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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.

iv
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

vii

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

viii

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

x
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

xi
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

xii
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ශ්රී ලලංකකා ජකාතික ග්රනන්ථ නකාමකාවලිය
විෂය අලංශය
0 0 0 පරිගණක විදදකාව, තතකාරතුර,
සකාමකානද කකෘති
001 – සකාමකානද දදැනුම
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
රට රටවල සතෂ්පාරතුරු 1 / සමන් පුෂසේෂෂ්පා
ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 96 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003216 NL)
ISBN 978-955-30-5750-1
(418274 NA)
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
රට රටවල සතෂ්පාරතුරු - 2 / සමන් පුෂසේෂෂ්පා
ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 160 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003178 NL)
ISBN 978-955-30-5840-9
(418303 NA)
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
රට රටවල සතෂ්පාරතුරු - 3 / සමන් පුෂසේෂෂ්පා
ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 128 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003849 NL)
ISBN 978-955-30-5841-6
(419173 NA)
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
රට රටවල සතෂ්පාරතුරු - 4 / සමන් පුෂසේෂෂ්පා
ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 112 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003174 NL)
ISBN 978-955-30-5842-3
(418300 NA)
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
විශසේව දමැනුම / සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 255 :
චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22. - (අෂ ජීවතවන
සලබෝකය ; අඅංක 04)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1005921 NL)
ISBN 978-955-30-5738-9
(419901 NA)
සෂසරේරෂ්පා, ප්රශෂ්පාන්ත
මමෑත ඉතිහෂ්පාසසයේ අමරණීය දින / ප්රශෂ්පාන්ත
සෂසරේරෂ්පා - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප.156 : චිත්ර ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1009285 NL)
ISBN 978-955-31-0305-5
(421724 NA)

සූරියෂ්පාරචචි, චන්දිම දරේශනෂ්පාත
ඔබ දමැන සිටියෂ්පා ද? = Did you know ? /
චන්දිම දරේශනෂ්පාත සූරියෂ්පාරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 147 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1010650 NL)
ISBN 978-955-31-0439-7
(423020 NA)
001.076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
දමැනුම් සකවළ - සෂ්පාමෂ්පානන්ය දමැනීම සතෂ්පාරතුරු
1015 ක / සම්ෂෂ්පාදනය ෂෂ්පාලිත බණඩෂ්පාර
ජයසකෂ්පාඩ. - කඩවත : සෂ්පාරෂ්පාඅංගෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 88 ; සසම. 21.
උසසසේ තරඟ විභෂ්පාග, කථික, විවෂ්පාද, දමැනුම මිනුම
තරඟ සහ ප්රශසේන විචෂ්පාරෂ්පාතමක වමැඩසටහන්
සඳහෂ්පා විසශසේෂය.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1010529 NL)
ISBN 978-955-684-224-1
(422968 NA)
සමන්ඩසසේ, දිමුත
සලෂ්පාව වටෂ්පා රට වටෂ්පා දමැනුම මිනුම / දිමුත
සමන්ඩසසේ. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 112 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1008756 NL)
ISBN 978-955-29-0289-5
(420815 NA)
රඅංජිත, සක. ඒ. නිහෂ්පාල
සගෂ්පාඩසග සෂ්පාමෂ්පානන්ය දමැනීම නවතම සතෂ්පාරතුරු ෂළමු සකෂ්පාටස / සක. ඒ. නිහෂ්පාල රඅංජිත. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009241 NL)
ISBN 978-955-30-6053-2
(421908 NA)
001.42 – පරතර්යේෂණ ක්රම
සකබෝටටසගෂ්පාඩ, ජනක
ෂරේසයේෂණ ක්රමවිදන්යෂ්පාවට අතවමැලක / ජනක
සකබෝටටසගෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 70 ; සසම. 23.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1003666 NL)
ISBN 978-955-677-474-0
(419428 NA)
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004 – පරිගණක විදදකාව
ඉලඅංගසකබෝන්, කෂ්පාන්චන
දරුවෂ්පාට ආරකෂෂ්පාකෂ්පාරී ෂරිගණකයක /
කෂ්පාන්චන ඉලඅංගසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1009165 NL)
ISBN 978-955-30-6139-3
(421899 NA)
004.0288 – පරිගණක අලුතවදැඩියකාව
රෂ්පාජමන්න, කිෂෂ්පාන් අජන්ත
EasyGuide : ෂරිගණකවල මතුසවන සදබෝෂ
සමනය කරන හමැටි / කිෂෂ්පාන් අජන්ත
රෂ්පාජමන්න ; සඅංසසේකරණය ෂෂ්පාලිත අමරසූරිය
විසිනි. - 2 වන සඅංසසේකරණය. - සකෂ්පාළඹ : විජය
නිවසසේසව්ස්පේෂරේසසේ, 2015. - ප. 32 : රූෂ සටහන් ;
සසම. 26.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000889 NL)
ISBN 978-955-1008-57-4
(415891 NA)
004.07 – අධදකාපනය
විසජේරතන, රුවන්
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා
සන්නිසවදන තෂ්පාකෂණසයේ මූලික සඅංකලෂ /
රුවන් විසජේරතන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 87 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009243 NL)
ISBN 978-955-30-6227-7
(421907 NA)
004.071 – විෂයමකාලකා
සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා සන්නිසවදන තෂ්පාකෂණය : 10
සශසේණිය. - බතතරමුලල : අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2014. - ප. viii,304 :
චිත්ර ; සසම. 24
මමැබමැ-සබබෝක : මිල දමැකසව
(1000887 NL)
(415699 NA)
004.076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා සන්නිසවදන
තෂ්පාකෂණය : 2007 - 2014 දකවෂ්පා ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා අනුමෂ්පාන ප්රශසේන ෂත්ර
උතතර සමඟ. - මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. [148] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1003544 NL)
ISBN 978-955-0938-91-9
(419341 NA)

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා සන්නිසවදන
තෂ්පාකෂණය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර /
සම්ෂෂ්පාදනය ප. එසසේ. සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 214 ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003563 NL)
ISBN 978-955-664-230-8
(419381 NA)
බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා
සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා සන්නිසවදන තෂ්පාකෂණය I හෂ්පා
II : ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය 2014 සදසමැම්බරේ /
සනරඅංජෂ්පා බණඩෂ්පාරසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 24 ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1009535 NL)
ISBN 978-955-30-6253-6
(421937 NA)
විසජේරතන, නිලෂ්පාන්
මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය ෂරිගණක අධන්යයනය
ෂඅංති වමැඩසෂෂ්පාත / නිලෂ්පාන් විසජේරතන සහ
ඩබලිව. ජී. ට. ප්රනෂ්පාන්න. - සදහිවල : ගිහෂ්පාන්
සෂෂ්පාතහල, 2015. - ප. 56 : රූෂසටහන් ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1003606 NL)
ISBN 978-955-593-788-7
(419238 NA)
004.6 – පරිගණක ජකාලකරණය
සදේශප්රිය, තුෂෂ්පාර
ෂරිගණක දදෘඪෂ්පාඅංග සහ ජෂ්පාලකරණය =
Computer hardware and networking /
තුෂෂ්පාර සදේශප්රිය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 183 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1001807 NL)
ISBN 978-955-30-5287-2
(416196 NA)
004.678 – අනතරජකාලය
සසසනවිරතන, උපුල
අන්තරේජෂ්පාලයට පවිසුමක / උපුල
සසසනවිරතන. - 3 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 160 : රූෂසටහන් ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2003
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1001123 NL)
ISBN 955-20-6944-0
(416207 NA)

3

005 – පරිගණක ක්රමතලේඛන, වදැඩසටහන, දතත
005.4 – පරිගණක පදධති හදැසිරවීම
005.44 – නියත වරගතර්යේ පරිගණක සඳහකා
තමතහයුම් පදධති
005.4469 – මයිතක්රකාතසකාෆශෆ්ට් විනතඩශ්නෝසශ

0 2 0 පුසශතකකාල හකා විඥකාපන විදදකා

විතජේරතන, එන. ප.
වින්සඩබෝසසේ 8.1 ෂරිශිලක අතසෂෂ්පාත / එන්. ප.
විසජේරතන. - මරිගම : ආකරේෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 192 : රූෂසටහන් ; සසමි. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1000573 NL)
ISBN 978-955-672-120-1
(414632 NA)

සප්රේමදරේශන, විජය
පුසසේතකෂ්පාල සහ මහජන සම්බන්ධතෂ්පා / විජය
සප්රේමදරේශන. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 198 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010589 NL)
ISBN 978-955-31-0348-2
(423023 NA)

006 – විතශශෂ පරිගණක ක්රම
006.6 – පරිගණක චිත්රක
006.68 – වදැඩසටහන
006.686 – තකකාරලේ තඩශ්නෝ

025 – පුසශතකකාල, තලේඛනකාගකාර, තතකාරතුර
මධදසශන්ථකාන පිළිබඳ ක්රියකාවලිය
025.1 – පරිපකාලනය
025.17 – විතශශෂ එකතු පිළිබඳ පරිපකාලනය
025.1714 – අධිතලේඛන ද්රවද

රෂ්පාජමන්න, කිෂෂ්පාන් අජන්ත
Easyguide : සකෂ්පාරල සඩබෝ මඟින් වමැඩ කරන
හමැටි / කිෂෂ්පාන් අජන්ත රෂ්පාජමන්න ; සඅංසසේකරණය
ෂෂ්පාලිත අමරසූරිය විසිනි .- සකෂ්පාළඹ : විජය
නිවුසසේ සව්ස්පේෂරේසසේ, 2015 .- ප. 32 : චිත්ර :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 26.
කබමැ-සබබෝක: රු. 200.00
(1003368 NA)
ISBN 978-955-1008-65-9
(418846 NA)

021 – පුසශතකකාල, තලේඛනකාගකාර, තතකාරතුර
මධදසශන්ථකාන පිළිබඳ සම්බනධතකා
021.7 – මහජන සම්බනධතකා

විමලරතන, සක. ඩ. ජී.
සලඛන සහ අධිසලඛන : සතෂ්පාරතුරු
කළමණෂ්පාකරණ අතසෂෂ්පාත = Records and
archives : information management hand
book / සක. ඩ. ජී. විමලරතන. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 104 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක - රු. 200.00
(1010682 NL)
ISBN 978-955-31-0415-1
(423028 NA)

006.686 – පරිගණක සඳහකා වදැඩසටහන
විසජේරතන, එන්. ප.
සෆෂ්පාසටෂ්පාසෂෂ්පාව්ස්පේ CS සිට CC දකවෂ්පා ... / එන්.ප.
විසජේරතන. - මරිගම : ආකරේෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 296 : රූෂසටහන් ; සසමි. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1000571 NL)
ISBN 978-955-672-123-2
(414634 NA)
0 1 0 – ග්රනන්ථනකාමකාවලී
011 – ග්රනන්ථනකාමකාවලීන හකා සුචීන
011.53 – රජතර්යේ ප්රකකාශන නකාමකාවලිය
ශ්රී ලඅංකෂ්පා රජසයේ ප්රකෂ්පාශන නෂ්පාමෂ්පාවලිය – 2009 2010. - සකෂ්පාළඹ : ජෂ්පාතික පුසසේතකෂ්පාල හෂ්පා
ප්රසලඛන සසසේවෂ්පා මණඩලය, 2014. ප. [xiii],97 ; සසම. 29
සිඅංහල සහ ඉඅංග්රීසි
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව(1008369 NL)
ISBN 978-955-8383-67-4 (420780 NA)

025.84 – පුසශතකකාල ද්රවද සලංරකෂණය හකා
ප්රතිෂශෂකාපනය
විමලරතන, සක. ඩ. ජී.
පුසසේතකෂ්පාල සහ අධිසලඛන ද්රවන්ය සඅංරකෂණය /
සක. ඩ. ජී. විමලරතන. - සකෂ්පාළඹ : ජෂ්පාතික
පුසසේතකෂ්පාල හෂ්පා ප්රසලඛන සසසේවෂ්පා මණඩලය,
2014. - 2014. - ප. 60 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 200.00
(199748 NL)
ISBN 978-955-7544-02-1
027 – පුසශතකකාල, තලේඛනකාගකාර, තතකාරතුර
මධදසශන්ථකාන
027.4 – මහජන පුසශතකකාල
027.45493 – ශ්රී ලලංකකාව
මහජන පුසසේතකෂ්පාල සතෂ්පාරතුරු සඅංග්රහය : දකුණු
ෂළෂ්පාත. - සකෂ්පාළඹ : ජෂ්පාතික පුසසේතකෂ්පාල හෂ්පා
ප්රසලඛන සසසේවෂ්පා මණඩලය, 2014. - ප. 144 ;
සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 200.00
(199750 NL)
ISBN 978-955-8383-93-3
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028 – කියවීම හකා තවනත තතකාරතුර මකාධද
භකාවිතය
028.1 – ග්රනන්ථ විචකාර
ජයවරේධන, කමැතත්ලීන්
ජීවිතය සවනසසේ කරන සෂ්පාහිතන්යය :
රසවින්දනෂ්පාතමක විමසුමකි / කමැතත්ලීන්
ජයවරේධන. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 224 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008850 NL)
ISBN 978-955-7832-15-9
(421533 NA)
0 3 0 සකාමකානද තකශ්නෝෂ ග්රනන්ථ
039.9148 – සිලංහල
සගෂ්පාඩසග ළමෂ්පා විශසේවසකබෝෂය : 1 සවළුම (අ - ඈ) /
සම්ෂෂ්පාදනය ෂසන් සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 232 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1002377 NL)
ISBN 978-955-30-5607-8
(417271 NA)
සගෂ්පාඩසග ළමෂ්පා විශසේවසකබෝෂය : 2 සවළුම (ඉ - ඖ) /
සම්ෂෂ්පාදනය ෂසන් සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 172 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1002378 NL)
ISBN 978-955-30-5647-4
(417272 NA)
0 6 0 සකාමකානද සලංවිධකාන හකා
තකකෞතුකකාගකාර විදදකාව
ෂලිහපටිය, රඅංජිත අමරකීරේති
සවිය සිඅංහෂ්පාවසලබෝකනය : දසක සදකක
සමැමරුම් / රඅංජිත අමරකීරේති ෂලිහපටිය. ගෂ්පාලල : සවිය සඅංවරේධන ෂදනම, 2013. ප. 320 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 690.00
(200820 NL)
ISBN 978-955-8584-03-3
0 7 0 අධදකාපනික, ප්රතලේඛන, ප්රවකෘතති
මකාධද, පුවතපත කලකාව, ප්රකකාශනය
070.4 – පුවතපත කලකාව
ගුණසසසේකර, සජබෝ. රඅංජිත
සතෂ්පාරතුරු සන්නිසවදනය / සජබෝ. රඅංජිත
ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 224 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008868 NL)
ISBN 978-955-30-6074-7
(421135 NA)

සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත
ෂතතර ප්රශසේන සහ ඇතත උතතර / උපුල
ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. - නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ
මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 251 ;
සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1003296 NL)
ISBN 978-955-681-247-3
(418208 NA)
070.44 – පුවතපත තීර ලිපි
ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික
චමැව්ස්පේලින් සකෂ්පාලම 2 / එරික ඉලයව්ස්පේආරචචි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 272 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1000466 NL)
ISBN 978-955-30-5510-1
(415211 NA)
කුරුකුලරතන, බුදේධික
අම්බලන්සගෂ්පාඩයෂ්පාසග කතෂ්පා - 2 / බුදේධික
කුරුකුලරතන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 272 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1001117 NL)
ISBN 978-955-30-5551-4
(416201 NA)
ගිරිබෂ්පාව, කුමෂ්පාරදෂ්පාස
සනෂ්පානිදන ෂන්හිඳ – 2 : [සනෂ්පාලියවුන
සනෂ්පාකියවුන කතෂ්පා අහුරක] / කුමෂ්පාරදෂ්පාස
ගිරිබෂ්පාව. - [තමැ. සනෂ්පා.] : බී 2 එසසේ ක්රිසයේෂන්සසේ,
2015. - ප. ix, 138 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1004160 NL)
ISBN 978-955-7738-00-0
ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි, ෂෂ්පාසතගම
නෂ්පාගසසේමණඩය : ජීවිතය සහ අවසබබෝධය /
ෂෂ්පාසතගම ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 152 ; සසම. 22.
දිනමිණ පුවතෂසත “බදේදරමලල”
අතිසරේකසයේ ෂළවූ තීරු ලිප එකතුවකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008738 NL)
ISBN 978-955-30-6198-0
(421165 NA)
ද අලවිසසේ, දයෂ්පා
එසකබෝමත එක දවසක : තීරු ලිප සඅංග්රහය /
දයෂ්පා ද අලවිසසේ. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන,
2015. - ප. 486 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 675.00
(1009217 NL)
ISBN 978-955-21-2417-4
(422123 NA)
පයසසසේන, ඇසසේ.
හුසදකලෂ්පාසව ආවරේජන / ඇසසේ. පයසසසේන. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 349 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1000561 NL)
ISBN 978-955-31-0222-5
(414664 NA)
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මසහසේන්ද්ර, සුනන්ද
තනි සකෂ්පාහෂ්පා සහ තවත අහුෂමෑවත තීරු රචනෂ්පා /
සුනන්ද මසහසේන්ද්ර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 296 ; සසම. 21.
සිළුමිණ පුවතෂසත ෂළවූ 'අහුෂමෑවත' තීරු
රචනෂ්පා සමුචචසයන් සතබෝරෂ්පා ගමැනිණ.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1009334 NL)
ISBN 978-955-30-6323-6
(421882 NA)
මෂ්පානවසිඅංහ, ශ්රී චන්ද්රරතන
වගතුග - 3 : සමකෂ්පාත්ලීන සමෂ්පාජ වඅංශ කතෂ්පාසව
මෂ්පානවසිඅංහ අටුවෂ්පාව / ශ්රී චන්ද්රරතන
මෂ්පානවසිඅංහ ; සඅංසසේකරණය උදය මෂ්පානවසිඅංහ
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 232 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1005980 NL)
ISBN 978-955-30-5814-0
(419915 NA)
මිහිඳුකුල, සුනිල
සිකුරෂ්පාදෂ්පා හමැන්දමෑව : තීරු ලිප එකතුවකි / සුනිල
මිහිඳුකුල. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 163 ; සසම. 22.
සිළුමිණ “රසඳුන” අතිසරේකසයේ ෂළ වූ තීරු
ලිප එකතුවකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008752 NL)
ISBN 978-955-7832-06-7
(421430 NA)
මුතුවෂ්පාඩසග, නලඅංජත්ලී
සකලසලක හින්දෂ්පා : යඅං පුවතෂසත ෂළ වූ ලිප
එකතුවකි / නලඅංජත්ලී මුතුවෂ්පාඩසග. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන,
2015. - ප. 136 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009310 NL)
ISBN 978-955-681-259-6
(421968 NA)
සමෂ්පාරසගෂ්පාඩ, මිලින්ද
මිලින්ද ප්රශසේන.com / මිලින්ද සමෂ්පාරසගෂ්පාඩ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 216 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000431 NL)
ISBN 978-955-30-5524-8
(414938 NA)
ලියනසග, සජිත සරබෝහිත
විසදසසේ ෂතතර තටටුසවන් / සජිත සරබෝහිත
ලියනසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 288 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1010708 NL)
ISBN 978-955-30-6220-8
(423219 NA)
වික්රමසිඅංහ, සහන් කසීර
ආචචිසග සකෂ්පාලම 2 / සහන් කසීර
වික්රමසිඅංහ. - නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ
ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 108 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009296 NL)
ISBN 978-955-681-258-9
(421973 NA)

විජයවරේධන, එසසේ. ඩ.
සිඅංහල පුවතෂත තීරු ලිපසයේ සමෂ්පාජ
කතිකෂ්පාවත / එසසේ. ඩ. විජයවරේධන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000915 NL)
ISBN 978-955-30-5668-9 (415847 NA)
070.449 – නියත විෂයයන
070.4492943 – බුදධකාගම
ධම්මවඅංස හිමි, වෂ්පාදේනසව
සලෂ්පාකු හෂ්පාමුනරුවන්සග ලියමන / වෂ්පාදේනසව
ධම්මවඅංස හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 132 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
“සසුන” පුවතෂසත ෂළ වූ තීරු ලිප එකතුවකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008759 NL)
ISBN 978-955-30-6339-7
(421194 NA)
070.44930681 – විවකාහය
රූෂසිඅංහ, සප්රේමෂ්පා සුරවීර
හිමි සෂම ෂතෂ්පා / සප්රේමෂ්පා සුරවීර රූෂසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ෂහන් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 168 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000149 NL)
ISBN 978-955-667-230-5
(414651 NA)
070.44932 – තදශපකාලන විදදකාව
බෂ්පාකීරේ මෂ්පාකෂ්පාරේ, ඉම්තියෂ්පාසසේ
හිතු මත / ඉම්තියෂ්පාසසේ බෂ්පාකීරේ මෂ්පාකෂ්පාරේ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014 . - ප. 200 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000104 NL)
ISBN 978-955-30-5536-1
(414571 NA)
ලියනසග, සජිත සරබෝහිත
එදෂ්පා මමැති මතය / සජිත සරබෝහිත ලියනසග. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 232 ; සසම. 21.
“මවව්බිම” පුවතෂසත ෂළ වූ තීරු ලිප
එකතුවකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1009369 NL)
ISBN 978-955-661-688-0
(421641 NA)
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070.449371102 – ඉගදැනවීම

089.9148 - සිලංහල

පුඅංචිසහසේවෂ්පා, සරත ජී.
තකසලෂ්පාව : නූතන තකසලෂ්පාසව සිට එක
දිසෂ්පාෂෂ්පාසමෂ්පාකවරසයකු ගයන ගුරු ගීතය / සරත
ජී. පුඅංචිසහසේවෂ්පා. - මෂ්පාතසල : කරේතදෘ, 2015. ප. 98 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002415 NL)
ISBN 978-955-42138-0-7

අමරපුර සඟරජ සියවසසේ සමැමරුම් අභිනන්දන :
ශ්රී ලඅංකෂ්පා අමරපුර මහෂ්පා නිකෂ්පාසයේ උතතරීතර
මහෂ්පානෂ්පායක අගගමහෂ්පා ෂණඩත දවුලසදන
ඤෂ්පාණිසසේසර උතතරීතර මහෂ්පානෂ්පාහිමි /
සඅංසසේකරණය සගෂ්පාඩසවල විනීත හිමි ; මමැදසවල
ෂඤසේඤෂ්පාසසසේන හිමි සහ මහසමවුනෂ්පාසව මඅංගල
හිමි. - [තමැ.සනෂ්පා.] : ලකෂසේමන් යෂ්පාෂෂ්පා
අසබවරේධන ෂදනම, 2014. - ප. 320 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000361 NL)
(415195 NA)

0 8 0 සකාමකානද එකතු
ආසලෂ්පාසකෂ්පා : අෂරැකසක හිමරතන නෂ්පාහිමි
අභිනන්දන ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය / සඅංසසේකරණය
කුඹලසගෂ්පාඩ ධම්මෂ්පාසලබෝක හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
මධන්යම සඅංසසේකදෘතික අරමුදල, 2013. ප. xvi, 234 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක: මිළ සනෂ්පාදමැකසව(1000047 NL)
ISBN 978-955-613-266-3
(414614 NA)
පයරතන හිමි, වමෑගම
ශෂ්පාසසේනය ලිප සරණිය - 2 : විවිධ ලිප / වමෑගම
පයරතන හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 376 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1000367 NL)
ISBN 978-955-30-5596-5
(415224 NA)
ප්රඥෂ්පාසෂ්පාර ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය : මඅංගල කලෂ්පාෂය 2014 / සඅංසසේකරණය ෂෂ්පාහියඅංගල සුමඅංගල හිමි...
[සහ තවත අය]. - කමැලණිය විශසේවවිදන්යෂ්පාලය :
භිකක්ෂු සඅංගමය, 2014. - ප. xv,396 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1001797 NL)
ISSN 2420-7322
(416361 NA)
ප්රවචන : ශ්රී ලඅංකෂ්පා භිකක්ෂු විශසේවවිදන්යෂ්පාලයීය විමරේශිත
ශෂ්පාසසේස්ත්රිය සඅංග්රහය, 5 වන කලෂ්පාෂය, 1 වන
අඅංකය - 2014 / සඅංසසේකරණය කලලඅංචිසයේ
රතනසිරි හිමි සහ කඩහිඅංගල සහසේමසිරි හිමි. අනුරෂ්පාධපුරය : ශ්රී ලඅංකෂ්පා භිකක්ෂු විශසේවවිදන්යෂ්පාලය,
2014. - ප. xiv, 375 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000534 NL)
ISBN 978-955-1867-05-8
(414975 NA)
ලිප ෂනස : මහෂ්පාචෂ්පාරේය විනි විතෂ්පාරණ අභිනන්දන
සඅංග්රහය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 502 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 25.
ඉඅංග්රීසි ලිප ද ඇතුළත
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 4000.00 (1003574 NL)
ISBN 978-955-30-6013-6
(419125 NA)

අමරසසසේකර, ගුණදෂ්පාස
අලියෂ්පා සහ අන්ධසයබෝ / ගුණදෂ්පාස අමරසසසේකර. 2 වන මුද්රණය. - සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : විසිනනු
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 192 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1966
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000447 NL)
ISBN 978-955-1741-44-0
(415271 NA)
ඉඳුසර : පූජන්ය තලඅරසඹේ ශ්රී ඉන්ද්රසෂ්පාර නෂ්පාහිමි 60
වන ගුණෂ්පානුසසේමරණ ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය /
සඅංසසේකරණය ඇකිරිසයේ සමිත හිමි, මමැදවල
නිමලසිරි හිමි සහ චලනි ජයමෂ්පාලි මුණසිඅංහ . සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 464 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1450.00
(1002358 NL)
ISBN 978-955-30-5796-9
(417252 NA)
කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක
ප්රතන්යෂ්පාසවකෂණ ලිප : ශෂ්පාසසේනය ලිප
සමුචචයකි / කුලතිලක කුමෂ්පාරසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 416 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 975.00
(1010697 NL)
ISBN 978-955-30-6240-6
(423227 NA)
කුරුව්ස්පේපු, ඩ. බී.
සන්නිසවදන සඅංක්රෂ්පාන්තිය / ඩ. බී. කුරුව්ස්පේපු. කළුගමුව : එතික ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 183 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002944 NL)
ISBN 978-955-0357-35-2
(417855 NA)
කුලතිලක කුමෂ්පාරසිඅංහ විචෂ්පාරෂ්පාවසලබෝකනය /
සඅංසසේකරණය ලකෂසේමන් සසසනවිරතන….
[සහ තවත අය]. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 1008 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 3250.00 (1000018 NL)
ISBN 978-955-30-5481-4
(414527 NA)

7

ධරේමප්රිය, සිරිසසබෝම
සෂ්පාහිතන්ය කලෂ්පා ධරේම සහ සවනත ලිප /
සිරිසසබෝම ධරේමප්රිය. - ඇහමැළියසගෂ්පාඩ : වරුණ
ප්රකෂ්පාශසකසයබෝ, 2014. - ප. 111 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.200.00
(1000817 NL)
ISBN 978-955-829-901-2
(415682 NA)

සරබෝහණ ගසවෂි / සඅංසසේකරණය විමල
සපුසකෂ්පාටන. - [තමැ. සනෂ්පා.] : රුහුණු
සඅංසසේකදෘතික මණඩලය, 2014. - ප. xxx,534 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : චිත්ර ; සසම. 22.
නුබමැ-සබබෝක : රු. 1100.00
(1000760 NL)
ISBN 978-955-0568-02-4
(414529 NA)

ධරේමසිරි, ගිනිසග
දමැති සරබෝද / ධරේමසිරි ගිනිසග. - බටසෂෂ්පාල :
කරේතදෘ, 2014. - ප. xii,140 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000780 NL)
ISBN 955-95809-3-0
(415516 NA)

සලඛන සරණිය / සඅංසසේ. කුසුමලතෂ්පා ලඅංකෂ්පාමුලල. නුසගසගෂ්පාඩ : කළමනෂ්පාකරණ සහ විනදමැය
ප්රකෂ්පාශන මධන්යසසේථෂ්පාන, 2013. - ප. 113 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000283 NL)
ISBN 978-955-4530-14-0
(415333 NA)

නුවණමැස : ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය / සඅංසසේකරණය
බඹරකටුසෂෂ්පාත චන්දිම හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 279 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1003795 NL)
ISBN 978-955-30-6056-3
(419143 NA)
සෂසරේරෂ්පා, පටරේ කමැනියුට
සෂ්පාර විත / පටරේ කමැනියුට සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 187 : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009381 NL)
ISBN 978-955-30-6189-8
(421929 NA)
ප්රණෂ්පාමෂ්පාභිමෂ්පානී : පූජන්යෂෂ්පාද සකෂ්පාටගම වෂ්පාචිසසේසර
නෂ්පාහිමි අභිනන්දන ශෂ්පාසසේනය ලිප සරණීය /
සඅංසසේකරණය කමැන්දසගෂ්පාලසල සුමනරඅංසි හිමි...
[සහ තවත අය]. - [තමැ. සනෂ්පා.] :
සඅංසසේකෂ්පාරකවරු, 2015. - ප. xxxi,443 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003356 NL)
ISBN 978-955-42179-0-4
(418332 NA)
ප්රතන්යෂ්පාවසලඛෂ්පා / සඅංසසේකරණය භෂ්පාඟිලිඇලසල
ඤෂ්පාණවිමල හිමි. - [තමැ.සනෂ්පා.] : සිරි අරියරතන
ධරේම නිසකතන සඅංවරේධන කමිටුව, 2014. ප. [128] : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
සමෂ්පාරසගෂ්පාලල සිරි අරියරතන ධරේම
නිසකතනසයේ ප්රථම කඨින මසහබෝතසවයට
සමගෂ්පාම පන්කම් මෂ්පාලෂ්පාවට අදෂ්පාළ සෂර කියවුම
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව
(1000837
NL)
ISBN 978-955-52382-2-9
(415398 NA)
සම්ධෂ්පානන්ද හිමි, මෂ්පානපටිසයේ ශ්රී
ශ්රී සම්ධෂ්පානන්ද සෂ්පාහිතන්ය චින්තෂ්පාවත්ලී - අඅංක 1 /
මෂ්පානපටිසයේ ශ්රී සම්ධෂ්පානන්ද හිමි ; සඅංසසේකරණය
ෂෂ්පාණනසරේ ෂසන්න හිමි විසිනි. - ෂෂ්පානනර : ශ්රී
විජය ප්රකෂ්පාශන අරමුදල, 2014 . - ප.181 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිළ සනෂ්පාදමැකසව (1000051NL)
ISBN 978-955-0043-04-5
(414610 NA)

වීරසිඅංහ, තරිඳු ධනඅංජය
ගුරු / තරිඳු ධනඅංජය වීරසිඅංහ. - ගිඅංසතෂ්පාට :
කරේතදෘ, 2014. - ප. xiii,115 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1001801 NL)
ISBN 978-955-53361-3-0
(416365 NA)
සමරනෂ්පායක, අනිල
නව යුගයකට නව ෂමැරඩයම / අනිල
සමරනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 256 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1010910 NL)
ISBN 978-955-30-6356-4
(423660 NA)
සමෂ්පාජ ගසවෂී : ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය / සඅංසසේකරණය ඩ.
එම්. එසසේ. ධම්මික බණඩෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1002254 NL)
ISBN 978-955-30-5754-9
(417186 NA)
සරසවි ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය - සදවන කෂ්පාණඩය /
සඅංසසේකරණය එසසේ. අය. ගමසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 248 ; සසම. 22.
උෂෂ්පාධි අසව්ස්පේකෂකයන් සඳහෂ්පා
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1005944 NL)
ISBN 978-955-30-5719-8
(419944 NA)
සරසවි ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය - ෂළමු කෂ්පාණඩය /
සඅංසසේකරණය එසසේ. අය. ගමසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 168 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1005943 NL)
ISBN 978-955-30-5720-4
(419943 NA)
සසබෝභිත හිමි, වලතර
මෂ්පා නසන මම / වලතර සසබෝභිත හිමි. සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. - ප. 150 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002882 NL)
ISBN 978-955-570-847-0
(417950 NA)
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සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - ෂළමු පයවර / සම්ෂෂ්පාදනය
උපුල
ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2013. - ප. 150 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000744 NL)
ISBN 978-955-681-144-5
(415602 NA)

සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දෂ්පාශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - අටවන පයවර / සම්ෂෂ්පාදනය
උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 155 ;
සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000749 NL)
ISBN 978-955-681-151-3
(415597 NA)

සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - සදවන පයවර / සම්ෂෂ්පාදනය
උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2013. - ප. 147 ;
සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00 ` (1000743 NL)
ISBN 978-955-681-145-2
(415603 NA)

සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - නව වන පයවර / සම්ෂෂ්පාදනය
උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 123 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003302 NL)
ISBN 978-955-681-243-5
(418210 NA)

සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - තුන්වන පයවර / සම්ෂෂ්පාදනය
උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 118 ;
සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක :රු. 250.00
(1000742 NL)
ISBN 978-955-681-146-9
(415604 NA)

සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - දසවන පයවර / සම්ෂෂ්පාදනය
උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 133 ;
සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003301 NL)
ISBN 978-955-681-244-2
(418209 NA)

සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - හතරවන පයවර / සම්ෂෂ්පාදනය
උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 118 ;
සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000741 NL)
ISBN 978-955-681-147-6
(415605 NA)
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - ෂසසේවන පයවර / සම්ෂෂ්පාදනය
උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 143 ;
සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000740 NL)
ISBN 978-955-681-148-3
(415606 NA)
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දෂ්පාශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - හයවන පයවර / සම්ෂෂ්පාදනය
උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 115 ;
සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000751 NL)
ISBN 978-955-681-149-0
(415595 NA)
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - හතවන පයවර / සම්ෂෂ්පාදනය
උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 104 ;
සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 270.00
(1000750 NL)
ISBN 978-955-681-150-6
(415596 NA)

1 0 0 දරශනය, අධිමකානසික විදදකාව හකා
ගුපත විදදකාව, මතනශ්නෝවිදදකාව
1 1 0 අධදකාතත්මික විදදකා
111 – යන්ථකාරන්ථවකාදය
නන්දසසසේන, එසසේ. එච. ලකෂෂ්පාන් දරේශන
යථෂ්පාරේථ විදන්යෂ්පාව : මනස මූලික යථෂ්පාරේථ වෂ්පාදසයේ
මූලික සඅංකලෂ / එසසේ. එච. ලකෂෂ්පාන් දරේශන
නන්දසසසේන. - කුරුණමෑගල : කරේතදෘ, 2015. ප. 75 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003809 NL)
ISBN 978-955-42180-0-0
(419482 NA)
113 – විශශව විදදකාව
නෂ්පාමචන්ද්ර, සරත
රට නමැසඟන මඟ : මමන ෂෂ්පාලනසයේ විශසේවීය
අභිරහසසේ වගකීම් හෂ්පා සසෂ්පාබෂ්පාදහම සනසන නෂ්පාඩ
මණඩල අධන්යෂ්පාෂනය / සරත නෂ්පාමචන්ද්ර සහ
චමත්ලී තුසන්ති නෂ්පාමචන්ද්ර. - පළියන්දල :
රෂ්පාවණ මනසම්න්ද්ර සහළ සබෂ්පාන ඔසුහල,
2015. - ප. 140 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 840.00
(1005852 NL)
ISBN 978-955-4567-02-3
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1 3 0 අධිමකානසික හකා ගුපත විදදකාව

133.443 – ශකානතිකරම

133 – අධිමකානසික විදදකාව

සකබෝටටසගෂ්පාඩ, ජනක
සන්නියකුම සහ සමෂ්පාජ සන්නිසවදනය / ජනක
සකබෝටටසගෂ්පාඩ. - සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : සජේ. සක.
ෂබලිසකෂන්සසේ, 2014.- ප. ixx,235 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1002272 NL)
ISBN 978-955-9438-17-5
(416901 NA)

සිරිවරේධන, අලෂලෂ්පාසදණිසයේ සුමනදෂ්පාස
මසනබෝ චිත්ර හෂ්පා මෂ්පායෂ්පා දදෘෂසේටි : අදේද්භූත මසනබෝ
රඅංගන / අලෂලෂ්පාසදණිසයේ සුමනදෂ්පාස
සිරිවරේධන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 86 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000189 NL)
ISBN 978-955-30-4998-8
(414555 NA)
133.25538 - මදැණික
වීරවරේධන, සෂ්පාගරිකෂ්පා
වෂ්පාසනෂ්පාව උදෂ්පාකරන ග්රහ අෂල නරුකරන
මමැණික / සෂ්පාගරිකෂ්පා වීරවරේධන - කුරුණමෑගල :
කරේතදෘ, 2014. - ප. 60 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003203 NL)
ISBN 978-955-41964-0-7
(418792 NA)
133.3 – නිත්මිති කලකාව
133.333 – නදැකත අනුව තගවලේ සසෑදීතම් ශකාසශත්රය
සගෂ්පාඩකන්දආරචචි, සජේ.
නිවසස වමැරදි කර නිවමැරදි 1 : ප්රෂ්පාසයබෝගික
වෂ්පාසසේතු විදන්යෂ්පාතමක ගමැටලු සහ පළිතුරු /
සජේ. සගෂ්පාඩකන්දආරචචි. - [මහරගම?] :
කරේතදෘ, 2014. - ප. 136 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1000328 NL)
ISBN 978-955-53696-6-4 (415204 NA)
133.335 – අලංක විදදකාව
උෂන් දින ෂලෂ්පාඵල / සඅංසසේකරණය මහින්ද
කරුණෂ්පාරතන. - සකෂ්පාළඹ : අකෂය
ෂබලිසකශන්. - ප. 16 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000725 NL)
ISBN 978-955-4885-01-1
(415412 NA)

133.446 – අදද්භූත වශී ප්රතිකකාර
රණවක, ත්ලීලෂ්පානන්ද
මන්ත්ර ගුරුකම් : ෂමැරණි බලගතු මන්ත්ර හෂ්පා අත
සබසහත / ත්ලීලෂ්පානන්ද රණවක. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 128 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1002871 NL)
ISBN 978-955-690-155-9
(417531 NA)
133.446 – යනත්ර මනත්ර ප්රතිකකාර ක්රම
රතනෂ්පායක, සුදත
දමැන කරන පට සනෂ්පාසදන ගුරුකම් / සුදත
රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 31 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 80.00
(1001878 NL)
ISBN 978-955-690-218-1
(416168 NA)
133.5 – තජදකාතිෂශ ශකාසශත්රය
උඩවතත, සසෂ්පාම
සජන්යෂ්පාතිෂසයේ සනෂ්පානටු ෂමැතත / සසෂ්පාම
උඩවතත. - පළියන්දල : කරේතදෘ, 2015. ප. 207 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010586 NL)
ISBN 978-955-97102-4-0
(422923 NA)

133.4 - දුරකාභිචකාර ගුපත බලය
133.443 – යනත්ර මනත්ර

කුරුව්ස්පේපු, වසන්ත
සබබෞදේධයෂ්පාසග පඅං සෂෂ්පාත / වසන්ත කුරුව්ස්පේපු. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. - ප. 56 ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 190.00
(1003769 NL)
ISBN 978-955-21-2349-8
(419018 NA)

මහෂ්පා යන්ත්ර සශසේණිය / සම්ෂෂ්පාදනය ෂෂ්පාලිත
සසබෝමකීරේති. - නව මුද්රණය. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සමෂ්පාඩන් සෂෂ්පාත සමෂ්පාගම, 2015. ප. 101 : රූෂසටහන් ; සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1420.00 (1003022 NL)
ISBN 978-955-558-151-6
(417543 NA)

සකෂ්පාගගලසග, කුමෂ්පාර
සජන්යෂ්පාතිෂ නිවුන්නු / කුමෂ්පාර සකෂ්පාගගලසග. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. - ප. viii,103 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 325.00
(1008263 NL)
ISBN 978-955-41059-1-8
(420728 NA)
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ගමසග, උඩුගම ඩමැනී නෂ්පාසගෂ්පාඩ
ජන්මියෂ්පාට විසසේමිත ඵල උදෂ්පා කමැසරන විවිධ ග්රහ
සයබෝග / උඩුගම ඩමැනී නෂ්පාසගෂ්පාඩ ගමසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 112 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000198 NL)
ISBN 978-955-30-5288-9
(414592 NA)
ගුණතිලක, සමැම්සන්
ග්රහ තෂ්පාරකෂ්පාවලට කළ හමැකසක කුමකද ? /
සමැම්සන් ගුණතිලක. - සඅංසශබෝධිත 2 වන
මුද්රණය. - රෂ්පාජගිරිය : අගහසසේ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 120 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 270.00
(1002881 NL)
ISBN 978-955-0230-37-2
(417959 NA)
ගුණවරේධන, සුරෂ්පාශ්රී
උෂන්සන් කවුදමැය කියන්සන් සමසහමය /
සුරෂ්පාශ්රී ගුණවරේධන. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ.
ගුණසසසේන, 2015. - ප. 43 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1002855 NL)
ISBN 978-955-21-2303-0
(417432 NA)
ජයවරේධන, එච. වී. ජී. සසබෝමසිරි
ආවෂ්පාහ විවෂ්පාහ සඳහෂ්පා සජන්යබෝතිෂ මග / එච. වී. ජී.
සසබෝමසිරි ජයවරේධන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 192 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1010761 NL)
ISBN 978-955-30-6230-7
(423596 NA)
සජන්යෂ්පාතිෂ උසගනුම 1 / සඅංසසේකරණය මෂ්පාකඳුසරේ
එච. ඒ. ආරේ. ඒ. විමලසිරි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 296 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1002141 NL)
ISBN 978-955-30-5696-2
(417169 NA)
සජන්යෂ්පාතිෂ උගමැනුම - 2 / සඅංසසේකරණය එච. ඒ. ආරේ.
ඒ. විමලසිරි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 272 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1010649 NL)
ISBN 978-955-30-6045-7
(423629 NA)
පයතිසසේස, ගලගම හ. ග.
ජීවිතයට සජන්යබෝතිෂ බලය / ගලගම හ. ග.
පයතිසසේස. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 104 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002188 NL)
ISBN 978-955-30-5715-0
(417236 NA)
සෂසරේරෂ්පා, එම්. සක.
අෂසේෂ්ඨක වරුණ සඅංග්රහය / එම්. සක. සෂසරේරෂ්පා. සවයන්සගෂ්පාඩ : කරේතදෘ, 2015. - ප. xii, 84 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1010730 NL)
ISBN 978-955-41075-3-3
(423388 NA)

මඅංචනෂ්පායක, අතුල
සජන්යෂ්පාතිෂ ෂරේසයේෂණ ලිප : භිරේගු නෂ්පාඩ
සිදේධෂ්පාන්ත ඇසුසරන් / අතුල මඅංචනෂ්පායක. 3 වන මුද්රණය. - [තමැ. සනෂ්පා.] : අකිල
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 182 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2007.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003212 NL)
ISBN 978-955-1253-03-5
(418780 NA)
රතුවිතෂ්පාන, පයසසසේන
ජීවිතයට සජන්යබෝතිෂය / පයසසසේන රතුවිතෂ්පාන. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. 283 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009382 NL)
ISBN 978-955-21-2356-6
(422136 NA)
වසන්ත, එම්. එම්. සරබෝහණ
DISTINY ෂරිගණක මදෘනකෂ්පාඅංග සහ විධෂ්පාන
සමැකසුම SOURCE CODE : ජගන්නෂ්පාථ
සහබෝරෂ්පා ෂරිශීලන උෂසදසසේ කෂ්පාණඩය / එම්. එම්.
සරබෝහණ වසන්ත. - උතුරු කුඩෂ්පාවමැලල :
යෂ්පාතුකරේම උෂසදේශන සසසේවය, 2015. ප. [xxvii],145 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1001578 NL)
ISBN 978-955-7715-00-1
විමලසිරි, මෂ්පාකඳුසරේ එච. ඒ. ආරේ. ඒ.
සඅංකෂිව්ස්පේත සජන්යෂ්පාතිෂ පුරෂ්පාණය / මෂ්පාකඳුසරේ
එච. ඒ. ආරේ. ඒ. විමලසිරි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 144 : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1005917 NL)
ISBN 978-955-30-5916-1
(419904 NA)
සිරි ධම්මෂ්පාසලබෝක හිමි, කලවෂ්පාසන්
ජෂ්පාතක තතවය සහවත සජන්යෂ්පාතිෂ මෂ්පාරේගය /
කලවෂ්පාසන් සිරි ධම්මෂ්පාසලබෝක හිමි. - නව
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. vi, 226 ; සසමි. 21.
1 වන මුද්රණය 1952
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1000551 NL)
ISBN 978-955-30-4819-6
(414956 NA)
සිරිවරේධන, අලෂලෂ්පාසදණිසයේ සුමනදෂ්පාස
තතකෂ්පාල ශෂ්පාසසේත්ර ක්රම / අලෂලෂ්පාසදණිසයේ
සුමනදෂ්පාස සිරිවරේධන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 112 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009379 NL)
ISBN 978-955-30-5932-1
(421930 NA)
සිලවෂ්පා, ජී. එච. ඩබලිව.
ක්රිෂසේණ මූරේති ෂදේධති තතකෂ්පාල ශෂ්පාසසේත්රය /
ජී. එච. ඩබලිව. සිලවෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 136 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002351 NL)
ISBN 978-955-30-5664-1
(417241 NA)
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සිලවෂ්පා, ජී. එච. ඩබලිව.
තෂ්පාරකෂ්පා සජන්යෂ්පාතිෂය විදන්යෂ්පාව මූලික සිදේධෂ්පාන්ත /
ජී. එච. ඩබලිව. සිලවෂ්පා. - 2 වන මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 168 ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1984
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008749 NL)
ISBN 978-955-30-5724-2
(421190 NA)

වනිගරතන, ආසිරි
වදෘෂභ : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල / ආසිරි
වනිගරතන ; සඅංසසේකරණය සඳලි ගීතමෂ්පා සහ
එරන්දි දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. - සදහිවල : සකෂ්පාළඹ
සජන්යෂ්පාතිෂය මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. - ප. 48 ;
සසමි. 21.
(1000581 NL)
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(415024 NA)

133.5262 - තම්ෂ ලගනය

133.5264 – ත්මිථුන ලගනය

රතනෂ්පායක, සුදත
සම්ෂ ලගනය : ඔසබ දරුවෂ්පාසග හඳහන ඔබම
බලෂ්පා ගන්න / සුදත රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2014. ප. 160 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1004234 NL)
ISBN 978-955-4943-13-1

රතනෂ්පායක, සුදත
මිථුන ලගනය : ඔසබ දරුවෂ්පාසග හඳහන ඔබම
බලෂ්පා ගන්න / සුදත රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2014. ප. 160 ; සසම. 21
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1004235 NL)
ISBN 978-955-4943-23-0

රතනෂ්පායක, සුදත
සම්ෂ ලගනය : හඳහන සහ ග්රහසයබෝ / සුදත
රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 240 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002250 NL)
ISBN 978-955-29-0436-3
(417305 NA)

රතනෂ්පායක, සුදත
මිථුන ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ / සුදත
රතනෂ්පායක - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 240 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002874 NL)
ISBN 978-955-29-0438-7
(417533 NA)

වනිගරතන, ආසිරි
සම්ෂ : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල / ආසිරි
වනිගරතන ; සඅංසසේකරණය සඳලි ගීතමෂ්පා සහ
එරන්දි දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. - සදහිවල : සකෂ්පාළඹ
සජන්යෂ්පාතිෂය මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015 . - ප. 48 ;
සසමි. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000585 NL)
(415020 NA)

වනිගරතන, ආසිරි
මිථුන : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල / ආසිරි
වනිගරතන ; සඅංසසේකරණය සඳලි ගීතමෂ්පා සහ
එරන්දි දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. - සදහිවල : සකෂ්පාළඹ
සජන්යෂ්පාතිෂය මධන්යසසේථෂ්පානය, 2014. - ප. 48 ;
සසමි. 29.
(1000579 NL)
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(415026 NA)
133.5265 – කටක ලගනය

133.5263 – වකෘෂභ ලගනය
රතනෂ්පායක, සුදත
වදෘෂභ ලගනය : ඔසබ දරුවෂ්පාසග හඳහන ඔබම
බලෂ්පා ගන්න / සුදත රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2014. ප. 160 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1004237 NL)
ISBN 978-955-4943-14-8
රතනෂ්පායක, සුදත
වදෘෂභ ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ / සුදත
රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002875 NL)
ISBN 978-955-29-0437-0
(417532 NA)

රතනෂ්පායක, සුදත
කටක ලගනය : ඔසබ දරුවෂ්පාසග හඳහන ඔබම
බලෂ්පා ගන්න / සුදත රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2014. ප. 160 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1004236 NL)
ISBN 978-955-4943-24-7
රතනෂ්පායක, සුදත
කටක ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ / සුදත
රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003237 NL)
ISBN 978-955-29-0439-4
(418194 NA)
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වනිගරතන, ආසිරි
කටක : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල / ආසිරි
වනිගරතන ; සඅංසසේකරණය සඳලි ගිතමෂ්පා සහ
එරන්දි දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. - සදහිවල : සකෂ්පාළඹ
සජන්යෂ්පාතිෂය මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. - ප. 48 ;
සසමි. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1001988 NL)
(416322 NA)
133.5266 – සිලංහ ලගනය
රතනෂ්පායක, සුදත
සිඅංහ ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ / සුදත
රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003236 NL)
ISBN 978-955-29-0440-0
(418195 NA)
වනිගරතන, ආසිරි
සිඅංහ : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල / ආසිරි
වනිගරතන ; සඅංසසේකරණය සඳලි ගීතමෂ්පා සහ
එරන්දි දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. - සදහිවල : සකෂ්පාළඹ
සජන්යෂ්පාතිෂය මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. - ප. 48 ;
සසමි. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000582 NL)
(415023 NA)
133.5267 – කනදකා ලගනය
රතනෂ්පායක, සුදත
කනන්යෂ්පා ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ / සුදත
රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 240 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003833 NL)
ISBN 978-955-29-0441-7
(419089 NA)
රෂ්පාජෂකෂ, එසසේ. එම්. ඩබලිව.
කනන්යෂ්පා ලගනය / එසසේ. එම්. ඩබලිව.
රෂ්පාජෂකෂ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 160 ; සසම. 21. - (සජන්යෂ්පාතිෂ සසසේවෂ්පා ;
අඅංක 3)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003786 NL)
ISBN 978-955-30-5614-6
(419155 NA)
වනිගරතන, ආසිරි
කනන්යෂ්පා : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල / ආසිරි
වනිගරතන ; සඅංසසේකරණය සඳලි ගීතමෂ්පා සහ
එරන්දි දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. - සදහිවල : සකෂ්පාළඹ
සජන්යෂ්පාතිෂය මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. - ප. 48 ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000893 NL)
(416015 NA)

133.5272 – තුලකා ලගනය
රතනෂ්පායක, සුදත
තුලෂ්පා ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ / සුදත
රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 240 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003831 NL)
ISBN 978-955-29-0442-4
(419091 NA)
වනිගරතන, ආසිරි
තුලෂ්පා : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල / ආසිරි
වනිගරතන ; සඅංසසේකරණය සඳලි ගීතමෂ්පා සහ
එරන්දි දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. - සදහිවල : සකෂ්පාළඹ
සජන්යෂ්පාතිෂය මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. - ප. 48 ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000894 NL)
(416017 NA)
133.5273 – වකෘශශචික ලගනය
රතනෂ්පායක, සුදත
වදෘශසේචික ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ / සුදත
රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 240 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003832 NL)
ISBN 978-955-29-0443-1
(419090 NA)
වනිගරතන, ආසිරි
වදෘශසේචික : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල / වනිගරතන
ආසිරි ; සඅංසසේකරණය සඳලි ගීතමෂ්පා සහ එරන්දි
දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. - සදහිවල : සකෂ්පාළඹ
සජන්යෂ්පාතිෂය මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. - ප. 48 ;
සසමි. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000580 NL)
(415025 NA)
133.5274 – ධනු ලගනය
රතනෂ්පායක, සුදත
ධනු ලගනය :ලගනය සහ ග්රහසයබෝ / සුදත
රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 240 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1005930 NL)
ISBN 978-955-29-0444-8
(420062 NA)
වනිගරතන, ආසිරි
ධනු : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල / ආසිරි
වනිගරතන ; සඅංසසේකරණය සඳලි ගීතමෂ්පා සහ
එරන්දි දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. - සදහිවල : සකෂ්පාළඹ
සජන්යෂ්පාතිෂය මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. - ප. 48 ;
සසමි. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000584 NL)
(415021 NA)
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133.5275 – මකර ලගනය

133.54 – හඳහන

රතනෂ්පායක, සුදත
මකර ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ / සුදත
රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 240 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1005931 NL)
ISBN 978-955-29-0445-5
(420059 NA)

කළුතන්තිරි, සප්රේමදෂ්පාස
සසනසුරු සහ ඒරෂ්පාෂසේටක / සප්රේමදෂ්පාස
කළුතන්තිරි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 188 ; සසම. 22
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002201 NL)
ISBN 978-955-31-0240-9
(416622 NA)

වනිගරතන, ආසිරි
මකර : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල / ආසිරි
වනිගරතන ; සඅංසසේකරණය සඳලි ගිතමෂ්පා සහ
එරන්දි දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. - සදහිවල : සකෂ්පාළඹ
සජන්යෂ්පාතිෂය මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. - ප. 48 ;
සසමි. 30.
(1000586 NL)
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(415019 NA)

ජයසසසේන, එසසේ.
සකන්දරයක නිවමැරදිව හදමු / එසසේ. ජයසසසේන. ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 51 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1009308 NL)
ISBN 978-955-1755-00-0
(422515 NA)

133.5276 – කුම්භ ලගනය
රතනෂ්පායක, සුදත
කුම්භ ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ / සුදත
රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 240 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1005932 NL)
ISBN 978-955-29-0446-2
(420061 NA)
වනිගරතන, ආසිරි
කුම්භ : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල / ආසිරි
වනිගරතන ; සඅංසසේකරණය සඳලි ගීතමෂ්පා සහ
එරන්දි දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. - සදහිවල : සකෂ්පාළඹ
සජන්යෂ්පාතිෂය මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. - ප. 48 ;
සසම. 29.
(1000895 NL)
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(416018 NA)
133.5277 - මීන ලගනය
රතනෂ්පායක, සුදත
මන ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ / සුදත
රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 240 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1005933 NL)
ISBN 978-955-29-0447-9
(420060 NA)
වනිගරතන, ආසිරි
මන : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල / ආසිරි
වනිගරතන ; සඅංසසේකරණය සඳලි ගීතමෂ්පා සහ
එරන්දි දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. - සදහිවල : සකෂ්පාළඹ
සජන්යෂ්පාතිෂය මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. - ප. 48 ;
සසම. 29.
(1000892 NL)
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(416014 NA)

සව්ස්පේමරතන, කමෑගලසල සක. එච. ආරේ.
හඳහන බලන හමැටි : නෂ්පාඩ සජන්යෂ්පාතිෂය
ඇසුසරන් / කමෑගලසල සක. එච. ආරේ.
සව්ස්පේමරතන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 384 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : රූෂසටහන් ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1008247 NL)
ISBN 978-955-30-5989-5
(420408 NA)
133.55 – ලිත
ඈෂෂ්පා ෂඤචෂ්පාඞග ලිත : ක්රි:ව: 2015-2016. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
2015. - ප. 184 ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1003420 NL)
ISBN 978-955-4943-04-9
(418185 NA)
රෂ්පාජෂකෂ, එසසේ. එම්. ඩබලිව.
ලිත සහබෝඩය / එසසේ. එම්. ඩබලිව රෂ්පාජෂකෂ. සඅංසශබෝධිත 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 55 ; සසම. 21. (සජන්යෂ්පාතිෂසේ සසසේවෂ්පා ; අඅංක 07)
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1002347 NL)
ISBN 978-955-30-5478-4
(417245 NA)
විලියම්, ආරේ. එච.
සිඅංහල ෂඤසේචෂ්පාඞග ග්රහසසේථුට ලිත - 2016 /
ආරේ. එච. විලියම්. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ.
ගුණසසසේන, 2015. - ප. [vi],127 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009544 NL)
ISBN 978-955-21-2420-4
(422168 NA)
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133.58 – නියත මකාතකෘකකා පිළිබඳ තජදකාතිෂශ
ශකාසශත්රය
133.583067 – ලිලංගික සබඳතකා
කළුතන්තිරි, සප්රේමදෂ්පාස
ලිඅංගිකතවය සහ ග්රහ බලය / සප්රේමදෂ්පාස
කළුතන්තිරි - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 235 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1010613 NL)
ISBN 978-955-31-0382-6
(423029 NA)
133.586501 – වදකාපකාර සකාරන්ථකතවය
සගෂ්පාඩකන්ද ආරචචි, සජේ.
වන්යෂ්පාෂෂ්පාර සඳහෂ්පා ප්රෂ්පාසයබෝගික වෂ්පාසසේතු /
සජේ. සගෂ්පාඩකන්ද ආරචචි. - [තමැ.සනෂ්පා.] : කරේතදෘ,
2014 . - ප. 184 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1000329 NL)
ISBN 978-955-53696-8-8
(415205 NA)
133.5872 – ගකෘහ නිරමකාණ ශිලේපය
සගෂ්පාඩකන්ද ආරචචි, සජේ.
නිවසස වමැරදි - කර නිවමැරදි - 2 සකෂ්පාටස :
ප්රෂ්පාසයබෝගික වෂ්පාසසේතු විදන්යෂ්පාතමක ගමැටලු සහ
පළිතුරු / සජේ. සගෂ්පාඩකන්ද ආරචචි. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2014. - ප. 144 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.600.00
(1000327 NL)
ISBN 978-955-53696-7-1
(415203 NA)
ජයසිඅංහ, කරුණෂ්පාරතන
සසවණ සදන සිරි නිවසක : නිවෂ්පාස තනන්නන්
සවනුසවන් ගදෘහ නිරේමෂ්පාණ හෂ්පා සජන්යෂ්පාතිෂය
විමරේශනයකි / කරුණෂ්පාරතන ජයසිඅංහ. මරිගම : ආකරේෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 92 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000145 NL)
ISBN 978-955-672-136-2
(414647 NA)
සෂසරේරෂ්පා, එම්. කීරේතිරතන
සගව්බිම් සඅංග්රහය (II) : පුරෂ්පාණ අත නටු රහසසේ
සහිතය / එම්. කීරේතිරතන සෂසරේරෂ්පා. සවයන්සගෂ්පාඩ : කරේතදෘ, 2015. - ප. viii,235 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1500.00
(1010621 NL)
ISBN 978-955-41075-2-6
(423572 NA)

සහසේවෂ්පාසිඅංහ, සිරිසසසේන
වෂ්පාසසේතු විදන්යෂ්පාව හෂ්පා ගදෘහ ජීවිතය / සිරිසසසේන
සහසේවෂ්පාසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 232 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : රූෂසටහන් ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000186 NL)
ISBN 978-955-30-5279-7
(414549 NA)
133.6 – සකාමුද්රිකකා ශකාසශත්රය
ද සිලවෂ්පා, බන්න්ධුල ජී.
හසසේත සරේඛෂ්පා ශෂ්පාසසේත්රය / බන්න්ධුල ජී. ද සිලවෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 232 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1012682 NL)
ISBN 978-955-30-2519-7
(423911 NA)
සෂසරේරෂ්පා, ගුණරතන
අතසලන් කියමැසවන ජීවිත කතෂ්පාව : 40 වසරක
අතදමැකීම් / ගුණරතන සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 152 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008793 NL)
ISBN 978-955-30-5995-6
(421198 NA)
සහසේවසග, සුනිල
හසසේත සරේඛෂ්පා විදන්යෂ්පා සඅංග්රහය : හසසේතසෂ්පාර හසසේත
සරේඛෂ්පා ශෂ්පාසසේනය ග්රන්ථයකි / සුනිල සහසේවසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 191 :
රූෂසටහන් ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000141 NL)
ISBN 978-955-30-5461-6
(414545 NA)
133.82 - මතනශ්නෝසලංඥකා
ජයවරේධන, තිසසේස
අභිරහසසේ මසනබෝ සඅංඥෂ්පා / තිසසේස ජයවරේධන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 170 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008863 NL)
ISBN 978-955-30-6010-5
(421167 NA)
133.9 – අධදකාතම විදදකාව
133.9013 – පුනරභවය
වයසසේ, බ්රයන්
සෂම ෂමණය සමැබමෑ වන්සන් : යළි යළිත
එකවන ආතම සගසයබෝ / බ්රයන් වයසසේ ;
ෂරිවරේතනය ඩ. බී. කුරුව්ස්පේපු විසිනි. - කළුගමුව :
එතික ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 212 ;
සසම. 21.
"Only love is real" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1002943 NL)
ISBN 978-955-0357-36-9
(417854 NA)
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133.90135 - පුනරභවය

152.41 - ආදරය

ජයවරේධන, තිසසේස
සෂරභවය සහළි කළ දරුවන්සග සිතුවම් /
තිසසේස ජයවරේධන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 160 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009271 NL)
ISBN 978-955-30-6231-4
(421852 NA)

සමරවික්රම, සෂ්පාලිය
ජීවිතසයේ සුන්දරතවය / සෂ්පාලිය සමරවික්රම. ඉඹුලසගෂ්පාඩ : සහසනබෝදය, 2015. - ප. 72 ;
සසම. 14.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.120.00
(1010671 NL)
ISBN 978-955-97152-9-0
(422976 NA)

1 4 0 නියත දකාරශනික ගුරකුල හකා
දකෘෂශෂ්ටිවකාද
149 – තවනත දකාරශනික පදධති හකා පදැවතුම්
149.7 – බුදධිවකාදය
විමලඤෂ්පාණ හිමි, නෂ්පාඔටුන්සන්
බුදේධිවෂ්පාදී චින්තනය / නෂ්පාඔටුන්සන් විමලඤෂ්පාණ
හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 224 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1010601 NL)
ISBN 978-955-30-6167-6
(423266 NA)
1 5 0 මතනශ්නෝවිදදකාව
කඅංකෂ්පානම්සග, සුගත
ජීවිතයට මසනබෝ විදන්යෂ්පාව / සුගත
කඅංකෂ්පානම්සග. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 92 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009434 NL)
ISBN 978-955-677-481-8
(422742 NA)
150.1 – නදකාය

සහටටිආරචචි, ශෂ්පාන්ත
ආදරසයේ සමැබමෑ කතෂ්පා / ශෂ්පාන්ත සහටටිආරචචි. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 98 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1010500 NL)
ISBN 978-955-677-482-5
(422738 NA)
153 – සවිඥකානික මකානසික ක්රියකාවලිය හකා බුදධිය
153.1 – මතකය හකා ඉතගනීම
ජයනන්ද, රවීන්ද්ර
ඉසගනුම උගනිමු : ඵලදෂ්පායී සසේවයඅං අධන්යයනය
සඳහෂ්පා අතවමැලක / රවීන්ද්ර ජයනන්ද. සකෂ්පාළඹ : කරේතදෘ, 2015.- ප. [viii], 87 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1003325 NL)
ISBN 978-955-44451-1-6
(418814 NA)
බකමවමැව, අසඅංක
විභෂ්පාග ජයග්රහණසයේ මග / අසඅංක බකමවමැව. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 94 ; සසම. 21
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1000392 NL)
ISBN 978-955-29-0276-5
(415250 NA)

මසනබෝවිදන්යෂ්පාව නන්යෂ්පාය හෂ්පා භෂ්පාවිතය / සඅංසසේකරණය
දයෂ්පා එදිරිසිඅංහ සහ ගෂ්පාමිණී හපුආරචචි. [තමැ .සනෂ්පා.] : [ප්ර. සනෂ්පා.], 2010. ප. xviii,204 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1002274 NL)
ISBN 978-955-8160-08-4
(417323 NA)

මන්ධුරසිඅංහ, දයෂ්පාරතන
ෂෂ්පාසල අධන්යෂ්පාෂනසයන් ජයගමැනුමට සනෂ්පාවරදින
එක ම මග : හිසත රහසසේ ඇතුළත
අධන්යෂ්පාෂනසයන් සහ ජීවිතසයන් ජය ගත හමැකි
ග්රන්ථයකි / දයෂ්පාරතන මන්ධුරසිඅංහ. - කඩවත :
කරේතදෘ, [2015?]. - ප. 151 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003696 NL)
ISBN 978-955-96023-6-1 (419282 NA)

152 – ඉනන්ද්රීය සලංජකානනය, චලනය, ආතවේග,
මකානසික තපළඹවීම්
152.4 – චිතත තවේග

153.4 – අභිතයශ්නෝගදතකා පරීකෂණ
153.43 – ගදැටළු විසඳීම

යෂ්පාෂෂ්පාරතන, ඩබලිව. එම්.
භෂ්පාව විසශබෝධනය සනෂ්පාසහෂ්පාත සිතට සහනය /
ඩබලි
බලිව . එම්. යෂ්පාෂෂ්පාරතන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 136 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003176 NL)
ISBN 978-955-30-5751-8
(418294 NA)

මෂ්පානවඩු, සප්රඩ
ආසයත හිතමු / සප්රඩ මෂ්පානවඩු. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 136 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1000372 NL)
ISBN 978-955-30-5437-1
(415219 NA)
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153.9 – බුදධිය හකා අභිතයශ්නෝගතකා පරීකෂණ
ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට.
උෂෂ්පාධිධෂ්පාරි ගණිත ගුරු ප්රසවශය :
අභිසයබෝගන්යතෂ්පාවය සහ ගණිතය / ඩබලිව. ඕ. ට.
ප්රනෂ්පාන්න. - සදහිවල : ගිහෂ්පාන් සෂෂ්පාතහල,
2011. - ප. 80 : රූෂසටහන් ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1003654 NL)
ISBN 978-955-593-612-5
(419248 NA)
ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට.
නම්රිය සසේථෂ්පානෂ්පාධිෂති, උෂ නම්රිය සසේථෂ්පානෂ්පාධිෂති
තරග විභෂ්පාග උදව සෂෂ්පාත / ඩබලිව. ඕ. ට.
ප්රනෂ්පාන්න. - සදහිවල : ගිහෂ්පාන් සෂෂ්පාතහල,
2011. - ප. 96 : රූෂසටහන් ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1003655 NL)
ISBN 978-955-593-591-3
(419247 NA)
ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට.
මය ටියුටරේ ග්රෂ්පාම නිලධෂ්පාරී තරග විභෂ්පාග ප්රසවශ
සෂෂ්පාත : සෂ්පාමෂ්පානන්ය දමැනීම, භෂ්පාෂෂ්පා හමැකියෂ්පාව,
අභිසයබෝගන්යතෂ්පාවය / ඩබලිව. ඕ. ට. ප්රනෂ්පාන්න. සදහිවල : ගිහෂ්පාන් සෂෂ්පාතහල, 2012. - ප. 96 ;
සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1003601 NL)
ISBN 978-955-593-698-9
(419244 NA)
ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට.
සරේගු නිලධෂ්පාරී ප්රසවශය තරග විභෂ්පාග
සෂෂ්පාත 2 : අභිසයබෝගන්යතෂ්පාව, ගණිතය, ඉඅංග්රීසි
භෂ්පාෂෂ්පාව / ඩබලිව. ඕ. ට. ප්රනෂ්පාන්න. - සදහිවල :
ගිහෂ්පාන් සෂෂ්පාතහල, 2014. - ප. 128 ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1003600 NL)
ISBN 978-955-593-792-4
(419245 NA)
153.9 – බහුවිධ බුදධිය
සප්රේමවරේධන, ට. එම්.
සලෂ්පාවින් එසකක සබෂ්පාසහබෝ සදේට සවය සමත /
ට. එම්. සප්රේමවරේධන. - ගම්ෂහ : කරේතදෘ,
2014. - ප. 88 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ- සබබෝක : රු. 250.00
(1002635 NL)
ISBN 978-955-41334-0-2
153.93 – බුදධි පරීකෂණ
පුණන්යදෂ්පාස, සක. ඒ. ඩ.
බුදේධි ෂරීකෂණය : ආදරේශ ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා
පළිතුරු 01 / සක. ඒ. ඩ. පුණන්යදෂ්පාස. - 2 වන
මුද්රණය. - මහරගම : කරේතදෘ, 2015. ප. x,126 : රූෂසටහන් ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2013
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1008747 NL)
ISBN 978-955-44858-0-8
(421417 NA)

රතනෂ්පායක, ප්රදීව්ස්පේ
බුදේධි ෂරීකෂණය - උසසසේ තරග විභෂ්පාග සඳහෂ්පා /
ප්රදීව්ස්පේ රතනෂ්පායක. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 151 : රූෂසටහන් ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010845)
ISBN 978-955-31-0381-9
(423035)
153.94 – අභිතයශ්නෝගතකා පරීකෂණය
පරිසසේ, ආරේ. පයසිරි
අභිසයබෝගන්යතෂ්පාව / ආරේ. පයසිරි පරිසසේ. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. 190 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 320.00
(1005910 NL)
ISBN 978-955-21-2340-5
(420032 NA)
154 – උපවිඥකානය හකා තවනසශ තතතව හකා
ක්රියකාවලීන
154.63 – සිහින
රතනෂ්පායක, සුදත
ඔබ දකින සිහින සුබ ද අසුබ ද : සිහින 500 ක
අරුත ඇතුළත සව / සුදත රතනෂ්පායක. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 48 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1002244 NL)
ISBN 978-955-690-223-5
(417303 NA)
155 – ආනතර හකා සලංවරධන මතනශ්නෝවිදදකාව
155.4 – ළමකා මතනශ්නෝවිදදකාව
ගුණරතන, ප. ඒ.
ධනෂ්පාතමක මෂ්පාපයකරණය සහ බුදේධි වරේධනය /
ප. ඒ. ගුණරතන. - [කමෑගලල] : කරේතදෘ,
2015. - ප. xx,236 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 700.00
(1002880 NL)
ISBN 978-955-50121-6-4
(417949 NA)
සුසකෂ්පාම්ලින්සසේකි, වසිලි ඇසලකසමැන්සඩෂ්පාවිච
දරුවන්ට සදමි මසග හදවත / වසිලි
ඇසලකසමැන්සඩෂ්පාවිච සුසකෂ්පාම්ලින්සසේකි ;
අනුවරේතනය ත්ලීලෂ්පානන්ද ගමෂ්පාචචි විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014. - ප. 539 ; සසම. 22.
“To children I give my heart” කදෘතිසයේ
අනුවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 690.00
(200959 NL)
ISBN 978-955-691-045-2
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158 – වදවහකාරික මතනශ්නෝවිදදකාව
158.1 – තපකෞදගලික දියුණුව
අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා සරබෝහණ
තදෘව්ස්පේතිමත සරල ජීවිතයක ගත කළ හමැකි මඟ :
ලමැසබන ආදෂ්පායසමන් සතුටින් ජීවතවන ක්රම
ශිලෂ / දයෂ්පා සරබෝහණ අතුසකබෝරෂ්පාල. - සකෂ්පාළඹ :
ශිකෂෂ්පා මන්දිර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 139 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003293 NL)
ISBN 978-955-1782-60-3
(418771 NA)
ඕකව, රේර්යූසහබෝ
සුවිසලව සිතන්න ! : ඔසබ සිහින සමැබමෑ කර
ගන්නට ධනෂ්පාතමක වන්න, නිරේර්භීත වන්න /
රේයුසහබෝ ඕකව. - ජෂෂ්පානය : අය. ආරේ. එච.
සීමෂ්පාසහිත මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2015. - ප. 119 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1005928 NL)
ISBN 978-4-86395-691-9
(420049 NA)
ජයමෂ්පාන්න, එතල
ජීවිත අභිසයබෝග ජය ගමැනීම සඳහෂ්පා මසනබෝ
විදන්යෂ්පාතමක රචනෂ්පා / එතල ජයමෂ්පාන්න. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 ;
සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1005962 NL)
ISBN 978-955-30-5573-6
(419923 BA)
ෂතිරණ, බුදේධිප්රභෂ්පා
මෂ්පායෂ්පාකෂ්පාර පහෂ්පාටු සතෂ්පාව්ස්පේපය : ඵලදෂ්පායී තීරණ
ගමැනීම සඳහෂ්පා උෂකෂ්පාරී වන කතෂ්පා පුවතක /
බුදේධිප්රභෂ්පා ෂතිරණ. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 88 : චිත්ර ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1005997 NL)
ISBN 978-955-31-00559
(419501 NA)
පයදෂ්පාස, ඒ. ඩ.
ජය මගට උෂසදසසේ / ඒ. ඩ. පයදෂ්පාස. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 71 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008270 NL)
ISBN 978-955-30-5193-6
(420412 NA)
මරේර, සජබෝසව්ස්පේ
යටි සිත 2 : සිතීසමන් සුවය, ධනය සහ සතුට
අතකර ගනිමු / සජබෝසව්ස්පේ මරේර ; අනුවරේතනය
ත්ලීලෂ්පානන්ද ගමෂ්පාචචි විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. - ප. 423 ;
සසම. 21. - (ගමෂ්පාචචි ග්රන්ථ ; අඅංක 109)
" Think yourself to health, wealth &
happyness " කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 580.00
(1000479 NL)
ISBN 978-955-691-058-2
(415108 NA)

වික්රමතුඅංග, ජීවනී හසන්තෂ්පා
සසෂ්පාඳුරු දිවියට සරල පළියම් / ජීවනී හසන්තෂ්පා
වික්රමතුඅංග. - ෂෂ්පානකක : ජීවන ප්රකෂ්පාශන,
2014. - ප. 111 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000350 NL)
ISBN 978-955-8029-67-1
(415183 NA)
විසජේසූරිය, සරත
ජීවන මිහිර / සරත විසජේසූරිය. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014. - ප. 326 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(200120 NL)
ISBN 978-955-691-052-0
වීරකසකෂ්පාඩ, ජයරතන
අෂරෂ්පාජිත සයබෞවනය / ජයරතන වීරකසකෂ්පාඩ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 263 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008794 NL)
ISBN 978-955-30-5958-1
(421192 NA)
ෂරේමෂ්පා, සරෂ්පාව්බින් එසසේ.
දිවි ගමසන් අරුත සසෂ්පායෂ්පා / සරෂ්පාව්බින් එසසේ.
ෂරේමෂ්පා ; ෂරිවරේතනය නන්දෂ්පා අලහසකබෝන්
විසිනි. - [කඩවත] : [ෂරිවරේතක], 2015. ප. xii,155 ; සසම. 22.
“The monk who sold his ferry” කදෘතිසයේ
සඅංකෂිව්ස්පේත ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1008715 NL)
(421401 NA)
ෂරේමෂ්පා, සරෂ්පාව්බින්
සුලලිත ආතමයකට... / සරෂ්පාව්බින් ෂරේමෂ්පා ;
අනුවෂ්පාදය ගෂ්පාමිණි කුමෂ්පාර විතෂ්පාන විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2013. - ප. 259 ; සසම. 22.
“The greatness guide” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මදැබදැ-තබශ්නෝක : රු. 400.00
(200086 NL)
ISBN 978-955-652-951-7
සමරවික්රම, සෂ්පාලිය
සෂ්පාරේථකතවසයේ සමැඟවුණු නිධෂ්පානය / සෂ්පාලිය
සමරවික්රම. - ඉඹුලසගෂ්පාඩ : කරේතදෘ, [2015?]. ප. 126 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009436 NL)
ISBN 978-955-97152-8-3
(422739 NA)
සසසේනෂ්පාධිෂති, සයේනුකෂ්පා
ජීවිතය, මිනිසතකමින් ජයගන්නට සිතන
ඔබට.... / සයේනුකෂ්පා සසසේනෂ්පාධිෂති. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 64 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009132 NL)
ISBN 978-955-30-6200-0
(421841 NA)
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සහබෝක, සෂබෝල
ඔබ ඔබට මිතුරු වන්සන් සකසසසේ ද? : තමෂ්පාසග
ජීවිතසයන් උෂරිමය ලබෂ්පාගන්නෂ්පා හමැටි / සෂබෝල
සහබෝක ; ෂරිවරේතනය ත්ලීලෂ්පානන්ද ගමෂ්පාචචි
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2013. - ප. 201 ; සසම. 22.
“How to be your own best friend” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 340.00
(1001280 NL)
ISBN 978-955-652-967-8
158.1 – සකාරන්ථකතවය
රෂ්පාජකරුණෂ්පා, ආරේ. එම්. ඒ. එසසේ.
ජීවිතයට හමැරවුමක නව මඟකට ඇරඹුමක /
ආරේ. එම්. ඒ. එසසේ. රෂ්පාජකරුණෂ්පා. - රුගගහවිල :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 24 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000660 NL)
ISBN 978-955-42096-0-2
ෂරේමෂ්පා, සරෂ්පාව්බින්
සනෂ්පාගන් ගිරිහිස සනතින් ඉවතට / සරෂ්පාව්බින්
ෂරේමෂ්පා ; ෂරිවරේතනය දිත්ලීෂ ජයසකෂ්පාඩ විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 279 ;
සසම. 21.
"The greatness guide" කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1001791 NL)
ISBN 978-955-677-424-5
(416604 NA)
ෂරේමෂ්පා, සරෂ්පාව්බින්
විශිෂසේටතවයට මඟ : ප්රෂ්පාසයබෝගික මසනබෝවිදන්යෂ්පාව /
සරෂ්පාව්බින් ෂරේමෂ්පා ; අනුවරේතනය ත්ලීලෂ්පානන්ද
ගමෂ්පාචචි විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2014. - ප. 316 ; සසම. 21.
''The greatness guide'' කදෘතිසයේ
අනුවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1001359 NL)
ISBN 978-955-652-858-9
158.9 – පකාසලේ හකා පදධති පිළිබඳ ප්රකාතයශ්නෝගික
මතනශ්නෝවිදදකාව
යුසවල, රිචරේඩ්
'වෂ්පාසසේක්ර' කුසලතෂ්පා මඟින් සෂ්පාරේථකතව
නිරේමෂ්පාණය : ප්රෂ්පාසයබෝගික මසනබෝ විදන්යෂ්පාව /
රිචරේඩ් යුසවල සහ ක්රිසසේටිනෂ්පා යුසවල ;
අනුවරේතනය ත්ලීලෂ්පානන්ද ගමෂ්පාචචි විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2013. - ප. 204 ; සසම. 21. - (ගමෂ්පාචචි ග්රන්ථ ;
අඅංක 103)
''Effective NLP skills'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 330.00
(1001276 NL)
ISBN 978-955-652-968-5

1 6 0 තරක ශකාසශත්රය
අමරසසසේන, ප. එම්.
නවීන තරේක ශෂ්පාසසේත්රය : ආඛන්යෂ්පාත කලනය /
ප. එම්. අමරසසසේන. - 2 වන මුද්රණය. - මෂ්පාතර :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 34 ; සසම. 24.
1 වන මුද්රණය 2013.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 220.00
(1003361 NL)
ISBN 978-955-44644-0-7
(418767 NA)
160.76 - ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) තරේක ශෂ්පාසසේත්රය හෂ්පා
විදන්යෂ්පාතමක ක්රමය : නව නිරේසදේශයට අදෂ්පාළ
ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු (2011 2014). - මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. [106] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.250.00
(1003412 NL)
ISBN 978-955-0938-72-8
(418220 NA)

1 7 0 ආචකාරධරම
මුහන්දිරම්, ඇම්. ඇල. ද සිලවෂ්පා
සිරිත මලදම / ඇම්. ඇල. ද සිලවෂ්පා මුහන්දිරම් ;
ෂරිවරේතනය ඩබලිව. වී ද තෂ්පාබබ. - [තමැ. සනෂ්පා.] :
සුහද ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. viii, 93 ;
සසම. 20.
සිඅංහල සහ ඉඅංග්රීසි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1003746 NL)
ISBN 978-0946611-10-2
(419045 NA)
සිලවෂ්පා, මුහන්දිරම් එම්. එල.
සරල අරුත සහිත සිරිත මලදම / මුහන්දිරම්
එම්. එල. සිලවෂ්පා ; සඅංසසේකරණය බටුවන්ගල
රෂ්පාහුල හිමි විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 56 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1002267 NL)
ISBN 978-955-661-648-4
(417316 NA)
170.44 – යහ පදැවදැතම
ජයසුන්දර, උඩුගම එසසේ.
පුඅංචි පුසත, පුඅංචි නසව... / උඩුගම එසසේ.
ජයසුන්දර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 96 : චිත්ර ; සසම. 22.
5 සශසේණිසයේ ෂරිසරය විෂයට ද අදෂ්පාළ දමැනුම්
සඅංග්රහයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008301 NL)
ISBN 978-955-30-5862-1
(420339 NA)
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මෂ්පානවසග, සිරිෂෂ්පාල
ෂඬි වදන් සඅංග්රහය / සිරිෂෂ්පාල මෂ්පානවසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප.104 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008241 NL)
ISBN 978-955-30-5923-9
(420373 NA)
ලියනසග, ඇන්. ඇල. මෂ්පාතදෘදෂ්පාස
සෂ්පාර ධරේම හෂ්පා චරේයෂ්පා ධරේම / ඇන්. ඇල.
මෂ්පාතදෘදෂ්පාස ලියනසග. - තමැඹිලිගසසේමුලල :
ශ්රී ධීරෂ්පානන්ද විදන්යෂ්පායතන පරිසවන, 2013. ප. 122 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002382 NL)
ISBN 978-955-50776-3-7
172 – තදශපකාලන ආචකාරධරම
172.4 – ජකාතදනතර සබඳතකා
රණසිඅංහ, සමන් චන්ද්ර
යුදේධ ආචෂ්පාරධරේම / සමන් චන්ද්ර රණසිඅංහ. ෂන්නිපටිය : කරේතදෘ, 2013. - ප. 57 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009250 NL)
ISBN 978-955-99349-8-1
(422267 NA)
1 8 0 පුරකාතන, මධදකකාලීන, තපරදිග
දරශනය
181 – නදැතගනහිර දරශනය
181.4 – ඉනදීය දරශනය
උෂෂ්පාධන්යෂ්පාය, බලසදේව
භෂ්පාරතීය ධරේම හෂ්පා දරේශන අධන්යයනය / බලසදේව
උෂෂ්පාධන්යෂ්පාය ; ෂරිවරේතනය හිරිපටිසයේ
ෂඤසේඤෂ්පාකිතති හිමි විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 544 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1250.00
(1008279 NL)
ISBN 978-955-30-5546-0
(420413 NA)
181.45 – තයශ්නෝග
වීරසිඅංහ, සක. ඩ. එන්.
සයබෝගෂ්පාසන / සක. ඩ. එන්. වීරසිඅංහ, ත්ලීලෂ්පානන්ද
වික්රමෂ්පාරචචි සහ සසෂ්පාම ප. ෂලලියගුරු. බතතරමුලල : සනව්ස්පේප්චූන් ෂබලිසකෂන්සසේ,
2015. - ප. 116 : වරේණ ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 19x21.
සිඅංහල සහ ඉඅංග්රීසි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1006551 NL)
ISBN 978-955-0028-43-6
(419826 NA)

1 9 0 නූතන බටහිර දරශනය
සුමනවඅංස හිමි, මමැටිබමැඹිසයේ
ෂශසේචෂ්පාත විටගන්සසේටයන්සග දරේශනය සමඟ
මධන්ය කෂ්පාත්ලීන ආගමික චින්තනය සම - විසම
වන අයුරු / මමැටිබමැඹිසයේ සුමනවඅංස හිමි. මහනුවර : කරේතදෘ, 2015. - ප. [xii],145 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1002388 NL)
ISBN 978-955-97980-3-3
193 – ජරමන දරශනවකාදය
එඅංගලසසේ, සෆ්රෙඩ්රික
ලුඩ්විග සෆෂ්පායබෂ්පාක හෂ්පා සම්භෂ්පාවන්ය ජරේමෂ්පානු
දරේශනවෂ්පාදසයේ අවසෂ්පානය / සෆ්රෙඩ්රික එඅංගලසසේ ;
ෂරිවරේතනය සුචරිත ගම්ලත විසිනි. - 2 වන
මුද්රණය. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කම්කරු මෂ්පාවත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 124 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1978
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1008894 NL)
ISBN 978-955-9123-76-7
(421529 NA)
199 – තවනත ද්භූතගශ්නෝලීය ප්රතදශවල දරශනය
199.4973 – සශතලශ්නෝතවේනියකා
සවබෝන්ට, ක්රිසසේසටබෝෂරේ කූල
සසේලමැසවෂ්පාජේ ජිෂමැක : රූෂමය නියමුවක /
ක්රිසසේසටබෝෂරේ කූල සවබෝන්ට සහ පයමැසරබෝ ;
ෂරිවරේතනය උදිත අලහසකබෝන් විසිනි. ගම්ෂහ : නයන් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 180 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1001104 NL)
ISBN 978-955-7688-00-8
(416180 NA)
2 0 0 ආගම
සිලවෂ්පා, බී. එච. ඒ.
සලෂ්පාවමැති ආගම් හෂ්පා දරේශන ඇදහිලි - විශසේවෂ්පාස /
බී. එච. ඒ. සිලවෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 288 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1010706 NL)
ISBN 978-955-30-5983-3
(423220 NA)
202 – ආගත්මික මතවකාද
202.11 – තදවිතයශ්නෝ
ගණ සදවි හමෑලල. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 16 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 60.00
(1008258 NL)
ISBN 978-955-690-220-4
(420292 NA)
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ජයතිලක, කපුරු බණඩෂ්පාර
අයේයනෂ්පායක සදවියන්සග සදේශීය සම්භවය /
කපුරු බණඩෂ්පාර ජයතිලක. - සබෂ්පාරලමැසසේගමුව :
කරේතදෘ, 2015. - ප. xiv,217 ; සසම. 21.
දරේශනෂති උෂෂ්පාධි නිබන්ධසයේ සඅංසසේකරණයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1002966 NL)
ISBN 978-955-962-876-7
(417860 NA)
සදේවෂ්පාශිරේවෂ්පාදය ලබන සකබෝලමුර මල යහන් කවි :
සදවියන්සග උෂත කතෂ්පා, විතති සහිතව /
සම්ෂෂ්පාදනය මිසසේසක සූරියබණඩෂ්පාර. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 64 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1001880 NL)
ISBN 978-955-690-195-5
(416170 NA)
මෂ්පාරසිඅංහ, එම්. එම්. සජේ.
ප්රතන්යකෂය සහ විශසේවෂ්පාසය : බුනන් නටු සදවිවරු
සහ ලෂ්පාඅංසකය සදේව විශසේවෂ්පාස / එම්. එම්. සජේ.
මෂ්පාරසිඅංහ. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. ප. 215 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002152 NL)
ISBN 978-955-31-0183-9
(416614 NA)
රතනෂ්පායක, සුදත
මහ සතදමැති මහ බලමැති කතරගම සදවිසයබෝ /
සුදත රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල
සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2014. - ප. 32 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 60.00
(1004226 NL)
ISBN 978-955-4943-08-7

වනිගරතන, ආසිරි
ගසන්ෂෂ්පා රහසසේ සතල සබසහත සෂෂ්පාත / ආසිරි
වනිගරතන. - සදහිවල : සෆඅංක්ෂුය මමැනර,
[2015 ?]. - ප. 36 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1003445 NL)
ISBN 978-955-1494-95-7
(418827 NA)
හලසෂ, පයතිලක
කඩවර සදවිසයබෝ / පයතිලක හලසෂ. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 128 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1001881 NL)
ISBN 978-955-690-197-9
(416171 NA)
202.113 - තදවිතයශ්නෝ
සදේවප්රිය, සක. ඩ.
නටු සනෂ්පානටු කතරගම සදවිඳු / සක. ඩ.
සදේවප්රිය. - සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 198 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1010741 NL)
ISBN 978-955-656-354-2
(423450 NA)
නුවරෂකෂ, සරණෂෂ්පාල
සිවසහළ සදවිවරු - 01 / සරණෂෂ්පාල
නුවරෂකෂ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 112 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010602 NL)
ISBN 978-955-30-6196-6
(423263 NA)

වනිගරතන, ආසිරි
ආදි සඅංකෂ්පාචෂ්පාරේයය සදවියන් වසර 1200 කට
සෂර : මිනිසසේ ජීවිතසයේ සමැබමෑ සෂනුම / ආසිරි
වනිගරතන. - සදහිවල : සෆඅංක්ෂුය
මධන්යසසේථෂ්පානය, [2015?]. - ප. 32 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1002963 NL)
ISBN 978-955-7625-10-2
(417864 NA)

202.114 – තදවතකාවිතයශ්නෝ

වනිගරතන, ආසිරි
ගණසදවියන් වසර 6000 කට සෂර : මිනිසසේ
ජීවිතසයේ සමැබමෑ සෂනුම / ආසිරි වනිගරතන. සදහිවල : සෆඅංක්ෂුය මධන්යසසේථෂ්පානය, [2015?]. ප. 32 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1002962 NL)
ISBN 978-955-7625-09-6
(417865 NA)

සම්ෂත සෂ්පාදන - දියුණුව සගනසදන මහෂ්පා ලකෂසේම්
පුද පූජෂ්පා සහ සසේසතබෝත්ර / සම්ෂෂ්පාදනය සජේ. ඒ. ඩ.
සෂසරේරෂ්පා. - කඩවත : සෂ්පාරෂ්පාඅංගෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 32 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 80.00
(1010524 NL)
ISBN 978-955-684-235-7
(422962 NA)

වනිගරතන, ආසිරි
ගසන්ෂෂ්පා 1000 සහෂ්පාස්රනෂ්පාම් මහෂ්පා පූජෂ්පාව / ආසිරි
වනිගරතන. - සදහිවල : සෆඅංක්ෂුය මමැනර,
[2015 ?]. - ප. 92 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1003442)
ISBN 978-955-7625-06-5
(418831)

මෂ්පාෂෂ්පා, සජේ. ප.
ෂතතිනි සදවිසයබෝ : දකුණු ඉන්දියෂ්පාසව
ජනකතෂ්පා / සජේ. ප. මෂ්පාෂෂ්පා. - සකබෝටසට : කරේතදෘ,
[2015?]. - ප. 48 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008280 NL)
ISBN 978-955-97612-8-0
(420658 NA)

21

2 2 0 බයිබලය
220.8 – බයිබලතර්යේ ආගත්මික තනකාවන විෂයයන
220.85231 – විශශවය
සබෂ්පාලඩ්වින්, සජබෝන් ට.
මනනඃකලපතසයන් ඔබබට / සජබෝන් ට.
සබබෝලඩ්වින්, එල. සජේම්සසේ ගිබසන් සහ සජරී
ඩ. සතබෝමසසේ ; ෂරිවරේතනය ඩබලිව. ඩ. ඇන්තනි
පයතුමෂ්පා විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : ලකෂහන සප්රසසේ
(මුද්රණය), - ප. 127 : චිත්ර ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000499 NL)
(415342 NA)
220.92 – චරිතකාපදකාන එකතු
සසහබෝදර ඇන්ඩදෘ සඩ්ව සහ සන්ටෂ්පා ජමැකසන් සමග
වීරයන්ට කෂ්පාලයක / ෂරිවරේතනය සී. සක.
රූබසිඅංහ. - සදහිවල : ශ්රී ලඅංකෂ්පා ජෂ්පාතික
ක්රිසසේතියෂ්පානි ධරේමදෂ්පාන සඅංවිධෂ්පානය, [2014?]. ප. vii,142 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000637 NL)
ISBN 978-955-46560-7-9

සසබෝමරතන, ජී. ප. වී.
සකබෝෂය / ජී. ප. වී. සසබෝමරතන. - සකෂ්පාහුවල :
සදේවධරේම ශෂ්පාසසේත්රෂ්පාලය, 2015. - ප. v,38 ;
සසම. 21. - (සදහම් අතවමැල ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 110.00
(1003030 NL)
ISBN 978-955-8238-79-0
(418032 NA)
230.0076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
ජයසිඅංහ, සජේ. එම්. ඩ. එල. සමරෂ්පායෂ්පා
කසතබෝලික ධරේමය : 10 සශසේණිය / සජේ. එම්. ඩ.
එල. සමරෂ්පායෂ්පා ජයසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ
ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 132 ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1008359 NL)
ISBN 978-955-664-210-0
(420730 NA)
230.071 – විෂයමකාලකා
කසතබෝලික ධරේමය : 6 සශසේණිය. - බතතරමුලල :
අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2014. ප. x, 124 ; සසම. 24.
(1000952 NL)
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (415941 NA)

2 3 0 ක්රිසශතියකානි ධරමය
තිලකරතන පයතුමෂ්පා, එඩ්මන්ඩ්
කිතු දහසම් මූලික හරයන් / එඩ්මන්ඩ්
තිලකරතන පයතුමෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 184 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1009333 NL)
ISBN 978-955-30-6465-3
(421881 NA)
සෂසරේරෂ්පා, පටරේ කමැනියුට
සත ෂථ : කිතුනු ආගමික ලිප එකතුව / පටරේ
කමැනියුට සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 176 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1010908 NL)
ISBN 978-955-30-6489-9
(423650 NA)
මෂ්පාකසසේ, ෂමැට්රික
කිතුනු විශසේවෂ්පාසය සහ උතතම මිනිසකුසග
කතෂ්පාවක / ෂමැට්රික මෂ්පාකසසේ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 112 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000133 NL)
ISBN 978-955-30-5485-2
(414535 NA)
සරේණුකෂ්පා, දරේශනී
කරුණෂ්පාසව දවසසේ / දරේශනී සරේණුකෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1005983 NL)
ISBN 978-955-30-5952-9
(419917 NA)

2 4 0 ක්රිසශතියකානි ඇඳහිලි හකා ප්රතිපදකාව
242 – වනදනකා
රෂ්පාජකරුණෂ්පා, තිලක
වන්දනෂ්පා කරන්නත වන්දනෂ්පා ලබන්නත කමැමති
වන්දනෂ්පා කෂ්පාරයෂ්පා / තිලක රෂ්පාජකරුණෂ්පා. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. - ප. xx,139 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002820 NL)
ISBN 978-955-44916-1-8
(417417 NA)
248.4 – ක්රිසශතියකානි ජීවිතය හකා පදැවදැතම
248.4867 – ක්රිසශතියකානි වතපිළිතවත
වයට, එලන් ජී.
ඇඩ්සවන්ටිසසේට නිසවස / එලන් ජී. වයට ;
ෂරිවරේතනය ඒ. සජේ. ඉන්ද්රෂ්පානි ආරියරතනම්
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සසවන්තසඩ්
ඇඩ්සවන්ටිසසේට සභෂ්පාව, 2015. - ප. x,469 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1008757 NL)
(421421 NA)
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2 5 0 ගකෘහකාශ්රිත පලේලි
සිම්සන්, වුලෆසේගමෑන්ග
සලෂ්පාව සවනසසේ කරන නිසවස සභෂ්පා ප්රති
මෂ්පාඅංශවත වීමක කරෂ්පා / වුලෆසේගමෑන්ග සිම්සන් ;
ෂරිවරේතනය මසහසේෂසේ ද මමැල විසිනි. - සදහිවල :
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ජෂ්පාතික ක්රිසසේතියෂ්පානි ධරේමදෂ්පාන
සඅංවිධෂ්පානය, 2014. - ප. xvii, 238 ; සසම. 21.
“Houses that change the world” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000636 NL)
ISBN 978-955-4656-06-2
2 6 0 ක්රිසශතියකානි සලංවිධකාන හකා සමකාජ තසශවකා
261 – සමකාජ තදවධරම හකා අනතර ආගත්මික
සබඳතකා හකා ආකලේප
261.7 – ක්රිසශතියකානි ධරමය හකා මකානව
අයිතිවකාසිකම්
සනබෝනිසසේ, සරෂ්පාසම්ෂසේ
ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය ජන සමෂ්පාජසයේ මෂ්පානව අයතීන්
සුරැකීසමහිලෂ්පා කිතුනු වගකීම / සරෂ්පාසම්ෂසේ
සනබෝනිසසේ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 120 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009353 NL)
ISBN 978-955-30-6207-9
(421889 NA)
2 8 0 නිකකාය හකා ක්රිසශතියකානි පලේලි
282 – තරශ්නෝමකානු කතතශ්නෝලික පලේලි
282.092 - පකාපතුමකා
එසඞරමුලල, සිරිල
ෂෂ්පාව්ස්පේ ධූරසයේ උෂත : ශ්රී ලඅංකෂ්පාව හෂ්පා I ප්රමැන්සිසසේ
ෂෂ්පාව්ස්පේ තුමෂ්පා / සිරිල එසඞරමුලල. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 256 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1000850 NL)
ISBN 978-955-30-5672-6
(415856 NA)
2 9 0 තවනත ආගම්
294 – ඉනදියකානු සම්භවයක සහිත ආගම්
294.3 – බුදධකාගම
අනෂ්පාතමසයේ ලකුණ. - [තමැ .සනෂ්පා.] : [ප්ර. සනෂ්පා.],
[2015 ?]. - ප. 203 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1003238 NL)
(418180 NA)

අරියවිමල හිමි, සකෂ්පාසසේවතසත
භිකක්ෂුවසග පයඋරුමය / සකෂ්පාසසේවතසත
අරියවිමල හිමි. - ඉඹුලසගෂ්පාඩ : කරේතදෘ,
2015. - ප. 112 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003804 NL)
ISBN 978-955-95963-1-8
(419122 NA)
අසරණ සරණ බුදේධෂරෂ්පායන හිමි, නකකෂ්පාවතසත
සමෑම ක්ෂණයක ෂෂ්පාසෂ්පාම සිනවන අකෂ්පාලික
බුදේසධබෝතෂෂ්පාදය / නකකෂ්පාවතසත අසරණ
සරණ බුදේධෂරෂ්පායන හිමි. - මහරගම : තරඅංජි
ප්රින්ටසසේ (මුද්රණය), 2015. - ප. 328 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008246 NL)
ISBN 978-955-4677-01-2
(420764 NA)
උෂරතන හිමි, සකෂ්පාටියෂ්පාගල
සබබෞදේධ චින්තෂ්පා / සකෂ්පාටියෂ්පාගල උෂරතන හිමි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 240 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1002327 NL)
ISBN 978-955-30-5704-4
(417204 NA)
කරුණෂ්පාරතන, නිමල
සරු මිනිසෂ්පා : ප්රඥෂ්පාව සහ මිනිසසේ අවශන්යතෂ්පා /
නිමල කරුණෂ්පාරතන. - වරකෂ්පාසෂෂ්පාල : ආරිය
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප.112 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000008 NL)
ISBN 978-955-553-769-8
(414992 NA)
කුමෂ්පාරසසසේන, කීරේති
සථරවෂ්පාද "දරේශනය" / කීරේති කුමෂ්පාරසසසේන. සදහිවල : සබබෞදේධ සඅංසසේතදෘතික මධන්යසසේථෂ්පානය,
2014. - ප. 96 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක: මිළ සනෂ්පාදමැකසව(1000412 NL)
ISBN 978-955-663-449-5
(415157 NA)
කුමෂ්පාරසසසේන, කීරේති
විඥෂ්පානය / කීරේති කුමෂ්පාරසසසේන. - සදහිවල :
සබබෞදේධ සඅංසසේකදෘතික මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. ප. 110 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1008817 NL)
ISBN 978-955-663-476-1
(420832 NA)
කුසරේ, ආරේ. ඒ.
සිතුයම් සහිත නිමි ජෂ්පාතකය / ආරේ. ඒ. කුසරේ. නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 34 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1910.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009331 NL)
ISBN 978-955-30-3673-5
(421875 NA)
ගමසග, එසසේ. අය.
බුදේධ ධරේමය - 6 වන සශසේණිය : අතිසරේක ෂෂ්පාෂ්ඨ
ග්රන්ථය / එසසේ. අය. ගමසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 176 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003855 NL)
ISBN 978-955-30-5986-4
(419174 NA)
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ගුණසිරි, ආරේ. ගෂ්පාමිණි
අසිරිමත සිත / ආරේ. ගෂ්පාමිණි ගුණසිරි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 176 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002349 NL)
ISBN 978-955-30-5508-8
(417249 NA)
ජයමුනි, ජයන්ත ද එසසේ.
විදන්යෂ්පා විමුකති / ජයන්ත ද එසසේ. ජයමුනි. සගලිඔය : කරේතදෘ, 2015. - ප. xxvi,651 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1000.00
(1008804 NL)
ISBN 978-955-42499-0-5
(421605 NA)
ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ.
සබබෞදේධ අධන්යයනය ශෂ්පාසසේනය ලිප - කලෂ්පාෂ I /
ආරේ. ජී. ඩ. ජයවරේධන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 118 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008879 NL)
ISBN 978-955-30-5988-8
(421151 NA)
ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ.
සබබෞදේධ අධන්යයනය ශෂ්පාසසේනය ලිප - කලෂ්පාෂ II /
ආරේ. ජී. ඩ. ජයවරේධන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 80 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008864 NL)
ISBN 978-955-30-6122-5
(421152 NA)
ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ.
සබබෞදේධ අධන්යයනය ශෂ්පාසසේනය ලිප : කලෂ්පාෂ 3 /
ආරේ. ජී. ඩ. ජයවරේධන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008282 NL)
ISBN 978-955-30-5922-2
(420416 NA)
ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ.
සබබෞදේධ අධන්යයනය ශෂ්පාසසේනය ලිප : කලෂ්පාෂ 4 /
ආරේ. ජී. ඩ. ජයවරේධන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 80 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008283 NL)
ISBN 978-955-30-6065-5
(420417 NA)
ජිනසිරි හිමි, යටසදෂ්පාලවතසත
බුන සසුසන් මහ පඅංකම් : වසසේ කෂ්පාලය හෂ්පා අට
මහෂ්පා කුසල / යටසදෂ්පාලවතසත ජිනසිරි හිමි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : 125.00
(1003326 NL)
ISBN 978-955-30-5514-9
(418286 NA)
ඤෂ්පාණසීහ හිමි, සිරි වජිරෂ්පාරෂ්පාමසයේ
මහරු සමසහයක සනිටුහන් සෂළ / සිරි
වජිරෂ්පාරෂ්පාමසයේ ඤෂ්පාණසීහ හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ධරේම
විජය ෂදනම, 2015. - ප. 295 : සස.ම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක :මිළ සනෂ්පාදමැකසව (1003713 NL)
ISBN 978-955-91990-2-1
(418972 NA)

ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ
දස තථෂ්පාගත බල : අලුත දහම් වමැඩසටහන - 2 /
කිරිබතසගෂ්පාඩ ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි. සෂෂ්පාලගහසවල : මහෂ්පාසම්ර්ඝ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 113 ; සසම. 21. - (චතුරෂ්පාරේය
සතන්යෂ්පාවසබබෝධයට ධරේම සදේශනෂ්පා ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1003824 NL)
ISBN 978-955-687-058-9
(419329 NA)
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ
නක ව්බිය නමැති ජීවතයක : අලුත දහම්
වමැඩසටහන - 1 / කිරිබතසගෂ්පාඩ ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද
හිමි. - සෂෂ්පාලගහසවල : මහෂ්පාසම්ර්ඝ
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 122 ; සසම. 21. (චතුරෂ්පාරේය සතන්යෂ්පාවසබබෝධයට ධරේම සදේශනෂ්පා ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1003822 NL)
ISBN 978-955-687-056-5
(419327 NA)
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ
සදව සලෂ්පාව උෂත රැකවරණයකි : අලුත දහම්
වමැඩසටහන - අඅංක 3 / කිරිබතසගෂ්පාඩ
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි. - සෂෂ්පාලගහසවල : මහෂ්පාසම්ර්ඝ
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 91 ; සසම. 21. (චතුරෂ්පාරේය සතන්යෂ්පාවසබබෝධයට ධරේම සදේශනෂ්පා ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1003823 NL)
ISBN 978-955-687-059-6
(419328NA)
තිලකරතන, ඒ. සක.
බුන දහසම් මමැද මෂ්පාවත සහවත සමතුලිතතෂ්පා
මූලධරේමය / ඒ. සක. තිලකරතන. - 2 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 168 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2004
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002247 NL)
ISBN 978-955-30-5589-7
(417182 NA)
තිලකරතන, ඒ. සක.
සතතවෂ්පාවෂ්පාස : මිනිසසේ, දිවන්ය, සහ අෂෂ්පාය ද්භූමි /
ඒ. සක. තිලකරතන. - සදහිවල : සබබෞදේධ
සඅංසසේතදෘතික මධන්යසසේථෂ්පානය, 2014. - ප. v, 70 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002517 NL)
ISBN 978-955-663-413-6
දම්සක සෂෂ්පාත සෂළ සතරවන සවළුම :
අඅංක 43 - 57 / සඅංසසේකරණය එන්. ට. එසසේ. ඒ.
සසසේනෂ්පාධීර. - මහනුවර : සබබෞදේධ ග්රන්ථ
ප්රකෂ්පාශන
සමිතිය, 2014. - ප. ix,419 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000969 NL)
ISBN 978-955-240411-5
(416052 NA)
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ද සිලවෂ්පා, ඩබලිව. ඒ.
ෂටිචචසමුව්ස්පේෂෂ්පාසදබෝ / ඩබලිව. ඒ. ද සිලවෂ්පා. නමැවත මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. ii,61 : චිත්ර ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1895
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008212 NL)
ISBN 978-955-30-4057-2
(420399 NA)

ප්රනන්ද, කුලියෂ්පාපටිසයේ ශ්රී
ප්රෂඤසේචයන්හි ප්රෂඤසේච සනෂ්පා වී ප්රඥෂ්පාව ප්රගුණ
කරමු : අනුරුදේධ සූත්රය ඇසුරිණි /
කුලියෂ්පාපටිසයේ ශ්රී ප්රනන්ද. - කඩවත : කරේතදෘ,
2014. - ප. 54 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000592 NL)
ISBN 978-955-41781-0-6
(414912 NA)

ධම්මකඛන්ධ හිමි, සමෂ්පාරසතෂ්පාට
[උෂෂ්පාසක ජනෂ්පාලඅංකෂ්පාරය]
සිඅංහල උෂෂ්පාසක ජනෂ්පාලඞකෂ්පාරය පළිබඳ
විමසුමක / සම්ෂෂ්පාදනය ඒන්ජල
සකෂ්පාටවලසගදර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 160 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008888 NL)
ISBN 978-955-30-6011-2
(421206 NA)

සබබෝධි, භිකක්ඛු
බුන දහසමහි සෂ්පාරය බුන රනන්සග වදනින් :
සදවන සකෂ්පාටස / භිකක්ඛු සබබෝධි ; ෂරිවරේතනය
සක. එන්. ඕ. ධරේමදෂ්පාස සහ එච. බී. ජයසිඅංහ
විසිනි. - මහනුවර : සබබෞදේධ ග්රන්ථ ප්රකෂ්පාශන
සමිතිය, 2015. - ප. [viii],107 ; සසම. 21. (කළණ මිතුරු ; අඅංක 50)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003194NL)
ISBN 978-955-24-0415-3
(418857 NA)

ධම්මසර්ඝෂ්පාස, විකටරේ
විමුකති ඤෂ්පාණදරේශන / විකටරේ ධම්මසර්ඝෂ්පාස. [තමැ. සනෂ්පා.] : [ප්ර. සනෂ්පා.], 2015. - ප. 44 ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1009394 NL)
(422400 NA)
ධම්මසුමනෂ්පා සිල මෂ්පාතෂ්පා, රන්සමෑසගෂ්පාඩ
සම්බුන හඬ / රන්සමෑසගෂ්පාඩ ධම්මසුමනෂ්පා
සිලමෂ්පාතෂ්පා. - මෂ්පාලසබ : ආරිය මුද්රණ ශිලපසයබෝ
(මුද්රණය), [2015?]. - ප. 164 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1001863 NL)
(416096 NA)
ධම්මෂ්පානන්ද හිමි, සකෂ්පාළඹිසසේසසසේ
අෂට ම දමැකිය හමැකි ඊළඟ භවය /
සකෂ්පාළඹිසසේසසසේ ධම්මෂ්පානන්ද හිමි ; සම්ෂෂ්පාදනය
අසුන්තෂ්පා එදිරිසූරිය විසිනි. - මහරගම : සෂ්පාහිත
සෂෂ්පාත පයස, 2014. - ප. 116 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000949 NL)
ISBN 978-955-0822-30-0
(415883 NA)
නුවණමැතියන් ශ්රී සදේධරේමයට ෂමුණුවන අසිරිමත
සෂෂ්පාත වහන්සසසේ : සනතතිව්ස්පේප්රකරණය /
ෂරිවරේතනය කිරිබතසගෂ්පාඩ ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි. සෂෂ්පාලගහසවල : මහෂ්පාසම්ර්ඝ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 370 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002879 NL)
ISBN 978-955-687-049-7
(417829 NA)
ෂෂ්පාලිත හිමි, මහරැඹමෑවමැසව
ධම්මගසවසී : සම්බුන දහම පළිබඳ
ගසවෂණයකි / මහරැඹමෑවමැසව ෂෂ්පාලිත හිමි. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. [ix],234 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1006016 NL)
ISBN 978-955-21-2326-9
(420014 NA)

මහෂ්පාසෂ්පාමි හිමි, ධම්මකිතති
සදේධම්ම සඅංගසහෂ්පා / ධම්මකිතති මහෂ්පාසෂ්පාමි හිමි ;
සඅංසසේකරණය ගම්මමැදේසදේසගෂ්පාඩ පුඤසේඤසෂ්පාර හිමි
විසිනි. - නමැවත මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. xciv,145 ; සසම.
22.
1 වන මුද්රණය 1989
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1000004 NL)
ISBN 978-955-30-4962-9
(414746 NA)
මිතභෂ්පාණි හිමි, සෂෂ්පාලගහසවල
ආරේය සමැෂය / සෂෂ්පාලගහසවල මිතභෂ්පාණි හිමි. මහරගම : සෂ්පාහිත සෂෂ්පාත පයස, 2014. - ප. 76 ;
සසම. 21. - (නිවනට මග ; අඅංක 4)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 190.00
(1000950 NL)
ISBN 978-955-0822-31-7
(415882 NA)
රෂ්පාහුල හිමි, සදෂ්පාඩම්ෂහළ ශ්රී
නක සදන කඳු ෂහ : ෂඤසේඤ්චුෂෂ්පාදෂ්පානසසේකන්ධය /
සදෂ්පාඩම්ෂහළ ශ්රී රෂ්පාහුල හිමි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 56 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1002266 NL)
ISBN 978-955-661-627-9
(417317 NA)
සරේවත හිමි, දියෂතතුගම
කිසලස උෂකකිසලස සඅංකිසලස සහ චිතත
විමුකතිය : සබබෞදේධ නිරේවෂ්පාණගෂ්පාම ප්රතිෂදෂ්පාසව
නකඛ නිසරබෝධ ධරේම පළිබඳ අධන්යයනයක /
දියෂතතුගම සරේවත හිමි. - සකෂ්පාළඹ : කරේතදෘ,
2015. - ප. 285 ; සසම. 21.
උසසසේ ෂශසේචෂ්පාත උෂෂ්පාධි ෂරේසයේෂණ ග්රන්ථයකි
මමැබමැ-සබබෝක : 400.00
(1006583 NL)
ISBN 978-955-53918-2-5
(420100 NA)
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විජයදෂ්පාස, ප. ට.
සමුදසයේ තිසයන්සන් සහසේතුසව කලමනෂ්පා / ප. ට.
විජයදෂ්පාස. - මහරගම : කරේතදෘ, 2015. - ප. 80 ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1008268 NL)
ISBN 978-955-50049-7-8
(420483 NA)

සිරිනිවෂ්පාස හිමි, සලනගල
මනරම් සදහම් (සූත්ර විවරණ) : සදවන සවළුම /
සලනගල සිරිනිවෂ්පාස හිමි. - [සහබෝමෂ්පාගම] :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 239 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003159 NL)
ISBN 978-955-51465-5-5
(418204 NA)

විසජේබණඩෂ්පාර, චන්දිම
ආදි සබබෞදේධ චින්තනය අදහසසේ කීෂයක /
චන්දිම විසජේබණඩෂ්පාර සහ එච. එම්.
සමෂ්පාරටුවගම. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 169 ; සසම. 21.
සඅංසශබෝධිත 1 වන මුද්රණය 1995
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002193 NL)
ISBN 978-955-30-5665-8
(417228 NA)

සුදසසේසන හිමි, මෂ්පාන්කඩවල
සකසලසසේ නහුවිලි නමැති දහම් ඇස උෂදවෂ්පා
ගනිමු / මෂ්පාන්කඩවල සුදසසේසන හිමි. - මහරගම :
රුවන් ෂහරුව (මුද්රණය), 2015. - ප. 127 ;
සසම. 21.
(1002870 NL)
මමැබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(417517 NA)

විමලඤෂ්පාණ හිමි, අටබෂ්පාසග
සතවමැනි ඇස / අටබෂ්පාසග විමලඤෂ්පාණ හිමි. අනුරෂ්පාධපුර : කරේතදෘ, 2014. - ප. xiv,90 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(200882 NL)
ISBN 978-955-44492-3-7
විමලඤෂ්පාණ හිමි, අටබෂ්පාසග
සලෂ්පාවට ආගමක සනෂ්පාවන බුනදහම සහ සමැබමෑ
සලබෝක විනෂ්පාශය / අටබෂ්පාසග විමලඤෂ්පාණ හිමි. අනුරෂ්පාධපුර : කරේතදෘ, 2013. - ප. 72 ;
සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 130.00
(200883 NL)
ISBN 978-955-44492-0-6
විමලඥෂ්පාන හිමි, වලසෂෂ්පාල
සලඛන ශිඛෂ්පා / වලසෂෂ්පාල විමලඥෂ්පාන හිමි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 111 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009270 NL)
ISBN 978-955-30-4637-0
(421853 NA)
සමණ ධම්ම් හිමි, මමැලලවසගදර
සිතක බලය / මමැලලවසගදර සමණ ධම්ම
හිමි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. ප. 164 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000964 NL)
ISBN 978-955-570-803-6
(416057 NA)
සිරිධම්ම හිමි
සබබෞදේධඥෂ්පානෂ්පාසලෂ්පාකය සහවත ධෂ්පාතුමනසිකෂ්පාර
දීෂනීය / සිරිධම්ම හිමි. - නව මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 96 ;
සසමි. 21.
1 වන මුද්රණය 1916
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000549 NL)
ISBN 978-955-30-3244-7
(414954 NA)

සසසේනෂ්පානෂ්පායක, තිසසේස
බුදේධ ෂහළවී දම්සක ෂමැවතුම් සුත්රය සදේශනෂ්පා
කල වගය / තිසසේස සසසේනෂ්පානෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
කරේතදෘ , 2014. - ප. vii, 70 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව(1000531 NL)
ISBN 978-0-9804613-4-3
(414979 NA)
සසබෝම හිමි, ගඅංසගෂ්පාඩවිල
සසබෝම හිමි අප්රකට ලිප / ගඅංසගෂ්පාඩවිල සසබෝම
හිමි ; සම්ෂෂ්පාදනය ඉන්න සෂසරේරෂ්පා විසිනි. මහරගම : සෂ්පාහිත සෂෂ්පාත පයස, 2014. ප. 77 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000946 NL)
ISBN 978-955-0822-33-1
(415886 NA)
සඅංසෂ්පාර නකඛසසේකන්ධය දකින්න ෂහන් එළියක /
සම්ෂෂ්පාදනය එම්. බී. සව්ස්පේමසසසේන. - [තමැ.සනෂ්පා.] :
සම්ෂෂ්පාදක, 2015. - ප. vi,157 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1002861 NL)
(417515 NA)
සහසේරත, එච. එම්. ට. ව්බි.
ආචෂ්පාරේයතවය පළිබඳ සබබෞදේධ සඅංකලෂය /
එච. එම්. ට. බී. සහසේරත. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 64 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008755 NL)
ISBN 978-955-30-5798-3
(421114 NA)
294.303 – ශබදතකශ්නෝෂ
උඩසබබෝගල, කුලරතන
සඅංඛන්යෂ්පාවෂ්පාචී නෂ්පාම විවරණය / කුලරතන
උඩසබබෝගල. - උඳුසගෂ්පාඩ : කරේතදෘ, 2014. ප. ix, 202 ; සසම 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1001508 NL)
ISBN 978-955-41584-0-5
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294.307 – අධදකාපනය
ගමසග, එසසේ. අය.
බුදේධ ධරේමය 10 සශසේණිය / එසසේ. අය. ගමසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 200 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1005940 NL)
ISBN 978-955-30-5946-8
(419939 NA)
294.3071 - විෂයමකාලකා
බුදේධ ධරේමය - 7 සශසේණිය. - බතතරමුලල :
අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2015. ප. x,158 : චිත්ර ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 243.00
(1010820 NL)
(423354 NA)
294.3072 - පරතර්යේෂණ
294.30725493 – ශ්රී ලලංකකාව
ගුරුසග, බන්නෂෂ්පාල
යුසරබෝපය චින්තනය සබබෞදේධ පුනරුදය හෂ්පා
ඕලසකෂ්පාට / බන්නෂෂ්පාල ගුරුසග. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 661 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1000288 NL)
ISBN 978-955-31-0034-4
(415290 NA)
294.3076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) බුදේධ ධරේමය 2005 - 2014
ෂසුගිය දස වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර උතතර
සමඟ. - මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. [126] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1003548 NL)
ISBN 978-955-8211-83-0
(419337 NA)
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) : බුදේධ ධරේමය
2015 අනුමෂ්පාන ප්රශසේන හෂ්පා ආදරේශ පළිතුරු. මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 104 ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008921 NL)
ISBN 978-955-7720-06-7
(421475 NA)
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) බුදේධ ධරේමය : ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ
ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 223 ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003617 NL)
ISBN 978-955-664-220-9 (419391 NA)

ජිනසිරි හිමි, යටසදෂ්පාලවතසත
සබබෞදේධ ධරේමෂ්පාචෂ්පාරේය විභෂ්පාගය : සකටි පළිතුරු
සඅංග්රහය 2003 - 2010 / යටසදෂ්පාලවතසත
ජිනසිරි හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 100 ; සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000761 NL)
ISBN 978-955-30-5436-4
(414608 NA)
නෂ්පාලක හිමි, සෂෂ්පාරවගම
දහම් දමැනුමට අතවමැලක / සෂෂ්පාරවගම නෂ්පාලක
හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. 84 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 220.00
(1006006 NL)
ISBN 978-955-21-2348-1
(420023 NA)
මහින්ද හිමි, මහවමැව
බුදේධ ධරේමය : 6 සශසේණිය / මහවමැව මහින්ද
හිමි. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 63 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008355 NL)
ISBN 978-955-664-242-1
(420738 NA)
මහින්ද හිමි, මහවමැව
බුදේධ ධරේමය : 10 සශසේණිය / මහවමැව මහින්ද
හිමි. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 111 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008358 NL)
ISBN 978-955-664-244-5
(420733 NA)
මුදිතනන්ද හිමි, ගබසබල
බුදේධ ධරේමය - ආදරේශ ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු :
9 සශසේණිය වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල / ගබසබල
මුදිතනන්ද හිමි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 72 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1002289 NL)
ISBN 978-955-661-672-9
(417309 NA)
විසජේනෂ්පායක, රඅංජිත
සරල දහම් දමැනුම / රඅංජිත විසජේනෂ්පායක. ගම්ෂහ : මින්සර සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 71 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 190.00
(1001093 NL)
ISBN 978-955-0731-31-5
(416285 NA)
294.3082 – කකානතකාතවශ්නෝ
අභයතිසසේස හිමි, මමැදසගෂ්පාඩ
ගුණවත කත : යසශබෝධරෂ්පා සතරණි වත /
මමැදසගෂ්පාඩ අභයතිසසේස හිමි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 64 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1003688 NL)
ISBN 978-955-661-719-1 (419404 NA)
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294.3095 - ආසියකාව

294.336658 – කළමනකාකරණය

ආසියෂ්පාසව සබබෞදේධ සඅංසසේකදෘතිය : අතිපූජන්ය
වරෂ්පායෂ්පාසයේ අතුල නෂ්පායක සසේවෂ්පාමන්ද්ර අභිනන්දන
ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය / සඅංසසේකරණය ෂනහඩුසව
යසසසේසී හිමි සහ සක. ඒ. වීරසසසේන. සගෂ්පාඩකසවල : ශ්රී දම්රජ පරිසවන, 2014. ප. xvi,510 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1000.00
(1000813 NL)
ISBN 978-955-53732-2-7 (415464 NA)

ජිනදෂ්පාස, එම්. ඩබලිව.
කරණීයසමතත සූත්රසයන් කළමනෂ්පාකරණ
මූලධරේම හෂ්පා සඅංකලෂ ඉසගනීම / එම්. ඩබලිව.
ජිනදෂ්පාස. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. ප. xxviii,119 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1002884 NL)
ISBN 978-955-570-826-5
(417953 NA)
294.3369301 - පුරකාවිදදකාව

294.3095493 – ශ්රී ලලංකකාව
මමෑත කෂ්පාත්ලීන ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය බුනසමය : දහනව වන
සියවසසසේ සිට විසි එක වන සියවසසසේ ෂළමු
දශකය දකවෂ්පා - ශෂ්පාසසේනය ලිප සඤසේවය /
සඅංසසේකරණය දඹුලසල සුසදේව හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 240 ; සසම. 22. (පූජන්ය බටුසගෂ්පාඩ සඅංකිචචෂ්පායන නෂ්පා හිමි උෂහෂ්පාර
ග්රන්ථමෂ්පාලෂ්පා ; අඅංක 1)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1000925 NL)
ISBN 978-955-30-5617-7 (415855 NA)
294.33 – සම්බනධතකා හකා ආකලේප
සම්පූරේණ බදේසදේගම වෂ්පාදය හෂ්පා එහි ෂසුව්බිම /
සම්ෂෂ්පාදනය තිසසේස කෂ්පාරියවසම්. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002331 NL)
ISBN 978-955-30-5819-5
(417203 NA)
294.33615 – තබකෞදධ මතනශ්නෝවිදදකාව
දලයලෂ්පාමෂ්පා හිමි
සුමියුරු සලබෝක / දලයලෂ්පාමෂ්පා හිමි ; අනුවරේතනය
ගෂ්පාමිණි කුමෂ්පාර විතෂ්පාන විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. - ප. 68 ;
සසම. 21.
" Worlds in harmony " කදෘතිය ඇසුරිනි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000475 NL)
ISBN 978-955-691-080-3
(415112 NA)
294.33651 – ගණිතය
රෂ්පාමසිඅංහ, ඩබලිව.
සබසබ සඅංඛෂ්පාරෂ්පා අනිචචෂ්පාතී : සබබෝලයක ෂරිමෂ්පාව
ද අනිතන්යය / ඩබලිව. රෂ්පාමසිඅංහ. - පළියන්දල :
සබෂ්පාන් ඇන්ඩ් ව්බිකී ෂබලිසකෂන්සසේ, 2014. ප. xix,132 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 420.00
(1002315 NL)
ISBN 978-955-98584-3-0
(417331 NA)

තිලකරතන, මහෂ්පානෂ්පාම
බුන දහම සහ පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පාසව සබමැඳියෂ්පාව /
මහෂ්පානෂ්පාම තිලකරතන. - සකෂ්පාළඹ :
සමයවරේධන, 2015. - ප. 280 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 485.00
(1008716 NL)
ISBN 978-955-570-775-6
(421403 NA)
294.337 – සමකාජ ආකලේප
අමරසසසේකර, දයෂ්පා
නවීකරණය සහ ෂන්සල / දයෂ්පා අමරසසසේකර. 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 160 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2001
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003179 NL)
ISBN 978-955-30-5376-3
(418296 NA)
රණසිඅංහ, නිහෂ්පාල
යෂ්පා යුතු මඟ ජෂ්පාතියට සහළි කරන යතිවර
නින්නෂ්පාද / නිහෂ්පාල රණසිඅංහ. - සදහිවල :
කරේතදෘ, 2014. - ප. 96 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003207 NL)
ISBN 978-955-50442-7-1
(418795 NA)
294.3372095493 – ශ්රී ලලංකකාව
සූරියආරචචි, නන්දසසසේන
භිකක්ෂු සදේශෂෂ්පාලනසයේ තිඹිරිසගය : විදන්යෂ්පාලඅංකෂ්පාර
සදේශෂෂ්පාලනය / නන්දසසසේන සූරියආරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 105 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1003307 NL)
ISBN 978-955-31-0177-8
(418894 NA)
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294.33723 – ආගත්මික නිදහස
රෂ්පාජෂකෂ, විජයදෂ්පාස
භිකක්ෂු සදේශෂෂ්පාලනය සමග අෂ සකෂ්පාහි යන්සන් /
විජයදෂ්පාස රෂ්පාජෂකෂ. - මුලසලරියෂ්පාව :
විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. - ප. 124 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 220.00
(1001338 NL)
ISBN 978-955-691-022-3
294.33764 – අපරකාධ හකා දඬුවම්
ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි, ෂෂ්පාසතගම
බුනසමය සහ අෂරෂ්පාධ විදන්යෂ්පාව / ෂෂ්පාසතගම
ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 280 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1008803 NL)
ISBN 978-955-30-5688-7
(421116 NA)
294.34 - ධරමය සහ වතපිළිතවත
අමෂ්පා දම් සිසිලස ගලෂ්පා ... 02 / සම්ෂෂ්පාදනය ඩ. ප.
සක. මහසලකම්. - [තමැ. සනෂ්පා.] : [ප්ර. සනෂ්පා.],
[2015?]. - ප. 84 ; සසම. 10x14.
කබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1009384 NL)
(422470 NA)
අරියඥෂ්පාන හිමි, රෂ්පාජගිරිසයේ
සසර ව්බිසයන් අතමිදීම / රෂ්පාජගිරිරිසයේ
අරියඥෂ්පාන හිමි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 104 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1009255 NL)
ISBN 978-955-661-751-1
(421644 NA)
අරියධම්ම හිමි, නෂ්පා උයසන්
දෂ්පාන විභෂ්පාග සහ බුන සසුසන් මහිම / නෂ්පා උයසන්
අරියධම්ම හිමි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන
(මුද්රණය), 2015. - ප. 28 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1008767 NL)
(421411 NA)
අරියධම්ම හිමි, නෂ්පාඋයසන්
සුපුබබණහ සූත්රය සහ පුණන්ය සදෘදේධිය /
නෂ්පාඋයසන් අරියධම්ම හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
සමයවරේධන (මුද්රණය), 2015. - ප. 28 ;
සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1002866 NL)
(417508 NA)

අරිය ෂරිසයේෂණ සූත්රය / සම්ෂෂ්පාදනය සමෂ්පාණරෂ්පාගල
සුසිත සුදසසේසිකෂ්පා සිලමෂ්පාතෂ්පාව. - [තමැ. සනෂ්පා] :
ගෂ්පාමිණී වීරසසසේකර ද සිලවෂ්පා, [2015?]. ප. 28 ; සසම. 21.
(1010722 NL)
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (423350 NA)
උදිතධීර හිමි, සදෂ්පාසළෂ්පාසසේවල
සලෂ්පාවුතුරු මගට සවියක / සදෂ්පාසළෂ්පාසසේවල
උදිතධීර හිමි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 160 ; සසම. 22. - (බුදේධිමතුන් යෂ්පා
යුතු මග ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 320.00
(1003689 NL)
ISBN 978-955-661-687-3
(419403 NA)
සගෂ්පාඩගම්ෂල, සව්ස්පේමචන්ද්ර
මිනිසසේ සිතක සරබෝෂනය කලහමැකි බුදේධ බීජය /
සව්ස්පේමචන්ද්ර සගෂ්පාඩගම්ෂල. - 2 වන මුද්රණය. ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 212 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2007.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009306 NL)
ISBN 978-955-4946-72-9
(422517 NA)
සගෂ්පාඩගම්ෂළ, සව්ස්පේමචන්ද්ර
සම්මෂ්පා සම්බුදේධ පූජෂ්පා හෂ්පා පරිසත හෂ්පාසසේකම් /
සව්ස්පේමචන්ද්ර සගෂ්පාඩගම්ෂළ. - ගසණමුලල :
නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 112 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009304 NL)
ISBN 978-955-4649-73-6
(422518 NA)
ජයතුඅංග, ඩ. ඊ. එම්. සරෂ්පාඩ්රිසගබෝ .
සතර අෂෂ්පාසයන් මිසදමු : ෂළමු සකෂ්පාටස / ඩ. ඊ.
එම්. සරෂ්පාඩ්රිසගබෝ ජයතුඅංග. - රෂ්පාගම : කරේතදෘ,
2015. - ප. 128 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1007715 NL)
ISBN 978-955-42162-1-1
ජයසුන්දර, චම්ෂෂ්පා වමැලිකල
සගබෞතම බුන සසුසන් නිවන් දකින්නය : ෂටිචච
සමුව්ස්පේෂෂ්පාදය, ෂඅංචඋෂෂ්පාදෂ්පානසසේකන්ධය හෂ්පා ආරේය
අෂසේටෂ්පාඅංගික මෂ්පාරේගය / චම්ෂෂ්පා වමැලිකල
ජයසුන්දර. - සබලිඅතත : සබලසකබෝ ඕෆසේසසට
ප්රින්ටරේසසේ (මුද්රණය), 2014. - ප. 76 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001884 NL)
(416245 NA)
ජයසුන්දර, චම්ෂෂ්පා වමැලිකල
සගබෞතම බුන සසුසන් නිවන් දකින්නය : ෂටිචච
සමුව්ස්පේෂෂ්පාදය, ෂඅංචඋෂෂ්පාදෂ්පානසසේකන්ධය හෂ්පා ආරේය
අෂසේටෂ්පාඅංගික මෂ්පාරේගය / චම්ෂෂ්පා වමැලිකල
ජයසුන්දර. - සමෂ්පාලලිසගෂ්පාඩඩ : ලකනෂ්පා
මුද්රණෂ්පාලය (මුද්රණය), [2015?]. - ප. 80 ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1010737 NL)
(423169 NA
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ජයසුන්දර, චම්ෂෂ්පා වමැලිකල
සගබෞතම බුන සසුසන් නිවන් දකින්නය : ෂටිචච
සමුව්ස්පේෂෂ්පාදය හෂ්පා ආරේය අෂසේටෂ්පාඅංගික මෂ්පාරේගය /
චම්ෂෂ්පා වමැලිකල ජයසුන්දර. - [තමැ. සනෂ්පා.] :
[ප්ර. සනෂ්පා.], [2015?]. - ප. 48 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1010723 NL)
(423351 NA)
ඤෂ්පාණසම්ෂන්සනබෝ හිමි, අජෂ්පාන් මහෂ්පාබූවෂ්පා
නිවන් සදෂ්පාර යතුර - 1 : අජෂ්පාන් මහෂ්පාබූවෂ්පා
ඤෂ්පාණසම්ෂන්සනබෝ හිමියන්සග ධරේම සදේශනෂ්පා /
අජෂ්පාන් මහෂ්පාබූවෂ්පා ඤෂ්පාණසම්ෂන්සනබෝ හිමි ;
ෂරිවරේතනය තිලක කුඩෂ්පාසහටටි විසිනි. පටසකබෝටසට : සමුද්ර සවතතසිඅංහ ප්රකෂ්පාශන,
2014. - ප. 136 ; සසම. 22.
'Things as they are'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000356 NL)
ISBN 978-955-0600-61-8
(415189 NA)
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ
නුවණ ලමැබීමට මුල වන සදේ / කිරිබතසගෂ්පාඩ
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි. - සෂෂ්පාලගහසවල : මහෂ්පාසම්ර්ඝ
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2016. - ප. 98 ; සසම. 21. (අලුත දහම් වමැඩසටහන ; අඅංක 07)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010716 NL)
ISBN 978-955-687-071-8
(423362 NA)
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ
නුවණ වමැඩමට පළියමක...- අලුත දහම්
වමැඩසටහන 4 / කිරිබතසගෂ්පාඩ ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද
හිමි. - සෂෂ්පාලගහසවල : මහෂ්පාසම්ර්ඝ
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 93 ; සසම. 22.
(චතුරෂ්පාරේය සතන්යෂ්පාවසබබෝධයට ධරේම සදේශනෂ්පා ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1008253 NL)
ISBN 978-955-687-067-1
(420688 NA)
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ
සමන්න නසක රහස : චතුරෂ්පාරේය
සතන්යෂ්පාවසබබෝධයට ධරේම සදේශනෂ්පා /
කිරිබතසගෂ්පාඩ ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි. සෂෂ්පාලගහසවල : මහෂ්පාසම්ර්ඝ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 106 ; සසම. 21. (අලුත දහම් වමැඩසටහන ; අඅංක 06)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009251 NL)
ISBN 978-955-687-070-1
(421987 NA)
ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි, ෂෂ්පාසතගම
ගිහි සගදරට බුන බණ - 2 / ෂෂ්පාසතගම
ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි ; සම්ෂෂ්පාදනය වෂ්පාසනෂ්පා සුරඅංගිකෂ්පා
විතෂ්පානසග විසිනි. - මහරගම : සෂ්පාහිත සෂෂ්පාත
පයස, 2015. - ප. 118 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1006418 NL)
ISBN 978-955-0822-37-9
(420199 NA)

ඥෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කරඳසගෂ්පාලසල
පුරෂ්පාණ යුගෂ්පාසන ධරේමසදේශනෂ්පා / කරඳසගෂ්පාලසල
ඥෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ,
2015. - ප. 77 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002889 NL)
ISBN 978-955-53433-1-2
(417767 NA)
සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන
පරිත සදේශනෂ්පාසව අනුහසසේ හෂ්පා අනුහසසේ සෂන්වූ
තමැන් / ධරේමරතන සතන්නසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 ; සසම. 21.
සගබෞරවනීය සසේවෂ්පාමන්වහන්සසසේලෂ්පා හෂ්පා පරිත
සදේශනෂ්පා ෂවතවන ගිහි පන්වතුන් සමඟ කළ
සෂ්පාකචඡෂ්පා ඇසුරින් සකසසේ විය.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008884 NL)
ISBN 978-955-30-6116-4
(421127 NA)
දඹදිව සඳහම් සුවඳ / සම්ෂෂ්පාදනය සබෂ්පාරැලසල
සකබෝවිද හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන,
2015. - ප. 189 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003776 NL)
ISBN 978-955-21-2323-8
(419028 NA)
දහම් ෂෂ්පාසසලන් හමැදිචච දරුසවක : දහම් කතෂ්පාව /
සම්ෂෂ්පාදනය ෂරගසසේසතෂ්පාට සුධම්ම හිමි. සමෂ්පාසරෂ්පාන්තුඩුව : ශ්රී ලඅංකෂ්පා සබබෞදේධෂ්පාසලබෝක
සඅංවිධෂ්පානය, [2015?]. - ප. 31 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 60.00
(1003347 NL)
(418716 NA)
ධම්මතිලක හිමි, ෂමැලමැන්වතසත
මධන්යම ප්රතිෂදෂ්පා දරේශනය සඅංගදෘහිත ආරේය
අෂසේටෂ්පාඅංගික මෂ්පාරේගය / ෂමැලමැන්වතසත
ධම්මතිලක හිමි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 72 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1002207 NL)
ISBN 978-955-31-0245-4
(416633 NA)
ධරේමෂ්පානුශෂ්පාසනෂ්පා - 1 : ජීවිතසයේ සබමෑ තතු ෂමැහමැදිලි
කරන සබබෞදේධ ඉගමැන්වීම් / සඅංසසේකරණය
පටසෂෂ්පාල ධම්මිසසේසර හිමි. - සන්සදේශය
ප්රකෂ්පාශන : කුරුණමෑගල, 2014. - ප. 146 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
හන්නෂ්පාරඅංසගෂ්පාලල ශ්රී සුදරේශනෂ්පාරෂ්පාමය, පටසෂෂ්පාල
ශ්රී සබබෝධිරෂ්පාජෂ්පාරෂ්පාමය යන විහෂ්පාරදේවයෂ්පාධිෂති,
අතිගරු විසජේසකබෝන් සගදර සුමනතිසසේසෂ්පාභිධෂ්පාන
ගුරුසදේසවබෝතතමයන් වහන්සසසේසග සියවන
ජන්මදිනය නිමිතසතනි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000404 NL)
ISBN 978-955-41577-0-5
(415165 NA)
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ධරේමෂ්පානුශෂ්පාසනෂ්පා - 2 : දන්දීසම් අගය ෂමැහමැදිලි කරන
සබබෞදේධ ඉගමැන්වීම් / සඅංසසේකරණය පටසෂෂ්පාල
ධම්මිසසේසර හිමි. - සන්සදේශය ප්රකෂ්පාශන :
කුරුණමෑගල, 2014. - ප. 138 ; සසම. 21.
හින්නෂ්පාරඅංසගෂ්පාලල ශ්රී සුදරේශනෂ්පාරෂ්පාමය, පටසෂෂ්පාල
ශ්රී සබබෝධිරෂ්පාජෂ්පාරෂ්පාමය, යන විහෂ්පාරදේවයෂ්පාධිෂති,
අතිගරු විසජේසකබෝන්සගදර සුමනතිසසේසෂ්පාභිධෂ්පාන
ගුරුසදේසවබෝතතමයන් වහන්සසසේසග සියවන
ජන්මදිනය නිමිතසතනි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1000338 NL)
ISBN 978-955-41577-1-2
(415176 NA)
න්හට හන්හසේ, තිච
ශූනන්යතෂ්පාවෂ්පාදය ද සෂ්පාසව්ස්පේකෂතෂ්පාවෂ්පාදය ද : ප්රඥෂ්පා
ෂෂ්පාරමිතෂ්පා හදෘදය සූත්රය අරබයෂ්පා ලිර්යූ අටුවෂ්පාව /
තිච න්හට හන්හසේ ; ෂරිවරේතනය මණඩෂ්පාවල
ෂඤසේඤෂ්පාවඅංස හිමි විසිනි. - 3 වන මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 90 ;
සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1997
“Le coeur de la comprehension” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008911 NL)
ISBN 978-955-7832-12-8
(421535 NA)
ෂඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි, අලුසදණිසයේ
අටසලබෝදහම / අලුසදණිසයේ ෂඤසේඤෂ්පානන්ද
හිමි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. ප. 36 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 125.00
(1002867 NL)
ISBN 978-955-570-832-6
(417509 NA)
ෂටෂ්ඨෂ්පාන පූජෂ්පාව / සඅංසසේකරණය සනළුම්දණසඩ්
විමලසෂ්පාර හිමි. - සමෂ්පාලලිසගෂ්පාඩ : ප්රවචසනබෝදය
මහ පරිසවන විහෂ්පාරසසේථෂ්පානය, [2015?]. ප. 32 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1010734 NL)
(423172 NA)
බණඩෂ්පාර, ඇසසේ. ඇම්. සක. බී. ඇසසේ. රතන
දමැහමැමි දිවියකට ෂන්සිල / ඇසසේ. ඇම්. සක. බී.
ඇසසේ. රතන බණඩෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 64 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ- සබබෝක : රු. 100.00
(1000208 NL)
ISBN 978-955-30-5556-9
(414585 NA)
බමුණුසිඅංහ ආරචචි, ෂමැලලපටිසයේ
සීල සමෂ්පාදෂ්පානය හෂ්පා එහි ආනිශඅංස : අෂසේටෂ්පාඅංග
සීලය, නවෂ්පාඅංග ශීලය, දශෂ්පාඅංග ශීලය /
ෂමැලලපටිසයේ ෂමුණුසිඅංහ ආරචචි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 80 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008262 NL)
ISBN 978-955-30-5829-4
(420368 NA)

බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අජෂ්පාන්
ඇබබමැහිකම් අතහමැරියෂ්පාම සතුසටන් සිටින්න
පුළුවන් සහ තවත සදේශනෂ්පා / අජෂ්පාන්
බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි ; ෂරිවරේතනය සමරසිඅංහ
ගුණසසසේකර විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සුසනර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 120 ; සසම. 21. (සිනෂ්පාසසන සුන හෂ්පාමුනරුසවබෝ සෂෂ්පාත සෂළ ;
අඅංක 15)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 195.00
(1008303 NL)
ISBN 978-955-0079-44-5
(420492 NA)
බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අජෂ්පාන්
නකට ෂත හිතවසතකුසග නසකදී පහිට වන්සන්
සකසසසේද? සහ තවත සදේශනෂ්පා / අජෂ්පාන්
බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි ; ෂරිවරේතනය සමරසිඅංහ
ගුණසසසේකර විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සුසනර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 128 ; සසම. 21. (සිනෂ්පාසසන සුන හෂ්පාමුනරුසවබෝ සෂෂ්පාත සෂළ ;
අඅංක 14)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 195.00
(1003838 NL)
ISBN 978-955-0079-43-8
(419470 NA)
යසසසේසි හිමි, දිවියෂ්පාගහ
ජන දිවිය දහම් මග / දිවියෂ්පාගහ යසසසේසි හිමි ;
සම්ෂෂ්පාදනය වමැලිවිටිසයේ සුජීව හිමි විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 280 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1000465 NL)
ISBN 978-955-30-5657-3
(415212 NA)
රෂ්පාජෂකෂ, අජිත
සබබෞදේධ ශීලය කුමකට ද? : ශීලය තුළින්
ඔබසග හිත දියුණුවන ආකෂ්පාරය / අජිත
රෂ්පාජෂකෂ. - ෂෂ්පානනර : ෂසිඳු ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 88 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002545 NL)
ISBN 978-955-0663-21-7
ලියනසග, සඳසිරි එම්.
කියවු, ඇසූ බණ : සදහම් ලිප සඅංග්රහය / සඳසිරි
එම්. ලියනසග. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 128 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1000394 NL)
ISBN 978-955-29-0232-1
(415248 NA)
ශීල ප්රතිෂදෂ්පා - භෂ්පාවනෂ්පා සහ වමැනම් පනම් / සම්ෂෂ්පාදනය
මෂ්පාසහබෝ සුසම්ධ හිමි. - බණඩෂ්පාරසවල :
ෂසන් ප්රින්ටරේසසේ (මුද්රණය), 2015. ප. 204 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1003700 NL)
(419291 NA)
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ශ්රී කලන්යෂ්පාණි නරුතු ධරේම සදේශනෂ්පා අඅංක 9 /
සඅංසසේකරණය රන්දිලිගම මහින්ද හිමි. කමැලණිය : ශ්රී කලන්යෂ්පාණි රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය,
2015. - ප. xxx,325 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව(1008798 NL)
ISBN 978-955-0428-05-2
(420854 NA)

සඅංසෂ්පාර නකින් මිඳීමට නම්..... / සම්ෂෂ්පාදනය
රිදීමෂ්පාලියදේසදේ සුසම්ධ හිමි. - ගම්ෂහ :
ශ්රී කලන්යෂ්පාණ ධරේමෂ්පාශමය, 2015. - ප. 46 ;
සසම. 15.
(1003860 NL)
කබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(419311 NA)

සිරි සීවත්ලී හිමි, බඹරැන්සදේ
මඅංගල - ෂරෂ්පාභව සිඟෂ්පාසලබෝවෂ්පාද ධරේම /
බඹරැන්සදේ සිරි සීවත්ලී හිමි. - නව මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 216 ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1966
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003223 NL)
ISBN 978-955-30-5631-3
(418265 NA)

294.342 – ශුනදතකාව

සිල සමෂ්පාදන්වීසම් උෂසදසසේ සෂෂ්පාත. - නව මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 80 ;
සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1957
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003169 NL)
ISBN 978-955-30-5683-2
(418292 NA)
සිසිලචන්ද්ර මමස්ත්රිය හිමි, බුදේධගයෂ්පාසව
සකසළසසේ බමැමි සිඳලන්නට මමන කරුණෂ්පා
මල වමැසසේසක / බුදේධගයෂ්පාසව සිසිලචන්ද්ර
මමස්ත්රිය හිමි. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ 2015. ප. 72 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 90.00
(1008815 NL)
ISBN 978-955-97711-9-7
(420852 NA)
සුදසසේසී හිමි, කුකුලෂසන්
ආකලෂ සම්ෂතතිය / කුකුලෂසන් සුදසසේසී
හිමි. - [තමැ. සනෂ්පා.] : [ප්ර. සනෂ්පා.], 2014. ප. 28 ; සසම. 22.
Ws-Bc : මිල සනෂ්පාදමැකසව
(1000358 NL)
(415191 NA)
සුදසසේසී හිමි, කුකුලෂසන්
බුන ඔවදන / කුකුලෂසන් සුදසසේසී හිමි. [තමැ. සනෂ්පා.] : [ප්ර. සනෂ්පා.], 2014. - ප. 24 ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක: මිළ සනෂ්පාදමැකසව (1000331 NL)
(415207 NA)
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, තිලක පුෂසේෂ කුමෂ්පාර
දහම් රසය / තිලක පුෂසේෂකුමෂ්පාර සසසේනෂ්පානෂ්පායක. මහරගම : සෂ්පාහිත සෂෂ්පාත පයස, 2015. ප. 117 ; ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009174 NL)
ISBN 978-955-0822-39-3
(421683 NA)

බුදේධදෂ්පාස හිමි, අජෂ්පාන්
සබබෝමමැඩ හරය - ආතමය මිථන්යෂ්පාව සහ
ශූනන්යතෂ්පාව : ශුනන්යතෂ්පාව පළිබඳ බුදේධ වචනය
ෂමැහමැදිලි කිරීමක / අජෂ්පාන් බුදේධදෂ්පාස හිමි ;
ෂරිවරේතනය එල. බී. සහසේරත විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. - ප. 136 ;
සසම. 22.
“Heartwood of the Bodhi Tree”කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008264 NL)
ISBN 978-955-570-842-5
(420656 NA)
ලියනසග, සීතෂ්පා ෂදේමිණි
ෂඩ් ආයතන ජය ගමැනිම : ඇස, කන, නෂ්පාසය,
දිව, කය, මනස යන ආයතන අත හමැරීමට
අතවමැලක / සීතෂ්පා ෂදේමිණී ලියනසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක රු. 125.00
(1010632 NL)
ISBN 978-955-30-6247-5
(423234 NA)
294.3422 – කරමය
චිතතය, කරේමය, කරේම විෂෂ්පාකය, ප්රඥෂ්පාව, නිරේවෂ්පාණ
මෂ්පාරේගය / සම්ෂෂ්පාදනය සමෂ්පාරටුසව ගුණරතන
හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 200 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002192 NL)
ISBN 978-955-30-5629-0
(417226 NA)
නිසරබෝගී බව දීරේර්ඝෂ්පායුෂ සමහි රහස කුමකද ? - 02
වන සකෂ්පාටස : කරේමය පුනරේබවය හෂ්පා කරේම
විෂෂ්පාක සමග / සම්ෂෂ්පාදනය සක. කමලෂ්පා
කුලතුඅංග. - සෂෂ්පාලගසසේඕවිට : සිකුරු සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ (මුද්රණය), 2010. - ප. 68 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 75.00
(1000326 NL)
(415202 NA)
ෂෂ්පාලිත හිමි, මහරැඹමෑවමැසව
සෂර භවයය කරේම විෂෂ්පාකයය : කරේමය හෂ්පා
පුනරේභවය 3 / මහරැඹමෑවමැසව ෂෂ්පාලිත හිමි. මහරගම : සෂ්පාහිත සෂෂ්පාත පයස, 2015. ප. 114 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1001949 NL)
ISBN 978-955-0822-38-6
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පන් - ෂව, කුසල - අකුසල සවන් කර හමැඳින
ගමැනීම. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 52 ; සසම. 17.
කබමැ-සබබෝක : රු. 20.00
(1008727 NL)
ISBN 978-955-30-6312-0
(421220 NA)
සවතතමුනි, විජයසිරි
බුනන් වදෂ්පාළ තමෂ්පා ෂසුෂස එන කරේම විෂෂ්පාකය :
අකුසල විෂෂ්පාකය සගෂ්පානෂ්පා ෂසුෂස යන කරතත
සරබෝදය සමන් ද, කුසල විෂෂ්පාකය සසවමැනමැලල
සමන් ද තමෂ්පා ෂසුෂස ගමන් කරය / විජයසිරි
සවතතමුනි. - කළුතර උතුර : කරේතදෘ, 2015. ප. 313 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1008799 NL)
ISBN 978-955-95386-6-0
(420853 NA)
294.3423 - නිවන
ජයතුඅංග, ඩ. ඊ. එම්. සරෂ්පාඩ්රිසගබෝ
බුන දහමින් මෂ්පා නටු නිවන : ෂළමු සකෂ්පාටස /
ඩ. ඊ. එම්. සරෂ්පාඩ්රිසගබෝ ජයතුඅංග. - රෂ්පාගම :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 125 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක රු. 200.00
(1007716 NL)
ISBN 978-955-42162-0-4
සිරිවරේධන, සදනගම
සම් අවසන් සිරුරය : රහතන් වහන්සසසේ සදසිය
සිව සමැට නමක සහ රහත සමසහණින්
වහන්සසසේ සතසමැතතමෑ නමක සසර ගමන
අවසන් සකෂ්පාට ලමැබූ ප්රීතිසයේ පටෂ්පාර ගමැත්ලීමකි /
සදනගම සිරිවරේධන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 312 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1010593 NL)
ISBN 978-955-30-6329-8
(423186 NA)
294.34237 – පුනරභවය
ලියනසග, අනුර
අෂ ඉරණම අෂ අතමය - 1 : අෂසග ඉරණම,
සබබෞදේධ දෂ්පාරේශනික සහ විදන්යෂ්පාතමක
විමසුමකින් / අනුර ලියනසග. - මහරගම :
සෂ්පාහිත සෂෂ්පාත පයස, 2015. - ප. 118 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.250.00
(1006419 NL)
ISBN 978-955-0822-40-9
(420198 NA)
294.3434 – දකානය
රෂ්පාහුල හිමි, පන්නසගෂ්පාඩ
බුනන් වදෂ්පාළ දෂ්පානෂ්පානිසඅංස / පන්නසගෂ්පාඩ රෂ්පාහුල
හිමි. - කමැනඩෂ්පාව : කරේතදෘ, 2013. - ප. x, 42 ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක :මිළ සනෂ්පාදමැකසව (1001521 NL)
ISBN 978-955-527-91-16

294.3435 – පූජද සශන්ථකාන
ෂඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි, රන්වල
ශ්රී ෂෂ්පාද, ෂමැලමඩුලල, සම්භෂ්පාෂෂ්පා / රන්වල
ෂඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි. - බළන්සගෂ්පාඩ : සීගිරි
ප්රින්ටරේසසේ (මුද්රණය), 2014. - ප. xi,190 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(201219 NL)
294.34350954 – ඉනදියකාව
අලවතතසග, සසබෞන්දරේය ශ්රී
අසිරිමත දඹදිව / සසබෞන්දරේය ශ්රී අලවතතසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 104 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000920 NL)
ISBN 978-955-30-5314-5
(415842 NA)
සිව බුනරවරුන් ජනිත කළ ජම්බු දිවයන : මහෂ්පා
සගබෝවින්ද සූත්රසයන් මතුවන සජබෝතිෂෂ්පාල මහෂ්පා
සබබෝසත චරිතය / සඅංසසේකරණය සක. ප.
සිරිසසසේන. - වමෑබඩ : කරේතදෘ, 2014. ප. xiv,162 : සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000673 NL)
ISBN 978-955-52686-1-5
294.3435095493 – ශ්රී ලලංකකාව
අසබසසසේකර, ආරේ. ඒ. එසසේ.
අවුකන පුදව්බිම : එදෂ්පා, අද සහ සහට ? / ආරේ. ඒ.
එසසේ. අසබසසසේකර. - අවුකන : කරේතදෘ, 2015. ප. 22 ; සසම. 20.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1009173 NL)
(421815 NA)
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, උයන්වතසත නන්දසසසේන
පුදමු සසේවරේණමෂ්පාලි සමෑ රජු සහ සුන්දර ලඅංකෂ්පා /
උයන්වතසත නන්දසසසේන සකෂ්පාඩකෂ්පාර. මෂ්පාතර :
කරේතදෘ, 2014. - ප. viii, 44 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 80.00
(1000498 NL)
ISBN 978-955-50496-2-7
(415335 NA)
[ථූෂවඅංසය]
සකලකලෂ්පා විදන්යෂ්පාචක්රවරේති ෂරෂ්පාක්රම
ෂණඩතයන්සග සිඅංහල ථූෂවඅංශය : රතනමෂ්පාලි
නම් මචතන්ය වරේණනෂ්පාව / සඅංසසේකරණය
සනබෝමන් සිරිෂෂ්පාල. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1002357 NL)
ISBN 978-955-30-5708-2
(417243 NA)
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සන්න සහිත ෂෂ්පාලි ථූෂවඅංසය / වමෑගම පයරතන
හිමි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. ප. 405 ; සසම. 22
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 675.00
(1002862 NL)
ISBN 978-955-570-766-4
(417506 NA)
දිසෂ්පානෂ්පායක, ජී. ආරේ.
සිරිලක සුෂතළ විහෂ්පාර වන්දනෂ්පා චෂ්පාරිකෂ්පා /
ජී. ආරේ. දිසෂ්පානෂ්පායක. - ෂන්නිපටිය : කරේතදෘ,
2014. - ප. 112 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 170.00
(1000340 NL)
ISBN 978-955-54900-2-3
(415174 NA)
ධරේම සසන්දනෂ්පායක, මතුගම
වඳිමු පුද ව්බිම් / මතුගම ධරේම සසන්දනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 215 ; ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1009268 NL)
ISBN 978-955-661-679-8 (4211652 NA)
පයරතන හිමි, වමෑගම
ඓතිහෂ්පාසික බුජසසේසලන රජමහෂ්පා විහෂ්පාරය /
වමෑගම පයරතන හිමි සහ සුමිත ධරේම ශ්රී. [බුජසසේසලන] : වමෑගම පයරතන හිමි, 2015. ප. 72 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : සිතියම් ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002313 NL)
ISBN 978-955-95300-5-3
(417330 NA)
මහෂ්පා සසේවරේණමෂ්පාත්ලී අසදදෘශ වන්දනෂ්පාව / සම්ෂෂ්පාදනය
ගලිගමුසව ඤෂ්පාණදීෂ හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
සමයවරේධන (මුද්රණය), 2015. - ප. 56 ;
සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1002868 NL)
(417510 NA)
විජයසිරි, සක. ඩ. එසසේ.
දම් රම් පඅං සකත / සක. ඩ. එසසේ. විජයසිරි. ගෂ්පාලල : උපුලි ඕෆසේසසට ප්රින්ටරේසසේ (මුද්රණය),
2015. - ප. 57 ; සසම. 21.
(1002264 NL)
කබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(417318 NA)
විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර
සිත නිවන පන් බම් / ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර විතෂ්පාන. මහරගම : සෂ්පාහිත සෂෂ්පාත පයස, 2014. ප. 78, : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22. - (සකමන්
සටහන් ; අඅංක 03)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000947 NL)
ISBN 978-955-0822-32-4
(415885 NA)
විසජේසිඅංහ, සුදරේශන ශ්රී
පුණන්ය චෂ්පාරිකෂ්පා / සුදරේශන ශ්රී විසජේසිඅංහ. සෂෂ්පාලගහසවල : මහෂ්පාසම්ර්ඝ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 214 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1010740 NL)
ISBN 978-955-7940-00-7
(423361 NA)

සසසේනෂ්පානෂ්පායක, තිලක පුෂසේෂ කුමෂ්පාර
මහනුවර ඓතිහෂ්පාසික සසේථෂ්පාන / තිලක පුෂසේෂ
කුමෂ්පාර සසසේනෂ්පානෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 111 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002249 NL)
ISBN 978-955-30-5634-4
(417181 NA)
294.3436 – උතපශ්නෝසන්ථ දින
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.
ඇසළ සෂෂ්පාසහෂ්පාය : [ජූලි] / ආරේ. ඒ.
ලියනආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2014. - ප. 23 : චිත්ර ; සසම. 18.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1001994 NL)
ISBN 978-955-570-782-4
(416559 NA)
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.
ඉල සෂෂ්පාසහෂ්පාය - සනෂ්පාවමැම්බරේ / ආරේ. ඒ.
ලියනආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2015. - ප. 16 ; සසම. 18.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1006427 NL)
ISBN 978-955-570-854-8
(420110 NA)
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.
උඳුවව්ස්පේ සෂෂ්පාසහෂ්පාය - සදසමැම්බරේ / ආරේ. ඒ.
ලියනආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2015. - ප. 15 ; සසම. 18.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1006428 NL)
ISBN 978-955-570-855-5
(420111 NA)
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.
නරුතු සෂෂ්පාසහෂ්පාය - ජනවෂ්පාරි / ආරේ. ඒ.
ලියනආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2015. - ප. 16 ; සසම. 18.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1003188 NL)
ISBN 978-955-570-837-1
(418862 NA)
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.
නවම් සෂෂ්පාසහෂ්පාය - සෂබරවෂ්පාරි / ආරේ. ඒ.
ලියනආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2015. - ප. 16 ; සසම. 18.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1003189 NL)
ISBN 978-955-570-838-8
(418863 NA)
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.
නිකිණි සෂෂ්පාසහෂ්පාය : [අසගබෝසසේතු] / ආරේ. ඒ.
ලියනආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2014. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 18.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1001995 NL)
ISBN 978-955-570-794-7
(416560 NA)
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ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.
බක සෂෂ්පාසහෂ්පාය - අසප්රේල / ආරේ. ඒ.
ලියනආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2015. - ප. 16 ; සසම. 18.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1003191 NL)
ISBN 978-955-570-840-1
(418865 NA)
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.
ව්බිනර සෂෂ්පාසහෂ්පාය - සමැව්ස්පේතමැම්බරේ / ආරේ. ඒ.
ලියනආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2014. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 18.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1006425 NL)
ISBN 978-955-570-798-5
(420108 NA)
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.
මමැදින් සෂෂ්පාසහෂ්පාය - මෂ්පාරේතු / ආරේ. ඒ.
ලියනආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2015. - ප. 16 ; සසම. 18.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1003190 NL)
ISBN 978-955-570-839-5
(418864 NA)
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.
වව්ස්පේ සෂෂ්පාසහෂ්පාය - ඔකසතබෝබරේ / ආරේ. ඒ.
ලියනආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2015. - ප. 16 ; සසම. 18.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1006426 NL)
ISBN 978-955-570-853-1
(420109 NA)
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.
සවසක සෂෂ්පාසහෂ්පාය - මමැය / ආරේ. ඒ.
ලියනආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2015. - ප. 16 ; සසම. 18.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1003192 NL)
ISBN 978-955-570-841-8
(418866 NA)
විමලඤෂ්පාණ හිමි, අටබෂ්පාසග
ගිහි විනය සහ සෂෂ්පාසහබෝදින අතසෂෂ්පාත /
අටබෂ්පාසග විමලඤෂ්පාණ හිමි. - අනුරෂ්පාධපුර :
කරේතදෘ, 2014. - ප. ix,71 ; සසම. 20
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(200881 NL)
ISBN 978-955-44492-8-0
හිගින්සසේ, මෂ්පාරි මියුසියසසේ
පුර ෂසසළෂ්පාසසේවක දවසසේ / මෂ්පාරි මියුසියසසේ
හිගින්සසේ ; ෂරිවරේතනය මන්ධුරසිරි ජයවරේධන
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 86 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010900 NL)
ISBN 978-955-30-5037-3
(423659 NA)

294.3438095493 – ශ්රී ලලංකකාව
ආරියරතන, ඒ. වී.
සිරි දළදෂ්පා පූජෂ්පා වරුණ / ඒ. වී. ආරියරතන. නුසගසගෂ්පාඩ : නමැණිල ෂබලිසකෂන්. ප. 102 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002451 NL)
ISBN 978-955-52722-3-0
ඒකනෂ්පායක, කුසුම්
සසඅංකඩගලපුර දළදෂ්පා අසිරිය සහ සෂරහමැර
පුරෂ්පාණය / කුසුම් ඒකනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 152 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000270 NL)
ISBN 978-955-30-5646-7
(415229 NA)
රෂ්පාජෂකෂ, එසසේ. එම්. ඩබලිව.
දළදෂ්පා මහිම / එසසේ. එම්. ඩබලිව. රෂ්පාජෂකෂ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 232 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000860 NL)
ISBN 978-955-30-5550-7
(415832 NA)
294.344 – ආගත්මික පදැවදැතම, ජීවිතය, පිළිතවත
පයවති, ඩබලිව. ජී. ජී. ඒ.
" එව බලව" යන්න සනෂ්පාසතරුණු අෂට සවචච
සදේ / ඩබලිව. ජී. ජී. ඒ. පයවති. - බදේසදේගම :
කරේතදෘ, 2014. - ප. 112 : සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000408 NL)
ISBN 978-955-53390-4-9 (415161 NA)
බෂ්පාලසූරිය, ඒ. එසසේ.
නිවන දමැන් සමතමැනය / ඒ. එසසේ. බෂ්පාලසූරිය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග. - 2015. - ප. 112 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002936 NL)
ISBN 978-955-30-5910-9
(417725 NA)
බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අචෂ්පාන්
දිවි ගමනට අමිල අතවමැලක / අචෂ්පාන්
බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි . - සකෂ්පාළඹ : ෂහන්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014 . - ප. 182 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 360.00
(1000147 NL)
ISBN 978-955-667-257-2
(414650 NA)
294.3442 – නිවන
විසජේනෂ්පායක, රඅංජිත
ගිහියන් වූ අෂට ද සම් භවසයේ දී මගඵල සපුරෂ්පා
ගත හමැකිය / රඅංජිත විසජේනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 96 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1003717 NL)
ISBN 978-955-30-5956-7
(419161 NA)
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294.34433 – වනදනකා ග්රනන්ථ

294.34435 - භකාවනකා

අමරසිඅංහ, එෆසේ. ප.
ශ්රී මහෂ්පා සබබෝධි වන්දනෂ්පාව සමඟ අටමසසේථෂ්පාන
වන්දනෂ්පාව / එෆසේ. ප. අමරසිඅංහ. - නව මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. [iv],16 ;
සසම. 22.
“වන්දනෂ්පා කවි සෂෂ්පාත” කදෘතිය ද සම් සමඟ
එකම කදෘතියකට ප්රකෂ්පාශයට ෂතකර ඇත
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1005935 NL)
ISBN 978-955-30-5836-2
(419938 NA)

ගමසග, උපුල නිශෂ්පාන්ත
ඔබ ඔබමද ? / උපුල නිශෂ්පාන්ත ගමසග. නිලලඹ : සබබෞදේධ භෂ්පාවනෂ්පා මධන්යසසේථෂ්පානය,
2015. - ප. vi, 58 ; සසම. 12.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1005857 NL)
ISBN 978-955-41531-9-6

ථුෂෂ්පාරෂ්පාම මහ සමෑ. - ඇහමැළියසගෂ්පාඩ : නමැෂනල ප්රින්ට
හවුසසේ, 2014. - ප. [24] ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1000818 NL)
(415681 NA)
නන්දසෂ්පාර හිමි, ඉඹුලසව්ස්පේ
බුදේධ පූජෂ්පා සබබෝධි පූජෂ්පා නවග්රහ පූජෂ්පා සහ අටවිසි
බුදේධ පූජෂ්පා / ඉඹුලසව්ස්පේ නන්දසෂ්පාර හිමි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 64 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1002186 NL)
ISBN 978-955-30-5007-6
(417239 NA)
නිවමැරදිව බුනන් සරණ යමු. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 88 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1003684 NL)
ISBN 978-955-661-691-0
(419405 NA)
සබබෝධි වන්දනෂ්පා / සම්ෂෂ්පාදනය ෂදලඅංගල ධම්මසදේව
හිමි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 68 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1009261 NL)
ISBN 978-955-661-669-9
(421647 NA)
වමැඳුම් මග : වන්දනෂ්පාමෂ්පාන කිරීසම් නිවමැරදි
පළිසවත / සම්ෂෂ්පාදනය ඌරුෂමැලමැවසව
සහසේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 145 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1003328 NL)
ISBN 978-955-31-0145-7
(418914 NA)
සීමෂ්පානන්ද හිමි, වමැලිගම ශ්රී
වන්දනෂ්පා කවි සෂෂ්පාත / වමැලිගම ශ්රී සීමෂ්පානන්ද
හිමි. - නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. [x],20 ; සසම. 22.
“ශ්රී මහෂ්පා සබබෝධි වන්දනෂ්පාව සමඟ අටමසසේථෂ්පාන
වන්දනෂ්පාව” කදෘතිය ද සම් සමඟ එකම
කදෘතියකට ප්රකෂ්පාශයට ෂතකර ඇත
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1005935 NL)
ISBN 978-955-30-5836-2
(419938 NA)

ගුණසිරි, ආරේ. ගෂ්පාමිණි
සකසලසසේ ෂවුර : භෂ්පාවනෂ්පානුසයබෝගිසයකුසග
අතදමැකීම් ඇසුසරනි / ආරේ. ගෂ්පාමිණී ගුණසිරි. මගමුව : අකුර සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 168 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002505 NL)
ISBN 978-955-675-350-9
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ
සිතට සුව සදන භෂ්පාවනෂ්පා / කිරිබතසගෂ්පාඩ
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි. - සෂෂ්පාලගහසවල : මහෂ්පාසම්ර්ඝ
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, - ප. 254 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : 300.00
(1002438 NL)
ISBN 978-955-061-426-4
තින්, තින්
විදරේශන භෂ්පාවනෂ්පාසව ජීවන අතදමැකීම සහවත
එදිසනදෂ්පා දිවියට සතිසම්ෂන්න බව / තින්
තින් ; ෂරිවරේතනය බී. එච. ගමැලසන් විසිනි . නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. xiii,105 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2000.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1009373 NL)
ISBN 978-955-30-608-0
(421850 NA)
ස්ත්රිවිධ භෂ්පාවනෂ්පා දීෂනී : බුදේධෂ්පානුසසේසති ධම්මෂ්පානුසසේසති - සඅංර්ඝෂ්පානුසසේසති / සම්ෂෂ්පාදනය
මඩවල ධම්මතිලක හිමි. - 2 වන මුද්රණය. තිසසේසමහෂ්පාරෂ්පාමය : ශ්රී සදේධරේම ප්රචෂ්පාරක නිමලව
ආරණන්ය සසසේනෂ්පාසනෂ්පාරකෂක විහෂ්පාරසසේථෂ්පාන
කෂ්පාරේය සෂ්පාධක සමිතිය, 2015. - ප. 74 :
ජෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 19.
1 වන මුද්රණය 1967.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව(1010715 NL)
(423082 NA)
ධරේමසසසේන, හ. ත.
සථසේරවෂ්පාදි සබබෞදේධ ප්රතිඥෂ්පාව / හ. ත.
ධරේමසසසේන. - මෂ්පාතර : කරේතදෘ, 2015. ප. 140 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002414 NL)
ISBN 978-955-42154-0-5
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ප්රඥෂ්පා ආනන්ද හිමි, අතුරුෂලයෂ්පාගම
විදරේශනෂ්පා ඤෂ්පාණ / අතුරුෂලයෂ්පාගම ප්රඥෂ්පා
ආනන්ද හිමි. - [තමැ.සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. ප. 112 : වරේණ චිත්ර ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1003441 NL)
ISBN 978-955-52335-1-4
(418832 NA)

වීරගල, සසබෝමරතන
විදරේශනෂ්පා ඥෂ්පාන මෂ්පාර්ගය හෂ්පා සගබෝත්රද්භූ ඥෂ්පානය /
සසබෝමරතන වීරගල. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 112 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008304 NL)
ISBN 978-955-30-5075-5
(420340 NA)

බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අචෂ්පාන්
අතහරින්න හිත හදන්න / අචෂ්පාන් බ්රහසේමවඅංසසබෝ
හිමි ; ෂරිවරේතනය සිරිසසසේන රතනෂ්පායක
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ෂහන් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 165 ; සසම. 21.
'' The art of disappearing '' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 340.00
(1000091 NL)
ISBN 978-955-667-244-2
(414637 NA)

සතර කමටහන් භෂ්පාවනෂ්පා විධි / සම්ෂෂ්පාදනය
උතුරෂ්පාවල ධම්මරතන හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. - ප. 44 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1009254 NL)
ISBN 978-955-21-2415-0
(422133 NA)

බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අජෂ්පාන්
ධරේමය පුහුණු කරන්සන් සකසසසේද? / අජෂ්පාන්
බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි ; ෂරිවරේතනය ජී. ඩබලිව.
නන්දිසසසේන විසිනි. - පටසකබෝටසට : සමුද්ර
සවතතසිඅංහ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, - ප. 120 ;
සසම. 21. - (අමරණීය සමෂ්පාසහෂ්පාත ; අඅංක 2)
" Simply this moment " කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1001088 NL)
ISBN 978-955-0600-66-3
(416290 NA)
රණවීර, පයසසසේන
මෂ්පා නටු විෂසසේසනෂ්පාව / පයසසසේන රණවීර . සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : කරේතදෘ, 2015. - ප. x,58 :
සසම. 21 ,
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1001571 NL)
ISBN 978-955-41448-3-5
රණවීර, පයසසසේන
විෂසසේසනෂ්පා / පයසසසේන රණවීර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 72 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010676 NL)
ISBN 978-955-30-6272-7
(423268 NA)
රතන හිමි, අතුරලිසයේ
මෂ්පා සසෂ්පාබෂ්පාදහමට එකවිම : සතිෂටෂ්ඨෂ්පාන සූත්රය
පළිබඳ විචෂ්පාරයක / අතුරලිසයේ රතන හිමි. රෂ්පාජගිරිය : සඳහම් සසවණ ජෂ්පාතන්යන්තර
සබබෞදේධ සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා ෂරේසයේෂණෂ්පායතනය,
2014. - ප. 200 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000286 NL)
ISBN 978-955-7747-00-2 (415331 NA)
සරබෝගෂ්පාබෂ්පාධ වලකවෂ්පා ගමැනීසම් උතුම් මඟ
භෂ්පාවනෂ්පාව. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 52 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000376 NL)
ISBN 978-955-30-5609-2
(415215 NA)

සතුට උතුරවන එකවිසි භෂ්පාවනෂ්පා / සම්ෂෂ්පාදනය
චෂ්පානක සක. සෂසරේරෂ්පා. - මෂ්පාසකෂ්පාළ : සුප්රීම්,
2014. - ප. 32 ; සසමි. 18.
(1000519 NL)
කබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(415345 NA)
සයෂ්පාසඩබෝ හිමි, චන්මෂ්පාය මියෂ්පාඅං
මමස්ත්රිසයන් ධන්යෂ්පානය කරෂ්පා / චන්මෂ්පාය මියඅං
සයෂ්පාසඩබෝ හිමි ; ෂරිවරේතනය සිරිල චන්ද්රසසසේකර
ගුණවරේධන විසිනි. - පටසකබෝටසට : සමුද්ර
සවතතසිඅංහ ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 80 ;
සසම. 22.
''How to develop metta'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000354 NL)
ISBN 978-955-0600-59-5
(415187 NA)
රලකසසේටන්, මමැතිව
අධන්යෂ්පාතමික සලබෝකයට මෂ්පාරේග සිතියමක : සව්ස්පේත
විශුධිය මගින් නිවන් මගට ෂමැහමැදිලි මෂ්පාවතක /
මමැතිව රලකසසේටන් ; ෂරිවරේතනය ඩගලසසේ බී.
රණසිඅංහ විසිනි. - පටසකබෝටසට : සමුද්ර
සවතතසිඅංහ ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 200 ;
සසම. 21.
" The meditator's atlas" කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000405 NL)
ISBN 978-955-0600-57-1
(415164 NA)
294.3444 – තබකෞදධ පදැවදැතම
ප්රියන්ත කුමෂ්පාර, එච. සජේ.
සෂ්පාරේථක ජීවිතයකට බුන දහම (ධරේම ශෂ්පාසසේනය
සඅංග්රහය) / එච. සජේ. ප්රියන්ත කුමෂ්පාර. උලෂසන් : කරේතදෘ, 2015. - ප. 142 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009392 NL)
ISBN 978-955-44390-1-6
(422536 NA)

37

294.34441 – විවකාහය හකා පවුලේ ජීවිතය
අභයවඅංස, කපල
සබෂ්පාන මග අනුව යන ෂවුල දිවිසයේ සමැනසුම /
කපල අභයවඅංස. - [තමැ. සනෂ්පා.] : [ප්ර. සනෂ්පා.],
2015. - ප. 103 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003728 NL)
ISBN 978-955-98-621-2-3 (419303 NA)

294.36 – ආගත්මික නකායකතයශ්නෝ හකා සලංවිධකාන
294.363 – බුදුරජකාණන වහනතසශ

ඔසබ නිවන ඔසබ නිවහනය / සඅංසසේකරණය
තලලසල චන්දකිතති හිමි. - මහරගම : රුවන්
ෂහරුව (මුද්රණය), 2014. - ප. 148 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක:මිළ සනෂ්පාදමැකසව (1000050 NL)
(414611 NA)

අසබසසසේකර, හමැරී
බුනන්වහන්සසසේසග සශසේෂසේෂ්ඨ ඉගමැන්වීම් ක්රම /
හමැරී අසබසසසේකර සහ විනීතෂ්පා අසබසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 392 ;
සසම. 21.
නූතන බටහිර අධන්යෂ්පාෂන ක්රමසවද එළිදමැකමට
සෂර බුනන්වහන්සසසේ සයෂ්පාදෂ්පා ගත අධන්යෂ්පාෂන
ක්රමසවද පළිබඳ සඅංසන්දනෂ්පාතමක
අධන්යයනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1010705 NL)
ISBN 978-955-30-6252-9
(423221 NA)

සුධම්මවඅංස හිමි, සෂෂ්පාලගම්ෂල
සෂ්පාරේථක යුග දිවියට බුන දහමින් උෂසදසසේ /
සෂෂ්පාලගම්ෂල සුධම්මවඅංස හිමි. බතතරමුලල : සුමන ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 90 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක - රු. 230.00
(1001539 NL)
ISBN 978-955-8

කරුණෂ්පාරතන, සජේ. ට.
මමන බුදේධ සඅංකලෂය : සිඅංහල අරේථ සහිත
ෂෂ්පාලි අනෂ්පාගත වඅංසය ඇතුළතය / සජේ. ට.
කරුණෂ්පාරතන. - කමෑගලල : කරේතදෘ, 2015. ප. xiii,338 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1003211 NL)
ISBN 978-955-42324-0-2
(418798 NA)

294.3446 – දකානය
පුඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි, සකෂ්පාටසනළුසව
අසව්ස්පේ දෂ්පානය / සකෂ්පාටසනළුසව පුඤසේඤෂ්පානන්ද
හිමි. - මහරගම : රුවන් ෂහරුව (මුද්රණය),
2014. - ප. 26 ; සසම. 22
(1008909 NL)
කබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(421291 NA)
294.35 – තබකෞදධ ආචකාර ධරම
බමුණුසිඅංහ, බණඩෂ්පාර
සබබෞදේධයෂ්පා හෂ්පා සබබෞදේධ චෂ්පාරිත්ර / බණඩෂ්පාර
බමුණුසිඅංහ. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 95 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1002873 NL)
ISBN 978-955-690-156-6
(417537 NA)
සහසේවසග, සුජිත නිශෂ්පාන්ත
සමතතෂ්පා සඅංකලෂය / සුජිත නිශෂ්පාන්ත
සහසේවසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 440 ; සසම. 21.
ස්ත්රිපටකසයන් සහළිවන සමතතෂ්පා සඅංකලෂසයේ
සබබෞදේධ සෂ්පාරධරේම ෂදනම පළිබඳ විචෂ්පාර පූරේවක
අධන්යයනයක.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1010700 NL)
ISBN 978-955-30-5649-8
(423631 NA)

දේවිතීය ෂණඩත ශ්රී ෂරෂ්පාක්රමබෂ්පාහු මහ රජෂ්පාණන්සග
අනුඥෂ්පාසයන් කරන ලද දළදෂ්පා සිරිත /
සඅංසසේකරණය ඊ. ඇසසේ. රෂ්පාජසශඛර. නමැවත මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. vi,78 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1920
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008214 NL)
ISBN 978-955-30-5256-8
(420400 NA)
න්හට හන්හසේ, තිච
සුන වළෂ්පා යට එදෂ්පා වමැඩ මග / තිච න්හට හන්හසේ ;
ෂරිවරේතනය චින්තෂ්පා සුභෂ්පාෂිණි රණසිඅංහ විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 192 : චිත්ර ; සසම. 22.
“Old path white clouds” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 330.00
(1008295 NL)
ISBN 978-955-691-128-2
(420655 NA)
මහින්ද හිමි, ෂමැළමෑසන්
අසිරිමත සදතිසසේ මහෂ්පා පුරුෂ ලකෂණ /
ෂමැළමෑසන් මහින්ද හිමි. - [තමැ. සනෂ්පා.] :
[ප්ර. සනෂ්පා.], [2015?]. - ප. 32 ; සසම. 14.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1010731 NL)
(423173 NA)
රණවීර, සරත
බුනන් වහන්සසසේසග ප්රඥෂ්පාව වඩවන සබබෞදේධ
කතෂ්පා / සරත රණවීර. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා
සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 160 ;
සසම. 22
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1002872 NL)
ISBN 978-955-29-0319-9
(417536 NA)
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සුදසසේසී හිමි, කුකුලෂසන්
සතසමැතතමෑ බුදේධ ඤෂ්පාණ : ප්රථම භෂ්පාගය /
කුකුලෂසන් සුදසසේසී හිමි. - ප. 40 ; සසම. 21
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000363 NL)
(415199 NA)
සුමනසෂ්පාර හිමි, ඇතකඳුසරේ
මහෂ්පා මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශකයෂ්පාණන් වූ බුනන්
වහන්සසසේ / ඇතකඳුසරේ සුමනසෂ්පාර හිමි. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 96 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1009256 NL)
ISBN 978-955-661-684-2
(421649 NA)
294.365 – සලංවිධකාන
නිවෂ්පාසනබෝ, නිකසයෂ්පා
සනෂ්පානිසමන ගමනක ඇරඹුම : සසේවයඅං ලිඛිත
චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය / නිකසයෂ්පා නිවෂ්පාසනබෝ ;
ෂරිවරේතනය සුනිල සිරිවරේධන විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 432 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
“Lifetime beginner : an autobiography”
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1008274 NL)
ISBN 978-955-30-6235-2
(420407 NA)
294.3657 – භිකක්ෂුණීන
ධරේමසිරි, ආරේ.ඒ. ඩ.
උව්ස්පේෂලවණණෂ්පා මහ රහත සතරණින්
වහන්සසසේ / ආරේ. ඒ. ඩ. ධරේමසිරි විසිනි. ගලකිසසේස : ශ්රී ලඅංකෂ්පා සබබෞදේධ විනයවරේධන
ඒකෂ්පාබදේධ මහෂ්පා සඅංගමය , 2014. - ප. iv, 18 :
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 30.00
(1001563 NL)
ISBN 978-955-0114-16-0
භිකක්ෂුණී ශෂ්පාසනය සහ භිකක්ෂුණී විනය / සම්ෂෂ්පාදනය
වමැලිගම සිරි ඤෂ්පාණරතන හිමි. - රතමලෂ්පාන :
ශ්රී ඥෂ්පානරතන ග්රන්ථ සඅංරකෂණ මණඩලය,
2015. - ප. 214 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1006642 NL)
ISBN 978-955-7598-04-8
294.3657 – භිකක්ෂූන
අගසලසෂෂ්පාල, සක.
අනතිමෂ්පානි / සක. අගසලසෂෂ්පාල. - ගලසගදර :
කරේතදෘ, [2015?]. - ප. 100 ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008286 NL)
ISBN 978-955-50224-5-3
(420500 NA)

අඩ සියවසක ෂමැවිදි මඟ : ආචෂ්පාරේය රඹුසකසවල
ඤෂ්පාණසීහ මහෂ්පා සසේථවිර. - මහනුවර : සමෂ්පාධි
සඅංසසේකදෘතික සකන්ද්රය, 2014. - ප. 39 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21 x 29.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000834 NL)
(415401 NA)
අභයතිසසේස හිමි, මමැදසගෂ්පාඩ
යතිවර දිවිය : භිකක්ෂු ජීවිතය ආශ්රිත සඅංකලෂ
කිහිෂයක / මමැදසගෂ්පාඩ අභයතිසසේස හිමි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 90 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1000150 NL)
ISBN 978-955-31-0239-3
(414653 NA)
ඒකනෂ්පායක, ට. බී.
මලවතු මහෂ්පාවිහෂ්පාරවඅංශ මහනෂ්පාහිමිවරු / ට. බී.
ඒකනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : මධන්යම සඅංසසේකදෘතික
අරමුදල, 2013. - ප. 269 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 30.
නුබමැ-කසබබෝක:මිල සනෂ්පාදමැකසව(1000234NL)
ISBN 978-955-613-270-0
(414620 NA)
ගලසගදර, සකබෝසල
ලකදිව රහතුන් පළිබඳ කථෂ්පා සහ සවනත
දමැහමැමි කථෂ්පා : විසුදේධිමගග ෂමැරණි දහම්සෂෂ්පාත
ඇසුසරණි / සකබෝසල ගලසගදර. - සදහිවල :
සබබෞදේධ සඅංසසේකදෘතික මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. ප. ix,106 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1001106 NL)
ISBN 978-955-663-453-2
(416340 NA)
ගිරුවෂ්පා රසටන් සකසසේ පුරට / සඅංසසේකරණය
සමෂ්පාරවක ධම්මෂ්පානන්ද හිමි. - කමැලණිය :
සඅංසසේකෂ්පාරක, 2015. - ප. 55 ; සසම. 26.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1002992 NL)
(417499 NA)
ගුණරතන, යකුන්නෂ්පාසව සහසේ.මු.
සෂතියෂ්පාසගෂ්පාඩ සයබෝගී ගුරුහිමිෂෂ්පාසණබෝ /
යකුන්නෂ්පාසව සහසේ. මු. ගුණරතන. නන්නපුරෂ්පාව : කරේතදෘ, 2014. - ප. vii, 82 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1001559 NL)
ISBN 978-955-41480-8-6
චන්දරතන හිමි, ෂරවෂ්පාහමැර
අභිසයබෝග ජයගත 33 වසරක ප්රඅංශසයේ ජීවිතය /
ෂරවෂ්පාහමැර චන්දරතන හිමි. - සදහිවල : සබබෞදේධ
සඅංසසේතදෘතික මධන්යසසේථෂ්පානය, 2014. - ප. 347 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002300 NL)
ISBN 978-955-663-444-0
(417289 NA)
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ජයසනතති, දයෂ්පාෂෂ්පාල
සදවදත කතෂ්පාව / දයෂ්පාෂෂ්පාල ජයසනතති. සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ, 2015. ප. 174 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008745 NL)
ISBN 978-955-686-118-1
(421521 NA)

විජයවරේධන, කුසුම්සිරි
මහ රහත සථර අෂදෂ්පාන / කුසුම්සිරි
විජයවරේධන. - සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ,
2015. - ප. 200 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002894 NL)
ISBN 978-955-686-266-9
(417998 NA)

ද අලවිසසේ, ප්රසන්ත ලෂ්පාල
ගඅංගෂ්පාරෂ්පාමසයේ සෂෂ්පාඩ හෂ්පාමුනරුසවබෝ / ප්රසන්ත
ලෂ්පාල ද අලවිසසේ. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2014. - ප. 236 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 28.
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 1500.00 (1000324 NL)
ISBN 978-955-677-418-4
(415128 NA)

ශ්රී බුදේධදතත / සම්ෂෂ්පාදනය බඹරැන්සදේ සිරි සීවත්ලී
හිමි. - නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. [388] ; සසම. 18.
1 වන මුද්රණය 1965.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.850.00
(1009284 NL)
ISBN 978-955-30-5632-0
(421933 NA)

නලගම වජිරසෂ්පාර නෂ්පාහිමි උවසර : ශෂ්පාසසේනය ලිප
සඅංග්රහය / සඅංසසේකරණය එම්. වී. චන්ද්රසිරි සහ
සදේව. මයකල ද සිලවෂ්පා. - [තමැ. සනෂ්පා.] :
සඅංසසේකෂ්පාරක, [2014?]. - ප. 150 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000666 NL)
ISBN 978-955-44262-0-7

සිරිවරේධන, සදනගම
අසව්ස්පේ සලෂ්පාකු හෂ්පාමුනරුසවබෝ : බුන සසුන හෂ්පා සදස බස - රැස වමැඩු මහෂ්පා නෂ්පා හිමිවරු
ෂසසළෂ්පාසසේනමක / සදනගම සිරිවරේධන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 192 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1000178 NL)
ISBN 978-955-30-5601-6
(415074 NA)

පූජන්ය හමැඩගලසල සිරි විපුලසිරි නෂ්පාහිමි ගුණ
සමරුව. - [තමැ. සනෂ්පා.] : සඅංසසේකෂ්පාරක, [2015?]. ප. 47 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1010724 NL)
(423349 NA)
බමැමිණිගලල, එච. අමරවඅංශ
බුන මහ සවසවබෝ / එච. අමරවඅංස
බමැමිණිගලල. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන,
2015. - ප. 144 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1002847 NL)
ISBN 978-955-21-2307-8
(417435 NA)
බුන මසඟහි හතලිසසේ වසරක : පූජන්ය මමැලලවලෂ්පාසන්
ඤෂ්පාණසීහ ෂණඩත හෂ්පාමුනරුවන් සමඟ කළ
සෂ්පාකචඡෂ්පාවක / සම්ෂෂ්පාදනය මන්ධුරසිරි
ජයවරේධන. - වඩුමුන්සන්සගදර : සම්ෂෂ්පාදක,
2015. - ප. 73 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1010520 NL)
ISBN 978-955-54795-2-3
(422881 NA)
රතනෂ්පායක, සුදත
සීවත්ලී මහ රහතන් වහන්සසසේ සහ චෂ්පාෂෂ්පා රහත
සතරණිය : සීවත්ලී පරිත, සීවත්ලී දමැහමැන සහ
සීවත්ලී යන්ත්රය ද සහිතය / සුදත රතනෂ්පායක. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 48 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001877 NL)
ISBN 978-955-690-217-4
(416167 NA)

සහළ සතරුවනට ඇලුම් කළ විජෂ්පාතික කවියෂ්පා
ටිබමැට ජෂ්පාතික ඇසසේ. මහින්ද හිමිසයබෝ /
සම්ෂෂ්පාදනය හකමන සුමනසිරි හිමි සහ
චන්ද්රසසසේන නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර. - මහරගම :
සිරි වජිරඤෂ්පාණ දහම් ෂෂ්පාසල, 2015. ප. 37 ; සසම. 18.
2558/2015 (67) ජෂ්පාතික නිදහසසේ දිනය
නිමිතසතනි
මමැබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව(1001099 NL)
ISBN 978-955-8048-95-5 (416260 NA)
294.3657 - ආරකාම
294.3657095493 – ශ්රී ලලංකකාව
සිරිනිවෂ්පාස හිමි, ෂලසලගම
අනුරෂ්පාධපුර මහෂ්පාවිහෂ්පාර වඅංසය / ෂලසලගම
සිරිනිවෂ්පාස හිමි. - ෂන්නිපටිය : චෂ්පාග
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. [viii],122 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 28.
වසර 800 කට ෂසු යළි ප්රතිනිරේමෂ්පාණය කළ
අනුරෂ්පාධපුර මහෂ්පාවිහෂ්පාරය 2014.12.07 දින සඟ
සතු කර පූජෂ්පා කිරීසම් පූසණන්යබෝතසවය
සවනුසවනි
මමැබමැ-සබබෝක: මිළ සනෂ්පාදමැකසව(1000452 NL)
ISBN 978-955-1234-13-3
(415009 NA)
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294.38 – ග්රනන්ථ
294.382 – ත්රිපිටකය
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
විශුදේධි මෂ්පාරේගය 1 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 472 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1959
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1005948 NL)
ISBN 978-955-30-6020-4
(419910 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
විශුදේධි මෂ්පාරේගය 2 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. xii,473-852 ;
සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1960
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1005949 NL)
ISBN 978-955-30-6021-1
(419909 NA)
294.3820216 – සූචී
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
ස්ත්රිපටක සූචිය / සම්ෂෂ්පාදනය සෂෂ්පාලවතසත
බුදේධතත හිමි. - නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. iv,278 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1953
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1002119 NL)
ISBN 978-955-30-5475-3
(417197 NA)
294.3822 – විනය පිටකය
ස්ත්රිපටකය. විනයපටකය
විනය පටකය 1 - භිකක්ඛු විභඞගය : ෂෂ්පාරෂ්පාජික
ෂෂ්පාළිය, ෂෂ්පාචිතතිය ෂෂ්පාළිය / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. xii,436 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1002969 NL)
ISBN 978-955-30-5783-9
(417696 NA)
294.3823 – සූත්රපිටකය
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
ස්ත්රිපටකයට ෂහසු මගක : දික සඟිය,
සීලකඛන්ධ වරේගය, මහෂ්පා වරේගය, ෂෂ්පාටක
වරේගය / සඅංසසේකරණය පුවකපටිසයේ
ෂඤසේඤෂ්පාරතන හිමි. - සදහිවල : සබබෞදේධ
සඅංසසේතදෘතික මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. ප. xii,215 ; සසම. 21. - (සෂළබණ
සමන්සනසනෂ්පා ; අඅංක 01)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 325.00
(1003815 NL)
ISBN 978-955-663-428-0
(419486 NA)

ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
ධම්මචකකව්ස්පේෂවතතන සූත්ර සදේශනෂ්පාව : ෂෂ්පාලි
සූත්රය - සිඅංහල අනුවෂ්පාදය - ධරේම කරුණු /
සම්ෂෂ්පාදනය උතුරෂ්පාවල ධම්මරතන හිමි. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. - ප. 41 ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1009249 NL)
ISBN 978-955-21-2416-7
(422132 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
පරිත තුන් සූත්රසයන් ඔබට කළ හමැකි හෂ්පාසසේකම් /
සම්ෂෂ්පාදනය උඩුගම ඩමැනී නෂ්පාසගෂ්පාඩ ගමසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 ;
සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1002929 NL)
ISBN 978-955-30-5893-5
(417729 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
පරුවෂ්පානෂ්පා සෂෂ්පාත වහන්සසසේ. - රෂ්පාජගිරිය : මිහිර
සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 216 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 230.00
(1003697 NL)
ISBN 978-955-688-041-0
(419064 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
පුරෂ්පාණ මහ පරිත සෂෂ්පාත / සම්ෂෂ්පාදනය
කරඳසගෂ්පාලසල ඥෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි. [තමැ. සනෂ්පා.] : [සම්ෂෂ්පාදක], 2015. ප. [viii],244 ; සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1000.00 (1008849 NL)
ISBN 978-955-53433-2-9
(420816 NA)
ස්ත්රිපටකය. සුත්රපටකය.
බමැඳි අකුරු හෂ්පා සලෂ්පාකු අකුරු සහිත මහෂ්පා පරිත
සෂෂ්පාත වහන්සසසේ / සම්ෂෂ්පාදනය මුඅංවතසත
සිරිධම්ම හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 120 ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක: මිළ සනෂ්පාදමැකසව(1000304 NL)
ISBN 978-955-30-5413-5
(415239 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
රතන සූත්රය / සම්ෂෂ්පාදනය මතලෂ්පාසව විනීත
හිමි. - සදහිවල : ශ්රීසදේවි ප්රින්ටරේසසේ (මුද්රණය),
2014. - ප. 43 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001864 NL)
(1001864 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
විතරේකවල යථෂ්පා සසේවෂ්පාභෂ්පාවය සහ අකුසල
සහගත විතරේකයන්සගන් මිදීසම් සදහම් මග /
සම්ෂෂ්පාදනය ප. ඩ. සප්රේමසිරි. - මහනුවර :
සබබෞදේධ ප්රකෂ්පාශන ග්රන්ථ සමිතිය, 2013. ප. ix,34 ; සසම. 18. - (දම්සක ප්රකෂ්පාශන ;
අඅංක 247)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 60.00
(200879 NL)
ISBN 978-955-24-0397-2
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ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
සිතට ගතට සුව සදන දහම් අමෂ්පා ඔසුව :
සබෂ්පාජේජඅංග පරිත / සම්ෂෂ්පාදනය හකමන
සුමනසිරි හිමි. - මහරගම : රුවන් ෂහරුව
(මුද්රණය), 2015. - ප. vi,41 ; සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1008808 NL)
(421316 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. අඅංගුතතරනිකෂ්පාය
අඅංගුතතර නිකෂ්පාය 1 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. ,466 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1002973 NL)
ISBN 978-955-30-5772-3
(417705 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. අඅංගුතතරනිකෂ්පාය
අඅංගුතතර නිකෂ්පාය 2 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. xii, 467-934 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1002974 NL)
ISBN 978-955-30-5773-0
(417710 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. අඅංගුතතරනිකෂ්පාය
අඅංගුතතර නිකෂ්පාය 4 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 1411-1854 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1002975 NL)
ISBN 978-955-30-5775-4
(417706 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. දීර්ඝ නිකෂ්පාය
දීර්ඝනිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 1 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. xii,404 ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1961.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1009233 NL)
ISBN 978-955-30-6018-1
(421858 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. දීර්ඝ නිකෂ්පාය
දීර්ඝනිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 2 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 405 – 824 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1961.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1009234 NL)
ISBN 978-955-30-3648-3
(421859 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. දීර්ඝ නිකෂ්පාය
දීර්ඝනිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 3 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 825-1228 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1961.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1009235 NL)
ISBN 978-955-30-3649-0
(421873 NA)

ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. දීර්ඝනිකෂ්පාය
දීර්ඝ නිකෂ්පාය 2 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද සසෂ්පායසෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. x,456-908 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1002970 NL)
ISBN 978-955-30-5758-7
(417708 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය
මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 3 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප.
ද සසෂ්පායසෂ්පා. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 364 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1962.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1009237 NL)
ISBN 978-955-30-3653-7
(421860 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය
මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 4 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප.
ද සසෂ්පායසෂ්පා. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 268 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1962.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1009238 NL)
ISBN 978-955-30-3654-4
(421861 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. මජේජ්ඣිමනිකෂ්පාය
මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය 2 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. xii,470-928 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1002971 NL)
ISBN 978-955-30-5761-7
(417702 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. මජේජ්ඣිමනිකෂ්පාය
මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය 3 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 930-1412 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1002972 NL)
ISBN 978-955-30-5762-4
(417703 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. සඅංයුතත නිකෂ්පාය
සඅංයුතත නිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 1 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප.
ද සසෂ්පායසෂ්පා. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. xii,396 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1964.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1009236 NL)
ISBN 978-955-30-3655-1
(421874 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. සඅංයුතතනිකෂ්පාය
සඅංයුතත නිකෂ්පාය 2 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 374-856 සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.425.00
(1002981 NL)
ISBN 978-955-30-5766-2
(417697 NA)
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ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. සඅංයුතතනිකෂ්පාය
සඅංයුතත නිකෂ්පාය 4 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 1326-1824 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1002982 NL)
ISBN 978-955-30-5768-6
(417701 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. සඅංයුතතනිකෂ්පාය
සඅංයුතත නිකෂ්පාය 5 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 1826-2348 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1002983 NL)
ISBN 978-955-30-5769-3
(417707 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. සඅංයුතතනිකෂ්පාය
සඅංයුතත නිකෂ්පාය 6 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 2350-2800 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1002984 NL)
ISBN 978-955-30-5770-9
(417693 NA)
294.38232 – ඛුදදක නිකකාය
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය
ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය 2 : සෂතවතථු, සථරගෂ්පාථෂ්පා,
සථරීගෂ්පාථෂ්පා, ජෂ්පාතක / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 508-980 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1002985 NL)
ISBN 978-955-30-5777-8
(417695 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය
ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය 3 : ජෂ්පාතක / ෂරිවරේතනය ඒ. ප.
ද සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 982-1478 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1002986 NL)
ISBN 978-955-30-5778-5
(417704 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය
ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය 5 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 1932-2366 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1002987 NL)
ISBN 978-955-30-5780-8
(417699 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය
ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය 7 : අෂදෂ්පාන ෂෂ්පාළිය, බුදේධ වඅංශය,
චරියෂ්පා පටකය / ඒ. ප. ද සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 2900-3444 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1002988 NL)
ISBN 978-955-30-5782-2
(417694 NA)

ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය
සරල සිඅංහල ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය - 1 : ක්ඛුදේදක ෂෂ්පාෂ්ඨ,
ධම්මෂද ෂෂ්පාළි, උදෂ්පාන ෂෂ්පාළි, ඉතිවුතතක, සුතත
නිෂෂ්පාත / සම්ෂෂ්පාදනය මිලටන් මදේනමෂ්පාසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 279 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1010538 NL)
ISBN 978-955-30-5363-3
(423205 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය
සරල සිඅංහල ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය - 2 : විමෂ්පාන වතථු,
සව්ස්පේතවතථු, සථසේරගෂ්පාථෂ්පා, සථසේරිගෂ්පාථෂ්පා / සම්ෂෂ්පාදනය
මිලටන් මදේනමෂ්පාසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 288 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1010539 NL)
ISBN 978-955-30-5746-4
(423206 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය
සරල සිඅංහල ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය - 3 : ජෂ්පාතකෂෂ්පාළි /
සම්ෂෂ්පාදනය මිලටන් මදේනමෂ්පාසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 279 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1010540 NL)
ISBN 978-955-30-6314-4
(423207 NA)
294.382322 – ධම්මපද
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය. ධම්මෂද
ධම්මෂදය : ජීවිතයට සෂරවදනක /
සඅංසසේකරණය තිසසේසමහෂ්පාරෂ්පාමසයේ නන්දවිමල
හිමි. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සඅංසසේකෂ්පාරක,
2015. - ප. v,112 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2014
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව
(1001558)
ISBN 978-955-41858-0-7
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය. ධම්මෂද
ධම්ම ෂදය - සදවන කෂ්පාණඩය : ගෂ්පාථෂ්පා හෂ්පා කථෂ්පා
වසසේතු සඅංග්රහය / සම්ෂෂ්පාදනය ඩ. ප.
සහටටිආරචචි. - කපුවතත : සම්ෂෂ්පාදක, 2014. ප. 228 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000325 NL)
ISBN 978-955-52469-5-8
(415201 NA)
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය. ධම්මෂද
ධම්ම ෂදය : යමක වගගය, අව්ස්පේෂමෂ්පාද වගගය,
චිතත වගගය, පුව්ස්පේඵ වගගය සහ බෂ්පාල වගගය /
සම්ෂෂ්පාදනය ඩ. ප. සහටටිආරචචි. - කපුවතත :
සම්ෂෂ්පාදක, 2013. - ප. 229 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(200940 NL)
ISBN 978-955-52469-4-1
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294.382325 – ජකාතක
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය. ජෂ්පාතක
ජෂ්පාතක සෂෂ්පාත වහන්සසසේ : අෂණණක වරේගය /
ෂරිවරේතනය කිරිබතසගෂ්පාඩ ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි. සෂෂ්පාලගහසවල : මහෂ්පාසම්ර්ඝ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 112 ; සසම. 21. - (නුවණ වමැසඩන
සබබෝසත කථෂ්පා ; අඅංක 1)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1003821 NL)
ISBN 978-955-687-057-2
(419331 NA)
294.3824 – අභිධරමපිටකය
ගුණරතන හිමි, සමෂ්පාරටුසව
අභිධරේමෂ්පාවසබබෝධය :අභිධරේමෂ්පාරේථ සඅංග්රහය
ඇසුසරනි සිසතහි ෂමැවමැතම / සමෂ්පාරටුසව
ගුණරතන හිමි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 287 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1009164 NL)
ISBN 978-955-31-0323-9
(421705 NA)
ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය
අභිධරේම පටකය 1 : ධම්ම සඅංගණීව්ස්පේෂකරණය,
විභඅංගව්ස්පේෂකරණය / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. [506] ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1002976 NL)
ISBN 978-955-30-5787-7
(417712 NA)
ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය
අභිධරේම පටකය 5 : ෂටෂ්ඨෂ්පානව්ස්පේෂකරණය 1 /
ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. [xiv],490 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1002977 NL)
ISBN 978-955-30-5791-4
(417709 NA)
ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය
අභිධරේම පටකය 6 : ෂටෂ්ඨෂ්පානව්ස්පේෂකරණය 2 /
ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 491-958 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1002978 NL)
ISBN 978-955-30-5792-1
(417698 NA)
ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය
අභිධරේම පටකය 7 / ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 959-1472 සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1002979 NL)
ISBN 978-955-30-5793-8
(417711 NA)

ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය
අභිධරේම පටකය 8 : ෂටෂ්ඨෂ්පානව්ස්පේෂකරණය 4 /
ෂරිවරේතනය ඒ. ප. ද සසෂ්පායසෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 1473-2040 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1002980 NL)
ISBN 978-955-30-5794-5
(417700 NA)
294.384 – නීති හකා තීරණ
ගමසග, එසසේ. අය.
සබබෞදේධ විනය මෂ්පාරේගය සහ ෂෂ්පාලි භෂ්පාෂෂ්පා ෂරිචය :
සබබෞදේධ ධරේමෂ්පාචෂ්පාරේය විභෂ්පාගය සහ සවනත
සබබෞදේධ වභෂ්පාග සඳහෂ්පා / එසසේ. අය. ගමසග. 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 208 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2003
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002925 NL)
ISBN 978-955-30-5488-3
(417714 NA)
සෂ්පාසනෂ්පාලඅංකෂ්පාර හිමි, උඩසහසේන්තමැන්සන්
සිවුර : චීවරය පළිබඳ සබබෞදේධ ආකලෂය /
උඩසහසේන්තමැන්සන් සෂ්පාසනෂ්පාලඅංකෂ්පාර හිමි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 96 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000127 NL)
ISBN 978-955-30-5639-9
(415056 NA)
294.391 – තන්ථශරවකාද බුදධකාගම
ගමසග, අරුණ සක.
සථසේරවෂ්පාදී අරේථකථන සිදේධෂ්පාන්ත / අරුණ සක.
ගමසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 304 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1000180 NL)
ISBN 978-955-30-5640-5
(415076 NA)
සමරසිඅංහ, හසන්ත
සථසේරවෂ්පාදී ධරේම විග්රහ / හසන්ත සමරසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 96 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010604 NL)
ISBN 978-955-30-6159-1
(423258 NA)
294.392 – මහකායකාන බුදධකාගම
ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ.
මහෂ්පායෂ්පාන සහ වජ්රයෂ්පාන බුන සමය / ආරේ. ජී. ඩ.
ජයවරේධන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 136 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000428 NL)
ISBN 978-955-30-5232-2
(414941 NA)
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ධම්මසජබෝති හිමි, මමැදවචචිසයේ
දශභුමික සූත්රය : සෂළ, ෂරිවරේතනය හෂ්පා අරේථ
විවරණය / මමැදවචචිසයේ ධම්මසජබෝති හිමි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. xlv,181 ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 900.00
(1010859 NL)
ISBN 978-955-31-0428-1
(423013 NA)
සුමනසෂ්පාර හිමි, ඇතකඳුසරේ
මහෂ්පායෂ්පාන මතවෂ්පාද විමරේශන / ඇතකඳුසරේ
සුමනසෂ්පාර හිමි සහ එසසේ. ඒ. ජී. විසජේසිඅංහ. 3 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2014. - ප. 120 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 2010
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 235.00
(1002001 NL)
ISBN 978-955-570-812-8
(416554 NA)
294.3923 – තිබබත බුදධකාගම (ලකාමකා ධරමය)
294.3923092 - චරිතකාපදකාන
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
දලය ලෂ්පාමෂ්පා / සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 184 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010534 NL)
ISBN 978-955-30-6462-2
(423201 NA)
294.3927 – තසන බුදධකාගම
හන්හසේ, තිච න්හට
සන්සිඳුණු සිත / තිච න්හට හන්හසේ ;
ෂරිවරේතනය එල. බී. සහසේරත විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. - ප. 104 ;
සසම. 21.
" Peace of mind " කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 230.00
(1001820 NL)
ISBN 978-955-570-820-3
(416556 NA)

294.548697 - අහිලංසකා
රණසිඅංහ, සමන් චන්ද්ර
අහිඅංසෂ්පා / සමන් චන්ද්ර රණසිඅංහ. - ෂන්නිපටිය :
කරේතදෘ, 2014. - ප. 117 ; සසම. 21.
රෂ්පාමෂ්පායණ සඅංසසේකදෘත වීරකෂ්පාවන්යසයේ රෂ්පාම චරිතය
හෂ්පා ජෂ්පාතකටෂ්ඨකථෂ්පාසව එන සබබෝධිසතතව
චරිතය ආශසයන් අහිඅංසෂ්පා සඅංකලෂය පළිබඳ ව
කමැසරන අධන්යයනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000225 NL)
ISBN 978-955-99349-9-8
(414910 NA)
294.59218 - උපනිෂද
සුමනසෂ්පාර හිමි, ඇතකඳුසරේ
විශසේවය පළිබඳ උෂනිෂදේ ඉගමැන්වීම /
ඇතකඳුසරේ සුමනසෂ්පාර හිමි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 64 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1009260 NL)
ISBN 978-955-661-683-5
(421648 NA)
297 – ඉසශලකාම් ධරමය
297.071 – විෂයමකාලකා
ඉසසේලෂ්පාම් : ගුරු මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශය 6 සශසේණිය. මහරගම : ජෂ්පාතික අධන්යෂ්පාෂන ආයතනය,
2014. - ප. xxviii,72 ; සසම. 30.
2015 වරේෂසයේ සිට ක්රියෂ්පාතමක සව
කබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1001845 NL)
(416269 NA)
ඉසසේලෂ්පාම් : ගුරු මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශය 10 සශසේණිය. මහරගම : ජෂ්පාතික අධන්යෂ්පාෂන ආයතනය,
2014. - ප. xxix,71 ; සසම. 30.
2015 වරේෂසයේ සිට ක්රියෂ්පාතමක සව
කබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1001847 NL)
(416271 NA)

294.5 – හිනදු ආගම
294.513 – ත්මිතදකාවකාද හකා ත්මිතදකා විශශවකාස

299 – තවනත සශන්ථකානවල සඳහන තනකාමදැති ආගම්
299.93 – භගවකාන ශ්රී රකාජනිෂශ ක්රමතවේද

රෂ්පාවණෂ්පා : ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සශසේෂසේෂ්ඨ රජු / සඅංසසේකරණය
දයෂ්පානන්ද සසබෝමසුන්දර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. xxiv,234 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1010606 NL)
ISBN 978-955-30-6301-4
(423267 NA)

රෂ්පාජනිෂසේ, භගවෂ්පාන් ශ්රී
අවසෂ්පාන ෂහන් තෂ්පාරකෂ්පාව – II / භගවෂ්පාන් ශ්රී
රෂ්පාජනිෂසේ ; ෂරිවරේතනය ගෂ්පාමිණී කුමෂ්පාර විතෂ්පාන
විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2015. - ප. 248 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008717 NL)
ISBN 978-955-652-099-5
(421405 NA)
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රෂ්පාජනිෂසේ, භගවෂ්පාන් ශ්රී
නිදහස : නව ජීවන මඟක සඳහෂ්පා ප්රතිසවදයන් /
භගවෂ්පාන් ශ්රී රෂ්පාජනිෂසේ ; ෂරිවරේතනය සබන්
රසසේනමැක විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 200 ; සසම. 21.
"Freedom" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002913 NL)
ISBN 978-955-677-433-7
(417471 NA)

පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය : 7 සශසේණිය ගුරු
මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශය. - මහරගම : ජෂ්පාතික
අධන්යෂ්පාෂන ආයතනය, 2015. ප. xxxi,48 ; සසම. 29.
2016 වරේෂසයේ සිට ක්රියෂ්පාතමක සව.
කබමැ-සබබෝක : රු. 115.00
(1009529 NL)
(422520 NA)
300.76 – ප්රශශතනශ්නෝතතර

3 0 0 සමකාජ ශකාසශත්ර
300.7 - අධදකාපනය
සකබෝණෂ්පාර, ජනක
අ. සෂෂ්පා. (සෂ්පා. සෂළ) පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය හෂ්පා
ප්රජෂ්පා ෂෂ්පාලනය : ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය / ජනක
සකබෝණෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 66 ; සසම. 29.
මමැබමැ - සබබෝක : රු. 300.00
(1000762 NL)
ISBN 978-955-30-5364-0
(414607 NA)
ගමසග, එසසේ. අය.
පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය 6 සශසේණිය : අතිසරේක ෂෂ්පාෂ්ඨ
ග්රන්ථය / එසසේ. අය. ගමසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 100 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1008284 NL)
ISBN 978-955-30-5945-1
(420419 NA)
ගමසග, එසසේ. අය.
පුරවමැසි පුහුණුව සහ ප්රජෂ්පා ෂෂ්පාලනය : 10
සශසේණිය අතිසරේක ෂෂ්පාෂ්ඨ ග්රන්ථය / එසසේ. අය.
ගමසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 144 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1005979 NL)
ISBN 978-955-30-5964-2
(419919 NA)
හපුතන්න, කුමුදිනී ඩයසසේ
පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය - පයවර සෂළ සෂෂ්පාත :
10 සශසේණිය / කුමුදිනී ඩයසසේ හපුතන්න. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 110 ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009486 NL)
ISBN 978-955-31-0329-1
(421738 NA)
300.71 – විෂයමකාලකා
පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය : 6 සශසේණිය. - බතතරමුලල :
අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2014. ප. ix,104 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000828 NL)
(415688 NA)

