලිකද්යා මලේ 891.483

තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස. තර සපැණතකළිතයේ
891.483

තපතරරද්යා, මුදිත ප්රසනනජිත (සසිංසස.). බලන්න
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වන සමපත

තපතරරද්යා, සසිංජීව මතහසෂස. (පපැතුමතග මන)
891.483

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි. ගී ඇස දුටු ඇය : විවිධ
තකකෝණතයන කද්යානතද්යාව තදස බපැලූ ගී විමසුමක
පළමු ත්ලිපි එකතුවයි
782.42

තපකඩ සඟෙළ. (තකද්යාඩිතුවකකු, පියසරි) 891.483

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි. වරද ද සුනදරය : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.481

තපදුරතහසවද්යා, නිලසිංජනී. කද්යානතද්යාවනතග් ඇස
තනද්යාගපැටුණු සසක්රීන ප්රිනටින මුද්රණ කලද්යාව
746.62

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි. වපැව රවුම : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483

තපදුරතහසවද්යා, නිලසිංජනී. දියණයට මහන මපැෂිම
හුර කරමු : කපද්යාගත ඕනසෑම ඇඳුමක මසන
ආකද්යාරය ඇතුලතය
646.2

තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි. තසකෞමදවනති 891.483

තපමදද්යාස, ල්පී. වසනත ගීතය

තපතරරද්යා, යූ. වී. එච. ගපැත්මි අනදරයක

තපමරතන හිත්මි, තරද්යාටුඹ (සසිංසස.). බලන්න ඥද්යාන
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891.483

තපතරරද්යා, රවිඳු මධුරසිංග. පුසිංචි පුසිංචි රස කතද්යා
ළ 891.483
තපතරරද්යා, ලද්යාලේ. සලේත්ලි අවශදයයි : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483
තපතරරද්යා, ලූෂන එල්ඩ්වල්ඩ්. කරණද්යාතවේ බලය :
දරවනට තහද්යාඳ සරිත කයද්යාතදන කකෘතියක
170.44
තපතරරද්යා, වරනන (පරි.). බලන්න තචසස, තජ්මසස
හපැල්ඩ්ත්ලි
තපතරරද්යා, වලේපිටමුලේතලේ සුනිලේ.
පදද සසිංහිතද්යා

තඹර වද්යාසනි :
891.481

තපතරරද්යා, විකටර. ආපදද්යා සහ ආපදද්යා
කළමනද්යාකරණය

363.34

891.481

තපමතසසන, එම. බ. (සමපද්යා.). බලන්න පසසපවේ
සහ පනසලේ පිළිතවත දපැනගනන, දපැකගනන
තපමද්යානනද හිත්මි, තතරිපපැහපැ. නිතර කයවනන
දපැනම ලබනන
294.34
තපරද්යාතදණතයේ අපි '64 සසවරණජයනතිය

080

තපද්යාටට මතයද්යා තුසිං තදනයි නද්යාටදය හද්යා තකටිකතද්යා.
(තචතකද්යාෆස, ඇනටන)
891.72
තපද්යාඩිඅපපුහද්යාත්මි, තක. බ. තකතත වරණ
තපද්යාඩිතතන සඳහද්යා පිනතූර එකතුව.
සරත)

891.483

(අනරසරි,
372.5

399

තපද්යාඩි සද්යාදුයි තපද්යාඩි පූතසද්යායි. (රතබර, දිනිඳු
ප්රභද්යාෂ)
ළ 891.483

පසිංචසසකන්ධය, උපද්යාදද්යානය සහ භවය. (තිලකරතන,
ඒ. තක.)
294.3

තපද්යාඩි හද්යාමුදුරවන තග් භද්යාවනද්යා සටහන : තසකෝවද්යාන
ඵලයට පත වූ 21 වපැනි සයවතසස
සද්යාමතණරනමකතග් අතදපැකීම. (සරිවරධන,
තදනගම)
294.34435

ප්රකද්යාශස, සුපුන ළහිර. පපැහපැසර සහිනය 891.483

තපද්යාත ගුතලේ අවතද්යාරය. (සසටයින, ආර. එලේ.) 813

ප්රචණඩ. (සමරසසිංහ, විමලදද්යාස)

තපද්යාතුවිල, තක. බ. තකද්යාලේලද්යා පනසතලේ

ප්රඥද්යානනද හිත්මි, කරදන. තුණුරවන වපැඳීම සහ
නවග්රහ කවච
294.34433
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ප්රකකෘත නද්යාම වරනපැගිලේල. (ඤද්යාණරතන හිත්මි,
පුසසසපැලේලද්යාතවේ)
491.45
891.483

තපද්යාදු අවකද්යාශ හද්යා ජීවිත ගුණද්යාතමකභද්යාවය :
ගලේකසසස තවරළ පිළිබඳ සදධි අධදයනයක.
(ඊෆසරමසන, තඩබරද්යා)
333.7845095493

ප්රඥද්යාසද්යාර හිත්මි, කරිවතතුඩුතවේ ධරමකීරති ශ්රී සසිංහල
ථූපවසිංසය සහ ග්රනර්ථිපද විවරණය 954.9301

තපද්යානනමතපරම, දයද්යානනද. විවද්යාහක රූ ග්රැජින :
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

ප්රතිකයද්යාවල ශීඝ්රතද්යාවය : රසද්යායනික චද්යාලක විදදද්යාව
12 ඒකකය. (බියනවිල, ආරියදද්යාස) 541.39

තපද්යානතසසකද්යා, ප්රියද්යා සජීවනී. සතගද්යාව සරකද්යාරි
891.483

ප්රතිතශකෝධන අධිකරණ බලය = Revisionary
jurisdiction : 2012 තදසපැමබර මද්යාසය දකවද්යා
යද්යාවතකද්යාලන කරන ලද ඉසිංග්රීස බසන වන
නිශසචිත නඩු තීනදු 93 කන යුත උප
ග්රනන්ථයකන ද සමනවියතය. (ජයසසිංහ, කපිල
ගද්යාත්මිණ)
347.0120264

තපද්යානතසසකද්යා, ලලද්යානන්ද. තම පද්යාමසිංකඩින
විශිෂසටතයක - අසිංක 01

920

තපද්යාතරද්යානදම : තකටිකතද්යා සහ නිසඳපැසස සද්යාර
සසිංග්රහය. (රද්යාමනද්යායක, එසස. බ.)
891.481
තපද්යාලේගමපළ, ශිරද්යාන. නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව
සදධද්යානත : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ), අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ), උපද්යාධි, බද්යාහිර උපද්යාධි, නද්යාටද හද්යා
රසිංග කලද්යාව විෂයද්යානබදධ කකෘතියක 792.01
තපද්යාලේගමපළ, ශිරද්යාන. තලකෝක නද්යාටද හද්යා රසිංග
කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ), අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ), උපද්යාධි, බද්යාහිර උපද්යාධි, නද්යාටද හද්යා
රසිංග කලද්යාව විෂයද්යානබදධ කකෘතියක
792
තපද්යාලේපිති හරකද්යා : ළමද්යා ගී සරණය. (විතජ්සසිංහ,
රතන ශ්රී)
782.42083
තපද්යාලසය වධකද්යාගද්යාරයක : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සහ
ආසයද්යාතවේ වසසිංගතයක තසස පපැතිර පවතනද්යා
තපද්යාත්ලිසස වධ හිසිංසද්යාව පිළිබඳ විමරශනද්යාතමක
සහ සනසනදනද්යාතමක වනතික විග්රහයක
364.15
තපද්යාතසද්යාන තපද්යාතහද්යාය. (ත්ලියනආරචචි, ආර. ඒ.)
294.3438
තපකෝෂණය ශසවසනය සහ පරිවහනය ශීඝ්ර
පුනරීකෂණ : උසසස තපළ ජීව විදදද්යාව.
(තිලකරතන, වීරතුසිංග ල්පී.)
570.76
පසිංච වරණ. (තසසනද්යානද්යායක, තසකෝමවීර) 891.483

ප්රතිසනධි. (විමලරතන, ආර. එම.)

891.483

ප්රදීපය. (ගමමනපිල, උදය ප්රභද්යාත)

070.44932

ප්රනද්යානදු, අමද්යාෂද්යා ඉඳුවරී. කවි මුතු කපැට 2 : 7
තශසණය මවේබස තපළතපද්යාතට ත්ලියූ කවි
891.481
ප්රනද්යානදු, අත්මිත. දළදද්යා සත්මිඳු

294.3435095493

ප්රනද්යානදු, අත්මිත. ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සසුන සඳහද්යා සරි
දළදද්යා අසරි
294.3435095493
ප්රනද්යානදු, අතයේෂද්යා කද්යාසිංචනද්යා. දුක කඳුල මුසු වූ
සතුට
ළ 891.483
ප්රනද්යානදු, ආතර (පරි.). බලන්න ගද්යාල්ඩ්නර,
අරලේ සසටපැනත්ලි
ප්රනද්යානදු, ආර. පියුත්මි චතමකෝදද්යා. තනතු කඳුළු
ළ 891.483
ප්රනද්යානදු, ආර. පියුත්මි චතමකෝදද්යා. තරකෝස කපැකුළ
ළ 891.483
ප්රනද්යානදු, ඇනටනි. නූතන තලකෝකතයේ විවිධ ආගම
200
ප්රනද්යානදු, උදන (සම කරතකෘ). බලන්න
ඊෆසරමසන, තඩබරද්යා

400

ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 8
තශසණය : තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාකරම
491.48076
ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 6
තශසණය : තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාරකම
491.48076
ප්රනද්යානදු, ගද්යාත්මිණ. මලේලතග් මරණය

891.483

ප්රනද්යානදු, තචතිය. සරසිංගතලේ : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483
ප්රනද්යානදු, තචතිය. හබල බිඳුණු ඔර

891.483

ප්රනද්යානදු, තජකෝ ඇනටන. අවතකතසසරව 891.483
ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. එම. දුක තවේදනද්යා පල තනළමු
230
ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ඕ. ට. 8 තශසණය ගණතය පසිංති
වපැඩතපද්යාත
510.76
ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ඕ. ට. 7 තශසණය ගණතය පසිංති
වපැඩ තපද්යාත : පද්යාඩම අවතබකෝධය පිරිකසුම, වද්යාර
විභද්යාග ප්රශසන පත්ර, පිළිතුර ඇතුලතය 510.76
ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ඩබත්ලිවේ. එසස. ඩබත්ලිවේ. සී.
තකද්යාසසවත්ලින ආහද්යාර වටතටකෝර 641.3030212
ප්රනද්යානදු, ඩබ. හිරණ උදද්යාරශසත්මි. දුමරිතයන ගිය
ගමනක
ළ 891.483
ප්රනද්යානදු, නලසිංක තරිනජ (සසිංසස.). බලන්න
තවසක හඬ : වද්යාරෂික ධරම ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
ප්රනද්යානදු, පතමසරි. අපූර වතුර මල ළ 891.483
ප්රනද්යානදු, පතමසරි. පුසිංචි තබන

ළ 891.483

ප්රනද්යානදු, පතමසරි. පුසිංචි සතහකෝදරයද්යාතග් වද්යාසනද්යාව
ළ 891.483
ප්රනද්යානදු, පතමසරි. පුසිංචි හිකර

ළ 891.483

ප්රනද්යානදු, පතමසරි. මපැජික අයිසසක්රීම ළ 891.483
ප්රනද්යානදු, පුෂසපද්යා ශ්රියනති. දුලවනනිතයකෝ

891.483

ප්රනද්යානදු, පුෂසපද්යා ශ්රියනති. සුනඛ නවණ 891.483
ප්රනද්යානදු, බපැසලේ. අවනීත තසවනපැලේල : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.481

ප්රනද්යානදු, බපැසලේ. හඬන මපැන තදශය

821

ප්රනද්යානදු, තබනතතද්යාට හියුබට. තමෂ ලග්නය
133.5262
ප්රනද්යානදු, මතනකෝ (පරි.). බලන්න තජද්යාතෆස,
නදිතයේෂසදද්යා
ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ. අනනට ඕන
විදියට තනද්යාව, ඔබට ඕන විධියට
ජීවතතවනන : සද්යාරන්ථක ජීවිතයකට අතවපැලක
වූ මතනකෝ විදදද්යාතමක ත්ලිපි සසිංග්රහය
158.1
ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ. අමමත එකක
ඉසිංග්රීස පුරදු තවමු අසිංක 2
428
ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ. දිතනන දින ඔතබ
ආදරය ශකතිමත තවනවද? : සද්යාරන්ථක
ජීවිතයකට අතවපැලක වූ මතනකෝවිදදද්යාතමක ත්ලිපි
සසිංග්රහය
158.1
ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ. සහින තලද්යාවින ත්මිදී
පියවි තලද්යාතවේ සතුට විඳිනන
158.1
ප්රනද්යානදු, තරකෝහණ ල්පී. දියණතයකෝ

891.483

ප්රනද්යානදු, තරකෝහණ ල්පී. සසිංහලතයේ කලද්යා සමභවය
730.95493
ප්රනද්යානදු, විජිතද්යා (පරි.). බලන්න අමරවීර, හිලේඩද්යා
ප්රනද්යානදු, ශ්රියද්යා. කළුතර බද්යාත්ලිකද්යා අද්භිනනදන
371.01095493
ප්රනද්යානදු, ෂරත්ලි චනද්රද්යා (පරි.). බලන්න අමුතු
තරණය : තසන සදුවීම ඇසුතරන
ප්රනද්යානදු, සුසද්යාත්ලි ලකමද්යාත්ලි (අන.). බලන්න
තඩතෆකෝ, ඩපැනිතයලේ
ප්රමද්යාණක නවද ඖෂධ තවේදය (චතුරන්ථ භද්යාගය) මූලධරම : විතවේචනද්යාතමක – විමරශනද්යාතමක තුලනද්යාතමක හද්යා නිරමද්යාණද්යාතමක දීරඝ තපර
වදනකන යුකතය. (රණසසිංහ, එසස. ජී.)
615.1
ප්රමුදිතද්යා, හසිංසනී. සපැඳසෑ නයනිය

891.483

ප්රවකෘතති අතතපද්යාත. (තතනනතකකෝන, භද්යාරත
ප්රභද්යාෂණ)
070.4
ප්රතවේසතමන තප්රේමය : තකටිකතද්යා එකතුවක.
(වීරකතකද්යාඩි, රිෂද්යාණ)
891.483
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ප්රශසතනකෝතතර දීපනී : මූත්ලික පිරිතවන අවසද්යාන
විභද්යාගය – සසිංසසකකෘත විෂයට නියත්මිත.
(වසෑගනතතලේ, එච. බ. ආර.)
891.2076
ප්රසසතද්යාර සහිත ජනප්රිය ගීත

ප්රද්යාතයකෝගික හද්යා තද්යාකෂණක කුසලතද්යා : 6 තශසණය
607.1
ප්රද්යාරන්ථනද්යා සහිතන. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)

782.42

ප්රසසතද්යාර සහිත ජනප්රිය ගීත : පද්යාසලේ විෂය මද්යාලද්යාව
අනව සමපද්යාදිත ගීත එකතුව
782.42
ප්රසනන, සජීව. හිර නපැති තමද්යාතහද්යාත : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.481
ප්රසද්යාදී, තජ්. ඒ. තමනූ. අමතක තනද්යාවන
සහිවටනය
ළ 891.483

891.483
ප්රද්යාසසිංගික කලද්යා. (ජයතුසිංග, මසිංගත්ලිකද්යා)

792

ප්රද්යාසද්යාසිංගික කලද්යා විමරශන : කපැලණය
විශසවවිදදද්යාලයීය බද්යාහිර උපද්යාධි අතපකෂකයින
සඳහද්යා. (රවනකුමද්යාර, චනදන)
792
ප්රිනසස. (කමමපැලේලවීර, ජයතිලක)

891.483

ප්රසද්යානත, බ. ඩ. තරකෝහිත. ආහද්යාර පරිරකෂණතයේ
විදදද්යාතමක මූලධරම
664.001

ප්රිමද්යාටද්යා තලකෝකය : අපතග් සමපතම නසෑයින වන
වඳුරන - රිලවුන සහ වද්යානරයන.
(නද්යාහලේලතග්, චද්යාමල)
599.8

ප්රද්යාග්ධනය : තදශපද්යාලන ආරර්ථික විදදද්යාව පිළිබඳ
විතවේචනයක. (මද්යාකසස, කද්යාලේ)
330.122

ප්රියදරශනී, එන. ඩ. එන. අමුකකරද්යා වගද්යාව
615.321

ප්රද්යාග්ධනය : ධනපති නිෂසපද්යාදනය පිළිබඳ
විතවේචනද්යාතමක විශසතලේෂණයක. (මද්යාකසස,
කද්යාලේ)
335.42

ප්රියදරශනී, එන. ඩ. එන. (සම කරතකෘ). බලන්න
අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ.

ප්රද්යාග්ධනය. (පුණරජීව, ධරමජිත) 791.43028092

ප්රියදරශනී, ජී. ජී. ඉතනකෝකද්යා. තබකෞදධ අධදයන :
ශද්යාසසනය තලේඛන සසිංග්රහය
294.3

ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනයට පණ දී දවිතීයික අධදද්යාපනය
නඟෙද්යා සටුවමු. (තදශප්රිය, ආර. එම. ල්පී.) 372

ප්රියනත, රසිංජන. ඔබතග් තපද්යාතරද්යානදම ඔබ ම
ගලපනන
133.54

ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සසුන සඳහද්යා අනරපුර සරි.
(තජකෝසප, සුජීව නිශද්යානත)
954.93

ප්රියසිංකර, ඩබ. ඒ. වරණ. කද්යාලයට ඉඩතදනන
891.483

ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සසුන සඳහද්යා සරි දළදද්යා අසරි.
(ප්රනද්යානදු, අත්මිත)
294.3435095493

ප්රියසිංකර, ලත්ලිත (සසිංසස.). බලන්න ඤද්යාණසසසර
හිත්මි, පද්යාතතගම

ප්රද්යාතදශීක ඉතිහද්යාසය – අකුග්රැසසස. (යද්යාපද්යා, හරිසස)
954.93

ප්රියසිංගිකද්යා, යූ. ඩ. ලලනි. ප්රියසිංවදද්යා

891.483

ප්රියසිංවදද්යා. (ප්රියසිංගිකද්යා, යූ. ඩ. ලලනි)

891.483

ප්රද්යාතදශීය සභද්යා (සසිංතශකෝධන) : 1987 අසිංක 15 දරන
ප්රද්යාතදශීය සභද්යා පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
342.090262
ප්රද්යාතයකෝගික තමකෝහනය සහ අධිමද්යානසකතවය :
පළමු තකද්යාටස. (තපතරරද්යා, තක. තජනවිල්ඩ්
කසිංසසත්ලි)
154.7
ප්රද්යාතයකෝගික තමකෝහනය සහ අධිමද්යානසකතවය තදවන තකද්යාටස. (තපතරරද්යා, තජනවිල්ඩ් කසිංසසත්ලි)
133
ප්රද්යාතයකෝගික විදක්යුත පරිපන්ථ : තදද්යාර සීනව, බපැටරි
චද්යාජරය, මලේටි තටසසටරය... ඇතුළු අතදවශද
විදක්යුත පරිපන්ථ ග්රැසක රූපසටහන සමඟින.
(බරතිවද්යානද්යා, අමරිත)
621.3815

ප්රීති කුමද්යාර, චත්මිනද. සනදු කයන අත්ලියද්යා 891.483
තප්රේත, තදව, බ්රෙහසම තලකෝක පිළිබඳ තබකෞදධ
විවරණය. (රතනතගද්යාඩ, ලසනත) 294.3423
තප්රේම සපැඳසෑතවකෝ. (තජ්මසස, ඊ. එලේ.)

823.92

තප්රේමකකද්යාතග් සසිංවද්යාද කවි. (කසිංකද්යානමතග්, තප්රේමද්යා)
891.481
තප්රේමචනද්ර, අතශකෝක. පුළුන කපැටියද්යා

891.483

තප්රේමචනද්ර, තමනක තරසිංග (අන.). බලන්න
අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස

402

තප්රේමතිලක, කලදද්යාණ (සසිංසස.). බලනන වජව
විවිධතව තතපැකසීම
තප්රේමතිලක, ගද්යාත්මිණ. කරමය, මරණය හද්යා නිවන
294.3422
තප්රේමදරශන, ඩබත්ලිවේ. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පළද්යාත
පුසසතකද්යාල තසසවද්යා මණඩල පිළිබඳ
සවිසසතරද්යාතමක අධදයනයක 027.50725493
තප්රේමදද්යාස, ල්පී. ජී. (සසිංසස.). බලන්න
සවිබලකරණය 8 ආදරශය භද්යාවිතතයන
ගුරවරන සවිබලගපැනවීම
තප්රේමයක අරමය. (ඔසසටින, තජ්න)

බලයිටන, ඉනිල්ඩ්. දඟෙකද්යාර තකලේල 2

823

බලයිටන, ඉනිල්ඩ්. පුසිංචි යද්යාළුතවකෝ සහ
වනද්යානතරතයේ නවද්යාතපැන

823

බලයිටන, ඉනිල්ඩ්. මපැතලද්යාරි ටවරසස හි අවසන
වසර
823
බලයිටන, ඉනිල්ඩ්. මපැතලද්යාරි ටවරසස හි පසසතවනි
වසර
823
බලයිටන, ඉනිල්ඩ්. සත ත්මිතුර කලේත්ලිය 1 : අඟුර
වතළස අබිරහස, තබද්යාතතතම සද්යාකෂිය, ගලේ
වතළස වික්රමය
823

823

තප්රේමතයේ යද්යාදිනී. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා) 891.483
තප්රේමරතන, එලේ. ඒ. ඩ. හසිංසකද්යා. දුපපතකම
අද්භිභවද්යා ගිය උතසද්යාහය
891.483
තප්රේමරතන, එලේ. ඩ. තකද්යාමල අතින කරි
කද්යාණද්යාතන …
ළ 891.483
තප්රේමරතන, තක. ජී. අනතිම නවද්යාතපැන 891.483

බලයිටන, ඉනිල්ඩ්. සත ත්මිතුර කලේත්ලිය 2 :
අබිරහසස ගිනිදපැලේල, බළතකද්යාටුතවේ අබිරහස,
දියමනති තකද්යාලේලය
823
බලපැක වරක එමතබ්රෙද්යායිඩරි. (තපතරරද්යා, ජත්ලියට)
746.44
බතලේසස, එලේ. ඊ. ලසිංකද්යාතවේ ඓතිහද්යාසක කන්ථද්යානදර
954.93
බතලද්යාච, තරද්යාබට. සයනද්යාසන

813.54

තප්රේමරතන, ඩ. එම. නිලුපුල හසිංසකද්යා. ආයමමද්යා
891.483

බකමවපැව, අසසිංක. ධනද්යාතමක චිනතනය 158.1

තප්රේමරතන, සුමුදු නිසසිංසලද්යා. සමද්යාධී

බගට, තචතන. තුන තමකෝලේලු

891.481

823.92

තප්රේමලද්යාලේ, සුගත ජයවී. නිරතපක්ෂතද්යාව =
Absolutism : බුදු දහම සද්යාතපකෂතද්යාවද්යාදතයේ
සහ කතවද්යානටම නදද්යායතයේ සීමද්යාවන
අතික්රමණය කරයි
294.3365

බචචන, හරිවනශස රද්යායි. මධුශද්යාලද්යා

තප්රේමචනද, මුසිංශි. කටු යහන

බටහිර දරශන. (පඤසඤද්යානනද හිත්මි, පරවද්යාහපැර)
190

891.433

තප්රේමවරධන, ඕවිසසතසස. දඬු වපැට අදදර 891.481
තප්රේමද්යානනද, ඩ. එම. එසස. අසරිමත කලද්යා වත –
පද්යාෂ්ඨ සසිංග්රහය
741

බලයිටන, ඉනිල්ඩ්. අයියලද්යා නසිංගිලද්යා

823

බලයිටන, ඉනිල්ඩ්. එහද්යා තගදර නරක ළමයි

823

බලයිටන, ඉනිල්ඩ්. තකද්යාඳුරන දූපතට ගිය
පනපසඳුතවකෝ

823

බලයිටන, ඉනිල්ඩ්. තුන තසද්යායුර වික්රමය සහ
තවත කතද්යා
823
බලයිටන, ඉනිල්ඩ්. දඟෙකද්යාර තකලේල 1

823

බටිටි පපැටියද්යා සහ සමගි පූසද්යා.
තිතමෂි චනදිරද්යා)

891.431

(දිසද්යානද්යායක,
ළ 891.483

බණඩද්යාර, අශසවින ඉනද්රජිත. ඔබ එනවද මද්යාත
එකක
891.481
බණඩද්යාර, කමලේ. මට පපැහපැදිත්ලි වුණු බුදු දහම
294.3
බණඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
තතද්යාරතුර හද්යා සනනිතවේදන තද්යාකෂණය I හද්යා
II : 2007-2013 පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
004.076
බණඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
විදදද්යාව I හද්යා II : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
2008-2013 හද්යා අනමද්යාන ප්රශසන පත්ර පිළිතුර
සමඟෙ
507.6

403

බණඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා. ගණතය 9 වන තශසණය :
තවේග පරීකෂණ නිදසුන හද්යා අභදද්යාස 510.76
බණඩද්යාරතග්, තනරසිංජද්යා. ගණතය වපැඩතපද්යාත 9 වන
තශසණය (නව විෂය නිරතදශය)
510.76
බණඩද්යාරතගද්යාඩ, ජයතිසසස. ඉරණමක පියසටහන
920
බණඩද්යාර, චිනතක. ලද්යාසිංතකය ත්ලිසිංගික
සසිංසසකකෘතිතයේ සසිංඥද්යාරන්ථතවේදය

392.6

බණඩද්යාර, ඩ. එම. එසස. ධමත්මික (සසිංසස.). බලන්න
අපරද්යාධ සමක්ෂද්යා ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
බණඩද්යාර, තිඹිරියද්යාගම (සමපද්යා.). බලන්න
පනද්යාමුර කුසිංචනද්යාද වත
බණඩද්යාරනද්යායක, අභය. චිතතතවේග
කළමනද්යාකරණය

බණඩද්යාර, සඳරවන. විරතවකෝ සහ මරතවකෝ :
ත්රද්යාසය, භීතිය, කුතුහලය එකට කපැටි වූ තයද්යාවුන
ප්රබනධය
891.483
බණඩද්යාර, සමපත. ආනනද කුමද්යාරසසවද්යාත්මි : විශසවීය
ත්මිනිතසකුතග් ජීවිතය හද්යා නිරමද්යාණ
709.2
බණඩද්යාර, සමපත. සපැඟෙවුණු පිටු : මහද්යා
තලේඛකයනතග් රහසද ජීවිත

809

බණඩද්යාර, සීවල (අන.). බලන්න කුමද්යාර
තනත්රය
බණඩද්යාර, සීවල (සසිංසස.). බලන්න හිනදි
ගුරවරයද්යා
බණඩද්යාර, සුදත (පරි.). බලන්න සසවරූප, විකද්යාසස

158.3

බණඩද්යාරනද්යායක, අමද්යාත්ලි තසවේවනදි (සසිංසස.).
බලන්න මද්යාගධී (ශද්යාසසනය සඞග්රහය) :
මහද්යාචද්යාරය බළනතගද්යාඩ ආනනද වමත්රය මහ
නද්යාහිත්මි අනසසමරණ කලද්යාපය
බණඩද්යාරනද්යායක, කද්යානති. අතප ඇඳුම අපිම
මහමු : බ්රිතද්යානද ප්රත්මිතීනට අනකූල පතතරද්යාම
රහිත විදදද්යානකූල ඇඳුම මපැසීම
646.
බණඩද්යාර, නදීකද්යා. දිතයකෝනිසස තදතවද්යාල පද්යාමුල සට
891.483
බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල. අපූර සද්යායම මයද්යා
891.483

බණඩද්යාර, සුදත (පරි.). බලන්න ෆද්යාසසට,
තහද්යාවද්යාරල්ඩ්
බණඩද්යාර, සුතරෂස ත්මිහිර. දුරග : අසීමද්යානතිකව
ආදරය කරන අකුර අයිතිය තවනතවන
891.483
බණඩද්යාර, තසනද්යායද්යා තිසතත්මි. අමුතු මුතු
ළ 891.483
බදතදගම තදශපද්යාලනය (1931-1961). (යසත්මිත,
අනර)
320.95493
බදුකරණය – මූලධරම සහ භද්යාවිතය. (ද තසද්යායිසද්යා,
අනර)
336.2001
බදුලු ඔය. (බුදධසරි හිත්මි, කපැටවල)

891.481

බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල. කටු සපැත්මිටිය
891.483

බනදුජීව, එසස. වජිර මධුසසිංඛ. වද්යාණජ පරිගණක
මකෘදුකද්යාසිංග සපැකසුම – 2
005.3

බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල. තකකෝචචි මූණද්යා
891.483

බනදුජීව, රවන. මළඟෙ මවිත

බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල. සඳ කඳුරි නඹයි
891.483
බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල. සතළලකු
නිරවතව
891.483
බණඩර මපැරූ උන. (තතකෝරතදනිය, තසසන)
891.483
බණඩද්යාර, රශික. කද්යාබනික රසද්යායනය පරිවරතන
ගපැටළු සහ විසඳුම : නව නිරතදශය
547

891.481

බනදුජීව, වජිර මධුසසිංඛ. වද්යාණජ පරිගණක
මකෘදුකද්යාසිංග සපැකසුම – 1
005.3
බනදුලතහසවද්යා, විජිත අරණසරි. තබකෞදධයද්යාට
එතරහිව කතතකෝත්ලික ත්රසසතවද්යාදය
201.763
බනදුවරධන, ප්රියසිංවදද්යා ඇම. මවේවර හද්යා දූවර
891.483
බනනක, ශද්යානත. හද තද්යාමත එදද්යා වතගයි
891.483
බනිසස තහද්යාරද්යා . (තපතරරද්යා, උවිඳු ආකද්යාශස ඉරද්යාෂික)
ළ 891.483
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බමුණුසසිංහ, කවිසසනද්යා ජනද්යානි. සපැඟෙවුණු බිම
තසද්යායද්යා
891.483

බලේතලකුතග් මතක සටහන. (වනනිආරචචි,
අමද්යා එච.)
ළ 891.483

බමුණුසසිංහ, කවිසසනද්යා ජනද්යානි. සපැඟෙවුණු බිම
තසද්යායද්යා
ළ 891.483

බලගලේල, තක. පුනදද්යා. අපපචචි

බමුණුසසිංහ, දිතනත. අසරිමත සසිංහරද්යාජතයේ දවසක
333.75095493
බමුණුසසිංහ, බණඩද්යාර. ගුණ නපැණ වඩන තබකෝසත
කතද්යා (100 ක) : පනසය පනසස ජද්යාතකය
ඇසුතරනළ
891.483
බමුණුසසිංහ, බණඩද්යාර. සුමධුර කවි බණ 294.34
බඹර අසපුව. (රතනද්යායක, සුදත)

891.483

බඹග්රැනද, එසස. තක. ල්පී. 58 වසරක රජතයේ තසසවය
920
බඹග්රැනතද සරි සීවල හිත්මි : මසිංමුලද්යා වූ ජද්යාතියට මඟෙ
තපනවන පහන තරව. (රණසසිංහ, නිහද්යාලේ)
294.3657
බයිබලතයේ සඳහන සතුන සහ ශද්යාක

220.85

බරච, තජනිසිංග්සස මයිකලේ. අහිත්මි තසතනහස
362.732092
බරටි දිසද්යානද්යායක පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
බරටි දිසද්යානද්යායක පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
බරතිවද්යානද්යා, අමරිත. ප්රද්යාතයකෝගික විදක්යුත පරිපන්ථ :
තදද්යාර සීනව, බපැටරි චද්යාජරය, මලේටි තටසසටරය...
ඇතුළු අතදවශද විදක්යුත පරිපන්ථ ග්රැසක
රූපසටහන සමඟින
621.3815
බරනට, ප්රපැනසසස තහද්යාග්සන. රහසස උයන
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බරනද්යාල්ඩ් තසද්යායිසද්යා ජනිතප්රද්යාඥයද්යා. (තපතරරද්යා, සුනිලේ
සරත)
324.2092
බරත්ලින ඔතතුකරතවකෝ. (මපැනගවරන, තජ්මසස)
813.54
බතරකෝසස, එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස. ටද්යාරසන ආපසු එයි 813

බලගලේල, තක. පුනදද්යා. මූකද්යායි ආචචි ළ 891.483
බලගලේතලේ, විමලේ ජී. භද්යාෂී සනනිතවේදනය
අරන්ථවිචද්යාරය හද්යා උපතයකෝගිතද්යා විචද්යාරය
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බලගලේතලේ, විමලේ ජී. සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ සමභවය
හද්යා පරිණද්යාමය
417.7
බලය සහ බලය. (රණවක, පද්යාෂ්ඨල චමපික)
333.79
බලවරධන, ජයනත. පිළිකද්යාතවේ සපැබසෑ තතු : විවිධ
පිළිකද්යා වරග, පිළිකද්යාවත්ලින වපැළතකන ආකද්යාරය
සහ පිළිකද්යා සඳහද්යා සද්යාරන්ථකව මුහුණ තදන
ආකද්යාරය පිළිබඳ විදදද්යාතමක විග්රහයක
616.99406
බලසිං+තගද්යාඩ තපමවතතු. (තහටටිආරචචි, දිතනෂස
උපශද්යානත)
891.481
බසසනද්යායක, එච. ට. ඉනදියද්යාතවේ තබකෞදධ කලද්යා
ශිලේප
720.954
බසසනද්යායක, කපිල. ල්පීතදන කපැකුළු

891.481

බසසනද්යායක, ගද්යාත්මිණ. තදකෝනකතිරිනද්යා (තනද්යා)මපැරූ
වගයි : මද්යායද්යා තදවී, තදද්යාන ජවන, තදකෝන
කතිරිනද්යා, වද්යාසුතදව, යතශකෝධරද්යා, ජගනමද්යා
නද්යාටද නිරමද්යාණ පිළිබඳ අධදයනයක
792
බසසනද්යායක, ගද්යාත්මිණ. (තබරගල කනද) 891.483
බසසනද්යායක, රමදද්යා. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) පසුගිය
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2002-2013 සසිංහල
භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතද
491.48076
බසසනද්යායක, රමදද්යා. කතුන ගීත හද්යා ගීතිකද්යා
විමරශන : යද්යා යුතු ගමන ගීතිකද්යා හද්යා නතතලේ ගී
ඇසුරිනි
782.294
බසසනද්යායක, රමදද්යා. දුම කවුළු තදස බලත්මි : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.481
බසසනද්යායක, රමදද්යා. විජද්යාතද්යා චනදකනනරි
891.483

බතරකෝසස, එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස. ට
 ද්යාරසන තග් වන
සවුපද්යාතවකෝ

813

බතරකෝසස, එල්ඩ්ගර රයිසස. තටකෝන හි භීෂකයද්යා

813

බතරකෝසස, එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස. සපැඟෙවුණු මහද්යාදවීපය

ළ 891.483

813

බසසනද්යායක, රමදද්යා. තහනනද්යානිගල වපැදතදකෝ :
වපැදිජන සමද්යාජතයේ තවනසසවීම පිළිබඳ සමද්යාජ හද්යා
මද්යානවවිදදද්යාතමක අධදයනයක
305.89148095493

405

බසසනද්යායක, රමදද්යා. තහළ කතුන ගීතිකද්යාතවේ
සමභවය හද්යා විකද්යාශය
782.3

බද්යාසත, බිතනත. තකද්යාවුලේ හද්යාත්මිතනට තරහ ගිහින
ළ 891.483

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
රසද්යායන විදදද්යාව II : ආදරශ ප්රශසන පත්ර තදවපැනි
කද්යාණඩය
540.76

බද්යාසත, බිතනත. මුව අමමයි මුව පුතයි
ළ 891.483

බසසනද්යායක, තහසමචනද්ර. කද්යාබනික රසද්යායනය :
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
547

බද්යාසත, බිතනත. තහද්යාඳම යද්යාළුවද්යා

ළ 891.483

බද්යාෆුට ගතම දඩයම සුනඛතයකෝ. (ඩරලේ, තජරලේල්ඩ්
මපැලේකම)
591.98

බස මනරම කතද්යා ලතද්යා. (දිසද්යානද්යායක,
දුනමඬලද්යාතවේ බණඩද්යාර)

491.488

බපැදදතග්, තරකෝහණ. අලකලසිංචිය

බහිරව කනතත. (ජයසසිංහ, සරත)

891.483

බපැරට, විත්ලියම ඊ. යතශකෝධරද්යා : තනළුම මතලේ
කුමරිය
823.91

බහිරව රණශූරතයකෝ : මද්යායද්යා පහතන දරතවකෝ කතද්යා
මද්යාලද්යාතවේ සවේවපැනන. (තකර, ල්පී. බ.) 823.914
බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස. මදදපද්යානය ධූමද්යාපද්යානය
මතද්රවද තසකෞඛදයට බලපද්යාන ආකද්යාරය
362.29
බද්යාලසූරිය, තක. ග්රද්යාමතසසවද්යා ප්රතවේශය : ග්රද්යාම
නිලධද්යාරී තසසවතයේ III වපැනි තශසණයට බඳවද්යා
ගපැනීතම තරඟෙ විභද්යාගයට නියත්මිත භද්යාෂද්යා
හපැකයද්යාව, සද්යාමද්යානද දපැනීම, අද්භිතයකෝගදතද්යාව
153.94
බද්යාලසූරිය, දිතනෂද්යා. තසතනතහ විමද්යානය

891.483

බද්යාලසූරිය, දුත්මිනද සසිංජීව. විදුත්ලි මටරය පපැරදිලද්යා
ළ 891.483

891.482

බිකතචනතතයවේ, අනතවර. විසලේ වද්යාදද වකෘනදය
891.73
බිඟු. (මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්)

891.483

බිනදුතග් තලකෝකය. (සලේවද්යා, එසස. ත්මිතනකෝත්ලි
අතනකෝදදද්යා)
ළ 891.483
බිනරගම, දයද්යානනද. ආදිවද්යාසීනතග් ඉතිහද්යාසය
305.89148095493
බිනර සඳට සමු තදත්මි. (දිසද්යානද්යායක, තනත්මිනදර)
891.481
බිම තගයක සරවුන කපිතද්යාන. (දුලශද්යාන, රතමෂස)
ළ 891.483

බද්යාලසූරිය, දුත්මිනද සසිංජීව. හුළසිං මද්යාමද්යා ළ 891.483

බිමබද්යා තදවි : අධදද්යාතමක නවකතද්යාව.
(අතබවික්රම, ටියුරින)

බද්යාලසූරිය, ප්රදීපකුමද්යාර (පරි.). බලන්න අල,
නජූල්ඩ්

බිමමලේ පද්යාවඩ. (එදිරිසසිංහ, ලත්ලිත තරකෝහිත)
891.483

බද්යාලසූරිය, බ. එම. එරනදි උතපලද්යා. පද්යාළු නිවතසස
අද්භිරහස
ළ 891.483

බිමමලේ වගද්යාව. (ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ)
635.8

බද්යාලසූරිය, බ. එම. තක. එසස. අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ) වදවහද්යාරික ජීව විදදද්යාව

බියට්රිසස කනදද්යාතසද්යායුරිය, තමරි. නපැණ මලේ
පිතපනනට
158.1
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බද්යාලසූරිය, සනත. මරණතයේ තසවණපැලේල යට
නිදද්යා සටි පූසස පපැටියද්යා
891.483
බද්යාලසූරිය, සනත. තම තසද්යාඳුර දඩබිතමහි
891.483
බද්යාලසූරිය, සුනිලද්යා ජයනති. කතඩද්යාලද්යාන පරිසර
පදධතිය
577.698
බද්යාලසූරිය, තසකෝමරතන. පඳුර ගසද්යා කරි වපැදිලද්යා
891.483

891.483

බියනවිල, ආරියදද්යාස. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
කද්යාබනික රසද්යායන විදදද්යාව – 2 : 10, 11 ඒකක
සහ විසඳූ අභදද්යාස
547.0076
බියනවිල, ආරියදද්යාස. ප්රතිකයද්යාවල ශීඝ්රතද්යාවය :
රසද්යායනික චද්යාලක විදදද්යාව 12 ඒකකය 541.39
බියනවිල, ආරියදද්යාස. රසද්යායන විදදද්යාව
විශසතලේෂණ – අ. තපද්යා. ස. උ. තපළ : අයන,
සසිංකීරණ සහ කයද්යාකද්යාරී කද්යාණඩ ගුණද්යාතමක
සහ ප්රමද්යාණද්යාතමක විශසතලේෂණය
543
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බියනවිල, ආරියදද්යාස. රසද්යායන විදදද්යාව සහ
නපැතනකෝ තද්යාකෂණය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
සහ අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) නිරතදශ ආවරණය
කරන තලස සමපද්යාදිතයි
620.5
බිහිසුණු උරමයක අබිරහස. (ගද්යාල්ඩ්නර, අරලේ
සසටපැනත්ලි)
813
බිසිංකුල්ඩ්තඩකෝ කී රහසක. (ලනසකද්යාර, එලේ. යූ. ඒ.
හිරණ තනතත්මිණ)
ළ 891.483
බිසිංදුට අවුරදු. (තසසනද්යානද්යායක, ඒ. ජී. රයිනි ප්රසද්යාදි)
ළ 891.483
බිසිංදුට පද්යාඩමක. (ජයසසිංහ, ඩ. හිරණ නතවකෝදදද්යා)
ළ 891.483
බිසිංසද්යා තගදර එයි. (වපැවතගදර, බණඩද්යාර)
ළ 891.483
බජ සූත්රය. (ගුණරතන හිත්මි, පිටිගල)
බන. (රසනති, බියුලද්යා)

294.34
ළ 891.483

බුතපිටිය, ජයතසසන. අසරිමත ගුර භූත්මිකද්යාව
371.1
බුතපිටිය, ජයතසසන. පද්යාරවතීතග් දරතවකෝ
891.483087
බුතපිටිය, ජයතසසන. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපන
කළමනද්යාකරණය ක්රත්මික විකද්යාශය : 1960 සට
2000 පළමු දශකය (2010) දකවද්යා
371.20095493

බුදධ වනදනද්යා - තසත පිරිත හද්යා තබකෝධි පූජද්යා
294.34433
බුදධදතත හිත්මි, තපද්යාලේවතතත. ඓතිහද්යාසක ත්ලිපි
089.9148
බුදධදතත හිත්මි, තපද්යාලේවතතත (පරි.). බලන්න
හියුසිංසයසිං
බුදධදතත හිත්මි, තපද්යාලේවතතත. පද්යාත්ලි ගදද පදද
රචනද්යා : පද්යාත්ලි වද්යාකදරචනද්යාව හද්යා ගද්යාන්ථද්යාබපැඳීම
ඉගනීම සඳහද්යා
491.37
බුදධදද්යාස තහසවතග් සසිංහල – ඉසිංග්රීස ශබද තකකෝෂය
423.9148
බුදධසරි හිත්මි, කපැටවල. බදුලු ඔය

891.481

බුදධිකද්යා, ඩබත්ලිවේ. ඩ. සී. ගමපහ දිසසත්රිකකතයේ
තලන විහද්යාර, චිත්ර හද්යා තසලේත්ලිපි : පිළිකුතතුව,
ලුණුගම, දසිංගලේතලේ, මහබද්යාවිට හද්යා අසසගිරිය
රද්යාජමහද්යා විහද්යාරය
751.73095493
බුදධි ප්රභද්යා : පූජද වටතගදර විමලබුදධ අනනද්යාහිත්මි
අද්භිසසතුති ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
089.9148
බුදධි ප්රභද්යා : පූජද වටතගදර විමලබුදධි අනනද්යාහිත්මි
අද්භිසසතුති ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
080
බුදු දහම දපැක ගනිමු - 1 : පටිචච සමුපපද්යාද
සද්යාකචඡද්යා. (තකද්යාග්ගලතග්, රවී)
294.34
බුදු දහම දපැක ගනිමු 2 – මධදම ප්රතිපදද්යාව.
(තකද්යාග්ගලතග්, රවීන්ද්ර)
294.34

බුත සරණ : ශද්යාසසත්රතවේදී (සද්යාමද්යානද) උපද්යාධිය සඳහද්යා.
(විදදද්යා චක්රවරතී)
891.48

බුදු දහම සුත්මිහිරි ද තමතරම. (ගුණසරි, ආර.
ගද්යාත්මිණ)
294.3

බුදධ ධරමය 11 තශසණය : ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
සහිත පුනරීකෂණ වපැඩ තපද්යාතක.
(තහටටිආරචචි, ඉනද්රරතන)
294.3076

බුදු දහත්මින යහ මගට. (ද සලේවද්යා, එච. ධරමසරි)
294.34

බුදධ ධරමය ප්රශසතනකෝතතර : 9, 10, 11 තශසණ
සඳහද්යා දහම පද්යාසලේ විභද්යාග සඳහද්යා ද සුදුසුයි.
(මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී)
294.3076
බුදධ පූජද්යා, තබකෝධි පූජද්යා සහ තසතපිරිත අඩසිංගු අසිංග
සමපූරණ තිළිණයක
294.3443
බුදධ ප්රඥපතිය තහවත තබකෞදධ ඇදහිලේල.
(අභයරතන, ඩ. එච. එසස.)
294.3
බුදධ තබකෝගය. (දිකමද්යාදුතගද්යාඩ, තජ්.)
398.24095493

බුදු දහත්මින තහළිවන අධදද්යාපන සසිංකලේප. (තහසරත,
එච. එම. ට. බ.)
294.375
බුදු දහතමහි කතුන පඬිරවන : ඇතලකෝසයසස පිය
උපහද්යාර ත්ලිපි
362.42
බුදු දහතම අධදද්යාතමය : ලකඛණ සූත්රය.
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය)
294.3823
බුදුන උපන දඹදිව පූජනීය වනදනද්යා. (රණසසිංහ,
ල්පීරිසස)
934
බුදුනතග් තදශය. (තහසරත, හිරද්යාන ශෂී)
294.34350954
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බුදුන දවස ; අසිංක 1. (අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ)
බුදුන දුටු යුවතිතයකෝ
294.3

බුලතසසිංහල විතති. (විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව)
954.93

බුදුන දවස පලදුන අකුසල කරම විපද්යාක : සතද
සදුවීම 40 ක ඇසුරිනි
294.3422

බුලතසසිංහල, තසකෝමපද්යාල. මද්යා පිය සමර 891.481

බුදුන දපැකීම – දහම කතිකද්යාව. (තසකෝද්භිත හිත්මි,
වතතල)
294.3
බුදුන දුටු යුවතිතයකෝ. (අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ)
294.3
බුදුන තනද්යාවදද්යාළ පුනරතපතතිය සහ තපර කළ
කරමය. (ල්පීරිසස, කර)
294.3422
බුදුන සමඟෙ දවසක. (තසතනවිරතන, ඩ. ල්පී.)
891.481
බුදුන සරණ ගිය තදවතද්යාතවකෝ. (කරණද්යාතිලක,
හලත්ලිතයේ)
294.38322
බුදු තනතින දුටු කත්ලියුගය : මහද්යා සුපින ජද්යාතකය
ඇසුරිනි
294.3

බුෂසබි, තටකෝනි. ඉපදුනි තදවියන රජ අණන
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බුළුගමමන, ත්ලිසලේදි තසහනසද්යා. ත්මිතුර තවලද්යා
හතුර තනද්යාතවමු
ළ 891.483
බුළුමුලේල, තුෂද්යානි. තනලේසන මපැනතඩලද්යා :
චරිතද්යාපදද්යානය
968.065092
බූරතවකෝ තුනතදතනක. (අනරසරි, සරත)
891.483
බන්ඩෲසස, තඩගන (සම කරතකෘ). බලන්න තකකෝලේ,
තජද්යාආනද්යා
තබදද්යාගනන රණඩු වුණද්යා තදනනද්යාටම පද්යාඩු වුණද්යා
891.483
තබන තටන. (අනරසරි, සරත)

ළ 891.483

බුදු තනතින දුටු තලද්යාව : කචචද්යාන තගද්යාතත සූත්රය
ඇසුරිනි. (සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල)
294.34

තබනතරතග්, ලයනලේ (සමපද්යා.). බලන්න
තසකෞනදරය විශසවවිදදද්යාල වසිංශකතද්යාව
1893-2010

බුදු බණ අප තවත

තබනට, එම. මසිං පුසිංචි ත්මිනිතසක : දුමරිය
සසන්ථද්යානද්යාධිපතිවරතයකුතග් ජීවිත අනදරය
385.092

294.34

බුදු මඟෙ වපැඩි යතිවරයද්යාතණකෝ : අති පූජද
දිගනතපැනතන ශ්රී සුමඞගල නද්යාහිත්මිපද්යාතණකෝ.
(විතජ්සසිංහ, ඉනදිකද්යා සමනමල)
294.3657
බුදු රජද්යාණන වහනතසසතග් තදතිසස මහද්යා පුරෂ
ලකෂණ හද්යා ශ්රී පද්යාද මසිංගල ලකෂණ 294.363
බුදුසමතයහි විග්රහ වන පද්යාරතභකෞතික සදධද්යානත.
(තිලකරතන, ඒ. තක.)
294.33613
බුදු සසුන තුළ නිවී සපැනසුණු උතතමද්යාතවකෝ.
(මුණසසිංහ, ඉනද්රද්යාණ)
294.3082
බුදු සරිත. (ඇහපැළියතගද්යාඩ, බණඩද්යාර)

294.363

බුදු සරිතතන පහන වූ දඹදිව අපිත වඳිමු.
(ඤද්යාණසසසර හිත්මි, තබකෝතතලේ) 294.34350954
බුදු හිත්මි ගුණ. (මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල)

294.363

බුදුහු වපැඩ තවතසති. (ඥද්යානසුමන හිත්මි, තදලේදූතවේ)
294.363
බුරම ජනකද්යා

398.209591

තබනිටද්යා. (හපැගද්යාරල්ඩ්, තහනරි රයිඩර)

823

තබරගල කනද. (බසසනද්යායක, ගද්යාත්මිණ) 891.483
තබලේකනතග් කතද්යා. (පුෂසකන, ඇතලකසපැනඩර)
891.73
තබද්යාතතජ, තබද්යාබ ජී. (අන.). බලන්න ආශමය
සහ තවත ඉනදියද්යාන තකටිකතද්යා
තබද්යාතතජ, තබද්යාබ ජී. (පරි.). බලන්න ටූමද්යා, හද්යාමද්යා
තබද්යාතතජ, තබද්යාබ ජී. (අන.). බලන්න
යුග තදකක ත්මිනිසසසු : විදදද්යා ප්රබනධ තකටිකතද්යා
තබද්යානල්ඩ්, රසසකන. සපැඟෙවුණු බුලන

823.914

තබද්යාබ මද්යාරතලේ : තනද්යානිත්මි නද්යාදය. (අතබවික්රම,
චතුපමද්යා)
782.421646092
තබද්යායින, තජකෝන. පිජද්යාමද්යා තකද්යාලුවද්යා

823.92

තබද්යාලවියද්යාන දිනතපද්යාත. (තච ගුතවේරද්යා, අරනසසතටකෝ)
984.05
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තබද්යාළඳ සතිවිත්ලි තහවත පද්යාසලේ ගුරවරතයකුතග්
තලකෝකය. (විතජ්තසසකර, මතහසෂස) 891.483

තබකෞදධයද්යා දපැනගත යුතු දහම කරණු.
(ත්ලියනවඩුතග්, ටියුඩර)

තබකෝධි පූජද්යා සහ තසත පිරිත : සයලු ග්රහ අපල
තදකෝෂ දුරකර ශද්යානතිය, සපැනසීම ලබද්යාතදන
යහපත ප්රද්යාරන්ථනද්යා සපල වන නිවපැරදි ප්රතිඵල
උදද්යාකරතදන …. (ලසිංකද්යාපුර, එලේ. ල්පී. තිලක)
294.34

තබකෞදධයද්යාතග් අත තපද්යාත. (වීරතසසකර, ඩබත්ලිවේ.
ඇම. ඇසස. බ.)
294.3

තබකෝධිනද්යායක, තරසිංගද්යා පුනසඳනි. ඔබ කවියක
වතග්
891.483

තබකෞදධයද්යාට එතරහිව කතතකෝත්ලික ත්රසසතවද්යාදය.
(බනදුලතහසවද්යා, විජිත අරණසරි)
201.763

තබකෝල පූසද්යා. (වීරසූරිය, සුබනයද්යා චමතගී)
ළ 891.483

තබකෞදධ ශිෂසටද්යාචද්යාරය – 13 තශසණය. (ගුණදද්යාස,
කපිල ඉනද්රික)
294.309

තබකෝලවතතත කතතකෝත්ලික සසිංසසකකෘතිය හද්යා
ජද්යාතකකෝතම තගද්යානසද්යාලේතවසස පියතුමද්යා.
(තනකෝනිසස, තරද්යාතමෂස)
286.65493

තබකෞදධ සමද්යාජ දරශන විමසිංසද්යා. (සුජද්යාත හිත්මි,
ගලහද්යා)
294.3

තබකෝතලේ ගතත හපැටි. (තමනඩිසස, අසසිංක)
891.483
තබකෝසස, බුදධද්යාතදව. තගතවන තුරද්යා ග්රැය මහ වපැස
ඇදහපැලුණ
891.443
තබකෝසත ළමද්යා කතද්යා 2. (සුතමධද්යානනද හිත්මි,
අමබලනතගද්යාඩ)
891.483
තබකෝසත ළමද්යා කතද්යා 3. (සුතමධද්යානනද හිත්මි,
අමබලනතගද්යාඩ)
891.483
තබකෞදධ අධදද්යාපන දරශන අධදයන : ශ්රී ලසිංකද්යා
අමුරපුර ධරමරකෂිත මහද්යා නිකද්යාතයේ බසසනද්යාහිර
පළද්යාතත ප්රධද්යාන සසිංඝනද්යායක අතිපූජද කතලගම
තහසමසද්යාර නද්යාහිත්මි අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
තබකෞදධ අධදයන : ශද්යාසසනය තලේඛන සසිංග්රහය.
(ප්රියදරශනී, ජී. ජී. ඉතනකෝකද්යා)
294.3
තබකෞදධ ආරර්ථික විදදද්යාව. (නනදසරි හිත්මි,
වතුරගම)
294.3373
තබකෞදධ කද්යානතද්යා පපැවිදි සමප්රදද්යාය : කද්යානතද්යාවනතග්
ශවණ සසිංවිධද්යානයක ආරමභය සහ වරධනය.
(විජයරතන, තමද්යාහද්යාන)
294.3082
තබකෞදධ චිනතන ක්රමතයේ විශිෂසටතවය.
(දිසද්යානද්යායක, ජනක ප්රියදරශන)
181.043
තබකෞදධ දරශනය. (ධමමතිලක හිත්මි,
පපැලපැනවතතත)

181.043

තබකෞදධ ද්භිකෂුව හද්යා සවුර හපැරයද්යාම පිළිබඳ
තුලනද්යාතමක අධදයනයක. (ගුණරතන හිත්මි,
ගලේගමුතවේ)
294.365

294.3

තබකෞදධයද්යාතග් අතතපද්යාත. (ඨිතතිල හිත්මි, අෂින)
294.3

තබකෞදධ සමද්යාජ විග්රහය හද්යා අධදද්යාපන සසිංකලේප.
(තහටටිආරචචි, වසනත සසිංජීව)
294.3
තබකෞදධ සද්යාහිතදතයන පුසිංචි අයට පුසිංචි කතද්යා.
(ත්ලියනතග්, සඳසරි එම.)
891.483
තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය අධදයනය : ලසිංකද්යා තබකෞදධ
සසිංසසකකෘතිය, වදද්යාපතිය හද්යා කලද්යා ශිලේප - කරණු
කහිපයක
294.309
තබකෞදධ සද්යාහිතද කතද්යා

294.3

බ්රෙවුනින, තරද්යාබට. අරම පුදුම නළද්යාකද්යාරයද්යා සහ
තවත කතද්යා
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බ්රෙහසමචද්යාරී, තරකෝහිත. අමුතු කසිංකද්යාරිය

891.483

බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අචද්යාන. අතහරිනන හිත
හදනන
294.3444
බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අචද්යාන. ධදද්යාන

294.34435

බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන. තකද්යාචචර කළත කසම
තහද්යාඳක නම නපැහපැ සහ තවත තදශනද්යා
294.34
බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන. ජීවතවීතම අරන්ථය
කුමකද?
294.34
බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන. මරණය තම තරම ම
සුනදර ද?
294.3423
බ්රෙද්යාහසමණතග්, ආරියතසසන. හිම ගිතරන ඇතසන
ත්මිහිරි පද වපැලේ
891.481
බ්රිතග්ඩියර සර 02. (අතුතකකෝරල, මද්යාතනලේ)
891.483
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බ්රිතද්යානද ආරර්ථික ඉතිහද්යාසය : කපැලණය විශසව
විදදද්යාලතයේ බද්යාහිර උපද්යාධි විභද්යාගය සඳහද්යා.
(ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.)
338.921

භද්යාවනද්යා පුහුණුව : භද්යාවනද්යාතවේ දී ඔබ මුහුණපද්යාන
ගපැටලු ග්රැසකට විසඳුම ඇතුලතය.
(තහටටිතග්, නිලනත)
294.34435

තබ්රෙයිටර, තපකෝලේ. අජද්යාන චද්යා හිත්මියනතග් නිරවද්යාණ
තදශණද්යා
294.3

භද්යාවනද්යාව එකම මගයි. (ධමමද්යානනද හිත්මි, තක. ශ්රී)
294.34435

තබ්රෙද්යානතට, චද්යාලට. සුරඟෙන දියණය

භද්යාවනද්යාව පිබිදීතම මගක. අජද්යාන සුචිතතතකෝ හිත්මි
294.34435
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භද්යාවනද්යා : ශ්රී බුදධ වරෂ 2516 තවසක කලද්යාපය
294.34435
භගවත - ගීතද්යාව පිළිබඳ මහසකෘෂි මතහසෂස තයකෝගිතග්
නව පරිවරතනය සහ විවරණය : 1-6 දකවද්යා
පරිචතච්ඡේද (සසිංසසකකෘත පද්යාෂ්ඨ ද තමහි අඩසිංගුය).
(භගවත ගීතද්යාව)
294.59240459148
භගවත ගීතද්යාව. භගවත - ගීතද්යාව පිළිබඳ මහසකෘෂි
මතහසෂස තයකෝගිතග් නව පරිවරතනය සහ
විවරණය : 1-6 දකවද්යා පරිචතච්ඡේද (සසිංසසකකෘත
පද්යාෂ්ඨ ද තමහි අඩසිංගුය)
294.59240459148
භව කතරින එතතර වීම. (ත්මිතභද්යාණ හිත්මි,
තපද්යාලේගහතවල)
294.3

භද්යාවිත විචද්යාරය. (සරිමද්යානන, ඒ. එම. ජී.)
891.4809
භද්යාෂද්යා අධදයනතයහි නව ප්රවණතද්යා : තකද්යාළඹ
විශසවවිදදද්යාලතයේ සසිංහල අධදයනද්යාසිංශ වද්යාරෂික
පරතයේෂණ සපැසය 2012
080
භද්යාෂද්යා ප්රතවේශය. (තදමටතදණය, රවීනද්ර) 491.488

භවකතරට තකම බිමක. (කුඹුකතග්, විජයපද්යාල)
294.3

භද්යාෂද්යාව සහ රචනය – තජදෂසෂ්ඨ කද්යාණඩය : අධදයන
තපද්යාදු සහතික පත්ර, අභදද්යාස විදදද්යාල ප්රතවේශ,
විශසව විදදද්යාල ප්රතවේශ, ගුර විභද්යාග ආදී උසසස
විභද්යාග සඳහද්යා. (ශුභවික්රම, මුනිදද්යාස)
491.488

භද්යාගදද්යා, එසස. ජී. තසවේත්මිණ. අද්භිරහසස දූපත
ළ 891.483

භද්යාෂී සනනිතවේදනය අරන්ථවිචද්යාරය හද්යා උපතයකෝගිතද්යා
විචද්යාරය. (බලගලේතලේ, විමලේ ජී.)
410

භද්යාගදද්යා, එසස. ජී. තසවේත්මිණ. හිනද්යාවුණු සරසිංගලය
ළ 891.483

ද්භිකෂුව හද්යා ගපැහපැණය : කවි එකතුවක. (ඇතඔය,
ල්පී. ඩ.)
891.481

භද්යාරත කලද්යාතවේ අසරිය. (රණවක, උපද්යාත්ලි රසිංජිත)
730.954

ද්භිකෂු සමද්යාජය, එහි ලද්යාසිංකක මුහුණුවර හද්යා උරමය
සහ එයට එතරහි ආක්රමණක බලතවේගයනහි
නව ප්රවණතද්යා. (විපුලතිසසස හිත්මි, මද්යාහලේතලේ)
306.6

භද්යාරත ගීතය
භද්යාරත ජනකතද්යා

294.59240459148
398.20954

භද්යාරතීය තජදද්යාතිෂ විදදද්යාව. (කපූර, සුභද්යාශිනී)
133.59254
භද්යාරතීය දරශන ඉතිහද්යාසය : වවදික උපනිෂද
යුගය. (කළුපහන, ජිනදද්යාස)
181.4
භද්යාවනද්යා අතවපැල ; අසිංක 11. (අතබසසිංහ, ඩ. සී.)
දපැනීම හද්යා දපැකීම
294.34435
භද්යාවනද්යා : තද්යායි මහ රහතන වහනතසසලද්යාතග් සහ
භද්යාරත තයකෝගීනතග් විසසත්මිත අතදපැකීම.
(කුඩද්යාතහටටි, තිලක)
294.34435

භූතගකෝල විදදද්යාව 10 තශසණය : ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය

910.71

භූතගකෝල විදදද්යාව 6 තශසණය : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය
910.71
භූතගකෝල විදදද්යාතවේ දරශනය. (පතමසරි, ඊ. එච.
ජී. සී.)
910.01
භූතකරණය : ශද්යානතිකරමතයහි කරණරසද්යායන
කයමන
133.42
භූතයද්යාතග් පණවිඩය. (තිලකෂණද්යා, ඩ. හෂිනි)
ළ 891.483
භූ පදධතිය, පකෘර්ථිවිතයේ වව්යූහය සහ සසිංයුතිය.
(තදනියවතත, තප්රේමද්යා)

530

410

භූත්මිකමපද්යා සදුවනතන තකතසසද?. (ධරමරතන,
තසසනද්යානී)
551.22

මතග් කමපියුටර තද්යාතතද්යා. (ගුණතිලක, කද්යානති)
ළ 891.483

භූත්මිකද්යා. (ධරමතසසන, ඒ.)

මතග් කවි තපද්යාත. (ජයතසසකර, විනජි වගීශද්යා)
891.481

891.481

භූරූප විදදද්යාව : තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව 1.
(එපිටවතත, තසතනවි)
551.41
තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව : උසසස තපළ – 12
තශසණය. (ධනපද්යාල, ඒ. එච.)
910.02
තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යා සසිංකලේප – පළමුවන
තකද්යාටස : ශිලද්යා තගකෝලය. (සකලසූරිය,
නිශද්යාන)
910.02
තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව - තදවන තකද්යාටස.
(දිසද්යානද්යායක, ආර. ඇම.)
910.02
තභකෞතික විදදද්යාඥතයකෝ. (හුරලුවපැව, ජයතසනවි)
530.092
තභකෞතික විදදද්යාව 11 තශසණය : තකටි සටහන
තපද්යාත. (වසනත කුමද්යාර, සරත)
530.07

මතග් තකකෝකලද්යාවිතයේ. (තචසස, තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි)
823.91
මතග් තදවපැනි අමමද්යා : කමලද්යා තග් විතයද්යාව නිසද්යා
පහළ වූ සතිවිලේලක
306.872
මතග් පපැතුම ඉටු වූ දද්යා. (තපතරරද්යා, තක. සනත්ලි
බිමදිනි)
ළ 891.483
මතග් සතුවිත්ලි. (රශින, ෆයිසද්යාලේ)
මතග් සීයද්යා. (පතිරණ, සමද්යාධි)

158.1
ළ 891.483

මතග් හපනකම. (ගුලේයද්යාම, ගපූර)

891.73

මච, බද්යා(ර)බරද්යා. කමත්මිතතතග් දියණය

823.92

මඤසජශ්රී. මඤසජශ්රීභද්යාෂිත වද්යාසසතු විදදද්යාශද්යාසසත්ර :
නද්යාගරී තපළ හද්යා සසිංහල පරිවරතනය
720
මඤසජශ්රීභද්යාෂිත වද්යාසසතු විදදද්යාශද්යාසසත්ර : නද්යාගරී තපළ හද්යා
සසිංහල පරිවරතනය. (මඤසජශ්රී)
720

මකරනද : කද්යාවද විමසිංසද්යා. (අලවතත, ජයසරි)
891.481
මකරද්යාතග් මද්යාත්ලිගද්යාව

895.13

මග හපැරණු නවකතද්යාතවේ පසුවදන : කපැතලන
ජයවරධනතග් නවකතද්යාවල නිරමද්යාණද්යාතමක
ලකෂණ හද්යා තදශපද්යාලන ආසසන්ථද්යානය පිළිබඳ
විමරශනයක. (ආරියවසිංශ, තමද්යාහද්යාන ශ්රියනත)
891.483
මතගන ඇසූ, ප්රශසන : තබකෞදධ මතනකෝ විදදද්යා
උපතදශනය. (සදධද්යාජීව හිත්මි, ඇතකඳවක)
294.3076
මතග සහිනය : තසද්යාඳුර සතක ග්රැඳි කද්යාවද
තගතතම. (සසවරණමද්යාත්ලි, චතුරී මතහසෂිකද්යා)
891.481
මතග සුනදර... (විජයතකකෝන, තරකෝහිත) 891.483
මතග් ආදර අවනඩුව. (රතනද්යායක, සුපුන)
891.483
මතග් ආදරණය යකෂණ. (තවඩිවරධන, මසිංජල)
891.483

මට අලුත අමතමක. (රීසස, ග්වයිතනත)

823

මට පපැහපැදිත්ලි වුණු බුදු දහම. (බණඩද්යාර, කමලේ)
294.3
මට පුළුවන ගී ගයනන. (තවතතසසිංහ, සබිලේ)
ළ 891.483
මට මතක ගම : රද්යාමපූර ගමමද්යානය. (ශ්රීනිවද්යාසස,
එම. එන.)
307.762095487
මට හිතතන හපැටි : පදද සසිංග්රහය. (කසිංකද්යානමතග්,
පුෂසප)
891.481
මඩලකනද, තබකෝධිතුසිංග. තවඩි තපද්යාද මහතතයද්යා
891.483
මඩවල, ල්පී. ට. (පරි.). බලන්න තනර,
ජවහලේලද්යාලේ
මඩවල, තමද්යාහද්යාන රද්යාජ්. තලද්යාවීනද්යා

891.483

මඩවල, තමද්යාහද්යාන රද්යාජ්. සහින, සහින සහ සහින
891.483
මඩුවනවලට පියමසිං. (දුනකද්යාර, ශද්යානත) 954.93

411

මණ ප්රභද්යා : පදද සසිංග්රහය. (අමරසසිංහ, තකකෞශලදද්යා
හසිංසමද්යාත්ලි)
891.481

මධුෂිකද්යා, රවනති. ගණතය අතතපද්යාත : 4, 5
තශසණ සසුන සඳහද්යා
372.7

මත බඹරද්යාතණකෝ. (දයද්යානනද, ඇම. ඩ.) 891.483

මධුෂිකද්යා, රවනති. 4, 5 තශසණ සසුන සඳහද්යා
ගණතය අතතපද්යාත
372.7

මත වූ වන අරණ. (ඩරලේ, තජරලේල්ඩ් මපැලේකම)
591.98
මතකතයේ තබද්යාගත යුතු කතනදර. (අතබතසසකර,
හපැරී)
891.483
මතක වත. (අමරතසසකර, ගුණදද්යාස)

891.481

මතක සතුවම. (ඩයසස, සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි) 891.483

මධදකද්යාලන ලසිංකද්යාතවේ නීතිය. (විජයතුසිංග,
හරිශසචනද්ර)
340.095493
මධදකද්යාලන ලසිංකද්යා සමද්යාජය : 13 වපැනි ශතවරෂයට
අයත සදධරමරතනද්යාවත්ලිතයහි හද්යා තවනත
සද්යාහිතද කකෘතිවල නිරූපනය වන ලසිංකද්යා සමද්යාජ
තතතවය. (ආරියපද්යාල, ඇම. බ.) 954.9301
මධදතන යුතරකෝපය : ආදිතයේ සට ක. ව. 1453
දකවද්යා. (විමලරතන, තක. ඩ. ජී.)
940.16

මතක තසවණපැත්ලි. (මුරගපූපති, එලේ.)
894.8113
මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන. විරති සඤසඤද්යා : සදුහත යතසකෝදරද්යා අනතවේදනීය විවද්යාහ ජීවිතතයේ
ප්රතිනිරමද්යාණයක
891.483

මනදද්යාරම නිමද්යාවිය. (තපතරරද්යා, ජයරතන)
891.483
මනදද්යාරම වපැහි. (නනදතිසසස, එම. ඒ.) 891.483

මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය

මනමතපරි, ල්පී. මහනවර රද්යාජධද්යානිතයහි නීතිය හද්යා
අධිකරණය
340.095493

මදනද්යායක, භද්යාතිය. තහටත මලේ පිතපයි 891.483

මනරම සදහම : සූත්ර විවරණ. (සරිනිවද්යාස හිත්මි,
තලනගල)
294.3823

මදුරද්යාවල, එම. ඩ. සසඳුනී චමලේකද්යා. මසිං
අසසිංසසකකෘතිකයි
891.483
මදුර උවදුතරන ආරකෂද්යා තවමු. (වනනිඅචචි,
මහීෂිකද්යා)
614.4323
මදුෂද්යාන, එපපද්යාවල දිනක. නවද්යාතපැන

891.483

මදුෂද්යාන, එපපද්යාවල දිනක. පියවි ඇසන ජීවිතයට
891.483

මනසට කවියක. (ජයසූරිය, හසනති කද්යාවිනදදද්යා)
891.481
මනස දකන පියවි තලද්යාව. (ජයවරධන, තිසසස)
133.90135
මන සනසන නිවන මන වනසන නිවන.
(සීලද්යානනද හිත්මි, පුවකපිටිගම)
මනිකකද්යා, රද්යානි. ත්මිහිත්ලිය පහස

294.3
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මදදපද්යානය ධූමද්යාපද්යානය මතද්රවද තසකෞඛදයට
බලපද්යාන ආකද්යාරය. (බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස.)
362.29

මනකුලසූරිය, රණවීර. එදිතනදද්යා භද්යාවිතයට ඉසිංග්රීස
428

මධුරසිංග, ගීත. අබිරහසස විසදූ පුසිංචි වීරතයකෝ
891.483

මනකුලසූරිය, රණවීර. English for every day
use = එදිතනදද්යා භද්යාවිතයට ඉසිංග්රීස
428

මධුවනතතග් තටද්යාතනතඩකෝව : තකටි කතද්යා සසිංග්රහය.
(ගද්යාලේලතග්, තරද්යාෂද්යානි)
891.483

මනරතන, එම. ඒ. පුර පසතළද්යාසසවක තපද්යාතහද්යාය
දිනවල වපැදගතකම
294.3438

මධුවනතී, ගීතරද්යාණ. තතරවිත්ලි ක්රමයට ඉසිංග්රීස
උගනිමු
372.6521

මනසසසකම ගිනි ගනී. (පියදද්යාස, නිහිළුතවේ ආර.
තක. ඒ.)
891.483

මධුශද්යාලද්යා. (බචචන, හරිවනශස රද්යායි)

891.431

මධුෂසිංක, පදත්මික. සරල තජදද්යාතිෂය

133.5

මන සපැප වරණත භද්යාරතීය කද්යාමශද්යාසසත්රය :
වද්යාතසදද්යායනමුනිප්රණත කද්යාමසූත්රය ඇසුතරන.
(සුගතඤද්යාණ හිත්මි, ලද්යාහුගල)
306.7

412

මතනද්යාරමද්යා නම වූ විසසතරද්යාරන්ථ වදද්යාඛදද්යා සහිත
යද්යාත්රද්යාප්රකරණය තහවත ගමන නපැකත තපද්යාත
133.5
මතනකෝජ් කුමද්යාර, අයි. එලේ. වසනත (සමපද්යා.).
බලන්න සමබුදු උදද්යාව

මරණය නියතයි. (කසසටි, අගතද්යා)
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මරණය තම තරම ම සුනදර ද?. (බ්රෙහසමවසිංතසකෝ
හිත්මි, අජද්යාන)
294.3423
මරණතයේ තසවණපැලේල යට නිදද්යා සටි පූසස පපැටියද්යා.
(බද්යාලසූරිය, සනත)
891.483

මතනකෝරද්යාජදය – තදතලද්යාවක අතර ආදර අනදරය.
(තිලකරතන, තප්රේමරසිංජිත)
891.483

මරණන මතු දුවන සත. (දිසද්යාරතන, යූ. ඩ.)
133.9013

මතනකෝරූප ශතකය හද්යා තවනත කවි. (දිසද්යානද්යායක,
විමලේ)
891.481

මරිජවද්යානද්යා සහ හෂීසස

මතනකෝවිදදද්යාතමක උපතදශනතයේ නව සසිංකලේප 1.
(අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්)
158.3

මරියද්යා සතලද්යානිකද්යා වසසතුව. (ජයතසසකර, ල්පී. බ.)
891.483

මතනකෝවිදදද්යාතමක උපතදශනතයේ නව සසිංකලේප 2.
(අතබපද්යාල, තරකෝලනල්ඩ්)
158.3

මලේකද්යානති, ල්පී. ජී. මද්යාලද්යා. පියද්යාඹනන තටු ඇවිත
ළ 891.483

මතනකෝවවදද ඩ. වී. තජ්. හරිශසචනද්රයන තග් නසිංගි.
(හරිශසචනද්ර, ඩ. වී. තජ්.)
891.481

මලේගුඩිතයේ අකුර තමකෝසසතරකද්යාරයද්යා. (නද්යාරද්යායන,
ආර. තක.)
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මම ඇය සහ අපි. (තපතරරද්යා, කරණද්යා) 891.483

මලේ තදවපැට ;
අසිංක 13. (ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ)
අනනට ඕන විදියට තනද්යාව, ඔබට ඕන විධියට
ජීවතතවනන :
158.1

මම කතද්යා කරනවද්යා : විතශසෂද්යාසිංග ත්ලිපි - තීර ත්ලිපි
සසිංග්රහය. (තකද්යාඩිතුවකකු, පරද්යාක්රම) 070.44
මම තකලේලකට ආදරය කතළත්මි. (තකකෝබිෂස,
තවකෝලේටර)
306.81096711
මම දකන මට දපැතනන කපැරතකන තලකෝකය.
(ලසිංකද්යාතලකෝක, දිතනත ප්රතමකෝදද) 089.9148
මම දපැන දනනවද්යා : ළමද්යා මනසට ධන ආකලේප
වරධනය. (ධමමරකක්ඛිත හිත්මි, තදනගම)158.1
'මම' මතග්ම සහිනයක. (ගමතග්, උපුලේ
නිශද්යානත)
294.34435
මම යතසකෝදරද්යා නම තවත්මි : දීපසිංකර පද්යාද මූලතයේ සට
යතසකෝදරද්යා රහත මහ තතරණය දකවද්යා .
(සරිපද්යාල, තනකෝමන)
294.382325
මමයි දකෂයද්යා. (ධමමරකක්ඛිත හිත්මි, තදනගම)
158.1

362.295

අසිංක 14. (ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ)
දිතනන දින ඔතබ ආදරය ශකතිමත
තවනවද? :
158.1
අසිංක 15. (ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ)
සහින තලද්යාවින ත්මිදී පියවි තලද්යාතවේ සතුට
විඳිනන
158.1
මලේ පද්යාට කරමු. (අනරසරි, සරත)

372.52

මලේ පිපුණද්යා වසනතතයේ. (ඒකනද්යායක, චනද්රද්යා)
891.481
මලේ මලේ කුතල්ඩ්. (අමරවීර, හිලේඩද්යා)

ළ 891.483

මලේලවආරචචි, අමද්යාත්ලි අනූපමද්යා (පරි.). බලන්න
රතයකෝඩසෑන, රික
මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්. උදක

891.483

මයූරද්යාරන්ථ දීපනී : ත්මියුර සතඳස සරල බසන.
(සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික) 891.481

මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්. ජූත්ලියද්යා

891.483

මරත්ලින - මකරද්යාතග් ඇමතුම

823

මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්. බිඟු

891.483

මරත්ලින - මද්යායද්යාකද්යාරියතග් ශද්යාපය

823

මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්. හිත්මි අහිත්මි - 2 891.483

මරණය තුළින දුකඛ ආරයද සතදය දකමු.
(එදිරිසූරිය, ආර.)
294.34435

මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්. තහසමලයද්යා 2

891.483

මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්. ළනදු 2

891.483
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මලේලවආරචචි, නිශද්යානත. අගුළු ලූ හපැඟුම තදද්යාර :
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

මලලතසසකර, මහිනද ල්පී. මහද්යාචද්යාරය මලලතසසකර :
ආතමද්යාවදද්යාන සටහනක
920

මලේලවආරචචි, ලකෂසමන. සමුගත වසනතය :
'ප්රන්ථම වසනතය' සහ 'වසනතය නිමද්යාවිය' නව
කතද්යාවල අවසන තකද්යාටස
891.483

මලවි තයකෝගය. (සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස.)
891.483

මලේලවආරචචි, තසකෝමපද්යාල (පරි.). බලන්න
කසසටි, අගතද්යා

මලද්යාලද්යා : දපැරියනතග් අධදද්යාපන අයිතිය උතදසද්යා
අභීතව සටන වදින දිරිය දියණයතග් කතද්යාව.
(ජයසූරිය, එච. ඩ.)
371.822095491092

මලේත්ලිකද්යාරචචි, තක. එම. සී. (සමපද්යා.). බලන්න
සතට තසතට බුදු වදනක

මත්ලින උපන රජ කුමරිය. (තතසරණ, තක. එලේ.
ශෂිණ රවිනදද්යා)
ළ 891.483

මලේත්ලිකද්යාරචචි, පුෂසපනද්යාත ජයසරි. සයපතත
අඬහපැරය : කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

මල. (තෂනද්යායද්යා, ඩබ. මවුනට)

මලේත්ලිමද්යාරචචි, ජනක. මහපද්යාතර සටුවරතයකෝ
891.483
මලේත්ලිමද්යාරචචි, ජනක. රතු අඟුර

891.483

මලේත්ලියද්යා. (වනනි ආරචචි, බුවතනක) ළ 891.483
මලේලතග් මරණය. (ප්රනද්යානදු, ගද්යාත්මිණ) 891.483
මලේවතු මහද්යාවිහද්යාර වසිංශ මහනද්යාහිත්මිවර.
(ඒකනද්යායක, ට. බ.)
294.3657
මලේවපැව, එසස. තක. නිෂසපද්යාදන අධදද්යාපනයක
බිහිකරමු
370
මලේ වපැසසතසන පසසතස. (වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණ)
891.483
මලේ සමනළිතයකෝ. (ත්ලියනතග්, තහසමද්යාචනද්රිකද්යා)
891.483087
මලේ සපැරසත්ලි හද්යා විලද්යාසතද්යා. (ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ්.)
745.92
මලේ = Flowers : පිනතූරතපද්යාත
මලක සුවඳ සවේ සය ගවේ ඇතසසයද්යා .
(වපැත්ලිකනනතග්, පියදද්යාස)

582

ළ 891.483

මතලන පද්යාට සමනලුනට. (වීරසසිංහ, අනරද්යා ශ්රී
කුමද්යාරී)
891.483
මවේපිය උපසසන්ථද්යානතයේ චීන කතද්යා ;
අසිංක 24. තදද්යාඩම තහද්යාරද්යා

895.13

මවේ පිය ගුණ වරණ. (නද්යාමලේගමුව, අනපම
සමමද්යානි)
ළ 891.481
මවේ බිතමන පරචසස 10 ක.

(රද්යාජපකෂ, හසත්ලි)
891.483

මවේවර හද්යා දූවර. (බනදුවරධන, ප්රියසිංවදද්යා ඇම.)
891.483
මවේ තසතනහස අහිත්මි වූ දූ කුමරිය. (අමරසූරිය, ල්පී.
ඒ. ඉමද්යාෂි හරෂලද්යා)
ළ 891.483
මවක වූ ඇය. (සරිවරධන, කරණද්යාරතන බ.)
891.483
මවු නපැති මවුබිමක : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(අතතනද්යායක, හසත)
891.483
මවුසස. (එදිරිසසිංහ, නිරනත)

823

මහ අනඳ හිත්මි. (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන) 891.483

891.483

මහ ඉඩම. (ගුලවතත, බනදුල ආර.)

891.483

මලලේතගද්යාඩ, සුගතදද්යාස. තපරදිග සසිංගීතය 8
තශසණය – සසිංගීතද්යාසිංග තපරහුරව
780.17

මහඋලේපත, සුසනත. ආෂද්යාඪ පුෂසපය

891.483

මහඋලේපත, සුසනත. රන තකද්යාතලය

891.483

මලලේතගද්යාඩ, සුගතදද්යාස. තපරදිග සසිංගීතය
9 තශසණය – සසිංගීතද්යාසිංග තපරහුරව
780.17

මහ තගදර. (විතජ්සසිංහ, රතනපද්යාල)

891.483

මලලතසසකර, තක. ට. (පරි.). බලන්න අජද්යාන
සුචිතතතකෝ හිත්මි

මහජන බපැසිංකුව 1961-2011 : අඩසය වසක යුග
තමතහවර ජන අබිමනින තපරටම
332.12

මලලතසසකර, ගුණපද්යාල. ශ්රී ලසිංකද්යා පද්යාත්ලි සද්යාහිතද :
උපද්යාධි පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යා සඳහද්යා නිරතදශිතයි 891.37

මහජන බපැසිංකුව විශද්යාත්මික සසිංගමය රජතද්යාද්භිනනදන
080
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මහජන සමබනධතද්යාව, මද්යාධද නීතිය හද්යා ආචද්යාර
ධරම. (ජිනදද්යාස, මතනකෝජ් පුෂසපකුමද්යාර)
659.28
මහතමද්යා ගද්යානධි. (ජයතනතති, යසරතන)
954.035092
මහතනනතග්, ගුණතසසන. දහම ගුර අධදද්යාපන
ප්රතවේශය
294.375

මහරගම, සුගතදද්යාස. තනද්යායන ගම හපැරදද්යා
891.483
මහ රහතුන දපැක ගනිමු. (අමරතුසිංග, සරතචනද්ර)
294.3657
මහරහතන වහනතසසලද්යාට අකුසලේ පලදුන හපැටි.
(රතනතගද්යාඩ, ලසනත)
294.3422

මහතලද්යා ජනවහර. (මද්යානසෑව, තක. බ.) 491.487

මහලේලද්යාතග් හසෑලේල. (තකද්යාඩිකද්යාර, සරිලද්යාලේ)
070.44

මහ දපැනමුතතද්යාට තවචච තද. (දිසද්යානද්යායක,
තජ්. බ.)
891.483

මහලු මද්යායද්යාකද්යාරිය සහ තවත සුරසිංගනද්යා කතද්යා.
(තජ්කබසස, තජකෝසෆස)
398.2

මහනගර සභද්යා (සසිංතශකෝධන) : (255 වන
අධිකද්යාරය වූ) මහනගර සභද්යා ආඥද්යාපනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
342.090262

මහතලේකම, තසතනවිරතන.
1580-1815

මහ නද්යා හිත්මි, අධිකරණ නද්යාහිත්මි බපැති උපහද්යාර පූජද්යා
294.3657

මහවිතද්යාන, විශද්යාකද්යා (පරි.). බලන්න ඇලේල්ඩ්රිජ්,
ජපැනට

මහනවර යුගය 1580-1815. (මහතලේකම,
තසතනවිරතන)
954.9301

මහතවදතග්, සසර කුමද්යාර. ආතද්යා කයන කතද්යා :
රසවත කතනදර 25 ක ඇතුළතය ළ 891.483

මහනවර රද්යාජධද්යානිතයහි නීතිය හද්යා අධිකරණය.
(මනමතපරි, ල්පී.)
340.095493

මහතසන. (ජයවරධන, කපැතලන)

මහනවර තලකෝක උරම නගරය : සසිංචද්යාරක
මද්යාරතගකෝපතදශනය. (රමමුනතගද්යාඩ, උමනග
තරකෝෂනී )
915.493
මහ පලේත්ලිතය පඩිතපළ උඩ රද්යාසුලේ ජූ : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තප.) සසිංහල සද්යාහිතද සසිංග්රහය –
අරන්ථද්යාවතබකෝධය හද්යා විචද්යාර. (සසවරණමද්යාත්ලි,
තකෂිලද්යා)
891.48
මහපද්යාතර සටුවරතයකෝ . (මලේත්ලිමද්යාරචචි, ජනක)
891.483

මහනවර යුගය
954.9301

මහවතත, පසත ඉඳුසර. සුදු පද්යාටට පුන සඳ
බබළනතන
ළ 891.481

891.483

මහද්යා කළු සසිංහලයද්යා තග් කතද්යාව : වළගමබද්යා මහ රජ.
(ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත)
ළ 891.483
මහද්යාචද්යාරය නරියද්යා සහ තවනත කතද්යා. (වපැවතගදර,
බණඩද්යාර)
ළ 891.483
මහද්යාචද්යාරය පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර හිත්මි තදසූ ගිහි
තගදරට බුදු බණ – 1. (ඤද්යාණසසසර හිත්මි,
පද්යාතතගම)
294.34

891.483

මහද්යාචද්යාරය පද්යාතතගම ඤද්යාණසසසර හිත්මි පුවතපත
තසසවනය : බණ දහම, ගී, සද්යාහිත විමසුම සහ
තීර ත්ලියුම. (ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම)
089.9148

මහතමර සදිස කඨිනද්යානිසසිංස. (නද්යාගිත හිත්මි,
වීදද්යාගම)
294.3

මහද්යාචද්යාරය මලලතසසකර : ආතමද්යාවදද්යාන සටහනක.
(මලලතසසකර, මහිනද ල්පී.)
920

මහතමර තසස ඔබ. (වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා)
891.483

මහද්යා බල සමපනන ඔල්ඩ්ඩිස වරත්මින තගදර තදද්යාරට
ආරකෂද්යාව : යනත්ර මනත්ර ගුපත බලතයන තග්
තදද්යාර වතුපිටි ආරකෂද්යා කරීම.
(තතනනතකකෝන, ධරමරතන)
133.443

මහ මුහුද මමයි. (ද සලේවද්යා, අනල)

මහ තමද්යාළකද්යාරතයකෝ : විශිෂසට වදද්යාපද්යාරිකයනතග්
අති සද්යාරන්ථකතවතයේ රහසස. (වපැත්ලිගම, කපැලුම)
338.092
මහ යතිවර කවි සතිවිත්ලි. (වජිරතජකෝති හිත්මි,
අතතරගම)
891.481

මහද්යාබූවද්යා ඤද්යාණසමපනතනකෝ හිත්මි. අසරිමත
ආධදද්යාතත්මික රණවිරවද්යා : පූජද අජද්යාන කද්යාඕ
අනද්යාලතයකෝ තතරණුතවකෝ
294.3657

415

මහද්යාවිහද්යාර වසිංශය. (ධමමතිලක හිත්මි,
පපැලපැනවතතත)
294.3657095493
මහද්යා සමය සුතතසිං

294.3

මහද්යා සනමද්යාව කයවීම. (සුනිලේ තසතනවි, හිනිදුම)
791.43
මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ. දඹදිව වනදනද්යා
ගමනට අතවපැලක
915.4
මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ (සමපද්යා.).
බලන්න ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක
නිකද්යාය. විමද්යාන වසසතු
මහිනද හිත්මි, උණුවතුරබුබුතලේ (සසිංසස.). බලන්න
ලකදිව තබකෞදධ තපරහපැර
මහිනද හිත්මි, මලකකද්යාතවේ. සත මහිමය තමත
සතින විඳිනන : සයලු සතවයිනතග් හිතසුව
පිණසය
294.3
මහිනද හිත්මි, රනදිත්ලිගම (සසිංසස.). බලන්න ශ්රී
කලදද්යාණ දුරතු ධරම තදශනද්යා අසිංක 8

මද්යා ප්රිය තසද්යාඳුර. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)

891.483

මද්යා ප්රිය තසද්යාඳුර 2. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා) 891.483
මද්යාකසස, කද්යාලේ. ප්රද්යාග්ධනය : තදශපද්යාලන ආරර්ථික
විදදද්යාව පිළිබඳ විතවේචනයක
330.122
මද්යාකසස, කද්යාලේ. ප්රද්යාග්ධනය : ධනපති නිෂසපද්යාදනය
පිළිබඳ විතවේචනද්යාතමක විශසතලේෂණයක
335.42
මද්යාකසසවද්යාදය යළි තසද්යායද්යා ගතිත්මි. (ගුරසසිංහ, රධීක)
320.5322
මද්යාකලනද, මහිනද. සසර සපැරි සරන තුර
891.483
මද්යාකද්යාර, ඉමතියද්යාසස බද්යාකීර. තදශතප්රේමතයේ
කපැඩපත : ආචද්යාරය ට. බ. ජද්යායද්යා

920

මද්යාතකසස : ගද්යාබරිතයලේ ගද්යාරෂියද්යා මද්යාතකසස පිළිබද
ත්ලියපැවුණු ගතවේෂණද්යාතමක සටහන
863.64

294.3435095493

මද්යාගධී (ශද්යාසසනය සඞග්රහය) : මහද්යාචද්යාරය
බළනතගද්යාඩ ආනනද වමත්රය මහ නද්යාහිත්මි
අනසසමරණ කලද්යාපය
080

මහීපද්යාල, සරත. පලද්යාපල කන්ථනයට තජදද්යාතිෂ
ගණතය
133.5

මද්යාගමමන, මද්යාලනි චනද්රිකද්යා බලන්න උතුරමුල
මහතතරිඳු

මහී සීයද්යාතග් පරිසර කතද්යා - 4. (ජයසුනදර,
උඩුගම එසස.)
333.707

මද්යාග්රට තපැචර : නිහඬ ඉකබිඳුම. (කලේපනද්යා,
රසද්යාසිංගි)
941.0858092

මහී සීයද්යාතග් පරිසර කතද්යා - 5. (ජයසුනදර,
උඩුගම එසස.)
333.707

මද්යාජවද්යානගමතග්, සහනයද්යා අමනදී. පිට සකවල
යද්යාළුවද්යා
ළ 891.483

මහුදුන, එම. එසස. එම. (සසිංසස.). බලන්න තදමළ
බස නිවපැරදිව උගනිමු 1

මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී. 1 තශසණය වපැඩ
තපද්යාත : සසිංහල, ඉසිංග්රීස, පරිසරය සහ ගණතය
372

මහියසිංගන ඉතිහද්යාසය

මතහසනද්ර, සුනනද. ධරමපද්යාල පුනරද්යාගමනය :
අපදද්යානද්යාතමක හඬ නළුව
891.482
මතහසනද්ර, සුනනද. මපැනතඩලද්යා ගීතය =Songs of
Mandela 1918-2013 : අපදද්යානද්යාතමක හඬ
නළුව
968.065092
මතහසනද්ර, සුනනද. වපැසවසසසනතනකෝ සමඟෙ
නිරමද්යාණද්යාතමක ප්රඥද්යාව
891.483
මද්යා ඔතබ යතසකෝදරද්යා. (අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා) 891.483
මද්යා පිය සමර. (බුලතසසිංහල, තසකෝමපද්යාල) 891.481
මද්යා පිය තසතනහස වට ඇතපැමුන එය තනද්යාම දනී.
(ඩයසස, ඒ. ඒ. ආශිනී නිමසරද්යා)
ළ 891.483

මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී. 2 තශසණය වපැඩ
තපද්යාත : සසිංහල, ඉසිංග්රීස, පරිසරය සහ ගණතය
372
මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී. 3 තශසණය වපැඩ
තපද්යාත : සසිංහල, ඉසිංග්රීස, පරිසරය සහ ගණතය
372
මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී. 5 ශිෂදතව විභද්යාගය
සඳහද්යා උපකද්යාරක ග්රනන්ථය : 3, 4, 5 තශසණවලට
අදද්යාළ විෂයයනහි වපැදගත කරණු අනතරගතය
372.19076
මද්යාතරආරචචි, සුජද්යාතද්යා මද්යාලනී. බුදධ ධරමය
ප්රශසතනකෝතතර : 9, 10, 11 තශසණ සඳහද්යා දහම
පද්යාසලේ විභද්යාග සඳහද්යා ද සුදුසුය
294.3076

416

මද්යාතර පුරද්යාණය සහ නිලේදිය උදද්යානය
මද්යාතතලේ අද්භිරහසස ත්මිනී වළ.
ඩබත්ලිවේ.)

954.93

(තසකෝමරතන, ඇම.
364.1524

මද්යාතකෘකද්යාවක තසද්යායන වචන අනූතුනදද්යාහක.
(අතබතසසකර, ආරියවසිංශ)
891.483
මද්යාදන, ටිකරි කුමද්යාරි. ගිනි සසල : කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481
මද්යා දුටු අකපැමපැති ම සදුවීම. (රණමුඛ, මතහද්යාදය
චතුරසිංග)
891.483
මද්යා දුටු ග්රහතලකෝකද්යාගද්යාරය හද්යා තද්යාරකද්යා.
(ඔතබතසසකර, කෂසමද්යාලේ දිනිඳු)

891.483

මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල. ජනදිවිය – සරිත

392

මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල. තපර නිත්මිති තහවත අනද්යාගත
සලකුණු
133.3

මද්යානවහිතවද්යාදී ආණඩුකද්යාරවරයකුතග් කතද්යාවසසතුව.
(චිනනපපභද්යාරති, තක.)
894.8113
මද්යානව හිත්මිකම සුරකන නිවහලේ තදශයක
323.095493
මද්යානසක තරකෝගවත්ලින ත්මිතදමු. (රූබන, රූත්මි)
616.89
මද්යානසක සුවතද්යාව සඳහද්යා සරල භද්යාවනද්යා අභදද්යාස :
මතනකෝවිදදද්යා යහපපැවපැතම සසිංවරධනය සඳහද්යා
සරල මතනකෝ සසිංවරධන අභදද්යාස.
(අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ)
158.12
මද්යානසෑව, තක. බ. මහතලද්යා ජනවහර

491.487

මද්යාතනලේ සුවඳ

891.481

මද්යා තනද්යාදුටුව ඒ පුරහද. (ජයසසිංහ, සරත) 891.483
මද්යාපද්යා, තජ්. ල්පී. තගකෞතම බුදුපියද්යාතණකෝ

294.363
891.483

මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල. බුදු හිත්මි ගුණ

294.363

මද්යාපද්යා, තජ්. ල්පී. වීර කුමරිතයකෝ

මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල. රන දහඩිය

891.481

මද්යාපද්යා, දිලූ සඳමද්යාත්ලි රසද්යාසිංගිකද්යා. සීතල වපැහි කඳුළක
මසිං
891.483

මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල. ලසිංකද්යාතවේ ඇදහිත්ලි විශසවද්යාස
398.41095493
මද්යාධවී, කද්යාසිංචනද්යා (සම කරතකෘ). බලන්න
කුරකුලසූරිය, කුලරතන
මද්යාධද හද්යා සමද්යාජ භද්යාවිතය. (කුමද්යාරතපල, තිසර)
302.23
මද්යානවඩු, සුසරිපද්යාල. කුමද්යාරතුසිංග මුනිදද්යාසයනතග්
පුවතපත කලද්යා භූත්මිකද්යාව
070.4
මද්යානව දයද්යාතවන පිරි තලද්යාවකට ;
අසිංක 03. (ධමමරකක්ඛිත හිත්මි, තදනගම) මමයි
දකෂයද්යා
අසිංක 04. (ධමමරකක්ඛිත හිත්මි, තදනගම) මම
දපැන දනනවද්යා :
158.1

මද්යාපිටිය, සුරමදද්යා. ත්මිහිරිම මතක : ගී පද සරණය
මද්යායද්යා චක්රය. (ත්මිලර, ඇනඩන්ඩෲ)

823

මද්යායද්යා චක්රය 2 : තපග්රැළියක ඇරඹුම. (ත්මිලර,
ඇනඩන්ඩෲ)
823
මද්යායද්යාදුනතන, නිමලේකද්යා ජයතදව. තසසපපුතවන
ගත කතද්යා : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483
මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාල. ගමතදද්යාර කතද්යා
ළ 891.483
මද්යායද්යා බනධන. (ත්මිලර, ආතර)

812.52

මද්යායද්යා තලද්යාතවේ රන කඩුව. (අබයරතන, දුනිත
බණඩද්යාර)
ළ 891.483

මද්යානව භද්යාෂද්යා ප්රතවේශය. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)
491.48

මද්යායද්යාව විනිවිදින තගකෝලය සනමද්යාව.
(අලහතකකෝන, උදිත)

මද්යානව සමපත කළමනද්යාකරණය – 1 තකද්යාටස.
(ගමතග්, ප්රසද්යාදිනී)
658.3

මද්යාරතකසස සසිංකන්ථන. (මද්යාරතකසස, ගබරිතයලේ
ගද්යාරෂියද්යා)
863.64

මද්යානව සමපත කළමනද්යාකරණය පිළිබඳ පදනම
පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යාව
658.3

මද්යාරතකසස, ගබරිතයලේ ගරෂියද්යා. ගද්යාරෂියද්යා
මද්යාරතකසස ත්ලියූ තකටිකතද්යා

මද්යානව සසිංහතිතයේ අග්ර ඵලය. (විතජ්තුසිංග,
නවනපැත්ලිතයේ)
294.363

මද්යාරතකසස, ගබරිතයලේ ගද්යාරෂියද්යා. මද්යාරතකසස
සසිංකන්ථන
863.64

791.4375

863

417

මද්යාරග අයිතිය. (ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණ)
346.0435

මපැටියගතන, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න
තබද්යානල්ඩ්, රසසකන

මද්යාරග ඥද්යානය. (සුමන හිත්මි, තකද්යාටටද්යාතවේ)
294.34435

මපැටියගතන, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න
මුතඛද්යාපද්යාධදද්යාය, ෂිරතසනදු

මද්යාරටින වික්රමසසිංහ තකටිකතද්යා විමසුම.
(අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.)
891.483

මපැටියගතන, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න සයීල්ඩ්,
මහසමුද

මද්යාරසසිංහ, චනදන. සනනිතවේදන හද්යා මද්යාධද
අධදයනය : උසසස තපළ විෂය නිරතදශය
ආවරණය තකතර
302.207

මපැණතක, තසකෝමලතද්යා තහසරත. පද්යාට පද්යාට ඉරි
891.483

මද්යාරසසිංහ, තවකෝලේටර (පරි.). බලන්න මඤසජශ්රී

මපැදතගදර, පසඳු කලේහද්යාර (පරි.). බලන්න
බලයිටන, ඉනිල්ඩ්

මද්යාරසසිංහ, හරෂ. දත සුරකමු

617.601

මද්යාල ගිරද්යා තටු. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)

891.483

මද්යාලතී පද්යාසලේ ගියදද්යා. (දනවනත, ශද්යානතිනී)
891.483
මද්යාත්ලිගතයේ සරකද්යාරිය. (රණතුසිංග, තප්රේමකීරති)
891.483
මද්යාත්ලිසිංග, සමර ශ්රී. අත්මිල ආශද්යා
මද්යාත්ලිමතග්, අතසකෝක.
කතනදරය

891.483

තදවේදත තතරනතග්
294.3657

මද්යාළිගද්යාතවේ නිලේ මපැණක චසිංගුමද්යා. (රතනද්යායක,
සුදත)
891.483
මපැකබ්රෙයිල්ඩ්, තරද්යාජර ල. අරණපැලේල

813

මපැකබ්රෙයිල්ඩ්, තරද්යාජර ල. නතවකෝදය

823

මපැජතරකෝවද්යා, මරී. සසිංගු අඬහපැරය

823

මපැජික අයිසසක්රීම. (ප්රනද්යානදු, පතමසරි) ළ 891.483
මපැජික කත්මිසය
මපැටි මද්යාබලය. (තහකෝ, ත්මිනතෆද්යාසිං)

398.2
823

මපැදතගදර, පසඳු කලේහද්යාර. කද්යාල සසිංචද්යාරකයද්යා
891.483
මපැද තපරදිග ශ්රී ලද්යාසිංකක ගකෘහ තසසවිකද්යාවන කද්යානතද්යා
සසිංක්රමණය, බලගපැනවීම හද්යා සසන පුරෂ
සමද්යාජභද්යාවය තවනසසවීම. (පිනනවල,
මලේත්ලිකද්යා )
304.8095493
මපැදියම ග්රැතයේ සහින කුමරිය – තතලේමද්යා.
(තකද්යාග්රැත්ලි, මද්යාරි)

823

මපැදුම පිළිතවත. (සරිසුමන හිත්මි, වතවන) 294.3
මපැනගවරන, තජ්මසස. බරත්ලින ඔතතුකරතවකෝ
813.54
මපැනතගකෝලේල්ඩ්, තටද්යාම. වියටනද්යාම උමසිං සටන
959.7043
මපැනතඩලද්යා ගීතය =Songs of Mandela 19182013 : අපදද්යානද්යාතමක හඬ නළුව. (මතහසනද්ර,
සුනනද)
968.065092
මපැනතඩලද්යා, තනලේසන. ආදරණය මපැනතඩලද්යා :
තනලේසන මපැනතඩලද්යාතග් සසවයසිංචරිතද්යාපදද්යානය
968.06092
මපැනතඩලද්යා : සුදු පද්යාට. (ද සලේවද්යා, සචිනතදද්යා
ගඟුලපැත්ලි)
968.065092

මපැටියගතන, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න
ඕවලේ, තජකෝරජ්

මපැනදිසස, සුගතපද්යාල (පරි.). බලන්න
ෂසතවයිටසර, කසසතටකෝපර

මපැටියගතන, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න
නද්යාරද්යායන, ආර. තක.

මපැනදිසස, සුගතපද්යාල. යුගයක ඇරඹුම 320.95493

මපැටියගතන, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න
තප්රේමචනද, මුසිංශි

මපැයි මලේ නිමනය. (තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුසී තමකෝල්ඩ්)
823
මපැතලද්යාරි ටවරසස හි අවසන වසර. (බලයිටන,
ඉනිල්ඩ්)
823

418

මපැතලද්යාරි ටවරසස හි පසසතවනි වසර. (බලයිටන,
ඉනිල්ඩ්)
823

ත්මියපැදුණ තසතනහස : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(ජයසසිංහ, ල්පී. තක. දිලේරකෂිකද්යා)
891.483

මපැහි රජද්යාට තසෑගි තබකෝග. (පුසිංචිතහසවද්යා, ල්පී. ජී.)
891.483

ත්මියපැදුණ තසතනහස. (ජයසසිංහ, ල්පී. තක.
දිලේරකෂිකද්යා)
891.483

මසෑත ඉතිහද්යාසතයේ උතුරකරතයේ සසිංහල ලකුණ.
(ගුණතිලක, එම. බ.)
954.93

ත්මියුර කලේපනද්යා. (රණතුසිංග, චිරසිංජි)

මසෑතකද්යාලන ආරර්ථික ප්රවණතද්යා : 2013 සුවිතශසෂ
සදුවීම සහ 2014 අතපකෂද්යාවන. (ශ්රී ලසිංකද්යා
මහ බපැසිංකුව)
338.95493

ත්මිරිදිය ජීවීහු. (විජයතුසිංග, හරිශසචනද්ර)

891.483
639.31

ත්මිරිහද්යාගලේල, ප්රභද්යාත (පරි.). බලන්න බතරකෝසස,
එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස

මසෑතකද්යාලන ආරර්ථික ප්රවණතද්යා : 2014 සුවිතශසෂ
සදුවීම සහ 2015 අතපකෂද්යාවන 338.95493

ත්මිරිහද්යාගලේල, ප්රභද්යාත (පරි.). බලන්න
තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුසී තමකෝල්ඩ්

ත්මිතයද්යාතයවේ, අනතටද්යාත්ලි (සමපද්යා.). බලන්න
අවිගත නපැගිටම : තලනින ගපැන කතද්යා

ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස. (විචද්යාර සදධද්යානත)
801.95

ත්මිතභද්යාණ හිත්මි, තපද්යාලේගහතවල. භව කතරින
එතතර වීම
294.3

ත්මිලේලතග්, ධමත්මික. විශසව ශකතිතයේ බලතයන
මතක ශකතිය වරධනය කරගනන 153.12

ත්මිතභද්යාණ හිත්මි, තපද්යාලේගහතවල. සදහම ශද්යානතිය
294.34

ත්මිලර, ආතර. මද්යායද්යා බනධන

812.52

ත්මිලර, ඇනඩන්ඩෲ. මද්යායද්යා චක්රය

823

ත්මිතභද්යාණ හිත්මි, තපද්යාලේගහතවල. සද්යාත්මිස සුවතයන
නිරද්යාත්මිස සුවයට
294.34435
ත්මිතුරන තිතදනද්යා. (නිෆසරද්යා, එම. එන. එෆස.)
ළ 891.483

ත්මිලර, ඇනඩන්ඩෲ. මද්යායද්යා චක්රය 2 : තපග්රැළියක
ඇරඹුම
823
ත්මිත්ලින ගුණ දම. (ජයතිලක, නිසසිංකද්යා)

170.44

ත්මිතුර තවලද්යා හතුර තනද්යාතවමු. (බුළුගමමන,
ත්ලිසලේදි තසහනසද්යා)
ළ 891.483

ත්මිහයීලේ තලරමනතවේ : අතප කද්යාලතයේ වීරතයක.
(පුෂසකන, අතලකසපැනඩර)
891.73

ත්මින්ථදද්යාවක තනද්යාවන රද්යාවණද්යා පුරද්යාවකෘතතය.
(සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.)
954.9301

ත්මිහිනි සහ කුරලුලනතය. (අමරසසිංහ, කතදද්යානද්යා)
ළ 891.483

ත්මිනතනරිය වපැතවේ කතද්යාව : ළමද්යා පද්යාෂ්ඨකයන සඳහද්යා
ජනකතද්යා. (අතබතසසකර, ආරියවසිංශ)
ළ 891.483

ත්මිහිඳුකුලසූරිය, විජයසරි (සසිංසස.). බලන්න
මහජන බපැසිංකුව විශද්යාත්මික සසිංගමය
රජතද්යාද්භිනනදන

ත්මිනිසස ජීවිතය ඔප කරන සද්යාරධරම පිරි තබකෝසත
ළමද්යාකතද්යා 01. (සුතමධද්යානනද හිත්මි,
අමබලනතගද්යාඩ)
891.483

ත්මිහිඳුකුලසූරිය, විජයසරි. පිය හසර

891.483

ත්මිහිඳුකුලසූරිය, ශ්රියද්යානි. මුතු තසසම

891.481

ත්මිනිසස ජීවිතය ඔප කරන සද්යාර ධරම පිරි තබකෝසත
ළමද්යා කතද්යා 04. (සුතමධද්යානනද හිත්මි,
අමබලනතගද්යාඩ)
891.483

ත්මිහිඳු මහ රහතන වහනතසස සහ සසිංඝත්මිතතද්යා
තතරණය
294.3657

ත්මිනිසස දිවිතයේ කපැඩපත : හසසතය.
(තකද්යාතහද්යාඹනතග්, කද්යාසිංචනද්යා)

133.6

ත්මිතනකෝයි, තඩලේපින (සම කරතකෘ). බලන්න අල,
නජූල්ඩ්

ත්මිහිරි පපැන : කද්යාවද සසිංග්රහය. (ද තසද්යායිසද්යා, ආර.
ට.)
891.481
ත්මිහිරිම මතක : ගී පද සරණය. (මද්යාපිටිය, සුරමදද්යා)
ත්මිහිත්ලිය පහස. (මනිකකද්යා, රද්යානි)

823

419

මතගද්යාඩතග්, ප්රභද්යාත චිනතක. සසිංවරධන
ත්මින්ථදද්යාවන සහ පරිසර තදශපද්යාලනය : ශ්රී
ලසිංකද්යාතවේ පරිසරය හද්යා සසිංවරධනය පිළිබඳ ත්ලිපි
එකතුවක
363.7
මතගද්යාඩ, පියසරි ල්පී. අසරිමත චීනය : ආසයද්යාතවේ
ආශසචරය
915.1
මදුම නිමන. (ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.)

891.483

මපතග්, සජීව (සසිංසස.). බලන්න ඉදදතගද්යාඩ,
තුෂද්යාර
මපතග්, සසිංජීව (සසිංසස.). බලන්න නවරතන, රමදද්යා
ම මපැසසසද්යා තහද්යාඳ ත්මිතුරද්යා

891.483

ම මපැස පද්යාලනය. (ගුණතිලක, සුනිලේ තරකෝහණ)
638.14

මුණසසිංහ, කපිල. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ මපැතිවරණ
ඉතිහද්යාසය හද්යා ප්රතිඵල විශසතලේෂණය
324.6095493
මුණසසිංහ, කශද්යානි සඳමද්යාත්ලි (පරි.). බලන්න
තහකෝලේට, විකතටකෝරියද්යා
මුණසසිංහ, චද්යාත්මික (සමපද්යා.). බලන්න
ඤද්යාණවිමල හිත්මි, තබලේලන
මුණසසිංහ, ඥද්යාණද්යා (සසිංසස.). බලන්න ජද්යාතිය
තගද්යාඩනපැගීම සඳහද්යා අද්භිතයකෝග : තිරසරභද්යාවය
සහ අනතරකරණය සඳහද්යා ප්රමුඛතද්යා
මුණසසිංහ, තරකෝහිත. උතතමද්යාචද්යාර

891.483

මුණසසිංහ, තරකෝහිත. ල්පීතකෘ

891.483

මුණසසිංහ, තරකෝහිත. හිනනිකතරද්යා

891.483

මරිගම, ශද්යානත ජයලත. ඉකබිති මම ගුර
වකෘතතිතයන සමුගතතතත්මි
891.483

මුණවීර, කපිල. ඉසිංග්රීසයට තහද්යාඳම ආරමභය

මළඟෙ මවිත. (බනදුජීව, රවන)

891.481

මුතු අහුරක. (විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර)

මුකුත්ලිත පියුතමකෝ ඇයි වන මපැද තම?.
(කරණද්යාරතන, ගද්යාවින)

891.483

මුතු කරද්යාබුව පපැළඳි යුවතිය. (තෂවත්ලියර, තස්ට්රේස)
813

මුතඛද්යාපද්යාධදද්යාය, ෂිරතසනදු. පිසසසු නපැතනම තෂකෝක
891.443
මුටටි තගදර චුටටි පපැටවේ. (පතිරණ, වසනතද්යා
රසිංජනී)
891.483
මුණසසිංහ ආරචචි, සරත. නිතරකෝගී කුසුම

891.481

මුණසසිංහ, ඉනද්රද්යාණ. බුදු සසුන තුළ නිවී සපැනසුණු
උතතමද්යාතවකෝ
294.3082
මුණසසිංහ, ඉනද්රද්යාණ. පපැරණ ලකදිව ගපැබිනි
කද්යානතද්යාව
618.2
මුණසසිංහ, ඉනද්රද්යාණ. පපැරණ ලකදිව ද්භිකෂු
ද්භිකෂුණ ආරද්යාම : ප්රභවය සහ විකද්යාශනය
294.3657
මුණසසිංහ, ඉනද්රද්යාණ. ලකදිව මහද්යා මද්යාරග සහ
ගමනද්යාගමන ක්රම : අනරද්යාධපුර යුගය
ආරමභතයේ සට මහනවර යුගය අවසද්යානය
තතක
388.095493
මුණසසිංහ, එම. ඒ. ඉතනකෝකද්යා ප්රියනති. වදවතයේ
සරදම
891.483

428

891.481

මුතුකුමද්යාරණ, නනදසරි (සසිංසස.). බලනන මතග්
තදවපැනි අමමද්යා : කමලද්යා තග් විතයද්යාව නිසද්යා පහළ
වූ සතිවිලේලක
මුතුකුමද්යාරණ, සරිවිමල. ජීවිතය ගීතයක

891.481

මුතුගල, චත්මිනද කුමද්යාර. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ කද්යාටුන
ශිලේපිතයකෝ
741.56954930922
මුතුතනන, ශ්රීනද්යාත චනදන. දවස පපැත්මිණ ඇත
891.483
මුතුතබත්ලි දූතවේ අද්භිරහස. (තපතරරද්යා, ඩබත්ලිවේ.
ජයනත)
891.483
මුතුත්මිණ. (තතනනතකකෝන, ධමත්මිකද්යා)

891.483

මුතුවද්යාඩිතග්, දුලසිංජල. කඳුළු පිසිංකම

891.483

මුතු තසසම. (ත්මිහිඳුකුලසූරිය, ශ්රියද්යානි)

891.481

මුදලේ ගනතදන, බපැසිංකු සහ ආරර්ථිකය. (සමරසරි,
ල්පී.)
332

420

මුදලේ නීති (සසිංතශකෝධන) : (422 වන අධිකද්යාරිය වූ)
මුදලේ නීති පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.0340262

මුරකද්යාත්මි, හරක. තහද්යාර තපද්යාලේකචචද්යා : දඟෙ කවන
කුරලේලද්යාතග් වසිංශ කතද්යාව
895.635

මුදලේ තරගුලද්යාස හද්යා රද්යාජද තසසවකයද්යා. (දයද්යාරතන,
ඩබ. ල්පී.)
352.43

මුලේලකනද, පුෂසපිකද්යා සුභද්යාෂිණ. උපන දින තසෑග්ග
891.483

මුදලේ, බපැසිංකු ක්රම සහ තදශීය හද්යා විතදශීය මූලද.
(කලුආරචචි, රණසසිංහ)
332.1

මුලසුන සහියට. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත)
294.34435

මුදත්ලිතග්, තතනනතකකෝන (සම කරතකෘ). බලන්න
සුරනිමල, ගරීයසස

මුව අමමයි මුව පුතයි. (බද්යාසත, බිතනත)
ළ 891.483

මුදත්ලිතග්, නිලූ. සසිංසද්යාරික සකමන

මුවතදවේදද්යාවත අරන්ථ දීපනී. (සමපත, තහ. ව.
බිතහසෂස ඉනදික)
891.48

891.483

මුද්රණ ඇසසතතමනතු සපැකසීම. (රණසසිංහ, ගද්යාත්මිණ)
686.2029
මුදද්යාතග්, ජනනි (පරි.). බලන්න වයිට, ජූඩි
මුදිතලතද්යාට රසසසද්යාවක. (ජයසසිංහ, නිරිඇලේල ට.)
891.483
මුදිත හිත්මි, මහියසිංගණතයේ (සසිංසස.). බලන්න පද්යාත්ලි
ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2014
මුදියනතසයි දරතවද්යායි. උඩවතත, පියදද්යාස
891.483
මුදියනතසස, ර. මු. ක. (අන.). බලන්න
සුභද්යාශිනී

කපූර,

මුදියනතසස, ර. මු. ක. (අන.). බලන්න තසසද
සපතතුව : හිනදි කන්ථද්යානදර විසසසක අනවද්යාදය
මුනිදද්යාස, කුමද්යාරතුසිංග. ශිකෂද්යා මද්යාරගය පළමු වන
තපද්යාත
372.623
මුනිදද්යාස, තහසමපද්යාල (සමපද්යා.). බලන්න භද්යාරත
ගීතය
මුනින්ද්රවසිංස හිත්මි, තදවහූව (සසිංසස.). බලන්න
තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ
මුනිවර පිළිසඳර : තසකෞනදරයද්යාතමක ජීවිතයකට
පිවිසුම තදද්යාරටුව. (රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී)
299.93
මුනිවරයද්යා.

(ජිබරද්යාන, ඛලලේ)

892.7

මුරකද්යාත්මි, හරක. කෆසකද්යා මුහුදු තවරතළස 895.635
මුරකද්යාත්මි, හරක. දකුණු මද්යායිතම

895.63

මුරගපූපති, එලේ. මතක තසවණපැත්ලි

894.8113

මුවතදවේදද්යාවත. සරල සනන සහිත මුවතදවේදද්යාවත
891.481
මුව පපැටියද්යා. (කද්යාසිංචනද්යා, ජී. එම. එලේ. එලේ. ඩ. ඩ.)
ළ 891.483
මුව පපැසිංචට දුක හිතිලද්යා. (විතද්යානපතිරණ, චිනතද්යා
මධුරශීත්ලි)
891.483
මුසසත්ලිම නීතිය : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුදගල නීති.
(තහසරත, කරණද්යාරතන)
340.59
මුහසතසසන, සද්යානද්යා. අපි විකණුතවේ ඇයි තද්යාතතත
306.8095332
මුහනදිරම, රසිංජනී. තද්යාම සුවඳයි සමුතනද්යාගත
ආදතර
891.483
මුහුණු තපද්යාතත ලනදූ. (තකද්යාඩිකද්යාර, චනදි)
891.483
මුහුතද සටිත කඹුතලකෝ. (තගඩද්යා, ෆපැබිතයකෝ)
853.92
මූකද්යායි ආචචි. (බලගලේල, තක. පුනදද්යා)
ළ 891.483
මූලධරම ඇතුළත විශසතලේෂිත තචසස පිහිටුම අවසසන්ථද්යා
සයයක : අදියර 2. (අතුතකකෝරළ, තනතුපුලේ)
794.1
මූත්ලික ඉතලකතකද්යානික තද්යාකෂණය. (විතජ්සසිංහ,
ඩබ. එම. සමපත)
621.381
මූත්ලික පරිගණක ක්රමතලේඛනය (ජද්යාවද්යා
භද්යාවිතතයන). (ද තසද්යායිසද්යා, කසුන) 005.133
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මූත්ලික විවද්යාහ හමුව : එහි ආරමභය, දපැකම හද්යා ඒ
තුළින පවුලේ තපකෝෂණය. (ගුණරතන, සුසලේ)
248.4

තමතහනදි 2. (නදීෂද්යානි, අකලද්යා)

තමත සසතලන තලද්යාව නහවමු

තම තකද්යායි යනතන. (ඩයසස, උපද්යාත්ලි තජ්.)
891.483

294.3444

මූලද පදධති සසන්ථද්යායිතද්යා විමසුම 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
මහබපැසිංකුව)
338.95493
තමතතද්යාරද්යාම හිත්මි, මුසිංතහසතන (සසිංසස.). බලන්න
පරමපූජද තදද්යාඩමපහල චනදසරි සසවද්යාමන්ද්ර
සමප්රසද්යාදන : ශ්රී ලසිංකද්යා අමරපුර මහද්යා සසිංඝ
සභද්යාතවේ සභද්යාපති ධූරප්රද්යාපත අති පූජද
තදද්යාඩමපහල චනදසරි මහද්යානද්යාහිත්මි ශ්රී
සනනසසපත්ර ප්රදද්යාතනකෝතසවය
තමතතද්යාරද්යාම හිත්මි, මුසිංතහසතන. ආගතම සමභවය
හද්යා විකද්යාශනය පිළිබඳ විමසුමක
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891.483

තම අතප උරමයයි

954.93

තමඝ වරණ විය. (ජයතසසන, කතසරිතමවන)
891.483
තම ජීවිතතයේදීම පලතදන කරමය : දිටෂ්ඨ ධමම
තවේදනීය කරමය. (රතනපද්යාල, නනදතසසන)
294.3422
තම පද්යාමසිංකඩින විශිෂසටතයක - අසිංක 01.
(තපද්යානතසසකද්යා, ලලද්යානන්ද)
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තම තපද්යාත මතග්. (වනනිඅචචි, බුවතනක)
ළ 891.483

තමතතතයද හිත්මි, මද්යාපලගම. වවදද දීපනී
තහවත ගකෘහසසන්ථ තවදකම
615.538

තම ත්මිනිතසකු නම. (තලවි, ප්රීතමකෝ)

තමතතතයද හිත්මි, මද්යාපලගම. වවදද දීපනී
තහවත ගකෘහසසන්ථ තවදකම
615.538

තමෂ ලග්නය. (ප්රනද්යානදු, තබනතතද්යාට හියුබට)
133.5262

තමතතතයද හිත්මි, මද්යාපලගම (සමපද්යා.). බලන්න
ඉපපැරණ මනත්ර ගුරකම

තම තසද්යාඳුර දඩබිතමහි. (බද්යාලසූරිය, සනත)
891.483

තමතවරෂද්යා. (තපතරරද්යා, බිතනනද්රි)

වමත්රිපද්යාල, මද්යා. පඬිරවන යි තහළවරණ යි : පද
ගත අරත සහිතයි
ළ 891.481

891.483

තමනඩිසස, අසසිංක. තබකෝතලේ ගතත හපැටි 891.483
තමනඩිසස, චනදන. නද්යාඳුනනනිය සහ තවත
තකටිකතද්යා
891.483

853.914

වමත්රිය හිත්මි, වීදද්යාගම. සරල තතරම සහිත
තලකෝවපැඩ සඟෙරද්යාව
891.481

තමනඩිසස, චනදන (පරි.). බලන්න තඩද්යායිලේ,
ආතර තකද්යානන

වමත්රි, ශිරද්යාන. සද්යානතුවර වසිංශද්යාවත්ලිතයේ තනද්යාදිරන
රනදිව : පද්යාදුවද්යා හි සද්යා. අනතතකෝනි මුනි
චරිතද්යාපදද්යානය
270.092

තමනඩිසස, චනදන (පරි.). බලන්න රීල්ඩ්, ඇනතනි

වමන භද්යාවනද්යාව වඩමු

තමනඩිසස, දුත්මිඳුරතන ලත්ලිත. 7 වන තශසණය බුදධ
ධරමය : පනති තපද්යාතතහි පද්යාඩම සඳහද්යා
අවතබකෝධය පිරිකසුම වද්යාර විභද්යාග ප්රශසන පත්ර සහ
පිළිතුර
294.3076

වමන භද්යාවනද්යාව (සමන්ථ) හද්යා තවේදනද්යානපසසසනද්යාව
(විදරශනද්යා) වඩද්යා සසරින ත්මිදීම තහවත නිවන
අවතබකෝධය තදවන තකද්යාටස … (තසසනද්යාරතන,
දයද්යාතසසන)
294.34435

තමනඩිසස, පියසීත්ලි. ශිෂදතව තපරහුරව සසිංහල
372.6

තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුසී තමකෝල්ඩ්. මපැයි මලේ නිමනය
823

තමතනරිපිටිය, තසකෝමපද්යාල. අපට අයිති
කුරලේතලකෝ : ශ්රී ලසිංකද්යාවට ආතවේණක
කුරලේලන පිළිබඳ සරල විග්රහයක 598.095493

තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුසී තමකෝල්ඩ්. සුත්මිතුර නිමනතයේ
තපද්යාඩිතතතකෝ
823

තමවන ත්මිනිසුන වද්යාසනද්යාවන. (එඬරගලේතලේතගදර,
ජයතසසන)
891.483
තමතහනදි 1. (නදීෂද්යානි, අකලද්යා)

891.483

294.34435

තමද්යානරහද්යාත්මිතග පිලේ කලඹ : කුරලු තලද්යාතවේ රස
කතද්යා. (විතද්යානපතිරණ, චිනතද්යා මධුරශීත්ලි)
891.483
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තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත. රති මඬල ගිනි
ගනී
891.483
තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත. සුළඟෙ : තුන ඈඳුතු
නවකතද්යාවක පළමු පියවර
891.483
තමද්යාරවක තකකෝරතළස විතති : වතතගද්යාත ජනශපැති
ජනකලද්යා ජන ඇදහිත්ලි. (සරිවරධන,
අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස) 398.2095943
තමද්යාහමල්ඩ්, එන. කචචි. තදමළ බස උගනිමු 2
494.8115
තමද්යාතහද්යාටටිතග්, කපැලුම කුමද්යාර. හිමද්යාලය පද්යාමුල :
වසර කීපයකට තපර තනපද්යාලතයේ කළ
අවිධිමත චද්යාරිකද්යාවක සටහන
915.496
තමද්යාතහද්යාමල්ඩ් අත්ලි : ආලවනත සටනකද්යාත්මියද්යා.
(ලකෂද්යාණ, චතමකෝදදද්යා)
796.83092
තමකෝක්ෂද්යා. (රූපසසිංහ, මතනකෝජ්)

891.483

තමකෝටර රන්ථ කද්යාබියුතරටර. (දසනද්යායක, ඩ.
එම. එම.)
629.2533
තමකෝටර රන්ථ දපැනම ;
අසිංක 4. (දසනද්යායක, ඩ. එම. එම.) තමකෝටර රන්ථ
කද්යාබියුතරටර
629.2533
තමකෝපතගකෝ, මයිකලේ. ජව තුරඟෙද්යා

823.914

තමකෝපතගකෝ, මයිකලේ. සද්යාමද්යානද තසබළ සද්යාමකුමද්යාර
823.914
තමකෝහනදද්යාසස කරමචනද ගද්යානධි : දුරින හිඳ ඔබ
පියද්යාතණනි. (ගුණවරධන, තසද්යානද්යාල)
954.035092

මසිං කවුද. ඉමදූව, කුසුමද්යා

891.483

මසිංගල පියවර. (තිලකරතන, සුත්මිත්රද්යා)

891.481

මසිංගල හිත්මි, කලුගලේතලේ (සසිංසස.). බලන්න
පුෂසපද්යාද්භිවනදන : අතිපූජද අනවිජ්ජක
විචිත්රභද්යාණක දූනද්යාගහ ධමතමකෝදය නද්යාහිත්මි
ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
මසිංගල හිත්මි, ජූලමපිටිතයේ. තදමළ භද්යාෂද්යාව :
ප්රද්යාතයකෝගික වදද්යාකරණ
494.8115
මසිංගලසරි, ඩබත්ලිවේ. ආනනද. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා.
තපළ) ඉතිහද්යාසය : ආදරශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර
909.076
මසිංගත්ලිකද්යා, ට. එම. අද සහ එදද්යා අමමද්යාවර
306.859
මසිංගත්ලිකද්යා, ට. එම. ළමද්යා ගීත කපැකුළු 782.42083
මසිංචනද්යායක, ගයසිංග සසිංජීව. ජීවිතයට ජීවයක :
ඔතබ ජීවිතයට නව ජීවයක ලබද්යා තදන
මතනකෝවිදදද්යාතමක හර සසිංග්රහය
158.1
මසිං නජූල්ඩ්, වයස 10 යි. දිකකසද්යාදයි : තලද්යාව
ළද්යාබද්යාලතම දිකකසද්යාද වූ දපැරියවන, නව හපැවිරිදි
නජූල්ඩ් අල තග් ජීවිත කතද්යාව . (අල, නජූල්ඩ්)
306.8723092
මසිං පුසිංචි ත්මිනිතසක : දුමරිය
සසන්ථද්යානද්යාධිපතිවරතයකුතග් ජීවිත අනදරය
385.092
මසිං පුසිංචි වුණත. (තකකෝරලතග්, සද්යාගරී) ළ 891.483
මසිං තහද්යාඳ තදකෝණ. (විතද්යාරණ, කුසුම)

891.483

තමකෝහනය සහ උප විඥද්යානය. (වරමද්යා, රද්යාජ්පද්යාලේ)
154.7
තමකෝහනය හද්යා තමකෝහන ශිලේප ක්රම - අතතපද්යාත :
ඔතබ සතත බලය විකසත කරගත හපැක පහසු
මග. (අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ)
154.7

යකද්යා මුදලද්යාත්ලිතග් නිධද්යානය. (ද සලේවද්යා, වනිගතුසිංග
ආරචචිතග් ධනපද්යාල)
891.483
යකද්යාරි. (අනරසරි, සරත)

ළ 891.483

මසිං අනද්යාන්ථතයක තනතවයි. (විලේසන, ජපැකත්ලින)
823

යටගිය දවස : කද්යාවද සසිංග්රහය. (පුඤසඤරතන හිත්මි,
අතතිඩිතයේ)
891.481

මසිං අසසිංසසකකෘතිකයි. (මදුරද්යාවල, එම. ඩ. සසඳුනී
චමලේකද්යා)
891.483

යතිවර කවිමුතු : කද්යාවද සසිංග්රහය. (වජිරතජකෝති
හිත්මි, අතතරගම)
891.481

මසිං එතහම නසෑ. (තවතතසසිංහ, කලේයද්යාණ)
ළ 891.483

යති සුමති බපැති කුසුම : අති පූජද ඇකරියගල
සුමති මහද්යාසසවද්යාමනද්ර අද්භිවනදන ශතකය.
(ධමමරතන හිත්මි, බටතගද්යාලේලද්යාගම)
891.481092

මසිං කමමපැළි නසෑ. (රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා)

891.483

423

යදතදහිතග්, විජිතද්යානනද. නපැවියනතග් කතද්යා
387.2092
යතශකෝධරද්යා : තනළුම මතලේ කුමරිය. (බපැරට,
විත්ලියම ඊ.)
823.91
යසත්මිත, අනර. බදතදගම තදශපද්යාලනය
(1931-1961)
320.95493
යසත්මිත, අනර (සසිංසස.). බලන්න පුත්ලිනතලද්යාව
යතසකෝදරද්යාතවකෝ. (කරණද්යාදද්යාස, රද්යාජද්යා)

891.483

යතසකෝත්මිතග සහිනය. (අතබපද්යාල, යසවරධන)
891.483
යද්යාචක සමද්යාගම. (විමලවරධන, ආනනද)
891.483

යද්යාපද්යා, වයි. එම. තනලේස. 9 තශසණය වද්යාර විභද්යාග
අතවපැල තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය :
ආදරශ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර
613.076
යද්යාපද්යා, විජයතසසන (අන.) බලන්න පුෂසකන,
ඇතලකසපැනඩර
යද්යාපද්යා, හරිසස. ප්රද්යාතදශීක ඉතිහද්යාසය – අකුග්රැසසස
954.93
යද්යාලේතදවි : උතුතර චද්යාරිකද්යා. (රද්යාජපකෂ, සරිතසසන)
385.095493
යද්යාලගල නපැනදද්යා සහ තවත කතද්යා

891.483

යද්යාළුවනට වූ ඇබපැදදිය. (කහඳගමතග්, රතන)
891.483

891.483

යුග තදකක ත්මිනිසසසු : විදදද්යා ප්රබනධ තකටිකතද්යා
808.83

යද්යාත්රද්යාමුලේලතග්, සරිපද්යාල. කළු සුදු සහිනයක
891.483

යුගයක ඇරඹුම. (මපැනදිසස, සුගතපද්යාල)
320.95493

යද්යාපනය අත්මිහිරි අතීතය දුරලම සහ ඉදිරි දපැකම
වපැළඳ ගපැනීම : ජනවද්යාරගික ගපැටුම පිළිබඳ
සසවයසිං චරිතද්යාපදද්යානමය ආවරජනද්යා . (ජයවීර,
තනවිලේ)
954.93032

යුගද්යානතරණය. (සසිංහබද්යාහු, තිලකසරි) 891.481

යද්යාත්රද්යා. (තදද්යාඩනතගද්යාඩ, චනද්රසරි)

යද්යාපද්යා, ගුණදද්යාස (පරි.). බලන්න අචද්යාන චද්යා හිත්මි
යද්යාපද්යා, ගුණදද්යාස (පරි.). බලන්න අදභූත නිවුන
තසද්යාතහද්යායුතරකෝ
යද්යාපද්යා, ගුණදද්යාස (පරි.). බලන්න නහට හනග්,
තිච
යද්යාපද්යා, ගුණදද්යාස (පරි.). බලන්න බ්රෙහසමවසිංතසකෝ
හිත්මි, අචද්යාන
යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත. කද්යාතමකෝදදීපනයට තුර
ත්ලිය සරණ : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ කද්යාතමකෝදදීපක ශද්යාක
615.321
යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත. රස ගුණ සපිරි කජ :
වගද්යාව, පපැසරීම, ඖෂධීය හද්යා කද්යාරත්මික
ප්රතයකෝජන
634.573
යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තබකෞදධ
සසතූප පුරද්යාණය
730.95493
යද්යාපද්යා, පියසීත්ලි. තනද්යාමපැතකන මතක : පවුලේ
තසකෞඛද තසසවද්යා නිලධද්යාරිනියකතග් වකෘතතීය
දිවිතයේ අතදපැකීම
618.20233092

යුදධය හමද්යාරය. (වසත්ලිතකද්යාසස, වසත්ලිසස)

883

යුද බිතම යුගයක : මද්යානෂීය තමතහයුතම
මද්යාධදතවේදියකුතග් ජීවන අතදපැකීම සසිංග්රහය.
(තදද්යාරකුඹුර, අනර)
070.44995493032
යුතරකෝපද්යා ඉතිහද්යාසය : මධදකද්යාලන යුගතයන නූතන
යුගය කරද්යා පිවිසීම. (ජයතිලක, ජී. ඩබත්ලිවේ.)
940
යුතරකෝපය : 16 වපැනි සයවතසස සට 19 වපැනි සයවස
දකවද්යා. (පත්ලිතහසන, ගද්යාත්මිණ)
940
තයද්යානගී ත්මිසිංයූර, රිනතපද්යාච. සතුට අත ළඟෙ
294.34435
තයද්යාවුන රහසස පරීකෂකතයකෝ ;
අසිංක 2. (ජයතසසකර, චිනතක තජ්.) තහද්යාලේමන
දූතවේ සපැඟෙවුණු අද්භිරහස
891.483
අසිංක 4. (ජයතසසකර, චිනතක තජ්.) පද්යාළු
විලේලුතවේ සපැඟෙවුණු අද්භිරහස
891.483
අසිංක 5. (ජයතසසකර, චිනතක තජ්.)
පද්යාළු මනදිරතයේ සපැඟෙවුණු අද්භිරහස 891.483
තයද්යාවුන වියට තකටිකතද්යා ;
අසිංක 02. (රණසසිංහ ආරචචි, ධරමතසසන)
අපටත එළියක
891.483

424

අසිංක 03. ( රණසසිංහ ආරචචි, ධරමතසසන)
තළනගතු යහළුතවකෝ
891.483

රණගල, දත්මිත. ලකදිව ගනධ කුටි සහ තගඩිතග්
සමප්රදද්යාතයේ ප්රතිමද්යාගකෘහ
726.143

තයද්යාවුනවිය විවද්යාහය හද්යා බුදුදහම. (පද්යාත්ලිත හිත්මි,
මහග්රැඹසෑවපැතවේ)
294.34441

රණතුසිංග, ආර. ඒ. වයි. නිරයන සහ සද්යායන උසසස
තජදද්යාතිෂය
133.5

තයද්යාවුන සතඳස

රණතුසිංග, උපද්යාත්ලි. තසකෝම අමර

891.483

රණතුසිංග, තකකෝත්ලිත. ගවේසය දුර

891.483

රණතුසිංග, තකකෝත්ලිත. පුණණද්යා

891.483

891.481

තයකෝගද්යානනද හිත්මි, නකකලතගද්යාඩ. දඩගමුව
සුත්මිතත ශ්රී සුනදරද්යාරද්යාම රද්යාජමහද්යා විහද්යාරය :
විහද්යාරසසන්ථද්යානතයේ ඉතිහද්යාසය හද්යා වතමන
තතද්යාරතුර සසිංග්රහය
294.3435095493
තයකෝධ රතු මද්යාළුවද්යා. (සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස.)
891.483

රකත මද්යාණකදතයේ අද්භිරහස. (රීල්ඩ්, ඇනතනි)
823.92
රචනද්යා : 3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා. (එරනද, කලේප)
372.623
රචනද්යා : 9, 10, 11 තශසණ සහ උසසස විභද්යාග සඳහද්යා.
(එරනද, කලේප)
891.484
රචනද්යා තපළහර. (ඊරියගම, තිසසස)

891.484

රචනද්යා : 6, 7, 8 තශසණ සඳහද්යා. (එරනද, කලේප)
891.484
රචනද්යා හුරව : 9-11 තශසණ සඳහද්යා. (වීරසසිංහ, වී.
විමලද්යා)
891.484
රජමහද්යා විහද්යාරද්යාරද්යාම. (විතජ්වරධන, කුසුමසරි)
294.3435095493
රජරට ගපැත්මි ජනවහර. (කරණද්යාරතන, සුතමධ)
491.487

රණතුසිංග, චනදි. ගද්යාලු තකද්යාටුව

954.93

රණතුසිංග, චනද්රලතද්යා. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
ඉතිහද්යාසය : පසුගිය ප්රශසතනකෝතතර 2008 සට
2012 දකවද්යා
909.076
රණතුසිංග, චනද්රලතද්යා. ඉතිහද්යාසය ප්රශසතනකෝතතර –
10 වන තශසණය
909.076
රණතුසිංග, චිරසිංජි. ත්මියුර කලේපනද්යා

891.483

රණතුසිංග, ජගත. ගතඟේ ගිය දවසස = days in
river : කද්යාවද නිරමද්යාණ සසිංග්රහය
891.481
රණතුසිංග, තප්රේමකීරති. මද්යාත්ලිගතයේ සරකද්යාරිය
891.483
රණතුසිංග, තප්රේමකීරති. සකුරද්යා

891.483

රණතුසිංග, මතනකෝහර. නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව :
අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ සසුන සඳහද්යා 792
රණතුසිංග, මතනකෝහර. නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව :
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සසුන සඳහද්යා 792.07
රණතුසිංග, ලකෂසමන පද්යාත්ලිත. උඩරට මපැණතක
දුමරිතයන බදුලු සවද්යාරියක
385.095493
රණතුසිංග, විමලේ (පරි.). බලන්න තර, ඇලන

රජරට ප්රභූවර. (කරණද්යාරතන, අරමතපද්යාල)
920.02

රණධීර, පසිංකජද්යා එරනදි. කුරලු ගතම පියද්යාසපැරිය
ළ 891.483

රටක මහිම ; අසිංක 02. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.) සරි
දළදද්යා මද්යාත්ලිගද්යාව
294.34435095493

රණමුඛ, මතහද්යාදය චතුරසිංග. මද්යා දුටු අකපැමපැති ම
සදුවීම
891.483

රටක මහිම ;
අසිංක 03. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.) තදගලේතදද්යාරව
294.3435095493

රණවක, උපද්යාත්ලි රසිංජිත. භද්යාරත කලද්යාතවේ අසරිය
730.954

රට තහලේලූ නඩු : තදවන තවළුම. (ගනතග්,
විමලතසසන)
347.5493

රණවක, නිශසශසිංක. වපැත්ලි මද්යාත්ලිගද්යා : තකටිකතද්යා
891.483
රණවක, පද්යාෂ්ඨල චමපික. බලය සහ බලය

333.79
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රණවපැලේල, සරිමලේ. පුරද්යාතන ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරර්ථික
ඉතිහද්යාසය : ආරමභතයේ පටන තකකෝටතට
රද්යාජධද්යානි සමතයේ අවසද්යානය දකවද්යා 330.95493
රණවීර, ආරියවසිංශ. තුන තපති හතර පසස තපති
891.481
රණවීර, නනදිකද්යා. තදද්යාළපිතදනි

891.483

රණවීර, පියතසසන. තගකෞතම බුදුන කළ තහළදිව
ඉතිහද්යාසය
954.93

රණසසිංහ, චමපිකද්යා දීපද්යානි (සසිංසස.). බලන්න
විදදද්යාභූෂණ, විජිත
රණසසිංහ, චිනතක. අනරපුර-තපද්යාතලද්යානනර
සද්යාහිතදය පිළිබඳ සරල හපැඳිනවීමක
891.4809
රණසසිංහ, තටකෝනි (පරි.). බලන්න තශසකසසපියර,
විත්ලියම
රණසසිංහ, ඩග්ලසස ඩ. වපැත්ලිකඩ විතති

954.93

රණවීර, පියතසසන. සදුහත උපත තහළදිව
කඹුලේවතපුරයි
294.34350954

රණසසිංහ, තිලකද්යා. පද්යාට පද්යාට බපැලුමතබකෝල
891.483

රණවීර, සරත. ළමද්යා ඔබට ජද්යාතක කතද්යා 40 ක
ළ 891.483

රණසසිංහ, තුසත. අහසන ගිය හද්යාවද්යා

රණවීර, සුභද්යා (පරි.). බලන්න සසතටද්යාන, අරවින
රණවීර, තහසමනත (පරි.). බලන්න
බරකනල්ඩ්

රසලේ,

රණසසිංහ, ආර. එම. එච. සුනදර මතක සටහන
920
රණසසිංහ, ආර. එම. ඥද්යානද්යා. නිවන මග (සරල
බසන)
294.34
රණසසිංහ ආරචචි, අසසිංග. සනතපත

891.483

රණසසිංහ ආරචචි, ධරමතසසන. අපටත එළියක
891.483

ළ 891.483

රණසසිංහ, තුසත. කපුටද්යා තකද්යාහද්යා එකක තරහ වූ
හපැටි
891.483
රණසසිංහ, තුසත. කරිහද්යාත්මි

ළ 891.481

රණසසිංහ, දීපත සුතදශස. 6 තශසණය සසිංහල රචනද්යා
සසිංග්රහය
891.484
රණසසිංහ, නිමනති. ඉරණු රවලේ : උසද්යාවිතයන
ඇසුණ කතද්යා
363.24
රණසසිංහ, නිහද්යාලේ. බඹග්රැනතද සරි සීවල හිත්මි :
මසිංමුලද්යා වූ ජද්යාතියට මඟෙ තපනවන පහන තරව
294.3657
රණසසිංහ, නිහද්යාලේ. හදක මහිම

891.483

රණසසිංහ ආරචචි, ධරමතසසන. තළනගතු
යහළුතවකෝ
891.483

රණසසිංහ, තනතත්මි සහස්රද්යා. පුසිංචි හපනන
ළ 891.483

රණසසිංහ, එසස. ජී. ඇහපැළ වපැසසසකට තතම
891.481

රණසසිංහ, ල්පීරිසස. බුදුන උපන දඹදිව පූජනීය
වනදනද්යා
934

රණසසිංහ, එසස. ජී. ප්රමද්යාණක නවද ඖෂධ තවේදය
(චතුරන්ථ භද්යාගය) - මූලධරම : විතවේචනද්යාතමක –
විමරශනද්යාතමක - තුලනද්යාතමක හද්යා
නිරමද්යාණද්යාතමක දීරඝ තපර වදනකන යුකතය
615.1

රණසසිංහ, ල්පීරිසස. ශද්යාක සමභවය, වව්යූහය සහ
කයද්යාකද්යාරිතවය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ / උ.
තපළ) ජීව විදදද්යා
580

රණසසිංහ, ගද්යාත්මිණ. මුද්රණ ඇසසතතමනතු සපැකසීම
686.2029

රණසසිංහ, ල්පීරිසස. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වනද්යානතර
වතනකෝදදද්යාන සහ වන ආරක්ෂක නීති
333.75095493
රණසසිංහ, බිමලේකද්යා. සුදදිතග් කරි

රණසසිංහ, චමපිකද්යා දීපද්යානි (සසිංසස.). බලන්න
රූබන, රූත්මි
රණසසිංහ, චමපිකද්යා දීපද්යානි (සසිංසස.). බලන්න
විතජ්සසිංහ, හරිඳු

891.483

රණසසිංහ, ශෂි ප්රභද්යාත. රළ නඟෙන නිහඬ සමුදුර
891.481
රණසසිංහ, සුත්මිත. සඳගිරිය

294.3435095493
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රණසසිංහ, සුත්මිත. තසද්යාතළද්යාසසමසසන්ථද්යාන
294.3435095493

රතනද්යායක, උපද්යාත්ලි (පරි.). බලන්න තකද්යානර,
ටිම

රණහසිංසකද්යා, තසවේවනදි. සඳත්ලි - 01

රතනද්යායක, උපද්යාත්ලි (පරි.). බලනන
ෂද්යාතඩද්යාතනද්යාවේ, නිතකද්යාලද්යායි

891.483

රතනකුමද්යාර, එසස. ල්පී. ලසිංකද්යාපුර. අනගද්යාරික
ධරමපද්යාල සතද සහ ත්මින්ථදද්යාව :
පරතයේෂණද්යාතමකයි
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රතනද්යායක, උපුලේ ප්රසනන. තගට ගිනි තපැබම
891.483

රතනතගද්යාඩ, ලසනත. තප්රේත, තදව, බ්රෙහසම තලකෝක
පිළිබඳ තබකෞදධ විවරණය
294.3423

රතනද්යායක, එම. බ. ආයුරතවේද ප්රද්යාතයකෝගික
චිකතසද්යාව – ප්රන්ථම භද්යාගය
615.538

රතනතගද්යාඩ, ලසනත. මහරහතන වහනතසසලද්යාට
අකුසලේ පලදුන හපැටි
294.3422

රතනද්යායක, තක. තපරටුගද්යාම සමද්යාජවද්යාදී පකෂය :
නව දකෂිනද්යාසිංශික වදද්යාජ-වද්යාම කනඩද්යායමක
324.2095493

රතනපද්යාල, ඊ. ඇම. වපැදිනද්යායක වනනියලපැතතතද්යා :
ජීවිත කතද්යාව
305.89148095493
රතනපද්යාල, නනදතසසන. තම ජීවිතතයේදීම පලතදන
කරමය : දිටෂ්ඨ ධමම තවේදනීය කරමය
294.3422
රතනමද්යාලද්යා, එච. ඒ. දිලුම. සමභද්යාවද සසිංහල ගී
කද්යාවද පිළිබඳ සසන - පුරෂ සමද්යාජභද්යාවී
අධදයනයක
891.4810803521
රතනමද්යාලද්යා, එච. ඒ. දිලුම (සසිංසස.). බලන්න
භද්යාෂද්යා අධදයනතයහි නව ප්රවණතද්යා : තකද්යාළඹ
විශසවවිදදද්යාලතයේ සසිංහල අධදයනද්යාසිංශ වද්යාරෂික
පරතයේෂණ සපැසය 2012
රතනතවේලේ, රවී (පරි.). බලන්න වවරමුතතු
රතනසසිංහ, විපුල. 8 තශසණය ගණතය වපැඩතපද්යාත
510.76
රතනසසිංහ, විපුල. 9 තශසණය ගණතය වපැඩතපද්යාත
510.76
රතනද්යායක, අනරදධ බණඩද්යාර. සඳ දිතලන සඳ
891.481
රතනද්යායක, අතනකෝමද්යා. අද්භිතද්යාරිකද්යා

891.483

රතනද්යායක, ආර. ඇම. ඒ. ජද්යාතිය අවදි කළ
ටවරතහකෝලේ රඟෙහල : අපි තනද්යාදනන අතප
තශසෂසෂ්ඨ නද්යාටක කතුවර
792.095493
රතනද්යායක, ආර. එම. සී. ට. 8 තශසණය විදදද්යාව
507.6
රතනද්යායක, ආර. එම. සී. ට. 9 තශසණය විදදද්යාව
507.6
රතනද්යායක, ඇලේ. ඩ. ඒ. එසිංගලනත නද්යාටක
ඉතිහද්යාසය
792.0941

රතනද්යායක, තක. සී. තජ්. තසතහතලන පිටමසිං වූ
තදද්යාසසතර තච
980.035092
රතනද්යායක, ටමන. තණහද්යාමද්යාන

891.481

රතනද්යායක, නදන පියලේ. සද්යාරද සසල

891.481

රතනද්යායක, නදීකද්යා උදයසිංගනී. කවියක අරම
891.481
රතනද්යායක, නයන තිලක (සම කරතකෘ). බලන්න
ගමතග්, එසස. අයි.
රතනද්යායක, නයන තිලක. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය – 9 තශසණය : තපළතපද්යාත ආශ්රිත
නිපුණතද්යා පද්යාදක කයද්යාකද්යාරකම 491.48076
රතනද්යායක, නයන තිලක. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය – 7 තශසණය : තපළතපද්යාත ආශ්රිත
නිපුණතද්යා පද්යාදක කයද්යාකද්යාරකම 491.48076
රතනද්යායක, නිමල චනද්ර (සම කරතකෘ). බලන්න
රතනද්යායක, ඇලේ. ඩ. ඒ.
රතනද්යායක, නිමල චනද්ර (සසිංසස.). බලන්න
අමරතුසිංග, චද්යාරලේසස ඩයසස
රතනද්යායක, නිමල චන්ද්ර (සසිංසස.). බලන්න
රතනද්යායක, ආර. ඇම. ඒ.
රතනද්යායක, නිමද්යාත්ලි එන. අඳුර අප්රිකද්යාතවේ තසද්යාඳුර
රද්යාජ කුමද්යාරිය
891.483
රතනද්යායක, නිමද්යාත්ලි එන. ටිකරි
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රතනද්යායක, නිමද්යාත්ලි එන. තද්යාරණදයට අරතබර
වසනතයක
155.65

427

රතනද්යායක, නිරසිංජය. නිකතියද්යාතමකෝසස සහ
තනද්යානිදන විදදද්යාඥයද්යාතග් කතද්යානදරය 891.483

රතනද්යායක, සරිතසසන (පරි.). බලන්න නහට
හනග්, තිච

රතනද්යායක, තනකටුණුවපැව පුසිංචිබණඩද්යාර. නිදහසස
සටතන විරතවකෝ සහ අතප ජද්යාතික උරමය
920

රතනද්යායක, සරිතසසන (පරි.). බලන්න
බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අචද්යාන

රතනද්යායක, තනකටුණුවපැතවේ ර. මු. පු. බ. (සමපද්යා.).
බලන්න විදදද්යා චක්රවරතී
රතනද්යායක, පදමද්යා. තසතනහසක සුවඳ 891.483
රතනද්යායක, ල්පී. ආර. (සමපද්යා.). බලන්න තදවතද්යා
සදධි තහවත නවීන භූත විදදද්යාව : පරමද්යානන්ද
ශද්යාසසනතග් පරීක්ෂණ හද්යා අභදද්යාසයනතගන
යුකතයි
රතනද්යායක, භද්රද්යා. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) වදද්යාපද්යාර
හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : ආදරශ හද්යා
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
658.0076

රතනද්යායක, සරිතසසන (පරි.). බලන්න තයද්යානගී
ත්මිසිංයූර, රිනතපද්යාච
රතනද්යායක, සුජීවද්යා නිරසිංජනී. නද්යාටකද්යාවසද්යානය II –
රත තනද්යාරත : නද්යාටකද්යාවසද්යානය I සරසවි
සහිනය නවකතද්යාතවේ තදවපැනි තකද්යාටස
891.483
රතනද්යායක, සුදත. බඹර අසපුව

891.483

රතනද්යායක, සුදත. මද්යාළිගද්යාතවේ නිලේ මපැණක
චසිංගුමද්යා
891.483
රතනද්යායක, සුදත. සුළසිං කපැග්රැලේල

891.483

රතනද්යායක, මධුශසිංඛ ර්ථිලසිංකද්යා (සසිංසස.) බලන්න
පපැනපැටිගල, මතහසෂි

රතනද්යායක, සුනීතද්යා ලකෂසත්මි. දඹදිව තබකෞදධ
සදධසසන්ථද්යාන එදද්යා සහ අද
294.34350954

රතනද්යායක, මතනකෝජ් ප්රසනන. සනමද්යාතවේ
ගමනමග
791.437

රතනද්යායක, සුපුන. මතග් ආදර අවනඩුව

රතනද්යායක, මතනකෝජ් ප්රසනන. සනනිතවේදනය හද්යා
මද්යාධද අධදයනතයේ මූත්ලිකද්යාසිංග
302.201

රතනද්යායක, තසකෝනියද්යා දීපති. අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) තපරදිග සසිංගීතය : ආදරශ හද්යා
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
780.76

රතනද්යායක, තයකෞවන සමනද්ර.
සමනල

ආතයත එනන
891.483

රතනද්යායක, රවන. තහද්යාලේමන සහ අවතද්යාර කන්ථද්යා
133.9
රතනද්යායක, ලග්ගල ඇසස. අමමද්යා : තකටි කතද්යා
සසිංග්රහය
891.483
රතනද්යායක, වජිරද්යා අතනකෝමද්යා කුමද්යාරි. අරමපැස
ගපැහපැණය
920
රතනද්යායක, වනිතද්යා. පද්යාර කයන ත්මිතුතර 891.483
රතනද්යායක, වනිතද්යා. පූරි, පුර පුර ගසෑවද්යා 891.483
රතනද්යායක, ශ්රීමද්යාන එම. බ. ආතරකෝගදපරමද්යා ලද්යාභද්යා
615.538
රතනද්යායක, සමර (සමපද්යා.). බලන්න සුරසිංගනද්යා
කතද්යා 10 : සසිංහල හද්යා ඉසිංග්රීස
රතනද්යායක, සමර සසිංජීවන. අද්භිතයකෝගදතද්යාවය සහ
බුදධි පරීකෂණය
153.93

891.483

රතනිනතද, සද්යාගරිකද්යා (පරි.). බලන්න තහකෝ,
ත්මිනතෆද්යාසිං
රත හඳුන. (අරණ කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ.)
615.321
රතනතජකෝති හිත්මි, තමමපැනනද්යා වපැටිතයේ. සද්යාරසසවත
විවරණය 2 : සසවරද්යානත පුසිංත්ලිසිංග, සසන ත්ලිසිංග සහ
නපුසිංසක ත්ලිසිංග ප්රකයද්යා
491.25
රතනතජකෝති හිත්මි, වසෑදණතල්ඩ් (සසිංසස.). බලන්න
පද්යාත්ලි ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2014
රතනවසිංස හිත්මි, වතුරතවල (සසිංසස.). බලන්න
තකද්යාලේලුපිටිතයේ ධරම තදශනද්යා 2
රතනසද්යාර හිත්මි, හූරිගසසවපැතවේ. චනදතසසල
පිරිතවතන ආරමභය හද්යා විකද්යාශනය
371.07943
රතනසරි හිත්මි, අලුතවල (සසිංසස.). බලන්න
ශද්යාසසත්රපති පූජද පද්යාතතගම අනරදධ
සසවද්යාමනද්රයන වහනතසසතග් චරිතද්යාපදද්යානය

428

රති මඬල ගිනි ගනී. (තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත
ශද්යානත)
891.483

රන සමනලයද්යා. (ශදද්යාමනති, ල්පී. ඒ. ඉඳුත්මිණ)
ළ 891.483

රතු අඟුර. (මලේත්ලිමද්යාරචචි, ජනක)

891.483

රතු ඉතතසෑවද්යා. (එරනද, කලේප)

891.483

රන සමනලතයකෝ ඇවිලේලද්යා. (තිලකරතන, රෂිනි
රසිංගී)
ළ 891.483

රතු කත්මිස හද්යා තවනත කතද්යා . (රද්යාජකරණද්යානද්යායක,
සුතනත්රද්යා)
891.483
රතු කරදිය මල : ගුර තකටිකතද්යා සරණය
891.483
රතු තතද්යාපපිකද්යාරී. (කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන
චද්යාත්මිනද)
891.483
රතු දූපතත සපැඟෙවුණු අද්භිරහස. (ජයසසිංහ,
හතමෂදයද්යා සද්යාවිනදි)
ළ 891.483
රතු පිමපරනලේ මල. (ඔකස, බපැරනසස එමමද්යා)
823
රතු තරකෝස. (කරණද්යාරතන, කුමද්යාර)

891.483

රතු වපැසසස. (ද තසසරම, උපද්යාත්ලි)

891.483

රදිකද්යා, ගුණරතන (පරි.). බලන්න
නන
ප්රනද්යානදු, බපැසලේ
රන අසපත : පිත්ලිප ගුණවරධන චරිතද්යාපදද්යාන .
(සමරසුනදර, රද්යාජද්යා)
324.2092
රන කුකුළද්යා සමඟෙ ළමද්යා නද්යාටද පහක.
(තසසනද්යාරතන, අනලද්යා)

891.482

රන හිර. (වික්රමසූරිය, මලේත්ලිකද්යා)

891.483

රනරද්යාළතග යද්යාළුවද්යා. (තවතතසසිංහ, සබිලේ)
891.483
රනහද්යාත්මිතග රතතරන නිධද්යානය. (අතබසසිංහ,
ඩබත්ලියු. ඒ.)
891.483
රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා. අද ලසසසනයි

891.483

රබබිඩිගල, අත්මිතද්යා. මසිං කමමපැළි නසෑ

891.483

රමපද්යා, ට. තලද්යාබසද්යාසිං. ලද්යාසද්යාතවන ආ වවදදවරයද්යා
133
රමමුනතගද්යාඩ, උමනග තරකෝෂනී. මහනවර
තලකෝක උරම නගරය : සසිංචද්යාරක
මද්යාරතගකෝපතදශනය
915.493
රමලනී, පුෂසපද්යා. සුදු හිම පලස : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483
රමද තහකෝ සුරමද තහකෝ. (දයද්යාරතන, නමමුනි තක.)
891.483
රයිගමපුර කවි
රයිගම කතද්යා. (ජයතිලක, දුත්ලිත)

891.481
954.93

රන තකද්යාතලය. (මහඋලේපත, සුසනත) 891.483

රතයකෝඩසෑන, රික. අසනි තසද්යාරතදටුවද්යා

රනජන, ධරමකීරති ශ්රී. ජීවිතතයේ අනිත පපැතත
891.483

රතයකෝඩසෑන, රික. සරපයද්යාතග් තසවනපැලේල 813.6

රන තපැලේල. (වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණ)

891.483

රන දහඩිය. (මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල)

891.481

813.6

රශසත්මිකද්යා, ල්පී. එම. හිරණ. වලසස පපැසිංචද්යා
ළ 891.483
රශින, ෆයිසද්යාලේ. මතග් සතුවිත්ලි

158.1

රනදි සහ අකලද්යා. (විතජ්සූරිය, සුභද්යාෂස ළහිර)
ළ 891.483

රසසකන, ඇතලකසපැනඩර. අතප තද්යාතතද්යා පපැසිංචද්යා
කද්යාතලේ
891.73

රනදුනතග්, තහසමනතද්යා මතනකෝහද්යාරි. සමද්යාචද්යාර : ශ්රී
ලසිංකද්යාතවේ සසිංගීත අධදද්යාපනතයේ පුතරකෝගද්යාත්මිතයකෝ
780.92

රසසනපැක, තබන (පරි.). බලන්න කෂසණමූරති,
තජ්.

රනතදනිය, ප්රීති. අතප පුතද්යා රතතරන

891.483

රන වන සතක. (ගමතග්, උපුලේ නිශද්යානත)
294.34435

රස කලණ : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය

891.483

රස ගුණ සපිරි කජ : වගද්යාව, පපැසරීම, ඖෂධීය හද්යා
කද්යාරත්මික ප්රතයකෝජන. (යද්යාපද්යා, පියසරි අත්මිලසත)
634.573
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රසනති, බියුලද්යා. බන

ළ 891.483

රස මුසු කතද්යා. (අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ.) 891.487
රසලේ, බරකනල්ඩ්. නිදහස
රසලේ, බරකනල්ඩ්. සතුට

335
170.44

රසද්යායන විදදද්යාව : අසිංග සමපූරණ ප්රශසන පත්ර
විවරණය 2013. (ලත්ලිත, එසස. එච. විජිත)
540.76

රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 7 : මග වියදම තිතබද.
(සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 8 : ඇතලන සත
ගලවන අයුර. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි) 294.3
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 9 : සතතහි සරවීම
පළිගපැනීම. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 10 : රහතුන ගපැන
තබද්යාර තබගලේ පවසති රහතුන දපැක නපැති
බිසිංකුනතඩකෝ.... (සරි සමනතභද්ර හිත්මි) 294.3

රසද්යායන විදදද්යාව 2013 – බහුවරණ විවරණය සමග
ආදරශ බහුවරණ ප්රශසන හද්යා පිළිතුර : අ. තපද්යා.
ස. (උ. තපළ). (පපැලපැනදතග්, ලකෂසමන)
540.76

රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 11 : සපැනසීම
තසද්යායද්යාතගන යද්යා යුතු මග. (සරි සමනතභද්ර
හිත්මි)
294.3

රසද්යායන විදදද්යාව බහුවරණ ප්රශසන 750 (සද්යාමද්යානද
තපළ). (තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි)
540.76

රහතතකු වන නිවපැරදි මග - 12 : මරණය තුල
සනහ වීම. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3

රසද්යායන විදදද්යාව විශසතලේෂණ – අ. තපද්යා. ස.
(උ. තපළ) : අයන, සසිංකීරණ සහ කයද්යාකද්යාරී
කද්යාණඩ ගුණද්යාතමක සහ ප්රමද්යාණද්යාතමක
විශසතලේෂණය. (බියනවිල, ආරියදද්යාස) 543

රහතතකු වන නිවපැරදි මග - 13 : ඉදලක ඔබට
කයන දහම. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3

රසද්යායන විදදද්යාව ශිඝ්ර පුනරීකෂණ අතතපද්යාත :
11 තශසණය. (ආරියසසිංහ, තක.)
540.76

රහසස පරීකෂකතයකුතග් අතීතද්යාවතලකෝකණ.
(කුමද්යාරසසිංහ, තසසනක)
363.25092

රසද්යායන විදදද්යාව සහ නපැතනකෝ තද්යාකෂණය : අ. තපද්යා.
ස. (සද්යා. තපළ) සහ අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
නිරතදශ ආවරණය කරන තලස සමපද්යාදිතයි.
(බියනවිල, ආරියදද්යාස)
620.5

රහසගත වටතටකෝර 9 ක : අධික ධන වද්යාසනද්යාවට
අතදවශදම දිශද්යා තදක සහ එම දිශද්යා බලවතකර
ගපැනීමට. (වනිගරතන, ආසරි)
133.3337

රහසස උයන. (බරනට, ප්රපැනසසස තහද්යාග්සන) 823

රළ නඟෙන නිහඬ සමුදුර. (රණසසිංහ, ශෂි ප්රභද්යාත)
891.481

රසද්යාසිංග, තක. ඒ. විදුර. අපූර ත්මිනිසසසු
ළ 891.483
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 2 : නිවන මඟෙ තුල
සරල වීම. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 3 : සතින තනද්යාබලද්යා
බපැලම. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 4 : සතට දපැතනන
නිවතන අසීත්මිත සපැපය. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 5 : දපැනගතතද්යා, පුරදු
කලද්යා, අවසන කලද්යා. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 5 : විමුකති මද්යාරගයට
තනද්යාඇලම. (සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3
රහතතකු වන නිවපැරදි මග – 6 : බිනන බහින සත.
(සරි සමනතභද්ර හිත්මි)
294.3

රළ : සුනද්යාත්මිතයන පසු ජීවිතය ගපැන මතකසටහන.
(දපැරණයගල, තසද්යානද්යාත්ලි)
954.93032092
රද්යාගදීපක. (ජයතසසකර, මයුර ලසනත) 891.483
රද්යාගල, උදද්යාරි සනද්යාතනී. උසද්යාවිය නිශසශබද විය :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483
රද්යාජකරණද්යා, අනර. හරි පුදුම තලතල්ඩ්
රද්යාජකරණද්යා, අසසිංක තමනඩිසස.

613

ටිකරි නවණ
ළ 891.483

රද්යාජකරණද්යා, ආරිය. විචද්යාර ත්ලිපි සසිංග්රහය :
නවකතද්යාව හද්යා නද්යාටදය
891.48
රද්යාජකරණද්යා, කලදද්යාණ. පුසිංචි ගිරද්යා තසද්යාතහද්යායුතරකෝ
ළ 823
රද්යාජකරණද්යා, චනද්රද්යා මද්යාලනී. පරිසරයට අතවපැලක
891.481
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රද්යාජකරණද්යා, චනද්රද්යා මද්යාලනී. සසවපන

891.481

රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සමද්යාධි. කරි පුතද්යාතග් පුටුව
ළ 891.483
රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සමද්යාධි. ටසිං ටසිං

ළ 891.483

රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතනත්රද්යා. රතු කත්මිස හද්යා
තවනත කතද්යා
891.483
රද්යාජගුර, ආර. එම. එසස. ජී. ඉසවරන තසද්යායද්යා යද්යාම
: තදශීය ජන වවදද විදදද්යාව පිළිබඳ
පරතයේෂණද්යාතමක අධදයනයක
306.461
රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී. අමුතු තරණය : තසන
සදුවීම ඇසුතරන
299.93
රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී. කලද්යාතවේ ආසසවද්යාද රස
ඕතෂකෝ : බුදු දහම සහ තසකෞනදරයය 299.93
රද්යාජපකෂ, ආර. එම. ඩ. උ. තපළ ජීව විදදද්යාව :
ආදරශ ප්රශසන පත්ර වව්යූහගත රචනද්යා
570.76
රද්යාජපකෂ, ඊ. එම. ජී. ධරමද්යා. සුනිල දිය දහර : ගීත
සසිංහිතද්යා
782.42

රද්යාජපකෂ, සසවරණකද්යානති (පරි.). බලන්න
තදසද්යායි, කෂසවද්යාර
රද්යාජපකෂ, සසවරණකද්යානති (පරි.). බලන්න
තමකෝපතගකෝ, මයිකලේ
රද්යාජපකෂ, සරිතසසන. යද්යාලේතදවි : උතුතර චද්යාරිකද්යා
385.095493
රද්යාජපකෂ, සරිතසසන. සසවිටසරලනතය විසසත්මිත
දුමරිය චද්යාරිකද්යා
914.94
රද්යාජපකෂ, හසත්ලි. මවේ බිතමන පරචසස 10 ක
891.483
රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත. Easyguide :
ඇනතනද්යායිල්ඩ් ඇපසස සපැකසීම
004.167
රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත. Easyguide : එච. ට.
එම. එලේ 5 මගින තවබ ඩිසයිනිසිං කරන හපැටි
006.7
රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත. Easyguide :
නිරමද්යාණද්යාතමක තවබ අඩවි සපැකසීම 006.7

රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. ඔබට බලපද්යාන ග්රහ
තයකෝග : තයකෝග 650
133.5

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත. Easyguide :
බතලනඩර මගින නඩි ග්ග්රැෆිකසස සහ
ඇනිතමෂන සපැකසීම
006.6

රද්යාජපකෂ, එසස. එම. ඩබත්ලිවේ. ග්රහතයකෝග අනව
ජීවිත
133.54

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත. Easyguide :
වරල්ඩ්තප්රසසවත්ලින වපැඩ කරන හපැටි
006.7

රද්යාජපකෂ, චනදි (පරි.). බලන්න කද්යාසන, ග්රැචලේ

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත. Easyguide :
සීඑසසඑසස වත්ලින තවබ ඩිසයිනිසිං කරන හපැටි
006.7

රද්යාජපක්ෂ , ඩ. තක. (සම කරතකෘ). බලන්න
පඤසඤද්යානනද හිත්මි, මූකලනගමුතවේ
රද්යාජපකෂ, දයද්යා. තවද හද්යාමුදුරතවකෝ
රද්යාජපකෂ, දයද්යා ශ්රී නතරනද්ර. ජනමද්යාධද
ආචද්යාරධරම

741.5
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රද්යාජපකෂ, ධමත්මික. විසතුර මසුන අද්භිජනනය
සහ වදද්යාපද්යාරය
639.34
රද්යාජපකෂ, ප්රදීපද්යා. නිමතතරින එහද්යා

891.483

රද්යාජපකෂ, මතනකෝජ්. ත්ලිසිංගික තපකෞරෂතව
උපතදශනය
155.3
රද්යාජපකෂ, මහිනද. අයවපැය කන්ථද්යාව 2014 352.48
රද්යාජපකෂ, විජයදද්යාස. උඩුගසිං බලද්යා ල්පීනනනට තවර
දරන සතදතයේ හඬ
328.549302

රද්යාජමනන, කෂද්යාන අජනත. Easyguide : සී ෂද්යාප
තඩද්යාට තනටවත්ලින තප්රකෝග්ග්රැත්මිසිං කරන හපැටි
005.3
රද්යාජමද්යානන, තහසමනද්යාග. උදද්යාර චරිත පනහක අසිංක 1
920.02
රද්යාජරතන, එලේ. ආර. සමූහ චරයද්යාතවේ මද්යායද්යාව :
කණඩද්යායම හපැසරීතම තදකෝෂය
302.34
රද්යාජරතන, ත්මිලේටන. තසකෝනි = Sony :
වදවසද්යායකතවය සහ කළමනද්යාකරණය
338.76213092
රද්යාජිණ, ඒ. අයි. සසිංහතලේ ආරකෂක බලතකද්යාටුව
ඓතිහද්යාසක තරකෝහණය
954.93
රද්යාජද මූලද කළමනද්යාකරණ වද්යාරතද්යාව 2014. (ශ්රී
ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා ක්රමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය)
336.5493
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රද්යාජද විභද්යාග උපකද්යාරක ග්රනන්ථ ;
අසිංක 04. (ද සලේවද්යා, යූ. ඒ. ඩබත්ලිවේ.)
කද්යාරයද්යාල කළමනද්යාකරණය හද්යා රද්යාජද
පරිපද්යාලනය :

රද්යාහුල මද්යාතද්යා : යතශකෝධරද්යා චරිතය. (ධරමසරි,
පද්යානදුර ආර. ඒ. ඩ.)
294.3657
351

රද්යාහුල හිත්මි, කනසිංගමුතවේ බලන්න මුවතදවේදද්යාවත

රද්යාජද තසසවයට ආයතන සසිංග්රහතයේ මඟෙ තපනවීම.
(ජයවරධන, මධුරසරි)
331.2598

රද්යාහුල හිත්මි, කනසිංගමුතවේ. සමභද්යාවද සසිංහල ගදද
සද්යාහිතදතයේ භකති වරණනද්යාව
891.48

රද්යාමනද්යායක, එසස. බ. තපද්යාතරද්යානදම : තකටිකතද්යා
සහ නිසඳපැසස සද්යාර සසිංග්රහය
891.481

රද්යාහුල හිත්මි, බටුවනගල (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය

රද්යාමනද්යායක, තිලකරතන. විශසවතයේ පපැරණම තපද්යාදු
මද්යාරගතයේ 1 වන සපැතපුම කණුව තහවත සමමද්යා
දිටඨි : නිවපැරදි දපැකම
294.3

ග්රැකයද්යා සසන්ථද්යාන වල තසකෞඛදද්යාරකෂිත ආපන
ශද්යාලද්යාවක පවතවද්යා තගන යද්යාම සඳහද්යා අවශද
උපතදසස
363.192

රද්යාමසසිංහ, සීතද්යා. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) ජීව
විදදද්යාව : 2002-2013 පසුගිය විභද්යාග
ප්රශසතනකෝතතර
570.76

ග්රැවටිචචද්යා බලුපුසිංචද්යා

රද්යාමද්යා - රතමෂස. (චටතටකෝපද්යාධදද්යාය, සරතචනද්ර)
891.443
රද්යාවණද්යාතග් රද්යාජ්තජ් කතද්යා කයන වනතපත.
(කුලතුසිංගආරචචි, සුගත ල්පී.) 333.75095493
රද්යාසසස ගතලේ නිධද්යානය.

(ජයවරධන, මධුරසරි)
ළ 891.483

රද්යාසසසගිරි කනද. (දයද්යාරතන, නමමුනි තක.)
891.483
රද්යාසමමද්යා. (විතද්යාන, ගුණතසසන)

891.483

ළ 891.483

ග්රැළපනද්යාව, මහිනද. ඓතිහද්යාසක මුලේකරිගල
රජමහද්යා විහද්යාරතයේ අනප්රද්යාපතික ක්රමතවේදය :
මුලේකරිගල සුනදර තතර එදිරිව
ඕකනතදයද්යාතයේ වසිංගීස තතර නඩු තීනදු
ආශතයන කරන ලබන විවරණයක 294.384
රෑ තසසපද්යාත්ලිකද්යා. (තපතරරද්යා, ගුණදද්යාස ජයලත)
782.42
රිචමනල්ඩ් පුරද්යාණය : රිචමනල්ඩ් විදදද්යාලයීය
ඉතිහද්යාසය පිළිබඳ සසිංකෂිපත විමරශනයක
371.01095493
රිටිගහතපද්යාළ, හසිංසමද්යාලද්යා. සසිංහල දකෘෂසටිතගකෝචර
කද්යාවද විමරශන
891.48109

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල එසස. ආදරණය තද්යාතතතග්
හදවතත දිනතපද්යාත : ආදරණය දූ දරවන
උතදසද්යා තද්යාතතතකුතග් හදවතත නපැතගන
හකෘදයද්යාසිංගම සතිවිත්ලි අහුර
306.8742

රිදී ඉරක : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (ජයතිලක, තක.
වී. අයිරින)
891.483

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල එසස. තසතනහසන දුවට
පුතද්යාට
158.1

රිදී හුය බිනදද්යා. (තසතනවිරතන, අජනත)
891.483

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ (අන.). බලන්න
කීසන, බද්යාබරද්යා

රිමස, අෂසතෂසහස තමද්යාහමල්ඩ්. සසිංහයද්යාතග් සවේතවනි
පිමම
305.8095493

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ (පරි.). බලන්න
අකද්යාතයකෝ හිත්මි

රිය අනතුර හද්යා වනදි. (අතබපද්යාල, යසවරධන)
363.125

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ (පරි.). බලන්න
චසෑන යසෑන

රිලේවද්යානියියද්යාහස අරද්යාබි විදදද්යාලය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : රිලේවද්යානියියද්යාහස අරද්යාබි විදදද්යාලය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.070262

රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ (පරි.). බලන්න
තජකෝනසස, තඩතරක එලේ.
රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා. තුර සමුදද්යා

891.483

රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා. සුර අසුර

891.483

රිදී කපැලල. (තචසස, තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි)

823.914

432

රිෂද්යාල්ඩ් බදියුදීන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
රිෂද්යාල්ඩ් බදියුදීන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
රීල්ඩ්, ඇනතනි. රකත මද්යාණකදතයේ අද්භිරහස
823.92

රතබර, තරද්යාෂද්යාන. එලේතලන තගදර

891.483

රවනකුමද්යාර, චනදන. ප්රද්යාසද්යාසිංගික කලද්යා විමරශන :
කපැලණය විශසවවිදදද්යාලයීය බද්යාහිර උපද්යාධි
අතපකෂකයින සඳහද්යා
792
රවනතග් විතනකෝද චද්යාරිකද්යාව. (ගමතග්, ජද්යානක
මතනකෝහර)
891.483

රීල්ඩ්, තරද්යානලේල්ඩ් එම. ජද්යාතික නිෂසපද්යාදනය හපැඳිනවීම
සහ ගණනය කරීම : සද්යාරව ආරර්ථික විදදද්යා
විග්රහය
339.3

රවනපතිරණ, කපිල සී. අයියයි මලේත්ලියි
891.483

රීසස, ග්වයිතනත. මට අලුත අමතමක

රසයන - සසිංහල ශබද තකකෝෂය

823

රීසස, තලකෝරනසස. නටසනතග් කතද්යාව :
ඉතිහද්යාසතයන අනතුර ඇඟෙවීමක
943.0860922
රකමල තහද්යාඳ ළමතයක. (ඩයසස, මනරි පසසසනී)
ළ 891.483
රකෂද්යානි, ඩබ. එම. සචිප්රභද්යා. දිවි දිනූ නිතරකෝෂන
ළ 891.483
රදරිගු, දපැදිගම වී. (අන.). බලන්න
අයිතමද්යාතතද්යාවේ, චිසිංගීසස
රදරිගු, දපැදිගම වී. (අන.). බලන්න
සසතතපද්යාතනද්යාවද්යා, තයවේතග්නියද්යා

491.739148

රහුතණ ධරම තදශනද්යා

294.34

රූත ව්ෆීලේඩින 3 : හිම කඳවුතර තසද්යාඳුර දවසස.
(එමරසන, ඇත්ලිසස බ.)
823
රූප අරූප. (කුමද්යාරතසසන, ආරය කීරති)

294.3

රූප රද්යාමුව : දකෘශදමද්යානතයන යන්ථද්යාරන්ථයට (තිසසපසස
වසරක සනමද්යා විචද්යාර). (ගමලත, සුචරිත)
791.4375
රූපලද්යාවණද උපතදසස. (කනනනගර, අජිත)
646.72
රූපවද්යාහිනි යනත්ර අලුතවපැඩියද්යාව – 1. (ගුණරතන,
එම. රසිංජිත)
621.38800288

රදරිගු, දපැදිගම වී. (අන.). බලන්න ලසසසන
වසලසසසද්යා (රසයන සුරඟෙනද්යා කතද්යා)

රූපවද්යාහිනී සමකෂද්යා - හතවන කලද්යාපය 302.2345

රදරිගු, දපැදිගම වී.
ගපූර

(පරි.). බලනන ගුලේයද්යාම,

රූපසසකනධය. (සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල)
294.3

රදරිගු, දපැදිගම වී. (පරි.). බලන්න පුෂසකන,
අතලකසපැනඩර

රූපසසිංහ, ආර. ඒ. තවේනක රතනත කවිශසක.
සරිමලේතග් චිත්රය
ළ 891.483

රදරිගු, දපැදිගම වී. (පරි.). බලන්න
අතලකසද්යානදර පුෂසකන තතකෝරද්යාගත ගදද
කකෘති : දුබතරද්යාවේසසකයි හද්යා ඉසසතකකෝපප ග්රැජින

රූපසසිංහ, උපද්යාත්ලි. ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික ධජය
929.92095493

රදරිගු, යසවරධන. කමමපැළිකමට පද්යාඩමක
891.483
රදරිගු, යසවරධන. සමමද්යානය : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483
රද්රිගු, පියතසකෝම. වපැව අදදර
891.481

රූපසසිංහ, මතනකෝජ්. තමකෝක්ෂද්යා

891.483

රූපද්යාසිංජල : සනමද්යා සදධද්යානත සහ සනමද්යා
රසවිනදනය. (නිහද්යාලේ, බරකම) 791.4301
රූබන, රූත්මි. මද්යානසක තරකෝගවත්ලින ත්මිතදමු
616.8905

රද්රිතගකෝ, එසස. ඒ. ගුණදද්යාස (සමපද්යා.). බලන්න
මද්යාතනලේ සුවඳ

තරයිල්ඩ්, අටකද්යා. ආයුතබකෝවන

රතබර, දිනිඳු ප්රභද්යාෂ. තපද්යාඩි සද්යාදුයි තපද්යාඩි පූතසද්යායි
ළ 891.483

තර, ඇලන. ඇමරිකද්යාන ජීව රසද්යායන යුද උපක්රම :
කයුබද්යාන, වියටනද්යාම හද්යා තවත අතදපැකීම
කහිපයක

949.742
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තරවත හිත්මි, දියපතතුගම. ධමමපදය හද්යා තබකෞදධ
පුරෂද්යාරන්ථ : පුදගල සසිංවරධනය සඳහද්යා
ධමමපදය පිටුවහලේ වන ආකද්යාරය පිළිබඳව
විමරශනයක
294.382322
තරවතීතග් සද්යාපය. (කුඩද්යාතහටටි, තිලක) 891.483
තරද්යාබිනසන කන්ඩෲතසකෝ : ත්මිනිසස පුළුටක නපැති පද්යාළු
දූපතක තනි වූ වික්රමද්යානවිත ත්මිනිතසකුතග්
කතද්යාව ඩපැනිතයලේ තඩතෆකෝ. (තඩතෆකෝ,
ඩපැනිතයලේ)
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තරද්යාහද්යාන, විජිත (සසිංසස.). බලන්න බුදු දහතමහි
කතුන පඬිරවන : ඇතලකෝසයසස පිය උපහද්යාර
ත්ලිපි
තරද්යාහද්යාන, සුදත (පරි.). බලන්න එමරසන,
ඇත්ලිසස බ.
තරද්යාහද්යාන, සුදත (පරි.). බලන්න මරත්ලින මකරද්යාතග් ඇමතුම
තරද්යාහද්යාන, සුදත (පරි.). බලන්න මරත්ලින මද්යායද්යාකද්යාරියතග් ශද්යාපය
තරද්යාහද්යාන, සුදත (පරි.). බලන්න ත්මිලර, ඇනඩන්ඩෲ
තරද්යාහද්යාන, සුදත (පරි.). බලන්න සසටයින, ආර.
එලේ.
තරද්යාහද්යාන, සුදත (පරි.). බලන්න ෆසලවර, තජ්ස
ග්රපැහපැම
තරද්යාහද්යාන, සුදත (පරි.). බලන්න තහකෝප,
තලකෝරද්යා ල
තරකෝග නිවද්යාරණය හද්යා සසර නිමද්යාවට භද්යාවනද්යා ක්රම
දහසක. (පඤසඤද්යාරතන හිත්මි, එළුවද්යාතපද්යාළ)
294.34435
තරකෝගද්යාබද්යාධ වළකවද්යාගපැනීමට වවදද උපතදසස - 1.
(ජයවරධන, ජයලත)
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තරකෝ, ගපැවින (සම කරතකෘ). බලන්න වයිට, ජූඩි
තරකෝයලේ චපැරිටි පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
තරකෝයලේ චපැරිටි පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
තරකෝලේල්ඩ් ඩද්යාලේ : පනහිඳට මුවද්යාවී. (ජයවීර, තකකෞමදි
පුනසරද්යාතදවි)
823.914
තරකෝස කටු. (ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන)

891.483

තරකෝස කපැකුළ. (ප්රනද්යානදු, ආර. පියුත්මි චතමකෝදද්යා)
ළ 891.483
තරකෝස පඳුතර මලේ පිපිලද්යා. (ධරමකීරති, රනජිත)
ළ 891.483
තරකෝස මලයි පන පපැටියයි

891.483

තරකෝස මතලේ - නටුතව කටූ. (කුලරතන, ඩබත්ලිවේ.
ජී.)
891.483
තරකෝහණ, අයි. ඒ. ඩ. එන. කද්යාලගුණ නිරීකෂණ
හද්යා සසවද්යාභද්යාවික ආපදද්යා හද්යානිය අවම කරීම
551.5
තරකෝහණ රද්යාජිනී. (පලේත්ලියගුර, චනද්රසරි)891.483
තරකෝහණ, සුනිලේ. අප තවනකරනන එපද්යා තදවියනි
891.483
තරකෝහණ, සුනිලේ. වදවතයේ පරිසමද්යාපතිය තමය
නම
891.483
තරකෝහණ, සුනිලේ. සුළඟෙක වී මම යනනම
891.483
තරකෝහිතසසස සූත්රය. (සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල)
294.34
රසිං තකද්යාලේලද්යා. (දිසද්යානද්යායක, ශද්යානති)

891.483

රසිංග මචද්යාතග් ඉසසමතත සහ තවත කතද්යා : සත
තකකෝරල ජනවහර සහ ජනකවි. (පතිරද්යාජ,
තකකෝරතලේගම අතබසසිංහ)
398.2095493
රසිංගද්යාතලකෝකකරණ කලද්යාව : තවේදිකද්යා
ආතලකෝකකරණයට පිවිසුමක. (ආතද්යාවුද,
ලත්ලිත)
792.025
රසිංජිත සයඹලද්යාපිටිය ත්මිත්රතව පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : රසිංජිත සයඹලද්යාපිටිය ත්මිත්රතව පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
රසිංජිත, තක. ඒ. නිහද්යාලේ. විශසව දපැනතමන බිඳක
001

ලකදිව ගනධ කුටි සහ තගඩිතග් සමප්රදද්යාතයේ
ප්රතිමද්යාගකෘහ. (රණගල, දත්මිත)
726.143
ලකදිව ගසිංගද්යා සහ වරද්යාය : ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය හපැඩ
ගපැසසතමහිලද්යා බලපසෑ අයුර (මුල සට ක. ව. 10
වන සයවස දකවද්යා). (සුධරමද්යාවතී, තජ්. ඇම.)
954.9301
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ලකදිව බිතුසතුවම. (සුරනිමල, ගරීයසස)
751.73095493
ලකදිව තබකෞදධ තපරහපැර

294.3438

ලකදිව මහද්යා මද්යාරග සහ ගමනද්යාගමන ක්රම :
අනරද්යාධපුර යුගය ආරමභතයේ සට මහනවර
යුගය අවසද්යානය තතක. (මුණසසිංහ, ඉනද්රද්යාණ)
388.095493

ලකසරි, උණවටුන තක. අරණ.
උපරිමද්යාධිකරණවල අධිකරණ භද්යාෂද්යාව රතට
සසිංවරධනය සහ නිවහලේ චිනතනය : 1978
ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යාව, තවනත නීති සහ
එකසත ජද්යාතීනතග් සමමුති ඇසුරින
විවරණයක
347.01
ලකුණු විසතුර. (ද සලේවද්යා, චද්යාරලේසස විත්ලියම)
231.73

ලකදිව ලනතදස ප්රයතනය (1638-1796).
(විමලරතන, තක. ඩ. ජී.)
954.9301

ලතින භද්යාෂද්යාතවේ නීතික වචන සහ ආපත පද.
(ගුණතසසකර, තතජද්යා පූරණමද්යා)
340.03

ලකදිව තසලේත්ලිපි : හපැඳිනවීම, තපළ, අනවද්යාද,
විවරණ, විමරශන සහිතය
736.5

ලනද පුරද්යා දුව පනිත්මින. (තලසිංගම, චනද්රතසසන)
891.483087

ලකදුසසිංහ, සරිනිමලේ. හපැනදසෑ යද්යාමය

ලනසකද්යාර, එලේ. යූ. ඒ. හිරණ තනතත්මිණ.
බිසිංකුල්ඩ්තඩකෝ කී රහසක
ළ 891.483

891.481

ලක තපද්යාතළද්යාතවේ තයකෝධ පපැළුම. (ජයවීර,
ආරියවසිංශ)
551.1095493

ලනසකද්යාර, එලේ. යූ. ඒ. හිරණ තනතත්මිණ. අතප
තසලේලම
ළ 891.483

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස. ගිමහද්යාන පද්යාරම

891.483

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස. දසෑසස

891.483

ලමබකරණයන පපැරදුම. (ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත)
ළ 891.483

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස. මදුම නිමන

891.483

ලයිල්ඩ්, එළිසතබත. කනද උඩ තගදර

813

ලයිසසසකටද්යා තනද්යාතහද්යාත කද්යානතද්යා විපලවය.
(ඇරිසසතටද්යාෆනී)

882

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස. ත්ලිහිණ පියද්යාපත 891.483
ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස. සතිජ තරඛද්යා

891.483

ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා. ඇටතටරියද්යා මලේ

891.483

ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා (සම කරතකෘ). බලන්න
සතකුමද්යාර, ශකතික

ලලද්යාට ධද්යාතුතවන ඔපවත තකද්යාටසර දනවේතවේ
තසසරනවර රද්යාජධද්යානිය. (සරිතසසන, කනතතලේ
ල්පී. එලේ.)
954.9301
ලත්ලිත, එසස. එච. විජිත. රසද්යායන විදදද්යාව : අසිංග
සමපූරණ ප්රශසන පත්ර විවරණය 2013 540.76

ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා. සසිංහල කවිතයේ සපැබසෑ හපැඩරව
ග්රැගත ජන කවි
398.2095493

ලසසසන වසලසසසද්යා (රසයන සුරඟෙනද්යා කතද්යා)

ලකෂසම තනද්යාවූ ලකෂසම . (තහසරත, අතසකෝකද්යා ඇම.)
891.483

ලසසසන හඳ. (අතපතතු, ආර. බ.)

ලකෂද්යාණ, චතමකෝදදද්යා. තමද්යාතහද්යාමල්ඩ් අත්ලි :
ආලවනත සටනකද්යාත්මියද්යා
796.83092

ලසනත, එන. එසස. (සසිංසස.). බලන්න දමතසකෝ
2013 : වද්යාරෂික ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

ලකෂද්යාන කුමද්යාර, චද්යාමර (සමපද්යා.). බලන්න
සසිංලද්යාප : සසිංවද්යාද එකතුව

ලසනත, රසිංජිත. තහද්යාඳම තපද්යාත

ලකසමබරග්, තරකෝසද්යා. සමද්යාජවද්යාදය සහ කසසතියද්යානි
සසිංඝ
335.5

398.2
523.3

158.1

ලසසසන තපරවපැලේල = Beautiful Perawella :
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඌව පළද්යාතත තපරවපැලේල ගතම
ඉතිහද්යාසය, විදදද්යාව සහ සමද්යාජ විදදද්යාව.
(සමරතකකෝන, සරිතසසන ල්පී.)
954.93
ලද්යා දළු : කද්යාවද සසිංග්රහය. (ගුණතසසකර, හසත)
891.481
ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා. අමබපද්යාත්ලි

891.483
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ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා. උතතරීතර යතශකෝදරද්යා

891.483

ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා. ධවල

891.483

ලද්යාලනි, ශ්රිමද්යා. නිවන දුටු උපක

891.483

ලද්යාලනී, ශ්රීමද්යා. පුදසුනක සුදු මල

891.483

ලද්යාසද්යාතවන ආ වවදදවරයද්යා. (රමපද්යා, ට.
තලද්යාබසද්යාසිං)
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ලද්යාසිංතකය කමකර සටන ඉතිහද්යාසතයේ වතම
භූත්මිකද්යාව
320.5
ලද්යාසිංතකය ත්ලිසිංගික සසිංසසකකෘතිතයේ සසිංඥද්යාරන්ථතවේදය.
(බණඩද්යාර, චිනතක)
392.6
ත්ලිනකන සහ තලනින අතර තවනස කුමකද?.
(අමරවික්රම, තලනින)
320.5
ත්ලිනල්ඩ්ග්රන, ඇසසට්රිල්ඩ්. පිපපි - දකුණු මුහුතද
839.7374
ත්ලිනල්ඩ්ග්රන, ඇසසට්රිල්ඩ්. පිපපි දිග තමසස

839.7374

ත්ලිනල්ඩ්ග්රන, ඇසසට්රිල්ඩ්. පිපපි - නපැවේ නගියි
839.7374
ත්ලියනආරචචි, අයිෂද්යා. ඔසු තසද්යායද්යා ගිය පුසිංචි වීරයද්යා
ළ 891.483
ත්ලියනආරචචි, ආර. ඒ. පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යා අතවපැල
491.37
ත්ලියනආරචචි, ආර. ඒ. තපද්යාතසද්යාන තපද්යාතහද්යාය
294.3438
ත්ලියනආරචචි, කද්යාරිය මඩිතතත එම.
සතුවිත්ලි

දපැහපැත්මි
891.481

ත්ලියනආරචචි, හරබට ආර. ඒ. (සසිංසස.). බලන්න
ගණතදවි හසෑලේල සහ වදන කවි තපද්යාත
ත්ලියනආරචචි, තහසමරතන. ග්රීක පුරද්යාතණකෝකති
938
ත්ලියනතග්, ඇන. ඇලේ. මද්යාතකෘදද්යාස. සද්යාර ධරම හද්යා
චරයද්යා ධරම
294.3442
ත්ලියනතග්, කතසරි. 6, 7, 8, 9, 10, 11 තශසණ
ගණතය : සුළු කරීමට මග 1 භද්යාජදතද්යා රීති 512
ත්ලියනතග්, දිනිලේ ඩ. තුර තසවණ

891.483

ත්ලියනතග්, දිමුතු සමුද්ර (පරි.). බලන්න
විරවනතග් නිවහන සහ තවනත නද්යාටද
ත්ලියනතග්, තනතතද්යාසිංජල. පූරව ළමද්යාවිතයේ
තපකෝෂණය හද්යා ආහද්යාර වටතටකෝර : උපතත සට
අවුරදු තුන දකවද්යා ළඳරවන සඳහද්යා
613.2
ත්ලියනතග්, පියසරි. චුලේලතසටඨි ජද්යාතක කද්යාවදය
891.481
ත්ලියනතග්, ප්රියත (සම කරතකෘ). බලන්න
විතද්යානතග්, ප්රසනන
ත්ලියනතග්, ශ්රීමතී. සපතතුවලට තකද්යාතහස ද ගමන
891.483
ත්ලියනතග්, සඳසරි එම. තබකෞදධ සද්යාහිතදතයන
පුසිංචි අයට පුසිංචි කතද්යා
891.483
ත්ලියනතග්, සරිතසසන. තකතසලේ තහද්යාරද්යා 891.483
ත්ලියනතග්, සරිතසසන. හඳ හද්යාවද්යා

891.483

ත්ලියනතග්, සුභද්යාෂස. ගණත ගපැටලු විසඳමු ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය – 1 : 4, 5 තශසණ සඳහද්යා,
අභදද්යාස හද්යා විසඳුම සහිතය
372.7076
ත්ලියනතග්, සුත්මිනද. සූපතවේදයට තපරවදනක
641.50212
ත්ලියනතග්, තසකෝමසරි (පරි.). බලන්න අතචතබ,
චිනආ
ත්ලියනතග්, තසකෞමද සඳරවන. හපැතට වතතත
මග්දතලේනද්යා
891.481
ත්ලියනතග්, හිමද්යාත්ලි එන. (පරි.). බලන්න
තපතරරද්යා, විහසිංග
ත්ලියනතග්, තහසමද්යාචනද්රිකද්යා. තපැනට සුදුසු නවණ
(තකටි නද්යාටද එකතුවක)
891.482
ත්ලියනතග්, තහසමද්යාචනද්රිකද්යා. (දිරි දපැරිතයකෝ)
891.483
ත්ලියනතග්, තහසමද්යාචනද්රිකද්යා. මලේ සමනළිතයකෝ
891.483087
ත්ලියනවඩුතග්, ටියුඩර. තබකෞදධයද්යා දපැනගත යුතු
දහම කරණු
294.3
ත්ලියපැවුණු සතුවිත්ලි. (වීරසසිංහ, තරිඳු)

891.481

ත්ලිතයද්යාන තකද්යාටසසකතග් සද්යාහිතදය හද්යා විපලවය.
(තකද්යාටසසක, ත්ලිතයද්යාන)
891.73

436

ත්ලිවියද්යා. (ශ්රීකද්යානත, බරනද්යාල්ඩ්)

891.483

ත්ලිතවේරද්යා, රද්යාජ. තුරණු සතක පපැදි (කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481
ත්ලිහිණ පියද්යාපත. (ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.)891.483
ත්ලිසිංගික තපකෞරෂතව උපතදශනය. (රද්යාජපකෂ,
මතනකෝජ්)
155.3

තලද්යාකුබද්යාලසූරිය, තනතත්මි.

සමනල තකකෝඩුකද්යාරි
891.483

තලද්යාකුමද්යානනතග්, අත්මිල (සසිංසස.). බලන්න
ආචද්යාරය ඉතතසෑපද්යාන ධමමද්යාලසිංකද්යාර මහනද්යාහිත්මි
චරිතද්යාවතලකෝකන : සසිංකෂිපත චරිතද්යාපදද්යානය හද්යා
සමපතමයනතග් අදහසස එකතුවක
තලද්යාකු මද්යාමද්යා. (ඇනටන, තජකෝශප)

891.481

ලනසස, සුනිලේ. විජය කුමද්යාරතුසිංග සනමද්යාව සහ
තදශපද්යාලනය
791.43028092

තලද්යාකුතහසවද්යා, සඳරවන. තසකෞනදරී : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483

ල, බිතෂද්යාප කක්යුහක. ගපැලවීතම සහතිකය

තලද්යාව කපැළඹඹූ මහද්යා ඝද්යාතන. (ගුණරතන, රදිකද්යා)
364.1524

234

ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි. තදමළ බස ඉතගනමට
අතවපැලක
494.8118
ලලද්යාරතන, උපද්යාත්ලි (පරි.). බලන්න
චිනනපපභද්යාරති, තක.
ලුණු නපැති මුහුද. (සමරදිවද්යාකර, කද්යානති)
891.483
ලුමබිණ බුදධ වනදනද්යා කවය.
තදද්යා. ව.)

(අතබවික්රම,
294.34350954

ලූ ෂක්යුන. තදව පූජද්යාව හද්යා තවනත කතද්යා
895.13
තලනින, නීලේ සහ යසපද්යාත්ලිත : තලනින තමද්යාරද්යායසස,
නීලේ රූපසසිංහ හද්යා යසපද්යාත්ලිත නද්යානද්යායකකද්යාර තග්
සනමද්යාපට විමසීමක. (ජයසුනදර, තුසත)
791.4375
තලයද්යාරල්ඩ්, එත්ලිසතබත. සරණ පතද්යා මහපද්යාරට :
ඉතිතයකෝපියද්යාතවේ දී එකම දද්යා මහ පද්යාරට වපැටුණු
මතමකෝ සහ ඩපැනීතග් කතද්යාව
823
තලවි, ප්රීතමකෝ.

තම ත්මිනිතසකු නම

853.914

තලසසටර පවත. (ල්පීරිසස, තලසසටර තජ්මසස)
791.430233092
තලේකමතග්, අරණශද්යානති. විෂ තවදකම : සරප,
විෂ සතුනතග් විෂ ශරීරගතවීම සමනයට
ප්රතදකෂද ඖෂධ අඩසිංගුය
615.94
තලේන අමමද්යා තසද්යායද්යා ගිය තලේනද්යා. (කුමද්යාරිහද්යාත්මි,
ආර. ඒ. සී. තදවේත්මිණ)
ළ 891.483
තලේන තගදරටත අවුරදු සහ කපැතලේ යද්යාලුතවකෝ.
(චනද්රපද්යාල, ල්පී. ඒ. ලසත විකුම)
891.483
තලේලේවල, ගද්යාත්මිණ. අභදද්යාසයක : කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

තලද්යාව ප්රකට කඳු, ගිනි කඳු සහ භූගත ගුහද්යා.
(සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.)
551.432
තලද්යාව මහද්යා විදදද්යාඥතයකෝ ;
අසිංක 01. (හුරලුවපැව, ජයතසනවි) තභකෞතික
විදදද්යාඥතයකෝ
530.092
තලද්යාව මහද්යා විදදද්යාඥතයකෝ ;
අසිංක 02. (හුරලුවපැව, ජයතසනවි) ජීව
විදදද්යාඥතයකෝ
570.92
තලද්යාවින ඇතසන සනද්යා කතද්යා
තලද්යාවීනද්යා. (මඩවල, තමද්යාහද්යාන රද්යාජ්)

808.87
891.483

තලකෝක නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ), අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ), උපද්යාධි,
බද්යාහිර උපද්යාධි, නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව
විෂයද්යානබදධ කකෘතියක.
(තපද්යාලේගමපළ,
ශිරද්යාන)
792
තලකෝකතයන නිදහසස වීම. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි,
කරිබතතගද්යාඩ)
294.34
තලකෝකතයේ පළමු ළමද්යා ශමතයන තතද්යාර කලද්යාපය
රවනපුරතයන බිහිකරමු
331.31
තලකෝක සසවභද්යාවය පිළිබඳ තබකෞදධ මතය.
(විමලතජකෝති හිත්මි, මද්යාදිතපද්යාල)
294.3365
තලකෝනඩසස, ලලේ. විසසත්මිත පිළිසඳර කලද්යාව : ඕනසෑම
තකතනකුට සුහදව කන්ථද්යාබහ කළ හපැක නවණට
හුර පිළිතවල
302.2
තලකෝරනසස, තකද්යානරද්යාල්ඩ් ඉතසල්ඩ්. සතුන සමග
කන්ථද්යාකළ අපූර ත්මිනිසද්යා
591.5
තලකෝවේ, නීටද්යා. තපරදිග කසසතියද්යානිතයේ විවිධ සභද්යා
280

437

තලකෝසද්යා, මද්යාරිතයකෝ වරගද්යාස.ස නිරනද්යාත්මික ඝද්යාතකයද්යා
863

වජිරවසිංස හිත්මි, විතද්යාරනතදණතයේ (සමපද්යා.).
බලන්න රහුතණ ධරම තදශනද්යා

තලකෝ සුපතළ තමකෝහනීය කද්යානතද්යාතවකෝ. (වනසසිංහ,
යසපද්යාල)
920.72

වජිරද්යාඥද්යාන හිත්මි, නද්යාහලේතලේ (සමපද්යා.). බලන්න
ධරතමකෝපතදශ ශතකය

ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසතයන කතද්යා 01. (හිගිනසස, මද්යාරි
ත්මියුසයසස)
823

වටතගද්යාඩ තකද්යාලේලය. (දිසද්යානද්යායක, ඩ. එම. අනර)
891.483

ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත. 5 ශිෂදතව විභද්යාගයට ඉලකක
ගපැටලු 2000 ක
372.19076

වටග්රැක, නවද්යාසිංජනද්යා දුත්ලිතමද්යාත්ලි. හඳ රන තපැටියකළ
891.481

ලසිංකද්යාපුර, එලේ. ල්පී. තිලක. තබකෝධි පූජද්යා සහ තසත
පිරිත : සයලු ග්රහ අපල තදකෝෂ දුරකර ශද්යානතිය,
සපැනසීම ලබද්යාතදන යහපත ප්රද්යාරන්ථනද්යා සපල
වන නිවපැරදි ප්රතිඵල උදද්යාකරතදන …. 294.34

වඩුතනන, බනදුල සරත. තදකෝස වද්යාස සහ ග්රැවටිචචී
තපද්යාලේකචචී
ළ 891.482

ලසිංකද්යාපුර, තිලක (සමපද්යා.). බලන්න බුදධ
වනදනද්යා - තසත පිරිත හද්යා තබකෝධි පූජද්යා
294.34433
ලසිංකද්යාතලකෝක, දිතනත ප්රතමකෝදද. මම දකන මට
දපැතනන කපැරතකන තලකෝකය
089.9148

වතමන ජද්යාතික කවිඳිතයේ : කද්යාවද සසිංග්රහය.
(පතිරණ, අලවේපුර ජයන)
891.481
වත සයපත. (නිලේත්මිණ, අනරද්යාධද්යා)

891.481

වතුගල, දීපති ලකත්මිණ (සම කරතකෘ). බලන්න
ගමතග්, ජද්යානක මතනකෝහර

ලසිංකද්යාව විසවපැනි සයවතසස ධද්යාරණද්යාතවකෝ (තදවන
තකද්යාටස) : එහි ඉතිහද්යාසය, ජනතද්යාව, වද්යාණජදය,
කරමද්යානත හද්යා සමපත
954.9301

වතු පිළිබඳ සද්යාරද්යාසිංශ වද්යාරතද්යාව – වතු ලපැයිසසතු ගත
කරීතම අදියර : ආරර්ථික සසිංගණනය 2013/14
ශ්රී ලසිංකද්යාව. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා
සසිංඛදද්යාතලේඛන තදපද්යාරතතමනතුව) 635.021

ලසිංකද්යාතවේ ඇදහිත්ලි විශසවද්යාස. (මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල)
398.41095493

වතුතහසන, ආර. සී. අමද්යා පවන : බුදු සරිතතන
අමද්යාපපැන බිඳක
294.3

ලසිංකද්යාතවේ ඓතිහද්යාසක කන්ථද්යානදර. (බතලේසස,
එලේ. ඊ.)
954.93

වදකහ සුදිතයේ සට තලකෝක විනද්යාශය දකවද්යා : සවු
මසිංසල තකද්යාලුගපැටයද්යාතග් තවත ත්ලිපි.
(ගුණවරධන, නද්යාලක)
070.44

ලසිංකද්යාතවේ කපැබිනට ආණඩු ක්රමය : අ. තපද්යා. ස.
උ. තපළ. (සුගතදද්යාස, ත්ලිනටන)
321.8043095493

වධක භූත්මි. (සයීල්ඩ්, මහසමුද)

892.736

වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා සහ තදද්යාතළද්යාසස තපද්යාතහද්යාය
294.3438
වකුගඩු ග්රැකගනිමු. (තහසවද්යාගීගන, අනර ප්රියනත)
616.6105
වජිරතජකෝති හිත්මි, අතතරගම. මහ යතිවර කවි
සතිවිත්ලි
891.481
වජිරතජකෝති හිත්මි, අතතරගම. යතිවර කවිමුතු :
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481
වජිරඥද්යාන හිත්මි, නිනදද්යාතන (සසිංසස.). බලන්න
සුමනනනද හිත්මි, මලලගම
වජිරවසිංස හිත්මි, විතද්යාරනතදණතයේ. දමරස කතද්යා
294.3

වනනිඅචචි, බුවතනක. ඉරගලතපැනන 891.483
වනනිඅචචි, මහීෂිකද්යා. මදුර උවදුතරන ආරකෂද්යා
තවමු
614.4323
වනනිආරචචි, අමද්යා එච. කරණද්යාවනත කුමද්යාරයද්යා
891.483
වනනිආරචචි, අමද්යා එච. බලේතලකුතග් මතක
සටහන
ළ 891.483
වනනිආරචචි, අමද්යා එච. හිම කනතද
තනද්යාසපැඟෙවුණු ත්මිතුදම
ළ 891.483
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වනනිආරචචි, පුෂසපිකද්යා දිමුතු (සසිංසස.). බලන්න
පද්යාලම යටින මතු වූ පනහිඳ : කුලතසසන

තෆද්යානතසසකද්යා උපහද්යාර ග්රනන්ථය
වනනිආරචචි, බුවතනක. මලේත්ලියද්යා

ළ 891.483

වනනිආරචචි, බුවතනක. තම තපද්යාත මතග්
ළ 891.483
වනනිනද්යායක, තක. බ. තදගඩ දහරව

891.483

වනදිවි වරණ : සරිලක තනද්යාදිස වන අසරිය.
(ඒකනද්යායක, ලත්ලිත)
591.5095493
වනතයේ අතරමසිං වූ මද්යා. (උදද්යාරි, එම. එලේ. තචතනද්යා)
ළ 891.483
වන වඳුලත සමඟෙ ඇතසන රසවත ආදරශ කන්ථද්යා.
(සමරතසසකර, ත්මිත්ලිඳු චද්යාමන)
891.483
වනවද්යාස නිඝණඩුව. (දීපසිංකර හිත්මි, සීපපුකුලතම)
615.321
වනසසපතිය හඬද්යා වපැතට. (ගුණතසසකර, නනදද්යා)
891.481
වනසරද්යා. (අනරසරි, සරත)

891.483

වන සවුපද්යාවුන වපැනි ත්මිනිසුන මපැද. (විතජ්තසසකර,
මතහසෂස)
891.483
වනසසිංහ, ඩබත්ලිවේ. එම. ශද්යාත්මිනද. වපැඩ තලකෝකයට
අවශද වකෘතතීය නපැඹුර නිපුණතද්යා සසිංවරධනය
සඳහද්යා දවිතීයික අධදද්යාපනය සපැලසුම කරීතම
අවශදතද්යාව
373.07205493
වනසසිංහ, ල්පී. ජී. ජී. රණවීර. අත්මිල මසිං :
තද්යාරණදතයේ දුර දකන උපතනත
891.483
වනසසිංහ, යසපද්යාල. තලකෝ සුපතළ තමකෝහනීය
කද්යානතද්යාතවකෝ
920.72
වනද්යානතරයක සුනදර පියටසහන. (ජයතිලක, ඒ.
ජී. තරෂි දුලසිංගද්යා)
ළ 891.483

වනිගරතන, ආසරි. ගණපති සසන්ථද්යාවහ :
ගණතදවියනතග් ආදරය, ආශිරවද්යාදය වපැඩිපුර
ලපැබමට ගණතදවියනතග් ත්මිහිරිතම සසතතකෝත්රය
තමනන
133.3337
වනිගරතන, ආසරි. රහසගත වටතටකෝර 9 ක :
අධික ධන වද්යාසනද්යාවට අතදවශදම දිශද්යා තදක
සහ එම දිශද්යා බලවතකර ගපැනීමට 133.3337
වනිගරතන, ආසරි. වසර 300 ක පපැරණ රහසගත
ගතනෂද්යා සසතතකෝත්රය
133.3337
වනිගරතන, තමද්යාටද්යාතගදර (චිත්ර). බලන්න
ඇහපැළියතගද්යාඩ, බණඩද්යාර
වනිගසූරිය, උපද්යාත්ලි. සුසද්යානය අබියස

891.483

වනිගතසසකර, ඩබත්ලිවේ. ඒ. තජ්. විජද්යානි

891.483

වනිතද්යා තදශපද්යාලනය. (පලේත්ලියගුරතග්, රවිනද්ර
චනද්රසරි)
320.082
වඳුර උපද්යාය. (අනරසරි, සරත)

891.483

වපමගුල = The sowing feast : පදද සසිංග්රහය.
(කරණද්යාරතන, ගද්යාත්මිණ නිශද්යානත) 891.481
වයිට, ජූඩි. නවණකකද්යාර බළලද්යා
වයිරද්යා. (පියතසසන, අලවේතවේ ඇම. ඒ.)
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වරග කළ කුරලු විදදද්යා ශබද තකකෝෂය (ඉසිංග්රීස සසිංහල). (ද සලේවද්යා, ඇම. නිශසශසිංක) 598.03
වරණකුල, සමුද්රිකද්යා (සසිංසස.). බලන්න තපතරරද්යා,
සුරද්යාජ්
වරණකුලසූරිය, තහනරි. විලේලරවද්යාඩිය 891.483
වරණනද්යා සහිත නීල තකද්යාතබකෝ සසිංතදශය 891.481
වරණ රූපවද්යාහිනී තද්යාකෂණය. (ගුණරතන, රසිංජිත)
621.38804

වනිගරතන, ආසරි. ඉකමන ප්රතිඵල ලපැබතම
රහසස
133.3337

වරණසූරිය, කලේපජිත (සසිංසස.). බලන්න අනඳ
පපැනසර 1 : ජීව විදදද්යාව බහුවරණප්රශසතනකෝතතර
සසිංග්රහය

වනිගරතන, ආසරි. ගණතදවියනතග් ආදරය
ගනන ක්රම 36 ක
133.3337

වරණසූරිය, කුසුමද්යා. අපි කවි කයමු

891.481

වරණසූරිය, කුසුමද්යා. සමප්රද්යාපතිය

891.481

වනිගරතන, ආසරි. ගණතදවියනතග් උපකද්යාර
ගනන ක්රම 30 ක
133.3337

වරමද්යා, රද්යාජ්පද්යාලේ. තමකෝහනය සහ උප විඥද්යානය
154.7
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වසනතය නිහඬ ය : පළිතබකෝධනද්යාශක භද්යාවිතතයේ
පද්යාරිසරික හද්යා තසකෞඛද ගපැටලු පිළිබඳ
විවරණයක. (කද්යාසන, ග්රැචලේ)
363.7384

වරසතකකෝන, එම. බ. (පරි.). බලන්න
බණඩද්යාරතගද්යාඩ, ජයතිසසස
වරදට දඬුවම : මුනතනසසවරතම කද්යාත්ලි
මසෑණයනතග් හද්යාසසකම. (විතජ්රතන,
තප්රේමලද්යාලේ)
202.114
වරද ද සුනදරය : කද්යාවද සසිංග්රහය.
යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි)

(තපතරරද්යා,
891.481

වරද්යාතයේ අද්භිරහස. (විතජ්සූරිය, එසස. එන.
හසිංසමද්යාත්ලි)
ළ 891.483
වලේ ගතසස මලේ පිල්පී. (කතඩද්යාහතද්යා, සනතියද්යා) 813
වලේතපද්යාල, බ. සී. ශද්යාක තපකෝෂක

575.76

වලේතපද්යාල, බ. සී. (සම කරතකෘ). බලන්න අරණ
කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ.
වලේත්ලි මද්යාතද්යා තදවඟෙන සහ මද්යාතකෘ තදව සසිංකලේපය.
(තකද්යාඩිතුවකකු, විලේසන)
202.114
වලව ත්මිටියද්යාවතත ජනකතද්යා . (ගුණතසකෝම,
ගුණතසසකර)
398.2095493
වලසස පපැසිංචද්යා. (රශසත්මිකද්යා, ල්පී. එම. හිරණ)
ළ 891.483
වලද්යා යටින සඳ පද්යායයි : සඳපැසස කවි නිරමද්යාණ 40 ක
හද්යා කවි කතද්යා තදකක. (සරිවරධන,
අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස)
891..481

වසභ මහරජ. (ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත) ළ 891.483
වසර 300 ක පපැරණ රහසගත ගතනෂද්යා සසතතකෝත්රය.
(වනිගරතන, ආසරි)
133.3337
වසතර වදනික විතශසෂතද්යා . (කනසිංගම, චනද්රපද්යාල)
001
වසලයද්යා පපැරද වූ බ්රෙද්යාහසමණයද්යා (වසල සූත්රය
ඇසුරින). (සුධීර හිත්මි, තකද්යාටද්යාතගද්යාඩ) 294.3
වස විතසන තතද්යාර තදශීය පලතුර : සසිංහලයන
කසෑමට ආශද්යා කළ පපැරණ පලතුර හද්යා ගඩද්යාතගඩි
වරග. (තතනනතකකෝන, ධරමරතන) 641.34
වසත්ලිතකද්යාසස, වසත්ලිසස. යුදධය හමද්යාරය
වසුනදරද්යා. (ඩයසස, සුතනත්රද්යා තුෂද්යාරි)

883
891.483

වහලේ බිරිඳ සහ තවත අප්රකට රසයද්යාන තකටිකන්ථද්යා
891.73
වහතලකු තලස තදද්යාතළද්යාසස වසරක.
(තනකෝතපපතග්, තසද්යාළමන)

306.362092

වද්යාකදය : නිවපැරදිව වද්යාකද ත්ලිවීතම සදධද්යානත.
(සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත)
491.485
වද්යාණජ ඉදිකරීම සඳහද්යා වද්යාසසතු විදදද්යාව

133.333

වතලේතබද්යාඩ, මනරි පබසරී මපැණතක (සසිංසස.).
බලන්න පියදද්යාස, ට. එම.

වද්යාණජ පරිගණක මකෘදුකද්යාසිංග සපැකසුම – 1.
(බනදුජීව, වජිර මධුසසිංඛ)
005.3

වවුලේකපැතලේ. (තලගල, චනද්රතසසන)

891.483

වද්යාණජ පරිගණක මකෘදුකද්යාසිංග සපැකසුම – 2.
(බනදුජීව, එසස. වජිර මධුසසිංඛ)
005.3

වසස විසීම, කඨින පූජද්යාව සහ තවනත තබකෞදධ ත්ලිපි.
(විමල හිත්මි, මකුලසෑතවේ)
294.3

වද්යායු දූෂණතයන තතද්යාර අතප තලද්යාවක 363.7392

වසසසද්යානය මනරම. (ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි)
891.483

වද්යාරෂික පලද්යාපල කීතම සදධද්යානත. (වීරතුසිංග,
තරසිංග සඳකපැළුම)
133.5

වසනත කුමද්යාර, සරත. තභකෞතික විදදද්යාව 11
තශසණය : තකටි සටහන තපද්යාත
530.07

වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2012. (තසසවක අරන්ථසද්යාධක
අරමුදල)
354.9806

වසනත ගීතය. (තපමදද්යාස, ල්පී.)

වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2013. (ජද්යාතික ඉතිරි කරීතම
බපැසිංකුව)
354.8606

891.481

වසනත තිළිණය ආතයත. (සසටලේ, ඩපැනිතයලේ)
813.54
වසනතය එනන (ළමද්යා නද්යාටදය). (තගද්යානසලේ
තකකෝරද්යාළ, තසනරත)
ළ 891.482

වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව)
354.8606

440

වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර
පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව. කකෘෂිකරම, තගද්යාවිජන
සසිංවරධන, සුළු වද්යාරිමද්යාරග, කරමද්යානත සහ
පරිසර අමද්යාතදද්යාසිංශය)
352.1406
වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2013. (සමපත බපැසිංකුව)
332.12306
වද්යාලුකද්යා මනදිර. (අමරතසසන, බදතදගම ඩ.)
891.483
වද්යාසනද්යාවනතයද්යා. (තෆසස, ඒ. බ.)

994.032092

වද්යාසලමුදත්ලිආරචචි, තද්යාරකද්යා. ඇසස

891.483

වද්යාසල, සරත එන. සඳ මඬලක තසසයද්යා 891.481
වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණ. එක විදිහක ආදරයක
891.483
වද්යාසසතු විදදද්යානකූල නිවසක සතුට. (අමරසූරිය,
රතන තදශප්රිය)
133.5872
වද්යාසසතු විදදද්යාව. (නිරනජන බද්යාබු, බ.)

720.954

වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණ. තදවී

891.483

වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණ. මලේ වපැසසතසන පසසතස
891.483
වද්යාසලසූරිය, ගද්යාත්මිණ. රන තපැලේල

891.483

වද්යාස තගතනන තකද්යාටසස තවතළඳතපද්යාළ : දපැනම
ලබත්මින ප්රතිලද්යාභ ලබමු. (ද සලේවද්යා, තක.
නිහද්යාලේ)
332.6322
වද්යාසුළි. (අතුතකකෝරල, සනධදද්යා ප්රියදරශනි)
891.481

වපැදිනද්යායක වනනියලපැතතතද්යා : ජීවිත කතද්යාව.
(රතනපද්යාල, ඊ. ඇම.)
305.89148095493
වපැනදතබකෝනද්යා, තතද්යාමසන ඒ. (පරි.). බලන්න
කසසටි, අගතද්යා
වපැනදතබකෝනද්යා, තතද්යාමසන ඒ. (පරි.). බලනන
තනකෝතපපතග්, තසද්යාළමන
වපැඳුම මග : නිවපැරදිව වපැඳුම පිදුම කරීම සඳහද්යා
විධිමත මග තපනවීමක. (තහසමද්යාරද්යාම හිත්මි,
ඌරපපැලපැවේතවේ)
294.34433
වපැයිතහසන, ගයද්යා. 8 තශසණය – සසිංහල වපැඩතපද්යාත
491.48076
වපැයිතහසන, ගයද්යා. 9 තශසණය සසිංහල වපැඩතපද්යාත
491.48076
වපැරණයතගද්යාඩ, තසකෝමරතන. තහට දවතසස
අරණපැලේල සමග තව කවි
891.481
වපැරදුන උපද්යාය

ළ 891.483

වපැත්ලිඅසිංග, නිශද්යානත. සමරදිවද්යාකරතග් භද්යාරයද්යාව
891.483
වපැත්ලිකඩ විතති. (රණසසිංහ, ඩග්ලසස ඩ.) 954.93
වපැත්ලි කතතරහි කඳුළු. (සලේවද්යා, අසිංජල චනදිමද්යා)
891.481
වපැත්ලිකනනතග්, පියදද්යාස. කනදට වපැඩිය උස ළමයි
891.483
වපැත්ලිකනනතග්, පියදද්යාස. මලක සුවඳ සවේ සය ගවේ
ඇතසසයද්යා
891.483

වද්යාහන පද්යාට කරමු. (අනරසරි, සරත)

372.52

වපැත්ලිකලතග්, තනද්යාතයලේ. අසමමත රද්යාජදය :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483

වද්යාහන – ලසසසනට පද්යාට කරමු

372.52

වපැත්ලිකලතග්, තනද්යාතයලේ. තදතකද්යාණ

වපැක. (පියරතන, ඒ. ඒ.)

491.485

වපැඩ තලකෝකයට අවශද වකෘතතීය නපැඹුර නිපුණතද්යා
සසිංවරධනය සඳහද්යා දවිතීයික අධදද්යාපනය
සපැලසුම කරීතම අවශදතද්යාව. (වනසසිංහ,
ඩබත්ලිවේ. එම. ශද්යාත්මිනද)
373.07205493
වපැඩිහිටි අතපන ඔබට යමක

089.9148

වපැඩිහිටියනට සලකමු : තිතතිර ජද්යාතකය
ඇසුතරනි. (අනරසරි, සරත)
891.483

891.483

වපැත්ලිකල, ජමත්මික ප්රතබකෝධනී. පුර පසතළද්යාසසවක
තපද්යාතහද්යායක අසරිය
294.343
වපැත්ලිගම, කපැලුම. මහ තමද්යාළකද්යාරතයකෝ : විශිෂසට
වදද්යාපද්යාරිකයනතග් අති සද්යාරන්ථකතවතයේ රහසස
338.092
වපැත්ලිතතද්යාට පද්යාත්ලි සද්යාහිතදය. (කුසලඤද්යාණ තිසසස
හිත්මි, දසිංගල)
891.37
වපැත්ලි තපද්යාලේකටු තකකෝමපිටටු. (පුෂසප කුමද්යාරි,
තමද්යානිකද්යා)
891.483

441

වපැත්ලි මද්යාත්ලිගද්යා : තකටිකතද්යා. (රණවක, නිශසශසිංක)
891.483

වසෑතගද්යාඩතපද්යාල, තසකෝමද්යා අයිරද්යාසිංගනී කුමද්යාරිහද්යාත්මි
තනද්යානිත්මි සඳ පහනක
891.483

වපැත්ලිසරතග්, කීරති. වදව

වසෑතතසෑව, අසත බණඩද්යාර (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක

891.483

වපැත්ලි සහ තපණ. (ජිබරද්යාන, ඛලලේ)

892.71

වපැත්ලි තසලේලම. (ඔරතලවේ, යූරි)

891.73

වපැව අදදර. (රද්රිගු, පියතසකෝම)

891.481

වපැවතගදර, බණඩද්යාර. තදශද්යාද්භිමද්යානී ළමද්යා කවි
ළ 891.481
වපැවතගදර, බණඩද්යාර. බිසිංසද්යා තගදර එයි
ළ 891.483
වපැවතගදර, බණඩද්යාර. මහද්යාචද්යාරය නරියද්යා සහ
තවනත කතද්යා
ළ 891.483
වපැව රවුම : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (තපතරරද්යා,
යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි)
891.483
වපැතවේතගදර, එම. එම. ඔනද්යාත්ලි චතුනිකද්යා. කුරලු
කූඩුව
ළ 891.483
වපැතවේතගදර, ප්රවීන. අකරතපැබබය

ළ 891.483

වපැතවේතගදර, තප්රේමසරි. සඳ දිය සයුරක

782.42

වපැතවේතගදර, ශ්රියද්යා. සප හලට සර දහම 370.114
වපැසසස ගපැන තතද්යාරතුර. (ධරමරතන, තසසනද්යානී)
507
වපැසවසසසනතනකෝ සමඟෙ නිරමද්යාණද්යාතමක ප්රඥද්යාව.
(මතහසනද්ර, සුනනද)
891.483
වසෑගනතතලේ, එච. බ. ආර. ප්රශසතනකෝතතර දීපනී :
මූත්ලික පිරිතවන අවසද්යාන විභද්යාගය – සසිංසසකකෘත
විෂයට නියත්මි
891.2076
වසෑගනතතලේ, එච. බ. ආර. නූතන සරල සසිංහල
වදද්යාකරණ පදදද්යාවල (පදද සසිංග්රහයක) :
විතශසෂතයන තහළ වියරණය හදද්යාරනනන
සඳහද්යාය
491.485
වසෑගලේතතලේ, එච. බ. ආර. නවීන සසිංසසකකෘත භද්යාෂද්යා
ප්රතවේශය : පිරිතවනහි සසිංසසකකෘත භද්යාෂද්යාව
හදද්යාරණ ආධුනිකයන උතදසද්යා සරළ සසිංහතලන
ත්ලියන ලද අතිතරක අධදයන කයවීම
ග්රනන්ථයක
491.25
වසෑගනතතලේ, එච. බ. ආර. සසිංසසකකෘත ඡනදසස
ශද්යාසසත්රය : ප්රද්යාචීන විභද්යාග සහ උසසස විභද්යාග සඳහද්යා
සමපද්යාදිතයි
891.2

වසෑතතසෑව, අසත බණඩද්යාර. පුසිංචි සතට දහම සුවඳ
294.3
විකටර හද්යාරද්යා තනද්යානිත්මි ගීතය. (හද්යාරද්යා, තජකෝන)
782.42162092
විකරණ : අයනීකද්යාරක විකරණ ආරකෂණය සහ
අයනීකද්යාරක විකරණ තද්යාකෂණතයේ
උපතයකෝගීතද්යාවයන
571.457
විකකෘති සතතවයිනතග් බිහිසුණු ආක්රමණය.
(සසටයින, ආර. එලේ.)
813
වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා. ආයු

891.483

වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා. ආලදද්යා 891.483
වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා. පතත්මි දහසසවර
891.483
වික්රමආරචචි, මතනකෝරි සත්ලිකද්යා. මහතමර තසස ඔබ
891.483
වික්රම, තක. ඒ. එසස. සමද්යාජයයි, පවුලයි, මමයි :
ඇතමරිකද්යාතවේ ලද්යාසිංකක මහද්යාචද්යාරයවරතයකුතග්
කතද්යාව
920
වික්රමගමතග්, චන්ද්රද්යා. අටමසසන්ථද්යාන
294.3435095493
වික්රමගමතග්, චන්ද්රද්යා. ඉසුරමුණය
294.3435095493
වික්රමතිලක, නිශද්යානත (සමපද්යා.). බලන්න
තශසෂසෂ්ඨ කයමන සහ රනවපැක 500
වික්රමතිලක, නිශද්යානත. සත ළඟෙ තනිවී 891.483
වික්රමනද්යායක, සසිංජීව. අතපකෂද්යා ජය ගතතද්යාය
891.483
වික්රමරතන, තක. ඒ. පුෂසපරද්යානි (සමපද්යා.).
බලන්න ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක
නිකද්යාය. ධමමපද.
වික්රමරතන, දිලේහද්යානි. අඳුර ඉරද්යා

891.483

වික්රමරතන, දිලේහද්යානි. දුරග තරණ

891.483
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වික්රමරතන, දිලේහද්යානි
ඩපැනිතයලේ

(පරි.). බලන්න සසටලේ,

වික්රමරතන, දිලේහද්යානි. පියුම විල පියුම 891.483
වික්රමරතන, දිලේහද්යානි. සූරය සසිංක්රද්යානති 891.483
වික්රමරතන, මධුරද්යා. නිශසශසිංකමලේල රජතුමද්යාතග්
සරිපද්යා ගමන
891.483
වික්රමරතන, මද්යාරටින. තදද්යාරටුව

089.9148

වික්රමසරිවරධන, නදීශද්යා (අන.). බලන්න නීතමකෝ
වික්රමසසිංහ, අනර. එකට සපැතල්පීලද්යා

891.483

වික්රමසසිංහ, නවන ට. 9, 10, 11 වසර සඳහද්යා
ගණතය 1 තකද්යාටස : තකටි ප්රශසන 500 ක
පිළිතුර සහිත
510.76
වික්රමසසිංහ, භද්යාගදද්යා. විනසසටන චරචිලේ : අසහද්යාය
තසවණපැලේල
941.084092

විචද්යාර ත්ලිපි සසිංග්රහය : නවකතද්යාව හද්යා නද්යාටදය.
(රද්යාජකරණද්යා, ආරිය)
891.48
විචද්යාර සදධද්යානත. (ත්මිලේලගහතපැනන, ආරියදද්යාස)
801.95
විජය කුමද්යාරතුසිංග සනමද්යාව සහ තදශපද්යාලනය.
(ලනසස, සුනිලේ)
791.43028092
විජයතකකෝන, තරකෝහිත. මතග සුනදර... 891.483
විජයතිලක, තක. 9 තශසණය සඳහද්යා විදදද්යාව :
බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
507.6
විජයතු ලසිංකද්යා : ගී සරණය. (ආරියරතන, විමලද්යා)
782.42
විජයතුසිංග, හරිශසචනද්ර. පහන වන දද්යා (කවි
එකතුවක)
891.481
විජයතුසිංග, හරිශසචනද්ර. මධදකද්යාලන ලසිංකද්යාතවේ
නීතිය
340.095493
විජයතුසිංග, හරිශසචනද්ර. ත්මිරිදිය ජීවීහු

639.31

වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින. පරිණද්යාමවද්යාදය සහ මද්යානව
විදදද්යාව : මද්යාරටින වික්රමසසිංහ එකතු කළ කකෘති
තදවපැනි තවළුම
301

විජයරතන, අනෂද්යා. ආචද්යාරය උපද්යාධි සහිනය සපැබසෑ
කර ගනනට නම... : මද්යානව ශද්යාසසත්ර හද්යා සමද්යාජ
විදදද්යා කතෂසත්රතයේ ආචද්යාරය උපද්යාධි
අතපක්ෂකතවය පතනනනට තපර මඟෙ දපැකමක
ශද්යාසසත්රපති උපද්යාධි අතපක්ෂකයනට අතවපැලක
808.066301

වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින. සතව තලකෝකය

විජයරතන, ඒ. මු. ඔවද්යා ත්මිණ

වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින. කතද්යා අහුර : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483

591.5

808.882
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විජයරතන, තමද්යාහද්යාන. තබකෞදධ කද්යානතද්යා පපැවිදි
සමප්රදද්යාය : කද්යානතද්යාවනතග් ශවණ
සසිංවිධද්යානයක ආරමභය සහ වරධනය
294.3082

වික්රමසසිංහ, සමනතද්යා දයද්යානිමපැණතක. ගතහන
වපැටුන ගපැහපැණය : කද්යාවද සසිංග්රහය 891.481

විජයලකෂසත්මි, සී. තක. සඳත්ලිතග් යද්යාළුතවකෝ
891.483

වික්රමසසිංහ, සහන කසීර. ආචචිතග් තකද්යාලම
070.44

විජයවරධන, කමලේ රනජන. තවරළ ඉම රූප
891.483

වික්රමසූරිය, උදුලද්යා වී. නියත නිකමන

891.481

විජයවරධන, ජී. තහසමපද්යාල. කද්යාවද විචද්යාර
ගතවේෂණ
891.481

වික්රමසූරිය, මලේත්ලිකද්යා. රන හිර

891.483

වික්රමසසිංහ, ත්මිර්ථිලද්යා රසද්යාදරී. ආචචි අමමද්යා 891.483
වික්රමසසිංහ, තමද්යාහද්යාන. විසසත්මිත විශසවතයේ
තනද්යාතපතනන ශකතිය

වික්රමද්යාරචචි, අජිත (සසිංසස.). බලන්න ජයසුනදර,
උඩුගම එසස.
වික්රමද්යාරචචි, සමන. අමමද්යා, මතග් ආදර වසසතුව
891.483
වික්රමද්යාරචච, සවි සතදනි. ඇලේබට අයිනසසටයින :
සඳු මත බිඳු
530.092

විජයවරධන, මධුරසිංග ප්රසද්යාද. පුසසතකද්යාල විදදද්යාතවේ
මූත්ලිකද්යාසිංග
020
විජයවික්රම, සුසනත. ජීවිතය දපැන ගනන, ජීවිතය
ජය ගනන අසිංක විදදද්යාව
133.335
විජයවික්රම, සුසනත. තද්යාරකද්යාවක තනද්යාවී සඳ මඬල
වනන : ජීවිතය දිනවන ප්රබල ප්රසනන
තපකෞරෂතවයක තගද්යාඩනඟෙන මග
158.1
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විජයසසිංහ, නද්යාමලේ. දිවි මග තකටි කරන දුමපද්යානය
616.865

විතජ්තුසිංග, බපැසලේ (පරි.). බලන්න ඔකස,
බපැරනසස එමමද්යා

විජයසසිංහ, නද්යාමලේ. හකෘදයද්යාබද්යාධයක ගපැන
ඉඟිකරන ඇනජයිනද්යා කපැකකුම
616.122

විතජ්තුසිංග, බපැසලේ. ගිරි කඳුර

විජයසසිංහ, වජිර ප්රභද්යාත. තදමළ භද්යාෂද්යා ගුර
අතතපද්යාත – පළමුවන කද්යාණඩය : 1995 –
2012 දකවද්යා අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තදවන බස
තදමළ I-II ප්රශසන සයලේලටම පිළිතුර සපයන
ලද ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය ද අනතරගතය
491.811076

විජයසසිංහ, වජිර ප්රභද්යාත. තදමළ භද්යාෂද්යා ගුර
අතතපද්යාත – තදවන කද්යාණඩය : 1995-2012
දකවද්යා අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තදවන බස
තදමළ I-II ප්රශසන සයලේලටම පිළිතුර සපයන
ලද ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය ද අනතරගතය
494.811076
විජයසුමන හිත්මි, වරදිතවල. සමද්යාජද්යානතයකෝජනය
සසිංකලේපය : තබකෞදධ ප්රතවේශය
303.325

891.483

විතජ්තුසිංග, සරිසමන. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුරද්යාණ
උරමය - 01 : පුරද්යාණ කද්යාලතයේ සට තකකෝටතට
ශ්රී ජයවරධනපුර රද්යාජධද්යානිය තතක 954.9301
විතජ්තුසිංග, සරිසමන. සදුහත කුමර උපන
ලුමබිණතයේ මද්යායද්යාතදවී විහද්යාරය : සදුහත කුමර
උපන ලුමබිණ මද්යායද්යාතදවී විහද්යාරතයේ පුරද්යාවිදදද්යා
කපැණම ආශ්රිත ඓතිහද්යාසක හද්යා පුරද්යාවිදදද්යාතමක
ගතවේෂණයක
934
විතජ්තුසිංග, සරිසමන. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුරද්යාණ
උරමය – 02 : තකකෝටතට ශ්රී ජයවරධනපුර
රද්යාජධද්යානි සමතයේ සට 1948 තතක 954.9301
විතජ්තුසිංග, සරිසමන (සසිංසස.). බලන්න
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය : 2600
ශ්රී සමබුදධ ජයනති වරෂය නිත්මිතතතන පළ
කරන ලබන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

විජද්යාතද්යා චනදකනනරි. (බසසනද්යායක, රමදද්යා)
891.483

විතජ්තුසිංග, සුනීතද්යා. සසිංහල දපැනම : ශිෂදතව
විභද්යාගයට සූදද්යානමවන 3, 4, 5 තශසණවල
දරවන සඳහද්යා
372.6

විජද්යානි. (වනිගතසසකර, ඩබත්ලිවේ. ඒ. තජ්.) 891.483

විතජ්තුසිංග, හීත්ලි. දුවිත්ලි මලේ

891.483

විජිතධමම හිත්මි, කඩවත. නද්යාගදීපය එදද්යා - අද
294.3435095493

විතජ්නද්යායක, රසිංජිත. කඳුළු මලේ

891.481

විතජ්නද්යායක, රසිංජිත. කරදිය කඳුළු

891.481

විජිතධමම හිත්මි, මපැදගමපිටිතයේ. තුලනද්යාතමක
පද්යාත්ලි වදද්යාකරණ
491.375
විතජ්තකකෝන බණඩද්යා, ට. එම. පිරිත්මි ළමද්යා ත්ලිසිංගික
වකෘතතිය
306.77
විතජ්තකකෝන, තරද්යාහද්යාන (සසිංසස.). බලන්න
සයවසක අද්භිමද්යානය – කකෘෂිකරම
තදපද්යාරතතමනතුව

විතජ්බණඩද්යාර, චනදිම. අඹ යහළුවනතග් කතද්යාව
891.483
විතජ්බණඩද්යාර, චනදිම. ධරමය සහ සමද්යාජය :
පිළිතවතින තපළගපැතසන පිණස බුදුදහම
294.337
විතජ්බණඩද්යාර, චනදිම. පිසිං හරකද්යාතග් කතද්යාව
ළ 891.483

විතජ්ගුණවරධන, නිරමත්ලි. අප්රිකද්යාන තලකෝකය
960

විතජ්මද්යානන, පියසීත්ලි. සුවඳකූර

891.483

විතජ්ගුනසසිංහ, පියසීත්ලි (පරි.). බලන්න
තකද්යාටසසක, ත්ලිතයද්යාන

විතජ්රතන, එච. එම. ජයනත. හද ග්රැඳි තපම කතද්යා
808.803543

විතජ්තුසිංග, ආශද්යා ශ්රී. අතප ජද්යාතික උරම 954.93

විතජ්රතන, එච. එම. සනනදධ විපලවතයේ
කඳුතළන දිනූ විමුකතිතයේ සසිංහද්යාසනය
954.93032

විතජ්තුසිංග, කුමුදු. ආවරජනද්යා

891.483

විතජ්තුසිංග, නවනපැත්ලිතයේ. මද්යානව සසිංහතිතයේ අග්ර
ඵලය
294.363

විතජ්රතන, එන. ල්පී. කමපියුටර හද්යාල්ඩ්තවයද්යා
එනජිනියරිසිං : තහටටත ගපැලතපන
කමපියුටරයක
621.39

444

විතජ්රතන, තක. බ. සී. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : ආදරශ හද්යා
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර
491.48076
විතජ්රතන, චරිතද්යා (අන.). බලන්න ජයසූරිය,
එලේ.
විතජ්රතන, දීපිකද්යා.

තල කපැතලේ ගිය ඉබි හද්යාත්මි ලද්යා
891.483

විතජ්සසිංහ, චනදන. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
ඉතිහද්යාසය : රචනද්යා ප්රශසන හද්යා පිළිතුර 909.076
විතජ්සසිංහ, චනද්රසරි. සපැබසෑ නද්යායකතයකු වීමට
නම
158.4
විතජ්සසිංහ, ඩබ. එම. සමපත. අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) විදදද්යාව සඳහද්යා : අරන්ථ දපැකවීම
සමකරණ සූත්ර හද්යා නියම
507

විතජ්රතන, තප්රේමලද්යාලේ. වරදට දඬුවම :
මුනතනසසවරතම කද්යාත්ලි මසෑණයනතග් හද්යාසසකම
202.114

විතජ්සසිංහ, ඩබ. එම. සමපත. ආවුද හද්යා
උපකරණ : තලකෝහ තද්යාකෂණතයේ දී, ඉදිකරීම
තද්යාකෂණතයේ දී, තමකෝටර යද්යානත්රික තද්යාකෂණතයේ
දී, විදුත්ලි තද්යාකෂණතයේ දී, ඉතලකතකද්යානික
තද්යාකෂණතයේ දී භද්යාවිත කරන ආවුද හද්යා
උපකරණ
621.9

විතජ්රතන, මසිංගලද්යා. තනද්යාතසවුන තසවණ
891.483

විතජ්සසිංහ, ඩබ. එම. සමපත. මූත්ලික
ඉතලකතකද්යානික තද්යාකෂණය

විතජ්රතන, විනීතද්යා. සරි ලක සරි

විතජ්සසිංහ, ඩබ. එම. සමපත. විදුත්ලි තද්යාකෂණය
ආශ්රිත ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය 621.381076

විතජ්රතන, නීලේ (පරි.). බලන්න තබද්යායින,
තජකෝන

954.93

විතජ්වරධන, ඇසස. (පරි.). බලන්න
ඕසසතස්ට්රේත්ලියද්යාන ජනකතද්යා
විතජ්වරධන, කුසුමසරි. රජමහද්යා විහද්යාරද්යාරද්යාම
294.3435095493
විතජ්වරධන, පරද්යාක්රම ඇසස. (අන.). බලන්න
අලුත තගනද්යා මනමද්යාත්ලි : තකටිකතද්යා පහතළද්යාවක
විතජ්වරධන, පරද්යාක්රම ඇසස. (පරි.). බලන්න
කෂසණමූරති ජීවිතය දකන හපැටි
විතජ්වරධන, පරද්යාක්රම ඇසස. (පරි.). බලන්න
කසසටි, අගතද්යා
විතජ්වරධන, පරද්යාක්රම ඇසස. (පරි.). බලන්න
බුරම ජනකද්යා
විතජ්වරධන, පරද්යාක්රම ඇසස. (පරි.). බලන්න
තලද්යාවින ඇතසන සනද්යා කතද්යා
විතජ්වික්රම, ජයනත. දද්යාරශනික ඊ. ඩබත්ලිවේ.
අදිකද්යාරම
199.5493
විතජ්සරි, ඊ. ජී. අනතරජද්යාතික තදශපද්යාලනය
327.1
විතජ්සසිංහ, ආනනද ල්පී. සුපහන ග්රැයක

891.483

විතජ්සසිංහ, ඉනදිකද්යා සමනමල. බුදු මඟෙ වපැඩි
යතිවරයද්යාතණකෝ : අති පූජද දිගනතපැනතන ශ්රී
සුමඞගල නද්යාහිත්මිපද්යාතණකෝ
294.3657

621.381

විතජ්සසිංහ, ඩබත්ලිවේ. එම. සමපත. විදුත්ලි සහ
ඉලකතකද්යානික උපකරණ පරිහරණය
621.31042
විතජ්සසිංහ, දිකමන. හිවලද්යාවල ගපැහපැන නවණ
891.483
විතජ්සසිංහ, රතනපද්යාල. මහ තගදර

891.483

විතජ්සසිංහ, රතන ශ්රී. තපද්යාලේපිති හරකද්යා : ළමද්යා ගී
සරණය
782.42083
විතජ්සසිංහ, සචිත්ර තකකෞශික. ඉකබිඳ බිඳ තවනව
යමුද කවි සතුවිත්ලි ඉරද්යා දමද්යා
ළ 891.481
විතජ්සසිංහ, සමනතද්යා. සජ්ජද්යා
ජ්ජද්යායනද්යා
තසතනහසන කරන ආමනත්රණය

:
891.483

විතජ්සසිංහ, සුනිලද්යා. අතතමමද්යාට ටුටූතගන
තසෑග්ගක
891.483
විතජ්සසිංහ, සුනිලද්යා (පරි.). බලන්න ද තසද්යායිසද්යා,
නිතරකෝම
විතජ්සසිංහ, සුමනද්යා. දසිං තසවතණ කුරලු කතද්යා
891.483
විතජ්සසිංහ, හරිඳු. ආතරයිටිසස වළකවද්යාගනිමු
616.72206
විතජ්සසිංහ, හරිඳු. සනධි තරකෝග

616.7206

445

විතජ්සුනදර, ආර. එම. දිසද්යාපද්යාතමද්යාක හද ග්රැඳි

920

විතජ්තසසකර, තසසපද්යාල (පරි.). බලන්න
ලකසමබරග්, තරකෝසද්යා

විතජ්සුනදර, ඩබත්ලිවේ. එම. කලදද්යාණ (සසිංසස.).
බලන්න භද්යාෂද්යා අධදයනතයහි නව ප්රවණතද්යා :
තකද්යාළඹ විශසවවිදදද්යාලතයේ සසිංහල අධදයනද්යාසිංශ
වද්යාරෂික පරතයේෂණ සපැසය 2012

විතජ්තසසකර, තසසපද්යාල (පරි.). බලන්න ලසිංකද්යාව
විසවපැනි සයවතසස ධද්යාරණද්යාතවකෝ (තදවන
තකද්යාටස) : එහි ඉතිහද්යාසය, ජනතද්යාව, වද්යාණජදය,
කරමද්යානත හද්යා සමපත

විතජ්සූරිය, එසස. එන. හසිංසමද්යාත්ලි. වරද්යාතයේ අද්භිරහස
ළ 891.483

විතද්යානආරචචි, උමයසිංගනද්යා. පසතළද්යාසසවක සඳ
සනද්යාව
891.481

විතජ්සූරිය, තජ්. ඩබ. භද්රද්යානනද. තවසසමුහුණු
කලද්යාව
391.434
විතජ්සූරිය, ඩබ. ඒ. එසස. සඳචද්යායද්යා. ෆපැරීනද්යා
දියකඳුරියක වූ හපැටි
ළ 891.483
විතජ්සූරිය, ඩබ. ඒ. ගයනි සතද්යාරද්යා. පද්යාළු නගරය
ළ 891.483
විතජ්සූරිය, ඩබත්ලිවේ. ඒ. එන. ඒ. විසසිංවද්යාදය :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483
විතජ්සූරිය, විශද්යාදි මද්යාධවී. නිලේ වියනට කවි
තපළක
891.481
විතජ්සූරිය, සරත. ආදරණය ගුර භවතුනි 371.1
විතජ්සූරිය, සරත. ආදරයයි කරණද්යාවයි 152.41
විතජ්සූරිය, සුභද්යාෂස ළහිර. රනදි සහ අකලද්යා
ළ 891.483
විතජ්තසසකර, අමරතුසිංග. වදද්යාකරණද්යානකූලව
සසිංහතලන හිනදී ඉතගනම – තදතවනි තකද්යාටස
491.435
විතජ්තසසකර, කමලනද්යාත ශද්යානත. සහින මනදිර
891.483
විතජ්තසසකර, ජනද්යාරද ආසරි (සසිංසස.). බලන්න
ගුවන විදුත්ලිතයේ රන හඬ තසසසරි
විතජ්තසසකර, තනතක ගයද්යාතත්මි. ළමද්යා කතද්යා හද්යා
කවි
ළ 891.483
විතජ්තසසකර, මතහසෂස. තබද්යාළඳ සතිවිත්ලි තහවත
පද්යාසලේ ගුරවරතයකුතග් තලකෝකය
891.483
විතජ්තසසකර, මතහසෂස. වන සවුපද්යාවුන වපැනි
ත්මිනිසුන මපැද
891.483
විතජ්තසසකර, තසසපද්යාල (පරි.). බලන්න ජයවීර,
තනවිලේ

විතද්යානආරචචි, දිලේහද්යානි. සත මලේ මකරනද
891.481
විතද්යානආරචචි, මහිනදපද්යාල. සුදට තපන කළු පද්යාට
891.483
විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව. කපැලසෑ ගතම අවුරදු
891.483
විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව. බුලතසසිංහල විතති
954.93
විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව (සසිංසස.). බලන්න ගුර
තගදරින ඇසුණු කවි : ගුර කවේ සරණය
විතද්යාන, ඉනදික සසිංජීව (සසිංසස.). බලන්න රතු
කරදිය මල : ගුර තකටිකතද්යා සරණය
විතද්යාන, ගුණතසසන. තකද්යාග්ගල ප්රද්යාඥයද්යා : උපන
නිවස තසද්යායද්යා යසෑම සහ ඔහුතග් තමතහවර
හඳුනද්යා ගපැනීම
891.48092
විතද්යාන, ගුණතසසන. රද්යාසමමද්යා

891.483

විතද්යානතග්, ප්රසනන. ඉර මපැදියම

791.437

විතද්යානතග්, මහිනද තක. සුදුසුම තමද්යාතහද්යාත
891.483
විතද්යානතග්, වද්යාසනද්යා සුරසිංගිකද්යා (සමපද්යා.). බලන්න
ඤද්යාණසසසර හිත්මි, පද්යාතතගම
විතද්යානපතිරණ, චිනතද්යා මධුරශීත්ලි. තමද්යානරහද්යාත්මිතග
පිලේ කලඹ : කුරලු තලද්යාතවේ රස කතද්යා 891.483
විතද්යානපතිරණ, චිනතද්යා මධුරශීත්ලි. මුව පපැසිංචට දුක
හිතිලද්යා
891.483
විතද්යාන, තපද්යාලේතහසතන දයද්යා ශද්යානත (සසිංසස.).
බලන්න ඩ. ඇසස. ආටිගල මඩපද්යාත කද්යාවද
විශද්යාරදයන තග් රස බුබුල : විතශසෂ ගුණ සමර
කලද්යාපය – 2014

446

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර. නීල උතපල

891.483

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර. මුතු අහුරක

891.481

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර. සත නිවන පින බිම
294.3435095493

විදදද්යාභූෂණ, විජිත. ගපැබිනි මවට අතවපැලක
618.2
විදදද්යාරතන, තනවිලේ ල්පී. තනද්යාතවත්මි මම ඔතබ
තහද්යාඳම සසුවද්යා
891.481

විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර. සුදු තදදුන

891.483

විදදද්යාලසිංකද්යාර – ශද්යාසසනය සසිංග්රහය : වවදික අසිංකය
089.9148

විතද්යාරණ, කුසුම. මසිං තහද්යාඳ තදකෝණ

891.483

විදදද්යාව : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය 10 තශසණය 507.1

විතද්යාරණ, කුසුම. සනනද්යාත්ලිය

ළ 891.483

විතද්යාරණ, තුෂද්යාර. ගපැටුම නිරද්යාකරණය I

විදදද්යාව II තකද්යාටස 10 තශසණය

507.1

303.69

විතද්යාරණ, තුෂද්යාර. ගපැටුම නිරද්යාකරණය II 303.69

විදදද්යාව සහ පුනරතපතතිය පිළිබඳ විමසුමක.
(ගුණතසසකර, ඒ. ඩ.)
133.90135

විදරශනද්යාවට උචිත ම තමද්යාතහද්යාත. (තපතරරද්යා,
ඇන. එච.)
294.34435

විදදද්යාව 6 තශසණය : සද්යාධන මටටතම සසිංවරධන වපැඩ
තපද්යාත. (තහසමපද්යාල, ඩ. එම.)
507.6

විදද්යානගමතග්, තලතද්යා. සරල ජපන බස – තදවන
අදියර
495.68

විදක්යුත ජද්යාතික හපැඳුනමපත නිකුත කරීම පුරවපැස
දතත ග්රැසසකරීතම තමතහයුම අතතපද්යාත 929.9

විදද්යානගමතග්, තසසනක. 10, 11 තශසණ සඳහද්යා
ගණත ගුරවරයද්යා
510.7

විතදදද්යාදය ධරමශද්යාසසනය සසිංග්රහය : ශ්රීමත අනගද්යාරික
ධරමපද්යාලතුමද්යාතග් 150 වන ජනම සසිංවතසර
අනසසමරණ උපහද්යාර කලද්යාපය
089.9148

විදුරසිංග, තක. ල්පී. ධනක. අපූර දද්යානය ළ 891.483
විදුරවන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2014 : අතිපූජද
මහනවර ධමමරතන මද්යාහිත්මි උපහද්යාර අඞකය
089.9148
විදුලකර අබිමන : සසවරණ ජයනති සපැමරම
ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
089.9148
විදුත්ලි තද්යාකෂණය ආශ්රිත ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය.
(විතජ්සසිංහ, ඩබ. එම. සමපත) 621.381076
විදුත්ලි මටරය පපැරදිලද්යා. (බද්යාලසූරිය, දුත්මිනද සසිංජීව)
ළ 891.483
විදුත්ලි සහ ඉලකතකද්යානික උපකරණ පරිහරණය.
(විතජ්සසිංහ, ඩබත්ලිවේ. එම. සමපත) 621.31042

විනසසටන චරචිලේ : අසහද්යාය තසවණපැලේල.
(වික්රමසසිංහ, භද්යාගදද්යා)
941.084092
විනය කද්යාරය පිළිතවල (රද්යාජද තසසවය).
(ඇකරියගල, බණඩද්යාර)
331.2598
විනය නිතයකෝජිත උපතදසස සසිංග්රහය. (පියදද්යාස,
ඒ. ඒ.)
331.2598
විනය පිටකය : චුලේලවග්ග පරිවද්යාරය. (ත්රිපිටකය.
විනයපිටකය)
294.3822
විනය ශිකෂද්යාපද හද්යා සබපැඳුන වසස කද්යාලය හද්යා
කඨිනය
294.3

333.7916

විනය සද්යාසනතයේ ආයුෂයි : විනය පිටකය සහ සූත්ර
පිටකය ආතශයනි. (සුනීත හිත්මි, රතගම)
294.3822

විදදද්යා චක්රවරතී. බුත සරණ : ශද්යාසසත්රතවේදී
(සද්යාමද්යානද) උපද්යාධිය සඳහද්යා
891.48

විනිවිද තපතනන සුලු ඉසිංග්රීස. (තද්යාඹුගල, ඩ. වී.)
420

විදදද්යාචක්රවරතී. විදදද්යාචක්රවරතීන විසන විරචිත
අමකෘතද්යාවහ නම වූ බුතසරණ
891.48

විනිවිද : හරසස රචනද්යා. (තකද්යාඩිපපිත්ලි, ප්රියනත)
070.44

විදදද්යාචක්රවරතීන විසන විරචිත අමකෘතද්යාවහ නම වූ
බුතසරණ. (විදදද්යාචක්රවරතී)
891.48

විනීත හිත්මි, මතලද්යාතවේ. අසරිමත බුදධ ජීවිත හද්යා
දඹදිව වනදනද්යාව
294.34433

විදුත්ලිය සුරකමු
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විනීත හිත්මි, මතලද්යාතවේ. සසර දුක නිවන මග :
ඉනද්රිය භද්යාවනද්යා සූත්රය ඇසුරින විදරශනද්යාව
294.34435
විතනකෝදද්යාතමක අතහදද්යා බපැලම - 2. (ද සලේවද්යා,
ආසරි ඩිලේහද්යාන)
507.8
විපුලේ ධරමප්රිය ජයතසසකර ගී පද මද්යාලද්යා : සුළතඟේ
තළතළනද්යා. (ජයතසසකර, විපුලේ ධරමප්රිය)
782.42
විපුලගුණ, සමරනද්යායක (පරි.). බලන්න
තජ්කබසස, තජකෝසෆස
විපුලතිසසස හිත්මි, මද්යාහලේතලේ. ද්භිකෂු සමද්යාජය, එහි
ලද්යාසිංකක මුහුණුවර හද්යා උරමය සහ එයට
එතරහි ආක්රමණක බලතවේගයනහි නව
ප්රවණතද්යා
306.6

විමලවසිංසසූරය, අයි. බ. (සසිංසස.). බලන්න
තතලකටද්යාහ ගද්යාන්ථද්යා
විමලවීර, සුනිලේ. ඉතතසෑ හද්යාදු

891.483

විමලවීර, සුනිලේ. හුදකලද්යා විරද්යාමයක : විකසත
සුවඳින බිඳක
782.42
විමලසූරිය, අරණ එන. පපැදුර තපකෝරව 891.483
විමලතසසන, තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ. අලේවිසස තපතරරද්යා,
කුමද්යාරගම හද්යා තකයසස
891.481092
විමලතසසන, තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ. කද්යාවද ධරම
තදශනද්යා 2
294.34
විමලතසසන, තගද්යාළුවද්යාමුලේතලේ. තදවියන පය
තනද්යාගසන බිම
891.481

විපුලසද්යාර හිත්මි, පදියපපැලපැලේතලේ. තදතලද්යාවට වපැඩ
ඇති මවේපිය උවටපැන
294.3

විමල හිත්මි, මකුලසෑතවේ. වසස විසීම, කඨින පූජද්යාව
සහ තවනත තබකෞදධ ත්ලිපි
294.3

විප්රවද්යාසතයේ සමරිතද්යාන හඬ. (සරිනිමලේ, තඩරික)
220.45

විමසුම ධද්යාරද්යා. (සරිසුමන හිත්මි, අගලකඩ) 891.48

විමලඛනති හිත්මි, ගලේවපැතවේ. ශ්රී ලද්යාසිංතකය බ්රෙද්යාහසම
අකෂර පරිණද්යාමය
417.7
විමලතජකෝති හිත්මි, මද්යාදිතපද්යාල. තලකෝක සසවභද්යාවය
පිළිබඳ තබකෞදධ මතය
294.3365
විමලඤද්යාණ හිත්මි, අටබද්යාතග්. කයවීතමන නපැණපැ
නවණ වපැතඩන උමමග්ග ජද්යාතකය කවි බසන
891.481
විමලඤද්යාණ හිත්මි, නද්යාඔටුනතන. තද්යානත්රික බුදුසමය
294.3925

විමද්යාන වතථු කතද්යා තපළ ;
අසිංක 01. (කරණද්යාතිලක, හලත්ලිතයේ) බුදුන
සරණ ගිය තදවතද්යාතවකෝ
294.38322
විමද්යාන වසසතු ප්රකරණයට අයත තදවකතද්යා :
දන පින කරනතනකෝ - තදවේ විමන ලබනතනකෝ.
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය
294.38232
විමද්යාන වසසතු ප්රකරණය සරල බසන. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. විමද්යාන වසසතු)
294.38232

891.483

විමුතති මතගගද්යා : විමුකති මද්යාරගය. (උපතිසසස
හිත්මි)
294.3

විමලරතන, තක. ඩ. ජී. මධදතන යුතරකෝපය :
ආදිතයේ සට ක. ව. 1453 දකවද්යා
940.16

වියටනද්යාම උමසිං සටන. (මපැනතගකෝලේල්ඩ්, තටද්යාම)
959.7043

විමලරතන, තක. ඩ. ජී. ලකදිව ලනතදස
ප්රයතනය (1638-1796)
954.9301

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණ (පරි.). බලන්න ත්මිලර,
ආතර

විමලරතන, තක. ඩ. ජී. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජද්යාතික
සසිංතකත
929.9095493

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණ (පරි.). බලන්න මුරකද්යාත්මි,
හරක

විමලරතන, හසිංසනී අසනතිකද්යා. සතතයි මට
(කද්යාවද සසිංග්රහය)
891.481

වියනතගද්යාඩ, ගද්යාත්මිණ (පරි.). බලන්න
ප්රීතමකෝ

විමලවරධන, ආනනද. යද්යාචක සමද්යාගම 891.483

වියළි කලද්යාල්පීය අළු උණහපුලුවද්යා : අධදද්යාපනික
ඡද්යායද්යාරූප මද්යාරතගකෝපතදශය. (ජයතසසකර,
චත්මිනද)
599.83

විමලරතන, ආර. එම. ප්රතිසනධි

විමලවසිංශසූරය, අයි. බ. තනද්යා පුරදු පුදගල ඇසුර
891.483

තලවි,
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විරති සඤසඤද්යා : සදුහත - යතසකෝදරද්යා අනතවේදනීය
විවද්යාහ ජීවිතතයේ ප්රතිනිරමද්යාණයක.
(මදදුමද්යාතග්, ත්මිලේටන)
891.483
විරද්යාජිනී කුමද්යාරි, ඉෂද්යාරද්යා. වදවතයේ අරමය
ළ 891.483
විරද්යාජිනී කුමද්යාරි, ඉෂද්යාරද්යා. සතක සතුවිත්ලි 891.481
විරද සහ විරිදු. (ආරියරතන, සුනිලේ)

780.268

විරවනතග් නිවහන සහ තවනත නද්යාටද

808.82

විරතවකෝ සහ මරතවකෝ : ත්රද්යාසය, භීතිය, කුතුහලය
එකට කපැටි වූ තයද්යාවුන ප්රබනධය. (බණඩද්යාර,
සඳරවන)
891.483
විලේතතර ත්මිතුරිතයකෝ - ගිමහද්යානතයේ තසද්යාදුර දවසස.
(ඇලේල්ඩ්රිජ්, ජපැනට)
813
විලේතතර ත්මිතුරිතයකෝ : පළිඟු කඳු වපැටිය. (ඇලේල්ඩ්රිජ්,
ජපැනට)
813
විලේ තතර ත්මිතුරිතයකෝ : සයුර අබියස. (ඇලේල්ඩ්රිජ්,
ජපැනට)
813
විලේතතර ත්මිතුරිතයකෝ : තසද්යාඳුර නදිතයේ සවද්යාරියක.
(ඇලේල්ඩ්රිජ්, ජපැනට)
813
විලේලරවද්යාඩිය. (වරණකුලසූරිය, තහනරි)
891.483
විලේසන, ජපැකත්ලින. මසිං අනද්යාන්ථතයක තනතවයි
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විවිධ ඉතගනම දුබලතද්යාවයනතගන තපතළන
දරවන හඳුනද්යා ගපැනීම : ඩිසසතලකෂියද්යා,
ඩිසසග්රද්යාෆියද්යා, ඩිසසකපැලේකයුත්ලියද්යා. (ජයසසිංහ, තක.
එච. ඒ. එසස.)
371.91
විශද්යාම වපැටුප කද්යාරයභද්යාරය පිළිබඳ ග්රද්යාම නිලධද්යාරි
අතතපද්යාත
331.252
විශසව දපැනතමන බිඳක. (රසිංජිත, තක. ඒ. නිහද්යාලේ)
001
විශසව නදද්යාය විදදද්යාව. (ල්පීරිසස, බ. අමරසරි)
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විශසව බලය හද්යා සතත බලය ඒකද්යාබදධ කර ජීවිතය
ජය ගත හපැක මඟෙ. (අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා
තරකෝහණ)
158.1
විශසවතයේ පපැරණම තපද්යාදු මද්යාරගතයේ 1 වන සපැතපුම
කණුව තහවත සමමද්යා දිටඨි : නිවපැරදි දපැකම.
(රද්යාමනද්යායක, තිලකරතන)
294.3
විශසවවිදදද්යාල ප්රතිපද්යාදන තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව .
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ විශසවවිදදද්යාල ප්රන්ථම උපද්යාධි
පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යා සඳහද්යා ප්රතවේශය : අධදයන වරෂය
2013 / 2014 අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) විභද්යාගය
2013
378.5493
විශසවවිදදද්යාලයීය නද්යාටදද්යාවල. (කද්යාරියවසම, තිසසස)
891.482
විශසව ශකතිතයේ බලතයන මතක ශකතිය වරධනය
කරගනන. (ත්මිලේලතග්, ධමත්මික)
153.12
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විශිෂසෂ්ඨ ඉතගනම අතවපැල. (ඩයසස, සල්ඩ්නි මද්යාකසස)
153.1

විලද්යාසනී, සුසතද්යා චද්යාත්මි. පුසිංචි බබද්යාලට ආස හිතතන
කසෑම වරග
641.50212

විශද්යාත්මිකයද්යාතග් සසිංග්රද්යාමය. (කඹුරපිටිය, කුමද්යාර)
891.481

විත්ලියම, ආර. එච. උසසස තජදද්යාතිෂය ග්රහ බල සහ
භද්යාව බල
133.5

විෂ තවදකම : සරප, විෂ සතුනතග් විෂ ශරීරගතවීම
සමනයට ප්රතදකෂද ඖෂධ අඩසිංගුය.
(තලේකමතග්, අරණශද්යානති)
615.94

විලේසන, ජපැකත්ලින. සුරසිංගනද්යාවී

විත්ලියම, ආර. එච. තජදද්යාතිෂ හද්යා වද්යාසසතු විදදද්යා
නිවද්යාස අතතපද්යාත
133.5872
විවද්යාද : නිල වද්යාරතද්යාව. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර
පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව)
328.549302
විවද්යාහක රූ ග්රැජින : කද්යාවද සසිංග්රහය.
(තපද්යානනමතපරම, දයද්යානනද)

891.481

විවද්යාහයට තපර සූදද්යානම. (සලේවද්යා, චනදන කුමද්යාර)
395.22

විසරජන : 2014 මුදලේ වරෂතයේ තසසවද්යා වියදම
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලසීම සඳහද්යා ද ; ඒ තසසවද්යා
කද්යාරයය සඳහද්යා ශ්රී ලසිංකද්යාව 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
…. ඉහත කී කරණු හද්යා සමබනධ
තහකෝ එයට
ආනෂසිංගික කරණු සමබනධතයන විධිවිධද්යාන
සපැලසීම සඳහද්යා ද වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 343.0340262
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විසරජන (සසිංතශකෝධන) : 2013 අසිංක 36 දරන
විසරජන පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.0340262

වීණද්යාවක තත කපැඩුණද්යා. (තහසරත මපැණතක,
තසකෝමලතද්යා)
891.483

විසසමය ජනක තකම පිළියම : සතතකකෝරළතයේ
තකම ක්රම. (තතනනතකකෝන, ධරමරතන)
398.41095493

වීරකතකද්යාඩි, චිරද්යාති සශ්රිකද්යා අලේවිසස (සමපද්යා.).
බලන්න සතිවිලේලක කළ හදියක

විසසමයජනක ත්මිනිසස සත : ජයග්රද්යාහී දිවි ගමනක
සඳහද්යා. (ගුණතසසකර, නිවේටන)
158.1
විසසත්මිත ගපැහපැන සරර : ගපැහපැනියකතග් සරර හද්යා
මනස පිළිබඳ විදදද්යාතමක කයවීමක.
(තජකෝනසස, තඩතරක එලේ.)
618
විසසත්මිත පිළිසඳර කලද්යාව : ඕනසෑම තකතනකුට
සුහදව කන්ථද්යාබහ කළ හපැක නවණට හුර
පිළිතවල. (තලකෝනඩසස, ලලේ)
302.2
විසසත්මිත විශසවතයේ තනද්යාතපතනන ශකතිය.
(වික්රමසසිංහ, තමද්යාහද්යාන)
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විසසත්මිත විශසවතයේ සවද්යාරියක. කලුෂද්යානටතසවේ,
පද්යාතවලේ
523.1
විසසත්මිත තහළිදරවේව. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි,
කරිබතතගද්යාඩ)
294.34
විසලේ වද්යාදද වකෘනදය. (බිකතචනතතයවේ,
අනතවර)
891.73
විසතුර මතසදය වගද්යාව සඳහද්යා ආහද්යාර හද්යා
තපකෝෂණය. (තසකෝමරතන, දුෂනත මතනකෝජ්)
639.34
විසතුර මසුන අද්භිජනනය. (ජද්යාසසිංආරචචි,
තපමසරි)
639.34
විසතුර මසුන අද්භිජනනය සහ වදද්යාපද්යාරය.
(රද්යාජපකෂ, ධමත්මික)
639.34
විසපසසතවනි තටටුව. (තහසරත, චූලද්යාභය ශද්යානත
කුමද්යාර)
891.483
විසරි වලද්යාකුළු. (ගමතග්, කපිල එම.)

891.481

වීදි හද්යාදුව. (ජද්යා, අකතලේශසවර)

891.433

වීරකතකද්යාඩි, රිෂද්යාණ. ප්රතවේසතමන තප්රේමය :
තකටිකතද්යා එකතුවක
891.483
වීර කුමරිතයකෝ. (ජයවරධන, පියසීත්ලි) ළ 891.483
වීර කුමරිතයකෝ. (මද්යාපද්යා, තජ්. ල්පී.)

891.483

වීරතකකෝන, චිනතක. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ නීති ඉතිහද්යාසය
340.095493
වීරතකකෝන, චිනතක. ආණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යා නීතිය
342.02095493
වීරතකකෝන, චිනතක. කද්යාරත්මික නීතිය

343.07

වීරතකකෝන, චිනතක. නීති විදදද්යාව

340.01

වීරතකකෝන, චිනතක. පරිපද්යාලන නීතිය
වීරතකකෝන, චිනතක. පුදගල නීතිය

342
346.015

වීරතකකෝන, ධමම (සසිංසස.). බලන්න නපැණ'නද
වීරතකකෝන, තසකෝමරතන. දඹදිව පුණද භූත්මි
වනදනද්යා
294.34350954
වීරතකකෝන, තහසමමද්යාත්ලි. සඳයි තරයි

ළ 891.481

වීරතුසිංග, තරසිංග සඳකපැළුම. (වද්යාරෂික පලද්යාපල
කීතම සදධද්යානත)
133.5
වීරතුසිංග, නිමලේ. චමලේ රද්යාජපකෂ වද්යාරි කකෘෂි
චිනතනය තනද්යාතහද්යාත නිලේ දියවර තකත යද්යායට
631.587
වීරතුසිංග, ල්පී. (සමපද්යා.). බලන්න වමන භද්යාවනද්යාව
වඩමු

විසුදධිමග්ග විචද්යාරය. (තසසනද්යානද්යායක, සරත)
294.3823

වීර දපැරිය. (තහසරත, එච. එම. ගිමහද්යානී තද්යාරකද්යා)
ළ 891.483

විසසිංවද්යාදය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (විතජ්සූරිය,
ඩබත්ලිවේ. ඒ. එන. ඒ.)
891.483

වීරපතපරම, ඇ. (අන.). බලන්න තකකෝබිෂස,
තවකෝලේටර

විහද්යාර වලවේව. (පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා) 891.483

වීරමන, ඉන්ද්රද්යා. සතර පරමද්යාරන්ථ ධරම විග්රහය
294.3

450

වීරමුනි, නද්යාතමලේ. කවුතදකෝ සතුතරකෝ

891.482

වීරතයකුතග් පද්යාතපකෝචචද්යාරණය : විතදශීය
තකටිකතද්යා එකතුවක
808.83
වීරරතන, හරෂණ. අගසසති

891.483

වීරසූරිය, ගනදර ල්පී. ඩ. ඇසස. (සසිංසස.). බලන්න
දසරක දද්යා සද්යාරය
වීරසූරිය, ගනදර ල්පී. ඩ. ඇසස. (සසිංසස.). බලන්න
වරණනද්යා සහිත නීල තකද්යාතබකෝ සසිංතදශය

වීරසසිංහ, අනරද්යා ශ්රී කුමද්යාරී. ඩසිංකුටු කූඹියද්යාතග්
පණවුඩය
891.483

වීරසූරිය, ඩබත්ලිවේ. ඒ. (සසිංසස.). බලන්න
කකෘතතවේදී : තජදෂසෂ්ඨ මහද්යාචද්යාරය පියදද්යාස
රණසසිංහ අද්භිනනදන ග්රනන්ථය

වීරසසිංහ, අනරද්යා ශ්රී කුමද්යාරී. මතලන පද්යාට
සමනලුනට
891.483

වීරසූරිය, ඩපැනිසන (සසිංසස.). බලන්න
සමූපකද්යාරය ගම නපැගුමයි

වීරසසිංහ, එසස. ල්පී. එසස. සසිංසද්යාර සද්යාගරය : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483

වීරසූරිය, ඩපැනිසන (සසිංසස.). බලන්න සමූපකද්යාරය
හද්යා විදවත මත

වීරසසිංහ, ටියුඩර. තගකෝලය සමද්යාජය හද්යා එහි
දකෘෂසටිවද්යාදය
306.2

වීරසූරිය, සුබනයද්යා චමතගී. තබකෝල පූසද්යා
ළ 891.483

වීරසසිංහ, තරිඳු. ත්ලියපැවුණු සතුවිත්ලි

වීරතසසකර, ඩබ. එම. ප්රතිභද්යා හසිංසජනනී.
අතශකෝකද්යාතග් කරණද්යාව
ළ 891.483

891.481

වීරසසිංහ, නනදන (පරි.). බලන්න දිස අදිස
වීරසසිංහ, නනදන (සම කරතකෘ). බලන්න
රණවීර, ආරියවසිංශ
වීරසසිංහ, ල්පී. ගුණපද්යාල. උදුලද්යාතග් වද්යාසනද්යාව :
තයද්යාවුන නවකතද්යාව
891.483
වීරසසිංහ, මද්යාලනී. හිම කුණද්යාටු

891.483

වීරසසිංහ, රද්යාජද්යා. දරවනි ජීවිතය ජය ගනන 158.1
වීරසසිංහ, විමලද්යා. දිගද්යා මඩුලු මඟෙ සලකුණු 954.93
වීරසසිංහ, වී. විමලද්යා. රචනද්යා හුරව : 9-11 තශසණ
සඳහද්යා
891.484
වීරසසිංහ, තසසනද්යාරතන (පරි.). බලන්න ග්රීන,
තග්රහපැම
වීරසසිංහ, තසසනද්යාරතන (පරි.). බලන්න
නිරනජන
වීරසසිංහ, තසසනද්යාරතන (පරි.). බලන්න තචසස,
තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි

වීරතසසකර, ඩබත්ලිවේ. ඇම. ඇසස. බ. තබකෞදධයද්යාතග්
අත තපද්යාත
294.3
වීරතසසකර, විත්ලියම. කලද්යා වපැතවේ කඳුළු 891.483
වකෘතතීය මද්යාරතගකෝපතදශ. (දයද්යාරතන, බනදුල ල්පී.)
331.702
තවඩි තපද්යාද මහතතයද්යා. (මඩලකනද, තබකෝධිතුසිංග)
891.483
තවඩිවරධන, මසිංජල. මතග් ආදරණය යකෂණ
891.483
තවතතසසිංහ, කලේයද්යාණ. මසිං එතහම නසෑ
ළ 891.483
තවතතසසිංහ, සබිලේ. අහසන ගිය ඇත රද්යාජයද්යා :
දුමතමධ ජද්යාතකය
891.483
තවතතසසිංහ, සබිලේ. එකතු තවමුද සවේපද අපි
කයනනට
891.481
තවතතසසිංහ, සබිලේ. කපැවුම තයකෝධයද්යා ළ 891.483

වීරසසිංහ, තසසනද්යාරතන (පරි.). බලන්න බතලද්යාච,
තරද්යාබට

තවතතසසිංහ, සබිලේ (චිත්ර). බලන්න අමරවීර,
හිලේඩද්යා

වීරසසිංහ, තසසනද්යාරතන (පරි.). බලන්න
වසත්ලිතකද්යාසස, වසත්ලිසස

තවතතසසිංහ, සබිලේ
හිලේඩද්යා

වීරසුනදර, සරිතසසන. සසිංහල ජන කවිය හද්යා
සමද්යාජය
398.2095493

තවතතසසිංහ, සබිලේ. මට පුළුවන ගී ගයනන
ළ 891.483

(චිත්ර). බලන්න අමරවීර,
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තවතතසසිංහ, සබිලේ. රනරද්යාළතග යද්යාළුවද්යා 891.483
තවතතසසිංහ, සබිලේ. සවේපද රසය

891.483

තවසක හඬ : වද්යාරෂික ධරම ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
294.305

තවතතසසිංහ, සළුණ මනදින. ඇත පපැටියද්යාතග්
සහිනය
ළ 891.483

තවසතුර සරිතක සහ තවත කවි. (ඉලයපආරචචි,
එරික)
891.481

තවදමුලේල, ලකත්මිණ. ඉතද්යාත්ලිතයේ දස වසරක
914.5

තවතහරගල තසනසුතන තපද්යාඩි හද්යාමුදුරතවකෝ.
(ගුණරතන, නිශද්යානත)
891.483

තවද හද්යාමුදුරතවකෝ. (රද්යාජපකෂ, දයද්යා)

තවේගවත ගණතය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) සඳහද්යා.
(නද්යානද්යායකකද්යාර, ඩ. ජී. තක.)
510.7

741.5

තවනසසවන තලකෝකයට ආයුරතවේදය. (අතබතසසකර,
චනද්රද්යා)
615.538
තවනසසවන සමද්යාජය තුල ද්භිකක්ෂූන වහනතසසතග්
කද්යාරයභද්යාරය. (පඤසඤද්යාතසසකර හිත්මි,
මහකචචතකද්යාඩිතයේ)
306.6
තවබසසටර, එත්ලිසතබත. නිදහස තසද්යායද්යා
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තවබසසටර, ජීන. ජූඩිට හරි ගිහින

813

තවරළ ඉම රූප. (විජයවරධන, කමලේ රනජන)
891.483
තවලේගම, තසසනද්යාරතන. ධද්යාරද්යා විදක්යුතය : අ. තපද්යා.
ස. (උ. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව
537
තවලේගම, තසසනද්යාරතන. පදද්යාරන්ථතයේ යද්යානත්රික
ගුණ : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව
530.076
තවලේලසසතසස ජනවහර හද්යා සපැබපැඳි සසිංසසකකෘතික
ගුණද්යාසිංග. (ගුණරතන, තහස. මු.) 398.2095493
තවලේලද්යාල, ආරියරතන. සුදුවත හපැඳිකත

891.483

තවේතදහ හිත්මි. පරිකන්ථද්යා සසිංග්රහ සහිත සමන කුළු
වරණ
294.363
තවේරතගද්යාඩ, ගුණරතන. Spoken English : රජ
කඩුව සසිංහල මද්යාධදතයන
428
තවේලද්යාම සූත්රය. (චනදකතති හිත්මි, තලලේතලේ)
294.34
තවේලද්යායුදන, ශසිංඛර. තසසවකතයක වනන : තසසවක
නද්යායකතවයට නිස මද්යානසකතවයක තගද්යාඩ
නපැගීමට අතවපැලක
230
තවේලද්යාසන තකද්යාකකු සරති. (අයිතමද්යාතතද්යාවේ,
චිසිංගීසස)
891.73
වවදද දීපනී තහවත ගකෘහසසන්ථ තවදකම.
(තමතතතයද හිත්මි, මද්යාපලගම)
615.538
වවදද දීපනී තහවත ගකෘහසසන්ථ තවදකම.
(තමතතතයද හිත්මි, මද්යාපලගම)
615.538
වවදද මද්යානව විදදද්යාව. (පිනිකහන, ජයරතන)
306.461
වවදදරතන, චමරි. ආයුරතවේද රහසස

615.538

තවලතගදර, චමත්මිනද. නද්යාගයද්යා අවදිතයනි :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483

වවදදතසසකර, ඩ. ඩ. එම. (සමපද්යා.). බලන්න
වවදදතසසකර තපළපතත වසිංශද්යාවත්ලිය

තවලතගදර, චමත්මිනද. පපැන තකණඩියක
891.483

වවදදතසසකර තපළපතත වසිංශද්යාවත්ලිය

තවසසටවූල්ඩ්, ග්තවේන. ආදරයට නවද්යාතපැනක
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තවසසමුහුණු කලද්යාව. (විතජ්සූරිය, තජ්. ඩබ.
භද්රද්යානනද)
391.434
තවසසසනතර ජද්යාතක කද්යාවදය (විචද්යාරද්යාතමක
සසිංසසකරණයක)
891.481
තවසක නිවද්යාඩුව හද්යා තබකෞදධ තකද්යාඩිය.
(තජකෝතිපද්යාල හිත්මි, තගකෝනතහසතන)
929.92095493

929.2

වවදදතසසකර, හිග්තගද්යාඩ තක. ඒ. සතුර ත්මිතුර
(ළමද්යා කතද්යාව)
ළ 891.483
වවදද (සසිංතශකෝධන) : (105 වන අධිකද්යාරය වූ)
වවදද ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක
344.040262
වවරමුතතු. තද්යාපස තප්රේමය

894.8113

තවද්යාලසස, එල්ඩ්ගර. තනද්යාත්මිනිසුන වසන ත්මිටියද්යාවත
823.912
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තවකෝරටන, ඊඩිත. සීමද්යා බනධන

891.483

ශද්යාක සමභවය, වව්යූහය සහ කයද්යාකද්යාරිතවය :
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ / උ. තපළ) ජීව විදදද්යා.
(රණසසිංහ, ල්පීරිසස)
580

වසිංශතිලක, තරකෝහණ. තනද්යාමපැතකන සළුත්මිණ :
සද්යාර සසිංග්රහය
920

ශද්යානතිලතද්යා, ආර. ඩ. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපනතයේ
විකද්යාශනය
370.95493

වසිංසද්යානන්ද හිත්මි, කපැසසබසෑතවේ (සමපද්යා.). බලනන
ශදධද්යා

ශද්යානිකද්යා, තදශද්යානි. කඩඉම (කද්යාවද සසිංග්රහය)
891.481

වදවසද්යායකතව අධදයනය : 10 තශසණය
658.421071

ශද්යාපය. (ඉහලමුලේල, ආශිසිංශනී සදිනිකද්යා)
ළ 891.483

වදද්යාකරණද්යානකූලව සසිංහතලන හිනදී ඉතගනම –
තදතවනි තකද්යාටස. (විතජ්තසසකර, අමරතුසිංග)
491.435

ශද්යාපතයේ ලුහුබපැඳීම. (හයිල්ඩ්, එල්ඩ්ගද්යාර. තජ්.)

වසිංගුපද්යාර. (කුමද්යාරිහද්යාත්මි, සීතද්යා)
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වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණය අධදයනය : ආදරශ
ප්රශසන සහ පිළිතුර. (සරිවරධන, බනදුතසසන)
658.0076
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය ආදරශ ප්රශසන
හද්යා විසඳුම : අ. තපද්යා. ස. සද්යාමද්යානද තපළ.
(තපතරරද්යා, නිලනත)
658.0076
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : ගුර
අතතපද්යාත 10 තශසණය
658.0071
වදද්යාපද්යාරික ආරර්ථික විදදද්යාව. (කරණද්යානද්යායක,
ඩ. ආර.)
338
වදද්යාපකෘති සපැලසුමකරණය සහ වදද්යාපකෘති
විශසතලේෂණය. (පතිරතග්, තජ්. එම.
තපද්යාඩිමපැණතක)
658.404
වදද්යායද්යාම. (ඒකනද්යායක, ලද්යාලේ)

613.71
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ශද්යාසසත්රපති පූජද පද්යාතතගම අනරදධ සසවද්යාමනද්රයන
වහනතසසතග් චරිතද්යාපදද්යානය
294.3657
ශද්යාසසත්ර : සුභද්යාවිත අරන්ථ රස තලේඛන මද්යාලද්යාව.
(නිහද්යාලේ, බරකම)
302.234
ශිකෂද්යා මද්යාරගය පළමු වන තපද්යාත.
කුමද්යාරතුසිංග)

(මුනිදද්යාස,
372.623

ශිලේප කලද්යා : ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය 10 වන
තශසණය
707.1
ශිලද්යා තලේඛන : කපැලණය විශසවවිදදද්යාලතයේ බද්යාහිර
උපද්යාධි සඳහද්යා නිරදිෂසට
736.5
ශිෂසටද්යාචද්යාරයන අතර ගපැටුම. (හනටිනටන,
සපැමුතවලේ ල්පී.)
909.829
ශිෂදතව තපරහුරව සසිංහල. (තමනඩිසස, පියසීත්ලි)
372.6
ශිෂදතව විභද්යාගය 2014 : 5 තශසණය විභද්යාග ප්රශසන
පත්ර සහ පිළිතුර
372.19076

ශබදතකකෝෂ විදදද්යා ප්රතවේශය. (පරමද්යානනද හිත්මි,
තපද්යාලේගසසවතතත)
413.028
ශරීරයට ගුණදද්යායක, වස විතෂන තතද්යාර අතප වපැලේ
අල. (තතනනතකකෝන, ධරමරතන) 641.303
ශෂිනිකද්යා, ආර. ඩ. නිපුනි. පින තනද්යාලදතදකෝ
ළ 891.483
ශදද්යාමනති, ල්පී. ඒ. ඉඳුත්මිණ.

රන සමනලයද්යා
ළ 891.483

ශද්යාක පටක තරකෝපණය. (තහටටිආරචචි, අනර)
571.538
ශද්යාක තපකෝෂක. (වලේතපද්යාල, බ. සී.)

575.76

ශුභවික්රම, මුනිදද්යාස. භද්යාෂද්යාව සහ රචනය – තජදෂසෂ්ඨ
කද්යාණඩය : අධදයන තපද්යාදු සහතික පත්ර,
අභදද්යාස විදදද්යාල ප්රතවේශ, විශසව විදදද්යාල ප්රතවේශ,
ගුර විභද්යාග ආදී උසසස විභද්යාග සඳහද්යා 491.488
තශසකසසපියර, විත්ලියම. ඔතතතලකෝ
තශසන. (අටුළුගම, සසිංජීවනී)
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891.483

ශදධද්යා

294.34

ශ්රී කලදද්යාණ දුරතු ධරම තදශනද්යා අසිංක 8

294.34

ශ්රී ගුණද්යානනදද්යාද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

080

453

ශ්රී ධරමවසිංශ ග්රනන්ථමද්යාලද්යා ;
අසිංක 01 (7). (ත්රිපිටකය. අද්භිධරමපිටකය)
අද්භිධරමචනද්රිකද්යාව :
294.3824
ශ්රීනිවද්යාසස, එම. එන. මට මතක ගම : රද්යාමපූර
ගමමද්යානය
307.762095487
ශ්රී පද්යාද අඩවිය : සසිංසසකකෘතික විවිධතවය සහවජව
විවිධතවය. (උඩවතත, අමලේ)
333.95095493
ශ්රීපද්යාදය හද්යා දිවද්යාගුහද්යාව වනදනද්යාව තහවත සමතනද්යාළ
වරණනද්යා. (හපුආරචචි, විජයරතන)
294.3435095493
ශ්රී පද්යාදසසන්ථද්යානය හද්යා බපැඳුණු පූජද්යා චද්යාරිත්ර. (පතිරණ,
රනජනී මලවි)
294.3435095493
ශ්රියද්යාලතද්යා, එම. ඒ. කුමුදිනී. ආරර්ථික විදදද්යාව 330
ශ්රියද්යාලතද්යා, පදත්මිණ. කටු තපද්යාකුර

891.481

ශ්රීකද්යානත, බරනද්යාල්ඩ්. ත්ලිවියද්යා

891.483

ශ්රී රතනසද්යාර වදද්යාකරණය. (පඤසඤද්යාසද්යාර හිත්මි,
තදහිගසසතප)
491.485
ශ්රී ලසිංකද්යා අමදදප මහද්යා සභද්යාව (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී ලසිංකද්යා අමදදප මහද්යා සභද්යාව සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යා ආණඩුක්රම විකද්යාශනය අතතපද්යාත 1 සහ
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය : අ. තපද්යා. ස.
උසසස තපළ, ගුර විදදද්යාල්පීෂ්ඨ හද්යා විශසව විදදද්යාලයීය
උසසස විභද්යාග සඳහද්යා. (තසකෝමරතන, බ.
විතජ්සරි)
321.0076
ශ්රී ලසිංකද්යා ආණඩුක්රම විකද්යාශනය අතතපද්යාත 2 සහ
ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය.
(තසකෝමරතන, බ. විතජ්සරි)
321.0076
ශ්රී ලසිංකද්යා ගුවන හමුදද්යාතවේ උපත වවදද අසිංශතයේ
විකද්යාශනය සහ තදශපද්යාලනය ඇස 1942 –
2009. (හපුආරචචි, තප්රේමරතන)
358.40095493
ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික තරණ ප්රතිපතතිය. ශ්රී ලසිංකද්යාව.
තයකෞවන කටයුතු හද්යා නිපුණතද්යා සසිංවරධන
අමද්යාතදද්යාසිංශය
305.235
ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික ධජය. (රූපසසිංහ, උපද්යාත්ලි)
929.92095493
ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික පුසසතකද්යාලය

027.55493

ශ්රී ලසිංකද්යාණඩුක්රම වදවසසන්ථද්යා විවරණය.
(නද්යානද්යායකකද්යාර, වී. තක.)
342.0395493
ශ්රී ලසිංකද්යා තතද්යාරතුර තද්යාකෂණ කරමද්යානත
සමතමලනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා
තතද්යාරතුර තද්යාකෂණ කරමද්යානත සමතමලනය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යා දුමරිය තසසවය

385.095493

ශ්රී ලසිංකද්යා පරතයේෂණ හද්යා සසිංවරධන ආයතනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා පරතයේෂණ හද්යා
සසිංවරධන ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යා පරමද්යාණුක බලශකති : ශ්රී ලසිංකද්යා
පරමද්යාණුක බලශකති මණඩලය පිහිටුවීම
සඳහද්යා ද ; ජද්යාතික සසිංවරධන අවශදතද්යා උතදසද්යා
නදෂසටික විදදද්යා සහ තද්යාකෂණයඋපතයකෝගී කර
ගපැනීම ප්රවරධනය කරීම සහ දිරිගපැනවීම සඳහද්යා
ද …; 1969 අසිංක 19 දරන පරමද්යාණුක
බලශකති අධිකද්යාරිය පනත ඉවත කරීම සඳහද්යා
ද ; ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා
සඳහද්යා ද විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම සඳහද්යා ද වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
343.09250262
ශ්රී ලසිංකද්යා පරිසර වකෘතතීයතවේදීනතග් ආයතනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා පරිසර
වකෘතතීයතවේදීනතග් ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යා පද්යාත්ලි සද්යාහිතද : උපද්යාධි පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යා සඳහද්යා
නිරතදශිතයි. (මලලතසසකර, ගුණපද්යාල)
891.37
ශ්රී ලසිංකද්යා තපද්යාලසතයේ ඉතිහද්යාසය සහ ත්මිත්රශීල ජනතද්යා
තසසවය. (ජයනත, පද්යාෂ්ඨල තරකෝහණ)
363.2095493
ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රතිපතති අධදයන ආයතනය
(සසිංතශකෝධන) : 1988 අසිංක 53 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා
ප්රතිපතති අධදයන ආයතනය පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.060262
ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රභද්යා තලේඛක සත්මිති සමතමලනය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රභද්යා තලේඛක
සත්මිති සමතමලනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
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ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව. මසෑතකද්යාලන ආරර්ථික
ප්රවණතද්යා : 2013 සුවිතශසෂ සදුවීම සහ 2014
අතපකෂද්යාවන
338.95493

ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව. සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත 2013
315.493

ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව. වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2013
354.8606

ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව. සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත
2013 - මද්යාතර දිසසත්රිකකය
315.493

ශ්රී ලසිංකද්යා මහබපැසිංකුව. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරර්ථික හද්යා
සමද්යාජ සසිංඛදද්යාන 2014
338.95493
ශ්රී ලසිංකද්යා මහබපැසිංකුව. ශ්රී ලසිංකද්යා සමද්යාජ ආරර්ථික
දතත 2014
338.95493
ශ්රී ලසිංකද්යා මූත්ලික අධදයන ආයතනය (සසිංතශකෝධන) :
1981 අසිංක 55 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා මූත්ලික අධදයන
ආයතනය පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යා යුදධ හමුදද්යා මලල ක්රීඩද්යා ඉතිහද්යාසය
1950-2013
796.095493
ශ්රී ලසිංකද්යා රද්යාමඤසඤ මහද්යා නිකද්යාතයේ අති පූජද
අනනද්යායක තබකෝපිටිතයේ වසිංසද්යානන්ද සසවමන්ද්ර
චරිතද්යාපදද්යානය
294.3657
ශ්රී ලසිංකද්යා රද්යාවණ රද්යාජධද්යානිය සහ සීගිරි පුරද්යාණය.
(තසතනවිරතන, ආරියදද්යාස)
954.9301
ශ්රී ලසිංකද්යා - තලකෝක භූතගකෝලය දපැනම ත්මිනම :
බහුවරණ ප්රශසතනකෝතතර 300. (තසද්යායිසද්යා, ඊ.
යුරද්යාජ් පදත්මින)
001.076
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ආරර්ථික සසිංවරධන අමද්යාතදද්යාසිංශය.
කද්යාරයසද්යාධනය 2014
354.2706
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ඉඩම තකද්යාමසද්යාරිසස තදපද්යාරතතමනතුව
කද්යාරය සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2012
354.3406
ශ්රී ලසිංකද්යාව. කකෘෂිකරම තදපද්යාරතතමනතුව. කද්යාරය
සද්යාධන වද්යාරතද්යාව 2013
354.506
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ගද්යාලේල මහද්යා නගර සභද්යාව. ගද්යාලේල මහද්යා
නගර සභද්යාතවේ තසසවද්යා මද්යාරතගකෝපතදශකය
352.14095493
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව. (වතු පිළිබඳ සද්යාරද්යාසිංශ
වද්යාරතද්යාව – වතු ලපැයිසසතු ගත කරීතම අදියර :
ආරර්ථික සසිංගණනය 2013/14 ශ්රී ලසිංකද්යාව
635.021
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව. සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත 2012
315.493

ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව. සසිංඛදද්යාන නිබනධනය
2012.
315.493
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව. සසිංඛදද්යාන නිබනධනය
2013
315.493
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජද්යාතික තලේඛනද්යාරකෂක
තදපද්යාරතතමනතුව. පද්යාලන වද්යාරතද්යාව 2012
352.74406
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 32 දරන විදදද්යාව හද්යා
තද්යාකෂණය වපැඩිදියුණු කරීතම (සසිංතශකෝධන)
පනත
344.095026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 33 දරන ක්රීඩද්යාවල තයදීතම
දී උතතතජක ද්රවද ගපැනීමට එතරහි සමමුති
පනත
344.099026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 34 දරන තබකෞදධ විහද්යාර
තදවද්යාලගම (සසිංතශකෝධන) පනත 344.096026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 35 දරන ධීවර සහ ජලජ
සමපත (සසිංතශකෝධන) පනත 343.07692026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2013 අසිංක 36 දරන විසරජන පනත
343.034026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 1 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රතිපතති
අධදයනය ආයතනය (සසිංතශකෝධන) පනත
346.06026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 2 දරන ජද්යාතික වදද්යාපද්යාර
කළමනද්යාකද්යාරිතව ආයතන (සසිංතශකෝධන) පනත
346.06026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 3 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා භූ විදදද්යා
ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.06026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 4 දරන පිත්ලිප ගුණවරධන
ගුණද්යානසසමරණ සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 5 දරන චනදිම
වීරකතකද්යාඩි පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.064026
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 6 දරන වවදද
(සසිංතශකෝධන) පනත
344.04026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 7 දරන එකතු කළ අගය
මත බදු (සසිංතශකෝධන) පනත
343.055026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 8 දරන තදශීය ආදද්යායම
(සසිංතශකෝධන) පනත
343.036026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 9 දරන ආරර්ථික තසසවද්යා
ගද්යාසසතු (සසිංතශකෝධන) පනත
343.055026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 10 දරන ජද්යාතිය
තගද්යාඩනපැගීතම බදු (සසිංතශකෝධන) පනත
343.04026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 11 දරන විදුත්ලි සසිංතදශ බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත
343.04026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 12 දරන විතශසෂ තවළඳ
භද්යාණඩ බදු (සසිංතශකෝධන) පනත 343.04026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 22 දරන දද්යාමතප, මතගද්යාඩ,
තබකෝධිවරධනද්යාරද්යාම ශ්රී මදුරසද්යාම පිරිතවන
විහද්යාරසසන්ථ සසිංවරධන සභද්යාව (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 23 දරන නිමලේ සරිපද්යාල ද
සලේවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 24 දරන ලකෂසමන
වසනත තපතරරද්යා ප්රජද්යා සසිංවරධන
පදනම(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 25 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා මූත්ලික
අධදයන ආයතන (සසිංතශකෝධන) පනත
346.06026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 26 දරන කද්යාලද්යාවතරකෝධ
(සසිංතශකෝධන) පනත
346.0433026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 13 දරන සමද්යාගම
(සසිංතශකෝධන) පනත
346.066026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 27 දරන තජකෝන
තසතනවිරතන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 14 දරන තගවීම පපැහපැර
හරින ලපැබූ බදු පියවීතම (විතශසෂ විධිවිධද්යාන)
(සසිංතශකෝධන) පන
343.04026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 28 දරන තබකෝධිරද්යාජද්යාරද්යාම
අධදද්යාපනික හද්යා සසිංසසකකෘතික පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.064026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 15 දරන මුදලේ නිතී
(සසිංතශකෝධන) පනත
343.034026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 30 දරන ලසිංකද්යාතවේ
තරකෝමද්යාන කතතකෝත්ලික අග්රරද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන
වහනතසස සහ රද්යාජගුර ප්රසද්යාදීන වහනතසසලද්යා
(සසිංතශකෝධන) පනත
346.064026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 16 දරන සමසසත ලසිංකද්යා
ශද්යාසනද්යාරකෂක මණඩලය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම)
පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 17 දරන තබකෞදධ
සදධසසන්ථද්යාන පුනරතන්ථද්යාපනය කරීතම පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 18 දරන ජද්යාතික වදවසද්යාය
සසිංවරධන අධිකද්යාරිය (සසිංතශකෝධන) පනත
346.06026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 19 දරන කුමද්යාරසරි
තහටටිතග් පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 20 දරන තමද්යාහද්යාන ලද්යාලේ
තග්රසර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 21 දරන විකටර ඇනටනි
අධදද්යාපන, සමද්යාජ, ආරර්ථික, සතකද්යාරක හද්යා
පුණදද්යාධද්යාර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.064026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 31 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා සද්යාගර
විශසවවිදදද්යාලය පනත
344.07684026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2014 අසිංක 32 දරන පියතසසන ගමතග්
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. අපරද්යාධයක
විනදිතයන සහ සද්යාකෂිකරවන හට සහද්යාය
දීතම සහ ආරකෂද්යා කරීතම : අපරද්යාධයක
විනදිතයන සහ සද්යාකෂිකරවනතග්
අයිතිවද්යාසකම සහ හිත්මිකම දපැකවීම සහ එම
අයිතිවද්යාසකම සහ හිත්මිකම ආරකෂද්යා කරීම සහ
ප්රවරධනය පිණස ද …; අපරද්යාධයක
විනදිතයනතග් සහ සද්යාකෂිකරවනතග්
සහද්යායක සහ ආරකෂණ අරමුදලක පිහිටුවීම
පිණස ද, ඊට සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික
කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස ද
වූ පනත තකටුමපතක
345.020262

456

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. අරනදික ප්රනද්යානදු
සහන තසසවද්යා සහ තගද්යාල්ඩ්ල්ෆ්රක්රි ප්රනද්යානදු අනසසමරණ
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : අරනදික
ප්රනද්යානදු සහන තසසවද්යා සහ තගද්යාල්ඩ්ල්ෆ්රක්රි ප්රනද්යානදු
අනසසමරණ පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ඉඩම (සනතකය
පපැවරීම සීමද්යා කරීතම) : විතදශිකයකට විතදශීය
සමද්යාගමවලට සහ විතදශීය තකද්යාටසස
හිත්මිකද්යාරිතවයක ඇති ඇතපැම ආයතනවලටශ්රී
ලසිංකද්යාතවේ ඉඩමවල සනතකය පපැවරීම සීමද්යා
කරීමට විධිවිධද්යාන සපැලසීම සඳහද්යා ද...; 1963
අසිංක 11 දරන මුදලේ පනතත vi වන තකද්යාටස
ඉවත කරීම සඳහද්යා ද ; ඊට සමබනධ සහ
ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසසවීම පිණස ද වූ පනත තකටුමපතක
346.0430262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ඉදිකරීම කරමද්යානත
සසිංවරධන : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඉදිකරීම
කරමද්යානතතයේ සසිංවරධනය සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසසවීම පිණස ද ; ඉදිකරීම කරමද්යානතතයේ
කටයුතු නියද්යාමනය කරීම, ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීම,
විධිමත කරීම සහ ප්රත්මිතිකරණය කරීම සඳහද්යා
ද …; ඉදිකරීම කටයුතුවලට අදද්යාළ ආරවුලේ
නිරවුලේ කරීම සහ ඒ හද්යා සමබනධිත තහකෝ ඊට
ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසසවීම පිණස වූ පනත තකටුමපතක
343.0786240262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. එම. එසස. තවේව්ෆීක
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : එම. එසස.
තවේව්ෆීක පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. කෂි බුණඩද්යා ශ්රී ලසිංකද්යා
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) කෂි බුණඩද්යා ශ්රී
ලසිංකද්යා පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ජද්යාතික පද්යාරිසරික
පරෂදය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ජද්යාතික
පද්යාරිසරික පරෂදය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ජීවන කුමද්යාරණතුසිංග
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ජීවන
කුමද්යාරණතුසිංග පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ඩඑෆසසීසී බපැසිංකුව
(ඉවත කරීතම හද්යා ආනෂසිංගික විධිවිධද්යාන ) :
ඩඑෆසසීසී බපැසිංකුව “ඩඑෆසසීසී බපැසිංකුව ල්පීඑලේසී”
නද්යාමතයන සීමද්යාසහිත තපද්යාදුසමද්යාගමක තලස
ත්ලියද්යාපදිසිංචි කරීම පිණස විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම
සඳහද්යා ද...; (165 වන අධිකද්යාරිය වූ) ඩඔෆසසීසී
බපැසිංකුව පනත පරිචච්ඡිනන කරීම සඳහද්යා ද ; ඒ
හද්යා සමබනධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා
සඳහද්යා ද විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස වූ පනත
තකටුමපතක
346.0821530262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තද්යාකෂණ සහ සමද්යාජ
තසසවද්යා වපැඩි දියුණු කරීම සඳහද්යා අධදද්යාපන
මධදසසන්ථද්යානය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තද්යාකෂණ
සහ සමද්යාජ තසසවද්යා වපැඩි
දියුණු කරීම සඳහද්යා
අධදද්යාපන මධදසසන්ථද්යානය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. දයද්යා සරණ සසිංවරධන
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : දයද්යා සරණ
සසිංවරධන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තදශීය ආදද්යායම
(සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 10 දරන තදශීය
ආදද්යායම පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
තකටුමපතක
343.0360262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ධමමදීප පදනම
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ධමමදීප පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. නගර සභද්යා
(සසිංතශකෝධන) : (255 වන අධිකද්යාරය වූ) නගර
සභද්යා ආඥද්යා පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
342.090262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. පළද්යාත පද්යාලන
ආයතනවල පුරපපද්යාඩු පිරවීතම (විතශසෂ
විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) : 2013 අසිංක 30 දරන
පළද්යාත පද්යාලන ආයතනවල පුරපපද්යාඩු පිරවීතම
(විතශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
342.090262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. පළද්යාත පද්යාලන
ආයතන ඡනද විමසීම (සසිංතශකෝධන) : (262 වන
අධිකද්යාරය වූ) පළද්යාත පද්යාලන ආයතන ඡනද
විමසීම ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක
342.070262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ප්රද්යාතදශීය සභද්යා
(සසිංතශකෝධන) : 1987 අසිංක 15 දරන ප්රද්යාතදශීය
සභද්යා පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
342.090262

457

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද
(හපැනසද්යාල්ඩ්) : නිල වද්යාරතද්යාව
328.549302
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. බරටි දිසද්යානද්යායක
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : බරටි දිසද්යානද්යායක
පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. මහනගර සභද්යා
(සසිංතශකෝධන) : (255 වන අධිකද්යාරය වූ)
මහනගර සභද්යා ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
342.090262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. මුදලේ නීති
(සසිංතශකෝධන) : (422 වන අධිකද්යාරිය වූ) මුදලේ
නීති පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
343.0340262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. රසිංජිත සයඹලද්යාපිටිය
ත්මිත්රතව පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : රසිංජිත
සයඹලද්යාපිටිය ත්මිත්රතව පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. රි
 ලේවද්යානියියද්යාහස අරද්යාබි
විදදද්යාලය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : රිලේවද්යානියියද්යාහස
අරද්යාබි විදදද්යාලය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
344.070262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. රිෂද්යාල්ඩ් බදියුදීන
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : රිෂද්යාල්ඩ් බදියුදීන
පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. තරකෝයලේ චපැරිටි
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : තරකෝයලේ චපැරිටි
පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. විසරජන : 2014
මුදලේ වරෂතයේ තසසවද්යා වියදම සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලසීම සඳහද්යා ද ; ඒ තසසවද්යා කද්යාරයය සඳහද්යා ශ්රී
ලසිංකද්යාව 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 …. ඉහත කී
කරණු හද්යා සමබනධ තහකෝ එයට ආනෂසිංගික
කරණු සමබනධතයන විධිවිධද්යාන සපැලසීම
සඳහද්යා ද වූ පනත තකටුමපතක
343.0340262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. විසරජන
(සසිංතශකෝධන) : 2013 අසිංක 36 දරන විසරජන
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
343.0340262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. වවදද
(සසිංතශකෝධන) : (105 වන අධිකද්යාරය වූ) වවදද
ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
344.040262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා අමදදප
මහද්යා සභද්යාව (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා
අමදදප මහද්යා සභද්යාව සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා තතද්යාරතුර
තද්යාකෂණ කරමද්යානත සමතමලනය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා තතද්යාරතුර තද්යාකෂණ
කරමද්යානත සමතමලනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා පරතයේෂණ
හද්යා සසිංවරධන ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී ලසිංකද්යා පරතයේෂණ හද්යා සසිංවරධන ආයතනය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා පරමද්යාණුක
බලශකති : ශ්රී ලසිංකද්යා පරමද්යාණුක බලශකති
මණඩලය පිහිටුවීම සඳහද්යා ද ; ජද්යාතික සසිංවරධන
අවශදතද්යා උතදසද්යා නදෂසටික විදදද්යා සහ
තද්යාකෂණය උපතයකෝගී කර ගපැනීම ප්රවරධනය
කරීම සහ දිරිගපැනවීම සඳහද්යා ද …; 1969 අසිංක
19 දරන පරමද්යාණුක බලශකති අධිකද්යාරිය පනත
ඉවත කරීම සඳහද්යා ද ; ඒ හද්යා සමබනධ තහකෝ
ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා ද විධිවිධද්යාන
සපැලපැසසවීම සඳහද්යා ද වූ පනත තකටුමපතක
343.9250262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා පරිසර
වකෘතතීයතවේදීනතග් ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා පරිසර වකෘතතීයතවේදීනතග්
ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රතිපතති
අධදයන ආයතනය (සසිංතශකෝධන) : 1988 අසිංක
53 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රතිපතති අධදයන
ආයතනය පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.060262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රභද්යා තලේඛක
සත්මිති සමතමලනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රභද්යා තලේඛක සත්මිති සමතමලනය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා මූත්ලික
අධදයන ආයතනය (සසිංතශකෝධන) : 1981 අසිංක
55 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා මූත්ලික අධදයන ආයතනය
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.060262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාත අධදද්යාපන, පළද්යාත
පද්යාලන, විදුත්ලිබල හද්යා බලශකති, ඉඩම සහ
ත්මිනිසසබල හද්යා ග්රැකී රක්ෂද්යා අමද්යාතදද්යාසිංශය 2013
වසතරහි ප්රගතිය සහ ඉදිරි සපැලපැසසම 2014
352.1406

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා
වකෘතතීයතවේදී බපැසිංකුකරවනතග් සසිංගමය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා වකෘතතීයතවේදී
බපැසිංකුකරවනතග් සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව.
කද්යාරය සටහන
328.549302

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා සද්යාගර
විශසවවිදදද්යාලය : ශ්රී ලසිංකද්යා සද්යාගර විශසවවිදදද්යාලය
පිහිටුවීම, පවතවද්යාතගනයද්යාම සහ පරිපද්යාලනය
කරීම සඳහද්යා ද …; 1999 අසිංක 36 දරන ජද්යාතික
ධීවර හද්යා නද්යාවික ඉසිංජිතනර ආයතනය පනත
ඉවත කරීම පිණස ද ; ඊට සමබනධ තහකෝ
ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසසවීම පිණස වූ පනත තකටුමපතක
344.076840262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා තසතතසසවද්යා
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා
තසතතසසවද්යා පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. ශ්රී ලසිංකද්යා ෆද්යාතිහස
ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා
ෆද්යාතිහස ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. සහන ප්රජද්යා සසිංවරධන
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : සහන ප්රජද්යා
සසිංවරධන පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. සතතමතසතහවුල
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : සතතමතහවුල සත්මිතිය
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. සමසසත ලසිංකද්යා
වකුගඩු තරකෝගීනතග් සසිංගමය (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : සමසසත ලසිංකද්යා වකුගඩු තරකෝගීනතග්
සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව. සසිංඝත්මිතතද්යා ශදධද්යාකර
පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : සසිංඝත්මිතත
ශදධද්යාකර පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව.
කකෘෂිකරම, තගද්යාවිජන සසිංවරධන,
සුළුවද්යාරිමද්යාරග, කරමද්යානත සහ පරිසර
අමද්යාතදද්යාසිංශය. (වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2013)
352.1406
ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාත සභද්යාව. මුදලේ හද්යා ක්රම
සමපද්යාදන, නීතිය හද්යා සද්යාමය, ඉඩම, අධදද්යාපන,
පළද්යාත පද්යාලන, පළද්යාත පරිපද්යාලන, විදුත්ලිබල
බලශකති, ත්මිනිසස බල හද්යා ග්රැකී රකෂද්යා සහ
ආරර්ථික ප්රවරධන, තවළඳ කටයුතු අමද්යාතද
හද්යා ප්රධද්යාන අමද්යාතද. අයවපැය කන්ථද්යාව 2014
352.48
ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසසනද්යාහිර පළද්යාතත පළද්යාත සභද්යාව
විවද්යාද : නිල වද්යාරතද්යාව
328.549302
ශ්රී ලසිංකද්යාව. මහබපැසිංකුව. මූලද පදධති සසන්ථද්යායිතද්යා
විමසුම 2013
338.95493
ශ්රී ලසිංකද්යාව. මහද්යා භද්යාණඩද්යාගද්යාරය. අයවපැය
ඇසසතතමනතුව – 2014
352.48
ශ්රී ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා ක්රමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය
රද්යාජද මූලද කළමනද්යාකරණ වද්යාරතද්යාව 2014
336.5493
ශ්රී ලසිංකද්යාව. තයකෞවන කටයුතු හද්යා නිපුණතද්යා
සසිංවරධන අමද්යාතදද්යාසිංශය. (ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික
තරණ ප්රතිපතතිය)
305.235
ශ්රී ලසිංකද්යාව. විගණකද්යාධිපති තදපද්යාරතතමනතුව
ජනද්යාධිපතිවරයද්යාතග් අරමුදල පිළිබඳ
විගණකද්යාධිපතිතග් වද්යාරතද්යාව – 2012 352.406
ශ්රී ලසිංකද්යාව. විගණකද්යාධිපති තදපද්යාරතතමනතුව
ජනද්යාධිපතිවරයද්යාතග් අරමුදල පිළිබඳ
විගණකද්යාධිපතිතග් වද්යාරතද්යාව – 2011 352.406
ශ්රී ලසිංකද්යාව. සමද්යාජ තසසවද්යා අමද්යාතදද්යාසිංශය. ජයග්රහණ
2013
353.506
ශ්රී ලසිංකද්යාව. විගණකද්යාධිපති තදපද්යාරතතමනතුව
ජද්යාතික ආරකෂක අරමුදල පිළිබඳ
විගණකද්යාධිපතිතග් වද්යාරතද්යාව – 2011 352.406
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ශ්රී ලසිංකද්යාව. විගණකද්යාධිපති තදපද්යාරතතමනතුව
ජද්යාතික ආරකෂක අරමුදල පිළිබඳ
විගණකද්යාධිපතිතග් වද්යාරතද්යාව – 2012 352.406

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරර්ථික හද්යා සමද්යාජ සසිංඛදද්යාන 2014.
(ශ්රී ලසිංකද්යා මහබපැසිංකුව)
338.95493

ශ්රී ලසිංකද්යාව. තසකෞඛද අමද්යාතදද්යාසිංශය. කද්යාරයසද්යාධන
හද්යා ප්රගති වද්යාරතද්යාව 2013-2014
353.606

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආරය ජනද්යාවද්යාස, රද්යාජද පද්යාලන
ඉතිහද්යාසය හද්යා පපැරණ තද්යාකෂණය. (චනදසරි
හිත්මි, පලේතලබද්යාතග්)
954.9301

ශ්රී ලසිංකද්යාව ඇසුරින සද්යාමද්යානද දපැනීම 01.
(තසකෝමසරි, ල්පී. එලේ. ලයනලේ)
001.076

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඉපපැරණ වපැවේ සහ වද්යාරි කරමද්යානත.
(තසද්යායිසද්යා, යුරද්යාජ් පදත්මින)
627.8609543

ශ්රී ලසිංකද්යා වකෘතතීයතවේදී බපැසිංකුකරවනතග් සසිංගමය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා වකෘතතීයතවේදී
බපැසිංකුකරවනතග් සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඓතිහද්යාසක මූලද්යාශ. (තපතරරද්යා, තක.
ලයනලේ)
954.93

ශ්රී ලසිංකද්යා සමද්යාජ ආරර්ථික දතත 2014. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
මහබපැසිංකුව)
338.95493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ගමසභද්යා ක්රමතයේ ඉතිහද්යාසය. (ඇඳගම,
මද්යාලනී)
352.17095493

ශ්රී ලසිංකද්යා සද්යාගර විශසවවිදදද්යාලය : ශ්රී ලසිංකද්යා සද්යාගර
විශසවවිදදද්යාලය පිහිටුවීම, පවතවද්යාතගනයද්යාම සහ
පරිපද්යාලනය කරීම සඳහද්යා ද …; 1999 අසිංක 36
දරන ජද්යාතික ධීවර හද්යා නද්යාවික ඉසිංජිතනර
ආයතනය පනත ඉවත කරීම පිණස ද ; ඊට
සමබනධ තහකෝ ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීම පිණස වූ පනත
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
344.076840262

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජල තපකෝෂිත හද්යා සුළු වද්යාරිමද්යාරග ආශ්රිත
තගද්යාවි සසිංවිධද්යානවල කද්යාරය සද්යාධනය.
(ජයතිසසස, ආර. එලේ. එන.)
630.6095493

ශ්රී ලසිංකද්යා තසතතසසවද්යා පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී ලසිංකද්යා තසතතසසවද්යා පදනම සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ නීති ඉතිහද්යාසය. (වීරතකකෝන,
චිනතක)
340.095493

ශ්රී ලසිංකද්යා ෆද්යාතිහස ආයතනය (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
ශ්රී ලසිංකද්යා ෆද්යාතිහස ආයතනය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපන කළමනද්යාකරණය ක්රත්මික
විකද්යාශය : 1960 සට 2000 පළමු දශකය
(2010) දකවද්යා. (බුතපිටිය, ජයතසසන)
371.20095493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ කද්යාටුන ශිලේපිතයකෝ. (මුතුගල, චත්මිනද
කුමද්යාර)
741.56954930922

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජද්යාතික සසිංතකත. (විමලරතන, තක.
ඩ. ජී.)
929.9095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තදශපද්යාලන පකෂ. (සරිවරධන,
ල්පී. එම.)
324.2095493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ නීති ක්රමය : විභද්යාග ග්රැසකට අවශද
නීති දපැනම සහ විෂය කරණු ඇතුලත තපද්යාදු
ජනතද්යාවතග් නීති අධදයන අතවපැල.
(තහටටිතග්, නිලනත)
340.095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පළද්යාත පුසසතකද්යාල තසසවද්යා මණඩල
පිළිබඳ සවිසසතරද්යාතමක අධදයනයක.
(තප්රේමදරශන, ඩබත්ලිවේ.)
027.50725493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පද්යාරත්ලිතමනතු ක්රමය සහ මහජන
නිතයකෝජිතයද්යා. (තගද්යාඩගම, අතයේෂද්යා) 328.5493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපනය (සදධි අධදයනයක).
(එතල්ඩ්රමුලේල, සරිලේ)
370.95493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පද්යාසලේවල ඵලදද්යායිතවය. (තහටටිතග්,
අනලද්යා)
371.207

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අධදද්යාපනතයේ විකද්යාශනය.
(ශද්යානතිලතද්යා, ආර. ඩ.)
370.95493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුරද්යාණ උරමය - 01 : පුරද්යාණ කද්යාලතයේ
සට තකකෝටතට ශ්රී ජයවරධනපුර රද්යාජධද්යානිය
තතක. (විතජ්තුසිංග, සරිසමන)
954.9301

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ අසරිමත වජව විවිධතවය : 6-13
තශසණවල සසුනට ප්රතයකෝජනවත අතිතරක
කයවීම තපද්යාතක. (ජයසුනදර, උඩුගම එසස.)
333.95095493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුරද්යාණ උරමය – 02 : තකකෝටතට
ශ්රී ජයවරධනපුර රද්යාජධද්යානි සමතයේ සට 1948
තතක. (විතජ්තුසිංග, සරිසමන)
954.9301

460

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පූරව ඓතිහද්යාසක යුගතයේ වළසිං
කරමද්යානතය. (සීලවිමල හිත්මි, රනතන)
666.395493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සයදිවි නසද්යාගපැනීම පිළිබඳ සමද්යාජ
විදදද්යාතමක විග්රහයක. (තසසනද්යාරතන, නිලූකද්යා)
362.28095493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ බුදධිමය තදපළ නීතිය : බුදධිමය
තදපල හද්යා ප්රකද්යාශන අයිතිවද්යාසකම පිළිබඳ
වද්යාරතද්යා වූ නඩු තීනදු. (ජයකුමද්යාර, ට.)
346.048095493

ශ්රී ලද්යාසිංකක නරතනතයේ විකද්යාශනය 1908 – 1978.
(කද්යාරියවසම, තිසසස)
792.8095493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තබකෞදධ සසිංසසකකෘතිය : 2600
ශ්රී සමබුදධ ජයනති වරෂය නිත්මිතතතන පළ
කරන ලබන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
294.309

ශ්රී ලද්යාසිංකකයන සඳහද්යා ආහද්යාර පිළිබඳව උපතදසස
613
ශ්රී ලද්යාසිංකීය ජද්යාතීනතග් ඉවුම පිහුම. (සලේවද්යා, ට.
පබත්ලිසස)
641.59291413

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තබකෞදධ සසතූප පුරද්යාණය. (යද්යාපද්යා,
පියසරි අත්මිලසත)
730.95493

ශ්රී ලද්යාසිංතකය තදශපද්යාලනතයේ අනනදතද්යාව සහ
අනමදතද්යාව. (තසකෝරත හිත්මි, අලුතවපැව) 306.2

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ මද්යානසක තසකෞඛද හද්යා මතනකෝසමද්යාජයීය
තසසවද්යා සපයන ආයතන නද්යාමද්යාවත්ලිය 2013
362.220255493

ශ්රී ලද්යාසිංතකය බ්රෙද්යාහසම අකෂර පරිණද්යාමය.
(විමලඛනති හිත්මි, ගලේවපැතවේ)

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ මපැතිවරණ ඉතිහද්යාසය හද්යා ප්රතිඵල
විශසතලේෂණය. (මුණසසිංහ, කපිල)
324.6095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජ තභකෝජන. (සලේවද්යා, ට. පබත්ලිසස)
641.595493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වන සමපත

333.75095493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වන සසිංරකෂණ සහ කළමණද්යාකරන
අතදපැකීම : සීමද්යානතරික වන කලද්යාප සසන්ථද්යාපිත
කරීම තකතරහි විතශසෂ අවධද්යානයකන.
(කරණද්යාරතන, මසිංජල ලසිංකද්යානද්යාත) 634.92
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වනද්යානතර, වතනකෝදදද්යාන සහ වන
ආරක්ෂක නීති. (රණසසිංහ, ල්පීරිසස)
333.75095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ විධද්යායක ජනද්යාධිපති ක්රමය සහ
ජනද්යාධිපතිවරණ පුරද්යාණය. (ජයකුමද්යාර, ට.)
321.8042095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ විශසවවිදදද්යාල ප්රන්ථම උපද්යාධි පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යා
සඳහද්යා ප්රතවේශය : අධදයන වරෂය 2013 / 2014
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) විභද්යාගය 2013.
(විශසවවිදදද්යාල ප්රතිපද්යාදන තකද්යාත්මිෂන සභද්යාව )
378.5493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ විශද්යාම වපැටුප ක්රමය. (තිලකරතන,
කඳන ආරචචිතග්)
331.252095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ විහද්යාරද්යාශ්රිත සතුවම කලද්යාව.
(තහසවද්යාපතිරණ, දයද්යා)
751.73095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංවරධනය සහ යන්ථද්යාරන්ථය.
(චනද්රතිලක, බ. එම.)
338.95493

417.7

ශ්රී ලද්යාසිංතකය තබකෞදධ ශද්යාසනතයහි සමද්යාරමභය :
මහිනදද්යාගමනය සහ ත්රිපිටක ග්රනන්ථද්යාරූඪිය.
(තසකෝමතිලක, මහිනද)
294.3095493
ශ්රී සුගතවසිංසද්යාද්භිනනදන පරමද්යානන්ද ප්රතිභද්යා ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
089.9148
ශ්රීකද්යානත, බරනද්යාල්ඩ් (සමපද්යා.). බලන්න සනමද්යා
විතති 13+
තශසෂසෂ්ඨ කයමන සහ රනවපැක 500

080

ෂසතවයිටසර, කසසතටකෝපර. ජරමන නපැවිතයක දුටු
එදද්යා ලසිංකද්යාව : තපරදිග ඉනදීය මුහුදු ගමතනක
විශිෂසට කතද්යාවක
954.9301
ෂරතලද්යාක තහකෝමසසතග් රහසගත ත්ලිපි තගද්යාන ;
අසිංක 12. (තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන)අදභූත
ආගනතුකයද්යා සහ තවත ෂරතලද්යාක තහකෝමසස
කන්ථද්යා
823
ෂද්යාතඩද්යාතනද්යාවේ, නිතකද්යාලද්යායි. අමූර ගඟෙ ගලද්යා බසී
891.73
තෂනද්යායද්යා, ඩබ. මවුනට. මල

ළ 891.483

තෂවත්ලියර, තස්ට්රේස. මුතු කරද්යාබුව පපැළඳි යුවතිය
813
තෂසකසසපියර, විත්ලියම. තදද්යාතළද්යාසස වපැනි රද්යාත්රිය සහ
තවත කතද්යා
822.33
තෂකෝකමන, රිචල්ඩ්. සමද්යාධිතයේ ප්රීතිය – ප්රන්ථම භද්යාගය
294.34435

461

සසකද්යාප, විත්ලියන එච. (සම කරතකෘ). බලන්න තර,
ඇලන

සසතපනසර, එම. ඩ. තගද්යාවිපතලහි අදිස කලබලය
823

සසතකද්යාව්ෆීලේල්ඩ්, හනද්යා (සම කරතකෘ). බලන්න
තරයිල්ඩ්, අටකද්යා

Spoken English : රජ කඩුව සසිංහල මද්යාධදතයන.
(තවේරතගද්යාඩ, ගුණරතන)
428

සසතකකෝබ, ඇලසසතටයද්යා. අඳුර මහද්යාදවීපතයේ සතව
පද්යාරද්යාදීසය
599.0967

සස-මරණ. (තහටටිතග්, අනරසරි)

සසටයින, ආර. එලේ. අදභූත දිනතපද්යාත

813

සසටයින, ආර. එලේ.