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය හෂ්පා ප්රජෂ්පා
ෂෂ්පාලනය : 2008 - 2014 සත වසරක ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා අනුමෂ්පාන ප්රශසේන ෂත්ර 4 ක
උතතර සමඟ. - මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. [124] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1003611 NL)
ISBN 978-955-0938-90-2
(419342 NA)
ජයසුන්දර, ධම්මික
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය හෂ්පා
ප්රජෂ්පා ෂෂ්පාලනය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර /
ධම්මික ජයසුන්දර. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. [178] ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003577 NL)
ISBN 978-955-664-233-9
(419380 NA)
ප්රනෂ්පාන්න, එම්. නිලන්ති මෂ්පාසනල
මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය ජිවන නිපුණතෂ්පා හෂ්පා
පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය ෂන්ති වමැඩ සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම්
අවසබබෝධය පරිකසුම, වෂ්පාර විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර /
එම්. නිලන්ති මෂ්පාසනල ප්රනෂ්පාන්න. - සදහිවල :
ගිහෂ්පාන් සෂෂ්පාතහල, 2012. - ප. 64 ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003604 NL)
ISBN 978-955-593-694-1
(419241 NA)
ප්රනෂ්පාන්න, එම්. නිලන්ති මෂ්පාසනල
මය ටියුටරේ 9 සශසේණිය - ජීවන නිපුණතෂ්පා හෂ්පා
පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය ෂන්ති වමැඩ සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම්
අවසබබෝධය පරිකසුම, වෂ්පාර විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර /
එම්. නිලන්ති මෂ්පාසනල ප්රනෂ්පාන්න. - සදහිවල :
ගිහෂ්පාන් සෂෂ්පාතහල, 2013. - ප. 80 ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003602 NL)
ISBN 978-955-593-750-4
(419243 NA)
හපුතන්න, කුමුදිනී ඩයසසේ
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය ප්රශසේසනබෝතතර 10 සශසේණිය / කුමුදිනී ඩයසසේ
හපුතන්න. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 84 ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009478 NL)
ISBN 978-955-31-0392-5
(421734 NA)
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302.207 – අධදකාපනය

සහසේමන්ත කුමෂ්පාර, එන්. වී. ජී. ඒ.
සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පා ප්රසවශය / එන්. වී. ජී. ඒ.
සහසේමන්ත කුමෂ්පාර. - 3 වන සඅංසසේකරණය. මෂ්පාතර : රුහුණු අධන්යයන කවය, 2015. ප. 491 ; සසම. 30.
1 වන මුද්රණය 2011.
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 2000.00 (1003440 NL)
ISBN 978-955-1737-07-8
(418045 NA)

ආරියවරේධන, විමලරතන
සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය අධන්යයනය/
විමලරතන ආරියවරේධන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 128 :
රූෂසටහන් ; සසම. 21.
අධන්යයන සෂෂ්පාන සහතික ෂත්ර සෂළ විෂය
නිරේසදේශයට අදෂ්පාළව
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008292 NL)
ISBN 978-955-30-5254-4
(420345 NA)

301.076 - ප්රශශතනශ්නෝතතර

කුමෂ්පාරසව්ස්පේලි, තිසර
සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය අධන්යයනය :
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) 13 සශසේණිය / තිසර
කුමෂ්පාරසව්ස්පේලි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 328 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1001124 NL)
ISBN 978-955-30-5648-1
(416208 NA)

සුමනවඅංශ හිමි, මෂ්පාතසල
සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පාව ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය සහ
විභෂ්පාග අතවමැල : මූලික පරිසවන් අවසෂ්පාන
විභෂ්පාගය සඳහෂ්පා / මෂ්පාතසල සුමනවඅංශ හිමි. බුතපටිය : කරේතදෘ, 2014. - ප. vii,55 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003351 NL)
ISBN 978-955-41879-1-7
(418336 NA)
302 - සමකාජ අනතර ක්රියකාකකාරිතවය
ෂඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි, වෂ්පාවින්සන්
පුදේගලයෂ්පා හෂ්පා සමෂ්පාජය / වෂ්පාවින්සන්
ෂඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 64 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008851 NL)
ISBN 978-955-30-5957-4
(421210 NA)
302.2 - සනනිතවේදනය
කුමෂ්පාරසව්ස්පේලි, තිසර
සගබෝත්ලීය සන්නිසවදනය / තිසර කුමෂ්පාරසව්ස්පේලි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 336 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1008298 NL)
ISBN 978-955-30-5891-1
(420343 NA)
302.201 – දරශනය හකා නදකාය
මසහසේන්ද්ර, සුනන්ද
සන්නිසවදනසයේ දරේශනය / සුනන්ද මසහසේන්ද්ර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප.120 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010905 NL)
ISBN 978-955-30-6527-8
(423648 NA)

ජයරතන, ශෂ්පාමලි
සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය අධන්යයනය : 10 වන
සශසේණිය / ශෂ්පාමලි ජයරතන. - රදේසදෂ්පාළුගම :
වරේලඩ් සිසලබෝන් ෂබලිසකෂන්සසේ, 2014. ප. 63 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002420 NL)
ISBN 978-955-1548-11-7
බණඩෂ්පාර, මයුර
සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය අධන්යයනය - සකටි
සටහන් : අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) (10-11
සශසේණි) / මයුර බණඩෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 228 ; සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 190.00
(1009293 NL)
ISBN 978-955-661-676-7
(421663 NA)
302.2076 - ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය
අධන්යයනය : නව නිරේසදේශයට අදෂ්පාළ ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු 2010 - 2014
අනුමෂ්පාන ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු. - මහරගම : සතර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015]. - ප. [126] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003409 NL)
ISBN 978-955-0938-68-1
(418217 NA)
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය
අධන්යයනය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර. සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. [117] ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1006439 NL)
ISBN 978-955-664-238-4
(420122 NA)
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302.209 – ඉතිහකාසය
කටුගම්සෂෂ්පාළ, රෂ්පාජෂ්පා
ජනසන්නිසවදන ඉතිහෂ්පාසය / රෂ්පාජෂ්පා
කටුගම්සෂෂ්පාළ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 335 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1010591 NL)
ISBN 978-955-30-5985-7
(423252 NA)
302 - සමකාජ අනතර ක්රියකාකකාරිතවය
302.23 – මකාධද සකාකෂරතකාව
දයෂ්පාරතන, බන්නල ප.
මෂ්පාධන්ය සෂ්පාකෂරතෂ්පාව / බන්නල ප. දයෂ්පාරතන. ෂන්නිපටිය : රුවන් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 248 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 620.00
(1002316 NL)
ISBN 978-955-9004-05-9
(417328 NA)
302.2322 – පුවතපත
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත
අකුරු අතර කතෂ්පා : උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල
සමඟ ෂවතවන ලද පුවතෂත සෂ්පාකචඡෂ්පා / උපුල
ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල ; සඅංසසේකරණය විමල
කමැටිසෂආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ
සහ ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 72 : චිත්ර ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1004563 NL)
ISBN 978-955-681-248-0
(408205 NA)
302.2344 – ගුවන විදුලිය
ගුණසසසේකර, නිවටන්
ගුවන්විනලිය සහ මෂ්පාධන්ය අධන්යයනය / නිවටන්
ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 190 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009178 NL)
ISBN 978-955-677-469-6
(421771 NA)
ධරේමසිරි, කළණි ඉසරබෝෂෂ්පා
ගුවන් විනලි මෂ්පාධන්යය වමැඩසටහන් නිෂසේෂෂ්පාදන
ප්රසවශය / කළණි ඉසරබෝෂෂ්පා ධරේමසිරි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 155 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009203 NL)
ISBN 978-955-30-6195-9
(421920 NA)

303 – සමකාජ ක්රියකාවලිය
303.4 – සමකාජ විපරයකාස
303.483 – විදදකාව හකා තකාකෂණය පිළිබඳ
සලංවරධනය
සමරධීර, චමිල
ෂමැරණි හෂ්පා නූතන කෂ්පාරේමික අධන්යෂ්පාෂනය :
ෂමැරැණි ශිලපන් සහ නූතන ශිලපන් - 1 / චමිල
සමරධීර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 128 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010686 NL)
ISBN 978-955-30-6273-4
(423218 NA)
303.484 – සමකාජ ප්රතිසලංසශකරණය
303.484092 - සමකාජ තශශ්නෝධකතයශ්නෝ
අමරසසසේකර, ගුණදෂ්පාස
අනගෂ්පාරික ධරේමෂෂ්පාල මෂ්පාකසසේවෂ්පාදී ද ? / ගුණදෂ්පාස
අමරසසසේකර. - 3 වන මුද්රණය. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : විසිනනු ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 116 ; සසමි. 21.
" අනගෂ්පාරික ධරේමෂෂ්පාල චින්තනසයේ ෂදනම "
යන මමැසයන් සමැෂයුණු නව නිබන්ධනයක ද
ඇතුලත ය
1 වන මුද්රණය 1980
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 220.00
(1000448 NL)
ISBN 978-955-0955-40-4
(415273 NA)
ප්රණෂ්පාම : දම්ෂල ගුණ සමරු ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය
2014 / සඅංසසේකරණය කනතසතසගෂ්පාඩ
සදේධෂ්පාරතන හිමි … [සහ සවනත අය]. මෂ්පාතර : සබබෝධි ආරකෂක සභෂ්පාව, 2014. ප. xxiii, 141 ; සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1002853 NL)
ISBN 978-955-7611-00-6
(417518 NA)
සබබෞදේධ අධන්යෂ්පාෂන පුනරේජීවසයේ සසන්ෂති සහන්රි
සසේටල ඕලකටතුමෂ්පා / සම්ෂෂ්පාදනය හකමන
සුමනසිරි හිමි. - මහරගම : සිරි වජිරඤෂ්පාණ
දහම් ෂෂ්පාසල, 2015. - ප. xviii,22 ; සසම. 18.
2558/2015 - (67) ජෂ්පාතික නිදහසසේ දිනය
නිමිතසතනි
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001096 NL)
ISBN 978-955-8048-94-8
(416259 NA)
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304 – සමකාජ චරයකා තකතරහි බලපකාන සකාධක
304.2 – මකානුෂ ද්භූතගශ්නෝල විදදකාව
ධනෂෂ්පාල, ඒ. එච.
මෂ්පානුෂ භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව - අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ)
12 - 13 සශසේණි / ඒ. එච. ධනෂෂ්පාල. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 172 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1009275 NL)
ISBN 978-955-31-0300-0
(421720 NA)
304.6 - ජනගහනය
304.6021 – සලංඛදකාතලේඛන
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ජනසලඛන හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව
ජන හෂ්පා නිවෂ්පාස සඅංගණනසයේ ප්රධෂ්පාන සතෂ්පාරතුරු 2012. - සකෂ්පාළඹ : ජනසලඛන හෂ්පා
සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2014 . ප. xv, 80 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000674 NL)
ISBN 978-955-577-906-7

305.4 – කකානතකාතවශ්නෝ
දවටසග, සප්රේමරතන
මිනිසෂ්පාට ෂෂ්පාරෂ්පාදීසයක වු ගමැහමැනිය / සප්රේමරතන
දවටසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 175 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000204 NL)
ISBN 978-955-30-5365-7
(414579 NA)
ද සිලවෂ්පා, වින්සසේටන්
කෂ්පාන්තෂ්පාවනට සවිමත මඅංසෂතක / වින්සසේටන් ද
සිලවෂ්පා. - ගෂ්පාලල : සවිය සඅංවරේධන ෂදනම,
2015. - ප. vi, 128 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 190.00
(1005833 NL)
ISBN 978-955-8584-10-1
සසේනතවයට සවියක... : ජගත කෂ්පාන්තෂ්පා දිනය
2011. - මෂ්පාතර : සවිය කෂ්පාන්තෂ්පා සඅංවිධෂ්පානය,
[2015?]. - ප. 96 ; සසම. 21.
ඉඅංග්රීසි ලිප ද ඇතුළතය
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (200886 NL)
ISBN 978-955-0621-00-2
305.48441 – රැකියකා විරහිත ජනතකාව

304 – සමකාජ හදැසිරීම් තකතරහි බලපකාන සකාධක
304.6 – ජනගහනය
304.6095493 – ශ්රී ලලංකකාව
304.6095493021 - සලංඛදකාතලේඛන
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ජනසලඛන හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව
ජන හෂ්පා නිවෂ්පාස සඅංගණනය - 2012. - සකෂ්පාළඹ :
ජනසලඛන හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2012. - ප. xviii,256 ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1013847 NL)
ISBN 978-955-577-940-1
(423079 NA)
305 – සමකාජ කණඩකායම්
305.2 – වයසශ කණඩකායම්
305.231 – ළමකා සලංවරධනය
අමරසසසේකර, අයරෂ්පා
දරුවෂ්පා සලෂ්පාසව උතුම්ම සම්ෂතය / අයරෂ්පා
අමරසසසේකර. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 191 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 2000
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003177 NL)
ISBN 978-955-30-5592-7
(418297 NA)

නිලඅංක කුමෂ්පාර, ඩබ. ජී. වි.
අසසනි / ඩබ. ජී. වී. නිලඅංක කුමෂ්පාර. සබලිඅතත : කරේතදෘ, 2015. - ප. 63 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 220.00
(1002953 NL)
ISBN 978-955-53684-3-8
(417495 NA)
305.5 – සමකාජ හකා ආරර්ථික මෆ්ට්ටම් අනුව
පුදගලයින
305.5122 – කුල ක්රමය
305.5122095493 – ශ්රී ලලංකකාව
රයන්, බ්රයසසේ
සිඅංහල සමෂ්පාජසයේ කුල ක්රමය / බ්රයසසේ රයන් ;
ෂරිවරේතනය චන්ද්ර ශ්රී රණසිඅංහ විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. xxxvi,564 ; සසම. 22.
සඅංක්රෂ්පාන්ති සමසයේ ෂවතින කුල ක්රමය පළිබඳ
කරන ලද විසසේතදෘත අධන්යයනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1250.00
(1010698 NL)
ISBN 978-955-30-6277-2
(423228 NA)
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305.513 – සමකාජ සජීවීකරණය

305.89148095493 – ශ්රී ලලංකකාව

ගමසග, එසසේ. අය.
සමෂ්පාජ සජීවීකරණ නෂ්පායකතවය : නෂ්පායකතව
මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශකතවය / එසසේ. අය. ගමසග. 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 112 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2000.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009197 NL)
ISBN 978-955-30-5830-0
(421932 NA)

කුමෂ්පාරසිරි, ලකනි ප්රසෂ්පාඅංජත්ලී
හමැකම : වමැදි ජන සමෂ්පාජසයේ ප්රධෂ්පානතම
ශෂ්පාන්තිකරේමය / ලකනි ප්රසෂ්පාඅංජත්ලී කුමෂ්පාරසිරි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 151 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000190 NL)
ISBN 978-955-30-5408-1
(414557 NA)

305.562 – විතදශික කම්කරවන
සකබෝටසටසගෂ්පාඩ, සසසේෂෂ්පාලි
සවනසක සසෂ්පායෂ්පා ගිය ජීවිත : විසදේශගතව
සසසේවය කළ ලෂ්පාඅංකීය සසේන කම්කරුවන්සග
කතෂ්පා / සසසේෂෂ්පාලි සකබෝටසටසගෂ්පාඩ… [සහ තවත
අය]. - සකෂ්පාළඹ : කෂ්පාන්තෂ්පාව හෂ්පා මෂ්පාධන්ය
සෂ්පාමූහිකය, 2013. - ප. 100 : සිතියම් ;
සසම. 21
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (201372 NL)
ISBN 978-955-1770-12-9
305.8 – ජනවරග හකා ජකාතිකතව කණඩකායම්
ආදිවෂ්පාසි ෂරේසයේෂණ / සඅංසසේකරණය දයෂ්පානන්ද
සසබෝමසුන්දර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. xvi,272 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1010595 NL)
ISBN 978-955-30-6259-8
(423199 NA)
305.80095493 – ශ්රී ලලංකකාව
මෂ්පායෂ්පානන්න, මිලින්ද
ජනවෂ්පාරේගික ගමැටලුසවහි සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පාතමක
නිරීකෂණය / මිලින්ද මෂ්පායෂ්පානන්න. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 176 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000202 NL)
ISBN 978-955-30-5473-9
(414577 NA)
305.89148 – සිලංහලතයශ්නෝ
අමරසිඅංහ, රිසිමන්
සිඅංහලයෂ්පා සග සුල මුල : නවතම විමරේශනයක /
රිසිමන් අමරසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 56 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000177 NL)
ISBN 978-955-30-5586-6
(415073 NA)

ජයවරේධන, මන්ධුරසිරි
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව මුහුන වමැදේසදබෝ : 2014 ආදි වෂ්පාසික
වසර සවනුසවනි / මන්ධුරසිරි ජයවරේධන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 :
චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008259 NL)
ISBN 978-955-30-1430-6
(420328 NA)
ව්බිනරගම, දයෂ්පානන්ද
ආදිවෂ්පාසී - ගම්මෂ්පාන / දයෂ්පානන්ද ව්බිනරගම. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 176 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008889 NL)
ISBN 978-955-30-6213-0
(421218 NA)
305.9 – විවිධ සමකාජ තතවයන යටතත රැකියකා
නියුතු පුදගලයින
305.9087 – ආබකාධිත පුදගලයින
ද සිලවෂ්පා, වින්සසේටන්
දිරියට සවියක : අන්තරේකරණය වූ සමෂ්පාජ
ප්රසවශය / වින්සසේටන් ද සිලවෂ්පා. - ගෂ්පාලල : සවිය
සඅංවරේධන ෂදනම, 2014. - ප. 136 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (200877 NL)
ISBN 978-955-8584-08-8
306 – සලංසශකකෘතිය හකා සලංසශන්ථකාවන
306.3 – ආරර්ථික සලංසශන්ථකාවන
306.362 - වහලේභකාවය
306.362092 – චරිතකාපදකාන
නසීරේ, සමන්සඩ
වහලිය : මසග සතන්ය කතෂ්පාව / සමන්සඩ නසීරේ
සහ සඩ්මියන් සලවිසසේ ; ෂරිවරේතනය එල. එසසේ.
එසසේ. ෂතිරතන විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව :
විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. - ප. 311 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1001304 NL)
ISBN 978-955-691-096-4
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306.4 – සලංසශකකෘතිය පිළිබඳ නියත දකෘෂශෂ්ටි
306.42 – දදැනුම පිළිබඳ සමකාජ විදදකාව
306.42095493 – ශ්රී ලලංකකාව
මෂ්පායෂ්පානන්සන්, සසසේෂෂ්පාලි
ඇනරු වරුණ / සසසේෂෂ්පාලි මෂ්පායෂ්පානන්සන්. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 280 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1010596 NL)
ISBN 978-955-30-6392-2
(423256 NA)

306.8 – විවකාහය සහ පවුල
ජයවරේධන, එච. වී. ජී. සසබෝමසිරි
සප්රේමය සහ විවෂ්පාහය විමසෂ්පා බලමු : සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පා
විමරේශන / එච. වී. ජී. සසබෝමසිරි ජයවරේධන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 144 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002322 NL)
ISBN 978-955-30-5658-0
(417209 NA)
306.81 – විවකාහය

306.43 – අධදකාපනය
ගලගමසග, එසසේ.
අධන්යෂ්පාෂනසයේ සමෂ්පාජවිදන්යෂ්පාතමක ෂදනම / එසසේ.
ගලගමසග. - ෂන්නිපටිය : කරේතදෘ, 2014. ප. 384 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1008819 NL)
ISBN 978-955-99335-2-6
(421558 NA)
306.4842 - සලංගීතය
Down town pulse : සඅංගීතසයේ ප්රතිසහජසමෂ්පානියක
සඳහෂ්පා නව කතිකෂ්පා. - නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ
මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 132 ;
සසම. 21.
මමැබමැ - සබබෝක : රු. 300.00
(1000745 NL)
ISBN 978-955-681-228-2
(415601 NA)
306 – සලංසශකකෘතිය
306.7 – ලිලංගික සබඳතකා
රෂ්පාජනිෂසේ, භගවෂ්පාන් ශ්රී
ජීවත සවන්න ආසය : ලිඅංගික නිදහස ගමැන /
භගවෂ්පාන් ශ්රී රෂ්පාජනිෂසේ ; ෂරිවරේතනය අරවින්ද
සහටටිආරචචි විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 359 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 800.00
(1008802 NL)
ISBN 978-955-7832-05-0
(421432 NA)
306.709 – ඉතිහකාසය
ටමැනෂ්පාහිල, රියෂ්පාය
මෂ්පානව වරේධනසයේදී ලිඅංගික කටයුතු බලෂමෑසව
සකසසසේද ? / රියෂ්පාය ටමැනෂ්පාහිල ; ෂරිවරේතනය
චන්ද්ර එදිරිසූරිය විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 136 : චිත්ර ; සසම.
21.
" Sex in history " කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001120 NL)
ISBN 978-955-30-5418-0
(416204 NA)

මුතතුකුමරු, සජරෂ්පාඩ් ඩ.
විවෂ්පාහක ප්රීතිය : විවෂ්පාහක හෂ්පා විවෂ්පාහ
අසව්ස්පේකෂිකයනට මඟ සෂන්වීමක / සජරෂ්පාඩ් ඩ.
මුතතුකුමරු ; ෂරිවරේතනය අම්රිතෂ්පා වික්රමසග
විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 136 ; සසම. 22.
"How to make a marriage : family and
relationship last" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1002147 NL)
ISBN 978-955-31-0123-5
(416609 NA)
306.87 – පවුලේ අනතර සබඳතකා
306.872 – අඹුසදැත්මි සම්බනධතකාව
සගබෝමසසේ, රවිචන්ද්ර
මට ඔබ මිස / රවිචන්ද්ර සගබෝමසසේ. නුසගසගෂ්පාඩ : රවිචන්ද්ර ෂබලිසකෂන්සසේ,
2014. - ප. 207 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.300.00
(1000348 NL)
ISBN 978-955-41664-2-4
(415181 NA)
306.874 – තදමවේපිය දූ දර සබඳතකා
ඉරුගලබණඩෂ්පාර, ආදිතන්ය
රතතරඅං නසව පුසත : ෂෂ්පාසල නම්
රන්සදසවෂ්පාසල සගෂ්පාඩනමැසගන්සන් ඔසබ
අනෂ්පාගතයය / ආදිතන්ය ඉරුගලබණඩෂ්පාර. කුරුණමෑගල : කරේතදෘ, 2014. - ප. 16 ;
සසම. 20.
කබමැ-සබබෝක: රු. 60.00
(200668 NL)
ISBN 978-955-52882-2-4
ව්බින්සෂ්පාලි, රුහෂ්පානෂ්පා
ඈ දකින්න සඅංසවදි වන්න... / රුහෂ්පානෂ්පා
ව්බින්සෂ්පාලි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 93 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010904 NL)
ISBN 978-955-30-6214-7
(423652 NA)
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306.8742 - පතකෘතවය

307.76 – නකාගරික සමකාජ විදදකාව

තිලසලය නඩරෂ්පාජෂ්පා, එසසේ.
මසග අව්ස්පේෂචචි / එසසේ. තිලසලය නඩරෂ්පාජෂ්පා ;
ෂරිවරේතනය උෂෂ්පාලි ත්ලීලෂ්පාරතන විසිනි. රෂ්පාජගිරිය : කුරුලු සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. 120 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010576 NL)
ISBN 978-955-591-311-9
(423530 NA)

නිරිඇලල, එන්. චන්ද්රසිරි
නෂ්පාගරික සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පාව : ප්රජෂ්පාව, අසලවමැසිසයබෝ
සහ ෂන්ති සෂළ ගමැසීම / එන්. චන්ද්රසිරි
නිරිඇලල. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000485 NL)
ISBN 978-955-31-0274-4
(415303 NA)

306.89 – තවනවීම හකා දිකකසකාද

307.762 – ග්රකාමීය ප්රජකාව
307.762095493 – ශ්රී ලලංකකාව

දිසෂ්පානෂ්පායක, ජනක ප්රියදරේශන
විවෂ්පාහය සහ දිකකසෂ්පාද සකබෝලෂ්පාහලය / ජනක
ප්රියදරේශන දිසෂ්පානෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 119 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009166 NL)
ISBN 978-955-30-6162-1
(421900 NA)
307 – ප්රජකාව
307.72 – ග්රකාමීය ප්රජකාව
307.72095493 – ශ්රී ලලංකකාව
ජයසුන්දර, උඩුගම එසසේ.
අඩ සියවසකට සෂර අසව්ස්පේ ගම / උඩුගම එසසේ.
ජයසුන්දර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 80 ; සසම. 22 .
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000268 NL)
ISBN 978-955-30-5543-9
(415231 NA)
සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන
පුරෂ්පාණ සතසකබෝරලය : සතසකබෝරලසයේ සමෂ්පාජ තතු හෂ්පා ජන වත සගෂ්පාත / ධරේමරතන
සතන්නසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 264 : චිත්ර ; සසම. 22.
සතසකබෝරලය පළිබඳ සමෂ්පාජ ගසවෂණයක
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1008297 NL)
ISBN 978-955-30-5644-3
(420347 NA)
විසජේගුණවරේධන, ඩබලිව. ඇම්. ඩබලිව. දිලරුක
සවලලසසේසසසේ විතති / ඩබලිව. ඇම්. ඩබලිව.
දිලරුක විසජේගුණවරේධන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 167 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008324 NL)
ISBN 978-955-30-5821-8
(420357 NA)
විතෂ්පාරණ, ඊ. ඩබලිව. සරබෝහිත අමර
විසසේමිත සදණියෂ්පාය / ඊ. ඩබලිව. සරබෝහිත අමර
විතෂ්පාරණ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 144 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003792 NL)
ISBN 978-955-30-5990-1
(419139 NA)

සමෂ්පාසහෂ්පාටටි, දිවෂ්පාකර
දමෑසත දිරිය : සදබසසේ එකතුව / දිවෂ්පාකර
සමෂ්පාසහෂ්පාටටි. - කළුතර : කරේතදෘ, 2015. ප. xiv,355 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1010688 NL)
ISBN 978-955-50670-2-7
(423309 NA)
3 1 0 සලංඛදකාතලේඛන
315 – ආසියකාතවේ සලංතලේඛන
315.493 – ශ්රී ලලංකකාව
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ජනසලඛන හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව
සඅංඛන්යෂ්පාන අතසෂෂ්පාත 2014. - සකෂ්පාළඹ :
ජනසලඛන හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2014. - ප. xii,93 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000677 NL)
ISBN 978-955-577-875-6
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ජනසලඛන හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව
සඅංඛන්යෂ්පාන නිබන්ධනය 2014. - සකෂ්පාළඹ :
ජනසලඛන හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2015. - ප. xxxiv,462 ;
සසම. 29.
සිඅංහල, සදමළ සහ ඉඅංග්රීසි
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1004747 NL)
ISBN 978-955-577-907-4
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3 2 0 තදශපකාලන විදදකාව
320.4 – රජයන පිළිබඳ සදැකදැසශම හකා ක්රියකාවලිය
320.45493 – ශ්රී ලලංකකාව
320.4549304 – බලය තබදකාහදැරීම
ගමසග, එසසේ. අය.
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව රෂ්පාජන්ය බලය විමධන්යගත කිරිම /
එසසේ. අය. ගමසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 96 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010618 NL)
ISBN 978-955-30-5826-3
(423640 NA)
320.5 – තදශපකාලන මතවකාද
අසබරතන, අසඅංක
රෂ්පාජන්යය සහ මතවෂ්පාද : අවනත කිරීසම් හෂ්පා
වසඟසයේ සදේශෂෂ්පාලනය / අසඅංක අසබරතන. ෂෂ්පානනර : කිරුළ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. [xii],186 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003233 NL)
ISBN 978-955-7792-00-2
(418186 NA)
සදේශෂෂ්පාලනසයේ සෂෂ්පාතත ගලවෂ්පා ඇතත මතු කළ
සතන්යෂ්පාගෂ්පාරය / සඅංසසේකරණය විමල
කමැටිසෂආරචචි සහ සමෂ්පා. ල. සසසනවිරතන. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන,
2015. - ප. 409 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1200.00
(1003460 NL)
ISBN 978-955-681-245-9
(418206 NA)
320.95493 – ශ්රී ලලංකකාව
උසසේවමැටසකයයෂ්පාව, රෂ්පාජෂ්පා
ධරේමිෂසේෂ්ඨ සමෂ්පාජසයන් මමන ෂෂ්පාලනයට :
ජනෂ්පාධිෂති ක්රමසයේ ඓතිහෂ්පාසික මූලයන් පළිබඳ
සටහනක / රෂ්පාජෂ්පා උසසේවමැටසකයයෂ්පාව. රෂ්පාජගිරිය : ග්රමැරසකයෂ්පා, 2015. - ප. 240 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008296 NL)
ISBN 978-955-0602-05-6
(420495 NA)
ගුණසිඅංහ, රසිකෂ්පා ඒ.ඒ.
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ෂවුල සදේශෂෂ්පාලන සහභෂ්පාගීතවසයේ
සමෂ්පාජ ෂසුව්බිම / ඒ. ඒ. රසිකෂ්පා ගුණසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014 . - ප. 320 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1000071 NL)
ISBN 978-955-30-5484-5
(415082 NA)

ජයසිඅංහ, අතුල නිමලසිරි
1971 අප්රිසයල කමැරැලසල සලෂ්පාකු අතුලසග
කතෂ්පාව සහ සෂ්පාකකිය / අතුල නිමලසිරි
ජයසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 512 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 975.00
(1000100 NL)
ISBN 978-955-30-5470-8
(414563 NA)
තමැටිය රත කළ හමැටි / සම්ෂෂ්පාදනය සිසිර ජයමහ. සකෂ්පාළඹ : කරේතදෘ, 2015. - ප. 64 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1005879 NL)
ISBN 978-955-42222-0-5
රණසිඅංහ, නිහෂ්පාල
සරේෂයෂ්පා තවමත අවදිසයන් : ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව
සදේශෂෂ්පාලනය, ජනමෂ්පාධන්ය හෂ්පා සඅංසසේකදෘතික
ෂෂ්පාදඩකරණය පළිබඳ විමසීමක / නිහෂ්පාල
රණසිඅංහ. - සදහිවල : කරේතදෘ, 2015. ප. 128 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008271 NL)
ISBN 978-955-50442-8-8
(420717 NA)
විජයතුඅංග, හරිශසේචන්ද්ර
නිදහස දිනීම හෂ්පා ජන රැස රැකීම සඳහෂ්පා සන්රු සකෂ්පාතලෂ්පාවල ගිවිසුම සහ නිරේමලතෂ්පා
සකෂ්පාමිසම / හරිශසේචන්ද්ර විජයතුඅංග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 62 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008818 NL)
ISBN 978-955-30-6192-8
(421191 NA)
321 – රෂ්පාජන්යයන්හි ක්රියෂ්පාපළිසවත
321.009494 – සසේවිටසරේලන්තය
ෂලලියගුරුසග, රවින්ද්ර චන්ද්රසිරි
සසේවිටසරේලන්ත ආණඩුක්රමය : ආදරේශ ප්රශසේන
සහ පළිතුරු ද ඇතුළතය / රවින්ද්ර චන්ද්රසිරි
ෂලලියගුරුසග. - [තමැ.සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2014. ප. 145 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1000276 NL)
ISBN 978-955-51528-4-6
(415326 NA)
321.0095493 – ශ්රී ලලංකකාව
අලහසකබෝන්, එම්. සජේ.
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පා සඅංග්රහය /
එම්. සජේ. අලහසකබෝන්. - බඳුරෂ්පාසගෂ්පාඩ : කරේතදෘ,
2014. - ප. x,89 ; සසම. 20.
මමැබමැසබබෝක : රු. 350.00
(1000497 NL)
ISBN 978-955-95932-9-4
(415336 NA)
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321.8 – ප්රජකාතනත්රවකාදී ආණණ
321.8042 – ජනකාධිපති ක්රම සහිත රජයන
ගමසග, එසසේ. අය.
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව වන්යවසසේථෂ්පාදෂ්පායක සහ විධෂ්පායක
ආණඩු ක්රමය / එසසේ. අය. ගමසග. - 2 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 178 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2004.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010909 NL)
ISBN 978-955-30-5831-7
(423656 NA)
323 – සිවිලේ හකා තදශපකාලන අයිතිවකාසිකම්
සමන් කුමෂ්පාර, ජීවක
මෂ්පානව අයතිවෂ්පාසිකම් සඅංකලෂය - සගබෝත්ලීය සහ
කලෂ්පාපය විධිවිධෂ්පාන / ජිවක සමන් කුමෂ්පාර. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. - ප. 238 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1009388 NL)
ISBN 978-955-42687-0-8
(422532 NA)
323.4 – නියත මකානව හිත්මිකම්
323.445 – මකාධද නිදහස
ජයසුන්දර, ලෂ්පාල
මෂ්පාධන්ය වෂ්පාරණය සහ අයතිවෂ්පාසිකම් : මනතික
අනෂනත නඩු සහ සලඛන ඇතුලතය / ලෂ්පාල
ජයසුන්දර. - ගම්සෂෂ්පාල : කරේතදෘ, 2014. ප. 73 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(200088 NL)
ISBN 978-955-53434-1-1
323.6 – පුරවදැසිභකාවය හකා ආශ්රිත මකාතකෘකකා
උයන්සගෂ්පාඩ, ජයසදේව
සමෂ්පාජසය අප ඔකසකෂ්පාම සමෂ්පානය?
පුරවමැසිභෂ්පාවසයේ සදේශෂෂ්පාලන නන්යෂ්පාය සහ
භෂ්පාවිතය / ජයසදේව උයන්සගෂ්පාඩ. - 2 වන
සඅංසශබෝධිත මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පාඥයන්සග සඅංගමය, 2015. ප. 187 ; සසම. 19.
1 වන මුද්රණය 2010
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008267 NL)
ISBN 978-955-1772-70-3
(420696 NA)

324 – තදශපකාලන ක්රියකාවලිය
324.2 – තදශපකාලන පකෂ
324.2092 – තදශපකාලඥතයශ්නෝ
සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන
ලඅංකෂ්පාසව අසව්ස්පේ ෂමැරණි සදේශෂෂ්පාලනඥසයබෝ /
ධරේමරතන සතන්නසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 392 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 800.00
(1008904 NL)
ISBN 978-955-30-6161-4
(421188 NA)
සසබෝමසිරි, දයෂ්පා
පයෂ්පා සවනුසවන් කවි කී දියණි : මෂ්පාලනී
චන්ද්රසිරි මතක සටහන් / දයෂ්පා සසබෝමසිරි. බටුවතත : කරේතදෘ, 2015. - ප. 176 : චිත්ර ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1001997 NL)
ISBN 978-955-95225-3-9
(416370 NA)
324.2095493 – ශ්රී ලලංකකාව
මුණසිඅංහ, සරබෝහිත
ජ. වි. සෂ. සමැඟවුණ ඉතිහෂ්පාසසයන් ව්බිඳක අඅංක 02 / සරබෝහිත මුණසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 241 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1003801 NL)
ISBN 978-955-677-452-8 (419426 NA)
324.7 – ප්රකාතයශ්නෝගික තදශපකාලනය
නවරතන, සුනිල ජයන්ත
සදේශෂෂ්පාලන අසලවිකරණය හෂ්පා එහි මූලික
සඅංකලෂය / සුනිල ජයන්ත නවරතන. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 40 :
චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009433 NL)
ISBN 978-955-677-478-8
(422743 NA)
324.95493 – ශ්රී ලලංකකාව
ගමසග, එසසේ. අය.
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ජනෂ්පාධිෂතිවරණ ඉතිහෂ්පාසය
1978 – 2015 : නීති විදන්යෂ්පාල ප්රසවශය, උසසසේ
සෂළ සහ උසසසේ විභෂ්පාග සඳහෂ්පා සදේශෂෂ්පාලන
විදන්යෂ්පාව හදෂ්පාරන විදන්යෂ්පාරේර්ථීන්සග ද, ප්රවීණ හෂ්පා
ආන්ධුනික සදේශෂෂ්පාලනඥයන්සග ද විෂය දමැනුම
සෂබෝෂණය කිරීම / එසසේ. අය. ගමසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 360 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : සිතියම් ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 675.00
(1008224 NL)
ISBN 978-955-30-5967-3
(420364 NA)
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327 – ජකාතදනතර සබඳතකා
සලබෝකය බලන්නට සතවමැනි ඇසක :
විමරේශනෂ්පාතමක ලිප එකතුවක / සඅංසසේකරණය
මහින්ද හතතක. - මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය
ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2015. - ප. 129 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 330.00
(1008714 NL)
ISBN 978-955-691-153-4
(421399 NA)
3 3 0 ආරර්ථික විදදකාව
330.01 – නදකාය
330.015 – විදදකාතමක මූලධරම
330.0151 – ගණිතමය ආරර්ථික විදදකාව
කරුණෂ්පානෂ්පායක, ඩ. ආරේ.
ගණිතමය ආරේථික විදන්යෂ්පාව / ඩ. ආරේ.
කරුණෂ්පානෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 71 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008300 NL)
ISBN 978-955-30-5622-1
(420330 NA)
330.015195 – ආරර්ථිකත්මිතිය
සසසේමසිඅංහ, ඩබලිව. එම්.
ආරේථිකමිතිය : නන්යෂ්පාය හෂ්පා භෂ්පාවිතය / ඩබලිව.
එම්. සසසේමසිඅංහ. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 351 ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 800.00
(1009488 NL)
ISBN 978-955-31-0235-5
(421736 NA)
330.076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ආරේථික විදන්යෂ්පාව : ෂසුගිය
දසවසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර පළිතුරු සමඟ
2005 - 2014 / සම්ෂෂ්පාදනය චන්ද්රසසබෝම
සෂසරේරෂ්පා. - මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. [278] ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003411 NL)
ISBN 978-955-0938-65-0
(418219 NA)
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) විභෂ්පාගය - වෂ්පාණිජන්ය විෂය
ධෂ්පාරෂ්පාව : 2014 ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර සහ
පළිතුරු. - බතතරමුලල : අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2015. - ප. 142 ; සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : 243.00
(1003541 NL)
(419313 NA)

සසෂ්පායසෂ්පා, දමෑසමන්
උසසසේ සෂළ ආරේථික විදන්යෂ්පාව ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු /
දමෑසමන් සසෂ්පායසෂ්පා. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 204 ; සසම. 21.
සඅංසශබෝධිත නව විෂය නිරේසදේශය අනුව සමැකසූ.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 325.00
(1003318 NL)
ISBN 978-955-671-666-5
(418903 NA)
330.9 – ආරර්ථික තතවය
330.96 – අප්රිකකාව
සසබෝමසුන්දර, දයෂ්පානන්ද
අප්රිකෂ්පාව : ප්රෂ්පාථමික සමෂ්පාජයන්සග සිට නූතන
සමෂ්පාජයන් දකවෂ්පා සමෂ්පාජීය හෂ්පා ආරේථික
සවනසසේවීම් / දයෂ්පානන්ද සසබෝමසුන්දර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. [xx],480 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1250.00
(1010598 NL)
ISBN 978-955-30-6257-4
(423196 NA)
331 – කම්කර ආරර්ථික විදදකාව
331.1 – ශ්රම බලකකාය හකා තවළඳතපකාළ
331.124 – රැකියකා අවසශන්ථකා
මිණිෂළඟ, ඉසනබෝකෂ්පා
රැකියෂ්පාවය ඔබය : ජීවන වදෘතතිය සතබෝරෂ්පා
ගමැනීමට අතවමැලක / ඉසනබෝකෂ්පා මිළිෂළඟ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 175 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008220 NL)
ISBN 978-955-30-6228-4
(420363 NA)
331.125 – රැකියකාවල නියුතු ශ්රත්මිකයන
331.1251 – වකෘතතීන අනුව රැකියකාවල නියුතු
ශ්රත්මිකයන
331.125137 – අධදකාපනය
දයෂ්පාරතන, ඩබ. ප.
රෂ්පාජන්ය සසසේවය හෂ්පා ගුරුවරයෂ්පා / ඩබ. ප.
දයෂ්පාරතන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 104 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008285 NL)
ISBN 978-955-30-5879-9
(420415 NA)
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331 – කම්කර ආරර්ථික විදදකාව
331.544 – සලංක්රත්මික හකා තකාවකකාලික ශ්රත්මිකයින
331.544095493 – ශ්රී ලලංකකාව
නජෂ්පාබ, නෂ්පාදියෂ්පා
සවනසසේවන ශම සඅංක්රමණය සඳහෂ්පා
ප්රතිෂතතිමය ප්රතිචෂ්පාර : ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ශම
සඅංක්රමණිකයන් හෂ්පා සම්බන්ධව සවනසසේ වන
ජනවිකසනය සකසරහි ප්රතිෂතතිමය ප්රතිචෂ්පාර
පළිබඳ දළ විශසේසලෂණයක / නෂ්පාදියෂ්පා නජෂ්පාබ
සහ සමෂ්පාසහෂ්පාමඩ් මුනෂ්පාසසේ. - සකෂ්පාළඹ : දරිද්රතෂ්පා
විශසේසලෂණ සකන්ද්රය, 2015. - ප. iv, 27 ;
සසම. 20. - (සතමෂ්පාතමක සඅංකෂිව්ස්පේත ප්රකෂ්පාශන
මෂ්පාලෂ්පාව ; අඅංක 02)
කබමැ-සබබෝක මිළ සනෂ්පාදමැකසව (1005866 NL)
ISBN 978-955-1040-83-3
331.8 – කම්කර සත්මිති, වකෘතතීය
කළමනකාකරණය, තකවලේ කිරීම හකා
ආරකාවුලේ
331.88 – වකෘතතීය සත්මිති
331.8811 – ඉදිකිරීම්, නිෂශපකාදන කරමකානත හදැර
තවනත වකෘතතීන සම්බනධ වකෘතතීය
සත්මිති
331.88113321 – බදැලංකු
331.88113321092 – චරිතකාපදකාන
ලියනසග, ආනන්ද
මතක සහ පළිරූ : ලඅංකෂ්පා බමැඅංකු සසසේවක
සඅංගමය සමඟ සගවු කෂ්පාලය / ආනන්ද
ලියනසග ; ෂරිවරේතනය ජයන්ති සමරසසසේකර
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සෆබෝසමබෝසසේට බුකසසේ, 2014. ප. 318 ; සසම. 21.
" Reminiscences & reflections " කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000069 NL)
ISBN 978-955-1509-11-8
(415045 NA)
332 – මූලද ආරර්ථික විදදකාව
332.041 - ප්රකාගධනය
332.0415 – ඉතිරි කිරීම
අසව්ස්පේ සකසුරුවම / සම්ෂෂ්පාදනය සරත
සමෂ්පාසහෂ්පාටටෂ්පාල. - රණෂ්පාල : සම්ෂෂ්පාදක, 2014. ප. 13 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000831 NL)
(415404 NA)
මදේනමසග, සුමනසිරි
බුන දහමට අනුව සමන්න සකසුරුවම /
සුමනසිරි මදේනමසග. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ,
2015. - ප. [x],56 ; සසම. 20.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009360 NL)
ISBN 978-955-51908-1-7
(422591 NA)

332.1 – බදැලංකු
332.1092 – චරිතකාපදකාන
විසජේසසසේකර, සක. ඒ.
දිරිය මග : බමැඅංකුකරුසවකුසග දශක ශතක
පයසටහන් / සක. ඒ. විසජේසසසේකර. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 288 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1009192 NL)
ISBN 978-955-31-0396-3
(421685 NA)
332.123 – තපකෞදගලික බදැලංකු
332.123056 – සලංවිධකාන. වකාරර්ෂික වකාරතකා
සම්ෂත බමැඅංකුව පඑලසී
වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2014. - සකෂ්පාළඹ : සම්ෂත
බමැඅංකුව පඑලසී, [2015?]. - ප. 468 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 29.
නුබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003467 NL)
(418150 NA)
332.41 – උදධමනය
සතනුවර, එච. එන්.
මුදල, උදේධමනය සහ ආරේථික දියුණුව /
එච. එන්. සතනුවර. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. xiv,219 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1002205 NL)
ISBN 978-955-31-0281-2
(416623 NA)
332.6 - ආතයශ්නෝජන
332.6322 – තකකාටසශ තවළඳතපකාල
ජයසිඅංහ, අනුර
මූලන්ය සවළඳසෂෂ්පාළ හෂ්පා වණික බමැඅංකු / අනුර
ජයසිඅංහ. - ෂලසලබමැදේද : කරේතදෘ, 2013 . ප. [xiii],60 ; සසම. 18. - (මූලන්ය සවළඳසෂෂ්පාල
ආයතන ; අඅංක 1)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1001576 NL)
ISBN 978-955-44480-1-8
332 – මුලද ආරර්ථික විදදකාව
332.7 - ණය
332.76 – තචකපත
මඩවල, රඅංජිත
සුළු හෂ්පා මධන්ය ෂරිමෂ්පාන වන්යෂ්පාෂෂ්පාරිකයන්ට
සචකෂත භෂ්පාවිතයට උෂසදසසේ / රඅංජිත මඩවල. ෂන්නිපටිය : සනෂ්පාසලජේ බමෑන්ක ෂබලිෂරේ,
2015. - ප. vi, 29 ; සසම. 26.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1001805 NL)
ISBN 978-955-4837-20-1
(416356 NA)
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333 – ඉඩම් ආරර්ථික විදදකාව
333.7 – පරිසරය

335 – සමකාජවකාදය හකා ආශ්රිත පදධති
335.4 – මකාකසශවකාදය

අතුසකබෝරල, සුරමන්යෂ්පා
සුන්දර සසෂ්පාබෂ්පාදහම සහ අෂසග සෂ්පාරධරේම /
සුරමන්යෂ්පා අතුසකබෝරල. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1003783 NL)
ISBN 978-955-30-5998-7
(419151 NA)

සප්රඩ්රික එඅංගලසසේ සසෂ්පාබෂ්පාදහසම් දයසලකතිකය /
අනුවෂ්පාදය පයසසසේන මෂ්පානිලගම. - 2 වන
මුද්රණය. - රෂ්පාජගිරිය : කුරුලු සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 579 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1984
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1100.00 (1002887 NL)
ISBN 978-955-591-305-8
(417952 NA)

333.75 – වනකානතර
333.75095493 – ශ්රී ලලංකකාව
මෂසග, එඩ්මන්ඩ් විලසන්
හතළිසසේ වසරක වන දිවිසයේ පය සටහන් /
එඩ්මන්ඩ් විලසන් මෂසග. - සකෂ්පාළඹ :
දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ, 2015. - ප. 192 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008898 NL)
ISBN 978-955-686-276-8
(421527 NA)
සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්
වනන්තසරේ චෂ්පාරිකෂ්පා - 1 : 8, 9, 10 සශසේණි සඳහෂ්පා
ජනවහර හෂ්පා සඅංසසේකදෘතිය අතිසරේක කියවීම්
සෂෂ්පාත / සඳරුවන් සලබෝකුසහසේවෂ්පා. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 92 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1000154 NL)
ISBN 978-955-671-870-6
(414657 NA)
333.9 – තවනත සශවකාභකාවික සම්පත
333.918 – තතතත්බිම්
333.918095493 – ශ්රී ලලංකකාව
සතන්නසකබෝන්, ජයතිසසේස
සතත ව්බිමක අසිරිය සුන්දර කිරළ කමැසල /
ජයතිසසේස සතන්නසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 288 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1008800 NL)
ISBN 978-955-30-5576-7
(420396 NA)
333.95 – ජජවීය සම්පත
333.95288 – තතතත්බිම්
ධනෂෂ්පාල, ඒ. එච.
සතතව්බිම් ෂරිසරය : ෂරිහරණය සහ
සඅංරකෂණය / ඒ. එච. ධනෂෂ්පාල. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 198 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1003308 NL)
ISBN 978-955-31-0304-8
(418892 NA)

හමෑන්ඩ්සසේ, ජිල
මෂ්පාරේකසසේ හඳුනෂ්පා ගනිමු / ජිල හමෑන්ඩ්සසේ ;
අනුවරේතනය ත්ලීලෂ්පානන්ද ගමෂ්පාචචි විසිනි. සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. ප. 147 ; සසම. 21.
''Understanding Marx'' කදෘතිසයේ
අනුවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1001357 NL)
ISBN 978-955-691-089-6
338 – නිෂශපකාදන
338.04 - වදවසකායකතවය
338.04092 – වදවසකායකතයශ්නෝ
සහසේරත, ගුණසිඅංහ
ජෂන් ආණඩුවට බන සගවූ ෂළමු ලෂ්පාඅංකික
සරසවි ශිෂන්යයෂ්පා : වන්යවසෂ්පායකතවයට වලිකන
තරුණයන්ට අපූරු මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශ මෂ්පාලෂ්පාවක /
ගුණසිඅංහ සහසේරත. - ගම්ෂහ : සුභෂ්පාෂසේ
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 81 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003741 NL)
ISBN 978-955-0132-10-2 (419409 NA)
338.04095493 – ශ්රී ලලංකකාව
හඳරෂ්පාගම, සමන්
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ජනවෂ්පාරේගික වන්යවසෂ්පායකතවය :
සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පාතමක අධන්යයනයක / සමන්
හඳරෂ්පාගම සහ නදීකෂ්පා රතනෂ්පායක. බතතරමුලල : සමර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 200 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 450.00
(199769 NL)
ISBN 978-955-0983-81-0
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338 – නිෂශපකාදන
338.1 – කකෘර්ෂිකරමය
338.17 - නිෂශපකාදන
338.17383 – කුරඳු කරමකානතය
ඈෂෂ්පාසිඅංහ, එසසේ.
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව කුරුඳු ෂත්ර හෂ්පා ෂමැඟිරි ෂත්ර ආශ්රිත
සගන්ධ සතල කරේමෂ්පාන්තසයේ වරේතමෂ්පාන
තතතවය හෂ්පා සඅංවරේධන විභවතෂ්පා / එසසේ.
ඈෂෂ්පාසිඅංහ, ප. ආරේ. වීරකසකෂ්පාඩ සහ එම්. ඩ.
සුසිලෂ්පා ලූරේන. - සකෂ්පාළඹ : සහකටරේ
සකෂ්පාබබමෑකඩුව සගෂ්පාවි කටයුතු ෂරේසයේෂණ හෂ්පා
පුහුණු කිරීසම් ආයතනය, 2014. - ප. xi, 114 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 29. - (ෂරේසයේෂණ වෂ්පාරේතෂ්පා ;
අඅංක 58)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(201783 NL)
ISBN 978-955-612-175-9
338.173974 – කිතුලේ කරමකානතය
ෂතිරණ, ඉන්දිකෂ්පා
කිතුල කරේමෂ්පාන්තසයේ වරේතමෂ්පාන තතතවය හෂ්පා
විභවතෂ්පා පළිබඳ අධන්යයනය / ඉන්දිකෂ්පා ෂතිරණ
සහ එම්. ඩ. සුසිලෂ්පා ලූරේන. - සකෂ්පාළඹ : සහකටරේ
සකෂ්පාබබමෑකඩුව සගෂ්පාවි කටයුතු ෂරේසයේෂණ හෂ්පා
පුහුණු කිරීසම් ආයතනය, 2014. - ප. xii, 93 :
රූෂසටහන් ; සසම. 29. - (ෂරේසයේෂණ වෂ්පාරේතෂ්පා ;
අඅංක 59)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(201784 NL)
ISBN 978-955-612-177-3

338.5 – සූකෂම ආරර්ථික විදදකාව
වික්රමසිඅංහ, ජගත
කුටුම්භ කළමනෂ්පාකරණය සදේශෂෂ්පාලන අරේථ
ශෂ්පාසසේත්රය උදේසවචක විදන්යෂ්පාව සහවත ආරේථික
විදන්යෂ්පාව : ෂළමුවන සකෂ්පාටස - කක්ෂුද්ර ආරේථික
විදන්යෂ්පාව / ජගත වික්රමසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 400 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1000089 NL)
ISBN 978955-30-5494-4
(414764 NA)
338 – නිෂශපකාදන
338.9 – ආරර්ථික සලංවරධනය
සහසේසන්සගදර, ජී. එම්.
සගබෝත්ලීයකරණය සහ සඅංවරේධනය / ජී. එම්.
සහසේසන්සගදර. - ගසණමුලල : කරේතදෘ, 2014. ප. ix,116 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001803 NL)
ISBN 978-955-41223-0-7
(416367 NA)
338.95493 – ශ්රී ලලංකකාව
සමෂ්පාජ ආරේථික දතත අතසෂෂ්පාත - 2014. බතතරමුලල : මිනිසසේබල සහ රැකිරකෂෂ්පා
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, [2015?]. - ප. vi,30 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1002261 NL)
(416725 NA)

338.3727 – ධීවර කරමකානතය

3 4 0 නීතිය

කුලතුඅංග, ඒ. ඒ.
අසව්ස්පේ ධීවර කරේමෂ්පාන්තසයේ සෂ්පාම්ප්රදෂ්පායක දමැනුම /
ඒ. ඒ. කුලතුඅංග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 112 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1005939 NL)
ISBN 978-955-30-5717-4
(419936 NA)

340.076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර

338.47 – තසශවකා හකා නියත නිෂශපකාදන
338.47664 – ආහකාර තකාකෂණය
ශිවෂ්පා, වන්දනෂ්පා
සසෂ්පාරෂ්පාගත අසසේවමැන්න : බහුජෂ්පාතික සමෂ්පාගම්
සිනකරන සලබෝක ආහෂ්පාර මඅංසකෂ්පාලලය පළිබඳ
සහළිදරවව / වන්දනෂ්පා ශිවෂ්පා ; ෂරිවරේතනය
සිඩ්නි මෂ්පාකසසේ ඩයසසේ විසිනි. - ආණමඩුව :
සතබෝතමැන්න ෂබලිෂිඅං හවුසසේ, 2014. - ප. 176 ;
සසම. 21.
" Stolen harvest " කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000440 NL)
ISBN 978-955-1848-75-0
(414996 NA)

ජයතුඅංග, එසසේ. ප.
නව නීති ප්රසවශ නියත ජයමඟ : සෂ්පාමෂ්පානන්ය
දමැනුම 1 / එසසේ. ප. ජයතුඅංග. - පළියන්දල :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 80 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002269 NL)
ISBN 978-955-53106-4-2
(416722 NA)
340.092 – නීතිඥතයශ්නෝ
ජසසන්තුලියන, නන්දසිරි
එක අහසක, රෑ දහසක / නන්දසිරි
ජසසන්තුලියන ; ෂරිවරේතනය හසිත
කමැකුලෂ්පාවල විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 632 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
" Same sky, different nights " කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 1500.00 (1000333 NL)
ISBN 978-955-30-5667-2
(415209 NA)
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341 – ජකාතීන අතර නීතිය
341.2 – තලශ්නෝක ප්රජකාව
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
අන්තරේජෂ්පාතික සඅංවිධෂ්පාන 1 / සමන් පුෂසේෂෂ්පා
ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 192 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008709 NL)
ISBN 978-955-30-6215-4
(421123 NA)
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
අන්තරේජෂ්පාතික සඅංවිධෂ්පාන 2 / සමන් පුෂසේෂෂ්පා
ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 216 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008865 NL)
ISBN 978-955-30-6284-0
(421138 NA)
341.6 – යුදධය පිළිබඳ නීතිය
341.69 – යුද අපරකාධ
බන්නල, සකෂ්පාගගල සවලලෂ්පාල
යුද අෂරෂ්පාධ / සකෂ්පාගගල සවලලෂ්පාල බන්නල. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 152 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003175 NL)
ISBN 978-955-30-5942-0
(418295 NA)
341.6901 – නදකාය
මලලවආරචචි, අසිත
යුද අෂරෂ්පාධ හමැඳින්වීම / අසිත මලලවආරචචි. කුරුණමෑගල : කරේතදෘ, 2014. - ප. 103 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1001800 NL)
ISBN 978-955-44274-0-2
(416364 NA)
342 – වදවසශන්ථකා හකා පරිපකාලන නීතිය
342.03 – වදවසශන්ථකාදකායක සලංතශශ්නෝධන
342.03026 – පනත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
දහනව වන ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පා
සඅංසශබෝධනය. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 67 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 65.00
(1008551 NL)
(418487 NA)

342.030262 – පනත තකටුම්පත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
විසිතුන්වන ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පා
සඅංසශබෝධනය : ශ්රී ලඅංකෂ්පා ප්රජෂ්පාතෂ්පාන්ස්ත්රික
සමෂ්පාජවෂ්පාදී ජනරජසයේ ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පාව
සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 4 ; සසම. 21. (ෂනත සකටුම්ෂත ; අඅංක 347, 2015)
කබමැ-කක: රු. 6.00
(1007896 NL)
(422917 NA)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
විසිහතරවන ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පා
සඅංසශබෝධනය : ශ්රී ලඅංකෂ්පා ප්රජෂ්පාතෂ්පාන්ස්ත්රික
සමෂ්පාජවෂ්පාදී ජනරජසයේ ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පාව
සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 1 ; සසම. 21. (ෂනත සකටුම්ෂත ; අඅංක 348, 2015)
කබමැ-කක: රු. 3.00
(1007892 NL)
(422911 NA)
342.07 – මදැතිවරණ නීතිය
ෂළෂ්පාත ෂෂ්පාලන ආයතන ඡන්ද නීතිය : මහ නගර
සභෂ්පා, නගර සභෂ්පා, ප්රෂ්පාසදේශීය සභෂ්පා සඳහෂ්පා
සභිකයන් සතබෝරෂ්පා ෂතකර ගමැනිසම් ඡන්ද
විමසීමට අදෂ්පාළ නීති / සඅංසසේකරණය ආනන්ද
එන්. තිලකරතන . - නව මුද්රණය . මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014 . - ප. 128 ; සසමි. 22.
1 වන මුද්රණය 1996
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1000218 NL)
ISBN 978-955-691-054-4
(415103 NA)
342.082 – ආගමන හකා විගමන නීතිය
342.082026 - පනත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[ආගෂ්පාමික හෂ්පා විගෂ්පාමික ෂනත]
2015 අඅංක 7 දරන ආගෂ්පාමික හෂ්පා විගෂ්පාමික
(සඅංසශබෝධන) ෂනත. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ
ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. ප. 1 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 4.00
(1008563 NL)
(422900 NA)
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342.09 – පළකාත පකාලන නීතිය
342.09026 – පනත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[නගර සභෂ්පා ෂනත]
2014 අඅංක 35 දරන නගර සභෂ්පා (සඅංසශබෝධන)
ෂනත. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2014. - ප. 1 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 3.00
(1008523 NL)
(417400 NA)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[මහෂ්පා නගර සභෂ්පා ෂනත]
2014 අඅංක 34 දරන මහෂ්පා නගර සභෂ්පා
(සඅංසශබෝධන) ෂනත. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ
ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2014. ප. 1 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 3.00
(1008525 NL)
(417402 NA)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[ෂළෂ්පාත ෂෂ්පාලන ආයතනවල පුරව්ස්පේෂෂ්පාඩු පරවීසම්
ෂනත]
2014 අඅංක 37 දරන ෂළෂ්පාත ෂෂ්පාලන ආයතනවල
පුරව්ස්පේෂෂ්පාඩු පරවීසම් (විසශසේෂ විධිවිධෂ්පාන)
(සඅංසශබෝධන) ෂනත. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ
ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2014. - ප. 1 ;
සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 3.00
(1008519 NL)
(417394 NA)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[ප්රෂ්පාසදේශීය සභෂ්පා ෂනත]
2014 අඅංක 36 දරන ප්රෂ්පාසදේශීය සභෂ්පා
(සඅංසශබෝධන) ෂනත. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ
ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2014. ප. 1 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 3.00
(1008521 NL)
(417396 NA)
343 – යුදධ, ආරකෂක මහජන තදපළ මහජන
මුදලේ බදු, තවළඳ, කරමකානත නීතිය
343.034 – මුදලේ නීතිය
343.034026 – පනත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[විසරේජන ෂනත]
2014 අඅංක 41 දරන විසරේජන ෂනත. සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය,
2014. - ප. 65 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 82.00
(1008517 NL)
(417390 NA)

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[විසරේජන ෂනත]
2014 අඅංක 47 දරන විසරේජන (සඅංසශබෝධන)
ෂනත. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2014. - ප. 43 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 44.00
(1008515 NL)
(417387 NA)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[විසරේජන ෂනත]
2015 අඅංක 1 දරන විසරේජන (සඅංසශබෝධන)
ෂනත. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 52 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 51.00
(1008535 NL)
(417926 NA)
343.0340262 - පනත තකටුම්පත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
මුදල : මතෂමැන් අසලවිහල සහ තමැබමෑරුම් අය
බදේද, කමැසිසනබෝ කරේමෂ්පාන්ත අය බදේද, සුපරි
වෂ්පාසි බදේද, ජඅංගම නරකථන ක්රියෂ්පාකරු අය බදේද,
නිවෂ්පාස සඳහෂ්පා සදෘජු චන්ද්රිකෂ්පා සසසේවෂ්පා අය බදේද,
චන්ද්රිකෂ්පා සසේථෂ්පාන අය බදේද, ක්රීඩෂ්පා සඳහෂ්පා සවන් වූ
නෂ්පාලිකෂ්පා අය බදේද, මන්දිර බදේද, විගමන බදේද
සහ සමබෝටරේ වෂ්පාහන ආනයනකරුවන්සග
බලෂත්ර ගෂ්පාසසේතුව ෂමැනවීම සඳහෂ්පා විධිවිධෂ්පාන
සමැලමැසසේවීම පණිස ද, ඊට සම්බන්ධ හෂ්පා
ආනුෂඅංගික කෂ්පාරණෂ්පා සඳහෂ්පා විධිවිධෂ්පාන
සමැලමැසසේවීම පණිස ද වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි. සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය,
2015. - ප. 23 ; සසම. 21. - (ෂනත
සකටුම්ෂත ; අඅංක 342, 2015)
කබමැ-කක: රු. 18.00
(1007872 NL)
(418747 NA)
343.036 – තදශීය ආදකායම් නීතිය
343.0360262 - පනත තකටුම්පත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
සදේශීය ආදෂ්පායම් (සඅංසශබෝධන) : 2006 අඅංක 10
දරන සදේශීය ආදෂ්පායම් ෂනත සඅංසශබෝධනය
කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි. සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය,
2015. - ප. 42 ; සසම. 21. (ෂනත සකටුම්ෂත ; අඅංක 339, 2015)
කබමැ-කක: රු. 31.00
(1007876 NL)
(418753 NA)

60

343.04 – බදු නීතිය
343.040262 – පනත තකටුම්පත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
ජෂ්පාතිය සගෂ්පාඩනමැගීසම් බන (සඅංසශබෝධන) : 2009
අඅංක 9 දරන ජෂ්පාතිය සගෂ්පාඩනමැගීසම් බන ෂනත
සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 12 ; සසම. 21. (ෂනත සකටුම්ෂත ; අඅංක 341, 2015)
කබමැ-කක: රු. 11.00
(1007880 NL)
(418759 NA)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
විනලි සඅංසදේශ බන (සඅංසශබෝධන) : 2011 අඅංක 21
දරන විනලි සඅංසදේශ බන ෂනත සඅංසශබෝධනය
කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි. සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය,
2015. - ප. 4 ; සසම. 21. - (ෂනත
සකටුම්ෂත ; අඅංක 344, 2015)
කබමැ-කක: රු. 6.00
(1007886 NL)
(422903 NA)
343.0405 – වකාර ප්රකකාශන
ඉරවරිය කඳුරට අය වරුණ / සඅංසසේකරණය ප්රදීව්ස්පේ
රතනෂ්පායක. - මහනුවර : ෂළෂ්පාත ආදෂ්පායම්
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තු සුභ සෂ්පාධක සඅංගමය, 2014. ප. 264 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (200891 NL)
ISSN 2420-7349
343.055 – එකතු කළ අගය මත බදු නීතිය
343.0550262 - පනත තකටුම්පත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
එකතු කළ අගය මත බන (සඅංසශබෝධන) : 2002
අඅංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බන ෂනත
සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 21 ; සසම. 21. (ෂනත සකටුම්ෂත ; අඅංක 340, 2015)
කබමැ-කක: රු. 18.00
(1007882 NL)
(418762 NA)

343.07 – ආරේථික ක්රියෂ්පාවලි පළිබඳ නියෂ්පාමන
343.076 – කකෘර්ෂිකරමකානත
343.076371 - දුම්තකකාළ
343.076371026 – පනත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[නම්සකෂ්පාළ හෂ්පා මධන්යසෂ්පාර පළිබඳ ජෂ්පාතික
අධිකෂ්පාරිය ෂනත]
2015 අඅංක 3 දරන නම්සකෂ්පාළ හෂ්පා මධන්යසෂ්පාර
පළිබඳ ජෂ්පාතික අධිකෂ්පාරිය (සඅංසශබෝධන) ෂනත. සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය,
2015. - ප. 4 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 8.00
(1008537 NL)
(417932 NA)
343.07692 – ධීවර කරමකානතය
343.076920262 - පනත තකටුම්පත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
ධීවර සහ ජලජ සම්ෂත (සඅංසශබෝධන) : 1996
අඅංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්ෂත ෂනත
සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2014. - ප. 2 ; සසම. 21. (ෂනත සකටුම්ෂත ; අඅංක 329, 2014)
කබමැ-කක: රු. 06.00
(1007870 NL)
(418744 NA)
343.07692026 – පනත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[ධීවර සහ ජලජ සම්ෂත ෂනත]
2015 අඅංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්ෂත
(සඅංසශබෝධන) ෂනත. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ
ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 2 ;
සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 4.00
(1008539 NL)
(417929 NA)
343.078 – දවිතීයික කරමකානත හකා තසශවකා
343.078624 – සිවිලේ ඉලංජිතනර
343.078624026 – පනත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[ඉදිකිරීම් කරේමෂ්පාන්ත සඅංවරේධන ෂනත]
2014 අඅංක 33 දරන ඉදිකිරීම් කරේමෂ්පාන්ත
සඅංවරේධන ෂනත. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2014. - ප. 53 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 58.00
(1008529 NL)
(417409 NA)
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343.09 – මහජන උපතයශ්නෝගීතකා පකාලනය
343.0925 – පරමකාණුක බලශකතිය
343.0925026 – පනත

344.07 – අධදකාපන නීතිය
344.078 – ගුරවරන හකා ඉගදැනවීම
344.078026 – පනත

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[ශ්රී ලඅංකෂ්පා ෂරමෂ්පාණුක බලශකති ෂනත]
2014 අඅංක 40 දරන ශ්රී ලඅංකෂ්පා ෂරමෂ්පාණුක
බලශකති ෂනත. - රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, සකෂ්පාළඹ : 2014. - ප. 70 ;
සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 65.00
(1008549 NL)
(417947 NA)

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[ජෂ්පාතික ගුරු අධන්යෂ්පාෂන අධිකෂ්පාරිය ෂනත]
2015 අඅංක 8 දරන ජෂ්පාතික ගුරු අධන්යෂ්පාෂන
අධිකෂ්පාරිය (ඉවත කිරීසම්) ෂනත. - සකෂ්පාළඹ :
රජසයේ ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. ප. 3 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 8.00
(1008566 NL)
(422897 NA)

344 – කම්කර, සමකාජ තසශවකා, අධදකාපන,
සලංසශකකෘතික නීතිය
344.01 – කම්කර නීති

344.0780262 – පනත තකටුම්පත

මලවිසූරිය, දයෂ්පාවඅංශ
සහබෝටල සසසේවක අයතිවෂ්පාසිකම් අතවමැල /
දයෂ්පාවඅංශ මලවිසූරිය සහ එසසේ. එච. ඒ.
සමෂ්පාසහෂ්පාමඩ් විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : වමැඩව්බිම
ෂරිශමය, 2015. - ප. 77 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිළ සනෂ්පාදමැකසව(1001507 NL)
ISBN 978-955-7724-00-3
රුද්රිසගබෝ, ලලිත එසසේ.
මනෂ්පා කෂ්පාරේමික සබඳතෂ්පාවට කම්කරු නීති /
ලලිත එසසේ. රුද්රිසගබෝ. - සහෂ්පාරණ : කරේතදෘ,
2015. - ප. 146 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1003747 NL)
ISBN 978-955-41164-0-5
(419044 NA)
වීරව්ස්පේසෂරුම, ප්රමැන්සිසසේ
වමැඩෂසළසේ ගමැටලු සහ විසඳුම් (2) / ප්රමැන්සිසසේ
වීරව්ස්පේසෂරුම. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 104 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1001121 NL)
ISBN 978-955-30-5337-4
(416205 NA)
344 – කම්කර, සමකාජ තසශවකා, අධදකාපන,
සලංසශකකෘතික නීතිය
344.04 – විවිධ සමකාජ ගදැටලු හකා තසශවකා
344.041 – ජවදද නීතිය
344.041026 - පනත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[ජෂ්පාතික ඖෂධ නියෂ්පාමන අධිකෂ්පාරිය ෂනත]
2015 අඅංක 5 දරන ජෂ්පාතික ඖෂධ නියෂ්පාමන
අධිකෂ්පාරිය ෂනත. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 102 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 100.00
(1008561 NL)
(418741 NA)

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
ජෂ්පාතික ගුරු අධන්යෂ්පාෂන අධිකෂ්පාරිය (ඉවත
කිරීසම්) : 1997 අඅංක 32 දරන ජෂ්පාතික ගුරු
අධන්යෂ්පාෂන අධිකෂ්පාරිය ෂනත ඉවත කිරීම
සඳහෂ්පා ද, ඊට සම්බන්ධ සහබෝ ආනුෂඅංගික
කරුණු සඳහෂ්පා ද විධිවිධෂ්පාන සමැළමැසසේවීම සඳහෂ්පා වූ
ෂනත සකටුම්ෂතකි. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ
ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 3 ;
සසම. 21. - (ෂනත සකටුම්ෂත ; අඅංක
346, 2015)
කබමැ-කක: රු. 6.00
(1007890 NL)
(422908 NA)
344.09 – සලංසශකකෘතිය හකා ආගම
344.099 – ඔෆ්ට්ටු ඇලේලීම
344.0990262 - පනත තකටුම්පත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
ඔටටු ඇලත්ලීම හෂ්පා සූන බන (සඅංසශබෝධන) : 1988
අඅංක 40 දරන ඔටටු ඇලත්ලීම සහ සූන බන ෂනත
සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 9 ; සසම. 21. (ෂනත සකටුම්ෂත ; අඅංක 345, 2015)
කබමැ-කක: රු. 8.00
(1007884 NL)
(418765 NA)
344.5493 – ශ්රී ලලංකකාව
344.549301125 – රැකියකා
අමරසසසේන, බදේසදේගම ඩ.
නව සඅංසශබෝධන සහිත කෂ්පාරේමික නීතිය /
බදේසදේගම ඩ. අමරසසසේන. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 202 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009206 NL)
ISBN 978-955-677-471-9
(421797 NA)
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345 – අපරකාධ නීතිය
345.02 – අපරකාධ ක්රියකාකකාරකම්
345.02026 – පනත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[අෂරෂ්පාධයක වින්දිතයන් සහ සෂ්පාකෂිකරුවන්
හට සහෂ්පාය දීසම් සහ ආරකෂෂ්පා කිරීසම්
ෂනත]
2015 අඅංක 4 දරන අෂරෂ්පාධයක වින්දිතයන් සහ
සෂ්පාකෂිකරුවන් හට සහෂ්පාය දීසම් සහ ආරකෂෂ්පා
කිරීසම් ෂනත. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 56 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 55.00
(1008559 NL)
(418739 NA)
345.0263 - වලංචකා
ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී
වඅංචෂ්පා වමැළමැකවීසම් නීතිය = Prevention of
frauds / කපල ගෂ්පාමිණී ජයසිඅංහ. - සඅංසශබෝධිත
2 වන මුද්රණය. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 208 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2010.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002202 NL)
ISBN 978-955-31-0135-8
(416624 NA)
346 – පුදගලික නීතිය
346.0135 – ළමයින
ගුණසසසේකර, සමරසිඅංහ
ළමෂ්පා අයතිවෂ්පාසිකම්වලට බලෂෂ්පාන නීතිය /
සමරසිඅංහ ගුණසසසේකර. - නුසගසගෂ්පාඩ : සුසනර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 136 ; සසම. 21. (දමැනගත යුතු නීතිය සෂෂ්පාත මෂ්පාලෂ්පාව ; අඅංක 3)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 230.00
(1008256 NL)
ISBN 978-955-0079-73-5
(420494 NA)
346.016 - විවකාහය
346.0160264 – නණ වකාරතකා
ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී
විවෂ්පාහ නඩුකර / කපල ගෂ්පාමිණී ජයසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2014. ප. [iv],151 ; සසම. 21.
ඉඅංග්රීසි බසින් වන වරේෂ 2014 දකවෂ්පා විනිශසේචිත
නඩූ තීරණ 76 ක ඇතුළත උෂග්රන්ථයකින්ද
සමන්විත සව
මමැබමැ - සබබෝක : රු. 400.00
(1000731 NL)
ISBN 978-955-21-2320-7
(415528 NA)

346.03 – දිලිකත නීතිය
ගුණසසසේකර, සතජෂ්පා පූරේණිමෂ්පා
දිලිකත නීතිය = The law of delict / සතජෂ්පා
පූරේණිමෂ්පා ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 144 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008710 NL)
ISBN 978-955-30-6334-2
(421120 NA)
346 – පුදගලික නීතිය
346.043 – ඉඩම් නීතිය
346.0432 - අයිතිය
ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී
අයතිය ප්රකෂ්පාශ කිරීසම් නඩුකර / කපල ගෂ්පාමිණී
ජයසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : කරේතදෘ, 2014. - ප. 237 ;
සසම. 21.
2014 ජූනි මස දකවෂ්පා යෂ්පාවතකෂ්පාත්ලීන කර ඇති
ඉඅංග්රීසි බසින් වන නඩු තීන්න 129 කින්
සමන්විත උෂග්රන්ථයක ද සහිතය
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 900.00
(1002661 NL)
ISBN 978-955-44562-2-8
346.0436 – ඉඩම් අනසතු කිරීම
346.0436026 - පනත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[ඉඩම් ෂනත]
2014 අඅංක 38 දරන ඉඩම් (සන්තකය ෂමැවරීම
සීමෂ්පා කිරීසම්) ෂනත. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ
ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2014. - ප. 19 ;
සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 13.00
(1008531 NL)
(417411 NA)
346.064 – ලකාභ තනකාලබන සලංවිධකාන
346.064026 - පනත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[කලෂවදෘකෂ සඅංවරේධන ෂදනම ෂනත]
2014 අඅංක 42 දරන කලෂවදෘකෂ සඅංවරේධන
ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) ෂනත. සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය,
2014. - ප. 10 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 11.00
(1008545 NL)
(417941 NA)
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ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[ප. හමැරිසන් ප්රජෂ්පා සඅංවරේධන ෂදනම ෂනත]
2014 අඅංක 44 දරන ප. හමැරිසන් ප්රජෂ්පා සඅංවරේධන
ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කීරීසම්) ෂනත. සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය,
2014. - ප. 9 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 11.00
(1008541 NL)
(417936 NA)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[මඩහසෂෂ්පාල ශ්රී රතනෂෂ්පාලෂ්පාරෂ්පාම විහෂ්පාරසසේථ
සෂ්පාසන හෂ්පා සබබෞදේධ අධන්යෂ්පාෂන සඅංවරේධන
ෂදනම ෂනත]
2015 අඅංක 6 දරන මඩහසෂෂ්පාල
ශ්රී රතනෂෂ්පාලෂ්පාරෂ්පාම විහෂ්පාරසසේථ සෂ්පාසන හෂ්පා සබබෞදේධ
අධන්යෂ්පාෂන සඅංවරේධන ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත
කිරීසම්) ෂනත. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 10 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 11.00
(1008565 NL)
(422894 NA)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[මෂ්පානසික උෂප්රකදෘති ළමෂ්පා ෂෂ්පාසසල ශුභ සෂ්පාධක
සමිතිය ෂනත]
2014 අඅංක 45 දරන මෂ්පානසික උෂප්රකදෘති ළමෂ්පා
ෂෂ්පාසසල ශුභ සෂ්පාධක සමිතිය (සඅංසසේථෂ්පාගත
කිරීසම්) (සඅංසශබෝධන) ෂනත. - සකෂ්පාළඹ :
රජසයේ ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2014. - ප. 3 ;
සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 4.00
(1008533 NL)
(417414 NA)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[වසන්ත සසසේනෂ්පානෂ්පායක ෂදනම ෂනත]
2014 අඅංක 29 දරන වසන්ත සසසේනෂ්පානෂ්පායක
ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) ෂනත. සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය,
2014. - ප. 9 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 11.00
(1008513 NL)
(417384 NA)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සමෂ්පාජ කෂ්පාරේයයන්හි නියුතු
වදෘතතීයසවදීන්සග සඅංගමය ෂනත]
2014 අඅංක 46 දරන ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සමෂ්පාජ
කෂ්පාරේයයන්හි නියුතු වදෘතතීයසවදීන්සග සඅංගමය
(සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) ෂනත. - සකෂ්පාළඹ :
රජසයේ ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2014. ප. 9 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 11.00
(1008547 NL)
(417944 NA)

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[සිවමුනි සමෑ සවසහර සබබෞදේධ ෂදනම ෂනත]
2014 අඅංක 43 දරන සිවමුනි සමෑ සවසහර
සබබෞදේධ ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) ෂනත. සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය,
2014. - ප. 9 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 11.00
(1008543 NL)
(417938 NA)
346.0640262 – පනත තකටුම්පත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
කහවිලසගෂ්පාඩ ජෂ්පාතික උරුම උයන සඅංකලෂ
සකබෞතුකෂ්පාගෂ්පාර සඅංවරේධන අරමුදල (සඅංසසේථෂ්පාගත
කිරීසම්) : කහවිලසගෂ්පාඩ ජෂ්පාතික උරුම උයන
සඅංකලෂ සකබෞතුකෂ්පාගෂ්පාර සඅංවරේධන අරමුදල
සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2014. - ප. 8 ; සසම. 21. (ෂනත සකටුම්ෂත ; අඅංක 332, 2014)
කබමැ-කක: රු. 8.00
(1007894 NL)
(422914 NA)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
චන්ද්රකුමෂ්පාරේ සමෂ්පාජ සඅංවරේධන ෂදනම
(සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) : චන්ද්රකුමෂ්පාරේ සමෂ්පාජ
සඅංවරේධන ෂදනම සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම සඳහෂ්පා වූ
ෂනත සකටුම්ෂතකි. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ
ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2014. - ප. 7 ;
සසම. 21. - (ෂනත සකටුම්ෂත ; අඅංක 328,
2014)
කබමැ-කක: රු. 08.00
(1007874 NL)
(418750 NA)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
රවීචන්ද්ර ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) :
රවීචන්ද්ර ෂදනම සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම සඳහෂ්පා වූ
ෂනත සකටුම්ෂතකි. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ
ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 1 ;
සසම. 21. - (ෂනත සකටුම්ෂත ; අඅංක 336,
2015)
කබමැ-කක: රු. 8.00
(1007898 NL)
(422920 NA)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
සන්ධන්යෂ්පා සිරිවරේධන ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත
කිරීසම්) : සන්ධන්යෂ්පා සිරිවරේධන ෂදනම
සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2014. - ප. 5 ; සසම. 21. (ෂනත සකටුම්ෂත ; අඅංක 330, 2014)
කබමැ-කක: රු. 6.00
(1007878 NL)
(418756 NA)
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ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව
සෂ්පාමය, අධන්යෂ්පාෂනය, බලගමැන්වීම සහ
සඅංවරේධනය උසදසෂ්පා වූ ක්රීඩෂ්පා ආයතනය
(SPEED) සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම් : සෂ්පාමය,
අධන්යෂ්පාෂනය, බලගමැන්වීම සහ සඅංවරේධනය
උසදසෂ්පා වූ ක්රීඩෂ්පා ආයතනය (SPEED)
සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. - සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන
කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය, 2015. - ප.10 ; සසම. 21. (ෂනත සකටුම්ෂත ; අඅංක 337, 2015)
කබමැ-කක: රු. 11.00
(1007888 NL)
(422905 NA)
346.066 – සමකාගම් නීතිය
බමැඅංකු නීතිය සහ මුදල සමෂ්පාගම් නීතිය /
සඅංසසේකරණය ආනන්ද එන්. තිලකරතන. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2013. - ප. 278 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1001271 NL)
ISBN 978-955-652-995-1
346.082 – බදැලංකු නීතිය
346.0820264 – නණ තීනදු
ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී
බමැඅංකුව, ගනුසදනුකරුවෂ්පා සහ නීතිය = Bank,
customer and the law / කපල ගෂ්පාමිණී
ජයසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන,
2014. - ප. 204 ; සසම. 21.
ඉඅංග්රීසි බසින් වන වරේෂ 2014 දකවෂ්පා විනිශසේචිත
නඩු තීරණ 69 ක ඇතුළත උෂග්රන්ථයකින් ද
සමන්විත සව
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1001080 NL)
ISBN 978-955-21-2321-4
(416141 NA)
346.082153 – සලංවරධන බදැලංකු
346.082153026 - පනත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව
[ඩඑෆසේසීසී බමැඅංකුව ෂනත]
2014 අඅංක 39 දරන ඩඑෆසේසීසී බමැඅංකුව (ඉවත
කිරීසම් හෂ්පා ආනුෂඅංගික විධිවිධෂ්පාන) ෂනත. සකෂ්පාළඹ : රජසයේ ප්රකෂ්පාශන කෂ්පාරේයෂ්පාඅංශය,
2014. - ප. 10 ; සසම. 21.
කබමැ-කක : රු. 10.00
(1008527 NL)
(417405 NA)

346.5493 – ශ්රී ලලංකකාව
346.549301163 – නඩතතු නීතිය
ද සසෂ්පායසෂ්පා, ප්රසන්න
නඩතතු නීතිය නඩු තීන්න / ප්රසන්න ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - ෂන්නිපටිය : කරේතදෘ, 2015. ප. 192 ; සසම. 22.
මමැබමැ- සබබෝක : රු. 950.00
(1010531 NL)
ISBN 978-955-95017-1-8
(423089 NA)
346.5493066 – සමකාගම් නීතිය
මුහන්දිරම්සග, සගෂ්පාඩ්වින් වි.
ප්රෂ්පාසයබෝගික සමෂ්පාගම් සලකම්කරණය /
සගෂ්පාඩ්වින් වි. මුහන්දිරම්සග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 640 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1250.00
(1008905 NL)
ISBN 978-955-30-5937-6
(421183 NA)
347 – සිවිලේ විධිවිධකාන හකා උසකාවි
347.016 – තදශ්නෝෂකාභිතයශ්නෝග
සසසනවිරතන, ශ්රීලෂ්පාල
සදබෝෂෂ්පාභිසයබෝගය : විධෂ්පායකය සහ
වයවසසේථෂ්පාදෂ්පායකය එදිරිව අධිකරණය / ශ්රීලෂ්පාල
සසසනවිරතන. - ෂනෂ්පාසගෂ්පාඩ : කරේතදෘ, 2013. ප. 285 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1002622 NL)
ISBN 978-955-50505-2-4
347.06 – සකාකර්ෂි නීතිය
347.060264 – නණ තීනදු
සෂ්පාකෂි ආඥෂ්පාෂනත නඩු තීන්න සමඟ / සඅංසසේකරණය
ඒකනෂ්පායක ජයවරේධන. - නව සඅංසසේකරණය. 2015. - මහරගම : සඅංසසේකෂ්පාරක, 2015. ප. xxii,293 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 2008
නූබමැ-කෂ්පාසබබෝක : රු. 1750.00 (1008914 NL)
ISBN 978-955-51139-6-0
(421569 NA)
347.064 – සකාකර්ෂි
ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී
දිවුරුම් ප්රකෂ්පාශ නීතිය = law of affidavits /
කපල ගෂ්පාමිණී ජයසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : කරේතදෘ,
2014. - ප. 167 ; සස.ම. 21.
මමැබමැ - සබබෝක : රු. 900.00
(1002409 NL)
ISBN 978-955-44562-8-0
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3 5 0 රකාජද පරිපකාලනය සහ යුද ශකාසශත්ර
351 – රකාජද පරිපකාලනය
මුදලිසග, ප්රියන්ත
රෂ්පාජන්ය ෂරිෂෂ්පාලනය සහ විමධන්යගතකරණය =
Public administration & decentralization /
ප්රියන්ත මුදලිසග. - 2 වන සඅංසසේ. . - කමැලණිය :
කරේතදෘ, 2013. - ප. x,325 ; සසම. 20.
1 වන මුද්රණය 2012
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1001796 NL)
ISBN 978-955-53423-2-2
(416360 NA)
351 – රකාජද පරිපකාලනය
351.092 – චරිතකාපදකාන
උඩවතත, පයදෂ්පාස
අභිසයබෝග සනෂ්පාවූ අභිසයබෝග : රෂ්පාජන්ය සසසේවසයේ
අතදමැකීම් / පයදෂ්පාස උඩවතත. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 216 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008866 NL)
ISBN 978-955-30-6203-1
(421217 NA)
සෂසරේරෂ්පා, ඩබලිව. ඒ. එසසේ.
අභිසයබෝගෂ්පාතමක රෂ්පාජන්ය සසසේවය : සජන්යෂසේෂ්ඨ රෂ්පාජන්ය
නිලධෂ්පාරිසයකුසග සහළිදරවවක / ඩබලිව. ඒ.
එසසේ. සෂසරේරෂ්පා. - කමැලණිය : කරේතදෘ, 2015. ප. xv,472 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 800.00
(1001794 NL)
ISBN 978-955-41914-0-2
(416357 NA)
වික්රමසිඅංහ, ඩබලිව. ගමසග
සනෂ්පාසමැලුසනමි කිසිදෂ්පා / ඩබලිව. ගමසග
වික්රමසිඅංහ. - උඩුව : කරේතදෘ , 2015. ප. x, 478 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1001549 NL)
ISBN 978-955-41030-0-9
352 – රකාජද පරිපකාලනතර්යේ තපකාදු තතවයන
352.14 – පළකාත පකාලනය
352.1406 – සලංවිධකාන. කකාරය සකාධණ වකාරතකා
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව
කෂ්පාරේය සෂ්පාධන වෂ්පාරේතෂ්පාව 2014. - [සකෂ්පාළඹ] :
බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව, 2014. - ප. 48 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව (200156 NL)

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව. කදෘෂිකරේම,
සගෂ්පාවිජන සඅංවරේධන, සුළු වෂ්පාරිමෂ්පාරේග,
කරේමෂ්පාන්ත, ෂරිසර, සඅංසසේකදෘතික හෂ්පා කලෂ්පා
කටයුතු අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය
වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2014. - සකෂ්පාළඹ :
කදෘෂිකරේම, සගෂ්පාවිජන සඅංවරේධන, සුළු
වෂ්පාරිමෂ්පාරේග, කරේමෂ්පාන්ත, ෂරිසර, සඅංසසේකදෘතික හෂ්පා
කලෂ්පා කටයුතු අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය, 2015. ප. iv,[118] : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව (200153 NL)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව. සසබෞඛන්ය,
සදේශීය මවදන්ය, ෂරිවෂ්පාස හෂ්පා ළමෂ්පාරකෂක
සසසේවෂ්පා සහ සභෂ්පා කටයුතු අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය
අයවමැය විවෂ්පාදය 2015. - [තමැ. සනෂ්පා.] :
බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සසබෞඛන්ය, සදේශීය මවදන්ය,
ෂරිවෂ්පාස හෂ්පා ළමෂ්පාරකෂක සසසේවෂ්පා සහ සභෂ්පා
කටයුතු අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 76 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව (200159 NL)
352.4 – අයවදැය පිළිබඳ මූලද පරිපකාලනය
352.406 – සලංවිධකාන. වකාරර්ෂික වකාරතකා
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. විගණකෂ්පාධිෂති සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව
වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2013. - බතතරමුලල :
විගණකෂ්පාධිෂති සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, [2013?]. ප. 158 ; සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (201210 NL)
352.48 – අයවදැය
අයවමැය හෂ්පා පුරවමැසියෂ්පා / සම්ෂෂ්පාදනය ධනුෂි
සසසේනෂ්පානෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ට
 ෂ්පාන්සසේසව්ස්පේරන්සි
ඉන්ටනමැෂනල ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2014. - ප. 54 : චිත්ර ;
සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව(1005563 NL)
ISBN 978-955-1281-68-7
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ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව.
ප්රවෂ්පාහන, ක්රීඩෂ්පා හෂ්පා සයබෞවන කටයුතු, කෂ්පාන්තෂ්පා
කටයුතු, ආහෂ්පාර සමැෂයීම් හෂ්පා සබදහමැරීම්,
සමූෂකෂ්පාර සඅංවරේධන, ගදෘහ ආරේථික ප්රවරේධන,
ධීවර, ග්රෂ්පාම සඅංවරේධන, සඅංචෂ්පාරක, ආසයබෝජන
ප්රවරේධන සම්බන්ධීකරණ සහ සතතව
නිෂසේෂෂ්පාදන හෂ්පා සඅංවරේධන කටයුතු පළිබඳ
අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය
2015 අයවමැය සවනුසවන් ඉදිරිෂත කරන
ප්රකෂ්පාශනය. - [සකෂ්පාළඹ] : බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත
ප්රවෂ්පාහන, ක්රීඩෂ්පා හෂ්පා සයබෞවන කටයුතු, කෂ්පාන්තෂ්පා
කටයුතු, ආහෂ්පාර සමැෂයීම් හෂ්පා සබදහමැරීම්,
සමූෂකෂ්පාර සඅංවරේධන, ගදෘහ ආරේථික ප්රවරේධන,
ධීවර, ග්රෂ්පාම සඅංවරේධන, සඅංචෂ්පාරක, ආසයබෝජන
ප්රවරේධන සම්බන්ධීකරණ සහ සතතව
නිෂසේෂෂ්පාදන හෂ්පා සඅංවරේධන කටයුතු පළිබඳ
අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය, 2015. - ප. 66 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව (200161 NL)
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව
මුදල හෂ්පා ක්රමසම්ෂෂ්පාදන, නීතිය හෂ්පා සෂ්පාමය,
ඉඩම්, අධන්යෂ්පාෂන, ෂළෂ්පාත ෂෂ්පාලන හෂ්පා ෂළෂ්පාත
ෂරිෂෂ්පාලන, මිනිසසේබල හෂ්පා රැකීරකෂෂ්පා,
ඉඅංජිසන්රු සසසේවෂ්පා, ප්රවදෘතති හෂ්පා සවළඳ
අමෂ්පාතන්ය හෂ්පා ප්රධෂ්පාන අමෂ්පාතන්ය
අයවමැය කථෂ්පාව 2015. - සකෂ්පාළඹ : බසසේනෂ්පාහිර
ෂළෂ්පාසත ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව, 2014. - ප. 84 ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (200162 NL)
352.66 – විනය
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ප්රජෂ්පාතෂ්පාන්ස්ත්රික සමෂ්පාජවෂ්පාදී ජනරජසයේ
ආයතන සඅංග්රහය හෂ්පා අවසබබෝධය / සම්ෂෂ්පාදනය
ඩබලිව. ඕ. ට. ප්රනෂ්පාන්න. - සදහිවල : ගිහෂ්පාන්
සෂෂ්පාතහල, 2015. - ප. 256 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1003761 NL)
ISBN 978-955-593-743-6
(419253 NA)
352.744 – පුසශතකකාල හකා තලේඛනකාගකාර
352.74406 – සලංවිධකාන. වකාරර්ෂික වකාරතකා
ජෂ්පාතික පුසසේතකෂ්පාල හෂ්පා ප්රසලඛන සසසේවෂ්පා මණඩලය
වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2011. - සකෂ්පාළඹ : ජෂ්පාතික
පුසසේතකෂ්පාල හෂ්පා ප්රසලඛන සසසේවෂ්පා මණඩලය,
2014. - ප. 157 ; සසම 29.
සිඅංහල, සදමළ සහ ඉඅංග්රීසි
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1005557NL)
ISSN 1391-4006

354 – ආරර්ථික සහ පරිසරය පිළිබඳ රකාජද
පරිපකාලනය
354.86 - බදැලංකු
354.8606 - සලංවිධකාන. වකාරර්ෂික වකාරතකා
ශ්රී ලඅංකෂ්පා මහ බමැඅංකුව
වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2014. - සකෂ්පාළඹ : ශ්රී ලඅංකෂ්පා
මහ බමැඅංකුව, 2015. - ප. [610] ; සසම. 27.
නුබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003437 NL)
ISBN 978-955-575-305-0 (418076 NA)
355 – යුදධ විදදකාව
355.0092 – චරිතකාපදකාන
එසගෂ්පාඩසවසල, සක. බී.
සහසේවෂ්පාසයකුසග මතක සටහන් / සක. බී.
එසගෂ්පාඩසවසල. - 2 වන මුද්රණය. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2014. - ප. [xii],728 ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2012
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 800.00
(1000848 NL)
ISBN 978-955-44039-0-1
(415725 NA)
355.47 – යුධ ද්භූතගශ්නෝල ශකාසශත්රය
355.475493 – ශ්රී ලලංකකාව
රන්සදනිසවල සටන – ක්රි. ව. 1630. - දියතලෂ්පාව :
ශ්රී ලඅංකෂ්පා යුද හමුදෂ්පා විදන්යෂ්පා පෂ්ඨය, 2014. ප. xvi,100 : චිත්ර ; සසම. 23.
කෂ්පාසබබෝක : රු. 950.00
(1007673 NL)
ISBN 978-955-7501-01-7
355.8 – යුද උපකරණ හකා තබදකාහදැරීම
355.80947 - රසියකාව
කසසේතුරිරතන, මලසරේණු
රුසියෂ්පානු අවි-සවි = super Russian arms :
රුසියෂ්පානු අවි ශකතිය පළිබඳව ශ්රී ලෂ්පාඅංකික
මෂ්පාධන්යසවදිසයකුසග විමරේශනෂ්පාතමක සටහන් =
A critical composition of a Sri Lankan
journalist on the power of super russian
arms / මලසරේණු කසසේතුරිරතන. - විතිකුලිය :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 271 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 29.
නුබමැ-කසබබෝක:මිල සනෂ්පාදමැකසව(1003581NL)
ISBN 978-955-42261-0-4 (419304 NA)
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361.2 – සමකාජ වදැඩ

361 – සමකාජ සුබසකාධනය
361.06 – උපතදශනය

ෂරෂ්පාවරේතන / සම්ෂෂ්පාදනය සම්ෂත ආරියසසසේන. වීරකමැටිය : වීරකමැටිය කලෂ්පාපය සඅංවරේධන
වමැඩසටහන. වරේලඩ් විෂන් ලඅංකෂ්පා, [2015?]. ප. vi,137 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1008760 NL)
(420817 NA)

සකෂ්පාඩකෂ්පාර, ප්චූලනි
අනුරෂ්පාධපුර සහ මඩකලපුව දිසසේස්ත්රිකකයන්හි
සමෂ සහකරු විසින් සිනවන හිඅංසනය සඳහෂ්පා
මසනබෝ උෂසදේශනය සමැෂයම / ප්චූලනී
සකෂ්පාඩකෂ්පාර ; ෂරිවරේතනය සකබෞෂලන්යෂ්පා
ආරියරතන විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ජනවෂ්පාරේගික
අධන්යයනය සඳහෂ්පා වන ජෂ්පාතන්යන්තර සකන්ද්රය,
2015. - ප. 20 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1002003 NL)
ISBN 978-955-580-160-7
(416303 NA)
විමලසූරිය, එච. ඒ.
සම් ජීවිසත හරිම නකය / එච. ඒ. විමලසූරිය. ෂෂ්පානනර : කරේතදෘ, 2014. - ප. 91 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1005850 NL)
ISBN 978-955-41376-0-8
සමෂ සහකරුවන්සගන් සිනවන ප්රචණඩතවයන්
පළිබඳ උෂසදේශනය සඳහෂ්පා මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශක
මූලධරේම කෂ්පාන්තෂ්පා මූලික දදෘෂසේටිසකබෝණයකින්. සකෂ්පාළඹ : ජනවෂ්පාරේගික අධන්යයනය සඳහෂ්පා වූ
ජෂ්පාතන්යන්තර සකන්ද්රය, 2014. - ප. 19 ;
සසම. 24.
සිඅංහල, සදමළ සහ ඉඅංග්රීසි
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001983 NL)
ISBN 978-955-580-158-4
(416304 NA)
361.1 – සමකාජ ප්රශශන
361.1095493 – ශ්රී ලලංකකාව
අමරසසසේකර, දයෂ්පා
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සමෂ්පාජ ප්රශසේන / දයෂ්පා අමරසසසේකර. 4 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 128 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2001.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010599 NL)
ISBN 978-955-30-5996-3
(423633 NA)

361.3 – සමකාජ කකාරයයන
ජයසිඅංහ, රිඩ්ලි
ප්රජෂ්පා සඅංවරේධනය සඳහෂ්පා සමෂ්පාජ වමැඩ විධික්රම /
රිඩ්ලි ජයසිඅංහ. - සෂෂ්පාලගසසේඕවිට : කරේතදෘ,
2014. - ප. 149 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(201385 NL)
ISBN 955-99515-0-5
361.32 – ප්රකාතයශ්නෝගික සමකාජ වදැඩ
ගම්ලත, ජී. ආරේ. ෂදේමසිරි
සමෂ්පාජ වමැඩ විෂය කළමනෂ්පාකරණය හෂ්පා සමෂ්පාජ
වමැඩකරුවන්සග කුසලතෂ්පා / ජී. ආරේ. ෂදේමසිරි
ගම්ලත. - රුවන්වමැලල : කරේතදෘ, 2015. ප. 147 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1008773 NL)
ISBN 978-955-42388-0-0
(421404 NA)
362 – සමකාජ සුබසකාධනය ගදැටලු හකා තසශවකා
362.19 – කකායික තරශ්නෝග සමඟ ජීවතවීම
362.196462 – දියවදැඩියකාව
අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා සරබෝහණ
දියවමැඩයෂ්පාව ජයගත හමැකි මග / දයෂ්පා සරබෝහණ
අතුසකබෝරෂ්පාල. - සකෂ්පාළඹ : ශිකෂෂ්පා මන්දිර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 297 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003288 NL)
ISBN 978-955-1782-59-7
(418775 NA)
362.1969792 – ඒඩසශ

362.11 – තරශ්නෝහලේ හකා ආශ්රිත ආයතන
362.11095493 – ශ්රී ලලංකකාව
විතෂ්පානසග, චමරි ශන්යෂ්පාමෂ්පා නිලන්තිකෂ්පා
සදේශසයේ සුව මහ සගදර - එකසිය ෂනසසේ
වසරක : ශ්රී ලඅංකෂ්පා ජෂ්පාතික සරබෝහල සකෂ්පාළඔ /
චමරි ශන්යෂ්පාමෂ්පා නිලන්තිකෂ්පා විතෂ්පානසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 240 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1010696 NL)
ISBN 978-955-30-6281-9
(423225 NA)

සෂසරේරෂ්පා, එම්. ඩ. දමිත තුෂෂ්පාර
ඒඩ්සසේ නසන මනසසසේ බලය / එම්. ඩ. දමිත
තුෂෂ්පාර සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 64 : රූෂසටහන් ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1005963 NL)
ISBN 978-955-30-5439-5
(419922 NA)
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362.2 – මකානසික තසකෞඛදය හකා ආබකාධ
ෂඬුවෂ්පාවල, සරත
සයෂ්පාවුන් විසයේ මෂ්පානසික ගමැටලු හෂ්පා ආබෂ්පාධ
සමඟ සදමෂ්පාපයන්ට උෂසදසසේ / සරත
ෂඬුවෂ්පාවල. - සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 164 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(201146 NL)
ISBN 978-955-656-281-1
මෂ්පානසික සසබෞඛන්ය : ප්රෂ්පාථමික සසබෞඛන්ය සසසේවෂ්පා
නිලධෂ්පාරීන් සඳහෂ්පා අතසෂෂ්පාත. - සකෂ්පාළඹ :
මෂ්පානසික සසබෞඛන්ය අධන්යකෂ කෂ්පාරේයෂ්පාලය,
2014. - ප. vii, 36 ; සසම. 20.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000912 NL)
ISBN 978-955-0565-64-7
(415887 NA)
362.29 – මතද්රවද භකාවිතය
බෂ්පාලසූරිය, ඒ. එසසේ.
මදන්යෂෂ්පානය න්ධුමෂෂ්පානය මතද්රවන්ය සසබෞඛන්යයට
බලෂෂ්පාන ආකෂ්පාරය / ඒ. එසසේ. බෂ්පාලසූරිය. - නව
මුද්රණය . - වරකෂ්පාසෂෂ්පාල : සහළදිව
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 128 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1961
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000441 NL)
ISBN 978-955-0716-76-0
(414995 NA)
362.29 - මතද්රවද
මෂ්පාකසසේ, ෂමැට්රික
මතද්රවන්ය උවනසරේ සදේශෂෂ්පාලනය / ෂමැට්රික
මෂ්පාකසසේ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 144 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1010639 NL)
ISBN 978-955-30-6396-0
(423624 NA)
362.296 – දුම්තකකාළ
රතනෂ්පායක, දිලිනි ලලන්ති
සුව නසන නම්සකෂ්පාළ / දිලිනි ලලන්ති
රතනෂ්පායක, රුවන් නමින්ද ජයසිඅංහ සහ සුමුන
හිසම්ෂ මමැදසවල. - සව්ස්පේරෂ්පාසදණිය : මුඛ මවදන්ය
ඒකකය සව්ස්පේරෂ්පාසදණිය විශසේවවිදන්යෂ්පාලය, 2015. ප. 21 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1008248 NL)
ISBN 978-955-42249-0-2
(420674 NA)

362.5 – දිළිඳුකම පිටුදදැකීම
362.5095493 – ශ්රී ලලංකකාව
රතනෂ්පායක, ඉෂෂ්පාරෂ්පා
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව නෂ්පාගරික දරිද්රතෂ්පාව : සනරඅංජනෂ්පා
ගුණතිලක සහ අසෂ්පාරේ අබනල කෂ්පාදරේ විසින්
සම්ෂෂ්පාදිත "ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව නෂ්පාගරික දරේද්රතෂ්පාව"
සඅංකෂිව්ස්පේතසයේ ප්රතිසශබෝධනයකි / ඉෂෂ්පාරෂ්පා
රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : දරිද්රතෂ්පා විශසේසලෂණ
සකන්ද්රය, 2014. - පටු. v,19 ; සසම. 20. (සඅංකෂිව්ස්පේත ප්රකෂ්පාශන මෂ්පාලෂ්පාව ; අඅංක 14 )
කබමැ-සබබෝක :මිළ සනෂ්පාදමැකසව (1005867 NL)
ISBN 978-955-1040-80-2
362.7 – තරණ ළමයින
362.7095493 – ශ්රී ලලංකකාව
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. සයබෞවන කටයුතු හෂ්පා නිපුණතෂ්පා
සඅංවරේධන අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ජෂ්පාතික තරුණ ප්රතිෂතතිය. [සකෂ්පාළඹ] : සයබෞවන කටයුතු හෂ්පා නිපුණතෂ්පා
සඅංවරේධන අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය, 2014. - ප. v, 28 :
වරේණ ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව(1003451 NA)
(418165 NA)
362.76 – ළමකා ලිලංගික අපතයශ්නෝජනය
සකවිටියෂ්පාගල, බමැසිල
ළමෂ්පා ලිඅංගික අෂසයබෝජනය සහ ඔබ...? / බමැසිල
සකවිටියෂ්පාගල. - කළුතර : කරේතදෘ, 2014. ප. 76 : චිත්ර ; සසම. 20
කබමැ-සබබෝක: රු. 150.00
(200669 NL)
ISBN 978-955-41911-0-5
362.76092 – චරිතකාපදකාන
සෂලසරේ, සඩ්ව
ඇසහනවද අම්සම්, මම ඔබට ආදසරය / සඩ්ව
සෂලසරේ ; ෂරිවරේතනය ජිසන්න්ද්රවඅංශ ද සිලවෂ්පා
විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2013. - ප. 199 ; සසම. 21.
''The lost boy'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 320.00
(1001268 NL)
ISBN 978-955-652-988-3
හිල, සජබෝ
නිරුවත යුවතිය / සජබෝ හිල ; ෂරිවරේතනය
කුමෂ්පාර සිරිවරේධන විසිනි. - ෂන්නිපටිය :
කිඅංකිණි ක්රිසයේෂන්සසේ, 2015. - ප. 271 ;
සසම. 21.
“Naked” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1009303 NL)
ISBN 978-955-8933-94-7
(422508 NA)
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362.8 – තවනත කණඩකායම්
362.8297 – අතුරදහන වූ ළමයින
362.82970929 - චරිතකාපදකාන
අලනෂ්පාහ, සඩබෝනියෂ්පා
මසග දරුවන් ෂමැහමැරගත සනෂ්පාහමැකිය /
සඩබෝනියෂ්පා අලනෂ්පාහි සහ ඉයුජින් සකෂ්පාසසේසටසලබෝ ;
ෂරිවරේතනය අසබරතන අතතනෂ්පායක විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014. - ප. 259 ; සසම. 22.
''No one takes my children'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1001309 NL)
ISBN 978-955-691-060-5
363 – තවනත සමකාජ ගදැටලු හකා තසශවකා
363.1 – මහජන ආරකර්ෂිත වදැඩසටහන
363.125 – අධිතවේගී හකා නකාගරික වකාහන ප්රවකාහනය
363.125095493 – ශ්රී ලලංකකාව
සෂසරේරෂ්පා, ආරේ. ඒ. එම්. බී.
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව මෂ්පාරේග සඅංඥෂ්පා සහ මෂ්පාරේග නීතිරීති :
රියනරු ලිඛිත ෂරීකෂණ ප්රශසේන ෂත්රයක
ඇතුළතය / ආරේ. ඒ. එම්. බී. සෂසරේරෂ්පා. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 77 : රූෂ සටහන් ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1010528 NL)
ISBN 978-955-31-0052-8
(422957 NA)
363.2 – තපකාලිසශ තසශවකා
363.2092 – චරිතකාපදකාන
වීරසකබෝන්, රෂ්පාජෂ්පා
ජය ගත අභිසයබෝග : චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය / රෂ්පාජෂ්පා
වීරසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. ප. xx, 217 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1010660 NL)
ISBN 978-955-42529-0-5
(422990 NA)
363.2095493 – ශ්රී ලලංකකාව
දූෂිත සෂෂ්පාලිසියකට එසරහි සනෂ්පානිමි ගමනක /
සඅංසසේකරණය චිත්රෂ්පාල සෂසරේරෂ්පා. - ෂෂ්පානනර :
ජනසඅංසදය, 2014. - ප. 72 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 170.00
(200171 NL)
ISBN 978-955-1687-53-3

363.34 – ආපදකා
363.34525 – රකාජද ක්රියකාකකාරිතවය
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ආෂදෂ්පා කළමනෂ්පාකරණ අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය
ආෂදෂ්පා කළමනෂ්පාකරණය පළිබද ජෂ්පාතික
ප්රතිෂතතිය. - සකෂ්පාළඹ : ආෂදෂ්පා කළමනෂ්පාකරණ
අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය, 2014. - ප. [46] ; සසම. 23.
සිඅංහල, සදමළ සහ ඉඅංග්රීසි.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1002058 NL)
363.6 – මහජන උපතයශ්නෝගීතකා සහ ආශ්රිත තසශවකා
363.61 – ජල සදැපයුම
ජල ෂෂ්පාරිසභබෝගික අතසෂෂ්පාත. - කටුගසසේසතෂ්පාට :
මහනුවර හෂ්පා තදෂ්පාසන්න ජල සම්ෂෂ්පාදන
වන්යෂ්පාෂදෘතිය. - 2014. - ප. 76 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව (200706 NL)
ISBN 978-955-4731-01-1
363.7 – පකාරිසරික ගදැටලු
363.7285 – ඝන අපද්රවද
අෂද්රවන්ය කළමනෂ්පාකරණ අධිකෂ්පාරිය බසසේනෂ්පාහිර
ෂළෂ්පාත. - සකෂ්පාළඹ : බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත අෂද්රවන්ය
කළමනෂ්පාකරණ අධිකෂ්පාරිය,
ප. 17 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 25
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (200150 NL)
363.96 – ඓතිහකාසික තගකාඩනදැගිලි හකා ප්රතදශ
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
සලබෝක උරුම : අෂ ජීවතවන සලබෝකය 07 /
සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 272 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008890 NL)
ISBN 978-955-30-6135-5
(421166 NA)
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364 – අපරකාධ විදදකාව
364.1 – සකාපරකාධී ක්රියකා
364.15 – පුදගලයිනට එතරහිව කරන වදැරදි
364.151 – ත්මිනිසශ සලංහකාර
364.151092 - චරිතකාපදකාන
රසල, සලබෝඩ්
ඇසඩෂ්පාලෆසේ අයකමෂ්පාන්ට එසරහි නඩු විභෂ්පාගය /
සලබෝඩ් රසල ; ෂරිවරේතනය එල. එසසේ. එසසේ.
ෂතිරතන විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය
ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2013. - ප. 230 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
“The trial Adolf Eichmann” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(200955 NL)
ISBN 978-955-652-996-8
364.152 – මනුෂද ඝකාතන
364.1523 - ඝකාතන
364.15230944 – ප්රලංශය
කරෑරේ, එමමැනුසවල
ආතමර්ඝෂ්පාතකයෂ්පා / එමමැනුසවල කරෑරේ ;
ෂරිවරේතනය නිසරබෝෂිණී ගුණසසසේකර විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2014. - ප. 683 ;
සසම. 21.
" L' Adversaire " කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
නුබමැ-සබබෝක : රු. 330.00
(1001819 NL)
ISBN 978-955-570-800-5
(416551 NA)
364.1524 - ඝකාතන
364.1524092 - චරිතකාපදකාන
ලියනසග, ජයවතී
අරන්තලෂ්පා සඛේදවෂ්පාචකයට මමැදිවූ ගුරුවරියකසග
සතන්ය කථෂ්පාව / ජයවතී ලියනසග. බුලතසිඅංහල : ගුරු සගදර ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 56 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1009318 NL)
ISBN 978-955-7818-10-8
(422513 NA)

365 – දණඩණ හකා ආශ්රිත ආයතන
365.6 - රැදවියන
365.6092 - චරිතකාපදකාන
ෂෂ්පාරේසනල, ක්රිසසේසටබෝෂරේ වී. වී.
සසල සිරකරු / ක්රිසසේසටබෝෂරේ වී. වී. ෂෂ්පාරේසනල ;
ෂරිවරේතනය චන්න බණඩෂ්පාර විසජේසකබෝන්
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 208 ; සසම. 21.
“Hell's prisoner” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009277 NL)
ISBN 978-955-661-733-7
(421639 NA)
366 – සත්මිති හකා සලංවිධකාන
පයදෂ්පාස, ඒ. ඩ.
සමිති සඅංවිධෂ්පාන / ඒ. ඩ. පයදෂ්පාස. - සඅංසශබෝධිත
2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 159 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1968
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002336 NL)
ISBN 978-955-30-5480-7
(417220 NA)
368 - රකෂණය
368.0095493 – ශ්රී ලලංකකාව
සිරිනෂ්පායක, ඩ. එම්.
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව රකෂණය එදෂ්පා සහ අද / ඩ. එම්.
සිරිනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 144 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000856 NL)
ISBN 978-955-30-5681-8
(415836 NA)
368.32 – ජීවිත රකෂණය
සසසේදර, නිමල
ජීවිත රකෂණ අසලවිකරුසවකුසග සමසහවර,
ගුණෂ්පාඅංග සහ සෂ්පාරේථකතවසයේ ආසසේවෂ්පාදය / නිමල
සසසේදර. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 140 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1009345 NL)
ISBN 978-955-671-518-7
(421710 NA)

364.1524095493 – ශ්රී ලලංකකාව
ප්රියඅංකර, වීරසිඅංහ ආරචචිසග වරුණ
අසඳබෝනෂ්පාව : 1989-90 දී ෂමැහමැරසගන සගෂ්පාසසේ
අතුරුදහන් කරන ලද ඇඹිලිපටිය ෂෂ්පාසල
දරුවන්සග කඳුළු කතෂ්පා පුවත / වීරසිඅංහ
ආරචචිසග වරුණ ප්රියඅංකර. - [තමැ. සනෂ්පා.] :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 315 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1009386 NL)
ISBN 978-955-444-3-9
(422501 NA)

369 – සත්මිති සකාමගම්
369.4 – බකාලදකෂ වදකාපකාරය
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සියවසක බෂ්පාලදකෂ උරුමය 19122012 / සඅංසසේකරණය එම්. ඊ. එසසේ. ජයසිඅංහ. සකෂ්පාළඔ : ශ්රී ලඅංකෂ්පා බෂ්පාලදකෂ සඅංගමය,
[2013?]. - ප. viii,323 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 30.
සිඅංහල, සදමළ සහ ඉඅංග්රීසි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1500.00
(1001947 NL)
ISBN 978-955-0917-00-6
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369.43 – බකාලදකෂතයශ්නෝ
369.43092 – චරිතකාපදකාන
කවුට(රේ)නි, ජූලියෂ්පා
සරෂ්පාබට සබඩ්න් ෂවල : ජගත බෂ්පාලදකෂ
වන්යෂ්පාෂෂ්පාරසයේ නිරේමෂ්පාතදෘ / ජූලියෂ්පා කවුට(රේ)නි ;
ෂරිවරේතනය උදිත අලහසකබෝන් විසිනි. - 2 වන
මුද්රණය. - ගම්ෂහ : නයන් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 102 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2006
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003742 NL)
ISBN 978-955-768-803-9
(419408 NA)
3 7 0 අධදකාපනය
370.05 – වකාර ප්රකකාශන

370.95493 – ශ්රී ලලංකකාව
එසඞරමුලල, සිරිල
හමැතතමෑ වසරක අධන්යෂ්පාෂන ප්රතිසඅංසසේකරණ හෂ්පා
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව : නිදහසසේ අධන්යෂ්පාෂන ක්රමයට වසර
හමැතතමෑව පරිම නිමිතසතනි (1945-2015) /
සිරිල එසඞරමුලල. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 200 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1009349 NL)
ISBN 978-955-30-6403-5
(421838 NA)
ජයවරේධන, ඒ. ආනන්ද
ලඅංකෂ්පාසව ෂමැරණි සදේශීය අධන්යෂ්පාෂනය /
ඒ. ආනන්ද ජයවරේධන. - සකෂ්පාළඹ : ආරිය
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 112 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008254 NL)
ISBN 978-955-553-721-6
(420260 NA)

අධන්යෂ්පාෂන විමසුම : 1 වන කලෂ්පාෂය 2015
ජනවෂ්පාරි - මමැය
සඅංසසේකරණය බන්නල ප. දයෂ්පාරතන... [සහ
තවත අය]. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 143 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1002136 NL)
ISBN 978-955-30-5872-0
(417165 NA)

ජයවරේධන, ආනන්ද
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව අධන්යෂ්පාෂන ප්රතිසඅංසසේකරණ සයබෝජනෂ්පා
1972 සිට / ආනන්ද ජයවරේධන. - 2 වන
මුද්රණය. - වරකෂ්පාසෂෂ්පාල : ආරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. [viii],115 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 2009
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008784 NL)
ISBN 978-955-553-720-9
(421416 NA)

370.15 – අධදකාපන මතනශ්නෝවිදදකාව
370.154 – ඉතගනීම සඳහකා අභිතප්රේරණය

වීරසිඅංහ, අමරදෂ්පාස
අවජෂ්පාත අධන්යෂ්පාෂනය : කඩුවට කිරුළ
ෂමැළඳවීම / අමරදෂ්පාස වීරසිඅංහ. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : සඅංසසේකදෘති ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. xv,191 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008726 NL)
ISBN 978-955-8958-02-5
(421587 NA)

මෂ්පානවඩු, සප්රඩ
සදමවපයන්ට ගුරු ෂතවීමක : ඔබ
හඳුනෂ්පාසගන, ඔසබ දරුවෂ්පාට උගන්වන්සන්
සකසසසේද? : සෂර ෂෂ්පාසසල සිට ෂහ වසර '
සතක / සප්රඩ මෂ්පානවඩු. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප.196 ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1000302 NL)
ISBN 978-955-30-5348-0
(415241 NA)
370.92 – අධදනඥතයශ්නෝ
ගුරුසග, ආනන්ද ඩබලිව. ප.
අමිල මුතු ඇටය : ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව නිදහසසේ
අධන්යෂ්පාෂනසයේ පයෂ්පාසග ජිවිත කථෂ්පාව / ආනන්ද
ඩබලිව. ප. ගුරුසග ; ෂරිවරේතනය විමලසසසේන
විතෂ්පානෂතිරණ විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 436 ; සසම. 21.
“No pearl of greater price” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1003340 NL)
ISBN 978-955-30-5877-5
(418282 NA)

370.95493072 - පරතර්යේෂණ
ඉන්දීන්, බෂ්පාසිත
වවුනියෂ්පා හෂ්පා මුලතිවු අධන්යෂ්පාෂන කලෂ්පාෂසයේ
නිදහසසේ අධන්යෂ්පාෂන සසසේවෂ්පා පළිබඳ පුරවමැසි වෂ්පාරේතෂ්පා
ෂත සමකෂණය / බෂ්පාසිත ඉන්දීන්, සමහලෂ්පා
මහිලරෂ්පාජෂ්පා සහ සක. සරෂ්පාසම්ෂන්. - සකෂ්පාළඹ :
දරිද්රතෂ්පා විශසේසලෂණ සකන්ද්රය, 2015. - ප. 63 ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1005869 NL)
ISBN 978-955-1040-86-4
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371 – පකාසලේ හකා ඒවකාතර්යේ ක්රියකාකකාරකම්
371.01 – රජතර්යේ පකාසලේ
371.01092 - චරිතකාපදකාන
සහසේවෂ්පාවිදෂ්පාන, ගෂ්පාලසල සදේවසිරි ප.
ආනන්ද සබබෝඩසම් සමැඟවුණු රස කතෂ්පා 1-2 සහ
ෂතතර තීරු ලිප / ගෂ්පාලසල සදවසිරි ප.
සහසේවෂ්පාවිදෂ්පාන. - සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ,
2015. - ප. 615 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 980.00
(1009501 NL)
ISBN 978-955-686-230-0
(422175 NA)
371.01095493 – ශ්රී ලලංකකාව
ගලහිටියෂ්පාව මධන්ය මහෂ්පා විදන්යෂ්පාලය හමැතතමෑ වසරක
අභිමෂ්පානය 1944 – 2014. - ගසණමුලල :
ගලහිටියෂ්පාව මධන්ය මහෂ්පා විදන්යෂ්පාලයීය ආදි ශිෂන්ය
සඅංගමය, 2015. - ප. [281] : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1003041 NL)
ISBN 978-955-7714-00-4
(417542 NA)
ධරේමෂෂ්පාලය : සදවමිත දම්ෂල ගුණ සමර 150 /
සඅංසසේකරණය සරේටියගම ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි. ෂන්නිපටිය : ධරේමෂෂ්පාල විදන්යෂ්පාලය, 2014. ප. viii, [563] : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 29.
ශ්රීමත අනගෂ්පාරික ධරේමෂෂ්පාල 150 සවනි ජන්ම
දින සඅංවතසර සමරු කලෂ්පාෂය
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000777NL)
(415519 NA)
සෂසරේරෂ්පා, සහසේමෂ්පා
විශෂ්පාඛෂ්පාව අතීතසයන් වතමනට / සහසේමෂ්පා
සෂසරේරෂ්පා ; සඅංසසේකරණය සුමනෂ්පා සෂරමෂ්පාන
විසිනි. - [තමැ. සනෂ්පා.] : [ප්ර. සනෂ්පා.], [2015?]. ප. 80 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001070 NL)
(416345 NA)
371.1 – ගුරවරන හකා ඉගදැනවීම හකා ආශ්රිත
ක්රියකාකකාරකම්
හඳුන්ෂතිරණ, කරුණෂ්පාතිලක
සතන්යය සුන්දර ද ? : ශිෂන්ය උෂසදේශන
භුමිකෂ්පාසව හෂ්පා ගුරුභුමිකෂ්පාසව ලත අතදමැකීම්
අහුරක / කරුණෂ්පාතිලක හඳුන්ෂතිරණ. සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. ප. 169 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000167 NL)
ISBN 978-955-691-061-2
(415102 NA)

371.10092 – චරිතකාපදකාන
උදයමෂ්පාලෂ්පා, ප. ඒ. ඩ. නිරේමලි සමන්ති
සබසහත සනලලි / ජී. ඒ. ඩ. නිරේමලි සමන්ති
උදයමෂ්පාලෂ්පා. - රෂ්පාගම : කරේතදෘ, 2015. - ප. 90 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002431 NL)
ISBN 978-955-41741-0-8
ගලහිටියෂ්පාව, ප. බී.
ගුරු ද්භූමිකෂ්පාවක සමැමරුම් සටහන් : ශෂ්පාන්ත
අන්සතබෝනි විනහසලන් සරසවියට සරසවිසයන්
ශෂ්පාන්ත අන්සතබෝනි විනහලට / ප. බී.
ගලහිටියෂ්පාව : මහනුවර : කරේතදෘ, 2015. ප. 152 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008293 NL)
ISBN 978-955-42509-0-1
(420654 NA)
371.2 – අධදකාපන පරිපකාලනය
දිසෂ්පානෂ්පායක, සක. ජී.
අධන්යෂ්පාෂන ෂරිෂෂ්පාලනය පළිබඳ සිදේධි
අධන්යයනය / අවසබබෝධය හෂ්පා බුදේධි ෂරීකෂණය :
ආදරේශ ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු / සක. ජී.
දිසෂ්පානෂ්පායක. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2013. - ප. 179 ; සසම. 21.
ශ්රී ලඅංකෂ්පා අධන්යෂ්පාෂන ෂරිෂෂ්පාලන සසසේවෂ්පා විභෂ්පාගය
සඳහෂ්පා විසශසේෂය
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003306 NL)
ISBN 978-955-31-0062-7
(418895 NA)
371.20723 – සිදධි අධදයනය
පුණන්යදෂ්පාස, සක. ඒ. ඩ.
සිදේධි අධන්යයනය : අධන්යෂ්පාෂන ෂරිෂෂ්පාලන විනහලෂති විභෂ්පාග හෂ්පා විනහලෂතිවරුන්සග
භෂ්පාවිතය සඳහෂ්පා / සක. ඒ. ඩ. පුණන්යදෂ්පාස. මහරගම : කරේතදෘ, 2015. - ප. x,178 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1008751 NL)
ISBN 978-955-44858-4-6
(421415 NA)
371.4 – ශිෂද මකාරතගශ්නෝපතදශනය හකා උපතදශනය
ගුණෂ්පාලඅංකෂ්පාර හිමි, සගෂ්පාමිල
ෂෂ්පාසල උෂසදේශනය හෂ්පා මෂ්පාරේසගෂ්පාෂසදේශනය :
ෂෂ්පාසල ශිෂන්යයෂ්පා මුහුණ සදන ගමැටලු විසඳීසම්
මඟ / සගෂ්පාමිල ගුණෂ්පාලඅංකෂ්පාර හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 144 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002335 NL)
ISBN 978-955-30-5743-3
(417219 NA)

73

372 – ප්රකාන්ථත්මික අධදකාපනය
5 ශිෂන්යතවයට අතන්යවශන්ය සටහන් : ගණිතය,
සිඅංහල, ෂරිසරය, ඉඅංග්රීසි, සදමළ / සම්ෂෂ්පාදනය
විනී රූෂසිඅංහ. - කඩවත : සෂ්පාරෂ්පාඅංගෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 253 : රූෂසටහන් ;
සසම. 25.
නව ශිෂන්යතව විභෂ්පාගයට අදෂ්පාළ තනි ප්රශසේන
ෂත්රයට අනුව සම්ෂෂ්පාදිතය.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010834 NL)
ISBN 978-955-684-238-8
(422984 NA)
මෂ්පාතරආරචචි, සුජෂ්පාතෂ්පා මෂ්පාලනී
4 සශසේණිය වමැඩ සෂෂ්පාත : සිඅංහල, ඉඅංග්රීසි,
ෂරිසරය, ගණිතය / සුජෂ්පාතෂ්පා මෂ්පාලනී
මෂ්පාතරආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 380 : චිත්ර ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003450 NL)
ISBN 978-955-31-0139-6
(418904 NA)
372.19 – විෂයමකාලකා
372.19076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
කපුසකෂ්පාටුව, එච. ඩබලිව. ට.
සලක හවුසසේ සෂෂ්පාතහල - විභෂ්පාග ප්රශසේන හෂ්පා
පළිතුරු 5 ශිෂන්යතවය / එච. ඩබලිව. ට.
කපුසකෂ්පාටුව ; සඅංසසේකරණය සරතචන්ද්ර
ජයවරේධන විසිනි. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
සලක හවුසසේ සෂෂ්පාතහල, 2014. - ප. vi,[177] :
චිත්ර ; සසම. 29.
1 වන මුද්රණය 2014
2009 සිට 2014 දකවෂ්පා විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා
පළිතුරු සහ අනුමෂ්පාන ප්රශසේන ෂත්ර - පළිතුරු කටටල හතරක සහිතව
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 295.00
(1002841 NL)
ISBN 978-955-658-373-1
(417370 NA)
5 සශසේණිය ශිෂන්යතවයට අනුමෂ්පාන ප්රශසේන හෂ්පා
පළිතුරු : ගණිතය, සිඅංහල, ෂරිසරය, ඉඅංග්රීසි,
සදමළ / සම්ෂෂ්පාදනය විනී රූෂසිඅංහ. - කඩවත :
සෂ්පාරෂ්පාඅංගෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 176 : චිත්ර ;
සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009585 NL)
ISBN 978-955-684-228-9
(422977 NA)
5 සශසේණිය ශිෂන්යතවය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා
පළිතුරු / සඅංසසේකරණය මමන වන්නිනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 184 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 320.00
(1002290 NL)
ISBN 978-955-661-625-5
(417308 NA)

සෂසරේරෂ්පා, චන්ද්රසසබෝම
සතර ශිෂන්යතව ජයමග 5 ශිෂන්යතවය 2015 :
1 ෂත්රය හෂ්පා 11 ෂත්රය සඳහෂ්පා අනුමෂ්පාන ප්රශසේන හෂ්පා
පළිතුරු / චන්ද්රසසබෝම සෂසරේරෂ්පා. - මහරගම :
සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 252 :
රූෂසටහන් ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1003410 NL)
ISBN 978-955-0938-96-4
(418218 NA)
බසසේනෂ්පායක, රමන්යෂ්පා
5 ශිෂන්යතව ජයමග අවසබබෝධය සහ වියරණ
හුරුව : ප්රශසේණ හෂ්පා පළිතුරු / රමන්යෂ්පා බසසේනෂ්පායක. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 96 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : 160.00
(1000395 NL)
ISBN 978-955-690-215-0
(415247 NA)
බසසේනෂ්පායක, රමන්යෂ්පා
5 ශිෂන්යතව ජයමග භෂ්පාෂෂ්පා හුරුව : ප්රශසේන හෂ්පා
පළිතුරු / රමන්යෂ්පා බසසේනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව :
ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 96 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1000396 NL)
ISBN 978-955-690-198-6
(415246 NA)
මෂ්පාතරආරචචි, සුජෂ්පාතෂ්පා මෂ්පාලනී
5 ශිෂන්යතවය සඳහෂ්පා ෂදන්ය ගදන්ය ප්රශසේසනබෝතතර /
සුජෂ්පාතෂ්පා මෂ්පාලනී මෂ්පාතරආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 168 ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003362 NL)
ISBN 978-955-31-0314-7
(418903 NA)
ලඅංකෂ්පාසග, භෂ්පාරත
5 ශිෂන්යතවයට ඉලකක ෂරිසර ප්රශසේන
2000 ක : 3, 4, 5 සශසේණි විෂය නිරේසදේශය
ඇසුරිනි / භෂ්පාරත ලඅංකෂ්පාසග. - දන්සකෂ්පාටුව :
වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 196 :
චිත්ර ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002237 NL)
ISBN 978-955-29-0286-4
(417297 NA)
372.21 – තපර පකාසලේ අධදකාපනය
අමරතුඅංග, ප.
සෂර ෂෂ්පාසල දරුවන් සඳහෂ්පා ඉලකකම් ඉසගන
ගන්න / ප. අමරතුඅංග. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ
සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප.16 : චිත්ර ;
සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1000299 NL)
ISBN 978-955-690-214-3
(415244 NA)
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අලගම, ගෂ්පාමිණී සඳලෂ්පාල
සෂර ෂෂ්පාසල දරුවෂ්පා තුළ දමැනුම සඅංවරේධනය සහ
ගුරුවරියසග ගුරු කුසලතෂ්පා සඅංවරේධනය /
ගෂ්පාමිණී සඳලෂ්පාල අලගම. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 60 : රූෂ සටහන් ;
සසම. 25.
සෂර ෂෂ්පාසල ගුරුවරියන් සහ ගුරු පුහුණු
ෂෂ්පාෂ්ඨමෂ්පාලෂ්පාවන් හදෂ්පාරන ගුරු සිසුන් සඳහෂ්පා රචිත
ග්රන්ථයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010884 NL)
ISBN 978-955-30-6206-2
(423583 NA)
ඉදේදමලසගෂ්පාඩ, කුමුදිනී
සෂර ෂෂ්පාසල අධන්යෂ්පාෂනසයේ වන්යෂ්පාව්ස්පේතිය හෂ්පා
ප්රගතිය / කුමුදිනී ඉදේදමලසගෂ්පාඩ. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 183 ; සසම. 21.
මමැ-බමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003305 NL)
ISBN 978-955-671-892-8
(418891 NA)
ගුණසිඅංහ, දමයන්ති
සතුටු සිතින් අකුරට යමු : 1 සශසේණිය හෂ්පා
සෂරෂෂ්පාසල දරුවන් සඳහෂ්පා / දමයන්ති
ගුණසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 56 : චිත්ර ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1001812 NL)
ISBN 978-955- 30-5656-6 (416191 NA)
ඩයසසේ, සමුද්රෂ්පා ශ්රීෂෂ්පාලි
සෂර ෂෂ්පාසල දරුවන්ට බුදේධි වරේධන
ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම් / සමුද්රෂ්පා ශ්රීෂෂ්පාලි ඩයසසේ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 12 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000237 NL)
ISBN 978-955-30-5109-7
(414786 NA)
ද සිලවෂ්පා, ඩ. සී.
ළදරු ෂෂ්පාසල අධන්යෂ්පාෂනය / ඩ. සී. ද සිලවෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 104 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010685 NL)
ISBN 978-955-30-6092-1
(423210 NA)
ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්
සෂර ෂෂ්පාසල දරුවන්ට නිරේමෂ්පාණ ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම් /
සමරසකබෝන් ෂතිරෂ්පාජ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1002372 NL)
ISBN 978-955-30-5094-6
(417266 NA)

372.357 – පරිසර අධදයනය
චිත්රවීර, චින්තෂ්පා ෂෂ්පාලිකෂ්පා
4, 5 සශසේණි සඳහෂ්පා ෂරිසර දමැනුම : නව විෂය
නිරේසදේශය අනුව සම්ෂෂ්පාදිත / චින්තෂ්පා ෂෂ්පාලිකෂ්පා
චිත්රවීර. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන,
2015. - ප. 239 : රූෂසටහන් ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002834 NL)
ISBN 978-955-21-2325-2
(417438 NA)
372.357076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
රඅංජිත, සක. ඒ. නිහෂ්පාල
ශිෂන්යතවයට ෂරිසරය ප්රශසේසනබෝතතර 1000 ක :
3, 4, 5 සශසේණි සඳහෂ්පා / සක. ඒ. නිහෂ්පාල රඅංජිත. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 108 ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1006480 NL)
ISBN 978-955-30-6008-2
(419889 NA)
372.465 – තහශ්නෝඩි තපකාත
සිඟිති සිඅංහල සහබෝඩය. - නිටටඹුව : එන්. ජී. එසසේ.
ප්රින්ටරේසසේ, [2015?]. - ප. [8] : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1003597 NL)
(419080 NA)
372.52 – පකාට කිරීම
එළවළු ෂෂ්පාට කරමු. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000381 NL)
ISBN 978-955-690-212-9
(415261 NA)
කුරුලලන් ෂෂ්පාට කරමු. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ
සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 23.
කබමැ-සබබෝක : රු.50.00
(1000380 NL)
ISBN 978-955-690-209-9
(415262 NA)
දිගන්සවල, තිලකරතන
රූෂ අඳිමු අත හුරුසවමු / තිලකරතන
දිගන්සවල. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 48 : රූෂසටහන් ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008372 NL)
ISBN 978-955-29-0433-2
(420289 NA)
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ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්
ලසසේසනට ෂෂ්පාට කරමු / සමරසකබෝන් ෂතිරෂ්පාජ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 24 :
චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1002371 NL)
ISBN 978-955-30-5111-0
(417264 NA)

සමරවීර, පයල උදය
ෂෂ්පාට කරමු යෂ්පාළුසව... / පයල උදය සමරවීර. මෂ්පාතර : සියමැස ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003593 NL)
ISBN 978-955-7788-00-5
(419457 NA)

ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්
සතුන් ෂෂ්පාට කරමු / සමරසකබෝන් ෂතිරෂ්පාජ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 24 :
චිත්ර ; සසමි. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1002369 NL)
ISBN 978-955-30-5097-7
(417261 NA)

හමැඩතල හෂ්පා ර්ඝන වසසේතු ෂෂ්පාට කරමු : සෂර ෂෂ්පාසල හෂ්පා
1 සශසේණිය සිසුන් සඳහෂ්පා. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා
සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014 . - ප. 16 :
රූෂසටහන් ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1001837 NL)
ISBN 978-955-29-0425-7
(416174 NA)

ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්
සිඟිති මසග චිත්ර සෂෂ්පාත / සමරසකබෝන්
ෂතිරෂ්පාජ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000242 NL)
ISBN 978-955-30-5098-4
(414781 NA)
ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්
සිතුවම් ෂෂ්පාට කරමු / සමරසකබෝන් ෂතිරෂ්පාජ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 24 :
චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1002370 NL)
ISBN 978-955-30-5095-3
(417263 NA)
ෂලතුරු ෂෂ්පාට කරමු. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප.16 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000309 NL)
ISBN 978-955-690-211-2
(415234 NA)
මල ෂෂ්පාට කරමු. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 16 ; චිත්ර : සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000382 NL)
ISBN 978-955-690-213-6
(415260 NA)
සතතු ෂෂ්පාට කරමු. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000383 NL)
ISBN 978-955-690-210-5
(415259 NA)
සමරවීර, පයල උදය
කවිය කියෂ්පා ෂෂ්පාට කරමු / පයල උදය සමරවීර. මෂ්පාතර : සියමැස ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003596 NL)
ISBN 978-955-7788-01-2
(419455 NA)
සමරවීර, පයල උදය
ෂෂ්පාට කරන්නය කතෂ්පා ලියන්නය / පයල උදය
සමරවීර. - මෂ්පාතර : සියමැස ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003595 NL)
ISBN 978-955-7788-02-9
(419456 NA)

372.6 – භකාෂකාව
ඉයෂ්පාසසේ, එම්. සජේ. එම්.
සදමළ භෂ්පාෂෂ්පා වමැඩ සෂෂ්පාත - 3 සශසේණිය / එම්. සජේ.
එම්. ඉයෂ්පාසසේ. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 93 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009496 NL)
ISBN 978-955-31-0242-3
(421732 NA)
ඉයෂ්පාසසේ, එම්. සජේ. එම්.
සදමළ භෂ්පාෂෂ්පා වමැඩ සෂෂ්පාත - 4 සශසේණිය / එම්. සජේ.
එම්. ඉයෂ්පාසසේ. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 94 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1010855 NL)
ISBN 978-955-31-0241-6
(423012 NA)
ඉයෂ්පාසසේ, එම්. සජේ. එම්.
සදමළ භෂ්පාෂෂ්පා වමැඩ සෂෂ්පාත - 5 සශසේණිය / එම්. සජේ.
එම්. ඉයෂ්පාසසේ. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 86 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010856 NL)
ISBN 978-955-31-0243-0
(423011 NA)
එරන්ද, කලෂ
පලලම් සෂෂ්පාත / කලෂ එරන්ද. - සකෂ්පාළඹ :
ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. - ප. [ii],54 ;
සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1008969 NL)
ISBN 978-955-21-2404-4
(421279 NA)
සකෂ්පාසසේෂමැලවතත, ජයසිරි
3, 4, 5 සශසේණි සඳහෂ්පා මූලික සිඅංහල දමැනුම /
ජයසිරි සකෂ්පාසසේෂමැලවතත. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ.
ගුණසසසේන, 2015. - ප. [viii],52 : චිත්ර ;
සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1008970 NL)
ISBN 978-955-21-2402-0
(421272 NA)
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ගෂ්පාමිණී, එච. එම්. නිමල
4 සිඅංහල : සෂළ සෂෂ්පාතින් භෂ්පාෂෂ්පාව ඉසගන
ගනිමු / එච. එම්. නිමල ගෂ්පාමිණී. - කමෑගලල :
සඳකිරණ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 124 :
චිත්ර ; සසම. 30
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001841 NL)
ISBN 978-955-7700-01-4
(416277 NA)

මෂ්පාතරආරචචි, සුජෂ්පාතෂ්පා මෂ්පාලනී
සිඅංහල වමැඩ සෂෂ්පාත - 3 සශසේණිය / සුජෂ්පාතෂ්පා මෂ්පාලනී
මෂ්පාතරආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 89 : චිත්ර ; සසම. 24.
2015 නව විෂය නිරේසදේශය.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010853 NL)
ISBN 978-955-31-0311-6
(423015 NA)

ගුණසසසේකර, සබබෝවල සක. ඩ. සී.
1 සශසේණිය - ජයමඟ සිඅංහල වමැඩසෂෂ්පාත /
සබබෝවල සක. ඩ. සී. ගුණසසසේකර. මුනන්සගෂ්පාඩ : සඳුනි සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 48 : චිත්ර ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1009583 NL)
ISBN 978-955-0805-06-8
(422978 NA)

රතනෂ්පායක, නිමෂ්පාලි එන්.
ටිකිරි / නිමෂ්පාලි එන්. රතනෂ්පායක. - ගම්සෂෂ්පාල :
කරේතදෘ, 2014. - ප. 28 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1000341 NL)
ISBN 978-955-41730-0-2
(415173 NA)

ජයවරේධන, පයසීලි
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා හුරුව වමැඩසෂෂ්පාත 4-5 සශසේණි /
පයසීලි ජයවරේධන. - ගසණමුලල : කරේතදෘ,
2015. - ප. 194 : චිත්ර ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1008845 NL)
ISBN 978-955-42311-0-8
(421547 NA)
ෂතිරණ, ආරේ.
ස්ත්රිභෂ්පාෂෂ්පා - සෂර කියවීම : 3 සශසේණිය /
ආරේ. ෂතිරණ. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප.16 ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 80.00
(1000342 NL)
ISBN 978-955-661-561-6
(415141 NA)
ෂතිරණ, ආරේ.
ස්ත්රිභෂ්පාෂෂ්පා සෂර කියවීම : 4 සශසේණිය / ආරේ.
ෂතිරණ. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 16 ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු.80.00
(1000343 NL)
ISBN 978-955-661-565-4
(415140 NA)
ෂතිරණ, බරේටි මලවි
පලලම් සෂෂ්පාත : ප්රෂ්පාථමික සශසේණිවල සිසුන්
සඳහෂ්පා / බරේටි මලවි ෂතිරණ. - දිකවමැලල :
ෂමැසනබෝටෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 80 : චිත්ර ;
සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 220.00
(1003862 NL)
ISBN 955- 4664-01-2
(420262 NA)
ප්රියඅංගනී, ඩබ. ජී. සී. එන්.
මඅං හෂනෂ්පා පලලම් සෂෂ්පාත : 2 - 3 සශසේණි සඳහෂ්පා
නිවමැරදි ව, සවගවත ව හෂ්පා සරල ව පලලම්
උගනිමු / ඩබ. ජී. සී. එන්. ප්රියඅංගනී. බුලතසිඅංහල : ගුරු සගදර ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 104 : චිත්ර ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003586 NL)
ISBN 978-955-0167-93-7
(419451 NA)

සූරියආරචචි, ෂදේමෂ්පා මෂ්පාලනී
ෂළමු සශසේණිසයේ දරුවන් සඳහෂ්පා පූරේව භෂ්පාෂෂ්පා
කුසලතෂ්පා හුරුව / ෂදේමෂ්පා මෂ්පාලනී සූරියආරචචි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 :
චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009542 NL)
ISBN 978-955-30-6232-1
(421947 NA)
372.634 – අත අකුර
අමරතුඅංග, ප. එම්.
ලසසේසන අකුරු හුරුව / ප. එම්. අමරතුඅංග. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 32 : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1000300 NL)
ISBN 978-955-690-169-6
(415243 NA)
ජයසිඅංහ, දීව්ස්පේතිකෂ්පා
අකුරු හුරුව : සෂර ෂෂ්පාසල දරුවන්ට නිවමැරදිව
හෂ්පා ෂහසුවට අකුරු ලිවීමට හුරු කරවීසම්
වමැඩසෂෂ්පාත / දීව්ස්පේතිකෂ්පා ජයසිඅංහ. - කඩවත : දීව්ස්පේති
ෂබලිෂරේසසේ, 2015. - ප. 84 : චිත්ර ; සසම. 28
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1001835 NL)
ISBN 978-955-98788-9-6
(416280 NA)
විසජේරතන, දනීෂෂ්පා සනරඅංජි
අසව්ස්පේ අකුරු සෂෂ්පාත / දනීෂෂ්පා සනරඅංජි
විසජේරතන. - ඉඹුලසගෂ්පාඩ : ලිශෂ්පාන්ත ගුරුසග,
2015. - ප. 192 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1001876 NL)
ISBN 978-955-0406-01-2
(416103 NA)
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372.65 – විතදශීය භකාෂකා, දවිතියීක භකාෂකා
372.6521 – ඉලංග්රීසි
ගමසග, ලකෂසේමි
ශිෂන්යතව උෂකෂ්පාරක ඉඅංග්රීසි : 1-5 සශසේණි දකවෂ්පා
ගුරු මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශයන් අනුව සකසෂ්පා ඇත /
ලකෂසේම ගමසග. - මෂ්පාතර : කරේතදෘ, 2012. ප. 82 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 220.00
(1002384 NL)
ISBN 978-955-53671-1-0
372.7 – ගණිතය
අමල කුමෂ්පාර, එච. එම්. එන්.
5 සශසේණිය සිසුන්ට ඉලකක ගණිත ගමැටලු : නව
විෂය නිරේසදේශයට අනුකූලව/ එච. එම්. එන්.
අමල කුමෂ්පාර.- කමෑගලල : සඳකිරණ
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 113 : චිත්ර ; සසම. 30
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 320.00
(1001842 NL)
ISBN 978-955-7700-02-1
(416278 NA)
දමැලිස 2 සශසේණිය - සවගසයන් ගණන් හදමු. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. viii,84 ; සසම. 18x25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1000323 NL)
ISBN 978-955-661-636-1
(415137 NA)
දමැලිස 3 සශසේණිය - සවගසයන් ගණන් හදමු. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. viii,84 ; සසම. 18x25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1000321 NL)
ISBN 978-955-661-637-8 (415139 NA)
දමැලිස 4 සශසේණිය - සවගසයන් ගණන් හදමු. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. viii,84 ; සසම. 18x 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1000322 NL)
ISBN 978-955-661-638-5
(415138 NA)
දමැලිස 5 : සවගසයන් ගණන් හදමු. - සකෂ්පාළඹ :
සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 112 ;
සසම. 13x21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1002268 NL)
ISBN 978-955-661-612-5
(417315 NA)
දමැලිස වමැඩසෂෂ්පාත - සවගසයන් ගණන් හදමු :
2 සශසේණිය. - නිටටඹුව : එන්. ජී එසසේ. ප්රින්ටරේසසේ
ඇන්ඩ් ඩසසේට්රිව්බියුටරේසසේ (මුද්රණය), [2015?]. ප. [16] ; සසම. 14x20.
කබමැ-කක : රු. 50.00
(1003726 NL)
(419081 NA)

දමැලිස වමැඩසෂෂ්පාත - සවගසයන් ගණන් හදමු :
3 සශසේණිය. - නිටටඹුව : එන්. ජී එසසේ. ප්රින්ටරේසසේ
ඇන්ඩ් ඩසසේට්රිව්බියුටරේසසේ (මුද්රණය), [2015?]. ප. [28] ; සසම. 14x20.
කබමැ-කක : රු. 75.00
(1003725 NL)
(419082 NA)
දමැලිස වමැඩසෂෂ්පාත - සවගසයන් ගණන් හදමු :
4 සශසේණිය. - නිටටඹුව : එන්. ජී එසසේ. ප්රින්ටරේසසේ
ඇන්ඩ් ඩසසේට්රිව්බියුටරේසසේ (මුද්රණය), [2015?]. ප. [43]. සසම. 14x20.
කබමැ-කක : රු. 100.00
(1003724 NL)
(419083 NA)
දමැලිස වමැඩසෂෂ්පාත - සවගසයන් ගණන් හදමු :
5 සශසේණිය. - නිටටඹුව : එන්. ජී එසසේ. ප්රින්ටරේසසේ
ඇන්ඩ් ඩසසේට්රිව්බියුටරේසසේ (මුද්රණය), [2015?]. ප. [72] ; සසම. 14x20.
කබමැ-කක : රු. 150.00
(1003723 NL)
(419084 NA)
සෂර ෂෂ්පාසල හෂ්පා 1 සශසේණිය සිසුන් සඳහෂ්පා ඉලකකම්
ලියමු. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 32 : චිත්ර ; සසම. 28
කබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1001838 NL)
ISBN 978-955-29-0423-3
(416173 NA)
ලියනසග, ජයවතී
5 ශිෂන්යතව ගණිත අතවමැල / ජයවතී
ලියනසග. - බුලතසිඅංහල : ගුරු සගදර ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2015. - ප. 104 : රූෂටසහන් ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003587 NL)
ISBN 978-955-0167-98-2
(419450 NA)
සූරිය ආරචචි, ෂදේමෂ්පා මෂ්පාලනී
සදවන සශසේණිසයේ දරුවන් සඳහෂ්පා ගණිත හමැකියෂ්පා
වරේධනය / ෂදේමෂ්පා මෂ්පාලනී සූරිය ආරචචි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 136 :
රූෂසටහන් ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008364 NL)
ISBN 978-955-30-6051-8
(420311 NA)
372.8 – තවනත අධදයන
372.84 - ආගම
372.84043 - විෂයමකාලකා
කසතබෝලික ධරේමය 1 සශසේණිය. - බතතරමුලල :
අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2015. ප. 35 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 47.00
(1010798 NL)
(422997 NA)
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372.84071 - විෂයමකාලකා
බුදේධ ධරේමය - 1 සශසේණිය. - බතතරමුලල :
අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2015. ප. viii,63 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : සනෂ්පාමිසල
(1009480 NL)
(422183 NA)
378 – උසසශ අධදකාපනය
විසජේසුරිය, සරත
විශසේව විදන්යෂ්පාලයට එන්සන සමෂ්පාකටද ? / සරත
විසජේසුරිය. - සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2014. - ප. 80 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1000473 NL)
ISBN 978-955-691-057-5
(415115 NA)
378.0071 – විෂයමකාලකා
විෂය නිරේසදේශය : කමැලණිය විශසේවවිදන්යෂ්පාලසයේ
වන්යෂ්පාෂෂ්පාර කළමනෂ්පාකරණසවදී (සෂ්පාමෂ්පානන්ය)
(බෂ්පාහිර) උෂෂ්පාධි ෂෂ්පාෂ්ඨමෂ්පාලෂ්පාව. - කමැලණිය :
කමැලණිය විශසේව විදන්යෂ්පාලය, 2015. - ප. iii, 23 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1003198 NL)
ISBN 978-955-4563-39-1
(418859 NA)
3 8 0 වකාණිජ විදදකා, සනනිතවේදනය හකා
ප්රවකාහන තසශවකා
384 – විදුලි සලංතදශ තසශවකා
384.5 – රැහදැන රහිත සනනිතවේදනය
384.534 – සශමකාරෆ්ට් දුරකන්ථන
විසජේරතන, එන්. ප.
ගූගල ඇන්සඩෂ්පායඩ් ටමැබලටසසේ සහ
සසේමෂ්පාරේටසෆබෝන්සසේ සම්පුරේණ අතසෂෂ්පාත / එන්. ප.
විසජේරතන. - මරිගම : ආකරේෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 216 : රූෂසටහන් ; සසමි. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1000572 NL)
ISBN 978-955-672-121-8
(414633 NA)
387 – ජල හකා ගුවන ප්රවකාහන තසශවකා
387.5 – සමුද්ර ප්රවකාහනය
සෂසරේරෂ්පා, ඒ. ඒ. නෂ්පාලිකෂ්පා තුෂන්ති
සීලඩබෂ්පා සවත වු මුහුන මෂ්පාරේග (සහළදිව) /
ඒ. ඒ. නෂ්පාලිකෂ්පා තුෂන්ති සෂසරේරෂ්පා . - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 80 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000101 NL)
ISBN 978-955-30-5414-3
(414564 NA)

388 – ප්රවකාහනය
388.4 – ප්රකාතදශීය ප්රවකාහනය
388.413 – ක්රියකාකකාරකම් හකා තසශවකා
388.413214092 - චරිතකාපදකාන
මින්ජි, කෂ්පාය
ටමැකසි රියනසරකුසග දිනසෂෂ්පාත : සිඅංගව්ස්පේපුරුසව
වඩෂ්පාතම උගත ටමැකසි රියනරෂ්පාසග සමැබමෑම
අතදමැකීම් / කෂ්පාය මින්ජි ; ෂරිවරේතනය අචල
උසව්ස්පේන්ද්ර ජයතිලක විසිනි. - මතසතසගෂ්පාඩ :
සයුරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 224 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1001105 NL)
ISBN 978-955-1889-91-3
(416179 NA)
3 9 0 සිරිත, විරිත, ජනශ්රදැති
391 – ඇඳුම්, පදැලඳුම්
391.434 – තවසශමුහුණු
391.434095493 – ශ්රී ලලංකකාව
අනුරුදේධ හිමි, ෂෂ්පාසතගම
ලකදිව සවසසේමුහුණු කලෂ්පාව / ෂෂ්පාසතගම
අනුරුදේධ හිමි. - සකෂ්පාළඹ : තිසරණ ආගමික හෂ්පා
අධන්යෂ්පාෂන මධන්යසසේථෂ්පානය, 2014. - ප. ix,176 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1001500 NL)
ISBN 978-955-7679-00-6
(415347 NA)
392 – කුල සිරිත
392.5 – විවකාහ චකාරිත්ර
අම්බලම්සගෂ්පාඩ, සසසේන
මඟුල සෂබෝරුසව චෂ්පාරිත්ර / සසසේන
අම්බලම්සගෂ්පාඩ. - 2 වන මුද්රණය. - කඩවත :
සෂ්පාරෂ්පාඅංගෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 63 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 80.00
(1010548 NL)
ISBN 978-955-684-114-5
(422963 NA)
ආරියසිඅංහ, සක. ආරේ.
සරණ මඅංගල චෂ්පාරිත්ර / සක. ආරේ. ආරියසිඅංහ. ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 32 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1009157 NL)
ISBN 978-955-1755-31-7
(422481 NA)
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, සමබෝහන් නන්දන
මඅංගල සෂබෝරුසව චෂ්පාරිත්ර හෂ්පා අෂසේටක ගෂ්පායනය /
සමබෝහෂ්පාන් නන්දන නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 72 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009330 NL)
ISBN 978-955-30-6101-0
(421832 NA)
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394 – සකාමකානද පිරිත
ඒකනෂ්පායක, රතන බී.
යටගිය දවස රජරට විතති / රතන බී
ඒකනෂ්පායක. - කුරුණමෑගල : අසසේලිය ප්රින්ටරේසසේ
(මුද්රණය), 2014. - ප. viii, 107 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002533 NL)
ISBN 955-20-3834-0
394.2 – විතශශෂ අවසශන්ථකා
394.2614 – අලුත අවුරදද
සතන්නසකබෝන්, ජයතිසසේස
රුහුණු අලුත අවුරුන සිරිත විරිත / ජයතිසසේස
සතන්නසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 144 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009239 NL)
ISBN 978-955-30-6105-8
(421915 NA)
ද සිලවෂ්පා, නලින්
සිඅංහල අවුරුදේද / නලින් ද සිලවෂ්පා. - 2 වන
මුද්රණය. - සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : විසිනනු
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 80 : රූෂසටහන් ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000446 NL)
ISBN 978-955-0955-39-8
(415270 NA)
රෂ්පාජනෂ්පායක, පුෂසේෂ බී.
සිඅංහලයෂ්පා සහ අලුත අවුරුදේද / පුෂසේෂ බී.
රෂ්පාජනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 80 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1002931 NL)
ISBN 978-955-30-5888-1
(417731 NA)
394.3 – ජන ක්රීඩකා
මුවන්සදනිය, සරබෝහිණි කුමෂ්පාරි
සහළ ජන සකළි සසලලම් / සරබෝහිණි කුමෂ්පාරි
මුවන්සදනිය. - 2 වන සඅංසශබෝධිත මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 280 ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2005
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1002355 NL)
ISBN 978-955-30-0776-6
(417175 NA)

398 - ජනශ්රදැතිය
398.2 - ජනසකාහිතද
ඒකනෂ්පායක, රතන බී.
අසසේෂරේශ සඅංසසේකදෘතිසයේ සදේශීය උරුමය / රතන
බී. ඒකනෂ්පායක. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. ප. 14, 108 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002529 NL)
ISBN 978-955-44461-1-3
නසසේරුදීන් සහබෝජෂ්පා / ෂරිවරේතනය සුනන්ද
මසහසේන්ද්ර. - සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ,
[2015?]. - ප. 167 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002890 NL)
ISBN 978-955-686-134-1
(417995 NA)
සලෂ්පාව වටෂ්පා ජනකතෂ්පා : සන්ෂෂ්පාල, ඇසමරිකෂ්පානු,
සවසකබෝසසේසලබෝවකියෂ්පානු ජනකතෂ්පා සඅංග්රහයකි /
ෂරිවරේතනය ෂරෂ්පාක්රම ඇසසේ. විසජේවරේධන. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 253 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1003310 NL)
ISBN 978-955-31-0187-7
(418899 NA)
වීරකසකෂ්පාඩ, ඉරඅංගෂ්පා සමින්දනී
ෂදිමු ෂදිමු අප රන් ඔන්චිලලෂ්පා / ඉරඅංගෂ්පා
සමින්දනී වීරකසකෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ : ජනමිහිර
නිරේමෂ්පාණ, 2015. - ප. 22 : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1002385 NL)
ISBN 978-955-7774-01-5
398.2 – ජන සකාහිතද. ජනකතකා
අසබරතන, එම්. එම්. ෂතමෂ්පා
සහළ ජන කවි / එම්. එම්. ෂතමෂ්පා අසබරතන. කන්නතසතෂ්පාට : කරේතදෘ, 2014. - ප. 88 ;
සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1002354 NL)
ISBN 978-955-52886-1-3
(417333 NA)
සකෂ්පාටියෂ්පා සකෂ්පාටු වු හමැටි සහ සවනත ජනකතෂ්පා :
ඉන්දියෂ්පානු හෂ්පා තිබබත ජනකතෂ්පා / ෂරිවරේතනය
එම්. සක. ධරේමදෂ්පාස සහ සරෂ්පාබට ගමසග
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 70 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1000537 NL)
ISBN 978-955-1715-69-4
(414972 NA)
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398.2 – ජන සකාහිතදය. ජනකවි

398.2089963953 – කම්බකා තගකාත්රිකතයශ්නෝ

ආරේයසිඅංහ, අබය
සිඅංහල සනුහර - ජනකවි / අබය ආරේයසිඅංහ. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. - ප. 52 ;
සසම. 23.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1006461 NL)
ISBN 978-955-53227-2-0
(420261 NA)

මමැජික බමෑගය : අප්රිකෂ්පානු සගබෝස්ත්රික ජනකතෂ්පා /
ෂරිවරේතනය සිසිර අලහසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 216 : චිත්ර ; සසම.
21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1000538 NL)
ISBN 978-955-30-5453-1
(414961 NA)

කරුණෂ්පාරතන, සසබෝමබන්න
අසව්ස්පේ ජනකවි / සසබෝමබන්න කරුණෂ්පාරතන. ඇඹිලිපටිය : සුමනසිරි සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. 58 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1008337 NL)
ISBN 978-955-0963-37-9
(420751 NA)
398.2 – ජනසකාහිතද. රබන පද
කරුණෂ්පාරතන, සසබෝමබන්න
පුඅංචි අෂට රබන් ෂද 200 ක / සසබෝමබන්න
කරුණෂ්පාරතන. - ඇඹිලිපටිය : සුමනසිරි සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 35 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 130.00
(1008336 NL)
ISBN 978-955-0963-38-6
(420767 NA)
සතන්නසකබෝන්, ජයතිසසේස
රුහුණු රබන් සුරල සවුදම් සහ රබන්
සසලලම් / ජයතිසසේස සතන්නසකබෝන්. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 136 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002938 NL)
ISBN 978-955-30-5178-3
(417728 NA)
398.2 – සුරලංගනකා කතකා
කුඩෂ්පා රතු අසරුවෂ්පා සහ තවත සුරඅංගනෂ්පා කතෂ්පා /
සම්ෂෂ්පාදනය සටනිසන් සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. - ප. 106 : චිත්ර ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1002164 NL)
ISBN 978-955-21-2324-5
(416928 NA)
398.208968 – ලතින ඇතමරිකකානුතවශ්නෝ
ජුවෂ්පාන් සබබෝ සබබෝ සහ කකුල තුසන් මුටටිය : ලතින්
ඇසමරිකෂ්පානු ජන කතන්දර / ෂරිවරේතනය
සටනිසන් සෂසරේරෂ්පා. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 142 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1000564 NL)
ISBN 978-955-31-0175-4
(414661 NA)

398.20947 - රසියකාව
රන් බඳුන - රුසියෂ්පානු ජනකතෂ්පා / ෂරිවරේතනය
රෂ්පාසජේන්ද්ර බණඩෂ්පාර. - රෂ්පාජගිරිය : කුරුලු සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 94 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010533 NL)
ISBN 955-591-146-0
(422947 NA)
398.209474 – යුතරශ්නෝපය රසියකාව
සබබෝලටික ජනකතෂ්පා 2 / අනුවෂ්පාදය අමිල
සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 88 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000544 NL)
ISBN 978-955-30-5472-2
(414949 NA)
398.209489 – තඩනමකාරකය
ඇන්ඩරේසන්, හමෑන්සසේ ක්රිසසේටියන්
පුඅංචි දිය කිඳුරිය සහ තවත සුරෂ්පාඅංගනෂ්පා කතෂ්පා /
හමෑන්සසේ ක්රිසසේටියන් ඇන්ඩරේසන් ; ෂරිවරේතනය
සමරනෂ්පායක විපුලගුණ විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 94 ; සසම. 21.
“The little mermaid and more fairy tales”
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010742 NL)
ISBN 978-955-656-339-9
(423454 NA)
ඇන්ඩරේසන්, හමෑන්සසේ ක්රිසසේටියන්
හිම රැජින සහ තවත සුරෂ්පාඅංගනෂ්පා කතෂ්පා / හමෑන්සසේ
ක්රිසසේටියන් ඇන්ඩරේසන් ; ෂරිවරේතනය
සමරනෂ්පායක විපුලගුණ විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 94 ; සසම. 21.
“The snow queen and more fairy tales”
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010743 NL)
ISBN 978-955-656-340-5
(423455 NA)
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398.20951 – චීන ජනකතකා

398.2095493 – ශ්රී ලලංකකාව ජනකතකා

ගලින් සනළූ සිඅංහයෂ්පා සහ තවත ජනකතෂ්පා /
අනුවෂ්පාදය සබෂ්පාබී ජී. සබෂ්පාසතජු. - [තමැ.සනෂ්පා.] :
ශ්රී ලඅංකෂ්පා චීන ජනමෂ්පාධන්යසවදීන්සග සඅංගමය,
2014. - ප. 151 ; සසම. 19.
"China folk tales" කදෘතිසයේ අනුවරේතනයකි
මමැබමැ - සබබෝක : රු. 230.00
(1000726 NL)
ISBN 978-955-762-400-6
(415522 NA)

සඛේමෂ්පානන්ද හිමි, රහළ
සිව සහළසයේ ජනප්රවෂ්පාද / රහළ සඛේමෂ්පානන්ද
හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 64 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003705 NL)
ISBN 978-955-30-4670-3
(419164 NA)

398.209519 – තකකාරියකානු ජනකතකා
ගිනි පුසෂ්පා : සකෂ්පාරියෂ්පානු ජනකථෂ්පා දහයක /
සම්ෂෂ්පාදනය බන්නල ප. දයෂ්පාරතන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 72 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000176 NL)
ISBN 978-955-30-5638-2
(415072 NA)
398.20954 – ඉනදියකානු ජනකතකා
ඉන්දියෂ්පානු ජනකතෂ්පා ගරු විනිසුරු රෂ්පාමන් /
ෂරිවරේතනය උෂෂ්පාලි ත්ලීලෂ්පාරතන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009168 NL)
ISBN 978-955-30-6242-0
(421902 NA)
ඉන්දියෂ්පානු ජනකතෂ්පා - මෂ්පායෂ්පාකෂ්පාරියසග රන් සමෂ්පානරෂ්පා
සහ තවත කතෂ්පා / ෂරිවරේතනය උෂෂ්පාලි
ත්ලීලෂ්පාරතන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 88 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003217 NL)
ISBN 978-955-30-5907-9
(418273 NA)
ඉන්දියෂ්පානු ජනකතෂ්පා - සුරඅංගනෂ්පාවසග මෂ්පාලය සහ
තවත කතෂ්පා / ෂරිවරේතනය උෂෂ්පාලි ත්ලීලෂ්පාරතන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 72 :
චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003719 NL)
ISBN 978-955-30-5906-2
(419160 NA)

සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන
හතර සකබෝරසළසේ ජනතෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය : සමෂ්පාජ
සතෂ්පාරතුරු - ජනකවි - ජනකතෂ්පා හෂ්පා පුරෂ්පාවදෘතත /
ධරේමරතන සතන්නසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 263 : රූෂසටහන් :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1008222 NL)
ISBN 978-955-30-5548-4
(420336 NA)
නවරතන, සජබෝ.
මෂ්පා ඔය අදේදර ගමැමි කතෂ්පා / සජබෝ. නවරතන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1006020 NL)
ISBN 978-955-30-5953-6
(419961 NA)
ලඅංකෂ්පාමුලල, කුසුම්ලතෂ්පා
ජන සඅංසසේකදෘතික ලිප / කුසුමලතෂ්පා
ලඅංකෂ්පාමුලල. - [ෂන්නිපටිය] : කරේතදෘ, 2014. ප. 60 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000593 NL)
ISBN 978-955-99877-2-7
(414911 NA)
වික්රමරතන, පුෂසේෂරෂ්පාණි
සියඹලෂ්පා ටිකකෂ්පා : අසව්ස්පේ රසට ජනකතෂ්පා /
පුෂසේෂරෂ්පාණි වික්රමරතන. - බතතරමුලල : සමර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 63 : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(200048 NL)
ISBN 978-955-0983-50-6
398.2095493 – ශ්රී ලලංකකාව ජනකවි

සතනෂ්පාලි, රෂ්පාමන්
සතනෂ්පාලි රෂ්පාමන්සග කතන්දර / සතනෂ්පාලි
රෂ්පාමන් ; ෂරිවරේතනය ප්රියන්ත සෆෂ්පාන්සසසේකෂ්පා
විසිනි. - ඕසසේසස්ට්රේලියෂ්පාව : ෂරිවරේතක, 2014. ප. 137 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000259 NL)
ISBN 978-955-41740-0-9
(415318 NA)

අමරසසසේකර, දයෂ්පා
ජන කවිය සහ ගමැමි සමෂ්පාජය / දයෂ්පා
අමරසසසේකර. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 160 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1996
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 350.00
(1000922 NL)
ISBN 978-955-30-5487-6 (415859 NA)

සසසේනෂ්පාරතන, මෂ්පාධවි
භෂ්පාරත ශ්රීධෂ්පාරෂ්පා / මෂ්පාධවි සසසේනෂ්පාරතන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 72 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1005937 NL)
ISBN 978-955-30-5918-5
(419937 NA)

එරන්ද, කලෂ
සිඅංහල ජන කවි / කලෂ එරන්ද. - සකෂ්පාළඹ :
ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. - ප. [iv],59 ;
සසම. 18.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008806 NL)
ISBN 978-955-21-2405-1
(421311 NA)
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කන්සදේසෂෂ්පාළ, ගෂ්පාමිණී
ගසල සදවියන්සග අඩවිසයේ ජනකතෂ්පා / ගෂ්පාමිණී
කන්සදේසෂෂ්පාළ. - සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 161 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1010728 NL)
ISBN 978-955-656-356-6
(423452 NA)
ගුණසසබෝම, ගුණසසසේකර
කලසතෂ්පාට ජනකවි / ගුණසසසේකර ගුණසසබෝම සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 276 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1009207 NL)
ISBN 978-955-677-486-3
(421801 NA)

398.24 – කකෘර්ෂිකකාරත්මික කටයුතු
චමින්ද කුමෂ්පාර, ආරේ. සක.
තමැන්නසහසේසන් විතති / ආරේ. සක. චමින්ද
කුමෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 88 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000373 NL)
ISBN 978-955-30-5525-5
(415218 NA)
398. 24 – උපමකා කතකා
398.245 – සතුන පිළිබඳ ජනකතකා

සූරිය බණඩෂ්පාර, මිසසේසක
ජන කවි හෂ්පා බමැඳුණු ජන කතෂ්පා / මිසසේසක සූරිය
බණඩෂ්පාර. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. - ප. 32 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1010687 NL)
ISBN 978-955-690-229-7
(423183 NA)

ගුණරතන, යකුන්නෂ්පාසව සහසේ. මු.
සතතව සලබෝකය පළිබඳ ජනශමැති /
යකුන්නෂ්පාසව සහසේ. මු. ගුණරතත. නන්නපුරෂ්පාව : කරේතදෘ, 2014. - ප. vi, 28 :
චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 130.00
(1001562 NL)
ISBN 978-955-41480-6-2

398.209597 – වියෆ්ට්නකාම ජනකතකා

398.32095493 – ශ්රී ලලංකකාව

වියටනෂ්පාම් ජනකතෂ්පා = Folk tales of Vietnam /
ෂරිවරේතනය ෂරෂ්පාක්රම ඇසසේ. විසජේවරේධන
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 96 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000546 NL)
ISBN 978-955-30-5294-0
(414951 NA)

ගුණරතන, යකුන්නෂ්පාසව සහසේ. මු.
සවලලසසේසසසේ ජන ජීවිතය / යකුන්නෂ්පායව
සහසේ. මු. ගුණරතන. - නන්නපුරෂ්පාව : කරේතදෘ,
2014. - ප. ix,141 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1001561 NL)
ISBN 978-955-41480-3-1

398.20979 – බටහිර ඉනදීය ජනකතකා

398.36 – කකෘර්ෂිකරමය

ඇට කටුවෂ්පා : බටහිර ඉන්දීය සකෂ්පාසදව ජන කතෂ්පා /
ෂරිවරේතනය සිසිර අලහසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ :
විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. - ප. 187 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 320.00
(1001348 NL)
ISBN 978-955-691-074-2

දළුසෂෂ්පාත, මහින්ද කුමෂ්පාර
වී ව්බිසසේස : ජනශමැති ෂරේසයේෂණය / මහින්ද
කුමෂ්පාර දළුසෂෂ්පාත. - 3 වන සඅංසශබෝධිත මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 176 :
චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1997
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003711 NL)
ISBN 978-955-677-468-9
(419434 NA)

398.21 – සුරලංගනකා කතකා
398.210947 – රසියකානු ජනකතකා
සමබෝඩ එමලියෂ්පා සහ ලසසේසන වසීලිසසේසෂ්පා ඇතුළු
තවත රුසියෂ්පානු කතෂ්පා / අනුවෂ්පාදය ක්රිෂෂ්පාන්ත
තිලකරතන. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 176 : චිත්ර ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1009494 NL)
ISBN 978-955-29-0473-8
(422111 NA)

398.41 – ජන විශශවකාස
අමරසසසේකර, දයෂ්පා
කිරි අම්මෂ්පාවරු : සමෂ්පාජ මෂ්පානව විදන්යෂ්පාතමක
විමසුමක / දයෂ්පා අමරසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 144 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000108 NL)
ISBN 978-955-30-5414-2
(414572 NA)

83

වතුසහසේන, ආරේ. සී.
ඇදහිලි හෂ්පා විශසේවෂ්පාස / ආරේ. සී. වතුසහසේන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 152 ;
සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009242 NL)
ISBN 978-955-30-6109-6
(421906 NA)
398.9 – ප්රසශන්ථකාව පිරළු
ඒකනෂ්පායක, කුසුම්
ප්රසසේතෂ්පාව පරුළු, උෂසදේශෂ්පාතමක වෂ්පාකන්ය,
ඉඟිවමැකි හෂ්පා යුගල ෂද / කුසුම් ඒකනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 80 ;
සසම. 21.
5 වමැන්සන් සශසේණිසයේ සිට ඉහළට සියලුම
විභෂ්පාගවල සිඅංහල විෂය සඳහෂ්පා අවශන්යය.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009376 NL)
ISBN 978-955-30-5805-8
(421924 NA)
කමැකුලන්දල, විලසන්
සලෂ්පාව ෂතළ ප්රසසේතෂ්පා පරුළු / විලසන්
කමැකුලන්දල. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන,
2015. - ප. [iv],99 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 325.00
(1008807 NL)
ISBN 978-955-21-2353-5
(421322 NA)
398.99148 – සිලංහල
අලවතතසග, සප්රේමදෂ්පාස ශ්රී
ජෂ්පාතක සෂෂ්පාසතන් උෂන් ප්රසසේතෂ්පාව පරුළු /
සප්රේමදෂ්පාස ශ්රී අලවතතසග. - සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා
සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2014. ප. 120 ; සසම. 21
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1004238 NL)
ISBN 978-955-4578-95-1
මෂ්පානවසග, සිරිෂෂ්පාල
පරුළු කතෂ්පා - 2 / සිරිෂෂ්පාල මෂ්පානවසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 96 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1012501 NL)
ISBN 978-955-30-6415-8
(423604 NA)

4 0 0 භකාෂකාව
4 1 0 වකාග විදදකාව
413 – බහුභකාෂකා ශබදතකශ්නෝෂ
413.21 – ඉලංග්රීසි
ඉඅංග්රීසි - චීන - සිඅංහල ශබද සකබෝෂය = English Chinese - Sinhalese Dictionary / සම්ෂෂ්පාදනය
සකෂ්පාටියෂ්පාගල උෂරතන හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 288 ; සසම. 26.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1250.00
(1000308 NL)
ISBN 978-955-30-5654-2
(415235 NA)
413.794 – ලතින භකාෂකාව
ගුණසසසේකර, සතජෂ්පා පූරේණිමෂ්පා
ලතින්-ඉඅංග්රීසි-සිඅංහල අරේථ නිරූෂණ : A-a
B-b / සතජෂ්පා පූරේණිමෂ්පා ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 160 ; සසම. 22.
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 950.00 (1003221 NL)
ISBN 978-955-30-5912-3
(418267 NA)
418 – ප්රත්මිත භකාවිතය
418.02 - පරිවරතන
ජයසසසේන, බී. එන්. ආරේ.
ප්රෂ්පාසයබෝගික භෂ්පාෂෂ්පා ෂරිවරේතනය / බී. එන්. ආරේ.
ජයසසසේන. - සඅංසශබෝධිත සඅංසසේකරණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 295 ;
සසම. 21.
සඅංසශබෝධිත හෂ්පා විශෂ්පාලිත නව සඅංසසේකරණය.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1010756 NL)
ISBN 978-955-30-5972-7
(423185 NA)
4 2 0 ඉලංග්රීසි භකාෂකාව
423 – ඉලංග්රීසි ශබදතකශ්නෝෂ
423.9148 – ඉලංග්රීසි සිලංහල ශබදතකශ්නෝෂ
අමරසිරි, සක. එන්. ට.
ෂෂ්පාසමැල සිසුන් සඳහෂ්පා ඉඅංග්රීසි සිඅංහල ශබද
සකබෝෂය / සක. එන්. ට. අමරසිරි. - සෂබෝදේදල :
ප්රවීණ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 220 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1002921 NL)
ISBN 978-955-1622-68-8
(417498 NA)
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425 – වදකාකරණ
ගමසග, නදී
මූලික වන්යෂ්පාකරණ සමග සරල ඉඅංග්රීසි ක්රියෂ්පාසව
කෂ්පාලසභේද = Basic English with basic
grammar tenses / නදී ගමසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 159 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000192 NL)
ISBN 978-955-30-5302-2
(414559 NA)
සසසනවිරතන, සිඅංහබෂ්පාහු
වෂ්පාකන්යය, කෂ්පාල සම්බන්ධතෂ්පාවක සහිත
අදහසක = Sentence, sense in a tense /
සිඅංහබෂ්පාහු සසසනවිරතන. - සකෂ්පාළඹ :
විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. - ප. 140 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1000472 NL)
ISBN 978-955-691-065-0 (415114 NA)
425.6 – ක්රියකාපද
සිලවෂ්පා, බී. එච. ඒ.
ඉඅංග්රීසි භෂ්පාෂෂ්පාසව වෂ්පාකන්යඅංශ ක්රියෂ්පාෂද භෂ්පාවිතය =
English phrasal verbs in use : ඉඅංග්රීසි
භෂ්පාෂෂ්පාසව ක්රියෂ්පා ෂදසයන් තමැසනන සම්ප්රදෂ්පායක
වදන් සහ සමරූප වදන් / බී. එච. ඒ. සිලවෂ්පා. ගසණමුලල : උදය ප්රින්ටරේසසේ ඇන්ඩ්
ෂබලිෂරේසසේ, 2013. - ප. 208 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(200128 NL)
ISBN 978-955-0992-17-1
428 – භකාවිතය
අමරසිරි, සක. එන්. ට.
එක දවසින් ඉඅංග්රීසි / සක. එන්. ට. අමරසිරි. සෂබෝදේදල : ප්රවීණ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 205 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008269 NL)
ISBN 978-955-1622-74-9
(420718 NA)
අමරසිරි, සක. එන්. ට.
දවසසේ තුසනන් ඉඅංග්රීසි කතෂ්පාව / සක. එන්. ට.
අමරසිරි. - සෂබෝදේදල : ප්රවීණ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. 134 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1002954 NL)
ISBN 978-955-1622-36-7
(417497 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 16 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2014. ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. - (Happy talk
English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000878 NL)
(415047 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 17 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2014. ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. - (Happy talk
English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000876 NL)
(415043 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 18 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2014. ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. - (Happy talk
English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000877 NL)
(415046 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 19 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2014. ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. - (Happy talk
English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000875 NL)
(415044 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 20 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
2014. - ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. (Happy talk English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : 100.00
(1000841 NL)
(416038 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 21 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2014. ප. 194 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. - (Happy talk
English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000843 NL)
(416039 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 22 = English Sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2014. ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. - (Happy talk
English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000873 NL)
(416040 NA)
ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 23 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015?]. - ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. (Happy talk English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001110 NL)
(416334 NA)

85

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 24 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015?]. - ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. (Happy talk English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001109 NL)
(416335 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 32 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015?]. - ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. (Happy talk English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1003813 NL)
(419484 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 26 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015?]. - ප. 194 ; සසම. 21. - (Happy talk
English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1002960 NL)
(417862 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 33 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015]. - ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. (Happy talk English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1006416 NL)
(420161 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 27 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015?]. - ප. 194 ; සසම. 21. - (Happy talk
English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1002961 NL)
(417863 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 34 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015?]. - ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. (Happy talk English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1006417 NL)
(420162 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 28 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015?]. - ප. 195 ; සසම. 21. - (Happy talk
English series ;)
මමැබමැ-කක : රු.100.00
(1003152 NL)
(418819 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 35 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015]. - ප. 194 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. (Happy talk English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1008233 NL)
(420756 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 29 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015?]. - ප. 195 ; සසම. 21. - (Happy talk
English series ;)
මමැබමැ-කක : රු. 100.00
(1003304 NL)
(418805 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 36 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015?]. - ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. (Happy talk English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1008795 NL)
(421597 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 30 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015?]. - ප. 195 ; සසම. 21. - (Happy talk
English series ;)
මමැබමැ-කක : රු. 100.00
(1003303 NL)
(418804 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 37 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015?]. - ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. (Happy talk English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1008796 NL)
(421598 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 31 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015?]. - ප. 195 ; සසම. 21. - (Happy talk
English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1003814 NL)
(419483 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 38 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015?]. - ප. 195 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. (Happy talk English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1008797 NL)
(421599 NA)
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ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉඅංග්රීසි සරේ 39 = English sir / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ,
[2015]. - ප. 194 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. (Happy talk English series ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1009323 NL)
(422503 NA)
සිලවෂ්පා, ඒ. ඩබලිව. එල.
ආරම්භකයන් සඳහෂ්පා ඉඅංග්රීසි බස = English for
beginners / ඒ. ඩබලිව. එල. සිලවෂ්පා. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2014. - ප. xviii,898 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000334 NL)
ISBN 978-955-96926-5-2
(415180 NA)
සුදරේශන, බී. එම්. ඉසුරු
ඉඅංග්රීසිසයේ මුවහත = the sword : කඩුව - 1 /
බී. ඇම්. ඉසුරු සුදරේශන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 136 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000368 NL)
ISBN 978-955-30-5456-2
(415223 NA)
4 4 0 ප්රලංශ හකා ආශ්රිත තරශ්නෝමකානු භකාෂකා
445 - වදකාකරණ
ගුණසසසේන, මසනබෝහෂ්පාරි
ප්රඅංශ බස / මසනබෝහෂ්පාරි ගුණසසසේන. නුසගසගෂ්පාඩ : සමෂ්පාඩරේන් සෂෂ්පාත සමෂ්පාගම
2015. - ප. [xii], 318 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1981
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 960.00
(1003357 NL)
ISBN 978-955-558-228-5
(418612 NA)
4 7 0 ලතින හකා ආශ්රිත භකාෂකා
478.02 – අරන්ථ නිරූපණ
ගුණසසසේකර, සතජෂ්පා පූරේණිමෂ්පා
ලතින්-ඉඅංග්රීසි-සිඅංහල අරේථ නිරූෂණ : C -c /
සතජෂ්පා පූරේණිමෂ්පා ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 232 ; සසම. 21.
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 1250.00 (1005924 NL)
ISBN 978-955-30-6070-9
(419905 NA)

4 9 0 තවනත භකාෂකා
491 – නදැතගනහිර ඉනදු-යුතරශ්නෝපය හකා තකලේෂ්ටික
භකාෂකා
491.2 – සලංසශකකෘත භකාෂකාව
491.25 – වදකාකරණ
ධරේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි, සක. ශ්රී
ශික්ෂෂ්පා සඞග්ර හනඃ / සක. ශ්රී ධරේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි. - නව
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 60 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1896
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008213 NL)
ISBN 978-955-30-5257-5
(420401 NA)
ධරේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි, රතමලෂ්පාසන් ධරේමකීරේති ශ්රී
සඅංසසේකදෘතශිකෂෂ්පාසඅංග්රහය හෂ්පා අරේථවන්යෂ්පාඛන්යෂ්පාව /
රතමලෂ්පාසන් ධරේමකීරේති ශ්රී ධරේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි ;
සඅංසසේකරණය ප. එසසේ. බී. සක. රූෂසිඅංහ සහ
ප. රූෂසිඅංහ සෂසරේරෂ්පා විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 583 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක ; රු. 1250.00
(1001826 NL)
ISBN 978-955-30-4909-4
(416238 NA)
භෂ්පාණඩෂ්පාකරේ, රෂ්පාමක්රිෂසේණ සගබෝෂෂ්පාල
සඅංසසේකදෘත ශිකෂකය : ප්රථම පුසසේතකය /
රෂ්පාමක්රිෂසේණ සගබෝෂෂ්පාල භෂ්පාණඩෂ්පාකරේ ; සම්ෂෂ්පාදනය
ඇම්. එච. ඇ f ව්ස්පේ. ජයසූරිය විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
සමයවරේධන, [2015?]. - ප. x,221 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1961
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1001998 NL)
ISBN 978-955-570-824-1
(416555 NA)
වමෑගන්තසල, එච. බී. ආරේ.
සඅංසසේකදෘත භෂ්පාෂෂ්පාව තරණය - දේවිතීය භෂ්පාගය /
එච. බී. ආරේ. වමෑගන්තසල. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 226 ; සසම. 21.
පරිසවන් විභෂ්පාග, ප්රෂ්පාචීන විභෂ්පාග, සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ,
උසසසේ සෂළ විභෂ්පාග සඳහෂ්පා
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1005941 NL)
ISBN 978-955-30-5598-9
(419941 NA)
වමෑගන්තසල, එච. බී. ආරේ.
සඅංසසේකදෘත භෂ්පාෂෂ්පාව තරණය - ප්රථම භෂ්පාගය /
එච. බී. ආරේ. වමෑගන්තසල. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 107 ; සසම. 21.
පරිසවන් විභෂ්පාග, ප්රෂ්පාචීන විභෂ්පාග සහ අ. සෂෂ්පා. ස.
(සෂ්පා. සෂළ) - (උ. සෂළ) විභෂ්පාග සඳහෂ්පා.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1005936 NL)
ISBN 978-955-30-5336-7
(419945 NA)
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491.3 – ප්රකාකකෘත භකාෂකාව
ඤෂ්පාණරතන හිමි, පුසසේසමැලලෂ්පාසව
ප්රෂ්පාකදෘත වන්යෂ්පාකරණ - ප්රථම කෂ්පාණඩය /
පුසසේසමැලලෂ්පාසව ඤෂ්පාණරතන හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
සමයවරේධන, 2015. - ප. 71 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 190.00
(1010658 NL)
ISBN 978-955-570-872-2
(422988 NA)

491.43 – හිනදි භකාෂකාව
491.43071 – විෂයමකාලකා
හින්දි භෂ්පාෂෂ්පාව : ගුරු මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශ 10 සශසේණිය. මහරගම : ජෂ්පාතික අධන්යෂ්පාෂන ආයතනය,
2014. - ප. xxvii,30 ; සසම. 30.
2015 සිට ක්රියෂ්පාතමක සව
කබමැ-සබබෝක : රු. 397.00
(1001846 NL)
(416272 NA)

491.37 – පකාලි භකාෂකාව
පයරතන හිමි, වමෑගම
ශෂ්පාසසේනය ලිප සරණිය - 1 : ෂෂ්පාලි භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා
සෂ්පාහිතන්යය / වමෑගම පයරතන හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 408 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1000366 NL)
ISBN 978-955-30-5608-5
(415225 NA)
491.375 – වදකාකරණ
බුදේධව්ස්පේපය හිමි
[රූෂ සිදේධි (ෂෂ්පාලි)]
රූෂසිදේධි ප්රසමෂ්පාදිනී (ප්රථම භෂ්පාගය) / සම්ෂෂ්පාදනය
ෂරනව ෂනමසජෂ්පාති හිමි සහ සලලවල
අරියසජෂ්පාති හිමි. - 3 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
සමයවරේධන, 2015. - ප. 115 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1954
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1003196 NL)
ISBN 978-955-570-814-2
(418858 NA)
මුගලන් හිමි
[සමෂ්පාගගලලෂ්පායන ෂඤසේචිකෂ්පා (ෂෂ්පාලි)]
සමෂ්පාගගලලෂ්පාන ෂඤසේචිකෂ්පා / ලුණුසෂෂ්පාකුසණ
ශ්රී ධම්මෂ්පානන්ද හිමි. - නමැවත මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. [504] ;
සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1931
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1500.00
(1000002 NL)
ISBN 978-955-30-5071-7
(414744 NA)
විජිතධම්ම හිමි, මමැදගම්පටිසයේ
ෂෂ්පාලි වන්යෂ්පාකරණ අධන්යයන / මමැදගම්පටිසයේ
විජිතධම්ම හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 104 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008210 NL)
ISBN 978-955-30-6243-7
(420366 NA)
විජිතධම්ම හිමි, මමැදගම්පටිසයේ
ෂෂ්පාලි වන්යෂ්පාකරණ සෂ්පාහිතන්යය / මමැදගම්පටිසයේ
විජිතධම්ම හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 151 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008211 NL)
ISBN 978-955-30-6184-3
(420365 NA)

491.48 – සිලංහල භකාෂකාව
එරන්ද, කලෂ
ප්රෂ්පාසයබෝගික සලඛන / කලෂ එරන්ද. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2014. - ප. 60 ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1001048 NL)
ISBN 978-955-21-2322-1
(416146 NA)
කුමෂ්පාරතුඟු සමරු සසඳුව 1 / සඅංසසේකරණය අමරසිරි
සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම සහ සහන්රි වීරසිඅංහ
දහනෂ්පායක. - නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 168 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
කුමෂ්පාරතුඟු උෂත සියවසසේ සමරු සහළ බසසේ වසර
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 325.00
(1000437 NL)
ISBN 978-955-30-5581-1
(414932 NA)
ගලසහසේනසග, ප්රියන්ත
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා අතවමැල : 6 සශසේණිසයේ සිට
අ.සෂෂ්පා.ස. (සෂ්පා/සෂළ) දකවෂ්පා / ප්රියන්ත
ගලසහසේනසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 80 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000200 NL)
ISBN 978-955-30-5372-5
(414590 NA)
තිලකසසසේන, අජිත
මමැදිවහර අතසෂෂ්පාත : භෂ්පාශෂ්පා ලිප එකතවක /
අජිත තිලකසසසේන. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 66 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009375 NL)
ISBN 978-955-31-0316-1
(421721 NA)
ප්රනෂ්පාන්න, එසසේ. ඕ.
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය - 6 සශසේණිය :
සෂළසෂෂ්පාත සඳහෂ්පා නිපුණතෂ්පා ෂෂ්පාදක
ක්රියකෂ්පාරකම් වමැඩ සෂෂ්පාත / එසසේ. ඕ. ප්රනෂ්පාන්න. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 121 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1009198 NL)
ISBN 978-955-677-460-3
(421790 NA)

88

රතනෂ්පායක, නයන තිලක
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය දින තරග සඳහෂ්පා
උෂකෂ්පාරක ග්රන්ථය : 10,11,12 හෂ්පා 13 සශසේණි
සඳහෂ්පා / නයන තිලක රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 256 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000179 NL)
ISBN 978-955-30-4383-2
(415075 NA)
රතුවිතෂ්පාන, පයසසසේන
ළමයසන් ලියන්සන් සමසහමය / පයසසසේන
රතුවිතෂ්පාන. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන,
2015. - ප. 172 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 325.00
(1009200 NL)
ISBN 978-955-21-2355-9
(422129 NA)
විජයතුඅංග, හරිශසේචන්ද්ර
කෂ්පාලය වරේතමෂ්පානය සහ ෂමැතලි සලබෝකසයේ
විශසේවෂ්පාස / හරිශසේචන්ද්ර විජයතුඅංග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008787 NL)
ISBN 978-955-30-5936-9
(420391 NA)
සිඅංගව්ස්පේපුලිසග, රශිකලෂ්පා ලසිකෂ්පා
සිඅංහලසයේ ද්රවිඩ බලෂමෑම් පළිබඳ ඩබ. එෆසේ.
ගුණවරේධනසග මතවෂ්පාද / රශිකලෂ්පා ලසිකෂ්පා
සිඅංගව්ස්පේපුලිසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 160 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008239 NL)
ISBN 978-955-30-6060-0
(420378 NA)
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව සහ සෂ්පාහිතන්යය මුහුණ දී ඇති
වරේතමෂ්පාන අභිසයබෝග : සකෂ්පාළඹ විශසේවවිදන්යෂ්පාලසයේ
සිඅංහල අධන්යයනෂ්පාඅංශ වෂ්පාරේෂික ෂරේසයේෂණ සමැසිය
2013 / සඅංසසේකරණය කළන්යෂ්පාණි විසජේසුන්දර සහ
මසනබෝරි බණඩෂ්පාරසගෂ්පාඩසග. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 199 ;
සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000562 NL)
ISBN 978-955-31-0229-4
(414663 NA)
491.48076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ.සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සිඅංහල : ෂසුගිය දස වසරක
විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර පළිතුරු සමඟ 2005 2014. - මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. [200] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1003455 NL)
ISBN 978-955-0938-70-4
(418248 NA)

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා
සෂ්පාහිතන්යය : 2005 - 2014 ෂසුගිය දස වසරක
ප්රශසේන ෂත්ර උතතර සමඟ. - මහරගම : සතර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. [168] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 270.00
(1003539 NL)
ISBN 978-955-8211-80-9
(419346 NA)
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය
2015 : අනුමෂ්පාන ප්රශසේන සහ ආදරේශ පළිතුරු. මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 148 ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1008919 NL)
ISBN 978-955-7720-03-6
(421473 NA)
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා
සෂ්පාහිතන්යය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර. සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 353 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003579 NL)
ISBN 978-955-664-231-5
(419379 NA)
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය වමැඩ සෂෂ්පාත :
6 සශසේණිය / රතන සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 157 ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003363 NL)
ISBN 978-955-31-0306-2
(418901 NA)
නලින්ද, ප. ඒ.
මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව ෂන්ති
වමැඩ සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම් අවසබබෝධය පරිකසුම, වෂ්පාර
විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර / ප. ඒ. නලින්ද. - සදහිවල :
ගිහෂ්පාන් සෂෂ්පාතහල, 2013. - ප. 80 ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003605 NL)
ISBN 978-955-593-701-6 (419240 NA)
නෂ්පාලක හිමි, සෂෂ්පාරවගම
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය - ආදරේශ ප්රශසේනෂත්ර
හෂ්පා පළිතුරු : 9 සශසේණිය වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල /
සෂෂ්පාරවගම නෂ්පාලක හිමි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 56 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002285 NL)
ISBN 978-955-661-673-6
(417311 NA)
මලවිසග, කෂ්පාඅංචන ඒ.
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය අනුමෂ්පාන
ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය : 10 - 11 සශසේණි /
කෂ්පාඅංචන ඒ. මලවිසග. - මුනන්සගෂ්පාඩ :
සඳුනි සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. [iv],110 ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1009580 NL)
ISBN 978-955-0805-18-1
(422982 NA)

89

මහසබලලන, සක. සජේ.
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය 6 සශසේණිය /
සක. සජේ. මහසබලලන. - නුසගසගෂ්පාඩ :
නමැණිල ෂබලිසකෂන්, 2015. - ප. 112 ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1006566 NL)
ISBN 978-955-4850-34-7
(419882 NA)
වීරවරේණකුල, ෂබෂ්පා
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය : 6 සශසේණිය / ෂබෂ්පා
වීරවරේණකුල. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 126 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008354 NL)
ISBN 978-955-664-247-6
(420735 NA)
වීරවරේණකුල, ෂබෂ්පා
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය 10 සශසේණිය / ෂබෂ්පා
වීරවරේණකුල. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 190 ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1006441 NL)
ISBN 978-955-664-240-7
(420129 NA)
වීරසිඅංහ, දිමුතු
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය : ප්රශසේසනබෝතතර
සහිත වමැඩසෂෂ්පාත 6 සශසේණිය / දිමුතු වීරසිඅංහ. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 140 ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1009482 NL)
ISBN 978-955-29-0472-1
(422113 NA)

දිසෂ්පානෂ්පායක, සජේ. බී.
අකෂර විනන්යෂ්පාසය / සජේ. බී. දිසෂ්පානෂ්පායක. [තමැ. සනෂ්පා.] : සුමිත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 300 ; සසම. 20. - (සිඅංහල රීතිය ; අඅංක 05)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1010819 NL)
ISBN 978-955-0335-59-6
(423080 NA)
විපුල හිමි, ගිනිකටුවමැසව
සිඅංහල අකෂර මෂ්පාලෂ්පාව : ආරම්භය, විකෂ්පාසනය,
උචචෂ්පාරණෂ්පාතමක විග්රහය හෂ්පා ෂටිෂෂ්පාටිය පළිබඳ
විමරේශනෂ්පාතමක අධන්යයනයකි / ගිනිකටුවමැසව
විපුල හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 199 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000271 NL)
ISBN 978-955-30-5671-9
(415228 NA)
491.482 – නිරකති
විමලවඅංස හිමි, බදේසදේගම
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා ෂරිණෂ්පාමය / බදේසදේගම විමලවඅංස
හිමි. - නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 168 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1957
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008244 NL)
ISBN 978-955-30-5474-6
(420375 NA)
491.485 – වදකාකරණ

සසබෝමරතන, බී. විසජේසිරි
10 - 11 සශසේණි සඳහෂ්පා සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා
සෂ්පාහිතන්යය විභෂ්පාග අතවමැල : පුරෂ්පාතන, නූතන,
ගදන්ය, ෂදන්ය හෂ්පා නෂ්පාටන්ය / බී. විසජේසිරි
සසබෝමරතන. - මෂ්පාරවිල : කරේතදෘ, 2015. ප. 94 ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1003430 NL)
ISBN 978-955-41997-1-2
(418081 NA)

අම්බලම්පටිය, ධම්මසදේශ
5 ශිෂන්යතව විභෂ්පාගය සඳහෂ්පා වෂ්පාකන්යය සහ වෂ්පාකන්ය
රචනය : 2003-2013 ෂසුගිය වසර 11 ක
ශිෂන්යතව විභෂ්පාග ප්රශසේන ඇසුසරන් ඉදිරිෂත
සකසරන සෂ්පාර සඅංග්රහය / ධම්මසදේශ
අම්බලම්පටිය. - සකෂ්පාළඹ : සකෂ්පාළඹ ළමෂ්පා
සෂෂ්පාත සඅංගමය, 2014 . - ප. 32 ; සසමි. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1000226 NL)
ISBN 978-955-588-225-5
(414913 NA)

491.4811 – අකෂර විනදකාසය

ආරියවඅංශ, දිලිනි
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාසවහි ක්රියෂ්පා ප්රකදෘති වරේගීකරණ /
දිලිනි ආරියවඅංශ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 96 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010648 NL)
ISBN 978-955-30-6421-9
(423616 NA)

ගුණතිලක, අ. ආ.
ණ, න, ළ, ල වදන් අකෂ්පාරෂ්පාදිය / අ. ආ.
ගුණතිලක. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 240 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008867 NL)
ISBN 978-955-30-6038-9
(421203 NA)
ගුණතිලක, අ. ආ.
සිඅංහල අකෂර විනන්යෂ්පාසය අරේථ සහිත වදන්
අකෂ්පාරෂ්පාදිය / අ. ආ. ගුණතිලක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014 . - ප. 312 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1000134 NL)
ISBN 978-955-30-5329-9
(414534 NA)

ඒකනෂ්පායක, කුසුම්
9, 10, 11, 12 සශසේණි සිසුන් සඳහෂ්පා සිඅංහල
ඉසගනුම – 1 / කුසුම් ඒකනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 176 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008708 NL)
ISBN 978-955-30-5278-0
(421111 NA)

90

කලුආරචචි, ඒ. ඩබලිව.
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා ෂරිචය / ඒ. ඩබලිව. කලුආරචචි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 216 ; 
සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1000003 NL)
ISBN 978-955-30-4888-2
(414745 NA)

මමැණිසක, ජී. ජී. ආරියවතී
සහළ හසුරුමග / ජී. ජී. ආරියවතී මමැණිසක. බුලතසිඅංහල : කරේතදෘ, 2014. - ප. xviii,96 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 275.00
(199756 NL)
ISBN 978-955-98743-3-1

සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා වන්යෂ්පාකරණ - 6 සශසේණිය /
රතන සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 154 ; සසමි. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1000557 NL)
ISBN 978-955-573-610-7
(414668 NA)

රණසිඅංහ, දීව්ස්පේත සුසදේශසේ
උසසසේ සෂළ සිඅංහල වියරණ අභන්යෂ්පාස – වෂ්පාකන්ය
රීති / දීව්ස්පේත සුසදේශසේ රණසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. - ප. 52 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1002856 NL)
ISBN 978-955-21-2337-5
(417431 NA)

ජයසසසේකර, ප්රියඅංගණී කුමෂ්පාරි
සරල වියරණ උගනිමු : 6, 7, 8, 9 සශසේණි සඳහෂ්පා
(ප්රශසේසනබෝතතර සහිත) / ප්රියඅංගණී කුමෂ්පාරි
ජයසසසේකර . - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 88 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1000144 NL)
ISBN 978-955-30-5051-3
(414548 NA)

රතනෂ්පායක, නයන තිලක
සරල සිඅංහල වන්යෂ්පාකරණ 10 සශසේණිය : නිපුණතෂ්පා
ෂෂ්පාදක ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම් / නයන තිලක
රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 131 ; සසම. 21.
2015 නව නිරේසදේශෂ්පානුකූලව
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1002908 NL)
ISBN 978-955- 677-446-7 (417474 NA)

පයරතන, ඒ. ඒ.
ෂද සෂ්පාධනය / ඒ. ඒ. පයරතන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 64 ; සසම. 22. (සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව ; අඅංක 03)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1001064 NL)
ISBN 978-955-30-5398-5
(416222 NA)
සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම, අමරසිරි
සසඳු සටහන් II : සහළ බසසහි ණ - න - ළ ල සයනම / අමරසිරි සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම, සහන්රි
වීරසිඅංහ දහනෂ්පායක සහ නන්දසසසේන
ෂලිහකකෂ්පාර. - නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප.136 : සසමි. 21.
කුමෂ්පාරතුඟු උෂත සමරුව 1887 – 1987
1 වන මුද්රණය 1989
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1000007 NL)
ISBN 978-955-30-5582-8
(414749 NA)
ප්රනෂ්පාන්න, එසසේ. ඕ.
සරල සිඅංහල වන්යෂ්පාකරණ 6 සශසේණිය : නිපුණතෂ්පා
ෂෂ්පාදක ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම් / එසසේ. ඕ. ප්රනෂ්පාන්න. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 84 ;
සසම. 21.
2015 නව නිරේසදේශෂ්පානුකූලව
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002907 NL)
ISBN 978-955- 677-448-1 (417475 NA)
මහරගම, සුගතදෂ්පාස
ආන්ධුනිකයන් සඳහෂ්පා සඅංකෂිව්ස්පේත සිඅංහල
වන්යෂ්පාකරණය / සුගතදෂ්පාස මහරගම. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 141 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009291 NL)
ISBN 978-955-31-0301-7
(421716 NA)

රෂ්පාජෂකෂ, ධරේමෂ්පා
කුමරතුඟු මඟ : සුබස සගනු ඇසුසරනි / ධරේමෂ්පා
රෂ්පාජෂකෂ. - සකෂ්පාළඹ : රතන සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 126 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1003735 NL)
ISBN 978-955-683-160-3
(419416 NA)
සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා ප්රදීෂනී : අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) හෂ්පා
තරඟ විභෂ්පාග සඳහෂ්පා / සඳරුවන් සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 200 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 375.00
(1001027 NL)
ISBN 978-955-30-5401-2 (416215 NA)
සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව : වියරණ / සඳරුවන්
සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 168 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008272 NL)
ISBN 978-955-30-5742-6
(420405 NA)
විපුල හිමි, ගිනිකටුවමැසව
සිඅංහල අකෂර විනන්යෂ්පාසය : වන්යෂ්පාකරණ
ප්රදීෂය - 3 / ගිනිකටුවමැසව විපුල හිමි. ගම්සෂෂ්පාළ : කරේතදෘ, 2015. - ප. 101 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008250 NL)
ISBN 978-955-42345-2-9
(420265 NA)
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සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත
කරේතදෘකෂ්පාරක කරේමකෂ්පාරක වෂ්පාකන්යය :
ප්රශසේසනබෝතතර 500 ක සමඟ සෂරහුරු අභන්යෂ්පාස /
උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 115 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000746 NL)
ISBN 978-955-681-158-2
(415600 NA)
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත
කරේමකෂ්පාරක - කරේතදෘකෂ්පාරක වෂ්පාකන්යය :
නිරේමෂ්පාණය කිරීසම් සරල රීති සමුහය / උපුල
ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. - නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ
මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 54 ;
සසම. 21 .
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 130.00
(1000747 NL)
ISBN 978-955-681-223-7
(415599 NA)
සිඳත සඟරෂ්පා සන්නය / සඅංසසේකරණය සකෂ්පාසසේසගෂ්පාඩ
සුගතවඅංශ හිමි. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 111; සසම. 21
1 වන මුද්රණය 1992
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008218 NL)
ISBN 978-955-30-5560-6
(420344 NA)
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, සදෂ්පාන් එවුසසේ කිවුසසේ සජෂ්පාහන්නසසේ
සිඅංහල වන්යෂ්පාකරණ / සදෂ්පාන් එවුසසේ කිවුසසේ
සජෂ්පාහන්නසසේ සසසේනෂ්පානෂ්පායක. - නව මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 128 ;
සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1949
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008215 NL)
ISBN 978-955-30-5427-2
(420355 NA)

දළුසෂෂ්පාත, මහින්ද කුමෂ්පාර
කමත හෂ්පා කුඹුර ජනවහර / මහින්ද කුමෂ්පාර
දළුසෂෂ්පාත. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 56 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003693 NL)
ISBN 978-955-677-451-1
(419429 NA)
දළුසෂෂ්පාත, මහින්ද කුමෂ්පාර
ජනවහර / මහින්ද කුමෂ්පාර දළුසෂෂ්පාත. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. ප. 88 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003694 NL)
ISBN 978-955-677-458-0
(419430 NA)
රතනසසසේකර, එඩ්මන්
වහර මිහිර / එඩ්මන්ඩ් රතනසසසේකර. - මරිගම :
ආකරේෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 96 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000092 NL)
ISBN 978-955-672-119-5
(414638 NA)
සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්
ව්බින්තමැන්සන් ජනවහර : වෂ්පාග සකබෝෂය /
සඳරුවන් සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 463 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1000859 NL)
ISBN 978-955-30-5652-8
(415833 NA)
සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්
ව්බින්තමැන්සන් ජනවහර : වෂ්පාග සකබෝෂය /
සඳරුවන් සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 463 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1000859 NL)
ISBN 978-955-30-5652-8
(415833 NA)

491.4855 – නකාම පද
පයරතන, ඒ. ඒ.
නෂ්පාම ෂද / ඒ. ඒ. පයරතන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 104 ; සසම. 22. (සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව ; අඅංක 04)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1001069 NL)
ISBN 978-955-30-5600-9
(416234 NA)
491.487 – ජනවහර
තිලකරතන, නයනසිරි
ගමැමිදිවිය හෂ්පා මමැකී යන ගමැමිවහර / නයනසිරි
තිලකරතන. - කුරුණමෑගල : කරේතදෘ, 2015. ප. vii,156 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008907 NL)
ISBN 978-955-53659-3-2 (421437 NA)

491.488 – භකාවිතය
අසබවික්රම, රඅංජිත ඇල.
බසසේ - සදෂ්පාසසේ : භෂ්පාෂෂ්පාව - සම්මතය සහ සම්ප්රදෂ්පාය /
රඅංජිත ඇල. අසබවික්රම. - සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ
ජයසකෂ්පාඩ, 2015. - ප. 207 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008900 NL)
ISBN 978-955-686-273-7
(421520 NA)
සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම, සුසරේෂසේ
සහළ වදන් මිහිර / සුසරේෂසේ සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම. කුරුණමෑගල : සුරණි සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 104 : චිත්ර ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1008375 NL)
ISBN 978-955-4666-05-4
(420693 NA)

92

සහෂ්පාඳ සිඅංහල : අකුරින් අකුර සදවන සෂෂ්පාත . නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන,
2014. - ප. 50 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක රු. 200.00
(1001832 NL)
ISBN 978-955-681-227-5
(416499 NA)
වමැවසගදර, බණඩෂ්පාර
ෂටට ආතල සිඅංහල / බණඩෂ්පාර වමැවසගදර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008732 NL)
ISBN 978-955-30-6194-2
(421162 NA)
494.811 – තදමළ භකාෂකාව
494.811076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සදවන බස සදමළ : ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ
ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 88 ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003562 NL)
ISBN 978-955-664-229-2
(419382 NA)
ජවෂ්පාන්, ඒ. සජේ. සජේ.
සදවන බස සදමළ - 6 සශසේණිය : වෂ්පාර විභෂ්පාග
අතවමැල / ඒ. සජේ. සජේ. ජවෂ්පාන්. - සකෂ්පාළඹ :
සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 106 : චිත්ර ;
සසම. 29.
2015 නව විෂය නිරේසදේශය ආදරේශ
ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003619 NL)
ISBN 978-955-661-716-0
(419398 NA)
494.8115 - වදකාකරණ
අලහසකබෝන්, සරබෝහිණී
සදමළ වන්යෂ්පාකරණ / සරබෝහිණී අලහසකබෝන්. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. [vi],148 ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1008835 NL)
ISBN 978-955-21-2361-0
(421276 NA)
මලලිකෂ්පාසදේවි, නෂ්පාරෂ්පායණන්
සදමළ වියරණය සහ භෂ්පාෂෂ්පා නිපුණතෂ්පාව /
නෂ්පාරෂ්පායණන් මලලිකෂ්පාසදේවි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 352 ; සසම. 21.
සදමළ භෂ්පාෂෂ්පාව හදෂ්පාරන සිඅංහල මෂ්පාධන්ය සිසුන්
සඳහෂ්පා වූ ෂෂ්පාෂ්ඨන්ය ග්රන්ථයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 675.00
(1010594 NL)
ISBN 978-955-30-6150-8
(423187 NA)

494.8118 – භකාවිතය
අලුතසගදර, එච. බී.
සිඅංහසලන් සදමළ / එච. බී. අලුතසගදර. පළියන්දල : කරේතදෘ, 2013. - ප. 212 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 500.00
(1001100 NL)
ISBN 978-955-52926-0-3 (416261 NA)
ජවෂ්පාන්, ඒ. සජේ. සජේ.
සදවන බස සදමළ - 6 සශසේණිය : 2015 නව
නිරේසදේශය / ඒ. සජේ. සජේ. ජවෂ්පාන්. - සකෂ්පාළඹ :
සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 141 : චිත්ර ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1003621 NL)
ISBN 978-955-661-682-8 (419396 NA)
ජවෂ්පාන්, ඒ. සජේ. සජේ.
සදවන බස සදමළ - 10 සශසේණිය / ඒ. සජේ. සජේ.
ජවෂ්පාන්. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 203 : චිත්ර ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1003618 NL)
ISBN 978-955-661-697-2
(419394 NA)
ජවෂ්පාන්, ඒ. සජේ. සජේ.
රෂ්පාජන්ය භෂ්පාෂෂ්පා විභෂ්පාගය මටටම (111) : ආදරේශ
ප්රශසේන ෂත්ර 10 ක පළිතුරු සමඟ / ඒ. සජේ. සජේ.
ජවෂ්පාන්. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 99 ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002287 NL)
ISBN 978-955-31-0221-8
(416635 NA)
තුසිත, සක. සමන්
වදෘතතිකයන් සඳහෂ්පා සදමළ භෂ්පාෂෂ්පාව / සක.
සමන් තුසිත. - සකෂ්පාළඹ : විජිත යෂ්පාෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 270 ; සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1000.00
(1004180 NL)
ISBN 978-955-665-232-1
නසෂ්පාරේ, එම්. එසසේ. ඒ.
සදමළ භෂ්පාෂෂ්පා වමැඩසෂෂ්පාත : 9 සශසේණිය / එම්. එසසේ.
ඒ. නසෂ්පාරේ. - කුරුණමෑගල : කරේතදෘ, 2012. ප. 178 ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003575 NL)
ISBN 978-955-52141-7-9
(419086 NA)
මලලිකෂ්පාසදේවි, නෂ්පාරෂ්පායණන්
කථන සදමළ / නෂ්පාරෂ්පායණන් මලලිකෂ්පාසදේවි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 111 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010653 NL)
ISBN 978-955-30-6149-2
(423247 NA)
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495 – නදැතගනහිර හකා අගනිදිග ආසියකානු භකාෂකා
495.1 – චීන භකාෂකාව
495.18 – භකාවිතය
දසනෂ්පායක, සනෂ්පාසයල
චීන බසට අතවමැලක / සනෂ්පාසයල දසනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. [viii],119 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1008728 NL)
ISBN 978-955-21-2357-3
(421306 NA)
495.7 – තකකාරියන භකාෂකාව
495.78 – භකාවිතය
හියුන් සජෂ්පාඅං, ෂෂ්පාක
මූලික සකෂ්පාරියෂ්පානු භෂ්පාෂෂ්පාව / ෂෂ්පාක හියුන් සජෂ්පාඅං ;
ෂරිවරේතනය දිලකි රතනෂ්පායක විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 224 : චිත්ර ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 690.00
(1003358 NL)
ISBN 978-955-31-0261-4
(418893 NA)

5 0 0 සශවකාභකාවික විදදකා හකා ගණිතය
507 – අධදකාපනය
ඉහළ සකෂ්පාඩව්ස්පේපලි, ජයරතන
විදන්යෂ්පාව 10 : නව සෂ්පාරෂ්පාඅංශීකරණය / ජයරතන
ඉහළ සකෂ්පාඩව්ස්පේපලි. - සහබෝමෂ්පාගම : කරේතදෘ,
2015. - ප. 128 : රූෂසටහන් ; සසම. 24.
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විභෂ්පාගය සඳහෂ්පා
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1001833 NL)
ISBN 978-955-99030-8-6
(416281 NA)
ගුණතුඅංග, මලකෂ්පාන්ති
පුඅංචි අෂට පුඅංචි විදන්යෂ්පා කතෂ්පා - 2 / මලකෂ්පාන්ති
ගුණතුඅංග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 72 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010633 NL)
ISBN 978-955-30-6068-6
(423236 NA)
ජයවීර, උෂෂ්පාලි
විදන්යෂ්පාව - සකටි සටහන් : අ. සෂෂ්පා. ස.
(සෂ්පා. සෂළ) (10 - 11 සශසේණි) / උෂෂ්පාලි ජයවීර. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 310 : රූෂසටහන් ; සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.190.00
(1009295 NL)
ISBN 978-955-661-677-4
(421662 NA)

ජයසුන්දර, උඩුගම එසසේ.
විදන්යෂ්පාව 6 සශසේණිය / උඩුගම එසසේ. ජයසුන්දර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 72 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
2015 නව විෂය නිරේසදේශසයහි මජව
විදන්යෂ්පාතමක හෂ්පා ෂරිසරෂ්පාතමක සක්ෂසේත්ර ඇතුළත
අතිසරේක දමැනුම් සඅංග්රහයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1005959 NL)
ISBN 978-955-30-6027-3
(419926 NA)
බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා
විදන්යෂ්පාව : 8 සශසේණිය / සනරඅංජෂ්පා බණඩෂ්පාරසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 112 :
චිත්ර ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002363 NL)
ISBN 978-955-30-5635-1
(417259 NA)
විදන්යෂ්පාව ප්රෂ්පාසයබෝගික ෂරීකෂණ : අ. සෂෂ්පා. ස.
(සෂ්පා. සෂළ), (උ. සෂළ) සභබෞතික විදන්යෂ්පාව /
සම්ෂෂ්පාදනය ජනක කීරේතිසිඅංහ විසිනි. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 112 : රූෂසටහන් ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1010857 NL)
ISBN 978-955-29-0455-4
(423179 NA)
507. 1 – විෂයමකාලකා
විදන්යෂ්පාව 1 සකෂ්පාටස : 10 සශසේණිය - බතතරමුලල :
අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2014. ප. xv,208 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : රූෂසටහන් ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003672 NL)
(419317 NA)
507.6 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විදන්යෂ්පාව 2015 : අනුමෂ්පාන
ප්රශසේන සහ ආදරේශ පළිතුරු. - මහරගම : සතර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 160 ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1008917 NL)
ISBN 978-955-7720-01-2
(421467 NA)
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) විභෂ්පාගය - විදන්යෂ්පා විෂය
ධෂ්පාරෂ්පාව : 2014 ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර සහ
පළිතුරු. - බතතරමුලල : අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2015. - ප. 211 :
රූෂසටහන් ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 327.00
(1003540 NL)
(419314 NA)
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විදන්යෂ්පාව : ෂසුගිය විභෂ්පාග
ප්රශසේසනබෝතතර. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 319 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003568 NL)
ISBN 978-955-664-216-2
(419388 NA)
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අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විදන්යෂ්පාව හෂ්පා තෂ්පාකෂණසවදය :
2005 - 2014 ෂසුගිය දස වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන
ෂත්ර උතතර සමඟ. - මහරගම : සතර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. - ප. [214] :
රූෂසටහන් ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 270.00
(1003614 NL)
ISBN 978-955-8211-78-6
(419345 NA)
අසබසසසේකර, ශ්රියෂ්පා
විදන්යෂ්පාව : 6 සශසේණිය / ශ්රියෂ්පා අසබසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 201 : රූෂසටහන් ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003025 NL)
ISBN 978-955-664-212-4
(417975 NA)
ආරියසිඅංහ, සක.
10 සශසේණිය විදන්යෂ්පාව : ෂළමුවන වෂ්පාරසයේ වමැඩ
සෂෂ්පාත / සක. ආරියසිඅංහ. - මහරගම : විභව
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 136 ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 460.00
(1001834 NL)
ISBN 978-955-8353-24-0 (416266) NA)
ආරියසිඅංහ, සක.
විදන්යෂ්පාව වමැඩසෂෂ්පාත 2 - 10 සශසේණිය : 7 වන
ෂෂ්පාඩම් ඒකකසයේ සිට 14 ඒකකය දකවෂ්පා /
සක. ආරියසිඅංහ. - මහරගම : විභව
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 136 : චිත්ර ;
සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 460.00
(1008351 NL)
ISBN 978-955-8353-30-1
(420259 NA)
ආරියසිඅංහ, සක.
විදන්යෂ්පාව - 6 සශසේණිය : සෂළ සෂෂ්පාතට වමැඩ
සෂෂ්පාත 1 / එම්. ඊ. එසසේ. ආරියසිඅංහ. - මහරගම :
විභව ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 72 :
රූෂසටහන් ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1003008 NL)
ISBN 978-955-8353-25-7
(417963 NA)
ඉහළ සකෂ්පාඩව්ස්පේපලි, ජයරතන
විදන්යෂ්පාව 10 : නව සෂ්පාරෂ්පාඅංශීකරණය / ජයරතන
ඉහළ සකෂ්පාඩව්ස්පේපලි. - සහබෝමෂ්පාගම : කරේතදෘ,
2015. - ප. 128 : රූෂසටහන් ; සසම. 24.
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විභෂ්පාගය සඳහෂ්පා.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1001833 NL)
ISBN 978-955-99030-8-6
(416281 NA)
ජයවීර, උෂෂ්පාලි
විදන්යෂ්පාව - ආදරේශ ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු :
9 සශසේණිය වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල / උෂෂ්පාලි
ජයවීර. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 120 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1002288 NL)
ISBN 978-955-661-674-3
(417310 NA)

දිසෂ්පානෂ්පායක, එසසේ. ආරේ.
සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ විදන්යෂ්පාව ප්රශසේසනබෝතතර
1000 ක : 10-11 සශසේණිවල නව විෂය
නිරේසදේශය ආවරණය වන ෂරිදි බහුවරණ
ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු / එසසේ. ආරේ. දිසෂ්පානෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. 171 : රූෂසටහන් ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 325.00
(1002843 NL)
ISBN 978-955-21-2305-4
(417451 NA)
නවරතන, උපුල බණඩෂ්පාර
විදන්යෂ්පාව - ප්රශසේසනබෝතතර 10 සශසේණිය / උපුල
බණඩෂ්පාර නවරතන. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 168 ; සසමි. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009479 NL)
ISBN 978-955-31-0366-6
(421735 NA)
සෂසරේරෂ්පා, සක. රඅංජන්
විදන්යෂ්පාව 10 සශසේණිය : පුනරීකෂණයට
අතවමැලක 01 / සක. රඅංජන් සෂසරේරෂ්පා. සකසහලවතත : කරේතදෘ, 2015. - ප. 80 ;
සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008350 NL)
ISBN 978-955-96834-3-8
(420258 NA)
බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විදන්යෂ්පාව I හෂ්පා II :
ප්රශසේසනබෝතතර 2014 - සදසමැම්බරේ / සනරඅංජෂ්පා
බණඩෂ්පාරසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 28 ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1009536 NL)
ISBN 978-955-30-6254-3
(421938 NA)
රඅංජිත, සක. ඒ. නිහෂ්පාල
විදන්යෂ්පාව - 6 සශසේණිය : ආදරේශ ප්රශසේසනබෝතතර /
සක. ඒ. නිහෂ්පාල රඅංජිත. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 112 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1006478 NL)
ISBN 978-955-30-6007-5
(419890 NA)
වතසතගම, ට. එච.
විදන්යෂ්පාව - 1 : 10 සශසේණිය / ට. එච. වතසතගම. සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 169 : රූෂසටහන් ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003038 NL)
ISBN 978-955-664-211-7
(417977 NA)
වතසතගම, ට. එච.
විදන්යෂ්පාව - II : 10 සශසේණිය / ට. එච.
වතසතගම. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 104 : රූෂසටහන් ;
සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1006437 NL)
ISBN 978-955-664-241-4
(420121 NA)
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විසජේසිරි, එසසේ. එල. සනලුම්
විදන්යෂ්පාව - 8 සශසේණිය වමැඩසෂෂ්පාත / එසසේ. එල.
සනලුම් විසජේසිරි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 136 : රූෂසටහන් ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009514 NL)
ISBN 978-955-661-727-6
(421659 NA)
සිරිමෂ්පාන්න, ඉන්ද්රෂ්පා
මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය විදන්යෂ්පාව - ෂන්ති වමැඩ
සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම් අවසබබෝධය පරිකසුම, වෂ්පාර
විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර / ඉන්ද්රෂ්පා සිරිමෂ්පාන්න. සදහිවල : ගිහෂ්පාන් සෂෂ්පාතහල, 2013. - ප. 120 :
රූෂසටහන් ; සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.200.00
(1003610 NL)
ISBN 978-955-593-716-0
(419239 NA)
සුදසිඅංහ, ජී. ඩ.
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) - විදන්යෂ්පාව : 10 සශසේණිය සදවන වෂ්පාරය / ජී. ඩ. සුදසිඅංහ. - මුලසලරියෂ්පාව :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 159 : රූෂසටහන් :
සසම. 29.
විදන්යෂ්පා දමැනුම් සහ ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1006459 NL)
ISBN 978-955-53020-6-7
(420193 NA)

510.7 - අධදකාපනය
විදෂ්පානගමසග, සසසේනක
10, 11 සශසේණි සඳහෂ්පා ගණිත ගුරුවරයෂ්පා /
සසසේනක විදෂ්පානගමසග. - ගසණමුලල : කරේතදෘ,
2014. - ප. v,234 : චිත්ර ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 600.00
(198470 NL)
ISBN 978-955-41748-0-1
සමැම්සන්, එන්. බී.
ගණිතය - සකටි සටහන් : අ. සෂෂ්පා. ස.
(සෂ්පා. සෂළ) (10 -11 සශසේණි) / එන්. බී.
සමැම්සන්. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 215 : රූෂසටහන් ; සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 190.00
(1009294 NL)
ISBN 978-955-661-678-1
(421661 NA)
510.71 – විෂයමකාලකා
ගණිතය - 6 සශසේණිය : II සකෂ්පාටස. - බතතරමුලල :
අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2014. ප. ix,162 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000016 NL)
(414984 NA)

සුදසිඅංහ, ජී. ඩ.
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විදන්යෂ්පාව 10 සශසේණිය
ෂළමු වෂ්පාරය / ජී. ඩ. සුදසිඅංහ. - මුලසලරියෂ්පාව :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 152 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.450.00
(1001808 NL)
ISBN 978-955-53020-5-0
(416358 NA)

510.76 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
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අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ගණිතය 2015 : අනුමෂ්පාන
ප්රශසේන සහ ආදරේශ පළිතුරු. - මහරගම : සතර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 160 ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1008918 NL)
ISBN 978-955-7720-00-5
(421468 NA)

ද සිලවෂ්පා, තමරෂ්පා
මවදික ගණිතය පළිබඳ හමැඳින්වීමක / තමරෂ්පා
ද සිලවෂ්පා. - නුසගසගෂ්පාඩ : කරේතදෘ, 2014. ප. 219 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 750.00
(200713 NL)
ISBN 978-955-96638-1-2
සමැම්සන්, එන්. බී.
ගණිතය වමැඩ සෂෂ්පාත - 10 වන සශසේණිය 1 /
එන්. බී. සමැම්සන්. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 135 : රූෂසටහන් ;
සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1010840 NL)
ISBN 978-955-31-0410-4
(423034 NA)

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ගණිතය : 2005 - 2014
ෂසුගිය දස වසරක ප්රශසේන ෂත්ර උතතර සමඟ. මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. ප. [98] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 270.00
(1003613 NL)
ISBN 978-955-8211779
(419348 NA)

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා.සෂළ) ගණිතය : ෂසුගිය විභෂ්පාග
ප්රශසේසනබෝතතර. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 361 : රූෂසටහන් ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003535 NL)
ISBN 978-955-664-214-8
(418949 NA)
අලගම, ගෂ්පාමිණී සඳලෂ්පාල
අ. සෂෂ්පා. ස. සෂ්පා. සෂළට ගණිතය ගමැටලු විසඳීම :
වීජ ගණිතය, ස්ත්රිසකබෝණමිතිය, සම්භෂ්පාවිතෂ්පාව,
සඅංඛන්යෂ්පානය / ගෂ්පාමිණී සඳලෂ්පාල අලගම. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 168 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003790 NL)
ISBN 978-955-30-5951-2
(419142 NA)
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ගුණසසසේකර, ඉසනබෝමෂ්පා සහසේමශිඛෂ්පා
ගණිතය 9 සශසේණිය : ඉසගනුම් සඅංකලෂ
අභන්යෂ්පාස හෂ්පා වෂ්පාර විභෂ්පාග ආදරේශ ප්රශසේන ෂත්ර /
ඉසනබෝමෂ්පා සහසේමශිඛෂ්පා ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. - ප. 254 :
රූෂසටහන් ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1002163 NL)
ISBN 978-955-21-2299-6
(416924 NA)
බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ගණිතය I – II 2012 2014 : විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර සමඟ පළිතුරු /
සනරඅංජෂ්පා බණඩෂ්පාරසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප.76 : රූෂසටහන්
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008925 NL)
ISBN 978-955-30-6141-6
(421099 NA)
බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා
ගණිතය 10 සශසේණිය / සනරඅංජෂ්පා බණඩෂ්පාරසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 168 :
රූෂසටහන් ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1006565 NL)
ISBN 978-955-30-6023-5
(419972 NA)
බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා
ගණිතය : සවග ෂරීකෂණ නිදසුන් හෂ්පා අභන්යෂ්පාස
8 වන සශසේණිය / සනරඅංජෂ්පා බණඩෂ්පාරසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 128 ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000247 NL)
ISBN 978-955-30-5013-7
(414776 NA)
මමැන්දිසසේ, නිමල
ගණිතය - II : 6 සශසේණිය / නිමල මමැන්දිසසේ. සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 172 : රූෂසටහන් ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1008357 NL)
ISBN 978-955-664-243-8
(420734 NA)
මමැන්දිසසේ, නිමල
ගණිතය - II : 10 සශසේණිය / නිමල මමැන්දිසසේ. සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. [194] : රූෂසටහන් ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1008361 NL)
ISBN 978-955-664-245-2
(420732 NA)
රතනෂ්පායක, ඩබලිව.
ගණිතය – ආදරේශ ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු :
9 සශසේණිය වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල / ඩබලිව.
රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 64 : රූෂසටහන් ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1002286 NL)
ISBN 978-955-661-666-8
(417312 NA)

රතනෂ්පායක, ඩබලිව.
ගණිතය 10 සශසේණිය - ෂළමුවන වෂ්පාරය /
ඩබලිව. රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 90 : රූෂසටහන් ;
සසම. 29.
මෂ්පාසික ෂරිකෂණ, වෂ්පාර ෂරිකෂණ සඳහෂ්පා ආදරේශ
ප්රශසේනෂත්ර සහ පළිතුරු අන්තරේගතය.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1009516 NL)
ISBN 978-955-661-713-9
(421657 NA)
රතනෂ්පායක, ඩබලිව.
ගණිතය - 6 සශසේණිය : 2015 නව විෂය
නිරේසදේශය ෂළමු වන වෂ්පාරය / ඩබලිව.
රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 88 ; සසම. 29.
මෂ්පාසික ෂරීකෂණ, වෂ්පාර ෂරීකෂණය සඳහෂ්පා
ආදරේශ ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු අන්තරේගතය.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1003620 NL)
ISBN 978-955-661-680-4
(419397 NA)
රෂ්පාමනෂ්පායක, ඩ. ඒ.
ගණිත සකටි ක්රම / ඩ. ඒ. රෂ්පාමනෂ්පායක. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 80 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1003315 NL)
ISBN 978-955-31-0233-1
(418906 NA)
සසබෝමරත මමැණිසක, බී. එම්.
ගණිත ප්රසඅංග / බී. එම්. සසබෝමරත මමැණිසක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 64 :
චිත්ර ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002359 NL)
ISBN 978-955-30-5469-2
(417254 NA)
511 - මූලධරම
511.6 – සලංයුකත ගණිතය
ද සිලවෂ්පා, බී. ජී. ප. ජයන්ත
උසසසේ සෂළ සඅංයුකත ගණිතය 11 ෂළමුවන
කෂ්පාණඩය : සසේථිතිකය, ගතිකය / බී. ජී. ප.
ජයන්ත ද සිලවෂ්පා. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 376 ; සසමි. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1000558 NL)
ISBN 978-955-31-0178-5
(414667 NA)
515 – කලනය
515.4 – අනුකලනය
බණඩෂ්පාර, විසජේන්ද්ර
උසසසේ සෂළ සඅංයුකත ගණිතය අනුකලනය /
විසජේන්ද්ර බණඩෂ්පාර සහ රවින්ද්ර බණඩෂ්පාර. [බණඩෂ්පාරසවල ] : රවින්ද්ර බණඩෂ්පාර,
2014. - ප. 192 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 590.00
(1000476 NL)
ISBN 978-955-53052-4-2
(415111 NA)
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5 2 0 තකාරකකා විදදකාව හකා ආශ්රිත විදදකා
520.3 - ශබදතකශ්නෝෂ
සමරසිඅංහ, ආරේ.ප.
අභන්යවකෂ්පාශ විශසේවසකබෝෂය : තෂ්පාරකෂ්පා විදන්යෂ්පාවට
ප්රසවශයක / ආරේ. ප. සමරසිඅංහ. - දන්සකෂ්පාටුව :
වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 384 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1009487 NL)
ISBN 978-955-29-0456-1
(422115 NA)
523 – නියත ආකකාශ වසශතු හකා අදද්භූත සිදධි
523.1 – විශශවය
අතෂතතු, ආරේ. බී.
විශසේවය සහ අෂට සෂසනන ග්රහසලබෝක හෂ්පා
තරු / ආරේ. බී. අතෂතතු. - සඅංසශබෝධිත
මුද්රණය. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 290 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1002154 NL)
ISBN 978-955-671-662-7
(416616 NA)
ෂරණගම, ඩ. ඇම්.
සමැන්දමෑ අහසසසේ විසිතුරු දසුන් : නතතල තරුව,
ධූමසකතු, උලකෂ්පා වමැසි, අධි නවතරු, හිරු ලෂ,
පයෂ්පාඹන පරිසි හෂ්පා පටසකවල නමෑසයබෝ / ඩ. ඇම්.
ෂරණගම. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 207 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000375 NL)
ISBN 978-955-30-5378-7
(415216 NA)
523.7 – සූරයයකා
අතෂතතු, ආරේ. බී.
අසව්ස්පේ ම තෂ්පාරකෂ්පාව සුරේයයෂ්පා / ආරේ. බී.
අතෂතතු. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 40 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 24. - (තෂ්පාරකෂ්පා විදන්යෂ්පා
ළමෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය ; අඅංක 01)
කබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000246 NL)
ISBN 978-955-30-5189-9
(414777 NA)
5 3 0 තභකෞතික විදදකාව
530.076 - ප්රශශතනශ්නෝතතර
ජීවෂ්පානන්ද, මිහිර
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ.සෂළ) සභබෞතික විදන්යෂ්පාව : ෂසුගිය
දස වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර උතතර සමඟ
2005 - 2014 / මිහිර ජීවෂ්පානන්ද. - මහරගම :
සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. - ප. [266] :
රූෂසටහන් ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003453 NL)
ISBN 978-955-0938-80-3
(418250 NA)

දිසෂ්පානෂ්පායක, තරුෂ ලසිත
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සභබෞතික විදන්යෂ්පාව :
ප්රෂ්පාසයබෝගික ෂරීකෂණ - 1 සකෂ්පාටස / ඩ. එම්.
තරුෂ ලසිත දිසෂ්පානෂ්පායක. - මලවෂ්පාන : කරේතදෘ ,
2013. - ප. vi, 160 : රූෂසටහන් ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 680.00
(1002398 NL)
ISBN 978-955-52580-1-2
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, නමිඳු
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සභබෞතික විදන්යෂ්පාව :
වව්යුහගත රචනෂ්පා ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු 1974 සිට
2014 දකවෂ්පා / නමිඳු සසසේනෂ්පානෂ්පායක. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 184 : රූෂසටහන් ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1009513 NL)
ISBN 978-955-29-0480-6
(422109 NA)
537 - විදද්යුතය
537.5 – ඉතලකතකකානික විදදකාව
ගීකියනසග, ප.
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සභබෞතික විදන්යෂ්පාව :
ඉසලකසටෂ්පානික විදන්යෂ්පාව / ප. ගීකියනසග. ෂෂ්පානනර : අය. ඒ. ඩ. එච. අයලව්ස්පේසෂරුම,
2015. - ප. 156 : රූෂසටහන් ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 420.00
(1003443 NL)
ISBN 978-955-52440-2-2
(418829 NA)
538 – ශබද හකා ආශ්රිත තරලංග
ප්රනෂ්පාන්න, ප්රසන්න මන්ධුරඅංග
ඉයරේසෆබෝන පළිබඳ දමැනගත යුතු කරුණු /
ප්රසන්න මන්ධුරඅංග ප්රනෂ්පාන්න. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 131 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003300 NL)
ISBN 978-955-31-0308-6
(418912 NA)
5 4 0 රසකායන විදදකාව හකා ආශ්රිත විදදකා
පුඅංචිසහසේවෂ්පා, නන්ද
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව :
රසෂ්පායනික ගණනය / නන්ද පුඅංචිසහසේවෂ්පා. බණඩෂ්පාරසවල : කරේතදෘ, 2014. - ප. 100 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 260.00
(200710 NL)
ISBN 978-955-44306-1-7
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540.7 – අධදකාපනය
ජයතිලක, ඩබලිව. ඩ. ඩබලිව.
අ. සෂෂ්පා. ස. උසසසේ සෂළ රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව :
8 සකෂ්පාටස, දහහතර වන ඒකකය විදව්යුතරසෂ්පායනය / ඩබලිව. ඩ. ඩබලිව.
ජයතිලක. - ෂන්නිපටිය : සචින්තක ප්රකෂ්පාශන,
2014. - ප. vii,135 : රූෂසටහන් ; සසමි. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000568 NL)
ISBN 978-955-0993-02-4
(415035 NA)
540.76 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව : ෂසුගිය දස
වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර උතතර සමඟ 2005 2014. - මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. [236] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.350.00
(1003452 NL)
ISBN 978-955-0938-81-0
(418216 NA)
ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව
බහුවරණ විවරණය - 2001 : සමඟ සසේවෂ්පාධන්යයන
බහුවරණ ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු / ලකෂසේමන්
ෂමැලමැන්දසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 112 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000306 NL)
ISBN 978-955-30-5183-7
(415237 NA)
ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්
රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව 2014 : අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ)
බහුවරණ විවරණය : වව්යුහගත රචනෂ්පා සහ
රචනෂ්පා ප්රශසේන / ලකෂසේමන් ෂමැලමැන්දසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 116 ;
සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002375 NL)
ISBN 978-955-30-5479-1
(417270 NA)
ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව : වෂ්පාර
විභෂ්පාග අතවමැල 12 වසර / ලකෂසේමන්
ෂමැලමැන්දසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 128 ; සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003456 NL)
ISBN 978-955-30-5858-4
(418328 NA)
ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව 13
වසර : වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල / ලකෂසේමන්
ෂමැලමැන්දසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 184 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1008360 NL)
ISBN 978-955-30-6048-8
(420309 NA)

බසසේනෂ්පායක, සහසේමචන්ද්ර
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව - 1 :
ආදරේශ ප්රශසේන ෂත්ර - සතවමැනි කෂ්පාණඩය /
සහසේමචන්ද්ර බසසේනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 348 : රූෂසටහන් ;
සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1003463 NL)
ISBN 978-955-30-5854-6
(418330 NA)
බසසේනෂ්පායක, සහසේමචන්ද්ර
අ. සෂෂ්පා. ස. (උසසසේ සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව
සමතුලිතතෂ්පාව විසඳු ගමැටලු / සහසේමචන්ද්ර
බසසේනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 156 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1000305 NL)
ISBN 978-955-30-5498-2
(415238 NA)
සමන්ඩසසේ, රෂ්පාජිත
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව :
2009 - 2014 බහුවරණ විවරණ / රෂ්පාජිත
සමන්ඩසසේ. - ගෂ්පාලල : කරේතදෘ, 2015. - ප. 155 ;
සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක - රු. 500.00
(1002389 NL)
ISBN 978-955-42207-0-6
ලලිත, එසසේ. එච. විජිත
රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව : අඅංග සම්පූරේණ ප්රශසේන ෂත්ර
විචරණය / එසසේ. එච. විජිත ලලිත. සසවනගල : කරේතදෘ, 2015. - ප. 192 ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.390.00
(1002212 NL)
ISBN 978-955-4942-01-1
(417350 NA)
541 – තභකෞතික රසකායනය
541.3 – තභකෞතික රසකායනය පිළිබඳ විවිධ මකාතකෘකකා
541.3723 – රසකායනික සමතුලිතතකාවය
ව්බියන්විල, ආරියදෂ්පාස
රසෂ්පායනික සහ අයනික සමතුලිතතෂ්පාවය :
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ.සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව /
ආරියදෂ්පාස ව්බියන්විල. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1003556 NL)
ISBN 978-955-30-5874-4
(419124 NA)
546 – අකකාබනික රසකායනය
546.076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
සසසේනෂ්පාධීර, අමිල
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව :
අකෂ්පාබනික රසෂ්පායනය - රචනෂ්පා ප්රශසේන 50 / අමිල
සසසේනෂ්පාධීර. - සතලසදනිය : කරේතදෘ, 2013. ප. 82 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000698 NL)
ISBN 978-955-54330-3-7

99
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570.7 – අධදකාපනය

551 – ද්භූ විදදකාව, ජල විදදකාව, කකාළගුණ විදදකාව
551.4 – ද්භූ රූප විදදකාව හකා ජලතගශ්නෝලය
551.46 – සකාගර විදදකාව

සසසේනෂ්පාරතන, නමින්ද
උසසසේ සෂළ ජීව විදන්යෂ්පාව - 7 : කක්ෂුද්ර ජීව විදන්යෂ්පාව,
වන්යවහෂ්පාරික ජීව විදන්යෂ්පාව / නමින්ද සසසේනෂ්පාරතන
සහ ටිලෂ්පාන් ශ්රී කඅංකෂ්පානම්සග. - දන්සකෂ්පාටුව :
වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 256 :
රූෂසටහන් ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002232 NL)
ISBN 978-955-29-0294-9
(417302 NA)

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
සෂ්පාගර විදන්යෂ්පාව / සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 176 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1001025 NL)
ISBN 978-955-30-5482-1
(416217 NA)
551.6 – කකාලගුණ විදදකාව
ජයසසසේකර, සජේ. එම්. සුරඅංජ මෂ්පාලක
කෂ්පාලගුණය හෂ්පා සදේශගුණය : සකෂන්සග
සදේශගුණික වරේගීකරණය ද ඇතුලතව /
සජේ. එම්. සුරඅංජ මෂ්පාලක ජයසසසේකර. හපුගසසේතලෂ්පාව ; කරේතදෘ, 2015. - ප. 72 :
රූෂසටහන් ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1001504 NL)
ISBN 978-955-42128-0-0
553 – ද්භූ ආරර්ථික විදදකාව
553.7 – ජලය
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
ජල සම්ෂත / සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 104 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : සිතියම් ; සසම. 21. - (අෂ ජීවතවන
සලබෝකය ; අඅංක 01)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002187 NL)
ISBN 978-955-30-5703-7
(417240 NA)

5 7 0 ජජවීය විදදකාව 
ජනනෂ්පායක, තිසසේස
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ජීව විදන්යෂ්පාව : සකටි
සටහන් සෂෂ්පාත / තිසසේස ජනනෂ්පායක. - ගම්ෂහ :
කරේතදෘ, 2014. - ප. 38 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 29.
කබමැ-කක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000891 NL)
ISBN 978-955-54066-9-7
(415703 NA)
ධනෂෂ්පාල, සසේවරේණෂ්පා
සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ ජීව විදන්යෂ්පාව - 10 සශසේණිය /
සසේවරේණෂ්පා ධනෂෂ්පාල. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 239 : රූෂසටහන් ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1009344 NL)
ISBN 978-955-31-0322-2
(421711 NA)

570.76 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
කලන්යෂ්පාණි, සුසන්ත්රෂ්පා
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ජීව විදන්යෂ්පාව : විෂය
ඒකක 1, 2, 3 ආදරේශ ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු /
සුසන්ත්රෂ්පා කලන්යෂ්පාණි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 146 ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009512 NL)
ISBN 978-955-31-0302-4
(421739 NA)
තිලකරතන, වීරතුඅංග ප.
උසසසේ සෂළ තෂ්පාකෂණසවදය සඳහෂ්පා විදන්යෂ්පාව 1
සකෂ්පාටස / වීරතුඅංග ප. තිලකරතන. - 2 වන
මුද්රණය. - සනලුන්සදනිය : බසයබෝග්රමැපක
එඩයුසකෂනල ෂබලිසකෂන්සසේ , 2015. ප. 79 : රූෂසටහන් ; සසම. 24.
1 වන මුද්රණය 2014
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003002 NL)
ISBN 978-955-1847-41-8
(417848 NA)
ධරේමකීරේති, නන්දන
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ජීව විදන්යෂ්පාව ප්රශසේන ෂත්ර
විවරණය 2009 - 2014 : බහුවරණ ප්රශසේනවල
සියලුම වරණවල සවිසසේතරෂ්පාතමක විවරණ /
නන්දන ධරේමකීරේති සහ එසසේ. ආරේ.
ධරේමකීරේති. - සකෂ්පාටටෂ්පාව : සමතසර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. vi,239 :
රූෂසටහන් ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1008370 NL)
ISBN 978-955-4741-05-8
(420497 NA)
576 – ජකාන විදදකාව හකා පරිණකාමය
576.82 – පරිණකාමවකාදය
576.82092 – චරිතකාපදකාන
වයට, මයකල
චෂ්පාරේලසසේ ඩෂ්පාරේවින් : විදන්යෂ්පාවට කමැෂ වුණු
ජීවිතයක / මයකල වයට සහ සජබෝන් ග්රිව්බින් ;
ෂරිවරේතනය සප්රේමචන්ද්ර අලවිසසේ විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 412 ; සසම. 21.
“Darwin : a life in science” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1010669 NL)
ISBN 978-955-656-355-9
(423448 NA)
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577 – පරිසර විදදකාව
577.6 – ජලජ පරිසර පදධති
577.6071 – විෂයමකාලකා
ජලජ ජීව සම්ෂත තෂ්පාකෂණසවදය : 10 සශසේණිය. බතතරමුලල : අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2014. - ප. x,136 : චිත්ර :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක:මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001984 NL)
(416313 NA)
578 – ජීවීනතග හකා ආශ්රිත විෂයයන සම්බනධ
සශවකාභකාවික ඉතිහකාසය
578.095493 – ශ්රී ලලංකකාව
මනසම්න්ද්ර-ආරචචි, කමැළුම් නලින්ද
අනුරෂ්පාධපුර පුරෂ්පාමජවවිවිධතවය සහ
වරේතමෂ්පාන මජවවිවිධතවය / කමැළුම් නලින්ද
මනසම්න්ද්ර-ආරචචි සහ ගෂ්පාමිණි අදිකෂ්පාරි. බතතරමුලල : මජවවිවිධතව සලකම්
කෂ්පාරේයෂ්පාලය, 2014. - ප. 300 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 29.
නුබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1002169 NL)
ISBN 978-955-0033-59-1
(416934 NA)
5 8 0 ශකාක
සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන
තුරු සතෂ්පාරතුරු : මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක ෂළමු කෂ්පාණඩය - තෂ්පාල වරේගසයේ ගසසේ /
ධරේමරතන සතන්නසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 88 : චිත්ර ;
සසමි. 21.- (සගෂ්පාඩසග තුරු සතෂ්පාරතුරු සෂෂ්පාත
සෂළ ; අඅංක 01)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000550 NL)
ISBN 978-955-30-5454-8
(414955 NA)
සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන
තුරු සතෂ්පාරතුරු : මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත
ශෂ්පාක – සතවන කෂ්පාණඩය / ධරේමරතන
සතන්නසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 120 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22. (සගෂ්පාඩසග තුරු සතෂ්පාරතුරු සෂෂ්පාත සෂළ ;
අඅංක 03)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008730 NL)
ISBN 978-955-30-5909-3
(421158 NA)

සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන
තුරු සතෂ්පාරතුරු : මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක සදවන කෂ්පාණඩය / ධරේමරතන
සතන්නසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 88 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22. (සගෂ්පාඩසග තුරු සතෂ්පාරතුරු සෂෂ්පාත සෂළ ;
අඅංක 02)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008729 NL)
ISBN 978-955-30-5908-6
(421157 NA)
සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන
තුරු සතෂ්පාරතුරු : මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක සිවවන කෂ්පාණඩය / ධරේමරතන
සතන්නසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 64 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22. (සගෂ්පාඩසග තුරු සතෂ්පාරතුරු සෂෂ්පාත සෂළ ;
අඅංක 04)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008731 NL)
ISBN 978-955-30-5852-2
(421159 NA)
5 9 0 සතුන
වික්රමසිඅංහ, මෂ්පාරේටින්
උරගසයබෝ මණඩුක ප්රෂ්පාණිහු සහ සකෂ්පාඳු ඇට
නමැති සතතු / මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ. - රෂ්පාජගිරිය :
සී / ස සරස (සෂබෞදේගලික) සමෂ්පාගම, 2015. ප. 55 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 110.00
(1009400 NL)
ISBN 978-955-695-026-7
(421977 NA)
591 – සතුනතග සශවකාභකාවික ඉතිහකාසය පිළිබඳ
නියත මකාතකෘකකා
591.5 – සතව හදැසිරීම්
වික්රමසිඅංහ, මෂ්පාරේටින්
මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ අසව්ස්පේ ෂරිසරය සහ සතව
සලබෝකය (1916 - 1936) ප්රථම භෂ්පාගය :
මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ කදෘති එකතුව - තුන්වමැනි
සවළුම / මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ ; සඅංසසේකරණය
ඩබලියු. ඒ. අසබසිඅංහ විසිනි. - රෂ්පාජගිරිය :
සී / ස සරස (සෂබෞදේගලික) සමෂ්පාගම, 2015. ප. xvi,261 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1009170 NL)
ISBN 978-955-695-019-9
(421980 NA)
වික්රමසිඅංහ, මෂ්පාරේටින්
මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ අසව්ස්පේ ෂරිසරය සහ සතව
සලබෝකය (1916 - 1936) දේවිතීය භෂ්පාගය :
මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ කදෘති එකතුව - තුන්වමැනි
සවළුම දේවිතීය භෂ්පාගය / මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ ;
සඅංසසේකරණය ඩබලිර්යූ. ඒ. අසබසිඅංහ විසිනි. රෂ්පාජගිරිය : සී / ස සරස (සෂබෞදේගලික) සමෂ්පාගම,
2015. - ප. ix,262-444 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009161 NL)
ISBN 978-955-695-020-5
(421979 NA)
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591.76 – ජලජ ජීවීන
ජලජ සතතවසයබෝ / සම්ෂෂ්පාදනය ෂසන්
සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 32 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009538 NL)
ISBN 978-955-30-5864-5
(421945 NA)
592 - අපකෘෂශෂවලංශික ජීවීන
අෂදෘෂසේෂ්ඨවඅංශීන් / සම්ෂෂ්පාදනය ෂසන් සකෂ්පාඩකෂ්පාර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 32 :
චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009541 NL)
ISBN 978-955-30-5868-3
(421949 NA)
595 – සනධිපකාදක සතුන
595.7 – කකෘමීන
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
කදෘමි සලබෝකය / සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 56 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසමි. 21. - (අෂ ජීවතවන
සලබෝකය ; අඅංක 02)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 125.00
(1000024 NL)
ISBN 978-955-30-5433-3
(414928 NA)
597 – මතසදයින
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
මතසන්යසයබෝ / සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 64 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසමි. 22. - (අෂ ජීවතවන
සලබෝකය ; අඅංක 03)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000026 NL)
ISBN 978-955-30-5434-0
(414923 NA)
597.9 - උරගයින
උරගයන් සහ උභයජීවීන් / සම්ෂෂ්පාදනය ෂසන්
සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 28 : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009540 NL)
ISBN 978-955-30-5867-6
(421942 NA)

597.96 - සරපයින
597.96095493 - ශ්රී ලලංකකාව
ද සිලවෂ්පා, නිහෂ්පාල සසනරත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සරේෂයන් / නිහෂ්පාල සසනරත ද
සිලවෂ්පා. - සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : ආරේ. ජී. ප්රින්ටරේසසේ
ඇන්ඩ් ෂබලිෂරේසසේ, 2013. - ප. 32 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1003183 NL)
ISBN 978-955-44646-1-2
(418885 NA)
598 - පකක්ෂීන
කුරුලසලබෝ = Birds. - නිටටඹුව : එන්. ජී. එසසේ.
ප්රින්ටරේසසේ (මුද්රණය), [2015?]. - ප. [4] :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 90.00
(1003584 NL)
(419075 NA)
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
කුරුලු සලබෝකය / සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 136 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22. - (අෂ ජීවතවන
සලබෝකය ; අඅංක 05)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000207NL)
ISBN 978-955-30-5483-8
(414582 NA)
ජයරතන, ගෂ්පාමිණි
කුරුලු සලෂ්පාවින් ඇමතුමක / ගෂ්පාමිණි
ජයරතන. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 53 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 19.
4-5 සශසේණි ෂරිසර අධන්යයනය සඳහෂ්පා ද සුනසුය
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002991 NL)
ISBN 978-955-31-0223-2
(418896 NA)
දළවමැලල, දයෂ්පාරතන
කුරුලු සලෂ්පාවට පවිසසමු : සතරවිලි ඇසුරින් /
දයෂ්පාරතන දළවමැලල. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 112 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003848 NL)
ISBN 978-955-30-5682-5
(419172 NA)
ෂකෂීන් / සම්ෂෂ්පාදනය ෂසන් සකෂ්පාඩකෂ්පාර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 36 :
චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009539 NL)
ISBN 978-955-30-5865-2
(421944 NA)
වික්රමසිඅංහ, මෂ්පාරේටින්
වෂ්පායු සෂ්පාගරසයේ යෂ්පාත්රෂ්පා / මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ. රෂ්පාජගිරිය : සී / ස සරස (සෂබෞදේගලික) සමෂ්පාගම,
2015. - ප. 49 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 110.00
(1009401 NL)
ISBN 978-955-695-025-0
(421981 NA)
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599 – කක්ෂීරපකායින

6 1 0 ජවදද විදදකා හකා තසකෞඛදය

කෂීරෂෂ්පායීන් / සම්ෂෂ්පාදනය ෂසන් සකෂ්පාඩකෂ්පාර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 40 :
චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009537 NL)
ISBN 978-955-30-5866-9
(421946 NA)

610.73 – තහද තසශවය හකා ආශ්රිත තසකෞඛද කටයුතු
610.73092 - චරිතකාපදකාන

599.67 – අලි ඇතුන
599.67095493 – ශ්රී ලලංකකාව
සෂසරේරෂ්පා, විජිත
කිරට හඬන සදේදන්ත ෂමැඅංසචබෝ : ඇත අතුරු
සසවණ – උඩවලව / විජිත සෂසරේරෂ්පා. ෂෂ්පානනර : කරේතදෘ, 2015. - ප. viii,59 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 18x26.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1008841 NL)
ISBN 978-955-51211-4-9
(421604 NA)
599.9 – තභකෞතික මකානව විදදකාව
599.9095493 – ශ්රී ලලංකකාව

මවදන්යරතන, සසබෝමලතෂ්පා
සරබෝහසලන් ඇසුණ කතෂ්පා / සසබෝමලතෂ්පා
මවදන්යරතන. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 129 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1009204 NL)
ISBN 978-955-677-477-1
(421802 NA)
612 – ත්මිනිසශ සිරර
අදිකෂ්පාරි, සඅංජය
සිරුසරේ අභන්යන්තරය / සඅංජය අදිකෂ්පාරි ;
ෂරිවරේතනය ගෂ්පාමිණී විසජේරතන විසිනි. සව්ස්පේරෂ්පාසදණිය : කරේතදෘ, 2015. - ප. vii,48 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 20.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008249 NL)
ISBN 978-955-52495-3-9
(420675 NA)

විසජේරතන, එච. එම්. ජයන්ත
මෂ්පානව ෂරිණෂ්පාමසයේ රතනපුර ලකුණ / එච.එම්.
ජයන්ත විසජේරතන. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 323 ; සසම. 21. (ඈත සියවස සහ තවත කතෂ්පා ; අඅංක 2)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1002155 NL)
ISBN 978-955-31-0228-7
(416617 NA)

613 – තසකෞඛද වරධනය හකා ආරකෂණය

599.938 – මකානව පරිණකාමය

දිගුකලක ජීවතවීමට හදවත සරබෝග, ජීරේණ
ෂදේධතිය ආශ්රිත සරබෝග හෂ්පා සසබෞඛන්යයට අදෂ්පාළ
සවනත කරුණු පළිබඳ විසශසේෂඥ මවදන්ය
උෂසදසසේ - ෂළමුසවනි සකෂ්පාටස / ෂරිවරේතනය
සක. එන් ඕ. අමරදෂ්පාස. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 96 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.200.00
(1003168 NL)
ISBN 978-955-30-5572-9
(418287 NA)

විසජේවික්රම, ජයන්ත
මිනිසෂ්පා ආ ගමන් මග / ජයන්ත විසජේවික්රම. නුසගසගෂ්පාඩ : සසෂ්පාබෂ්පාදම් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. viii,48 ; සසම. 21
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000278 NL)
ISBN 978-955-1414-09-2
(415324 NA)
6 0 0 තකාකෂණ විදදකා
604.2 - ඉලංජිතනර ඇඳීම
ෂතිරණ, ආරේ.
මූලික ඉඅංජිසන්රු ඇඳීම - උසසසේ සෂළ
තෂ්පාකෂණසවදය / ආරේ. ෂතිරණ. - සකෂ්පාළඹ :
සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 100 :
රූෂසටහන් ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009517 NL)
ISBN 978-955-661-715-3
(421660 NA)

ද සිලවෂ්පා, උපුල
සලඩ නක නරලන උෂසදසසේ අතසෂෂ්පාත / උපුල ද
සිලවෂ්පා සහ ඉන්න සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 112 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1003709 NL)
ISBN 978-955-677-441-2
(419436 NA)

ප්රනෂ්පාන්න, එම්. බී. එසසේ. නිරඅංජලෂ්පා
සුවයට මග / එම්. බී. එසසේ. නිරඅංජලෂ්පා ප්රනෂ්පාන්න. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014. - ප. 83 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 30
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(200923 NL)
ISBN 978-955-691-072-8
සහටටිආරචචි, ශෂ්පාන්ත
තෂ්පාරුණන්යය දමැකීම හෂ්පා රැකීම / ශෂ්පාන්ත
සහටටිආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2014. - ප. 146 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000311NL)
ISBN 978-955-677-410-8
(415121 NA)
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සහසේමචන්ද්ර, එච. ප. එසසේ.
නිසරබෝගීව ධනවතවීසම් රහසසේ / එච. ප. එසසේ.
සහසේමචන්ද්ර. - [කමෑගලල] : කරේතදෘ, 2014. ප. 88 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 360.00
(1003352 NL)
ISBN 978-955-44592-1-2
(418040 NA)
613.0432 – ළදරවන හකා ළමයින
වීරරතන, චෂ්පාමරි සලබෝචනෂ්පා
යහළුවසන් සම් අහන්න.... සබසහත
සබෂ්පාන්සන් සමන්න සමසහම / චෂ්පාමරී
වීරරතන. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන,
2015. - ප. 18 : චිත්ර ; සසම. 23.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009413 NL)
ISBN 978-955-21-2419-8
(422154 NA)
613.071 – විෂයමකාලකා
සසබෞඛන්යය හෂ්පා ශෂ්පාරීරික අධන්යෂ්පාෂනය : 10 සශසේණිය. බතතරමුලල : අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2014. - ප. ix,226 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000015 NL)
(414985 NA)
613.076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සසබෞඛන්යය හෂ්පා ශෂ්පාරීරික
අධන්යෂ්පාෂනය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර. සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 148 : රූෂසටහන් ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003564 NL)
ISBN 978-955-664-225-4
(419386 NA)
යටවර, මෂ්පාලනී
සසබෞඛන්යය හෂ්පා ශෂ්පාරීරික අධන්යෂ්පාෂනය : 6 සශසේණිය /
මෂ්පාලනී යටවර. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 71 : චිත්ර ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008356 NL)
ISBN 978-955-664-217-9
(420739 NA)
සසබෞඛන්යය හෂ්පා ශෂ්පාරීරික අධන්යෂ්පාෂනය : 2007 - 2014
දකවෂ්පා ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා අනුමෂ්පාන
ප්රශසේන ෂත්ර 3 ක උතතර සමඟ. - මහරගම :
සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. - ප. [168] ;
සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003547 NL)
ISBN 978-955-0938-95-7
(419338 NA)

613.2 - තපශ්නෝෂණය
ධරේමරතන, සසසේනෂ්පානී
ආහෂ්පාර හෂ්පා සෂබෝෂණය / ස
 සසේනෂ්පානී ධරේමරතන. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 32 : චිත්ර ; සසම. 19. - (සරසවි දමැනුම ;
අඅංක 9)
කබමැ-සබබෝක : රු.250.00
(1010797 NL)
ISBN 978-955-31-0163-1
(422958 NA)
613.7 – ශකාරීරික සුවතකා
සග්රසේ, සජබෝන්
පරිමින්සග සහ ගමැහමැණුන්සග ගමැටලු සඳහෂ්පා
ආහෂ්පාර සහ වන්යෂ්පායෂ්පාම විසඳුම් / සජබෝන් සග්රසේ ;
ෂරිවරේතනය ආරියරතන චන්ද්රවඅංශ විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2013. - ප. 373 ; සසම. 22.
“The mars and venus – diet and exercise
solution” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(200123 NL)
ISBN 978-955-652-973-9
613.7076 - ප්රශශතනශ්නෝතතර
යෂ්පාෂෂ්පා, වය. එම්. සනලසි
සසබෞඛන්යය හෂ්පා ශෂ්පාරීරික අධන්යෂ්පාෂනය - 6 සශසේණිය
වමැඩසෂෂ්පාත / වය. එම්. සනලසි යෂ්පාෂෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 96 : රූෂසටහන් ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 220.00
(1009515 NL)
ISBN 978-955-661-714-6
(421655 NA)
613.9 – උපත පකාලනය, ප්රජනන තකාකෂණය,
ලිලංගික සශවසශන්ථකා විදදකාව, ලිලංගික ශිලේපක්රම
613.9071 – ලිලංගික අධදකාපනය
සහටටිආරචචි, ශෂ්පාන්ත
සයෂ්පාවුන් වියට ලිඅංගික අධන්යෂ්පාෂනය / ශෂ්පාන්ත
සහටටිආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 80 : වරේණ
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. - (නිසරබෝගී දිවියකට ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1010527 NL)
ISBN 978-955-661-739-9
(423074 NA)
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613.71 – වදකායකාම
විජයසිඅංහ, නෂ්පාමල
නිසරබෝගී හදකට නිවමැරදි වන්යෂ්පායෂ්පාම / නෂ්පාමල
විජයසිඅංහ. - මෂ්පාතර : තිසනත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 31 ; සසමි. 21.- (එකම හදවතක ;
අඅංක 03)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000481 NL)
ISBN 978-955-75190-4-3
(415107 NA)
614.1 – අධිකරණ ජවදද විදදකාව
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, සරතචන්ද්ර
මරණය මරණ ෂරීකෂණය සහ ලියෂ්පාෂදිඅංචිය /
සරතචන්ද්ර සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ
ජයසකෂ්පාඩ, 2015. - ප. 136 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008893 NL)
ISBN 978-955-686-149-5
(421525 NA)
සෂසරේරෂ්පා, ර්යූ. සී. ප.
මරණ ෂරීකෂණ ක්රමසවදය : ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව
මරේණ ෂරීකෂණ කෂ්පාරේය ෂටිෂෂ්පාටිය පළිබඳ
මනතික සහ විදන්යෂ්පාතමක ෂසු විෂරමක /
ර්යූ. සී. ප. සෂසරේරෂ්පා. - ගෂ්පාලල : දකුණු ෂළෂ්පාත
ප්රධෂ්පාන
අමෂ්පාතන්යඅංශය, 2014. - ප. xiii,204 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000739 NL)
ISBN 978-955-0828-01-2
(415607 NA)
මමැන්දිසසේ, ම. ආ. ජ.
අධිකරණ විදන්යෂ්පාව හෂ්පා අෂරෂ්පාධ විමරේශනය /
ම. ආ. ජ. මමැන්දිසසේ. - [තමැ. සනෂ්පා.] : හරින්ද්රනෂ්පාත
චන්ද්රසිරි, 2015. - ප. xviii, 420 : රූෂසටහන් :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1750.00
(1003755 NL)
ISBN 978-955-95225-4-6
(418952 NA)
615 – ඖෂධ හකා ප්රතිකකාර
615.1 – ඖෂධ
ගලව්ස්පේෂතති, ප්රියදරේශනී
ඹබෞෂධ නිවමැරදිව භෂ්පාවිත කරමු / ප්රියදරේශනී
ගලව්ස්පේෂතති ; සඅංසසේකරණය සෂ්පාගරිකෂ්පා දිසෂ්පානෂ්පායක
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014 . - ප. 96 ; සසම. 21. - (නිසරබෝගී
දිවියකට ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000315 NL)
ISBN 978-955-661-558-3
(415125 NA)

වීරරතන, චෂ්පාමරි සලබෝචනෂ්පා
ඖෂධ භෂ්පාවිතයට අතවමැලක / චෂ්පාමරි සලබෝචනෂ්පා
වීරරතන. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 96 : චිත්ර ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2009
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003334 NL)
ISBN 978-955-30-5739-6
(418285 NA)
615.3 – කකාබනික ඖෂධ
615.321 – ඖෂධීය ශකාක
ඔසු ෂමැළ ගුණ වරුණ II. - සකෂ්පාළඹ : ජිනසසසේන
පුහුණුකිරීම් හෂ්පා පුනරුතථෂ්පාෂන භෂ්පාරය,
[2015?] - ප. x,86 : වරේණ චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිළ සනෂ්පාදමැකසව (1003319 NL)
ISBN 978-955-7708-01-0
(418344 NA)
සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන
තුරු සතෂ්පාරතුරු : මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක
- ෂසසේවන කෂ්පාණඩය - ඖෂධීය ශෂ්පාක/ ධරේමරතන
සතන්නසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 88 : චිත්ර ; සසම. 22. - (සගෂ්පාඩසග
තුරු සතෂ්පාරතුරු සෂෂ්පාත සෂළ ; අඅංක 05)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008734 NL)
ISBN 978-955-30-6025-9
(421160 NA)
දහනෂ්පායක, ජයසසසේන
ඔසු ෂමැළ ගුණ වරුණ I / ජයසසසේන දහනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ජිනසසසේන පුහුණුකිරීම් හෂ්පා
පුනරුතථෂ්පාෂන භෂ්පාරය, [2015?]. - ප. xvi,302 :
වරේණ චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003320 NL)
ISBN 978-955-7708-00-3
(418343 NA)
යෂ්පාෂෂ්පා, පයසිරි අම්ලසිත
කමැඳට උෂන් තුරුලතෂ්පා / පයසිරි අමිලසිත
යෂ්පාෂෂ්පා. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
සමයවරේධන, 2015. - ප. 254 : චිත්ර ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2000
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002002 NL)
ISBN 978-955-570-823-4 (416553 NA)
යෂ්පාෂෂ්පා, පයසිරි අම්ලසිත
හිසට උෂන් තුරු ලතෂ්පා / පයසිරි අමිලසිත
යෂ්පාෂෂ්පා. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. ප. [180] ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 325.00
(1003839 NL)
ISBN 978-955-41373-1-8
(419468 NA)
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615.321095493 – ශ්රී ලලංකකාව
අරුණ කුමෂ්පාර, සක. සක. අය. ර්යූ.
සකෂ්පාතල හිඹුටු / සක. සක. අය. ර්යූ. අරුණ
කුමෂ්පාර සහ එසසේ. සුබසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 64 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.150.00
(1010636 NL)
ISBN 978-955-30-3369-7
(423229 NA)
ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි සජේ.
ඔසු ෂමැළ හඳුනෂ්පා ගනිමු - 2 / උෂෂ්පාලි සජේ. ඩයසසේ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 :
වරේණ ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010640 NL)
ISBN 978-955-30-5853-9
(423628 NA)
615.5 - ප්රතිකකාර
615.538 – ආයුරතවේදය
අමරසසසේන, ඈතගම ඊබට
සදේශීය ඖෂධ සඅංග්රහය / ඈතගම ඊබට
අමරසසසේන. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 496 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1003834 NL)
ISBN 978-955-29-0207-9
(419092 NA)
උකවතතසග, සිරිසසසේන
ෂමැරණි ඖෂධ වටසටබෝරු / සිරිසසසේන
උකවතතසග. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 168 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 18.
සිඅංහල සහ ඉඅංග්රීසි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1003299 NL)
ISBN 978-955-31-0237-9
(418911 NA)
කෂෂ්පාය සඞග්රහය / සම්ෂෂ්පාදනය ෂමැලවතසත
උෂනන්ද හිමි. - 3 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
සමයවරේධන, 2015. - ප. xlix,319 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1003200 NL)
ISBN 978-955-570-697-1
(418853 NA)
සකෂ්පාළඔසග, කවිරෂ්පාජේ බී.
ෂථන්යෂ්පාෂථන්ය විනිශසේචය සහ සදේශීය දලු අනුෂෂ්පාත
සඅංග්රහය / කවිරෂ්පාජේ බී. සකෂ්පාළඔසග. - 2 වන
මුද්රණය. - වඩුසවගම : ගම්ෂහ සවදමමැනර,
2015. - ප. vi, 81; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 2003.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1010659 NL)
ISBN 978-955-42402-1-6
(422989 NA)

සකෂ්පාළඹසග, කවිරෂ්පාජේ බී.
ශ්රී මභෂජන්ය කලෂනෂ්පා ෂරිභෂ්පාෂෂ්පා සඅංග්රහය /
කවිරෂ්පාජේ බී. සකෂ්පාළඹසග. - වඩුසවගම : සරසවි
සදේශීය මවදන්ය විදන්යෂ්පාලයය, 2014. - ප. 88 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1000.00
(1000966 NL)
ISBN 978-955-809-8
(416055 NA)
සකෂ්පාළඹසග, කවිරෂ්පාජේ බී.
සඅංකෂිව්ස්පේත සගඩ, වණ, චිකිතසෂ්පා සඅංග්රහය :
ආයුරේසවද, සදේශීය, නවීන, මත සහිතය /
කවිරෂ්පාජේ බී. සකෂ්පාළඹසග. - 2 වන මුද්රණය. වඩුසවගම : ගම්ෂහ සවදමමැනර, 2015. ප. 128 ; සසම. 22. - (සරසවි ආයුරේසවද
ග්රන්ථමෂ්පාලෂ්පා ; අඅංක 07)
1 වන මුද්රණය 2005
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1006580 NL)
ISBN 978-955-42402-0-9
(420104 NA)
ජයසිඅංහ, සක. එච. ඒ. එසසේ.
අගද තන්ත්රය ඇසුරින් ආයුරේසවද ඔසු පළිබඳ
විමසුම / සක. එච. ඒ. එසසේ. ජයසිඅංහ. - වෂ්පාදේනව :
කරේතදෘ, [2015?]. - ප. viii,20 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(201379 NL)
ISBN 978-955-41100-4-5
ධම්මරතන හිමි, ගලහිටියෂ්පාගම
පුසසේසකෂ්පාළසයේ ලියු සහළ සවදකම /
ගලහිටියෂ්පාගම ධම්මරතන හිමි. ෂලසලසෂෂ්පාල : රඅංගිරි තෂ්පාකෂණ පයස පුහුණු
මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. - ප. 144 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1010532 NL)
ISBN 978-955-42662-0-9
(422880 NA)
ෂෂ්පාරම්ෂරික කෂෂ්පාය ප්රකරණය / සම්ෂෂ්පාදනය ඉන්ද්රෂ්පා
සදේවිකෂ්පා ගුණසසසේන. - නව සඅංසසේකරණය. නුසගසගෂ්පාඩ : සමෂ්පාඩන් සෂෂ්පාත සමෂ්පාගම, 2015. ප. 222 ; සසම. 21.
1 වන සඅංසසේකරණය 1988
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 800.00
(1002892 NL)
ISBN 978-955-558-233-9
(417544 NA)
රෂ්පාසජබෞෂධනිධිය : සහවත ශරීරගත සියලු සලඩට
අතනටු සෂ්පාසරබෞෂධ සයබෝග රෂ්පාශියකින් යුත
පුරෂ්පාණ රෂ්පාජ සවනන්සග අතසෂෂ්පාත. - නව
මුද්රණය. - ගෂ්පාලල : ලඅංකෂ්පාසලබෝක (මුද්රණය),
[2015?]. - ප. 120 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1930
මමැබමැ-සබබෝක:මිල සනෂ්පාදමැකසව (1002416 NL)
ISBN 978-955-54013-2-6
සිරිසසසේන, මඅංජුල රුවන්
සහළ සවද අතසෂෂ්පාත / මඅංජුල රුවන්
සිරිසසසේන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 127 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000139 NL)
ISBN 978-955-30-5082-3
(414543 NA)
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615.8 – නියත ප්රතිකකාර ක්රම
615.852 – තරකී ප්රතිකකාර

616.398 - තරබකාරව
616.39805 – ආරකර්ෂිත ක්රම

ගඅංසගෂ්පාඩසග, විජයසසසේන
සලඩ සුව කරන සරේකී 2 / විජයසසසේන
ගඅංසගෂ්පාඩසග. - කිරිබතසගෂ්පාඩ : කරේතදෘ, 2015. ප. vii,203 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1001084 NL)
ISBN 978-955-54795-1-6
(416500 NA)

විජයසිඅංහ, නෂ්පාමල
තරබෂ්පාරුව මටටු කරමු / නෂ්පාමල විජයසිඅංහ. මෂ්පාතර : තිසනත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 32 :
චිත්ර ; සසම. 21. - (එකම හදවතක ; අඅංක 2)
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000170 NL)
ISBN 978-955-7519-03-6
(415097 NA)

615.854 – තපශ්නෝෂණ ප්රතිකකාර
ජයසකෂ්පාඩ, ෂෂ්පාලිත සමන්
සසබෞඛන්ය සම්ෂන්න ජීවිතයක සඳහෂ්පා නිවමැරදි
සෂබෝෂණය / ෂෂ්පාලිත සමන් ජයසකෂ්පාඩ. අතතනගලල : සුවදිවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 192 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000407 NL)
ISBN 978-955-4818-00-2
(415162 NA)

සමරනෂ්පායක, අනිල
තරබෂ්පාරුසවන් අතමිසදමු / අනිල සමරනෂ්පායක ;
සඅංසසේකරණය නෂ්පාලිකෂ්පා රෂ්පාජෂකෂ විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 80 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. - (නිසරබෝගී
දිවියකට ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1010525 NL)
ISBN 978-955-661-741-2
(423076 NA)
616.462 - දියවදැඩියකාව
616.46205 – ආරකර්ෂිත ක්රම

615.9 – විෂ චිකිතසකා
මෂ්පානවසග, සිරිෂෂ්පාල
සරේෂ දෂසේටනය සහ සරේෂ විෂ සවදකම් / සිරිෂෂ්පාල
මෂ්පානවසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 56 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1005961 NL)
ISBN 978-955-30-5695-5
(419924 NA)

කටුලන්ද, ප්රසෂ්පාදේ
දියවමැඩයෂ්පාව ෂෂ්පාලනය කරගනිමු / ප්රසෂ්පාදේ
කටුලන්ද. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 96 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21. (නිසරබෝගි දිවියකට ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009258 NL)
ISBN 978-955-661-750-4
(421645 NA)

616 – තරශ්නෝග

616.89 – මකානසික තරශ්නෝග

විසජේනෂ්පායක, අමරසිරි
මහලු විසයේ සරබෝග / අමරසිරි විසජේනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. ix,62 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1001824 NL)
ISBN 978-955-30-4671-0
(416240 NA)

සප්රේමතිලක, ගෂ්පාමිණී
සරල මසනබෝ මවදන්ය විදන්යෂ්පාව : මෂ්පානසික
සසබෞඛන්යය හෂ්පා මෂ්පානසික සරබෝග / ගෂ්පාමිණී
සප්රේමතිලක. - සදහිවල : කරේතදෘ, 2015. ප. 175 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003729 NL)
(419301 NA)

616.3 – ජීරණ පදධතිය ආශ්රිත තරශ්නෝග
616.305 – ආරකර්ෂිත ක්රම

සිලවෂ්පා, රන්ජිත
මෂ්පානසික සරබෝග හඳුනෂ්පා ගනිමු / රන්ජිත
සිලවෂ්පා. - ඌව මෂ්පාසවලගම : කරේතදෘ, 2014. ප. x,254 : රූෂසටහන් ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 495.00
(1003841 NL)
ISBN 978-955-54483-0-7
(419471 NA)

සවරගම, උෂෂ්පාලි
ජිරේණ ෂදේධතිය ආශ්රිත සරබෝගවලින් මිසදමු /
උෂෂ්පාලි සවරගම ; සඅංසසේකරණය සක. එන්. ඕ.
අමරදෂ්පාස විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 112 : රූෂසටහන් ;
සසම. 21. - (නිසරබෝගී දිවියකට ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009259 NL)
ISBN 978-955-661-696-5
(421650 NA)
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616.9 – තවනත තරශ්නෝග
616.91852 – තඩලංගු උණ

621 – වදවහකාරික තභකෞතික විදදකාව
621.30284 - උපකරණ

එදිරිසිඅංහ, ජි.
සඩඅංගු වසඅංගතය හෂ්පා ශ්රී ලඅංකෂ්පාව : මවදන්ය
භුසගබෝල විදන්යෂ්පාතමක විවරණයක /
ජි. එදිරිසිඅංහ. - [මෂ්පාතර] : කරේතදෘ, 2014. ප. vi,115 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : සිතියම් ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000700 NL)
ISBN 978-955-44452-0-8

අලවිසසේ, සරත ආනන්ද
නිසවසසේගත විනලි උෂකරණ නඩතතුව - 2 /
සරත ආනන්ද අලවිසසේ. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 188 : චිත්ර ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1000566 NL)
ISBN 978-955-671-737-2
(414659 NA)

617 – ශලදකරම
617.5 – ප්රකාතදශීය ශලදකරම
617.5562 – අකමකා බදධ කිරීම
අකමෂ්පා බදේධය සඳහෂ්පා අතවමැලක / සරෂ්පාහෂ්පාන්
සිරිවරේධන... [සහ තවත අය]. - සකෂ්පාළඹ :
සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 87 ;
සසම. 21. - (නිසරබෝගී දිවියකට ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1010526 NL)
ISBN 978-955-661-724-5
(423075 NA)
618 – නකාරිතවේදය හකා ප්රසවතවේදය
විදන්යෂ්පාතිලක, බී. ජී. ඒ.
නෂ්පාරි සුවයට අතවමැලක : කෂ්පාන්තෂ්පා සුවයට
උෂසදසසේ / බී. ජී. ඒ. විදන්යෂ්පාතිලක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 263 : චිත්ර :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1001033 NL)
ISBN 978-955-30-5663-4
(416209 NA)
618 – නකාරිතවේදය හකා ප්රසවතවේදය
618.2 – ප්රසවතවේදය
ෂතිරෂ්පාජ, රමන්යෂ්පා
ප්රසූති සවදනෂ්පා සමනය / රමන්යෂ්පා ෂතිරෂ්පාජ සහ
මසනබෝ ශෂ්පාන්තරෂ්පාජේ. - වතතල : සුදත
චන්ද්රසසසේකර, 2015. - ප. vi, 18 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 20.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003313 NL)
(418346 NA)
6 2 0 ඉලංජිතනර විදදකා හකා ආශ්රිත ක්රියකා
620.0071 - විෂයමකාලකා
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ඉඅංජිසන්රු තෂ්පාකෂණසවදය 111 සකෂ්පාටස : මූලික සගෂ්පාඩනමැගිලි
තෂ්පාකෂණසවදය ගදෘහසසේථ ජල සම්ෂෂ්පාදනය සහ
කසළ අෂවහනය. - බතතරමුලල : අධන්යෂ්පාෂන
ප්රකෂ්පාශන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2015. ප. x, 212 : රූෂසටහන් ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 332.00
(1003366 NL)
(418768 NA)

621 – වදවහකාරික තභකෞතික විදදකාව
621.3 – විදුලි ඉලංජිතනර විදදකාව
621.31042071 – විෂයමකාලකා
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ඉඅංජිසන්රු තෂ්පාකෂණසවදය
vii සකෂ්පාටස : විනලි යන්ත්ර සහ බල ෂදේධති. බතතරමුලල : අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2015. - ප. 139 : චිත්ර ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1003660 NL)
(419280 NA)
621 – වදවහකාරික තභකෞතික විදදකාව
621.38 – විදද්යුත සහ සනනිතවේදන ඉලංජිතනර
විදදකාව
621.381 – ඉතලකතකකානික
සෂසරේරෂ්පා, සක. සජේ. කිඅංසසේලි
විනලි කෂ්පාරේමිකයන් සහ වෂ්පාහන විනලි
කෂ්පාරේමිකයන් සඳහෂ්පා ඉසලකසටබෝණික දමැනුම /
සක. සජේ. කිඅංසසේලි සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 : රූෂසටහන් ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 125.00
(1003852 NL)
ISBN 978-955-30-5597-2
(419168 NA)
වීරසිඅංහ, තිලක
ඉසලකසටබෝනික විදන්යෂ්පා ප්රසවශය : සෂ්පාමෂ්පානන්ය
සෂළ / උසසසේ සෂළ ඉසලකසටබෝනික විදන්යෂ්පාව
හදෂ්පාරණ සිසුන් සඳහෂ්පා / තිලක වීරසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 176 :
රූෂසටහන් ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1002364 NL)
ISBN 978-955-30-5492-0
(417257 NA)
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621.3815 – විදද්යුත පරිපන්ථ
ගදෘහසසේථ LED බලෂ සහ වන්යෂ්පාෂෂ්පාරික LED
නෂ්පාමපුවරු එකලසසේ කිරීම නිෂසේෂෂ්පාදනය සහ
සප්රබෝග්රමෑම් කර ගමැනීම (සසෂ්පාෆසේටසවයෂ්පා එක
සමඟ) = Manufacture of house hold LED
bulb. - සකෂ්පාළඹ : දරේශන එන්ටප්රයසසසේ,
[2015?]. - ප. 44 ; ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : රූෂසටහන් ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක: රු. 380.00
(200666 NL)
ISBN 978-955-495-001-6
621.8 – යකානත්රික ඉලංජිතනර විදදකාව
621.8071 – විෂයමකාලකා
නිරේමෂ්පාණකරණය හෂ්පා යෂ්පාන්ස්ත්රික තෂ්පාකෂණසවදය :
ගුරු මෂ්පාරේසගෂ්පාෂසදේශය - 10 සශසේණිය. මහරගම : ජෂ්පාතික අධන්යෂ්පාෂන ආයතනය,
2014. - ප. xi,37 ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 145.00
(1000954 NL)
(415937 NA)
629 – ඉලංජිතනර විදදකාතවේ තවනත අලංශ
629.13 – අභදවකකාශ විදදකාව
629.1322 - උණුසුම් වකායු බදැලූන
ප්රනෂ්පාන්න, විරෂ්පාජේ
උණුසුම් වෂ්පායු බමැලූනයක ක්රියෂ්පාකෂ්පාරිතවය හෂ්පා
ආකදෘතියක සමැදීමට අවශන්ය උෂසදසසේ / විරෂ්පාජේ
ප්රනෂ්පාන්න. - පළියන්දල : කසනකට
එන්ටප්රයසසසේ (මුද්රණය), 2012. - ප. 28 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : රූෂසටහන් ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (200176 NL)
629.2 - වකාහන
වෂ්පාහන = Vehicles. - නිටටඹුව : එන්. ජී. එසසේ.
ප්රින්ටරේසසේ (මුද්රණය), [2015?]. ප. [4] : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 90.00
(1003588 NL)
(419074 NA)
6 3 0 කකෘර්ෂිකරමය හකා ආශ්රිත තකාකෂණය
කන්සදේගම, තිලක
කලයල බලෂ්පා සගෂ්පාවිතමැන් කිරීම / තිලක
කන්සදේගම ; සඅංසසේකරණය එම්. ඒ. එම්.
දමයන්ති විසිනි. - මෂ්පාතසල : [කරේතදෘ], 2014. ප. 119 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1000888 NL)
ISBN 978-955-53130-1-8
(415944 NA)

ෂලුමඅංසකටම : බසසේනෂ්පාහිර සෂ්පාම්ප්රදෂ්පායක සගෂ්පාවිතමැන
හෂ්පා කදෘෂිතෂ්පාකෂණ සතෂ්පාරතුරු විමරේශන /
සඅංසසේකරණය ප.අය.යෂ්පාෂෂ්පා… [සහ තවත අය ]. නුසගසගෂ්පාඩ : බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත කදෘෂිසසසේවෂ්පා
අධිකෂ්පාරිය, 2014. - ප. 304 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසමි. 24.
මමැබමැ-සබබෝක: මිළ සනෂ්පාදමැකසව(1000569 NL)
ISBN 978-955-7675-00-8
(415036 NA)
630.76 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
අසබසසසේකර, උසව්ස්පේකෂෂ්පා
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) කදෘෂිකරේමය හෂ්පා ආහෂ්පාර
තෂ්පාකෂණය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර /
උසව්ස්පේකෂෂ්පා අසබසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ
ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. [231] ;
සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003570 NL)
ISBN 978-955-664-227-8
(419389 NA)
631 – කකෘර්ෂිකරම තකාකෂණ විධි හකා උපකරණ
631.4 – පකාලංශු විදදකාව
ෂෂ්පාඅංශු හෂ්පා ජල සඅංරකෂණය සක්ෂසේත්ර අතසෂෂ්පාත /
සඅංසසේකරණය එම්. ප. එම්. සසසේනෂ්පාරතන. සව්ස්පේරෂ්පාසදණිය : කදෘෂිකරේම සදෂෂ්පාරේසම්න්තුව,
2014. - ප. viii,69 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : රූෂසටහන් ;
සසම. 18
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව
(201369 NL)
ISBN 978-955-9288-27-3

631.52 – පදැළ තබශ්නෝ කිරීම
ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි සජේ.
ෂමැළ සබබෝකර ගමැනීම / උෂෂ්පාලි සජේ. ඩයසසේ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 72 :
චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009328 NL)
ISBN 978-955-30-6033-4
(421878 NA)
631.583 – හරිත කකෘර්ෂිකරමය
ජයසුන්දර, උඩුගම එසසේ.
හරිත තෂ්පාකෂණයක කරෂ්පා / උඩුගම එසසේ.
ජයසුන්දර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 72 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010631 NL)
ISBN 978-955-30-6199-7
(423233 NA)
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633 – තකශත්ර හකා වදැවිලි තභශ්නෝග
සෂසරේරෂ්පා, ලලිත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව වමැවිලි කරේමෂ්පාන්තය / ලලිත
සෂසරේරෂ්පා. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 151 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1006554 NL)
ISBN 978-955-29-0170-6
(420054 NA)
633.83 – කුරඳු වගකාව
ජයතිලක, ඒ. ඩ. විජිත සක. ද සසෂ්පායසෂ්පා
විධිමත සලස කුරුඳු වගෂ්පා කිරීම සහ
ෂරිෂෂ්පාලනය / ඒ. ඩ. විජිත සක. ද සසෂ්පායසෂ්පා
ජයතිලක. - සකෂ්පාසසේසගෂ්පාඩ : කරේතදෘ, 2015. ප. 148 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 26.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 2500.00
(1010828 NL)
ISBN 978-955-42789-0-5
(423307 NA)
634 – පලතුර
එළවළු සහ ෂලතුරු. - නිටටඹුව : එන්. ජී. එසසේ.
ප්රින්ටරේසසේ (මුද්රණය), [2015?]. ප. [4] : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 90.00
(1003583 NL)
(419073 NA)
634.44 – අඹ
අරුණ කුමෂ්පාර, සක. සක. අය. ර්යූ.
අඹ වගෂ්පාව / සක. සක. අය. යු. අරුණ කුමෂ්පාර
සහ බී. සී. වලසෂෂ්පාල. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 76 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21. - (ෂළතුරු සබබෝග ; අඅංක 01)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010637 NL)
ISBN 978-955-30-3370-3
(423230 NA)
635 – තගවතු වගකාව
ගුණසිඅංහ, ප්රියන්ත
සගවතු වගෂ්පාව / ප්රියන්ත ගුණසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
සනසසේට, 2015. - ප. 26 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1008848 NL)
(421392 NA)

ජයතිසසේස, ආරේ. එල. එන්.
අප වවමු - රට නගමු : සදේශීය ආහෂ්පාර
නිෂසේෂෂ්පාදනය දිරි ගමැන්වීසම් ජෂ්පාතික සමසහයුම
ඇගයීසම් අධන්යයනය / ආරේ. එල. එන්.
ජයතිසසේස, එම්. ඩ. සුසිලෂ්පා ලූරේන සහ ඉන්දිකෂ්පා
ෂතිරණ. - සකෂ්පාළඹ : සහකටරේ සකෂ්පාබබමෑකඩුව
සගෂ්පාවි කටයුතු ෂරේසයේෂණ හෂ්පා පුහුණු කිරීසම්
ආයතනය, 2014. - ප. xxiv,191 :
රූෂසටහන් ; සසම. 29. - (ෂරේසයේෂණ වෂ්පාරේතෂ්පා ;
අඅංක 60)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(201785 NL)
ISBN 978-955-612-176-6
635.9 – මලේ සහ විසිතුර පදැල
635.9772 – තබකානසකායි
තිරෂ්පාණෂ්පාගම, චන්ද්රසිරි
සබෂ්පාන්සෂ්පාය : කදෘෂි විදන්යෂ්පාව සහ කලෂ්පාව
එකතමැන්සකෂ්පාට මමැසවන තෂ්පාකෂණික
කලෂ්පාතමක නිරේමෂ්පාණය / චන්ද්රසිරි
තිරෂ්පාණෂ්පාගම. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. [104] : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1005967 NL)
ISBN 978-955-30-5861-4
(419928 NA)
636 – සතව පකාලනය
636.8 - බළලුන
636.80092 - චරිතකාපදකාන
සබෂ්පාවන්, සජේ.
ගෂ්පායකයෂ්පා හෂ්පා වීදි පූසෂ්පා / සජේ. සබෂ්පාවන් ;
ෂරිවරේතනය අනුල ද සිලවෂ්පා විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 171 ; සසම. 22.
“A street cat named Bob” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(201170 NL)
ISBN 978-955-656-323-8
639 – දඩයම්, මසුන ඇලේලීම, සලංරකෂණය හකා
ආශ්රිත තකාකෂණික ක්රම
639.34 – විසිතුර මසුන
639 – දඩයම්, මකාළු ඇලේලීම, සලංරකෂණය, ආශ්රිත
තකාකෂණය
639.34 – විසිතුර මතසද වගකාව
ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්.
මසුන්සග සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ සරබෝග /
ඉන්ද්රජිත එන්. ගලව්ස්පේෂතති. - ගසණමුලල :
නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 48 ; සසම. 21.
උසසසේ සෂළ සිසුන්සග වන්යෂ්පාෂදෘතිය සඳහෂ්පා අවශන්ය
කරුණු ඇතුළතය.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1009156 NL)
ISBN 978-955-4649-41-5
(422483 NA)
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ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්.
විසිතුරු මසුන් ඇති කිරීමට ප්රථම ඔබ අධන්යනය
කළයුතු කරුණු / ඉන්ද්රජිත එන්. ගලව්ස්පේෂතති. ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 48 : චිත්ර ; සසම. 21.
උසසසේ සෂළ සිසුන්සග වන්යෂ්පාෂදෘතිය සඳහෂ්පා අවශන්ය
කරුණු ඇතුළතය.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1009155 NL)
ISBN 978-955-4946-41-5
(422482 NA)

ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්.
විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ
අභිජනන ක්රම 05 / ඉන්ද්රජිත එන්.
ගලව්ස්පේෂතති. - ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත
ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 39 : චිත්ර ; සසම. 21.
උසසසේ සෂළ සිසුන්සග වන්යෂ්පාෂදෘතිය සඳහෂ්පා අවශන්ය
කරුණු ඇතුළතය.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1009153 NL)
ISBN 978-955-4946-38-5
(422488 NA)

ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්.
විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ
අභිජනන ක්රම 01 / ඉන්ද්රජිත එන්.
ගලව්ස්පේෂතති. - ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත
ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 48 : චිත්ර ; සසම. 21.
උසසසේ සෂළ සිසුන්සග වන්යෂ්පාෂදෘතිය සඳහෂ්පා අවශන්ය
කරුණු ඇතුළතය.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1009149 NL)
ISBN 978-955-4649-34-7
(422484 NA)

ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්.
විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ
අභිජනන ක්රම 06 / ඉන්ද්රජිත එන්.
ගලව්ස්පේෂතති. - ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත
ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 56 : චිත්ර ; සසම. 21.
උසසසේ සෂළ සිසුන්සග වන්යෂ්පාෂදෘතිය සඳහෂ්පා අවශන්ය
කරුණු ඇතුළතය.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1009154 NL)
ISBN 978-955-4946-39-2
(422489 NA)

ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්.
විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ
අභිජනන ක්රම 02 / ඉන්ද්රජිත එන්.
ගලව්ස්පේෂතති. - ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත
ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 48 : චිත්ර ; සසම. 21.
උසසසේ සෂළ සිසුන්සග වන්යෂ්පාෂදෘතිය සඳහෂ්පා අවශන්ය
කරුණු ඇතුළතය.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1009150 NL)
ISBN 978-955-4946-35-4
(422485 NA)

වීරවරේධන, සසනරත
විසිතුරු මසුන් ඇති කරමු / සසනරත
වීරවරේධන. - 3 වන මුද්රණය. - දන්සකෂ්පාටුව :
වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 120 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 24.
1 වන මුද්රණය 2003
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1002233 NL)
ISBN 978-955-29-0426-4
(417301 NA)

ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්.
විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ
අභිජනන ක්රම 03 / ඉන්ද්රජිත එන්.
ගලව්ස්පේෂතති. - ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත
ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 56 : චිත්ර ; සසම. 21.
උසසසේ සෂළ සිසුන්සග වන්යෂ්පාෂදෘතිය සඳහෂ්පා අවශන්ය
කරුණු ඇතුළතය.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1009151 NL)
ISBN 978-955-4946-36-1
(422486 NA)

639 – දඩයම්, මසුන ඇලේලීම, සලංරකෂණය හකා
ආශ්රිත තකාකෂණික ක්රම
639.8 – සුරතලේ මසුන

ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්.
විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ
අභිජනන ක්රම 04 / ඉන්ද්රජිත එන්.
ගලව්ස්පේෂතති. - ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත
ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 56 : චිත්ර ; සසම. 21.
උසසසේ සෂළ සිසුන්සග වන්යෂ්පාෂදෘතිය සඳහෂ්පා අවශන්ය
කරුණු ඇතුළතය.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1009152 NL)
ISBN 978-955-4946-37-8
(422487 NA)

ද සිලවෂ්පා, කුමුන
තිලෂ්පාපයෂ්පා මසුන් වගෂ්පාවට නව ප්රසවශයක ගදෘහෂ්පාශ්රිත අභිජනනෂ්පාගෂ්පාර තුළ තිලෂ්පාපයෂ්පා මතසන්ය
බීජ නිෂසේෂෂ්පාදනය / කුමුන ද සිලවෂ්පා. මෂ්පාතර : කරේතදෘ, 2015. - ප. [viii],45 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක:මිල සනෂ්පාදමැකසව (1005953 NL)
ISBN 978-955-52126-1-8
(420132 NA)
639.979 – නියත වරගවල කක්ෂීරපකායි සතුන
639.97967 – අලි සලංරකෂණය
ප්රකෂ්පාශසේ, සුපුන් ළහිරු
අලි ඇතුන් සමග ජීවිතය / සුපුන් ළහිරු
ප්රකෂ්පාශසේ. - රෂ්පාජගිරිය : සඅංරකෂණ ෂරේසයේෂණ
ආයතනය, 2014. - ප. 240 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1002883 NL)
ISBN 978-955-7658-00-1
(417955 NA)
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6 4 0 ගකෘහ හකා පවුලේ කළමනකාකරණය
640.76 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
සමරසකබෝන්, ඒ. ඩ.
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ගදෘහ ආරේථික විදන්යෂ්පාව :
ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර / ඒ. ඩ.
සමරසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. [184] ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003565 NL)
ISBN 978-955-664-221-6
(419383 NA)
641 – ආහකාර පකාන
641.3 – ආහකාර
ජයසුන්දර, උඩුගම එසසේ.
ජීවය සුරකින ආහෂ්පාර : 6 -11 සශසේණිවල සිසුන්
සඳහෂ්පා සකසසේ කළ අතිසරේක දමැනුම් සඅංග්රහය /
උඩුගම එසසේ. ජයසුන්දර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 72 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008299 NL)
ISBN 978-955-30-5690-0
(420370 NA)
ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි සජේ.
ආහෂ්පාර සෂබෝෂණය හෂ්පා ආරකෂෂ්පාව / උෂෂ්පාලි සජේ.
ඩයසසේ. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 192 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 2012
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1001030 NL)
ISBN 978-955-30-3418-2
(416212 NA)
රණසිඅංහ, කුමෂ්පාරි
සකෂ්පාළඹ බබලෂ්පා ගමට ඇවිලලෂ්පා : ගසම් සුවඳ
විඳගනිමු - අසව්ස්පේ කමෑම රහ බලමු / කුමෂ්පාරි
රණසිඅංහ. - නුසගසගෂ්පාඩ : නමැණිල
ෂබලිසකෂන්, 2015. - ප. 72 ; සසම. 21.
“විනනමැණ” පුවතෂසතහි ෂළ වූ ලිප එකතුවකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1006605 NL)
ISBN 978-955-4850-31-6
(419886 NA)
641.357 – ඖෂධීය කදැඳ
සතන්නසකබෝන්, ශිරෂ්පාණි
ඖෂධීය කමැඳ වරේග පළිසයල කරගන්නෂ්පා අයුරු
ශරීරයට ජීවගුණය ලබෂ්පාසදන වස විසසන්
සතෂ්පාර සදේශීය කමැඳ වරේග / ශිරෂ්පාණි
සතන්නසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 56 ; සසම. 21. - (සගෂ්පාඩසග සදේශීය
ආහෂ්පාර වටසටබෝරු ; අඅංක 05)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009133 NL)
ISBN 978-955-30-6066-2
(421835 NA)

641.5 - සූපශකාසශත්ර
641.50212 – වෆ්ට්තටශ්නෝර
රණසිඅංහ, තුෂෂ්පාරි
වස විසසන් සතෂ්පාර සදේශීය ආහෂ්පාර ෂෂ්පාන
වටසටබෝරු 600 / තුෂෂ්පාරි රණසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 240 ; සසම. 240 ;
මමැබමැ-සබබෝක : රු.450.00
(1009190 NL)
ISBN 978-955-30-6026-6
(421833 NA)
641.5637 – තසකෞඛදකාරකර්ෂිත ආහකාර
ජයවරේධන, මන්ධුරසිරි
සතල රහිත ආහෂ්පාර / මන්ධුරසිරි ජයවරේධන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 52 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1002330 NL)
ISBN 978-955-30-5513-2
(417201 NA)
641.595493 – ශ්රී ලලංකකාව
සිලවෂ්පා, ට. ෂබලිසසේ
ශ්රී ලෂ්පාඅංකීය ජෂ්පාතීන්සග ඉවුම් පහුම් / ට. ෂබලිසසේ
සිලවෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : විජිත යෂ්පාෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශන,
2014. - ප. xviii,262 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 19 x 20.
මමැබමැ-සබබෝක : 990.00
(1000453 NL)
ISBN 978-955-665-226-0
(415011 NA)
641.6 – නියත වරග ආහකාර පිසීම
641.658 – ත්බිම්මලේ
උඩුගම, ශ්රීමතී තිළිණලතෂ්පාසවබෝ ඒ.
සෂබෝෂණීය ආහෂ්පාර සවලකට ව්බිම්මල කමෑම
වටසටබෝරු / ශ්රීමතී තිළිණලතෂ්පාසවබෝ ඒ.
උඩුගම. - ජෂ්පාඇල : සමන්තී සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 84 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002512 NL)
ISBN 978-955-084-116-5
641.853 – කදැවිලි
සිලවෂ්පා, ට. ෂබලිසසේ
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව කමැවිලි පුරෂ්පාණය / ට. ෂබලිසසේ
සිලවෂ්පා. - රතමලෂ්පාන : ෂබලිසසේ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 120 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1008834 NL)
ISBN 978-955-7855-00-4
(421553 NA)
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646 – මදැහුම් හකා ඇඳුම් මදැසීම, පුදගල හකා පවුලේ
ජීවිත කළමනකාකරණය
646.4 – ඇඳුම් හකා උපකාලංග
646.4072 – ඇඳුම් තමශ්නෝසශතර
බණඩෂ්පාරනෂ්පායක, කෂ්පාන්ති
අසව්ස්පේ ඇඳුම් අපම මහමු / කෂ්පාන්ති
බණඩෂ්පාරනෂ්පායක. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. - ප. 28 : චිත්ර ;
සසම. 30.
බ්රිතෂ්පානන්ය ප්රමිතීන්ට අනුකූල ෂතසරෂ්පාම් රහිත
විදන්යෂ්පානූකූල ඇඳුම් මමැසීම.
කබමැ-සබබෝක : රු. 360.00
(1003423 NL)
ISBN 978-955-21-2297-2
(418077 NA)

649 – ළමයින හදකා වඩකා ගදැනීම සහ ගකෘහ පකාලනය
649.1 – දරවන රැක බලකාගදැනීම
දරුවන් ඇසසේ සමන් සුරකින අම්මලෂ්පාට / සම්ෂෂ්පාදනය
ප්රදීව්ස්පේකුමෂ්පාර බෂ්පාලසූරිය. - ගසණමුලල :
නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 208 ;
සසම. 21.
නවලිය පුවතෂසත ෂළ වූ ජනප්රිය ලිප
එකතුවකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009340 NL)
ISBN 978-955-4946-65-1
(422476 NA)
6 5 0 කළමනකාකරණ හකා ආධකාරක තසශවකා
650.1 – වදකාපකාර පිළිබඳ සකාරන්ථකතවය

646.72 – රූපලකාවනද
විමලවීර, දමයන්ති
රූ සසෂ්පාබෂ්පා / දමයන්ති විමලවීර. - නුසගසගෂ්පාඩ :
නමැණිල ෂබලිසකෂන්, 2014. - ප. 88 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 14 x 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000231 NL)
ISBN 978-955-4850-27-9
(414918 NA)
සමරසකබෝන්, එසසේ. එම්. එසසේ.
රුව රකිනෂ්පා ආයුරේසවද රහසසේ / එසසේ.එම්.එසසේ.
සමරසකබෝන් ; සම්ෂෂ්පාදනය අසුන්තෂ්පා එදිරිසුරිය
විසිනි. - කමැලණිය : සඅංඛ සෂෂ්පාතහල, 2014. ප. 168 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 320.00
(1000406 NL)
ISBN 978-955-54840-2-2
(415163 NA)
646 – මදැහුම් හකා ඇඳුම් මදැසීම, පුදගල හකා පවුලේ
ජීවිත කළමනකාකරණය
646.7 – පුදගල කළමනකාකරණය හකා පවුලේ
ජීවිතය
646.78 – පවුලේ ජීවිතය
බෂ්පාලසූරිය, ප්රදීව්ස්පේකුමෂ්පාර
ෂවුසල සෂ්පාරේථකතවය ට එකිසනකෂ්පා
සෂළඹවීම / ප්රදීව්ස්පේකුමෂ්පාර බෂ්පාලසූරිය. ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 320 ; සසම. 21.
දියණිය පුවතෂසත ෂළ වූ ජනප්රිය ලිප
එකතුවකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1009337 NL)
ISBN 978-955-4946-61-3
(422471 NA)

සකෂ්පාඩතුවකකු, ප්රියන්ත
පුඅංචි සවසළන්දෂ්පා / ප්රියන්ත සකෂ්පාඩතුවකකු. සකෂ්පාතමසල : කරේතදෘ, 2015. - ප. v,72 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : 240.00
(1009489 NL)
ISBN 978-955-42457-0-9
(421767 NA)
සසේසටෂ්පාසවබෝල, ජිම්
අද තමය දවස : සෂ්පාරේථක ජයග්රෂ්පාහකයන් සග
නමැණ නුවණ / ජිම් සසේසටෂ්පාසවබෝල ; අනුවරේතනය
ත්ලීලෂ්පානන්ද ගමෂ්පාචචි විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව :
විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2013. - ප. 233 ;
සසම. 22.
“Today's the day” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(200116 NL)
ISBN 978-955-652-986-9
651 – කකාරයකාල තසශවකා
651.3 – කකාරයකාල කළමනකාකරණය
බන්නසසසේන, ඩබලිව. එම්.
රෂ්පාජන්ය සසසේවෂ්පා ප්රතිනිරේමෂ්පාණ සහ නවන්යකරණ
අතවමැල 2 : සෂරටුකෂ්පාරේයෂ්පාල සසේථෂ්පාෂනය, සසසේවෂ්පා
සන්නෂ්පාමකරණය සහ සසසේවෂ්පා සන්නිසවදනය /
ඩබලිව. එම්. බන්නසසසේන. - බතතරමුලල :
රෂ්පාජන්ය කළමනෂ්පාකරණ ප්රතිසඅංසසේකරණ
අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය, [2015?]. - ප. 30 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ :
රූෂසටහන් ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (201401 NL)
ISBN 978-955-4717-60-2

113

657 – ගණකකාධිකරණය

658.0019 – මතනශ්නෝවිදදකාතමක මූලධරම

සිරිසසසේන, එම්.
ගණකෂ්පාධිකරණය : අ.සෂෂ්පා.ස. උසසසේ සෂළ
අ.සෂෂ්පා.ස. සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ සහ A.A.T. විභෂ්පාග
සඳහෂ්පා සසේවයඅං අධන්යයන ෂෂ්පාෂ්ඨමෂ්පාලෂ්පාවකි /
එම්. සිරිසසසේන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 144 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000369 NL)
ISBN 978-955-30-5442-5
(415222 NA)

මෂ්පානවඩු, සප්රඩ
මෂ්පානවවෂ්පාදී කළමනෂ්පාකරණය / සප්රඩ මෂ්පානවඩු. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 272 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1009274 NL)
ISBN 978-955-30-5857-7
(421846 NA)
658.0071 - විෂයමකාලකා

657 – ගණකකාධිකරණය
657.076 - ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ගිණුම්කරණය : ෂසුගිය දස
වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර පළිතුරු සමඟ
2005 - 2014. - මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. [320] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003454 NL)
ISBN 978-955-0938-66-7
(418249 NA)
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සභබෞතික විදන්යෂ්පාව : ෂසුගිය
දස වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර උතතර සමඟ
2005 - 2014. - මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. [266] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003453 NL)
ISBN 978-955-0938-80-3
(418250 NA)

වන්යෂ්පාෂෂ්පාර හෂ්පා ගිණුම්කරණ අධන්යයනය - 11
සශසේණිය. - බතතරමුලල : අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2015. - ප. viii,128 : චිත්ර ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 96.00
(1009485 NL)
(422179 NA)
658.00723 – සිදධි අධදයනය
අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා සරබෝහණ
කළමනෂ්පාකරණ මූලධරේම හෂ්පා සිදේධි අධන්යයනය /
දයෂ්පා සරබෝහණ අතුසකබෝරෂ්පාල - සකෂ්පාළඹ :
ශිකෂෂ්පා මන්දිර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 346 ; සසම. 21.
කළමණෂ්පාකරණ මූලධරේම ද අන්තරේගත අඅංග
සම්පූරේණ ෂෂ්පාෂ්ඨ ග්රන්ථයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1010615 NL)
ISBN 978-955-1782-65-8
(422950 NA)

657.45 – විගණනය
වීරසිඅංහ, ප්රදීව්ස්පේ නීල
විගණන ෂරිචය - ෂළමු සකෂ්පාටස / ප්රදීව්ස්පේ නීල
වීරසිඅංහ. - සමෂ්පාරටුව : තුසිත මුද්රණ සහ
ප්රකෂ්පාශන, 2013. - ප. 296 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 360.00
(1000000 NL)
ISBN 978-955-1419-32-5
(414742 NA)
වීරසිඅංහ, ප්රදීව්ස්පේ නීල
විගණන ෂරිචය - සදවන සකෂ්පාටස / ප්රදීව්ස්පේ නීල
වීරසිඅංහ. - රතමලෂ්පාන : සී / ස තුසිත සෂෂ්පාතහල,
2014. - ප. 264 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000312 NL)
ISBN 978-955-1419-46-2
(415122 NA)
658 – කළමනකාකරණය
වික්රමආරචචි, මහින්ද
සුව ෂහසු සුව ෂහස / මහින්ද වික්රමආරචචි සහ
සුගත ශෂ්පාන්ත සමෂ්පාරගහකුඹුර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 192 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1001022 NL)
ISBN 978-955-30-5729-7
(416220 NA)

658.0076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) වන්යෂ්පාෂෂ්පාර අධන්යයනය : ෂසුගිය
දසවසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර පළිතුරු සමඟ
2005 - 2014. - මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. [294] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003464 NL)
ISBN 978-955-0938-64-3
(418247 NA)
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) වන්යෂ්පාෂෂ්පාර හෂ්පා ගිණුම්කරණ
අධන්යයනය 2015 : අනුමෂ්පාන ප්රශසේන සහ ආදරේශ
පළිතුරු. - මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 116 ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1008915 NL)
ISBN 978-955-7720-05-0
(421471 NA)
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) වන්යෂ්පාෂෂ්පාර හෂ්පා ගිණුම්කරණ
අධන්යයනය : ෂසුගිය දස වසරක ප්රශසේන ෂත්ර
උතතර සමඟ 2005 - 2014. - මහරගම : සතර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. - ප. [196] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1003537 NL)
ISBN 978-955-8211-82-3
(419348 NA)
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අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) වන්යෂ්පාෂෂ්පාර හෂ්පා ගිණුම්කරණ
අධන්යයනය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර. සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 233 ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003534 NL)
ISBN 978-955-664-222-3
(418948 NA)
බණඩෂ්පාරනෂ්පායක, ජගත
උසසසේ සෂළ වන්යෂ්පාෂෂ්පාර අධන්යයනය - ගමැටළු හෂ්පා
විසඳුම් 1 සකෂ්පාටස / ජගත බණඩෂ්පාරනෂ්පායක. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. - ප. viii,168 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1005986 NL)
ISBN 978-955-96178-7-7
(420160 NA)

658.152 – මූලද ක්රියකාවලි පිළිබඳ
කළමනකාකරණය
658.1 – මූලද කළමනකාකරණය
658.152 – මුදලේ පකාලනය
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ප්රජෂ්පාතෂ්පාන්ස්ත්රික සමෂ්පාජවෂ්පාදී ජනරජසයේ මුදල
සරගුලෂ්පාසි සඅංග්රහය හෂ්පා අවසබබෝධය / සම්ෂෂ්පාදනය
ඩබලිව. ඹේ. ට. ප්රනෂ්පාන්න. - සදහිවල : ගිහෂ්පාන්
සෂෂ්පාතහල, 2014. - ප. 272 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1003762 NL)
ISBN 978-955-593-743-6
(419252 NA)
658.15224 – අතිතරක සම්පත

වනසිඅංහ, ඉසරේෂෂ්පා
වන්යෂ්පාෂෂ්පාර හෂ්පා ගිණුම්කරණ අධන්යයනය 10 සශසේණිය / ඉසරේෂෂ්පා වනසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 201 ;
සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009556 NL)
ISBN 978-955-664-257-5
(422749 NA)

වික්රමතුඅංග, චරිත ඉසුරු
ඔසබ ආදෂ්පායම වමැඩ කර ගමැනීම සඳහෂ්පා
ප්රෂ්පාසයබෝගික උෂසදසසේ / චරිත ඉසුරු වික්රමතුඅංග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 184 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000433 NL)
ISBN 978-955-30-5276-6
(414936 NA)

658.1 – සලංවිධකානය හකා මූලද කළමනකාකරණය
658.101 – නදකාය

658.3 – පිරිසශ කළමනකාකරණය

ධම්මික, සක. ඒ. එසසේ.
සඅංවිධෂ්පාන නන්යෂ්පාය හෂ්පා සමැකමැසසේම / සක. ඒ. එසසේ.
ධම්මික. - කමැලණිය : කරේතදෘ, 2015. ප. 144 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1001798 NL)
ISBN 978-955-44966-1-3
(416362 NA)
658.1511 – කළමනකාකරණ ගිණුම්කරණය
658.151101 – නදකාය
වීරසිඅංහ, ප්රදීව්ස්පේ නීල
කළමනෂ්පාකරණ ගිණුම්කරණ මූලධරේම : ෂළමු
සකෂ්පාටස / ප්රදීව්ස්පේ නීල වීරසිඅංහ. - සමෂ්පාරටුව :
තුසිත මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2013. - ප. ix,360 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000001 NL)
ISBN 978-955-1419-79-0
(414743 NA)

කුමෂ්පාරසව්ස්පේලි, තිසර
වන්යෂ්පාෂෂ්පාරික සන්නිසවදන මසනබෝවිදන්යෂ්පාව / තිසර
කුමෂ්පාරසව්ස්පේලි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 184 : රූෂසටහන් ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008221 NL)
ISBN 978-955-30-5705-1
(420326 NA)
658.3 – මකානව සම්පත කළමනකාකරණය
රෂ්පාමනෂ්පායක, රඅංජිත
උසසසේ සෂළ මෂ්පානව සම්ෂත කළමනෂ්පාකරණය /
රඅංජිත රෂ්පාමනෂ්පායක. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 111 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000153 NL)
ISBN 978-955-671-764-8
(414656 NA)
658.4 – විධකායක කළමනකාකරණය
658.4013 – තතතව කළමනකාකරණය
කලුෂහන, සඩන්සිල ඒ.
තතව කළමනෂ්පාකරණය තුළින් නිරන්තර
දියුණුව / සඩන්සිල ඒ. කලුෂහන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 152 : රූෂසටහන් ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010600 NL)
ISBN 978-955-30-6386-1
(423265 NA)
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658.5 – ඵලදකායීතකා

658.8343 – සනනකාම කළමනකාකරණය

ගුණරතන, ඩබ.එම්.ඩ. සුරඅංග
හරිත ඵලදෂ්පායතෂ්පාව / ඩබ.එම්.ඩ.සුරඅංග
ගුණරතන. - බතතරමුලල : ජෂ්පාතික ඵලදෂ්පායතෂ්පා
සලකම් කෂ්පාරේයෂ්පාලය, 2015. - ප. 98 : සසම. 21,
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1001517 NL)
ISBN 978-955-1378-09-7

මුහන්දිරම්සග, සගෂ්පාඩ්වින් වි.
සන්නෂ්පාම කළමනෂ්පාකරණය = Brand
management / සගෂ්පාඩ්වින් වි.
මුහන්දිරම්සග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 56 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008737 NL)
ISBN 978-955-30-5835-5
(421156 NA)

658.8 – අතලවිකරණ කළමනකාකරණය
සසසේදර, නිමල
අසලවිකරණය : සියලු අසලවිකරුවන්ට,
වන්යෂ්පාෂෂ්පාරිකයන්ට සහ විදන්යෂ්පාරේර්ථීන්ට අත
සෂෂ්පාතක / නිමල සසසේදර. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 139 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1009378 NL)
ISBN 978-955-671-523-1
(421719 NA)
සසසේදර, නිමල
ජයග්රහණය : සෂ්පාරේථක අසලවියකට නව
සඅංකලෂයක / නිමල සසසේදර. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 179 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1003316 NL)
ISBN 978-955-31-0195-2
(418907 NA)

6 6 0 රසකායනික ඉලංජිතනර විදදකාව හකා
ආශ්රිත තකාකෂණය
660.6 – ජජවතකාකෂණය
660.6071 – ඉතගනීම සහ ඉගදැනවීම
මජව ෂදේධති තෂ්පාකෂණසවදය II සකෂ්පාටස :
අ. සෂෂ්පා. ස. උසසසේ සෂළ සහ සවනත උසසසේ
විභෂ්පාග සඳහෂ්පා. - බතතරමුලල : අධන්යෂ්පාෂන
ප්රකෂ්පාශන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2015. ප. viii,82 : රූෂසටහන් : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 170.00
(1002998 NL)
(417840 NA)
6 7 0 නිෂශපකාදන

658.8101 – අතලවි සදැලසුම්

676 – පලේෆශ හකා කඩදකාසි තකාකෂණය
676.09 - ඉතිහකාසය

සසසේදර, නිමල
අසලවි ශිලෂ / නිමල සසසේදර. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 109 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1006004 NL)
ISBN 978-955-671-520-0
(419490 NA)

ටමැඅංග, සුකුන්
කඩදෂ්පාසි සමෑදීම / සුකුන් ටමෑඅංග ; ෂරිවරේතනය
සෂඅං ලි විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
[2015?]. - ප. 76 : චිත්ර ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1009491 NL)
ISBN 978-955-677-497-9
(421770 NA)

658.812 – පකාරිතභශ්නෝගික සම්බනධතකා

6 8 0 නිෂශපකාදනය

ජිනදෂ්පාස, එම්. ඩබ.
බමැඅංකු සසසේවයට එකවන නවකයන් සඳහෂ්පා
ගනුසදනුකෂ්පාර සතකෂ්පාරය / එම්. ඩබ. ජිනදෂ්පාස. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. x, 82 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002703 NL)
ISBN 978-955-656-342-9

686 – මුද්රණය හකා ආශ්රිත ක්රියකා
686.2 – මුද්රණය
686.225 – අකර සලංතයශ්නෝජනය
686.22544 – පරිගණක අකර සලංතයශ්නෝජනය
686.22544536 – පරිගණක සඳහකා වදැඩසටහන
පයරතන, සරබෝහන්
ඉන්ඩසයන් මෂ්පානකෂ්පාඅංගය ෂහසුසවන්
ඉසගනගනිමු / සරබෝහන් පයරතන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. - ප. 232 :
රූෂසටහන් ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1006452 NL)
ISBN 978-955-21-2347-4
(420236 NA)
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686.282 – බතරලේ
686.282092 - චරිතකාපදකාන
සඩ්විඩ්සන්, මෂ්පාග්රට
ලූයී බසරේල : අන්ධ සලබෝකයට ඇසසේ ෂමෑදූ බසරේල
අකෂර මෂ්පාලෂ්පාව සසෂ්පායෂ්පාගත ලූයී බසරේලසග
ජීවන කතෂ්පාව / මෂ්පාග්රට සඩ්විඩ්සන් ; ෂරිවරේතනය
එඩ්නෂ්පා මලකෂ්පාන්ති විසිනි. - 2 වන මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. - ප. 88 : චිත්ර ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2003.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003830 NL)
ISBN 978-955-570-831-9
(419306 NA)
7 0 0 කලකා ශිලේප
700.2 – විවිධ
දයෂ්පානන්ද, චෂ්පාලසසේ
විශසේව කලෂ්පා නිරේමෂ්පාණ : යුසරබෝෂෂ්පා - ඉන්දියෂ්පා /
චෂ්පාලසසේ දයෂ්පානන්ද. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශන,
2015. - ප. 111 : වරේණ ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 18x25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 700.00
(1008840 NL)
ISBN 978-955-7832-14-2
(421429 NA)
700.92 – කලකාකරතවශ්නෝ
සවඩකකෂ්පාර, නිරඅංජලෂ්පා සහසේමමෂ්පාලි
සහළ හස රැජින මරේසි එදිරිසිඅංහ / නිරඅංජලෂ්පා
සහසේමමෂ්පාලි සවඩකකෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 111 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000212 NL)
ISBN 978-955-30-4889-9
(414588 NA)
704 – තමශ්නෝසශතර කලකාව පිළිබඳ නියත මකාතකෘකකා
704.9 – ප්රතිමකා ශිලේපය
704.948 - ආගම
704.948943 – බුදධකාගම
704.948943095493 – ශ්රී ලලංකකාව
වනරතන හිමි, කඹුරුපටිසයේ
ලකදිව බුනපළිමය / කඹුරුපටිසයේ වනරතන
හිමි. - නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. [235] :
රූෂසටහන් ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1010535 NL)
ISBN 978-955-30-6205-5
(423202 NA)

විසජේසසසේකර, නන්දසදේව
ෂමැරණි සිඅංහල ප්රතිමෂ්පා ශිලෂය / නන්දසදේව
විසජේසසසේකර. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 318 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1970.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1010763 NL)
ISBN 978-955-30-6181-2
(423598 NA)
7 2 0 ගකෘහ නිරමකාණ ශිලේපය
රණවක, ඒ. ආරේ. ත්ලීලෂ්පානන්ද
වෂ්පාසසේතු විදන්යෂ්පාව : නව තෂ්පාකෂණය, සජන්යබෝතිෂ
ක්රසමබෝෂසදේශ, ගදෘහ නිරේමෂ්පාණ ශිලෂය සමග
නරේලභ සතෂ්පාරතුරු ඇතුළත ග්රන්ථය / ඒ. ආරේ.
ත්ලීලෂ්පානන්ද රණවක. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා
සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 160 :
රූෂසටහන් ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002234 NL)
ISBN 978-955-655-743-5
(417300 NA)
728 – තනවකාසික හකා ආශ්රිත තගකාඩනදැගිලි
728.8 – විශකාල හකා සලංකීරණ තපකෞදගලික
තගකාඩනදැගිලි
728.81 – බලතකකාටු
සකබෝල, සජෂ්පාආනෂ්පා
මධන්යකෂ්පාත්ලීන බලසකෂ්පාටු / සජෂ්පාආනෂ්පා සකබෝල සහ
බබසසේ සඩගන් ; ෂරිවරේතනය රුවිනි ප්රසෂ්පාදිනී
ධරේමවරේධන විසිනි. - හිකකඩුව : ඊ. එසසේ. එල.
ෂබලිසකෂන්සසේ, 2015. - ප. 44 : චිත්ර ;
සසම 22. - (අතීතයට යමු ; සෂෂ්පාත අඅංක 2)
කබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1008340 NL)
ISBN 978-955-0598-69-4
(420745 NA)
7 3 0 ප්රතිමකා ශිලේපය හකා කදැටයම් කලකාව
730.95 – ආසියකාව
විමලරතන හිමි, සබලලන්විල
බුනවරු සහ සබබෝසතවරු / සබලලන්විල
විමලරතන හිමි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 128 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 28
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 960.00
(1003947 NL)
ISBN 978-955-31-0351-2
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730.954 – දකුණු ආසියකාව

738 – මදැෂ්ටි ආශ්රිත නිරමකාණ

කදෘෂසේණදෂ්පාස, රෂ්පාය
භෂ්පාරතීය මූරේතිකලෂ්පාව / රෂ්පාය කදෘෂසේණදෂ්පාස ;
ෂරිවරේතනය හිරිපටිසයේ ෂඤසේඤෂ්පාකිතති හිමි
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 104 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002132 NL)
ISBN 978-955-30-5344-2
(417164 NA)

මමැටිබඳුනක උරුමය / සඅංසසේකරණය කුසුම්සිරි
සකෂ්පාඩතුවකකු, ට. ජී. එසසේ. ඒ. ගමසග සහ
ර්යූ. ජී. චන්ද්රලතෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : මධන්යම
සඅංසසේකදෘතික අරමුදල, 2014 . - ප. vii,56 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
"සීගිරි මමැටි කළය" සකබෞතුකෂ්පාගෂ්පාර ප්රදරේශනය
නිමිතසතන් ෂළකරනු ලබන ශෂ්පාසසේනය ලිප
සඅංග්රහය
කබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000223 NL)
ISBN 978-955-613-282-3
(414618 NA)

ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ.
දකුණු ආසියෂ්පානු සබබෞදේධ කලෂ්පාසව සඅංසකත /
ආරේ. ජී. ඩ. ජයවරේධන. - වරකෂ්පාසෂෂ්පාල : ආරිය
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014 . - ප. xvi,[364] : චිත්ර :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1000336 NL)
ISBN 978-955-553-763-6
(415178 NA)
730.95493 – ශ්රී ලලංකකාව
සකබෝටටසගෂ්පාඩ, ජයසසසේන
විහෂ්පාර කරේමෂ්පාන්තසයන් ඔෂවත වූ දකුසණ
සවසසේ මුහුණු හෂ්පා බලි කලෂ්පාව / ජයසසසේන
සකබෝටටසගෂ්පාඩ. - සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : සජේ. සක.
ෂබලිසකෂන්සසේ, 2014.- ප. vi,82 : වරේණ චිත්ර ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1002278 NL)
ISBN 978-955-9438-19-9 (416902 NA)
736 – කදැටයම් කලකාව
736.5 – ශිලකා තලේඛන
736.5095493 – ශ්රී ලලංකකාව
වන්නිනෂ්පායක, අනූෂෂ්පා
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සසලලිප / අනූෂෂ්පා වන්නිනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව,
2014. - ප. 66 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 20x25. (පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා ග්රන්ථ මෂ්පාලෂ්පා ; අඅංක 2)
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව(1003657 NL)
ISBN 978-955-5159-92-6
(418991 NA)
සඅංසසේකදෘත ශිලෂ්පා සලඛන : සජේතවනෂ්පාරෂ්පාම පුවරු
ලිපය, ස්ත්රිකුණෂ්පාමල ශිලෂ්පා ලිපය / සම්ෂෂ්පාදනය
ඒ. ඇම්. ඩ. වය. සරතචන්ද්ර අමරතුඅංග. සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. - ප. 72 ;
සසම. 21.
නෂ්පාගරීසෂළ සිඅංහල සෂළ ෂරිකථෂ්පා විමරේශන
සහිතව
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1003195 NL)
ISBN 978-955-570-833-3
(418856 NA)

7 4 0 ඇඳීම සහ සදැරසිලි කලකාව
741 – චිත්ර ශිලේපය
සඅංහිත ෂෂ්පාරිසරික සෂබෝසසේටරේ සඅංග්රහය / සඅංසසේකරණය
සුනිල උඩුකල. - බතතරමුලල : මධන්යම ෂරිසර
අධිකෂ්පාරිය, 2014. - ප. 126 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 28x35.
මමැබමැ-කෂ්පාසබබෝක:මිලසනෂ්පාදමැකසව (201412 NL)
ISBN 978-955-9012-54-2
741.07 – අධදකාපනය
දිගන්සවල, තිලකරතන
චිත්ර කලෂ්පාව - 6 සශසේණිය / තිලකරතන
දිගන්සවල. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 124 : චිත්ර ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1009481 NL)
ISBN 978-955-29-0481-3
(422114 NA)
741.076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) චිත්ර කලෂ්පාව : 2005 - 2014
දකවෂ්පා ෂසුගිය දස වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර
උතතර සමඟ. - මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. [150] : චිත්ර ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003546 NL)
ISBN 978-955-0938-88-9
(419339 NA)
දමයන්ති, තමෂ්පාරෂ්පා
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) චිත්ර කලෂ්පාව : ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර / තමෂ්පාරෂ්පා දමයන්ති. සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. [195] : චිත්ර ; සසම. 26.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1006442 NL)
ISBN 978-955-664-232-2
(420130 NA)

118

741.5 – චිත්ර කතකා
අසබධීර, ප්රගීත
සෂෂ්පාල රැවුලෂ්පා / ප්රගීත අසබධීර. - සකෂ්පාළඹ :
නිරේමල ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 72 : චිත්ර ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008363 NL)
ISBN 978-955-9377-66-5
(420647 NA)
ජයසිඅංහ, තලන්ගම
යකඩ ගමෑනි / තලන්ගම ජයසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
නිරේමල ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 88 : චිත්ර ;
සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1006528 NL)
ISBN 978-955-9377-60-3
(420097 NA)
සෂසරේරෂ්පා, ඇන්ටන් බී.
කමැරවමෑන් 404 / ඇන්ටන් බී. සෂසරේරෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : නිරේමල ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 112 : චිත්ර ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1009586 NL)
ISBN 978-955-9377-62-7
(422986 NA)
රෂ්පාජෂකෂ, දයෂ්පා
සෂ්පාගින්නය ආදරයය / දයෂ්පා රෂ්පාජෂකෂ. සකෂ්පාළඹ : නිරේමල ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 40 : චිත්ර ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009587 NL)
ISBN 978-955-9377-77-1
(422987 NA)
ශ්රීමෂ්පාල, ජූඩ්
කුමෂ්පාරයෂ්පාණනි / ජූඩ් ශ්රීමෂ්පාල. - සකෂ්පාළඹ :
නිරේමල ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 48 : චිත්ර ;
සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008985 NL)
ISBN 978-955-9377-75-7
(421390 NA)
ශ්රීමෂ්පාල, ජූඩ්
සහට නගරය / ජූඩ් ශ්රීමෂ්පාල. - සකෂ්පාළඹ : නිරේමල
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008986 NL)
ISBN 978-955-9377-70-2
(421391 NA)
සසසනවිරතන, ඩ. වී.
ශ්රී වික්රම : 1 සකෂ්පාටස / ඩ. වී. සසසනවිරතන ;
සම්ෂෂ්පාදනය ධරේම ශ්රී කලසදේරෂ්පා ; චිත්ර පුරවිජය
සෆෂ්පාන්සසසේකෂ්පා විසිනි. - නව මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 196 : චිත්ර ; සසම. 17x29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(201154 NL)
ISBN 978-955-656-223-1

සසසනවිරතන, ඩ. වී.
ශ්රී වික්රම : 2 සකෂ්පාටස / ඩ. වී. සසසනවිරතන ;
සම්ෂෂ්පාදනය ධරේම ශ්රී කලසදේරෂ්පා ; චිත්ර පුරවිජය
සෆෂ්පාන්සසසේකෂ්පා විසිනි. - නව මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 195 : චිත්ර ; සසම. 17x29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(201150 NL)
ISBN 978-955-656-223-1
හරිශසේචන්ද්ර, බන්නල
කස ෂහර : අරෂ්පාව්බි නිසසෂ්පාලලෂ්පාසය ඇසුසරන් /
බන්නල හරිශසේචන්ද්ර. - මරිගම : නිමන්සෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 52 : චිත්ර ; සසම. 29.
දිණමිණ පුවතෂසතහි දශක තුනකට සෂර
ෂලවු චිත්රකතෂ්පාවකි
කබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001840 NL)
ISBN 978-955-0827-44-2
(416273 NA)
741.5952 – ජපකානය
නකසවෂ්පා, සකයජි
මිරිවමැඩ සනෂ්පාලද සගන් - සදවන සවළුම /
සකයජි නකසවෂ්පා ; ෂරිවරේතනය තලඅංගලසල
සසබෝමසිරි හිමි විසිනි. - ගම්ෂහ : ෂරිවරේතක,
2015. - ප. iii,247 : චිත්ර ; සසම. 21.
"හදෂිසනෂ්පා සගන්" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1002297 NL)
ISBN 978-955-42137-0-8
(416905 NA)
නකසවෂ්පා, සකයජි
මිරිවමැඩ සනෂ්පාලද සගන් - ෂළමු සවළුම /
සකයජි නකසවෂ්පා ; ෂරිවරේතනය තලඅංගලසල
සසබෝමසිරි හිමි විසිනි. - ගම්ෂහ : ෂරිවරේතක,
2015. - ප. viii,271 : චිත්ර ; සසම. 21.
"හදෂිසනෂ්පා සගන්" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1002296 NL)
ISBN 978-95-597301-9-4
(416904 NA)
745 – සදැරසිලි කලකා
චන්ද්රසිරි, ජයන්තෂ්පා
සමබෝසසේතර නිරේමෂ්පාණ / ජයන්තෂ්පා චන්ද්රසිරි. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 152 : චිත්ර ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009545 NL)
ISBN 978-955-29-0468-4
(422110 NA)
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745.5 – අතකම්
745.51 - උණගස
අසබවික්රම, සසබෝමදෂ්පාස
උණ ගසින් ලමැව්බිය හමැකි ප්රසයබෝජන / සසබෝමදෂ්පාස
අසබවික්රම. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 184 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1010605 NL)
ISBN 978-955-30-6327-4
(423255 NA)
745.54 – කඩදකාසි සදැරසිලි
කඩදෂ්පාසි චිත්ර කලෂ්පාව ෂහසුසවන් හදෂ්පාරමු. සකෂ්පාළඹ : දරේශන එන්ටෂයසසසේ, [2015?]. ප. 36 : චිත්ර ; ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21
කබමැ-සබබෝක: රු. 480.00
(200667 NL)
ISBN 978-955-495-000-9
සෂසරේරෂ්පා, ජුලියට
කණණෂ්පාඩ මත හෂ්පා කණණෂ්පාඩ කමැබලි
ආධෂ්පාරසයන් සමැකසිය හමැකි විසිතුරු සදේ /
ජුලියට සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 52 : චිත්ර ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000307 NL)
ISBN 978-955-30-5444-9 (415236 NA)
746.4 – මදැහුම් හකා අතවදැඩ
746.443 – කතිර මදැසශම
746.443041 – තමශ්නෝසශතර
වික්රමආරචචි, විසෂ්පාකෂ්පා කුමුදිනී
කතිර සමබෝසසේතර - 1 / විසෂ්පාකෂ්පා කුමුදිනී
වික්රමආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 52 : චිත්ර ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000245 NL)
ISBN 978-955-30-5341-1
(414778 NA)
වික්රමආරචචි, විසෂ්පාකෂ්පා කුමුදිනී
කතිර සමබෝසසේතර - 2 / විසෂ්පාකෂ්පා කුමුදිනී
වික්රමආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 52 : චිත්ර ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000239 NL)
ISBN 978-955-30-5342-8
(414784 NA)

7 5 0 සිතුවම් කලකාව
751 – ශිලේපය ක්රම සහ විධි
751.4 – ශිලේපය හකා ක්රමතවේද
ජයවරේධන, එන්. දරේශනී
නිරේමෂ්පාණය තුළ සමැඟවුනු නිරේමෂ්පාණ කරුවෂ්පාසග
අතදමැකීම් / එන්. දරේශනී ජයවරේධන. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : කරේතදෘ, 2015. - ප. 106 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1000650 NL)
ISBN 978-955-41825-2-3
751.73 – ත්බිතු සිතුවම්
751.73095493 – ශ්රී ලලංකකාව
බුදේධිකෂ්පා, ඩබලිව. ඩ. සී.
ගම්ෂහ දිසසේස්ත්රිකකසයේ සලන් විහෂ්පාර, චිත්ර හෂ්පා
සසලලිප : පළිකුතතුව රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය,
ලුණුගම රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය, දඅංගලසල රෂ්පාජමහෂ්පා
විහෂ්පාරය, මඩබෂ්පාවිට රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය හෂ්පා
අසසේගිරිය රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය / ඩබලිව. ඩ. සී.
බුදේධිකෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 176 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1002694 NL)
ISBN 978-955-30-5387-9
වීරසූරිය, ආරේ. එම්. ප. එසසේ.
වෂ්පාදන්ය භෂ්පාණඩවලින් නිරූපත සමෂ්පාජ ෂසුව්බිම :
මහනුවර දකෂිණ සම්ප්රදෂ්පායට අයත සබබෞදේධ
විහෂ්පාර සිතුවම් ආශසයන් / ආරේ. එම්. ප. එසසේ.
වීරසූරිය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 136 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1001119 NL)
ISBN 978-955-30-5628-3
(416203 NA)
7 6 0 සිතුවම් මුද්රණ සසෑදීම හකා මුද්රණ
769 - මුද්රණ
769.56 – මුදදර එකතු කිරීම
ඇලලසදනිය, බන්නල
මුදේදර එකතු කිරීම සහ මුදේදර කලෂ්පාව / බන්නල
ඇලලසදනිය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 96 : චිත්ර : වරේණ ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010630 NL)
ISBN 978-955-30-6177-5
(423240 NA)

120

7 7 0 ඡකායකාරූප ශිලේපය

780.7 – අධදකාපනය

සතනුවර, ඉන්ද්රනෂ්පාථ
ඩජීටල ඡෂ්පායෂ්පාරූෂකරණය / ඉන්ද්රනෂ්පාථ
සතනුවර. - සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : ඉන්ද්රනෂ්පාථ
සතනුවර සෆෂ්පාසටබෝ ඇකඩමි, 2015. - ප. 280 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003014 NL)
ISBN 978-955-96156-5-1
(417480 NA)

ජයලත, ජෂ්පානක බණඩෂ්පාර
12, 13 සශසේණි සඳහෂ්පා සඅංගීතය – 1 / ජනක
බණඩෂ්පාර ජයලත. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014 . - ප. 471 ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 800.00
(1000346 NL)
ISMN 979-0-710007-16-1 (415266 NA)

777 – සිනමකා ශිලේපය හකා වීඩිතයශ්නෝ චිත්රපටකරණය
777.55 – සලංසශකරණය
සහටටිආරචචි, සසේටමැන්ලි
සඅංසසේකරණසයේ ශිකෂෂ්පාෂද / සසේටමැන්ලි
සහටටිආරචචි. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2014. ප. 334 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 800.00
(1002647 NL)
ISBN 978-955-96720-2-9
778 – නියත තකශත්ර හකා නියත වරග පිළිබඳ
ඡකායකාරූප ශිලේපය
778.35 – ගුවන ඡකායකාරූප
එදිරිසිඅංහ, ජී.
ගුවන් ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ විවරණය / ජී. එදිරිසිඅංහ. ගම්සෂෂ්පාල : සිතමිණි මුද්රණෂ්පාලය, 2014. ප. iv,100 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; රූෂසටහන් ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000701 NL)
ISBN 978-955-44452-1-5

ජයලත, ජෂ්පානක බණඩෂ්පාර
12, 13 සශසේණි සඳහෂ්පා සඅංගීතය - 2 / ජෂ්පානක
බණඩෂ්පාර ජයලත. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014 . - ප. 499 ; සසම. 24.
මමැබ-සබබෝක : රු. 800.00
(1000347 NL)
ISMN 979-0-710007-17-8 (1000347 NA)
ජයලත, ජෂ්පානක බණඩෂ්පාර
සඅංගීතය - 6 සශසේණිය / ජෂ්පානක බණඩෂ්පාර
ජයලත. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 180 ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009483 NL)
ISMN 979-0-710007-22-2 (422112 NA)
780.76 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
අමරසදේව, ඩබ. ඩ. ගෂ්පාමිණී
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සඅංගීතය : ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර / ඩබ. ඩ. ගෂ්පාමිණී
අමරසදේව. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. [235] : සසම. 30.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003566 NL)
ISBN 978-955-664-228-8
(419384 NA)

7 8 0 සලංගීතය
දිසෂ්පානෂ්පායක, සකබෝලිත භෂ්පානු
සඅංගීත සඅංචෂ්පාරිකෂ්පා : හින්නසසේතෂ්පානි සඅංගීතය,
ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය මුද්රෂ්පා නෂ්පාටන්ය සඅංගීතය සහ සඅංගීත
විෂයෂ්පානුබදේධ ව සම්ෂෂ්පාදිත ශෂ්පාසසේනය ලිප
එකතුවකි / සකබෝලිත භෂ්පානු දිසෂ්පානෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. ප. 173 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001323 NL)
ISBN 978-955-691-105-3
780.1 – දරේශනය හෂ්පා නන්යෂ්පාය
780.148 – සසේවර ප්රසසේථෂ්පාර
ජනප්රිය අලුත ගීත සසේවර ප්රසසේථෂ්පාර : සිඅංහල සහ හින්දි
ගීත / සම්ෂෂ්පාදනය අතුල ලියනආරචචි. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 104 ; සසම. 28
කබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1003015 NL)
ISMN 979-0-710007-15-4 (417539 NA)

780.92 – සලංගීතඥතයශ්නෝ
බබනින්, ගරේහෂ්පාඩ් සවෂ්පාන්
මට මතක බීසතබෝවන් / ගරේහෂ්පාඩ් සවෂ්පාන්
බබනින් ; අනුවෂ්පාදය මෂ්පාලිනි සගබෝවින්නසග
විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2013. - ප. 90 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
“Memories of Beethovan” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 170.00
(1001337 NL)
ISBN 978-955-691-011-7
විසජේසිඅංහ, රතන ශ්රී
අසව්ස්පේ ෂන්සිළු : අමරසදේවයන් සග කතෂ්පාන්දරය
දරුවනට / රතන ශ්රී විසජේසිඅංහ. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : විසිනනු ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 54 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 18. (ළමෂ්පා අතට උදෂ්පාර චරිත ; අඅංක 2)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1000294 NL)
ISBN 978-955-0955-50-3
(415284 NA)
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780.954 – ඉනදියකාව
නිගම්, වික්රමෂ්පාදිතන්ය සිඅංහ
සඅංගීත සකබෞමුදී - 1 / වික්රමෂ්පාදිතන්ය සිඅංහ නිගම් ;
අනුවෂ්පාදය ර. මු. කි. මුදියන්සසසේ විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 224 :
රූෂසටහන් ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1002341 NL)
ISBN 978-955-30-5153-0
(417221 NA)

කඹුරුපටිය, කුමෂ්පාර
බෂ්පාල සඳුන් සතල පරිමමැද / කුමෂ්පාර
කඹුරුපටිය. - ඉඹුලසගෂ්පාඩ : කරේතදෘ, 2015. ප. 47 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබෂ්පාක : රු. 150.00
(1002258 NL)
ISBN 978-955-42114-0-7
(416823 NA)

781 – මූලධරම හකා වරග
781.64 – බටහිර ජනප්රිය සලංගීතය

කවිය ඔබය - සුනිල ආරේ. ගමසග / සඅංසසේකරණය
ෂමිත ආරේ. ලියනසග. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 394 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1000.00
(1010842 NL)
ISBN 978-955-31-0445-8
(423036 NA)

කරුණෂ්පාදෂ්පාස, ෂමෑලියසගෂ්පාඩ
වෂ්පාද බයලෂ්පා ගුරුවරයෂ්පා / ෂමෑලියසගෂ්පාඩ
කරුණෂ්පාදෂ්පාස. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 128 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000138 NL)
ISBN 978-955-30-5338-1
(414542 NA)

කළුෂහණ, ජයන්ත
කසගසසේයෂ්පාය : ගීත රචනෂ්පා එකතුව / ජයන්ත
කළුෂහණ. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 72 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008753 NL)
ISBN 978-955-7832-04-03 (421431 NA)

782 – සශවර සලංගීතය
782.1 – ඔතපරකා
ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික
සප්රේමසිරි සකමදෂ්පාස අගනි ඔසෂරෂ්පාව / එරික
ඉලයව්ස්පේආරචචි. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 24.
1 වන මුද්රණය 2007
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003009 NL)
ISBN 978-955-30-5697-9
(417741 NA)
782.294 – ගීතිකකා
අප සදවිඳුන් යදිමු / සඅංසසේකරණය ක්රිසසේටි
ප්රදිනෂ්පාන්න. - සමෂ්පාරටුව : සක. සී. ප්රින්ටරේසසේ
(මුද්රණය), [2015?]. - ප. 24 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003205 NL)
(418794 NA)
782.42 – ගීත
අසබධීර, ලෂ්පාල ආනන්ද
මියමැසි හරසර : ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය ගීතසයේ
සුසෂබෝෂණයට දෂ්පායක වූ සඅංගීතසවදිසයබෝ / ලෂ්පාල
ආනන්ද අසබධීර. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2014 . - ප. xxvi,185 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000470 NL)
ISBN 978-955-677-405-4
(415117 NA)

ගමසග, සප්රේමසිරි
අතතිකකෂ්පා මල : සගය කව ෂබමැඳුම් / සප්රේමසිරි
ගමසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 64 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008735 NL)
ISBN 978-955-30-6009-9
(421214 NA)
ගුණවරේධන, ඇසලබෝය
මන්ධුර භෂ්පාෂිණී : මුලදි බමැන්ඳ ආදරයක මිහිර
දමැන් / ඇසලබෝය ගුණවරේධන. - දන්සකෂ්පාටුව :
රසෂ්පාඅංජත්ලී ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 96 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003350 NL)
ISBN 978-955-1074-96-8
(418334 NA)
දිසෂ්පානෂ්පායක, සකබෝලිත භෂ්පානු
ෂමැරණි හින්දි චිත්රෂට ගීත විමරේශන :
1931 - 1991 ගීත ආශ්රිත දදෘෂසේටි විෂයයක
අධන්යයනයකි / සකබෝලිත භෂ්පානු දිසෂ්පානෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. ප. 155 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1001324 NL)
ISBN 978-955-691-106-0
සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනි
ඊළඟ වසසේසෂ්පාසන් : ගී ෂද රචනෂ්පා සඅංග්රහය – vi /
යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනි සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 96 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008291 NL)
ISBN 978-955-30-6126-3
(420348 NA)
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සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනි
සතසර නමැඅංවූ ෂන්හිඳ රෂ්පාවය : ලිප එකතුවකි /
යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනි සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 128 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008785 NL)
ISBN 978-955-30-5971-0
(420394 NA)
රියන්සි, සටනිල ඇන්ටන්
ව්බිඳුණු යදම් / සටනිල ඇන්ටන් රියන්සි. අකුරැසසේස : කරේතදෘ, 2014. - ප. 55 ; සසමි. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000911 NL)
ISBN 978-955-41861-0-1
(415952 NA)
රුවන් කුමෂ්පාර, චන්දන
සගය කෂ්පාවන්ය සඅංහිතෂ්පා / චන්දන රුවන් කුමෂ්පාර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 ;
සසම. 21.
මමැබමැ- සබබෝක : රු. 300.00
(1009141 NL)
ISBN 978-955-30-6335-9
(421844 NA)

782.42 – ගීත. විචකාර
සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනි
ගී ඇස නටු ඇය : විවිධ සකබෝණසයන් කෂ්පාන්තෂ්පාව
සදස බමැලූ ගී විමසුමක ෂළමු ලිප එකතුවය /
යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනි සෂසරේරෂ්පා. - 2 වන මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 128 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2013.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010759 NL)
ISBN 978-955-30-4711-3
(423592 NA)
සම්ෂත, සහ. ව. ව්බිසහසේෂසේ ඉන්දික
සිඅංහල ගීතසයේ ඡන්දසසේ හෂ්පා අලඅංකෂ්පාර / සහ. ව.
ව්බිසහසේෂසේ ඉන්දික සම්ෂත. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 587 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 875.00
(1003664 NL)
ISBN 978-955-31-0291-1
(419488 NA)

විසජේසිඅංහ, රතන ශ්රී
ආලකමන්දෂ්පා : රෂ්පාජන්ය සම්මෂ්පානිත සගය ෂද
සරණිය / රතන ශ්රී විසජේසිඅංහ. - 2 වන
මුද්රණය. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 120 : චිත්ර ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2007
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000567 NL)
ISBN 978-955-31-0161-7
(414658 NA)

782.42083 – ළමකා ගීත

විදෂ්පාන ආරචචි, සමන්ත සක.
විජේජුලතෂ්පා / සමන්ත සක. විදෂ්පාන ආරචචි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 79 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000215 NL)
ISBN 978-955-30-5535-4
(414760 NA)

සමබෝදරසග, නිමලරතන
විහඟ මිහිර : ළමෂ්පා ගීත එකතුව / නිමලරතන
සමබෝදරසග. - අතුරුගිරිය : කරේතදෘ, 2014. ප. iv,20 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 220.00 (1000662 NL)
ISBN 978-955-41300-0-5

විමලවීර, සුනිල
හිත පුරෂ්පා මල / සුනිල විමලවීර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008891 NL)
ISBN 978-955-30-6248-2
(421147 NA)
සපුතන්න, කුමරදෂ්පාස
මලමෂ්පාවසත : සගය ෂද රචනෂ්පා / කුමෂ්පාරදෂ්පාස
සපුතන්න. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 126 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003706 NL)
ISBN 978-955-677-455-9
(419433 NA)
සුළසඟේ සලසළනෂ්පා : ශෂ්පාලිත අභයවික්රම ගමැර්යූ ගී /
සඅංසසේකරණය ලලිත ප්රියඅංකර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002337 NL)
ISBN 978-955-30-5684-9
(417216 NA)

මිහිඳුකුලසුරිය, වසන්තෂ්පා සක.
ළමෂ්පා ගී අමෂ්පා : මිණි මිණි ගී වමැසසේසක / වසන්තෂ්පා
සක. මිහිඳුකුලසුරිය. - රෂ්පාජගිරිය : කරේතදෘ,
2014. - ප. 35 : චිත්ර ; සසම. 20.
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 375.00 (1000281 NL)
ISMN 979-0-9006-480-0-6 (415329 NA)

782.42162 – ජන ගී
පරිසසේ, ඥෂ්පානසිරි
ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය ජන නමැටුම් සහ ජන ක්රීඩෂ්පා ගීත /
ඥෂ්පානසිරි පරිසසේ. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 176 ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003418 NL)
ISMN 979-0-710007-14-7 (418193 NA)
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791 – මහජන සලංදරශන
784 – සලංගීත භකාණඩ සමූහ හකා ඒවකාතර්යේ නකාද රටකා
784.19 – සලංගීත භකාණඩ
784.193 – සලංගීත භකාණඩ වකාදන ශිලේපක්රම
රණතුඅංග, අමරනෂ්පාත
වෂ්පාදකයකු ව්බිහිවීම / අමරනෂ්පාත රණතුඅංග. සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 112 ;
සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000536 NL)
ISBN 978-955-1715-75-5
(414973 NA)

791.437 – චිත්රපෂ්ටි
අසබසසසේකර, තිසසේස
අහසින් සෂෂ්පාසළෂ්පාවට / තිසසේස අසබසසසේකර ;
ෂරිවරේතනය එම්. ඩ. මහින්දෂෂ්පාල විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. [120] : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 23.
අයත්ලීන් සිරිවරේධනසග “අහසින් සෂෂ්පාසළෂ්පාවට”
නවකථෂ්පාව ඇසුසරනි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 325.00
(1002203 NL)
ISBN 978-955-31-0164-8
(416626 NA)

791 – මහජන සලංදරශන
791.43 – චිත්රපෂ්ටි
791.430922 – චරිත එකතු

ගුණතිලක, සනත
සිනහව අතරින් / සනත ගුණතිලක. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 133 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009289 NL)
ISBN 978-955-31-0315-4
(421723 NA)

අකමමන, ධම්මිකෂ්පා
තෂ්පාරකෂ්පාසවබෝ මනරම්ය / ධම්මිකෂ්පා අකමමන. නුසගසගෂ්පාඩ : නමැණිල ෂබලිසකෂන්, 2014 . ප. 154 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම.18 x24.
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 1500.00 (1000230 NL)
ISBN 978-955-4850-24-8
(414917 NA)

ජයසුන්දර, විමුකති
සුළඟ එනු පණිස / විමුකති ජයසුන්දර. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන,
2015. - ප. 116 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009299 NL)
ISBN 978-955-681-254-1
(421983 NA)

7 9 0 විතනශ්නෝදය හකා ක්රීඩකා

791.43095493 – ශ්රී ලලංකකාව
සවරගම, ගෂ්පාමිණී
සදේශීය සිනමෂ්පා වඅංශය : ප්රථම කෂ්පාණඩය (1898 - 1969) / ගෂ්පාමිණී සවරගම. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 448 ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1000517 NL)
ISBN 978-955-31-0143-3
(415297 NA)
791.436538 – ලිලංගිකතවය පිළිබඳ චිත්රපෂ්ටි
දසනෂ්පායක, යශීමෂ්පා කලහෂ්පාරි
වමැඩහිටියන්ට ෂමණය සිඅංහල චිත්රෂට පළිබඳ
සමෂ්පාසලබෝචනයක : 1995 - 2000 / යශීමෂ්පා
කලහෂ්පාරි දසනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 108 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008287 NL)
ISBN 978-955-30-6137-9
(420421 NA)

විතෂ්පානසග, බන්නල
ජීවන සරේඛෂ්පාව : කථෂ්පාව – සදබසසේ සහ තිර
රචනය / බන්නල විතෂ්පානසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 112 ; සසම. 21.
“Hallo Dolly” සිනමෂ්පා කදෘතිසයේ
අනුවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008882 NL)
ISBN 978-955-30-6043-3
(421208 NA)
791.437095493 – ශ්රී ලලංකකාව
සිලවෂ්පා, රූෂසසසේන
සදේශීය චිත්රෂට නෂ්පාමෂ්පාවලිය : සදේශීය වශසයන්
නිෂසේෂෂ්පාදිත සිනමෂ්පා ෂට නෂ්පාම සලඛනය /
රූෂසසසේන සිලවෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 86 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1006399 NL)
ISBN 978-955-1715-95-3
(419813 NA)

124

791.44 - ගුවනවිදුලිය
791.443 – ඉදිරිපත කිරීතම් විධි
කුමෂ්පාරසව්ස්පේත්ලී , තිසර
ගුවන් විනලි හෂ්පා රූෂවෂ්පාහිනී නිසවදන කලෂ්පාව /
තිසර කුමෂ්පාරසව්ස්පේත්ලී. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 136 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000554 NL)
ISBN 978-955-30-5277-3
(414959 NA)

792.0952 – ජපකානය
කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක
ජෂෂ්පානසයේ ප්රෂ්පාසඅංගික කලෂ්පාව / කුලතිලක
කුමෂ්පාරසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 192 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1002137 NL)
ISBN 978-955-30-5813-3
(417172 NA)
792.8 - නරතනය

792 – නකාටද හකා රලංගකලකාව
792.022 – විවිධ නකාටද වරග ඉදිරිපත කිරීම
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, මඅංගල
ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය විකලෂ නෂ්පාටන්ය කලෂ්පාසව ප්රවණතෂ්පා /
මඅංගල සසසේනෂ්පානෂ්පායක. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 319 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1003321 NL)
ISBN 978-955-31-0278-2
(418910 NA)
792.076 - ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) නෂ්පාටන්ය හෂ්පා රඅංග කලෂ්පාව :
2008 - 2014 දකවෂ්පා ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර
හෂ්පා අනුමෂ්පාන ප්රශසේන ෂත්ර උතතර සමඟ. මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. ප. [146] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1003545 NL)
ISBN 978-955-0938-89-6
(419340 NA)
රතනෂ්පායක, ආරේ. ප. සී.
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) නෂ්පාටන්ය හෂ්පා රඅංග කලෂ්පාව :
ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර / ආරේ. ප. සී.
රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. [206] : චිත්ර ;
සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003578 NL)
ISBN 978-955-664-226-1
(419378 NA)
සවදසගදර, රසිකෂ්පා ශිරන්ති
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) නරේතනය : ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර / රසිකෂ්පා ශිරන්ති
සවදසගදර. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. [244] : චිත්ර ;
සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003532 NL)
ISBN 978-955-664-223-0
(418946 NA)

අබයරතන, ජී. වී.
සෂරගමු නරේතන කලෂ්පාසව ශෂ්පාසසේනය මූලධරේම /
ජී. වී. අබයරතන. - රතනපුර : චින්තන ඩජිටල
ග්රමැරකසසේ, 2015. - ප. 103 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1005926 NL)
ISBN 978-955-9442-11-0
(420040 NA)
පරිසසේ, ඥෂ්පානසිරි
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) නරේතනය : උඩරට,
ෂහතරට, සබරගමු / ඥෂ්පානසිරි පරිසසේ. - නව
මුද්රණය. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 192 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 24.
1 වන මුද්රණය 2004
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1006567 NL)
ISBN 978-955-29-0474-5
(420053 NA)
පරිසසේ, ඥෂ්පානසිරි
6 සශසේණිය නරේතනය : උඩරට - ෂහතරට සබරගමු / ඥෂ්පානසිරි පරිසසේ. - දන්සකෂ්පාටුව :
වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 192 : චිත්ර ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010858 NL)
ISBN 978-955-29-0487-5
(423178 NA)
මුතුකුමෂ්පාරණ, බුදේධි කලන්යෂ්පාණි
නරේතනය : අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) නරේතන
ඉසගනුම් ඉගමැන්වීම් ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම් අතවමැල - I /
බුදේධි කලන්යෂ්පාණි මුතුකුමෂ්පාරණ. - සහබෝකන්දර :
කරේතදෘ , 2013. - ප. xxi, 476 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1000776 NL)
ISBN 978-955-44815-0-3
(415520 NA)
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792.8028 – රඟපසෑම හකා ඉදිරිපත කිරීම
792.8028092 – චරිතකාපදකාන

796.3 – පනදු ක්රීඩකා
796.358 – ක්රිකෆ්ට්

ත්ලී, ක්ෂුන්ෂින්
මෂ්පාඕ සමසයේ අවසන් නරේතන ශිලපයෂ්පා පයෂ්පාඹන අශසේවයෂ්පා : දිරිය දරුවකුසග සමැබමෑ
කතෂ්පාව / ත්ලී ක්ෂුන්ෂින් ; ෂරිවරේතනය දයෂ්පා
සරබෝහණ අතුසකබෝරෂ්පාල විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ශිකෂෂ්පා මන්දිර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 428 ;
සසම. 21.
"Mao's last dancer" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1002299 NL)
ISBN 978-955-1782-62-7
(417288 NA)

චෂ්පාමර, සක. ඒ. සිදත
ක්රිකට ක්රීඩෂ්පාව : නීති රිති - ආචෂ්පාර ධරේම සහ
තෂ්පාකෂණික මූලධරේම / සක. ඒ. සිදත චෂ්පාමර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 224 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1002329 NL)
ISBN 978-955-30-5687-0
(417212 NA)

793 – ගකෘහසශන්ථ ක්රීඩකා හකා විතනශ්නෝදකාලංශ
793.3 - නරතනය
793.31 – ජන හකා ජකාතික නදැටුම්
793.3195493 – ශ්රී ලලංකකාව
කුලතිලක, සී. ද. එසසේ.
දහඅට වන්නම / සී. ද. එසසේ. කුලතිලක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. [vi],85 ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000769 NL)
ISBN 978-955-30-4419-8
(414600 NA)
රතනෂ්පායක, මහින්ද
සදබසසේ කථන මුද්රෂ්පා ගීත නෂ්පාටකය හෂ්පා එහි
භෂ්පාවිතය : 'ජහුවෂ්පා' නෂ්පාටකය ගමැන ශෂ්පාසසේනය
විමරේශනයක / මහින්ද රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 832 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
නුබමැ-සබබෝක : රු. 1950.00
(1005952 NL)
ISBN 978-955-30-5625-2
(419911 NA)
796 – මලල ක්රීඩකා සහ එළිමහන ක්රීඩකා
796.092 – මලල ක්රීඩකතයශ්නෝ
ගුණතිලක, අසසබෝක
ෂළමුසවනියෂ්පා : ජෂ්පාතන්යන්තර ක්රීඩෂ්පා කසෂසේත්රය
මවිත කළ ශ්රී ලෂ්පාඅංකිකසයබෝ / අසසබෝක
ගුණතිලක. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 221 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1010651 NL)
ISBN 978-955-31-0425-0
(423017 NA)

සෂසරේරෂ්පා, ෂෂ්පාලිත
අමරණීය ක්රිකට අන්දර / ෂෂ්පාලිත සෂසරේරෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 251 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1002165 NL)
ISBN 978-955-677-423-8
(416598 NA)
796.35865 – අනතරජකාතික ක්රිකෆ්ට්
796.35865095493 – ශ්රී ලලංකකාව
ජයසිඅංහ, සරත
සලබෝක කුසලෂ්පාන ක්රිකට සහ ශ්රී ලඅංකෂ්පා පසල
දසසේකම් (1975 – 2015) = World cup cricket
& Sri Lanka performance / සරත ජයසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 536 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1250.00
(1001804 NL)
ISBN 978-955-30-5599-6
(416194 NA)
ජයසිඅංහ, සරත
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සටසසේට ක්රිකට ඉතිහෂ්පාසය :
1982 – 2013 / සරත ජයසිඅංහ. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2013. - ප. 1148 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 25.
නූබමැ-සබබෝක : රු. 2500.00
(200108 NL)
ISBN 978-955-671-964-2
796.8 – සටන ක්රීඩකා
796.8159 – තකම් පූ සහ කුලංග පූ
අතසල, රන්ජිත
අය.චි.චින්ග. කුඅංග - ෆු / රන්ජිත අතසල. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප.102 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1000393 NL)
ISBN 978-955-29-0231-4
(415249 NA)
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සෂසරේරෂ්පා, සජරෂ්පාඩ්
සවගවත සටන් මශලියක ප්රෂ්පාසයබෝගික
නන්යෂ්පායධරේම : චිඅංග ඤ්චුන් කුඅංග ෆු සරල
හමැඳින්වීම / සජරෂ්පාඩ් සෂසරේරෂ්පා. - දන්සකෂ්පාටුව :
වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 144 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003235 NL)
ISBN 978-955-29-0189-8
(418196 NA)
799 – ධීවර, දඩයම්, තවඩිතදැබීම්
799.2 – දඩයම් කිරීම
799.26 – මහකා පරිමකාණතර්යේ දඩයම්
799.2697 - අලි
සටලරේ, සජබෝන්
අවසෂ්පාන දළ දඩයකකෂ්පාරයෂ්පා : සෂෂ්පාන්සඩබෝසරබෝ 1 / සජබෝන් සටලරේ ; ෂරිවරේතනය සුජීව
දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. - මරිගම : ආකරේෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 136 ; සසම. 21.
'' Last of the ivory hunters '' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000093 NL)
ISBN 978-955-672-117-1
(414639 NA)
8 0 0 සකාහිතද
801.95 - විචකාරය
අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.
සමෂ්පාජය නිරුවත කළ ගමැහමැනිය සහ තවත
සෂ්පාහිතන්ය ලිප / ඩබලියු. ඒ. අසබසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 184 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008885 NL)
ISBN 978-955-7832-07-4
(421538 NA)
කෂ්පාරියකරවන, සමන් එම්.
සමකෂ්පාත්ලීන සෂ්පාහිතන්ය විචෂ්පාර සිදේධෂ්පාන්ත – 1:
ලිබරල මෂ්පානවවෂ්පාදය / සමන් එම්.
කෂ්පාරියකරවන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 128 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009380 NL)
ISBN 978-955-30-6055-6
(491922 NA)
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත
කතෂ්පාව / උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන,
2015. - ප. 171 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003295 NL)
ISBN 978-955-681-246-6
(418207 NA)

808 – එකතු
808.02 – සලංසශකරණ කලකාව
808.027 – සලංසශකරණ ශිලේපක්රම
සුසදේව හිමි, දඹුලසල
ශෂ්පාසසේනය සලඛනයක මූලෂ්පාශය දමැකවීසම්
ක්රමසවදය : චිකෂ්පාසගබෝ මශලිසයේ සටහන් ග්රන්ථෂ්පාවත්ලී ක්රමය / දඹුලසල සුසදේව හිමි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 78 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000924 NL)
ISBN 978-955-30-5616-0 (415857 NA)
808.3 – අතිශතයශ්නෝකතිලලංකකාර ප්රබනධ
අමරකීරේති, ලියනසග
අමුතු කතෂ්පාව : ෂශසේචෂ්පාත - යථෂ්පාරේථවෂ්පාදී ප්රබන්ධ
කතෂ්පාවක සවත ආඛන්යෂ්පාන නන්යෂ්පායක රචනෂ්පා /
ලියනසග අමරකීරේති. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 369 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1005947 NL)
ISBN 978-955-31-0283-6
(419491 NA)
සුරඅංගනෂ්පා කතෂ්පාසව, සන්සතබෝසය නුඹ දකින්න /
ෂරිවරේතනය රඅංජනී සමන්ඩසසේ. - මුලසලරියෂ්පාව :
විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2013. - ප. 222 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 370.00
(1001270 NL)
ISBN 978-955-652-978-4
808.31 – තකෂ්ටිකතකා
නෂ්පාලක හිමි, සෂෂ්පාරවගම
සකටිකතෂ්පා විමසුමට අතවමැලක / සෂෂ්පාරවගම
නෂ්පාලක හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන,
2015. - ප. 77 ; සසම. 21.
2009 වරේෂසයේ සිට නියමිත අ. සෂෂ්පා. ස.
(උ. සෂළ) නව නිරේසදේශය
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 190.00
(1009199 NL)
ISBN 978-955-21-2350-4
(422127 NA)
808.51 – කතකා කලකාව
කතෂ්පා වතුර / සම්ෂෂ්පාදනය ගුණෂෂ්පාල වීරසසසේකර. නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 80 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1950
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1006025 NL)
ISBN 978-955-30-5700-6
(419956 NA)
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808.7 – හකාසද හකා උපහකාසද
හෂ්පාසන්යසයේ කලෂ්පාව / ෂරිවරේතනය කරුණෂ්පාතිලක
හඳුන්ෂතිරණ. - මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරිය
ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2013. - ප. 132 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 220.00
(1001274 NL)
ISBN 978-955-652-953-1
808.81 – පදද
ආසියෂ්පාසව කවි / ෂරිවරේතනය ඩබලියු. ඒ.
අසබසිඅංහ. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 111 : චිත්ර ; සසම.
21.
1 වන මුද්රණය 1993
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1006398 NL)
ISBN 978-955-1715-99-1
(419814 NA)
එසතර ෂමැදි / සම්ෂෂ්පාදනය පුෂසේෂරෂ්පානි වික්රමරතන. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : සම්ෂෂ්පාදක, 2013. - ප. 112 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. .00
(200102 NL)
ISBN 978-955-53606-2-3
808.83 – ප්රබනධ. තකෂ්ටිකතකා
අපූරු සම්මුඛ ෂරීකෂණයක සහ තවත කතෂ්පා :
විසදේශීය සකටිකතෂ්පා එකතුවක / ෂරිවරේතනය
සුසන්ත සකෂ්පාඩතුවකකු. - මුලසලරියෂ්පාව :
විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2013. - ප. 124 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1001267 NL)
ISBN 978-955-652-823-7
අවසන් සනෂ්පාවූ කතෂ්පාබහක : විසදේශීය
සකටිකතෂ්පා / ෂරිවරේතනය සමෂ්පාහෂ්පාන් ශ්රියන්ත
ආරියවඅංශ. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 116 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1008895 NL)
ISBN 978-955-7832-17-3
(421537 NA)
ආදර කමැදමැලල / ෂරිවරේතනය චන්දන සමන්ඩසසේ. සකබෝටසට : චන්දන සමන්ඩසසේ ප්රකෂ්පාශන,
2014. - ප. 336 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසමි. 22. (සශසේෂසේෂ්ඨ සලඛකයන්සග විශිෂසේට සකටිකතෂ්පා ;
අඅංක 8)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1000570 NL)
ISBN 978-955-1262-28-0 (414621 NA)
ඉන්දියෂ්පානු ආදරකතෂ්පා / ෂරිවරේතනය ජයතිලක
කම්මමැලලවීර. - සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2014. - ප. 128 ; සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000165 NL)
ISBN 978-955-691-100-8
(415105 NA)

නව සලබෝකයක : විදන්යෂ්පා ප්රබන්ධ / අනුවෂ්පාදය සබෂ්පාබී
ජී. සබෂ්පාසතජු. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 135 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010647 NL)
ISBN 978-955-30-6469-1
(423615 NA)
නිල ෂමැහමැ බරණිය : විසදේශීය සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය /
ෂරිවරේතනය කුසුම් දිසෂ්පානෂ්පායක. [නුසගසගෂ්පාඩ] : සුමිත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 64 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008257 NL)
ISBN 978-955-696-130-0
(420750 NA)
විසදසසේ විදන්යෂ්පා ප්රබන්ධ සකටිකතෂ්පා / ෂරිවරේතනය
චින්තක විදෂ්පානෂතිරණ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 128 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008219 NL)
ISBN 978-955-30-6002-0
(420325 NA)
විව්ස්පේලවය සහ තවත ඉන්දියෂ්පානු සකටිකතෂ්පා /
අනුවෂ්පාදය සබෂ්පාබී ජී. සබෂ්පාසතජු. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 144 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000211 NL)
ISBN 978-955-30-5465-4
(414587 NA)
වියරු ආදරය / ෂරිවරේතනය උෂෂ්පාලි කන්නන්ගර. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 199 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009214 NL)
ISBN 978-955-661-730-6
(421653 NA)
සඅංහිඳියෂ්පාව සඳහෂ්පා ලිවීම : සකටි කතෂ්පා සහ කෂ්පාවන්ය
සඅංග්රහයක / සඅංසසේකරණය ශන්යෂ්පාම්
සසලවසදෂ්පාසරේ. - සකෂ්පාළඹ : ශ්රී ලඅංකෂ්පා ජෂ්පාතික
සෂ්පාම මණඩලය, 2014. - ප. 375 ; සසම. 21.
“Write to reconcile” කදෘතිසයේ අනුවෂ්පාදයකි
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව(1001113 NL)
ISBN 978-955-1274-66-5
(416327 NA)
808.87 – හකාසද හකා උපහකාසය
රට රටවල අන්දසරේලෂ්පා සහ මහදමැනමුතතලෂ්පා ගමැන
කතන්දර / ෂරිවරේතනය සිසිර අලහසකබෝන්. සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. ප. 174 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001347 NL)
ISBN 978-955-691-073-5
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808.882 – ආපතතශ්නෝපතදශ කතකා
මනෂෂ්පාන්, එව්ස්පේෂෂ්පාවල දිනුක
දමැනමුතු ආතෂ්පාසග කතෂ්පා / එව්ස්පේෂෂ්පාවල දිනුක
මනෂෂ්පාන්. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 80 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1006024 NL)
ISBN 978-955-30-5804-1
(419955 NA)
808.899282 – ළමකා සකාහිතද
විතෂ්පාන, ගුණසසසේන
මව දරුවෂ්පා සහ සතෂ්පාටිලල : ළමෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය
විචෂ්පාරය / ගුණසසසේන විතෂ්පාන. - රෂ්පාජගිරිය :
කුරුලු සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 133 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003829 NL)
ISBN 978-955-591-304-1
(419307 NA)
809 – සකාහිතදධරතයශ්නෝ
ජයසිඅංහ, මත්ලීෂෂ්පා
සදේශීය විසදේශීය ගතකතවරු / මත්ලීෂෂ්පා
ජයසිඅංහ. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 48 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000397 NL)
ISBN 978-955-690-194-8
(415245 NA)
8 1 0 ඇතමරිකකානු සකාහිතද
813 – ප්රබනධ. නවකතකා
බක, ෂරේල එසසේ.
මම ඔබ සසෂ්පායමි / ෂරේල එසසේ. බක ; අනුවෂ්පාදය
සුමිත්රෂ්පා රෂ්පාහුබදේධ විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ :
ව්ස්පේලමැටසෆබෝම් සෆබෝ ඕලටරේසන්ට කලචරේ,
2015. - ප. [iv],204 ; සසම. 21.
“Letter from Peking” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 460.00
(1008856 NL)
ISBN 978-955-1470-42-5
(421565 NA)
මමැකබ්රයඩ්, සරබෝජරේ ත්ලී
නිසවසින් බමැහමැර සදවසරක / සරබෝජරේ ත්ලී
මමැකබ්රයඩ් ; ෂරිවරේතනය චිත්රෂ්පා අමරසසසේකර
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. ප. 192 : චිත්ර ; සසම. 22.
“Bachelor girl” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 320.00
(1008319 NL)
ISBN 978-955-570-851-7
(420651 NA)

සසේටයන්, ආරේ. එල.
භයඅංකෂ්පාර වීදිය - අභිරහසසේ මිනීමරුවෂ්පා / ආරේ.
එල. සසේටයන් ; ෂරිවරේතනය ඉන්ද්රජිත එන්.
ගලව්ස්පේෂතති විසිනි. - ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත
ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 160 ; සසම. 21.
“Fear street secret admirer” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009305 NL)
ISBN 978-955-4946-69-9
(422514 NA)
සසේටයන්, ආරේ. එල.
භයඅංකෂ්පාර වීදිය - සල වවුලෂ්පාසග රෂ්පාස්ත්රිය /
ආරේ. එල. සසේටයන් ; ෂරිවරේතනය ඉන්ද්රජිත
එන්. ගලව්ස්පේෂතති විසිනි. - ගසණමුලල :
නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 184 ;
සසම. 21.
“Fear street goodnight kiss 2 night of the
vampire” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009338 NL)
ISBN 978-955-4946-71-2
(422473 NA)
සසේටයන්, ආරේ. එල.
භයඅංකෂ්පාර වීදිය - හමැඅංගි මුතතඅං / ආරේ. එල.
සසේටයන් ; ෂරිවරේතනය ඉන්ද්රජිත එන්.
ගලව්ස්පේෂතති විසිනි. - ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත
ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 135 ; සසම. 21.
Fear street hide & shriek කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009339 NL)
ISBN 978-955-4646-70-5
(422475 NA)
සසේෂෂ්පාරේකසසේ, නිසකෂ්පාලසසේ
මතකසයේ රැදි පය සටහන් / නිසකෂ්පාලසසේ
සසේෂෂ්පාරේකසසේ ; ෂරිවරේතනය මුදිතෂ්පා ලකමිණී
වමැන්දසබබෝනෂ්පා විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 187 ; සසම. 21.
''A walk to remember'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 325.00
(1003317 NL)
ISBN 978-955-31-0192-1
(418905 NA)
813.2 - 1776-1829
කූෂරේ, සජේම්සසේ සෆරිසමබෝ
සමෂ්පාහිකෂ්පාන්වරුන්සග අවසෂ්පානය / සජේම්සසේ
සෆරිසමබෝ කූෂරේ ; ෂරිවරේතනය මන්ධුරසිරි
ජයවරේධන විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 56 : චිත්ර ; සසම. 22.
“The last of the Mohicans” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
කබමැ-සබබෝක : රු. 125.00
(1010607 NL)
ISBN 978-955-30-5925-3
(423636 NA)
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813.52 – 1900 - 1945
ගෂ්පාඩ්නරේ, අරේල සසේටමැන්ලි
විලෂ්පාසිනියකසග ඉන්ද්රජෂ්පාලය / අරේල සසේටමැන්ලි
ගෂ්පාඩ්නරේ ; ෂරිවරේතනය ආතරේ ප්රනෂ්පාන්න විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
2013. - ප. 264 ; සසම. 21
“The case of the cautious coquette”
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1004219 NL)
ISBN 978-955-4578-64-7
චෂ්පාන්දේලරේ, සරේමන්ඩ්
නමැගණියසග ප්රසයබෝගය / සරේමන්ඩ් චෂ්පාන්දේලරේ ;
ෂරිවරේතනය එල. එසසේ. එසසේ. ෂතිරතන විසිනි. සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014 . ප. 250 ; සසම. 21.
'' The little sister '' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1000217 NL)
ISBN 978-955-691-082-7
(415099 NA)

පූසසබෝ, මෂ්පාරිසයබෝ
මියුනිච සවත / මෂ්පාරිසයබෝ පූසසබෝ ; ෂරිවරේතනය
චින්තක උසව්ස්පේන්ද්ර විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 230 ;
සසම. 21.
“Six graves to Munich” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1009163 NL)
ISBN 978-955-681-229-9
(421971 NA)
සෂෂ්පාසසල, එලසෂ්පා
එකම කමැදමැලලක : සතන්ය ජීවිත කතෂ්පාවක /
එලසෂ්පා සෂබෝසසල ; ෂරිවරේතනය අරුණ
එදිරිසිඅංහ මුලටියනසග විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2015. - ප. 297 ;
සසම. 22.
''Homecoming'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1001315 NL)
ISBN 978-955-691-098-8

ප්රයසසේ, විලෂ්පාරේඩ්
සිඅංහ දඩයම / විලෂ්පාරේඩ් ප්රයසසේ ; ෂරිවරේතනය
කුමෂ්පාර සිරිවරේධන විසිනි. - ෂන්නිපටිය :
කිඅංකිණි ක්රිසයේෂන්සසේ, 2014. - ප. 207 ;
සසම. 21.
"Lion adventure" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 360.00
(1000864 NL)
ISBN 978-955-8933-92-3
(416032 NA)

මමැකලූසසබෝ, ෂමැසමලෂ්පා
සම් සප්රේමය ය මනරම් / ෂමැසමලෂ්පා මමැකලූසසබෝ ;
ෂරිවරේතනය දිලහෂ්පානි වික්රමරතන විසිනි. යකකල : ශෂ්පාකන්යෂ්පා ෂබලිසකෂන්සසේ, 2015. ප. 280 ; සසම. 21.
“Hometown wedding” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1010569 NL)
ISBN 978-955-0207-43-5
(422928 NA)

බසරබෝසසේ, එඩ්ගරේ රයසසේ
ධවල යකෂයෂ්පා / එඩ්ගරේ රයසසේ බසරබෝසසේ ;
ෂරිවරේතනය ෂෂ්පාලිත ජයසකෂ්පාඩ විසිනි. සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ, 2015. ප. 263 ; සසම. 21.
“Apache devil” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009180 NL)
ISBN 978-955-686-268-3
(422174 NA)

සමෂ්පාරිසන්, සටබෝනි
නිල ඇසසේ / සටබෝනි සමෂ්පාරිසන් ; ෂරිවරේතනය
මෂ්පාසනල කරුණෂ්පාතිලක විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 198 ; සසම. 21.
''The bluest eye'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 340.00
(1001318 NL)
ISBN 978-955-691-112-1

813.54 - 1945-1999
ක්රීච, ෂෂ්පාසරෂ්පාන්
නිවුන්නු / ෂෂ්පාසරෂ්පාන් ක්රීචි ; ෂරිවරේතනය මුදිතෂ්පා
සහසේරත විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2014. - ප. 257 ; සසම. 21.
''Ruby holler'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1001305 NL)
ISBN 978-955-691-097-1

සෂලඩන්, සිඩ්නි
උදය, දහවල සහ රෂ්පාස්ත්රිය / සිඩ්නි සෂලඩන් ;
අනුවෂ්පාදය අමිල සකෂ්පාඩකෂ්පාර විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 384 ; සසම. 21.
“Morning, noon and night” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1010762 NL)
ISBN 978-955-30-6463-9
(423590 NA)
සසේෂෂ්පාරේකසසේ, නිසකෂ්පාලසසේ
සසසනසහබර සජබෝන් / නිසකබෝලසසේ සසේෂෂ්පාරේකසසේ ;
ෂරිවරේතනය කවිමල සූරියආරචචි විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014. - ප. 344 ; සසම. 22.
“Dear John" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1001361 NL)
ISBN 978-955-691-046-9
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හමඩ්, සමෂ්පාෂින්
ඇමරිකෂ්පානු මුසලමෂ්පානුවෂ්පා / සමෂ්පාෂින් හමඩ් ;
ෂරිවරේතනය උදිත අලහසකබෝන් විසිනි. ගම්ෂහ : නයන් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 172 ; සසම. 21.
“The reluctant pundamentalist” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002581 NL)
ISBN 978-955-7688-01-5

රසයබෝඩමෑන්, රික
ෂරේසි ජමැකසන් සහ අකුණු සහෂ්පාරෂ්පා / රික
රසයබෝඩමෑන් ; ෂරිවරේතනය සවින්දි ආරියතිලක
විසිනි. - මරිගම : ආශිරේවෂ්පාද ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 400 ; සසම. 22.
“Percy Jakson and the lightning thief”
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 520.00
(201178 NL)
ISBN 978-955-679-071-5

813.6 – 2000 -

813 – ළමකා ප්රබනධ

ඔන්ඩෂ්පාටසජේ, මයකල
බළල සම්සසසේ කතෂ්පාව සහවත මයනෂ්පා' සග නමැව
ගමන / මයකල ඔන්ඩෂ්පාටසජේ ; ෂරිවරේතනය
පයසිරි විජයසසසේකර විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 365 ; සසම.
21.
" The cat's table " කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 675.00
(1000151 NL)
ISBN 978-955-31-0043-6
(414654 NA)

වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ
සගෂ්පාවිසෂෂ්පාසළසේ සගවුණු දවසසේ / සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ
වයලඩරේ ; ෂරිවරේතනය චිත්රෂ්පා අමරසසසේකර
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. ප. 64 : චිත්ර ; සසම. 22.
“Little house farm days”කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1008769 NL)
ISBN 978-955-570-862-3
(421409 NA)

සකෂ්පාලින්සසේ, සුසන්
කමැචින් ෆයරේ : [හන්ගරේ සගම්සසේ 2] / සුසෂ්පාන්
සකෂ්පාලින්සසේ ; ෂරිවරේතනය සතසෂ්පාරෂ්පා ජයවරේධන
විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 288 ; සසම. 21.
“Catching fire” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1009365 NL)
ISBN 978-955-671-980-2
(421712 NA)

වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ
ෂෂ්පාසල සමය / සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ වයලඩරේ ;
ෂරිවරේතනය චිත්රෂ්පා අමරසසසේකර විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. - ප. 67 : චිත්ර ;
සසම. 22.
“School days” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1006577 NL)
ISBN 978-955-570-848-7
(420103 NA)

සමයරේ, සසේසටෆසේනි
හිමිදිරි උදෂ්පාව / සසේසටෆසේනි සමයරේ ; ෂරිවරේතනය
චින්තෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී රණසිඅංහ විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2013. - ප. 264 ;
සසම. 21.
''Breaking dawn'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 440.00
(1001272 NL)
ISBN 978-955-652-991-3

වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ
සලබෝරෂ්පාසග හෂ්පා ජමැකසග හෂන්කම් / සලබෝරෂ්පා
ඉන්ගලසසේ වයලඩරේ ; ෂරිවරේතනය චිත්රෂ්පා
අමරසසසේකර විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2015. - ප. 68 : චිත්ර ; සසම. 22.
“The adventures of Laura & Jack” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1006574 NL)
ISBN 978-955-570-845-6
(420102 NA)

සමයරේ, සසේසටෆසේනි
හිමිදිරි උදෂ්පාව - II / සසේසටෆසේනි සමයරේ ;
ෂරිවරේතනය චින්තෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී රණසිඅංහ විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014. - ප. 340 ; සසම. 22.
''Breaking dawn - part 2'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1001360 NL)
ISBN 978-955-691-059-9

වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ
වන අරසණ ප්රීතිමත නතතල / සලබෝරෂ්පා
ඉන්ගලසසේ වයලඩරේ ; ෂරිවරේතනය චිත්රෂ්පා
අමරසසසේකර විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2015. - ප. 64 : චිත්ර ; සසම. 22.
“Christmas stories”කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1008770 NL)
ISBN 978-955-570-863-0
(421412 NA)
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වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ
සතුන් ගමැන රස කතෂ්පා / සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ
වයලඩරේ ; ෂරිවරේතනය චිත්රෂ්පා අමරසසසේකර
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. ප. 64 : චිත්ර ; සසම. 22.
“Animal adventures” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1006576 NL)
ISBN 978-955-570-846-3
(420107 NA)
වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ
සසෂ්පාසහෂ්පායුරිසයබෝ / සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ වයලඩරේ ;
ෂරිවරේතනය චිත්රෂ්පා අමරසසසේකර විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. - ප. 67 : චිත්ර ;
සසම. 22.
“Pioneer sisters” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1006575 NL)
ISBN 978-955-570-849-4
(420106 NA)

822.33 – නකාටද. විචකාර
ගම්මමැදේදසග, රඅංජන් ලෂ්පාල
ගමැහමැනිය / රඅංජන් ලෂ්පාල ගම්මමැදේදසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 71 ;
සසම. 22.
විලියම් සශසේකසසේපයරේසග සුප්රකට නෂ්පාටන්යය
හතරක ඇසුරින් කරනු ලබන විමරේශනයක.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009325 NL)
ISBN 978-955-30-4053-4
(421885 NA)
822.914 – 1945 - 1999

8 2 0 ඉලංග්රීසි සකාහිතද

පන්ටරේ, හමැරලඩ්
උෂන් දින සෂ්පාදය / හමැරලඩ් පන්ටරේ ;
ෂරිවරේතනය ත්ලීල ආනන්ද ගජනෂ්පායක විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 136 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008859 NL)
ISBN 978-955-30-6299-4
(421131 NA)

822 – නකාටද
822.33 – විලියම් තශශකසශපියර

823 – ප්රබනධ

සෂසේකසසේපයරේ, විලියම්
111 රිචඩ් / විලියම් සෂසේකසසේපයරේ ; ෂරිවරේතනය
මඅංගලිකෂ්පා ජයතුඅංග විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 144 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002338 NL)
ISBN 978-955-30-5693-1
(417215 NA)
සශසේකසසේපයරේ, විලියම්
ඔසතසලබෝ සහවත සවනිසිසයේ යවනයෂ්පා /
විලියම් සශසේකසසේපයරේ ; ෂරිවරේතනය සක. ජී.
කරුණෂ්පාතිලක විසිනි. - නව මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 208 ;
සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1979
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008874 NL)
ISBN 978-955-30-5851-5
(420382 NA)
සෂසේකසසේපයරේ, විලියම්
මමැකබත / විලියම් සෂසේකසසේපයරේ ; ෂරිවරේතනය
සක. ජී. කරුණෂ්පාතිලක විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 288 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1008230 NL)
ISBN 978-955-30-5850-8
(420346 NA)

හිඟින්සසේ, මෂ්පාරි මියුසියසසේ
ත්ලීලෂ්පාසග සිහින / මෂ්පාරි මියුසියසසේ හිඟින්සසේ ;
ෂරිවරේතනය මන්ධුරසිරි ජයවරේධන විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 96 :
චිත්ර ; සසම. 21.
“Leela's dreams a fairy story for children”
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009211 NL)
ISBN 978-955-30-6058-7
(421847 NA)
823 – ප්රබනධ. තකෂ්ටිකතකා
සඩෂ්පායල, ආතරේ සකෂ්පානන්
ඕලන්ද සනබෞකෂ්පාව සහ තවත ෂරේසලෂ්පාක
සහබෝම්සසේ කථෂ්පා / ආතරේ සකෂ්පානන් සඩෂ්පායල ;
ෂරිවරේතනය චන්දන සමන්ඩසසේ විසිනි. සකබෝටසට : චන්දන සමන්ඩසසේ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1008225 NL)
ISBN 978-955-1262-29-7
(420763 NA)
සසේසටබෝරසසේ, ඒඩ්රියන්
සබබෝ සසවණ යට : සන්ෂෂ්පාල නිරේමෂ්පාණ සෂ්පාහිතන්ය
සඅංග්රහයකි / ඒඩ්රියන් සසේසටබෝරසසේ ; අනුවෂ්පාදය
සබෂ්පාබී ජී. සබෂ්පාසතජු විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 122 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1002911 NL)
ISBN 978-955-677-422-1
(417476 NA)
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හදිසි අනතුර සහ තවත ෂරේසලෂ්පාක සහබෝම්සසේ කථෂ්පා /
ෂරිවරේතනය චන්දන සමන්ඩසසේ. - සකබෝටසට :
චන්දන සමන්ඩසසේ ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 256 :
චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1003733 NL)
ISBN 978-955-1262-26-6
(419305 NA)
823 – ප්රබනධ. නවකතකා
අචිසබ, චිනුආ
ජන පුරිසසක / චිනුආ අචිසබ ; ෂරිවරේතනය
එසසේ. නන්දලෂ්පාල විසිනි. - සගබෝනසෂෂ්පාල හන්දිය :
සුභෂ්පාවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. ix,184 ;
සසම. 21.
" The man of the people " කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000078 NL)
ISBN 978-955-1558-52-9
(415089 NA)
ආනන්ද, මුලක රෂ්පාජේ
සත දලසල කඳුළ / මුලක රෂ්පාජේ ආනන්ද ;
ෂරිවරේතනය ඩබලියු. ඒ. අසබසිඅංහ විසිනි. 3 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 336 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1998
“Two leaves and a bud” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 700.00
(1008913 NL)
ISBN 978-955-7832-09-8
(421534 NA)
ආචරේ, සජෆසේරි
සිවවග මිතුසරබෝ / සජෆසේරි ආචරේ ; ෂරිවරේතනය
බරේටි ද සකෂ්පාසසේතෂ්පා විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සූරිය
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 334 ; සසම. 22.
“Not a penny more, Not a penny less”
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(201143 NL)
ISBN 978-955-656-302-3
ඇසහන්, සිසිලියෂ්පා
සමතන තමය තමැන / සිසිලියෂ්පා ඇසහන් ;
ෂරිවරේතනය චිත්රෂ්පා අය. සෂසරේරෂ්පා විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 334 ; සසම. 22.
“A place called here” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1008878 NL)
ISBN 978-955-691-104-6
(421394 NA)

එලියට, සජබෝජේ
නදී අසබඩ ඇඹරුම්හල / සජබෝජේ එලියට ;
ෂරිවරේතනය ගුණරතන සවරසගෂ්පාඩ විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප.135 ;
සසම. 21.
“Mill on the floss” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1010646 NL)
ISBN 978-955-30-6450-9
(423613 NA)
කරුණෂ්පාතිලක, සශහෂ්පාන්
චයනමන් : ප්රදීව්ස්පේ මමැතිවසග ක්රිකට ප්රවෂ්පාදය /
සශහෂ්පාන් කරුණෂ්පාතිලක ; අනුවෂ්පාදය දිත්ලීෂ
අසබසසසේකර විසිනි. - [තමැ. සනෂ්පා.] : ඩයජිනීසසේ
පුදේගලික සමෂ්පාගම, 2015. - ප. 325 :
රූෂසටහන් : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
ජෂ්පාතන්යන්තර සම්මෂ්පාන වමැඩම ගණනක දිනූ
ශ්රී ලෂ්පාඅංකීය නවකතෂ්පාව
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 695.00
(1002958 NL)
ISBN 978-955-7719-00-9
(417503 NA)
සකෂ්පාලින්සසේ, විලියම් විලකි
සිහිසනන් ආ කෂ්පාන්තෂ්පාව සමඟ සකටි නවකතෂ්පා
ෂහක = The dream woman / විලියම් විලකි
සකෂ්පාලින්සසේ සහ ඇනෂ්පා කමැතරින් ග්රීන් ;
ෂරිවරේතනය ආතරේ ප්රනෂ්පාන්න විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2013. ප. 303 ; සසම. 21.
“Classic mystery and detective story and
five little novels” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1004198 NL)
ISBN 978-955-4578-65-4
ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා
ඔවුහු බමැගඩමෑඩ් ආසවබෝය / අගතෂ්පා ක්රිසසේටි ;
ෂරිවරේතනය ෂරෂ්පාක්රම ඇසසේ. විසජේවරේධන
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. ප. 341 ; සසම. 21.
"They came ti Baghdad" කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1002916 NL)
ISBN 978-955-677-444-3
(417471 NA)
ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා
සකබෝන්සවබෝල අභිරහස සහ පුවෂ්පාසරබෝසග තවත
වික්රම / අගතෂ්පා ක්රිසසේටි ; ෂරිවරේතනය චන්න
බණඩෂ්පාර විසජේසකබෝන් විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 384 ;
සසම. 21.
“Poirot's early cases” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1009364 NL)
ISBN 978-955-31-0331-4
(421709 NA)
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ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා
සතවන දමැරිය / අගතෂ්පා ක්රිසසේටි ; ෂරිවරේතනය
ලලිත හන්ගම විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 291 ; සසම. 21.
''Third girl'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1003330 NL)
ISBN 978-955-31-0201-0
(418915 NA)
ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා
දමැනුම් දී ආ මෂ්පාරයෂ්පා / අගතෂ්පා ක්රිසසේටි ;
ෂරිවරේතනය සතෂ්පාම්සන් ඒ. වමැන්දසබබෝනෂ්පා
විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 334 ; සසම. 21.
“A murder is announced” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1010664 NL)
ISBN 978-955-31-0328-4
(423026 NA)
ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා
මරුවෂ්පා සමඟ උදෂ්පා වූ නතතල / අගතෂ්පා ක්රිසසේටි ;
ෂරිවරේතනය ප්රියඅංගි ගමසග විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 292 ; සසම. 22.
''Hercule poirot's christmas'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1003311 NL)
ISBN 978-955-31-0068-9
(418897 NA)
ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා
මෂ්පාරයකුසග ෂෂ්පාසෂබෝචචෂ්පාරණය / අගතෂ්පා ක්රිසසේටි ;
ෂරිවරේතනය ෂරෂ්පාක්රම ඇසසේ. විසජේවරේධන
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. ප. 342 ; සසම. 21.
" Why didn't they ask evans? " කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1001792 NL)
ISBN 978-955-677-427-6
(416602 NA)
ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා
විසසේමිත අන්තිම කමැමතත / අගතෂ්පා ක්රිසසේටි ;
ෂරිවරේතනය ලලිත හන්ගම විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 255 ; සසම. 22.
''Peril at end house'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1006005 NL)
ISBN 978-955-31-0270-6
(419492 NA)
ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා
හිරු යට මරු / අගතෂ්පා ක්රිසසේටි ; ෂරිවරේතනය
සිරිල චන්ද්රසසසේකර ගුණවරේධන විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 252 ; සසම. 21.
'' Evill under the sun '' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003185 NL)
ISBN 978-955-31-0280-5
(418890 NA)

සක්රෂ්පාම්ව්ස්පේටන්, රිචමල
විලියම් සහ සෂෂ්පාලිසසේ සතෂ්පාව්ස්පේපය / රිචමල
සක්රෂ්පාම්ව්ස්පේටන් ; ෂරිවරේතනය සුදත සරෂ්පාහෂ්පාන්
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. ප. 172 ; සසම. 21.
" Sweet William " කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 330.00
(1001830 NL)
ISBN 978-955-570-817-3
(416552 NA)
සක්රෂ්පාම්ව්ස්පේටන්, රිචමල
විලියම් සහ ව්බියුගල නළෂ්පාව / රිචමල
සක්රෂ්පාම්ව්ස්පේටන් ; ෂරිවරේතනය සුදත සරෂ්පාහෂ්පාන්
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. ප. 148 : චිත්ර ; සසම. 22.
''Sweet william'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000970 NL)
ISBN 978-955-570-816-6
(416051 NA)
චවුහෂ්පාන්, අනුජෂ්පා
ඕක තමය අප කිවසව.... / අනුජෂ්පා චවුහෂ්පාන් ;
ෂරිවරේතනය දිත්ලීෂ ජයසකෂ්පාඩ විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 432 ;
සසම. 21.
“The zoya factor” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1009281 NL)
ISBN 978-955-677-491-7
(421777 NA)
ජෂ්පා, රෂ්පාජේ කමල
නිල ඇඳ ඇතිරිලල / රෂ්පාජේ කමල ජෂ්පා ;
ෂරිවරේතනය කුමෂ්පාර සිරිවරේධන විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 218 ;
සසම. 21.
“The blue bed spread” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1009179 NL)
ISBN 978-955-677-494-8
(421775 NA)
ඩකසන්, ෆමෑන්කලින් ඩබලිව.
නවක වධ බන්ධන / ෆමෑන්කලින් ඩබලිව.
ඩකසන් ; ෂරිවරේතනය ත්ලීලෂ්පානන්ද ගමෂ්පාචචි
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014. - ප. 163 ; සසම. 21. - (තරුණ
වීරසයබෝ ; අඅංක 20)
''The hardy boys : Hazed'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001354 NL)
ISBN 978-955-691-071-1
ඩකසන්, ප්රමෑන්කත්ලීන් ඩබලිව.
සරෂ්පාකී කඳුකරසයේ සචබෞරයන් සසෂ්පායෂ්පා /
ප්රමෑන්කත්ලීන් ඩබලිව. ඩකසන් ; ෂරිවරේතනය
ආරියනන්ද සදෂ්පාඹගහවතත විසිනි. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015.- ප. 200 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1009222 NL)
ISBN 978-955-29-0484-4
(422118 NA)
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සඩෂ්පායල, ආතරේ සකෂ්පානන්
අව්බිරහසසේ : සරේ ආතරේ සකෂ්පානන් සඩෂ්පායලසග
ෂරේසලෂ්පාක සහබෝම්සසේ පුනරෂ්පාගමනය / ආතරේ
සකෂ්පානන් සඩෂ්පායල ; අනුවෂ්පාදය අමිල සකෂ්පාඩකෂ්පාර
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 80 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000374 NL)
ISBN 978-955-30-5643-6
(415217 NA)
සඩෂ්පාලින්ගරේ, සජේන්
අන්තනඃපුර ෂවුර ඇතුළත / සජේන් සඩෂ්පාලින්ගරේ ;
ෂරිවරේතනය එල. එසසේ. එසසේ. ෂතිරතන විසිනි. සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2013. ප.167 ; සසම. 21.
''Behind harem walls'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1001262 NL)
ISBN 978-955-691-029-2
සඩෂ්පාලින්ගරේ, සජේන්
ජමැගුවරේ කුමරියසග තහනම් සලබෝකය / සජේන්
සඩෂ්පාලින්ගරේ ; ෂරිවරේතනය එල. එසසේ. එසසේ.
ෂතිරතන විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2014. - ප. 175 ; සසම. 21.
''The forbidden world of the Jaguar
princess'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001314 NL)
ISBN 978-955-691-083-4
ඩ්රිව, නමැන්සි
කළුදමැව මන්දිරසයේ අවතෂ්පාරය : අභිරහසසේ කථෂ්පා /
නමැන්සි ඩ්රිව ; ෂරිවරේතනය වසන්තෂ්පා පසගරෂ්පා
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2013. - ප. 140 ; සසම. 21.
''The ghost of blackwood hall'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1001265 NL)
ISBN 978-955-652-998-2
ද සිලවෂ්පා, දිසන්ෂසේ ශිහන්ත
මහ සකබෝණතසරේ! : යෂ්පාඩ්ලි සබබෝයසසේ 1 වමැනි
සවළුම / දිසන්ෂසේ ශිහන්ත ද සිලවෂ්පා. නුසගසගෂ්පාඩ : ඩ්රීම්විල ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 232 ; සසම. 21.
“The big grudge! : volume 1 of the yardley
boys” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (201395 NL)
ISBN 978-955-4700-02-4
නෂ්පාරෂ්පායන්, ආරේ. සක.
අඳුරු කුටිය / ආරේ. සක. නෂ්පාරෂ්පායන් ;
ෂරිවරේතනය සමන් පුෂසේෂ ලියනසග. නුසගසගෂ්පාඩ : නමැණිල ෂබලිසකෂන්, 2014. ප. 200 ; සසම. 21.
" The dark room " කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000232 NL)
ISBN 978-955-4850-25-5
(414919 NA)

සනසසේව්බිට, ඊඩත
සරේලලුවට කමැමති ළමය / ඊඩ්ත සනසසේව්බිට ;
ෂරිවරේතනය චන්ද්රෂ්පානි අමරසකබෝන් විසිනි. සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. ප. 247 ; සසම. 21.
''The Railway children'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 370.00
(1001352 NL)
ISBN 978-955-691-068-1
සව්ස්පේටන්, ඇලන් සසේටුවට
හඬන්න ප්රියෂ්පාදර මෂ්පාතදෘ ද්භූම / ඇලන් සසේටුවට
සව්ස්පේටන් ; ෂරිවරේතනය රෂ්පාණි සසසේනෂ්පාරතන
රෂ්පාජෂකෂ විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය
ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2015. - ප. 324 ; සසම. 22.
“Cry,the beloved country” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1008320 NL)
ISBN 978-955-691-118-3
(420650 NA)
ප්රනෂ්පාන්න, ශවීන්ද්ර
සනෂ්පාඉඳුල කිවිඳිය / ශවීන්ද්ර ප්රනෂ්පාන්න ;
ෂරිවරේතනය උපුල අසබරතන විසිනි. - මෂ්පාතර :
කරේතදෘ, 2014. - ප.255 ; සසම. 21.
“The Vague Poetess” නවකතෂ්පාසව
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1001538 NL)
ISBN 978-955-96866-2-0
සප්රසසේලරේ, මිරේජම්
ෂයසලෂ්පාකසග දියණිය / මිරේජම් සප්රසසේලරේ ;
ෂරිවරේතනය චිත්රෂ්පා අය. සෂසරේරෂ්පා විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014. - ප. 240 ; සසම. 22.
“ Shylock's daughter” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 370.00
(1001312 NL)
ISBN 978-955-1559-43-4
බලයටන්, ඉනිඩ්
අපූරු මුහුන සවෂ්පාරිය / ඉනිඩ් බලයටන් ;
ෂරිවරේතනය වසන්තෂ්පා පසගරෂ්පා විසිනි. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 128 : චිත්ර ; සසම. 21.
“The adventurous four” කතෂ්පා මෂ්පාලෂ්පාසව
“trapped” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009223 NL)
ISBN 978-955-29-0351-9
(422120 NA)
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බලයටන්, ඉනිඩ්
අව්බිරහසකට මමැදි වූ ෂන්ෂසිඳුසවබෝ / ඉනිඩ්
බලයටන් ; ෂරිවරේතනය ෂසිඳු කලහෂ්පාර
මමැදසගදර විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරිය
ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2015. - ප. 205 : චිත්ර ;
සසම. 21.
''Five get into a fix'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 340.00
(1001355 NL)
ISBN 978-955-691-088-9

බලයටන්, ඉනිඩ්
හරිත මිටියෂ්පාවසත දරුසවබෝ / ඉනිඩ් බලයටන් ;
ෂරිවරේතනය චන්ද්රෂ්පානි අමරසකබෝන් විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 197 : චිත්ර ; සසම. 22.
“The children at green neadow” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 330.00
(1008318 NL)
ISBN 978-955-691-126-8
(420653 NA)

බලයටන්, ඉනිඩ්
දූෂසත වීරසයබෝ / ඉනිඩ් බලයටන් ;
ෂරිවරේතනය වසන්තෂ්පා පසගරෂ්පා විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2013. - ප. 220 ; සසම. 21.
''Island of adventure'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1001261 NL)
ISBN 978-955-652-999-9

බලූම්, ජූඩ
ඇය මටම සමසහම සවන්සන / ජූඩ බලූම් ;
ෂරිවරේතනය නසවබෝදන්යෂ්පා වමැලිගමසග විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014. - ප. 138 ; සසම. 22.
“ Then again, maybe I won't” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 270.00
(1001298 NL)
ISBN 978-955-691-093-3

බලයටන්, ඉනිඩ්
නරක ළමය හයසදසනක / ඉනිඩ් බලයටන් ;
ෂරිවරේතනය චන්ද්රෂ්පානි අමරසකබෝන් විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 192 : චිත්ර ; සසම. 21.
''The six bad boys'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 330.00
(1001321NL)
ISBN 978-955-691-102-2

බලූම්, ජුඩ
සතල මන්දෂ්පා / ජූඩ බලූම් ; ෂරිවරේතනය මලෂෂ්පා
ජයෂ්පාස්ත්රි බණඩෂ්පාර විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව :
විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. - ප. 145 ;
සසම. 21.
"Blubber" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 270.00
( 1000168 NL)
ISBN 978-955-691-063-6
(415101 NA)

බලයටන්, ඉනිඩ්
මිටියෂ්පාවසත වික්රමය / ඉනිඩ් බලයටන් ;
ෂරිවරේතනය ත්ලීලෂ්පානන්ද ගමෂ්පාචචි විසිනි. සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. ප. 291 ; සසම. 21. - (පුඅංචි වීරසයබෝ ; අඅංක 20)
''The valley of adventure'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1001353 NL)
ISBN 978-955-691-070-4

බලූම්, ජූඩ
මෂ්පාගරට / ජූඩ බලූම් ; ෂරිවරේතනය නසවබෝදන්යෂ්පා
වමැලිගමසග විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය
ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. - ප. 135 ; සසම. 22.
“ Are you there god? It's me, Margaret”
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1001368 NL)
ISBN 978-955-691-044-5

බලයටන්, ඉනිඩ්
රතු උළු සගදර / ඉනිඩ් බලයටන් ; ෂරිවරේතනය
චන්ද්රෂ්පානි අමරසකබෝන් විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව :
විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2015. - ප. 217 :
චිත්ර ; සසම. 22.
“The family at red – roofs” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008227 NL)
ISBN 978-955-691-119-0
(420649 NA)

බලූම්, ජූඩ
සම් සලබෝක අවසෂ්පානය සනෂ්පාසව / ජූඩ බලූම් ;
ෂරිවරේතනය නසවබෝදන්යෂ්පා වමැලිගමසග විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 159 ; සසම. 22.
“It's not the end of the world”කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1008771 NL)
ISBN 978-955-691-140-4
(421406 NA)
රූව්බින්සසේටන්, ගිලියන්
අභන්යවකෂ්පාශ ද්භූතසයබෝ / ගිලියන් රූව්බින්සසේටින් ;
ෂරිවරේතනය ඉන්ද්රෂ්පානි කරුණෂ්පාරතන විසිනි. සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. ප. 224 ; සසම. 21.
" Space demons " කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000253 NL)
ISBN 978-955-691-076-6
(415311 NA)
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රූව්බින්සසේටන්, ගිලියන්
අහසසේ දමැල / ගිලියන් රූව්බින්සසේටන් ; ෂරිවරේතනය
ඉන්ද්රෂ්පානි කරුණෂ්පාරතන විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව :
විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. - ප. 183 ;
සසම. 22.
''Skymaze'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001349 NL)
ISBN 978-955-691-077-3

සසේනිසකට, සලසමෂ්පානි
ව්බිඳුණු ජසන්ලය / සලසමෂ්පානි සසේනිසකට ;
ෂරිවරේතනය චන්ද්රෂ්පානි අමරසකබෝන් විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 173 : චිත්ර ; සසම. 18.
"The wide window" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1002209 NL)
ISBN 978-955-31-0006-1
(416631 NA)

රූව්බින්සසේටින්, ගිලියන්
ශින්කි / ගිලියන් රූව්බින්සසේටන් ; ෂරිවරේතනය
ඉන්ද්රෂ්පානි කරුණෂ්පාරතන විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. - ප. 208 ;
සසම. 21.
" Shinkei" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 340.00
(1000166 NL)
ISBN 978-955-691-078-0
(415104 NA)

හමැගෂ්පාරේඩ්, සහන්රි රයඩරේ
විසල නිධෂ්පානය / සහන්රි රයඩරේ හමැගෂ්පාරේඩ් ;
ෂරිවරේතනය එසසේ. චන්ද්රසිරි දසනෂ්පායක විසිනි. සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ, 2015. ප. 391 ; සසම. 21.
" The treasure of the lake " කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1002897 NL)
ISBN 978-955-686-092-4
(417991 NA)

වමැලියම්සසේ, සඩ්විඩ්
දූවිලි සකලල / සඩ්විඩ් වමැලියම්සසේ ; ෂරිවරේතනය
උෂෂ්පාලි උබයසසසේකර විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
සමයවරේධන, 2015. - ප. 231 : චිත්ර ; සසම. 22.
“Ratburger” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1008876 NL)
ISBN 978-955-570-852-4
(421396 NA)
සවබ, සහබෝත්ලී
සරබෝසසේ / සහබෝත්ලී සවබ ; ෂරිවරේතනය මෂ්පාසනල
ජයන්ති ගුණසසසේකර විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ෂහන්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 265 ; සසම. 21.
" Rose " කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 460.00 (1000148 NL)
ISBN 978-955-667-246-6 (414652 NA)
සසේටයන්, ආරේ. එල.
සෂෂ්පාත ගුසල අවතෂ්පාරය / ආරේ. එල. සසේටයන් ;
ෂරිවරේතනය සුදත සරෂ්පාහෂ්පාන් විසිනි. වරකෂ්පාසෂෂ්පාල : සහළදිව ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 152 ; සසම. 18.
" The girl who cried monster " කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000115 NL)
ISBN 978-955-0716-40-1
(415007 NA)
සසේටවන්සන්, ආරේ. ඇල.
නිදන් දූෂත / ආරේ. ඇල. සසේටවන්සන් ;
ෂරිවරේතනය අජිත රෂ්පාජෂකෂ විසිනි. - ෂෂ්පානනර :
ෂසිඳු ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. [115] ; චිත්ර :
සසම. 21.
“Treasure Island” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1001089 NL)
ISBN 978-955- 0663-16-3 (416289 NA)

ෆෂ්පාරේ, ජූඩත
එමළි / ජූඩත ෆෂ්පාරේ ; ෂරිවරේතනය ලලිත හන්ගම
විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : නමැණිල ෂබලිසකෂන්,
2014. - ප. viii, 252 ; සසම. 21.
“I never came to you in white” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1006584 NL)
ISBN 978-955-4850-29-3
(419884 NA)
සෆබෝසයත, සෆ්රෙඩ්රික
අවසෂ්පාන රෂ්පාස්ත්රිය / සෆ්රෙඩ්රික සෆබෝසයත ;
ෂරිවරේතනය ආනන්ද සසලලසහසේවෂ්පා විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 311 ; සසම. 22.
“The kill list” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(201173 NL)
ISBN 978-955-656-321-4
සෆබෝසයත, සෆ්රෙඩ්රික
සමෂ්පාසසේකව සෂරළිය / සෆ්රෙඩ්රික සෆබෝසයත ;
ෂරිවරේතනය ආනන්ද සසලලසහසේවෂ්පා විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2013. ප. 584 ; සසම. 22.
“ICON” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 690.00
(201156 NL)
ISBN 978-955-656-283-5
සෆබෝසයත, සෆ්රෙඩ්රික
රැවටිලිකරුවෂ්පා / සෆ්රෙඩ්රික සෆබෝසයත ;
ෂරිවරේතනය ආනන්ද සසලලසහසේවෂ්පා විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 528 ; සසම. 22.
“The deceiver” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 680.00
(201152 NL)
ISBN 978-955-656-299-6
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823.8 – 1837 - 1899
සකෂ්පාලින්සසේ, විලියම් විලකි
සඳකත මිණ / විලියම් විලකි සකෂ්පාලින්සසේ ;
ෂරිවරේතනය චෂ්පාලසසේ ලියනසග විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 312 ;
සසම. 22.
“The moonstone” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1005923 NL)
ISBN 978-955-30-5935-2
(419906 NA)
823.91 – 1900 - 1999
සචසසේ, සජේම්සසේ හමැඩ්ලි
මරු සටහන / සජේමිසසේ හමැඩ්ලි සචසසේ ;
ෂරිවරේතනය වරේනන් සෂසරේරෂ්පා විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 372 ; සසම. 21.
“Double shuffle” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1010665 NL)
ISBN 978-955-31-0303-1
(423031 NA)
සසේෂමැසරබෝ, සජරලඩ්
රන් මල / සජරලඩ් සසේෂමැසරබෝ ; ෂරිවරේතනය
එල. එසසේ. එසසේ. ෂතිරතන විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2013. - ප. 192 ;
සසම. 21.
''Golden orchid'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 320.00
(1001293 NL)
ISBN 978-955-691-016-2
823.912 - 1900 -1945
කෂ්පාටලන්ඩ්, බෂ්පාබරෂ්පා
තරුවය ඔබ මසග හදවත බබලවන / බෂ්පාබරෂ්පා
කෂ්පාටලන්ඩ් ; ෂරිවරේතනය එල. එසසේ. එසසේ.
ෂතිරතන විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරිය
ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2015. - ප. 228 ; සසම. 21.
''Stars in my heart'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 360.00
(1001319 NL)
ISBN 978-955-691-109-1
කෂ්පාරේටලන්ඩ්, බෂ්පාබරෂ්පා
සෂර භවසයේදී ද සෂම් කසළමි / බෂ්පාබරෂ්පා
කෂ්පාරේටලන්ඩ් ; ෂරිවරේතනය එල. එසසේ. එසසේ.
ෂතිරතන විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2014. - ප. 263 ; සසම. 21.
''The black panther'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1001366 NL)
ISBN 978-955-691-041-4

සලබෝරන්සසේ, ඩ. එච.
සසසනහසසසේ සදබෝඅංකෂ්පාරය / ඩ. එච. සලබෝරන්සසේ ;
ෂරිවරේතනය අසසබෝකෂ්පා ඇම්. සහසේරත විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 503 ;
සසම. 21.
“Sons and lovers” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1009183 NL)
ISBN 978-955-677-473-3
(421800 NA)
සවලසසේ, එච.ජී.
අදේද්භූත ආගන්තුකයෂ්පා / එච. ජී. සවලසසේ ;
ෂරිවරේතනය සුගත කඅංකෂ්පානම්සග විසිනි. සගබෝනසෂෂ්පාල හන්දිය : සුභෂ්පාවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. xi,151 ; සසම. 21.
"The invisible man" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 325.00
(1000851 NL)
ISBN 978-955-1558-54-3 (415093 NA)
823.914 - 1945-1999
ආකල, රලිසසේ
ඩයසනෂ්පාසසබෝරසයක ගමට ඇවිත / රලිසසේ
ආකල ; ෂරිවරේතනය සසසේනෂ්පානී ධරේමරතන
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 64 : චිත්ර ; සසම. 22.
“The village dinosaur” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(201175 NL)
ISBN 978-955-656-327-6
ඕ'බ්රියන්, එඩ්නෂ්පා
මිරිඟු මෂ්පාලිගෂ්පා / එඩ්නෂ්පා ඕ'බ්රියන් ; ෂරිවරේතනය
මෂ්පාසනල ජයන්ති ගුණසසසේකර විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014. - ප. 174 ; සසම. 22. - (හිම මෂ්පාලිගෂ්පා ;
අඅංක 03)
“ Girls in their married bliss” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001362 NL)
ISBN 978-955-691-048-3
ගුණවරේධන, නෂ්පාලක
තරු අතරට ගිය දරුවෂ්පා : ආතරේ සී. කලෂ්පාකසග
ළමෂ්පා විය / නෂ්පාලක ගුණවරේධන. - ගලකිසසේස :
සුරත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 120 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21x25
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 540.00
(1003946 NL)
ISBN 978-955-635-008-1
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නෂ්පාරෂ්පායන්, ආරේ. සක.
පුළුන් පරවූ සෂබෝරිසෂ්පාදයෂ්පා / ආරේ. සක.
නෂ්පාරෂ්පායන් ; ෂරිවරේතනය ගුණතිලක
මමැටියගසන් විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 355 ; සසම. 21.
“The man eater of Malgudi” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1009181 NL)
ISBN 978-955-677-470-2
(421774 NA)
සමබෝෂසගබෝ, මයකල
සතුරු මිතුරු / මයකල සමබෝෂසගබෝ ;
ෂරිවරේතනය අම්ව්බිකෂ්පා දිසෂ්පානෂ්පායක විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 109 ; සසම. 22.
“Friend or foe” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1008772 NL)
ISBN 978-955-691-147-3
(421402 NA)
සසරෂ්පාලියන්, අයන්
සසසනහසය අසිෂතය / අයන් සසරෂ්පාලියන් ;
ෂරිවරේතනය චිත්රෂ්පා අමරසසසේකර විසිනි. සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. ප. 172 ; සසම. 21.
" The silver sword " කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000222 NL)
ISBN 978-955-691-084-1
(415098 NA)
823.92 – 2000
සජේම්සසේ, ඊ. එල.
සප්රේම සමැඳමෑසවබෝ - 2 / ඊ. එල. සජේම්සසේ ;
ෂරිවරේතනය රඅංජිත කුරුව්ස්පේපු විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 457 ; සසම. 21.
“Fifty shades of grey” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1009282 NL)
ISBN 978-955-677-490-0
(421786 NA)
සඩෂ්පාරන්, සතසරේසෂ්පා
සගදර බලෂ්පා / සතසරේසෂ්පා සඩෂ්පාරන් ; ෂරිවරේතනය
දීව්ස්පේති මඅංගලෂ්පා රෂ්පාජෂකෂ විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 242 ;
සසම. 21.
“Running home” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1010668 NL)
ISBN 978-955-656-343-6
(423444 NA)
භගට, සචතන්
හමැඅංගි විහඅංගි / සචතන් භගට ; ෂරිවරේතනය
දිත්ලීෂ ජයසකෂ්පාඩ විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 464 ; සසම. 21.
“Half girlfriend” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1010503 NL)
ISBN 978-955-677-462-7
(422745 NA)

භගන්, සචතන
සකෂ්පාලුකෂ්පාරකම් / සචතන භගන් ; ෂරිවරේතනය
ප්රදීව්ස්පේකුමෂ්පාර බෂ්පාලසූරිය විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව :
විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2013. - ප. 314 ;
සසම. 22.
“Five point someone” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 460.00
(1001332 NL)
ISBN 978-955-652-982-1
823 – ප්රබනධ. තයකාවුන නවකතකා
කෂ්පාසසේටනරේ, එරික
ළමෂ්පා රහසසේ ෂරීකෂකවරයෂ්පා / එරික කෂ්පාසසේටනරේ ;
ෂරිවරේතනය සුදරේමන සතරසිඅංහ විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සමෂ්පාධි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 80 ; සසම. 22.
'' Emil and the detectives " කතෂ්පාසව සිඅංහල
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1000353 NL)
ISBN 978-955-8786-35-2
(415186 NA)
823 – ළමකා ප්රබනධ
කමැටෂසේසක, ජූඩ්
විදන්යෂ්පා සලපසල අව්බිරහස / ජූඩ් කමැටෂසේසක ;
ෂරිවරේතනය තතසරණී සතරසිඅංහ විසිනි. ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 72 ; සසම. 21.
“The case of the weird science mystery”
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009393 NL)
ISBN 978-955-1755-57-7
(422519 NA)
කමැසරෂ්පාල, ලුවිසසේ
ඇලිසසේ සග පුනම සලබෝකය / ලුවිසසේ කමැසරෂ්පාල ;
ෂරිවරේතනය මන්ධුරසිරි ජයවරේධන විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 :
චිත්ර ; සසම. 21.
“Allice in wonderland” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
කබමැ-සබබෝක : රු. 125.00
(1006017 NL)
ISBN 978-955-30-1428-3
(419962 NA)
කුඩෂ්පා ගිනි කූරු දමැරිය / ෂරිවරේතනය සටනිසන්
සෂසරේරෂ්පා. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 25. - (ජනප්රිය
සුරඅංගනෂ්පා කතෂ්පා ; අඅංක 9)
"Little match girl" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000719 NL)
ISBN 978-955-31-0206-5
(415460 NA)
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ඩුලරේ, එඩ්වඩ්
රතතරන් ව්බිතතරය / එඩ්වඩ් ඩුලරේ ;
ෂරිවරේතනය සජීව මුණසිඅංහ විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 55 : චිත්ර ;
සසම. 21 .
"The slave and his golden egg" කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000432 NL)
ISBN 978-955-30-5422-7
(414937 NA)
සතබෝමසසේ, බ්රියන් ප්රයසසේ
පුඅංචි රතු කිකිළිය කෂටි නරිහෂ්පාමිය / රියන්
ප්රයසසේ සතබෝමසසේ ; ෂරිවරේතනය මන්ධුරසිරි
ජයවරේධන විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 21.
" Sly fox and the little red hen " කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
කබමැ - සබබෝක : රු. 200.00
(1000774 NL)
ISBN 978-955-30-1429-0
(414595 NA)
රසසේකින්, සජබෝන්
රන්වන් ගඅංගෂ්පාසව රජේජුරුසවබෝ සහවත කළු
සසෂ්පාසහෂ්පායුසරබෝ / සජබෝන් රසසේකින් ; ෂරිවරේතනය
චෂ්පාලසසේ ලියනසග විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 55 : චිත්ර ;
සසමි. 21.
" The king of the golden river or the black
brothers" කදෘතිසයේ සිඅංහල ෂරිවරේතනයකි
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000542 NL)
ISBN 978-955-30-5507-1
(414947 NA)
සලබෝරැකසසේ ආසයත ඒවි / අනුවෂ්පාදය රුවිනි ප්රසෂ්පාදිනී
ධරේමවරේධන. - සකෂ්පාළඹ : ඊ. එසසේ. එල.
ෂබලිසකෂන්සසේ, 2013. - ප. 64 : චිත්ර ;
සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(200051 NL)
ISBN 978-955-0598-25-0
වුඩ්, සජබෝන්
සෂෂ්පාත ෂටවෂ්පා ගත සමැක නම් යමැක ගවයෂ්පාසග
කතෂ්පාව / සජබෝන් වුඩ් ; ෂරිවරේතනය සජීව
මෂසග විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ්, 2010. ප. 48 : චිත්ර ; සසම. 27.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001150 NL)
ISBN 978-955-0706-33-4
(416111 NA)
සූරිය බණඩෂ්පාර, අසසබෝක
කලුබණඩෂ්පාසග හනය / අසසබෝක සූරිය
බණඩෂ්පාර. - කටුගසසේසතෂ්පාට : කරේතදෘ, [2015?] ප. [32] ; සසම. 21.
සිඅංහල, සදමළ සහ ඉඅංග්රීසි
කබමැ-සබබෝක : $ 15
(1001557 NL)
ISBN 978-955-95241-2-0

8 3 0 ජරමන සකාහිතද
833 – ප්රබනධ. නවකතකා
සමරවික්රම, ඩලන්
බ්රිජටසග දිරිය / ඩලන් සමරවික්රම ;
ෂරිවරේතනය මෂ්පාසනල විජිතෂ්පා ප්රනෂ්පාන්න විසිනි. [s.l.] : Zuercher Publishing, 2015. ප. 303 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 20.
“Am ende der strasse” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව(1010699 NL)
ISBN 978-3-9524448-6-3
(423549 NA)
833.8 – 1856 - 1899
සසේෂයරි, සජෂ්පාහෂ්පානෂ්පා
හයඩ් / සජෂ්පාහෂ්පානෂ්පා සසේෂයරි ; ෂරිවරේතනය
සසසේනෂ්පානී ධරේමරතන විසිනි. - 4 වන මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 295 ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1999.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1009182 NL)
ISBN 978-955-677-281-4
(421799 NA)
833.912 – 1900 - 1945
කෆසේකෂ්පා, ෆසේරෂ්පාන්සසේ
බලසකෂ්පාටු මෂ්පාළිගය / ෆසේරෂ්පාන්සසේ කෆසේකෂ්පා ;
ෂරිවරේතනය සටනිසන් සෂසරේරෂ්පා විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 399 ; සසම. 21.
“The castle” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 575.00
(1009367 NL)
ISBN 978-955-31-0408-3
(421698 NA)
839 – තවනත ජරමන (ටද්යුතටකානික) සකාහිතද
839.81 – තඩනමකාරක සකාහිතද
839.813 – ප්රබනධ. නවකතකා
සජලරව්ස්පේ, කෂ්පාල
සදෂ්පාතනික සුවය සසෂ්පායෂ්පා / කෂ්පාල සජලරව්ස්පේ ;
ෂරිවරේතනය සීලෂ්පානි කරුණෂ්පාරතන විසිනි. සදහිවල : සබබෞදේධ සඅංසසේතදෘතික මධන්යසසේථෂ්පානය,
2014. - ප. v,342 ; සසම. 21.
" The pilgrim kamanita " කෂ්පාතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000049 NL)
ISBN 978-955-663-452-5
(414612 NA)

140

839.81372 – 1900-1945

843 – ප්රබනධ. නවකතකා

ඇලන්, සජෂ්පාහමැන්නසසේ
සනෂ්පාකල ආලය / සජෂ්පාහමැන්නසසේ ඇලන් ;
ෂරිවරේතනය එල. එසසේ. එසසේ. ෂතිරතන විසිනි. සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2013. ප. 162 ; සසම. 21.
''Young love'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1001279 NL)
ISBN 978-955-652-979-1

සදබෝසදේ, අලසෆෂ්පාන්සසේ
ගසම් සිට සිදෂ්පාදියට ලියමි / අලසෆෂ්පාන්සසේ
සදබෝසදේ ; ෂරිවරේතනය මණඩෂ්පාවල ෂඤසේඤෂ්පාවඅංස
හිමි විසිනි. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 187 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 2008
“Lettres de mon moulin”කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008912 NL)
ISBN 978-955-7832-11-1
(421536 NA)

839.82 – තනශ්නෝරතවේජියන සකාහිතද
839.822 – නකාටද
ඉබසන්, සහන්රික
ජනතෂ්පාසද්රබෝහියෂ්පා / සහන්රික ඉබසන් ;
ෂරිවරේතනය විජිත ගුණරතන විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. lxxxi,182 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22
“En folkefiende” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1008228 NL)
ISBN 978-955-30-5994-9
(420350 NA)
8 4 0 ප්රලංශ සකාහිතද හකා තරශ්නෝම භකාෂකා හකා
ආශ්රිත සකාහිතද
ජයසසසේකර, කමනී
භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යකරණය : ආදී සරබෝම අදහසසේ
විමසුමක / කමනී ජයසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 95 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008217 NL)
ISBN 978-955-30-6157-7
(420352 NA)
843 – ප්රබනධ. තකෂ්ටිකතකා
සමබෝෂසෂ්පාඅං, ගී ද
නරෂ්පාචෂ්පාරය සහ තවත සකටිකතෂ්පා / ගී ද
සමබෝෂසෂ්පාඅං ; ෂරිවරේතනය සමරසිඅංහ ගුණසසසේකර
විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සුසනර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 143 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1010666 NL)
ISBN 978-955-0079-55-1
(423086 NA)
සමබෝෂසෂ්පාන්, ගී ද
මමැණික සෂ්පාමි සහ තවත කතෂ්පා / ගී ද
සමබෝෂසෂ්පාන් ; ෂරිවරේතනය එදිරිවීර සරචචන්ද්ර
සහ ඒ. ප. ගුණරතන විසිනි. - 3 වන මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 ;
සසම. 22
1 වන මුද්රණය 1946
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008321 NL)
ISBN 978-955-30-4680-2
(420315 NA)