අවදද්යානතම අවසන පරීකෂද්යාව
813
සසටයින, ආර. එලේ. පනති කද්යාමරයට පපැත්මිණ
අදභූත සතවයද්යා
813
සසටයින, ආර. එලේ. පද්යාෂද්යාණතයේ සපැඟෙව සටි ජීවියද්යා
813
සසටයින, ආර. එලේ. තපද්යාත ගුතලේ අවතද්යාරය

813

සසටයින, ආර. එලේ. විකකෘති සතතවයිනතග්
බිහිසුණු ආක්රමණය
813
සසටයිනතබක, තජකෝන. සරද්යා සඳ බසන සඳ

813.52

සසටලේ, ඩපැනිතයලේ. වසනත තිළිණය ආතයත
813.54
සසතටද්යාන, අරවින. නිරමද්යාණතයේ මහද්යා තශකෝකය –
විනසනට වපැන තගකෝ
813
සසතටකෝවේ, තරද්යාතසටද්යා. තජනට
සසකසෑචන, ඉයන. නටුතවන ගිත්ලිහී

823
823.914

සසතූතියි නපැවත එනන : තිර නද්යාටකය සහ විචද්යාර.
(තිතතවපැලේගල, සුත්මිත තරකෝහණ) 791.4375
සසතතපද්යාතනද්යාවද්යා, තයවේතග්නියද්යා. කද්යාලේ මද්යාකසස ජීවන චරිතය
923.343

891.483

සසවපන. (රද්යාජකරණද්යා, චනද්රද්යා මද්යාලනී) 891.481
සසවරණමද්යාත්ලි, චතුරී මතහසෂිකද්යා. මතග සහිනය :
තසද්යාඳුර සතක ග්රැඳි කද්යාවද තගතතම 891.481
සසවරණමද්යාත්ලි, තකෂිලද්යා. ඔවුන ඔබ තමන තනද්යාතවේ,
එතහත ඔවුන ඔබ තමනය : කනනර ජනතද්යාව
පිළිබඳ විමසුමක
305.5122095493
සසවරණමද්යාත්ලි, තකෂිලද්යා. ටකරසිං සහ වඩිමබු
891.483
සසවරණමද්යාත්ලි, තකෂිලද්යා. මහ පලේත්ලිතය පඩිතපළ
උඩ රද්යාසුලේ ජූ : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තප.) සසිංහල
සද්යාහිතද සසිංග්රහය – අරන්ථද්යාවතබකෝධය හද්යා විචද්යාර
891.48
සසවරණසසිංහ, තක. එම. අයි. උපත

891.481

සසවරූප, විකද්යාසස. සපැකකරතවකෝ

823.92

සසවිටසරලනතය විසසත්මිත දුමරිය චද්යාරිකද්යා.
(රද්යාජපකෂ, සරිතසසන)

914.94

සකවල සටන. (චනද්රකීරති, එසස. බ. එම. හිරණ
රසිංගනද්යා)
ළ 891.483
සකවළ සකමන අවසන භද්යාගය ;(ඤද්යාණවිමල හිත්මි,
තබලේලන) අජරද්යාමර තලකෝකය
294.3
සකලසූරිය, නිශද්යාන. තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යා
සසිංකලේප – පළමුවන තකද්යාටස : ශිලද්යා තගකෝලය
910.02

සසත්රිය සසන සරර සනමද්යාව: සසනවද්යාදී විචද්යාරද්යාක්ෂිතයන
බපැලමක. (අතබතසසකර, සුනිලද්යා
791.437

සකලසූරිය, නිශද්යාන. සහස්ර සසිංවරධන අද්භිමතද්යාරන්ථ :
ආරමභය හද්යා ප්රගතිය (ශ්රී ලසිංකද්යාව ඇතුළු ව
සසිංවරධනය තවත්මින පවතින රටවලේ ඇසුරිනි)
330.95493

සසන පුරෂ අසිංග ලකෂණ විදදද්යාව – ජීවිතතයේ පුදුම
රහසස. (සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ
සුමනදද්යාස)
138

සකුරද්යා. (රණතුසිංග, තප්රේමකීරති)

සසතනහතයේ නවද්යාතපැන. (තදද්යාලමුලේල, සමනමල)
891.483
සසපද්යාරකසස, අත්ලිසසටර. තහට අලුත රටක 968.064
සසපද්යාරටකසස. (ෆද්යාසසට, තහද්යාවද්යාරල්ඩ්)

813.52

891.483

සත අග මද්යාතද්යා : අද්භිතයකෝග හමුතවේ තනද්යාසපැල
ජීවිතයට මුහුණ දුන මවේවරන
හතතදතනකුතග් සතද ජීවන අතදපැකීම.
(ගුණතිලක, ගද්යාත්මිණ චනද්රලද්යාලේ)
306.8743

462

සතකුමද්යාර, ශකතික. පනහිඳක මුවරද : ඩබත්ලියු.
ඒ. අතබසසිංහ කද්යාවද, අනවද්යාදන කද්යාවද සහ ගීත
විමරශන
891.481
සතකුමද්යාර, ශකතික. සසිංහල තකටිකතද්යාතවේ
කමමපැලේලවීර ලකුණ : ජයතිලක
කමමපැලේලවීරතග් තකටිකතද්යා පිළිබඳ
විචද්යාරද්යාතමක අධදයනයක
891.483

සතරසසිංහ, සුදරමන (පරි.). බලන්න සසටයින,
ආර. එලේ.
සතරසසිංහ, සුදරමන (පරි.). බලන්න
සසතපනසර, එම. ඩ.
සතීමද්යා සලේමද්යාතද්යාව, පද්යානළුතවේ. සදිසද්යා නමසසකද්යාරය
294.34

සතතව තසතනහස. (ද සලේවද්යා, තක. ඒ. අෂිනි
ෂිහද්යාරද්යා)
ළ 891.483

සතුට අත ළඟෙ. (තයද්යානගී ත්මිසිංයූර, රිනතපද්යාච)
294.34435

සතත විසුදධිය

සතුට මහඟු ධනයක. (නහට හනග්, තිච)
294.34446

සතතු – ලසසසනට පද්යාට කරමු

294.3
372.52

සත ත්මිතුර කලේත්ලිය 1 : අඟුර වතළස අබිරහස,
තබද්යාතතතම සද්යාකෂිය, ගලේ වතළස වික්රමය.
(බලයිටන, ඉනිල්ඩ්)
823
සත ත්මිතුර කලේත්ලිය 2 : අබිරහසස ගිනිදපැලේල,
බළතකද්යාටුතවේ අබිරහස, දියමනති තකද්යාලේලය.
(බලයිටන, ඉනිල්ඩ්)
823
සතතමතසතහවුල (සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) :
සතතමතහවුල සත්මිතිය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

සතුට. (රසලේ බරකනල්ඩ්)

170.44

සතුනතග් පපැටවුන පද්යාට කරමු. (අනරසරි, සරත)
372.52
සතුන වතතත සතතම. (කරණද්යාරතන, බුදධි)
372.52
සතුන සමග කන්ථද්යාකළ අපූර ත්මිනිසද්යා. (තලකෝරනසස,
තකද්යානරද්යාල්ඩ් ඉතසල්ඩ්)
591.5
සතුර ත්මිතුර (ළමද්යා කතද්යාව). (වවදදතසසකර,
හිග්තගද්යාඩ තක. ඒ.)
ළ 891.483

සතව තගද්යාවිපතලේ විපලවය. (ඕවලේ, තජකෝරජ්)
823.912

සතදතද්යා රක සටහන ආඛදද්යාත කලනය හද්යා තරක
දවද්යාර. (සමනතිකද්යා, ඒ. ඩ. ජීවනති)
160

සතව තලකෝකය. (වික්රමසසිංහ, මද්යාරටින)

සතදය දහම. (සුතරෂස, අත්මිල)

591.5

සතව සසිංචද්යාරකතයකෝ. (අකමුෂසකන, ඉතගකෝර)
591.5
සතර අපද්යාය

294.3

සතර කමටහන : චතුරද්යාරකඛද්යා. (තදවසරි හිත්මි,
ආඳද්යාවල)
294.34435

294.3

සතදය සුනදර ද : ශිෂද උපතදශන භූත්මිකද්යාතවේ හද්යා
ගුරභූත්මිකද්යාතවේ ලත අතදපැකීම අහුරක.
(හඳුනපතිරණ, කරණද්යාතිලක)
371.1
සතදසල්ඩ්ග්රහය. (සුමසිංගල හිත්මි, හිකකඩුතවේ ශ්රී)
294.3

සතර කමටහන තහවත චතුරද්යාරකෂද්යාව 294.34435

සතදද්යාවතබකෝධය අතතපද්යාත. (කුලතිලක,
ධනවරධන)
294.34435

සතර තකකෝරළතයේ ජන කතද්යා සහ ජනශපැති
සද්යාහිතදතයන. (තසකෝමවීර, කමලද්යා)
398.2095493

සතදද්යාවතබකෝධය – 05 : නිවනමග අරමුණුවන
සතදද්යාවතබකෝධය. (කුලතිලක, ධනවරධන)
294.34435

සතර පරමද්යාරන්ථ ධරම විග්රහය. (වීරමන, ඉන්ද්රද්යා)
294.3

සතදද්යාවතබකෝධය 06 : ශ්රී සමබුදධ ජයනතිය 2600.
(කුලතිලක, ධනවරධන)
294.34

සතරසසිංහ, තතසරණ (පරි.). බලන්න හයිල්ඩ්,
එල්ඩ්ගද්යාර. තජ්.

සදධද්යාජීව හිත්මි, ඇතකඳවක. මතගන ඇසූ, ප්රශසන :
තබකෞදධ මතනකෝ විදදද්යා උපතදශනය 294.3076

සතර සසිංහල පිනතූර තහකෝඩිය

සදහම අසරිය. (පියවතී, ඩබත්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ.)

372.465

294.3

463

සදහම මලේ. (ආනනද හිත්මි, ඇඹිත්ලිපිටිතයේ)
891.481
සදහම ශද්යානතිය. (ත්මිතභද්යාණ හිත්මි, තපද්යාලේගහතවල)
294.34
සදහම සුවඳ. (සරණතජකෝති හිත්මි, පලලේතලේ)
294.337
සදිසද්යා නමසසකද්යාරය. (සතීමද්යා සලේමද්යාතද්යාව,
පද්යානළුතවේ)
294.34
සනතපත. (රණසසිංහ ආරචචි, අසසිංග)

891.483

සනතුටඨි පරමසිං ධනසිං. (සරිසුමන හිත්මි, වතවන)
294.3
සනධි තරකෝග. (විතජ්සසිංහ, හරිඳු)

616.7206

සනනදධ විපලවතයේ කඳුතළන දිනූ විමුකතිතයේ
සසිංහද්යාසනය. (විතජ්රතන, එච. එම.)
954.93032

සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනය : උ. තප. සහ
උසසස විභද්යාග උතදසද්යා. (ගුනනසෑපද්යාන, කද්යාශදප)
302.207
සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනය 10 තශසණය
302.2071
සනනිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනතයේ මූත්ලිකද්යාසිංග.
(රතනද්යායක, මතනකෝජ් ප්රසනන)
302.201
සනනිතවේදනතයේ භද්යාෂද්යාතමක ප්රතවේශය.
(තහටටිආරචචි, රසිංජන සී. තක.)

401.4

සනසුන මනසන. (ජයසුනදර, චනද්ර) 891.481
සඳ ඇති ග්රැයක වන මපැද. (හරිසසචනද්ර, ඊ. ල්පී. සඳුනි
අතරකෝෂිකද්යා)
ළ 891.483
සඳ ඇවිත අහසට : නම, ගම, සසන්ථද්යාන... සයලේලමන
කලේපිතය. (පුෂසප කුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා)
891.483

891.483

සඳක පුරද්යා කවි ත්ලියනන තලද්යාවටම එකවී ගයනන.
(අලහතකකෝන, සුජද්යාතද්යා)
891.481

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත. අලුත තහකෝඩිය
491.481

සඳ කපැන අරණ : අචද්යාන චද්යා මහතතරනතග්
තදශණ ඇසුරිණ. (අචද්යාන චද්යා හිත්මි) 294.34435

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත. තගමබද්යා : පූසට බය
නපැතිව ළිසිං කටින තගද්යාඩ එනන
070.44

සඳ කඳුරි නඹයි. (බණඩද්යාර, නිකණ තනත්රද්යාසිංජල)
891.483

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත. වද්යාකදය : නිවපැරදිව
වද්යාකද ත්ලිවීතම සදධද්යානත
491.485

සඳ කරණට මුතු බඳිනන : තග්ය කද්යාවද සසිංග්රහය.
(චනද්රසරි, අනජ ගිමෂද්යාන)
782.42

සනනසසගල, පනසළු. තච තගවද්යාරද්යා - ගරිලේලද්යා
සනතනකෝමය
972.91064092

සඳගිරිය. (රණසසිංහ, සුත්මිත)

සනනසසගල, උපුලේ ශද්යානත. අමමද්යා

සනනද්යාත්ලිය. (විතද්යාරණ, කුසුම)

ළ 891.483

සනනිතවේදන කටයුතු කරමු. (අහුබුදු, අරීතසන)
302.2242
සනනිතවේදනය. (ධරමරතන, තසසනද්යානී)

302.2

සනනිතවේදනය සහ මද්යාධද අධදයනය : 13 වන
තශසණය. (ජයරතන, ශද්යාමල)
302.207
සනනිතවේදනය හද්යා කවිය. (තපතරරද්යා, එසස. සී.)
302.2
සනනිතවේදන හද්යා මද්යාධද අධදයනය : උ. තප. විෂය
නිරතදශය ආවරණය තකතර. (මද්යාරසසිංහ,
චනදන)
302.207

294.3435095493

සඳ ගිලුණු සඳ. (කුලරතන, සුනිලේ ජී.) 891.483
සඳට දුකයිතදකෝ : ප්රන්ථම තග්ය කද්යාවද සසිංග්රහය.
(ගමඇතිතග්, සුසලේ ප්රියනත)
891.481
සඳ දිය උතුරද්යා. (ජනප්රිය, තඩද්යානලේල්ඩ්)

891.481

සඳ දිය සයුරක. (වපැතවේතගදර, තප්රේමසරි) 782.42
සඳ දිතලන සඳ. (රතනද්යායක, අනරදධ බණඩද්යාර)
891.481
සඳනද්යායක, තමලද්යා ශ්රියද්යානි (සමපද්යා.). බලන්න
දපැතයේ දරවනට අද්භිධරමය
සඳ නපැතිව තනද්යාත්ලියත්මි. (ගමඇතිතග්, රක්ෂණ
සුරසිංග)
891.481
සඳ මඬලක තසසයද්යා. (වද්යාසල, සරත එන.) 891.481
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සඳමලට යද්යාළුතවක. (නවරතන, මපැණතක)
891.483
සඳත්මිණ, එච. එච. නතවකෝදද්යා. කමලේතග් සහිනය
ළ 891.483
සඳ මුදුව මපැතවනනපැති. (කුලරතන, ධනෂසකද්යා
නිෂද්යාදි)
891.481
සඳයි තරයි. (වීරතකකෝන, තහසමමද්යාත්ලි) ළ 891.481
සඳත්ලි - 01. (රණහසිංසකද්යා, තසවේවනදි)

891.483

සඳත්ලිතග් කතද්යාව. (ජයවරධන, පදමද්යා ජයනති)
891.483
සඳත්ලිතග් යද්යාළුතවකෝ. (විජයලකෂසත්මි, සී. තක.)
891.483
සඳසද්යාවි. (ගුණතසසකර, නිවේටන)

891.483

සඳතසස උමද්යාවිය. (පතිරණ, නිශද්යා)

891.483

සඳද්යාතග් වද්යාසනද්යාව. (සමනළ, අයි. තක. ඩ. මලෂද්යා)
ළ 891.483
සඳපැස. (තසවේවනදි, තජ්. එම. දුලද්යාසිංජල) 891.481
සඳින සඳට. (ඉලසිංගතකකෝන, සුතරකද්යා නිලේත්මිණ)
891.483
සඳු මත හිර කඩද්යා වපැතටයි : තමයට තපර ඔබ හමු
වූ “අයියයි මමයි” නවකතද්යාතවේ තදවන
තකද්යාටස. (සරිනද්යායක, ඩ. එම.)
891.483
සඳු. (ගමතග්, දිලේරකෂි)

891.483

සපුමලේ. (උඩවතත, පදමද්යා මපැණතක) ළ 891.483
සබද්යාතීනී, රෆද්යාතයලේ. උගුල

823.912

සමපත ආකරෂණය කරගත හපැක මඟෙ : සතූ පපැතූ
සමපත ආකරෂණය කරගපැනීමට අනගමනය
කළ යුතු තනද්යාවරදින මග. (අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා
තරකෝහණ)
158.1
සමපත, දුත්මිනද (සසිංසස.). බලන්න වනනිඅචචි,
මහීෂිකද්යා
සමපත බපැසිංකුව. වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව 2013
332.12306
සමපත, බිතහසෂස ඉනදික. සුවඳ මුවරද : තකටිකතද්යා
891.483
සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික. ඡනතදකෝලසිංකද්යාර :
ඡනදසස හද්යා අලසිංකද්යාර පිළිබඳ මූලද්යාශය
අධදයනය
808.1
සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික. මුවතදවේදද්යාවත
අරන්ථ දීපනී
891.48
සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික. (සමපද්යා.).
බලන්න මයූරද්යාරන්ථ දීපනී : ත්මියුර සතඳස සරල
බසන
සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික. සසිංහල කවිතයේ
ශබදද්යාලසිංකද්යාර
891.481
සමපත, තහ. ව. බිතහසෂස ඉනදික. සසිංසසකකෘත නද්යාටද
හද්යා රතනද්යාවල
891.22
සමප්රද්යාපතිය. (වරණසූරිය, කුසුමද්යා)

891.481

සඳුන කළලය. (සයඹලද්යාපිටිය, ඉසුරිකද්යා) 891.481

සමබුදු උදද්යාව

294.363

සඳුන සුවඳ. (ඊරියගම, ශද්යානති කුමද්යාරි) 891.483

සමභද්යාවද සසිංහල ගදද සද්යාහිතදතයේ භකති
වරණනද්යාව. (රද්යාහුල හිත්මි, කනසිංගමුතවේ)
891.48

සඳුනිකද්යා, බිනද්යාරි. සමනලුනට පද්යාට ලපැබුණ හපැටි
ළ 891.483
සඳුනි. (ගුණතසසකර, නිශද්යානති)

891.483

සතඳස තනියට. (පිතග්රද්යා, ජගත එසස.)

891.483

සපතතුවලට තකද්යාතහස ද ගමන. (ත්ලියනතග්, ශ්රීමතී)
891.483
සපරමද්යාදු, තබනඩික (පරි.). බලන්න සබද්යාතීනී,
රෆද්යාතයලේ
සපරමද්යාදු, විපුල. කඳුත්ලින නිමද්යාවූ කපැටයම
891.483

සමභද්යාවද සසිංහල ගී කද්යාවද පිළිබඳ සසන - පුරෂ
සමද්යාජභද්යාවී අධදයනයක. (රතනමද්යාලද්යා, එච. ඒ.
දිලුම)
891.4810803521
සමභද්යාසනද්යා (ඌව-තවලේලසසස හි සවුවනක පිරිස) :
ඌව තවලේලසසස තදදිසද්යාතවේ ප්රධද්යාන සසිංඝනද්යායක,
සසිංඝ කීරති ශ්රී ධමමද්යාවද්යාස, අතිපූජද
කනදඋඩපසිංගුතවේ සුධමමද්යාද්භිධද්යාන නද්යායක
සසවද්යාමන්ද්ර අද්භිනනදන ශද්යාසසනය ග්රනන්ථය
080
සමමද්යානය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (රදරිගු,
යසවරධන)
891.483

465

සම අරත පද. (ඊරියගම, තිසසස)

491.48312

සමකද්යාලන සද්යාහිතද විචද්යාර : සුචරිත දීපති සමන.
(ඉලයපආරචචි, එරික)
801.95
සමගිය. (අනරසරි, සරත)

891.483

සමගිය බලය තවේ. (අරමපත, කුසුම) ළ 891.483
සමනත, එම. තක. සුත්මිත. උසසස අධදද්යාපනයට හද්යා
උසසසවීම සඳහද්යා කන්ථද්යා කරන ඉසිංග්රීස
428
සමනතිකද්යා, ඒ. ඩ. ජීවනති. සතදතද්යා රක සටහන
ආඛදද්යාත කලනය හද්යා තරක දවද්යාර
160
සමන. (තනතමද්යාත්ලි, ඩබ. ඒ. සත්මිනදදද්යා)
ළ 891.483
සමනමලතග් සපැරිසරන ආතමය. (සෆසනද්යා, එම.
එච. එෆස.)
891.483
සමනමල. (තරෂිකද්යා, චමද්යාත්ලි)

ළ 891.483

සමරතකකෝන, එසස. ජී. ඩ. නිතමෂද්යා මධුමද්යාත්ලි.
(උඩුදුමබර විහද්යාතර)
294.343509549
සමරතකකෝන, සරිතසසන ල්පී. ලසසසන තපරවපැලේල =
Beautiful Perawella : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඌව
පළද්යාතත තපරවපැලේල ගතම ඉතිහද්යාසය, විදදද්යාව
සහ සමද්යාජ විදදද්යාව
954.93
සමරතුසිංග, ගයද්යාත්රි මධූෂද්යා. තරිඳුතග් දිනතපද්යාත
891.483
සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා (සමපද්යා.). බලන්න පියනනද
හිත්මි, ඉඟුරවතතත
සමරදිවද්යාකර, කද්යානති. ලුණු නපැති මුහුද 891.483
සමරදිවද්යාකරතග් භද්යාරයද්යාව. (වපැත්ලිඅසිංග, නිශද්යානත)
891.483
සමරනද්යායක, අනිලේ. ගද්යාත්මිණ : ශ්රී ලද්යාසිංතකය සමද්යාජ
ප්රවද්යාහය අද්භිමුව
791.43028092

සමනල කනද. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.) ළ 891.483

සමරනද්යායක, චූලද්යානනද (පරි.). බලන්න ඕවලේ,
තජකෝරජ්

සමනල තකකෝඩුකද්යාරි. (තලද්යාකුබද්යාලසූරිය, තනතත්මි)
891.483

සමරනද්යායක, චූලද්යානනද (පරි.). බලන්න
කුනකසන, ල

සමනල සනතදශය. (පුඤසඤරතන හිත්මි,
අතතඩිතයේ)
891.481

සමරනද්යායක, චූලද්යානනද (පරි.). බලන්න
ගද්යාඩියද්යා, හිලේඩද්යා

සමනල සහිනය. (චද්යාත්මිකර, ඩබත්ලිවේ. තජ්. පසන)
891.481

සමරනද්යායක, චූලද්යානනද (පරි.). බලන්න
තගඩද්යා, ෆපැබිතයකෝ

සමනල සහ නපුර පපැසිංචී. (තරිනදිකද්යා, ඩ. ල්පී.
නිමද්යාෂි)
ළ 891.483

සමරනද්යායක, චූලද්යානනද (පරි.). බලන්න නද්යායිදු,
තබවරත්ලි

සමනලුනට එනන කයමු. (ගමතග්, රද්යාජික)
595.789

සමරනද්යායක, චූලද්යානනද (පරි.). බලන්න
තබකෝසස, බුදධද්යාතදව

සමනලුනට පද්යාට ලපැබුණ හපැටි. (සඳුනිකද්යා, බිනද්යාරි)
ළ 891.483

සමරනද්යායක, චූලද්යානනද (පරි.). බලන්න
රසසකන, ඇතලකසපැනඩර

සමනළ, අයි. තක. ඩ. මලෂද්යා. සඳද්යාතග් වද්යාසනද්යාව
ළ 891.483

සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස. මලවි තයකෝගය 891.483

සමරතකකෝන, අචිනත. අපට උරම අතප දසෑවපැදද
294.3
සමරතකකෝන, අතුල (පරි.). බලන්න ල්පීරිසස,
තලසසටර තජ්මසස
සමරතකකෝන, අතුල (සසිංසස.). බලන්න අනනත වූ
තදරණ සරද්යා : බරටි ගුණතසසකර අත්මිල පුරද්යාවත

සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස. තයකෝධ රතු මද්යාළුවද්යා
891.483
සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස. සමුගනන... හමුතවමු
891.483
සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස. සරරට සුව තදන
ම පපැණ
638.16
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සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස. තසද්යාතහද්යාන අඩවිය
891.483

සමරතසසකර, ත්මිත්ලිඳු චද්යාමන. වන වඳුලත සමඟෙ
ඇතසන රසවත ආදරශ කන්ථද්යා
891.483

සමරවික්රම, එම. ඩ. ඉසුරි අරතණකෝදදද්යා.
නගරතයන ගමට චද්යාරිකද්යාවක
ළ 891.483

සමසසත ලසිංකද්යා වකුගඩු තරකෝගීනතග් සසිංගමය
(සසිංසසන්ථද්යාගත කරීතම) : සමසසත ලසිංකද්යා වකුගඩු
තරකෝගීනතග් සසිංගමය සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262

සමරවීර, චනද්රභද්යාන. සසරිබර චරිත

920.02

සමරවීර, විජයබණඩද්යාර (සමපද්යා.). බලන්න
ප්රසසතද්යාර සහිත ජනප්රිය ගීත
සමරවීර, විජයබණඩද්යාර (සමපද්යා.). බලන්න
ප්රසසතද්යාර සහිත ජනප්රිය ගීත : පද්යාසලේ විෂය
මද්යාලද්යාව අනව සමපද්යාදිත ගීත එකතුව
සමරසරි, ල්පී. මුදලේ ගනතදන, බපැසිංකු සහ ආරර්ථිකය
332
සමරසසිංහ, ආර. ල්පී. ත්මින්ථදද්යාවක තනද්යාවන රද්යාවණද්යා
පුරද්යාවකෘතතය
954.9301
සමරසසිංහ, ආර. ල්පී. තලද්යාව ප්රකට කඳු, ගිනි කඳු
සහ භූගත ගුහද්යා
551.432
සමරසසිංහ, පද්යාත්ලිත. සතිවිත්ලි

089.9148

සමරතසට, තමකෝම විත්ලියම (සම කරතකෘ). බලන්න
කපත්ලිසිං, රල්ඩ්යද්යාල්ඩ්
සමද්යාචද්යාර : අනගද්යාරික ධරමපද්යාල 150 වන ජනම
සසිංවතසර සද්යාර සසිංග්රහය
303.484092
සමද්යාචද්යාර : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංගීත අධදද්යාපනතයේ
පුතරකෝගද්යාත්මිතයකෝ. (රනදුනතග්, තහසමනතද්යා
මතනකෝහද්යාරි)
780.92
සමද්යාජ ධරම. (අභයතිසසස හිත්මි, මපැදතගද්යාඩ) 294.34
සමද්යාජයයි, පවුලයි, මමයි : ඇතමරිකද්යාතවේ ලද්යාසිංකක
මහද්යාචද්යාරයවරතයකුතග් කතද්යාව. (වික්රම, තක.
ඒ. එසස.)
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සමරසසිංහ, ලත්ලිත. (සමපද්යා.). බලන්න සසිංහල –
ඉතද්යාත්ලි - ඉසිංග්රීස ශබදතකකෝෂය

සමද්යාජය හද්යා පුදගල සමද්යාජද්යානතයකෝජන කද්යාරකයන :
සමද්යාජ විදදද්යාතමක දකෘෂසටිතකකෝණයකන කරන
විග්රහයක. (ගුණරතන, එම. චනදන) 303.23

සමරසසිංහ, විමලදද්යාස (පරි.). බලන්න
කතඩද්යාහතද්යා, සනතියද්යා

සමද්යාජවද්යාදය සහ කසසතියද්යානි සසිංඝ. (ලකසමබරග්,
තරකෝසද්යා)
335.5

සමරසසිංහ, විමලදද්යාස. ප්රචණඩ

891.483

සමරසසිංහ, සසවරණසීත්ලි. හිනපැතහන සුසුමක
891.483
සමරසසිංහ, හසනත වද්යාසනද්යා (සසිංසස.). බලන්න
තබකෞදධ අධදද්යාපන දරශන අධදයන : ශ්රී ලසිංකද්යා
අමුරපුර ධරමරකෂිත මහද්යා නිකද්යාතයේ බසසනද්යාහිර
පළද්යාතත ප්රධද්යාන සසිංඝනද්යායක අතිපූජද කතලගම
තහසමසද්යාර නද්යාහිත්මි අද්භිනනදන ශද්යාසසනය
සසිංග්රහය
සමරසසිංහ, හසනත වද්යාසනද්යා (සසිංසස.). බලන්න
මද්යාගධී (ශද්යාසසනය සඞග්රහය) : මහද්යාචද්යාරය
බළනතගද්යාඩ ආනනද වමත්රය මහ නද්යාහිත්මි
අනසසමරණ කලද්යාපය
සමරසුනදර, රද්යාජද්යා. රන අසපත : පිත්ලිප
ගුණවරධන චරිතද්යාපදද්යාන
324.2092
සමරතසසකර, පණඩුක (සසිංසස.) බලන්න අතප
ඇතතනතග් කයුම තකරම

සමද්යාජවද්යාදය සහිනයක තනද්යාවීමට නම.
ආරියතිලක)

(ල්පීරිසස,
335

සමද්යාජ විදදද්යාතමක ත්ලිපි : පළමුවන තකද්යාටස.
(ඥද්යානරතන, සත්මිනද)

301

සමද්යාජ විදදද්යාතමක විචද්යාර ත්ලිපි. (තතනබදු, සුශද්යා)
301
සමද්යාජ විදදද්යාව : සමද්යාජය හද්යා සසිංසසකකෘතිය.
(තපතරරද්යා, බ. ඒ. තටනිසන)

301

සමද්යාජද්යානතයකෝජනය සසිංකලේපය : තබකෞදධ ප්රතවේශය.
(විජයසුමන හිත්මි, වරදිතවල)
303.325
සමද්යාජීය විදදද්යා ත්ලිපි. (ජයතුසිංග, නදීරද්යා සතරකෝජිනි)
301
සමද්යාධිතයේ ප්රීතිය – ප්රන්ථම භද්යාගය. (තෂකෝකමන,
රිචල්ඩ්)
294.34435
සමද්යාධී. (තප්රේමරතන, සුමුදු නිසසිංසලද්යා)

891.481

467

සමද්යාන පද සහ විරදධ පද. (එරනද, කලේප)
491.48312
සමද්යාව. (තසකෝමරතන, ජී. ල්පී. වී.)

234.5

සමුගත වසනතය : 'ප්රන්ථම වසනතය' සහ
'වසනතය නිමද්යාවිය' නව කතද්යාවල අවසන
තකද්යාටස. (මලේලවආරචචි, ලකෂසමන)
891.483
සමුගනන... හමුතවමු. (සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස.)
891.483
සමූපකද්යාරය ගම නපැගුමයි

334

සමූපකද්යාරය හද්යා විදවත මත

334

සමූහ චරයද්යාතවේ මද්යායද්යාව : කණඩද්යායම හපැසරීතම
තදකෝෂය. (රද්යාජරතන, එලේ. ආර.)
302.34
සයනද්යාසන. (බතලද්යාච, තරද්යාබට)
සයීල්ඩ්, මහසමුද. වධක භූත්මි

813.54
892.736

සයුරි. (නතවකෝදදද්යා, වී. ල්පී. තක. ඩ. තරිණ)
ළ 891.483
සරපයද්යාතග් තසවනපැලේල. (රතයකෝඩසෑන, රික)
813.6
සරවද්යාක්ෂර යනත්රමනත්ර : අරද්යාබි, ඉනදියද්යාන මනත්ර
ගුරකම සහිතයි. (අමරතසසන, ඈතගම ඊබට)
133.43
සරණතජකෝති හිත්මි, පලලේතලේ. සදහම සුවඳ
294.337
සරණ පතද්යා මහපද්යාරට : ඉතිතයකෝපියද්යාතවේ දී එකම දද්යා
මහ පද්යාරට වපැටුණු මතමකෝ සහ ඩපැනීතග් කතද්යාව.
(තලයද්යාරල්ඩ්, එත්ලිසතබත)
823
සරත කුමද්යාර, ද. තහ. ආ. උපුත්ලි

ළ 891.483

සරත කුමද්යාර, ද. තහ. ආ. තසෑග්ග

ළ 891.483

සරත කුමද්යාර, ද . තහ. ආ. සුදු කුකුළද්යා ළ 891.483
සරත්මි සරතපැස නිවද්යාලනනට : කද්යාවද සසිංග්රහය.
(හලසිංතගද්යාඩ, දීපද්යානී)
891.481
සරත්මි සරතපැස නිවද්යාලනනට (කද්යාවද සසිංග්රහය).
(හලසිංතගද්යාඩ, දීපද්යානී)
891.481
සරල ජපන බස – තදවන අදියර. (විදද්යානගමතග්,
තලතද්යා)
495.68

සරල තජදද්යාතිෂය. (මධුෂසිංක, පදත්මික)

133.5

සරල තතරම සහිත තලකෝවපැඩ සඟෙරද්යාව. .
(වමත්රිය හිත්මි, වීදද්යාගම)
891.481
සරල තයකෝගද්යාසන ක්රම : තයකෝගි වදද්යායද්යාම. (සද්යාරවගී,
ධරමචනද)
613.7046
සරල සනන සහිත මුවතදවේදද්යාවත. (මුවතදවේදද්යාවත)
891.481
සරල සසිංහල දීඝ නිකද්යාය. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය)
294.3823
සරල සසිංහල මජ්කඣිම නිකද්යාය 1. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය)
294.3823
සරල සසිංහල වදද්යාකරණය : සද්යා. තපළ, උසසස තපළ,
පිරිතවන, විශසවවිදදද්යාල හද්යා ගුර විදදද්යාලයීය
අධදද්යාපනය සඳහද්යා. (කුරපපු, තහසමද්යා) 491.485
සරලද්යාතග් තලකෝකය. (අමරසසිංහ, ලත්ලිතද්යා) 891.483
සරසවි දපැනම ; අසිංක 08. (ධරමරතන, තසසනද්යානී)
අපට තපතනනතන තකතසසද? :
646.726
සරසවි දපැනම ;
අසිංක 1. (ධරමරතන, තසසනද්යානී) පිරිසදුකම
හද්යා යහපත තසකෞඛද පුරදු
613
අසිංක 03. (ධරමරතන, තසසනද්යානී) අප හුසසම
ගනතන ඇයි?
507
අසිංක 04. (ධරමරතන, තසසනද්යානී) වපැසසස ගපැන
තතද්යාරතුර
507
අසිංක 05. (ධරමරතන, තසසනද්යානී) තර
ග්රහතලකෝක සහ විශසවය
523.1
අසිංක 06. (ධරමරතන, තසසනද්යානී) ඔතබ සම
හද්යා හිසතකසස ග්රැක ගපැනීතම වපැදගතකම 646.72
අසිංක 07. (ධරමරතන, තසසනද්යානී)
සනනිතවේදනය

302.2

සරසවි ශිෂදතව ජයමඟෙ (තපරහුර
ප්රශසතනකෝතතර) : 5 ශිෂදතව විභද්යාගතයේ I පත්රය
හද්යා II පත්රයට මනද්යා තපරහුරවක 372.19076
සරද්යාගය. (තසසනද්යානද්යායක, ජගත කුමද්යාර) 891.483
සරද්යා සඳ බසන සඳ. (සසටයිනතබක, තජකෝන)
813.52
සරසිංගලය. (තහටටිතග්, මලේත්ලිකද්යා)

891.483

468

සරසිංගතලේ : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (ප්රනද්යානදු,
තචතිය)
891.483
සලේත්ලි අවශදයයි : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(තපතරරද්යා, ලද්යාලේ)
891.483
සලම, එච. එම. එම. (පරි.). බලන්න හුතසසන,
අසෆස
සවනට වදනක. (නද්යාලවතත තසද්යායුරිය, තග්රසටද්යා)
371.912
සවරසිංපද්යාත්ලිය. (නිලේත්මිණ, අනරද්යාධද්යා)

891.483

සවිබලකරණය 8 ආදරශය භද්යාවිතතයන ගුරවරන
සවිබලගපැනවීම
025.5678
සවුත ටවුන. (ග්රපැහපැම, තලකෝරනසස)

813

සශ්රීක තපද්යාතළද්යානනරව රද්යාජධද්යානිය බිඳවපැටම හද්යා
රද්යාජධද්යානි නිරිත තදසට මද්යාරවීම : පද්යාසලේ
ඉතිහද්යාසය විෂය සඳහද්යා අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ)
දකවද්යා කරණු ඇතුළත තවේ. (තිතලකෝචන, ඒ.
තක. ල්පී. ඩ.)
954.9301
සසදද්යාවත

891.481

සසර කතරින එතතර වනනට. (උදිතධීර හිත්මි,
තදද්යාතළද්යාසසවල)
294.34
සසර දිගනතය. (තපතරරද්යා, තටනිසන) 891.483
සසර දුක නිවන මග : ඉනද්රිය භද්යාවනද්යා සූත්රය
ඇසුරින විදරශනද්යාව. (විනීත හිත්මි, මතලද්යාතවේ)
294.34435

සසරින ත්මිදීතම තහවත තසකෝවද්යාන මග ඵල ලද්යාද්භියකු
වීතම පිළිතවත. (තසසනද්යාරතන, දයද්යාතසසන)
294.34
සසරිබර චරිත. (සමරවීර, චනද්රභද්යාන)
සසසිංකද්යාර. (සරිවරධන, කුමද්යාර)

920.02
891.483

සහනතග් තලකෝකය. (ජයසසිංහ, ඔෂද්යාන ඉතරකෝෂස)
ළ 891.483
සහන ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : සහන ප්රජද්යා සසිංවරධන පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.0640262
සහසසරද්යා. (තසතනවිරතන, නද්යාත්ලිනී)

891.483

සහස්ර සසිංවරධන අද්භිමතද්යාරන්ථ : ආරමභය හද්යා ප්රගතිය
(ශ්රී ලසිංකද්යාව ඇතුළු ව සසිංවරධනය තවත්මින
පවතින රටවලේ ඇසුරිනි). (සකලසූරිය,
නිශද්යාන)
330.95493
සතහකෝදර කුමරිතයකෝ. (අතශසෂි, එච. එම.
නවද්යාසිංජනද්යා)
ළ 891.483
සතහකෝදර තප්රේමය. (උතපද්යානී, ඩබ. එම. පබද්යාවි)
ළ 891.483
සතහකෝදරියන සතර තදනද්යා. (ඇලේතකද්යාට, ලුයිසද්යා)
823
සතළලකු නිරවතව. (බණඩද්යාර, නිකණ
තනත්රද්යාසිංජල)
891.483

සසර පුරදදට. (උමයසිංගනද්යා, පවනි)

891.483

සෆසනද්යා, එම. එච. එෆස. සමනමලතග් සපැරිසරන
ආතමය
891.483

සසර යද්යාත්රද්යා. (සුගනධිනී, නතවකෝදද්යා)

891.483

සද්යාගතය. (ෆසතලහද්යාරටි, ත්ලියපැම ඕ.)

සසර සකමන (තකටිකතද්යා සසිංග්රහය). (සසිංහබද්යාහු,
නදිතද්යා)
891.483
සසර සපැරි සරන තුර. (මද්යාකලනද, මහිනද)
891.483
සසර සපැරිසරන තතක... : තප්රේමකීරති නපැවත
කයවමු
920
සසරින එතතර වූ යතිවර : තරරකද්යාතන
චනදවිමල මහද්යා නද්යාහිත්මි, වතුරවිල ඤද්යාණද්යානනද
මහද්යා නද්යාහිත්මි සහ දඩගමුතවේ ඤද්යාණරතන නද්යාහිත්මි.
(ආටිගල, අසසිංක)
294.3657

823.912

සද්යාතනතග් තප්රේමය : මපැතිවේ ල්පීරිසස නඩුව අධිකරණ
වවදද විදදද්යා ඇසන. (සුගතදද්යාස, හරෂද්යා)
614.1
සද්යාදිකීන, අබදුලේ තක. කරලේමුකකුව (පදද
සසිංග්රහය)
891.481
සද්යානතුවර වසිංශද්යාවත්ලිතයේ තනද්යාදිරන රනදිව : පද්යාදුවද්යා
හි සද්යා. අනතතකෝනි මුනි චරිතද්යාපදද්යානය.
(වමත්රි, ශිරද්යාන)
270.092
සද්යාමතණර බණදහම තපද්යාත තනද්යාතහද්යාත පපැවදිවත
294.3
සද්යාමද්යානද දපැනීම. (තපතරරද්යා, ගද්යාත්මිණ)

001.076

469

සද්යාමද්යානද තපළ රචනද්යා සසිංග්රහය. (ජයසුනදර,
උඩුගම එසස.)
891.484

සද්යාහිතද සසිංසද්යාර චද්යාරිකද්යා - 02. (අතබසසිංහ,
ඩබත්ලියු. ඒ.)
801.95

සද්යාමද්යානද තසබළ සද්යාමකුමද්යාර. තමකෝපතගකෝ, මයිකලේ
823.914

සද්යාහිතදය : 2013 සද්යාහිතද දින විතශසෂ කලද්යාපය
080

සද්යාත්මිස සුවතයන නිරද්යාත්මිස සුවයට. (ත්මිතභද්යාණ හිත්මි,
තපද්යාලේගහතවල)
294.34435

සපැකකරතවකෝ. (සසවරූප, විකද්යාසස)

823.92

සපැඟෙවුණු උමග. (ජයසසිංහ, තරිඳු)

891.483

සද්යායි දරශනය. (කද්යාමරද්යාජ, අනිලේ කුමද්යාර)

200

සද්යාරන්ථක ගිහි ජීවිතයකට තනද්යාවරදින මග. (තසකෝද්භිත
හිත්මි, මද්යාඳුළුවද්යාතවේ)
294.34441
සද්යාරන්ථකතවයට පහසු මසිංතපත : බද්යාධක ජයතගන
සද්යාරන්ථකතව හිණමග නගිනන. (අතුතකකෝරද්යාල,
දයද්යා තරකෝහණ)
158.1
සද්යාරද්යාවත්ලිය

133.5

සපැඟෙවුණු පිටු : මහද්යා තලේඛකයනතග් රහසද ජීවිත.
(බණඩද්යාර, සමපත)
809
සපැඟෙවුණු බිම තසද්යායද්යා. (බමුණුසසිංහ, කවිසසනද්යා
ජනද්යානි)
891.483
සපැඟෙවුණු බිම තසද්යායද්යා. (බමුණුසසිංහ, කවිසසනද්යා
ජනද්යානි)
ළ 891.483
සපැඟෙවුණු බුලන. (තබද්යානල්ඩ්, රසසකන)

823.914

සද්යාරන්ථක ජීවිතයකට අතවපැලක : තපද්යාත තුනක
එකම තපද්යාතක. (තහසවද්යාමදදුම, නද්යාලක)
158.1

සපැඟෙවුණු මහද්යාදවීපය. (බතරකෝසස, එල්ඩ්ගද්යාර රයිසස)
813

සද්යාරන්ථක පද්යාසල සඳහද්යා අධදද්යාපන කළමනද්යාකරණය.
(චනද්රතසසකර, එච. එම.)
371.2

සපැඟෙවුණු තලකෝකය. (ධරමකීරති, රනජිත)
891.483

සද්යාරන්ථක වදද්යාපද්යාරිකතයක වන මග. (තකද්යානර, ටිම)
658.85

සපැණතකළිතයේ අද්භිරහස. (සරිවරධන, තිසුර
දිලේත්මිත)
891.483

සද්යාරද සසල. (රතනද්යායක, නදන පියලේ) 891.481

සපැණතකළිතයේ අද්භිරහස. (සරිවරධන, තිසුර
දිලේත්මින)
ළ 891.483

සද්යාරධරම අධදද්යාපනය. (දිසද්යානද්යායක, තසකෝමද්යා)
370.114

සපැඳසෑ නයනිය. (ප්රමුදිතද්යා, හසිංසනී)

සද්යාර ධරම හද්යා චරයද්යා ධරම. (ත්ලියනතග්, ඇන. ඇලේ.
මද්යාතකෘදද්යාස)
294.3442

සපැබසෑ නද්යායකතයකු වීමට නම. (විතජ්සසිංහ,
චනද්රසරි)
158.4

සද්යාරවගී, ධරමචනද. සරල තයකෝගද්යාසන ක්රම :
තයකෝගි වදද්යායද්යාම
613.7046

සපැමතබස ගඟෙබඩ තටද්යාසිංගද්යා විලද්යාපය. තහද්යාවද්යාත,
තල්ඩ්විල්ඩ්
968.94

සද්යාරසසවත විවරණය 2 : සසවරද්යානත පුසිංත්ලිසිංග, සසන
ත්ලිසිංග සහ නපුසිංසක ත්ලිසිංග ප්රකයද්යා . (රතනතජකෝති
හිත්මි, තමමපැනනද්යා වපැටිතයේ)
491.25

සපැරිසර ත්මිතුරිතයකෝ. (තහකෝප, තලකෝරද්යා ල)

සද්යාරි බලවුසස මහනන ඉතගන ගනන.
ඒ. තහසමලතද්යා)

(ද සලේවද්යා,
646.433

සද්යාහිතද කලද්යා සසිංකතිකද්යා : දශක දවයක පත්ර කලද්යා
දිවිතයේ තතකෝරද්යාගත සසිංලද්යාප සසිංහිතද්යාව 19922012
080
සද්යාහිතද ප්රතවේශය. (ගමලත, සුචරිත)

801.95

සද්යාහිතද සසිංසද්යාර චද්යාරිකද්යා - 01. (අතබසසිංහ,
ඩබත්ලියු. ඒ.)
801.95

891.483
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සපැතවද්යාම තසවූ දහම. (ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි,
අටුළුගම)
294.3
සපැළමුතු තපම. (කරණද්යානද්යායක, තරණුකද්යා)
891.483
සඟිති මචතචකෝ. (ජයසසිංහ, අනෂිකද්යා ප්රියදරශනී)
ළ 891.483
සත මලේ මකරනද. (විතද්යානආරචචි, දිලේහද්යානි)
891.481

470

සත සනසන බුදු බණ වපැටතහසවද්යා. (ඤද්යාණද්යානනද
හිත්මි, කරිබතතගද්යාඩ)
294.34
සත ඇතනම පත කුඩද්යාද. (කුලරතන, කවිඳු
නිරමද්යාලේ)
ළ 891.483
සතක සතුවිත්ලි. (විරද්යාජිනී කුමද්යාරි, ඉෂද්යාරද්යා) 891.481
සතගද්යාව සරකද්යාරි. (තපද්යානතසසකද්යා, ප්රියද්යා සජීවනී)
891.483
සතට යටින ගලන ගඟෙක. (කසිංකද්යානමතග්, පරලේ
ආර.)
891.483
සතට තසතට බුදු වදනක
සතත මට අහිත්මිය. (දිලේෂද්යාන, රසිංගන)

294.3
891.483

සතුවිත්ලි. (නිසසිංසලද්යා, චතුරී)

891.481

සතිවිත්ලි. (සමරසසිංහ, පද්යාත්ලිත)

089.9148

සතුවිත්ලි සතතම : සහස්රය ජයගනනට අතවපැලක.
(තතනනතකකෝන, ධරමරතන)
089.9148
සතුවිත්ලි තසසයද්යා. (නනදතසසන, එච. ආර. තක.)
891.481
සදධද්යාරන්ථ හිත්මි, රණසසගලේතලේ. තසකෝවද්යාන මද්යාරගයට
ප්රතවේශයක තලස සතර කමටහන 294.34435
සදධද්යාරන්ථ හිත්මි, රණසසගලේතලේ. තසකෝවද්යාන මද්යාරගය
හද්යා ඵලය
294.34435
සදධද්යාරන්ථ. (තහස, හරමන)

833.912

සතනනට යමක 1. (තකකෝවිද හිත්මි, කුඩගල)
808.8

සතතයි මට (කද්යාවද සසිංග්රහය). විමලරතන, හසිංසනී
අසනතිකද්යා
891.481

සත නිවන ජද්යාතක කතද්යා . (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය.
ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.3832325

සදත සඟෙරද්යා වියරණ විමසුම. (තසකෝමද්යාතලකෝක
තිසසස හිත්මි, කුඩද්යාවිල)
491.485

සත නිවන පින බිම. (විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර)
294.3435095493

සදත සඟෙරද්යා විසසතර සනනය. (අනවමදරශී හිත්මි,
සසිංඝරද්යාජ)
491.485

සත නිවන භද්යාවනද්යා. (පියනනද හිත්මි,
ඉඟුරවතතත)
294.34435

සදුහත උපත තහළදිව කඹුලේවතපුරයි. (රණවීර,
පියතසසන)
294.34350954

සත මහිමය තමත සතින විඳිනන : සයලු
සතවයිනතග් හිතසුව පිණසය. (මහිනද හිත්මි,
මලකකද්යාතවේ)
294.3

සදුහත කුමර උපන ලුමබිණතයේ මද්යායද්යාතදවී
විහද්යාරය : සදුහත කුමර උපන ලුමබිණ
මද්යායද්යාතදවී විහද්යාරතයේ පුරද්යාවිදදද්යා කපැණම ආශ්රිත
ඓතිහද්යාසක හද්යා පුරද්යාවිදදද්යාතමක ගතවේෂණයක.
(විතජ්තුසිංග, සරිසමන)
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සත තමකෝරන තුර. (තකද්යාඩිකද්යාර, නද්යාත්ලිනී) 294.3
සත සතුවිත්ලි සහ සතත්ත්වයද්යා. (තිලකරතන, ඒ. තක.)
294.3
සත හඳුනද්යාගනතන තකතසසද? : චිතත භද්යාවනද්යාව
තහවත සත වපැඩම. (සුගතසරි හිත්මි, මඩිතහස)
294.34435
සත ළඟෙ තනිවී. (වික්රමතිලක, නිශද්යානත) 891.483
සතපැතතී. (තපතරරද්යා, දකෂිකද්යා සුරනි)

891.483

සතිජ තරඛද්යා. (ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස.)

891.483

සතිවිලේලක කළ හදියක
සතුවිත්ලි. (අමරසසිංහ, ලත්ලිතද්යා)

294.3
891.481

සතුවිත්ලි දහර. (තතසරණ, තක. එලේ. ශෂිණ
රවිනදද්යා)
ළ 891.481

සනදු, ඉඳුනිලේ. සසිංහල වදද්යාකරණ 1 තකද්යාටස :
අ. තපද්යා. ස. උසසස තපළ සහ බද්යාහිර උපද්යාධි සඳහද්යා
491.485
සනදු කයන අත්ලියද්යා. (ප්රීති කුමද්යාර, චත්මිනද)
891.483
සනනකකර අයිතිය. (ගුණවරධන, ල්පී. එසස.
ඩබත්ලිවේ.)
891.483
සනමද්යාලසිංකද්යාරය : චිත්රපට හද්යා තසකෞනදරයය.
(නිහද්යාලේ, බරකම)
791.4301
සනමද්යා විතති 13+

791.437

සනමද්යාතවේ ගමනමග. (රතනද්යායක, මතනකෝජ්
ප්රසනන)
791.437
සනද්යා තගතනන සපැබසෑ කතද්යා. (කුලතුසිංග, එසස.)
891.487
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සනද්යාරිතයකෝ : වද්යාරතද්යා චිත්රපටකරණය සහ විතති
චිත්රපට රචනද්යා කලද්යාව. (නිහද්යාලේ, බරකම)
070.18

සරිකත නිවස (ගකෘහ නිරමද්යාණ ශිලේපය).
(සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස)
133.5872

සනද්යා සයුර – 2 (සද්යාර සනද්යා සසිංග්රහය). (චනද්රසරි,
එල්ඩ්වල්ඩ්)
891.487

සරිගුතත සහ ගරහදිනන. (ඤද්යාණද්යානනද හිත්මි,
කරිබතතගද්යාඩ)
ළ 891.483

සනද්යාතසන සුදු හද්යාමුදුරතවකෝ තපද්යාත තපළ ;
අසිංක 12. (බ්රෙහසමවසිංතසකෝ හිත්මි, අජද්යාන)
තකද්යාචචර කළත කසම තහද්යාඳක නම නපැහපැ සහ
තවත තදශනද්යා
294.34

සරිදළදද්යාගමනය. (අතබතසසකර, සනත) 791.437

සඳු තමතහස. (තසසරසසිංහ, ගීතද්යාසිංගනී ප්රදීපද්යා)
891.483

සරිනද්යායක, ඩ. එම. අයියයි මමයි

සපතතද : English for everyone.
(කරණද්යාරතන, තක. ජී. නිමලේ)
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සප හලට සර දහම. (වපැතවේතගදර, ශ්රියද්යා) 370.114
සයපතත අඬහපැරය : කද්යාවද සසිංග්රහය.
(මලේත්ලිකද්යාරචචි, පුෂසපනද්යාත ජයසරි)

891.481

සය මනස විමසීම. (සලේවද්යා, ඇලේ. ඇම. ඒ.) 150
සයඹලද්යාතගද්යාඩ, ඩබත්ලිවේ. ල්පී. කද්යාබනික රසද්යායනය
මූලධරම සහ ගපැටළු
547.0076
සයඹලද්යාපිටිය, ඉසුරිකද්යා. සඳුන කළලය 891.481
සයඹලද්යාපිටිය, රසිංජිත. තුනවපැනි සතුවිලේල
070.44932
සයඹලද්යාපිටිය, රසිංජිත. දපැයට කරළ : වසර අටක
මතක තපද්යාත
338.95493
සයරට 1947-1970 : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තදශපද්යාලන
පුවතපත හද්යා මද්යාධද භද්යාවිතය. (තපතරරද්යා,
ඉනදික)
070.44932

සරි දළදද්යා මද්යාත්ලිගද්යාව. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)
294.34435095493
891.483

සරිනද්යායක, ඩ. එම. සඳු මත හිර කඩද්යා වපැතටයි :
තමයට තපර ඔබ හමු වූ “අයියයි මමයි”
නවකතද්යාතවේ තදවන තකද්යාටස
891.483
සරිනිමලේ, තඩරික. විප්රවද්යාසතයේ සමරිතද්යාන හඬ
220.45
සරිනිවද්යාස හිත්මි, තලනගල. මනරම සදහම : සූත්ර
විවරණ
294.3823
සරිපද්යාල, එච. (පරි.). බලන්න බලයිටන, ඉනිල්ඩ්
සරිපද්යාලතග් තලකෝකය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(චත්මිනද, යූ. එලේ.)
891.483
සරිපද්යාල, තනකෝමන. අතන තදවේදත තනද්යාදිටි
තමද්යාකපුර : රනතත්ලිතයේ වවරතයේ සට
යටඨිසසසර පතසස බුදුබව දකවද්යා 294.382325
සරිපද්යාල, තනකෝමන. මම යතසකෝදරද්යා නම තවත්මි :
දීපසිංකර පද්යාද මූලතයේ සට යතසකෝදරද්යා රහත මහ
තතරණය දකවද්යා
294.382325
සරිපද්යාල, තනකෝමන (සසිංසස.). බලන්න ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක

සයලු තදනද්යාටම ප්රීතිමත ජීවිතයකට තයකෝග හද්යා
භද්යාවනද්යා. (නවරතන, සුත්මිත තරද්යාෂද්යාන) 181.45

සරිපද්යාල, තනකෝමන (සසිංසස.). බලන්න පුරද්යාණ
තවසසසනතර ජද්යාතක කද්යාවදය

සයලු සතුන තලද්යාව සුවපත තවේවද්යා : කරණය
තමතත සූත්රය හද්යා තමතතද්යානිසසිංස සූත්රය
ඇසුරින සකසස කරන ලදදක
294.34

සරිපද්යාල, මඩකුඹුතර තනකෝමන. සසිංහල තතරවිත්ලි
සවේපද : සසිංහල තතරවිත්ලි සවේපදතයේ ජන
විඥද්යානය සහ රටද්යා සමුදද්යාය පිළිබඳ අධදයනයක
398.6

සයවසක අද්භිමද්යානය – කකෘෂිකරම
තදපද්යාරතතමනතුව

630.6

සයපැස. (නිහද්යාලේ, බරකම)

791.4

සරද්යා love. (සලේවද්යා, තරද්යානලේල්ඩ්)

891.483

සරිබදදන, ලත්ලිතද්යා. කඩදහි නවලද්යා තබකෝටටු හදලද්යා
(ළමද්යා ගී)
782.42083
සරිමලේතග් චිත්රය. (රූපසසිංහ, ආර. ඒ. තවේනක
රතනත කවිශසක)
ළ 891.483
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සරිමද්යානන, ඉනද්රද්යා. 7 තශසණය විදදද්යාව වපැඩතපද්යාත :
පද්යාඩම අවතබකෝධය පිරිකසුම, වද්යාර විභද්යාග ප්රශසන
පත්ර, පිළිතුර ඇතුළතය
507.6
සරිමද්යානන, ඒ. එම. ජී. භද්යාවිත විචද්යාරය 891.4809
සරිරතන හිත්මි, නද්යාකුළුගමුතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
අවවද්යාද පරිතචඡදය
සරිලක පිරවන කළමනද්යාකරණ සසිංග්රහය : පිරවන
අධදද්යාපනය සමබනධ සයලුම තතද්යාරතුර
අනතරගතයි. (සීලද්යානනද හිත්මි, රදත්ලියදතද)
294.375095493
සරි ලක සරි. (විතජ්රතන, විනීතද්යා)

954.93

සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස.තමද්යාරවක
තකකෝරතළස විතති : වතතගද්යාත ජනශපැති ජනකලද්යා
ජන ඇදහිත්ලි
398.2095943
සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස. වලද්යා
යටින සඳ පද්යායයි : සඳපැසස කවි නිරමද්යාණ 40 ක
හද්යා කවි කතද්යා තදකක
891..481
සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස. සසන
පුරෂ අසිංග ලකෂණ විදදද්යාව – ජීවිතතයේ පුදුම
රහසස
138
සරිවරධන, අලපලද්යාතදණතයේ සුමනදද්යාස. සරිකත
නිවස (ගකෘහ නිරමද්යාණ ශිලේපය)
133.5872
සරිවරධන, එසස. එම. උදද්යාර සුපුන. නිට්රියද්යා
891.483
සරිවරධන, කරණද්යාරතන බ. මවක වූ ඇය
891.483
සරිවරධන, කුමද්යාර
හිත්මි

(පරි.). බලන්න අචද්යාන චද්යා

සරිවරධන, කුමද්යාර
විකටර

(පරි.). බලන්න කපැනිසිං,

සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න ජද්යා,
අකතලේශසවර
සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න වදවතයේ
අසපත : ජනප්රිය තටත්ලි නද්යාටද මද්යාලද්යාව
'මරත්ලින' ට පසුබිම වූ සතද කතද්යාව
සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න බතරකෝසස,
එල්ඩ්ගර රයිසස
සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න රමපද්යා, ට.
තලද්යාබසද්යාසිං

සරිවරධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න වරමද්යා,
රද්යාජ්පද්යාලේ
සරිවරධන, කුමද්යාර. සසසිංකද්යාර

891.483

සරිවරධන, තිසුර දිලේත්මිත. සපැණතකළිතයේ
අද්භිරහස
891.483
සරිවරධන, තදනගම. තපද්යාඩි හද්යාමුදුරවන තග්
භද්යාවනද්යා සටහන : තසකෝවද්යාන ඵලයට පත වූ 21
වපැනි සයවතසස සද්යාමතණරනමකතග් අතදපැකීම
294.34435
සරිවරධන, ල්පී. එම. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තදශපද්යාලන
පකෂ
324.2095493
සරිවරධන, බනදුල (පරි.). බලන්න කයිතරකෝ
සරිවරධන, බනදුතසසන. 13 තශසණය ආරර්ථික
විදදද්යාව (නව නිරතදශය) : පුනරීකෂණ අභදද්යාස
විසදුම
330.07
සරිවරධන, බනදුතසසන. වදද්යාපද්යාර හද්යා
ගිණුමකරණය අධදයනය : ආදරශ ප්රශසන සහ
පිළිතුර
658.0076
සරිවරධන, සල්ඩ්නි. නිරමද්යාසිංශික ආහද්යාර – පද්යාන සහ
තදශීය අතතබතහත
641.3030212
සරිවරධන, සුමනදද්යාස. ගුරපද්යාට : පුවතපත
තකටිකතද්යා තදද්යාසක
891.483
සරි සමනතභද්ර හිත්මි. රහතතකු වන නිවපැරදි මග –
2 : නිවන මඟෙ තුල සරල වීම
294.3
සරි සමනතභද්ර හිත්මි. රහතතකු වන නිවපැරදි මග –
3 : සතින තනද්යාබලද්යා බපැලම
294.3
සරි සමනතභද්ර හිත්මි. රහතතකු වන නිවපැරදි මග –
4 : සතට දපැතනන
නිවතන අසීත්මිත සපැපය
294.3
සරි සමනතභද්ර හිත්මි. රහතතකු වන නිවපැරදි මග –
5 : දපැනගතතද්යා,
පුරදු කලද්යා, අවසන කලද්යා
294.3
සරි සමනතභද්ර හිත්මි. රහතතකු වන නිවපැරදි මග –
5 : විමුකති මද්යාරගයට තනද්යාඇලම
294.3
සරි සමනතභද්ර හිත්මි. රහතතකු වන නිවපැරදි මග –
6 : බිනන බහින සත
294.3
සරි සමනතභද්ර හිත්මි. රහතතකු වන නිවපැරදි මග –
7 : මග වියදම තිතබද
294.3
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සරි සමනතභද්ර හිත්මි. රහතතකු වන නිවපැරදි මග –
8 : ඇතලන සත ගලවන අයුර
294.3
සරි සමනතභද්ර හිත්මි. රහතතකු වන නිවපැරදි මග –
9 : සතතහි සරවීම පළිගපැනීම
294.3
සරි සමනතභද්ර හිත්මි. රහතතකු වන නිවපැරදි මග –
10 : රහතුන ගපැන
තබද්යාර තබගලේ පවසති
රහතුන දපැක නපැති බිසිංකුනතඩකෝ...
294.3
සරි සමනතභද්ර හිත්මි. රහතතකු වන නිවපැරදි මග –
11 : සපැනසීම තසද්යායද්යාතගන යද්යා යුතු මග
294.3
සරි සමනතභද්ර හිත්මි. රහතතකු වන නිවපැරදි මග 12 : මරණය තුල සනහ වීම
294.3
සරි සමනතභද්ර හිත්මි. රහතතකු වන නිවපැරදි – 13 :
ඉදලක ඔබට කයන දහම
294.3
සරි සීවල හිත්මි, බඹග්රැනතද (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය.
ධමමපදය ධමමපද
සරිසුධමම හිත්මි, අපග්රැකතක. කවිත එකක (ම)
891.481
සරිසුධමම හිත්මි, අපග්රැකතක. පදදකරණතයේ
නූතනවද්යාදී ප්රවණතද්යා හද්යා සසිංයුකත කවිය :
ලද්යාසිංතකය සසිංයුකත පදද ඇසුතරන තකතරන
අධදයනයක
891.481
සරිසුමන හිත්මි, අගලකඩ. දිවිමගට දහමමග
294.3444

සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී. (සමපද්යා.). බලන්න සසිංහල
භද්යාෂද්යා අතවපැල (අකෂර විනදද්යාසය හද්යා සරල
වියරණ) : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ / උ. තපළ)
විභද්යාග සඳහද්යා සහ රජතයේ සයලුම තරග විභද්යාග
සඳහද්යා
සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී. (සම කරතකෘ). බලන්න
ගමතග්, එසස. අයි.
විභද්යාග සහ රජතයේ සයලුම තරග විභද්යාග සඳහද්යා
491.48076
සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී. සසිංහල භද්යාෂද්යා අතවපැල –
අවතබකෝධය සහ අදහසස ප්රකද්යාශනය : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ / උ. තපළ)
සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී. සසිංහල භද්යාෂද්යා ප්රතවේශය සහ
ප්රද්යාතයකෝගික තලේඛනය : විශසවවිදදද්යාල සසිංහල
පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යාව තවනතවන සමපද්යාදිත නව
කකෘතියක
491.488
සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී. සසිංහල භද්යාෂද්යා සද්යාහිතද දින
තරග සඳහද්යා උපකද්යාරක පද්යාෂ්ඨ ග්රනන්ථය : 6, 7, 8
හද්යා 9 තශසණ සඳහද්යා
491.48
සරිතසසන, කනතතලේ ල්පී. එලේ. ලලද්යාට ධද්යාතුතවන
ඔපවත තකද්යාටසර දනවේතවේ තසසරනවර
රද්යාජධද්යානිය
954.9301
සරිතසසන, තක. ල්පී. තහළ'කුර අනදර
සරිතසසන, දිත්ලිප. කණහිතරහි වපැතිර

372.6
891.481

සරිතසසන, තහසමනත (සමපද්යා.). රසයන - සසිංහල
ශබදතකකෝෂය

සරිසුමන හිත්මි, අගලකඩ. විමසුම ධද්යාරද්යා

891.48

සරිසුමන හිත්මි, වතවන. මපැදුම පිළිතවත

294.3

සරරට සුව තදන ම පපැණ. (සමරනද්යායක, ධරමද්යා
එසස.)
638.16

සරිසුමන හිත්මි, වතවන. සනතුටඨි පරමසිං ධනසිං
294.3

සතරකෝසසස ඇතුළු අකමද්යා තරකෝගවත්ලින ත්මිතදමු.
(ද සලේවද්යා, ප්රදීප කුමද්යාරසසිංහ)
616.36205

සරිසුමන හිත්මි, වතවන. තහද්යාඳ ත්මිතුරන ඇසුර
කරමු
294.3

සලේලර තප්රේමය : තකටිකතද්යා සමුචචය. (ජයරතන,
රවන ජයනත)
891.483

සරිතසසන, එම. පද්යාරද්යා වළලේල

සලේවද්යා, අත්මිත. අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) කකෘෂි හද්යා
ආහද්යාර තද්යාකෂණය : පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර
630.76
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සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී. අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ)
සසිංහල I – II : විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
2010 – 2013
491.48076
සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී. 5 ශිෂදතව විභද්යාගය 2013 : පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර හද්යා ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර ඇතුළත සසිංග්රහයක 372.19076

සලේවද්යා, ඇලේ. ඇම. ඒ. සය මනස විමසීම

150

සලේවද්යා, එසස. ත්මිතනකෝත්ලි අතනකෝදදද්යා. බිනදුතග්
තලකෝකය
ළ 891.483
සලේවද්යා, අසිංජල චනදිමද්යා. වපැත්ලි කතතරහි කඳුළු
891.481

474

සලේවද්යා, ගුණසරි. හද්යායි ! තමයද්යාලද්යා

070.44

සලේවද්යා, චනදන කුමද්යාර. විවද්යාහයට තපර සූදද්යානම
395.22
සලේවද්යා, ට. පබත්ලිසස. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජ තභකෝජන
641.595493
සලේවද්යා, ට. පබත්ලිසස. ශ්රී ලද්යාසිංකීය ජද්යාතීනතග් ඉවුම
පිහුම
641.59291413
සලේවද්යා, පබත්ලිසස. පබත්ලිසස තග් ඉවුම පිහුම
641.50212
සලේවද්යා, බ. එච. විත්ලියම. පද්යාතර නීතිය : රියදුර
අසුන
388.3124
සලේවද්යා, තරද්යානලේල්ඩ්. අහසස මද්යාත්ලිගද්යා

891.483

සලේවද්යා, තරද්යානලේල්ඩ්. සරද්යා love

891.483

සලේවද්යා, තරද්යානලේල්ඩ්. හදවතත ගපැඹුර සසපරශය
891.483
සලේවද්යා, ලපැනටන. උපුත්ලිලද්යා

891.48301

සතලකෝගම, ටිකරි බණඩද්යාර (සසිංසස.). බලන්න
තතලකටද්යාහ ගද්යාන්ථද්යා
සවේපද රසය. (තවතතසසිංහ, සබිලේ)

891.483

සවේතහළ සසිංග්රද්යාමය. (ජයවරධන, එරනද)
891.483
සතවලේ, ඇනද්යා. කළු අශසවයද්යා
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සසිංහල අකුර ඉසිංග්රීසතයන ශබද කරීම = The
pronouncing Sinhala letters in English :
සසිංඥද්යානද්යාම සඳහද්යාය. (තහසවද්යාවසම, ජී. එච.
විමලේ)
491.48
සසිංහල අරන්ථ සහිත හද බපැඳි භද්යාරත ගී

782.42

සසිංහල – ඉතද්යාත්ලි - ඉසිංග්රීස ශබදතකකෝෂය 413.9148
සසිංහල – ඉසිංග්රීස දවිභද්යාෂද්යා පරයද්යාය පද.
විශසවතකකෝෂය

423.9148

සසිංහල – ඉසිංග්රීස ප්රද්යාතයකෝගික ශබදතකකෝෂය : කද්යාටර
පියතුමන සමද්යාරන්ථ පද තනද්යාදපැක වූ ශීරෂ පද්යාෂ්ඨ
20,000 ක ඇතුළතය
423.9148
සසිංහල උගනිමු 4 තශසණය. (තපතරරද්යා, ආර. ඒ. ල්පී.)
372.6
සසිංහල කවිතයේ නව යුගය. (කරණද්යාරතන,
ගද්යාවින)
891.481
සසිංහල කවිතයේ ශබදද්යාලසිංකද්යාර. (සමපත, තහ. ව.
බිතහසෂස ඉනදික)
891.481
සසිංහල කවිතයේ සපැබසෑ හපැඩරව ග්රැගත ජන කවි.
(ලකමද්යාත්ලි, යනූෂද්යා)
398.2095493
සසිංහල තකටිකතද්යාතවේ කමමපැලේලවීර ලකුණ :
ජයතිලක කමමපැලේලවීරතග් තකටිකතද්යා පිළිබඳ
විචද්යාරද්යාතමක අධදයනයක. (සතකුමද්යාර,
ශකතික)
891.483
සසිංහල තකටිකතද්යාතවේ විකද්යාසනය – නවම භද්යාගය :
80 දශකතයේ සසිංහල තකටිකතද්යා පිළිබඳ
විමසීමක. (කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක) 891.483

සසු අරගලයට මග කයන පහන තරව
320.95493

සසිංහල ගදද සද්යාහිතද සසිංග්රහය

සසිංහබද්යාහු, තිලකසරි. යුගද්යානතරණය

සසිංහල ජන කවිය හද්යා සමද්යාජය. (වීරසුනදර,
සරිතසසන)
398.2095493

891.481

සසිංහබද්යාහු, නදිතද්යා. සසර සකමන (තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය)
891.483
සසිංහයද්යාතග් සවේතවනි පිමම. (රිමස, අෂසතෂසහස
තමද්යාහමල්ඩ්)
305.8095493
සසිංහරද්යාජ නිමතතර : සමද්යාජ විවරණයක.
(කීරිවලේගම, කුලතසසන)
891.483

සසිංහල ජන වහර. (එරනද, කලේප)

891.4809

491.481

සසිංහල තතරවිත්ලි සවේපද : සසිංහල තතරවිත්ලි
සවේපදතයේ ජන විඥද්යානය සහ රටද්යා සමුදද්යාය
පිළිබඳ අධදයනයක. (සරිපද්යාල, මඩකුඹුතර
තනකෝමන)
398.6

සසිංහල අකෂර විචද්යාරය. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)
491.4811

සසිංහල ථූපවසිංසය සහ ග්රනර්ථිපද විවරණය.
(ප්රඥද්යාසද්යාර හිත්මි, කරිවතතුඩුතවේ ධරමකීරති ශ්රී)
954.9301

සසිංහල අකෂර විනදද්යාස අකද්යාරද්යාදිය.
(තකකෝපරතහසවද්යා, සඳතගකෝත්මි)

සසිංහල දනවේව : 12 වන තකද්යාටස – iv වන පියවර
(කටුවද්යාවල, ඩ. මහීපද්යාල)
954.93

491.4811
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සසිංහල දපැනම – ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සසුන සඳහද්යා :
සමද්යාන පද, විරදධ පද, යුගල පද, සසන ත්ලිසිංග,
පුරෂ ත්ලිසිංග පද. (ධනෂසක, රසද්යාදර)
372.6

සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 6 තශසණය :
තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාරකම. (ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.)491.48076

සසිංහල දපැනම : ශිෂදතව විභද්යාගයට සූදද්යානමවන
3, 4, 5 තශසණවල දරවන සඳහද්යා. (විතජ්තුසිංග,
සුනීතද්යා)
372.6

සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 7 තශසණය :
තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාරකම. (රතනද්යායක, නයන තිලක)
491.48076

සසිංහල දික සඟිය. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය)
294.3823
සසිංහල දකෘෂසටිතගකෝචර කද්යාවද විමරශන.
(රිටිගහතපද්යාළ, හසිංසමද්යාලද්යා)
891.48109
සසිංහල පද වරග. (එරනද, කලේප)

491.48

සසිංහල පදද සද්යාහිතද විචද්යාරය : බද්යාහිර උපද්යාධි සඳහද්යා.
(ගුණවරධන, වී. ඩ. එසස.)
891.481
සසිංහල පදද සද්යාහිතද සසිංග්රහය

891.481

සසිංහල ප්රසසන්ථද්යා පිරළු. (තදවමුලේල, උපද්යාත්ලි)
398.99148
සසිංහල බස හුරව : 1 තශසණය. (එරනද, කලේප)
372.6
සසිංහල තබකෞදධ රද්යාජද සමප්රදද්යාය. (තසතනවිරවන,
මතුගම)
294.3372
සසිංහල භද්යාෂද්යා අතවපැල (අකෂර විනදද්යාසය හද්යා සරල
වියරණ) : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ / උ. තපළ)
විභද්යාග සඳහද්යා සහ රජතයේ සයලුම තරග විභද්යාග
සඳහද්යා
491.485
සසිංහල භද්යාෂද්යා අතවපැල – අවතබකෝධය සහ අදහසස
ප්රකද්යාශනය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ / උ. තපළ)
විභද්යාග සහ රජතයේ සයලුම තරග විභද්යාග සඳහද්යා.
(සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.)
491.48076

සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය - 8 තශසණය :
තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාකරම. (ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.) 491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – 9 තශසණය :
තපළතපද්යාත ආශ්රිත නිපුණතද්යා පද්යාදක
කයද්යාකද්යාරකම. (රතනද්යායක, නයන තිලක)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය – III පත්රය පළමුවන
ප්රශසනය සඳහද්යා තපරහුර අභදද්යාස 300 ක :
අ. තපද්යා. ස. (සද්යා. තපළ) විභද්යාගය. (ද සලේවද්යා,
සසනත)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය (තපළ තපද්යාතට උදවු
තපද්යාත) : 2009 සට නව නිරතදශය 8 තශසණය.
(තකද්යාතලද්යාවල, කතසරි)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය 11 තශසණය : ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර සහිත පුනරීකෂණ වපැඩ
තපද්යාතක. (තහටටිආරචචි, ඉනද්රරතන)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ කයද්යා පදය : තසලේත්ලිපි හද්යා
සමභද්යාවද සද්යාහිතද මූලද්යාශය ආශ්රිතයි. (ගමතග්,
එසස. අයි.)
491.485
සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ නිවපැරදි වදද්යාකරණ විධි :
9-10- 11 තශසණ තපළතපද්යාත හද්යා සමබනධය.
(ගුණතසසකර, තක. ඩ. සී.)
491.485

සසිංහල භද්යාෂද්යා දපැනම : 3, 4, 5 තශසණ සසුන සඳහද්යා.
(අමරතුසිංග, ල්පී. එම.)
372.6

සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ සමභවය හද්යා පරිණද්යාමය.
(බලගලේතලේ, විමලේ ජී.)

සසිංහල භද්යාෂද්යා ප්රතයකෝග. (අමරතසසකර, තක. ජී.)
491.485

සසිංහල භද්යාෂද්යා සද්යාහිතද දින තරග සඳහද්යා උපකද්යාරක
පද්යාෂ්ඨ ග්රනන්ථය : 6, 7, 8 හද්යා 9 තශසණ සඳහද්යා.
(සරිතසසන, එසස. වී. ල්පී.)
491.48

සසිංහල භද්යාෂද්යා ප්රතවේශය සහ ප්රද්යාතයකෝගික තලේඛනය :
විශසවවිදදද්යාල සසිංහල පද්යාෂ්ඨමද්යාලද්යාව තවනතවන
සමපද්යාදිත නව කකෘතියක. (සරිතසසන, එසස.
වී. ල්පී.)
491.488
සසිංහල භද්යාෂද්යාව ;
අසිංක 08. (පියරතන, ඒ. ඒ.) වපැක 491.485
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය 6 තශසණය

491.48076

417.7

සසිංහලතයේ කලද්යා සමභවය. (ප්රනද්යානදු, තරකෝහණ ල්පී.)
730.95493
සසිංහල රීතිය ;
අසිංක 3. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.) 'ණ' කද්යාර
විනදද්යාසය
491.485
අසිංක 4. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.) 'ළ' කද්යාර
විනදද්යාසය
491.485
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අසිංක 6. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.) පද සනධි
491.485
අසිංක 07. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.) පද
නිරමද්යාණය
491.485
අසිංක 08. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.) නද්යාම පද
නිරමද්යාණය
491.485
සසිංහල වද්යාකතකකෝෂය. (ද තසද්යායිසද්යා, වීරසරි)
491.48
සසිංහල වපැඩ තපද්යාත 7

491.48

සසිංහල වදද්යාකරණ 1 තකද්යාටස : අ. තපද්යා. ස. උසසස
තපළ සහ බද්යාහිර උපද්යාධි සඳහද්යා. (සනදු,
ඉඳුනිලේ)
491.485

සහළ විමසුම : ජද්යාතිය, ආගම, සසිංසසකකෘතිය,
තදශපද්යාලනය හද්යා බපැඳුන ත්මිතදද්යා මත පිළිබඳ
විමසුම. (ආරියරතන, ඕ. ඩබත්ලිවේ. පද්යාත්ලිත)
294.337
සහින එපද්යා කලේ දපැමුවද්යා : කද්යාවද සසිංග්රහය.
(ජයරතන, නිමලේ)
891.481
සහින මනදද්යාකණ 1. (ජයසසිංහ, ප්රභද්යා චතූ)
891.483
සහින මනදිර. (විතජ්තසසකර, කමලනද්යාත ශද්යානත)
891.483
සහිනයක මලේ පිපිලද්යා : කද්යාවද සසිංග්රහය

891.481

සහින තලද්යාවින ත්මිදී පියවි තලද්යාතවේ සතුට විඳිනන.
(ප්රනද්යානදු, මයිකලේ ආනජතලකෝ)
158.1

සසිංහල වදද්යාකරණ පද නීතිය. (පුඤචිබණඩද්යාර,
සබරගමුතවේ තවේරගම)
491.485

සහින තවරළ. (දයද්යාවසිංශ, වජිර)

සසිංහල වදද්යාකරණය : 9, 10, 11 තශසණ සඳහද්යා.
(ජයවරධන, පියසීත්ලි)
491.485

සහින සතතරද්යාවි. (හීනතකනද, නිලූකද්යා දමයනති)
891.483

සසිංහල ශබදතකකෝෂය – ෂෂසෂ්ඨ භද්යාගය : උ-ඖසද
491.483

සහින සතුවිත්ලි. (ධරමවරධන, විනදදද්යා සඳතගකෝත්මි)
891.481

සසිංහල සනධි අකද්යාරද්යාදිය. (තකකෝපරතහසවද්යා,
සඳතගකෝත්මි)
491.485

සහින, සහින සහ සහින. (මඩවල, තමද්යාහද්යාන රද්යාජ්)
891.483

සසිංහල සද්යාහිතද ග්රනන්ථවසිංශය.
තප්රේමදද්යාස ශ්රී)

සීගිරි අසරිය : ප්රද්යාන්ථත්මික තශසණ සසුන සඳහද්යා.
(තජකෝසප, සුජීව නිශද්යානත)
954.93

(අලවතතතග්,
891.48

සසිංහල සද්යාහිතදය : ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
891.48076
සසිංහල සද්යාහිතදය ඉතිහද්යාසය : ක. පූ. 437 සට ක. ව.
1900. (ගමතග්, එසස. අයි.)
891.4809
සසිංහල සද්යාහිතද රසද්යාසසවද්යාදය : 10-11 තශසණ

සීත කද්යාලය. (නිශද්යානත, සුජීව)

891.483

ළ 891.483

සීතල කඳු : සමද්යාජ විමරශන හද්යා ශද්යාසසනය
පරතයේෂණ පුවතපත ත්ලිපි එකතුව. (තහසවතග්,
සුජිත නිශද්යානත)
089.9148

891.48

සීතල වපැහි කඳුළක මසිං. (මද්යාපද්යා, දිලූ සඳමද්යාත්ලි
රසද්යාසිංගිකද්යා)
891.483

සසිංහල සද්යාහිතද සමප්රදද්යාය (නව සසිංසසකරණය).
(සුරවීර, ඒ. වී.)
891.48

සීතද්යාවක සසිංහයද්යා. (තදද්යාඩනතගද්යාඩ, චනද්රසරි)
891.483

සසිංහල සනදු නද්යාඩගම සමප්රදද්යාය පිළිබඳ විචද්යාර
පූරවක අධදයනයක : මහද්යාචද්යාරය එදිරිවීර
සරචචනද්රයනතග් මනතම, සසිංහබද්යාහු සහ
තලකෝමහසිංස නද්යාටදත්රිකය ඇසුරින. (දිදතදණය,
නිශසශසිංක)
792

සීමද්යා බනධන. (තවකෝරටන, ඊඩිත)

සසිංහල සරිත විරිත. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)

සීලරතන හිත්මි, හීනටිපතන. පද්යාත්ලි අටුවද්යාවල එන
පපැරණ ලකදිව බණකතද්යා
294.3

392

සසිංහතලේ ආරකෂක බලතකද්යාටුව ඓතිහද්යාසක
තරකෝහණය. (රද්යාජිණ, ඒ. අයි.)
954.93

813

සීලරතන හිත්මි, වසෑවල (සමපද්යා.). බලන්න
අමමද්යාවරතන.. : දපැයට ජීවය තපද්යාවන උතතම
අමමද්යාවරන උතදසද්යා
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සීලවිමල හිත්මි, රනතන. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පූරව
ඓතිහද්යාසක යුගතයේ වළසිං කරමද්යානතය
666.395493

සුගනධිනී, නතවකෝදද්යා. සසර යද්යාත්රද්යා

891.483

සුජද්යාත හිත්මි, ගලහද්යා. තබකෞදධ සමද්යාජ දරශන විමසිංසද්යා
294.3

සීලද්යානනද හිත්මි, පුවකපිටිගම. මන සනසන නිවන
මන වනසන නිවන
294.3

සුදදිතග් කරි. (රණසසිංහ, බිමලේකද්යා)

සීලද්යානනද හිත්මි, පුවකපිටිගම (සමපද්යා.). බලන්න
පිරිත සනනය සහිත අටවිස තබකෝධි පූජද්යාව

සුදට තපන කළු පද්යාට. (විතද්යානආරචචි,
මහිනදපද්යාල)
891.483

සීලද්යානනද හිත්මි, රදත්ලියදතද. සරිලක පිරවන
කළමනද්යාකරණ සසිංග්රහය : පිරවන අධදද්යාපනය
සමබනධ සයලුම තතද්යාරතුර අනතරගතයි
294.375095493

සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල. බුදු තනතින දුටු
තලද්යාව : කචචද්යාන තගද්යාතත සූත්රය ඇසුරිනි
294.34

සුකුමද්යාල : සසිංහද්යාගමනතයේ ජද්යාන පූරණකද්යාව.
(අකකරවතත, සුජිත)
891.483

294.3

සුගතඤද්යාණ හිත්මි, ලද්යාහුගල. මන සපැප වරණත
භද්යාරතීය කද්යාමශද්යාසසත්රය : වද්යාතසදද්යායනමුනිප්රණත
කද්යාමසූත්රය ඇසුතරන
306.7
සුගතදද්යාස, තක. බ. (පරි.). බලන්න මපැජතරකෝවද්යා,
මරී
සුගතදද්යාස, ත්ලිනටන. තඩද්යානතමකෝර ආණඩුක්රමය :
අ. තපද්යා. ස. උ. තපළ තදශපද්යාලන විදදද්යාව
342.029
සුගතදද්යාස, ත්ලිනටන. තදශපද්යාලන සසිංකලේප :
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) (නව නිරතදශය)320.01
සුගතදද්යාස, ත්ලිනටන. ලසිංකද්යාතවේ කපැබිනට ආණඩු
ක්රමය : අ. තපද්යා. ස. උ. තපළ
321.8043095493

891.483

සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල. රූපසසකනධය

සුදසසසන හිත්මි, මද්යානකඩවල. තරකෝහිතසසස සූත්රය
294.34
සුදසසසී හිත්මි, කුකුලේපතන. දතවේශය දුර කරනතන
තකතසසද? : ආඝද්යාත පටිවිනය සූත්රය ඇසුරිණ
294.34
සුදසසසී හිත්මි, කුකුලේපතන. දද්යානය : පද්යාරත්මිතද්යාවක
වනනට නම …
294.34
සුදසසසී හිත්මි, කුකුලේපතන. තනද්යානිතමන මරණතයේ
තනද්යාත්මිතයන අරත : ධරම තදශනද්යාවක ඇසුරිනි
294.34
සුදද්යාකර = Sudakara : පද්යාමසිංකඩ ඉනද්රතජකෝති
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංහිතද්යාව
080
සුදිරිසිංග, එලේ. ජීවිතයක වරණ
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සුගතදද්යාස, හරෂද්යා. සද්යාතනතග් තප්රේමය : මපැතිවේ
ල්පීරිසස නඩුව අධිකරණ වවදද විදදද්යා ඇසන
614.1

සුදු අරත්ලිය. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)

සුගතවසිංස හිත්මි, දිගන. ගුණ ත්මිණ පවත සරි
ජිනවසිංස තන්ථසරද්යාපදද්යානය
294.3657

සුදු අරත්ලිය 3. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන) 891.483

සුගතසරි හිත්මි, මඩිතහස (සමපද්යා.). බලනන අතප
තහසමසද්යාර නද්යාහිත්මිතයකෝ : බසසනද්යාහිර පළද්යාතත
සසිංඝනද්යායක ධූරතයන පිදුම ලපැබූ
සුගතසරි හිත්මි, මඩිතහස. සත හඳුනද්යාගනතන
තකතසසද? : චිතත භද්යාවනද්යාව තහවත සත වපැඩම
294.34435
සුගතද්යාද්භිවනදනද්යා

294.34

සුගතසරි හිත්මි, මඩිතහස (සසිංසස.). බලන්න
ඤද්යාණකතති සමභද්යාවනද්යා ශද්යාසසනය සසිංග්රහය

891.483

සුදු අරත්ලිය 2. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන) 891.483

සුදු අරත්ලිය 4. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන) 891.483
සුදු අරවිනදය. (තපතරරද්යා, අජිත රසිංජන) 891.483
සුදු කුකුළද්යා. (සරත කුමද්යාර, ද . තහ. ආ.)
ළ 891.483
සුදු තදදුන. (විතද්යාන, ශද්යානත කුමද්යාර)

891.483

සුදු පද්යාටට පුන සඳ බබළනතන. (මහවතත, පසත
ඉඳුසර)
ළ 891.481
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සුදු පූස තකද්යාතහස ගියද්යාතදකෝ, තිත්ලිණතග් සහිනය සහ
තනද්යාසතූ ජයග්රහණය. (සුරසසිංහආරචචි,
තිලසිංකද්යා සනජද්යානි)
891.483
සුදු පූස. (ජයවීර, දිලනමද්යා ත්මිහිසදී)

ළ 891.483

සුදුවත හපැඳිකත. (තවලේලද්යාල, ආරියරතන)
891.483

සුනදර යුතරකෝපය හද්යා මපැදතපරදිග. (ජයතකද්යාඩි,
තජ්. ඒ. එසස.)
910.4
සුනදර සතුලේපවේව. (පියරතන හිත්මි,
වතතතතහසතන ශ්රී)
294.3435095493
සුනදද්යාරි. (තිරමූරති, ට. එසස.)

894.8113

සුනඛ නවණ. (ප්රනද්යානදු, පුෂසපද්යා ශ්රියනති) 891.483
සුදුවපැත්ලිකනද, ගසිංගද්යා නිතරකෝෂිණ (පරි.). බලන්න
තෂවත්ලියර, තස්ට්රේස
සුදුසුම තමද්යාතහද්යාත. (විතද්යානතග්, මහිනද තක.)
891.483
සුදු හද්යාත්මිතන. (තපතරරද්යා, තසකෝමද්යා ට.)

891.483

සුදු හිම පලස : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (රමලනී,
පුෂසපද්යා)
891.483
සුතදව හිත්මි, දඹුලේතලේ. අතිශයින ම ත්මිනිසුනට
පමණයි (ජීවිතය කයවනන)
158.1
සුතදශස, ඩබත්ලිවේ. ඒ. ඉසුර. පපැසිංචිතග් පද්යාඩම
372.4
සුධමමවසිංස හිත්මි, තපද්යාලේගමපල. ඉතගනීතමන
දකෂ ළමතයකු වීමට මතනකෝවිදදද්යාතමක
කරණු සහිත බුදු දහත්මින උපතදසස
158.1
සුධමම හිත්මි, පරගසසතතද්යාට (සමපද්යා.). බලන්න
ආත්මිස පූජද්යාතවන ප්රතිපතති පූජද්යාවට
සුධමමද්යාද්භිවසිංශ හිත්මි, රිදියගම. කරම විපද්යාක
294.3422
සුධමමද්යාද්භිවසිංශ හිත්මි, රිදියගම (සමපද්යා.). බලන්න
කරම විපද්යාක
සුධරමද්යාවතී, තජ්. ඇම. ලකදිව ගසිංගද්යා සහ වරද්යාය :
ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය හපැඩ ගපැසසතමහිලද්යා බලපසෑ
අයුර (මුල සට ක. ව. 10 වන සයවස දකවද්යා)
954.9301
සුධීර හිත්මි, තකද්යාටද්යාතගද්යාඩ. තකතසස තමතලසන
තනද්යාසතද්යා සටිම (සද්යාහිතද සසිංග්රහය) 891.481
සුධීර හිත්මි, තකද්යාටද්යාතගද්යාඩ. වසලයද්යා පපැරද වූ
බ්රෙද්යාහසමණයද්යා (වසල සූත්රය ඇසුරින)
294.3
සුනදර ඇමතුමක : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (පතිරණ,
තමනකද්යා එච.)
891.483
සුනදර මතක සටහන. (රණසසිංහ, ආර. එම. එච.)
920

සුනඛයින ඇති කරීම. (ගලපපතති, ඉනද්රජිත
එන.)
636.7
සුනද්යාත්මි ත්මිතුතරකෝ. (තකද්යාඩිකද්යාර, නද්යාත්ලිනි)
ළ 891.483
සුනිලේ. (නවද්යාසිංජල, හිරණ)

ළ 891.483

සුනිලේ තසතනවි, හිනිදුම. මහද්යා සනමද්යාව කයවීම
791.43
සුනිල දිය දහර : ගීත සසිංහිතද්යා. (රද්යාජපකෂ, ඊ. එම.
ජී. ධරමද්යා)
782.42
සුනීත හිත්මි, රතගම. විනය සද්යාසනතයේ ආයුෂයි :
විනය පිටකය සූත්රපිටකය ආශතයනි
294.3822
සුපසන දිවිමග ;
අසිංක 08. (සරිසුමන හිත්මි,
පිළිතවත

වතවන) මපැදුම
294.3

අසිංක 09. (සරිසුමන හිත්මි, වතවන) සනතුටඨි
පරමසිං ධනසිං
294.3
අසිංක 10. (සරිසුමන හිත්මි, වතවන) තහද්යාඳ
ත්මිතුරන ඇසුර කරමු
294.3
සුපහන ග්රැයක. (විතජ්සසිංහ, ආනනද ල්පී.) 891.483
සුපිරි අතලවිකරණතයේ සසවයසිං භූත්මිකද්යාව.
නිමලේ)

(තසසදර,
658.8

සුපිරි තරව : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (කරණද්යාරතන,
බුදධික)
891.483
සුබසසිංහ, ආරියරතන. පළමු මහ තකද්යාලනිය :
ත්මිනතනරිය තගද්යාවි ජනපදතයේ ඉතිහද්යාසය,
ආරමභය, විකද්යාශනය සහ මතක සටහන
954.93
සුබසසිංහ, එසස. (සම කරතකෘ). බලන්න අරණ
කුමද්යාර, තක. තක. අයි. යූ.
සුබසසිංහ, එසස. (සම කරතකෘ). බලන්න
ප්රියදරශනී, එන. ඩ. එන.

479

සුභද්යාශිනි. කද්යාතගද මලේල

ළ 891.483

සුමසිංගල හිත්මි, වපැත්ලිගම ශ්රී (සමපද්යා.). බලන්න
ඉතිහද්යාසය තහවත ලකදිවේවද්යාස ජනයද්යා පිළිබඳ වූ
පුරද්යාණ කද්යාලතයහි කන්ථද්යාදිය සඳහද්යා කරණු
අනතරගත වූ සඞග්රහය
සුමසිංගල හිත්මි, හිකකඩුතවේ ශ්රී. සතදසල්ඩ්ග්රහය
294.3
සුමතිපද්යාල, ට. ඩ. ජී. (සසිංසස.). බලන්න කළුතර
දිසද්යා වරණ : ශද්යාසසනය ත්ලිපි සරණය

සුමනතසසකර, මපැණතක. අසරිමත සතත විසසත්මිත
කයද්යාකද්යාරකම
150
සුමන හිත්මි, තකද්යාටටද්යාතවේ. මද්යාරග ඥද්යානය
294.34435
සුත්මිත්රද්යා : අඩසයවසක අදවිතීය සනමද්යා ජීවිත
කතද්යාව. (ගලපපතති, අජිත) 791.430233092
සුත්මිතුර නිමනතයේ තපද්යාඩිතතතකෝ.
(තමද්යානටතගද්යාමරි, ලුසී තමකෝල්ඩ්)

823

සුමධුර කවි බණ. (බමුණුසසිංහ, බණඩද්යාර) 294.34

සුතමධ හිත්මි, තකද්යාටතපද්යාළ. ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
294.3823

සුමනතිලක, මනිලේක. දියවපැඩියද්යාව 616.46205

සුතමධ හිත්මි, වසෑතර. නව දපැත්ලි

සුමනදද්යාස, තක. ඩ. ජී. තසද්යාකරි නද්යාටදය හද්යා
සමද්යාජය
793.3195493

සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ. ත්මිනිසස ජීවිතය
ඔප කරන සද්යාරධරම පිරි තබකෝසත ළමද්යාකතද්යා 01
891.483

සුමනනනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ (සසිංසස.). බලන්න
දමතසකෝ 2013 : වද්යාරෂික ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
සුමනනනද හිත්මි, මලලගම. පද්යාත්ලිභද්යාෂද්යාවතරණයතුර
491.37
සුමන නපැනදද්යා කයද්යා දුනන හඳමද්යාමතග් කතද්යානදර
2. (ජයතිලක, සුමනද්යා)
ළ 891.483
සුමනරතන හිත්මි, අලතහසතනගම (සසිංසස.). බලන්න
තවසසසනතර ජද්යාතක කද්යාවදය (විචද්යාරද්යාතමක
සසිංසසකරණයක)
සුමනරතන හිත්මි, පද්යාතතගම. නිවන මග විවර
තකතරන සදධරම තදශනද්යා
294.34

891.483

සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ. තබකෝසත ළමද්යා
කතද්යා 3
891.483
සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ. තබකෝසත ළමද්යා
කතද්යා 2
891.483
සුතමධද්යානනද හිත්මි, අමබලනතගද්යාඩ. ත්මිනිසස ජීවිතය
ඔප කරන සද්යාර ධරම පිරි තබකෝසත ළමද්යා කතද්යා
04
891.483
සුර අසුර යද්යාමය. (අයගමතග්, තනකෝබට) 891.483
සුර අසුර. (රද්යාහුබදධ, සුත්මිත්රද්යා)
සුරඟෙන දියණය.

(තබ්රෙද්යානතට, චද්යාලට)

891.483
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සුමනරතන, පපැලේමඩුලේතලේ ඒ. (සසිංසස.). බලන්න
අරන්ථකන්ථද්යානගත විසසතර සහිත මහද්යා සතිපටෂ්ඨද්යාන
සූත්රය : චිතතද්යානපසසසනද්යාව

සුරතලේ මසුන ඇතිකරීම. (ගලපපතති, ඉනද්රජිත
එන.)
639.8

සුමනරතන, පපැලේමඩුලේතලේ ඒ. (සසිංසස.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය

සුරනිමල, ගරීයසස. ලකදිව බිතුසතුවම
751.73095493

සුමනසද්යාර හිත්මි, ඇතකඳුතර. තනද්යාතපතනන තලද්යාව
සහ අමනෂද බලපසෑම : භූත විදදද්යා ශිලේප ශද්යාසසත්ර
ප්රද්යාතයකෝගික පරීකෂණ සහිතයි
133

සුරවීර, ඒ. වී. සසිංහල සද්යාහිතද සමප්රදද්යාය (නව
සසිංසසකරණය)
891.48

සුමනසද්යාර හිත්මි, කරහමපිටිතගද්යාඩ. නදද්යායබිනදු :
පදද්යාරන්ථ හද්යා විවකෘති සමුතපත සුමනසද්යාර වදද්යාඛදද්යා
181.43
සුමනසද්යාර හිත්මි, දඹවිනතන (සමපද්යා.). බලන්න
පද්යාළිභද්යාසද්යා

සුරසසිංහආරචචි, තිලසිංකද්යා සනජද්යානි. සුදු පූස
තකද්යාතහස ගියද්යාතදකෝ, තිත්ලිණතග් සහිනය සහ
තනද්යාසතූ ජයග්රහණය
891.483
සුරූ. (අයගම, තනූජද්යා එන.)

891.483

සුතරෂස, අත්මිල. සතදය දහම

294.3

සුරසිංගනද්යා කතද්යා 10 : සසිංහල හද්යා ඉසිංග්රීස

398.2

480

සුරසිංගනද්යා කතද්යා. (තසසනද්යාරතන, ඩබ. ඒ. සඳුනි
භද්යාගදද්යා)
ළ 891.483
සුරසිංගනද්යාවී. (විලේසන, ජපැකත්ලින)
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සුව දිවියකට මුඛ තසකෞඛද. (තසද්යායිසද්යා, නිතරකෝෂනී
එසස.)
617.6
සුව දිවි ග්රැකුමට ආහද්යාර විධි : ආයුරතවේද වවදද
මතය. (ජයසසිංහ, තක. එච. ඒ. එසස.) 615.538
සුවඳකූර. (විතජ්මද්යානන, පියසීත්ලි)

891.483

සුවඳ මුවරද : තකටිකතද්යා. (සමපත, බිතහසෂස
ඉනදික)
891.483

සූ, මද්යාටින. ඇයි අමතම මසිං එපද්යාද...? : මව විසන
අනද්යාන්ථ නිවද්යාසයක හපැර යන ලබන තදහපැවිරිදි
දපැරියකතග් අනතවේදනීය කතද්යාව 362.732092
සූරය මසිංගලදය 2014

394.2614

සූරය සසිංක්රද්යානති. (වික්රමරතන, දිලේහද්යානි) 891.483
සූර පපපද්යා. (අනරසරි, සරත)

ළ 891.483

සූරතසසන, තතද්යාටගමුතයේ කනතද සසලේ (සමපද්යා.).
රිචමනල්ඩ් පුරද්යාණය : රිචමනල්ඩ් විදදද්යාලයීය
ඉතිහද්යාසය පිළිබඳ සසිංකෂිපත විමරශනයක
සූරියආරචචි, කරණද්යාදද්යාස. උසිං ගියද්යාතදසිං 891.483

සුව – රව – ගුණ සපිරි රස අහර. (අතුතකකෝරද්යාල,
නනදනී)
641.50212

සූරියආරචචි, කසුන. නඹද පටද්යාචද්යාරද්යාවක : කද්යාවද
ආඛදද්යානය
891.481

සුසනත, ගද්යාත්මිණ (සසිංසස.). බලන්න තහසවද්යාගීගන,
අනර ප්රියනත

සූරියආරචචි, ගයද්යාන (සසිංසස.). බලන්න
විතජ්සසිංහ, හරිඳු

සුසද්යානය අබියස. (වනිගසූරිය, උපද්යාත්ලි) 891.483

සූරියආරචචි, ජද්යානකී. අකුර ත්ලියනන මසිං ආසයි
372.634

සුසුම අහුරක. (ගලේතහසන, සමරද්යා තරසිංගනී)
891.483
සුළඟෙක වී මම යනනම. (තරකෝහණ, සුනිලේ)
891.483

සූරියආරචචි, ජද්යානකී. අතතමමතග උපනදිතන
ළ 891.483
සූරියආරචචි, ජද්යානකී. අතත හුරව

372.634

සුළඟෙ : තුන ඈඳුතු නවකතද්යාවක පළමු පියවර.
(තමද්යාරගහකුඹුර, සුගත ශද්යානත)
891.483

සූරියආරචචි, නනදතසසන. තකද්යාණඩතදණය
හද්යාමුදුරවනතග මනතර තපද්යාත
133.44

සුළි සුළඟෙ. (ජයතසසකර, කලවද්යාතන)

891.483

සුළසිං කපැග්රැලේල. (රතනද්යායක, සුදත)

891.483

සූරියආරචචි, බුදධිෂසම ළහිර. අහසිංකද්යාර වූ වලසස
පපැසිංචද්යා
ළ 891.483

සුළසිං නිමනතයේ අධමයද්යා. (ඇනඩරසන, තකනත)
799.260954
සුළු මපැදුම තනි හිත : කද්යාවද සසිංග්රහය. (තදශප්රිය,
ප්රභද්යාත කුමද්යාර)
891.481
සූකර පද්යාලන කතෂසත්රය : පරිසර හිතකද්යාම සතතව
තගද්යාවිපළ පිහිටුවීම සඳහද්යා මද්යාරතගකෝපතදශන
636.4
සූකර වසසතුව. (ද සලේවද්යා, අනල)

891.483

සූකරිට අලුත පද්යාඩමක. (චද්යාතුරයද්යා, ඒ. එම.
සඳුත්මිණ)
ළ 891.483
සූපතවේදයට තපරවදනක. (ත්ලියනතග්, සුත්මිනද)
641.50212

සූරිය කුසුම. (තහසරත, චූලද්යාභය ශද්යානත කුමද්යාර)
891.483
සූරියතහටටි, දිසසනද්යා ල්පී. උතුම සතක නඹ ළඟෙ
තිබුණද්යා
891.483
සූලද්යා ග්රැජින. හපැගද්යාරල්ඩ්, තහනරි රයිඩර
සූවිස බල. (තිලකරතන, චිනතක)
සකෘෂි. (කපත්ලිසිං, රල්ඩ්යද්යාල්ඩ්)
තසත සරි සද්යාදන තබකෝධි පූජද්යා

823
891.483
915.4
294.34

තසතහතලන පිටමසිං වූ තදද්යාසසතර තච. (රතනද්යායක,
තක. සී. තජ්.)
980.035092
තසන බුදුදහම සහ මතනකෝවිශසතලේෂණය -1 තකද්යාටස
294.3927

481

තසතනවිරතන, අජනත. දුහුලේ සත : තකටිකතද්යා
සමුචචය
891.483

තසලේලමමද්යා දීග ගියද්යාය සමඟෙ තවත තකටිකතද්යා.
(ජයවරධන, කරළගහතවල මද්යාරටින)891.483

තසතනවිරතන, අජනත. රිදී හුය බිනදද්යා 891.483
තසතනවිරතන, ආරියදද්යාස. ශ්රී ලසිංකද්යා රද්යාවණ
රද්යාජධද්යානිය සහ සීගිරි පුරද්යාණය
954.9301

තසලේ තසද්යාතහද්යාන : රසයද්යාන චරතනද්යාබිලේ නදෂසටික
බලද්යාගද්යාරය පිපිරීතමන වූ විනද්යාශය දනවන
රසයද්යාන නද්යාටදය. (ගුබරතයෆස, විලපැඩිත්මිර)
891.72

තසතනවිරතන, එච. ඒ. පුසිංචි ග්රැජින

තසවේවනදී. (අලවතතතග්, තප්රේමදද්යාස ශ්රී) 891.481

891.483

තසතනවිරතන, ජයතකද්යාඩි. කපැතලේ ගස 891.483

තසවේවනදි, තජ්. එම. දුලද්යාසිංජල. සඳපැස

තසතනවිරතන, ඩ. ල්පී. බුදුන සමඟෙ දවසක
891.481

තසවේවනදි, දිතනෂිකද්යා. චුටටිතග් උපනදින තසෑග්ග
ළ 891.483

තසතනවිරතන, නද්යාත්ලිනී. සහසසරද්යා

තසවතණ කුරසතයේ. (දලේපතද්යාදු පියතුමද්යා, එමද්යාල්ඩ්)
782.294

891.483

තසතනවිරතන, මපැණතක. තසද්යාඳුර නවද්යාතපැන
891.481

891.481

තසවනපැලේල. (දයද්යාරතන, එසස. ඩ. එන.) 891.481

තසනවීර, ලත්ලිත. තතතව කළමනද්යාකරණය
ප්රද්යාතයකෝගික මූලධරම : ISO 9001 මඟෙතපනවීම
658.403101

තසසදර, නිමලේ. ගනතදන කලද්යාව

තසතනවිරවන, මතුගම. සසිංහල තබකෞදධ රද්යාජද
සමප්රදද්යාය
294.3372

තසසදර, නිමලේ. සුපිරි අතලවිකරණතයේ සසවයසිං
භූත්මිකද්යාව
658.8

තසතනහසක සුවඳ. (රතනද්යායක, පදමද්යා) 891.483

තසසද සපතතුව : හිනදි කන්ථද්යානදර විසසසක
අනවද්යාදය
තසසනද්යාධීර, නද්යාලක. පරද්යාග
891.481

තසතනහසන දුවට පුතද්යාට. (රද්යාසසිංආරචචි, මසිංගල
එසස.)
158.1
තසතනහතසස කද්යාලයද්යාත්රද්යාව. (තසසනද්යාරතන, මද්යාධවී)
891.483
තසතනතහවනත ගනතදනව තහවත තගද්යාවි ගීතය.
(කහඳවආරචචි, ගුණවරධන)
891.483
තසතනතහ විමද්යානය. (බද්යාලසූරිය, දිතනෂද්යා)
891.483
තසලේටිසර, තල්ඩ්විල්ඩ්. නිත්මිතත
තසලේලම කරතතය. (එරනද, කලේප)

823.91
891.483

තසලේලම තගදර. (කද්යාසිංචනද්යා, ජී. එම. එලේ. එලේ.
ඩ. ඩ.)
ළ 891.483
තසලේලම ද තෂකෝන. (අනරසරි, සරත) ළ 891.483

658.85

තසසදර, නිමලේ (පරි.). බලන්න තදදුන කුමද්යාරි

තසසනද්යාධීර, සලේවි. ගුර කද්යාරයකෂමතද්යා
සසිංවරධනය
371.102
තසසනද්යානද්යායක, එසස. ආර. සරී. පපැන වපැඩම
891.483
තසසනද්යානද්යායක, එසස. එම. ජයතසසන. තර එළිය
891.481
තසසනද්යානද්යායක, ඒ. ජී. රයිනි ප්රසද්යාදි. දිරිය නිශද්යා
ළ 891.483
තසසනද්යානද්යායක, ඒ. ජී. රයිනි ප්රසද්යාදි. බිසිංදුට අවුරදු
ළ 891.483
තසසනද්යානද්යායක, චනද්රලතද්යා. කළු මද්යාමයි කළු
පපැටියයි
891.483
තසසනද්යානද්යායක, ජගත කුමද්යාර. සරද්යාගය

891.483

තසලේලම බඩු පද්යාට කරමු. (අනරසරි, සරත)
372.52

තසසනද්යානද්යායක, ජී. බ. ජල ගපැලේම

891.483

තසලේලම බඩුවක. (දිසද්යානද්යායක, හිඟුලේවල)
ළ 891.483

තසසනද්යානද්යායක, පසන (පරි.). බලන්න බරනට,
ප්රපැනසසස තහද්යාග්සන

482

තසසනද්යානද්යායක, පියදද්යාස. අඬනතන ඇයි සුදු
මපැණතක
891.483

තසසනද්යාරතන, මද්යාධවී. තසතනහතසස කද්යාලයද්යාත්රද්යාව
891.483

තසසනද්යානද්යායක, රසිංජිත (සසිංසස.). බලන්න මද්යාතර
පුරද්යාණය සහ නිලේදිය උදද්යානය

තසසනද්යාරතන, මසිංජල. ආයුතබකෝවන නිහපැඬියද්යාව... :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483

තසසනද්යානද්යායක, සරත. විසුදධිමග්ග විචද්යාරය
294.3823

තසසපපුතවන ගත කතද්යා : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය.
(මද්යායද්යාදුනතන, නිමලේකද්යා ජයතදව) 891.483

තසසනද්යානද්යායක, තසකෝමවීර. පසිංච වරණ 891.483

තසසපද්යාත්ලිකද්යා මලේ. (තපතරරද්යා, මලේකද්යානති) 891.483

තසසනද්යානද්යායක, තසකෝමද්යා. අතතමමතග මලේ තපද්යාකුර
ළ 891.483

තසසරසසිංහ, ගීතද්යාසිංගනී ප්රදීපද්යා. සඳු තමතහස
891.483

තසසනද්යානද්යායක, තසකෝමද්යා. දරතවද්යා තවමු අපි තලද්යාවට
වපැඩ ඇති
ළ 891.483

තසසරසසිංහ, සුනිලේ එසස. තපර පද්යාසලේ වපැඩතපද්යාත
372.21

තසසනද්යාරතන, අනලද්යා. රන කුකුළද්යා සමඟෙ ළමද්යා
නද්යාටද පහක
891.482

තසසරවද්යාවිල මසිංගල වචතද රද්යාජයද්යාණන වහනතසස
294.3435095493

තසසනද්යාරතන, ආනනද. කඩවසසසද්යා : තකටිකතද්යා
891.483

තසසවක අරන්ථසද්යාධක අරමුදල.
2012

තසසනද්යාරතන, ආනනද. තගදර ඉතදන බත
891.483

තසසවකතයක වනන : තසසවක නද්යායකතවයට නිස
මද්යානසකතවයක තගද්යාඩ නපැගීමට අතවපැලක.
(තවේලද්යායුදන, ශසිංඛර)
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තසසනද්යාරතන, ඩබ. ඒ. සඳුනි භද්යාගදද්යා. සුරසිංගනද්යා
කතද්යා
ළ 891.483
තසසනද්යාරතන, දයද්යාතසසන. වමන භද්යාවනද්යාව (සමන්ථ)
හද්යා තවේදනද්යානපසසසනද්යාව (විදරශනද්යා) වඩද්යා
සසරින ත්මිදීම තහවත නිවන අවතබකෝධය තදවන
තකද්යාටස …
294.34435
තසසනද්යාරතන, දයද්යාතසසන. සසරින ත්මිදීතම තහවත
තසකෝවද්යාන මග ඵල ලද්යාද්භියකු වීතම පිළිතවත
294.34
තසසනද්යාරතන, නිලූකද්යා. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සයදිවි
නසද්යාගපැනීම පිළිබඳ සමද්යාජ විදදද්යාතමක
විග්රහයක
362.28095493
තසසනද්යාරතන, පද්යාත්ලිත. නිමලනය : මහගතකර
තක. ජයතිලකයනතග් සද්යාහිතද ප්රතද්යාපයට
පිතදන සනමද්යා කපැටයම
791.437
තසසනද්යාරතන, පිනිදියමුලේතලේ අයි. එච.

ඉලේලමක
891.481

වද්යාරෂික වද්යාරතද්යාව
354.9806

තසද්යාකරි නද්යාටදය හද්යා සමද්යාජය. (සුමනදද්යාස, තක.
ඩ. ජී.)
793.3195493
තසද්යානික. (අනරසරි, සරත)

ළ 891.483

තසද්යාඳුර තගද්යාදුරබිම. (තචසස, තජ්මසස හපැල්ඩ්ත්ලි) 823
තසද්යාඳුර නව තයකෞවනය

305.2355

තසද්යාඳුර නවද්යාතපැන. (තසතනවිරතන, මපැණතක)
891.481
තසද්යාතපද්යාකලසස. තසද්යාතෆද්යාකලසසතග් ඊඩිපසස
නද්යාටකය
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තසද්යාබද්යා තසද්යාඳුර දිවි සුරකමු ත්මිතුරන වී අපි.
(තිලකරතන, ධමත්මිකද්යා වසනතද්යා) ළ 891.483
තසද්යායමු බලමු පද්යාට කරමු : තපර පද්යාසලේ දරවන
සඳහද්යා කයද්යාකද්යාරී වපැඩ තපද්යාත. (අභයතදව,
චිත්රද්යාසිංගනී මලේවපැනන)
372.21

තසසනද්යාරතන, ල්පී. ඇම. (සසිංසස.). බලන්න වනදනද්යා
ගද්යාන්ථද්යා සහ තදද්යාතළද්යාසස තපද්යාතහද්යාය

තසද්යායද්යා යසෑම : පලසසතීන කතද්යාවක. (කරත්මි, ගද්යාඩද්යා)
956.042

තසසනද්යාරතන, මද්යාධවී (පරි.). බලන්න කපත්ලිසිං,
රල්ඩ්යද්යාල්ඩ්

තසද්යායිසද්යා, ඊ. යුරද්යාජ් පදත්මින. ශ්රී ලසිංකද්යා - තලකෝක
භූතගකෝලය දපැනම ත්මිනම : බහුවරණ
ප්රශසතනකෝතතර 300
001.076
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තසද්යායිසද්යා, ඒ. ල්පී. ද

(පරි.). බලන්න ත්රිපිටකය

තසද්යායිසද්යා, ඒ. ල්පී. ද (පරි.). බලන්න ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය

තසකෝද්භිත හිත්මි, තණබදතදගම (සසිංසස.). බලන්න
අද්භිවනදනද්යා : “කීරති ශ්රී ජනරසිංජන” ට. බ.
ඒකනද්යායක සමර කළඹ සහ සද්යාර සසිංග්රහය

තසද්යායිසද්යා, ඒ. ල්පී. ද (පරි.). බලන්න ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය

තසකෝද්භිත හිත්මි, මදුරද්යාවල (සසිංසස.). බලන්න
විදුරවන ශද්යාසසනය සසිංග්රහය 2014 : අතිපූජද
මහනවර ධමමරතන මද්යාහිත්මි උපහද්යාර අඞකය

තසද්යායිසද්යා, නිතරකෝෂනී එසස. සුව දිවියකට මුඛ
තසකෞඛද
617.6

තසකෝද්භිත හිත්මි, මද්යාඳුළුවද්යාතවේ. සද්යාරන්ථක ගිහි
ජීවිතයකට තනද්යාවරදින මග
294.34441

තසද්යායිසද්යා, යුරද්යාජ් පදත්මින. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඉපපැරණ
වපැවේ සහ වද්යාරි කරමද්යානත
627.8609543

තසකෝද්භිත හිත්මි, වතතල. අතන්ථසසිංහිතද්යා ශද්යාසසනය ත්ලිපි
සසිංග්රහය
089.9148

තසද්යාරද්යා ගත කසෑම සුවඳ : අප්රිකද්යාන උපමද්යා කතද්යා.
398.24

තසකෝද්භිත හිත්මි, වතතල. බුදුන දපැකීම – දහම
කතිකද්යාව
294.3

තසද්යාලේදද්යාදුවද්යාතග් මරණය (තකටිකතද්යා සසිංග්රහය)
(ගුණතසකෝම, ගුණතසසකර)
891.483

තසකෝම අමර. (රණතුසිංග, උපද්යාත්ලි)

තසද්යාලමනසස, යතසකෝදරද්යා (පරි.). බලන්න
බලයිටන, ඉනිල්ඩ්
තසද්යාතහද්යාන අඩවිය. (සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස.)
891.483
තසද්යාතළද්යාසසමසසන්ථද්යාන. (රණසසිංහ, සුත්මිත)
294.3435095493
තසද්යාතෆද්යාකලසසතග් ඊඩිපසස නද්යාටකය.
(තසද්යාතපද්යාකලසස)
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891.483

තසකෝමකීරති, පද්යාත්ලිත (සමපද්යා.). බලන්න
භූතකරණය : ශද්යානතිකරමතයහි කරණරසද්යායන
කයමන
තසකෝමතිලක, මහිනද. ශ්රී ලද්යාසිංතකය තබකෞදධ
ශද්යාසනතයහි සමද්යාරමභය : මහිනදද්යාගමනය සහ
ත්රිපිටක ග්රනන්ථද්යාරූඪිය
294.3095493
තසකෝමරතන, ඇම. ඩබත්ලිවේ. මද්යාතතලේ අද්භිරහසස ත්මිනී
වළ
364.1524
තසකෝමරතන, ජී. ල්පී. වී. සමද්යාව

234.5

තසකෝනදර බසිංගලද්යාව. (කරණද්යාතිලක, ශද්යාරිකද්යා)
891.483

තසකෝමරතන, දුෂනත මතනකෝජ්. විසතුර මතසදය
වගද්යාව සඳහද්යා ආහද්යාර හද්යා තපකෝෂණය
639.34

තසකෝනි = Sony : වදවසද්යායකතවය සහ
කළමනද්යාකරණය. (රද්යාජරතන, ත්මිලේටන)
338.76213092

තසකෝමරතන, බ. විතජ්සරි. ශ්රී ලසිංකද්යා ආණඩුක්රම
විකද්යාශනය අතතපද්යාත 1 සහ ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය : අ. තපද්යා. ස. උසසස
තපළ, ගුර විදදද්යාල්පීෂ්ඨ හද්යා විශසව විදදද්යාලයීය උසසස
විභද්යාග සඳහද්යා
321.0076

තසකෝද්භිත හිත්මි, ඕමලේතප. දසදද්යාවත

891.483

තසකෝද්භිත හිත්මි, ඕමතතත (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය

තසකෝමරතන, බ. විතජ්සරි. ශ්රී ලසිංකද්යා ආණඩුක්රම
විකද්යාශනය අතතපද්යාත 2 සහ ආදරශ
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය
321.0076

තසකෝද්භිත හිත්මි, කනදඋඩපසිංගුතවේ (සමපද්යා.).
බලන්න ත්රිපිටකය සූත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය.
ධමමපද

තසකෝමවසිංස හිත්මි, කහතගද්යාලේතලේ. නවණ දියුණුවන
ක්රමය
294.34

තසකෝද්භිත හිත්මි, කනදඋඩපසිංගුතවේ (සසිංසස.). බලන්න
පිය ගුණ වරණ : කද්යාවද සසිංග්රහය
තසකෝද්භිත හිත්මි, කුඹුකවපැතවේ (සසිංසස.). බලන්න
වද්යාසල, සරත එන.

තසකෝමවසිංස හිත්මි, ගපැමුණුකුල විදුලකර අබිමන :
සසවරණ ජයනති සපැමරම ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
තසකෝමවසිංශ හිත්මි, මුවනතපැනතන (සසිංසස.).
සුදද්යාකර = Sudakara : පද්යාමසිංකඩ ඉනද්රතජකෝති
අද්භිනනදන ශද්යාසසනය සසිංහිතද්යාව
තසකෝමවීර, කමලද්යා. සතර තකකෝරළතයේ ජන කතද්යා
සහ ජනශපැති සද්යාහිතතදයන
398.2095493

484

තසකෝමසරි, ල්පී. එලේ. ලයනලේ. ශ්රී ලසිංකද්යාව ඇසුරින
සද්යාමද්යානද දපැනීම 01
001.076

තසකෞමදවනති. (තපතරරද්යා, යමුනද්යා මද්යාත්ලිනි)
891.483

තසකෝමසරි හිත්මි, තලසිංගලේතලේ (සසිංසස.). බලන්න
ලකදිව තබකෞදධ තපරහපැර

සසිංකෂිපත ඇමරිකද්යා එකසත ජනපද ඉතිහද්යාසය –
1 : 1607 – 1877. (කරණද්යානනද, උකකු
බණඩද්යා)
973

තසකෝමද්යාතලකෝක තිසසස හිත්මි, කුඩද්යාවිල. සදත සඟෙරද්යා
වියරණ විමසුම
491.485
තසකෝමද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, මකුරපතප (සසිංසස.).
බලන්න ශ්රී සුගතවසිංසද්යාද්භිනනදන පරමද්යානන්ද
ප්රතිභද්යා - ශද්යාසසනය සසිංග්රහය
තසකෝරත හිත්මි, අලුතවපැව. ශ්රී ලද්යාසිංතකය
තදශපද්යාලනතයේ අනනදතද්යාව සහ අනමදතද්යාව
306.2
තසකෝරත හිත්මි, වපැත්ලිවිටිතයේ (සමපද්යා.). බලන්න
විදදද්යාචක්රවරතී
තසකෝලසිංගආරචචි, සුමතිපද්යාල. තදශීය භද්යාවිත
සසිංගීතය හද්යා අපර දිග සසිංඝද්යාත
781.252
තසකෝවද්යාන මද්යාරගයට ප්රතවේශයක තලස සතර
කමටහන. (සදධද්යාරන්ථ හිත්මි, රණසසගලේතලේ)
294.34435
තසකෝවද්යාන මද්යාරගය හද්යා ඵලය. (සදධද්යාරන්ථ හිත්මි,
රණසසගලේතලේ)
294.34435
තසකෞඛද ආරකෂිත තලස කුකුලේ මසස නිෂසපද්යාදනය
338.4766493
තසකෞඛද කතෂසත්රතයේ නවතම තසද්යායද්යාගපැනීම - 1.
(අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ.)
613
තසකෞඛද කතෂසත්රතයේ නවතම තසද්යායද්යාගපැනීම - 2.
(අමරදද්යාස, තක. එන. ඕ.)
613
තසකෞඛද හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය : අ. තපද්යා. ස. (සද්යා.
තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 2008 –
2013. (නිලද්යාන, එම. එසස. ඩබත්ලිවේ.) 613.076
තසකෞඛද හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය : ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශය 6 තශසණය

613.071

තසකෞඛද හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය :
ගුරමද්යාරතගකෝපතදශය 10 තශසණය

613.071

තසකෞනදරය විශසවවිදදද්යාල වසිංශ කතද්යාව 1893 - 2010
378.5493
තසකෞනදරී : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (තලද්යාකුතහසවද්යා,
සඳරවන)
891.483

සසිංක්ෂිපත චරක සසිංහිතද්යා. (දිසද්යානද්යායක, ඩ. එම.
ආර. බ.)
615.538
සසිංක්ෂිපත සසිංහල සද්යාහිතද ඉතිහද්යාසය : අනරද්යාධපුර
සට තකකෝටතට යුගය දකවද්යා. (ගුණවරධන, වී.
ඩ. එසස.)
891.4809
සසිංකලේපනද්යා (නිදහසස පදද සසිංග්රහය).
(ගලේතහසනතග්, ප්රියනත)

891.481

සසිංක්රද්යානති කුසුම. (ජයතකද්යාඩි, වසනති) 891.481
සසිංඛදද්යා නද්යාම ශබද තකකෝෂය – එතක සට අසසිංඛද
දකවද්යා සසිංඛදද්යා නද්යාම සඳහද්යා සරල සසිංහල
තතරම : පද්යාසලේ, පිරිතවන හද්යා උසසස විභද්යාග
සඳහද්යා
039.9148
සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත – 2012. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව)
315.493
සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත 2013 - මද්යාතර දිසසත්රිකකය.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව)
315.493
සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත 2013. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාරතතමනතුව)
315.493
සසිංගද්යාමසීස. (දද්යාහිගමුව, විතජ්රතන)

920

සසිංගිත්ලියම. (පිනනවල, ජයනි සී.)

891.483

සසිංගු අඬහපැරය. (මපැජතරකෝවද්යා, මරී)
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සසිංඝත්මිතතද්යා ශදධද්යාකර පදනම (සසිංසසන්ථද්යාගත
කරීතම) : සසිංඝත්මිතත ශදධද්යාකර පදනම
සසිංසසන්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
346.0640262
සසිංචද්යාරක ආරර්ථිකයට රට සූදද්යානම කරීම.
(ගතනවතත, ශදද්යාම නවන) 338.4791095493
සසිංජනද්යා, ඩබ. එම. මලේක. තහද්යාඳ දරතවක
තවනනම මම
ළ 891.483
සජ්ජද්යායනද්යා : තසතනහසන කරන ආමනත්රණය.
(විතජ්සසිංහ, සමනතද්යා)
891.483
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සසිංජීව, අ. තහස. ඩි. උදද්යාර. ජපන භද්යාෂද්යාතවේ හිරගත
හද්යා කතකන අකෂර නිවපැරදිව උගනිමු 495.68

සසිංසසකකෘත නද්යාටද හද්යා රතනද්යාවල. (සමපත, තහ. ව.
බිතහසෂස ඉනදික)
891.22

සසිංජීව, සුසද්යාර (සසිංසස.). බලන්න මද්යාරසසිංහ, හරෂ

සසිංසසකකෘත සද්යාහිතද ඉතිහද්යාසතයේ තලකෞකක
සද්යාහිතදය : පළමු තකද්යාටස. (නනද හිත්මි,
අමුතහසනකනතද)
891.2

සසිංජීව, සුසද්යාර (සසිංසස.). බලන්න වවදදරතන,
චමරි
සජීවි දහම මග ; අසිංක 6. (තපතරරද්යා, වී. නනදද්යා)
පුසිංචි හදට එදද්යා කතද්යා
ළ 891.483
සසිංජතග් බපැලුම. (අනරසරි, සරත)

ළ 891.483

සසිංයුකත ගණතය 1 : ආදරශ ප්රශසන පත්ර සහ
විසඳුම. (පටබපැඳිතග්, කපිල)
511.6076
සසිංයුකත ගණතය : 13 වන තශසණය, ගුර
මද්යාරතගකෝපතදශ සසිංග්රහය
511.6071
සසිංයුකත නිකද්යාය : සගද්යාන්ථ වග්ග සුචීර වග්ග සහ
සතතවත පද වග්ග. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය)
294.3823
සසිංයුකත නිකද්යාය (සගද්යාන්ථක වග්ග) : ප්රද්යාචීන පණඩිත
විතශසෂ උපද්යාධි පරීකෂණය. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය. සසිංයුකත නිකද්යාය)
294.3823
සසිංයුකත නිකද්යාය 2. ත්රිපිටකය

294.382

සසිංයුකත නිකද්යාය 3. ත්රිපිටකය

294.382

සසිංයුකත නිකද්යාය 4. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය)
294.3823
සසිංයුකත නිකද්යාය 5. (ත්රිපිටකය)

294.382

සසිංයුකත නිකද්යාය 6. (ත්රිපිටකය)

294.382

සසිංලද්යාප : සසිංවද්යාද එකතුව

089.9148

සසිංවරධනය, පරතයේෂණය සහ මහජන
සමබනධතද්යාව. (ජිනදද්යාස, මතනකෝජ් පුෂසප
කුමද්යාර)
659.12
සසිංවරධන ත්මින්ථදද්යාවන සහ පරිසර තදශපද්යාලනය :
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පරිසරය හද්යා සසිංවරධනය පිළිබඳ
ත්ලිපි එකතුවක. (මතගද්යාඩතග්, ප්රභද්යාත චිනතක)
363.7
සසිංතවේදී හිතක උපන කවි. (ඇකරියගල,
බණඩද්යාර)
891.481
සසිංසසකකෘත ඡනදසස ශද්යාසසත්රය : ප්රද්යාචීන විභද්යාග සහ
උසසස විභද්යාග සඳහද්යා සමපද්යාදිතයි. (වසෑගනතතලේ,
එච. බ. ආර.)
891.2

සසිංසද්යාර ආදතර. (අටුළුගම, සසිංජීවනී)

891.483

සසිංසද්යාර සකමන (කතද්යා හයක). (අතබපද්යාල,
යසවරධන)
891.483
සසිංසද්යාර සද්යාගරය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (වීරසසිංහ,
එසස. ල්පී. එසස.)
891.483
සසිංසද්යාරික සකමන. (මුදත්ලිතග්, නිලූ)

891.483

සසිංසද්යාතර ත්මිණ පහන. (තකකෝෂිලද්යා, ආර. ඩ. හිරණ)
ළ 891.483
සසිංහතික මද්යාධද විමරශන.
ප්රදීපද්යා එසස.)

(දිසද්යානද්යායක,

302.23

සසිංහිතඳස පනහිඳ. (හපුආරචචි, සමර විජයලත)
891.481

හඬන මපැන තදශය.

(ප්රනද්යානදු, බපැසලේ)
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හත දද්යා වපැහි. (කරණද්යාරතන, ඒ. එම.) 891.483
7 වන තශසණය බුදධ ධරමය : පනති තපද්යාතතහි
පද්යාඩම සඳහද්යා අවතබකෝධය පිරිකසුම වද්යාර විභද්යාග
ප්රශසන පත්ර සහ පිළිතුර. (තමනඩිසස, දුත්මිඳුරතන
ලත්ලිත)
294.3076
7, 8, 9 පසිංති සඳහද්යා ඉසිංග්රීස උදවේ තපද්යාත. (අමරසරි,
තක. එන. ට.)
428
7, 8, 9 තශසණ සඳහද්යා සද්යාමද්යානද දපැනීම සහ විදදද්යාව 1.
(ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා)
001.076
4, 5 තශසණ සසුන සඳහද්යා ගණතය අතතපද්යාත.
(මධුෂිකද්යා, රවනති)
372.7
4, 5, 6 තශසණ සඳහද්යා විශසව දපැනම 7 : සද්යාමද්යානද
දපැනීම. (ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා) 001.076
7 තශසණය ගණතය. (පුෂසපික, තක. ජී. මත්ලික)
510.76
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7 තශසණය ගණතය පසිංති වපැඩ තපද්යාත : පද්යාඩම
අවතබකෝධය පිරිකසුම, වද්යාර විභද්යාග ප්රශසන පත්ර,
පිළිතුර ඇතුලතය. (ප්රනද්යානදු, ඩබත්ලිවේ. ඕ. ට.)
510.76
7 තශසණය තදමළ වපැඩතපද්යාත. (ඩලේස, තක. තක.
රමදද්යා)
494.811
7 තශසණය වද්යාර විභද්යාග අතවපැල විදදද්යාව ආදරශ
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර. (ආරියසසිංහ, තක.) 507.6
7 තශසණය විදදද්යාව වපැඩතපද්යාත : පද්යාඩම අවතබකෝධය
පිරිකසුම, වද්යාර විභද්යාග ප්රශසන පත්ර, පිළිතුර
ඇතුළතය. (සරිමද්යානන, ඉනද්රද්යා)
507.6
හදදද්යා දුරතත. (කවිරද්යාජ, කුමද්යාර)

891.483

හදක මහිම.

891.483

(රණසසිංහ, නිහද්යාලේ)

හද තද්යාමත එදද්යා වතගයි. (බනනක, ශද්යානත)
891.483
හද ග්රැඳි තපම කතද්යා. (විතජ්රතන, එච. එම.
ජයනත)
808.803543
හදවතත ගපැඹුර සසපරශය. (සලේවද්යා, තරද්යානලේල්ඩ්)
891.483
හදිස අනතුර සහ තවත ෂරතලද්යාක තහකෝමසස කන්ථද්යා.
(තඩද්යායිලේ, ආතර තකද්යානන)
823
හනටිනටන, සපැමුතවලේ ල්පී. ශිෂසටද්යාචද්යාරයන අතර
ගපැටුම
909.829
හනතද්යාතන කතද්යාව. (ආරචචි, සුජීව ප්රසනන)
891.483
හනතද්යාතන වපැසතයකෝ. (තකද්යාලේලුතර, නනදන) 920
හනීතග් අපූර පිනසල. (නරතනී, මයිනිකද්යා)
ළ 891.483
හඳ රන තපැටියක. (වටග්රැක, නවද්යාසිංජනද්යා දුත්ලිතමද්යාත්ලි)
ළ 891.481
හඳරද්යාගම, දිනක රවිඳු. අහසිංකද්යාර ගිරවද්යා
ළ 891.483
හඳ සකමන. (අතපතතු, ආර. බ.)

629.954

හඳ හද්යාවද්යා. (ත්ලියනතග්, සරිතසසන)

891.483

හඳුනපතිරණ, කරණද්යාතිලක (පරි.). බලන්න
ඔරතලවේ, යූරි

හඳුනපතිරණ, කරණද්යාතිලක. සතදය සුනදර ද :
ශිෂද උපතදශන භූත්මිකද්යාතවේ හද්යා ගුරභූත්මිකද්යාතවේ
ලත අතදපැකීම අහුරක
371.102
හඳුනපතිරණ, සරිපද්යාල. අකලසිංකතග් මරණය
891.483
හඳුවල, කරණද්යාතිලක. කටටිපපැනන කටටියක
891.483
හපුආරචචි, අජනතද්යා. ඥද්යානවිභද්යාගතයේ
සනනිතවේදන ආකකෘතිය
302.230228
හපුආරචචි, තප්රේමරතන. ශ්රී ලසිංකද්යා ගුවන හමුදද්යාතවේ
උපත වවදද අසිංශතයේ විකද්යාශනය සහ
තදශපද්යාලනය ඇස 1942 – 2009
358.40095493
හපුආරචචි, විජයරතන. ශ්රීපද්යාදය හද්යා දිවද්යාගුහද්යාව
වනදනද්යාව තහවත සමතනද්යාළ වරණනද්යා
294.3435095493
හපුආරචචි, විජයරතන (සසිංසස.). බලන්න කවි
හසුන : ඇතඔතයන එරතනට … එරතතනන
ඇතඔයට
හපුආරචචි, සමර විජයලත. සසිංහිතඳස පනහිඳ
891.481
හපුතනත්රි, කුමුදිනී ඩයසස. ඉතිහද්යාසය –
මහද්යාදවීපික සතියම අභදද්යාස : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ)
912.014
හබරගමුව, තසකෝමසරි.
සසිංග්රහය

උමද්යා කුසුම : තකටිකතද්යා
891.483

හබල බිඳුණු ඔර. (ප්රනද්යානදු, තචතිය)

891.483

6 තශසණය තදමළ භද්යාෂද්යා වපැඩතපද්යාත. (නසද්යාර, එම.
එසස. ඒ.)
494.8118
6 තශසණය බුදධ ධරමය

294.3071

6 තශසණය විදදද්යාව වපැඩතපද්යාත : නව නිරතදශයට
අදද්යාළ අභදද්යාස හද්යා අනමද්යාන ප්රශසන පත්ර 3 ක
පිළිතුර සමඟෙ
507.6
6 තශසණය සසිංහල රචනද්යා සසිංග්රහය. (රණසසිංහ,
දීපත සුතදශස)
891.484
6, 7, 8, 9, 10, 11 තශසණ ගණතය : සුළු කරීමට
මග 1 භද්යාජදතද්යා රීති. (ත්ලියනතග්, කතසරි) 512
හයිල්ඩ්, එල්ඩ්ගද්යාර. තජ්. ශද්යාපතයේ ලුහුබපැඳීම

823

487

හරසසගම, එච. ඩ. ඒ. තසකෝමරතන. අත්ලි ඇතතතකෝ
ළ 891.483

හද්යාරද්යා, තජකෝන. විකටර හද්යාරද්යා තනද්යානිත්මි ගීතය
782.42162092

හරමද්යානිසස අපපුහද්යාත්මි, වයි. ඒ. (සමපද්යා.). බලන්න
මතනද්යාරමද්යා නම වූ විසසතරද්යාරන්ථ වදද්යාඛදද්යා සහිත
යද්යාත්රද්යාප්රකරණය තහවත ගමන නපැකත තපද්යාත

හද්යා හද්යාත්මිතග් දඟෙකම ;
අසිංක 01. හද්යා හද්යාත්මි තරසස එතකන පපැරතදයි
(අප්රිකද්යාන ඇතමරිකද්යානවනතග් ජන කතද්යා)
398.2

හරිත තලද්යාවක කරද්යා : 6-11 තශසණවල දරවන
සඳහද්යා සකසස කළ පද්යාරිසරික දපැනම සසිංග්රහය.
(ජයසුනදර, උඩුගම එසස.)
333.72
හරි පුදුම තලතල්ඩ්. (රද්යාජකරණද්යා, අනර)
හරිම දඟෙයි මසිං. (එපිටවල, කුසුමද්යා)
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782.42083

අසිංක 02. හද්යා හද්යාත්මි සසිංහ රද්යාලව රවටයි
(අප්රිකද්යාන ඇතමරිකද්යානවනතග් ජන කතද්යා)
398.2
අසිංක 03. හද්යා හද්යාත්මි පපැණ කද්යාපු හපැටි (අප්රිකද්යාන
ඇතමරිකද්යානවනතග් ජන කතද්යා)
398.2

හරිශසචනද්ර, තටකෝළූෂද්යා (සසිංසස.). බලන්න
හරිශසචනද්ර, ඩ. වී. තජ්.

හද්යා හද්යාත්මි පපැණ කද්යාපු හපැටි (අප්රිකද්යාන
ඇතමරිකද්යානවනතග් ජන කතද්යා)

398.2

හරිශසචනද්ර, ඩ. වී. තජ්. මතනකෝවවදද ඩ. වී. තජ්.
හරිශසචනද්රයන තග් නසිංගි
891.481

හද්යා හද්යාත්මි තරසස එතකන පපැරතදයි (අප්රිකද්යාන
ඇතමරිකද්යානවනතග් ජන කතද්යා)

398.2

හරිසසචනද්ර, ඊ. ල්පී. සඳුනි අතරකෝෂිකද්යා. කවි රස
891.481

හද්යා හද්යාත්මි සසිංහ රද්යාලව රවටයි (අප්රිකද්යාන
ඇතමරිකද්යානවනතග් ජන කතද්යා)

398.2

හරිසසචනද්ර, ඊ. ල්පී. සඳුනි අතරකෝෂිකද්යා. සඳ ඇති
ග්රැයක වන මපැද
ළ 891.483

හද්යා හද්යා හරි හද්යාවද්යා. (අතබසසිංහ, ඩබත්ලියු. ඒ.) 891.483

හලේතප, පියතිලක. කද්යාත්ලි මසෑණතයකෝ

294.5211

හපැගද්යාරල්ඩ්, තහනරි රයිඩර. තබනිටද්යා

823

හපැගද්යාරල්ඩ්, තහනරි රයිඩර. සූලද්යා ග්රැජින

823

හලද්යාවත තබද්යාදු උරමය. (ඉනදික, හලද්යාවත තල්ඩ්විල්ඩ්
ගයද්යාන)
954.93

66 නිදහසට සමප්රතවේශයක

080

හලසිංතගද්යාඩ, දීපද්යානී. සරත්මි සරතපැස නිවද්යාලනනට
(කද්යාවද සසිංග්රහය)
891.481

හපැතට වතතත මග්දතලේනද්යා. (ත්ලියනතග්, තසකෞමද
සඳරවන)
891.481

හලසිංතගද්යාඩ, දීපද්යානී. සරත්මි සරතපැස නිවද්යාලනනට :
කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

හපැල්ඩ්ත්ලිබරග් ආගනතුකයද්යා සහ තවත කතද්යා .
(ටතවේන, මද්යාරක)

813

හසසතතයේ රහසස (සද්යාමුද්රික ශද්යාසසත්ර). (ගුණරතන, ඩ.
ල්පී. ඒ.)
133.6

හපැතතසෑ වසරක පුරද්යා ගිය සපැබසෑ ගමනක.
(ගසිංතගද්යාඩතග්, විජයතසසන)

920

හසසත තරඛද්යා රහසස

හපැනදසෑ යද්යාමය. (ලකදුසසිංහ, සරිනිමලේ) 891.481

133.6

හද්යා පපැටියට හරි වපැතල්ඩ්. (අතබවික්රම, මද්යාතතලේ
ආනනද)
ළ 891.483
හද්යා පපැසිංචද්යාතග් ත්මිතුදම. (ඒනජලද්යා, ජනනි)
ළ 891.483
හද්යා පපැසිංචට තවචච තද. (තහසරත, ප්ර. මු. ජයතිලක)
891.483
හද්යා පපැසිංචයි තපද්යාත පිසිංචයි. (චමත්මි)
හද්යායි ! තමයද්යාලද්යා. (සලේවද්යා, ගුණසරි)

ළ 891.483
070.44

හපැනසලේ සහ තග්රටලේ

398.2

Happy talk English series ;
(ආරචචි, සුජීව ප්රසනන) ඉසිංග්රීස සර 13 428
Happy talk English series ;
(ආරචචි, සුජීව ප්රසනන) ඉසිංග්රීස සර 15 428
Happy talk English series ;
(ආරචචි, සුජීව ප්රසනන) ඉසිංග්රීස සර 14 428
Happy talk English series ;
(ආරචචි, සුජීව ප්රසනන) ඉසිංග්රීස සර 11 428

488

Happy talk English series ;
(ආරචචි, සුජීව ප්රසනන) ඉසිංග්රීස සර 12 428
Happy talk English series ;
(ආරචචි, සුජීව ප්රසනන) ඉසිංග්රීස සර

හිම බිම පද්යාමුල. (ගුණතිලක, කද්යානති) 891.483
හිම යුවතිය

428

Happy talk English series ;
(ආරචචි, සුජීව ප්රසනන) ඉසිංග්රීස සර 10 428

398.2

හිමද්යාලය පද්යාමුල : වසර කීපයකට තපර තනපද්යාලතයේ
කළ අවිධිමත චද්යාරිකද්යාවක සටහන.
(තමද්යාතහද්යාටටිතග්, කපැලුම කුමද්යාර)
915.496

Happy talk English series ;
(ආරචචි, සුජීව ප්රසනන) ඉසිංග්රීස සර 09 428

හිමද්යාලයද්යාන තයකෝගී සසවද්යාත්මි රද්යාමද්යාතග් නිල
චරිතද්යාපදද්යානය. (ටිගුනයිට, රද්යාජ්මනි)
294.5092

හපැසිංගිමුතතසිං. (ගද්යාල්ඩ්නර, අරලේ සසටපැනත්ලි) 813.52

හිත්මි අහිත්මි - 2. (මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්) 891.483

හසෑතගද්යාඩ, ලද්යාලේ (සසිංසස.). බලන්න කවි සයපත –
2014 : පිබිතදන කවි කවිඳි එළිදපැකම

හියුසිංසයසිං. චීන තතරනතග් ගමනවිසසතර හද්යා
හියුසිංසයසිංභ්රමණ වකෘතද්යානතය
294.3435

හිගිනසස, මද්යාරි ත්මියුසයසස. ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසතයන
කතද්යා 01
823

හිරකී. (ගසිංධද්යාරි, ඩ. එම. අතයේෂද්යා)

හිටලරතග් අවසන දවසස.
ඇනටන)

(තජකෝකමසසතලර,
943.086092

හිතද්යා මතද්යා තගතූ කතද්යා. (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)
ළ 891.483
හිතත තකටූ ටපැටූ : සයිබර අවකද්යාශතයේ තබදද්යාගත
කවි. (ගුණවරධන, ඉනදික)
891.481

891.483

හිර නපැති තමද්යාතහද්යාත : කද්යාවද සසිංග්රහය. (ප්රසනන,
සජීව)
891.481
හිර තනද්යාදුටු තදදුන. (ජයවරධන, තතසද්යාරද්යා)
891.483
හිරමඬල. (ආරියරතන, ඒ. වී.)