වරේන්, ජූලසසේ
අභිරහසසේ යෂ්පාස්ත්රිකයෂ්පා / ජූලසසේ වරේන් ; ෂරිවරේතනය
ධවල සකවිති තිරෂ්පාණගම විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 144 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1009257 NL)
ISBN 978-955-661-729-0
(421651 NA)
843.914 – 1945 - 1999
කබෂ්පාන්, සජවෂ්පා
මඅං ඔයෂ්පාට ලියනවෂ්පා මඅං ලියනවෂ්පා ..... /සජවෂ්පා
කබෂ්පාන් ; ෂරිවරේතනය ෂතමෂ්පා විසජේසිඅංහ
විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ
ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 105 : චිත්ර ; සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009297 NL)
ISBN 978-955-681-253-4
(421986 NA)
8 6 0 සශපකාඤශඤ, පකෘතුගීසි, ගදැලීසියන
සකාහිතද
861 – පදද
සිලවෂ්පා, බී. එච. ඒ.
සහළයකු ලිර්යූ සසේෂෂ්පාඤසේඤ සෂම් කවි / බී. එච. ඒ.
සිලවෂ්පා. - කමැලණිය : උදය සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප.143 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක රු. 300.00
(1002543 NL)
ISBN 978-955-41680-0-8
සුසුම් සුළඅං සව සුළඟට ම මුසු සවනෂ්පා : ෂරේවරේථිත
ෂමැදි සරණිය / සම්ෂෂ්පාදනය ඉන්ද්රෂ්පානි
රතනසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 80 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000370 NL)
ISBN 978-955-30-5661-6
(415221 NA)

141

863 – ප්රබනධ. නවකතකා
මෂ්පාරේසකසසේ, ගබරිසයල ගෂ්පාරේෂියෂ්පා
හුසදකලෂ්පාසව සියවසරක / ගබරිසයල ගෂ්පාරේෂියෂ්පා
මෂ්පාරේසකසසේ ; ෂරිවරේතනය සෂ්පාගර විසජේසසසේන
විසිනි. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 464 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 2003
"One hundred years of solitude" කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 975.00
(1002142 NL)
ISBN 978-955-30-5674-0
(417162 NA)
869 – පකෘතුගීසි හකා ගකාලිසියන භකාෂකා පිළිබඳ
සකාහිතද
869.3 – ප්රබනධ. නවකතකා
869.342 - 1945-1999
ෂෂ්පාවුසලබෝ, සකෂ්පායසයබෝ
සහරේ / සකෂ්පායසයබෝ ෂෂ්පාවුසලබෝ ; ෂරිවරේතනය
මෂ්පාලයෂ්පා සතන්නසකබෝන් විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2016. - ප. 320 ;
සසම. 21.
“The Zahir” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009279 NL)
ISBN 978-955-661-737-5
(421636 NA)
8 8 0 ග්රීක සකාහිතද
882 – නකාටද
ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ
සතසසේසමෂ්පාසෆබෝරියෂ්පා සමරන්නිසයබෝ :
සතසසේසමෂ්පාසෆබෝරියෂ්පාසුසෂ්පාය / ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ ;
ෂරිවරේතනය මරේලින් පරිසසේ විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 80 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003853 NL)
ISBN 978-955-30-5815-7
(419170 NA)
ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ
සනෆලෂ්පාය සනෂ්පාසහෂ්පාත වලෂ්පාකුළු නෂ්පාටන්යය /
ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ ; ෂරිවරේතනය මරේලින් පරිසසේ
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 88 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009372 NL)
ISBN 978-955-30-6190-4 (421865 NA)
ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ
ෂකෂීහු සනෂ්පාසහෂ්පාත කුරුලු සුරපුර /
ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ ; ෂරිවරේතනය මරේලින් පරිසසේ
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 104 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008792 NL)
ISBN 978-955-30-6197-3
(421196 NA)

ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ
මමැඩසයබෝ / ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ ; ෂරිවරේතනය
මරේලින් පරිසසේ විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002130 NL)
ISBN 978-955-30-5676-4
(417173 NA)
ව්ස්පේසලසටබෝ
මන්ධු සෂ්පාදය ව්ස්පේසලසටබෝ ; ෂරිවරේතනය මරේලින්
පරිසසේ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 96 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
“ Symposium" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1002248 NL)
ISBN 978-955-30-5675-7
(417174 NA)
882 – නකාටද විචකාර
තිලකරතන, සමන්
රෂ්පාජන්ය බලය ග්රීක – සඅංසසේකදෘත නෂ්පාටන්ය
කරුවන්සග ඇසින් / සමන් තිලකරතන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 120 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002934 NL)
ISBN 978-955-30-5934-5
(417726 NA)
883 – ප්රබනධ. නවකතකා
883.01 – සම්භකාවද ග්රීක වීර කකාවද
සහබෝමරේ
ඔඩසි / සහබෝමරේ ; අනුවෂ්පාදය එච. ඩ. ජයසූරිය ;
සඅංසසේකරණය සුමිත්රෂ්පා රෂ්පාහුබදේධ විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : ව්ස්පේලමැටසෆබෝම් සෆබෝ ඕලටරේසන්ට
කලචරේ, 2015. - ප. vi,122 ; සසම. 18.
“The odyssey”කදෘතිසයේ අනුවෂ්පාදයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1008725 NL)
ISBN 978-955-1470-40-1
(421586 NA)
8 9 0 තවනත භකාෂකා සකාහිතද
891 – නදැතගනහිර ඉනදු යුතරශ්නෝපය හකා තකලේෂ්ටික
සකාහිතද
891.2 – සලංසශකකෘත සකාහිතද
කුමෂ්පාරකසසේසෂ හිමි, කළුවෂ්පාසන්
මවදික සදෘත සඅංකලෂය හෂ්පා භෂ්පාරතීය
සදෂ්පාචෂ්පාරය / කළුවෂ්පාසන් කුමෂ්පාරකසසේසෂ හිමි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 119 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009326 NL)
ISBN 978-955-30-6223-9
(421884 NA)
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ෂඤසේඤසෂ්පාර හිමි, සදහිගසසේසව්ස්පේ කීරේති ශ්රී
සඅංසසේකදෘත සෂ්පාහිතන්යය / සදහිගසසේසව්ස්පේ කීරේති ශ්රී
ෂඤසේඤසෂ්පාර හිමි ; ෂරිවරේතනය බී. එම්. ජී.
බෂ්පාලසූරිය ; සඅංසසේකරණය වමෑගම පයරතන හිමි
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 216 ; සසම. 22.
“Sanskrit literature” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1002940 NL)
ISBN 978-955-30-5847-8
(417723 NA)
රණසිඅංහ, සමන් චන්ද්ර
කඳුළ සහ සවනත ලිප / සමන් චන්ද්ර
රණසිඅංහ. - ෂන්නිපටිය : කරේතදෘ, 2015. ප. 74 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009248 NL)
ISBN 978-955-42232-0-8
(422266 NA)
වමෑගන්තසල, එච. බී. ආරේ.
සඅංසසේකදෘත සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය / එච. බී. ආරේ.
වමෑගන්තසල. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 272 ; සසම. 21.
මූලික පරිසවන් අවසෂ්පාන, ප්රෂ්පාචීන ප්රෂ්පාරම්භ,
ප්රෂ්පාචීන මධන්යම, ප්රෂ්පාචීන අවසෂ්පාන සහ උසසසේ සෂළ
විභෂ්පාග සඳහෂ්පා නියමිත සෂ්පාහිතන්ය කදෘතීන් හෂ්පා
සෂ්පාහිතන්යෂ්පාඅංගයන් පළිබඳ විමරේශනයක
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000855 NL)
ISBN 978-955-30-4498-3 (415837 NA)
වික්රමසිඅංහ, ඊ. ඒ.
සඅංසසේකදෘත අලඅංකෂ්පාරසවදිසයබෝ / ඊ. ඒ.
වික්රමසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 103 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008712 NL)
ISBN 978-955-30-6063-1
(421117 NA)
විමලසජබෝති හිමි, මෂ්පාදිසෂෂ්පාල
සඅංසසේකදෘත උෂසදේශ සෂ්පාහිතන්යය : ෂඤසේචතන්ත්රය
හෂ්පා හිසතබෝෂසදේශය ආශසයන් සකටි විමසුමක /
මෂ්පාදිසෂෂ්පාල විමලසජබෝති හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප.60 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009266 NL)
ISBN 978-955-30-6360-1
(421863 NA)
891.21 – පදද
ධම්මිසසේසර හිමි, පටසෂෂ්පාල
නිදසුන් සහිත සඅංසසේකදෘත ඡන්දසසේ සඅංග්රහය :
ප්රෂ්පාචීන ෂණඩත මධන්යම සහ සවනත උසසසේ
විභෂ්පාග සඳහෂ්පා / පටසෂෂ්පාල ධම්මිසසේසර හිමි. කුරුණමෑගල : ඇතකඳ රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය,
2014. - ප. 81 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1000339 NL)
ISBN 978-955-41577-2-9
(415175 NA)

සඅංසසේකදෘත මහෂ්පාකෂ්පාවන්යය සෂ්පාහිතන්යය : අ. සෂෂ්පා. ස.
උසසසේ සෂළ විභෂ්පාගය / සම්ෂෂ්පාදනය එසසේ. අය.
ගමසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 68 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.150.00
(1010645 NL)
ISBN 978-955-30-5875-1
(423621 NA)
සඅංසසේකදෘත ශතක සෂ්පාහිතන්යය / සම්ෂෂ්පාදනය එසසේ. අය.
ගමසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 76 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010899 NL)
ISBN 978-955-30-6119-5
(423658 NA)
සඅංසසේකදෘත සදූෂසදේශෂ්පාවත්ලී / සම්ෂෂ්පාදනය ෂදියතලෂ්පාසව
අමරවඅංශ හිමි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 165 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009292 NL)
ISBN 978-955-31-0310-9
(421715 NA)
891.22 – නකාටද
කෂ්පාලිදෂ්පාස
මහෂ්පා කවි කෂ්පාලිදෂ්පාසයන්සග
අභිඥෂ්පානශෂ්පාකුනතලය / කෂ්පාලිදෂ්පාස ; සම්ෂෂ්පාදනය
ෂමැළමෑසන් වජිරවඅංස හිමි සහ තුඩෂ්පාසව
සහමෂ්පාසලබෝක හිමි විසිනි. - නව මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 392 ;
සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1956
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1008245 NL)
ISBN 978-955-30-4689-5
(420381 NA)
ශ්රී හරේෂ
ශ්රී හරේෂයන්සග රතනෂ්පාවත්ලී නෂ්පාටිකෂ්පා / ශ්රී හරේෂ ;
සඅංසසේකරණය සබලලන ඤෂ්පාණවිමල
හිමි. - නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2015. - ප.xvi,140 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1992
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008265 NL)
ISBN 978-955-570-828-9
(420657 NA)
891.22 – නකාටද. විචකාර
එරන්ද, කලෂ
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රතනෂ්පාවත්ලී නෂ්පාටන්යය
වීමඅංසෂ්පා / කලෂ එරන්ද. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ.
ගුණසසසේන, 2015. - ප. 55 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1006003 NL)
ISBN 978-955-21-2342-9
(420017 NA)
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891.29 – ජවදික සකාහිතද
විමලසජබෝති හිමි, මෂ්පාදිසෂෂ්පාල
මවදික සෂ්පාහිතන්යය, ර්ඝදෘත සඅංකලෂය හෂ්පා
මවදික සදවිවරු / මෂ්පාදිසෂෂ්පාල විමලසජබෝති
හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 68 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009264 NL)
ISBN 978-955-30-6362-5
(421864 NA)
891.3 – ප්රකාකකෘත සකාහිතද
සසබෝරත හිමි, වමැලිවිටිසයේ ශ්රී
ප්රෂ්පාකදෘතසූකතිමඤසේජරී : සිඅංහල අනුවෂ්පාද සහිතය /
වමැලිවිටිසයේ ශ්රී සසෂ්පාරත හිමි ; සඅංසසේකරණය
පුසසේසමැලලෂ්පාසව ඤෂ්පාණරතන හිමි විසිනි. - නව
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : විසදන්යෂ්පාදය පරිසවසන් ආදි
ශිෂන්ය සඅංගමය, 2015. - ප. 64 ; සසම. 18.
1 වන මුද්රණය 1927
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1002849 NL)
(417957 NA)

සුගතවඅංස හිමි, හතරබෂ්පාසග
ෂෂ්පාලි සන්සදේස සෂ්පාහිතන්යය / හතරබෂ්පාසග
සුගතවඅංස හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 128 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003170 NL)
ISBN 978-955-30-5950-5
(418293 NA)
891.4 – නූතන ඉනදීය සකාහිතද
891.43 – හිනදි
891.431 – පදද
බචචන්, හරිවන්ශසේ රෂ්පාය
මන්ධුශෂ්පාලෂ්පා / හරිවන්ශසේ රෂ්පාය බචචන් ;
ෂරිවරේතනය ආනන්ද අමරසිරි විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 133 ; සසම. 22.
“Madhushala” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(201158 NL)
ISBN 978-955-656-289-7
891.432 – නකාටද

891.37 – පකාලි සකාහිතද
අනිරේදිෂසේට ෂෂ්පාළි ෂෂ්පාෂ්ඨ සඅංග්රහය / සම්ෂෂ්පාදනය අසශබෝක
කරුණෂ්පාරතන. - සදහිවල : සබබෞදේධ සඅංසසේතදෘතික
මධන්යසසේථෂ්පානය, 2015. - ප. v,388 ; සසම. 21.
සිඅංහල හෂ්පා ඉඅංග්රීසි ෂරිවරේතන සහිතය
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 520.00
(1002211 NL)
ISBN 978-955-663-445-7
(417341 NA)
ධම්මෂෂ්පාල හිමි, අලුතගම
ලඅංකෂ්පා ෂෂ්පාලි සන්සදේස සෂ්පාහිතන්යය / අලුතගම
ධම්මෂෂ්පාල හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 111 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003789 NL)
ISBN 978-955-30-6097-6
(419136 NA)
විජිතධම්ම හිමි, මමැදගම්පටිසයේ
ෂෂ්පාලි අටෂ්ඨකථෂ්පා අධන්යයන / මමැදගම්පටිසයේ
විජිතධම්ම හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 120 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002321 NL)
ISBN 978-955-30-5722-8
(417210 NA)
විමලතිසසේස හිමි, ඤෂ්පාණ
ෂෂ්පාළිමුතතකවිනය විනිචඡය සඞගසහෂ්පා / ඤෂ්පාණ
විමලතිසසේස හිමි. - නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 419 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1898
මමැබමැ-සබබෝක : 1250.00
(1000756 NL)
ISBN 9789553050687
(414533 NA)

වජෂ්පාහත, අසසේගරේ
සගබෝඩ්සසසේ@ගෂ්පාන්ධී.සකෂ්පාම් / අසසේගරේ වජෂ්පාහත ;
ෂරිවරේතනය උපුල රඅංජිත සහසේවෂ්පාවිතෂ්පානගමසග
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. ප. 120 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1009276 NL)
ISBN 978-955-677-504-4
(421784 NA)
891.433 – ප්රබනධ. නවකතකා
බඅංකිම්චන්ද්ර
සදේවි චතුරෂ්පානි : තම අයතිය නමැවත ලබෂ්පා
ගමැනීමට සටන් කළ තරුණියකසග කතෂ්පාව /
බඅංකිම්චන්ද්ර ; ෂරිවරේතනය ඩ. ප. සමරසිඅංහ
විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2015. - ප. 167 ; සසම. 22.
“සදේවි සචබෞධරෂ්පානි” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008877 NL)
ISBN 978-955-691-151-0
(421395 NA)
විමලමිත්ර, ශ්රී
සයබෝගී යන්න එෂෂ්පා ! / ශ්රී විමලමිත්ර ; අනුවෂ්පාදය
ඩ. ප. සමරසිඅංහ විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව :
විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2015. - ප. 135 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1008875 NL)
ISBN 978-955-691-149-7
(421397 NA)
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සිඅං, කුෂසේවෂ්පාන්ට
සසෂ්පාඳුරු ළඳුන් ඇසුසරේ / කුෂසේවෂ්පාන්ට සිඅං ;
ෂරිවරේතනය අසසබෝක නිසසේසඅංක විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 334 ; සසම. 21.
“The company of women” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1010663 NL)
ISBN 978-955-31-0386-4
(423022 NA)
891.4335 – 1895 - 1919
චෂ්පාන්දේ, සප්රේම්
මඅංසසල සසෂ්පාඳුරිය / සප්රේම් චෂ්පාන්දේ ; ෂරිවරේතනය
ඒ. දයෂ්පානන්ද සිලවෂ්පා විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 471 ;
සසම. 21.
“Sevasadan” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 675.00
(1009368 NL)
ISBN 978-955-31-0018-4
(421697 NA)
891.439 – උරදු සකාහිතද
891.4393 – ප්රබනධ. තකෂ්ටිකතකා
චන්දරේ, ක්රිෂන්
කළු භඅංගී / ක්රිෂන් චන්දරේ ; ෂරිවරේතනය එසසේ.
නන්දලෂ්පාල විසිනි. - 2 වන සඅංසසේකරණය. සගබෝනසෂෂ්පාල හන්දිය : සුභෂ්පාවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. vii, 84 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2005
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1000076 NL)
ISBN 978-955-1558-53-6
(415091 NA)
891.44 – තබලංගකාලි සකාහිතද
891.441 – පදද
891.4414 – 1845 - 1895
තෂ්පාසගබෝරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත
රබීන්ද්රනෂ්පාථ ෂ්ඨෂ්පාකුරයන් සග ජීවන මදිරෂ්පාව :
සඅංගදෘහිත උධදෘත / රබීන්ද්රනෂ්පාත තෂ්පාසගබෝරේ ;
සඅංසසේකරණය සමරේ සසන්ගුව්ස්පේතෂ්පා ; ෂරිවරේතනය
ආනන්ද අමරසිරි විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සූරිය
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 219 ; සසම. 21.
“The nectar of life” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1010588 NL)
ISBN 978-955-656-357-3
(423445 NA)

891.442 – නකාටද
තෂ්පාසගබෝරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත
කළුවර කෂ්පාමරසයේ රජේජුරුසවබෝ / රබීන්ද්රනෂ්පාත
තෂ්පාසගබෝරේ ; ෂරිවරේතනය මන්ධුරසිරි ජයවරේධන
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 64 ; සසමි. 22.
" The king of the dark chamber " කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000543 NL)
ISBN 978-955-30-5512-5
(414948 NA)
891.443 – ප්රබනධ. තකෂ්ටිකතකා
තෂ්පාසගබෝරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත
ගුරුසදේව රබීන්ද්රනෂ්පාත තෂ්පාසගබෝරේසග විශිෂසේටතම
කතෂ්පා 2 - ගිරිබෂ්පාලෂ්පා සමඟ තවත කතෂ්පා 25 ක /
රබීන්ද්රනෂ්පාත තෂ්පාසගබෝරේ ; ෂරිවරේතනය සටනිසන්
සෂසරේරෂ්පා විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 276 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1005929 NL)
ISBN 978-955-31-0282-9
(419489 NA)
සුලකෂණෂ්පා සහ තවත කථෂ්පාන්දර / අනුවෂ්පාදය
ර. මු. කි. මුදියන්සසසේ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 80 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009377 NL)
ISBN 978-955-30-6121-8
(421931 NA)
891.443 – ප්රබනධ. නවකතකා
බන්සදබෝෂෂ්පාධන්යෂ්පාය, විභුති ද්භූෂණ
සහබෝටලයක සිහිනය / විභුති ද්භූෂණ
බන්සදබෝෂෂ්පාධන්යෂ්පාය ; ෂරිවරේතනය වසන්තෂ්පා
ෂදේමිණි විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2014. - ප. 210 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 330.00
(1000474 NL)
ISBN 978-955-691-055-1
(415113 NA)
891.443092 - චරිතකාපදකාන
ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික
තෂ්පාසගබෝරේ ආදරවන්තයෂ්පාසග කතිකෂ්පාව /
එරික ඉලයව්ස්පේආරචචි. - 2 වන මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. xi,188 ; සසම. 22.
1 වමැනි මුද්රණය 2013.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1010547 NL)
ISBN 978-955-30-6085-3
(423254 NA)
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ෂ්ඨෂ්පාකූරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත
මට තෂ්පාම සිහිසව / රබීන්ද්රනෂ්පාත ෂ්ඨෂ්පාකූරේ ;
ෂරිවරේතනය මෂ්පාධවි සසසේනෂ්පාරතන විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 200 ; සසම. 22.
“My remin scences” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008226 NL)
ISBN 978-955-30-6032-7
(420316 NA)
891.44 – තබලංගකාලි සකාහිතද
891.441 – පදද
තෂ්පාසගබෝරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත
ෂෂ්පාවහන් සසෂ්පායෂ්පාගත හමැටි සහ තවත කවි /
රව්බින්ද්රනෂ්පාත තෂ්පාසගබෝරේ ; ෂරිවරේතනය ඩ. තිලක
පයදෂ්පාස විසිනි. - ගිනිගතසහසේන : තිලක ග්රන්ථ
ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. iv,25 : චිත්ර ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1009492 NL)
ISBN 978-955-7882-01-7
(421766 NA)
891.443 – ප්රබනධ. නවකතකා
සදේවී, මහෂ්පාශසේසවතෂ්පා
ඉසසේසකබෝසල මහතතයෂ්පා / මහෂ්පාශසේසවතෂ්පා සදේවී ;
ෂරිවරේතනය උපුල රඅංජිත සහසේවෂ්පාවිතෂ්පානගමසග
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. ප. 215 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1009220 NL)
ISBN 978-955-677-502-0
(421787 NA)
891.44371 – 1940 - 1999
නසසේරීන්, තසසේලිමෂ්පා
මම තසසේලිමෂ්පා : ළමෂ්පා කෂ්පාලය / තසසේලිමෂ්පා නසසේරීන් ;
ෂරිවරේතනය අනුල ද සිලවෂ්පා විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 315 ;
සසම. 22.
“My girlhood an autobiography” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(201142 NL)
ISBN 978-955-656-298-9
891.456 – ඔරියකා සකාහිතද
891.4563 – ප්රබනධ. නවකතකා
891.456371 – 1940 - 1999
සෂ්පාහු, සසරබෝජිනි
සප්රේමෂ්පාගනිය / සසරබෝජිනි සෂ්පාහු ; ෂරිවරේතනය
සිසිල රුද්රිගු විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 192 ; සසම. 21.
“The dark abode” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009278 NL)
ISBN 978-955-661-736-8
(421638 NA)

891.48 – සිලංහල සකාහිතද
උම්මගග ජෂ්පාතකය : ගමැටෂද විවරණ සහිතය /
සඅංසසේකරණය එම්. ජී. කරුණෂ්පාරතන. සකෂ්පාළඹ : මිහිර සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 256 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1003703 NL)
ISBN 978-955-9058-19-9
(419063 NA)
උම්මගග ජෂ්පාතකය : ෂෂ්පාසල හෂ්පා පරිසවන් සඳහෂ්පා
නිරේසදේශිත ගමැටෂද විවරණ අන්තරේගතය /
සඅංසසේකරණය එන්. ඒ. සෂසරේරෂ්පා. - කුරුණමෑගල :
සුරණි සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 256 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1008216 NL)
ISBN 978-955-4666-08-5
(420692 NA)
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන
10-11 සශසේණි සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය : අරේථ
විවරණ - 1 / රතන සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 208 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000565 NL)
ISBN 978-955-31-0246-1
(414660 NA)
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන
10-11 සශසේණි සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය :
අරේථ විවරණ - 2 / රතන සකෂ්පාඩකෂ්පාර. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 221 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010614 NL)
ISBN 978-955-31-0385-7
(423027 NA)
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන
10 - 11 සශසේණි සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය - විචෂ්පාර
ධෂ්පාරෂ්පා 1 / රතන සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 375 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1002153 NL)
ISBN 978-955-31-0277-5
(416615 NA)
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන
10 - 11 සශසේණි සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය විචෂ්පාර
ධෂ්පාරෂ්පා 2 / රතන සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - 2 වන මුද්රණය. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 426 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2015.
2016 නව විෂය නිරේසදේශය 10 සශසේණි ෂෂ්පාඩම්
සඳහෂ්පා.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1010587 NL)
ISBN 978-955-31-0407-6
(423025 NA)
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සගෂ්පාඩසග, වය.
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය විමසුම : 10-11
සශසේණි / වය. සගෂ්පාඩසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 232 ; සසම. 21.
2015 වසසරේ සිට අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)
විභෂ්පාගයට නියමිත නව විෂය නිරේසදේශිත ආදරේශ
ප්රශසේන සහ පළිතුරු සහිතය
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002926 NL)
ISBN 978-955-30-5870-6
(417713 NA)
ජයවරේධන, ඩබලියු.
උසසසේ සෂළ සෂ්පාහිතන්යය විචෂ්පාරය / ඩබලියු.
ජයවරේධන. - ගම්ෂහ : ප්රියදරේශනී
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 138 ; සසම. 21.
පුරෂ්පාතන ගදන්යය, ගිරෂ්පාසඅංසදේශය, රතනෂ්පාවත්ලී
නෂ්පාටන්යය, මළගිය ඇතසතබෝ, සකටිකතෂ්පා
සඅංග්රහය, නූතන ෂදන්ය සඅංග්රහය පළිබඳ සම්පූරේණ
විචෂ්පාර සඅංග්රහයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001087 NL)
ISBN 955-8961-12-4
(416291 NA)
ජයවරේධන, ඩබලියු.
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය (සිඅංහල අතිසරේක
විෂය) : 2015 සිට අ. සෂෂ්පා. ස (සෂ්පා. සෂළ)
10 - 11 සශසේණි සඳහෂ්පා / ඩබලියු. ජයවරේධන. ගම්ෂහ : ප්රියදරේශනී ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 172 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 420.00
(1001086 NL)
ISBN 978-955-8961-47-6
(416292 NA)
ධම්මතිලක හිමි, ෂමැලමැන්වතසත
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්යධෂ්පාරෂ්පා / ෂමැලමැන්වතසත
ධම්මතිලක හිමි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 160 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010603 NL)
ISBN 978-955-30-6325-0
(423260 NA)
ධරේමසසසේන හිමි
[සදේධරේමරතනෂ්පාවලිය]
සදේධරේමරතනෂ්පාවලිය : ගමැටෂද විවරණ
සහිතය / සඅංසසේකරණය පුඅංචිබණඩෂ්පාර
රතනෂ්පායක. - කඩවත : සෂ්පාරෂ්පාඅංගෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 88 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1010523 NL)
ISBN 978-955-678-082-6
(422961 NA)
ධරේමසසසේන හිමි
සදේධරේමරතනෂ්පාවලිය : ප්රථම භෂ්පාගය
(ග්රන්ථෂ්පාරම්භසයේ සිට සඅංකිචච සෂ්පාමසණර
වසසේතුව දකවෂ්පා) / ධරේමසසසේන හිමි. - 3 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. xvii,437 ; සසම. 29.
1 වන මුද්රණය 1985.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1250.00
(1010843 NL)
ISBN 978-955-30-6439-4
(423577 NA)

නිතලව, සරත
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්යය විමසුම : 10 සශසේණිය සඳහෂ්පා
2015 සිට නියමිත විෂය නිරේසදේශය / සරත
නිතලව. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 224 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1001023 NL)
ISBN 978-955-30-5710-5
(416219 NA)
ප්රනෂ්පාන්න, එසසේ. ඕ.
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) 10 - 11 සශසේණි සිඅංහල
සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය : රස වින්දනය හෂ්පා විචෂ්පාරය /
එසසේ. ඕ. ප්රනෂ්පාන්න සහ නයන තිලක
රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 237 ; සසම. 21.
මමැබමැ - සබබෝක : රු. 400.00
(1002948 NL)
ISBN 978-955-677-431-3
(417467 NA)
මමැණිසක, ජී. ජී. ආරියවතී
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය- රසවිඳුම – 10 වසර /
ජී. ජී. ආරියවතී මමැණිසක. - බුලතසිඅංහල :
කරේතදෘ, 2015. - ප. viii,183 ; සසම. 21.
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විභෂ්පාගයට නියමිත
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008750 NL)
ISBN 978-955-98743-8-6
(421414 NA)
රණසිඅංහ, ගෂ්පාමෂ්පා රෂ්පාජේ
ෂඅංචෂ්පාලි / ගෂ්පාමෂ්පා රෂ්පාජේ රණසිඅංහ. - ගසණමුලල :
නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 207 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009336 NL)
ISBN 978-955-4946-77-4
(422472 NA)
රතනෂ්පායක, නයන තිලක
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය - 10 සශසේණිය :
සෂළසෂෂ්පාත සඳහෂ්පා නිපුණතෂ්පා ෂෂ්පාදක
ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම් වමැඩ සෂෂ්පාත / නයන තිලක
රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 128 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1009370 NL)
ISBN 978-955-677-456-6
(421780 NA)
විදන්යෂ්පා චක්රවරේතී
දහම් සරණ සරල බසින් / විදන්යෂ්පා චක්රවරේතී ;
සම්ෂෂ්පාදනය සඳසිරි එම්. ලියනසග විසිනි. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 445 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1005976 NL)
ISBN 978-955-29-0415-8
(420056 NA)
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සෂ්පාහිතන්ය ධෂ්පාරෂ්පා 2015- 26 වන කලෂ්පාෂය. [තමැ. සනෂ්පා] : දකුණු ෂළෂ්පාත සඅංසසේකදෘතික හෂ්පා
කලෂ්පා කටයුතු අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය, 2015. ප. [208] : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
දකුණු ෂළෂ්පාත සෂ්පාහිතන්ය කලෂ්පා මසහබෝතසවය
නිමිතසතන් ෂවතවන ලද සෂ්පාහිතන්ය නිරේමෂ්පාණ
තරගෂ්පාවලිසයේ ජයග්රෂ්පාහ නිරේමෂ්පාණ එකතුව
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1008906 NL)
ISBN 978-955-7908-00-7
(421438 NA)

891.48071 – විෂයමකාලකා

සඅංර්ඝරෂ්පාජ හිමි, ශ්රී සරණඞකර
සදේධරේම සෂ්පාරෂ්පාතර්ථී සඞග්රහය පළිබඳ විමසීමක /
ශ්රී සරණඞකර සඅංර්ඝරෂ්පාජ හිමි ; සම්ෂෂ්පාදනය
ඒන්ජල සකෂ්පාටවලසගදර විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 144 ; සසම. 21.
රුහුණු විශසේවවිදන්යෂ්පාලසයේ සිඅංහල විසශසේෂසවදී
උෂෂ්පාධිය සඳහෂ්පා නියමිත 1 හෂ්පා 8 ෂරිචසච්ඡේද.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009327 NL)
ISBN 978-955-30-5974-1
(421880 NA)

891.48076 - ප්රශශතනශ්නෝතතර

891.48 – සිලංහල සකාහිතද. විචකාර
එරන්ද, කලෂ
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) පුරෂ්පාතන ගදන්ය සඅංග්රහය වීමඅංසෂ්පා / කලෂ එරන්ද. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ.
ගුණසසසේන, 2015. - ප. 55 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 130.00
(1006001 NL)
ISBN 978-955-21-2330-6
(420018 NA)
ගලහිටියෂ්පාව, ප. බී.
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්යය විචෂ්පාර සඅංග්රහය – 11 සශසේණිය :
2016 නව නිරේසදේශය / ප. බී. ගලහිටියෂ්පාව. සකෂ්පාළඹ : නිරේමල ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 186 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008713 NL)
ISBN 978-955-9377-68-9
(421400 NA)
ජයතිලක, කපුරුබණඩෂ්පාර
සෂ්පාහිතන්ය සඅංහිඳ / කපුරුබණඩෂ්පාර ජයතිලක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 160 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010654 NL)
ISBN 978-955-30-5997-0
(423244 NA)
නිතලව, සරත
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්යය රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය විමසුම : 10 - 11
සශසේණි නව නිරේසදේශය / සරත නිතලව. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 184 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1005938 NL)
ISBN 978-955-30-5987-1
(419940 NA)

සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය : 10 - 11 සශසේණි. බතතරමුලල : අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2014. - ප. x,110 ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1002999 NL)
(417839 NA)

වීරවරේණකුල, ෂබෂ්පා
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය : 10 - 11 සශසේණි
සඳහෂ්පා / ෂබෂ්පා වීරවරේණකුල. - සකෂ්පාළඹ :
මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 118 ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1006436 NL)
ISBN 978-955-664-239-1
(420125 NA)
සසබෝමරතන, බී. විසජේසිරි
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය - 10-11 සශසේණි සඳහෂ්පා :
පුරෂ්පාතන, නූතන, ගදන්ය, ෂදන්ය හෂ්පා නෂ්පාටන්ය
රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය අතසෂෂ්පාත 1 හෂ්පා ආදරේශ
ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය / විසජේසිරි
සසබෝමරතන. - මෂ්පාරවිල : කරේතදෘ, 2015. ප. 284 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 420.00
(1001081 NL)
ISBN 978-955-53375-9-5
(416140 NA)
සසබෝමරතන, බී. විසජේසිරි
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය - 10-11 සශසේණි සඳහෂ්පා :
පුරෂ්පාතන, නූතන, ගදන්ය, ෂදන්ය හෂ්පා නෂ්පාටන්ය
රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය අතසෂෂ්පාත 2 ආදරේශ ප්රශසේසනබෝතතර
සඅංග්රහය සහිත / බී. විසජේසිරි සසබෝමරතන. මෂ්පාරවිල : කරේතදෘ, 2015. - ප. 284 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1010689 NL)
ISBN 978-955-41997-0-5
(423293 NA)
891.48092 – චරිතකාපදකාන
බන්න්ධුතිලක, මලලසගෂ්පාඩ
මහෂ්පා ගතකරු ඩබලියු. ඒ. සිලවෂ්පා / මලලසගෂ්පාඩ
බන්න්ධුතිලක. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 128 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1990
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1001055 NL)
ISBN 978-955-30-5727-3
(416231 NA)
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891.481 – පදද
අසබසසසේකර, ආරේ. ඒ. එසසේ.
කලෂ්පා ඔය නිම්නසයේ සමැඟවුණු සහළ උරුමය /
ආරේ. ඒ. එසසේ. අසබසසසේකර. - ගලනමෑව :
නිව විෂන් මුද්රණෂ්පාලය (මුද්රණය), 2015. ප. 39 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 20.
කබමැ-කක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003678 NL)
(419048 NA)
අසබසසසේකර, ආරේ. ඒ. එසසේ.
වරේෂ පුරෂ්පාණය / ආරේ. ඒ. එසසේ. අසබසසසේකර. ගලනමෑව : නිව විෂන් මුද්රණෂ්පාලය (මුද්රණය),
2015. - ප. vii, 23 ; සසම. 20.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003673 NL)
(419049 NA)
අමදන්යෂ කවිමලදම. - නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. [viii],14 ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1913
“අමදන්යෂ ප්රීති සර්ඝබෝෂෂ්පා” කදෘතිය ද සම් සමඟ
එකම කදෘතියකට ප්රකෂ්පාශයට ෂතකර ඇත
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1005934 NL)
ISBN 978-955-30-5702-0
(419946 NA)
ගුණසසසේකර, සබබෝවල සක. ඩ. සී.
ජයමඟ කවි සුවඳ : 6-11 සශසේණි සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව
හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය / සබබෝවල සක. ඩ. සී.
ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 72 ; සසමි. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00 (1000548 NL)
ISBN 978-955-30-5505-7(414953 NA)
නන්දිසසසේන, ජී. ඩබලිව.
අමදන්යෂ ප්රීති සර්ඝබෝෂෂ්පා / ජී. ඩබලිව. නන්දිසසසේන. නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. [iv],8 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1913
“අමදන්යෂ කවිමලදම” කදෘතිය ද සම් සමඟ
එකම කදෘතියකට ප්රකෂ්පාශයට ෂතකර ඇත
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1005934 NL)
ISBN 978-955-30-5702-0
(419946 NA)
ෂලසලවතත, සිරිසසසේන
බටිති සන්සදේශය / සිරිසසසේන ෂලසලවතත. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008858 NL)
ISBN 978-955-30-6087-7
(421209 NA)

ප්රනෂ්පාන්න, අමෂ්පාෂෂ්පා ඉඳුවරී
කවි මුතු කමැට 2 : 7 සශසේණිය මවබස
සෂළසෂෂ්පාතට ලියු කවි / අමෂ්පාෂෂ්පා ඉඳුවරි
ප්රනෂ්පාන්න. - නුසගසගෂ්පාඩ : කරේතදෘ, 2014. ප. 32 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1001893 NL)
ISBN 978-955-41761-0-2
(416244 NA)
මලලසගෂ්පාඩ, ප.
මලලසගෂ්පාඩ කදෘති එකතුව / ප. මලලසගෂ්පාඩ ;
සම්ෂෂ්පාදනය හඅංසමෂ්පාලෂ්පා රිටිගහසෂෂ්පාළ විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 864 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1009437 NL)
ISBN 978-955-30-6233-8
(422493 NA)
මෂ්පානවසග, සිරිෂෂ්පාල
සජබෝඩු කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය - 2 / සිරිෂෂ්පාල මෂ්පානවසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 64 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000904 NL)
ISBN 978-955-30-5595-8
(415826 NA)
රතනෂ්පායක, දරේශන
නමැණ සිළුමිණ නම් උමඅංදෂ්පානන්දය / දරේශන
රතනෂ්පායක. - එලලකකල : සුරමන්ය
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 237 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1001795 NL)
ISBN 978-955-0194-05-6
(416359 NA)
සමරවීර, වලසෂෂ්පාළ ඩයනීසියසසේ
කුරුලු ගසම් ෂස මිතුරන් : හිසතබෝෂසදේශ
කෂ්පාවන්යයසයේ ඡෂ්පායෂ්පානුවෂ්පාදයකි / වලසෂෂ්පාළ
ඩයනීසියසසේ සමරවීර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 88 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000203 NL)
ISBN 978-955-30-5389-3
(414578 NA)
සමරවීර, වලසෂෂ්පාළ ඩයනීසියසසේ
කුරුලු ගසම් හිත මිතුරන් : (හිසතබෝෂසදේශ
කෂ්පාවන්යයසයේ ඡෂ්පායෂ්පානුවෂ්පාදයකි) / වලසෂෂ්පාළ
ඩයනීසියසසේ සමරවීර . - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014 . - ප. 95 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000140 NL)
ISBN 978-955-30-5339-8
(414544 NA)
සුමන හිමි, බදේසදගම
කෂ්පාවන්ය රශසේමි : බදේසදේගම සුමන නෂ්පාහිමි කවි මුතු
එකතුව / බදේසදගම සුමන හිමි ; සඅංසසේකරණය
සනළුම්දණසඩ් විමලසෂ්පාර හිමි විසිනි. - වෂ්පාදේනව :
විහෂ්පාර සඅංවරේධන අරමුදල, 2014. - ප. 168 :
චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003348 NL)
ISBN 978-955-96253-5-3
(418714 NA)
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891.481 – පදද. විචකාර
අව්ස්පේපුහෂ්පාමි, නවරතන මුදියන්සසසේලෂ්පාසග
සීගිරි ගීසයන් සහළිවන කෂ්පාත්ලීන සමෂ්පාජය /
නවරතන මුදියන්සසසේලෂ්පාසග අව්ස්පේපුහෂ්පාමි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 176 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009351 NL)
ISBN 978-955-30-5984-0
(421904 NA)
ඉහළගම, සසේවරේණෂ්පා
කවිකෂ්පාරමඩුව : ඓතිහෂ්පාසික ෂසුව්බිම,
සඅංසසේථෂ්පාෂනය හෂ්පා එමගින් සමැලසුණු සෂ්පාහිතන්යකලෂ්පා සමසහවර පළිබඳ විමරේශනයක /
සසේවරේණෂ්පා ඉහළගම. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 331 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1002179 NL)
ISBN 978-955-677-415-3
(416599 NA)
විෂසසේසි හිමි, ගුරුවල
සිඅංහල ෂදන්යසයේ ආරම්භය හෂ්පා විකෂ්පාශය :
අනුරෂ්පාධපුර යුගසයේ සිට සකබෝටසට යුගය
දකවෂ්පා / ගුරුවල විෂසසේසි හිමි. - සබලිඅතත :
සබලසකෂ්පා ඕෆසේසසට ප්රින්ටරේසසේ (මුද්රණය),
2015. - ප. vii,74 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1005927 NL)
(419827 NA)
891.481 – පදද. නූතන සකාහිතද
අඟමසල, සෂෂ්පාඩරතන
හඳ රඹහ : නව කවි මිහිර / සෂෂ්පාඩරතන
අඟමසල. - [මහව] : කරේතදෘ, 2015. - ප. 107 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1003291 NL)
ISBN 978-955-95379-9-1
(418773 NA)
අතුසකබෝරල, ලකශෂ්පාන්ත
ඊ = The arrows / ලකශෂ්පාන්ත අතුසකබෝරල. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 108 ; සසම. 21 .
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000494 NL)
ISBN 978-955-31-0272-0
(415293 NA)
අසබවික්රම, මෂ්පාතසල ආනන්ද
සහට සලෂ්පාවට ෂමැතුමක : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය /
මෂ්පාතසල ආනන්ද අසබවික්රම. - මෂ්පාතසල :
කරේතදෘ, 2015. - ප. x,70 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002918 NL)
ISBN 978-955-99976-8-9
(417837 NA)

අසබසසසේකර, ආරේ. ඒ. එසසේ.
ජීවන මෂ්පායෂ්පා කවි මුතුහර / ආරේ. ඒ. එසසේ.
අසබසසසේකර. - ගලනමෑව : නිව ප්රින්ටරේසසේ
(මුද්රණය), 2014. - ප. 58 ; සසම. 20.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1002952 NL)
(417496 NA)
අසබසසසේකර, නෂ්පාමත්ලී
නිමෂ්පා වූ මල සමය / නෂ්පාමත්ලී අසබසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008853 NL)
ISBN 978-955-30-6029-7
(421216 NA)
අමරසකබෝන්, දයෂ්පානන්ද
සසසනහසට ඇරයුමක / දයෂ්පානන්ද
අමරසකබෝන්. - බුලතසිඅංහල : ගුරු සගදර ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2015. - ප. 64 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009320 NL)
ISBN 978-955-7818-08-5
(422511 NA)
අමරතුඅංග, ජිසන්ත්රෂ්පා හරණි
සිතුවිලි නදිය / ජිසන්ත්රෂ්පා හරණී අමරතුඅංග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 56 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010681 NL)
ISBN 978-955-30-6306-9
(423273 NA)
අමරසිඅංහ, සුමතිෂෂ්පාල
සින්න ධනය (කතෂ්පාව සහිත) සඳමැසසේ නිරේමෂ්පාණ /
සුමතිෂෂ්පාල අමරසිඅංහ. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ,
2015. - ප. xii,84 : සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010739 NL)
ISBN 978-955-50547-3-7
(423308 NA)
අමරසසසේකර, ගුණදෂ්පාස
මතක වත / ගුණදෂ්පාස අමරසසසේකර. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : විසිනනු ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 80 ; සසම.18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000295 NL)
ISBN 978-955-0955-41-1
(415283 NA)
අරම්සෂෂ්පාළ, නදිශනී මන්ධුශඅංකෂ්පා
සඳ සකමන / මන්ධුශඅංකෂ්පා නදිශනී අරම්සෂෂ්පාළ. මෂ්පාතසල : කරේතදෘ, 2015. - ප. 39 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010717 NL)
ISBN 978-955-42473-0-7
(423372 NA)
ආගරසග, නෂ්පාවල බුදේධදෂ්පාස
අඅංජනම : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය / නෂ්පාවල බුදේධදෂ්පාස
ආගරසග. - තලගම්ෂල : කරේතදෘ, 2014. ප. 40 ; සසමි. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 80.00
(1000642 NL)
ISBN 978-955-41663-0-1
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ඉඩ නමැති අහස : ෂදන්ය සඅංග්රහය . - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 104 ; සසම. 21.
“අනඳ ෂමැහමැසරණිය – 2015” ආනන්ද
විදන්යෂ්පාලයීය සෂ්පාහිතන්ය කලෂ්පා මසහබෝතසවය
සවනුසවනි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009262 NL)
ISBN 978-955-30-6411-0
(421868 NA)
ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික
කිසිසවක කවියන් සනෂ්පාමරති සහ තවත කවි /
එරික ඉලයව්ස්පේආරචචි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1008306 NL)
ISBN 978-955-30-5834-8
(420356 NA)
එදිරිමෂ්පාන්න, නිලඅංග පයුමල
කිඳුරු මන්තර : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය / නිලඅංග
පයුමල එදිරිමෂ්පාන්න. - ෂන්නල : කරේතදෘ,
2015. - ප. 58 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1006579 NL)
ISBN 978-955-41375-0-9 (420105 NA)
එදිරිසූරිය, අජිත
ෂමෂ්පා වී ආ වසන්තය / අජිත එදිරිසූරිය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 88 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010619 NL)
ISBN 978-955-30-6357-1
(423637 NA)
එරන්ද, කලෂ
සරෂ්පාන් / කලෂ එරන්ද. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. [iv],100 ;
සසම. 10x14.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008824 NL)
ISBN 978-955-30-6151-5
(421219 NA)
කපුවතත, මෂ්පාලන් බණඩෂ්පාර
අඟුණ මල : සඅංකෂිව්ස්පේත කෂ්පාවන්ය / මෂ්පාලන්
බණඩෂ්පාර කපුවතත. - සෂෂ්පාසළෂ්පාන්නරුව :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 112 ; සසම. 16.
මමැබමැ- සබබෝක : රු. 300.00
(1010670 NL)
ISBN 978-955-98700-1-2
(422994 NA)
කඹුරුපටිය, කුමෂ්පාර
සීමිත විරෂ්පාමය / කුමෂ්පාර කඹුරුපටිය. ඉඹුලසගෂ්පාඩ : කරේතදෘ, 2014. - ප. 79 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000265 NL)
ISBN 978-955-52066-9-3
(415312 NA)
කරුණෂ්පාරතන, ලලිත
මතක වමැසසේස / ලලිත කරුණෂ්පාරතන. - ෂෂ්පානනර :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 92 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008329 NL)
ISBN 978-955-50236-2-7
(420496 NA)

කමැලණි සරසවි කවි - අඅංක 05 / සඅංසසේකරණය
කුලතිලක කුමෂ්පාරසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 143 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008288 NL)
ISBN 978-955-30-6088-4
(420420 NA)
කිරින්සදණිය, ශෂ්පානික
ෂන්තිසයේ අන්තිම එකෂ්පාසග කවිය / ශෂ්පානික
කිරන්සදණිය. - මුලසලරියෂ්පාව : කරේතදෘ,
2015. - ප. 85 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003679 NL)
ISBN 978-955-42147-0-5
(419319 NA)
කුඩෂ්පාසහටටි, බරේටි බී.
නිවසටබෝය මු හමැමසදන / බරේටි බී.
කුඩෂ්පාසහටටි. - සගබෝනසෂෂ්පාල හන්දිය : සුභෂ්පාවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. xiv,121 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000077 NL)
ISBN 978-955-1558-56-7
(415092 NA)
කුරුව්ස්පේපු ආරචචි, සම්ෂත
ෂසසේ කන්දක හුසසේම ගනිමි / සම්ෂත කුරුව්ස්පේපු
ආරචචි. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. - ප. 57 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.200.00
(1003748 NL)
ISBN 978-955-42308-0-4
(419411 NA)
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, සිරිලෂ්පාල
රඅංචෂ්පාසගෂ්පාඩ කවි / සිරිලෂ්පාල සකෂ්පාඩකෂ්පාර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 55 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009202 NL)
ISBN 978-955-30-6322-9
(421919 NA)
සකෂ්පාඩතුවකකු, සිඅංහ චන්දිමෂ්පා
නවට සනෂ්පාකීවට : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය / සිඅංහ
චන්දිමෂ්පා සකෂ්පාඩතුවකකු. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 72 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000136 NL)
ISBN 978-955-30-5499-9
(414540 NA)
සකෂ්පාසසේතෂ්පා, යටියන කලමැරන්සසේ
අකුරට සසසනහසිනි / යටියන කලමැරන්සසේ
සකෂ්පාසසේතෂ්පා. - ඉතෂ්පාලිය : කරේතදෘ , 2014. ප. 100 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000439 NL)
ISBN 978-955-41145-0-0
(415004 NA)
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ගලව්ස්පේෂතති, බුදේධදෂ්පාස
කවිමිහිර - 2 / බුදේධදෂ්පාස ගලව්ස්පේෂතති. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 184 ; සසම. 21.
80 කණඩෂ්පායසම් සෂෂ්පාතක, දිවයන
බ්රහසසේෂතින්දෂ්පා වටමඞල සෂ්පාහිතන්ය අතිසරේකසයහි
ෂළ වූ කවි රස විඳුම් සඅංග්රහයක.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1009343 NL)
ISBN 978-955-31-0397-0
(421713 NA)
ගුණවරේධන, චන්ද්රෂ්පාණි
සතන්යය සිරගත වූ බමැවින ! : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය /
චන්ද්රෂ්පාණි ගුණවරේධන. - මලවෂ්පාන : දරේශන
ප්රින්ටරේසසේ (මුද්රණය), 2014. - ප. 42 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000945 NL)
ISBN 978-955-8154-24-3
(415868 NA)
ගුණවරේධන, ධරේමසිරි
දමැනරු ඔය ගලය : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය / ධරේමසිරි
ගුණවරේධන. - යකකල : සන්ථව ප්රකෂ්පාශන,
2014. - ප. 62 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000263 NL)
ISBN 978-955-0980-08-6
(415314 NA)
ගුණවරේධන, වමැලිගම්පටිසයේ සසබෝමෂ්පා
සඳට කියන කවි / වමැලිගම්පටිසයේ සසබෝමෂ්පා
ගුණවරේධන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 176 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000195 NL)
ISBN 978-955-30-5585-9
(414562 NA)

ගුණසසසේකර, නිරෂ්පාෂ
සුන කතක හෂ්පා මන්ධු විතක / නිරෂ්පාෂ
ගුණසසසේකර. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 123 : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000563 NL)
ISBN 978-955-31-0213-3
(414662 NA)
ගුරුසග, නිරන්ජන්
ගමැමුණු අබෂ්පා කව සරණිය / නිරන්ජන්
ගුරුසග. - සහබෝමෂ්පාගම : කරේතදෘ, 2015. ප. 104 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1002270 NL)
ISBN 978-955-98763-5-9
(416900 NA)
සගෂ්පාඩසග, සුමිත්රෂ්පා ඩ.
ෂන්හිඳක කුරුටු ගී / සුමිත්රෂ්පා ඩ. සගෂ්පාඩසග. කරඳන : කරේතදෘ, 2015. - ප. 48 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009172 NL)
ISBN 978-955-42489-1-5
(421666 NA)
සගෂ්පාන්සල සකබෝරෂ්පාළ, සසනරත
වන උයනක සිර විමන / සසනරත සගෂ්පාන්සල
සකබෝරෂ්පාළ. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 64 ; සසමි. 21.
1 වන මුද්රණය 1988
සිඅංහල සහ ඉඅංග්රීසි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000272 NL)
ISBN 978-955-30-5612-2
(415227 NA)

ගුණවරේධන, සෂ්පාලිය
රන් තල මල / සෂ්පාලිය ගුණවරේධන. පූජෂ්පාපටිය : කරේතදෘ, 2015. - ප. x,43 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003826 NL)
ISBN 978-955-42221-0-6
(419326 NA)

චන්ද්රසෂ්පාලි, සඩෂ්පාමිනික
ගෂ්පාලු ෂෂ්පාර දිග හමැලුණ සිනෂ්පා සළු : කෂ්පාවන්ය
සඅංග්රහය / සඩෂ්පාමිනික චන්ද්රසෂ්පාලි. - යකකල :
සන්ථව ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 84 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000275 NL)
ISBN 978-955-0980-06-2
(415327 NA)

ගුණසසසේකර, කිතතම්මහර උදය
කිරුළු සදෂ්පාළ / කිතතම්මහර උදය
ගුණසසසේකර. - කඩුසවල : ප.ඇම්. සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 78 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : මිළ සනෂ්පාමමැත (1001505 NL)
ISBN 978-955-1863-07-4

ජයරතන, නිමල
කඳු ෂසමැ'ලි නිදි : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය / නිමල
ජයරතන. - ෂන්නිපටිය : කරේතදෘ, 2014. ප. 87 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000130 NL)
ISBN 978-955-44839-2-7
(415053 NA)

ගුණසසසේකර, නන්දෂ්පා
වනසසේෂතිය හඞෂ්පා වමැසටය / නන්දෂ්පා
ගුණසසසේකර. - ඌරගසසේමන්හන්දිය : කරේතදෘ,
2013. - ප. 48 : චිත්ර ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009490 NL)
ISBN 978-955-41175-0-1
(421769 NA)

ජයවරේධන, ඉන්ද්රෂ්පා පුෂසේෂෂ්පාණි
සඳකඩෂහණ / ඉන්ද්රෂ්පා පුෂසේෂෂ්පාණි ජයවරේධන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 76 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008883 NL)
ISBN 978-955-30-6140-9
(421154 NA)
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ජයසිඅංහ, එසසේ. එම්. ප්රිඅංසි මමැණිසක
මව පය වරුණ කවි සිතුවිලි / එසසේ. එම්. ප්රිඅංසි
මමැණිසක ජයසිඅංහ. - පළිමතලෂ්පාව : කරේතදෘ,
[2015?]. - ප. 32 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1000640 NL)
ISBN 978-955-53126-0-8
ජයසිඅංහ, චමත ඩ.
ආදර හමැන්දමෑව : ෂදන්යෂ්පාවලිය / චමත ඩ.
ජයසිඅංහ. - අම්ෂෂ්පාර : කරේතදෘ, 2015. - ප. 85 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008758 NL)
ISBN 978-955-42525-0-9
(421046 NA)
ජයසිඅංහ, රුවිනි තකසලෂ්පා
වන්නි වන සෂත / රුවිනි තකසලෂ්පා ජයසිඅංහ. කුරුණමෑගල : කරේතදෘ, 2014. - ප. 88 ;
සසම. 20.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000656 NL)
ISBN 978-955-50645-0-7
ජයසසසේන, චිරන්ත
මිත්රවරුනි, විව්ස්පේලවය සිනවූසයේ නමැත / චිරන්ත
ජයසසසේන. - දමැරණියගල : කරේතදෘ, - ප. 56 ;
සසමි. 17.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000672 NL)
ISBN 978-955-41951-0-3
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, තමැන්සන්
රසසේතියෂ්පාන සෂ්පාන / තමැන්සන් ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002135 NL)
ISBN 978-955-30-5860-7
(417163 NA)
තිලකරතන, සිසී
එදෂ්පා ලියු කවි සහ සමදෂ්පා කියු කවි / සිසී
තිලකරතන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 72 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000048 NL)
ISBN 978-955-30-5420-3
(414553 NA)
තිලකරතන, සුමිත්රෂ්පා
මඅංගල පයවර / සුමිත්රෂ්පා තිලකරතන. - කඩවත :
කරේතදෘ, 2014. - ප. viii,75 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000337 NL)
ISBN 978-955-41256-0-5
(415177 NA)
තිලකසසසේන, අජිත
එලසඹන අසගබෝසසේතව / අජිත තිලකසසසේන. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 58 ; සසම. 20
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1009138 NL)
ISBN 978-955-31-0358-1
(421695 NA)

සතෂ්පාටවතත, නුවන්
හිණිසෂත ෂෂ්පාමුල / නුවන් සතෂ්පාටවතත. මෂ්පාතසල : කරේතදෘ, 2014. - ප. 71 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000838 NL)
ISBN 978-955-52111-1-6
(415397 NA)
දමයන්ති, සක. ඒ. ආරේ.
ඇසසන සෂසනන සිසතන හමැසඟන සිතුවිලි
රෑනක / සක. ඒ. ආරේ. දමයන්ති. - [තමැ. සනෂ්පා.] :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 48 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 80.00
(1001556 NL)
ISBN 978-955-42098-0-0
ද සිලවෂ්පා, ඒ. එච. ලකමිණී
අසව්ස්පේ කෂ්පාසල ගජමන් / ඒ. එච. ලකමිණී ද
සිලවෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 88 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1001059 NL)
ISBN 978-955-30-5662-7
(416227 NA)
දූලවල, සසබෝමචන්ද්ර
කවිමල : සිනහවක නගන්නට දරන සවර /
සසබෝමචන්ද්ර දූලවල. - යකකල : සන්ථව
ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 76 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000279 NL)
ISBN 978-955-0980-07-9
(415323 NA)
සදහිගසසේපටිය, සීතෂ්පා එසසේ.
මව පය වරුණ / සීතෂ්පා එසසේ. සදහිගසසේපටිය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008711 NL)
ISBN 978-955-30-6275-8
(421119 NA)
ධරේමරතන, සුහරේෂිණී
සුන වත ඇඳි සකකිනිය / සුහරේෂිණී
ධරේමරතන. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 104 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010501 NL)
ISBN 978-955-677-483-2
(422744 NA)
නන්දසෂ්පාර හිමි, ඉඹුලසව්ස්පේ
සිත ගත මහ සතරවරු සහ සිත රැඳි චරිත /
ඉඹුලසව්ස්පේ නන්දසෂ්පාර හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 128 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008786 NL)
ISBN 978-955-30-5666-5
(420395 NA)
නලලසෂරුම, නදීරෂ්පා සරබෝෂිණී
හඳ ඇවිත හද ෂෂ්පාරන : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය / නදීරෂ්පා
සරබෝෂිණී නලලසෂරුම. - කමැලණිය :
සනෂ්පාරිසකෂ්පා ක්රිසයේෂන්සසේ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 135 ; සසම. 14x21.
සිඅංහල, සදමළ සහ ඉඅංග්රීසි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1008707 NL)
ISBN 978-955-0431-11-3
(421408 NA)
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නවරතන, එන්. එම්. උෂෂ්පාලි
ඉඟිනි ඇට : කෂ්පාවන්ය නිරේමෂ්පාණ සඅංග්රහය /
එන්. එම්. උෂෂ්පාලි නවරතන. - අනුරෂ්පාධපුර :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 31. සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003674 NL)
ISBN 978-955-42317-0-2
(419292 NA)

ෂරිසර ෂමැදිමිණි / සඅංසසේකරණය විමල රූබසිඅංහ ;
නන්දසසසේන ෂලිහකකෂ්පාර සහ ඩබලිව. සක.
සරත විමලසිරි විසිනි. - සකෂ්පාළඔ : මධන්යම
ෂරිසර අධිකෂ්පාරිය, 2014. - ප, 324 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1000469 NL)
ISBN 978-955-41690-0-5
(415118 NA)

නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, කුමෂ්පාරදෂ්පාස
දිවි මඟ පප මල සෂෂ්පාකුරු / කුමෂ්පාරදෂ්පාස
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර. - බදේසදේගම : කරේතදෘ 2014. ප. 86 ; චිතු : සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 190.00
(1000254 NL)
ISBN 978-955-98043-8-3
(415308 NA)

පයසසසේන, සනත
සිව කවි සරණිය / සනත පයසසසේන. - මඩෂෂ්පාත :
කරේතදෘ, 2014. - ප. 175 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002489 NL)
ISBN 978-955-42036-0-0

නිරේමෂ්පාණි, ප. ලලින්ද්රි
සසසනහසසේ කවියක / ප. ලලින්ද්රි නිරේමෂ්පාණි. ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය], 2014. ප. [8] : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000995 NL)
ISBN 978-955-692-162-5

(415749 NA)

නිවුන්හමැලල, වසන්ත ප්රියඅංකර
නිහඞව ගලන සම් ගඟ / වසන්ත ප්රියඅංකර
නිවුන්හමැලල. - නෂ්පාරම්මල : කරේතදෘ, 2015. ප. 104 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003695 NL)
ISBN 978-955-42387-0-1
(419290 NA)
නිශසේශඅංක, එන්. එම්. ට. ඒ. සක. ඩ.
අනුසසේමරණය : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය / එන්. එම්. ට.
ඒ. සක. ඩ. නිශසේශඅංක. - හඟුරන්සකත : කරේතදෘ,
2014. - ප. vi,30 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව (200709 NL)
ISBN 978-955-41936-0-4
ෂතිරණ, සන්දීෂනී සජීවිකෂ්පා
විකසිත හමැඟුම් / සන්දීෂනී සජීවිකෂ්පා ෂතිරණ. දඹසදණිය : කරේතදෘ, 2015. - ප. 28 : චිත්ර ;
සසම. 20.
කබ-සබබෝක : රු. 70.00
(1005842 NL)
ISBN 978-955-42280-0-9
ෂදේමලතෂ්පා, මෂ්පාලිනී
සිත සයුසරන් තුෂර ව්බිඳක / මෂ්පාලිනී ෂදේමලතෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප.115 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000118 NL)
ISBN 978-955-30-5506-4
(415065 NA)
ෂන්නිලසහටටි, සුමනසිරි
උදෂ්පානය : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය / සුමනසිරි
ෂන්නිලසහටටි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 64 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008260 NL)
ISBN 978-955-30-6153-9
(420422 NA)

පලපටිය, චතුරි සකබෞශලන්යෂ්පා
සිහින සකමන : නිසදමැසසේ කෂ්පාවන්ය / චතුරි
සකබෞශලන්යෂ්පා පලපටිය. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ,
2015. - ප. 36 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000680 NL)
ISBN 978-955-42099-0-9
සෂසරේරෂ්පා, ඔගසසේටින්
බුන සවයන් සලලිසයේ : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය /
ඔගසසේටින් සෂසරේරෂ්පා. - ජෂ්පා-ඇල : මලසදවමැට
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 56 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010522 NL)
ISBN 978-955-7927-01-5
(422959 NA)
සෂසරේරෂ්පා, තිළිණි සඳමෂ්පාලි
මලවර සදබෝණි / තිළිණි සඳමෂ්පාලි සෂසරේරෂ්පා. බුලතසිඅංහල : ගුරු සගදර ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 72 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009385 NL)
ISBN 978-955-7818-06-1
(422502 NA)
සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනී
සගෂ්පාළු ගිරෂ්පා ගීතය : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය / යමුනෂ්පා
මෂ්පාලිනි සෂසරේරෂ්පා. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 94 ; සසම. 21
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000486 NL)
ISBN 978-955-31-0260-7
(415302 NA)
සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම, අමරසිරි
තුරුණු විසයේ ෂමැබමැඳුණු ෂමැදි / අමරසිරි
සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 64 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1006019 NL)
ISBN 978-955-30-5920-8
(419949 NA)
ෂඤසේඤෂ්පාවඅංස හිමි, මණඩෂ්පාවල
විප්රවෂ්පාසිකයෂ්පාසග සසේවසදේශෂ්පාටනය : කෂ්පාවන්යමය
විදරේශනෂ්පාව / මණඩෂ්පාවල ෂඤසේඤෂ්පාවඅංස හිමි. සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. xlix,161 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008897 NL)
ISBN 978-955-7832-19-7
(421532 NA)
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ප්රියකෂ්පාන්ත, කෂ්පාඅංචනෂ්පා
සුළඟ සහ රතු මල ගස : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය /
කෂ්පාඅංචනෂ්පා ප්රියකෂ්පාන්ත. - අළුතගම : KSP
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 54 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1001858 NL)
ISBN 978-955-4635-08-1
(410070 NA)
බණඩෂ්පාර, ධම්මික
සිහින සකමන / ධම්මික බණඩෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ :
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 74 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක ; රු. 200.00
(1009435 NL)
ISBN 978-955-677-476-4
(422740 NA)
බණඩෂ්පාර, රෂ්පාසජේන්ද්ර
භ්රමණ : කෂ්පාවන්ය කදෘතිය / රෂ්පාසජේන්ද්ර බණඩෂ්පාර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014 . - ප. 72 :
චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000106 NL)
ISBN 978-955-30-5464-7
(414567 NA)
බුලතසිඅංහල, සසබෝමෂෂ්පාල
දමෑසට දමෑසක / සසබෝමෂෂ්පාල බුලතසිඅංහල. යකකල : කරේතදෘ, 2014. - ප. 100 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000027 NL)
ISBN 978-955-54067-2-7
(414920 NA)
බුලුමුලල, චන්ද්රකීරේති
හරිත සගෂ්පාමුසවන් ඔබබට : කෂ්පාවන්ය
සඅංකලෂනෂ්පා / චන්ද්රකීරේති බුලුමුලල. කඳසෂෂ්පාළ : කරේතදෘ, 2015. - ප. iv,52 ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1010718 NL)
ISBN 978-955-41449-0-3
(423373 NA)
සබබෝදරගමසග, සසබෝමසිරි සෂසරේරෂ්පා
සදවියන්සගන් යෂ්පාදින්නක ! : කෂ්පාවන්ය
සඅංග්රහයකි / සසබෝමසිරි සෂසරේරෂ්පා
සබබෝදරගමසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 111 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003808 NL)
ISBN 978-955-30-5954-3
(419145 NA)
මලලවආරචචි, රණතුඅංග
දළ ලඹ නිලඹ : ෂදන්ය සඅංග්රහය / රණතුඅංග
මලලවආරචචි - මහනුවර : කරේතදෘ, 2014. ප. viii,41 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1001860 NL)
ISBN 978-955-41146-0-9
(416065 NA)
මලවතත, උෂෂ්පාලි
මෂ්පා ලිර්යූ කවි සදබෝතක / උෂෂ්පාලි මලවතත. වතතල : කරේතදෘ, 2015. - ප. 79 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008768 NL)
ISBN 978-955-42253-0-5
(421398 NA)

මහගම සසසේකර
සනෂ්පාමිසයමි / මහගම සසසේකර. - 4 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 176 ; සසම. 18.
1 වන මුද්රණය 1973
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1006432 NL)
ISBN 978-955-30-5914-7
(419966 NA)
මසහසේන්ද්ර, සුනන්ද
බුනබස සහ කවිබස සමග ඉසිවරු ෂහළ සවති /
සුනන්ද මසහසේන්ද්ර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 184 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000081 NL)
ISBN 978-955-30-5584-2
(414763 NA)
මෂ්පාගම්මන, එන්. ලඅංකෂ්පාප්රිය
සිනරු හෂ්පා ෂමැළුම් / එන්. ලඅංකෂ්පාප්රිය මෂ්පාගම්මන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 80 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000175 NL)
ISBN 978-955-30-5651-1
(415070 NA)
මෂ්පානවඩු, සප්රේමදෂ්පාස
පුර හඳ / සප්රේමදෂ්පාස මෂ්පානවඩු. - බටසෂෂ්පාල :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 76 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1001090 NL)
ISBN 978-955-41974-0-4
(416288 NA)
මෂ්පායෂ්පානන්සන්, නිමලකෂ්පා ජයසදේව
තරහට නකට ලිර්යූ කවි සින්න / නිමලකෂ්පා
ජයසදේව මෂ්පායෂ්පානන්සන්. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 64 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010677 NL)
ISBN 978-955-30-6349-6
(423269 NA)
රණවීර, ආරියවඅංශ
මෂ්පා සතු ධනය-මෂ්පා ලිර්යූ කවි / ආරියවඅංශ
රණවීර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 1040 ; සසම. 22.
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 3500.00 (1010701 NL)
ISBN 978-955-30-6513-1
(423588 NA)
රණවීර, නිමල
සිත මළුවක ලියමැවුණු කවි / නිමල රණවීර. නිටටඹුව : කරේතදෘ, 2014. - ප. 76 ; සසම. 21
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(200936 NL)
ISBN 978-955-96103-3-5
රණසිඅංහ, බී. වී. සුනිල
සිතිජයට එහෂ්පා : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය / බී. වී. සුනිල
රණසිඅංහ. - සෂබෝරුවදණඩ : කරේතදෘ, 2014. ප. 66 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003353 NL)
ISBN 978-955-99121-2-5
(418036 NA)
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රණසිඅංහ, සදරේශී කුසුම්වරේෂෂ්පා
ලසසේසනම අකකෂ්පා : කවි සරණියකි / සදරේශී
කුසුම්වරේෂෂ්පා රණසිඅංහ. - නුසගසගෂ්පාඩ :
කළමනෂ්පාකරණ සහ විනදමැය ප්රකෂ්පාශන
මධන්යසසේථෂ්පානය, 2013. - ප. xvi,68 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000284 NL)
ISBN 978-955-4530-15-7
(415332 NA)
රතනෂ්පායක, ආරියෂෂ්පාල
දහදිසයන් ඇඳි සිතතමක / ආරියෂෂ්පාල
රතනෂ්පායක. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 64 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009137 NL)
ISBN 978-955-31-0403-8
(421691 NA)
රතුගල කඳුළ : ගුරු කවි සරණිය / සඅංසසේකරණය
ඉන්දික සඅංජීව විතෂ්පාන. - බුලතසිඅංහල :
ගුරු සගදර ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2015. ප. 96 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009321 NL)
ISBN 978-955-7818-05-4
(422512 NA)
රෂ්පාජෂකෂ, ආරේ. එම්. එසසේ.
මතක මඅංසෂත / ආරේ. එම්. එසසේ. රෂ්පාජෂකෂ. [තමැ.සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. - ප. [xii],41 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1002951 NL)
ISBN 978-955-53352-2-5
(417494 NA)
රෂ්පාජෂකෂ, නයනෂ්පා ශන්යෂ්පාමත්ලී
පන් බල පුරමින් / නයනෂ්පා ශන්යෂ්පාමත්ලී රෂ්පාජෂකෂ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 64 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009240 NL)
ISBN 978-955-30-6310-6
(421912 NA)
රෂ්පාමසිඅංහ, මන්ධුෂෂ්පා
මන්ධුසලබෝලයෂ්පාසණනි : කවි ගී සඅංග්රහය / මන්ධුෂෂ්පා
රෂ්පාමසිඅංහ. - [තමැ.සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2014. ප. 69 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 220.00
(1000264 NL)
ISBN 978-955-41829-0-5
(415313 NA)
ලියනසග, නලින්ද සඅංජීව
සවනසසේ එසකක / නලින්ද සඅංජීව ලියනසග. නුසගසගෂ්පාඩ : මුතුසඅංඛ ක්රිසයේෂන්සසේ ඇන්ඩ්
ෂබලිසකෂන්සසේ, 2014. - ප. 63 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000261 NL)
ISBN 978-955-41355-0-5 (415316 NA)
සලබෝවමැඩ සඟරෂ්පා සිවවන කලබ / සම්ෂෂ්පාදනය
ටිකිරිබණඩෂ්පාර සිසලබෝගම. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 160 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009244 NL)
ISBN 978-955-30-6345-8
(421909 NA)

වනිගසසසේකර, එරන්දිකෂ්පා
ගිම්හෂ්පානයට සෂර : කෂ්පාවන්ය සඅංකලෂනෂ්පා /
එරන්දිකෂ්පා වනිගසසසේකර. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ,
2015. - ප. ix, 54 ; සසම. 20.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010719 NL)
ISBN 978-955-42767-0-3
(423371 NA)
වික්රමආරචචි, මගසසේආසරේ ගුණෂෂ්පාල
ජූලම්පටිසයන් වමැලලම්පටියට / මගසසේආසරේ
ගුණෂෂ්පාල වික්රමආරචචි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 104 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000919 NL)
ISBN 978-955-30-5557-6 (415843 NA)
විසජේනෂ්පායක, රඅංජිත
අසනිය මල : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය / රඅංජිත
විසජේනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. ප. 48 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1001999 NL)
ISBN 978-955-570-804-3
(416558 NA)
විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර
තුසර නිම්නය / ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර විතෂ්පාන. ගම්ෂහ : රතසර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 89 :
චිත්ර ; සසම. 18. - (අහසසේ වියන ; අඅංක 7)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000438 NL)
ISBN 978-955-694-004-6
(415006 NA)
විමලසූරිය, එච. ඒ.
කුරුලු විසයබෝව / එච. ඒ. විමලසූරිය. - ෂෂ්පානනර :
කරේතදෘ, 2014. - ප. 49 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව(1002444 NL)
ISBN 978-955-41376-1-5
වීරසිඅංහ, ප්රසෂ්පාදේ
කවියක ව්බිමින් තබමි : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය / ප්රසෂ්පාදේ
වීරසිඅංහ. - යකකල : සන්ථව ප්රකෂ්පාශන, 2014. ප. 67 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000280 NL)
ISBN 978-955-44190-1-8
(415328 NA)
ශ්රියෂ්පාලතෂ්පා, සක. වී. නන්දනී
උදෂ්පානය / සක. වී. නන්දනී ශ්රියෂ්පාලතෂ්පා. නුසගසගෂ්පාඩ : නමැණිල ෂබලිසකෂන්, 2015. ප. xii,72 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1006582 NL)
ISBN 978-955-4850-36-1
(419885 NA)
සම්ෂතෂ්පාවඩුසග, ෂමෂ්පාලි
තරුෂතිසග පුඅංචි තරුව / ෂමෂ්පාලි
සම්ෂතෂ්පාවඩුසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 63 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008816 NL)
ISBN 978-955-30-6124-9
(420387 NA)
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සමරසකබෝන්, ඉන්දික සම්ෂත
මටත තිබුනය සිහිනයක : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය /
ඉන්දික සම්ෂත සමරසකබෝන්. - ගෂ්පාලල :
කරේතදෘ, 2013. - ප. iv,111 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1002380 NL)
ISBN 978-955-52378-2-6

හඳවලපටිය, අසබසිඅංහ
ශසේසවදසුමුව / අසබසිඅංහ හඳවලපටිය. රිකිලලගසසේකඩ : කරේතදෘ, 2015. - ප. 59 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009389 NL)
ISBN 978-955-42691-0-1
(422533 NA)

සමරනෂ්පායක, ඩබලිව. ජී. සමන්
කවි සඅංකලෂනෂ්පා / ඩබලිව. ජී. සමන්
සමරනෂ්පායක. - වෂ්පාලසවල : කරේතදෘ, 2015. ප. 52 ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක :මිළ සනෂ්පාදමැකසව (1006636 NL)
ISBN 978-955-42323-0-3

සහටටිආරචචි, විශෂ්පාකෂ්පා
අලුත ෂෂ්පාලම / විශෂ්පාකෂ්පා සහටටිආරචචි. දිවුලපටිය : සරසසේවතී ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. xii,52 : චිත්ර ; සසමි. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු.150.00 (1000667 NL)
ISBN 978-955-41992-0-0

සිරිනිමල, සඩරික
නමැති වූ බමැටළුවෂ්පා නමැති ම විය / සඩරික
සිරිනිමල. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 104 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000137 NL)
ISBN 978-955-30-5554-5
(414541 NA)

සහලසිරිගම, විලසන්
සිතුවිලි / විලසන් සහලසිරිගම. - කටුකිතුල :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 61 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1008252 NL)
ISBN 978-955-41842-0-6
(420267 NA)

සීකර සඅංගුව / සඅංසසේකරණය මඅංජුල
සසසනවිරතන. - මහනුවර : ප්රතිභෂ්පා සහදෘද
සඅංසදය, 2014. - ප. 128 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000944 NL)
ISBN 978-955-44470-0-4
(415942 NA)

සෆෂ්පාන්සසසේකෂ්පා, ගෂ්පාමිණි
ගෂ්පාමිණි ගී මිණි : සිසු විසයහි සිට විරචිත කව
ගී / ගෂ්පාමිණි සෆෂ්පාන්සසසේකෂ්පා. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 163 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූ ; සසම. 19 X 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1003941 NL)
ISBN 978-955-31-0232-4

සුබසිඅංහ, ශන්යෂ්පාමත්ලී වසන්තෂ්පා
සඳ නරය : කවි සඅංග්රහය / ශන්යෂ්පාමත්ලී වසන්තෂ්පා
සුබසිඅංහ. - දන්සකෂ්පාටුව : රසෂ්පාඅංජත්ලී
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. xv, 72 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002556 NL)
ISBN 978-955-1074-99-9
සසසනවිරතන, එච. ඒ.
තහනම් කවි / එච. ඒ. සසසනවිරතන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 88 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000143 NL)
ISBN 978-955-30-5579-8
(414547 NA)
සසබෝමරතන හිමි, මහගම
සිතිවිලි ධෂ්පාරෂ්පා / මහගම සසබෝමරතන හිමි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 72 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010608 NL)
ISBN 978-955-30-6347-2
(423250 NA)
සඅංහිත : ෂෂ්පාරිසරික කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය / සඅංසසේකරණය
සුනිල උඩුකල. - බතතරමුලල : මධන්යම ෂරිසර
අධිකෂ්පාරිය, 2014. - ප. 69 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1002302 NL)
ISBN 978-955-9012-52-8
(417291 NA)

891.481 – පදද. නූතන සකාහිතද විචකාර
එරන්ද, කලෂ
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) නූතන ෂදන්ය සඅංග්රහය
වීමඅංසෂ්පා / කලෂ එරන්ද. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ.
ගුණසසසේන, 2015. - ප. 79 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1006009 NL)
ISBN 978-955-21-2332-0
(420016 NA)
ධම්මින්ද හිමි, අඟුළුගහ
පයදෂ්පාස සිරිසසසේන හෂ්පා සිඅංහල කවි මග :
විචෂ්පාරෂ්පාතමක අධන්යයනයක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 256 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1008223 NL)
ISBN 978-955-30-5174-5
(420319 NA)
රණතුඅංග, ක්රිශෂ්පාන්ත
නූතන ෂදන්ය විචෂ්පාර සඅංහිතෂ්පා / ක්රිශෂ්පාන්ත රණතුඅංග
සහ චින්තෂ්පා ෂවිත්රෂ්පානි. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 260 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002946 NL)
ISBN 978-955-677-407-8
(417469 NA)
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891.481 – පදද. පදැරණි සකාහිතද
අලගියවන්න මුකසවටි
දහම්සසෂ්පාඞකව / අලගියවන්න මුකසවටි. - නව
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. viii,95 ; සසම. 21.
වමැලිවිටිසයේ සසෂ්පාරත හිමි විසින් ලියන ලද
ෂරිකථෂ්පා සහිතය
1 වන මුද්රණය 1944.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00 (1000083 NL)
ISBN 978-955-30-5070-0(414757 NA)
අලගියවන්න මුකසවටි
සිතියම් සහිත දහම්සසෂ්පාඬ කව / අලගියවන්න
මුකසවටි. - නමැවත මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. iv,66 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1909
ජඹුරලිසයේ ෂඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි විසින් චිරෂ්පාගත
ලිපසදෂ්පාෂෂ්පාෂහරණසයන් ලියන ලද අභිනව
ෂදගතෂ්පාතථ වන්යෂ්පාඛන්යෂ්පා සහිතය
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002121 NL)
ISBN 978-955-30-5245-2
(417196 NA)
අලගියවන්න මුකසවටි
[සුභෂ්පාෂිතය]
සුභෂ්පාෂිතය : ෂදෂ්පාරේථ, සරල අදහස, නරවසබබෝධ
තමැන් සහිතය / අලගියවන්න මුකසවටි ;
සඅංසසේකරණය ෂදියතලෂ්පාව අමරවඅංශ හිමි විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 150 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009290 NL)
ISBN 978-955-31-0309-3
(421717 NA)
[කවසිළුමිණ]
සරල සන්න සහිත කවසිළුමිණ (6-9-10-11-12
සරේග) / කනඅංගමුසව රෂ්පාහුල හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. [x], 252 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1003329 NL)
ISBN 978-955-1715-97-7
(418917 NA)
පුරෂ්පාණ සවසසේසන්තර ජෂ්පාතක කෂ්පාවන්යය. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 192 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1008294 NL)
ISBN 978-955-690-224-2
(420293 NA)
සෂසරේරෂ්පා, චිත්රෂ්පා අය.
කව සිළුමිණ අද කවිසයන් / චිත්රෂ්පා අය.
සෂසරේරෂ්පා. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 277 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1009191 NL)
ISBN 978-955-31-0226-3
(421688 NA)

සප්රේරෂ්පා, සජබෝන්
සව සත දම් වෂ්පාදය / සජබෝන් සප්රේරෂ්පා. - නව
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 127 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1873
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008242 NL)
ISBN 978-955-30-4315-3
(420374 NA)
[මුවසදවදෂ්පාවත]
මුවසදවදෂ්පාවත / සඅංසසේකරණය සිරි තිලකසිරි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 426 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1008275 NL)
ISBN 978-955-30-5927-7
(420317 NA)
රෂ්පාහුල හිමි, සතෂ්පාටගමුසව ශ්රී
[හඅංස සන්සදශය]
හඅංස සන්සදශය / සම්ෂෂ්පාදනය රතමලෂ්පාසන්
ධරේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. vi, 98 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002352 NL)
ISBN 978-955-30-5246-9
(417251 NA)
වික්රමසිඅංහ, ඊ. ඒ.
සියබසසේ ලකර හෂ්පා කෂ්පාවන්යෂ්පාදරේශය / ඊ. ඒ.
වික්රමසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 94 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008887 NL)
ISBN 978-955-30-6138-6
(421132 NA)
සඳකිඳුරු දෂ්පා කව. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 117 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1008754 NL)
ISBN 978-955-690-228-0
(420814 NA)
891.481 – ෂදන්ය. ෂමැරණි සෂ්පාහිතන්ය විචෂ්පාරය
එරන්ද, කලෂ
අ. සෂෂ්පා. ස (උ. සෂළ) ගිරෂ්පා සන්සදේශය වීමඅංසෂ්පා /
කලෂ එරන්ද. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන,
2015. - ප. 52 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1006601 NL)
ISBN 978-955-21-2343-6
(420200 NA)
විපුල හිමි, ගිනිකටුවමැසව
ගිරෂ්පා සන්සදේශ විචෂ්පාරය / ගිනිකටුවමැසව විපුල
හිමි. - ගම්සෂෂ්පාළ : සිතමිණි ඉන්ටරේනමැෂනල
ෂබලිෂසසේ පුදේගලික සමෂ්පාගම, 2015. - ප. 80 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008251 NL)
ISBN 978-955-7751-02-3
(420264 NA)
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891.481 – ළමකා පදද
අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.
කුරුලු ගීතය / ඩබලියු. ඒ. අසබසිඅංහ. - 3 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. [20] : චිත්ර ; සසම. 24.
1 වන මුද්රණය 1992
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1001867 NL)
ISBN 978-955-1715-79-3
(416092 NA)
ගලසහසේනසග, ප්රියන්ත
ළමෂ්පා කවි : සෂර ෂෂ්පාසල හෂ්පා ප්රෂ්පාථමික ළමුන්
සඳහෂ්පා / ප්රියන්ත ගලසහසේනසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008377 NL)
ISBN 978-955-30-6046-4
(420310 NA)
ෂතිරණසග, සසඳි සටරනන්යෂ්පා
මසග පුඅංචි කවි සෂෂ්පාත / සසඳි සටරනන්යෂ්පා
ෂතිරණසග. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000723 NL)
ISBN 978-955-692-101-4
(415414 NA)
බුදේධසිරි හිමි, කමැටවල
කඳු මුඳුන සීතසලන් / කමැටවල බුදේධසිරි හිමි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010815 NL)
ISBN 978-955-30-6326-7
(423189 NA)
සුනවමැලිසකෂ්පාන්දසග, කුලවතී
මල සලබෝසකට ෂෂ්පාර සසෂ්පායමු / කුලවතී
සුනවමැලිසකෂ්පාන්දසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 20 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010810 NL)
ISBN 978-955-30-6363-2
(423194 NA)
891.482 – නකාටද
කසසේතුරි, සරබෝහණ
ෂරපුටුසවබෝ උඩය උඩය : ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය
අටක / සරබෝහණ කසසේතුරි. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි
ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 130 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000535 NL)
ISBN 978-955-1715-76-2
(414974 NA)
ගුණධීර, සසබෝමෂෂ්පාල
උමතුසඅංවරුසෂ්පාව නෂ්පාරි සහ ශ්රී ගජබෂ්පා /
සසබෝමෂෂ්පාල ගුණධීර. - සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : කරේතදෘ,
2014. - ප. 208 ; සසම. 2
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000068 NL)
ISBN 978-955-41679-0-2
(415042 NA)

ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා
අධිෂතිනිය : ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය එකතුවක /
සසබෝමෂ්පා ජයසකෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 72 ; සසම. 22. - (ගුවන් විනලි
නෂ්පාටන්ය ; අඅංක 4)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008855 NL)
ISBN 978-955-30-6064-8
(421168 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා
චතුරශසයේ සිඅංහයෂ්පා : ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය
එකතුවක / සසබෝමෂ්පා ජයසකෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 64 ; සසම. 21. (ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය ; අඅංක 3)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008814 NL)
ISBN 978-955-30-6083-9
(420386 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා
නඩු තීන්නව : ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය එකතුවක /
සසබෝමෂ්පා ජයසකෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 72 ; සසම. 22. - (ගුවන් විනලි
නෂ්පාටන්ය ; අඅංක 5)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008788 NL)
ISBN 978-955-30-6084-6
(420388 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා
ෂෂ්පාලන තන්ත්රය : ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය
එකතුවක / සසබෝමෂ්පා ජයසකෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 ; සසම. 22. (ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය ; අඅංක 6)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008789 NL)
ISBN 978-955-30-6082-2
(420390 NA)
ජයලත, ඇන්ටනි
ඈවරය... දමෑවරය... : සකටි නෂ්පාටන්ය එකතුව /
ඇන්ටනි ජයලත. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 192 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008854 NL)
ISBN 978-955-30-6165-2
(421145 NA)
ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී
අඳුරට සෂර සහ තවත සකටි නෂ්පාටන්ය / කපල
ගෂ්පාමිණි ජයසිඅංහ. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 97 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1009136 NL)
ISBN 978-955-31-0393-2
(421684 NA)
දිසෂ්පානෂ්පායක, හිඟුලවල
යකෂ්පාසග සෂෂ්පාසරෂ්පාන්නව / හිඟුලවල
දිසෂ්පානෂ්පායක. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 80 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1990
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 150.00
(1001822 NL)
ISBN 978-955-30-5694-8 (416242 NA)
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ෂතිරණ, ඥෂ්පානසසසේන
ෂළමු දඩයම : සසේවතන්ත්ර නෂ්පාටන්ය දේවිතවයක /
ඥෂ්පානසසසේන ෂතිරණ. - මෂ්පාතර : කරේතදෘ, 2014. ප. 72 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 180.00
(1000461 NL)
ISBN 978-955-95896-5-5 (415014 NA)

සපුමල, අඛිල
රෂ්පාවණ : ආදරසයේ හුසසේම ළඟ / අඛිල සපුමල. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2014. - ප. xii,78 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(201396 NL)
ISBN 978-955-41859-0-6

පරිසසේ, ආරියතිලක
සමන් සහ දෂ්පාසයෂ්පා : ගුවන් විනලි නෂ්පාටක හයක. /
ආරියතිලක පරිසසේ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 80 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010684 NL)
ISBN 978-955-30-6380-9
(423211 NA)

සරචචන්ද්ර, ඊ. ආරේ.
බහින කලෂ්පාව / ඊ. ආරේ. සරචචන්ද්ර. - නව
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 103 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1954.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.250.00
(1000191 NL)
ISBN 978-955-30-5080-9
(414558 NA)

බණඩෂ්පාර, ජිනිඳු ෂදේම ශ්රී
අළුත මුණක : සකටි නෂ්පාටන්ය සඅංග්රහය / ජිනිඳු
ෂදේම ශ්රී බණඩෂ්පාර. - මහරගම : සසේටමැක
ෂබලිෂරේසසේ, 2014. - ප. vii,40 සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1000641 NL)
ISBN 978-955-0048-02-1
බමැදේදසග, සරබෝහණ
ගසම් රෂ්පාලහෂ්පාමි : සවදිකෂ්පා නෂ්පාටන්යය / සරබෝහණ
බමැදේදසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 144 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001065 NL)
ISBN 978-955-30-5403-6
(416221 NA)
සරෂ්පාෂෂ්පාන්, බුදේධික
හන චෂ්පාරිකෂ්පාව ඇතුළු තවත කථෂ්පා : ගුවන් විනලි
නෂ්පාටන්ය පටෂත / බුදේධික සරෂ්පාෂෂ්පාන්. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 124 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000184 NL)
ISBN 978-955-30-5553-8
(414551 NA)
විතෂ්පාන, ආරියරතන
නෂ්පාටන්ය තුනක / ආරියරතන විතෂ්පාන සහ
ශකතික සතකුමෂ්පාර. - මගසගෂ්පාන : ආරියරතන
විතෂ්පාන, 2015. - ප. 123 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000661 NL)
ISBN 978-955-41958-0-6
විතෂ්පානසග, බන්නල
සරබෝමය ගිනිගනී - 2 / බන්නල විතෂ්පානසග සහ
චෂ්පානක විතෂ්පානසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 144 ; සසම. 21.
“Caught in the net” කදෘතිය ඇසුරින් කරන
ලද අනුවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1010592 NL)
ISBN 978-955-30-6433-2
(423198 NA)

සරචචන්ද්ර, ඊ. ආරේ.
වඳින්න ගිය සදේවෂ්පාසල / ඊ. ආරේ. සරචචන්ද්ර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 112 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000194 NL)
ISBN 978-955-30-5081-6
(414561 NA)
සසසේනෂ්පාරතන, ආනන්ද
සගදර ගිසයෂ්පාත : කෂ්පාවන්යසශසේඛර මහෂ්පාකෂ්පාවන්යය
ඇසුරින් ව්බිහි වූ නව නෂ්පාඩගම / ආනන්ද
සසසේනෂ්පාරතන. - සහබෝකන්දර : කරේතදෘ, 2015. ප. 60 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010721 NL)
ISBN 978-955-96738-5-9
(423344 NA)
හිල, ජෂ්පානකී
ෂටෂ්පාචෂ්පාර : නදෘතන්ය නෂ්පාටකසයේ සෂළ / ජෂ්පානකී
හිල. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. [131] : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1005998 NL)
ISBN 978-955-31-0325-3
(419500 NA)
සහසේරත, සක. බී.
ව්බිම්බෂ්පා නම් වු යසසබෝධරෂ්පා විශසේව මෂ්පානවී / සක. බී.
සහසේරත. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 136 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000495 NL)
ISBN 978-955-31-0276-8
(415292 NA)
891.482 – නකාටද. විචකාර
ගලහිටියෂ්පාව, ප. බී.
සිඅංහබෂ්පාහු විමරේශනය / ප. බී. ගලහිටියෂ්පාව. සකෂ්පාළඹ : නිරේමල ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 136 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1006578 NL)
ISBN 978-955-9377-64-1
(420101 NA)
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මසනබෝරතන, ජයලත
සිඅංහල නෂ්පාටන්යසයේ ප්රෂ්පාසඅංගික කලෂ්පාතමක
වරේධනය / ජයලත මසනබෝරතන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 472 : චිත්ර :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1008278 NL)
ISBN 978-955-30-5839-3
(420402 NA)
891.482 – ළමකා නකාටද
අරම්ෂත, කුසුම්
වමැල ෂෂ්පාලම / කුසුම් අරම්ෂත. - [තමැ. සනෂ්පා.] :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 22 : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1006519 NL)
ISBN 978-955-41017-1-5
(420093 NA)
කළසහසේ, උෂසසසේන
බළල රෂ්පාල ගසසේ නමැඟලෂ්පා : මශත්ලීගත - ළමෂ්පා
නෂ්පාටන්යය / උෂසසසේන කළසහසේ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1005964 NL)
ISBN 978-955-30-5748-8
(419931 NA)
891.483 – ප්රබනධ
අභය තමැන්සන්, සී.
දඟකෂ්පාර ළමෂ්පා දිවිය / සී. අභය තමැන්සන්. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 144 :
චිත්ර ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000545 NL)
ISBN 978-955-30-5074-8
(414950 NA)
රතනෂ්පායක, සුදත
අසව්ස්පේ ගසම් සිරියෂ්පාව / සුදත රතනෂ්පායක. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 168 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 220.00
(1009224 NL)
ISBN 978-955-29-0467-7
(422119 NA)
891.483 – ප්රබනධ. තකෂ්ටිකතකා
අමරසිඅංහ, ශිරෂ්පාණි මෂ්පාලෂ්පා
ත්ලීරෂ්පා / ශිරෂ්පාණි මෂ්පාලෂ්පා අමරසිඅංහ. - [තමැ. සනෂ්පා.] :
කරේතදෘ, 2014. - ප. 68 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1000291 NL)
ISBN 978-955-41712-0-6
(415287 NA)

ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික
මල නමැති උයන / එරික ඉලයව්ස්පේආරචචි. 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 112 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1992
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1001053 NL)
ISBN 978-955-30-5328-2
(416233 NA)
ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික
සමබෝනෂ්පාත්ලීසෂ්පාට රැවුලක / එරික ඉලයව්ස්පේආරචචි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 80 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009347 NL)
ISBN 978-955-30-6061-7
(421842 NA)
ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික
ලඅංකෂ්පා ගමන / එරික ඉලයව්ස්පේආරචචි. - 2 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 136 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 2001
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1008910 NL)
ISBN 978-955-30-5327-5
(421211 NA)
උතුරු සළුව සහ සවනත සකටිකතෂ්පා : අනඳ
ෂමැහමැසරණිය - 2015. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 111 ; සසම. 21.
ආනන්ද විදන්යෂ්පාලයීය සෂ්පාහිතන්ය කලෂ්පා
මසහබෝතසවය සවනුසවනි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009352 NL)
ISBN 978-955-30-6412-7
(421886 NA)
කළුතර දිසසේස්ත්රික සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය 2014 /
සඅංසසේකරණය ඉමන්කෂ්පා ජයවීර. - කළුතර :
දිසසේස්ත්රික සලකම් කෂ්පාරේයෂ්පාත්ලීය සඅංසසේකදෘතික අඅංශය,
2014. - ප. ix,114 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (200825 NL)
ISBN 978-955-1473-21-1
කළුසබබෝවිල, පුෂසේෂෂ්පා මෂ්පාලනී
බටනළෂ්පා වෂ්පාදකයෂ්පා : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය / පුෂසේෂෂ්පා
මෂ්පාලනී කළුසබබෝවිල. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 64 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003166 NL)
ISBN 978-955-30-5900-0
(418291 NA)
කෂ්පාරියවසම්, පයල
කුරිරු සුරඅංගනෂ්පා කතෂ්පාවක / පයල කෂ්පාරියවසම් ;
සඅංසසේකරණය ගයෂ්පා නෂ්පාගහවතත විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 159 ; සසම. 18
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000483 NL)
ISBN 978-955-31-0218-8
(415306 NA)
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කුමෂ්පාරගමසග, කුමෂ්පාරි
ගමෑණු කතෂ්පා / කුමෂ්පාරි කුමෂ්පාරගමසග. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2014. - ප. 203 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000282 NL)
ISBN 978-955-97102-4-0
(415321 NA)

ගුණසසසේකර, නිහෂ්පාල
දිවිමතුරක රැඳි සසබෝ සුසුම් / නිහෂ්පාල
ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 167 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1006030 NL)
ISBN 978-955-30-5856-0
(419959 NA)

සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය : ශ්රී ධරේමෂ්පාසලබෝක විදන්යෂ්පාලයීය
සන්නිසවදන කවය. - කමැලණිය : විදන්යෂ්පාලඅංකෂ්පාර
මුද්රණෂ්පාලය (මුද්රණය), 2013. - ප. 93 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව(1001799 NL)
ISBN 978-955-4869-00-4
(416363 NA)

ගුලවතත, ඔලසබෂ්පාඩුසව බන්න්ධුල ආරේ.
සඩඅංගු මනරුවෂ්පාසග අනියම් ව්බිරිඳ : සකටිකතෂ්පා
සඅංග්රහය / ඔලසබෂ්පාඩුසව බන්න්ධුල ආරේ.
ගුලවතත. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 136 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1005966 NL)
ISBN 978-955-30-5833-1
(419929 NA)

සකෂ්පාඩතුවකකු, ලකෂසේමන්
ප්රතිමෂ්පාවක සඅංක්රමණිකසයක සහ දරුසවක :
සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය / ලකෂසේමන්
සකෂ්පාඩතුවකකු. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 112 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1010652 NL)
ISBN 978-955-30-6221-5
(423246 NA)
කඅංකෂ්පානම්සග, ෂරේල ආරේ.
සෂටටි කඩකෂ්පාරයෂ්පාසග සසේස්තූති ෂත්රය සහ තවත
කතෂ්පා : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය / ෂරේල ආරේ.
කඅංකෂ්පානම්සග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 96 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008255 NL)
ISBN 978-955-30-5919-2
(420424 NA)
කඅංකෂ්පානම්සග, ත්ලීලෂ්පාරතන
සන්ථවය : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය / ත්ලීලෂ්පාරතන
කඅංකෂ්පානම්සග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 152 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000181 NL)
ISBN 978-955-30-5645-0 (415077 NA)
ගසන්වතත, ෂෂ්පාලිත
තුන් සෂර නිමිති : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය / ෂෂ්පාලිත
ගසන්වතත. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 88 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002323 NL)
ISBN 978-955-30-5817-1
(417208 NA)
ගුණෂෂ්පාල, ඊ. ප.
සලෂ්පාකුම සබෂ්පාරුව / ඊ. ප. ගුණෂෂ්පාල. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 208 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1005945 NL)
ISBN 978-955-30-5752-5
(419947 NA)
ගුණරතන, රඅංජිත
සදවියන්ට අමතක වූ අය / රඅංජිත ගුණරතන. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 199 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002199 NL)
ISBN 978-955-31-0200-3
(416628 NA)

ජයරතන, නිමල
අසකදෂ්පා කුමරිය සසවසවමි / නිමල ජයරතන. ෂන්නිපටිය : කරේතදෘ, 2014. - ප. 170 ;
සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1000530 NL)
ISBN 978-955-44839-1-0
(414976 NA)
ජයසසසේකර, ප. බී.
නකින් තමැසවන දන / ප. බී. ජයසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 221 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1009210 NL)
ISBN 978-955-677-439-9
(421782 NA)
ජිනදෂ්පාස. එච.
අඹඅතත : සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය / එච.
ජිනදෂ්පාස. - නිවිතිගල : කරේතදෘ, 2015. - ප. 110 ;
සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : 250.00
(1001516 NL)
ISBN 978-955-42081-0-0
ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි සජේ.
සිත සමත සුව / උෂෂ්පාලි සජේ. ඩයසසේ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 64 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003332 NL)
ISBN 978-955-30-5716-7
(418284 NA)
තිලකරතන, නයනසිරි
අවනඩුව / නයනසිරි තිලකරතන. කුරුණමෑගල : කරේතදෘ, 2015. - ප. viii,131 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1008908 NL)
ISBN 978-955-53659-4-9
(421436 NA)
තිලකසිරි, අජිත ප්රියන්ත
රැවුල වමැසවන සබසහත / අජිත ප්රියන්ත
තිලකසිරි. - සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2014 . - ප. 90 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 190.00
(1000478 NL)
ISBN 978-955-691-039-1
(415109 NA)
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ද සිලවෂ්පා, ආනන්ද
සගබෝනි ව්බිලසලබෝ / ආනන්ද ද සිලවෂ්පා. සදලසගෂ්පාඩ : කරේතදෘ, 2015. - ප. 95 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002865 NL)
ISBN 978-955-42148-0-4
(417507 NA)

සෂසරේරෂ්පා, නිසසේසඅංක
මිණි බමැඳි සදෂ්පාර : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය /
නිසසේසඅංක සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 168 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.400.00
(1010643 NL)
ISBN 978-955-30-6289-5
(423622 NA)

ද සිලවෂ්පා, ඩබලිව. ඒ. ධනෂෂ්පාල
අන්දිරිසසේ ඉසසේසකබෝසල මහතතයෂ්පා / ඩබලිව. ඒ.
ධනෂෂ්පාල ද සිලවෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 80 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1006023 NL)
ISBN 978-955-30-5670-2
(419954 NA)

ප්රනෂ්පාන්න, අයසවබෝ විරන්ත
සදවියන්සග විනිශසේචය : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය /
අයසවබෝ විරන්ත ප්රනන්න. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 80 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000126 NL)
ISBN 978-955-30-5594-1
(415057 NA)

දිලරුකෂි, ර්යූ. සක. ඉසරේෂෂ්පා
ඉඳිවර ලකුණ / ර්යූ. සක. ඉසරේෂෂ්පා දිලරුකෂි. බුලතසිඅංහල : ගුරු සගදර ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 96 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1006598 NL)
ISBN 978-955-0167-96-8
(420154 NA)

බෂ්පාලසුරිය, ගුණසසසේකර
ගහ යට වමැහි සදකය : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය /
ගුණසසසේකර බෂ්පාලසුරිය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014 . - ප. 96 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000107 NL)
ISBN 978-955-30-5425-8
(414568 NA)

සදේවප්රිය, වීරසසසේන
මව සසසනහස / වීරසසසේන සදේවප්රිය. සදෂ්පාරවක : කරේතදෘ, 2015. - ප. 60 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1006018 NL)
ISBN 978-955-42400-0-1
(419502 NA)

සප්රේමජයන්ත, මන්ධුශෂ්පානි සකබෝෂිලෂ්පා
කටු වමැට : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය / මන්ධුශෂ්පානි
සකබෝෂිලෂ්පා සප්රේමජයන්ත. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010628 NL)
ISBN 978-955-30-6485-1
(423237 NA)

ධම්මෂ්පානන්ද හිමි, සෂෂ්පාලගසසේවතසත
ඈ සවන්ව ගියෂ්පාය : සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය /
සෂෂ්පාලගසසේවතසත ධම්මෂ්පානන්ද හිමි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 104 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000917 NL)
ISBN 978-955-30-5655-9 (415845 NA)
ධරේමකීරේති, රන්ජිත
සෂම් සිහින (සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය) / රන්ජිත
ධරේමකීරේති. - නුසගසගෂ්පාඩ : සඛිල
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 127 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.300.00
(1010578 NL)
ISBN 978-955-1300-50-0
(422926 NA)
සෂසරේරෂ්පා, චිත්රෂ්පා අය.
හිතට හිතක / චිත්රෂ්පා අය. සෂසරේරෂ්පා. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2013. - ප. 132 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1001364 NL)
ISBN 978-955-691-031-5
සෂසරේරෂ්පා, ගුණදෂ්පාස ජයලත
රෂ්පාස්ත්රිය සඳ එළිය සහ මිනිසසේසු / ගුණදෂ්පාස ජයලත
සෂසරේරෂ්පා. - කළුතර : කරේතදෘ, 2014. ප. 68 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1010726 NL)
ISBN 978-955-52387-2-4
(423346 NA)

සප්රේමවීර, රුවන්
පුනරේජීව : සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය / රුවන්
සප්රේමවීර. - සකබෝටසට : කරේතදෘ, 2014. ප. 95 : සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1005876 NL)
ISBN 978-955-51169-2-3
මලලවආරචචි, අසිත
ප්චූටිම්මෂ්පා : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය / අසිත
මලලවආරචචි. - කුරුණමෑගල : කරේතදෘ, 2014. ප. 88 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1001802 NL)
ISBN 978-955-44274-1-9
(416366 NA)
මෂ්පායෂ්පාකඩුව, ඉන්ද්රෂ්පානි
සුරමන්ය සිහින / ඉන්ද්රෂ්පානි මෂ්පායෂ්පාකඩුව. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 64 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000430 NL)
ISBN 978-955-30-5605-4 (414939 NA)
මුණසිඅංහ, සුනන්දෂ්පා විජයලතෂ්පා
සබබෝගහ ගෂ්පාව කසඩ් / සුනන්දෂ්පා විජයලතෂ්පා
මුණසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 144 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000128 NL)
ISBN 978-955-30-5570-5
(415055 NA)
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සමන්ඩසසේ, අසඅංක
ෂරිගණක කෂ්පාමරසයේ සප්රේමය / අසඅංක
සමන්ඩසසේ. - සමෂ්පාරටුව : කරේතදෘ, 2014. ප. 100 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000067 NL)
ISBN 978-955-53640-7-2
(415038 NA)
රණසිඅංහආරචචි, ධරේමසසසේන
ඉසුරු මුතු / ධරේමසසසේන රණසිඅංහආරචචි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප.104 :
චිත්ර ; සසම. 22. - (සයෂ්පාවුන් වියට සකටිකතෂ්පා ;
අඅංක 1)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002133 NL)
ISBN 978-955-30-5388-6
(417166 NA)

රෂ්පාහුල හිමි, බටුවන්ගල
උෂන් ලෂය : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය / බටුවන්ගල
රෂ්පාහුල හිමි. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 128 ; සසම. 18.
1 වන මුද්රණය 2002.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1009319 NL)
ISBN 978-955-661-728-3
(421643 NA)
රුද්රිගු, පයසසබෝම
සෂෂ්පාඩ හෂ්පාමුනරුසවබෝ : සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය /
පයසසබෝම රුද්රිගු. - පුවකපටිය : කරේතදෘ, 2015. ප. vi, 88 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1002265 NL)
ISBN 978-955-44996-1-4
(416638 NA)

රණසිඅංහ, චින්තෂ්පා සුභෂ්පාෂිණි
ප්රථම සප්රේමය හෂ්පා තවත සෂම් / චින්තෂ්පා සුභෂ්පාෂිණි
රණසිඅංහ. - මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2015. - ප. 80 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1001299 NL)
ISBN 978-955-691-111-4

ලකෂෂ්පාන්, ඩබලිව. එම්. නිසරබෝෂ
කරතතය / ඩබලිව. එම්. නිසරබෝෂ ලකෂෂ්පාන්. ගසලන්ව්බිඳුණුවමැව : කරේතදෘ, 2014. - ප. x,84 ;
සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000665 NL)
ISBN 978-955-42066-0-1

රතනෂ්පායක, නිමෂ්පාලි එන්.
බලෂ්පාසෂෂ්පාසරෂ්පාතතුව : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය /
නිමෂ්පාලි එන්. රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 104 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008744 NL)
ISBN 978-955-30-6103-4
(421140 NA)

ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා
නමැටුම් ගුරුවරී / ශ්රීමෂ්පා ලෂ්පාලනී. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 165 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009208 NL)
ISBN 978-955-31-0394-9
(421714 NA)

රතනෂ්පායක, නිමෂ්පාලි එන්.
සුන අකකෂ්පා : සයෂ්පාවුන් සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය /
නිමෂ්පාලි එන්. රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 104 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1006027 NL)
ISBN 978-955-30-5921-5
(419957 NA)

වඩුසග, සුනීත චන්ද්රෂෂ්පාල
මළගිය ඇතතෂ්පා / සුනීත චන්ද්රෂෂ්පාල වඩුසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 144 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000119 NL)
ISBN 978-955-30-5593-4
(415064 NA)

රතනෂ්පායක, මහින්ද
වීරේ - සෂ්පාරෂ්පා / මහින්ද රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 200 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000102 NL)
ISBN 978-955-30-5471-5 (414565 NA)

වන්නිනෂ්පායක, දිනුක මනෂෂ්පාන්
ඕෂෂ්පාදූෂකෂ්පාරයෂ්පා / දිනුක මනෂෂ්පාන් වන්නිනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප.60 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008733 NL)
ISBN 978-955-30-6118-8
(421161 NA)

රතනෂ්පායක, මහින්ද
සුදූ : සකටිකතෂ්පා / මහින්ද රතනෂ්පායක. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන,
2015. - ප. 206 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1009298 NL)
ISBN 978-955-681-255-8
(421985 NA)

වමැලිකලසග, සනෂ්පාසයල
හිඟන ගමැටය / සනෂ්පාසයල වමැලිකලසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009140 NL)
ISBN 978-955-30-6355-7
(421892 NA)

රෂ්පාජෂකෂ, ලයනල
සිතතරෂ්පා නිළිය සහ සිතුවම : සකටිකතෂ්පා /
ලයනල රෂ්පාජෂකෂ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 94 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003782 NL)
ISBN 978-955-30-5911-6
(419149 NA)

වමැලිසරසග, කීරේති
කීරේති වමැලිසරසග සග සතබෝරෂ්පාගත සකටිකතෂ්පා /
කීරේති වමැලිසරසග ; සඅංසසේකරණය සුගත
වටසගදර විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 391 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 525.00
(1010597 NL)
ISBN 978-955-31-0436-6
(423019 NA)
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වමැලිසරසග, නකුල
තිතත සහ තවත කතෂ්පා : සකටි කතෂ්පා
එකතුවකි / නකුල වමැලිසරසග. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 89 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1000489 NL)
ISBN 978-955-31-0250-8
(415299 NA)

විතෂ්පාන, ගුණසසසේන
සෂෂ්පාසළෂ්පාසව ගීතය / ගුණසසසේන විතෂ්පාන. 2 වමැනි මුද්රණය. - රෂ්පාජගිරිය : කුරුලු සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 112 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1976.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010549 NL)
ISBN 978-955-591-302-7
(422925 NA)

වික්රමසග, ගුණරතන
දඬුවම් කෂ්පාමරය / ගුණරතන වික්රමසග. සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 90 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008892 NL)
ISBN 978-955-7832-18-0
(421528 NA)

විතෂ්පාන, ගුණසසසේන
සෂෂ්පාසළෂ්පාසව ගීතය / ගුණසසසේන විතෂ්පාන. 2 වමැනි මුද්රණය. - රෂ්පාජගිරිය : කුරුලු සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 112 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1976.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010549 NL)
ISBN 978-955-591-302-7
(422925 NA)

වික්රමරතන, පුෂසේෂරෂ්පාණී
අකල වමැසසේස / පුෂසේෂරෂ්පාණී වික්රමරතන. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 116 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000493 NL)
ISBN 978-955-31-0259-1
(415294 NA)
වික්රමසිඅංහ, සක. එම්.
ම අඹ : සකටි කතෂ්පා එකතුවකි. / සක. එම්.
වික්රමසිඅංහ. - කටුවන : කරේතදෘ, 2015. ප. v,113 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1005854 NL)
ISBN 978-955-42374-0-7
විසජේමෂ්පාන්න, පයසීලි
පව්බිසදන ජීවිත : සකටිකතෂ්පා / පයසීලි
විසජේමෂ්පාන්න. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 128 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1984
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008308 NL)
ISBN 978-955-30-6052-5
(420322 NA)

විතෂ්පානෂතිරණ, විමලසසසේන
යළි නමැසගන එළි / විමලසසසේන
විතෂ්පානෂතිරණ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 96 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003173 NL)
ISBN 978-955-30-5999-4
(418301 NA)
විමලසිරි, ඉන්ද්රෂ්පා
මම ඔබට සසත ෂතමි / ඉන්ද්රෂ්පා විමලසිරි. බුලතසිඅංහල : ගුරු සගදර ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 96 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1006597 NL)
ISBN 978-955-0167-97-5
(420155 NA)
සවදසග, රතනදෂ්පාස
අන්දෂ්පාරයක මන්දෂ්පාරම / රතනදෂ්පාස සවදසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 224 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000021 NL)
ISBN 978-955-30-5615-3
(414929 NA)

විසජේසසසේකර, කමලනෂ්පාත ශෂ්පාන්ත
සමෂ රූෂ / කමලනෂ්පාත ශෂ්පාන්ත විසජේසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 96 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009263 NL)
ISBN 978-955-30-6320-5
(421867 NA)

සඳුන් අරටු : ගුරු සකටිකතෂ්පා සමුචචය /
සඅංසසේකරණය ඉන්දික සඅංජීව විතෂ්පාන. බුලතසිඅංහල : ගුරු සගදර ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 144 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009322 NL)
ISBN 978-955-7818-09-2
(422510 NA)

විසජේසසසේකර, චෂ්පාමර මලින්ද
සසෂ්පාසහෂ්පාන් සකෂ්පාත සවත... / චෂ්පාමර මලින්ද
විසජේසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 104 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009201 NL)
ISBN 978-955-30-6317-5
(421918 NA)

සමරනෂ්පායක, එසසේ. ඒ. එසසේ.
ගුරුසගදර දරුසවබෝ : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය /
එසසේ. ඒ. එසසේ. සමරනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 119 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009558 NL)
ISBN 978-955-30-6287-1
(421916 NA)
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සිරිසම්ර්ඝ, චතුරිකෂ්පා දරේශිනී
පළිව්බිඹුව / චතුරිකෂ්පා දරේශිනී සිරිසම්ර්ඝ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 72 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1006021 NL)
ISBN 978-955-30-6028-0
(419952 NA)

සහසේරත, නන්දසසසේන
සදවියන් වූ කත්ලී : සකටිකතෂ්පා / නන්දසසසේන
සහසේරත. - ගුරුසදණිය : කරේතදෘ, 2014. ප. vii,134 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000697 NL)
ISBN 978-955-41857-0-8

සිරිවරේධන, අලෂලෂ්පාසදණිසයේ සුමනදෂ්පාස
ෂන්හිඳ සමැසලය : සකටි කතෂ්පා /
අලෂලෂ්පාසදණිසයේ සුමනදෂ්පාස සිරිවරේධන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 67 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1002129 NL)
ISBN 978-955-30-5669-6
(417171 NA)

සෆෂ්පාන්සසසේකෂ්පා, සඅංජීව ප්රසන්න
දිවමන් සිතතම : මිනිසසේ බව සහෂ්පාබවන කතෂ්පා
ෂවත සෂළක / සඅංජීව ප්රසන්න සෆෂ්පාන්සසසේකෂ්පා. හමැටන් : කරේතදෘ, 2014. - ප. 98 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000277 NL)
ISBN 978-955-50624-1-1
(415325 NA)

සිරිවරේධන, සජේ. සී. ප. එසසේ.
වමැලසෂන ෂෂ්පාසල / සජේ. සී. ප. එසසේ.
සිරිවරේධන. - යකකල : සන්ථව ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 91 ; සසම. 21.
ගම්ෂහ දිසසේස්ත්රික සලඛන සඅංගමසයේ 2013
සකටිකතෂ්පා අතපටෂත තරගසයේ ෂළමුවන
සසේථෂ්පානය දිනූ සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(200904 NL)
ISBN 978-955-0980-05-5

891.483 – ප්රබනධ. තකෂ්ටිකතකා විචකාරය

සුභෂ්පාෂිණි, සුධරේමෂ්පා
ඒ අමුතු විසලබෝගස / සුධරේමෂ්පා සුභෂ්පාෂිණි. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 80 ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009175 NL)
ISBN 978-955-677-467-2
(421772 NA)
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, එසසේ. ආරේ. සිරි
ෂරතරය / එසසේ. ආරේ. සිරි සසසේනෂ්පානෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
2013. - ප. 80 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1004201 NL)
ISBN 978-955-4578-50-0
සඅංහිත : ෂෂ්පාරිසරික සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය /
සඅංසසේකරණය සුනිල උඩුකල. - බතතරමුලල :
මධන්යම ෂරිසර අධිකෂ්පාරිය, 2014. - ප. 197 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002301 NL)
ISBN 978-955-9012-53-5
(417290 NA)
සහටටිසග, අනුරසිරි
දිමියෂ්පා : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය / අනුරසිරි
සහටටිසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 103 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008886 NL)
ISBN 978-955-30-6276-5
(421128 NA)

එරන්ද, කලෂ
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය වීමඅංසෂ්පා / කලෂ එරන්ද. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ.
ගුණසසසේන, 2015. - ප. 56 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 130.00
(1006000 NL)
ISBN 978-955-21-2331-3
(420019 NA)
කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක
ඩබලිව. ඒ. සිලවෂ්පා සකටිකතෂ්පා / කුලතිලක
කුමෂ්පාරසිඅංහ. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 144 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1991
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001054 NL)
ISBN 978-955-30-5725-9
(416232 NA)
කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක
නුතන සකටිකතෂ්පාව ප්රතන්යෂ්පාවසලබෝකනය = The
modern short story retrospect / කුලතිලක
කුමෂ්පාරසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 136 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000125 NL)
ISBN 978-955-30-5613-9
(415058 NA)
කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක
සිඅංහල සකටිකතෂ්පාසව ප්රභවය හෂ්පා විකෂ්පාසනය /
කුලතිලක කුමෂ්පාරසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ.
ගුණසසසේන, 2015. - ප. [viii],266 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1008801 NL)
ISBN 978-955-21-2360-3
(421284 NA)
ජයසිඅංහ, ප්රමිලෂ්පා ධනඅංජනී
රන්ජිත ධරේමකීරේති සකටිකතෂ්පා විමරේශනය /
ප්රමිලෂ්පා ධනඅංජනී ජයසිඅංහ. - නුසගසගෂ්පාඩ : සඛිල
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 154 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1010612 NL)
ISBN 978-955-1300-51-7
(422929 NA)
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ෂවිත්රෂ්පානි, චින්තෂ්පා
නූතන සකටිකතෂ්පා විචෂ්පාර සඅංහිතෂ්පා : අ. සෂෂ්පා. ස.
උසසසේ සෂළ විභෂ්පාගයට නිරේදිෂසේට / චින්තෂ්පා
ෂවිත්රෂ්පානි සහ ක්රිශෂ්පාන්ත රණතුඅංග. - සකෂ්පාළඹ :
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 183 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002947 NL)
ISBN 978-955-677-408-5
(417468 NA)
891.483 – ප්රබනධ. ඓතිහකාසික නවකතකා
ගුණසසසේකර, බන්නසසසේන
විජයග්රහණසයේ වීරයෂ්පා දීර්ඝෂ්පාභය කුමෂ්පාරයෂ්පා /
බන්නසසසේන ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ
ජයසකෂ්පාඩ, 2014. - ප. 422 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1000533 NL)
ISBN 978-955-686-128-0
(414977 NA)
සප්රේමචන්ද්ර, අසශබෝක
සුනෂ්පාෂරන්තය / අසශබෝක සප්රේමචන්ද්ර. මුලසලරියෂ්පාව : අසශබෝක ප්රකෂ්පාශන, 2014. ප. x, 277 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1002687 NL)
ISBN 978-955-4515-02-4
ලකමෂ්පාලි, යනූෂෂ්පා
මඩුවන්සවල / යනූෂෂ්පා ලකමෂ්පාලි. - සකෂ්පාළඹ :
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 249 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002915 NL)
ISBN 978-955-677-440-5
(417478 NA)
විසජේරතන, හලපටිසයේ
සසඅංකඩගල රන් අසිෂත : ෂළවමැනි
විමලධරේමසූරේය චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය / හලපටිසයේ
විසජේරතන. - හිරිවඩුන්න : කරේතදෘ, 2014. ප. 220 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 330.00
(200979 NL)
ISBN 978-955-41399-0-9
891.483 - ප්රබනධ. නවකතකා
අටුළුගම, සඅංජීවනී
සඅංසෂ්පාර ආදසරේ / සඅංජීවනී අටුළුගම. - සකෂ්පාළඹ :
ෂහන් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 196 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1000113 NL)
ISBN 978-955-667-249-7
(414636 NA)
අතතනෂ්පායක, ප්රියන්ත සුජිත
සුන සරබෝස / ප්රියන්ත සුජිත අතතනෂ්පායක. බණඩෂ්පාරසවල : සුජී ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1001861 NL)
ISBN 978-955-0287-04-8
(416329 NA)

අතුසකබෝරල, සුරඅංගි
තල රුව්ස්පේෂෂ්පාවට නම්රිසයන් - 2 / සුරඅංගි
අතුසකබෝරල - සකෂ්පාළඹ : සුරඅංගි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 363 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 499.00
(1001095 NL)
ISBN 978-955-0966-11-8
(416283 NA)
අතුසකබෝරළ, ලයනල
සවනසසේ ජීවිතයක තිසබ / ලයනල
අතුසකබෝරළ. - [තමැ. සනෂ්පා.] : අගහසසේයෂ්පාය
ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 161 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 270.00
(1000943 NL)
ISBN 978-955-567-223-5 (415943 NA)
අධිකෂ්පාරි, මහවමැසව පයදෂ්පාස
සඅංහිඳ අව්බියස / මහවමැසව පයදෂ්පාස අධිකෂ්පාරි. මහරගම : රෂ්පාවය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, ප. 395 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 525.00
(1001889 NL)
ISBN 978-955-7560-06-9
(416253 NA)
අසබසසසේකර, තුෂෂ්පාරි
ගඅංගෂ්පාසතෂ්පාසමබෝ / තුෂෂ්පාරි අසබසසසේකර. මහරගම : සමබෞලි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 274 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1002535 NL)
ISBN 978-955-493-500-6
අමරකීරේති, ලියනසග
අහම්බකෂ්පාරක / ලියනසග අරමරකීරේති. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 349 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1009230 NL)
ISBN 978-955-677-501-3
(421781 NA)
අමරතුඅංග, ප්රියඅංකෂ්පා
සදවන සඳ / ප්රියඅංකෂ්පා අමරතුඅංග. - මහනුවර :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 156 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008723 NL)
ISBN 978-955-54107-5-5
(421608 NA)
අමරතුඅංග, ප්රියඅංකෂ්පා
සනතු / ප්රියඅංකෂ්පා අමරතුඅංග. - මහනුවර : කරේතදෘ,
2015. - ප. 154 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008722 NL)
ISBN 978-955-54107-4-8
(421607 NA)
අමරතුඅංග, ප්රියඅංකෂ්පා
ධවල කෂ්පාල / ප්රියඅංකෂ්පා අමරතුඅංග. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 224 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1010517 NL)
ISBN 978-955-31-0405-2
(423030 NA)
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අමරතුඅංග, ප්රියඅංකෂ්පා
සම් වසන්තයය / ප්රියඅංකෂ්පා අමරතුඅංග. මහනුවර : කරේතදෘ, 2014. - ප. 255 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(201180 NL)
ISBN 978-955-54107-3-1

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
නිම්නෂ්පා / සුජීව ප්රසන්න ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ :
මධෂ්පාර බුකසසේ, 2015. - ප. 352 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 640.00
(1008315 NL)
ISBN 978-955-1975-31-9
(420752 NA)

අමරසිඅංහ, කතන්යෂ්පානෂ්පා
නිලි වමැසසේස / කතන්යෂ්පානෂ්පා අමරසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 222 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1000074 NL)
ISBN 978-955-656-330-6
(415087 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ෂමැටව කූඩු / සුජීව ප්රසන්න ආරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2015. - ප. 160 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1006405 NL)
ISBN 978-955-1975-39-5
(420142 NA)

අලුතනන්න, සුසන්ත්රෂ්පා
වරිගකකෂ්පාරයෂ්පා / සුසන්ත්රෂ්පා අලුතනන්න. මෂ්පාතසල : කරේතදෘ, 2015. - ප. xii,125 ;
සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1005925 NL)
ISBN 978-955-42269-0-6
(419828 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
සෂෂ්පාඩ මමැණිසක / සුජීව ප්රසන්න ආරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2015. - ප. 272 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 520.00
(1006409 NL)
ISBN 978-955-1975-30-2
(420147 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඉරටසට / සුජීව ප්රසන්න ආරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2015. - ප. 128 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 340.00
(1006403 NL)
ISBN 978-955-1975-44-9
(420151 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
බකකසරේ / සුජීව ප්රසන්න ආරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2015. - ප. 432 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 680.00
(1006412 NL)
ISBN 978-955-1975-42-5
(420141 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
ඔබ ෂසසළෂ්පාසසේවක / සුජීව ප්රසන්න ආරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2015. - ප. 192 ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 440.00
(1006406 NL)
ISBN 978-955-1975-40-1
(420149 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
මසග සදෂ්පාසසේතර සනබෝනෂ්පා / සුජීව ප්රසන්න
ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාර බුකසසේ, 2015. ප. 144 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 360.00
(1008312 NL)
ISBN 978-955-1975-27-2
(420758 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
කඳසෂෂ්පාල ෂෂ්පාර / සුජීව ප්රසන්න ආරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාර බුකසසේ, 2015. - ප. 256 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 520.00
(1008313 NL)
ISBN 978-955-1975-28-9
(420766 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
සමබෝසසේතර / සුජීව ප්රසන්න ආරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2015. - ප. 192 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 420.00
(1006407 NL)
ISBN 978-955-1975-29-6
(420143 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
තිසසේස වමැව ඔබය / සුජීව ප්රසන්න ආරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2015. - ප. 112 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 340.00
(1006404 NL)
ISBN 978-955-1975-26-5
(420150 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
රන්තරු / සුජීව ප්රසන්න ආරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2015. - ප. 320 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 580.00
(1006411 NL)
ISBN 978-955-1975-46-3
(420138 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
සදසනත / සුජීව ප්රසන්න ආරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2015. - ප. 272 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 520.00
(1006408 NL)
ISBN 978-955-1975-32-6
(420146 NA)

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
සරේ / සුජීව ප්රසන්න ආරචචි. - නුසගසගෂ්පාඩ :
මධෂ්පාර බුකසසේ, 2015. - ප. 304 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1008314 NL)
ISBN 978-955-1975-45-6
(420761 NA)
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ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න
හන්තෂ්පාසන් කතෂ්පාව / සුජීව ප්රසන්න ආරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : මධෂ්පාරෂ්පා බුකසසේ, 2015. - ප. 304 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 590.00
(1006410 NL)
ISBN 978-955-1975-25-8
(420148 NA)

උබයසසසේකර, උෂෂ්පාලි
ජීවිසතන් දින හතක / උෂෂ්පාලි උබයසසසේකර . සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 269 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1000073 NL)
ISBN 978-955-656-328-3
(415086 NA)

ඉෂලවතත, සිරි
සදසලෂ්පාවක සසවණමැලි / සිරි ඉෂලවතත. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 206 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009316 NL)
ISBN 978-955-31-0253-9
(421692 NA)

උමයඅංගනෂ්පා, ෂවනි
කිඳුරු රැජිණ / ෂවනි උමයඅංගනෂ්පා. - ගම්ෂහ :
රතසර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 140 :
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000116 NL)
ISBN 978-955-694-012-1
(414997 NA)

ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික
ෂරසදේසි / එරික ඉලයව්ස්පේආරචචි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 296 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1008783 NL)
ISBN 978-955-30-6171-3
(421141NA)

උමයඅංගනෂ්පා, ෂවනි
තරු සිනසරන් එහෂ්පා / ෂවනි උමයඅංගනෂ්පා. ගම්ෂහ : ෂවන ක්රිසයේෂන්සසේ, 2014. - ප. 162 ;
සසමි. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000596 NL)
ISBN 978-955-1660-76-5
(415008 NA)

ඉලඅංගසකබෝන්, සුසරේකෂ්පා නිලමණි
මුතුකුමෂ්පාරි සනෂ්පාසව මෂ්පා / සුසරේකෂ්පා නිලමිණි
ඉලඅංගසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ
මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2013. - ප. 198 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1004195 NL)
ISBN 978-955-4578-70-8
උඩවතත, පයදෂ්පාස
පුරහඳය අවසඳය / පයදෂ්පාස උඩවතත. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 280 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1000120 NL)
ISBN 978-955-30-5298-8
(415063 NA)
උඩවතත, පයදෂ්පාස
මරුකතරට / පයදෂ්පාස උඩවතත. - සකෂ්පාළඹ :
දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ, 2014. - ප. 247 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002895 NL)
ISBN 978-955-686-229-4
(417996 NA)
උඩසසේෂතතුව, ෂදේමෂ්පාණි කෂ්පාඅංචනෂ්පා
ඒරෂ්පාෂසේටකය / ෂදේමෂ්පාණි කෂ්පාඅංචනෂ්පා උඩසසේෂතතුව. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 112 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008860 NL)
ISBN 978-955-30-6128-7
(421169 NA)
උදයෂ්පාඅංගනී, අසනබෝමෂ්පා
සිත මල යෂ්පාය / අසනබෝමෂ්පා උදයෂ්පාඅංගනී. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2014. - ප. 176 ;
සසම. 22
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000830 NL)
ISBN 978-955-41345-0-8 (415861 NA)

එදිරිසිඅංහ, දීෂෂ්පා වසන්ති
ෂළිඟු මෂ්පාළිගෂ්පා / දීෂෂ්පා වසන්ති එදිරිසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
[2015?]. - ප. 200 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1004200 NL)
ISBN 978-955-4578-78-4
එදිරිසිඅංහ, සම්ෂත
යුදේධය නිමෂ්පාවිය / සම්ෂත එදිරිසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 240 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1002923 NL)
ISBN 978-955-30-5692-4
(417715 NA)
ඒකනෂ්පායක, ෂරෂ්පාක්රම
ටිකිරිලියෂ්පා තරු මමැදේසද ගියෂ්පා /ෂරෂ්පාක්රම
ඒකනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 308 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1009227 NL)
ISBN 978-955-677-465-8
(421783 NA)
ඒකනෂ්පායක, රූෂෂ්පා ශ්රියෂ්පානි
බමැදේසදේ කුලවමිය / රූෂෂ්පා ශ්රියෂ්පානි ඒකනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : සුරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 291 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1000053 NL)
ISBN 978-955-656-333-7
(415083 NA)
කරසිඅංහ ආරචචි, බී.
ඉන්නමතීලෂ්පා / බී. කරසිඅංහ ආරචචි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 312 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1008724 NL)
ISBN 978-955-30-6095-2
(421121 NA)
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කරුණෂ්පාතිලක, මෂ්පාසනල
නිල උණ / මෂ්පාසනල කරුණෂ්පාතිලක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 240 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000142 NL)
ISBN 978-955-30-5426-5
(414546 NA)

කුමෂ්පාරසිඅංහ, සකබෞශලන්ය
සම් රහසසේ කවුළුසවන් එසබන්න / සකබෞශලන්ය
කුමෂ්පාරසිඅංහ. - කලුසබබෝවිල : ආතම ප්රකෂ්පාශන,
2014. - ප. 269 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000287 NL)
ISBN 978-955-7588-00-1
(415330 NA)

කරුණෂ්පානෂ්පායක, එල.ප. පයුමෂ්පාලි
සිඅංහරෂ්පාජසයේ සකෂ්පාලලය / එල. ප. පයුමෂ්පාත්ලී
කරුණෂ්පානෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 128 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000023 NL)
ISBN 978-955-30-5534-7
(414927 NA)

කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි, සකුන්තලෂ්පා
රතතරන් හඳක / සකුන්තලෂ්පා කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 240 ;
සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000588 NL)
ISBN 978-955-30-5373-2
(414931 NA)

කරුණෂ්පානෂ්පායක, ශ්රීමෂ්පාලි
ගිම්හෂ්පාන සිහිනය / ශ්රීමෂ්පාලි කරුණෂ්පානෂ්පායක. මෂ්පාලසබ : ශ්රීමෂ්පාලි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. 2015. - ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1008310 NL)
ISBN 978-955-4667-03-7
(420762 NA)

කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි, සීතෂ්පා
වකගිරි ෂවව / සීතෂ්පා කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 281 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1010584 NL)
ISBN 978-955-31-0340-6
(423021 NA)

කරුණෂ්පානෂ්පායක, ශ්රීමෂ්පාලි
ප්රථම වසන්තය / ශ්රීමෂ්පාලි කරුණෂ්පානෂ්පායක. මෂ්පාලසඹේ : ශ්රීමෂ්පාලි ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 200 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 360.00
(1001108 NL)
ISBN 978-955-4667-02-0
(416338 NA)

කුලතුඅංග, ඒ. ට. ජී.
සනත ෂහන් / ඒ. ට. ජී. කුලතුඅංග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 224 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008721 NL)
ISBN 978-955-30-6016-7
(421124 NA)

කරුණෂ්පාරතන, ඒ. එම්.
උනල මඅංකඩ / ඒ. එම්. කරුණෂ්පාරතන. සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ, 2015. ප. 279 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1002896 NL)
ISBN 978-955-686-061-0
(417994 NA)

කුලතුඅංග, රවින්ද්ර ධරේමප්රිය
සතසවනි රෂ්පාස්ත්රිය : අන්තරේභවිත ආතමයක
සප්රේමසයේ පුනරෂ්පාගමනය / රවින්ද්ර ධරේමප්රිය
කුලතුඅංග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 344 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1008782 NL)
ISBN 978-955-30-6125-6
(421142 NA)

කෂ්පාරියවසම්, ප්රදීව්ස්පේ
හිරු සවනුවට සඳු / ප්රදීව්ස්පේ කෂ්පාරියවසම්. සමෂ්පාරටුව : රුසියෂ්පාව ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 208 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000260 NL)
ISBN 978-955-0745-07-4
(415317 NA)

කුලරතන, කන්සදේගම
අන්තරෂ්පාවසලබෝකනය / කන්සදේගම කුලරතන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 224 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1002927 NL)
ISBN 978-955-30-5678-8
(417716 NA)

කුමෂ්පාරනෂ්පායක, මහින්ද
මමැණිකෆෂ්පාම් වවුනියෂ්පාව : යුදේධසයේ කතෂ්පාවක /
මහින්ද කුමෂ්පාරනෂ්පායක. - සගබෝවින්න : කරේතදෘ,
2014. - ප. 309 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000172 NL)
ISBN 978-955-41675-0-6
(415095 NA)

කුලරතන, කන්සදේගම
පුරුෂෂ්පාධිෂතන්යය / කන්සදේගම කුලරතන. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 232 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1002149 NL)
ISBN 978-955-31-0092-4
(416611 NA)

කුමෂ්පාරසිරි, ජයන්ත
නෂ්පාද නූ ෂෂ්පා / ජයන්ත කුමෂ්පාරසිරි. - ගෂ්පාලල :
විහඟ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. ix, 275 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 580.00
(1006587 NL)
ISBN 978-955-98223-8-7
(420087 NA)

සකෂ්පාගගලසහසේවෂ්පා, සුසනත අනුරෂ්පාධ
ෂෂ්පාට පරුවට / සුසනත අනුරෂ්පාධ
සකෂ්පාගගලසහසේවෂ්පා. - [තමැ. සනෂ්පා. ] : සඅංකලණි
ෂබලිසකෂන්සසේ, 2015. - ප. v, 272 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 430.00
(1008870 NL)
ISBN 978-955-7865-00-3
(421559 NA)
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සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි
අලුත සලලි / චන්දි සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - ගම්ෂහ :
රතසර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 137 ;
සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000013 NL)
ISBN 978-955-694-010-7
(414999 NA)

ගමසග, ගඅංගෂ්පා ෂයනි
අවෂස අහස / ගඅංගෂ්පා ෂයනි ගමසග. කිරිවතතුඩුව : සයුර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 200 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(201186 NL)
ISBN 978-955-4788-06-0

සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි
නිත්ලීන පළි රූ / චන්දි සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - ගම්ෂහ :
රතසර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 182 ;
සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000112 NL)
ISBN 978-955-694-008-4
(415001 NA)

ගමසග, දිලරුකෂි
අහිඅංසකෂ්පාවී / දිලරුකෂි ගමසග. - ජෂ්පාඇල :
සමන්තී සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 216 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 370.00
(1001227 NL)
ISBN 978-955-0084-99-9

සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි
නරම නරය ඔබ ළඟම ළඟය / චන්දි
සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - ගම්ෂහ : රතසර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 309 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000014 NL)
ISBN 978-955-694-007-7
(414998 NA)

ගමසග, දිලරුකෂි
මන්දෂ්පාරි / දිලරුකෂි ගමසග. - සකෂ්පාළඹ : ෂහන්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 204 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1000597 NL)
ISBN 978-955-667-248-0
(414635 NA)

සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි
සම්ධෂ්පාවිනී / චන්දි සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - ගම්ෂහ :
රතසර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 328 ;
සසමි. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000589 NL)
ISBN 978-955-694-006-0
(415003 NA)
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි
සසේසවත ළහිරු / චන්දි සකෂ්පාඩකෂ්පාර. - ගම්ෂහ :
රතසර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 200 ;
සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000032 NL)
ISBN 978-955-694-000-8
(415002 NA)
කඅංකෂ්පානම්සග, ත්ලීලෂ්පාරතන
සසසනහස විය ඔබ / ත්ලීලෂ්පාරතන
කඅංකෂ්පානම්සග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 224 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000552 NL)
ISBN 978-955-30-5571-2
(414957 NA)
ගම්ලත, ජී. ආරේ. ෂදේමසිරි
රඅංසිනෂ්පා : විෂයෂ්පානුබදේධ නවකතෂ්පාව / ජී. ආරේ.
ෂදේමසිරි ගම්ලත. - රුවන්වමැලල : කරේතදෘ,
2015. - ප. 159 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008322 NL)
ISBN 978-955-42388-1-7
(420652 NA)
ගමසග, ඒ. එච.
සුජෂ්පාත දරුසවබෝ / ඒ. එච. ගමසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 224 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008739 NL)
ISBN 978-955-30-5955-0
(421170 NA)

ගමසග, නිරේමලෂ්පා
වරේණදෂ්පාසි / නිරේමලෂ්පා ගමසග. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 260 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 360.00
(1009216 NL)
ISBN 978-955-661-718-4
(421642 NA)
ගලතරසග, සසබෝමෂ්පා
සසෂ්පායුරු සෂම / සසබෝමෂ්පා ගලතරසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 232 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1008718 NL)
ISBN 978-955-30-6186-7
(421193 NA)
ගුණතිලක, කෂ්පාන්ති
නිසල ගිනි කඳු / කෂ්පාන්ති ගුණතිලක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 184 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002189 NL)
ISBN 978-955-30-5737-2
(417232 NA)
ගුණරතන, එච. බී.
හිතුවකකෂ්පාරි / එච. බී. ගුණරතන. - රෂ්පාජගිරිය :
අගහසසේ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 174 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1008740 NL)
ISBN 978-955-0230-51-8
(421571 NA)
ගුණරතන, මලික තුසිත
සනළුම් සෂෂ්පාකුණ / මලික තුසිත ගුණරතන. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 423 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 580.00
(1010573 NL)
ISBN 978-955-656-334-4
(423447 NA)
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ගුණරතන, මලික තුසිත
සඳ කඳු මුනන / මලික තුසිත ගුණරතන. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 296 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1010519 NL)
ISBN 978-955-656-360-3
(423446 NA)

ගුලවතත, ඔලසබෂ්පාඩුසව බන්න්ධුල ආරේ.
දිගබමැදේසදේ අන්දරය / ඔලසබෂ්පාඩුසව බන්න්ධුල
ආරේ. ගුලවතත. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 200 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002912 NL)
ISBN 978-955-677-414-6
(417479 NA)

ගුණවරේධන, කමනී
කවරකුද ඔබ මසග...? / කමනී ගුණවරේධන. බණඩෂ්පාරසවල : කරේතදෘ, [2015?]. ප. viii,202 ; සසම. 19
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(201403 NL)
ISBN 978-955-44204-1-0

සගෂ්පාඩසග, ඉන්දික
නිලසනතු / ඉන්දික සගෂ්පාඩසග. - කලවෂ්පාන :
කරේතදෘ, 2014. - ප. 134 : සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1001536 NL)
ISBN 978-955-41969-0-2

ගුණවරේධන, කමනී
සිහිනයකි ඔබ / කමනී ගුණවරේධන. සකෂ්පාළඹ : විජිත යෂ්පාෂෂ්පා, 2015. - ප. 229 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1002252 NL)
ISBN 978-955-665-251-2
(417126 NA)
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
ආදරී / සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ :
ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2012. ප. 383 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1004210 NL)
ISBN 978-955-1089-66-5
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
ආසයමත ආදසරය / සමන් පුෂසේෂෂ්පා
ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ
මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2013. - ප. 376 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1004190 NL)
ISBN 978-955-4578-59-3
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
බඹර සප්රේමය / සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
[2015?]. - ප. 380 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.425.00
(1004212 NL)
ISBN 978-955-4578-53-1
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
හතරසවනි තටටුව / සමන් පුෂසේෂෂ්පා
ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ
මුද්රණ සමෂ්පාගම, [2015?]. - ප. 272 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1004231 NL)
ISBN 978-955-4578-44-9
ගුරුසග, උපුල
එසසේ. එම්. එසසේ. මන්දෂ්පාකිණි / උපුල ගුරුසග. [තමැ. සනෂ්පා.] : ගඟුසනත ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 132 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1010672 NL)
ISBN 978-955-54187-6-8
(423090 NA)

සගෂ්පාඩසග, සුමිත්රෂ්පා ඩ.
හිරු මඬල ඔබය / සුමිත්රෂ්පා ඩ. සගෂ්පාඩසග. කරඳන : කරේතදෘ, 2015. - ප. 94 ; සසම. 19 ;
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009171 NL)
ISBN 978-955-42489-0-8
(421667 NA)
ගඅංසගෂ්පාඩ, අසනබෝමෂ්පා
දම්සෂ්පාරි / අසනබෝමෂ්පා ගඅංසගෂ්පාඩ. - මරිගම :
නිමන්සෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 247 ;
සසම. 21
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1001228 NL)
ISBN 978-955-0827-39-8
ගඅංසගෂ්පාඩ, අසනබෝමෂ්පා
දම්සෂ්පාරි 2 / අසනබෝමෂ්පා ගඅංසගෂ්පාඩ. - මරිගම :
නිමන්සෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 315 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1001229 NL)
ISBN 978-955-0827-40-4
චන්ද්රෂෂ්පාල, සදේව
හිරු සඳු අහිමිව / සදේව චන්ද්රෂෂ්පාල. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2014. - ප. 107 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010693 NL)
(422401 NA)
චන්ද්රසසසේකරම්, විසෂ්පාසකස
රජ සහ ර්ඝෂ්පාතකයෂ්පා / විසෂ්පාසකස චන්ද්රසසසේකරම්. මහරගම : රෂ්පාවය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 445 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1001887 NL)
ISBN 978-955-7560-09-0
(416249 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, ජයසසසේන
අරලියමල ආරෂ්පාමය / ජයසසසේන ජයසකෂ්පාඩ. 7 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 192 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1993
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1001031 NL)
ISBN 978-955-30-3286-7
(416211 NA)
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ජයසකෂ්පාඩ, ජයසසසේන
පචචමල / ජයසසසේන ජයසකෂ්පාඩ. - 3 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 176 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1985
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000193 NL)
ISBN 978-955-30-3285-0
(414560 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, ශසමල
අනන්ත සදේශය / ශසමල ජයසකෂ්පාඩ. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 210 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1009317 NL)
ISBN 978-955-31-0411-3
(421693 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා
අරවින්දය / සසබෝමෂ්පා ජයසකෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 368 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 675.00
(1003338 NL)
ISBN 978-955-30-5899-7
(418283 NA)
ජයතිලක, භද්රජි මහින්ද
ගම්ර්භීර මන්දිර / භද්රජි මහින්ද ජයතිලක. ෂන්නිපටිය : කිඅංකිණි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 208 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 360.00
(1008857 NL)
ISBN 978-955-8933-95-4
(421567 NA)
ජයරතන, ප්රියන්ත
නූතන සබබෝසතතු / ප්රියන්ත ජයරතන. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන,
2015. - ප. 211 ; සසම. 21
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1009185 NL)
ISBN 978-955-681-256-5
(421970 NA)
ජයවරේධන, එරන්දි
හිරු අවරට ගියදෂ්පා / එරන්දි ජයවරේධන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 184 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000163 NL)
ISBN 978-955-30-5455-5
(414768 NA)
ජයවරේධන, ගුණසිරි
සඳ සහ සතය / ගුණසිරි ජයවරේධන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 304 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.650.00
(1010574 NL)
ISBN 978-955-30-6446-2
(423632 NA)
ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී
තනියෂ්පාමය / කපල ගෂ්පාමිණී ජයසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ, 2015. ප. 142 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1002891 NL)
ISBN 978-955-686-262-1
(417993 NA)

ජයසිඅංහ, ජනප්රිය
හිරුත සීසතන් / ජනප්රිය ජයසිඅංහ. - ජෂ්පාඇල :
සමන්තී සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 232 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(201181 NL)
ISBN 978-955-084-113-4
ජයසිඅංහ, සරත
ෂමැස්තූ සසසනහස හිමි ද මන්දෂ්පා / සරත
ජයසිඅංහ. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 294 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010550 NL)
ISBN 978-955-29-0471-4
(423181 NA)
ජයසූරිය, විජය
වමැහිකළුව / විජය ජයසූරිය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 128 ; සසම. 21.
සරතචන්ද්ර ප්රතිභෂ්පාන - 2003 නවකතෂ්පා
අතපටෂත තරගසයේදී සතබෝරෂ්පා ගමැනුණ
නවකතෂ්පාවකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003215 NL)
ISBN 978-955-30-4938-4
(418270 NA)
ජයසසසේකර, ප. බී.
අවලමෂ්පා සහ ඇහමැටුවෂ්පා / ප. බී. ජයසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 515 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1009188 NL)
ISBN 978-955-677-438-2
(421795 NA)
ජෂ්පාලියසගෂ්පාඩ, රෂ්පාජිණී
හිමිසඳ / රෂ්පාජිණී ජෂ්පාලියසගෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ :
ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2014. ප. 160 ; සසම. 21.
 මමැබමැ-සබබෝක : රු. 230.00
(1004230 NL)
ISBN 978-955-4943-20-9
ට්රිකෂිකෂ්පා, ඩබලිව. සජේ. ඒ. මයුරි
සුපප පයුම / ඩබලිව. සජේ. ඒ. මයුරි ට්රිකෂිකෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 200 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008311 NL)
ISBN 978-955-30-5930-7
(420320 NA)
ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි සජේ.
සගෂ්පාළු හදවතක රැඳි සසසනහස / උෂෂ්පාලි සජේ.
ඩයසසේ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 128 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000084 NL)
ISBN 978-955-30-5121-9
(414756 NA)
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ඩයසසේ, සුසන්ත්රෂ්පා තුෂෂ්පාරි
අමන්දෂ්පා / සුසන්ත්රෂ්පා තුෂෂ්පාරි ඩයසසේ. ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 191 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1009158 NL)
ISBN 978-955-4946-78-1
(422474 NA)

දසනෂ්පායක, සුමනසිරි
සතපුර මෂ්පානය / සුමනසිරි දසනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
2014. - ප. 389 ; සසම.21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1004229 NL)
ISBN 978-955-4943-10-0

ඩකමන්, කන්සද
ෂහන් තෂ්පාරකෂ්පාවි / කන්සද ඩකමන්. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 144 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000109 NL)
ISBN 978-955-30-5192-9
(414573 NA)

ද සිලවෂ්පා, අනුල
කමැරැලසල දියණිය / අනුල ද සිලවෂ්පා. කඩවත : චතුනදී ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 244 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1001094 NL)
ISBN 978-955-7718-002
(416284 NA)

තලගල, හසිනි
හද ෂවුරු ව්බිඳ / හසිනි තලගල. - සකෂ්පාළඹ :
සුරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014 . - ප. 173 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000164 NL)
ISBN 978-955-656-325-2
(415085 NA)
තිලකරතන, රතනෂ්පායක
මම සනෂ්පාසවමි මම / රතනෂ්පායක තිලකරතන. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 286 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1002860 NL)
ISBN 978-955-677-420-7
(417470 NA)
තුඩුවසග, දීපකෂ්පා සතලිකඩ
අඩ සඳ / දීපකෂ්පා සතලිකඩ තුඩුවසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 400 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1006031 NL)
ISBN 978-955-30-6049-5
(419958 NA)
සතන්නසකබෝන්, මසහසේන්ද්ර
හුසදකලෂ්පා අසරුවෂ්පා / මසහසේන්ද්ර
සතන්නසකබෝන්. - කුරුණමෑගල : කරේතදෘ,
2012. - ප. 74 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(200951 NL)
ISBN 978-955-54817-0-0
සතබෝරසදනිය, සසසේන
යෂ්පාරෂ්පා යෂ්පාස්ත්රික / සසසේන සතබෝරසදනිය. - සකෂ්පාළඹ :
දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ, 2015. - ප. 510 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 700.00
(1008780 NL)
ISBN 978-955-686-278-2
(421523 NA)
දසනෂ්පායක, නිලූකෂ්පා
සසෂ්පාරි චෂ්පාගි / නිලූකෂ්පා දසනෂ්පායක. - රෂ්පාගම : තෂ්පාරෂ්පා
ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 176 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1010556 NL)
ISBN 978-955-7829-00-5
(422934 NA)

ද සිලවෂ්පා, අනුල
මලමද ව්බිසසබෝලෂ්පා / අනුල ද සිලවෂ්පා. - 2 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ
මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2014. - ප. 312 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2004.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1004233 NL)
ISBN 978-955-4943-17-9
දිසෂ්පානෂ්පායක, ඩ. එම්. අනුර
සබරගල ෂලලම / ඩ. එම්. අනුර දිසෂ්පානෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
2013. - ප. 200 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1004196 NL)
ISBN 978-955-4578-66-1
දිසෂ්පානෂ්පායක, ඩ. එම්. අනුර
සඳ සනෂ්පානටු අහස / ඩ. එම්. අනුර දිසෂ්පානෂ්පායක. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 272 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002877 NL)
ISBN 978-955-29-0410-3
(417534 NA)
ද සිලවෂ්පා, ශෂ්පාමෂ්පාල
සසෂ්පාඳුරු ෂෂ්පාරම / ශෂ්පාමෂ්පාල ද සිලවෂ්පා. - රෂ්පාගම :
තෂ්පාරෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 256 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1010557 NL)
ISBN 978-955-1116-90-3
(422932 NA)
දියමන්ති මෂ්පාලිගය / අනුවෂ්පාදය නදීශෂ්පා
වික්රමසිරිවරේධන. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 104 : චිත්ර ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1008316 NL)
ISBN 978-955-29-0475-2
(420294 NA)
දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා
උතතරෂ්පා / තරඅංගෂ්පා දිසෂ්පානෂ්පායක. - රෂ්පාගම : තෂ්පාරෂ්පා
ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 240 ; සසමි. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000594 NL)
ISBN 978-955-1116-80-4
(414314 NA)
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දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා
නව්ස්පේෂත ඇසසේ ළඟ / තරඅංගෂ්පා දිසෂ්පානෂ්පායක. - රෂ්පාගම :
තෂ්පාරෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 230 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1010561 NL)
ISBN 978-955-1116-96-5
(423528 NA)
දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා
වමැහි ලිහිණිසයේ හඬෂ්පාෂන් / තරඅංගෂ්පා දිසෂ්පානෂ්පායක. රෂ්පාගම : තෂ්පාරෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 272 ;
සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1010562 NL)
ISBN 978-955-1116-95-8
(422942 NA)
දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා
සන්තුෂසේටි / තරඅංගෂ්පා දිසෂ්පානෂ්පායක. - රෂ්පාගම : තෂ්පාරෂ්පා
ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 216 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1001019 NL)
ISBN 978-955-1116-83-5 (415866 NA)
දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා
සුසෂම්වත ඔබ මසග / තරඅංගෂ්පා දිසෂ්පානෂ්පායක. රෂ්පාගම : තෂ්පාරෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 288 ;
සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1010564 NL)
ISBN 978-955-1116-94-1
(422943 NA)
දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා
සසසනසහසේ ගඟුල / තරඅංගෂ්පා දිසෂ්පානෂ්පායක. රෂ්පාගම : තෂ්පාරෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 240 ;
සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1010563 NL)
ISBN 978-955-1116-91-0
(422941 NA)
දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා
හද ෂෂ්පාරන මෂ්පාරුතසයේ / තරඅංගෂ්පා දිසෂ්පානෂ්පායක. රෂ්පාගම : තෂ්පාරෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 224 ;
සසමි. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000595 NL)
ISBN 978-955-1116-84-2
(414309 NA)
නනුමෂ්පාල, මහෂ්පානෂ්පාම
සදසවෂ්පාලගිර / මහෂ්පානෂ්පාම නනුමෂ්පාල - සකෂ්පාළඹ :
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 245 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009225 NL)
ISBN 978-955-677-492-4
(421778 NA)
ධරේමකීරේති, රන්ජිත
මමැද මහල / රන්ජිත ධරේමකීරේති. නුසගසගෂ්පාඩ : සඛිල ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 180 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1010572 NL)
ISBN 978-955-1300-53-1
(423533 NA)

නන්දතිසසේස, මෂ්පාසබෂ්පාදසල
කන්සදේ ගින්දර / මෂ්පාසබබෝදසල නන්දතිසසේස. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 176 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000201 NL)
ISBN 978-955-30-5530-9
(414576 NA)
නන්දතිසසේස, මෂ්පාසබෂ්පාදසල
විසි දමැල වට / මෂ්පාසබෂ්පාදසල නන්දතිසසේස. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 160 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003785 NL)
ISBN 978-955-30-5685-6
(419154 NA)
නයනෂ්පානන්ද, රවි
අගනි රෂ්පාවණ / රවි නයනෂ්පානන්ද. - සකෂ්පාළඹ :
මිහිර සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 250 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 470.00
(200919 NL)
ISBN 978-955-688-039-7
නෂ්පාගසිඅංහ, වසන්ත කුමෂ්පාර
සඳත්ලී / වසන්ත කුමෂ්පාර නෂ්පාගසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 128 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008323 NL)
ISBN 978-955-30-5905-5
(420331 NA)
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා
ආසයත ඇවිදින් / ව්බියඅංකෂ්පා නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
[2015?]. - ප. 304 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1004209 NL)
ISBN 978-955-4578-77-7
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා
ඇතතමය ඔබ මසගය / ව්බියඅංකෂ්පා
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල
සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම, [2015?]. - ප. 280 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1004206 NL)
ISBN 978-955-4943-19-3
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා
සදේනනු සිහින / ව්බියඅංකෂ්පා නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර. - 2 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ
මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2013. - ප. 208 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2004
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1004208 NL)
ISBN 978-955-4578-39-5
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා
සතතය ආදසරේ / ව්බියඅංකෂ්පා නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
2013. - ප. 200 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1004207 NL)
ISBN 978-955-4578-40-1
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නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා
සඳකිඳුරි මමය / ව්බියඅංකෂ්පා නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
[2015?]. - ප. 256 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1004185 NL)
ISBN 978-955-4578-35-7 නිලඅංකෂ්පා, එම්.

පන්නවල, ජයනි සී.
සමුකකෂ්පා / ජයනි සී. පන්නවල - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 282 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009186 NL)
ISBN 978-955-31-0364-2
(421708 NA)

නිසසේසඅංක, අසසබෝක
ඉඳුනනු අඹර / අසසබෝක නිසසේසඅංක. - සකෂ්පාළඹ :
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 199 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009219 NL)
ISBN 978-955-677-485-6
(421792 NA)

පසගරෂ්පා, ජගත එසසේ.
උකුසසේසසබෝ / ජගත එසසේ. පසගරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 264 ; සසම. 22.
මධන්යම ෂළෂ්පාත කලෂ්පා උසළල 2014 ප්රථම
සසේථෂ්පානය දිනූ නවකතෂ්පාව.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1010551 NL)
ISBN 978-955-30-6328-1
(423200 NA)

නිලඅංකෂ්පා, එම්. චතුමිණි
සඳ කුමෂ්පාරසයක ඇවිත / එම්. චතුමිණි
නිලඅංකෂ්පා. - අකුරැසසේස : කරේතදෘ, [2015?]. ප. 100 : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1000638 NL)
ISBN 978-955-42010-0-2
ෂතිරණ, අයරින්
අතිජෂ්පාත දියණිය / අයරින් ෂතිරණ. මෂ්පාසසේසෂෂ්පාත : කරේතදෘ, 2014. - ප. 259 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1000365 NL)
ISBN 955-99209-1-x
(415379 NA)
ෂතිරණ, පයදෂ්පාස
සෂෂ්පාඩ සෂ්පාන නටු සරදිසයල / පයදෂ්පාස ෂතිරණ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 239 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003805 NL)
ISBN 978-955-30-5941-3
(419146 NA)
ෂලලියගුරු, චන්ද්රසිරි
අඅංචිය / චන්ද්රසිරි ෂලලියගුරු. - සකෂ්පාළඹ :
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 124 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1009139 NL)
ISBN 978-955-677-466-5
(421798 NA)
ෂලසලසවල, ටිකිරි සක.
මහසමරක තරම් / ටිකිරි සක. ෂලසලසවල. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 366 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1009232 NL)
ISBN 978-955-30-6102-7
(421871 NA)
ෂවිත්රෂ්පානි, චින්තෂ්පා
සප්රේමරෂ්පාගී / චින්තෂ්පා ෂවිත්රෂ්පානි. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 142 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002145 NL)
ISBN 978-955-677-429-0
(416607 NA)

පයදිගම, ගයෂ්පානි අසිඅංසලෂ්පා
පන්න මලක / ගයෂ්පානි අසිඅංසලෂ්පා පයදිගම. ව්බිව්බිල : කරේතදෘ, 2014. - ප. 205 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1003698 NL)
ISBN 978-955-97668-6-5
(419065 NA)
පයරතන, ඒ. ඒ.
කිවිඳිණියකසග විවෂ්පාහය / ඒ. ඒ. පයරතන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 296 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000123 NL)
ISBN 978-955-30-5511-8
(415060 NA)
පයරතන, ජසසේටින්
කුසුම් සමය / ජසසේටින් පයරතන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 224 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1008720 NL)
ISBN 978-955-30-6188-1
(421197 NA)
පරිසසේ, නිසරබෝෂණී
තිතත කතෂ්පාවක / නිසරබෝෂණී පරිසසේ. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන,
2014. - ප. 287 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000913 NL)
ISBN 978-955-681-214-5 (415702 NA)
පරිසසේ, රෂ්පාජ ශ්රී
මඅං සෂෂ්පාඩ කෂ්පාසල / රෂ්පාජ ශ්රී පරිසසේ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 96 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002131 NL)
ISBN 978-955-30-5747-1
(417161 NA)
පරිසසේ, රඅංජනී ශන්යෂ්පාමත්ලී
තුෂර සිසිලසක සසසනහස / රඅංජනී ශන්යෂ්පාමත්ලී
පරිසසේ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 224 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1000214 NL)
ISBN 978-955-30-5292-6
(414569 NA)
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පරිසසේ, රඅංජිත කුලතිලක
ගමැමි සුවඳ / රඅංජිත කුලතිලක පරිසසේ . - ෂෂ්පානනර :
කරේතදෘ, 2014. - ප. vii, 208 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000643 NL)
ISBN 978-955-42033-0-3
පරිසසේ, සී. ප. සියුම්
කෂිතිජසයන් එහෂ්පා සලබෝකය / සී. ප. සියුම්
පරිසසේ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. 272 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000429 NL)
ISBN 978-955-30-5459-3
(414940 NA)
පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා
ඔබ හින්දෂ්පා මඅං / සමෂ්පානිකෂ්පා පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි. ව්බියගම : වරේණ ග්රමැරක සහ ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 244 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003287 NL)
ISBN 978-955-0225-25-5
(418777 NA)
පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා
භවය පුරෂ්පා සරණතුරෂ්පා / සමෂ්පානිකෂ්පා පුෂසේෂ
කුමෂ්පාරි. - ව්බියගම : වරේණ ග්රමැරක සහ ප්රකෂ්පාශන,
2015. - ප. 296 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1010566 NL)
ISBN 978-955-0225-27-9
(422946 NA)
පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා
මලසරෂ්පාන් වමැහි / සමෂ්පානිකෂ්පා පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි. ව්බියගම : වරේණ ග්රමැරක සහ ප්රකෂ්පාශන, 2014. ප. 289 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 460.00
(1001020 NL)
ISBN 978-955-0225-20-0 (415865 NA)
පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා
විකසිත ෂමැතුමන් / සමෂ්පානිකෂ්පා පුෂසේෂ තුමෂ්පාරි. ව්බියගම : වරේණ ග්රමැරක සහ ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 280 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1010565 NL)
ISBN 978-955-0225-26-2
(422931 NA)
පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා
සසසනතමෂ්පා / සමෂ්පානිකෂ්පා පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි. ව්බියගම : වරේණ ග්රමැරක සහ ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 264 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1010567 NL)
ISBN 978-955-576-02-8
(422924 NA)
සෂසරේරෂ්පා, කරුණෂ්පා
එසඳ ඒ නුවරුන් / කරුණෂ්පා සෂසරේරෂ්පා. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014 . ප. 264 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1000484 NL)
ISBN 978-955-31-0195-2
(415304 NA)

සෂසරේරෂ්පා, කරුණෂ්පා
ෂෂ්පාටක නමැති ෂෂ්පාටක / කරුණෂ්පා සෂසරේරෂ්පා. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 160 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009315 NL)
ISBN 978-955-31-0414-4
(421690 NA)
සෂසරේරෂ්පා, චිත්රෂ්පා අය.
හිරු කිරණ / චිත්රෂ්පා අය. සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. - ප. 231 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000256 NL)
ISBN 978-955-691-087-2
(415309 NA)
සෂසරේරෂ්පා, ජීන්
රූමතියන්සග අව්බිරහසසේ මරණ / ජීන් සෂසරේරෂ්පා
සහ සලෂ්පායඩ් සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 344 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1009231 NL)
ISBN 978-955-30-6222-2
(421927 NA)
සෂසරේරෂ්පා, දකෂිකෂ්පා සුරනි
තරුවක ළඟ / දකෂිකෂ්පා සුරනි සෂසරේරෂ්පා. ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 131 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1009307 NL)
ISBN 978-955-4946-80-4
(422516 NA)
සෂසරේරෂ්පා, රුවන්ති
මතක / රුවන්ති සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා
සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2013. ප. 152 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 195.00
(1004214 NL)
ISBN 978-955-4578-41-8
සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනී
තවද එක ඉසිදෂ්පාසියක / යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනී
සෂසරේරෂ්පා. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 249 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010673 NL)
ISBN 978-955-31-0426-7
(423032 NA)
සෂසරේරෂ්පා, විකටරේ
අක වමැසසේස / විකටරේ සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 320 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1001032 NL)
ISBN 978-955-30-5698-6
(416210 NA)
සෂසරේරෂ්පා, විකටරේ
සඅංක්රෂ්පාන්තිය / විකටරේ සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 296 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008333 NL)
ISBN 978-955-30-6234-5
(420403 NA)
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සෂසරේරෂ්පා, විමුකති සසවවන්දි
සිහිනය මියමැනනු වගය / විමුකති සසවවන්දි
සෂසරේරෂ්පා. - පළියන්දල : විමු ෂබලිසකෂන්,
2014. - ප. 256 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1005838 NL)
ISBN 978-955-41491-0-6

සප්රේමචන්ද්ර, අසශබෝක
හිරුණිසග සලබෝකය / අසශබෝක සප්රේමචන්ද්ර. මුලසලරියෂ්පාව : අසශබෝක ප්රකෂ්පාශන, 2014. ප. vii, 163 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002639 NL)
ISBN 978-955-4515-01-7

සෂසරේරෂ්පා, සසේවරේණෂ්පා කෂ්පාන්ති
වඅංශ රෂ්පාජිණි / සසේවරේණෂ්පා කෂ්පාන්ති සෂසරේරෂ්පා. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 295 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000290 NL)
ISBN 978-955-31-0196-9
(415288 NA)

සප්රේමතිලක, මෂ්පාසනල
උඅංගි / මෂ්පාසනල සප්රේමතිලක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 288 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1002924 NL)
ISBN 978-955-30-5741-9
(417718 NA)

සෂසරේරෂ්පා, සඅංජීව මසහසේෂසේ
තරු සමැණසකළිසයේ / සඅංජීව මසහසේෂසේ සෂසරේරෂ්පා. සමෂ්පාරටුව : සකී ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 240 ;
සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 351.00
(1004178 NL)
ISBN 978-955-0672-04-2
සෂසරේරෂ්පා, සඅංජීව මසහසේෂසේ
මලවලට තටු ඇවිත / සඅංජීව මසහසේෂසේ
සෂසරේරෂ්පා. - සමෂ්පාරටුව : සකී ප්රකෂ්පාශන,
[2015?]. - ප. 224 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1010555 NL)
ISBN 978-955-0672-06-6
(422936 NA)
සෂසරේරෂ්පා, සහසේමෂ්පා සුදසිඅංහ
සඅංක්රෂ්පාන්තිය නිමෂ්පා විය / සහසේමෂ්පා සුදසිඅංහ
සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 143 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.300.00
(1010707 NL)
ISBN 978-955-30-6461-5
(423213 NA)
සෂෂ්පාන්සසසේකෂ්පා, ප්රියෂ්පා සජීවනී
සසෂ්පාඳුරු බමැඳුම් / ප්රියෂ්පා සජීවනී සෂෂ්පාන්සසසේකෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 168 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1008742 NL)
ISBN 978-955-30-6108-9
(421129 NA)
ප්රනෂ්පාන්න, පුෂසේෂෂ්පා ශ්රියන්ති
රුකමලයෂ්පාය / පුෂසේෂෂ්පා ශ්රියන්ති ප්රනෂ්පාන්න. බුලතසිඅංහල : ගුරු සගදර ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 208 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1009302 NL)
ISBN 978-955-7818-07-8
(422509 NA)
ප්රනෂ්පාන්න, සරබෝහණ ප.
පුඅංචි හිසත මල පපලෂ්පා / සරබෝහණ ප. ප්රනෂ්පාන්න. රෂ්පාජගිරිය : මිහිර සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 360 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 430.00
(1008328 NL)
ISBN 978-955-688-051-9
(420689 NA)

බණඩෂ්පාර, සජේ. එම්. ධරේමසසසේන
උතතමෂ්පාවිය / සජේ. එම්. ධරේමසසසේන බණඩෂ්පාර. වග : කරේතදෘ, 2015. - ප. 127 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1001862 NL)
ISBN 978-955-41934-0-6
(416100 NA)
බෂ්පාලසූරිය, අසනබෝමෂ්පා
සම්ධෂ්පාවි / අසනබෝමෂ්පා බෂ්පාලසූරිය. - කමැලණිය :
කරේතදෘ, 2013. - ප. 106 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(200889 NL)
ISBN 978-955-54887-0-9
බෂ්පාලසුරිය, දිසන්ෂෂ්පා
සසසනසහ විමෂ්පානය / දිසන්ෂෂ්පා බෂ්පාලසුරිය. කළසගඩසහසේන : කරේතදෘ, 2014. - ප. 256 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 360.00
(1000796 NL)
ISBN 978-955-41296-0-3
(415867 NA)
බුලතසිඅංහල, රමණී
තරු කුමරිය / රමණී බුලතසිඅංහල. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : නිම්සෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(201185 NL)
ISBN 978-955-0781-61-4
බුලතසිඅංහල, රමණී
තරු කුමරිය 2 / රමණී බුලතසිඅංහල. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : නිම්සෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(201184 NL)
ISBN 978-955-0781-62-1
බුලතසිඅංහල, රමණී
සඳු මමය / රමණී බුලතසිඅංහල. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : නිම්සෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 216 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 440.00
(201189 NL)
ISBN 978-955-0781-52-2
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බුලතසිඅංහල, රමණී
සඳු මමය 3 / රමණී බුලතසිඅංහල. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : නිම්සෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 216 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 440.00
(201182 NL)
ISBN 978-955-0781-54-6

මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්
සල නමෑසයබෝ / එඩ්වඩ් මලලවආරචචි. තලඅංගම : මලලවආරචචි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 104 ; සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008331 NL)
ISBN 978-955-8460-59-7
(420753 NA)

සබගම්, අහමඩ් ශම්ශෂ්පාදේ
මුහරේරම් කුණෂ්පාටුව / අහමඩ් ශම්ශෂ්පාදේ සබගම් .[තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2014. - ප. 193 ;
සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(200975 NL)
ISBN 978-955-96064-4-4

මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්
සහසේමලයෂ්පා 3 / එඩ්වඩ් මලලවආරචචි. තලඅංගම : මලලවආරචචි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 392 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1008965 NL)
ISBN 978-955-8460-58-0
(421585 NA)

මඩවල, සමෂ්පාහෂ්පාන් රෂ්පාජේ
ආදරණීය විකසටබෝරියෂ්පා / සමෂ්පාහෂ්පාන් රෂ්පාජේ
මඩවල. - නුසගසගෂ්පාඩ : ව්බිසසබෝ ප්රකෂ්පාශන,
2014. - ප. 285 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22 .
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1000257 NL)
ISBN 978-955-4690-02-8
(415319 NA)

මලලවආරචචි, ලකෂසේමන්
තරු කුමරි - 1 : සඳට සෂම්බමැඳි
තෂ්පාරකෂ්පාවියකසග කතෂ්පාව / ලකෂසේමන්
මලලවආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 216 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008960 NL)
ISBN 978-955-30-6017-4
(420327 NA)

මන්ධුශෂ්පානි, නදීශිකෂ්පා
වියරු සමුනර / නදීශිකෂ්පා මන්ධුශෂ්පානි. - සකෂ්පාළඹ :
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2014. - ප. 161 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000468 NL)
ISBN 978-955-677-413-9
(415120 NA)
මනුරතන, එම්. ඒ.
මමෑණියනි / එම්. ඒ. මනුරතන. - සමෂ්පාරටුව :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 104 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010727 NL)
ISBN 978-955-51252-2-2
(423081 NA)
මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්
පූරේවෂ්පාචෂ්පාරී / එඩ්වඩ් මලලවආරචචි. - තලඅංගම :
මලලවආරචචි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 320 ;
සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1008963 NL)
ISBN 978-955-8460-60-3
(421583 NA)
මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්
සෂම් කළ අය / එඩ්වඩ් මලලවආරචචි. තලඅංගම : මලලවආරචචි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 256 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008964 NL)
ISBN 978-955-8460-61-0
(421588 NA)
මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්
සෂෂ්පාළසවන් අහසට / එඩ්වඩ් මලලවආරචචි. තලඅංගම : මලලවආරචචි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 264 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008966 NL)
ISBN 978-955-8460-62-7
(421561 NA)

මලලවආරචචි, සසබෝමෂෂ්පාල
සනෂ්පානිමි කථෂ්පාව / සසබෝමෂෂ්පාල මලලවආරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 123 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000488 NL)
ISBN 978-955-671-771-6
(415300 NA)
මලලවආරචචි, සසබෝමෂෂ්පාල
රිෂෂ්පානෂ්පාට සෂම් බමැඳ / සසබෝමෂෂ්පාල
මලලවආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප.168 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010642 NL)
ISBN 978-955-30-6383-0
(423625 NA)
මසහසේන්ද්ර, සුනන්ද
සුන්දර බන්ධන : කතුවරයකු සසෂ්පායෂ්පා යන දින
සටහන් සමුදෂ්පායක / සුනන්ද මසහසේන්ද්ර. සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ, 2015. ප. 230 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1002859 NL)
ISBN 978-955-686-135-8
(417997 NA)
මෂ්පානසග, දම්මිකෂ්පා
විකසිත මල / දම්මිකෂ්පා මෂ්පානසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 208 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000197 NL)
ISBN 978-955-30-5381-7(414593 NA)
මෂ්පාෂෂ්පා, දිලූ සඳමෂ්පාලි රසෂ්පාඅංගිකෂ්පා
සසේසන්හසයේ උවමැසී / දිලූ සඳමෂ්පාලි රසෂ්පාඅංගිකෂ්පා
මෂ්පාෂෂ්පා. - රෂ්පාගම : තෂ්පාරෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2014. ප. 240 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1001021 NL)
ISBN 978-955-1116-89-7 (415862 NA)
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මෂ්පාෂෂ්පා, දිලූ සඳමෂ්පාලි රසෂ්පාඅංගිකෂ්පා
සඳ මලවරද මඅංදෂ්පා / දිලූ සඳමෂ්පාලි රසෂ්පාඅංගිකෂ්පා
මෂ්පාෂෂ්පා. - රෂ්පාගම : තෂ්පාරෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 216 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1010554 NL)
ISBN 978-955-1116-95-8
(422933 NA)

මුණසිඅංහ, සරබෝහිත
සෂ්පාගරය ගමැඹුරුය / සරබෝහිත මුණසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 192 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009205 NL)
ISBN 978-955-677-503-7
(421796 NA)

මෂ්පාෂෂ්පා, දිලූ සඳමෂ්පාලි රසෂ්පාඅංගිකෂ්පා
සුළඟ ළඟ මම / දිලූ සඳමෂ්පාලි රසෂ්පාඅංගිකෂ්පා මෂ්පාෂෂ්පා. රෂ්පාගම : තෂ්පාරෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 208 ;
සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 395.00
(1010553 NL)
ISBN 978-955-1116-97-2
(422944 NA)

මුණසිඅංහ, සුනන්දෂ්පා විජයලතෂ්පා
භුමරඅංගය / සුනන්දෂ්පා විජයලතෂ්පා මුණසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 272 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1002180 NL)
ISBN 978-955-677-426-9
(416601 NA)

මෂ්පායෂ්පානන්සන්, සසසේෂෂ්පාලි
මහෂ්පාසෂ්පාම / සසසේෂෂ්පාත්ලී මෂ්පායෂ්පානන්සන්. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 400 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1000427 NL)
ISBN 978-955-30-5578-1
(414942 NA)

මුණිරතන, වමැලිහිඳ
අවෂ්පාසනෂ්පාවන්ත සෂම්වතෂ්පා / වමැලිහිඳ
මුණිරතන. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 136 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1964
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1005916 NL)
ISBN 978-955-30-5621-4
(419965 NA)

මමැදගමසග, ඩ.එම්.ට.
අගනි නදී සතර / ඩ. එම්. ට. මමැගගමසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 144 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000090 NL)
ISBN 978-955-30-5566-8
(414765 NA)
මිණිෂළඟ, ඉසනබෝකෂ්පා
කඳුළක ෂරිධිය / ඉසනබෝකෂ්පා මිණිෂළඟ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 152 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1006028 NL)
ISBN 978-955-30-6001-3
(419951 NA)
මිලලගහතමැන්න, ආරියදෂ්පාස
අකවමැසසේස උදෂ්පාවිය / ආරියදෂ්පාස
මිලලගහතමැන්න. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 184 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008746 NL)
ISBN 978-955-30-6174-4
(421146 NA)
මිලලගහතමැන්න, ආරියදෂ්පාස
මඅං සලකුණු / ආරියදෂ්පාස මිලලගහතමැන්න. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 208 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000105 NL)
ISBN 978-955-30-5361-9
(414570 NA)
මුණසිඅංහ, සරබෝහිත
මදෘග / සරබෝහිත මුණසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 311 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003797 NL)
ISBN 978-955-677-443-6 (419425 NA)

මුණිරතන, වමැලිහිඳ
බහිරව නිධෂ්පානය : රහසසේ ෂරීකෂක කතෂ්පාවකි /
වමැලිහිඳ මුණිරතන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 192 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009245 NL)
ISBN 978-955-30-5855-3
(421910 NA)
මුතුගලපටිය, ධරේමෂ්පා
චන්ද්ර ෂෂ්පාෂෂ්පාණ / ධරේමෂ්පා මුතුගලපටිය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 232 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1008326 NL)
ISBN 978-955-30-6071-6
(420358 NA)
මුදලිසග, නිලූ
අකම්පත / නිලූ මුදලිසග. - සගෂ්පාතටුව : කරේතදෘ,
2015. - ප. 159 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008332 NL)
ISBN 978-955-41625-1-8
(420757 NA)
සමෂ්පාරගහකුඹුර, සුගත ශෂ්පාන්ත
සසසේෂෂ්පාලිකෂ්පා මල / සුගත ශෂ්පාන්ත
සමෂ්පාරගහකුඹුර. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 264 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2005.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1009189 NL)
ISBN 978-955-30-6201-7
(421834 NA)
සමෂ්පාසහෂ්පාටටෂ්පාල, ප. ඩබලිව.
සම් සම් සම් ... මඅං … මඅං ආදසරය / ප. ඩබලිව.
සමෂ්පාසහෂ්පාටටෂ්පාල - සකෂ්පාටසෂෂ්පාල : කරේතදෘ,
2014. - ප. vi, 142 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000775 NL)
ISBN 978-955-54562-1-0
(415521 NA)
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රණතුඅංග, සප්රේමකීරේති
මුතු වසන්තය / සප්රේමකීරේති රණතුඅංග. අලවව : සයසහන් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. viii, 360 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1005957 NL)
ISBN 978-955-7712-01-7
(420140 NA)

රතනෂ්පායක, අසනබෝමෂ්පා
සපරි සමපුර / අසනබෝමෂ්පා රතනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 288 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1008334 NL)
ISBN 978-955-30-5876-8
(420333 NA)

රණසිඅංහ, අජන්තෂ්පා සතරුණි
සමැළ මුතු / අජන්තෂ්පා සතරුණි රණසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 311 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1005946 NL)
ISBN 978-955-30-6107-2
(419948 NA)

රතනෂ්පායක, සයබෞවන සමන්ද්ර
නිල සනතු ඔසබ.. හදවත මසග.. / සයබෞවන
සමන්ද්ර රතනෂ්පායක. - සමෂ්පාණරෂ්පාගල : ටසෂසේන්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 472 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1008958 NL)
ISBN 978-955-54664-7-9
(420760 NA)

රණසිඅංහ, ගෂ්පාමෂ්පා රෂ්පාජේ
ෂඅංචෂ්පාලි / ගෂ්පාමෂ්පා රෂ්පාජේ රණසිඅංහ. - ගසණමුලල :
නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 207 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009336 NL)
ISBN 978-955-4946-77-4
(422472 NA)

රතනෂ්පායක, ස
 යබෞවන සමන්ද්ර
රුකී / සයබෞවන සමන්ද්ර රතනෂ්පායක. සමෂ්පාණරෂ්පාගල : ටසෂසේන් ප්රකෂ්පාශන, 2014. ප. 352 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00 (1000862 NL)
ISBN 978-955-54664-6-2(416029 NA)

රණසිඅංහ, සටබෝනි
හමැමදෂ්පාම ඔබ මසග / සටබෝනි රණසිඅංහ. - 3 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : නිරේමල ප්රකෂ්පාශන, 2014. ප. 173 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1972
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000967 NL)
ISBN 978-955-9377-61-0 (416054 NA)

රතනෂ්පායක, සයබෞවන සමන්ද්ර
විලන් / සයබෞවන සමන්ද්ර රතනෂ්පායක. සමෂ්පාණරෂ්පාගල : ටසෂසේන් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 256 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1008959 NL)
ISBN 978-955-54664-8-6
(421572 NA)

රතකරවව, කුමෂ්පාරදෂ්පාස
සිහින වසන්තය / කුමෂ්පාරදෂ්පාස රතකරවව. බණඩෂ්පාරසවල : සුජී ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 135 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1005954 NL)
ISBN 978-955-0287-02-4
(420144 NA)
රතනසිඅංහ, ජයසිරි
බඅංගලෂ්පාවතසත සෂරළිය / ජයසිරි රතනසිඅංහ. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 200 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 260.00
(1009215 NL)
ISBN 978-955-29-0428-8
(422116 NA)
රතනෂ්පායක, අසනබෝමෂ්පා
ආදරණීය අසනකෂ්පා / අසනබෝමෂ්පා රතනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 340 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1008335 NL)
ISBN 978-955-30-5825-6
(420404 NA)
රතනෂ්පායක, අසනබෝමෂ්පා
ජසනතමෂ්පා දිරිය දියණී / අසනබෝමෂ්පා රතනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 232 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1009314 NL)
ISBN 978-955-30-5711-2
(421843 NA)

රතනෂ්පායක, රුවන්
නිම්නයක ගීතය / රුවන් රතනෂ්පායක. - ජෂ්පාඇල :
සමන්තී සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 198 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 420.00
(1001793 NL)
ISBN 978-955-0084-85-2
(416282 NA)
රතනෂ්පායක, වනිතෂ්පා
සඅංක්රෂ්පාන්තිසයේ දරුසවබෝ / වනිතෂ්පා රතනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 271 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1003796 NL)
ISBN 978-955-677-432-0
(419427 NA)
රතනෂ්පායක, සුජීවෂ්පා නිරඅංජනී
නෂ්පාටකෂ්පාවසෂ්පානය iii : සිතිජසයන් මිරිගුවට /
සුජීවෂ්පා නිරඅංජනී රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 167 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000174 NL)
ISBN 978-955-30-5476-0
(415069 NL)
රෂ්පාජකරුණෂ්පානෂ්පායක, සුසන්ත්රෂ්පා
කදෘතීම දූෂත / සුසන්ත්රෂ්පා රෂ්පාජකරුණෂ්පානෂ්පායක. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 200 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009311 NL)
ISBN 978-955-31-0318-5
(421707 NA)
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රෂ්පාහුල හිමි, බටුවන්ගල
රන්කරඞුව / බටුවන්ගල රෂ්පාහුල හිමි. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 160 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000316 NL)
ISBN 978-955-661-665-1
(415126 NA)
රුවන්, සුසිත
රෂ්පාමෂ්පායණය / සුසිත රුවන්. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 261 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1003798 NL)
ISBN 978-955-677-454-2
(419424 NA)
රුවන්, සුසිත
රෂ්පාවණෂ්පා සමසහයුම - 2 / සුසිත රුවන්. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 224 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1009209 NL)
ISBN 978-955-677-479-5
(421785 NA)
ලකමෂ්පාලි, ගයනෂ්පා එසසේ.
දූලි / ගයනෂ්පා එසසේ. ලකමෂ්පාලි. - සහයයන්තුඩුව :
ගයෂ්පා ක්රිසයේෂන්සසේ, 2015. - ප. 352 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1003033 NL)
ISBN 978-955-0929-15-3
(417853 NA)
ලකමෂ්පාලි, ගයනෂ්පා එසසේ.
ලිහිණි පයෂ්පාෂත 2 / ගයනෂ්පා එසසේ. ලකමෂ්පාලි. සහයයන්තුඩුව : ගයෂ්පා ක්රිසයේෂන්සසේ, 2015. ප. 272 ; සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1008961 NL)
ISBN 978-955-0929-20-7
(421590 NA)
ලකමෂ්පාලි, ගයනෂ්පා එසසේ.
වීදි කුණෂ්පාටු / ගයනෂ්පා එසසේ. ලකමෂ්පාලි. සහයයන්තුඩුව : ගයෂ්පා ක්රිසයේෂන්සසේ, 2015. ප. 256 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1008330 NL)
ISBN 978-955-0929-17-7
(420754 NA)
ලකමෂ්පාලි, ගයනෂ්පා එසසේ.
සනෂ්පාතන දහරෂ්පා / ගයනෂ්පා එසසේ. ලකමෂ්පාලි. සහයයන්තුඩුව : ගයෂ්පා ක්රිසයේෂන්සසේ, 2015. ප. 296 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 420.00
(1008962 NL)
ISBN 978-955-0929-19-1
(421584 NA)
ලෂ්පාලිනී, ශ්රීමෂ්පා
අම්මෂ්පා සසසේ මෂ්පා / ශ්රීමෂ්පා ලෂ්පාලනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 192 ; සසමි. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1000590 NL)
ISBN 978-955-30-5540-8 (414772 NA)

ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා
කුමන නමැටුම් සකළි / ශ්රීමෂ්පා ලෂ්පාලනී. - සකෂ්පාළඹ :
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 130 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1002910 NL)
ISBN 978-955-677-428-3
(417477 NA)
ලෂ්පාලිනී, ශ්රීමෂ්පා
පය සටහන් / ශ්රීමෂ්පා ලෂ්පාලනී. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප.184 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000054 NL)
ISBN 978-955-30-5271-1
(414769 NA)
ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා
සුන කහට / ශ්රීමෂ්පා ලෂ්පාලනී. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 149 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009177 NL)
ISBN 978-955-677-487-0
(421776 NA)
ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා
සහසේමන්තසයේ වසන්තයක / ශ්රීමෂ්පා ලෂ්පාලනී. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 132 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002197 NL)
ISBN 978-955-671-690-0
(416620 NA)
ලියනගම, උෂසසසේන ඒ.
ගගන සරන සඳ / උෂසසසේන ඒ. ලියනගම. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 192 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009142 NL)
ISBN 978-955-30-6168-3
(421845 NA)
ලියනසග, ඩ. එල.
හිරු සනෂ්පානටු මලක / ඩ. එල. ලියනසග. පුතතලම : කරේතදෘ, 2014. - ප. 432 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1000155 NL)
ISBN 978-955-44813-0-5
(414649 NA)
ලියනසග, ෂදේමසිරි
කිරි පුතෂ්පා / ෂදේමසිරි ලියනසග. - සකෂ්පාළඹ :
සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 168 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009212 NL)
ISBN 978-955-661-720-7
(421640 NA)
ත්ලීලෂ්පාරතන, උෂෂ්පාලි
ඇද සසවණමැලි / උෂෂ්පාලි ත්ලීලෂ්පාරතන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 208 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1001114 NL)
ISBN 978-955-30-5677-1
(416198 NA)
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සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්
දසසේසකෂ්පාන් ප්රමිලෂ්පා සප්රේමසයේ නෂ්පාමසයන් . . . /
සඳරුවන් සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 243 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1003799 NL)
ISBN 978-955-677-445-0
(419423 NA)

වෂ්පාසලසූරිය, ගෂ්පාමිණී
සඳ ගිනි ගනී / ගෂ්පාමිණී වෂ්පාසලසූරිය. ආඞිඅම්බලම : සඳලි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 276 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 340.00
(1010771 NL)
ISBN 955-98125-0-5
(422960 NA)

සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්
සසසේරඅංගෂ්පාව / සඳරුවන් සලබෝකුසහසේවෂ්පා. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 364 ; සසම. 21
මමැ බමැ-සබබෝක : රු.550.00
(1009184 NL)
ISBN 978-955-31-0140-2
(421696 NA)

වමැලලවතත, ජගත
සන්නකන්ද / ජගත වමැලලවතත. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 294 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1009229 NL)
ISBN 978-955-31-0247-8
(421718 NA)

වඩුසග, අරේනසසේට
නිළියකසග විවෂ්පාහය / අරේනසසේට වඩුසග. මහරගම : කරේතදෘ, 2015. - ප. 360 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 420.00
(1001220 NL)
ISBN 978-955-87972-0-4

වමැලිවිටිය, ලකෂසේමන්
සතන්යය සසෂ්පායෂ්පා / ලකෂසේමන් වමැලිවිටිය. - 2 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 112 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1995
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008266 NL)
ISBN 955-20-1332-1
(420323 NA)

වන්නිඅචචි, බුවසනක
86 සෂසේන් / බුවසනක වන්නිඅචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංසදේශය, 2014. - ප. 200 :
චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1000313 NL)
ISBN 978-955-7667-00-3
(415123 NA)
වන්නිඅචචි, බුවසනක
සකෂ්පාළඹ ඇවිත / බුවසනක වන්නිඅචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංසදේශය, 2015. - ප. 171 :
චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1010579 NL)
ISBN 978-955-7667-06-5
(423073 NA)
වනිගසූරිය, උෂෂ්පාලි
ෂෂ්පා බමැඳි කිඅංකිණි / උෂෂ්පාලි වනිගසූරිය. මුලසලරියෂ්පාව : සූරියකෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1008956 NL)
ISBN 978-955-9294-3-0
(421560 NA)
වනිගසූරිය, උෂෂ්පාලි
සුසෂ්පානය අව්බියස / උෂෂ්පාලි වනිගසූරිය. මුලසලරියෂ්පාව : සුරියකෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 176 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003816 NL)
ISBN 978-955-9294-29-0
(419475 NA)
වරේණකුලසූරිය, සහන්රි
දඩ කඳවුර / සහන්රි වරේණකුලසූරිය. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 393 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1009221 NL)
ISBN 978-955-677-484-9
(421793 NA)

වමැවසගදර, බණඩෂ්පාර
දූවිලි කන්ද / බණඩෂ්පාර වමැවසගදර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 224 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008325 NL)
ISBN 978-955-30-5901-7
(420409 NA)
වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා
ආදසරය තවමත / මසනබෝරි සිලිකෂ්පා
වික්රමආරචචි. - පළියන්දල : සිලිකෂ්පා ප්රකෂ්පාශන,
2015. - ප. 160 ; සසම 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 470.00
(1010515 NL)
ISBN 978-955-42559-0-6
(422970 NA)
වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා
කලසි / මසනබෝරි සිලිකෂ්පා වික්රමආරචච. පළියන්දල : සිලිකෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 200 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 520.00
(1010583 NL)
ISBN 978-955-9833-57-4
(422975 NA)
වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා
ගුමු / මසනබෝරි සිලිකෂ්පා වික්රමආරචචි. පළියන්දල : සිලිකෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 156 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 470.00
(1010512 NL)
ISBN 978-955-9833-58-1
(422973 NA)
වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා
දිසන්ත්රෂ්පා / මසනබෝරි සිලිකෂ්පා වික්රමආරචචි. ව්බියගම : වරේණ ග්රමැරක සහ ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 168 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1003202 NL)
ISBN 978-955-0225-24-8
(418778 NA)

183

වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා
පචචමත්ලී / මසනබෝරි සිලිකෂ්පා වික්රමආරචචි. පළියන්දල : සිලිකෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 384 ; සසම 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 590.00
(1010516 NL)
ISBN 978-955-9833-59-8
(422969 NA)

වික්රමසූරිය, මලලිකෂ්පා
රන් හිරු / මලලිකෂ්පා වික්රමසුරිය. වරකෂ්පාසෂෂ්පාල : ආරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 372 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1000012 NL)
ISBN 978-955-553-766-7
(414988 NA)

වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා
බන්ධනෂ්පා / මසනබෝරි සිලිකෂ්පා වික්රමආරචචි. ව්බියගම : වරේණ ග්රමැරක සහ ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 176 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 340.00
(1010560 NL)
ISBN 978-955-0225-20-3
(422945 NA)

වික්රමෂ්පාරචචි, සමන්
අසන්ධිමිතතෂ්පා / සමන් වික්රමෂ්පාරචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 159 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009135 NL)
ISBN 978-955-31-0365-9
(421686 NA)

වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා
ලදිමි සනෂ්පාලදිමි / මසනබෝරි සිලිකෂ්පා
වික්රමආරචචි. - පළියන්දල : සිලිකෂ්පා ප්රකෂ්පාශන,
2014. - ප. 148 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010510 NL)
ISBN 978-955-42664-0-8
(422964 NA)

විසජේරතන, ගෂ්පාමිණී ප.
සනෂ්පානිසමන ෂහන් / ගෂ්පාමිණී ප. විසජේරතන. සහෂ්පාරණ : කරේතදෘ, 2015. - ප. 250 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008327 NL)
ISBN 978-955-97668-6-5
(420493 NA)

වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා
විරසක සුසුම් / මසනබෝරි සිලිකෂ්පා වික්රමආරචචි. පළියන්දල : සිලිකෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 152 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1010513 NL)
ISBN 978-955-9833-52-3
(422974 NA)
වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා
හදවතින්ම මෂ්පා / මසනබෝරි සිලිකෂ්පා
වික්රමආරචචි. - පළියන්දල : සිලිකෂ්පා ප්රකෂ්පාශන,
2014. - ප. 195 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1010511 NL)
ISBN 978-955-42664-1-9
(422965 NA)
වික්රමරතන, දිලහෂ්පානි
නදී නිම්න / දිලහෂ්පානි වික්රමරතන. - 2 වන
මුද්රණය. - යකකල : ශෂ්පාකන්යෂ්පා ෂබලිසකෂන්සසේ,
2015. - ප. 200 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2013.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1010518 NL)
ISBN 978-955-0207-28-2
(422938 NA)
වික්රමරතන, දිලහෂ්පානි
වන සදවලිසයබෝ / දිලහෂ්පානි වික්රමරතන. යකකල : ශෂ්පාකන්යෂ්පා ෂබලිසකෂන්සසේ, 2015. ප. 288 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 460.00
(1010559 NL)
ISBN 978-955-0207-46-6
(422935 NA)
වික්රමරතන, දිලහෂ්පානි
සව්ස්පේත ෂෂ්පාරම / දිලහෂ්පානි වික්රමරතන. - යකකල :
ශෂ්පාකන්යෂ්පා ෂබලිසකෂන්සසේ 2015. - ප. 232 ;
සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 430.00
(1010558 NL)
ISBN 978-955-0207-45-9
(422937 NA)

විසජේසිඅංහ, ආනන්ද ප.
සටකසෂ්පාසසේ රූමතිය / ආනන්ද ප. විසජේසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 272 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1009247 NL)
ISBN 978-955-30-6229-1
(421913 NA)
විසජේසිඅංහ, ආනන්ද
මතකය අවදිකරමි / ආනන්ද විසජේසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 272 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1002343 NL)
ISBN 978-955-30-5569-9
(417218 NA)
විසජේසිඅංහ, එම්. එල. ප්රසන්න
සවඬරු පඬක / එම්. එල. ප්රසන්න විසජේසිඅංහ. පළියන්දල : ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ක්රියෂ්පාකෂ්පාරී සඅංසවදී
සන්නිසවදන ආයතනය, 2015. - ප. 96 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1002305 NL)
ISBN 978-955-8848-12-8
(417276 NA)
විසජේසිඅංහ, එසසේ.
ව්බිම්මටටමයෂ්පා / එසසේ. විසජේසිඅංහ . - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 408 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1000377 NL)
ISBN 978-955-30-5650-4
(415214 NA)
විසජේසිඅංහ, රූ. සෂ.
සමෂ්පාසලබෝචනය / රූ. සෂ. විසජේසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ:
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 118 ; සසම. 21.
"David Copperfield" කදෘතිසයේ ඡෂ්පායෂ්පානුවෂ්පාදයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1002146 NL)
ISBN 978-955-677-421-4
(416608 NA)
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විසජේසිඅංහ, සමන්ත
මෂ්පායෂ්පානරේගෂ්පාන්තය / සමන්තෂ්පා විසජේසිඅංහ. මුලසලරියෂ්පාව නව නගරය : කරේතදෘ, 2015. ප. 316 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1010581 NL )
ISBN 978-955-41616-1-0
(422991 NA)

වීරකසකෂ්පාඩ, ජයරතන
දියහමැර තමැන්න / ජයරතන වීරකසකෂ්පාඩ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 352 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1000156 NL)
ISBN 978-955-30-5552-1
(414775 NA)

විසජේසුරිය, සරත
රතතරන් අසසේවමැන්න / සරත විසජේසුරිය. සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2015. ප. 466 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1000266 NL)
ISBN 978-955-691-108-4
(415310 NA)

වීරරතන, හරේෂණී
අග්ර / හරේෂණී වීරරතන. - රෂ්පාජගිරිය : මිහිර
සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 256 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 430.00
(1008309 NL)
ISBN 978-955-688-055-7
(420681 NA)

විසජේසුරිය, සරත
රමණීය නරේතනය / සරත විසජේසුරිය. සකෂ්පාළඹ : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. ප. 172 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 270.00
(1000221 NL)
ISBN 978-955-691-051-3
(415100 NA)
විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර
සරෂ්පාබසරබෝසියෂ්පා / ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර විතෂ්පාන. ගම්ෂහ : රතසර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 176 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000161 NL)
ISBN 978-955-694-003-9
(415005 NA)
විතෂ්පානආරචචි, මහින්දෂෂ්පාල
අවරට යන හිරු / මහින්දෂෂ්පාල විතෂ්පානආරචචි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 112 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010655 NL)
ISBN 978-955-30-6286-4
(423243 NA)
විතෂ්පානආරචචි, මහින්දෂෂ්පාල
විසකටු / මහින්දෂෂ්පාල විතෂ්පානආරචචි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 256 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1010831 NL)
ISBN 978-955-30-6379-3
(423608 NA)
විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර
විසසේසකට ෂසසේසසසේ / ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර විතෂ්පාන. ගම්ෂහ : රතසර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 95 ;
සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000162 NL)
ISBN 978-955-694-011-4
(415000 NA)
විතෂ්පාන, ශන්යෂ්පාමෂ්පා
වසසේසෂ්පාසනට ෂෂ්පායන සඳ / ශන්යෂ්පාමෂ්පා විතෂ්පාන. කඳෂ්පාන : කරේතදෘ, 2014. - ප. 263 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(200982 NL)
ISBN 978-955-53442-2-7

වීරසිඅංහ, චන්ද්රෂ්පා
ධවල තෂ්පාරකෂ්පාව / චන්ද්රෂ්පා වීරසිඅංහ. ෂන්නිපටිය : කිඅංකිණි ක්රිසයේෂන්සසේ, 2015. ප. 176 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008743 NL)
ISBN 978-955-8933-96-1
(421568 NA)
වීරසිඅංහ, ශිසරබෝමෂ්පාලෂ්පා එසසේ.
අන්ධකෂ්පාරසයේ ගිනිසිළුව / ශිසරබෝමෂ්පාලෂ්පා එසසේ.
වීරසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 240 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1003213 NL)
ISBN 978-955-30-5753-2
(418262 NA)
වීරසිඅංහ, ශිසරබෝමෂ්පාලෂ්පා එසසේ.
අන්ධකෂ්පාරසයේ ගිනිසිළුව - 2 / ශිසරබෝමෂ්පාලෂ්පා එසසේ.
වීරසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 280 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1009228 NL)
ISBN 978-955-30-6219-2
(421866 NA)
වීරසසසේකර, උෂෂ්පාලි බණඩෂ්පාර
අහස කතෂ්පා නමෑ / උෂෂ්පාලි බණඩෂ්පාර වීරසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
2013. - ප. 304 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 320.00
(1004211 NL)
ISBN 978-955-4578-80-7
වීරසසසේකර, විලියම්
කතරක මමැදින් / විලියම් වීරසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 232 ;
සසමි. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000555 NL)
ISBN 978-955-30-5423-4
(414960 NA)
මවදන්යතිලක, චම්ෂෂ්පා
ඇදහිය සනෂ්පාහමැකි නිහඞතෂ්පාව / චම්ෂෂ්පා
මවදන්යතිලක. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 216 ; සසමි. 21.
“2014 සගෂ්පාඩසග නවකතෂ්පා අතපටෂත
තරගසයේ ජයග්රෂ්පාහ නවකතෂ්පාවකි”
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000591 NL)
ISBN 978-955-30-5562-0
(414766 NA)
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ශ්රියෂ්පාකෂ්පාන්ති, වසන්තෂ්පා
සකෂ්පාතමැනක සදබෝ අම්මෂ්පා / වසන්තෂ්පා
ශ්රියෂ්පාකෂ්පාන්ති. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 176 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1002251 NL)
ISBN 978-955-29-0414-1
(417304 NA)

සිරිවරේධන, කරුණෂ්පාරතන බණඩෂ්පා
ඇය මවක වුවෂ්පාය / කරුණෂ්පාරතන බණඩෂ්පා
සිරිවරේධන. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 239 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 425.00
(1009313 NL)
ISBN 978-955-31-0317-8
(421701 NA)

සෂරමෂ්පාන, ප්රියඅංකෂ්පා
සිහිල ෂවන් / ප්රියඅංකෂ්පා සෂරමෂ්පාන. - නුසගසගෂ්පාඩ :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 166 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 370.00
(1000865 NL)
(416033 NA)

සිරිවරේධන, කුමෂ්පාර
සසඅංකෂ්පාර / කුමෂ්පාර සිරිවරේධන. - ෂන්නිපටිය :
කිඅංකිණි ක්රිසයේෂන්සසේ, 2014 . - ප. 256 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1000070 NL)
ISBN 978-955-8933-93-0
(415041 NA)

සමරතුඅංග, සඅංජීවිකෂ්පා
සසෂ්පාඳුරු කළුවර / සඅංජීවිකෂ්පා සමරතුඅංග. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
2013. - ප. 104 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1004217 NL)
ISBN 978-955-4578-79-1

සුරවීර, අසයබෝමෂ්පා සඳමෂ්පාලි
සසහසසේනෂ්පා / අසයබෝමෂ්පා සඳමෂ්පාලි සුරවීර. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
2013. - ප. 152 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1004203 NL)
ISBN 978-955-4578-89-0

සමරනෂ්පායක, එසසේ. ඒ. එසසේ.
දරුවන්සග දරුසවබෝ / එසසේ. ඒ. එසසේ.
සමරනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ
මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2013. - ප. 307 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1004220 NL)
ISBN 978-955-4578-45-6

සුසරේන්ද්ර, විරෂ්පාජේ
සඳ නිවෂ්පාඩු ගිහින් / විරෂ්පාජේ සුසරේන්ද්ර. - 2 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ
මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2013. - ප. 271 ; සසම. 21
1 වන මුද්රණය 2002.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 320.00
(1004218 NL)
ISBN 978-955-4578-72-2

ISBN 978-955-51175-2-4

සමරනෂ්පායක, එසසේ. ඒ. එසසේ.
සඳලතෂ්පාට නවක / එසසේ. ඒ. එසසේ. සමරනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
2014. - ප. 176 ; සසමි.21
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1004222 NL)
ISBN 978-955-4578-89-0
සමරනෂ්පායක, විපුල
ඈත සිටන් ඉන්න සසලලිසයේ / විපුල
සමරනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 223 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000182 NL)
ISBN 978-955-30-5633-7
(415079 NA)
සමරසසසේන, සුසරේඛෂ්පා
සම් කතෂ්පාව / සුසලඛෂ්පා සමරසසසේන. කිරිවතතුඩුව : සයුර ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 144 ; සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1005880 NL)
ISBN 978-955-4788-15-2
සරතචන්ද්ර, ශ්රියෂ්පා
සකතකී / ශ්රියෂ්පා සරතචන්ද්ර. - සකෂ්පාළඹ :
ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2014. ප. 208 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1004232 NL)
ISBN 978-955-4943-05-6

සුසරේන්ද්ර, විරෂ්පාජේ
සමනළ ගීසත / විරෂ්පාජේ සුසරේන්ද්ර. - 2 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ
මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2013. - ප. 295 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 320.00
(1004213 NL)
ISBN 978-955-4578-73-9
සසසනවිරතන, අජන්ත
අප අපම / අජන්ත සසසනවිරතන. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 172 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000487 NL)
ISBN 978-955-31-0279-9
(415301 NA)
සසසනවිරතන, ජයසකෂ්පාඩ
දිසෂ්පාෂෂ්පාසමෂ්පාක / ජයසකෂ්පාඩ සසසනවිරතන. සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ, 2015. ප. 399 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1008781 NL)
ISBN 978-955-686-275-1
(421522 NA)
සසසනවිරතන, ලකෂසේමන්
වලමත වී හසරක නටිමි / ලකෂසේමන්
සසසනවිරතන. - ෂෂ්පානනර : කරේතදෘ, 2015. ප. 178 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1003156 NL)
ISBN 978-955-41764-0-9
(418817 NA)

186

සසසේනෂ්පානෂ්පායක, එසසේ. ආරේ. සිරි
සනෂ්පාතනි / එසසේ. ආරේ. සිරි සසසේනෂ්පානෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම,
2013. - ප. 168 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1004202 NL)
ISBN 978-955-4576-61-6

සහසේවෂ්පාවසම්, එච. ජී. නිසරබෝෂන ක්රිෂෂ්පාන්ත
ආදරණීය ෂළිගමැනීම / එච. ජී. නිසරබෝෂන
ක්රිෂෂ්පාන්ත සහසේවෂ්පාවසම්. - වමැලිමඩ : කරේතදෘ,
2015. - ප. 119 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1009391 NL)
ISBN 978-955-44630-1-1
(422535 NA)

සසසේනෂ්පානෂ්පායක, චන්ද්රලතෂ්පා
සිහිනයකි ඔබ / චන්ද්රලතෂ්පා සසසේනෂ්පානෂ්පායක. ඉඳුරුව : කරේතදෘ, [2015?]. - ප. 88 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1006572 NL)
(420064 NA)

සහසේවෂ්පාවසම්, මසනබෝහෂ්පාරී
සෂම්බරෂ්පා / මසනබෝහෂ්පාරී සහසේවෂ්පාවසම්. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන,
2015. - ප. 218 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1009312 NL)
ISBN 978-955-681-251-0
(421974 NA)

සසසේනෂ්පානෂ්පායක, සසබෝමවීර
වමැරදිය මහ රජ : උම්මගග ජෂ්පාතක නවකතෂ්පාව /
සසබෝමවීර සසසේනෂ්පානෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ
ජයසකෂ්පාඩ, 2015. - ප. 279 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008779 NL)
ISBN 978-955-686-267-6
(421524 NA)
හබරගමුව, සසබෝමසිරි
රතනසෂ්පාර වසසේතුව / සසබෝමසිරි හබරගමුව. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 256 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000317 NL)
ISBN 978-955-661-667-5 (415127 NA)

891.483 – ප්රබන්ධ. නවකතෂ්පා. විචෂ්පාර
අලවතත, ජයසිරි
ස්ත්රිමෂ්පාණ කියවීමක : සමෂ්පාහෂ්පාන් රෂ්පාජේ මඩවලසග
මෂ්පාගම් සසබෝලිය, සලෂ්පාවීනෂ්පා, ආදරණීය
විකසටබෝරියෂ්පා නවකතෂ්පා ස්ත්රිතවය පළිබඳ විචෂ්පාර
විමඅංසනයකි / ජයසිරි අලවතත, කුලතිලක
කුමෂ්පාරසිඅංහ සහ දීව්ස්පේති කුමෂ්පාර ගුණරතන. නුසගසගෂ්පාඩ : ව්බිසසබෝ ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 117 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003744 NL)
ISBN 978-955-4690-04-2
(419410 NA)

හරසසේගම, සසබෝමරතන
නිකම යෂ්පාම / සසබෝමරතන හරසසේගම. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 200 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1012601 NL)
ISBN 978-955-31-0470-0
(423748 NA)

එරන්ද, කලෂ
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) මළගිය ඇතසතබෝ
වීමඅංසෂ්පා / කලෂ එරන්ද. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ.
ගුණසසසේන, 2015. - ප. 51 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1003767 NL)
ISBN 978-955-21-2341-2
(419023 NA)

හරසසේගම, සසබෝමරතන
හන්තෂ්පාසන් කතෂ්පාවක / සසබෝමරතන හරසසේගම. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 259 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1002150 NL)
ISBN 978-955-31-0211-9
(416612 NA)

ද සසෂ්පායසෂ්පා, වීරසිරි
මළගිය ඇතසතබෝ විචෂ්පාර අතවමැල : උසසසේ සෂළ
සිඅංහල / වීරසිරි ද සසෂ්පායසෂ්පා. - ඉඹුලසගෂ්පාඩ :
කරේතදෘ, 2014. - ප. x, 54 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1010546 NL)
ISBN 978-955-54819-3-9
(422972 NA)

සහටටිසග, අනුරසිරි
බමැඳමෂ්පාරිය / අනුරසිරි සහටටිසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප.232 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000020 NL)
ISBN 978-955-30-5577-4
(414924 NA)

නෂ්පාලක හිමි, සෂෂ්පාරවගම
“මළගිය ඇතසතබෝ” නවකතෂ්පාව විමසුමට
අතවමැලක / සෂෂ්පාරවගම නෂ්පාලක හිමි. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. [v], 57 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1008825 NL)
ISBN 978-955-21-2351-1
(421290 NA)

සහසේරත, ප්චූලෂ්පාභය ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර
සූරිය කුසුම / ප්චූලෂ්පාභය ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර සහසේරත. 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2014. - ප. 388 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2014.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1004072 NL)
ISBN 978-955-677-362-0
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රෂ්පාජකරුණෂ්පා, ආරිය
සම්මෂ්පානලෂ්පාර්භී නවකථෂ්පා විමරේශනය / ආරිය
රෂ්පාජකරුණෂ්පා. - සඅංසශබෝධිත 2 වන මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 135 ;
සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 2011
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008852 NL)
ISBN 978-955-30-3005-4
(421144 NA)
රෂ්පාජෂකෂ, ධරේමෂ්පා
කෂ්පාන්තෂ්පා කෂ්පාරකතවය : අදන්යතන සිඅංහල
සලඛිකෂ්පාවන් විසින් රචිත නවකතෂ්පාවල සසේන
චරිත ඇසුරින් සකසරන විමරේශනයක / ධරේමෂ්පා
රෂ්පාජෂකෂ. - සකෂ්පාළඹ : රතන සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 165 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1003704 NL)
ISBN 978-955-683-164-1
(418967 NA)
රෂ්පාජෂකෂ, ධරේමෂ්පා
සසේස්ත්රිය, ෂවුල සහ සමෂ්පාජ අභිසයබෝග : ග්රෂ්පාමය,
ෂහළ මධන්යම සහ ඉහළ මධන්යම ෂෂ්පාඅංතික සසේන
චරිත ඇතුළත නවකථෂ්පා ඇසුසරන් සකසරන
විමරේනශනයක / ධරේමෂ්පා රෂ්පාජෂකෂ. - සකෂ්පාළඹ :
රතන සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 196 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 280.00
(1003739 NL)
ISBN 978-955-683-163-4
(419420 NA)
රෂ්පාජෂකෂ, ධරේමෂ්පා
සෂ්පාඅංදදෘෂසේටිකවෂ්පාදය සහ ආධන්යෂ්පාතමික සෂරළිය
ෂසුව්බිම් වූ සිඅංහල නවකථෂ්පා / ධරේමෂ්පා රෂ්පාජෂකෂ. නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : රතන සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 169 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 230.00
(1003740 NL)
ISBN 978-955-683-161-0
(419421 NA)
891.483 – ප්රබන්ධ. සයෂ්පාවුන් නවකතෂ්පා
අතතනෂ්පායක, ඒ. බී. සජේ.
දඅං, හිඹුටු, අලි සහ පුඅංචි ළමය / ඒ. බී. සජේ.
අතතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 160 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008719 NL)
ISBN 978-955-30-6175-1
(421195 NA)
අමරසකබෝන්, භද්රෂ්පා ඉන්ද්රෂ්පානි
හූනු සෂ්පාසසේතසරේ සහ තලසගෂ්පාය විලෂ්පාෂය / භද්රෂ්පා
ඉන්ද්රෂ්පානි අමරසකබෝන්. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014 . - ප. 157 : සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1000255 NL)
ISBN 978-955-31-0212-6
(415307 NA)