ළ 891.483

හිවලද්යාවල ගපැහපැන නවණ. (විතජ්සසිංහ, දිකමන)
891.483

හිනදි ගුරවරයද්යා

491.438

හිනනිකතරද්යා. (මුණසසිංහ, තරකෝහිත)

891.483

හීනතකනද, නිලූකද්යා දමයනති. සහින සතතරද්යාවි
891.483

හිනද්යාවුණු සරසිංගලය. (භද්යාගදද්යා, එසස. ජී. තසවේත්මිණ)
ළ 891.483

හීනගම, ලත්ලිත. කලේතලකෝටය 2 (හද්යාසද මුසු කතද්යා)
891.487

හිනපැතහන සුසුමක. (සමරසසිංහ, සසවරණසීත්ලි)
891.483

හීනගම, ලත්ලිත (පරි.). බලන්න ද සලේවද්යා,
ලූෂියන

හිම කනතද තනද්යාසපැඟෙවුණු ත්මිතුදම. (වනනිආරචචි,
අමද්යා එච.)
ළ 891.483

හීනගම, ලත්ලිත (පරි.). බලන්න බලයිටන, ඉනිල්ඩ්

හිමකඳු. (ජයවරධන, කපැතලන)

891.483

හීනගම, ලත්ලිත (පරි.). බලන්න
බණඩද්යාරතගද්යාඩ, ජයතිසසස

හිම කුණද්යාටුව තනද්යාතහද්යාත අයිවන තබලේකනතග්
කතද්යා. (පුෂසකන, ඇතලකසපැනඩර) 891.73

හීනටිගල, කසුන මතහසනද්ර. කවි ඇසල්ඩ් :
පුචචනන තනතමයි පිචතචනන
891.481

හිම කුණද්යාටු. (වීරසසිංහ, මද්යාලනී)

හීලසෑ අශසවතයකෝ. (තපතරරද්යා, විහසිංග)

891.483
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හිම කුමද්යාරි. (කරණද්යාතිලක, නිරසිංජන චද්යාත්මිනද)
891.483

හුදකලද්යා විරද්යාමයක : විකසත සුවඳින බිඳක.
(විමලවීර, සුනිලේ)
782.42

හිම ගිතරන ඇතසන ත්මිහිරි පද වපැලේ. (බ්රෙද්යාහසමණතග්,
ආරියතසසන)
891.481

හුදකලද්යාතවේ නපැගිට සටම. (තහයින, කසස)

හිමඳි. (දීෂද්යානි, අකලද්යා)

891.483

230

හුරලුවපැව, ජයතසනවි. ජීව විදදද්යාඥතයකෝ 570.92

489

හුරලුවපැව, ජයතසනවි. තභකෞතික විදදද්යාඥතයකෝ
530.092

තහටටිතග්, අනලද්යා. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පද්යාසලේවල
ඵලදද්යායිතවය
371.207

හුතසසන, අසෆස. ඉසසලද්යාමය තදසන ආගත්මික ඉවසීම
297

තහටටිතග්, ඩ. බ. දහතවනි ග්රහයද්යා

හුළසිං මද්යාමද්යා. (බද්යාලසූරිය, දුත්මිනද සසිංජීව) ළ 891.483
හකෘදයද්යාබද්යාධයක ගපැන ඉඟිකරන ඇනජයිනද්යා
කපැකකුම. (විජයසසිංහ, නද්යාමලේ)
616.122
හකෘද තරකෝගවත්ලින ත්මිතදමු. (ඒකනද්යායක, රවන)
616.1205
තහටටිආරචචි, අනර. ශද්යාක පටක තරකෝපණය
571.538
තහටටිආරචචි, අනූෂද්යා කද්යාසිංචනද්යා. කපැටතපකෝලය
891.483
තහටටිආරචචි, අරවිනද (පරි.). බලන්න
රද්යාජනිෂස, භගවද්යාන ශ්රී
තහටටිආරචචි, ඉනද්රරතන. බුදධ ධරමය 11
තශසණය : ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර සහිත
පුනරීකෂණ වපැඩ තපද්යාතක
294.3076
තහටටිආරචචි, ඉනද්රරතන. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය 11 තශසණය : ආදරශ ප්රශසතනකෝතතර
සහිත පුනරීකෂණ වපැඩ තපද්යාතක 491.48076
තහටටිආරචචි, ඩ. බ. ඩ. පපැරණ භද්යාරත
තතද්යාරතුර, නගර හද්යා බුදධ භූත්මි සමග
ධමමචකක සූත්රය හද්යා වනදනද්යා ගද්යාන්ථද්යා
294.34350954

133.5

තහටටිතග්, ඩ. බ. දහතවනි ග්රහයද්යා : විවද්යාහ
පරීකෂද්යාව සඳහද්යා අවශද සයලුම කරණු
දපැනගපැනීමට මග තපනවන ග්රනන්ථයක 133.5
තහටටිතග්, නිලනත. භද්යාවනද්යා පුහුණුව :
භද්යාවනද්යාතවේ දී ඔබ මුහුණපද්යාන ගපැටලු ග්රැසකට
විසඳුම ඇතුලතය
294.34435
තහටටිතග්, නිලනත. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ නීති ක්රමය :
විභද්යාග ග්රැසකට අවශද නීති දපැනම සහ විෂය
කරණු ඇතුලත තපද්යාදු ජනතද්යාවතග් නීති
අධදයන අතවපැල
340.095493
තහටටිතග්, මලේත්ලිකද්යා. කුමද්යාරයකු වූ පුසිංචි සතද්යා
891.483
තහටටිතග්, මලේත්ලිකද්යා. සරසිංගලය

891.483

තහට අලුත රටක. (සසපද්යාරකසස, අත්ලිසසටර) 968.064
තහටත ඉර පද්යායයි. (කරණද්යාවද්යාසල, එච. ඩබත්ලිවේ.)
891.481
තහටත මලේ පිතපයි. (මදනද්යායක, භද්යාතිය)
891.483
තහට දවතසස අරණපැලේල සමග තව කවි.
(වපැරණයතගද්යාඩ, තසකෝමරතන)
891.481
තහට තලද්යාව සකසන අමමද්යාවරනට. (ඈපද්යා,
චද්යානදිමද්යා මූනමතලේ)
155.6463

තහටටිආරචචි, දසුනි (පරි.). බලන්න රීසස,
ග්වයිතනත

තහණ පහර. (ද තසද්යායිසද්යා, ආතර)

තහටටිආරචචි, දිතනෂස උපශද්යානත. බලසිං+තගද්යාඩ
තපමවතතු
891.481

තහනදවිතද්යාරණ, කද්යානති. ඉතිහද්යාසය – ලසිංකද්යා
සතියම ලකුණු කරීතම අභදද්යාස : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ)
912.014

තහටටිආරචචි, ධරමතසසන. නිවන මග පළමු
පියවර
294.34435
තහටටිආරචචි, ප්රදීප (සමපද්යා.). බලන්න විදක්යුත
ජද්යාතික හපැඳුනමපත නිකුත කරීම පුරවපැස දතත
ග්රැසසකරීතම තමතහයුම අතතපද්යාත
තහටටිආරචචි, රසිංජන සී. තක. සනනිතවේදනතයේ
භද්යාෂද්යාතමක ප්රතවේශය
401.4
තහටටිආරචචි, වසනත සසිංජීව. තබකෞදධ සමද්යාජ
විග්රහය හද්යා අධදද්යාපන සසිංකලේප
294.3
තහටටිතග්, අනරසරි. සස-මරණ

891.483
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තහනනද්යානිගල වපැදතදකෝ : වපැදිජන සමද්යාජතයේ
තවනසසවීම පිළිබඳ සමද්යාජ හද්යා මද්යානවවිදදද්යාතමක
අධදයනයක. (බසසනද්යායක, රමදද්යා)
305.89148095493
තහනරි, ඕ. තදතදතනකු ඇතුළු කරනන :
තකටිකතද්යා පහතළද්යාවක
813.52
තහනරි පද්යාකරතග් පුරද්යාතන ලසිංකද්යාව. (පද්යාකර,
තහනරි)
954.93
තහයින, කසස. හුදකලද්යාතවේ නපැගිට සටම
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තහස, හරමන. සදධද්යාරන්ථ

833.912

තහළ කතුන ගීතිකද්යාතවේ සමභවය හද්යා විකද්යාශය.
(බසසනද්යායක, රමදද්යා)
782.3
තහළ'කුර අනදර. (සරිතසසන, තක. ල්පී.)

372.6

තහළ තගද්යාවිතපැන හද්යා අද්භිචද්යාර විධි. (ගුණතසසකර,
ඉෂද්යාරද්යා අසිංජල)
306.4
තහළ ජන කවි. (අතබරතන, එම. එම. පතමද්යා)
398.2

තහසරත, එච. එම. ට. බ.
අධදද්යාපන සසිංකලේප
තහසරත, එලේ. බ.
අෂින

බුදු දහත්මින තහළිවන
294.375

(පරි.). බලන්න ඨිතතිල හිත්මි,

තහසරත, එලේ. බ. (පරි.). බලන්න පඤසඤද්යාප්රදීප
හිත්මි, ප්රද්යා ල්පීටර
තහසරත, කරණද්යාරතන. මුසසත්ලිම නීතිය :
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුදගල නීති
340.59

398.2

තහසරත, කුසුම. දයද්යානනද ගුණවරධනතග් නද්යාටද
විමරශන
891.482

තහළදිතවේ දහම සළුව. (දසනද්යායක, ඩ. අතසසල
ප්රියසිංකර)
225.92

තහසරත, චූලද්යාභය ශද්යානත කුමද්යාර. විසපසසතවනි
තටටුව
891.483

තහළ තවද ඉසවර. (අගලකඩ, විමලසරි)
615.538092

තහසරත, චූලද්යාභය ශද්යානත කුමද්යාර. සූරිය කුසුම
891.483

තහස, ජත්ලියසස. තුරඟෙසනනිය

තහසරත, නිපුනි අනතතරද්යා. ඒදඬු මතතතන
891.481

තහළ ජනකවි.

fya;qjdoS ත්ලිපි

(පියතසකෝම, ට.)

894.5112
149.7

තහසමපද්යාල, ඩ. එම. විදදද්යාව 6 තශසණය : සද්යාධන
මටටතම සසිංවරධන වපැඩ තපද්යාත
507.6
තහසමරතන, වසනතද්යා කලදද්යාණ. ඉතිහද්යාසය
ප්රශසන – පිළිතුර සසිංග්රහය : අ. තපද්යා. ස.
(සද්යා. තපළ) විභද්යාගය සඳහද්යා
909.076
තහසමලයද්යා 2 . (මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්) 891.483
තහසමද්යාරද්යාම හිත්මි, ඌරපපැලපැවේතවේ. වපැඳුම මග :
නිවපැරදිව වපැඳුම පිදුම කරීම සඳහද්යා විධිමත මග
තපනවීමක
294.34433
තහසරත, අතසකෝකද්යා ඇම. නදී තතර උදද්යානය
891.483
තහසරත, අතසකෝකද්යා ඇම. ලකෂසම තනද්යාවූ ලකෂසම
891.483
තහසරත, ආනනද (පරි.). බලන්න තලකෝනඩසස,
ලලේ
තහසරත, එච. එම. ඉසුර. කනද උඩරට ගරිලේලද්යා
යුතධකෝපක්රම
954.9301
තහසරත, එච. එම. කපිල ජයවිලද්යාලේ. ජීවිතය
ත්මිහිරිතම කවියක
891.481
තහසරත, එච. එම. ගිමහද්යානී තද්යාරකද්යා. වීර දපැරිය
ළ 891.483

තහසරත, ප්ර. මු. ජයතිලක. හද්යා පපැසිංචට තවචච තද
891.483
තහසරතමපැණතක, තසකෝමලතද්යා. අහන ඉනන
782.42
තහසරත මපැණතක, තසකෝමලතද්යා. වීණද්යාවක තත
කපැඩුණද්යා
891.483
තහසරත, මුදිතද්යා (පරි.). බලන්න තඩද්යාරති, බරත්ලි
තහසරත, මුදිතද්යා (පරි.). බලන්න සසකසෑචන, ඉයන
තහසරත, සමනත (සසිංසස.). බලන්න සද්යාහිතදය :
2013 සද්යාහිතද දින විතශසෂ කලද්යාපය
තහසරත, හිරද්යාන ශෂී. බුදුනතග් තදශය
294.34350954
තහසවතග්, ජිනදද්යාස (පරි.). බලන්න
සසටයිනතබක, තජකෝන
තහසවතග්, තිලක රසිංජිත මදදුම. අතන අපි
කවදද්යාක : ගුරවරතයකුතග් දින සටහන 371.1
තහසවතග්, ධමත්මික (සම කරතකෘ). බලන්න
කරණද්යාරතන, මසිංජල
තහසවතග්, බුදධදද්යාස (සමපද්යා.). බලන්න බුදධදද්යාස
තහසවතග් සසිංහල – ඉසිංග්රීස ශබද තකකෝෂය
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තහසවතග්, සුජිත නිශද්යානත. ගපැඹුර නිහඩතද්යාව :
සමද්යාජ විමරශන හද්යා ශද්යාසසනය පරතයේෂණ
පුවතපත ත්ලිපි එකතුව
089.9148
තහසවතග්, සුජිත නිශද්යානත. සීතල කඳු : සමද්යාජ
විමරශන හද්යා ශද්යාසසනය පරතයේෂණ පුවතපත ත්ලිපි
එකතුව
089.9148
තහසවද්යා ගමතග්, සහන. අධදකෂවරයද්යා විසන කපද්යා
හරින ලදි : සසිංහල සනමද්යාතවේ සසිංසසකරණ රීතිය
පිළිබඳ පරතයේෂණද්යාතමක කකෘතියක
791.430233
තහසවද්යාගම, ඩ. එම. ඒ. හරෂද්යා කුමුදුනී. ටිකරිතග්
එළවළු තකද්යාටුව
ළ 891.483
තහසවද්යාගීගන, අනර ප්රියනත. වකුගඩු ග්රැකගනිමු
616.6105
තහසවද්යාපතිරණ, දයද්යා. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ විහද්යාරද්යාශ්රිත
සතුවම කලද්යාව
751.73095493
තහසවද්යාපතිරණ, ත්මිලේටන. ජීවිතයයි තදකෝ - සතරයි
133.5

තහද්යාඳ ත්මිතුරන ඇසුර කරමු. (සරිසුමන හිත්මි,
වතවන)
294.3
තහද්යාඳ යකද්යා. (අනරසරි, සරත)

891.483

තහද්යාඳ සසිංහල : අකුරින අකුර පළමු තපද්යාත
491.488
තහද්යාරකම කරනන තහද්යාඳ නසෑ යද්යාළු. (චමුදිනී, ඩ.
ඒ. ටිමද්යාෂද්යා)
ළ 891.483
තහද්යාර තපද්යාලේකචචද්යා : දඟෙ කවන කුරලේලද්යාතග් වසිංශ
කතද්යාව. (මුරකද්යාත්මි, හරක)
895.635
තහද්යාලේමන දූතවේ සපැඟෙවුණු අද්භිරහස. (ජයතසසකර,
චිනතක තජ්.)
891.483
තහද්යාලේමන සහ අවතද්යාර කන්ථද්යා. (රතනද්යායක, රවන)
133.9
තහද්යාවලේ, ල්ෆ්රපැනසසස. තතතයද්යාල්ෆ්රපැසසටසස චරිත
888.0108
තහද්යාවද්යාත, තල්ඩ්විල්ඩ්. සපැමතබස ගඟෙබඩ තටද්යාසිංගද්යා
විලද්යාපය
968.94

තහසවද්යාපතිරණ, සු. තසකෝ. බලන්න තදතලද්යාව දිනන
දහම මඟෙ : උභයතන්ථසද්යාධනී

තහකෝප, තලකෝරද්යා ල. සපැරිසර ත්මිතුරිතයකෝ

තහසවද්යාමදදුම, උපතිසසස. කද්යාරිය තකතරන තුර
920

තහකෝමද්යාගම අධදද්යාපන කලද්යාපතයේ ශිෂදතව තපරහුර
සමමනත්රණය 2013
372.19076

තහසවද්යාමදදුම, නද්යාලක. සද්යාරන්ථක ජීවිතයකට
අතවපැලක : තපද්යාත තුනක එකම තපද්යාතක
158.1

තහකෝ, ත්මිනතෆද්යාසිං. මපැටි මද්යාබලය

තහසවද්යාවසම, ජී. එච. විමලේ. සසිංහල අකුර
ඉසිංග්රීසතයන ශබද කරීම = The pronouncing
Sinhala letters in English : සසිංඥද්යානද්යාම
සඳහද්යාය
491.48
තහසවද්යාවිසසස, තිසසස. පිසිංගුතතර තදශපද්යාලඥයකුතග්
මතනකෝකද්යාය
891.487

823

823

තහකෝලේට, විකතටකෝරියද්යා. පහන දහසක මපැඳුරක
823.914
හසිංසමද්යාල, ල්පී. වී. ඩ. දිලේක සතද්යාරද්යා. දුක ජයගත
චමරි
ළ 891.483

'ළ' කද්යාර විනදද්යාසය. (දිසද්යානද්යායක, තජ්. බ.)
491.485

තහද්යාඳ දරතවක තවනනම මම. (සසිංජනද්යා, ඩබ.
එම. මලේක)
ළ 891.483

ළතපැවිලේල. (එරසිංග, දරශන)

891.483

තහද්යාඳ පද්යාඩම. (ද සලේවද්යා, සසවරණද්යා)

ළනදු 2. (මලේලවආරචචි, එල්ඩ්වල්ඩ්)

891.483

891.483

තහද්යාඳම දඬුවම. (නිකවපැරටිය, දයද්යානනද)
891.483
තහද්යාඳම තපද්යාත. (ලසනත, රසිංජිත)
තහද්යාඳම යද්යාළුවද්යා . (බද්යාසත, බිතනත)

158.1
ළ 891.483

ළමද්යා අතට යට ගියද්යාව ;
අසිංක 7. (ගතණවතත,
සසිංහලයද්යා තග් කතද්යාව :

ශ්රීනද්යාත) මහද්යා කළු
ළ 891.483

අසිංක 8. (ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත) දපැහපැත්මි සමය
ළ 891.483

492

අසිංක 9. (ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත)
ලමබකරණයන පපැරදුම

ළ 891.483

තළනගතුකම : කවි සසිංකලේපනද්යා සහ ගදද රචනද්යා
එකතුවක. (ගීගණ ආරචචි, මලේත්ලිකද්යා) 891.48

අසිංක 10. (ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත)
තදද්යාරටුපලේලද්යා රජ වීම :
ළ 891.483

තළනගතු යහළුතවකෝ. (රණසසිංහ ආරචචි,
ධරමතසසන)
891.483

අසිංක 11. (ගතණවතත, ශ්රීනද්යාත) වසභ
මහරජ ළ
891.483
ළමද්යා අතට වීර චරිත ;
අසිංක 01. (ආනනද හිත්මි, තිරිකුණද්යාමතලේ)
කුමරතුඟු මුනිදසස මහ පඬි රවන 891.48092
ළමද්යා අධිකරණය : කද්යාවද සසිංග්රහය. (ගමතග්,
කතසරි)
891.483
ළමද්යා ඔබට ජද්යාතක කතද්යා 40 ක.

(රණවීර, සරත)
ළ 891.483

ළමද්යා කතද්යා හද්යා කවි. (විතජ්තසසකර, තනතක
ගයද්යාතත්මි)
ළ 891.483
ළමද්යා ගීත කපැකුළු. (මසිංගත්ලිකද්යා, ට. එම.) 782.42083
ළමද්යා ගීතය සහ තපකෞරෂ සසිංවරධනය. (ජයසසිංහ,
නිරමලද්යා දමයනති)
782.42083
ළමද්යා තපකෝෂණය. (පද්යාතදණය, අනරදධ)
613.20832
ළමද්යා රචනද්යා : 3, 4, 5 තශසණ සඳහද්යා
ළහිර කරණ
ළද්යා දලු තබකෝපත. (ජයතකද්යාඩි, තසකෝමද්යා)

ෆසලවර, තජ්ස ග්රපැහපැම. ඕකතල්ඩ්ලේ පද්යාසපැතලේ
තතවපැනි අවුරදද
ළ 813
ෆසතලහද්යාරටි, ත්ලියපැම ඕ. සද්යාගතය

823.912

ෆද්යාසසට, තහද්යාවද්යාරල්ඩ්. සසපද්යාරටකසස

813.52

ෆපැරීනද්යා දියකඳුරියක වූ හපැටි. (විතජ්සූරිය, ඩබ. ඒ.
එසස. සඳචද්යායද්යා)
ළ 891.483
ෆිසසටතජරලේල්ඩ්, එෆස. සසතකද්යාට. ආදරතයේ තකද්යාළ
එළිය දපැලේතවන තුර
813
ෆුකුයද්යාමද්යා, ල්ෆ්රපැනසසස. ඉතිහද්යාසතයේ අවසද්යානය?
320.51
තෆසස, ඒ. බ. වද්යාසනද්යාවනතයද්යා

994.032092

තෆද්යානතසසකද්යා, දීපති (සසිංසස.). බලන්න ද සලේවද්යා,
ප්රදීප කුමද්යාරසසිංහ

372.623
ළ 891.483
891.483

ළිතඳස ඉනන තගමබද්යා. (නිශද්යානත, සුජීව)
ළ 891.483

*****

493

ර්විෂය අනුක්රමණකකාව
අකෂර විනදද්යාසය : සසිංහල භද්යාෂද්යාව
අකෂි තරකෝග

491.4811
614.59997

අත අකුර : භද්යාෂද්යාව : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය
372.634

අමමද්යාවරන : තදමද්යාපිය දූ දර සබඳතද්යා 306.8743
අඹුසපැත්මි සමබනධතද්යාවය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 306.872
අයවපැය නීතිය

343.034

අධිකරණ වවදද විදදද්යාව

614

අරද්යාබි සද්යාහිතද

892.7

අධිමද්යානසක හද්යා ගුපත විදදද්යාව

130

අතලවිකරණය : කළමනද්යාකරණ තසසවද්යා

658.8

අතලවි කළමනද්යාකරණය

658.8

අධදද්යාතම විදදද්යාව

133.9

අධදද්යාතම විදදද්යාව : දරශනය

110

අසද්යාමද්යානද සදුවීම : දරශනය

අධදද්යාපන නීතිය

344.07

ආකලේප : බුදධද්යාගම

අධදද්යාපන මතනකෝ විදදද්යාව

370.15

ආකද්යාශ වසසතු : තද්යාරකද්යා විදදද්යාව

අධදද්යාපනය

370

අධදද්යාපනය : ගණතය

510.7

අධදද්යාපනය : ජීව විදදද්යාව

570.7

අධදද්යාපනය : තභකෞතික විදදද්යාව

530.07

අධදද්යාපනය : රසද්යායන විදදද්යාව

540.7

130
294.33
523

ආකද්යාශ වසසතු : තද්යාරකද්යා විදදද්යාව හද්යා ආශ්රිත විදදද්යා
523
ආගම

200

ආගත්මික නද්යායකතයකෝ හද්යා සසිංවිධද්යාන : බුදධද්යාගම
294.36
ආගත්මික මතවද්යාද : තුලනද්යාතමක ආගම

202

අධදද්යාපනය : විදදද්යා

507

ආගත්මික සමද්යාජ විදදද්යාව

306

අධදද්යාපනය : සසවභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය

507

ආචද්යාර ධරම
රම

170

අධදද්යාපනය : සසිංගීතය

: තබකෞදධද්යාගම

294.35

345.02

ආණඩුක්රම : තදශපද්යාලන විදදද්යාව

321

අපරද්යාධ නීතිය

345

ආදරය හද්යා දයද්යාව : මතනකෝ විදදද්යාව

152.41

අපරද්යාධ විදදද්යාව

364

ආදද්යායම නීතිය : බදු නීතිය

අපරද්යාධ විදදද්යාව : සමද්යාජ සුබසද්යාධනය

364

ආදිවද්යාසීන : සමද්යාජ කණඩද්යායම

අප්රිකද්යා-ආසයද්යාන සද්යාහිතද

892

ආධදද්යාතම විදදද්යාව

අප්රිකද්යා ඉතිහද්යාසය

960

ආනතර හද්යා සසිංවරධන මතනකෝවිදදද්යාව

අප්රිකද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය

960

ආපදද්යා : සමද්යාජ ගපැටළු හද්යා තසසවද්යා

363.34

ආපදද්යා : සමද්යාජ ප්රශසන හද්යා සමද්යාජ තසසවද්යා

363.34

ආබද්යාධිත ශිෂදතයකෝ : අධදද්යාපනය

371.91

අපරද්යාධ : නිතිය

අද්භිධරමපිටකය
අද්භිතයකෝගතද්යා පරීකෂණ : මතනකෝවිදදද්යාව

780.7

294.3824
153.94

ආචද්යාර ධරම
රමය

343.036
305.89148
133.9
155

494

ආමවද්යාතය : තරකෝග : වවදද හද්යා තසකෞඛදය
616.333
ආයුරතවේද ඖෂධ

615.538

ආයුරතවේද වවදද විදදද්යාව

615.538

ආයුරතවේදය : වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය
615.538
ආතයකෝජන ක්රම : මූලද ආරර්ථික විදදද්යාව

332.63

ආරර්ථික තතතවය : ආරර්ථික විදදද්යාව

330.9

ආරර්ථික විදදද්යාව

330

ආරර්ථික සසිංවරධනය

338.9

ආරර්ථික සසිංවරධනය : නිෂසපද්යාදන : ආරර්ථික විදදද්යාව
338.9

ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව

420

ඉසිංග්රීස සද්යාහිතද

820

ඉගපැනවීම : පද්යාසපැලේ අධදද්යාපනය

371.102

ඉසිංජිතනර විදදද්යා හද්යා ආශ්රිත කයද්යා

620

ඉඩම ආරර්ථික විදදද්යාව

333

ඉඩම පුදගත්ලික නීතිය

346.043

ඉතද්යාත්ලි සද්යාහිතද

850

ඉතද්යාත්ලි හද්යා තරකෝමද්යාන භද්යාෂද්යාව

450

ඉතිතයකෝපියන සද්යාහිතද
ඉතිහද්යාසය : සසිංහල සද්යාහිතද

892.81
891.4809

ඉනදියද්යා ඉතිහද්යාසය

954

ඉනදියද්යාන ආගම

294

ඉනදියද්යාන සමභවයක සහිත ආගම

294

ආතලකෝකකරණය : නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව 792.025

ඉනදියද්යාව : පපැරණ ඉතිහද්යාසය

934

ආසයද්යා ඉතිහද්යාසය

950

ඉනදීය දරශනය

181.4

ආසයද්යාව : ප්රද්යාතදශීය භූතගකෝල විදදද්යාව

915

ඉනදීය දරශනය : තපරදිග දරශනය

181.4

ආසයද්යාතවේ සසිංඛදද්යාතලේඛන

315

ඉතලකතකද්යානික : තභකෞතික විදදද්යාව

537.5

ආරර්ථික සසිංසසන්ථද්යාවන : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

306.3

ආරර්ථික සහ පරිසර කටයුතු පිළිබඳ රද්යාජද
පරිපද්යාලනය

ආහද්යාර : ගකෘහ හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය
ආහද්යාර : සමද්යාජ සුබ සද්යාධනය

354

641.3
363.192

ආහද්යාර තද්යාකෂණය

664

ආහද්යාර පද්යාන

641

ආහද්යාර පද්යාන : ගකෘහ විදදද්යා හද්යා පවුලේ
කළමනද්යාකරණය

641

ආහද්යාර පද්යාන : ගකෘහීය හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය
641
ඇඳීම හද්යා සපැරසත්ලි කලද්යාව
ඇඳුම මපැසීම
ඇප නීතිය : අපරද්යාධ නීතිය
ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතද

740

ඉසසලද්යාම ධරමය : ආගම

297

ඉසසලද්යාමය නීතිය

උතසව : බුදධද්යාගම

340.59

294.3438

උතුර ඇතමරිකද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය

970

උදද්භිද විදදද්යාව

580

උප විඥද්යානය : මතනකෝවිදදද්යාව

154

උපතදශනය : වදවහද්යාරික මතනකෝවිදදද්යාව

158.3

646.4

උපභද්යාෂද්යා : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.487

345.056

උපමද්යා කතද්යා : ජනශපැතිය

398.2

810

උසසස අධදද්යාපනය

378

495

උසසස අධදද්යාපනය : අධදද්යාපන නීතිය
උසද්යාවි : සවිලේ නීතිය

344.07684
347.01

කලනය

515

කලද්යා ශිලේප

700

කලද්යාකරතවකෝ
එකතු : සද්යාමද්යානද කකෘති

080

එකසත ජනපදය : උතුරඇතමරිකද්යාන ඉතිහද්යාසය
973
එමතබ්රෙද්යායිඩර : තරදිපිළි කලද්යාව

746.44

709.2

කළමනද්යාකරණ තසසවද්යා

650

කළමනද්යාකරණය

658

කළමනද්යාකරණය : කළමනද්යාකරණ තසසවද්යා

658

කළමනද්යාකරණය : කළමනද්යාකරණය හද්යා ආධද්යාරක
තසසවද්යා
658
ඓතිහද්යාසක නවකතද්යා : සසිංහල සද්යාහිතද

891.483

ඓතිහද්යාසක නවකතද්යා ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතද
891.483

කළමනද්යාකරණය හද්යා ආධද්යාරක තසසවද්යා
කද්යානතද්යාවන : සමද්යාජ කණඩද්යායම

650
305.4

කද්යානතද්යාතවකෝ : ජීවන චරිත

920.72

කද්යාබනික ඖෂධ

615.3

ඖෂධ ශද්යාක : වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය
615.321

කද්යාබනික තපද්යාතහද්යාර

ඖෂධ හද්යා ප්රතිකද්යාර

කද්යාබනික රසද්යායන විදදද්යාව

547

කද්යාබනික රසද්යායනය

547

අසිංග ලකෂණ විදදද්යාව

කතලකෝනීකරණය : ශද්යාරීරික විදදද්යාව

615

138

571.89

කද්යාරත්මික නීතිය

343.07

කද්යාරත්මික නීතිය : ආරර්ථික කටයුතු

343.07

කද්යාරයද්යාල කළමනද්යාකරණය

කෂීරපද්යායී සතුන

599

කද්යාල කළමනද්යාකරණය

කතෂසත්ර තබකෝග වගද්යාව

633

කද්යාලගුණ විදදද්යාව : භූ විදදද්යා

කතඩද්යාලද්යාන : පරිසර විදදද්යාව

631.86

651.3
650.11
551.5

577.698

කපැටයම කලද්යාව : කලද්යාශිලේප

736

කණඩද්යායම ත්ලිසිංගිකතවය : සසිංසසකකෘතිය හද්යා
සසිංසසන්ථද්යාවන
306.77

කපැටයම හද්යා කපැටයම කලද්යාව

736

කතද්යා කලද්යාව : සද්යාහිතද
කතතකෝත්ලික ධරමය
කනනඩ සද්යාහිතද
කමකර ආරර්ථික විදදද්යාව

808.51
230
894.814
331

කමකර සත්මිති : කමකර ආරර්ථික විදදද්යාව 331.8
කරමය : බුදධද්යාගම

294.3422

කපැලසෑ ඉඩම : ඉඩම ආරර්ථික විදදද්යාව

333.75

කතුන ගීතිකද්යා : සසවර සසිංගීතය

782.3

කයවීම : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

372.4

කයුබද්යා ඉතිහද්යාසය

972.91

කයුබද්යාව
කුකුළු පද්යාලනය : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත
තද්යාකෂණය

972.91

කුල ක්රමය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

636.5
305.5122

496

කුල සරිත : ජනශපැතිය

392

ගණතමය භූතගකෝල විදදද්යාව

526

කුසලතද්යා සහිත ගකෘහසසන්ථ ක්රීඩද්යා

794

ගණතය

510

කකෘත්මි අද්භිජනනය

638

ගණතය : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

කකෘත්මි පද්යාලනය : කකෘෂිකරමය

638

ගණතය : ශුදධ විදදද්යාව

510

ගණතය : සසවද්යාභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය

510

398.36

ගමනද්යාගමනය

388

කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත තද්යාකෂණය

630

ගරභ
රභනීතවය

කකෘෂිකද්යාරත්මික කටයුතු : ජනශපැතිය

398.24

: වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය
618.2

කකෘමන

595.7

කකෘෂිකරමය : ජනශපැතිය

තකටිකතද්යා : ප්රබනධ : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතද

823

තකටිකතද්යා : ප්රබනධ : චීන සද්යාහිතද

372.7

ගව පද්යාලනය : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත තද්යාකෂණය
636.2

895.13

ග්රනන්ථ : බුදධද්යාගම

294.38

තකටිකතද්යා : ප්රබනධ : තදමළ සද්යාහිතද 894.8113

ග්රනන්ථ ප්රකද්යාශනය

070.5

තකටිකතද්යා : ප්රබනධ : රසයන සද්යාහිතදය 891.73

ග්රද්යාමය පරිපද්යාලනය : රද්යාජද පරිපද්යාලනය

352.17

තකටිකතද්යා : ප්රබනධ : සසපද්යාඤසඤ සද්යාහිතද

ග්රද්යාමය ප්රජද්යාව : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

307.72

863

තකටිකතද්යා : ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතදය 891.483

ග්රීක සද්යාහිතද

තකටිකතද්යා : ප්රබනධ : හිනදි සද්යාහිතද

891.433

ගපැටුම නිරද්යාකරණය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

තකද්යාතකන : මතද්රවද භද්යාවිතය

362.298

ගපැලවීම : කසසතියද්යානි ධරමය

තකද්යාටසස තවතළඳතපද්යාළ මූලද ආරර්ථික විදදද්යාව
332.6322
තකකෝෂ ග්රනන්ථ : සද්යාමද්යානද කකෘති
කයද්යා පද : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

030
491.4856

කසසතියද්යානි ඇදහිත්ලි හද්යා ප්රතිපදද්යාව

240

කසසතියද්යානි ජීවිතය

248

කසසතියද්යානි ජීවිතය : කසසතියද්යානි ආගම

248.4

කසසතියද්යානි ධරමය

230

කසසතියද්යානි සසිංවිධද්යාන හද්යා සමද්යාජ තසසවද්යා

260

ක්රීඩද්යා නීතිය

344.099

ඛුදධක නිකද්යාය : සූත්රපිටකය : ත්රිපිටකයේ
294.38232

880
303.69
234

ගපැලවීම හද්යා තදවප්රසද්යාදය : කසසතියද්යානි ධරමය 234
ගිණුමකරණය : කළමනද්යාකරණය

657

ගීත : සසිංගීතය

782.42

ගීත : සසවර සසිංගීතය

782.42

ගීත විචද්යාර : ගීත

782.42

ගුපත විදදද්යා : දරශනය
ගුවන හමුදද්යා හද්යා යුද කටයුතු

133
358.4

ගුවනවිදුත්ලි ප්රචද්යාරය : සනනිතවේදනය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර
384.54
ගුවනවිදුත්ලි සනනිතවේදනය
ගකෘහ නිරමද්යාණ ශිලේපය

384.5
720

ගකෘහ නිරමද්යාණ ශිලේපය : තජදද්යාතිෂ ශද්යාසසත්රය
133.5872

497

ගකෘහ පපැලසෑටි : මලේ වගද්යාව

635.965

ගකෘහ හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය

640

ජන සද්යාහිතද

398.2

ජනකතද්යා : ජන සද්යාහිතද

398.2

ගකෘහසසන්ථ ක්රීඩද්යා : විතනකෝදද්යාතමක හද්යා ග්රැඟුම කලද්යා 793

ජනකතද්යා : ශ්රී ලසිංකද්යාව : ජනශපැතිය 398.2095493

ගකෘහසසන්ථ ක්රීඩද්යා : විතනකෝදද්යාතමක හද්යා ග්රැඟුම කලද්යා 794

ජනකවි : ජන සද්යාහිතද

398.2

ජනගී : සසවර සසිංගීතය

782.42162

තගවතු වගද්යාව : කකෘෂිකරමය

635

තගවතු වගද්යාව : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත තද්යාකෂණය
635
තගද්යාක කලද්යාව : සපැරසත්ලි කලද්යාව
ඝද්යාතන : අපරද්යාධ විදදද්යාව

745.925
364.1524

චනද්රයද්යා : තද්යාරකද්යා විදදද්යාව හද්යා ආශ්රිත විදදද්යා

523.3

චරම තරකෝග : වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය

616.5

චරිතද්යාපදද්යාන
චද්යාරිකද්යා සටහන

920
910.4

චිත්ර ඇඳීම : නිරමද්යාණද්යාතමක කලද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික
අධදද්යාපනය
372.52
චිත්ර ඇඳීම : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය
චිත්ර කතද්යා : ඇඳීම හද්යා සපැරසත්ලි කලද්යාව
චිත්ර ශිලේපය : කලද්යා ශිලේප

372.52
741.5
741

චිත්රපට : මහජන සසිංදරශන

791.437

චිත්රපටි : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

791.437

චීන සද්යාහිතද

895.1

තචසස ක්රීඩද්යාව

794.1

ජනමද්යාධද

302.23

ජනමද්යාධද : සනනිතවේදනය

302.23

ජනමද්යාධද ආචද්යාරධරම

175

ජනවහර : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.487

ජනවද්යාරගික කණඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

305.8

ජනවද්යාරගික කණඩද්යායම හද්යා ජද්යාතිකතව කණඩද්යායම
: සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර
305.8
ජනශපැතිය

398

ජපන භද්යාෂද්යාව

495.6

ජපන සද්යාහිතදය

985.6

ජරමන සද්යාහිතද

830

ජරමනිය ඉතිහද්යාසය

943

ජලජජීවීන

639.3

ජලද්යාශ්රිත ඉසිංජිතනර විදදද්යා : තද්යාකෂණ විදදද්යා

627

තජදද්යාතිෂස ශද්යාසසත්රය

133.5

තජදද්යාතිෂස ශද්යාසසත්රය : ගුපත විදදද්යා

133.5

ජද්යාතක : ත්රිපිටකය : සූත්රපිටකය : ඛුදදක නිකද්යාය
294.382325

ඡද්යායද්යාරූප ශිලේපය

770

ජද්යාතක : සූත්ර පිටකය : බුදධද්යාගම

ඡද්යායද්යාරූප ශිලේපය : කලද්යා ශිලේප

770

ජද්යාතක. ඛුදදක නිකද්යාය. සූත්රපිටකය. ත්රිපිටකය
294.382325

ජන ඇදහීම : ජනශපැතිය

398.41

ජන නපැටුම

793.31

ජන නපැටුම : නරතනය : විතනකෝදද්යාසිංශ

793.31

ජන විශසවද්යාස : ජනශපැතිය

398.41

ජද්යාති හද්යා ජද්යාතිකතව කණඩද්යායම
ජද්යාතික පුසසතකද්යාල
ජද්යාතිකතවය : තදශපද්යාලන මත

294.382325

305
027.5
320.54

498

ජීව තභකෞතික විදදද්යාව

571.4

ජීව රසද්යායන යුද ක්රම

358.38

ජීව විදදද්යාව

570

ජීවන හද්යා ගකෘහසසන්ථ චද්යාරිත්ර

392

ජීවිත රකෂණය

368.32

වජව තද්යාකෂණය

660.6

වජව භූතගකෝල විදදද්යාව

578.09

වජව විවිධතවය : ඉඩම ආරර්ථික විදදද්යාව 333.95
වජවිය විදදද්යා

570

වජවිය විදදද්යා : ශුදධ විදදද්යා

570

වජවිය විදදද්යා : ශුදධ විදදද්යා හද්යා ගණතය

570

වජවීය විදදද්යාව

570

තඩසිංගු උණ : තරකෝග
තතතව කළමනද්යාකරණය

616.91852
658.4031

දකුණු ඇතමරිකද්යාන ඉතිහද්යාසය

980

දනත වවදද තවේදය : වවදද විදදද්යාව හද්යා
තසකෞඛදය
617.6
දනත තසකෞඛදය : වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය
617.601
දරශනය, අධිමද්යානසක විදදද්යාව හද්යා ගුපත විදදද්යාව,
මතනකෝවිදදද්යාව
100
දරවන ග්රැක බලද්යාගපැනීම
ද්රවිඩ භද්යාෂද්යා
ද්රවිඩ සද්යාහිතද

649.1
494
894.8

දවිතියීක අධදද්යාපනය

373

දපැනම

001

දපැනම : සද්යාමද්යානද කකෘති

001

දියවපැඩියද්යාව : තරකෝග : වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය
616.462
දුමරිය ගමනද්යාගමනය

385

තතතවේදය හද්යා ප්රසවතවේදය : ව
 වදද විදදද්යාව

618

දූෂණ : අපරද්යාධ විදදද්යාව

තතතවේදය හද්යා ප්රසවතවේදය : ව
 වදද විදදද්යාව
තසකෞඛදය

හද්යා
618

තදමළ භද්යාෂද්යාව

494.811

තරක ශද්යාසසත්රසසත්රය

160

තදමළ සද්යාහිතද

894.811

ත්රිපිටකය

294.382

ත්රිපිටකය : බුදධද්යාගම

294.382

තද්යාකෂණ විදදද්යා
තද්යානත්රික බුදධද්යාගම
තද්යාප ඉසිංජිතනර විදදද්යාව
තද්යාරකද්යා විදදද්යාව හද්යා ආශ්රිත විදදද්යා

600
294.3925
621.4
520

තතරවිත්ලි : ජනශපැතිය

398.6

තතද්යාරතුර තද්යාක්ෂණය

004

තන්ථරවද්යාද බුදධද්යාගම
දකුණු ආසයද්යා ඉතිහද්යාසය
දකුණු ආසයද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය

294.391
954
954

තදවි තදවතද්යාතවකෝ : හිනදු ආගම
තදවිතයකෝ : කසසතියද්යානි ධරමය
තදවිතයකෝ : බුදධද්යාගම

364.1532

294.5211
231
294.3421

තදවිවර : තුලනද්යාතමක ආගම

202.11

තදපළ : පුදගල නීතිය

346.04

තදවතද්යාවිතයකෝ : තුලනද්යාතමක ආගම
තදශගුණ විදදද්යාව
තදශපද්යාලන කයද්යාවත්ලිය

202.114
551.6
324

තදශපද්යාලන තතතවය : තදශපද්යාලන විදදද්යාව 320.9
තදශපද්යාලන පකෂ : තදශපද්යාලන විදදද්යාව

324.2

තදශපද්යාලන මතවද්යාද

320.5

499

තදශපද්යාලන මතවද්යාද : තදශපද්යාලන විදදද්යාව

320.5

තදශපද්යාලන විදදද්යාව

320

තදශපද්යාලන සමද්යාජ විදදද්යාව

306.2

නදෂසටික තද්යාකෂණය

621.48

නදද්යාය : අධදද්යාපනය

370.1

නදද්යාය : භූතගකෝල විදදද්යාව

910.01

තදශපද්යාලනඥතයකෝ : තදශපද්යාලන විදදද්යාව 324.2092

නද්යාටද : ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතදය

812

තදශපද්යාලනය : පුවතපත තීර ත්ලිපි

නද්යාටද : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතද

822

නද්යාටද : ග්රීක සද්යාහිතද

882

ධමමපද : ත්රිපිටකය : බුදධද්යාගම

070.44932
294.382322

ධමමපදය : සූත්රපිටකය : බුදධද්යාගම 294.382322

නද්යාටද : රසයද්යාන සද්යාහිතද

ධරමය හද්යා වතපිළිතවත : බුදධද්යාගම

294.34

නද්යාටද : ලතින සද්යාහිතද

872

263.915

නද්යාටද : සසිංහල සද්යාහිතද

891.482

නතතලේ
නරතනය

792.8

නද්යාටද : හසිංතග්රියද්යාන සද්යාහිතද

නරතනය : නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව

792.6

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව

නව තතසසතතමනතුව : බයිබලය

225

නවකතද්යා : ප්රබනධ : අරද්යාබි සද්යාහිතද

892.73

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතද

813

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතද

823

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ඉතද්යාත්ලි සද්යාහිතද

853.92

නවකතද්යා : ප්රබනධ : කනනඩ සද්යාහිතද 894.8143
නවකතද්යා : ප්රබනධ : ග්රීක සද්යාහිතද
නවකතද්යා : ප්රබනධ : ජපන සද්යාහිතද

883
895.63

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ජරමන සද්යාහිතද

833

නවකතද්යා : ප්රබනධ : තදමළ සද්යාහිතද

894.8113

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ප්රසිංශ සද්යාහිතද

843

නවකතද්යා : ප්රබනධ : තබසිංගද්යාත්ලි සද්යාහිතද

891.443

නවකතද්යා : ප්රබනධ : රසයන සද්යාහිතද

891.73

නවකතද්යා : ප්රබනධ : සසපද්යාඤසඤ සද්යාහිතද

863

නවකතද්යා : ප්රබනධ : සසවීඩන සද්යාහිතද

839.73

නවකතද්යා : ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතද

891.483

නවකතද්යා : ප්රබනධ : හිනදි සද්යාහිතද

891.43

891.72

894.5112

නද්යායකතවය : ප්රද්යාතයකෝගික මතනකෝවිදදද්යාව
නපැතගනහිර හද්යා අග්නිදිග ආසයද්යාතික භද්යාෂද්යා
සද්යාහිතද

792
158.4
895

නපැතගනහිර ඉනදු යුතරකෝල්පීය හද්යා තකලේටික භද්යාෂද්යා
491
නපැතගනහිර දරශනය

181

නපැතගනහිර හද්යා අග්නිදිග ආසයද්යාතික භද්යාෂද්යා සද්යාහිතද
895
නපැතගනහිර හද්යා අග්නිදිග ආසයද්යාන භද්යාෂද්යා
නපැතනකෝ තද්යාකෂණය
නිකද්යාය : කසසතියද්යානි ආගම
නිකද්යාය : බුදධද්යාගම

495
620.5
280
294.39

නිනිති තද්යාකෂණය : ඉසිංජිතනර විදදද්යාව

620.5

නිත්මිති කලද්යාව : ගුපත විදදද්යාව

133.3

නිරමද්යාණද්යාතමක හද්යා ප්රද්යාතයකෝගික කලද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික
අධදද්යාපනය
372.5
නිවහන පිටු නිරමද්යාණය : පරිගණක විදදද්යාව 006.7
නිෂසපද්යාදන

670

නිෂසපද්යාදන : ආරර්ථික විදදද්යාව

338

500

නිෂසපද්යාදන ආරර්ථිකය

338

නීතිය

340

නූතන ඉනදීය සද්යාහිතදය
නූතන බටහිර දරශනය
නූතන සද්යාහිතද : පදද : සසිංහල සද්යාහිතද

891.4
190
891.481

පරිසර විදදද්යාව : වජවීය විදදද්යාව

577

පරිසරය : ඉඩම ආරර්ථික විදදද්යාව

333.7

පරිසරය : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය
පවුලේ ජීවිත කළමනද්යාකරණය
පවුලේ නීතිය

372.357
646.7
346.015

නූතන සද්යාහිතදය : පදද : සසිංහල සද්යාහිතද 891.481

පස සසිංරකෂණය

631.45

තනපද්යාල : භූතගකෝල විදදද්යා හද්යා තදශද්යාටන විසසතර
915.496

පළත පද්යාලන පරිපද්යාලනය

352.14

පළතුර : ආහද්යාරපද්යාන

641.34

පළද්යාත පද්යාලන නීතිය

342.09

පළද්යාත පද්යාලනය : රද්යාජද පරිපද්යාලනය

352.14

පකෂීන : සතතව විදදද්යා

598

පක්ෂීන : සතුන

598

පදද : අරද්යාබි සද්යාහිතද

892.71

පදද : ඇමරිකද්යාන සද්යාහිතද

811

පළද්යාත පද්යාලනය : රද්යාජද පරිපද්යාලනය හද්යා යුධ
කටයුතු
352.14

පදද : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතද

821

පළද්යාත පුසසතකද්යාල

පදද : පද්යාත්ලි සද්යාහිතද

891.371

පදද : තබසිංගද්යාත්ලි සද්යාහිතද

891.441

පදද : සසිංහල සද්යාහිතද

891.481

පරමද්යාණුක වව්යූහ : තභකෞතික රසද්යායනය

541.24

027.5

පළිතබකෝධනද්යාශක : පරිසර ගපැටලු හද්යා තසසවද්යා
363.7384
ප්රකකෘත භද්යාෂද්යාව
ප්රජද්යා කණඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

491.4
307

001.4

ප්රජද්යා මද්යානසක තසකෞඛද තසසවද්යා : සමද්යාජ තසසවද්යා
362.22

පරසයන සද්යාහිතද

891.55

ප්රජද්යාතනත්ර රද්යාජදයන : තදශපද්යාලන විදදද්යාව 321.8

පරිගණක ඉසිංජිතනර විදදද්යාව

621.39

ප්රජද්යාතනත්ර සමද්යාජවද්යාදය

335.5

ප්රජද්යාතනත්රවද්යාදය : තදශපද්යාලන විදදද්යාව

321.8

පරතයේෂණ ක්රම විදදද්යාව

පරිගණක ක්රම තලේඛන

005

පරිගණක භද්යාෂද්යා : පරිගණක ක්රම තලේඛන 005.13

ප්රතිමද්යා ශිලේපය : කලද්යා ශිලේප

730

පරිගණක විදදද්යාව

ප්රබනධ : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතද

823

004

පරිගණක විදදද්යාව, තතද්යාරතුර, සද්යාමද්යානද කකෘති 000

ප්රබනධ : චීන සද්යාහිතද

පරිපන්ථ : විදුත්ලි ඉසිංජිතනර විදදද්යාව

ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතද

621.3815

895.13
891.483

පරිසර අධදයනය : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372.375

ප්රවකෘතති වද්යාරතද්යා කරීම : පුවතපත කලද්යාව 070.43

පරිසර දූෂණය : පරිසර ගපැටලු හද්යා තසසවද්යා

363.73

ප්රසිංශ සද්යාහිතදය

පරිසර දූෂණය : සමද්යාජ සුභ සද්යාධනය

363.73

ප්රසවතවේදය : වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය

840
618.2

501

ප්රසසන්ථද්යා පිරළු : ජනශපැතිය

398.9

ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

372

ප්රිමද්යාටද්යා : කෂීරපද්යායින

599.8

පද්යාරත්ලිතමනතු විවද්යාද : වදවසසන්ථද්යාදද්යායකය : ශ්රී ලසිංකද්යාව
328.549302
පද්යාරිසරික ගපැටලු

363.7

පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යාව

491.37

පද්යාත්ලි සද්යාහිතද

891.37

පද්යාෂද්යාණධද්යාතු විදදද්යාව

560

පපැරණ ඉතිහද්යාසය

930

පපැරණ ඉතිහද්යාසය : ශ්රී ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය

954.9301

පපැරණ සද්යාහිතද : පදද : සසිංහල සද්යාහිතද

891.481

පුවතපත කලද්යාව : සද්යාමද්යානද කකෘති

070.4

පුවතපත තීර ත්ලිපි : පුවතපත කලද්යාව

070.44

පුසසතකද්යාල තමතහයුම කටයුතු : පුසසතකද්යාල විදදද්යාව
025
පුසසතකද්යාල තමතහයුම කටයුතු : පුසසතකද්යාල හද්යා
විඥද්යාපන විදදද්යාව
025
පුසසතකද්යාල විදදද්යාව හද්යා විඥද්යාපන විදදද්යාව

020

පුසසතකද්යාල හද්යා විඥද්යාපන විදදද්යා

020

පුසසතකද්යාල, තලේඛනද්යාගද්යාර, විඥද්යාපන මධදසසන්ථද්යාන
පූජදසසන්ථද්යාන : බුදධද්යාගම

027

294.3435

පූජද්යා : බුදධද්යාගම

294.3443

තපර පද්යාසලේ : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

372.21

පපැරණ සද්යාහිතදය : පදද : සසිංහල සද්යාහිතද 891.481

තපරදිග දරශනය

181

පිරිවපැටුම බදු : නීතිය

තපළපත : ජීවන චරිත

929

343.0550

පිරිසස කළමනද්යාකරණය : කළමනද්යාකරණ තසසවද්යා
658.3
පිළිකද්යා : වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය

616.994

පිළිකද්යා තරකෝගය

තපද්යාත්ලිසස තසසවද්යා : සමද්යාජ සුබ සද්යාධනය

363.2

තපකෝෂණය : වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය

613.2

තපකෝෂණය : තසකෞඛද වරධනය හද්යා ආරකෂද්යාව

616.994

පුදගල නීතිය

346

පුදගල මතනකෝවිදදද්යාව

155.2

613.2
තපකෞදගත්ලික දියුණුව : මතනකෝවිදදද්යාව

158.1

තපකෞදගත්ලික දියුණුව : වදවහද්යාරික මතනකෝවිදදද්යාව
158.1

පුදගල සසිංවරධනය : වදවහද්යාරික මතනකෝවිදදද්යාව
158.1

තපකෞදගත්ලික ලබධිය : කසසතියද්යානි ආගම

248

පුදගල හද්යා පවුලේ ජිවිත කළමනද්යාකරණය

646.7

බටහිර දරශනය

190

346

බටහිර සසිංගීතය

782.42164

පුදගත්ලික නීතිය
පුනරභවය : අධදද්යාතම විදදද්යාව
පුරද්යා අකෂර විදදද්යාව
පුරද්යා විදදද්යාව
පුරද්යාතන ඉතිහද්යාසය : ශ්රී ලසිංකද්යාව
පුරද්යාතන, මධදතන, අපරදිග දරශනය
පුවතපත කලද්යාව

133.90135
417.7
930.1
954.9301
180
070.4

බදු නීතිය : නීතිය

343.04

බදුකරණය : මහජන මුදලේ : ආරර්ථික විදදද්යාව
336.2
බයිබලය
බලශකතිය : ඉඩම ආරර්ථික විදදද්යාව
බහුභද්යාෂද්යා ශබදතකකෝෂ

220
333.79
413

502

බ්රිතද්යානද : යුතරකෝපද්යා ඉතිහද්යාසය

941

බපැසිංකු : මූලද ආරර්ථික විදදද්යාව

332.1

බපැසිංකු : රද්යාජද පරිපද්යාලනය

354.86

බිතු සතුවම : කලද්යා ශිලේප

751.73

බිමමලේ වගද්යාව : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත තද්යාකෂණය
635.8
බුදධද්යාගම
බුදධද්යාගම : සමද්යාජ ආකලේප
බුදධි පරීකෂණ : මතනකෝවිදදද්යාව

294.3
294.337
153.93

බුදධිමය තදපල නීතිය

346.048

බුදධිය : මතනකෝවිදදද්යාව

153

බුදුරජද්යාණන වහනතසස

294.363

භද්යාවිතය : ඉතද්යාත්ලි හද්යා තරකෝමද්යාන භද්යාෂද්යාව

458

භද්යාවිතය : තදමළ භද්යාෂද්යාව

494.8118

භද්යාවිතය : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.48

භද්යාෂද්යාව
භද්යාෂද්යාව : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

400
372.6

ද්භිකෂුණන : බුදධද්යාගම

294.3657

ද්භිකක්ෂූන : බුදධද්යාගම

294.3657

භූ රූප විදදද්යාව

551.41

භූ විදදද්යා : සසවද්යාභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය

550

භූ විදදද්යාව

550

භූතගකෝල විදදද්යා හද්යා තදශද්යාටන විසසතර

910

භූතගකෝල විදදද්යාව

910
910

තබසිංගද්යාත්ලි සද්යාහිතද

891.44

භූතගකෝල විදදද්යාව හද්යා තදශද්යාටන

තබද්යාකසසිං : සටන ක්රීඩද්යා

796.83

භූත විදදද්යාව : ගුපත විදදද්යා හද්යා අධිමද්යානසක විදදද්යා
133.42

තබකෞදධ අධදද්යාපනය

294.375

තබකෞදධ ආගත්මික අධදද්යාපනය

294.375

තබකෞදධ ආචද්යාර ධරම : බුදධද්යාගම

294.35

තබකෞදධ ආරද්යාම

294.3657

තබකෞදධ උතසව

294.3438

තබකෞදධ ජීවිතය : ධරමය හද්යා වතපිළිතවත
294.344
තබකෞදධ ජීවිතය හද්යා පපැවපැතම : බුදධද්යාගම
294.3444
තබකෞදධ දරශනය : දරශනය

181.043

තබකෞදධ පපැවපැතම : බුදධද්යාගම

294.3442

භකතියද්යානකූල හද්යා ප්රද්යාතයකෝගික තදව ධරමය
භගවත ගීතද්යාව : හිනදු ආගම
භද්යාවනද්යා : බුදධද්යාගම
භද්යාවිතය : ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව

240

294.5924
294.34435
428

භූත්මිකමපද්යා : භූ විදදද්යාව

551.22

තභකෞතික භූතගකෝල විදදද්යාව

910.02

තභකෞතික රසද්යායනය

541

තභකෞතික විදදද්යාව

530

මතක සටහන : චරිතද්යාපදද්යාන

920

මතකය : බුදධිය

153.12

මතසද වගද්යාව : කකෘෂිකරමය

639.34

මතසද වගද්යාව : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත තද්යාකෂණය
639.34
මධදම ඇතමරිකද්යාන ඉතිහද්යාසය
මනත්ර ශද්යාසසත්රය හද්යා යකපැඳුරකම

972
133.4

මතනකෝවිදදද්යාව

150

මතනකෝවිදදද්යාව : දරශනය

150

මලල ක්රීඩද්යා : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

796

503

මලල ක්රීඩද්යා : විතනකෝදද්යාතමක හද්යා ග්රැඟුම කලද්යා
මලේ වපැවීම : තගවතු වගද්යාව

796
635.9

මලේ සපැරසත්ලි කලද්යාව

745.92

මසුන ඇලේලම

639

මසුන ඇලේලම : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත තද්යාකෂණය
639
මසුන ඇලේලම කකෘෂිකරමය

639

මහජන ආරකෂක වපැඩසටහන : සමද්යාජ සුභ
සද්යාධනය
363.1

ත්මිථුන ලග්නය : තජදද්යාතිෂස ශද්යාසසත්රය

133.5264

ත්මිරිදිය මතසද වගද්යාව

639.31

ම මපැස පද්යාලනය : කකෘෂිකරමය

638.14

මුඛ තසකෞඛදය

617.6

මුදලේ නීතිය

343.034

මුද්රණය : තවනත ශිලේල්පීය නිෂසපද්යාදන

686.2

මූරති ශිලේපය හද්යා කපැටයම කලද්යාව

730

මූලධරම : ගණතය

511
332

මහජන කණඩද්යායම

305

මූලද ආරර්ථික විදදද්යාව

මහජන කණඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

305

මූලද පරිපද්යාලනය සහ අයවපැය : රද්යාජද පරිපද්යාලනය
352.4

මහජන සසිංදරශන : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

791

මහජන සමබනධතද්යා

659.12

මද්යාකසසවද්යාදය

335.42

මද්යාකසසවද්යාදය : ආරර්ථික විදදද්යාව

335.4

මද්යාතකෘ මූත්ලික පවුල

306.859

මද්යාධද සසිංසසකකෘතිය

306

මද්යානව කද්යායික විදදද්යාව : වවදද විදදද්යාව හද්යා
තසකෞඛදය

612

මද්යානව වසිංශ විදදද්යාව : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර
මද්යානව විදදද්යාව : සමද්යාජ විදදද්යා

305.8
301

මද්යානසක තරකෝග

362.2

මද්යානසක හද්යා චිතතතවේග පිළිබඳ ආබද්යාධ

362.2

මද්යාරග අයිතිය : තදපල නීතිය
මද්යාරග ප්රවද්යාහනය
මපැතිවරණ නීතිය
මපැදතපරදිග ඉතිහද්යාසය
මපැනම : ගණතමය භූතගකෝල විදදද්යාවු

346.0435
388
342.07
956
526.9

මූලද ප්රතිපතති : බදු නීතිය

343.034

මකෘදුකද්යාසිංග : ක්රමතලේඛ : පරිගණක විදදද්යාව
තමෂ ලග්නය : තජදද්යාතිෂස ශද්යාසසත්රය

005.3

133.5262

තමකෝටර රන්ථ : ඉසිංජිතනර විදදද්යා හද්යා ආශ්රිත කයද්යා
629.2
තමකෝහනය : මතනකෝවිදදද්යාව

154.7

යනත්ර මනත්ර : ගුපත විදදද්යා

133.44

යද්යාඥද්යා : කසසතියද්යානි ඇදහිත්ලි හද්යා ප්රතිපදද්යාව

248.32

යුතරකෝපද්යා ඉතිහද්යාසය
තයකෝග : ඉනදීය දරශනය

940
181.45

තයකෞවනතයකෝ : තරණ කණඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර
305.235
රකෂණය

368

රසිංගනය හද්යා නද්යාටද : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

792

රචනද්යා : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතද
රචනද්යා : භද්යාෂද්යාව : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

824
372.623

රචනද්යා : සසිංහල සද්යාහිතද

891.484

මපැහුම : ගකෘහීය හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය 646.2

රජතයේ පද්යාසලේ : අධදද්යාපනය

371.01

මපැහුම හද්යා ඇඳුම මපැසීම

රබර වගද්යාව : කතෂසත්ර තබකෝග

633.8952

646

504

රසද්යායන ඉසිංජිතනර විදදද්යාව හද්යා ඒ ආශ්රිත තද්යාකෂණය
660
රසද්යායන විදදද්යා ආශ්රිත විදදද්යා

540

රසද්යායන විදදද්යාව

540

රසද්යායන විදදද්යාව හද්යා ආශ්රිත විදදද්යා

540

රසද්යායනික ඉසිංජිතනර විදදද්යාව

660

රසද්යායනික ඉසිංජිතනර විදදද්යාව : තද්යාකෂණ විදදද්යා
660

ත්ලිසිංගික මතනකෝවිදදද්යාව
ත්ලිසිංගික ශිලේපක්රම

155.3
613.96

ත්ලිසිංගික සබඳතද්යා : සසිංසසකකෘතිය හද්යා සසිංසසන්ථද්යාවන 306.7
ත්ලිත : තජදද්යාතිෂස ශද්යාසසත්රය

133.55

ත්ලිබරලේවද්යාදය

320.51

තලකෝක ඉතිහද්යාසය

909

වකුගඩු තරකෝග : වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය
616.61

රද්යාජද පරිපද්යාලනය

351

රද්යාජද පරිපද්යාලනය සහ යුද ශද්යාසසත්ර

350

රද්යාජද පරිපද්යාලනය සහ යුද ශද්යාසසත්රය

350

රද්යාජද පරිපද්යාලනය හද්යා යුද කටයුතු

350

වරණ රූපවද්යාහිනී තද්යාකෂණය : ඉසිංජිතනර විදදද්යාව
621.38804

රද්යාජද පරිපද්යාලනතයේ තපද්යාදු තතතවයන

352

වහලේභද්යාවය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

රධිර ල්පීඩනය : මද්යානව කද්යායික විදදද්යාව

612.14

රසයද්යාන සද්යාහිතද

වතපිළිතවත : තුලනද්යාතමක ආගම
වයසස කණඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

වදවසසන්ථද්යා නීතිය හද්යා පරිපද්යාලන නීතිය

202
305.2

306.362
342

891.7

වදවසසන්ථද්යා සහ තීරණ : බුදධද්යාගම

791.53

වදවසසන්ථද්යා සහ පරිපද්යාලන නීතිය

342

රූපලද්යාවනද : ගකෘහ හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය
646.72

වදවසසන්ථද්යා සහ පරිපද්යාලන නීතිය

342

රූකඩ කලද්යාව : මහජන සසිංදරශන

රූපවද්යාහිනි : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

791.45

රූපවද්යාහිනි පිටපත රචනය : සද්යාහිතද

808.22

රූපවද්යාහිනී : ඉසිංජිතනර විදදද්යාව
තරතග් සසිංගීතය

621.388
782.42164

තරකෝග : වවදද විදදද්යා

616

තරකෝග : වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය

616

තරකෝග වද්යාහකතයකෝ : තරකෝග පපැතිරීම

614.43

ලග්න : තජදද්යාතිෂස ශද්යාසසත්රය : ගුපත විදදද්යා හද්යා
අධිමද්යානසක විදදද්යාව
133.52
ලතින සද්යාහිතද

870

ලද්යාභ තනද්යාලබන සසිංවිධද්යාන : පුදගත්ලික නීතිය
346.064

වදවසසන්ථද්යා හද්යා පරිපද්යාලන නීතිය
වදවසසන්ථද්යාදද්යායකය : තදශපද්යාලන විදදද්යාව
වදවහද්යාර භද්යාෂද්යාව : සසිංහල

294.384

342.070
328
491.481

වදවහද්යාරික ආරර්ථික විදදද්යාව

338

වදවහද්යාරික තභකෞතික විදදද්යාව : ඉසිංජිතනර විදදද්යා

621

වදවහද්යාරික තභකෞතික විදදද්යාව : ඉසිංජිතනර විදදද්යා හද්යා
ආශ්රිත කයද්යා
621
වදවහද්යාරික මතනකෝවිදදද්යාව

158

වදද්යාකරණ : ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව

425

වදද්යාකරණ : තදමළ භද්යාෂද්යාව

494.8115

වදද්යාකරණ : ප්රද්යාකකෘත භද්යාෂද්යාව
වදද්යාකරණ : පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යාව

491.4
491.375

505

වදද්යාකරණ : භද්යාෂද්යා : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372.61
වදද්යාකරණ : සසිංසසකකෘත භද්යාෂද්යාව

491.25

වදද්යාකරණ : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.485

වදද්යාකරණ : හිනදි භද්යාෂද්යාව

491.435

වදද්යාපද්යාර : නිෂසපද්යාදන : ආරර්ථික විදදද්යාව

338.7

වදද්යාපද්යාර කළමනද්යාකරණය

658

වදද්යාපද්යාරික තනද්යාවන සසිංවිධද්යාන : පුදගත්ලික නීතිය
346.064
වදද්යායද්යාම : තසකෞඛදය වරධනය හද්යා ආරකෂද්යාව
613.71

විදක්යුතය : වදවහද්යාරික තභකෞතික විදදද්යාව

621.381

විදුත්ලි ඉසිංජිතනර විදදද්යාව : තද්යාකෂණක විදදද්යා 621.3
විදුත්ලි සසිංතදශ තසසවද්යා : වද්යාණජදය

384

විධද්යායක කළමනද්යාකරණය

658.4

විධද්යායක කළමනද්යාකරණය : කළමනද්යාකරණ තසසවද්යා
658.4
විනය : කමකර ආරර්ථික විදදද්යාව

331.2598

විනය පිටකය : බුදධද්යාගම

294.3822

විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

790
790

වද්යාග් විදදද්යාව

410

විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා : කලද්යා ශිලේප

වද්යාග් විදදද්යාව : භද්යාෂද්යාව

410

විවද්යාහය : සසිංසසකකෘතිය

වද්යාණජද විදදද්යා, සනනිතවේදනය, ප්රවද්යාහණය

380

විවද්යාහය සහ පවුල : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

306.8

විවද්යාහය හද්යා පවුල

306.8 

වද්යායු දූණෂය : පරිසර දූෂණය
වද්යාරතද්යා චිත්රපට

363.7392
070.18

වද්යාරිමද්යාරග : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත තද්යාකෂණය
631.587
වපැඩවරජන : කමකර ආරර්ථික විදදද්යාව
වපැඩිහිටි අධදද්යාපනය

331.892
374

වපැදි ජනයද්යා : මහජන කණඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර
305.89148
වපැස වනද්යානතර : ඉඩම ආරර්ථික විදදද්යාව
විකට චිත්ර : කලද්යා ශිලේප

333.75
741.5

විචද්යාරය : තකටිකතද්යා : ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතද
891.483
විචද්යාරය : පදද : සසිංහල සද්යාහිතද

891.481

විචද්යාරය : සද්යාහිතද

801.95

විචද්යාරය : සනමද්යාව : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා 791.4375
විදදද්යා නවකතද්යා : ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතද 891.483
විදදද්යාව : බුදධද්යාගම
විදක්යුතය : තභකෞතික විදදද්යාව

294.3365
537

306.81

විශසව විදදද්යාව : දරශනය

113

විශසවය : තද්යාරකද්යා විදදද්යා හද්යා ආශ්රිත විදදද්යා

523.1

විතශසෂ අධදද්යාපනය

371.9

විතශසෂිත කතෂසත්ර පිළිබඳ රද්යාජද පරිපද්යාලනය

353

විෂය නිරතදශ : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

372.19

විෂය නිරතදශය : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය

372.19

වීජ ගණතය

512

වකෘතතීය ආචද්යාර ධරම

174

වකෘෂභ ලග්නය : තජදද්යාතිෂස ශද්යාසසත්රය

133.5263

තවනත භද්යාෂද්යා සද්යාහිතද

890

තවනත භද්යාෂද්යාමය සද්යාහිතද

890

තවසස මුහුණු : ජනශපැතිය

391.434

තවතළඳ ප්රචද්යාරණය හද්යා මහජන සමබනධතද්යා 659
තවේදිකද්යා නද්යාටද : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා
වවදද මද්යානව විදදද්යාව

792
306.461

506

වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය

610

වවදද තසසවද්යා : නීතිය

344.04

සසිංඛදද්යාතලේඛන

310

සසිංඛදද්යාතලේඛන : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

310

ශබදතකකෝෂ : ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව

423

සසිංගීතය

780

ශබදතකකෝෂ : වද්යාග් විදදද්යාව

413

සසිංගීතය : කලද්යාශිලේප

780

491.483

සසිංගීතද්යාසිංග : සසිංගීතය

781.2

ශබදතකකෝෂ : සසිංහල භද්යාෂද්යාව
ශලදකරම

617

ශලදතවේදය : වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය

617

ශවදද්යාබද්යාධිත සසුන : අධදද්යාපනය
ශ්රී ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය

371.912
954.93

සසිංචද්යාරක කරමද්යානතය : ආරර්ථික විදදද්යාව

338.4791

සටන ක්රීඩද්යා : මලල හද්යා එළිමහන ක්රීඩද්යා
සතතව පද්යාලනය : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත
තද්යාකෂණය

796.8
636

ශ්රී ලසිංකද්යාව : තදශපද්යාලන තතතවය

320.95493

සතතව විදදද්යාව : සසවභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය 591

ශ්රී ලසිංකද්යාව : තදශපද්යාලන විදදද්යාව

320.95493

සතතව විෂ : ඖෂධ හද්යා ප්රතිකද්යාර

ශ්රී ලසිංකද්යාව : සසිංඛදද්යා තලේඛන

315.493

ශසවසන තරකෝග : වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය
ශද්යාක

616.2
580

ශද්යාකමය ආහද්යාර

641.303

ශද්යාකමය ආහද්යාර : ආහද්යාරපද්යාන

641.303

ශද්යානනතිකරම
ති

133.443

: ගුපත විදදද්යා

ශද්යාරීරික සුවතද්යාවය : වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය
613.7
ශද්යාරීරික සුවතද්යාවය : තසකෞඛදය

613.7

සතතව හපැසරීම : සතුන

615.97
591.5

සතුන

590

සනධිපද්යාදක සතුන

595

සනනිතවේදන විධි : සමද්යාජතවේදය

302.22

සනනිතවේදනය

302.2

සනනිතවේදනය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

302.2

සමනළයින

595.789

සමබනධතද්යා : බුදධද්යාගම

294.33

සමමුඛ සද්යාකචඡද්යා : පුවතපත කලද්යාව

070.444
346.066

ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය

270

සමද්යාගම නීතිය

ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය : කසසතියද්යානි ආගම

270

සමද්යාජ අනතර කයද්යාකද්යාරිතවය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර 302

ශිලද්යා තලේඛන : කපැටයම කලද්යාව
ශිෂසටද්යාචද්යාර : තලකෝක ඉතිහද්යාසය
ශිෂදයතයකෝ : අධදද්යාපනය
සසිංකලේප : තදශපද්යාලන පකෂ
සසිංඛදද්යා තලේඛන
සසිංඛදද්යාසිංක පුසසතකද්යාල

736.5
909
371.8
324.23
310
025.042

සමද්යාජ ආකලේප : බුදධද්යාගම

294.337

සමද්යාජ කණඩද්යායම

305

සමද්යාජ ක්රම : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

303

සමද්යාජ කයද්යාවත්ලිය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

303

සමද්යාජ ගපැටලු හද්යා තසසවද්යා

360

සමද්යාජ පසිංති : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

305.5

507

සමද්යාජ ප්රතිසසිංසසකරණ : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

303.484

සමද්යාජ විදදද්යාව

301

සමද්යාජ විදදද්යාව සමබනධ පුදගලතයකෝ : ජීවන චරිත
923
සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

300

සමද්යාජ සුබසද්යාධන ගපැටලු

362

සමද්යාජ හද්යා සුබසද්යාධන ගපැටලු

362

සමද්යාජවද්යාදය : ආරර්ථික විදදද්යාව

335

සමූපකද්යාර : ආරර්ථික විදදද්යාව

334

සසිංයුකත ගණතය

511.6

සසිංවරධන මතනකෝවිදදද්යාව : ආනතර මතනකෝවිදදද්යාව
155
සසිංවරධනය : තයකෞවනතයකෝ : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර
305.2355
සසිංවිධද්යාන : පුදගල නීතිය

346.06

සසිංසසකකෘත භද්යාෂද්යාව

491.2

සසිංසසකකෘත සද්යාහිතද

891.2

සසිංසසකකෘතිය : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

306

සසිංසසකකෘතිය හද්යා සසිංසසන්ථද්යාවන : සමද්යාජ ශද්යාසසත්ර

306

සසනද්යායු පදධතිය හද්යා මද්යානසක ආබද්යාධ පිළිබඳ තරකෝග
616.8

270.092
සද්යාපරද්යාධී කයද්යා : සමද්යාජ සුබසද්යාධනය

364.1

සද්යාමද්යානද එකතු

080

සද්යාමද්යානද එකතු : සද්යාමද්යානද කකෘති

080

සද්යාමද්යානද සසිංඛදද්යාතලේඛන එකතු

310

සද්යාමුද්රිකද්යා ශද්යාසසත්රය

133.6

සද්යාරධරම අධදද්යාපනය

370.114

සද්යාහිතද

800

සද්යාහිතද දරශනය හද්යා නදද්යාය : සද්යාහිතද

801

සපැමබියද්යාන ඉතිහද්යාසය

968.94

සපැරසත්ලි කලද්යාව

745

සතියම : භූතගකෝල විදදද්යාව

912

සතියම කයවීම : භූතගකෝල විදදද්යාව

912.014

සතුවම කලද්යාව

750

සනමද්යාව : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

791.437

සයදිවි නසද්යා ගපැනීම

362.28

සරිත විරිත හද්යා ජනශපැති

390

සරිත, විරිත, ජනශපැතිය

390

සවිලේ අයිතිවද්යාසකම : තදශපද්යාලන විදදද්යාව

323

සසපද්යාඤසඤ සද්යාහිතද

860

සවිලේ ඉසිංජිතනර විදදද්යාව

624

සසපද්යාඤසඤ හද්යා පකෘතුගීස සද්යාහිතද

860

සවිලේ විධිවිධද්යාන සහ උසද්යාවි

347

සවිලේ විධිවිධද්යාන සහ උසද්යාවි

346.012

සසවභද්යාවික සමපත හද්යා බලශකතිය : ආරර්ථික විදදද්යාව
333.7
සසවර සසිංගීතය

782

සසවද්යාභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය

500

සසිංහ ලග්නය : තජදද්යාතිෂස ශද්යාසසත්රය

133.5266

සසිංහල : එකතු

089.9148

සසිංහල : තකකෝෂ ග්රනන්ථ : සද්යාමද්යානද කකෘති 039.9148
සසවද්යාභද්යාවික සමපත හද්යා බල ශකතිය : ආරර්ථික
විදදද්යාව
333.7
සසවීඩන සද්යාහිතද

839.7

සද්යානතුවරතයකෝ : ශද්යාසනය : කසසතියද්යානි ආගම

සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.48

සසිංහල සද්යාහිතද

891.48

සුනඛයින ඇති කරීම

636.7

508

සුරසිංගනද්යා කතද්යා : ජන සද්යාහිතද

398.2

හිනදි සද්යාහිතද

සුරසිංගනද්යා කතද්යා : ජන සද්යාහිතදය

398.2

හිනදු ආගම

සුරසිංගනද්යා කතද්යා : ජනශපැතිය

398.2

හකෘදයද්යාබද්යාධ : තරකෝග වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය
616.12

සූකර පද්යාලනය : කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත තද්යාකෂණය
636.4
සූත්රපිටකය : බුදධද්යාගම

641.5

සූපශද්යාසසත්රය : ආහද්යාරපද්යාන

641.5

තසන බුදධද්යාගම
තසලේත්ලිපි

ළමයින හදද්යාවඩද්යා ගපැනීම සහ ගකෘහ පද්යාලනය

294.3927
736.5

613

891.487

හද්යාසද හද්යා උපහද්යාසදය : සසිංහල සද්යාහිතද

891.487

හපැදුනමපත

929.9

හිනදි භද්යාෂද්යාව

491.43

782.42083

ළමද්යා නද්යාටද : සසිංහල සද්යාහිතද

ළ 891.482

ළ 891.481
ළ 823
823

ළමද්යා ප්රබනධ : රසයන සද්යාහිතද

891.73

ළමද්යා ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතද
ළමද්යා ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතදය

133.54

හද්යාසද හද්යා උපහද්යාසද : සසිංහල සද්යාහිතද

ළමද්යා ගීත : සසවර සසිංගීතය

ළමද්යා ප්රබනධ : ජරමන සද්යාහිතද

තසකෞඛදය වරධනය : වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛද
613

362.295

782.42083

ළමද්යා ප්රබනධ : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතද

613

හෂීසස : මතද්රවද භද්යාවිතය

ළමද්යා ගීත : සසිංගීතය

ළමද්යා පදද : සසිංහල

තසකෞඛද වරධනය : වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය
613

හඳහන : තජදද්යාතිෂ ශද්යාසසත්රය

649

ළමද්යා නිවද්යාස : ළමද්යා පරපුර : සමද්යාජතවේදය 362.732

තසකෞඛද වරධනය : වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය
613
තසකෞඛද වරධනය : වවදද විදදද්යාව

149.7

තහකෝඩිතපද්යාත : කයවීම : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය
372.465

තසසවද්යා තකද්යානතදස : කමකර ආරර්ථික විදදද්යාව
331.2
තසකෞඛද වරධනය

291.5

තහසතුවද්යාදය : දරශනය

294.3823

සූප ශද්යාසසත්රය

891.43

891.483
ළ 891.483

ළමද්යා මතනකෝවිදදද්යාව : මතනකෝවිදදද්යාව

155.4

ළමද්යා ශමය : කමකර ආරර්ථික විදදද්යාව

331.31

ළමද්යා සසිංවරධනය : සමද්යාජ කණඩද්යායම : සමද්යාජ
තවේදය
305.231

*****

509
இலங்ககை ததசதய நூற்படடியல
தபதருள் வகபபுப பகதத

0

0

0

கைனளிணயி வயிஞ்ஞதனம, தகைவல தபதது

0 1 0 நூல வயிபரபபடடியல, தபதது ஆக்கைங்கைள்

ஆக்கைங்கைள்
011 – நூல வயிபரபபடடியல
001 – தபதது அறதவு
நடரதசத, எப. எக்ஸ். சத.
அஸதம, எம. எம. எம.

ஈழம வளர்த்த நூல / எப. எக்ஸ். சத. நடரதசத. -

இஸ்லதமதய தபதது அறதவுப தபடடகைம /

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2012. -

எம. எம. எம. அஸதம. - தகைதழுமபு : இக்ரத
கைலவயி நதகலயம,

[தத.இ.]. - ப. 218 ;

தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

ப.

50 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 250.00

(192510 NL)

ISBN 978-955-659-345-7

ISBN 978-955-0687-74-9

(193365 NL)

தசந்ததலநததன், தயதளளினளி

0 2 0 நூலகை தவல வயிஞ்ஞதனம

தபதது அறதவு / தயதளளினளி தசந்ததலநததன். 020.3 – நூலகை கைகலச் தசதற்தறதகதத

[யதழபபதணம] : தசந்ததல பததபபகைம,
2013. - ப. 69 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ:

ரூபத 200.00

(188499 NL)

ISBN 978-955-54751-1-2

ஶ்ரீகைதந்தலடசுமத, அருளதனந்தம
நூலகை தகைவல அறதவயியல கைகலக்கைளஞ்சதய
அகைரததத : Encyclopaedic Dictionary Of Library &

Information Science / அருளதனந்தம

மஜதீத், தஜ.
இதுதவதரு தங்கை நூல / தஜ. மஜதீத். -கைலமுகன
: தவளளியயீடடுப பணயிமகன, 2014. - ப. 290 ;

தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 650.00
ISBN 978-955-1068-09-8

(193406 NL)

004 – கைனளிணயி வயிஞ்ஞதனம தரவு ஒழுங்கைகமபபும
004.076 – கைணயினளி தததழதலநுடபவயியல :

ஶ்ரீகைதந்தலடசுமத. - தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை
இலலம, 2010. - ப. XIII, 429 ; தசமமீ. 28
ஒமு-மஉ: ரூபத 3000.00

(192522 NL)

ISBN 978-955-659-279-5

0 3 0 கைகலக்கைளஞ்சதயமும தகைவல நூலகைளும
தவங்கைதடச ஐயர், இ.

வயினதவயிகட

ஜய வருஷ வதக்கைதய பஞ்சதங்கைம / இ.

G.C.E (O/L) தகைவல தததடர்பதடல தததழதலநுடப
வயியல : Information & Communication

Technology : கைடந்தகைதல வயினத வயிகடகைள் 2008
தததடக்கைம 2013 வகர / தததகபபு ; கைந்தசதமத,

தவங்கைதடச ஐயர் [சகை] தவ. இரகநதகதயர். தகைதக்கவயில : தசதததடப பயிரகைதச யந்ததரசதகல,
2014. - ப. 180 ; தசமமீ. 21
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 180.00

(191465 NL)
(407204 NA)

கைதஜந்ததரன். - தகைதழுமபு : லங்கைத புத்தகை
சதகல, 2014. - ப. 74 ; தசமமீ. 27
ஒமு-மஉ: ரூபத 375.00

(194243 NL)

ISBN 978-955-0635-78-8

G.C.E (O/L) தகைவல தததடர்பதடல தததழதலநுடப
வயியல : Information & Communication Technology :
கைடந்தகைதல

வயினத வயிகடகைள் 2008

தததடக்கைம 2013 வகர / தததக. ;

தசலவரதசத

நதமலன். - தகைதழுமபு : லங்கைத புத்தகைசதகல, 2014. ப. 52 ; தசமமீ. 27
ஒமு-மஉ: ரூபத 325.00
ISBN 978-955-0635-68-9

(194233 NL)

0 8 0

தபததுச் தசகைரிபபுக்கைள்

089.94811 - தமதழ
தமதழ ஆவண மதநதடு 2013 : ஆய்வுக் கைடடுகரக்
தகைதகவ. - தகைதழுமபு : நூலகை நதறுவன
தவளளியயீடு, 2014. - ப. X, 640 ; தசமமீ 24
ஒமு-மஉ: ரூபத 2000.00
ISBN 978-955-4918-00-9

(191073 NL)

510
1

0

0

தத்துவம

155 – அபயிவயிருத்தத உளவயியல
155.4 – கழந்கத உளவயியல

1 3 0

மகறதபதருள்
இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.

133 – மகறதபதருள் அறததல

இஸ்லதத்ததல சதறுவர் உளவயியல / ஏ.

133.5 – தசதததடம

இத்ரீஸ். - வதகழச்தசகன : கைதகைம பததபபகைம,
2014. - ப. 96 ;

தவரத்ததனம, ததருச்தசலவம

பயி. எம.

தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

மதனுடமும தசதததடமும / ததருச்தசலவம

ISBN 978-955-4644-07-6

(193397 NL)

தவரத்ததனம. - கைதகரநகைர் : சர்வசக்தத தவளளியயீடு,
2013. - ப. VIIIi, 108 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 330.00

(188504 NL)

1 6 0

அளகவயயியலும வயிஞ்ஞதனமுகறயும

ISBN 978-955-44445-0-8
160.76 –

வயினதவயிகட

தமதழதவதணன்
வதஸ்து உங்கைள் தததஸ்த்து / தமதழதவதணன். -

G.C.E. (A/L) அளகவயயியலும வயிஞ்ஞதன முகறயும

ததஹதவகள : கைதயத்ததரி பபளளிதகைஷன், 2014. -

:

ப. 120 ; தசமமீ. 21

தததக. ஏ. வயிக்தனஸ்வரன். - தகைதழுமபு : லங்கைத

ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

(195320 NL)

கைடந்தகைதல வயினதவயிகடகைள் 2008 – 2013 வகர /
புத்தகைசதகல, 2013. -

ப. [II], 135 ; தசமமீ. 27

ISBN 978-955-8741-66-5

ஒமு-மஉ: ரூபத 450.00
(191064 NL)
ISBN 978-955-06356-53-5

1 5 0 உளவயியல
2

அஹமட கைதயதஸ், அ. ஸ.

0

0

சமயம

ஜன்னகலத் ததற... : வதழவயியலுக்கைதன
உளவயியல சதந்தகனகைள் / அ. ஸ. அஹமட
கைதயதஸ். - அக்கைகரபபற்று :

இலக்கைதய

மதமணயி அ. ஸ. அபதுஸ் ஸமட
தவளளியயீடடகைம, 2013. - ப. xii, 122 ;
ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

தசமமீ. 21
(193373 NL)

ISBN 978-955-44457-0-3

2 2 0 கபபயிள்
220.59 - வயிலங்ககைள்
தவததகைமத்ததல கைதணபபடும மதருகைங்கைளும
ததவரங்கைளும / இலங்ககை : இலங்ககை
தவததகைமச் சங்கைம, 2012. - ப. 32 ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(191074 NL)

ISBN 978-955-595-746-5

153 - உளச்சதர்பும நுண்ணறதவும
153.93 – நுண்ணறதவுப பரீடகச

2 3 0 கைதறதஸ்தவம

உமதசங்கைர், பயி.
இலங்ககை சுங்கைத் ததகணக்கைளத்ததன் சுங்கை
பரிதசததகைர் தரம II பதவயிக்க ஆடதசர்பபதற்
கைதன ததறந்த தபதடடிப பரீடகச - 2014 /
பயி. உமதசங்கைர். - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்
ஹவுஸ், 2014. - ப. IV, 209 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 500.00

(198376 NL)

SLAS (Open and Limited) : இலங்ககையயின் சமூகை
தபதருளதததர அரசதயல பயின்னணயியும
உலகைளதவயிய தபதக்ககைளும நூல - 01 /
உமதசங்கைர். - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்

ஹவுஸ், 2014. - ப. IV, 1056 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 1500.00

232.9 – இதயசுவயின் கடுமபமும, வதழவும
தஜதசப தஜயகைதந்தன், ஆர்.
உலகைம தபதற்றும தூயவர் தூய
அந்தததனளியதர் / ஆர். தஜதசப தஜயகைதந்தன். தகைதழுமபு : தூய அந்தததனளியதர் ததருத்தல

உமதசங்கைர், பயி.

பயி.

232 – இதயசு கைதறதஸ்துவும அவர் கடுமபமும

(198326 NL)

தவளளியயீடு, 2013. - ப. 56 ; தசமமீ 25
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல
ISBN 978-955-4782-00-6

(194230 NL)

511
2 9 0 ஏகனய சமயங்கைள்

தவலுபபயிள்கள, ஆ.
கசவ சமயம : அன்றும இன்றும இங்கம /

294 – ததரதவயிட சமயங்கைள்

ஆ. தவலுபபயிள்கள. - தகைதழுமபு : கமரன்
புத்தகை இலலம, 2013. - ப. 102 ; தசமமீ. 21

294.5 – இந்து சமயங்கைள்

ஒமு-மஉ: ரூபத 450.00

(192513 NL)

ISBN 978-955-659-389-1
இந்து சமயமும அகவததகை தநறதகைளும / பதத.
கை. இரகபரன் [சகை] ஶ்ரீ பயிரசதந்தன். - தகைதழுமபு :
இந்து சமய கைலதசதர அலுவலகைள்

294.5513076 – வயினதவயிகடகைள்

ததகணக்கைளம, 2013. - ப. XVI, 512 ; தசமமீ. 21
ஒமு-கைமஉ: ரூபத 700.00

(192523 NL)

ISBN 978-955-9233-28-2

G.C.E.(O/L) கசவதநறத Saivaneri : கைடந்தகைதல
வயினதவயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர /
தததக. நகலரதகைதனளி, தங்கைரதசத. - தகைதழுமபு :
லங்கைத புத்தகைசதகல, 2014. - ப. [75] ; தசமமீ 27

294.53 – தபதது வழதபதடு

ஒமு-மஉ: ரூபத 275.00

294.538 – பக்ததப பதடலகைள்

(194236 NL)

ISBN 978-955-0635-71-9

அருணதசலக் கைவயிரதயர்
இரதமநதடகைக் கைகீர்த்தகன / அருணதசலக்
கைவயிரதயர். - பதத. ஶ்ரீ. பயிரசதந்தன். - தகைதழுமபு :
பூபதலசதங்கைம பததபபகைம, 2014. - ப. XVII, 263 ;
தசமமீ. 21
(193389 NL)

பதரத்துவதசபரமஹமஸ ஶ்ரீததசபயிரமமவர்கைள்
வண்கண கவத்ததீஸ்வரலதமபயிகைத தததத்ததரக்
கைகீர்த்தனம : வதலதமபயிககை ஊஞ்சல, முத்துக்
கமதரசுவதமத ஊஞ்சல, பத்ததரகைதளளி ஊஞ்சல /
பதரத்துவதசபரமஹமஸ ஶ்ரீததசபயிரமமவர்கைள்சதலதபம : ஶ்ரீ முன்தனஸ்வரம
ததவஸ் ததனம, 2014. - ப. XI, 37 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

அமபயிககைபதகைன், ச.
தயதகைசுவதமதகைள் (வதழக்ககை வரலதறு) /

நூஇ-மஉ: ரூபத 600.00
ISBN 978-955-9396-65-9

294.561 – சமயப தபரியதர்கைள்

(194255 NL)

ISBN 978-955-0877-16-4

ச. அமபயிககைபதகைன். - தகைதழுமபு : ஆலயம
தவளளியயீடடகைம, 2014. - ப. X, 98 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

(201102 NL)

ISBN 978-955-0881-09-3
தனஞ்சயரதசசதங்கைம, ச.
நதவலர் பணயிகைள் / ச. தனஞ்சயரதசசதங்கைம. தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2013. ப. 120 ; தசமமீ. 21
நூஇ-மஉ: ரூபத 450.00

(192518 NL)

ISBN 978-955-659-379-2
பயீர்முகைமமது, ஏ.

294.543 – வணக்கைம, ததயதனம, தயதகைத

வயிபுலதநந்த அடிகைளும முஸ்லதமகைளும /

சதவசண்முகைரதஜத, தச.

புத்தகை இலலம, 2013. - ப. 61 ; தசமமீ. 21

ஏ. பயீர்முகைமமது. - தகைதழுமபு : கமரன்

இந்து ஆலயங்கைளளில மருத்துவ சுகைதததரம :
தமதழர் வதழவயில சதத்த மருத்துவம / தச.

நூஇ-மஉ: ரூபத 300.00

(192507 NL)

ISBN 978-955-659-413-3

சதவசண்முகைரதஜத. - யதழபபதணம : சதத்த
மருத்துவ வளர்ச்சதக் கைழகைம, 2014. - ப. XXIV,
148 ; தசமமீ. 17
ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

(199666 NL)

ISBN 978-955-44239-6-1

294.592 – புனளித நூலகைள்
294.5922 – இரதமதயணம
இகற ககைன் /

பதத. ஶ்ரீ. பயிரசதந்தன். -

தகைதழுமபு :

அகைதல இலங்ககைக் கைமபன் கைழகைம, 2013. ப. XVII, 308 ; தசமமீ. 20

294.5513 – கசவம

ஒமு-மஉ: ரூபத 750.00
ISBN 978-955-9396-57-4

கைதருஷ்ணகமதர், தசததமசசுந்தரி
கசவ வயித்ததயத வயிருத்ததச் சங்கைத்ததன்
ஆரமபகைதலச் தசயற்பதடுகைள் : சதல
அவததனளிபபுகைள் / தசததமசசுந்தரி
கைதருஷ்ணகமதர். - யதழபபதணம : எழுத்து
பபளளிஷர், 2014. - ப. XIII, 61 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 100.00
ISBN 978-955-41-1990-1

(194257 NL)

(193438 NL)

512
294.5925 – புரதணம

297.09 – இஸ்லதமதய வரலதறு

சதவசுபபயிரமணயிய சதவதச்சதரியதர், நத.

அக்ரம, முஹமமத்

கைந்தசடடிப புரதணம / நத. சதவசுபபயிரமணயிய

நதகளய நதகைரிகைம : இஸ்லதமதய நதகைரிகைத்ததன்

சதவதச்சதரியதர். - சதலதபம : ஶ்ரீ முன்தனஸ்வரம

எழுச்சதயும வகைதபங்கம - முதலதம பதகைம /

ததவஸ்ததனம, 2014. - ப. XIX, 97 ; தசமமீ. 21

முஹமமத் அக்ரம. - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்

ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

புக்

(194253 NL)

ISBN 978-955-0877-15-7

ஹவுஸ், 2014. - ப. X, 337 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

(198361 NL)

ISBN 978-955-4699-19-9
297 – இஸ்லதம

அக்ரம, முஹமமத்
நதகளய நதகைரிகைம : இஸ்லதமதய நதகைரிகைத்ததன்

இன்சதப, முஸ்தபத

எழுச்சதயும வகைதபங்கம - இரண்டதம பதகைம /

மனளித வதழக்ககைப பயணம / முஸ்தபத

முஹமமத் அக்ரம. - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்

இன்சதப. - இறக்கைதமம : சதறுவர் இஸ்லதமதய

புக் ஹவுஸ், 2014. - ப. X, 347 ; தசமமீ. 21

கைலவயி நதகலயம, 2013. - ப. 58 ; தசமமீ. 20

ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 160.00

ISBN 978-955-4699-20-5

(193361 NL)

(198370 NL)

முஹமமத், ஸபரதன்
அர்ஷதன் நதழல / ஸபரதன் முஹமமத். -

297.092 – இஸ்லதமதய தபரியதர்கைள்

[தவ.இ.இ.] : ERY தவளளியயீடு, 2013. - ப. XVIII,
214 ; தசமமீ. 24

அமமீன், எம. ஐ. எம.

ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

(193349 NL)

கைலீபதக்கைளளின் வரலதறு / எம. ஐ. எம. அமமீன். தகைதழுமபு : இஸ்லதமதய புக் ஹவுஸ், 2013. ப. VI, 333 ; தசமமீ. 21

297.071 – கைலவயி

ஒமு-மஉ: ரூபத 450.00
ISBN 978-955-0687-88-6

(193377 NL)

அஸதம, எம. எம. எம.
இஸ்லதம : தரம 5 / எம. எம. எம. அஸதம. தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2013. -

297.122 - அல-கர்ஆன்

ப. [IV], 109 ; தசமமீ. 20

297.12209 – அல-கர்ஆன் வரலதறு

கைஇ-மஉ: ரூபத 150.00

(191478 NL)

ISBN 978-955-1546-79-3

அக்ரம, முஹமமத்
நகடமுகறக்தகைற்ற இஸ்லதம : பதகைம - 03 /

அஸதம, எம. எம. எம.
இஸ்லதம : தரம 9 / எம. எம. எம. அஸதம. தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2013. ப. [iii], 97 ; தசமமீ. 22
கைஇ-மஉ: ரூபத 150.00

(191084 NL)

முஹமமத் அக்ரம. - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்
புக் ஹவுஸ், 2013. - ப. XI, 464 ; தசமமீ. 22
ஒமு-மஉ: ரூபத 500.00

(198341 NL)

ISBN 978-955-8591-01-7

ISBN 978-955-0687-80-0
297.2 – இஸ்லதமதய தபததகன
297.076 – இஸ்லதமதய வயினதவயிகட

மக்கைத்ததர், அபதுல மஜதீத்
ஹலலதஜதன் தபததகனகைள் : Teaching of hallaj /

ரஸ்ஸதக், தபதறதஸத ஜஜூகனட
இஸ்லதமதய வரலதற்று முத்துக்கைள் : 1000
வயினத வயிகடகைள் / தபதறதஸத ஜஜூகனட
ரஸ்ஸதக். - மதவனலல : பத்துரியத மத்ததய
கைலலூரி, 2014. - ப.

93 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 150.00
ISBN 978-955-41255-0-6

(194225 NL)

அபதுல மஜதீத் மக்கைத்ததர். - 2 ம பதத.. அக்கைகரபபற்று: ஹலலதஜ் வதரியம, 2014. ப. 172 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(198624 NL)

ISBN 978-955-7522-00-5
ஸதன்ததனளி, அபதுல மஜதீத்
அகைகீதத : இஸ்லதமதய நமபயிக்ககைகயப புரிந்து
தகைதள்ளல ; பதகைம - 2 / அபதுல மஜதீத்
ஸதன்ததனளி. - தகைலதஓய :

மதனதரத

பபளளிதகைஷன்ஸ், 2013. - ப. 144 ; தசமமீ. 20
ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00
ISBN 978-955-4794-01-6

(193347 NL)
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297.24 – நபயிமதர்கைள்

297.3 – இஸ்லதமதய வணக்கைங்கைள்
297.362 - தநதன்பு

ஹபயீபு முஹமமது, எம. தகை.
இருபத்கதந்து நபயிமதர்கைள் வரலதறு / எம. தகை.

இஸ்மத் அலத, எஸ். எச்.

ஹபயீபு முஹமமது. - ததஹதரி : எச். எம. எம.

ஒரு முத்தகைகீயயின் முபபது நதடகைள் :

பதயயிஸ் நதததயம, 2014. - ப. X, 358 ; தசமமீ. 21

ததடடமதடல வழதகைதடடி) / எஸ். எச். இஸ்மத்

ஒமு-மஉ: ரூபத 500.00

அலத. - வயியதங்தகைதட : ரிஃவத தவளளியயீடு,

(200726 NL)

ISBN 978-955-98541-8-0

(ரமழதன்

2013. - ப. V, 98 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 150.00

(188501 NL)

ISBN 978-955-1361-06-8
297.246 – ஆததம (அகல)
சுலததன், ஸலதஹஜூத்ததீன்
ரஸீன், முஹமமத்

ஆகசகைளளின் கைடிவதளம தநதன்பு /

உலகைதன் முதல மனளிதர் ஆதம இலங்ககையயில /

ஸலதஹஜூத்ததீன் சுலததன் ; தமதழத. எம. டி.

முஹமமத் ரஸீன். - கருநதகைல : ததரூல

அபதுர் ரஹ்மதன். - வயியதங்தகைதட : ரிஃவத

கர்ஆன் தவளளியயீடு, 2013. - ப. 109 ; தசமமீ. 21

தவளளியயீடு, 2013. - ப. VIII, 73 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 330.00

ஒமு-மஉ:

(193345 NL)

ISBN 978-955-54746-9-6

ரூபத 150.00

(188502 NL)

ISBN 978-955-1361-07-5

297.27 – இஸ்லதமும சமூகை வயிஞ்ஞதனமும

297.5

- இஸ்லதமதய ஒழுக்கை இகறகம

297.563 – ததருமணக் தகைதடபதடும கடுமபமும
கதுப, முஹமமது
தமற்கைத்ததய – இஸ்லதமதய சதந்தகனகைளுக்கைத

மஸதஹதர், எஸ். எம. எம.

கடயயிலதன தமததல / முஹமமது கதுப ;

இஸ்லதமதய தநதக்கைதல பலததரமணம /

தமதழத. எம. எம. ஏ. பயிஸ்ததமத. - வயிஜததபுர :

எம. எம. மஸதஹதர். - தகைதழுமபு : மமீள்பதர்கவ

ததருல ஹதக்மத தவளளியயீடடகைம, 2014. - ப. 37 ;

ஊடகை கமயம, 2014. - ப. 36 ; தசமமீ. 18

தசமமீ. 17

ஒமு-மஉ: ரூபத 100.00

கைஇ-மஉ: ரூபத 120.00

ISBN 978-955-8226-13-1

ISBN 978-955-54392-3-7

எஸ்.

(193363 NL)

(193351 NL)
297.57 – சகைவதழவு

297.273 – இஸ்லதமதய தபதருளளியல
ஹதரிஸ், எச். எல. எம.
கைதன், முஹமமத் அக்ரம

சகைவதழவு : சதத்ததயபபடுவதற்கைதன

இஸ்லதமதய தபதருளளியல : ஓர் அறதமுகைம /

ஆதலதசகனகைளும வழதகைதடடலகைளும / எச்.

முஹமமத் அக்ரம கைதன் ; தமதழத. பயின்த்

எல. எம. ஹதரிஸ். - ததஹதவகல : வயிஸ்டம

ஹஃபயீஸ். - ததஹதவகள :

பளளிஷர்ஸ், 2013. - ப. 86 ; தசமமீ. 21

புஸதன் தடக்ஸ்ட,

2013. - ப. XX, 160 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 150.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

ISBN 978-955-4872-00-4

ISBN 978-955-8398-31-9

(193393 NL)

(193385 NL)
297.7 – இஸ்லதமதய பயிரசதரமும பததுகைதபபும

297.284 – இஸலதமும ஏகனய சமயங்கைளும

297.74 – சமயபபணயி

அமமீன், ஸீ. எம. ஏ.

அலகைர்ளதவயி, யூஸஜூப

ஹதந்து மதம, தபபௌத்தம, இஸ்லதம : ஓர்

அருடதபறு தபற்றவர்கைளளின் பண்புகைள் (தபஸீர்

ஒபபயீடடதய்வு / ஸீ. எம. ஏ. அமமீன். -

வயிளக்கைம) / யூசுப அலகைர்ளதவயி ; தமதழத.

ததஹதரிய : தரஷ்மத பததபபகைம, 2012. -

அஷ்கைர் அரூஸ். - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்

ப. XVI, 322 ; தசமமீ. 21

ஹவுஸ், 2013. - ப. IX, 71 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 600.00
ISBN 978-955-51014-4-8

(196822 NL)

ஒமு-மஉ: ரூபத 130.00
ISBN 978-955-4699-30-4

(193383 NL)
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3

0

0

சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்

305.6 – சமயப பயிரிவு
305.6971 - முஸ்லதமகைள்

303 – சமூகை நகடமுகறகைள்

305.6971095493 – இலங்ககை

303.66 – தபதரும சமதததனமும
சுக்ரி, எம. ஏ. எம.
இலங்ககை முஸ்லதமகைள் : தததன்கமக்கைதன

தஸய்ன், றவூப
மதயன்மதர் - சதரியத : எரியும இரு ததசங்கைள் /

வரலதற்றுப பதகத / கைலகைதஸ்ஸ : ததருள்

றவூப தஸய்ன். - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்

புஸ்றத பததபபகைம, 2014. - ப. XIV, 168 ; தசமமீ. 21

ஹவுஸ், 2013. - ப. 96 ; தசமமீ 22

ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 200.00

(198374 NL)

(193387 NL)

ISBN 978-955-0587-03-2

305.8 – மரபு, இன, ததசதய பயிரிவுகைள்
305.80095493 – இலங்ககை

305 -

சமூகைப பயிரிவுகைள்

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.

305.2 – வயதுப பயிரிவு

மக்கைள் இஸ்லதம / ஏ. பயி. எம. இத்ரீஸ். -

305.231 – சதறுவர் அபயிவயிருத்தத

வதகழச்தசகன : கைதகைம பததபபகைம, 2014. ப. 159 ; தசமமீ. 21

சதவதயதகைலதங்கைம, தவலுபபயிள்கள

ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

இலங்ககையயில சதறுவர் பரதமரிபபும
அபயிவயிருத்ததயும / தவலுபபயிள்கள சதவதயதகை

ISBN 978-955-4644-16-8

(193389 NL)

லதங்கைம. - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்
ஹவுஸ், 2014. - ப. VIII, 198 ; தசமமீ 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

(196574 NL)

ISBN 978-955-4699-62-5

306.7 – பதல நதகலத் தததடர்புகைள்
306.74 - வயிபச்சதரம

சதவததஸ், எஸ்.
கழந்கத வளர்பபு / எஸ். சதவததஸ். வவுனளியத : மனநல சங்கைம, 2014. -

ரஸீன், முஹமமத்
வயிபச்சதரம : ஒரு தபரும பதவம / முஹமமத்
ரஸீன். - கருணதகைல: ததரூல கர்ஆன்

ப. 120 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத 200.00

306 – கைலதச்சதரமும ததபனங்கைளும

(192526 NL)

தவளளியயீடடகைம, 2014. - ப. 144 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 280.00

(198372 NL)

ISBN 978-955-44647-1-1
305.232 – கழந்கதகைள்
வதழக்ககைக் ககைதயடு / தமதழத. எம. ஏ. எம.
ஸபறதன். - தகைதழுமபு : எம. டி. கணதசன,
2013. - ப. [V], 198 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(191476 NL)

ISBN 978-955-21-2285-9

(407650 NA)

3 2 0 அரசதயல
தயதததலதங்கைம, சத. அ.
பததன் மூன்றதவது ததருத்தமும தமதழ
மக்கைளும / சத. அ. தயதததலதங்கைம. - தகைதழுமபு :
கமரன் புத்தகை இலலம, 2014. - ப. 62 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 150.00

(192519 NL)

ISBN 978-955-659-410-2

305.4 – தபண்கைள்
305.42 – தபண் நதகல

320.095493 – இலங்ககை

அக்பர், ரஷதீத் ஹஜ்ஜதீல
தபண் : நதீதமும நததர்சனமும /
அக்பர். -

ரஷதீத் ஹஜ்ஜதீல

தகைதழுமபு : அலஹஸனதத்

தவளளியயீடடகைம, 2013. - ப. IX, 137 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 180.00
ISBN 978-955-608-042-1

(193391 NL)

சுபபயிரமணயியம, சதவத
இலங்ககை அரசதயல வரலதறு ஒரு தநதக்க /
சதவத சுபபயிரமணயியம. - தகைதழுமபு : பூபதலசதங்கைம
பததபபகைம, 2013. - ப. IV, 57 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 225.00
ISBN 978-955-9396-58-1

(193442 NL)
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றயயீசுத்ததீன், முகசகீன்

தததகதத. 221, இல : 02. - 22.11.2013. -

இலங்ககையயின் அரசதயல முகறகம /

கைலம 213-412 ; தசமமீ. 29

முகசகீன் றயயீசுத்ததீன். - சதலதவத்துகற: முசலத

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

இகளஞர் ஒன்றதயம, 2014. - ப. X, 195 ;

கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188726 NL)

தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

(198638 NL)

ISBN 978-955-7555-00-3

தததகதத. 221, இல : 03. - 23.11.2013. கைலம 413-608 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188726 NL)

321 – அரசதங்கை முகறகமகைள்
321.8 – ஜனநதயகை அரசதங்கைம

தததகதத. 221, இல : 06. - 27.11.2013. கைலம 985-1210 ; தசமமீ. 29

உயன்தகைதட, ஜயததவ
ஜனநதயகைம : என்றதல என்ன? யதருகடயது?
யதருக்கைதகை? எதற்கைதகை? / ஜயததவ உயன்தகைதட
[சகை] ரஞ்சதத் தபதரரத ; தமதழத. அ. தலதறன்ஸ். தகைதழுமபு : சமூகை வயிஞ்ஞதனளிகைள் சங்கைம,
2014. - ப. 45 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 100.00

(192525 NL)

ISBN 978-955-0762-20-0

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188726 NL)
தததகதத. 221, இல : 07. - 28.11.2013. கைலம 1211-1392 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188726 NL)
தததகதத. 221, இல : 08. - 29.11.2013. கைலம 1393-1548 ; தசமமீ. 29

324 – ததர்தலகைள்

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

324.2 – அரசதயல கைடசதகைள்
324.23095493 - இலங்ககை

கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188726 NL)

தஜயவர்த்தனத, கமதரி

தததகதத. 222, இல : 01. - 02.12.2013. -lxxxvi ;

இலங்ககையயில இடதுசதரி இயக்கைத்ததன்
தததற்றம / கமதரி தஜயவர்த்தனத ; தமதழத.
கை.சண்முகைலதங்கைம. - தகைதழுமபு : கமரன்
புத்தகை இலலம, 2014. - ப. [III], 50 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 250.00

(201109 NL)

ISBN 978-955-659-369-3

ப. lxxxvi, கைலம 01-202 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)
தததகதத. 222, இல : 02. - 03.12.2013. கைலம 203-414 ;தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)

324.7 – அரசதயல தசயற்பதடுகைள்

தததகதத. 222, இல : 03. - 04.12.2013. கைலம 415-626 ; தசமமீ. 29

எமது தநதக்க : தகைதள்ககைத் ததடடம. பத்தரமுலல : நதயமுவத தவளளியயீடு. - ப. XVI,
47 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத. 50.00

(191092 NL)

ISBN 978-955-8696-35-4

(406632 NA)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)
தததகதத. 222, இல : 04. - 05.12.2013. கைலம 627-818 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

328 - சடடமன்றம
328.5493 - இலங்ககை
328.549302 - வயிவததங்கைள்
இலங்ககை. பதரதளுமன்ற
பதரதளுமன்ற வயிவததங்கைள் (ஹன்சதட) :
அததகைதரபூர்வ அறதக்ககை. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயிடடம, 2013.
தததகதத. 221, இல : 01. - 21.11.2013. ப. LXXXVI, கைலம 01-212 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்த) (188726 NL)

கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)
தததகதத. 222, இல : 05. - 06.12.2013. கைலம 819-1022 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)
தததகதத. 222, இல : 06. - 07.12.2013. கைலம 1023-1226 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)
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தததகதத. 222, இல : 07. - 09.12.2013. -

தததகதத. 224, இல : 01. - 04.03.2014. -

கைலம 1227-1422 ; தசமமீ. 29

ப. LXXXVI, கைலம. 01 - 142 ; தசமமீ. 30

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம ) (188727 NL)

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(192957 NL)
(409368 NA)

தததகதத. 222, இல : 08. - 10.12.2013. கைலம 1423-1614 ; தசமமீ. 29

தததகதத. 224, இல : 02. - 05.03.2014. -

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைலம. 143 - 296 ; தசமமீ. 30

கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(192957 NL)

தததகதத. 222, இல : 09. - 11.12.2013. -

(409369 NA)

கைலம 1615-1814 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத. 224, இல : 03. - 06.03.2014. -

கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)

கைலம. 297 - 376 ; தசமமீ. 30
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத. 222, இல : 10. - 12.12.2013. -

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(192957 NL)

கைலம 1815-2010 ; தசமமீ. 29

(409370 NA)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)

தததகதத. 224, இல : 04. - 07.03.2014. கைலம. 377 - 446 ; தசமமீ. 30

தததகதத. 222, இல : 11. - 13.12.2013. -

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைலம 2011-2202 ; தசமமீ. 29

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(192957 NL)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

(409371 NA)

கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)
தததகதத. 224, இல : 05. - 18.03.2014. தததகதத. 222, இல : 12. - 14.12.2013. -

கைலம. 447 - 596 ; தசமமீ. 30

கைலம 2203-2410 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(192957 NL)

கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)

(409372 NA)

தததகதத. 222, இல : 13. - 17.12.2013. -

தததகதத. 224, இல : 06. - 19.03.2014. -

கைலம 2411-4638 ; தசமமீ. 29

கைலம. 597 - 738 ; தசமமீ. 30

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(192957 NL)
(409373 NA)

தததகதத. 222, இல : 14. - 18.12.2013. கைலம 2639 - 2890 ; தசமமீ. 29

தததகதத. 224, இல : 07. - 20.03.2014. -

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைலம. 739 - 864 ; தசமமீ. 30

கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(192957 NL)

தததகதத. 222, இல : 15. - 19.12.2013. -

(409375 NA)

கைலம 2891-3126 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத. 224, இல : 08. - 21.03.2014. -

கைஇ-கைதஉ: ரூபத2178.00 (வருடதந்தம) (188727 NL)

கைலம. 865 - 964 ; தசமமீ. 30
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத. 222, இல : 16. - 20.12.2013. -

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(192957 NL)

கைலம. 3127 - 3360 ; தசமமீ. 29

(409374 NA)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(188727 NL)

தததகதத. 224, இல : 09. - 08.04.2014. கைலம. 965 - 1106 ; தசமமீ. 30

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம
பதரதளுமன்ற வயிவததங்கைள் (ஹன்சதட) :
அததகைதர அறதக்ககை. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயிடடகைம, 2014.

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(192957 NL)
(409376 NA)
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தததகதத. 224, இல : 10. - 09.04.2014. -

2013/22- 04.12.2013 – ப. 10 ; தசமமீ. 29

கைலம. 1107 - 1232 ; தசமமீ. 30

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(185842 NL)

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(192957 NL)
(409377 NA)

2013/23- 05.12.2013 – ப. 12 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

தததகதத. 224, இல : 11. - 10.04.2014. -

கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(185842 NL)

கைலம. 1233 - 1282 ; தசமமீ. 30
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

2013/24- 06.12.2013 – ப. [14] ; தசமமீ. 29

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(192957 NL)
(409378 NA)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(185842 NL)

தததகதத. 224, இல : 12. - 24.04.2014. கைலம. 1283 - 1462 ; தசமமீ. 30

இலங்ககை. தமல மதகைதண சகப

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

வயிவததங்கைள் : உத்தததயதகைபூர்வ அறதக்ககை

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(192957 NL)
(409368 NA)

(ஹன்சதட). - தகைதழுமபு : தமல மதகைதண சகப,
2013.

தததகதத. 224, இல : 13. - 25.04.2014. -

2013/06-19.03.2013. - ப. 24 ;

கைலம. 1463 - 1646 ; தசமமீ. 30

கைலம 0347-0394 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 2178.00 (வருடதந்தம)(192957 NL)

கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(185843 NL)

(409380 NA)
2013/12- 09.07.2013 – ப. 80 ;
கைலம 0717 – 0876 ; தசமமீ. 29
இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப
கூடடறதக்ககை. - தகைதழுமபு : தமல மதகைதண

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(185843 NL)

மதகைதண சகப, 2013.
2013/18-08.10.2013. - ப. 31 ;
2013/06- 09.03.2013 – ப. 8 ; தசமமீ. 29

கைலம 1203-1264 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
(185842 NL)

கைலம 1265-1326 ; தசமமீ. 29

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
(185842 NL)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

2013/12- 09.07.2013 – ப. 9 ; தசமமீ. 29

(185843 NL)

2013/20-06.11.2013. - ப.43 ;

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(185843 NL)

2013/19-22.10.2013. - ப. 31 ;

2013/18- 08.10.2013. - ப. 9 ; தசமமீ. 29
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(185842 NL)

கைலம 1375-1460 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

2013/19- 05.11.2013. - ப. 9 ; தசமமீ. 29

(185843 NL)

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(185842 NL)
3 3 0 தபதருளதததரம

2013/19- 22.10.2013 – ப. 8 ; தசமமீ. 29
330.071 – கைலவயி

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(185842 NL)
சதவதனசரதசத, அ.

G. C. E. A/L தபதருளளியல : Economics

2013/20- 06.11.2013 – ப. 9 ; தசமமீ. 29
சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

நூல - 3
(185842 NL)

(ததர்ச்சத மடடம 3.1 – 3.5) /

அ. சதவதனசரதசத. - தகைதழுமபு : லங்கைத
புத்தகைசதகல, 2014. - ப. 140 ; தசமமீ. 21

2013/21- 03.12.2013 – ப. 9 ; தசமமீ. 29

ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதலம

ISBN 978-955-0635-99-3

கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(185842 NL)

(198632 NL)
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330.076 – தபதருளளியல வயினதவயிகட

339 – பதரிய தபதருளதததரம
339.46 – வறுகம

G.C.E. (A/L) தபதருளளியல : கைடந்தகைதல வயினத
வயிகடகைள் 2008 – 2013 வகர / தததக. வயி.

தபர்னதன்தடத, பயிரியந்தத

பரதமஸ்வரன். - தகைதழுமபு : லங்கைத

சமூகை உடகைடடகமபபு உள்வதங்கைபபடட

புத்தகைசதகல, 2013. - ப. [II], 177 ; தசமமீ. 27

வளர்ச்சதயும / பயிரியந்தத தபர்னதன்தடத [சகை]

ஒமு-மஉ: ரூபத 475.00

மதன்சத கமதரசதறத. - தகைதழுமபு : வறுகம

(191063 NL)

ஆரதய்ச்சத நதகலயம, 2014. - ப. 23 ; தசமமீ. 21

ISBN 978-955-0635-50-4

கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல
தபதருளளியல மதததரி வயினதத்ததள் /

எஸ்.

ஶ்ரீரதம. - [தவ.இ.இ] : ஆசதரியர், 2012. - ப. 45 ;
தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: ரூபத 140.00

(196867 NL)

ISBN 978-955-5035-24-8

3 4 0 சடடம
340.5 - சடடமுகறகைள்
340.59 – இஸ்லதமதயச் சடடம

331 – தததழதற்துகறப தபதருளதததரம

அரூஸ், அஷ்கைர்

331.252 - ஓய்வூததயம

இஸ்லதமதய ஷரீஆ சடடம : அவசதயமும

331.2524 – ஓய்வூததய நததத

சதத்ததயமும / அஷ்கைர் அரூஸ் [சகை] எஸ். எம.

ஓய்வூததயச் தசயற்பதடுகைள் பற்றதய கைதரதம
அலுவலர் ககைதயடு. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை
நதர்வதகை மற்றும உள்நதடடலுவலகைள் அகமச்சு,
[தவ. ஆ. இ.]. - ப. [XVIII], 22 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(198635 NL)

ISBN 978-955-1040-74-1

ஶ்ரீரதம, எஸ்.

(191091 NL)
(406614 NA)

எம. மஸதஹதர். - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதய
புக் ஹவுஸ், 2014. - ப. XIV, 153 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00
ISBN 978-955-4699-59-5

(193341 NL)

இர்பதன், பயீ. எம. எம.
ஷரீஆவுக்க முன்னதல இலதப தநதக்கைற்ற
இஸ்லதமதய நதறுவனங்கைளது வககை கூறல
தபதறுபபு / பயீ. எம. எம. இர்பதன். - தகைதழுமபு :

333 – கைதணயிப தபதருளதததரம

மமீள் பதர்கவ ஊடகை கமயம, 2013. - ப. 47 ;

333.76 – வயிவசதய நதலம

தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 100.00

வயிதனதஜ்கமதர், கைதருஷ்ணன்
மகலநதடடுச் சூழகல ஒன்றதகணந்து
பததுகைதபதபதம : Lets Protect Our Central Hills /
கைதருஷ்ணன் வயிதனதஜ்கமதர். - தலவதக்கைகல :
தஹதடடன் சமதவளளியயின் நண்பர்கைள்,
[தவ.தத.இ.]. - ப. 47 ; தசமமீ 29
கைஇ-கைமஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(195282 NL)

ISBN 978-955-7518-00-8

(409756 NA)

ISBN 978-955-8226-12-4

(193395 NL)

342 – அரசதயலகமபபுச் சடடம
342.02 – அரசதயலகமபபு
தயதததலதங்கைம, சத. அ.
இலங்ககையயின் இனபபயிரச்சதகனயும அரசதயல
யதபபுக்கைளும / சத. அ. தயதததலதங்கைம. தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2014. ப. 41 ; தசமமீ. 21

334 - கூடடுறவு

கைஇ-மஉ: ரூபத 150.00

334.8606 - ஆண்டறதக்ககை

(192521 NL)

ISBN 978-955-659-407-2

ஆண்டறதக்ககை 2013. - தகைதழுமபு : இலங்ககை
மத்ததய வங்கைத, 2013. - ப. V, 610 ; தசமமீ 27
ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

(195281 NL)

ISBN 978-955-575-290-9

(408359 NA)

342.03 - ததருத்தலங்கைள்
342.030262 – சடடமூலங்கைள்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
அரசதயலகமபபுக்கைதன இருபத்தததரதவது
ததருத்தம : இலங்ககைச் சனநதயகை தசதசலதசக்
கடியரசதன் அரசதயலகமபகபத் ததருத்து
வதற்கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 06 ;
தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடமூலம :
இல. 250, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(187704 NL)

519
342.08 – மனளிதர் தமலதன நதயதய ஆததக்கைம

343.01130262 - சடடமூலம

342.08772 – சதறுவர் சடடங்கைள்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
தசலவகணபதலன், தச.

பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல மற்றும

சதறுவர் சடடங்கைள் / தச. தசலவகணபதலன். -

பணயியதடதடதகததக் கைலலூரி (ததருத்தம) : 2008

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2014. -

ஆம ஆண்டின் 05 ஆம இலக்கை, பததுகைதபபுச்

ப. 238 ; தசமமீ. 21

தசகவகைள் ஏவல மற்றும பணயியதடதடதகததக்

ஒமு-மஉ: ரூபத 600.00

(192505 NL)

ISBN 978-955-659-417-1

கைலலூரிச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதன
தததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 01 ; தசமமீ. 21. (இலங்ககைச் சடடமூலம, இல. 232, 2013)

342.09 – உள்ளூரதடசத

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 3.00

(186649 NL)

342.09026 – சடடங்கைள்

(398739 NA)

இலங்ககை.
[உள்ளூரததகைதர சகபகைள் தவற்றதடங்கைகள
நதரபபுதல (வயிதசட ஏற்பதடுகைள்) சடடம]

343.034 – வரவு தசலவுத் ததடடம
343.034026 – சடடங்கைள்

2013 ஆம ஆண்டின் 30 ஆம இலக்கை,
உள்ளூரததகைதர சகபகைள் தவற்றதடங்கைகள

இலங்ககை.

நதரபபுதல (வயிதசட ஏற்பதடுகைள்) சடடம. -

[ஒதுக்கைகீடடுச் சடடம]

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

2013 ஆம ஆண்டின் 36 ஆம இலக்கை,

2013. - ப. 02 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம :

ஒதுக்கைகீடடுச் சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

இல. 30, 2013.)

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 61 ; தசமமீ 21. -

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 4.00

(187692 NL)

(இலங்ககைச் சடடம : இல. 36, 2013.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 75.00

342.090262 – சடடமூலங்கைள்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
உள்ளூர் அததகைதர சகபகைள் ததர்தலகைள்
(ததருத்தம) : உள்ளூர் அததகைதர சகபகைள்
ததர்தலகைள் கைடடகளச் சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம. தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2013. - ப. 01 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச்
சடடமூலம : இல. 262, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 3.00

(190110 NL)
(406152 NA)

(187718 NL)

இலங்ககை.
[தசயலநுணுக்கை அபயிவயிருத்ததக் கைருத்ததடடங்கைள்
(ததருத்தம)]
2013 ஆம ஆண்டின் 16 ஆம இலக்கை, தசயல
நுணுக்கை அபயிவயிருத்ததக் கைருத்ததடடங்கைள்
(ததருத்தச்) சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 01 ; தசமமீ. 21. (இலங்ககைச் சடடம : இல. 16, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 4.00

(186666 NL)
(400514 NA)

343 - இரதணுவ, வரி வயியதபதர உற்பத்ததச் சடடம
343.011 – நதீண்ட கைதலச் சதறபபு வதய்ந்தவர்கைளுக்கைதன
சடடம

இலங்ககை.
[நததத முகைதகமத்துவ (தபதறுபபு) (ததருத்தம)]
2013 ஆம ஆண்டின் 15 ஆம இலக்கை, நததத

343.0113026 – சடடங்கைள்

முகைதகமத்துவப (தபதறுபபு) (ததருத்தச்) சடடம. தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

இலங்ககை.
[பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல மற்றும
பணயியதடதடதகததக் கைலலூரிச் சடடம]
2013 ஆம ஆண்டின் 29 ஆம இலக்கை,

2013. - ப. 01 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம :
இல. 15, 2013)

(186662 NL)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 4.00

(400510 NA)

பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல மற்றும பணயி
யதடதடதகததக் கைலலூரி (ததருத்தச்) சடடம. -

இலங்ககை.

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

[பணச் சடடம]

2013. - ப. 01 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககை சடடம,

2014 ஆம ஆண்டின் 15 ஆம இலக்கை, பணச்

இல. 29, 2013)

(ததருத்தச்) சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

கைஇ-கைதஉ : ரூபத4.00

(NL 187691)

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2014. - ப. 1 ; தசமமீ. 21. (இலங்ககைச் சடடம : இல. 15, 2014.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 6.00

(200012 NL)
(410224 NA)

520
343.0340262 – இலங்ககை சடடமூலங்கைள்

343.0360262 - சடடமூலங்கைள்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

ஒதுக்கைகீடு : 2014 ஆம நதததயதண்டின் தசகவக்க

உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தம) : 2006 ஆம

ஏற்பதடு தசய்வதற்கம ; அத்தககைய

ஆண்டின் 10 ஆம இலக்கை, உண்ணதடடரசதகற

தசகவயயின் தநதக்கைத்ததற்கைதகை இலங்ககையயிதலத

ததருத்தச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு

அலலது இலங்ககைக்க தவளளியயிதலத

சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

கைடன்கைகளத் ததரடடுவதற்க

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 39 ; தசமமீ. 21. -

அததகைதரமளளிபபதற்கம ….; அத்துடன் அவற்றுடன்

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 221, 2013)

தததடர்புபடட அலலது அவற்றதன்

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 31.00

(187712 NL)

இகடதநர்வயிகளவதன கைருமங்கைளுக்க ஏற்பதடு
தசய்வதற்கமதன தததரு சடடமூலம. தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

343.04 – வரிச் சடடம

2013. - ப. 61 ; தசமமீ 21. - (இலங்ககைச்

343.04026 – சடடங்கைள்

சடடமூலம : இல. 272, 2013.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 41.00

(190141 NL)
(405664 NA)

இலங்ககை.
[தவகண தவறதய வரிகைள் (வயிதசட
ஏற்பதடுகைள்) சடடம]

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

2014 ஆம ஆண்டின் 14 ஆம இலக்கை, தவகண

நததத முகைதகமத்துவம (தபதறுபபு) (ததருத்தம) :

தவறதய வரிகைள் (வயிதசட ஏற்பதடுகைள்)

2003 ஆம ஆண்டின் 03 ஆம இலக்கை, நததத

(ததருத்தச்) சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

முகைதகமத்துவப (தபதறுபபுச்) சடடத்கதத்

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2014. - ப. 23 ; தசமமீ. 21. -

ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம. -

(இலங்ககைச் சடடம : இல. 14, 2014.)

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 33.00

(200013 NL)

2013. - ப. 1 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடட

(410221 NA)

மூலம : இல. 211, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 3.00

(189529 NL)

இலங்ககை.
[தததகலத் தததடர்பு அறவதீடடுச் சடடம]

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

2014 ஆம ஆண்டின் 11 ஆம இலக்கை,

நததத : 1995 ஆம ஆண்டின் 16 ஆம இலக்கை,

தததகலத் தததடர்பு அறவதீடு (ததருத்தச்)

நதததச் சடடம, 2003 ஆம ஆண்டின் 25 ஆம

சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு

இலக்கை, நதததச் சடடம, 2012 ஆம ஆண்டின் 12

வலகைம, 2014. - ப. 04 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச்

ஆம இலக்கை, நதததச் சடடம மற்றும 1963 ஆம

சடடம : இல. 11, 2014.)

ஆண்டின் 11 ஆம இலக்கை, நதததச் சடடம

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 11.00

என்பனவற்கற ததருத்துவதற்கம, பயயிர்க்

(200009 NL)
(410235 NA)

கைதபபுறுதத அறவதீதடதன்கற வயிததபபதற்கைதகை
ஏற்பதடு தசய்வதற்கம ; அத்துடன் அவற்தறதடு

இலங்ககை.

தததடர்புபடட மற்றும அவற்றதற்க இகடதநர்

[நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரிச் சடடம]

வயிகளவதன கைருமங்கைளுக்க ஏற்பதடு தசய்வதற்க

2014 ஆம ஆண்டின் 10 ஆம இலக்கை,

மதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரி (ததருத்தச்)

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 18 ; தசமமீ. 21. -

சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு

(இலங்ககை சடடமூலம இல. 223, 2013)

வலகைம, 2014. - ப. 06 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச்

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 16.00

சடடம : இல. 10, 2014.)

(189508 NL)

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 12.00

(199997 NL)
(410274 NA)

343.036 - அரசதகறச் சடடம
இலங்ககை.

343.036026 – சடடங்கைள்

[வயிதசட வயியதபதரப பண்ட அறவதீடடுச் சடடம]
2014 ஆம ஆண்டின் 12 ஆம இலக்கை, வயிதசட

இலங்ககை.
[உண்ணதடடரசதகறச் சடடம]

வயியதபதரப பண்ட அறவதீடு (ததருத்தச்) சடடம. -

2014 ஆம ஆண்டின் 08 ஆம இலக்கை,

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தச்) சடடம. -

2014. - ப. 01 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம :

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

இல. 12, 2014.)

2014. - ப. 44 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம :

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 6.00

இல. 08, 2014.)

(199999 NL)

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 65.00

(410268 NA)

(200014 NL)
(410218 NA)
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343.040262 - சடடமூலங்கைள்

இலங்ககை.
[தபதருளதததரச் தசகவ வயிததபபனவுச் சடடம]

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

2014 ஆம ஆண்டின் 09 ஆம இலக்கை,

துகறமுகை, வயிமதன நதகலய அபயிவயிருத்தத

தபதருளதததரச் தசகவ வயிததபபனவு (ததருத்தச்)

அறவதீடு (ததருத்தம) : 2011 ஆம ஆண்டின் 18

சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு

ஆம இலக்கை, துகறமுகை, வயிமதன நதகலய

வலகைம, 2014. - ப. 03 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச்

அபயிவயிருத்தத அறவதீடடுச் சடடத்கதத்

சடடம : இல. 09, 2014.)

ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம. -

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 6.00

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

(200000 NL)
(410265 NA)

2013. - ப. 3 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச்
சடடமூலம : இல. 215, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(187709 NL)

343.056 -

சுங்கை வரிகைள்

343.0560262 – சடடமூலங்கைள்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
தததகலத்தததடர்பு அறவதீடடு (ததருத்தம) : 2011

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

ஆம ஆண்டின் 21 ஆம இலக்கை, தததகலத்

சுங்கைம (ததருத்தம) : (235 ஆம அத்ததயதயமதன)

தததடர்பு அறவதீடடுச் சடடத்கதத் ததருத்து

சுங்கைக் கைடடகளச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்

வதற்கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 3 ;

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 3 ; தசமமீ. 21. -

தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடமூலம :

(இலங்ககைச் சடடமூலம :

இல. 216, 2013)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

இல. 218, 2013)
(187700 NL)

(187710 NL)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

343.07 – தபதருளதததரச் தசயற்பதடடு வயிததகைள்

நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரி (ததருத்தம) :
2009 ஆம ஆண்டின் 09 ஆம இலக்கை,

343.076 – வயிவசதயமும வயிவசதயக்
ககைத்தததழதலும

நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரிச் சடடத்கதத்

343.07692 - கைடற்தததழதல

ததருத்துவதற்கைதன தததரு சடடமூலம. -

343.07692026 – சடடங்கைள்

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2013. - ப. 7 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடட
மூலம : இல. 220, 2013.)

இலங்ககை.
[கைடற்தறதழதல, நதீர்வதழ உயயிரின வளங்கைள்

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00

(189507 NL)

சடடம]
2013 ஆம ஆண்டின் 35 ஆம இலக்கை,

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

கைடற்தறதழதல, நதீர்வதழ உயயிரின வளங்கைள்

வரி தமன்முகறயயீடடு ஆகணக்கழு ததருத்தம :

(ததருத்தச்) சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

2011 ஆம ஆண்டின் 23 ஆம இலக்கை, வரி

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 37 ; தசமமீ 21. -

தமன்முகறயயீடடு ஆகணக்கழுச் சடடத்கதத்

(இலங்ககைச் சடடம : இல. 35, 2013.)

ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம. -

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 52.00

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

(190111 NL)
(406149 NA)

2013. - ப. 15 ; தசமமீ 21. - (இலங்ககைச்
சடடமூலம : இல : 222, 2013.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 13.00

(187711 NL)

343.076920262 – சடடமூலங்கைள்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

343.05 – வரிகைள்

கைடற்தறதழதல, நதீர்வதழ உயயிரின வளங்கைள்

343.055 – தசய்ககை வரிகைள்

(ததருத்தம) : 1996 ஆம ஆண்டின் 02 ஆம

343.055026 – சடடங்கைள்

இலக்கை, கைடற்தறதழதல, நதீர்வதழ உயயிரின
வளங்கைள் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதன

இலங்ககை.

தததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

[தசர்தபறுமதத வரி சடடம]

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 37 ; தசமமீ. 21. -

2014 ஆம ஆண்டின் 07 ஆம இலக்கை,

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 273, 2013)

தசர்தபறுமதத வரி (ததருத்தச்) சடடம. -

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 26.00

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2014. - ப. 14 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம :
இல. 07, 2014.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 22.00

(200011 NL)
(410229 NA)

(187693 NL)
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343.09 – தபதது உபதயதகைக் கைடடுபபதடு : தபததுச்
சடடம

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
கைலஹதன்ன ஜதமதஅதுல பத்ததஹ் அரபுக்

343.092 – நதீர், மதன்சதரம வழங்கைல

கைலலூரி (கூடடிகணத்தல) : கைலஹதன்ன

343.092026 – சடடங்கைள்

ஜதமதஅதுல பத்ததஹ் அரபுக் கைலலூரிகயக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. -

இலங்ககை.

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

[இலங்ககை மதன்சதரம சடடம]

2013. - ப. 09 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடட

2013 ஆம ஆண்டின் 31 ஆம இலக்கை,

மூலம : இல. 245, 2013)

இலங்ககை மதன்சதரம (ததருத்தச்) சடடம. -

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(186677 NL)

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

(400525 NA)

2013. - ப. 29 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம :
இல. 31, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 23.00

(187689 NL)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
கலலதய்யத்துல இமதம சதபயிஈ அரபுக் கைலலூரி
(கூடடிகணத்தல) : கலலதய்யத்துல இமதம

344 -

தததழதல சமூகைச் சடடம

சதபயிஈ அரபுக் கைலலூரிகயக் கூடடகணபபதற்

344.042 - உற்பத்ததக் கைடடுபபதடு

கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

344.04233 - மதுபதனம

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. -

344.042330262 - சடடமூலங்கைள்

ப. 08 ; தசமமீ. 21. -

(இலங்ககைச் சடடமூலம :

இல. 260, 2013)
இலங்ககை. பதரதளுமனறம.

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(187716 NL)

மதுவரி (ததருத்தம) : (52 ஆம அத்ததயதயமதன)
மதுவரிக் கைடடகளச் சடடத்கதத் ததருத்து
வதற்கைததததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. -

ததலதததடட மஹ்பலும உலமத அரபுக்

ப. 1 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககை சடடமூலம :

கைலலூரி (கூடடிகணத்தல) : ததலதததடட

இல. 213, 2013)

மஹ்பலும உலமத அரபுக் கைலலூரிகயக்

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 3.00

(189509 NL)

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2013. - ப. 11 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடட

344.07 – கைலவயியும பதடசதகலகைளும

மூலம : இல. 234, 2013)

344.070262 – சடடமூலங்கைள்

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 11.00

(186689 NL)
(400538 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
அக்கறகண ஜதமதஆ ரஹ்மதனளிய அறபுக்
கைலலூரி (கூடடிகணத்தல) : அக்கறகண

344.09 – கைலதசதரமும சமயமும

ஜதமதஆ ரஹ்மதனளிய அறபுக் கைலலூரிகயக்

344.095 – வயிஞ்ஞதனம

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. -

344.095026 – சடடங்கைள்

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2013. - ப. 06 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடட
மூலம : இல. 243, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

இலங்ககை.
[வயிஞ்ஞதன, தததழதலநுடபவயியல

(186679 NL)
(400527 NA)

அபயிவயிருத்ததச் சடடம]
2013 ஆம ஆண்டின் 32 ஆம இலக்கை, வயிஞ்ஞதன,
தததழதலநுடபவயியல அபயிவயிருத்தத

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(ததருத்தச்)

சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

அலமனதர் கைலலூரி (கூடடிகணத்தல) :

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 02 ; தசமமீ 21. -

அலமனதர் கைலலூரிகயக் கூடடகணபபதற்

(இலங்ககைச் சடடம : இல. 32, 2013.)

கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 5.00

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 07 ; தசமமீ. 21. (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 270, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(187678 NL)

(190121 NL)
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344.0950262 – சடடமூலங்கைள்

344.0990262 – சடடமூலங்கைள்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

வயிஞ்ஞதன, தததழதலநுடபவயியல அபயிவயிருத்தத

பந்தய, சூததடட வயிததபபனவு (ததருத்தம) : 1988

(ததருத்தம) : 1994 ஆம ஆண்டின் 11 ஆம

ஆம ஆண்டின் 40 ஆம இலக்கை, பந்தய,

இலக்கை, வயிஞ்ஞதன, தததழதலநுடபவயியல

சூததடட வயிததபபனவுச் சடடத்கதத் ததருத்து

அபயிவயிருத்ததச் சடடத்கதத்

வதற்கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

ததருத்துவதற்கைதன

தததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. -

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 02 ; தசமமீ. 21. -

ப. 6 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடமூலம :

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 263, 2013)

இல. 219, 2013)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00

(187681 NL)

(189512 NL)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
344.096 – சமயம

வயிகளயதடடில ஊக்க பததர்த்தப பயன்பதடடிற்

344.096026 – சடடங்கைள்

தகைததரதன சமவதயம : வயிகளயதடடில ஊக்க
பததர்த்தப பயன்பதடடிற்தகைததரதன சர்வததச

இலங்ககை.

சமவதயத்ததப பயனளளிபபதற்கம ; ஊக்க

[தபபௌத்த அறநதகலயங்கைள் சடடம]

பததர்த்தப பயன்பதடடிற்தகைததரதன இலங்ககை

2013 ஆம ஆண்டின் 34 ஆம இலக்கை, தபபௌத்த

முகைவரதண்கமகயத் தததபயிபபதன் மூலம

அறநதகலயங்கைள் (ததருத்தச்) சடடம. -

தசதலலபபடட சமவதயத்தகத இலங்ககையயில

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

நகடமுகறபபடுத்துவதற்கம.... ; அத்துடன்

2013. - ப. 02 ; தசமமீ 21. - (இலங்ககைச் சடடம :

அவற்தறதடு தததடர்புபடட அலலது அவற்றதன்

இல. 34 2013.)

இகடதநர் வயிகளவதன கைருமங்கைளுக்க ஏற்பதடு

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 7.00

(190112 NL)

தசய்வதற்கமதனதததரு சடடமூலம. -

(406146 NA)

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2013. - ப. 32 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககை சடடமூலம
இல. 267, 2013)

344.0960262 – சடடமூலங்கைள்

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 23.00

(187682 NL)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
தபபௌத்த அறநதகலயங்கைள் (ததருத்தம) :
தபபௌத்த அறநதகலயங்கைள் கைடடகளச்
சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடட
மூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு
வலகைம, 2013. - ப. 02 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச்
சடடமூலம : இல. 266, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(187683 NL)

346 – தனளியதர் சடடம
346.01 – மக்கைளும அவர்கைள் கடுமபத்
தததடர்புகைளும
346.016 – ததருமணம
346.016026 – சடடங்கைள்
இலங்ககை.
[கைண்டிய ததருமண, மணநதீக்கைம (ததருத்தம)]
2013 ஆம ஆண்டின் 23 ஆம இலக்கை, கைண்டிய

344.099 – தபதழுது தபதக்க

ததருமண, மணநதீக்கை (ததருத்தச்) சடடம. -

344.099026 – சடடங்கைள்

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2013. - ப. 03 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம :

இலங்ககை.

இல. 23, 2013)

[வயிகளயதடடில ஊக்க பததர்த்தப
பயன்பதடடிற்தகைததரதன சமவதயச் சடடம]
2013 ஆம ஆண்டின் 33 ஆம இலக்கை,
வயிகளயதடடில ஊக்க பததர்த்தப
பயன்பதடடிற்தகைததரதன

சமவதயச் சடடம. -

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2013. - ப. 32 ; தசமமீ 21. - (இலங்ககைச் சடடம :
இல. 33, 2013.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 55.00

(190123 NL)
(405718 NA)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 5.00

(186670 NL)

இலங்ககை.
[ததருமணப பததவு (ததருத்தம)]
2013 ஆம ஆண்டின் 22 ஆம இலக்கை, ததருமணப
பததவு ததருத்தச் சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 05 ; தசமமீ. 21. (இலங்ககைச் சடடம : இல. 22, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 12.00

(186668 NL)
(400516 NA)
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இலங்ககை.

346.02 – ஒபபந்தம தசய்தலும, ததபனங்கைளும

[பயிறபபுகைள், இறபபுகைள் பததவு (ததருத்தம)]

346.0290262 – சடடமூலங்கைள்

2013 ஆம ஆண்டின் 25 ஆம இலக்கை, பயிறபபுகைள்,
இறபபுகைள் பததவு (ததருத்தச்) சடடம. -

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

அற்தறதணயித் தத்துவம (ததருத்தம) : (122 ஆம

2013. - ப. 04 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம :

அத்ததயதயமதன) அற்தறதணயித் தத்துவக்

இல. 25, 2013)

கைடடகளச் சடடத்ததகனத் ததருத்துவதற்கைதன

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 5.00

(186659 NL)

தததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

(400507 NA)

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 04 ; தசமமீ. 21. (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 230, 2013)

இலங்ககை.

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(186651 NL)

[முஸ்லதம ததருமண, மணநதீக்கைம (ததருத்தம)]2013

(398741 NA)

ஆம ஆண்டின் 24 ஆம இலக்கை, முஸ்லதம
ததருமண, மணநதீக்கை (ததருத்தச்) சடடம. தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

346.04 – தசதத்து

2013. - ப. 02 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம :

346.04679 - சக்தத

இல. 24, 2013)

346.04679320262 - சடடமூலங்கைள்

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 4.00

(186669 NL)
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
இலங்ககை மதன்சதரம (ததருத்தம) :

346.0160262 – சடடமூலங்கைள்

2009 ஆம ஆண்டின் 20 ஆம இலக்கை, இலங்ககை
மதன்சதரச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

கைண்டிய ததருமண, மணநதீக்கைம (ததருத்தம) :

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 28 ; தசமமீ. 21. -

(113 ஆம அத்ததயதயமதன) கைண்டிய ததருமண,

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 207, 2013)

மணநதீக்கைச் சடடத்ததகன ததருத்துவதற்கைதன

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 23.00

(189518 NL)

தததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 03 ; தசமமீ. 21. (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 228, 2013)

346.06 – ததபனங்கைள்

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

346.06026 – சடடங்கைள்

(187714 NL)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை.

ததருமணப பததவு (ததருத்தம) : ததருமணப பததவு
கைடடகளச் சடடத்ததகன (அத்ததயதயம 112)

[இலங்ககை தகைதள்ககைக் கைற்ககைகைள் நதறுவகைச்
சடடம]

ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம. -

2014 ஆம ஆண்டின் 01 ஆம இலக்கை,

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

இலங்ககை தகைதள்ககைக் கைற்ககைகைள் நதறுவகை

2013. - ப. 05 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடட

(ததருத்தச்) சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

மூலம : இல. 224, 2013)

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2014. - ப. 01 ;

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(187703 NL)

தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம : இல. 01, 2014.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 4.00

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(200004 NL)
(410250 NA)

பயிறபபுகைள், இறபபுகைள் பததவு (ததருத்தம) :
(110 ஆம அத்ததயதயமதன) பயிறபபுகைள்,
இறபபுகைள் பததவுச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்
கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

இலங்ககை.
[ததசதய தததழதலமுயற்சத அபயிவயிருத்தத
அததகைதரசகபச் சடடம]

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 04 ;

2014 ஆம ஆண்டின் 18 ஆம இலக்கை, ததசதய

தசமமீ. 21. -

தததழதலமுயற்சத அபயிவயிருத்தத அததகைதரசகப

(இலங்ககைச் சடடமூலம :

இல. 226, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(ததருத்தச்) சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை
(187699 NL)

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2014. - ப. 01 ; தசமமீ. 21. (இலங்ககைச் சடடம : இல. 18, 2014.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 4.50

(200005 NL)
(410247 NA)

525
இலங்ககை.

இலங்ககை.

[ததசதய தததழதலதுகற முகைதகமபபயயிற்சத
நதறுவகைச் சடடம]

[சந்ததம வதீரக்தகைதடி மன்றச் சடடம]
2014 ஆம ஆண்டின் 05 ஆம இலக்கை, சந்ததம

2014 ஆம ஆண்டின் 02 ஆம இலக்கை, ததசதய

வதீரக்தகைதடி மன்றம (கூடடிகணத்தல) சடடம. -

தததழதலதுகற முகைதகமபபயயிற்சத நதறுவகை

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

(ததருத்தச்) சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

2014. - ப. 10 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம :

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2014. - ப. 03 ; தசமமீ. 21. -

இல. 05, 2014.)

(இலங்ககைச் சடடம : இல. 02, 2014.)

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 17.00

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 3.00

(200003 NL)

(200019 NL)
(410262 NA)

(410253 NA)
இலங்ககை.
[சமஸ்த லங்கைத சதசனதரக்சகை மண்டலயச்

346.060262 – சடடமூலங்கைள்

சடடம]
2014 ஆம ஆண்டின் 16 ஆம இலக்கை, சமஸ்த

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
மமீள் கடியமர்த்துதல அததகைதரசகப (ததருத்தம) :
2007 ஆம ஆண்டின் 09 ஆம இலக்கை, மமீள்
கடியமர்த்துதல அததகைதரசகபச் சடடத்கதத்
ததருத்துவற்கைதனதததரு சடடமூலம. தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

லங்கைத சதசனதரக்சகை மண்டலய
(கூடடிகணத்தல) சடடம. - தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2014. - ப. 11 ;
தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம : இல. 16, 2014.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 17.00

2013. - ப. 01 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடட
மூலம : இல. 231, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 3.00

(189511 NL)

(200010 NL)
(410232 NA)

இலங்ககை.
[பதரதளுமன்ற புலகமப பரிசதற் சகப
(நதீக்கைம)]
2013 ஆம ஆண்டின் 28 ஆம இலக்கை,

346.064 – இலதப தநதக்கைற்ற ததபனங்கைள்

பதரதளுமன்ற புலகமப பரிசதற் சகப

346.064026 – சடடங்கைள்

(நதீக்கைச்) சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 02 ; தசமமீ. 21. -

இலங்ககை.

(இலங்ககைச் சடடம : இல. 28, 2013)

[ஆவணங்கைள் பததவு (ததருத்தம)]
2013 ஆம ஆண்டின் 21 ஆம இலக்கை,
ஆவணங்கைள் பததவு ததருத்த சடடம. தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2013. - ப. 04 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம :
இல. 21, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 12.00

(186673 NL)
(400521 NA)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00
இலங்ககை.

[பயிலதப கணவர்தன ஞதபகைதர்த்த சங்கை சடடம]
2014 ஆம ஆண்டின் 04 ஆம இலக்கை, பயிலதப
கணவர்தன ஞதபகைதர்த்த சங்கைம
(கூடடிகணத்தல) சடடம. - தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2014. - ப. 13 ;
தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம : இல. 04, 2014.)

இலங்ககை.
[இலங்ககைப புவயிச்சரிதவயியல நதறுவகைச்

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 4.00

இலங்ககைப புவயிச்சரிதவயியல நதறுவகைம
(கூடடிகணத்தல) சடடம. - தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2014. - ப. 12 ;
தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம : இல. 03, 2014.)
(200002 NL)
(410256 NA)

இலங்ககை.
[தபபௌத்த வயிகைதகரகைகள மறுசகீரகமத்தல
மன்றம]
2014 ஆம ஆண்டின் 17 ஆம இலக்கை, தபபௌத்த
வயிகைதகரகைகள மறுசகீரகமத்தல மன்றம
(கூடடிகணத்தல) சடடம. - தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2014. - ப. 08 ;
தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம : இல. 17, 2014.)

இலங்ககை.

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 17.00

[கமதரசதறத தஹடடிதகை மன்றம]
2014 ஆம ஆண்டின் 19 ஆம இலக்கை, கமதரசதறத
தஹடடிதகை மன்றம கூடடிகணத்தல) சடடம. தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,
2014. - ப. 12 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம :
இல. 19, 2014.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 10.00

(200001 NL)
(410259 NA)

சடடம]
2014 ஆம ஆண்டின் 03 ஆம இலக்கை,

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00

(187690 NL)

(200007 NL)
(410241 NA)

(200008 NL)
(410238 NA)
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இலங்ககை.

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

[தமதஹதன் லதல கைததரரு மன்றம]

அரச ஊழதயர் அபயிவயிருத்தத மன்றம

2014 ஆம ஆண்டின் 20 ஆம இலக்கை,

(கூடடிகணத்தல) : அரச ஊழதயர் அபயிவயிருத்தத

தமதஹதன் லதல கைததரரு மன்றம

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

(கூடடிகணத்தல) சடடம. - தகைதழுமபு :

சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2014. - ப. 13 ;

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 07 ; தசமமீ. 21. -

தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம : இல. 20, 2014.)

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 274, 2013)

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 11.00

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(200006 NL)

(187694 NL)

(410244 NA)
இலங்ககை.

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

[ததசதய தததழதலமுயற்சத அபயிவயிருத்தத
அததகைதரசகபச் சடடம]

அலஹசன் மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
அலஹசன் மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன

2014 ஆம ஆண்டின் 18 ஆம இலக்கை, ததசதய

தததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

தததழதலமுயற்சத அபயிவயிருத்தத அததகைதரசகப

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 08 ; தசமமீ. 21. -

(ததருத்தச்) சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 259, 2013)

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2014. - ப. 01 ; தசமமீ. 21. -

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(187717 NL)

(இலங்ககைச் சடடம : இல. 18, 2014.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 4.50

(200005 NL)
(410247 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
அலவயி தமபௌலதனத மன்றம (கூடடிகணத்தல) :

இலங்ககை.

அலவயி தமபௌலதனத மன்றத்கதக்

[ததசதய தததழதலதுகற முகைதகமபபயயிற்சத
நதறுவகைச் சடடம]

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

2014 ஆம ஆண்டின் 02 ஆம இலக்கை, ததசதய

2013. - ப. 06 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடட

தததழதலதுகற முகைதகமபபயயிற்சத நதறுவகை

மூலம : இல. 251, 2013)

(ததருத்தச்) சடடம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2014. - ப. 03 ; தசமமீ. 21. -

(186695 NL)
(401884 NA)

(இலங்ககைச் சடடம : இல. 02, 2014.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 3.00

(200003 NL)
(410253 NA)

346.0640262 – சடடமூலங்கைள்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை.
[வயிக்டர் அந்தனதீ கைலவயி, சமூகை, தபதருளதததர

இலங்ககை ஆரதய்ச்சதக்கம அபயிவயிருத்ததக்க

தசகவகைள், அறக்கைடடகள மன்றச்

மதன நதறுவனம (கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை
ஆரதய்ச்சதக்கம அபயிவயிருத்ததக்கமதன

சடடம]
2014 ஆம ஆண்டின் 21 ஆம இலக்கை, வயிக்டர்

நதறுவனத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

அந்தனதீ கைலவயி, சமூகை, தபதருளதததர

சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

தசகவகைள், அறக்கைடடகள மன்றம

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 08 ; தசமமீ 21. -

(கூடடிகணத்தல) சடடம. - தகைதழுமபு :

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 275, 2013.)