අමරසිඅංහ, අජිත කලයෂ්පාණ
ආසලබෝකය අත ළඟය / අජිත කලයෂ්පාණ
අමරසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 94 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002143 NL)
ISBN 978-955-677-416-0
(416605 NA)
කහටපටිය, ජයන්ත
හිරු ෂමැමිණිසයේ අනෂ්පාගතසයන් ද? / ජයන්ත
කහටපටිය සහ චමින්ද ක්රිශෂ්පාන්ත. - සකෂ්පාළඹ :
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 118 : චිත්ර;
සසම. 21. - (හිරු සයෂ්පාවුන් කතෂ්පා මෂ්පාලෂ්පාව ;
අඅංක 02)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1003710 NL)
ISBN 978-955-677-450-4
(419435 NA)
කුලතිලක, ආරියවඅංශ
ඉර හඳ නමැති සුරඅංගනෂ්පා දූෂත / ආරියවඅංශ
කුලතිලක. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 212 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009288 NL)
ISBN 978-955-671-886-7
(421722 NA)
සගෂ්පාඩසහසේවෂ්පා, සරබෝහිණී
සුපරි හෂනෂ්පා / සරබෝහිණී සගෂ්පාඩසහසේවෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 120 ;
සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000025 NL)
ISBN 978-955-30-5619-1
(414922 NA)
සදෂ්පාඹගහවතත, ආරියනන්ද
සමැඟවුණු සලබෝකය / ආරියනන්ද
සදෂ්පාඹගහවතත - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 303 : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002876 NL)
ISBN 978-955-29-0419-6
(417535 NA)
ජයතිලක, සමරදිවෂ්පාකර
සකවළ ඉම රහසසේ සසෂ්පායෂ්පා / සමරදිවෂ්පාකර
ජයතිලක. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 174 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009286 NL)
ISBN 978-955-31-0320-8
(421725 NA)
නිශසේශඅංක, පයදෂ්පාස
පුඅංචි රහසසේ ෂරීකෂකසයබෝ / පයදෂ්පාස නිශසේශඅංක. 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 104 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1993
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002350 NL)
ISBN 978-955-30-5588-0
(417242 NA)
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සෂසරේරෂ්පා, කරුණෂ්පා
අතු අග පනි කමැට / කරුණෂ්පා සෂසරේරෂ්පා. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 155 ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000559 NL)
ISBN 978-955-31-0190-7 (414666 NA)
සෂසරේරෂ්පා, සටනිසන්
මමැජික තුවෂ්පාන්සග ඉන්ද්රජෂ්පාල කතන්දර /
සටනිසන් සෂසරේරෂ්පා. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 160 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1010683 NL)
ISBN 978-955-31-0443-4
(423010 NA)
සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනී
දින සෂෂ්පාතක අන්දරය / යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනි
සෂසරේරෂ්පා. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 216 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000289 NL)
ISBN 978-955-31-0220-1
(415289 NA)
බෂ්පාලසූරිය, ගුණසසසේකර
තෂ්පාරුණන්යසයේ අරුණමැලල : සයෂ්පාවුන් නව
කතෂ්පාවක / ගුණසසසේකර බෂ්පාලසූරිය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1008861 NL)
ISBN 978-955-30-6044-0
(421207 NA)
රණසිඅංහ, නිශසේමඅං
සරේලපලි / නිශසේමඅං රණසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 105 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009176 NL)
ISBN 978-955-677-472-6
(421773 NA)
රතනෂ්පායක, සුදත
සූකිරි බටටෂ්පා / සුදත රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව :
වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 160 :
චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1005975 NL)
ISBN 978-955-29-0429-5
(420057 NA)
රසසේසෂ්පාෂෂ්පාන, ධරේමසසසේන
කුමර බඹසර / ධරේමසසසේන රසසේසෂ්පාෂෂ්පාන. සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ, 2015. ප. 175 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002909 NL)
ISBN 978-955-686-129-7
(417992 NA)
ලකමෂ්පාල, ප. සක. බී. එසසේ.
සයබෞවන කෂ්පාලසයේ ෂෂ්පාසල නිවෂ්පාඩුව / ප. සක. බී.
එසසේ. ලකමෂ්පාල. - [තමැ.සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. ප. 104 : චිත්ර ; සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1002298 NL)
(416906 NA)

ලියනසග, සහසේමෂ්පාචන්ද්රිකෂ්පා
පුඅංචි සටනක / සහසේමෂ්පාචන්ද්රිකෂ්පා ලියනසග. 3 වන මුද්රණය. - සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : විසිනනු
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 131 ; සසම.18.
1 වන මුද්රණය 1984.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1000293 NL)
ISBN 978-955-0955-45-9
(415285 NA)
ලියනසග, සහසේමෂ්පා චන්ද්රිකෂ්පා
සුව සසවණට ගිය යසසි / සහසේමෂ්පා චන්ද්රිකෂ්පා
ලියනසග. - ෂන්නිපටිය : කරේතදෘ, 2015. ප. 80 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 135.00
(1003153 NL)
ISBN 978-955-50188-6-9
(418811 NA)
වන්නිඅචචි, බුවසනක
ඇහමැළ මලයෂ්පාය / බුවසනක වන්නිඅචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංසදේශය, 2015. - ප. 192 ;
සසම. 21.
මමැබමැ - සබබෝක : රු. 300.00
(1010585 NL)
ISBN 978-955-7667-05-8
(423072 NA)
විජයවරේධන, චම්ෂෂ්පා
පපුණු කුසුම් / වම්ෂෂ්පා විජයවරේධන. - රෂ්පාගම :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 60 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003812 NL)
ISBN 978-955-53219-2-1
(419477 NA)
විසජේරතන, හලපටිසයේ
නුගලන්සදේ අෂරෂ්පාජිතසයබෝ : නුගලන්සදේ
හෂන්නු සදවමැනි සකෂ්පාටස / හලපටිසයේ
විසජේරතන. - හිරිවඩුන්න : කරේතදෘ, 2015. ප. 235 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 330.00
(1003182 NL)
ISBN 978-955-41399-1-6
(418886 NA)
විදන්යෂ්පාරතන, සබබෝධි
මුල ගුරුතුමෂ්පා / සබබෝධි විදන්යෂ්පාරතන. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 159 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1003309 NL)
ISBN 978-955-31-0312-3
(418898 NA)
සමරනෂ්පායක, ධරේමෂ්පා එසසේ.
පුනම හමුවීම / ධරේමෂ්පා එසසේ. සමරනෂ්පායක. ෂන්නිපටිය : සරද ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 200 : චිත්ර ; සසමි. 21. - (දඟකෂ්පාරයන්සග
වික්රම ; අඅංක 15)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1000451 NL)
ISBN 978-955-1112-20-2
(415016 NA)
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සමරනෂ්පායක, ධරේමෂ්පා එසසේ.
සමය සමැබවින්ම ප්රෂ්පාතිභෂ්පාරේයයකම විය / ධරේමෂ්පා
එසසේ. සමරනෂ්පායක. - ෂන්නිපටිය : සරද
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 176 ; චිත්ර ;
සසම. 21. - (දඟකෂ්පාරයන්සග වික්රම ; අඅංක 16)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009362 NL)
ISBN 978-955-95090-8-0
(422590 NA)
සමරනෂ්පායක, ධරේමෂ්පා එසසේ.
සමැසනරියන් උයසන් විශසේමිත සමනල රැඟුම /
ධරේමෂ්පා එසසේ. සමරනෂ්පායක. - ෂන්නිපටිය : සරද
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014 . - ප. 191 ; සසම. 21. (දඟකෂ්පාරයන්සග වික්රම ; අඅංක 14)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1000459 NL)
ISBN 978-955-1112-19-6
(415017 NA)
සිලවෂ්පා, ලමැන්ටන්
රජදරුසවබෝ : සයෂ්පාවුන් නවකතෂ්පා / ලමැන්ටන්
සිලවෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 224 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1000314 NL)
ISBN 978-955-661-668-2 (415124 NA)
සුගතදෂ්පාස, මෂ්පාලෂ්පා දමයන්ති
සසෂ්පාඳුරු ළමෂ්පා විය / මෂ්පාලෂ්පා දමයන්ති සුගතදෂ්පාස. සහබෝමෂ්පාගම : කරේතදෘ, 2014. - ප. vii, 241 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000728 NL)
ISBN 978-955-42031-0-5
(415524 NA)
891.483 – ප්රබනධ. විදදකා නවකතකා
අසබසිරිගුණවරේධන, නිපුන හසරඅංග
සිව ක්රියෂ්පාන්විතසයබෝ - 1 වන සකෂ්පාටස / නිපුන
හසරඅංග අසබසිරිගුණවරේධන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 320 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1003722 NL)
ISBN 978-955-30-5928-4
(419162 NA)
ධරේමසිරි, අජන්ත
තරු නමැති අහස : කලපත විදන්යෂ්පා කතෂ්පා / අජන්ත
ධරේමසිරි. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 72 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1992
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000157 NL)
ISBN 978-955-30-5504-0
(414773 NA)
ධරේමසිරි, අජන්ත
හිරු මිය යය : කලපත විදන්යෂ්පා කතෂ්පා / අජන්ත
ධරේමසිරි. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 80 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1992
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000159 NL)
ISBN 978-955-30-5503-3
(414771 NA)

මමැදසගදර, ෂසිඳු කලහෂ්පාර
කෂ්පාල සඅංචෂ්පාරකයෂ්පා / ෂසිඳු කලහෂ්පාර මමැදසගදර. ගෂ්පාලල : කරේතදෘ, 2014. - ප. 120 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 270.00
(1000352 NL)
ISBN 978-955-41613-0-6
(415185 NA)
රතනෂ්පායක, මසනබෝජේ ප්රසන්න
වන සදවනව : විදන්යෂ්පා ප්රබන්ධ නවකතෂ්පාව /
මසනබෝජේ ප්රසන්න රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 224 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1010577 NL)
ISBN 978-955-30-6526-1
(423645 NA)
වීරසිඅංහ, ශිසරබෝමෂ්පාලෂ්පා එසසේ.
සසනබෝරන් අභිරහස / ශිසරබෝමෂ්පාලෂ්පා එසසේ.
වීරසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 216 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1010582 NL)
ISBN 978-955-30-6351-9
(423253 NA)
891.483 – ළමෂ්පා ප්රබන්ධ
අධිකෂ්පාරි, විපුලසිරි
සිසත කඳුළ ෂමැරනණෂ්පා / විපුලසිරි අධිකෂ්පාරි සහ
කමලිකෂ්පා උසබරතන. - සව්ස්පේරෂ්පාසදණිය : සතතව
නිෂසේෂෂ්පාදන හෂ්පා සසබෞඛන්ය සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව,
2015. - ප. 23 : චිත්ර ; සසම. 29.
ජලර්භීතිකෂ්පා සරබෝගය පළිබඳව කුඩෂ්පා දරුවන්
දමැනුවත කිරීම සවනුසවන් ලියවුණු ළමෂ්පා
කථෂ්පාව.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1010816 NL)
ISBN 978-955-0355-02-0
(423168 NA)
අධිකෂ්පාරි, රිතමෂ්පා සසසනෂ්පාලි
සගම්බෂ්පා සහ හෂ්පාවෂ්පා / රිතමි සසසනෂ්පාලි අධිකෂ්පාරි. ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය], 2014. ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 130.00
(1000724 NL)
ISBN 978-955-692-102-1
(415413 NA)
අනුතතරෂ්පා, සකෂ්පාළඹසග සනතමි
කමැලමෑ ගසම් දඟකෂ්පාරයෂ්පා / සකෂ්පාළඹසග සනතමි
අනුතතරෂ්පා. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [8] : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 125.00
(1001006 NL)
ISBN 978-955-692-147-2
(415738 NA)
අනුරසිරි, සරත
අකකය මලලිය / සරත අනුරසිරි. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 7 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000384 NL)
ISBN 978-955-690-203-7
(415258 NA)
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අනුරසිරි, සරත
ගුණ යහෂත ඇතෂ්පා / සරත අනුරසිරි. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 7 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000378 NL)
ISBN 978-955-690-200-6 (415264 NA)

අනුරසිරි, සරත
සීයෂ්පා / සරත අනුරසිරි. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ
සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 7 : චිත්ර ;
සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000386 NL)
ISBN 978-955-690-202-9
(415256 NA)

අනුරසිරි, සරත
සගඹි යෂ්පාළුවෂ්පා / සරත අනුරසිරි. - දන්සකෂ්පාටුව :
ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 7 :
චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000385 NL)
ISBN 978-955-690-201-3
(415257 NA)

අසබධීර, කිතසිරි
යෂ්පාලසදේවි සහ රුහුණු කුමෂ්පාරි. - කිතසිරි
අසබධීර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 56 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008261 NL)
ISBN 978-955-30-6156-0
(420369 NA)

අනුරසිරි, සරත
සබබෝල යෂ්පාළුවෂ්පා / සරත අනුරසිරි. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 7 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1008981 NL)
ISBN 978-955-690-232-7
(420808 NA)

අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.
ගිනි කුරුලලෂ්පා / ඩබලියු. ඒ. අසබසිඅංහ. - 6 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 24.
1 වන මුද්රණය 1981
කබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1003378 NL)
ISBN 978-955-1715-83-0
(418919 NA)

අනුරසිරි, සරත
මල යෂ්පාළුවෂ්පා / සරත අනුරසිරි. - දන්සකෂ්පාටුව :
ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 7 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1008983 NL)
ISBN 978-955-690-226-6
(420810 NA)
අනුරසිරි, සරත
මලලි / සරත අනුරසිරි. - දන්සකෂ්පාටුව :
ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 7 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1008984 NL)
ISBN 978-955-690-225-9
(420809 NA)
අනුරසිරි, සරත
මලිති / සරත අනුරසිරි. - දන්සකෂ්පාටුව :
ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 7 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1008980 NL)
ISBN 978-955-690-230-3
(420811 NA)
අනුරසිරි, සරත
වමැරනණු සඅංග්රහය / සරත අනුරසිරි. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 7 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000379 NL)
ISBN 978-955-690-199-3
(415263 NA)
අනුරසිරි, සරත
සෂතතුව / සරත අනුරසිරි. - දන්සකෂ්පාටුව :
ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 7 :
චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1008982 NL)
ISBN 978-955-690-231-0
(420807 NA)

අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.
යෂ්පාළු සිඅංහයෂ්පා / ඩබලියු. ඒ. අසබසිඅංහ. - 6 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 23.
1 වන මුද්රණය 1979
කබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1003380 NL)
ISBN 978-955-1715-92-2
(418924 NA)
අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.
යෂ්පාළු හඳයෂ්පා / ඩබලියු. ඒ. අසබසිඅංහ. - 5 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 24.
1 වන මුද්රණය 1984
කබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1003382 NL)
ISBN 978-955-1715-80-9
(418918 NA)
අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.
රජේජුරුසවබෝ / ඩබලියු. ඒ. අසබසිඅංහ. - 3 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 23.
1 වන මුද්රණය 1976
කබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1003379 NL)
ISBN 978-955-1715-86-1
(418930 NA)
අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.
සහෂ්පාඳ ළමය / ඩබලියු. ඒ. අසබසිඅංහ. - 6 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 24.
1 වන මුද්රණය 1979
කබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1003381 NL)
ISBN 978-955-1715-89-2
(418926 NA)
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අසබසිඅංහ, ප්රියඅංගනී
අරුම පුනම කණණෂ්පාඩය / ප්රියඅංගනී අසබසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 20 :
චිත්ර ; සසමි. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000525 NL)
ISBN 978-955-30-5190-5
(414968 NA)

ඉදේදසගෂ්පාඩ, තුෂෂ්පාර
අලුත උෂෂ්පාය / තුෂෂ්පාර ඉදේදසගෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ :
රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2012. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 27.
කබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව(1001149 NL)
ISBN 978-955-0706-19-8 (416109 NA)

අසබසුරිය, විනීතෂ්පා මඅංගලිකෂ්පා
සම්සසේ කකුල පුසෂ්පා / විනීතෂ්පා මඅංගලිකෂ්පා
අසබසුරිය. - මහනුවර : කරේතදෘ, 2014. ප. 24 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1000131 NL)
ISBN 978-955-50815-2-8
(415052 NA)

ඉදේදසගෂ්පාඩ, තුෂෂ්පාර
කවුද කවුද සම් / තුෂෂ්පාර ඉදේදසගෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ :
රූම් ටු රීඩ්, 2014. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000791 NL)
ISBN 978-955-0706-85-3
(415563 NA)

අභයසිඅංහ, සරබෝහිණී
සරේඛෂ්පාව / සරබෝහිණී අභයසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1006484 NL)
ISBN 978-955-30-5515-6
(419897 NA)
අසඹේපටිය, චන්ද්රිකෂ්පා
මිතුරු සුමිතුරු : ළමෂ්පා කතෂ්පාව / චන්ද්රිකෂ්පා
අසඹේපටිය. - මෂ්පාතර : කරේතදෘ, 2014. - ප. 28 :
චිත්ර ; සසම. 26.
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 290.00 (1000285 NL)
ISBN 978-955-51538-4-3
(415334 NA)
අසඹේපටිය, චන්ද්රිකෂ්පා
සුමුනමත්ලී / චන්ද්රිකෂ්පා අසඹේපටිය. - මෂ්පාතර :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 28 : චිත්ර ; සසම. 26.
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 300.00 (1006515 NL)
ISBN 978-955-51538-5-0
(419810 NA)
අලවතතසග, සප්රේමදෂ්පාස ශ්රී
කමැසල කතෂ්පාව / සප්රේමදෂ්පාස ශ්රී අලවතතසග. 4 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 32 : චිත්ර ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1988.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1002345 NL)
ISBN 978-955-30-5659-7
(417248 NA)
අලහසකබෝන්, සිසිර
පුඅංචි සජනී කළ සලෂ්පාකු දසසේකමක / සිසිර
අලහසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 64 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009329 NL)
ISBN 978-955-30-6081-5
(421877 NA)
ආරියරතන, විමලෂ්පා
සුව විඳින්න සලෂ්පාව රකින්න / විමලෂ්පා
ආරියරතන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010885 NL)
ISBN 978-955-30-6459-2
(423584 NA)

ඉදේදසගෂ්පාඩ, තුෂෂ්පාර
සකබෝචචියට සමෂ්පාකද වුසන් / තුෂෂ්පාර
ඉදේදසගෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා,
2012. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 20x25.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001140 NL)
ISBN 978-955-0706-22-8
(416131 NA)
ඉදේදසගෂ්පාඩ, තුෂෂ්පාර
බන්ටුසග උෂෂ්පාය / තුෂෂ්පාර ඉදේදසගෂ්පාඩ. සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ්, 2014. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 20x25.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000790 NL)
ISBN 978-955-0706-84-6 (415564 NA)
ඉමෂ්පාෂෂ්පා, සක. ජී. සවින්දි
පූඅංචි ටිකිරි / සක. ජී. සවින්දි ඉමෂ්පාෂෂ්පා. ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය], 2014. ප. [12] : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001015 NL)
ISBN 978-955-692-170-0
(415729 NA)
ඉසරේෂෂ්පා, චම්මි
හෂ්පා ෂමැඅංචය සෂෂ්පාතපඅංචය / චම්මි ඉසරේෂෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2013. - ප. 16 :
චිත්ර ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001134 NL)
ISBN 978-955-0706-64-8
(416134 NA)
ඉසරේෂෂ්පා, චම්මි
හෂ්පා ෂමැඅංචිසග අලුත කමෑම / චම්මි ඉසරේෂෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2013. ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001138 NL)
ISBN 978-955-0706-20-4
(416126 NA)
ඉසරේෂෂ්පා, චම්මි
හමැඩ වමැඩ ෂමැඅංසචබෝ / චම්මි ඉසරේෂෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
රූම් ටු රීඩ්, 2014. - ප. 16 ; චත්ර ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000807 NL)
ISBN 978-955-0706-89-1
(415548 NA)
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උෂමෂ්පාලිකෂ්පා, අචිනි
දඟවමැඩ සහෂ්පාඳ නමැහමැ / අචිනි උෂමෂ්පාලිකෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 16 :
චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000240 NL)
ISBN 978-955-30-5451-7
(414783 NA)
එරන්ද, කලෂ
කුරුම්බමැටටි මමැෂිම / කලෂ එරන්ද. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. 15 : චිත්ර ; සසම. 19. - (සසලලම් සගදර
කතෂ්පා ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 125.00
(1008828 NL)
ISBN 978-955-21-2406-8
(421298 NA)
එරන්ද, කලෂ
සකෂ්පාසසේ සකෂ්පාළ සතෂ්පාව්ස්පේපය / කලෂ එරන්ද. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. 15 : චිත්ර ; සසම. 19. - (සසලලම් සගදර
කතෂ්පා ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 125.00
(1008827 NL)
ISBN 978-955-21-2409-9
(421299 NA)
එරන්ද, කලෂ
සෂෂ්පාල පති හරකෂ්පා / කලෂ එරන්ද. - සකෂ්පාළඹ :
ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, [2015?]. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 19. - (සසලලම් සගදර කතෂ්පා ;)
කබමැ-සබබෝක : රු.125.00
(1010789 NL)
ISBN 978-955-21-2410-5
(423295 NA)
එරන්ද, කලෂ
රූඅං සෂතත / කලෂ එරන්ද. - සකෂ්පාළඹ :
ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. - ප. 15 : චිත්ර ;
සසම. 19. - (සසලලම් සගදර කතෂ්පා ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 125.00
(1008826 NL)
ISBN 978-955-21-2411-2
(421300 NA)
ඒකනෂ්පායක, කුසුම්
සකෂ්පාසහෂ්පාලලමැ බබෂ්පාලෂ්පා / කුසුම් ඒකනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1002933 NL)
ISBN 978-955-30-5653-5
(417727 NA)
කන්නන්ගර, නිලින්ද්රෂ්පා
සිඅංඩ / නිලින්ද්ර කන්නන්ගර. - පළියන්දල :
කරේතදෘ, [2015?]. - ප. 8 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1003592 NL)
ISBN 978-955-44744-1-3 (419459 NA)

කරුණෂ්පාරතන, එන්. සක. චමුදිකෂ්පා ඒෂෂ්පානි
ම මමැසසේසෂ්පාසගන් ෂෂ්පාඩමක / එන්. සක. චමුදිකෂ්පා
ඒෂෂ්පානි කරුණෂ්පාරතන. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009416 NL)
ISBN 978-955-30-6405-9
(421828 NA)
කරුණෂ්පාරතන, ඔෂෂ්පාමික සතරුවන් සෂසරේරෂ්පා
මෂ්පාළු ෂමැටියට වස විසසන් සතෂ්පාර අලුත
සලෂ්පාවක / ඔෂෂ්පාමික සතරුවන් සෂසරේරෂ්පා
කරුණෂ්පාරතන. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [16] : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001013 NL)
ISBN 978-955-692-110-6

(415731 NA)

කරුණෂ්පාරතන, කුසුමෂ්පා
උචිසග අම්මෂ්පා සගදර ඇවිත : ජෂන්
ජනකතෂ්පාවක ඇසුසරනි / කුසුමෂ්පා
කරුණෂ්පාරතන. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන,
2015. - ප. [ii], 38 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1008968 NL)
ISBN 978-955-21-2352-8
(421275 NA)
කරුණෂ්පාරතන, සසබෝමබන්න
මහදමැනමුතතෂ්පා සහ සගබෝල පරිස / සසබෝමබන්න
කරුණෂ්පාරතන. - ඇඹිලිපටිය : සුමනගිරි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 74 : චිත්ර ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : 130.00
(1001066 NL)
ISBN 978-955-0963-34-8
(416355 NA)
කවිශසේක, ආරේ. ඒ. සචනුක රසනන්
උතසහවන්තයෂ්පා / ආරේ. ඒ. සචනුක රසනන්
කවිශසේක. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001012 NL)
ISBN 978-955-692-128-1
(415732 NA)
කහඳගමසග, රතනෂ්පා
ව්බිඅංන සහ චණඩ / රතනෂ්පා කහඳගමසග. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014 ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010799 NL)
ISBN 978-955-31-0181-5
(422953 NA)
කහවන්දල, චන්ද්රෂ්පා
සුදේදිසග උෂෂ්පාය / චන්ද්රෂ්පා කහවන්දල. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2014. - ප. [vii] ;
සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 110.00
(1002402 NL)
ISBN 978-955-548-200-4
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කහවල, සුමනෂ්පා
සුන මනමෂ්පාලි / සුමනෂ්පා කහවල. - [තමැ. සනෂ්පා.] :
කරේතදෘ, [2015?]. - ප. [14] : චිත්ර ;
සසම. 21x29.
කබමැ-සබබෝක: මිල සනෂ්පාදමැකසව (200708 NL)
ISBN 978-955-44740-0-0

සකෂ්පාළඹසග, දමින්න්ද්රී සකබෞශලන්යෂ්පා
ව්බිඅංන / දමන්න්ද්රී සකබෞශලන්යෂ්පා සකෂ්පාළඹසග. විසිනනු සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 20 :
චිත්ර ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 195.00
(1008829 NL)
ISBN 978-955-0955-67-1
(421570 NA)

කහවල, සුමනෂ්පා
සහෂ්පාලමන / සුමනෂ්පා කහවල. - [තමැ. සනෂ්පා.] :
කරේතදෘ, [2015?]. - ප. [14] : චිත්ර ;
සසම. 21x29.
කබමැ-සබබෝක: රු. 150.00
(200707 NL)
ISBN 978-955-44740-1-7

සකබෞමදි, ඩබ. ඒ. ඖදෂ්පාරිකෂ්පා
සබරෂ්පා ගනිමු කිරි අම්මලෂ්පා / ඩබ. ඒ. ඖදෂ්පාරිකෂ්පා
සකබෞමදි. - සකෂ්පාළඹ : සකෂ්පාළඹ ළමෂ්පා සෂෂ්පාත
සඅංගමය, 2014. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1000228 NL)
ISBN 978-955-588-222-4
(414915 NA)

කළුසබබෝවිල, කුලනි රුවන්යෂ්පා
වීර මිතුරිය / කුලනි රුවන්යෂ්පා කළුසබබෝවිල. ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය], 2014. ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00 (1001008 NL)
ISBN 978-955-692-119-9 (415736 NA)

ගමසග, අරුණ කීරේති
අපූරු ෂමැන්සලක / අරුණ කීරේති ගමසග. සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2012. - ප. 16 :
චිත්ර ; සසම. 27.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001148 NL)
ISBN 978-955-0706-26-6
(416110 NA)

කුමෂ්පාරසිඅංහ, ජයන්ති මෂ්පාසනල
ළිඳට වමැටුණු ෂණිටටුව / ජයන්ති මෂ්පාසනල
කුමෂ්පාරසිඅංහ. - [තමැ. සනෂ්පා.] : දමැනුම සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. - ප. 04 : චිත්ර ;
සසම 29.
කබමැ-සබබෝක: රු. 100.00
(200720 NL)
ISBN 978-955-588-217-0

ගමසග, අරුණ කීරේතී
කවුද හෂනෂ්පා / අරුණ කීරේතී ගමසග. සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ්, 2014. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000806 NL)
ISBN 978-955-0706-86-0
(415549 NA)

කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි, අසනබෝමෂ්පා සමරදිවෂ්පාකර
නරි හෂ්පාමිසග විසනබෝද ගමන / අසනබෝමෂ්පා
සමරදිවෂ්පාකර කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1006490 NL)
ISBN 978-955-30-5938-3
(419894 NA)

ගමසග, අරුණ කීරේතී
පුඅංචි සමනත්ලී / අරුණ කීරේති ගමසග. සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ්, 2014. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 20x25.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000787 NL)
ISBN 978-955-0706-87-7
(415567 NA)

කුලසසසේකර, කළන්යෂ්පාණි
පුඅංචි අසව්ස්පේ සවසක හරිම ලසසේසනය / කළන්යෂ්පාණි
කුලසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003407 NL)
ISBN 978-955-30-5820-1
(418326 NA)

ගමසග, අරුණ කීරේති
සබෂ්පාබී දිනුම් / අරුණ කීරේති ගමසග. සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2012. ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 20x25.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001141 NL)
ISBN 978-955-0706-29-7
(416129 NA)

සකෂ්පාඩතුවකකු, චන්ද්රසසසේන
සඳමෂ්පාලි සහ පුඅංචි ගිරෂ්පා ෂමැටියෂ්පා / චන්ද්රසසසේන
සකෂ්පාඩතුවකකු. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 23 : චිත්ර ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1006501 NL)
ISBN 978-955-30-6012-9
(419971 NA)

ගමසග, ඉන්දික තුෂෂ්පාර
සීසයේ අප සගදර යමු / ඉන්දික තුෂෂ්පාර ගමසග. සකෂ්පාළඹ : සකෂ්පාළඹ ළමෂ්පා සෂෂ්පාත සඅංගමය,
2014. - ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ - සබබෝක : රු. 100.00
(1000229 NL)
ISBN 978-955-44316-0-7
(414916 NA)

සකෂ්පාඩව්ස්පේපලි, අමෂ්පායෂ්පා ජයමිලෂ්පා
බලූ සහබෝල මමැනසරේ අභිරහස / අමෂ්පායෂ්පා ජයමිලෂ්පා
සකෂ්පාඩව්ස්පේපලි. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [16] : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000997 NL)
ISBN 978-955-692-131-1
(415747 NA)

ගමසග, සනතමි නිපුණිකෂ්පා
සකක සගනෂ්පා වෂ්පාසනෂ්පාව / සනතමි නිපුණිකෂ්පා
ගමසග. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001017 NL)
ISBN 978-955-692-153-3
(415726 NA)
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ගෂ්පාලලසග, සනතමි සඅංදීෂනී
සිඅංහරෂ්පාජ වනගමැසබ සනතකළු දසුන් සමනල
ඇසින් / සනතමි සඅංදීෂනී ගෂ්පාලලසග. ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය], 2014. ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001011 NL)
ISBN 978-955-692-122-9 (415733 NA)
ගුණසසසේකර, දනුලි සසනන්යෂ්පා
කමැදමැලල හමැර යන ප්චූටි කුරුලසලබෝ / දනුලි
සසනන්යෂ්පා ගුණසසසේකර. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා
සලඛක සඅංගමය], 2014. - ප. [4] : චිත්ර ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001000 NL)
ISBN 978-955-692-134-2 (415744 NA)
ගුණසසසේකර, සසිනි මදෂ්පාරෂ්පා
නලෂ්පාන්සග සිහිනය / සසිනි මදෂ්පාරෂ්පා
ගුණසසසේකර. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [8] : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001001 NL)
ISBN 978-955-692-151-9 (415743 NA)
සගෂ්පාඩසග, සුභෂ්පාෂිණී
කෂ්පාසගද මලල / සුභෂ්පාෂිණී සගෂ්පාඩසග. සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2013. ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001132 NL)
ISBN 978-955-0706-60-0
(416136 NA)
සගෂ්පාඩසග, සුභෂ්පාෂිණී
පුඅංචි නදී / සුභෂ්පාෂිණී සගෂ්පාඩසග. - සකෂ්පාළඹ :
සමයවරේධන, 2014. - ප. 48 : චිත්ර ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000971 NL)
ISBN 978-955-570-783-1
(416050 NA)
චන්දූෂ, ඩබලි
බලිව . ඒ. හිමඅංස
රිදී මසල හෂ්පාසසේකම් / චන්දූෂ, ඩබලි
බලිව . ඒ.
හිමඅංස
දන්දූෂ. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය],
2014. - ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00 (1001009 NL)
ISBN 978-955-692-113-7 (415735 NA)
චන්ද්රදෂ්පාස, අ.
දිරි දරුවෂ්පා / අ. චන්ද්රදෂ්පාස. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 : චිත්ර ;
සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1006022 NL)
ISBN 978-955-30-5575-0
(419953 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, සකෂ්පාතමසල චන්ද්රෂ්පා සමරසිඅංහ
ටිකිරි මමැණිසකය සගඹි රෂ්පාලය / සකෂ්පාතමසල
චන්ද්රෂ්පා සමරසිඅංහ ජයසකෂ්පාඩ. - ඒකල : කරේතදෘ,
2015. - ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008967 NL)
ISBN 978-955-42494-0-0
(421540 NA)

ජයසකෂ්පාඩ, විශෂ්පානි සසවවන්දි
සහෂ්පාඳ යෂ්පාළුසවබෝ / විශෂ්පානි සසවවන්දි
ජයසකෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 12 : චිත්ර ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000772 NL)
ISBN 978-955-30-5415-9
(414597 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා
කළු කපුසටක කෂ්පාක කෂ්පාක / සසබෝමෂ්පා
ජයසකෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 11 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008975 NL)
ISBN 978-955-30-5733-4
(421105 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා
කමෑම සම්සය / සසබෝමෂ්පා ජයසකෂ්පාඩ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 7 : චිත්ර ;
සසමි. 28. - (ඤ්චුටිකිතර කතෂ්පා ; අඅංක 7)
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000527 NL)
ISBN 978-955-20-9801-7
(414966 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා
ජින්ජි බලු ෂමැටියෂ්පා / සසබෝමෂ්පා ජයසකෂ්පාඩ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 07 :
චිත්ර ; සසමි. 29. - (ඤ්චුටිකිතර කතෂ්පා ; අඅංක 2)
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000526 NL)
ISBN 978-955-20-9797-5
(414967 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා
බබෂ්පා අලිසග කතෂ්පාව / සසබෝමෂ්පා ජයසකෂ්පාඩ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 11 :
චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008979 NL)
ISBN 978-955-30-5732-7
(421107 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා
රන් කුකුළුහෂ්පාමි / සසබෝමෂ්පා ජයසකෂ්පාඩ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 07 :
චිත්ර ; සසමි. 29. - (ඤ්චුටිකිතර කතෂ්පා ; අඅංක 1)
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000528 NL)
ISBN 978-955-20-9796-7
(414965 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා
ලසසේසන සලබෝකය / සසබෝමෂ්පා ජයසකෂ්පාඩ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 11 :
චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003552 NL)
ISBN 978-955-30-5731-0
(419127 NA)
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා
සීයෂ්පා මසග සීයෂ්පා / සසබෝමෂ්පා ජයසකෂ්පාඩ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 11 :
චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008978 NL)
ISBN 978-955-30-5735-8
(421104 NA)
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ජයතිලක, ප.
කමලසග හෂන්කම් / ප. ජයතිලක. - ෂෂ්පානනර :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 28 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010805 NL)
ISBN 978-955-42450-0-6
(423085 NA)
ජයසූරිය, චතුරිකෂ්පා
අප ඔයෂ්පාට ආදසරය / චතුරිකෂ්පා ජයසූරිය. සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2013. - ප. 16 :
චිත්ර ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001135 NL)
ISBN 978-955-0706-65-5
(416133 NA)
ජයසූරිය, චතුරිකෂ්පා
ලසසේසන මෂ්පායෂ්පා / චතුරිකෂ්පා ජයසූරිය. - සකෂ්පාළඹ :
රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2012. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 22 x 27.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001144 NL)
ISBN 978-955-0706-30-3
(416137 NA)
ජයසසසේකර, ජයලිය
මල ඇතුසළසේ කලබසල / ජයලිය ජයසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2012. - ප. 16 :
චිත්ර ; සසම. 27.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001143 NL)
ISBN 978-955-0706-21-1
(416107 NA)
ජයසසසේකර, ඩනෂ්පායෂ්පා රමින්ති
පුඅංචි වුණත අලි වමැඩක / ඩනෂ්පායෂ්පා රමින්ති
ජයසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ප්රදීෂ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. [8] : චිත්ර ; සසමි. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු.125.00
(1000587 NL)
ISBN 978-955-7558-26-4
(415018 NA)
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ
අසහබෝ සදවදත සනෂ්පානටි සමෂ්පාකපුර /
කිරිබතසගෂ්පාඩ ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි. සෂෂ්පාලගහසවල : මහෂ්පාසම්ර්ඝ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. 9 : චිත්ර ; සසම. 30
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1002996 NL)
ISBN 978-955-687-050-3
(417541 NA)

තතසර, සක. එම්. සමෂ්පාධි
අපූරු සිතතරෂ්පා / සක. එම්. සෂ්පාමෂ්පාධි තතසර. ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය], 2014. ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000998 NL)
ISBN 978-955-692-148-9 (415746 NA)
තතසරනි, සක. වී. ඩ. චතුමිණි
මලිතසග සිතුවිලල / සක. වී. ඩ. චතුමිණි
තතසරනි. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [8] : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001014 NL)
ISBN 978-955-692-127-4
(415730 NA)
තරසසේවින්, රුවන්
ම කුමෂ්පාරි : ජන කතෂ්පාවකි / රුවන් තරසසේවින්. සමෂ්පාරටුව : කරේතදෘ, 2014. - ප. 20 : චිත්ර ;
සසම. 28 x 21.
සිඅංහල, සදමළ සහ ඉඅංග්රීසි
කබමැ-සබබෝක : රු.150.00
(1001868 NL)
ISBN 978-955-51888-4-5
(416095 NA)
තෂ්පාරුකෂ්පා, ප. එම්. ඉමඅංගි
ටිකිරි සහ ඈන් / ප. එම්. ඉමඅංගි තෂ්පාරුකෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 128 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009332 NL)
ISBN 978-955-30-6091-4
(421876 NA)
තෂ්පාරුකෂ්පා, ප. එම්. ඉමඅංගි
වන මිතුරන්සගන් ෂෂ්පාඩමක / ප. එම්. ඉමඅංගි
තෂ්පාරුකෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 64 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008765 NL)
ISBN 978-955-30-6090-7
(421125 NA)
තෂ්පාරුකෂ්පා, ප. එම්. ඉමඅංගි
වීනරු කුමෂ්පාරි / ප. එම්. ඉමඅංගි තෂ්පාරුකෂ්පා. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 :
චිත්ර ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008764 NL)
ISBN 978-955-30-6089-9
(421115 NA)

ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ
මහෂ්පා කසසේසෂ මහරහතන් වහන්සසසේ /
කිරිබතසගෂ්පාඩ ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි. සෂෂ්පාලගහසවල : මහෂ්පාසම්ර්ඝ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. 09 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000898 NL)
ISBN 978-955-687-048-0
(415900 NA)

තීකෂණ, බී. නසවබෝදේ
අදේද්භූත දූෂත / බී. නසවබෝදේ තීකෂණ. ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය], 2014. ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු.100.00
(1001016 NL)
ISBN 978-955-692-114-4
(415728 NA)

ඩයසසේ, ගීතෂ්පාඅංජනී
වමැසසේස / ගීතෂ්පාඅංජනී ඩයසසේ. - සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු
රීඩ්, 2014. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 19x25.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000805 NL)
ISBN 978-955-0706-91-4
(415550 NA)

දඩලලසග, තිනුක දින්සර
අභිරහසසේ දියමන්ති සකෂ්පාලලය / තිනුක දින්සර
දඩලලසග. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [8] : චිතු ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු.100.00
(1000996 NL)
ISBN 978-955-692-115-1
(415758 NA)
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ද සිලවෂ්පා, සසසේෂෂ්පාලි
කවුද ගතසත / සසසේෂෂ්පාලි ද සිලවෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ :
රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2012. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001136 NL)
ISBN 978-955-0706-18-1
(416125 NA)
දසුනිකෂ්පා, එසසේ. ඒ. ඕෂදි
පුඅංචි රහසසේ ෂරීකෂක යහළුසවබෝ / එසසේ. ඒ. ඕෂදි
දසුනිකෂ්පා. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [8] : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000990 NL)
ISBN 978-955-692-146-5

(415754 NA)

දිසෂ්පානෂ්පායක, සජේ. බී.
ඇටිසකසහල කෂ්පාපු උගුඩුවෂ්පා වසග / සජේ. බී.
දිසෂ්පානෂ්පායක. - [නුසගසගෂ්පාඩ] : සුමිත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. [22] : චිත්ර ;
සසම. 20. - (ගමැමි නමැණ නුවණ ; අඅංක 12)
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002990 NL)
ISBN 978-955-696-113-3
(417867 NA)
දිසෂ්පානෂ්පායක, හිඟුලවල
මහ ගමරෂ්පාළය සෂෂ්පාඩ ගමරෂ්පාළය / හිඟුලවල
දිසෂ්පානෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන,
2014. - ප. 22 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1001130 NL)
ISBN 978-955-21-2317-7
(416115 NA)

දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්
කවුද අර ඉගිලසලන්සන? / කුසුම්
දිසෂ්පානෂ්පායක. - [නුසගසගෂ්පාඩ] : සුමිත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. - ප. [7] චිත්ර ;
සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1008381 NL)
(420772 NA)
දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්
කමෑම සුවඳ ගතසත කවුද? / කුසුම්
දිසෂ්පානෂ්පායක. - [නුසගසගෂ්පාඩ] : සුමිත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. [04] : චිත්ර ;
සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1008383 NL)
ISBN 978-955- 696-143-0 (420770 NA)

සදෂ්පාඹගහවතත, ආරියනන්ද
ෂඅංච තන්ත්රසයන් ළමෂ්පා කතෂ්පා : සමබෝඩ සිඅංහයෂ්පා
සහ නුවමැණමැති හෂ්පාවෂ්පා සමග තවත කතෂ්පා /
ආරියනන්ද සදෂ්පාඹගහවතත. - දන්සකෂ්පාටුව :
වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 24 :
චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1006517 NL)
ISBN 978-955-29-0460-8
(420052 NA)

දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්
සකජු කමෑලල / කුසුම් දිසෂ්පානෂ්පායක. [තමැ. සනෂ්පා.] : සුමිත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 29. - (පුඅංචි කතෂ්පා ;
අඅංක 17)
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1009528 NL)
ISBN 978-955-696-078-5
(422497 NA)

ධම්මික හිමි, සමෂ්පාරකමැටිආසරේ
ඉර ෂෂ්පායනවෂ්පා / සමෂ්පාරකමැටිආසරේ ධම්මික හිමි. වෂ්පාදේනව : සිරි සිනහත ළමෂ්පා ෂදනම, 2014. ප. [08] : චිත්ර ; සසම. 29. - (ළමෂ්පා සිතට දහම්
සිසිල ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1003036 NL)
ISBN 978-955-52275-1-3
(417460 NA)

දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්
නරින්ට සමෂ්පාන ඉව්බි මසසේ ද? / කුසුම්
දිසෂ්පානෂ්පායක. - [තමැ. සනෂ්පා.] : සුමිත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. - ප. [4] : චිත්ර ;
සසම. 30. - (පුඅංචි කතෂ්පා ; අඅංක 16)
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1009531 NL)
ISBN 978-955-696-071-6
(422495 NA)

ධම්මික හිමි, සමෂ්පාරකමැටිආසරේ
සවසක සඳ / සමෂ්පාරකමැටිආසරේ ධම්මික හිමි. වෂ්පාදේදූව : කරේතදෘ , 2015. - ප. 32 : චිත්ර ;
සසම. 30. - (ළමෂ්පා සිතට දහම් සිසිල ;)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003037 NL)
ISBN 978-955-52275-2-0
(417459 NA)

දිසෂ්පානෂ්පායක, සජේ. බී.
අන්දසරේට මුල හමු සවය / සජේ. බී.
දිසෂ්පානෂ්පායක. - [තමැ. සනෂ්පා.] : සුමිත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. [22] : චිත්ර ;
සසම. 20. - (එසකබෝමත එක රටක ; අඅංක 31)
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002219 NL)
ISBN 978-955-696-111-9
(417361 NA)

ධම්මික හිමි, සමෂ්පාරකමැටිආසරේ
ඇසළ සඳ / සමෂ්පාරකමැටිආසරේ ධම්මික හිමි. වෂ්පාදේදූව : කරේතදෘ, 2015. - ප. 30 ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 125.00
(1005872 NL)
ISBN 978-955-52275-3-7

ධරේමරතන, සුපුන් බුදේධිම
ජමැක සහ රතු මමැණිසක අභිරහස / සුපුන්
බුදේධිම ධරේමරතන. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා
සලඛක සඅංගමය], 2014. - ප. [8] ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1000991 NL)
ISBN 978-955-692-116-8 (415753 NA)
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ධරේමසිරි, ගිනිසග
අම්බලසම් පනෂ්පා / ධරේමසිරි ගිනිසග. බටසෂෂ්පාල : කරේතදෘ, 2013. - ප. ix, 30 : චිත්ර ;
සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1000779 NL)
ISBN 978-955-95809-4-2
(415517 NA)
ධරේමසිරි, ගිනිසග
සලෂ්පාකු සීයෂ්පා සහ මනි සීයෂ්පා / ධරේමසිරි ගිනිසග. බටසෂෂ්පාල : කරේතදෘ, 2014. - ප. ix, 26 ;
සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000778 NL)
ISBN 978-955-95809-5-9
(415518 NA)
නවරතන, මමැණිසක
සුවඳ හමන මලයෂ්පායක / මමැණිසක නවරතන. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010814 NL)
ISBN 978-955-30-6262-8
(423190 NA)
නවරතන, රමන්යෂ්පා
අලුත අමුතතෂ්පා / රමන්යෂ්පා නවරතන. - සකෂ්පාළඹ :
රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2013. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 22
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001131 NL)
ISBN 978-955-0706-62-4
(416128 NA)
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, චන්ද්රසසසේන
දඟකෂ්පාර කුරුළු ෂමැඅංචෂ්පා / චන්සද්රසසේන
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර. - සදහිවල : සඳුම්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003383 NL)
ISBN 978-955-41068-7-1
(418833 NA)
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, චන්ද්රසසසේන
සුසම්ධ / චන්ද්රසසසේන නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, [2015?]. - ප. 24 : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1003155 NL)
ISBN 978-955-41068-4-0
(418812 NA)
නිකවමැරටිය, දයෂ්පානන්ද
දඟකෂ්පාර අලි ෂමැඅංචෂ්පා / දයෂ්පානන්ද නිකවමැරටිය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010812 NL)
ISBN 978-955-30-6316-8
(423192 NA)
නිසඅංසලෂ්පා, ලිහිණි
සමනත්ලී / ලිහිණි නිසඅංසලෂ්පා. - ෂන්නිපටිය :
[ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය], 2014. - ප. 8 : චිත්ර ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000989 NL)

ISBN 978-955-692-149-6

(415755 NA)

නුවන්තිකෂ්පා, දිලිනි
සිරිමලසග සරුඅංගසල / දිලිනි නුවන්තිකෂ්පා. නිටටඹුව : එන්. ජී. එසසේ. ප්රින්ටරේසසේ, [2015?]. ප. 6 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 90.00
(1003590 NL)
(419076 NA)
නුවන්තිකෂ්පා, දිලිනි
සුන පුඅංචය රජ ඇඳුමය / දිලිනි නුවන්තිකෂ්පා. නිටටඹුව : එන්. ජී. එසසේ. ප්රින්ටරේසසේ, [2015?]. ප. 6 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 90.00
(1003591 NL)
(419077 NA)
නුවණ වමැසඩන සබබෝසත කථෂ්පා - 2 : ජෂ්පාතක සෂෂ්පාත
වහන්සසසේ (සීල වරේගය) / ෂරිවරේතනය
කිරිබතසගෂ්පාඩ ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි. සෂෂ්පාලගහසවල : මහෂ්පාසම්ර්ඝ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 77 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1008813 NL)
ISBN 978-955-687-066-4
(420841 NA)
සනතමිණි, බී. නවඅංගෂ්පා
අකක නසගබෝ / බී. නවඅංගෂ්පා සනතමිණි. ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය], 2014. ප. [4] ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001003 NL)
ISBN 978-955-692-105-2 (415741 NA)
ෂතිරණ, වසන්තෂ්පා රන්ජනී
ආදරයය කරුණෂ්පාවය / වසන්තෂ්පා රන්ජනී
ෂතිරණ - ෂමැළමෑඳ : කරේතදෘ, 2015. ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු.150.00
(1010806 NL)
ISBN 978-955-41033-1-3
(423084 NA)
ෂදේමිර, එච. ප. තමිඳු
පුඅංචි සිතක කරුණෂ්පාව / එච. ප. තමිඳු ෂදේමිර. ෂන්නිපටිය : ධරේමෂෂ්පාල විදන්යෂ්පාලයීය ළමෂ්පා
සලඛක සඅංගමය, 2015. - ප. 8 : චිත්ර ;
සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1008378 NL)
ISBN 978-955-692-176-2
(420729 NA)
පයතිසසේස, ගලගම හ.ග.
සීයෂ්පාසග විතති / ගලගම හ. ග. පයතිසසේස. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 52 :
චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000086 NL)
ISBN 978-955-30-5421-0
(414753 NA)
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පයවතී, ඩබලිව. ජී. ජී. ඒ.
පුඅංචි ම ෂමැටියෂ්පා / ඩබලිව. ජී. ජී. ඒ. පයවතී. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. - ප. 07 : චිත්ර ;
සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001839 NL)
ISBN 978-955-53390-6-3
(416274 NA)

සෂසරේරෂ්පා, වී. නන්දෂ්පා
ළිහිණියසන් වමැහි සගසනන්න / වී. නන්දෂ්පා
සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010817 NL)
ISBN 978-955-30-6268-0
(423195 NA)

පයසසසේන, අලවසව ඇම්. ඒ.
වයරෂ්පා : ළමෂ්පා කතෂ්පාවක / අලවසව ඇම්. ඒ.
පයසසසේන. - ෂෂ්පානකක : ජයසසසේකර මලවිආරචචි
ග්රන්ථ ප්රනෂ්පාශන, 2014. - ප. 66 : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 165.00
(1000262 NL)
ISBN 978-955-4830-02-8
(415315 NA)

සෂසරේරෂ්පා, ශන්යෂ්පාමත්ලී
සිඟිතිසග සසලලම් සගදර / ශන්යෂ්පාමත්ලී
සෂසරේරෂ්පා. - නිටටඹුව : එන්. ජී. එසසේ. ප්රින්ටරේසසේ,
[2015?]. - ප. 6 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 90.00
(1003594 NL)
(419078 NA)

සෂසරේරෂ්පා, ජූඩ් බී.
ඉසසේසකබෝසලට හරිම ආසෂ්පා ගිරවෂ්පා / ජූඩ් බී.
සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008976 NL)
ISBN 978-955-30-6251-2
(421109 NA)
සෂසරේරෂ්පා, දිලමි සතසරණි
යුතුකමක මහිමය / දිලමි සතසරණි
සෂසරේරෂ්පා. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [8] : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001004 NL)
ISBN 978-955-692-135-9
(415740 NA)
සෂසරේරෂ්පා, ෂදේමිණී
මදේනම බණඩෂ්පාර / ෂදේමිණී සෂසරේරෂ්පා. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 32 : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1009428 NL)
ISBN 978-955-29-0422-6
(422107 NA)
සෂසරේරෂ්පා, ෂදේමිණී
විහෂ්පාරමහ සදේවිය / ෂදේමිණී සෂසරේරෂ්පා. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 32 : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 180.00
(1009427 NL)
ISBN 978-955-29-0421-9
(422108 NA)
සෂසරේරෂ්පා, ප්රියන්ති කුමෂ්පාරි
සෂෂ්පාඩ ගමරෂ්පාළ / ප්රියන්ති කුමෂ්පාරි සෂසරේරෂ්පා. සදහිවල : සබබෞදේධ සඅංසසේකදෘතික මධන්යසසේථෂ්පානය,
2014. - ප. [25] : චිත්ර ; සසම. 30
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
ISBN 978-955-663-437-2

(201381 NL)

සෂසරේරෂ්පා, රඅංගනෂ්පා මන්ධුභෂ්පාෂිණී
රැවටුණු කුකුළු හෂ්පාමි / රඅංගනෂ්පා මන්ධුභෂ්පාෂිණී
සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන, 2015. ප. 12 : චිත්ර ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1002011 NL)
ISBN 978-955-570-822-7
(416548 NA)

ප්රනෂ්පාන්න, ආරේ. දයෂ්පානි
හඅංසිය බන්ටිය / ආරේ. දයෂ්පානි ප්රනෂ්පාන්න. සකෂ්පාළඹ : සකෂ්පාළඹ ළමෂ්පා සෂෂ්පාත සඅංගමය,
2014. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000227 NL)
ISBN 978-955-588-221-7
(414914 NA)
ප්රියදරේශනී, ගඅංගෂ්පා
දඟකෂ්පාර තෂ්පාර ෂමැටියෂ්පා / ගඅංගෂ්පා ප්රියදරේශනී. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : ආරේ. ජී. ග්රමැරකසසේ ඇන්ඩ් බුක
සෂෂ්පාව්ස්පේ, [2015?]. - ප. [8] : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1003400 NL)
ISBN 978-955-4512-51-1
(418872 NA)
ප්රියදරේශනී, ගඅංගෂ්පා
හෂ්පා හෂ්පා හරි හෂ්පාවෂ්පා / ගඅංගෂ්පා ප්රියදරේශනී. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : ආරේ. ජී. ග්රමැරකසසේ ඇන්ඩ් බුක
සෂෂ්පාව්ස්පේ, [2015?]. - ප. [8] : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1003399 NL)
ISBN 978-955-4512-71-9
(418881 NA)
බණඩෂ්පාර, අශසේවින් ඉන්ද්රජිත
කමෑදර නරිහෂ්පාමි / අශසේවින් ඉන්ද්රජිත බණඩෂ්පාර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 20 :
චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002368 NL)
ISBN 978-955-30-5448-7
(417262 NA)
බණඩෂ්පාර, අශසේවින් ඉන්ද්රජිත
සුදේදෂ්පා සහ කළුවෂ්පා / අශසේවින් ඉන්ද්රජිත
බණඩෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002367 NL)
ISBN 978-955-30-5449-4
(417265 NA)
බණඩෂ්පාර, නිකිණි
උෂන්දින සෂ්පාදය / නිකිණි බණඩෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ :
රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2013. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001133 NL)
ISBN 978-955-0706-66-2
(416135 NA)
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මඩෂෂ්පාත, සවින්
සිරිලසග වික්රමය / සවින් මඩෂෂ්පාත. ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය], 2014. ප. [12] : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000988 NL)
ISBN 978-955-692-132-8
(415756 NA)

මලලියෂ්පාවඩු, රඅංජිත
විකට ඇඳුම / රඅංජිත මලලියෂ්පාවඩු. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 20 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003390 NL)
ISBN 978-955-30-5730-3
(418325 NA)

මන්ධුතිසරු, ආෂෂ්පා
අලුත ටචරේ / ආෂෂ්පා මන්ධුතිසරු. - සබබෝයගසන් :
තිසරු ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 13 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1003394 NL)
ISBN 978-955-41691-1-1
(418787 NA)

මෂ්පායෂ්පානන්සන්, සසසේෂෂ්පාලි
සතයය බබෂ්පා / සසසේෂෂ්පාලි මෂ්පායෂ්පානන්සන්. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 104 :
චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000124 NL)
ISBN 978-955-30-5637-5
(415059 NA)

මනතිසරු, ආෂෂ්පා
සසලලම සලලලම / ආෂෂ්පා මනතිසරු. සබබෝයගසන් : තිසරු ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 12 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 175.00.
(1003393 NL)
ISBN: 978-955-41691-2-8 (418786 NA)

මිනුවන්ත, කිසර දිසනත
තරිඳුසග දඟකෂ්පාරකම / කිසර දිසනත
මිනුවන්ත. - සහබෝකන්දර : කරේතදෘ, [2015]. ප. 10 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008379 NL)
ISBN 978-955-700-014-5
(420687 NA)

මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති
කුරුලු ෂමැටියසගන් ෂෂ්පාඩමක / රුවන්ති
මන්ධුෂිකෂ්පා. - දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 7 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000389 NL)
ISBN 978-955-690-208-2
(415253 NA)

මුණගම, රඅංගි මවන්තිකෂ්පා
ප්රභෂ්පාතය / රඅංගි මවන්තිකෂ්පා මුණගම. ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය], 2014. ප. [4] : චීත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000994 NL)
ISBN 978-955-692-164-9
(415750 NA)

මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති
ව්බිඅංනසග යෂ්පාළුවෂ්පා / රුවන්ති මන්ධුෂිකෂ්පා. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 7 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000390 NL)
ISBN 978-955-690-205-1
(415252 NA)

මුදලිසග, එලසි
ව්බිඅංනය අලි ෂමැටියය / එලසි මුදලිසග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 20 :
චිත්ර ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008349 NL)
ISBN 978-955-30-6208-6
(420313 NA)

මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති
රන්සිතට තමෑගගක / රුවන්ති මන්ධුෂිකෂ්පා. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 7 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000387 NL)
ISBN 978-955-690-204-4
(415255 NA)

මුලලකන්ද, පුෂසේපකෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී
අහස යට / පුෂසේපකෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී මුලලකන්ද. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 19x21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1010794 NL)
ISBN 978-955-661-704-7
(423070 NA)

මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති
සූර වීර කූඹි ෂමැඅංචෂ්පා / රුවන්ති මන්ධුෂිකෂ්පා. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000388 NL)
ISBN 978-955-690-206-8
(415254 NA)

මුලලකන්ද, පුෂසේපකෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී
මල වතත / පුෂසේපකෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී මුලලකන්ද සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 16 : චිත්ර : සසම. 19x21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1010792 NL)
ISBN 978-955-661-702-3
(423068 NA)

මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති
හෂ්පා ෂමැඅංචිට ෂෂ්පාඩමක / රුවන්ති මන්ධුෂිකෂ්පා. දන්සකෂ්පාටුව : ජයසිඅංහ සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 7 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 50.00
(1000391 NL)
ISBN 978-955-690-207-5
(415251 NA)

මුලලකන්ද, පුෂසේපකෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී
සීයෂ්පා ඇවිලලෂ්පා / පුෂසේපකෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී
මුලලකන්ද. - සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 19x21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1010793 NL)
ISBN 978-955-661-703-0
(423067 NA)
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සමන්ඩසසේ, අසඅංක
අලි ෂමැඅංචෂ්පාසග නුවණ / අසඅංක සමන්ඩසසේ. සහෂ්පාරණ : කරේතදෘ, 2015.- ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1003598 NL)
ISBN 978-955-42266-1-6
(419062 NA)

රණසිඅංහ, චම්පකෂ්පා දීෂෂ්පානි
පුඅංචි ක්රිෂසේණෂ්පා / චම්පකෂ්පා දීෂෂ්පානි රණසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 120 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1009213 NL)
ISBN 978-955-661-745-0
(421654 NA)

සමන්ඩසසේ, අසඅංක
මහදමැනමුතතෂ්පාසග සහෂ්පාඳම සගබෝලයෂ්පා / අසඅංක
සමන්ඩසසේ. - සහෂ්පාරණ : කරේතදෘ, 2015. ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 30. - (මහදමැනමුතතෂ්පා හෂ්පා
සගබෝල පරිසසසේ අලුත කතෂ්පා මෂ්පාලෂ්පාව ; අඅංක 2)
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1003599 NL)
ISBN 978-955-42266-0-9
(419061 NA)

රණසිඅංහ, තුසිත
දඟකෂ්පාර පූසෂ්පා / තුසිත රණසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000310 NL)
ISBN 978-955-30-5611-5
(415233 NA)

සමන්ඩසසේ, විනල මිහිසර
අහඹු චෂ්පාරිකෂ්පාව / විනල මිහිසර සමන්ඩසසේ. ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය], 2014. ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00 (1001010 NL)
ISBN 978-955-692-117-5 (415734 NA)
යටතතෂ්පාවල, චෂ්පානක
හරිම දඟය මඅං / චෂ්පානක යටතතෂ්පාවල. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : ආරේ. ජී. ග්රමැරකසසේ ඇන්ඩ් බුක
සෂෂ්පාව්ස්පේ, [2015?]. - ප. [8] : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1003404 NL)
ISBN 978-955-4512-54-2
(418880 NA)
රණතුඅංග, අමෂ්පායෂ්පා
පුඅංචි බණඩෂ්පාසග ෂමැණි වළලු සහ පුඅංචි පුඅංචි
කතන්දර / අමෂ්පායෂ්පා රණතුඅංග. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 32 :
චිත්ර ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002835 NL)
ISBN 978-955-681-231-2
(417367 NA)
රණතුඅංග, සිසනත රුවන්ජිත
පුඅංචි සුරඅංගනෂ්පාවී / සිසනත රුවන්ජිත
රණතුඅංග. - ෂන්නිපටිය : ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය, 2015. - ප. [8] : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1009426 NL)
ISBN 978-955-692-205-9
(421810 NA)
රණවීර, මලික හසලඅංක
සහෂ්පාඳ ළමයෂ්පාට තමෑගගක / මලික හසලඅංක
රණවීර. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001018 NL)
ISBN 978-955-692-108-3
(415727 NA)

රණසිඅංහ, තුසිත
හෂ්පාවෂ්පා දිනපු හමැටි / තුසිත රණසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 20 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010811 NL)
ISBN 978-955-30-6344-1
(423193 NA)
රතනෂ්පායක, ආරියෂෂ්පාල
තෂ්පාතතෂ්පා වසග පුසතක / ආරියෂෂ්පාල
රතනෂ්පායක. - මෂ්පාෂෂ්පාකඩවමැව : කරේතදෘ, 2015. ප. [16] : චිත්ර ; සසම. 18x24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1003374 NL)
ISBN 978-955-96655-9-5
(418042 NA)
රතනෂ්පායක, උනලෂ්පා
සුරඅංගනෂ්පාවිසග මල වතත : ළමෂ්පා කථෂ්පාව / උනලෂ්පා
රතනෂ්පායක. - [තමැ.සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2014. ප.17 : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 230.00
(1000017 NL)
ISBN 978-955-51399-2-2
(414981 NA)
රතනෂ්පායක, ලිලියන් සසබෝමලතෂ්පා
තුන්ගුළිසයබෝ / ලිලියන් සසබෝමලතෂ්පා
රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 64 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010678 NL)
ISBN 978-955-30-6166-9
(423270 NA)
රතනෂ්පායක, ලිලියන් සසබෝමලතෂ්පා
දන්න සකසනක කියෂ්පාදසන්න / ලිලියන්
සසබෝමලතෂ්පා රතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ.
ගුණසසසේන, 2015. - ප. 14 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 145.00
(1006468 NL)
ISBN 978-955-21-2354-2
(420241 NA)
රතනෂ්පායක, සසසනතමි සදවන්ගෂ්පා
බලගතු මුදේද / සසසනතමි සදවන්ගෂ්පා
රතනෂ්පායක. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000993 NL)
ISBN 978-955-692-109-0
(415751 NA)
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රබව්බිඩගල, අමිතෂ්පා
එකතු වුසණෂ්පාත ලසසේසණය / අමිතෂ්පා
රබව්බිඩගල. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009419 NL)
ISBN 978-955-30-6185-0
(421948 NA)
රෂ්පාජකරුණෂ්පා, ෂදේමෂ්පා මෂ්පාලනී
කිරි ෂමැණිත කමුද? අන්දසරේ / ෂදේමෂ්පා මෂ්පාලනී
රෂ්පාජකරුණෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008977 NL)
ISBN 978-955-30-6127-0
(421101 NA)
රෂ්පාජෂකෂ, ආරේ. ප. තෂසේමිලෂ්පා දිනිති
වන අදේදර ගම්මෂ්පාසන් / ආරේ. ප. තෂසේමිලෂ්පා දිනිති
රෂ්පාජෂකෂ. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001007 NL)
ISBN 978-955-692-154-0
(415737 NA)
රඅංගනී, ඩබලිව. බී. එසසේ.
ටිඅං ටිඅං සලනෂ්පා / ඩබලිව. බී. එසසේ. රඅංගනී. සීනව : ඉසලෂන් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. ප. 7 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 80.00
(1003401 NL)
ISBN 978-955-0791-03-3
(418340 NA)
රඅංගනී, ඩබලිව. බී. එසසේ.
හෂ්පා ෂමැඅංචය මුව ෂමැඅංචය / ඩබලිව. බී. එසසේ.
රඅංගනී. - සීනව : ඉසලෂන් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
[2015?]. - ප. 7 : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 80.00
(1003403 NL)
ISBN 978-955-0791-04-0
(418341 NA)
ලකශ්රිය, අනුජ
අභිරහසසේ දූෂසත නිධෂ්පානය / අනුජ ලකශ්රිය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1008281 NL)
ISBN 978-955-30-5903-1
(420414 NA)
ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා
ෂහන්යෂ්පාසග සිහිනය / ශ්රීමෂ්පා ලෂ්පාලනී. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 20 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009420 NL)
ISBN 978-955-30-6255-0
(421941 NA)
ලකෂිත, අශෂ්පාන්
තරුමත්ලී / අශෂ්පාන් ලකෂිත. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා
සලඛක සඅංගමය], 2014. - ප. [12] : චිත්ර ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000987 NL)
ISBN 978-955-692-165-6 (415757 NA)

ලියන ආරචචි, අයෂෂ්පා
උරුමයට ෂණ සෂවූ කුමෂ්පාරවරු / අයෂෂ්පා ලියන
ආරචචි. - බතතරමුලල : සඅංසසේකදෘතික හෂ්පා කලෂ්පා
කටයුතු අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය, 2014. - ප. 36 : චිත්ර ;
සසම. 29.
අන්තරේ රෂ්පාජන්ය සසසේවක නිරේමෂ්පාණ තරගෂ්පාවලිය
2014 – ජයග්රෂ්පාහ ළමෂ්පා කතෂ්පාව
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001151 NL)
ISBN 978-955-9117-31-5
(416105 NA)
ලියනසග, ජනිරු චන්සකත
සෂබෝය දවසසසේ මට ලමැබුණු තමෑගග / ජනිරු
වන්සකත ලියනසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009422 NL)
ISBN 978-955-30-6278-9
(421935 NA)
ලියනසග, නිසල තිවඅංක
ජමැක හෂ්පා ජිල වික්රම 1 / නිසල තිවඅංක
ලියනසග. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [12] ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001002 NL)
ISBN 978-955-692-124-3
(415742 NA)
ලියනසග, රඅංජනී
පටටු නමැන්දෂ්පා / රඅංජනී ලියනසග. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 30 : චිත්ර ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1009582 NL)
ISBN 978-955-31-0180-8
(422954 NA)
සලෂ්පාකුසෂබෝතෂ්පාගම, ෂෂ්පාලිත
සෂතතු කසඩ් / ෂෂ්පාලිත සලෂ්පාකුසෂබෝතෂ්පාගම. ගිරිඋලල : කරේතදෘ, 2015. - ප. 30 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002230 NL)
ISBN 978-955-95582-1-7
(417344 NA)
වඩුසග, අජිත ප්රියන්ත
අබරඅං ආතට සවචච සදේ / අජිත ප්රියන්ත
වඩුසග. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. ප. [10] : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010808 NL)
ISBN 978-955-42382-1-3
(422529 NA)
වන්නිඅචචි, බුවසනක
අද නිවෂ්පාඩු / බුවසනක වන්නිඅචච. - සකෂ්පාළඹ :
සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 19x21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1010795 NL)
ISBN 978-955-661-705-4
(423069 NA)
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වන්නිඅචචි, බුවසනක
ඇවිදින සෂෂ්පාල ගහ / බුවසනක වන්නිඅචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංසදේශය, 2015. - ප. 48 : චිත්ර ;
සසම. 20.
කබමැ-සබබෝක : රු. 90.00
(1010521 NL)
ISBN 978-955-7667-11-9
(423077 NA)
වන්නිඅචචි, බුවසනක
උකුසු කන්ද / බුවසනක වන්නිඅචචි. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංසදේශය, 2015. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010807 NL)
ISBN 978-955-7667-12-6
(423063 NA)
වන්නිඅචචි, බුවසනක
සදෂ්පාසසේතර මෂ්පාමෂ්පා / බුවසනක වන්නිඅචචි. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 19 x 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1010791 NL)
ISBN 978-955-661-701-6
(423065 NA)
වන්නිඅචචි, බුවසනක
සෂබෝචචිසයේ ෂමැසළසේ / බුවසනක වන්නිඅචචි. [නුසගසගෂ්පාඩ] : [සඅංසදේශය], 2015. ප. 08 : චිත්ර ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1010803 NL)
ISBN 978-955-7667-07-2
(423064 NA)
වන්නිඅචචි, බුවසනක
මම වතුර ව්බිඅංනවක / බුවසනක වන්නිඅචචි. සකෂ්පාළඹ : සදීෂෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 19 x 21.
කබමැ-සබබෝක : රු.140.00
(1010796 NL)
ISBN 978-955-661-700-9
(423066 NA)
වන්නිඅචචි, බුවසනක
සිරි මෂ්පාමය අසෂ මෂ්පාමය / බුවසනක
වන්නිඅචචි, - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
[තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. - ප. 10 : චිත්ර :
සසම. 20 x 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1010790 NL)
ISBN 978-955-54638-7-4
(423071 NA)
වමෑසගෂ්පාඩසෂෂ්පාල, සසබෝමෂ්පා අයරෂ්පාඅංගනී කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි
ඩඅංකි ව්බිඅංකි / සසබෝමෂ්පා අයරෂ්පාඅංගනී කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි
වමෑසගෂ්පාඩසෂෂ්පාල. - සදහිවල : කරේතදෘ, 2015. ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 210.00
(1002014 NL)
ISBN 978-955-47883-1-1
(416388 NA)
වමෑසගෂ්පාඩසෂෂ්පාල, සසබෝමෂ්පා අයරෂ්පාඅංගනී කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි
සරබෝසි සඩ්සි 'රතු මෂ්පාල ' / සසබෝමෂ්පා අයරෂ්පාඅංගනී
කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි වමෑසගෂ්පාඩසෂෂ්පාල. - සදහිවල : කරේතදෘ,
2014. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 210.00
(1002013 NL)
ISBN 978-955-44883-3-5
(416369 NA)

වික්රමසග, සුනීතෂ්පා
සහෂ්පාඳ යෂ්පාලුසවබෝ / සුනීතෂ්පා වික්රමසග. - 5 වන
මුද්රණය. - ෂන්නිපටිය : නිපුන සෂෂ්පාත සමෂ්පාජය,
2015. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2006.
කබමැ-සබබෝක : රු. 80.00
(1010788 NL)
ISBN 955-1551-00-1
(422955 NA)
වික්රමරතන, මන්ධුරෂ්පා
නිශසේශඅංකමලල රජතුමෂ්පාසග සිරිෂෂ්පා ගමන /
මන්ධුරෂ්පා වික්රමරතන. - සකෂ්පාළඹ : මධන්යම
සඅංසසේකදෘතික අරමුදල, 2014. - ප. v, 14 : චත්ර ;
සසම. 24. - (ළමෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය කදෘති ; අඅංක 22)
කබමැ-සබබෝක : 90.00
(1000224 NL)
ISBN 978-955-613-211-3
(414619 NA)
වික්රමආරචචි, නිශෂ්පානි එරන්දිකෂ්පා
පුඅංචිතතෂ්පා සහ සවනත කතෂ්පා / නිශෂ්පානි එරන්දිකෂ්පා
වික්රමආරචචි. - මිනුවන්සගෂ්පාඩ : විශසේවී
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ. 2015. - ප. 67 ; සසම. 19. (සුරඅංගනෂ්පා සලෂ්පාසවන් ව්බිඳක ; අඅංක 02)
කබමැ-සබබෝක : රු. 285.00
(1007712 NL)
ISBN 978-955-786-703-8
විජයවරේධන, චම්ෂෂ්පා
පුඅංචි යෂ්පාළුසවබෝ / චම්ෂෂ්පා විජයවරේධන. - රෂ්පාගම :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003668 NL)
ISBN 978-955-53219-3-8
(419461 NA)
විසජේතුඅංග, සුනිතෂ්පා
සෂතතු සීයෂ්පා / සුනීතෂ්පා විසජේතුඅංග. - ෂහළ
ඉඹුලසගෂ්පාඩ : සිව්ස්පේලෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 63 : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 120.00
(1010575 NL)
ISBN 978-955-4754-07-2
(423529 NA)
විසජේසිඅංහ, දිකමන්
සකෂ්පාටියෂ්පාසග ෂමැණි මුළ / දිකමන් විසජේසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 :
චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1009374 NL)
ISBN 978-955-30-6115-7
(421851 NA)
විතෂ්පානආරචචි, ධම්මිකෂ්පා
අපුරු ඇබමැදේදිය / ධම්මිකෂ්පා විතෂ්පානආරචචි. සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ්, 2014. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000789 NL)
ISBN 978-955-0706-90-7
(415565 NA)
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විතෂ්පාන, ගුණසසසේන
පුනම නළෂ්පාව / ගුණසසසේන විතෂ්පාන. - රෂ්පාජගිරිය :
කුරුලු සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. ප. 12 : චිත්ර ; සසම.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003396 NL)
ISBN 955-591-029-4
(418092 NA)

සවතතසිඅංහ, සිව්බිල
පුඅංචි සරුඅංගසල / සිව්බිල සවතතසිඅංහ. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : විසිනනු ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 195.00
(1008972 NL)
ISBN 978-955-0955-63-3
(421555 NA)

විතෂ්පානසග, සගසිත සන්තක
අපූරු යෂ්පාළුසවබෝ / සගසිත සන්තක විතෂ්පානසග. ෂන්නිපටිය : ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය,
[2015?]. - ප. [8] : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1009425 NL)
ISBN 978-955-692-171-7
(421811 NA)

සවතතසිඅංහ, සිව්බිල
සුන සිනිඳු තුවෂ්පාය / සිව්බිල සවතතසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. 10 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 125
(1010800 NL)
ISBN 978-955-21-2422-8
(423302 NA)

වීනෂ්පාවි, මලම ලිහන්සෂ්පා
හෂ්පා ෂමැඅංචෂ්පාට සහෂ්පාඳ ෂෂ්පාඩමක / මලම ලිහන්සෂ්පා
වීනෂ්පාවි. - [තමැ. සනෂ්පා.] : [ප්ර. සනෂ්පා.], [2015?]. ප. 10 : චිත්ර ; සසම. 21 x 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010804 NL)
(423060 NA)

සවදසග, රතනදෂ්පාස
ළිඅං මමැඬියෂ්පා : සීයතතෂ්පාසග රස කතෂ්පා / රතනදෂ්පාස
සවදසග. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010813 NL)
ISBN 978-955-30-6315-1
(423191 NA)

වීරවරේණකුල, තෂෂ්පාරෂ්පා නිනවරී
අකීකරු සිඟිති / තෂෂ්පාරෂ්පා නිනවරී වීරවරේණකුල. ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක සඅංගමය], 2014. ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000722 NL)
(415415 NA)

සඳමිණි, එච. එච. නසවබෝදෂ්පා
සසෂ්පායුරු සෂම් කමැළ ... රකී මිනිසත බව / එච.
එච. නසවබෝදෂ්පා සඳමිණි. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා
සලඛක සඅංගමය], [2014?]. - ප. [24] : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000992 NL)
ISBN 978-955-692-150-2 (415752 NA)

සවතතසිඅංහ, සිව්බිල
අචචෂ්පාරු මුටටිය / සිව්බිල සවතතසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. [ii],14 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1009410 NL)
ISBN 978-955-21-2413-6
(422152 NA)

සමරසකබෝන්, චන්දන
ඉව්බි රහස / චන්දන සමරසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ :
රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2012. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 20 x 25
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001142 NL)
ISBN 978-955-0706-28-0
(416130 NA)

සවතතසිඅංහ, සිව්බිල
අමුතු සදේදයක / සිව්බිල සවතතසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, [2015?]. ප. 12 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 125.00
(1009415 NL)
ISBN 978-955-21-2414-3
(422156 NA)

සමරසකබෝන්, චන්දන බණඩෂ්පාර
කවුද කවුද / චන්දන බණඩෂ්පාර සමරසකබෝන්. සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා, 2013. - ප. 16 :
චිත්ර ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001137 NL)
ISBN 978-955-0706-63-1
(416127 NA)

සවතතසිඅංහ, සිව්බිල
නෂ්පාන්න ගිය යෂ්පාළුසවබෝ / සිව්බිල සවතතසිඅංහ සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. 10 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 125.00
(1010801 NL)
ISBN 978-955-21-2423-5
(423301 NA)

සමරසකබෝන්, චන්දන බණඩෂ්පාර
මමැඩ දමැන් බය නමෑ / චන්දන බණඩෂ්පාර
සමරසකබෝන්. - සකෂ්පාළඹ : රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලඅංකෂ්පා,
2014. - ප. 16 : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000804 NL)
ISBN 978-955-0706-88-4
(415551 NA)

සවතතසිඅංහ, සිව්බිල
පනරු ෂෂ්පාල / සිව්බිල සවතතසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. - ප. [ii],18 : චිත්ර ;
සසම. 23.
කබමැ-සබබෝක : රු. 175.00
(1009412 NL)
ISBN 978-955-21-2412-9
(422149 NA)

සමරතුඅංග, ගයෂ්පාන මධූෂෂ්පා
නටන පුඅංචි මෂ්පායෂ්පා / ගයෂ්පාන මධූෂෂ්පා සමරතුඅංග. බතතරමුලල : කරේතදෘ, 2013. - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(201416 NL)
ISBN 978-955-52813-3-1

ISBN 978-955-692-088-8
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සමරසිඅංහ, ජයතිසසේස
සිනෂ්පා වමැසසේස : ජනකථෂ්පා සඅංග්රහය / ජයතිසසේස
සමරසිඅංහ. - හුඅංගම : කරේතදෘ, [2015?]. ප. 38 ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1002551 NL)
ISBN 978-955-41995-0-7
සමරසසසේකර, ජයරතන
හඳෂෂ්පාසන් මෂ්පාළු සහෂ්පාරෂ්පා / ජයරතන
සමරසසසේකර. - 5 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 47 : චිත්ර ;
සසම. 25.
1 වන මුද්රණය 1988
1989 රෂ්පාජන්ය සෂ්පාහිතන්ය සම්මෂ්පාන දිනූ ළමෂ්පා
නවකතෂ්පාව
මමැබමැ -සබබෝක : රු. 300.00
(1000773 NL)
ISBN 978-955-30-5568-2
(414596 NA)
සිරිවරේධන, ෂදේමෂ්පා මහෂ්පානෂ්පාම
ප්චූටි පුතු / ෂදේමෂ්පා මහෂ්පානෂ්පාම සිරිවරේධන. [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, [2015?]. - ප. 35 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000645 NL)
ISBN 978-955-44907-0-3
සිලවෂ්පා, කමලෂ්පා
ෂරෂ්පාක්රමබෂ්පාහු රජතුමෂ්පා / කමලෂ්පා සිලවෂ්පා. [නුසගසගෂ්පාඩ] : සුමිත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. [22] : චිත්ර ; සසම. 20. - (අසව්ස්පේ අතීතය ගමැන
කියවමු ; අඅංක 10)
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008345 NL)
ISBN 978-955-696-135-5
(420747 NA)
සුගතදෂ්පාස, මෂ්පාලෂ්පා දමයන්ති
සසෂ්පාඳුරු ළමෂ්පා විය / මෂ්පාලෂ්පා දමයන්ති සුගතදෂ්පාස. සහබෝමෂ්පාගම : කරේතදෘ, 2014. - ප. 241 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(201378 NL)
ISBN 978-955-42031-0-5
සූරියආරචචි, ජෂ්පානකී
විකුම්සග සලබෝකය / ජෂ්පානකී සුරියආරචචි. ෂන්නිපටිය : ටිකිරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 32 : චිත්ර ; සසමි. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000577 NL)
ISBN 978-955-682-031-7 (415028 NA)
සූරියව්ස්පේසෂරුම, හියුමි දිලමෂ්පානි
අපූරු මෂ්පායෂ්පා ෂෂ්පාසල / හියුමි දිලමෂ්පානි
සූරියව්ස්පේසෂරුම. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [16] : චිත්ර ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1000999 NL)
ISBN 978-955-692-121-2 (415745 NA)

සූරිය බණඩෂ්පාර, අසසබෝක
කලුබණඩෂ්පාසග හනය / අසසබෝක සූරිය
බණඩෂ්පාර. - කටුගසසේසතෂ්පාට : කරේතදෘ, [2015?]. ප. [32] ; සසම. 21.
සිඅංහල, සදමළ සහ ඉඅංග්රීසි
කබමැ-සබබෝක : $ 15
(1001557 NL)
ISBN 978-955-95241-2-0
සසතමිණී, සසහෂ්පාරෂ්පා
දඟයෂ්පා / සසහෂ්පාරෂ්පා සසතමිණී. - සබෂ්පාරලමැසසේගමුව :
ආරේ. ජී. ග්රමැරකසසේ ඇන්ඩ් බුක සෂෂ්පාව්ස්පේ, [2015?]. ප. [8] : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1003402 NL)
ISBN 978-955-4512-73-3
(418884 NA)
සසතමිණී, සසහෂ්පාරෂ්පා
පුඅංචි කුමෂ්පාරි / සසහෂ්පාරෂ්පා සසතමිණී. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : ආරේ. ජී. ග්රමැරකසසේ ඇන්ඩ් බුක
සෂෂ්පාව්ස්පේ, [2015?]. - ප. 4 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1003398 NL)
ISBN 978-955-4512-73-3
(418874 NA)
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.
කෂ්පාශන්යෂ රජතුමෂ්පා / ප. ඇම්. සසසේනෂ්පාරතන. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 28. - (ලඅංකෂ්පා
ඉතිහෂ්පාසසයන් ළමෂ්පා කතෂ්පා ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1008373 NL)
ISBN 978-955-29-0357-1
(420290 NA)
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.
ෂණඩුකෂ්පාභය රජතුමෂ්පා / ප. ඇම්. සසසේනෂ්පාරතන. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 25.
ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයන් ළමෂ්පා කතෂ්පා
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1000303 NL)
ISBN 978-955-29-0353-3
(415240 NA)
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.
මහෂ්පා ෂරෂ්පාක්රමබෂ්පාහු රජතුමෂ්පා / ප. ඇම්.
සසසේනෂ්පාරතන. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 24 : චිත්ර ;
සසම. 28. - (ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයන් ළමෂ්පා කතෂ්පා ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1008973 NL)
ISBN 978-955-29-0359-5
(420806 NA)
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.
මහෂ්පා විජයබෂ්පාහු රජතුමෂ්පා / ප. ඇම්.
සසසේනෂ්පාරතන. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 24 : චිත්ර ;
සසම. 28. - (ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයන් ළමෂ්පා කතෂ්පා ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1008371 NL)
ISBN 978-955-29-0358-8
(420291 NA)
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සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.
වළගම්බෂ්පා රජතුමෂ්පා / ප. ඇම්. සසසේනෂ්පාරතන. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 24 : චිත්ර : සසම. 28. - (ලඅංකෂ්පා
ඉතිහෂ්පාසසයන් ළමෂ්පා කතෂ්පා ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1003625 NL)
ISBN 978-955-29-0355-7
(419097 NA)
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.
විජය කුසවණි කතෂ්පා පුවත / ප. ඇම්.
සසසේනෂ්පාරතන. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 25.
ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයන් ළමෂ්පා කතෂ්පා
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1000301 NL)
ISBN 978-955-29-0352-6
(415242 NA)
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.
වීර නටුගමැමුණු රජු : ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයන් ළමෂ්පා
කතෂ්පා / ප. ඇම්. සසසේනෂ්පාරතන. - දන්සකෂ්පාටුව :
වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 40 :
චිත්ර ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 160.00
(1002236 NL)
ISBN 978-955-29-0354-0
(417298 NA)
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.
සිඅංහසල අවසන් රජු ශ්රී වික්රම රෂ්පාජසිඅංහ
රජතුමෂ්පා / ප. ඇම්. සසසේනෂ්පාරතන. - දන්සකෂ්පාටුව :
වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 28. - (ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයන්
ළමෂ්පා කතෂ්පා ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1009429 NL)
ISBN 978-955-29-0361-8
(422105 NA)
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.
සීතෂ්පාවක රෂ්පාජසිඅංහ රජතුමෂ්පා / ප. ඇම්.
සසසේනෂ්පාරතන. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 24 : චිත්ර ;
සසම. 28. - (ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයන් ළමෂ්පා කතෂ්පා ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1009430 NL)
ISBN 978-955-29-0360-1
(422106 NA)
සසබෝමතිලක, ලලිතෂ්පා
පුඅංචි වීරසයක / ලලිතෂ්පා සසබෝමතිලක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 64 :
චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 125.00
(1003167 NL)
ISBN 978-955-30-5547-7
(418290 NA)
සඅංජීව, චෂ්පාමර
දඟකෂ්පාර ඉතතමෑ ෂමැඅංචෂ්පා / චෂ්පාමර සඅංජීව. සකෂ්පාළඹ : ඇම්. ඩ. ගුණසසසේන, 2015. ප. 8 : චිත්ර ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1006472 NL)
ISBN 978-955-21-2358-0
(420239 NA)

හඳරෂ්පාගම, දිනුක රවිඳු
කම්මමැළි සමනලයෂ්පා / දිනුක රවිඳු හඳරෂ්පාගම. මිලලමෑව : හඳරෂ්පාගම ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 11 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010809 NL)
ISBN 978-955-4657-03-8
(423367 NA)
හලඅංසගෂ්පාඩ, දීෂෂ්පානී
මඅං හරි දකෂය / දීෂෂ්පානී හලඅංසගෂ්පාඩ. පළිමතලෂ්පාව : කරේතදෘ, 2014. - ප. 75 : චිත්ර ;
සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002306 NL)
ISBN 978-955-44778-2-7
(416939 NA)
සහටටිආරචචි, චඅංචල මලෂික
මව සසසනහස / චඅංචල මලෂික
සහටටිආරචචි. - ෂන්නිපටිය : [ළමෂ්පා සලඛක
සඅංගමය], 2014. - ප. [4] : චිත්ර ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1001005 NL)
ISBN 978-955-692-107-6

(415739 NA)

සහටටිආරචචි, නලෂ්පානි ශෂ්පානිකෂ්පා
නපුරු මන්තරකෂ්පාරි / නලෂ්පානි ශෂ්පානිකෂ්පා
සහටටිආරචචි. - ෂෂ්පානකක : කරේතදෘ, 2014. ප. iv, 24 : චිත්ර ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1002667 NL)
ISBN 978-955-41747-0-2
සහටටිආරචචි, විශෂ්පාකෂ්පා
කළුපූසසේ උෂෂ්පාසක වුණ හමැටි / විශෂ්පාකෂ්පා
සහටටිආරචචි. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ,
[ 2014? ]. - ප. 24 : චිත්ර ; සසම. 19 x 21. (උඅංගි බබෂ්පාලසග පූසසේකතෂ්පා ; අඅංක 1)
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000668 NL)
ISBN 978-955-41992-1-7
සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස
උෂෂ්පාසක ධම්මික : ව්බිළෂ්පාර ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි /
තිසසේස සහසේවෂ්පාවිසසේස. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 20 : චිත්ර ; සසමි. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000529 NL)
ISBN 978-955-30-5209-4
(414964 NA)
සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස
නිධෂ්පානය : සිඟෂ්පාල ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි / තිසසේස
සහසේවෂ්පාවිසසේස. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 29. - (සබබෝසත
චිත්ර කතෂ්පා ;)
කබමැ - සබබෝක : රු. 200.00
(1000763 NL)
ISBN 978-955-30-5206-3
(414606 NA)
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සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස
ෂණඩත හබය : කූට වෂ්පාණිජ ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි /
තිසසේස සහසේවෂ්පාවිසසේස. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 29. - (සබබෝසත
චිත්ර කතෂ්පා ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000765 NL)
ISBN 978-955-30-5207-0
(414604 NA)
සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස
රජ හිවලෂ්පා : සබබදෂ්පාෂ්ඨක ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි /
තිසසේස සහසේවෂ්පාවිසසේස. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 29. - (සබබෝසත
චිත්රකතෂ්පා ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000764 NL)
ISBN 978-955-30-5205-6 (414605 NA)
සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස
වරදට දඬුවම : ලටුකික ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි /
තිසසේස සහසේවෂ්පාවිසසේස. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 20 : චිත්ර ; සසම. 29. - (සබබෝසත
චිත්රකතෂ්පා ;)
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000766 NL)
ISBN 978-955-30-5208-7
(414603 NA)
891.484 – රචනකා
බසසේනෂ්පායක, ගෂ්පාමිණි
10, 11 සශසේණි සඳහෂ්පා රචනෂ්පා අතවමැල / ගෂ්පාමිණි
බසසේනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 160 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008902 NL)
ISBN 978-955-30-6191-1
(421187 NA)
වීරවරේණකුල, ෂබෂ්පා
10, 11 සශසේණි සඳහෂ්පා රචනෂ්පා සඅංග්රහය / ෂබෂ්පා
වීරවරේණකුල. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2013. - ප. 201 ; සසම. 28.
කබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1005856 NL)
ISBN 978-955-664-195-0
891.487 – හකාසද හකා උපහකාසය
කහඳගමසග, පයසසසේන
ගුරු සසසේවසයේ රසකතෂ්පා - 2 වන සකෂ්පාටස /
පයසසසේන කහඳගමසග. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 80 : චිත්ර ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 2014
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002196 NL)
ISBN 978-955-31-0147-1
(416627 NA)

චන්ද්රසිරි, එඩ්වඩ්
සිනෂ්පා සයුර - 3 / එඩ්වඩ් චන්ද්රසිරි. - සකෂ්පාළඹ :
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 192 : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009348 NL)
ISBN 978-955-677-498-6
(421788 NA)
ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්
හිනෂ්පාසවන්න දහසසේවරක සතුටුසවන්න : 1 වන
සකෂ්පාටස / ලකෂසේමන් ෂමැලමැන්දසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 80 : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1001061 NL)
ISBN 978-955-30-5491-3
(416225 NA)
ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්
හිනෂ්පාසවන්න දහසසේවරක සතුටුසවන්න : 2 වන
සකෂ්පාටස / ලකසසේමන් ෂමැලමැන්දසග. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 88 : චිත්ර ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1001062 NL)
ISBN 978-955-30-5495-1
(416224 NA)
891.7 – රසියන සකාහිතද
891.72 – නකාටද
සටබෝලසසේසටබෝය, ලිසයබෝ
කුරිරු අඳුර / ලිසයබෝ සටබෝලසසේසටබෝය ;
ෂරිවරේතනය සමන් පුෂසේෂ ලියනසග විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන,
2015. - ප. 172 ; සසම. 21.
“Power or darkness” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009160 NL)
ISBN 978-955-681-250-3
(421969 NA)
891.73 – ප්රබනධ. තකෂ්ටිකතකා
ගයදෂ්පාරේ, අරේකෂ්පාදි
තෂ්පාතතය නවය / අරේකෂ්පාදි ගයදෂ්පාරේ ; ෂරිවරේතනය
කතන්යෂ්පානෂ්පා අමරසිඅංහ විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව :
විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. - ප. 59 ;
සසම. 22.
“The blue cup” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1001302 NL)
ISBN 978-955-691-092-6
සචසකෂ්පාව, ඇන්ටන්
ඇන්ටන් සචසකබෝව සතබෝරෂ්පාගත සකටි කථෂ්පා /
ඇන්ටන් සචසකෂ්පාව ; ෂරිවරේතනය සක. ඩ.
රඅංජිත ගුණවරේධන විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 256 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1008229 NL)
ISBN 978-955-30-6086-0
(420349 NA)
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සචසකෂ්පාව, ඇන්ටන්
විරෂ්පාගිනීන් සග සමැබමෑ කතෂ්පා සහ සචසකෂ්පාව සග
සකටිකතෂ්පා / ඇන්ටන් සචසකෂ්පාව ; ෂරිවරේතනය
ඩබලිව. එසසේ. බණඩෂ්පාර විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 187 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 325.00
(1002914 NL)
ISBN 978-955-677-447-4
(417472 NA)

සගබෝරේකි, මකසිම්
අම්මෂ්පා / මකසිම් සගබෝරේකි ; ෂරිවරේතනය
ක්රිෂෂ්පාන්ත තිලකරතන විසිනි. - දන්සකෂ්පාටුව :
වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 608 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1005977 NL)
ISBN 978-955-29-0451-6
(420055 NA)

සදෂ්පාසසේසතෂ්පාවසසේකි, පයසතබෝරේ
ව්ස්පේසයබෝදරේ සදෂ්පාසසේතසයවසසේකි සතබෝරෂ්පාගත කතෂ්පා /
පයසතබෝරේ සදෂ්පාසසේසතෂ්පාවසසේකි ; ෂරිවරේතනය
දමැදිගම වි. රුදේරිගු විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 232 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1002194 NL)
ISBN 978-955-30-5529-3
(417230 NA)

සගබෝරේකි, මකසිම්
ආරේතසමෂ්පාසනෂ්පාවිලෂ්පාසග කතෂ්පාව / මකසිම්
සගබෝරේකි ; ෂරිවරේතනය ප්චූලෂ්පානන්ද සමරනෂ්පායක
විසිනි. - සගබෝනසෂෂ්පාල හන්දිය : සුභෂ්පාවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 424 ; සසම. 21.
" The Artamonov business " කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1000171 NL)
ISBN 978-955-1558-43-7
(415096 NA)

ෂන්සතලිසයව, ලිසයෂ්පානීදේ
ප්රතිඥෂ්පාව / ලිසයෂ්පානීදේ ෂන්සතලිසයව ;
අනුවෂ්පාදය මලසරේණු කසසේතුරිරතන විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014. - ප. 152 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 290.00
(1001343 NL)
ISBN 978-955-691-066-7
ක්ෂුෂසේසීන්, වසිලි
ජීවතවීසම් ආසෂ්පාව සහ සවනත සකටිකතෂ්පා /
වසිලි ක්ෂුෂසේසීන් ; ෂරිවරේතනය දමැදිගම වී. රුදේරිගු
විසිනි. - රෂ්පාජගිරිය : කුරැලු සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 190 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008862 NL)
ISBN 978-955-305756-3 (4213566 NA)
891.73 – ප්රබනධ. නවකතකා
අයතමෂ්පාසතෂ්පාව, චිඅංගීසසේ
අම්මෂ්පා සහ මිහිකත / චිඅංගීසසේ අයතමෂ්පාසතෂ්පාව ;
අනුවෂ්පාදය දමැදිගම වී. රුදේරිගු විසිනි. ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 159 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010502 NL)
ISBN 978-955-4946-43-9
(422479 NA)
කරසලන්සකෂ්පා, වි.
අඳ වෂ්පාදකයෂ්පා / වී. කරසලන්සකෂ්පා ; ෂරිවරේතනය
දමැදිගම වි. රුදේරිගු විසිනි. - ගසණමුලල :
නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 192 ;
සසම. 21.
“The blind musician” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009309 NL)
ISBN 978-955-4946-42-2
(422478 NA)

සටෂ්පාලසසේසටබෝය, ඇසලකසි
සසෂ්පායුරිසයබෝ / ඇසලකසි සටබෝලසසේසටබෝය ;
ෂරිවරේතනය සී. ප. සියුම් පරිසසේ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 392 ; සසම. 21.
" Ordeal, a trilogy i the sisters " කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 800.00
(1000173 NL)
ISBN 978-955-30-5587-3 (415068 NA)
සදෂ්පාසසේසතෂ්පාවසසේකි, පයසතබෝරේ
නවෂ්පාතමැන් හිමිකෂ්පාරිය / පයසතබෝරේ
සදෂ්පාසසේසතෂ්පාවසසේකි ; ෂරිවරේතනය ෂසන්
සකෂ්පාඩකෂ්පාර විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 120 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003171 NL)
ISBN 978-955-30-5686-3
(418304 NA)
ෂසලසවෂ්පාය, බරිසසේ
සමැබමෑ මිනිසසකුසග කතෂ්පාවක / ෂසලසවෂ්පාය
බරිසසේ ; අනුවෂ්පාදය දමැදිගම වී. රුද්රිගු විසිනි. ගසණමුලල : නිශෂ්පාන්ත ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 352 ; සසම. 21.
“A story of a real man” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1009341 NL)
ISBN 978-955-4946-47-7
(422477 NA)
පුෂසේකින්, ඇසලකසමැන්ඩරේ
කපතන්සග දියමැණිසයබෝ / ඇසලකසමැන්ඩරේ
පුෂසේකින් ; ෂරිවරේතනය දමැදිගම වී. රුදේරිගු
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 208 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008317 NL)
ISBN 978-955-305756-3
(420332 NA)
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ව්බිකසචන්තසයව, අන්සවරේ
විසල වෂ්පාදන්ය වදෘන්දය / අන්සවරේ
ව්බිකසචන්තසයව ; අනුවෂ්පාදය මලසරේණු
කසසේතුරිරතන විසිනි. - මුලසලරියෂ්පාව :
විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014. - ප. 309 :
චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 440.00
(1001308 NL)
ISBN 978-955-691-062-9
බුලගෂ්පාසකෂ්පාව, මහයල
රැගුම්කෂ්පාර කවටයෂ්පා / මහයල බුලගෂ්පාසකෂ්පාව ;
ෂරිවරේතනය ෂසන් සකෂ්පාඩකෂ්පාර විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 284 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1000187 NL)
ISBN 978-955-30-5101-1
(414556 NA)
මසලන්සකබෝ, ඉරීනෂ්පා
සසබෝවියට දිවියක මතක සුවඳ - ෂළමු
සකෂ්පාටස / ඉරීනෂ්පා මසලන්සකබෝ ; ෂරිවරේතනය
ප්රසන්න සෂසරේරෂ්පා විසිනි. - බතතරමුලල :
නියමුවෂ්පා ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. xviii, 331 ;
සසම. 21.
''Sovietica'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 380.00
(1003802 NL)
ISBN 978-955-8696-40-8
(419098 NA)
891.73 – ළමෂ්පා ප්රබන්ධ
ඇසලකසින්, අනසතෂ්පාලි
තෂ්පාතතෂ්පා වසග සකසනක / අනසතෂ්පාලි
ඇසලකසින් ; ෂරිවරේතනය අනුරෂ්පාධෂ්පා
සකබෝදෂ්පාසගෂ්පාඩ විසිනි. - රෂ්පාජගිරිය : කුරුලු සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 95 ; සසම. 21.
“Just ring up and come” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003685 NL)
ISBN 978-955-591-299-0
(419308 NA)
වෂසේදෂ්පාසයව, විකටරේ
රතු කරමලෂ්පා / විකටරේ වෂසේදෂ්පාසයව ; අනුවෂ්පාදය
දමැදිගම වී. රුදේරිගු විසිනි. - රෂ්පාජගිරිය : කුරුලු
සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?] - ප. 16 : චිත්ර ;
සසම. 28.
කසරේලියෂ්පානු ජනකතෂ්පාවක ඇසුසරන්
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1002015 NL)
ISBN 978-955-591-260-0
(416547 NA)

891.733 – 1800-1917
සටබෝලසසේසටබෝය, ටටයෂ්පානෂ්පා
මසග ආදරණීය තෂ්පාතතෂ්පා සටබෝලසසේසටබෝය II /
ටටයෂ්පානෂ්පා සටබෝලසසේසටබෝය ; ෂරිවරේතනය ෂදේමෂ්පා
ගුණසසසේකර විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සුසනර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 172 : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1010667 NL)
ISBN 978-955-0079-56-8
(423088 NA)
891.73092 – සකාහිතදධරතයශ්නෝ
සෂසරේරෂ්පා, කමල
පයසදබෝරේ දසසේතසයවසසේකි / කමල සෂසරේරෂ්පා . සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 112 ;
සසමි. 21. - (සලබෝක පුජිත සලඛකසයබෝ ;
අඅංක 1)
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000219 NL)
ISBN 978-955-30-5330-5
(414537 NA)
892 – අප්රිකකා-ආසියකානු සකාහිතදය
892.7 – අරකාත්බි සකාහිතද
892.73 – ළමකා ප්රබනධ
අල මන්ෂෂ්පාවී, මුහම්මදේ සිදේදීක
රතතරන් කළය / මුහම්මදේ සිදේදීක අල
මන්ෂෂ්පාවී ; ෂරිවරේතනය මුහම්මදේ රසීන් විසිනි. කුරුණමෑගල : ෂරිවරේතක, 2015. - ප. 20 : චිත්ර ;
සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 170.00
(1006518 NL)
ISBN 978-955-53145-2-7
(420091 NA)
892.76 – 1945 - 1999
ජිබරෂ්පාන්, ඛත්ලීල
ඇයට ලිර්යූ සෂම් හසුන් / ඛත්ලීල ජිබරෂ්පාන් ;
ෂරිවරේතනය ආනන්ද අමරසිරි විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 183 : චිත්ර ; සසම. 18.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1010661 NL)
ISBN 978-955-656-335-1
(423456 NA)
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894.11 – තදමළ සකාහිතද
894.8113 – ප්රබනධ. තකෂ්ටිකතකා
කමැළමෑව ලසසේසනය : සතබෝරෂ්පාගත සදමළ සකටිකතෂ්පා /
ෂරිවරේතනය සමෂ්පාසහෂ්පාමඩ් රෂ්පාසුක. - 2 වන
මුද්රණය. - රෂ්පාජගිරිය : අගහසසේ ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015 - ප. 107 ; සසම. 21.
1 වන මුනණය 2009.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010694 NL)
ISBN 978-955-0230-57-0
(423087 NA)

සිවසඅංකර පලසල, තකෂ්පාෂි
කසළ සශබෝධකයෂ්පාසග පුත්රයෂ්පා / තකෂ්පාෂි
සිවසඅංකර පලසල ; ෂරිවරේතනය නිසසේසඅංක
සෂසරේරෂ්පා විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 224 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1005922 NL)
ISBN 978-955-30-5828-7
(419903 NA)
894.8113 – ප්රබනධ. විදදකා නවකතකා

තිලසලය නඩරෂ්පාජෂ්පා, එසසේ.
සප්රේම චෂ්පාරිකෂ්පාවක / එසසේ. තිලසලය නඩරෂ්පාජෂ්පා ;
ෂරිවරේතනය එම්. සක. රෂ්පාහුලයන්...[සහ තවත
අය]. - 2 වන මුද්රණය. - රෂ්පාජගිරිය :
කුරුලු සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 101 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1994.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1010568 NL)
ISBN 978-955-591-308-9
(422949 NA)

නෂ්පාසරේ, ආරේනිකෂ්පා
මෂ්පායෂ්පා / ආරේනිකෂ්පා නෂ්පාසරේ ; අනුවෂ්පාදය උෂෂ්පාලි
ත්ලීලෂ්පාරතන විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 80 ; සසම. 21.
" නිසනවු ද්භූනම් " නමි විදන්යෂ්පා ප්රබන්ධය
ඇසුසරනි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000209 NL)
ISBN 978-955-30-5429-6
(414584 NA)

සෂ්පාම්බසිවම්, අකිසලෂසේවරන්
කමැදමැලි ව්බිඳී ගිය ෂසු... / අකිසලෂසේවරන්
සෂ්පාම්බසිවම් ; ෂරිවරේතනය උෂෂ්පාලි ත්ලීලෂ්පාරතන
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 136 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008238 NL)
ISBN 978-955-30-6040-2
(420377 NA)

895 – නදැතගනහිර හකා අගනිදිග ආසියකාතික
සකාහිතද
895.1 – චීන සකාහිතද
895.11 – පදද

894.8113 – ප්රබනධ. නවකතකා
සජයෂෂ්පාලන්, ව. අය. ස.
සසකකුසගෂ්පානෂ්පා / ව. අය. ස. සජයෂෂ්පාලන් ;
ෂරිවරේතනය සෂ්පාමිනෂ්පාදන් විමල විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන,
2015. - ප. 177 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009162 NL)
ISBN 978-955-681-226-8
(421972 NA)
නසඩ්සු, කන්දයයෂ්පා
කුල අඅංගනෂ්පාසවබෝ උතුසරේ ගම්සෂරළිය /
කන්දයයෂ්පා නසඩ්සු ; ෂරිවරේතනය උෂෂ්පාලි
ත්ලීලෂ්පාරතන විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 176 ; සසම. 22.
1994 රෂ්පාජන්ය සෂ්පාහිතන්ය සම්මෂ්පාන දිනූ
“මරකසකෂ්පාකකු”කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002941 NL)
ISBN 978-955-30-5873-7
(417720 NA)

මිඅං, සහබෝ චි
සිරගත සනෂ්පාවු සිතුවිලි / සහබෝ චි මිඅං ;
ෂරිවරේතනය ලකශෂ්පාන්ත අතුසකබෝරල විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප.116 ;
සසම. 21.
" Prison dairy " කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00 (1000072)
ISBN 978-955-656-332-0 (415084)
895.13 – ප්රබනධ. නවකතකා
සචන්ග, නිසයන්
ෂමැඅංහයහි ජීවිතය සහ මරණය / නිසයන්
සචන්ග ; ෂරිවරේතනය භද්රජී මහින්ද ජයතිලක
විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 797 ; සසම. 22.
'' Life and death in Shanghai '' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 975.00
(1003322 NL)
ISBN 978-955-31-0182-2
(418908 NA)
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895.181 - පදද

895.635 – 1945-1999

වීරෂ්පා, රඝු
අහිඅංසෂ්පා / රඝු වීරෂ්පා ; ෂරිවරේතනය චන්ද්රිකෂ්පා
විසජේසුන්දර විසිනි. - මහරගම : සෂ්පාහිත සෂෂ්පාත
පයස, 2014. - ප. 73 : චිත්ර ; සසම. 21.
" Chinese poems and pictures on Ahimsa "
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000948 NL)
ISBN 978-955-0822-24-9 (415884 NA)

මුරකෂ්පාමි, හරුකි
හිරු නමැසඟන රසට සෂම් පුවතක / හරුකි
මුරකෂ්පාමි ; ෂරිවරේතනය සිරිල චන්ද්රසසසේකර
ගුණවරේධන විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 429 ; සසම. 21.
“Norwegian wood” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 790.00
(1009366 NL)
ISBN 978-955-31-0202-7
(421699 NA

895.6 – ජපන සකාහිතද
895.61 – පදද
නගකුසබබෝ, අයසකෂ්පා
කුමක සහබෝ යහෂතක සව නම් / අයසකෂ්පා
නගකුසබබෝ ; ෂරිවරේතනය තලඅංගලසල
සසබෝමසිරි හිමි විසිනි. - [තමැ. සනෂ්පා.] :
[ප්ර. සනෂ්පා.], [2015?]. - ප. 74 ; සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1010818 NL)
ISBN 978-955-42137-2-2
(423061 NA)
895.63 – ප්රබනධ. නවකතකා
ටසුකියෂ්පාමෂ්පා, සගල
සසසනහසකි මනරම් / සගල ටසුකියෂ්පාමෂ්පා ;
ෂරිවරේතනය චන්ද්රෂ්පානි අමරසකබෝන් විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2013. - ප. 264 ; සසම. 22.
''The samurac's garden'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1001273 NL)
ISBN 978-955-652-971-5
895.63 – ළමකා ප්රබනධ
ජනප්රිය ජෂන් ළමෂ්පා කතන්දර : දරුවන් අතර ඉතෂ්පාම
ජනප්රිය ජෂන් ජනකතෂ්පා විසසේසක එකතුවකි /
සම්ෂෂ්පාදනය දයෂ්පා සරබෝහණ අතුසකබෝරෂ්පාල. සකෂ්පාළඹ : ශිකෂෂ්පා මන්දිර ප්රකෂ්පාශන, 2015. ප. 138 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000985 NL)
ISBN 978-955-1782-61-0 (415863 NA)

9 0 0 ඉතිහකාසය, ද්භූතගශ්නෝල විදදකාව සහ
සහකායක විෂයයන
901 – නදකාය
කෂ්පා, එඩ්වඩ් හමැලට
ඉතිහෂ්පාසය යනු කුමක ද? / එඩ්වරේඩ් හමැලට කෂ්පා ;
ෂරිවරේතනය චරිතෂ්පා විසජේරතන විසිනි. මහරගම : රෂ්පාවය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. ප. 195 ; සසම. 21.
1 වන සඅංසසේකරණය 1973
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 340.00
(1001890 NL)
ISBN 978-955-7560-00-7 (416254 NA)
909 – තලශ්නෝක ඉතිහකාසය
සෂසරේරෂ්පා, ඩබලිව. ඒ. මිලටන්
මෂ්පානව ඉතිහෂ්පාසසයේ දමැතිසරබෝද / ඩබලිව. ඒ.
මිලටන් සෂසරේරෂ්පා - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 192 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1010610 NL)
ISBN 978-955-30-6308-3
(423251 NA)
හපුතන්ත්ර, කුමුදීනි ඩයසසේ
ඉතිහෂ්පාසය : පයවර සෂළ සෂෂ්පාත 6 සශසේණිය /
කුමුදිනී ඩයසසේ හපුතන්ස්ත්රි. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 64 : චිත්ර ;
සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000491 NL)
ISBN 978-955-31-0225-6 (415296 NA)
909.071 - විෂයමකාලකා
ඉතිහෂ්පාසය : 10 සශසේණිය. - බතතරමුලල : අධන්යෂ්පාෂන
ප්රකෂ්පාශන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2014. ප. x, 138 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : සිතියම් ;
සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව(1002281 NL)
(416956 NA)
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හපුතන්ත්ර, කුමුදීනි ඩයසසේ
ඉතිහෂ්පාසය 10 සශසේණිය : පයවර සෂළ සෂෂ්පාත /
නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 138 ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1002279 NL)
ISBN 978-955-31-0224-9
(416636 NA)
909.076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ඉතිහෂ්පාසය : 2005 - 2014
ෂසුගිය දස වසරක ප්රශසේන ෂත්ර උතතර සමඟ. මහරගම : සතර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, [2015?]. ප. [172] ; සසම. 27.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003538 NL)
ISBN 978-955-8211-81-6
(419347 NA)
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ඉතිහෂ්පාසය 2015 : අනුමෂ්පාන
ප්රශසේන සහ ආදරේශ පළිතුරු. - මහරගම : සතර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 136 ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 240.00
(1008920 NL)
ISBN 978-955-7720-04-3
(421474 NA)
ඉතිහෂ්පාසය : 6 සශසේණිය / සම්ෂෂ්පාදනය ධම්මික
ජයසුන්දර. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 94 ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1003035 NL)
ISBN 978-955-664-208-7
(417978 NA)
ඉතිහෂ්පාසය - 8 සශසේණිය / සම්ෂෂ්පාදනය අඹගසසේපටිසයේ
චන්දෂ්පාසලබෝක හිමි. - කඩවත : සෂ්පාරෂ්පාඅංගෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 112 : චිත්ර ;
සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009584 NL)
ISBN 978-955-684-169-5
(422979 NA)
ගලහිටියෂ්පාව, ප. බී.
ඉතිහෂ්පාසය 10 සශසේණිය : සෂරහුරු ආදරේශ ප්රශසේන
ෂත්ර සඅංග්රහය හෂ්පා පළිතුරු / ප. බී. ගලහිටියෂ්පාව. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 168 :
රූෂසටහන් : සිතියම් ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1005972 NL)
ISBN 978-955-30-6047-1
(419934 NA)
ගෂ්පාමිණී, සමරිල
8 සශසේණිය ඉතිහෂ්පාසය ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය /
සමරිල ගෂ්පාමිණී. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 104 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000921 NL)
ISBN 978-955-30-5443-2
(415841 NA)

ගෂ්පාමිණී, සමරිල
ඉතිහෂ්පාසය විෂය සඳහෂ්පා අතවමැලක : 6 සශසේණිය /
සමරිල ගෂ්පාමිණී. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 56 : චිත්ර : සිතියම් ; සසම. 29.
කබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008922 NL)
ISBN 978-955-30-6143-0
(421096 NA)
ජයසුන්දර, ධම්මික
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ඉතිහෂ්පාසය : ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර / ධම්මික ජයසුන්දර. සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. [415] ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003536 NL)
ISBN 978-955-664-224-7
(418950 NA)
නන්දනී, එන්. ඒ.
මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය ඉතිහෂ්පාසය ෂන්ති වමැඩ
සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම් අවසබබෝධය පරිකසුම, වෂ්පාර
විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර / එන්. ඒ. නන්දනී. සදහිවල : ගිහෂ්පාන් සෂෂ්පාතහල, 2012. ප. 96 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : සිතියම් ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003603 NL)
ISBN 978-955-593-696-5
(419242 NA)
රණතුඅංග, චන්ද්රලතෂ්පා
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව : මෂ්පානුෂ
ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
2004 - 2008 / චන්ද්රලතෂ්පා රණතුඅංග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. vii, 84 :
රූෂ සටහන් ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු.100.00
(1000768 NL)
ISBN 978-955-30-1855-7
(414601 NA)
හපුතන්න, කුමුදීනී ඩයසසේ
ඉතිහෂ්පාසය - ප්රශසේසනබෝතතර : 6 සශසේණිය /
කුමුදිනී ඩයසසේ හපුතන්න. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 76 : චිත්ර ;
සසම. 24.
2015 නව විෂය නිරේසදේශය
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1003417 NL)
ISBN 978-955-31-0292-8
(418902 NA)
සහටටිආරචචි, නිලෂ්පානි
ඉතිහෂ්පාසය ආදරේශ ප්රශසේසනබෝතතර - 6 සශසේණිය /
නිලෂ්පානි සහටටිආරචචි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 : චිත්ර :
සිතියම් ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1006481 NL)
ISBN 978-955-30-6006-8
(419892 NA)
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909.8 – 1800 909.829 – 1900-1999
හන්ටින්ටන්, සමැමුසවල ප.
ශිෂසේටෂ්පාචරයන් අතර ගමැටුම / සමැමුසවල ප.
හන්ටින්ටන් . - මහරගම : රෂ්පාවය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 46 ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක : රු. 80.00
(1001891 NL)
ISBN 978-955-1468-97-2
(416252 NA)
910

910.452 – නදැව ත්බිඳියකාම
කලෂ්පාක, ආතරේ සී.
මහෂ්පා ගලවමැටිසයේ මුහුනබත නිධෂ්පානය / ආතරේ සී.
කලෂ්පාක ; ෂරිවරේතනය මසනබෝ ප්රනෂ්පාන්න විසිනි. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 300 ; සසම. 22.
“The treasure of the great reef” කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(201155 NL)
ISBN 978-955-656-288-0

භුතගශ්නෝල විදදකා හකා තදශකාටන විසශතර

ධනෂෂ්පාල, ඒ. එච.
අ. සෂෂ්පා. ස. සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ නව නිරේසදේශය
ද්භූසගබෝලවිදන්යෂ්පාව 10 සශසේණිය / ඒ. එච.
ධනෂෂ්පාල. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 279 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1010590 NL)
ISBN 978-955-31-0399-4
(423024 NA)
හපුතන්ත්ර, කුමුදීනි ඩයසසේ
ඉතිහෂ්පාසය 10 සශසේණිය : පයවර සෂළ සෂෂ්පාත /
නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 138 ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1002279 NL)
ISBN 978-955-31-0224-9
(416636 NA)
910.02 – තභකෞතික ද්භූතගශ්නෝල විදදකාව
ධනෂෂ්පාල, ඒ. එච.
උසසසේ සෂළ සභබෞතික භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව :
13 සශසේණිය / ඒ. එච. ධනෂෂ්පාල. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 163 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : රූෂසටහන් ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1002200 NL)
ISBN 978-955-31-0219-5
(416619 NA)

910.7 - අධදකාපනය
සහසේවෂ්පාවිතෂ්පාරණ, ප. ඩ.
භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව - 6 සශසේණිය / ප. ඩ.
සහසේවෂ්පාවිතෂ්පාරණ. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 92 : රූෂසටහන් ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1009543 NL)
ISBN 978-955-30-6144-7
(421939 NA)
910.71 - විෂයමකාලකා
ප්රෂ්පාසයබෝගික ද්භූසගබෝලවිදන්යෂ්පාව - ෂළමුවන සකෂ්පාටස :
අ. සෂෂ්පා. ස (උ. සෂළ) සහ සවනත උසසසේ විභෂ්පාග
සඳහෂ්පා. - බතතරමුලල : අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2014. - ප. ix,130 :
සිතියම් ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 215.00
(1002830 NL)
(417373 NA)
භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව - 7 සශසේණිය. - බතතරමුලල :
අධන්යෂ්පාෂන ප්රකෂ්පාශන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව, 2015. ප. 71 : රූෂසටහන් ; සසම. 24.
කබමැ-සබබෝක : රු. 75.00
(1010821 NL)
(423306 NA)

910.4 – චකාරිකකා සටහන

910.76 – ප්රශශතනශ්නෝතතර

සකබෝවිධ හිමි, භන්සත
සඅංචෂ්පාරක භිකක්ෂුවකසග දිනසෂෂ්පාත / භන්සත
සකබෝවිධ හිමි ; ෂරිවරේතනය එම්. එම්. ඩ. එසසේ.
ධරේමදෂ්පාස විසිනි. - පටසකබෝටසට : සමුද්ර
සවතතසිඅංහ ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. 232 ;
සසම. 21.
" World is my self " කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000335 NL)
ISBN 978-955-0600-52-6
(415179 NA)

ප්රනෂ්පාන්න, චිත්රෂ්පා
ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව : අ.සෂෂ්පා.ස. (සෂ්පා. සෂළ) ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර / චිත්රෂ්පා ප්රනෂ්පාන්න. සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ් ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. [305] : සිතියම් ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1006446 NL)
ISBN 978-955-664-234-6
(420128 NA)
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රණතුඅංග, චන්ද්රලතෂ්පා
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) විභෂ්පාගය භුසගබෝල
විදන්යෂ්පාව - 1, 11, 111 : 2009 - 2013 දකවෂ්පා
ප්රශසේසනබෝතතර / චන්ද්රලතෂ්පා රණතුඅංග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 356 :
සිතියම් ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003040 NL)
ISBN 978-955-30-5340-4
(417733 NA)
රණතුඅංග චන්ද්රලතෂ්පා
භුසගබෝල විදන්යව : 10 වන සශසේණිය
ප්රශසේසනබෝතතර / චන්ද්රලතෂ්පා රණතුඅංග. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 104 :
සිතියම් ; සසම. 22.
2015 නව නිරේසදේශය
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1003791 NL)
ISBN 978-955-30-5993-2
(419141 NA)
සහටටිආරචචි, නිලෂ්පානි
භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව - 10 සශසේණිය ආදරේශ
ප්රශසේසනබෝතතර / නිලෂ්පානි සහටටිආරචචි. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 96 : රූෂසටහන් ; සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1010841 NL)
ISBN 978-955-30-6236-9
(423188 NA)
914 - යුතරශ්නෝපය
914.2 - එලංගලනතය
914.2843 – තයශ්නෝක නුවර
අතතනෂ්පායක, ඒ. බී. සජේ.
එකසත රෂ්පාජධෂ්පානිසයේ සුන්දර සයබෝක පුරය /
ඒ. බී. සජේ. අතතනෂ්පායක. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 71 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000435 NL)
ISBN 978-955-30-5446-3
(414934 NA)
915 – ආසියකාතවේ ද්භූතගශ්නෝලීය හකා තදශකාටන
පයසසසේන, සනත
සඅංචෂ්පාරයක මඟ සටහන් : බුරුමය සහ සියම /
සනත පයසසසේන. - මඩෂෂ්පාත : කරේතදෘ, 2014. ප. 24 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
කබමැ-කක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000647 NL)
ISBN 978-955-420-36-1-7

915.104 – සලංචකාරක සටහන
සෆන්ග, සචඅං චමැන්
සලෂ්පාව සහලලූ මහෂ්පා ෂෂ්පා ගමන / සචඅං චමැන්
සෆන්ග ; අනුවෂ්පාදය ආරියනන්ද සදෂ්පාඹගහවතත
විසිනි. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 144 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
“The long march” කදෘතිසයේ අනුවෂ්පාදයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 220.00
(1001882 NL)
ISBN 978-955-29-0418-9
(416172 NA)
915.4 – ඉනදියකාව
සමතතසසසේන, ෂදේමකුමෂ්පා ප.
හමැටහතර දවසක දඹදිව / ෂදේමකුමෂ්පා ප.
සමතතසසසේන. - [තමැ.සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. ප. 124 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : 275.00
(1002144 NL)
ISBN 978-955-41668-0-6
(416606 NA)
රෂ්පාජකරුණෂ්පානෂ්පායක, සුසන්ත්රෂ්පා
ඉන්දියෂ්පානු මතක / සුසන්ත්රෂ්පා
රෂ්පාජකරුණෂ්පානෂ්පායක. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 124 ; සසම 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 225.00
(1000496 NL)
ISBN 978-955-31-0217-1
(415291 NA)
විසජේරතන, නීල
එනවද යන්න සමෂ්පාහෂ්පාලි! / නීල විසජේරතන. සකෂ්පාළඹ : සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 275 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000079 NL)
ISBN 978-955-656-331-3
(415088 NA)
915.493 – ශ්රී ලලංකකාව
කණහමැරආරචචි, ජගත
මතකසයේ රඳවෂ්පා ගත යුතු සිරිලක සසෂ්පාඳුරු
තමැන් / ජගත කණහමැරආරචචි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 152 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1002339 NL)
ISBN 978-955-30-5709-9
(417222 NA)
ද මමැල, සදවසසත
බනලු නම්රිසයේ සසබෞන්දරේය චෂ්පාරිකෂ්පාව/ සදවසසත
ද මමැල. - සමෂ්පාරටුව : සක. සී. ප්රින්ටරේසසේ
(මුද්රණය), [2015?]. - ප. 90 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003204 NL)
(418793 NA)
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නෂ්පාලිනී, ජී. ඒ.
සුන්දර ලකව්බිසම් චෂ්පාරිකෂ්පා / ජී. ඒ. නෂ්පාලිනී. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 288 :
චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1009335 NL)
ISBN 978-955-30-6014-3
(421883 NA)
915.91 – ත්මියනමකාරය
මුදලිසග, රතනශීලි ගජනෂ්පායක
මියන්මෂ්පාරේ තෂ්පායලන්ත වන්දනෂ්පා චෂ්පාරිකෂ්පා /
රතනශීලි ගජනෂ්පායක මුදලිසග. - කමැලණිය :
කරේතදෘ, 2015. - ප. 92 ; සසම. 21
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
ISBN 978-955-41148-0-7

(201394 NL)

915.93 – තකායිලනතය

919.3 – නවසීලනතය
919.304 - චකාරිකකා
රෂ්පාජකරුණෂ්පානෂ්පායක, සුසන්ත්රෂ්පා
කවිකෂ්පාර කිවි සදේශය / සුසන්ත්රෂ්පා
රෂ්පාජකරුණෂ්පානෂ්පායක. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 119 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009134 NL)
ISBN 978-955-31-0336-9
(421687 NA)
9 2 0 චරිතකාපදකාන
කළුසතෂ්පාට එකලු කළ සසෂ්පාඳුරු ෂන්හිඳ : දයෂ්පාරතන
දළවමැලල සමසහවර ඇගයුම / සඅංසසේකරණය
තනුජෂ්පා එන්. අයගම. - කළුතර : කළුතර
දිසසේස්ත්රික සලඛක සඅංවිධෂ්පානය, 2015. - ප. 108 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1003699 NL)
ISBN 978-955-48620-1-2
(419066 NA)

මුතුවෂ්පාඩසග, නලඅංජත්ලී
සසේවරේණපුසරේ සඅංචෂ්පාසරේ / නලඅංජත්ලී මුතුවෂ්පාඩසග. නුසගසගෂ්පාඩ : සඅංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රකෂ්පාශන,
2015. - ප. 119 : වරේණ ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009159 NL)
ISBN 978-955-681-260-2
(421975 NA)

ජයවරේධන, කමැතත්ලීන්
සසෂ්පාමි සබඳ සසබෝසම් / කමැතත්ලීන් ජයවරේධන
සහ සුදින්නෂ්පා සහසේවෂ්පාකපුසග. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. [167] : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 850.00
(1008386 NL)
ISBN 978-955-7832-00-5
(420427 NA)

915.9304 – සලංචකාරක සටහන

සෂසරේරෂ්පා, ර්යූ. වී. එච.
උදමැලල, මෂ්පා එනතුරු බලෂ්පා සිටි / ර්යූ. වී. එච.
සෂසරේරෂ්පා. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 288 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1003787 NL)
ISBN 978-955-30-5902-4
(419150 NA)

සමතතසසසේන, ෂදේමකුමෂ්පා ප.
ෂනසසේ ෂසසේ දිනක තෂ්පායලන්තසයේ / ෂදේමකුමෂ්පා ප.
සමතතසසසේන. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. ප. 88 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1009431 NL)
ISBN 978-955-41668-1-3
(422741 NA)
915.97 – වියෆ්ට්නකාමය
මසගෂ්පාඩ, පයසිරි ප.
විකසිත වියටනෂ්පාමය / පයසිරි ප. මසගෂ්පාඩ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 168 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1002138 NL)
ISBN 978-955-30-5799-0
(417170 NA)

සප්රේමවරේධන, ෂ. ද. රෂ්පා.
මදසවබෝෂගත සිදේධි / ෂ. ද. රෂ්පා. සප්රේමවරේධන. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. ප. 130 : චිත්ර ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1003707 NL)
ISBN 978-955-677-453-5
(419432 NA)
විසජේවික්රම, ජයන්ත
සරේ ඩ. බී. ජයතිලක චරිතය / ජයන්ත
විසජේවික්රම. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 183 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 350.00
(1001024 NL)
ISBN 978-955-30-5549-1 (416218 NA)
ශසේසවත මතකෂ්පාවසලබෝකය : මහින්ද විසජේරතන
ඇනරු හරසර ප්රණෂ්පාම උසළල / සඅංසසේකරණය
ධනුෂසේක එදිරිවීර බණඩෂ්පාර. - ඇහමැළියසගෂ්පාඩ :
නමැෂනල ප්රින්ට හවුසසේ (මුද්රණය), 2014. ප. [32] ; සසම. 21.
කබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1000819 NL)
(415680 NA)
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9 2 0 මතක සටහන

920.02 – චරිතකාපදකාන එකතු

අසබගුණවරේධන, වයලෂ්පා
වමැලි සකළිය : සසෂ්පාඳුරු ළමෂ්පා වියට එව්බිකම්
කිරීමක / වයලෂ්පා අසබගුණවරේධන. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 120 : චිත්ර : සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1002198 NL)
ISBN 978-955-671-884-3
(416621 NA)

අකමමන, ධම්මිකෂ්පා
අසිරිමතය සප්රේමය සමතරම් :
මමැවුම්කරුවන්සග හදෘදය සෂ්පාකෂිය / ධම්මිකෂ්පා
අකමමන. - සකෂ්පාළඹ : සසසේරි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 164 : චිත්ර ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1008896 NL)
ISBN 978-955-7832-13-5
(421530 NA)

ආසලබෝකබණඩෂ්පාර, සුමන
ෂමැටි කිරිය : සුමන මතකයට ඌනපූරේණයක /
සුමන ආසලබෝකබණඩෂ්පාර. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට
ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 406 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1002181 NL)
ISBN 978-955-677-406-1
(416600 NA)

සමරසිඅංහ, ෂෂ්පාලිත
අමතක සනෂ්පාවන මතක සටහන් - තුන්වන
සවළුම / ෂෂ්පාලිත සමරසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 248 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1008289 NL)
ISBN 978-955-30-5917-8
(420423 NA)

ගුණරතන, යකුන්නෂ්පාසව සහසේ.මු.
අසව්ස්පේ සලෂ්පාකු මෂ්පාමෂ්පා / යකුන්නෂ්පාසව සහසේ. මු.
ගුණරතන. - නන්නපුරෂ්පාව : කරේතදෘ, 2014. ප. iv, 42 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1001560 NL)
ISBN 978-955-41480-5-5
පුෂසේෂකුමෂ්පාර, සක. ප. සී.
විසශසේෂ ආඥෂ්පානසයකුසග කථෂ්පාවක / සක. ප. සී.
පුෂසේෂකුමෂ්පාර. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කරේතදෘ, 2015. ප. x,127 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002854 NL)
ISBN 978-955-41917-0-9
(417520 NA)
මෂ්පාෂෂ්පා, සජේ. ප.
ෂමැරණි පරිසවන් අධන්යෂ්පාෂන ක්රමයට අනුව ගමැමි
දරුවන්සග ඉසගනීම හෂ්පා චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය /
සජේ. ප. මෂ්පාෂෂ්පා. - සකබෝටසට : කරේතදෘ, 2014. ප. 43 ; සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1000576 NL)
ISBN 978-955-44-998-1-2 (415374 NA)
9 2 0 සශවයලංචරිතකාපදකාන
දහනෂ්පායක, කිතසිරි
නන්දකකෂ්පා / කිතසිරි දහනෂ්පායක. - ෂන්නිපටිය :
කරේතදෘ, 2014. - ප. 176 ; සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002851 NL)
(417519 NA)
වික්රමසිඅංහ, අමරෂ්පා
ප්චූටිකිරියඅං / අමරෂ්පා වික්රමසිඅංහ. - [තමැ.සනෂ්පා.] :
සඳී ප්රකෂ්පාශන, 2014. - ප. xv,138 : චිත්ර ;
සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1000258 NL)
ISBN 978-955-50946-6-5
(415320 NA)

920.72 – කකානතකාතවශ්නෝ
අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා සරබෝහණ
දිරිය දමැරියන්සග සසේවයඅං චරිතෂ්පාෂදෂ්පාන : නක දිනෂ්පා
ජයගත අසව්ස්පේ හෂන්නු / දයෂ්පා සරබෝහණ
අතුසකබෝරෂ්පාල. - සකෂ්පාළඹ : ශිකෂෂ්පා මන්දිර
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 345 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1010690 NL)
ISBN 978-955-1782-66-5
(422930 NA)
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, උඩුගම සමබෝහෂ්පාන් නන්දන
අර්භීත කෂ්පාන්තෂ්පා රතනය විහෂ්පාරමහෂ්පාසදේවිය /
උඩුගම සමබෝහෂ්පාන් නන්දන නනෂ්පායකකෂ්පාර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 ;
සසම. 22.
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1010680 NL)
ISBN 978-955-30-6319-9
(423272 NA)
923 – සමකාජ විදදකාව සම්බනධ පුදගලතයශ්නෝ
923.1 – රජවර
නමෂ්පාවිතෂ්පාන, චන්දන ප්රභෂ්පාත
සිඅංහලසයේ මහෂ්පා රජවරු සහ දස මහෂ්පා
සයබෝධසයබෝ / චන්දන ප්රභෂ්පාත නමෂ්පාවිතෂ්පාන. ෂන්නිපටිය : කිඅංකිණි ක්රිසයේෂන්සසේ, 2015. ප. 216 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 390.00
(1005955 NL)
ISBN 978-955-8933-67-1
(420145 NA)
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929 – තපළපත, නම්, සලකුණු
929.92 – ජකාතික සලංතකත
929.92095493 – ශ්රී ලලංකකාව
අමුණුගම, රුකෂි
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ජෂ්පාතික සඅංසකත / රුකෂි
අමුණුගම. - [නුසගසගෂ්පාඩ] : සුමිත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. [4] : චිත්ර :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 30.
කබමැ-සබබෝක : රු. 100.00
(1008380 NL)
ISBN 978-955-696-137-9
(420775 NA)
9 3 0 පදැරණි ඉතිහකාසය
930.1 – පුරකාවිදදකාව
එකසිය විසිෂසසේ වසරක පයසටහන් : පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා
ශෂ්පාසසේනය ලිප සඅංග්රහය 2015 / සඅංසසේකරණය
සසනරත දිසෂ්පානෂ්පායක, ෂතසබරිසයේ
ඥෂ්පාණෂ්පාසලබෝක හිමි සහ නෂ්පාමල සකෂ්පාඩතුවකකු. සකෂ්පාළඹ : පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව,
2015. - ප. xiv,204 ; සසම. 29.
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව(1008365 NL)
ISBN 978-955-9159-96-4
(420428 NA)
930.1095493 – ශ්රී ලලංකකාව
සසබෝමසදේව, රෂ්පාජේ
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ප්රෂ්පාගඉතිහෂ්පාසය / රෂ්පාජේ සසබෝමසදේව. සකෂ්පාළඹ : පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව,
2014. - ප. 66 : චිත්ර : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 20x25. - (පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා ග්රන්ථමෂ්පාලෂ්පා ;
අඅංක 01)
මමැබමැ-සබබෝක :මිල සනෂ්පාදමැකසව (1001139 NL)
ISBN 978-955-9159-89-6
(416132 NA)
932 – ඊජිපතුව
සකබෝල, සජෂ්පාආනෂ්පා
අතීත ඊජිව්ස්පේතුව / සජෂ්පාආනෂ්පා සකබෝල සහ බබසසේ
සඩගන් ; ෂරිවරේතනය රුවිනි ප්රසෂ්පාදිනී
ධරේමවරේධන විසිනි. - හිකකඩුව : ඊ. එසසේ. එල.
ෂබලිසකෂන්සසේ, 2015. - ප. 44 : චිත්ර ;
සසම 22. - (අතීතයට යමු ; සෂෂ්පාත අඅංක 1)
කබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1008339 NL)
ISBN 978-955-0598-70-0
(420744 NA)

934 – ඉනදීය ඉතිහකාසය
ෂරණවිතෂ්පාන, සසනරත
ග්රීකසයබෝ සහ සමබෞරේයසයබෝ / සසනරත
ෂරණවිතෂ්පාන ; ෂරිවරේතනය සසසේෂෂ්පාල
විසජේසසසේකර විසිනි. - සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : විසිනනු
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. - ප. 306 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 590.00
(1000449 NL)
ISBN 978-955-0955-4
(415277 NA)
සසසේනෂ්පාදීර, ගුණෂෂ්පාල
අසසබෝක සිරිත : අසසබෝක සසල ලිප හෂ්පා එහි
සිඅංහල අනුවෂ්පාදය සහිත ය / ගුණෂෂ්පාල
සසසේනෂ්පාදීර. - 2 වන සඅංසසේකරණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. xvi,164 :
චිත්ර පුවරු ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1949
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008903 NL)
ISBN 978-955-30-6225-3
(421181 NA)
935 – තමසතපකාතෆ්ට්ත්මියකා හකා ඉරකාන ඉතිහකාසය
935.5 – බදැත්බිතලශ්නෝනියකා
කරුණෂ්පානන්ද, උකකු බණඩෂ්පා
බමැව්බිසලබෝනියෂ්පානු ශිෂසේටෂ්පාචෂ්පාරය (ක්රි. පූ. 2000539) : බමැව්බිලන් සහ අසුරේ නගර සකන්ද්ර
සකෂ්පාටසගන වරේධනය වූ ශිෂසේටෂ්පාචෂ්පාරය / උකකු
බණඩෂ්පා කරුණෂ්පානන්ද. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 167 : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009269 NL)
ISBN 978-955-30-6244-4
(421854 NA
938 – ග්රීසිය
ධරේමකීරේති, රඅංජිත
අසිරිමත ග්රීසිය / රන්ජිත ධරේමකීරේති. නුසගසගෂ්පාඩ : සඛිල ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014. ප. 180 : චිත්ර ; සසම. 26.
ග්රීසිසයේ ඓතිහෂ්පාසික සතෂ්පාරතුරු, මිථන්යෂ්පාසවදය,
ඇදහිලි විශසේවෂ්පාස, රඅංග ද්භූමි හෂ්පා ක්රීඩෂ්පා සමඟ
සඅංචෂ්පාරක සටහන් ඇතුළත ග්රන්ථයකි
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 1800.00 (1003370 NL)
ISBN 978-955-1300-48-7
(418613 NA)
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951.04 – ජනරජ පකාලන සමය, 1912-1949

941 – බ්රිතකානද

සසේසනබෝ, එඩ්ගෂ්පා
චීන අහසසසේ රතු තරුව : චීන
සකෂ්පාමියුනිසසේටවෂ්පාදසයේ උෂත පළිබඳ සුවිසශසේෂී
සටහනක / එඩ්ගෂ්පා සසේසනබෝ ; ෂරිවරේතනය එසසේ.
ජයසසසේකර විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 800 ; සසම. 22.
''Red star over China'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 975.00
(1003186 NL)
ISBN 978-955-31-0035-1
(418888 NA)

සරෂ්පාබට, සජෂ්පාන් හියු.
බ්රිතෂ්පානන්ය අධීරෂ්පාජන්යය / සජබෝන් හියු සරෂ්පාබටසසේ. නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 139 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1919
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000006 NL)
ISBN 978-955-30-5049-6
(414748 NA)
943 – ජරමනිය හකා අසලේවදැසි යුතරශ්නෝපය රටවලේ
943.086 – තුනවන රීච් පකාලන සමය 1933-1945
943.086092 – චරිතකාපදකාන
සසේනයඩරේ, සහලගෂ්පා
මට යන්න සදන්න / සහලගෂ්පා සසේනයඩරේ ;
අනුවෂ්පාදය ලකෂසේමි සබබෝම්බුවල විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 203 ;
සසම. 21.
"My mother and the ss කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002949 NL)
ISBN 978-955-677-437-5
(417466 NA)

951.05 – ජනරජ පකාලන සමය, 1949 951.057 – 1970 – 1979
951.057092 – චරිතකාපදකාන
හමැසසේට, සරබෝය මමැකසග්රසගබෝරේ
නෂ්පායකයකු වු නෂ්පායකයෂ්පා මෂ්පාසවබෝ සසසේතුඅං / සරබෝය
මමැකසග්රසගබෝරේ හමැසසේටි ; ෂරිවරේතනය නිහෂ්පාල
වීරසිඅංහ විසිනි. - සගබෝනසෂෂ්පාල හන්දිය : සුභෂ්පාවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014 . - ප. 220 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
" The life and time of Mao Tse-Tung "
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1000169 NL)
ISBN 978-955-1558-45-1
(415094 NA)

9 5 0 ආසියකා ඉතිහකාසය
සිරි සීවත්ලී හිමි, බඹරැන්සදේ
ආසියෂ්පාසව ප්රසබබෝධය / බඹරැන්සදේ සිරි සීවත්ලී
හිමි. - නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 139 ; සසම. 18.
1 වන මුද්රණය 1966
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1003298 NL)
ISBN 978-955-30-5810-2
(418299 NA)
951 – චීනය හකා තදකාසනන ප්රතදශ
සකබෝල, සජෂ්පාආනෂ්පා
චීන අධිරෂ්පාජන්යය / සජෂ්පාආනෂ්පා සකබෝල සහ බබසසේ
සඩගන් ; ෂරිවරේතනය රුවිනි ප්රසෂ්පාදිනී
ධරේමවරේධන විසිනි. - හිකකඩුව : ඊ. එසසේ. එල.
ෂබලිසකෂන්සසේ, 2015. - ප. 44 : චිත්ර ;
සසම 22. - (අතීතයට යමු ; සෂෂ්පාත අඅංක 3)
කබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1008338 NL)
ISBN 978-955-0598-68-7
(420748 NA)

953 – අරකාත්බි අරධදවීපය හකා තදකාසනන ප්රතදශ
953.8 – සවුදි අරකාත්බිය
953.8053 – 1964 - 1999
953.80530922 – චරිතකාපදකාන එකතු
බූසෂබෝ, සරබෝසසේමරි
පුතුනි, මට අවසර / සරබෝසසේමරි බූසෂබෝ ;
ෂරිවරේතනය ගුණදෂ්පාස යෂ්පාෂෂ්පා විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය, 2014 . - ප. 211 ;
සසම. 22.
" The prince & 1" කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 340.00
(1000471 NL)
ISBN 978-955-691-069-8
(415116 NA)
954 – ඉනදියකා ඉතිහකාසය
අසබවරේධන, ඩ. එල.
ඉන්දියෂ්පාසව නිදහසසේ වන්යෂ්පාෂෂ්පාරය / ඩ. එල.
අසබවරේධන. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 214 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1009346 NL)
ISBN 978-955-31-0096-2
(421706 NA)
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කරුණෂ්පාදෂ්පාස, ඩබලිව. එම්.
මධන්යකෂ්පාත්ලීන ඉන්දියෂ්පාව : ක්රි. ව. 550 ෂමණ සිට
1526 දකවෂ්පා ඉතිහෂ්පාසය / ඩබලිව. එම්.
කරුණෂ්පාදෂ්පාස. - 2 වන මුද්රණය. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 230 ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1971
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1003324 NL)
ISBN 978-955-31-0293-5
(418913 NA)
චන්ද්රසසබෝම, එල. එසසේ. එච.
ඉන්දියෂ්පාව සමැබමැවින්ම අසිරිමත සදේශයකි /
එල. එසසේ. එච. චන්ද්රසසබෝම. - මිරිසසේස : කරේතදෘ,
2015. - ප. 140 ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : නමැමූ ෂස්ත්රිකෂ්පා ;
සසම. 19.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1010617 NL)
ISBN 978-955-42310-0-9
(423534 NA)
ෂෂ්පාණසඩ්ය, චන්ද්රභෂ්පාන
ආන්න්ධ්ර සෂ්පාතවෂ්පාහන අධිරෂ්පාජන්යසයේ ඉතිහෂ්පාසය /
චන්ද්රභෂ්පාන ෂෂ්පාණසඩ්ය ; ෂරිවරේතනය හිරිපටිසයේ
ෂඤසේඤෂ්පාකිතති හිමි විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 200 ; සසම. 21.
“ආන්න්ධ්ර සෂ්පාතවෂ්පාහන සෂ්පාමෂ්පා ජන්යකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසය”
කදෘතිසයේ අනුවෂ්පාදනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1008307 NL)
ISBN 978-955-30-5559-0
(420338 NA)
954.035 – බ්රිතකානද පකාලන සමය – 1858-1947
ඉන්දියෂ්පානු නිදහසසේ අරගලය / ව්බිෂන්චන්ද්ර … [සහ
තවත අය] ; ෂරිවරේතනය සසසේෂෂ්පාල විසජේසසසේකර
විසිනි. - මහරගම : රෂ්පාවය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2014
1. සකෂ්පා. ප. xli, 365 ; සසම. 22.
“India's struggle for independence”
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1001098 NL)
ISBN 978-955- 7560-7-6
(416255 NA)

954.04 – 1947 – 1971
954.042 – අග්රකාමකාතද ජවහලේලකාලේ තනරතුමකාතග
පකාලන සමය 1947-1964
954.042092 – චරිතකාපදකාන
සන්රු, ජවහරේලෂ්පාල
ජවහරේලෂ්පාල සන්රු - 1 : ජවහරේලෂ්පාල
සන්රු තුමෂ්පා සිරගත ව සිටිමින් ලිර්යූ සසේවයඅං
චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය / ජවහරේලෂ්පාල සන්රු ;
අනුවරේතනය ත්ලීලෂ්පානන්ද ගමෂ්පාචචි විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2015. - ප. 553 ; සසම. 21.
''An autobiography of Jawaharlal Nehru''
කදෘතිසයේ අනුවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 700.00
(1001322 NL)
ISBN 978-955-691-107-7
954.05 – 1971 954.0532 – 2004 954.0532092 - චරිතකාපදකාන
අබනල කලෂ්පාම්, ඒ. ප. සජේ.
ආසියෂ්පාතික සදේශෂෂ්පාලනසයේ හමැරවුම් ලකුණ :
අභිසයබෝග මමැද ගිය ගමන / ඒ. ප. සජේ. අබනල
කලෂ්පාම් ; ෂරිවරේතනය සජේ. රුසබරු තන්තිරිසග
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. ප. 215 ; සසම. 21.
“Turning point a journey through
challenges” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1009218 NL)
ISBN 978-955-677-495-5
(421794 NA)
කමැලලෂත, සසසේමෂ්පාලි
ගුජරෂ්පාටසයේ සිඅංහයෂ්පා නසරේන්ද්ර සමබෝදි / සසසේමෂ්පාලි
කමැලලෂත. - සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්,
2015. - ප. 239 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
සිළුමිණ පුවතෂසත “සමබෝදිසග කතෂ්පාව ”
නමින් ෂළ වු ඉන්දීය අගමමැති නසරේන්ද්ර
සමබෝදිසග ජිවිත කතෂ්පාව ලිප සෂළ ඇසුසරන්
සමැකසිණි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002945 NL)
ISBN 978-955-6774429
(417465 NA)
954.93 – ශ්රී ලලංකකාව
උරුමයක අරුණ එදෂ්පා අද : පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුසව 125 වන සඅංවතසරය
සවනුසවනි / අරේජුන සමරවීර... [සහ තවත
අය]. - සකෂ්පාළඹ : පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව,
2015. - ප. 188 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 29x32.
සිඅංහල සහ ඉඅංග්රීසි.
නුබමැ-කෂ්පාසබබෝක:මිලසනෂ්පාදමැකසව(1009506NL)
ISBN 978-955-9159-97-1
(422391 NA)
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කරුණෂ්පාරතන, සසබෝමබන්න
අසව්ස්පේ රජවරු සහ ෂෂ්පාලකවරු / සසබෝමබන්න
කරුණෂ්පාරතන. - වතතල : ප්රතිභෂ්පා
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 96 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක: රු. 150.00
(1001092 NL)
ISBN 978-955-1596-43-9 (416286 NA)
කුරුවිට, රඅංගන
කුරුණමෑගල විසසේතරය : ශෂ්පාසසේනය සඅංසසේකරණය
සහ විමරේශනය / රඅංගන කුරුවිට. - සකෂ්පාළඹ :
සූරිය ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප.425 :
ජෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 24.
කුරුණමෑගල නගරය පළිබඳ සින කරන ලද
ශෂ්පාසසේනය විමරේශනයකි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 1000.00
(1010826 NL)
ISBN 978-955-656-346-7
(423449 NA)
සකබෝවිලතමැන්න, සුජීව කුමෂ්පාර
ඌසව වඅංහුඅං / සුජීව කුමෂ්පාර සකබෝවිලතමැන්න. සකෂ්පාසසේගම : කරේතදෘ, 2015. - ප. 379 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
සවසහර විහෂ්පාර ලකෂයක, වමැව ලකෂයක,
සවල ලකෂයක සඟවෂ්පා ගත ව්බිම්කඩක
ඓතිහෂ්පාසික උරුම කියන....
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1003745 NL)
ISBN 978-955-42150-0-9
(419406 NA)
ගයගරේ, විලසහලමි
මධන්ය කෂ්පාත්ලීන ලඅංකෂ්පා සඅංසසේකදෘතිය / විලසහලම්
ගයගරේ ; ෂරිවරේතනය ඇම්. බී. ආරියෂෂ්පාල
විසිනි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. xiii, 353 ; සසමි. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1000523 NL)
ISBN 978-955-30-5458-6
(414970 NA)
ගුණතිලක, කපල ජගත
මසග නගරය : අභිමෂ්පාමෂ්පානවත නගරයක
ඓතිහෂ්පාසික විකෂ්පාසය / කපල ජගත
ගුණතිලක. - රතනපුර : කරේතදෘ, 2015. ප. xv, 265 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1002408 NL)
ISBN 978-955-41895-0-8
ජයවීර, ඉමන්කෂ්පා
සිරි ලක වතසගෂ්පාත / ඉමන්කෂ්පා ජයවීර. වෂ්පාදේනව : කරේතදෘ, 2014.- ප. iv, 115 : චිත්ර :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 25.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 480.00
(1003367 NL)
ISBN 978-955-51112-1-8
(418845 NA)

මදේනමරෂ්පාළ, සරබෝහණ
වයඹ ලක : කුරුණමෑගල, පුතතලම සදදිසෂ්පාසව
යටගියෂ්පාව, සඅංසසේකදෘතිය හෂ්පා ජනශමැති / සරබෝහණ
මදේනමරෂ්පාළ සහ ඇන්ටන් ප්රසෂ්පාදේ සමරනෂ්පායක. දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2015. - ප. 239 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : 350.00
(1002997 NL)
ISBN 978-955-29-0420-2
(417538 NA)
මන්දෂ්පාරම්පුර පුවත / සඅංසසේකරණය මන්දෂ්පාරම්නුවර
චන්දෂ්පානන්ද හිමි. - බණඩෂ්පාරගම : සඅංසසේකෂ්පාරක,
2013. - ප. xxii, 237 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(200104 NL)
ISBN 978-955-44290-0-0
මසගෂ්පාඩ, පයසිරි ප.
සිරිලක ෂමැරණි නටබුන් / පයසිරි ප. මසගෂ්පාඩ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 112 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1009246 NL)
ISBN 978-955-30-6163-8
(421911 NA)
රණතුඅංග, විමල
නියම්ගම්ෂෂ්පාය සහ ෂමැරණි ගම්සෂෂ්පාළ සමෂ්පාජය /
විමල රණතුඅංග. - ගම්සෂෂ්පාල : සසේවරේණමෂ්පාලි
සෂෂ්පාත, 2015. - ප. 187 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 26.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 975.00
(1010829 NL)
ISBN 978-955-0477-01-2
(423370 NA)
වමැලිසතෂ්පාට 2 : බළපටිය / සඅංසසේකරණය ඇසසේ. අනුර
යසමිත ද සිලවෂ්පා සහ ආරේ. අජිත අසසසේල ද
සසෂ්පායසෂ්පා. - [තමැ .සනෂ්පා.] : [ප්ර. සනෂ්පා.], 2015. ප. xii, 204 ; සසම. 20.
මමැබමැ-සබබෝක :මිළ සනෂ්පාදමැකසව(1005825 NL)
ISBN 978-955-41834-0-7
විසජේතුඅංග, නවනමැලිසය
ජෂ්පාතික දෂ්පායෂ්පාද / නවනමැලිසය විසජේතුඅංග. මුලසලරියෂ්පාව : දමැනුම වමැඩුම ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 371 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(200098 NL)
ISBN 978-955-8159-59-??????
වීරසිඅංහ, එසසේ. ප. එසසේ.
අසව්ස්පේ වමැවණියෂ්පාව : වවණියෂ්පාව දිසසේතිරිකකසයේ
සිඅංහලයන් සග පුවත / එසසේ. ප. එසසේ. වීරසිඅංහ. සබෂ්පාරලමැසසේගමුව : විසිනනු ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014 . - ප. 297 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : සිතියම් ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 590.00
(1000450 NL)
ISBN 978-955-0955-61-9
(415276 NA)
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සසසේනෂ්පාධීර, ගුණෂෂ්පාල
රුහුසණ අප්රකට පුරෂ්පාවසසේතු / ගුණෂෂ්පාල
සසසේනෂ්පාධීර. - නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 160 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1964.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1009267 NL)
ISBN 978-955-30-6202-4
(421855 NA)

අසිරිමත සකබෝටසට : ශ්රී ජයවරේධනපුර සකබෝටසට
ඉතිහෂ්පාසයක / සඅංසසේකරණය ඇසසේ. බී.
සහටටිආරචචි, ධරේමරතන සහසේරත සහ
අනුතතරෂ්පාසදේවි විදන්යෂ්පාලඅංකෂ්පාර. - රෂ්පාජගිරිය :
ශ්රී ජයවරේධනප්රර සකබෝටසට මහෂ්පා නගර සභෂ්පාව,
2014. - ප. xlii, 826 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 25.
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 1700.00 (1003974 NL)
ISBN 978-955-4812-00-0

සහටටිආරචචි, ඇලඩන්
සී සහළසයේ ආදි වඅංශය / ඇලඩන්
සහටටිආරචචි. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 192 : සිතියම් ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 450.00
(1000216 NL)
ISBN 978-955-30-5457-9
(414761 NA)

ඒකනෂ්පායක, කුසුම්
ශ්රී වික්රම රෂ්පාජසිඅංහ / කුසුම් ඒකනෂ්පායක. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 135 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1000540 NL)
ISBN 978-955-30-5301-5
(414945 NA)

954.9301 – ෂමැරණි ඉතිහෂ්පාසය ක්රි. ව. 1975 දකවෂ්පා
අන්සතබෝනීනසසේ, ඒ. සජේ. බී.
මන්නෂ්පාරසම් ප්රෂ්පාණෂරිතන්යෂ්පාගීහු / ඒ. සජේ. බී.
අන්සතබෝනීනසසේ ; අනුවෂ්පාදය ඇසසේ. සජබෝශව්ස්පේ
ප්රනෂ්පාන්න විසිනි. - 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 56 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1944
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1000930 NL)
ISBN 978-955-30-5660-3
(415849 NA)
අනුරෂ්පාධපුර යුගය / සඅංසසේකරණය අමරදෂ්පාස
ලියනගමසග සහ රණවීර ගුණවරේධන. - 4 වන
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. ප. lii, 572 ; සසම. 21.
1 වන සඅංසසේකරණය 1961
නුබමැ-කසබබෝක : රු. 1450.00 (1000019 NL)
ISBN 978-955-30-5243-8
(414526 NA)
අබයසිඅංහ, ටිකිරි
උඩරට රෂ්පාජධෂ්පානිය 1470 - 1818 / ටිකිරි
අබයසිඅංහ, ශ්රීමතී සදේවරෂ්පාජ සහ ජී. ප. වී.
සසබෝමරතන. -2 වන මුද්රණය. - ෂන්නිපටිය :
සසේටමැම්ෆරේඩ් සලක, 2015. - ප. [x], 173 ;
සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1977
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 330.00
(1008748 NL)
ISBN 978-955-658-407-3
(421052 NA)
අමරසසසේන, බදේසදේගම ඩ.
අඳුරු වලෂ්පාසව රිදී සරේඛෂ්පාව සහවත
කමැව්ස්පේසෂටිසෂෂ්පාල මහ සසසනවි / බදේසදේගම ඩ.
අමරසසසේන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 80 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 150.00
(1008302 NL)
ISBN 978-955-30-5807-2
(420418 NA)

කරුණෂ්පාරතන, සසසේතුඅංග
සිඅංහලසයේ වඅංශකතෂ්පාව / සසසේතුඅංග
කරුණෂ්පාරතන. - 2 වන මුද්රණය. - දන්සකෂ්පාටුව :
වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 208 : චිත්ර ; සසම. 24.
1 වන මුද්රණය 2002.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010851 NL)
ISBN 978-955-29-0324-3
(423180 NA)
සජබෝසව්ස්පේ, සුජීව නිශෂ්පාන්ත
පුලතිසිපුර සිරි : ප්රෂ්පාථමික සශසේණි සිසුන් සඳහෂ්පා /
සුජීව නිශෂ්පාන්ත සජබෝසව්ස්පේ. - දන්සකෂ්පාටුව :
වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 32 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 25.
කබමැ-සබබෝක : රු. 140.00
(1002235 NL)
ISBN 978-955-29-0435-6
(417299 NA)
දිවෂ්පාකර, අනුරින් ඉන්දිකෂ්පා
සසලලිප හෂ්පා සන්නසසේවලින් සහළිවන ලඅංකෂ්පාසව
සමෂ්පාජය : ක්රි. ව. සදෂ්පාසළෂ්පාසසේවන සියවසසසේ සිට
දහනව වන සියවස දකවෂ්පා කමෑගලු දිසසේස්ත්රිකකසයේ
ශිලෂ්පා ලිප හෂ්පා සන්නසසේ ඇසුසරන් සකසරන
විමරේශනෂ්පාතමක අධන්යයනයකි / අනුරින්
ඉන්දිකෂ්පා දිවෂ්පාකර. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2015. - ප. 279 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1002885 NL)
ISBN 978-955-570-843-2
(417951 NA)
පුඤසේඤරතන හිමි, හෂ්පාන්නෂමැලසෂෂ්පාල
විමරේශන සහිත ලඞකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසය : ප්රථම
භෂ්පාගය / හෂ්පාන්නෂමැලසෂෂ්පාල පුඤසේඤරතන හිමි. 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : සමයවරේධන,
2015. - ප. 208 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1995
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 370.00
(1002886 NL)
ISBN 978-955-570-835-7
(417954 NA)
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සවිසසේතර මහෂ්පාවඅංස අනුවෂ්පාදය - සදවන
සකෂ්පාටස : සෂෂ්පාසළෂ්පාන්නරු රෂ්පාජන්ය යුගසයේ සිට
මහනුවර රෂ්පාජන්ය යුගසයේ අවසෂ්පානය සතක /
අනුවෂ්පාදය මඅංගල ඉලඅංගසිඅංහ. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 495-832 ;
සසම. 21.
නුබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1003339 NL)
ISBN 978-955-30-5712-9
(418279 NA)
සලවිසසේ, සෆඩ්රික
ලඅංකෂ්පාසව හමැට හතර වසරක : සදවමැනි
සකෂ්පාටස / සෆඩ්රික සලවිසසේ ; ෂරිවරේතනය
ෂරෂ්පාක්රම ඇසසේ. විසජේවරේධන විසිනි. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 296 ; සසම. 21.
“Sixty four years in Ceylon : part II”
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1003224 NL)
ISBN 978-955-30-4642-0
(418264 NA)
වික්රමසිඅංහ, මනුල
සදේධෂ්පාතිසසේස ඉදිකළ උතුරළ ෂදිකටුන්නරු වමැව
හෂ්පා ඉෂමැරණි චන්දනගෂ්පාම / මනුල වික්රමසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 120 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : සිතියම් ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008305 NL)
ISBN 978-955-30-5869-0
(420341 NA)
සමරසිඅංහ, උෂෂ්පාලි
මහරජ ගමැමුණු ජය මඟ ඔසසේසසසේ : මෂ්පාගම සිට
විජිතපුරය දකවෂ්පා එළෂ්පාර රජුසග බළසකෂ්පාටු තිසසේ
සදකක අතරින්... / උෂෂ්පාලි සමරසිඅංහ. සකෂ්පාළඹ : දයෂ්පාවඅංශ ජයසකෂ්පාඩ, 2015. ප. 232 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1002893 NL)
ISBN 978-955-686-260-7
(417999 NA)
සසසනවිරතන, සජබෝන් ඇම්.
නටුගමැමුණු / සජබෝන් ඇම්. සසසනවිරතන. නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. [xviii], 122 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1946
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1008791 NL)
ISBN 978-955-30-5811-9
(420384 NA)
හිඟින්සසේ, මෂ්පාරි මියුසියසසේ
ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයන් කතෂ්පා - 02 / මෂ්පාරි මියුසියසසේ
හිඟින්සසේ ; ෂරිවරේතනය රඅංජිත ඉලුව්ස්පේපටිය
විසිනි. - නුසගසගෂ්පාඩ : නමැණිල ෂබලිසකෂන්,
2015. - ප. xvi, 272 ; සසම. 21.
“Stories from the history of Ceylon”
කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 375.00
(1006585 NL)
ISBN 978-955-4850-28-6
(419883 NA)

954.9301 – 1795 දකවකා ඉතිහකාසය
සිලවෂ්පා, ඇම්. සම්ලියසසේ
ඕලන්ද කෂ්පාලය / ඇම්. සම්ලියසසේ සිලවෂ්පා. - නව
මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. 99 : චිත්ර ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1931
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1008243 NL)
ISBN 978-955-30-5501-9
(420380 NA)
954.9302 – බ්රිතකානද පකාලන සමය 1795-1948
කරුණෂ්පානන්ද, උකකු බණඩෂ්පා
තමන්කඩුව 1815 - 1900 / උකකු බණඩෂ්පා
කරුණෂ්පානන්ද. - 3 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 95 ; සසම. 21.
දහනවවන සියවස තුළ වරේතමෂ්පාන
සෂෂ්පාසළෂ්පාන්නරුව දිසසේස්ත්රිකකසයේ බ්රිතෂ්පානන්ය
ෂෂ්පාලනය පළිබඳ අධන්යයනයකි..
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1010901 NL)
ISBN 978-955-30-6413-4
(423655 NA)
ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයේ බ්රිතෂ්පානන්ය යුගය / සඅංසසේකරණය
ජී. ප. වී. සසබෝමරතන. - 2 වන මුද්රණය. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. ප. xiii, 335 ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1991
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 675.00
(1008290 NL)
ISBN 978-955-30-5976-5
(420398 NA)
954.9302092 - චරිතකාපදකාන
අසබවික්රම, සසබෝමදෂ්පාස
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව අග්රෂ්පාණඩුකෂ්පාරවරු (1948-1972) /
සසබෝමදෂ්පාස අසබවික්රම. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 102 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003172 NL)
ISBN 978-955-30-5580-4
(418302 NA)
ගලව්ස්පේෂතති, උපුල
එඩ්වඩ් සහන්රි සව්ස්පේද්රිසසේ : ජෂ්පාතියක අවදි කළ
වීරතවය / උපුල ගලව්ස්පේෂතති. - නුසගසගෂ්පාඩ :
සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 152 :
ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 275.00
(1009342 NL)
ISBN 978-955-30-0391-8
(421703 NA)
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954.9303 – 1948 -

954.93032 – 1972 න පසු පකාලනය

රතනෂ්පායක, සුදත
1505-1948 යටත විජිත සමය : කමැරලි,
සකබෝලෂ්පාහල, කුමන්ත්රණය සහ වමැඩ වරේජන /
සුදත රතනෂ්පායක. - දන්සකෂ්පාටුව : වෂ්පාසනෂ්පා සෂෂ්පාත
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 368 : චිත්ර ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009383 NL)
ISBN 978-955-29-0463-9
(422117 NA)

කටුගම්සෂෂ්පාළ, රෂ්පාජෂ්පා
ජිනීවෂ්පා අභිසයබෝගය / රෂ්පාජෂ්පා කටුගම්සෂෂ්පාළ. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 400 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 950.00
(1008277 NL)
ISBN 978-955-30-5718-1
(420337 NA)

විසජේසසසේකර, නන්දසදේව
සතබෝරෂ්පාගත ලිප සඅංග්රහය / නන්දසදේව
විසජේසසසේකර. - නව මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 291 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1987.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1010536 NL)
ISBN 978-955-30-6399-1
(423203 NA)
954.93031 - 1948-1972 – පකාලන සමය
අසබවික්රම, සසබෝමදෂ්පාස
සහන්රි අසබවික්රම නටු බණඩෂ්පාරනෂ්පායක
ෂරිවරේතන යුගය / සසබෝමදෂ්පාස අසබවික්රම. 2 වන මුද්රණය. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2015. - ප. 320 : ජෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 22.
1 වන මුද්රණය 1973.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 750.00
(1010552 NL)
ISBN 978-955-30-6173-7
(423222 NA)
954.93031092 - චරිතකාපදකාන
දිසෂ්පානෂ්පායක, අමෂ්පාලි
ඩ. එසසේ. සසසේනෂ්පානෂ්පායක / අමෂ්පාලි දිසෂ්පානෂ්පායක. [තමැ. සනෂ්පා.] : සුමිත ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. [24] : චිත්ර ; සසම. 20. - (අසව්ස්පේ වීරසයබෝ ;
අඅංක 4)
කබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1009527 NL)
ISBN 978-955-696-140-9
(422499 NA)
954.93032 – ජනරජය පකාලනය, 1972 ජයරතන, ඇල. ඒ.
රනිල වික්රමසිඅංහ දරේශනය සහ සෂ්පාම මෂ්පාවත /
ඇල. ඒ. ජයරතන. - නව මුද්රණය - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 304 ; සසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2005.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1010537 NL)
ISBN 978-955-30-6324-3
(423204 NA)

ගමැම්බරේඩ්, මිෂල රූත
සසේවරේණ තරඅංගය සුනෂ්පාමි වන්යසනසයන් ෂසු
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සඅංසසේකදෘතිය සහ සදේශෂෂ්පාලනය /
මිෂල රූත ගමැම්බරේඩ් ; ෂරිවරේතනය
සසේවරේණකෂ්පාන්ති රෂ්පාජෂකෂ විසිනි. නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 364 ; සසම. 22.
''The golden wave : culture and politics
after Sri Lanka's tsunami disaster'' කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 650.00
(1003312 NL)
ISBN 978-955-31-0275-1
(418900 NA)
සෂෂ්පාලවතත, ප්රසෂ්පාදේ
අමරණීය සසෂ්පාලදෂ්පානවන් විසි නවය / ප්රසෂ්පාදේ
සෂෂ්පාලවතත ;සඅංසසේකරණය සිසිල රුද්රිගු විසිනි. සකෂ්පාළඹ : ෆෂ්පාසසේට ෂබලිෂින්, 2015. - ප. 181 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009371 NL)
ISBN 978-955-677-493-1
(421779 NA)
වරේණකුලසූරිය, කීරේති
සද්රබෝහිසයබෝ / කීරේති වරේණකුලසූරිය. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 280 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 600.00
(1000758 NL)
ISBN 978-955-30-5583-5 (414531 NA)
954.93032 – ජනරජ කකාලය, 1972 954.93032092 – චරිතකාපදකාන
අසබවරේධන, අය. දමයන්ති
සසල වු සයුරු රළ / අය. දමයන්ති
අසබවරේධන. - සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග,
2014. - ප. 136 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
සුනෂ්පාමියට සගෂ්පානරු වු නම්රිසයේ සිටි
ගුරුවරියකසග සතන්ය අතදමැකීමක, ඇයසග
වදනින්
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 300.00
(1000080 NL)
ISBN 978-955-30-5564-4
(414762 NA)
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954.93076 – ප්රශශතනශ්නෝතතර

9 6 0 අප්රිකකානු ඉතිහකාසය

ඉතිහෂ්පාසය : 10 සශසේණිය / සම්ෂෂ්පාදනය ධම්මික
ජයසුන්දර. - සකෂ්පාළඹ : මෂ්පාසසේටරේ ගයඩ්
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 178 : රූෂසටහන් ;
සසම. 28.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003039 NL)
ISBN 978-955-664-209-4
(417979 NA)

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
රට රටවල සතෂ්පාරතුරු - 5 අප්රිකෂ්පානු රටවල /
සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2015. - ප. 184 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1009272 NL)
ISBN 978-955-30-6258-1
(421923 NA)

සුමනවඅංශ හිමි, මෂ්පාතසල
ඉතිහෂ්පාසය ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය සහ විභෂ්පාග
අතවමැල : මූලික පරිසවන් අවසෂ්පාන විභෂ්පාගය
සඳහෂ්පා / මෂ්පාතසල සුමනවඅංශ හිමි. - බුතපටිය :
කරේතදෘ, 2014. - ප. 149 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1003349 NL)
ISBN 978-955-41879-0-0
(418335 NA)

962 – ඊජිපතුව හකා සුඩකාන
962.7 – සුඩකාන දකාරර්ෆුර කලකාපය
962.7043 - 1985
962.7043092 – චරිතකාපදකාන

හපුතන්න, කුමුදිනී ඩයසසේ
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ඉතිහෂ්පාසය ප්රශසේසනබෝතතර 10 සශසේණිය / කුමුදිනී ඩයසසේ
හපුතන්න. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 132 : චිත්ර ;
සසම. 24.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 350.00
(1009477 NL)
ISBN 978-955-31-0357-4
(421731 NA)

බෂීරේ, හත්ලීමෂ්පා
කෂ්පාන්තෂ්පාරසයේ කඳුළු / හත්ලීමෂ්පා බෂීරේ ;
ෂරිවරේතනය අනුර සක. එදිරිසුරිය විසිනි. සගබෝනසෂෂ්පාල හන්දිය : සුභෂ්පාවි ප්රකෂ්පාශකසයබෝ,
2014. - ප. 353 ; සසම. 21.
" Tears of the desert " කදෘතිසයේ
ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000075 NL)
ISBN 978-955-1558-46-8
(415090 NA)

958 – මධද ආසියකාව
958.1 – ඇෆශගනිසශන්ථකානය
958.1046092 – චරිතකාපදකාන

967 - මධදම අප්රිකකාව
967.62 – තකනයකා

කවුද සම් ව්බින් ලෂ්පාඩන්? / අනුවරේතනය රෂ්පාඅංගනී
සෂසරේරෂ්පා. - මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ
සකන්ද්රය, 2013. - ප. 344 ; සසම. 22.
අන්තරේජෂ්පාලසයන්, පුවතෂත ලිපවලින් හෂ්පා
ඔසෂ්පාමෂ්පා ව්බින් ලෂ්පාඩන් ගමැන ලියමැවුණු
සෂෂ්පාතවලින් උෂටෂ්පාගත අනුවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 490.00
(1001336 NL)
ISBN 978-955-691-019-3
959 – අගනිදිග ආසියකාව
අසබවරේධන, ඩ. එල.
අගනිදිග ආසියෂ්පාසව යුසරබෝපය යටත විජිත /
ඩ. එල. අසබවරේධන. - නුසගසගෂ්පාඩ : සරසවි
ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. - ප. 188 ; සසම. 22.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 475.00
(1003184 NL)
ISBN 978-955-31-0095-5
(418889 NA)

බලිකසන්, කමැරීන්
අප්රිකෂ්පාසව විසි වසරක / කමැරීන් බලිකසන් ;
ෂරිවරේතනය ඉන්ද්රෂ්පානි කරුණෂ්පාරතන විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසුරියග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014. - ප. 269 ; සසම. 21.
''Out of Africa'' කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 400.00
(1001306 NL)
ISBN 978-955-691-095-7
968 – දකුණු අප්රිකකා ජනරජය හකා අසලේවදැසි දකුණු
අප්රිකකානු රකාජදයන
968.000922 – චරිතකාපදකාන එකතු
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
නිදහසට සටන් කළ අප්රිකෂ්පානු ජන
නෂ්පායකසයබෝ / සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. සකෂ්පාළඹ : ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 112 ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 250.00
(1000213 NL)
ISBN 978-955-30-5395-4
(414589 NA)
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968.06 – ජනරජ පකාලන සමය, 1961
968.065 – තනලේසන මදැනතඩලකා පරිපකාලනය,
1994 – 1999
968.065092 – චරිතකාපදකාන

9 8 0 දකුණු ඇතමරිකකානු ඉතිහකාසය

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා
නිදහසට සටන් කළ අප්රිකෂ්පානු ජන නෂ්පායකයෂ්පා /
සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ :
ඇසසේ. සගෂ්පාඩසග, 2014. - ප. 256 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 500.00
(1000135 NL)
ISBN 978-955-30-5396-1
(414539 NA)

දිසෂ්පානෂ්පායක, සෂ්පාගරිකෂ්පා
සච සග සෂම්වතිසයබෝ : අරගලයක සප්රේම රිදේම /
සෂ්පාගරිකෂ්පා දිසෂ්පානෂ්පායක. - [තමැ. සනෂ්පා.] : කලන
රතන ප්රකෂ්පාශන, 2015. - ප. 175 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ;
සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 325.00
(1010570 NL)
ISBN 978-955-7883-00-7
(422939 NA)

980.035 – 1950 – 1959
980.035092 – චරිතකාපදකාන

9 7 0 උතුර ඇතමරිකකානු ඉතිහකාසය
9 9 0 ඕසශතස්ට්රේලියකානු, පදැසිපික සකාගර දූපත,
අතලකානතික සකාගර දූපත ආකෂ්ටික
දූපත, ඇනටකාෂ්ටිකකා සහ අතනකුත
තලශ්නෝක පිළිබඳ ඉතිහකාසය

972 – තමකසිතකශ්නෝ, උතුර ඇතමරිකකාව, දකුණු
ඉනදීය, බරත්මියුඩකා
972.91 – කියුබකාව
972.91064 – පිතදලේ ක්රසශතතශ්නෝ පකාලන සමය,
1959 - 2008
972.91064092 – චරිතකාපදකාන

994 – ඕසශතස්ට්රේලියකාව
994.032 - 1891-1901
994.032092 – චරිතකාපදකාන

මමැරුවත මමැරුසණ නමැති රසදල කසසේසත්රබෝ /
අනුවෂ්පාදය ගෂ්පාමිණී සමරසිඅංහ ගුණසසසේකර. නුසගසගෂ්පාඩ : සුසනර ප්රකෂ්පාශකසයබෝ, 2015. ප. 96 : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ; සසම. 21.
සහයන්මන් ප්රතිරූෂ සෂෂ්පාත මෂ්පාලෂ්පාසව Fidel
Castro නම් කදෘතිය ඇතුලු සවනත මූලෂ්පාශ
ඇසුසරන් සකසසේ කරන ලදි.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 200.00
(1008741 NL)
ISBN 978-955-0079-18-6
(421573 NA)

සෆසේසි, ඒ. බී.
වෂ්පාසනෂ්පාවන්ත ජීවිතයක / ඒ. බී. සෆසේසි ;
ෂරිවරේතනය ඉන්ද්රෂ්පානි කරුණෂ්පාරතන විසිනි. මුලසලරියෂ්පාව : විසජේසූරිය ග්රන්ථ සකන්ද්රය,
2014. - ප. 234 ; සසම. 22.
“A fortunate life” කදෘතිසයේ ෂරිවරේතනයකි
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 360.00
(1001310 NL)
ISBN 978-955-691-079-7

973 – එකසත ජනපදය
973.9 – 1901 973.929 – ත්බිලේ කලිනටන පකාලන සමය,
1993 - 2001
973.929092 - චරිතකාපදකාන
ඇසග කතෂ්පාව : හිලරි කලින්ටන් / සම්ෂෂ්පාදනය
සමන් පුෂසේෂෂ්පා ගුණසසසේකර. - සකෂ්පාළඹ : ඈෂෂ්පා
සෂෂ්පාතහල සහ මුද්රණ සමෂ්පාගම, 2012. ප. 513 ; සසම. 21.
මමැබමැ-සබබෝක : රු. 550.00
(1004189 NL)
ISBN 978-955-1089-16-0

******
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කරතකෘ, ග්රනන්ථනකාම හකා ග්රනන්ථමකාලකා අනුක්රමණිකකාව

අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ආරේථික විදන්යෂ්පාව : ෂසුගිය
දසවසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර පළිතුරු සමඟ
2005 – 2014
330.076

අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සභබෞතික විදන්යෂ්පාව :
ඉසලකසටෂ්පානික විදන්යෂ්පාව. (ගීකියනසග, ප.)
537.5

අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ඉඅංජිසන්රු තෂ්පාකෂණසවදය iii සකෂ්පාටස : මූලික සගෂ්පාඩනමැගිලි
තෂ්පාකෂණසවදය ගදෘහසසේථ ජල සම්ෂෂ්පාදනය සහ
කසළ අෂවහනය
620.0071

අ. සෂෂ්පා. ස. (උ.සෂළ) සභබෞතික විදන්යෂ්පාව : ෂසුගිය දස
වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර උතතර සමඟ 2005 2014. (ජීවෂ්පානන්ද, මිහිර)
530.076

අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ඉඅංජිසන්රු තෂ්පාකෂණසවදය vii සකෂ්පාටස : විනලි යන්ත්ර සහ බල ෂදේධති
621.31042071
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය වීමඅංසෂ්පා. (එරන්ද, කලෂ)
891.483
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ගිණුම්කරණය : ෂසුගිය දස
වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර පළිතුරු සමඟ
2005 – 2014
657.076
අ. සෂෂ්පා. ස (උ. සෂළ) ගිරෂ්පා සන්සදේශය වීමඅංසෂ්පා.
(එරන්ද, කලෂ)
891.481
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ජීව විදන්යෂ්පාව ප්රශසේන ෂත්ර
විවරණය 2009 - 2014 : බහුවරණ ප්රශසේනවල
සියලුම වරණවල සවිසසේතරෂ්පාතමක විවරණ.
(ධරේමකීරේති, නන්දන)
570.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ජීව විදන්යෂ්පාව : විෂය ඒකක
1, 2, 3 ආදරේශ ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු. (කලන්යෂ්පාණි,
සුසන්ත්රෂ්පා)
570.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) තරේක ශෂ්පාසසේත්රය හෂ්පා
විදන්යෂ්පාතමක ක්රමය : නව නිරේසදේශයට අදෂ්පාළ
ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු (2011 2014)
160.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා සන්නිසවදන
තෂ්පාකෂණසයේ මූලික සඅංකලෂ. (විසජේරතන,
රුවන්)
004.07
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) නූතන ෂදන්ය සඅංග්රහය වීමඅංසෂ්පා.
(එරන්ද, කලෂ)
891.481
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) පුරෂ්පාතන ගදන්ය සඅංග්රහය වීමඅංසෂ්පා. (එරන්ද, කලෂ)
891.48
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව : මෂ්පානුෂ
ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
2004 – 2008. (රණතුඅංග, චන්ද්රලතෂ්පා) 909.076

අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සභබෞතික විදන්යෂ්පාව :
ප්රෂ්පාසයබෝගික ෂරීකෂණ - 1 සකෂ්පාටස.
(දිසෂ්පානෂ්පායක, තරුෂ ලසිත)
530.076
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සභබෞතික විදන්යෂ්පාව : වව්යුහගත
රචනෂ්පා ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු 1974 සිට 2014
දකවෂ්පා. (සසසේනෂ්පානෂ්පායක, නමිඳු)
530.076
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) මළගිය ඇතසතබෝ වීමඅංසෂ්පා.
(එරන්ද, කලෂ)
891.483
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රතනෂ්පාවත්ලී නෂ්පාටන්යය වීමඅංසෂ්පා.
(එරන්ද, කලෂ)
891.22
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව : අකෂ්පාබනික
රසෂ්පායනය - රචනෂ්පා ප්රශසේන 50. (සසසේනෂ්පාධීර,
අමිල)
546.076
අ. සෂෂ්පා. ස. උසසසේ සෂළ රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව :
8 සකෂ්පාටස, දහහතර වන ඒකකය විදව්යුතරසෂ්පායනය. (ජයතිලක, ඩබලිව. ඩ.
ඩබලිව.)
540.7
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව - 1 : ආදරේශ
ප්රශසේන ෂත්ර (සතවමැනි කෂ්පාණඩය). (බසසේනෂ්පායක,
සහසේමචන්ද්ර)
540.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව 13 වසර :
වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල. (ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්
) 540.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව : 2009 2014 බහුවරණ විවරණ. (සමන්ඩසසේ, රෂ්පාජිත)
540.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව : ෂසුගිය දස
වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර උතතර සමඟ 2005 2014
540.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව : බහුවරණ
විවරණය - 2001 : සමඟ සසේවෂ්පාධන්යයන බහුවරණ
ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු. (ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්)
540.76
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අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව : රසෂ්පායනික
ගණනය. (පුඅංචිසහසේවෂ්පා, නන්ද)
540
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව : වෂ්පාර විභෂ්පාග
අතවමැල 12 වසර. (ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්)
540.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (උසසසේ සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව :
සමතුලිතතෂ්පාව විසඳු ගමැටලු. (බසසේනෂ්පායක,
සහසේමචන්ද්ර)
540.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) විභෂ්පාගය භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව :
1, 11, 111 : 2009 - 2013 දකවෂ්පා ප්රශසේසනබෝතතර
910.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) විභෂ්පාගය - වෂ්පාණිජන්ය විෂය
ධෂ්පාරෂ්පාව : 2014 ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර සහ
පළිතුරු
330.076

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ගණිතය I – II 2012 2014 : විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර සමග පළිතුරු.
(බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා)
510.76
අ. සෂෂ්පා. ස. සෂ්පා. සෂළට ගණිතය ගමැටලු විසඳීම : වීජ
ගණිතය, ස්ත්රිසකබෝණමිතිය, සම්භෂ්පාවිතව,
සඅංඛන්යෂ්පානය. (අලගම, ගෂ්පාමිණී සඳලෂ්පාල)
510.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ගණිතය : 2005 - 2014
ෂසුගිය දස වසරක ප්රශසේන ෂත්ර උතතර සමඟ
510.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ගණිතය 2015 : අනුමෂ්පාන
ප්රශසේන සහ ආදරේශ පළිතුරු
510.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ගණිතය : ෂසුගිය විභෂ්පාග
ප්රශසේසනබෝතතර
510.76

අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) විභෂ්පාගය - විදන්යෂ්පා විෂය
ධෂ්පාරෂ්පාව : 2014 ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර සහ
පළිතුරු
507.6

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ගදෘහ ආරේථික විදන්යෂ්පාව :
ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර. (සමරසකබෝන්,
ඒ. ඩ.)
640.76

අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) වන්යෂ්පාෂෂ්පාර අධන්යයනය : ෂසුගිය
දසවසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර පළිතුරු සමඟ
2005 – 2014
658.0076

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) චිත්ර කලෂ්පාව : 2005 - 2014
දකවෂ්පා ෂසුගිය දස වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර
උතතර සමඟ
741.076

අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය
අධන්යයනය : නව නිරේසදේශයට අදෂ්පාළ ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු (2010 - 2014)
අනුමෂ්පාන ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු
302.2076

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) චිත්ර කලෂ්පාව : ෂසුගිය විභෂ්පාග
ප්රශසේසනබෝතතර. (දමයන්ති, තමෂ්පාරෂ්පා)
741.076

අ.සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සිඅංහල : ෂසුගිය දස වසරක
විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර පළිතුරු සමඟ 2005 - 2014
491.48076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ඉතිහෂ්පාසය : 2005 - 2014
ෂසුගිය දස වසරක ප්රශසේන ෂත්ර උතතර සමඟ
909.076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ඉතිහෂ්පාසය : අනුමෂ්පාන ප්රශසේන
සහ ආදරේශ පළිතුරු
909.076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ඉතිහෂ්පාසය : ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර. (ජයසුන්දර, ධම්මික)
909.076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ඉතිහෂ්පාසය - ප්රශසේසනබෝතතර
10 සශසේණිය. (හපුතන්න, කුමුදිනී ඩයසසේ)
954.93076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) කදෘෂිකරේමය හෂ්පා ආහෂ්පාර
තෂ්පාකෂණය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර.
(අසබසසසේකර, උසව්ස්පේකෂෂ්පා)
630.76

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ජීව විදන්යෂ්පාව : සකටි සටහන්
සෂෂ්පාත. (ජනනෂ්පායක, තිසසේස)
570
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා සන්නිසවදන
තෂ්පාකෂණය : 2007 - 2014 දකවෂ්පා ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා අනුමෂ්පාන ප්රශසේන ෂත්ර
උතතර සමඟ
004.076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා සන්නිසවදන
තෂ්පාකෂණය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
004.076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) 10 - 11 සශසේණි සිඅංහල
සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය : රස වින්දනය හෂ්පා විචෂ්පාරය.
(ප්රනෂ්පාන්න, එසසේ. ඕ.)
891.48
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සදවන බස සදමළ : ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
494.811076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) නරේතනය : උඩරට,
ෂහතරට, සබරගමු. (පරිසසේ, ඥෂ්පානසිරි) 792.8
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) නරේතනය : ෂසුගිය විභෂ්පාග
ප්රශසේසනබෝතතර. (සවදසගදර, රසිකෂ්පා ශිරන්ති)
792.076
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අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) නෂ්පාටන්ය හෂ්පා රඅංග කලෂ්පාව :
2008 - 2014 දකවෂ්පා ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර
හෂ්පා අනුමෂ්පාන ප්රශසේන ෂත්ර උතතර සමඟ
792.076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) නෂ්පාටන්ය හෂ්පා රඅංග කලෂ්පාව :
ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර. (රතනෂ්පායක, ආරේ.
ප. සී.)
792.076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය ප්රශසේසනබෝතතර 10 සශසේණිය. (හපුතන්න, කුමුදිනී
ඩයසසේ)
300.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය හෂ්පා ප්රජෂ්පා
ෂෂ්පාලනය : 2008 - 2014 සත වසරක ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා අනුමෂ්පාන ප්රශසේන ෂත්ර 4 ක
උතතර සමඟ
300.76
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය හෂ්පා ප්රජෂ්පා
ෂෂ්පාලනය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර.
(ජයසුන්දර, ධම්මික)
300.76
අ. සෂෂ්පා. (සෂ්පා. සෂළ) පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය හෂ්පා ප්රජෂ්පා
ෂෂ්පාලනය : ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය. (සකබෝණෂ්පාර,
ජනක)
300.7
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) බුදේධ ධරේමය 2005 - 2014
ෂසුගිය දස වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර උතතර
සමඟ
294.3076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) බුදේධ ධරේමය 2015 :
අනුමෂ්පාන ප්රශසේන සහ ආදරේශ පළිතුරු 294.3076

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) වන්යෂ්පාෂෂ්පාර හෂ්පා ගිණුම්කරණ
අධන්යයනය 2015 : අනුමෂ්පාන ප්රශසේන සහ ආදරේශ
පළිතුරු
658.0076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) වන්යෂ්පාෂෂ්පාර හෂ්පා ගිණුම්කරණ
අධන්යයනය : ෂසුගිය දස වසරක ප්රශසේන ෂත්ර
උතතර සමඟ 2005 – 2014
658.0076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) වන්යෂ්පාෂෂ්පාර හෂ්පා ගිණුම්කරණ
අධන්යයනය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
658. 0076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය
අධන්යයනය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
302.2076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා
සෂ්පාහිතන්යය : 2005 - 2014 ෂසුගිය දස වසරක
ප්රශසේන ෂත්ර උතතර සමඟ
491.48076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය
2015 : අනුමෂ්පාන ප්රශසේන සහ ආදරේශ පළිතුරු
491.48076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා
සෂ්පාහිතන්යය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
491.48076
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සසබෞඛන්යය හෂ්පා ශෂ්පාරීරික
අධන්යෂ්පාෂනය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
613.076

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) බුදේධ ධරේමය : ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
294.3076

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) සඅංගීතය : ෂසුගිය විභෂ්පාග
ප්රශසේසනබෝතතර. (අමරසදේව, ඩබ. ඩ. ගෂ්පාමිණී)
780.76

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විදන්යෂ්පාව I හෂ්පා II :
ප්රශසේසනබෝතතර 2014 – සදසමැම්බරේ.
(බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා)

අ. සෂෂ්පා. ස. සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ නව නිරේසදේශය
ද්භූසගබෝලවිදන්යෂ්පාව 10 සශසේණිය. (ධනෂෂ්පාල,
ඒ. එච.)

507.6

අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විදන්යෂ්පාව : 10 සශසේණිය සදවන වෂ්පාරය. (සුදසිඅංහ, ජී. ඩ.)
507.6
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විදන්යෂ්පාව 10 සශසේණිය ෂළමු
වෂ්පාරය. (සුදසිඅංහ, ජී. ඩ.)
507.6
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විදන්යෂ්පාව 2015 : අනුමෂ්පාන
ප්රශසේන සහ ආදරේශ පළිතුරු
507.6
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විදන්යෂ්පාව : ෂසුගිය විභෂ්පාග
ප්රශසේසනබෝතතර
507.6
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විදන්යෂ්පාව හෂ්පා තෂ්පාකෂණසවදය:
2005 - 2014 ෂසුගිය දස වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන
ෂත්ර උතතර සමඟ
507.6

910

අකක නසගබෝ. (සනතමිණි, බී. නවඅංගෂ්පා) 891.483
අකකය මලලිය. (අනුරසිරි, සරත)
අකමෂ්පා බදේධය සඳහෂ්පා අතවමැලක

891.483
617.5562

අකමමන, ධම්මිකෂ්පා. අසිරිමතය සප්රේමය
සමතරම් : මමැවුම්කරුවන්සග හදෘදය සෂ්පාකෂිය
920.02
අකමමන, ධම්මිකෂ්පා. තෂ්පාරකෂ්පාසවබෝ මනරම්ය
791.430922
අකවමැසසේස උදෂ්පාවිය. (මිලලගහතමැන්න, ආරියදෂ්පාස)
891.483

228

අක වමැසසේස. (සෂසරේරෂ්පා, විකටරේ)

891.483

අකෂර විනන්යෂ්පාසය. (දිසෂ්පානෂ්පායක, සජේ. බී. )491.4811
අකම්පත. (මුදලිසග, නිලූ)

891.483

අකල වමැසසේස. (වික්රමරතන, පුෂසේෂරෂ්පාණී)

891.483

අඩ සඳ. (තුඩුවසග, දීපකෂ්පා සතලිකඩ)

891.48

අඩ සියවසකට සෂර අසව්ස්පේ ගම. (ජයසුන්දර,
උඩුගම එසසේ.)
307.72095493
අඩ සියවසක ෂමැවිදි මඟ : ආචෂ්පාරේය රඹුසකසවල
ඤෂ්පාණසීහ මහෂ්පා සසේථවිර
294.3657

අකීකරු සිඟිති. (වීරවරේණකුල, තෂෂ්පාරෂ්පා නිනවරී)
891.483

අතතනෂ්පායක, අසබරතන (ෂරි.). බලනන
අලනෂ්පාහ, සඩබෝනියෂ්පා

අකුරට සසසනහසිනි. (සකෂ්පාසසේතෂ්පා, යටියන
කලමැරන්සසේ)
891.481

අතතනෂ්පායක, ඒ. බී. සජේ. එකසත රෂ්පාජධෂ්පානිසයේ
සුන්දර සයබෝක පුරය
914.2843

අකුරු අතර කතෂ්පා : උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල
සමඟ ෂවතවන ලද පුවතෂත සෂ්පාකචඡෂ්පා.
(සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත)
302.2322

අතතනෂ්පායක, ඒ. බී. සජේ. දඅං, හිඹුටු, අලි සහ පුඅංචි
ළමය
891.483

අකුරු හුරුව : සෂර ෂෂ්පාසල දරුවන්ට නිවමැරදිව හෂ්පා
ෂහසුවට අකුරු ලිවීමට හුරු කරවීසම්
වමැඩසෂෂ්පාත. (ජයසිඅංහ, දීව්ස්පේතිකෂ්පා)
372.634
අගනිදිග ආසියෂ්පාසව යුසරබෝපය යටත විජිත.
(අසබවරේධන, ඩ. එල.)

959

අගනි නදී සතර. (මමැදගමසග, ඩ.එම්.ට.) 891.483
අගනි රෂ්පාවණ. (නයනෂ්පානන්ද, රවි)

891.483

අගද තන්ත්රය ඇසුරින් ආයුරේසවද ඔසු පළිබඳ
විමසුම. (ජයසිඅංහ, සක. එච. ඒ. එසසේ.)
615.538
අගසලසෂෂ්පාල, සක. අනතිමෂ්පානි

294.3657

අඟමසල, සෂෂ්පාඩරතන. හඳ රඹහ : නව කවි මිහිර
891.481
අඟුණ මල : සඅංකෂිව්ස්පේත කෂ්පාවන්ය. (කපුවතත, මෂ්පාලන්
බණඩෂ්පාර)
891.481
අග්ර. (වීරරතන, හරේෂණී)

891.483

අචචෂ්පාරු මුටටිය. (සවතතසිඅංහ, සිව්බිල)

891.483

අචිසබ, චිනුආ. ජන පුරිසසක
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අටසලබෝදහම. (ෂඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි, අලුසදණිසයේ)
294.34
8 සශසේණිය ඉතිහෂ්පාසය ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය.
(ගෂ්පාමිණී, සමරිල)
909.076
අටුළුගම, සඅංජීවනී. සඅංසෂ්පාර ආදසරේ

891.483

අතතනෂ්පායක, ප්රියන්ත සුජිත. සුන සරබෝස

891.483

අතතිකකෂ්පා මල : සගය කව ෂබමැඳුම්. (ගමසග,
සප්රේමසිරි)
782.42
අතසලන් කියමැසවන ජීවිත කතෂ්පාව : 40 වසරක
අතදමැකීම්. (සෂසරේරෂ්පා, ගුණරතන)
133.6
අතහරින්න හිත හදන්න. (බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි,
අචෂ්පාන්)
294.34435
අතෂතතු, ආරේ. බී. අසව්ස්පේ ම තෂ්පාරකෂ්පාව සුරේයයෂ්පා

523.7

අතෂතතු, ආරේ. බී. විශසේවය සහ අෂට සෂසනන
ග්රහසලබෝක හෂ්පා තරු
523.1
අතසල, රන්ජිත. අය.චි.චින්ග. කුඅංග - ෆු

796.8159

අතිජෂ්පාත දියණිය. (ෂතිරණ, අයරින්)

891.483

අතීත ඊජිව්ස්පේතුව. (සකබෝල, සජෂ්පාආනෂ්පා)

932

අතීතයට යමු ;
සෂෂ්පාත අඅංක 1. (සකබෝල, සජෂ්පාආනෂ්පා)
අතීත ඊජිව්ස්පේතුව

932

සෂෂ්පාත අඅංක 2. (සකබෝල, සජෂ්පාආනෂ්පා)
මධන්යකෂ්පාත්ලීන බලසකෂ්පාටු

728.81

සෂෂ්පාත අඅංක 3. (සකබෝල, සජෂ්පාආනෂ්පා) චීන
අධිරෂ්පාජන්යය
951
අතු අග පනි කමැට. (සෂසරේරෂ්පා, කරුණෂ්පා)

891.483

අතුසකබෝරල, ලකශෂ්පාන්ත. ඊ = The arrows
891.481
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අධිකෂ්පාරි, විපුලසිරි. සිසත කඳුළ ෂමැරනණෂ්පා 891.483

අතුසකබෝරල, ලකශෂ්පාන්ත (ෂරි.). බලනන
මිඅං, සහබෝ චි
අතුසකබෝරල, සුරමන්යෂ්පා. සුන්දර සසෂ්පාබෂ්පාදහම සහ
අෂසග සෂ්පාරධරේම
333.7
අතුසකබෝරල, සුරඅංගි. තල රුව්ස්පේෂෂ්පාවට නම්රිසයන් - 2
891.483
අතුසකබෝරළ, ලයනල. සවනසසේ ජීවිතයක තිසබ
891.483
අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා සරබෝහණ. කළමනෂ්පාකරණ
මූලධරේම හෂ්පා සිදේධි අධන්යයනය
658.00723
අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා සරබෝහණ. තදෘව්ස්පේතිමත සරල
ජීවිතයක ගත කළ හමැකි මඟ
158.1
අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා සරබෝහණ.
හමැකි මග

දියවමැඩයෂ්පාව ජයගත
362.196462

අධිෂතිනිය : ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය එකතුවක.
(ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා)
891.482
අධන්යෂ්පාතමික සලබෝකයට මෂ්පාරේග සිතියමක : සව්ස්පේත
විශුධිය මගින් නිවන් මගට ෂමැහමැදිලි මෂ්පාවතක.
(රලකසසේටන්, මමැතිව)
294.34435
අධන්යෂ්පාෂන ෂරිෂෂ්පාලනය පළිබඳ සිදේධි අධන්යයනය /
අවසබබෝධය හෂ්පා බුදේධි ෂරීකෂණය : ආදරේශ
ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු. (දිසෂ්පානෂ්පායක, සක. ජී.) 371.2
අධන්යෂ්පාෂනසයේ සමෂ්පාජවිදන්යෂ්පාතමක ෂදනම.
(ගලගමසග, එසසේ.)

306.43

අධන්යෂ්පාෂන විමසුම : 1 වන කලෂ්පාෂය 2015 ජනවෂ්පාරි මමැය
370.05
අන්තරේජෂ්පාතික සඅංවිධෂ්පාන 1. (ගුණසසසේකර, සමන්
පුෂසේෂෂ්පා)
341.2

අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා සරබෝහණ. දිරිය දමැරියන්සග
සසේවයඅං චරිතෂ්පාෂදෂ්පාන : නක දිනෂ්පා ජයගත අසව්ස්පේ
හෂන්නු
920.72

අන්තරේජෂ්පාතික සඅංවිධෂ්පාන 2. (ගුණසසසේකර, සමන්
පුෂසේෂෂ්පා)
341.2

අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා සරබෝහණ (ෂරි.). බලනන
ත්ලී ක්ෂුන්ෂින්

අන්තරේජෂ්පාලයට පවිසුමක. (සසසනවිරතන, උපුල)
004.678

අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා සරබෝහණ (සඅංසසේ.). බලනන
ජනප්රිය ජෂන් ළමෂ්පා කතන්දර : දරුවන් අතර
ඉතෂ්පාම ජනප්රිය ජෂන් ජනකතෂ්පා විසසේසක
එකතුවකි

අන්තරෂ්පාවසලබෝකනය. (කුලරතන, කන්සදේගම)
891.483

අදේද්භූත ආගන්තුකයෂ්පා. (සවලසසේ, එච.ජී.) 823.912

අන්සතබෝනීනසසේ, ඒ. සජේ. බී. මන්නෂ්පාරසම්
ප්රෂ්පාණෂරිතන්යෂ්පාගීහු
954.9301
අන්තනඃපුර ෂවුර ඇතුළත. (සඩෂ්පාලින්ගරේ, සජේන්)

අදේද්භූත දූෂත. (තීකෂණ, බී. නසවබෝදේ) 891.483
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අද තමය දවස : සෂ්පාරේථක ජයග්රෂ්පාහකයන් සග නමැණ
නුවණ. (සසේසටෂ්පාසවබෝල, ජිම්)
650.1

අන්දසරේට මුල හමු සවය. (දිසෂ්පානෂ්පායක, සජේ. බී.)
891.483

අද නිවෂ්පාඩු. (වන්නිඅචචි, බුවසනක)

891.483

අන්දෂ්පාරයක මන්දෂ්පාරම. (සවදසග, රතනදෂ්පාස)
891.483

614.1

අන්දිරිසසේ ඉසසේසකබෝසල මහතතයෂ්පා. (ද සිලවෂ්පා,
ඩබලිව. ඒ. ධනෂෂ්පාල)
891.483

අධිකරණ විදන්යෂ්පාව හෂ්පා අෂරෂ්පාධ විමරේශනය.
(මමැන්දිසසේ, ම. ආ. ජ.)
අදිකෂ්පාරි, ගෂ්පාමිණි (සම කරේතදෘ). බලනන
මනසම්න්ද්ර-ආරචචි, කමැළුම් නලින්ද
අදිකෂ්පාරි, සඅංජය. සිරුසරේ අභන්යන්තරය
අධිකෂ්පාරි, මහවමැසව පයදෂ්පාස. සඅංහිඳ අව්බියස

අන්ධකෂ්පාරසයේ ගිනිසිළුව. (වීරසිඅංහ, ශිසරබෝමෂ්පාලෂ්පා
එසසේ.)
891.483
612
891.483

අධිකෂ්පාරි, රිතමෂ්පා සසසනෂ්පාලි. සගම්බෂ්පා සහ හෂ්පාවෂ්පා
891.483

අන්ධකෂ්පාරසයේ ගිනිසිළුව – 2. (වීරසිඅංහ, ශිසරබෝමෂ්පාලෂ්පා
එසසේ.)
891.483
අනගෂ්පාරික ධරේමෂෂ්පාල මෂ්පාකසසේවෂ්පාදී ද ?. (අමරසසසේකර,
ගුණදෂ්පාස)
303.484092
අනතිමෂ්පානි. (අගසලසෂෂ්පාල, සක.)

294.3657
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අනන්ත සදේශය. (ජයසකෂ්පාඩ, ශසමල)
අනෂ්පාතමසයේ ලකුණ
අනිරේදිෂසේට ෂෂ්පාළි ෂෂ්පාෂ්ඨ සඅංග්රහය

891.483
294.3
891.37

අනුතතරෂ්පා, සකෂ්පාළඹසග සනතමි. කමැලමෑ ගසම්
දඟකෂ්පාරයෂ්පා
891.483
අනුරසිරි, සරත. අකකය මලලිය

891.483

අනුරසිරි, සරත. ගුණ යහෂත ඇතෂ්පා

891.483

අනුරසිරි, සරත. සගඹි යෂ්පාළුවෂ්පා

891.483

අනුරසිරි, සරත. සබබෝල යෂ්පාළුවෂ්පා

891.483

අනුරසිරි, සරත. මල යෂ්පාළුවෂ්පා

891.483

අනුරසිරි, සරත. මලලි

891.483

අනුරසිරි, සරත. මලිති

891.483

අනුරසිරි, සරත. වමැරනණු සඅංග්රහය

891.483

අනුරසිරි, සරත. සෂතතුව

891.483

අනුරසිරි, සරත. සීයෂ්පා

891.483

අනුරෂ්පාධපුර පුරෂ්පාමජවවිවිධතවය සහ වරේතමෂ්පාන
මජවවිවිධතවය. (මනසම්න්ද්ර-ආරචචි, කමැළුම්
නලින්ද)
578.095493
අනුරෂ්පාධපුර මහෂ්පාවිහෂ්පාර වඅංසය. (සිරිනිවෂ්පාස හිමි,
ෂලසලගම)
294.3657095493
අනුරෂ්පාධපුර යුගය

954.9301

අඳුරු වලෂ්පාසව රිදී සරේඛෂ්පාව සහවත කමැව්ස්පේසෂටිසෂෂ්පාල
මහ සසසනවි. (අමරසසසේන, බදේසදේගම ඩ.)
954.9301
අසඳබෝනෂ්පාව : 1989-90 දී ෂමැහමැරසගන සගෂ්පාසසේ
අතුරුදහන් කරන ලද ඇඹිලිපටිය ෂෂ්පාසල
දරුවන්සග කඳුළු කතෂ්පා පුවත. (ප්රියඅංකර,
වීරසිඅංහ ආරචචිසග වරුණ) 364.1524095493
අව්ස්පේපුහෂ්පාමි, නවරතන මුදියන්සසසේලෂ්පාසග. සීගිරි
ගීසයන් සහළිවන කෂ්පාත්ලීන සමෂ්පාජය
891.481
අෂ ඉරණම අෂ අතමය - 1 : අෂසග ඉරණම,
සබබෞදේධ දෂ්පාරේශනික සහ විදන්යෂ්පාතමක
විමසුමකින්. (ලියනසග, අනුර)
294.34237
අෂ ජීවතවන සලබෝකය ;
අඅංක 01. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)
ජල සම්ෂත

553.7

අඅංක 02. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)
කදෘමි සලබෝකය

595.7

අඅංක 03. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)
මතසන්යසයබෝ

597

අඅංක 05. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා) කුරුලු
සලබෝකය
598
අෂට ම දමැකිය හමැකි ඊළඟ භවය. (ධම්මෂ්පානන්ද හිමි,
සකෂ්පාළඹිසසේසසසේ)
294.3
අෂද්රවන්ය කළමනෂ්පාකරණ අධිකෂ්පාරිය බසසේනෂ්පාහිර
ෂළෂ්පාත
363.7285
අෂරෂ්පාජිත සයබෞවනය. (වීරකසකෂ්පාඩ, ජයරතන)
158.1

අනුරෂ්පාධපුර සහ මඩකලපුව දිසසේස්ත්රිකකයන්හි සමෂ
සහකරු විසින් සිනවන හිඅංසනය සඳහෂ්පා මසනබෝ
උෂසදේශනය සමැෂයම. (සකෂ්පාඩකෂ්පාර, ප්චූලනි)
361.06

අප අපම. (සසසනවිරතන, අජන්ත)

අනුරුදේධ හිමි, ෂෂ්පාසතගම. ලකදිව සවසසේමුහුණු
කලෂ්පාව
391.434095493

අප සදවිඳුන් යදිමු

අනුසසේමරණය : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය. (නිශසේශඅංක, එන්.
එම්. ට. ඒ. සක. ඩ.)
891.481
අඳ වෂ්පාදකයෂ්පා. (කරසලන්සකෂ්පා, වි.)

891.73

අඳුරට සෂර සහ තවත සකටි නෂ්පාටන්ය. (ජයසිඅංහ,
කපල ගෂ්පාමිණී)
891.482
අඳුරු කුටිය. (නෂ්පාරෂ්පායන්, ආරේ. සක.)
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අප ඔයෂ්පාට ආදසරය. (ජයසූරිය, චතුරිකෂ්පා)

891.483
891.483
782.294

අප වවමු - රට නගමු : සදේශීය ආහෂ්පාර නිෂසේෂෂ්පාදනය
දිරි ගමැන්වීසම් ජෂ්පාතික සමසහයුම ඇගයීසම්
අධන්යයනය. (ජයතිසසේස, ආරේ. එල. එන්.) 635
අපුරු ඇබමැදේදිය. (විතෂ්පානආරචචි, ධම්මිකෂ්පා)
891.483
අපූරු ෂමැන්සලක. (ගමසග, අරුණ කීරේති) 891.483
අපූරු මෂ්පායෂ්පා ෂෂ්පාසල. (සූරියව්ස්පේසෂරුම, හියුමි දිලමෂ්පානි)
891.483

231

අපූරු මුහුන සවෂ්පාරිය. (බලයටන්, ඉනිඩ්)

823

අපූරු යෂ්පාළුසවබෝ. (විතෂ්පානසග, සගසිත සන්තක)
891.483
අපූරු සම්මුඛ ෂරීකෂණයක සහ තවත කතෂ්පා :
විසදේශීය සකටිකතෂ්පා එකතුවක
808.83
අපූරු සිතතරෂ්පා. (තතසර, සක. එම්. සමෂ්පාධි)
තන, දනීෂෂ්පා සනරඅංජි)
372.634

අසව්ස්පේ සකසුරුවම

332.0415

අප්රිකෂ්පාව : ප්රෂ්පාථමික සමෂ්පාජයන්සග සිට නූතන
සමෂ්පාජයන් දකවෂ්පා සමෂ්පාජීය හෂ්පා ආරේථික
සවනසසේවීම්. (සසබෝමසුන්දර, දයෂ්පානන්ද) 330.96
අප්රිකෂ්පාසව විසි වසරක. (බලිකසන්, කමැරීන්)

967.62

අබනල කලෂ්පාම්, ඒ. ප. සජේ. ආසියෂ්පාතික
සදේශෂෂ්පාලනසයේ හමැරවුම් ලකුණ : අභිසයබෝග මමැද
ගිය ගමන
954.0532092

අසව්ස්පේ අතීතය ගමැන කියවමු ;
අඅංක 10. (සිලවෂ්පා, කමලෂ්පා) ෂරෂ්පාක්රමබෂ්පාහු
රජතුමෂ්පා
891.483

අබයරතන, ජී. වී. සෂරගමු නරේතන කලෂ්පාසව
ශෂ්පාසසේනය මූලධරේම
792.8

අසව්ස්පේ ඇඳුම් අපම මහමු. (බණඩෂ්පාරනෂ්පායක, කෂ්පාන්ති)
646.4072

අබයසිඅංහ, ටිකිරි. උඩරට රෂ්පාජධෂ්පානිය 1470 – 1818
954.9301

අසව්ස්පේ කෂ්පාසල ගජමන්. (ද සිලවෂ්පා, ඒ. එච. ලකමිණී)
891.481

අව්බිරහසසේ : සරේ ආතරේ සකෂ්පානන් සඩෂ්පායලසග
ෂරේසලෂ්පාක සහබෝම්සසේ පුනරෂ්පාගමනය. (සඩෂ්පායල,
ආතරේ සකෂ්පානන්)
823

අසව්ස්පේ ගසම් සිරියෂ්පාව. (රතනෂ්පායක, සුදත)

891.483

අසව්ස්පේ ජනකවි. (කරුණෂ්පාරතන, සසබෝමබන්න)

398.2

අබරඅං ආතට සවචච සදේ. (වඩුසග, අජිත ප්රියන්ත)
891.483

අසව්ස්පේ දෂ්පානය. (පුඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි, සකෂ්පාටසනළුසව)
294.3446

අව්බිරහසකට මමැදි වූ ෂන්ෂසිඳුසවබෝ. (බලයටන්,
ඉනිඩ්)
823

අසව්ස්පේ ධීවර කරේමෂ්පාන්තසයේ සෂ්පාම්ප්රදෂ්පායක දමැනුම.
(කුලතුඅංග, ඒ. ඒ.)
338.3727

අසබගුණවරේධන, වයලෂ්පා. වමැලි සකළිය : සසෂ්පාඳුරු
ළමෂ්පා වියට එව්බිකම් කිරීමක
920

අසව්ස්පේ ෂන්සිළු : අමරසදේවයන් සග කතෂ්පාන්දරය
දරුවනට. (විසජේසිඅංහ, රතන ශ්රී)
780.92

අසබධීර, කිතසිරි. යෂ්පාලසදේවි සහ රුහුණු කුමෂ්පාරි
891.483

අසව්ස්පේ ම තෂ්පාරකෂ්පාව සුරේයයෂ්පා. (අතෂතතු, ආරේ. බී.)
523.7

අසබධීර, ප්රගීත. සෂෂ්පාල රැවුලෂ්පා

741.5

අසව්ස්පේ රජවරු සහ ෂෂ්පාලකවරු. (කරුණෂ්පාරතන,
සසබෝමබන්න)
954.93

අසබධීර, ලෂ්පාල ආනන්ද. මියමැසි හරසර :
ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය ගීතසයේ සුසෂබෝෂණයට දෂ්පායක වූ
සඅංගීතසවදිසයබෝ
782.42

අසව්ස්පේ සලෂ්පාකු මෂ්පාමෂ්පා. (ගුණරතන, යකුන්නෂ්පාසව
සහසේ. මු.)
920

අසබරතන, අසඅංක. රෂ්පාජන්යය සහ මතවෂ්පාද - අවනත
කිරීසම් හෂ්පා වසඟසයේ සදේශෂෂ්පාලනය
320.5

අසව්ස්පේ සලෂ්පාකු හෂ්පාමුනරුසවබෝ : බුන සසුන හෂ්පා සදස බස - රැස වමැඩු මහෂ්පා නෂ්පා හිමිවරු
ෂසසළෂ්පාසසේනමක. (සිරිවරේධන, සදනගම)
294.3657

අසබරතන, උපුල (ෂරි.). බලනන ප්රනෂ්පාන්න,
ශවීන්ද්ර
අසබරතන, එම්. එම්. ෂතමෂ්පා. සහළ ජන කවි

398.2

අසව්ස්පේ වමැවණියෂ්පාව : වවණියෂ්පාව දිසසේතිරිකකසයේ
සිඅංහලයන් සග පුවත. (වීරසිඅංහ, එසසේ. ප. එසසේ.)
954.93

අසබවරේධන, අය. දමයන්ති. සසල වු සයුරු රළ
954.93032092

අසව්ස්පේ වීරසයබෝ ;
අඅංක 4. (දිසෂ්පානෂ්පායක, අමෂ්පාලි) ඩ. එසසේ.
සසසේනෂ්පානෂ්පායක
954.93031092

අසබවරේධන, ඩ. එල. අගනිදිග ආසියෂ්පාසව
යුසරබෝපය යටත විජිත

959

232

අසබවරේධන, ඩ. එල. ඉන්දියෂ්පාසව නිදහසසේ
වන්යෂ්පාෂෂ්පාරය

954

අසබවික්රම, මෂ්පාතසල ආනන්ද. සහට සලෂ්පාවට
ෂමැතුමක : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය
891.481
අසබවික්රම, රඅංජිත ඇල. බසසේ - සදෂ්පාසසේ : භෂ්පාෂෂ්පාව සම්මතය සහ සම්ප්රදෂ්පාය
491.488
අසබවික්රම, සසබෝමදෂ්පාස. උණ ගසින් ලමැව්බිය හමැකි
ප්රසයබෝජන
745.51
අසබවික්රම, සසබෝමදෂ්පාස. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව
අග්රෂ්පාණඩුකෂ්පාරවරු (1948-1972) 954.9302092
අසබවික්රම, සසබෝමදෂ්පාස. සහන්රි අසබවික්රම නටු
බණඩෂ්පාරනෂ්පායක ෂරිවරේතන යුගය 954.93031

අසබසසසේකර, ආරේ. ඒ. එසසේ. ජීවන මෂ්පායෂ්පා කවි මුතුහර
891.481
අසබසසසේකර, ආරේ. ඒ. එසසේ. වරේෂ පුරෂ්පාණය 891.481
අසබසසසේකර, උසව්ස්පේකෂෂ්පා. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)
කදෘෂිකරේමය හෂ්පා ආහෂ්පාර තෂ්පාකෂණය : ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
630.76
අසබසසසේකර, තිසසේස. අහසින් සෂෂ්පාසළෂ්පාවට 791.437
අසබසසසේකර, තුෂෂ්පාරි. ගඅංගෂ්පාසතෂ්පාසමබෝ

891.483

අසබසසසේකර, දිත්ලීෂ (අනු.). බලනන
කරුණෂ්පාතිලක, සශහෂ්පාන්
අසබසසසේකර, නෂ්පාමත්ලී. නිමෂ්පා වූ මල සමය

891.481

අසබසිරිගුණවරේධන, නිපුන හසරඅංග.
සිව ක්රියෂ්පාන්විතසයබෝ 1 වන සකෂ්පාටස

891.483

අසබසසසේකර, විනීතෂ්පා (සම කරේතදෘ). බලනන
අසබසසසේකර, හමැරී

අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ. කුරුලු ගීතය

891.481

අසබසසසේකර, ශ්රියෂ්පා. විදන්යෂ්පාව : 6 සශසේණිය

අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ. ගිනි කුරුලලෂ්පා

891.483

අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ. යෂ්පාළු සිඅංහයෂ්පා

891.483

අසබසසසේකර, හමැරී. බුනන්වහන්සසසේසග සශසේෂසේෂ්ඨ
ඉගමැන්වීම් ක්රම
294.363

අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ. යෂ්පාළු හඳයෂ්පා

891.483

අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ. රජේජුරුසවබෝ

891.483

අභයතිසසේස හිමි, මමැදසගෂ්පාඩ. ගුණවත කත :
යසශබෝධරෂ්පා සතරණි වත
294.3082

අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ. සමෂ්පාජය නිරුවත කළ
ගමැහමැනිය සහ තවත සෂ්පාහිතන්ය ලිප
801.95

අභයතිසසේස හිමි, මමැදසගෂ්පාඩ. යතිවර දිවිය : භිකක්ෂු
ජීවිතය ආශ්රිත සඅංකලෂ කිහිෂයක 294.3657

අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ. සහෂ්පාඳ ළමය

891.483

අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ. (ෂරි.). බලනන
මුලක රෂ්පාජේ

ආනන්ද,

අභයවඅංස, කපල. සබෂ්පාන මග අනුව යන ෂවුල
දිවිසයේ සමැනසුම
294.34441

අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ. (ෂරි.). බලනන
ආසියෂ්පාසව කවි

අභය තමැන්සන්, සී. දඟකෂ්පාර ළමෂ්පා දිවිය

අභයසිඅංහ, සරබෝහිණී. සරේඛෂ්පාව
අභිඥෂ්පානශෂ්පාකුනතලය. (කෂ්පාලිදෂ්පාස)

507.6

891.483

891.483
891.22

අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ. (සඅංසසේ.). බලනන
වික්රමසිඅංහ, මෂ්පාරේටින්

අභිධරේම පටකය 1 : ධම්ම සඅංගණීව්ස්පේෂකරණය,
විභඅංගව්ස්පේෂකරණය. (ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය)
294.3824

අසබසිඅංහ, ප්රියඅංගනී. අරුම පුනම කණණෂ්පාඩය
891.483

අභිධරේම පටකය 5 : ෂටෂ්ඨෂ්පානව්ස්පේෂකරණය 1.
(ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය)
294.3824

අසබසුරිය, විනීතෂ්පා මඅංගලිකෂ්පා. සම්සසේ කකුල පුසෂ්පා
891.483

අභිධරේම පටකය 6 : ෂටෂ්ඨෂ්පානව්ස්පේෂකරණය 2.
(ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය)
294.3824

අසබසසසේකර, ආරේ. ඒ. එසසේ.
අද සහ සහට ?