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2014. - ப. 13 ;

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00

(190146 NL)

தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம : இல. 21, 2014.)
கைஇ-கைதஉ: ரூபத 19.00

(200016 NL)
(410213 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
ஆவணங்கைள் பததவு (ததருத்தம) : ஆவணங்கைள்
பததவு கைடடகளச் சடடத்ததகன (அத்ததயதயம

346.0640262 – சடடமூலங்கைள்

117) ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம. தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

2013. - ப. 04 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடட

அபயிவயிருத்ததக்கைதன உதவு ஊக்கை இலங்ககை

மூலம : இல. 229, 2013)

கமயம (கூடடிகணத்தல) : அரச ஊழதயர்

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

அபயிவயிருத்ததக்கைதன உதவு ஊக்கை இலங்ககை
கமயத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 06 ; தசமமீ. 21. (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 205, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(189532 NL)

(187702 NL)
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இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இர/கருவயிடட மத்ததய மகைத வயித்ததயதலய

இலங்ககை தறதமன் கைத்தததலதக்கை அதததமற்றத

பகழய மதணவர் கைழகைம (கூடடிகணத்தல) :

ரதணயியர், தமற்றதரதணயியதர் (ததருத்தம) :

இர/கருவயிடட மத்ததய மகைத வயித்ததயதலய

இலங்ககை தறதமன் கைத்தததலதக்கை அதததமற்றத

பகழய மதணவர் கைழகைம கூடடிகணபபதற்

ரதணயியர், தமற்றதரதணயியதர்

கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 8 ;

சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

தசமமீ 21. - (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 255,

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 03 ; தசமமீ. 21. -

2013)

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 236, 2013)

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00

(187695 NL)

கைடடகளச்

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(186686 NL)
(400534 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை ஔதபபடவயியலதளர் சங்கைங்கைளளின்

ஏர்ல கணதசகைர மன்றம (கூடடிகணத்தல) :

தபரகவ (கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை

ஏர்ல கணதசகைர மன்றகதக் கூடடிகணப

ஔதபபடவயியலதளர் சங்கைங்கைளளின்

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

தபரகவகயக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 10 ;

சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 233,

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 08 ; தசமமீ 21. -

2013)

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 283, 2013.)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 11.00

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00

(187701 NL)

(190114 NL)
(406140 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
கைண்டி தர்மரதஜ கைலலூரியயின் மதணவர் கைழகைம

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(கூடடிகணத்தல) : கைண்டி தர்மரதஜ

இலங்ககை நதர்மதணக் ககைத்தததழதல சமதமளனம

கைலலூரியயின் மதணவர் கைழத்கதக்

(கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. -

நதர்மதணக் ககைத்தததழதல சமதமளனத்கதக்

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. -

2013. - ப. 10 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடட

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

மூலம : இல. 241, 2013)

2013. - ப. 09 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடட

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 11.00

(187687 NL)

மூலம : இல. 256, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(186694 NL)
(401878 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
கைலதசதரம மற்றும பண்பதடுகைகளக்
கைடடிதயழுபபுவதற்கைதன இலங்ககை கைலதசதர

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

மன்றம (கூடடிகணத்தல) : கைலதசதரம மற்றும

இலங்ககை லுமபயினளி அபயிவயிருத்தத நமபயிக்ககைப

பண்பதடுகைகளக் கைடடிதயழுபபுவதற்கைதன

தபதறுபபு (கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை

இலங்ககை கைலதசதர மன்றத்கதக் கூடடிகணப

லுமபயினளி அபயிவயிருத்தத நமபயிக்ககைபதபதறுபகபக்

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

கூடடிகணபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. -

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 10 ;

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 248,

2013. - ப. 09 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடட

2013)

மூலம : இல. 265, 2013)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 11.00

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(187680 NL)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(186675 NL)
(400523 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை வரிவயிததபபு நதறுவகைம

தகை. ட. எம. சந்ததரத பண்டதர சமுததய

(கூடடிகணத்தல) (ததருத்தம) : 2000 ஆம

தசகவகைள் மன்றம (கூடடிகணத்தல) : தகை. ட.

ஆண்டின் 21 ஆம இலக்கை, இலங்ககை

எம. சந்ததரத பண்டதர சமுததய தசகவகைள்

வரிவயிததபபு நதறுவகைம (கூடடிகணத்தல)

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

சடடத்கதத் ததருத்துவற்கைதனதததரு

சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 08 ; தசமமீ. 21. -

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 04 ; தசமமீ. 21. -

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 239, 2013)

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 268, 2013)

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(187686 NL)

(186690 NL)
(400539 NA)

528
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

சதத்தசுவதததீனம ககறந்த பயிள்களகைளுக்கைதன

தததழதலநுடபத்கதயும சமூகைதசகவகயயும

பதடசதகலயயின் நலன்புரிச் சங்கைம

உயர்த்துவதற்கைதன கைலவயி நதகலயம

(கூடடிகணத்தல) (ததருத்தம) : சதத்தசுவதததீனம

(கூடடிகணத்தல) : தததழதலநுடபத்கதயும,

ககறந்த பயிள்களகைளுக்கைதன பதடசதகலயயின்

சமூகைதசகவகயயும உயர்த்துவதற்கைதன

நலன்புரிச் சங்கைம (கூடடிகணத்தல)

கைலவயி நதகலயத்கத கூடடிகணபபதற்கைதன

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடட

தததரு

மூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலு

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 08 ; தசமமீ 21. -

வலகைம, 2013. - ப. 02 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச்

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 282, 2013.)

சடடமூலம : இல. 238, 2013)

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

(186682 NL)

(190116 NL)
(406134 NA)

(400530 NA)
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

பண்டகைசதகல கைருத்ததடடம (கூடடிகணத்தல) :

தசதரடதச கைதமத மன்றம நமபயிக்ககைப

பண்டகைசதகல கைருத்ததடடத்கதக் கூடடிகணப

தபதறுபபு (கூடடிகணத்தல) : தசதரடதச கைதமத

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

மன்றம நமபயிக்ககைப தபதறுபகபக்

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 08 ;

கூடடிகணபபதற்

தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 240,

கைதனதததரு சடடமூலம. -

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

2013)

2013. - ப. 9 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச்

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

சடடமூலம : இல. 244, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(186683 NL)
(400531 NA)

(186676 NL)
(400524 NA)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
பதரதளுமன்ற புலகமப பரிசதற் சகப

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(நதீக்கைம) : 2002 ஆம ஆண்டின் 22 ஆம இலக்கை,

தடன்ஶ்ரீ கைலவயி மன்றம (கூடடிகணத்தல) :

பதரதளுமன்ற புலகமப பரிசதற் சகபச்

தடன்ஶ்ரீ கைலவயி மன்றத்கதக் கூடடிகணப

சடடத்கத நதீக்கைம தசய்வதற்கம ; அத்துடன்

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

அததனதடு தததடர்புபடட அலலது அதன்

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 06 ;

இகடதநர் வயிகளவதன கைருமங்கைளுக்க

தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 252,

ஏற்பதடு தசய்வதற்கமதனதததரு சடடமூலம. -

2013)

தகைதழுமபு : அரசதங்கை

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

தவளளியயீடடலுவலகைம,

(186696 NL)

2013. - ப. 01 ; தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடட

(401881 NA)

மூலம : இல. 242, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 3.00

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(186681 NL)
(400529 NA)

தயத சரண அபயிவயிருத்தத மன்றம
(கூடடிகணத்தல) : தயத சரண அபயிவயிருத்தத

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

பயி. ஹரிசன் சமுததய அபயிவயிருத்தத மன்றம

சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

(கூடடிகணத்தல) : பயி. ஹரிசன் சமுததய

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 13 ; தசமமீ 21. -

அபயிவயிருத்தத மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 280, 2013.)

கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 11.00

(190117 NL)

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 8 ;

(406131 NA)

தசமமீ 21. - (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 208,
2013)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00

(187705 NL)

ததசதய சுற்றுச்சூழல மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
ததசதய சுற்றுச்சூழல மன்றத்கதக்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. -

மடடக்கைளபபு வதலதப கைதறதஸ்தவ சங்கைம

தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம,

(கூடடிகணத்தல) : மடடக்கைளபபு வதலதப

2013. - ப. 08 ; தசமமீ 21. - (இலங்ககைச்

கைதறதஸ்தவ சங்கைத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன

சடடமூலம : இல. 278, 2013.)

தததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 8.00

(190115 NL)
(406137 NA)

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 04 ; தசமமீ. 21. (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 247, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(186680 NL)
(400528 NA)

529
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

மர்கைஸ் ஸக்கைதபதுல இஸ்லதமதய்யத

தஸய்யயித் அபதுர் ரஹ்மதன் ஜதபரி

(கூடடிகணத்தல) : மர்கைஸ் ஸக்கைதபதுல

தமபௌலதனத ஞதபகைதர்த்த அறக்கைடடகள

இஸ்லதமதய்யதகவக் கூடடிகணபபதற்கைதன

(கூடடிகணத்தல) : தஸய்யயித் அபதுர்

தததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

ரஹ்மதன் ஜதபரி தமபௌலதனத ஞதபகைதர்த்த

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 08 ; தசமமீ. 21. -

அறக்கைடடகளகயக் கூடடிகணபபதற்கைதன

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 257, 2013)

தததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 9 ; தசமமீ. 21. -

(187715 NL)

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 258, 2013)
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(187696 NL)

மனளித உரிகமகைள் அகமபபு (கூடடிகணத்தல) :
மனளித உரிகமகைள் அகமபபயிகனக் கூடடிகணப

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

ஶ்ரீ சதத்ததர்த்த மன்றம (கூடடிகணத்தல) :

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 08 ;

ஶ்ரீ சதத்ததர்த்த மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்

தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 271,

கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

2013)

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 10 ;

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(187684 NL)

தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 249,
2013)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 11.00

கமத்ததரிபதல சதறததசன லக்தரு ததரிய மன்றம

(186678 NL)
(400526 NA)

(கூடடிகணத்தல) : கமத்ததரிபதல சதறததசன
லக்தரு ததரிய மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்
கைதன

தததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
ஶ்ரீ பதலதபயிவூர்தத வர்தன சமதததய

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 08 ;

(கூடடிகணத்தல) : ஶ்ரீ பதலதபயிவூர்தத வர்தன

தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 237,

சமதததயகயக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

2013)

சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை தவளளியயீட

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(186688 NL)

டலுவலகைம, 2013. - ப. 10 ; தசமமீ. 21. -

(400537 NA)

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 210, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 6.00

(187708 NL)

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
தமதஹதன் லதல கைததரரு மன்றம

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(கூடடிகணத்தல) : தமதஹதன் லதல கைததரரு

ஶ்ரீ லங்கைத தசத்தசவத மன்றம

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

(கூடடிகணத்தல) : ஶ்ரீ லங்கைத தசத்தசவத

சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 9 ; தசமமீ. 21. -

சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 206, 2013)

தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 10 ; தசமமீ 21. -

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

(இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 276, 2013.)

(189530 NL)

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 11.00
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.

(190137 NL)
(405676 NA)

வலதபதல பயியதனந்த கைலவயி கைலதசதர மன்றம
(கூடடிகணத்தல) : வலதபதல பயியதனந்த
கைலவயி கைலதசதர மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்

346.066 – கூடடுத்ததபனங்கைள்

கைதனதததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு :

346.066026 – சடடங்கைள்

அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 07 ;
தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 264,

இலங்ககை.

2013)

[கைமதபனளிகைள் சடடம]

கைஇ-கைதஉ : ரூபத 8.00

2014 ஆம ஆண்டின் 13 ஆம இலக்கை,

(187679 NL)

கைமதபனளிகைள் (ததருத்தச்) சடடம. - தகைதழுமபு :
அரசதங்கை தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 04 ;

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
ஸதவ்முனளி தஸ தவதஹர தபபௌத்த மன்றம

தசமமீ. 21. - (இலங்ககைச் சடடம : இல. 13, 2014.)

(கூடடிகணத்தல) : ஸதவ்முனளி தஸ தவதஹர

கைஇ-கைதஉ: ரூபத 9.00

தபபௌத்த மன்றகதக் கூடடிகணபபதற்கைதன
தததரு சடடமூலம. - தகைதழுமபு : அரசதங்கை
தவளளியயீடடலுவலகைம, 2013. - ப. 10 ; தசமமீ. 21. (இலங்ககைச் சடடமூலம : இல. 253, 2013)
கைஇ-கைதஉ : ரூபத 11.00

(187713 NL)

(199998 NL)
(410271 NA)

530
3 5 0 தபதது நதருவதகைமும இரதணுவ

தமல மதகைதணம

வயிஞ்ஞதனமும

[தமல மதகைதணம : சுகைதததர, உள்நதடடு
கவத்ததய, சமூகை நலன்புரி மற்றும

352 – தபதது நதருவதகைம

மகைளதீர் வயிவகைதரம, நன்னடத்கத, சதறுவர்

352.14 – உள்ளூரதடசத நதருவதகைம

பததுகைதபபுச் தசகவகைள் சகப நடவடிக்ககை
அகமச்சு]

இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.
[வயிவசதயம, கைமநல அபயிவயிருத்தத, சதறதய

வரவு தசலவுத் ததடட வயிவததம 2014. தகைதழுமபு : தமல மதகைதணம மதகைதண சகப,

நதீர்பபதசனம, ககைத்தததழதல மற்றும

2014. - ப. [IX], 97 ; தசமமீ. 29

சுற்றதடல தததடர்பதன அகமச்சு]

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(188534 NL)

ஆண்டறதக்ககை - 2013. - தகைதழுமபு : வயிவசதயம,
கைமநல அபயிவயிருத்தத, சதறதய நதீர்பபதசனம,
ககைத்தததழதல மற்றும சுற்றதடல தததடர்பதன

தமல மதகைதணம
[தமல மதகைதணம : சுகைதததர, உள்நதடடு

அகமச்சு, 2011. - ப. [VI], 118 ; தசமமீ. 29

கவத்ததய, சமூகை நலன்புரி, மகைளதீர்

ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

வயிவகைதரம, நன்நடத்கத, சதறுவர்

(188535 NL)

பததுகைதபபு சகப நடவடிக்ககை அகமச்சர்]
வரவு தசலவுத் ததடட வயிவததம 2012. 352.1406 – ததபனங்கைள் அபயிவயிருத்தத அறதக்ககை

தகைதழுமபு : தமல மதகைதணம மதகைதண சகப,
2012. - ப. 127 ; தசமமீ. 29

இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.

ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(188541 NL)

[கைலவயி, உள்ளூரதடசத, மதன்சக்தத மற்றும
எரிசக்தத, கைதணயி மற்றும மனளிதவலு
மற்றும தததழதலவதய்பபு அகமச்சு]

இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.
2012 ஜனவரி 01 தததடக்கைம 2012 டிசமபர் 31

2013 வருடத்ததன் முன்தனற்றம மற்றும

வகரயயிலதன நதததயதண்டுக்கறதய நதததக் கூற்று

எததர்கைதலத் ததடடம 2014. - தகைதழுமபு : கைலவயி,

2012. - தகைதழுமபு : தமல மதகைதண மதகைதண

உள்ளூரதடசத, மதன்சக்தத மற்றும எரிசக்தத,

சகப, 2012. - ப. [XVII], 59 ; தசமமீ. 29

கைதணயி மற்றும மனளிதவலு மற்றும தததழதல

ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(188542 NL)

வதய்பபு அகமச்சு, 2013. - ப. [VI], 68 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(188531 NL)
இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.

இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.

2014 ஜனவரி 01 தததடக்கைம 2014 டிசமபர் 31

[பயிரதம தசயலதளர் அலுவலகைம]

ஆந் ததகைதத வகரயயிலதன நதததயதண்டுக்கைதன

தசயலதற்றுககை அறதக்ககை 2013. - தகைதழுமபு :

நதததக் கூற்று 2014. - தகைதழுமபு : தமல மதகைதண

ததடடமதடல பயிரவு பயிரதம தசயலதளர்

மதகைதண சகப, 2012. - ப. [XX], 57 ;

கைதரியதலயம, 2011. - ப. 56 ; தசமமீ. 29

கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

தசமமீ. 29
(188536 NL)

(188533 NL)
354 – தபதருளதததரம, சூழல பற்றதய தபதது

352.48 – நததத நதருவதகைமும வரவு தசலவுத் ததடட

நதருவதகைம

மததபபயீடும

354.5 – வயிவசதய நதருவதகைம

352.4806 – வரவு தசலவுத்ததடடம

354.506 – ததபனங்கைள் - தசயலதற்று அறதறி்க்ககை

தமல மதகைதணம

வருடதந்த தசயலதற்றல அறதக்ககை - 2013. -

[தமல மதகைதணம : தமல மதகைதணத்ததன் வதீதத

தபரததகன : வயிவசதயத் ததகணக்கைளம, 2013. -

அபயிவயிருத்தத கைதலநகட உற்பத்தத மற்றும

ப. XI, 385 ; தசமமீ 28

அபயிவயிருத்தத, வதீடகமபபு நதர்மதணம,

ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

மமீன்பயிடி மற்றும சுற்றுலதத்துகற
அகமச்சு]
வரவு தசலவுத் ததடட வயிவததம 2014. தகைதழுமபு : தமல மதகைதணம மதகைதண சகப,
2014. - ப. [II], 30 ; தசமமீ. 29
ஒமு-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(188532 NL)

(196566 NL)

531
3 6 0

சமூகை, ககறபதடுகைளும தசகவகைளும

361 – சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும சமூகை நல

3 7 0

கைலவயி

370.1 – தத்துவம அடிபபகடக் தகைதடபதடு

தசகவகைளும
361.61 – அரசதங்கை நடவடிக்ககை

நளதீம, அபூபக்கைர்

361.613 – அரசதயலும சமூகை நடவடிக்ககைகைளும

அடிபபகடக் கைருத்ததயலகைள் / அபூபக்கைர்
நளதீம. - இறக்கைதமம : கைலவயி உயயிர்த்ததழு

இரவதீந்ததரன், ந.

கமயம, ப. XI, 119 ; தசமமீ. 21

இரடகட ததசதயமும பண்பதடடுப புரடசதயும /

ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

ந. இரவதீந்ததரன். - [தவ.இ.இ] : புததய

ISBN 978-955-0952-01-4

(188503 NL)

பண்பதடடுத்தளம, 2014. - ப. 223 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

(193418 NL)

ISBN 978-955-41109-0-8

370.1 – தத்துவம அடிபபகடக் தகைதடபதடு
370.15 – கைலவயி உளவயியல
370.1524 – கைலவயிசதர் பயிரச்சதகனகைளும ததீர்வும

362 – சமூகை நலன்புரி பயிரச்சதகனகைளும

வஸீல, ஏ. தஜ. எல.

தசகவகைளும

கைலவயிசதர் பயிரச்சதகனகைள் : உகரயதடலகைளும

362.5 – ஏகழகைளளின் பயிரச்சதகனகைளும

ஆதலதசகனகைளும ; இலங்ககை ஒலதபரபபுக்

தசகவகைளும
362.5095493 – இலங்ககைப பதலதனங்கைள்

கூடடுத்ததபன பயிகற FM வததனதலதயயில

கைதரியவதசம, சஞ்ஜதீவனதீ

தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2014. -

ஒலதபபரபபதனகவ / ஏ. தஜ. எல. வஸீல. -

ஒபபயீடடு தநதக்ககைள் : நலவதழவயினுகடய
பதலதனம ரீததயயிலதன பரிமதணங்கைள் /
கைஞ்ஜதீவனளி கைதரியவதசம. - தகைதழுமபு : வறுகம

ப. XIII, 113 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

(193359 NL)

ISBN 978-955-4699-53-3

ஆய்வு கமயம, 2014. - ப. VII, 25 ; தசமமீ. 29
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(198633 NL)

ISBN 978-955-1040-73-4

370.92 – கைலவயியயியலதளர்
தபரதசதரியர், எம. எம. உகவஸ் / பதத. எஸ். எச்.
எம. தஜமமீல. - தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

362.57 – வறுகமயயில பதததக்கைபபடதடதர்

இலலம, 2014. - ப. 56 ; தசமமீ. 21

362.57095493 – இலங்ககை

கைஇ-மஉ: ரூபத 200.00

(192928 NL)

ISBN 978-955-659-408-9

ஜபதர், சகைகீலத
இலங்ககையயில வறுகம பற்றதய
கைண்தணதடடம - 2013 / சகைகீலத ஜபதர் [சகை]
டினுகைத தசனநதயக்கை. - தகைதழுமபு : வறுகம
ஆரதய்ச்சத கமயம, 2014. - ப. 23 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(198634 NL)

ISBN 978-955-1040-75-8

371 – பதடசதகலகைளும அவற்றதன்
தசயற்பதடுகைளும : வயிதசட கைலவயி
371.007 – கைலவயி
அபதுல வதஜதீத், எம. எல.
தவளளிநதடடு தவகலவதய்பபும மதணவர்
கைலவயியும / எம. எல. அபதுல வதஜதத். -

363 – இதர சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும

மததமகப : இஸ்லதஹதய்ய தவளளியயீடடு

தசகவகைளும

கமயம, 2013. - ப. XV, 139 ; தசமமீ. 21

363.3 – தபதது பததுகைதபபு

ஒமு-மஉ: ரூபத 170.00

363.34 – தபரழதவுகைள்

(193355 NL)

ISBN 978-955-8966-04-4

இஸ்ததகைதர், எம. ஏ. எம.
இயற்ககை அனர்த்தங்கைள் / எம. ஏ. எம.

371.1 – ஆசதரியர்கைள்

இஸ்ததகைதர். - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்
ஹவுஸ், 2013. - ப. XXIIi. 267 ;

தசமமீ. 22

ISBN 978-955-4699-27-4

தநபௌபயீர், ஏ. எல.
கைலவயிச் சமூகைம : எததர்பதர்பபும வகைதபங்கம /

ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00
(193369 NL)

ஏ. எல. தநபௌபயீர். - இறக்கைதமம : கைலவயி
உயயிர்த்ததழு கமயம, 2013. - ப. XV, 160 ;
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00
ISBN 978-955-0952-02-1

(193371 NL)
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371.102 – கைற்பயித்தல

372.3 – கைனளிணயி வயிஞ்ஞதனம தததழதலநுடபம
சுகைதததரம

தஸய்ன், றவூப
இருபத்தததரதம நூற்றதண்டில ஆசதரியர்

வயிஞ்ஞதனம : தரம 6. - 3 ம பததபபு. -

வகைதபதகைம / றவூப தஸய்ன். - ததஹதரியத :

பத்தரமுலகல : கைலவயி தவளளியயீடடுத்

கைலவயி அபயிவயிருத்தத கமயம, 2014. - ப. 112 ;

ததகணக்கைளம, 2013. - ப. IX,

தசமமீ. 21

கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

97 ; தசமமீ. 24

(193343 NL)

371.2 பதடசதகல நதர்வதகைம

(188512 NL)
(403638 NA)

372.4 - வதசதபபு
372.465 - அரிச்சுவடி

தவரத்ததனம, ததருச்தசலவம
கைலவயி உலகைதனருக்கைதன தகைவல கைளஞ்சதயம /

அமமதர், அபூ

ததருச்தசலவம தவரத்ததனம. - கைதகரநகைர் :

முன்பள்ளளி அரிச்சுவடி / அபூ அமமதர். -

சர்வசக்தத தவளளியயீடு, 2014. - ப. 108 ; தசமமீ. 21

தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், [?]. -

ஒமு-மஉ: ரூபத 230.00

ப. 40 ; தசமமீ. 21

(198631 NL)

ISBN 978-955-44445-1-5

கைஇ-மஉ: ரூபத 120.00

(191083 NL)

ISBN 978-955-4699-39-7
371.6 - பதடசதகல

பயிரிதவனத தமதழ : தரம 1. - 3 ம பததபபு. பத்தரமுலகல : கைலவயி தவளளியயீடடுத்

முஸ்இல, ஏ. ஸீ. எம.

ததகணக்கைளம, 2013. - ப. XI, 57 ; தசமமீ. 24

மர்ஹஜூம அலஹதஜ் எம. ஈ. எம. மகைரூப

கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

அவர்கைளது கைலவயிப பணயிகைள் / ஏ. ஸீ. எம.

(188519 NL)
(403675 NA)

முஸ்இல. - கைதண்ணயியத : அலஹதஜ் எம. ஈ.
எம. மகைரூப மன்றம, 2013. - ப. 63 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(188505 NL)

ISBN 978-955-41001-0-7

ஹகைம, ஏ. தஜ. ஏ.
இரண்டதம தமதழத சதங்கைளம தரம 3 / ஏ. தஜ.
ஏ. ஹகைம. - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்
ஹவுஸ், 2014. -

ப. IV, 105 ;

தசமமீ. 28

ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00
372 – ஆரமபக் கைலவயி

ISBN 978-955-4699-40-3

(191080 NL)

372.19 - பதடத்ததடடம
372.19076 – வயினதவயிகட
372.5 – ஆக்கைவயியலும ககைவயிகனயும
சதபயிர், மு. ப. மு.

372.52 – வகரதல, ததீடடுதல, அலங்கைதரம

ஆசதன் : புலகமப பரிசதல பரீடகச எழுதும
மதணவர்கைளுக்கைதன வழதகைதடடி ; தரம 4, 5 /

முன்பள்ளளிச் சதறதர்கைள் ஆக்கைச் தசயற்பதடடுச்

மு. ப. மு. சதபயிர். - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்

தசயல நூல / தததக. ; தஜயத தமகபயத. -

புக் ஹவுஸ்,

2 ம பதத.. - யதழபபதணம : ஆறுதல தவளளியயீடு,

2014. - ப. V, 179 ;

தசமமீ. 28

ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

(191480 NL)

ISBN 978-955-4699-55-7

2014. - ப. IV, 57 ; தசமமீ. 22 X 30
ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

(198643 NL)

ISBN 978-955-4772-03-8
தரம 5 புலகமப பரிசதல பரீடகச 2005 – 2013 :
பரீடகச வயினதத்ததள்கைளும வயிகடகைளும. பத்தரமுலல : கைலவயி தவளளியயீடடுத்

372.6 – தமதழ தமதழதக்கைகல

ததகணக்கைளம, 2014. - ப. V, 230 ; தசமமீ 27
ஒமு-மஉ: ரூபத 165.00

(195298 NL)
(409861 NA)

அரூஸ், ரத. ப.
தமதழதமதழத : (பகதத - I, பகதத - II
வயினதத்ததள்கைகள தவற்றதகைரமதகை எததர்
தகைதள்வதற்கைதன வழதகைதடடி) / ரத. ப. அரூஸ். தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2013. ப. V, 178 ; தசமமீ. 22
ஒமு-மஉ: ரூபத 175.00
ISBN 978-955-4699-34-2

(191077 NL)
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372.61 – இலக்கைணமும பயயிற்சதயும

G.C.E. (A/L) வணயிகைப புள்ளளிவயிபரவயியல : கைடந்தகைதல
வயினத வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர /

முன்பள்ளளிச் சதறுவர்கைளுக்கைதன எழுததப பழகதவதம :

தததக. ; ஏ. வயிக்தனஸ்வரன். - தகைதழுமபு :

தமதழ தசயல நூல ; Pre - Writing Tamil Work Book

லங்கைத புத்தகைசதகல, 2013. - ப. [II], 214 ;

For Pre School Children / தததக. ; தஜயத

தசமமீ. 27

தமகபயத. - 2 ம பதத.. - யதழபபதணம : ஆறுதல

ஒமு-மஉ: ரூபத 525.00

தவளளியயீடு, 2014. - ப. III, 68 ; தசமமீ. 30

ISBN 978-955-0635-55-9

ஒமு-மஉ: ரூபத 150.00

(191065 NL)

(198644 NL)

ISBN 978-955-4772-04-5
384 – தந்ததப தபதக்கவரத்து
384.54 – வததனதலத ஒலதபரபபு
372.64 – இலக்கைதயம

384.54092 – ஒலதபரபபதளர்

அரூஸ், ரத. ப.

சதவலதங்கைம, புஷ்பரதணயி

தமதழ இலக்கைதய நயம : புததய பதடத்

நதகனவகலகைளளில வததனதலதக் கயயில /

ததடடத்ததற்க அகமவதனது / ரத. ப. அரூஸ். -

புஷ்பரதணயி சதவலதங்கைம. - தகைதழுமபு : ஆர்.

தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2013. -

எஸ். ரி. என்ரபயிகரஸ்ஸஸ், 2013. - ப. 164 ;

ப. [VI], 246 ; தசமமீ. 22

தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

(191076 NL)

ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

(193424 NL)

ISBN 978-955-4699-35-9
388 – வதீததப தபதக்கவரத்து
378 -

உயர்கைலவயி

388.3 – வதகைனப தபதக்கவரத்து

378.5493 – இலங்ககை

388.3122 – வதீதத ஒழுங்க

இலங்ககையயிலுள்ள பலகைகலக்கைழகைங்கைளளின் படடப

தபதக்கவரத்து கசககைகைகைள், வதீததக் கறதயயீடுகைள்

பயயில தநறதகைளுக்க அனுமதத. - தகைதழுமபு :

மற்றும ஔதச் சமதக்கஞகைள் / தததக. த.

பலகைகலக்கைழகை மதனளியங்கைள் ஆகணக்கழு,

தபரின்பநதயகைம. - ரதஜகைதரிய : ஹர்ஷன்

2014. - ப. iv, 123 ; தசமமீ. 29

பயிரின்டர்ஸ், 2012. - ப. XI, 80 ; தசமமீ 22

ஒமு-மஉ: ரூபத 500.00

(196874 NL)

ISBN 978-955-583-123-9

3 8 0

ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

(198148 NL)

ISBN 978-955-51164-2-8

வர்த்தகைம, தததடர்பு, தபதக்கவரத்து

3 9 0 பழக்கை, வழக்கைங்கைள், ஆசதரங்கைள்,
மரபுகைள்

380.076 – வணயிகை வயினதவயிகட
392 – அன்றதட பழக்கை வழக்கைங்கைள்
G.C.E. (A/L) வணயிகைக் கைலவயி :

கைடந்தகைதல வயினத

வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர /

சதவலதங்கைரதஜத, எஸ்.

தததக. ; பயி. உமதசங்கைர். - தகைதழுமபு : லங்கைத

யதழபபதணப பண்பதடு : மறந்தகவயும

புத்தகைசதகல, 2013. - ப. [II], 175 ; தசமமீ. 27

மகறந்தகவயும / எஸ். சதவலதங்கைரதஜத. -

ஒமு-மஉ: ரூபத 450.00

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2014. -

(191066 NL)

ISBN 978-955-0635-56-6

ப. 201 ; தசமமீ. 21
நூஇ-மஉ: ரூபத 550.00

G.C.E (O/L) வணயிகைக் கைலவயியும கைணக்கைகீடும

(192514 NL)

ISBN 978-955-659-421-8

Business & Accounting studies : கைடந்தகைதல வயினத
வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர / தததக.

தயதகைரதசத, அனளித்தத

சதன்கனயத நதத்ததயதனந்தரதஜத. - தகைதழுமபு :

யதழபபதணப பண்பதடு அன்றும - இன்றும /

லங்கைத புத்தகைசதகல, 2014. -

அனளித்தத தயதகைரதசத. - தகைதழுமபு : கமரன்

ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00
ISBN 978-955-0635-75-7

ப. [97] ; தசமமீ. 27
(194240 NL)

புத்தகை இலலம, 2014. - ப. 135 ; தசமமீ. 21
நூஇ-மஉ: ரூபத 500.00
ISBN 978-955-659-427-0

(192509 NL)
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392.1 – தபயர்கைள் தகைதடுத்தல

சந்ததரகைதசன், எஸ்.
ENGLISH FOR YOU : PART TWO ; இலக தமதழதல

மணக்கம மழகல நதமங்கைள் : அன்புக்

ஆங்கைதல இலக்கைணம / எஸ். சந்ததரகைதசன். -

கழந்கதகைளுக்க அழகைதன அர்த்தமுள்ள

மடடக்கைளபபு : எவகைதறதீன் பயிறதண்தடர்ஸ், 2014. -

தபயர்கைள் / தததக. ; இஹ்ஸதன். - தகைதழுமபு :

ப. 168 ; தசமமீ. 21

ததருள் ஹமததன், 2014. - ப. 84 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 180.00

ISBN 978-955-41338-1-5

(198367 NL)

(194248 NL)

ISBN 978-955-1656-40-9
4 9 0

ஏகனய தமதழதகைள்

398 – நதடடதர் பதடலகைள்
398.2 – நததடதடி இலக்கைதயம

491 – கைதழக்கைதந்ததய ஐதரதபபயிய தமதழதகைள்

398.2089 – ததசதய சமூகைப பயிரிவுகைள்

491.48 – சதங்கைள தமதழத
491.485 – சதங்கைள அரிச்சுவடி

முத்துமமீரதன், எஸ்.
கைதழக்கைதலங்ககை நதடடுபபுற முஸ்லதமகைளளின்

ஜயசதங்ஹ, கணதசன

பூர்வதீகைமும வதழவும வதழவதததரங்கைளும /

தமதழ மூலம சதங்கைள எழுத்து / கணதசன

எஸ். முத்துமமீரதன். - நதந்தவூர் : மமீரத உமமத

ஜயசதங்ஹ. - தகைதழுமபு : பூபதலசதங்கைம புத்தகை

தவளளியயீடடகைம,

சதகல, 2012. - ப. XII, 139 ; தசமமீ 21

2013. -

ப. 142 ;

தசமமீ. 18

நூஇ-மஉ: ரூபத 275.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 290.00

ISBN 978-955-8281-06-2

(193446 NL)

(196570 NL)

ISBN 978-955-9396-51-2

398.9 - பழதமதழதகைள்

491.488 – சதங்கைளம கைற்தபதம

மமீர்சத, ஹதததயத்துலலதஹ்

தஹன்றத தலஸ்லத, பயீ.

தநறதகைள் ஆயயிரம படி / ஹதததயத்துலலதஹ்

சதங்கைள – தமதழ தபச்சுப பயயிற்சத / பயீ. தஹன்றத

மமீர்சத. - நதந்தவூர் : மமீர்சத தவளளியயீடடகைம,

தலஸ்லத. - தகைதழுமபு : எம. டி. கணதசன,

2012. - ப. VI, 102 ; தசமமீ. 21

2013. - ப. [VIII], 63 ; தசமமீ 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

(194263 NL)

ISBN 978-955-52414-0-3

ஒமு-மஉ: ரூபத 130.00

(196571 NL)

ISBN 978-955-21-0046-1

494 – ததரதவயிட தமதழதகைள்
4

0

0

தமதழத

494.811 – தமதழதமதழத இலக்கைதயம

4 2 0 ஆங்கைதல தமதழத

ஸஜதீர், எம. எச். எம
தமதழதவளம : தமதழதமதழதயும இலக்கைதயமும /

420.076 – ஆங்கைதல வயினதவயிகட

எம. எச். எம. ஸஜதீர். - கைலமுகன :
மதஸ்பதஹஜூத் தலபத, 2013. -

G.C.E (O/L) ஆங்கைதலம English

: கைடந்தகைதல வயினத

வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர /

ஒமு-மஉ:

தததக. ; என்.

ISBN 978-955-44037-0-3

பத்மரதஜத. - தகைதழுமபு :

ப. X, 140 ;

தசமமீ. 21
ரூபத 300.00

(188497 NL)

லங்கைத புத்தகைசதகல, 2014. - ப. [99] ; தசமமீ. 27
ஒமு-மஉ: ரூபத 225.00

(194232 NL)

ISBN 978-955-0635-67-2

494.811076 – பயயிற்சதகைள், தமதழ
நஸ்ரத, என். எஸ்.

425 – ஆங்கைதல இலக்கைணம

தமதழ இலக்கைணம : அடிபபகட வயினதவயிகடத்
தததகபபு ; தரம 9,10,11 / என். எஸ். நஸ்ரத. -

சந்ததரகைதசன், எஸ்.
ENGLISH FOR YOU : PART ONE ; இலக தமதழதல

தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2014. -

ஆங்கைதல இலக்கைணம / எஸ். சந்ததரகைதசன். -

ப. [II],

மடடக்கைளபபு : எவகைதறதீன் பயிறதண்டர்ஸ், 2014. -

ஒமு-மஉ: ரூபத 150.00

ப. 131 ; தசமமீ. 21

ISBN 978-955-4699-37-3

ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00
ISBN 978-955-41338-0-8

(194247 NL)

103 ; தசமமீ. 21
(191075 NL)

535
G.C.E.(O/L) தமதழ தமதழதயும இலக்கைதயமும : Tamil

5 7 0 உயயிரியல வயிஞ்ஞதனம

Language and Literature ; கைடந்தகைதல
வயினதவயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர /

570.76 – வயினதவயிகட

தததக. கைணபததபபயிள்கள, ஈஸ்வரன். தகைதழுமபு : லங்கைத புத்தகைசதகல, 2014. ப. [107] ; தசமமீ 27
ஒமு-மஉ: ரூபத 325.00

அக்பர் நதஜதம, எம. ஐ.
உயயிரியல பூங்கைத : உயர்தர உயயிரியல

(194238 NL)

ISBN 978-955-0635-73-3

பரீடகச வழதகைதடடி 2014 வயிளக்கைவுகர / எம.
ஐ. அக்பர் நதஜதம. - கைலமுகன : தகைதலடன்
ஒவ் தசட பயிறதண்டர்ஸ், 2014. - ப. II, 106 ;
தசமமீ. 29

5

0

0

இயற்ககை வயிஞ்ஞதனமும கைணயிதமும

ஒமு-மஉ: ரூபத 280.00

(198622 NL)

ISBN 978-955-41770-0-0
5 1 0

கைணயிதம
வயிஞ்ஞதன ஊக்கைத : 1 (உயயிரியல) ; தரம 11

510.76 – பயயிற்சதகைள்

மதணவர்கைளுக்கைதன துரித பரீடகச
வழதகைதடடி / தததக. ; தயததகைந்ததரி சுகந்தன். -

பரமதனந்தன், என்.
அஸ்ததரம : கைணயித மதததரி வயினத வயிகடகைள் ;

2 ம பதத. [யதழபபதணம] : ததவயி பயிறதண்டர்ஸ்,

தரம 11 = O/L exam model paper / என்.

2014. - ப. [XII], 141 ; தசமமீ. 28

பரமதனந்தன். - மூதூர் : ஏ. எம. கறடதவ

ஒமு-மஉ: ரூபத 325.00

நதறுவனம, 2014. - ப. IV, 103 ; தசமமீ. 29

ISBN 978-955-7521-35-0

ஒமு-மஉ: ரூபத 275.00

(198625 NL)

(198627 NL)

ISBN 978-955-7521-34-3
6
5 3 0

0

0

தததழதலநுடபம

6 1 0 மருத்துவ வயிஞ்ஞதனம

தபபௌததகைவயியல

613 – தனளிநபர் சுகைதததரமும பததுகைதபபும

530.076 – தசயல நூல

613.071 – கைற்பயித்தல
வயிஞ்ஞதன ஊக்கைத : 3 (தபபௌததகைவயியல) ; தரம 11
மதணவர்கைளுக்கைதன துரித பரீடகச வழதகைதடடி /

சுகைதததரமும உடற்கைலவயியும : தரம 6. - 3 ம

தததக. ; தயததகைந்ததரி சுகந்தன். -

பத்தரமுலகல : கைலவயி தவளளியயீடடுத்

[யதழபபதணம] : ததவயி பயிறதண்டர்ஸ், 2014. -

ததகணக்கைளம, 2013. - ப. VII, 75 ; தசமமீ. 24

ப. [XII], 114 ; தசமமீ. 28

கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

ஒமு-மஉ: ரூபத 275.00

பததபபு. -

(188513 NL)
(403637 NA)

(198626 NL)

ISBN 978-955-7521-36-7
613.076 - வயினதவயிகட
5 4 0 இரசதயனவயியல

G.C.E (O/L) சுகைதததரமும உடற்கைலவயியும Health and
Physical Education : கைடந்தகைதல வயினத வயிகடகைள்

540.76 – வயினதவயிகட

2008 தததடக்கைம 2013 வகர /

வயிஞ்ஞதன ஊக்கைத : 2 (இரசதயனவயியல) ; தரம 11
மதணவர்கைளுக்கைதன துரித பரீடகச வழதகைதடடி /
தததக. ; தயததகைந்ததரி சுகந்தன். - 2 ம பதத.
[தவ.இ.இ.] : ததவயி பயிறதண்டர்ஸ், 2014. -

தததக. இரடண

ரதஜசதங்கைம ரதஜகைதந்தன். - தகைதழுமபு : லங்கைத
புத்தகைசதகல, 2014. - ப. [91] ; தசமமீ. 27
ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

(194234 NL)

ISBN 978-955-0635-69-6

ப. [XII], 104 ; தசமமீ. 28
ஒமு-மஉ: ரூபத 275.00
ISBN 978-955-7521-37-4

(198642 NL)

615 – மருந்ததயலும மருத்துவ சதகைதச்கசயும
615.321 – மூலதககைகைள்
சதவசண்முகைரதஜத, தச.
மூலதககைகைள் ஓர் அறதமுகைம : பதடசதகல
மதணவருக்ககைந்தது - 2 / தச. சதவசண்முகை
ரதஜத. - யதழபபதணம : சதத்த மருத்துவ
வளர்ச்சதக் கைழகைம, 2013. - ப. VI, 122 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00
ISBN 978-955-44239-0-9

(191070 NL)

536
615.538 – ஆயுர்தவத மருத்துவம

தசய்யயித் ஹஸன், ஏ.
தநசமுள்ள தபற்தறதரதகை நதீங்கைள் / ஏ.

சதவசண்முகைரதஜத, தச.

தசய்யயித் ஹஸன். - தவயதங்தகைதட : ஸ்மதட

பரரதசதசகைரம சன்னளிதரதகை நதததனம : மூலமும

ரீகைதறததயசன், 2014. - ப. 70 ; தசமமீ. 21

உகரயும / தச. சதவசண்முகைரதஜத. -

கைஇ-மஉ: ரூபத 250.00

(193381 NL)

தகைதண்டதவயில : சதவரஞ்சனம ஓவ்தசட
பயிறதண்தடர்ஸ், 2013. - ப. VII, 121 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

(191069 NL)

ISBN 978-955-44239-4-7

6 5 0 முகைதகமத்துவம
650.071 – வணயிகைக் கைலவயி

616 – தநதய்கைள்

அஜ்வத் அலத, ஏ. ஆர். எம.

616.61 – நதீரிழதவு தநதய்

வணயிகைக் கைலவயி : கை. தபத.த (உ/த) / ஏ.

ஆர்.

எம. அஜ்வத் அலத. - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக்
கைந்தசதமத, நத.

புக் ஹவுஸ், 2014. - ப. XI, 336 ;

நதீரிழதவும ஆதரதக்கைதய வதழவும / நத.

ஒமு-மஉ: ரூபத 450.00

கைந்தசதமத. - அச்சுதவலத : அருண்நதலத பததபபகைம,

ISBN 978-955-4699-44-1

தசமமீ. 21
(191479 NL)

2014. - ப. VIII, 144 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(196859 NL)

ISBN 978-955-41128-0-3

657 - கைணக்கைகீடு
657.046 – உயர் கைணக்கைகீடு வயினதவயிகட

6 3 0 வயிவசதயம

சதவதனசரதசத, அ.
உயர் கைணக்கைகீடு : தரம 12 / அ. சதவதனசரதசத. -

636 – கைதலநகட

தகைதழுமபு : லங்கைத புத்தகைசதகல, 2013. - ப. IV,

636.2 – பசு வளர்பபு

372 ; தசமமீ. 23

636.242 – மதமதச வககை

ஒமு-மஉ: ரூபத 800.00

(191068 NL)

ISBN 978-955-0635-79-5
முஹமமத், ரஸீன்
கைதலநகட அறுபபயிகனத் தகடதசய்தவதம :

பயிரபதகைரன், சுபபயிரமணயியம கைததர்கைதமதமபயி

ஓர் அறதவயியல கைண்தணதடடம / ரஸீன்,

கை.தபத.த. உயர்தர வணயிகைப பயிரிவு

முஹமமத். - இலங்ககை : டி. கைதயூ. பபளளிசர்,

மதணவர்கைளளின் கைணக்கைகீடடுப பதட அகடகவ

2011. - ப. 72 ; தசமமீ. 19

தமமபடுத்துவதற்கைதன ஆய்வு / சுபபயிரமணயியம

கைஇ-மஉ: ரூபத 150.00

(192945 NL)

ISBN 978-955-53145-4-1

கைததர்கைதமதமபயி பயிரபதகைரன். -

[தவ.இ.இ] :

ஆசதரியர், 2012. - ப. XXII, 357 ;

தசமமீ. 30

ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(193478 NL)

637 – பதல பண்கணயும உற்பத்ததயும
637.1 – பதல உற்பத்தத

G.C.E. (A/L) கைணக்கைகீடு : கைடந்தகைதல வயினத வயிகடகைள்
2008 தததடக்கைம 2013 வகர /

இலங்ககை மத்ததய வங்கைத
பதல உற்பத்ததயயில தன்னளிகறவு.... தகைதழுமபு :

இலங்ககை மத்ததய வங்கைத,

[தவ. ஆ. இ.]. - ப. 20 ; தசமமீ. 18 X 25
நூஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

தததக. ;

தகை. கைகலச்தசலவன். - தகைதழுமபு : லங்கைத
புத்தகைசதகல, 2013. - ப. [II], 270 ;

தசமமீ. 27

ஒமு-மஉ: ரூபத 640.00

(191067 NL)

ISBN 978-955-0635-65-8
(191093 NL)
(406957 NA)
657.07 – கைலவயி

6 4 0 மகனபதபதருளளியலும, கடுமப வதழவும

சதவதநசரதசத. - தகைதழுமபு : லங்கைத

649 – கழந்கத வளர்பபு

புத்தகைசதகல, 2014. - ப. [IV], 279 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ: ரூபத 750.00

சதவததஸ், எஸ்.
கழந்கத வளர்பபு / எஸ். சதவததஸ். வவுனளியத : மனநல சங்கைம, 2014. - ப. 120 ;
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 200.00

உயர் கைணக்கைகீடு : தரம 13 / தததக. ; அ.

(192526 NL)

ISBN 978-955-0635-80-1

(198628 NL)

537
658 – வணயிகைம

7 8 0 இகச

658.4 – தசயலதற்று முகைதகமத்துவம
658.4032 – ஒழுங்கமுகற வயிளக்கைமும

781 – இகசயயின் வயிததமுகறகைள்

பகபபதய்வும

781.1 – அடிபபகட இகச

தசந்ததலநததன் சதமதத்தமபயி

தசதர்ணலதங்கைம, தச.

வகலபபயின்னல: பகபபதய்வு Network Analysis /

ஏழதகசயதய் இகசபபயனதய் / தச.

சதமதத்தமபயி தசந்ததலநததன் [சகை]

தசதர்ணலதங்கைம. - தகைதழுமபு : தமதழச்சங்கைம,

அந்தததனளிபபயிள்கள அன்ரன் அருள்ரதஜ். -

2013. - ப. 610 ; தசமமீ. 21

மடடக்கைளபபு : வர்த்தகை முகைதகமத்துவபபயீடம,

ஒமு-மஉ: ரூபத 1200.00

2012. - ப. V, 106 ; தசமமீ 28

ISBN 978-955-4767-00-3

ஒமு-மஉ: ரூபத 500.00

(192930 NL)

(194228 NL)

ISBN 978-955-53930-0-3

7 9 0 தபதழுது தபதக்கக் கைகலகைள்
792 – தமகட நதகைழச்சதகைள்

658.4038 – தகைவல முகைதகமத்துவம

ததலகைநததன்

தறதசதனத றதகைல, வயிக்தடதறதயத
வணயிகைத் தகைவல முகறகமகைளும = Business
Information Systems / வயிக்தடதரியத தறதசதனத
றதகைல [சகை] அன்ரன் அருள்ரதஜ்
அந்தததனளிபபயிள்கள. - தகைதழுமபு : கமரன்
புத்தகை இலலம, 2013. - ப. VIII, 120 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

(194224 NL)

அரங்க : அரங்கைதயல தததடர்பதன
கைடடுகரகைளளின் தததகபபு / ததலகைநததன். தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2014. ப. 96 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

(192512 NL)

ISBN 978-955-659-423-2

ISBN 978-955-659-386-0
792.14 – வரலதற்று நதடகைம
7

0

0

792.140954 – கூத்துக்கைள்

நுண்கைகலகைள்

7 4 0 வகரதலும அலங்கைதரக் கைகலயும

ஹரிஷ், மமீரத. எஸ்.
இலங்ககையயின் இந்ததய வமசதவழத மக்கைளளின்
பதரமபரிய கூத்துக்கைள் / மமீரத. எஸ். ஹரிஷ். -

741 – சதத்ததரக்கைகல

கைண்டி : நதர்த்ய கைலதலயம, 2014. - ப. XIV, 292 ;
தசமமீ. 21

தபற்றதக்கதற, டி. ஏ.
சதத்ததரக்கைகல இலக வழதகைதடடி : தரம 6 – 13
வகரயயிலதன புததய பதடத்ததடடம / டி. ஏ.

ஒமு-மஉ: ரூபத 600.00

(195300 NL)

ISBN 978-955-4984-00-4

(410083 NA)

தபற்றதக்கதற. - ஹடடன் : கைதயத்ததரி
அச்சகைம, 2014. - ப. V, 69 ; தசமமீ. 24
ஒமு-மஉ: ரூபத 220.00

792.54 – தமதழ கூத்துக்கைகல
(196872 NL)

ISBN 978-955-41402-0-2

தமபௌனகரு, சத.
தமதழக் கூத்துக்கைகல : வடதமதடி ஆடடப
பயயிற்சதக்கைதன ககைநூல / சத. தமபௌனகரு. -

741.076 – வயினதவயிகட

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2014. ப. [V], 164 ; தசமமீ. 21

G.C.E (O/L) சதத்ததரம Art : கைடந்தகைதல வயினத
வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர / தததக. ;

ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(201107 NL)

ISBN 978-955-659-422-5

து. துசதயந்தன். - தகைதழுமபு : லங்கைத
புத்தகைசதகல, 2014. - ப. [46] ; தசமமீ. 27
ஒமு-மஉ: ரூபத 175.00
ISBN 978-955-0635-77-1

(194242 NL)

793 – உள்ளகை வயிகளயதடடுக்கைளும தபதழுது
தபதக்ககைளும
793.31 – ததசதய நதடடதர் நடனங்கைள்
பத்மநததன், சத.
இந்ததய நடனங்கைள் / சத. பத்மநததன். தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2013. ப. 266 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 900.00
ISBN 978-955-659-354-9

(192520 NL)
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0

0

இலக்கைதயம

894 – ததரதவயிட தமதழத இலக்கைதயம
894.811 – தமதழ இலக்கைதயம

8 9 0 பயிறதமதழதக் கடுமப.இலக்கைதயம
அலத, பதத்ததமத நஸீறத
891 – கைதழக்கைதந்ததய ஐதரதபபயிய இலக்கைதயம

அருண் : சதறுவர் கைகதயும பதடலகைளும /

891.48 - சதங்கைள இலக்கைதயம

பதத்ததமத நஸீறத அலத. - கைலமுகன : EFIC
பபளளிதகைஷன், 2014. - ப. XII, 28 ; தசமமீ. 24

தமமன்கைவயி

கைஇ-மஉ: ரூபத 170.00

தமதழததவலத கைடந்து.... : நவதீன சதங்கைள

(195336 NL)

ISBN 978-955-4987-00-5

இலக்கைதயங்கைள் பற்றதய ஒரு பதர்கவ /
தமமன்கைவயி தகைதழுமபு : எஸ் தகைதடதகை

அலத, பதத்ததமத நஸீறத

சதகைததரர்கைள், 2013. - ப. 135 ; தசமமீ. 22

கைல / பதத்ததமத நஸீறத அலத. - கைலமுகன :

ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

(188506 NL)

அஸ்மத பபளளிதகைஷன், 2014. - ப. IX, 38 ;

ISBN 978-955-30-4591-1

(403832 NA)

தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 170.00

(195338 NL)

ISBN 978-955-4905-00-9
891.483 – சதங்கைள சதறுகைகதகைள்
இரவதீந்ததரன், ந.
தபத்ததகைம, நந்ததக்கை

முற்தபதக்க இலக்கைதயத்துக்க ககைலதசபததயயின்

மதத்தகற அரக்கைன் / நந்ததக்கை தபத்ததகைம ;

பங்கைளளிபபு / ந. இரவதீந்ததரன். - தகைதழுமபு :

தமதழத. ஏ. ரீ. எம. ஹஜூகஸன். -

பூபதலசதங்கைம பததபபகைம, 2012. - ப. 59 ; தசமமீ. 20

தகைதழுமபு : எஸ். தகைதடதகை, 2014. - ப. 16 ;

ஒமு-கைமஉ: ரூபத. 200.00

தசமமீ. 26

ISBN 978-955-1810-20-7

கைஇ-மஉ: ரூபத 250.00

(192941 NL)

(192940 NL)

ISBN 978-955-30-4232-3

ரவதீந்ததரன், முருதகைசு
அகனத்தும : பகடபபயிலக்கைதயம பற்றதய

தபதரரத, தநவயில

பதர்கவ / முருதகைசு ரவதீந்ததரன். -

யதழபபதணம :

கைதடடியும கைழுத்து மணயிமதகலயும / தநவயில

ஆசதரியர், 2014. - ப. XVI, 138 ; தசமமீ. 21

தபதரரத ; தமதழத. சதன்னத்துகர

ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

எழதலதவந்தன். - பன்னளிபயிடடிய : ஷதந்த தகை.

ISBN 978-955-54221-2-3

(199624 NL)

தஹரத், 2014. - ப. 24 ; தசமமீ. 29
நூஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(195301 NL)

ISBN 978-955-41544-0-7

(410096 NA)

இரததஜஸ்கைண்ணன், இ.
இலக்கைதயத்ததல சமூகைம : பதர்கவகைளும

ரஸ்மதன், எம. சகீ.

பததவுகைளும / இ. இரததஜஸ்கைண்ணன். -

தபதர்க்கைதல சதங்கைள இலக்கைதயங்கைள் / எம. சகீ.

அலவதய் : ஜதீவநதத தவளளியயீடு, 2014. -

ரஸ்மதன். - இலங்ககை : ஊடகை அபயிவயிருத்ததப

ப. XII, 107 ; தசமமீ. 21

தபரகவ, 2013. - ப. XXIV, 220 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 480.00

ISBN 978-955-4676-14-5

(195344 NL)

(196850 NL)

ISBN 978-955-54637-1-3
இரதசரத்ததனம, முத்து
வததனறும ஆறு / முத்து இரதசரத்ததனம. -

வயிக்கைதரமசதங்கை, மதர்டின்
கைதரதமப பயிறழவு / மதர்டின் வயிக்கைதரமசதங்கை ;
தமத. ம.மு. உகவஸ். - இரதஜகைதரிய : சரச
(பயிகறதவட) லதமதடதடட, 2014. - ப. 228 ;
தசமமீ. 21
நூஇ-மஉ: ரூபத 325.00

(192926 NL)

ISBN 978-955-8415-97-9

ஒமு-மஉ: ரூபத 750.00

(196865 NL)

ISBN 978-955-41536-0-8
தசலவத, தஜ.
யதழபபதணம : தநதபல பயிரின்டர்ஸ், 2014. -

நலல நலல பதடடு பதடுதவன் / சதபயில
தவத்தசதங்ஹ தமதழத ; சதரதஜதனளிததவயி
அருனதசலம. - தங்கைதகல : 'நவ ஜதீவன',
2013. - ப. [10] ; தசமமீ. 21 x 18
ISBN 978-955-8079-08-9

2013. - ப. 90 ; தசமமீ. 21

எந்கதயும ததயும / தஜ. தசலவத. -

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில

கைஇ-மஉ: ரூபத 100.00

யதழபபதணம : கைரிகைணன் பயிறதன்தடர்ஸ்,

(196862 NL)

ப. XV, 169 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00
ISBN 978-955-41481-0-9

(196854 NL)

539
தசதலலதத தசததகைள். - யதழபபதணம : தபண்கைள்

சதவகமதரன், தகை. எஸ்.

ஆய்வு வடடம, 2013. - ப. 49 ; தசமமீ. 21

நவதீன ததறனதய்வுக் தகைதடபதடுகைள் : ஓர்

கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

அறதமுகைம / தகை. எஸ். சதவகமதரன். -

ISBN 978-955-4993-00-6

(192515 NL)

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2014. ப. 75 ; தசமமீ 21

மஜதீத், எம. எஸ். ஏ.

ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

ஆனதலும ததமதருததன் அவளுக்க / எம. எஸ்.

(197786 NL)

ISBN 978-955-659-432-4

ஏ. மஜதீத். - கைதத்ததன்கடி : அஸ்ஸஹ்றத
தவளளியயீடடுப பணயியகைம, 2014. - ப. [XXVI], 97 ;
தசமமீ. 21

ஞதனதசகைரன், தத.
எனது இலக்கைதயத் தடம - பதகைம 1 / தத.

ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

(196858 NL)

ISBN 978-955-41343-0-0

ஞதனதசகைரன். - தகைதழுமபு : ஞதனம
பததபபகைம, 2013. - ப. 250 ; தசமமீ. 20
ஒமு-மஉ: ரூபத. 500.00

முகைமமத், ஏ. எல. ஏ.

(193426 NL)

ISBN 978-955-8354-43-8

ததருமபயிப பதர்க்கைததறன் ! கைவயிகதத் தததகதத /
ஏ. எல. ஏ. முகைமமத். - தகைதழுமபு : தலதயல

துவதரகைன், பத.

பயிரின்டர்ஸ், 2014. - ப. 190 ; தசமமீ. 21

தமததழதடு அவதவுதல / பத. துவதரகைன். -

ஒமு-மஉ: ரூபத 500.00

சுவயிற்சர்லதந்து : சுகைர்யத தவளளியயீடடகைம,

(196857 NL)

ISBN 978-955-44136-0-3

2013. - ப. 108 ; தசமமீ. 20
ஒமு-மஉ: ரூபத. 300.00

(193467 NL)

தமபௌலதனத, தஜ. எஸ். தகை. ஏ. ஏ. எச்.
கறதஞ்சதச் சுகவ / தஜ. எஸ். தகை. ஏ. ஏ. எச்.
தமபௌலதனத. - ததருச்சத : ஜமதலதய்யத

894.811092 – தமதழ இலக்கைதய கைர்த்ததக்கைள்

பததபபகைம, 2013. - ப. 92 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத 60.00

(191485 NL)

ISBN 978-955-4986-02-2

தபதன்கனயன், நதீர்கவ
நதகனவகலகைள் / நதீர்கவ தபதன்கனயன். தகைதழுமபு : இலங்ககை முற்தபதக்க கைகல

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத

இலக்கைதய மன்றம, 2012. - ப. 355 ; தசமமீ. 17

சுததச மருத்துவம பற்றதய இலங்ககைத் தமதழ

ஒமு-மஉ: ரூபத. 400.00

நூலகைள் : தபதருள் மரபும இலக்கைதய

ISBN 978-955-1810-19-1

(192949 NL)

வளர்ச்சதயயில அவற்றதன் பங்கம /
கைனகைசபதபதத நததகைஸ்வரன். - தகைதழுமபு :

மத்ததயு, எஸ். ஏ. ஐ.

கமரன் புத்தகை இலலம, 2013. - ப. XX, 315 ;

தவத்ததரு தனளிநதயகைம / எஸ். ஏ. ஐ. மத்ததயு. -

தசமமீ. 21

கைலமுகன : தகைதலடன் அச்சகைம, 2013. -

ஒமு-மஉ:

ரூபத 700.00

(188496 NL)

ISBN 978-955-659-374-7

ப. XV, 156 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

(194259 NL)

ISBN 978-955-44423-2-0
தலபகப, அபதுல கைததர்
கைதணதமற்தபதன ஒடடககை / அபதுல கைததர்

தமபௌனகரு, சத.

தலபகப. - தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

தபரதசதரியர் எததரிவதீர சரச்சந்ததரதவும ஈழத்து

இலலம, 2014. - ப. 91 ; தசமமீ. 21

நதடகை மரபும / சத. தமனகரு. - தகைதழுமபு :

கைஇ-மஉ: ரூபத 450.00

(192508 NL)

ISBN 978-955-659-383-9

கமரன் புத்தகை இலலம, 2014. - ப. 36 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 150.00

(192506 NL)

ISBN 978-955-659-415-7
894.81108 – ததறனதய்வு

தயதகைரதசத, தச.
கைதழக்கப பலகைகலக்கைழகைத்தததல தபரதசதரியர்

சதவகமதரன், தகை. எஸ்.

தமபௌனகருவயின் தடங்கைள் / தச. தயதகைரதசத. -

கைகல இலக்கைதயப பதர்கவகைள் / தகை. எஸ்.

தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை இலலம, 2014. -

சதவகமதரன். - தகைதழுமபு : மமீரத பததபபகைம,

ப. 32 ; தசமமீ. 21

2013. - ப. VI, 122 ; தசமமீ. 18

கைஇ-மஉ: ரூபத 150.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00
ISBN 978-955-53921-7-4

(193436 NL)

(192517 NL)
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894.8111 - கைவயிகத

ததலீபன், பத.
இருகளப பகடத்தல / பத. ததலீபன் [சகை] தச.

அரியம, அமபயிளதந்துகறயூர்

மதுரகைன். - [வவுனளியத?] : தமதழ மதமன்றம,

தமதழன் தமதழனதகை / அமபயிளதந்துகறயூர்

[தத.இ.]. - ப. XVIII, 98 ; தசமமீ. 21

அரியம. - மடடக்கைளபபு : வணசதங்கைத

ஒமு-கைமஉ: ரூபத. 250.00

(193464 NL)

பயிறதண்டர்ஸ், 2014. - ப. XXV, 236 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

(194229 NL)

ISBN 978-955-44475-0-9

பர்னதந்து, தடதபதரத
தசவயிதயதரம கைவயிதயதகச... / தடதபதரத
பர்னதந்து. - தகைதழுமபு : எஸ். எஸ். தகை.

அருளதனந்தம, நதீ. பயி.

அச்சகைம, 2014. - ப. X, 34 ; தசமமீ. 20

தமபௌனமதன இரவயில வயிழும பழம / நதீ. பயி.

கைஇ-மஉ: ரூபத 120.00

அருளதனந்தம. - கைலகைதகச : ததருமகைள்

ISBN 978-955-44904-0-6

(193460 NL)

பததபபகைம, 2014. - ப. XIII, 118 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

(194258 NL)

ISBN 978-955-1055-12-7

பயிதரதஸ்கைதன், தஜ.
ஒரு தசன்ரி மமீடடர் சதரிபபு பத்து தசகைன்ட
தகைதபம / தஜ. பயிதரதஸ்கைதன். - கைதண்ணயியத :

அஷ்ரப, எம. ஐ. எம.

தபனத பபளளிதகைஷன், 2013. - ப. [CIV] ;

இன்னும உயயிதரதடு : கைவயிகதகைள் / எம. ஐ.

தசமமீ. 11 X 15

எம. அஷ்ரப. - [சதய்ந்தமருது] : [தவ. இ.],

நூஇ-மஉ: ரூபத 250.00

2013. - ப. XIX, 79 ; தசமமீ. 21

ISBN 978-955-0932-03-0

ஒமு-மஉ: ரூபத 275.00

(193450 NL)

(194227 NL)

ISBN 978-955-44371-0-4

பயிதரதஸ்கைதன், தஜ.
என் எலலத நரமபுகைளளிலும : கைவயிகதகைள் /

கைலீபத, கைதரதமத்ததன்

தஜ. பயிதரதஸ்கைதன். - கைதண்ணயியத : தபனத

நழுவயி / கைதரதமத்ததன் கைலீபத. - கைதண்ணயியத :

பபளளிதகைஷன், 2013. - ப. XII, 48 ; தசமமீ. 21

தபனத பபளளிதகைஷன், 2014. - ப.

ஒமு-மஉ: ரூபத 200.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

84 ; தசமமீ. 21
(195340 NL)

(195334 NL)

ISBN 978-955-0932-04-7

ISBN 978-955-0932-10-8
மஜதீத், நதஸதக்
ககைததசன், சுமதத

தமபௌனத்ததன் பயின்னரதன கைவயிகத / நதஸதக்

தளளிர்கைளளின் சுகமகைள் / சுமதத ககைததசன். -

மஜதீத். - கைதண்ணயியத : நதகைழகைதலம தவளளியயீடடகைம,

தகைதழுமபு : இலங்ககை முற்தபதக்க கைகல

2013. - ப. 77 ; தசமமீ. 21

இலக்கைதய மன்றம, 2012. - ப. 92 ; தசமமீ. 17

ஒமு-மஉ:

ஒமு-மஉ: ரூபத. 350.00

ISBN 978-955-4724-00-6

(192943 NL)

ரூபத 200.00

(186445 NL)

ISBN 978-955-1810-18-4
அருள்தமதழதரதஜத, எம.
சடதடசரன், மு.

வதழவு வயிடியும / எம. அருள்தமதழதரதஜத. -

பதகத புததது / மு. சடதடசரன். - [கைலமுகன?] :

மடட.க்கைளபபு : ஆசதரியர், 2014. - ப. XIX, 68 ;

நவதீனன் தவளளியயீடு, 2012. - ப. XX, 71 ; தசமமீ. 21

தசமமீ. 18

ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 225.00

ISBN 978-955-44061-0-0

(193462 NL)

சததீஸ், வயிதவகைதனந்தனூர்

(199620 NL)

ISBN 978-955-54839-1-9
தமபௌலதனத, தஜ. எஸ். தகை. ஏ. ஏ. எச்.

இருமபுக் கைதவுக்கள்ளளிருந்து... /

ஈழவள நதடடிற் பயயிர் தபருக்கை வதரீர் / தஜ.

வயிதவகைதனந்தனூர் சததீஸ். - யதழபபதணம :

எஸ். தகை. ஏ. ஏ. எச். தமபௌலதனத. - 2 ம

கைகல இலக்கைதயக் கைழகைம, 2013. - ப. XX, 119 ;

பததபபு. - இலங்ககை : ஏகைத்துவ தமய்ஞ்ஞதன

தசமமீ. 18

சகப, 2014. - ப. 24 ; தசமமீ. 19

ஒமு-மஉ: ரூபத 230.00

(194223 NL)

ISBN 978-955-54448-0-4

கைஇ-கைமஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(191484 NL)

ISBN 978-955-4986-00-8

தவச்தசலவன், சு.

ரதமச்சந்ததரன், மு.

சதவபபு கடதனதசர்கைள் / சு. தவச்தசலவன். -

அ–ப-(வ்)த்த... பதடலகைள் = Non – Buddhist… Song /

ஹடடன் : தபருவயிரல இலக்கைதய இயக்கைம,

மு. ரதமச்சந்ததரன். - கைண்டி : மு. ரதமச்சந்ததரன்,

2013. - ப. XI, 85 ; தசமமீ. 22

2011. - ப. IV, 44 ; தசமமீ. 18

ஒமு-மஉ:

ரூபத 250.00

ISBN 978-955-44552-07

(188500 NL)

கைஇ-மஉ:

ரூபத 175.00

(179707 NL)
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ரதமச்சந்ததரன், மு.

ஷரிபுத்ததீன், அகைமது ஜதன்னதஹ்

எததரும புததரும (கைவயிதய்கைள்) Copntrast Poetry /

எலலதள கைதவயியம / அகைமது ஜதன்னதஹ்

மு. ரதமச்சந்ததரன். - கைண்டி : மு. ரதமச்சந்ததரன்,

ஷரிபுத்ததீன். - மருதமுகன : அன்கன

2012. - ப. IV, 68 ; தசமமீ. 18

தவளளியயீடடகைம, 2013. - ப. XVII, 309 ; தசமமீ. 20

கைஇ-மஉ:

ரூபத 275.00

(179709 NL)

கைஇ-மஉ: ரூபத 600.00

(193452 NL)

ISBN 978-955-54039-4-8
ரதமச்சந்ததரன், மு.
சதறுவருக்க... (பதடலகைள்) = To Children…. Song /
மு. ரதமச்சந்ததரன். - கைண்டி : மு. ரதமச்சந்ததரன்,
2012. - ப. IV,
கைஇ-மஉ:

894.8112 – நதடகைம

; தசமமீ. 18

ரூபத 100.00

(179706 NL)

பத்மநதபன், ச.
அரதலத பயிரமமஶ்ரீ நத. வயிசுவநதத சதஸ்ததரிகைள்

ரதமச்சந்ததரன், மு.

நகலமகலக் கறவஞ்சத நதடகைம /

ததயயிலய்த் தததடட மக்கைள் கைவயிதய்கைள் = Tea

ச. பத்மநதபன். - சதலதபம : ஶ்ரீ முன்தனஸ்வரம

Estate Folk Poetry / மு. ரதமச்சந்ததரன். - கைண்டி :

ததவஸ்ததனம, 2014. - ப. IX, 59 ; தசமமீ. 21

மு. ரதமச்சந்ததரன், 2011. - ப. IV, 68 ; தசமமீ. 18

ஒமு-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

கைஇ-மஉ:

ISBN 978-955-0877-14-0

ரூபத 225.00

(179708 NL)

(194251 NL)

ரதமச்சந்ததரன், மு.
வ/த – ர்க்கைம (கைவயிதய்கைள்) = Class (Poetry) /

சத894.8113 – சதறுகைகதகைள்

மு. ரதமச்சந்ததரன். - கைண்டி :
மு. ரதமச்சந்ததரன், 2012. - ப. iv, 74 ; தசமமீ. 18
கைஇ-மஉ:

ரூபத 275.00

(179705 NL)

அபதுல ஹமமீட, ஏ. ஆர்.
மதமத இலலதத பூமத : சதறுகைகதகைள் / ஏ. ஆர்.
அபதுல ஹமமீட. - மருதமுகன : மனதல

ஜமமீல, ஏ. ஆர். ஏ.

பததபபகைம, 2014. - ப. VIII, 107 ; தசமமீ. 22

கைதற்கற அகழத்துச் தசன்றவர்கைள் / ஏ. ஆர்.

ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

ஏ. ஜமமீல. - மருதமுகன : புதுபபுகனவு

ISBN 978-955-41632-0-1

(198621 NL)

இலக்கைதய வடடம, 2013. - ப. 80 ; தசமமீ. 21
ஒமு-கைமஉ: ரூபத. 250.00

(193458 NL)

அருளதனந்தம, நதீ. பயி.
பததனதன்கைதம நதள் சந்ததரன் / நதீ. பயி.

ISBN 978-955-50248-3-9

அருளதனந்தம. - கைலகைதகச : ததருமகைள்
பததபபகைம, 2012. - ப. XI, 197 ; தசமமீ. 21

ஜலதலடன், எஸ்.
பூபபகடந்த பூக்கைள் : மரபுக்கைவயிகதத்

கைஇ-மஉ: ரூபத 500.00

தததகபபு / எஸ். ஜலதலடன். - ஒலுவயில :

ISBN 978-955-1055-11-0

(194265 NL)

ஆசதரியர், 2013. - ப. 123 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 500.00

(194246 NL)

அரூஸ், அஸ்கைர்
வரலதறு புரண்ட கைகத : இஸ்லதத்ததன்

ISBN 978-955-44425-0-4

எததரிகைள் அதன் கைதவலர்கைளதன உண்கம
வரலதறு / அஸ்கைர் அரூஸ். - 2 ம பததபபு. -

ஜனூஸ், எஸ்.
ததக்கைத்தத : கைவயிகதகைள். -

மதளளிககைக்கைதடு :

தடதகைம - இலக்கைதயவடடம, 2012. - ப. 80 ;

ப. [VIII], 87 ; தசமமீ. 20
ஒமு-மஉ: ரூபத 150.00

தசமமீ. 20
ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2014. -

(192947 NL)

(191079 NL)

ISBN 978-955-46-99-12-0

ISBN 978-955-54019-0-6
அழதகைஸ்வரன், சதத்ததரதவல
சதறகைடிக்கம சதறுகைகதகைள் / சதத்ததரதவல

தஜயசகீலன், த.
எழுததத ஒரு கைவயிகத / த. தஜயசகீலன். -

அழதகைஸ்வரன். - தகைதழுமபு : சதவகைதமத

நலலூர் : அருணன் பததபபகைம, 2013. -

பததபபகைம, 2013. - ப. X, 33 ; தசமமீ. 21
கைஇ-மஉ: ரூபத 100.00

ப. [IV], 147 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

(195304 NL)

(193432 NL)

ISBN 978-955-4624-02-3
தசதமகைதந்தன், பத்மத

ஸஹதனத
இருடததர் / ஸஹதனத. - அலவதய் :

இற்கறத் ததங்கைள் / பத்மத தசதமகைதந்தன். -

ஜதீவநதத, 2011. - ப. IV, 87 ; தசமமீ. 20

தகைதழுமபு : மமீரத பததபபகைம, 2013. - ப. XX, 176 ;

ஒமு-மஉ: ரூபத 200.00
ISBN 978-955-51679-3-2

(193469 NL)

தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00
ISBN 978-955-53921-8-1

(195283 NL)
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இரதமலதங்கைம, பயிரசதந்த்

ததணயியதன்

எங்தகை இருக்கம / பயிரசதந்த் இரதமலதங்கைம. -

கடிகமகைள் / ததணயியதன். - அலவதய் :

தகைதழுமபு : ரூம டு ரீட, 2013. - ப. 16 ;

ஜதீவநதத தவளளியயீடு, 2013. - ப. VIII, 192 ; தசமமீ. 21

தசமமீ. 58 X 41

நூஇ-மஉ: ரூபத 350.00

கைஇ-மஉ : வயிகலதரபபடவயிலகல

(191087 NL)

(192527 NL)

ISBN 978-955-4676-10-7

(406236 NA)
ததணயியதன்
உதயகமதர், சமரபதக சகீனத

ததணயியதனளின் ஜதீவநததச் சதறுகைகதகைள் /

சதத்ததரத ரீச்சர் / சமரபதக சகீனத உதயகமதர். -

ததணயியதன். - அலவதய் : ஜதீவநதத தவளளியயீடு,

தகைதழுமபு : மமீரத பததபபகைம, 2014. - ப. XII, 163 ;

2012. - ப. VI, 98 ; தசமமீ. 21

தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 200.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

(193412 NL)

(192524 NL)

ISBN 978-955-4676-01-5

ISBN 978-955-53921-9-8
ததவதனந்த், தத.
உதயன், எஸ். ஏ.

நந்ததயயின் சதறுகைகதகைள் / தத. ததவதனந்த். -

சங்கமுள்ளு / ஏ. எஸ். உதயன். - மன்னதர் :

தகைதழுமபு : புகனவகைம, 2014. - ப. 460 ; தசமமீ. 21

கசபர் சதற்றத, 2013. - ப. 136 ; தசமமீ. 21

நூஇ-மஉ: ரூபத 1200.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

ISBN 978-955-0350-07-0

(192527 NL)

(192516 NL)

ISBN 978-955-52958-2-6
நதக்தகைதலசன், தஜசத
தகைதபதலபயிள்கள, கை.

கைதபயியயின் வதல / தஜசத நதக்தகைதலசன் ; பதத.

யதரிலதகைள் / கை. தகைதபதலபயிள்கள. - தகைதழுமபு :

வயி. சுபரமணயியம. - தகைதழுமபு : ரூம ட ரீட,

எஸ். தகைதடதகை சதகைததரர்கைள், 2014. - ப. 136 ;

2013. - ப. 16 ; தசமமீ. 27

தசமமீ. 21

கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(191468 NL)

ISBN 978-955-0706-68-6

(407603 NA)

நூஇ-மஉ: ரூபத. 350.00

(191090 NL)
(406537 NA)

நதசதர், உ.
கைதடும கைகத தசதலலும / உ. நதசதர். -

சசதகைரன், ப.
கைடடடக்கைதடு / ப. சசதகைரன். - தகைதழுமபு :

மதவனலகல :

பூபதலசதங்கைம பததபபகைம, 2014. - ப. XVI, 299 ;

ப.

தசமமீ. 22

கைஇ-மஉ: ரூபத 130.00

நூஇ-மஉ: ரூபத 550.00

(193413 NL)

பதனு பததபபகைம, 2013. -

32 ; தசமமீ. 21
(195326 NL)

ISBN 978-955-0503-05-6

ISBN 978-955-9396-69-7
பதக்கைதயரதஜத, அனுரததத
அனுரததத கைகதகைள் / அனுரததத பதக்கைதயரதஜத. -

சதவலதங்கைம, மு.
தவந்து தணயிந்தது கைதலம / மு. சதவலதங்கைம. -

தகைதழுமபு : புரவலர் புத்தகைப பூங்கைத, 2013. -

[ஹடடன்?] : மகலநதடடு எழுத்ததளர்

ப. X, 92 ; தசமமீ. 21

மன்றம, 2013. - ப. XIX, 132 ; தசமமீ. 20

ஒமு-மஉ: ரூபத 280.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

ISBN 978-955-0195-13-8

(193420 NL)

(193456 NL)

ISBN 978-955-1805-04-3
பயிரததீபகமதர், ஆர். சத.
டிக்டிக் / ஆர். சத. பயிரததீபகமதர் ; பதத. சுதரக்கைத

சூகசஎடதவட
இவன் ததன் மனளிதன் / சூகசஎடதவட. -

தமபயித்துகர. - தகைதழுமபு : ரூம ட ரீட, 2013. -

ததருதகைதணமகல : இந்ததரத எடதவட, 2013. -

ப. 16 ; தசமமீ. 27

ப. 216 ; தசமமீ. 20

கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(191469 NL)

ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

ISBN 978-955-0706-55-6

(407604 NA)

(193422 NL)

ISBN 978-955-0469-23-9

தபரியசதமதபபயிள்கள, தயததகைஸ்வரன்
கைதடடில வயிருந்து / தயததகைஸ்வரன்

தசந்ததல தசலவன், தறதசதனளி
மதஞ்சதயயின் பயணம / தறதசதனளி தசந்ததல
தசலவன் ; பதத. சுதரக்கைத தமபயித்துகர. தகைதழுமபு : ரூம ட ரீட, 2013. - ப. 16 ; தசமமீ. 27
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(191466 NL)

ISBN 978-955-0706-54-9

(407602 NA)

தபரியசதமதபபயிள்கள ; பதத. சுதரக்கைத
தமபயித்துகர. - தகைதழுமபு : ரூம ட ரீட, 2013. ப. 16 ; தசமமீ. 27
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(191473 NL)

ISBN 978-955-0706-69-3

(407601 NA)

543
தபதன்கனயன், நதீர்கவ

ரதமலதங்கைம, பயிரசதத்

நதகனவுகைள் அழதவததலகல / நதீர்கவ

வழத மறந்த எலத / பயிரசதத் ரதமலதங்கைம ; பதத.

தபதன்கனயன். - தகைதழுமபு : இலங்ககை

சுதரக்கைத தமபயித்துகர. - தகைதழுமபு : ரூம ட

முற்தபதக்க கைகல இலக்கைதய மன்றம, 2013. -

ரீட, 2013. - ப. 16 ; தசமமீ. 27

ப. 103 ; தசமமீ. 21

கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(191472 NL)

ISBN 978-955-0706-48-8

(407607 NA)

ஒமு-மஉ: ரூபத 200.00

(193444 NL)

ISBN 978-955-1810-21-4
ரதகமயத, என். எஸ். எம.
ஒரு கூகடக் தகைதழுந்து / என். எஸ். எம.

மமீர்சத, ஹதததயத்துலலதஹ்
தநசவயிகன : (சமூகை நதவல) /

ரதகமயத. - தகைதழுமபு : கமரன் புத்தகை

ஹதததயத்துலலதஹ் மமீர்சத. - நதந்தவூர் :

இலலம, 2014. - ப. xi, 97 ; தசமமீ. 21

மமீர்சத தவளளியயீடடகைம, 2014. - ப. xi, 162 ;

ஒமு-மஉ: ரூபத 325.00

தசமமீ. 21

ISBN 978-955-0350-08-7

ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

(201103 NL)

(195308 NL)
தவல அமுதன், எஸ்.

ISBN 978-955-52414-2-7

கைதழதசல / எஸ். தவல அமுதன். ததலலதபபகள : தவல தவளளியயீடடகைம, 2013. -

முகைதலவண்ணன்
பளளிங்க மதளளிககை / முகைதலவண்ணன். -

ப. [xxii], 150 ; தசமமீ. 21

கைலமுகன : கைண்மணயி பயிரசுரம, 2013. -

ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

ப. 80 ; தசமமீ. 24

ISBN 978-955-50119-1-4

ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

(191072 NL)

(195306 NL)
றதஸ்னத, எச். எப.

ISBN 978-955-54011-4-2

மரத்ததல முள்ளங்கைத / எச். எப. றதஸ்னத. தகைதழுமபு : ரூம ட ரீட, 2013. - ப. 16 ; தசமமீ. 26

முருகைதனந்தம, ச.
உன் அருகம அறதயதமல தபததனதன அமமத! /

கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(191474 NL)

ச. முருகைதனந்தம. - கைண்டி : ஈஸ்வரன் பயிரசுரம,

ISBN 978-955-0706-52-5

(407599 NA)

2014. - ப. iv, 204 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

(196849 NL)

ஜஜூகனததீன், ஐ.
புகதந்துள்ள தபதன் உகரகைள் : அருள்நதகற

ISBN 978-955-53041-2-2

அலகர்ஆனளினதும தபதருள்தசறத
அலஹததீஸீனதும அகடவுகைள் சதல / ஐ.

முஸ்டன்
ஹரதங்கடடி - சதறுகைகதகைள் / முஸ்டன். -

ஜஜூகனததீன். - கைண்டி : சதந்தகனவடடம, 2014. -

வதகைதனரி : சதம பபளளிதகைஷன், 2012. - ப. viii,

ப. [xx], 61 ; தசமமீ. 21

296 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: ரூபத 360.00

ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

ISBN 978-955-1779-70-2

(193410 NL)

(192511 NL)

ISBN 978-955-1447-04-5
தஜயததீபன், அதனதஜத
எங்தகை வயிகளயதடுதவதம? / அதனதஜத

தமதஹமட, ரதபயி, எம. பயி.
இலுபபம பூக்கைள் / எம. பயி. ரதபயி தமதஹமட. -

தஜயததீபன் ; பதத. சுதரக்கைத தமபயித்துகர. -

ததருதகைதணமகல : ஆசதரியர், 2014. -

தகைதழுமபு : ரூம ட ரீட, 2013. - ப. 16 ; தசமமீ. 27

ப. xv, 191 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 350.00

(199626 NL)

ISBN 978-955-41708-0-3

(191471 NL)

ISBN 978-955-0706-49-5

(407606 NA)

தஜயததீபன், அதனதஜத
யதர் தசதந்தக்கைதரர் / அதனதஜத தஜயததீபன் ;

ரவயிவர்மத, சூரன். ஏ.
வடக்தகை தபதகம தமயயில / ஏ. சூரன் ரவயிவர்மத.
- ததஹதவகள : கைதயத்ததரி பபளளிதகைஷன், 2013. - ப.
80 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(193428 NL)

ISBN 978-955-8741-64-1

பதத. சுதரக்கைத தமபயித்துகர. - தகைதழுமபு : ரூம
ட ரீட, 2013. - ப. 16 ; தசமமீ. 27
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(191470 NL)

ISBN 978-955-0706-72-3

(407605 NA)

தஜதசப, ததளளிவத்கத
கைதலங்கைள் சதவததலகல / ததளளிவத்கத

ரதமலதங்கைம, பயிரசதத்

தஜதசப. - தகைதழுமபு : புகனவகைம, 2014. -

களவயியயின் தகைடடித்தனம / பயிரசதத்
ரதமலதங்கைம. - தகைதழுமபு : ரூம ட ரீட, 2013. ப. 16 ; தசமமீ. 27
கைஇ-மஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

(191467 NL)

ISBN 978-955-0706-70-9

(407502 NA)

ப. ix, 214 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 650.00
ISBN 978-955-0350-04-9

(201105 NL)

544
தஷரீப, தகை. எம. எம.

9

0

0

தபததுப புவயியயியல வரலதறு

சகீதக்கைதததனளி / தகை. எம. எம. தஷரீப. கைதத்ததன்கடி : ஜஜூகனதத தஷரீப, 2014. -

900.071 – கைலவயிறி்

ப. [vii], 235 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

(199622 NL)

கைதலதத், அபூபக்ர்
புவயியயியல : 1000 MCQS / அபூபக்ர் கைதலதத். -

ISBN 978-955-95096-9-1

தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ், 2014. ப. 140 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 200.00

894.8114 – கைடடுகரகைள்

(191078 NL)

ISBN 978-955-4699-42-7
அபதுலஹக், லறதீனத
''தபதருள் தவளளி'' : ஆய்வுக் கைடடுகரகைள் /
லறதீனத அபதுலஹக். - [தவ.இ.இ.] : ஏ. தஜ.
பயிரிண்டர்ஸ், 2012. - ப.

xx, 196 ; தசமமீ. 18

ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

(192955 NL)

ISBN 978-955-98241-6-9

907 – கைலவயி
907.2 – வரலதற்று ஆய்வு
அருந்தவரதஜத, கைந்கதயத
வரலதற்று வகரவயியல / கைந்கதயத
அருந்தவரதஜத. - நலலூர் : அஞ்சு

சதவகமதரன், தகை. எஸ்.
பல நதடுகைளளில வசதக்கம வதசகைர்கைளுக்க
பயனுள்ள கறதபபுகைள் / தகை. எஸ். சதவகமதரன். தசன்கன : மணயிதமகைகலப பயிரசுரம, 2013. -

தவளளியயீடடகைம, 2011. - ப. [xi], 269 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ:

ரூபத 350.00

(188524 NL)

ISBN 978-955-3561-0-7

ப. iv, 64 ; தசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூபத 180.00

(193434 NL)

909.076 – வயினதவயிகட

ததருச்தசந்தூரன், ச.
ஊழதகைதலப பறகவ [சமூகைவயியல கைடடுகரகைள்] /
ச. ததருச்தசந்தூரன். - ததருதகைதணமகல : அமமத
பததபபகைம, 2014. - ப. 95 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

909 – வரலதறு

(194249 NL)

ISBN 978-955-7520-01-8

G.C.E (O/L) வரலதறு History : கைடந்தகைதல வயினத
வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர /
தததக. கை. கைலதயுகைன். - தகைதழுமபு : லங்கைத
புத்தகைசதகல, 2014. - ப. [103] ; தசமமீ. 27
ஒமு-மஉ: ரூபத 390.00

(194241 NL)

ISBN 978-955-0635-76-4

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத
முத்தமதழ / கைனகைசபதபதத நததகைஸ்வரன். தபலதகலதலதயத : ஆசதரியர், 2013. - ப. 137 ;
தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 500.00

(193466 NL)

வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர /
தததக. இரத்ததனசதங்கைம நததகைஸ்வரன். -

அலகைர்ளதவயி, யூஸஜூப
சத்ததயம தவலலும : ஆசதரியருடனதன ஓர்
உகரயதடல / யூஸஜூப அலகைர்ளதவயி. தகைலதஓய : மதனதரத பபளளிதகைஷன்ஸ், 2014. ப. 126 ; தசமமீ. 20
ISBN 978-955-4794-03-0

910.076 – வயினதவயிகட
G.C.E (O/L) புவயியயியல Geography : கைடந்தகைதல வயினத

894.8115 – உகரயதடல

ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

9 1 0 வகரபடம

தகைதழுமபு :

லங்கைத புத்தகைசதகல, 2014. -

ப. 94 ; தசமமீ. 27
ஒமு-மஉ: ரூபத 275.00

(194231 NL)

ISBN 978-955-0635-66-5

(193353 NL)
910.2 – உலகை பயிரயதண வழதகைதடடி
910.285 – புவயியயியல தகைவல முகறகம
சதஹதர், ஐ. எல. எம.
ஒருங்கைதகணந்த புவயியயியல தகைவல
முகறகம / ஐ. எல. எம. சதஹதர்

[சகை] எம.

ஐ. எம. கைலீல. - கைண்டி : கறதஞ்சத
தவளளியயீடடதளர், 2014. - ப. xx, 135 ; தசமமீ. 20
ஒமு-மஉ: ரூபத 450.00
ISBN 978-955-51398-5-4

(198328 NL)

545
முனதீரத சதரதஜ், எம. ஐ. ஐ.

929 – பரமபகர, தபயர்கைள், வயிருதுச் சதன்னங்கைள்

புவயியயியல தகைவல முகறகம = GEOGRAPHICAL

929.9 – அகடயதள அடகடயும முத்ததகரயும

INFORMATION SYSTEM / எம. ஐ. ஐ. முனதீரத
சதரதஜ். - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக் ஹவுஸ்,
2014. - ப. xxiii, 207 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

பயிரததீப, தஹடடிஆரதச்சத
இலத்ததரன் ததசதய அகடயதள அடகட

(193367 NL)

ISBN 978-955-4699-32-8

வயிநததயதகைம : பயிரகஜகைள் தரவு தசகைரிபபு
தசயற்பதடுகைளுக்கைதன ககைநூல / தஹடடி
ஆரதச்சத பயிரததீப. - தகைதழுமபு : அரச பததுகைதபபு
மற்றும நகைர அபயிவயிருத்தத அகமச்சு, 2013. -

912 – ததசபபடம

ப. 63 ; தசமமீ. 29
கைஇ-கைதஉ: வயிகலதரபபடவயிலகல

கைதலதத், அபூபக்கைர்

(191475 NL)
(407637 NA)

அடலஸ் : 6 ஆம ஆண்டு தததடக்கைம கைத.தபத.
த (உயர்தர) மதணவர்கைள் வகர /

ஜதீவத, அந்தனளி

அபூபக்கைர் கைதலதத். - தகைதழுமபு : இஸ்லதமதக் புக்

ஒரு வதனம பதடியயின் கைகத : அந்தனளி

ஹவுஸ், 2013. - ப. [viii], 100 ; தசமமீ. 21

ஜதீவதவயின் அகரநூற்றதண்டு அனுபவங்கைள் /

கைஇ-மஉ: ரூபத 250.00

அந்தனளி ஜதீவத. - அலவதய் : ஜதவநதத கைகலயகைம,

(191081 NL)

ISBN 978-955-4699-29-8

2014. - ப. xii, 91 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

(195330 NL)

ISBN 978-955-4676-16-9
914 – புவயியயியல பயிரயதணம
ஹமஸத, தயதனகைபுர
றதபதத அலத, ஏ. ஏ. எம.

தநஞ்சத்ததல நதகறந்தவர் / தயதனகைபுர

அதமரிக்கைதவயில முபபது நதடகைள் : ஓர் அனுபவப

ஹமஸத. - ததக்கவகல : ஹலீமத பயிரசுரம,

பகைதர்வு / ஏ. ஏ. எம. றதபதத அலத. -

2012. - ப. xv, 197 ; தசமமீ. 21

[தவ. இ.இ] : ரி. ஆர். மமீடியத தநடதவர்க், 2014. -

ஒமு-மஉ: ரூபத 400.00

ப. 48 ; தசமமீ. 21

ISBN 978-955-50010-2-1

ஒமு-மஉ: ரூபத 150.00

(194267 NL)

(196855 NL)

ISBN 978-955-41183-0-0
9 4 0 ஐதரதபபத
915 – ஆசதயதவயிற்கைதன பயிரயதணம

மனகத வசகீகைரிக்கம ஐதரதபபத. - தகைதழுமபு :

915.4 – இந்ததயப பயணம

ஐதரதபபயிய ஒன்றதயம, 2012. - ப. [lviii],

;

தசமமீ. 29
ஞதனதசகைரன், டி.

கைஇ-மஉ:

வயிகலதரபபடவயிலகல

(188543 NL)

வட இந்ததய பயண அனுபவங்கைள் / டி.
ஞதனதசகைரன். - தகைதழுமபு : ஞதனம
பததபபகைம, 2013. - ப. vii, 114 ; தசமமீ. 20
ஒமு-மஉ: ரூபத 300.00

9 5 0 – ஆசதயத

(193454 NL)
951 – சகீனத

9 2 0 வதழக்ககை வரலதறு

இபறதஹதம, ஏ. சத. எம.
சகீனதவுக்கைதன அகமததவழத அபயிவயிருத்ததயும

வயிதஜவயிக்கைதரம, ஜயந்த

அதன் இரகைசதயமும / ஏ. சத. எம. இபறதஹதம. -

கைலதநததத அததக்கைதரம அவர்கைளளின்

கைதண்ணயியத : தபனத பபளளிதகைஷன், 2014. -

நதகனவகலகைள் / ஜயந்த வயிதஜவயிக்கைதரம ;

ப. 68 ; தசமமீ. 21

தமதழத. மு. துகரசதமத. - தகைதழுமபு : எஸ்

ஒமு-மஉ: ரூபத 250.00

தகைதடதகை சதகைததரர்கைள், 2014. - ப. [v], 56 ;

ISBN 978-955-0932-09-2

தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 200.00
ISBN 978-955-30-4788-5

(200744 NL)

(193419 NL)

546
954 – ததன் ஆசதயத

954.93 – இலங்ககை

954.029 – நவதீன இந்ததய வரலதறு
கைருணத, இரத்ததனம
அருந்தவரதஜத, கைந்கதயத

இலங்ககையயின் வரலதற்று அமசங்கைள் : கைலவயிப

நவதீன இந்ததய வரலதறு (1707 – 1919) = History of

தபதது தரததர சதததரண, உயர்தர

modern India (1707 – 1919) / கைந்கதயத

மதணவர்கைளுக்கைதன / இரத்ததனம கைருணத. -

அருந்தவரதஜத. - நலலூர் : அஞ்சு

கைளுததவகள : மதருதத அச்சகைம, 2013. -

தவளளியயீடடகைம, 2011. - ப. vi, 276 ; தசமமீ. 21

ப. x, 87 ; தசமமீ. 21

ஒமு-மஉ:

ஒமு-மஉ: ரூபத 280.00

ரூபத 350.00

(188526 NL)

ISBN 978-955-53561-1-4
அருந்தவரதஜத, கைந்கதயத

சடதகைதபன், இரத.

யதழபபதண முஸ்லதமகைள் / கைந்கதயத

கைண்டிச் சகீகமயயிதல / இரத. சடதகைதபன். -

அருந்தவரதஜத. - நலலூர் : அஞ்சு

தகைதழுமபு : எஸ்பயிரஸ் நதயூஸ் தபபபர் பயிகரவட

தவளளியயீடடகைம, 2012. - ப. xiv, 133 ; தசமமீ. 21
ஒமு-மஉ:

ரூபத 350.00

லதமததடட,

(188523 NL)

ஒமு-மஉ: ரூபத 1800.00

(196873 NL)

ISBN 978-955-811-06-9

சதவசண்முகைரதஜத, தச.
கைதலத்கத தவன்று நதற்கம கைந்ததரதகட /

சபததரத்ததனம, கை.

தச. சதவசண்முகைரதஜத. - தகைதண்டதவயில :

ஆகரயமபதத மண் வரலதற்று நூல /

சதவரஞ்சனம ஒவ்தசட பயிரின்டர்ஸ், 2013. -

கை. சபததரத்ததனம. - மடடக்கைளபபு : ஆதவன்

ப. xvi, 139 ; தசமமீ. 21

அச்சகைம, 2014. - ப. xiv, 324 ; தசமமீ. 21

(191071 NL)

நூஇ-மஉ: ரூபத 1000.00

ISBN 978-955-44239-3-0

(195310 NL)

ISBN 978-955-53426-2-9

வதீரதசதக்கைன்

ஜயவர்த்தன, கமதரி

கைகத தசதலலும உடபபு / வதீரதசதக்கைன். -

ஓயதத கைதளர்ச்சத அகலகைள் : 18 ஆம, 19 ஆம

உடபபு : இளமததரககை வடடம, 2012. - ப. [xii],

நூற்றதண்டுகைளளில இலங்ககையயில இடம தபற்ற

136 ; தசமமீ. 21
ISBN 978-955-1907-02-0

2014. - ப. [xvi], 337 ;

தசமமீ. 24

ISBN 978-955-53561-3-8

ஒமு-மஉ: ரூபத 450.00

(196863 NL)

ISBN 978-955-41521-0-6

மக்கைள் எழுச்சதகைள் / கமதரி ஜயவர்த்தன ;

(192529 NL)

தமதழத. மு. தபதன்னமபலம. - தகைதழுமபு :
கமரன் புத்தகை இலலம, 2014. - ப. [XVIII], 222 ;
தசமமீ 21
ஒமு-மஉ: ரூபத 750.00
ISBN 978-955-659-367-9

*****

(196572 NL)
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ஆசதரியர் தகலபபு அடடவகண

அ –ப-(வ்)த்த... பதடலகைள் = Non – Buddhist… Song.
(ரதமச்சந்ததரன், மு.)

அபயிவயிருத்ததக்கைதன உதவு ஊக்கை இலங்ககை கமயம

894.8111

அபயிவயிருத்ததக்கைதன உதவு ஊக்கை இலங்ககை

அகைகீதத : இஸ்லதமதய நமபயிக்ககைகயப புரிந்து

கமயத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

தகைதள்ளல ; பதகைம - 2. (ஸதன்ததனளி, அபதுல
மஜதீத்)

297.2

அக்கறகண ஜதமதஆ ரஹ்மதனளிய அறபுக் கைலலூரி
(கூடடிகணத்தல) : அக்கறகண ஜதமதஆ
ரஹ்மதனளிய அறபுக் கைலலூரிகயக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

344.070262

அக்பர் நதஜதம, எம. ஐ. உயயிரியல பூங்கைத : உயர்தர
உயயிரியல பரீடகச வழதகைதடடி 2014
வயிளக்கைவுகர

570.7

305.42

அக்ரம, முஹமமத். நகடமுகறக்தகைற்ற இஸ்லதம :
பதகைம - 03

297.12209

இஸ்லதமதய நதகைரிகைத்ததன் எழுச்சதயும
297.09

அக்ரம, முஹமமத். நதகளய நதகைரிகைம :
297.09

சுலததன், ஸலதஹஜூத்ததீன்
அபதுல வதஜதீத், எம. எல. தவளளிநதடடு
தவகலவதய்பபும மதணவர் கைலவயியும

371.007

அபதுல ஹமமீட, ஏ. ஆர். மதமத இலலதத பூமத :
சதறுகைகதகைள்

894.8113

கைடடுகரகைள்

894.8114

அமமீன், எம. ஐ. எம. கைலீபதக்கைளளின் வரலதறு

297.092

அமமீன், ஸீ. எம. ஏ. ஹதந்து மதம, தபபௌத்தம,
297.284

அதமரிக்கைதவயில முபபது நதடகைள் : ஓர் அனுபவப
பகைதர்வு. (றதபதத அலத, ஏ. ஏ. எம.)

914

வரலதறு)

294.561

அமமதர், அபூ. முன்பள்ளளி அரிச்சுவடி

அஜ்வத் அலத, ஏ. ஆர். எம. வணயிகைக் கைலவயி : கை.
தபத.த (உ/த)

அபதுர் ரஹ்மதன், எம. டி. ; தமதழத. பதர்க்கை

அமபயிககைபதகைன், ச. தயதகைசுவதமதகைள் (வதழக்ககை

இஸ்லதமதய நதகைரிகைத்ததன் எழுச்சதயும
வகைதபங்கம - முதலதம பதகைம

346.0640262

இஸ்லதம : ஓர் ஒபபயீடடதய்வு

அக்ரம, முஹமமத். நதகளய நதகைரிகைம :
வகைதபங்கம - இரண்டதம பதகைம

சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

அபதுலஹக், லறதீனத. ''தபதருள் தவளளி'' : ஆய்வுக்

அக்பர், ரஷதீத் ஹஜ்ஜஜூல. தபண் : நதீதமும
நததர்சனமும

(கூடடிகணத்தல) : அரச ஊழதயர்

372.465

656.071
அரங்க : அரங்கைதயல தததடர்பதன கைடடுகரகைளளின்

அடிபபகடக் கைருத்ததயலகைள். (நளதீம, அபூபக்கைர்)

தததகபபு. (ததலகைநததன்)

792

370.1
அடலஸ் : 6 ஆம ஆண்டு தததடக்கைம

கைத.தபத.த

அரச ஊழதயர் அபயிவயிருத்தத மன்றம

(உயர்தர) மதணவர்கைள் வகர. (கைதலதத்

(கூடடிகணத்தல) : அரச ஊழதயர் அபயிவயிருத்தத

அபூபக்கைர்)

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

912

சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
346.0640262

அந்தததனளிபபயிள்கள அன்ரன் அருள்ரதஜ் பதர்க்கை
தசந்ததலநததன் சதமதத்தமபயி

அரசதயலகமபபுக்கைதன இருபத்தததரதவது
அனுரததத கைகதகைள். (பதக்கைதயரதஜத, அனுரததத)
894.8113

ததருத்தம : இலங்ககைச் சனநதயகை தசதசலதசக்
கடியரசதன் அரசதயலகமபகபத்
ததருத்து வதற்கைதனதததரு சடடமூலம.

அகனத்தும : பகடபபயிலக்கைதயம பற்றதய பதர்கவ.
(ரவதீந்ததரன், முருதகைசு)

அன்ரன் அருள்ரதஜ் அந்தததனளிபபயிள்கள ; பதர்க்கை
தறதசதனத றதகைல, வயிக்தடதறதயத

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

342.030262

894.811
அரதலத பயிரமமஶ்ரீ நத. வயிசுவநதத சதஸ்ததரிகைள்
நகலமகலக் கறவஞ்சத நதடகைம. (பத்மநதபன், ச.)
894.8112
அரியம, அமபயிளதந்துகறயூர். தமதழன் தமதழனதகை
894.8111
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அருடதபறு தபற்றவர்கைளளின் பண்புகைள் (தபஸீர்
வயிளக்கைம). (அலகைர்ளதவயி, யூஸஜூப)

அலத, பதத்ததமத நஸீறத. கைல

894.811

297.74

அருணதசலக் கைவயிரதயர். இரதமநதடகைக் கைகீர்த்தகன
294.538

அலகைர்ளதவயி, யூஸஜூப. அருடதபறு தபற்றவர்கைளளின்
பண்புகைள் (தபஸீர் வயிளக்கைம)

297.74

அருண் : சதறுவர் கைகதயும பதடலகைளும. (அலத,
பதத்ததமத நஸீறத)

894.811

அலகைர்ளதவயி, யூஸஜூப. சத்ததயம தவலலும :
ஆசதரியருடனதன ஓர் உகரயதடல

894.8115

அருந்தவரதஜத, கைந்கதயத. நவதீன இந்ததய வரலதறு
(1707 – 1919) = History of modern India (1707 – 1919)
954.029

அலமனதர் கைலலூரி (கூடடிகணத்தல) : அலமனதர்
கைலலூரிகயக் கூடடகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

அருந்தவரதஜத, கைந்கதயத. யதழபபதண

344.070262

முஸ்லதமகைள்

954.93
அலஹசன் மன்றம (கூடடிகணத்தல) : அலஹசன்

அருந்தவரதஜத, கைந்கதயத. வரலதற்று வகரவயியல
907.2
அருளதனந்தம, நதீ. பயி. பததனதன்கைதம நதள் சந்ததரன்
894.8111
அருளதனந்தம, நதீ. பயி. தமபௌனமதன இரவயில வயிழும
பழம

894.8111

அருள்தமதழதரதஜத, எம. வதழவு வயிடியும

894.8111

அழதகைஸ்வரன், சதத்ததரதவல. சதறகைடிக்கம
சதறுகைகதகைள்

894.8113

அஷ்ரப, எம. ஐ. எம. இன்னும உயயிதரதடு : கைவயிகதகைள்
894.8111

001

அஸதம, எம. எம. எம. இஸ்லதம : தரம 5 297.071

அரூஸ், அஷ்கைர். இஸ்லதமதய ஷரீஆ சடடம :
340.59

அரூஸ், அஸ்கைர். வரலதறு புரண்ட கைகத :
இஸ்லதத்ததன் எததரிகைள் அதன் கைதவலர்கைளதன
894.8113

அரூஸ், ரத. ப. தமதழ இலக்கைதய நயம : புததய
பதடத்ததடடத்ததற்க அகமவதனது

346.0640262

தபடடகைம

யூஸஜூப

உண்கம வரலதறு

சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

அஸதம, எம. எம. எம. இஸ்லதமதய தபதது அறதவுப

அரூஸ், அஷ்கைர் ; தமதழத. பதர்க்கை அலகைர்ளதவயி,

அவசதயமும சதத்ததயமும

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

அஸதம, எம. எம. எம. இஸ்லதம : தரம 9 297.071
அஸ்ததரம : கைணயித மதததரி வயினத வயிகடகைள் ;
தரம 11 = O/L exam model paper. (பரமதனந்தன்,
என்.)

510.076

அஹமட கைதயதஸ், அ. ஸ. ஜன்னகலத் ததற... :

372.64

வதழவயியலுக்கைதன உளவயியல சதந்தகனகைள் 150

அரூஸ், ரத. ப. தமதழதமதழத : (பகதத - I, பகதத - II
வயினதத்ததள்கைகள தவற்றதகைரமதகை எததர்

ஆசதன் : புலகமப பரிசதல பரீடகச எழுதும

தகைதள்வதற்கைதன வழதகைதடடி)

372.6

அர்ஷதன் நதழல. (முஹமமத், ஸபரதன்)

297

அற்தறதணயித் தத்துவம (ததருத்தம) : (122 ஆம
அத்ததயதயமதன) அற்தறதணயித் தத்துவக்
கைடடகளச் சடடத்ததகனத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

346.0290262

அலவயி தமபௌலதனத மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
அலவயி தமபௌலதனத மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

(சதபயிர், மு. ப. மு.)

894.811

372.19076

ஆகசகைளளின் கைடிவதளம தநதன்பு. (சுலததன்,
ஸலதஹஜூத்ததீன்)

297.362

ஆண்டறதக்ககை - 2013. (இலங்ககை. தமல மதகைதண
மதகைதண சகப. வயிவசதயம, கைமநல அபயிவயிருத்தத,
சதறதய நதீர்பபதசனம,

ககைத்தததழதல மற்றும

சுற்றதடல தததடர்பதன அகமச்சு.)

352.14

ஆண்டறதக்ககை 2013. இலங்ககை மத்ததய வங்கைத
334.8606

346.0640262

அலத, பதத்ததமத நஸீறத. அருண் : சதறுவர் கைகதயும
பதடலகைளும

மதணவர்கைளுக்கைதன வழதகைதடடி ; தரம 4, 5.

ஆனதலும ததமதருததன் அவளுக்க. (மஜதீத், எம.
எஸ். ஏ.)

894.8111

549
ஆகரயமபதத மண் வரலதற்று நூல. (சபததரத்ததனம,
கை.) 954.93

இரண்டதம தமதழத சதங்கைளம தரம 3. (ஹகைம, ஏ.
தஜ. ஏ.)

ஆவணங்கைள் பததவு (ததருத்தம) : ஆவணங்கைள் பததவு
கைடடகளச் சடடத்ததகன (அத்ததயதயம

372.465

இரவதீந்ததரன், ந. இரடகட ததசதயமும பண்பதடடுப
புரடசதயும

361.613

117) ததருத்துவதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

இரவதீந்ததரன், ந. முற்தபதக்க இலக்கைதயத்துக்க

346.0640262

ககைலதசபததயயின் பங்கைளளிபபு

894.811

இரதசரத்ததனம, முத்து. வததனறும ஆறு
ENGLISH FOR YOU : PART ONE ; இலக தமதழதல ஆங்கைதல
இலக்கைணம. (சந்ததரகைதசன், எஸ்.)

425

ENGLISH FOR YOU : PART TWO ; இலக தமதழதல
ஆங்கைதல இலக்கைணம. (சந்ததரகைதசன், எஸ்.)

425

894.8111

இரததஜஸ்கைண்ணன், இ. இலக்கைதயத்ததல சமூகைம :
பதர்கவகைளும பததவுகைளும

894.811

இரதமநதடகைக் கைகீர்த்தகன. (அருணதசலக் கைவயிரதயர்)
294.538
இரதமலதங்கைம, பயிரசதந்த். எங்தகை இருக்கம

இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம. இஸ்லதத்ததல சதறுவர் உளவயியல
155.4
இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம. மக்கைள் இஸ்லதம

305.80095493

இதுதவதரு தங்கை நூல. (மஜதீத், தஜ.)

001

சத891.8113
இருடததர். (ஸஹதனத)

894.8111

இருபத்தததரதம நூற்றதண்டில ஆசதரியர் வகைதபதகைம.
(தஸய்ன், றவூப)

இந்ததய நடனங்கைள். (பத்மநததன், சத.)

793.31

இந்து ஆலயங்கைளளில மருத்துவ சுகைதததரம : தமதழர்

371.102

இருமபுக் கைதவுக்கள்ளளிருந்து.... (சததீஸ்,
வயிதவகைதனந்தனூர்)

894.8111

வதழவயில சதத்த மருத்துவம (சதவசண்முகைரதஜத,
தச.)

294.543

இந்து சமயமும அகவததகை தநறதகைளும

294.5

இருகளப பகடத்தல. (ததலீபன், பத.)

894.8111

இலங்ககை அரசதயல வரலதறு ஒரு தநதக்க.
(சுபபயிரமணயியம, சதவத)

320.95493

இபறதஹதம, ஏ. சத. எம. சகீனதவுக்கைதன அகமததவழத
அபயிவயிருத்ததயும அதன் இரகைசதயமும

951

இலங்ககை ஆரதய்ச்சதக்கம அபயிவயிருத்ததக்கமதன
நதறுவனம (கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை

இயற்ககை அனர்த்தங்கைள் . (இஸ்ததகைதர், எம. ஏ. எம.)
363.34
இர்பதன், பயீ. எம. எம. ஷரீஆவுக்க முன்னதல இலதப

ஆரதய்ச்சதக்கம அபயிவயிருத்ததக்கமதன
நதறுவனத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
346.0640262

தநதக்கைற்ற இஸ்லதமதய நதறுவனங்கைளது வககை
கூறல தபதறுபபு

340.59

இலக்கைதயத்ததல சமூகைம : பதர்கவகைளும பததவுகைளும.
(இரததஜஸ்கைண்ணன், இ.)

894.811

இர/கருவயிடட மத்ததய மகைத வயித்ததயதலய பகழய
மதணவர் கைழகைம (கூடடிகணத்தல) :
இர/கருவயிடட மத்ததய மகைத வயித்ததயதலய பகழய
மதணவர் கைழகைம கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளு மன்றம.)
346.0640262

வகரயயிலதன நதததயதண்டுக்கறதய நதததக் கூற்று
2012. (இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.)
352.4806
2013 ஆம ஆண்டின் 15 ஆம இலக்கை, நததத
முகைதகமத்துவப (தபதறுபபு) (ததருத்தச்) சடடம.
(இலங்ககை.)

அகவததகை தநறதகைளும

343.034026

2013 ஆம ஆண்டின் 16 ஆம இலக்கை, தசயலநுணுக்கை
அபயிவயிருத்ததக் கைருத்ததடடங்கைள் (ததருத்தச்) சடடம.
(இலங்ககை.)

இரகபரன், கை. பதத. ; பதர்க்கை இந்து சமயமும

343.034026

2013 ஆம ஆண்டின் 21 ஆம இலக்கை, ஆவணங்கைள்

இரடகட ததசதயமும பண்பதடடுப புரடசதயும.
(இரவதீந்ததரன், ந.)

2012 ஜனவரி 01 தததடக்கைம 2012 டிசமபர் 31

361.613

பததவு ததருத்த சடடம. (இலங்ககை.)

346.064026

2013 ஆம ஆண்டின் 22 ஆம இலக்கை, ததருமணப
பததவு ததருத்தச் சடடம. (இலங்ககை.) 346.016026

550
2013 ஆம ஆண்டின் 23 ஆம இலக்கை, கைண்டிய

2014 ஆம ஆண்டின் 02 ஆம இலக்கை, ததசதய

ததருமண, மணநதீக்கை (ததருத்தச்) சடடம.

தததழதலதுகற முகைதகமபபயயிற்சத நதறுவகை

(இலங்ககை.)

(ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)

346.016026

2013 ஆம ஆண்டின் 24 ஆம இலக்கை, முஸ்லதம

343.06026

2014 ஆம ஆண்டின் 03 ஆம இலக்கை, இலங்ககைப

ததருமண, மணநதீக்கை (ததருத்தச்) சடடம.

புவயிச்சரிதவயியல நதறுவகைம (கூடடிகணத்தல)

(இலங்ககை.)

சடடம. (இலங்ககை.)

2013 ஆம ஆண்டின் 25 ஆம இலக்கை,

346.016026
பயிறபபுகைள்,

இறபபுகைள் பததவு (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)
346.016026

343.064026

2014 ஆம ஆண்டின் 04 ஆம இலக்கை, பயிலதப
கணவர்தன ஞதபகைதர்த்த சங்கைம
(கூடடிகணத்தல) சடடம. (இலங்ககை.)
343.064026

2013 ஆம ஆண்டின் 28 ஆம இலக்கை,பதரதளுமன்ற

2014 ஆம ஆண்டின் 05 ஆம இலக்கை, சந்ததம

புலகமப பரிசதற் சகப (நதீக்கைச்) சடடம.

வதீரக்தகைதடி மன்றம (கூடடிகணத்தல) சடடம.

(இலங்ககை.)

(இலங்ககை.)

346.064026

2013 ஆம ஆண்டின் 29 ஆம இலக்கை, பததுகைதபபுச்
தசகவகைள் ஏவல மற்றும பணயியதடதடதகததக்

344.064026

2014 ஆம ஆண்டின் 06 ஆம இலக்கை, மருத்துவம
(ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)

344.04026

கைலலூரி (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)
343.0113026

2014 ஆம ஆண்டின் 07 ஆம இலக்கை, தசர்தபறுமதத
வரி (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)

343.055026

2013 ஆம ஆண்டின் 30 ஆம இலக்கை, உள்ளூரததகைதர
சகபகைள் தவற்றதடங்கைகள நதரபபுதல (வயிதசட
ஏற்பதடுகைள்) சடடம. (இலங்ககை.)

342.09026

2014 ஆம ஆண்டின் 08 ஆம இலக்கை,
உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தச்) சடடம.
(இலங்ககை.)

343.034026

2013 ஆம ஆண்டின் 31 ஆம இலக்கை, இலங்ககை
மதன்சதரம (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)
343.092026

2014 ஆம ஆண்டின் 09 ஆம இலக்கை,
தபதருளதததரச் தசகவ வயிததபபனவு (ததருத்தச்)
சடடம. (இலங்ககை.)

343.055026

2013 ஆம ஆண்டின் 32 ஆம இலக்கை, வயிஞ்ஞதன,
தததழதலநுடபவயியல அபயிவயிருத்தத (ததருத்தச்)
சடடம. (இலங்ககை.)

344.095026

2014 ஆம ஆண்டின் 10 ஆம இலக்கை, நதடகடக்
கைடடிதயழுபபுதல வரி (ததருத்தச்) சடடம.
(இலங்ககை.)

343.04026

2013 ஆம ஆண்டின் 33 ஆம இலக்கை,
2014 ஆம ஆண்டின் 11 ஆம இலக்கை, தததகலத்

வயிகளயதடடில ஊக்க பததர்த்தப
பயன்பதடடிற்தகைததரதன சமவதயச் சடடம.

தததடர்பு அறவதீடு (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)

(இலங்ககை.)

343.04026

346.0640262

2013 ஆம ஆண்டின் 34 ஆம இலக்கை, தபபௌத்த
அறநதகலயங்கைள் (ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)
344.096026
2013 ஆம ஆண்டின் 35 ஆம இலக்கை,

வயியதபதரப பண்ட அறவதீடு (ததருத்தச்) சடடம.
(இலங்ககை.)

343.034026

2014 ஆம ஆண்டின் 13 ஆம இலக்கை, கைமதபனளிகைள்

கைடற்தறதழதல, நதீர்வதழ உயயிரின வளங்கைள்
(ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)

2014 ஆம ஆண்டின் 12 ஆம இலக்கை, வயிதசட

(ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)

343.064026

343.07692026
2014 ஆம ஆண்டின் 16 ஆம இலக்கை, சமஸ்த

2013 ஆம ஆண்டின் 36 ஆம இலக்கை, ஒதுக்கைகீடடுச்
சடடம. (இலங்ககை.)

343.034026

லங்கைத சதசனதரக்சகை மண்டலய
(கூடடிகணத்தல) சடடம. (இலங்ககை.)
343.064026

2013 வருடத்ததன் முன்தனற்றம மற்றும எததர்கைதலத்
ததடடம 2014. இலங்ககை. தமல மதகைதண சகப.

2014 ஆம ஆண்டின் 17 ஆம இலக்கை, தபபௌத்த

உள்ளூரதடசத, மதன்சக்தத மற்றும எரிசக்தத,

வயிகைதகரகைகள மறுசகீரகமத்தல மன்றம

கைதணயி மற்றும மனளிதவலு மற்றும தததழதல

(கூடடிகணத்தல) சடடம. (இலங்ககை.)

வதய்பபு அகமச்சு.)

352.1406

2014 ஆம ஆண்டின் 01 ஆம இலக்கை, இலங்ககை

343.634026
2014 ஆம ஆண்டின் 18 ஆம இலக்கை, ததசதய

தகைதள்ககைக் கைற்ககைகைள் நதறுவகை (ததருத்தச்)

தததழதலமுயற்சத அபயிவயிருத்தத அததகைதரசகப

சடடம. (இலங்ககை.)

(ததருத்தச்) சடடம. (இலங்ககை.)

343.034026

346.06026

551
2014 ஆம ஆண்டின் 19 ஆம இலக்கை, கமதரசதறத
தஹடடிதகை மன்றம கூடடிகணத்தல)
(இலங்ககை.)

இல. 31, 2013. இலங்ககை மதன்சதரம சடடம

சடடம.

343.092026

343.064026

2014 ஆம ஆண்டின் 20 ஆம இலக்கை, தமதஹதன்
லதல கைததரரு மன்றம (கூடடிகணத்தல) சடடம.
(இலங்ககை.)

இல. 32, 2013. வயிஞ்ஞதன, தததழதலநுடபவயியல
அபயிவயிருத்ததச் சடடம

344.095026

343.064026
இல. 33, 2013. வயிகளயதடடில ஊக்க பததர்த்தப

2014 ஆம ஆண்டின் 21 ஆம இலக்கை, வயிக்டர் அந்தனதீ
கைலவயி, சமூகை, தபதருளதததர

பயன்பதடடிற்தகைததரதன

சமவதயச்

சடடம

344.099026

தசகவகைள், அறக்கைடடகள மன்றம
(கூடடிகணத்தல) சடடம. (இலங்ககை.)

இல. 34 2013. தபபௌத்த அறநதகலயங்கைள் சடடம

344.064026
2014 ஜனவரி 01 தததடக்கைம 2014 டிசமபர் 31 ஆந்
ததகைதத வகரயயிலதன நதததயதண்டுக்கைதன நதததக்

344.096026
இல. 35, 2013. கைடற்தறதழதல, நதீர்வதழ உயயிரின
வளங்கைள் சடடம

343.07692026

கூற்று 2014. (இலங்ககை. தமல மதகைதண
மதகைதண சகப.)

352.4806

இருபத்கதந்து நபயிமதர்கைள் வரலதறு. (ஹபயீபு
முஹமமது, எம. தகை.)

இல. 36, 2013. ஒதுக்கைகீடடுச் சடடம

343.034026

இல. 01, 2014. இலங்ககை தகைதள்ககைக் கைற்ககைகைள்
297.24

நதறுவகைச் சடடம

343.06026

இல. 02, 2014. ததசதய தததழதலதுகற
இலங்ககை சடடங்கைள்

முகைதகமபபயயிற்சத நதறுவகைச் சடடம

343.06026

இல. 15, 2013. நததத முகைதகமத்துவப (தபதறுபபு)
(ததருத்தச்) சடடம

343.034026

இல. 03, 2014. இலங்ககைப புவயிச்சரிதவயியல
நதறுவகைச் சடடம

343.064026

இல. 16, 2013. தசயலநுணுக்கை அபயிவயிருத்ததக்
கைருத்ததடடங்கைள் (ததருத்தச்) சடடம

343.034026

இல. 04, 2014. பயிலதப கணவர்தன ஞதபகைதர்த்த
சங்கை சடடம

343.064026

இல. 21, 2013. ஆவணங்கைள் பததவு (ததருத்தம)
346.064026

இல. 05, 2014. சந்ததம வதீரக்தகைதடி மன்றச்
சடடம

இல. 22, 2013. ததருமணப

346.016026
இல. 23, 2013. கைண்டிய ததருமண, மணநதீக்கை
(ததருத்தச்) சடடம

இல. 06, 2014. மருத்துவச் சடடம

344.04026

இல. 07, 2014. தசர்தபறுமதத வரி சடடம

346.016026

இல. 24, 2013. முஸ்லதம ததருமண, மணநதீக்கை
(ததருத்தச்) சடடம

343.064026

பததவு ததருத்தம

343.055026
இல. 08, 2014. உண்ணதடடரசதகறச் சடடம

346.016026

343.034026
இல. 09, 2014. தபதருளதததரச் தசகவ

இல. 25, 2013. பயிறபபுகைள், இறபபுகைள் பததவு
(ததருத்தச்) சடடம

வயிததபபனவுச் சடடம

343.055026

346.016026
இல. 10, 2014. நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரிச்

இல. 28, 2013. பதரதளுமன்ற புலகமப பரிசதற்
சகப (நதீக்கைச்) சடடம

சடடம

343.04026

346.064026
இல. 11, 2014. தததகலத் தததடர்பு அறவதீடடுச்

இல. 29, 2013. பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல

சடடம

343.04026

மற்றும பணயியதடதடதகததக் கைலலூரிச் சடடம
343.0113026

இல. 12, 2014. வயிதசட வயியதபதரப பண்ட
அறவதீடடுச் சடடம

343.034026

இல. 13, 2014. கைமதபனளிகைள் சடடம

343.064026

இல. 30, 2013. உள்ளூரததகைதர சகபகைள்
தவற்றதடங்கைகள நதரபபுதல (வயிதசட ஏற்பதடுகைள்)
சடடம

342.09026
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இல. 16, 2014. சமஸ்த லங்கைத சதசனதரக்சகை
மண்டலயச் சடடம

இல. 221, 2013. உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தம)

343.064026

343.0360262

இல. 17, 2014. தபபௌத்த வயிகைதகரகைகள

இல. 222, 2013. வரி தமன்முகறயயீடடு

மறுசகீரகமத்தல மன்றம சடடம

ஆகணக்கழு (ததருத்தம)

343.064026

343.040262

இல. 18, 2014. ததசதய தததழதலமுயற்சத
அபயிவயிருத்தத அததகைதரசகபச் சடடம

346.06026

இல. 19, 2014. கமதரசதறத தஹடடிதகை மன்றச்
சடடம

இல. 223, 2013. நததத

343.0340262

இல. 224, 2013. ததருமணப பததவு (ததருத்தம)

343.064026

346.0160262

இல. 20, 2014. தமதஹதன் லதல கைததரரு மன்றம

இல. 226, 2013. பயிறபபுகைள், இறபபுகைள் பததவு

சடடம

(ததருத்தம)

343.064026

346.0160262

இல. 21, 2014. வயிக்டர் அந்தனதீ கைலவயி, சமூகை,

இல. 228, 2013. கைண்டிய ததருமண, மணநதீக்கைம

தபதருளதததர தசகவகைள், அறக்கைடடகள

(ததருத்தம)

மன்றச் சடடம

346.0160262

344.064026
இல. 229, 2013. ஆவணங்கைள் பததவு (ததருத்தம)
346.0640262

இலங்ககைச் சடடமூலங்கைள்

:
இல. 230, 2013. அற்தறதணயித் தத்துவம (ததருத்தம)

இல. 205, 2013. அபயிவயிருத்ததக்கைதன உதவு ஊக்கை

346.0290262

இலங்ககை கமயம (கூடடிகணத்தல)
346.0640262

இல. 231, 2013. மமீள் கடியமர்த்துதல அததகைதர
சகப (ததருத்தம)

346.0640262

இல. 206, 2013. தமதஹதன் லதல கைததரரு மன்றம
(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 232, 2013. பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல
மற்றும பணயியதடதடதகததக் கைலலூரி (ததருத்தம)

இல. 207, 2013. இலங்ககை மதன்சதரம(ததருத்தம)

343.01130262

346.04679320262
இல. 233, 2013. ஏர்ல கணதசகைர மன்றம
இல. 208, 2013. பயி. ஹரிசன் சமுததய

(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

அபயிவயிருத்தத மன்றம (கூடடிகணத்தல)
346.0640262

இல. 234, 2013. ததலதததடட மஹ்பலும உலமத
அரபுக் கைலலூரி (கூடடிகணத்தல)

இல. 210, 2013. ஶ்ரீ பதலதபயிவூர்தத வர்தன சமதததய
(கூடடிகணத்தல)

344.070262

346.0640262
இல. 236, 2013. இலங்ககை தறதமன் கைத்தததலதக்கை

இல. 211, 2013. நததத முகைதகமத்துவம (தபதறுபபு)

அதததமற்றத ரதணயியர்,

(ததருத்தம)

(ததருத்தம)

343.0340262

இல. 213, 2013. மதுவரி (ததருத்தம) 344.042330262

தமற்றதரதணயியதர்
346.0640262

இல. 237 2013. கமத்ததரிபதல சதறததசன லக்தரு
ததரிய மன்றம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 215, 2013. துகறமுகை, வயிமதன நதகலய
அபயிவயிருத்தத அறவதீடு (ததருத்தம)

343.040262

இல. 238, 2013. சதத்தசுவதததீனம ககறந்த
பயிள்களகைளுக்கைதன பதடசதகலயயின் நலன்புரிச்

இல. 216, 2013. தததகலத்தததடர்பு அறவதீடடு
(ததருத்தம)
இல. 218, 2013. சுங்கைம (ததருத்தம)

சங்கைம (கூடடிகணத்தல) (ததருத்தம)

343.040262
343.0560262

346.0640262
இல. 239, 2013. தகை. ட. எம. சந்ததரத பண்டதர
சமுததய தசகவகைள் மன்றம (கூடடிகணத்தல)

இல. 219, 2013. பந்தய, சூததடட வயிததபபனவு
(ததருத்தம)

346.0640262

344.0990262
இல. 240, 2013. பண்டகைசதகல கைருத்ததடடம

இல. 220, 2013. நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரி
(ததருத்தம)

343.040262

(கூடடிகணத்தல)

346.0640262
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இல. 241, 2013. கைண்டி தர்மரதஜ கைலலூரியயின்

இல. 260, 2013. கலலதய்யத்துல இமதம சதபயிஈ

மதணவர் கைழகைம (கூடடிகணத்தல) 346.0640262

அரபுக் கைலலூரி (கூடடிகணத்தல)

344.070262

இல. 242, 2013. பதரதளுமன்ற புலகமப பரிசதற்
சகப (நதீக்கைம)

346.0640262

இல. 262, 2013. உள்ளூர் அததகைதர சகபகைள்
ததர்தலகைள் (ததருத்தம)

343.0360262

இல. 243, 2013. அக்கறகண ஜதமதஆ ரஹ்மதனளிய
அறபுக்

கைலலூரி (கூடடிகணத்தல)
344.070262

இல. 263, 2013. வயிஞ்ஞதன, தததழதலநுடபவயியல
அபயிவயிருத்தத (ததருத்தம)

344.070262

இல. 244, 2013. தசதரடதச கைதமத மன்றம

இல. 264, 2013. வலதபதல பயியதனந்த கைலவயி

நமபயிக்ககைப தபதறுபபு (கூடடிகணத்தல)

கைலதசதர மன்றம (கூடடிகணத்தல) 346.0640262

346.0640262
இல. 265, 2013. இலங்ககை லுமபயினளி அபயிவயிருத்தத
இல. 245, 2013. கைலஹதன்ன ஜதமதஅதுல பத்ததஹ்
அரபுக் கைலலூரி (கூடடிகணத்தல)

நமபயிக்ககைபதபதறுபபு (கூடடிகணத்தல)

344.070262

346.0640262

இல. 247, 2013. மடடக்கைளபபு வதலதப கைதறதஸ்தவ

இல. 266, 2013. தபபௌத்த அறநதகலயங்கைள்

சங்கைம (கூடடிகணத்தல)

(ததருத்தம)

346.0640262

344.0960262

இல. 248, 2013. கைலதசதரம மற்றுமபண்பதடுகைகளக்

இல. 267, 2013. வயிகளயதடடில ஊக்க பததர்த்தப

கைடடிதயழுபபுவதற்கைதன இலங்ககை கைலதசதர

பயன்பதடடிற்தகைததரதன சமவதயம

மன்றம (கூடடிகணத்தல)

344.0990262

346.0640262
இல. 268, 2013. இலங்ககை வரிவயிததபபு நதறுவகைம

இல. 249, 2013. ஶ்ரீ சதத்ததர்த்த மன்றம
(கூடடிகணத்தல)

(கூடடிகணத்தல) (ததருத்தம)

346.0640262

346.0640262
இல. 270, 2013. அலமனதர் கைலலூரி

இல. 250, 2013. அரசதயலகமபபுக்கைதன
இருபத்தததரதவது ததருத்தம

(கூடடிகணத்தல)

344.070262

342.030262
இல. 271, 2013. மனளித உரிகமகைள் அகமபபு

இல. 251, 2013. அலவயி தமபௌலதனத மன்றம
(கூடடிகணத்தல) :

(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 272, 2013. ஒதுக்கைகீடு

343.0340262

344.070262

இல. 252, 2013. தடன்ஶ்ரீ கைலவயி மன்றம
(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 273, 2013. கைடற்தறதழதல, நதீர்வதழ உயயிரின
வளங்கைள் (ததருத்தம)

343.076920262

இல. 253, 2013. ஸதவ்முனளி தஸ தவதஹர
தபபௌத்த மன்றம (கூடடிகணத்தல) 346.0640262

இல. 274, 2013. அரச ஊழதயர் அபயிவயிருத்தத
மன்றம (கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 255, 2013. இர/கருவயிடட மத்ததய மகைத

இல. 275, 2013. இலங்ககை ஆரதய்ச்சதக்கம

வயித்ததயதலய பகழய மதணவர் கைழகைம

அபயிவயிருத்ததக்கமதன நதறுவனம

(கூடடிகணத்தல)

(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 256, 2013. இலங்ககை நதர்மதணக்

346.0640262

இல. 276, 2013. ஶ்ரீ லங்கைத தசத்தசவத மன்றம

ககைத்தததழதல சமதமளனம (கூடடிகணத்தல)

(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

346.0640262
இல. 278, 2013. ததசதய சுற்றுச்சூழல மன்றம
இல. 257, 2013. மர்கைஸ் ஸக்கைதபதுல
இஸ்லதமதய்யத (கூடடிகணத்தல)

(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

346.0640262
இல. 280, 2013. தயத சரண அபயிவயிருத்தத மன்றம

இல. 258, 2013. தஸய்யயித் அபதுர் ரஹ்மதன்

(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

ஜதபரி தமபௌலதனத ஞதபகைதர்த்த அறக்கைடடகள
(கூடடிகணத்தல)

346.0640262

இல. 282, 2013.தததழதலநுடபத்கதயும
சமூகைதசகவகயயும உயர்த்துவதற்கைதன கைலவயி

இல. 259, 2013. அலஹசன் மன்றம
(கூடடிகணத்தல)

நதகலயம (கூடடிகணத்தல)
346.0640262

346.0640262
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இல. 283, 2013. இலங்ககை ஔதபபடவயியலதளர்
சங்கைங்கைளளின் தபரகவ (கூடடிகணத்தல)

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 34 ஆம இலக்கை,
தபபௌத்த அறநதகலயங்கைள் (ததருத்தச்) சடடம

346.0640262

344.096026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 15 ஆம இலக்கை,

இலங்ககை.2013 ஆம ஆண்டின் 35 ஆம இலக்கை,

நததத முகைதகமத்துவப (தபதறுபபு) (ததருத்தச்)

கைடற்தறதழதல, நதீர்வதழ உயயிரின வளங்கைள்

சடடம

(ததருத்தச்) சடடம

343.034026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 16 ஆம இலக்கை,
தசயலநுணுக்கை அபயிவயிருத்ததக் கைருத்ததடடங்கைள்
(ததருத்தச்) சடடம

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 36 ஆம இலக்கை,
ஒதுக்கைகீடடுச் சடடம

343.034026

343.034026
இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 01 ஆம

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 21 ஆம இலக்கை,
ஆவணங்கைள் பததவு ததருத்த சடடம

346.064026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 22 ஆம இலக்கை,
ததருமணப

343.07692026

பததவு ததருத்தச் சடடம

346.016026

இலக்கை,

இலங்ககை தகைதள்ககைக் கைற்ககைகைள் நதறுவகை
(ததருத்தச்) சடடம
இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 02 ஆம

343.034026
இலக்கை,

ததசதய தததழதலதுகற முகைதகமபபயயிற்சத
நதறுவகை (ததருத்தச்) சடடம

343.06026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 23 ஆம இலக்கை,
கைண்டிய ததருமண, மணநதீக்கை (ததருத்தச்) சடடம
346.016026

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 03 ஆம இலக்கை,
இலங்ககைப புவயிச்சரிதவயியல நதறுவகைம
(கூடடிகணத்தல) சடடம

343.064026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 24 ஆம இலக்கை,
முஸ்லதம ததருமண, மணநதீக்கை (ததருத்தச்) சடடம
346.016026

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 04 ஆம இலக்கை,
பயிலதப கணவர்தன ஞதபகைதர்த்த சங்கைம
(கூடடிகணத்தல) சடடம

343.064026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 25 ஆம இலக்கை,
பயிறபபுகைள், இறபபுகைள் பததவு (ததருத்தச்) சடடம
346.016026

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 05 ஆம இலக்கை,
சந்ததம வதீரக்தகைதடி மன்றம (கூடடிகணத்தல)
சடடம

343.064026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 28 ஆம இலக்கை,
பதரதளுமன்ற புலகமப பரிசதற் சகப
(நதீக்கைச்) சடடம

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 06 ஆம இலக்கை,
346.064026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 29 ஆம இலக்கை,
பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல மற்றும பணயி

மருத்துவம (ததருத்தச்) சடடம

343.04026

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 07 ஆம இலக்கை,
தசர்தபறுமதத வரி (ததருத்தச்) சடடம 343.055026

யதடதடதகததக் கைலலூரி (ததருத்தச்) சடடம
343.0113026

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 08 ஆம இலக்கை,
உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தச்) சடடம

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 30 ஆம இலக்கை,

343.034026

உள்ளூரததகைதர சகபகைள் தவற்றதடங்கைகள
நதரபபுதல (வயிதசட ஏற்பதடுகைள்) சடடம
342.09026

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 09 ஆம இலக்கை,
தபதருளதததரச் தசகவ வயிததபபனவு (ததருத்தச்)
சடடம

343.055026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 31 ஆம இலக்கை,
இலங்ககை மதன்சதரம (ததருத்தச்) சடடம
343.092026

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 10 ஆம இலக்கை,
நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரி (ததருத்தச்)
சடடம

343.04026

இலங்ககை. 2013 ஆம ஆண்டின் 32 ஆம இலக்கை,
வயிஞ்ஞதன, தததழதலநுடபவயியல அபயிவயிருத்தத
(ததருத்தச்) சடடம

344.095026

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 11 ஆம இலக்கை,
தததகலத் தததடர்பு அறவதீடு (ததருத்தச்) சடடம
343.04026

இலங்ககை.2013 ஆம ஆண்டின் 33 ஆம இலக்கை,
வயிகளயதடடில ஊக்க பததர்த்தப

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 12 ஆம இலக்கை,

பயன்பதடடிற்தகைததரதன சமவதயச்
சடடம

வயிதசட வயியதபதரப பண்ட அறவதீடு (ததருத்தச்)
346.064026

சடடம

343.034026
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இலங்ககை.2014 ஆம ஆண்டின் 13 ஆம இலக்கை,
கைமதபனளிகைள் (ததருத்தச்) சடடம

343.064026

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. அரசதயலகமபபுக்கைதன
இருபத்தததரதவது ததருத்தம : இலங்ககைச்
சனநதயகை தசதசலதசக் கடியரசதன்
அரசதயலகமபகபத் ததருத்துவதற்கைதன

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 16 ஆம இலக்கை,

தததரு சடடமூலம

342.030262

சமஸ்த லங்கைத சதசனதரக்சகை மண்டலய
(கூடடிகணத்தல) சடடம

343.064026
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. அலமனதர் கைலலூரி

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 17 ஆம இலக்கை,
தபபௌத்த வயிகைதகரகைகள மறுசகீரகமத்தல மன்றம
(கூடடிகணத்தல) சடடம

(கூடடிகணத்தல) : அலமனதர் கைலலூரிகயக்
கூடடகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

343.064026

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 18 ஆம இலக்கை,
ததசதய தததழதலமுயற்சத அபயிவயிருத்தத
அததகைதரசகப (ததருத்தச்) சடடம

344.070262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. அலஹசன் மன்றம
(கூடடிகணத்தல) : அலஹசன் மன்றத்கதக்

346.06026

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 19 ஆம இலக்கை,
கமதரசதறத தஹடடிதகை மன்றம கூடடிகணத்தல)
சடடம

343.064026

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. அலவயி தமபௌலதனத
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : அலவயி
தமபௌலதனத மன்றத்கதக் கூடடிகணப

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 20 ஆம இலக்கை,

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

தமதஹதன் லதல கைததரரு மன்றம
(கூடடிகணத்தல) சடடம

343.064026

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. அற்தறதணயித் தத்துவம
(ததருத்தம) : (122 ஆம அத்ததயதயமதன)

இலங்ககை. 2014 ஆம ஆண்டின் 21 ஆம இலக்கை,

அற்தறதணயித் தத்துவக் கைடடகளச்

வயிக்டர் அந்தனதீ கைலவயி, சமூகை, தபதருளதததர

சடடத்ததகனத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு

தசகவகைள், அறக்கைடடகள மன்றம

சடடமூலம

(கூடடிகணத்தல) சடடம

346.0290262

343.064026
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஆவணங்கைள் பததவு

இலங்ககை ஔதபபடவயியலதளர் சங்கைங்கைளளின்

(ததருத்தம) : ஆவணங்கைள் பததவு கைடடகளச்

தபரகவ (கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை

சடடத்ததகன (அத்ததயதயம 117)

ஔதபபடவயியலதளர் சங்கைங்கைளளின்

கைதனதததரு சடடமூலம

ததருத்துவதற்
346.0640262

தபரகவகயக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை
ஆரதய்ச்சதக்கம அபயிவயிருத்ததக்கமதன
நதறுவனம (கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. அக்கறகண ஜதமதஆ

ஆரதய்ச்சதக்கம அபயிவயிருத்ததக்கமதன

ரஹ்மதனளிய அறபுக் கைலலூரி (கூடடிகணத்தல) :

நதறுவனத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

அக்கறகண ஜதமதஆ ரஹ்மதனளிய அறபுக்

சடடமூலம

346.0640262

கைலலூரிகயக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

344.070262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை
ஔதபபடவயியலதளர் சங்கைங்கைளளின் தபரகவ

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. அபயிவயிருத்ததக்கைதன

(கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை

உதவு ஊக்கை இலங்ககை கமயம

ஔதபபடவயியலதளர் சங்கைங்கைளளின்

(கூடடிகணத்தல) : அரச ஊழதயர்

தபரகவகயக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

அபயிவயிருத்ததக்கைதன உதவு ஊக்கை இலங்ககை

சடடமூலம

346.0640262

கமயத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை நதர்மதணக்
ககைத்தததழதல சமதமளனம (கூடடிகணத்தல) :

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. அரச ஊழதயர்

இலங்ககை நதர்மதணக் ககைத்தததழதல

அபயிவயிருத்தத மன்றம (கூடடிகணத்தல) : அரச

சமதமளனத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன

ஊழதயர் அபயிவயிருத்தத மன்றத்கதக்கூடடிகணப

தததரு சடடமூலம

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

346.0640262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை மதன்சதரம
(ததருத்தம) : 2009 ஆம ஆண்டின் 20 ஆம
இலக்கை, இலங்ககை மதன்சதரச் சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடமூலம
346.04679320262

556
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை லுமபயினளி

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. கைண்டி தர்மரதஜ

அபயிவயிருத்தத நமபயிக்ககைப தபதறுபபு

கைலலூரியயின் மதணவர் கைழகைம (கூடடிகணத்தல) :

(கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை லுமபயினளி

கைண்டி தர்மரதஜ கைலலூரியயின் மதணவர்

அபயிவயிருத்தத நமபயிக்ககைபதபதறுபகபக்

கைழத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

கூடடிகணபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

சடடமூலம

346.0640262

346.0640262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை வரிவயிததபபு

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. கைண்டிய ததருமண,

நதறுவகைம (கூடடிகணத்தல) (ததருத்தம) : 2000

மணநதீக்கைம (ததருத்தம) : (113 ஆம

ஆம ஆண்டின் 21

அத்ததயதயமதன) கைண்டிய ததருமண, மணநதீக்கைச்

ஆம இலக்கை, இலங்ககை

வரிவயிததபபு நதறுவகைம (கூடடிகணத்தல)

சடடத்ததகன ததருத்துவதற்கைதனதததரு

சடடத்கதத் ததருத்துவற்கைதனதததரு சடடமூலம

சடடமூலம.

346.0640262
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. உண்ணதடடரசதகற
(ததருத்தம) : 2006 ஆம ஆண்டின் 10 ஆம
இலக்கை, உண்ணதடடரசதகற ததருத்தச்சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம343.0360262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. உள்ளூர் அததகைதர
சகபகைள் ததர்தலகைள் (ததருத்தம) : உள்ளூர்
அததகைதர சகபகைள் ததர்தலகைள்

கைடடகளச்

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம
343.0360262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஏர்ல கணதசகைர
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : ஏர்ல கணதசகைர
மன்றகதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஒதுக்கைகீடு : 2014 ஆம

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. கைலஹதன்ன ஜதமதஅதுல
பத்ததஹ் அரபுக் கைலலூரி (கூடடிகணத்தல) :
கைலஹதன்ன ஜதமதஅதுல பத்ததஹ் அரபுக்
கைலலூரிகயக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

தநதக்கைத்ததற்கைதகை இலங்ககையயிதலத அலலது
இலங்ககைக்க தவளளியயிதலத கைடன்கைகளத்
ததரடடுவதற்க அததகைதரமளளிபபதற்கம ….;
அத்துடன் அவற்றுடன் தததடர்புபடட அலலது
அவற்றதன் இகடதநர்வயிகளவதன
கைருமங்கைளுக்க ஏற்பதடு தசய்வதற்கமதன
தததரு சடடமூலம

343.0340262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. கைடற்தறதழதல, நதீர்வதழ
உயயிரின வளங்கைள் (ததருத்தம) : 1996 ஆம
ஆண்டின் 02 ஆம இலக்கை, கைடற்தறதழதல,
நதீர்வதழ உயயிரின வளங்கைள் சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம
343.076920262

344.070262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. கைலதசதரம மற்றும
பண்பதடுகைகளக் கைடடிதயழுபபுவதற்கைதன
இலங்ககை கைலதசதர மன்றம(கூடடிகணத்தல) :
கைலதசதரம மற்றும பண்பதடுகைகளக்
கைடடிதயழுபபுவதற்கைதன இலங்ககை கைலதசதர
மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. கலலதய்யத்துல இமதம
சதபயிஈ அரபுக் கைலலூரி (கூடடிகணத்தல) :
கலலதய்யத்துல இமதம சதபயிஈ அரபுக்
கைலலூரிகயக் கூடடகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

344.070262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தகை. ட. எம. சந்ததரத
பண்டதர சமுததய தசகவகைள் மன்றம
(கூடடிகணத்தல) : தகை. ட. எம. சந்ததரத
பண்டதர சமுததய தசகவகைள் மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262

நதததயதண்டின் தசகவக்க ஏற்பதடு
தசய்வதற்கம ; அத்தககையதசகவயயின்

346.0160262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. சுங்கைம (ததருத்த) : (235
ஆம அத்ததயதயமதன) சுங்கைக் கைடடகளச்
சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

343.0560262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. சதத்தசுவதததீனம
ககறந்த பயிள்களகைளுக்கைதன பதடசதகலயயின்
நலன்புரிச் சங்கைம (கூடடிகணத்தல)ததருத்தம) :
சதத்தசுவதததீனம ககறந்த பயிள்களகைளுக்கைதன
பதடசதகலயயின் நலன்புரிச் சங்கைம
(கூடடிகணத்தல) சடடத்கதத் ததருத்து
வதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தசதரடதச கைதமத
மன்றம நமபயிக்ககைப தபதறுபபு
(கூடடிகணத்தல) : தசதரடதச கைதமத மன்றம
நமபயிக்ககைப தபதறுபகபக் கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

557
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தடன்ஶ்ரீ கைலவயி

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. நததத : 1995 ஆம

மன்றம (கூடடிகணத்தல) : தடன்ஶ்ரீ கைலவயி

ஆண்டின் 16 ஆம இலக்கை, நதததச் சடடம, 2003

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

ஆம ஆண்டின் 25 ஆம இலக்கை, நதததச் சடடம,

சடடமூலம

2012 ஆம ஆண்டின் 12 ஆம இலக்கை, நதததச்

346.0640262

சடடம மற்றும 1963 ஆம ஆண்டின் 11 ஆம
இலக்கை, நதததச் சடடம என்பனவற்கற
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தயத சரண
அபயிவயிருத்தத மன்றம

ததருத்துவதற்கம, பயயிர்க் கைதபபுறுதத

(கூடடிகணத்தல) :

அறவதீதடதன்கற வயிததபபதற்கைதகை ஏற்பதடு

தயத சரண அபயிவயிருத்தத மன்றத்கதக்

தசய்வதற்கம ; அத்துடன் அவற்தறதடு

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

தததடர்புபடட மற்றும அவற்றதற்க இகடதநர்

346.0640262

வயிகளவதன கைருமங்கைளுக்க ஏற்பதடு
தசய்வதற்கமதனதததரு சடடமூலம 343.0340262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ததருமணப பததவு
(ததருத்தம) : ததருமணப பததவு கைடடகளச்
சடடத்ததகன (அத்ததயதயம 112)

ததருத்துவதற்

கைதனதததரு சடடமூலம

346.0160262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. நததத முகைதகமத்துவம
(தபதறுபபு) (ததருத்தம) : 2003 ஆம ஆண்டின் 03
ஆம இலக்கை, நததத முகைதகமத்துவப
(தபதறுபபுச்) சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதன

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. துகறமுகை, வயிமதன

தததரு சடடமூலம

343.0340262

நதகலய அபயிவயிருத்தத அறவதீடு (ததருத்தம) : 2011
ஆம ஆண்டின் 18 ஆம இலக்கை, துகறமுகை,

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. பண்டகைசதகல

வயிமதன நதகலய அபயிவயிருத்தத அறவதீடடுச்

கைருத்ததடடம (கூடடிகணத்தல) : பண்டகைசதகல

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு

கைருத்ததடடத்கதக் கூடடிகணப

சடடமூலம

343.040262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ததலதததடட மஹ்பலும

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. பந்தய, சூததடட

உலமத அரபுக் கைலலூரி (கூடடிகணத்தல) :

வயிததபபனவு (ததருத்தம) : 1988 ஆம ஆண்டின்

ததலதததடட மஹ்பலும உலமத அரபுக்

40 ஆம இலக்கை, பந்தய, சூததடடவயிததபபனவுச்

கைலலூரிகயக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு

சடடமூலம

சடடமூலம

344.070262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ததசதய சுற்றுச்சூழல
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : ததசதய

344.0990262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. பததுகைதபபுச்
தசகவகைள் ஏவல மற்றும பணயியதடதடதகததக்

சுற்றுச்சூழல மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்

கைலலூரி (ததருத்தம) : 2008 ஆம

கைதனதததரு சடடமூலம

ஆம இலக்கை, பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல

346.0640262

ஆண்டின் 05

மற்றும பணயியதடதடதகததக் கைலலூரிச்
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தததழதலநுடபத்கதயும
சமூகைதசகவகயயும உயர்த்துவதற்கைதன

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

343.01130262

கைலவயி நதகலயம (கூடடிகணத்தல) :
தததழதலநுடபத்கதயும, சமூகைதசகவகயயும

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. பயி. ஹரிசன் சமுததய

உயர்த்துவதற்கைதன கைலவயி நதகலயத்கத

அபயிவயிருத்தத மன்றம

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

ஹரிசன் சமுததய அபயிவயிருத்தத மன்றத்கதக்

346.0640262

(கூடடிகணத்தல) : பயி.

கூடடிகணபபதற் கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தததகலத்தததடர்பு
அறவதீடடு (ததருத்தம) : 2011 ஆம ஆண்டின் 21

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. பயிறபபுகைள், இறபபுகைள்

ஆம இலக்கை, தததகலத் தததடர்பு அறவதீடடுச்

பததவு (ததருத்தம) : (110 ஆம அத்ததயதயமதன)

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு

பயிறபபுகைள், இறபபுகைள் பததவுச் சடடத்கதத்

சடடமூலம

343.040262

ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0160262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. நதடகடக் கைடடி
தயழுபபுதல வரி (ததருத்தம) : 2009 ஆம

இலங்ககை. பதரதளுமன்ற புலகமப பரிசதற் சகப
(நதீக்கைம) : 2002 ஆம ஆண்டின் 22 ஆம இலக்கை,

ஆண்டின் 09 ஆம இலக்கை, நதடகடக்
கைடடிதயழுபபுதல வரிச் சடடத்கதத் ததருத்து

பதரதளுமன்ற புலகமப பரிசதற் சகபச்

வதற்கைதனதததரு சடடமூலம

சடடத்கத நதீக்கைம தசய்வதற்கம ; அத்துடன்

343.040262

அததனதடு தததடர்புபடட அலலது அதன்
இகடதநர் வயிகளவதன கைருமங்கைளுக்க
ஏற்பதடு தசய்வதற்கமதனதததரு சடடமூலம
346.0640262
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இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தபபௌத்த

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. வயிஞ்ஞதன,

அறநதகலயங்கைள் (ததருத்தம) : தபபௌத்த

தததழதலநுடபவயியல அபயிவயிருத்தத (ததருத்தம) :

அறநதகலயங்கைள் கைடடகளச் சடடத்கதத்

1994 ஆம ஆண்டின் 11 ஆம இலக்கை,

ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம

வயிஞ்ஞதன, தததழதலநுடபவயியல அபயிவயிருத்ததச்
344.0960262

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு
சடடமூலம

344.070262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. மடடக்கைளபபு வதலதப
கைதறதஸ்தவ சங்கைம (கூடடிகணத்தல) :

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. வயிகளயதடடில ஊக்க

மடடக்கைளபபு வதலதப கைதறதஸ்தவ சங்கைத்கதக்

பததர்த்தப பயன்பதடடிற் தகைததரதன சமவதயம :

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

வயிகளயதடடிலஊக்க பததர்த்தப பயன்பதடடிற்

346.0640262

தகைததரதன சர்வததச சமவதயத்ததப பயனளளிப
பதற்கம ; ஊக்க பததர்த்தப பயன்பதடடிற்

இலங்ககை. பதரதளுமனறம. மதுவரி (ததருத்தம) :

தகைததரதன இலங்ககை முகைவரதண்கமகயத்

(52 ஆம அத்ததயதயமதன) மதுவரிக் கைடடகளச்

ததபயிபபதன் மூலம தசதலலபபடட

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைததததரு சடடமூலம

சமவதயத்கத இலங்ககையயில நகடமுகறப

344.042330262

படுத்துவதற்கம.... ; அத்துடன் அவற்தறதடு
தததடர்புபடட அலலது அவற்றதன் இகடதநர்

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. மர்கைஸ் ஸக்கைதபதுல
இஸ்லதமதய்யத (கூடடிகணத்தல) : மர்கைஸ்

வயிகளவதன கைருமங்கைளுக்க ஏற்பதடு
தசய்வதற்கமதனதததரு சடடமூலம 344.0990262

ஸக்கைதபதுல இஸ்லதமதய்யதகவக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம
346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. இலங்ககை தறதமன்
கைத்தததலதக்கை அதததமற்றத ரதணயியர்,
தமற்றதரதணயியதர் (ததருத்தம) : இலங்ககை

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. மனளித உரிகமகைள்
அகமபபு (கூடடிகணத்தல) : மனளித

ரதணயியர்,

தமற்றதரதணயியதர் கைடடகளச் சடடத்கதத்

உரிகமகைள் அகமபபயிகனக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம

தறதமன் கைத்தததலதக்கை அதததமற்றத

ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. மமீள் கடியமர்த்துதல

346.0640262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஸதவ்முனளி தஸ

அததகைதரசகப (ததருத்தம) : 2007 ஆம ஆண்டின்

தவதஹர தபபௌத்த மன்றம(கூடடிகணத்தல) :

09 ஆம இலக்கை, மமீள் கடியமர்த்துதல

ஸதவ்முனளி தஸ தவதஹர தபபௌத்த

அததகைதரசகபச் சடடத்கதத் ததருத்துவற்கைதன

மன்றகதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

தததரு சடடமூலம

சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தமதஹதன் லதல

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. தஸய்யயித் அபதுர்

கைததரரு மன்றம (கூடடிகணத்தல) :

ரஹ்மதன் ஜதபரி தமபௌலதனத ஞதபகைதர்த்த

தமதஹதன் லதல கைததரரு மன்றத்கதக்

அறக்கைடட (கூடடிகணத்தல) : தஸய்யயித்

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

அபதுர் ரஹ்மதன் ஜதபரி தமபௌலதனத

346.0640262

ஞதபகைதர்த்த அறக்கைடடகளகயக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. கமத்ததரிபதல
சதறததசன லக்தரு ததரிய மன்றம

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஶ்ரீ சதத்ததர்த்த மன்றம

(கூடடிகணத்தல) : கமத்ததரிபதல சதறததசன

(கூடடிகணத்தல) : ஶ்ரீ சதத்ததர்த்த

லக்தரு ததரிய மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

கைதனதததரு சடடமூலம

சடடமூலம

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. வரி தமன்முகறயயீடடு

346.0640262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஶ்ரீ பதலதபயிவூர்தத

ஆகணக்கழு ததருத்தம : 2011 ஆம ஆண்டின்

வர்தன சமதததய (கூடடிகணத்தல) : ஶ்ரீ

23 ஆம இலக்கை, வரி தமன்முகறயயீடடு

பதலதபயிவூர்தத வர்தன சமதததயகயக்

ஆகணக்கழுச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதன

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம

தததரு சடடமூலம

343.040262

இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. வலதபதல பயியதனந்த
கைலவயி கைலதசதர மன்றம

(கூடடிகணத்தல) :

346.0640262
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம. ஶ்ரீ லங்கைத தசத்தசவத
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : ஶ்ரீ லங்கைத

வலதபதல பயியதனந்த கைலவயி கைலதசதர

தசத்தசவத மன்றத்கதக்

கூடடிகணபபதற்

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

கைதனதததரு சடடமூலம

346.0640262

சடடமூலம

346.0640262
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இலங்ககை நதர்மதணக் ககைத்தததழதல சமதமளனம

இலங்ககை வரிவயிததபபு நதறுவகைம (கூடடிகணத்தல)

(கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை நதர்மதணக்

(ததருத்தம) : 2000 ஆம ஆண்டின் 21 ஆம

ககைத்தததழதல சமதமளனத்கதக் கூடடிகணப

இலக்கை, இலங்ககை வரிவயிததபபு நதறுவகைம

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.