අවුකන පුදව්බිම : එදෂ්පා,
294.3435095493

අභිධරේම පටකය 7. (ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය)
294.3824

අසබසසසේකර, ආරේ. ඒ. එසසේ. කලෂ්පා ඔය නිම්නසයේ
සමැඟවුණු සහළ උරුමය
891.481

අභිධරේම පටකය 8 : ෂටෂ්ඨෂ්පානව්ස්පේෂකරණය 4.
(ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය)
294.3824
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අභිධරේමෂ්පාවසබබෝධය : අභිධරේමෂ්පාරේථ සඅංග්රහය
ඇසුසරනි සිසතහි ෂමැවමැතම. (ගුණරතන හිමි,
සමෂ්පාරටුසව)
294.3824

අමන්දෂ්පා. (ඩයසසේ, සුසන්ත්රෂ්පා තුෂෂ්පාරි)

891.483

අමදන්යෂ කවිමලදම

891.481

අභිසයබෝග ජයගත 33 වසරක ප්රඅංශසයේ ජීවිතය.
(චන්දරතන හිමි, ෂරවෂ්පාහමැර)
294.3657

අමදන්යෂ කවිමලදම අමදන්යෂ ප්රීති සර්ඝබෝෂෂ්පා

891.481

අභිසයබෝග සනෂ්පාවූ අභිසයබෝග : රෂ්පාජන්ය සසසේවසයේ
අතදමැකීම්. (උඩවතත, පයදෂ්පාස)
351.0092
අභිසයබෝගෂ්පාතමක රෂ්පාජන්ය සසසේවය : සජන්යෂසේෂ්ඨ රෂ්පාජන්ය
නිලධෂ්පාරිසයකුසග සහළිදරවවක. (සෂසරේරෂ්පා,
ඩබලිව. ඒ. එසසේ.)
351.092
අභිසයබෝගන්යතෂ්පාව. (පරිසසේ, ආරේ. පයසිරි)

අභිරහසසේ දූෂසත නිධෂ්පානය. (ලකශ්රිය, අනුජ)
891.483
අභිරහසසේ මසනබෝ සඅංඥෂ්පා. (ජයවරේධන, තිසසේස)
133.82
843

අර්භීත කෂ්පාන්තෂ්පා රතනය විහෂ්පාරමහෂ්පාසදේවිය.
(නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, උඩුගම සමබෝහෂ්පාන් නන්දන)
920.72
අභන්යවකෂ්පාශ ද්භූතසයබෝ. (රූව්බින්සසේටන්, ගිලියන්) 823
අභන්යවකෂ්පාශ විශසේවසකබෝෂය : තෂ්පාරකෂ්පා විදන්යෂ්පාවට
ප්රසවශයක. (සමරසිඅංහ, ආරේ. ප.)
520.3
අම්බලන්සගෂ්පාඩයෂ්පාසග කතෂ්පා - 2. (කුරුකුලරතන,
බුදේධික)
070.44
අම්බලම්සගෂ්පාඩ, සසසේන. මඟුල සෂබෝරුසව චෂ්පාරිත්ර
392.5
අම්බලම්පටිය, ධම්මසදේශ. 5 ශිෂන්යතව විභෂ්පාගය
සඳහෂ්පා වෂ්පාකන්යය සහ වෂ්පාකන්ය රචනය : 200320013 ෂසුගිය වසර 11 ක ශිෂන්යතව විභෂ්පාග
ප්රශසේන ඇසුසරන් ඉදිරිෂත සකසරන සෂ්පාර
සඅංග්රහය
491.485
අම්බලසම් පනෂ්පා. (ධරේමසිරි, ගිනිසග)
අම්මෂ්පා. (සගබෝරේකි, මකසිම්)

අමරකීරේති, ලියනසග. අමුතු කතෂ්පාව : ෂශසේචෂ්පාත යථෂ්පාරේථවෂ්පාදී ප්රබන්ධ කතෂ්පාවක සවත : ආඛන්යෂ්පාත
නන්යෂ්පායක රචනෂ්පා
808.3
අමරකීරේති, ලියනසග. අහම්බකෂ්පාරක

891.483

153.94

අභිරහසසේ දියමන්ති සකෂ්පාලලය. (දඩලලසග, තිනුක
දින්සර)
891.483

අභිරහසසේ යෂ්පාස්ත්රිකයෂ්පා. (වරේන්, ජූලසසේ)

අමදන්යෂ ප්රීති සර්ඝබෝෂෂ්පා. (නන්දිසසසේන, ජී. ඩබලිව.)
891.481

අමරසකබෝන්, චන්ද්රෂ්පානි (ෂරි.). බලනන
ටසුකියෂ්පාමෂ්පා, සගල
අමරසකබෝන්, චන්ද්රෂ්පානි (ෂරි.). බලනන සනසසේව්බිට,
ඊඩත
අමරසකබෝන්, චන්ද්රෂ්පානි (ෂරි.). බලනන බලයටන්,
ඉනිඩ්
අමරසකබෝන්, චන්ද්රෂ්පානි (ෂරි.). බලනන
සසේනිසකට, සලසමෂ්පානි
අමරසකබෝන්, දයෂ්පානන්ද. සසසනහසට ඇරයුමක
891.481
අමරසකබෝන්, භද්රෂ්පා ඉන්ද්රෂ්පානි. හූනු සෂ්පාසසේතසරේ සහ
තලසගෂ්පාය විලෂ්පාෂය
891.483
අමරණීය ක්රිකට අන්දර. (සෂසරේරෂ්පා, ෂෂ්පාලිත)
796.358
අමරණීය සමෂ්පාසහෂ්පාත ;
අඅංක 2. ( බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අජෂ්පාන්) ධරේමය
පුහුණු කරන්සන් සකසසසේද?
294.34435
අමරණීය සසෂ්පාලදෂ්පානවන් විසි නවය. (සෂෂ්පාලවතත,
ප්රසෂ්පාදේ)
954.93032

891.483

අමරතුඅංග, ඒ. ඇම්. ඩ. වය. සරතචන්ද්ර (සම්ෂෂ්පා.).
බලනන සඅංසසේකදෘත ශිලෂ්පා සලඛන :
සජේතවනෂ්පාරෂ්පාම පුවරු ලිපය, ස්ත්රිකුණෂ්පාමල ශිලෂ්පා
ලිපය

891.73

අමරතුඅංග, ජිසන්ත්රෂ්පා හරණි. සිතුවිලි නදිය 891.481

අම්මෂ්පා සහ මිහිකත. (අයතමෂ්පාසතෂ්පාව, චිඅංගීසසේ) 891.73

අමරතුඅංග, ප. එම්. ලසසේසන අකුරු හුරුව

372.634

අම්මෂ්පා සසසේ මෂ්පා. (ලෂ්පාලිනී, ශ්රීමෂ්පා)

අමරතුඅංග, ප. සෂර ෂෂ්පාසල දරුවන් සඳහෂ්පා
ඉලකකම් ඉසගන ගන්න

372.21

891.483

අමතක සනෂ්පාවන මතක සටහන් - තුන්වන සවළුම.
(සමරසිඅංහ, ෂෂ්පාලිත)
920.02

234

අමරතුඅංග, ප්රියඅංකෂ්පා. සදවන සඳ

891.483

අමරතුඅංග, ප්රියඅංකෂ්පා. ධවල කෂ්පාල

891.483

අමරතුඅංග, ප්රියඅංකෂ්පා. සනතු

891.483

අමරසිඅංහ, රිසිමන්. සිඅංහලයෂ්පා සග සුල මුල :
නවතම විමරේශනයක
305.89148

අමරතුඅංග, ප්රියඅංකෂ්පා. සම් වසන්තයය

891.483

අමරසිඅංහ, ශිරෂ්පාණි මෂ්පාලෂ්පා. ත්ලීරෂ්පා

අමරසිඅංහ, කතන්යෂ්පානෂ්පා (ෂරි.). බලනන
ගයදෂ්පාරේ, අරේකෂ්පාදි

891.483

අමරදෂ්පාස, සක. එන් ඕ. (ෂරි.). බලනන
දිගුකලක ජීවතවීමට හදවත සරබෝග, ජීරේණ
ෂදේධතිය ආශ්රිත සරබෝග හෂ්පා සසබෞඛන්යයට අදෂ්පාළ
සවනත කරුණු පළිබඳ විසශසේෂඥ මවදන්ය
උෂසදසසේ - ෂළමුසවනි සකෂ්පාටස

අමරසිඅංහ, සුමතිෂෂ්පාල. සින්න ධනය (කතෂ්පාව සහිත)
සඳමැසසේ නිරේමෂ්පාණ
891.481

අමරදෂ්පාස, සක. එන්. ඕ. (සඅංසසේ.). බලනන සවරගම,
උෂෂ්පාලි

අමරසසසේකර, අයරෂ්පා. දරුවෂ්පා සලෂ්පාසව උතුම්ම
සම්ෂතය
305.231

අමරසදේව, ඩබ. ඩ. ගෂ්පාමිණී. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)
සඅංගීතය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර 780.76

අමරසසසේකර, ගුණදෂ්පාස. අනගෂ්පාරික ධරේමෂෂ්පාල
මෂ්පාකසසේවෂ්පාදී ද ?
303.484092

අමරපුර සඟරජ සියවසසේ සමැමරුම් අභිනන්දන :
ශ්රී ලඅංකෂ්පා අමරපුර මහෂ්පා නිකෂ්පාසයේ උතතරීතර
මහෂ්පානෂ්පායක අගගමහෂ්පා ෂණඩත දවුලසදන
ඤෂ්පාණිසසේසර උතතරීතර මහෂ්පානෂ්පාහිමි 089.9148

අමරසසසේකර, ගුණදෂ්පාස. අලියෂ්පා සහ අන්ධසයබෝ
089.9148

අමරවඅංශ හිමි, ෂදියතලෂ්පාසව (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සඅංසසේකදෘත සදූෂසදේශෂ්පාවත්ලී

අමරසසසේකර, චිත්රෂ්පා (ෂරි.). බලනන මමැකබ්රයඩ්,
සරබෝජරේ ත්ලී

අමරවඅංශ හිමි, ෂදියතලෂ්පාව (සඅංසසේ.). බලනන
අලගියවන්න මුකසවටි

අමරසසසේකර, චිත්රෂ්පා (ෂරි.). බලනන වයලඩරේ,
සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ

අමරසිරි, ආනන්ද (ෂරි.). බලනන ජිබරෂ්පාන්,
ඛත්ලීල

අමරසසසේකර, චිත්රෂ්පා (ෂරි.). බලනන සසරෂ්පාලියන්,
අයන්

අමරසිරි, ආනන්ද (ෂරි.). බලනන තෂ්පාසගබෝරේ,
රබීන්ද්රනෂ්පාත

අමරසසසේකර, දයෂ්පා. කිරි අම්මෂ්පාවරු : සමෂ්පාජ මෂ්පානව
විදන්යෂ්පාතමක විමසුමක
398.41

අමරසිරි, ආනන්ද (ෂරි.). බලනන බචචන්,
හරිවන්ශසේ රෂ්පාය

අමරසසසේකර, දයෂ්පා. ජන කවිය සහ ගමැමි සමෂ්පාජය
398.2095493

අමරසිරි, සක. එන්. ට. එක දවසින් ඉඅංග්රීසි
අමරසිරි, සක. එන්. ට. දවසසේ තුසනන් ඉඅංග්රීසි
කතෂ්පාව

අමරසසසේකර, ගුණදෂ්පාස. මතක වත

891.481

428

අමරසසසේකර, දයෂ්පා. නවීකරණය සහ ෂන්සල
294.337

428

අමරසසසේකර, දයෂ්පා. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සමෂ්පාජ ප්රශසේන
361.1095493

අමරසිරි, සක. එන්. ට. ෂෂ්පාසමැල සිසුන් සඳහෂ්පා
ඉඅංග්රීසි සිඅංහල ශබද සකබෝෂය
423.9148
අමරසිඅංහ, අජිත කලයෂ්පාණ. ආසලබෝකය අත ළඟය
891.483
අමරසිඅංහ, එෆසේ. ප. ශ්රී මහෂ්පා සබබෝධි වන්දනෂ්පාව සමඟ
අටමසසේථෂ්පාන වන්දනෂ්පාව
294.34433
අමරසිඅංහ, කතන්යෂ්පානෂ්පා. නිලි වමැසසේස

අමරසූරිය, ෂෂ්පාලිත (සඅංසසේ.). බලනන රෂ්පාජමන්න,
කිෂෂ්පාන් අජන්ත

891.483

අමරසසසේන, ඈතගම ඊබට.

සදේශීය ඖෂධ සඅංග්රහය
615.538

අමරසසසේන, ප. එම්. නවීන තරේක ශෂ්පාසසේත්රය :
ආඛන්යෂ්පාත කලනය

160

අමරසසසේන, බදේසදේගම ඩ. අඳුරු වලෂ්පාසව රිදී සරේඛෂ්පාව
සහවත කමැව්ස්පේසෂටිසෂෂ්පාල මහ සසසනවි
954.9301
අමරසසසේන, බදේසදේගම ඩ. නව සඅංසශබෝධන සහිත
කෂ්පාරේමික නීතිය
344.549301125
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අමල කුමෂ්පාර, එච. එම්. එන්. 5 සශසේණිය සිසුන්ට
ඉලකක ගණිත ගමැටලු : නව විෂය නිරේසදේශයට
අනුකූලව
372.7
අමෂ්පා දම් සිසිලස ගලෂ්පා ... 02

294.34

අමිල මුතු ඇටය : ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව නිදහසසේ
අධන්යෂ්පාෂනසයේ පයෂ්පාසග ජිවිත කථෂ්පාව . (ගුරුසග,
ආනන්ද ඩබලිව. ප.)
370.92
අමුණුගම, රුකෂි. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ජෂ්පාතික සඅංසකත
929.92095493
අමුතු කතෂ්පාව : ෂශසේචෂ්පාත - යථෂ්පාරේථවෂ්පාදී ප්රබන්ධ
කතෂ්පාවක සවත : ආඛන්යෂ්පාත නන්යෂ්පායක රචනෂ්පා.
(අමරකීරේති, ලියනසග)
808.3
අමුතු සදේදයක. (සවතතසිඅංහ, සිව්බිල)

891.483

අඹඅතත : සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය. (ජිනදෂ්පාස. එච.)
891.483
අඹ වගෂ්පාව. (අරුණ කුමෂ්පාර, සක. සක. අය. ර්යූ.)
634.44
අසඹේපටිය, චන්ද්රිකෂ්පා. මිතුරු සුමිතුරු : ළමෂ්පා කතෂ්පාව
891.483
අසඹේපටිය, චන්ද්රිකෂ්පා. සුමුනමත්ලී

891.483

අයේයනෂ්පායක සදවියන්සග සදේශීය සම්භවය.
(ජයතිලක, කපුරු බණඩෂ්පාර)
202.11
අයගම, තනුජෂ්පා එන්. (සඅංසසේ.). බලනන කළුසතෂ්පාට
එකලු කළ සසෂ්පාඳුරු ෂන්හිඳ : දයෂ්පාරතන
දළවමැලල සමසහවර ඇගයුම
අයවමැය කථෂ්පාව 2015. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර
ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව. මුදල හෂ්පා ක්රමසම්ෂෂ්පාදන, නීතිය
හෂ්පා සෂ්පාමය, ඉඩම්, අධන්යෂ්පාෂන, ෂළෂ්පාත ෂෂ්පාලන හෂ්පා
ෂළෂ්පාත ෂරිෂෂ්පාලන, මිනිසසේබල හෂ්පා රැකීරකෂෂ්පා,
ඉඅංජිසන්රු සසසේවෂ්පා, ප්රවදෘතති හෂ්පා සවළඳ අමෂ්පාතන්ය
හෂ්පා ප්රධෂ්පාන අමෂ්පාතන්ය)
352.48
අයවමැය විවෂ්පාදය 2015. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර
ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සසබෞඛන්ය,
සදේශීය මවදන්ය, ෂරිවෂ්පාස හෂ්පා ළමෂ්පාරකෂක සසසේවෂ්පා
සහ සභෂ්පා කටයුතු අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය)
352.48
අයවමැය හෂ්පා පුරවමැසියෂ්පා

352.48

අය.චි.චින්ග. කුඅංග - ෆු. (අතසල, රන්ජිත)
796.8159
අරන්තලෂ්පා සඛේදවෂ්පාචකයට මමැදිවූ ගුරුවරියකසග
සතන්ය කථෂ්පාව. (ලියනසග, ජයවතී)
364.1524092
අරම්ෂත, කුසුම්. වමැල ෂෂ්පාලම

891.482

අරම්සෂෂ්පාළ, නදිශනී මන්ධුශඅංකෂ්පා. සඳ සකමන
891.481
අරලියමල ආරෂ්පාමය. (ජයසකෂ්පාඩ, ජයසසසේන)
891.483
අරවින්දය. (ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා)

891.483

අරියසජෂ්පාති හිමි, සලලවල (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
බුදේධව්ස්පේපය හිමි
අරියධම්ම හිමි, නෂ්පා උයසන්. දෂ්පාන විභෂ්පාග සහ බුන
සසුසන් මහිම
294.34
අරියධම්ම හිමි, නෂ්පාඋයසන්. සුපුබබණහ සූත්රය සහ
පුණන්ය සදෘදේධිය
294.34
අරියවිමල හිමි, සකෂ්පාසසේවතසත. භිකක්ෂුවසග
පයඋරුමය

294.3

අරුණ කුමෂ්පාර, සක. සක. අය. ර්යූ. අඹ වගෂ්පාව
634.44
අරුණ කුමෂ්පාර, සක. සක. අය. ර්යූ. සකෂ්පාතල හිඹුටු
615.321095493
අරිය ෂරේසයේෂණ සූත්රය

294.34

අරුම පුනම කණණෂ්පාඩය. (අසබසිඅංහ, ප්රියඅංගනී)
891.483
අලගම, ගෂ්පාමිණී සඳලෂ්පාල. අ. සෂෂ්පා. ස. සෂ්පා. සෂළට
ගණිතය ගමැටලු විසඳීම : වීජ ගණිතය,
ස්ත්රිසකබෝණමිතිය, සම්භෂ්පාවිතව, සඅංඛන්යෂ්පානය
510.76
අලගම, ගෂ්පාමිණී සඳලෂ්පාල. සෂර ෂෂ්පාසල දරුවෂ්පා තුළ
දමැනුම සඅංවරේධනය සහ ගුරුවරියසග ගුරු
කුසලතෂ්පා සඅංවරේධනය
372.21
අලනෂ්පාහ, සඩබෝනියෂ්පා. මසග දරුවන් ෂමැහමැරගත
සනෂ්පාහමැකිය
362.82970929

අයතමෂ්පාසතෂ්පාව, චිඅංගීසසේ. අම්මෂ්පා සහ මිහිකත 891.73

අල මන්ෂෂ්පාවී, මුහම්මදේ සිදේදීක. රතතරන් කළය
892.73

අයතිය ප්රකෂ්පාශ කිරීසම් නඩුකර. (ජයසිඅංහ, කපල
ගෂ්පාමිණී)
346.0432

අලවිසසේ, සප්රේමචන්ද්ර (ෂරි.). බලනන වයට,
මයකල
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අලවිසසේ, සරත ආනන්ද. නිසවසසේගත විනලි
උෂකරණ නඩතතුව – 2
621.30284

අලි ඇතුන් සමග ජීවිතය. (ප්රකෂ්පාශසේ, සුපුන් ළහිරු)
639.97967

අලගියවන්න මුකසවටි. දහම්සසෂ්පාඞකව

891.481

අලි ෂමැඅංචෂ්පාසග නුවණ. (සමන්ඩසසේ, අසඅංක) 891.483

අලගියවන්න මුකසවටි. සිතියම් සහිත දහම්සසෂ්පාඬ
කව
891.481

අලියෂ්පා සහ අන්ධසයබෝ. (අමරසසසේකර, ගුණදෂ්පාස)
089.9148

අලගියවන්න මුකසවටි. සුභෂ්පාෂිතය : ෂදෂ්පාරේථ,
සරල අදහස, නරවසබබෝධ තමැන් සහිතය
891.481

අලුත අමුතතෂ්පා. (නවරතන, රමන්යෂ්පා)

891.483

අලුත උෂෂ්පාය. (ඉදේදසගෂ්පාඩ, තුෂෂ්පාර)

891.483

අලවතතසග, සප්රේමදෂ්පාස ශ්රී. කමැසල කතෂ්පාව 891.483

අලුතසගදර, එච. බී. සිඅංහසලන් සදමළ 494.8118

අලවතතසග, සප්රේමදෂ්පාස ශ්රී. ජෂ්පාතක සෂෂ්පාසතන් උෂන්
ප්රසසේතෂ්පාව පරුළු
398.99148

අලුත ටචරේ. (මන්ධුතිසරු, ආෂෂ්පා)

අලවතතසග, සසබෞන්දරේය ශ්රී. අසිරිමත දඹදිව
294.34350954
අලවතත, ජයසිරි. ස්ත්රිමෂ්පාණ කියවීමක : සමෂ්පාහෂ්පාන්
රෂ්පාජේ මඩවලසග මෂ්පාගම් සසබෝලිය, සලෂ්පාවීනෂ්පා,
ආදරණීය විකසටබෝරියෂ්පා නවකතෂ්පා ස්ත්රිතවය
පළිබඳ විචෂ්පාර විමඅංසනයකි
891.483
අලහසකබෝන්, උදිත (ෂරි.). බලනන කවුට(රේ)නි,
ජූලියෂ්පා
අලහසකබෝන්, උදිත (ෂරි.). බලනන සවබෝන්ට,
ක්රිසසේසටබෝෂරේ කූල
අලහසකබෝන්, උදිත (ෂරි.). බලනන හමඩ්, සමෂ්පාෂින්
අලහසකබෝන්, එම්. සජේ. ශ්රී ලඅංකෂ්පා ආණඩුක්රම
වන්යවසසේථෂ්පා සඅංග්රහය
321.0095493
අලහසකබෝන්, නන්දෂ්පා (ෂරි.). බලනන ෂරේමෂ්පා,
සරෂ්පාව්බින් එසසේ.
අලහසකබෝන්, සරබෝහිණී. සදමළ වන්යෂ්පාකරණ
494.8115
අලහසකබෝන්, සිසිර. පුඅංචි සජනී කළ සලෂ්පාකු
දසසේකමක
891.483

අලහසකබෝන්, සිසිර (ෂරි.). බලනන ඇට
කටුවෂ්පා : බටහිර ඉන්දීය සකෂ්පාසදව ජන කතෂ්පා
අලහසකබෝන්, සිසිර (ෂරි.). බලනන මමැජික බමෑගය
: අප්රිකෂ්පානු සගබෝස්ත්රික ජනකතෂ්පා
අලහසකබෝන්, සිසිර (ෂරි.). බලනන රට රටවල
අන්දසරේලෂ්පා සහ මහදමැනමුතතලෂ්පා ගමැන
කතන්දර

891.483

අලුත දහම් වමැඩසටහන ;
අඅංක 06. (ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ)
සමන්න නසක රහස :
294.34
අඅංක 07. (ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ)
නුවණ ලමැබීමට මුල වන සදේ
294.34
අලුතනන්න, සුසන්ත්රෂ්පා. වරිගකකෂ්පාරයෂ්පා

891.483

අලුත ෂෂ්පාලම. (සහටටිආරචචි, විශෂ්පාකෂ්පා)

891.481

අලුත සලලි. (සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි)

891.483

අසලවිකරණය : සියලු අසලවිකරුවන්ට,
වන්යෂ්පාෂෂ්පාරිකයන්ට සහ විදන්යෂ්පාරේර්ථීන්ට අත
සෂෂ්පාතක. (සසසේදර, නිමල)
අසලවි ශිලෂ. (සසසේදර, නිමල)

658.8

658.8101

අවජෂ්පාත අධන්යෂ්පාෂනය : කඩුවට කිරුළ ෂමැළඳවීම.
(වීරසිඅංහ, අමරදෂ්පාස)
370.95493
අවනඩුව. (තිලකරතන, නයනසිරි)

891.483

අවෂස අහස. (ගමසග, ගඅංගෂ්පා ෂයනි)

891.483

අවරට යන හිරු. (විතෂ්පානආරචචි, මහින්දෂෂ්පාල)
891.483
අවලමෂ්පා සහ ඇහමැටුවෂ්පා. (ජයසසසේකර, ප. බී.)
891.483
අවසන් සනෂ්පාවූ කතෂ්පාබහක : විසදේශීය සකටිකතෂ්පා
808.83
අවසෂ්පාන දළ දඩයකකෂ්පාරයෂ්පා : සෂෂ්පාන්සඩබෝසරබෝ - 1.
(සටලරේ, සජබෝන්)
799.2697
අවසෂ්පාන ෂහන් තෂ්පාරකෂ්පාව – II. (රෂ්පාජනිෂසේ,
භගවෂ්පාන් ශ්රී)

299.93

237

අවසෂ්පාන රෂ්පාස්ත්රිය. (සෆබෝසයත, සෆ්රෙඩ්රික)
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අවෂ්පාසනෂ්පාවන්ත සෂම්වතෂ්පා. (මුණිරතන, වමැලිහිඳ)
891.483
අවුකන පුදව්බිම : එදෂ්පා, අද සහ සහට ?.
(අසබසසසේකර, ආරේ. ඒ. එසසේ.) 294.3435095493
අෂසේෂ්ඨක වරුණ සඅංග්රහය. (සෂසරේරෂ්පා, එම්. සක.)
133.5
අසසේෂරේශ සඅංසසේකදෘතිසයේ සදේශීය උරුමය.
(ඒකනෂ්පායක, රතන බී.)

අහසසේ වියන ;
අඅංක 7. (විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර) තුසර
නිම්නය
891.481
අහස කතෂ්පා නමෑ. (වීරසසසේකර, උෂෂ්පාලි බණඩෂ්පාර)
891.483
අහස යට. (මුලලකන්ද, පුෂසේපකෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී)
891.483
අහසින් සෂෂ්පාසළෂ්පාවට. (අසබසසසේකර, තිසසේස)

398.2

791.437

අහිඅංසකෂ්පාවී. (ගමසග, දිලරුකෂි)

891.483

අසකදෂ්පා කුමරිය සසවසවමි. (ජයරතන, නිමල)
891.483

අහිඅංසෂ්පා. (රණසිඅංහ, සමන් චන්ද්ර)

294.548697

අසන්ධිමිතතෂ්පා වික්රමෂ්පාරචචි, සමන්

අහිඅංසෂ්පා. (වීරෂ්පා, රඝු)

891.483

895.181

අසනිය මල : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය. (විසජේනෂ්පායක,
රඅංජිත)
891.481

අසහබෝ සදවදත සනෂ්පානටි සමෂ්පාකපුර. (ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද
හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ)
891.483

අසරණ සරණ බුදේධෂරෂ්පායන හිමි, නකකෂ්පාවතසත.
සමෑම ක්ෂණයක ෂෂ්පාසෂ්පාම සිනවන අකෂ්පාලික
බුදේසධබෝතෂෂ්පාදය
294.3

අළුත මූණක : සකටි නෂ්පාටන්ය සඅංග්රහය. (බණඩෂ්පාර,
ජිනිඳු ෂදේම ශ්රී)
891.482

අසිරිමත සකබෝටසට : ශ්රී ජයවරේධනපුර සකබෝටසට
ඉතිහෂ්පාසයක
954.9301

ආකලෂ සම්ෂතතිය. (සුදසසේසී හිමි, කුකුලෂසන්)
294.34

938

ආකල, රලිසසේ. ඩයසනෂ්පාසසබෝරසයක ගමට ඇවිත
823.914

අසිරිමත දඹදිව. (අලවතතසග, සසබෞන්දරේය ශ්රී)
294.34350954

ආගරසග, නෂ්පාවල බුදේධදෂ්පාස. අඅංජනම : කෂ්පාවන්ය
සඅංග්රහය
891.481

අසිරිමත සදතිසසේ මහෂ්පා පුරුෂ ලකෂණ. (මහින්ද හිමි,
ෂමැළමෑසන්)
294.363

ආචචිසග සකෂ්පාලම 2. (වික්රමසිඅංහ, සහන් කසීර)
070.44

අසිරිමතය සප්රේමය සමතරම් : මමැවුම්කරුවන්සග
හදෘදය සෂ්පාකෂිය. (අකමමන, ධම්මිකෂ්පා) 920.02

ආචරේ, සජෆසේරි. සිවවග මිතුසරබෝ

අසිරිමත ග්රීසිය. (ධරේමකීරේති, රඅංජිත)

අසිරිමත සිත. (ගුණසිරි, ආරේ. ගෂ්පාමිණි)
86 සෂසේන්. (වන්නිඅචචි, බුවසනක)
අසසනි. (නිලඅංක කුමෂ්පාර, ඩබ. ජී. වි.)

294.3
891.483
305.48441

අසසබෝක සිරිත : අසසබෝක සසල ලිප හෂ්පා එහි සිඅංහල
අනුවෂ්පාදය සහිත ය. (සසසේනෂ්පාදීර, ගුණෂෂ්පාල) 934
අහම්බකෂ්පාරක. (අමරකීරේති, ලියනසග)

891.483

අහඹු චෂ්පාරිකෂ්පාව. (සමන්ඩසසේ, විනල මිහිසර) 891.483
අහසසේ දමැල. (රූව්බින්සසේටන්, ගිලියන්)

823

ආචෂ්පාරේයතවය පළිබඳ සබබෞදේධ සඅංකලෂය
(සහසේරත, එච. එම්. ට. ව්බි.)

823
294.3

ආතමර්ඝෂ්පාතකයෂ්පා. (කරෑරේ, එමමැනුසවල)
364.15230944
ආදර කමැදමැලල

808.83

ආදරණීය අසනකෂ්පා. (රතනෂ්පායක, අසනබෝමෂ්පා)
891.483
ආදරණීය ෂළිගමැනීම. (සහසේවෂ්පාවසම්, එච. ජී.
නිසරබෝෂන ක්රිෂෂ්පාන්ත)
891.483
ආදරණීය විකසටබෝරියෂ්පා. (මඩවල, සමෂ්පාහෂ්පාන් රෂ්පාජේ)
891.483

238

ආදරයය කරුණෂ්පාවය. (ෂතිරණ, වසන්තෂ්පා රන්ජනී)
891.483

ආරේය සමැෂය. (මිතභෂ්පාණි හිමි, සෂෂ්පාලගහසවල)
294.3

ආදරසයේ සමැබමෑ කතෂ්පා. (සහටටිආරචචි, ශෂ්පාන්ත)
152.41

ආරේයසිඅංහ, අබය. සිඅංහල සනුහර – ජනකවි 398.2
ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉරටසට

891.483

ආදර හමැන්දමෑව : ෂදන්යෂ්පාවලිය. (ජයසිඅංහ, චමත ඩ.)
891.481

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 16

428

ආදරී. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)

891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 17

428

ආදසරය තවමත. (වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා)
891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 18

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 19

428

294.3

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 20

428

ආදිවෂ්පාසී - ගම්මෂ්පාන. (ව්බිනරගම, දයෂ්පානන්ද)
305.89148095493

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 21

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 22

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 23

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 24

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 26

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 27

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 28

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 29

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 30

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 31

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 32

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 33

428

ආදි සබබෞදේධ චින්තනය අදහසසේ කීෂයක.
(විසජේබණඩෂ්පාර, චන්දිම)

ආදිවෂ්පාසි ෂරේසයේෂණ

305.8

ආදි සඅංකෂ්පාචෂ්පාරේයය සදවියන් වසර 1200 කට සෂර :
මිනිසසේ ජීවිතසයේ සමැබමෑ සෂනුම. (වනිගරතන,
ආසිරි)
202.11
ආන්ධුනිකයන් සඳහෂ්පා සඅංකෂිව්ස්පේත සිඅංහල වන්යෂ්පාකරණය.
(මහරගම, සුගතදෂ්පාස)
491.485
ආන්න්ධ්ර සෂ්පාතවෂ්පාහන අධිරෂ්පාජන්යසයේ ඉතිහෂ්පාසය.
(ෂෂ්පාණසඩ්ය, චන්ද්රභෂ්පාන)

954

ආනන්ද සබබෝඩසම් සමැඟවුණු රස කතෂ්පා 1-2 සහ
ෂතතර තීරු ලිප. (සහසේවෂ්පාවිදෂ්පාන, ගෂ්පාලසල
සදේවසිරි ප.)
371.01092
ආනන්ද, මුලක රෂ්පාජේ. සත දලසල කඳුළ

823

ආෂදෂ්පා කළමනෂ්පාකරණය පළිබද ජෂ්පාතික ප්රතිෂතතිය.
(ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ආෂදෂ්පා කළමනෂ්පාකරණ
අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය)
363.34525

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 34

428

ආසයත ඇවිදින්. (නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා)
891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 35

428

ආසයත හිතමු. (මෂ්පානවඩු, සප්රඩ)

153.43

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 36

428

ආරේතසමෂ්පාසනෂ්පාවිලෂ්පාසග කතෂ්පාව. (සගබෝරේකි, මකසිම්)
891.73

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 37

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 38

428

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඉඅංග්රීසි සරේ 39

428

ආසයමත ආදසරය. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)
891.483
ආරේථිකමිතිය : නන්යෂ්පාය හෂ්පා භෂ්පාවිතය. (සසසේමසිඅංහ,
ඩබලිව. එම්.)
330.015195

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ඔබ ෂසසළෂ්පාසසේවක 891.483
ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. කඳසෂෂ්පාල ෂෂ්පාර

891.483

239

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. තිසසේස වමැව ඔබය 891.483

ආරියසිඅංහ, සක. ආරේ. සරණ මඅංගල චෂ්පාරිත්ර

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. සදසනත

891.483

ආරියසිඅංහ, සක. 10 සශසේණිය විදන්යෂ්පාව : ෂළමුවන
වෂ්පාරසයේ වමැඩ සෂෂ්පාත
507

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. නිම්නෂ්පා

891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. ෂමැටව කූඩු

891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. සෂෂ්පාඩ මමැණිසක 891.483
ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. බකකසරේ

891.483

392.5

ආරියසිඅංහ, සක. විදන්යෂ්පාව වමැඩසෂෂ්පාත 2 - 10
සශසේණිය : 7 වන ෂෂ්පාඩම් ඒකකසයේ සිට 14
ඒකකය දකවෂ්පා
507.6
ආරියසිඅංහ, සක. විදන්යෂ්පාව - 6 සශසේණිය : සෂළ
සෂෂ්පාතට වමැඩ සෂෂ්පාත 1
507.6

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. මසග සදෂ්පාසසේතර සනබෝනෂ්පා
891.483

ආරියසසසේන, සම්ෂත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ෂරෂ්පාවරේතන

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. සමබෝසසේතර

891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. රන්තරු

891.483

ආලකමන්දෂ්පා : රෂ්පාජන්ය සම්මෂ්පානිත සගය ෂද සරණිය.
(විසජේසිඅංහ, රතන ශ්රී)
782.42

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. සරේ

891.483

ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න. හන්තෂ්පාසන් කතෂ්පාව
891.483
ආරම්භකයන් සඳහෂ්පා ඉඅංග්රීසි බස. (සිලවෂ්පා, ඒ.
ඩබලිව. එල.)
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ආරියඥෂ්පාන හිමි, රෂ්පාජගිරිසයේ. සසර ව්බිසයන්
අතමිදීම
294.34
ආරියතිලක, සවින්දි (ෂරි.). බලනන
රසයබෝඩමෑන්, රික
ආරියෂෂ්පාල, ඇම්. බී. (ෂරි.). බලනන ගයගරේ,
විලසහලමි
ආරියරතන, ඒ. වී. සිරි දළදෂ්පා පූජෂ්පා වරුණ
294.3438095493
ආරියරතන, සකබෞෂලන්යෂ්පා (ෂරි.). බලනන
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, ප්චූලනි
ආරියරතනම්, ඒ. සජේ. ඉන්ද්රෂ්පානි (ෂරි.). බලනන
වයට, එලන් ජී.
ආරියරතන, විමලෂ්පා. සුව විඳින්න සලෂ්පාව රකින්න
891.483

ආසලෂ්පාසකෂ්පා : අෂරැකසක හිමරතන නෂ්පාහිමි
අභිනන්දන ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය

080

ආසලබෝකබණඩෂ්පාර, සුමන. ෂමැටි කිරිය

920

ආසලබෝකය අත ළඟය. (අමරසිඅංහ, අජිත කලයෂ්පාණ)
891.483
ආවෂ්පාහ විවෂ්පාහ සඳහෂ්පා සජන්යබෝතිෂ මග. (ජයවරේධන,
එච. වී. ජී. සසබෝමසිරි)
133.5
ආසියෂ්පාතික සදේශෂෂ්පාලනසයේ හමැරවුම් ලකුණ :
අභිසයබෝග මමැද ගිය ගමන. (අබනල කලෂ්පාම්, ඒ.
ප. සජේ.)
954.0532092
ආසියෂ්පාසව කවි

808.81

ආසියෂ්පාසව ප්රසබබෝධය. (සිරි සීවත්ලී හිමි, බඹරැන්සදේ)
950
ආසියෂ්පාසව සබබෞදේධ සඅංසසේකදෘතිය : අතිපූජන්ය
වරෂ්පායෂ්පාසයේ අතුල නෂ්පායක සසේවෂ්පාමන්ද්ර අභිනන්දන
ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය
294.3095
ආහෂ්පාර සෂබෝෂණය හෂ්පා ආරකෂෂ්පාව. (ඩයසසේ,
උෂෂ්පාලි සජේ.)

641.3

ආහෂ්පාර හෂ්පා සෂබෝෂණය. (ධරේමරතන, සසසේනෂ්පානී)
613.2

ආරියවරේධන, විමලරතන. සන්නිසවදනය හෂ්පා
මෂ්පාධන්ය අධන්යයනය
302.207

ඇසග කතෂ්පාව : හිලරි කලින්ටන්

ආරියවඅංශ, දිලිනි. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාසවහි ක්රියෂ්පා ප්රකදෘති
වරේගීකරණ
491.485

ඇට කටුවෂ්පා : බටහිර ඉන්දීය සකෂ්පාසදව ජන කතෂ්පා
398.20979

ආරියවඅංශ, සමෂ්පාහෂ්පාන් ශ්රියන්ත (ෂරි.). බලනන.
අවසන් සනෂ්පාවූ කතෂ්පාබහක : විසදේශීය
සකටිකතෂ්පා
808.83

ඇටිසකසහල කෂ්පාපු උගුඩුවෂ්පා වසග. (දිසෂ්පානෂ්පායක,
සජේ. බී.)
891.483

973.929092

240

ඇඩ්සවන්ටිසසේට නිසවස. (වයට, එලන් ජී.)
248.4867
ඇසඩෂ්පාලෆසේ අයකමෂ්පාන්ට එසරහි නඩු විභෂ්පාගය.
(රසල, සලබෝඩ්)
364.151092
ඇතතමය ඔබ මසගය. (නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා)
891.483

ඇලන්, සජෂ්පාහමැන්නසසේ. සනෂ්පාකල ආලය 839.81372
ඇලිසසේ සග පුනම සලබෝකය. (කමැසරෂ්පාල, ලුවිසසේ)

823

ඇසලකසින්, අනසතෂ්පාලි. තෂ්පාතතෂ්පා වසග සකසනක
891.73

891.483

ඇවිදින සෂෂ්පාල ගහ. (වන්නිඅචචි, බුවසනක)
891.483

ඇදහිය සනෂ්පාහමැකි නිහඞතෂ්පාව. (මවදන්යතිලක,
චම්ෂෂ්පා)
891.483

ඇසළ සෂෂ්පාසහෂ්පාය : [ජූලි]. (ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.)
294.3436

ඇදහිලි හෂ්පා විශසේවෂ්පාස. (වතුසහසේන, ආරේ. සී.)

ඇසළ සඳ. (ධම්මික හිමි, සමෂ්පාරකමැටිආසරේ)
891.483

ඇද සසවණමැලි. (ත්ලීලෂ්පාරතන, උෂෂ්පාලි)

398.41

ඇනරු වරුණ. (මෂ්පායෂ්පානන්සන්, සසසේෂෂ්පාලි)
306.42095493
ඇන්ටන් සචසකබෝව සතබෝරෂ්පාගත සකටි කථෂ්පා.
(සචසකෂ්පාව, ඇන්ටන්)
891.73
ඇන්ඩරේසන්, හමෑන්සසේ ක්රිසසේටියන්.
සහ තවත සුරෂ්පාඅංගනෂ්පා කතෂ්පා

පුඅංචි දිය කිඳුරිය
398.209489

ඇන්ඩරේසන්, හමෑන්සසේ ක්රිසසේටියන්. හිම රැජින සහ
තවත සුරෂ්පාඅංගනෂ්පා කතෂ්පා
398.209489
ඇන්තනි පයතුමෂ්පා, ඩබලිව.
සබෂ්පාලඩ්වින්, සජබෝන් ට.

ඩ. (ෂරි.). බලනන

ඇබබමැහිකම් අතහමැරියෂ්පාම සතුසටන් සිටින්න
පුළුවන් සහ තවත සදේශනෂ්පා. (බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි,
අජෂ්පාන්)
294.34
ඇමරිකෂ්පානු මුසලමෂ්පානුවෂ්පා. (හමඩ්, සමෂ්පාෂින්) 813.54
ඇයට ලිර්යූ සෂම් හසුන්. (ජිබරෂ්පාන්, ඛත්ලීල) 892.76
ඇය මවක වුවෂ්පාය. (සිරිවරේධන, කරුණෂ්පාරතන
බණඩෂ්පා)
891.483
ඇය මටම සමසහම සවන්සන. (බලූම්, ජූඩ) 823
ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ. සතසසේසමෂ්පාසෆබෝරියෂ්පා සමරන්නිසයබෝ :
සතසසේසමෂ්පාසෆබෝරියෂ්පාසුසෂ්පාය
882
ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ. සනෆලෂ්පාය සනෂ්පාසහෂ්පාත වලෂ්පාකුළු
නෂ්පාටන්යය
882
ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ. ෂකෂීහු සනෂ්පාසහෂ්පාත කුරුලු සුරපුර
882
ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ. මමැඩසයබෝ

882

ඇලලසදනිය, බන්නල. මුදේදර එකතු කිරීම සහ
මුදේදර කලෂ්පාව
769.56

ඇසසන සෂසනන සිසතන හමැසඟන සිතුවිලි
රෑනක. (දමයන්ති, සක. ඒ. ආරේ.)
891.481
ඇහමැළ මලයෂ්පාය. (වන්නිඅචචි, බුවසනක) 891.483
ඇසහන්, සිසිලියෂ්පා. සමතන තමය තමැන

823

ඇසහනවද අම්සම්, මම ඔබට ආදසරය. (සෂලසරේ,
සඩ්ව)
362.76092
ඈත සිටන් ඉන්න සසලලිසයේ. (සමරනෂ්පායක, විපුල)
89.483
ඈත සියවසක සහ තවත කතෂ්පා ;
අඅංක 02. (විසජේරතන, එච. එම්. ජයන්ත)
මෂ්පානව ෂරිණෂ්පාමසයේ රතනපුර ලකුණ
599.9095493
ඈ දකින්න සඅංසවදි වන්න... (ව්බින්සෂ්පාලි, රුහෂ්පානෂ්පා)
306.874
ඈෂෂ්පා ෂඤචෂ්පාඞග ලිත : ක්රි:ව: 2015-2016

133.55

ඈෂෂ්පාසිඅංහ, එසසේ. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව කුරුඳු ෂත්ර හෂ්පා ෂමැඟිරි
ෂත්ර ආශ්රිත සගන්ධ සතල කරේමෂ්පාන්තසයේ
වරේතමෂ්පාන තතතවය හෂ්පා සඅංවරේධන විභවතෂ්පා
338.17383
ඈවරය... දමෑවරය... : සකටි නෂ්පාටන්ය එකතුව.
(ජයලත, ඇන්ටනි)
891.482
ඈ සවන්ව ගියෂ්පාය : සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය.
(ධම්මෂ්පානන්ද හිමි, සෂෂ්පාලගසසේවතසත) 891.483

ඉසගනුම උගනිමු : ඵලදෂ්පායී සසේවයඅං අධන්යයනය
සඳහෂ්පා අතවමැලක. (ජයනන්ද, රවීන්ද්ර) 153.1

241

ඉඟිනි ඇට : කෂ්පාවන්ය නිරේමෂ්පාණ සඅංග්රහය. (නවරතන,
එන්. එම්. උෂෂ්පාලි)
891.481

ඉදේදමලසගෂ්පාඩ, කුමුදිනී. සෂර ෂෂ්පාසල අධන්යෂ්පාෂනසයේ
වන්යෂ්පාව්ස්පේතිය හෂ්පා ප්රගතිය
372.21

ඉඩ නමැති අහස : ෂදන්ය සඅංග්රහය

ඉන්දියෂ්පානු ආදරකතෂ්පා

891.481

808.83

ඉතිහෂ්පාසය : අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ෂසුගිය විභෂ්පාග
ප්රශසේසනබෝතතර
909.076

ඉන්දියෂ්පානු ජනකතෂ්පා ගරු විනිසුරු රෂ්පාමන්
398.20954

ඉතිහෂ්පාසය : 6 සශසේණිය

909.076

ඉන්දියෂ්පානු ජනකතෂ්පා - මෂ්පායෂ්පාකෂ්පාරියසග රන් සමෂ්පානරෂ්පා
සහ තවත කතෂ්පා
398.20954

ඉතිහෂ්පාසය : 8 සශසේණිය

909.076

ඉතිහෂ්පාසය : 10 සශසේණිය

954.93076

ඉතිහෂ්පාසය : 10 සශසේණිය

909.071

ඉතිහෂ්පාසය : පයවර සෂළ සෂෂ්පාත 6 සශසේණිය
(හපුතන්ත්ර, කුමුදීනි ඩයසසේ)

909

ඉන්දියෂ්පානු ජනකතෂ්පා - සුරඅංගනෂ්පාවසග මෂ්පාලය සහ
තවත කතෂ්පා
398.20954
ඉන්දියෂ්පානු නිදහසසේ අරගලය

954.035

ඉන්දියෂ්පානු මතක. (රෂ්පාජකරුණෂ්පානෂ්පායක, සුසන්ත්රෂ්පා)
915.4

ඉතිහෂ්පාසය ආදරේශ ප්රශසේසනබෝතතර - 6 සශසේණිය.
(සහටටිආරචචි, නිලෂ්පානි)
909.076

ඉන්දියෂ්පාසව නිදහසසේ වන්යෂ්පාෂෂ්පාරය. (අසබවරේධන,
ඩ. එල.)

ඉතිහෂ්පාසය 10 සශසේණිය : පයවර සෂළ සෂෂ්පාත.
(හපුතන්ත්ර, කුමුදීනි ඩයසසේ)

ඉන්දීන්, බෂ්පාසිත. වවුනියෂ්පා හෂ්පා මුලතිවු අධන්යෂ්පාෂන
කලෂ්පාෂසයේ නිදහසසේ අධන්යෂ්පාෂන සසසේවෂ්පා පළිබද
පුරවමැසි වෂ්පාරේතෂ්පා ෂත සමකෂණය
370.95493072

909

ඉතිහෂ්පාසය 10 සශසේණිය : සෂරහුරු ආදරේශ ප්රශසේන ෂත්ර
සඅංග්රහය හෂ්පා පළිතුරු. (ගලහිටියෂ්පාව, ප. බී.)
909.076
ඉතිහෂ්පාසය ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය සහ විභෂ්පාග
අතවමැල : මූලික පරිසවන් අවසෂ්පාන විභෂ්පාගය
සඳහෂ්පා. (සුමනවඅංශ හිමි, මෂ්පාතසල) 954.93076
ඉතිහෂ්පාසය – ප්රශසේසනබෝතතර : 6 සශසේණිය.
(හපුතන්න, කුමුදීනි ඩයසසේ)

ඉන්නමතීලෂ්පා. (කරසිඅංහ ආරචචි, බී.)

ඉතිහෂ්පාසය යනු කුමක ද?. (කෂ්පා, එඩ්වරේඩ් හමැලට)
901

891.483

ඉඳිවර ලකුණ. (දිලරුකෂි, ර්යූ. සක. ඉසරේෂෂ්පා)
891.483
ඉඳුනනු අඹර. (නිසසේසඅංක, අසසබෝක)

909.076

954

891.483

ඉඳුසර : පූජන්ය තලඅරසඹේ ශ්රී ඉන්ද්රසෂ්පාර නෂ්පාහිමි 60
වන ගුණෂ්පානුසසේමරණ ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය
089.9148

ඉතිහෂ්පාසය විෂය සඳහෂ්පා අතවමැලක : 6 සශසේණිය.
(ගෂ්පාමිණී, සමරිල)
909.076
ඉන්ඩසයන් මෂ්පානකෂ්පාඅංගය ෂහසුසවන් ඉසගනගනිමු.
(පයරතන, සරබෝහන්)
686.22544536

ඉෂලවතත, සිරි. සදසලෂ්පාවක සසවණමැලි

891.483

ඉබසන්, සහන්රික. ජනතෂ්පාසද්රබෝහියෂ්පා
ඉව්බි රහස. (සමරසකබෝන්, චන්දන)

839.822
891.483

ඉන්දියෂ්පාව සමැබමැවින්ම අසිරිමත සදේශයකි.
(චන්ද්රසසබෝම, එල. එසසේ. එච.)

ඉමෂ්පාෂෂ්පා, සක. ජී. සවින්දි. පූඅංචි ටිකිරි

891.483

954

ඉදේදසගෂ්පාඩ, තුෂෂ්පාර. අලුත උෂෂ්පාය

891.483

ඉදේදසගෂ්පාඩ, තුෂෂ්පාර. කවුද කවුද සම්

891.483

ඉදේදසගෂ්පාඩ, තුෂෂ්පාර. සකබෝචචියට සමෂ්පාකද වුසන්
891.483
ඉදේදසගෂ්පාඩ, තුෂෂ්පාර. බන්ටුසග උෂෂ්පාය

891.483

ඉයරේසෆබෝන පළිබඳ දමැනගත යුතු කරුණු. (ප්රනෂ්පාන්න,
ප්රසන්න මන්ධුරඅංග)
538
ඉයෂ්පාසසේ, එම්. සජේ. එම්. සදමළ භෂ්පාෂෂ්පා වමැඩ සෂෂ්පාත 3 සශසේණිය
372.6
ඉයෂ්පාසසේ, එම්. සජේ. එම්. සදමළ භෂ්පාෂෂ්පා වමැඩ සෂෂ්පාත 4 සශසේණිය
372.6
ඉයෂ්පාසසේ, එම්. සජේ. එම්. සදමළ භෂ්පාෂෂ්පා වමැඩ සෂෂ්පාත 5 සශසේණිය
372.6

242

ඉරටසට. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

891.483

ඉර ෂෂ්පායනවෂ්පා. (ධම්මික හිමි, සමෂ්පාරකමැටිආසරේ)
891.483
ඉරවරිය කඳුරට අය වරුණ

343.0405

ඉර හඳ නමැති සුරඅංගනෂ්පා දූෂත. (කුලතිලක,
ආරියවඅංශ)
891.483
ඉරුගලබණඩෂ්පාර, ආදිතන්ය. රතතරඅං නසව පුසත :
ෂෂ්පාසල නම් රන්සදසවෂ්පාසල සගෂ්පාඩනමැසගන්සන්
ඔසබ අනෂ්පාගතයය
306.874
ඉසරේෂෂ්පා, චම්මි. හෂ්පා ෂමැඅංචය සෂෂ්පාතපඅංචය

891.483

ඉසරේෂෂ්පා, චම්මි. හෂ්පා ෂමැඅංචිසග අලුත කමෑම

891.483

ඉසරේෂෂ්පා, චම්මි. හමැඩ වමැඩ ෂමැඅංසචබෝ

891.483

ඉල සෂෂ්පාසහෂ්පාය – සනෂ්පාවමැම්බරේ. (ලියනආරචචි,
ආරේ. ඒ.)
294.3436
ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික. කිසිසවක කවියන්
සනෂ්පාමරති සහ තවත කවි
891.481
ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික. චමැව්ස්පේලින් සකෂ්පාලම 2 070.44
ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික. තෂ්පාසගබෝරේ ආදරවන්තයෂ්පාසග
කතිකෂ්පාව
891.443092
ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික. ෂරසදේසි

891.483

ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික. සප්රේමසිරි සකමදෂ්පාස අගනි
ඔසෂරෂ්පාව
782.1

ඉලඅංගසිඅංහ, මඅංගල (අනු.). බලනන සවිසසේතර
මහෂ්පාවඅංස අනුවෂ්පාදය - සදවන සකෂ්පාටස :
සෂෂ්පාසළෂ්පාන්නරු රෂ්පාජන්ය යුගසයේ සිට මහනුවර
රෂ්පාජන්ය යුගසයේ අවසෂ්පානය සතක
ඉසසේසකබෝසලට හරිම ආසෂ්පා ගිරවෂ්පා. (සෂසරේරෂ්පා, ජූඩ්
බී.)
891.483
ඉසසේසකබෝසල මහතතයෂ්පා. (සදේවී, මහෂ්පාශසේසවතෂ්පා)
891.443
ඉසසේලෂ්පාම් : ගුරු මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශය 6 සශසේණිය
297.071
ඉසසේලෂ්පාම් : ගුරු මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශය 10 සශසේණිය
297.071
ඉසුරු මුතු. (රණසිඅංහආරචචි, ධරේමසසසේන) 891.483
ඉහළ සකෂ්පාඩව්ස්පේපලි, ජයරතන. විදන්යෂ්පාව 10 : නව
සෂ්පාරෂ්පාඅංශීකරණය
507
ඉහළගම, සසේවරේණෂ්පා. කවිකෂ්පාරමඩුව : ඓතිහෂ්පාසික
ෂසුව්බිම, සඅංසසේථෂ්පාෂනය හෂ්පා එමගින් සමැලසුණු
සෂ්පාහිතන්ය- කලෂ්පා සමසහවර පළිබඳ විමරේශනයක
891.481
ඉඅංග්රීසි භෂ්පාෂෂ්පාසව වෂ්පාකන්යඅංශ ක්රියෂ්පාෂද භෂ්පාවිතය : ඉඅංග්රීසි
භෂ්පාෂෂ්පාසව ක්රියෂ්පා ෂදසයන් තමැසනන සම්ප්රදෂ්පායක
වදන් සහ සමරූප වදන්. (සිලවෂ්පා, බී. එච. ඒ.)
425.6
ඉඅංග්රීසි - චීන - සිඅංහල ශබද සකබෝෂය

413.21

ඉඅංග්රීසිසයේ මුවහත = the sword : කඩුව – 1.
(සුදරේශන, බී. එම්. ඉසුරු)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 16. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 17. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 18. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 19. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉසලකසටබෝනික විදන්යෂ්පා ප්රසවශය : සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ /
උසසසේ සෂළ ඉසලකසටබෝනික විදන්යෂ්පාව හදෂ්පාරණ
සිසුන් සඳහෂ්පා. (වීරසිඅංහ, තිලක)
621.381

ඉඅංග්රීසි සරේ 20. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 21. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉලඅංගසකබෝන්, කෂ්පාන්චන. දරුවෂ්පාට ආරකෂෂ්පාකෂ්පාරී
ෂරිගණකයක
004

ඉඅංග්රීසි සරේ 22. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 23. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 24. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 26. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික. මල නමැති උයන

891.483

ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික. සමබෝනෂ්පාත්ලීසෂ්පාට රැවුලක
891.483
ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික. ලඅංකෂ්පා ගමන
891.483
ඉලුව්ස්පේපටිය, රඅංජිත (ෂරි.). බලනන හිගින්සසේ, මෂ්පාරි
මියුසියසසේ

ඉලඅංගසකබෝන්, සුසරේකෂ්පා නිලමණි. මුතුකුමෂ්පාරි
සනෂ්පාසව මෂ්පා
891.483
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ඉඅංග්රීසි සරේ 27. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 28. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 29. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 30. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 31. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 32. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 33. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 34. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 35. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 36. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 37. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 38. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

ඉඅංග්රීසි සරේ 39. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

428

උඩුගම, ශ්රීමතී තිළිණලතෂ්පාසවබෝ ඒ. සෂබෝෂණීය
ආහෂ්පාර සවලකට ව්බිම්මල කමෑම වටසටබෝරු
641.658

ඊ= The arrows. (අතුසකබෝරල, ලකශෂ්පාන්ත)
891.481

උණ ගසින් ලමැව්බිය හමැකි ප්රසයබෝජන. (අසබවික්රම,
සසබෝමදෂ්පාස)
745.51

Easyguide : සකෂ්පාරල සඩබෝ මඟින් වමැඩ කරන හමැටි.
(රෂ්පාජමන්න, කිෂෂ්පාන් අජන්ත)
006.686

උණුසුම් වෂ්පායු බමැලූනයක ක්රියෂ්පාකෂ්පාරිතවය හෂ්පා
ආකදෘතියක සමැදීමට අවශන්ය උෂසදසසේ. (ප්රනෂ්පාන්න,
විරෂ්පාජේ)
629.1322

EasyGuide : ෂරිගණකවල මතුසවන සදබෝෂ
සමනය කරන හමැටි. (රෂ්පාජමන්න, කිෂෂ්පාන්
අජන්ත)
004.0288
ඊළඟ වසසේසෂ්පාසන් : ගී ෂද රචනෂ්පා සඅංග්රහය – vi.
(සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනි)
782.42
උකවතතසග, සිරිසසසේන. ෂමැරණි ඖෂධ වටසටබෝරු
615.538
උකුසසේසසබෝ. (පසගරෂ්පා, ජගත එසසේ.)

891.483

උකුසු කන්ද. (වන්නිඅචචි, බුවසනක)

891.483

උඩවතත, පයදෂ්පාස. අභිසයබෝග සනෂ්පාවූ අභිසයබෝග :
රෂ්පාජන්ය සසසේවසයේ අතදමැකීම්
351.0092
උඩවතත, පයදෂ්පාස. පුරහඳය අවසඳය

891.483

උඩවතත, පයදෂ්පාස. මරුකතරට

891.483

උඩවතත, සසෂ්පාම. සජන්යෂ්පාතිෂසයේ සනෂ්පානටු ෂමැතත
133.5
උඩසසේෂතතුව, ෂදේමෂ්පාණි කෂ්පාඅංචනෂ්පා. ඒරෂ්පාෂසේටකය
891.483
උඩුකල, සුනිල (සඅංසසේ.). බලනන සඅංහිත :
ෂෂ්පාරිසරික කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය
උඩුකල, සුනිල (සඅංසසේ.). බලනන සඅංහිත :
ෂෂ්පාරිසරික සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය
උඩුකල, සුනිල (සඅංසසේ.). බලනන සඅංහිත
ෂෂ්පාරිසරික සෂබෝසසේටරේ සඅංග්රහය

උතතමෂ්පාවිය. (බණඩෂ්පාර, සජේ. එම්. ධරේමසසසේන)
891.483
උතතරෂ්පා. (දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා)

891.483

උතසහවන්තයෂ්පා. (කවිශසේක, ආරේ. ඒ. සචනුක
රසනන්)
891.483
උතුරු සළුව සහ සවනත සකටිකතෂ්පා : අනඳ
ෂමැහමැසරණිය – 2015
891.483
උදය, දහවල සහ රෂ්පාස්ත්රිය. (සෂලඩන්, සිඩ්නි)

813.54

උචිසග අම්මෂ්පා සගදර ඇවිත : ජෂන් ජනකතෂ්පාවක
ඇසුසරනි. (කරුණෂ්පාරතන, කුසුමෂ්පා) 891.483

උදයමෂ්පාලෂ්පා, ප. ඒ. ඩ. නිරේමලි සමන්ති. සබසහත
සනලලි
371.10092

උඩසබබෝගල, කුලරතන. සඅංඛන්යෂ්පාවෂ්පාචී නෂ්පාම විවරණය
294.303

උදයෂ්පාඅංගනී, අසනබෝමෂ්පා. සිත මල යෂ්පාය

උඩරට රෂ්පාජධෂ්පානිය 1470 – 1818. (අබයසිඅංහ,
ටිකිරි)
954.9301

891.483

උදෂ්පානය : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය. (ෂන්නිලසහටටි,
සුමනසිරි)
891.481
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උදෂ්පානය. (ශ්රියෂ්පාලතෂ්පා, සක. වී. නන්දනී)

891.481

උදමැලල, මෂ්පා එනතුරු බලෂ්පා සිටි. (සෂසරේරෂ්පා, ර්යූ.
වී. එච.)
920
උදිතධීර හිමි, සදෂ්පාසළෂ්පාසසේවල. සලෂ්පාවුතුරු මගට
සවියක
294.34
උනල මඅංකඩ. (කරුණෂ්පාරතන, ඒ. එම්.)

උබයසසසේකර, උෂෂ්පාලි (ෂරි.). බලනන වමැලියම්සසේ,
සඩ්විඩ්
උසබරතන, කමලිකෂ්පා (සම කරේතදෘ) බලනන
අධිකෂ්පාරි, විපුලසිරි
උම්මගග ජෂ්පාතකය : ගමැටෂද විවරණ සහිතය

891.483

891.48

උඳුවව්ස්පේ සෂෂ්පාසහෂ්පාය – සදසමැම්බරේ. (ලියනආරචචි,
ආරේ. ඒ.)
294.3436

උම්මගග ජෂ්පාතකය : ෂෂ්පාසල හෂ්පා පරිසවන් සඳහෂ්පා
නිරේසදේශිත ගමැටෂද විවරණ අන්තරේගතය
891.48

උව්ස්පේෂලවණණෂ්පා මහ රහත සතරණින් වහන්සසසේ.
(ධරේමසිරි, ආරේ.ඒ. ඩ.)
294.3657

උමතුසඅංවරුසෂ්පාව නෂ්පාරී සහ ශ්රී ගජබෂ්පා. (ගුණධීර,
සසබෝමෂෂ්පාල)
891.482

උෂන් දින ෂලෂ්පාඵල

133.335

උමයඅංගනෂ්පා, ෂවනි. කිඳුරු රැජිණ

891.483

උෂන් දින සෂ්පාදය. (පන්ටරේ, හමැරලඩ්)

822.914

උමයඅංගනෂ්පා, ෂවනි. තරු සිනසරන් එහෂ්පා

891.483

උෂන්දින සෂ්පාදය. (බණඩෂ්පාර, නිකිණි)

891.483

උයන්සගෂ්පාඩ, ජයසදේව. සමෂ්පාජසය අප ඔකසකෂ්පාම
සමෂ්පානය? පුරවමැසිභෂ්පාවසයේ සදේශෂෂ්පාලන නන්යෂ්පාය
සහ භෂ්පාවිතය
323.6

උෂන්සන් කවුදමැය කියන්සන් සමසහමය.
(ගුණවරේධන, සුරෂ්පාශ්රී)

133.5

උෂන් ලෂය : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය. (රෂ්පාහුල හිමි,
බටුවන්ගල)
891.483
උෂනන්ද හිමි, ෂමැලවතසත
කෂෂ්පාය සඞග්රහය

(සම්ෂෂ්පා.). බලනන

උෂමෂ්පාලිකෂ්පා, අචිනි. දඟවමැඩ සහෂ්පාඳ නමැහමැ

891.483

උෂරතන හිමි, සකෂ්පාටියෂ්පාගල. සබබෞදේධ චින්තෂ්පා
294.3
උෂරතන හිමි, සකෂ්පාටියෂ්පාගල (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ඉඅංග්රීසි - චීන - සිඅංහල ශබද සකබෝෂය
උෂෂ්පාධිධෂ්පාරි ගණිත ගුරු ප්රසවශය - අභිසයබෝගන්යතෂ්පාවය
සහ ගණිතය. (ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට.) 153.9
උෂෂ්පාධන්යෂ්පාය, බලසදේව. භෂ්පාරතීය ධරේම හෂ්පා දරේශන
අධන්යයනය
181.4

උරගයන් සහ උභයජීවීන්

597.9

උරගසයබෝ මණඩුක ප්රෂ්පාණිහු සහ සකෂ්පාඳු ඇට නමැති
සතතු. (වික්රමසිඅංහ, මෂ්පාරේටින්)
590
උරුමයක අරුණ එදෂ්පා අද : පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුසව 125 වන සඅංවතසරය
සවනුසවනි
954.93
උරුමයට ෂණ සෂවූ කුමෂ්පාරවරු. (ලියන ආරචචි,
අයෂෂ්පා)
891.483
උසසේවමැටසකයයෂ්පාව, රෂ්පාජෂ්පා. ධරේමිෂසේෂ්ඨ සමෂ්පාජසයන්
මමන ෂෂ්පාලනයට : ජනෂ්පාධිෂති ක්රමසයේ
ඓතිහෂ්පාසික මූලයන් පළිබඳ සටහනක
320.95493
උසසසේ සෂළ ආරේථික විදන්යෂ්පාව ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු.
(සසෂ්පායසෂ්පා, දමෑසමන්)
330.076

උෂෂ්පාසක ජනෂ්පාලඅංකෂ්පාරය. (ධම්මකඛන්ධ හිමි,
සමෂ්පාරසතෂ්පාට)
294.3

උසසසේ සෂළ ජීව විදන්යෂ්පාව - 7 : කක්ෂුද්ර ජීව විදන්යෂ්පාව,
වන්යවහෂ්පාරික ජීව විදන්යෂ්පාව. (සසසේනෂ්පාරතන, නමින්ද)
570.7

උෂෂ්පාසක ධම්මික : ව්බිළෂ්පාර ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි.
(සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස)
891.483

උසසසේ සෂළ තෂ්පාකෂණසවදය සඳහෂ්පා විදන්යෂ්පාව 1
සකෂ්පාටස. (තිලකරතන, වීරතුඅංග ප.)
570.76

උසව්ස්පේන්ද්ර, චින්තක (ෂරි.). බලනන පූසසබෝ,
මෂ්පාරිසයබෝ

උසසසේ සෂළ සභබෞතික භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව :
13 සශසේණිය. (ධනෂෂ්පාල, ඒ. එච.)

උබයසසසේකර, උෂෂ්පාලි. ජීවිසතන් දින හතක 891.483

උසසසේ සෂළ මෂ්පානව සම්ෂත කළමනෂ්පාකරණය.
(රෂ්පාමනෂ්පායක, රඅංජිත)
658.3

910.02

245

උසසසේ සෂළ වන්යෂ්පාෂෂ්පාර අධන්යයනය - ගමැටළු හෂ්පා විසඳුම්
1 සකෂ්පාටස. (බණඩෂ්පාරනෂ්පායක, ජගත) 658.0076
උසසසේ සෂළ සෂ්පාහිතන්යය විචෂ්පාරය. (ජයවරේධන,
ඩබලියු.)
891.48
උසසසේ සෂළ සිඅංහල වියරණ අභන්යෂ්පාස – වෂ්පාකන්ය රීති.
(රණසිඅංහ, දීව්ස්පේත සුසදේශසේ)
491.485
උසසසේ සෂළ සඅංයුකත ගණිතය අනුකලනය.
(බණඩෂ්පාර, විසජේන්ද්ර)

515

උසසසේ සෂළ සඅංයුකත ගණිතය 11 ෂළමුවන
කෂ්පාණඩය : සසේථිතිකය, ගතිකය. (ද සිලවෂ්පා, බී.
ජී. ප. ජයන්ත)
511.6
උඅංගි. (සප්රේමතිලක, මෂ්පාසනල)

891.483

උඅංගි බබෂ්පාලසග පූසසේකතෂ්පා ;
අඅංක – 1. (සහටටිආරචචි, විශෂ්පාකෂ්පා) කළුපූසසේ
උෂෂ්පාසක වුණ හමැටි
891.483
ඌසව වඅංහුඅං. (සකබෝවිලතමැන්න, සුජීව කුමෂ්පාර)
954.93
එක අහසක, රෑ දහසක. (ජසසන්තුලියන,
නන්දසිරි)
340.092
1971 අප්රිසයල කමැරැලසල සලෂ්පාකු අතුලසග කතෂ්පාව
සහ සෂ්පාකකිය. (ජයසිඅංහ, අතුල නිමලසිරි)
320.95493
1505-1948 යටත විජිත සමය : කමැරලි,
සකබෝලෂ්පාහල, කුමන්ත්රණය සහ වමැඩ වරේජන.
(රතනෂ්පායක, සුදත)
954.9303

එකම හදවතක ;
අඅංක 2. (විජයසිඅංහ, නෂ්පාමල) තරබෂ්පාරුව මටටු
කරමු
616.39805
අඅංක 3. (විජයසිඅංහ, නෂ්පාමල)
නිවමැරදි වන්යෂ්පායෂ්පාම

නිසරබෝගී හදකට
613.71

1 සශසේණිය - ජයමඟ සිඅංහල වමැඩසෂෂ්පාත.
(ගුණසසසේකර, සබබෝවල සක. ඩ. සී.)

372.6

111 රිචඩ්. (සෂසේකසසේපයරේ, විලියම්)

822.33

එසකබෝමත එක දවසක : තීරු ලිප සඅංග්රහය.
(ද අලවිසසේ, දයෂ්පා)
070.44
එසගෂ්පාඩසවසල, සක. බී. සහසේවෂ්පාසයකුසග මතක
සටහන්
355.0092
එඩ්වඩ් සහන්රි සව්ස්පේද්රිසසේ : ජෂ්පාතියක අවදි කළ
වීරතවය. (ගලව්ස්පේෂතති, උපුල) 954.9302092
එසඞරමුලල, සිරිල. ෂෂ්පාව්ස්පේ ධූරසයේ උෂත :
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව හෂ්පා I ප්රමැන්සිසසේ ෂෂ්පාව්ස්පේ තුමෂ්පා
282.092
එසඞරමුලල, සිරිල. හමැතතමෑ වසරක අධන්යෂ්පාෂන
ප්රතිසඅංසසේකරණ හෂ්පා ශ්රී ලඅංකෂ්පාව : නිදහසසේ
අධන්යෂ්පාෂන ක්රමයට වසර හමැතතමෑව පරිම
නිමිතසතනි (1945-2015)
370.95493
එසතර ෂමැදි

808.81

එදෂ්පා මමැති මතය. (ලියනසග, සජිත සරබෝහිත)
070.44932
එදෂ්පා ලියු කවි සහ සමදෂ්පා කියු කවි. (තිලකරතන,
සිසී)
891.481

එකසත රෂ්පාජධෂ්පානිසයේ සුන්දර සයබෝක පුරය.
(අතතනෂ්පායක, ඒ. බී. සජේ.)
914.2843

එදිරිමෂ්පාන්න, නිලඅංග පයුමල. කිඳුරු මන්තර :
කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය
891.481

එකසිය විසිෂසසේ වසරක පයසටහන් : පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා
ශෂ්පාසසේනය ලිප සඅංග්රහය 2015
930.1

එදිරිසිඅංහ, ජී. ගුවන් ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ විවරණය

එකතු කළ අගය මත බන (සඅංසශබෝධන) : 2002
අඅංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බන ෂනත
සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
343.0550262
එකතු වුසණෂ්පාත ලසසේසණය. (රබව්බිඩගල, අමිතෂ්පා)
891.483
එකම කමැදමැලලක : සතන්ය ජීවිත කතෂ්පාවක.
(සෂෂ්පාසසල, එලසෂ්පා)
813.54

778.35

එදිරිසිඅංහ, ජි. සඩඅංගු වසඅංගතය හෂ්පා ශ්රී ලඅංකෂ්පාව :
මවදන්ය භුසගබෝල විදන්යෂ්පාතමක විවරණයක
616.91852
එදිරිසිඅංහ, දයෂ්පා (සඅංසසේ.). බලනන මසනබෝවිදන්යෂ්පාව
නන්යෂ්පාය හෂ්පා භෂ්පාවිතය
එදිරිසිඅංහ, දීෂෂ්පා වසන්ති. ෂළිඟු මෂ්පාළිගෂ්පා

891.483

එදිරිසිඅංහ, සම්ෂත. යුදේධය නිමෂ්පාවිය

891.483

එදිරිසූරිය, අජිත. ෂමෂ්පා වී ආ වසන්තය

891.481
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එදිරිසුරිය, අනුර සක. (ෂරි.). බලනන බෂීරේ,
හත්ලීමෂ්පා

එසසේ. එම්. එසසේ. මන්දෂ්පාකිණි. (ගුරුසග, උපුල)
891.483

එදිරිසූරිය, අසුන්තෂ්පා (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ධම්මෂ්පාන්නද හිමි, සකෂ්පාළඹිසසේසසසේ

එසඳ ඒ නුවරුන්. (සෂසරේරෂ්පා, කරුණෂ්පා)
එළවළු ෂෂ්පාට කරමු

891.483
372.52

එදිරිසුරිය, අසුන්තෂ්පා (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සමරසකබෝන්, එසසේ. එම්. එසසේ.

එළවළු සහ ෂලතුරු

එදිරිසූරිය, චන්ද්ර (ෂරි.). බලනන ටමැනෂ්පාහිල, රියෂ්පාය

එඅංගලසසේ, සෆ්රෙඩ්රික. ලුඩ්විග සෆෂ්පායබෂ්පාක හෂ්පා
සම්භෂ්පාවන්ය ජරේමෂ්පානු දරේශනවෂ්පාදසයේ අවසෂ්පානය 193

එනවද යන්න සමෂ්පාහෂ්පාලි!. (විසජේරතන, නීල) 915.4
එමළි. (ෆෂ්පාරේ, ජූඩත)
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එරන්ද, කලෂ. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සකටිකතෂ්පා
සඅංග්රහය - වීමඅංසෂ්පා
891.483
එරන්ද, කලෂ. අ. සෂෂ්පා. ස (උ. සෂළ) ගිරෂ්පා
සන්සදේශය වීමඅංසෂ්පා
891.481

ඒ අමුතු විසලබෝගස. (සුභෂ්පාෂිණි, සුධරේමෂ්පා)

632.3

891.483

ඒකනෂ්පායක, කුසුම්. සකෂ්පාසහෂ්පාලලමැ බබෂ්පාලෂ්පා 891.483
ඒකනෂ්පායක, කුසුම්. 9, 10, 11, 12 සශසේණි සිසුන්
සඳහෂ්පා සිඅංහල ඉසගනුම – 1
491.485
ඒකනෂ්පායක, කුසුම්. ප්රසසේතෂ්පාව පරුළු, උෂසදේශෂ්පාතමක
වෂ්පාකන්ය, ඉඟිවමැකි හෂ්පා යුගල ෂද
398.9

එරන්ද, කලෂ. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) නූතන ෂදන්ය
සඅංග්රහය වීමඅංසෂ්පා
891.481

ඒකනෂ්පායක, කුසුම්. ශ්රී වික්රම රෂ්පාජසිඅංහ

එරන්ද, කලෂ. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) පුරෂ්පාතන
ගදන්ය සඅංග්රහය – වීමඅංසෂ්පා
891.48

ඒකනෂ්පායක, කුසුම්. සසඅංකඩගලපුර දළදෂ්පා අසිරිය
හෂ්පා සෂරහමැර පුරෂ්පාණය
294.3438095493

එරන්ද, කලෂ. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) මළගිය
ඇතසතබෝ වීමඅංසෂ්පා
891.483

ඒකනෂ්පායක, ට. බී. මලවතු මහෂ්පාවිහෂ්පාරවඅංශ
මහනෂ්පාහිමිවරු
294.3657

එරන්ද, කලෂ. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රතනෂ්පාවත්ලී
නෂ්පාටන්යය වීමඅංසෂ්පා
891.22

ඒකනෂ්පායක, ෂරෂ්පාක්රම. ටිකිරිලියෂ්පා තරු මමැදේසද ගියෂ්පා
891.483

එරන්ද, කලෂ. කුරුම්බමැටටි මමැෂිම

891.483

ඒකනෂ්පායක, රතන බී. අසසේෂරේශ සඅංසසේකදෘතිසයේ
සදේශීය උරුමය
398.2

එරන්ද, කලෂ. සකෂ්පාසසේ සකෂ්පාළ සතෂ්පාව්ස්පේපය

891.483

එරන්ද, කලෂ. පලලම් සෂෂ්පාත

372.6

එරන්ද, කලෂ. සෂෂ්පාල පති හරකෂ්පා

891.483

එරන්ද, කලෂ. ප්රෂ්පාසයබෝගික සලඛන

491.48

එරන්ද, කලෂ. රූඅං සෂතත

891.483

එරන්ද, කලෂ. සරෂ්පාන්

891.481

එරන්ද, කලෂ. සිඅංහල ජන කවි

398.2095493

එලසඹන අසගබෝසසේතව. (තිලකසසසේන, අජිත)
891.481
එලියට, සජබෝජේ. නදී අසබඩ ඇඹරුම්හල
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" එව බලව" යන්න සනෂ්පාසතරුණු අෂට සවචච සදේ.
(පයවති, ඩබලිව. ජී. ජී. ඒ.)
294.344

954.9301

ඒකනෂ්පායක, රතන බී. යටගිය දවස රජරට විතති
394
ඒකනෂ්පායක, රූෂෂ්පා ශ්රියෂ්පානි. බමැදේසදේ කුලවමිය
891.483
ඒඩ්සසේ නසන මනසසසේ බලය. (සෂසරේරෂ්පා, එම්. ඩ.
දමිත තුෂෂ්පාර)
362.1969792
ඒරෂ්පාෂසේටකය. (උඩසසේෂතතුව, ෂදේමෂ්පාණි කෂ්පාඅංචනෂ්පා)
891.483
ඓතිහෂ්පාසික බුජසසේසලන රජමහෂ්පා විහෂ්පාරය.
(පයරතන හිමි, වමෑගම)
294.3435095493
ඔටටු ඇලත්ලීම හෂ්පා සූන බන (සඅංසශබෝධන) : 1988
අඅංක 40 දරන ඔටටු ඇලත්ලීම සහ සූන බන ෂනත
සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
344.0990262
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ඔඩසි. (සහබෝමරේ)

883.01

ඕලන්ද කෂ්පාලය. (සිලවෂ්පා, ඇම්. සම්ලියසසේ) 954.9301

ඔසතසලබෝ සහවත සවනිසිසයේ යවනයෂ්පා.
(සශසේකසසේපයරේ, විලියම්)

822.33

ඕලන්ද සනබෞකෂ්පාව සහ තවත ෂරේසලෂ්පාක සහබෝම්සසේ
කථෂ්පා. (සඩෂ්පායල, ආතරේ සකෂ්පානන්)
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ඔන්ඩෂ්පාටසජේ, මයකල. බළල සම්සසසේ කතෂ්පාව සහවත
මයනෂ්පා' සග නමැව ගමන
813.6

ඹබෞෂධ නිවමැරදිව භෂ්පාවිතෂ්පා කරමු. (ගලව්ස්පේෂතති,
ප්රියදරේශනී)
615.1

ඔබ ඔබට මිතුරු වන්සන් සකසසසේ ද? : තමෂ්පාසග
ජීවිතසයන් උෂරිමය ලබෂ්පාගන්නෂ්පා හමැටි.
(සහබෝක, සෂබෝල)
158.1

ඖෂධ භෂ්පාවිතයට අතවමැලක. (වීරරතන, චෂ්පාමරි
සලබෝචනෂ්පා)
615.1

ඔබ ඔබමද ?. (ගමසග, උපුල නිශෂ්පාන්ත)
294.34435
ඔබ දකින සිහින සුබ ද අසුබ ද : සිහින 500 ක
අරුත ඇතුළත සව. (රතනෂ්පායක, සුදත) 154.63
ඔබ දමැන සිටියෂ්පා ද?. (සූරියෂ්පාරචචි, චන්දිම දරේශනෂ්පාත)
001
ඔබ ෂසසළෂ්පාසසේවක. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)
891.483
ඔබ හින්දෂ්පා මඅං. (පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා) 891.483
ඔසබ ආදෂ්පායම වමැඩ කර ගමැනීම සඳහෂ්පා ප්රෂ්පාසයබෝගික
උෂසදසසේ. (වික්රමතුඅංග, චරිත ඉසුරු) 658.15224
ඔසබ නිවන ඔසබ නිවහනය

294.34441

ඖෂධීය කමැඳ වරේග පළිසයල කරගන්නෂ්පා අයුරු
ශරීරයට ජීවගුණය ලබෂ්පාසදන වස විසසන්
සතෂ්පාර සදේශීය කමැඳ වරේග. (සතන්නසකබෝන්,
ශිරෂ්පාණි)
641.357
අඅංගුතතර නිකෂ්පාය 1. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
අඅංගුතතරනිකෂ්පාය)
294.3823
අඅංගුතතර නිකෂ්පාය 2. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
අඅංගුතතරනිකෂ්පාය)
294.3823
අඅංගුතතර නිකෂ්පාය – 3. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
අඞගුතතර නිකෂ්පාය)
294.3823
අඅංගුතතර නිකෂ්පාය 4. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
අඅංගුතතරනිකෂ්පාය)
294.3823
අඅංචිය. (ෂලලියගුරු, චන්ද්රසිරි)

891.483
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අඅංජනම : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය. (ආගරසග, නෂ්පාවල
බුදේධදෂ්පාස)
891.481

ඔසු ෂමැළ ගුණ වරුණ I. (දහනෂ්පායක, ජයසසසේන)
615.321

කලෂ්පාක, ආතරේ සී. මහෂ්පා ගලවමැටිසයේ මුහුනබත
නිධෂ්පානය
910.452

ඔසු ෂමැළ හඳුනෂ්පා ගනිමු - 2. (ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි සජේ.)
615.321095493

කෂිතිජසයන් එහෂ්පා සලබෝකය. (පරිසසේ, සී. ප. සියුම්)
891.483

ඔසු ෂමැළ ගුණ වරුණ II

කෂීරෂෂ්පායීන්

ඔවුහු බමැගඩමෑඩ් ආසවබෝය. (ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා)

615.321

ඔසෂබෝ. නිදහස : නව ජීවන මඟක සඳහෂ්පා
ප්රතිසවදයන්
ඔසෂබෝ

299.93

බලනන රෂ්පාජනිෂසේ, භගවෂ්පාන් ශ්රී

ඕක තමය අප කිවසව.... (චවුහෂ්පාන්, අනුජෂ්පා)
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ඕකව, රේර්යූසහබෝ. සුවිසලව සිතන්න ! : ඔසබ සිහින
සමැබමෑ කර ගන්නට ධනෂ්පාතමක වන්න, නිරේර්භීත
වන්න
158.1
ඕෂෂ්පාදූෂකෂ්පාරයෂ්පා. (වන්නිනෂ්පායක, දිනුක මනෂෂ්පාන්)
891.483
ඕ'බ්රියන්, එඩ්නෂ්පා. මිරිඟු මෂ්පාලිගෂ්පා

823.914
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කටක : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල. (වනිගරතන,
ආසිරි)
133.5265
කටක ලගනය : ඔසබ දරුවෂ්පාසග හඳහන ඔබම
බලෂ්පා ගන්න. (රතනෂ්පායක, සුදත)
133.5265
කටක ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ.
(රතනෂ්පායක, සුදත)
133.5265
කටුගම්සෂෂ්පාළ, රෂ්පාජෂ්පා. ජනසන්නිසවදන ඉතිහෂ්පාසය
302.209
කටුගම්සෂෂ්පාළ, රෂ්පාජෂ්පා. ජිනීවෂ්පා අභිසයබෝගය

954.93032
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කටුලන්ද, ප්රසෂ්පාදේ. දියවමැඩයෂ්පාව ෂෂ්පාලනය කරගනිමු
616.46205
කටු වමැට : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය. (සප්රේමජයන්ත,
මන්ධුශෂ්පානි සකබෝෂිලෂ්පා)
891.483

කනන්යෂ්පා : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල. (වනිගරතන,
ආසිරි)
133.5267
කනන්යෂ්පා ලගනය. (රෂ්පාජෂකෂ, එසසේ. එම්. ඩබලිව.)
133.5267

කඩදෂ්පාසි චිත්ර කලෂ්පාව ෂහසුසවන් හදෂ්පාරමු

745.54

කඩදෂ්පාසි සමෑදීම. (ටමැඅංග, සුකුන්)

676.09

කනන්යෂ්පා ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ.
(රතනෂ්පායක, සුදත)
133.5267

කඩවර සදවිසයබෝ. (හලසෂ, පයතිලක)

202.11

කඳසෂෂ්පාල ෂෂ්පාර. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) 891.483

කණණෂ්පාඩ මත හෂ්පා කණණෂ්පාඩ කමැබලි ආධෂ්පාරසයන්
සමැකසිය හමැකි විසිතුරු සදේ. (සෂසරේරෂ්පා, ජුලියට)
745.54

කඳු ෂසමැ'ලි නිදි : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය. (ජයරතන,
නිමල)
891.481

කණහමැරආරචචි, ජගත. මතකසයේ රඳවෂ්පා ගත යුතු
සිරිලක සසෂ්පාඳුරු තමැන්
915.493
කතරක මමැදින් . (වීරසසසේකර, විලියම්)

891.483

කතෂ්පා වතුර

808.53

කතෂ්පාව. (සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත)

801.95

කතිර සමබෝසසේතර – 1. (වික්රමආරචචි, විසෂ්පාකෂ්පා
කුමුදිනී)
746.443041
කතිර සමබෝසසේතර – 2. (වික්රමආරචචි, විසෂ්පාකෂ්පා
කුමුදිනී)
746.443041
කසතබෝලික ධරේමය 1 සශසේණිය
කසතබෝලික ධරේමය : 6 සශසේණිය

372.84043

කඳුළක ෂරිධිය. (මිණිෂළඟ, ඉසනබෝකෂ්පා)

891.483

කඳුළ සහ සවනත ලිප. (රණසිඅංහ, සමන් චන්ද්ර)
891.2
කපතන්සග දියමැණිසයබෝ. (පුෂසේකින්,
ඇසලකසමැන්ඩරේ)

891.73

කපුසකෂ්පාටුව, එච. ඩබලිව. ට. සලක හවුසසේ
සෂෂ්පාතහල - විභෂ්පාග ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු 5
ශිෂන්යතවය
372.19076
කපුවතත, මෂ්පාලන් බණඩෂ්පාර. අඟුණ මල :
සඅංකෂිව්ස්පේත කෂ්පාවන්ය
891.481

230.071

කසතබෝලික ධරේමය : 10 සශසේණිය. (ජයසිඅංහ, සජේ.
එම්. ඩ.එල. සමරෂ්පායෂ්පා)
230.0076
කථන සදමළ. (මලලිකෂ්පාසදේවි, නෂ්පාරෂ්පායණන්)
494.8118
කන්සදේගම, තිලක. කලයල බලෂ්පා සගෂ්පාවිතමැන්
කිරීම
630
කන්සදේ ගින්දර. (නන්දතිසසේස, මෂ්පාසබෂ්පාදසල)
891.483
කන්සදේසෂෂ්පාළ, ගෂ්පාමිණී. ගසල සදවියන්සග
අඩවිසයේ ජනකතෂ්පා
398.2095493
කන්නන්ගර, උෂෂ්පාලි (ෂරි.). බලනන වියරු
ආදරය
කන්නන්ගර, නිලින්ද්රෂ්පා. සිඅංඩ

කඳු මුඳුන සීතසලන්. (බුදේධසිරි හිමි, කමැටවල)
891.481

891.483

කබෂ්පාන්, සජවෂ්පා. මඅං ඔයෂ්පාට ලියනවෂ්පා මඅං
ලියනවෂ්පා .....

843.914

කම්මමැලලවීර, ජයතිලක (ෂරි.). බලනන
ඉන්දියෂ්පානු ආදරකතෂ්පා
කම්මමැළි සමනලයෂ්පා. (හඳරෂ්පාගම, දිනුක රවිඳු)
891.483
කමත හෂ්පා කුඹුර ජනවහර. (දළුසෂෂ්පාත, මහින්ද
කුමෂ්පාර)
491.487
කමලසග හෂන්කම්. (ජයතිලක, ප.)

891.483

කඹුරුපටිය, කුමෂ්පාර. බෂ්පාල සඳුන් සතල පරිමමැද
782.42
කඹුරුපටිය, කුමෂ්පාර. සීමිත විරෂ්පාමය

891.481

කරේතදෘකෂ්පාරක කරේමකෂ්පාරක වෂ්පාකන්යය : ප්රශසේසනබෝතතර
500 ක සමඟ සෂරහුරු අභන්යෂ්පාස. (සන්නසසේගල,
උපුල ශෂ්පාන්ත)
491.485
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කරේමකෂ්පාරක - කරේතදෘකෂ්පාරක වෂ්පාකන්යය : නිරේමෂ්පාණය
කිරීසම් සරල රීති සමුහය. (සන්නසසේගල, උපුල
ශෂ්පාන්ත)
491.485
කරණීයසමතත සූත්රසයන් කළමනෂ්පාකරණ
මූලධරේම හෂ්පා සඅංකලෂ ඉසගනීම.
(ජිනදෂ්පාස, එම්. ඩබ.)
294.336658
කරතතය. (ලකෂෂ්පාන්, ඩබ. එම්. නිසරබෝෂ) 891.483
කරසලන්සකෂ්පා, වි. අඳ වෂ්පාදකයෂ්පා
කරසිඅංහ ආරචචි, බී. ඉන්නමතීලෂ්පා

891.73
891.483

කරෑරේ, එමමැනුසවල. ආතමර්ඝෂ්පාතකයෂ්පා
364.15230944
කරුණෂ්පාතිලක, සක. ජී. (ෂරි.). බලනන
සශසේකසසේපයරේ, විලියම්
කරුණෂ්පාතිලක, මෂ්පාසනල. නිල උණ

891.483

කරුණෂ්පාරතන, ඉන්ද්රෂ්පානි (ෂරි.). බලනන
රූව්බින්සසේටන්, ගිලියන්
කරුණෂ්පාරතන, ඉන්ද්රෂ්පානි (ෂරි.). බලනන
සෆසේසි, ඒ. බී.
කරුණෂ්පාරතන, එන්. සක. චමුදිකෂ්පා ඒෂෂ්පානි.
ම මමැසසේසෂ්පාසගන් ෂෂ්පාඩමක
891.483
කරුණෂ්පාරතන, එම්. ජී. (සඅංසසේ.). බලනන උම්මගග
ජෂ්පාතකය : ගමැටෂද විවරණ සහිතය
කරුණෂ්පාරතන, ඒ. එම්. උනල මඅංකඩ

891.483

කරුණෂ්පාරතන, ඔෂෂ්පාමික සතරුවන් සෂසරේරෂ්පා.
මෂ්පාළු ෂමැටියට වස විසසන් සතෂ්පාර අලුත
සලෂ්පාවක
891.483
කරුණෂ්පාරතන, කුසුමෂ්පා. උචිසග අම්මෂ්පා සගදර
ඇවිත : ජෂන් ජනකතෂ්පාවක ඇසුසරනි 891.483

කරුණෂ්පාතිලක, මෂ්පාසනල (ෂරි.). බලනන
සමෂ්පාරිසන්, සටබෝනි
කරුණෂ්පාතිලක, සශහෂ්පාන්. චයනමන් : ප්රදීව්ස්පේ
මමැතිවසග ක්රිකට ප්රවෂ්පාදය

කරුණෂ්පාරතන, ඉන්ද්රෂ්පානි (ෂරි.). බලනන
බලිකසන්, කමැරීන්

823

කරුණෂ්පාදෂ්පාස, ඩබලිව. එම්. මධන්යකෂ්පාත්ලීන
ඉන්දියෂ්පාව : ක්රි. ව. 550 ෂමණ සිට 1526 දකවෂ්පා
ඉතිහෂ්පාසය
954
කරුණෂ්පාදෂ්පාස, ෂමෑලියසගෂ්පාඩ. වෂ්පාද බයලෂ්පා ගුරුවරයෂ්පා
781.64
කරුණෂ්පානන්ද, උකකු බණඩෂ්පා. තමන්කඩුව
1815 – 1900
954.9302
කරුණෂ්පානන්ද, උකකු බණඩෂ්පා. බමැව්බිසලබෝනියෂ්පානු
ශිෂසේටෂ්පාචෂ්පාරය (ක්රි. පූ. 2000-539) : බමැව්බිලන් සහ
අසුරේ නගර සකන්ද්ර සකෂ්පාටසගන වරේධනය වූ
ශිෂසේටෂ්පාචෂ්පාරය
935.5
කරුණෂ්පානෂ්පායක, එල.ප. පයුමෂ්පාලි. සිඅංහරෂ්පාජසයේ
සකෂ්පාලලය
891.483
කරුණෂ්පානෂ්පායක, ඩ. ආරේ. ගණිතමය ආරේථික විදන්යෂ්පාව
330.0151
කරුණෂ්පානෂ්පායක, ශ්රීමෂ්පාලි. ගිම්හෂ්පාන සිහිනය 891.483

කරුණෂ්පාරතන, සජේ. ට. මමන බුදේධ සඅංකලෂය :
සිඅංහල අරේථ සහිත ෂෂ්පාලි අනෂ්පාගත වඅංසය
ඇතුළතය
294.363
කරුණෂ්පාරතන, නිමල. සරු මිනිසෂ්පා : ප්රඥෂ්පාව සහ
මිනිසසේ අවශන්යතෂ්පා
294.3
කරුණෂ්පාරතන, මහින්ද (සඅංසසේ.). බලනන
උෂන් දින ෂලෂ්පාඵල
කරුණෂ්පාරතන, ලලිත. මතක වමැසසේස

891.481

කරුණෂ්පාරතන, සීලෂ්පානි (ෂරි.). බලනන සජලරව්ස්පේ,
කෂ්පාල
කරුණෂ්පාරතන, සසසේතුඅංග. සිඅංහලසයේ වඅංශකතෂ්පාව
954.9301
කරුණෂ්පාරතන, සසබෝමබන්න. අසව්ස්පේ ජනකවි

398.2

කරුණෂ්පාරතන, සසබෝමබන්න. අසව්ස්පේ රජවරු සහ
ෂෂ්පාලකවරු
954.93
කරුණෂ්පාරතන, සසබෝමබන්න. පුඅංචි අෂට රබන් ෂද
200 ක
398.2

කරුණෂ්පානෂ්පායක, ශ්රීමෂ්පාලි. ප්රථම වසන්තය 891.483

කරුණෂ්පාරතන, සසබෝමබන්න. මහදමැනමුතත සහ
සගබෝල පරිස
891.483

කරුණෂ්පාරතන, අසශබෝක (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
අනිරේදිෂසේට ෂෂ්පාළි ෂෂ්පාෂ්ඨ සඅංග්රහය

කරුණෂ්පාසව දවසසේ. (සරේණුකෂ්පා, දරේශනී)

230
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කලසතෂ්පාට ජනකවි. (ගුණසසබෝම, ගුණසසසේකර)
398.2095493

කවිය කියෂ්පා ෂෂ්පාට කරමු. (සමරවීර, පයල උදය)
372.52

කලසදේරෂ්පා, ධරේම ශ්රී (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සසසනවිරතන, ඩ. වී.

කවිශසේක, ආරේ. ඒ. සචනුක රසනන්.
උතසහවන්තයෂ්පා

කලයල බලෂ්පා සගෂ්පාවිතමැන් කිරීම. (කන්සදේගම,
තිලක)
630

කවි සඅංකලෂනෂ්පා. (සමරනෂ්පායක, ඩබලිව. ජී. සමන්)
891.481

කලසි. (වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා)

කවුට(රේ)නි, ජූලියෂ්පා. සරෂ්පාබට සබඩ්න් ෂවල : ජගත
බෂ්පාලදකෂ වන්යෂ්පාෂෂ්පාරසයේ නිරේමෂ්පාතදෘ
369.43092

891.483

කලෂ්පා ඔය නිම්නසයේ සමැඟවුණු සහළ උරුමය.
(අසබසසසේකර, ආරේ. ඒ. එසසේ.)
891.481

891.483

කවුද අර ඉගිලසලන්සන?. (දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්)
891.483

කලුආරචචි, ඒ. ඩබලිව. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා ෂරිචය
491.485

කවුද කවුද සම්. (ඉදේදසගෂ්පාඩ, තුෂෂ්පාර)

කලුෂහන, සඩන්සිල ඒ. තතව කළමනෂ්පාකරණය
තුළින් නිරන්තර දියුණුව
658.4013

කවුද කවුද. (සමරසකබෝන්, චන්දන බණඩෂ්පාර)
891.483

කලුබණඩෂ්පාසග හනය. (සූරිය බණඩෂ්පාර, අසසබෝක)
891.483

කවුද ගතසත. (ද සිලවෂ්පා, සසසේෂෂ්පාලි)

කලන්යෂ්පාණි, සුසන්ත්රෂ්පා. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ජීව
විදන්යෂ්පාව : විෂය ඒකක 1, 2, 3 ආදරේශ ප්රශසේන හෂ්පා
පළිතුරු
570.76
කවසිළුමිණ

891.481

කව සිළුමිණ අද කවිසයන්. (සෂසරේරෂ්පා, චිත්රෂ්පා අය.)
891.481
කවරකුද ඔබ මසග...?. (ගුණවරේධන, කමනී)
891.483
කවිකෂ්පාර කිවි සදේශය. (රෂ්පාජකරුණෂ්පානෂ්පායක,
සුසන්ත්රෂ්පා)
919.304
කවිකෂ්පාරමඩුව : ඓතිහෂ්පාසික ෂසුව්බිම, සඅංසසේථෂ්පාෂනය
හෂ්පා එමගින් සමැලසුණු සෂ්පාහිතන්ය- කලෂ්පා සමසහවර
පළිබඳ විමරේශනයක. (ඉහළගම, සසේවරේණෂ්පා)
891.481
කවිමල : සිනහවක නගන්නට දරන සවර.
(දූලවල, සසබෝමචන්ද්ර)
891.481
කවිමිහිර – 2. ගලව්ස්පේෂතති, බුදේධදෂ්පාස

891.481

කවි මුතු කමැට 2 : 7 සශසේණිය මවබස සෂළසෂෂ්පාතට
ලියු කවි. (ප්රනෂ්පාන්න, අමෂ්පාෂෂ්පා ඉඳුවරී) 891.481
කවිය ඔබය - සුනිල ආරේ. ගමසග

782.42

කවියක ව්බිමින් තබමි : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය. (වීරසිඅංහ,
ප්රසෂ්පාදේ)
891.481

කවුද සම් ව්බින් ලෂ්පාඩන්?

891.483

891.483
958.1046092

කවුද හෂනෂ්පා. (ගමසග, අරුණ කීරේතී)

891.483

කෂෂ්පාය සඞග්රහය

615.538

කසසේතුරිරතන, මලසරේණු. රුසියෂ්පානු අවි-සවි =
super Russian arms : රුසියෂ්පානු අවි ශකතිය
පළිබඳව ශ්රී ලෂ්පාඅංකික මෂ්පාධන්යසවදිසයකුසග
විමරේශනෂ්පාතමක සටහන්
355.80947
කසසේතුරිරතන, මලසරේණු (අනු.). බලනන
ෂන්සතලිසයව, ලිසයෂ්පානීදේ
කසසේතුරිරතන, මලසරේණු (අනු.). බලනන
ව්බිකසචන්තසයව, අන්සවරේ
කසසේතුරි, සරබෝහණ. ෂරපුටුසවබෝ උඩය උඩය : ගුවන්
විනලි නෂ්පාටන්ය අටක
891.482
කසගසසේයෂ්පාය : ගීත රචනෂ්පා එකතුව. (කළුෂහණ,
ජයන්ත)
782.42
කස ෂහර : අරෂ්පාව්බි නිසසෂ්පාලලෂ්පාසය ඇසුසරන්.
(හරිශසේචන්ද්ර, බන්නල)
741.5
කසළ සශබෝධකයෂ්පාසග පුත්රයෂ්පා. (සිවසඅංකර පලසල,
තකෂ්පාෂි)
894.8113
කහටපටිය, ජයන්ත. හිරු ෂමැමිණිසයේ
අනෂ්පාගතසයන් ද?
කහඳගමසග, පයසසසේන.
2 වන සකෂ්පාටස

891.483

ගුරු සසසේවසයේ රසකතෂ්පා 891.487
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කහඳගමසග, රතනෂ්පා. ව්බිඅංන සහ චණඩ

891.483

කළු භඅංගී. (චන්දරේ, ක්රිෂන්)

891.4393

කහවන්දල, චන්ද්රෂ්පා. සුදේදිසග උෂෂ්පාය

891.483

කෆසේකෂ්පා, ෆසේරෂ්පාන්සසේ. බලසකෂ්පාටු මෂ්පාළිගය

කහවල, සුමනෂ්පා. සුන මනමෂ්පාලි

891.483

කෂ්පා, එඩ්වරේඩ් හමැලට. ඉතිහෂ්පාසය යනු කුමක ද? 901

කහවල, සුමනෂ්පා. සහෂ්පාලමන

891.483

කෂ්පාසගද මලල. (සගෂ්පාඩසග, සුභෂ්පාෂිණී)

833.912

891.483

කහවිලසගෂ්පාඩ ජෂ්පාතික උරුම උයන සඅංකලෂ
සකබෞතුකෂ්පාගෂ්පාර සඅංවරේධන අරමුදල (සඅංසසේථෂ්පාගත
කිරීසම්) : කහවිලසගෂ්පාඩ ජෂ්පාතික උරුම උයන
සඅංකලෂ සකබෞතුකෂ්පාගෂ්පාර සඅංවරේධන අරමුදල
සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
346.0640262

කෂ්පාටලන්ඩ්, බෂ්පාබරෂ්පා. තරුවය ඔබ මසග හදවත
බබලවන
823.912

කළමනෂ්පාකරණ ගිණුම්කරණ මූලධරේම : ෂළමු
සකෂ්පාටස. (වීරසිඅංහ, ප්රදීව්ස්පේ නීල)
658.151101

කෂ්පාන්තෂ්පාරසයේ කඳුළු. (බෂීරේ, හත්ලීමෂ්පා) 962.7043092

කළමනෂ්පාකරණ මූලධරේම හෂ්පා සිදේධි අධන්යයනය.
(අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා සරබෝහණ)
658.00723
කළසහසේ, උෂසසසේන. බළල රෂ්පාල ගසසේ නමැඟලෂ්පා :
මශත්ලීගත - ළමෂ්පා නෂ්පාටන්යය
891.482
කළු කපුසටක කෂ්පාක කෂ්පාක. (ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා)
891.483

කෂ්පාන්තෂ්පා කෂ්පාරකතවය : අදන්යතන සිඅංහල
සලඛිකෂ්පාවන් විසින් රචිත නවකතෂ්පාවල සසේන
චරිත ඇසුරින් සකසරන විමරේශනයක.
(රෂ්පාජෂකෂ, ධරේමෂ්පා)
891.483

කෂ්පාන්තෂ්පාවනට සවිමත මඅංසෂතක. (ද සිලවෂ්පා,
වින්සසේටන්)
305.4
කෂ්පාරේටලන්ඩ්, බෂ්පාබරෂ්පා. සෂර භවසයේදී ද සෂම්
කසළමි
823.912
කෂ්පාරේය සෂ්පාධන වෂ්පාරේතෂ්පාව 2014. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව.
බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව)
352.1406

කළුතන්තිරි, සප්රේමදෂ්පාස. සසනසුරු සහ ඒරෂ්පාෂසේටක
133.54

කෂ්පාරියකරවන, සමන් එම්. සමකෂ්පාත්ලීන සෂ්පාහිතන්ය
විචෂ්පාර සිදේධෂ්පාන්ත – 1 : ලිබරල මෂ්පානවවෂ්පාදය
801.95

කළුතන්තිරි, සප්රේමදෂ්පාස. ලිඅංගිකතවය සහ ග්රහ බලය
133.583067

කෂ්පාරියවසම්, තිසසේස (සම්ෂෂ්පා.). බලනන සම්පූරේණ
බදේසදේගම වෂ්පාදය හෂ්පා එහි ෂසුව්බිම

කළුතර දිසසේස්ත්රික සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය 2014
891.483

කෂ්පාරියවසම්, පයල. කුරිරු සුරඅංගනෂ්පා කතෂ්පාවක
891.483

කළුසතෂ්පාට එකලු කළ සසෂ්පාඳුරු ෂන්හිඳ : දයෂ්පාරතන
දළවමැලල සමසහවර ඇගයුම
920

කෂ්පාරියවසම්, ප්රදීව්ස්පේ. හිරු සවනුවට සඳු

කළුදමැව මන්දිරසයේ අවතෂ්පාරය : අභිරහසසේ කථෂ්පා
(ඩ්රිව, නමැන්සි)
823

891.483

කෂ්පාලය වරේතමෂ්පානය සහ ෂමැතලි සලබෝකසයේ විශසේවෂ්පාස.
(විජයතුඅංග, හරිශසේචන්ද්ර)
491.48

කළුෂහණ, ජයන්ත. කසගසසේයෂ්පාය : ගීත රචනෂ්පා
එකතුව
782.42

කෂ්පාලගුණය හෂ්පා සදේශගුණය : සකෂන්සග
සදේශගුණික වරේගීකරණය ද ඇතුලතව.
(ජයසසසේකර, සජේ. එම්. සුරඅංජ මෂ්පාලක)
551.6

කළුපූසසේ උෂෂ්පාසක වුණ හමැටි. (සහටටිආරචචි,
විශෂ්පාකෂ්පා)
891.483

කෂ්පාල සඅංචෂ්පාරකයෂ්පා. (මමැදසගදර, ෂසිඳු කලහෂ්පාර)
891.483

කළුසබබෝවිල, කුලනි රුවන්යෂ්පා. වීර මිතුරිය 891.483

කෂ්පාලිදෂ්පාස. මහෂ්පා කවි කෂ්පාලිදෂ්පාසයන්සග
අභිඥෂ්පානශෂ්පාකුනතලය

කළුසබබෝවිල, පුෂසේෂෂ්පා මෂ්පාලනී. බටනළෂ්පා වෂ්පාදකයෂ්පා :
සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය
891.483
කළුවර කෂ්පාමරසයේ රජේජුරුසවබෝ. (තෂ්පාසගබෝරේ,
රබීන්ද්රනෂ්පාත)
891.442

891.22

කෂ්පාවන්ය රශසේමි : බදේසදේගම සුමන නෂ්පාහිමි කවි මුතු
එකතුව. (සුමන හිමි, බදේසදේගම)
891.481
කෂ්පාශන්යෂ රජතුමෂ්පා. (සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.) 891.483

252

කෂ්පාසසේටනරේ, එරික. ළමෂ්පා රහසසේ ෂරීකෂකවරයෂ්පා 823
කමැකුලන්දල, විලසන්.

සලෂ්පාව ෂතළ ප්රසසේතෂ්පා පරුළු
398.9

කමැකුලෂ්පාවල, හසිත (ෂරි.). බලනන
ජසසන්තුලියන, නන්දසිරි
කමැචින් ෆයරේ : හන්ගරේ සගම්සසේ 2. (සකෂ්පාලින්සසේ,
සුසන්)
813.6
කමැටෂසේසක, ජූඩ්. විදන්යෂ්පා සලපසල අව්බිරහස

823

කමැටිසෂආරචචි, විමල (සඅංසසේ.). බලනන
සදේශෂෂ්පාලනසයේ සෂෂ්පාතත ගලවෂ්පා ඇතත මතු කළ
සතන්යෂ්පාගෂ්පාරය
කමැටිසෂආරචචි, විමල (සඅංසසේ.). බලනන
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත
කමැදමැලල හමැර යන ප්චූටි කුරුලසලබෝ. (ගුණසසසේකර,
දනුලි සසනන්යෂ්පා)
891.483
කමැදමැලි ව්බිඳී ගිය ෂසු... (සෂ්පාම්බසිවම්,
අකිසලෂසේවරන්)

894.8113

කමැඳට උෂන් තුරුලතෂ්පා. (යෂ්පාෂෂ්පා, පයසිරි අම්ලසිත)
615.321
කමැරවමෑන් 404. (සෂසරේරෂ්පා, ඇන්ටන් බී.)
කමැරැලසල දියණිය. (ද සිලවෂ්පා, අනුල)
කමැසරෂ්පාල, ලුවිසසේ. ඇලිසසේ සග පුනම සලබෝකය

741.5
891.483
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කිතුණු විශසේවෂ්පාසය සහ උතතම මිනිසකුසග
කතෂ්පාවක. (මෂ්පාකසසේ, ෂමැට්රික)

230

කිතු දහසම් මූලික හරයන්. (තිලකරතන පයතුමෂ්පා,
එඩ්මන්ඩ්)
230
කිතුල කරේමෂ්පාන්තසයේ වරේතමෂ්පාන තතතවය හෂ්පා
විභවතෂ්පා පළිබඳ අධන්යයනය. (ෂතිරණ,
ඉන්දිකෂ්පා)
338.173974
කිඳුරු මන්තර : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය. (එදිරිමෂ්පාන්න,
නිලඅංග පයුමල)
891.481
කිඳුරු රැජිණ. (උමයඅංගනෂ්පා, ෂවනි)

891.483

කියවු, ඇසූ බණ : සදහම් ලිප සඅංග්රහය. (ලියනසග,
සඳසිරි එම්.)
294.34
කිරට හඬන සදේදන්ත ෂමැඅංසචබෝ : ඇත අතුරු
සසවණ – උඩවලව. (සෂසරේරෂ්පා, විජිත)
599.67095493
කිරි අම්මෂ්පාවරු : සමෂ්පාජ මෂ්පානව විදන්යෂ්පාතමක
විමසුමක. (අමරසසසේකර, දයෂ්පා)
398.41
කිරින්සදණිය, ශෂ්පානික. ෂන්තිසයේ අන්තිම එකෂ්පාසග
කවිය
891.481
කිරි ෂමැණිත කමුද? අන්දසරේ. (රෂ්පාජකරුණෂ්පා, ෂදේමෂ්පා
මෂ්පාලනී)
891.483
කිරි පුතෂ්පා. (ලියනසග, ෂදේමසිරි)

891.483

කිරුළු සදෂ්පාළ. (ගුණසසසේකර, කිතතම්මහර උදය)
891.481

891.481

කිසලස උෂකකිසලස සඅංකිසලස සහ චිතත
විමුකතිය : සබබෞදේධ නිරේවෂ්පාණගෂ්පාම ප්රතිෂදෂ්පාසව
නකඛ නිසරබෝධ ධරේම පළිබඳ අධන්යයනයක.
(සරේවත හිමි, දියෂතතුගම)
294.3

කමැලමෑ ගසම් දඟකෂ්පාරයෂ්පා. (අනුතතරෂ්පා, සකෂ්පාළඹසග
සනතමි)
891.483

කිවිඳිණියකසග විවෂ්පාහය. (පයරතන, ඒ. ඒ.)
891.483

කමැසල කතෂ්පාව. (අලවතතසග, සප්රේමදෂ්පාස ශ්රී)
891.483

කිසිසවක කවියන් සනෂ්පාමරති සහ තවත කවි.
(ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික)
891.481

කමැළමෑව ලසසේසනය : සතබෝරෂ්පාගත සදමළ සකටිකතෂ්පා
894.8113

කීරේති වමැලිසරසග සග සතබෝරෂ්පාගත සකටිකතෂ්පා.
(වමැලිසරසග, කීරේති)
891.483

කමෑදර නරිහෂ්පාමි. (බණඩෂ්පාර, අශසේවින් ඉන්ද්රජිත)
891.483

කීරේතිසිඅංහ, ජනක (සම්ෂෂ්පා.). බලනන විදන්යෂ්පාව
ප්රෂ්පාසයබෝගික ෂරීකෂණ : අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ),
(උ. සෂළ) සභබෞතික විදන්යෂ්පාව

කමැලලෂත, සසසේමෂ්පාලි (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ගුජරෂ්පාටසයේ සිඅංහයෂ්පා නසරේන්ද්ර සමබෝදි
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කමෑම සම්සය. (ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා)

891.483

කමෑම සුවඳ ගතසත කවුද?. (දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්)
891.483
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කුටුම්භ කළමනෂ්පාකරණය සදේශෂෂ්පාලන අරේථ
ශෂ්පාසසේත්රය උදේසවචක විදන්යෂ්පාව සහවත ආරේථික
විදන්යෂ්පාව : ෂළමුවන සකෂ්පාටස - කක්ෂුද්ර ආරේථික
විදන්යෂ්පාව. (වික්රමසිඅංහ, ජගත)
338.5
කුඩෂ්පා ගිනි කූරු දමැරිය
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කුමෂ්පාරසිරි, ජයන්ත. නෂ්පාද නූ ෂෂ්පා

891.483

කුමෂ්පාරසිරි, ලකනි ප්රසෂ්පාඅංජත්ලී. හමැකම : වමැදි ජන
සමෂ්පාජසයේ ප්රධෂ්පානතම ශෂ්පාන්තිකරේමය
305.89148095493

කුඩෂ්පා රතු අසරුවෂ්පා සහ තවත සුරඅංගනෂ්පා කතෂ්පා 398.2

කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක. ජෂෂ්පානසයේ ප්රෂ්පාසඅංගික
කලෂ්පාව
792.0952

කුඩෂ්පාසහටටි, තිලක (ෂරි.). බලනන
ඤෂ්පාණසම්ෂන්සනබෝ හිමි, අජෂ්පාන් මහෂ්පාබූවෂ්පා

කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක. ඩබලිව. ඒ. සිලවෂ්පා
සකටිකතෂ්පා
891.483

කුඩෂ්පාසහටටි, බරේටි බී. නිවසටබෝය මු හමැමසදන
891.481

කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක. නුතන සකටිකතෂ්පාව
ප්රතන්යෂ්පාවසලබෝකනය
891.483

කුම්භ : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල. (වනිගරතන,
ආසිරි)
133.5276

කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක. ප්රතන්යෂ්පාසවකෂණ ලිප :
ශෂ්පාසසේනය ලිප සමුචචයකි
089.9148

කුම්භ ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ. (රතනෂ්පායක,
සුදත)
133.5276
කුමක සහබෝ යහෂතක සව නම්. (නගකුසබබෝ,
අයසකෂ්පා)
895.61

කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක. සිඅංහල සකටිකතෂ්පාසව
ප්රභවය හෂ්පා විකෂ්පාසනය
891.483
කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක (සම කරේතදෘ). බලනන
අලවතත, ජයසිරි

891.483

කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක (සඅංසසේ.). බලනන කමැලණි
සරසවි කවි - අඅංක 05
891.481

කුමරතුඟු මඟ : සුබස සගනු ඇසුසරනි. (රෂ්පාජෂකෂ,
ධරේමෂ්පා)
491.485

කුමෂ්පාරසිඅංහ, සකබෞශලන්ය. සම් රහසසේ කවුළුසවන්
එසබන්න
891.483

කුමර බඹසර. (රසසේසෂ්පාෂෂ්පාන, ධරේමසසසේන)

කුමෂ්පාරසිඅංහ, ජයන්ති මෂ්පාසනල. ළිඳට වමැටුණු
ෂණිටටුව
891.483

කුමන නමැටුම් සකළි. (ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා)

891.483

කුමෂ්පාරකසසේසෂ හිමි, කළුවෂ්පාසන්. මවදික ර්ඝදෘත
සඅංකලෂය හෂ්පා භෂ්පාරතීය සදෂ්පාචෂ්පාරය
891.2
කුමෂ්පාරගමසග, කුමෂ්පාරි. ගමෑණු කතෂ්පා
කුමෂ්පාරතුඟු සමරු සසඳුව 1

891.483
491.48

කුමෂ්පාරනෂ්පායක, මහින්ද. මමැණිකෆෂ්පාම් වවුනියෂ්පාව :
යුදේධසයේ කතෂ්පාවක
891.483
කුමෂ්පාරසව්ස්පේත්ලී , තිසර. ගුවන් විනලි හෂ්පා රූෂවෂ්පාහිනී
නිසවදන කලෂ්පාව
791.443
කුමෂ්පාරසව්ස්පේලි, තිසර. සගබෝත්ලීය සන්නිසවදනය 302.2
කුමෂ්පාරසව්ස්පේලි, තිසර. වන්යෂ්පාෂෂ්පාරික සන්නිසවදන
මසනබෝවිදන්යෂ්පාව
658.3
කුමෂ්පාරසව්ස්පේලි, තිසර. සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය
අධන්යයනය : අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) 13
සශසේණිය
302.207
කුමෂ්පාරයෂ්පාණනි. ශ්රීමෂ්පාල, ජූඩ්

741.5

කුමෂ්පාරසසසේන, කීරේති. සථරවෂ්පාද "දරේශනය"

294.3

කුමෂ්පාරසසසේන, කීරේති. විඥෂ්පානය

294.3

කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි, අසනබෝමෂ්පා සමරදිවෂ්පාකර.
නරි හෂ්පාමිසග විසනබෝද ගමන

891.483

කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි, සකුන්තලෂ්පා. රතතරන් හඳක 891.483
කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි, සීතෂ්පා. වකගිරි ෂවව
කුරිරු අඳුර. (සටබෝලසසේසටබෝය, ලිසයබෝ)

891.483
891.72

කුරිරු සුරඅංගනෂ්පා කතෂ්පාවක. (කෂ්පාරියවසම්, පයල)
891.483
කුරුකුලරතන, බුදේධික. අම්බලන්සගෂ්පාඩයෂ්පාසග
කතෂ්පා - 2
070.44
කුරුණමෑගල විසසේතරය : ශෂ්පාසසේනය සඅංසසේකරණය සහ
විමරේශනය. (කුරුවිට, රඅංගන)
954.93

254

කුරුව්ස්පේපු ආරචචි, සම්ෂත. ෂසසේ කන්දක හුසසේම
ගනිමි
891.481
කුරුව්ස්පේපු, ඩ. බී. සන්නිසවදන සඅංක්රෂ්පාන්තිය
089.9148
කුරුව්ස්පේපු, ඩ. බී. (ෂරි.). බලනන වයසසේ, බ්රයන්
කුරුව්ස්පේපු, රඅංජිත (ෂරි.). බලනන සජේම්සසේ, ඊ. එල.
කුරුව්ස්පේපු, වසන්ත. සබබෞදේධයෂ්පාසග පඅං සෂෂ්පාත 133.5
කුරුම්බමැටටි මමැෂිම. (එරන්ද, කලෂ)
කුරුලලන් ෂෂ්පාට කරමු
කුරුලසලබෝ

891.483
372.52
598

කුරුලු ගසම් හිත මිතුරන් : හිසතබෝෂසදේශ
කෂ්පාවන්යයසයේ ඡෂ්පායෂ්පානුවෂ්පාදයකි. (සමරවීර,
වලසෂෂ්පාළ ඩයනීසියසසේ)
891.481

කුලතුඅංග, ඒ. ට. ජී. සනත ෂහන්

891.483

කුලතුඅංග, සක. කමලෂ්පා (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
නිසරබෝගී බව දීරේර්ඝෂ්පායුෂ සමහි රහස කුමකද ? 02 වන සකෂ්පාටස : කරේමය පුනරේබවය හෂ්පා කරේම
විෂෂ්පාක සමග
කුලතුඅංග, රවින්ද්ර ධරේමප්රිය. සතසවනි රෂ්පාස්ත්රිය :
අන්තරේභවිත ආතමයක සප්රේමසයේ පුන
රෂ්පාගමනය
891.483
කුලරතන, කන්සදේගම. අන්තරෂ්පාවසලබෝකනය
891.483
කුලරතන, කන්සදේගම. පුරුෂෂ්පාධිෂතන්යය

891.483

කුලසසසේකර, කළන්යෂ්පාණි. පුඅංචි අසව්ස්පේ සවසක හරිම
ලසසේසනය
891.483
කුසුම් සමය. (පයරතන, ජසසේටින්)

891.483

891.481

කූෂරේ, සජේම්සසේ සෆරිසමබෝ. සමෂ්පාහිකෂ්පාන්වරුන්සග
අවසෂ්පානය
813.2

කුරුලු ෂමැටියසගන් ෂෂ්පාඩමක. (මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති)
891.483

කදෘතීම දූෂත. (රෂ්පාජකරුණෂ්පානෂ්පායක, සුසන්ත්රෂ්පා)
891.483

කුරුලු සලෂ්පාවට පවිසසමු : සතරවිලි ඇසුරින්.
(දළවමැලල, දයෂ්පාරතන)
598

කදෘමි සලබෝකය. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා) 595.7

කුරුලු ගීතය. (අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.)

කුරුලු සලෂ්පාවින් ඇමතුමක. (ජයරතන, ගෂ්පාමිණි)
598
කුරුලු සලබෝකය. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා) 598

කදෘෂසේණදෂ්පාස, රෂ්පාය. භෂ්පාරතීය මූරේතිකලෂ්පාව

730.954

සකටිකතෂ්පා විමසුමට අතවමැලක. (නෂ්පාලක හිමි,
සෂෂ්පාරවගම)
808.31

891.481

සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය : ශ්රී ධරේමෂ්පාසලබෝක විදන්යෂ්පාලයීය
සන්නිසවදන කවය
891.483

කුරුවිට, රඅංගන. කුරුණමෑගල විසසේතරය : ශෂ්පාසසේනය
සඅංසසේකරණය සහ විමරේශනය
954.93

සකලසලක හින්දෂ්පා : යඅං පුවතෂසත ෂළ වූ ලිප
එකතුවකි. (මුතුවෂ්පාඩසග, නලඅංජත්ලී)
070.44

කුසරේ, ආරේ. ඒ. සිතුයම් සහිත නිමි ජෂ්පාතකය 294.3

සකසලසසේ නහුවිලි නමැති දහම් ඇස උෂදවෂ්පා ගනිමු.
(සුදසසේසන හිමි, මෂ්පාන්කඩවල)
294.3

කුරුලු විසයබෝව. (විමලසූරියල, එච. ඒ.)

කුල අඅංගනෂ්පාසවබෝ : උතුසරේ ගම්සෂරළිය. නසඩ්සු,
කන්දයයෂ්පා
894.8113
කුලතිලක, ආරියවඅංශ. ඉර හඳ නමැති සුරඅංගනෂ්පා දූෂත
891.483
කුලතිලක කුමෂ්පාරසිඅංහ විචෂ්පාරෂ්පාවසලබෝකනය
089.9148

සකසලසසේ ෂවුර : භෂ්පාවනෂ්පානුසයබෝගිසයකුසග
අතදමැකීම් ඇසුසරනි. (ගුණසිරි, ආරේ. ගෂ්පාමිණි)
294.34435
සකවිටියෂ්පාගල, බමැසිල. ළමෂ්පා ලිඅංගික අෂසයබෝජනය
සහ ඔබ...?
362.76

කුලතිලක, සී. ද. එසසේ. දහඅට වන්නම
793.3195493

සකසළසසේ බමැමි සිඳලන්නට මමන කරුණෂ්පා මල
වමැසසේසක. (සිසිලචන්ද්ර මමස්ත්රිය හිමි,
බුදේධගයෂ්පාසව)
294.34

කුලතුඅංග, ඒ. ඒ. අසව්ස්පේ ධීවර කරේමෂ්පාන්තසයේ
සෂ්පාම්ප්රදෂ්පායක දමැනුම
338.3727

සකක සගනෂ්පා වෂ්පාසනෂ්පාව. (ගමසග, සනතමි
නිපුණිකෂ්පා)
891.483
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සකජු කමෑලල. (දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්)

891.483

සකතකී. (සරතචන්ද්ර, ශ්රියෂ්පා)

891.483

සකන්දරයක නිවමැරදිව හදමු. (ජයසසසේන, එසසේ.)
133.54
සකෂ්පාගගලසග, කුමෂ්පාර. සජන්යෂ්පාතිෂ නිවුන්නු

133.5

සකෂ්පාගගලසහසේවෂ්පා, සුසනත අනුරෂ්පාධ. ෂෂ්පාට පරුවට
891.483
සකෂ්පාටවලසගදර, ඒන්ජල (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සඅංර්ඝරෂ්පාජ හිමි, ශ්රී සරණඞකර
සකෂ්පාටවලසගදර (සම්ෂෂ්පා.). බලනන සිඅංහල
උෂෂ්පාසක ජනෂ්පාලඞකෂ්පාරය පළිබඳ විමසුමක
සකෂ්පාටියෂ්පා සකෂ්පාටු වු හමැටි සහ සවනත ජනකතෂ්පා :
ඉන්දියෂ්පානු හෂ්පා තිබබත ජනකතෂ්පා
398.2
සකෂ්පාටියෂ්පාසග ෂමැණි මුළ. (විසජේසිඅංහ, දිකමන්)
891.483
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, අමිල (අනු.). බලනන සඩෂ්පායල,
ආතරේ සකෂ්පානන්
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, අමිල (අනු.). බලනන සබබෝලටික
ජනකතෂ්පා 2
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, අමිල (අනු.). බලනන සෂලඩන්,
සිඩ්නි
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, උයන්වතසත නන්දසසසේන. පුදමු
සසේවරේණමෂ්පාලි සමෑ රජු සහ සුන්දර ලඅංකෂ්පා
294.3435095493
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි. අලුත සලලි

891.483

සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි. නරම නරය ඔබ ළඟම ළඟය
891.483
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි. නිත්ලීන පළි රූ

891.483

සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි. සම්ධෂ්පාවිනී

891.483

සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි. සසේසවත ළහිරු

891.483

සකෂ්පාඩකෂ්පාර, ප්චූලනි. අනුරෂ්පාධපුර සහ මඩකලපුව
දිසසේස්ත්රිකකයන්හි සමෂ සහකරු විසින් සිනවන
හිඅංසනය සඳහෂ්පා මසනබෝ උෂසදේශනය සමැෂයම
361.06
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, ෂසන් (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
අෂදෘෂසේෂ්ඨවඅංශීන්

සකෂ්පාඩකෂ්පාර, ෂසන් (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
උරගයන් සහ උභයජීවීන්
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, ෂසන් (සම්ෂෂ්පා.). බලනන කෂීරෂෂ්පායීන්
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, ෂසන් (සම්ෂෂ්පා.). බලනන සගෂ්පාඩසග
ළමෂ්පා විශසේවසකබෝෂය : 2 සවළුම (ඉ – ඖ)
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, ෂසන්
සතතවසයබෝ

(සම්ෂෂ්පා.). බලනන ජලජ

සකෂ්පාඩකෂ්පාර, ෂසන් (ෂරි.). බලනන
සදෂ්පාසසේසතෂ්පාවසසේකි, පයසතබෝරේ

891.73

සකෂ්පාඩකෂ්පාර, ෂසන් (සම්ෂෂ්පා.). බලනන ෂකෂීන්
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, ෂසන් (ෂරි.). බලනන බුලගෂ්පාසකෂ්පාව,
මහයල
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන. 10-11 සශසේණි සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය
සඅංග්රහය : අරේථ විවරණ - 1
891.48
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන. 10-11 සශසේණි සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය
සඅංග්රහය : අරේථ විවරණ – 2
891.48
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන. 10 - 11 සශසේණි සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය
සඅංග්රහය - විචෂ්පාර ධෂ්පාරෂ්පා 1
891.48
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන. 10 - 11 සශසේණි සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය
සඅංග්රහය විචෂ්පාර ධෂ්පාරෂ්පා 2
891.48
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා වන්යෂ්පාකරණ 6 සශසේණිය
491.485
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය
වමැඩ සෂෂ්පාත - 6 සශසේණිය
491.48076
සකෂ්පාඩකෂ්පාර, සරතචන්ද්ර. මරණය මරණ ෂරීකෂණය
සහ ලියෂ්පාෂදිඅංචිය
614.1
සකෂ්පාඩතුවකකු, කුසුම්සිරි (සඅංසසේ.). බලනන
මමැටිබඳුනක උරුමය
සකෂ්පාඩතුවකකු, චන්ද්රසසසේන. සඳමෂ්පාලි සහ පුඅංචි
ගිරෂ්පා ෂමැටියෂ්පා
891.483
සකෂ්පාඩතුවකකු, නෂ්පාමල (සඅංසසේ.). බලනන එකසිය
විසිෂසසේ වසරක පයසටහන් : පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා ශෂ්පාසසේනය
ලිප සඅංග්රහය 2015
සකෂ්පාඩතුවකකු, ප්රියන්ත. පුඅංචි සවසළන්දෂ්පා

650.1

සකෂ්පාඩතුවකකු, ලකෂසේමන්. ප්රතිමෂ්පාවක
සඅංක්රමණිකසයක සහ දරුසවක : සකටි කතෂ්පා
සඅංග්රහය
891.483
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සකෂ්පාඩතුවකකු, සිඅංහ චන්දිමෂ්පා. නවට සනෂ්පාකීවට :
කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය
891.481

සකෂ්පාළඹ බබලෂ්පා ගමට ඇවිලලෂ්පා : ගසම් සුවඳ
විඳගනිමු - අසව්ස්පේ කමෑම රහ බලමු. (රණසිඅංහ,
කුමෂ්පාරි)
641.3

සකෂ්පාඩතුවකකු, සුසන්ත (ෂරි.). බලනන අපූරු
සම්මුඛ ෂරීකෂණයක සහ තවත කතෂ්පා :
විසදේශීය සකටිකතෂ්පා එකතුවක

සකබෝචචියට සමෂ්පාකද වුසන්. (ඉදේදසගෂ්පාඩ, තුෂෂ්පාර)
891.483

සකෂ්පාඩව්ස්පේපලි, අමෂ්පායෂ්පා ජයමිලෂ්පා. බලූ සහබෝල මමැනසරේ
අභිරහස
891.483

සකබෝටටසගෂ්පාඩ, ජනක. ෂරේසයේෂණ ක්රමවිදන්යෂ්පාවට
අතවමැලක
001.42

සකෂ්පාතල හිඹුටු. (අරුණ කුමෂ්පාර, සක. සක.
අය. ර්යූ.)
615.321095493

සකබෝටටසගෂ්පාඩ, ජනක. සන්නියකුම සහ සමෂ්පාජ
සන්නිසවදනය
133.443

සකෂ්පාතමැනක සදබෝ අම්මෂ්පා. (ශ්රියෂ්පාකෂ්පාන්ති, වසන්තෂ්පා)
891.483

සකබෝටටසගෂ්පාඩ, ජයසසසේන. විහෂ්පාර කරේමෂ්පාන්තසයන්
ඔෂවත වූ දකුසණ සවසසේ මුහුණු හෂ්පා බලි කලෂ්පාව
730.95493

සකෂ්පාලින්සසේ, විලියම් විලකි. සඳකත මිණ

823.8

සකෂ්පාලින්සසේ, විලියම් විලකි. සිහිසනන් ආ කෂ්පාන්තෂ්පාව
සමඟ සකටි නවකතෂ්පා ෂහක
823
සකෂ්පාලින්සසේ, සුසන්. කමැචින් ෆයරේ : හන්ගරේ
සගම්සසේ 2
සකෂ්පාලුකෂ්පාරකම්. (භගන්, සචතන)
සකෂ්පාසසේ සකෂ්පාළ සතෂ්පාව්ස්පේපය. (එරන්ද, කලෂ)

813.6
823.92
891.483

සකෂ්පාසසේසටසලබෝ, ඉයුජින් (සම කරේතදෘ). බලනන
අලනෂ්පාහ, සඩබෝනියෂ්පා
සකෂ්පාසසේතෂ්පා, යටියන කලමැරන්සසේ. අකුරට
සසසනහසිනි

891.481

සකෂ්පාසසේෂමැලවතත, ජයසිරි. 3, 4, 5 සශසේණි සඳහෂ්පා
මූලික සිඅංහල දමැනුම
372.6

සකබෝටසටසගෂ්පාඩ, සසසේෂෂ්පාලි. සවනසක සසෂ්පායෂ්පා ගිය
ජීවිත : විසදේශගතව සසසේවය කළ ලෂ්පාඅංකීය සසේන
කම්කරුවන්සග කතෂ්පා
305.562
සකබෝණෂ්පාර, ජනක. අ. සෂෂ්පා. (සෂ්පා. සෂළ) පුරවමැසි
අධන්යෂ්පාෂනය හෂ්පා ප්රජෂ්පා ෂෂ්පාලනය : ප්රශසේසනබෝතතර
සඅංග්රහය
300.7
සකබෝදෂ්පාසගෂ්පාඩ, අනුරෂ්පාධෂ්පා (ෂරි.). බලනන
ඇසලකසින්, අනසතෂ්පාලි
සකබෝන්සවබෝල අභිරහස සහ පුවෂ්පාසරබෝසග තවත
වික්රම. (ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා)
823
සකබෝෂය. (සසබෝමරතන, ජී. ප. වී.)
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සකබෝවිද හිමි, සබෂ්පාරැලසල (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
දඹදිව සඳහම් සුවඳ
සකබෝවිධ හිමි, භන්සත. සඅංචෂ්පාරක භිකක්ෂුවකසග
දිනසෂෂ්පාත
910.4

සකෂ්පාසහෂ්පාලලමැ බබෂ්පාලෂ්පා. (ඒකනෂ්පායක, කුසුම්)
891.483

සකබෝල, සජෂ්පාආනෂ්පා. අතීත ඊජිව්ස්පේතුව

932

සකෂ්පාළඹ ඇවිත. (වන්නිඅචචි, බුවසනක) 891.483

සකබෝල, සජෂ්පාආනෂ්පා. චීන අධිරෂ්පාජන්යය

951

සකෂ්පාළඔසග, කවිරෂ්පාජේ බී. ෂථන්යෂ්පාෂථන්ය විනිශසේචය
සහ සදේශීය දලු අනුෂෂ්පාත සඅංග්රහය
615.538

සකබෝල, සජෂ්පාආනෂ්පා. මධන්යකෂ්පාත්ලීන බලසකෂ්පාටු 728.81

සකෂ්පාළඹසග, කවිරෂ්පාජේ බී. ශ්රී මභෂජන්ය කලෂනෂ්පා
ෂරිභෂ්පාෂෂ්පා සඅංග්රහය
615.538
සකෂ්පාළඹසග, කවිරෂ්පාජේ බී. සඅංකෂිව්ස්පේත සගඩ, වණ,
චිකිතසෂ්පා සඅංග්රහය : ආයුරේසවද, සදේශීය, නවීන,
මත සහිතය
615.538
සකෂ්පාළඹසග, දමින්න්ද්රී සකබෞශලන්යෂ්පා. ව්බිඅංන

891.483

සකබෝවිලතමැන්න, සුජීව කුමෂ්පාර. ඌසව වඅංහුඅං 954.93
සකබෞමදි, ඩබ. ඒ. ඖදෂ්පාරිකෂ්පා. සබරෂ්පා ගනිමු කිරි
අම්මලෂ්පා
891.483
කඅංකෂ්පානම්සග, ටිලෂ්පාන් ශ්රී (සම කරේතදෘ). බලනන
සසසේනෂ්පාරතන, නමින්ද
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කඅංකෂ්පානම්සග, ෂරේල ආරේ. සෂටටි කඩකෂ්පාරයෂ්පාසග
සසේස්තූති ෂත්රය සහ තවත කතෂ්පා : සකටිකතෂ්පා
සඅංග්රහය
891.483

ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය 7 : අෂදෂ්පාන ෂෂ්පාළිය, බුදේධ වඅංශය,
චරියෂ්පා පටකය. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය)
294.38232

කඅංකෂ්පානම්සග, ත්ලීලෂ්පාරතන. සන්ථවය : සකටිකතෂ්පා
සඅංග්රහය
891.483

සඛේමෂ්පානන්ද හිමි, රහළ. සිව සහළසයේ ජනප්රවෂ්පාද
398.2095493

කඅංකෂ්පානම්සග, ත්ලීලෂ්පාරතන. සසසනහස විය ඔබ
891.483

ගගන සරන සඳ. (ලියනගම, උෂසසසේන ඒ.)

කඅංකෂ්පානම්සග, සුගත. ජීවිතයට මසනබෝ විදන්යෂ්පාව 150
කඅංකෂ්පානම්සග, සුගත (ෂරි.). බලනන සවලසසේ,
එච.ජී.
ක්රිකට ක්රීඩෂ්පාව : නීති රිති - ආචෂ්පාර ධරේම සහ
තෂ්පාකෂණික මූලධරේම. (චෂ්පාමර, සක. ඒ. සිදත)
796.358
ක්රිශෂ්පාන්ත, චමින්ද (සම කරේතදෘ). බලන්න
කහටපටිය, ජයන්ත

891.483

ගජනෂ්පායක, ත්ලීල ආනන්ද (ෂරි.). බලනන
පන්ටරේ, හමැරලඩ්
ගණකෂ්පාධිකරණය : අ.සෂෂ්පා.ස. උසසසේ සෂළ
අ.සෂෂ්පා.ස. සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ සහ A.A.T. විභෂ්පාග
සඳහෂ්පා සසේවයඅං අධන්යයන ෂෂ්පාෂ්ඨමෂ්පාලෂ්පාවකි.
(සිරිසසසේන, එම්.)
657
ගණසදවියන් වසර 6000 කට සෂර : මිනිසසේ
ජීවිතසයේ සමැබමෑ සෂනුම. (වනිගරතන, ආසිරි)
202.11

ක්රිෂසේණ මූරේති ෂදේධති තතකෂ්පාල ශෂ්පාසසේත්රය.
(සිලවෂ්පා, ජී. එච. ඩබලිව.)

133.5

ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා. ඔවුහු බමැගඩමෑඩ් ආසවබෝය

823

ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා. සකබෝන්සවබෝල අභිරහස සහ
පුවෂ්පාසරබෝසග තවත වික්රම

823

ගණිත ප්රසඅංග. (සසබෝමරත මමැණිසක, බී. එම්.) 510

ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා. සතවන දමැරිය

823

ගණිතමය ආරේථික විදන්යෂ්පාව. (කරුණෂ්පානෂ්පායක,
ඩ. ආරේ.)
330.0151

ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා. දමැනුම් දී ආ මෂ්පාරයෂ්පා

823

ක්රීච, ෂෂ්පාසරෂ්පාන්. නිවුන්නු

813.54

ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා. මරුවෂ්පා සමඟ උදෂ්පා වූ නතතල

823

ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා. මෂ්පාරයකුසග ෂෂ්පාසෂබෝචචෂ්පාරණය

823

ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා. විසසේමිත අන්තිම කමැමතත

823

ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා. හිරු යට මරු

823

සක්රෂ්පාම්ව්ස්පේටන්, රිචමල. විලියම් සහ ව්බියුගල නළෂ්පාව
823
ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය 2 : සෂතවතථු, සථරගෂ්පාථෂ්පා,
සථරීගෂ්පාථෂ්පා, ජෂ්පාතක. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය)
294.38232

ගණ සදවි හමෑලල
ගණිත සකටි ක්රම. (රෂ්පාමනෂ්පායක, ඩ. ඒ.)

202.11
510

ගණිතය – ආදරේශ ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු :
9 සශසේණිය වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල. (රතනෂ්පායක,
ඩබලිව.)
510.76
ගණිතය : සවග ෂරීකෂණ නිදසුන් හෂ්පා අභන්යෂ්පාස
8 වන සශසේණිය. (බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා)
510.76
ගණිතය - සකටි සටහන් : අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)
(10 -11 සශසේණි). (සමැම්සන්, එන්. බී.) 510.7
ගණිතය - II : 6 සශසේණිය. (මමැන්දිසසේ, නිමල) 510.76
ගණිතය - II : 10 සශසේණිය. (මමැන්දිසසේ, නිමල)
510.76
ගණිතය 6 සශසේණිය : II සකෂ්පාටස

510.71

ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය 3 : ජෂ්පාතක. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය)
294.38232

ගණිතය - 6 සශසේණිය : 2015 නව විෂය නිරේසදේශය
ෂළමු වන වෂ්පාරය. (රතනෂ්පායක, ඩබලිව.) 510.76

ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය 5. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය)
294.38232

ගණිතය 9 සශසේණිය : ඉසගනුම් සඅංකලෂ අභන්යෂ්පාස හෂ්පා
වෂ්පාර විභෂ්පාග ආදරේශ ප්රශසේන ෂත්ර. (ගුණසසසේකර,
ඉසනබෝමෂ්පා සහසේමශිඛෂ්පා)
510.76
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ගණිතය 10 සශසේණිය - ෂළමුවන වෂ්පාරය.
(රතනෂ්පායක, ඩබලිව.)

510.76

ගණිතය 10 සශසේණිය. (බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා)
510.76
ගණිතය වමැඩ සෂෂ්පාත - 10 වන සශසේණිය 1.
(සමැම්සන්, එන්. බී.)
510
ගසන්වතත, ෂෂ්පාලිත. තුන් සෂර නිමිති

891.483

ගසන්ෂෂ්පා 1000 සහෂ්පාස්රනෂ්පාම් මහෂ්පා පූජෂ්පාව.
(වනිගරතන, ආසිරි)

202.11

ගසන්ෂෂ්පා රහසසේ සතල සබසහත සෂෂ්පාත.
(වනිගරතන, ආසිරි)

202.11

ගම්ෂහ දිසසේස්ත්රිකකසයේ සලන් විහෂ්පාර, චිත්ර හෂ්පා
සසලලිප : පළිකුතතුව රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය,
ලුණුගම රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය, දඅංගලසල රෂ්පාජමහෂ්පා
විහෂ්පාරය, මඩබෂ්පාවිට රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය හෂ්පා
අසසේගිරිය රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය. (බුදේධිකෂ්පා, ඩබලිව.
ඩ. සී.)
751.73095493

ගමසග, උපුල නිශෂ්පාන්ත. ඔබ ඔබමද ? 294.34435
ගමසග, එසසේ. අය. පුරවමැසි පුහුණුව සහ ප්රජෂ්පා
ෂෂ්පාලනය : 10 සශසේණිය අතිසරේක ෂෂ්පාෂ්ඨ ග්රන්ථය
300.7
ගමසග, එසසේ. අය. පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය 6 සශසේණිය :
අතිසරේක ෂෂ්පාෂ්ඨ ග්රන්ථය
300.7
ගමසග, එසසේ. අය. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ජනෂ්පාධිෂතිවරණ
ඉතිහෂ්පාසය 1978 - 2015 : නීති විදන්යෂ්පාල
ප්රසවශය, උසසසේ සෂළ සහ උසසසේ විභෂ්පාග සඳහෂ්පා
සදේශෂෂ්පාලන විදන්යෂ්පාව හදෂ්පාරන විදන්යෂ්පාරේර්ථීන්සග ද,
ප්රවීණ හෂ්පා ආන්ධුනික සදේශෂෂ්පාලනඥයන්සග ද
විෂය දමැනුම සෂබෝෂණය කිරීම
324.95493
ගමසග, එසසේ. අය. බුදේධ ධරේමය - 6 වන සශසේණිය :
අතිසරේක ෂෂ්පාෂ්ඨ ග්රන්ථය
294.3
ගමසග, එසසේ. අය. බුදේධ ධරේමය 10 සශසේණිය
294.307

822.33

ගමසග, එසසේ. අය. සබබෞදේධ විනය මෂ්පාරේගය සහ
ෂෂ්පාලි භෂ්පාෂෂ්පා ෂරිචය : සබබෞදේධ ධරේමෂ්පාචෂ්පාරේය
විභෂ්පාගය සහ සවනත සබබෞදේධ වභෂ්පාග සඳහෂ්පා
294.384

ගම්ලත, ජී. ආරේ. ෂදේමසිරි. රඅංසිනෂ්පා : විෂයෂ්පානුබදේධ
නවකතෂ්පාව
891.483

ගමසග, එසසේ. අය. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව රෂ්පාජන්ය බලය
විමධන්යගත කිරිම
320.4549304

ගම්ලත, ජී. ආරේ. ෂදේමසිරි. සමෂ්පාජ වමැඩ විෂය
කළමනෂ්පාකරණය හෂ්පා සමෂ්පාජ වමැඩකරුවන්සග
කුසලතෂ්පා
361.32

ගමසග, එසසේ. අය. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව වන්යවසසේථෂ්පාදෂ්පායක
සහ විධෂ්පායක ආණඩු ක්රමය
321.8042

ගම්ර්භීර මන්දිර. (ජයතිලක, භද්රජි මහින්ද) 891.483
ගම්මමැදේදසග, රඅංජන් ලෂ්පාල. ගමැහමැනිය

ගම්ලත, සුචරිත (ෂරි.). බලනන එඅංගලසසේ,
සෆ්රෙඩ්රික
ගමසග, අරුණ කීරේති. අපූරු ෂමැන්සලක 891.483
ගමසග, අරුණ කීරේතී. කවුද හෂනෂ්පා

891.483

ගමසග, අරුණ කීරේතී. පුඅංචි සමනත්ලී

891.483

ගමසග, අරුණ කීරේති. සබෂ්පාබී දිනුම්

891.483

ගමසග, අරුණ සක. සථසේරවෂ්පාදී අරේථකථන
සිදේධෂ්පාන්ත
294.391
ගමසග, ඉන්දික තුෂෂ්පාර. සීසයේ අප සගදර යමු
891.483
ගමසග, උඩුගම ඩමැනී නෂ්පාසගෂ්පාඩ. ජන්මියෂ්පාට විසසේමිත
ඵල උදෂ්පා කමැසරන විවිධ ග්රහ සයබෝග
133.5
ගමසග, උඩුගම ඩමැනී නෂ්පාසගෂ්පාඩ (සම්ෂෂ්පා.).
බලනන ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය

ගමසග, එසසේ. අය. සමෂ්පාජ සජීවීකරණ
නෂ්පායකතවය : නෂ්පායකතව
මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශකතවය

305.513

ගමසග, එසසේ. අය. (සඅංසසේ.). බලනන සරසවි
ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය - සදවන කෂ්පාණඩය
ගමසග, එසසේ. අය. (සඅංසසේ.). බලනන සරසවි
ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය - ෂළමු කෂ්පාණඩය
ගමසග, එසසේ. අය. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන සඅංසසේකදෘත
මහෂ්පාකෂ්පාවන්යය සෂ්පාහිතන්යය : අ. සෂෂ්පා. ස. උසසසේ
සෂළ විභෂ්පාගය
ගමසග, එසසේ. අය. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන සඅංසසේකදෘත
ශතක සෂ්පාහිතන්යය
ගමසග, ඒ. එච. සුජෂ්පාත දරුසවබෝ

891.483

ගමසග, ගඅංගෂ්පා ෂයනි. අවෂස අහස

891.483

ගමසග, ට. ජී. එසසේ. ඒ. (සඅංසසේ.). බලනන
මමැටිබඳුනක උරුමය

259

ගමසග, දිලරුකෂි. අහිඅංසකෂ්පාවී

891.483

ගමසග, දිලරුකෂි. මන්දෂ්පාරි

891.483

ගමසග, නදී. මූලික වන්යෂ්පාකරණ සමග සරල
ඉඅංග්රීසි ක්රියෂ්පාසව කෂ්පාලසභේද
ගමසග, නිරේමලෂ්පා. වරේණදෂ්පාසි

425

891.483

ගමසග, සනතමි නිපුණිකෂ්පා. සකක සගනෂ්පා
වෂ්පාසනෂ්පාව
891.483

ගමෂ්පාචචි, ත්ලීලෂ්පානන්ද (ෂරි.). බලනන සහබෝක,
සෂබෝල
ගසම් රෂ්පාලහෂ්පාමි : සවදිකෂ්පා නෂ්පාටන්යය. (බමැදේදසග,
සරබෝහණ)
891.482
ගසම් සිට සිදෂ්පාදියට ලියමි. (සදබෝසදේ, අලසෆෂ්පාන්සසේ)
843
ගයගරේ, විලසහලමි. මධන්ය කෂ්පාත්ලීන ලඅංකෂ්පා
සඅංසසේකදෘතිය
954.93
ගයදෂ්පාරේ, අරේකෂ්පාදි. තෂ්පාතතය නවය

ගමසග, ප්රියඅංගි (ෂරි.). බලනන ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා
ගමසග, සප්රේමසිරි. අතතිකකෂ්පා මල : සගය කව
ෂබමැඳුම්
782.42

ගලසහසේනසග, ප්රියන්ත. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා අතවමැල :
6 සශසේණිසයේ සිට අ.සෂෂ්පා.ස. (සෂ්පා/සෂළ) දකවෂ්පා
491.485
ගලසහසේනසග, ප්රියන්ත. ළමෂ්පා කවි : සෂර ෂෂ්පාසල
හෂ්පා ප්රෂ්පාථමික ළමුන් සඳහෂ්පා
891.481

ගමසග, සරෂ්පාබට (ෂරි.). බලනන සකෂ්පාටියෂ්පා
සකෂ්පාටු වු හමැටි සහ සවනත ජනකතෂ්පා :
ඉන්දියෂ්පානු හෂ්පා තිබබත ජනකතෂ්පා
ගමසග, ලකෂසේමි. ශිෂන්යතව උෂකෂ්පාරක ඉඅංග්රීසි :
1-5 සශසේණි දකවෂ්පා ගුරු මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශයන්
අනුව සකසෂ්පා ඇත
372.6521
ගමෂ්පාචචි ග්රන්ථ ;
අඅංක 109. (මරේර, සජබෝසව්ස්පේ) යටි සිත 2 :

891.73

158.1

ගලගමසග, එසසේ. අධන්යෂ්පාෂනසයේ සමෂ්පාජවිදන්යෂ්පාතමක
ෂදනම
306.43
ගලසගදර, සකබෝසල. ලකදිව රහතුන් පළිබඳ කථෂ්පා
සහ සවනත දමැහමැමි කථෂ්පා : විසුදේධිමගග ෂමැරණි
දහම්සෂෂ්පාත ඇසුසරණි
294.3657
ගලතරසග, සසබෝමෂ්පා. සසෂ්පායුරු සෂම

891.483

ගමෂ්පාචචි, ත්ලීලෂ්පානන්ද (අනු.). බලනන
සන්රු, ජවහරේලෂ්පාල

ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්. මසුන්සග සෂබෝෂණය,
ආහෂ්පාර සහ සරබෝග
639.34

ගමෂ්පාචචි, ත්ලීලෂ්පානන්ද (අනු.). බලන්න යුසවල,
රිචරේඩ්

ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්. විසිතුරු මසුන් ඇති
කිරීමට ප්රථම ඔබ අධන්යනය කළයුතු කරුණු
639.34

ගමෂ්පාචචි, ත්ලීලෂ්පානන්ද (අනු.). බලනන
සරෂ්පාව්බින්

ෂරේමෂ්පා,

ගමෂ්පාචචි, ත්ලීලෂ්පානන්ද (අනු.). බලනන
සසේසටෂ්පාසවබෝල, ජිම්
ගමෂ්පාචචි, ත්ලීලෂ්පානන්ද (අනු.). බලනන
සුසකෂ්පාම්ලින්සසේකි, වසිලි ඇසලකසමැන්සඩෂ්පාවිච
ගමෂ්පාචචි, ත්ලීලෂ්පානන්ද (අනු.). බලනන හමෑන්ඩ්සසේ,
ජිල
ගමෂ්පාචචි, ත්ලීලෂ්පානන්ද (ෂරි.). බලනන ඩකසන්,
ෆමෑන්කලින් ඩබලිව.
ගමෂ්පාචචි, ත්ලීලෂ්පානන්ද (ෂරි.). බලනන
බලයටන්, ඉනිඩ්
ගමෂ්පාචචි, ත්ලීලෂ්පානන්ද (ෂරි.). බලනන මරේර,
සජබෝසව්ස්පේ

ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්. විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා
සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ අභිජනන ක්රම 01
639.34
ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්. විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා
සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ අභිජනන ක්රම 02
639.34
ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්. විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා
සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ අභිජනන ක්රම 03
639.34
ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්. විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා
සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ අභිජනන ක්රම 04
639.34
ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්. විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා
සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ අභිජනන ක්රම 05
639.34
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ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්. විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා
සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ අභිජනන ක්රම 06
639.34
ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්. (ෂරි.). බලනන
සසේටයන්, ආරේ. එල.
ගලව්ස්පේෂතති, උපුල. එඩ්වඩ් සහන්රි සව්ස්පේද්රිසසේ :
ජෂ්පාතියක අවදි කළ වීරතවය
954.9302092
ගලව්ස්පේෂතති, ප්රියදරේශනී. ඹබෞෂධ නිවමැරදිව භෂ්පාවිතෂ්පා
කරමු
615.1
ගලව්ස්පේෂතති, බුදේධදෂ්පාස. කවිමිහිර – 2

891.481

ගලහිටියෂ්පාව, ප. බී. ඉතිහෂ්පාසය 10 සශසේණිය :
සෂරහුරු ආදරේශ ප්රශසේන ෂත්ර සඅංග්රහය හෂ්පා
පළිතුරු
909.076
ගලහිටියෂ්පාව, ප. බී. ගුරු ද්භූමිකෂ්පාවක සමැමරුම්
සටහන් : ශෂ්පාන්ත අන්සතබෝනි විනහසලන්
සරසවියට සරසවිසයන් ශෂ්පාන්ත අන්සතබෝනි
විනහලට
371.10092

ගෂ්පාමිණී, සමරිල. ඉතිහෂ්පාසය විෂය සඳහෂ්පා
අතවමැලක : 6 සශසේණිය

909.076

ගෂ්පායකයෂ්පා හෂ්පා වීදි පූසෂ්පා. (සබෂ්පාවන්, සජේ.) 636.80092
ගෂ්පාලලසග, සනතමි සඅංදීෂනී. සිඅංහරෂ්පාජ වනගමැසබ
සනතකළු දසුන් සමනල ඇසින්
891.483
ගෂ්පාලු ෂෂ්පාර දිග හමැලුණ සිනෂ්පා සළු : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය.
(චන්ද්රසෂ්පාලි, සඩෂ්පාමිනික)
891.481
ගමැම්බරේඩ්, මිසෂල රූත. සසේවරේණ තරඅංගය : සුනෂ්පාමි
වන්යසනසයන් ෂසු ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සඅංසසේකදෘතිය සහ
සදේශෂෂ්පාලනය
954.93032
ගමැමිදිවිය හෂ්පා මමැකී යන ගමැමිවහර. (තිලකරතන,
නයනසිරි)
491.487
ගමැමි නමැණ නුවණ ;
අඅංක 12. (දිසෂ්පානෂ්පායක, සජේ. බී.) ඇටිසකසහල
කෂ්පාපු උගුඩුවෂ්පා වසග
891.483
ගමැමි සුවඳ. (පරිසසේ, රඅංජිත කුලතිලක)

891.483

ගලහිටියෂ්පාව, ප. බී. සිඅංහබෂ්පාහු විමරේශනය 891.482

ගමැමුණු අබෂ්පා කව සරණිය. (ගුරුසග, නිරන්ජන්)
891.481

ගලහිටියෂ්පාව, ප. බී. සිඅංහල සෂ්පාහිතන්යය විචෂ්පාර
සඅංග්රහය – 11 සශසේණිය : 2016 නව නිරේසදේශය
891.48

ගමැලසන්, බී. එච. (ෂරි.). බලනන තින්, තින්
ගමැහමැනිය. (ගම්මමැදේදසග, රඅංජන් ලෂ්පාල)

822.33

ගලහිටියෂ්පාව මධන්ය මහෂ්පා විදන්යෂ්පාලය හමැතතමෑ වසරක
අභිමෂ්පානය 1944 – 2014
371.01095493

ගමෑණු කතෂ්පා. (කුමෂ්පාරගමසග, කුමෂ්පාරි)

ගලින් සනළූ සිඅංහයෂ්පා සහ තවත ජනකතෂ්පා
398.20951

ගිතමෂ්පා, සඳලි (සඅංසසේ.). බලනන වනිගරතන,
ආසිරි

ගසල සදවියන්සග අඩවිසයේ ජනකතෂ්පා.
(කන්සදේසෂෂ්පාළ, ගෂ්පාමිණී)
398.2095493

ගිනි කුරුලලෂ්පා. (අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.)

891.483

891.483

ගිනි පුසෂ්පා : සකෂ්පාරියෂ්පානු ජනකථෂ්පා දහයක
398.209519
ගහ යට වමැහි සදකය : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය.
(බෂ්පාලසුරිය, ගුණසසසේකර)
891.483
ගෂ්පාඩ්නරේ, අරේල සසේටමැන්ලි. විලෂ්පාසිනියකසග
ඉන්ද්රජෂ්පාලය
813.52
ගෂ්පාමිණී, එච. එම්. නිමල. 4 සිඅංහල : සෂළ සෂෂ්පාතින්
භෂ්පාෂෂ්පාව ඉසගන ගනිමු
372.6
ගෂ්පාමිණි ගී මිණි : සිසු විසයහි සිට විරචිත කව ගී.
(සෆෂ්පාන්සසසේකෂ්පා, ගෂ්පාමිණි)
891.481
ගෂ්පාමිණී, සමරිල. 8 සශසේණිය ඉතිහෂ්පාසය
ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය

909.076

ගිබසන්, එල. සජේම්සසේ (සම කරේතදෘ). බලනන
සබෂ්පාලඩ්වින්, සජබෝන් ට.
ගිම්හෂ්පානයට සෂර : කෂ්පාවන්ය සඅංකලෂනෂ්පා.
(වනිගසසසේකර, එරන්දිකෂ්පා)

891.481

ගිම්හෂ්පාන සිහිනය. (කරුණෂ්පානෂ්පායක, ශ්රීමෂ්පාලි)
891.483
ගිරෂ්පා සන්සදේශ විචෂ්පාරය. (විපුල හිමි, ගිනිකටුවමැසව)
891.481
ගිරිබෂ්පාව, කුමෂ්පාරදෂ්පාස. සනෂ්පානිදන ෂන්හිඳ – 2 :
සනෂ්පාලියවුන සනෂ්පාකියවුන කතෂ්පා අහුරක 070.44
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ගිහි සගදරට බුන බණ – 2. (ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි,
ෂෂ්පාසතගම)
294.34

ගුණරතන, ඩබ. එම්. ඩ. සුරඅංග. හරිත ඵලදෂ්පායතෂ්පාව
658.5

ගිහියන් වූ අෂට ද සම් භවසයේ දී මගඵල සපුරෂ්පා ගත
හමැකිය. (විසජේනෂ්පායක, රඅංජිත)
294.3442

ගුණරතන, දීව්ස්පේති කුමෂ්පාර (සම කරේතදෘ). බලනන
අලවතත, ජයසිරි

ගිහි විනය සහ සෂෂ්පාසහබෝදින අතසෂෂ්පාත .
(විමලඤෂ්පාණ හිමි, අටබෂ්පාසග)

ගුණරතන, ප. ඒ. ධනෂ්පාතමක මෂ්පාපයකරණය සහ
බුදේධි වරේධනය
155.4

294.3436

ගී ඇස නටු ඇය : විවිධ සකබෝණසයන් කෂ්පාන්තෂ්පාව
සදස බමැලූ ගී විමසුමක ෂළමු ලිප එකතුවය.
(සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනි)
782.42

ගුණරතන, මලික තුසිත. සනළුම් සෂෂ්පාකුණ
891.483

ගීකියනසග, ප. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සභබෞතික
විදන්යෂ්පාව : ඉසලකසටෂ්පානික විදන්යෂ්පාව
537.5

ගුණරතන, යකුන්නෂ්පාසව සහසේ. මු. අසව්ස්පේ සලෂ්පාකු මෂ්පාමෂ්පා
920

ගීතමෂ්පා, සඳලි (සඅංසසේ.). බලනන වනිගරතන,
ආසිරි

ගුණරතන, යකුන්නෂ්පාසව සහසේ.මු. සෂතියෂ්පාසගෂ්පාඩ
සයබෝගී ගුරුහිමිෂෂ්පාසණබෝ
294.3657

ගුජරෂ්පාටසයේ සිඅංහයෂ්පා නසරේන්ද්ර සමබෝදි 954.0532092

ගුණරතන, යකුන්නෂ්පාසව සහසේ. මු. සවලලසසේසසසේ
ජන ජීවිතය
398.32095493

ගුණතිලක, අ. ආ. ණ, න, ළ, ල වදන් අකෂ්පාරෂ්පාදිය
491.4811
ගුණතිලක, අ. ආ. සිඅංහල අකෂර විනන්යෂ්පාසය අරේථ
සහිත වදන් අකෂ්පාරෂ්පාදිය
491.4811
ගුණතිලක, අසසබෝක. ෂළමුසවනියෂ්පා : ජෂ්පාතන්යන්තර
ක්රීඩෂ්පා කසෂසේත්රය මවිත කළ ශ්රී ලෂ්පාඅංකිකසයබෝ
796.092

ගුණරතන, මලික තුසිත. සඳ කඳු මුනන

891.483

ගුණරතන, යකුන්නෂ්පාසව සහසේ. මු. සතතව
සලබෝකය පළිබඳ ජනශමැති
398.245
ගුණරතන, රඅංජිත. සදවියන්ට අමතක වූ අය
891.483
ගුණරතන, විජිත (ෂරි.). බලනන ඉබසන්,
සහන්රික

ගුණතිලක, කපල ජගත. මසග නගරය :
අභිමෂ්පාමෂ්පානවත නගරයක ඓතිහෂ්පාසික විකෂ්පාසය
954.93

ගුණරතන හිමි, සමෂ්පාරටුසව. අභිධරේමෂ්පාවසබබෝධය :
අභිධරේමෂ්පාරේථ සඅංග්රහය ඇසුසරනි සිසතහි
ෂමැවමැතම
294.3824

ගුණතිලක, කෂ්පාන්ති. නිසල ගිනි කඳු

891.483

ගුණතිලක, සනත. සිනහව අතරින්

791.437

ගුණරතන හිමි, සමෂ්පාරටුසව (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
චිතතය, කරේමය, කරේම විෂෂ්පාකය, ප්රඥෂ්පාව,
නිරේවෂ්පාණ මෂ්පාරේගය

ගුණතිලක, සමැම්සන්. ග්රහ තෂ්පාරකෂ්පාවලට කළ
හමැකසක කුමකද ?
133.5

ගුණවත කත : යසශබෝධරෂ්පා සතරණි වත.
(අභයතිසසේස හිමි, මමැදසගෂ්පාඩ)
294.3082

ගුණතුඅංග, මලකෂ්පාන්ති. පුඅංචි අෂට පුඅංචි විදන්යෂ්පා
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ගුණවරේධන, ඇසලබෝය. මන්ධුර භෂ්පාෂිණී : මුලදි බමැන්ඳ
ආදරයක මිහිර දමැන්
782.42

ගුණධීර, සසබෝමෂෂ්පාල. උමතුසඅංවරුසෂ්පාව නෂ්පාරී සහ
ශ්රී ගජබෂ්පා
891.482

ගුණවරේධන, කමනී. කවරකුද ඔබ මසග...?
891.483

ගුණෂෂ්පාල, ඊ. ප. සලෂ්පාකුම සබෂ්පාරුව

891.483

ගුණවරේධන, කමනී. සිහිනයකි ඔබ

ගුණ යහෂත ඇතෂ්පා. (අනුරසිරි, සරත)

891.483

ගුණරතන, එච. බී. හිතුවකකෂ්පාරි

891.483

ගුණවරේධන, සක. ඩ. රඅංජිත (ෂරි.). බලනන
සචසකෂ්පාව, ඇන්ටන්

ගුණරතන, ඒ. ප. (ෂරි.). බලනන සමබෝෂසෂ්පාන්,
ගී ද

891.483

ගුණවරේධන, චන්ද්රෂ්පාණි. සතන්යය සිරගත වූ
බමැවින ! : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය
891.481
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ගුණවරේධන, ධරේමසිරි. දමැනරු ඔය ගලය : කෂ්පාවන්ය
සඅංග්රහය
891.481

ගුණසසසේකර, සතජෂ්පා පූරේණිමෂ්පා. දිලිකත නීතිය
346.03

ගුණවරේධන, නෂ්පාලක. තරු අතරට ගිය දරුවෂ්පා :
ආතරේ සී. කලෂ්පාකසග ළමෂ්පා විය
823.914

ගුණසසසේකර, සතජෂ්පා පූරේණිමෂ්පා. ලතින්-ඉඅංග්රීසි-සිඅංහල
අරේථ නිරූෂණ : A-a B-b
413.794

ගුණවරේධන, රණවීර (සඅංසසේ.). බලනන
අනුරෂ්පාධපුර යුගය

ගුණසසසේකර, සතජෂ්පා පූරේණිමෂ්පා. ලතින්-ඉඅංග්රීසි-සිඅංහල
අරේථ නිරූෂණ : C -c
478.02

ගුණවරේධන, වමැලිගම්පටිසයේ සසබෝමෂ්පා. සඳට කියන
කවි
891.481

ගුණසසසේකර, දනුලි සසනන්යෂ්පා. කමැදමැලල හමැර යන
ප්චූටි කුරුලසලබෝ
891.483

ගුණවරේධන, සෂ්පාලිය. රන් තල මල

ගුණසසසේකර, නන්ද. වනසසේෂතිය හඞෂ්පා වමැසටය
891.481

891.481

ගුණවරේධන, සිරිල චන්ද්රසසසේකර (ෂරි.). බලනන
ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා
ගුණවරේධන, සිරිල චන්ද්රසසසේකර (ෂරි.). බලනන
මුරකෂ්පාමි, හරුකි
ගුණවරේධන, සිරිල චන්ද්රසසසේකර (ෂරි.). බලනන
සයෂ්පාසඩබෝ හිමි, චන්මෂ්පාය මියෂ්පාඅං
ගුණවරේධන, සුරෂ්පාශ්රී. උෂන්සන් කවුදමැය කියන්සන්
සමසහමය
133.5
ගුණසිරි, ආරේ. ගෂ්පාමිණි. අසිරිමත සිත

294.3

ගුණසිරි, ආරේ. ගෂ්පාමිණි. සකසලසසේ ෂවුර :
භෂ්පාවනෂ්පානුසයබෝගිසයකුසග අතදමැකීම් ඇසුසරනි
294.34435
ගුණසිඅංහ, දමයන්ති. සතුටු සිතින් අකුරට යමු :
1 සශසේණිය හෂ්පා සෂරෂෂ්පාසල දරුවන් සඳහෂ්පා
372.21
ගුණසිඅංහ, ප්රියන්ත. සගවතු වගෂ්පාව

635

ගුණසිඅංහ, රසිකෂ්පා ඒ.ඒ. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ෂවුල
සදේශෂෂ්පාලන සහභෂ්පාගීතවසයේ සමෂ්පාජ ෂසුව්බිම
320.95493

ගුණසසසේකර, නිරෂ්පාෂෂ්පා. සුන කතක හෂ්පා මන්ධු විතක
891.481
ගුණසසසේකර, නිසරබෝෂිණී (ෂරි.). බලනන කරෑරේ,
එමමැනුසවල
ගුණසසසේකර, නිවටන්. ගුවන්විනලිය සහ මෂ්පාධන්ය
අධන්යයනය
302.2344
ගුණසසසේකර, නිහෂ්පාල. දිවිමතුරක රැඳි සසබෝ සුසුම්
891.483
ගුණසසසේකර, ෂදේමෂ්පා (ෂරි.). බලනන ටටයෂ්පානෂ්පා,
සටබෝලසසේසටබෝය
ගුණසසසේකර, බන්නසසසේන. විජයග්රහණසයේ වීරයෂ්පා
දීර්ඝෂ්පාභය කුමෂ්පාරයෂ්පා
891.483
ගුණසසසේකර, සබබෝවල සක. ඩ. සී. 1 සශසේණිය ජයමඟ සිඅංහල වමැඩසෂෂ්පාත
372.6
ගුණසසසේකර, සබබෝවල සක. ඩ. සී. ජයමඟ කවි
සුවඳ : 6-11 සශසේණි සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා
සෂ්පාහිතන්යය
891.481
ගුණසසසේකර, මෂ්පාසනල ජයන්ති (ෂරි.). බලනන
ඕ'බ්රියන්, එඩ්නෂ්පා

ගුණසසසේකර, ඉසනබෝමෂ්පා සහසේමශිඛෂ්පා. ගණිතය
9 සශසේණිය : ඉසගනුම් සඅංකලෂ අභන්යෂ්පාස හෂ්පා වෂ්පාර
විභෂ්පාග ආදරේශ ප්රශසේන ෂත්ර
510.76

ගුණසසසේකර, මෂ්පාසනල ජයන්ති (ෂරි.). බලනන
සවබ, සහබෝත්ලී

ගුණසසසේකර, කිතතම්මහර උදය. කිරුළු සදෂ්පාළ
891.481

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. අන්තරේජෂ්පාතික
සඅංවිධෂ්පාන 1

341.2

ගුණසසසේකර, ගෂ්පාමිණී සමරසිඅංහ (අනු.). බලනන
මමැරුවත මමැරුසණ නමැති රසදල කසසේසත්රබෝ

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. අන්තරේජෂ්පාතික
සඅංවිධෂ්පාන 2

341.2

ගුණසසසේකර, සජබෝ. රඅංජිත. සතෂ්පාරතුරු
සන්නිසවදනය

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. ආදරී
070.4

891.483

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. ආසයමත ආදසරය
891.483

263

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. කුරුලු සලබෝකය

598

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. කදෘමි සලබෝකය

595.7

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. ජල සම්ෂත

553.7

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. දලය ලෂ්පාමෂ්පා
294.3923092
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. නිදහසට සටන් කළ
අප්රිකෂ්පානු ජන නෂ්පායකයෂ්පා
968.065092
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. නිදහසට සටන් කළ
අප්රිකෂ්පානු ජන නෂ්පායකසයබෝ
968.00092
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. බඹර සප්රේමය

891.483

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. මතසන්යසයබෝ
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ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. රට රටවල සතෂ්පාරතුරු 1
001
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. රට රටවල
සතෂ්පාරතුරු - 2

001

ගුණසසසේකර, සසිනි මදෂ්පාරෂ්පා. නලෂ්පාන්සග සිහිනය
891.483
ගුණසසසේන, ඉන්ද්රෂ්පා සදේවිකෂ්පා (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ෂෂ්පාරම්ෂරික කෂෂ්පාය ප්රකරණය
ගුණසසසේන, මසනබෝහෂ්පාරි. ප්රඅංශ බස

445

ගුණසසබෝම, ගුණසසසේකර. කලසතෂ්පාට ජනකවි
398.2095493
ගුණෂ්පාලඅංකෂ්පාර හිමි, සගෂ්පාමිල. ෂෂ්පාසල උෂසදේශනය
හෂ්පා මෂ්පාරේසගෂ්පාෂසදේශනය
371.4
ගුමු. (වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා)

891.483

ගුරුසගදර දරුසවබෝ. (සමරනෂ්පායක, එසසේ. ඒ. එසසේ.)
891.483
ගුරුසග, ආනන්ද ඩබලිව. ප. අමිල මුතු ඇටය :
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව නිදහසසේ අධන්යෂ්පාෂනසයේ පයෂ්පාසග
ජිවිත කථෂ්පාව
370.92
ගුරුසග, උපුල. එසසේ. එම්. එසසේ. මන්දෂ්පාකිණි
891.483

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. රට රටවල
සතෂ්පාරතුරු - 3

001

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. රට රටවල
සතෂ්පාරතුරු - 4

ගුරුසග, නිරන්ජන්. ගමැමුණු අබෂ්පා කව සරණිය
891.481

001

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. රට රටවල
සතෂ්පාරතුරු - 5 අප්රිකෂ්පානු රටවල

ගුරුසග, බන්නෂෂ්පාල. යුසරබෝපය චින්තනය සබබෞදේධ
පුනරුදය හෂ්පා ඕලසකෂ්පාට
294.30725493

960

ගුරුසදේව රබීන්ද්රනෂ්පාත තෂ්පාසගබෝරේසග විශිෂසේටතම
කතෂ්පා 2 - ගිරිබෂ්පාලෂ්පා සමඟ තවත කතෂ්පා 25 ක.
(තෂ්පාසගබෝරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත)
891.443

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. සලබෝක උරුම : අෂ
ජීවතවන සලබෝකය 07
363.96
ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. විශසේව දමැනුම

001

ගුරු. (වීරසිඅංහ, තරිඳු ධනඅංජය)

089.9148

551.46

ගුරු සසසේවසයේ රසකතෂ්පා - 2 වන සකෂ්පාටස.
(කහඳගමසග, පයසසසේන)
891.487

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. හතරසවනි තටටුව
891.483

ගුවන් විනලි හෂ්පා රූෂවෂ්පාහිනී නිසවදන කලෂ්පාව .
(කුමෂ්පාරසව්ස්පේත්ලී , තිසර)
791.443

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ඇසග කතෂ්පාව : හිලරි කලින්ටන්

ගුලවතත, ඔලසබෂ්පාඩුසව බන්න්ධුල ආරේ. සඩඅංගු
මනරුවෂ්පාසග අනියම් ව්බිරිඳ : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය
891.483

ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා. සෂ්පාගර විදන්යෂ්පාව

ගුණසසසේකර, සමරසිඅංහ.
බලෂෂ්පාන නීතිය

ළමෂ්පා අයතිවෂ්පාසිකම්වලට
346.0135

ගුණසසසේකර, සමරසිඅංහ (ෂරි.). බලනන
බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අජෂ්පාන්
ගුණසසසේකර, සමරසිඅංහ (ෂරි.). බලනන
සමබෝෂසෂ්පාඅං, ගී ද

ගුලවතත, ඔලසබෂ්පාඩුසව බන්න්ධුල ආරේ. දිගබමැදේසදේ
අන්දරය
891.483
ගුරු ද්භූමිකෂ්පාවක සමැමරුම් සටහන් : ශෂ්පාන්ත
අන්සතබෝනි විනහසලන් සරසවියට සරසවිසයන්
ශෂ්පාන්ත අන්සතබෝනි විනහලට. (ගලහිටියෂ්පාව,
ප. බී.)
371.10092
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ගුවන් ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ විවරණය. (එදිරිසිඅංහ, ජී.) 778.35

සගෂ්පාඩකන්ද ආරචචි, සජේ. වන්යෂ්පාෂෂ්පාර සඳහෂ්පා
ප්රෂ්පාසයබෝගික වෂ්පාසසේතු
133.586501

ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය ;
අඅංක 3. (ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා) චතුරශසයේ
සිඅංහයෂ්පා :
891.482

සගෂ්පාඩගම්ෂල, සව්ස්පේමචන්ද්ර. මිනිසසේ සිතක සරබෝෂනය
කලහමැකි බුදේධ බීජය
294.34

අඅංක 4. (ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා) අධිෂතිනිය :
891.482

සගෂ්පාඩගම්ෂළ, සව්ස්පේමචන්ද්ර. සම්මෂ්පා සම්බුදේධ පූජෂ්පා හෂ්පා
පරිසත හෂ්පාසසේකම්
294.34

අඅංක 5. (ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා) නඩු තීන්නව :
891.482

සගෂ්පාඩසග, ඉන්දික. නිලසනතු

අඅංක 6. (ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා) ෂෂ්පාලන
තන්ත්රය :
891.482
ගුවන් විනලි මෂ්පාධන්යය වමැඩසටහන් නිෂසේෂෂ්පාදන
ප්රසවශය. (ධරේමසිරි, කළණි ඉසරබෝෂෂ්පා)
302.2344
ගුවන්විනලිය සහ මෂ්පාධන්ය අධන්යයනය. (ගුණසසසේකර,
නිවටන්)
302.2344
ගූගල ඇන්සඩෂ්පායඩ් ටමැබලටසසේ සහ සසේමෂ්පාරේටසෆබෝන්සසේ
සම්පුරේණ අතසෂෂ්පාත. (විසජේරතන, එන්. ප.)
384.534
ගදෘහසසේථ LED බලෂ සහ වන්යෂ්පාෂෂ්පාරික LED
නෂ්පාමපුවරු එකලසසේ කිරීම නිෂසේෂෂ්පාදනය සහ
සප්රබෝග්රමෑම් කර ගමැනීම (සසෂ්පාෆසේටසවයෂ්පා එක
සමඟ)
621.3815
සගදර ගිසයෂ්පාත : කෂ්පාවන්යසශසේඛර මහෂ්පාකෂ්පාවන්යය
ඇසුරින් ව්බිහි වූ නව නෂ්පාඩගම. (සසසේනෂ්පාරතන,
ආනන්ද)
891.482
සගදර බලෂ්පා. (සඩෂ්පාරන්, සතසරේසෂ්පා)

823.92

සගෂ්පාඩසග තුරු සතෂ්පාරතුරු සෂෂ්පාත සෂළ ;
අඅංක 02. (සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන)
තුරු සතෂ්පාරතුරු :

580

අඅංක 03. (සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන)
තුරු සතෂ්පාරතුරු :

580

අඅංක 04. (සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන)
තුරු සතෂ්පාරතුරු :

580

අඅංක 05. (සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන)
තුරු සතෂ්පාරතුරු
:
615.321
සගෂ්පාඩසග සදේශීය ආහෂ්පාර වටසටබෝරු ;
අඅංක 05. (සතන්නසකබෝන්, ශිරෂ්පාණි) ඖෂධීය
කමැඳ වරේග පළිසයල කරගන්නෂ්පා අයුරු ශරීරයට
ජීවගුණය ලබෂ්පාසදන වස විසසන් සතෂ්පාර සදේශීය
කමැඳ වරේග
641.357
සගෂ්පාඩසග, වය. සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය විමසුම
10-11 සශසේණි
891.48
සගෂ්පාඩසග සෂ්පාමෂ්පානන්ය දමැනීම නවතම සතෂ්පාරතුරු ෂළමු සකෂ්පාටස. (රඅංජිත, සක. ඒ. නිහෂ්පාල)
001.076
සගෂ්පාඩසග, සුභෂ්පාෂිණී. කෂ්පාසගද මලල

සගව්බිම් සඅංග්රහය (II) : පුරෂ්පාණ අත නටු රහසසේ
සහිතය. (සෂසරේරෂ්පා, එම්. කීරේතිරතන)
133.5872
සගම්බෂ්පා සහ හෂ්පාවෂ්පා. (අධිකෂ්පාරි, රිතමෂ්පා සසසනෂ්පාලි)
891.483
සගඹි යෂ්පාළුවෂ්පා. (අනුරසිරි, සරත)
සගවතු වගෂ්පාව. (ගුණසිඅංහ, ප්රියන්ත)

891.483
635

සගය කෂ්පාවන්ය සඅංහිතෂ්පා. (රුවන් කුමෂ්පාර, චන්දන)
782.42
සගෂ්පාඩකන්ද ආරචචි, සජේ. නිවසස වමැරදි - කර
නිවමැරදි - 2 සකෂ්පාටස : ප්රෂ්පාසයබෝගික වෂ්පාසසේතු
විදන්යෂ්පාතමක ගමැටලු සහ පළිතුරු
133.5872

891.483

891.483

සගෂ්පාඩසග, සුමිත්රෂ්පා ඩ. ෂන්හිඳක කුරුටු ගී 891.481
සගෂ්පාඩසග, සුභෂ්පාෂිණී. පුඅංචි නදී

891.483

සගෂ්පාඩසග, සුමිත්රෂ්පා ඩ. හිරු මඬල ඔබය

891.483

සගෂ්පාඩසග ළමෂ්පා විශසේවසකබෝෂය : 1 සවළුම (අ – ඈ)
039.9148
සගෂ්පාඩසග ළමෂ්පා විශසේවසකබෝෂය : 2 සවළුම (ඉ – ඖ)
039.9148
සගෂ්පාඩසහසේවෂ්පා, සරබෝහිණී. සුපරි හෂනෂ්පා

891.483

සගෂ්පාන්සල සකබෝරෂ්පාළ, සසනරත. වන උයනක සිර
විමන
891.481
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සගෂ්පාවිසෂෂ්පාසළසේ සගවුණු දවසසේ. (වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා
ඉන්ගලසසේ)
813

ග්රීකසයබෝ සහ සමබෞරේයසයබෝ. (ෂරණවිතෂ්පාන,
සසනරත)

සගෂ්පාළු ගිරෂ්පා ගීතය : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය. (සෂසරේරෂ්පා,
යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනී)
891.481

ග්රීන්, ඇනෂ්පා කමැතරින් (සම කරේතදෘ). බලනන
සකෂ්පාලින්සසේ, විලියම් විලකි

සගෂ්පාළු හදවතක රැඳි සසසනහස. (ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි
සජේ.)
891.483

සග්රසේ, සජබෝන්. පරිමින්සග සහ ගමැහමැණුන්සග ගමැටලු
සඳහෂ්පා ආහෂ්පාර සහ වන්යෂ්පායෂ්පාම විසඳුම්
613.7

සගබෝඩ්සසසේ@ගෂ්පාන්ධී.සකෂ්පාම්. (වජෂ්පාහත, අසසේගරේ)
891.432
සගබෝනි ව්බිලසලබෝ. (ද සිලවෂ්පා, ආනන්ද)

891.483

සගබෝමසසේ, රවිචන්ද්ර. මට ඔබ මිස

306.872

සගබෝරේකි, මකසිම්. අම්මෂ්පා

891.73

සගබෝරේකි, මකසිම්. ආරේතසමෂ්පාසනෂ්පාවිලෂ්පාසග කතෂ්පාව
891.73
සගබෝත්ලීයකරණය සහ සඅංවරේධනය. (සහසේසන්සගදර,
ජී. එම්.)
338.9
සගබෝත්ලීය සන්නිසවදනය. (කුමෂ්පාරසව්ස්පේලි, තිසර)
302.2
සගබෝවින්නසග, මෂ්පාලිනි (ෂරි.). බලනන බබනින්,
ගරේහෂ්පාඩ් සවෂ්පාන්
සගබෞතම බුන සසුසන් නිවන් දකින්නය : ෂටිචච
සමුව්ස්පේෂෂ්පාදය, ෂඅංචඋෂෂ්පාදෂ්පානසසේකන්ධය හෂ්පා ආරේය
අෂසේටෂ්පාඅංගික මෂ්පාරේගය. (ජයසුන්දර, චම්ෂෂ්පා
වමැලිකල)
294.34

934

චතුරශසයේ සිඅංහයෂ්පා : ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය එකතුවක.
(ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා)
891.482
චතුරෂ්පාරේය සතන්යෂ්පාවසබබෝධයට ධරේම සදේශනෂ්පා ;
(ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ) නුවණ
වමැඩමට පළියමක...- අලුත දහම් වමැඩසටහන 4
294.34
(ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ)
දස තථෂ්පාගත බල :

294.3

(ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ) නක ව්බිය
නමැති ජීවතයක :
294.3
(ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ)
සදව සලෂ්පාව උෂත රැකවරණයකි :

294.3

චන්දකිතති හිමි, තලලසල (සඅංසසේ.). බලනන
ඔසබ නිවන ඔසබ නිවහනය
චන්දරේ, ක්රිෂන්. කළු භඅංගී

891.4393

චන්දරතන හිමි, ෂරවෂ්පාහමැර. අභිසයබෝග ජයගත
33 වසරක ප්රඅංශසයේ ජීවිතය
294.3657

සගබෞතම බුන සසුසන් නිවන් දකින්නය : ෂටිචච
සමුව්ස්පේෂෂ්පාදය හෂ්පා ආරේය අෂසේටෂ්පාඅංගික මෂ්පාරේගය.
(ජයසුන්දර, චම්ෂෂ්පා වමැලිකල)
294.34

චන්දෂ්පානන්ද හිමි, මන්දෂ්පාරම්නුවර (සඅංසසේ.). බලනන
මන්දෂ්පාරම්පුර පුවත

ගඅංගෂ්පාසතෂ්පාසමබෝ. (අසබසසසේකර, තුෂෂ්පාරි)

චන්දෂ්පාසලබෝක හිමි, අඹගසසේපටිසයේ (සම්ෂෂ්පා.).
බලනන ඉතිහෂ්පාසය - 8 සශසේණිය

891.483

ගඅංගෂ්පාරෂ්පාමසයේ සෂෂ්පාඩ හෂ්පාමුනරුසවබෝ. (ද අලවිසසේ,
ප්රසන්ත ලෂ්පාල)
294.3657
ගඅංසගෂ්පාඩ, අසනබෝමෂ්පා. දම්සෂ්පාරි

891.483

ගඅංසගෂ්පාඩ, අසනබෝමෂ්පා. දම්සෂ්පාරි 2

891.483

ගඅංසගෂ්පාඩසග, විජයසසසේන. සලඩ සුව කරන
සරේකී 2
615.852
ග්රහ තෂ්පාරකෂ්පාවලට කළ හමැකසක කුමකද ?.
(ගුණතිලක, සමැම්සන්)

133.5

ග්රිව්බින්, සජබෝන් (සම කරේතදෘ). බලනන වයට,
මයකල

චන්දිම හිමි, බඹරකටුසෂෂ්පාත (සඅංසසේ.). බලනන
නුවණමැස - ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය
චන්දූෂ, ඩබලි
බලිව . ඒ. හිමඅංස. රිදී මසල හෂ්පාසසේකම්
891.483
චන්ද්රකුමෂ්පාරේ සමෂ්පාජ සඅංවරේධන ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත
කිරීසම්) : චන්ද්රකුමෂ්පාරේ සමෂ්පාජ සඅංවරේධන ෂදනම
සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි.
(ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
346.0640262
චන්ද්රදෂ්පාස, අ. දිරි දරුවෂ්පා

891.483

චන්ද්රෂෂ්පාල, සදේව. හිරු සඳු අහිමිව

891.483

266

චන්ද්ර ෂෂ්පාෂෂ්පාණ. (මුතුගලපටිය, ධරේමෂ්පා)

891.483

චන්ද්රලතෂ්පා, ර්යූ. ජී. (සඅංසසේ.). බලනන මමැටිබඳුනක
උරුමය
චන්ද්රවඅංශ, ආරියරතන (ෂරි.). බලනන
සග්රසේ, සජබෝන්

චීන අධිරෂ්පාජන්යය. (සකබෝල, සජෂ්පාආනෂ්පා)

951

චීන අහසසසේ රතු තරුව : චීන සකෂ්පාමියුනිසසේටවෂ්පාදසයේ
උෂත පළිබඳ සුවිසශසේෂී සටහනක. (සසේසනබෝ,
එඩ්ගෂ්පා)
951.04
චීන බසට අතවමැලක. (දසනෂ්පායක, සනෂ්පාසයල)
495.18

චන්ද්රසෂ්පාලි, සඩෂ්පාමිනික. ගෂ්පාලු ෂෂ්පාර දිග හමැලුණ සිනෂ්පා
සළු : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය
891.481

ප්චූටිකිරියඅං. (වික්රමසිඅංහ, අමරෂ්පා)

චන්ද්රසිරි, එඩ්වඩ්. සිනෂ්පා සයුර – 3

ප්චූටි පුතු. (සිරිවරේධන, ෂදේමෂ්පා මහෂ්පානෂ්පාම)

891.487

920
891.483

චන්ද්රසිරි, එම්. වී. (සඅංසසේ.). බලනන නලගම
වජිරසෂ්පාර නෂ්පාහිමි උවසර : ශෂ්පාසසේනය ලිප සඅංග්රහය

ප්චූටිම්මෂ්පා : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය. (මලලවආරචචි,
අසිත)
891.483

චන්ද්රසිරි, ජයන්තෂ්පා. සමබෝසසේතර නිරේමෂ්පාණ

සචසකෂ්පාව, ඇන්ටන්. ඇන්ටන් සචසකබෝව
සතබෝරෂ්පාගත සකටි කථෂ්පා

745

චන්ද්රසසසේකරම්, විසෂ්පාසකස. රජ සහ ර්ඝෂ්පාතකයෂ්පා
891.483
චන්ද්රසසබෝම, එල. එසසේ. එච. ඉන්දියෂ්පාව සමැබමැවින්ම
අසිරිමත සදේශයකි
954
චමින්ද කුමෂ්පාර, ආරේ. සක. තමැන්නසහසේසන් විතති
398.24
චයනමන් : ප්රදීව්ස්පේ මමැතිවසග ක්රිකට ප්රවෂ්පාදය.
(කරුණෂ්පාතිලක, සශහෂ්පාන්)

823

චවුහෂ්පාන්, අනුජෂ්පා. ඕක තමය අප කිවසව....

823

චෂ්පාන්දේ, සප්රේම්. මඅංසසල සසෂ්පාඳුරිය

891.4335

චෂ්පාන්දේලරේ, සරේමන්ඩ්. නමැගණියසග ප්රසයබෝගය
813.52

891.73

සචසකෂ්පාව, ඇන්ටන්. විරෂ්පාගිනීන් සග සමැබමෑ කතෂ්පා
සහ සචසකෂ්පාව සග සකටිකතෂ්පා
891.73
සචන්ග, නිසයන්. ෂමැඅංහයහි ජීවිතය සහ මරණය
895.13
සච සග සෂම්වතිසයබෝ : අරගලයක සප්රේම රිදේම.
(දිසෂ්පානෂ්පායක, සෂ්පාගරිකෂ්පා)
980.035092
සචසසේ, සජේම්සසේ හමැඩ්ලි. මරු සටහන

823.91

ජන්මියෂ්පාට විසසේමිත ඵල උදෂ්පා කමැසරන විවිධ ග්රහ
සයබෝග. (ගමසග, උඩුගම ඩමැනී නෂ්පාසගෂ්පාඩ) 133.5
ජන කවිය සහ ගමැමි සමෂ්පාජය. (අමරසසසේකර, දයෂ්පා)
398.2095493

චෂ්පාමර, සක. ඒ. සිදත. ක්රිකට ක්රීඩෂ්පාව : නීති රිති ආචෂ්පාර ධරේම සහ තෂ්පාකෂණික මූලධරේම796.358

ජන කවි හෂ්පා බමැඳුණු ජන කතෂ්පා. (සූරියබණඩෂ්පාර,
මිසසේසක)
398.2095493

චෂ්පාරේලසසේ ඩෂ්පාරේවින් : විදන්යෂ්පාවට කමැෂ වුණු ජීවිතයක.
(වයට, මයකල)
576.82092

ජනතෂ්පාසද්රබෝහියෂ්පා. (ඉබසන්, සහන්රික)

චමැව්ස්පේලින් සකෂ්පාලම 2. (ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික)
070.44
චිතතය, කරේමය, කරේම විෂෂ්පාකය, ප්රඥෂ්පාව, නිරේවෂ්පාණ
මෂ්පාරේගය
294.3422
චිත්ර කලෂ්පාව - 6 සශසේණිය. (දිගන්සවල, තිලකරතන)
741.07
චිත්රවීර, චින්තෂ්පා ෂෂ්පාලිකෂ්පා. 4, 5 සශසේණි සඳහෂ්පා ෂරිසර
දමැනුම : නව විෂය නිරේසදේශය අනුව සම්ෂෂ්පාදිත
372.357

839.822

ජන දිවිය දහම් මග. (යසසසේසි හිමි, දිවියෂ්පාගහ)
294.34
ජනනෂ්පායක, තිසසේස. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ජීව
විදන්යෂ්පාව : සකටි සටහන් සෂෂ්පාත
570
ජන පුරිසසක. (අචිසබ, චිනුආ)

823

ජනප්රිය අලුත ගීත සසේවර ප්රසසේථෂ්පාර : සිඅංහල සහ හින්දි
ගීත
780.148
ජනප්රිය ජෂන් ළමෂ්පා කතන්දර : දරුවන් අතර ඉතෂ්පාම
ජනප්රිය ජෂන් ජනකතෂ්පා විසසේසක එකතුවකි
895.63

267

ජනප්රිය සුරඅංගනෂ්පා කතෂ්පා ;
අඅංක 9. කුඩෂ්පා ගීනි කූරු දමැරිය
ජනවහර. (දළුසෂෂ්පාත, මහින්ද කුමෂ්පාර)

823
491.487

ජනවෂ්පාරේගික ගමැටලුසවහි සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පාතමක
නිරීකෂණය. (මෂ්පායෂ්පානන්න, මිලින්ද)
305.80095493
ජනසන්නිසවදන ඉතිහෂ්පාසය. (කටුගම්සෂෂ්පාළ, රෂ්පාජෂ්පා)
302.209
ජන සඅංසසේකදෘතික ලිප. (ලඅංකෂ්පාමුලල, කුසුම්ලතෂ්පා)
398.2095493
ජන හෂ්පා නිවෂ්පාස සඅංගණනය – 2012. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව.
ජනසලඛන හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව)
304.6095493021
ජන හෂ්පා නිවෂ්පාස සඅංගණනසයේ ප්රධෂ්පාන සතෂ්පාරතුරු 2012. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ජනසලඛන හෂ්පා
සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව) 304.6021

ජයසකෂ්පාඩ, විශෂ්පානි සසවවන්දි. සහෂ්පාඳ යෂ්පාළුසවබෝ
891.483
ජයසකෂ්පාඩ, ශසමල. අනන්ත සදේශය

891.483

ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා. අධිෂතිනිය : ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය
එකතුවක
891.482
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා. අරවින්දය

891.483

ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා. කළු කපුසටක කෂ්පාක කෂ්පාක
891.483
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා. කමෑම සම්සය

891.483

ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා. චතුරශසයේ සිඅංහයෂ්පා : ගුවන් විනලි
නෂ්පාටන්ය එකතුවක
891.482
ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා. ජින්ජි බලු ෂමැටියෂ්පා

891.483

ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා. නඩු තීන්නව : ගුවන් විනලි
නෂ්පාටන්ය එකතුවක
891.482

ජසනතමෂ්පා දිරිය දියණී. (රතනෂ්පායක, අසනබෝමෂ්පා)
891.483

ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා. ෂෂ්පාලන තන්ත්රය : ගුවන් විනලි
නෂ්පාටන්ය එකතුවක
891.482

ජෂන් ආණඩුවට බන සගවූ ෂළමු ලෂ්පාඅංකික සරසවි
ශිෂන්යයෂ්පා : වන්යවසෂ්පායකතවයට වලිකන
තරුණයන්ට අපූරු මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශ මෂ්පාලෂ්පාවක .
(සහසේරත, ගුණසිඅංහ)
338.04092

ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා. බබෂ්පා අලිසග කතෂ්පාව

891.483

ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා. රන් කුකුළුහෂ්පාමි

891.483

ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා. ලසසේසන සලබෝකය

891.483

ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා. සීයෂ්පා මසග සීයෂ්පා

891.483

ජෂෂ්පානසයේ ප්රෂ්පාසඅංගික කලෂ්පාව. (කුමෂ්පාරසිඅංහ,
කුලතිලක)
792.0952
ජයසකෂ්පාඩ, සකෂ්පාතමසල චන්ද්රෂ්පා සමරසිඅංහ. ටිකිරි
මමැණිසකය සගඹි රෂ්පාළය
891.483

ජය ගත අභිසයබෝග : චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය. (වීරසකබෝන්,
රෂ්පාජෂ්පා)
363.2092

ජයසකෂ්පාඩ, ජයසසසේන. අරලියමල ආරෂ්පාමය 891.483

ජයග්රහණය : සෂ්පාරේථක අසලවියකට නව
සඅංකලෂයක. (සසසේදර, නිමල)

ජයසකෂ්පාඩ, ජයසසසේන. පචචමල

891.483

ජයසකෂ්පාඩ, දිත්ලීෂ (ෂරි.). බලනන භගට, සචතන්
ජයසකෂ්පාඩ, දිත්ලීෂ (ෂරි.). බලනන ෂරේමෂ්පා, සරෂ්පාව්බින්
ජයසකෂ්පාඩ, ෂෂ්පාලිත (ෂරි.). බලනන බසරබෝසසේ,
එඩ්ගරේ රයසසේ

658.8

ජයතිලක, අචල උසව්ස්පේන්ද්ර (ෂරි.). බලනන මින්ජි,
කෂ්පාය
ජයතිලක, ඒ. ඩ. විජිත සක. ද සසෂ්පායසෂ්පා. විධිමත
සලස කුරුඳු වගෂ්පා කිරීම සහ ෂරිෂෂ්පාලනය 633.83
ජයතිලක, කපුරු බණඩෂ්පාර. අයේයනෂ්පායක
සදවියන්සග සදේශීය සම්භවය

202.11

ජයසකෂ්පාඩ, ෂෂ්පාලිත බණඩෂ්පාර (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
දමැනුම් සකවළ - සෂ්පාමෂ්පානන්ය දමැනීම සතෂ්පාරතුරු
1015 ක

ජයතිලක, කපුරුබණඩෂ්පාර. සෂ්පාහිතන්ය සඅංහිඳ

ජයසකෂ්පාඩ, ෂෂ්පාලිත සමන්. සසබෞඛන්ය සම්ෂන්න
ජීවිතයක සඳහෂ්පා නිවමැරදි සෂබෝෂණය 615.854

ජයතිලක, ඩබලිව. ඩ. ඩබලිව. අ. සෂෂ්පා. ස. උසසසේ
සෂළ රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව : 8 සකෂ්පාටස, දහහතර
වන ඒකකය – විදව්යුතරසෂ්පායනය
540.7

891.48

268

ජයතිලක, ප. කමලසග හෂන්කම්

891.483

ජයරතන, ප්රියන්ත. නූතන සබබෝසතතු

ජයතිලක, භද්රජි මහින්ද. ගම්ර්භීර මන්දිර

891.483

ජයරතන, ශෂ්පාමලි. සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය
අධන්යයනය : 10 වන සශසේණිය
302.207

ජයතිලක, භද්රජී මහින්ද (ෂරි.). බලනන
සචන්ග, නිසයන්

891.483

ජයලත, ඇන්ටනි. ඈවරය... දමෑවරය... : සකටි
නෂ්පාටන්ය එකතුව
891.482

ජයතිලක, සමරදිවෂ්පාකර. සකවළ ඉම රහසසේ සසෂ්පායෂ්පා
891.483

ජයලත, ජෂ්පානක බණඩෂ්පාර. 12, 13 සශසේණි සඳහෂ්පා
සඅංගීතය – 1
780.7

ජයතිසසේස, ආරේ. එල. එන්. අප වවමු - රට නගමු :
සදේශීය ආහෂ්පාර නිෂසේෂෂ්පාදනය දිරි ගමැන්වීසම්
ජෂ්පාතික සමසහයුම ඇගයීසම් අධන්යයනය 635

ජයලත, ජෂ්පානක බණඩෂ්පාර. 12, 13 සශසේණි සඳහෂ්පා
සඅංගීතය - 2
780.7

ජයතුඅංග, එසසේ. ප. නව නීති ප්රසවශ නියත ජයමඟ :
සෂ්පාමෂ්පානන්ය දමැනුම 1
340.076

ජයලත, ජෂ්පානක බණඩෂ්පාර. සඅංගීතය - 6 සශසේණිය
780.7

ජයතුඅංග, ඩ. ඊ. එම්. සරෂ්පාඩ්රිසගබෝ. බුන දහමින් මෂ්පා නටු
නිවන : ෂළමු සකෂ්පාටස
294.3423

ජයවරේධන, ආනන්ද. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව අධන්යෂ්පාෂන
ප්රතිසඅංසසේකරණ සයබෝජනෂ්පා 1972 සිට 370.95493

ජයතුඅංග, ඩ. ඊ. එම්. සරෂ්පාඩ්රිසගබෝ. සතර අෂෂ්පාසයන්
මිසදමු : ෂළමු සකෂ්පාටස
294.34

ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ. දකුණු ආසියෂ්පානු සබබෞදේධ
කලෂ්පාසව සඅංසකත
730.954

ජයතුඅංග, මඅංගලිකෂ්පා (ෂරි.). බලනන
සෂසේකසසේපයරේ, විලියම්

ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ. සබබෞදේධ අධන්යයනය
ශෂ්පාසසේනය ලිප - කලෂ්පාෂ I
294.3

ජයනන්ද, රවීන්ද්ර. ඉසගනුම උගනිමු : ඵලදෂ්පායී
සසේවයඅං අධන්යයනය සඳහෂ්පා අතවමැලක
153.1

ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ. සබබෞදේධ අධන්යයනය
ශෂ්පාසසේනය ලිප - කලෂ්පාෂ II
294.3

ජයසනතති, දයෂ්පාෂෂ්පාල. සදවදත කතෂ්පාව

294.3657

ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ. සබබෞදේධ අධන්යයනය
ශෂ්පාසසේනය ලිප : කලෂ්පාෂ 3
294.3

ජයමඟ කවි සුවඳ : 6-11 සශසේණි සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා
සෂ්පාහිතන්යය. (ගුණසසසේකර, සබබෝවල සක. ඩ. සී.)
891.481

ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ. සබබෞදේධ අධන්යයනය
ශෂ්පාසසේනය ලිප : කලෂ්පාෂ 4
294.3

ජය මගට උෂසදසසේ. (පයදෂ්පාස, ඒ. ඩ.)

ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ. මහෂ්පායෂ්පාන සහ වජ්රයෂ්පාන බුන
සමය
294.392

158.1

ජයමහ, සිසිර (සම්ෂෂ්පා.). බලනන තමැටිය රත
කළ
හමැටි
ජයමෂ්පාන්න, එතල. ජීවිත අභිසයබෝග ජය ගමැනීම
සඳහෂ්පා මසනබෝ විදන්යෂ්පාතමක රචනෂ්පා
158.1
ජයමුනි, ජයන්ත ද එසසේ. විදන්යෂ්පා විමුකති

294.3

ජයවරේධන, ඉන්ද්රෂ්පා පුෂසේෂෂ්පාණි. සඳකඩෂහණ

891.481

ජයවරේධන, එච. වී. ජී. සසබෝමසිරි. ආවෂ්පාහ විවෂ්පාහ
සඳහෂ්පා සජන්යබෝතිෂ මග
133.5

ජයරතන, ඇල. ඒ. රනිල වික්රමසිඅංහ දරේශනය සහ
සෂ්පාම මෂ්පාවත
954.93032092

ජයවරේධන, එච. වී. ජී. සසබෝමසිරි. සප්රේමය සහ
විවෂ්පාහය විමසෂ්පා බලමු : සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පා විමරේශන
306.8

ජයරතන, ගෂ්පාමිණි. කුරුලු සලෂ්පාවින් ඇමතුමක 598

ජයවරේධන, එන්. දරේශනී. නිරේමෂ්පාණය තුළ සමැඟවුනු
නිරේමෂ්පාණ කරුවෂ්පාසග අතදමැකීම්
751.4

ජයරතන, නිමල. අසකදෂ්පා කුමරිය සසවසවමි
891.483
ජයරතන, නිමල. කඳු ෂසමැ'ලි නිදි : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය
891.481

ජයවරේධන, එරන්දි. හිරු අවරට ගියදෂ්පා

891.483

ජයවරේධන, ඒ. ආනන්ද. ලඅංකෂ්පාසව ෂමැරණි සදේශීය
අධන්යෂ්පාෂනය
370.95493
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ජයවරේධන, ඒකනෂ්පායක (සඅංසසේ.). බලනන සෂ්පාකෂි
ආඥෂ්පාෂනත නඩු තීන්න සමඟ
347.060264

ජයවීර, ඉමන්කෂ්පා (සඅංසසේ.). බලනන කළුතර
දිසසේස්ත්රික සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය 2014

ජයවරේධන, කමැතත්ලීන්. ජීවිතය සවනසසේ කරන
සෂ්පාහිතන්යය : රසවින්දනෂ්පාතමක විමසුමකි 028.1

ජයවීර, උෂෂ්පාලි. විදන්යෂ්පාව - ආදරේශ ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා
පළිතුරු : 9 සශසේණිය වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල 507.6

ජයවරේධන, කමැතත්ලීන්. සසෂ්පාමි සබඳ සසබෝසම්

ජයවීර, උෂෂ්පාලි. විදන්යෂ්පාව - සකටි සටහන් :
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) (10 - 11 සශසේණි)

ජයවරේධන, ගුණසිරි. සඳ සහ සතය

920

891.483

ජයවරේධන, ඩබලියු. උසසසේ සෂළ සෂ්පාහිතන්යය විචෂ්පාරය
891.48
ජයවරේධන, ඩබලියු. සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය
(සිඅංහල අතිසරේක විෂය) : 2015 සිට අ. සෂෂ්පා. ස
(සෂ්පා. සෂළ) 10 - 11 සශසේණි සඳහෂ්පා
891.48
ජයවරේධන, තිසසේස. අභිරහසසේ මසනබෝ සඅංඥෂ්පා 133.82
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ජයසිඅංහ, අතුල නිමලසිරි. 1971 අප්රිසයල
කමැරැලසල සලෂ්පාකු අතුලසග කතෂ්පාව සහ
සෂ්පාකකිය
320.95493
ජයසිඅංහ, අනුර. මූලන්ය සවළඳසෂෂ්පාළ හෂ්පා වණික
බමැඅංකු
332.6322
ජයසිඅංහ, එච. බී. (ෂරි.). බලනන සබබෝධි, භිකක්ඛු

ජයවරේධන, තිසසේස. සෂරභවය සහළිකළ දරුවන්සග
සිතුවම්
133.90135

ජයසිඅංහ, එම්. ඊ. එසසේ. (සඅංසසේ.). බලනන
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සියවසක බෂ්පාලදකෂ උරුමය
1912-2012

ජයවරේධන, සතසෂ්පාරෂ්පා (ෂරි.). බලනන
සකෂ්පාලින්සසේ, සුසන්

ජයසිඅංහ, එසසේ. එම්. ප්රිඅංසි මමැණිසක. මව පය වරුණ
කවි සිතුවිලි
891.481

ජයවරේධන, මන්ධුරසිරි. සතල රහිත ආහෂ්පාර 641.5637

ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී. අඳුරට සෂර සහ තවත
සකටි නෂ්පාටන්ය
891.482

ජයවරේධන, මන්ධුරසිරි. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව මුහුන වමැදේසදබෝ :
2014 ආදි වෂ්පාසික වසර සවනුසවනි
305.89148095493
ජයවරේධන, මන්ධුරසිරි (ෂරි.). බලනන
ලුවිසසේ

කමැසරෂ්පාල,

ජයවරේධන, මන්ධුරසිරි (ෂරි.). බලනන තෂ්පාසගබෝරේ,
රබීන්ද්රනෂ්පාත
ජයවරේධන, මන්ධුරසිරි (ෂරි.). බලනන කූෂරේ,
සජේම්සසේ සෆරිසමබෝ
ජයවරේධන, මන්ධුරසිරි (ෂරි.). බලනන සතබෝමසසේ,
බ්රියන් ප්රයසසේ
ජයවරේධන, මන්ධුරසිරි (ෂරි.). බලනන හිඟින්සසේ,
මෂ්පාරි මියුසියසසේ
ජයවරේධන, මන්ධුරසිරි (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
බුන මසඟහි හතලිසසේ වසරක : පූජන්ය
මමැලලවලෂ්පාසන් ඤෂ්පාණසීහ ෂණඩත හෂ්පාමුනරුවන්
සමඟ කළ සෂ්පාකචඡෂ්පාවක
ජයවරේධන, සරතචන්ද්ර (සඅංසසේ.). බලනන
කපුසකෂ්පාටුව, එච. ඩබලිව. ට.
ජයවීර, ඉමන්කෂ්පා. සිරි ලක වතසගෂ්පාත

954.93

ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී. අයතිය ප්රකෂ්පාශ කිරීසම්
නඩුකර
346.0432
ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී. තනියෂ්පාමය

891.483

ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී. දිවුරුම් ප්රකෂ්පාශ නීතිය
347.064
ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී. බමැඅංකුව, ගනුසදනුකරුවෂ්පා
සහ නීතිය
346.0820264
ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී. විවෂ්පාහ නඩුකර
346.0160264
ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී.

වඅංචෂ්පා වමැළමැකවීසම් නීතිය
345.0263

ජයසිඅංහ, කරුණෂ්පාරතන. සසවණ සදන සිරි
නිවසක : නිවෂ්පාස තනන්නන් සවනුසවන් ගදෘහ
නිරේමෂ්පාණ හෂ්පා සජන්යෂ්පාතිෂය විමරේශනයකි
133.5872
ජයසිඅංහ, සක. එච. ඒ. එසසේ. අගද තන්ත්රය ඇසුරින්
ආයුරේසවද ඔසු පළිබඳ විමසුම
615.538
ජයසිඅංහ, චමත ඩ. ආදර හමැන්දමෑව : ෂදන්යෂ්පාවලිය
891.481
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ජයසිඅංහ, සජේ. එම්. ඩ.එල. සමරෂ්පායෂ්පා. කසතබෝලික
ධරේමය : 10 සශසේණිය
230.0076

ජයසුන්දර, උඩුගම එසසේ. පුඅංචි පුසත, පුඅංචි නසව...
170.44

ජයසිඅංහ, තලන්ගම. යකඩ ගමෑනි

ජයසුන්දර, උඩුගම එසසේ. විදන්යෂ්පාව - 6 සශසේණිය

741.5

ජයසිඅංහ, ප්රමිලෂ්පා ධනඅංජනී. රන්ජිත ධරේමකීරේති
සකටිකතෂ්පා විමරේශනය
891.483
ජයසිඅංහ, මත්ලීෂෂ්පා. සදේශීය විසදේශීය ගතකතවරු 809
ජයසිඅංහ, රුවන් නමින්ද (සම කරේතදෘ). බලනන
රතනෂ්පායක, දිලිනි ලලන්ති
ජයසිඅංහ, සරත. ෂමැස්තූ සසසනහස හිමි ද මන්දෂ්පා
891.483
ජයසුන්දර, උඩුගම එසසේ. අඩ සියවසකට සෂර
අසව්ස්පේ ගම
307.72095493
ජයසුන්දර, උඩුගම එසසේ. හරිත තෂ්පාකෂණයක කරෂ්පා
631.583
ජයසුන්දර, චම්ෂෂ්පා වමැලිකල. සගබෞතම බුන සසුසන්
නිවන් දකින්නය : ෂටිචච සමුව්ස්පේෂෂ්පාදය හෂ්පා ආරේය
අෂසේටෂ්පාඅංගික මෂ්පාරේගය
294.34
ජයසුන්දර, චම්ෂෂ්පා වමැලිකල. සගබෞතම බුන සසුසන්
නිවන් දකින්නය : ෂටිචච සමුව්ස්පේෂෂ්පාදය,
ෂඅංචඋෂෂ්පාදෂ්පානසසේකන්ධය හෂ්පා ආරේය අෂසේටෂ්පාඅංගික
මෂ්පාරේගය
294.34
ජයසිඅංහ, ජනප්රිය. හිරුත සීසතන්

891.483

ජයසිඅංහ, දීව්ස්පේතිකෂ්පා. අකුරු හුරුව : සෂර ෂෂ්පාසල
දරුවන්ට නිවමැරදිව හෂ්පා ෂහසුවට අකුරු ලිවීමට
හුරු කරවීසම් වමැඩසෂෂ්පාත
372.634
ජයසිඅංහ, රිඩ්ලි. ප්රජෂ්පා සඅංවරේධනය සඳහෂ්පා සමෂ්පාජ වමැඩ
විධික්රම
361.3
ජයසිඅංහ, රුවිනි තකසලෂ්පා. වන්නි වන සෂත
891.481
ජයසිඅංහ, සරත. සලබෝක කුසලෂ්පාන ක්රිකට සහ
ශ්රී ලඅංකෂ්පා පසල දසසේකම් (1975 – 2015) =
World cup cricket & Sri Lanka
performance
796.35865095493

507

ජයසුන්දර, චම්ෂෂ්පා වමැලිකල. සගබෞතම බුන සසුසන්
නිවන් දකින්නය : ෂටිචච සමුව්ස්පේෂෂ්පාදය,
ෂඅංචඋෂෂ්පාදෂ්පානසසේකන්ධය හෂ්පා ආරේය අෂසේටෂ්පාඅංගික
මෂ්පාරේගය
294.3
ජයසුන්දර, ධම්මික. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)
ඉතිහෂ්පාසය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
909.076
ජයසුන්දර, ධම්මික. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)
පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය හෂ්පා ප්රජෂ්පා ෂෂ්පාලනය : ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
300.76
ජයසුන්දර, ධම්මික (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ඉතිහෂ්පාසය : 6 සශසේණිය
ජයසුන්දර, ධම්මික (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ඉතිහෂ්පාසය : 10 සශසේණිය
ජයසුන්දර, ලෂ්පාල. මෂ්පාධන්ය වෂ්පාරණය සහ
අයතිවෂ්පාසිකම් : මනතික අනෂනත නඩු සහ
සලඛන ඇතුලතය
323.445
ජයසුන්දර, විමුකති. සුළඟ එනු පණිස

791.437

ජයසූරිය, ඇම්. එච. ඇ f ව්ස්පේ. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
භෂ්පාණඩෂ්පාකරේ, රෂ්පාමක්රිෂසේණ සගබෝෂෂ්පාල
ජයසූරිය, එච. ඩ. (අනු.). බලනන සහබෝමරේ
ජයසූරිය, චතුරිකෂ්පා. අප ඔයෂ්පාට ආදසරය 891.483
ජයසූරිය, චතුරිකෂ්පා. ලසසේසන මෂ්පායෂ්පා

891.483

ජයසූරිය, විජය. වමැහිකළුව

891.483

ජයසසසේකර, එසසේ. (ෂරි.). බලනන සසේසනබෝ, එඩ්ගෂ්පා
ජයසසසේකර, කමනී. භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යකරණය :
ආදී සරබෝම අදහසසේ විමසුමක
840
ජයසසසේකර, චිත්රෂ්පා (සම කරේතදෘ). බලනන
ජයසසසේකර, ආනන්ද

ජයසිඅංහ, සරත. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සටසසේට ක්රිකට
ඉතිහෂ්පාසය : 1982 - 2013 796.35865095493

ජයසසසේකර, ජයලිය. මල ඇතුසළසේ කලබසල
891.483

ජයසුන්දර, උඩුගම එසසේ. ජීවය සුරකින ආහෂ්පාර :
6 -11 සශසේණිවල සිසුන් සඳහෂ්පා සකසසේ කළ
අතිසරේක දමැනුම් සඅංග්රහය
641.3

ජයසසසේකර, සජේ. එම්. සුරඅංජ මෂ්පාලක. කෂ්පාලගුණය
හෂ්පා සදේශගුණය : සකෂන්සග සදේශගුණික
වරේගීකරණය ද ඇතුලතව
551.6
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ජයසසසේකර, ඩනෂ්පායෂ්පා රමින්ති. පුඅංචි වුණත අලි
වමැඩක
891.483
ජයසසසේකර, ප. බී. අවලමෂ්පා සහ ඇහමැටුවෂ්පා
891.483
ජයසසසේකර, ප. බී. නකින් තමැසවන දන

891.483

ජයසසසේකර, ප්රියඅංගණී කුමෂ්පාරි. සරල වියරණ
උගනිමු : 6, 7, 8, 9 සශසේණි සඳහෂ්පා
(ප්රශසේසනබෝතතර සහිත)
491.485
ජයසසසේන, එසසේ. සකන්දරයක නිවමැරදිව හදමු
133.54
ජයසසසේන, චිරන්ත. මිත්රවරුනි, විව්ස්පේලවය සිනවූසයේ
නමැත
891.481
ජයසසසේන, බී. එන්. ආරේ. ප්රෂ්පාසයබෝගික භෂ්පාෂෂ්පා
ෂරිවරේතනය

418.02

ජලජ ජීව සම්ෂත තෂ්පාකෂණසවදය : 10 සශසේණිය
577.6071

ජෂ්පාතක සෂෂ්පාත වහන්සසසේ (අෂණණක වරේගය).
(ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය.
ජෂ්පාතක)
294.382325
ජෂ්පාතක සෂෂ්පාසතන් උෂන් ප්රසසේතෂ්පාව පරුළු.
(අලවතතසග, සප්රේමදෂ්පාස ශ්රී)
398.99148
ජෂ්පාතික ගුරු අධන්යෂ්පාෂන අධිකෂ්පාරිය (ඉවත කිරීසම්) :
1997 අඅංක 32 දරන ජෂ්පාතික ගුරු අධන්යෂ්පාෂන
අධිකෂ්පාරිය ෂනත ඉවත කිරීම සඳහෂ්පා ද, ඊට
සම්බන්ධ සහබෝ ආනුෂඅංගික කරුණු සඳහෂ්පා ද
විධිවිධෂ්පාන සමැළමැසසේවීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
344.0780262
ජෂ්පාතිය සගෂ්පාඩනමැගීසම් බන (සඅංසශබෝධන) : 2009
අඅංක 9 දරන ජෂ්පාතිය සගෂ්පාඩනමැගීසම් බන ෂනත
සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
343.040262
ජෂ්පාතික දෂ්පායෂ්පාද. (විසජේතුඅංග, නවනමැලිසය)

954.93

ජලජ සතතවසයබෝ

591.76

ජෂ්පාතික පුසසේතකෂ්පාල හෂ්පා ප්රසලඛන සසසේවෂ්පා මණඩලය.
වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2011
352.74406

ජල ෂෂ්පාරිසභබෝගික අතසෂෂ්පාත

363.61

ජෂ්පා, රෂ්පාජේ කමල. නිල ඇඳ ඇතිරිලල

ජල සම්ෂත. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)

553.7

ජවහරේලෂ්පාල සන්රු - 1 : ජවහරේලෂ්පාල සන්රු තුමෂ්පා
සිරගත ව සිටිමින් ලිර්යූ සසේවයඅං චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය.
(සන්රු, ජවහරේලෂ්පාල)
954.042092
ජවෂ්පාන්, ඒ. සජේ. සජේ. සදවන බස සදමළ 6 සශසේණිය : 2015 නව නිරේසදේශය 494.8118

ජෂ්පාලියසගෂ්පාඩ, රෂ්පාජිණී. හිමිසඳ

823
891.483

ජමැක සහ රතු මමැණිසක අභිරහස. (ධරේමරතන,
සුපුන් බුදේධිම)
891.483
ජමැක හෂ්පා ජිල වික්රම 1 . (ලියනසග, නිසල තිවඅංක)
891.483
ජමැගුවරේ කුමරියසග තහනම් සලබෝකය.
(සඩෂ්පාලින්ගරේ, සජේන්)

823

ජවෂ්පාන්, ඒ. සජේ. සජේ. සදවන බස සදමළ - 6
සශසේණිය : වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල 494.811076

ජින්ජි බලු ෂමැටියෂ්පා. (ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා)

ජවෂ්පාන්, ඒ. සජේ. සජේ. සදවන බස සදමළ 10 සශසේණිය
494.8118

ජිනදෂ්පාස. එච. අඹඅතත : සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය
891.483

ජවෂ්පාන්, ඒ. සජේ. සජේ. රෂ්පාජන්ය භෂ්පාෂෂ්පා විභෂ්පාගය මටටම
(111) : ආදරේශ ප්රශසේන ෂත්ර 10 ක පළිතුරු සමඟ
494.8118076

ජිනදෂ්පාස, එම්. ඩබ. කරණීයසමතත සූත්රසයන්
කළමනෂ්පාකරණ මූලධරේම හෂ්පා සඅංකලෂ
ඉසගනීම
294.336658

ජ. වි. සෂ. සමැඟවුණ ඉතිහෂ්පාසසයන් ව්බිඳක-අඅංක 02.
(මුණසිඅංහ, සරබෝහිත)
324.2095493

ජිනදෂ්පාස, එම්. ඩබ. බමැඅංකු සසසේවයට එකවන
නවකයන් සඳහෂ්පා ගනුසදනුකෂ්පාර සතකෂ්පාරය
658.812

ජසසන්තුලියන, නන්දසිරි. එක අහසක, රෑ දහසක
340.092
ජෂ්පාතක තතවය සහවත සජන්යෂ්පාතිෂ මෂ්පාරේගය.
(සිරි ධම්මෂ්පාසලබෝක හිමි, කලවෂ්පාසන්)

133.5

891.483

ජිනසිරි හිමි, යටසදෂ්පාලවතසත. බුන සසුසන් මහ
පඅංකම් : වසසේ කෂ්පාලය හෂ්පා අට මහෂ්පා කුසල 294.3
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ජිනසිරි හිමි, යටසදෂ්පාලවතසත. සබබෞදේධ ධරේමෂ්පාචෂ්පාරේය
විභෂ්පාගය : සකටි පළිතුරු සඅංග්රහය 2003 – 2010
294.3076

ජීවිත රකෂණ අසලවිකරුසවකුසග සමසහවර,
ගුණෂ්පාඅංග සහ සෂ්පාරේථකතවසයේ ආසසේවෂ්පාදය.
(සසසේදර, නිමල)
368.32

ජිනීවෂ්පා අභිසයබෝගය. (කටුගම්සෂෂ්පාළ, රෂ්පාජෂ්පා)
954.93032

ජීවිසතන් දින හතක. (උබයසසසේකර, උෂෂ්පාලි)
891.483

ජිබරෂ්පාන්, ඛත්ලීල. ඇයට ලිර්යූ සෂම් හසුන්

ජුවෂ්පාන් සබබෝ සබබෝ සහ කකුල තුසන් මුටටිය : ලතින්
ඇසමරිකෂ්පානු ජන කතන්දර
398.208968

892.76

ජිරේණ ෂදේධතිය ආශ්රිත සරබෝගවලින් මිසදමු.
(සවරගම, උෂෂ්පාලි)
616.305
ජීවත වීසම් ආසෂ්පාව සහ සවනත සකටිකතෂ්පා.
(ක්ෂුකසීන්, වසිලි)
891.73
ජීවත සවන්න ආසය : ලිඅංගික නිදහස ගමැන.
(රෂ්පාජනිෂසේ, භගවෂ්පාන් ශ්රී)
306.7
ජීවන මෂ්පායෂ්පා කවි මුතුහර. (අසබසසසේකර, ආරේ. ඒ.
එසසේ.)
891.481

ජූලම්පටිසයන් වමැලලම්පටියට. (වික්රමආරචචි,
මගසසේආසරේ ගුණෂෂ්පාල)
891.481
සජයෂෂ්පාලන්, ව. අය. ස. සසකකුසගෂ්පානෂ්පා 894.8113
සජලරව්ස්පේ, කෂ්පාල. සදෂ්පාතනික සුවය සසෂ්පායෂ්පා 839.813
සජේම්සසේ, ඊ. එල. සප්රේම සමැඳමෑසවබෝ - 2

823.92

158.1

මජව ෂදේධති තෂ්පාකෂණසවදය II සකෂ්පාටස :
අ. සෂෂ්පා. ස. උසසසේ සෂළ සහ සවනත උසසසේ
විභෂ්පාග සඳහෂ්පා
660.6071

ජීවන සරේඛෂ්පාව : කථෂ්පාව – සදබසසේ සහ තිර රචනය.
(විතෂ්පානසග, බන්නල)
791.437

සජබෝඩු කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය – 2. (මෂ්පානවසග, සිරිෂෂ්පාල)
891.481

ජීවය සුරකින ආහෂ්පාර : 6 -11 සශසේණිවල සිසුන්
සඳහෂ්පා සකසසේ කළ අතිසරේක දමැනුම් සඅංග්රහය.
(ජයසුන්දර, උඩුගම එසසේ.)
641.3

සජබෝසව්ස්පේ, සුජීව නිශෂ්පාන්ත. පුලතිසිපුර සිරි :
ප්රෂ්පාථමික සශසේණි සිසුන් සඳහෂ්පා
954.9301

ජීවන මිහිර. (විසජේසූරිය, සරත)

ජීවෂ්පානන්ද, මිහිර. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) සභබෞතික
විදන්යෂ්පාව : ෂසුගිය දස වසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර
උතතර සමඟ 2005 – 2014
530.76

සජන්යෂ්පාතිෂ උසගනුම 1

133.5

සජන්යෂ්පාතිෂ උගමැනුම – 2

133.5

සජන්යෂ්පාතිෂ නිවුන්නු. (සකෂ්පාගගලසග, කුමෂ්පාර)

ජීවිත අභිසයබෝග ජය ගමැනීම සඳහෂ්පා මසනබෝ
විදන්යෂ්පාතමක රචනෂ්පා. (ජයමෂ්පාන්න, එතල) 158.1
ජීවිතයට සජන්යබෝතිෂ බලය. (පයතිසසේස, ගලගම
හ. ග.)
133.5
ජීවිතයට සජන්යබෝතිෂය. (රතුවිතෂ්පාන, පයසසසේන) 133.5
ජීවිතයට මසනබෝ විදන්යෂ්පාව. (කඅංකෂ්පානම්සග, සුගත)
150
ජීවිතයට හමැරවුමක නව මඟකට ඇරඹුමක.
(රෂ්පාජකරුණෂ්පා, ආරේ. එම්. ඒ. එසසේ.)
158.1
ජීවිතය, මිනිසතකමින් ජයගන්නට සිතන ඔබට....
(සසසේනෂ්පාධිෂති, සයේනුකෂ්පා)
158.1
ජීවිතය සවනසසේ කරන සෂ්පාහිතන්යය :
රසවින්දනෂ්පාතමක විමසුමකි. (ජයවරේධන,
කමැතත්ලීන්)
028.1
ජීවිතසයේ සුන්දරතවය. (සමරවික්රම, සෂ්පාලිය)152.41

133.5
සජන්යෂ්පාතිෂ ෂරේසයේෂණ ලිප : භිරේගු නෂ්පාඩ සිදේධෂ්පාන්ත
ඇසුසරන්. (මඅංචනෂ්පායක, අතුල)
133.5
සජන්යෂ්පාතිෂසයේ සනෂ්පානටු ෂමැතත. (උඩවතත, සසෂ්පාම)
133.5
සජන්යෂ්පාතිෂ සසසේවෂ්පා ;
අඅංක 3. (රෂ්පාජෂකෂ, එසසේ. එම්. ඩබලිව.)
කනන්යෂ්පා ලගනය
133.5267
ඤෂ්පාණදීෂ හිමි, ගලිගමුසව (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
මහෂ්පා සසේවරේණමෂ්පාත්ලී අසදදෘශ වන්දනෂ්පාව
ඤෂ්පාණරතන හිමි, පුසසේසමැලලෂ්පාසව. ප්රෂ්පාකදෘත
වන්යෂ්පාකරණ - ප්රථම කෂ්පාණඩය

491.3

ඤෂ්පාණරතන හිමි, පුසසේසමැලලෂ්පාසව (සඅංසසේ.). බලනන
සසෂ්පාරත හිමි, වමැලිවිටිසයේ ශ්රී
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ඤෂ්පාණරතන හිමි, වමැලිගම සිරි. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
භිකක්ෂුණී ශෂ්පාසනය සහ භිකක්ෂුණී විනය

ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, තමැන්සන්. රසසේතියෂ්පාන සෂ්පාන

ඤෂ්පාණවිමල හිමි, සබලලන (සඅංසසේ.). බලනන
ශ්රී හරේෂ

ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි, ෂෂ්පාසතගම. ගිහි සගදරට බුන
බණ – 2
294.34

ඤෂ්පාණවිමල හිමි, භෂ්පාඟිලිඇලසල (සඅංසසේ.). බලනන
ප්රතන්යෂ්පාවසලඛෂ්පා

ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි, ෂෂ්පාසතගම. නෂ්පාගසසේමණඩය :
ජීවිතය සහ අවසබබෝධය
070.44

ඤෂ්පාණසම්ෂන්සනබෝ හිමි, අජෂ්පාන් මහෂ්පාබූවෂ්පා. නිවන්
සදෂ්පාර යතුර - 1 : අජෂ්පාන් මහෂ්පාබූවෂ්පා
ඤෂ්පාණසම්ෂන්සනබෝ හිමියන්සග ධරේම සදේශනෂ්පා
294.34

ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි, ෂෂ්පාසතගම. බුනසමය සහ අෂරෂ්පාධ
විදන්යෂ්පාව
294.33764

ඤෂ්පාණසීහ හිමි, සිරි වජිරෂ්පාරෂ්පාමසයේ. මහරු
සමසහයක සනිටුහන් සෂළ

294.3

ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ. අසහබෝ සදවදත
සනෂ්පානටි සමෂ්පාකපුර
891.483
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ. නුවණ ලමැබීමට
මුල වන සදේ
294.34
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ. දස තථෂ්පාගත
බල : අලුත දහම් වමැඩසටහන - 2
294.3
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ. නක ව්බිය නමැති
ජීවතයක : අලුත දහම් වමැඩසටහන - 1 294.3
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ. සදව සලෂ්පාව
උෂත රැකවරණයකි : අලුත දහම්
වමැඩසටහන - 3
294.3
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ. නුවණ වමැඩමට
පළියමක...- අලුත දහම් වමැඩසටහන 4 294.34

891.481

ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි (සඅංසසේ.). බලනන ධරේමෂෂ්පාලය :
සදවමිත දම්ෂල ගුණ සමර 150
ඥෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කරඳසගෂ්පාලසල. පුරෂ්පාණ යුගෂ්පාසන
ධරේමසදේශනෂ්පා
294.34
ඥෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කරඳසගෂ්පාලසල (සම්ෂෂ්පා.).
බලනන ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
ඥෂ්පාණෂ්පාසලබෝක හිමි, ෂතසබරිසයේ (සඅංසසේ.). බලනන
එකසිය විසිෂසසේ වසරක පයසටහන් : පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා
ශෂ්පාසසේනය ලිප සඅංග්රහය 2015
ටසුකියෂ්පාමෂ්පා, සගල. සසසනහසකි මනරම්

895.63

ටමැකසි රියනසරකුසග දිනසෂෂ්පාත : සිඅංගව්ස්පේපුරුසව
වඩෂ්පාතම උගත ටමැකසි රියනරෂ්පාසග සමැබමෑම
අතදමැකීම්. (මින්ජි, කෂ්පාය)
388.413214092
ටමැනෂ්පාහිල, රියෂ්පාය. මෂ්පානව වරේධනසයේදී ලිඅංගික
කටයුතු බලෂමෑසව සකසසසේද ?
306.709
ටමැඅංග, සුකුන්. කඩදෂ්පාසි සමෑදීම

676.09

ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ. මහෂ්පා කසසේසෂ
මහරහතන් වහන්සසසේ
891.483

ටිකිරි මමැණිසකය සගඹි රෂ්පාළය. (ජයසකෂ්පාඩ,
සකෂ්පාතමසල චන්ද්රෂ්පා සමරසිඅංහ)
891.483

ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ. සමන්න නසක
රහස : චතුරෂ්පාරේය සතන්යෂ්පාවසබබෝධයට ධරේම
සදේශනෂ්පා
294.34

ටිකිරි. (රතනෂ්පායක, නිමෂ්පාලි එන්.)

ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ. සිතට සුව සදන
භෂ්පාවනෂ්පා
294.34435
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ (ෂරි.). බලනන
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය. ජෂ්පාතක
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ (ෂරි.). බලනන
නුවණ වමැසඩන සබබෝසත කථෂ්පා - 2 : ජෂ්පාතක
සෂෂ්පාත වහන්සසසේ (සීල වරේගය)
ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ (ෂරි.). බලනන
නුවණමැතියන් ශ්රී සදේධරේමයට ෂමුණුවන
අසිරිමත සෂෂ්පාත වහන්සසසේ : සනතතිව්ස්පේප්රකරණය

372.6

ටිකිරිලියෂ්පා තරු මමැදේසද ගියෂ්පා. (ඒකනෂ්පායක, ෂරෂ්පාක්රම)
891.483
ටිකිරි සහ ඈන්. (තෂ්පාරුකෂ්පා, ප. එම්. ඉමඅංගි) 891.483
ටිඅං ටිඅං සලනෂ්පා. (රඅංගනී, ඩබලිව. බී. එසසේ.) 891.483
සටකසෂ්පාසසේ රූමතිය. (විසජේසිඅංහ, ආනන්ද ප.)
891.483
සටලරේ, සජබෝන්. අවසෂ්පාන දළ දඩයකකෂ්පාරයෂ්පා :
සෂෂ්පාන්සඩබෝසරබෝ - 1
799.2697
සටෂ්පාලසසේසටබෝය, ඇසලකසි. සසෂ්පායුරිසයබෝ

891.73
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සටබෝලසසේසටබෝය, ටටයෂ්පානෂ්පා. මසග ආදරණීය
තෂ්පාතතෂ්පා සටබෝලසසේසටබෝය II
891.733

ඩඅංකි ව්බිඅංකි. (වමෑසගෂ්පාඩසෂෂ්පාල, සසබෝමෂ්පා අයරෂ්පාඅංගනී
කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි)
891.483

සටබෝලසසේසටබෝය, ලිසයබෝ. කුරිරු අඳුර

ඩ. එසසේ. සසසේනෂ්පානෂ්පායක. (දිසෂ්පානෂ්පායක, අමෂ්පාලි)
954.93031092

891.72

ට්රිකෂිකෂ්පා, ඩබලිව. සජේ. ඒ. මයුරි. සුපප පයුම
891.483

ඩුලරේ, එඩ්වඩ්. රතතරන් ව්බිතතරය

823

ෂ්ඨෂ්පාකූරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත. මට තෂ්පාම සිහිසව 891.443092

සඩගන්, බබසසේ (සම කරේතදෘ). බලනන සකබෝල,
සජෂ්පාආනෂ්පා

ඩබලිව. ඒ. සිලවෂ්පා සකටිකතෂ්පා. (කුමෂ්පාරසිඅංහ,
කුලතිලක)
891.483

සඩඅංගු මනරුවෂ්පාසග අනියම් ව්බිරිඳ : සකටිකතෂ්පා
සඅංග්රහය. (ගුලවතත, ඔලසබෂ්පාඩුසව බන්න්ධුල
ආරේ.)
891.483

ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි සජේ. ආහෂ්පාර සෂබෝෂණය හෂ්පා ආරකෂෂ්පාව
641.3
ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි සජේ. ඔසු ෂමැළ හඳුනෂ්පා ගනිමු - 2
615.321095493
ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි සජේ. සගෂ්පාළු හදවතක රැඳි සසසනහස
891.483
ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි සජේ. ෂමැළ සබබෝකර ගමැනීම

631.52

ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි සජේ. සිත සමත සුව

891.483

ඩයසසේ, ගීතෂ්පාඅංජනී. වමැසසේස

891.483

සඩඅංගු වසඅංගතය හෂ්පා ශ්රී ලඅංකෂ්පාව : මවදන්ය භුසගබෝල
විදන්යෂ්පාතමක විවරණයක. (එදිරිසිඅංහ, ජි.)
616.91852
සඩ්විඩ්සන්, මෂ්පාග්රට. ලූයී බසරේල : අන්ධ සලබෝකයට
ඇසසේ ෂමෑදූ බසරේල අකෂර මෂ්පාලෂ්පාව සසෂ්පායෂ්පාගත
ලූයී බසරේලසග ජීවන කතෂ්පාව
686.282092
සඩෂ්පායල, ආතරේ සකෂ්පානන්. අව්බිරහසසේ : සරේ ආතරේ
සකෂ්පානන් සඩෂ්පායලසග ෂරේසලෂ්පාක සහබෝම්සසේ
පුනරෂ්පාගමනය
823
සඩෂ්පායල, ආතරේ සකෂ්පානන්. ඕලන්ද සනබෞකෂ්පාව සහ
තවත ෂරේසලෂ්පාක සහබෝම්සසේ කථෂ්පා
823

ඩයසසේ, සමුද්රෂ්පා ශ්රීෂෂ්පාලි. සෂර ෂෂ්පාසල දරුවන්ට බුදේධි
වරේධන ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම්
372.21

සඩෂ්පාරන්, සතසරේසෂ්පා. සගදර බලෂ්පා

ඩයසසේ, සුසන්ත්රෂ්පා තුෂෂ්පාරි. අමන්දෂ්පා

සඩෂ්පාලින්ගරේ, සජේන්. අන්තනඃපුර ෂවුර ඇතුළත

891.483

823.92
823

ඩයසනෂ්පාසසබෝරසයක ගමට ඇවිත. (ආකල, රලිසසේ)
823.914

සඩෂ්පාලින්ගරේ, සජේන්. ජමැගුවරේ කුමරියසග තහනම්
සලබෝකය
823

Down town pulse : සඅංගීතසයේ
ප්රතිසහජසමෂ්පානියක සඳහෂ්පා නව කතිකෂ්පා
306.4842

ඩ්රිව, නමැන්සි. කළුදමැව මන්දිරසයේ අවතෂ්පාරය :
අභිරහසසේ කථෂ්පා

ඩකමන්, කන්සද. ෂහන් තෂ්පාරකෂ්පාවි

ණ, න, ළ, ල වදන් අකෂ්පාරෂ්පාදිය. (ගුණතිලක,
අ. ආ.)
491.4811

891.483

ඩකසන්, ෆමෑන්කලින් ඩබලිව. නවක වධ බන්ධන
823
ඩකසන්, ප්රමෑන්කත්ලීන් ඩබලිව. සරෂ්පාකී කඳුකරසයේ
සචබෞරයන් සසෂ්පායෂ්පා
823
ඩජීටල ඡෂ්පායෂ්පාරූෂකරණය. (සතනුවර, ඉන්ද්රනෂ්පාථ)
770
DISTINY ෂරිගණක මදෘනකෂ්පාඅංග සහ විධෂ්පාන
සමැකසුම SOURCE CODE : ජගන්නෂ්පාථ
සහබෝරෂ්පා ෂරිශීලන උෂසදසසේ කෂ්පාණඩය. (වසන්ත,
එම්. එම්. සරබෝහණ)
133.5

තතකෂ්පාල ශෂ්පාසසේත්ර ක්රම. (සිරිවරේධන,
අලෂලෂ්පාසදණිසයේ සුමනදෂ්පාස)

823

133.5

තකසලෂ්පාව : නූතන තකසලෂ්පාසව සිට එක
දිසෂ්පාෂෂ්පාසමෂ්පාකවරසයකු ගයන ගුරු ගීතය.
(පුඅංචිසහසේවෂ්පා, සරත ජී.)
070.449371102
තතව කළමනෂ්පාකරණය තුළින් නිරන්තර දියුණුව.
(කලුෂහන, සඩන්සිල ඒ.)
658.4013
තතසර, සක. එම්. සමෂ්පාධි. අපූරු සිතතරෂ්පා 891.483
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තතසරනි, සක. වී. ඩ. චතුමිණි. මලිතසග
සිතුවිලල
891.483

තරු සමැණසකළිසයේ. (සෂසරේරෂ්පා, සඅංජීව මසහසේෂසේ)
891.483

තන්තිරිසග, සජේ. රුසබරු (ෂරි.). බලනන
අබනල කලෂ්පාම්, ඒ. ප. සජේ.

තරු සිනසරන් එහෂ්පා. (උමයඅංගනෂ්පා, ෂවනි)

තනි සකෂ්පාහෂ්පා සහ තවත අහුෂමෑවත තීරු රචනෂ්පා .
(මසහසේන්ද්ර, සුනන්ද)
070.44
තනියෂ්පාමය. (ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී)

891.483

තමන්කඩුව 1815 – 1900. (කරුණෂ්පානන්ද,
උකකු බණඩෂ්පා)
954.9302
තරබෂ්පාරුව මටටු කරමු. (විජයසිඅංහ, නෂ්පාමල)
616.39805
තරබෂ්පාරුසවන් අතමිසදමු. (සමරනෂ්පායක, අනිල)
616.39805
තරසසේවින්, රුවන්. ම කුමෂ්පාරි : ජන කතෂ්පාවකි
891.483
තරහට නකට ලිර්යූ කවි සින්න. (මෂ්පායෂ්පානන්සන්,
නිමලකෂ්පා ජයසදේව)
891.481
තරිඳුසග දඟකෂ්පාරකම. (මිනුවන්ත, කිසර දිසනත)
891.483
තරු අතරට ගිය දරුවෂ්පා : ආතරේ සී. කලෂ්පාකසග ළමෂ්පා
විය. (ගුණවරේධන, නෂ්පාලක)
823.914
තරු කුමරි - 1 : සඳට සෂම්බමැඳි තෂ්පාරකෂ්පාවියකසග
කතෂ්පාව. (මලලවආරචචි, ලකෂසේමන්) 891.483
තරු කුමරිය. (බුලතසිඅංහල, රමණී)

891.483

තරු කුමරිය 2. (බුලතසිඅංහල, රමණී)

891.483

තරුණ වීරසයබෝ ;
අඅංක 20. (ඩකසන්, ෆමෑන්කලින් ඩබලිව.)
නවක වධ බන්ධන
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තල රුව්ස්පේෂෂ්පාවට නම්රිසයන් - 2. (අතුසකබෝරල,
සුරඅංගි)
891.483
තලගල, හසිනි. හද ෂවුරු ව්බිඳ

891.483

තවද එක ඉසිදෂ්පාසියක. (සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනී)
891.483
තහනම් කවි. (සසසනවිරතන, එච. ඒ.)

891.481

තෂ්පාසගබෝරේ ආදරවන්තයෂ්පාසග කතිකෂ්පාව.
(ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික)
891.443092
තෂ්පාසගබෝරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත. කළුවර කෂ්පාමරසයේ
රජේජුරුසවබෝ
891.442
තෂ්පාසගබෝරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත. ගුරුසදේව රබීන්ද්රනෂ්පාත
තෂ්පාසගබෝරේසග විශිෂසේටතම කතෂ්පා 2 - ගිරිබෂ්පාලෂ්පා
සමඟ තවත කතෂ්පා 25 ක
891.443
තෂ්පාසගබෝරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත.
සහ තවත කවි

ෂෂ්පාවහන් සසෂ්පායෂ්පාගත හමැටි
891.441

තෂ්පාසගබෝරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත. රබීන්ද්රනෂ්පාථ ෂ්ඨෂ්පාකුරයන්
සග ජීවන මදිරෂ්පාව : සඅංගදෘහිත උධදෘත 891.4414
තෂ්පාතතය නවය. (ගයදෂ්පාරේ, අරේකෂ්පාදි)

891.73

තෂ්පාතතෂ්පා වසග සකසනක. (ඇසලකසින්, අනසතෂ්පාලි)
891.73
තෂ්පාතතෂ්පා වසග පුසතක. (රතනෂ්පායක, ආරියෂෂ්පාල)
891.483
තෂ්පාරකෂ්පා සජන්යෂ්පාතිෂය විදන්යෂ්පාව මූලික සිදේධෂ්පාන්ත.
(සිලවෂ්පා, ජී. එච. ඩබලිව.)
133.5

තරු නමැති අහස : කලපත විදන්යෂ්පා කතෂ්පා. ධරේමසිරි,
අජන්ත
891.483

තෂ්පාරකෂ්පා විදන්යෂ්පා ළමෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය ;
අඅංක 01. (අතෂතතු, ආරේ. බී.) අසව්ස්පේ ම
තෂ්පාරකෂ්පාව සුරේයයෂ්පා
අසව්ස්පේ ම තෂ්පාරකෂ්පාව සුරේයයෂ්පා

තරුෂතිසග පුඅංචි තරුව. (සම්ෂතෂ්පාවඩුසග, ෂමෂ්පාලි)
891.481

තෂ්පාරකෂ්පාසවබෝ මනරම්ය. (අකමමන, ධම්මිකෂ්පා)
791.430922

තරුමත්ලී. (ලකෂිත, අශෂ්පාන්)

891.483

තෂ්පාරුකෂ්පා, ප. එම්. ඉමඅංගි. ටිකිරි සහ ඈන් 891.483

තරුවක ළඟ. (සෂසරේරෂ්පා, දකෂිකෂ්පා සුරනි) 891.483

තෂ්පාරුකෂ්පා, ප. එම්. ඉමඅංගි. වන මිතුරන්සගන්
ෂෂ්පාඩමක
891.483

තරුවය ඔබ මසග හදවත බබලවන. (කෂ්පාටලන්ඩ්,
බෂ්පාබරෂ්පා)
823.912

තෂ්පාරුකෂ්පා, ප. එම්. ඉමඅංගි. වීනරු කුමෂ්පාරි

891.483
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තෂ්පාරුණන්යය දමැකීම හෂ්පා රැකීම. (සහටටිආරචචි,
ශෂ්පාන්ත)
613

තිලකරතන, නයනසිරි. ගමැමිදිවිය හෂ්පා මමැකී යන
ගමැමිවහර
491.487

තෂ්පාරුණන්යසයේ අරුණමැලල : සයෂ්පාවුන් නව කතෂ්පාවක.
(බෂ්පාලසූරිය, ගුණසසසේකර)
891.483

තිලකරතන පයතුමෂ්පා, එඩ්මන්ඩ්. කිතු දහසම්
මූලික හරයන්

තමැටිය රත කළ හමැටි

තිලකරතන, මහෂ්පානෂ්පාම. බුන දහම සහ පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පාසව
සබමැඳියෂ්පාව
294.3369301

320.95493

තමැන්නසහසේසන් විතති. (චමින්ද කුමෂ්පාර, ආරේ. සක.)
398.24
තිතත කතෂ්පාවක. (පරිසසේ, නිසරබෝෂණී)

891.483
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තිලකරතන, රතනෂ්පායක. මම සනෂ්පාසවමි මම
891.483

තිතත සහ තවත කතෂ්පා : සකටි කතෂ්පා එකතුවකි.
(වමැලිසරසග, නකුල)
891.483

තිලකරතන, රිෂෂ්පාන්ත (අනු.). බලනන සමබෝඩ
එමලියෂ්පා සහ ලසසේසන වසීලිසසේසෂ්පා ඇතුළු තවත
රුසියෂ්පානු කතෂ්පා

තින්, තින්. විදරේශන භෂ්පාවනෂ්පාසව ජීවන අතදමැකීම
සහවත එදිසනදෂ්පා දිවියට සතිසම්ෂන්න බව
294.34435

තිලකරතන, වීරතුඅංග ප. උසසසේ සෂළ
තෂ්පාකෂණසවදය සඳහෂ්පා විදන්යෂ්පාව 1 සකෂ්පාටස
570.76

තිරෂ්පාණෂ්පාගම, චන්ද්රසිරි. සබෂ්පාන්සෂ්පාය : කදෘෂි විදන්යෂ්පාව
සහ කලෂ්පාව එකතමැන්සකෂ්පාට මමැසවන
තෂ්පාකෂණික කලෂ්පාතමක නිරේමෂ්පාණය 635.9772

තිලකරතන, සමන්. රෂ්පාජන්ය බලය ග්රීක – සඅංසසේකදෘත
නෂ්පාටන්ය කරුවන්සග ඇසින්
882

තිරෂ්පාණගම, ධවල සකවිති (ෂරි.). බලනන
වරේන්, ජූලසසේ
තිසරබෝකුඩ්ඪ සූත්රය : ෂදෂ්පාරේථ, නිදෂ්පාන කථෂ්පා විසසේතර
සහිතය. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය)
294.3823

තිලකරතන, සිසී. එදෂ්පා ලියු කවි සහ සමදෂ්පා
කියු කවි
891.481
තිලකරතන, සුමිත්රෂ්පා. මඅංගල පයවර

891.481

තිලකසිරි, අජිත ප්රියන්ත. රැවුල වමැසවන සබසහත
891.483

තිලසලය නඩරෂ්පාජෂ්පා, එසසේ. . සප්රේම චෂ්පාරිකෂ්පාවක
894.8113

තිලකසිරි, සිරි (සඅංසසේ.). බලනන මුවසදවදෂ්පාවත

තිලසලය නඩරෂ්පාජෂ්පා, එසසේ. . මසග අව්ස්පේෂචචි

තිලකසසසේන, අජිත. එලසඹන අසගබෝසසේතව 891.481

306.8742
තිලකරතන , ආනන්ද එන්. (සඅංසසේ.). බලනන
ෂළෂ්පාත ෂෂ්පාලන ආයතන ඡන්ද නීතිය : මහ නගර
සභෂ්පා, නගර සභෂ්පා, ප්රෂ්පාසදේශීය සභෂ්පා සඳහෂ්පා
සභිකයන් සතබෝරෂ්පා ෂතකර ගමැනිසම් ඡන්ද
විමසීමට අදෂ්පාළ නීති
තිලකරතන, ආනන්ද එන්. (සඅංසසේ.). බලනන
බමැඅංකු නීතිය සහ මුදල සමෂ්පාගම් නීතිය

තිලකසසසේන, අජිත. මමැදිවහර අතසෂෂ්පාත :
භෂ්පාශෂ්පා ලිප එකතවක

491.48

තිලෂ්පාපයෂ්පා මසුන් වගෂ්පාවට නව ප්රසවශයක - ගදෘහෂ්පාශ්රිත
අභිජනනෂ්පාගෂ්පාර තුළ තිලෂ්පාපයෂ්පා මතසන්ය බීජ
නිෂසේෂෂ්පාදනය. (ද සිලවෂ්පා, කුමුන)
639.8
තිසසේස වමැව ඔබය. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) 891.483
තීකෂණ, බී. නසවබෝදේ. අදේද්භූත දූෂත

891.483

තිලකරතන, ඒ. සක. බුන දහසම් මමැද මෂ්පාවත සහවත
සමතුලිතතෂ්පා මූලධරේමය
294.3

තුඩුවසග, දීපකෂ්පා සතලිකඩ. අඩ සඳ

891.48

තිලකරතන, ඒ. සක. සතතවෂ්පාවෂ්පාස : මිනිසසේ, දිවන්ය,
සහ අෂෂ්පාය ද්භූමි
294.3

තුන්ගුළිසයබෝ. (රතනෂ්පායක, ලිලියන් සසබෝමලතෂ්පා)
891.483

තිලකරතන, ක්රිෂෂ්පාන්ත (ෂරි.). බලනන
සගබෝරේකි, මකසිම්

තුන් සෂර නිමිති. (ගසන්වතත, ෂෂ්පාලිත)

තිලකරතන, නයනසිරි. අවනඩුව

891.483

3, 4, 5 සශසේණි සඳහෂ්පා මූලික සිඅංහල දමැනුම.
(සකෂ්පාසසේෂමැලවතත, ජයසිරි)

891.483
372.6
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තුරුණු විසයේ ෂමැබමැඳුණු ෂමැදි. (සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම,
අමරසිරි)
891.481
තුරු සතෂ්පාරතුරු : මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක සතවන කෂ්පාණඩය. (සතන්නසකබෝන්,
ධරේමරතන)
580
තුරු සතෂ්පාරතුරු : මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක සදවන කෂ්පාණඩය. (සතන්නසකබෝන්,
ධරේමරතන)
580
තුරු සතෂ්පාරතුරු : මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක ෂසසේවන කෂ්පාණඩය - ඖෂධීය ශෂ්පාක
(සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන)
615.321
තුරු සතෂ්පාරතුරු : මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක ෂළමු කෂ්පාණඩය - තෂ්පාල වරේගසයේ ගසසේ
(සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන)
580

සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන. තුරු සතෂ්පාරතුරු :
මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක - සතවන
කෂ්පාණඩය
580
සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන. තුරු සතෂ්පාරතුරු :
මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක - සදවන
කෂ්පාණඩය
580
සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන. තුරු සතෂ්පාරතුරු :
මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක - ෂසසේවන
කෂ්පාණඩය - ඖෂධීය ශෂ්පාක
615.321
සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන. තුරු සතෂ්පාරතුරු :
මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක - ෂළමු කෂ්පාණඩය තෂ්පාල වරේගසයේ ගසසේ
580
සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන. තුරු සතෂ්පාරතුරු :
මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක - සිවවන
කෂ්පාණඩය
580

තුරු සතෂ්පාරතුරු : මිනිසෂ්පාට ප්රසයබෝජනවත ශෂ්පාක සිවවන කෂ්පාණඩය. (සතන්නසකබෝන්,
ධරේමරතන)
580

සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන. පරිත සදේශනෂ්පාසව
අනුහසසේ හෂ්පා අනුහසසේ සෂන්වූ තමැන්
294.34

තුලෂ්පා : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල. (වනිගරතන,
ආසිරි)
133.5272

සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන. පුරෂ්පාණ
සතසකබෝරලය : සතසකබෝරලසයේ සමෂ්පාජ
තතු හෂ්පා ජන වත සගෂ්පාත
307.72095493

තුලෂ්පා ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ.
(රතනෂ්පායක, සුදත)

සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන. ලඅංකෂ්පාසව අසව්ස්පේ
ෂමැරණි සදේශෂෂ්පාලනඥසයබෝ
324.2092

133.5272

891.481

සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන. හතර සකබෝරසළසේ
ජනතෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය : සමෂ්පාජ සතෂ්පාරතුරු ජනකවි - ජනකතෂ්පා හෂ්පා පුරෂ්පාවදෘතත
398.2095493

තුසිත, සක. සමන්. වදෘතතිකයන් සඳහෂ්පා සදමළ
භෂ්පාෂෂ්පාව
494.8118

සතන්නසකබෝන්, මසහසේන්ද්ර. හුසදකලෂ්පා අසරුවෂ්පා
891.483

තදෘව්ස්පේතිමත සරල ජීවිතයක ගත කළ හමැකි මඟ.
(අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා සරබෝහණ)
158.1

සතන්නසකබෝන්, මෂ්පාලයෂ්පා (ෂරි.). බලනන
ෂෂ්පාවුසලබෝ, සකෂ්පායසයබෝ

සතතව්බිම් ෂරිසරය : ෂරිහරණය සහ සඅංරකෂණය.
(ධනෂෂ්පාල, ඒ. එච.)
333.95288

සතන්නසකබෝන්, ශිරෂ්පාණි. ඖෂධීය කමැඳ වරේග
පළිසයල කරගන්නෂ්පා අයුරු ශරීරයට
ජීවගුණය ලබෂ්පාසදන වස විසසන් සතෂ්පාර
සදේශීය කමැඳ වරේග
641.357

තුෂර සිසිලසක සසසනහස. (පරිසසේ, රඅංජනී
ශන්යෂ්පාමත්ලී)
891.483
තුසර නිම්නය. (විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර)

සතත ව්බිමක අසිරිය සුන්දර කිරළ කමැසල.
(සතන්නසකබෝන්, ජයතිසසේස) 333.918095493
සතන්නසකබෝන්, ජයතිසසේස. සතත ව්බිමක අසිරිය
සුන්දර කිරළ කමැසල
333.918095493
සතන්නසකබෝන්, ජයතිසසේස. රුහුණු අලුත අවුරුන
සිරිත විරිත
394.2614
සතන්නසකබෝන්, ජයතිසසේස. රුහුණු රබන් සුරල
සවුදම් සහ රබන් සසලලම්
398.2

සතනෂ්පාලි රෂ්පාමන්සග කතන්දර. (සතනෂ්පාලි, රෂ්පාමන්)
398.20954
සතනෂ්පාලි, රෂ්පාමන්. සතනෂ්පාලි රෂ්පාමන්සග කතන්දර
398.20954
සතයය බබෂ්පා. (මෂ්පායෂ්පානන්සන්, සසසේෂෂ්පාලි)
සතල මන්දෂ්පා. (බලුම්, ජූඩ)

891.483
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සතල රහිත ආහෂ්පාර. (ජයවරේධන, මන්ධුරසිරි)
641.5637

ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය. අභිධරේම පටකය 6 :
ෂටෂ්ඨෂ්පානව්ස්පේෂකරණය 2
294.3824

සතවන දමැරිය. (ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා)

ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය. අභිධරේම පටකය 7
294.3824
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සතවමැනි ඇස. (විමලඤෂ්පාණ හිමි, අටබෂ්පාසග) 294.3
සතසසේසමෂ්පාසෆබෝරියෂ්පා සමරන්නිසයබෝ
සතසසේසමෂ්පාසෆබෝරියෂ්පාසුසෂ්පාය. (ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ)
882
සතසමැතතමෑ බුදේධ ඤෂ්පාණ : ප්රථම භෂ්පාගය. (සුදසසේසී
හිමි, කුකුලෂසන්)
294.363
සත දලසල කඳුළ. (ආනන්ද, මුලක රෂ්පාජේ)
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සතනුවර, ඉන්ද්රනෂ්පාථ. ඩජීටල ඡෂ්පායෂ්පාරූෂකරණය
770
සතනුවර, එච. එන්. මුදල, උදේධමනය සහ
ආරේථික දියුණුව
332.41

ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය. අභිධරේම පටකය 8 :
ෂටෂ්ඨෂ්පානව්ස්පේෂකරණය 4
294.3824
ස්ත්රිපටකයට ෂහසු මගක : දික සඟිය, සීලකඛන්ධ
වරේගය, මහෂ්පා වරේගය, ෂෂ්පාටක වරේගය. (ස්ත්රිපටකය.
සූත්රපටකය)
294.3823
ස්ත්රිපටකය. විනයපටකය. විනය පටකය 1 - භිකක්ඛු
විභඞගය : ෂෂ්පාරෂ්පාජික ෂෂ්පාළිය, ෂෂ්පාචිතතිය ෂෂ්පාළිය
294.3822
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. අඅංගුතතරනිකෂ්පාය. අඅංගුතතර
නිකෂ්පාය 1
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. අඅංගුතතරනිකෂ්පාය.
අඅංගුතතර නිකෂ්පාය 2
294.3823

සතමෂ්පාතමක සඅංකෂිව්ස්පේත ප්රකෂ්පාශන මෂ්පාලෂ්පාව ;
අඅංක 02. (නජෂ්පාබ, නෂ්පාදියෂ්පා) සවනසසේවන ශම
සඅංක්රමණය සඳහෂ්පා ප්රතිෂතතිමය ප්රතිචෂ්පාර :
331.544095493

ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. අඅංගුතතරනිකෂ්පාය.
අඅංගුතතර නිකෂ්පාය 4
294.3823

සතෂ්පාටවතත, නුවන්. හිණිසෂත ෂෂ්පාමුල

ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය. ක්ඛුදේදක
නිකෂ්පාය 2 : සෂතවතථු, සථරගෂ්පාථෂ්පා, සථරීගෂ්පාථෂ්පා,
ජෂ්පාතක
294.38232

891.481

සතෂ්පාරතුරු සන්නිසවදනය. (ගුණසසසේකර, සජබෝ.
රඅංජිත)
070.4
සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා සන්නිසවදන තෂ්පාකෂණය I හෂ්පා II :
ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය 2014 සදසමැම්බරේ.
(බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා)
004.076
සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා සන්නිසවදන තෂ්පාකෂණය : 10
සශසේණිය
004.071
සතබෝමසසේ, සජරී ඩ. (සම කරේතදෘ). බලනන
සබෂ්පාලඩ්වින්, සජබෝන් ට.
සතබෝමසසේ, බ්රියන් ප්රයසසේ. පුඅංචි රතු කිකිළිය කෂටි
නරිහෂ්පාමිය
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සතබෝරසදනිය, සසසේන. යෂ්පාරෂ්පා යෂ්පාස්ත්රික

891.483

සතබෝරෂ්පාගත ලිප සඅංග්රහය. (විසජේසසසේකර,
නන්දසදේව)
954.9303
ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය. අභිධරේම පටකය 1 :
ධම්ම සඅංගණීව්ස්පේෂකරණය, විභඅංගව්ස්පේෂකරණය
294.3824
ස්ත්රිපටකය. අභිධරේමපටකය. අභිධරේම පටකය 5 :
ෂටෂ්ඨෂ්පානව්ස්පේෂකරණය 1
294.3824

ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය.
ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය 3 : ජෂ්පාතක
294.38232
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය. ක්ඛුදේදක
නිකෂ්පාය 5
294.38232
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය. ක්ඛුදේදක
නිකෂ්පාය 7 : අෂදෂ්පාන ෂෂ්පාළිය, බුදේධ වඅංශය, චරියෂ්පා
පටකය
294.38232
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය. ජෂ්පාතක.
ජෂ්පාතක සෂෂ්පාත වහන්සසසේ : අෂණණක වරේගය
294.382325
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය. ධම්මෂද.
ධම්මෂදය : ජීවිතයට සෂරවදනක
294.382322
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය. ධම්මෂද
ධම්ම ෂදය - සදවන කෂ්පාණඩය : ගෂ්පාථෂ්පා හෂ්පා කථෂ්පා
වසසේතු සඅංග්රහය
294.382323
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය. ධම්මෂද.
ධම්ම ෂදය : යමක වගගය, අව්ස්පේෂමෂ්පාද වගගය,
චිතත වගගය, පුව්ස්පේඵ වගගය සහ බෂ්පාල වගගය
294.382322
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ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය. සරල
සිඅංහල ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය - 1 : ක්ඛුදේදක ෂෂ්පාෂ්ඨ,
ධම්මෂද ෂෂ්පාළි, උදෂ්පාන ෂෂ්පාළි, ඉතිවුතතක, සුතත
නිෂෂ්පාත
294.38232
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය. සරල
සිඅංහල ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය - 2 : විමෂ්පාන වතථු,
සව්ස්පේතවතථු, සථසේරගෂ්පාථෂ්පා, සථසේරිගෂ්පාථෂ්පා 294.38232
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය. සරල
සිඅංහල ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය - 3 : ජෂ්පාතකෂෂ්පාළි
294.38232
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ස්ත්රිපටකයට ෂහසු මගක :
දික සඟිය, සීලකඛන්ධ වරේගය, මහෂ්පා වරේගය,
ෂෂ්පාටක වරේගය
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ස්ත්රිපටක සූචිය
294.3820216
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. දීර්ඝ නිකෂ්පාය. දීර්ඝනිකෂ්පාය
අටුවෂ්පාව 1
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. දීර්ඝ නිකෂ්පාය. දීර්ඝනිකෂ්පාය
අටුවෂ්පාව 2
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. දීර්ඝ නිකෂ්පාය. දීර්ඝනිකෂ්පාය
අටුවෂ්පාව 3
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. දීර්ඝනිකෂ්පාය. දීර්ඝ නිකෂ්පාය 2
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ධම්මචකකව්ස්පේෂවතතන
සූත්ර සදේශනෂ්පාව : ෂෂ්පාලි සූත්රය - සිඅංහල අනුවෂ්පාදය ධරේම කරුණු
294.3823

ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය.
මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 3
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය.
මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 4
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. රතන සූත්රය

294.3823

ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. විතරේකවල යථෂ්පා සසේවෂ්පාභෂ්පාවය
සහ අකුසල සහගත විතරේකයන්සගන් මිදීසම්
සදහම් මග
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. විශුදේධි මෂ්පාරේගය 1 294.382
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. විශුදේධි මෂ්පාරේගය 2 294.382
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. සිතට ගතට සුව සදන
දහම් අමෂ්පා ඔසුව : සබෂ්පාජේජඅංග පරිත 294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. සඅංයුතත නිකෂ්පාය.
සඅංයුතත නිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 1
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. සඅංයුතතනිකෂ්පාය.
සඅංයුතත නිකෂ්පාය 2
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. සඅංයුතතනිකෂ්පාය.
සඅංයුතත නිකෂ්පාය 4
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. සඅංයුතතනිකෂ්පාය.
සඅංයුතත නිකෂ්පාය 5
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. සඅංයුතතනිකෂ්පාය.
සඅංයුතත නිකෂ්පාය 6
294.3823
ස්ත්රිපටක සූචිය. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය)
294.3820216

ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. පරිත තුන් සූත්රසයන් ඔබට
කළ හමැකි හෂ්පාසසේකම්
294.3823

ස්ත්රිභෂ්පාෂෂ්පා - සෂර කියවීම : 3 සශසේණිය. (ෂතිරණ,ආරේ.)
372.6

ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. පරුවෂ්පානෂ්පා සෂෂ්පාත වහන්සසසේ
294.3823

ස්ත්රිභෂ්පාෂෂ්පා සෂර කියවීම : 4 සශසේණිය. (ෂතිරණ, ආරේ.)
372.6

ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. පුරෂ්පාණ මහ පරිත සෂෂ්පාත
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සුත්රපටකය. බමැඳි අකුරු හෂ්පා සලෂ්පාකු
අකුරු සහිත මහෂ්පා පරිත සෂෂ්පාත වහන්සසසේ
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. මජේජ්ඣිමනිකෂ්පාය. මජේජ්ඣිම
නිකෂ්පාය 2
294.3823
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. මජේජ්ඣිමනිකෂ්පාය.
මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය 3
294.3823

ස්ත්රිමෂ්පාණ කියවීමක : සමෂ්පාහෂ්පාන් රෂ්පාජේ මඩවලසග
මෂ්පාගම් සසබෝලිය, සලෂ්පාවීනෂ්පා, ආදරණීය
විකසටබෝරියෂ්පා නවකතෂ්පා ස්ත්රිතවය පළිබඳ විචෂ්පාර
විමඅංසනයකි. (අලවතත, ජයසිරි)
891.483
ස්ත්රිවිධ භෂ්පාවනෂ්පා දීෂනී : බුදේධෂ්පානුසසේසති ධම්මෂ්පානුසසේසති - සඅංර්ඝෂ්පානුසසේසති

294.34435

නමෂ්පාවිතෂ්පාන, චන්දන ප්රභෂ්පාත. සිඅංහලසයේ මහෂ්පා රජවරු
සහ දස මහෂ්පා සයබෝධසයබෝ
923.1
ථූෂවඅංසය

294.3435095493
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ථූෂවඅංසය (ෂෂ්පාලි)

294.3435095493

ථුෂෂ්පාරෂ්පාම මහ සමෑ

294.34433

සථරවෂ්පාද "දරේශනය". (කුමෂ්පාරසසසේන, කීරේති)

294.3

සථසේරවෂ්පාදී අරේථකථන සිදේධෂ්පාන්ත. (ගමසග, අරුණ
සක.)
294.391
සථසේරවෂ්පාදී සබබෞදේධ ප්රතිඥෂ්පාව. (ධරේමසසසේන, හ. ත.)
294.34435
සථසේරවෂ්පාදී ධරේම විග්රහ. (සමරසිඅංහ, හසන්ත)
294.391

දඟවමැඩ සහෂ්පාඳ නමැහමැ. (උෂමෂ්පාලිකෂ්පා, අචිනි) 891.483
දඩ කඳවුර. (වරේණකුලසූරිය, සහන්රි)

891.483

දඩලලසග, තිනුක දින්සර. අභිරහසසේ දියමන්ති
සකෂ්පාලලය
891.483
ද තෂ්පාබබ, ඩබලිව. වී. (ෂරි.). බලනන මුහන්දිරම්,
ඇම්. ඇල. ද සිලවෂ්පා
දන්න සකසනක කියෂ්පාදසන්න. (රතනෂ්පායක,
ලිලියන් සසබෝමලතෂ්පා)
891.483
දම් රම් පඅං සකත. (විජයසිරි, සක. ඩ. එසසේ.)
294.3435095493

දේවිතීය ෂණඩත ශ්රී ෂරෂ්පාක්රමබෂ්පාහු මහ රජෂ්පාණන්සග
අනුඥෂ්පාසයන් කරන ලද දළදෂ්පා සිරිත 294.363

දම්සක සෂෂ්පාත සෂළ සතරවන සවළුම : අඅංක
43 - 57
294.3

ද අලවිසසේ, දයෂ්පා. එසකබෝමත එක දවසක : තීරු ලිප
සඅංග්රහය
070.44

දම්සක ප්රකෂ්පාශන ;
අඅංක 247. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය) විතරේකවල
යථෂ්පා සසේවෂ්පාභෂ්පාවය සහ අකුසල සහගත
විතරේකයන්සගන් මිදීසම් සදහම් මග 294.3823

ද අලවිසසේ, ප්රසන්ත ලෂ්පාල. ගඅංගෂ්පාරෂ්පාමසයේ සෂෂ්පාඩ
හෂ්පාමුනරුසවබෝ
294.3657
දකුණු ආසියෂ්පානු සබබෞදේධ කලෂ්පාසව සඅංසකත.
(ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ.)
730.954
ද සකෂ්පාසසේතෂ්පා, බරේටි (ෂරි.). බලනන ආචරේ, සජෆසේරි
දඟකෂ්පාර අලි ෂමැඅංචෂ්පා. (නිකවමැරටිය, දයෂ්පානන්ද)
891.483
දඟකෂ්පාර ඉතතමෑ ෂමැඅංචෂ්පා. (සඅංජීව, චෂ්පාමර)

891.483

දඟකෂ්පාර කුරුළු ෂමැඅංචෂ්පා. (නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර,
චන්ද්රසසසේන)

891.483

දඟකෂ්පාර තෂ්පාර ෂමැටියෂ්පා. (ප්රියදරේශනී, ගඅංගෂ්පා

891.483

දඟකෂ්පාර පූසෂ්පා. (රණසිඅංහ, තුසිත)

891.483

දඟකෂ්පාරයන්සග වික්රම ;
අඅංක 14. (සමරනෂ්පායක, ධරේමෂ්පා එසසේ.)
සමැසනරියන් උයසන් විශසේමිත සමනල රැඟුම
891.483
අඅංක 15. (සමරනෂ්පායක, ධරේමෂ්පා එසසේ.)
පුනම හමුවීම
891.483
අඅංක 16. (සමරනෂ්පායක, ධරේමෂ්පා එසසේ.) සමය
සමැබවින්ම ප්රෂ්පාතිභෂ්පාරේයයකම විය
891.483
දඟකෂ්පාර ළමෂ්පා දිවිය. (අභය තමැන්සන්, සී.) 891.483
දඟයෂ්පා. (සසතමිණී, සසහෂ්පාරෂ්පා)

891.483

දම්සෂ්පාරි. (ගඅංසගෂ්පාඩ, අසනබෝමෂ්පා)

891.483

දම්සෂ්පාරි 2. (ගඅංසගෂ්පාඩ, අසනබෝමෂ්පා)

891.483

දමයන්ති, එම්. ඒ. එම්. (සඅංසසේ.). බලනන
කන්සදේගම, තිලක
දමයන්ති, සක. ඒ. ආරේ. ඇසසන සෂසනන
සිසතන හමැසඟන සිතුවිලි රෑනක
891.481
දමයන්ති, තමෂ්පාරෂ්පා. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) චිත්ර
කලෂ්පාව : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර 741.076
ද මමැල, සදවසසත. බනලු නම්රිසයේ සසබෞන්දරේය
චෂ්පාරිකෂ්පාව
915.493
ද මමැල, මසහසේෂසේ (ෂරි.). බලනන සිම්සන්,
වුලෆසේගමෑන්ග
දඹදිව සඳහම් සුවඳ
දයෂ්පානන්ද, චෂ්පාලසසේ. විශසේව කලෂ්පා නිරේමෂ්පාණ :
යුසරබෝෂෂ්පා - ඉන්දියෂ්පා

294.34
700.2

දයෂ්පාරතන, ඩබ. ප. රෂ්පාජන්ය සසසේවය හෂ්පා ගුරුවරයෂ්පා
331.125137
දයෂ්පාරතන, බන්නල ප. මෂ්පාධන්ය සෂ්පාකෂරතෂ්පාව
දයෂ්පාරතන, බන්නල ප. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ගිනි පුසෂ්පා : සකෂ්පාරියෂ්පානු ජනකථෂ්පා දහයක

302.23
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දයෂ්පාරතන, බන්නල ප. (සඅංසසේ.). බලනන අධන්යෂ්පාෂන
විමසුම : 1 වන කලෂ්පාෂය 2015 ජනවෂ්පාරි - මමැය
දරුවන් ඇසසේ සමන් සුරකින අම්මලෂ්පාට

649.1

දරුවන්සග දරුසවබෝ. (සමරනෂ්පායක, එසසේ. ඒ. එසසේ.)
891.483
දරුවන්ට සදමි මසග හදවත. (සුසකෂ්පාම්ලින්සසේකි,
වසිලි ඇසලකසමැන්සඩෂ්පාවිච)
155.4

ද සිලවෂ්පා, අනුල (ෂරි.). බලනන සබෂ්පාවන්, සජේ.
ද සිලවෂ්පා, ආනන්ද. සගබෝනි ව්බිලසලබෝ

ද සිලවෂ්පා, ඇසසේ. අනුර යසමිත (සඅංසසේ.). බලනන
වමැලිසතෂ්පාට 2 : බළපටිය
ද සිලවෂ්පා, උපුල. සලඩ නක නරලන උෂසදසසේ
අතසෂෂ්පාත
ද සිලවෂ්පා, ඒ. එච. ලකමිණී.

දරුවෂ්පාට ආරකෂෂ්පාකෂ්පාරී ෂරිගණකයක.
(ඉලඅංගසකබෝන්, කෂ්පාන්චන)

004

891.483
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අසව්ස්පේ කෂ්පාසල ගජමන්
891.481

දරුවෂ්පා සලෂ්පාසව උතුම්ම සම්ෂතය. (අමරසසසේකර,
අයරෂ්පා)
305.231

ද සිලවෂ්පා, කුමුන. තිලෂ්පාපයෂ්පා මසුන් වගෂ්පාවට නව
ප්රසවශයක - ගදෘහෂ්පාශ්රිත අභිජනනෂ්පාගෂ්පාර තුළ
තිලෂ්පාපයෂ්පා මතසන්ය බීජ නිෂසේෂෂ්පාදනය
639.8

දලයලෂ්පාමෂ්පා. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)
294.3923092

ද සිලවෂ්පා, ජිසන්න්ද්රවඅංශ (ෂරි.). බලනන
සෂලසරේ, සඩ්ව

දලයලෂ්පාමෂ්පා. සුමියුරු සලබෝක

ද සිලවෂ්පා, ඩබලිව. ඒ. ධනෂෂ්පාල. අන්දිරිසසේ
ඉසසේසකබෝසල මහතතයෂ්පා

891.483

ද සිලවෂ්පා, ඩබලිව. ඒ. ෂටිචචසමුව්ස්පේෂෂ්පාසදබෝ

294.3

ද සිලවෂ්පා, ඩ. සී. ළදරු ෂෂ්පාසල අධන්යෂ්පාෂනය

372.21

294.33615

දවටසග, සප්රේමරතන. මිනිසෂ්පාට ෂෂ්පාරෂ්පාදීසයක වු
ගමැහමැනිය
305.4
දවසසේ තුසනන් ඉඅංග්රීසි කතෂ්පාව. (අමරසිරි, සක.
එන්. ට.)
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දශභුමික සූත්රය : සෂළ, ෂරිවරේතනය හෂ්පා අරේථ
විවරණය. (ධම්මසජබෝති හිමි, මමැදවචචිසයේ)
294.392
දසසේසකෂ්පාන් ප්රමිලෂ්පා සප්රේමසයේ නෂ්පාමසයන් . . .
(සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්)
891.483
දස තථෂ්පාගත බල : අලුත දහම් වමැඩසටහන - 2.
(ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ)
294.3
දසනෂ්පායක, එසසේ. චන්ද්රසිරි (ෂරි.). බලනන
හමැගෂ්පාරේඩ්, සහන්රි රයඩරේ
දසනෂ්පායක, නිලූකෂ්පා. සසෂ්පාරි චෂ්පාගි
891.483
දසනෂ්පායක, සනෂ්පාසයල. චීන බසට අතවමැලක
495.18
දසනෂ්පායක, යශීමෂ්පා කලහෂ්පාරි. වමැඩහිටියන්ට
ෂමණය සිඅංහල චිත්රෂට පළිබඳ
සමෂ්පාසලබෝචනයක : 1995 – 2000 791.436538

ද සිලවෂ්පා, තමරෂ්පා. මවදික ගණිතය පළිබඳ
හමැඳින්වීමක

510

ද සිලවෂ්පා, දිසන්ෂසේ ශිහන්ත. මහ සකබෝණතසරේ! :
යෂ්පාඩ්ලි සබබෝයසසේ 1 වමැනි සවළුම
823
ද සිලවෂ්පා, සදේව. මයකල (සඅංසසේ.). බලනන නලගම
වජිරසෂ්පාර නෂ්පාහිමි උවසර : ශෂ්පාසසේනය ලිප සඅංග්රහය
ද සිලවෂ්පා, නලින්. සිඅංහල අවුරුදේද

394.2614

ද සිලවෂ්පා, නිහෂ්පාල සසනරත. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සරේෂයන්
597.96095493
ද සිලවෂ්පා, බන්න්ධුල ජී. හසසේත සරේඛෂ්පා ශෂ්පාසසේත්රය

133.6

ද සිලවෂ්පා, බී. ජී. ප. ජයන්ත. උසසසේ සෂළ සඅංයුකත
ගණිතය 11 ෂළමුවන කෂ්පාණඩය : සසේථිතිකය,
ගතිකය
511.6
ද සිලවෂ්පා, වින්සසේටන්. කෂ්පාන්තෂ්පාවනට සවිමත
මඅංසෂතක
305.4

දසනෂ්පායක, සුමනසිරි. සතපුර මෂ්පානය

891.483

ද සිලවෂ්පා, අනුල. කමැරැලසල දියණිය

891.483

ද සිලවෂ්පා, වින්සසේටන්. දිරියට සවියක :
අන්තරේකරණය වූ සමෂ්පාජ ප්රසවශය

ද සිලවෂ්පා, අනුල. මලමද ව්බිසසබෝලෂ්පා

891.483

ද සිලවෂ්පා, ශෂ්පාමෂ්පාල. සසෂ්පාඳුරු ෂෂ්පාරම

891.483

ද සිලවෂ්පා, අනුල (ෂරි.). බලනන නසසේරීන්, තසසේලිමෂ්පා

ද සිලවෂ්පා, සසසේෂෂ්පාලි. කවුද ගතසත

891.483

305.9087
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දසුනිකෂ්පා, එසසේ. ඒ. ඕෂදි. පුඅංචි රහසසේ ෂරීකෂක
යහළුසවබෝ
891.483

දහම් දමැනුමට අතවමැලක. (නෂ්පාලක හිමි, සෂෂ්පාරවගම)
294.3076

ද සසෂ්පායසෂ්පා, ආරේ. අජිත අසසසේල (සඅංසසේ.). බලනන
වමැලිසතෂ්පාට 2 : බළපටිය

දහම් ෂෂ්පාසසලන් හමැදිචච දරුසවක : දහම් කතෂ්පාව
294.34

ද සසෂ්පායසෂ්පා, ඒ. ප. (ෂරි.). බලනන ස්ත්රිපටකය.
අභිධරේම පටකය

දහම් රසය. (සසසේනෂ්පානෂ්පායක, තිලක පුෂසේෂ කුමෂ්පාර)
294.34

ද සසෂ්පායසෂ්පා, ඒ. ප. (ෂරි.). බලනන ස්ත්රිපටකය.
විනය පටකය

දහම් සරණ සරල බසින්. (විදන්යෂ්පා චක්රවරේතී) 891.48
දහම්සසෂ්පාඞකව. (අලගියවන්නමුකසවටි) 891.481

ද සසෂ්පායසෂ්පා, ඒ. ප. (ෂරි.). බලනන ස්ත්රිපටකය.
සූත්රපටකය

10, 11 සශසේණි සඳහෂ්පා ගණිත ගුරුවරයෂ්පා.
(විදෂ්පානගමසග, සසසේනක)

ද සසෂ්පායසෂ්පා, ඒ. ප. (ෂරි.). බලනන ස්ත්රිපටකය.
සූත්රපටකය. අඞගුතතර නිකෂ්පාය

510.7

10, 11 සශසේණි සඳහෂ්පා රචනෂ්පා අතවමැල. (බසසේනෂ්පායක,
ගෂ්පාමිණි)
891.484

ද සසෂ්පායසෂ්පා, ඒ. ප. (ෂරි.). බලනන ස්ත්රිපටකය.
සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය

10, 11 සශසේණි සඳහෂ්පා රචනෂ්පා සඅංග්රහය.
(වීරවරේණකුල, ෂබෂ්පා)

ද සසෂ්පායසෂ්පා, ඒ. ප. (ෂරි.). බලනන ස්ත්රිපටකය.
සූත්රපටකය. දීර්ඝ නිකෂ්පාය

891.484

ද සසෂ්පායසෂ්පා, ඒ. ප. (ෂරි.). බලනන ස්ත්රිපටකය.
සූත්රපටකය. මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය

10 - 11 සශසේණි සඳහෂ්පා සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය
විභෂ්පාග අතවමැල : පුරෂ්පාතන, නූතන, ගදන්ය, ෂදන්ය
හෂ්පා නෂ්පාටන්ය. (සසබෝමරතන, බී. විසජේසිරි)
491.48076

ද සසෂ්පායසෂ්පා, ඒ. ප. (ෂරි.). බලනන ස්ත්රිපටකය.
සූත්රපටකය. සඅංයුතත නිකෂ්පාය

10-11 සශසේණි සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය : අරේථ
විවරණ – 1. (සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන)
891.48

ද සසෂ්පායසෂ්පා, ප්රසන්න. නඩතතු නීතිය නඩු තීන්න
346.549301163

10-11 සශසේණි සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය : අරේථ
විවරණ – 2. (සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන)
891.48

ද සසෂ්පායසෂ්පා, වීරසිරි. මළගිය ඇතසතබෝ විචෂ්පාර
අතවමැල : උසසසේ සෂළ සිඅංහල
891.483

10 - 11 සශසේණි සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය - විචෂ්පාර
ධෂ්පාරෂ්පා 1. (සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන)
891.48

දහඅට වන්නම. (කුලතිලක, සී. ද. එසසේ.)
793.3195493

10 - 11 සශසේණි සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය - විචෂ්පාර
ධෂ්පාරෂ්පා 2. (සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන)
891.48

දහදිසයන් ඇඳි සිතතමක. (රතනෂ්පායක, ආරියෂෂ්පාල)
891.481

10 සශසේණිය විදන්යෂ්පාව : ෂළමුවන වෂ්පාරසයේ වමැඩ සෂෂ්පාත.
(ආරියසිඅංහ, සක.)
507

දහනව වන ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පා සඅංසශබෝධනය.
(ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
342.03026

දළදෂ්පා මහිම. (රෂ්පාජෂකෂ, එසසේ. එම්. ඩබලිව.)
294.3438095493

දහනෂ්පායක, කිතසිරි. නන්දකකෂ්පා

දළ ලඹ නිලඹ : ෂදන්ය සඅංග්රහය. (මලලවආරචචි,
රණතුඅංග)
891.481

920

දහනෂ්පායක, ජයසසසේන. ඔසු ෂමැළ ගුණ වරුණ I
615.321
දහනෂ්පායක, සහන්රි වීරසිඅංහ (සම කරේතදෘ).
බලනන සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම, අමරසිරි
දහනෂ්පායක, සහන්රි වීරසිඅංහ (සඅංසසේ.). බලනන
කුමෂ්පාරතුඟු සමරු සසඳුව 1

දළවමැලල, දයෂ්පාරතන. කුරුලු සලෂ්පාවට පවිසසමු :
සතරවිලි ඇසුරින්
598
දළුසෂෂ්පාත, මහින්ද කුමෂ්පාර. කමත හෂ්පා කුඹුර ජනවහර
491.487
දළුසෂෂ්පාත, මහින්ද කුමෂ්පාර. ජනවහර

491.487

283

දළුසෂෂ්පාත, මහින්ද කුමෂ්පාර. වී ව්බිසසේස : ජනශමැති
ෂරේසයේෂණය
398.36

දිගන්සවල, තිලකරතන. චිත්ර කලෂ්පාව - 6 සශසේණිය
741.07

දෂ්පාන විභෂ්පාග සහ බුන සසුසන් මහිම. (අරියධම්ම හිමි,
නෂ්පාඋයසන්)
294.34

දිගන්සවල, තිලකරතන. රූෂ අඳිමු අත හුරුසවමු
372.52

දමැති සරබෝද. (ධරේමසිරි, ගිනිසග)

දමැනරු ඔය ගලය : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය. (ගුණවරේධන,
ධරේමසිරි)
891.481

දිගුකලක ජීවතවීමට හදවත සරබෝග, ජීරේණ
ෂදේධතිය ආශ්රිත සරබෝග හෂ්පා සසබෞඛන්යයට අදෂ්පාළ
සවනත කරුණු පළිබඳ විසශසේෂඥ මවදන්ය
උෂසදසසේ - ෂළමුසවනි සකෂ්පාටස
613

දමැන කරන පට සනෂ්පාසදන ගුරුකම්. (රතනෂ්පායක,
සුදත)
133.446

දින සෂෂ්පාතක අන්දරය. (සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනී)
891.483

දමැනගත යුතු නීතිය සෂෂ්පාත මෂ්පාලෂ්පාව ;
අඅංක 3. (ගුණසසසේකර, සමරසිඅංහ) ළමෂ්පා
අයතිවෂ්පාසිකම්වලට බලෂෂ්පාන නීතිය 346.0135

දිසන්ත්රෂ්පා. (වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා)

089.9148

දමැනමුතු ආතෂ්පාසග කතෂ්පා. (මනෂෂ්පාන්, එව්ස්පේෂෂ්පාවල
දිනුක)
808.882
දමැනුම් දී ආ මෂ්පාරයෂ්පා. (ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා)

823

දමැනුම් සකවළ - සෂ්පාමෂ්පානන්ය දමැනීම සතෂ්පාරතුරු
1015 ක
001.076

891.483

දිමියෂ්පා : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය. (සහටටිසග, අනුරසිරි)
891.483
දියමන්ති මෂ්පාලිගය

891.483

දියවමැඩයෂ්පාව ජයගත හමැකි මග. (අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා
සරබෝහණ)
362.196462

දමැලිස 2 සශසේණිය - සවගසයන් ගණන් හදමු 372.7

දියවමැඩයෂ්පාව ෂෂ්පාලනය කරගනිමු. (කටුලන්ද,
ප්රසෂ්පාදේ)
616.46205

දමැලිස 3 සශසේණිය - සවගසයන් ගණන් හදමු 372.7

දියහමැර තමැන්න. (වීරකසකෂ්පාඩ, ජයරතන) 891.483

දමැලිස 4 සශසේණිය - සවගසයන් ගණන් හදමු 372.7

දිරි දරුවෂ්පා. (චන්ද්රදෂ්පාස, අ.)

දමැලිස 5 : සවගසයන් ගණන් හදමු

දිරිය දමැරියන්සග සසේවයඅං චරිතෂ්පාෂදෂ්පාන : නක දිනෂ්පා
ජයගත අසව්ස්පේ හෂන්නු. (අතුසකබෝරෂ්පාල, දයෂ්පා
සරබෝහණ)
920.72

372.7

දමැලිස වමැඩසෂෂ්පාත - සවගසයන් ගණන් හදමු :
2 සශසේණිය
372.7
දමැලිස වමැඩසෂෂ්පාත - සවගසයන් ගණන් හදමු :
3 සශසේණිය
372.7
දමැලිස වමැඩසෂෂ්පාත - සවගසයන් ගණන් හදමු :
4 සශසේණිය
372.7
දමැලිස වමැඩසෂෂ්පාත - සවගසයන් ගණන් හදමු :
5 සශසේණිය
372.7
දමැහමැමි දිවියකට ෂන්සිල. (බණඩෂ්පාර, ඇසසේ. ඇම්.
සක. බී. ඇසසේ. රතන)
294.34
දමෑසත දිරිය : සදබසසේ එකතුව. (සමෂ්පාසහෂ්පාටටි,
දිවෂ්පාකර)
307.762095493
දමෑසට දමෑසක. (බුලතසිඅංහල, සසබෝමෂෂ්පාල) 891.481
දිගබමැදේසදේ අන්දරය. (ගුලවතත,ඔලසබෂ්පාඩුසව
බන්න්ධුල ආරේ.)
891.483

891.483

දිරියට සවියක : අන්තරේකරණය වූ සමෂ්පාජ ප්රසවශය.
(ද සිලවෂ්පා, වින්සසේටන්)
305.9087
දිරිය මග : බමැඅංකුකරුසවකුසග දශක ශතක
පයසිටහන්. (විසජේසසසේකර, සක. ඒ.) 332.1092
දිලරුකෂි, ර්යූ. සක. ඉසරේෂෂ්පා. ඉඳිවර ලකුණ

891.483

දිලිකත නීතිය. (ගුණසසසේකර, සතජෂ්පා පූරේණිමෂ්පා)
346.03
දිවමන් සිතතම : මිනිසසේ බව සහෂ්පාබවන කතෂ්පා ෂවත
සෂළක. (සෆෂ්පාන්සසසේකෂ්පා, සඅංජීව ප්රසන්න)
891.483
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දිවෂ්පාකර, අනුරින් ඉන්දිකෂ්පා. සසලලිප හෂ්පා
සන්නසසේවලින් සහළිවන ලඅංකෂ්පාසව සමෂ්පාජය :
ක්රි. ව. සදෂ්පාසළෂ්පාසසේවන සියවසසසේ සිට දහනව වන
සියවස දකවෂ්පා කමෑගලු දිසසේස්ත්රිකකසයේ ශිලෂ්පා ලිප
හෂ්පා සන්නසසේ ඇසුසරන් සකසරන
විමරේශනෂ්පාතමක අධන්යයනයකි
954.9301
දිවි ගමනට අමිල අතවමැලක. (බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි,
අචෂ්පාන්)
294.344
දිවි ගමසන් අරුත සසෂ්පායෂ්පා. (ෂරේමෂ්පා, සරෂ්පාව්බින් එසසේ.)
158.1
දිවි මඟ පප මල සෂෂ්පාකුරු. (නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර,
කුමෂ්පාරදෂ්පාස)
891.481
දිවිමතුරක රැඳි සසබෝ සුසුම්. (ගුණසසසේකර, නිහෂ්පාල)
891.483
දිවුරුම් ප්රකෂ්පාශ නීතිය. (ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී)
347.064
දිසෂ්පානෂ්පායක, අම්ව්බිකෂ්පා (ෂරි.). බලනන සමබෝෂසගබෝ,
මයකල
දිසෂ්පානෂ්පායක, අමෂ්පාලි. ඩ. එසසේ. සසසේනෂ්පානෂ්පායක
954.93031092
දිසෂ්පානෂ්පායක, එරන්දි (සඅංසසේ.). බලනන
වනිගරතන, ආසිරි

දිසෂ්පානෂ්පායක, සකබෝලිත භෂ්පානු. ෂමැරණි හින්දි චිත්රෂට
ගීත විමරේශන : 1931 - 1991 ගීත ආශ්රිත දදෘෂසේටි
විෂයයක අධන්යයනයකි
782.42
දිසෂ්පානෂ්පායක, සකබෝලිත භෂ්පානු. සඅංගීත සඅංචෂ්පාරිකෂ්පා :
හින්නසසේතෂ්පානි සඅංගීතය, ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය මුද්රෂ්පා නෂ්පාටන්ය
සඅංගීතය සහ සඅංගීත විෂයෂ්පානුබදේධ ව සම්ෂෂ්පාදිත
ශෂ්පාසසේනය ලිප එකතුවකි
780
දිසෂ්පානෂ්පායක, ජනක ප්රියදරේශන. විවෂ්පාහය සහ
දිකකසෂ්පාද සකබෝලෂ්පාහලය
306.89
දිසෂ්පානෂ්පායක, ජී. ආරේ. සිරිලක සුෂතළ විහෂ්පාර
වන්දනෂ්පා චෂ්පාරිකෂ්පා
294.3435095493
දිසෂ්පානෂ්පායක, සජේ. බී. අකෂර විනන්යෂ්පාසය

491.4811

දිසෂ්පානෂ්පායක, සජේ. බී. අන්දසරේට මුල හමු සවය
891.483
දිසෂ්පානෂ්පායක, සජේ. බී. ඇටිසකසහල කෂ්පාපු උගුඩුවෂ්පා
වසග
891.483
දිසෂ්පානෂ්පායක, ඩ. එම්. අනුර. සබරගල ෂලලම
891.483
දිසෂ්පානෂ්පායක, ඩ. එම්. අනුර. සඳ සනෂ්පානටු අහස
891.483
දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා. උතතරෂ්පා

891.483

දිසෂ්පානෂ්පායක, එසසේ. ආරේ. සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ විදන්යෂ්පාව
ප්රශසේසනබෝතතර 1000 ක : 10-11 සශසේණිවල නව
විෂය නිරේසදේශය ආවරණය වන ෂරිදි බහුවරණ
ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු
507.6

දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා. නව්ස්පේෂත ඇසසේ ළඟ

891.483

දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්. කවුද අර ඉගිලසලන්සන?
891.483

දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා. සන්තුෂසේටි

දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා. වමැහි ලිහිණිසයේ හඬෂ්පාෂන්
891.483
891.483

දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා. සුසෂම්වත ඔබ මසග 891.483

දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්. කමෑම සුවඳ ගතසත කවුද?
891.483

දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා. සසසනසහසේ ගඟුල

දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්. සකජු කමෑලල

891.483

දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා. හද ෂෂ්පාරන මෂ්පාරුතසයේ 891.483

දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්. නරින්ට සමෂ්පාන ඉව්බි මසසේ ද?
891.483

දිසෂ්පානෂ්පායක, තරුෂ ලසිත. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ)
සභබෞතික විදන්යෂ්පාව : ප්රෂ්පාසයබෝගික ෂරීකෂණ - 1
සකෂ්පාටස
530.076

දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම් (ෂරි.). බලනන නිල
ෂමැහමැ බරණිය : විසදේශීය සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය
දිසෂ්පානෂ්පායක, සක. ජී. අධන්යෂ්පාෂන ෂරිෂෂ්පාලනය පළිබඳ
සිදේධි අධන්යයනය / අවසබබෝධය හෂ්පා බුදේධි
ෂරීකෂණය : ආදරේශ ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු 371.2

891.483

දිසෂ්පානෂ්පායක, සෂ්පාගරිකෂ්පා. සච සග සෂම්වතිසයබෝ :
අරගලයක සප්රේම රිදේම
980.035092
දිසෂ්පානෂ්පායක, සෂ්පාගරිකෂ්පා (සඅංසසේ.). බලනන
ගලව්ස්පේෂතති, ප්රියදරේශනී
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දිසෂ්පානෂ්පායක, සසනරත (සඅංසසේ.). බලනන එකසිය
විසිෂසසේ වසරක පයසටහන් : පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා ශෂ්පාසසේනය
ලිප සඅංග්රහය 2015
දිසෂ්පානෂ්පායක, හිඟුලවල. මහ ගමරෂ්පාළය සෂෂ්පාඩ
ගමරෂ්පාළය
891.483
දිසෂ්පානෂ්පායක, හිඟුලවල. යකෂ්පාසග සෂෂ්පාසරෂ්පාන්නව
891.482

නරෂ්පාචෂ්පාරය සහ තවත සකටිකතෂ්පා. (සමබෝෂසෂ්පාඅං, ගී ද)
843
නරුතු සෂෂ්පාසහෂ්පාය - ජනවෂ්පාරි. (ලියනආරචචි,
ආරේ. ඒ.)
294.3436
නවට සනෂ්පාකීවට : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය. (සකෂ්පාඩතුවකකු,
සිඅංහ චන්දිමෂ්පා)
891.481

දිසෂ්පාෂෂ්පාසමෂ්පාක. (සසසනවිරතන, ජයසකෂ්පාඩ) 891.483

දූලවල, සසබෝමචන්ද්ර. කවිමල : සිනහවක
නගන්නට දරන සවර
891.481

දීර්ඝනිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 1. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
දීර්ඝ නිකෂ්පාය)
294.3823

නලෂ්පාන්සග සිහිනය. (ගුණසසසේකර, සසිනි මදෂ්පාරෂ්පා)
891.483

දීර්ඝනිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 2. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
දීර්ඝ නිකෂ්පාය)
294.3823

දූෂසත වීරසයබෝ. (බලයටන්, ඉනිඩ්)

දීර්ඝනිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 3. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
දීර්ඝ නිකෂ්පාය)
294.3823
දීර්ඝ නිකෂ්පාය – 1. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
දීර්ඝ නිකෂ්පාය)
294.3823
දීර්ඝ නිකෂ්පාය 2. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
දීර්ඝ නිකෂ්පාය)

294.3823
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දූලි. (ලකමෂ්පාලි, ගයනෂ්පා එසසේ.)

891.483

දූවිලි කන්ද. (වමැවසගදර, බණඩෂ්පාර)

891.483

දූවිලි සකලල. (වමැලියම්සසේ, සඩ්විඩ්)
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දූෂිත සෂෂ්පාලිසියකට එසරහි සනෂ්පානිමි ගමනක
363.2095493

නක සදන කඳු ෂහ : ෂඤසේඤ්චුෂෂ්පාදෂ්පානසසේකන්ධය.
(රෂ්පාහුල හිමි, සදෂ්පාඩම්ෂහළ ශ්රී)
294.3

2014 අඅංක 29 දරන වසන්ත සසසේනෂ්පානෂ්පායක ෂදනම
(සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
346.064026

නක ව්බිය නමැති ජීවතයක : අලුත දහම් වමැඩසටහන 1. (ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ)
294.3

2014 අඅංක 33 දරන ඉදිකිරීම් කරේමෂ්පාන්ත සඅංවරේධන
ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
343.078624026

නකට ෂත හිතවසතකුසග නසකදී පහිට වන්සන්
සකසසසේද? සහ තවත සදේශනෂ්පා. (බ්රහසේමවඅංසසබෝ
හිමි, අජෂ්පාන්)
294.34

2014 අඅංක 34 දරන මහෂ්පා නගර සභෂ්පා (සඅංසශබෝධන)
ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
342.09026

නකින් තමැසවන දන. (ජයසසසේකර, ප. බී.)

891.483

නටුගමැමුණු. (සසසනවිරතන, සජබෝන් ඇම්.)
954.9301
නටු සනෂ්පානටු කතරගම සදවිඳු. (සදේවප්රිය, සක. ඩ.)
202.113
නනුමෂ්පාල, මහනෂ්පාම. සදසවෂ්පාලගිර

891.483

නව්ස්පේෂත ඇසසේ ළඟ. (දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා)

891.483

නම්රිය සසේථෂ්පානෂ්පාධිෂති, උෂ නම්රිය සසේථෂ්පානෂ්පාධිෂති තරග
විභෂ්පාග උදව සෂෂ්පාත. (ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට.)
153.9
නරම නරය ඔබ ළඟම ළඟය. (සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි)
891.483

2014 අඅංක 35 දරන නගර සභෂ්පා (සඅංසශබෝධන)
ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
342.09026
2014 අඅංක 36 දරන ප්රෂ්පාසදේශීය සභෂ්පා (සඅංසශබෝධන)
ෂනත
342.09026
2014 අඅංක 37 දරන ෂළෂ්පාත ෂෂ්පාලන ආයතනවල
පුරව්ස්පේෂෂ්පාඩු පරවීසම් (විසශසේෂ විධිවිධෂ්පාන)
(සඅංසශබෝධන) ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව) 342.09026
2014 අඅංක 38 දරන ඉඩම් (සන්තකය ෂමැවරීම සීමෂ්පා
කිරීසම්) ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
346.0436026
2014 අඅංක 39 දරන ඩඑෆසේසීසී බමැඅංකුව (ඉවත
කිරීසම් හෂ්පා ආනුෂඅංගික විධිවිධෂ්පාන) ෂනත.
(ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
346.082153026
2014 අඅංක 40 දරන ශ්රී ලඅංකෂ්පා ෂරමෂ්පාණුක බලශකති
ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
343.0925026
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2014 අඅංක 41 දරන විසරේජන ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
343.034026
2014 අඅංක 42 දරන කලෂවදෘකෂ සඅංවරේධන ෂදනම
(සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
346.064026
2014 අඅංක 43 දරන සිවමුනි සමෑ සවසහර සබබෞදේධ
ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) ෂනත.
(ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
346.064026
2014 අඅංක 44 දරන ප. හමැරිසන් ප්රජෂ්පා සඅංවරේධන
ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කීරීසම්) ෂනත.
(ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
346.064026
2014 අඅංක 45 දරන මෂ්පානසික උෂප්රකදෘති ළමෂ්පා
ෂෂ්පාසසල ශුභ සෂ්පාධක සමිතිය (සඅංසසේථෂ්පාගත
කිරීසම්) (සඅංසශබෝධන) ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
346.064026

2015 අඅංක 6 දරන මඩහසෂෂ්පාල
ශ්රී රතනෂෂ්පාලෂ්පාරෂ්පාමය විහෂ්පාරසසේථ සෂ්පාසන හෂ්පා
සබබෞදේධ අධන්යෂ්පාෂන සඅංවරේධන ෂදනම
(සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
346.064026
2015 අඅංක 7 දරන ආගෂ්පාමික හෂ්පා විගෂ්පාමික
(සඅංසශබෝධන) ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
342.082026
2015 අඅංක 8 දරන ජෂ්පාතික ගුරු අධන්යෂ්පාෂන අධිකෂ්පාරිය
(ඉවත කිරීසම්) ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
344.078026
සදසනත. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

891.483

සදබසසේ කථන මුද්රෂ්පා ගීත නෂ්පාටකය හෂ්පා එහි භෂ්පාවිතය :
'ජහුවෂ්පා' නෂ්පාටකය ගමැන ශෂ්පාසසේනය විමරේශනයක.
(රතනෂ්පායක, මහින්ද)
793.3195493

2014 අඅංක 46 දරන ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සමෂ්පාජ
කෂ්පාරේයයන්හි නියුතු වදෘතතීයසවදීන්සග සඅංගමය
(සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
346.064026

සදමවපයන්ට ගුරු ෂතවීමක : ඔබ හඳුනෂ්පාසගන,
ඔසබ දරුවෂ්පාට උගන්වන්සන් සකසසසේද? : සෂර
ෂෂ්පාසසල සිට ෂහ වසර සතක. (මෂ්පානවඩු, සප්රඩ)
370.154

2014 අඅංක 47 දරන විසරේජන (සඅංසශබෝධන) ෂනත.
(ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
343.034026

සදමළ භෂ්පාෂෂ්පා වමැඩ සෂෂ්පාත - 3 සශසේණිය. (ඉයෂ්පාසසේ, එම්.
සජේ. එම්.)
372.6

2015 අයවමැය සවනුසවන් ඉදිරිෂත කරන
ප්රකෂ්පාශනය. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත
සභෂ්පාව. ප්රවෂ්පාහන, ක්රීඩෂ්පා හෂ්පා සයබෞවන කටයුතු,
කෂ්පාන්තෂ්පා කටයුතු, ආහෂ්පාර සමැෂයීම් හෂ්පා
සබදහමැරීම්, සමූෂකෂ්පාර සඅංවරේධන, ගදෘහ ආරේථික
ප්රවරේධන, ධීවර, ග්රෂ්පාම සඅංවරේධන, සඅංචෂ්පාරක,
ආසයබෝජන ප්රවරේධන සම්බන්ධීකරණ සහ
සතතව නිෂසේෂෂ්පාදන හෂ්පා සඅංවරේධන කටයුතු
පළිබඳ අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය
352.48

සදමළ භෂ්පාෂෂ්පා වමැඩ සෂෂ්පාත - 4 සශසේණිය. (ඉයෂ්පාසසේ, එම්.
සජේ. එම්.)
372.6

2015 අඅංක 1 දරන විසරේජන (සඅංසශබෝධන) ෂනත.
(ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
343.034026
2015 අඅංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්ෂත
(සඅංසශබෝධන) ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
343.07692026
2015 අඅංක 3 දරන නම්සකෂ්පාළ හෂ්පා මධන්යසෂ්පාර පළිබඳ
ජෂ්පාතික අධිකෂ්පාරිය (සඅංසශබෝධන) ෂනත.
(ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
343.076371026
2015 අඅංක 4 දරන අෂරෂ්පාධයක වින්දිතයන් සහ
සෂ්පාකෂිකරුවන් හට සහෂ්පාය දීසම් සහ ආරකෂෂ්පා
කිරීසම් ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
345.02026
2015 අඅංක 5 දරන ජෂ්පාතික ඖෂධ නියෂ්පාමන
අධිකෂ්පාරිය ෂනත. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව)
344.041026

සදමළ භෂ්පාෂෂ්පා වමැඩ සෂෂ්පාත - 5 සශසේණිය. (ඉයෂ්පාසසේ, එම්.
සජේ. එම්.)
372.6
සදමළ භෂ්පාෂෂ්පා වමැඩසෂෂ්පාත : 9 සශසේණිය. (නසෂ්පාරේ, එම්.
එසසේ. ඒ.)
494.8118
සදමළ වියරණය සහ භෂ්පාෂෂ්පා නිපුණතෂ්පාව.
(මලලිකෂ්පාසදේවි, නෂ්පාරෂ්පායණන්)
494.8115
සදමළ වන්යෂ්පාකරණ. (අලහසකබෝන්, සරබෝහිණී)
494.8115
සදසලෂ්පාවක සසවණමැලි. (ඉෂලවතත, සිරි)
891.483
සදවදත කතෂ්පාව. (ජයසනතති, දයෂ්පාෂෂ්පාල) 294.3657
සදව සලෂ්පාව උෂත රැකවරණයකි : අලුත දහම්
වමැඩසටහන – 3. (ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි,
කිරිබතසගෂ්පාඩ)
294.3
සදවන බස සදමළ - 6 සශසේණිය : 2015 නව
නිරේසදේශය. (ජවෂ්පාන්, ඒ. සජේ. සජේ.) 494.8118
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සදවන බස සදමළ - 6 සශසේණිය : වෂ්පාර විභෂ්පාග
අතවමැල. (ජවෂ්පාන්, ඒ. සජේ. සජේ.) 494.811076
සදවන බස සදමළ - 10 සශසේණිය. (ජවෂ්පාන්, ඒ. සජේ.
සජේ.)
494.8118
සදවන සශසේණිසයේ දරුවන් සඳහෂ්පා ගණිත හමැකියෂ්පා
වරේධනය. (සූරිය ආරචචි, ෂදේමෂ්පා මෂ්පාලනී) 372.7
සදවන සඳ. (අමරතුඅංග, ප්රියඅංකෂ්පා)

891.483

සදවියන්සගන් යෂ්පාදින්නක ! : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහයකි.
(සබබෝදරගමසග, සසබෝමසිරි සෂසරේරෂ්පා) 891.481
සදවියන්සග විනිශසේචය : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය.
(ප්රනෂ්පාන්න, අයසවබෝ විරන්ත)
891.483
සදවියන්ට අමතක වූ අය. (ගුණරතන, රඅංජිත)
891.483

සදේශසයේ සුව මහ සගදර - එකසිය ෂනසසේ වසරක :
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ජෂ්පාතික සරබෝහල සකෂ්පාළඔ. (විතෂ්පානසග,
චමරි ශන්යෂ්පාමෂ්පා නිලන්තිකෂ්පා)
362.11095493
සදේශීය ආදෂ්පායම් (සඅංසශබෝධන) : 2006 අඅංක 10 දරන
සදේශීය ආදෂ්පායම් ෂනත සඅංසශබෝධනය කිරීම
සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව.
ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
343.0360262
සදේශීය ඖෂධ සඅංග්රහය. (අමරසසසේන, ඈතගම ඊබට)
615.538
සදේශීය චිත්රෂට නෂ්පාමෂ්පාවලිය : සදේශීය වශසයන්
නිෂසේෂෂ්පාදිත සිනමෂ්පා ෂට නෂ්පාම සලඛනය. (සිලවෂ්පා,
රූෂසසසේන)
791.437
සදේශීය විසදේශීය ගතකතවරු. (ජයසිඅංහ, මත්ලීෂෂ්පා)
809

සදවියන් වූ කත්ලී : සකටිකතෂ්පා. (සහසේරත,
නන්දසසසේන)

891.483

සදේශීය සිනමෂ්පා වඅංශය : ප්රථම කෂ්පාණඩය (1898 – 1969). (සවරගම, ගෂ්පාමිණී)
791.43095493

සදසවෂ්පාලගිර. (නනුමෂ්පාල, මහනෂ්පාම)

891.483

මදසවබෝෂගත සිදේධි. (සප්රේමවරේධන, ෂ. ද. රෂ්පා.)
920

සදහිගසසේපටිය, සීතෂ්පා එසසේ. මව පය වරුණ 891.481
සදේනනු සිහින. (නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා) 891.483
සදේවප්රිය, සක. ඩ. නටු සනෂ්පානටු කතරගම සදවිඳු
202.113
සදේවප්රිය, වීරසසසේන. මව සසසනහස

සදෂ්පාඹගහවතත, ආරියනන්ද. ෂඅංච තන්ත්රසයන් ළමෂ්පා
කතෂ්පා : සමබෝඩ සිඅංහයෂ්පා සහ නුවමැණමැති හෂ්පාවෂ්පා
සමග තවත කතෂ්පා
891.483
සදෂ්පාඹගහවතත, ආරියනන්ද. සමැඟවුණු සලබෝකය
891.483

891.483
සදෂ්පාඹගහවතත, ආරියනන්ද (අනු.). බලනන
සෆන්ග, සචඅං චමැන්

සදේවරෂ්පාජ, ශ්රීමතී (සම කරේතදෘ). බලනන
අබයසිඅංහ, ටිකිරි
සදේවෂ්පාශිරේවෂ්පාදය ලබන සකබෝලමුර මල යහන් කවි :
සදවියන්සග උෂත කතෂ්පා, විතති සහිතව 202.11
සදේවි චතුරෂ්පානි : තම අයතිය නමැවත ලබෂ්පා ගමැනීමට
සටන් කළ තරුණියකසග කතෂ්පාව.
(බඅංකිම්චන්ද්ර)
891.433

සදෂ්පාඹගහවතත, ආරියනන්ද (ෂරි.). බලනන
ඩකසන්, ප්රමෑන්කත්ලීන් ඩබලිව.
සදෂ්පාසසේතර මෂ්පාමෂ්පා. (වන්නිඅචචි, බුවසනක) 891.483
සදෂ්පාසසේසතෂ්පාවසසේකි, පයසතබෝරේ.

නවෂ්පාතමැන් හිමිකෂ්පාරිය
891.73

සදේවී, මහෂ්පාශසේසවතෂ්පා. ඉසසේසකබෝසල මහතතයෂ්පා
891.443

සදෂ්පාසසේසතෂ්පාවසසේකි, පයසතබෝරේ. ව්ස්පේසයබෝදරේ
සදෂ්පාසසේතසයවසසේකි සතබෝරෂ්පාගත කතෂ්පා

සදේශෂෂ්පාලන අසලවිකරණය හෂ්පා එහි මූලික
සඅංකලෂය. (නවරතන, සුනිල ජයන්ත) 324.7

12, 13 සශසේණි සඳහෂ්පා සඅංගීතය – 1. (ජයලත, ජෂ්පානක
බණඩෂ්පාර)
780.7

සදේශෂෂ්පාලනසයේ සෂෂ්පාතත ගලවෂ්පා ඇතත මතු කළ
සතන්යෂ්පාගෂ්පාරය
320.5

12, 13 සශසේණි සඳහෂ්පා සඅංගීතය – 2. (ජයලත, ජෂ්පානක
බණඩෂ්පාර)
780.7

සදේශප්රිය, තුෂෂ්පාර. ෂරිගණක දදෘඪෂ්පාඅංග සහ
ජෂ්පාලකරණය

සදබෝසදේ, අලසෆෂ්පාන්සසේ. ගසම් සිට සිදෂ්පාදියට ලියමි

004.6

891.73

843

288

සදබෝෂෂ්පාභිසයබෝගය : විධෂ්පායකය සහ වයවසසේථෂ්පාදෂ්පායකය
එදිරිව අධිකරණය. (සසසනවිරතන, ශ්රීලෂ්පාල)
347.016
සද්රබෝහිසයබෝ. (වරේණකුලසූරිය, කීරේති)

954.93032

දඅං, හිඹුටු, අලි සහ පුඅංචි ළමය. (අතතනෂ්පායක, ඒ. බී.
සජේ.)
891.483
ධනෂෂ්පාල, ඒ. එච. අ. සෂෂ්පා. ස. සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ නව
නිරේසදේශය ද්භූසගබෝලවිදන්යෂ්පාව 10 සශසේණිය
910
ධනෂෂ්පාල, ඒ. එච. උසසසේ සෂළ සභබෞතික භුසගබෝල
විදන්යෂ්පාව : 13 සශසේණිය
910.02
ධනෂෂ්පාල, ඒ. එච. සතතව්බිම් ෂරිසරය : ෂරිහරණය
සහ සඅංරකෂණය
333.95288
ධනෂෂ්පාල, ඒ. එච. මෂ්පානුෂ භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) 12 - 13 සශසේණි

304.2

ධනෂෂ්පාල, සසේවරේණෂ්පා. සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ ජීව විදන්යෂ්පාව - 10
සශසේණිය
570
ධනෂ්පාතමක මෂ්පාපයකරණය සහ බුදේධි වරේධනය.
(ගුණරතන, ප. ඒ.)
155.4
ධනු : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල. (වනිගරතන,
ආසිරි)
133.5274

ධම්මතිලක හිමි, ෂමැලමැන්වතසත. සිඅංහල
සෂ්පාහිතන්යධෂ්පාරෂ්පා

891.48

ධම්මතිලක හිමි, මඩවල (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ස්ත්රිවිධ භෂ්පාවනෂ්පා දීෂනී : බුදේධෂ්පානුසසේසති ධම්මෂ්පානුසසේසති - සඅංර්ඝෂ්පානුසසේසති
ධම්මසදේව හිමි, ෂදලඅංගල (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සබබෝධි වන්දනෂ්පා
ධම්මෂදය : ජීවිතයට සෂරවදනක. (ස්ත්රිපටකය.
සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය. ධම්මෂද)
294.382322
ධම්ම ෂදය : යමක වගගය, අව්ස්පේෂමෂ්පාද වගගය,
චිතත වගගය, පුව්ස්පේඵ වගගය සහ බෂ්පාල වගගය.
(ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය.
ධම්මෂද )
294.382322
ධම්ම ෂදය - සදවන කෂ්පාණඩය : ගෂ්පාථෂ්පා හෂ්පා කථෂ්පා
වසසේතු සඅංග්රහය. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක
නිකෂ්පාය. ධම්මෂද)
294.382323
ධම්මෂෂ්පාල හිමි, අලුතගම. ලඅංකෂ්පා ෂෂ්පාලි සන්සදේස
සෂ්පාහිතන්යය
891.37
ධම්මරතන හිමි, උතුරෂ්පාවල (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
ධම්මරතන හිමි, උතුරෂ්පාවල (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සතර කමටහන් භෂ්පාවනෂ්පා විධි

ධනු ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ. (රතනෂ්පායක,
සුදත)
133.5274

ධම්මරතන හිමි, ගලහිටියෂ්පාගම. පුසසේසකෂ්පාළසයේ ලියු
සහළ සවදකම
615.538

ධම්මකඛන්ධ හිමි, සමෂ්පාරසතෂ්පාට. උෂෂ්පාසක
ජනෂ්පාලඅංකෂ්පාරය

ධම්මවඅංස හිමි, වෂ්පාදේනසව. සලෂ්පාකු හෂ්පාමුනරුවන්සග
ලියමන
070.4492943

294.3

ධම්මගසවසී : සම්බුන දහම පළිබඳ ගසවෂණයකි.
(ෂෂ්පාලිත හිමි, මහරැඹමෑවමැසව)
294.3

ධම්මසුමනෂ්පා සිල මෂ්පාතෂ්පාව, රන්සමෑසගෂ්පාඩ. සම්බුන හඬ
294.3

ධම්මසර්ඝෂ්පාස, විකටරේ. විමුකති ඤෂ්පාණදරේශන 294.3

ධම්මෂ්පානන්ද හිමි, සකෂ්පාළඹිසසේසසසේ. අෂට ම දමැකිය
හමැකි ඊළඟ භවය
294.3

ධම්මචකකව්ස්පේෂවතතන සූත්ර සදේශනෂ්පාව : ෂෂ්පාලි
සූත්රය - සිඅංහල අනුවෂ්පාදය - ධරේම කරුණු.
(ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය)
294.3823

ධම්මෂ්පානන්ද හිමි, තුඹුලසල (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය

ධම්මසජබෝති හිමි, මමැදවචචිසයේ. දශභුමික සූත්රය :
සෂළ, ෂරිවරේතනය හෂ්පා අරේථ විවරණය
294.392
ධම්මතිලක හිමි, ෂමැලමැන්වතසත. මධන්යම ප්රතිෂදෂ්පා
දරේශනය සඅංගදෘහිත ආරේය අෂසේටෂ්පාඅංගික මෂ්පාරේගය
294.34

ධම්මෂ්පානන්ද හිමි, සෂෂ්පාලගසසේවතසත. ඈ සවන්ව
ගියෂ්පාය : සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය
891.483
ධම්මෂ්පානන්ද හිමි, සමෂ්පාරවක (සඅංසසේ.). බලනන
ගිරුවෂ්පා රසටන් සකසසේ පුරට
ධම්මෂ්පානන්ද හිමි, ලුණුසෂෂ්පාකුසණ ශ්රී (සඅංසසේ.).
බලනන මුගලන් හිමි
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ධම්මෂ්පාසලබෝක හිමි, කුඹලසගෂ්පාඩ (සඅංසසේ.). බලනන
ආසලෂ්පාසකෂ්පා : අෂරැකසක හිමරතන නෂ්පාහිමි
අභිනන්දන ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය
ධම්මික, සක. ඒ. එසසේ. සඅංවිධෂ්පාන නන්යෂ්පාය හෂ්පා
සමැකමැසසේම

658.1

ධරේමදෂ්පාස, සක. එන්. ඕ. (ෂරි.). බලනන
සබබෝධි, භිකක්ඛු
ධරේමෂෂ්පාලය : සදවමිත දම්ෂල ගුණ සමර 150
371.01095493
ධරේමප්රිය, සිරිසසබෝම. සෂ්පාහිතන්ය කලෂ්පා ධරේම සහ
සවනත ලිප
089.9148

ධම්මික හිමි, සමෂ්පාරකමැටිආසරේ. ඇසළ සඳ
891.483
ධම්මික හිමි, සමෂ්පාරකමැටිආසරේ. ඉර ෂෂ්පායනවෂ්පා
891.483

ධරේමය පුහුණු කරන්සන් සකසසසේද?. (බ්රහසේමවඅංසසබෝ
හිමි, අජෂ්පාන්)
294.34435
ධරේමරතන, සුපුන් බුදේධිම. ජමැක සහ රතු
මමැණිසක අභිරහස
891.483

ධම්මික හිමි, සමෂ්පාරකමැටිආසරේ. සවසක සඳ
891.483
ධම්මින්ද හිමි, අඟුළුගහ. පයදෂ්පාස සිරිසසසේන හෂ්පා
සිඅංහල කවි මග : විචෂ්පාරෂ්පාතමක අධන්යයනයක
891.481
ධම්මිසසේසර හිමි, පටසෂෂ්පාල. නිදසුන් සහිත
සඅංසසේකදෘත ඡන්දසසේ සඅංග්රහය : ප්රෂ්පාචීන ෂණඩත
මධන්යම සහ සවනත උසසසේ විභෂ්පාග සඳහෂ්පා 891.21
ධම්මිසසේසර හිමි, පටසෂෂ්පාල (සඅංසසේ.). බලනන
ධරේමෂ්පානුශෂ්පාසනෂ්පා - 1 : ජීවිතසයේ සබමෑ තතු
ෂමැහමැදිලි කරන සබබෞදේධ ඉගමැන්වීම්
294.34
ධම්මිසසේසර හිමි, පටසෂෂ්පාල (සඅංසසේ.). බලනන
ධරේමෂ්පානුශෂ්පාසනෂ්පා - 2 : දන්දීසම් අගය ෂමැහමැදිලි
කරන සබබෞදේධ ඉගමැන්වීම්

ධරේමරතන, සුහරේෂිණී. සුන වත ඇඳි සකකිනිය
891.481
ධරේමරතන, සසසේනෂ්පානී. ආහෂ්පාර හෂ්පා සෂබෝෂණය 613.2
ධරේමරතන, සසසේනෂ්පානී (ෂරි.). බලනන ආකල,
රලිසසේ
ධරේමරතන, සසසේනෂ්පානී (ෂරි.). බලනන සසේෂයරි,
සජෂ්පාහෂ්පානෂ්පා
ධරේමවරේධන, රුවිනි ප්රසෂ්පාදිනී (අනු.). බලනන
සලබෝරැකසසේ ආසයත ඒවි
ධරේමවරේධන, රුවිනි ප්රසෂ්පාදිනී (ෂරි.). බලනන
සකබෝල, සජෂ්පාආනෂ්පා

ධරේමකීරේති, එසසේ. ආරේ. (සම කරේතදෘ). බලනන
ධරේමකීරේති, නන්දන

ධරේමසිරි, අජන්ත. තරු නමැති අහස : කලපත
විදන්යෂ්පා කතෂ්පා
891.483

ධරේමකීරේති, නන්දන. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ජීව
විදන්යෂ්පාව ප්රශසේන ෂත්ර විවරණය 2009 - 2014 :
බහුවරණ ප්රශසේනවල සියලුම වරණවල
සවිසසේතරෂ්පාතමක විවරණ
570.76

ධරේමසිරි, අජන්ත. හිරු මිය යය : කලපත විදන්යෂ්පා
කතෂ්පා
891.483

ධරේමකීරේති, රඅංජිත. අසිරිමත ග්රීසිය
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ධරේමකීරේති, රන්ජිත. සෂම් සිහින : සකටිකතෂ්පා
සඅංග්රහය
891.483
ධරේමකීරේති, රන්ජිත. මමැද මහල

891.483

ධරේමදෂ්පාස, එම්. එම්. ඩ. එසසේ. (ෂරි.). බලනන
සකබෝවිධ හිමි, භන්සත
ධරේමදෂ්පාස, එම්. සක. (ෂරි.). බලනන
සකෂ්පාටියෂ්පා සකෂ්පාටු වු හමැටි සහ සවනත ජනකතෂ්පා :
ඉන්දියෂ්පානු හෂ්පා තිබබත ජනකතෂ්පා

ධරේමසිරි, ආරේ.ඒ. ඩ. උව්ස්පේෂලවණණෂ්පා මහ රහත
සතරණින් වහන්සසසේ
294.3657
ධරේමසිරි, කළණි ඉසරබෝෂෂ්පා. ගුවන් විනලි මෂ්පාධන්යය
වමැඩසටහන් නිෂසේෂෂ්පාදන ප්රසවශය
302.2344
ධරේමසිරි, ගිනිසග. අම්බලසම් පනෂ්පා
ධරේමසිරි, ගිනිසග. දමැති සරබෝද

891.483
089.9148

ධරේමසිරි, ගිනිසග. සලෂ්පාකු සීයෂ්පා සහ මනි සීයෂ්පා
891.483
ධරේම සසන්දනෂ්පායක, මතුගම. වඳිමු පුද ව්බිම්
294.3435095493
ධරේමසසසේන, හ. ත. සථසේරවෂ්පාදි සබබෞදේධ ප්රතිඥෂ්පාව
294.34435
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ධරේමසසසේන හිමි. සදේධරේමරතනෂ්පාවලිය : ගමැටෂද
විවරණ සහිතය
891.48
ධරේමසසසේන හිමි. සදේධරේමරතනෂ්පාවලිය : ප්රථම භෂ්පාගය
(ග්රන්ථෂ්පාරම්භසයේ සිට සඅංකිචච සෂ්පාමසණර
වසසේතුව දකවෂ්පා)
891.48
ධරේමෂ්පානුශෂ්පාසනෂ්පා - 1 : ජීවිතසයේ සබමෑ තතු ෂමැහමැදිලි
කරන සබබෞදේධ ඉගමැන්වීම්
294.34
ධරේමෂ්පානුශෂ්පාසනෂ්පා - 2 : දන්දීසම් අගය ෂමැහමැදිලි කරන
සබබෞදේධ ඉගමැන්වීම්
ධරේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි, සක. ශ්රී. ශික්ෂෂ්පා සඞග්ර හනඃ

491.25

ධරේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි, රතමලෂ්පාසන් ධරේමකීරේති ශ්රී.
සඅංසසේකදෘතශිකෂෂ්පාසඅංග්රහය හෂ්පා අරේථවන්යෂ්පාඛන්යෂ්පාව
491.25

නජෂ්පාබ, නෂ්පාදියෂ්පා. සවනසසේවන ශම සඅංක්රමණය සඳහෂ්පා
ප්රතිෂතතිමය ප්රතිචෂ්පාර : ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ශම
සඅංක්රමණිකයන් හෂ්පා සම්බන්ධව සවනසසේ වන
ජනවිකසනය සකසරහි ප්රතිෂතතිමය ප්රතිචෂ්පාර
පළිබඳ දළ විශසේසලෂණයක 331.544095493
නටන පුඅංචි මෂ්පායෂ්පා. (සමරතුඅංග, ගයෂ්පාන මධූෂෂ්පා)
891.483
නඩතතු නීතිය නඩු තීන්න . (ද සසෂ්පායසෂ්පා, ප්රසන්න)
346.549301163
නඩු තීන්නව : ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය එකතුවක.
(ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා)
891.482
නසඩ්සු, කන්දයයෂ්පා. කුල අඅංගනෂ්පාසවබෝ : උතුසරේ
ගම්සෂරළිය
894.8113
නදී අසබඩ ඇඹරුම්හල. (එලියට, සජබෝජේ)

ධරේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි, රතමලෂ්පාසන් (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
රෂ්පාහුල හිමි, සතෂ්පාටගමුසව ශ්රී
ධරේමිෂසේෂ්ඨ සමෂ්පාජසයන් මමන ෂෂ්පාලනයට :
ජනෂ්පාධිෂති ක්රමසයේ ඓතිහෂ්පාසික මූලයන් පළිබඳ
සටහනක. (උසසේවමැටසකයයෂ්පාව, රෂ්පාජෂ්පා)
320.95493
ධවල කෂ්පාල. (අමරතුඅංග, ප්රියඅංකෂ්පා)

891.483

ධවල තෂ්පාරකෂ්පාව. (වීරසිඅංහ, චන්ද්රෂ්පා)

891.483

ධවල යකෂයෂ්පා. (බසරබෝසසේ, එඩ්ගරේ රයසසේ)

813.52

නදී නිම්න. (වික්රමරතන, දිලහෂ්පානි)
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නන්දකකෂ්පා. (දහනෂ්පායක, කිතසිරි)

920

නන්දතිසසේස, මෂ්පාසබෂ්පාදසල. කන්සදේ ගින්දර 891.483
නන්දතිසසේස, මෂ්පාසබෂ්පාදසල. විසි දමැල වට

891.483

නන්දනී, එන්. ඒ. මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය
ඉතිහෂ්පාසය ෂන්ති වමැඩ සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම්
අවසබබෝධය පරිකසුම, වෂ්පාර විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර
909.076
නන්දලෂ්පාල, එසසේ. (ෂරි.). බලනන අචිසබ, චිනුආ

ධීවර සහ ජලජ සම්ෂත (සඅංසශබෝධන) : 1996
අඅංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්ෂත ෂනත
සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
343.076920262

නන්දලෂ්පාල, එසසේ. (ෂරි.). බලනන චන්දරේ, ක්රිෂන්
නන්දවිමල හිමි, තිසසේසමහෂ්පාරෂ්පාමසයේ (සඅංසසේ.).
බලනන ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
ක්ඛුදේදකනිකෂ්පාය. ධම්මෂද

න්හට හන්හසේ, තිච. ශූනන්යතෂ්පාවෂ්පාදය ද
සෂ්පාසව්ස්පේකෂතෂ්පාවෂ්පාදය ද : ප්රඥෂ්පා ෂෂ්පාරමිතෂ්පා හදෘදය
සූත්රය අරබයෂ්පා ලිර්යූ අටුවෂ්පාව
294.34

නන්දසෂ්පාර හිමි, ඉඹුලසව්ස්පේ. බුදේධ පූජෂ්පා සබබෝධි පූජෂ්පා
නවග්රහ පූජෂ්පා සහ අටවිසි බුදේධ පූජෂ්පා
294.34433

න්හට හන්හසේ, තිච. සුන වළෂ්පා යට එදෂ්පා වමැඩ මග
294.363

නන්දසෂ්පාර හිමි, ඉඹුලසව්ස්පේ. සිත ගත මහ සතරවරු
සහ සිත රැඳි චරිත
891.481

නකසවෂ්පා, සකයජි. මිරිවමැඩ සනෂ්පාලද සගන් සදවන සවළුම
741.5952

නන්දසසසේන, එසසේ. එච. ලකෂෂ්පාන් දරේශන.
යථෂ්පාරේථ විදන්යෂ්පාව : මනස මූලික යථෂ්පාරේථ වෂ්පාදසයේ
මූලික සඅංකලෂ
111

නකසවෂ්පා, සකයජි. මිරිවමැඩ සනෂ්පාලද සගන් - ෂළමු
සවළුම
741.5952
නගකුසබබෝ, අයසකෂ්පා. කුමක සහබෝ යහෂතක සව
නම්
895.61

නන්දිසසසේන, ජී. ඩබලිව. අමදන්යෂ ප්රීති සර්ඝබෝෂෂ්පා.
891.481
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නන්දිසසසේන, ජී. ඩබලිව. (ෂරි.). බලනන
බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අජෂ්පාන්

නවරතන, සජබෝ. මෂ්පා ඔය අදේදර ගමැමි කතෂ්පා
398.2095493

නපුරු මන්තරකෂ්පාරි. (සහටටිආරචචි, නලෂ්පානි
ශෂ්පානිකෂ්පා)
891.483

නවරතන, මමැණිසක. සුවඳ හමන මලයෂ්පායක
891.483

9, 10, 11, 12 සශසේණි සිසුන් සඳහෂ්පා සිඅංහල
ඉසගනුම – 1. (ඒකනෂ්පායක, කුසුම්) 491.485

නවරතන, රමන්යෂ්පා. අලුත අමුතතෂ්පා

නයන තිලක (සම කරේතදෘ). බලනන ප්රනෂ්පාන්න,
එසසේ. ඕ.
නයනෂ්පානන්ද, රවි. අගනි රෂ්පාවණ

891.483

නරේතනය : අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) නරේතන
ඉසගනුම් ඉගමැන්වීම් ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම් අතවමැල - I.
(මුතුකුමෂ්පාරණ, බුදේධි කලන්යෂ්පාණි)
792.8
නරක ළමය හයසදසනක. (බලයටන්, ඉනිඩ්)
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නරින්ට සමෂ්පාන ඉව්බි මසසේ ද?. (දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්)
891.483
නරි හෂ්පාමිසග විසනබෝද ගමන. (කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි,
අසනබෝමෂ්පා සමරදිවෂ්පාකර)
891.483
නලලසෂරුම, නදීරෂ්පා සරබෝෂිණී. හඳ ඇවිත හද
ෂෂ්පාරන : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය
891.481
නලගම වජිරසෂ්පාර නෂ්පාහිමි උවසර : ශෂ්පාසසේනය ලිප
සඅංග්රහය
294.3657
නලින්ද, ප. ඒ. මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය සිඅංහල
භෂ්පාෂෂ්පාව ෂන්ති වමැඩ සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම් අවසබබෝධය
පරිකසුම, වෂ්පාර විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර 491.48076
නවක වධ බන්ධන. (ඩකසන්, ෆමෑන්කලින්
ඩබලිව.)
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නව නීති ප්රසවශ නියත ජයමඟ : සෂ්පාමෂ්පානන්ය
දමැනුම 1. (ජයතුඅංග, එසසේ. ප.)
340.076
නවම් සෂෂ්පාසහෂ්පාය – සෂබරවෂ්පාරි.
(ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.)

294.3436

නව යුගයකට නව ෂමැරඩයම. (සමරනෂ්පායක, අනිල)
089.9148
නවරතන, එන්. එම්. උෂෂ්පාලි. ඉඟිනි ඇට : කෂ්පාවන්ය
නිරේමෂ්පාණ සඅංග්රහය
891.481
නවරතන, උපුල බණඩෂ්පාර. විදන්යෂ්පාව - ප්රශසේසනබෝතතර
10 සශසේණිය
507.6

891.483

නවරතන, සුනිල ජයන්ත. සදේශෂෂ්පාලන
අසලවිකරණය හෂ්පා එහි මූලික සඅංකලෂය 324.7
නව සලබෝකයක : විදන්යෂ්පා ප්රබන්ධ

808.83

නව සඅංසශබෝධන සහිත කෂ්පාරේමික නීතිය.
(අමරසසසේන, බදේසදේගම ඩ.) 344.549301125
නවෂ්පාතමැන් හිමිකෂ්පාරිය. (සදෂ්පාසසේසතෂ්පාවසසේකි, පයසතබෝරේ)
891.73
නවීකරණය සහ ෂන්සල. (අමරසසසේකර, දයෂ්පා)
294.337
නවීන තරේක ශෂ්පාසසේත්රය : ආඛන්යෂ්පාත කලනය.
(අමරසසසේන, ප. එම්.)
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නසසේරීන්, තසසේලිමෂ්පා. මම තසසේලිමෂ්පා : ළමෂ්පා කෂ්පාලය
891.44371
නසසේරුදීන් සහබෝජෂ්පා

398.2

නසෂ්පාරේ, එම්. එසසේ. ඒ. සදමළ භෂ්පාෂෂ්පා වමැඩසෂෂ්පාත :
9 සශසේණිය
494.8118
නසීරේ, සමන්සඩ. වහලිය : මසග සතන්ය කතෂ්පාව
306.362092
නෂ්පාගරික සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පාව : ප්රජෂ්පාව, අසලවමැසිසයබෝ සහ
ෂන්ති සෂළ ගමැසීම. (නිරිඇලල, එන්.
චන්ද්රසිරි)
307.76
නෂ්පාගසිඅංහ, වසන්ත කුමෂ්පාර. සඳලි
නෂ්පාගසසේමණඩය : ජීවිතය සහ අවසබබෝධය.
(ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි, ෂෂ්පාසතගම)

891.483
070.44

නෂ්පාගහවතත, ගයෂ්පා (සඅංසසේ.). බලනන කෂ්පාරියවසම්,
පයල
නෂ්පාටකෂ්පාවසෂ්පානය iii : සිතිජසයන් මිරිගුවට.
(රතනෂ්පායක, සුජීවෂ්පා නිරඅංජනී)
891.483
නෂ්පාටන්ය තුනක. (විතෂ්පාන, ආරියරතන)

891.482

නෂ්පාද නූ ෂෂ්පා . (කුමෂ්පාරසිරි, ජයන්ත)

891.483

නෂ්පාන්න ගිය යෂ්පාළුසවබෝ. (සවතතසිඅංහ, සිව්බිල)
891.483
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නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, උඩුගම සමබෝහෂ්පාන් නන්දන.
අර්භීත කෂ්පාන්තෂ්පා රතනය විහෂ්පාරමහෂ්පාසදේවිය
920.72

නෂ්පාලක හිමි, සෂෂ්පාරවගම. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා
සෂ්පාහිතන්ය - ආදරේශ ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු :
9 සශසේණිය වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල
491.48076

නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, කුමෂ්පාරදෂ්පාස. දිවි මඟ පප මල
සෂෂ්පාකුරු
891.481

නෂ්පාලිනී, ජී. ඒ. සුන්දර ලකව්බිසම් චෂ්පාරිකෂ්පා

නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, චන්ද්රසසසේන. දඟකෂ්පාර කුරුළු ෂමැඅංචෂ්පා
891.483

නෂ්පාසරේ, ආරේනිකෂ්පා. මෂ්පායෂ්පා

නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, චන්ද්රසසසේන. සුසම්ධ

891.483

නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, චන්ද්රසසසේන (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සහළ සතරුවනට ඇලුම් කළ විජෂ්පාතික කවියෂ්පා
ටිබමැට ජෂ්පාතික ඇසසේ. මහින්ද හිමිසයබෝ
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා. ආසයත ඇවිදින් 891.483
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා. ඇතතමය ඔබ මසගය
891.483
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා. සදේනනු සිහින

891.483

නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා. සතතය ආදසරේ 891.483

915.493
894.8113

නමැගණියසග ප්රසයබෝගය. (චෂ්පාන්දේලරේ, සරේමන්ඩ්)
813.52
නමැටුම් ගුරුවරී. (ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා)

891.483

නමැණ සිළුමිණ නම් උමඅංදෂ්පානන්දය. (රතනෂ්පායක,
දරේශන)
891.481
නමැති වූ බමැටළුවෂ්පා නමැති ම විය. (සිරිනිමල, සඩරික)
891.481
නිකම යෂ්පාම. (හරසසේගම, සසබෝමරතන)

891.483

නිකවමැරටිය, දයෂ්පානන්ද. දඟකෂ්පාර අලි ෂමැඅංචෂ්පා
891.483

891.483

නිකිණි සෂෂ්පාසහෂ්පාය : [අසගබෝසසේතු]. (ලියනආරචචි,
ආරේ. ඒ.)
294.3436

392.5

නිගම්, වික්රමෂ්පාදිතන්ය සිඅංහ. සඅංගීත සකබෞමුදී - 1
780.954

නෂ්පාමචන්ද්ර, සරත. රට නමැසඟන මඟ : මමන
ෂෂ්පාලනසයේ විශසේවීය අභිරහසසේ වගකීම් හෂ්පා
සසෂ්පාබෂ්පාදහම සනසන නෂ්පාඩ මණඩල අධන්යෂ්පාෂනය
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නිතලව, සරත. සිඅංහල සෂ්පාහිතන්යය රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය
විමසුම : 10 - 11 සශසේණි නව නිරේසදේශය 891.48

නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා. සඳකිඳුරි මමය
නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, සමබෝහන් නන්දන. මඅංගල
සෂබෝරුසව චෂ්පාරිත්ර හෂ්පා අෂසේටක ගෂ්පායනය

නෂ්පාම ෂද. (පයරතන, ඒ. ඒ.)

491.4855

නෂ්පායකයකු වු නෂ්පායකයෂ්පා මෂ්පාසවබෝ සසසේතුඅං. (හමැසසේට,
සරබෝය මමැකසග්රසගබෝරේ)
951.057092
නෂ්පාරෂ්පායන්, ආරේ. සක. අඳුරු කුටිය

823

නෂ්පාරෂ්පායන්, ආරේ. සක. පුළුන් පරවූ සෂබෝරිසෂ්පාදයෂ්පා
823.914

නිතලව, සරත. සිඅංහල සෂ්පාහිතන්යය විමසුම :
10 සශසේණිය සඳහෂ්පා 2015 සිට නියමිත විෂය
නිරේසදේශය
891.48
නිදන් දූෂත. (සසේටවන්සන්, ආරේ. ඇල.)
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නිදසුන් සහිත සඅංසසේකදෘත ඡන්දසසේ සඅංග්රහය : ප්රෂ්පාචීන
ෂණඩත මධන්යම සහ සවනත උසසසේ විභෂ්පාග
සඳහෂ්පා. (ධම්මිසසේසර හිමි, පටසෂෂ්පාල)
891.21

නෂ්පාරි සුවයට අතවමැලක : කෂ්පාන්තෂ්පා සුවයට උෂසදසසේ.
(විදන්යෂ්පාතිලක, බී. ජී. ඒ.)
618

නිදහස දිනීම හෂ්පා ජන රැස රැකීම සඳහෂ්පා සන්රු සකෂ්පාතලෂ්පාවල ගිවිසුම සහ නිරේමලතෂ්පා සකෂ්පාමිසම.
(විජයතුඅංග, හරිශසේචන්ද්ර)
320.95493

නෂ්පාලක හිමි, සෂෂ්පාරවගම. සකටිකතෂ්පා විමසුමට
අතවමැලක
808.31

නිදහස : නව ජීවන මඟක සඳහෂ්පා ප්රතිසවදයන්.
(රෂ්පාජනිෂසේ, භගවෂ්පාන් ශ්රී)
299.93

නෂ්පාලක හිමි, සෂෂ්පාරවගම. දහම් දමැනුමට අතවමැලක
294.3076

නිදහසට සටන් කළ අප්රිකෂ්පානු ජන නෂ්පායකයෂ්පා.
(ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)
968.065092

නෂ්පාලක හිමි, සෂෂ්පාරවගම. “මළගිය ඇතසතබෝ”
නවකතෂ්පාව විමසුමට අතවමැලක
891.483

නිදහසට සටන් කළ අප්රිකෂ්පානු ජන නෂ්පායකසයබෝ.
(ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)
968.00092
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නිධෂ්පානය : සිඟෂ්පාල ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි. (සහසේවෂ්පාවිසසේස,
තිසසේස)
891.483

නිසරබෝගී හදකට නිවමැරදි වන්යෂ්පායෂ්පාම. (විජයසිඅංහ,
නෂ්පාමල)
613.71

නිම්නයක ගීතය. (රතනෂ්පායක, රුවන්)

891.483

නිල ඇඳ ඇතිරිලල . (ජෂ්පා, රෂ්පාජේ කමල)

නිම්නෂ්පා. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

891.483

නිල ඇසසේ. (සමෂ්පාරිසන්, සටබෝනි)

823
813.54

නිමලසිරි හිමි, මමැදවල (සඅංසසේ.). බලනන ඉඳුසර :
පූජන්ය තලඅරසඹේ ශ්රී ඉන්ද්රසෂ්පාර නෂ්පාහිමි 60 වන
ගුණෂ්පානුසසේමරණ ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය

නිල උණ. (කරුණෂ්පාතිලක, මෂ්පාසනල)

891.483

නිලසනතු. (සගෂ්පාඩසග, ඉන්දික)

891.483

නිමෂ්පා වූ මල සමය. (අසබසසසේකර, නෂ්පාමත්ලී) 891.481

නිල සනතු ඔසබ.. හදවත මසග. (රතනෂ්පායක,
සයබෞවන සමන්ද්ර)
891.483

නියම්ගම්ෂෂ්පාය සහ ෂමැරණි ගම්සෂෂ්පාළ සමෂ්පාජය.
(රණතුඅංග, විමල)
954.93
නිරේමෂ්පාණකරණය හෂ්පා යෂ්පාන්ස්ත්රික තෂ්පාකෂණසවදය :
ගුරු මෂ්පාරේසගෂ්පාෂසදේශය - 10 සශසේණිය 621.8071
නිරේමෂ්පාණය තුළ සමැඟවුනු නිරේමෂ්පාණ කරුවෂ්පාසග
අතදමැකීම්. (ජයවරේධන, එන්. දරේශනී)
751.4
නිරේමෂ්පාණි, ප. ලලින්ද්රි. සසසනහසසේ කවියක

891.481

නිරිඇලල, එන්. චන්ද්රසිරි. නෂ්පාගරික සමෂ්පාජ
විදන්යෂ්පාව : ප්රජෂ්පාව, අසලවමැසිසයබෝ සහ ෂන්ති සෂළ
ගමැසීම
307.76
නිරුවත යුවතිය. (හිල, සජබෝ)
නිසරබෝගී දිවියකට ;
අකමෂ්පා බදේධය සඳහෂ්පා අතවමැලක

362.76092
617.5562

(ගලව්ස්පේෂතති, ප්රියදරේශනී) ඹබෞෂධ නිවමැරදිව
භෂ්පාවිතෂ්පා කරමු
615.1
(සවරගම, උෂෂ්පාලි) ජිරේණ ෂදේධතිය ආශ්රිත
සරබෝගවලින් මිසදමු
616.305
(සවරගම, උෂෂ්පාලි) දියවමැඩයෂ්පාව ෂෂ්පාලනය
කරගනිමු
616.46205
(සමරනෂ්පායක, අනිල) තරබෂ්පාරුසවන්
අතමිසදමු
616.39805
(සහටටිආරචචි, ශෂ්පාන්ත) සයෂ්පාවුන් වියට
ලිඅංගික අධන්යෂ්පාෂනය
613.9071
නිසරබෝගී බව දීරේර්ඝෂ්පායුෂ සමහි රහස කුමකද ? - 02
වන සකෂ්පාටස : කරේමය පුනරේබවය හෂ්පා කරේම
විෂෂ්පාක සමග
294.3422
නිසරබෝගීව ධනවතවීසම් රහසසේ.
(සහසේමචන්ද්ර, එච. ප. එසසේ.)
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නිල ෂමැහමැ බරණිය : විසදේශීය සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය
808.83
නිලි වමැසසේස. (අමරසිඅංහ, කතන්යෂ්පානෂ්පා)

891.483

නිත්ලීන පළි රූ. (සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි)

891.483

නිලඅංක කුමෂ්පාර, ඩබ. ජී. වි. අසසනි

305.48441

නිලඅංකෂ්පා, එම්. චතුමිණි. සඳ කුමෂ්පාරසයක ඇවිත
891.483
නිවසටබෝය මු හමැමසදන. (කුඩෂ්පාසහටටි, බරේටි බී.)
891.481
නිවන් සදෂ්පාර යතුර - 1 : අජෂ්පාන් මහෂ්පාබූවෂ්පා
ඤෂ්පාණසම්ෂන්සනබෝ හිමියන්සග ධරේම සදේශනෂ්පා
(ඤෂ්පාණසම්ෂන්සනබෝ හිමි, අජෂ්පාන් මහෂ්පාබූවෂ්පා)
294.34
නිවනට මග ;
අඅංක 4. (මිතභෂ්පාණි හිමි, සෂෂ්පාලගහසවල)
ආරේය සමැෂය
294.3
නිවන දමැන් සමතමැනය. (බෂ්පාලසූරිය, ඒ. එසසේ.)
294.344
නිවසස වමැරදි - කර නිවමැරදි - 2 සකෂ්පාටස :
ප්රෂ්පාසයබෝගික වෂ්පාසසේතු විදන්යෂ්පාතමක ගමැටලු සහ
පළිතුරු. (සගෂ්පාඩකන්ද ආරචචි, සජේ.) 133.5872
නිවෂ්පාසනබෝ, නිකසයෂ්පා. සනෂ්පානිසමන ගමනක
ඇරඹුම : සසේවයඅං ලිඛිත චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය 294.365
නිවමැරදිව බුනන් සරණ යමු

294.34433

නිවුන්නු. (ක්රීච, ෂෂ්පාසරෂ්පාන්)

813.54

නිවුන්හමැලල, වසන්ත ප්රියඅංකර. නිහඞව ගලන
සම් ගඟ
891.481

294

නිසවසසේගත විනලි උෂකරණ නඩතතුව – 2.
(අලවිසසේ, සරත ආනන්ද)
621.30284

නුවරෂකෂ, සරණෂෂ්පාල. සිවසහළ සදවිවරු - 01
202.11

නිසවසින් බමැහමැර සදවසරක. (මමැකබ්රයඩ්,
සරබෝජරේ ත්ලී)

නූතන සකටිකතෂ්පාව ප්රතන්යෂ්පාවසලබෝකනය.
(කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක)

නිශසේශඅංක, එන්. එම්. ට. ඒ. සක. ඩ.
අනුසසේමරණය : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය

813
891.481

නිශසේශඅංක, පයදෂ්පාස. පුඅංචි රහසසේ ෂරීකෂකසයබෝ
891.483

891.483

නූතන සකටිකතෂ්පා විචෂ්පාර සඅංහිතෂ්පා : අ. සෂෂ්පා. ස. උසසසේ
සෂළ විභෂ්පාගයට නිරේදිෂසේට. (ෂවිත්රෂ්පානි, චින්තෂ්පා)
891.483
නූතන ෂදන්ය විචෂ්පාර සඅංහිතෂ්පා. (රණතුඅංග, ක්රිශෂ්පාන්ත)
891.481

නිශසේශඅංකමලල රජතුමෂ්පාසග සිරිෂෂ්පා ගමන.
(වික්රමරතන, මන්ධුරෂ්පා)
891.483

නූතන සබබෝසතතු. (ජයරතන, ප්රියන්ත.)

891.483

නිසසේසඅංක, අසසබෝක. ඉඳුනනු අඹර

සනත ෂහන්. (කුලතුඅංග, ඒ. ට. ජී.)

891.483

සනතමිණි, බී. නවඅංගෂ්පා. අකක නසගබෝ

891.483

සනතු. (අමරතුඅංග, ප්රියඅංකෂ්පා)

891.483

891.483

නිසසේසඅංක, අසසබෝක (ෂරි.). බලනන
සිඅං, කුෂසේවෂ්පාන්ට
නිසල ගිනි කඳු. (ගුණතිලක, කෂ්පාන්ති)

891.483

නිසඅංසලෂ්පා, ලිහිණි. සමනත්ලී

891.483

නිහඞව ගලන සම් ගඟ. (නිවුන්හමැලල, වසන්ත
ප්රියඅංකර)
891.481
නිළියකසග විවෂ්පාහය. (වඩුසග, අරේනසසේට) 891.483
නුගලන්සදේ අෂරෂ්පාජිතසයබෝ : නුගලන්සදේ හෂන්නු
සදවමැනි සකෂ්පාටස. (විසජේරතන, හලපටිසයේ)
891.483
නුවණ ලමැබීමට මුල වන සදේ. (ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි,
කිරිබතසගෂ්පාඩ)
294.34
නුවණ වමැඩමට පළියමක...- අලුත දහම්
වමැඩසටහන 4. (ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි,
කිරිබතසගෂ්පාඩ)

823

සනළුම් සෂෂ්පාකුණ. (ගුණරතන, මලික තුසිත)
891.483
සනෆලෂ්පාය සනෂ්පාසහෂ්පාත වලෂ්පාකුළු නෂ්පාටන්යය.
(ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ)
882
සන්නකන්ද. (වමැලලවතත, ජගත)

891.483

සන්රු, ජවහරේලෂ්පාල. ජවහරේලෂ්පාල සන්රු - 1 :
ජවහරේලෂ්පාල සන්රු තුමෂ්පා සිරගත ව සිටිමින් ලිර්යූ
සසේවයඅං චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය
954.042092
සනෂ්පාඉඳුල කිවිඳිය. (ප්රනෂ්පාන්න, ශවීන්ද්ර)

823

සනෂ්පාකල ආලය. (ඇලන්, සජෂ්පාහමැන්නසසේ)
839.81372
294.34

නුවණ වමැසඩන සබබෝසත කථෂ්පා ;
අඅංක 1. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක
නිකෂ්පාය. ජෂ්පාතක) ජෂ්පාතක සෂෂ්පාත වහන්සසසේ
(අෂණණක වරේගය)
294.382325
අඅංක 2 : ජෂ්පාතක සෂෂ්පාත වහන්සසසේ (සීල වරේගය)
891.483
නුවණමැතියන් ශ්රී සදේධරේමයට ෂමුණුවන අසිරිමත
සෂෂ්පාත වහන්සසසේ : සනතතිව්ස්පේප්රකරණය 294.3
නුවණමැස : ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය

සනසසේව්බිට, ඊඩත. සරේලලුවට කමැමති ළමය

089.9148

නුවන්තිකෂ්පා, දිලිනි. සිරිමලසග සරුඅංගසල 891.483
නුවන්තිකෂ්පා, දිලිනි. සුන පුඅංචය රජ ඇඳුමය 891.483

සනෂ්පාගන් ගිරිහිස සනතින් ඉවතට. (ෂරේමෂ්පා,
සරෂ්පාව්බින්)

158.1

සනෂ්පාතනි. (සසසේනෂ්පානෂ්පායක, එසසේ. ආරේ. සිරි) 891.483
සනෂ්පානිමි කථෂ්පාව. (මලලවආරචචි, සසබෝමෂෂ්පාල)
891.483
සනෂ්පානිදන ෂන්හිඳ – 2 : සනෂ්පාලියවුන සනෂ්පාකියවුන
කතෂ්පා අහුරක. (ගිරිබෂ්පාව, කුමෂ්පාරදෂ්පාස)
070.44
සනෂ්පානිසමන ගමනක ඇරඹුම : සසේවයඅං ලිඛිත
චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය. (නිවෂ්පාසනබෝ, නිකසයෂ්පා) 294.365
සනෂ්පානිසමන ෂහන්. (විසජේරතන, ගෂ්පාමිණී ප.)
891.483

295

සනෂ්පාමිසයමි. (මහගම සසසේකර)

891.481

සනෂ්පාසමැලුසනමි කිසිදෂ්පා. (වික්රමසිඅංහ, ඩබලිව.
ගමසග)
351.092
සනබෝනිසසේ, සරෂ්පාසම්ෂසේ. ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය ජන සමෂ්පාජසයේ
මෂ්පානව අයතීන් සුරැකීසමහිලෂ්පා කිතුනු වගකීම
261.7
ව්ස්පේසයබෝදරේ සදෂ්පාසසේතසයවසසේකි සතබෝරෂ්පාගත කතෂ්පා.
(සදෂ්පාසසේසතෂ්පාවසසේකි, පයසතබෝරේ)
891.73
ව්ස්පේසලසටබෝ. මන්ධු සෂ්පාදය

882

ෂකෂීන්

598

ෂකෂීහු සනෂ්පාසහෂ්පාත කුරුලු සුරපුර.
(ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ)

882

ෂඤසේඤෂ්පාකිතති හිමි, හිරිපටිසයේ (ෂරි.). බලනන
උෂෂ්පාධන්යෂ්පාය, බලසදේව
181.4
ෂඤසේඤෂ්පාකිතති හිමි, හිරිපටිසයේ (ෂරි.). බලනන
කදෘෂසේණදෂ්පාස, රෂ්පාය
ෂඤසේඤෂ්පාකිතති හිමි, හිරිපටිසයේ (ෂරි.). බලනන
ෂෂ්පාණසඩ්ය, චන්ද්රභෂ්පාන
ෂඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි, අලුසදණිසයේ. අටසලබෝදහම
294.34
ෂඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි, රන්වල. ශ්රී ෂෂ්පාද, ෂමැලමඩුලල,
සම්භෂ්පාෂෂ්පා
294.3435

ෂඤසේඤෂ්පාසසසේන හිමි, මමැදසවල (සඅංසසේ.). බලනන
අමරපුර සඟරජ සියවසසේ සමැමරුම් අභිනන්දන :
ශ්රී ලඅංකෂ්පා අමරපුර මහෂ්පා නිකෂ්පාසයේ උතතරීතර
මහෂ්පානෂ්පායක අගගමහෂ්පා ෂණඩත දවුලසදන
ඤෂ්පාණිසසේසර උතතරීතර මහෂ්පානෂ්පාහිමි
ෂටට ආතල සිඅංහල. (වමැවසගදර, බණඩෂ්පාර)
491.488
ෂටෂ්ඨෂ්පාන පූජෂ්පාව

294.34

ෂටෂ්පාචෂ්පාර : නදෘතන්ය නෂ්පාටකසයේ සෂළ. (හිල, ජෂ්පානකී)
891.482
ෂටිචචසමුව්ස්පේෂෂ්පාසදබෝ. (ද සිලවෂ්පා, ඩබලිව. ඒ.)

294.3

ෂණඩත හබය : කූට වෂ්පාණිජ ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි.
(සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස)
891.483
ෂණඩුකෂ්පාභය රජතුමෂ්පා. (සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.)
891.483
ෂඬි වදන් සඅංග්රහය. (මෂ්පානවසග, සිරිෂෂ්පාල)

170.44

ෂඬුවෂ්පාවල, සරත. සයෂ්පාවුන් විසයේ මෂ්පානසික ගමැටලු
හෂ්පා ආබෂ්පාධ සමඟ සදමෂ්පාපයන්ට උෂසදසසේ 362.2
ෂතතර ප්රශසේන සහ ඇතත උතතර. (සන්නසසේගල,
උපුල ශෂ්පාන්ත)
070.4
ෂතතිනි සදවිසයබෝ : දකුණු ඉන්දියෂ්පාසව ජනකතෂ්පා.
(මෂ්පාෂෂ්පා, සජේ. ප.)
202.114
ෂතිරණ, අයරින්. අතිජෂ්පාත දියණිය
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ස්ත්රිභෂ්පාෂෂ්පා - සෂර කියවීම : 3 සශසේණිය
372.6

ෂඤසේඤෂ්පාරතන හිමි, පුවකපටිසයේ (සඅංසසේ.). බලනන
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය

ෂතිරණ, ආරේ. ස්ත්රිභෂ්පාෂෂ්පා සෂර කියවීම : 4 සශසේණිය
372.6

ෂඤසේඤසෂ්පාර හිමි, සදහිගසසේසව්ස්පේ කීරේති ශ්රී. සඅංසසේකදෘත
සෂ්පාහිතන්යය
891.2

ෂතිරණ, ආරේ. මූලික ඉඅංජිසන්රු ඇඳීම - උසසසේ
සෂළ තෂ්පාකෂණසවදය
604.2

ෂඤසේඤෂ්පාවඅංස හිමි, මණඩෂ්පාවල. විප්රවෂ්පාසිකයෂ්පාසග
සසේවසදේශෂ්පාටනය : කෂ්පාවන්යමය විදරේශනෂ්පාව
891.481

ෂතිරණ, ඉන්දිකෂ්පා. කිතුල කරේමෂ්පාන්තසයේ
වරේතමෂ්පාන තතතවය හෂ්පා විභවතෂ්පා පළිබඳ
අධන්යයනය
338.173974

ෂඤසේඤෂ්පාවඅංස හිමි, මණඩෂ්පාවල (ෂරි.). බලනන
සදබෝසදේ, අලසෆෂ්පාන්සසේ

ෂතිරණ, ඉන්දිකෂ්පා (සම කරේතදෘ) බලනන
ජයතිසසේස, ආරේ. එල. එන්.

ෂඤසේඤෂ්පාවඅංස හිමි, මණඩෂ්පාවල (ෂරි.). බලනන
න්හට හන්හසේ, තිච

ෂතිරණසග, සසඳි සටරනන්යෂ්පා. මසග පුඅංචි කවි සෂෂ්පාත
891.481

ෂඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි, වෂ්පාචින්සන්. පුදේගලයෂ්පා හෂ්පා
සමෂ්පාජය

ෂතිරණ, ආරේ.

891.483

ෂතිරණ, ඥෂ්පානසසසේන. ෂළමු දඩයම : සසේවතන්ත්ර
නෂ්පාටන්ය දේවිතවයක
891.482
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ෂතිරණ, පයදෂ්පාස. සෂෂ්පාඩ සෂ්පාන නටු සරදිසයල
891.483
ෂතිරණ, බරේටි මලවි. පලලම් සෂෂ්පාත : ප්රෂ්පාථමික
සශසේණිවල සිසුන් සඳහෂ්පා
372.6
ෂතිරණ, බුදේධිප්රභෂ්පා. මෂ්පායෂ්පාකෂ්පාර පහෂ්පාටු සතෂ්පාව්ස්පේපය :
ඵලදෂ්පායී තීරණ ගමැනීම සඳහෂ්පා උෂකෂ්පාරී වන කතෂ්පා
පුවතක
158.1
ෂතිරණ, වසන්තෂ්පා රන්ජනී. ආදරයය කරුණෂ්පාවය
891.483
ෂතිරණ, සන්දීෂනී සජීවිකෂ්පා. විකසිත හමැඟුම්
891.481
ෂතිරතන, එල. එසසේ. එසසේ. (ෂරි.). බලනන
ඇලන්, සජෂ්පාහමැන්නසසේ

ෂදේමිණි, වසන්තෂ්පා (ෂරි.). බලනන
බන්සදබෝෂෂ්පාදන්යෂ්පාය, විභුති ද්භූෂණ
ෂදේමිර, එච. ප. තමිඳු. පුඅංචි සිතක කරුණෂ්පාව
891.483
ෂද සෂ්පාධනය. (පයරතන, ඒ. ඒ.)

491.485

ෂදිමු ෂදිමු අප රන් ඔන්චිලලෂ්පා. (වීරකසකෂ්පාඩ,
ඉරඅංගෂ්පා සමින්දනී)
398.2
ෂනමසජෂ්පාති හිමි, ෂරනව (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
බුදේධව්ස්පේපය හිමි
ෂන්තිසයේ අන්තිම එකෂ්පාසග කවිය. (කිරින්සදණිය,
ශෂ්පානික)
891.481
ෂන්සතලිසයව, ලිසයෂ්පානීදේ. ප්රතිඥෂ්පාව

891.73

ෂතිරතන, එල. එසසේ. එසසේ. (ෂරි.). බලනන
කෂ්පාරේටලන්ඩ්, බෂ්පාබරෂ්පා

ෂන්නිලසහටටි, සුමනසිරි. උදෂ්පානය : කෂ්පාවන්ය
සඅංග්රහය
891.481

ෂතිරතන, එල. එසසේ. එසසේ. (ෂරි.). බලනන
චෂ්පාන්දේලරේ, සරේමන්ඩ්

ෂන්හිඳක කුරුටු ගී. (සගෂ්පාඩසග, සුමිත්රෂ්පා ඩ.)
891.481
ෂන්හිඳ සමැසලය : සකටි කතෂ්පා. (සිරිවරේධන,
අලෂලෂ්පාසදණිසයේ සුමනදෂ්පාස)
891.483

ෂතිරතන, එල. එසසේ. එසසේ. (ෂරි.). බලනන
සඩෂ්පාලින්ගරේ, සජේන්

ෂනත සකටුම්ෂත ;
අඅංක 328, 2014. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
චන්ද්රකුමෂ්පාරේ සමෂ්පාජ සඅංවරේධන ෂදනම
(සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) :
346.0640262

ෂතිරතන, එල. එසසේ. එසසේ. (ෂරි.). බලනන
නසීරේ, සමන්සඩ
ෂතිරතන, එල. එසසේ. එසසේ. (ෂරි.). බලනන
රසල, සලබෝඩ්

අඅංක 329, 2014. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
ධීවර සහ ජලජ සම්ෂත (සඅංසශබෝධන) :
343.076920262

ෂතිරතන, එල. එසසේ. එසසේ. (ෂරි.). බලනන
සසේෂමැසරබෝ, සජරලඩ්
ෂතිරෂ්පාජ, රමන්යෂ්පා. ප්රසූති සවදනෂ්පා සමනය

618.2

ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්. සිඟිති මසග චිත්ර සෂෂ්පාත
372.52
ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්. සෂර ෂෂ්පාසල දරුවන්ට
නිරේමෂ්පාණ ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම්
372.21
ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්. ලසසේසනට ෂෂ්පාට කරමු 372.52
ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්. සතුන් ෂෂ්පාට කරමු

372.52

ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්. සිතුවම් ෂෂ්පාට කරමු

372.52

අඅංක 330, 2014. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
සන්ධන්යෂ්පා සිරිවරේධන ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත
කිරීසම්) :
346.0640262
අඅංක 332, 2014. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
කහවිලසගෂ්පාඩ ජෂ්පාතික උරුම උයන සඅංකලෂ
සකබෞතුකෂ්පාගෂ්පාර සඅංවරේධන අරමුදල (සඅංසසේථෂ්පාගත
කිරීසම්) :
346.0640262
අඅංක 336, 2015. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
රවීචන්ද්ර ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) :
346.0640262

ෂථන්යෂ්පාෂථන්ය විනිශසේචය සහ සදේශීය දලු අනුෂෂ්පාත
සඅංග්රහය. (සකෂ්පාළඔසග, කවිරෂ්පාජේ බී.) 615.538

අඅංක 337, 2015. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
සෂ්පාමය, අධන්යෂ්පාෂනය, බලගමැන්වීම සහ
සඅංවරේධනය උසදසෂ්පා වූ ක්රීඩෂ්පා ආයතනය
(SPEED) සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම් : 346.0640262

ෂදේමලතෂ්පා, මෂ්පාලිනී. සිත සයුසරන් තුෂර ව්බිඳක
891.481

අඅංක 339, 2015. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
සදේශීය ආදෂ්පායම් (සඅංසශබෝධන) : 343.0360262
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අඅංක 340, 2015. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
එකතු කළ අගය මත බන (සඅංසශබෝධන) :
343.0550262
අඅංක 341, 2015. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
ජෂ්පාතිය සගෂ්පාඩනමැගීසම් බන (සඅංසශබෝධන) :
343.040262
අඅංක 342, 2015. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
මුදල :
343.0340262
අඅංක 344, 2015. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
විනලි සඅංසදේශ බන (සඅංසශබෝධන) : 343.040262
අඅංක 345, 2015. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
ඔටටු ඇලත්ලීම හෂ්පා සූන බන (සඅංසශබෝධන) :
344.0990262
අඅංක 346, 2015. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
ජෂ්පාතික ගුරු අධන්යෂ්පාෂන අධිකෂ්පාරිය (ඉවත
කිරීසම්) :
344.0780262
අඅංක 347, 2015. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
විසිතුන්වන ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පා
සඅංසශබෝධනය :
342.030262
අඅංක 348, 2015. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
විසිහතරවන ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පා
සඅංසශබෝධනය :
342.030262
ෂනසසේ ෂසසේ දිනක තෂ්පායලන්තසයේ. (සමතතසසසේන,
ෂදේමකුමෂ්පා ප.)
915.9304
ෂමෂ්පා වී ආ වසන්තය. (එදිරිසූරිය, අජිත)
ෂරේසයේෂණ ක්රමවිදන්යෂ්පාවට අතවමැලක.
(සකබෝටටසගෂ්පාඩ, ජනක)

891.481

ෂරණගම, ඩ. ඇම්. සමැන්දමෑ අහසසසේ විසිතුරු දසුන් :
නතතල තරුව, ධූමසකතු, උලකෂ්පා වමැසි, අධි
නවතරු, හිරු ලෂ, පයෂ්පාඹන පරිසි හෂ්පා
පටසකවල නමෑසයබෝ
523.1
ෂරණවිතෂ්පාන, සසනරත. ග්රීකසයබෝ සහ සමබෞරේයසයබෝ
934
ෂරතරය. (සසසේනෂ්පානෂ්පායක, එසසේ. ආරේ. සිරි) 891.483
ෂරසදේසි. (ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික)

891.483

ෂරපුටුසවබෝ උඩය උඩය : ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය අටක.
(කසසේතුරි, සරබෝහණ)
891.482
ෂරෂ්පාක්රමබෂ්පාහු රජතුමෂ්පා. (සිලවෂ්පා, කමලෂ්පා)

891.483

ෂරෂ්පාවරේතන

361.2

ෂරිගණක කෂ්පාමරසයේ සප්රේමය. (සමන්ඩසසේ, අසඅංක)
891.483
ෂරිගණක දදෘඪෂ්පාඅංග සහ ජෂ්පාලකරණය. (සදේශප්රිය,
තුෂෂ්පාර)
004.6
ෂරිසර ෂමැදිමිණි

891.481

ෂලලියගුරුසග, රවින්ද්ර චන්ද්රසිරි. සසේවිටසරේලන්ත
ආණඩුක්රමය : ආදරේශ ප්රශසේන සහ පළිතුරු ද
ඇතුළතය
321.009494
ෂලලියගුරු, චන්ද්රසිරි. අඅංචිය

891.483

ෂලලියගුරු, සසෂ්පාම ප. (සම කරේතදෘ). බලනන
වීරසිඅංහ, සක. ඩ. එන්.

001.42

ෂලසලවතත, සිරිසසසේන. බටිති සන්සදේශය 891.481

ෂරේසයේෂණ වෂ්පාරේතෂ්පා ;
අඅංක 58. (ඈෂෂ්පාසිඅංහ, එසසේ.) ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව කුරුඳු
ෂත්ර හෂ්පා ෂමැඟිරි ෂත්ර ආශ්රිත සගන්ධ සතල
කරේමෂ්පාන්තසයේ වරේතමෂ්පාන තතතවය හෂ්පා
සඅංවරේධන විභවතෂ්පා
338.17383

ෂලසලසවල, ටිකිරි සක. මහසමරක තරම්891.483

අඅංක 59. (ෂතිරණ, ඉන්දිකෂ්පා) කිතුල
කරේමෂ්පාන්තසයේ වරේතමෂ්පාන තතතවය හෂ්පා විභවතෂ්පා
පළිබඳ අධන්යයනය
338.173974
අඅංක 60. (ජයතිසසේස, ආරේ. එල. එන්.)
අප වවමු - රට නගමු :

635

ෂරේසි ජමැකසන් සහ අකුණු සහෂ්පාරෂ්පා. (රසයබෝඩමෑන්,
රික)
813.6

ෂලතුරු ෂෂ්පාට කරමු

372.5

ෂලිහකකෂ්පාර, නන්දසසසේන (සඅංසසේ.). බලනන
ෂරිසර ෂමැදිමිණි
ෂලිහකකෂ්පාර, නන්දසසසේන (සම කරේතදෘ). බලනන
සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම, අමරසිරි
ෂලිහපටිය, රඅංජිත අමරකීරේති. සවිය
සිඅංහෂ්පාවසලබෝකනය : දසක සදකක සමැමරුම්
060
ෂලුමඅංසකටම : බසසේනෂ්පාහිර සෂ්පාම්ප්රදෂ්පායක සගෂ්පාවිතමැන
හෂ්පා කදෘෂිතෂ්පාකෂණ සතෂ්පාරතුරු විමරේශන
630
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ෂසලසවෂ්පාය, බරිසසේ. සමැබමෑ මිනිසසකුසග කතෂ්පාවක
891.73
ෂවිත්රෂ්පානි, චින්තෂ්පා. නූතන සකටිකතෂ්පා විචෂ්පාර
සඅංහිතෂ්පා : අ. සෂෂ්පා. ස. උසසසේ සෂළ විභෂ්පාගයට
නිරේදිෂසේට
891.483

5 සශසේණිය ශිෂන්යතවයට අනුමෂ්පාන ප්රශසේන හෂ්පා
පළිතුරු : ගණිතය, සිඅංහල, ෂරිසරය, ඉඅංග්රීසි,
සදමළ
372.19076
5 සශසේණිය ශිෂන්යතවය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා
පළිතුරු
372.19076
5 සශසේණිය සිසුන්ට ඉලකක ගණිත ගමැටලු : නව
විෂය නිරේසදේශයට අනුකූලව. (අමල කුමෂ්පාර,
එච. එම්. එන්.)
372.7

ෂවිත්රෂ්පානි, චින්තෂ්පා (සම කරේතදෘ). බලනන
රණතුඅංග, ක්රිශෂ්පාන්ත
ෂවුසල සෂ්පාරේථකතවය ට එකිසනකෂ්පා සෂළඹවීම.
(බෂ්පාලසූරිය, ප්රදීව්ස්පේකුමෂ්පාර)
646.78
ෂශසේචෂ්පාත විටගන්සසේටයන්සග දරේශනය සමඟ මධන්ය
කෂ්පාත්ලීන ආගමික චින්තනය සම - විසම වන
අයුරු. (සුමනවඅංශ හිමි, මමැටිබමැඹිසයේ)
190
ෂසසේ කන්දක හුසසේම ගනිමි. (කුරුව්ස්පේපු ආරචචි,
සම්ෂත)
891.481
ෂසන්න හිමි, ෂෂ්පාණනසරේ (සඅංසසේ.). බලනන
සම්ධෂ්පානන්ද හිමි, මෂ්පානපටිසයේ ශ්රී
ශ්රී සම්ධෂ්පානන්ද සෂ්පාහිතන්ය චින්තෂ්පාවත්ලී - අඅංක 1

ෂළමු දඩයම : සසේවතන්ත්ර නෂ්පාටන්ය දේවිතවයක.
(ෂතිරණ, ඥෂ්පානසසසේන)
891.482
ෂළමුසවනියෂ්පා : ජෂ්පාතන්යන්තර ක්රීඩෂ්පා කසෂසේත්රය මවිත
කළ ශ්රී ලෂ්පාඅංකිකසයබෝ. (ගුණතිලක, අසසබෝක)
796.092
ෂළමු සශසේණිසයේ දරුවන් සඳහෂ්පා පූරේව භෂ්පාෂෂ්පා කුසලතෂ්පා
හුරුව. (සූරියආරචචි, ෂදේමෂ්පා මෂ්පාලනී)
372.6

ෂහන් තෂ්පාරකෂ්පාවි. (ඩකමන්, කන්සද)

891.483

ෂහන්යෂ්පාසග සිහිනය. (ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා)

891.483

5 ශිෂන්යතව ගණිත අතවමැල. (ලියනසග, ජයවතී)
372.7
5 ශිෂන්යතව ජයමග අවසබබෝධය සහ වියරණ
හුරුව : ප්රශසේණ හෂ්පා පළිතුරු. (බසසේනෂ්පායක, රමන්යෂ්පා)
372.19076
5 ශිෂන්යතව ජයමග භෂ්පාෂෂ්පා හුරුව : ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු.
(බසසේනෂ්පායක, රමන්යෂ්පා)
372.19076
5 ශිෂන්යතවයට අතන්යවශන්ය සටහන් : ගණිතය,
සිඅංහල, ෂරිසරය, ඉඅංග්රීසි, සදමළ

ෂළතුරු සබබෝග ;
අඅංක 01. (අරුණ කුමෂ්පාර, සක. සක. අය. ර්යූ.)
අඹ වගෂ්පාව
634.44
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5 ශිෂන්යතවයට ඉලකක ෂරිසර ප්රශසේන 2000 ක :
3, 4, 5 සශසේණි විෂය නිරේසදේශය ඇසුරිනි.
(ලඅංකෂ්පාසග, භෂ්පාරත)
372.19076
5 ශිෂන්යතවය සඳහෂ්පා ෂදන්ය ගදන්ය ප්රශසේසනබෝතතර.
(මෂ්පාතරආරචචි, සුජෂ්පාතෂ්පා මෂ්පාලනී)
372.19076
5 ශිෂන්යතව විභෂ්පාගය සඳහෂ්පා වෂ්පාකන්යය සහ වෂ්පාකන්ය
රචනය : 2003-20013 ෂසුගිය වසර 11 ක
ශිෂන්යතව විභෂ්පාග ප්රශසේන ඇසුසරන් ඉදිරිෂත
සකසරන සෂ්පාර සඅංග්රහය. (අම්බලම්පටිය,
ධම්මසදේශ)
491.485

ෂළෂ්පාත ෂෂ්පාලන ආයතන ඡන්ද නීතිය : මහ නගර
සභෂ්පා, නගර සභෂ්පා, ප්රෂ්පාසදේශීය සභෂ්පා සඳහෂ්පා
සභිකයන් සතබෝරෂ්පා ෂතකර ගමැනිසම් ඡන්ද
විමසීමට අදෂ්පාළ නීති
342.07
ෂළිඟු මෂ්පාළිගෂ්පා. (එදිරිසිඅංහ, දීෂෂ්පා වසන්ති)

891.483

ෂෂ්පාටක නමැති ෂෂ්පාටක. (සෂසරේරෂ්පා, කරුණෂ්පා) 891.483
ෂෂ්පාට කරන්නය කතෂ්පා ලියන්නය. (සමරවීර, පයල
උදය)
372.52
ෂෂ්පාට කරමු යෂ්පාළුසව... (සමරවීර, පයල උදය)
372.52
ෂෂ්පාට පරුවට. (සකෂ්පාගගලසහසේවෂ්පා, සුසනත අනුරෂ්පාධ)
891.483
ෂෂ්පාණසඩ්ය, චන්ද්රභෂ්පාන. ආන්න්ධ්ර සෂ්පාතවෂ්පාහන
අධිරෂ්පාජන්යසයේ ඉතිහෂ්පාසය

954

ෂෂ්පාව්ස්පේ ධූරසයේ උෂත : ශ්රී ලඅංකෂ්පාව හෂ්පා I ප්රමැන්සිසසේ ෂෂ්පාව්ස්පේ
තුමෂ්පා. (එසඞරමුලල, සිරිල)
282.092
ෂෂ්පා බමැඳි කිඅංකිණි. (වනිගසූරිය, උෂෂ්පාලි)

891.483

ෂෂ්පාරේසනල, ක්රිසසේසටබෝෂරේ වී. වී. සසල සිරකරු
365.6092
ෂෂ්පාරම්ෂරික කෂෂ්පාය ප්රකරණය

615.538

299

ෂෂ්පාලන තන්ත්රය : ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය එකතුවක.
(ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා)
891.482
ෂෂ්පාලි අටෂ්ඨකථෂ්පා අධන්යයන. (විජිතධම්ම හිමි,
මමැදගම්පටිසයේ)
891.37
ෂෂ්පාලිත හිමි, මහරැඹමෑවමැසව. ධම්මගසවසී : සම්බුන
දහම පළිබඳ ගසවෂණයකි
294.3
ෂෂ්පාලිත හිමි, මහරැඹමෑවමැසව. සෂර භවයය කරේම
විෂෂ්පාකයය : කරේමය හෂ්පා පුනරේභවය 3 294.3422
ෂෂ්පාලි වන්යෂ්පාකරණ අධන්යයන. (විජිතධම්ම හිමි,
මමැදගම්පටිසයේ)
491.375
ෂෂ්පාලි වන්යෂ්පාකරණ සෂ්පාහිතන්යය. (විජිතධම්ම හිමි,
මමැදගම්පටිසයේ)
491.375
ෂෂ්පාලි සන්සදේස සෂ්පාහිතන්යය. (සුගතවඅංස හිමි,
හතරබෂ්පාසග)
891.37
ෂෂ්පාවහන් සසෂ්පායෂ්පාගත හමැටි සහ තවත කවි.
(තෂ්පාසගබෝරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත)
891.441
ෂෂ්පාවුසලබෝ, සකෂ්පායසයබෝ. සහරේ

869.342

ෂෂ්පාසල අධන්යෂ්පාෂනසයන් ජයගමැනුමට සනෂ්පාවරදින
එක ම මග : හිසත රහසසේ ඇතුළත
අධන්යෂ්පාෂනසයන් සහ ජීවිතසයන් ජය ගත හමැකි
ග්රන්ථයකි. (මන්ධුරසිඅංහ, දයෂ්පාරතන)
153.1

ෂමැරණි පරිසවන් අධන්යෂ්පාෂන ක්රමයට අනුව ගමැමි
දරුවන්සග ඉසගනීම හෂ්පා චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය.
(මෂ්පාෂෂ්පා, සජේ. ප.)
920
ෂමැරණි සිඅංහල ප්රතිමෂ්පා ශිලෂය. (විසජේසසසේකර,
නන්දසදේව)
704.948943095493
ෂමැරණි හෂ්පා නූතන කෂ්පාරේමික අධන්යෂ්පාෂනය : ෂමැරැණි
ශිලපන් සහ නූතන ශිලපන් - 1. (සමරධීර,
චමිල)
303.48
ෂමැරණි හින්දි චිත්රෂට ගීත විමරේශන : 1931 - 1991
ගීත ආශ්රිත දදෘෂසේටි විෂයයක අධන්යයනයකි.
(දිසෂ්පානෂ්පායක, සකබෝලිත භෂ්පානු)
782.42
ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ)
රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව 13 වසර : වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල
540.76
ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ)
රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව බහුවරණ විවරණය - 2001 :
සමඟ සසේවෂ්පාධන්යයන බහුවරණ ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු
540.76
ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්. රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව 2014 :
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) බහුවරණ විවරණය :
වව්යුහගත රචනෂ්පා සහ රචනෂ්පා ප්රශසේන
540.76
ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්. හිනෂ්පාසවන්න දහසසේවරක
සතුටුසවන්න : 1 වන සකෂ්පාටස
891.487

ෂෂ්පාසල උෂසදේශනය හෂ්පා මෂ්පාරේසගෂ්පාෂසදේශනය.
(ගුණෂ්පාලඅංකෂ්පාර හිමි, සගෂ්පාමිල)
371.4

ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්. හිනෂ්පාසවන්න දහසසේවරක
සතුටුසවන්න : 2 වන සකෂ්පාටස
891.487

ෂෂ්පාසල දරුවන් සඳහෂ්පා ඉලකකම් ඉසගන ගන්න.
(අමරතුඅංග, ප.)
372.21

ෂමැළ සබබෝකර ගමැනීම. (ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි සජේ.) 631.52

ෂෂ්පාසල සමය. (වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ)

813

ෂෂ්පාසමැල සිසුන් සඳහෂ්පා ඉඅංග්රීසි සිඅංහල ශබද සකබෝෂය.
(අමරසිරි, සක. එන්. ට.)
423.9148
ෂෂ්පාඅංශු හෂ්පා ජල සඅංරකෂණය සක්ෂසේත්ර අතසෂෂ්පාත 631.4
ෂමැටව කූඩු. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

891.483

ෂමැටි කිරිය : සුමන මතකයට ඌනපූරණයක.
(ආසලබෝකබණඩෂ්පාර, සුමන)
920
ෂමැස්තූ සසසනහස හිමි ද මන්දෂ්පා. (ජයසිඅංහ, සරත)
891.483
ෂමැරණි ඖෂධ වටසටබෝරු. (උකවතතසග,
සිරිසසසේන)
615.538

පසගරෂ්පා, වසන්තෂ්පා (ෂරි.). බලනන ඩ්රිව, නමැන්සි
පසගරෂ්පා, වසන්තෂ්පා (ෂරි.). බලනන බලයටන්,
ඉනිඩ්
පසගරෂ්පා, ජගත එසසේ. උකුසසේසසබෝ

891.483

පචචමල. (ජයසකෂ්පාඩ, ජයසසසේන)

891.483

පචචමත්ලී. (වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා) 891.483
පටටු නමැන්දෂ්පා. (ලියනසග, රඅංජනී)

891.483

පනරු ෂෂ්පාල. (සවතතසිඅංහ, සිව්බිල)

891.483

පන්ටරේ, හමැරලඩ්. උෂන් දින සෂ්පාදය

822.914

පන්න මලක. (පයදිගම, ගයෂ්පානි අසිඅංසලෂ්පා) 891.483
පන්නවල, ජයනි සී. සමුකකෂ්පා

891.483

300

පන් - ෂව, කුසල - අකුසල සවන් කර හමැඳින
ගමැනීම
294.3422

පයරතන හිමි, වමෑගම (සඅංසසේ.). බලනන
ෂඤසේඤසෂ්පාර හිමි, සදහිගසසේසව්ස්පේ කීරේති ශ්රී

පන් බල පුරමින්. (රෂ්පාජෂකෂ, නයනෂ්පා ශන්යෂ්පාමත්ලී)
891.481

පයවති, ඩබලිව. ජී. ජී. ඒ. " එව බලව" යන්න
සනෂ්පාසතරුණු අෂට සවචච සදේ
294.344

පපුණු කුසුම්. (විජයවරේධන, චම්ෂෂ්පා)

පයවතී, ඩබලිව. ජී. ජී. ඒ. පුඅංචි ම ෂමැටියෂ්පා 891.483

891.483

පව්බිසදන ජීවිත : සකටිකතෂ්පා. (විසජේමෂ්පාන්න, පයසීලි)
891.483
පයතිසසේස, ගලගම හ. ග. ජීවිතයට සජන්යබෝතිෂ
බලය
133.5
පයතිසසේස, ගලගම හ.ග. සීයෂ්පාසග විතති
පයදෂ්පාස, ඒ. ඩ. ජය මගට උෂසදසසේ
පයදෂ්පාස, ඒ. ඩ. සමිති සඅංවිධෂ්පාන
පයදෂ්පාස, ඩ. තිලක
රබීන්ද්රනෂ්පාත

891.483
158.1
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(ෂරි.). බලනන තෂ්පාසගබෝරේ,

පයදෂ්පාස සිරිසසසේන හෂ්පා සිඅංහල කවි මග : විචෂ්පාරෂ්පාතමක
අධන්යයනයක. (ධම්මින්ද හිමි, අඟුළුගහ)
891.481
පයදිගම, ගයෂ්පානි අසිඅංසලෂ්පා. පන්න මලක 891.483
පයසදබෝරේ දසසේතසයවසසේකි. (සෂසරේරෂ්පා, කමල)
891.73092
පයරතන, ඒ. ඒ. කිවිඳිණියකසග විවෂ්පාහය 891.483
පයරතන, ඒ. ඒ. නෂ්පාම ෂද

491.4855

පයරතන, ඒ. ඒ. ෂද සෂ්පාධනය

491.485

පයරතන, ජසසේටින්. කුසුම් සමය

891.483

පයරතන, සරබෝහන්. ඉන්ඩසයන් මෂ්පානකෂ්පාඅංගය
ෂහසුසවන් ඉසගනගනිමු
686.22544536
පයරතන හිමි, වමෑගම. ඓතිහෂ්පාසික බුජසසේසලන
රජමහෂ්පා විහෂ්පාරය
294.3435095493
පයරතන හිමි, වමෑගම. ශෂ්පාසසේනය ලිප සරණිය - 1 :
ෂෂ්පාලි භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය
491.37
පයරතන හිමි, වමෑගම. ශෂ්පාසසේනය ලිප සරණිය - 2 :
විවිධ ලිප
080
පයරතන හිමි, වමෑගම. සන්න සහිත ෂෂ්පාලි ථූෂවඅංසය
294.3435095493

පය සටහන්. (ලෂ්පාලිනී, ශ්රීමෂ්පා)

891.483

පයසසසේන අලවසව, ඇම්. ඒ. වයරෂ්පා : ළමෂ්පා කතෂ්පාවක
891.483
පයසසසේන, ඇසසේ. හුසදකලෂ්පාසව ආවරේජන
පයසසසේන, සනත. සිව කවි සරණිය

070.44
891.481

පයසසසේන, සනත. සඅංචෂ්පාරයක මඟ සටහන් :
බුරුමය සහ සියම

915

පයෂ්පා සවනුසවන් කවි කී දියණි : මෂ්පාලනී චන්ද්රසිරි
මතක සටහන්. ((සසබෝමසිරි, දයෂ්පා) 324.2092
පයමැසරබෝ (සම කරේතදෘ). බලන්න සවබෝන්ට,
ක්රිසසේසටබෝෂරේ කූල
පරිත තුන් සූත්රසයන් ඔබට කළ හමැකි හෂ්පාසසේකම්.
(ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය)
294.3823
පරිත සදේශනෂ්පාසව අනුහසසේ හෂ්පා අනුහසසේ සෂන්වූ තමැන්.
(සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන)
294.34
පරිමින්සග සහ ගමැහමැණුන්සග ගමැටලු සඳහෂ්පා ආහෂ්පාර
සහ වන්යෂ්පායෂ්පාම විසඳුම්. (සග්රසේ, සජබෝන්)
613.7
පරුවෂ්පානෂ්පා සෂෂ්පාත වහන්සසසේ. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය)
294.3823
පරුළු කතෂ්පා - 2. (මෂ්පානවසග, සිරිෂෂ්පාල)
පලලම් සෂෂ්පාත. (එරන්ද, කලෂ)

398.99148
372.6

පලලම් සෂෂ්පාත : ප්රෂ්පාථමික සශසේණිවල සිසුන් සඳහෂ්පා.
(ෂතිරණ, බරේටි මලවි)
372.6
පලපටිය, චතුරි සකබෞශලන්යෂ්පා. සිහින සකමන :
නිසදමැසසේ කෂ්පාවන්ය
891.481
පළිව්බිඹුව. (සිරිසම්ර්ඝ, චතුරිකෂ්පා දරේශිනී)
පරිසසේ, ආරේ. පයසිරි. අභිසයබෝගන්යතෂ්පාව

891.483
153.94

පරිසසේ, ආරියතිලක. සමන් සහ දෂ්පාසයෂ්පා : ගුවන් විනලි
නෂ්පාටක හයක
891.482
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පරිසසේ, ඥෂ්පානසිරි. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)
නරේතනය : උඩරට, ෂහතරට, සබරගමු 792.8
පරිසසේ, ඥෂ්පානසිරි. ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය ජන නමැටුම් සහ ජන
ක්රීඩෂ්පා ගීත
782.42162

පුදමු සසේවරේණමෂ්පාලි සමෑ රජු සහ සුන්දර ලඅංකෂ්පා.
(සකෂ්පාඩකෂ්පාර, උයන්වතසත නන්දසසසේන)
294.3435095493
පුනම හමුවීම. (සමරනෂ්පායක, ධරේමෂ්පා එසසේ.) 891.483

පරිසසේ, ඥෂ්පානසිරි. 6 සශසේණිය නරේතනය : උඩරට ෂහතරට – සබරගමු
792.8

පුනරේජීව : සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය. (සප්රේමවීර, රුවන්)
891.483

පරිසසේ, නිසරබෝෂණී. තිතත කතෂ්පාවක

පුර ෂසසළෂ්පාසසේවක දවසසේ. (හිගින්සසේ, මෂ්පාරි මියුසියසසේ)
294.3436

891.483

පරිසසේ, මරේලින් (ෂරි.). බලනන ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ
පරිසසේ, මරේලින් (ෂරි.). බලනන ව්ස්පේසලසටබෝ
පරිසසේ, රඅංජනී ශන්යෂ්පාමත්ලී. තුෂර සිසිලසක සසසනහස
891.483
පරිසසේ, රඅංජිත කුලතිලක. ගමැමි සුවඳ

891.483

පරිසසේ, රෂ්පාජ ශ්රී. මඅං සෂෂ්පාඩ කෂ්පාසල

891.483

පරිසසේ, සී. ප. සියුම්. කෂිතිජසයන් එහෂ්පා සලබෝකය
891.483
පරිසසේ, සී. ප. සියුම් (ෂරි.). බලනන
සටෂ්පාලසසේසටබෝය, ඇසලකසි
පුඤසේඤසෂ්පාර හිමි, ගම්මමැදේසදේසගෂ්පාඩ (සඅංසසේ).
බලනන මහෂ්පාසෂ්පාමි හිමි, ධම්මකිතති
පුඤසේඤරතන හිමි, හෂ්පාන්නෂමැලසෂෂ්පාල. විමරේශන
සහිත ලඞකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසය : ප්රථම භෂ්පාගය
954.9301
පුඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි, සකෂ්පාටසනළුසව. අසව්ස්පේ දෂ්පානය
294.3446
පුණන්ය චෂ්පාරිකෂ්පා. (විසජේසිඅංහ, සුදරේශන ශ්රී)
294.3435095493
පුණන්යදෂ්පාස, සක. ඒ. ඩ. බුදේධි ෂරීකෂණය : ආදරේශ
ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු 01
153.93
පුණන්යදෂ්පාස, සක. ඒ. ඩ. සිදේධි අධන්යයනය :
අධන්යෂ්පාෂන ෂරිෂෂ්පාලන, විනහලෂති විභෂ්පාග හෂ්පා
විනහලෂතිවරුන්සග භෂ්පාවිතය සඳහෂ්පා371.20723
පුතුනි, මට අවසර. (බූසෂබෝ, සරබෝසසේමරි)
953.80530922
පුදේගලයෂ්පා හෂ්පා සමෂ්පාජය. (ෂඤසේඤෂ්පානන්ද හිමි,
වෂ්පාචින්සන්)
පුනම නළෂ්පාව. (විතෂ්පාන, ගුණසසසේන)
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891.483

පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය - පයවර සෂළ සෂෂ්පාත
10 සශසේණිය. (හපුතන්න, කුමුදිනී ඩයසසේ) 300.7
පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය : 6 සශසේණිය

300.71

පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය 6 සශසේණිය : අතිසරේක ෂෂ්පාෂ්ඨ
ග්රන්ථය. (ගමසග, එසසේ. අය.)
300.7
පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය : 7 සශසේණිය ගුරු
මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශය

300.71

පුරවමැසි පුහුණුව සහ ප්රජෂ්පා ෂෂ්පාලනය : 10 සශසේණිය
අතිසරේක ෂෂ්පාෂ්ඨ ග්රන්ථය. (ගමසග, එසසේ. අය.)
300.7
පුර හඳ. (මෂ්පානවඩු, සප්රේමදෂ්පාස)

891.481

පුරහඳය අවසඳය. (උඩවතත, පයදෂ්පාස)

891.483

පුරෂ්පාණ මහ පරිත සෂෂ්පාත. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය)
294.3823
පුරෂ්පාණ යුගෂ්පාසන ධරේමසදේශනෂ්පා. (ඥෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි,
කරඳසගෂ්පාලසල)
294.34
පුරෂ්පාණ සවසසේසන්තර ජෂ්පාතක කෂ්පාවන්යය

891.481

පුරෂ්පාණ සතසකබෝරලය : සතසකබෝරලසයේ සමෂ්පාජ තතු
හෂ්පා ජන වත සගෂ්පාත. (සතන්නසකබෝන්,
ධරේමරතන)
307.72095493
පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා ග්රන්ථමෂ්පාලෂ්පා ;
අඅංක 01. (සසබෝමසදේව, රෂ්පාජේ) ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ප්රෂ්පාග
ඉතිහෂ්පාසය
930.1095493
අඅංක 2. (වන්නිනෂ්පායක, අනූෂෂ්පා) ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව
සසලලිප
736.5095493
පුරුෂෂ්පාධිෂතන්යය. (කුලරතන, කන්සදේගම) 891.483
පුලතිසිපුර සිරි : ප්රෂ්පාථමික සශසේණි සිසුන් සඳහෂ්පා.
(සජබෝසව්ස්පේ, සුජීව නිශෂ්පාන්ත)
954.9301
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පුෂසේකින්, ඇසලකසමැන්ඩරේ. කපතන්සග දියමැණිසයබෝ
891.73

පුඅංචි දිය කිඳුරිය සහ තවත සුරෂ්පාඅංගනෂ්පා කතෂ්පා.
(ඇන්ඩරේසන්, හමෑන්සසේ ක්රිසසේටියන්) 398.209489

පුෂසේෂකුමෂ්පාර, සක. ප. සී. විසශසේෂ ආඥෂ්පානසයකුසග
කථෂ්පාවක
920

පුඅංචි නදී. (සගෂ්පාඩසග, සුභෂ්පාෂිණී)

891.483

891.483

පුඅංචි පුසත, පුඅංචි නසව... (ජයසුන්දර, උඩුගම එසසේ.)
170.44

පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා. භවය පුරෂ්පා සරණතුරෂ්පා
891.483

පුඅංචි බණඩෂ්පාසග ෂමැණි වළලු සහ පුඅංචි පුඅංචි
කතන්දර. (රණතුඅංග, අමෂ්පායෂ්පා)
891.483

පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා. මලසරෂ්පාන් වමැහි 891.483

පුඅංචි ම ෂමැටියෂ්පා. (පයවතී, ඩබලිව. ජී. ජී. ඒ.)
891.483

පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා. ඔබ හින්දෂ්පා මඅං

පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා. විකසිත ෂමැතුමන් 891.483
පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා. සසසනතමෂ්පා

891.483

පුසසේසකෂ්පාළසයේ ලියු සහළ සවදකම. (ධම්මරතන
හිමි, ගලහිටියෂ්පාගම)
615.538
පුසසේතකෂ්පාල සහ අධිසලඛන ද්රවන්ය සඅංරකෂණය.
(විමලරතන, සක. ඩ. ජී.)
025.84
පුසසේතකෂ්පාල සහ මහජන සම්බන්ධතෂ්පා.
(සප්රේමදරේශන, විජය)

021.7
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පුඅංචි අෂට රබන් ෂද 200 ක. (කරුණෂ්පාරතන,
සසබෝමබන්න)
398.2
පුඅංචි අසව්ස්පේ සවසක හරිම ලසසේසනය. (කුලසසසේකර,
කළන්යෂ්පාණි)
891.483
පුඅංචි කතෂ්පා ;
අඅංක 16. (දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්) නරින්ට සමෂ්පාන
ඉව්බි මසසේ ද?
891.483
අඅංක 17. (දිසෂ්පානෂ්පායක, කුසුම්) සකජු කමෑලල
891.483
පුඅංචි කුමෂ්පාරි. (සසතමිණී, සසහෂ්පාරෂ්පා)

891.483

පුඅංචි රතු කිකිළිය කෂටි නරිහෂ්පාමිය. (සතබෝමසසේ,
බ්රියන් ප්රයසසේ)
823
පුඅංචි රහසසේ ෂරීකෂක යහළුසවබෝ. (දසුනිකෂ්පා, එසසේ. ඒ.
ඕෂදි)
891.483
පුඅංචි රහසසේ ෂරීකෂකසයබෝ. (නිශසේශඅංක, පයදෂ්පාස)
891.483

පුළුන් පරවූ සෂබෝරිසෂ්පාදයෂ්පා. (නෂ්පාරෂ්පායන්, ආරේ. සක.)
823.914
පුඅංචි අෂට පුඅංචි විදන්යෂ්පා කතෂ්පා - 2. (ගුණතුඅංග,
මලකෂ්පාන්ති)

පුඅංචි යෂ්පාළුසවබෝ. (විජයවරේධන, චම්ෂෂ්පා)

891.483

පුඅංචි වීරසයක. (සසබෝමතිලක, ලලිතෂ්පා)

891.483

පුඅංචි වීරසයබෝ ;
අඅංක 20. (බලයටන්, ඉනිඩ්) මිටියෂ්පාවසත
වික්රමය
823
පුඅංචි වුණත අලි වමැඩක. (ජයසසසේකර, ඩනෂ්පායෂ්පා
රමින්ති)
891.483
පුඅංචි සවසළන්දෂ්පා. (සකෂ්පාඩතුවකකු, ප්රියන්ත) 650.1
පුඅංචි සටනක. (ලියනසග, සහසේමෂ්පාචන්ද්රිකෂ්පා)

891.483

පුඅංචි සමනත්ලී. (ගමසග, අරුණ කීරේතී)

891.483

පුඅංචි සරුඅංගසල. (සවතතසිඅංහ, සිව්බිල)

891.483

පුඅංචි සිතක කරුණෂ්පාව. (ෂදේමිර, එච. ප. තමිඳු)
891.483

පුඅංචි ක්රිෂසේණෂ්පා. (රණසිඅංහ, චම්පකෂ්පා දීෂෂ්පානි) 891.483

පුඅංචි සුරඅංගනෂ්පාවී. (රණතුඅංග, සිසනත රුවන්ජිත)
891.483

පුඅංචි සජනී කළ සලෂ්පාකු දසසේකමක. (අලහසකබෝන්,
සිසිර)
891.483

පුඅංචි හිසත මල පපලෂ්පා. (ප්රනෂ්පාන්න, සරබෝහණ ප.)
891.483

පුඅංචිතතෂ්පා සහ සවනත කතෂ්පා. (වික්රමආරචචි,
නිශෂ්පානි එරන්දිකෂ්පා)
891.483

පුඅංචිසහසේවෂ්පා, නන්ද. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන
විදන්යෂ්පාව : රසෂ්පායනික ගණනය
540

පුඅංචි ටිකිරි. (ඉමෂ්පාෂෂ්පා, සක. ජී. සවින්දි)

891.483
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පුඅංචිසහසේවෂ්පා, සරත ජී. තකසලෂ්පාව : නූතන
තකසලෂ්පාසව සිට එක දිසෂ්පාෂෂ්පාසමෂ්පාකවරසයකු
ගයන ගුරු ගීතය
070.449371102
පූජන්ය බටුසගෂ්පාඩ සඅංකිචචෂ්පායන නෂ්පා හිමි උෂහෂ්පාර
ග්රන්ථමෂ්පාලෂ්පා ;
අඅංක 01. මමෑත කෂ්පාත්ලීන ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය බුනසමය :
294.309554
පූජන්ය හමැඩගලසල සිරි විපුලසිරි නෂ්පාහිමි ගුණ
සමරුව
294.3657
පූරේවෂ්පාචෂ්පාරී. (මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්)
පූසසබෝ, මෂ්පාරිසයබෝ. මියුනිච සවත

891.483
813.54

සෂටටි කඩකෂ්පාරයෂ්පාසග සසේස්තූති ෂත්රය සහ තවත
කතෂ්පා : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය. (කඅංකෂ්පානම්සග,
ෂරේල ආරේ.)
891.483
සෂතියෂ්පාසගෂ්පාඩ සයබෝගී ගුරුහිමිෂෂ්පාසණබෝ. (ගුණරතන,
යකුන්නෂ්පාසව සහසේ.මු.)
294.3657
සෂම් කළ අය. (මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්) 891.483
සෂම් සිහින : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය. (ධරේමකීරේති,
රන්ජිත)
891.483
සෂම ෂමණය සමැබමෑ වන්සන් : යළි යළිත එකවන
ආතම සගසයබෝ. (වයසසේ, බ්රයන්)
133.9013
සෂම්බරෂ්පා. (සහසේවෂ්පාවෂ්පාසම්, මසනබෝහෂ්පාරී)

891.483

සෂර ෂෂ්පාසල අධන්යෂ්පාෂනසයේ වන්යෂ්පාව්ස්පේතිය හෂ්පා ප්රගතිය.
(ඉදේදමලසගෂ්පාඩ, කුමුදිනී)
372.21
සෂර ෂෂ්පාසල දරුවන්ට නිරේමෂ්පාණ ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම්.
(ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්)
372.21
සෂර ෂෂ්පාසල දරුවන්ට බුදේධි වරේධන ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම්.
(ඩයසසේ, සමුද්රෂ්පා ශ්රීෂෂ්පාලි)
372.21
සෂර ෂෂ්පාසල දරුවෂ්පා තුළ දමැනුම සඅංවරේධනය සහ
ගුරුවරියසග ගුරු කුසලතෂ්පා සඅංවරේධනය.
(අලගම, ගෂ්පාමිණී සඳලෂ්පාල)
372.21

සෂර භවසයේදී ද සෂම් කසළමි. කෂ්පාරේටලන්ඩ්,
බෂ්පාබරෂ්පා
823.912
සෂසරේරෂ්පා, ආරේ. ඒ. එම්. බී. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව මෂ්පාරේග සඅංඥෂ්පා
සහ මෂ්පාරේග නීතිරීති : රියනරු ලිඛිත ෂරීකෂණ
ප්රශසේන ෂත්රයක ඇතුළතය
363.125095493
සෂසරේරෂ්පා, ඇන්ටන් බී. කමැරවමෑන් 404

741.5

සෂසරේරෂ්පා, එන්. ඒ. (සඅංසසේ.). බලනන උම්මගග
ජෂ්පාතකය : ෂෂ්පාසල හෂ්පා පරිසවන් සඳහෂ්පා
නිරේසදේශිත ගමැටෂද විවරණ අන්තරේගතය
සෂසරේරෂ්පා, එම්. කීරේතිරතන. සගව්බිම් සඅංග්රහය (II) :
පුරෂ්පාණ අත නටු රහසසේ සහිතය
133.5872
සෂසරේරෂ්පා, එම්. සක. අෂසේෂ්ඨක වරුණ සඅංග්රහය 133.5
සෂසරේරෂ්පා, එම්. ඩ. දමිත තුෂෂ්පාර. ඒඩ්සසේ නසන
මනසසසේ බලය
362.1969792
සෂසරේරෂ්පා, ඒ. ඒ. නෂ්පාලිකෂ්පා තුෂන්ති.
වු මුහුන මෂ්පාරේග (සහළදිව)

සීලඩබෂ්පා සවත
387.5

සෂසරේරෂ්පා, ඉන්න (සම්ෂෂ්පා.). බලනන සසබෝම හිමි
අප්රකට ලිප
සෂසරේරෂ්පා, ඔගසසේටින්. බුන සවයන් සලලිසයේ :
කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය
891.481
සෂසරේරෂ්පා, කමල. පයසදබෝරේ දසසේතසයවසසේකි
891.73092
සෂසරේරෂ්පා, කරුණෂ්පා. අතු අග පනි කමැට

891.483

සෂසරේරෂ්පා, කරුණෂ්පා. එසඳ ඒ නුවරුන්

891.483

සෂසරේරෂ්පා, කරුණෂ්පා. ෂෂ්පාටක නමැති ෂෂ්පාටක

891.483

සෂසරේරෂ්පා, සක. සජේ. කිඅංසසේලි. විනලි කෂ්පාරේමිකයන්
සහ වෂ්පාහන විනලි කෂ්පාරේමිකයන් සඳහෂ්පා
ඉසලකසටබෝණික දමැනුම
621.381
සෂසරේරෂ්පා, සක. රඅංජන්. විදන්යෂ්පාව 10 සශසේණිය :
පුනරීකෂණයට අතවමැලක 01
507.6

සෂර ෂෂ්පාසල හෂ්පා 1 සශසේණිය සිසුන් සඳහෂ්පා ඉලකකම්
ලියමු
372.7

සෂසරේරෂ්පා, ගුණදෂ්පාස ජයලත. රෂ්පාස්ත්රිය සඳ එළිය සහ
මිනිසසේසු
891.483

සෂර භවයය කරේම විෂෂ්පාකයය : කරේමය හෂ්පා
පුනරේභවය 3. (ෂෂ්පාලිත හිමි, මහරැඹමෑවමැසව)
294.3422

සෂසරේරෂ්පා, ගුණරතන. අතසලන් කියමැසවන ජීවිත
කතෂ්පාව : 40 වසරක අතදමැකීම්
133.6

සෂරභවය සහළිකළ දරුවන්සග සිතුවම්.
(ජයවරේධන, තිසසේස)
133.90135

සෂසරේරෂ්පා, චන්ද්රසසබෝම. සතර ශිෂන්යතව ජයමග
5 ශිෂන්යතවය 2015 : 1 ෂත්රය හෂ්පා 11 ෂත්රය
සඳහෂ්පා අනුමෂ්පාන ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු 372.19076
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සෂසරේරෂ්පා, චන්ද්රසසබෝම (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) ආරේථික විදන්යෂ්පාව : ෂසුගිය
දසවසරක විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර පළිතුරු සමඟ
2005 – 2014

සෂසරේරෂ්පා, සටනිසන් (සම්ෂෂ්පා.). බලනන කුඩෂ්පා රතු
අසරුවෂ්පා සහ තවත සුරඅංගනෂ්පා කතෂ්පා

සෂසරේරෂ්පා, චෂ්පානක සක. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සතුට උතුරවන එකවිසි භෂ්පාවනෂ්පා : ගඟබඩ
ආරචචිසග සසබෝමසිරි සෂසරේරෂ්පා
ගුණෂ්පානුසසේමරණිත පුණන්ය ප්රදෂ්පානයක

සෂසරේරෂ්පා, සටනිසන් (ෂරි.). බලනන තෂ්පාසගබෝරේ,
රබීන්ද්රනෂ්පාත
සෂසරේරෂ්පා, ඩබලිව. ඒ. එසසේ. අභිසයබෝගෂ්පාතමක රෂ්පාජන්ය
සසසේවය : සජන්යෂසේෂ්ඨ රෂ්පාජන්ය නිලධෂ්පාරිසයකුසග
සහළිදරවවක
351.092

සෂසරේරෂ්පා, චිත්රෂ්පා අය. කව සිළුමිණ අද කවිසයන්
891.481

සෂසරේරෂ්පා, ඩබලිව. ඒ. මිලටන්. මෂ්පානව
ඉතිහෂ්පාසසයේ දමැතිසරබෝද

සෂසරේරෂ්පා, චිත්රෂ්පා අය. හිතට හිතක

891.483

සෂසරේරෂ්පා, තිළිණි සඳමෂ්පාලි. මලවර සදබෝණි 891.481

සෂසරේරෂ්පා, චිත්රෂ්පා අය. හිරු කිරණ

891.483

සෂසරේරෂ්පා, නිසසේසඅංක.
සඅංග්රහය

සෂසරේරෂ්පා, චිත්රෂ්පා අය. (ෂරි.). බලන්න ඇසහන්,
සිසිලියෂ්පා

909

මිණි බමැඳි සදෂ්පාර : සකටිකතෂ්පා
891.483

සෂසරේරෂ්පා, දකෂිකෂ්පා සුරනි. තරුවක ළඟ

891.483

සෂසරේරෂ්පා, චිත්රෂ්පා අය. (ෂරි.). බලනන සප්රසසේලරේ,
මිරේජම්

සෂසරේරෂ්පා, දිලමි සතසරණි. යුතුකමක මහිමය
891.483

සෂසරේරෂ්පා, චිත්රෂ්පාල (සඅංසසේ.). බලනන දූෂිත
සෂෂ්පාලිසියකට එසරහි සනෂ්පානිමි ගමනක

සෂසරේරෂ්පා, නිසසේසඅංක (ෂරි.). බලනන සිවසඅංකර
පලසල, තකෂ්පාෂි

සෂසරේරෂ්පා, ජීන්. රූමතියන්සග අව්බිරහසසේ මරණ
891.483

සෂසරේරෂ්පා, ෂදේමිණී. මදේනම බණඩෂ්පාර

891.483

සෂසරේරෂ්පා, ෂදේමිණී. විහෂ්පාරමහ සදේවිය

891.483

සෂසරේරෂ්පා, ජුලියට. කණණෂ්පාඩ මත හෂ්පා කණණෂ්පාඩ
කමැබලි ආධෂ්පාරසයන් සමැකසිය හමැකි විසිතුරු සදේ
745.54

සෂසරේරෂ්පා, ෂෂ්පාලිත. අමරණීය ක්රිකට අන්දර 796.358
සෂසරේරෂ්පා, ප. එසසේ. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන අ. සෂෂ්පා. ස.
(සෂ්පා. සෂළ) සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා සන්නිසවදන
තෂ්පාකෂණය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර

සෂසරේරෂ්පා, ජූඩ් බී. ඉසසේසකබෝසලට හරිම ආසෂ්පා ගිරවෂ්පා
891.483
සෂසරේරෂ්පා, සජරෂ්පාඩ්. සවගවත සටන් මශලියක
ප්රෂ්පාසයබෝගික නන්යෂ්පායධරේම: චිඅංග ඤ්චුන් කුඅංග ෆු
සරල හමැඳින්වීම
796.8159
සෂසරේරෂ්පා, සජේ. ඒ. ඩ. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන සම්ෂත
සෂ්පාදන - දියුණුව සගනසදන මහෂ්පා ලකෂසේම් පුද
පූජෂ්පා සහ සසේසතබෝත්ර

සෂසරේරෂ්පා, පටරේ කමැනියුට. සත ෂථ : කිතුනු ආගමික
ලිප එකතුව
230
සෂසරේරෂ්පා, පටරේ කමැනියුට. සෂ්පාර විත

සෂසරේරෂ්පා, ප. රූෂසිඅංහ (සඅංසසේ.). බලනන
ධරේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි, රතමලෂ්පාසන් ධරේමකීරේති ශ්රී

සෂසරේරෂ්පා, සටනිසන්. මමැජික තුවෂ්පාන්සග ඉන්ද්රජෂ්පාල
කතන්දර
891.483

සෂසරේරෂ්පා, ප්රශෂ්පාන්ත. මමෑත ඉතිහෂ්පාසසයේ අමරණීය දින
001

සෂසරේරෂ්පා, සටනිසන් (ෂරි.). බලනන කෆසේකෂ්පා,
ෆසේරෂ්පාන්සසේ

සෂසරේරෂ්පා, ප්රසන්න (ෂරි.). බලනන මසලන්සකබෝ,
ඉරීනෂ්පා

සෂසරේරෂ්පා, සටනිසන් (ෂරි.). බලනන කුඩෂ්පා ගිනි
කූරු දමැරිය
සෂසරේරෂ්පා, සටනිසන් (ෂරි.). බලනන ජුවෂ්පාන් සබබෝ
සබබෝ සහ කකුල තුසන් මුටටිය : ලතින්
ඇසමරිකෂ්පානු ජන කතන්දර

089.9148



සෂසරේරෂ්පා, ප්රියන්ති කුමෂ්පාරි. සෂෂ්පාඩ ගමරෂ්පාළ 891.483
සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනි. ඊළඟ වසසේසෂ්පාසන් : ගී ෂද
රචනෂ්පා සඅංග්රහය – vi
782.42
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සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනී. සගෂ්පාළු ගිරෂ්පා ගීතය : කෂ්පාවන්ය
සඅංග්රහය
891.481
සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනී. දින සෂෂ්පාතක අන්දරය
891.483
සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනි. සතසර නමැඅංවූ ෂන්හිඳ
රෂ්පාවය : ලිප එකතුවකි
782.42
සෂසරේරෂ්පා, ර්යූ. වී. එච. උදමැලල, මෂ්පා එනතුරු බලෂ්පා
සිටි
920
සෂසරේරෂ්පා, ර්යූ. සී. ප. මරණ ෂරීකෂණ ක්රමසවදය : ශ්රී
ලඅංකෂ්පාසව මරේණ ෂරීකෂණ කෂ්පාරේය ෂටිෂෂ්පාටිය
පළිබඳ මනතික සහ විදන්යෂ්පාතමක ෂසු විෂරමක
614.1
සෂසරේරෂ්පා, රෂ්පාඅංගනී (ෂරි.). බලනන කවුද සම්
ව්බින් ලෂ්පාඩන්?
සෂසරේරෂ්පා, රුවන්ති. මතක

891.483

සෂසරේරෂ්පා, රඅංගනෂ්පා මන්ධුභෂ්පාෂිණී. රැවටුණු කුකුළු හෂ්පාමි
891.483
සෂසරේරෂ්පා, ලලිත. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව වමැවිලි කරේමෂ්පාන්තය
633

සෂසරේරෂ්පා, සසේවරේණෂ්පා කෂ්පාන්ති. වඅංශ රෂ්පාජිණි 891.483
සෂසරේරෂ්පා, සඅංජීව මසහසේෂසේ. තරු සමැණසකළිසයේ
891.483
සෂසරේරෂ්පා, සඅංජීව මසහසේෂසේ. මලවලට තටු ඇවිත
891.483
සෂසරේරෂ්පා, සහසේමෂ්පා. විශෂ්පාඛෂ්පාව අතීතසයන් වතමනට
371.01095493
සෂසරේරෂ්පා, සහසේමෂ්පා සුදසිඅංහ. සඅංක්රෂ්පාන්තිය නිමෂ්පා විය
891.483
සෂලසරේ, සඩ්ව. ඇසහනවද අම්සම්, මම ඔබට
ආදසරය
362.76092
සෂළබණ සමන්සනසනෂ්පා ;
අඅංක 01. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය) ස්ත්රිපටකයට
ෂහසු මගක :
294.3823
සව්ස්පේටන්, ඇලන් සසේටුවට. හඬන්න ප්රියෂ්පාදර මෂ්පාතදෘ ද්භූම
823
සව්ස්පේමරතන, කමෑගලසල සක. එච. ආරේ. හඳහන
බලන හමැටි : නෂ්පාඩ සජන්යෂ්පාතිෂය ඇසුසරන්
133.54

සෂසරේරෂ්පා, විකටරේ. අක වමැසසේස

891.483

සව්ස්පේමසසසේන, එම්. බී. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන සඅංසෂ්පාර
නකඛසසේකන්ධය දකින්න ෂහන් එළියක
සෂෂ්පාඩ ගමරෂ්පාළ. (සෂසරේරෂ්පා, ප්රියන්ති කුමෂ්පාරි)
891.483

සෂසරේරෂ්පා, විකටරේ. සඅංක්රෂ්පාන්තිය

891.483

සෂෂ්පාඩ මමැණිසක. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) 891.483

සෂසරේරෂ්පා, විජිත. කිරට හඬන සදේදන්ත ෂමැඅංසචබෝ :
ඇත අතුරු සසවණ – උඩවලව 599.67095493

සෂෂ්පාඩ සෂ්පාන නටු සරදිසයල. (ෂතිරණ, පයදෂ්පාස)
891.483

සෂසරේරෂ්පා, විමුකති සසවවන්දි. සිහිනය මියමැනනු
වගය
891.483

සෂෂ්පාඩ හෂ්පාමුනරුසවබෝ : සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය. (රුද්රිගු,
පයසසබෝම)
891.483

සෂසරේරෂ්පා, වී. නන්දෂ්පා. ළිහිණියසන් වමැහි සගසනන්න
891.483

සෂෂ්පාත ගුසල අවතෂ්පාරය. (සසේටයන්, ආරේ. එල.)