(கூடடிகணத்தல) சடடத்கதத் ததருத்துவற்கைதன

பதரதளுமன்றம.)

தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

346.0640262
இலங்ககை சுங்கைத் ததகணக்கைளத்ததன் சுங்கை
பரிதசததகைர் தரம II பதவயிக்க ஆடதசர்பபதற்
கைதன ததறந்த தபதடடிப பரீடகச -2014.

இலங்ககை தறதமன் கைத்தததலதக்கை அதததமற்றத
ரதணயியர், தமற்றத ரதணயியதர் (ததருத்தம) :

(உமதசங்கைர், பயி.)

153.93

இலங்ககை தறதமன் கைத்தததலதக்கை அதததமற்றத
ரதணயியர், தமற்றதரதணயியதர் கைடடகளச்

இலங்ககை. மத்ததய வங்கைத. ஆண்டறதக்ககை 2013
334.8606

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம)
346.0640262

இலங்ககை மதன்சதரம (ததருத்தம) : 2009 ஆம
ஆண்டின் 20 ஆம இலக்கை, இலங்ககை

இலங்ககையயில இடதுசதரி இயக்கைத்ததன் தததற்றம.

மதன்சதரச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதன தததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளு

(தஜயவர்த்தனத, கமதரி)

324.235493

மன்றம.)

346.04679320262

இலங்ககையயில சதறுவர் பரதமரிபபும அபயிவயிருத்ததயும.
(சதவதயதகைலதங்கைம தவலுபபயிள்கள)

305.231

இலங்ககை முஸ்லதமகைள் : தததன்கமக்கைதன
வரலதற்றுப பதகத. (சுக்ரி, எம. ஏ. எம.)

இலங்ககையயில வறுகம பற்றதய கைண்தணதடடம -

305.6971095493
இலங்ககை. தமல மதகைதண சகப. கைலவயி,

2013. (ஜபதர், சகைகீலத)

362.57095493

இலங்ககையயிலுள்ள பலகைகலக்கைழகைங்கைளளின் படடப

உள்ளூரதடசத, மதன்சக்தத மற்றும எரிசக்தத,

பயயில தநறதகைளுக்க அனுமதத

378.5493

கைதணயி மற்றும மனளிதவலு மற்றும தததழதல
வதய்பபு அகமச்சு. 2013 வருடத்ததன்

இலங்ககையயின் அரசதயல முகறகம. (றயயீசுத்ததீன்,

முன்தனற்றம மற்றும எததர்கைதலத் ததடடம 2014

முகசகீன்)

320.095493

352.1406
இலங்ககையயின் இனபபயிரச்சதகனயும அரசதயல
இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப. பயிரதம

யதபபுக்கைளும. (தயதததலதங்கைம, சத. அ.)

342.02

தசயலதளர் அலுவலகைம. தசயலதற்றுககை
அறதக்ககை 2013

352.1406

இலங்ககையயின் இந்ததய வமசதவழத மக்கைளளின்
பதரமபரிய கூத்துக்கைள். (ஹரிஷ், மமீரத. எஸ்.)

இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப.

792.140954

வயிவசதயம, கைமநல அபயிவயிருத்தத, சதறதய நதீர்ப
பதசனம, ககைத்தததழதல மற்றும

சுற்றதடல

தததடர்பதன அகமச்சு. ஆண்டறதக்ககை - 2013
352.14

இலங்ககையயின் வரலதற்று அமசங்கைள் : கைலவயிப
தபதது தரததர சதததரண, உயர்தர
மதணவர்கைளுக்கைதன. (கைருணத, இரத்ததனம)
954.93

இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப. 2012
ஜனவரி 01 தததடக்கைம 2012 டிசமபர் 31

இலத்ததரன் ததசதய அகடயதள அடகட
வயிநததயதகைம : பயிரகஜகைள் தரவு தசகைரிபபு

வகரயயிலதன நதததயதண்டுக்கறதயநதததக் கூற்று

தசயற்பதடுகைளுக்கைதன ககைநூல. (பயிரததீப,

2012

தஹடடிஆரதச்சத)

352.4806

இலங்ககை. தமல மதகைதண மதகைதண சகப. 2014

929.9

இலுபபம பூக்கைள். (தமதஹமட, ரதபயி, எம. பயி.)

ஜனவரி 01 தததடக்கைம 2014 டிசமபர் 31 ஆந்

894.8113

ததகைதத வகரயயிலதன நதததயதண்டுக்கைதன நதததக்
கூற்று 2014

352.4806

இவன் ததன் மனளிதன். (சூகசஎடதவட)

894.8113

இற்கறத் ததங்கைள். (தசதமகைதந்தன், பத்மத)

894.8113

இகற ககைன்

294.5922

இலங்ககை லுமபயினளி அபயிவயிருத்தத நமபயிக்ககைப
தபதறுபபு (கூடடிகணத்தல) : இலங்ககை
லுமபயினளி அபயிவயிருத்ததநமபயிக்ககைபதபதறுபகபக்
கூடடிகணபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

இன்சதப, முஸ்தபத. மனளித வதழக்ககைப பயணம297
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இன்னும உயயிதரதடு : கைவயிகதகைள். (அஷ்ரப, எம.
ஐ. எம.)

உமதசங்கைர், பயி. தததக. ; பதர்க்கை G.C.E. (A/L) வணயிகைப

894.8111

இஸ்ததகைதர், எம. ஏ. எம. இயற்ககை அனர்த்தங்கைள்
363.34
இஸ்மத் அலத, எஸ். எச். ஒரு முத்தகைகீயயின்

புள்ளளிவயிபரவயியல : கைடந்தகைதல வயினத
வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர
உயர் கைணக்கைகீடு : தரம 12. (சதவதனசரதசத, அ.)657.046
உயர் கைணக்கைகீடு : தரம 13

657.07

முபபது நதடகைள் : (ரமழதன் ததடடமதடல
வழதகைதடடி)

297.362

இஸ்லதத்ததல சதறுவர் உளவயியல. (இத்ரீஸ், ஏ. பயி.
எம.)

உயன்தகைதட, ஜயததவ. ஜனநதயகைம : என்றதல
என்ன? யதருகடயது? யதருக்கைதகை? எதற்கைதகை?.
321.8

155.4

உயயிரியல பூங்கைத : உயர்தர உயயிரியல பரீடகச

இஸ்லதம : தரம 5. (அஸதம, எம. எம. எம.)
297.071
இஸ்லதம : தரம 9. (அஸதம, எம. எம. எம.)
297.071
இஸ்லதமதய தநதக்கைதல பலததரமணம. (மஸதஹதர்,
எஸ். எம. எம.)

297.563

வழதகைதடடி 2014 வயிளக்கைவுகர. (அக்பர் நதஜதம,
எம. ஐ.)

570.7

உதயகமதர், சமரபதக சகீனத. சதத்ததரத ரீச்சர்
894.8113
உருத்ததரமூர்த்தத, நதருபதனந் ; தததக. பதர்க்கை

G.C.E.

(O/L) கைணயிதம Mathematics ; கைடந்தகைதல
வயினதவயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

இஸ்லதமதய தபதது அறதவுப தபடடகைம. (அஸதம,
எம. எம. எம.)

001

இஸ்லதமதய தபதருளளியல : ஓர் அறதமுகைம. (கைதன்,
முஹமமத் அக்ரம)

உலகைம தபதற்றும தூயவர் தூய அந்தததனளியதர் .
(தஜதசப தஜயகைதந்தன், ஆர்.)

232.9

297.273

இஸ்லதமதய வரலதற்று முத்துக்கைள் : 1000 வயினத
வயிகடகைள். (ரஸ்ஸதக், தபதறதஸத ஜஜூகனட)
297.076
இஸ்லதமதய ஷரீஆ சடடம : அவசதயமும
சதத்ததயமும. (அரூஸ், அஷ்கைர்)

340.59

இஹ்ஸதன் ; தததக. பதர்க்கை மணக்கம மழகல

உலகைதன் முதல மனளிதர் ஆதம இலங்ககையயில.
(ரஸீன், முஹமமத்)
உண்ணதடடரசதகற (ததருத்தம) : 2006 ஆம
ஆண்டின் 10 ஆம இலக்கை, உண்ணதடடரசதகற
ததருத்தச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
343.0360262

நதமங்கைள் : அன்புக் கழந்கதகைளுக்க
அழகைதன அர்த்தமுள்ள தபயர்கைள்

297.246

உள்ளூர் அததகைதர சகபகைள் ததர்தலகைள் (ததருத்தம) :
உள்ளூர் அததகைதர சகபகைள் ததர்தலகைள்

ஈழம வளர்த்த நூல. (நடரதசத, எப. எக்ஸ். சத.) 011

கைடடகளச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதன

ஈழவள நதடடிற் பயயிர் தபருக்கை வதரீர்.

மன்றம.)

(தமபௌலதனத, தஜ. எஸ். தகை. ஏ. ஏ. எச்.) 894.8111

தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளு
343.0360262

உகவஸ், ம. மு. பதர்க்கை வயிக்கைதரமசதங்கை, மதர்டின்

உன் அருகம அறதயதமல தபததனதன அமமத!.
(முருகைதனந்தம, ச.)

894.8113

ஊழதகைதலப பறகவ [சமூகைவயியல கைடடுகரகைள்].
(ததருச்தசந்தூரன், ச.)

உதயன், எஸ். ஏ. சங்கமுள்ளு

894.8114

894.8113

உமதசங்கைர், பயி. இலங்ககை சுங்கைத் ததகணக்கைளத்ததன்

எங்தகை இருக்கம. (இரதமலதங்கைம, பயிரசதந்த்)
சத891.8113

சுங்கை பரிதசததகைர் தரம II பதவயிக்க
ஆடதசர்பபதற்கைதன ததறந்த தபதடடிப பரீடகச 2014

153.93

எங்தகை வயிகளயதடுதவதம?. (தஜயததீபன், அதனதஜத)
சத894.8113

உமதசங்கைர், பயி. SLAS (Open and Limited) : இலங்ககையயின்
சமூகை தபதருளதததர அரசதயல

பயின்னனளியும

உலகைலதவயிய தபதக்ககைளும
நூல - 01

153.93

எந்கதயும ததயும. (தசலவத, தஜ.)

894.8111

எழுததத ஒரு கைவயிகத. (தஜயசகீலன், த.)

894.8111
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என் எலலத நரமபுகைளளிலும : கைவயிகதகைள்.

ஒருங்கைதகணந்த புவயியயியல தகைவல முகறகம.

(பயிதரதஸ்கைதன், தஜ.)

894.8111

எததரும புததரும (கைவயிதய்கைள்) Copntrast Poetry.
(ரதமச்சந்ததரன், மு.)

894.8111

எமது தநதக்க : தகைதள்ககைத் ததடடம

324.7

எலலதள கைதவயியம. (ஷரிபுத்ததீன், அகைமது
ஜதன்னதஹ்)

894.8111

(சதஹதர், ஐ. எல. எம.)

910.285

ஓயதத கைதளர்ச்சத அகலகைள் : 18 ஆம, 19 ஆம
நூற்றதண்டுகைளளில இலங்ககையயில இடம
மக்கைள் எழுச்சதகைள். (ஜயவர்த்தன,

தபற்ற

கமதரி)

954.93
ஓய்வூததயச் தசயற்பதடுகைள் பற்றதய கைதரதம
அலுவலர் ககைதயடு

331.2524

எனது இலக்கைதயத் தடம - பதகைம 1. (ஞதனதசகைரன்,
தத.)

894.81108

கை.தபத.த. உயர்தர வணயிகைப பயிரிவு மதணவர்கைளளின்
கைணக்கைகீடடுப பதட அகடகவ

SLAS (Open and Limited) : இலங்ககையயின் சமூகை

தமமபடுத்துவதற்கைதன ஆய்வு. (பயிரபதகைரன்,

தபதருளதததர அரசதயல பயின்னனளியும

சுபபயிரமணயியம கைததர்கைதமதமபயி)

உலகைலதவயிய தபதக்ககைளும நூல - 01.
(உமதசங்கைர், பயி.)

153.93

657.046

கைடற்தறதழதல, நதீர்வதழ உயயிரின வளங்கைள்
(ததருத்தம) : 1996 ஆம ஆண்டின் 02 ஆம இலக்கை,

ஏர்ல கணதசகைர மன்றம (கூடடிகணத்தல) : ஏர்ல
கணதசகைர மன்றகதக் கூடடிகணப

வளங்கைள்

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடட
மூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

கைடற்தறதழதல, நதீர்வதழ உயயிரின

343.076920262

346.0640262
கைடடடக்கைதடு. (சசதகைரன், ப.)

ஏழதகசயதய் இகசபபயனதய். (தசதர்ணலதங்கைம, தச.)
781.1

894.8113

கைணபததபபயிள்கள, ஈஸ்வரன் ; தததக. பதர்க்கை
G.C.E.(O/L) தமதழ தமதழதயும இலக்கைதயமும :
Tamil Language and Literature ; கைடந்தகைதல
வயினதவயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

ஒதுக்கைகீடு : 2014 ஆம நதததயதண்டின் தசகவக்க
ஏற்பதடு தசய்வதற்கம ; அத்தககைய

கைண்டி தர்மரதஜ கைலலூரியயின் மதணவர் கைழகைம

தசகவயயின் தநதக்கைத்ததற்கைதகை

(கூடடிகணத்தல) : கைண்டி தர்மரதஜ

இலங்ககையயிதலத அலலது இலங்ககைக்க

கைலலூரியயின் மதணவர் கைழத்கதக்

தவளளியயிதலத கைடன்கைகளத் ததரடடுவதற்க

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.

அததகைதரமளளிபபதற்கம ….; அத்துடன்

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

அவற்றுடன் தததடர்புபடட அலலது
அவற்றதன் இகடதநர்வயிகளவதன
கைருமங்கைளுக்க

ஏற்பதடு தசய்வதற்கமதன

தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
343.0340262

கைண்டிய ததருமண, மணநதீக்கைம (ததருத்தம) : (113
ஆம அத்ததயதயமதன) கைண்டிய ததருமண,

346.0160262

362.5095493

ஒரு கூகடக் தகைதழுந்து. (ரதகமயத, என். எஸ்.
எம.)

894.8113

ஒரு தசன்ரி மமீடடர் சதரிபபு பத்து தசகைன்ட தகைதபம.
(பயிதரதஸ்கைதன், தஜ.)

894.8111

கைகத தசதலலும உடபபு. (வதீரதசதக்கைன்)

954.93

கைந்தசடடிப புரதணம. (சதவசுபபயிரமணயிய
சதவதச்சதரியதர், நத.)

294.5925

கைந்தசதமத, நத. நதீரிழதவும ஆதரதக்கைதய வதழவும
616.61

(ரமழதன்

ததடடமதடல வழதகைதடடி). (இஸ்மத் அலத, எஸ்.
எச்.)

954.93

தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

பதலதனம ரீததயயிலதன பரிமதனங்கைள்.

ஒரு முத்தகைகீயயின் முபபது நதடகைள் :

கைண்டிச் சகீகமயயிதல. (சடதகைதபன், இரத.)

மணநதீக்கைச் சடடத்ததகன ததருத்துவதற்கைதன

ஒபபயீடடு தநதக்ககைள் : நலவதழவயினுகடய
(கைதரியவசம, சஞ்ஜதீவனதீ)

346.0640262

297.362

ஒரு வதனம பதடியயின் கைகத : அந்தனளி ஜதீவதவயின்

கைருணத, இரத்ததனம. இலங்ககையயின் வரலதற்று
அமசங்கைள் : கைலவயிப தபதது தரததர சதததரண,
உயர்தர மதணவர்கைளுக்கைதன

954.93

அகரநூற்றதண்டு அனுபவங்கைள். (ஜதீவத,
அந்தனளி)
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கைல. (அலத, பதத்ததமத நஸீறத)

894.811

562
கைலவயி உலகைதனருக்கைதன தகைவல கைளஞ்சதயம.

கைதணதமற்தபதன ஒடடககை. (தலபகப, அபதுல

(தவரத்ததனம, ததருச்தசலவம)

371

நலவதழவயினுகடய பதலதனம ரீததயயிலதன

ஆதலதசகனகைளும ; இலங்ககை ஒலதபரபபுக்
வததனதலதயயில

ஒலதபபரபபதனகவ. (வஸீல, ஏ. தஜ. எல.)
370.1254
கைலவயிச் சமூகைம : எததர்பதர்பபும வகைதபங்கம.
(தநபௌபயீர், ஏ. எல.)

371.1

கைலஹதன்ன ஜதமதஅதுல பத்ததஹ் அரபுக் கைலலூரி
(கூடடிகணத்தல) : கைலஹதன்ன ஜதமதஅதுல
பத்ததஹ் அரபுக் கைலலூரிகயக்

கூடடிகணப

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

894.811

கைதரியவசம, சஞ்ஜதீவனதீ. ஒபபயீடடு தநதக்ககைள் :

கைலவயிசதர் பயிரச்சதகனகைள் : உகரயதடலகைளும
கூடடுத்ததபன பயிகற FM

கைததர்)

344.070262

கைலதசதரம மற்றும பண்பதடுகைகளக்
கைடடிதயழுபபுவதற்கைதன இலங்ககை கைலதசதர
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : கைலதசதரம மற்றும
பண்பதடுகைகளக் கைடடிதயழுபபுவதற்கைதன
இலங்ககை கைலதசதர மன்றத்கதக் கூடடிகணப

பரிமதனங்கைள்

362.5095493

கைதற்கற அகழத்துச் தசன்றவர்கைள். (ஜமமீல, ஏ.
ஆர். ஏ.)

894.8111

கைதலங்கைள் சதவததலகல. (தஜதசப, ததளளிவத்கத)
894.8113
கைதலத்கத தவன்று நதற்கம கைந்ததரதகட.
(சதவசண்முகைரதஜத, தச.)

954.93

கைதலதத் அபூபக்கைர். அடலஸ் : 6 ஆம ஆண்டு
தததடக்கைம கைத.தபத.த (உயர்தர) மதணவர்கைள்
வகர

912

கைதலதத், அபூபக்ர். புவயியயியல : 1000 MCQS

900.071

கைதலநகட அறுபபயிகனத் தகடதசய்தவதம : ஓர்
அறதவயியல கைண்தணதடடம. (முஹமமத் ரஸீன்)
636.242

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

கைலதநததத அததக்கைதரம அவர்கைளளின் நதகனவகலகைள்.
(வயிதஜவயிக்கைதரம, ஜயந்த)
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கைலதயுகைன், கை. ; தததக. பதர்க்கை G.C.E (O/L) வரலதறு
History : கைடந்தகைதல வயினத வயிகடகைள் 2008

894.8111

கைலீபதக்கைளளின் வரலதறு. (அமமீன், எம. ஐ. எம.) 297.092
கைலீல, எம. ஐ. எம. பதர்க்கை சதஹதர், ஐ. எல. எம.
கைகல இலக்கைதயப பதர்கவகைள். (சதவகமதரன், தகை.
எஸ்.)

: ஓர் அறதமுகைம

894.81108

297.273

கைதடடியும கைழுத்து மணயிமதகலயும. (தபதரரத,
தநவயில)
கைதபயியயின் வதல. (நதக்தகைதலசன் தஜசத)

தததடக்கைம 2013 வகர
கைலீபத, கைதரதமத்ததன். நழுவயி

கைதன், முஹமமத் அக்ரம. இஸ்லதமதய தபதருளளியல

சத891.483
சத894.8113

கைதரதமப பயிறழவு. (வயிக்கைதரமசதங்கை, மதர்டின்)

891.483

கைதருஷ்ணகமதர், தசததமசசுந்தரி. கசவ வயித்ததயத
வயிருத்ததச் சங்கைத்ததன் ஆரமபகைதலச் தசயற்பதடுகைள் :
சதல அவததனளிபபுகைள்

294.5513

கைதழக்கைதலங்ககை நதடடுபபுற முஸ்லதமகைளளின்
பூர்வதீகைமும வதழவும வதழவதததரங்கைளும.
(முத்துமமீரதன், எஸ்.)

398.2089

கைகலச்தசலவன், தகை. தததக. ; பதர்க்கை G.C.E. (A/L)
கைணக்கைகீடு : கைடந்தகைதல வயினத வயிகடகைள்

2008

தததடக்கைம 2013 வகர

கைதழக்கப பலகைகலக்கைழகைத்தததல தபரதசதரியர்
தமபௌனகருவயின் தடங்கைள். (தயதகைரதசத, தச.)
894.811092

கைதஜந்ததரன்,கைந்தசதமத ; தததக. பதர்க்கை G.C.E (O/L)
தகைவல தததடர்பதடல தததழதலநுடபவயியல :
Information & Communication Technology : கைடந்தகைதல
வயினத வயிகடகைள் 2008

தததடக்கைம 2013 வகர

கைதழதசல. (தவல அமுதன், எஸ்.)

சத894.8113

ககைததசன், சுமதத. தளளிர்கைளளின் சுகமகைள்

894.8111

கடிகமகைள். (ததணயியதன்)

894.8113

கைதடடில வயிருந்து. (தபரியசதமதபபயிள்கள,
தயததகைஸ்வரன்)

சத894.8113

கதுப, முஹமமது. தமற்கைத்ததய – இஸ்லதமதய
சதந்தகனகைளுக்கைதகடயயிலதன தமததல

கைதடும கைகத தசதலலும. (நதசதர், உ.)

சத894.8113

297.27

563
கமதரதவலு, தயதகைரடணரதஜத ; தததக. பதர்க்கை
G.C.E.(O/L) வயிஞ்ஞதனம Science ; கைடந்தகைதல
வயினதவயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம

வளர்ச்சதயும. (தபர்னதன்தடத, பயிரியந்தத) 339.46

2013 வகர

சதரதஜதனளிததவயி அருனதசலம தமதழத. ; பதக்கை
தவத்தசதங்ஹ, சதபயில

கலலதய்யத்துல இமதம சதபயிஈ அரபுக் கைலலூரி
(கூடடிகணத்தல) : கலலதய்யத்துல இமதம
சதபயிஈ அரபுக் கைலலூரிகயக் கூடடகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

சமூகை உடகைடடகமபபு உள்வதங்கைபபடட

344.070262

களவயியயின் தகைடடித்தனம. (ரதமலதங்கைம, பயிரசதத்)
சத894.8113
கழந்கத வளர்பபு. (சதவததஸ், எஸ்.)

649

கழந்கத வளர்பபு. (சதவததஸ், எஸ்.)

305

சதபயிர், மு. ப. மு. ஆசதன் : புலகமப பரிசதல
பரீடகச எழுதும மதணவர்கைளுக்கைதன
வழதகைதடடி ; தரம 4, 5

372.19076

சதஹதர், ஐ. எல. எம. ஒருங்கைதகணந்த புவயியயியல
தகைவல முகறகம

910.285

சதங்கைள – தமதழ தபச்சுப பயயிற்சத. (தஹன்றத
தலஸ்லத, பயீ.)

491.488

சதத்தசுவதததீனம ககறந்த பயிள்களகைளுக்கைதன
கறதஞ்சதச் சுகவ. (தமபௌலதனத, தஜ. எஸ். தகை. ஏ. ஏ.

பதடசதகலயயின் நலன்புரிச் சங்கைம

எச்.)

(கூடடிகணத்தல) (ததருத்தம) : சதத்தசுவதததீனம

894.811

ககறந்த பயிள்களகைளுக்கைதன பதடசதகலயயின்
தகை. ட. எம. சந்ததரத பண்டதர சமுததய தசகவகைள்
மன்றம (கூடடிகணத்தல) : தகை. ட. எம. சந்ததரத
பண்டதர சமுததய தசகவகைள்

மன்றத்கதக்

நலன்புரிச் சங்கைம (கூடடிகணத்தல) சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.

346.0640262

பதரதளுமன்றம.)
346.0640262

சதத்ததரக்கைகல இலக வழதகைதடடி : தரம 6 – 13
வகரயயிலதன புததய பதடத்ததடடம.(தபற்றதக்கதற,

தகைதபதலபயிள்கள, கை. யதரிலதகைள்

சத894.8113

டி. ஏ.)

741

சதத்ததரத ரீச்சர். உதயகமதர், சமரபதக சகீனத
894.8113
சகைவதழவு : சதத்ததயபபடுவதற்கைதன
ஆதலதசகனகைளும வழதகைதடடலகைளும. (ஹதரிஸ்,
எச். எல. எம.)

297.57

சங்கமுள்ளு. (உதயன், எஸ். ஏ.)

894.8113

சசதகைரன், ப. கைடடடக்கைதடு

894.8113

சடதகைதபன், இரத. கைண்டிச் சகீகமயயிதல
சடதடசரன், மு. பதகத புததது

954.93
894.8111

894.8111

சத்ததயம தவலலும : ஆசதரியருடனதன ஓர்
உகரயதடல. (அலகைர்ளதவயி, யூஸஜூப)

தபதரரத, தநவயில
சதறகைடிக்கம சதறுகைகதகைள். (அழதகைஸ்வரன்,
சதத்ததரதவல)

894.8113

சதறுவருக்க... (பதடலகைள்) = To Children…. Song.
(ரதமச்சந்ததரன், மு.)

894.8111

சதறுவர் சடடங்கைள். (தசலவகணபதலன், தச.)
342.08772

சததீஸ், வயிதவகைதனந்தனூர். இருமபுக்
கைதவுக்கள்ளளிருந்து...

சதன்னத்துகர எழதலதவந்தன் ; தமதழத. பதர்க்கை

894.8115

சந்ததரகைதசன், எஸ். ENGLISH FOR YOU : PART ONE ; இலக
தமதழதல ஆங்கைதல இலக்கைணம

சதவகமதரன், தகை. எஸ். கைகல இலக்கைதயப
பதர்கவகைள்

894.81108

சதவகமதரன், தகை. எஸ். நவதீன ததறனதய்வுக்
தகைதடபதடுகைள் : ஓர் அறதமுகைம

894.81108

425

சதவகமதரன், தகை. எஸ். பல நதடுகைளளில வசதக்கம

425

சதவசண்முகைரதஜத, தச. இந்து ஆலயங்கைளளில

வதசகைர்கைளுக்க பயனுள்ள கறதபபுகைள்

894.8114

சந்ததரகைதசன், எஸ். ENGLISH FOR YOU : PART TWO ;
இலக தமதழதல ஆங்கைதல இலக்கைணம
சபததரத்ததனம, கை. ஆகரயமபதத மண் வரலதற்று
நூல

மருத்துவ சுகைதததரம : தமதழர் வதழவயில சதத்த
மருத்துவம

294.543

954.93
சதவசண்முகைரதஜத, தச. கைதலத்கத தவன்று நதற்கம
கைந்ததரதகட

954.93

564
சதவசண்முகைரதஜத, தச. பரரதசதசகைரம சன்னளிதரதகை
நதததனம : மூலமும உகரயும

615.538

சதவசண்முகைரதஜத, தச. மூலதககைகைள் ஓர் அறதமுகைம :
பதடசதகல மதணவருக்ககைந்தது - 2

615.321

சதவசுபபயிரமணயிய சதவதச்சதரியதர், நத. கைந்தசடடிப
புரதணம

294.5925

சதவததஸ், எஸ். கழந்கத வளர்பபு

649

சதவததஸ், எஸ். கழந்கத வளர்பபு

305.231

சுபபயிரமணயியம, சதவத. இலங்ககை அரசதயல வரலதறு
ஒரு தநதக்க

320.95493

சுபரமணயியம, வயி. ; பதத. பதர்க்கை நதக்தகைதலசன், தஜசத
சுலததன், ஸலதஹஜூத்ததீன். ஆகசகைளளின் கைடிவதளம
தநதன்பு

297.362

சூகசஎடதவட. இவன் ததன் மனளிதன்

894.8113

தசந்ததல தசலவன், தறதசதனளி. மதஞ்சதயயின் பயணம
சத894.8113

சதவதநசரதஜத, அ. ; தததக. பதர்க்கை உயர் கைணக்கைகீடு :
தசந்ததலநததன் சதமதத்தமபயி. வகலபபயின்னல:

தரம 13
சதவதனசரதசத, அ. உயர் கைணக்கைகீடு : தரம 12 657.046

பகபபதய்வு Network Analysis

658.4032

தசந்ததலநததன், தயதளளினளி. தபதது அறதவு

சதவதனசரதசத, அ. G. C. E. A/L தபதருளளியல :

Economics நூல - 3 (ததர்ச்சத மடடம 3.1 – 3.5)
330.071

001

தசய்யயித் ஹஸன், ஏ. தநசமுள்ள தபற்தறதரதகை
நதீங்கைள்

649

சதவபபு கடதனதசர்கைள். (தவச்தசலவன், சு.) 894.8111

தசயலதற்றுககை ஆண்டறதக்ககை - 2013. (இலங்ககை.

சதவதயதகைலதங்கைம, தவலுபபயிள்கள. இலங்ககையயில

அலுவலகைம.)

தமல மதகைதண மதகைதண சகப. பயிரதம தசயலதளர்
சதறுவர் பரதமரிபபும அபயிவயிருத்ததயும

352.1406

305.231
தசதரடதச கைதமத மன்றம நமபயிக்ககைப தபதறுபபு
(கூடடிகணத்தல) : தசதரடதச கைதமத மன்றம

சதவலதங்கைம, புஷ்பரதணயி. நதகனவகலகைளளில
வததனதலதக் கயயில

384.54092

நமபயிக்ககைப தபதறுபகபக்

கூடடிகணபபதற்

கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
சதவலதங்கைம, மு. தவந்து தணயிந்தது கைதலம 894.8113

346.0640262

தசலவகணபதலன், தச. சதறுவர் சடடங்கைள்

சதவலதங்கைரதஜத, எஸ். யதழபபதணப பண்பதடு :
மறந்தகவயும மகறந்தகவயும

பதரதளுமன்றம.)

342.08772

392
தசலவத, தஜ. எந்கதயும ததயும

சதவலதங்கைரதஜத, எஸ். யதழபபதணப பண்பதடு :
மறந்தகவயும மகறந்தகவயும

392

சகீதக்கைதததனளி. (தஷரீப, தகை. எம. எம.)

894.8113

894.8111

தசவயிதயதரம கைவயிதயதகச... (பர்னதந்து, தடதபதரத)

சகீனதவுக்கைதன அகமததவழத அபயிவயிருத்ததயும அதன்
இரகைசதயமும. (இபறதஹதம, ஏ. சத. எம.)

951

894.8111
கசவ சமயம : அன்றும இன்றும இங்கம.
(தவலுபபயிள்கள, ஆ.)

294.5513

கசவ வயித்ததயத வயிருத்ததச் சங்கைத்ததன் ஆரமப

சுக்ரி, எம. ஏ. எம. இலங்ககை முஸ்லதமகைள் :

கைதலச் தசயற்பதடுகைள் : சதல அவததனளிபபுகைள்.

தததன்கமக்கைதன வரலதற்றுப பதகத
305.6971095493
சுகைதததரமும உடற்கைலவயியும : தரம 6. - 3 ம

பததபபு

(கைதருஷ்ணகமதர், தசததமசசுந்தரி)

294.5513

தசதர்ணலதங்கைம, தச. ஏழதகசயதய் இகசபபயனதய்
781.1

613.071
தசதலலதத தசததகைள்

சுங்கைம (ததருத்தம) : (235 ஆம அத்ததயதய
மதன) சுங்கைக் கைடடகளச் சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
பதரதளுமன்றம.)

(இலங்ககை.

894.8113

343.0560262

சுததச மருத்துவம பற்றதய இலங்ககைத் தமதழ
நூலகைள் : தபதருள் மரபும இலக்கைதய
வளர்ச்சதயயில அவற்றதன் பங்கம. (நததகைஸ்வரன்,
கைனகைசபதபதத)

தசதமகைதந்தன், பத்மத. இற்கறத் ததங்கைள்

894.811

894.811

ஞதனதசகைரன், டி. வட இந்ததய பயண அனுபவங்கைள்
915.4
ஞதனதசகைரன், தத. எனது இலக்கைதயத் தடம -

565
பதகைம 1

894.81108

தயத சரண அபயிவயிருத்தத மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

டிக்டிக். (பயிரததீபகமதர், ஆர். சத.)

346.0640262

சத894.8113
தரம 5 புலகமப பரிசதல பரீடகச 2005 – 2013 :

டினுகைத தசனநதயக்கை பதர்க்கை ஜபதர், சகைகீலத

பரீடகச வயினதத்ததள்கைளும வயிகடகைளும
372.19076

தடன்ஶ்ரீ கைலவயி மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
தடன்ஶ்ரீ கைலவயி மன்றத்கதக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

தமபயித்துகர சுதரக்கைத ; பதத. பதர்க்கை பயிரததீபகமதர்,
ஆர். சத.
தமபயித்துகர சுதரக்கைத ; பதத. பதர்க்கை தபரிய
சதமதபபயிள்கள, தயததகைஸ்வரன்
தமபயித்துகர சுதரக்கைத ; பதத. பதர்க்கை ரதமலதங்கைம,
பயிரசதத்
தமபயித்துகர சுதரக்கைத ; பதத. பதர்க்கை தஜயததீபன்,
அதனதஜத
தமதழ ஆவண மதநதடு 2013 : ஆய்வுக் கைடடுகரக்
089.94811

371

தவரத்ததனம, ததருச்தசலவம. மதனுடமும
தசதததடமும

133.5

தளளிர்கைளளின் சுகமகைள். (ககைததசன், சுமதத)

894.8111

தனஞ்சயரதசசதங்கைம, ச. நதவலர் பணயிகைள்

294.561

ததக்கைத்தத : கைவயிகதகைள். (ஜனூஸ், எஸ்.)

894.811

ததருச்தசந்தூரன், ச. ஊழதகைதலப பறகவ [சமூகைவயியல
கைடடுகரகைள்]

894.8114

ததருமபயிப பதர்க்கைததறன் ! கைவயிகதத் தததகதத.
(முகைமமத், ஏ. எல. ஏ.)

894.8111

ததருமணப பததவு (ததருத்தம) : ததருமணப பததவு

தமதழ இலக்கைணம : அடிபபகட வயினதவயிகடத்
தததகபபு ; தரம 9,10,11. (நஸ்ரத, என். எஸ்.)
494.811076
தமதழ இலக்கைதய நயம : புததய பதடத் ததடடத்ததற்க
372.64

தமதழக் கூத்துக்கைகல : வடதமதடி ஆடடப

கைடடகளச் சடடத்ததகன (அத்ததயதயம 112)
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

346.0160262

ததலகைநததன். அரங்க : அரங்கைதயல தததடர்பதன
கைடடுகரகைளளின் தததகபபு

792

ததலீபன், பத. இருகளப பகடத்தல

பயயிற்சதக்கைதன ககைநூல. (தமபௌனகரு, சத.)
792.54

491.485

894.8111

துசதயந்தன், து. ; தததக. பதர்க்கை G.C.E (O/L) சதத்ததரம
Art : கைடந்தகைதல

தமதழ மூலம சதங்கைள எழுத்து. (ஜயசதங்ஹ,
கணதசன)

தவத்ததரு தனளிநதயகைம. (மத்ததயு, எஸ். ஏ. ஐ.)
894.811092

உலகைதனருக்கைதன தகைவல கைளஞ்சதயம

தசலவன், தறதசதனளி

அகமவதனது. (அரூஸ், ரத. ப.)

894.8111

தவரத்ததனம, ததருச்தசலவம. கைலவயி

தமபயித்துகர சுதரக்கைத ; பதத. பதர்க்கை தசந்ததல

தகைதகவ

தவச்தசலவன், சு. சதவபபு கடதனதசர்கைள்

வயினத வயிகடகைள் 2008

தததடக்கைம 2013 வகர
துகரசதமத, மு. ; தமதழத. பதர்க்கை

வயிதஜவயிக்கைதரம, ஜயந்த

தமதழதமதழத : (பகதத - I, பகதத - IIவயினதத்ததள்கைகள
தவற்றதகைரமதகை எததர் தகைதள்வதற்கைதன
வழதகைதடடி). (அரூஸ், ரத. ப.)

துவதரகைன், பத. தமததழதடு அவதவுதல

தமதழன் தமதழனதகை. (அரியம, அமபயிளதந்துகறயூர்)
894.8111
தமததழதடு அவதவுதல. (துவதரகைன், பத.)

894.81108

372.6

894.81108

துகறமுகை, வயிமதன நதகலய அபயிவயிருத்தத அறவதீடு
(ததருத்தம) : 2011 ஆம ஆண்டின் 18 ஆம
இலக்கை, துகறமுகை, வயிமதன நதகலய
அபயிவயிருத்தத அறவதீடடுச் சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

தயத சரண அபயிவயிருத்தத மன்றம (கூடடிகணத்தல) :

ததணயியதன். கடிகமகைள்

343.040262

894.8113

566
ததணயியதன். ததணயியதனளின் ஜதீவநததச் சதறுகைகதகைள்
894.8113

நஸ்ரத, என். எஸ். தமதழ இலக்கைணம : அடிபபகட
வயினதவயிகடத் தததகபபு ; தரம 9,10,11
494.811076

ததணயியதனளின் ஜதீவநததச் சதறுகைகதகைள். (ததணயியதன்)
894.8113

நததகைஸ்வரன், இரத்ததனசதங்கைம ; தததக. பதர்க்கை
G.C.E (O/L) புவயியயியல Geography : கைடந்தகைதல வயினத

ததலதததடட மஹ்பலும உலமத அரபுக் கைலலூரி

வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம

2013 வகர

(கூடடிகணத்தல) : ததலதததடட மஹ்பலும
உலமத அரபுக் கைலலூரிகயக் கூடடிகணப

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத. சுததச மருத்துவம

பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.

பற்றதய இலங்ககைத் தமதழ நூலகைள் : தபதருள்

பதரதளுமன்றம.)

மரபும இலக்கைதய வளர்ச்சதயயில அவற்றதன்

344.070262

பங்கம

894.811

ததயயிலய்த் தததடட மக்கைள் கைவயிதய்கைள் = Tea Estate
Folk Poetry. (ரதமச்சந்ததரன், மு.)
ததவதனந்த், தத. நந்ததயயின் சதறுகைகதகைள்

894.8111

நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத. முத்தமதழ

894.8114

894.8113

நதடகடக் கைடடிதயழுபபுதல வரி (ததருத்தம) : 2009
ஆம ஆண்டின் 09 ஆம இலக்கை, நதடகடக்

தததகலத்தததடர்பு அறவதீடடு (ததருத்தம) : 2011 ஆம

கைடடிதயழுபபுதல வரிச் சடடத்கதத்

ஆண்டின் 21 ஆம இலக்கை, தததகலத்தததடர்பு

ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.

அறவதீடடுச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு

பதரதளுமன்றம.)

சடடமூலம. (இலங்ககை.

343.040262

பதரதளுமன்றம.)

343.040262

நதகளய நதகைரிகைம : இஸ்லதமதய நதகைரிகைத்ததன்
எழுச்சதயும வகைதபங்கம - முதலதம பதகைம.

தததழதலநுடபத்கதயும சமூகைதசகவகயயும

(அக்ரம, முஹமமத்)

297.09

உயர்த்துவதற்கைதன கைலவயி நதகலயம
(கூடடிகணத்தல) : தததழதலநுடபத்கதயும,

நதகளய நதகைரிகைம : இஸ்லதமதய நதகைரிகைத்ததன்

சமூகைதசகவகயயும உயர்த்துவதற்கைதன கைலவயி

எழுச்சதயும வகைதபங்கம - இரண்டதம பதகைம.

நதகலயத்கத கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

(அக்ரம, முஹமமத்)

297.09

சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
346.0640262

நகலரதகைதனளி, தங்கைரதசத ; தததக. பதர்க்கை G.C.E.(O/L)
கசவதநறத Saivaneri : கைடந்தகைதல வயினதவயிகடகைள்
2008 தததடக்கைம 2013 வகர
294.5513076
நடரதசத, எப. எக்ஸ். சத. ஈழம வளர்த்த நூல

011

நகடமுகறக்தகைற்ற இஸ்லதம : பதகைம - 03.
அக்ரம, முஹமமத்)

297.12209

நந்ததயயின் சதறுகைகதகைள். (ததவதனந்த், தத.) 894.8113
நலல நலல பதடடு பதடுதவன். (தவத்தசதங்ஹ,
சதபயில)

891.483

நவதீன இந்ததய வரலதறு (1707 – 1919) = History of
modern India (1707 – 1919). (அருந்தவரதஜத,
கைந்கதயத)

954.029

நவதீன ததறனதய்வுக் தகைதடபதடுகைள் : ஓர் அறதமுகைம.
(சதவகமதரன், தகை. எஸ்.)
நழுவயி. (கைலீபத, கைதரதமத்ததன்)

894.81108
894.8111

நளதீம, அபூபக்கைர். அடிபபகடக் கைருத்ததயலகைள் 370.1

நதவலர் பணயிகைள். (தனஞ்சயரதசசதங்கைம, ச.) 294.561

நதக்தகைதலசன் தஜசத. கைதபயியயின் வதல

சத894.8113

நதசதர், உ. கைதடும கைகத தசதலலும

சத894.8113

நதத்ததயதனந்தரதஜத, சதன்கனயத தததக. ; பதர்க்கை
G.C.E (O/L) வணயிகைக் கைலவயியும கைணக்கைகீடும Business
& Accounting studies : கைடந்தகைதல
வயினத வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

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 ததருத்துவதற்கம, பயயிர்க்
கைதபபுறுதத அறவதீதடதன்கற வயிததபபதற்கைதகை
ஏற்பதடு தசய்வதற்கம ; அத்துடன்
அவற்தறதடு தததடர்புபடட மற்றும
அவற்றதற்க இகடதநர் வயிகளவதன
கைருமங்கைளுக்க ஏற்பதடு தசய்வதற்கமதன
தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
343.0340262

567
நததத முகைதகமத்துவம (தபதறுபபு) (ததருத்தம) : 2003
ஆம ஆண்டின் 03 ஆம இலக்கை, நததத

பததன் மூன்றதவது ததருத்தமும தமதழ மக்கைளும.
(தயதததலதங்கைம, சத. அ.)

320

முகைதகமத்துவப (தபதறுபபுச்) சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

பததனதன்கைதம நதள் சந்ததரன். (அருளதனந்தம, நதீ. பயி.)

343.0340262

பந்தய, சூததடட வயிததபபனவு (ததருத்தம) : 1988

நதமலன், தசலவரதசத தததக. ; பதர்க்கை G.C.E (O/L)
தகைவல தததடர்பதடல தததழதலநுடபவயியல :
Information & Communication Technology :
கைடந்தகைதல வயினத வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம
2013 வகர

894.8111

ஆம ஆண்டின் 40 ஆம இலக்கை, பந்தய, சூததடட
வயிததபபனவுச் சடடத்கதத்

ததருத்துவதற்கைதன

தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
344.0990262

004.076

பர்னதந்து, தடதபதரத. தசவயிதயதரம கைவயிதயதகச...

நதகனவகலகைளளில வததனதலதக் கயயில.
(சதவலதங்கைம, புஷ்பரதணயி)

894.8111

384.54092

பரமதனந்தன், என். அஸ்ததரம : கைணயித மதததரி

நதகனவகலகைள். (தபதன்கனயன், நதீர்கவ.)
894.81109
நதகனவுகைள் அழதவததலகல. (தபதன்கனயன்,
நதீர்கவ)

894.8113

வயினத வயிகடகைள் ; தரம 11 = O/L exam model

paper

510.076

பரதமஸ்வரன், வயி. தததக. பதர்க்கை G.C.E. (A/L)

நதீரிழதவும ஆதரதக்கைதய வதழவும. (கைந்தசதமத, நத.)
616.61
நூலகை தகைவல அறதவயியல கைகலக்கைளஞ்சதய
அகைரததத : Encyclopaedic Dictionary Of Library &

தபதருளளியல : கைடந்தகைதல வயினதவயிகடகைள்
2008 – 2013 வகர
பரரதசதசகைரம சன்னளிதரதகை நதததனம : மூலமும
உகரயும. (சதவசண்முகைரதஜத, தச.)

615.538

Information Science. (ஶ்ரீகைதந்தலடசுமத,
அருளதனந்தம)

020.3

தநஞ்சத்ததல நதகறந்தவர். (ஹமஸத, தயதனகைபுர)
920
தநறதகைள் ஆயயிரம படி. (மமீர்சத, ஹதததயத்துலலதஹ்)
398.9
தநசமுள்ள தபற்தறதரதகை நதீங்கைள். (தசய்யயித்
ஹஸன், ஏ.)

649

பல நதடுகைளளில வசதக்கம வதசகைர்கைளுக்க பயனுள்ள
கறதபபுகைள். (சதவகமதரன், தகை. எஸ்.)
894.8114
பளளிங்க மதளளிககை. (முகைதலவண்ணன்)

சத894.8113

பதக்கைதயரதஜத, அனுரததத. அனுரததத கைகதகைள்
894.8113
பததுகைதபபுச் தசகவகைள் ஏவல மற்றும

தநசவயிகன : (சமூகை நதவல). (மமீர்சத,
ஹதததயத்துலலதஹ்)

894.8113

தநபௌபயீர், ஏ. எல. கைலவயிச் சமூகைம : எததர்பதர்பபும
வகைதபங்கம

371.1

பணயியதடதடதகததக் கைலலூரி (ததருத்தம) : 2008
ஆம ஆண்டின் 05 ஆம இலக்கை,

பததுகைதபபுச்

தசகவகைள் ஏவல மற்றும பணயியதடதடதகததக்
கைலலூரிச் சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதன தததரு
சடடமூலம.இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.
343.01130262

பண்டகைசதகல கைருத்ததடடம (கூடடிகணத்தல) :
பண்டகைசதகல கைருத்ததடடத்கதக் கூடடிகணப
பதற்கைதனதததரு சடடமூலம. இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

பத்மநததன், சத. இந்ததய நடனங்கைள்

793.31

பத்மநதபன், ச. அரதலத பயிரமமஶ்ரீ நத. வயிசுவநதத
சதஸ்ததரிகைள் நகலமகலக் கறவஞ்சத நதடகைம
894.8112
பத்மரதஜத, என். ; தததக. பதர்க்கை G.C.E (O/L)
ஆங்கைதலம English : கைடந்தகைதல வயினத
வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

பதகத புததது. (சடதடசரன், மு.)

894.8111

பதரத்துவதசபரமஹமஸ ஶ்ரீததசபயிரமமவர்கைள்.
வண்கண கவத்ததீஸ்வரலதமபயிகைத தததத்ததரக்
கைகீர்த்தனம : வதலதமபயிககை ஊஞ்சல, முத்துக்
கமதரசுவதமத ஊஞ்சல, பத்ததரகைதளளி ஊஞ்சல
294.538

568
பதரதளுமன்ற புலகமப பரிசதற் சகப (நதீக்கைம) :

புகதந்துள்ள தபதன் உகரகைள் : அருள்நதகற

2002 ஆம ஆண்டின் 22 ஆம இலக்கை,

அலகர்ஆனளினதும தபதருள்தசறத

பதரதளுமன்ற புலகமப பரிசதற் சகபச்

அலஹததீஸீனதும அகடவுகைள் சதல.

சடடத்கத நதீக்கைம தசய்வதற்கம ; அத்துடன்

(ஜஜூகனததீன், ஐ.)

894.8113

அததனதடு தததடர்புபடட அலலது அதன்
இகடதநர் வயிகளவதன கைருமங்கைளுக்க

புவயியயியல : 1000 MCQS. (கைதலதத், அபூபக்ர்)

900.071

ஏற்பதடு தசய்வதற்கமதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

புவயியயியல தகைவல முகறகம = GEOGRAPHICAL
INFORMATION SYSTEM. (முனதீரத சதரதஜ், எம. ஐ.

பதல உற்பத்ததயயில தன்னளிகறவு.... இலங்ககை
மத்ததய வங்கைத

ஐ.)

910.285

637.1
பூபபகடந்த பூக்கைள் : மரபுக்கைவயிகதத் தததகபபு.

பயி. ஹரிசன் சமுததய அபயிவயிருத்தத மன்றம

(ஜலதலடன், எஸ்.)

894.8111

(கூடடிகணத்தல) : பயி. ஹரிசன் சமுததய
அபயிவயிருத்தத மன்றத்கதக்

கூடடிகணபபதற்

கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

தபண் : நதீதமும நததர்சனமும. (அக்பர்,

ரஷதீத்

ஹஜ்ஜஜூல)

305.42

346.0640262
தபத்ததகைம நந்ததக்கை. மதத்தகற அரக்கைன்

பயிரசதந்தன், ஶ்ரீ. பதத. ;

891.483

பதர்க்கை இந்து சமயமும

அகவததகை தநறதகைளும

தபர்னதன்தடத, பயிரியந்தத. சமூகை உடகைடடகமபபு
உள்வதங்கைபபடட வளர்ச்சதயும

பயிரததீபகமதர், ஆர். சத. டிக்டிக்

339.46

894.8113
தபரியசதமதபபயிள்கள, தயததகைஸ்வரன். கைதடடில

பயிரததீப, தஹடடிஆரதச்சத. இலத்ததரன் ததசதய

வயிருந்து

சத894.8113

அகடயதள அடகட வயிநததயதகைம : பயிரகஜகைள்
தரவு தசகைரிபபு தசயற்பதடுகைளுக்கைதன ககைநூல
929.9
பயிரபதகைரன், சுபபயிரமணயியம கைததர்கைதமதமபயி. கை.தபத.

தபதரரத, தநவயில. கைதடடியும கைழுத்து
மணயிமதகலயும

சத891.483

தபற்றதக்கதற, டி. ஏ. சதத்ததரக்கைகல இலக

த. உயர்தர வணயிகைப பயிரிவு மதணவர்கைளளின்

வழதகைதடடி : தரம 6 – 13 வகரயயிலதன புததய

கைணக்கைகீடடுப பதட அகடகவ

பதடத்ததடடம

தமமபடுத்துவதற்கைதன ஆய்வு

741

657.046
தபரதசதரியர் எததரிவதீர சரச்சந்ததரதவும ஈழத்து

பயிரிதவனத தமதழ : தரம 1. - 3 ம பததபபு

372.465

பயிதரதஸ்கைதன், தஜ. என் எலலத நரமபுகைளளிலும :
கைவயிகதகைள்

நதடகை மரபும. (தமபௌனகரு, சத.)

894.811092

தபரதசதரியர், எம. எம. உகவஸ்

370.92

894.8111
தபரின்பநதயகைம, த. ; தததக. பதர்க்கை

பயிதரதஸ்கைதன், தஜ. ஒரு தசன்ரி மமீடடர் சதரிபபு
பத்து தசகைன்ட தகைதபம

894.8111

பயிறபபுகைள், இறபபுகைள் பததவு (ததருத்தம) : (110 ஆம

தபதக்கவரத்து கசககைகைகைள், வதீததக்
கறதயயீடுகைள் மற்றும ஔதச் சமதக்கஞகைள்
தபதது அறதவு. (தசந்ததலநததன், தயதளளினளி)

001

அத்ததயதயமதன) பயிறபபுகைள், இறபபுகைள் பததவுச்
சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு

தபதன்னமபலம, மு. ; தமதழத. பதர்க்கை

சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

ஜயவர்த்தன, கமதரி

346.0160262
தபதன்னுத்துகர, ஶ்ரீபதலன் ; தததக. பதர்க்கை G.C.E.
பயின்த் ஹஃபயீஸ் ; தமதழத. பதர்க்கை கைதன்,

(O/L) வயிவசதயமும உணவுத் தததழதலநுடப

முஹமமத் அக்ரம

வயியலும Agriculture and Food Technology ;
கைடந்தகைதல வயினதவயிகடகைள் 2008

பயிஸ்ததமத, எம. எம. ஏ. ; தமதழத. பதர்க்கை கதுப,

தததடக்கைம

2013 வகர

உஸ்ததத் முஹமமது
தபதன்கனயன், நதீர்கவ. நதகனவகலகைள் 894.81109
பயீர்முகைமமது, ஏ. வயிபுலதநந்த அடிகைளும
முஸ்லதமகைளும

294.561

தபதன்கனயன், நதீர்கவ. நதகனவுகைள்
அழதவததலகல

894.8113

569
''தபதருள் தவளளி'' : ஆய்வுக் கைடடுகரகைள்.

மகலநதடடுச் சூழகல ஒன்றதகணந்து

(அபதுலஹக், லறதீனத)

894.8114

தபதருளளியல மதததரி வயினதத்ததள். (ஶ்ரீரதம, எஸ்.)
330.076
தபதக்கவரத்து கசககைகைள், வதீததக் கறதயயீடுகைள்
மற்றும ஔதச் சமதக்கஞகைள்

388.3122

தபதர்க்கைதல சதங்கைள இலக்கைதயங்கைள். (ரஸ்மதன்,
எம. சகீ.)

891.48

தபபௌத்த அறநதகலயங்கைள் (ததருத்தம) : தபபௌத்த

பததுகைதபதபதம : Lets Protect Our Central Hills
(வயிதனதஜ்கமதர், கைதருஷ்ணன்)

.
333.76

மனகத வசகீகைரிக்கம ஐதரதபபத

940

மனளித உரிகமகைள் அகமபபு (கூடடிகணத்தல) :
மனளித உரிகமகைள் அகமபபயிகனக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

மனளித வதழக்ககைப பயணம. (இன்சதப, முஸ்தபத)
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அறநதகலயங்கைள் கைடடகளச் சடடத்கதத்
ததருத்துவதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

344.070262

தபததகனகைள் : Teaching of hallaj

894.8111

894.811

297.09
மஜதீத், தஜ. இதுதவதரு தங்கை நூல

மக்கைள் இஸ்லதம. (இத்ரீஸ், ஏ. பயி. எம.)
305.80095493

001

மஸதஹதர், எஸ். எம. எம. இஸ்லதமதய தநதக்கைதல
பலததரமணம

மடடக்கைளபபு வதலதப கைதறதஸ்தவ சங்கைம
(கூடடிகணத்தல) : மடடக்கைளபபு வதலதப
கைதறதஸ்தவ சங்கைத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதன
தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
346.0640262

297.563

மஸதஹதர், எஸ். எம. எம. பதர்க்கை அரூஸ், அஷ்கைர்
மதத்தகற அரக்கைன். நந்ததக்கை தபத்ததகைம

891.483

மதனுடமும தசதததடமும. (தவரத்ததனம,

மணக்கம மழகல நதமங்கைள் : அன்புக்

ததருச்தசலவம)

கழந்கதகைளுக்க அழகைதன அர்த்தமுள்ள
தபயர்கைள்

392.12

133.5

மதஞ்சதயயின் பயணம . (தசந்ததல தசலவன்,
தறதசதனளி)

மதுரகைன், தச. பதர்க்கை ததலீபன், பத.
மதுவரி (ததருத்தம) : (52 ஆம அத்ததயதயமதன)

சத894.8113

மதயன்மதர் - சதரியத : எரியும இரு ததசங்கைள்.
(தஸய்ன் றவூப)

மதுவரிக் கைடடகளச் சடடத்கதத் ததருத்து
வதற்கைததததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
344.042330262

மத்ததயு, எஸ். ஏ. ஐ. தவத்ததரு தனளிநதயகைம
894.811092
மர்கைஸ் ஸக்கைதபதுல இஸ்லதமதய்யத

303.06

மமீர்சத, ஹதததயத்துலலதஹ். தநறதகைள் ஆயயிரம படி
398.9
மமீர்சத, ஹதததயத்துலலதஹ். தநசவயிகன : (சமூகை
நதவல)

894.8113

மமீள் கடியமர்த்துதல அததகைதரசகப (ததருத்தம) :

(கூடடிகணத்தல) : மர்கைஸ் ஸக்கைதபதுல
இஸ்லதமதய்யதகவக் கூடடிகணபபதற்கைதன
தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
346.0640262
மர்ஹஜூம அலஹதஜ் எம. ஈ. எம. மகைரூப
அவர்கைளது கைலவயிப பணயிகைள். (முஸ்இல, ஏ.
ஸீ. எம.)

அவளுக்க

மஜதீத், நதஸதக். தமபௌனத்ததன் பயின்னரதன கைவயிகத

மக்கைத்ததர், அபதுல மஜதீத். ஹலலதஜதன்

பதரதளுமனறம.)

மஜதீத், எம. எஸ். ஏ. ஆனதலும ததமதருததன்

371.6

மரத்ததல முள்ளங்கைத. (றதஸ்னத, எச். எப.) சத894.8113

2007 ஆம ஆண்டின் 09 ஆம இலக்கை, மமீள்
கடியமர்த்துதல அததகைதரசகபச்

சடடத்கதத்

ததருத்துவற்கைதனதததரு சடடமூலம. இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.

346.0640262

முகைமமத், ஏ. எல. ஏ. ததருமபயிப பதர்க்கைததறன் !
கைவயிகதத் தததகதத
முகைதலவண்ணன். பளளிங்க மதளளிககை
முத்தமதழ. (நததகைஸ்வரன், கைனகைசபதபதத)

894.8111
சத894.8113
894.8114

570
முத்துமமீரதன், எஸ். கைதழக்கைதலங்ககை நதடடுபபுற

தமல மதகைதணம : தமல மதகைதணத்ததன் வதீதத

முஸ்லதமகைளளின் பூர்வதீகைமும வதழவும
வதழவதததரங்கைளும

அபயிவயிருத்தத கைதலநகட உற்பத்தத மற்றும
398.2089

அபயிவயிருத்தத, வதீடகமபபு நதர்மதணம, மமீன்பயிடி
மற்றும சுற்றுலதத்துகற அகமச்சு. வரவு

முருகைதனந்தம, ச. உன் அருகம அறதயதமல
தபததனதன அமமத!

தசலவுத் ததடட வயிவததம 2014

352.4806

894.8113
தமற்கைத்ததய – இஸ்லதமதய சதந்தகனகைளுக்

முற்தபதக்க இலக்கைதயத்துக்க ககைலதசபததயயின்
பங்கைளளிபபு. (இரவதீந்ததரன், ந.)

கைதகடயயிலதன தமததல. (கதுப, முஹமமது)

894.811

முன்பள்ளளி அரிச்சுவடி. (அமமதர், அபூ)

372.465

297.27
கமத்ததரிபதல சதறததசன லக்தரு ததரிய மன்றம
(கூடடிகணத்தல) : கமத்ததரிபதல சதறததசன
லக்தரு ததரிய மன்றத்கதக்

முன்பள்ளளிச் சதறதர்கைள் ஆக்கைச் தசயற்பதடடுச்
தசயல நூல

372.52

முன்பள்ளளிச் சதறுவர்கைளுக்கைதன எழுததப பழகதவதம:
தமதழ தசயல நூல Pre - Writing

Tamil Work

Book For Pre School Children

கூடடிகணபபதற்

கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளு
மன்றம.)
தமதழதவளம :

346.0640262
தமதழதமதழதயும இலக்கைதயமும.

(ஸஜதீர், எம. எச். எம)

894.811

372.61
தமதழதவதணன். வதஸ்து உங்கைள் தததஸ்த்து 133.5

முனதீரத சதரதஜ், எம. ஐ. ஐ. புவயியயியல தகைவல
முகறகம = GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
910.285

தமதழததவலத கைடந்து.... : நவதீன சதங்கைள
இலக்கைதயங்கைள் பற்றதய ஒரு பதர்கவ.
(தமமன்கைவயி)

891.48

முஹமமத், ரஸீன். கைதலநகட அறுபபயிகனத்
தகடதசய்தவதம : ஓர் அறதவயியல
கைண்தணதடடம

தமதஹமட, ரதபயி, எம. பயி. இலுபபம பூக்கைள்
636.242

முஹமமத், ஸபரதன். அர்ஷதன் நதழல
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894.8113
தமதஹதன் லதல கைததரரு மன்றம
(கூடடிகணத்தல) : தமதஹதன் லதல கைததரரு

முஸ்இல, ஏ. ஸீ. எம. மர்ஹஜூம அலஹதஜ் எம.
ஈ. எம. மகைரூப அவர்கைளது கைலவயிப பணயிகைள்

மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

371.6
முஸ்டன். ஹரதங்கடடி - சதறுகைகதகைள்

894.8113

346.0640262
தமபௌலதனத, தஜ. எஸ். தகை. ஏ. ஏ. எச். ஈழவள
நதடடிற் பயயிர் தபருக்கை வதரீர்

894.8111

மூலதககைகைள் ஓர் அறதமுகைம : பதடசதகல
மதணவருக்ககைந்தது - 2. (சதவசண்முகைரதஜத, தச.)
615.321
தமமன்கைவயி. தமதழததவலத கைடந்து.... : நவதீன

தமபௌலதனத, தஜ. எஸ். தகை. ஏ. ஏ. எச். கறதஞ்சதச்
சுகவ

894.811

தமபௌனகரு, சத. தமதழக் கூத்துக்கைகல : வடதமதடி

சதங்கைள இலக்கைதயங்கைள் பற்றதய ஒரு பதர்கவ

ஆடடப பயயிற்சதக்கைதன ககைநூல

792.54

891.48
தமபௌனகரு, சத. தபரதசதரியர் எததரிவதீர
தமல மதகைதணம : சுகைதததர, உள்நதடடு கவத்ததய,

சரச்சந்ததரதவும ஈழத்து நதடகை மரபும 894.811092

சமூகை நலன்புரி மற்றும மகைளதீர் வயிவகைதரம,
நன்னடத்கத, சதறுவர் பததுகைதபபுச் தசகவகைள்

தமபௌனத்ததன் பயின்னரதன கைவயிகத. (மஜதீத், நதஸதக்)

சகப நடவடிக்ககை அகமச்சு. வரவு தசலவுத்

894.811

ததடட வயிவததம 2014.

352.4806
தமபௌனமதன இரவயில வயிழும பழம.

தமல மதகைதணம : சுகைதததர, உள்நதடடு கவத்ததய,

(அருளதனந்தம, நதீ. பயி.)

894.8111

சமூகை நலன்புரி, மகைளதீர் வயிவகைதரம,
நன்னடத்கத, சதறுவர் பததுகைதபபுச்

சகப

நடவடிக்ககை அகமச்சர். வரவு தசலவுத் ததடட
வயிவததம 2014.

யதர் தசதந்தக்கைதரர். (தஜயததீபன், அதனதஜத)

352.4806

சத894.8113
யதரிலதகைள். (தகைதபதலபயிள்கள, கை.)

சத894.8113

571
யதழபபதணப பண்பதடு : மறந்தகவயும

ரஸீன், முஹமமத். வயிபச்சதரம : ஒரு தபரும

மகறந்தகவயும. (சதவலதங்கைரதஜத, எஸ்.)

392

யதழபபதணப பண்பதடு : மறந்தகவயும

பதவம

306.74

ரதமச்சந்ததரன், மு. அ –ப-(வ்)த்த... பதடலகைள் =

மகறந்தகவயும. (சதவலதங்கைரதஜத, எஸ்.)

392

யதழபபதணப பண்பதடு அன்றும - இன்றும.
392

யதழபபதண முஸ்லதமகைள். (அருந்தவரதஜத,

Copntrast Poetry

894.8111

ரதமச்சந்ததரன், மு. சதறுவருக்க... (பதடலகைள்) = To
954.93

தயதகைசுவதமதகைள் (வதழக்ககை வரலதறு).

Children…. Song

894.8111

ரதமச்சந்ததரன், மு. ததயயிலய்த் தததடட மக்கைள்

(அமபயிககைபதகைன், ச.)

294.561

தயதகைரதசத, அனளித்தத. யதழபபதணப பண்பதடு
அன்றும - இன்றும

கைவயிதய்கைள் = Tea Estate Folk Poetry

தபரதசதரியர் தமபௌனகருவயின் தடங்கைள்

(Poetry)

894.8111

ரதமலதங்கைம, பயிரசதத். களவயியயின் தகைடடித்தனம
சத894.8113

894.811092
தயததகைந்ததரி சுகந்தன் ; தததக. பதர்க்கை வயிஞ்ஞதன
ஊக்கைத : 1 (தபபௌததகைவயியல) : தரம

11
வழதகைதடடி

தயததகைந்ததரி சுகந்தன் ; தததக. பதர்க்கை வயிஞ்ஞதன
ஊக்கைத : 2 (தபபௌததகைவயியல) : தரம
மதணவர்கைளுக்கைத துரித பரீடகச

11
வழதகைதடடி

தயததகைந்ததரி சுகந்தன் ; தததக. பதர்க்கை வயிஞ்ஞதன
ஊக்கைத : 3 (தபபௌததகைவயியல) : தரம
மதணவர்கைளுக்கைத துரித பரீடகச

894.8111

ரதமச்சந்ததரன், மு. வ/த – ர்க்கைம (கைவயிதய்கைள்) = Class
392

தயதகைரதசத, தச. கைதழக்கப பலகைகலக்கைழகைத்தததல

மதணவர்கைளுக்கைத துரித பரீடகச

Non –

894.8111

ரதமச்சந்ததரன், மு. எததரும புததரும (கைவயிதய்கைள்)

(தயதகைரதசத, அனளித்தத)

கைந்கதயத)

Buddhist… Song

ரதமலதங்கைம, பயிரசதத். வழத மறந்த எலத

சத894.8113

ரதகமயத, என். எஸ். எம. ஒரு கூகடக் தகைதழுந்து
894.8113
ரதஜகைதந்தன், இரடணரதஜசதங்கைம ; தததக. பதர்க்கை
G.C.E (O/L) சுகைதததரமும உடற்கைலவயியும Health
and Physical Education :

கைடந்தகைதல வயினத

வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

11
வழதகைதடடி

தலபகப, அபதுல கைததர். கைதணதமற்தபதன ஒடடககை
894.811

தயதததலதங்கைம, சத. அ. இலங்ககையயின்
இனபபயிரச்சதகனயும அரசதயல யதபபுக்கைளும
342.02
தயதததலதங்கைம, சத.

தலதறன்ஸ், அ. ; தமதழத. பதர்க்கை உயன்தகைதட,
ஜயததவ

அ. பததன்மூன்றதவது

ததருத்தமும தமதழ மக்கைளும

320
வ/த – ர்க்கைம (கைவயிதய்கைள்) = Class (Poetry).
(ரதமச்சந்ததரன், மு.)

894.8111

ரஞ்சதத் தபதரரத பதர்க்கை உயன்தகைதட, ஜயததவ
வட இந்ததய பயண அனுபவங்கைள். (ஞதனதசகைரன்,
ரவயிவர்மத, சூரன். ஏ. வடக்தகை தபதகம தமயயில

டி.)

915.4

894.8113
வடக்தகை தபதகம தமயயில. (ரவயிவர்மத, சூரன். ஏ.)
ரவதீந்ததரன், முருதகைசு. அகனத்தும :
பகடபபயிலக்கைதயம பற்றதய பதர்கவ

894.8113
894.811
வண்கண கவத்ததீஸ்வரலதமபயிகைத தததத்ததரக்

ரஸ்மதன், எம. சகீ. தபதர்க்கைதல சதங்கைள
இலக்கைதயங்கைள்

கைகீர்த்தனம : வதலதமபயிககை ஊஞ்சல, முத்துக்
891.48

கமதரசுவதமத ஊஞ்சல, பத்ததரகைதளளி ஊஞ்சல.
(பதரத்துவதசபரமஹமஸ ஶ்ரீததசபயிரமமவர்கைள்)

ரஸ்ஸதக், தபதறதஸத ஜஜூகனட. இஸ்லதமதய

294.538

வரலதற்று முத்துக்கைள் : 1000 வயினத வயிகடகைள்
297.076
ரஸீன், முஹமமத். உலகைதன் முதல மனளிதர் ஆதம
இலங்ககையயில

297.246

வணயிகைக் கைலவயி : கை. தபத.த(உ/த).
ஏ. ஆர். எம.)

(அஜ்வத் அலத,
656.071

572
வணயிகைத் தகைவல முகறகமகைளும = Business

வததனறும ஆறு. (இரதசரத்ததனம, முத்து)

894.8111

Information Systems. (தறதசதனத றதகைல,
வயிக்தடதறதயத)

658.4038

வரலதற்று வகரவயியல. (அருந்தவரதஜத, கைந்கதயத)

வதஸ்து உங்கைள் தததஸ்த்து. (தமதழதவதணன்) 133.5
வயிக்கைதரமசதங்கை, மதர்டின். கைதரதமப பயிறழவு

891.483

907.2
வயிக்தனஸ்வரன், ஏ. தததக. பதர்க்கை G.C.E. (A/L)
வரலதறு புரண்ட கைகத : இஸ்லதத்ததன் எததரிகைள்
அதன் கைதவலர்கைளதன உண்கம வரலதறு.
(அரூஸ், அஸ்கைர்)

அளகவயயியலும வயிஞ்ஞதனமுகறயும :
கைடந்தகைதல வயினதவயிகடகைள் 2008 – 2013 வகர

894.8113
வயிக்தனஸ்வரன், ஏ. தததக. ; பதர்க்கை G.C.E. (A/L)

வரவு தசலவுத் ததடட வயிவததம 2014. (தமல

வணயிகைப புள்ளளிவயிபரவயியல : கைடந்தகைதல

மதகைதணம : சுகைதததர, உள்நதடடு கவத்ததய,

வயினத வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

சமூகை நலன்புரி மற்றும மகைளதீர் வயிவகைதரம,
நன்னடத்கத, சதறுவர் பததுகைதபபுச் தசகவகைள்
சகப நடவடிக்ககை அகமச்சு)

352.4806

வயிஞ்ஞதன ஊக்கைத : 1 (தபபௌததகைவயியல) : தரம 11
மதணவர்கைளுக்கைத துரித பரீடகச வழதகைதடடி
570.76

வரவு தசலவுத் ததடட வயிவததம 2014. (தமல
மதகைதணம : சுகைதததர, உள்நதடடு கவத்ததய,
சமூகை நலன்புரி, மகைளதீர் வயிவகைதரம,

வயிஞ்ஞதன ஊக்கைத : 2 (தபபௌததகைவயியல) : தரம 11
மதணவர்கைளுக்கைத துரித பரீடகச வழதகைதடடி

நன்னடத்கத, சதறுவர் பததுகைதபபுச் சகப
நடவடிக்ககை அகமச்சர்)

540.76

352.4806
வயிஞ்ஞதன ஊக்கைத : 3 (தபபௌததகைவயியல) : தரம 11

வரவு தசலவுத் ததடட வயிவததம 2014. (தமல

மதணவர்கைளுக்கைத துரித பரீடகச வழதகைதடடி

மதகைதணம : தமல மதகைதணத்ததன் வதீதத

530.076

அபயிவயிருத்தத கைதலநகட உற்பத்தத மற்றும
அபயிவயிருத்தத, வதீடகமபபு நதர்மதணம, மமீன்பயிடி
மற்றும சுற்றுலதத்துகற அகமச்சு)

352.4806

வயிஞ்ஞதன, தததழதலநுடபவயியல அபயிவயிருத்தத
(ததருத்தம) : 1994 ஆம ஆண்டின் 11 ஆம
இலக்கை, வயிஞ்ஞதன, தததழதலநுடபவயியல

வரி தமன்முகறயயீடடு ஆகணக்கழு ததருத்தம :
2011 ஆம ஆண்டின் 23 ஆம இலக்கை, வரி

அபயிவயிருத்ததச் சடடத்கதத்

ததருத்துவதற்கைதன

தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

தமன்முகறயயீடடு ஆகணக்கழுச்

344.070262

சடடத்கதத் ததருத்துவதற்கைதனதததரு
சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

வயிஞ்ஞதனம : தரம 6

372.3

343.040262
வயிபச்சதரம : ஒரு தபரும பதவம. (ரஸீன்,
வருடதந்த தசயலதற்றல அறதக்ககை - 2013.

முஹமமத்)

(வயிவசதயத் ததகணக்கைளம)

வலதபதல பயியதனந்த கைலவயி கைலதசதர மன்றம
(கூடடிகணத்தல) : வலதபதல பயியதனந்த கைலவயி
கைலதசதர மன்றத்கதக்
கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு சடடமூலம.
(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

வகலபபயின்னல: பகபபதய்வு Network Analysis .
(தசந்ததலநததன் சதமதத்தமபயி)

658.4032

வழத மறந்த எலத. (ரதமலதங்கைம, பயிரசதத்) சத894.8113
வஸீல, ஏ. தஜ. எல. கைலவயிசதர் பயிரச்சதகனகைள் :
உகரயதடலகைளும ஆதலதசகனகைளும ;
இலங்ககை ஒலதபரபபுக் கூடடுத்ததபன பயிகற FM
வததனதலதயயில ஒலதபபரபபதனகவ
வதழக்ககைக் ககைதயடு

306.74

354.506

370.1524
305.232

வதழவு வயிடியும. (அருள்தமதழதரதஜத, எம.) 894.8111

வயிபுலதநந்த அடிகைளும முஸ்லதமகைளும.
(பயீர்முகைமமது, ஏ.)

294.561

வயிவசதயத் ததகணக்கைளம. வருடதந்த தசயலதற்றல
அறதக்ககை - 2013.

354.506

வயிகளயதடடில ஊக்க பததர்த்தப பயன்பதடடிற்
தகைததரதன சமவதயம : வயிகளயதடடில ஊக்க
பததர்த்தப பயன்பதடடிற்தகைததரதன சர்வததச
சமவதயத்ததப பயனளளிபபதற்கம ; ஊக்க
பததர்த்தப பயன்பதடடிற்தகைததரதன இலங்ககை
முகைவரதண்கமகயத் தததபயிபபதன் மூலம
தசதலலபபடட சமவதயத்தகத இலங்ககையயில
நகடமுகறபபடுத்துவதற்கம.... ; அத்துடன்
அவற்தறதடு தததடர்புபடட அலலது அவற்றதன்
இகடதநர் வயிகளவதன கைருமங்கைளுக்க ஏற்பதடு
தசய்வதற்கமதன

தததரு சடடமூலம.

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

344.0990262

573
வயிதனதஜ்கமதர், கைதருஷ்ணன். மகலநதடடுச்

எழுச்சதகைள்

954.93

சூழகல ஒன்றதகணந்து பததுகைதபதபதம : Lets
Protect Our Central Hills

333.76

ஜலதலடன், எஸ். பூபபகடந்த பூக்கைள் :
மரபுக்கைவயிகதத் தததகபபு

894.8111

வயிதஜவயிக்கைதரம, ஜயந்த. கைலதநததத அததக்கைதரம
அவர்கைளளின் நதகனவகலகைள்

920

ஜன்னகலத் ததற... : வதழவயியலுக்கைதன உளவயியல
சதந்தகனகைள். (அஹமட கைதயதஸ், அ. ஸ.)

வதீரதசதக்கைன். கைகத தசதலலும உடபபு

150

954.93
ஜனநதயகைம : என்றதல என்ன? யதருகடயது?
யதருக்கைதகை? எதற்கைதகை?. (உயன்தகைதட, ஜயததவ)

தவங்கைதடச ஐயர், இ. ஜய வருஷ வதக்கைதய
பஞ்சதங்கைம

321.8

030
ஜனூஸ், எஸ். ததக்கைத்தத : கைவயிகதகைள்

தவத்தசதங்ஹ, சதபயில. நலல நலல பதடடு
பதடுதவன்

894.811

891.483
G.C.E (O/L) ஆங்கைதலம English

: கைடந்தகைதல வயினத

வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

தவந்து தணயிந்தது கைதலம. (சதவலதங்கைம, மு.)

420.076

894.8113
G.C.E.(O/L) கைணயிதம Mathematics ; கைடந்தகைதல
வயினதவயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

தவளளிநதடடு தவகலவதய்பபும மதணவர்
கைலவயியும. (அபதுல வதஜதீத், எம. எல.)

G.C.E (O/L) சதத்ததரம Art : கைடந்தகைதல வயினத

தவததகைமத்ததல கைதணபபடும மதருகைங்கைளும
ததவரங்கைளும
தவல அமுதன், எஸ். கைதழதசல

510.76

370.007

220.59
சத894.8113

வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

741.076

G.C.E (O/L) சுகைதததரமும உடற்கைலவயியும Health and
Physical Education : கைடந்தகைதல வயினத வயிகடகைள்
2008 தததடக்கைம 2013 வகர

தவலுபபயிள்கள, ஆ. கசவ சமயம : அன்றும
இன்றும இங்கம

612

294.5513
G.C.E.(O/L) கசவதநறத Saivaneri : கைடந்தகைதல
வயினதவயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர
294.5513076

றயயீசுத்ததீன், முகசகீன். இலங்ககையயின் அரசதயல
முகறகம

321.095493
G.C.E (O/L) தகைவல தததடர்பதடல தததழதலநுடப

றதபதத அலத, ஏ. ஏ. எம. அதமரிக்கைதவயில முபபது
நதடகைள் : ஓர் அனுபவப பகைதர்வு

914

வயியல : Information & Communication Technology :
கைடந்தகைதல வயினத வயிகடகைள் 2008
தததடக்கைம 2013 வகர

றதஸ்னத, எச். எப. மரத்ததல முள்ளங்கைத

004.076

சத894.8113
G.C.E.(O/L) தமதழ தமதழதயும இலக்கைதயமும : Tamil
Language and Literature ; கைடந்தகைதல

தறதசதனத றதகைல, வயிக்தடதறதயத. வணயிகைத்
தகைவல முகறகமகைளும = Business Information
Systems

362.57095493

வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

910.076

G.C.E (O/L) வணயிகைக் கைலவயியும கைணக்கைகீடும Business

ஜமமீல, ஏ. ஆர். ஏ. கைதற்கற அகழத்துச்
தசன்றவர்கைள்

494.811076

G.C.E (O/L) புவயியயியல Geography : கைடந்தகைதல வயினத

ஜபதர், சகைகீலத. இலங்ககையயில வறுகம பற்றதய
கைண்தணதடடம - 2013

வயினதவயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

658.4038

894.8111

& Accounting studies : கைடந்தகைதல வயினத வயிகடகைள்
2008 தததடக்கைம 2013 வகர

380.076

ஜயசதங்ஹ, கணதசன. தமதழ மூலம சதங்கைள
எழுத்து

491.485

G.C.E (O/L) வரலதறு History : கைடந்தகைதல வயினத
வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

909.076

ஜய வருஷ வதக்கைதய பஞ்சதங்கைம. (தவங்கைதடச
ஐயர், இ.)

030

G.C.E.(O/L) வயிஞ்ஞதனம Science ; கைடந்தகைதல
வயினதவயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

ஜயவர்த்தன, கமதரி. ஓயதத கைதளர்ச்சத அகலகைள் :
18 ஆம, 19 ஆம நூற்றதண்டுகைளளில இலங்ககையயில
இடம தபற்ற மக்கைள்

507.76

574
G.C.E.(O/L) வயிவசதயமும உணவுத்

தஜதசப தஜயகைதந்தன், ஆர். உலகைம தபதற்றும

தததழதலநுடபவயியலும Agriculture and Food

தூயவர் தூய அந்தததனளியதர்

232.9

Technology ; கைடந்தகைதல வயினதவயிகடகைள் 2008
தததடக்கைம 2013 வகர

631.76
ஸபறதன், எம. ஏ. எம. தமதழத. பதர்க்கை
வதழக்ககைக் ககைதயடு

G.C.E. (A/L) அளகவயயியலும வயிஞ்ஞதனமுகறயும :
கைடந்தகைதல வயினதவயிகடகைள் 2008 – 2013 வகர
160.76
G.C.E. (A/L) கைணக்கைகீடு : கைடந்தகைதல வயினத

ஸஜதீர், எம. எச். எம. தமதழதவளம :

தமதழ

தமதழதயும இலக்கைதயமும

494.811

ஸஹதனத. இருடததர்

வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம 2013 வகர

894.8111

657.046
ஸதவ்முனளி தஸ தவதஹர தபபௌத்த மன்றம

G. C. E. A/L தபதருளளியல : Economics நூல - 3

(கூடடிகணத்தல) : ஸதவ்முனளி தஸ தவதஹர

(ததர்ச்சத மடடம 3.1 – 3.5). (சதவதனசரதசத, அ.)
330.071

தபபௌத்த மன்றகதக் கூடடிகணபபதற்கைதன
தததரு சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளு
மன்றம.)

G.C.E. (A/L) தபதருளளியல :

346.0640262

கைடந்தகைதல வயினத

வயிகடகைள் 2008 – 2013 வகர

330.076

ஸதன்ததனளி, அபதுல மஜதீத். அகைகீதத : இஸ்லதமதய
நமபயிக்ககைகயப புரிந்து தகைதள்ளல ; பதகைம - 2

G.C.E. (A/L) வணயிகைப புள்ளளிவயிபரவயியல : கைடந்தகைதல
வயினத வயிகடகைள் 2008 தததடக்கைம

297.2

2013 வகர

380.076

தஸய்யயித் அபதுர் ரஹ்மதன் ஜதபரி தமபௌலதனத
ஞதபகைதர்த்த அறக்கைடடகள (கூடடிகணத்தல) :

ஜதீவத, அந்தனளி. ஒரு வதனம பதடியயின் கைகத :

தஸய்யயித் அபதுர் ரஹ்மதன் ஜதபரி தமபௌலதனத

அந்தனளி ஜதீவதவயின் அகரநூற்றதண்டு

ஞதபகைதர்த்த அறக்கைடடகளகயக்

அனுபவங்கைள்

920

கூடடிகணபபதற்கைதன

தததரு சடடமூலம.

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

346.0640262

ஜஜூகனததீன், ஐ. புகதந்துள்ள தபதன் உகரகைள் :
அருள்நதகற அலகர்ஆனளினதும தபதருள்தசறத
அலஹததீஸீனதும அகடவுகைள் சதல

894.8113

தஜமமீல, எஸ். எச். எம. பதத. ; பதர்க்கை

தஸய்ன், றவூப. இருபத்தததரதம நூற்றதண்டில
ஆசதரியர் வகைதபதகைம

371.102

தஸய்ன், றவூப. மதயன்மதர் - சதரியத : எரியும

தபரதசதரியர், எம. எம. உகவஸ்

இரு ததசங்கைள்

303.06

தஜயததீபன், அதனதஜத. எங்தகை வயிகளயதடுதவதம?
சத894.8113

ஷரிபுத்ததீன், அகைமது ஜதன்னதஹ். எலலதள கைதவயியம
894.8111

தஜயததீபன், அதனதஜத. யதர் தசதந்தக்கைதரர்
சத894.8113

ஷரீஆவுக்க முன்னதல இலதப தநதக்கைற்ற
இஸ்லதமதய நதறுவனங்கைளது வககை கூறல

தஜயவர்த்தனத, கமதரி. இலங்ககையயில இடதுசதரி
இயக்கைத்ததன் தததற்றம

தபதறுபபு. (இர்பதன், பயீ. எம. எம.)

340.59

324.235493
தஷரீப, தகை. எம. எம. சகீதக்கைதததனளி

894.8113

தஜயத தமகபயத ; தததக. பதர்க்கை முன்பள்ளளிச்
சதறதர்கைள் ஆக்கைச் தசயற்பதடடுச் தசயல நூல
ஹகைம, ஏ. தஜ. ஏ. இரண்டதம தமதழத சதங்கைளம
தஜயசகீலன், த. எழுததத ஒரு கைவயிகத

894.8111

தஜயத தமகபயத ; தததக. பதர்க்கை முன்பள்ளளிச்
சதறுவர்கைளுக்கைதன எழுததப பழகதவதம : தமதழ

தரம 3

372.465

ஹபயீபு முஹமமது, எம. தகை.
இருபத்கதந்து நபயிமதர்கைள் வரலதறு

297.24

தசயல நூல Pre - Writing Tamil Work Book For Pre
School Children

ஹமஸத, தயதனகைபுர. தநஞ்சத்ததல நதகறந்தவர்
920

தஜதசப, ததளளிவத்கத. கைதலங்கைள் சதவததலகல
894.8113

ஹரதங்கடடி - சதறுகைகதகைள். (முஸ்டன்)

894.8113

575
ஹரிஷ், மமீரத. எஸ். இலங்ககையயின் இந்ததய

ஶ்ரீ பதலதபயிவூர்தத வர்தன சமதததய

வமசதவழத மக்கைளளின் பதரமபரிய கூத்துக்கைள்

(கூடடிகணத்தல) : ஶ்ரீ பதலதபயிவூர்தத வர்தன

792.140954

சமதததயகயக் கூடடிகணபபதற்கைதனதததரு

ஹலலதஜதன் தபததகனகைள் : Teaching of hallaj
(மக்கைத்ததர், அபதுல மஜதீத்)

சடடமூலம. (இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)
297.09

346.0640262

ஹதரிஸ், எச். எல. எம. சகைவதழவு : சதத்ததயபபடு

ஶ்ரீ. பயிரசதந்தன் ;

வதற்கைதன ஆதலதசகனகைளும
வழதகைதடடலகைளும

297.57
ஶ்ரீ. பயிரசதந்தன் ;

ஹதந்து மதம, தபபௌத்தம, இஸ்லதம : ஓர்
ஒபபயீடடதய்வு. (அமமீன், ஸீ. எம. ஏ.)
ஹஜூகஸன், ஏ. ரீ. எம. தமதழத. பதர்க்கை

297.284

பதத.

பதர்க்கை இகற ககைன்

ஶ்ரீரதம, எஸ். தபதருளளியல மதததரி வயினதத்ததள்
330.076

நந்ததக்கை

தபத்ததகைம

ஶ்ரீ லங்கைத தசத்தசவத மன்றம (கூடடிகணத்தல) :
ஶ்ரீ லங்கைத தசத்தசவத மன்றத்கதக்

தஹன்றத தலஸ்லத, பயீ. சதங்கைள – தமதழ தபச்சுப
பயயிற்சத

கூடடிகணபபதற்கைதனதததருசடடமூலம.

491.488

(இலங்ககை. பதரதளுமன்றம.)

ஶ்ரீகைதந்தலடசுமத, அருளதனந்தம. நூலகை தகைவல
அறதவயியல கைகலக்கைளஞ்சதய அகைரததத :
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020.3

ஶ்ரீ சதத்ததர்த்த மன்றம (கூடடிகணத்தல) : ஶ்ரீ
சதத்ததர்த்த மன்றத்கதக் கூடடிகணபபதற்
கைதனதததரு சடடமூலம. (இலங்ககை.
பதரதளுமன்றம.)

பதத பதர்க்கை அருணதசலக்

கைவயிரதயர்

346.0640262

*****

346.0640262

576
தபதருள் அடடவகண
அடிபபகட இகச

781.1

அகடயதள அடகடயும முத்ததகரயும

929.9

அபயிவயிருத்தத உளவயியல : உளவயியல

155

அரசதங்கை நடவடிக்ககை

361.61

அரசதங்கை முகறகமகைள்

321

அரசதயற் கைடசதகைள்

324.2

அரசதயலகமபபுச் சடடம

வரி வர்த்தகை உற்பத்ததச் சடடம
இரதமதயணம : இந்து சமயம

361.613

அரசதயல வயிஞ்ஞதனம : சமூகை வயிஞ்ஞதனம

294.5922

இலக்கைணமும பயயிற்சதயும : ஆரமபக் கைலவயி 372.61
இலக்கைதய கைர்த்ததக்கைள்

894.811092

இலக்கைதயம

800

இலக்கைதயம : தமதழதக்கைகல : ஆரமபக்கைலவயி
372.64

342

அரசதயலும சமூகை நடவடிக்ககைகைளும

343

இலங்ககை : சடடமன்ற வயிவதத நகடமுகறகைள்

320

328.5493

அரசதகறச் சடடம : தபததுச் சடடம

343.036

இலங்ககை : சரித்ததரம

அரிச்சுவடி : ஆரமபக் கைலவயி

372.465

இலங்ககை பதலதனங்கைள்

அல - கர்ஆன்

297.122

இலதப தநதக்கைற்ற ததபனங்கைள் : தனளியதர் சடடம

அல-கர்ஆன் வரலதறு

954.93
362.5095493

346.064

2979.12209

அளகவயயியல

160

இஸ்லதம

அன்றதட பழக்கை வழக்கைங்கைள்

392

இஸ்லதமதய ஒழுக்கை இகறகம

297.5

இஸ்லதமதய தகைதடபதடுகைள்

297.2

ஆக்கைவயியலும ககைவயிகனயும : ஆரமபக் கைலவயி
372.5

இஸ்லதமதய சடடம
இஸ்லதமதய பயிரச்சதரமும பததுகைதபபும

297

340.59
297.7

ஆங்கைதல இலக்கைணம

425

இஸ்லதமதய தபதருளளியல

297.273

ஆங்கைதல தமதழத

420

இஸ்லதமதய மூலதததரங்கைள்

ஆசதயத

950

இஸ்லதமதய வணக்கைங்கைள்

ஆசதயதவயிற்கைதன பயிரயதணம

915

இஸ்லதமதய வதழவு : இஸ்லதம

2979.57

297.1
297.3

ஆததம அகல : இஸ்லதம

297.246

இஸ்லதமதயப தபரியதர்கைள்

297.092

ஆயுர்தவத மருத்துவம

615.538

இஸ்லதமும ஏகனய சமயங்கைளும

297.284

ஆரமபக் கைலவயி

372

இஸ்லதமும சமூகை வயிஞ்ஞதனமும

297.27

இகச

780

இகசயயின் வயிததமுகறகைள்

781

இதர சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும தசகவகைளும

363

இந்ததயப பயணம

915.4

இந்து சமயம : சமயம

294.5

இயற்ககை வயிஞ்ஞதனமும கைணயிதமும

500

இதயசு கைதறதஸ்துவும அவரது கடுமபமும

232

இதயசுவயின் கடுமபமும, வதழவும
இரசதயனவயியல

232.9
540

இரதணுவ, பததுகைதபபு தபததுச் தசதத்துப தபதது நததத,

உயர்கைலவயி
உயர்தர கைணக்கைகீடு
உயயிரியல வயிஞ்ஞதனம

378
657.046
570

உகரயதடலகைள்

894.8115

உலகை சரித்ததரம

909

உலகை பயிரயதண வழதகைதடடி

910.2

உளச்சதர்பும நுண்ணறதவும

153

உளவயியல

150

உள்ளூரதடசத : அரசதயலகமபபுச் சடடம
உள்ளூரதடசத : தபதது நதர்வதகைம

342.09
352

577
உள்ளூரதடசத நதருவதகைம : தபதது நதருவதகைம 352.14

கைலவயியும பதடசதகலகைளும மதணவர்கைளும :
சமூகைச் சடடம

ஏகனய சமயங்கைள்

290

ஏகனய தமதழதகைள்

490

ஐதரதபபயிய வரலதறு

940

கைவயிகதகைள் : தமதழ இலக்கைதயம

894.811

கைற்பயித்தலும ஆசதரியர்கைளும : கைலவயி

371.1

கைற்பயித்தல

371.102

கைற்பயித்தல : சுகைதததரரரம

613.071

கைற்றலும கைற்பயித்தலும : தூ வயிஞ்ஞதனம

ஒபபந்தம தசய்தலும ததபனங்கைளும : தனளியதர்
சடடம

344.07

346.02

507

கைதணயி மற்றும சக்ததப தபதருளதததரம :
தபதருளதததரம

ஒலதபரபபதளர் : வததனதலத ஒலதபரபபு

ஒழுங்கமுகற வயிளக்கைமும பகபபதய்வும 658.4032
ஓய்வூததய நததத

333

384.54092

331.2524

கைதல நகட வளர்பபு

636

கைதறதஸ்தவம

230

கைதழக்கைதந்ததய ஐதரதபபயிய இலக்கைதயம

ஓய்வூததயம : தததழதற்துகறப தபதருளதததரம
331.252

891

கைதழக்கைதந்ததய ஐதரதபபயிய தமதழதகைள்

491

கழந்கத உளவயியல
கைடற் தததழதல : ககைத்தததழதல வயிததகைள்

343.07692

கழந்கத வளர்பபு

கைடடுகரகைள் : தமதழ

894.8114

கழந்கதகைள்

கைணக்கைதயம : முகைதகமத்துவம

657

கூடடுறவு : தபதருளதததர தரம

கைணயிதம

510

கூத்துக்கைள்

கைணயினளி வயிஞ்ஞதனம, தகைவல, தபதது ஆக்கைங்கைள்
000

155.4
649
305.232
334
792.140954

சக்தத : ததபனங்கைள் கைடடுபபதடு : தனளியதர் சடடம
346.04679

கைணயினளி வயிஞ்ஞதனம, தததழதலநுடபம, சுகைதததரம :
ஆரமபக் கைலவயி
கைமபனளிகைள் : தனளியதர் சடடம
கைலதச்சதரமும சமயமும : சமூச் சடடம

372.3
346.066
344.09

கைலதச்சதரமும ததபனங்கைளும

306

கைகல கைளஞ்சதயமும தகைவல நூலகைளும

030

கைலவயி

370

கைலவயி : ஆய்வு
கைலவயி : இஸ்லதமதயக் கைலவயி

907
297.071

கைலவயி : உளவயியல

370.15

கைலவயி : கைணக்கைதயல

657.07

371.007

கைலவயி : புவயியயியல

900.071

கைலவயி : தபதருளளியல

330.071

கைலவயி : வணயிகைம

650.071

கைலவயி பயிரச்சதகனகைளும ததீர்வும
கைலவயியயியலதளர் : சமூகை வயிஞ்ஞதனம

340

சடடமன்றம : அரசதயல

328

சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்

300

சடடமுகறகைள்
சனசக்தத : சமூகை நலக்ககறபதடுகைளும

340.5
தசகவயும

362.5
சமயப பணயிகைள்

370.1524
370.92

297.74

சமயப பயிரிவுகைள்
சமயப தபரியதர்கைள்

290
294.561

சமயம
சமயம : சமூகைச் சடடம

கைலவயி : பதடசதகலகைளும பதடசதகல
தசயற்பதடுகைளும

சடடம

200
344.096

சமுததயப பயிரிவுகைள் : சமூ வயிஞ்ஞதனங்கைள்

305

சமுததயப பயிரிவுகைள் : சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்

305

சமூகை நலக் ககறபதடும தசகவயும

362

சமூகை மதற்றம : சமூகை வயிஞ்ஞதனம

303

சமூகை வயிஞ்ஞதனம

300

சமூகைக் ககறபதடுகைளும தசகவகைளும

360

578
சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும சமூகைநல தசகவகைளும
361
சரித்ததரம
சதங்கைள அரிச்சுவடி
சதங்கைள இலக்கைதயம
சதங்கைள தமதழத
சதங்கைளம கைற்தபதம
சதறுகைகதகைள்

900
491.485

491.48
491.488
894.8113
305.231

சதறுவர் கைகத : சதங்கைளம

891.483

சதறுவர் கைகதகைள்

சத894.8113

சதறுவர் கைகதகைள் : சதங்கைள இலக்கைதயம

சத.891.483

சதறுவர் கைகதகைள் : தமதழ இலக்கைதயம

சத894.8113

சதறி்றுகைகதகைள்

342.08772
894.8113

சகீனத
சுங்கை வரிகைள்
தசயலதற்று முகைதகமத்துவம
தசயலநூல
கசவம : இந்து சமயம
தசதத்து : தனளியதர் சடடம

951
343.056
658.4
530.076
294.5513
346.04

தசதததடம

133.5

தசபௌக்கைதய அபயிவயிருத்தத : மருத்துவம

613

தத்துவம

100

தத்துவம அடிபபகடக் தகைதடபதடு

370.1

தந்ததப தபதக்கவரத்து

384

தமதழ : தசகைரிபபுக்கைள்

089.94811

தமதழ இலக்கைதய கைர்த்ததக்கைள்
தமதழ இலக்கைதயம : இலக்கைதயம
தமதழ கைவயிகத
தமதழ தமதழத
தமதழ தமதழதக்கைகல : ஆரமபக் கைலவயி

894.811092
894.811

494.811
372.6

004

ததபனங்கைள் : தனளியதர் சடடம
ததபனங்கைள் அபயிவயிருத்தத அறதக்ககை

ததருத்தங்கைள் : அரசதயலகமபபுச் சடடம

342.03

ததருமணக் தகைதடபதடு : இஸ்லதமதய ஒழுக்கை
இகறகம

297.563

ததருமணம : தனளிநபர் சடடம
ததறனதய்வு

346.016
894.81108

ததீர்கவயும, வயிற்றல வதங்கைல வரியும

346
346.06
352.1406

ததரதவயிட சமயங்கைள் : சமயம

294

ததரதவயிட தமதழதகைள்

494

343.055

ததன்ஆசதயத : வரலதறு

954

ததசபபடமும பயிரயதணமும

910

ததசபபடம : பூமதசதஸ்ததரம

912

ததசதய சமூப பயிரிவுகைள்

398.2089

ததசதய நதடடதர் நடனங்கைள் : நுண்கைகலகைள் 793.31
ததர்தலகைள் : அரசதயல

324

தததழதற்துகறப தபதருளதததரம

331

தததழதல சமூகை தசகவ, கைலவயி, கைலதசதரச் சடடம
344
தததழதல சமூகைச் சடடம

344

தததழதலநுடபம (பயிரதயதகை வயிஞ்ஞதனம)

600

நபயிமதர்கைள்

297.24

நவதீன இந்ததய வரலதறு

954.029

நதடடதரியலும பழக்கை வழக்கைங்கைளும

390

நதடடதர் பதடலகைள்

398

நதடகைங்கைள் : தமதழ இலக்கைதயம

894.8112

நதனதவயித சமூப பயிரச்சதகனகைளும தசகவகைளும
344.04
நதருவதகை அறதக்ககை
நதருவதகை அறதக்ககை : ததபனங்கைள்

352.4806
354.506

நதீண்டகைதலச் சதறபபு வதய்ந்தவர்கைளுக்கைதன சடடம

894.8111

தரவு ஒழுங்கைகமபபும கைணயினளி வயிஞ்ஞதனமும

தனளியதர் சடடம : சடடம

894

891.48

சதறுவர் அபயிவயிருத்தத : சமூ வயிஞ்ஞதனம

சதறுவர் சடடங்கைள்

ததரதவயிடய தமதழத இலக்கைதயம

343.011
நதீர், மதன்சதரம வழங்கைல : பததுகைதபபுப.வரி,
வயிளமபரச் சடடம
நதீரிழதவும சதறுநதீரகை தநதயும
நுண்கைகலகைள்
நுண்ணறதவு பரீடகச
நூலகை கைகலச் தசதற்தறதகதத

343.092
616.61
700
153.93
020.3

நூலகை தகைவல வயிஞ்ஞதனம

020

நூல வயிபரப படடியலகைள்

011

நூற்படடியல / தபதது ஆக்கைங்கைள்

010

579
தநதன்பு

297.362

தநதய்கைள் : மருத்துவம

616

தபதது நதருவதகைமும இரதணுவ வயிஞ்ஞதனமும 350
தபதது பததுகைதபபு
தபதது முகைதகமத்துவம

பக்ததப பதடல : இந்து சமயம

294.538

பசு வளர்பபு

636.2

பயயிற்சதகைள் : கைணயிதம

510.76

பயயிற்சதகைள் : தமதழதமதழத

494.811076

பயயிற்சதகைள் : வயிஞ்ஞதனம

507.6

பரமபகர தபயர்கைள் வயிருதுச் சதன்னஙகைள்

929

பலதவறு சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும தசகவகைளும
344.04
பழக்கை வழக்கைங்கைள், ஆசதரங்கைள், மரபுகைள்

390

பழதமதழதகைள்

398.9

பதடசதகல

371.6

பதடசதகல அகமபபும முகைதகமத்துவமும : கைலவயி
371
பதடசதகல நதர்வதகைமும முகைதகமத்துவமும
கைலவயி

658.4038
தபதது வழதபதடு : இந்து சமயம

371.2

தபதது வதழக்ககை சரிதம கலமரபு சதன்னங்கைள் 920
தபததுச் தசகைரிபபுக்கைள்

080

தபததுப புவயியயியல வரலதறு

900

தபதருளதததர, சூழல சதர்ந்த தபதது நதருவதகைம 354
தபதருளதததரச் தசயற்பதடடு வயிததகைள்

343.07

தபதருளதததரம : சமூகை வயிஞ்ஞதனம

330

தபதழுது தபதக்கக் கைகலகைள்

790

தபதழுது தபதக்க : சமூகை, தபதது நல பததுகைதபபு
சடடம

பதல நதகலத் தததடர்புகைள்

306.7

பதல பண்கணயும உற்பத்ததயும

637

பயிற தமதழதகைள்

490

பயிறதமதழத கடுமப இலசக்கைதயம

890

புவயியயியல
புவயியயியல தகைவல முகறகம
புவயியயியல : பயிரயதணம

294.592
294.5925
910

பயிணக்ககைளளின் ததீர்வும

303.66
530

மக்கைளும அவர்கைள் கடுமபத் தததடர்புகைளும 346.01
மத்ததய வங்கைத ஆண்டறதக்ககை
மதுபதனம
மனளிதர் தமலதன நதயதய ஆததக்கைம
மகனதபதருளளியலும, கடுமப வதழவும

வயிஞ்ஞதனங்கைள்
மருத்துவ வயிஞ்ஞதனம
மருந்ததயல : மருத்துவம

914

மகறதபதருள் : தத்துவம

305.4
305.42

தபயர் தகைதடுத்தல : வதழக்ககை பழக்கை வழக்கைங்கைள்
392.1

334.8606
344.04233
342.08
640

மரபு, இன, ததசதய பயிரிவுகைள் : சமூகை

910.285

தபண்கைள் : சமூகைப பயிரிவு : சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்

தபண் நதகல

344.099

339
637.1

புரதணம

294.53

தபதரும சமதததனமும : பயிணக்ககைளும :

:

பதல உற்பத்தத

புனளித நூலகைள் : இந்து சமயம
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தபதது முகைதகமத்துவம : தகைவல முகைதகமத்துவம

தபபௌததீகைவயியல
பதரிய தபதருளதததரம : தபதருளதததரம

363.3

மகறதபதருள் உணர்தல : தத்துவம
மதமதச வககை
முகைதகமத்துவ தசகவகைள்
முஸ்லதமகைள்

305.8
610
615
130
133
636.242
650
305.6971

மூலதககைகைள் : ஆயுர்தவத சதகைதச்கச : மருத்துவம
தபரழதவுகைள் : சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும
தசகவகைளும
கபபயிள்

615.321

363.34
220

தபதது அறதவு

001

தபதது உபதயதகைக் கைடடுபபதடு : தபததுச் சடடம
343.09

தமகட நதகைழச்சதகைள் : தபதழுது தபதக்கக் கைகலகைள்
792.
தமதழத
வணக்கைம, ததயதனம, தயதகைத

400
294.543

580
வயதுக்கழுவயினர் : சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்

305.2

வயிவசதயமும' அதன் தததழதலநுடபமும

வயதுப பயிரிவு

305.2

வயிவததங்கைள் : சடடவயியல நகடமுகறகைள் :

வர்த்தகைம, தததடர்பு, தபதக்கவரத்து

380

வரலதற்று ஆய்வு : கைலவயி

907.2

வரலதறு : இஸ்லதம

அரசதயல

முகறயும

352.48
343.034

வரிகைள்

343.05

வரிச் சடடங்கைள் : தபததுச் சடடம

343.04

வகரதலும வகரதலகைளும

420.076

வயினதவயிகட : இரசதயனவயியல

வரவு தவலவுத் ததடடம : நததத நதருவதகைம : தபதது
வரவு தசலவுத் ததடடம : தபததுச் சடடம

160.76

வயினதவயிகட : ஆங்கைதலம

900

நதருவதகைம

328.549302

வயினதவயிகட : அளகவயயியலும வயிஞ்ஞதன

297.09

வரலதறு, புவயியயியல

630

540.76

வயினதவயிகட : இஸ்லதம

297.076

வயினதவயிகட : உயயிரியல

570.76

வயினதவயிகட : கைணயினளி தததழதலநுடபவயியல 004.076
வயினதவயிகட : சதத்ததரம

741

741.076

வயினதவயிகட : சுகைதததரமும உடற் கைலவயியும

வகரதல, ததீடடுதல, அலங்கைதரம : ஆரமபக் கைலவயி

613.076

372.52
வறுகம

வயினதவயிகட : கசவதநறத

339.46

வயினதவயிகட : புலகமபபரிசதல

வதகைனப தபதக்கவரத்து : வதீததப தபதக்கவரத்து
388.3
வதசதபபு : ஆரமபக் கைலவயி

372.4

வதழக்ககைச் சரிதம கல, வரலதறுகைள்

330.076

வயினதவயிகட : வணயிகைக் கைலவயி

380.076

378.076
வயினதவயிகட : வயிவசதயம

தபதருடகைள்

வதீதத ஒழுங்க : வதகைனப தபதக்கவரத்து

631

வயிஞ்ஞதனம : சமூகைச் சடடம

வதீததப தபதக்கவரத்து

344.095

வயிபச்சதரம

631.76
388.3122
388

306.74

வயிலங்ககைள்

220.9

வயிவசதய நதருவதகைம

354.5

வயிவசதய நதலம

ஜனநதயகை அரசதங்கைம

333.76

வயிவசதயமும அதன் தததழதலநுடபமும

தபததுச் சடடம

வயினதவயிகட : தபதருளளியல

384.54

வயிதசட தததழதல நுடபங்கைள், உபகைரணங்கைள்

வயிவசதயமும வயிவசதயக்

372.19076

வயினதவயிகட : வணயிகைக் கைலவயியும கைணக்கைகீடும

920

வததனதலத ஒலதபரபபு

294.5513076

630

ககைத்தததழதலும :
343.076

*****

321.8
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SRI LANKA NATIONAL BIBLIOGRAPHY
SUBJECT SECTION
0 0 0 COMPUTER SCIENCE,
INFORMATION, GENERAL WORKS
001 - Knowledge
001.76 – Review and exercise
Senanayake, Ruwan
Quizipedia / Ruwan Senanayake.- [s.l.] :
Author, 2013.- 116p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(189771 NL)
ISBN 978-955-44967-0-5
(409157 NA)
004 – Computer science
Gamage, M. K. Kasunthika Kaumandi
School tools – learn IT : student guide grade 6
term 1 / M. K. Kasunthika Kaumandi,
Gamage.- Colombo : Informatics Institute of
Technology, [2014?].- 46p. : ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189653 NL)
ISBN 978-955-1128-47-0
ITC 1320 introduction to information
technology : course manual.- Nugegoda :
University of Sri Jayewardenepura, [2014].76p. : col. ill. ; 21x29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(195421 NL)
(411485 NA)
Ranepura, Charika
School tools – learning IT : student guide
grade 9 term 1 / Charika, Ranepura.- Colombo
: Informatics Institute of Technology,
[2014?].- 35p. : ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189650 NL)
ISBN 978-955-1128-50-0
Samarasinghe, Lasitha
School tools – learning IT : student guide
grade 7 term 1 / Lasitha Samarasinghe,
Charika Ranepura and M. K. Kasunthika
Kaumandi Gamage.- Colombo : Informatics
Institute of Technology, [2014?].- 45p. : ill. ;
27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189652 NL)
ISBN 978-955-1128-48-7

Samarasinghe, Lasitha
School tools – learning IT : student guide
grade 8 term 1 / Lasitha Samarasinghe.Colombo : Informatics Institute of
Technology, [2014?].- 52p. : ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189631 NL)
ISBN 978-955-1128-49-4
004.071 – Curricula
Information and communication technology
grade 12 : teacher's instruction manual.- 2nd
print.- Battaramulla : Dept. of Educational
Publications, 2014.- xi, 96p. ; 30cm.
First published in 2009
Ad-Bc : Rs. 195.00
(198206 NL)
ISBN 978-955-654-379-1
(412977 NA)
004.076 – Questions & answers
Dayarathne, Upul
Information communication technology :
G. C. E. (O/L) model papers, past papers
questions and answers / Upul Dayarathne.- 2nd
ed.- Colombo : M. D. Gunasena, 2014.- 166p.
: ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 290.00
(193498 NL)
ISBN 978-955-21-2128-9
(409685 NA)
0 1 0 BIBLIOGRAPHY
011 – Bibliographies and catalogs
011.75 – Thesis
In plant training reports volume 1 (1994 –
2010) : Faculty of Agriculture and Plantation
Management and Faculty of Livestock
Fisheries and Nutrition Wayamba University
of Sri Lanka / W. M. Thusithakumari.Kanadulla : Wayamba University of Sri
Lanka, 2014.- vii, 214p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199652 NL)
ISBN 978-955-4709-20-1

582
0 2 0 LIBRARY AND INFORMATION
SCIENCES
National reading month – October 2014.Colombo : National Library and
Documentation Services Board, 2014.- xvi,
120p. : col. ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(196556 NL)
ISBN 978-955-7544-06-9
Symposium of information management in a
multi-literacy enviornment (2013 Nov. 25th :
Colombo)
Proceeding of the NILIS research
symposium .- Colombo : National Institute of
Library & Information Sciences, 2013.- 212p.
: col. ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(187575 NL)
ISBN 978-955-1183-03-5
020.922 – Collected biographies
National Library and Documentation Services
Board
Directory of library professionals in Sri
Lanka.- Colombo : National Library and
Documentations Services Board, 2013.- 76p. ;
28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193073 NL)
ISBN 978-955-8383-79-7
(409033 NA)
025 – Operations of libraries, archives,
information centers
025.06 – Information storage and retrieval
systems devoted to specific subjects
025.0663318 – Rice
025.0663318072 - Research
025.066331807205493 – Sri Lanka
Nahfees, A. M.
Descriptive analysis of information needs for
paddy farmers in Ampara district / A. M.
Nahfees.- 2013.- xvi, 166p. ; 30cm.
The thesis submitted for the degree of masters
in Library and Information sciences
Ts-Bc
(190674 NL)

025.84 – Preservation
025.84072 - Research
025.84072095493 – Sri Lanka
Cabral, L. M. Udaya Prasad
Study on the effects of humidity for the paper
deterioration in Sri Lanka /L. M. Udaya
Prasad Cabral.- 2012.- xv, 101p. :
ill. ; 30cm.
The thesis submitted for the degree of Master
of Art
Ts-Bc
(191544 NL)
028 – Reading and use of other information
media
028.9 – Reading interests and habits
028.9095493 – Sri Lanka
Readership survey of school children in Sri
Lanka.- Colombo : National Library and
Documentation Services Board, 2014.- xxiv,
123p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(196813 NL)
ISBN 978-955-8383-90-2
0 7 0

DOCUMENTARY MEDIA,
EDUCATIONAL MEDIA, NEWS
MEDIA; JOURNALISM;
PUBLISHING

070.4 - Journalism
070.44 – Columns
Edirisinghe, Padma
Musings / Padma Edirisinghe.- Colombo : S.
Godage, 2014.- 272p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(193972 NL)
ISBN 978-955-30-5126-4
(410364 NA)
0 8 0 GENERAL COLLECTION
Annual research symposium (21st March 2014 :
Colombo)
Symposium proceedings .- Colombo :
National Centre for Advanced Studies in
Humanites and Social Science, 2014.385p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193262 NL)
ISBN 978-955-4878-00-3

583
0 8 0 QUOTATIONS

1 5 0 PSYCHOLOGY

Thoughts for a change / comp.M. Gunasiri
Perera.- Colombo : S. Godage, 2014.- 96p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(201039 NL)
ISBN 978-955-30-5211-7
(414072 NA)

152 – Sensory perception, movement,
emotions, physiological drives
152.4 – Emotional intelligence

082 - General collections in English
Samarasinghe, Diyanath
If only... / Diyanath Samarasinghe.- Wattala :
Nest, 2014.- vi, 150p. ; 19cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(200524 NL)
ISBN 978-955-8328-06-4
(414337 NA)

1 0 0 PHILOSOPHY,
PARAPSYCHOLOGY AND
OCCULTISM, PSYCHOLOGY
1 2 0 EPISTEMOLOGY, CAUSATION,
HUMANKIND
128 – Humankind
128.2 – Mind
Mahanama himi, Bibiladeniye
Share the love : love the environment as
thyself / Bibiladeniye Mahanama himi.- [s.n.]
: Author, [2014?].- [32]p. : col. ill. ; 16cm.
Ts-Bc : Unpriced
(191369 NL)
ISBN 978-955-44974-0-5
(407676 NA)

1 3 0 PARAPSYCHOLOGY AND
OCCULTISM
133 – Specific topics in parapsychology and
occultism
133.9 – Spiritualism
Waidyasekera, Sam
Essays on science and spiritualism / Sam
Waidyasekera ; ed. by D. D. M.
Waidysekera.- Pannipitiya : Stamford Lake,
2013.- 84p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(190291 NL)
ISBN 978-955-658-117-1
(405996 NA)

Sooriyaarachchi, Deepal
Inwardbound : mindfulness as an executive
capability / Deepal Sooriyaarachchi.London : Olympia Publishers, 2012.- 177p. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 1350.00
(192494 NL)
ISBN 978-955-84897-187-5
152.41 – Love
Samarawickrema, Saliya
A gift of love / Saliya Samarawickrema.Imbulgoda : Sahanodaya Publishers, 2013.- x,
94p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(190885 NL)
ISBN 978-955-97152-5-2 (407107 NA)
155 – Differential and developmental
psychology
155.4 – Child psychology
155.4072 - Research
155.40725493 - Sri Lanka
Munkunthan, T.
Applicability of children' s conception of
'Conservation' and 'space' presented in
Piaget's cognitive development theory, to Sri
Lankan children : a study related to children
between the ages of 5 to 10 years / T.
Mukunthan.- 2014.- xv, [179]p. ; 31cm.
Thesis submitted for the M phil Faculty of
Graduate Studies
Ts-Bc
(198660 NL)

158 – Applied psychology
158.1 – Personal improvement
De Silva, Nilmini
Fate or destiny : living life with passion /
Nilmini de Silva.- Australia : Polishplan
Publication, 2014.- 95p. : col. ill. ; 22x28cm.
Ts-Bc : Unpriced
(195361 NL)
ISBN 978-0-9925171-9-9
(411586 NA)

584
Samarawickrema, Saliya
The wonder of life / Saliya Samarawickrema.2nd ed.- Imbulgoda : Sahanodaya Publishers,
2013.- 92p. ; 21cm.
First published in 2011
Ad-Bc : Rs. 500.00
(190878 NL)
ISBN 978-955-97152-6-9
(407098 NA)
1 7 0 ETHICS
174 – Occupational ethics
174.4 – Business ethics
De Zoysa, A Harini Navada
Professional ethics and customer
relationship / A. Harini Navoda de Zoysa.- [s.
l.] : Author, 2014.- ix, [128]p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199658 NL)
ISBN 978-955-41946-0-1
1 8 0 ANCIENT, MEDIVAL, EASTERN
PHILOSOPHY
181 – Eastern philosophy
181.043 – Buddhist philosophy
Jayasuriya, Laksiri
Reflections on Buddhist social philosophy /
Laksiri Jayasuriya.- Colombo : S. Godage,
2014.- 144p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(193984 NL)
ISBN 978-955-30-5073-1
(410376 NA)
181.4 – Hindu – Brahmanical philosophy
Gnanakumaran, N.
The doctrine of Maya / N. Gnanakumaran.Pannipitiya : Stamford Lake, 2015.- xii, 17p. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(200559 NL)
ISBN 978-955-658-388-5
(414280 NA)

2 0 0 RELIGION
201 – Religious mythology, general classes of
religion, interreligious relations and
attitudes, social theology
201.6 – Religions and secular disciplines
201.65 – Science
Sumanarathne, H. Don
Diversity to uniformity : rationalistic
viewpoint towards a better and uniform global
culture / H. Don Sumanarathne.Maharagama : Ravaya Publishers, 2014.- xiv,
222p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(193712 NL)
ISBN 978-955-1468-90-3
(409973 NA)
2 2 0 BIBLE
220.8 – Nonreligious subjects treated in
Bible
220.858 – Plants
Fauna and flora of the Bible .- [Colombo] : The
Ceylon Bible Society, 2012.- 32p. : ill. ; 30cm.
Ws-bc : Unpriced
(190635 NL)
ISBN 978-955-595-744-1
2 3 0

CHRISTIANITY

Abeyasingha, Nihal
History of Christianity : a graduate study
guide / Nihal Abeysingha.- Colombo : S.
Godage, 2014.- 400p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1500.00
(191140 NA)
ISBN 978-955-30-4637-6
(407270 NA)
Abeyasingha, Nihal
History of Christianity : an undergraduate
study guide / Nihal Abeyasingha.- Colombo :
S. Godage, 2014.- 336p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1500.00
(191666 NL)
ISBN 978-955-30-4638-3
(407875 NA)
230.0718 – Education in Christianity
The splendour of Nandana Uyana : a history of
the theological college of Lanka / ed. G. P. V.
Somaratna.- Pilimatalawa : The Theological
College, 2014.- xxvii, 348p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(191254 NL)
ISBN 978-955-4901-00-1

585
2 4 0 CHRISTIAN MORAL AND
DEVOTIONAL THEOLOGY
242 – Devotional literature
Felder, Ramya
She shall be called woman : Weekly stepping
stones to a fulfilled life / Ramya Felder.Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2014.230p. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 850.00
(190825 NL)
ISBN 978-955-665-200-0
(406660 NA)

287 – Methodist churches; churches related
to Methodism
287. 4 – Primitive Methodist Church
287.45493 – Sri Lanka
Methodism in Sri Lanka : vision and realities
(1814-2014) / ed. G. P. V. Somaratna.Colombo : Methodist Headquarters, 2014.354p. : col. ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(198599 NL)
ISBN 978-955-9033-27-1
(413161 NA)
2 9 0 OTHER RELIGIONS

248 – Christian experience, practice, life
248.8 – Guides to Christian life for specific
groups of people
248.845 - Parents
Sarvananthan, Ohandra Rohini
Awesome parenting : your best shot
parenting / Chandra Rohini Sarvananthan.[s.l] : Author, [2014?].- 63p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(201073 NA)
(414176 NA)
2 6 0 CHRISTIAN SOCIAL AND
ECCLESIASTICAL THEOLOGY
262 - Ecclesiology
262.13 – Papacy and patriarchate
Heart, Gwen
Pope Francis 1 : hope for Christian unity /
Gwen Herat.- [s.l.] : Author, 2014.- 130p. :
col. ill. ; 20cm.
Ts-Bc : Rs. 800.00
(195271 NL)
ISBN 978-955-95036-3-7

294 - Religions of Indic origin
294.3 – Buddhism
Collected wheel publications : numbers 377 to
393.- Kandy : Buddhist Publication Society,
2013.
Vol. xxv.- 356p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-24-0399-6

Collected wheel publication : numbers 412 to
430.- Kandy : Buddhist Publication Society,
2014.
Vol. xxvii.-381p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-24-0406-1

283 – Anglican churches
283.5493 – Sri Lanka
De Chickera, Bishop Duleep
Ponder a new : a window into the history and
witness of the anglican church of Sri Lanka /
Bishop Duleep de Chickera.- Nugegoda :
Desmond Rodrigo, 2013.- xv, 32p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(188425 NL)
ISBN 978-955-44853-0-3

(192331 NL)
(408782 NA)

Collected wheel publication : numbers 431 to
447.- Kandy : Buddhist Publication Society,
2014.
Vol. xxvii.-344p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-24-0406-1

2 8 0 DENOMINATONS AND SECTS OF
CHRISTIAN CHURCH

(190523 NL)
(406356 NA)

(192332 NL)
(408783 NA)

Devananda himi, Kotte Sri
The essence of Buddhism (veneration) / Kotte
Sri Devananda himi ; tr. by Athula Sibera.Colombo : Sri Kalyanadharma Publication
Committee, 2013.- 29p. ; 22cm.
Ws-Bc : Unpriced
(189122 NL)
(404688 NA)
Kulatunga, K. Kamala
Good health and long life what is the
secret – part I / K. Kamala Kulatunga.Maharagama : Tharanjee Printers (printer),
[2014].- v, 47p. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(193000 NL)
(408936 NA)
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294.3072 - Research
294.307205493 – Sri Lanka
Guruge, Ananda W. P.
From the living fountains of Buddhism : Sri
Lankan support to pioneering Western
orientalists / Ananda W. P. Guruge.- 2nd ed..Colombo : S. Godage, 2014.- ccx, 478p. ;
21cm.
First published in 1984
Ad-Bc : Rs. 1750.00
(196602 NL)
ISBN 978-955-30-4902-5
(411925 NA)

294.3377 – Economics
Wijayasundara, Senarat
Economics in Buddhist perspective / Senarat
Wijayasundara.- 2nd ed..- Colombo : S.
Godage, 2013.- 52p. ; 22cm.
First published in 1985
Ad-Bc : Rs. 250.00
(189599 NL)
ISBN 978-955-30-4735-9
(405158 NL)

294.34 – Doctrines and practices
294.3076 – Review and exercise
Dhamma adhidhamma examinations (English
medium) : past question papers 2009-2013.Colombo : Colombo Young Men's Buddhist
Association, 2013.- 22p. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193008 NL)
(408944 NA)
294.3095493 – Sri Lanka
Rahula himi, Walpola
History of Buddhism in Ceylon / Walpola
Rahula himi.- 4th ed..- Dehiwala : Buddhist
Cultural Centre, 2014.- xliii, 350p. : ill. : map ;
21cm.
First published in 1956
Ad-Bc : Rs. 750.00
(196672 NL)
ISBN 978-955-663-433-4
(412244 NA)

Chandawimala himi, Rerukane
The explanation of the factors of
enlightenment / /Rerukane Chandawimala
himi ; tr. by Talgaswewe Seelananda himi.Pokunuwita : Sri Chandawimala Dhamma
Treatises Preservation Board, 2014.- 280p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(190656 NL)
ISBN 978-955-8663-33-2
Chandrakeerthi himi, Balangoda Ananda
Concept of bhava in Theravada Buddhism /
Balangoda Ananda Chandrakeerthi himi.divulapitiya : Sarasawathi Publishers,2013.viii, 112p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(190293 NL)
ISBN 978-955-673-042-5
(406002 NA)
294.3435 – Sacred places
294.3435095493 – Sri Lanka

294.33 – Religious mythology, interreligious
relations and attitudes, and social
theology
294.336 – Religions and secular disciplines
294.33651 – Mathematics

Banduwardena, Rupa
Sacred venues of Buddhist worship / Rupa
Banduwardena.- Colombo : S. Godage, 2014.24p. : col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(194931 NA)
ISBN 978-955-30-4975-9
(411325 NA)

Ramasinghe, W.
Sabbe sankhara anicca : the volume of a ball is
impermanent / W. Ramasinghe.- Piliyandala :
Bon & Bickey Publications, 2014.- xii, 156p. ;
22cm.
Ts-Bc : Rs. 750.00
(199908 NL)
ISBN 978-955-98584-2-3
(413408 NA)

Ralapanawe, Mahinda
Avukana – Kalawewa / Mahinda Ralapanawe ;
tr. by Namal Ralapanawe.- Negegoda :
Sarasavi Publishers, 2013.- 44p. : col. ill. ;
18cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(188295 NL)
ISBN 978-955-671-951-2
(403966 NA)
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294.34435 – Meditation
Bhavana : meditation : the methodology to attain
enlightenment / H. A. P. Abeyawardana.Maharagama : AHAS Publishing, 2013.- 235p.
: 21cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(189485 NL)
ISBN 978-955-1966-05-8
(405113 NA)
Gamage, Upul Nishantha
Acquiring the light of insight / Upul Nishantha
Gamage ; tr. by Charmara Illeperuma.Nilambe : Nilambe Buddhist Meditation
Centre, 2014.- 48p. ; 14cm.- (Light of
Nilambe ; No. 24)
Ws-Bc : Free
(193063 NL)
ISBN 978-955-41059-3-5
(409083 NA)
Gamage, Upul Nishantha
The beauty of the silent mind / Upul
Nishantha Gamage ; tr. by Chamara
Illeperuma.- Nilambe : Nilambe Buddhist
Meditation Centre, 2013.- 48p. ; 14cm.- (Light
of Nilambe ; No. 21)
Ws-Bc : Free
(190455 NL)
ISBN 978-955-44634-6-2
(406275 NA)
Gamage, Upul Nishantha
Craving the deceiver / Upul Nishantha
Gamage ; tr. by Charmara Illeperuma.Nilambe : Nilambe Buddhist Meditation
Centre, 2014.- 47p. ; 14cm.- (Light of
Nilambe ; No. 26)
Ws-Bc : Free
(193061 NL)
ISBN 978-955-41059-3-5
(409081 NA)
Gamage, Upul Nishantha
The happiness of letting go / Upul Nishantha
Gamage ; tr. by Chamara Illeperuma.Nilambe : Nilambe Buddhist Meditation
Centre, 2013.- 46p. ; 14cm.- (Light of
Nilambe ; No. 22)
Ad-Bc : Free
(190163 NL)
ISBN 978-955-44634-7-9
(405471 NA)
Gamage, Upul Nishantha
The path of coming alive / Upul Nishantha
Gamage ; tr. by Chamara Illeperuma.Nilambe : Nilambe Buddhist Meditation
Centre, 2013.- 48p. ; 14cm.- (Light of
Nilambe ; No. 23)
Ad-Bc : Free
(190160 NL)
ISBN 978-955-44634-8-6
(405468 NA)

Gamage, Upul Nishantha
Trust is the door / Upul Nishantha Gamage ;
tr. by Chamara Illeperuma.- Nilambe :
Nilambe Buddhist Meditation Centre, 2014.47p. ; 14cm.- (Light of Nilambe ; No. 27)
Ws-Bc : Free
(196586 NL)
ISBN 955-955-41059-9-7
(411843 NA)
Mahasi himi, Syadaw
The progress of insight (visuddhi – nana –
katha) : a modern Pali treatise on Buddhist
Satipatthana meditation / Sayadaw Mahasi
himi ; tr. by Nyanaponika himi.- Kandy :
Buddhist Publication Society, 2014.- ix,
52p. ; 18cm.
First published in 1965
Ad-Bc : Unpriced
(196957 NL)
ISBN 978-955-24-0089-9
(412616 NA)
Samararatne, Godwin
Working with emotions / Godwin
Samararatne.- Nilambe : Nilambe Buddhist
Meditation Centre, 2014.- 54p. ; 14cm.- (Light
of Nilambe ; No. 25)
Ws-Bc : Free
(193062 NL)
ISBN 978-955-41059-4-2
(409082 NA)
294.3657 – Buddhist monks
Bandara, S. M. K. B. Senavirathna
A socio – anthropological study of Thera –
Therigathas / S. M. K. B. Senavirathna
Bandara.- Colombo : S. Godage, 2014.252p. : maps ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(193184 NL)
ISBN 978-955-30-0656-1
(409497 NA)
294.38 – Sources
294.3823 – Suttapitaka
294.38232 - Kuddakanikaya
Tipitaka. Suttapitaka. Khuddakanikaya.
Vimanavatthu
Stories of heavenly mansions : from the
Vimanavatthu / tr. by Kiribathgoda
Gnanananda himi.- Polgahawela : Mahamegha
Publishers, 2013.- 154p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(190158 NL)
ISBN 978-955-687-031-2
(405465 NA)
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294.382325 – Jataka
Tipitaka. Suttapitaka. Khuddakanikaya.
Jataka
12 jataka stories / comp. K. Samaranayake.Nawala : Compiler, 2014.- 104p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(192579 NL)
ISBN 978-955-41015-2-4
(409777 NA)
294.391 – Theravada Buddhism
Nanayakkara, Sanath
Theravada Buddhism : basics of doctrine,
ethnics and social philosophy / Sanath
Nanayakkara.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2013.- 111p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 325.00
(189844 NL)
ISBN 978-955-31-0079-5
(405265 NA)
294.391072 - Research
294.391072095493 – Sri Lanka
Bowden, Russell
The dhamma's transmission and the Pali
Theravada canon an examination of the
processes and supporting literature from the
third Buddhist council to king Parakrama
Bahu's unification of the
Sri Lankan sangha / Russell Bowden.- 2013.xxiii, 526p. ; 30cm.
The thesis submitted for the doctor of
philosophy
Ts-Bc
(192722 NL)

297 - Islam
297.36 – Ashura
“Every day is Ashura, every land is Karbala” /
ed. Sera Razeen.- [s.n.] : Editor, 2013.- 33p. ;
20cm.
Ws-Bc : Unpriced
(189034 NL)

3 0 0

SOCIAL SCIENCES

302 – Social interaction
302.2 - Communication
302.207 – Education
Jesuthasan, Bernard Pardeepan
Communication and media studies for G. C.
E. (A/L) / Bernard Pardeepan Jesuthasan.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2014.263p. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(193681 NL)
ISBN 978-955-31-0109-9
(409934 NA)
302.3 – Social interaction within groups
302.35 – Organizational behavior
Cooray, Rozaine
From crisis to character : leaping through the
waves of calamity / Rozaine Coorary.- [s.l.] :
Author, 2014.- 246p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1500.00
(199871 NL)
ISBN 978-955-97102-4-0
413353 NA)

303 – Social processes
303.4 – Social change
303.483 – Development of science and
technology
303.4833 – Information technology
Shadrach, Basheerhamad
Nenasala : the Sri Lankan telecentre
experience / Basheerhamad Shadrach.Colombo : Information and Communication
Technology Agency of Sri Lanka, 2012.222p. : col. ill. : maps ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(188743 NL)
ISBN 978-955-1199-09-8
303.484 – Social reform movements
303.484092 – Social reformers
Guruge, Ananda W. P.
The unforgettable Dharmapala : a miscellany
on the life and achievements of the Anagarika
Dharmapala (1864-1933) of Sri Lanka /
Ananda W. P. Guruge.- Colombo : S. Godage,
2014.- 120p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(196634 NL)
ISBN 978-955-30-4900-1
(411955 NA)
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303.6 – Conflict and conflict resolution
303.625 – Terrorism
303.625095493 – Sri Lanka
Attacks on places of religious worship in
post -war Sri Lanka.- Colombo : Centre for
Policy Alternatives, 2013.- 99p. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191977 NL)
Seneviratne, Malinda
1975-2014 Sri Lanka / Malinda Seneviratne.[s.l.] : Centre for Reconciliation and Coexistence, 2014.- 135p. : col. ill. ; 27x34cm.
Ts-Bc : Unpriced
(191380 NL)
ISBN 978-955-4969-00-1
305 – Groups of people
305.2 – Age groups
305.23 – Young people
World youth conference : (2014, Sri Lanka)
World youth conference 2014.- Colombo :
Ministry of Mass Media and Information,
2014.- [104]p. : col. ill. ; 31cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193716 NL)
(409989 NA)

305.231 – Child development
Thalagala, Neil
Child development : concepts, intervention,
assessments and problems / Neil Thalagala.[Colombo] : Primary Health Care Worker of
Sri Lanka, 2014.- vii, 237p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193788 NL)
ISBN 978-955-1503-26-0

305.235 – Young people twelve to twenty
Youth and development : realizing the
millennium development goals (MDGS) for
Sri Lankan youth.- Colombo : Ministry of
Youth Affairs and Skills Development, 2014.ix, 86p. : col. ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(191106 NL)
(407219 NA)

305.5 – People by social and economics
levels
305.5122 – Caste systems
305.5122095493 – Sri Lanka
Hussein, Asiff
Caste in Sri Lanka : from ancient times to the
presentday / Asiff Hussein.- Battaramulla :
Neptune Publications, 2013.- ix, [427]p. : col.
ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1500.00
(198153 NL)
ISBN 978-955-0028-35-1
305.562 – Migrant workers
Transforming lives : listening to Sri Lankan
returnee women migrant workers / Sepali
Kottegoda [at:el].- Colombo : Women and
Media Collective, 2013.- 84p. : maps ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189006 NL)
305.6 – Religious groups
305.697 - Islam
305.697095493 – Sri Lanka
Ismail, Marina
One distinguished family of Moor Street
Jaffna / Marina Ismail and Ali Azeez.Colombo : Dr. A. M. A. Azeez Foundation,
2014.- vii, 82p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(199971 NL)
ISBN 978-955-41719-1-6
(413500 NA)
305.7 – Language groups
305.794811 - Tamils
305.794811094 – Australia
Paramasivam, Gaja Lakshmi
Naan Australian / Gaja Lakshmi
Paramasivam.- Pannipitiya : Stamford Lake,
2014.- 1093p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 5000.00
(192424 NL)
ISBN 978-955-658-375-5
(408886 NA)
305.8 – Ethnic and national groups
305.80095493 – Sri Lanka
The encyclopedia of the Sri Lankan diaspora /
ed. Peter Reeves, Rajesh Rai and Hema
Kiruppalini.- Singapore : Editions Didier
Millet, 2013.- 200p. : col. ill. : map ; 28cm.
Ts-Bc : Unpriced
(193323 NL)
ISBN 978-981-4260-83-1
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305.800971 – Canada
Appadurai, Samy
Canada : a nation in motion / Samy
Appadurai.- Bloomington : Author , 2012.xvii, 365p. ; 24cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(183398 NL)
ISBN 978-1-4772-7475-0
306 – Mass culture
Women's experience of corruption in public
service.- Colombo : Transparency
International Sri Lanka, 2014.- 51p. : ill. ;
25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193314 NL)
ISBN 978-955-1281-63-2
307 – Communities
307.14 - Development
307.14095493 – Sri Lanka
Compilation of case studies : community
governance in infrastructure services project
in Sri Lanka / comp. L. D. Sarath Vitharana...
[et.al]; ed. by M. G. Lalith Ananda.- Colombo
: Practical Action, 2014.- 94p. : col. ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(195356 NL)
ISBN 978-955-9417-69-9
(411671 NA)

307.2 – Movement of people to, from, within
communities
307.2095493 – Sri Lanka
Munas, Mohamed
A livelihood and market study of resettled
communities in the Eastern Province /
Mohamed Munas and Gayathri Lokuge.Colombo : Centre for Poverty Analysis,
2013.- x, 98p. ; 26cm. - (Study series No. 6 –
2013)
Ad-Bc : Unpriced
(193294 NL)
ISBN 978-955-1040-69-7

3 1 0

COLLECTION OF GENERAL
STATISTICS

315 – General statistics of Asia
315.493 – Sri Lanka
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Census of population and housing 2012.Colombo : Dept. of Census and Statistics,
[2014].- xii, 159p. : map ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193306 NL)
ISBN 978-955-577-866-4
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Statistical abstract 2012.- Colombo : Dept. of
Census and Statistics, 2013.- xxxiv,
450p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(191537 NL)
ISBN 978-955-577-859-6
Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Statistical abstract 2013.- Colombo : Dept. of
Census and Statistics, 2014.- xxxiv,
457p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unprcied
(196563 NL)
ISBN 978-955-577-868-8
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Statistical pocket book 2013.- Colombo :
Dept. of Census and Statistics, 2013.- 92p. :
ill. ; 15cm.
Ad-Bc : Unpriced
(188140 NL)
ISBN 978-955-577-826-8
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POLITICAL SCIENCE

320.4 – Structure and functions of
government
320.45493 – Sri Lanka
Uyangoda, Jayadeva
Reframing democracy : perspective on the
cultures of inclusion and exclusion in
contemporary Sri Lanka / Jayadeva
Uyangoda and Neloufer de Mel.- Colombo :
Social Scientists' Association, 2012.- xiv,
455p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 800.00
(178668 NL)
ISBN 978-955-0762-08-8
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320.54 – Nationalism
320.54095493 – Sri Lanka
Jazeel, Tariq
Sacred modernity : nature, environment, and
the postcolonial geographies of Sri Lankan
nationhood /Tariq Jazeel.- 2nd ed..- Colombo :
Social Scientists' Association, 2014.- xii,
191p. : col. ill. : maps ; 23cm.
First published in 2013
Ad-Bc : Rs. 1500.00
(193903 NL)
ISBN 978-955-0762-19-4
(410280 NA)
Nadarajah, V. S.
Nationalism in Sri Lanka – Origins – growth
– impact : challenges for democracy in a
multi ethnic society / V. S. Nadarajah.Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2014.xviii, 158p. : col. ill. : maps ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 875.00
(194370 NL)
ISBN 978-955-665-236-9
(410782 NA)
320.9 – Political situations and conditions
320.95493 – Sri Lanka
Ivan, Victor
The tragic plight of a nation / Victor Ivan.Maharagama : Ravaya Publisher, 2014.- 94p. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(193718 NL)
ISBN 978-955-1468-91-0
(409974 NA)
Pathways of the left in Sri Lanka /ed. Marshal
Fernando and B. Skanthakumar.- Colombo :
Ecumenical Institute for Study and Dialogue,
2014.- x, 398p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(196994 NL)
ISBN 978-955-8497-15-9
321 – Systems of government and states
321.8 – Democratic government
321.809385 – Athens
Peris, Merlin
Greek democracy : together with a translation
from the Greek of Pericles, funeral oration /
Merlin Peris ; tr. by Gunaratne, Gnanasiri.Colombo : S. Godage, 2014.- 96p. : col. ill. ;
22cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 250.00
(193928 NL)
ISBN 978-955-30-1268-5
(410333 NA)

323 – Human rights
An independent country that protects human
rights.- Colombo : Dept. of Govt.
Information, 2014.- 71p. : col. ill. : maps ;
21x25cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(190075 NL)
ISBN 978-955-9073-25-3
New horizons in human rights.- Colombo :
University of Colombo, 2012.- iv, 191p. ;
21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183917 NL)
ISBN 978-955-8698-16-7

323.095493 – Sri Lanka
Geneva's human rights chameleons : who are
they, how do they operate.- [Colombo] : Dept.
of Govt. Information, 2014.- 48p. : col. ill. ;
27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191286 NA)
(407376 NA)
An independent country that protects human
rights.- Colombo : Dept. Govt. Information,
2014.- 71p. : col. ill. : maps. ; 21x25cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(190075 NL)
ISBN 978-955-9073-25-3
Sri Lanka : true picture of national harmony
reconciliation and human rights.- [Colombo] :
Dept. of Govt. Information, 2014.- 96p. ;
27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191287 NL)
ISBN 978-955-9073-30-7
(407375 NA)
324 – The political process
324.2 – Political parties
324.23 – Program and ideologies
Our vision : policy framework.- Battaramulla :
Niyamuwa Publishers, 2014.- viii, 36p. ;
21cm.
Ws-Bc : Rs. 50.00
(190807 NL)
ISBN 978-955-8696-36-1
(406630 NA)
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328 – The legislative process
328.09171241 – Commonwealth nations
Annual conference on Commonwealth
Parliamentary Association (28th ; 2012
Sep. 08th-14th : Colombo)
Report of the 28th Commonwealth
parliamentary Association annual conference
2013.- Sri Jayewardenepura : Parliament
Secretariat, 2012.- vi, 359p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193713 NL)
328.5493 – Sri Lanka
328.549302 – Debates

Vol. 222, No. 2-03.12.2013.203-414 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)
Vol. 222, No. 3-04.12.2013.415-626 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)
Vol. 222, No. 4-05.12.2013.627-818 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)

Sri Lanka. Parliament
Parliamentary debates (Hansard) : official
report .- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.

Vol. 222, No. 5-06.12.2013.819-1022 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)

Vol. 221, No. 1-21.11.2013.-lxxxvp.
1-212 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188726 NL)

Vol. 222, No. 6-07.12.2013.1023-1226 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)

Vol. 221, No. 2-22.11.2013.213-412 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188726 NL)

Vol. 222, No. 7-09.12.2013.1227-1422columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)

Vol. 221, No. 3-23.11.2013.413-608 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188726 NL)

Vol. 222, No. 8-10.12.2013.1423-1614 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)

Vol. 221, No. 6- 27.11.2013.985-1210 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188726 NL)

Vol. 222, No. 9-11.12.2013.1615-1814 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)

Vol. 221, No. 7-28.11.2013.1211-1392 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188726 NL)

Vol. 222, No. 10-12.12.2013.1815-2010 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)

Vol. 221, No. 8-29.11.2013.1393-1548 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188726 NL)

Vol. 222, No. 11-13.12.2013.2011-2202 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)

Vol. 222, No. 1-02.12.2013.-lxxxvip.
1-202 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)

Vol. 222, No. 12-14.12.2013.2203-2410 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)
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Vol. 222, No. 13-17.12.2013.2411-4638 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)
Vol. 222, No. 14-18.12.2013.2639 – 2890 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)
Vol. 222, No. 15-19.12.2013.2891-3126 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)
Vol. 222, No. 16-20.12.2013.3127-3360 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (188727 NL)
Sri Lanka. Parliament
Parliamentary debates (Hansard) : official
report .- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.
Vol. 223, No. 1-21.01.2014.- ixxxvip.
1-122 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192098 NL)
(407930 NA)
Vol. 223, No. 2-22.01.2014.123 – 258 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192098 NL)
(407916 NA)
Vol. 223, No. 3-23.01.2014.259-378 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192098 NL)
(407917 NA)
Vol. 223, No. 4-24.01.2014.379-432 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (191006 NL)
Vol. 223, No. 5-05.02.2014.433-600 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192098 NL)
(407918 NA)
Vol. 223, No. 6-07.02.2014.601-672 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192098 NL)
(407927 NA)

Vol. 223, No. 7-18.02.2014.673-844 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192098 NL)
(407926 NA)
Vol. 223, No. 8-19.02.2014.845-976 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192098 NL)
(407928 NA)
Vol. 223, No. 9-20.02.2014.977-1132 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192098 NL)
(407919 NA)
Vol. 223, No. 10-21.02.2014.1133-1236 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192098 NL)
(407920 NA)

Vol. 224, No. 1, 04.03.2014.-lxxxvip.,
1-142 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192957 NL)
(409368 NA)
Vol. 224, No. 2, 05.03.2014.143-296 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192957 NL)
(409369 NA)
Vol. 224, No. 3, 06.03.2014.297-376 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192957 NL)
(409370 NA)
Vol. 224, No. 4, 07.03.2014.377-446 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192957 NL)
(409371 NA)
Vol. 224, No. 5, 18.03.2014.447-596 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192957 NL)
(409372 NA)
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Vol. 224, No. 6, 19.03.2014.597-738 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192957 NL)
(409373 NA)
Vol. 224, No. 7, 20.03.2014.739-864 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192957 NL)
(409375 NA)
Vol. 224, No. 8, 21.03.2014.865-964 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192957 NL)
(409374 NA)
Vol. 224, No. 9, 08-04.2014.965-1106 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192957 NL)
(409376 NA)
Vol. 224, No. 10, 09.04.2014.1107-1232 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192957 NL)
(409377 NA)
Vol. 224, No. 11, 10.04.2014.1233-1282 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192957 NL)
(409378 NA)
Vol. 224, No. 12, 24.04.2014.1283-1462 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192957 NL)
(409368 NA)
Vol. 224, No. 13, 25.04.2014.1463-1646 columns ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (192957 NL)
(409380 NA)
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council
Debates : official report (Hansard).Colombo : Western Province Provincial
Council, 2013.
2013/06-19.03.2013.- 24p. ;
0347-0394 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

2013/12-09.07.2013.- 80p. ;
0717-0876 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(185843 NL)

2013/18-05.11.2013.- 24p. ;
1327-1374 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(185843 NL)

2013/18-08.10.2013.- 31p. ;
1203-1264 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(185843 NL)

2013/19-22.10.2013.- 31p. ;
1265-1326 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(185843 NL)

2013/20-06.11.2013.- 43p. ;
1375-1460 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(185843 NL)

Sri Lanka. Western Province Provincial Council
Minutes : Western Province Provincial
Council, 2013.
No. 2013/06- 09.03.2013.- 8p ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced
(185842 NL)
No. 2013/12- 09.07.2013.- 9p ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced
(185842 NL)
No. 2013/19- 05.11.2013.- 9p ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced
(185842 NL)
No. 2013/18-08.10.2013.- 9p ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced
(185842 NL)
No. 2013/19- 22.10.2013.- 8p ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced
(185842 NL)
No. 2013/20- 06.11.2013.- 9p ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced
(185842 NL)
No. 2013/21- 03.12.2013.- 9p ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced
(185842 NL)

(185843 NL)
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No. 2013/22- 04.12.2013.- 10p ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced
(185842 NL)
No. 2013/23- 05.12.2013.- 12p ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced
(185842 NL)
No. 2013/24- 06.12.2013.- [14]p ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced
(185842 NL)
3 3 0 ECONOMICS

330.9 – Economic situations and conditions
330.95493 – Sri Lanka
Karsenti, Rene
Global capital markets : opportunities and
challenges for emerging economies / Rene
Karsenti.- Colombo : Central Bank of Sri
Lanka, 2014.-[ii], 8p. ; 22cm.- (Occasional
papers ; No. 71, 2014)
Ws-Bc : Rs. 100.00
(200498 NL)
ISSN 1391-3832
(414240 NA)

330.01 – Theory

331 – Labor economics
331.11 – Labor force
331.11021 – Statistics

Karunatilake, C. P. A.
An introduction to principles of
economics – part 1 / C. P. A. Karunatilake.Colombo : Central Bank of Sri Lanka, 2013.xxvi, 603p. : ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Rs. 800.00
(190958 NL)
ISBN 978-955-575-272-6
(406953 NA)

Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Quarterly report of the Sri Lanka labour force
survey : third quarter.- Colombo : Dept. of
Census and Statistics, 2013.- 34p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(193291 NL)
ISBN 978-955-577-817-6

330.05 – Periodicals
Sri Lanka journal of economy research.Vol. 1, No. 1 (Dec. 2013)ed. T. Lalithasiri Gunaruwan.- Colombo :
Sri Lanka Forum of University Economists,
2014.- [viii], 174p. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193822 NL)
ISSN 2345-9913
330.072 – Research

Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Sri Lanka labour force survey : quarterly
report 2012 : fourth quarter.- Colombo : Dept.
of Census and Statistics, 2013.- 35p. : 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(190074 NL)
ISBN 978-955-577-818-3

331.54 – Workers in special economic
situations
331.54095493 – Sri Lanka

Symposium on Peradeniya economic research
(2014 : Sep. 11th : Peradeniya, Sri Lanka)
Proceeding.- Peradeniya : University of
Peradeniya, 2014.- xiv, 121p. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(198225 NL)
ISBN 378-955-589-184-4
(412811 NA)

De Silva, Sriyan
The dilemma of the informal economy /
Sriyan de Silva.- Rajagiriya : The Employers'
Federation of Ceylon, 2014.vi, 214p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190956 NL)
ISBN 978-955-9316-22-0
(406932 NA)

330.076 – Review and exercise

332 – Financial economics

Dharmawardene, Prasadini
G. C. E. (A/L) economics : study guide, past
papers with answers / Prasadini
Dharmawardene.- [s.l.] : ESL Publishers,
2013.- 341p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 790.00
(194103 NL)
ISBN 978-955-0598-01-4
(410815 NA)

Rider, Barry A. K.
Compliance – an international perspective on
some of the challenges facing global
compliance today /Barry A. K. Rider.Colombo : Central Bank of Sri Lanka, 2014.40p. ; 22cm.- (Occasional papers, 72, 2014)
Ws-Bc : Unpriced
(200584 NL)
ISSN 1391-3832
(414241 NA)
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Siriwardana, C. J. P.
Financial sector consolidation : way and how /
C. J. P. Siriwardana.- Colombo : Central Bank
of Sri Lanka, 2014.- [i], 33p. ;
24cm.
Ws-Bc : Unpriced
(200586 NL)
(414244 NA)

Jayamaha, Ranee
Future of the commercial banks in emerging
Sri Lanka : prospects and challenges / Ranee
Jayamaha.- Colombo : Central Bank of Sri
Lanka, 2013.- [ii], 32p. ; 22cm.- (Occasional
papers ; No. 70, 2013)
Ws-Bc : Rs. 100.00
(200497 NL)
ISSN 1391-3832
(414239 NA)

332.1 – Banks
332.11 – Central bank
332.1106 – Organizations
Central Bank of Sri Lanka
Programme calendar 2014 : guide to the
future.- Colombo : Central Bank of Sri
Lanka, 2014.- xxviii, 104p. : col. ill. ; 29cm
Ad-Bc : Unpriced
(190964 NL)
(406969 NA)
332.11095493 – Sri Lanka
Central Bank of Sri Lanka
Objectives, functions & organization.Colombo : Central Bank of Sri Lanka, 2014.[iv], 25p. ; 21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(200585 NL)
ISBN 978-955-575-297-8
(414243 NA)
Central Bank of Sri Lanka
Strategic plan 2014-2018.- Colombo : Central
Bank of Sri Lanka, 2014.- xviii, 131p. : col. ill. ;
29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(200589 NL)
(414254 NA)
Weerasinghe, Nandalal
Role of central banks in macroeconomic and
financial systems stability : global and local
perspectives / Nandalal Weerasinghe.Colombo : Central Bank of Sri Lanka, 2013.12p. ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(190978 NL)
ISSN 1391-3832
(406974 NA)
332.12 - Commercial Bank
332.12095493 – Sri Lanka
Central Bank of Sri Lanka
Directions, determinations, and circulars
issued to licensed commercial banks .Colombo : Central Bank of Sri Lanka, 2013.x, 489p. ; 29cm.
Ts-Bc : Rs. 1000.00
(190963 NL)
(406968 NA)

332.1223 – National banks
332.122306 – Organizations. Annual
reports
National Development Bank PLC
Annual report 2013.- Colombo : National
Development Bank PLC, 2014.- 298p. :
col. ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192303 NL)
(408642 NA)

332.123 – Private banks
Prospectus : initial public offering.- Colombo :
Amana Bank Limited, 172p. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190281 NL)
(405966 NA)

332.12306 – Organizations. Annual reports
Citizens Development Business Finance PLC
Annual report 2013/14.- Colombo : Citizens
Development Business Finance PLC, 2014.248p. : col.ill. ; 27cm.
Ts-Bc : Unpriced
(194908 NL)
(411137 NA)
People's Leasing & Finance PLC
Annual report 2013/14.- Colombo : People's
Leasing & Finance PLC, 340p. : col. ill. ;
32cm.
Ts-Bc : Unpriced
(194935 NL)
(411116 NA)
Sampath Bank
Annual report 2013.- Colombo : Sampath
Bank, 2014.- 352p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192308 NL)
(408651 NA)
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Sampath Banks PLC
Sustainability report 2013.- Colombo :
Sampath Bank PLC, 2014.- 112p. : col. ill. ;
29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192304 NL)
(408643 NA)

A step by step guide to foreign exchange
transactions.- Colombo : Central Bank of Sri
Lanka, 2014.- 63p. ; 27cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(190965 NL)
ISBN 978-955-575-283-1
(406973 NA)
333 – Land economics
333.7 – Environmental economics

332.16 – Banks with multiple outlets
Central Bank of Sri Lanka
Directions, determinations, notices, and
guidelines applicable to licensed finance
companies and specilised leasing companies.Colombo : Central Bank
of Sri
Lanka, 2013.- viii, 260p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(190959 NL)
ISBN 978-955-575-279-4
(406960 NA)

The political economy of environment and
development in a globalised world / ed.
Kjosavik, Karley Jose and Paul Vedeld.Colombo : Social Scientists' Association,
2012.- 395p. ; 23cm.
Ts-Bc : Rs. 1150.00
(178676 NL)
ISBN 978-955-0762-07-1
333.7076 – Review & exercise

332.2 – Specialized banking institutions
332.2095493 – Sri Lanka
Central Bank of Sri Lanka
Directions, determinations, and circulars
issued to licensed specialised banks :
inclusive of amendments made up to 30th
November 2013.- Colombo : Central Bank
of Sri Lanka, 2013.- viii, 410p. ; 29cm.
Ts-Bc : Rs. 1000.00
(190962 NL)
(406964 NA)

Environment knowledge quizz : compilation of
questions and answers.- Battaramulla :
Central Environmental Authority, 2013.- xiv,
86p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(196449 NL)
ISBN 978-955-9012-48-1
(411740 NA)
333.7 – Land, recreational and wilderness
areas, energy
333.75 – Forest lands
333.75095493 – Sri Lanka

332.4 - Money
332.45 – Foreign exchange
Darazhanov, Angel
100% forex – learning and earning / Angel
Darazhanov, Vasil Banov and Miroslar
Kozarov ; tr. by Bugarian Y. Suslova, T.
Demindov and N. Volkon.- Nugegoda :
Ramanayake, Impression (Pvt) Ltd., 2014.222p. : ill. ; 23cm.
Ad-Bc : Rs. 1750.00
(190343 NL)
ISBN 978-955-4925-00-7
(406096 NA)
Ovsyanikas, Valerijus
Forex 101 : easy and understandable, all
about FOREX / Valerijus Ovsyanikas.Nugegoda : Ramanayake Impression (Pvt)
Ltd, 2014.- 244p. : ill. ; 23cm.
Ad-Bc : Rs. 1750.00
(191940 NL)
ISBN 978-955-4925-01-4
(408386 NA)

Sri Lanka's forests – nature at your service /
Nimal Gunatilleke ...[et.al] ; ed. M. Asoka T.
de Silva.- Colombo : Sri Lanka Association
for the Advancement of Science, 2014.- vi,
155p. : col. ill. : map ; 28cm.
Ts-Bc : Rs. 2300.00
(193337 NL)
ISBN 978-955-9321-13-2
333.783 - Parks
333.783095493 – Sri Lanka
A pictorial guide to Uda Walawe National
Park / ed. Sarath Kotagama.- Colombo :
Field Ornithology Group of Sri Lanka,
2013 .- 315p. : col. ill. ; maps ; 21cm.
Ts-Bc : Unpriced
(191026 NL)
ISBN 978-955-8576-33-5
(407168 NA)
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333.79 – Engery
Ranawaka, Patali Champika
Power and power / Patali Champika
Ranawaka.- [s.l.] : Author, 2014.- xvi,
346p. : col. ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(197999 NL)
ISBN 978-955-98843-6-1
(412917 NA)
333.7932 – Electricity
Ceylon Electricity Board
Long term generation expansion plan 2013.2032.- Colombo : Ceylon Electricity Board,
2014.- viii, [194]p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 3000.00
(191414 NL)
333.82 – Fossil fuel
333.82072 – Research
333.8207205493 – Sri Lanka
Wijayarathna, Thennakoon Rallage Chandra
Kumara
Metal nanoparticle impregnable
semiconductor nanostructures : plasmon
effects and applications in solar cells /
Thennakoon Rallage Chandra Kumara
Wijayarathna.-2013.- xx, 100p. ; 30cm.
The thesis submitted for the degree of master
of philosophy in physics
Ts-Bc
(193479 NL)

335 – Socialism and related systems
335.4 – Marxian systems
335.4092 - Biographies
Dewasiri, Hiranyada
Karl Marx : sons and daughters of revolution /
Hiranyada Dewasiri.- Nugegoda : Sanghinda
Publishers, 2014.- 167p. : col. ill. ; 21cm.
Sinhala and English
Ad-Bc : Rs. 350.00
(194031 NL)
ISBN 978-955-681-200-8
(410707 NA)
336 – Public finance
336.2 – Taxes
Tax incentives & FDI policy in Sri Lanka –
2012.- Colombo : Board of Investment of Sri
Lanka, 2012.- 10p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(193245 NL)
(391490 NA)
336.34 – Public debt
336.34095493 – Sri Lanka
Central Bank of Sri Lanka
Public debt management in Sri Lanka :
performance in 2013 and strategies for 2014
and beyond.- Colombo : Central Bank of Sri
Lanka, 2014.- xiv, 86p. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(200505 NL)
(414264 NA)

333.91 – Water resources
336.5493 – Sri Lanka
Symposium on water research in Sri Lanka
(2013 Oct. 01 : Sri Lanka)
Water resources research in Sri Lanka / ed.
N. D. K. Dayawansa and Ranjith Premalal
de Silva.- Badulla : Uva Wellassa University,
2013.- 171p. : ill. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(188874 NL)
ISBN 978-955-1308-18-6
(404569 NA)
333.95 - Biodiversity
333.9516 – Conservation
National symposium on soil biodiversity (2013
Dec. 10th & 11th : Colombo)
Conservation and sustainable of soil
biodiversity in Sri Lanka.- [Battaramulla] :
Ministry of Environment & Renewable
Energy, 2013.- xvii, 216p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193715 NL)
ISBN 978-955-0033-61-4
(409988 NA)

Central Bank of Sri Lanka
Public debt management in Sri Lanka :
performance in 2012 and strategies for 2013
and beyond.- Colombo : Central Bank of Sri
Lanka, 2013.- 81p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(190961 NL)
ISBN 978-955-575-269-5
(406962 NA)
Sri Lanka. Ministry of Finance and Planning
Fiscal management report 2014.- Colombo :
Ministry of Finance and Planning, 2014.[448]p. : ill. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(190280 NL)
ISBN 978-955-0814-02-2
(405965 NA)
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338 – Production
338.04 – Entrepreneurship
338.04092 – Entrepreneurs
Fonseka, Daya D.
The road to success : the true life story of a
Sri Lankan entrepreneur who rose from rags
to riches / Daya D. Fonseka.- 2nd ed.Keselwatta : Ranjith Perera, 2014.- 55p. : col.
ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(200548 NL)
ISBN 978-955-50997-1-4
(414342 NA)

338.095493 – Sri Lanka
Wickramasinghe, Nira
Metallic modern : everyday machines in
colonial Sri Lanka / Nira Wickramasinghe.Colombo : Social Scientists' Association,
2014.- x, 181p. : col. ill. ; 23cm.
Ad-Bc : Rs. 900.00
(196993 NL)
ISBN 978-955-0762-30-9
(412666 NA)

338.17372 - Tea
338.17372021 – Statistics
Sri Lanka Tea Board
Statistical bulletin 2011.- Colombo : Sri Lanka
Tea Board, 2011.- 157p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(195427 NL)
(411491 NA)
338.47 – Services and specific products
338.476626 – Fuel industry
Proceeding of emerging off – shore gas and oil
industry in Sri Lanka (2013
Jan.- 07th &8th : Colombo)
Workshop proceedings / ed. Ranjith
Senaratne and Sivanandam Sivasegaram.Colombo : University Grants Commission,
2013.- xi, 166p. : col. ill. ; 24cm.
Ts-Bc : Unpriced
(190816 NL)
ISBN 978-955-583-121-5
(406645 NA)
338.47 - Secondary industries
338.47624 – Civil engineering

338.095493021 – Statistics
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics.
Annual survey of industries 2011.Colombo : Dept. of Census and Statistics,
2013.- viii, 132p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192889 NL)
ISBN 978-955-577-819-0
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics.
Annual survey of industries 2012.Colombo : Dept. of Census and Statistics,
2013.- viii, 130p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(196562 NL)
ISBN 978-955-577-863-3
338.17 - Products
338.17371 - Tobacco
338.1737106 – Organizations. Annual
reports
Ceylon Tobacco Company
Annual report 2013.- Colombo : Ceylon
Tobacco Company, 2014.- 188p. : col. ill. ;
30cm.
Sb-Bc : Unpriced
(192309 NL)
(408652 NA)

Symposium on world construction (3rd 2014
June 20th - 22nd : Colombo)
Programme & abstract.- Pitakotte : Ceylon
Institute of Builders, 2014.- [84]p. :
col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193813 NL)
ISSN 2362-0935
Symposium on world construction (3rd 2014
June 20th - 22nd : Colombo)
Sustainability and development in build
environment : the way forward / ed.
Y. G. Sandanayake, N. G. Fernando and
G. I. Karunasena.- Pitakotte : Ceylon Institute
of Builders, 2014.- 585p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193815 NL)
ISSN 2362-0919
338.47677 - Textile industry
Wijayapala, U. G. Samudrika
Exploration of newer natural dye yielding
plants to Sri Lankan textile industry / U. G.
Samudrika Wijayapala.- Colombo : S.
Godage, 2013.- 96p. : col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(189594 NL)
ISBN 978-955-30-4399-3
(405153 NA)
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338.4791 – Tourism
Mahaliyanaarachchi, Rohana P.
Agro tourism / Rohana P.
Mahaliyanaarachchi.- Belihuloya :
Sabaragamuwa University of Sri Lanka,
2014.- 40p. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191023 NL)
ISBN 978-955-644-036-2
(407165 NA)

Bukit Darah PLC
Annual report 2013/14.- Colombo : Bukit
Darah PLC, 196p. : col. Ill. ; 30cm.
Ts-Bc : Unpriced
(194936 NL)
(411117 NA)
Carson Cumberbatch PLC
Annual report 2013-14.- Colombo : Carson
Cumberbatch PLC, 2014.- 204p. ; 30cm.
Ts-Bc : Unpriced
(195048 NL)
(411122 NA)

338.4791095493 – Sri Lanka
Gamlath, Dulmini Kaushika
Chinese outbound tourism and destination
image of Sri Lanka /Dulmini Kaushika
Gamlath.- Colombo : S. Godage, 2014.128p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(200613 NL)
ISBN 978-955-30-5356-5
(414052 NA)

338.5 – General production of economics
338.52 – Prices
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Bulletin of selected retail and producer prices
2009-2012.- Colombo : Dept. Census and
Statistics, 2014.- viii, 241p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(196561 NL)
ISBN 978-955-577-867-1
338.52021 – Statistics
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Weekly retail prices – Colombo district :
(January to December 2012).- Colombo :
Dept. of Census and Statistics, 40p. : ill. ;
30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(189648 NL)
ISBN 978-955-577-825-1
338.7 – Business enterprises
338.706 – Organizations. Annual reports
Aitken Spence PLC
Annual report 2013-2014.- Colombo : Aitken
Spence PLC, 2014.- 24p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(195047 NL)
(411121 NA)

Ceylon Agro – Industries Limited
Annual report 2013.- Seeduwa : Ceylon
Agro – Industries Limited, [2014].- 68p. :
col. ill. ; 30cm.
Ad-bc : Unpriced
(193092 NL)
(409392 NA)
Ceylon Investment PLC
Annual report 2013-14.- Colombo : Ceylon
Investment PLC, 2014.- 80p. ; 28cm.
Ts-Bc : Unpriced
(195050 NL)
(411124 NA)
Guardian Capital Partners PLC
Annual report 2013-2014.- Colombo :
Guardian Capital Partners PLC, 2014.48p. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193091 NL)
(409389 NA)
Hemas Holdings PLC
Annual report 2013.- Colombo : Hemas
Holdings PLC, 2014.- 164p. : col. ill. ; 30cm.
Ts-Bc : Unpriced
(194939 NL)
(411120 NA)
J. L. Morison Son & Jones (Ceylon) PLC
Annual report 2013/14.- Colombo : J. L.
Morison Son & Jones (Ceylon) PLC, 2014.60p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(194991 NL)
(411128 NA)
Piramal Glass Ceylon PLC
Annual report 2013-2014.- Ratmalana :
Piramal Glass Ceylon PLC, 2014.- 59p. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192415 NL)
(408870 NA)
Singer (Sri Lanka) PLC
Annual report 2013.- Colombo : Singer (Sri
Lanka) PLC, 2014.- 212p. : col. ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192298 NL)
(408632 NA)
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338.7095493 – Sri Lanka
Showcasing Sri Lanka's corporate heritage : the
test of endurance.- Colombo : Media Services
(Pvt) Ltd., 2013.- 111p. : col.ill. ; 25x35cm.
Ts-Bc : Unpriced
(194292 NL)
ISBN 978-955-0304-01-9

338.9 – Economic development and growth
Bandara, Herath Madana
Issues in development / Herath Madana
Bandara.- Pannipitiya : Stamford Lake, 2012.350p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(180895 NL)
ISBN 978-955-658-314-4

338.91 – International development and
growth
338.9152 - Japan
338.915205493 – Sri Lanka
A valued partnership for development.[Colombo} : Ministry of Finance and
Planning, 2014.- 83p. : col. ill. ; 25x31cm.
Ts-Bc : Unpriced
(196964 NL)
(412605 NA)
338.947 – Commonwealth countries
Abhayagunawardena, Vidya
Commonwealth states on disarmament and
development : a socioeconomic analysis/
Vidya Abhayagunawardena.- Ratmalana :
Sarvodaya Vishva Lekha, 2013.- xx, 285p. :
col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1950.00
(190683 NL)
ISBN 978-955-599-514-6

Central Bank of Sri Lanka
Financial system stability review 2013.Colombo : Central Bank of Sri Lanka,
2014.- vii, 78p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(200506 NL)
(414263 NA)
Central Bank of Sri Lanka
Recent economic developments : highlights
of 2013 and prospects for 2014.- Colombo :
Central Bank of Sri Lanka, 2013.- 142p. : ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189128 NL)
ISBN 978-955-575-276-3
(404795 NA)
Central Bank of Sri Lanka
Sri Lanka socio – economic data 2014.Colombo : Central Bank of Sri Lanka,
2014.- [iv], 100p. ; 17cm.
Ws-Bc : Unpriced
(200583 NL)
ISSN 1391-3557
(414247 NA)
Indraratna, A. D. V. de S.
Policy issues for sustained development of Sri
Lanka / A. D. V. de S. Indraratna.- Colombo :
Author, 2014.- xvii, 154p. ;
21cm.
Ad-Bc : 500.00
(199887 NL)
ISBN 978-955-50692-2-9
(413424 NA)
KDU international research symposium (2013
Aug. 22nd & 23rd : Ratmalana, Sri Lanka)
Proceedings : Sri Lanka as a hub in Asia : the
way forward / ed. Kithsiri Amaratunga.Ratmalana : General Sir John Kotelawala
Defence University, 2013.- xxii, 539p. : col.
ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190768 NL)
ISBN 978-955-0301-07-2
(406599 NL)
A nation's journey : Sri Lanka's transformation
to a middle income economy.- Colombo :
Ministry of Finance and Planning, 2013.330p. : col. ill. ; 25x32cm.
Ts-Bc : Unpriced
(190282 NL)
ISBN 978-955-0821-02-0
(405968 NA)

338.95493 – Sri Lanka
Central Bank of Sri Lanka
Economic and social statistics of Sri Lanka
2014.- Colombo : Central Bank of Sri
Lanka, 2014.- vii, 78p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(200507 NL)
ISBN 978-955-575-284-8
(414262 NA)

Proceedings of Sri Lankan roundtable on SCP
(2nd ; 21st - 22nd Feb. 2014 : Colombo)
SCP : driving Sri Lanka towards a green
economy.- Colombo : National Cleaner
Production Centre, 2014.- viii, 48p. : ill. ;
25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191677 NL)
ISSN 2362-051X
(407953 NA)
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Rajapaksa, Basil
2014 a year of progress and prosperity / Basil
Rajapaksa.- Colombo : Dept. of Government
Information, 2014.- 60p. : col.
ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193727 NL)
(409995 NA)
Recent economic developments : highlights of
2014 and prospects for 2015.- Colombo :
Central Bank of Sri Lanka, 2014.- viii, 146p. ;
29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199973 NL)
(413630 NA)
Sri Lanka. Ministry of Finance and Planning
Unstoppable Sri Lanka 2020 : public
investment strategy 2014-2016.- Colombo :
Ministry of Finance and Planning, 2013.482p. : col. ill. : maps ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190283 NL)
ISBN 978-955-8514-02-3
(405969 NA)
Sri Lanka – the hub of Asia.- Colombo : Sri
Lanka Export Development Board, 2013.187p. : col. ill. ; 25cm.
Ts-Bc : Unpriced
(188686 NL)
ISBN 978-955-1211-02-8
(404427 NA)
The way forward for sustained economic growth
/ A. D. V. de S. Indraratna, Sarath Vidanagama
and Anushka Wijesinha .- Colombo : Sri Lanka
Economic
Association,
2014.- xvii, 201p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(195435 NL)
ISBN 978-955-620-026-3
(411441 NA)
339 – Macroeconomics
Macroeconomics : course guide.- Nugegoda :
University of Sri Jayewardenepura, 2013.v, 22p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(195430 NL)
(411496 NA)
339.3 – Product of income accounts
339.35493 – Sri Lanka
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
National accounts of Sri Lanka 2012.Colombo : Dept. of Census and Statistics,
2013.- 149p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193292 NL)
ISBN 978-955-577-853-4

339.46 – Poverty
Poverty, entrepreneurship and development /
ed. by Kamalakumari Karunaanithy.Jaffna : Guru Publications, 2014.- [x],
141p. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(198472 NL)
ISBN 978-955-41489-0-1

3 4 0 LAW
Jayasinghe, H. D. M. N.
Essential legal essays with a critical
approach / H. D. M. N. Jayasinghe.Menikhinna : S. V. A. Offset Printers –
(Printer), 2013.- vii, 157p. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(183061 NL)
ISBN 978-955-443-740-1
340.5 – Legal systems
Political and legal environment : legal
environment, course manual.- Nugegoda :
University of Sri Jayewardenepura, 2012.-v,
59p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(195423 NL)
(411487 NA)
340.06 – Organizations. Annual reports
The Legal Aid Commission of Sri Lanka
Annual report 2013.- Colombo : The Legal
Aid Commission of Sri Lanka [2014?].[xiv], 61p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199975 NL)
(413628 NA)
341 – Law of nations
341.23 – United nations
341.235493 – Sri Lanka
Weerasekera, Dharshan
The UN'S relentless pursuit of Sri Lanka and
the need for effective counter measures /
Dharshan Weerasekera.- Pannipitiya :
Stamford Lake, 2013.- 110p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(189455 NL)
ISBN 978-955-658-346-5
(405080 NA)
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341.48 – Human rights
Somasundaram, Kanaga
Human rights and rule of law / Kanaga
Somasundaram.- Jaffna : Author, 2014.88p. : maps ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193275 NL)
ISBN 978-955-41157-0-5
342 – Constitutional and administrative law
342.07 – Election law
An extract of the provincial councils election
act, No. 2 of 1988.- reprint.- Colombo :
Dept. of Elections, [2014?].-50p. ; 25cm.
Ws-Pc : Unpriced
(200197 NL)
(401918 NA)

342.070262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Local authorities elections (amendment) : a
bill to amend the local authorities elections
ordinance (chapter 262).- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2014.- 02p. ; 21cm.- (Bill ;
No. 317, 2014)
Folder : Rs. 3.00
(199682 NL)
(413787 NA)
342.09 – Local government
342.090262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Local authorities filling of vacancies (special
provisions) (amendment) : a bill to amend the
local authorities filling of vacancies (special
provisions) act, No. 30 of 2013.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2014.- 02p. ; 21cm.(Bill ; No. 318, 2014)
Folder : Rs. 3.00
(199678 NL)
(413781 NA)
Sri Lanka. Parliament
Municipal Council (amendment) : a bill to
amend the Municipal Councils ordinance
(chapter 252).- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014.- 02p. ; 21cm.- (Bill ; No. 314, 2014)
Folder : Rs. 3.00
(199686 NL)
(413763 NA)

Sri Lanka. Parliament
Pradeshiya Sabha (amendment) : a bill to
amend the Pradeshiya Sabha act, No. 15 of
1987.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.02p. ; 21cm.- (Bill ; No. 316, 2014)
Folder : Rs. 3.00
(199684 NL)
(413790 NA)
Sri Lanka. Parliament
Urban Councils (amendment) : a bill to amend
the Urban Councils ordinance (chapter 255).Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 02p. ;
21cm.- (Bill ; No. 315,
2014)
Folder : Rs. 3.00
(199675 NL)
(413772 NA)
342.5493085 – Sri Lanka
Guneratne, Jayantha de Almeida
The judicial mind in Sri Lanka : responding
to the protection of minority rights /
Jayantha de Almeida Guneratne, Kishali
Pinot – Jayawardena and Gehan
Gunatilleke .- Colombo : Law & Society
Trust, 2014.- 298p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 420.00
(191259 NL)
ISBN 978-955-1302-59-7
343 – Military, defense, public property,
public finance, tax, commerce
industrial law
343.034 – Budgeting and expenditure
343.034026 - Laws
Sri Lanka
[Appropriation act]
Appropriation act, No. 36 of 2013.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 54p. ; 21cm.(Act ; No. 36, 2013)
Ws-Pc : Rs. 68.00
(189891 NL)
(406151 NA)
Sri Lanka
[Monetary law act]
Monetary law (amendment) act, No. 15 of
2014.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.01p. ; 21cm.- (Act ; No. 15, 2014)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(194507 NL)
(410226 NA)
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343.0340262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Appropriation : a bill to provide for the service
of the financial year 2014 : to authorize 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.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 54p. ;
21cm.- (Bill ; No. 272, 2013)
Ws-Pc : Rs. 38.00
(189323 NL)
(405663 NA)
Sri Lanka. Parliament
Appropriation (amendment) : a bill to amend
the appropriation act, No. 36 of 2013.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 49p. ;
21cm.- (Bill ; No. 327, 2014)
Folder : Rs. 3.00
(199677 NL)
(413775 NA)
Sri Lanka. Parliament
Monetary law (amendment) : a bill to amend
the monetary law act (chapter 422).Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- [1]p. ;
21cm.- (Bill ; No. 300, 2014)
Folder : Rs. 3.00
(200200 NL)
(410998 NA)
343.036 – Revenue law
343.036026 – Laws
Sri Lanka
[Inland revenue act]
Inland revenue (amendment) act, No. 8 of
2014.- Govt. Pub. Bureau, 2014.- 30p. ;
21cm.- (Act ; No. 8, 2014)
Ws-Bc : Rs. 45.00
(194483 NL)
(410266 NA)
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.- 29p. ;
21cm.- (Bill ; No. 293, 2013)
Ws-Pc : Rs. 23.00
(194550 NL)
(411019 NA)

343.04 – Tax law
343.04026 – Laws
Sri Lanka
[Default taxes act]
Default taxes (special provisions)
(amendment) act, No. 14 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 15p. ;
21cm.- (Act ; No. 14, 2014)
Ws-Pc : Rs. 27.00
(194505 NL)
(410223 NA)
Sri Lanka
[Nation building tax act]
Nation building tax (amendment) act,
No. 10 of 2014.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2014.- 5p. ; 21cm.- (Act ; No. 10,
2014)
Ws-Pc : Rs. 12.00
(194479 NL)
(410272 NA)
Sri Lanka
[Telecommunication levy act]
Telecommunication levy (amendment) act,
No. 11 of 2014.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2014.- 3p. ; 21cm.- (Act ; No. 11,
2014)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(194512 NL)
(410233 NA)
343.055 – Excise and turnover taxes
343.055026 – Laws
Sri Lanka
[Economic service charge act]
Economic service charge (amendment) act,
No. 9 of 2014.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014.- 3p. ; 21cm.- (Act ; No. 9,
2014)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(194485 NL)
(410263 NA)
Sri Lanka
[Special commodity levy act]
Special commodity levy (amendment) act
No. 12 of 2014.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2014.- 1p. ; 21cm.- (Act ; No. 12,
2014)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(194503 NL)
(410220 NA)
Sri Lanka
[Value added tax act]
Value added tax (amendment) act, No. 7 of
2014.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.10p. ; 21cm.- (Act ; No. 10, 2014)
Ws-Pc : Rs. 17.00
(194508 NL)
(410227 NA)
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343.07 – Regulation of economic activity
343.07692 - Fisheries
343.07692026 - Laws
Sri Lanka
[Fisheries and aquatic act]
Fisheries and aquatic resources (amendment)
act, No. 35 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 27p. ; 21cm.- (Act ; No. 35,
2013)
Ws-Pc : Rs. 40.00
(189890 NL)

343.078 – Secondary industry and services
343.078624 – Construction industry
343.0786240262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Construction industry development : a bill to
provide for the construction industry in
Sri Lanka ; to regulate, register, formalize
and … ; and for matters connected therewith
or incidental thereto.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2014.- 49p. ; 21cm.- (Bill ; No. 319,
2014)
Ws-Bc : Rs. 36.00
(199710 NL)
(413830 NA)

343.096 – Maritime law
Chandrahasan, Nirmala
Maritime boundaries in the Indian ocean :
Sri Lanka and the law of the sea / Nirmala
Chandahasan.- Pannipitiya : Stamford
Lake, 2014.- 143p. : map : folder leves ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(195082 NL)
ISBN 978-955-658-374-8
(411544 NA)

344 – Labor, social services, education,
cultural law
344.02 – Government sponserd insurance
Weerasooria, Wickrema
Law governing insurance negligence
damages and third party motor claims /
Wickrema Weerasooria.- reprint.Pannipitiya : Stamford Lake, 2014.- xxvii,
792p. ; 24cm.
First published in 2013
Ad-Bc : Rs. 2000.00
(194968 NL)
ISBN 978-955-658-380-9
(411389 NA)
344.04 – Public health
344.04026 – Laws

343.09 – Control of public utilities
343.0925 – Nuclear energy
343.09250262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Atomic Energy : a bill to provide
for the establishment of the Sri Lanka
Atomic Energy Board ; for the promotion
and encouragement of the use of nuclear
science and technology for national
development purposes... ; and to repeal the
Atomic Energy Authority act, No. 19 of
1969 and for matters connected therewith or
incidental therewith or incidental thereto.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 67p. ;
21cm.- (Bill ; No. 325, 2014)
Ws-Bc : Rs. 36.00
(199708 NL)
(413827 NA)

Sri Lanka
[Medical act]
Medical (amendment) act, No. 6 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 2p. ;
21cm.
Ws-Pc : Rs. 6.00
(194501 NL)
(410217 NA)
344.040262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Medical (amendment : a bill to amend the
medical ordinance (chapter 105).Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 2p. ;
21cm.- (Bill ; No. 289, 2014)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(194538 NL)
(411001 NA)
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344.052 – Police services
De Silva, Frank
Police and rights : in search of police action
to promote rights / Frank de Silva.Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2013.xlix, 154p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(189334 NL)
ISBN 978-955-665-208-6
(405000 NA)

344.095 – Science and technology
344.095026 – Laws
Sri Lanka
[Science and technology development act]
Science and technology development
(amendment) act, No. 32 of 2013.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 02p. ;
21cm.(Act ; No. 32, 2013)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(188914 NL)
(406145 NA)

344.07 – Education law
344.070262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Ridhwaniyyah Arabic College
(incorporation) : a bill to incorporate the
Ridhwaniyyah Arabic College.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 6p. ; 21cm.(Bill ; No. 279, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194496 NL)
(410210 NA)
344.07684 – Higher education
344.07684026 – Laws
Sri Lanka
[Ocean University of Sri Lanka act]
Ocean University of Sri Lanka act, No. 31 of
2014.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.55p. ; 21cm.- (Act ; No. 31, 2014)
Ws-Bc : Rs. 60.00
(199714 NL)
(413836 NA)

344.096 - Religion
344.096026 – Laws
Sri Lanka
[Buddhist temporalities act]
Buddhist temporalities (amendment) act,
No. 34 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 02p. ; 21cm.- (Act ; No. 34,
2013)
Ws-Pc : Rs. 7.00
(189889 NL)
(406145 NA)
344.099 – Sports law
344.099026 – Laws
Sri Lanka
[Convention against doping in sport act]
Convention against doping in sport act,
No. 33 of 2013.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 23p. ; 21cm.- (Act ; No. 33,
2013)
Ws-Bc : Rs. 30.00
(189330 NL)
(405717 NA)

344.076840262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Ocean University of Sri Lanka : a bill to
provide for the establishment, maintenance
and administration of the Ocean University
of Sri Lanka... ; to repeal the National
Institute of Fisheries and Nautical
Engineering act, No. 36 of 1999 ; and for
matters connected therewith or incidental
thereto.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014.- 55p. ; 21cm.- (Bill ; No. 312, 2014)
Ws-Bc : Rs. 36.00
(199712 NL)
(413833 NA)

345 – Criminal law
345.02 – Criminal offenses
345.020262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Assistance to and protection of victims of
crime and witnesses : a bill to provide for
the setting out of rights and entitlements of
victims of crime and witnesses and the
protection and promotion of such rights and
entitlements... ; establishment of the victims
of crime and witnesses assistance and
protection fund and for matters connected
therewith or incidental thereto.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2014.- 52p. ; 21cm.(Bill ; No. 322, 2014)
Ws-Bc : Rs. 36.00
(199722 NL)
(413848 NA)

607
346 – Private law
346.017 – Parent and child
Scharenguivel, Sharya
Parental and state responsibility for
children : the development of South African
and Sri Lankan law / Sharya Scharenguivel.2nd print.-Pannipitiya : Stamford Lake,
2014.-v, 568p. ; 21cm.
First published in 2005
Ad-Bc : Rs. 1500.00
(201000 NL)
ISBN 955-1131-03-7
(413976 NA)

346.046 – Government control and
regulation of specific kinds of land
and natural resources
346.04695 – Biodiversity
346.0469516 – Protection
Fauna and flora protection ordinance (chapter
469) : as amended by acts No. 44 of 1964, 1
of 1970 and 49 of 1993.-[Battaramulla] :
Dept. of Wildlife Conservation, [2014?].64p. ; 24cm.
Ws-Pc : Unpriced
(199674 NL)

346.04 – Property law
Property law : course guide.- Nugegoda :
University of Sri Jayewardenepura, 2014.14p. ; 30cm.
Year 3, Semester II
Ws-Bc : Unpriced
(195108 NL)
(411510 NA)
346.0430262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Land (restrictions on alienation) : a bill to
make provisions to stipulate restrictions on
the alienation of lands in Sri Lanka to
foreigners foreign companies and certain
institution with foreign shareholding... ; for
the repeal of part vi of the finance act,
No. 11 of 1963 ; and to provide for matters
connected therewith or incidental thereto.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 16p. ;
21cm.- (Bill ; No. 321, 2014)
Ws-Bc : Rs. 36.00
(199692 NL)
(413802 NA)
346.0433 – Time sharing
346.0433026 – Laws
Sri Lanka
[Prescription act]
Prescription (amendment) act, No. 26 of
2014.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.[1]p. ; 21cm.- (Act ; No. 26, 2014)
Folder : Rs. 6.00
(199700 NL)
(413815 NA)

346.06 – Organizations
346.06026 – Laws
Sri Lanka
[Institute of Fundamental Studies, Sri Lanka
act]
Institute of Fundamental Studies, Sri Lanka
(amendment) act No. 25 of 2014.- Colomb :
Govt. Pub. Bureau, 2014.- 6p. ; 21cm.(Act ; No. 25, 2014)
Ws-Bc : Rs. 11.00
(199702 NL)
(413818 NA)
Sri Lanka
[Institute of Geology, Sri Lanka act]
Institute of Geology, Sri Lanka
(incorporation) act, No. 3 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 9p. ;
21cm.- (Act ; No. 3, 2014)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(194490 NL)
(410254 NA)
Sri Lanka
[Institute of Policy Studies of Sri Lanka act]
Institute of Policy Studies of Sri
Lanka (amendment) act, No. 1 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 1p. ;
21cm.- (Act ; No. 1, 2014)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(194522 NL)
(410248 NA)
Sri Lanka
[National Enterprise Development Authority
act]
National Enterprise Development Authority
(amendment) act, No. 18 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 1p. ;
21cm.- (Act : No. 18, 2014)
Ws-Pc : Rs. 2.50
(194520 NL)
(410245 NA)
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Sri Lanka
[National Institute of Business Management
act]
National Institute of Business Management
(amendment) act, No. 2 of 2014.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2014.- 2p. ; 21cm.(Act : No. 2, 2014)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(194492 NL)
(410251 NA)
346.064026 – Laws
Sri Lanka
[Bodhirajarama Educational and Cultural
Foundation act]
Bodhirajarama Educational and Cultural
Foundation (incorporation) act, No. 28 of
2014.- Colomb : Govt. Pub. Bureau, 2014.10p. ; 21cm.- (Act ; No. 28, 2014)
Ws-Bc : Rs. 12.00
(199718 NL)
(413842 NA)
Sri Lanka
[Chandima Weerakkody Foundation act]
Chandima Weerakkody Foundation
(incorporation) act, No. 5 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 08p. ;
21cm.- (Act ; No. 5, 2014)
Ws-Pc : Rs. 17.00
(194487 NL)
(410260 NA)
Sri Lanka
[Dampe, Meegoda, Bodhiwardhanarama Sri
Madurasama Priven Viharastha
Sanwardhana Sabhawa act]
Dampe, Meegoda, Bodhiwardhanarama Sri
Madurasama Priven Viharastha
Sanwardhana Sabhawa act, No. 22 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 9p. ;
21cm.- (Act ; No. 22, 2014)
Ws-Bc : Rs. 12.00
(199696 NL)
(413809 NA)
Sri Lanka
[John Seneviratne Foundation act]
John Seneviratne Foundation
(incorporation) act, No. 27 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 9p. ;
21cm.- (Act ; No. 27, 2014)
Ws-Bc : Rs. 12.00
(199694 NL)
(413806 NA)

Sri Lanka
[Kumarasiri Hettige Foundation act]
Kumarasiri Hettige Foundation
(incorporation) act, No. 19 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 10p. ;
21cm.- (Act ; No. 19, 2014)
Ws-Pc : Rs. 10.00
(194416 NL)
(410239 NA)
Sri Lanka
[Lakshman Wasantha Perera Community
Development Foundation act]
Lakshman Wasantha Perera Community
Development Foundation (incorporation)
act, No. 24 of 2014.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2014.- 9p. ; 21cm.- (Act ; No. 24,
2014)
Ws-Bc : Rs. 9.00
(199724 NL)
(413851 NA)
Sri Lanka
[Mohan Lal Grero Foundation act]
Mohan Lal Grero Foundation (incorporation)
act, No. 20 of 2014.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2014.- 10p. ; 21cm.- (Act ; No. 20,
2014)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(194518 NL)
(410242 NA)
Sri Lanka
[Nimal Siripala de Silva Foundation act]
Nimal Siripala de Silva Foundation
(incorporation) act, No. 23 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 9p. ;
21cm.- (Act ; No. 23, 2014)
Ws-Bc : Rs. 9.00
(199698 NL)
(413812 NA)
Sri Lanka
[Philip Gunawardena Commemorative
Society act]
Philip Gunawardena Commemorative Society
(incorporation) act, No. 4 of 2014.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2014.- 9p. ; 21cm.- (Act ;
No. 04, 2014)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(194477 NL)
(410257 NA)
Sri Lanka
[Piyasena Gamage Foundation act]
Piyasena Gamage Foundation
(incorporation) act, No. 32 of 2014.Colomb : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 9p. ;
21cm.- (Act ; No. 32, 2014)
Ws-Bc : Rs. 12.00
(199716 NL)
(413839 NA)
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Sri Lanka
[Rehabilitation of Buddhist Temples
Foundation act]
The Rehabilitation of Buddhist Temples
Foundation (incorporation) act, No. 17 of
2014.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.4p. ; 21cm.- (Act ; No. 17, 2014)
Ws-Pc : Rs. 11.00
(194514 NL)
(410236 NA)
Sri Lanka
[Roman Catholic Archbishop and Bishops of
Ceylon act]
Roman Catholic Archbishop and Bishops of
Ceylon (amendment) act, No. 30 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 2p. ;
21cm.- (Act ; No. 30, 2014)
Ws-Bc : Rs. 4.00
(199704 NL)
(413821 NA)
Sri Lanka
[Samastha Lanka Sasanarakshaka
Mandalaya act]
Samastha Lanka Sasanarakshaka Mandalaya
(incorporation) act, No. 16 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 9p. ;
21cm.- (Act ; No. 16, 2014)
Ws-Pc : Rs. 3.00
(194510 NL)
(410230 NA)
Sri Lanka
[Victor Antony Educational, Social,
Economic Services and Charity
Foundation act]
Victor Antony Educational, Social, Economic
Services and Charity Foundation
(incorporation) act, No. 21 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 10p. ;
21cm.- (Act ; No. 21, 2014)
Ws-Pc : Rs. 15.00
(194499 NL)
(410214 NA)
346.064 – Nonprofit organizations
346.0640262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Arundika Fernando Relief Services and
Godfrey Fernando Memorial Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Arundika Fernando Relief Services and
Godfrey Fernando Memorial Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 7p. ;
21cm.- (Bill ; No. 326, 2014)
Ws-Bc : Rs. 8.00
(199720 NL)
(413845 NA)

Sri Lanka. Parliament
Association of Professional Bankers – Sri
Lanka (incorporation) : a bill to incorporate
Association of Professional Bankers – Sri
Lanka.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 08p. ; 21cm.- (Bill ; No. 288, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194536 NL)
(410996 NA)
Sri Lanka. Parliament
Berty Dissanayake Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Berty Dissanayake Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 6p. ;
21cm.- (Bill ; No. 311, 2014)
Ws-Bc : Rs. 08.00
(199680 NL)
(413784 NA)
Sri Lanka. Parliament
Daya Sarana Development Foundation
(incorporation : a bill to incorporate the
Daya Sarana Development Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 09p. ;
21cm.- (Bill ; No. 280, 2013)
Ws-Bc : Rs. 8.00
(189882 NL)
(406130 NA)
Sri Lanka. Parliament
Dhammadeepa Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Dhammadeepa
Foundation.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 06p. ; 21cm.- (Bill ; No. 287, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194540 NL)
(411004 NA)
Sri Lanka. Parliament
Fathih Institute of Sri Lanka (incorporation) :
a bill to incorporate the Fathih Institute
of Sri Lanka.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2013.- 05p. ; 21cm.- (Bill ; No. 301, 2014)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(194542 NL)
(411007 NA)
Sri Lanka. Parliament
Federation of Information Technology
Industry Sri Lanka (incorporation) : a bill to
incorporate the Federation of Information
Technology Industry Sri Lanka.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 09p. ; 21cm.(Bill ; No. 277, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194495 NL)
(410208 NA)
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Sri Lanka. Parliament
The Federation of Photographic Societies
of Sri Lanka (incorporation) : a bill to
incorporate the Federation of Photographic
Societies of Sri Lanka.- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2013.- 06p. ; 21cm.- (Bill ;
No. 283, 2013)
Ws-Bc : Rs. 8.00
(189885 NL)
(406139 NA)
Sri Lanka. Parliament
Institute for Research and Development
Sri Lanka (incorporation) : a bill to
incorporate the Institute for Research and
Development, Sri Lanka.- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2013.- 08p. ; 21cm.- (Bill ;
No. 275, 2013)
Ws-Bc : Rs. 8.00
(189326 NL)
(405654 NA)
Sri Lanka. Parliament
Institute of Environmental Professionals, Sri
Lanka (incorporation) : a bill to incorporate
the Institute of Environmental Professionals,
Sri Lanka.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014.- 11p. ; 21cm.- (Bill ; No. 320, 2014)
Ws-Bc : Rs. 11.00
(199688 NL)
(413796 NA)
Sri Lanka. Parliament
Institute of Fundamental Studies, Sri Lanka
(amendment) : a bill to amend the Institute of
Fundamental Studies, Sri Lanka act,
No. 55 of 1981.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2014.- 06p. ; 21cm.- (Bill ; No. 306,
2014)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194526 NL)
(410979 NA)
Sri Lanka. Parliament
Jeewan Kumaranathunge Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Jeewan Kumaranathunge Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 09p. ;
21cm.- (Bill ; No. 308, 2014)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194531 NL)
(410987 NA)
Sri Lanka. Parliament
Kashih Bunda Sri Lanka Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Kashih Bunda Sri Lanka Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 6p. ;
21cm.- (Bill ; No. 291, 2014)
Ws-Bc : Rs. 08.00
(200199 NL)
(413763 NA)

Sri Lanka. Parliament
M. S. Thowfeek Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the
M. S. Thowfeek Foundation.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 06p. ; 21cm.(Bill ; No. 284, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194544 NL)
(411010 NA)
Sri Lanka. Parliament
National Environmental Forum
(incorporation) : a bill to incorporate the
National Environmental Forum.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 06p. ;
21cm.- (Bill ; No. 278, 2013)
Ws-Bc : Rs. 8.00
(189881 NL)
(406136 NA)
Sri Lanka. Parliament
Ranjith Siyambalapitiya Friendship
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Ranjith Siyambalapitiya
Friendship Foundation.- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2014.- 06p. ; 21cm.- (Bill ; No.
304, 2014)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194527 NL)
(410981 NA)
Sri Lanka. Parliament
Rishad Bathiudeen Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Rishad Bathiudeen Foundation.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2014.- 06p. ; 21cm.(Bill ; No. 286,2014)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194524 NL)
(410976 NA)
Sri Lanka. Parliament
Royal Charity Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Royal Charity
Foundation.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014.- 06p. ; 21cm.- (Bill ; No. 290,2014)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194533 NL)
(410992 NA)
Sri Lanka. Parliament
Sahana Community Development Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sahana Community Development
Foundation.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014.- 08p. ; 21cm.- (Bill ; No. 307, 2014)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194552 NL)
(411021 NA)
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Sri Lanka. Parliament
Samastha Lanka Kidney Patients' Association
(incorporation) : a bill to incorporate the
Samastha Lanka Kidney Patient's
Association.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014.- 08p. ; 21cm.- (Bill ; No. 305, 2014)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194548 NL)
(411016 NA)
Sri Lanka. Parliament
Sangamiththa Suddhakara Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sangamiththa Suddhakara Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 06p. ;
21cm.- (Bill ; No. 303, 2014)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194529 NL)
(410984 NA)
Sri Lanka. Parliament
Sathmethsithhaula Society (incorporation) :
a bill to incorporate the Sathmethsithhaula
Society.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014.- 10p. ; 21cm.- (Bill ; No. 313, 2014)
Ws-Bc : Rs. 11.00
(199690 NL)
(413799 NA)
Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Amadyapa Maha Sabhawa
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri
Lanka Amadyapa Maha Sabhawa.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 07p. ; 21cm.(Bill ; No. 285, 2013)
Ws-Pc : Rs. 8.00
(194546 NL)
(411013 NA)
Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Sethsewa Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sri Lanka Sethsewa Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2013.- 08p. ;
21cm.- (Bill ; No. 276, 2013)
Ws-Bc : Rs. 8.00
(189327 NL)
(405675 NA)
Sri Lanka. Parliament
Study Centre for the Advancement of
Technology and Social Welfare
(incorporation) : a bill to incorporate Study
Centre for the Advancement of Technology
and Social Welfare.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2013.- 07p. ; 21cm.- (Bill ;
No. 282, 2013)
Ws-Bc : Rs. 8.00
(189884 NL)
(406133 NA)

346.066 – Company law
346.066026 – Laws
Sri Lanka
[Companies act]
Companies (amendment) act, No. 13 of 2014.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014.- 3p. ;
21cm.- (Act ; No. 13, 2014)
Ws-Pc : Rs. 6.00
(194481 NL)
(410269 NA)
346.07 – Commercial law
Commercial law : course guide 2012.Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura, [2013].- 26p. ; 30cm.
COM 2323
Ws-Bc : Unpriced
(195111 NL)
(411507 NA)
Commercial law : course guide 2013.Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura, 2013.- 26p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(195425 NL)
(411489 NA)
346.082 – Banks
346.082153 – Development banks
346.0821530262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
DFCC Bank (repeal and consequential
provisions) : a bill to make provisions for
registration of the DFCC Bank as a public
limited company with the name “DFCC
Bank PLC” and to provide for the provisions
consequential to such registration; to repeal
the DFCC Bank act, (chapter 165) and for
matters connected therewith or incidental
thereto.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014.- 9p. ; 21cm.- (Bill ; No. 324, 2014)
Ws-Bc : Rs. 8.00
(199706 NL)
(413824 NA)
346.086 – Insurance law
Weerasooria, Wickrema
Insurance : general principles, law and
regulatory practice / Wickrema Weerasooria.Colombo : Sri Lanka Insurance Institute,
2014.- xxi, 431p. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 1100.00
(199917 NL)
ISBN 978-955-658-384-7
(413432 NA)
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347 – Procedure and courts
347.06 - Evidence
347.060264 - Cases
Case law on evidence ordinance / comp. Jinadari
Deepthi Liyanagama.- 2nd edition.-Colombo :
JK Enterprises (printer), 2013.- xi, 340p. ;
21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190450 NL)
(406268 NA)

352.1406 – Organizations. Progress report
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council Ministry of Educational, Local
Government, Electricity & Energy, Land
and Manpower & Employment
Progress of 2013 and the plan for 2014.Colombo : Ministry of Education Local
Government, Electricity Energy, Land and
Man Power & Employment, 2014.- 64p. : col.
ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(188929 NL)

347.5493 – Sri Lanka
347.549314092 – Biography
Weeramantry, C. G.
Towards one world : the memoirs of Judge
C. G. Weeramatry / C. G. Weeramantry.Pannipitiya : Stamford Lake, 2014.
Vol. iii.-xiv, 540p. : col. ill. ; 23cm.
Ts-Bc : Rs. 3000.00
(199916 NL)
ISBN 978-955-658-387-8
(413431 NA)

352.140954 – South Asia
Community governance policies in South Asia
community and decision making nexus
experience from India, Pakistan and
Sri Lanka / ed. Tilak Karunaratne and Janaka
Hemathilaka.- Colombo : Practical Action,
2014.- 176p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193041 NL)
ISBN 978-955-9417-68-2
(409014 NA)
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352.14095493 – Sri Lanka
351 – Public administration
351.5493 – Sri Lanka
351.5493092 – Biography
Ondaatje, Christopher
Woolf in Ceylon : an imperial journey in the
shadow of Leonard Woolf 1904 – 1911 /
Christopher Ondaatje.- Colombo : Vijitha
Yapa Publications, 2014.- 326p. : col. ill. ;
26cm.
Ts-Bc : Rs. 2490.00
(190688 NL)
ISBN 978-955-665-204-8
352 – General considerations
352.14 – Local administration
352.1406 – Organizations. Action plan
Sri Lanka Institute of Local Governance
Action Plan 2014.- Colombo : Sri Lanka
Institute of Local Governance, 2014.- vii,
106p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(199957 NL)
(413301 NA)

Sri Lanka. Galle Municipal Council
Galle Municipal Council service guide.Galle : Galle Municipal Council, [2014].107p. ; 22cm.
Sinhala, Tamil and English
Ad-Bc : Unpriced
(196269 NL)
(411481 NA)
352.4 – Financial administration and
budgets
352.406 – Organization. Annual report
Sri Lanka. Department of Auditor General
Report of the Auditor General on the accounts
of the National Defence Fund – 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.[ii], 27p. ; 21cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 32.00
(200194 NL)
(400480 NA)
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Sri Lanka. Department of Auditor General
Report of the Auditor General on the accounts
of the National Defence Fund – 2012.Colombo : Govt. Pub. Bureau, [2014?].[28]p. ; 21cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 30.00
(199726 NL)
(413854 NA)
Sri Lanka. Department of Auditor General
Report of the Auditor General on the accounts
of the President's Fund – 2011.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2013.- 29p. ; 24cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 42.00
(200193 NL)
(396756 NA)

353 – Specific fields of public administration
353.36 - Police
353.3606 – Organizations. Administration
reports
Sri Lanka. Department of Police
Administration report 2012.- Colombo :
Dept. of Police, [2014?].- vii, 148p. : ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193714 NL)
(409987 NA)
353.5 – Public administration of social
welfare
353.506 – Organizations

Sri Lanka. Department of Auditor General
Report of the Auditor General on the accounts
of the President's Fund – 2012.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, [2014?].- [28]p. ; 21cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 30.00
(199727 NL)
(413855 NA)

Sri Lanka. Ministry of Social Services
Achievements 2013.- Battaramulla : Ministry
of Social Services, 2013.- 64p. : col. ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189873 NL)
(405309 NA)

352.48 – Budget

353.6 – Public administration of health
353.606 – Organizations. Annual reports

Sri Lanka. General Treasury
Budget estimates 2014 .- Colombo : General
Treasury, 2014.
Vol. i.- lxvi, 526p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
Vol. ii.- lxv, 536p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
Vol. iii.- lxvi, 464p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced

(190349 NL)
(406128 NA)
(190348 NL)
(406127 NA)
(190344 NL)
(406123 NA)

Sri Lanka. Parliamentary
Budget speech 2014 : His Excellency
Mahinda Rajapaksa President Minister of
Finance and Planning.- Sri Jayawardenepura :
Sri Lanka Parliament, 2014.- 46p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(190279 NL)
(405978 NA)

Sri Lanka. Ministry of Health
Performance and progress report 2013-2014.Colombo : Ministry of Health, 2014.- 198p. ;
29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(201084 NL)
(414461 NA)
354 – Public administration of economy and
environment
354.27 – General forms of assistance
354.2706 – Organization. Performance
reports
Sri Lanka. Ministry of Economic
Developments
Performance 2014.- Colombo : Ministry of
Economic Development, 2014.- xix, 169p. :
col. ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199974 NL)
(413626 NA)
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354.34 – Land and biological resources
354.3406 – Organizations. Performance
reports
Sri Lanka. Department of Land
Commissioner General's
Performance report 2012.- Battaramulla :
Dept. of Land Commissioner General's,
2012.- 190p. : col. ill. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(191104 NL)
(407215 NA)
354. 54 – Plant crops
354.5406 – Organizations. Development
plan
Sri Lanka. Ministry of Minor Export Crop
Promotion
Development plan for the spice and allied
crops sector in Sri Lanka 2014-2025.Battaramulla : Ministry of Minor Export Crop
Promotion, 2014.- [xxx]249p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199960 NL)
(413347 NA)
354.7 – Public administration of commerce,
communications, transportation
354.7506 – Organizations. Annual reports
Sri Lanka Telecom PLC
Annual report 2013.- Colombo : Sri Lanka
Telecom PLC, 2014.- 200p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192306 NL)
(408648 NA)
354.86 - Banks
354.8606 – Organizations
Bank of Ceylon
Annual report 2013.- Colombo : Bank of
Ceylon, [2014?].- 455p. : col. ill. ; 28cm.
Ts-Bc : Unpriced
(192295 NL)
(408624 NA)
Financial Intelligence Unit of Sri Lanka
Annual report 2012.- Colombo : Central Bank
of Sri Lanka, 2013.- 36p. : col. ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 36.00
(190960 NL)
ISBN 978-955-575-228-2
(406961 NA)
National Savings Bank
Annual report 2013.- Colombo : National
Savings Bank, [2014].- 284p. : ill. ; 26cm.
Ts-Bc : Unpriced
(193090 NL)
(409388 NA)

354.9 – Public administration of labor and
professions
354.98 – Compensation
354.9806 – Organizations. Annual reports
Employees' Provident Fund
Annual report 2012.- Colombo : Employees'
Provident Fund, 2013.- 268p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(196434 NA)
(411726 NA)
3 6 0 SOCIAL PROBLEMS AND
SERVICES; ASSOCIATIONS
361 – Social problems and services
361.37 – Volunteer social work
Stories to inspire / ed. by Muradh Mohideen.[Colombo?] : United Nations Volunteers, Sri
Lanka, 2013 .- [60]p. : col. ill. ; 22x30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(190210 NL)
ISBN 978-955-48-9800-4
(405617 NA)

361.7 – Private action
Sevanagala – growing together.- Colombo :
World Vision Lanka, [2013?].- 38p. :
col. ill. : maps ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190216 NL)
(405624 NA)
Willuwa : an enriching journey 1997-2012.Colombo : World Vision Lanka, [2014?].42p. : col. Ill. : maps ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190205 NA)
(405611 NA)

362 - Social problems and services to groups
of people
362.1 – Health care
International Conference on Public Health
Innovations (2nd - 4th May 2013 : Sri
Lanka)
Conference programme and abstract book.Kalutara : National Institute of Health
Sciences, 2013.- 112p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192350 NL)
(408803 NA)
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362.1106 – Organizations. Annual reports
Lanka Hospitals Corporation PLC
Annual report 2011.- Colombo : The Lanka
Hospitals Corporation PLC, [2014].- 76p. :
col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193243 NL)
(392753 NA)
362.19 – Services to persons with specific
conditions
362.196462 – Diabetes
Takei, Izumi
Specialist medical advice for diabetes / Izumi
Takei and Chirantha Jeewan.- Colombo : S.
Godage, 2014.- 80p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(200644 NL)
ISBN 978-955-30-5463-0
(414021 NA)
362.1969792 – Aids
362.196979206 – Organizations. Annual
report
Ministry of Health. National STD/AIDS
Control Programme
Annual report 2013.- Colombo : Ministry of
Health Sri Lanka, 2014.- ix, 71p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193814 NL)
ISSN 2345-9018
362.22 – Community mental health services
362.22025- Directories
362.220255493 – Sri Lanka
Directory of mental health and psychosocial
service providers in Sri Lanka.- Colombo :
Consortium of Humanitarian Agencies
Limited, 2013.- 288p. ; 21cm.
Sp-Bd : Unpriced
(189640 NL)
ISBN 978-955-1041-47-2

362.29 – Drugs abuse
362.29021 – Statistics
Hand book drug abuse information 2014.Bhadrani Senanayake and Hashanthi
Lakmini.- Rajagiriya : National Dangerous
Drugs Control Board, 2014.- xxix, 101p. : ill. :
col. ill. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(200702 NL)
ISBN 978-955-9137-32-0
363 – Other social problems and services
363.1 – Safety
363.10289 – Personal safety
Dean, Mauris
General safety / Mauris Dean.- [s.l.] : Author,
2014.- 102p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(193539 NL)
ISBN 978-955-54460-1-3
(409726 NA)
363.19 – Product hazards
363.192 – Food safety
Guidelines for a healthy canteen in work places.Colombo : Ministry of Health, 2013.- 40p. :
col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(188746 NL)
ISBN 978-955-0505-39-5
363.2 – Police services
363.25 – Criminal investigation
Mendis, M. A. J.
Roadmap to criminal investigations / M. A. J.
Mendis.- [s.l] : Harindranath Chandrasiri,
2013.- xii, 200p. : col. ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 2000.00
(189338 NL)
ISBN 978-955-95225-2-2
(405004 NA)
363.34 – Disasters
363.348 – Disaster relief

362.76 – Abuse and neglected young people
362.76068 – Management
National guideline for the management of child
abuse and neglect : a multi – sectoral
approach.- Colombo : Sri Lanka College of
Paediatricians and Plan Sri Lanka, 2014.72p. ; 24cm.
Ws-Bc : Unpriced
(198535 NL)
ISBN 978-955-1214-28-9
(413011 NA)

Kalmunai – disaster risk reduction and
preparedness plan : towards a sustainable and
resilient city.- Colombo : United Nations
Human Settlement Programme, [2014?].47p. : col. ill. : maps ; 30x42cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190201 NL)
(405612 NA)
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365 – Criminology
365.3 - Prisons
365.3021 – Statistics
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Sri Lanka. Department of Prisons
Prisons statistics of Sri Lanka.- Colombo :
Dept. of Prisons, 2014.- xii, 90p. : col. ill. :
maps ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193802 NL)
ISBN 978-955-9342-28-1

Guruge, Ananda W. P.
No pearl of greater price : the story of the
father of free education of Sri Lanka / Ananda
W. P. Guruge.- Colombo : S. Godage, 2013.352p. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs1250.00
(189165 NL)
ISBN 978-955-30-4635-2
(404910 NA)

370.92 – Educators

368 – Insurance
368.006 – Organizations. Annual reports
AIA Insurance Lanka PLC
Annual report 2013.- Colombo : AIA
Insurance Lanka PLC, 2014.- 240p. :
col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192307 NL)
(408650 NA)
HNB Assurance PLC
Integrated annual report 2013.- Colombo :
HNB Assurance PLC, 2014.- 352p. :
col. ill. ; 30cm.
Ts-Bc : Unpriced
(192299 NL)
(408633 NA)

371 – Schools and their activities ; special
education
371.94 - Students with emotional
disturbances
Liyanage, Manel Victoria
Autism : a guide to the parents & teachers /
Manel Victoria Liyanage.- [s.l.] : Author,
2013.- 106p. : col. ill. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189032 NL)
ISBN 978-955-53155-1-7

372 – Primary education
People's Insurance Limited
Annual report 2013.- Colombo : People's
Insurance Limited, 2014.- 180p. : col. ill. ;
22x28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192305 NL)
(408645 NA)

English – Sinhala dictionary for grade 3 / comp.
B. Kumarachandra.- [s.l.] : I. K. D.
Kankanamge, 2014.- 44p. ; 26cm.
Ws-Bc : Rs. 300.00
(192349 NL)
(408802 NA)

368.32 – Life insurance

372.21 – Preschool education

Godagama, Suranjith
Protect your future with life insurance /
Suranjith Godagama.- Battaramulla : Author,
2013.- 91p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(194045 NL)
ISBN 978-955-44914-0-7
(410724 NA)

Manukulasooriya, Ranaweera
Writing and colouring activities : for
pre-school children / Ranaweera
Manukulasooriya.- Dankotuwa : Jayasinghe
Book Publishers, 2014.- 32p. : col. ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(197979 NL)
ISBN 978-955--690-172-6
(412818 NA)

Policy of life assurance.- Colombo : Sri Lanka
Insurance, 2014.- 71p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(194970 NL)
(411392 NA)

Manukulasooriya, Ranaweera
Writing and colouring activities :
for pre-school children / Ranaweera
Manukulasooriya.- Dankotuwa : Wasana Book
Publishers, 2014.- 32p. : col. ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 160.00
(197978 NL)
ISBN 978-955-29-0298-7
(412817 NA)
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Perera, Susantha Jayanal
Salmal English work book : for pre school
children / Susantha Jayanal Perera.Maharagama : Salmal Paper Craft (Pvt) Ltd.,
2013.- 38p. : ill. ; 25cm.
Ws-Bc : rs. 175.00
(190536 NL)
ISBN 978-955-8803-56-1
(406374 NA)
Step by step preschool – activity book .Maharagama : Sathara Publishers, [2014?].160p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 320.00
(190181 NL)
ISBN 978-955-0938-35-3
(405522 NA)

372.34 – Computer science
Fernando, Nirosha
School tools – learn IT : student guide grade 4
term 1 / Nirosha Fernando.- Colombo :
Informatics Institute of Technology, [2014?].42p. : ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189636 NL)
ISBN 978-955-1128-42-5
Gunatilleke, Gothami
School tools – learn IT : student guide grade 1
term 1 / Gothami Gunatilleke and Dilini
Fernando .- Colombo : Informatics Institute of
Technology, [2014?].- 28p. : ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189637 NL)
ISBN 978-955-1128-39-5
Gunatilleke, Gothami
School tools – learn IT : student guide grade 2
term 1 / Gothami Gunatilleke, Dilini Fernando
and Rajitha Gunaratne.- Colombo :
Informatics Institute of Technology, [2014?].20p. : ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189637 NL)
ISBN 978-955-1128-40-1
Rathnayaka, Irosha
School tools – learning IT : student guide
grade 3 term 1 / Irosha Rathnayaka.- Colombo
: Informatics Institute of Technology,
[2014?].- 23p. : ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189635 NL)
ISBN 978-955-1128-41-8
School tools – learn IT : student guide grade 5
term 1 / Nirosha Fernando ...[et.al] .- Colombo
: Informatics Institute of Technology,
[2014?].- 43p. : ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189637 NL)
ISBN 978-955-1128-43-2

372.35 – Science
Rajamanthri, Shanidu
Fundamental science – book 1 / Shanidu
Rajamanthri.- Kandy : Kingo International
School, 2012.- 24p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(193745 NL)
ISBN 978-955-0949-00-7

372.4 – Reading
372.465 – Alphabet
Let's learn phonics book one .- Colombo : M. D.
Gunasena, 2014.- 61p. : ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 190.00
(194062 NL)
ISBN 978-955-21-2141-8
(410744 NA)
My alphabet ABC.- Colombo : Sadeepa
Publishers, [2014].- 08p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(193688 NL)
(409941 NA)

372.52 – Paintings
Alphabet learning & colour.- Maharagama :
Sathara Publishers, [2014?].- 24p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(190183 NL)
(405524 NA)
Colouring book – numbers.- Maharagama :
Sathara Publishers, [2014?].- [16]p. : ill. ;
21x30cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(190182 NL)
ISBN 978-955-0938-34-6
(405523 NA)
Shapes and colours.- Maharagama : Sathara
Publishers, 2013 .- 16p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(190184 NL)
ISN 978-955-0938-33-9
(405525 NA)
372.52 – Paintings
Abhayadeva, Chitrangani Malwenne
Let us search, see, colour : activity workbook
for preschool children / Chitangani Malwenne
Abhayadeva.- Mattegoda : Author, 2013.48p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 180.00
(191340 NL)
ISBN 978-955-52620-2-6
(407609 NA)
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Anurasiri, Sarath
Let us colour – animals / Sarath Anurasiri.Dankotuwa : Jayasinghe Book Publishers,
[2014?].- 16p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(190761 NL)
ISBN 978-955-690-144-3
(406568 NA)

Anurasiri, Sarath
Let us colour – young ones of animals /
Sarath Anurasiri.- Dankotuwa : Jayasinghe
Book Publishers, [2014?].- 16p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(191516 NL)
ISBN 978-955-690-162-7
(407686 NA)

Anurasiri, Sarath
Let us colour – birds / Sarath Anurasiri.Dankotuwa : Jayasinghe Book Publishers,
[2014?].- 16p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(191512 NL)
ISBN 978-955-690-158-0
(407682 NA)

Shapes and colours.- Maharagama : Sathara
Publishers, [2014?].- 16p. : ill. ; 30cm.
Sinhala & English
Ws-Bc : Rs. 100.00
(190184 NL)
ISBN 978-955-0938-33-9
(405525 NA)

Anurasiri, Sarath
Let us colour – family members / Sarath
Anurasiri.- Dankotuwa : Jayasinghe Book
Publishers, [2014?].- 16p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(191157 NL)
ISBN 978-955-690-144-3
(407687 NA)

372.6 – Language

Anurasiri, Sarath
Let us colour – flowers / Sarath Anurasiri.Dankotuwa : Jayasinghe Book Publishers,
[2014?].- 16p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(191510 NL)
ISBN 978-955-690-160-3
(407680 NA)
Anurasiri, Sarath
Let us colour – fruits / Sarath Anurasiri.Dankotuwa : Jayasinghe Book Publishers,
[2014?].- 16p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(191514 NL)
ISBN 978-955-690-164-1
(407684 NA)
Anurasiri, Sarath
Let us colour – toys / Sarath Anurasiri.Dankotuwa : Jayasinghe Book Publishers,
[2014?].- 16p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(191515 NL)
ISBN 978-955-690-163-4
(407685 NA)
Anurasiri, Sarath
Let us colour –vegetables / Sarath Anurasiri.Dankotuwa : Jayasinghe Book Publishers,
[2014?].- 16p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(191513 NL)
ISBN 978-955-690-157-3
(407683 NA)
Anurasiri, Sarath
Let us colour – vehicles / Sarath Anurasiri.Dankotuwa : Jayasinghe Book Publishers,
[2014?].- 16p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(191511 NL)
ISBN 978-955-690-159-0
(407681 NA)

Second language Tamil – grade 1.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2013.- 62p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(189070 NL)
ISBN 978-955-31-0060-3
(404629 NA)
372.61 – Grammar
Amarasiri, K. N. T.
My first book of English grammar / K. N. T.
Amarasiri.- Poddala : Praveena Publishers,
71p. ; 21x30cm.
Ad-Bc : Rs 275.00
(196227 NL)
ISBN 978-955-1622-55-8
372.623 – Composition
Amarasiri, K. N. T.
My frist book of English essays/ K. N. T.
Amarasiri.- Poddala : Praveena Publishers,
[2014?].- 78p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(196230 NL)
ISBN 978-955-1622-14-5
372.6521 – English
Amarasiri, K. N. T.
Essential English for children / K. N. T.
Amarasiri.- Poddala : Praveena Publishers,
[2014?].- 60p. : ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 90.00
(196231 NL)
ISBN 978-955-1622-19-0
Cader, S. F. R. A.
New millennium English work book : for
grade 1 / S. F. R. A. Cader.- Colombo :
Samudra Book Publishers, 2014.-85p. :
col. ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(190569 NL)
ISBN 978-55-8996-15-5
(406447 NA)

619
De Silva, Patricia
Spoken English grade four / Patricia de Silva.Battaramulla : Bluehorn Priners (Printer),
[2014].- 72p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(195390 NL)
(411621 NA)
Master guide little yellow essay book : grade 2
& 3.- Colombo : Master Guide Publications,
2014.- 88p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 225.00
(196972 NL)
ISBN 978-955-664-202-5
(412684 NA)
Perera, Susantha Jayanal
Salmal English work book : Grade 2 /
Susantha Jayanal Perera.- Maharagama :
Salmal Paper Craft (Pvt) Ltd, 2013.- 54p. :
ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 175.00
(190538 NL)
ISBN 978-955-8803-58-5
(406376 NA)
Perera, Susantha Jayanal
Salmal English work book : Grade 3 /
Susantha Jayanal Perera.- Maharagama :
Salmal Paper Craft (Pvt) Ltd, 2013.- 46p. :
ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 175.00
(190539 NL)
ISBN 978-955-8803-59-2
(406377 NA)
Perera, Susantha Jayanal
Salmal English work book : Grade 4 /
Susantha Jayanal Perera.- Maharagama :
Salmal Paper Craft (Pvt) Ltd, 2013.- 54p. :
ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 175.00
(190540 NL)
ISBN 978-955-8803-60-8
(406378 NA)
Perera, Susantha Jayanal
Salmal English work book : Grade 5 /
Susantha Jayanal Perera.- Maharagama :
Salmal Paper Craft (Pvt) Ltd, 2013.- 46p. :
ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 175.00
(190541 NL)
ISBN 978-955-8803-61-5
(406379 NA)
Perera, T. C.
English for kids – grade 3 / T. C. Perera.Kadana : Author, [2014?].- 82p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(196299 NL)
ISBN 978-955-50584-3-8
(411419 NA)
Piyadigamage, Sarathchandra
Primary English workbook – grade 3 : based
on school text / Sarathchandra Piyadigamage.[s.l.] : Author, [2013?].78p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 270.00
(188731 NL)
ISBN 978-955-53626-1-0

Wijesinghe, Rajitha Lakmani
Let's learn to read English / Rajitha Lakmani
Wijesinghe.- Katugastota : Author, 2014.104p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(194426 NL)

372.7 – Mathematics
My book of numbers 1-10 : Say and write.Colombo : Samudra Book Publishers, 2010.20p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 125.00
(190570 NL)
ISBN 978-955-0202-64-5
(406448 NA)
373 – Secondary education
373.246 – Vocational education
Liyanage, I. M. Kamala
Technical and vocational education and
training system (Tvet) in Sri Lanka lessons
from Japan to develop the sector / I. M.
Kamala Liyanage.- Colombo : S. Godage,
2014.- xxiv, 256p. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 1500.00
(200605 NL)
ISBN 978-955-30-5265-0
(414043 NA)
378 – Higher education
Teaching learning assessment & skills
development in higher education : concepts
and applications / ed. by Udith K.
Jayasinghe – Mudalige and Ajith Jayaweera.Gonawila : Wayamba University of Sri Lanka,
2012.- xviii, 450p. ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190295 NL)
ISBN 978-955-8746-67-7
(406004 NA)
378.0021 – Statistics
Sri Lanka University Grants Commission
Sri Lanka university statistics 2013.Colombo : University Grants Commission,
2014.- v, 127p. ; 21x29cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(196558 NL)
ISSN 2279-2104
University Grants Commission
Sri Lanka university statistics 2011.Colombo : University Grants Commission.2012.- v, 114p.: ill. : maps ; 21x30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189203 NL)
ISSN 2279-2104
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University Grants Commission
Sri Lanka university statistics 2012.Colombo : University Grants Commission.2012.- v, 117p.: ill. : maps ; 21x30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189204 NL)
ISSN 2279-2104

378.5493 – Sri Lanka
Sabaragamuwa University of Sri Lanka
Handbook 2011/2012.- Belihuloya :
Sabaragamuwa University of Sri Lanka,
2013.- vi, 102p. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190199 NL)
(405563 NA)
Senaratne, Ranjith
Ranjith Senaratne : articles and speeches
related to higher education and national
development / Ranjith Senaratne.- [s.l.] :
Author, 2014.- vi, 206p. : col. ill. ; 23cm.
Ts-Bc : Unpriced
(195443 NL)
ISBN 978-955-97159-4-8
(411449 NA)
South Eastern University of Sri Lanka
Undergraduate student guide : academic
year 2011 / 2012 .- Oluvil : South Eastern
University of Sri Lanka, [2014?].- x, 230p. :
col. ill. ; 18x24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191098 NL)
(407207 NA)
University of Colombo
Faculty of Medicine University of
Colombo : undergraduate degree
programme 2014.- Colombo : University of
Colombo, 2014.- vi, 82p. : col. ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(195102 NL)
(411542 NA)
University of Colombo
Master of Philosophy doctor of philosophy :
postgraduate handbook.- Colombo :
University of Colombo, 2013.- 45p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(195071 NL)
(411536 NA)

378.5493072 – Research
Dharmathilaka, K. K. K.
Measuring efficiency of government
universities in Sri Lanka using data
envelopment analysis (DEA) / K. K. K.
Dharmathilaka.- 2013.- x, 178p. ; 30cm.
The thesis submitted for the degree of
master of Business Administration
Ts-Bc
(196128 NL)

379 – Public policy issue in education
379.12 – Support by specific level of
government
Sprouting a trilingual next generation through
the public school system.- Battataramulla :
Ministry of Education, 2014.- 46p. :
col. ill. ; 24cm.
Ws-Bc : Unpriced
(193726 NL)
(409993 NA)
3 8 0 COMMERCE,
COMMUNICATIONS,
TRANSPORTATION
381 – Commerce
381.095493 – Sri Lanka
Maritime heritage of Lanka : ancient ports and
harbours / Nimal de Silva ... [et.al] ; ed.
Sarala Fernando.- [Colombo] : Central
Cultural Fund, 2013.- 200p. : col. ill. : map ;
29cm.
Ts-Bc : Rs. 4400.00
(194289 NL)
ISBN 978-955-0093-07-6
385 – Railroad transportation
385.092 – Railwaymen
Thibbotumunuwe, H. U.
Adventures of railwaymen from 1940-2005
life time reminiscences and first hand
experiences of a senior railwayman Sri Lanka
railways / H. U. Thibbotumunuwe.Mattagoda : Author, 2013.- x, 108p. :
col. Ill. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 850.00
(188438 NL)
ISBN 978-955-54639-1-1
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385.095493 – Sri Lanka
Dissanayake, Ranjith L.
Ceylon Government railway golden era of
D. B. Rampala / Ranjith L. Dissanayake.Author, 2014.- xii, 441p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(201058 NL)
ISBN 978-955-52349-1-7
(413967 NA)
Fernando, Hemasiri
The viceroy special / Hemasiri Fernando.[s.l.] : Author, 2013.- 256p. : col. ill. :
maps ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 1200.00
(189772 NL)
ISBN 978-955-44167-0-3
(405198 NA)
387 – Water, air, space transportation
387.7 – Air transportation
387.7095493 – Sri Lanka
Jayawardena, Elmo
A centenary sky : 100 years of aviation in Sri
Lanka / Elmo Jayawardena.- Colombo :
Civil Aviation Authority, 2012.- 225p. :
col. ill. ; 22x30cm.
Ts-Bc : Rs. 3000.00
(180884 NL)
ISBN 978-955-4655-00-3
388 – Transportation
388.072 – Research
Senthilnathan, Samithamby
Transportation technique / Samithamby
Senthilnathan.- Batticaloa : AEDU
Publication, 2013.- iii, 52p. ; 27cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(192861 NL)
ISBN 978-955-1443-75-7

3 9 0 CUSTOMS, ETIQUETTE,
FOLKLORE
398 – Folklore
398.2 - Folk literature
Barnett, Lionel David
Alphabetical guide to Sinhalese folklore
from ballad sources / Lionel David Barnett.2nd print.- Colombo : S. Godage, 2014.128p. ; 30cm.
Published 1917
Ts-Bc : Rs. 750.00
(194987 NL)
ISBN 978-955-30-5199-8
(411350 NA)

4 0 0

LANGUAGES

4 2 0 ENGLISH LANGUAGE
Perera, Susantha Jayanal
Salmal English work book : Grade 7 /
Susantha Jayanal Perera.- Maharagama :
Salmal Paper Craft (Pvt) Ltd, 2013.- 54p. :
ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 175.00
(190537 NL)
ISBN 978-955-8803-57-8
(406375 NA)
420.71 – Curricula
English language teachers' guide grade 10.Maharagama : National Institute of
Education, 2014.- xxxvi, 37p. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(196798 NL)
(412143 NA)
420.71 – Teaching methods
Fernando, Chitra
English comes alive – for 5 year – olds : new
ideas for teachers of English / Chitra
Fernando.- Pannipitiya : Stamford Lake,
2013.- 66p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 490.00
(190434 NL)
ISBN 978-955-658-367-0
(406239 NA)

420.76 – Review & exercise
Atchuthan Yogarajah
English language model question papers for
grade 6 : part I / Yogarajah Atchuthan.Jaffna : Author, 2014.- 64p. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 190.00
(193280 NL)
ISBN 978-955-41113-0-1
Atchuthan Yogarajah
English language model question papers for
grade 7 : part I / Yogarajah Atchuthan.Jaffna : Author, 2014.- 60p. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 190.00
(193281 NL)
ISBN 978-955-41113-1-8
Atchuthan Yogarajah
English language model question papers for
grade 8 : part I / Yogarajah Atchuthan.Jaffna : Author, 2014.- 56p. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 190.00
(193282 NL)
ISBN 978-955-41113-2-5
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Bandara, Sunil
G. C. E. (O/L) English : model papers, past
paper and answers / Sunil Bandara.- rev.
ed. .- Colombo M. D. Gunasena, 2014.190p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 275.00
(193501 NL)
ISBN 978-955-21-1921-7
(409688 NA)

Jayasinghe, Deepthika
G. C. E. A/L General English : past papers &
model answers / Deepthika Jayasinghe.Colombo : M. D. Gunasena, 2013.- 381p. ;
28cm.
Ad-Bc : Rs. 430.00
(193487 NL)
ISBN 978-955-21-2103-6
(409674 NA)

De Silva, Bernard
New work book grade 6 English / Bernard de
Silva.- 6th print.- Colombo : S. Godage,
2014.- 78p. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(194992 NL)
ISBN 978-955-30-0701-8
(411335 NA)

Jayasinghe, Deepthika
Grade 8 English workbook / Deepthika
Jayasinghe.- Colombo : M. D. Gunasena,
2014.- 146p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 320.00
(197045 NL)
ISBN 978-955-21-2286-6
(412743 NA)

G. C. E. (A/L) English : past exam papers 20062013 and two prabable question papers with
model answers.- Maharagama : Sathara
Publishers, [2014?].- [218]p. ; 28cm.
Ad-bc : Rs. 350.00
(193231 NL)
ISBN 978-955-0938-67-4
(409643 NA)

Jayasinghe, Deepthika
Grade 9 English workbook / Deepthika
Jayasinghe.- Colombo : M. D. Gunasena,
2014.- 214p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(194052 NL)
ISBN 978-955-21-2287-3
(410731 NA)

G. C. E. O/L English : 2004-2013 past exam
papers with answers.- Maharagama : Sathara
Publishers, [2014].- [109]p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 260.00
(193225 NL)
ISBN 978-955-8211-79-3
(409637 NA)

Manukulasooriya, Ranaweera
G. C. E. O/L English : past papers & answers
2002 – 2013 / Ranaweera Manukulasooriya.Dankotuwa : Wasana Book Publishers, 2014.238p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 280.00
(193642 NL)
ISBN 978-955-29-0252-9
(409858 NA)

G. C. E. O/L English Language : probable
questions & model answers 2014.Maharagama : Sathara Publishers, 2014.88p. : ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 240.00
(193222 NL)
Hettiarachchi, Indrarathna
English language grade 11 : model question
papers, answers and marking scheme based
on the G. C. E. O/L/ Indrarathna
Hettiarachchi.- Maharagama : Vidulaka
Publishers, 2014.- 127p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(196884 NL)
ISBN 978-955-0623-15-0
Jayasinghe, Deepthika
English workbook : Grade 6 / Deepthika
Jayasinghe.- Colombo : M. D. Gunasena,
2014.- 134p. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 290.00
(190481 NL)
ISBN 978-955-21-2240-8
(406304 NA)
Jayasinghe, Deepthika
English workbook : Grade 7 / Deepthika
Jayasinghe.- Colombo : M. D. Gunasena,
2014.- 151p. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 290.00
(190480 NL)
ISBN 978-955-21-2241-5
(406302 NA)

Ranasinghe, Rohana Lakmal
G. C. E. O/L model papers with answers
2000-2012 / Rohana Lakmal Ranasinghe.Colombo : S. Godage, 2014.- 276p. : ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(191157 NL)
ISBN 978-955-30-4410-5
(407287 NA)

425 – Grammar
Abeywickrama, A. M.
English grammar patterns in a progressive
way : an easy way for self studies / A. M.
Abeywickrama.- Lunuwila : Author, 2014.xx, 266p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(192968 NL)
ISBN 978-955-41332-0-4
(408901 NA)
A communicative approach to English grammar.2nd print.- Nittambuwa : British Way English
Academy, 2014.- iv, 85p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(201062 NL)
(414170 NA)

623
Fernando, Sunil
The simple sentence : a practical approach /
Sunil Fernando.- Colombo : Author,
[2013?].- 66p. : 21cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(189474 NL)
(405099 NA)

Karunakaran, T.
Opening activities for ESL classes / T.
Karunakaran.- Colombo : Lanka Book Depot
(Pvt) Ltd, 2014.- 112p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 225.00
(193310 NL)
ISBN 978-955-0635-84-9

Seneviratne, W. C.
English grammar & speech course / W. C.
Seneviratne.- 2nd ed..- Colombo : S. Godage,
2013.- viii, 199p. ; 22cm.
First published in 1992
Ad-Bc : Rs. 450.00
(189257 NL)
ISBN 978-955-30-0149-8
(404968 NA)

Manoranjika, A. V. C.
Stepping to 6 / A. V. C. Manoranjika.- 2nd
print.- Hanwella : Author, 2014.- 44-p. :
ill. ; 25cm.
1st print 2013
Ws-Bc : Rs. 200.00
(190427 NL)
ISBN 978-955-44126-0-6
(406229 NA)

Weerasekera, Kay
English grammar for higher grades / Kay
Weerasekera.- Colombo : S. Godage, 2014.200p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(193120 NL)
ISBN 978-955-30-4949-0
(409430 NA)

Premarathna, N. P. Sunil
Andare / N. P. Sunil Premarathna.- Beligala :
Author, 2014.- 44p. : ill. ; 22cm.- (Stories for
English learners ; No. 01)
Ad-Bc : Rs. 240.00
(193747 NL)
ISBN 978-955-41047-0-9
(193747 NA)

428 – Usage
Basic English.- Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura.
Vol. i.- 79p. : ill. 30cm.
Ad-Bc : Unpriced

(189126 NL)
(404694 NA)

De Alwis, K. V.
General English G. C. E. A/L Grade 12 :
complied according to the new syllabus/ K. V.
de Alwis.- Kadawatha : Saranga Publishers,
2014.- 96p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(191722 NL)
ISBN 978-955-684-190-9
(408000 NA)
De Alwis, K. V.
General English G. C. E. A/L Grade 13 :
complied according to the new syllabus/ K. V.
de Alwis.- Kadawatha : Saranga Publishers,
2014.- 96p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(191718 NL)
ISBN 978-955-684-213-5
(407996 NA)
Fernando, Chitra
English comes alive : for 6 year – olds /
Chitra Fernando.- Pannipitiya : Stamford
Lake, 2014.- 65p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 490.00
(197009 NL)
ISBN 978-955-658-386-1
(412686 NA)

Samantha, M. K. Sumith
Spoken English for higher studies and
promotions / M. K. Sumith Samantha.[s.l.] : Author, 2014.- 273p. ; 25cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 500.00
(191400 NL)
ISBN 978-955-41326-0-3
Weerasekera, Kay
English composition for higher grades / Kay
Weerasekera.- Colombo : S. Godage, 2014.184p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(193159 NL)
ISBN 978-955-30-4950-6
(409469 NA)
Yogeswaran, P.
English language – Grade 07 : work book and
model papers / P. Yogeswaran.- Colombo :
Islamic Book House, 2013.- iii, 130p. : ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(190671 NL)
ISBN 978-955-4699-17-5

4 4 0

FRENCH AND RELATED
ROMANCE LANGUAGES

448 – Usage
Kurukulasuriya, Deena
Learn French : vocabulary 01 / Deena
Kurukulasuriya.- Negombo : Author, 2014.080p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(200699 NL)
ISBN 978-955-41710-0-8
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4 9 0 OTHER LANGUAGES
495 – Languages of East and South East
Asia
495.1 – Chinese language
495.1071 – Curricula
Chinese : teacher's guide Grade 10.Maharagama : National Institute of
Education, 2014.- xx, 52p. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 215.00
(200539 NL)
(414213 NA)

5 0 0 NATURAL SCIENCES AND
MATHEMATICS
506 – Organization and management
506.605493 – Sri Lanka
Symposium of the young scientists forum
(2014 Feb. 7th : Colombo)
The young scientists forum symposium /
Chalinda Beneragam.. [et.al.].- Colombo :
National Science and Technology
Commission, 2014.- xi, 210p. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193058 NL)
ISBN 978-955-8630-06-8
(409078 NA)

Paba, W. D. R.
Science – Grade 9 : model term test papers
with marking schemes / W. D. R. Paba.Dehiwala : Author, 2013.- 92p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 375.00
(189000 NL)
ISBN 978-955-41018-0-7
5 1 0 MATHEMATICS
510.76 – Review & exercise
Gunasekara, Inoma Hemashikha
Mathematics : G. C. E. (O/L) essential
theorems, model papers and past papers /
Inoma Hemashikha Gunasekara.- rev. ed..Colombo : M. D. Gunasena, 2014.- 177p. :
ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(194054 NL)
ISBN 978-955-21-1923-1
(410733 NA)
511 – General principles of mathematics
511.8 – Mathematical modelling
International forum on mathematical
modelling (2014 : Colombo)
Conference proceedings .- Colombo :
University of Colombo, 2014.- xvi, 130p. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192858 NL)
ISBN 978-955-0460-54-0

507.1 – Curricula
Science grade 10 : teacher's guide.Maharagama : National Institute of
Education, 2014.- xxxviii, 48p. ; 29cm.
To be implimented from 2015
Ws-Bc : Rs. 232.00
(199961 NL)
(413344 NA)
507.6 – Review & exercise
Bandarage, Neranja
G.C. E. (O/L) science i & ii with answers :
2003 December -2013 December / Neranja
Bandarage.- Colombo : S. Godage, 2014.216p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 450.00
(199780 NL)
ISBN 978-955-30-4911-7
(413132 NA)
G. C. E. (O/L) science : past papers &
answers.- Colombo : Master Guide
Publications, 2014.- 242p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(196971 NL)
ISBN 978-955-664-199-8
(412683 NA)

5 3 0 PHYSICS
530.076 – Review & exercise
Ariyasinghe, K.
Physics Grade 11 : step by step questions and
answers / K. Ariyasinghe.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2014.- 124p. : ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 390.00
(192061 NL)
ISBN 978-955-31-0115-0
(408490 NA)
530.092 – Physicists
Wickramaarchchi, Savi Sathyani
Albert Einstein : the drops on the ocean / Savi
SathyaniWickramaarchchi.- Nugegoda :
Sanhinda Publishers, 2013.- 195p. : col. ill. ;
21cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 350.00
(190530 NL)
ISBN 978-955-681-169-8
(405649 NA)

625
530.11 – Relativity theory
Wansaratne, K. A. D.
The refutation of Albert Einstein's theory of
relativity / K. A. D. Wansaratne.- Wadduwa :
Author, 2013.- xxv, 172p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192313 NL)
ISBN 978-955-97331-1-9
(408668 NA)
530.14 – Waves
Geekiyanage, P.
Physics : Oscillations & waves vibrations /
P. Geekiyanage.- Panadura : Author, 2014.130p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 390.00
(192992 NL)
ISBN 978-955-54491-4-4
(408928 NA)

5 4 0

CHEMISTRY

Bandarawatta, Shirly
Chemistry : laboratory skills 1, AS /Shirly
Bandarawatta.- [s.l.] : Author, [2014?].88p. : ill. ; 28cm.
Ts-Bc : Unpriced
(191604 NL)
ISBN 978-955-41142-0-3
(407809 NA)

547 – Organic chemistry
547.05 – Organometallic compounds
Padumadasa, Chayanika
Applications of organometallic compounds
in organic synthesis / Chayanika
Padumadasa ; ed. A. M. Abeysekera.- [s.l.] :
Institute of Chemistry Ceylon, [2014?].38p. : 21cm.- (Monograph ; No. 32)
Ws.Bc : Unpriced
(191051 NL)
ISBN 978-955-9244-41-7
5 5 0 EARTH SCIENCES
551 – Geology, hydrology, meteorology
Proceedings of the annual technical sessions
(30th : 2014 – Feb 28th ; Colombo)
Abstracts : accomplishments, challenges and
frontiers in geology / ed. By Tilak
Hewawasam and G. W. A. Rohan Fernando.Peradeniya : Geological Society of Sri Lanka,
2014.- v, 39p. : col. ill. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193059 NL)
ISSN2362-0420
(409079 NA)

553 – Economic geology
553.7 – Water
Symposium an water resources research in Sri
Lanka (2014 : Oct. 1st Peradeniya, Sri
Lanka)
Proceedings/ ed. By N. D. K. Dayawansa
and Ranjith Premalal de Silva.- Peradeniya :
Postgraduate Institute of Agriculture, 2014.vi, 121p. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(198222 NL)
ISBN 978-955-1308-19-3
(412808 NA)
553.79 – Groundwater
553.790223 – Atlases
Groundwater quality atlas of Sri Lanka /
Tomonori Kawakami... [et.al].[Peradeniya] : [Postgraduate Institute of
Science] , 2014.- v, 80p. : map. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(196581 NL)
ISBN 978-955-0597-01-7
(411838 NA)

5 7 0

BIOLOGY

571 – Physiology and related subjects
571. 5 – Histology
Jayawardena, Chantha
Theory and practice of tissue processing and
microscopy / Chantha Jayawardena.Peradeniya : Author, 2014.- xiv, 74p. :
col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(193060 NL)
ISBN 978-955-41063-1-4
(409080 NA)

571.99 – Specific communicable diseases
571.994072 - Research
571.99407205493 – Sri Lanka
Ranji, Pathira Kankanamge Vinitha
Isolation of some bioactive constituents
from penicillium citrinum and aspergillus :
terreus via bioactivity guided
fractionation /Pathira Kankanamge Vinitha
Ranji.- 2013.- xv, 132p. : col. ill. ; 30cm.
The thesis submitted for the degree of master
of philosophy
Ts-Bc
(193480 NL)

626
575 – Specific parts of and physiological
systems in plants
575.0092 – Biography
Dasanthi, Naduni
Charles Darwin : beyond the evolution /
Naduni Dasanthi.- Nugegoda : Sanghinda
Publishers, 145p. : col. ill. ; 21cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 300.00
(195084 NL)
ISBN 978-955-681-197-1
(411551 NA)
576 – Genetics and evolution
576.5 – Genetics
Perera, Athula
Quantitative trait loci (QTLS) and plant
breeding – an outline / Athula Perera and
Thilak Attanayaka ; ed. A. L. T. Perera, D. P.
S. T. G. Attanayaka and Ruwanthi
Nawaratna.- Colombo : S. Godage, 152p. ;
ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(196775 NL)
ISBN 978-955-30-5235-3
(411961 NA)

576.82 – Theories of evolution
De Silva, V. J. M.
The case for intelligent design / V. J. M. de
Silva.- Moratuwa : Author, [2013?].- 107p. ;
22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(188758 NL)
ISBN 978-955-99114-3-2
577 - Ecology
577.6 – Aquatic ecology
577.69 – Saltwater wetland and seashore
ecology
577.69095493 – Sri Lanka

578 – Natural history of organisms and
related subjects
578.7 – Biology of specific kinds of
environment
Biodiversity indicators in agricultural
systems : a guide to sustainable farming.Colombo : Institute of Biology, 2013.50p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191256 NA)
ISBN 978-955-8476-03-1
578.77 – Marine biology
578.77072 – Research
578.7707205493 - Sri Lanka
Wickramaarachchi, W. D. Niroshana
Insights into immunological role of teleost
complement system : genomic structural
identification and molecular
characterization of consecutive nine
complement components of Rock Bream
(Oplegnathus fasciatus) / W. D. Niroshana
Wickramaarachchi.- 2014.- xxi, 194p. ;
30cm.
The thesis submitted for the degree of
doctor of philosophy
Ts-Bc
(195127 NL)
579 – Natural history of microorganisms,
fungi, algae
Panagoda, Gehan J.
Text book of basic microbiology / Gehan J.
Panagoda.- Colombo : S. Godage, 2014.184p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(191662 NL)
ISBN 978-955-30-4854-7
(407871 NA)

579.8 – Algae
Proceedings of the workshop on ecological
considerations in coastal development.Colombo : IUCN Sri Lanka Country Office,
2013.- xii, 66p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191027 NL)
ISBN 978-955-0205-23-3
(407169 NA)

Kariyawasam, P. S.
An illustrated guide to the marine macroalgal
genera of Southern Sri Lanka / P. S.
Kariyawasam.- [Matara] : Author, 2013.- x,
65p. : col. ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 375.00
(190633 NL)
ISBN 978-955-44799-0-6

627
5 8 0 PLANTS
581 – Specific topics in natural history of
plants
581.6 – Miscellaneous nontaxonomic kinds
of plants
581.634 – Medicinal plants
581.634095493 – Sri Lanka

590.7234 – Animals watching
590.72345493 – Sri Lanka
Wijeyeratne, Sriyan de Silva
Wild clicks : from Sri Lanka and beyond /
Sriyan de Silva Wijeyeratne.- [s.l.] : Author,
[2014].- 184p. : col. ill. ; 24x33cm.
Ts-Bc : Unpriced
(192871 NL)
ISBN 978-955-51020-1-8

A collection of medicinal plants in Sri Lanka /
ed. Malindra Juan – Badaturuge and Ranjala
Ratnayake.- rev. ed..- Horana : Natures
Beauty Creation Ltd, 2014.- xvi, 261p. : col.
ill. ; 31cm.
Ad-Cbc : Unpriced
(199837 NL)
ISBN 978-955-0177-02-8
(413292 NA)

591 – Specific topics in natural history of
animals
591.5 - Behavior
591.5095493 – Sri Lanka

582 – Plants noted for specific vegetative
characteristics and flower
582.13 – Wild flowers
582.13095493 – Sri Lanka

Ekanayake, Lalith
Animal verses : the unseen wilderness of
Sri Lanka / Lalith Ekanayake.- Colombo :
Author, 2013.- 152p. : col. ill. ; 35cm.
Ts-Bc : Unpriced
(190691 NL)
ISBN 978-955-52750-1-9

Fernando, Dorothy
Wild flowers of Ceylon / Dorothy Fernando.3rd edition.- Colombo : Monarawila Services
Private Limited, 2014 .- xviii, 85p. : ill. ;
25cm.
First Published in 1954
Ts-Bc : Unpriced
(191506 NL)
ISBN 978-955-50431-2-0 (407672 NA)

584 – Liliopsida (Monocotyledons)
584.9 – Rice
Handbook on varietal diversity of Sri Lanka
traditional rice oryza sativa.- Colombo
National Research Council, vi, 82p. :
col. ill. ; 21x29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(198140 NL)
ISBN 978-955-0263-01-1

5 9 0 ANIMAL
Wijeyeratne, Sriyan de Silva
Wild clicks : from Sri Lanka and beyond /
Sriyan de Silva Wijeyeratne.- Dehiwala :
Author, 2013.- 183p. : col. ill. ; 25x23cm.
Ts-Bc : Unpriced
(192871 NL)
ISBN 978-955-51020-1-8

Senanayake, Nanda
Leopard observations : Yala National Park
Sri Lanka / Nanda Senanayake.- Colombo :
Perera – Hussein Publishing House, 2015.72p. : col. ill. ; 22x30cm.
Ad-Bc : Rs. 2500.00
(200501 NL)
ISBN 978-955-1723-31-6
(414336 NA)
Talwatte, Priyantha
The call wild Sri Lanka / Priyantha
Talwatte.- [Colombo] : BT Options, 2013.139p. : col. ill. ; 25x32cm.
Ts-Bc : Unpriced
(190202 NL)
ISBN 978-955-0821-03-7
(405608 NA)
Wijeyeratne, Gehan de Silva
Wild Sri Lanka / Gehan de Silva
Wijeyeratne.- U.K. : John Beaufoy
Publishing Limited, [2014?].- 207p. :
col. ill. : maps ; 27cm.
Ts-Bc : Unpriced
(190687 NL)
ISBN 978-1-906780-98-2

628
595 - Arthropoda
595.44 - Spiders
595.44095493 – Sri Lanka
Nanayakkara, Ranil P.
An introduction to common spiders of Sri
Lanka / Ranil P. Nanayakkara ; ed. by
Channa Bambaradeniya.- Peliyagoda :
Ceylon Tea Services PLC, 2014.- 86p. : col.
ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191025 NL)
ISBN 978-955-0081-11-0
(407167 NA)

598 - Birds
598.095493 – Sri Lanka
Gamage, Rajika
Birds : an illustrated field guide to the fauna
of Sri Lanka / Rajika Gamage.Baddegama : Author, 2014.
Vol. ix.- 316p. : col. ill. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 3000.00
(196702 NL)
ISBN 978-955-50360-3-0
(412274 NA)

595.7 - Insects
595.789 – Butterflies

599 – Mammals
599.095493 – Sri Lanka

Gamage, Rajika
Butterflies : an illustrated pocket guide to the
Sri Lanka / Rajika Gamage.Baddegama : Author, 2014.- 64p. : col. ill. :
map. ; 17x9cm.
Ts-Bc : Rs. 500.00
(196951 NL)
ISBN 978-955-50360-4-7
(412287 NA)

Kotagama, Sarath
Pictorial pocket guide to the mammals of
Sri Lanka / Sarath Kotagama & Sampath de
A. Goonatilake.- Colombo : Field
Ornithology Group of Sri Lanka, 2013.153p. : col. ill. ; 19cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190208 NL)
ISBN 978-955-8576-34-2
(405615NA)

597 – Cold-blooded vertebrates (Fishes)
597.095493 – Sri Lanka
Rajasuriya, Arjan
Field guide to reef fishes of Sri Lanka / Arjan
Rajasuriya.- Colombo : IUCN Sri Lanka
Country Office, 2013.- xxix, 104p. :
ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190568 NL)
ISBN 978-955-0205-25-7
(406434 NA)
597.96 - Snakes
597.96095493 – Sri Lanka
Wickramasinghe, L. J. Mendis
Recognising deadly venomous snakes –
from harmless snakes of Sri Lanka / L. J.
Mendis Wickramasinghe ; ed. by Devaka
Weerakoon.- Peliyagoda : Ceylon Tea
Services PLC, 2014.- 54p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191024 NL)
ISBN 978-955-0081-12-7
(407166 NA)

Yapa, Asoka
The mammals of Sri Lanka / Asoka Yapa and
Gamini Ratnavira.- Colombo : Field
Ornithology Group of Sri Lanka, 2013.1009p. : col. ill. ; 29cm.
Ts-Bc : Unpriced
(190209 NL)
ISBN 978-955-8576-32-8
(405616 NA)
599.5 – Marine mammals
599.50954 – South Asia
Martenstyn, Howard
Out of the blue : a guide to the marine
mammals of Sri Lanka, Southern India and
the Maldives / Howard Martentyn ; ed. by
Richard Simon.- [s.l.] : Gunaratne, Offset
(Pvt) Ltd Sri Lanka.- (Printer), 2013.- xvi,
256p. : col. ill. ; 26x28cm.
Ts-Bc : Unpriced
(190385 NL)
ISBN 978-955-54534-0-0

629
599.67 - Elephants
599.67095493 – Sri Lanka
Jayewardene, Jayantha
Sri Lanka's tame elephants / Jayantha
Jayewardene.- Rajagiriya : Author, 2013.ix, 155p. : col. ill. : map. ; 26cm.
Ts-Bc : Unpriced
(188985 NL)
ISBN 978-955-95677-4-5

613 – Promotion of health
De Silva, Sigrid S.
Eat. Drink. Live! : be healthy – stay fit – feel
great / Sigrid S. de Silva.- Colombo : Vijitha
Yapa Publications, 2014.- 135p. ; 30cm.
Ts-Cbc : Rs. 4450.00
(195363 NL)
ISBN 978-955-665-167-6
(411588 NA)

599.8 - Primates
599.83 – Lorises

614 – Forensic medicine
614.1 – Medical jurisprudence

Jayasekara, Chaminda
Dry zone slender loris : a photographic
educational guide / Chaminda Jayasekara ;
Chandra Jayawardene and Prasanna
Welangoda.- [s.l.] : Jetwing Hotels, 2014.xiii, 46p. : col. ill. : maps ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(195000 NL)
ISBN 978-955-7540-00-9
(411141 NA)

Goonaratne, Induwara
Safe autopsy / Induwara Goonaratne and
Ruwanthika Ramanyake.- Peradeniya :
Induwara Goonaratne, 2014.- 35p. : col. ill. ;
21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(196888 NL)
ISBN 978-955-41812-1-2

6 0 0 TECHNOLOGY
6 1 0 MEDICINE AND HEALTH
International conference on one health (2014 :
Sep. 5th : Peradeniya, Sri Lanka)
Proceedings.- Peradeniya : University of
Peradeniya, 2014.- xxxiii, 72p. : col. ill. ;
26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(198223 NL)
ISBN 978-955-589-185-1
(412809 NA)

615 - Pharmacology and therapeutics
615.3 – Organic drugs
615.32 – Drugs derived from specific plants
615.32395 - Scrophulariales
615.32395072 - Research
615.3239507205493 – Sri Lanka
Ranasinghe, Chandani
Analysis and stadardization of an ayurvedic
medicinal oil ('pinda' oil) and the
measurement of partition confficients of some
of its constituents / Chandani Ranasinghe.2012.- xvii, 195p. : ill. ; 30cm.
The thesis submitted for the degree of doctor
of philosophy in Chemistry
Ts-Bc
(191543 NL)

610.92 - Doctors
Rodrigo, Dhanapala
An unfinished journey / Dhanapala Rodrigo.[s.l.] : Author, 2014.- viii,
308p. :col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 800.00
(191872 NL)
ISBN 978-955-41241-0-3

615.5 – Therapeutics
615.5 - Therapeutics
615.538 – Ayurveda medicine

612 – Physiology

Abeysekera, Chandra
Ayurveda for changing world – part 01 /
Chandra Abeysekera.- Colombo : S. Godage,
2014.- 208p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(193173 NL)
ISBN 978-955-30-5069-4
(409482 NA)

Practical physiology / Priyadashika
Hettiarachchi [et.al.] ; ed. by Himansu
Waidyasekera.- Colombo : S. Godage, 2013.104p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(189596 NL)
ISBN 978-955-30-4610-9
(405155 NA)

Abeysekera, Chandra
Ayurveda for changing world – part 02 /
Chandra Abeysekera.- Colombo : S. Godage,
2014.- 336p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(193107 NL)
ISBN 978-955-30-5031-1
(409417 NA)

630
Abeysekera, Chandra S. A.
Ayurveda for Healthy life /S. A. Chandra
Abeysekera.- Colombo : S. Godage, 2014.192p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(193165 NL)
ISBN 978-955-30-5025-0
(410350 NA)
Pushpakumara, A. A. J.
Ayurvedic management of benign prostate
hypertrophy / A. A. J. Pushpakumara.Colombo : S. Godage, 2014.- 176p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(196643 NL)
ISBN 978-955-30-4995-7
(411980 NA)

616 – Diseases
616.12 – Diseases of heart
616.1205 – Preventive
Atukorale, D. P.
How to have a healthy heart / D. P. Atukorale.Colombo : S. Godage, 2013.- 216p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(189593 NL)
ISBN 978-955-30-3099-3
(405152 NA)

616.24 – Diseases of lungs
616.24061 – Drug therapy
PAL – Sri Lanka : practical approach to lung
health.- Colombo : National Programme for
Tuberculosis Control & Chest Diseases,
2014.- 40p. : col. ill. ; 25cm.
Ts-Bc : Rs. 300.00
(190770 NL)
ISBN 978-955-0742-03-5
(406601 NA)

616.5 - Dermatology
616.506 – Therapy
Jayasinghe, K. H. A. S.
Preventive measures for the recurrent attacks
of skin diseases according to Ayurvedic
medicine / K. H. A. S. Jayasinghe.Wadduwa : Author, [2014?].- 24p. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(191039 NL)
ISBN 978-955-41100-2-1

616.9 – Other diseases
616.91852 - Dengue
616.918520083 – Young people
National guidelines : guidelines on management
of dengue fever & dengue haemorrhagic fever
in children and adolescents.- Colombo :
Ministry of Health, 2012.- ix, 41p. ; 26cm.
Ws-Bc : Unpriced
(191045 NL)
ISBN 978-955-0505-36-4
616.918520084 – Adults
National guidelines : guidelines on management
of dengue fever & dengue haemorrhagic fever
in adults.- Colombo : Ministry of Health,
2012.- viii, 40p. ; 26cm.
Ws-Bc : Unpriced
(191044 NL)
ISBN 978-955-0505-35-7
616.994 - Cancer
616.99406 – Therapy
Guideline for the screening, surveillance
diagnosis and management of oral potentially
malignant disorders.-Colombo : National
Cancer Control Programme, 2013.- 38p. : col.
ill. ; 26cm.
Ws-Bc : Unpriced
(193317 NL)
ISBN 978-955-0505-40-1

617 – Surgery
617.5 – Regional medicine
617.51 – Diseases of ears, nose, throat
617.510232 – Physicians
Jayasuriya, Chandra
Notes in ENT for primary care physicians /
Chandra Jayasuriya and Waruna Jayasinghe.[Colombo] : College of
Otorhinolaryngologists and Head and Neck
Surgeons of Sri Lanka, 2014.- 64p. : ill. ;
21cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(199866 NL)
ISBN 978-955-7621-00-5
(413379 NA)

631
618 – Gynecology, obstertrics, pediatrics,
geriatrics
618.2 – Pregnancy
De Silva, P. H. Pradeep
Obstetrics topics for clinical examination of
final MBBS and ERPM/ P. H. Pradeep de
Silva.- Kaluthara : Author, 2014.- 123p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 900.00
(200531 NL)
ISBN 978-955-41920-0-3
(414338 NA)
Fernando, T. R. N.
MBBS and beyond : emergency obstetric
care / T. R. N. Fernando.- [s.n.] : Author,
2014.- 77p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 100.00
(192426 NL)
ISBN 978-955-41070-0-7
(408888 NA)

618.20233 – Midwives
Kottegoda, Sepali
Are traditional midwives history? / Sepali
Kottegoda.- Colombo : The Women and
Media Collective, 2014.- 95p. : maps ; 21cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(190069 NL)
ISBN 978-955-1770-14-3

618.20233 – Role and function
Jayasinghe, H. D. R. P.
Significance of the social role of public health
midwives in Sri Lanka : a pilot study / H. D.
R. P. Jayasinghe.- Peradeniya : Author, 2014.81p. ; 23cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(194612 NL)
ISBN 978-955-41182-0-1

618.92 – Pediatrics
Senanayake, Manouri P.
Crossword puzzles in pediatrics : a study
aid / Manouri P. Senanayake.- Colombo : S.
Godage, 2014.- 208p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(193163 NL)
ISBN 978-955-30-4955-1
(409472 NA)

618.9201 – Newborn infants
Resuscitation of the newborn : the manual for
the neonatal life support course, 2014.[s.n.] : Sri Lanka College of Paediatricians,
2014.- 77p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191505 NL)
(407671 NA)
6 2 0

ENGINEERING AND ALLIED
OPERATIONS

621 – Applied physics
621.3815 – Components and circuits
Mahindaratna, S. H.
Hand book for electronic demonstration
kit / S. H. Mahindaratna.- Kalutara :
Author, 2014.- 50p. : ill. ; 24cm.
Ws-Bc : Unpriced
(195090 NL)
ISBN 978-955-53701-1-0
(411554 NA)

624 – Civil engineering
624.1 – Structural engineering and
underground construction
Proceedings of the fourth annual sessions (24th,
Sep.2014 : Colombo)
Proceedings.- Colombo : Society of Structural
Engineers, 2014.- vii, 57p. : col. ill. ; 30cm.
Sp-Bd : Unpriced
(198411 NL)
ISBN 978-955-9347-15-6

624.1834 – Concrete
624.18341 – Reinforced concrete
Dias, Priyan
Graded examples in reinforced concrete
design (to eurocode 2) / Priyan Dias and
Kesawan Sivakumar .- 3rd edition.Colombo : Society of Structural Engineers,
2013.- x, 172p. ; 26cm.
First published in 1995
Ad-Bc : Unpriced
(190612 NL)
ISBN 978-955-9347-12-5

632
625 – Engineering of railroads and roads
625.1 – Railroads
Dissanayake, Ranjith L.
Railway the British built in Ceylon : proposals
for an alternate trace to Kandy Badulla &
Uva / Ranjith L. Dissanayake.- Pannipitiya :
Author, 2014.- ix, 128p. :
col. ill. : map. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(196716 NL)
ISBN 978-955-52349-2-4
(412293 NA)

627 – Water resource engineering
Isotopes in water & environmental
management.- Wellampitiya : Atomic Energy
Authority, [2014?].- [16]p. : col. ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(195077 NL)
(411529 NA)
629 – Other branches of engineering
629.2 – Motor land vehicles, cycles
629.206 – Organizations. Annual reports
Diesel & Motor Engineering PLC
Annual report 2013/14.- Colombo : Diesel &
Motor Engineering PLC, 2014.- 169p. :
col. ill. ; 30cm.
Ts-Bc : Unpriced
(194937 NL)
(411118 NA)
Sathosa Motors PLC
Annual report 2011/12.- Colombo : Sathosa
Motors PLC, [2014].- 48p. : col. ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193244 NL)
(392751 NA)

6 3 0 AGRICULTURE AND RELATED
TECHNOLOGIES

630.92 – Farmers
Gunaratne,Michael H.
Farmer's saga - resistance against feudal
practices – British colonial times / Michael H.
Gunaratne.- Pannipitiya :
Stamford Lake, 2013.- 140p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(189457 NL)
ISBN 978-955-658-076-1
(405082 NA)
Peiris, Deepal C.
It's a spade : memoirs of a planter... / Deepal
C. Peiris.- [s.l.] : Author, 2013.- 235p. :
col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(188760 NL)
ISBN 978-955-44896-0-8

631 – Specific techniques ; apparatus,
equipment, materials
631.8 – Fertilizer
Fertilizer for rubber.- Agalawatta : Rubber
Research Institute of Sri Lanka, 2013.- 10p. ;
21cm.- (Advisory circular ; No. 2013/04)
Ws-Bc : Unpriced
(195097 NL)
(411519 NA)

632 – Plant injuries, diseases, pests
632.1 – Climate change
Conference on climate change impacts and
adaptations for food and environmental
security (2013 July 30th -31st : Colombo)
Climate change impacts and adaptations for
environmental security / H. P. M. Gunasena...
[et.al].- [Lunuwila] : Coconut Research
Institute, 2013.- iv, 186p. ; 30cm.
Ts-Bc : Unpriced
(196474 NL)
ISBN 978-955-9013-13-6

630.72 – Research
Conference of agricultural sciences (2014 Jan.
9th-10th : Belihuloya : Sri Lanka)
Abstracts.- Belihuloya : Sabaragamuwa
University of Sri Lanka, 2014.- xx, 106p. ;
24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190454 NL)
ISBN 978-955-644-034-8
(406273 NA)

633 – Field plantation crops
633.18 - Rice
633.181 – Soil working
Ginigaddara, G. A. S.
Sustained adoption of system of rice
intensification : a Sri Lankan perspective / G.
A. S. Ginigaddara, A. P. S. Fernando and J. M.
P. N. Anuradha.- Colombo : OXFAM 2013 .103p. : col. ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 1500.00
(188975 NL)
ISBN 978-955-4785-00-7

633
633.8 – Other crops grown for industrial
processing
633.8952 – Rubber
Management of white root disease.- Agalawatta :
Rubber Research Institute of Sri Lanka, 2013.4p. ; 21cm.- (Advisory circular ; No. 2013/02)
Ws-Bc : Unpriced
(195098 NL)
(411518 NA)
Tapping and use of rainguards .- Agalawatta :
Rubber Research Institute of Sri Lanka, 2013.16p. : ill. ; 21 cm.- (Advisory
circular ; No. 2013/03)
Ws-Bc : Unpriced
(195079 NL)
(411527 NA)
634 – Orchards, fruits, forestry
634.61 - Coconut
634.61021 – Statistics
Coconut Development Authority
Sri Lanka coconut statistics 2012.Colombo : Coconut Development Authority,
2012.- vi, 163p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190453 NL)
(406272 NA)
637 – Processing dairy and related products
637.1 Milk processing
637.106 – Organizations. Annual reports
Lanka Milk Foods (CWE) PLC
Annual report 2011-2012.- [Colombo] :
Lanka Milk Foods, [2014?] .- 86p. :
col. ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191989 NL)

639 – Hunting, fishing, conservation, related
technologies
639.9 – Conservation of biological resources
639.97 – Specific kinds of animals
639.97578 – Butterflies
639.975789 – Conservation
Butterfly conservation action plan of Sri Lanka.Battaramulla : Ministry of Environment &
Renewable Energy, 2014.- vii, 101p. : coll.
ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193050 NL)
(409025 NA)

6 4 0 HOME AND FAMILY
MANAGEMENT
641 – Food and drink
641.3 – Food
641.303 – Food from plants
641.3030212 – Recipes
Fernando, W. W. S. W. C.
Jak recipes 150 / W. W. S. W. C. Fernando.Colombo : S. Godage, 2014.- 104p. :
col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(193166 NL)
ISBN 978-955-30-4866-0
(409475 NA)

641.5 – Cooking
641.50212 – Recipes
De Silva, Nina
Discovering Sri Lanka the art of cooking /
Nina de Silva.- Colombo : M. D. Gunasena,
2014.- 229p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(197011 NL)
ISBN 955-21-1476-4
(412688 NA)
Kamalanathan, Sarogini
Sarogini's Sri Lanka food / Sarogini
Kamalanthan ; ed. by Norman Burns.South Perth ; Fourwallas Partnership,
2013.- 188p. : col. ill. ; 27cm.
Ts-Bc : Unpriced
(193321 NL)
ISBN 978-0-9875371-0-2
Pierre, Jean
Culinary art culinary health 60 incredible
recipes / Jean Pierre.- Colombo : Stamford
Lake, 2014.- 230p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(192425 NL)
ISBN 978-955-658-334-2
(408887 NA)

641.59 – Cooking characteristic of specific
geographic environments, ethnic
cooking
641.595493 – Sri Lanka
Hussein, Asiff
Ivilly pevilly : the gastronome's guide to the
culinary history & heritage of Sri Lanka from
the stone age to the modern era / Asiff
Hussein.- Battaramulla : Neptune
Publications, 2012.- 195p. : col. ill. : 30cm.
Ts-Cbc: Rs. 2800.00
(198154 NL)
ISBN 978-955-0028-26-9

634
Silva, T. Publis
The royal meals of the lost king of
Sri Lanka / T. Publis Silva.- Mt. Lavinia,
Author, 2014.- 62p. ; 1cm.
Ad-Bc : Unpriced
(195392 NL)
ISBN 978-955-41107-2-4
(411592 NA)

641.8 – Cooking specific kinds of dishes and
preparing beverages
641.83 – Salads
Silva, Publis
Sri Lankan taste of salads / Publis Silva.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2014.- 92p. :
col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(191370 NL)
ISBN 978-955-671-907-9
(407674 NA)

641.86 -Desserts
641.86539 – Cake decoration
Siriwardene, Orancy
Creations par excellence of 50 wedding cake
structures / Orancy Siriwardene.- Nugegoda :
Ranikmo Pvt Ltd. (Printer), [2014].- 147p. :
col. ill. ; 28cm.
Ts-Bc : Unpriced
(191048 NL)
ISBN 978-955-4954-00-7

646 – Sewing, clothing, management of
personal and family life
646.72 – Care of hair, face, skin, nails
646.72092 – Biography
Hettiaratchy, Dila
Ramani Fernando : a journey in style / Dila
Hettiaratchy ; ed. by Minoli Ratnayake.[s.l.] : Author, 2014.- 220p. : col. ill. ; 25cm.
Ts-Bc : Unpriced
(192296 NL)
ISBN 978-955-41331-0-5
(408625 NA)

6 5 0 MANAGEMENT AUXILIARY
SERVICES
650.014 – Business communication
Business communication I : course manual.Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura, [2014?].- iii, 121p. ; 30cm.
Year 1, semester 1, 2013
Ad-Bc : Unpriced
(195422 NL)
(411486 NA)
650.0151 – Mathematics
Business mathematics .- Nugegoda : University
of Sri Jayewardenepura, 2013.- vii, 70p. ;
30cm.
Year 1, semester 1, 2013
Ws-Bc : Unpriced
(195424 NL)
(411488 NA)
657 – Accounting
657 – Financial accounting
Curriculum 2015 : partnership businesses
through financial leadership.- Colombo : The
Institute of Chartered Accountants of Sri
Lanka, 2014.- 158p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(194558 NL)
ISBN 978-955-9118-41-1
Financial accounting : course manual.Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura, 2013.- v, 124p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(195428 NL)
(411492 NA)
Handbook of skill development program of
intern accountants.- Nugegoda : University of
Sri Lanka, 2012.- 22p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(195109 NL)
(411509 NA)
657.0151 – Mathematics

647 – Management of public households
647.94 – Lodging for temporary residents
Thrimavithana, Nihal
Effective rooms division : training and
motivational program / Nihal Thrimavithana.[s.l.] : Author, 2014.- 131p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(193199 NL)
ISBN 978-955-44930-0-1
(409601 NA)

Karunaratna, K. R. M. T.
Mathematics of finance and accounting / K. R.
M. T. Karunaratna.- Moratuwa : Author,
2013.- 199p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 720.00
(189490 NL)
ISBN 978-955-96656-7-0
(405118 NA)

635
657.8 – Accounting for enterprises engaged
in specific kinds of activities
Cooray, Sanjeevanie
Strategic management accounting and
accountants in business in Sri Lanka /
Sanjeevanie Cooray.- [s.l.] : Author, 2013.38p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(191054 NL)
ISBN 978-955-44976-0-3
658 – Business studies
De Silva, Sunethra
Business studies / Sunethra de Silva.Colombo : S. Godage, 2014.- 135p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(193930 NL)
ISBN 978-955-30-5091-5
(410335 NA)

658 – Management
Introduction to management : course guide
2011-2012.- Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura, [2014].- 52p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(195426 NL)
(411490 NA)
Organisational behaviour : course guide 20112012.- Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura, [2014].- xi, 51p. ; 30cm.
BUS 3320
Ws-Bc : Unpriced
(195119 NL)
(411499 NA)
658.0071 – Curricula
Business and accounting studies : Grade 10.Battaramulla : Dept. of Educational
Publications, 2014.- viii, 174p. ; 24cm.
Ws-Bc : Unpriced
(199829 NL)
(413302 NA)
658.0727 – Statistical methods
Statistical analysis for management : subject
guide.- Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura, 2013.- vii, 27p. ; 30cm.
Year 2, semester 1, 2013
Ws-Bc : Unpriced
(195431 NL)
(411498 NA)

658.15 – Financial management
Financial management.- Nugegoda : University
of Sri Jayewardenepura, [2014].- 16p. ; 30cm.
Semester II, year 2
Ws-Bc : Unpriced
(195116 NL)
(411502 NA)
658 – General management
658.3 – Human resources management
Dharmasiri, Ajantha
Humane results : discovering distinct
dimensions / Ajantha Dharmasiri.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2014.185p. : ill. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(192064 NL)
ISBN 978-955-31-0031-3
(408495 NA)
Dharmasiri, Ajantha
People engineering : conversations on a
caring craft / Ajantha Dharmasiri.Colombo : M. D. Gunasena, 2014.- 198p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(193508 NL)
ISBN 978-955-21-2268-2
(409695 NA)
HRM perspectives : insights on human resources
management practices / ed. by Ajantha S.
Dharmasiri.- Colombo Institute of Personnel
Management Sri Lanka, 2014.- vi, 314p. ;
24cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(193565 NL)
ISSN 2362-0900
Human resource management : study guide.Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura, 2013.- 27p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(195429 NL)
(411495 NA)

658.3124 – Education and training
Knight, Jill
Writing skills for public servants 1 –
participant's workbook / Jill Knight.Germany : Deutsch Gesellschaft for
International Zusammenarbeit, 2013.149p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(188465 NL)
ISBN 978-955-1896-11-9

636
Knight, Jill
Writing skills for public servants 1 – trainer's
notes / Jill Knight.- Germany : Deutsch
Gesellschaft for International
Zusammenarbeit, 2013.- 157p. ; 30cm.
Sp-Bd : Unpriced
(188466 NL)
ISBN 978-955-1896-09-6
Knight, Jill
Writing skills for public servants 1 – trainer's
resources / Jill Knight.- Germany : Deutsch
Gesellschaft for International
Zusammenarbeit, 2013.- 125p. : ill. ; 30cm.
Sp-Bd : Unpriced
(188464 NL)
ISBN 978-955-1896-10-2

658.83 – Market reseach
658.8342 – Consumer behavior
Wijetunga, Dinuka
The strong hold of tradition and tensions in
juxtapositions : exploring the Sri Lanka
MOD – TRADI consumer / Dinuka
Wijetunga.- Colombo : Postgraduate Institute
of Management, 2014.- x, 70p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(194427 NL)
ISBN 978-955-8969-17-5
(410947 NA)

6 6 0 CHEMICAL ENGINEERING AND
RELATED TECHNOLOGIES
660.76 – Review and exercise

658.4 – Executive management
658.4032 – Network analysis
Senthilanthan, S.
Network analysis / S. Senthilnathan and A.
Anton Arulrajah.- [s.l.] : AEDU Publishers,
2013.- v, 90p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(192860 NA)
ISBN 978-955-1443-74-0

Palandage, Lakshman
Industrial chemistry M. C. Q. : advanced level
new syllabus / Lakshman Palandage.Colombo : S. Godage, 2014.- 184p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(193931 NL)
ISBN 978-955-30-5014-4
(410336 NA)
663 – Beverage technology
663.5 – Distilled liquor
663.506 – Organizations. Annual report

658.404 – Project management
Arunasalam, Balraj
Project planning : a step by step guide / Balraj
Arunasalam.- Colombo : Author, 2014.116p. : col. ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(196922 NL)
ISBN 978-955-0811-09-0

Lion Brewery (Ceylon) PLC
Annual report 2013/14.- Colombo : Lion
Brewery (Ceylon) PLC, 2014.- 112p. : col.
ill. ; 24cm.
Ts-Bc : Unpriced
(194905 NL)
(411140 NA)
664 – Food technology

658.8 – Management of marketing
Marketing management : course guide 2013.Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura, [2013].- 56p. ; 30c m.
MAR 2323
Ws-Bc : Unpriced
(195114 NL)
(411504 NA)

Wijesundara, W. G. S. R.
Basics for food and beverage service / W.
G. S. R. Wijesundara.- Badulla : Author,
Vol. i.- 123p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(194604 NL)
ISBN 978-955-41104-0-3

637

638
664.3072 - Research
664.3072095493 – Sri Lanka
Peiris, Pattiyage Kalum Danushka
Differentiation of Sri Lankan mustard
(Brassica juncea (L) czern & coss) genotypes
using molecular and agro- morphological data
and altering their fatty
acid profile by
interspecific hybridization with canola (B. napus
L.) /Pattiyage Kalum Danushka Peiris.- 2012.xvii, [220]p : col.
ill. ; 30cm.
The thesis submitted for the doctor of
philosophy
Ts-Bc
(191542 NL)

678 – Elastomers and elastomer products
678.32 - Tires
678.3206 – Organizations. Annual reports
Kelani Tyres PLC
Annual report 2012-2013.- Colombo : Kalani
Tyres LC, 2013.- ii, [78]p. ; 28cm.
Ws-Bc : Unpriced
(191983 NL)

6 8 0 MANUFACTURE OF PRODUCTS
FOR SPECIFIC USES
686 – Printing and related activities
686.2 - Printing
686.2025 – Directories

665 – Technology of industrial oils, fats,
waxes, gases
665.7 – Natural gas and manufactured
gases
665.706 – Organization. Annual reports
Laugfs Gas PLC
Annual report 2013.- Colombo : Laugfs Gas
PLC, [2014?].- 180p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191974 NL)

Sri Lanka. Department of National Archives
List of printing presses in Sri Lanka :
corrected up to December 31st 2013.-Colombo
: Dept. of National Archives, 2014.- iii, 249p. ;
29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(196720 NL)
(412017 NA)

7 0 0 ARTS
667 – Cleaning, color, coating, related
technologies
667.26 – Natural dyes
Wijayapala, U. G. Samudrika
History of natural dyes in Sri Lanka / U. G.
Samudrika Wijayapala.- Colombo : S.
Godage, 2013.- 104p. : col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(189597 NL)
ISBN 978-955-30-4400-6
(405156 NL)

6 7 0 MANUFACTURING
677 - Textile
Ranaweera, J. Nihal
Understanding textiles / J. Nihal Ranaweera.Pitakotte : Author, 2013.- 147p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(183062 NL)
ISBN 978-955-54438-0-7

7 2 0 ARCHITETURE
727 – Buildings of educational and research
purposes
727.8 – Library buildings
727.80725493 – Sri Lanka
Harshani, K. R. N.
Functionality of library buildings in Sri
Lanka : a comparative study / K. R. N.
Harshani.- 2013.- x, [180]p. : col. ill. : map. ;
30cm.
Ts-Bc : Unpriced
(198661 NL)

639
7 4 0 GRAPHIC ARTS AND
DECORATIVE ARTS
741 – Drawing and drawings
741.0117 – Aesthetics
Semage, Jayasiri
Chitralatha / Jayasiri Semage ; text by
Chandima Wijebandara.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2014.- 54p. : ill. ; 24cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 450.00
(192063 NL)
ISBN 978-955-31-0154-9
(408492 NA)
743 – Drawing and Drawings by subject
743.6 – Drawing animals
743.6897 – Owls
Senanayake, Laki
Laki's book of owls / Laki Senanayake.Sweden : Gihan Jayawardena, 2013.- 51p. :
col. ill. ; 21x30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190680 NL)
ISBN 978-955-44722-0-4
(405980 NA)

7 7 0 PHOTOGRAPHY
678 – Elastomers and elastomer products
678.32 - Tires
678.3206 – Organizations. Annual reports
Kelani Tyres PLC
Annual report 2012-2013.- Colombo : Kalani
Tyres LC, 2013.- ii, [78]p. ; 28cm.
Ws-Bc : Unpriced
(191983 NL)

779 – Photographic images
779.4 779.45493 – Sri Lanka
De Costa, Sunil
Majestic west : Colombo – the garden city of
Asia / Sunil de Costa.- Ganemulla : Author,
2013.- 356p. : col. ill. : maps ; 29X31cm.
Ts-Bc : Unpriced
(188970 NL)
ISBN 978-955-50332-5-1

7 8 0 MUSIC
746 – Textile arts
746.41 – Weaving

782 – Vocal music
782.0092 – Singers

Thenuwara, Chandramani
Handwoven heritage – future foundation :
diyakacci – fabric design analysis, item 07-07217 National Museum Colombo, Sri Lanka /
Chandramani Thenuwara.- [Colombo] : Dept.
of National Museum, 54p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(201069 NL)
ISBN 978-955-578-031-5
(413952 NA)

Ranatunga, D. C.
The musical genius : a tribute to Maestro
Pandit W. D. Amaradeva on his 86th birthday
5th December 2013 / D. C. Ranatunga.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2013.- 91p. :
col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 290.00
(189773 NL)
ISBN 978-955-31-0094-8
(405199 NA)

7 6 0 PRINTMAKING AND PRINTS

782.42 – Songs
782.42164 – Western popular songs
782.421646092 – Biography

769 - Prints
769.56 – Postage stamps and related devices
769.5695493 – Sri Lanka
Mallimarachchi, Janaka
Illustrated history of postage stamps
Sri Lanka / Janaka Mallimarachchi.Pitakotte : Mallimarachchi Publishers, 2014.262p. : col. ill. ; 21x26cm.
Ts-Bc : Unpriced
(196242 NL)
ISBN 978-955-41204-0-2

Abeywickrama, Chathupama
Bob Marley : the endless resonance /
Chathupama Abeywickrama.- Nugegoda :
Sanghinda Publishers, 2014.- 127p. : col. ill. ;
21cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 300.00
(194027 NL)
ISBN 978-955-681-189-6
(410703 NA)

640
782.42166 – Rock (Rock'n' roll) songs
782.42166092 – Biography
Jayaweera, Daupadhi Chandamiththa
Elvis Presley : a shadow of a star / Daupadhi
Chandamiththa Jayaweera.- Nugegoda :
Sanghinda Publishers, 2013.- 135p. : col. ill. ;
21cm.
Sinhala and English
Ad-Bc : Rs. 300.00
(190531 NL)
ISBN 978-955-681-161-2
(405651 NA)

796.3 – Ball games
796.352 – Golf
796.35206095493 – Sri Lanka
Fernando, Pam
Nuwara Eliya golf club 125 years
1889-2014 / Pam Fernando, S. J. Kadirgamar
and Reggie Candappa ; comp. by Michele
Mirchandani.- Nuwara Eliya : Nuwara Eliya
Golf Club, 2014.- xxx, 315p. : col. ill. ; 29cm.
Ts-Bc : Unpriced
(195362 NL)
ISBN 978-955-7539-00-3
(411587 NA)

7 9 0 RECREATIONAL AND
PERFORMING ARTS
792 – Theater
792.0952 – Japan
Kumarasinghe, Kulatilaka
Critical articles on traditional Japanese
theatre / Kulatilaka Kumarasinghe.Colombo : S. Godage, 2014.- 208p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(193169 NL)
ISBN 978-955-30-4937-7
(409478 NA)

796.358 - Cricket
796.358095493 – Sri Lanka
De Silva, S. Tilak
Cricket cameo / S. Tilak de Silva.- Moratuwa :
KC Printer (Printer), 2014.- 97p. : col. ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 900.00
(192495 NL)

792.095493 – Sri Lanka

796.8 – Combat sports
796.83 - Boxing
796.83092 – Biography

Sarachchandra, E. R.
The folk drama of Ceylon / E. R.
Sarachchandra.- 4th reprint.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2014.- 202p. : col. ill. ;
24cm.
First published in 1952
Ad-Bc : Rs. 875.00
(193664 NL)
ISBN 978-955-31-0169-3
(409916 NA)

Lakshani, Chamodhya
Muhammad Ali : a lustful warrior /
Chamodhya Lakshani.- Nugegoda : Sanghinda
Publishers, 2014.- 132p. :
col. ill. ; 21cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 300.00
(195083 NA)
ISBN 978-955-681-204-6
(411552 NA)

796 – Athletic and outdoor sports and games
Making a different through sports – united in
victory.- Colombo : Ministry of Sports, 2013.[32]p. : col. ill. ; 24cm.
Ws-Bc : Unpriced
(190288 NL)
(405987 NA)
796.095493 – Sri Lanka
The history of Sri Lanka army athletics 19502013.- [s.n.] : Association of Sri Lanka
Athletics, 2013.- 206p. : col. ill. ; 26cm.
Ts-Bc : Unpriced
(190844 NL)
ISBN 978-955-4892-01-09
(409605 NA)

8 0 0

LITERATURE

808 – Rhetoric and collections of literary
texts from more than two literature
808.042 – Rhetoric in English
Weerasekera, Kay
English written composition for higher grades
/ Kay Weerasekera.- Colombo : S. Godage,
2014.- 168p. : 22cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(193981 NL)
ISBN 978-955-30-5092-2
(410373 NA)

641
808.066 – Professional technical expository
literature
Ariyawansa, R. G.
Guidelines and procedures for the B. Sc
independent research report and the M. Sc.
Dissertation / R. G. Ariyawansa.- 2nd ed..Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura, 2013.- iv, 80p. ; 21cm.
First published in 2006
Ad-Bc : Unpriced
(195069 NL)
ISBN 978-955-9054-72-1
(411538 NA)

820.76 – English literature
Manukulasooriya, Ranaweera
G. C. E. (O/L) English literature model
questions and answers / Ranaweera
Manukulasooriya.- Dankotuwa : Wasana Book
Publishers, 2013.- 86p. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 240.00
(189365 NL)
ISBN 978-955-29-0178-2
(405038 NA)

821 – Poetry
808.8 – Collections of literary texts from
more than two literatures
808.81 – Poetry
Pulse : an anthology of trilingual poetry / ed.
Sabreena Niles.- Kelaniya : University of
Kelaniya, 2014.- 111p. : col. ill. ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced
(196223 NL)
ISBN 978-955-4563-20-9

8 1 0 AMERICAN LITERATURE
813 – Fiction. Novel
813.54 – 1945-1999
Selvadurai, Shyam
The hungry ghosts / Shyam Selvadurai.India : Penguin Group, 2013.- 372p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 399.00
(192491 NL)
ISBN 978-0-143-42063-7

8 2 0

ENGLISH LITERATURE

Dissanayake, P. S.
Advanced level poetry & short stories / P. S.
Dissanayake.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2013.- 137p. : col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(190968 NL)
ISBN 978-955-671-741-9
(406989 NA)
Perera, Gerry
English literature G. C. E. (O/L) level local
syllabus (2008) : poetry, short stories, drama
and novels / Gerry Perera.- [s.l.] : Author,
2014.- 128p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(199918 NL)
ISBN 978-955-41722-0-3
(413425 NA)

Arasanayagam, Jean
The almsgiving / Jean Arasanayagama.Colombo : Social Scientists' Association,
2014.- 178p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(193053 NL)
ISBN 978-955-0762-21-7
(409029 NA)
Arasanayagam, Parvathi Solomons
Cosmic mirrors / Parvathi Solomons
Arasanayagam.- Colombo : S. Godage, 2014.104p. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 750.00
(193976 NL)
ISBN 978-955-30-5062-5
(410368 NA)
Arasanayagam, Jean
The legacy (genesis 1 ) / Jean Arasanayagam.Colombo : S. Godage, 2013.- [xvi], 107p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(189925 NL)
ISBN 978-955-30-4783-0
(405344 NA)
Atukorala, Gotami Deepika
Rhythm of emotions : a collection of English
Poems / Gotami Deepika Atukorala.Colombo : S. Godage, 2013.- 83p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(189926 NL)
ISBN 978-955-30-4779-3
(405345 NA)
De Zoysa, Rochelle N. Ann
Optimism / Rochelle N. Ann de Zoysa.[s.l.] : Author, 2013.- xiv, 114p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(192479 NL)
ISBN 978-955-54306-0-9
Gomesz, Beverley
Snapshots of realism / Beverley Gomesz.Balangoda : Author, 2013.- 68p. : col. ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(188732 NL)
ISBN 978-955-44558-0-1

642
Halpe, Ashley
Waiting for the bells : collected poems /
Ashley Halpe.- [s.l.] : Author, 2012.- 285p. ;
24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189129 NL)
ISBN 978-955-95593-3-7
(404796 NA)

Perera, Malathi
Poems of a life time / Malathi Perera.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2014.172p. ; 19cm.
Ad-Bc : Rs. 375.00
(190977 NL)
ISBN 978-955-31-0073-3
(190977 NL)

Herat, Gwen
From a distance : mind – lyrics / Gwen Herat.[s.n.] : Author, 2012.- 104p. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(192202 NL)
ISBN 955-95036-1-8

Rathnayake, Anuruddha Bandara
Dear daughters and sons / Anuruddha Bandara
Rathnayake.- Colombo : S. Godage, 2014.56p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(198272 NL)
ISBN 978-955-30-5296-4
(413065 NA)

Hewavitharana, Chamodhi
Lonely star & other poems / Chamodhi
Hewavitharana.- Katunayaka : Author, 2012.76p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(183188 NL)
Jayasekera, Kamani
Peacock blues / Kamani Jayasekera.- 2nd ed.Colombo : S. Godage, 2014.- 64p. : col. ill. ;
22cm.
Ts-Bc : Rs. 650.00
(193978 NL)
ISBN 978-955-30-5127-1
(410370 NA)
Jayasekera, Kamani
Sunshine and shadows / Kamani Jayasekera.2nd ed.- Colombo : S. Godage, 2014.- 64p. :
col. ill. ; 22cm.
First published in 2010
Ad-Bc : Rs. 350.00
(193896 NL)
ISBN 978-955-30-27807-5
(410287 NA)
Mathew, Sharmini
Live life : a collection of verse / Sharmini
Mathew.- Colombo : Maximus (Pvt) Ltd,
2012.- 131p. : ill. ; 23cm.
Ad-Bc : Unpriced
(194287 NL)
ISBN 978-955-0348-01-5

Rupasinghe, P. A. Rebecca Mischelle
My English songs / P. A. Rebecca Mischelle
Rupasinghe.- Kuliyapitiya : Shashi Publishers,
2013.- iv, 7p. ; 19cm.
Ws-Bc : Rs. 60.00
(189704 NL)
ISBN 978-955-4873-57-3
Sachintha, K. D. Dulaj
Conscience : an interpretation of mankind / K.
D. Dulaj Sachintha.- Colombo : S. Godage,
2014.- 56p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(200647 NL)
ISBN 978-955-30-5497-5
(414018 NA)
Seneviratne, Malinda
Edges : a collection of poems / Malinda
Seneviratne.- Colombo : Fast Publishing,
2013.- 81p. ; 18cm.
Ad-Bc : 250.00
(192489 NL)
ISBN 978-955-677-309-53
Seneviratne, Malinda
Some texts are made of leaves / Malinda
Seneviratne.- Colombo : Ketikatha (Pvt) Ltd.,
2014.- 57p. ; 18cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192485 NL)
ISBN 978-955-7513-03-4

Mujahidh, Junaidin
The war criminals' diplomacy / Junaidin
Mujahidh .- reprint.- [Colombo?] : Author,
2013.- 81p. : col. ill. ; 21cm.
1st published in 2002
Ad-Bc : Unpriced
(189038 NL)
ISBN 978-955-95253-0-1

Seneviratne, Malinda
Stray kites / Malinda Seneviratne.Colombo : Ketikatha (Pvt) Ltd., 2014.- 60p. ;
18cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192478 NL)
ISBN 978-955-7513-02-7

Padmasiri, Jayashika
Paper planes : a collection of experimental
writings / Jayashika Padmasiri.- [s.l.] :
Samaranayake Publishers, 2014.- 88p. ; 19cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(199865NL)
ISBN 978-955-9072-15-7
(413367 NA)

Seneviratne, Malinda
Threads : a collection of poems / Malinda
Seneviratne.- Colombo : Ketikatha (Pvt) Ltd.,
2014.- 81p. : ill ; 18cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192484 NL)
ISBN 978-955-7513-00-3
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Seneviratne, Malinda
The under – side of silence : a collection of
poems / Malinda Seneviratne.- Colombo :
Ketikatha (Pvt) Ltd, 2014.- 49p. ; 18cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192482 NL)
ISBN 978-955-7513-01-0

Edirisinghe, Nirantha
Mouse / Nirantha Edirisinghe.- Colombo : S.
Godage, 2014.- 220p. ; 22cm.
Based on the move “Mouse”
Ad-Bc : Rs. 650.00
(191121 NL)
ISBN 978-955-30-4941-4
(407251 NA)

Wijeratne, Kamala
This other trojan woman : a collection of
poems / Kamala Wijeratne.- Kandy : Author,
2013.- xii, 43p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(190833 NL)
ISBN 978-955-96627-5-4
(406888 NA)

Fernando, M. Angel
Max, agent x and the galactic conference / M.
Angel Fernando.- Colombo : S. Godage,
2014.- 184p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(193913 NL)
ISBN 978-955-30-5024-3
(410318 NA)

822 – Drama
Arasanayagam, Jean
Waiting for the call (genesis two) : a play in
three acts / Jean Arasanayagam.- Colombo : S.
Godage, 2014.- 88p. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 650.00
(193907 NL)
ISBN 978-955-30-5061-8
(410312 NA)
822.33 – William Shakespeare
Shakespeare, William
Othello / William Shakespeare ; ed. by C.
Ekanayake.- Colombo : S. Godage.- 2013.52p. : col. ill. ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(189590 NL)
ISBN 978-955-30-4643-7
(405149 NA)
823 – Fiction. Novel
Amerasinghe, Premini
The golden deer / Premini Amerasinghe.Colombo : M. D. Gunasena, [2014 ?].186p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(192402 NL)
ISBN 978-955-413-560-4
(408856 NA)
Dayananda, Nishali
The unchangeable fate battle begins / Nisali
Dayananda.- [s.l.] : Author, 2013.- [xii],
164p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(188454 NL)
ISBN 978-955-44982-0-4
Dissanayake, L. B.
This planet and beyond / L. B. Dissanayake.[s.l.] : Author, 2014.- 142p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(196483 NL)
ISBN 978-955-41203-0-3
(411859 NA)

Fernando, Nivanka
The savage dance / Nivanka Fernando..Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2013.165p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(189845 NL)
ISBN 978-955-671-958-1
(405266 NA)
Gadiewasam, Chandrika
Water in my grave and other horror stories
from Sri Lanka / Chandrika Gadiewasam and
Nadeesha Paulis.- [s.n.] : Chandrika
Gadiewasam, 2013.- 124p. : ill. ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190579 NL)
ISBN 978-955-44938-0-3
(406482 NA)
Iddamalgoda, Sabani
The scribe / Sabani Iddamalgoda.- Colombo :
S. Godage, 2014.- 232p. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 850.00
(193146 NL)
ISBN 978-955-30-4853-0
(409456 NA)
Jayatilaka, A. R.
Tristan's conquest knights of olympus /
A. R. Jayatilaka.- Colombo : Bay Owl Press,
2014.- 328p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 900.00
(199861 NL)
ISBN 978-955-1723-30-9
(413363 NA)
Jayatilaka, Bhadraji Mahinda
Zimba : the black hero of appalachia /
Bhadraji Mahinda Jayatilaka.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2013.- 282p. : ill. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 490.00
(188591 NL)
ISBN 978-955-671-932-1
(404620 NA)
Medawattegedara, Lal
Playing pillow politics at MGK / Lal
Medawattegedara.- Colombo : Akna
Publishers, 2013.- 449p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189121 NL)
ISBN 978-955-0393-03-9
(404672 NA)

644
O' Hara, Annemarie
Sword of krynne / Annemarie O' Hara.- 2nd
edition.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2013.- 191p. : ill. ; 21cm.
1st published in 2011
Ad-Bc : Rs. 350.00
(188592 NL)
ISBN 978-955-671-660-3
(404621 NA)
Peeris, Rajendra
A farewell to an angel / Rajendra Peeris.Colombo : S. Godage, 2014.- 136p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(196664 NL)
ISBN 978-955-30-5103-5
(411998 NA)

Weerasuriya, Srimathie R.
Fire & water / Srimathie R. Weerasuriya.Nugegoda : Sanghinda Publishers, 2014.201p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(198593 NL)
ISBN 978-955-681-215-2
(413149 NA)
Weragoda, Gunarathna
Anuradha far far the eventing star /
Gunarathna Weragoda.- Colombo : S. Godage,
2014.- 84p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(193906 NL)
ISBN 978-955-30-5093-9
(410311 NA)

Philip, Radhika
Reyna's prophecy / Radhika Philip.- India :
Harper Collins Publishers, 2013.- 368p. ;
20cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(192195 NL)
ISBN 978-955-5029-755-1

Wickremesekera, Channa
Asylum / Channa Wickremesekera.Melbourne : Author, 2014.- 111p. ; 21cm.
Ad-Bc : US$ 15.00
(196961 NL)
ISBN 978-0-646-91105-2
(412609 NA)

Rajapakse, Swarnakanthi
The master's daughter / Swarnakanthi
Rajapakse.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2014.- 181p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 490.00
(190976 NL)
ISBN 978-955-31-0074-0
(406997 NA)

823 – Fiction. Novel. Criticism

Rajapakse, Thanu
I'm here for you / Thanu Rajapakse.- [s.l.]
Author, 2014.- 77p. : ill. ; 19cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(192416 NL)
ISBN 978-955-41386-0-5
(408891 NA)

Wijesundara, Piumi
A critical guide to Nihal de Silva's the road
from elephant pass / Piumi Wijesundara.Pannipitiya : Stamford Lake, 2014.- 80p. : ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(190432 NL)
ISBN 978-955-658-349-6
(406237 NA)

823 – Fiction. Short stories
Ratnayake, W.
Farewell to my village / W. Ratnayake.Colombo : S. Godage, 2013.- 88p. : ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(189595 NL)
ISBN 978-955-30-4530-0
(405154 NA)
Van Der Stratten, Louis
The sons of hanuman / Louis Van Der
Stratten.- Angulana : Author, 2013.- 93p. ;
20cm.
Ad-Bc : Unpriced
(187015 NL)
ISBN 978-955-41078-0-9
Weerasuriya, Srimathie R.
Mothers / Srimathie R. Weerasuriya.Nugegoda : Sanghinda Publishers, 2014.202p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(198595 NL)
ISBN 978-955-681-218-3
(413151 NA)

Dawood, A. F.
Portrayal of different characters / A. F.
Dawood.- Colombo : S. Godage, 2014.79p. : 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(191642 NL)
ISBN 978-955-30-4913-1
(407851 NA)
Perera, Dilshan
Moments a book of fiction short stories /
Dilshan Perera & Rehana Ferdinando Perera.[s.l.] : Author, 2013.- ii, 51p. ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced
(183189 NL)
ISBN 978-955-44332-0-5
De Silva, Francis
Three kids turn detectives / Francis de Silva.Batapola : Shilpa Publishers, 2014.- 100p. :
ill. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 210.00
(194584 NL)
ISBN 978-955-8154-22-9

645
Mayadunne, Nimalka Jayadeva
Taken from the safe : short stories / Nimalka
Jayadeva Mayadunne.- Colombo : S. Godage,
2013.- 104p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(189604 NL)
ISBN 978-955-30-4760-1
(405163 NA)

Balasooriya, Nanda
Baby parakeets / Nanda Balasooriya.Colombo : M. D. Gunasena, 2014.- 14p. :
ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 125.00
(197839 NL)
ISBN 978-955-21-2315-3
(412760 NA)

Perera, Lakshmi
Trimmers 2 : advanced level literature short
stories essentials in a nutshell / Lakshmi
Perera.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2014.- 30p. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 175.00
(193661 NL)
ISBN 978-955-31-0110-5
(409913 NA)

Balasooriya, Nanda
A boar and a tiger / Nanda Balasooriya.Colombo : M. D. Gunasena, 2014.- 14p. :
ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 125.00
(197832 NL)
ISBN 978-955-21-2313-9
(412767 NA)

Ranasinghe, Anne
Snow and other stories / Anne Ranasinghe.[s.l.] : Author, 2014.- xx, 334p. : col. ill. ;
20cm.
Ad-Bc : Rs. 1200.00
(193333 NL)
ISBN 978-955-98999-1-4
Wijesinha, Sanjiva
Not our war / Sanjiva Wijesinha.- Colombo :
Vijitha Yapa Publications, 2013.- 92p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 475.00
(189488 NL)
ISBN 978-955-665-207-9
(405116 NA)

823 – Adventure fiction
Ratnayake, W.
Farewell to my village / W. Ratnayake.Colombo : S. Godage, 2013.- 88p. : ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(189595 NL)
ISBN 978-955-30-4530-0
(405154 NA)

Balasooriya, Nanda
A friend in need is a friend indeed / Nanda
Balasooriya.- Colombo : M. D. Gunasena,
2014.- 14p. : ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 125.00
(197833 NL)
ISBN 978-955-21-2311-5
(412766 NA)
Balasooriya, Nanda
Mr. crow is a real rogue / Nanda
Balasooriya.- Colombo : M. D. Gunasena,
2014.- 14p. : ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 125.00
(197841 NL)
ISBN 978-955-21-2310-8
(412758 NA)
Balasooriya, Nanda
One monkey family / Nanda Balasooriya.Colombo : M. D. Gunasena, 2014.- 14p. :
ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 125.00
(197842 NL)
ISBN 978-955-21-2314-6
(412757 NA)
Balasooriya, Nanda
One wise monkey / Nanda Balasooriya.Colombo : M. D. Gunasena, 2014.- 14p. :
ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 125.00
(1978438NL)
ISBN 978-955-21-2308-5
(412761 NA)

823 – Children fictions
Abeysekera, Harry
Twelve stories to remember / Harry
Abeysekera.- Colombo : S. Godage, 2014.72p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(191639 NL)
ISBN 978-955-30-4348-1
(407848 NA)
Athukorala, Parami
Lost colours – funny town and more / Parami
Athukorala.- Kandy : Author, 2013.- 28p. :
ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Unpriced
(190164 NL)
ISBN 978-955-41006-0-2
(405472 NA)

Balasooriya, Nanda
The tit for tat / Nanda Balasooriya.Colombo : M. D. Gunasena, 2014.- 14p. :
ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 125.00
(197840 NL)
ISBN 978-955-21-2309-2
(412759 NA)
Balasooriya, Nanda
The tricky fox and the witty goat / Nanda
Balasooriya.- Colombo : M. D. Gunasena,
2014.- 14p. : ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 125.00
(197843 NL)
ISBN 978-955-21-2312-2
(412756 NA)

646
De Silva, Dinesh Shihantha
Modern day fairytales / Dinesh Shihantha de
Silva.- Nugegoda : Dreamwill Publishers,
2013.- iii, 57p. : ill. ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189001 NL)

Gunathilake, Anuththara Nithyangani
Fluffy / Anuththara Nithyangani Gunathilaka.Kandy : Author, 2013.- 16p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(193309 NL)
ISBN 978-955-44798-0-7

De Silva, Francis
Three kids in action / Francis de Silva.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2013.102p. : 18cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(189337 NL)
ISBN 978-955-671-963-3
(405003 NA)

Hajara, M. N.
Strange dream of a girl / M. N. Hajara.Kuliyapitiya : Shashi Publishers, 2013.iv, 7p. ; 19cm.
Ws-Bc : Rs. 60.00
(189749 NL)

De Silva, Swarna
Good lesson / Swarna de Silva.- Pannipitiya :
Swarnamalee Publishers, 2014.- [8]p. : ill. ;
30cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(196738 NL)
ISBN 978-955-7591-06-3
(412321 NA)
De Silva, Swarna
Judgement / Swarna de Silva.- Pannipitiya :
Swarnamalee Publishers, 2014.- [8]p. : ill. ;
30cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(196739 NL)
ISBN 978-955-7591-04-9
(412320 NA)
De Silva, Swarna
Kumudumalee / Swarna de Silva.Pannipitiya : Swarnamalee Publishers, 2014.[8]p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(196750NL)
ISBN 978-955-7591-05-6
(412309 NA)
De Silva, Swarna
We won / Swarna de Silva.- Pannipitiya :
Swarnamalee Publishers, 2014.- [8]p. : ill. ;
30cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(196741 NL)
ISBN 978-955-7591-07-0
(412318 NA)
Disanayaka, Kusum
Carrying tales / Kusum Disanayaka.[Nugegoda] : Sumitha Publishers, 2014.[14]p. : ill. ; 25cm.- (Jataka tales ; No. 29)
Ws-Bc : Rs. 175.00
(194302 NL)
ISBN 978-955-696-077-8
(410869 NA)
Gnanananda himi, Kiribathgoda
Sumana – the florist / Kiribathgoda
Gnanananda himi.- Polgahawela : Mahamegha
Publishers, [2014?].- 07p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(191603 NL)
ISBN 978-955-687-039-8
(407808 NA)

Jayasekera, Vinuji Vageesha
The little dog / Vinuji Vageesha Jayasekera.Colombo : A. I. J. Jayasekera, 2014.- 16p. :
ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(200618 NL)
ISBN 978-955-41922-0-1
Jayasuriya, Abigail
Turtle's new home / Abigail Jayasuriya.Colombo : S. Godage, 2014.- 20p. : ill. ;
17x25cm.
Ws-Bc : Rs. 250.00
(191166 NL)
ISBN 978-955-30-4592-8
(407296 NA)
Kalugampitiya, Hasini
Kisal's journey / Hasini Kalugampitiya.Imbulgoda : Author, 12p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(190042 NL)
ISBN 978-955-44843-0-6
Nanayakkara, Chandrasena
Tin tin the squirrel / Chandasena
Nanayakkara.- Dehiwala : Sandumi
Publishers, [2014].- 08p. : col. ill. ; 30cm.
Ws-bc : Rs. 150.00
(193550 NL)
ISBN 978-955-41068-6-4
(409741 NA)
Nanayakkara, Chandrasena
Kitty and Mary / Chandasena Nanayakkara.Dehiwala : Sandumi Publishers, [2014].08p. : col. ill. ; 30cm.
Ws-bc : Rs. 150.00
(193548 NL)
ISBN 978-955-41068-5-7
(409739 NA)
Nihardeen, Shabeena
Magic splash / Shabeena Nihardeen.Kuliyapitiya : Shashi Publishers, 2013.iv, 7p. ; 19cm.
Ws-Bc : Rs. 60.00
(189722 NL)
ISBN 978-955-4873-22-3
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Rajakaruna, Kalyani
The golden swan / Kalyani Rajakaruna.Colombo : Thesara Media, [2014?].- 16p. :
ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 190.00
(188740 NL)
ISBN 978-955-4707-01-6
Rajakaruna, Kalyani
Two little brothers / Kalyani Rajakaruna.Colombo : The Sara Media, 2013.- 16p. : ill. ;
30cm.
Ws-Bc : Rs. 190.00
(190047 NL)
ISBN 978-955-4707-00-9
Samaraweera, Sunisha Sashi
Welcome home little fish : tale of the salmon
fish / Sunisha Sashi Samaraweera.Nugegoda : Adith Publishers, 2014.- 24p. :
col. ill. ; 21x29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(198235 NL)
ISBN 978-955-4574-15-1
(412835 NA)
Satharasinghe, Yashika Pawani
Let's protect the earth / Yashika Pawani
Satharasinghe.- Kuliyapitiya : Shashi
Publishers, 2013.- iv, 15p. ; 19cm.
Ws-Bc : Rs. 60.00
(189738 NL)
ISBN 978-955-4873-98-8
Satharasinghe, Yashika Pawani
A trip to toyland / Yashika Pawani
Satharasinghe.- Kuliyapitiya : Shashi
Publishers, 2013.- iv, 11p. ; 19cm.
Ws-Bc : Rs. 60.00
(189739 NL)
ISBN 978-955-4873-99-5
Senasekera, Harini
The water dragon and other stories / Harini
Senasekera.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2014.- 68p. : col. ill. ; 19cm.
Ws-Bc : Rs. 600.00
(199864 NL)
ISBN 978-955-31-0142-6
(413366 NA)
Senanayake, Sajani Jayathma
The pearl of truth / Sajani Jayathma
Senanayake.- [s.l.] : Author, 2014.- vii, 183p. :
ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(193283 NL)
ISBN 978-955-54704-1-4
Somathilaka, Lalitha
Happy valley / Lalitha Somathilaka.- Colombo
: S. Godage, 2014.- 56p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 150.00
(198505 NL)
ISBN 978-955-30-5023-6
(413086 NA)

Somathilaka, Lalitha
The two cousins / Lalitha Somathilaka.Colombo : S. Godage, 2013.- 56p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 150.00
(189180 NL)
ISBN 978-955-30-4524-9
(404923 NA)
The vampire umpire and other stories for :
children / ed. Ameena Hussein.- Colombo :
Popsicle Books, 2013.- 104p. : ill. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(189336 NL)
ISBN 978-955-0041-05-3
(405002 NA)
Vanniarachchy, Ama H.
The kind prince / Ama H. Vanniarachchy.Maharagama : Amaransara Publishers, 2014.16p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(194312 NL)
ISBN 978-955-4762-0-60
(410858 NA)
Wettasinghe, Sybil
My heart sings / Sybil Wettasinghe.Thangalla : Navajeevana Rehabilitation,
2013.- [10]p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(193618 NL)
ISBN 978-955-8079-04-1
(409824 NA)
Wettasinghe, Sybil
Wind blown kiri / Sybil Wettasinghe.Colombo : M. D. Gunasena, 2014.- 18p. :
ill. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(190473 NL)
ISBN 978-955-21-2269-9
(406295 NA)
Wettasinghe, Sybil
A wonder kevum / Sybil Wettasinghe.- [s.l.] :
Author, 2014.- [14]p. : ill. ; 25cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(194301 NL)
ISBN 978-955-54141-3
(410870 NA)
Wickramasinghe, Chandima S. M.
Hope for a new life / Chandima S. M.
Wickramasinghe.- Colombo : S. Godage,
2014.- 24p. : col. ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 250.00
(191648 NL)
ISBN 978-955-30-4458-7
(407857 NA)
Witanachchi, Sunanda P. A.
Jathaka stories for children / Sunanda P. A.
Witanachchi.- [s.l.] : Author, 2014.- 34p. : ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(193841 NL)
ISBN 978-955-41330-1-3
(410030 NA)
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Wickramasinghe, Chandima S. M.
So I grew up / Chandima S. M.
Wickramasinghe.- Colombo : S. Godage,
2014.- 24p. : col. ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(196613 NL)
ISBN 978-955-30-4456-3
(411936 NA)

8 9 0 LITERATURES OF OTHER
SPECIFIC LANGUAGES AND
LANGUAGE FAMILIES

823.914 – Biography

Ripples : selected Sinhala poems in English / tr.
Nihal Rajakarunanayake.- Nugegoda :
Translator, 2013.- viii, 79p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(190314 NL)
ISBN 978-955-95254-6-2
(406033 NA)

Jayaweera, Kaumadi Punsaradevi
Roald Dahl : shelter of the pen / Kaumadi
Punsaradevi Jayaweera.- Nugegoda :
Sanghinda Publishers, 2014.- 279p. :
col. ill. ; 21cm.
English & Sinhala
Ad-Bc : Rs. 400.00
(195085 NL)
ISBN 978-955-681-199-5
(411550 NA)

824 – Essays
Amarasiri, K. N. T.
Essential English essays / K. N. T. Amarasiri.Poddala : Praveen Publishers, [2014?].- 70p. ;
20cm.
Ad-Bc : Rs. 150.00
(196226 NL)
978-955-1622-27-5

8 8 0 GREAK LITERATURE
888 – Classical Greek miscellaneous
writings
888.0108 – Collections
Howell , Francis
Theophrastus characters / Francis Howell ;
tr. by Merlin Peris and Gnanasiri Gunaratne.Colombo : S. Godage, 2014.- 207p. : ill. ;
22cm.
Sinhala and English
Ad-Bc : Rs. 450.00
(193876 NL)
ISBN 978-955-30-1267-8
(410306 NA)

891 - East Indo-European and Celtic
literatures
891.48 – Sinhalese literature
891.481 - Poetry

891.483 – Fiction. Novel
Dharmakirti, Ranjit
Mansion / Ranjit Dharmakirti.- Nugegoda :
Sakila Prakashana, 2014.- 272p. ; 21cm.
Translation of “Sathmahala” Sinhalese Novel
Ad-Bc : Rs. 750.00
(200571 NL)
(414332 NA)
Dharmakirti, Ranjit
Moon and the flame / Ranjit Dharmakirti ; tr.
by Vijita Fernando.- Colombo : S. Godage,
2013.- 224p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(189930 NL)
ISBN 978-955-30-4787-8
(405349 NA)
Dissanayaka, Anura Padmasiri
Gold lagoon / Anura Padmasiri Dissanayaka ;
tr. by Priyantha Ranathunga.- Colombo : S.
Godage, 2014.- 64p. ; 22cm.
English tralation of “Ranketi Kalapuwa”
Ad-Bc : Rs. 450.00
(200643 NL)
ISBN 978-955-30-5431-9
(414022 NA)
Jayakody, Jayasena
Monastery among the temple trees / Jayasena
Jayakody. ; tr. by Edmund Jayasuriya.- 2nd
ed..- Colombo : S. Godage, 2013.- 272p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(189164 NL)
ISBN 978-955-30-4211-8
(404909 NA)
Perera, Kamal
To the summit / Kamal Perera ; tr. by Vijita
Fernando.- Colombo : S. Godage, 2014.176p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(198246 NL)
ISBN 978-955-30-5319-0
(413079 NA)
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Perera, W. R.
Mother and daughter / W. R. Perera ; tr. by
Priyantha Ranathunga.- Colombo : S. Godage,
2014.- 72p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(193129 NL)
ISBN 978-955-30-4912-4
(409439 NA)

Premachandra, Asoka
The cotton kitten / Asoka Premachandra.Mulleriyawa : Author, 2013.- 15p. : col. ill. ;
29cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(194737 NA)
ISBN 978-955-53097-2-1

Wickramasinghe, Martin
Destiny : the uprooted trilogy III / Martin
Wickramasinghe ; tr. by Ranga
Wickramasinghe and Deenesha
Wickramasinghe.- Rajagiriya : Sarasa (Pvt)
Limited, 2014.- 222p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(196990 NL)
ISBN 978-955-695-017-5
(412653 NA)

Surasingarachchi, Thilanka Sanjani
Where has white kitten gone, Thilini's dream
and victory onthought of / Thilanka Sanjani
Surasingarachchi.- [s.l.] : D. D. Ariyawathie,
2013.- vi, 54p. ; 20cm.
Sinhala & English
Ws-Bc : Rs. 150.00
(194596 NL)
ISBN 955-98829-1-0

891.483 – Fiction. Short stories
Wijemanna, Piyaseeli
Grandmothers (miththaniyo) / Piyaseeli
Wijemanna ; tr. by Malini Epa.- Colombo : S.
Godage, 2013.- 144p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(189598 NL)
ISBN 978-955-30-4770-0
(405157 NA)
J891.483 – Children's fiction
Amaraweera, Hilda
The flowered umbrella / Hilda Amaraweera.2nd edition.- tr. by Vijta Fernando.Thangalla : Navajeevana Rehabilitation,
2013.- [10]p. : ill. ; 21cm.
First published in 1997
Ws-Bc : Rs. 100.00
(193620 NL)
ISBN 978-955-8079-00-3
(409827 NA)
Amaraweera, Hilda
The lost pot of curd / Hilda Amaraweera.- 2nd
edition ; tr. by Vijita Fernando.- Thangalla :
Navajeevana Rehabilitation, 2013.- [10]p. :
ill. ; 22cm.
First published in 1997
Ws-Bc : Rs. 100.00
(193613 NL)
ISBN 978-955-8079-02-7
(409818 NA)
Arampath, Kusum
Unity is strength / Kusum Arampath.Maspotha : Author, 2013.- 14p. : ill. ; 29m.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(190528 NL)
ISBN 978-955-41017-0-8
(405646 NA)

Wettasinghe, Sybil
An elephant in the sky : Dumminda jataka /
Sybil Wettasinghe.- Nugegoda : Author,
2014.- [19]p. : ill. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 225.00
(199949 NL)
ISBN 978-955-41515-5-0
(413452 NA)
Wettasinghe, Sybil
A friend for Ranrala : a universal folktale /
Sybil Wettasinghe.- Nugegoda : Author,
2014.- [18]p. : ill. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 225.00
(199950 NL)
ISBN 978-955-41515-6-7
(413453 NA)

9 0 0 HISTORY, GEOGRAPHY AND
AUXILIARY DISCIPLINES
909 – World history
909.071 – Syllabus
History – grade 6 .- Battaramulla : Educational
Publication Department, 2014.- vi, 82p. :
ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 110.00
(191279 NL)
(407359 NA)
History – grade 10.- Battaramulla : Dept.
Educational Publications, 2013.- vi, 159p. :
col. ill. : maps ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 175.00
(191869 NL)
(408123 NA)
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9 1 0 GEOGRAPHY AND TRAVEL
910.09141241 – Commonwealth countries
CHOGM 2013 – facets of opportunity for Sri
Lanka / ed. by Ariyarathna Athugala.Colombo : Dept of Govt. Information, 2013.92p. : col. ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189028 NL)
ISBN 978-955-9073-24-6
910.4 – Accounts of travel
Wijesinha, Sanjiva
Strangers on the camino : a father, a son – and
a holy trail / Sanjiva Wijesinha.- Colombo :
Vijitha Yapa Publications, 2014.- xiii, 153p. :
col. ill. : map ; 21cm.
Ad-Bc : Rs.750.00
(192199 NL)
ISBN 978-955-665-229-1

Trans Asia Hotels PLC
Annual report 2013/14.- Colombo : Trans
Asia Hotels PLC, 2014.- 176p. : col. ill. ;
28cm.
Ts-Bc : Unpriced
(195051 NL)
(411125 NA)
910.71 – Curricula
Geography grade 06 : teachers' guide.Maharagama : National Institute of
Education, 2014.- xxii, 20p. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(196745 NL)
(412314 NA)
Geography grade 10 : teachers' guide.Maharagama : National Institute of
Education, 2014.- xxvi, 30p. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(196742 NL)
(412317 NA)

910.46 - Hotels
910.4606 – Organizations. Annual reports

915 – Geography of and travel in Asia
915.493 – Sri Lanka

Aitken Spence Hotel Holdings PLC
Annual report 2013/14.- Colombo : Aitken
Spence Hotel Holdings PLC, 2014.- 243p. :
col. ill. ; 30cm.
Ts-Bc : Unpriced
(194938 NL)
(411119 NA)

Rammungoda, Umanga Roshani
Kandy a world heritage site : travelers
guide / Umanga Roshani Rammungoda.Battaramulla : Neptune Publications, 2014.[46]p. : col. ill. ; 17cm.
Ws.-Bc : Rs. 320.00
(198238 NL)
ISBN 978-955-0028-36-8
(412838 NA)

Ceylon Hotels Corporation PLC
Annual report 2013/2014.- Colombo : Ceylon
Hotels Corporation PLC, 2014.- 70p. :
col. ill. ; 29cm.
Ts-Bc : Unpriced
(194056 NL)
(410736 NA)
John Keels Hotels PLC
Annual report 2013/2014.- Colombo : John
Keels Hotels PLC, 2014.- 224p. : col. ill. ;
21x28cm.
Ts-Bc : Unpriced
(195052 NL)
(411126 NA)
The Kandy Hotels Company PLC
Annual report 2014.- Kandy : The Kandy
Hotels Company PLC, 2014.- 68p. : col. ill. ;
29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(196441 NA)
(411724 NA)

915.493061 – Historical periods
Cooray, Nilan
Heritage day tours / Nilan Cooray.Colombo : National trust Sri Lanka, 2014.284p. : col. ill. ; 20x22cm.
Ts-Bc : Rs. 2400.00
(194284 NL)
ISBN 978-955-0093-08-3

9 2 0 AUTOBIOGRAPHY
Lucas, J. Rohan
A tongue – in – cheek autobiography of Prof.
Dr. Eng. Rohan Lucas / J. Rohan Lucas.- [s.l.]
: Author, 2014.- xvi, 380p. : col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 700.00
(200420 NL)
ISBN 978-955-41821-0-3
(413641 NA)
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Weerakoon, Ramya
Triumph through tragedy / Ramya
Weerakoon.- Colombo : Vijitha Yapa
Publications, 2014.- xi, [178]p. : col. ill. ;
22cm.
Ts-Bc : Rs. 1450.00
(191750 NL)
ISBN 978-955-665-228-4
(408047 NA)

923 – Peoples in social sciences
923.1 – Kings
Cumaranatunga, P. N.
Liberator king Manawlupura Vijayabahu /
P. N. Cumaranatunga.- Maharagama :
Tharanjee Prints (Printer), 2013.- 60p. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 250.00
(190820 NL)
(406649 NA)

9 2 0 BIOGRAPHY
A. M. A. Azeez : early life and tributes / ed. by
S. H. M. Jameel and M. Ali Azeer.Colombo : Dr. A. M. A. Azeez Foundation,
2013.- 138p. : col. ill. ; : maps ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(191864 NL)
ISBN 978-955-96694-9-4
(408114 NA)

9 2 0 MEMOIRS
Gunawardana, Michelle
Manoramabai : the memoirs Mano
Muthu – Candappa / Michelle Gunawardana.Colombo : Bay Owl Press, 2013.- [123]p. :
col. ill. ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced
(189238 NL)
ISBN 978-955-1723-28-6
(404947 NA)
Weerasooriya, C. S.
GC 3465 / C. S. Weerasooriya.- [s.l.] : Author,
2013.- [53]p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190451 NL)
ISBN 978-955-44981-0-5
(406269 NA)

929 – Genealogy,names, insignia
929.2 – Family histories
Salgado family union : 75 years united in love.Colombo : Ace printing and packaging (Pvt)
Ptd (Printer), 2013.- 96p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(190284 NL)
(405970 NA)
929.9 – Forms of insignia and identification
929.9095493 – Sri Lanka
Wimalaratne, K. D. G.
National symbols of Sri Lanka / K. D. G.
Wimalaratne.- rev. ed..- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2014.- 54p. : col. ill. ; 18cm.
1st published in 2006
Ws-Bc : Rs. 225.00
(192065 NL)
ISBN 978-955-31-0119-8
(408494 NA)

9 3 0

HISTORY OF ANCIENT WORLD
to CA. 499

930.1 – Archaeology
9 2 0 REMINANCES
Jayawardena, Elmo
This and that : a varied collection / Elmo
Jayawardena.- Pannipitiya : Stamford Lake,
2013.- 221p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(189855 NL)
ISBN 978-955-658-366-3
(405291 NA)
Waidyasekera, Sam
Cameos /Sam Waidyasekera.- Pannipitiya :
Stamford Lake, 2013.- 120p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(190290 NL)
ISBN 978-955-658-330-4
(405995 NA)

Amarasekara, Sasni
The difference between the site based and the
landscape based approaches to cultural
heritage management selected articles / Sasni
Amarasekara.- Homagama : Author, 2014.82p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(198260 NL)
(413020 NA)
934 – India
Guruge, Ananda
Asoka the righteous : a definitive
biography / Ananda W. P. Guruge.- 2nd ed.Colombo : S. Godage, 2014.- xxviii, 674p. ;
29cm.
First published in 1973
Ts-Bc : Rs. 2500.00
(198561 NL)
ISBN 978-955-30-5313-8
(413127 NA)
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938 – Greece

954.93 - Sri Lanka

Wickramasinghe, Chandima S. M.
Once upon a time in Athens / Chandima S. M.
Wickramasinghe.- Colombo : S. Godage,
2014.- 24p. : col. ill. ; 21cm.
Ws-Bc : rs. 250.00
(192269 NL)
ISBN 978-955-30-4457-0
(408594 NA)

De Costa, Sunil
Historical Wayamba : foot prints on
Tambapanni / Sunil de Costa.- Ganemulla :
Author, 2013.- 357p. : col. ill. ; 29x31cm.
Ts-Bc : Unpriced
(188989 NL)
ISBN 978-955-50332-6-8

9 4 0

HISTORY EUROPE

941 – British Isles
941.084 – 1936-1945
941.084092 – Biographies
Wickramasinghe, Bhagya
Winston Churchil : flourishing under a great
oak tree / Bhagya Wickramasinghe.Nugegoda : Sanghinda Publishers, 2014.195p. : ill. ; 21cm.
Sinhala and English
Ad-Bc : Rs. 350.00
(194032 NL)
ISBN 978-955-681-168-1
(410708 NA)

Ganeshananthan, Vimala
The yaal players : memories of old Jaffna /
Vimala Ganeshananthan.- Colombo :
Kumaran Book House, 2013.- xii, 362p. : col.
ill. : maps ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191600 NL)
ISBN 976-955-659-362-4
(407800 NA)
Ranasinghe, Douglas D.
Kotte that was / Douglas D. Ranasinghe.Colombo : S. Godage, 2013.- [58]p. :
col. ill. ; 22cm.
First publised in 1969
Ad-Bc : Rs. 300.00
(189592 NL)
ISBN 978-955-30-4650-5
(405151 NA)
954.9301 – Early history

941.0858 – 1980-1989
941.0858092 – Biographies
Kalpana, Rasangi
Magaret Thatcher : silent whimper / Rasangi
Kalpana.- Nugegoda : Sanghinda Publishers,
2014.- 137p. : ill. ; 21cm.
Sinhala and English
Ad-Bc : Rs. 300.00
(194030 NL)
ISBN 978-955-681-195-7
(410706 NA)

9 5 0 HISTORY OF ASIA ORIENT,
FAR EAST
954 - South Asia
954.035 – Period of control by crown, 18581947
954.035092 – Biography
Gunawardana, Sonala
Mohandas Karamchand Gandhi : my father
yet further / Sonala Gunawardana.Nugegoda : Sanghinda Publishers, 2014.139p. : col. ill. ; 21cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Rs. 300.00
(190301 NL)
ISBN 978-955-681-168-1
(406014 NA)

Jayakody, Soma
The great history of Sri Lanka : from king
Seetawaka Rajasingha to the end of the
Seetawaka terrotory / Soma Joyakody ; tr.
Nandasiri Mutukumarana.-Colombo : S.
Godage, 52p. : ill. ; 22cm.- (Mahawansa
stories ; part 17)
Ad-Bc : Rs. 200.00
(193917 NL)
ISBN 978-955-30-1135-0
(410322 NA)
Jayakody, Soma
The great history of Sri Lanka : from king
Vijayabahu the sixth to king Seetawaka
Rajasingha / Soma Joyakody ; tr. Nandasiri
Mutukumarana.-Colombo : S. Godage, 64p. :
ill. ; 22cm.- (Mahawansa stories ; part 16)
Ad-Bc : Rs. 200.00
(193920 NL)
ISBN 978-955-30-1134-3
(410325 NA)
Jayakody, Soma
The great history of Sri Lanka : from king
Wimaladharmasuriya the first to king Sri
Veera Parakrama Narendrasingha / Soma
Joyakody ; tr. Nandasiri Mutukumarana.Colombo : S. Godage, 64p. : ill. ; 22cm.(Mahawansa stories ; part 18)
Ad-Bc : Rs. 200.00
(193918 NL)
ISBN 978-955-30-1134-3
(410323 NA)
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Jayasekara, H. G. P.
How Japan bombed tiny Ceylon : pearl in the
Indian ocean during the second world war / H.
G. P. Jayasekara.- Pannipitiya : Stamford
Lake, 2013.- 208p. : col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(189456 NL)
ISBN 978-955-658-317-5
(405081 NA)
Peiris, Karu
A hand book on ancient history of Sri Lanka
& monuments within the cultural triangle /
Karu Peiris.- Nugegoda : Author, 2014.166p. : col. ill. : map. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(194559 NL)
ISBN 978-955-44965-0-7
954.9302 – History
Wijesuriya, Buddhini
Changes across time and space / Buddhini,
Wijesuriya.- Colombo : Author, 2013.- xii,
66p. : map. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(194399 NL)
ISBN 978-955-44936-0-5
(410872 NA)

Jayaweera, Neville
Jaffna exorcising the past and holding the
vision : an autobiographical reflection on the
ethnic conflict / Neville Jayaweera.Maharagama : Ravaya Publishers, 2014.xviii, 273p. ; 21cm.
Ad-bc : Rs. 500.00
(193705 NL)
ISBN 978-955-1468-95-8
(469966 NA)
Peiris, Karu
A hand book on ancient history of Sri Lanka
& monuments within the cultural triangle /
Karu Peiris.- Nugegoda : Author, 2014.166p. : col. ill. : map. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(194559 NL)
ISBN 978-955-44965-0-7
Roberts, Norah
Galle as quiet as asleep / Norah Roberts.- 3rd
edition.- Colombo : Vijitha Yapa
Publications, 2013.- xviii, 499p. :
col. ill. ; 20cm.
First published in 1993
Ad-Bc : Rs. 899.00
(190823 NL)
ISBN 978-955-8095-85-0
(406661 NA)
954.93032092 - Biography

954.93032 – 1972 Period
Dharmawardhane, Iromi
Sri Lanka's post conflict strategy : restorative
justice for rebels and rebuilding of conflict –
affected communities / Iromi
Dharmawardhane.- [Colombo] : Dept. of
Govt. Information, 84p. : col. ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191289 NL)
ISBN 978-955-9073-28-4
(407373 NA)
Hettiarachchi, Malkanthi
Sri Lanka' rehabilitation program : the
humanitarian mission two .- Malkanthi
Hettiarachchi.- [Colombo] : Dept. of Govt.
Information, 2014.- 52p. : col. Ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(191288 NL)
ISBN 978-955-9073-27-7
(407374 NA)
Jayatilleka, Dayan
Long war, cold peace : Sri Lanka's – South
crisis / Dayan Jayatilleka.- 2nd ed..Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2014.487p. ; 21cm.
First published in 2013
Ad-Bc : Rs. 1590.00
(190690 NL)
ISBN 978-955-665-209-3

Deraniyagala, Sonali
Wave : [a memoir of life after the tsunami] /
Sonali Deraniyagala.- London : Virago Press,
2013.- 213p. ; 22cm.
Ad-Bc : $ 9.99
(185707 NL)
ISBN 978-1-84408-907-9
954.930922 – Collected biography
Uragoda, C. G.
Authors of books on Sri Lanka, 1949-1975 :
their short biographies in alphabetical order /
C. G. Uragoda.- Dehiwela : Sridevi
Publishers, 2014.- xii, 304p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(193542 NL)
ISBN 978-955-96843-6-7
(409730 NA)
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958 – Central Asia
958.1 – Afghanistan
958.10091413 958.100914130092 – Biography

972 – Mexico, Central America, West Indies,
Bermuda
972.91 - Cuba
972.91064 – Period of Fidel Castro, 19592008
972.91064092 - Biography

Wijeyesekera, Anoja
Facing the Taliban : experiences of a UN
woman and worker in Taliban controlled
Afghanistan / Anoja Wijeyesekera.Colombo : Vijitha Yapa Book Publishers,
2013.- xx, 331p. : col. ill. : maps ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(192208 NL)
ISBN 978-955-665-195-9

Sannasgala, Pansilu
CheGuevara : guerilla syndrome / Pansilu
Sannasgala.- Nugegoda : Sanghinda
Publishers, 2014.- 151p. : col. ill. ; 21cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Rs. 350.00
(190302 NL)
ISBN 978-955-681-177-3
(406015 NA)

9 6 0 HISTORY AFRICA
973 – United States
973.7 – Administration of Abraham Lincoln,
1861-1865
973.7092 – Biographies

968 – Republic of South Africa and
neighboring Southern African
countries
968.06 – Period as republic, 1961 968.065 – Administration of Nelson
Mandela, 1994-1999
968.065092 – Biographies

Dayananda, Buddhi Prasadini
Abraham Lincoln : a story written from
tears / Buddhi Prasadini Dayananda.Nugegoda : Sanghinda Publishers,
2014.- 123p. : ill. ; 21cm.
Sinhala and English
Ad-Bc : Rs. 300.00
(194026 NL)
ISBN 978-955-681-198-8
(410702 NA)

De Silva, Sachinthya Gangulali
Mandela : the white / Sachinthya Gangulali
De Silva.- Nugegoda : Sanghinda Publishers,
2014.- 204p. : ill. ; 21cm.
Sinhala and English
Ad-Bc : Rs. 350.00
(194028 NL)
ISBN 978-955-681-192-6
(410704 NA)
9 7 0 HISTORY OF NORTH AMARICA
971 - Canada
971.9103 – 1945-1999
Amarasingam, Amarnath
A history of Tamil diaspora politics in
Canada : organisational dynamics and
negotiated order 1978 – 2013 / Amarnath
Amarasingam.- Colombo : International
Centre for Ethnic Studies, 2013.- iv, 37p. ;
30cm.- (ICES research paper ii)
Ws-Bc : Unpriced
(190563 NL)
ISBN 978-955-580-147-8
(406428 NA)

*****
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AUTHOR, TITLE AND SERIES INDEX
Abeyasingha, Nihal. History of Christianity : a
graduate study guide
230

Action Plan 2014. (Sri Lanka Institute of Local
Governance)
352.1406

Abeyasingha, Nihal. History of Christianity : an
undergraduate study guid
230

Acts (Sri Lanka) :
No. 32, 2013. Science and technology
development (amendment)
344.095026

Abeyawardana, H. A. P. (tr.) See Bhavana :
meditation : the methodology to attain
enlightenment

No. 33. 2013. Convention against doping in
sport
344.099026

Abeysekera, Chandra. Ayurveda for changing
world – part 01
615.538

No. 34, 2013. Buddhist temporalities :
(amendment)
344.096026

Abeysekera, Chandra. Ayurveda for changing
world – part 02
615.538

No. 35, 2013. Fisheries and aquatic
resources : (amendment)
343.07692026

Abeysekera, Chandra S. A. Ayurveda for
Healthy life
615.538

No. 36, 2013. Appropriation

Abeysekera, Harry. Twelve stories to remember
J823
Abeywickrama, A. M. English grammar patterns
in a progressive way : an easy way for self
studies
425
Abeywickrama, Chathupama. Bob Marley :
the endless resonance
782.421646092
Abhayadeva, Chitrangani Malwenne. Let us
search, see, colour : activity workbook for
preschool children
372.52
Abhayagunawardena, Vidya. Commonwealth
states on disarmament and development : a
socioeconomic analysis
338.947
Abraham Lincoln : a story written from
tears. (Dayananda, Buddhi Prasadini)
973.7092
Abstracts : accomplishments, challenges and
frontiers in geology. (Proceedings of the
annual technical sessions (30th : 2014 – Feb
28th ; Colombo)
551

343.034026

No. 1, 2014. Institute of Policy Studies of
Sri Lanka(amendment)
346.06026
No. 2, 2014. National Institute of Business
Management (amendment)
346.06026
No. 3, 2014. Institute of Geology, Sri
Lanka (incorporation)
346.06026
No. 4, 2014. Philip Gunawardena
Commemorative Society (incorporation)
346.064026
No. 5, 2014. Chandima Weerakkody
Foundation (incorporation)
346.064026
No. 6, 2014. Medical (amendment)
344.04026
No. 7, 2014. Value added tax (amendment)
343.055026
No. 8, 2014. Inland revenue (amendment)
343.036026

Abstracts. (Conference of agricultural sciences
(2014 Jan. 9th-10th : Belihuloya : Sri Lanka)
630.72

No. 9, 2014. Economic service charge
(amendment)
343.055026
No. 10, 2014. Nation building tax
(amendment)
343.04026

Achievements 2013. (Sri Lanka. Ministry of
social services)
353.506

No. 11, 2014. Telecommunication levy
(amendment)
343.04026

Acquiring the light of insight. (Gamage, Upul
Nishantha)
294.34435

No. 12, 2014. Special commodity levy
(amendment)
343.055026
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No. 13, 2014. Companies (amendment)
346.066026
No. 14, 2014. Default taxes (special
provisions) (amendment)
343.04026
No. 15, 2014. Monetary law (amendment)
343.034026
No. 16, 2014. Samastha Lanka
Sasanarakshaka Mnandalaya (incorporation)
346.046026
No. 17, 2014. The Rehabilitation of
Buddhist Temples Foundation
(incorporation)
346.064026
No. 18, 2014. National Enterprise
Development Authority
(amendment)
346.06026
No. 19, 2014. Kumarasiri Hettige
Fundation (incorporation)
346.064026
No. 20, 2014. Mohan Lal Grero Foundation
(incorporation) :
346.064026
No. 21, 2014. Victor Antony Education,
Social, Economic Services and Charity
Foundation (incorporation)
346.064026
No. 22, 2014. Dampe, Meegoda,
Bodhiwardhanarama Sri Madurasama
Priven Viharastha Sanwardhana Sabhawa
346.064026

No. 30, 2014. Roman Catholic Archbishop
and Bishops of Ceylon (amendment)
346.064026
No. 31, 2014. Ocean University of Sri
Lanka
344.07684026
No. 32, 2014. Piyasena Gamage
Foundation (incorporation) :
346.064026
Advanced level poetry & short stories.
(Dissanayake, P. S.)

820

Adventures of railwaymen from 1940-2005 life
time reminiscences and first hand experiences
of a senior railwayman Sri Lanka railways .
(Thibbotumunuwe, H. U.)
385.092
Advisory circular ;
No. 2013/02. Management of white root
disease
633.8952
No. 2013/03. Tapping and use of rainguards
633.8952
No. 2013/04. Fertilizer for rubber

631.8

Agro tourism. (Mahaliyanaarachchi, Rohana P.)
338.4791
AIA Insurance Lanka PLC. Annual report 2013
368.006
Aitken Spence Hotel Holdings PLC. Annual
report 2013/14
910.4606

No. 23, 2014. Nimal Siripala de Silva
Foundation (incorporation)
346.064026

Aitken Spence PLC. Annual report 2013-2014
338.706

No. 24, 2014. Lakshman Wasantha Perera
Community Development Foundation
(incorporation)
346.064026

Albert Einstein : the drops on the ocean.
(Wickramaarchchi, Savi Sathyani) 530.092
The almsgiving. (Arasanayagam, Jean)

No. 25, 2014. Institute of Fundamental
studies, Sri Lanka (amendment))
346.06026
No. 26, 2014. Prescription (amendment)
act, No. 26 of 2014
346.0433026
No. 27, 2014. John Seneviratne Foundation
(incorporation)
346.064026
No. 28, 2014. Bodhirajarama Educational
and Cultural Foundation (incorporation)
346.064026

821

Alphabetical guide to Sinhalese folklore from
ballad sources. (Barnett, Lionel David)
398.2
Alphabet learning & colour
A. M. A. Azeez : early life and tributes

372.52
920

Amarasekara, Sasni. The difference between the
site based and the landscape based approaches
to cultural heritage management selected
articles
930.1

657
Amarasingam, Amarnath. A history of Tamil
diaspora politics in Canada : organisational
dynamics and negotiated order 1978 – 2013
971.9103
Amarasiri, K. N. T. Essential English essays
824
Amarasiri, K. N. T. Essential English for
children
372.6521
Amarasiri, K. N. T. My frist book of English
essays
372.623
Amarasiri, K. N. T. My firstbook of English
grammar
372.61

Annual report 2012. (Employees Provident
Fund)
354.9806
Annual report 2012. (Financial intelligence unit
of Sri Lanka)
353.8606
Annual report 2012-2013. (Kelani Tyres PLC)
678.3206
Annual report 2013. (AIA Insurance Lanka
PLC)
368.006
Annual report 2013. (Bank of Ceylon)
354.8606
Annual report 2013. (Ceylon agro – industries
limited)
338.706

Amaratunga, Kithsiri (ed.) See KDU
international research symposium (2013 Aug.
22nd & 23rd : Ratmalana, Sri Lanka)

Annual report 2013. (Ceylon Tobacco
Company)
338.1737106

Amaraweera, Hilda. The flowered umbrella
J891.483

Annual report 2013. (Hemas Holdings PLC)
338.706

Amaraweera, Hilda. The lost pot of curd
J891.483

Annual report 2013. (The Legal Aid
Commission of Sri Lanka)

Amerasinghe, Premini. The golden deer

Annual report 2013. (Lougfs Gas PLC)
665.706

823

Analysis and stadardization of an ayurvedic
medicinal oil ('pinda' oil) and the
measurement of partition confficients of some
of its constituents. (Ranasinghe, Chandani)
615.3239507205493
Ananda, M. G. Lalith (ed.) See Compilation of
case studies : community governance in
infrastructure services project in Sri Lanka
Andare. (Premarathna, N. P. Sunil)

340.06

Annual report 2013. (Ministry of Health.
National STD/AIDS Control Programme)
362.196979206
Annual report 2013. (National Development
Bank PLC)
332.122306
Annual report 2013. (National Savings Bank)
354.8606

428

Animal verses : the unseen wilderness of Sri
Lanka. (Ekanayake, Lalith) 591.5095493

Annual report 2013. (People's Insurance
Limited)
368.006
Annual report 2013. (Sampath Bank)332.12306

Annual conference on Commonwealth
Parliamentary Association (28th ; 2012
Sep. 08th-14th : Colombo). Report of the 58th
Commonwealth Parliamentary Association
annual conference 2013
328.09171241
Annual report 2011. (Lanka Hospitals
corporation PLC)
362.1106
Annual report 2011-2012. (Lanka Milk Foods
(CWE) PLC
637.106
Annual report 2011/12. (Sathosa Motors PLC)
629.206

Annual report 2013. (Singer (Sri Lanka) PLC)
338.706
Annual report 2013. (Sri Lanka Telecom PLC)
354.7506
Annual report 2013/14. (Aitken Spence Hotel
Holdings PLC)
910.4606
Annual report 2013-2014. (Aitken Spence PLC)
338.706

658
Annual report 2013/14. (Bukit Darah PLC)
338.706

Anuradha, J. M. P. N. (co. author) See
Ginigaddara, G. A. S.

Annual report 2013-14. (Carson Cumberbatch
PLC)
338.706

Anurasiri, Sarath. Let us colour – animals
372.52
Anurasiri, Sarath. Let us colour – birds 372.52

Annual report 2013-14. (Ceylon Investment
PLC)
338.706
Annual report 2013/2014. (Ceylon Hotels
Corporation PLC)
910.4606
Annual report 2013/14. (Citizens Development
Business Finance PLC)
332.12306
Annual report 2013/14. (Diesel & Motor
Engineering PLC)
629.206
Annual report 2013-2014. (Guardian capital
partners PLC)
338.706
Annual report 2013/14. (J. L. Morison Son &
Jones (Ceylon) PLC)
338.706

Anurasiri, Sarath. Let us colour – family
members
372.52
Anurasiri, Sarath. Let us colour – flowers
372.52
Anurasiri, Sarath. Let us colour – fruits
372.52
Anurasiri, Sarath. Let us colour – toys 372.34
Anurasiri, Sarath. Let us colour – vegetables
372.52
Anurasiri, Sarath. Let us colour – vehicles
372.52
Anurasiri, Sarath. Let us colour – young ones of
animals
372.52

Annual report 2013/2014. (John Keels Hotels
PLC)
910.4606
Annual report 2013/14. (Lion Brewery (Ceylon)
PLC
663.506
Annual report 2013/14. (People's Leasing &
Finance PLC)
332.12306
Annual report 2013-2014. (Piramal Glass
Ceylon PLC)
338.706
Annual report 2013/14. (Trans Asia Hotels
PLC)
910.4606
Annual report 2014. (The Kandy Hotels
Company PLC)
910.4606
Annual research symposium (21st March 2014 :
Colombo) Symposium proceedings
080
Annual survey of industries 2011. (Sri Lanka.
Department of Census and Statistics)
338.095493021
Annual survey of industries 2012. (Sri Lanka.
Department of Census and Statistics)
338.095493021
Anuradha far far the eventing star. (Weragoda,
Gunarathna)
823

Appadurai, Samy. Canada : a nation in motion
305.800971
Applicability of children' s conception of
'Conservation' and 'space' presented in
Piaget's cognitive development theory, to Sri
Lankan children : a study related to children
between the ages of 5 to 10 years.
(Mukunthan, T.)
155.40725493
Applications of organometallic compounds in
organic synthesis . (Padumadasa, Chayanika)
547.05
Appropriation : a bill to provide for the service
of the financial year 2014 : to authorize 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. (Sri Lanka. Parliament)
343.0340262
Appropriation act, No. 36 of 2013. (Sri Lanka)
343.034026
Appropriation (amendment) : a bill to amend
the appropriation act, No. 36 of 2013. (Sri
Lanka. Parliament)
343.0340262

659
Arampath, Kusum. Unity is strength J891.483
Arasanayagam, Jean. The almsgiving

821

Arasanayagam, Jean. The legacy (genesis 1 )
821
Arasanayagam, Jean. Waiting for the call
(genesis two) : a play in three acts
822
Arasanayagam, Parvathi Solomons. Cosmic
mirrors
821
Are traditional midwives history?. (Kottegoda,
Sepali)
618.20233
Ariyasinghe, K. Physics Grade 11 : step by step
questions and answers
530.076
Ariyawansa, R. G. Guidelines and procedures
for the B. SC Independent research report and
the M. SC. Dissertation
808.066

Arunasalam, Balraj. Project planning : a step by
step guide
658.404
Arundika Fernando Relief Services and
Godfrey Fernando Memorial Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Arundika Fernando Relief Services and
Godfrey Fernando Memorial Foundation.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Atchuthan, Yogarajah. English language model
question papers for grade 8 : part I 420.76
Athugala, Ariyarathna (ed.) See CHOGM 2013
– facets of opportunity for Sri Lanka
Athukorala, Parami. Lost colours – funny town
and more
J823
Attacks on places of religious worship in
post -war Sri Lanka
303.625095493
Atukorala, Gotami Deepika. Rhythm of
emotions : a collection of English Poems
821

Authors of books on Sri Lanka, 1949-1975 :
their short biographies in alphabetical order.
(Uragoda, C. G.)
954.930922
Autism : a guide to the parents & teachers.
(Liyanage, Manel Victoria)
371.94
Avukana – Kalawewa. (Ralapanawe, Mahinda)
294.3435095493
Awesome parenting : your best shot parenting.
(Sarvananthan, Ohandra Rohini)
248.845

934

Assistance to and protection of victims of
crime and witnesses : a bill to provide for
the setting out of rights and entitlements of
victims of crime and witnesses and the
protection and promotion of such rights and
entitlements... ; establishment of the victims
of crime and witnesses assistance and
protection fund and for matters connected
therewith or incidental thereto. (Sri Lanka.
Parliament)
345.020262
Association of Professional Bankers – Sri
Lanka (incorporation) : a bill to incorporate
Association of Professional Bankers – Sri
Lanka. (Sri Lanka. Parliament) 346.0640262
Asylum. (Wickremesekera, Channa)

Atchuthan, Yogarajah. English language model
question papers for grade 7 : part I 420.76

Atukorale, D. P. How to have a healthy heart
616.1205

Arulrajah, A. Anton (co. author) See
Senthilnathan, S

Asoka the righteous : a definitive
biography. (Guruge, Ananda)

Atchuthan, Yogarajah. English language model
question papers for grade 6 : part I 420.76

823

Ayurveda for changing world – part 01.
(Abeysekera, Chandra)
615.538
Ayurveda for changing world – part 02.
(Abeysekera, Chandra)
615.538
Ayurveda for Healthy life. (Abeysekera,
Chandra S. A.)
615.538
Ayurvedic management of benign prostate
hypertrophy. (Pushpakumara, A. A. J.)
615.538
Azeez, M. Ali (ed.) See A. M. A. Azeez : early
life and tributes

660
Baby parakeets. (Balasooriya, Nanda)

823

Balasooriya, Nanda. Baby parakeets

823

Balasooriya, Nanda. A boar and a tiger

823

Balasooriya, Nanda. A friend in need is a friend
indeed
823
Balasooriya, Nanda. Mr. crow is a real rogue
823
Balasooriya, Nanda. One monkey family 823
Balasooriya, Nanda. One wise monkey

823

Balasooriya, Nanda. A tit for tat

823

Balasooriya, Nanda. The tricky fox and the
witty goat
823

Bandarage, Neranja. G.C. E. (O/L) science i
& ii with answers : 2003 December -2013
December
507.6
Bandara, Herath Madana. Issues in development
338.9
Bandara, S. M. K. B. Senavirathna
A socio – Anthropological study of Thera –
Therigathas
294.3657
Bandara, Sunil. G. C. E. (O/L) English : model
papers, past paper and answers
420.76
Chemistry : laboratory
540

Banduwardena, Rupa. Sacred venues of
Buddhist worship
294.34350954
Bank of Ceylon. Annual report 2013

354.8606

Banov, Vasil (co. author) See Darazhanov, Angel
Barnett, Lionel David. Alphabetical guide to
Sinhalese folklore from ballad sources 398.2
Basic English

Berty Dissanayake Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Berty Dissanayake
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Bhavana : meditation : the methodology to attain
enlightenment
294.34435
Bill (Sri Lanka. Parliament) ;
No. 272, 2013. Appropriation : 343.0340262
No. 275, 2013. Institute for Research and
Development Sri Lanka (incorporation) :
346.0640262
No. 276, 2013. Sri Lanka Sethsewa
Foundation (incorporation) :
346.0640262

Bambaradeniya, Channa (ed.) See
Nanayakkara, Ranil P.

Bandarawatta, Shirly.
skills 1, AS

Beneragam, Chalinda [et.al.] See Symposium of
the young scientists forum (2014 Feb. 7th :
Colombo)

No. 277, 2013. Federation of Information
Technology Industry Sri Lanka
(incorporation) :
346.0640262
No. 278, 2013. National Environmental
Forum (incorporation) :
346.0640262
No. 279, 2013. Ridhwaniyyah Arabic
College (incorporation) :
344.070262
No. 280. Daya Sarana Development
Foundation (incorporation ) : 346.0640262
No. 282. Study Centre for the Advancement
of Technology and Social Welfare
(incorporation) :
346.0640262
No. 283. The Federation of photographic
Societies of Sri Lanka (incorporation) :
346.0640262
No. 284, 2014. M. S. Thowfeek Foundation
(incorporation) :
346.0640262
No. 286, 2014. Rishad Bathiudeen
Foundation (incorporation) :
346.0640262
No. 287, 2014. Dhammadeepa Foundation
(incorporation) :
346.0640262

428

The beauty of the silent mind. (Gamage, Upul
Nishantha)
294.34435

No. 288, 2014. Sri Lanka. Parliament.
Association of Professional Bankers – Sri
Lanka (incorporation) :
346.0640262
No. 289, 2014. Medical (amendment) :
344.040262
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No. 290, 2014. Royal Charity Foundation
(incorporation) :
346.0640262
No. 291, 2014. Kashih Bunda Sri Lanka
Foundation (incorporation) :
346.0640262
No. 293, 2014. Inland revenue
(amendment) : a bill to amend the Inland
revenue
343.0360262
No. 300, 2014. Monetary law
(amendment) :
343.0340262
No. 303, 2014. Sangamiththa Suddhakara
Foundation (incorporation) :
346.0640262
No. 304, 2014. Ranjith Siyambalapitiya
Friendship Foundation (incorporation) :
346.0640262
No. 305, 2014. Samastha Lanka Kidney
Patients' Association (incorporation) :
346.0640262
No. 306, 2014. Sri Lanka. Parliament
Institute of Fundamental Studies, Sri Lanka
(amendment)
346.0640262
No. 307, 2014. Sahana Community
Development Foundation (incorporation) :
346.0640262
No. 308, 2014. Jeewan Kumaranathunge
Foundation (incorporation) :
346.0640262
No. 312, 2014. Ocean University of
Sri Lanka :
344.076840262
No. 313, 2014. Sathmethsithhaula society
(incorporation) :
346.0640262
No. 314, 2014. Municipal Council
(amendment) :
342.090262
No. 315, 2014. Urban Councils
(amendment) :
342.090262

No. 320, 2014. Institute of Environmental
Professionals, Sri Lanka (incorporation) :
346.0640262
No. 321, 2014. Land (restrictions on
alienation) :
346.0430262
No. 322, 2014. Assistance to and protection
of victims of crime and witnesses :
345.020262
No. 324, 2014. DFCC Bank (repeal and
consequential provisions) : 346.0821530262
No. 325, 2014. Sri Lanka Atomic Energy :
343.09250262
No. 326, 2014. Arundika Fernando Relief
Services and Godfrey Fernando Memorial
Foundation (incorporation) :
346.0640262
No. 327, 2014. Appropriation
(amendment) :
343.0340262
Biodiversity indicators in agricultural
systems : a guide to sustainable farming
578.7
Birds : an illustrated field guide to the fauna
of Sri Lanka. (Gamage, Rajika) 598.095493
A boar and a tiger. (Balasooriya, Nanda) 823
Bob Marley : the endless resonance
(Abeywickrama, Chathupama)
782.421646092
Bodhirajarama Educational and Cultural
Foundation (incorporation) act, No. 28 of
2014. (Sri Lanka)
346.064026

No. 316, 2014. Pradeshiya Sabha
(amendment) :
342.090262

Bowden, Russell. The dhamma's transmission
and the Pali Theravada canon an
examination of the processes and supporting
literature from the third Buddhist council to
king Parakrama Bahu's unification of the
Sri Lankan sangha
294.391072095493

No. 317, 2014. Local authorities elections
(amendment) :
342.070262

Buddhist temporalities (amendment) act,
No. 34 of 2013. (Sri Lanka)
344.096026

No. 318, 2014. Local authorities filling of
vacancies (special provisions)(amendment) :
a bill to amend the local authorities filling of
vacancies (special provisions) 342.090262
No. 319, 2014. Construction industry
development :
343.0786240262

Budget estimates 2014. (Sri Lanka. General
Treasury)
352.48
Budget speech 2014 : His Excellency Mahinda
Rajapaksa President Minister of Finance and
Planning. (Sri Lanka. Parliamentary )
352.48

662
Bukit Darah PLC. Annual report 2013/14
338.706
Bulletin of selected retail and producer prices
2009-2012. (Sri Lanka. Department of
Census and Statistics)
338.52
Business and accounting studies : Grade 10
658.0071
Business communication I : course manual
650.014
Business mathematics

650.0151

Business studies. (De Silva, Sunethra)

658

Butterflies : an illustrated pocket guide to the
Sri Lanka. (Gamage, Rajika)
595.789
Butterfly conservation action plan of Sri Lanka
639.975789

Census of population and housing 2012. (Sri
Lanka. Department of Census and
Statistics)
315.493
A centenary sky : 100 years of aviation in Sri
Lanka. (Jayawardena, Elmo) 387.7095493
Central Bank of Sri Lanka
Directions, determinations, and circulars
issued to licensed commercial banks
332.12095493
Central Bank of Sri Lanka. Directions,
determinations, and circulars
issued to licensed specialised banks :
inclusive of amendments made up to 30
November 2013
332.2095493
Central Bank of Sri Lanka. Directions,
determinations, notices, and guidelines
applicable to licensed finance companies and
specilised leasing companies
332.16
Central Bank of Sri Lanka. Economic and social
statistics of Sri Lanka 2014
338.95493

Cabral, L. M. Udaya Prasad. Study on the
effects of humidity for the paper deterioration
in Sri Lanka
025.84072095493

Central Bank of Sri Lanka. Financial system
stability review 2013
338.95493

Cader, S. F. R. A. New millennium English
work book : for grade 1
372.6521

Central Bank of Sri Lanka. Objectives,
functions & organization
332.11095492

The call of wild Sri Lanka. (Talwatte,
Priyantha
591.5095493

Central Bank of Sri Lanka. Programme calendar
2014 : guide to the future
332.1106

Cameos. (Waidyasekera, Sam)

Central Bank of Sri Lanka. Public debt
management in Sri Lanka : performance in
2012 and strategies for 2013 and beyond
336.5493

920

Canada : a nation in motion . (Appadurai,
Samy)
305.800971
Candappa, Reggie (co. author) See Fernando,
Pam
Carrying tales. (Disanayaka, Kusum)

J823

Carson Cumberbatch PLC. Annual report 201314
338.706
The case for intelligent design. (De Silva, V. J.
M.
576.82
Case law on evidence ordinance

Central Bank of Sri Lanka. Public debt
management in Sri Lanka : performance in
2013 and strategies for 2014 and beyond
336.34095493
Central Bank of Sri Lanka. Recent economic
developments : highlights of 2013 and
prospects for 2014
338.95493
Central Bank of Sri Lanka. Strategic plan 20142018
332.11095493

347.060264

Caste in sri Lanka : from ancient times to the
presentday. (Hussein, Asiff)
305.5122095493

Ceylon agro – industries limited. Annual report
2013
338.706
Ceylon Electricity Board. Long term generation
expansion plan 2013
333.7932

663
Ceylon Government railway golden era of D. B.
Rampala. (Dissanayake, Ranjith L.)
385.095493
Ceylon Hotels Corporation PLC. Annual report
910.4606
Ceylon Investment PLC. Annual report
2013-14
338.706
Ceylon Tobacco Company. Annual report
2013
338.1737106
Chandawimala himi, Rerukane. The explanation
of the factors of enlightenment
294.34
Chandima Weerakkody Foundation
(incorporation) act, No. 5 of 2014.
(Sri Lanka)
346.064026

Climate change impacts and adaptations for
environmental security. (Conference on
climate change impacts and adaptations for
food and environmental security (2013 July
30th-31st : Colombo)
632.1
Coconut Development Authority. Sri Lanka
coconut statistics 2012
634.61021
Collected wheel publications : numbers 377 to
393
294.3
Collected wheel publication : numbers 412 to
430
294.3
Collected wheel publication : numbers 431 to
447
294.3
A collection of medicinal plants in Sri Lanka
581.634095493

Chandrahasan, Nirmala. Maritime boundaries
in the Indian ocean : Sri Lanka and the law
of the sea
343.096

Colouring book – numbers

372.52

Commercial law : course guide

346.07

Chandrakeerthi himi, Balangoda Ananda.
Concept of bhava in Theravada Buddhism
294.34

Commercial law : course guide 2013

Changes across time and space. (Wijesuriya,
Buddhini)
954.9302
Charles Darwin : beyond the evolution.
(Dasanthi, Naduni)
575.0092
CheGuevara : guerilla syndrome. (Sannasgala,
Pansilu)
972.91064092
Chemistry : laboratory skills 1, AS.
(Bandarawatta, Shirly)

540

Child development : concepts, intervention,
assessments and problems. (Thalagala, Neil)
305.231
Chinese : teacher's guide Grade 10

495.10710

Chinese outbound tourism and destination
image of Sri Lanka. (Gamlath, Dulmini
Kaushika)
338.4791095493
Chitralatha. (Semage, Jayasiri)

741.0117

CHOGM 2013 – facets of opportunity for Sri
Lanka
910.09141241
Citizens Development Business Finance PLC.
Annual report 2013/14
332.12306

346.07

Commonwealth states on disarmament and
development : a socioeconomic analysis.
(Abhayagunawardena, Vidya)
338.947
Communication and media studies for G. C. E.
(A/L). (Jesuthasan, Bernard Pardeepan)
302.207
A communicative approach to English grammar
425
Community governance policies in South Asia
community and decision making nexus
experience from India, Pakistan and
Sri Lanka
352.140954
Companies (amendment) act, No. 13 of 2014.
(Sri Lanka)
346.066026
Compilation of case studies : community
governance in infrastructure services project
in Sri Lanka
307.14095493
Compliance – an international perspective on
some of the challenges facing global
compliance today. (Rider, Barry A. K.) 332
Concept of bhava in Theravada Buddhism.
(Chandrakeerthi himi, Balangoda Ananda)
294.34

664
Conference of agricultural sciences (2014 Jan.
9th-10th : Belihuloya : Sri Lanka). Abstracts
630.72
Conference on climate change impacts and
adaptations for food and environmental
security (2013 July 30th-31st : Colombo).
Climate change impacts and adaptations for
environmental security
632.1
Conference proceedings (International forum
on mathematical modelling (2014 :
Colombo).
511.8
Conference programme and abstract book.
(International Conference on Public Health
Innovations (2nd - 4th May 2013 : Sri Lanka)
362.1
Conscience : an interpretation of mankind.
(Sachintha, K. D. Dulaj)
821
Conservation and sustainable of soil biodiversity
in Sri Lanka. (National symposium on soil
biodiversity (2013 Dec. 10th & 11th : Colombo)
333.9516
Construction industry development : a bill to
provide for the construction industry in
Sri Lanka ; to regulate, register, formalize
and … ; and for matters connected therewith
or incidental thereto. (Sri Lanka.
Parliament)
343.0786240262
Convention against doping in sport act,
No. 33 of 2013. (Sri Lanka)
344.099026
Cooray, Nilan. Heritage day tours 915.493061
Cooray, Rozaine. From crisis to character :
leaping through the waves of calamity 302.35
Cooray, Sanjeevanie. Strategic management
accounting and accountants in business in Sri
Lanka
657.8
Cosmic mirrors. (Arasanayagam, Parvathi
Solomons)
821
The cotton kitten. (Premachandra, Asoka)
891.483

Cricket cameo. (De Silva, S. Tilak)
796.358095493
Critical articles on traditional Japanese theatre
(Kumarasinghe, Kulatilaka)
792.0952
A critical guide to Nihal de Silva's the road from
elephant pass. (Wijesundara, Piumi)
823
Crossword puzzles in pediatrics : a study
aid . (Senanayake, Manouri P.)
618.92
Culinary art culinary health 60 incredible
recipes. (Pierre, Jean)
641.502012
Cumaranatunga, P. N. Liberator king
Manawlupura Vijayabahu

923.1

Curriculum 2015 : partnership businesses
through financial leadership
657

Dampe, Meegoda, Bodhiwardhanarama Sri
Madurasama Priven Viharastha
Sanwardhana Sabhawa act, No. 22 of 2014.
(Sri Lanka)
346.064026
Darazhanov, Angel. 100% forex – learning and
earning
332.45
Dasanthi, Naduni. Charles Darwin : beyond
the evolution
575.0092
Dayananda, Buddhi Prasadini. Abraham
Lincoln : a story written from tears
973.7092
Dayarathne, Upul. Information communication
technology : G. C. E. (O/L) model papers,
past papers questions and answers 004.076
Daya Sarana Development Foundation
(incorporation : a bill to incorporate the Daya
Sarana Development Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Dayawansa, N. D. K. (ed.) See Symposium
an water resources research in Sri
Lanka (2014 : Oct. 1st Peradeniya, Sri
Lanka)

Craving the deceiver. (Gamage, Upul
Nishantha)
294.34435

Dayawansa N. D. K. (ed.) See Symposium on
water research in Sri Lanka (2013 Oct. 01 :
Sri Lanka)

Creations par excellence of 50 wedding cake
structures. (Siriwardene, Orancy) 641.86539

Dayhananda, Nishali. The unchangeable fate
battle begins
823

665
Dawood, A. F. Portrayal of different characters
823

De Silva, M. Asoka T. (ed.) See
Sri Lanka's forests – nature at your service

De Alwis, K. V. General English G. C. E. A/L
Grade 12 : complied according to the new
syllabus
428

De Silva, Nimal (co. author) See Maritime
heritage of Lanka : ancient ports and harbours

De Alwis, K. V. General English G. C. E. A/L
Grade 13 : complied according to the new
syllabus
Dean, Mauris. General safety

De Silva, Nilmini. Fate or destiny : living life
with passion
158.1
De Silva, Nina. Discovering Sri Lanka the art of
cooking
641.50212

363.10289

Dear daughters and sons. (Rathnayake,
Anuruddha Bandara)

821

Debates : official report (Hansard). (Sri Lanka.
Western Province Provincial
Council)
328.549302
De Chickera, Bishop Duleep. Ponder anew : a
window into the history and witness of the
anglican church of Sri Lanka
283.5493

De Silva, Patricia. Spoken English grade four
372.6521
De Silva, P. H. Pradeep. Obstetrics topics for
clinical examination of final MBBS and
ERPM
618.2
De Silva, Ranjith Premalal (ed.) See
Symposium an water resources research in Sri
Lanka (2014 : Oct. 1st Peradeniya, Sri
Lanka)

De Costa, Sunil. Historical Wayamba : foot
prints on Tambapanni
954.93

De Silva Ranjith Premalal (ed.) See Symposium
on water research in Sri Lanka
(2013 Oct. 01 : Sri Lanka)

De Costa, Sunil. Majestic west : Colombo – the
garden city of Asia
779.45493

De Silva, Sachinthya Gangulali. Mandela : the
white
968.065092

Default taxes (special provisions) (amendment)
act, No. 14 of 2014. (Sri Lanka) 343.04026

De Silva, Sigrid S. Eat. Drink. Live! : be
healthy – stay fit – feel great
613

De Mel, Neloufer (co. author) See Uyangoda,
Jayadeva

De Silva, Sriyan. The dilemma of the informal
economy
331.54095493

Demidov, T. (tr.) See Darazhanov, Angel

De Silva, S. Tilak. Cricket cameo
796.358095493

Deraniyagala, Sonali. Wave : [a memoir of life
after the tsunami]
954.93032092

De Silva, Sunethra. Business studies

658

Descriptive analysis of information needs for
paddy farmers in Ampara district. (Nahfees,
A. M.)
025.066331807205493

De Silva, Swarna. Good lesson

823

De Silva, Swarna. Judgement

823

De Silva, Bernard. New work book grade 6
English
420.76

De Silva, Swarna. Kumudumalee

823

De Silva, Swarna. We won

823

De Silva, Dinesh Shihantha. Modern day
fairytales
J823
De Silva, Francis. Three kids in action

De Silva, V. J. M. The case for intelligent design
576.82

J823

De Silva, Francis. Three kids turn detectives
823
De Silva, Frank. Police and rights : in search
of police action to promote rights 344.052

Destiny : the uprooted trilogy III.
(Wickramasinghe, Martin)

891.483

Devananda himi, Kotte Sri. The essence of
Buddhism (veneration)
294.3

666
Development plan for the spice and allied crops
sector in Sri Lanka 2014-2025. (Sri Lanka.
Ministry of Minor Export Crop Promotion)
354.5406

Dharmathilaka, K. K. K. Measuring efficiency
of government universities in Sri Lanka using
data envelopment analysis (DEA)
378.5493072

Dewasiri, Hiranyada. Karl Marx : sons and
daughters of revolution
335.4092

Dharmawardene, Prasadini. G. C. E. (A/L)
economics : study guide, past papers with
answers
330.076

De Zoysa, A Harini Navada. Professional ethics
and customer relationship
174.4
De Zoysa, Rochelle N. Ann. Optimism

821

DFCC Bank (repeal and consequential
provisions) : a bill to make provisions for
registration of the DFCC Bank as a public
limited company with the name “DFCC
Bank PLC” and to provide for the provisions
consequential to such registration; to repeal
the DFCC Bank act, (chapter 165) and for
matters connected therewith or incidental
thereto. (Sri Lanka. Parliament)
346.0821530262
Dhamma adhidhamma examinations (English
medium) : past question papers 2009-2013
294.3076
Dhammadeepa Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Dhammadeepa
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Dharmawardhane, Iromi. Sri Lanka's post
conflict strategy : restorative justice for rebels
and rebuilding of conflict – affected
communities
954.93032
Dias, Priyan. Graded examples in reinforced
concrete design (to eurocode 2) 624.18341
Diesel & Motor Engineering PLC. Annual
report 2013/14
629.206
The difference between the site based and the
landscape based approaches to cultural
heritage management selected articles.
(Amarasekara, Sasni)
930.1
Differentiation of Sri Lankan mustard
(Brassica juncea (L) czern & coss) genotypes
using molecular and agro morphological data
and altering their fatty acid profile by
interspecific hybridization with canola (B.
napus L.). (Peiris, Pattiyage Kalum
Danushka)
664.3072095493

The dhamma's transmission and the Pali
Theravada canon an examination of the
processes and supporting literature from the
third Buddhist council to king Parakrama
Bahu's unification of the Sri Lankan sangha.
(Bowden, Russell)
294.391072095493

The dilemma of the informal economy. (De
Silva, Sriyan)
331.54095493

Dharmakirti, Ranjit. Mansion

Directions, determinations, and circulars
issued to licensed specialised banks :
inclusive of amendments made up to 30
November 2013. (Central Bank of Sri
Lanka)
332.2095493

891.483

Dharmakirti, Ranjit. Moon and the flame
891.483
Dharmasiri, Ajantha. Humane results :
discovering distinct dimensions

658.3

Directions, determinations, and circulars
issued to licensed commercial banks.
(Central Bank of Sri Lanka) 332.12095493

Dharmasiri, Ajantha. People engineering :
conversations on a caring craft
658.3

Directions, determinations, notices, and
guidelines applicable to licensed finance
companies and specilised leasing companies.
(Central Bank of Sri Lanka)
332.16

Dharmasiri, Ajantha S. (ed.) See HRM
perspectives : insights on human resources
management practices

Directory of library professionals in Sri Lanka.
(National Library and Documentation
Services Board)
020.922
Directory of mental health and psychosocial
service providers in Sri Lanka
362.220255493

667
Disanayaka, Kusum. Carrying tales

J823

Ekanayake, C. (ed.) See Shakespeare, William

Discovering Sri Lanka the art of cooking. (De
Silva, Nina)
641.50212

Ekanayake, Lalith. Animal verses : the unseen
wilderness of Sri Lanka
591.5095493

Dissanayaka, Anura Padmasiri. Gold lagoon
891.483

An elephant in the sky : Dumminda Jataka.
(Wettasinghe, Sybil)
891.483

Dissanayake, L. B. This planet and beyond 823

Elvis Presley : a shadow of a star. (Jayaweera,
Daupadhi Chandamiththa)
782.42166092

Dissanayake, P. S. Advanced level poetry &
short stories
820
Dissanayake, Ranjith L. Ceylon Government
railway golden era of D. B. Rampala
385.095493
Dissanayake, Ranjith L. Railway the British
built in Ceylon : proposals for an alternate
trace to Kandy Badulla & Uva
625.1
Diversity to uniformity : rationalistic viewpoint
towards a better and uniform slobal culture.
(Sumanarathne, H. Don)
301.65
The doctrine of Maya. (Gnanakumaran, N.)
181.4
Dry zone slender loris : a photographic
educational guide. (Jayasekara, Chaminda)
599.83

Eat. Drink. Live! : be healthy – stay fit – feel
great. (De Silva, Sigrid S.)
613
Economic and social statistics of Sri Lanka
2014. (Central Bank of Sri Lanka)
338.95493
Economic service charge (amendment) act,
No. 9 of 2014. (Sri Lanka)
343.055026
Economics in Buddhist perspective.
(Wijayasundara, Senarat)
294.3377
Edges : a collection of poems. (Seneviratne,
Malinda)
821
Edirisinghe, Nirantha. Mouse

823

Edirisinghe, Padma. Musings

070.44

Effective rooms division : training and
motivational program. (Thrimavithana, Nihal)
647.94

Employees Provident Fund. Annual report 2012
354.9806
The encyclopedia of the Sri Lankan diaspora
305.80095493
Energy management guide : version 1
333.7916
English comes alive – for 5 year – olds : new
ideas for teachers of English. (Fernando,
Chitra)
420.71
English comes alive : for 6 year – olds.
(Fernando, Chitra)

428

English composition for higher grades.
(Weerasekera, Kay)

428

English for kids – grade 3. (Perera, T. C.)
372.6521
English grammar & speech course.
(Seneviratne, W. C.)

425

English grammar for higher grades.
(Weerasekera, Kay)

425

English grammar patterns in a progressive
way : an easy way for self studies.
(Abeywickrama, A. M.)
425
English language – Grade 07 : work book and
model papers. (Yogeswaran, P.)
428
English language grade 11 : model question
papers, answers and marking scheme based
on the G. C. E. O/L. (Hettiarachchi,
Indrarathna)
420.76
English language model question papers for
grade 6 : part I. (Atchuthan, Yogarajah)
420.76
English language model question papers for
grade 7 : part I. (Atchuthan, Yogarajah)
420.76

668
English language model question papers for
grade 8 : part I. (Atchuthan, Yogarajah)
420.76
English language teachers' guide grade 10
420.71
English literature G. C. E. (O/L) level local
syllabus (2008) : poetry, short stories, drama
and novels. (Perera, Gerry)
820
English – Sinhala dictionary for grade 3.

372

English workbook : Grade 6. (Jayasinghe,
Deepthika)
420.76
English workbook : Grade 7. (Jayasinghe,
Deepthika)
420.76
English written composition for higher grades.
(Weerasekera, Kay)
808.042
Environment knowledge quizz : compilation of
questions and answers
333.7076
Epa, Malini (tr.) See Wijemanna, Piyaseeli
Essays on science and spiritualism.
(Waidyasekera, Sam)

Faculty of Medicine University of Colombo :
undergraduate degree programme 2014.
(University of Colombo)
378.5493
A farewell to an angel. (Peeris, Rajendra) 823
Farewell to my village. (Ratnayake, W.)
823.087
Farmer's saga - resistance against feudal
practices – british colonial times.
(Gunaratne,Michael H.)
630.92
Fate or destiny : living life with passion. (De
Silva, Nilmini)
158.1
Fathih Institute of Sri Lanka (incorporation) : a
bill to incorporate the Fathih Institute of
Sri Lanka. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Fauna and flora of the Bible

133.9

The essence of Buddhism (veneration).
(Devananda himi, Kotte Sri)
294.3
Essential English essays. (Amarasiri, K. N. T.)
824
Essential English for children. (Amarasiri, K.
N. T.)
372.6521
Essential legal essays with a critical
approach. (Jayasinghe, H. D. M. N.)

Facing the Taliban : experiences of a UN woman
and worker in Taliban controlled
Afghanistan . (Wijeyesekera, Anoja)
958.100914130092

340

“Every day is Ashura, every land is karbala”
297.36
The explanation of the factors of enlightenment.
(Chandawimal himi, Rerukane)
294.34
Exploration of newer natural dye yielding plants
to Sri Lankan textile industry. (Wijayapala,
U. G. Samudrika)
338.47677
An extract of the provincial councils election
act, No. 2 of 1988
342.07

220.859

Fauna and flora protection ordinance (chapter
469) : as amended by acts No. 44 of 1964, 1
of 1970 and 49 of 1993
346.0469516
Federation of Information Technology Industry
Sri Lanka (incorporation) : a bill to
incorporate the Federation of Information
Technology Industry Sri Lanka. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
The Federation of photographic Societies of
Sri Lanka (incorporation) : a bill to
incorporate the Federation of Photographic
Societies of Sri Lanka. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
Felder, Ramya. She shall be called woman :
Weekly stepping stones to a fulfilled life 242
Fernando, A. P. S. (co. author) See Ginigaddara,
G. A. S.
Fernando, Chitra. English comes alive – for 5
year – olds : new ideas for teachers of English
420.71
Fernando, Chitra. English comes alive : for 6
year – olds
428

669
Fernando, Dilini (co. author) See Gunatilleke,
Gothami

Financial intelligence unit of Sri Lanka.
Annual report 2012
353.8606

Fernando, Dorothy. Wild flowers of Ceylon
582.13095493

Financial management

Fernando, G. W. A. Rohan (ed.) See
Proceedings of the annual technical sessions
(30th : 2014 – Feb 28th ; Colombo)

658.15

Financial sector consolidation : way and how.
(Siriwardana, C. J. P.)
332
Financial system stability review 2013. (Central
Bank of Sri Lanka)
338.95493

Fernando, Hemasiri. The viceroy special
385.095493

Fire & water. (Weerasuriya, Srimathie R.) 823

Fernando, M. Angel. Max, agent x and the
galactic conference
823

Fiscal management report 2014. (Sri Lanka.
Ministry of Finance and Planning) 3365493

Fernando, Marshal (ed.) See Pathways of the
left in Sri Lanka

Fisheries and aquatic resources (amendment)
act, No. 35 of 2013. (Sri Lanka)
343.07692026

Fernando, N. G. (ed.) See Symposium on world
construction (3rd 2014 June 20th - 22nd :
Colombo)

The flowered umbrella . (Amaraweera, Hilda)
J891.483

Fernando, Nirosha. School tools – learn IT :
student guide grade 4 term 1
372.34

Fluffy. (Gunathilake, Anuththara Nithyangani)
823

Fernando, Nirosha. School tools – learn IT :
student guide grade 5 term 1
372.34

The folk drama of Ceylon. (Sarachchandra, E.
R.)
792.095493

Fernando, Nivanka. The savage dance

Fonseka, Daya D. The road to success : the true
life story of a
Sri Lankan entrepreneur
who rose from rags to riches
338.04092

823

Fernando, Pam. Nuwara Eliya golf club 125
years 1889-2014
796.35206095493
Fernando, Sarala (ed.) See Maritime heritage of
Lanka : ancient ports and harbours
Fernando, Sunil. The simple sentence : a
practical approach

Forex 101 : easy and understandable, all about
FOREX. (Ovsyanikas, Valerijus)
332.45
A friend for Ranrala : a universal folktale.
(Wettasinghe, Sybil)
891.483

425

Fernando, T. R. N. MBBS and beyond :
emergency obstetric care
618.2
Fernando, Vijta (tr.) See Amaraweera, Hilda
Fernando, Vijita (tr.) See Dharmakirti, Ranjit

A friend in need is a friend indeed.
(Balasooriya, Nanda)

823

From a distance : mind – lyrics. (Herat, Gwen)
821
From crisis to character : leaping through the
waves of calamity. (Cooray, Rozaine) 302.35

Fernando, Vijita (tr. ) See Perera, Kamal
Fernando, W. W. S. W. C. Jak recipies 150
641.3030212
Fertilizer for rubber

631.8

Field guide to reef fishes of Sri Lanka.
(Rajasuriya, Arjan)
597.095493
Financial accounting : course manual

From the living fountains of Buddhism : Sri
Lankan support to pioneering Western
orientalists. (Guruge, Ananda W. P.)
294.307205493

657

Functionality of library buildings in Sri Lanka :
a comparative study. (Harshani, K. R. N.)
727.80725493

670
Fundamental science – book 1. (Rajamanthri,
Shanidu)
372.35
Future of the commercial banks in emerging
Sri Lanka : prospects and challenges.
(Jayamaha, Ranee)
332.12095493

Gadiewasam, Chandrika. Water in my grave and
other horror stories from Sri Lanka
823
Galle as quiet as asleep. (Roberts, Norah)
954.93032
Galle Municipal Council service guide. (Sri
Lanka. Galle Municipal Council)
352.14095493
Gamage, M. K. Kasunthika Kaumandi (co.
author) See Samarasinghe, Lasitha
Gamage, M. K. Kasunthika Kaumandi. School
tools – learn IT : student guide grade 6
term 1
004
Gamage, Rajika. Birds : an illustrated field
guide to the fauna of Sri Lanka 598.095493
Gamage, Rajika. Butterflies : an illustrated
pocket guide to the Sri Lanka
595.789

G. C. E. advanced level English : past exam
papers 2006-2013 and two prabable question
papers with model answers
420.76
G. C. E. (A/L) economics : study guide, past
papers with answers. (Dharmawardene,
Prasadini)
330.076
G. C. E. A/L General English : past papers &
model answers. (Jayasinghe, Deepthika)
420.76
G. C. E. (O/L) English literature model
questions and answers. (Manukulasooriya,
Ranaweera)
820.76
G. C. E. (O/L) English : model papers, past
paper and answers. (Bandara, Sunil) 420.76
G. C. E. O/L English : 2004-2013 past exam
papers with answers
220.76
G. C. E. O/L English Language : probable
questions & model answers 2014
420.76
G. C. E. O/L English : past papers & answers
2002 – 2013. (Manukulasooriya, Ranaweera)
420.76
G. C. E. O/L model papers with answers 20002012. (Ranasinghe, Rohana Lakmal) 420.76

Gamage, Upul Nishantha. Acquiring the light of
insight
294.34435

G.C. E. (O/L) science i & ii with answers :
2003 December -2013 December.
(Bandarage, Neranja)
507.6

Gamage, Upul Nishantha. The beauty of the
silent mind
294.34435

G. C. E. (O/L) science : past papers &
answers

507.6

Gamage, Upul Nishantha. Craving the deceiver
294.34435

GC 3465. (Weerasooriya, C. S.)

920

Gamage, Upul Nishantha. The happiness of
letting go
294.34435
Gamage, Upul Nishantha. The path of coming
alive
294.34435
Gamage, Upul Nishantha. Trust is the door
294.34435
Gamlath, Dulmini Kaushika. Chinese outbound
tourism and destination image of Sri Lanka
338.4791095493
Ganeshananthan, Vimala. The yaal players :
memories of old Jaffna
954.93

Geekiyanage, P. Physics : Oscillations & waves
vibrations
530.14
General English G. C. E. A/L Grade 12 :
complied according to the new syllabus. (De
Alwis, K. V.)
428
General English G. C. E. A/L Grade 13 :
complied according to the new syllabus. (De
Alwis, K. V.)
428
General safety. (Dean, Mauris)

363.10289

Geneva's human rights chameleons : who are
they, how do they operate
323.095493
Geography grade 06 : teachers' guide

910.71

671
Geography grade 10 : teachers' guide

910.71

A gift of love. (Samarawickrema, Saliya)
152.41

The great history of Sri Lanka : from king
Vijayabahu the sixth to king Seetawaka
Rajasingha. (Jayakody, Soma)
954.9301

Ginigaddara, G. A. S. Sustained adoption of
system of rice intensification : a Sri Lankan
perspective
633.181

The great history of Sri Lanka : from king
Wimaladharmasuriya the first to king Sri
Veeraparakrama Narendrasingha. (Jayakody,
Soma)
954.9301

Global capital markets : opportunities and
challenges for emerging economies.
(Karsenti, Rene)
330.95493

Greek democracy : together with a translation
from the Greek of Pericles, funeral oration.
(Peris, Merlin)
321.809385

Gnanakumaran, N. The doctrine of Maya181.4

Groundwater quality atlas of Sri Lanka
553.790223

Gnanananda himi, Kiribathgoda. Sumana – the
florist
J823
Gnanananda himi, Kiribathgoda (tr.) See
Tipitaka Suttapitaka Khuddakanikaya.
Vimanawatthu

Guardian capital partners PLC. Annual report
2013-2014
338.706
Guidelines and procedures for the B. SC
Independent research report and the M. SC.
Dissertation. (Ariyawansa, R. G.) 808.066

Godagama, Suranjith. Protect your future with
life insurance
368.32
The golden deer. (Amerasinghe, Premini) 823
The golden swan. (Rajakaruna, Kalyani) J823
Gold lagoon. (Dissanayaka, Anura Padmasiri)
891.483
Gomesz, Beverley. Snapshots of realism

821

Good health and long life what is the secret –
part I. (Kulatunga, K. Kamala)
294.3
Good lesson. (De Silva, Swarna)
Goonaratne, Induwara. Safe autopsy

823

Guidelines for a healthy canteen in work places
363.192
Guideline for the screening, surveillance
diagnosis and management of oral potentially
malignant disorders
616.99406
Gunarathne, Gnanasiri (tr.) See Howell ,
Francis
Gunarathne, Gnanasiri (tr.) See Peris, Merlin
Gunaratne,Michael H. Farmer's saga resistance against feudal practices – British
Colonial times
630.92

614.1

Graded examples in reinforced concrete design
(to eurocode 2). (Dias, Priyan) 624.18341
Grade 8 English workbook. (Jayasinghe,
Deepthika)
420.76
Grade 9 English workbook. (Jayasinghe,
Deepthika)
420.76
Grandmothers (miththaniyo). (Wijemanna,
Piyaseeli)
891.483
The great history of Sri Lanka : from king
Seetawaka Rajasingha to the end of the
Seetawaka terrotory. (Jayakody, Soma)
954.9301

Gunaratne, Rajitha (co. author) See
Gunatilleke, Gothami
Gunaruwan, T. Lalithasiri (ed.) See Sri Lanka
journal of economy research
Gunasekara, Inoma Hemashikha.
Mathematics : G. C. E. (O/L) essential
theorems, model papers and past papers
510.76
Gunasena, H. P. M. (co. author) See Conference
on climate change impacts and adaptations for
food and environmental security (2013 July
30th-31st : Colombo)
Gunathilake, Anuththara Nithyangani.
Fluffy

823

672
Gunatilleke, Gehan (co. author) See Guneratne,
Jayantha de Almeida
Gunatilleke, Gothami. School tools – learn IT :
student guide grade 1 term 1
372.34
Gunatilleke, Gothami. School tools – learn IT :
student guide grade 2 term 1
372.34
Gunatilleke, Nimal (co. author) See
Sri Lanka's forests – nature at your service

A hand book on ancient history of Sri Lanka &
monuments within the cultural triangle.
(Peiris, Karu)
954.9301
Handbook on varietal diversity of Sri Lanka
traditional rice oryza sativa
584.9
Handbook 2011. (Sabaragamuwa University of
Sri Lanka)
378.5493

Gunawardana, Michelle. Manoramabai : the
memoirs Mano Muthu – Candappa
920

Handwoven heritage – future foundation :
diyakacci – fabric design analysis, item 07-07217 National Museum Colombo, Sri Lanka.
(Thenuwara, Chandramani)
746.41

Gunawardana, Sonala. Mohandas Karamchand
Gandhi : my father yet further 954.035092

The happiness of letting go. (Gamage, Upul
Nishantha)
294.34435

Guneratne, Jayantha de Almeida. The judicial
mind in Sri Lanka : responding
to the protection of minority rights
342.5493085

Happy valley. (Somathilaka, Lalitha)

Guruge, Ananda. Asoka the righteous : a
definitive biography

934

823

Harshani, K. R. N. Functionality of library
buildings in Sri Lanka : a comparative study
727.80725493
Heart, Gwen. Pope Francis 1 : hope for
Christian unity
262.13

Guruge, Ananda W. P. From the living fountains
of Buddhism : Sri Lankan support to
pioneering Western orientalists
294.307205493

Hemas Holdings PLC. Annual report 2013
338.706

Guruge, Ananda W. P. No pearl of greater
price : the story of the father of free education
of Sri Lanka
370.92

Hemathilaka, Janaka (ed.) See Community
governance policies in South Asia
community and decision making nexus
experience from India, Pakistan and
Sri Lanka

Guruge, Ananda W. P. The unforgettable
Dharmapala : a miscellany on the life and
achievements of the Anagarika Dharmapala
(1864-1933) of Sri Lanka
303.484092

Herat, Gwen. From a distance : mind – lyrics
821
Heritage day tours. (Cooray, Nilan)915.493061

Hajara, M. N. Strange dream of a girl

J823

Halpe, Ashley. Waiting for the bells : collected
poems
821
Hand book drug abuse information 2014
362.290121
Hand book for electronic demonstration kit.
(Mahindaratna, S. H.)
621.3815
Handbook of skill development program of
intern accountants
657

Hettiarachchi, Indrarathna. English language
grade 11 : model question papers, answers
and marking scheme based on the G. C. E.
O/L
420.76
Hettiarachchi, Malkanthi. Sri Lanka'
rehabilitation program : the humanitarian
mission two
954.93032
Hettiarachchi, Priyadashika (et. al) See Practical
physiology
Hettiaratchy, Dila. Ramani Fernando : a journey
in style
646.72092
Hewavitharana, Chamodhi. Lonely star & other
poems
821

673
Hewawasam, Tilak (ed.) See Proceedings of the
annual technical sessions (30th : 2014 – Feb
28th ; Colombo)

100% forex – learning and earning.
(Darazhanov, Angel)

332.45

The hungry ghosts. (Selvadurai, Shyam)
813.54

Historical Wayamba : foot prints on
Tambapanni. (De Costa, Sunil)

954.93

History – grade 6

909.071

History – grade 10

909.071

History of Buddhism in Ceylon. (Rahula himi,
Walpola)
294.3095493
History of Christianity : a graduate study guide.
(Abeyasingha, Nihal)
230

Hussein, Ameena (ed.) See The vampire umpire
and other stories for : children
Hussein, Asiff. Caste in sri Lanka : from ancient
times to the presentday
305.5122095493
Hussein, Asiff. Ivilly pevilly : the gastronome's
guide to the culinary history & heritage of Sri
Lanka from the stone age to the modern era
641.595493

History of Christianity : an undergraduate study
guid. (Abeyasingha, Nihal)
230
History of natural dyes in Sri Lanka.
(Wijayapala, U. G. Samudrika)

667.26

The history of Sri Lnaka army athletics 19502013
796.095493
A history of Tamil diaspora politics in Canada :
organisational dynamics and negotiated order
1978 – 2013. (Amarasingam, Amarnath.)
971.9103
HNB Assurance PLC. Integrated annual report
2013
368.006
Hope for a new life. (Wickramasinghe,
Chandima S. M.)

J823

ICES research paper II .
(Amarasingam, Amarnath) A history of Tamil
diaspora politics in Canada : organisational
dynamics and negotiated order 1978 – 2013
971.9103
Iddamalgoda, Sabani. The scribe

823

If only... (Samarasinghe, Diyanath)

082

Illeperuma, Chamara (ed.) See Gamage, Upul
Nishantha
An illustrated guide to the marine macroalgal
genera of Southern Sri Lanka.
(Kariyawasam, P. S.)
579.8

Howell , Francis. Theophrastus characters
888.0108

Illustrated history of postage stamps Sri Lanka.
(Mallimarachchi, Janaka)
769.5695493

How Japan bombed tiny Ceylon : pearl in the
Indian ocean during the second world war.
(Jayasekara, H. G. P.)
954.9301

I'm here for you. (Rajapakse, Thanu)

How to have a healthy heart . (Atukorale, D. P.)
616.1205
HRM perspectives : insights on human resources
management practices
658.3
Humane results : discovering distinct
dimensions. (Dharmasiri, Ajantha)

An independent country that protects human
rights
323
Indraratna, A. D. V. de S. (ed.) See The way
forward for sustained economic growth
Indraratna, A. D. V. de S. Policy issues for
sustained development of Sri Lanka
338.95493

658.3

Human resource management : study guide
658.3
Human rights and rule of law.
(Somasundaram, Kanaga)

823

341.48

Industrial chemistry M. C. Q. : advanced level
new syllabus. (Palandage, Lakshman)
660.76

674
Information and communication technology
grade 12 : teacher's instruction manual
004.071

Insurance : general principles, law and
regulatory practice. (Weerasooria,
Wickrema)
346.086

Information communication technology : G. C.
E. (O/L) model papers, past papers questions
and answers. (Dayarathne, Upul) 004.076

Integrated annual report 2013. (HNB Assurance
PLC)
368.006

Inland revenue (amendment) act, No. 8 of
2014. (Sri Lanka)
343.036026
Inland revenue (amendment) : a bill to amend
the Inland revenue act, No. 10 of 2006. (Sri
Lanka. Parliament)
343.0360262
In plant training reports volume 1 (1994 –
2010) : Faculty of Agriculture and Plantation
Management and Faculty of Livestock
Fisheries and Nutrition Wayamba University
of Sri Lank
011.75
Insights into immunological role of teleost
complement system : genomic structural
identification and molecular
characterization of consecutive nine
complement components of Rock Bream
(Oplegnathus fasciatus).(Wickramaarachchi,
W. D. Niroshana)
578.7707205493
Institute for Research and Development Sri
Lanka (incorporation) : a bill to incorporate
the Institute for Research and Development,
Sri Lanka. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Institute of Environmental Professionals, Sri
Lanka (incorporation) : a bill to incorporate
the Institute of Environmental Professionals,
Sri Lanka. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Institute of Fundamental Studies, Sri Lanka
(amendment) : a bill to amend the Institute of
Fundamental Studies, Sri Lanka act,
No. 55 of 1981. (Sri Lanka. Parliament)
346.060262
Institute of Fundamental studies, Sri Lanka
(amendment)) act, No. 25 of 2014. (Sri
Lanka)
346.06026
Institute of Geology, Sri Lanka
(incorporation) act, No. 3 of 2014. (Sri
Lanka)
346.06026
Institute of Policy studies of Sri
Lanka (amendment) act, No. 1 of 2014.
(Sri Lanka)
346.06026

International Conference on one Health (2014 :
Sep. 5th- th : Peradeniya, Sri Lanka).
Proceedings
610
International Conference on Public Health
Innovations (2nd - 4th May 2013 : Sri Lanka).
Conference programme and abstract book
362.1
International forum on mathematical
modelling (2014 : Colombo). Conference
proceedings
511.8
An introduction to common spiders of Sri
Lanka. (Nanayakkara, Ranil P.)
595.44095493
Introduction to management : course guide
2011-2012
658
An introduction to principles of
economics – part 1. (Karunatilake, C. P. A.)
330.01
Inwardbound : mindfulness as an executive
capability. (Sooriyaarachchi, Deepal) 152.4
Ismail, Marina. One distinguished family of
Moor Street Jaffna
305.697095493
Isolation of some bioactive constituents from
penicillium citrinum and aspergillus :
terreus via bioactivity guided fractionation.
(Ranji, Pathira Kankanamge Vinitha)
571.99407205493
Isotopes in water & environmental management
627
Issues in development. (Bandara, Herath
Madana
338.9
ITC 1320 introduction to information
technology : course manual

004

It's a spade : memoirs of a planter... (Peiris,
Deepal C.)
630.92
Ivan, Victor. The tragic plight of a nation
320.95493

675
Ivilly pevilly : the gastronome's guide to the
culinary history & heritage of Sri Lanka from
the stone age to the modern era. (Hussein,
Asiff)
641.595493

Jaffna exorcising the past and holding the
vision : an autobiographical reflection on the
ethnic conflict. (Jayaweera, Neville)
954.93032

Jayasekera, Vinuji Vageesha. The little dog
823
Jayasinghe, Deepthika. English workbook :
Grade 6
420.76
Jayasinghe, Deepthika. English workbook :
Grade 7
420.76
Jayasinghe, Deepthika. G. C. E. A/L General
English : past papers & model answers
420.76

Jak recipies 150. (Fernando, W. W. S. W. C.)
641.3030212

Jayasinghe, Deepthika. Grade 8 English
workbook
420.76

Jameel, S. H. M. (ed.) See A. M. A. Azeez :
early life and tributes

Jayasinghe, Deepthika. Grade 9 English
workbook
420.76

Jathaka stories for children. (Witanachchi,
Sunanda P. A.)
J823

Jayasinghe, H. D. M. N. Essential legal essays
with a critical approach
340

Jataka tales ;
No. 29. (Disanayaka, Kusum) Carrying tales
J823

Jayasinghe, H. D. R. P. Significance of the
social role of public health midwives in
Sri Lanka : a pilot study
618.0233

Jayakody, Jayasena. Monastery among the
temple trees
891.483

Jayasinghe, K. H. A. S. Preventive measures for
the recurrent attacks of skin diseases
according to Ayurvedic medicine
616.506

Jayakody, Soma. The great history of Sri
Lanka : from king Seetawaka Rajasingha to
the end of the Seetawaka terrotory 954.9301
Jayakody, Soma. The great history of Sri
Lanka : from king Vijayabahu the sixth to king
Seetawaka Rajasingha
954.9301
Jayakody, Soma. The great history of Sri
Lanka : from king Wimaladharmasuriya the
first to king Sri Veeraparakrama
Narendrasingha
954.9301
Jayamaha, Ranee. Future of the commercial
banks in emerging Sri Lanka : prospects and
challenges
332.12095493

Jayasinghe – Mudalige, Udith K. (ed.) See
Teaching learning assessment & skills
development in higher education : concepts
and applications
Jayasinghe, Waruna (co. author) See Jayasuriya,
Chandra
Jayasuriya, Abigail. Turtle's new home

J823

Jayasuriya, Chandra. Notes in ENT for primary
care physicians
617.510232
Jayasuriya, Edmund (tr.) See Jayakody,
Jayasena

Jayasekara, Chaminda. Dry zone slender loris :
a photographic educational guide
599.83

Jayasuriya, Laksiri. Reflections on Buddhist
social philosophy
181.043

Jayasekara, H. G. P. How Japan bombed tiny
Ceylon : pearl in the Indian ocean during the
second world war
954.9301

Jayatilaka, A. R. Tristan's conquest knights of
olympus
823

Jayasekera, Kamani. Peacock blues

Jayatilaka, Bhadraji Mahinda. Zimba : the black
hero of appalachia
823

821

Jayasekera, Kamani. Sunshine and shadows
821

Jayatilleka, Dayan. Long war, cold peace : Sri
Lanka's – South crisis
954.93032

676
Jayawardena, Chantha. Theory and practice of
tissue processing and microscopy
571.5

Juan-Badaturuge, Malindra (ed.) See A
collection of medicinal plants in Sri Lanka

Jayawardena, Elmo. A centenary sky : 100 years
of aviation in Sri Lanka
378.7095493

Judgement. (De Silva, Swarna)

Jayawardena, Elmo. This and that : a varied
collection
920

823

The judicial mind in Sri Lanka : responding
to the protection of minority rights.
(Guneratne, Jayantha de Almeida)
342.5493085

Jayawardene, Chandra (ed.) See Jayasekara,
Chaminda
Jayaweera Ajith (ed.) See Teaching learning
assessment & skills development in higher
education : concepts and applications

Kadirgamar, S. J. (co. author) See Fernando,
Pam

Jayaweera, Daupadhi Chandamiththa. Elvis
Presley : a shadow of a star 782.42166092

Kalmunai – disaster risk reduction and
preparedness plan : towards a sustainable and
resilient city
363.348

Jayaweera, Kaumadi Punsaradevi. Roald
Dahl : shelter of the pen
823.914

Kalpana, Rasangi. Magaret Thatcher : silent
whimper
941.0858092

Jayaweera, Neville. Jaffna exorcising the past
and holding the vision : an autobiographical
reflection on the ethnic conflict 954.93032

Kalugampitiya, Hasini. Kisal's journey

Jayewardene, Jayantha. Sri Lanka's tame
elephants
599.67095493
Jazeel, Tariq. Sacred modernity : nature,
environment, and the postcolonial
geographies of Sri Lankan nationhood
320.54095493
Jeewan, Chirantha (co. author) See Takei, Izumi
Jeewan Kumaranathunge Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Jeewan Kumaranathunge Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Jesuthasan, Bernard Pardeepan.
Communication and media studies for
G. C. E. (A/L)
302.207
J. L. Morison Son & Jones (Ceylon) PLC.
Annual report 2013/14
338.706
John Keels Hotels PLC. Annual report
2013/2014
910.4606
John Seneviratne Foundation (incorporation)
act, No. 27 of 2014. (Sri Lanka) 346.064026
Jose, Kjosavik Darley (ed.) See The political
economy of environment and development
in a globalised world

J823

Kamalanathan, Sarogini. Sarogini's Sri Lanka
food
641.50212
Kandy a world heritage site : travelers guide.
(Rammungoda, Umanga Roshani) 915.493
The Kandy Hotels Company PLC. Annual
report 2014
910.4606
Kariyawasam, P. S. An illustrated guide to the
marine macroalgal genera of Southern Sri
Lanka
579.8
Karl Marx : sons and daughters of revolution.
(Dewasiri, Hiranyada)
335.4092
Karsenti, Rene. Global capital markets :
opportunities and challenges for emerging
economies
330.95493
Karunaanithy, Kamalakumari (ed.) See
Poverty, entrepreneurship and development
Karunakaran, T. Opening activities for ESL
classes
428
Karunaratna, K. R. M. T. Mathematics of
finance and accounting
657.0151
Karunaratne, Tilak (ed.) See Community
governance policies in South Asia community
and decision making nexus experience from
India, Pakistan and Sri Lanka

677
Karunasena, G. I. (ed.) See Symposium on
world construction (3rd 2014 June 20th - 22nd :
Colombo)
Karunatilake, C. P. A. An introduction to
principles of economics – part 1
330.01
Kashih Bunda Sri Lanka Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Kashih Bunda Sri Lanka Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262

Kozarov, Miroslav (co. author) See
Darazhanor, Angel
Kulatunga, K. Kamala. Good health and long
life what is the secret – part I
294.3
Kumarachandra, B. (comp.) See English –
Sinhala dictionary for grade 3
Kumarasinghe, Kulatilaka. Critical articles on
traditional Japanese theatre
792.0952

Kawakami, Tomonori (co. author) See
Groundwater quality atlas of Sri Lanka

Kumarasiri Hettige Fundation (incorporation)
act, No. 19 of 2014. (Sri Lanka) 346.064026

KDU international research symposium (2013
Aug. 22nd & 23rd : Ratmalana, Sri Lanka)
Proceedings : Sri Lanka as a hub in Asia : the
way forward
338.95493

Kumudumalee. (De Silva, Swarna)

823

Kurukulasuriya, Deena. Learn French :
vocabulary 01

448

Kelani Tyres PLC. Annual report 2012-2013
678.3206
The kind prince. (Vanniarachchy, Ama H.)
J823

Ladduwahetty, Neville. Sri Lanka's armed
conflict : a collection of articles 954.93032

Kiruppalini, Hema (ed.) See The encyclopedia
of the Sri Lankan diaspora

Laki's book of owls. (Senanayake, Laki)
743.6897

Kisal's journey. (Kalugampitiya, Hasini) J823

Lakmini, Hashanthi (comp.) See Hand book
drug abuse information 2014

Kitty and Mary. (Nanayakkara, Chandrasena)
J823
Knight, Jill. Writing skills for public servants
1 – participant's workbook
920
Knight, Jill. Writing skills for public servants
1 – trainer's notes
658.3124

Lakshani, Chamodhya. Muhammad Ali : a
lustful warrior
796.83092
Lakshman Wasantha Perera Community
Development Foundation (incorporation)
act, No. 24 of 2014. (Sri Lanka) 346.064026

Kotagama, Sarath. Pictorial pocket guide to the
mammals of Sri Lanka
599.095493

Land (restrictions on alienation) : a bill to
make provisions to stipulate restrictions on
the alienation of lands in Sri Lanka to
foreigners foreign companies and certain
institution with foreign shareholding... ; for
the repeal of part vi of the finance act,
No. 11 of 1963 ; and to provide for matters
connected therewith or incidental thereto.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0430262

Kottegoda, Sepali. Are traditional midwives
history?
618.20233

Lanka Hospitals corporation PLC. Annual
report 2011
362.1106

Kottegoda, Sepali (at.el) See Transforming
lives : listening to Sri Lankan returnee women
migrant workers
305.562

Lanka Milk Foods (CWE) PLC. Annual report
2011-2012
637.106

Knight, Jill. Writing skills for public servants
1 – trainer's resources
658.3124
Kotagama Sarath (ed.) See A pictorial guide to
uda walawe national park

Laugfs Gas PLC. Annual report 2013 665.706
Kotte that was. (Ranasinghe, Douglas D.)
954.93

678
Law governing insurance negligence
damages and third party motor claims.
(Weerasooria, Wickrema)
344.02

Light of Nilambe ;
No. 21. (Gamage, Upul Nishantha)
The beauty of the silent mind
294.34435

Learn French : vocabulary 01. (Kurukulasuriya,
Deena)
448

No. 22. (Gamage, Upul Nishantha)
The happiness of letting go
294.34435

The legacy (genesis 1 ). (Arasanayagam, Jean)
821

No. 23. (Gamage, Upul Nishantha)
The path of coming alive
294.34435

The Legal Aid Commission of Sri Lanka.
Annual report 2013
340.06

No. 24. (Gamage, Upul Nishantha)Acquiring
the light of insight
294.34435

Leopard observations : Yala National Park
Sri Lanka. (Senanayake, Nanda)
591.5095493
Let's learn phonics book one

372.465

Let's learn to read English. (Wijesinghe, Rajitha
Lakmani)
372.6521
Let's protect the earth. (Satharasinghe, Yashika
Pawani)
J823
Let us colour – animals. (Anurasiri, Sarath)
372.52
Let us colour – birds. (Anurasiri, Sarath)
372.52
Let us colour – family members. (Anurasiri,
Sarath)
372.52
Let us colour – flowers. (Anurasiri, Sarath)
372.52
Let us colour – fruits. (Anurasiri, Sarath)
372.52
Let us colour – toys. (Anurasiri, Sarath)
372.52
Let us colour – vegetable. (Anurasiri, Sarath)
372.52
Let us colour – vehicles. (Anurasiri, Sarath)
372.52
Let us colour – young ones of animals.
(Anurasiri, Sarath)
372.52
Let us search, see, colour : activity workbook for
preschool children. (Abhayadeva, Chitrangani
Malwenne)
372.52
Liberator king Manawlupura Vijayabahu.
(Cumaranatunga, P. N.)
923.1

No. 25. (Samararatne, Godwin). Working
with emotions
294.34435
No. 26. (Gamage, Upul Nishantha) Craving
the deceiver
294.34435
No. 27. (Gamage, Upul Nishantha)
Trust is the door
294.34435
Lion Brewery (Ceylon) PLC. Annual report
2013/14
663.506
List of printing presses in Sri Lanka : corrected
up to december 31st 2013. (Sri Lanka.
Department of National Archives) 686.2025
The little dog. (Jayasekera, Vinuji Vageesha)
823
Live life : a collection of verse. (Mathew,
Sharmini)
821
A livelihood and market study of resettled
communities in the Eastern Province.
(Munas, Mohamed)
307.2095493
Liyanagama Jinadari Deepthi (com.) See Case
law on evidence ordinance
Liyanage, I. M. Kamala. Technical and
vocational education and training system
(Tvet) in Sri Lanka lessons from Japan to
develop the sector
373.246
Liyanage, Manel Victoria. Autisum : a guide to
the parents & teachers
371.94
Local authorities elections (amendment) : a bill
to amend the local authorities elections
ordinance (chapter 262). (Sri Lanka.
Parliament)
342.070262

679
Local authorities filling of vacancies (special
provisions) (amendment) : a bill to amend the
local authorities filling of vacancies (special
provisions) act, No. 30 of 2013. (Sri Lanka.
Parliament)
342.090262

Majestic west : Colombo – the garden city of
Asia. (De Costa, Sunil)
779.45493

Lonely star & other poems. (Hewavitharana,
Chamodhi)
821

Mallimarachchi, Janaka. Illustrated history of
postage stamps Sri Lanka
769.5695493

Long term generation expansion plan 2013.
(Ceylon Electricity Board)
333.7932

The mammals of Sri Lanka. (Yapa, Asoka)
599.095493

Long war, cold peace : Sri Lanka's – South
crisis. (Jayatilleka, Dayan)
954.93032

Management of white root disease

Lost colours – funny town and more.
(Athukorala, Parami)

Making a different through sports – united in
victory
796

633.8952

Mandela the white. (De Silva, Sachinthya
Gangulali)
968.065092
J823

The lost pot of curd . (Amaraweera, Hilda)
J891.483

Manoramabai : the memoirs Mano Muthu –
Candappa. (Gunawardana, Michelle) 920
Manoranjika, A. V. C. Stepping to 6

Lucas, J. Rohan. A tongue – in – cheek
autobiography of Prof. Dr. Eng. Rohan Lucas
920

Mansion. (Dharmakirti, Ranjit)

428
891.483

Manukulasooriya, Ranaweera. G. C. E. (O/L)
English literature model questions and
answers
820.76
Macroeconomics : course guide

339

Magaret Thatcher : silent whimper. (Kalpana,
Rasangi)
9414.0858092
Magic splash. (Nihardeen, Shabeena)
Mahaliyanaarachchi, Rohana P.

J823

Agro tourism
338.4791

Mahanama himi, Bibiladeniye. Share the love :
love the environment as thyself
128.2
Mahasi himi, Syadaw. The progress of insight
(visuddhi – nana – katha) : a modern pali
treatise on Buddhist satipatthana meditation
294.34435
Mahawansa stories ;
part 16. (Jayakody, Soma). The great history
of Sri Lanka :
954.9301
part 17. (Jayakody, Soma). The great history
of Sri Lanka :
954.9301
part 18. (Jayakody, Soma) The great history
of Sri Lanka :
954.9301
Mahindaratna, S. H. Hand book for electronic
demonstration kit
621.3815

Manukulasooriya, Ranaweera. G. C. E. O/L
English : past papers & answers 2002 – 2013
420.76
Manukulasooriya, Ranaweera. Writing and
colouring activities : for pre-school children
372.21
Maritime boundaries in the Indian ocean :
Sri Lanka and the law of the sea.
(Chandrahasan, Nirmala)
343.096
Maritime heritage of Lanka : ancient ports and
harbours
381.095493
Marketing management : course guide 2013
658.8
Martenstyn, Howard. Out of the blue : a guide
to the marine mammals of Sri Lanka, Southern
India and the Maldives
599.520954
Master guide little yellow essay book : grade 2
&3
372.6521
Master of philosophy doctor of philosophy :
postgraduate handbook. (University of
Colombo)
378.5493

680
The master's daughter. (Rajapakse,
Swarnakanthi)

823

Mathematics : G. C. E. (O/L) essential
theorems, model papers and past
papers. (Gunasekara, Inoma Hemashikha)
510.76
Mathematics of finance and accounting.
(Karunaratna, K. R. M. T.)
657.0151
Mathew, Sharmini. Live life : a collection of
verse
821

Minutes. (Sri Lanka. Western Province
Provincial Council )
328.549302
Mirchandani, Michele (comp.) See Fernando,
Pam
Modern day fairytales. (De Silva, Dinesh
Shihantha)
J823
Mohandas Karamchand Gandhi : my father yet
further. (Gunawardana, Sonala) 954.035092
Mohan Lal Grero Foundation (incorporation) :
act, No. 20 of 2014. (Sri Lanka) 346.064026

Methodism in Sri Lanka : vision and realities
(1814-2014)
287.45493

Mohideen, Muradh (ed.) See Stories to inspire

Max, agent x and the galactic conference.
(Fernando, M. Angel)
823

Moments a book of fiction short stories.
(Perera, Dilshan)
823

Mayadunne, Nimalka Jayadeva. Taken from the
safe : short stories
823

Monastery among the temple trees. (Jayakody,
Jayasena)
891.483

MBBS and beyond : emergency obstetric care.
(Fernando, T. R. N.)
618.2

Monetary law (amendment) : a bill to amend
the monetary law act (chapter 422). (Sri
Lanka. Parliament)
343.0340262

Measuring efficiency of government universities
in Sri Lanka using data envelopment analysis
(DEA). (Dharmathilaka, K. K. K.)
378.5493072
Medawattegedara, Lal. Playing pillow politics
at MGK
823

Monetary law (amendment) act, No. 15 of
2014. (Sri Lanka)
343.034026
Moon and the flame. (Dharmakirti, Ranjit)
891.483
Mother and daughter. (Perera, W. R.) 891.483

Medical (amendment) : a bill to amend the
medical ordinance (chapter 105). (Sri
Lanka. Parliament)
344.040262
Medical (amendment) act, No. 6 of 2014.
(Sri Lanka)
344.04026
Mendis, M. A. J. Roadmap to criminal
investigations
363.25
Metallic modern : everyday machines in colonial
Sri Lanka. (Wickramasinghe, Nira)
338.095493
Metal nanoparticle impregnable semiconductor
nanostructures : plasmon effects and
applications in solar cells. (Wijayarathna,
Thennakoon Rallage Chandra Kumara)
333.8207205493
Ministry of Health. National STD/AIDS
Control Programm. Annual report 2013
362.196979206

Mothers. (Weerasuriya, Srimathie R.)

823

Mouse. (Edirisinghe, Nirantha)

823

Mr. crow is a real rogue. (Balasooriya, Nanda)
823
M.S. Thowfeek Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the M. S. Thowfeek
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Muhammad Ali : a lustful warrior. (Lakshani,
Chamodhya)
796.83092
Mujahidh, Junaidin. The war criminals'
diplomacy

821

681
Mukunthan, T. Applicability of children' s
conception of 'Conservation' and 'space'
presented in Piaget's cognitive development
theory, to Sri Lankan children : a study related
to children between the ages of 5 to 10 years
155.40725493
Munas, Mohamed. A livelihood and market
study of resettled communities in the Eastern
Province
307.2095493
Municipal Council (amendment) : a bill to
amend the Municipal Councils ordinance
(chapter 252). (Sri Lanka. Parliament)
342.090262

Nanayakkara, Chandrasena. Kitty and Mary
J823
Nanayakkara, Chandrasena. Tin tin the squirrel
J823
Nanayakkara, Ranil P. An introduction to
common spiders of Sri Lanka 595.44095493
Nanayakkara, Sanathdeva. Theravada
Buddhism : basics of doctrine, ethnics and
social philosophy
594.391
National accounts of Sri Lanka 2012. (Sri
Lanka. Department of Census and
Statistics)
339.35493

The musical genius : a tribute to Maestro Pandit
W. D. Amaradeva on his 86th birthday 5th
December 2013. (Ranatunga, D. C.)
782.0092

National Development Bank PLC. Annual
report 2013
332.122306

Musings. (Edirisinghe, Padma)

National Enterprise Development Authority
(amendment) act, No. 18 of 2014.
(Sri Lanka)
346.06026

070.44

Mutukumarana, Nandasiri (tr.) See Jayakody,
Soma
My alphabet ABC

372.465

National Environmental Forum
(incorporation) : a bill to incorporate the
National Environmental Forum. (Sri Lanka.
Parliament
346.0640262

My book of numbers 1-10 : Say and write
372.7
My English songs. (Rupasinghe, P. A. Rebecca
Mischelle)
821
My frist book of English essays. (Amarasiri, K.
N. T.)
372.623
My firstbook of English grammar. (Amarasiri,
K. N. T. )
372.61
My heart sings. (Wettasinghe, Sybil)

National guideline for the management of child
abuse and neglect : a multi – sectoral approach
362.76068
National guidelines : guidelines on management
of dengue fever & dengue haemorrhagic fever
in adults
616.91852084
National guidelines : guidelines on management
of dengue fever & dengue haemorrhagic fever
in children and adolescents 616.918520083

J823
National Institute of Business Management
(amendment) act, No. 2 of 2014. (Sri
Lanka)
346.06026

Naan Australian. (Paramasivam, Gaja Lakshmi)
305.794811094
Nadarajah, V. S. Nationalism in Sri Lanka –
Origins – growth – impact : challenges for
democracy in a multi ethnic society
320.54095493
Nahfees, A. M. Descriptive analysis of
information needs for paddy farmers in
Ampara district
025.066331807205493

Nationalism in Sri Lanka – Origins – growth –
impact : challenges for democracy in a multi
ethnic society. (Nadarajah, V. S.)
320.54095493
National Library and Documentation Services
Board. Directory of library professionals in
Sri Lanka
020.922
National reading month – October 2014

020

National Savings Bank. Annual report 2013
354.8606

682
National symbols of Sri Lanka. (Wimalaratne,
K. D. G.)
929.9095493
National symposium on soil biodiversity (2013
Dec. 10th & 11th : Colombo). Conservation
and sustainable of soil biodiversity in Sri
Lanka
333.9516
Nation building tax (amendment) act,
No. 10 of 2014. (Sri Lanka)
343.04026
A Nation's journey : Sri Lanka's transformation
to a middle income economy
338.95493
Nenasala : the Sri Lankan telecentre experience.
(Shadrach, Basheerhamad)
303.4833
Network analysis. (Senthilanthan, S.)658.4032
New horizons in human rights

323

New millennium English work book : for grade
1. (Cader, S. F. R. A.)
372.6521
New work book grade 6 English. (De Silva,
Bernard)
420.76
Nihardeen, Shabeena. Magic splash

J823

1975-2014 Sri Lanka. (Seneviratne, Malinda)
303.625095493
Niles, Sabreena(ed.) See Pulse : an anthology of
trilingual poetry
Nimal Siripala de Silva Foundation
(incorporation) act, No. 23 of 2014. (Sri
Lanka)
346.064026
No pearl of greater price : the story of the father
of free education of Sri Lanka. (Guruge,
Ananda W. P.)
370.92
Notes in ENT for primary care physicians.
(Jayasuriya, Chandra)
617.510232
Not our war. (Wijesinha, Sanjiva)

823

Nuwara Eliya golf club 125 years 1889-2014.
(Fernando, Pam)
796.35206095493

Objectives, functions & organization. (Central
Bank of Sri Lanka
332.11095493

Obstetrics topics for clinical examination of final
MBBS and ERPM. (De Silva, P. H. Pradeep)
618.2
Occasional papers ;
No. 70, 2013. (Jayamaha, Ranee) Future of
the commercial banks in emerging
Sri Lanka :
332.12095493
No. 71, 2013. (Karsenti, Rene) Global capital
markets :
332.12095493
Ocean University of Sri Lanka : a bill to
provide for the establishment, maintenance
and administration of the Ocean University
of Sri Lanka... ; to repeal the National
Institute of Fisheries and Nautical
Engineering act, No. 36 of 1999 ; and for
matters connected therewith or incidental
thereto. (Sri Lanka. Parliament)
344.076840262
Ocean University of Sri Lanka act, No. 31 of
2014. (Sri Lanka)
344.07684026
O' Hara, Annemarie. Sword of krynne

823

Once upon a time in Athens. (Wickramasinghe,
Chandima S. M.)
938
One distinguished family of Moor Street Jaffna.
(Ismail, Marina)
305.697095493
One monkey family. (Balasooriya, Nanda) 823
One wise monkey. (Balasooriya, Nanda) 823
Ondaatje, Christopher. Woolf in Ceylon : an
imperial journey in the shadow of Leonard
Woolf 1904 – 1911
351.5493092
Opening activities for ESL classes.
(Karunakaran, T.)

428

Optimism. (De Zoysa, Rochelle N. Ann) 821
Organisational behaviour : course guide 20112012
658
Othello. (Shakespeare, William)

822.33

Our vision : policy framework

324.23

Out of the blue : a guide to the marine mammals
of Sri Lanka, Southern India and the
Maldives. (Martenstyn, Howard)
599.520954

683
Ovsyanikas, Valerijus. Forex 101 : easy and
understandable, all about FOREX
332.45

Paba, W. D. R. Science – Grade 9 : model term
test papers with marking schemes
507.6
Padmasiri, Jayashika. Paper planes : a collection
of experimental writings
821
Padumadasa, Chayanika. Applications of
organometallic compounds in organic
synthesis
547.05
Palandage, Lakshman. Industrial chemistry M.
C. Q. : advanced level new syllabus
660.76
PAL – Sri Lanka : practical approach to lung
health
616.24061
Panagoda, Gehan J. Text book of basic
microbiology

579

Paper planes : a collection of experimental
writings. (Padmasiri, Jayashika)
821
Paramasivam, Gaja Lakshmi. Naan Australian
305.794811094

Peiris, Karu. A hand book on ancient history of
Sri Lanka & monuments within the cultural
triangle
954.9301
Peiris, Pattiyage Kalum Danushka.
Differentiation of Sri Lankan mustard
(Brassica juncea (L) czern & coss) genotypes
using molecular and agro morphological data
and altering their fatty acid profile by
interspecific hybridization with canola
(B. napus L.)
664.3072095493
People engineering : conversations on a caring
craft. (Dharmasiri, Ajantha)
658.3
People's Insurance Limited. Annual report 2013
368.006
People's Leasing & Finance PLC. Annual report
2013/14
332.12306
Perera, Athula. Quantitative trait loci (QTLS)
and plant breeding – an outline
576.5
Perera, Dilshan. Moments a book of fiction
short stories
823
Perera, Gerry. English literature G. C. E. (O/L)
level local syllabus (2008) : poetry, short
stories, drama and novels
820
Perera, Kamal. To the summit

Parental and state responsibility for
children : the development of South African
and Sri Lankan law. (Scharenguivel,
Sharya)
346.017
Parliamentary debates (Hansard) : official report.
(Sri Lanka. Parliament)
328.549302
The path of coming alive. (Gamage, Upul
Nishantha)
294.34435
Pathways of the left in Sri Lanka

320.95493

891.483

Perera, Lakshmi. Trimmers 2 : advanced level
literature short stories essentials in a nutshell
823
Perera, Malathi. Poems of a life time

821

Perera, M. Gunasiri (comp.) See Thoughts for
a change
Perera, Susantha Jayanal. Salmal English work
book : for pre school children
372.21

Paulis, Nadeesha (co. author) See Gadiewasam,
Chandrika

Perera, Susantha Jayanal. Salmal English work
book : Grade 2
372.6521

Peacock blues. (Jayasekera, Kamani)

Perera, Susantha Jayanal. Salmal English work
book : Grade 3
372.6521

821

The pearl of truth. (Senanayake, Sajani
Jayathma)

823

Peeris, Rajendra. A farewell to an angel

823

Peiris, Deepal C. It's a spade : memoirs of a
planter...
630.92

Perera, Susantha Jayanal. Salmal English work
book : Grade 4
372.6521
Perera, Susantha Jayanal. Salmal English work
book : Grade 5
372.6521

684
Perera, Susantha Jayanal. Salmal English work
book : Grade 7
420

Playing pillow politics at MGK.
(Medawattegedara, Lal)

823

Perera, T. C. English for kids – grade 3
372.6521

Poems of a life time. (Perera, Malathi)

821

Perera, W. R. Mother and daughter

891.483

Performance and progress report 2013-2014.
(Sri Lanka. Ministry of Health)
353.606
Performance report 2012. (Sri Lanka.
Department of Land Commissioner
General's)

Policy issues for sustained development of Sri
Lanka. (Indraratna, A. D. V. de S.)
33895493
Policy of life assurance

368.32

J823

Performance 2014. (Sri Lanka. Ministry of
Economic Developments)
354.2706
Peris, Merlin. Greek democracy : together with
a translation from the Greek of Pericles,
funeral oration
321.809385
Peris, Merlin. (tr.) See Howell , Francis
Philip Gunawardena Commemorative Society
(incorporation) act, No. 4 of 2014.
(Sri Lanka)
346.064026
Philip, Radhika. Reyna's prophecy

Police and rights : in search of police action to
promote rights. (De Silva, Frank) 344.052

823

Political and legal environment : legal
environment, course manual

340.5

The political economy of environment and
development in a globalised world
333.7
Ponder anew : a window into the history and
witness of the anglican church of Sri Lanka.
(De Chickera, Bishop Duleep)
283.5493
Pope Francis 1: hope for Christian unity. (Heart,
Gwen)
262.13
Portrayal of different characters. (Dawood, A.
F.)
823

Physics Grade 11 : step by step questions
and
answers . (Ariyasinghe, K.)
530.076

Poverty, entrepreneurship and development
339.46

Physics : Oscillations & waves vibrations.
(Geekiyanage, P.)
530.14

Power and power. (Ranawaka, Patali Champika)
333.79

A pictorial guide to uda walawe national park
333.783095493

Practical physiology

612

Pictorial pocket guide to the mammals of
Sri
Lanka. (Kotagama, Sarath)
599.095493

Pradeshiya Sabha (amendment) : a bill to amend
the pradeshiya Sabha act, No. 15 of 1987.
(Sri Lanka. Parliament)
342.090262

Pierre, Jean. Culinary art culinary health 60
incredible recipes
641.502012

Premachandra, Asoka. The cotton kitten
891.483

Pinto – Jayawardena, Kishali (co. author) See
Guneratne, Jayantha de Almeida

Premarathna, N. P. Sunil. Andare

Piramal Glass Ceylon PLC. Annual report `
2013-2014
338.706
Piyadigamage, Sarathchandra. Primary English
workbook – grade 3 : based on school text
372.6521
Piyasena Gamage Foundation (incorporation)
act, No. 32 of 2014. (Sri Lanka) 346.064026

428

Prescription (amendment) act, No. 26 of
2014. (Sri Lanka)
346.0433026
Preventive measures for the recurrent attacks of
skin diseases according to Ayurvedic medicine
(Jayasinghe, K. H. A. S.)
616.506
Primary English workbook – grade 3 : based on
school text. (Piyadigamage, Sarathchandra)
372.6521

685
Prisons statistics of Sri Lanka. (Sri Lanka.
Department of Prisons)
365.3021

Programme calendar 2014 : guide to the future.
(Central Bank of Sri Lanka)
332.1106

Proceeding of emerging off – shore gas and oil
industry in Sri Lanka (2013
Jan.- 07th &8th : Colombo). Workshop
proceedings
338.476626

The progress of insight (visuddhi – nana –
katha) : a modern pali treatise on Buddhist
satipatthana meditation. (Mahasi himi,
Syadaw)
294.34435

Proceedings. (International conference on one
health (2014 : Sep. 5th- th : Peradeniya, Sri
Lanka)
610

Progress of 2013 and the plan for 2014. (Sri
Lanka. Western Province Provincial Council.
Ministry of Educational, Local Government,
Electricity & Energy, Land and Manpower &
Employment)
352.1406

Proceedings of Sri Lankan roundtable on SCP
(2nd ; 21 - 22nd Feb. 2014 : Colombo). SCP :
driving Sri Lanka towards a green economy
338.95493
Proceedings of the annual technical sessions
(30th : 2014 – Feb 28th ; Colombo).
Abstracts : accomplishments, challenges and
frontiers in geology
551
Proceedings of the fourth annual sessions (24th,
Sep.2014 : Colombo). Proceedings
624.1
Proceeding of the NILIS research symposium.
(Symposium of information management in a
multi-literacy enviornment (2013 Nov. 25th :
Colombo)
020
Proceedings. (Proceedings of the fourth annual
sessions (24th, Sep.2014 : Colombo)
624.1
Proceedings : Sri Lanka as a hub in Asia : the
way forward. ( KDU international research
symposium (2013 Aug. 22nd & 23rd :
Ratmalana, Sri Lanka)
338.95493

Project planning : a step by step guide.
(Arunasalam, Balraj)
658.404
Property law : course guide

346.04

Prospectus : initial public offering

332.123

Protect your future with life insurance.
(Godagama, Suranjith)
368.32
Public debt management in Sri Lanka :
performance in 2012 and strategies for 2013
and beyond. (Central Bank of Sri Lanka)
336.5493
Public debt management in Sri Lanka :
performance in 2013 and strategies for 2014
and beyond. (Central Bank of Sri Lanka)
336.34095493
Pulse : an anthology of trilingual poetry 808.81
Pushpakumara, A. A. J. Ayurvedic management
of benign prostate hypertrophy
615.538

Proceeding. (Symposium on Peradeniya
economic research (2014 : Sep. 11th :
Peradeniya, Sri Lanka)
330.072
Proceedings. (Symposium an water resources
research in Sri Lanka (2014 : Oct. 1st
Peradeniya, Sri Lanka)
553.7
Proceedings of the workshop on ecological
considerations in coastal development
577.69095493

Quantitative trait loci (QTLS) and plant breeding
– an outline. (Perera, Athula)
576.5
Quarterly report of the Sri Lanka labour force
survey : third quarter. (Sri Lanka.
Department of Census and Statistics)
331.11021
Quizipedia. (Senanayake, Ruwan)

001.76

Professional ethics and customer relationship.
(De Zoysa, A Harini Navada)
174.4
Programme & abstract.- Pitakotte. (Symposium
on world construction (3rd 2014 June 20th 22nd : Colombo)
338.47624

Rahula himi, Walpola. History of Buddhism in
Ceylon
294.3095493

686
Railway the british built in Ceylon : proposals
for an alternate trace to Kandy Badulla & Uva.
(Dissanayake, Ranjith L.)
625.1

Ranasinghe, Rohana Lakmal. G. C. E. O/L
model papers with answers 2000-2012
420.76

Rai, Rajesh (ed.) See The encyclopedia of the
Sri Lankan diaspora

Ranatunga, D. C. The musical genius : a tribute
to Maestro Pandit W. D. Amaradeva on his
86th birthday 5 December 2013
782.0092

Rajakaruna, Kalyani. The golden swan

J823

Rajakaruna, Kalyani. Two little brothers J823
Rajakarunanayake, Nihal (tr.) See Ripples :
Selected Sinhala poems in English

Ranathunga, Priyantha (tr.) See Dissanayaka,
Anura Padmasiri
Ranawaka, Patali Champika. Power and power
333.79

Rajamanthri, Shanidu. Fundamental science –
book 1
372.35

Ranaweera, J. Nihal. Understanding textiles677

Rajapaksa, Basil. 2014 a year of progress and
prosperity
338.95493

Ranepura, Charika (co. author) See
Samarasinghe, Lasitha

Rajapakse, Swarnakanthi. The master's daughter
823

Ranepura, Charika. School tools – learning IT :
student guide grade 9 term 1
004

Rajapakse, Thanu. I'm here for you

Ranji, Pathira Kankanamge Vinitha. Isolation
of some bioactive constituents from
penicillium citrinum and aspergillus : terreus
via bioactivity guided fractionation
571.99407205493

823

Rajasuriya, Arjan. Field guide to reef fishes of
Sri Lanka
597.095493
Ralapanawe, Mahinda. Avukana – Kalawewa
294.3435095493
Ralapanawe, Namal (tr.) See Ralapanawe,
Mahinda
Ramani Fernando : a journey in style.
(Hettiaratchy, Dila)
646.72092
Ramanyake, Ruwanthika (co. author) See
Goonaratne, Induwara
Ramasinghe, W. Sabbe sankhara anicca : the
volume of a ball is impermanent 294.33651
Rammungoda, Umanga Roshani. Kandy a
world heritage site : travelers guide 915.493
Ranasinghe, Anne. Snow and other stories 823
Ranasinghe, Chandani. Analysis and
stadardization of an ayurvedic medicinal oil
('pinda' oil) and the measurement of partition
confficients of some of its constituents
615.3239507205493
Ranasinghe, Douglas D. Kotte that was 954.93

Ranjith Senaratne : articles and speeches related
to higher education and national development.
(Senaratne, Ranjith)
378.5493
Ranjith Siyambalapitiya Friendship
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Ranjith Siyambalapitiya
Friendship Foundation. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
Rathnayaka, Irosha. School tools – learning
IT : student guide grade 3 term 1
372.34
Rathnayake, Anuruddha Bandara. Dear
daughters and sons

821

Ratnayake, Ranjala (ed.) See A collection of
medicinal plants in Sri Lanka
Ratnayake, W. Farewell to my village 823.087
Razeen Sera (ed.) See “Every day is Ashura,
every land is karbala”
Readership survey of school children in Sri
Lanka
028.9095493

687
Recent economic developments : highlights of
2013 and prospects for 2014. (Central Bank
of Sri Lanka)
338.95493
Recent economic developments : highlights of
2014 and prospects for 2015
338.95493
Recognising deadly venomous snakes – from
harmless snakes of Sri Lanka.
(Wickramasinghe, L. J. Mendis)
597.96095493
Reeves, Peter (ed.) See The encyclopedia of the
Sri Lankan diaspora
Reflections on Buddhist social philosophy.
(Jayasuriya, Laksiri)
181.043
Reframing democracy : perspective on the
cultures of inclusion and exclusion in
contemporary Sri Lanka. (Uyangoda,
Jayadeva)
320.45493
The refutation of Albert
Einstein's theory of
relativity . (Wansaratne, K. A. D.) 530.11
The Rehabilitation of Buddhist Temples
Foundation (incorporation) act, No. 17 of
2014. (Sri Lanka)
346.064026
Report of the Auditor General on the accounts of
the National Defence Fund – 2011. (Sri
Lanka. Department of Auditor General)
352.406
Report of the Auditor General on the accounts of
the National Defence Fund – 2012. (Sri
Lanka. Department of Auditor General)
352.406
Report of the Auditor General on the accounts of
the President's Fund – 2011. (Sri Lanka.
Department of Auditor General)
352.406
Report of the Auditor General on the accounts of
the President's Fund – 2012. (Sri Lanka.
Department of Auditor General)
352.406
Report of the 58th Commonwealth Parliamentary
Association annual
conference 2013.
(Annual conference on Commonwealth
Parliamentary Association (28th ; 2012 Sep.
08th-14th : Colombo)
328.09171241
Resuscitation of the newborn : the manual for
the neonatal life support course, 2014
618.9201

Reyna's prophecy. (Philip, Radhika)

823

Rhythm of emotions : a collection of English
Poems . (Atukorala, Gotami Deepika) 821
Richard Simon (ed.) See Martenstyn, Howard
Rider, Barry A. K. Compliance – an international
perspective on some of the challenges facing
global compliance today
332
Ridhwaniyyah Arabic College (incorporation) :
a bill to incorporate the Ridhwaniyyah
Arabic College. (Sri Lanka. Parliament)
344.070262
Ripples : Selected Sinhala poems in English
891.481
Rishad Bathiudeen Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Rishad Bathiudeen
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Roadmap to criminal investigations. (Mendis,
M. A. J.)
363.25
The road to success : the true life story of a Sri
Lankan entrepreneur who rose from rags to
riches. (Fonseka, Daya D.)
338.04092
Roald Dahl : shelter of the pen. (Jayaweera,
Kaumadi Punsaradevi)
823.914
Roberts, Norah. Galle as quiet as asleep
954.93032
Rodrigo, Dhanapala. An unfinished journey
610.92
Role of central banks in macroeconomic and
financial systems stability : global and local
perspectives. (Weerasinghe, Nandalal)
332.11095493
Roman Catholic Archbishop and Bishops of
Ceylon (amendment) act, No. 30 of 2014.
(Sri Lanka)
346.064026
Royal Charity Foundation (incorporation) : a bill
to incorporate the Royal Charity Foundation.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
The royal meals of the lost king of Sri Lanka.
(Silva, T. Publis)
641.595493
Rupasinghe, P. A. Rebecca Mischelle. My
English songs
821

688
Sabaragamuwa University of Sri Lanka .
Handbook 2011
378.5493

Samarasinghe, Lasitha . School tools – learning
IT : student guide grade 7 term 1
004

Sabbe sankhara anicca : the volume of a ball is
impermanent. (Ramasinghe, W.) 294.33651

Samarasinghe, Lasitha. School tools – learning
IT : student guide grade 8 term 1
004

Sachintha, K. D. Dulaj. Conscience : an
interpretation of mankind

Samaraweera, Sunisha Sashi. Welcome home
little fish : tale of the salmon fish
823

821

Sacred modernity : nature, environment, and the
postcolonial geographies of Sri Lankan
nationhood. (Jazeel, Tariq) 320.54095493
Sacred venues of Buddhist worship.
(Banduwardena, Rupa)
294.34350954
Safe autopsy. (Goonaratne, Induwara) 614.1
Sahana Community Development foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sahana Community Development Foundation.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Salgado family union : 75 years united in love
929.2
Salmal English work book : for pre school
children. (Perera, Susantha Jayanal) 372.21
Salmal English work book : Grade 2. (Perera,
Susantha Jayanal)
372.6521
Salmal English work book : Grade 3. (Perera,
Susantha Jayanal)
372.6521
Salmal English work book : Grade 4. (Perera,
Susantha Jayanal)
372.6521
Salmal English work book : Grade 5. (Perera,
Susantha Jayanal)
372.6521
Salmal English work book : Grade 7. (Perera,
Susantha Jayanal)
420
Samantha, M. K. Sumith. Spoken English for
higher studies and promotions
428
Samaranayake, K. (comp.) See Tipitaka.
Suttapitaka. Khuddakanikaya. Jataka : 12
jataka stories
Samararatne, Godwin. Working with emotions
294.34435
Samarasinghe, Diyanath. If only...

082

Samarawickrema, Saliya. A gift of love152.41
Samarawickrema, Saliya. The wonder of life
158.1
Samastha Lanka Kidney Patients' Association
(incorporation) : a bill to incorporate the
Samastha Lanka Kidney Patient's Association.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Samastha Lanka Sasanarakshaka
Mandalaya
(incorporation) act, No. 16 of 2014. (Sri
Lanka)
346.064026
Sampath Bank. Annual report 2013 332.12306
Sampath Banks PLC. Sustainability report 2013
332.12306
Sandanayake, Y. G. (ed.) See Symposium on
world construction (3rd 2014 June 20th - 22nd :
Colombo)
Sangamiththa Suddhakara Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sangamiththa Suddhakara Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Sannasgala, Pansilu. CheGuevara : guerilla
syndrome
972.91064092
Sarachchandra, E. R. The folk drama of Ceylon
972.095493
Sarogini's Sri Lanka food. (Kamalanathan,
Sarogini)
641.50212
Sarvananthan, Ohandra Rohini. Awesome
parenting : your best shot paenting 248.845
Satharasinghe, Yashika Pawani. A trip to
toyland
J823
Satharasinghe, Yashika Pawani. Let's protect the
earth
J823
Sathmethsithhaula society (incorporation) : a
bill to incorporate the Sathmethsithhaula
Society. (Sri Lanka. Parliament)346.0640262

689
Sathosa Motors PLC. Annual report 2011/12
629.206

Selvadurai, Shyam. The hungry ghosts 813.54
Semage, Jayasiri. Chitralatha

The savage dance. (Fernando, Nivanka)

741.0117

823

Scharenguivel, Sharya. Parental and state
responsibility for children : the development
of South African and Sri Lankan law 346.017

Senanayake, Bhadrani (comp.) See Hand book
drug abuse information 2014
Senanayake, Laki. Laki's book of owls
743.6897

School tools – learn IT : student guide grade 1
term 1. (Gunatilleke, Gothami)
372.34
School tools – learn IT : student guide grade 2
term 1. (Gunatilleke, Gothami)
372.34

Senanayake, Manouri P. Crossword puzzles in
pediatrics : a study aid
618.92
Senanayake, Nanda.
Leopard observations :
Yala National Park Sri Lanka 591.5095493

School tools – learning IT : student guide grade
3 term 1. (Rathnayaka, Irosha)
372.34

Senanayake, Ruwan. Quizipedia

School tools – learn IT : student guide grade 4
term 1. (Fernando, Nirosha)
372.34

Senanayake, Sajani Jayathma. The pearl of truth
823

School tools – learn IT : student guide grade 5
term 1. (Fernando, Nirosha)
372.34

Senaratne, Ranjith (ed.) See Proceeding of
emerging off – shore gas and oil
industry in Sri Lanka (2013 Jan.- 07th &8th :
Colombo)

School tools – learn IT : student guide grade 6
term 1. (Gamage, M. K. Kasunthika
Kaumandi)
004
School tools – learning IT : student guide grade
7 term 1. (Samarasinghe, Lasitha)
004
School tools – learning IT : student guide grade
8 term 1. (Samarasinghe, Lasitha)
004
School tools – learning IT : student guide grade
9 term 1. (Ranepura, Charika)
004
Science and technology development
(amendment) : act, No. 32 of 2013. (Sri
Lanka)
344.095026
Science – Grade 9 : model term test papers
with marking schemes. (Paba, W. D. R.)
507.6
Science grade 10 : teacher's guide

507.1

SCP : driving Sri Lanka towards a green
economy. (Proceedings of Sri Lankan
roundtable on scp (2nd ; 21 - 22nd Feb. 2014 :
Colombo)
338.95493
The scribe. (Iddamalgoda, Sabani)
Second language Tamil – grade 1
Seelananda himi, Talgaswewe (tr.) See
Chandawimal himi, rerukane

001.76

Senaratne, Ranjith. Ranjith Senaratne : articles
and speeches related to higher education and
national development
378.5493
Senasekera, Harini. The water dragon and other
stories
823
Seneviratne, Malinda. Edges : a collection of
poems
821
Seneviratne, Malinda. 1975-2014 Sri Lanka
303.625095493
Seneviratne, Malinda. Some texts are made of
leaves
821
Seneviratne, Malinda. Stray kites

821

Seneviratne, Malinda. Threads : a collection of
poems
821
Seneviratne, Malinda. The under – side of
silence : a collection of poems
821
Seneviratne, W. C. English grammar & speech
course
425

823
372.6

Senthilnathan, Samithamby.
technique

Transportation
388.072

Senthilanthan, S. Network analysis 658.4032

690
Sevanagala – growing together

361.7

Shadrach, Basheerhamad. Nenasala : the Sri
Lankan telecentre experience
303.4833
Shakespeare, William. Othello

822.33

Shapes and colours

372.52

Share the love : love the environment as thyself.
(Mahanama himi, Bibladeniye)
128.2
She shall be called woman : Weekly stepping
stones to a fulfilled life. (Felder, Ramya.)
242
Showcasing Sri Lanka's Corporate heritage : the
test of endurance
338.7095493
Sibera, Athula (tr.) See Devananda himi, Kotte
Sri
Significance of the social role of public health
midwives in Sri Lanka : a pilot study.
(Jayasinghe, H. D. R. P.)
618.20233

A socio – Anthropological study of Thera –
Therigathas. (Bandara, S. M. K. B.
Senavirathna)
294.3657
So I grew up. (Wickramasinghe, Chandima S.
M.)
823
Somaratna, G. P. V. (ed.) See Methodism in Sri
Lanka : vision and realities (1814-2014)
Somaratna, G. P. V. (ed.) See The splendour of
nandana uyana : a history of the theological
college of Lanka
Somasundaram, Kanaga. Human rights and
rule of law
341.48
Somathilaka, Lalitha. Happy valley
Somathilaka, Lalitha. The two cousins

823
J823

Some texts are made of leaves. (Seneviratne,
Malinda)
821
The sons of hanuman. (Van Der Stratten, Louis)
823

Silva, Publis. Sri Lankan taste of salads 641.83
Silva, T. Publis. The royal meals of the lost king
of Sri Lanka
641.595493
The simple sentence : a practical approach.
(Fernando, Sunil)
425
Singer (Sri Lanka) PLC. Annual report 2013
338.706
Siriwardana, C. J. P. Financial sector
consolidation : way and how
332
Siriwardene, Orancy. Creations par excellence
of 50 wedding cake structures
641.86539
Sivakumar, Kesawan (co. author) See Dias,
Priyan
Sivasegaram, Sivanandam (ed.) See Proceeding
of emerging off – shore gas and oil industry
in Sri Lanka (2013 Jan.- 07th &8th :
Colombo)
Skanthakumar, B. (ed.) See Pathways of the left
in Sri Lanka
Snapshots of realism. (Gomesz, Beverley) 821
Snow and other stories. (Ranasinghe, Anne)
823

Sooriyaarachchi, Deepal. Inwardbound :
mindfulness as an executive capability152.4
South Eastern University of Sri Lanka .
Undergraduates' guide : academic year
2011/2012
378.5493
South Eastern University of Sri Lanka.
Undergraduate student guide : academic year
2011 / 2012 and 2011/2012
378.5493
Special commodity levy (amendment) act
No. 12 of 2014. (Sri Lanka)
343.055026
Specialist medical advice for diabetes. (Takei,
Izumi)
362.196462
The splendour of nandana uyana : a history of
the theological college of Lanka 230.0718
Spoken English for higher studies and
promotions. (Samantha, M. K. Sumith)
428Spoken English grade four. (De Silva,
Patricia)
372.6521
Sprouting a trilingual next generation through
the public school system
379.12
Sri Lanka. Appropriation act, No. 36 of 2013
343.034026
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Sri Lanka. Bodhirajarama Educational and
Cultural Foundation (incorporation) act,
No. 28 of 2014
346.064026

Sri Lanka. Department of Census and Statistics.
Quarterly report of the Sri Lanka labour force
survey : third quarter
331.11021

Sri Lanka. Buddhist temporalities
(amendment) : act, No. 34 of 2013
344.096026

Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. National accounts of Sri Lanka
2012
339.35493

Sri Lanka. Chandima Weerakkody Foundation
(incorporation) act, No. 5 of 2014346.064026

Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Sri Lanka labour force survey :
quarterly report – 2012 fourth quarter
331.11021

Sri Lanka. Companies (amendment) act, No. 13
of 2014
346.066026
Sri Lanka. Convention against doping in sport
act, No. 33 of 2013
344.099026
Sri Lanka. Dampe, Meegoda,
Bodhiwardhanarana Sri Madurasama Priven
Viharastha Sanwardhana Sabhawa act,
No. 22 of 2014
346.064026

Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Statistical abstract 2012 315.493
Sri Lanka. Department of Census and Statistics.
Statistical abstract 2013
315.493
Sri Lanka. Department of Census and Statistics.
Statistical pocket book 2013
315.493

Sri Lanka. Default taxes (special provisions)
(amendment) act, No. 14 of 2014
343.04026

Sri Lanka. Department of Census and Statistics.
Weekly retail prices – Colombo district :
(January to December 2012)
338.52021

Sri Lanka. Department of Auditor General.
Report of the Auditor General on the accounts
of the National Defence Fund – 2011352.406

Sri Lanka. Department of Land Commissioner
General's. Performance report 2012
J823

Sri Lanka. Department of Auditor General.
Report of the Auditor General on the accounts
of the National Defence Fund – 2012352.406
Sri Lanka. Department of Auditor General.
Report of the Auditor General on the accounts
of the President's Fund – 2011
352.406
Sri Lanka. Department of Auditor General.
Report of the Auditor General on the accounts
of the President's Fund – 2012
352.406
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Annual survey of industries 2011
338.095493021
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Annual survey of industries 2012
338.095493021
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Bulletin of selected retail and
producer prices 2009-2012
338.52
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Census of population and housing
2012
315.493

Sri Lanka. Department of National Archives
List of printing presses in Sri Lanka :
corrected up to december 31st 2013 686.2025
Sri Lanka. Department of Police
Administration report 2012

353.3606

Sri Lanka. Department of Prisons. Prisons
statistics of Sri Lanka
365.3021
Sri Lanka. Economic service charge
(amendment) act, No. 9 of 2014 343.055026
Sri Lanka. Fisheries and aquatic resources
(amendment) act, No. 35 of 2013
343.07692026
Sri Lanka. Galle Municipal Council. Galle
Municipal Council service guide
352.14095493
Sri Lanka. General Treasury. Budget estimates
2014
352.48
Sri Lanka. Inland revenue (amendment) act,
No. 8 of 2014
343.036026

692
Sri Lanka. Institute of Fundamental studies,
Sri Lanka (amendment) act, No. 25 of 2014
346.06026

Sri Lanka. National Institute of Business
Management (amendment) act, No. 2 of 2014
346.06026

Sri Lanka. Institute of Geology, Sri Lanka
(incorporation) act, No. 3 of 2014 3460.6026

Sri Lanka. Nation building tax (amendment) act,
No. 10 of 2014
343.04026

Sri Lanka. Institute of Policy Studies of
Sri Lanka (amendment) act, No. 1 of 2014
346.06026

Sri Lanka. Nimal Siripala de Silva
Foundation (incorporation) act, No. 23 of
2014
346.064026

Sri Lanka. John Seneviratne Foundation
(incorporation) act, No. 27 of 2014
346.064026

Sri Lanka. Ocean University of Sri Lanka act,
No. 31 of 2014
344.07684026

Sri Lanka. Kumarasiri Hettige Fundation
(incorporation) act, No. 19 of 2014
346.064026
Sri Lanka. Lakshman Wasantha Perera
Community Development Foundation
(incorporation) act, No. 24 of 2014
346.064026
Sri Lanka. Medical (amendment) act, No. 6 of
2014
344.04026
Sri Lanka. Ministry of Economic
Developments. Performance 2014 354.2706
Sri Lanka. Ministry of Finance and Planning.
Fiscal management report 2014 336.5493
Sri Lanka. Ministry of Finance and Planning.
Unstoppable Sri Lanka 2020 : public
investment strategy 2014-2016 338.95493
Sri Lanka. Ministry of Health. Performance and
progress report 2013-2014
353.606
Sri Lanka. Ministry of Minor Export Crop
Promotion. Development plan for the spice
and allied crops sector in Sri Lanka 2014-2025
354.5406
Sri Lanka. Ministry of Social Services .
Achievements 2013
353.506
Sri Lanka. Mohan Lal Grero Foundation
(incorporation) : act, No. 20 of 2014
346.064026
Sri Lanka. Monetary law (amendment) act, No.
15of 2014
343.034026
Sri Lanka. National Enterprise Development
Authority (amendment) act, No. 18 of 2014
346.06026

Sri Lanka. Parliament. Appropriation
(amendment) : a bill to amend
the appropriation act, No. 36 of 2013
343.0340262
Sri Lanka. Parliament. Appropriation : a bill to
provide for the service of the financial year
2014 : to authorize 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
343.0340262
Sri Lanka. Parliament. Arundika Fernando
Relief Services and Godfrey Fernando
Memorial Foundation (incorporation) : a bill
to incorporate the Arundika Fernando Relief
Services and Godfrey Fernando Memorial
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Assistance to and
protection of victims of crime and
witnesses : a bill to provide for the setting
out of rights and entitlements of victims of
crime and witnesses and the protection and `
promotion of such rights and entitlements... ;
establishment of the victims of crime and
witnesses assistance and protection fund and
for matters connected therewith or incidental
thereto
345.020262
Sri Lanka. Parliament. Association of
Professional Bankers – Sri Lanka
(incorporation) : a bill to incorporate
Association of professional Bankers – Sri
Lanka
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Berty Dissanayake
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Berty Dissanayake Foundation
346.0640262
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Sri Lanka. Parliament. Budget speech 2014 :
His Excellency Mahinda Rajapaksa President
Minister of Finance and Planning
352.48

Sri Lanka. Parliament. Institute of Fundamental
Studies, Sri Lanka (amendment) : a bill to
amend the Institute of Fundamental Studies,
Sri Lanka act, No. 55 of 1981 346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Construction industry
development : a bill to provide for the
construction industry in Sri Lanka ; to
regulate, register, formalize and … ; and for
matters connected therewith or incidental
thereto
343.0786240262

Sri Lanka. Parliament. Institute for Research
and Development Sri Lanka
(incorporation) : a bill to incorporate the
Institute for Research and Development, Sri
Lanka
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Daya Sarana
Development Foundation (incorporation : a
bill to incorporate the Daya Sarana
Development Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Jeewan
Kumaranathunge Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Jeewan
Kumaranathunge Foundation 346.0640262

Sri Lanka. Parliament. DFCC Bank (repeal
and consequential provisions) : a bill to
make provisions for registration of the
DFCC Bank as a public limited company
with the name “DFCC Bank PLC” and to
provide for the provisions consequential to
such registration; to repeal the DFCC Bank
act, (chapter 165) and for matters connected
therewith or incidental thereto
346.0821530262

Sri Lanka. Parliament. Kashih Bunda Sri
Lanka Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Kashih Bunda Sri Lanka
Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Dhammadeepa
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Dhammadeepa Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Fathih Institute of Sri
Lanka (incorporation) : a bill to incorporate
the Fathih Institute of Sri Lanka
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Federation of
Information Technology Industry Sri Lanka
(incorporation) : a bill to incorporate the
Federation of Information Technology
Industry Sri Lanka
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. The Federation of
photographic Societies of Sri Lanka
(incorporation) : a bill to incorporate the
Federation of Photographic Societies of Sri
Lanka
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
Environmental Professionals, Sri
Lanka (incorporation) : a bill to incorporate
the Institute of Environmental Professionals,
Sri Lanka
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Land (restrictions on
alienation) : a bill to make provisions to
stipulate restrictions on the alienation of
lands in Sri Lanka to foreigners foreign
companies and certain institution with
foreign shareholding... ; for the repeal of
part vi of the finance act, No. 11 of 1963 ;
and to provide for matters connected
therewith or incidental thereto 346.0430262
Sri Lanka. Parliament. Local authorities
elections (amendment) : a bill to amend the
local authorities elections ordinance (chapter
262)
342.070262
Sri Lanka. Parliament. Local authorities
filling of vacancies (special provisions)
(amendment) : a bill to amend the local
authorities filling of vacancies (special
provisions) act, No. 30 of 2013 342.090262
Sri Lanka. Parliament. Medical (amendment :
a bill to amend the medical ordinance (chapter
105)
344.040262
Sri Lanka. Parliament. Monetary law
(amendment) : a bill to amend the monetary
law act (chapter 422)
343.0340262
Sri Lanka. Parliament. M. S. Thowfeek
Foundation incorporation) : a bill to
incorporate the M. S. Thowfeek Foundation
346.0640262
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Sri Lanka. Parliament. Municipal Council
(amendment) : a bill to amend the Municipal
Councils ordinance (chapter 252)
342.090262

Sri Lanka. Parliament. Sangamiththa
Suddhakara Foundation (incorporation) : a bill
to incorporate the Sangamiththa Suddhakara
Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. National Environmental
Forum (incorporation) : a bill to incorporate
the National Environmental Forum
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Sathmethsithhaula
society (incorporation) : a bill to incorporate
the Sathmethsithhaula Society 346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Ocean University of
Sri Lanka : a bill to provide for the
establishment, maintenance and
administration of the Ocean University
of Sri Lanka... ; to repeal the National
Institute of Fisheries and Nautical
Engineering act, No. 36 of 1999 ; and for
matters connected therewith or incidental
thereto
344.076840262
Sri Lanka. Parliament. Parliamentary debates
(Hansard) : official repor
328.549302
Sri Lanka. Parliament. Pradeshiya Sabha
(amendment) : a bill to amend the
Pradeshiya Sabha act, No. 15 of 1987
342.090262
Sri Lanka. Parliament. Ranjith
Siyambalapitiya Friendship Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Ranjith Siyambalapitiya Friendship
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament . Ridhwaniyyah Arabic
College (incorporation) : a bill to incorporate
the Ridhwaniyyah Arabic College 344.070262
Sri Lanka. Parliament. Rishad Bathiudeen
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Rishad Bathiudeen
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Royal Charity
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Royal Charity Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Sahana Community
Development Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Sahana Community
Development Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Samastha Lanka Kidney
Patients' Association (incorporation) : a bill to
incorporate the Samastha Lanka Kidney
Patient's Association.
346.0640262

Sri Lanka. Parliament.
Sri Lanka Amadyapa
Maha Sabhawa (incorporation) : a bill to
incorporate the Sri Lanka Amadyapa Maha
Sabhawa
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Sri Lanka Atomic
Energy : a bill to provide for the
establishment of the Sri Lanka
Atomic Energy Board ; for the promotion
and encouragement of the use of nuclear
science and technology for national
development purposes... ; and to repeal the
Atomic Energy Authority act, No. 19 of
1969 and for matters connected therewith or
incidental therewith or incidental thereto
343.09250262
Sri Lanka. Parliament. Sri Lanka Sethsewa
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Sri Lanka Sethsewa
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Study Centre for the
Advancement of Technology and Social
Welfare (incorporation) : a bill to incorporate
Study Centre for the Advancement of
Technology and Social Welfare346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Urban Councils
(amendment) : a bill to amend the Urban
Councils ordinance (chapter 255)
342.090262
Sri Lanka. Philip Gunawardena
Commemorative Society (incorporation)
act, No. 4 of 2014
346.064026
Sri Lanka. Piyasena Gamage oundation
(incorporation) act, No. 32 of 2014
346.064026
Sri Lanka. Prescription (amendment) act,
No. 26 of 2014
346.0433026
Sri Lanka. The Rehabilitation of Buddhist
Temples Foundation (incorporation)
346.064026
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Sri Lanka. Roman Catholic Archbishop and
Bishops of Ceylon (amendment) act, No. 30
of 2014
346.064026

Sri Lanka Institute of Local Governance.
Action Plan 2014
352.1406
Sri Lanka journal of economy research

Sri Lanka. Samastha Lanka Sasanarakshaka
Mandalaya (incorporation) act, No. 16 of
2014.
346.064026
Sri Lanka. Science and technology
development (amendment) : act, No. 32 of
2013
344.095026
Sri Lanka. Special commodity levy
(amendment) act No. 12 of 2014
343.055026
Sri Lanka. Telecommunication levy
(amendment) act, No. 11 of 2014
343.04026
Sri Lanka. Value added tax (amendment) act,
No. 7 of 2014
343.055026
Sri Lanka. Victor Antony Education, Social,
Economic Services and Charity Fundation
(incorporation) act, No. 21 of 2014
346.064026
Sri Lanka. Western Province Provincial Council
Debates : official report (Hansard)328.549302
Sri Lanka.. Western Province Provincial
Council. Ministry of Educational, Local
Government, Electricity & Energy, Land and
Manpower & Employment. Progress of 2013
and the plan for 2014
352.1406
Sri Lanka. Western Province Provincial Council.
Minutes
328.549302
Sri Lanka Amadyapa Maha Sabhawa
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sri Lanka Amadyapa Maha Sabhawa. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262

Sri Lanka labour force survey : quarterly
report – 2012 fourth quarter. (Sri Lanka.
Department of Census and Statistics)
331.11021
Sri Lankan taste of salads. (Silva, Publis)
641.83
Sri Lanka' rehabilitation program : the
humanitarian mission two. (Hettiarachchi,
Malkanthi)
954.93032
Sri Lanka's armed conflict : a collection of
articles. (Ladduwahetty, Neville) 954.93032
Sri Lanka Sethsewa Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Sri Lanka Sethsewa
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Sri Lanka's forests – nature at your service
333.75095493
Sri Lanka socio – economic data 2014
338.95493
Sri Lanka's tame elephants. (Jayewardene,
Jayantha)
599.67095493
Sri Lanka Tea Board. Statistical bulletin 2011
338.17372021
Sri Lanka Telecom PLC. Annual report 2013
354.7506
Sri Lanka : true picture of national harmony
reconciliation and human rights 323.095493
Sri Lanka – the hub of Asia

Sri Lanka Atomic Energy : a bill to provide
for the establishment of the Sri Lanka
Atomic Energy Board ; for the promotion
and encouragement of the use of nuclear
science and technology for national
development purposes... ; and to repeal the
Atomic Energy Authority act, No. 19 of
1969 and for matters connected therewith or
incidental therewith or incidental thereto.
(Sri Lanka. Parliament)
343.09250262
Sri Lanka coconut statistics 2012. (Coconut
Development Authority)
634.61021

330.05

338.95493

Sri Lanka's post conflict strategy : restorative
justice for rebels and rebuilding of conflict –
affected communities. (Dharmawardhane,
Iromi)
954.93032
Sri Lanka University Grants Commission.
Sri Lanka university statistics 2013 378.0021
Sri Lanka university statistics 2011. (University
Grants Commission)
378.0021
Sri Lanka university statistics 2012. (University
Grants Commission)
378.0021
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Sri Lanka university statistics 2013. (Sri Lanka
University Grants Commission)
378.0021
Statistical abstract 2012. (Sri Lanka.
Department of Census and Statistics)
315.493
Statistical abstract 2013. (Sri Lanka.
Department of Census and Statistics)
315.493
Statistical analysis for management : subject
guide
658.0727
Statistical bulletin 2011. (Sri Lanka Tea
Board)
338.17372021
Statistical pocket book 2013. (Sri Lanka.
Department of Census and Statistics)315.493
A step by step guide to foreign exchange
transactions
332.45
Step by step preschool – activity book 372.21
Stepping to 6. (Manoranjika, A. V. C.)

Sumanarathne, H. Don. Diversity to
uniformity : rationalistic viewpoint towards a
better and uniform slobal culture
201.65
Sumana – the florist. (Gnanananda himi,
Kiribathgoda)
J823
Sunshine and shadows. (Jayasekera, Kamani)
821
Surasingarachchi, Thilanka Sanjani. Where has
white kitten gone, Thilini's dream and victory
onthought of
891.483
Suslova, Bugarian Y. (ed.) See Angel,
Darazhanov
Sustainability and development in build
environment : the way forward .
(Symposium on world construction (3rd 2014
June 20th - 22nd : Colombo)
338.47624

428

Stories of heavenly mansions : from the
Vimanavatthu. (Tipitaka. Suttapitaka.
Khuddakanikaya. Vimanavatthu) 294.38232
Stories to inspire

Study on the effects of humidity for the paper
deterioration in Sri Lanka. (Cabral, L. M.
Udaya Prasad)
025.84072095493

361.37

Sustainability report 2013. (Sampath Banks
PLC)
332.12306
Sustained adoption of system of rice
intensification : a Sri Lankan perspective.
(Ginigaddara, G. A. S.)
633.181

Strange dream of a girl. (Hajara, M. N.) J823

Sword of krynne. (O' Hara, Annemarie)

Strangers on the camino : a father, a son – and a
holy trail. (Wijesinha, Sanjiva)
910.4

Symposium of information management in a
multi-literacy enviornment (2013 Nov. 25th :
Colombo) . Proceeding of the NILIS research
symposium
020

Strategic management accounting and
accountants in business in Sri Lanka.
(Cooray, Sanjeevanie)
657.8
Strategic plan 2014-2018. (Central Bank of
Sri Lanka)
332.11095493
Stray kites. (Seneviratne, Malinda)

821

The strong hold of tradition and tensions in
juxtapositions : exploring the Sri Lanka MOD
– TRADI consumer. (Wijetunga, Dinuka)
658.8342
Study Centre for the Advancement of
Technology and Social Welfare
(incorporation) : a bill to incorporate Study
Centre for the Advancement of Technology
and Social Welfare. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

823

Symposium of the young scientists forum (2014
Feb. 7th : Colombo). The young scientists
forum symposium
506.605493
Symposium on Peradeniya economic research
(2014 : Sep. 11th : Peradeniya, Sri Lanka).
Proceeding
330.072
Symposium on water research in Sri Lanka
(2013 Oct. 01 : Sri Lanka). Water resources
research in Sri Lanka
333.91
Symposium an water resources research in Sri
Lanka (2014 : Oct. 1st Peradeniya, Sri
Lanka). Proceedings
553.7
Symposium on world construction (3rd 2014
June 20th - 22nd : Colombo). Programme &
abstract.- Pitakotte
338.47624

697
Symposium on world construction (3rd 2014
June 20th - 22nd : Colombo). Sustainability
and development in build environment : the
way forward
338.47624
Symposium proceedings. (Annual research
symposium (21st March 2014 : Colombo) 080

Takei, Izumi. Specialist medical advice for
diabetes
362.196462
Taken from the safe : short stories. (Mayadunne,
Nimalka Jayadeva)
823

Thibbotumunuwe, H. U. Adventures of
railwaymen from 1940-2005 life time
reminiscences and first hand experiences of a
senior railwayman Sri Lanka railways
385.092
This and that : a varied collection.
(Jayawardena, Elmo)

This other Trojan woman : a collection of
poems. (Wijeratne, Kamala)
821
This planet and beyond. (Dissanayake, L. B.)
823
Thoughts for a change

Talwatte, Priyantha. The call of wild Sri Lanka
591.5095493
Tapping and use of rainguards

920

080

Threads : a collection of poems. (Seneviratne,
Malinda)
821

633.8952
Three kids in action. (De Silva, Francis) J823

Tax incentives & FDI policy in Sri Lanka – 2012
336.2
Teaching learning assessment & skills
development in higher education : concepts
and applications
378
Technical and vocational education and
training system (Tvet) in Sri Lanka lessons
from Japan to develop the sector. (Liyanage,
I. M. Kamala)
373.246
Telecommunication levy (amendment) act,
No. 11 of 2014. (Sri Lanka)
343.04026
Text book of basic microbiology. (Panagoda,
Gehan J.)
597
Thalagala, Neil. Child development : concepts,
intervention, assessments and problems
305.231
Thenuwara, Chandramani. Handwoven heritage
– future foundation : diyakacci – fabric design
analysis, item 07-07-217 National Museum
Colombo, Sri Lanka
746.41
Theophrastus characters. (Howell , Francis)
888.0108
Theory and practice of tissue processing and
microscopy. (Jayawardena, Chantha) 571.5
Theravada Buddhism : basics of doctrine,
ethnics and social philosophy. (Nanayakkara,
Sanathdeva)
294.391

Three kids turn detectives. (De Silva, Francis)
823
Thrimavithana, Nihal. Effective rooms
division : training and motivational program
647.94
Thusithakumari, W. M. (com.) See Institute of
Fundamental studies, Sri Lanka
(amendment)) act, No. 25 of 2014.
(Sri Lanka)
346.06026
Tin tin the squirrel. (Nanayakkara,
Chandrasena)

J823

Tipitaka. Suttapitaka. Khuddakanikaya.
Jataka : 12 jataka stories
294.382325
Tipitaka. Suttapitaka. Khuddakanikaya.
Vimanavatthu. Stories of heavenly mansions :
from the Vimanavatthu
294.38232
A tit for tat. (Balasooriya, Nanda)

823

A tongue – in – cheek autobiography of Prof.
Dr. Eng. Rohan Lucas. (Lucas, J. Rohan)
920
To the summit. (Perera, Kamal)
891.483
Towards one world : the memoirs of Judge
C. G. Weeramatry. (Weeramantry, C. G.)
347.549314092
Transportation technique. (Senthilnathan,
Samithamby)
388.072
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The tragic plight of a nation. (Ivan, Victor)
320.95493

An unfinished journey. (Rodrigo, Dhanapala)
610.92

Trans Asia Hotels PLC. Annual report 2013/14
910.4606

The unforgettable Dharmapala : a miscellany
on the life and achievements of the Anagarika
Dharmapala (1864-1933) of Sri Lanka.
(Guruge, Ananda W. P.)
303.484092

Transforming lives : listening to Sri Lankan
returnee women migrant workers 305.562
The tricky fox and the witty goat . (Balasooriya,
Nanda)
823
Trimmers 2 : advanced level literature short
stories essentials in a nutshell. (Perera,
Lakshmi)
823
A trip to toyland. (Satharasinghe, Yashika
Pawani)
J823
Tristan's conquest knights of olympus.
(Jayatilaka, A. R.)

Unity is strength. (Arampath, Kusum)
J891.483
University Grants Commission. Sri Lanka
university statistics 2011
378.0021
University Grants Commission. Sri Lanka
university statistics 2012
378.0021
University of Colombo. Faculty of Medicine
University of Colombo : undergraduate
degree programme 2014
378.5493

823

Triumph through tragedy. (Weerakoon, Ramya)
920
Trust is the door. (Gamage, Upul Nishantha)
294.34435

University of Colombo. Master of philosophy
doctor of philosophy : postgraduate handbook
378.5493
The UN'S relentless pursuit of Sri Lanka and
the need for effective counter measures
(Weerasekera, Dharshan)
341.235493

Turtle's new home. (Jayasuriya, Abigail) J823
Twelve stories to remember. (Abeysekera,
Harry)
J823
The two cousins. (Somathilaka, Lalitha) J823
Two little brothers. (Rajakaruna, Kalyani)J823
2014 a year of progress and prosperity.
(Rajapaksa, Basil)
338.95493

The unchangeable fate battle begins.
(Dayhananda, Nishali)

823

Unstoppable Sri Lanka 2020 : public investment
strategy 2014-2016. (Sri Lanka. Ministry of
Finance and Planning)
338.95493
Uragoda, C. G. Authors of books on Sri Lanka,
1949-1975 : their short biographies in
alphabetical order
954.930922
Urban Councils (amendment) : a bill to amend
the Urban Councils ordinance (chapter 255).
(Sri Lanka. Parliament)
342.090262
Uyangoda, Jayadeva. Reframing democracy :
perspective on the cultures of inclusion and
exclusion in contemporary Sri Lanka
320.45493

Undergraduates' guide : academic year
2011/2012. (South Eastern University of Sri
Lanka)
378.5493
Undergraduate student guide : academic year
2011 / 2012 and 2011/2012. (South Eastern
University of Sri Lanka)
378.5493
The under – side of silence : a collection of
poems. (Seneviratne, Malinda)
821
Understanding textiles. (Ranaweera, J. Nihal)
677

Value added tax (amendment) act, No. 7 of
2014. (Sri Lanka)
343.055026
A valued partnership for development
338.915205493
The vampire umpire and other stories for :
children
J823
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Van Der Stratten, Louis. The sons of hanuman
823

Water in my grave and other horror stories from
Sri Lanka. (Gadiewasam, Chandrika)
823

Vanniarachchy, Ama H. The kind prince J823
Vedeld, Paul (ed.) See The political economy of
environment and development in a globalised
world
The viceroy special. (Fernando, Hemasiri)
385.095493
Victor Antony Education, Social, Economic
Services and Charity Fundation
(incorporation) act, No. 21 of 2014.
(Sri Lanka)
346.064026
Vidanagama, Sarath (ed.) See The way forward
for sustained economic growth

Water resources research in Sri Lanka.
(Symposium on water research in Sri Lanka
(2013 Oct. 01 : Sri Lanka)
333.91
Wave : [a memoir of life after the tsunami].
(Deraniyagala, Sonali)
954.93032092
The way forward for sustained economic growth
338.95493
Weekly retail prices – Colombo district :
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