823

සෂෂ්පාත ෂටවෂ්පා ගත සමැක නම් යමැක ගවයෂ්පාසග
කතෂ්පාව. (වුඩ්, සජබෝන්)

823

සෂසරේරෂ්පා, සලෂ්පායඩ් (සම කරේතදෘ). බලනන
සෂසරේරෂ්පා, ජීන්

සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනි. ගී ඇස නටු ඇය : විවිධ
සකබෝණසයන් කෂ්පාන්තෂ්පාව සදස බමැලූ ගී විමසුමක
ෂළමු ලිප එකතුවය
782.42
සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනී. තවද එක ඉසිදෂ්පාසියක
891.483
සෂසරේරෂ්පා, වරේනන් (ෂරි.). බලනන සචසසේ, සජේම්සසේ
හමැඩ්ලි
සෂසරේරෂ්පා, ශන්යෂ්පාමත්ලී. සිඟිතිසග සසලලම් සගදර
891.483

සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම, අමරසිරි. තුරුණු විසයේ
ෂමැබමැඳුණු ෂමැදි
891.481
සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම, අමරසිරි. සසඳු සටහන් II :
සහළ බසසහි ණ - න - ළ - ල සයනම 491.485
සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම, අමරසිරි (සඅංසසේ.). බලනන
කුමෂ්පාරතුඟු සමරු සසඳුව 1
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සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම, සුසරේෂසේ. සහළ වදන් මිහිර
491.488
සෂෂ්පාන්සසසේකෂ්පා, ප්රියෂ්පා සජීවනී. සසෂ්පාඳුරු බමැඳුම්
891.483
සෂෂ්පාල පති හරකෂ්පා. (එරන්ද, කලෂ)
සෂෂ්පාල රැවුලෂ්පා. (අසබධීර, ප්රගීත)
සෂෂ්පාලවතත, ප්රසෂ්පාදේ.
නවය

891.483
741.5

අමරණීය සසෂ්පාලදෂ්පානවන් විසි
954.93032

සෂෂ්පාසසල, එලසෂ්පා. එකම කමැදමැලලක : සතන්ය
ජීවිත කතෂ්පාවක
813.54

ප්රණෂ්පාමෂ්පාභිමෂ්පානී : පූජන්යෂෂ්පාද සකෂ්පාටගම වෂ්පාචිසසේසර
නෂ්පාහිමි අභිනන්දන ශෂ්පාසසේනය ලිප සරණීය
089.9148
ප්රතිඥෂ්පාව. (ෂන්සතලිසයව, ලිසයෂ්පානීදේ)

891.73

ප්රතිමෂ්පාවක සඅංක්රමණිකසයක සහ දරුසවක : සකටි
කතෂ්පා සඅංග්රහය. (සකෂ්පාඩතුවකකු, ලකෂසේමන්)
891.483
ප්රතන්යකෂය සහ විශසේවෂ්පාසය : බුනන් නටු සදවිවරු සහ
ලෂ්පාඅංසකය සදේව විශසේවෂ්පාස. (මෂ්පාරසිඅංහ, එම්.
එම්. සජේ.)
202.11
ප්රතන්යෂ්පාවසලඛෂ්පා

089.9148

සෂෂ්පාළසවන් අහසට. (මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්)
891.483

ප්රතන්යෂ්පාසවකෂණ ලිප : ශෂ්පාසසේනය ලිප සමුචචයකි.
(කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක)
089.9148

සෂෂ්පාසළෂ්පාසව ගීතය. (විතෂ්පාන, ගුණසසසේන)

ප්රථම සප්රේමය හෂ්පා තවත සෂම්. (රණසිඅංහ, චින්තෂ්පා
සුභෂ්පාෂිණි)
891.483

891.483

සෂබෝචචිසයේ ෂමැසළසේ. (වන්නිඅචචි, බුවසනක)
891.483

ප්රථම වසන්තය. (කරුණෂ්පානෂ්පායක, ශ්රීමෂ්පාලි) 891.483

සෂබෝය දවසසසේ මට ලමැබුණු තමෑගග. (ලියනසග,
ජනිරු චන්සකත)
891.483

ප්රදිනෂ්පාන්න, ක්රිසසේටි (සඅංසසේ.). බලනන අප සදවිඳුන්
යදිමු

සෂබෝෂණීය ආහෂ්පාර සවලකට ව්බිම්මල කමෑම
වටසටබෝරු. (උඩුගම, ශ්රීමතී තිළිණලතෂ්පාසවබෝ ඒ.)
641.658

ප්රනන්ද, කුලියෂ්පාපටිසයේ ශ්රී. ප්රෂඤසේචයන්හි ප්රෂඤසේච
සනෂ්පා වී ප්රඥෂ්පාව ප්රගුණ කරමු
294.3

ෂඅංච තන්ත්රසයන් ළමෂ්පා කතෂ්පා : සමබෝඩ සිඅංහයෂ්පා සහ
නුවමැණමැති හෂ්පාවෂ්පා සමග තවත කතෂ්පා.
(සදෂ්පාඹගහවතත, ආරියනන්ද)
891.483

ප්රනෂ්පාන්න, අමෂ්පාෂෂ්පා ඉඳුවරී. කවි මුතු කමැට 2 : 7
සශසේණිය මවබස සෂළසෂෂ්පාතට ලියු කවි
891.481

ෂඅංචෂ්පාලි. (රණසිඅංහ, ගෂ්පාමෂ්පා රෂ්පාජේ)

ප්රනෂ්පාන්න, අයසවබෝ විරන්ත. සදවියන්සග
විනිශසේචය : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය

891.483

ප්රකෂ්පාශසේ, සුපුන් ළහිරු. අලි ඇතුන් සමග ජීවිතය
639.97967
ප්රජෂ්පා සඅංවරේධනය සඳහෂ්පා සමෂ්පාජ වමැඩ විධික්රම.
(ජයසිඅංහ, රිඩ්ලි)
361.3
ප්රඥෂ්පා ආනන්ද හිමි, අතුරුෂලයෂ්පාගම. විදරේශනෂ්පා
ඤෂ්පාණ
294.34435
ප්රඥෂ්පා විමරේශන ;
අඅංක 02. (බුදේධෂරෂ්පායන හිමි, නකකෂ්පාවතසත)
සතන්යෂ්පාභිවෂ්පාදනය :
294.3
ප්රඥෂ්පාසෂ්පාර ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය : මඅංගල කලෂ්පාෂය 2014
080
ප්රණෂ්පාම : දම්ෂල ගුණ සමරු ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය
303.484092

891.483

ප්රනෂ්පාන්න, ආතරේ (ෂරි.). බලනන සකෂ්පාලින්සසේ,
විලියම් විලකි
ප්රනෂ්පාන්න, ආතරේ (ෂරි.). බලනන ගෂ්පාඩ්නරේ,
අරේල සසේටමැන්ලි
ප්රනෂ්පාන්න, ආරේ. දයෂ්පානි. හඅංසිය බන්ටිය

891.483

ප්රනෂ්පාන්න, ඇසසේ. සජබෝශව්ස්පේ (අනු.). බලනන
අන්සතබෝනීනසසේ, ඒ. සජේ. බී.
ප්රනෂ්පාන්න, එම්. නිලන්ති මෂ්පාසනල. මය ටියුටරේ
7 සශසේණිය ජිවන නිපුණතෂ්පා හෂ්පා පුරවමැසි
අධන්යෂ්පාෂනය ෂන්ති වමැඩ සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම්
අවසබබෝධය පරිකසුම, වෂ්පාර විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර
300.76
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ප්රනෂ්පාන්න, එම්. නිලන්ති මෂ්පාසනල. මය ටියුටරේ
9 සශසේණිය - ජීවන නිපුණතෂ්පා හෂ්පා පුරවමැසි
අධන්යෂ්පාෂනය ෂන්ති වමැඩ සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම්
අවසබබෝධය පරිකසුම, වෂ්පාර විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර
300.76

ප්රනෂ්පාන්න, මසනබෝ (ෂරි.). බලනන කලෂ්පාක,
ආතරේ සී.

ප්රනෂ්පාන්න, එම්. බී. එසසේ. නිරඅංජලෂ්පා. සුවයට මග 613

ප්රනෂ්පාන්න, සරබෝහණ ප. පුඅංචි හිසත මල පපලෂ්පා
891.483

ප්රනෂ්පාන්න, එසසේ. ඕ. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) 10 - 11
සශසේණි සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය : රස වින්දනය
හෂ්පා විචෂ්පාරය
891.48
ප්රනෂ්පාන්න, එසසේ. ඕ. සරල සිඅංහල වන්යෂ්පාකරණ
6 සශසේණිය : නිපුණතෂ්පා ෂෂ්පාදක ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම්
491.485
ප්රනෂ්පාන්න, එසසේ. ඕ. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය 6 සශසේණිය : සෂළසෂෂ්පාත සඳහෂ්පා නිපුණතෂ්පා ෂෂ්පාදක
ක්රියකෂ්පාරකම් වමැඩ සෂෂ්පාත
491.48
ප්රනෂ්පාන්න, චිත්රෂ්පා. ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව : අ. සෂෂ්පා. ස.
(සෂ්පා. සෂළ) ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
910.76
ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට. උෂෂ්පාධිධෂ්පාරි ගණිත ගුරු
ප්රසවශය - අභිසයබෝගන්යතෂ්පාවය සහ ගණිතය
153.9
ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට. නම්රිය සසේථෂ්පානෂ්පාධිෂති, උෂ
නම්රිය සසේථෂ්පානෂ්පාධිෂති තරග විභෂ්පාග උදව සෂෂ්පාත
153.9
ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට. මය ටියුටරේ ග්රෂ්පාම නිලධෂ්පාරී
තරග විභෂ්පාග ප්රසවශ සෂෂ්පාත : සෂ්පාමෂ්පානන්ය දමැනීම,
භෂ්පාෂෂ්පා හමැකියෂ්පාව, අභිසයබෝගන්යතෂ්පාවය
153.9
ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට. සරේගු නිලධෂ්පාරී ප්රසවශය
තරග විභෂ්පාග සෂෂ්පාත 2 : අභිසයබෝගන්යතෂ්පාව,
ගණිතය, ඉඅංග්රීසි භෂ්පාෂෂ්පාව
153.9
ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ප්රජෂ්පාතෂ්පාන්ස්ත්රික සමෂ්පාජවෂ්පාදී ජනරජසයේ
ආයතන සඅංග්රහය හෂ්පා අවසබබෝධය
ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ප්රජෂ්පාතෂ්පාන්ස්ත්රික සමෂ්පාජවෂ්පාදී ජනරජසයේ
මුදල සරගුලෂ්පාසි සඅංග්රහය හෂ්පා අවසබබෝධය

ප්රනෂ්පාන්න, මෂ්පාසනල විජිතෂ්පා (ෂරි.). බලනන
සමරවික්රම, ඩලන්

ප්රනෂ්පාන්න, විරෂ්පාජේ. උණුසුම් වෂ්පායු බමැලූනයක
ක්රියෂ්පාකෂ්පාරිතවය හෂ්පා ආකදෘතියක සමැදීමට අවශන්ය
උෂසදසසේ
629.1322
ප්රනෂ්පාන්න, ශවීන්ද්ර. සනෂ්පාඉඳුල කිවිඳිය

823

ප්රෂඤසේචයන්හි ප්රෂඤසේච සනෂ්පා වී ප්රඥෂ්පාව ප්රගුණ කරමු.
(ප්රනන්ද, කුලියෂ්පාපටිසයේ ශ්රී)
294.3
ප්රභෂ්පාතය. (මුණගම, රඅංගි මවන්තිකෂ්පා)
ප්රයසසේ, විලෂ්පාරේඩ්. සිඅංහ දඩයම

891.483
813.52

ප්රවචන : ශ්රී ලඅංකෂ්පා භිකක්ෂු විශසේවවිදන්යෂ්පාලයීය විමරේශිත
ශෂ්පාසසේස්ත්රිය සඅංග්රහය, 5 වන කලෂ්පාෂය, 1 වන
අඅංකය – 2014
080
ප්රසසේතෂ්පාව පරුළු, උෂසදේශෂ්පාතමක වෂ්පාකන්ය, ඉඟිවමැකි හෂ්පා
යුගල ෂද. (ඒකනෂ්පායක, කුසුම්)
398.9
ප්රසූති සවදනෂ්පා සමනය. (ෂතිරෂ්පාජ, රමන්යෂ්පා)
ප්රඅංශ බස. (ගුණසසසේන, මසනබෝහෂ්පාරි)
ප්රෂ්පාකදෘත වන්යෂ්පාකරණ - ප්රථම කෂ්පාණඩය.
(ඤෂ්පාණරතන හිමි, පුසසේසමැලලෂ්පාසව)

618.2
445
491.3

ප්රෂ්පාකදෘතසූකතිමඤසේජරී : සිඅංහල අනුවෂ්පාද සහිතය.
(සසබෝරත හිමි, වමැලිවිටිසයේ ශ්රී)
891.3
ප්රෂ්පාසයබෝගික භෂ්පාෂෂ්පා ෂරිවරේතනය. (ජයසසසේන,
බී. එන්. ආරේ.)
418.02
ප්රෂ්පාසයබෝගික ද්භූසගබෝලවිදන්යෂ්පාව - ෂළමුවන සකෂ්පාටස :
අ. සෂෂ්පා. ස (උ. සෂළ) සහ සවනත උසසසේ විභෂ්පාග
සඳහෂ්පා
910.71
ප්රෂ්පාසයබෝගික සලඛන. (එරන්ද, කලෂ)

491.48

ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ජී. ට. (සම කරේතදෘ). බලනන
විසජේරතන, නිලෂ්පාන්

ප්රෂ්පාසයබෝගික සමෂ්පාගම් සලකම්කරණය.
(මුහන්දිරම්සග, සගෂ්පාඩ්වින් වි.) 346.5493066

ප්රනෂ්පාන්න, පුෂසේෂෂ්පා ශ්රියන්ති. රුකමලයෂ්පාය

ප්රියකෂ්පාන්ත, කෂ්පාඅංචනෂ්පා. සුළඟ සහ රතු මල ගස :
කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය
891.481

891.483

ප්රනෂ්පාන්න, ප්රසන්න මන්ධුරඅංග. ඉයරේසෆබෝන පළිබඳ
දමැනගත යුතු කරුණු
538

ප්රියදරේශනී, ගඅංගෂ්පා. දඟකෂ්පාර තෂ්පාර ෂමැටියෂ්පා

891.483

308

ප්රියදරේශනී, ගඅංගෂ්පා. හෂ්පා හෂ්පා හරි හෂ්පාවෂ්පා

891.483

ප්රියන්ත කුමෂ්පාර, එච. සජේ. සෂ්පාරේථක ජීවිතයකට බුන
දහම (ධරේම ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය)
294.3444

ප්රියඅංකර, වීරසිඅංහ ආරචචිසග වරුණ. අසඳබෝනෂ්පාව :
1989-90 දී ෂමැහමැරසගන සගෂ්පාසසේ අතුරුදහන්
කරන ලද ඇඹිලිපටිය ෂෂ්පාසල දරුවන්සග කඳුළු
කතෂ්පා පුවත
364.1524095493
ප්රියඅංගනී, ඩබ. ජී. සී. එන්. මඅං හෂනෂ්පා පලලම්
සෂෂ්පාත : 2 - 3 සශසේණි සඳහෂ්පා නිවමැරදි ව,
සවගවත ව හෂ්පා සරල ව පලලම් උගනිමු 372.6
සප්රඩ්රික එඅංගලසසේ සසෂ්පාබෂ්පාදහසම් දයසලකතිකය
335.4

සප්රේමචන්ද්ර, අසශබෝක. සුනෂ්පාෂරන්තය

823
891.483

සප්රේමචන්ද්ර, අසශබෝක. හිරුණිසග සලබෝකය 891.483
සප්රේම චෂ්පාරිකෂ්පාවක. (තිලසලය නඩරෂ්පාජෂ්පා, එසසේ.)
894.8113
සප්රේමජයන්ත, මන්ධුශෂ්පානි සකබෝෂිලෂ්පා. කටු වමැට :
සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය
891.483
සප්රේමතිලක, ගෂ්පාමිණී. සරල මසනබෝ මවදන්ය
විදන්යෂ්පාව : මෂ්පානසික සසබෞඛන්යය හෂ්පා මෂ්පානසික
සරබෝග
616.89
සප්රේමතිලක, මෂ්පාසනල. උඅංගි

891.483

සප්රේමදරේශන, විජය. පුසසේතකෂ්පාල සහ මහජන
සම්බන්ධතෂ්පා
021.7
සප්රේමය සහ විවෂ්පාහය විමසෂ්පා බලමු : සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පා
විමරේශන. (ජයවරේධන, එච. වී. ජී. සසබෝමසිරි)
306.8
සප්රේමරෂ්පාගී. (ෂවිත්රෂ්පානි, චින්තෂ්පා)

891.483

සප්රේමවරේධන, ට. එම්. සලෂ්පාවින් එසකක සබෂ්පාසහබෝ
සදේට සවය සමත
153.9
සප්රේමවරේධන, ෂ. ද. රෂ්පා. මදසවබෝෂගත සිදේධි

823.92

සප්රේමසිරි සකමදෂ්පාස අගනි ඔසෂරෂ්පාව.
(ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික)

782.1

සප්රේමසිරි, ප. ඩ. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන ස්ත්රිපටකය.
සූත්රපටකය

ප්රියඅංකර, ලලිත (සඅංසසේ.). බලනන සුළසඟේ
සලසළනෂ්පා : ශෂ්පාලිත අභයවික්රම ගමැර්යූ ගී

සප්රසසේලරේ, මිරේජම්. ෂයසලෂ්පාකසග දියණිය

සප්රේම සමැඳමෑසවබෝ - 2. (සජේම්සසේ, ඊ. එල.)

920

සප්රේමවීර, රුවන්. පුනරේජීව : සකටි කතෂ්පා සඅංග්රහය
891.483

සප්රේමෂ්පාගනිය. (සෂ්පාහු, සසරබෝජිනි)

891.456371

සප්රේරෂ්පා, සජබෝන්. සව සත දම් වෂ්පාදය

891.481

බලයටන්, ඉනිඩ්. අපූරු මුහුන සවෂ්පාරිය

823

බලයටන්, ඉනිඩ්. අව්බිරහසකට මමැදි වූ ෂන්ෂසිඳුසවබෝ
823
බලයටන්, ඉනිඩ්. දූෂසත වීරසයබෝ

823

බලයටන්, ඉනිඩ්. නරක ළමය හයසදසනක

823

බලයටන්, ඉනිඩ්. මිටියෂ්පාවසත වික්රමය

823

බලයටන්, ඉනිඩ්. රතු උළු සගදර

823

බලයටන්, ඉනිඩ්. හරිත මිටියෂ්පාවසත දරුසවබෝ

823

බලිකසන්, කමැරීන්. අප්රිකෂ්පාසව විසි වසරක 967.62
බලූම්, ජූඩ. ඇය මටම සමසහම සවන්සන

823

බලූම්, ජූඩ. සතල මන්දෂ්පා

823

බලූම්, ජූඩ. මෂ්පාගරට

823

බලූම්, ජූඩ. සම් සලබෝක අවසෂ්පානය සනෂ්පාසව

823

බලූ සහබෝල මමැනසරේ අභිරහස. (සකෂ්පාඩව්ස්පේපලි,
අමෂ්පායෂ්පා ජයමිලෂ්පා)
891.483
බකකසරේ. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)
බක, ෂරේල එසසේ. මම ඔබ සසෂ්පායමි

891.483
813

බක සෂෂ්පාසහෂ්පාය – අසප්රේල. (ලියනආරචචි,
ආරේ. ඒ.)
294.3436
බකමවමැව, අසඅංක. විභෂ්පාග ජයග්රහණසයේ මග 153.1
බචචන්, හරිවන්ශසේ රෂ්පාය. මන්ධුශෂ්පාලෂ්පා

891.431

බටනළෂ්පා වෂ්පාදකයෂ්පා : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය.
(කළුසබබෝවිල, පුෂසේෂෂ්පා මෂ්පාලනී)
891.483
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බටිති සන්සදේශය. (ෂලසලවතත, සිරිසසසේන)
891.481

බණඩෂ්පාරනෂ්පායක, කෂ්පාන්ති.

අසව්ස්පේ ඇඳුම් අපම මහමු
646.4072

බණඩෂ්පාර, අශසේවින් ඉන්ද්රජිත. කමෑදර නරිහෂ්පාමි
891.483

බණඩෂ්පාරනෂ්පායක, ජගත. උසසසේ සෂළ වන්යෂ්පාෂෂ්පාර
අධන්යයනය - ගමැටළු හෂ්පා විසඳුම් 1 සකෂ්පාටස
658.0076

බණඩෂ්පාර, අශසේවින් ඉන්ද්රජිත. සුදේදෂ්පා සහ කළුවෂ්පා
891.483

බණඩෂ්පාර, නිකිණි. උෂන්දින සෂ්පාදය

බණඩෂ්පාර, ඇසසේ. ඇම්. සක. බී. ඇසසේ. රතන. දමැහමැමි
දිවියකට ෂන්සිල
294.34

බණඩෂ්පාර, ෂෂ්පාලිත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන දමැනුම්
සකවළ - සෂ්පාමෂ්පානන්ය දමැනීම සතෂ්පාරතුරු 1015 ක

බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)
ගණිතය I – II 2012 - 2014 : විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර
සමග පළිතුරු
510.76

බණඩෂ්පාර, මයුර. සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය
අධන්යයනය - සකටි සටහන් : අ. සෂෂ්පා. ස.
(සෂ්පා. සෂළ) (10-11 සශසේණි)
302.207

බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)
විදන්යෂ්පාව I හෂ්පා II : ප්රශසේසනබෝතතර 2014 –
සදසමැම්බරේ
507.6

බණඩෂ්පාර, මලෂෂ්පා ජයෂ්පාස්ත්රි (ෂරි.). බලනන
බලුම්, ජුඩ

බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා. ගණිතය : සවග ෂරීකෂණ
නිදසුන් හෂ්පා අභන්යෂ්පාස 8 වන සශසේණිය
510.76
බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා. ගණිතය 10 සශසේණිය
510.76
බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා. සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා සන්නිසවදන
තෂ්පාකෂණය I හෂ්පා II : ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය
2014 සදසමැම්බරේ
004.076
බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා. විදන්යෂ්පාව : 8 සශසේණිය
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බණඩෂ්පාරසගෂ්පාඩසග, මසනබෝරි (සඅංසසේ.). බලනන
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව සහ සෂ්පාහිතන්යය මුහුණ දී ඇති
වරේතමෂ්පාන අභිසයබෝග : සකෂ්පාළඹ විශසේවවිදන්යෂ්පාලසයේ
සිඅංහල අධන්යයනෂ්පාඅංශ වෂ්පාරේෂික ෂරේසයේෂණ සමැසිය
2013
බණඩෂ්පාර, ජිනිඳු ෂදේම ශ්රී. අළුත මුණක : සකටි
නෂ්පාටන්ය සඅංග්රහය
891.482
බණඩෂ්පාර, සජේ. එම්. ධරේමසසසේන. උතතමෂ්පාවිය
891.483

891.483

බණඩෂ්පාර, රෂ්පාසජේන්ද්ර. භ්රමණ : කෂ්පාවන්ය කදෘතිය
891.481
බණඩෂ්පාර, රෂ්පාසජේන්ද්ර (ෂරි.). බලනන
රන් බඳුන - රුසියෂ්පානු ජනකතෂ්පා
බණඩෂ්පාර, විසජේන්ද්ර. උසසසේ සෂළ සඅංයුකත
ගණිතය අනුකලනය
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බනලු නම්රිසයේ සසබෞන්දරේය චෂ්පාරිකෂ්පාව. (ද මමැල,
සදවසසත)
915.493
බන්ටුසග උෂෂ්පාය. (ඉදේදසගෂ්පාඩ, තුෂෂ්පාර)

891.483

බන්නල, සකෂ්පාගගල සවලලෂ්පාල. යුද අෂරෂ්පාධ 341.69
බන්නසසසේන, ඩබලිව. එම්. රෂ්පාජන්ය සසසේවෂ්පා ප්රතිනිරේමෂ්පාණ
සහ නවන්යකරණ අතවමැල 2 : සෂරටුකෂ්පාරේයෂ්පාල
සසේථෂ්පාෂනය, සසසේවෂ්පා සන්නෂ්පාමකරණය සහ සසසේවෂ්පා
සන්නිසවදනය
651.3
බන්සදබෝෂෂ්පාදන්යෂ්පාය, විභුති ද්භූෂණ. සහබෝටලයක සිහිනය
891.443
බන්ධනෂ්පා. (වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා) 891.483

බණඩෂ්පාර, ඩබ. එසසේ. (ෂරි.). බලනන
ඇන්ටන්

සචසකෂ්පාව,

බන්න්ධුතිලක, මලලසගෂ්පාඩ. මහෂ්පා ගතකරු ඩබලයු.
ඒ. සිලවෂ්පා
891.48092

බණඩෂ්පාර, ඩ. එම්. එසසේ. ධම්මික (සඅංසසේ.). බලනන
සමෂ්පාජ ගසවෂී : ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය

බබෂ්පා අලිසග කතෂ්පාව. (ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා) 891.483

බණඩෂ්පාර, ධනුෂසේක එදිරිවීර (සඅංසසේ.). බලනන
ශසේසවත මතකෂ්පාවසලබෝකය : මහින්ද විසජේරතන
ඇනරු හරසර ප්රණෂ්පාම උසළල

බමුණුසිඅංහ ආරචචි, ෂමැලලපටිසයේ. සීල සමෂ්පාදෂ්පානය
හෂ්පා එහි ආනිශඅංස : අෂසේටෂ්පාඅංග සීලය, නවෂ්පාඅංග
ශීලය, දශෂ්පාඅංග ශීලය
294.34

බණඩෂ්පාර, ධම්මික. සිහින සකමන

බමුණුසිඅංහ, බණඩෂ්පාර. සබබෞදේධයෂ්පා හෂ්පා සබබෞදේධ චෂ්පාරිත්ර
294.35

891.481

310

බඹර සප්රේමය. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා) 891.483

බෂ්පාලසූරිය, ඒ. එසසේ. මදන්යෂෂ්පානය න්ධුමෂෂ්පානය මතද්රවන්ය
සසබෞඛන්යයට බලෂෂ්පාන ආකෂ්පාරය
362.29

බසරබෝසසේ, එඩ්ගරේ රයසසේ. ධවල යකෂයෂ්පා

813.52

බලසකෂ්පාටු මෂ්පාළිගය. (කෆසේකෂ්පා, ෆසේරෂ්පාන්සසේ)

833.912

බෂ්පාලසුරිය, ගුණසසසේකර. ගහ යට වමැහි සදකය :
සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය
891.483

බලගතු මුදේද. (රතනෂ්පායක, සසසනතමි සදවන්ගෂ්පා)
891.483

බෂ්පාලසූරිය, ගුණසසසේකර. තෂ්පාරුණන්යසයේ අරුණමැලල :
සයෂ්පාවුන් නව කතෂ්පාවක
891.483

බලෂ්පාසෂෂ්පාසරෂ්පාතතුව : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය.
(රතනෂ්පායක, නිමෂ්පාලි එන්.)
891.483

බෂ්පාලසුරිය, දිසන්ෂෂ්පා. සසසනසහ විමෂ්පානය 891.483

බෂීරේ, හත්ලීමෂ්පා. කෂ්පාන්තෂ්පාරසයේ කඳුළු

962.7043092

බෂ්පාලසූරිය, ප්රදීව්ස්පේකුමෂ්පාර. ෂවුසල සෂ්පාරේථකතවය ට
එකිසනකෂ්පා සෂළඹවීම
646.78

බසසේ - සදෂ්පාසසේ : භෂ්පාෂෂ්පාව - සම්මතය සහ සම්ප්රදෂ්පාය.
(අසබවික්රම, රඅංජිත ඇල.)
491.488

බෂ්පාලසූරිය, ප්රදීව්ස්පේකුමෂ්පාර (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
දරුවන් ඇසසේ සමන් සුරකින අම්මලෂ්පාට

බසසේනෂ්පායක, ගෂ්පාමිණි. 10, 11 සශසේණි සඳහෂ්පා රචනෂ්පා
අතවමැල
891.484

බෂ්පාලසූරිය, ප්රදීව්ස්පේකුමෂ්පාර (ෂරි.). බලනන භගන්,
සචතන

බසසේනෂ්පායක, රමන්යෂ්පා. 5 ශිෂන්යතව ජයමග අවසබබෝධය
සහ වියරණ හුරුව : ප්රශසේණ හෂ්පා පළිතුරු
372.19076

බෂ්පාලසූරිය, බී. එම්. ජී. (ෂරි.). බලනන ෂඤසේඤසෂ්පාර
හිමි, සදහිගසසේසව්ස්පේ කීරේති ශ්රී

බසසේනෂ්පායක, රමන්යෂ්පා. 5 ශිෂන්යතව ජයමග භෂ්පාෂෂ්පා
හුරුව : ප්රශසේණ හෂ්පා පළිතුරු
372.19076
බසසේනෂ්පායක, සහසේමචන්ද්ර. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ)
රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව - 1 : ආදරේශ ප්රශසේන ෂත්ර
(සතවමැනි කෂ්පාණඩය)
540.76

බමැදේදසග, සරබෝහණ. ගසම් රෂ්පාලහෂ්පාමි : සවදිකෂ්පා
නෂ්පාටන්යය
891.482
බමැදේසදේ කුලවමිය. (ඒකනෂ්පායක, රූෂෂ්පා ශ්රියෂ්පානි)
891.483
බමැඳමෂ්පාරිය. (සහටටිසග, අනුරසිරි)

891.483

බසසේනෂ්පායක, සහසේමචන්ද්ර. අ. සෂෂ්පා. ස. (උසසසේ සෂළ)
රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව සමතුලිතතෂ්පාව විසඳු ගමැටලු
540.76

බමැඳි අකුරු හෂ්පා සලෂ්පාකු අකුරු සහිත මහෂ්පා පරිත
සෂෂ්පාත වහන්සසසේ. (ස්ත්රිපටකය. සුත්රපටකය)
294.3823

බහින කලෂ්පාව. (සරචචන්ද්ර, ඊ. ආරේ.)

බහිරව නිධෂ්පානය : රහසසේ ෂරීකෂක කතෂ්පාවකි.
(මුණිරතන, වමැලිහිඳ)
891.483

බමැව්බිසලබෝනියෂ්පානු ශිෂසේටෂ්පාචෂ්පාරය (ක්රි. පූ. 2000- 539) :
බමැව්බිලන් සහ අසුරේ නගර සකන්ද්ර සකෂ්පාටසගන
වරේධනය වූ ශිෂසේටෂ්පාචෂ්පාරය. (කරුණෂ්පානන්ද,
උකකු බණඩෂ්පා)
935.5

බළල සම්සසසේ කතෂ්පාව සහවත මයනෂ්පා' සග නමැව
ගමන. (ඔන්ඩෂ්පාටසජේ, මයකල)
813.6

බමැමිණිගලල, එච. අමරවඅංශ. (බුන මහ සවසවබෝ)
294.3657

බළල රෂ්පාල ගසසේ නමැඟලෂ්පා : මශත්ලීගත - ළමෂ්පා
නෂ්පාටන්යය. (කළසහසේ, උෂසසසේන)
891.482

බමැඅංකු නීතිය සහ මුදල සමෂ්පාගම් නීතිය

බෂ්පාකීරේ මෂ්පාකෂ්පාරේ, ඉම්තියෂ්පාසසේ. හිතු මත

බමැඅංකුව, ගනුසදනුකරුවෂ්පා සහ නීතිය. (ජයසිඅංහ,
කපල ගෂ්පාමිණී)
346.0820264

891.482

070.44932

බෂ්පාල සඳුන් සතල පරිමමැද. (කඹුරුපටිය, කුමෂ්පාර)
782.42
බෂ්පාලසූරිය, අසනබෝමෂ්පා. සම්ධෂ්පාවි

891.483

බෂ්පාලසූරිය, ඒ. එසසේ. නිවන දමැන් සමතමැනය 294.344

346.066

බමැඅංකු සසසේවයට එකවන නවකයන් සඳහෂ්පා
ගනුසදනුකෂ්පාර සතකෂ්පාරය. (ජිනදෂ්පාස, එම්. ඩබ.)
658.812
ව්බිකසචන්තසයව, අන්සවරේ. විසල වෂ්පාදන්ය වදෘන්දය
891.73
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ව්බින්තමැන්සන් ජනවහර : වෂ්පාග සකබෝෂය / සඳරුවන්
සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා. (සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්)
491.487
ව්බින්සෂ්පාලි, රුහෂ්පානෂ්පා. ඈ දකින්න සඅංසවදි වන්න...
306.874
ව්බිනරගම, දයෂ්පානන්ද. ආදිවෂ්පාසී - ගම්මෂ්පාන
305.89148095493
ව්බිනර සෂෂ්පාසහෂ්පාය – සමැව්ස්පේතමැම්බරේ. (ලියනආරචචි,
ආරේ. ඒ.)
294.3436
ව්බිඳුණු ජසන්ලය. (සසේනිසකට, සලසමෂ්පානි)
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ව්බිඳුණු යදම්. (රියන්සි, සටනිල ඇන්ටන්)

782.42

බුදේධ ධරේමය - 7 සශසේණිය

294.3071

බුදේධ ධරේමය : 10 සශසේණිය. (මහින්ද හිමි, මහවමැව)
294.3076
බුදේධ ධරේමය 10 සශසේණිය. (ගමසග, එසසේ. අය.)
294.307
බුදේධ ෂහළවී දම්සක ෂමැවතුම් සුත්රය සදේශනෂ්පා කල
වගය. (සසසේනෂ්පානෂ්පායක, තිසසේස)
294.3
බුදේධව්ස්පේපය හිමි. රූෂ සිදේධි (ෂෂ්පාලි)

491.375

බුදේධ පූජෂ්පා සබබෝධි පූජෂ්පා නවග්රහ පූජෂ්පා සහ අටවිසි
බුදේධ පූජෂ්පා. (නන්දසෂ්පාර හිමි, ඉඹුලසව්ස්පේ)
294.34433

ව්බිෂන්චන්ද්ර (සම කරේතදෘ). බලනන ඉන්දියෂ්පානු
නිදහසසේ අරගලය

බුදේධසිරි හිමි, කමැටවල. කඳු මුඳුන සීතසලන්
891.481

ව්බිම්බෂ්පා නම් වු යසසබෝධරෂ්පා විශසේව මෂ්පානවී. (සහසේරත,
සක. බී.)
891.482

බුදේධිකෂ්පා, ඩබලිව. ඩ. සී. ගම්ෂහ දිසසේස්ත්රිකකසයේ
සලන් විහෂ්පාර, චිත්ර හෂ්පා සසලලිප : පළිකුතතුව
රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය, ලුණුගම රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය,
දඅංගලසල රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය, මඩබෂ්පාවිට රෂ්පාජමහෂ්පා
විහෂ්පාරය හෂ්පා අසසේගිරිය රෂ්පාජමහෂ්පා විහෂ්පාරය
751.73095493

ව්බිම්මටටමයෂ්පා. (විසජේසිඅංහ, එසසේ.)

891.483

ව්බියන්විල, ආරියදෂ්පාස. රසෂ්පායනික සහ අයනික
සමතුලිතතෂ්පාවය : අ. සෂෂ්පා. ස. (උ.සෂළ)
රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව
541.3723
ව්බිඅංන. (සකෂ්පාළඹසග, දමින්න්ද්රී සකබෞශලන්යෂ්පා)

891.483

ව්බිඅංනසග යෂ්පාළුවෂ්පා. (මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති)

891.483

ව්බිඅංනය අලි ෂමැටියය. (මුදලිසග, එලසි)

891.483

ව්බිඅංන සහ චණඩ. (කහඳගමසග, රතනෂ්පා)

891.483

බුදේධි ෂරීකෂණය : ආදරේශ ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු
01. (පුණන්යදෂ්පාස, සක. ඒ. ඩ.)
153.93
බුදේධි ෂරීකෂණය - උසසසේ තරග විභෂ්පාග සඳහෂ්පා.
(රතනෂ්පායක, ප්රදීව්ස්පේ)
153.93
බුදේධිමතුන් යෂ්පා යුතු මග ;
(උදිතධීර හිමි, සදෂ්පාසළෂ්පාසසේවල) සලෂ්පාවුතුරු
මගට සවියක
294.34

බුදේධදතත හිමි, සෂෂ්පාලවතසත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය

බුදේධිවෂ්පාදී චින්තනය. (විමලඤෂ්පාණ හිමි,
නෂ්පාඔටුන්සන්)

149.7

බුදේධදෂ්පාස හිමි, අජෂ්පාන්. සබබෝමමැඩ හරය - ආතමය
මිථන්යෂ්පාව සහ ශූනන්යතෂ්පාව : ශුනන්යතෂ්පාව පළිබඳ
බුදේධ වචනය ෂමැහමැදිලි කිරීමක
294.342

බුන ඔවදන. (සුදසසේසී හිමි, කුකුලෂසන්)

294.34

බුන දහමට අනුව සමන්න සකසුරුවම.
(මදේනමසග, සුමනසිරි)

332.0415

බුදේධ ධරේමය : ආදරේශ ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු :
9 සශසේණිය වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල. (මුදිතනන්ද
හිමි, ගබසබල)
294.3076

බුන දහම සහ පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පාසව සබමැඳියෂ්පාව.
(තිලකරතන, මහෂ්පානෂ්පාම)
294.3369301

බුදේධ ධරේමය : 1 සශසේණිය

බුන දහමින් මෂ්පා නටු නිවන : ෂළමු සකෂ්පාටස.
(ජයතුඅංග, ඩ. ඊ. එම්. සරෂ්පාඩ්රිසගබෝ) 294.3423

372.84071

බුදේධ ධරේමය : 6 වන සශසේණිය : අතිසරේක ෂෂ්පාෂ්ඨ
ග්රන්ථය. (ගමසග, එසසේ. අය.)
294.3
බුදේධ ධරේමය : 6 සශසේණිය. (මහින්ද හිමි, මහවමැව)
294.3076

බුන දහසමහි සෂ්පාරය බුන රනන්සග වචනනින් :
සදවන සකෂ්පාටස. (සබබෝධි, භිකක්ඛු)
294.3
බුන දහසම් මමැද මෂ්පාවත සහවත සමතුලිතතෂ්පා
මූලධරේමය. (තිලකරතන, ඒ. සක.)

294.3
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බුනන් වදෂ්පාළ තමෂ්පා ෂසුෂස එන කරේම විෂෂ්පාකය :
අකුසල විෂෂ්පාකය සගෂ්පානෂ්පා ෂසුෂස යන කරතත
සරබෝදය සමන් ද, කුසල විෂෂ්පාකය සසවමැනමැලල
සමන් ද තමෂ්පා ෂසුෂස ගමන් කරය.
(සවතතමුනි, විජයසිරි)
294.3422

බබනින්, ගරේහෂ්පාඩ් සවෂ්පාන්. මට මතක බීසතබෝවන්
780.92

බුනන් වදෂ්පාළ දෂ්පානෂ්පානිසඅංස. (රෂ්පාහුල හිමි,
පන්නසගෂ්පාඩ)

294.3434

සබරගල ෂලලම. (දිසෂ්පානෂ්පායක, ඩ. එම්. අනුර)
891.483

බුනන් වහන්සසසේසග ප්රඥෂ්පාව වඩවන සබබෞදේධ කතෂ්පා.
(රණවීර, සරත)
294.363

සබසහත සනලලි. (උදයමෂ්පාලෂ්පා, ප. ඒ. ඩ. නිරේමලි
සමන්ති)
371.10092

බුනන්වහන්සසසේසග සශසේෂසේෂ්ඨ ඉගමැන්වීම් ක්රම.
(අසබසසසේකර, හමැරී)
294.363

සබරෂ්පා ගනිමු කිරි අම්මලෂ්පා. (සකබෞමදි, ඩබ. ඒ.
ඖදෂ්පාරිකෂ්පා)
891.483

බුනබස සහ කවිබස සමග ඉසිවරු ෂහළ සවති.
(මසහසේන්ද්ර, සුනන්ද)
891.481

සබෂ්පාසතජු, සබෂ්පාබී ජී. (අනු.). බලනන ගලින් සනළූ
සිඅංහයෂ්පා සහ තවත ජනකතෂ්පා

බුන මසඟහි හතලිසසේ වසරක : පූජන්ය මමැලලවලෂ්පාසන්
ඤෂ්පාණසීහ ෂණඩත හෂ්පාමුනරුවන් සමඟ කළ
සෂ්පාකචඡෂ්පාවක
294.3657

සබෂ්පාසතජු, සබෂ්පාබී ජී. (අනු.). බලනන නව
සලබෝකයක : විදන්යෂ්පා ප්රබන්ධ

බුන මහ සවසවබෝ. (බමැමිණිගලල, එච. අමරවඅංශ)
294.3657
බුනවරු සහ සබබෝසතවරු. (විමලරතන හිමි,
සබලලන්විල)
730.95
බුන සවයන් සලලිසයේ : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය.
(සෂසරේරෂ්පා, ඔගසසේටින්)

891.481

බුනසමය සහ අෂරෂ්පාධ විදන්යෂ්පාව. (ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි,
ෂෂ්පාසතගම)
294.33764
බුන සසුසන් මහ පඅංකම් : වසසේ කෂ්පාලය හෂ්පා අට මහෂ්පා
කුසල. (ජිනසිරි හිමි, යටසදෂ්පාලවතසත) 294.3
බුලගෂ්පාසකෂ්පාව, මහයල. රැගුම්කෂ්පාර කවටයෂ්පා 891.73
බුලතසිඅංහල, රමණී. තරු කුමරිය

891.483

බුලතසිඅංහල, රමණී. තරු කුමරිය 2

891.483

බුලතසිඅංහල, රමණී. සඳු මමය

891.483

බුලතසිඅංහල, රමණී. සඳු මමය 3

891.483

බුලතසිඅංහල, සසබෝමෂෂ්පාල. දමෑසට දමෑසක

891.481

සබගම්, අහමඩ් ශම්ශෂ්පාදේ. මුහරේරම් කුණෂ්පාටුව
891.483

සබෂ්පාසතජු, සබෂ්පාබී ජී. (අනුව.). බලනන විව්ස්පේලවය
සහ තවත ඉන්දියෂ්පානු සකටිකතෂ්පා
සබෂ්පාසතජු, සබෂ්පාබී ජී. (අනු.). බලනන සසේසටබෝරසසේ,
ඒඩ්රියන්
සබෂ්පාන මග අනුව යන ෂවුල දිවිසයේ සමැනසුම.
(අභයවඅංස, කපල)
294.34441
සබෂ්පාන්සෂ්පාය : කදෘෂි විදන්යෂ්පාව සහ කලෂ්පාව
එකතමැන්සකෂ්පාට මමැසවන තෂ්පාකෂණික
කලෂ්පාතමක නිරේමෂ්පාණය. (තිරෂ්පාණෂ්පාගම,
චන්ද්රසිරි)
635.9772
සබෂ්පාබී දිනුම්. (ගමසග, අරුණ කීරේති)

891.483

සබෂ්පාලඩ්වින්, සජබෝන් ට. මනනඃකලපතසයන් ඔබබට
220.85231
සබෂ්පාවන්, සජේ. ගෂ්පායකයෂ්පා හෂ්පා වීදි පූසෂ්පා

636.80092

සබබෝගහ ගෂ්පාව කසඩ්. (මුණසිඅංහ, සුනන්දෂ්පා
විජයලතෂ්පා)
891.483
සබබෝදරගමසග, සසබෝමසිරි සෂසරේරෂ්පා.
සදවියන්සගන් යෂ්පාදින්නක ! : කෂ්පාවන්ය
සඅංග්රහයකි

891.481

බුලුමුලල, චන්ද්රකීරේති. හරිත සගෂ්පාමුසවන්
ඔබබට : කෂ්පාවන්ය සඅංකලෂනෂ්පා
891.481

සබබෝධි, භිකක්ඛු. බුන දහසමහි සෂ්පාරය බුන රනන්සග
වචනනින් : සදවන සකෂ්පාටස
294.3

බූසෂබෝ, සරබෝසසේමරි. පුතුනි, මට අවසර
953.80530922

සබබෝධි වන්දනෂ්පා
සබබෝම්බුවල, ලකෂසේමි (අනු.). බලනන
සසේනයඩරේ, සහලගෂ්පා

294.34433

313

සබබෝමමැඩ හරය - ආතමය මිථන්යෂ්පාව සහ
ශූනන්යතෂ්පාව : ශුනන්යතෂ්පාව පළිබඳ බුදේධ වචනය
ෂමැහමැදිලි කිරීමක. (බුදේධදෂ්පාස හිමි, අජෂ්පාන්)
294.342
සබබෝලටික ජනකතෂ්පා 2

398.209474

බඅංකිම්චන්ද්ර. සදේවි චතුරෂ්පානි : තම අයතිය නමැවත
ලබෂ්පා ගමැනීමට සටන් කළ තරුණියකසග
කතෂ්පාව
891.433
බඅංගලෂ්පාවතසත සෂරළිය. (රතනසිඅංහ, ජයසිරි)
891.483

සබබෝල යෂ්පාළුවෂ්පා. (අනුරසිරි, සරත)

891.483

බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අචෂ්පාන්. අතහරින්න හිත හදන්න
294.34435

සබබෝසත චිත්ර කතෂ්පා ;
(සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස) නිධෂ්පානය :

891.483

බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අචෂ්පාන්. දිවි ගමනට අමිල
අතවමැලක
294.344

(සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස) ෂණඩත හබය : 891.483
(සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස) රජ හිවලෂ්පා :

891.483

(සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස) වරදට දඬුවම : 891.483

බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අජෂ්පාන්. ඇබබමැහිකම් අතහමැරියෂ්පාම
සතුසටන් සිටින්න පුළුවන් සහ තවත සදේශනෂ්පා
294.34

සබබෝ සසවණ යට : සන්ෂෂ්පාල නිරේමෂ්පාණ සෂ්පාහිතන්ය
සඅංග්රහයකි. (සසේසටබෝරසසේ, ඒඩ්රියන්)
823

බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අජෂ්පාන්. නකට ෂත හිතවසතකුසග
නසකදී පහිට වන්සන් සකසසසේද? සහ තවත
සදේශනෂ්පා
294.34

සබබෞදේධ අධන්යයනය ශෂ්පාසසේනය ලිප - කලෂ්පාෂ I.
(ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ.)
294.3

බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අජෂ්පාන්. ධරේමය පුහුණු කරන්සන්
සකසසසේද?
294.34435

සබබෞදේධ අධන්යයනය ශෂ්පාසසේනය ලිප - කලෂ්පාෂ II.
(ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ.)
294.3

සබබෞදේධ ශීලය කුමකට ද? : ශීලය තුළින් ඔබසග
හිත දියුණුවන ආකෂ්පාරය. (රෂ්පාජෂකෂ, අජිත)
294.34

සබබෞදේධ අධන්යයනය ශෂ්පාසසේනය ලිප : කලෂ්පාෂ 3.
(ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ.)
294.3

බ්රිජටසග දිරිය. (සමරවික්රම, ඩලන්)

833

සබබෞදේධ අධන්යයනය ශෂ්පාසසේනය ලිප : කලෂ්පාෂ 4.
(ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ.)
294.3

බ්රිතෂ්පානන්ය අධීරෂ්පාජන්යය. (සරෂ්පාබට, සජෂ්පාන් හියු)

941

සබබෞදේධ අධන්යෂ්පාෂන පුනරේජීවසයේ සසන්ෂති සහන්රි
සසේටල ඕලකටතුමෂ්පා
303.484092

භගට, සචතන්. හමැඅංගි විහඅංගි

823.92

භගන්, සචතන. සකෂ්පාලුකෂ්පාරකම්

823.92

සබබෞදේධ චින්තෂ්පා. (උෂරතන හිමි, සකෂ්පාටියෂ්පාගල)
294.3
සබබෞදේධඥෂ්පානෂ්පාසලෂ්පාකය සහවත ධෂ්පාතුමනසිකෂ්පාර
දීෂනීය. (සිරිධම්ම හිමි)
294.3

භයඅංකෂ්පාර වීදිය - අභිරහසසේ මිනීමරුවෂ්පා. (සසේටයන්,
ආරේ. එල.)
813
භයඅංකෂ්පාර වීදිය - සල වවුලෂ්පාසග රෂ්පාස්ත්රිය. (සසේටයන්,
ආරේ. එල.)
813

සබබෞදේධ ධරේමෂ්පාචෂ්පාරේය විභෂ්පාගය : සකටි පළිතුරු
සඅංග්රහය 2003 – 2010. (ජිනසිරි හිමි,
යටසදෂ්පාලවතසත)
294.3076

භයඅංකෂ්පාර වීදිය - හමැඅංගි මුතතඅං. (සසේටයන්, ආරේ.
එල.)
813

සබබෞදේධයෂ්පා හෂ්පා සබබෞදේධ චෂ්පාරිත්ර. (බමුණුසිඅංහ,
බණඩෂ්පාර)
294.35

භවය පුරෂ්පා සරණතුරෂ්පා. (පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා)
891.483

සබබෞදේධයෂ්පාසග පඅං සෂෂ්පාත. (කුරුව්ස්පේපු, වසන්ත) 133.5

භෂ්පාණඩෂ්පාකරේ, රෂ්පාමක්රිෂසේණ සගබෝෂෂ්පාල. සඅංසසේකදෘත
ශිකෂකය : ප්රථම පුසසේතකය
491.25

සබබෞදේධ විනය මෂ්පාරේගය සහ ෂෂ්පාලි භෂ්පාෂෂ්පා ෂරිචය :
සබබෞදේධ ධරේමෂ්පාචෂ්පාරේය විභෂ්පාගය සහ සවනත
සබබෞදේධ වභෂ්පාග සඳහෂ්පා. (ගමසග, එසසේ. අය.)
294.384

භෂ්පාරත ශ්රීධෂ්පාරෂ්පා. (සසසේනෂ්පාරතන, මෂ්පාධවි)

398.20954

භෂ්පාරතීය ධරේම හෂ්පා දරේශන අධන්යයනය. (උෂෂ්පාධන්යෂ්පාය,
බලසදේව)
181.4
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භෂ්පාව විසශබෝධනය සනෂ්පාසහෂ්පාත සිතට සහනය.
(යෂ්පාෂෂ්පාරතන, ඩබ. එම්.)
152.4

මසග සදෂ්පාසසේතර සනබෝනෂ්පා. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)
891.483

භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යකරණය : ආදී සරබෝම අදහසසේ
විමසුමක. (ජයසසසේකර, කමනී)
840

මසග නගරය : අභිමෂ්පාමෂ්පානවත නගරයක
ඓතිහෂ්පාසික විකෂ්පාසය. (ගුණතිලක, කපල
ජගත)
954.93

භිකක්ෂුණී ශෂ්පාසනය සහ භිකක්ෂුණී විනය

294.3657

භිකක්ෂු සදේශෂෂ්පාලනය සමග අෂ සකෂ්පාහි යන්සන්.
(රෂ්පාජෂකෂ, විජයදෂ්පාස)
294.33723
භිකක්ෂු සදේශෂෂ්පාලනසයේ තිඹිරිසගය : විදන්යෂ්පාලඅංකෂ්පාර
සදේශෂෂ්පාලනය. (සූරියආරචචි, නන්දසසසේන)
294.3372095493
භිකක්ෂුවසග පයඋරුමය. (අරියවිමල හිමි,
සකෂ්පාසසේවතසත)

294.3

භුමරඅංගය. (මුණසිඅංහ, සුනන්දෂ්පා විජයලතෂ්පා)
891.483
ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව : අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ෂසුගිය
විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර. (ප්රනෂ්පාන්න, චිත්රෂ්පා) 910.76
භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව : 6 සශසේණිය. (සහසේවෂ්පාවිතෂ්පාරණ,
ප. ඩ.)
910.7
භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව : 7 සශසේණිය

910.71

භුසගබෝල විදන්යව : 10 වන සශසේණිය ප්රශසේසනබෝතතර
(රණතුඅංග චන්ද්රලතෂ්පා)
910.76
භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව : 10 සශසේණිය ආදරේශ
ප්රශසේසනබෝතතර. (සහටටිආරචචි, නිලෂ්පානි)
910.76
භ්රමණ : කෂ්පාවන්ය කදෘතිය. (බණඩෂ්පාර, රෂ්පාසජේන්ද්ර)
891.481

මසග පුඅංචි කවි සෂෂ්පාත. (ෂතිරණසග, සසඳි
සටරනන්යෂ්පා)
891.481
මඟුල සෂබෝරුසව චෂ්පාරිත්ර. (අම්බලම්සගෂ්පාඩ, සසසේන)
392.5
මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 3. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
ම ජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය)
294.3823
මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 4. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය)
294.3823
මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය 2. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
මජේජ්ඣිමනිකෂ්පාය)
294.3823
මජේජ්ඣිම නිකෂ්පාය 3. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
මජේජ්ඣිමනිකෂ්පාය)
294.3823
මට ඔබ මිස. (සගබෝමසසේ, රවිචන්ද්ර)

මටත තිබුනය සිහිනයක : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය.
(සමරසකබෝන්, ඉන්දික සම්ෂත)
891.481
මට තෂ්පාම සිහිසව. (ෂ්ඨෂ්පාකූරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත)
891.443092
මට මතක බීසතබෝවන්. (බබනින්, ගරේහෂ්පාඩ් සවෂ්පාන්)
780.92
මට යන්න සදන්න. (සසේනයඩරේ, සහලගෂ්පා)
943.086092
මඩෂෂ්පාත, සවින්.

මකර : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල. (වනිගරතන,
ආසිරි)
133.5275
මකර ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ.
(රතනෂ්පායක, සුදත)

133.5275

මසග අව්ස්පේෂචචි. (තිලසලය නඩරෂ්පාජෂ්පා, එසසේ. )
306.8742
මසග ආදරණීය තෂ්පාතතෂ්පා සටබෝලසසේසටබෝය II.
(සටබෝලසසේසටබෝය, ටටයෂ්පානෂ්පා)
891.733
මසග දරුවන් ෂමැහමැරගත සනෂ්පාහමැකිය. (අලනෂ්පාහ,
සඩබෝනියෂ්පා)
362.82970929

306.872

සිරිලසග වික්රමය

891.483

මඩවල, සමෂ්පාහෂ්පාන් රෂ්පාජේ. ආදරණීය විකසටබෝරියෂ්පා
891.483
මඩවල, රඅංජිත. සුළු හෂ්පා මධන්ය ෂරිමෂ්පාන
වන්යෂ්පාෂෂ්පාරිකයන්ට සචකෂත භෂ්පාවිතයට උෂසදසසේ
332.76
මඩුවන්සවල. (ලකමෂ්පාලි, යනූෂෂ්පා)

891.483

මතද්රවන්ය උවනසරේ සදේශෂෂ්පාලනය. (මෂ්පාකසසේ, ෂමැට්රික)
362.29
මතසන්යසයබෝ. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)
මතක. (සෂසරේරෂ්පා, රුවන්ති)

597
891.483
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මතක මඅංසෂත. (රෂ්පාජෂකෂ, ආරේ. එම්. එසසේ.)
891.481
මතකය අවදිකරමි. (විසජේසිඅංහ, ආනන්ද) 891.483
මතකසයේ රඳවෂ්පා ගත යුතු සිරිලක සසෂ්පාඳුරු තමැන්.
(කණහමැරආරචචි, ජගත)
915.493

මන්ධුශෂ්පානි, නදීශිකෂ්පා. වියරු සමුනර

891.483

මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති. කුරුලු ෂමැටියසගන් ෂෂ්පාඩමක
891.483
මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති. ව්බිඅංනසග යෂ්පාළුවෂ්පා

891.483

මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති. රන්සිතට තමෑගගක

891.483

මතකසයේ රැදි පය සටහන්. (සසේෂෂ්පාරේකසසේ, නිසකෂ්පාලසසේ)
813

මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති. සූර වීර කූඹි ෂමැඅංචෂ්පා

891.483

මතක වත. (අමරසසසේකර, ගුණදෂ්පාස)

891.481

මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති. හෂ්පා ෂමැඅංචිට ෂෂ්පාඩමක

891.483

මතක වමැසසේස. (කරුණෂ්පාරතන, ලලිත)

891.481

මධන්යකෂ්පාත්ලීන ඉන්දියෂ්පාව : ක්රි. ව. 550 ෂමණ සිට
1526 දකවෂ්පා ඉතිහෂ්පාසය. (කරුණෂ්පාදෂ්පාස, ඩබලිව.
එම්.)
954

මතක සහ පළිරූ : ලඅංකෂ්පා බමැඅංකු සසසේවක සඅංගමය
සමඟ සගවු කෂ්පාලය. (ලියනසග, ආනන්ද)
331.8811092
මදේනමසග, සුමනසිරි. බුන දහමට අනුව සමන්න
සකසුරුවම
332.0415
මදේනම බණඩෂ්පාර. (සෂසරේරෂ්පා, ෂදේමිණී)

891.483

මදේනමරෂ්පාළ, සරබෝහණ. වයඹ ලක : කුරුණමෑගල,
පුතතලම සදදිසෂ්පාසව යටගියෂ්පාව, සඅංසසේකදෘතිය හෂ්පා
ජනශමැති
954.93
මදේනමෂ්පාසග, මිලටන් (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය
මනතිසරු, ආෂෂ්පා. සසලලම සලලලම

891.483

891.483

මන්ධුර භෂ්පාෂිණී : මුලදි බමැන්ඳ ආදරයක මිහිර දමැන්.
(ගුණවරේධන, ඇසලබෝය)
782.42
මන්ධුරසිඅංහ, දයෂ්පාරතන. ෂෂ්පාසල අධන්යෂ්පාෂනසයන්
ජයගමැනුමට සනෂ්පාවරදින එක ම මග : හිසත
රහසසේ ඇතුළත අධන්යෂ්පාෂනසයන් සහ ජීවිතසයන්
ජය ගත හමැකි ග්රන්ථයකි
153.1
මන්ධුශෂ්පාලෂ්පා. (බචචන්, හරිවන්ශසේ රෂ්පාය)

891.431

මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති. කුරුලු ෂමැටියසගන් ෂෂ්පාඩමක
891.483
මන්ධු සෂ්පාදය. (ව්ස්පේසලසටබෝ)

මදන්යෂෂ්පානය න්ධුමෂෂ්පානය මතද්රවන්ය සසබෞඛන්යයට
බලෂෂ්පාන ආකෂ්පාරය. (බෂ්පාලසූරිය, ඒ. එසසේ.) 362.29
මධන්යම ප්රතිෂදෂ්පා දරේශනය සඅංගදෘහිත ආරේය
අෂසේටෂ්පාඅංගික මෂ්පාරේගය. (ධම්මතිලක හිමි,
ෂමැලමැන්වතසත)
294.34
මන්ත්ර ගුරුකම් : ෂමැරණි බලගතු මන්ත්ර හෂ්පා අත
සබසහත. (රණවක, ත්ලීලෂ්පානන්ද)
133.446

මනෂෂ්පාන්, එව්ස්පේෂෂ්පාවල දිනුක. දමැනමුතු ආතෂ්පාසග කතෂ්පා
808.882
මන්ධුතිසරු, ආෂෂ්පා. අලුත ටචරේ

මධන්යකෂ්පාත්ලීන බලසකෂ්පාටු. (සකබෝල, සජෂ්පාආනෂ්පා)
728.81
මධන්ය කෂ්පාත්ලීන ලඅංකෂ්පා සඅංසසේකදෘතිය. (ගයගරේ,
විලසහලමි)
954.93

882

මන්ධුසලබෝලයෂ්පාසණනි : කවි ගී සඅංග්රහය. (රෂ්පාමසිඅංහ,
මන්ධුෂෂ්පා)
891.481

මන්දෂ්පාරම්පුර පුවත
මන්දෂ්පාරි. (ගමසග, දිලරුකෂි)

954.93
891.483

මන්නෂ්පාරසම් ප්රෂ්පාණෂරිතන්යෂ්පාගීහු. (අන්සතබෝනීනසසේ, ඒ.
සජේ. බී.)
954.9301
මනසම්න්ද්ර-ආරචචි, කමැළුම් නලින්ද. අනුරෂ්පාධපුර
පුරෂ්පාමජවවිවිධතවය සහ වරේතමෂ්පාන
මජවවිවිධතවය
578.095493
මනරම් සදහම් (සූත්ර විවරණ) : සදවන සවළුම.
(සිරිනිවෂ්පාස හිමි, සලනගල)
294.3
මනෂ්පා කෂ්පාරේමික සබඳතෂ්පාවට කම්කරු නීති.
(රුද්රිසගබෝ, ලලිත එසසේ.)
මනුරතන, එම්. ඒ. මමෑණියනි

344.01
891.483

මසනබෝ චිත්ර හෂ්පා මෂ්පායෂ්පා දදෘෂසේටි : අදේද්භූත මසනබෝ රඅංගන.
(සිරිවරේධන, අලෂලෂ්පාසදණිසයේ සුමනදෂ්පාස) 133
මසනබෝරතන, ජයලත. සිඅංහල නෂ්පාටන්යසයේ ප්රෂ්පාසඅංගික
කලෂ්පාතමක වරේධනය
891.482

316

මසනබෝවිදන්යෂ්පාව නන්යෂ්පාය හෂ්පා භෂ්පාවිතය

150.1

මනනඃකලපතසයන් ඔබබට. (සබෂ්පාලඩ්වින්,
සජබෝන් ට.)
220.85231
මම ඔබට සසත ෂතමි. (විමලසිරි, ඉන්ද්රෂ්පා)
891.483
මම ඔබ සසෂ්පායමි. (බක, ෂරේල එසසේ.)

813

මම තසසේලිමෂ්පා : ළමෂ්පා කෂ්පාලය. (නසසේරීන්, තසසේලිමෂ්පා)
891.44371
මම සනෂ්පාසවමි මම. (තිලකරතන, රතනෂ්පායක)
891.483
මම වතුර ව්බිඅංනවක. (වන්නිඅචචි, බුවසනක)
891.483

මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව ෂන්ති වමැඩ
සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම් අවසබබෝධය පරිකසුම, වෂ්පාර
විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර. (නලින්ද, ප. ඒ.) 491.48076
මය ටියුටරේ 9 සශසේණිය - ජීවන නිපුණතෂ්පා හෂ්පා පුරවමැසි
අධන්යෂ්පාෂනය ෂන්ති වමැඩ සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම්
අවසබබෝධය පරිකසුම, වෂ්පාර විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර.
(ප්රනෂ්පාන්න, එම්. නිලන්ති මෂ්පාසනල)
300.76
මරණය මරණ ෂරීකෂණය සහ ලියෂ්පාෂදිඅංචිය.
(සකෂ්පාඩකෂ්පාර, සරතචන්ද්ර)
614.1
මලකෂ්පාන්ති, එඩ්නෂ්පා (ෂරි.). බලනන සඩ්විඩ්සන්,
මෂ්පාග්රට
මල නමැති උයන. (ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික) 891.483
මල ෂෂ්පාට කරමු

372.52

මරේර, සජබෝසව්ස්පේ. යටි සිත 2 : සිතීසමන් සුවය,
ධනය සහ සතුට අතකර ගනිමු
158.1

මලමද ව්බිසසබෝලෂ්පා. (ද සිලවෂ්පා, අනුල)

මරණ ෂරීකෂණ ක්රමසවදය : ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව මරේණ
ෂරීකෂණ කෂ්පාරේය ෂටිෂෂ්පාටිය පළිබඳ මනතික
සහ විදන්යෂ්පාතමක ෂසු විෂරමක. (සෂසරේරෂ්පා, ර්යූ. සී.
ප.)
614.1

මලමෂ්පාවසත : සගය ෂද රචනෂ්පා. (සපුතන්න,
කුමරදෂ්පාස)
782.42

මරුකතරට. (උඩවතත, පයදෂ්පාස)

891.483

මලසරෂ්පාන් වමැහි. (පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා) 891.483

මරුවෂ්පා සමඟ උදෂ්පා වූ නතතල. (ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා) 823

මලලවආරචචි, අසිත. ප්චූටිම්මෂ්පා : සකටිකතෂ්පා
සඅංග්රහය
891.483

මරු සටහන. (සචසසේ, සජේම්සසේ හමැඩ්ලි)

823.91

මය ටියුටරේ ග්රෂ්පාම නිලධෂ්පාරී තරග විභෂ්පාග ප්රසවශ
සෂෂ්පාත : සෂ්පාමෂ්පානන්ය දමැනීම, භෂ්පාෂෂ්පා හමැකියෂ්පාව,
අභිසයබෝගන්යතෂ්පාවය. (ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට.)
153.9
මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය ඉතිහෂ්පාසය ෂන්ති වමැඩ
සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම් අවසබබෝධය පරිකසුම, වෂ්පාර
විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර. (නන්දනී, එන්. ඒ.) 909.076
මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය ජිවන නිපුණතෂ්පා හෂ්පා පුරවමැසි
අධන්යෂ්පාෂනය ෂන්ති වමැඩ සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම්
අවසබබෝධය පරිකසුම, වෂ්පාර විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර.
(ප්රනෂ්පාන්න, එම්. නිලන්ති මෂ්පාසනල)
300.76
මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය ෂරිගණක අධන්යයනය ෂඅංති
වමැඩසෂෂ්පාත. (විසජේරතන, නිලෂ්පාන්)
004.076
මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය විදන්යෂ්පාව - ෂන්ති වමැඩ සෂෂ්පාත :
ෂෂ්පාඩම් අවසබබෝධය පරිකසුම, වෂ්පාර විභෂ්පාග ප්රශසේන
ෂත්ර. (සිරිමෂ්පාන්න, ඉන්ද්රෂ්පා)
507.6

මල යෂ්පාළුවෂ්පා. (අනුරසිරි, සරත)

891.483

891.483

මලලවආරචචි, අසිත. යුද අෂරෂ්පාධ හමැඳින්වීම
341.6901
මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්. පූරේවෂ්පාචෂ්පාරී

891.483

මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්. සෂම් කළ අය

891.483

මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්. සෂෂ්පාළසවන් අහසට
891.483
මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්. සල නමෑසයබෝ

891.483

මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්. සහසේමලයෂ්පා 3

891.483

මලලවආරචචි, රණතුඅංග. දළ ලඹ නිලඹ : ෂදන්ය
සඅංග්රහය
891.481
මලලවආරචචි, ලකෂසේමන්. තරු කුමරි - 1 : සඳට
සෂම්බමැඳි තෂ්පාරකෂ්පාවියකසග කතෂ්පාව
891.483
මලලවආරචචි, සසබෝමෂෂ්පාල. සනෂ්පානිමි කථෂ්පාව
891.483
මලලවආරචචි, සසබෝමෂෂ්පාල. රිෂෂ්පානෂ්පාට සෂම් බමැඳ
891.483
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මලලි. (අනුරසිරි, සරත)

891.483

මව සසසනහස. (සදේවප්රිය, වීරසසසේන)

891.483

මලලිකෂ්පාසදේවි, නෂ්පාරෂ්පායණන්. කථන සදමළ
494.8118

මව සසසනහස. (සහටටිආරචචි, චඅංචල මලෂික)
891.483

මලලිකෂ්පාසදේවි, නෂ්පාරෂ්පායණන්. සදමළ වියරණය සහ
භෂ්පාෂෂ්පා නිපුණතෂ්පාව
494.8115

මව දරුවෂ්පා සහ සතෂ්පාටිලල : ළමෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය විචෂ්පාරය.
(විතෂ්පාන, ගුණසසසේන)
808.899282

මලලියෂ්පාවඩු, රඅංජිත. විකට ඇඳුම

මසුන්සග සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ සරබෝග.
(ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්.)

891.483

මල සලබෝසකට ෂෂ්පාර සසෂ්පායමු. (සුනවමැලිසකෂ්පාන්දසග,
කුලවතී)
891.481
මලවතත, උෂෂ්පාලි. මෂ්පා ලිර්යූ කවි සදබෝතක

891.481

මල වතත. (මුලලකන්ද, පුෂසේපකෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී)
891.483

639.34

මහ සකබෝණතසරේ! : යෂ්පාඩ්ලි සබබෝයසසේ 1 වමැනි සවළුම.
(ද සිලවෂ්පා, දිසන්ෂසේ ශිහන්ත)
823
මහ ගමරෂ්පාළය සෂෂ්පාඩ ගමරෂ්පාළය. (දිසෂ්පානෂ්පායක,
හිඟුලවල)
891.483

මලවතු මහෂ්පාවිහෂ්පාරවඅංශ මහනෂ්පාහිමිවරු.
(ඒකනෂ්පායක, ට. බී.)
294.3657

මහගම සසසේකර. සනෂ්පාමිසයමි
891.481
මහජන පුසසේතකෂ්පාල සතෂ්පාරතුරු සඅංග්රහය : දකුණු
ෂළෂ්පාත
027.45493

මලවර සදබෝණි. (සෂසරේරෂ්පා, තිළිණි සඳමෂ්පාලි)
891.481

මහ සතදමැති මහ බලමැති කතරගම සදවිසයබෝ.
(රතනෂ්පායක, සුදත)
202.11

මලවලට තටු ඇවිත. (සෂසරේරෂ්පා, සඅංජීව මසහසේෂසේ)
891.483

මහදමැනමුතත සහ සගබෝල පරිස. (කරුණෂ්පාරතන,
සසබෝමබන්න)
891.483

මල ඇතුසළසේ කලබසල. (ජයසසසේකර, ජයලිය)
891.483

මහදමැනමුතතෂ්පාසග සහෂ්පාඳම සගබෝලයෂ්පා. (සමන්ඩසසේ,
අසඅංක)
891.483

මලලසගෂ්පාඩ කදෘති එකතුව. (මලලසගෂ්පාඩ, ප.)
891.481

මහදමැනමුතතෂ්පා හෂ්පා සගබෝල පරිසසසේ අලුත කතෂ්පා
මෂ්පාලෂ්පාව ;
අඅංක 2. (සමන්ඩසසේ, අසඅංක) හදමැනමුතතෂ්පාසග
සහෂ්පාඳම සගබෝලයෂ්පා
891.483

මලලසගෂ්පාඩ, ප. මලලසගෂ්පාඩ කදෘති එකතුව
891.481
මලවිසග, කෂ්පාඅංචන ඒ. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය
අනුමෂ්පාන ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය : 10 - 11
සශසේණි
491.48076
මලවිසූරිය, දයෂ්පාවඅංශ. සහබෝටල සසසේවක
අයතිවෂ්පාසිකම් අතවමැල

මහසබලලන, සක. සජේ. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා
සෂ්පාහිතන්යය 6 සශසේණිය
491.48076
344.01

මලිතසග සිතුවිලල. (තතසරනි, සක. වී. ඩ.
චතුමිණි)
891.483
මලිති. (අනුරසිරි, සරත)

මහනුවර ඓතිහෂ්පාසික සසේථෂ්පාන. (සසසේනෂ්පානෂ්පායක,
තිලක පුෂසේෂ කුමෂ්පාර)
294.3435095493

891.483

මසලන්සකබෝ, ඉරීනෂ්පා. සසබෝවියට දිවියක මතක
සුවඳ - ෂළමු සකෂ්පාටස
891.73
මව පය වරුණ කවි සිතුවිලි. (ජයසිඅංහ, එසසේ. එම්.
ප්රිඅංසි මමැණිසක)
891.481

මහසමරක තරම්. (ෂලසලසවල, ටිකිරි සක.)
891.483
මහරගම, සුගතදෂ්පාස. ආන්ධුනිකයන් සඳහෂ්පා සඅංකෂිව්ස්පේත
සිඅංහල වන්යෂ්පාකරණය
491.485
මහරජ ගමැමුණු ජය මඟ ඔසසේසසසේ : මෂ්පාගම සිට
විජිතපුරය දකවෂ්පා එළෂ්පාර රජුසග බළසකෂ්පාටු තිසසේ
සදකක අතරින්... (සමරසිඅංහ, උෂෂ්පාලි)
954.9301
මහ රහත සථර අෂදෂ්පාන. (විජයවරේධන, කුසුම්සිරි)
294.3657

මව පය වරුණ. (සදහිගසසේපටිය, සීතෂ්පා එසසේ.)
891.481
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මහරු සමසහයක සනිටුහන් සෂළ. (ඤෂ්පාණසීහ හිමි,
සිරි වජිරෂ්පාරෂ්පාමසයේ)
294.3

මහින්ද හිමි, රන්දිලිගම (සඅංසසේ.). බලනන
ශ්රී කලන්යෂ්පාණි නරුතු ධරේම සදේශනෂ්පා අඅංක

මහලු විසයේ සරබෝග. (විසජේනෂ්පායක, අමරසිරි)

මහිලරෂ්පාජෂ්පා, සමහලෂ්පා (සම කරේතදෘ). බලනන
ඉන්දීන්, බෂ්පාසිත

616

මහෂ්පා කවි කෂ්පාලිදෂ්පාසයන්සග අභිඥෂ්පානශෂ්පාකුනතලය.
(කෂ්පාලිදෂ්පාස)
891.22
මහෂ්පා කසසේසෂ මහරහතන් වහන්සසසේ. (ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද
හිමි, කිරිබතසගෂ්පාඩ)
891.483
මහෂ්පා ගතකරු ඩබලයු. ඒ. සිලවෂ්පා. (බන්න්ධුතිලක,
මලලසගෂ්පාඩ)
891.48092
මහෂ්පා ගලවමැටිසයේ මුහුනබත නිධෂ්පානය. (කලෂ්පාක,
ආතරේ සී.)
910.452
මහෂ්පා ෂරෂ්පාක්රමබෂ්පාහු රජතුමෂ්පා. (සසසේනෂ්පාරතන,
ප. ඇම්.)
891.483
මහෂ්පා මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශකයෂ්පාණන් වූ බුනන් වහන්සසසේ.
(සුමනසෂ්පාර හිමි, ඇතකඳුසරේ)
294.363
මහෂ්පා යන්ත්ර සශසේණිය

133.443

මහෂ්පායෂ්පාන මතවෂ්පාද විමරේශන. (සුමනසෂ්පාර හිමි,
ඇතකඳුසරේ)
294.392
මහෂ්පායෂ්පාන සහ වජ්රයෂ්පාන බුන සමය.
(ජයවරේධන, ආරේ. ජී. ඩ.)

294.392

මහෂ්පා විජයබෂ්පාහු රජතුමෂ්පා. (සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.)
891.483

මසහසේන්ද්ර, සුනන්ද. තනි සකෂ්පාහෂ්පා සහ තවත
අහුෂමෑවත තීරු රචනෂ්පා
070.44
මසහසේන්ද්ර, සුනන්ද. බුනබස සහ කවිබස සමග
ඉසිවරු ෂහළ සවති
891.481
මසහසේන්ද්ර, සුනන්ද. සන්නිසවදනසයේ දරේශනය
302.201
මසහසේන්ද්ර, සුනන්ද. සුන්දර බන්ධන : කතුවරයකු
සසෂ්පායෂ්පා යන දින සටහන් සමුදෂ්පායක
891.483
මසහසේන්ද්ර, සුනන්ද (ෂරි.). බලනන නසසේරුදීන්
සහබෝජෂ්පා
මළගිය ඇතතෂ්පා. (වඩුසග, සුනීත චන්ද්රෂෂ්පාල)
891.483
“මළගිය ඇතසතබෝ” නවකතෂ්පාව විමසුමට
අතවමැලක. (නෂ්පාලක හිමි, සෂෂ්පාරවගම) 891.483
මළගිය ඇතසතබෝ විචෂ්පාර අතවමැල : උසසසේ සෂළ
සිඅංහල. (ද සසෂ්පායසෂ්පා, වීරසිරි)
891.483
මෂ්පා ඔය අදේදර ගමැමි කතෂ්පා. (නවරතන, සජබෝ.)
398.2095493

954.9301

මෂ්පාඕ සමසයේ අවසන් නරේතන ශිලපයෂ්පා - පයෂ්පාඹන
අශසේවයෂ්පා : දිරිය දරුවකුසග සමැබමෑ කතෂ්පාව.
(ත්ලී ක්ෂුන්ෂින්)
792.8028092

මහෂ්පා සසේවරේණමෂ්පාත්ලී අසදදෘශ වන්දනෂ්පාව
294.3435095493

මෂ්පාකසසේ, ෂමැට්රික. කිතුනු විශසේවෂ්පාසය සහ උතතම
මිනිසකුසග කතෂ්පාවක
230

මහෂ්පාසෂ්පාම. (මෂ්පායෂ්පානන්සන්, සසසේෂෂ්පාලි)

මෂ්පාකසසේ, ෂමැට්රික. මතද්රවන්ය උවනසරේ සදේශෂෂ්පාලනය
362.29

මහෂ්පාවඅංස

891.483

මහෂ්පාසෂ්පාමි හිමි, ධම්මකිතති. සදේධම්ම සඅංගසහෂ්පා
294.3
මහින්දෂෂ්පාල, එම්. ඩ. (ෂරි.). බලනන අසබසසසේකර,
තිසසේස

මෂ්පාගම්මන, එන්. ලඅංකෂ්පාප්රිය. සිනරු හෂ්පා ෂමැළුම්
891.481
මෂ්පාගරට. (බලූම්, ජූඩ)

823

මහින්ද හිමි, ෂමැළමෑසන්. අසිරිමත සදතිසසේ මහෂ්පා පුරුෂ
ලකෂණ
294.363

මෂ්පාතරආරචචි, සුජෂ්පාතෂ්පා මෂ්පාලනී. 4 සශසේණිය වමැඩ
සෂෂ්පාත : සිඅංහල, ඉඅංග්රීසි, ෂරිසරය, ගණිතය 372

මහින්ද හිමි, මහවමැව. බුදේධ ධරේමය : 6 සශසේණිය
294.3076

මෂ්පාතරආරචචි, සුජෂ්පාතෂ්පා මෂ්පාලනී. 5 ශිෂන්යතවය සඳහෂ්පා
ෂදන්ය ගදන්ය ප්රශසේසනබෝතතර
372.19076

මහින්ද හිමි, මහවමැව. බුදේධ ධරේමය : 10 සශසේණිය
294.3076

මෂ්පාතරආරචචි, සුජෂ්පාතෂ්පා මෂ්පාලනී. සිඅංහල වමැඩ
සෂෂ්පාත - 3 සශසේණිය

372.6
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මෂ්පා නටු විෂසසේසනෂ්පාව. (රණවීර, පයසසසේන)

294.34435

මෂ්පානවසග, සිරිෂෂ්පාල. සජබෝඩු කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය – 2
891.481
මෂ්පානවසග, සිරිෂෂ්පාල. ෂඬි වදන් සඅංග්රහය
මෂ්පානවසග, සිරිෂෂ්පාල. පරුළු කතෂ්පා - 2

170.44
398.99148

මෂ්පානවසග, සිරිෂෂ්පාල. සරේෂ දෂසේටනය සහ සරේෂ විෂ
සවදකම්
615.9
මෂ්පාධන්ය වෂ්පාරණය සහ අයතිවෂ්පාසිකම් : මනතික
අනෂනත නඩු සහ සලඛන ඇතුලතය.
(ජයසුන්දර, ලෂ්පාල)
323.445

මෂ්පා නසන මම. (සසබෝභිත හිමි, වලතර)

089.9148

මෂ්පානසික සරබෝග හඳුනෂ්පා ගනිමු. (සිලවෂ්පා, රන්ජිත)
616.89
මෂ්පානසික සසබෞඛන්ය : ප්රෂ්පාථමික සසබෞඛන්ය සසසේවෂ්පා
නිලධෂ්පාරීන් සඳහෂ්පා අතසෂෂ්පාත
362.2
මෂ්පානිලගම, පයසසසේන (අනු.). බලනන සප්රඩ්රික
එඅංගලසසේ සසෂ්පාබෂ්පාදහසම් දයසලකතිකය
මෂ්පානුෂ භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව - අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ)
12 - 13 සශසේණි. (ධනෂෂ්පාල, ඒ. එච.)
304.2
මෂ්පාෂෂ්පා, සජේ. ප. ෂතතිනි සදවිසයබෝ : දකුණු
ඉන්දියෂ්පාසව ජනකතෂ්පා
202.114

302.23
891.483

මෂ්පාෂෂ්පා, සජේ. ප. ෂමැරණි පරිසවන් අධන්යෂ්පාෂන ක්රමයට
අනුව ගමැමි දරුවන්සග ඉසගනීම හෂ්පා
චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය
920

මෂ්පානව ඉතිහෂ්පාසසයේ දමැතිසරබෝද. (සෂසරේරෂ්පා, ඩබලිව.
ඒ. මිලටන්)
909

මෂ්පාෂෂ්පා, දිලූ සඳමෂ්පාලි රසෂ්පාඅංගිකෂ්පා. සසේසන්හසයේ උවමැසී
891.483

මෂ්පා ලිර්යූ කවි සදබෝතක. (මලවතත, උෂෂ්පාලි) 891.481

මෂ්පාෂෂ්පා, දිලූ සඳමෂ්පාලි රසෂ්පාඅංගිකෂ්පා. සඳ මලවරද මඅංදෂ්පා
891.483

මෂ්පාධන්ය සෂ්පාකෂරතෂ්පාව. (දයෂ්පාරතන, බන්නල ප.)
මෂ්පානසග, දම්මිකෂ්පා. විකසිත මල

මෂ්පානව අයතිවෂ්පාසිකම් සඅංකලෂය - සගබෝත්ලීය සහ
කලෂ්පාපය විධිවිධෂ්පාන. (සමන් කුමෂ්පාර, ජීවක) 323
මෂ්පානවඩු, සප්රඩ. ආසයත හිතමු

153.43

මෂ්පාෂෂ්පා, දිලූ සඳමෂ්පාලි රසෂ්පාඅංගිකෂ්පා. සුළඟ ළඟ මම
891.483
මෂ්පායෂ්පාකඩුව, ඉන්ද්රෂ්පානි. සුරමන්ය සිහින

891.483

මෂ්පානවඩු, සප්රඩ. සදමවපයන්ට ගුරු ෂතවීමක : ඔබ
හඳුනෂ්පාසගන, ඔසබ දරුවෂ්පාට උගන්වන්සන්
සකසසසේද? : සෂර ෂෂ්පාසසල සිට ෂහ වසර සතක
370.154

මෂ්පායෂ්පාකෂ්පාර පහෂ්පාටු සතෂ්පාව්ස්පේපය : ඵලදෂ්පායී තීරණ ගමැනීම
සඳහෂ්පා උෂකෂ්පාරී වන කතෂ්පා පුවතක. (ෂතිරණ,
බුදේධිප්රභෂ්පා)
158.1

මෂ්පානවඩු, සප්රඩ. මෂ්පානවවෂ්පාදී කළමනෂ්පාකරණය
658.0019

මෂ්පායෂ්පානන්න, මිලින්ද. ජනවෂ්පාරේගික ගමැටලුසවහි
සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පාතමක නිරීකෂණය 305.80095493

මෂ්පානවඩු, සප්රේමදෂ්පාස. පුර හඳ

මෂ්පායෂ්පානන්සන්, නිමලකෂ්පා ජයසදේව. තරහට නකට ලිර්යූ
කවි සින්න
891.481

891.481

මෂ්පානව ෂරිණෂ්පාමසයේ රතනපුර ලකුණ. (විසජේරතන,
එච. එම්. ජයන්ත)
599.9095493
මෂ්පානව වරේධනසයේදී ලිඅංගික කටයුතු බලෂමෑසව
සකසසසේද ?. (ටමැනෂ්පාහිල, රියෂ්පාය)
306.709
මෂ්පානවවෂ්පාදී කළමනෂ්පාකරණය. (මෂ්පානවඩු, සප්රඩ)
658.0019
මෂ්පානවසිඅංහ, උදය (සඅංසසේ.). බලනන
ශ්රී චන්ද්රරතන

මෂ්පානවසිඅංහ,

මෂ්පානවසිඅංහ, ශ්රී චන්ද්රරතන. වගතුග - 3 : සමකෂ්පාත්ලීන
සමෂ්පාජ වඅංශ කතෂ්පාසව මෂ්පානවසිඅංහ අටුවෂ්පාව
070.44

මෂ්පායෂ්පානන්සන්, සසසේෂෂ්පාලි. ඇනරු වරුණ
306.42095493
මෂ්පායෂ්පානන්සන්, සසසේෂෂ්පාලි. සතයය බබෂ්පා

891.483

මෂ්පායෂ්පානන්සන්, සසසේෂෂ්පාලි. මහෂ්පාසෂ්පාම

891.483

මෂ්පායෂ්පානරේගෂ්පාන්තය. (විසජේසිඅංහ, සමන්ත)

891.483

මෂ්පායෂ්පා. (නෂ්පාසරේ, ආරේනිකෂ්පා)
මෂ්පාරේකසසේ හඳුනෂ්පා ගනිමු. (හමෑන්ඩ්සසේ, ජිල)

894.8113
335.4

320

මෂ්පාරේසකසසේ, ගබරිසයල ගෂ්පාරේෂියෂ්පා. හුසදකලෂ්පාසව
සියවසරක
863
මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ අසව්ස්පේ ෂරිසරය සහ සතව
සලබෝකය (1916 - 1936) ප්රථම භෂ්පාගය :
මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ කදෘති එකතුව - තුන්වමැනි
සවළුම. (වික්රමසිඅංහ, මෂ්පාරේටින්)
591.5
මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ අසව්ස්පේ ෂරිසරය සහ සතව
සලබෝකය (1916 - 1936) දේවිතීය භෂ්පාගය :
මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ කදෘති එකතුව - තුන්වමැනි
සවළුම දේවිතීය භෂ්පාගය. (වික්රමසිඅංහ, මෂ්පාරේටින්)
591.5
මෂ්පාරයකුසග ෂෂ්පාසෂබෝචචෂ්පාරණය. (ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා) 823
මෂ්පාරසිඅංහ, එම්. එම්. සජේ. ප්රතන්යකෂය සහ
විශසේවෂ්පාසය : බුනන් නටු සදවිවරු සහ ලෂ්පාඅංසකය
සදේව විශසේවෂ්පාස
202.11
මෂ්පා සතු ධනය-මෂ්පා ලිර්යූ කවි. (රණවීර, ආරියවඅංශ)
891.481
මෂ්පා සසෂ්පාබෂ්පාදහමට එකවිම : සතිෂටෂ්ඨෂ්පාන සූත්රය
පළිබඳ වචෂ්පාරයක. (රතන හිමි, අතුරලිසයේ)
294.34435
මෂ්පාළු ෂමැටියට වස විසසන් සතෂ්පාර අලුත සලෂ්පාවක.
(කරුණෂ්පාරතන, ඔෂෂ්පාමික සතරුවන් සෂසරේරෂ්පා)
891.483
මමැකබත. (සෂසේකසසේපයරේ, විලියම්)

822.33

මමැකබ්රයඩ්, සරබෝජරේ ත්ලී. නිසවසින් බමැහමැර සදවසරක
813
මමැකලූසසබෝ, ෂමැසමලෂ්පා. සම් සප්රේමය ය මනරම්
813.54
මමැජික තුවෂ්පාන්සග ඉන්ද්රජෂ්පාල කතන්දර. (සෂසරේරෂ්පා,
සටනිසන්)
891.483

මමැඩසයබෝ. (ඇරිසසේසටෂ්පාෆනීසසේ)

882

මමැණික සෂ්පාමි සහ තවත කතෂ්පා. (සමබෝෂසෂ්පාන්, ගී ද)
843
මමැණිකෆෂ්පාම් වවුනියෂ්පාව : යුදේධසයේ කතෂ්පාවක.
(කුමෂ්පාරනෂ්පායක, මහින්ද)
891.483
මමැණිසක, ජී. ජී. ආරියවතී. සහළ හසුරුමග
491.485
මමැදගමසග, ඩ.එම්.ට. අගනි නදී සතර

891.483

මමැදසගදර, ෂසිඳු කලහෂ්පාර. කෂ්පාල සඅංචෂ්පාරකයෂ්පා
891.483
මමැදසගදර, ෂසිඳු කලහෂ්පාර (ෂරි.). බලනන
බලයටන්, ඉනිඩ්
මමැද මහල. (ධරේමකීරේති, රන්ජිත)

891.483

මමැදසවල, සුමුන හිසම්ෂ (සම කරේතදෘ). බලනන
රතනෂ්පායක, දිලිනි ලලන්ති
මමැදින් සෂෂ්පාසහෂ්පාය - මෂ්පාරේතු. (ලියනආරචචි,
ආරේ. ඒ.)
294.3436
මමැදිවහර අතසෂෂ්පාත : භෂ්පාශෂ්පා ලිප එකතවක.
(තිලකසසසේන, අජිත)
491.48
මමැන්දිසසේ, නිමල. ගණිතය - II : 6 සශසේණිය 510.76
මමැන්දිසසේ, නිමල. ගණිතය - II : 10 සශසේණිය 510.76
මමැන්දිසසේ, ම. ආ. ජ. අධිකරණ විදන්යෂ්පාව හෂ්පා අෂරෂ්පාධ
විමරේශනය
614.1
මමැරුවත මමැරුසණ නමැති රසදල කසසේසත්රබෝ
972.91064092
මමෑණියනි. (මනුරතන, එම්. ඒ.)

891.483

මමැජික බමෑගය : අප්රිකෂ්පානු සගබෝස්ත්රික ජනකතෂ්පා
398.2089963953

මමෑත ඉතිහෂ්පාසසයේ අමරණීය දින. (සෂසරේරෂ්පා,
ප්රශෂ්පාන්ත)

මමැණිසක, ජී. ජී. ආරියවතී. සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය
සඅංග්රහය- රසවිඳුම – 10 වසර
891.48

මමෑත කෂ්පාත්ලීන ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය බුනසමය : දහනව වන
සියවසසසේ සිට විසි එක වන සියවසසසේ ෂළමු
දශකය දකවෂ්පා - ශෂ්පාසසේනය ලිප සඤසේවය
294.3095493

මමැටිබඳුනක උරුමය

738

මමැටියගසන්, ගුණතිලක (ෂරි.). බලනන
නෂ්පාරෂ්පායන්, ආරේ. සක.
මමැඩ දමැන් බය නමෑ. (සමරසකබෝන්, චන්දන
බණඩෂ්පාර)
891.483

මිටියෂ්පාවසත වික්රමය. (බලයටන්, ඉනිඩ්)
මිණිෂළඟ, ඉසනබෝකෂ්පා. කඳුළක ෂරිධිය

001

823
891.483

මිණිෂළඟ, ඉසනබෝකෂ්පා. රැකියෂ්පාවය ඔබය : ජීවන
වදෘතතිය සතබෝරෂ්පා ගමැනීමට අතවමැලක 331.124

321

මිණි බමැඳි සදෂ්පාර : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය. (සෂසරේරෂ්පා,
නිසසේසඅංක)
891.483
මිතභෂ්පාණි හිමි, සෂෂ්පාලගහසවල. ආරේය සමැෂය 294.3
මිතුරු සුමිතුරු : ළමෂ්පා කතෂ්පාව. (අසඹේපටිය,
චන්ද්රිකෂ්පා)
891.483
මිථුන : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල. (වනිගරතන,
ආසිරි)
133.5264

මිලලගහතමැන්න, ආරියදෂ්පාස. මඅං සලකුණු 891.483
මිලින්ද ප්රශසේන.com. (සමෂ්පාරසගෂ්පාඩ, මිලින්ද) 070.44
මිහිඳුකුල, සුනිල. සිකුරෂ්පාදෂ්පා හමැන්දමෑව : තීරු ලිප
එකතුවකි
070.44
මිහිඳුකුලසුරිය, වසන්තෂ්පා සක. ළමෂ්පා ගී අමෂ්පා : මිණි
මිණි ගී වමැසසේසක
782.42083
මිඅං, සහබෝ චි. සිරගත සනෂ්පාවු සිතුවිලි

895.11

මිථුන ලගනය: ඔසබ දරුවෂ්පාසග හඳහන ඔබම බලෂ්පා
ගන්න. (රතනෂ්පායක, සුදත)
133.5264

ම අඹ : සකටි කතෂ්පා එකතුවකි. (වික්රමසිඅංහ,
සක. එම්.)
891.483

මිථුන ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ. (රතනෂ්පායක,
සුදත)
133.5264

ම කුමෂ්පාරි : ජන කතෂ්පාවකි. (තරසසේවින්, රුවන්)
891.483

මිත්රවරුනි, විව්ස්පේලවය සිනවූසයේ නමැත. (ජයසසසේන,
චිරන්ත)
891.481

මසගෂ්පාඩ, පයසිරි ප. විකසිත වියටනෂ්පාමය

මින්ජි, කෂ්පාය. ටමැකසි රියනසරකුසග දිනසෂෂ්පාත :
සිඅංගව්ස්පේපුරුසව වඩෂ්පාතම උගත ටමැකසි රියනරෂ්පාසග
සමැබමෑම අතදමැකීම්
388.413214092
මිනිසසේ සිතක සරබෝෂනය කලහමැකි බුදේධ බීජය.
(සගෂ්පාඩගම්ෂල, සව්ස්පේමචන්ද්ර)
294.34
මිනිසෂ්පා ආ ගමන් මග. (විසජේවික්රම, ජයන්ත)
599.938
මිනිසෂ්පාට ෂෂ්පාරෂ්පාදීසයක වු ගමැහමැනිය. (දවටසග,
සප්රේමරතන)
305.4
මිනුවන්ත, කිසර දිසනත. තරිඳුසග දඟකෂ්පාරකම
891.483

915.97

මසගෂ්පාඩ, පයසිරි ප. සිරිලක ෂමැරණි නටබුන් 954.93
මතලෂ්පාසව විනීත හිමි (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
මන : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල. (වනිගරතන,
ආසිරි)
133.5277
මන ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ. (රතනෂ්පායක,
සුදත)
133.5277
මෂසග, එඩ්මන්ඩ් විලසන්.
දිවිසයේ පය සටහන්

හතළිසසේ වසරක වන
333.75095493

මෂසග, සජීව (ෂරි.). බලනන වුඩ්, සජබෝන්

මියන්මෂ්පාරේ තෂ්පායලන්ත වන්දනෂ්පා චෂ්පාරිකෂ්පා. (මුදලිසග,
රතනශීලි ගජනෂ්පායක)
915.91

ම මමැසසේසෂ්පාසගන් ෂෂ්පාඩමක. (කරුණෂ්පාරතන, එන්.
සක. චමුදිකෂ්පා ඒෂෂ්පානි
891.483

මියමැසි හරසර : ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය ගීතසයේ සුසෂබෝෂණයට
දෂ්පායක වූ සඅංගීතසවදිසයබෝ. (අසබධීර, ලෂ්පාල
ආනන්ද)
782.42

මුගලන් හිමි. සමෂ්පාගගලලෂ්පායන ෂඤසේචිකෂ්පා (ෂෂ්පාලි)
491.375

මියුනිච සවත. (පූසසබෝ, මෂ්පාරිසයබෝ)

813.54

මිරිඟු මෂ්පාලිගෂ්පා. (ඕ'බ්රියන්, එඩ්නෂ්පා)

823.914

මිරිවමැඩ සනෂ්පාලද සගන් - ෂළමු සවළුම. (නකසවෂ්පා,
සකයජි)
741.5952
මිරිවමැඩ සනෂ්පාලද සගන් - සදවන සවළුම. (නකසවෂ්පා,
සකයජි)
741.5952
මිලලගහතමැන්න, ආරියදෂ්පාස. අකවමැසසේස උදෂ්පාවිය
891.483

මුණගම, රඅංගි මවන්තිකෂ්පා. ප්රභෂ්පාතය

891.483

මුණසිඅංහ, චලනි ජයමෂ්පාලි (සඅංසසේ.). බලනන
ඉඳුසර : පූජන්ය තලඅරසඹේ ශ්රී ඉන්ද්රසෂ්පාර නෂ්පාහිමි
60 වන ගුණෂ්පානුසසේමරණ ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය
මුණසිඅංහ, සරබෝහිත. ජ. වි. සෂ. සමැඟවුණ
ඉතිහෂ්පාසසයන් ව්බිඳක - අඅංක 02 324.2095493
මුණසිඅංහ, සරබෝහිත. මදෘග

891.483

මුණසිඅංහ, සරබෝහිත. සෂ්පාගරය ගමැඹුරුය

891.483
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මුණසිඅංහ, සජීව (ෂරි.). බලනන ඩුලරේ, එඩ්වඩ්
මුණසිඅංහ, සුනන්දෂ්පා විජයලතෂ්පා. සබබෝගහ ගෂ්පාව
කසඩ්
891.483
මුණසිඅංහ, සුනන්දෂ්පා විජයලතෂ්පා. භුමරඅංගය 891.483

මුදලිසග, ප්රියන්ත. රෂ්පාජන්ය ෂරිෂෂ්පාලනය සහ
විමධන්යගතකරණය

351

මුදලිසග, රතනශීලි ගජනෂ්පායක. මියන්මෂ්පාරේ
තෂ්පායලන්ත වන්දනෂ්පා චෂ්පාරිකෂ්පා
915.91

මුණිරතන, වමැලිහිඳ. අවෂ්පාසනෂ්පාවන්ත සෂම්වතෂ්පා
891.483

මුදිතනන්ද හිමි, ගබසබල. බුදේධ ධරේමය - ආදරේශ
ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු : 9 සශසේණිය වෂ්පාර විභෂ්පාග
අතවමැල
294.3076

මුණිරතන, වමැලිහිඳ. බහිරව නිධෂ්පානය : රහසසේ
ෂරීකෂක කතෂ්පාවකි
891.483

මුදියන්සසසේ, ර. මු. කි. (අනු.). බලනන නිගම්,
වික්රමෂ්පාදිතන්ය සිඅංහ

මුතතුකුමරු, සජරෂ්පාඩ් ඩ. විවෂ්පාහක ප්රීතිය : විවෂ්පාහක
හෂ්පා විවෂ්පාහ අසව්ස්පේකෂිකයනට මඟ සෂන්වීමක
306.81

මුදියන්සසසේ, ර. මු. කි. (අනු.). බලනන සුලකෂණෂ්පා
සහ තවත කථෂ්පාන්දර

මුතුකුමෂ්පාරණ, බුදේධි කලන්යෂ්පාණි. නරේතනය

792.8

මුනෂ්පාස,සේ සමෂ්පාසහෂ්පාමඩ් (සම කරේතදෘ). බලනන
නජෂ්පාබ, නෂ්පාදියෂ්පා

මුතුකුමෂ්පාරි සනෂ්පාසව මෂ්පා. (ඉලඅංගසකබෝන්, සුසරේකෂ්පා
නිලමණි)
891.483

මුරකෂ්පාමි, හරුකි. හිරු නමැසඟන රසට සෂම් පුවතක
895.635

මුතුගලපටිය, ධරේමෂ්පා. චන්ද්ර ෂෂ්පාෂෂ්පාණ

891.483

මුල ගුරුතුමෂ්පා. (විදන්යෂ්පාරතන, සබබෝධි)

මුතු වසන්තය. (රණතුඅංග, සප්රේමකීරේති)

891.483

මුලලකන්ද, පුෂසේපකෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී. අහස යට 891.483

891.483

මුතුවෂ්පාඩසග, නලඅංජත්ලී. සකලසලක හින්දෂ්පා :
යඅං පුවතෂසත ෂළ වූ ලිප එකතුවකි
070.44

මුලලකන්ද, පුෂසේපකෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී. මල වතත

මුතුවෂ්පාඩසග, නලඅංජත්ලී. සසේවරේණපුසරේ සඅංචෂ්පාසරේ
915.93

මුලලකන්ද, පුෂසේපකෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී. සීයෂ්පා ඇවිලලෂ්පා
891.483

769.56

මුලටියනසග, අරුණ එදිරිසිඅංහ (ෂරි.). බලනන
සෂෂ්පාසසල, එලසෂ්පා

මුදේදර එකතු කිරීම සහ මුදේදර කලෂ්පාව .
(ඇලලසදනිය, බන්නල)

මුදල, උදේධමනය සහ ආරේථික දියුණුව. (සතනුවර,
එච. එන්.)
332.41
මුදල : මතෂමැන් අසලවිහල සහ තමැබමෑරුම් අය
බදේද, කමැසිසනබෝ කරේමෂ්පාන්ත අය බදේද, සුපරි
වෂ්පාසි බදේද, ජඅංගම නරකථන ක්රියෂ්පාකරු අය බදේද,
නිවෂ්පාස සඳහෂ්පා සදෘජු චන්ද්රිකෂ්පා සසසේවෂ්පා අය බදේද,
චන්ද්රිකෂ්පා සසේථෂ්පාන අය බදේද, ක්රීඩෂ්පා සඳහෂ්පා සවන් වූ
නෂ්පාලිකෂ්පා අය බදේද, මන්දිර බදේද, විගමන බදේද
සහ සමබෝටරේ වෂ්පාහන ආනයනකරුවන්සග
බලෂත්ර ගෂ්පාසසේතුව ෂමැනවීම සඳහෂ්පා විධිවිධෂ්පාන
සමැලමැසසේවීම පණිස ද, ඊට සම්බන්ධ හෂ්පා
ආනුෂඅංගික කෂ්පාරණෂ්පා සඳහෂ්පා විධිවිධෂ්පාන
සමැලමැසසේවීම පණිස ද වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි.
(ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
343.0340262

මුවසදවදෂ්පාවත

891.483

891.481

මුවන්සදනිය, සරබෝහිණී කුමෂ්පාරි. සහළ ජන සකළි
සසලලම්
394.3
මුහන්දිරම්, ඇම්. ඇල. ද සිලවෂ්පා. සිරිත මලදම 170
මුහන්දිරම්සග, සගෂ්පාඩ්වින් වි. ප්රෂ්පාසයබෝගික සමෂ්පාගම්
සලකම්කරණය
346.5493066
මුහන්දිරම්සග, සගෂ්පාඩ්වින් වි. සන්නෂ්පාම
කළමනෂ්පාකරණය

658.8343

මුහරේරම් කුණෂ්පාටුව. (සබගම්, අහමඩ් ශම්ශෂ්පාදේ)
891.483

මුදලිසග, එලසි. ව්බිඅංනය අලි ෂමැටියය

891.483

මූරේතිකලෂ්පාව. (කදෘෂසේණදෂ්පාස, රෂ්පාය)

මුදලිසග, නිලූ. අකම්පත

891.483

මූලික ඉඅංජිසන්රු ඇඳීම - උසසසේ සෂළ
තෂ්පාකෂණසවදය. (ෂතිරණ, ආරේ.)

730.954
604.2
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මූලික සකෂ්පාරියෂ්පානු භෂ්පාෂෂ්පාව. (හියුන් සජෂ්පාඅං, ෂෂ්පාක)
495.78
මූලික වන්යෂ්පාකරණ සමග සරල ඉඅංග්රීසි ක්රියෂ්පාසව
කෂ්පාලසභේද. (ගමසග, නදී)
425
මූලන්ය සවළඳසෂෂ්පාළ ආයතන ;
අඅංක 1. (ජයසිඅංහ, අනුර) මූලන්ය සවළඳසෂෂ්පාළ
හෂ්පා වණික බමැඅංකු
332.6322
මූලන්ය සවළඳසෂෂ්පාළ හෂ්පා වණික බමැඅංකු. (ජයසිඅංහ,
අනුර)
332.6322
මදෘග. (මුණසිඅංහ, සරබෝහිත)

891.483

සමතතසසසේන, ෂදේමකුමෂ්පා ප. ෂනසසේ ෂසසේ දිනක
තෂ්පායලන්තසයේ
915.9304
සමතතසසසේන, ෂදේමකුමෂ්පා ප. හමැටහතර දවසක
දඹදිව
915.4

සමන්න නසක රහස : චතුරෂ්පාරේය සතන්යෂ්පාවසබබෝධයට
ධරේම සදේශනෂ්පා. (ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි,
කිරිබතසගෂ්පාඩ)
294.34
සමයරේ, සසේසටෆසේනි. හිමිදිරි උදෂ්පාව

813.6

සමයරේ, සසේසටෆසේනි. හිමිදිරි උදෂ්පාව - II

813.6

සමය සමැබවින්ම ප්රෂ්පාතිභෂ්පාරේයයකම විය.
(සමරනෂ්පායක, ධරේමෂ්පා එසසේ.)

891.483

සම් අවසන් සිරුරය : රහතන් වහන්සසසේ සදසිය සිව
සමැට නමක සහ රහත සමසහණින් වහන්සසසේ
සතසමැතතමෑ නමක සසර ගමන අවසන් සකෂ්පාට
ලමැබූ ප්රීතිසයේ පටෂ්පාර ගමැත්ලීමකි. (සිරිවරේධන,
සදනගම)
294.3423
සම් කතෂ්පාව. (සමරසසසේන, සුසරේඛෂ්පා)

891.483

සම් ජීවිසත හරිම නකය. (විමලසූරිය, එච. ඒ.) 361

සමතතෂ්පා සඅංකලෂය. (සහසේවසග, සුජිත නිශෂ්පාන්ත)
294.35

සම්ධෂ්පානන්ද හිමි, මෂ්පානපටිසයේ ශ්රී. ශ්රී සම්ධෂ්පානන්ද
සෂ්පාහිතන්ය චින්තෂ්පාවත්ලී - අඅංක 1
089.9148

සමතන තමය තමැන. (ඇසහන්, සිසිලියෂ්පා)
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සම්ධෂ්පාවිනී. (සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි)

891.483

891.483

සම්ධෂ්පාවි. (බෂ්පාලසූරිය, අසනබෝමෂ්පා)

891.483

සමන්ඩසසේ, අසඅංක. අලි ෂමැඅංචෂ්පාසග නුවණ

සමන්ඩසසේ, අසඅංක. ෂරිගණක කෂ්පාමරසයේ සප්රේමය
891.483

සම් සප්රේමය ය මනරම්. (මමැකලූසසබෝ, ෂමැසමලෂ්පා)
813.54

සමන්ඩසසේ, අසඅංක. මහදමැනමුතතෂ්පාසග සහෂ්පාඳම
සගබෝලයෂ්පා
891.483

සම් සම් සම් ... මඅං ... මඅං ආදසරය.
(සමෂ්පාසහෂ්පාටටෂ්පාල, ප. ඩබලිව.)

සමන්ඩසසේ, චන්දන (ෂරි.). බලනන ආදර
කමැදමැලල

සම් රහසසේ කවුළුසවන් එසබන්න. (කුමෂ්පාරසිඅංහ,
සකබෞශලන්ය)
891.483

සමන්ඩසසේ, චන්දන (ෂරි.). බලනන සඩෂ්පායල,
ආතරේ සකෂ්පානන්

සම් සලබෝක අවසෂ්පානය සනෂ්පාසව. (බලූම්, ජූඩ)

සමන්ඩසසේ, චන්දන (ෂරි.). බලනන හදිසි අනතුර
සහ තවත ෂරේසලෂ්පාක සහබෝම්සසේ කථෂ්පා
සමන්ඩසසේ, දිමුත. සලෂ්පාව වටෂ්පා රට වටෂ්පා දමැනුම
මිනුම
001.076
සමන්ඩසසේ, රෂ්පාජිත. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන
විදන්යෂ්පාව : 2009 - 2014 බහුවරණ විවරණ
540.76
සමන්ඩසසේ, රඅංජනී (ෂරි.). බලනන සුරඅංගනෂ්පා
කතෂ්පාසව, සන්සතබෝසය නුඹ දකින්න
සමන්ඩසසේ, විනල මිහිසර. අහඹු චෂ්පාරිකෂ්පාව

891.483

සම් වසන්තයය. (අමරතුඅංග, ප්රියඅංකෂ්පා)

891.483
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891.483

සම්ෂ : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල. (වනිගරතන,
ආසිරි)
133.5262
සම්ෂ ලගනය : ඔසබ දරුවෂ්පාසග හඳහන ඔබම බලෂ්පා
ගන්න. (රතනෂ්පායක, සුදත)
133.5262
සම්ෂ ලගනය : හඳහන සහ ග්රහසයබෝ. (රතනෂ්පායක,
සුදත)
133.5262
සම්සසේ කකුල පුසෂ්පා. (අසබසුරිය, විනීතෂ්පා මඅංගලිකෂ්පා)
891.483
මමස්ත්රිසයන් ධන්යෂ්පානය කරෂ්පා. (සයෂ්පාසඩබෝ හිමි,
චන්මෂ්පාය මියෂ්පාඅං)
294.34435

324

මමන බුදේධ සඅංකලෂය : සිඅංහල අරේථ සහිත ෂෂ්පාලි
අනෂ්පාගත වඅංසය ඇතුළතය. (කරුණෂ්පාරතන,
සජේ. ට.)
294.363

සමබෝසසේතර. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

සමෂ්පාගගලලෂ්පායන ෂඤසේචිකෂ්පා (ෂෂ්පාලි). (මුගලන් හිමි)
491.375

මඅං ඔයෂ්පාට ලියනවෂ්පා මඅං ලියනවෂ්පා ..... (කබෂ්පාන්,
සජවෂ්පා)
843.914

සමෂ්පාගගලලෂ්පාන ෂඤසේචිකෂ්පා බලනන
සමෂ්පාගගලලෂ්පායන ෂඤසේචිකෂ්පා (ෂෂ්පාලි)

මඅංගල - ෂරෂ්පාභව සිඟෂ්පාසලබෝවෂ්පාද ධරේම. (සිරි සීවත්ලී
හිමි, බඹරැන්සදේ)
294.34

සමෂ්පාරගහකුඹුර, සුගත ශෂ්පාන්ත. සසසේෂෂ්පාලිකෂ්පා මල
891.483

මඅංගල පයවර. (තිලකරතන, සුමිත්රෂ්පා)

සමෂ්පාරගහකුඹුර, සුගත ශෂ්පාන්ත (සම කරේතදෘ).
බලනන වික්රමආරචචි, මහින්ද
සමෂ්පාරසගෂ්පාඩ, මිලින්ද. මිලින්ද ප්රශසේන.com

070.44

සමෂ්පාරටුවගම, එච. එම්. (සම කරේතදෘ). බලනන
විසජේබණඩෂ්පාර, චන්දිම
සමෂ්පාරිසන්, සටබෝනි. නිල ඇසසේ

813.54

සමෂ්පාසසේකව සෂරළිය. (සෆබෝසයත, සෆ්රෙඩ්රික)

823

සමෂ්පාහිකෂ්පාන්වරුන්සග අවසෂ්පානය. (කූෂරේ, සජේම්සසේ
සෆරිසමබෝ)
813.2
සමෂ්පාසහෂ්පාටටෂ්පාල, ප. ඩබලිව. සම් සම් සම් ... මඅං ...
මඅං ආදසරය
891.483
සමෂ්පාසහෂ්පාටටෂ්පාල, සරත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සකසුරුවම

අසව්ස්පේ

891.483

සමබෝසසේතර නිරේමෂ්පාණ. (චන්ද්රසිරි, ජයන්තෂ්පා)

745

891.481

මඅංගල සෂබෝරුසව චෂ්පාරිත්ර හෂ්පා අෂසේටක ගෂ්පායනය.
(නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, සමබෝහන් නන්දන)
392.5
මඅංගල හිමි, මහසමවුනෂ්පාසව (සඅංසසේ.). බලනන
අමරපුර සඟරජ සියවසසේ සමැමරුම් අභිනන්දන :
ශ්රී ලඅංකෂ්පා අමරපුර මහෂ්පා නිකෂ්පාසයේ උතතරීතර
මහෂ්පානෂ්පායක අගගමහෂ්පා ෂණඩත දවුලසදන
ඤෂ්පාණිසසේසර උතතරීතර මහෂ්පානෂ්පාහිමි
මඅංචනෂ්පායක, අතුල. සජන්යෂ්පාතිෂ ෂරේසයේෂණ ලිප :
භිරේගු නෂ්පාඩ සිදේධෂ්පාන්ත ඇසුසරන්
133.5
මඅං සෂෂ්පාඩ කෂ්පාසල. (පරිසසේ, රෂ්පාජ ශ්රී)

891.483

මඅංසසල සසෂ්පාඳුරිය. (චෂ්පාන්දේ, සප්රේම්)

891.4335

මඅං හෂනෂ්පා පලලම් සෂෂ්පාත : 2 - 3 සශසේණි සඳහෂ්පා
නිවමැරදි ව, සවගවත ව හෂ්පා සරල ව පලලම්
උගනිමු. (ප්රියඅංගනී, ඩබ. ජී. සී. එන්.) 372.6
මඅං හරි දකෂය. (හලඅංසගෂ්පාඩ, දීෂෂ්පානී)

891.483

සමෂ්පාසහෂ්පාටටි, දිවෂ්පාකර. දමෑසත දිරිය : සදබසසේ එකතුව
307.762095493

මඅං සලකුණු. (මිලලගහතමැන්න, ආරියදෂ්පාස)
891.483

සමෂ්පාසහෂ්පාමඩ්, එසසේ.එච.ඒ.
මලවිසූරිය, දයෂ්පාවඅංශ

යකඩ ගමෑනි. (ජයසිඅංහ, තලන්ගම)

(සම කරේතදෘ). බලනන

සමබෝඩ එමලියෂ්පා සහ ලසසේසන වසීලිසසේසෂ්පා ඇතුළු
තවත රුසියෂ්පානු කතෂ්පා
398.210947
සමබෝදරසග, නිමලරතන. විහඟ මිහිර : ළමෂ්පා ගීත
එකතුව
782.42083
සමබෝනෂ්පාත්ලීසෂ්පාට රැවුලක. (ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික)
891.483
සමබෝෂසගබෝ, මයකල. සතුරු මිතුරු

823.914

සමබෝෂසෂ්පාඅං, ගී ද. නරෂ්පාචෂ්පාරය සහ තවත සකටිකතෂ්පා
843
සමබෝෂසෂ්පාන්, ගී ද. මමැණික සෂ්පාමි සහ තවත කතෂ්පා

843

741.5

යකෂ්පාසග සෂෂ්පාසරෂ්පාන්නව. (දිසෂ්පානෂ්පායක, හිඟුලවල)
891.482
යටතතෂ්පාවල, චෂ්පානක. හරිම දඟය මඅං
891.483
යටගිය දවස රජරට විතති. (ඒකනෂ්පායක,
රතන බී.)
යටවර, මෂ්පාලනී. සසබෞඛන්යය හෂ්පා ශෂ්පාරීරික
අධන්යෂ්පාෂනය : 6 සශසේණිය

394
613.076

යටි සිත 2 : සිතීසමන් සුවය, ධනය සහ සතුට
අතකර ගනිමු. (මරේර, සජබෝසව්ස්පේ)
158.1
යතිවර දිවිය : භිකක්ෂු ජීවිතය ආශ්රිත සඅංකලෂ
කිහිෂයක. (අභයතිසසේස හිමි, මමැදසගෂ්පාඩ)
294.3657

325

යථෂ්පාරේථ විදන්යෂ්පාව : මනස මූලික යථෂ්පාරේථ වෂ්පාදසයේ
මූලික සඅංකලෂ. (නන්දසසසේන, එසසේ. එච.
ලකෂෂ්පාන් දරේශන)
111
යසසසේසි හිමි, දිවියෂ්පාගහ. ජන දිවිය දහම් මග

294.34

යසසසේසී හිමි, ෂනහඩුසව (සඅංසසේ.). බලනන
ආසියෂ්පාසව සබබෞදේධ සඅංසසේකදෘතිය : අතිපූජන්ය
වරෂ්පායෂ්පාසයේ අතුල නෂ්පායක සසේවෂ්පාමන්ද්ර අභිනන්දන
ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය

යුද අෂරෂ්පාධ හමැඳින්වීම. (මලලවආරචචි, අසිත)
341.6901
යුසරබෝපය චින්තනය සබබෞදේධ පුනරුදය හෂ්පා
ඕලසකෂ්පාට. (ගුරුසග, බන්නෂෂ්පාල)
294.30725493
යුසවල, ක්රිසසේටිනෂ්පා (සම කරේතදෘ). බලනන
යුසවල, රිචරේඩ්

යහළුවසන් සම් අහන්න.... සබසහත සබෂ්පාන්සන්
සමන්න සමසහම. (වීරරතන, චෂ්පාමරි සලබෝචනෂ්පා)
613.0432

යුසවල, රිචරේඩ්. 'වෂ්පාසසේක්ර' කුසලතෂ්පා මඟින්
සෂ්පාරේථකතව නිරේමෂ්පාණය : ප්රෂ්පාසයබෝගික මසනබෝ
විදන්යෂ්පාව
158.9

යළි නමැසගන එළි. (විතෂ්පානෂතිරණ, විමලසසසේන)
891.483

සයෂ්පාවුන් වියට සකටිකතෂ්පා ;
අඅංක 1. ( රණසිඅංහආරචචි, ධරේමසසසේන)
ඉසුරු මුතු
891.483

යෂ්පාෂෂ්පා, ගුණදෂ්පාස (ෂරි.). බලනන බූසෂබෝ, සරබෝසසේමරි
යෂ්පාෂෂ්පා, පයසිරි අම්ලසිත. කමැඳට උෂන් තුරුලතෂ්පා
615.321

සයෂ්පාවුන් වියට ලිඅංගික අධන්යෂ්පාෂනය.
(සහටටිආරචචි, ශෂ්පාන්ත)

613.9071

යෂ්පාෂෂ්පා, පයසිරි අම්ලසිත. හිසට උෂන් තුරු ලතෂ්පා
615.321

සයෂ්පාවුන් විසයේ මෂ්පානසික ගමැටලු හෂ්පා ආබෂ්පාධ සමඟ
සදමෂ්පාපයන්ට උෂසදසසේ. (ෂඬුවෂ්පාවල, සරත)
362.2

යෂ්පාෂෂ්පා, ප. අය. (සඅංසසේ.). බලනන ෂලුමඅංසකටම :
බසසේනෂ්පාහිර සෂ්පාම්ප්රදෂ්පායක සගෂ්පාවිතමැන හෂ්පා
කදෘෂිතෂ්පාකෂණ සතෂ්පාරතුරු විමරේශන

සයබෝගෂ්පාසන. (වීරසිඅංහ, සක. ඩ. එන්.)

181.45

සයබෝගී යන්න එෂෂ්පා !. (විමලමිත්ර, ශ්රී)

891.433

යෂ්පාෂෂ්පාරතන, ඩබ. එම්. භෂ්පාව විසශබෝධනය සනෂ්පාසහෂ්පාත
සිතට සහනය
152.4
යෂ්පාෂෂ්පා, වය. එම්. සනලසි. සසබෞඛන්යය හෂ්පා ශෂ්පාරීරික
අධන්යෂ්පාෂනය - 6 සශසේණිය වමැඩසෂෂ්පාත 613.7076
යෂ්පා යුතු මඟ ජෂ්පාතියට සහළි කරන යතිවර නින්නෂ්පාද .
(රණසිඅංහ, නිහෂ්පාල)
294.337
යෂ්පාරෂ්පා යෂ්පාස්ත්රික. (සතබෝරසදනිය, සසසේන)

891.483

යෂ්පාලසදේවි සහ රුහුණු කුමෂ්පාරි. (අසබධීර, කිතසිරි)
891.483
යෂ්පාළු සිඅංහයෂ්පා. (අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.) 891.483
යෂ්පාළු හඳයෂ්පා. (අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.)

891.483

යුතුකමක මහිමය. (සෂසරේරෂ්පා, දිලමි සතසරණි)
891.483
යුදේධ ආචෂ්පාර ධරේම. (රණසිඅංහ, සමන් චන්ද්ර) 172.4
යුදේධය නිමෂ්පාවිය. (එදිරිසිඅංහ, සම්ෂත)

891.483

යුද අෂරෂ්පාධ. (බන්නල, සකෂ්පාගගල සවලලෂ්පාල)
341.69

සයබෞවන කෂ්පාලසයේ ෂෂ්පාසල නිවෂ්පාඩුව. (ලකමෂ්පාල, ප.
සක. බී. එසසේ.)
891.483
රජේජුරුසවබෝ. (අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.)

891.483

රජදරුසවබෝ : සයෂ්පාවුන් නවකතෂ්පා. (සිලවෂ්පා, ලමැන්ටන්)
891.483
රජ සහ ර්ඝෂ්පාතකයෂ්පා. (චන්ද්රසසසේකරම්, විසෂ්පාසකස)
891.483
රජ හිවලෂ්පා : සබබදෂ්පාෂ්ඨක ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි.
සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස
891.483
රට නමැසඟන මඟ : මමන ෂෂ්පාලනසයේ විශසේවීය
අභිරහසසේ වගකීම් හෂ්පා සසෂ්පාබෂ්පාදහම සනසන නෂ්පාඩ
මණඩල අධන්යෂ්පාෂනය. (නෂ්පාමචන්ද්ර, සරත) 113
රට රටවල අන්දසරේලෂ්පා සහ මහදමැනමුතතලෂ්පා ගමැන
කතන්දර
808.87
රට රටවල සතෂ්පාරතුරු 1. (ගුණසසසේකර, සමන්
පුෂසේෂෂ්පා)
001
රට රටවල සතෂ්පාරතුරු - 2. (ගුණසසසේකර, සමන්

326

පුෂසේෂෂ්පා)
001
රට රටවල සතෂ්පාරතුරු - 3. (ගුණසසසේකර, සමන්
පුෂසේෂෂ්පා)
001
රට රටවල සතෂ්පාරතුරු - 4 . (ගුණසසසේකර, සමන්
පුෂසේෂෂ්පා)
001
රට රටවල සතෂ්පාරතුරු - 5 අප්රිකෂ්පානු රටවල.
(ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)
රණතුඅංග, අමරනෂ්පාත. වෂ්පාදකයකු ව්බිහිවීම

රණවීර, පයසසසේන. විෂසසේසනෂ්පා

294.34435

රණවීර, මලික හසලඅංක. සහෂ්පාඳ ළමයෂ්පාට
තමෑගගක
891.483
රණවීර, සරත. බුනන් වහන්සසසේසග ප්රඥෂ්පාව වඩවන
සබබෞදේධ කතෂ්පා
294.363

960

784.193

රණතුඅංග, අමෂ්පායෂ්පා. පුඅංචි බණඩෂ්පාසග ෂමැණි වළලු
සහ පුඅංචි පුඅංචි කතන්දර
891.483
රණතුඅංග, ක්රිශෂ්පාන්ත. නූතන ෂදන්ය විචෂ්පාර සඅංහිතෂ්පා
891.481
රණතුඅංග, ක්රිශෂ්පාන්ත (සම කරේතදෘ). බලනන
ෂවිත්රෂ්පානි, චින්තෂ්පා

රණසිඅංහ, අජන්තෂ්පා සතරුණි. සමැළ මුතු

891.483

රණසිඅංහආරචචි, ධරේමසසසේන. ඉසුරු මුතු

891.483

රණසිඅංහ, කුමෂ්පාරි. සකෂ්පාළඹ බබලෂ්පා ගමට
ඇවිලලෂ්පා : ගසම් සුවඳ විඳගනිමු - අසව්ස්පේ කමෑම
රහ බලමු
641.3
රණසිඅංහ, ගෂ්පාමෂ්පා රෂ්පාජේ. ෂඅංචෂ්පාලි

891.483

රණසිඅංහ, චන්ද්රශ්රී (ෂරි.). බලනන රයන්, බ්රයසසේ

රණතුඅංග, චන්ද්රලතෂ්පා. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ)
ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව : මෂ්පානුෂ ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව
ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර 2004 – 2008
909.076

රණසිඅංහ, චම්පකෂ්පා දීෂෂ්පානි. පුඅංචි ක්රිෂසේණෂ්පා

රණතුඅංග, චන්ද්රලතෂ්පා. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ)
විභෂ්පාගය භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව - 1, 11, 111 : 2009 2013 දකවෂ්පා ප්රශසේසනබෝතතර
910.76

රණසිඅංහ, චින්තෂ්පා සුභෂ්පාෂිණි (ෂරි.). බලනන
න්හට හන්හසේ, තිච

රණතුඅංග චන්ද්රලතෂ්පා. භුසගබෝල විදන්යව : 10 වන
සශසේණිය ප්රශසේසනබෝතතර
910.76
රණතුඅංග, සප්රේමකීරේති. මුතු වසන්තය

891.483

රණතුඅංග, විමල. නියම්ගම්ෂෂ්පාය සහ ෂමැරණි
ගම්සෂෂ්පාළ සමෂ්පාජය
954.93
රණතුඅංග, සිසනත රුවන්ජිත. පුඅංචි සුරඅංගනෂ්පාවී
891.483
රණවක, ඒ. ආරේ. ත්ලීලෂ්පානන්ද. වෂ්පාසසේතු විදන්යෂ්පාව : නව
තෂ්පාකෂණය, සජන්යබෝතිෂ ක්රසමබෝෂසදේශ, ගදෘහ
නිරේමෂ්පාණ ශිලෂය සමග නරේලභ සතෂ්පාරතුරු
ඇතුළත ග්රන්ථය
720
රණවක, ත්ලීලෂ්පානන්ද. මන්ත්ර ගුරුකම් : ෂමැරණි
බලගතු මන්ත්ර හෂ්පා අත සබසහත
133.446
රණවීර, ආරියවඅංශ. මෂ්පා සතු ධනය-මෂ්පා ලිර්යූ කවි
891.481

891.483

රණසිඅංහ, චින්තෂ්පා සුභෂ්පාෂිණි. ප්රථම සප්රේමය හෂ්පා
තවත සෂම්
891.483

රණසිඅංහ, චින්තෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී (ෂරි.). බලනන
සමයරේ, සසේසටෆසේනි
රණසිඅංහ, සටබෝනි. හමැමදෂ්පාම ඔබ මසග

891.483

රණසිඅංහ, ඩගලසසේ බී. (ෂරි.). බලනන
රලකසසේටන්, මමැතිව
රණසිඅංහ, තුෂෂ්පාරි. වස විසසන් සතෂ්පාර සදේශීය
ආහෂ්පාර ෂෂ්පාන වටසටබෝරු 600
641.50212
රණසිඅංහ, තුසිත. දඟකෂ්පාර පූසෂ්පා

891.483

රණසිඅංහ, තුසිත. හෂ්පාවෂ්පා දිනපු හමැටි

891.483

රණසිඅංහ, දීව්ස්පේත සුසදේශසේ. උසසසේ සෂළ සිඅංහල වියරණ
අභන්යෂ්පාස – වෂ්පාකන්ය රීති
491.485
රණසිඅංහ, නිහෂ්පාල. යෂ්පා යුතු මඟ ජෂ්පාතියට සහළි කරන
යතිවර නින්නෂ්පාද
294.337

රණවීර, නිමල. සිත මළුවක ලියමැවුණු කවි
891.481

රණසිඅංහ, නිහෂ්පාල. සරේෂයෂ්පා තවමත අවදිසයන් :
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සදේශෂෂ්පාලනය, ජනමෂ්පාධන්ය හෂ්පා
සඅංසසේකදෘතික ෂෂ්පාදඩකරණය පළිබඳ විමසීමක
320.95493

රණවීර, පයසසසේන. මෂ්පා නටු විෂසසේසනෂ්පාව 294.34435

රණසිඅංහ, නිශසේමඅං. සරේලපලි

891.483
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රණසිඅංහ, බී. වී. සුනිල. සිතිජයට එහෂ්පා

891.481

රණසිඅංහ, සදරේශී කුසුම්වරේෂෂ්පා. ලසසේසනම අකකෂ්පා :
කවි සරණියකි
891.481

ප්රතිසශබෝධනයකි
362.5095493
රතනෂ්පායක, උනලෂ්පා. සුරඅංගනෂ්පාවිසග මල වතත :
ළමෂ්පා කථෂ්පාව
891.483

294.548697

රතනෂ්පායක, ඩබලිව. ගණිතය - ආදරේශ ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා
පළිතුරු : 9 සශසේණිය වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල
510.76

රණසිඅංහ, සමන් චන්ද්ර. කඳුළ සහ සවනත ලිප
891.2

රතනෂ්පායක, ඩබලිව. ගණිතය - 6 සශසේණිය : 2015
නව විෂය නිරේසදේශය ෂළමු වන වෂ්පාරය 510.76

රණසිඅංහ, සමන් චන්ද්ර. යුදේධ ආචෂ්පාර ධරේම

රතනෂ්පායක, ඩබලිව. ගණිතය 10 සශසේණිය ෂළමුවන වෂ්පාරය
510.76

රණසිඅංහ, සමන් චන්ද්ර. අහිඅංසෂ්පා

රතකරවව, කුමෂ්පාරදෂ්පාස. සිහින වසන්තය

172.4
891.483

රතතරන් අසසේවමැන්න. (විසජේසුරිය, සරත) 891.483
රතතරන් කළය. (අල මන්ෂෂ්පාවී, මුහම්මදේ සිදේදීක)
892.73
රතතරන් ව්බිතතරය. (ඩුලරේ, එඩ්වඩ්)

823

රතතරන් හඳක. (කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි, සකුන්තලෂ්පා) 891.483
රතතරඅං නසව පුසත : ෂෂ්පාසල නම් රන්සදසවෂ්පාසල
සගෂ්පාඩනමැසගන්සන් ඔසබ අනෂ්පාගතයය.
(ඉරුගලබණඩෂ්පාර, ආදිතන්ය)
306.874
රතනසිඅංහ, ජයසිරි. බඅංගලෂ්පාවතසත සෂරළිය
891.483
රතනසසසේකර, ඉන්ද්රෂ්පානි (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සුසුම් සුළඅං සව සුළඟට ම මුසු සවනෂ්පා :
ෂරේවරේථිත ෂමැදි සරණිය
රතනසසසේකර, එඩ්මන්. වහර මිහිර

491.487

රතනෂ්පායක, අසනබෝමෂ්පා. ආදරණීය අසනකෂ්පා 891.483

රතනෂ්පායක, දරේශන. නමැණ සිළුමිණ නම්
උමඅංදෂ්පානන්දය

891.481

රතනෂ්පායක, දිලකි (ෂරි.). බලනන
න්න හියුන්
සජෂ්පාඅං,
ෂෂ්පාක
රතනෂ්පායක, දිලිනි ලලන්ති. සුව නසන නම්සකෂ්පාළ
362.296
රතනෂ්පායක, නදීකෂ්පා (සම කරේතදෘ). බලනන
හඳරෂ්පාගම, සමන්
රතනෂ්පායක, නයන තිලක. සරල සිඅංහල වන්යෂ්පාකරණ
10 සශසේණිය : නිපුණතෂ්පා ෂෂ්පාදක ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම්
491.485
රතනෂ්පායක, නයන තිලක. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා
සෂ්පාහිතන්යය - 10 සශසේණිය : සෂළසෂෂ්පාත සඳහෂ්පා
නිපුණතෂ්පා ෂෂ්පාදක ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම් වමැඩ සෂෂ්පාත
891.48
රතනෂ්පායක, නයන තිලක. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය
දින තරග සඳහෂ්පා උෂකෂ්පාරක ග්රන්ථය : 10,11,12
හෂ්පා 13 සශසේණි සඳහෂ්පා
491.48

රතනෂ්පායක, අසනබෝමෂ්පා. ජසනතමෂ්පා දිරිය දියණී
891.483

රතනෂ්පායක, නිමෂ්පාලි එන්. ටිකිරි

රතනෂ්පායක, අසනබෝමෂ්පා. සපරි සමපුර

891.483

රතනෂ්පායක, නිමෂ්පාලි එන්. බලෂ්පාසෂෂ්පාසරෂ්පාතතුව :
සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය
891.483

රතනෂ්පායක, ආරේ. ප. සී. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)
නෂ්පාටන්ය හෂ්පා රඅංග කලෂ්පාව : ෂසුගිය විභෂ්පාග
ප්රශසේසනබෝතතර
792.076

රතනෂ්පායක, නිමෂ්පාලි එන්. සුන අකකෂ්පා : සයෂ්පාවුන්
සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය
891.483

රතනෂ්පායක, ආරියෂෂ්පාල. තෂ්පාතතෂ්පා වසග පුසතක
891.483

372.6

රතනෂ්පායක, පුඅංචිබණඩෂ්පාර (සඅංසසේ.). බලනන
ධරේමසසසේන හිමි

රතනෂ්පායක, ආරියෂෂ්පාල. දහදිසයන් ඇඳි සිතතමක
891.481

රතනෂ්පායක, ප්රදීව්ස්පේ. බුදේධි ෂරීකෂණය - උසසසේ තරග
විභෂ්පාග සඳහෂ්පා
153.93

රතනෂ්පායක, ඉෂෂ්පාරෂ්පා. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව නෂ්පාගරික
දරිද්රතෂ්පාව : සනරඅංජනෂ්පා ගුණතිලක සහ අසෂ්පාරේ
අබනල කෂ්පාදරේ විසින් සම්ෂෂ්පාදිත "ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව
නෂ්පාගරික දරිද්රතෂ්පාව" සඅංකෂිව්ස්පේතසයේ

රතනෂ්පායක, ප්රදීව්ස්පේ (සඅංසසේ.). බලනන ඉරවරිය
කඳුරට අය වරුණ
රතනෂ්පායක, මසනබෝජේ ප්රසන්න. වන සදවනව : විදන්යෂ්පා

328

ප්රබන්ධ නවකතෂ්පාව
891.483
රතනෂ්පායක, මහින්ද. සදබසසේ කථන මුද්රෂ්පා ගීත
නෂ්පාටකය හෂ්පා එහි භෂ්පාවිතය : 'ජහුවෂ්පා' නෂ්පාටකය
ගමැන ශෂ්පාසසේනය විමරේශනයක
793.3195493
රතනෂ්පායක, මහින්ද. වීරේ - සෂ්පාරෂ්පා

891.483

රතනෂ්පායක, මහින්ද. සුදූ : සකටිකතෂ්පා

891.483

රතනෂ්පායක, රුවන්. නිම්නයක ගීතය

891.483

රතනෂ්පායක, සයබෞවන සමන්ද්ර. නිල සනතු ඔසබ..
හදවත මසග..
891.483
රතනෂ්පායක, ස
 යබෞවන සමන්ද්ර. රුකී

891.483

රතනෂ්පායක, සයබෞවන සමන්ද්ර. විලන්

891.483

රතනෂ්පායක, ලිලියන් සසබෝමලතෂ්පා. තුන්ගුළිසයබෝ
891.483
රතනෂ්පායක, ලිලියන් සසබෝමලතෂ්පා. දන්න සකසනක
කියෂ්පාදසන්න
891.483
රතනෂ්පායක, වනිතෂ්පා. සඅංක්රෂ්පාන්තිසයේ දරුසවබෝ

891.483

රතනෂ්පායක, සිරිසසසේන (ෂරි.). බලනන
බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අචෂ්පාන්
රතනෂ්පායක, සුජීවෂ්පා නිරඅංජනී. නෂ්පාටකෂ්පාවසෂ්පානය iii :
සිතිජසයන් මිරිගුවට
891.483
රතනෂ්පායක, සුදත. අසව්ස්පේ ගසම් සිරියෂ්පාව

891.483

රතනෂ්පායක, සුදත. 1505-1948 යටත විජිත
සමය : කමැරලි, සකබෝලෂ්පාහල, කුමන්ත්රණය සහ
වමැඩ වරේජන
954.9303
රතනෂ්පායක, සුදත. ඔබ දකින සිහින සුබ ද අසුබ ද :
සිහින 500 ක අරුත ඇතුළත සව
154.63
රතනෂ්පායක, සුදත. කටක ලගනය - ඔසබ දරුවෂ්පාසග
හඳහන ඔබම බලෂ්පා ගන්න
133.5265
රතනෂ්පායක, සුදත. කටක ලගනය : ලගනය සහ
ග්රහසයබෝ
133.5265
රතනෂ්පායක, සුදත.
ග්රහසයබෝ

කනන්යෂ්පා ලගනය : ලගනය සහ
133.5267

රතනෂ්පායක, සුදත. කුම්භ ලගනය : ලගනය සහ
ග්රහසයබෝ
133.5276
රතනෂ්පායක, සුදත. තුලෂ්පා ලගනය : ලගනය සහ
ග්රහසයබෝ
133.5272

රතනෂ්පායක, සුදත. දමැන කරන පට සනෂ්පාසදන
ගුරුකම්
133.446
රතනෂ්පායක, සුදත. ධනු ලගනය : ලගනය සහ
ග්රහසයබෝ
133.5274
රතනෂ්පායක, සුදත. මකර ලගනය : ලගනය සහ
ග්රහසයබෝ
133.5275
රතනෂ්පායක, සුදත. මහ සතදමැති මහ බලමැති
කතරගම සදවිසයබෝ
202.11
රතනෂ්පායක, සුදත. මිථුන ලගනය : ඔසබ දරුවෂ්පාසග
හඳහන ඔබම බලෂ්පා ගන්න
133.5264
රතනෂ්පායක, සුදත. මිථුන ලගනය : ලගනය සහ
ග්රහසයබෝ
133.5264
රතනෂ්පායක, සුදත. මන ලගනය : ලගනය සහ
ග්රහසයබෝ
133.5277
රතනෂ්පායක, සුදත. සම්ෂ ලගනය : ඔසබ දරුවෂ්පාසග
හඳහන ඔබම බලෂ්පා ගන්න
133.5262
රතනෂ්පායක, සුදත. සම්ෂ ලගනය : හඳහන සහ
ග්රහසයබෝ
133.5262
රතනෂ්පායක, සුදත. වදෘශසේචික ලගනය : ලගනය සහ
ග්රහසයබෝ
133.5273
රතනෂ්පායක, සුදත. වදෘෂභ ලගනය : ඔසබ දරුවෂ්පාසග
හඳහන ඔබම බලෂ්පා ගන්න
133.5263
රතනෂ්පායක, සුදත. වදෘෂභ ලගනය : ලගනය සහ
ග්රහසයබෝ
133.5263
රතනෂ්පායක, සුදත. සිඅංහ ලගනය : ලගනය සහ
ග්රහසයබෝ
133.5266
රතනෂ්පායක, සුදත. සීවත්ලී මහ රහතන් වහන්සසසේ සහ
චෂ්පාෂෂ්පා රහත සතරණිය : සීවත්ලී පරිත, සීවත්ලී
දමැහමැන සහ සීවත්ලී යන්ත්රය ද සහිතය 294.3657
රතනෂ්පායක, සුදත. සූකිරි බටටෂ්පා

891.483

රතනෂ්පායක, සසසනතමි සදවන්ගෂ්පා. බලගතු මුදේද
891.483
රතනසෂ්පාර වසසේතුව. (හබරගමුව, සසබෝමසිරි) 891.483
රතනසිරි හිමි, කලලඅංචිසයේ (සඅංසසේ.). බලනන
ප්රවචන : ශ්රී ලඅංකෂ්පා භිකක්ෂු විශසේවවිදන්යෂ්පාලයීය
විමරේශිත ශෂ්පාසසේස්ත්රිය සඅංග්රහය, 5 වන කලෂ්පාෂය,
1 වන අඅංකය – 2014
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රතන සූත්රය. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය) 294.3823
රතන හිමි, අතුරලිසයේ. මෂ්පා සසෂ්පාබෂ්පාදහමට එකවිම :
සතිෂටෂ්ඨෂ්පාන සූත්රය පළිබඳ වචෂ්පාරය 294.34435
රතු උළු සගදර. (බලයටන්, ඉනිඩ්)

823

රතු කරමලෂ්පා. (වෂසේදෂ්පාසයව, විකටරේ)

891.73

රතුගල කඳුළ : ගුරු කවි සරණිය

891.481

රතුවිතෂ්පාන, පයසසසේන. ජීවිතයට සජන්යබෝතිෂය 133.5
රතුවිතෂ්පාන, පයසසසේන. ළමයසන් ලියන්සන්
සමසහමය
491.48

රවීචන්ද්ර ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) : රවීචන්ද්ර
ෂදනම සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
346.0640262
රසසේකින්, සජබෝන්. රන්වන් ගඅංගෂ්පාසව රජේජුරුසවබෝ
සහවත කළු සසෂ්පාසහෂ්පායුසරබෝ
823
රසසේතියෂ්පාන සෂ්පාන. (ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි, තමැන්සන්)
891.481
රසසේනමැක, සබන් (ෂරි.). බලනන රෂ්පාජනිෂසේ,
භගවෂ්පාන් ශ්රී
රසසේසෂ්පාෂෂ්පාන, ධරේමසසසේන. කුමර බඹසර
891.483

රන්කරඞුව. (රෂ්පාහුල හිමි, බටුවන්ගල)

891.483

රන් කුකුළුහෂ්පාමි. (ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා)

891.483

රසල, සලබෝඩ්. ඇසඩෂ්පාලෆසේ අයකමෂ්පාන්ට එසරහි
නඩු විභෂ්පාගය
364.151092

රන්ජිත ධරේමකීරේති සකටිකතෂ්පා විමරේශනය.
(ජයසිඅංහ, ප්රමිලෂ්පා ධනඅංජනී)
891.483

රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව : අඅංග සම්පූරේණ ප්රශසේන ෂත්ර
විචරණය. (ලලිත, එසසේ. එච. විජිත)
540.76

රන්තරු. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

891.483

රන් තල මල. (ගුණවරේධන, සෂ්පාලිය)

891.481

රන්සදනිසවල සටන – ක්රි. ව. 1630

355.475493

රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව 2014 : අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ)
බහුවරණ විවරණය : වව්යුහගත රචනෂ්පා සහ
රචනෂ්පා ප්රශසේන. (ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්)
540.76
රසෂ්පායනික සහ අයනික සමතුලිතතෂ්පාවය :
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ.සෂළ) රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව.
(ව්බියන්විල, ආරියදෂ්පාස)
541.3723

රන් බඳුන - රුසියෂ්පානු ජනකතෂ්පා

398.20947

රන් මල. (සසේෂමැසරබෝ, සජරලඩ්)

823.91

රන්වන් ගඅංගෂ්පාසව රජේජුරුසවබෝ සහවත කළු
සසෂ්පාසහෂ්පායුසරබෝ. (රසසේකින්, සජබෝන්)

823

රන්සිතට තමෑගගක. (මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති) 891.483

රසීන්, මුහම්මදේ (ෂරි.). බලනන අල මන්ෂෂ්පාවී,
මුහම්මදේ සිදේදීක
රෂ්පාජකරුණෂ්පා, ආරේ. එම්. ඒ. එසසේ. ජීවිතයට හමැරවුමක
නව මඟකට ඇරඹුමක
158.1

891.483

රෂ්පාජකරුණෂ්පා, ආරිය. සම්මෂ්පානලෂ්පාර්භී නවකථෂ්පා
විමරේශනය
891.483

රනිල වික්රමසිඅංහ දරේශනය සහ සෂ්පාම මෂ්පාවත.
(ජයරතන, ඇල. ඒ.)
954.93032092

රෂ්පාජකරුණෂ්පා, තිලක. වන්දනෂ්පා කරන්නත වන්දනෂ්පා
ලබන්නත කමැමති වන්දනෂ්පා කෂ්පාරයෂ්පා
242

රබව්බිඩගල, අමිතෂ්පා. එකතු වුසණෂ්පාත ලසසේසණය
891.483

රෂ්පාජකරුණෂ්පානෂ්පායක, සුසන්ත්රෂ්පා. කවිකෂ්පාර කිවි සදේශය
919.304

රබීන්ද්රනෂ්පාථ ෂ්ඨෂ්පාකුරයන් සග ජීවන මදිරෂ්පාව :
සඅංගදෘහිත උධදෘත. (තෂ්පාසගබෝරේ, රබීන්ද්රනෂ්පාත)
891.4414

රෂ්පාජකරුණෂ්පානෂ්පායක, සුසන්ත්රෂ්පා. කදෘතීම දූෂත
891.483

රමණීය නරේතනය. (විසජේසුරිය, සරත)

891.483

රෂ්පාජකරුණෂ්පානෂ්පායක, සුසන්ත්රෂ්පා. ඉන්දියෂ්පානු මතක
915.4

රයන්, බ්රයසසේ. සිඅංහල සමෂ්පාජසයේ කුල ක්රමය
305.5122095493

රෂ්පාජකරුණෂ්පා, ෂදේමෂ්පා මෂ්පාලනී. කිරි ෂමැණිත කමුද?
අන්දසරේ
891.483

රසයබෝඩමෑන්, රික. ෂරේසි ජමැකසන් සහ අකුණු සහෂ්පාරෂ්පා
813.6

රෂ්පාජනෂ්පායක, පුෂසේෂ බී. සිඅංහලයෂ්පා සහ අලුත අවුරුදේද
394.2614

රන් හිරු. (වික්රමසූරිය, මලලිකෂ්පා)

330

රෂ්පාජනිෂසේ, භගවෂ්පාන් ශ්රී. අවසෂ්පාන ෂහන්
තෂ්පාරකෂ්පාව – II

299.93

රෂ්පාජෂකෂ, රෂ්පාණි සසසේනෂ්පාරතන (ෂරි.). බලනන
සව්ස්පේටන්, ඇලන් සසේටුවට

රෂ්පාජනිෂසේ, භගවෂ්පාන් ශ්රී. ජීවත සවන්න ආසය :
ලිඅංගික නිදහස ගමැන
306.7

රෂ්පාජෂකෂ, ලයනල. සිතතරෂ්පා නිළිය සහ සිතුවම :
සකටිකතෂ්පා
891.483

රෂ්පාජනිෂසේ, භගවෂ්පාන් ශ්රී. නිදහස : නව ජීවන මඟක
සඳහෂ්පා ප්රතිසවදයන්
299.93

රෂ්පාජෂකෂ, විජයදෂ්පාස. භිකක්ෂු සදේශෂෂ්පාලනය සමග අෂ
සකෂ්පාහි යන්සන්
294.33723

රෂ්පාජෂකෂ, අජිත. සබබෞදේධ ශීලය කුමකට ද? : ශීලය
තුළින් ඔබසග හිත දියුණුවන ආකෂ්පාරය 294.34

රෂ්පාජෂකෂ, සසේවරේණකෂ්පාන්ති (ෂරි.). බලනන
ගමැම්බරේඩ්, මිසෂල රූත

රෂ්පාජෂකෂ, අජිත (ෂරි.). බලනන සසේටවන්සන්,
ආරේ. ඇල.
රෂ්පාජෂකෂ, ආරේ. එම්. එසසේ. මතක මඅංසෂත 891.481
රෂ්පාජෂකෂ, ආරේ. ප. තෂසේමිලෂ්පා දිනිති. වන අදේදර
ගම්මෂ්පාසන්
891.483
රෂ්පාජෂකෂ, එසසේ. එම්. ඩබලිව. කනන්යෂ්පා ලගනය
133.5267
රෂ්පාජෂකෂ, එසසේ. එම්. ඩබලිව. දළදෂ්පා මහිම
294.3438095493
රෂ්පාජෂකෂ, එසසේ. එම්. ඩබලිව. ලිත සහබෝඩය 133.55
රෂ්පාජෂකෂ, දයෂ්පා. සෂ්පාගින්නය ආදරයය

741.5

රෂ්පාජෂකෂ, දීව්ස්පේති මඅංගලෂ්පා (ෂරි.). බලනන
සඩෂ්පාරන්, සතසරේසෂ්පා
රෂ්පාජෂකෂ, ධරේමෂ්පා. කෂ්පාන්තෂ්පා කෂ්පාරකතවය : අදන්යතන
සිඅංහල සලඛිකෂ්පාවන් විසින් රචිත නවකතෂ්පාවල
සසේන චරිත ඇසුරින් සකසරන විමරේශනයක
891.483
රෂ්පාජෂකෂ, ධරේමෂ්පා. කුමරතුඟු මඟ : සුබස සගනු
ඇසුසරනි
491.485
රෂ්පාජෂකෂ, ධරේමෂ්පා. සසේස්ත්රිය, ෂවුල සහ සමෂ්පාජ
අභිසයබෝග : ග්රෂ්පාමය, ෂහළ මධන්යම සහ ඉහළ
මධන්යම ෂෂ්පාඅංතික සසේන චරිත ඇතුළත නවකථෂ්පා
ඇසුසරන් සකසරන විමරේනශනයක 891.483
රෂ්පාජෂකෂ, ධරේමෂ්පා. සෂ්පාඅංදදෘෂසේටිකවෂ්පාදය සහ
ආධන්යෂ්පාතමික සෂරළිය ෂසුව්බිම් වූ සිඅංහල
නවකථෂ්පා
891.483
රෂ්පාජෂකෂ, නයනෂ්පා ශන්යෂ්පාමත්ලී. පන් බල පුරමින්
891.481
රෂ්පාජෂකෂ, නෂ්පාලිකෂ්පා (සඅංසසේ.). බලනන
සමරනෂ්පායක, අනිල

රෂ්පාජමන්න, කිෂෂ්පාන් අජන්ත. Easyguide : සකෂ්පාරල
සඩබෝ මඟින් වමැඩ කරන හමැටි
006.686
රෂ්පාජමන්න, කිෂෂ්පාන් අජන්ත. EasyGuide :
ෂරිගණකවල මතුසවන සදබෝෂ සමනය කරන
හමැටි
004.0288
රෂ්පාජසශඛර, ඊ. ඇසසේ. (සඅංසසේ.). බලනන දේවිතීය
ෂණඩත ශ්රී ෂරෂ්පාක්රමබෂ්පාහු මහ රජෂ්පාණන්සග
අනුඥෂ්පාසයන් කරන ලද දළදෂ්පා සිරිත
රෂ්පාජන්ය ෂරිෂෂ්පාලනය සහ විමධන්යගතකරණය.
(මුදලිසග, ප්රියන්ත)
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රෂ්පාජන්ය බලය ග්රීක – සඅංසසේකදෘත නෂ්පාටන්ය කරුවන්සග
ඇසින්. (තිලකරතන, සමන්)
882
රෂ්පාජන්ය භෂ්පාෂෂ්පා විභෂ්පාගය මටටම (111) : ආදරේශ ප්රශසේන
ෂත්ර 10 ක පළිතුරු සමඟ. (ජවෂ්පාන්, ඒ. සජේ.
සජේ.)
494.8118076
රෂ්පාජන්යය සහ මතවෂ්පාද - අවනත කිරීසම් හෂ්පා වසඟසයේ
සදේශෂෂ්පාලනය. (අසබරතන, අසඅංක)
320.5
රෂ්පාජන්ය සසසේවය හෂ්පා ගුරුවරයෂ්පා. (දයෂ්පාරතන, ඩබ. ප.)
331.125137
රෂ්පාජන්ය සසසේවෂ්පා ප්රතිනිරේමෂ්පාණ සහ නවන්යකරණ
අතවමැල 2 : සෂරටුකෂ්පාරේයෂ්පාල සසේථෂ්පාෂනය, සසසේවෂ්පා
සන්නෂ්පාමකරණය සහ සසසේවෂ්පා සන්නිසවදනය.
(බන්නසසසේන, ඩබලිව. එම්.)
651.3
රෂ්පාසජබෞෂධනිධිය සහවත ශරීරගත සියලු සලඩට
අතනටු සෂ්පාසරබෞෂධ සයබෝග රෂ්පාශියකින් යුත
පුරෂ්පාණ රෂ්පාජ සවනන්සග අතසෂෂ්පාත
615.538
රෂ්පාස්ත්රිය සඳ එළිය සහ මිනිසසේසු. (සෂසරේරෂ්පා, ගුණදෂ්පාස
ජයලත)
891.483
රෂ්පාමනෂ්පායක, ඩ. ඒ. ගණිත සකටි ක්රම
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රෂ්පාමනෂ්පායක, රඅංජිත. උසසසේ සෂළ මෂ්පානව සම්ෂත
කළමනෂ්පාකරණය
658.3
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රෂ්පාමසිඅංහ, ඩබලිව. සබසබ සඅංඛෂ්පාරෂ්පා අනිචචෂ්පාතී :
සබබෝලයක ෂරිමෂ්පාව ද අනිතන්යය
294.33651

රිදී මසල හෂ්පාසසේකම්. (චන්දූෂ, ඩබලි
බලිව . ඒ. හිමඅංස)
891.483

රෂ්පාමසිඅංහ, මන්ධුෂෂ්පා. මන්ධුසලබෝලයෂ්පාසණනි : කවි ගී
සඅංග්රහය
891.481

රියන්සි, සටනිල ඇන්ටන්. ව්බිඳුණු යදම්

රෂ්පාමෂ්පායණය. (රුවන්, සුසිත)

891.483

රිෂෂ්පානෂ්පාට සෂම් බමැඳ. (මලලවආරචචි, සසබෝමෂෂ්පාල)
891.483

රෂ්පාවණ : ආදරසයේ හුසසේම ළඟ. (සපුමල, අඛිල)
891.482

රුකමලයෂ්පාය. (ප්රනෂ්පාන්න, පුෂසේෂෂ්පා ශ්රියන්ති) 891.483

රෂ්පාවණෂ්පා සමසහයුම – 2. (රුවන්, සුසිත)

891.483

රෂ්පාවණෂ්පා : ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සශසේෂසේෂ්ඨ රජු

294.513

රුකී. (රතනෂ්පායක, ස
 යබෞවන සමන්ද්ර)

782.42

891.483

රුදේරිගු, දමැදිගම වී. (අනු.). බලනන අයතමෂ්පාසතෂ්පාව,
චිඅංගීසසේ

රෂ්පාසුක, සමෂ්පාසහෂ්පාමඩ් (ෂරි.). බලනන කමැළමෑව
ලසසේසනය : සතබෝරෂ්පාගත සදමළ සකටිකතෂ්පා

රුද්රිගු, දමැදිගම වී. (අනු.). බලන්න ෂසලසවෂ්පාය,
බරිසසේ

රෂ්පාහුබදේධ, සුමිත්රෂ්පා (අනු.). බලනන බක, ෂරේල
එසසේ.

රුදේරිගු, දමැදිගම වී. (අනු.). බලනන ක්ෂුකසීන්,
වසිලි

රෂ්පාහුලයන්, එම්. සක. (ෂරි.). බලනන තිලසලය
නඩරෂ්පාජෂ්පා, එසසේ.

රුදේරිගු, දමැදිගම වි. (ෂරි.). බලනන
කරසලන්සකෂ්පා, වි.

රෂ්පාහුල හිමි, කනඅංගමුසව (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සරල සන්න සහිත කවසිළුමිණ (6-9-10-1112
සරේග)

රුදේරිගු, දමැදිගම වි. (ෂරි.). බලනන
සදෂ්පාසසේසතෂ්පාවසසේකි, පයසතබෝරේ

රෂ්පාහුල හිමි, සතෂ්පාටගමුසව ශ්රී. හඅංස සන්සදශය
891.481
රෂ්පාහුල හිමි, සදෂ්පාඩම්ෂහළ ශ්රී. නක සදන කඳු ෂහ :
ෂඤසේඤ්චුෂෂ්පාදෂ්පානසසේකන්ධය
294.3
රෂ්පාහුල හිමි, පන්නසගෂ්පාඩ. බුනන් වදෂ්පාළ දෂ්පානෂ්පානිසඅංස
294.3434
රෂ්පාහුල හිමි, බටුවන්ගල. උෂන් ලෂය : සකටිකතෂ්පා
සඅංග්රහය
891.483
රෂ්පාහුල හිමි, බටුවන්ගල. රන්කරඞුව

891.483

රුදේරිගු, දමැදිගම වී. (ෂරි.). බලනන පුෂසේකින්,
ඇසලකසමැන්ඩරේ
රුදේරිගු, දමැදිගම වී. (ෂරි.). බලනන වෂසේදෂ්පාසයව,
විකටරේ
රුද්රිගු, පයසසබෝම. සෂෂ්පාඩ හෂ්පාමුනරුසවබෝ : සකටි
කතෂ්පා සඅංග්රහය
891.483
රුද්රිගු, සිසිල (ෂරි.). බලනන සෂ්පාහු, සසරබෝජිනි
රුද්රිගු, සිසිල (සඅංසසේ.). බලනන සෂෂ්පාලවතත, ප්රසෂ්පාදේ
රුද්රිසගබෝ, ලලිත එසසේ. මනෂ්පා කෂ්පාරේමික සබඳතෂ්පාවට
කම්කරු නීති
344.01

රැකියෂ්පාවය ඔබය : ජීවන වදෘතතිය සතබෝරෂ්පා ගමැනීමට
අතවමැලක. (මිණිෂළඟ, ඉසනබෝකෂ්පා) 331.124

රුවන් කුමෂ්පාර, චන්දන. සගය කෂ්පාවන්ය සඅංහිතෂ්පා

රැගුම්කෂ්පාර කවටයෂ්පා. (බුලගෂ්පාසකෂ්පාව, මහයල)
891.73

රුවන්, සුසිත. රෂ්පාමෂ්පායණය

891.483

රුවන්, සුසිත. රෂ්පාවණෂ්පා සමසහයුම - 2

891.483

රැවටිලිකරුවෂ්පා. සෆබෝසයත, සෆ්රෙඩ්රික

823

රැවටුණු කුකුළු හෂ්පාමි. (සෂසරේරෂ්පා, රඅංගනෂ්පා
මන්ධුභෂ්පාෂිණී)
891.483
රැවුල වමැසවන සබසහත. (තිලකසිරි, අජිත
ප්රියන්ත)
891.483

782.42

රුව රකිනෂ්පා ආයුරේසවද රහසසේ. (සමරසකබෝන්, එසසේ.
එම්. එසසේ.)
646.72
රුසියෂ්පානු අවි-සවි = super Russian arms :
රුසියෂ්පානු අවි ශකතිය පළිබඳව ශ්රී ලෂ්පාඅංකික
මෂ්පාධන්යසවදිසයකුසග විමරේශනෂ්පාතමක සටහන්.
(කසසේතුරිරතන, මලසරේණු)
355.80947

332

රුහුණු අලුත අවුරුන සිරිත විරිත. (සතන්නසකබෝන්,
ජයතිසසේස)
394.2614
රුහුණු රබන් සුරල සවුදම් සහ රබන් සසලලම්.
(සතන්නසකබෝන්, ජයතිසසේස)
398.2
රුහුසණ අප්රකට පුරෂ්පාවසසේතු. (සසසේනෂ්පාධීර, ගුණෂෂ්පාල)
954.93
රූෂ අඳිමු අත හුරුසවමු. (දිගන්සවල, තිලකරතන)
372.52

සරේණුකෂ්පා, දරේශනී. කරුණෂ්පාසව දවසසේ

230

සරේලපලි. (රණසිඅංහ, නිශසේමඅං)

891.483

සරේලලුවට කමැමති ළමය. (සනසසේව්බිට, ඊඩත)

823

සරේවත හිමි, දියෂතතුගම. කිසලස උෂකකිසලස
සඅංකිසලස සහ චිතත විමුකතිය : සබබෞදේධ
නිරේවෂ්පාණගෂ්පාම ප්රතිෂදෂ්පාසව නකඛ නිසරබෝධ ධරේම
පළිබඳ අධන්යයනයක
294.3

රූෂ සිදේධි (ෂෂ්පාලි). (බුදේධව්ස්පේපය හිමි)

491.375

සරෂ්පාකී කඳුකරසයේ සචබෞරයන් සසෂ්පායෂ්පා. (ඩකසන්,
ප්රමෑන්කත්ලීන් ඩබලිව.)
823

රූෂසිදේධි ප්රසමෂ්පාදිනී (ප්රථම භෂ්පාගය)

491.375

සරෂ්පාන්. (එරන්ද, කලෂ)

891.481

සරෂ්පාබට, සජෂ්පාන් හියු. බ්රිතෂ්පානන්ය අධීරෂ්පාජන්යය

රූෂසිඅංහ, ප. එසසේ. බී. සක. (සඅංසසේ.). බලනන
ධරේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි, රතමලෂ්පාසන් ධරේමකීරේති ශ්රී
රූෂසිඅංහ, සප්රේමෂ්පා සුරවීර. හිමි සෂම ෂතෂ්පා
070.44930681
රූෂසිඅංහ, විනී (සම්ෂෂ්පා.). බලනන 5 ශිෂන්යතවයට
අතන්යවශන්ය සටහන් : ගණිතය, සිඅංහල, ෂරිසරය,
ඉඅංග්රීසි, සදමළ

941

සරෂ්පාබට සබඩ්න් ෂවල : ජගත බෂ්පාලදකෂවන්යෂ්පාෂෂ්පාරසයේ
නිරේමෂ්පාතදෘ. (කවුට(රේ)නි, ජූලියෂ්පා)
369.43092
සරෂ්පාබසරබෝසියෂ්පා. (විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර)

891.483

සරෂ්පාසම්ෂන්, සක. (සම කරේතදෘ). බලනන ඉන්දීන්,
බෂ්පාසිත
සරෂ්පාෂෂ්පාන්, බුදේධික. හන චෂ්පාරිකෂ්පාව ඇතුළු තවත
කථෂ්පා : ගුවන් විනලි නෂ්පාටන්ය පටෂත
891.482

රූෂසිඅංහ, විනී (සම්ෂෂ්පා.). බලනන 5 සශසේණිය
ශිෂන්යතවයට අනුමෂ්පාන ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු :
ගණිතය, සිඅංහල, ෂරිසරය, ඉඅංග්රීසි, සදමළ
රූබසිඅංහ, විමල (සඅංසසේ.). බලනන ෂරිසර ෂමැදිමිණි

සරෂ්පාහෂ්පාන්, සුදත (ෂරි.). බලනන සක්රෂ්පාම්ව්ස්පේටන්,
රිචමල
සරෂ්පාහෂ්පාන්, සුදත (ෂරි.). බලනන සසේටයන්, ආරේ.
එල.

රූබසිඅංහ, සී. සක. (ෂරි.). බලනන සසහබෝදර
ඇන්ඩදෘ සඩ්ව සහ සන්ටෂ්පා ජමැකසන් සමග
වීරයන්ට කෂ්පාලයක

සරබෝගෂ්පාබෂ්පාධ වලකවෂ්පා ගමැනීසම් උතුම් මඟ භෂ්පාවනෂ්පාව
294.34435

රූව්බින්සසේටන්, ගිලියන්. අභන්යවකෂ්පාශ ද්භූතසයබෝ

823

රූව්බින්සසේටන්, ගිලියන්. අහසසේ දමැල

823

රූව්බින්සසේටින්, ගිලියන්. ශින්කි

823

සරබෝමය ගිනිගනී - 2. (විතෂ්පානසග, බන්නල)
891.482
සරබෝසසේ. (සවබ, සහබෝත්ලී)

823

රූමතියන්සග අව්බිරහසසේ මරණ. (සෂසරේරෂ්පා, ජීන්)
891.483

සරබෝසි සඩ්සි 'රතු මෂ්පාල '. (වමෑසගෂ්පාඩසෂෂ්පාල, සසබෝමෂ්පා
අයරෂ්පාඅංගනී කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි)
891.483

රූ සසෂ්පාබෂ්පා. (විමලවීර, දමයන්ති)

සරබෝහණ ගසවෂි

646.72

රූඅං සෂතත. (එරන්ද, කලෂ)

891.483

සරේඛෂ්පාව. (අභයසිඅංහ, සරබෝහිණී)

891.483

සරේගු නිලධෂ්පාරී ප්රසවශය තරග විභෂ්පාග සෂෂ්පාත 2 :
අභිසයබෝගන්යතෂ්පාව, ගණිතය, ඉඅංග්රීසි භෂ්පාෂෂ්පාව.
(ප්රනෂ්පාන්න, ඩබලිව. ඕ. ට.)
153.9

089.9148

සරබෝහසලන් ඇසුණ කතෂ්පා. (මවදන්යරතන,
සසබෝමලතෂ්පා)
610.73092
රඅංගනී, ඩබලිව. බී. එසසේ. ටිඅං ටිඅං සලනෂ්පා

891.483

රඅංගනී, ඩබලිව. බී. එසසේ. හෂ්පා ෂමැඅංචය මුව ෂමැඅංචය
891.483

333

රඅංචෂ්පාසගෂ්පාඩ කවි. (සකෂ්පාඩකෂ්පාර, සිරිලෂ්පාල)

891.481

ලලිත කුමෂ්පාර, එසසේ. එච. විජිත. රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව :
අඅංග සම්පූරේණ ප්රශසේන ෂත්ර විචරණය
540.76

රඅංජිත, සක. ඒ. නිහෂ්පාල. සගෂ්පාඩසග සෂ්පාමෂ්පානන්ය දමැනීම
නවතම සතෂ්පාරතුරු - ෂළමු සකෂ්පාටස 001.076

ලසසේසන අකුරු හුරුව. (අමරතුඅංග, ප. එම්.) 372.634

රඅංජිත, සක. ඒ. නිහෂ්පාල. විදන්යෂ්පාව - 6 සශසේණිය :
ආදරේශ ප්රශසේසනබෝතතර
507.6
රඅංජිත, සක. ඒ. නිහෂ්පාල. ශිෂන්යතවයට ෂරිසරය
ප්රශසේසනබෝතතර 1000 ක : 3, 4, 5 සශසේණි සඳහෂ්පා
372.357076
රඅංසිනෂ්පා : විෂයෂ්පානුබදේධ නවකතෂ්පාව. (ගම්ලත, ජී.
ආරේ. ෂදේමසිරි )
891.483
ලකදිව බුනපළිමය. (වනරතන හිමි, කඹුරුපටිසයේ)
704.948943095493
ලකදිව රහතුන් පළිබඳ කථෂ්පා සහ සවනත දමැහමැමි
කථෂ්පා : විසුදේධිමගග ෂමැරණි දහම්සෂෂ්පාත
ඇසුසරණි. (ගලසගදර, සකබෝසල) 294.3657
ලකදිව සවසසේමුහුණු කලෂ්පාව. (අනුරුදේධ හිමි,
ෂෂ්පාසතගම)
391.434095493
ලකමෂ්පාල, ප. සක. බී. එසසේ. සයබෞවන කෂ්පාලසයේ
ෂෂ්පාසල නිවෂ්පාඩුව
891.483
ලකමෂ්පාලි, ගයනෂ්පා එසසේ. දූලි

891.483

ලකමෂ්පාලි, ගයනෂ්පා එසසේ. ලිහිණි පයෂ්පාෂත 2

891.483

ලකමෂ්පාලි, ගයනෂ්පා එසසේ. වීදි කුණෂ්පාටු

891.483

ලකමෂ්පාලි, ගයනෂ්පා එසසේ. සනෂ්පාතන දහරෂ්පා

891.483

ලකමෂ්පාලි, යනූෂෂ්පා. මඩුවන්සවල

891.483

ලකශ්රිය, අනුජ. අභිරහසසේ දූෂසත නිධෂ්පානය 891.483
ලකෂෂ්පාන්, ඩබ. එම්. නිසරබෝෂ. කරතතය

891.483

ලකෂිත, අශෂ්පාන්. තරුමත්ලී

891.483

ලතින්-ඉඅංග්රීසි-සිඅංහල අරේථ නිරූෂණ : A-a B-b.
(ගුණසසසේකර, සතජෂ්පා පූරේණිමෂ්පා)
413.794
ලතින්-ඉඅංග්රීසි-සිඅංහල අරේථ නිරූෂණ : C – c.
(ගුණසසසේකර, සතජෂ්පා පූරේණිමෂ්පා)
478.02
ලදිමි සනෂ්පාලදිමි. (වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා)
891.483

ලසසේසනට ෂෂ්පාට කරමු. (ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්)
372.52
ලසසේසනම අකකෂ්පා : කවි සරණියකි. (රණසිඅංහ,
සදරේශී කුසුම්වරේෂෂ්පා)
891.481
ලසසේසන මෂ්පායෂ්පා. (ජයසූරිය, චතුරිකෂ්පා)

891.483

ලසසේසන සලබෝකය. (ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා)

891.483

ලෂ්පාලිනී, ශ්රීමෂ්පා. අම්මෂ්පා සසසේ මෂ්පා

891.483

ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා. කුමන නමැටුම් සකළි

891.483

ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා. නමැටුම් ගුරුවරී

891.483

ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා. ෂහන්යෂ්පාසග සිහිනය

891.483

ලෂ්පාලිනී, ශ්රීමෂ්පා. පය සටහන්

891.483

ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා. සුන කහට

891.483

ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා. සහසේමන්තසයේ වසන්තයක 891.483
ලිත සහබෝඩය. (රෂ්පාජෂකෂ, එසසේ. එම්. ඩබලිව.)
133.55
ලිප ෂනස : මහෂ්පාචෂ්පාරේය විනි විතෂ්පාරණ අභිනන්දන
සඅංග්රහය
080
ලියනආරචචි, අතුල (සම්ෂෂ්පා.). බලනන ජනප්රිය
අලුත ගීත සසේවර ප්රසසේථෂ්පාර : සිඅංහල සහ හින්දි ගීත
ලියන ආරචචි, අයෂෂ්පා. උරුමයට ෂණ සෂවූ
කුමෂ්පාරවරු
891.483
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ. ඇසළ සෂෂ්පාසහෂ්පාය : [ජූලි]
294.3436
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ. ඉල සෂෂ්පාසහෂ්පාය –
සනෂ්පාවමැම්බරේ
294.3436
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ. උඳුවව්ස්පේ සෂෂ්පාසහෂ්පාය –
සදසමැම්බරේ
294.3436
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ. නරුතු සෂෂ්පාසහෂ්පාය - ජනවෂ්පාරි
294.3436
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ. නවම් සෂෂ්පාසහෂ්පාය –
සෂබරවෂ්පාරි
294.3436
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ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ. නිකිණි සෂෂ්පාසහෂ්පාය :
[අසගබෝසසේතු]
294.3436

ලියනසග, නිසල තිවඅංක. ජමැක හෂ්පා ජිල වික්රම 1
891.483

ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ. බක සෂෂ්පාසහෂ්පාය – අසප්රේල
294.3436

ලියනසග, ෂදේමසිරි. කිරි පුතෂ්පා

ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ. ව්බිනර සෂෂ්පාසහෂ්පාය –
සමැව්ස්පේතමැම්බරේ
294.3436
ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ. මමැදින් සෂෂ්පාසහෂ්පාය - මෂ්පාරේතු
294.3436

891.483

ලියනසග, ෂමිත ආරේ. (සඅංසසේ.). බලනන කවිය
ඔබය - සුනිල ආරේ. ගමසග
ලියනසග, රඅංජනී. පටටු නමැන්දෂ්පා

891.483

ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ. වව්ස්පේ සෂෂ්පාසහෂ්පාය –
ඔකසතබෝබරේ
294.3436

ලියනසග, සජිත සරබෝහිත. එදෂ්පා මමැති මතය
070.44932
ලියනසග, සජිත සරබෝහිත. විසදසසේ ෂතතර
තටටුසවන්
070.44

ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ. සවසක සෂෂ්පාසහෂ්පාය – මමැය
294.3436

ලියනසග, සඳසිරි එම්.
ලිප සඅංග්රහය

ලියනආරචචි, සහසේමරතන. ග්රීක පුරෂ්පාසණබෝකති 938

ලියනසග, සඳසිරි එම්. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන විදන්යෂ්පා
චක්රවරේතී

ලියනගම, උෂසසසේන ඒ. ගගන සරන සඳ 891.483
ලියනගමසග, අමරදෂ්පාස (සඅංසසේ.). බලනන
අනුරෂ්පාධපුර යුගය
ලියනසග, අනුර. අෂ ඉරණම අෂ අතමය - 1 :
අෂසග ඉරණම, සබබෞදේධ දෂ්පාරේශනික සහ
විදන්යෂ්පාතමක විමසුමකින්
294.34237
ලියනසග, ආනන්ද. මතක සහ පළිරූ : ලඅංකෂ්පා
බමැඅංකු සසසේවක සඅංගමය සමඟ සගවු කෂ්පාලය
331.8811092

කියවු, ඇසූ බණ : සදහම්
294.34

ලියනසග, සමන් පුෂසේෂ (ෂරි.). බලනන
සටබෝලසසේසටබෝය, ලිසයබෝ
ලියනසග, සමන් පුෂසේෂ (ෂරි.). බලනන
නෂ්පාරෂ්පායන්, ආරේ. සක.
ලියනසග, සීතෂ්පා ෂදේමිණි. ෂඩ් ආයතන ජය
ගමැනිම : ඇස, කන, නෂ්පාසය, දිව, කය, මනස
යන ආයතන අත හමැරීමට අතවමැලක 294.342
ලියනසග, සහසේමෂ්පාචන්ද්රිකෂ්පා. පුඅංචි සටනක

891.483

ලියනසග, ඇන්. ඇල. මෂ්පාතදෘදෂ්පාස. සෂ්පාර ධරේම හෂ්පා
චරේයෂ්පා ධරේම
170.44

ලියනසග, සහසේමෂ්පා චන්ද්රිකෂ්පා. සුව සසවණට ගිය
යසසි
891.483

ලියනසග, චෂ්පාලසසේ (ෂරි.). බලනන සකෂ්පාලින්සසේ,
විලියම් විලකි

ලි, සෂඅං (ෂරි.). බලනන ටමැඅංග, සුකුන්

ලියනසග, චෂ්පාලසසේ (ෂරි.). බලනන රසසේකින්,
සජබෝන්
ලියනසග, ජනිරු චන්සකත. සෂබෝය දවසසසේ මට
ලමැබුණු තමෑගග
891.483
ලියනසග, ජයවතී. අරන්තලෂ්පා සඛේදවෂ්පාචකයට මමැදිවූ
ගුරුවරියකසග සතන්ය කථෂ්පාව
364.1524092
ලියනසග, ජයවතී. 5 ශිෂන්යතව ගණිත අතවමැල
372.7
ලියනසග, ඩ. එල. හිරු සනෂ්පානටු මලක

891.483

ලියනසග, නලින්ද සඅංජීව. සවනසසේ එසකක
891.481

ලිහිණි පයෂ්පාෂත 2. (ලකමෂ්පාලි, ගයනෂ්පා එසසේ.) 891.483
ලිඅංගිකතවය සහ ග්රහ බලය. (කළුතන්තිරි,
සප්රේමදෂ්පාස)
133.583067
ත්ලීරෂ්පා. (අමරසිඅංහ, ශිරෂ්පාණි මෂ්පාලෂ්පා)

891.483

ත්ලීලෂ්පාසග සිහින. (හිඟින්සසේ, මෂ්පාරි මියුසියසසේ)
ත්ලීලෂ්පාරතන, උෂෂ්පාලි. ඇද සසවණමැලි

823
891.483

ත්ලීලෂ්පාරතන, උෂෂ්පාලි (අනුවෂ්පා.). බලනන නෂ්පාසරේ,
ආරේනිකෂ්පා
ත්ලීලෂ්පාරතන, උෂෂ්පාලි (ෂරි.). බලනන ඉන්දියෂ්පානු
ජනකතෂ්පා ගරු විනිසුරු රෂ්පාමන්
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ත්ලීලෂ්පාරතන, උෂෂ්පාලි (ෂරි.). බලනන ඉන්දියෂ්පානු
ජනකතෂ්පා - මෂ්පායෂ්පාකෂ්පාරියසග රන් සමෂ්පානරෂ්පා සහ
තවත කතෂ්පා
ත්ලීලෂ්පාරතන, උෂෂ්පාලි (ෂරි.). බලනන ඉන්දියෂ්පානු
ජනකතෂ්පා - සුරඅංගනෂ්පාවසග මෂ්පාලය සහ තවත
කතෂ්පා
398.20954
ත්ලීලෂ්පාරතන, උෂෂ්පාලි (ෂරි.). බලනන නඩරෂ්පාජෂ්පා,
එසසේ. තිලසලය
ත්ලීලෂ්පාරතන, උෂෂ්පාලි (ෂරි.). බලනන නසඩ්සු,
කන්දයයෂ්පා
ත්ලීලෂ්පාරතන, උෂෂ්පාලි (ෂරි.). බලනන සෂ්පාම්බසිවම්,
අකිසලෂසේවරන්
ත්ලී ක්ෂුන්ෂින්. මෂ්පාඕ සමසයේ අවසන් නරේතන
ශිලපයෂ්පා - පයෂ්පාඹන අශසේවයෂ්පා : දිරිය දරුවකුසග
සමැබමෑ කතෂ්පාව
792.8028092
ලුඩ්විග සෆෂ්පායබෂ්පාක හෂ්පා සම්භෂ්පාවන්ය ජරේමෂ්පානු
දරේශනවෂ්පාදසයේ අවසෂ්පානය. (එඅංගලසසේ, සෆ්රෙඩ්රික)
193
ලූයී බසරේල : අන්ධ සලබෝකයට ඇසසේ ෂමෑදූ බසරේල
අකෂර මෂ්පාලෂ්පාව සසෂ්පායෂ්පාගත ලූයී බසරේලසග
ජීවන කතෂ්පාව. (සඩ්විඩ්සන්, මෂ්පාග්රට)
686.282092

සලඛන ශිඛෂ්පා. (විමලඥෂ්පාන හිමි, වලසෂෂ්පාල) 294.3
සලඛන සරණිය
089.9148
සලඛන සහ අධිසලඛන : සතෂ්පාරතුරු
කළමණෂ්පාකරණ අතසෂෂ්පාත. (විමලරතන,
සක. ඩ. ජී.)
025.1714
සල නමෑසයබෝ. (මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්)

891.483

සලෂ්පාකුසෂබෝතෂ්පාගම, ෂෂ්පාලිත. සෂතතු කසඩ් 891.483
සලෂ්පාකුම සබෂ්පාරුව. (ගුණෂෂ්පාල, ඊ. ප.)

891.483

සලෂ්පාකු සීයෂ්පා සහ මනි සීයෂ්පා. (ධරේමසිරි, ගිනිසග)
891.483
සලෂ්පාකු හෂ්පාමුනරුවන්සග ලියමන. (ධම්මවඅංස හිමි,
වෂ්පාදේනසව)
070.4492943
සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්. දසසේසකෂ්පාන් ප්රමිලෂ්පා සප්රේමසයේ
නෂ්පාමසයන් . . .
891.483
සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්. ව්බින්තමැන්සන් ජනවහර :
වෂ්පාග සකබෝෂය
491.487
සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්. වනන්තසරේ චෂ්පාරිකෂ්පා - 1 :
8, 9, 10 සශසේණි සඳහෂ්පා ජනවහර හෂ්පා සඅංසසේකදෘතිය
අතිසරේක කියවීම් සෂෂ්පාත
333.75095493

ලූරේන, එම්. ඩ. සුසිලෂ්පා (සම කරේතදෘ) බලනන
ඈෂෂ්පාසිඅංහ, එසසේ.

සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා ප්රදීෂනී :
අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) හෂ්පා තරඟ විභෂ්පාග සඳහෂ්පා
491.485

ලූරේන, එම්. ඩ. සුසිලෂ්පා (සම කරේතදෘ) බලනන
ජයතිසසේස, ආරේ. එල. එන්.

සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව : වියරණ
491.485

ලූරේන, එම්. ඩ. සුසිලෂ්පා (සම කරේතදෘ) බලනන
ෂතිරණ, ඉන්දිකෂ්පා

සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්. සසසේරඅංගෂ්පාව

891.483

සලඩ නක නරලන උෂසදසසේ අතසෂෂ්පාත . (ද සිලවෂ්පා,
උපුල)
613

සලෂ්පාවට ආගමක සනෂ්පාවන බුනදහම සහ සමැබමෑ
සලබෝක විනෂ්පාශය. (විමලඤෂ්පාණ හිමි, අටබෂ්පාසග)
294.3

සලඩ සුව කරන සරේකී 2. (ගඅංසගෂ්පාඩසග,
විජයසසසේන)
615.852

සලෂ්පාව ෂතළ ප්රසසේතෂ්පා පරුළු. (කමැකුලන්දල, විලසන්)
398.9

සලවිසසේ, සඩ්මියන් (ෂරි.). බලනන නසීරේ
සමන්සඩ

සලෂ්පාව වටෂ්පා ජනකතෂ්පා : සන්ෂෂ්පාල, ඇසමරිකෂ්පානු,
සවසකබෝසසේසලබෝවකියෂ්පානු ජනකතෂ්පා සඅංග්රහයකි
398.2

සලවිසසේ, සෆඩ්රික. ලඅංකෂ්පාසව හමැට හතර වසරක :
සදවමැනි සකෂ්පාටස
954.9301
සලක හවුසසේ සෂෂ්පාතහල - විභෂ්පාග ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු
5 ශිෂන්යතවය. (කපුසකෂ්පාටුව, එච. ඩබලිව. ට.)
372.19076

සලෂ්පාව වටෂ්පා රට වටෂ්පා දමැනුම මිනුම. (සමන්ඩසසේ,
දිමුත)
001.076
සලෂ්පාව සවනසසේ කරන නිසවස සභෂ්පා ප්රති මෂ්පාඅංශවත
වීමක කරෂ්පා. (සිම්සන්, වුලෆසේගමෑන්ග)
250
සලෂ්පාව සහලලූ මහෂ්පා ෂෂ්පා ගමන. (සෆන්ග, සචඅං චමැන්)
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915.104
සලෂ්පාවමැති ආගම් හෂ්පා දරේශන ඇදහිලි - විශසේවෂ්පාස.
(සිලවෂ්පා, බී. එච. ඒ.)
200
සලෂ්පාවින් එසකක සබෂ්පාසහබෝ සදේට සවය සමත.
(සප්රේමවරේධන, ට. එම්.)
153.9
සලෂ්පාවුතුරු මගට සවියක. (උදිතධීර හිමි,
සදෂ්පාසළෂ්පාසසේවල)

294.34

සලබෝක උරුම : අෂ ජීවතවන සලබෝකය 07.
(ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)
363.96
සලබෝක කුසලෂ්පාන ක්රිකට සහ ශ්රී ලඅංකෂ්පා පසල
දසසේකම් (1975 – 2015) : World cup cricket
& Sri Lanka performance. (ජයසිඅංහ, සරත)
796.35865095493
සලබෝක පුජිත සලඛකසයබෝ ;
අඅංක 1 . (සෂසරේරෂ්පා, කමල) පයසදබෝරේ
දසසේතසයවසසේකි
891.73092
සලබෝකය බලන්නට සතවමැනි ඇසක :
විමරේශනෂ්පාතමක ලිප එකතුවක
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සලබෝරන්සසේ, ඩ. එච. සසසනහසසසේ සදබෝඅංකෂ්පාරය
823.912
සලබෝරෂ්පාසග හෂ්පා ජමැකසග හෂන්කම්. (වයලඩරේ,
සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ)
813
සලබෝරැකසසේ ආසයත ඒවි
සලබෝවමැඩ සඟරෂ්පා සිවවන කලබ

823
891.481

ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයන් කතෂ්පා - 02. (හිඟින්සසේ, මෂ්පාරි
මියුසියසසේ)
954.9301
ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයන් ළමෂ්පා කතෂ්පා ;
(සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.) කෂ්පාශන්යෂ රජතුමෂ්පා
891.483

ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයේ බ්රිතෂ්පානන්ය යුගය
ලඅංකෂ්පා ගමන. (ඉලයව්ස්පේආරචචි, එරික)

954.9302
891.483

ලඅංකෂ්පාසග, භෂ්පාරත. 5 ශිෂන්යතවයට ඉලකක ෂරිසර
ප්රශසේන 2000 ක : 3, 4, 5 සශසේණි විෂය නිරේසදේශය
ඇසුරිනි
372.19076
ලඅංකෂ්පා ෂෂ්පාලි සන්සදේස සෂ්පාහිතන්යය. (ධම්මෂෂ්පාල හිමි,
අලුතගම)
891.37
ලඅංකෂ්පාමුලල, කුසුම්ලතෂ්පා. ජන සඅංසසේකදෘතික ලිප
398.2095493
ලඅංකෂ්පාමුලල, කුසුමලතෂ්පා (සඅංසසේ.). බලනන සලඛන
සරණිය
ලඅංකෂ්පාසව අසව්ස්පේ ෂමැරණි සදේශෂෂ්පාලනඥසයබෝ.
(සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන)
324.2092
ලඅංකෂ්පාසව ෂමැරණි සදේශීය අධන්යෂ්පාෂනය. (ජයවරේධන,
ඒ. ආනන්ද)
370.95493
ලඅංකෂ්පාසව හමැට හතර වසරක : සදවමැනි සකෂ්පාටස.
(සලවිසසේ, සෆඩ්රික)
954.9301
වකගිරි ෂවව. (කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි, සීතෂ්පා)

891.483

වගතුග - 3 : සමකෂ්පාත්ලීන සමෂ්පාජ වඅංශ කතෂ්පාසව
මෂ්පානවසිඅංහ අටුවෂ්පාව. (මෂ්පානවසිඅංහ, ශ්රී
චන්ද්රරතන)
070.44
වජෂ්පාහත, අසසේගරේ. සගබෝඩ්සසසේ@ගෂ්පාන්ධී.සකෂ්පාම්
891.432
වජිරවඅංස හිමි, ෂමැළමෑසන් (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
කෂ්පාලිදෂ්පාස
වටසගදර, සුගත (සඅංසසේ.). බලනන වමැලිසරසග,
කීරේති

(සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.) මහෂ්පා විජයබෂ්පාහු
රජතුමෂ්පා
891.483

වඩුසග, අජිත ප්රියන්ත. අබරඅං ආතට සවචච සදේ
891.483

(සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.) මහෂ්පා ෂරෂ්පාක්රමබෂ්පාහු
රජතුමෂ්පා
891.483

වඩුසග, අරේනසසේට. නිළියකසග විවෂ්පාහය

(සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.) වළගම්බෂ්පා රජතුමෂ්පා
891.483
(සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.) සිඅංහසල අවසන් රජු
ශ්රී වික්රම රෂ්පාජසිඅංහ රජතුමෂ්පා
891.483
(සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.) සීතෂ්පාවක රෂ්පාජසිඅංහ
රජතුමෂ්පා
891.483

891.483

වඩුසග, සුනීත චන්ද්රෂෂ්පාල. මළගිය ඇතතෂ්පා 891.483
වතසතගම, ට. එච. විදන්යෂ්පාව - 1 : 10 සශසේණිය
507.6
වතසතගම, ට. එච. විදන්යෂ්පාව - II : 10 සශසේණිය

507.6
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තෂසේමිලෂ්පා දිනිති)
වතුසහසේන, ආරේ. සී. ඇදහිලි හෂ්පා විශසේවෂ්පාස

398.41

වඳින්න ගිය සදේවෂ්පාසල. (සරචචන්ද්ර, ඊ. ආරේ.)
891.482
වඳිමු පුද ව්බිම්. (ධරේම සසන්දනෂ්පායක, මතුගම)
294.3435095493
වන්දනෂ්පා කරන්නත වන්දනෂ්පා ලබන්නත කමැමති
වන්දනෂ්පා කෂ්පාරයෂ්පා. (රෂ්පාජකරුණෂ්පා, තිලක)
242
වන්දනෂ්පා කවි සෂෂ්පාත - ශ්රී මහෂ්පා සබබෝධි වන්දනෂ්පාව
සමඟ අටමසසේථෂ්පාන වන්දනෂ්පාව
294.34433
වන්දනෂ්පා කවි සෂෂ්පාත. (සීමෂ්පානන්ද හිමි, වමැලිගම ශ්රී)
294.34433

891.483

වන අරසණ ප්රීතිමත නතතල. (වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා
ඉන්ගලසසේ)
813
වන උයනක සිර විමන. (සගෂ්පාන්සල සකබෝරෂ්පාළ,
සසනරත)
891.481
වන සදවනව : විදන්යෂ්පා ප්රබන්ධ නවකතෂ්පාව.
(රතනෂ්පායක, මසනබෝජේ ප්රසන්න)

891.483

වන සදවලිසයබෝ. (වික්රමරතන, දිලහෂ්පානි) 891.483
වනන්තසරේ චෂ්පාරිකෂ්පා - 1 : 8, 9, 10 සශසේණි සඳහෂ්පා
ජනවහර හෂ්පා සඅංසසේකදෘතිය අතිසරේක කියවීම්
සෂෂ්පාත. (සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්)
333.75095493
වන මිතුරන්සගන් ෂෂ්පාඩමක. (තෂ්පාරුකෂ්පා, ප. එම්.
ඉමඅංගි)
891.483

වන්නිඅචචි, බුවසනක. අද නිවෂ්පාඩු

891.483

වන්නිඅචචි, බුවසනක. 86 සෂසේන්

891.483

වනරතන හිමි, කඹුරුපටිසයේ. ලකදිව බුනපළිමය
704.948943095493

891.483

වනසසේෂතිය හඞෂ්පා වමැසටය. (ගුණසසසේකර, නන්ද)
891.481

වන්නිඅචචි, බුවසනක. ඇවිදින සෂෂ්පාල ගහ
වන්නිඅචචි, බුවසනක. ඇහමැළ මලයෂ්පාය

891.483

වන්නිඅචචි, බුවසනක. උකුසු කන්ද

891.483

වන්නිඅචචි, බුවසනක. සකෂ්පාළඹ ඇවිත

891.483

වන්නිඅචචි, බුවසනක. සදෂ්පාසසේතර මෂ්පාමෂ්පා

891.483

වන්නිඅචචි, බුවසනක. සෂබෝචචිසයේ ෂමැසළසේ 891.483
වන්නිඅචචි, බුවසනක. මම වතුර ව්බිඅංනවක 891.483
වන්නිඅචචි, බුවසනක. සිරි මෂ්පාමය අසෂ මෂ්පාමය
891.483

වනසිඅංහ, ඉසරේෂෂ්පා. වන්යෂ්පාෂෂ්පාර හෂ්පා ගිණුම්කරණ
අධන්යයනය - 10 සශසේණිය
658.0076
වනිගරතන, ආසිරි. ආදි සඅංකෂ්පාචෂ්පාරේයය සදවියන්
වසර 1200 කට සෂර : මිනිසසේ ජීවිතසයේ සමැබමෑ
සෂනුම
202.11
වනිගරතන, ආසිරි. කටක : 2015 ඔසබ ලගනයට
පුරෂ්පාණ සදේශීය සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල
133.5265
වනිගරතන, ආසිරි. කනන්යෂ්පා : 2015 ඔසබ ලගනයට
පුරෂ්පාණ සදේශීය සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල
133.5267

වන්නිනෂ්පායක, අනූෂෂ්පා. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සසලලිප
736.5095493

වනිගරතන, ආසිරි. කුම්භ : 2015 ඔසබ ලගනයට
පුරෂ්පාණ සදේශීය සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල
133.5276

වන්නිනෂ්පායක, දිනුක මනෂෂ්පාන්. ඕෂෂ්පාදූෂකෂ්පාරයෂ්පා
891.483

වනිගරතන, ආසිරි. ගණසදවියන් වසර 6000 කට
සෂර : මිනිසසේ ජීවිතසයේ සමැබමෑ සෂනුම 202.11

වන්නිනෂ්පායක, මමන (සඅංසසේ.). බලනන
5 සශසේණිය ශිෂන්යතවය : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේනෂත්ර
හෂ්පා පළිතුරු

වනිගරතන, ආසිරි. ගසන්ෂෂ්පා 1000 සහෂ්පාස්රනෂ්පාම් මහෂ්පා
පූජෂ්පාව
202.11

වන්නි වන සෂත. (ජයසිඅංහ, රුවිනි තකසලෂ්පා)
891.481
වන අදේදර ගම්මෂ්පාසන්. (රෂ්පාජෂකෂ, ආරේ. ප.

වනිගරතන, ආසිරි. ගසන්ෂෂ්පා රහසසේ සතල සබසහත
සෂෂ්පාත
202.11
වනිගරතන, ආසිරි. තුලෂ්පා : 2015 ඔසබ ලගනයට
පුරෂ්පාණ සදේශීය සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල
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133.5272
වනිගරතන, ආසිරි. ධනු : 2015 ඔසබ ලගනයට
පුරෂ්පාණ සදේශීයසජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල
133.5274

සගවුණු දවසසේ
වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ. ෂෂ්පාසල සමය

813
813

වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ. සලබෝරෂ්පාසග හෂ්පා
ජමැකසග හෂන්කම්

813

වනිගරතන, ආසිරි. මකර : 2015 ඔසබ ලගනයට
පුරෂ්පාණ සදේශීය සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල
133.5275

වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ. වන අරසණ ප්රීතිමත
නතතල
813

වනිගරතන, ආසිරි. මිථුන : 2015 ඔසබ ලගනයට
පුරෂ්පාණ සදේශීය සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල
133.5264

වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ. සතුන් ගමැන රස
කතෂ්පා
813

වනිගරතන, ආසිරි. මන : 2015 ඔසබ ලගනයට
පුරෂ්පාණ සදේශීය සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල
133.5277

වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ. සසෂ්පාසහෂ්පායුරිසයබෝ 813
වයසසේ, බ්රයන්. සෂම ෂමණය සමැබමෑ වන්සන් : යළි
යළිත එකවන ආතම සගසයබෝ
133.9013

වනිගරතන, ආසිරි. සම්ෂ : 2015 ඔසබ ලගනයට
පුරෂ්පාණ සදේශීය සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල
133.5262

වරේණකුලසූරිය, කීරේති. සද්රබෝහිසයබෝ
වරේණකුලසූරිය, සහන්රි. දඩ කඳවුර

891.483

වනිගරතන, ආසිරි. වදෘශසේචික : 2015 ඔසබ
ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ
ෂලෂ්පාඵල
133.5273

වරේණදෂ්පාසි. (ගමසග, නිරේමලෂ්පා)

891.483

වනිගරතන, ආසිරි. වදෘෂභ : 2015 ඔසබ ලගනයට
පුරෂ්පාණ සදේශීය සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල
133.5263

වරේෂ පුරෂ්පාණය. (අසබසසසේකර, ආරේ. ඒ. එසසේ.)
891.481

වනිගරතන, ආසිරි. සිඅංහ : 2015 ඔසබ ලගනයට
පුරෂ්පාණ සදේශීය සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල
133.5266
වනිගසූරිය, උෂෂ්පාලි. ෂෂ්පා බමැඳි කිඅංකිණි

891.483

වනිගසූරිය, උෂෂ්පාලි. සුසෂ්පානය අව්බියස

891.483

වනිගසසසේකර, එරන්දිකෂ්පා. ගිම්හෂ්පානයට සෂර :
කෂ්පාවන්ය සඅංකලෂනෂ්පා
891.481
වව්ස්පේ සෂෂ්පාසහෂ්පාය – ඔකසතබෝබරේ.
(ලියනආරචචි, ආරේ. ඒ.)

294.3436

වයඹ ලක : කුරුණමෑගල, පුතතලම සදදිසෂ්පාසව
යටගියෂ්පාව, සඅංසසේකදෘතිය හෂ්පා ජනශමැති.
(මදේනමරෂ්පාළ, සරබෝහණ)
954.93
වයට, එලන් ජී. ඇඩ්සවන්ටිසසේට නිසවස 248.4867
වයට, මයකල. චෂ්පාරේලසසේ ඩෂ්පාරේවින් : විදන්යෂ්පාවට කමැෂ
වුණු ජීවිතයක
576.82092
වයරෂ්පා : ළමෂ්පා කතෂ්පාවක . (පයසසසේන, අලවසව ඇම්.
ඒ.)
891.483
වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ. සගෂ්පාවිසෂෂ්පාසළසේ

954.93032

වරේන්, ජූලසසේ. අභිරහසසේ යෂ්පාස්ත්රිකයෂ්පා
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වරදට දඬුවම : ලටුකික ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි.
(සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස)
891.483
වරිගකකෂ්පාරයෂ්පා. (අලුතනන්න, සුසන්ත්රෂ්පා)

891.483

වලසෂෂ්පාල, බී. සී. (සම කරේතදෘ). බලනන
අරුණ කුමෂ්පාර, සක. සක. අය. ර්යූ.
වලමත වී හසරක නටිමි. (සසසනවිරතන,
ලකෂසේමන්)
891.483
වවුනියෂ්පා හෂ්පා මුලතිවු අධන්යෂ්පාෂන කලෂ්පාෂසයේ නිදහසසේ
අධන්යෂ්පාෂන සසසේවෂ්පා පළිබද පුරවමැසි වෂ්පාරේතෂ්පා ෂත
සමකෂණය. (ඉන්දීන්, බෂ්පාසිත) 370.95493072
වෂසේදෂ්පාසයව, විකටරේ. රතු කරමලෂ්පා

891.73

වසසේසෂ්පාසනට ෂෂ්පායන සඳ. (විතෂ්පාන, ශන්යෂ්පාමෂ්පා) 891.483
වසන්ත, එම්. එම්. සරබෝහණ. DISTINY ෂරිගණක
මදෘනකෂ්පාඅංග සහ විධෂ්පාන සමැකසුම SOURCE
CODE : ජගන්නෂ්පාථ සහබෝරෂ්පා ෂරිශීලන උෂසදසසේ
කෂ්පාණඩය
133.5
වස විසසන් සතෂ්පාර සදේශීය ආහෂ්පාර ෂෂ්පාන වටසටබෝරු
600. (රණසිඅංහ, තුෂෂ්පාරි)
641.50212
වහර මිහිර. (රතනසසසේකර, එඩ්මන්)

491.487

වහලිය : මසග සතන්ය කතෂ්පාව. (නසීරේ, සමන්සඩ)

339

306.362092
වළගම්බෂ්පා රජතුමෂ්පා. (සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.)
954.9301
වෂ්පාකන්යය, කෂ්පාල සම්බන්ධතෂ්පාවක සහිත අදහසක.
(සසසනවිරතන, සිඅංහබෂ්පාහු)
425
වෂ්පාදකයකු ව්බිහිවීම. (රණතුඅංග, අමරනෂ්පාත) 784.193
වෂ්පාද බයලෂ්පා ගුරුවරයෂ්පා. (කරුණෂ්පාදෂ්පාස, ෂමෑලියසගෂ්පාඩ)
781.64
වෂ්පාදන්ය භෂ්පාණඩවලින් නිරූපත සමෂ්පාජ ෂසුව්බිම :
මහනුවර දකෂිණ සම්ප්රදෂ්පායට අයත සබබෞදේධ
විහෂ්පාර සිතුවම් ආශසයන්. (වීරසූරිය, ආරේ. එම්.
ප. එසසේ.)
751.73095493

වෂ්පාහන

629.2

වමැඩෂසළසේ ගමැටලු සහ විසඳුම් (2). (වීරව්ස්පේසෂරුම,
ප්රමැන්සිසසේ)
344.01
වමැඩහිටියන්ට ෂමණය සිඅංහල චිත්රෂට පළිබඳ
සමෂ්පාසලබෝචනයක : 1995 – 2000. (දසනෂ්පායක,
යශීමෂ්පා කලහෂ්පාරි)
791.436538
වමැන්දසබබෝනෂ්පා, සතෂ්පාම්සන් ඒ. (ෂරි.). බලනන
ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා
වමැන්දසබබෝනෂ්පා, මුදිතෂ්පා ලකමිණී (ෂරි.). බලන්න
සසේෂෂ්පාරේකසසේ, නිසකෂ්පාලසසේ
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වමැඳුම් මග : වන්දනෂ්පාමෂ්පාන කිරීසම් නිවමැරදි
පළිසවත
294.34433

වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2011. (ජෂ්පාතික පුසසේතකෂ්පාල හෂ්පා
ප්රසලඛන සසසේවෂ්පා මණඩලය)
352.74406

වමැරදිය මහ රජ : උම්මගග ජෂ්පාතක නවකතෂ්පාව.
(සසසේනෂ්පානෂ්පායක, සසබෝමවීර)
891.483

වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2013. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව.
විගණකෂ්පාධිෂති සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව)

වමැරනණු සඅංග්රහය. (අනුරසිරි, සරත)

891.483

වමැල ෂෂ්පාලම. (අරම්ෂත, කුසුම්)

891.482

වමැලලවතත, ජගත. සන්නකන්ද

891.483

වෂ්පායු සෂ්පාගරසයේ යෂ්පාත්රෂ්පා. (වික්රමසිඅංහ, මෂ්පාරේටින්)

352.406

වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2014. (ශ්රී ලඅංකෂ්පා. මහ බමැඅංකුව)
354.8606
වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2014. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර
ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව. කදෘෂිකරේම, සගෂ්පාවිජන
සඅංවරේධන, සුළු වෂ්පාරිමෂ්පාරේග, කරේමෂ්පාන්ත, ෂරිසර,
සඅංසසේකදෘතික හෂ්පා කලෂ්පා කටයුතු අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය)
352.1406
වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2014 සම්ෂත බමැඅංකුව පඑලසී
332.123056
'වෂ්පාසසේක්ර' කුසලතෂ්පා මඟින් සෂ්පාරේථකතව නිරේමෂ්පාණය :
ප්රෂ්පාසයබෝගික මසනබෝ විදන්යෂ්පාව. (යුසවල, රිචරේඩ්)
158.9
වෂ්පාසසේතු විදන්යෂ්පාව : නව තෂ්පාකෂණය, සජන්යබෝතිෂ
ක්රසමබෝෂසදේශ, ගදෘහ නිරේමෂ්පාණ ශිලෂය සමග
නරේලභ සතෂ්පාරතුරු ඇතුළත ග්රන්ථය. (රණවක,
ඒ. ආරේ. ත්ලීලෂ්පානන්ද)
720
වෂ්පාසසේතු විදන්යෂ්පාව හෂ්පා ගදෘහ ජීවිතය. (සහසේවෂ්පාසිඅංහ,
සිරිසසසේන)
133.5872
වෂ්පාසනෂ්පාව උදෂ්පාකරන ග්රහ අෂල නරුකරන මමැණික.
(වීරවරේධන, සෂ්පාගරිකෂ්පා)
133.25538
වෂ්පාසනෂ්පාවන්ත ජීවිතයක. (සෆසේසි, ඒ. බී.)
994.032092
වෂ්පාසලසූරිය, ගෂ්පාමිණී. සඳ ගිනි ගනී

891.483

වමැලසෂන ෂෂ්පාසල. (සිරිවරේධන, සජේ. සී. ප. එසසේ.)
891.483
වමැලිකලසග, සනෂ්පාසයල. හිඟන ගමැටය

891.483

වමැලි සකළිය : සසෂ්පාඳුරු ළමෂ්පා වියට එව්බිකම් කිරීමක.
(අසබගුණවරේධන, වයලෂ්පා)
920
වමැලිගමසග, නසවබෝදන්යෂ්පා (ෂරි.). බලනන බලූම්,
ජූඩ
වමැලිසතෂ්පාට 2 : බළපටිය
වමැලියම්සසේ, සඩ්විඩ්. දූවිලි සකලල
වමැලිවිටිය, ලකෂසේමන්. සතන්යය සසෂ්පායෂ්පා

954.93
823
891.483

වමැලිසරසග, කීරේති. කීරේති වමැලිසරසග සග
සතබෝරෂ්පාගත සකටිකතෂ්පා
891.483
වමැලිසරසග, නකුල. තිතත සහ තවත කතෂ්පා :
සකටි කතෂ්පා එකතුවකි
891.483
වමැවසගදර, බණඩෂ්පාර. දූවිලි කන්ද

891.483

වමැවසගදර, බණඩෂ්පාර. ෂටට ආතල සිඅංහල 491.488
වමැසසේස. (ඩයසසේ, ගීතෂ්පාඅංජනී)

891.483

340

වමැහිකළුව. (ජයසූරිය, විජය)

891.483

වමැහි ලිහිණිසයේ හඬෂ්පාෂන්. (දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා)
891.483

891.483
වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා. හදවතින්ම මෂ්පා
891.483
වික්රමආරචචි, මහින්ද. සුව ෂහසු සුව ෂහස

658

වමෑගන්තසල, එච. බී. ආරේ. සඅංසසේකදෘත භෂ්පාෂෂ්පාව
තරණය - දේවිතීය භෂ්පාගය
491.25

වික්රමආරචචි, මගසසේආසරේ ගුණෂෂ්පාල. ජූලම්පටිසයන්
වමැලලම්පටියට
891.481

වමෑගන්තසල, එච. බී. ආරේ. සඅංසසේකදෘත භෂ්පාෂෂ්පාව
තරණය - ප්රථම භෂ්පාගය
491.25

වික්රමෂ්පාරචචි, ත්ලීලෂ්පානන්ද (සම කරේතදෘ). බලනන
වීරසිඅංහ, සක. ඩ. එන්.

වමෑගන්තසල, එච. බී. ආරේ. සඅංසසේකදෘත සෂ්පාහිතන්ය
සඅංග්රහය
891.2

වික්රමආරචචි, විසෂ්පාකෂ්පා කුමුදිනී. කතිර
සමබෝසසේතර – 1
746.443041

වමෑසගෂ්පාඩසෂෂ්පාල, සසබෝමෂ්පා අයරෂ්පාඅංගනී කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි.
ඩඅංකි ව්බිඅංකි
891.483

වික්රමආරචචි, විසෂ්පාකෂ්පා කුමුදිනී. කතිර
සමබෝසසේතර – 2
746.443041

වමෑසගෂ්පාඩසෂෂ්පාල, සසබෝමෂ්පා අයරෂ්පාඅංගනී කුමෂ්පාරිහෂ්පාමි.
සරබෝසි සඩ්සි 'රතු මෂ්පාල '
891.483

වික්රමසග, අම්රිතෂ්පා (ෂරි.). බලනන මුතතුකුමරු,
සජරෂ්පාඩ් ඩ.

විකට ඇඳුම. (මලලියෂ්පාවඩු, රඅංජිත)

වික්රමසග, ගුණරතන. දඬුවම් කෂ්පාමරය

891.483

විකසිත ෂමැතුමන්. (පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා)
891.483

වික්රමසග, සුනීතෂ්පා. සහෂ්පාඳ යෂ්පාලුසවබෝ

891.483

විකසිත මල. (මෂ්පානසග, දම්මිකෂ්පා)

වික්රමතුඅංග, චරිත ඉසුරු. ඔසබ ආදෂ්පායම වමැඩ කර
ගමැනීම සඳහෂ්පා ප්රෂ්පාසයබෝගික උෂසදසසේ 658.15224

891.483

891.483

විකසිත වියටනෂ්පාමය. (මසගෂ්පාඩ, පයසිරි ප.) 915.97
විකසිත හමැඟුම්. (ෂතිරණ, සන්දීෂනී සජීවිකෂ්පා)
891.481
විකුම්සග සලබෝකය. (සූරියආරචචි, ජෂ්පානකී)
891.483
වික්රමආරචචි, නිශෂ්පානි එරන්දිකෂ්පා. පුඅංචිතතෂ්පා සහ
සවනත කතෂ්පා
891.483
වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා. ආදසරය තවමත
891.483
වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා. කලසි

891.483

වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා. ගුමු

891.483

වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා. දිසන්ත්රෂ්පා

891.483

වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා. පචචමත්ලී 891.483
වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා. බන්ධනෂ්පා 891.483
වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා. ලදිමි සනෂ්පාලදිමි
891.483
වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා. විරසක සුසුම්

වික්රමතුඅංග, ජීවනී හසන්තෂ්පා. සසෂ්පාඳුරු දිවියට සරල
පළියම්
158.1
වික්රමරතන, දිලහෂ්පානි. නදී නිම්න

891.483

වික්රමරතන, දිලහෂ්පානි. වන සදවලිසයබෝ

891.483

වික්රමරතන, දිලහෂ්පානි. සව්ස්පේත ෂෂ්පාරම

891.483

වික්රමරතන, දිලහෂ්පානි (ෂරි.). බලනන
මමැකලූසසබෝ, ෂමැසමලෂ්පා
වික්රමරතන, පුෂසේෂරෂ්පාණී. අකල වමැසසේස

891.483

වික්රමරතන, පුෂසේෂරෂ්පාණි. සියඹලෂ්පා ටිකකෂ්පා : අසව්ස්පේ
රසට ජනකතෂ්පා
398.2095493
වික්රමරතන, පුෂසේෂරෂ්පානි (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
එසතර ෂමැදි
වික්රමරතන, මන්ධුරෂ්පා. නිශසේශඅංකමලල රජතුමෂ්පාසග
සිරිෂෂ්පා ගමන
891.483
වික්රමසිරිවරේධන, නදීශෂ්පා (අනු.). බලනන
දියමන්ති මෂ්පාලිගය
වික්රමසිඅංහ, අමරෂ්පා. ප්චූටිකිරියඅං
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වික්රමසිඅංහ, ඊ. ඒ. සියබසසේ ලකර හෂ්පා කෂ්පාවන්යෂ්පාදරේශය
891.481

විජයග්රහණසයේ වීරයෂ්පා දීර්ඝෂ්පාභය කුමෂ්පාරයෂ්පා.
(ගුණසසසේකර, බන්නසසසේන)
891.483

වික්රමසිඅංහ, ඊ. ඒ. සඅංසසේකදෘත අලඅංකෂ්පාරසවදිසයබෝ
891.2

විජයතුඅංග, හරිශසේචන්ද්ර. කෂ්පාලය වරේතමෂ්පානය සහ
ෂමැතලි සලබෝකසයේ විශසේවෂ්පාස
491.48

වික්රමසිඅංහ, සක. එම්. ම අඹ : සකටි කතෂ්පා එකතුවකි
891.483

විජයතුඅංග, හරිශසේචන්ද්ර. නිදහස දිනීම හෂ්පා ජන රැස
රැකීම සඳහෂ්පා සන්රු - සකෂ්පාතලෂ්පාවල ගිවිසුම සහ
නිරේමලතෂ්පා සකෂ්පාමිසම
320.95493

වික්රමසිඅංහ, ජගත. කුටුම්භ කළමනෂ්පාකරණය
සදේශෂෂ්පාලන අරේථ ශෂ්පාසසේත්රය උදේසවචක විදන්යෂ්පාව
සහවත ආරේථික විදන්යෂ්පාව : ෂළමුවන සකෂ්පාටස කක්ෂුද්ර ආරේථික විදන්යෂ්පාව
338.5
වික්රමසිඅංහ, ඩබලිව. ගමසග. සනෂ්පාසමැලුසනමි කිසිදෂ්පා
351.092
වික්රමසිඅංහ, මනුල. සදේධෂ්පාතිසසේස ඉදිකළ උතුරළ
ෂදිකටුන්නරු වමැව හෂ්පා ඉෂමැරණි චන්දනගෂ්පාම
954.9301
වික්රමසිඅංහ, මෂ්පාරේටින්. උරගසයබෝ මණඩුක ප්රෂ්පාණිහු
සහ සකෂ්පාඳු ඇට නමැති සතතු
590
වික්රමසිඅංහ, මෂ්පාරේටින්. මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ අසව්ස්පේ
ෂරිසරය සහ සතව සලබෝකය (1916 - 1936)
ප්රථම භෂ්පාගය : මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ කදෘති
එකතුව - තුන්වමැනි සවළුම
591.5

විජයදෂ්පාස, ප. ට. සමුදසයේ තිසයන්සන් සහසේතුසව
කලමනෂ්පා
294.3
විජයවරේධන, එසසේ. ඩ. සිඅංහල පුවතෂත තීරු ලිපසයේ
සමෂ්පාජ කතිකෂ්පාවත
070.44
විජයවරේධන, කුසුම්සිරි. මහ රහත සථර අෂදෂ්පාන
294.3657
විජයවරේධන, චම්ෂෂ්පා. පපුණු කුසුම්

891.483

විජයවරේධන, චම්ෂෂ්පා. පුඅංචි යෂ්පාළුසවබෝ

891.483

විජයසිරි, සක. ඩ. එසසේ. දම් රම් පඅං සකත
294.3435095493
විජයසිඅංහ, නෂ්පාමල. තරබෂ්පාරුව මටටු කරමු
616.39805

වික්රමසිඅංහ, මෂ්පාරේටින්. මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ අසව්ස්පේ
ෂරිසරය සහ සතව සලබෝකය (1916 - 1936)
දේවිතීය භෂ්පාගය : මෂ්පාරේටින් වික්රමසිඅංහ කදෘති
එකතුව - තුන්වමැනි සවළුම දේවිතීය භෂ්පාගය
591.5

විජයසිඅංහ, නෂ්පාමල. නිසරබෝගී හදකට නිවමැරදි
වන්යෂ්පායෂ්පාම
613.71

වික්රමසිඅංහ, මෂ්පාරේටින්. වෂ්පායු සෂ්පාගරසයේ යෂ්පාත්රෂ්පා

විජිතධම්ම හිමි, මමැදගම්පටිසයේ. ෂෂ්පාලි අටෂ්ඨකථෂ්පා
අධන්යයන
891.37
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වික්රමසිඅංහ, සහන් කසීර. ආචචිසග සකෂ්පාලම 2
070.44
වික්රමසූරිය, මලලිකෂ්පා. රන් හිරු

891.483

වික්රමෂ්පාරචචි, සමන්. අසන්ධිමිතතෂ්පා

891.483

විජයසසසේකර, පයසිරි (ෂරි.). බලනන
ඔන්ඩෂ්පාටසජේ, මයකල

විජිතධම්ම හිමි, මමැදගම්පටිසයේ. ෂෂ්පාලි වන්යෂ්පාකරණ
අධන්යයන
491.375
විජිතධම්ම හිමි, මමැදගම්පටිසයේ. ෂෂ්පාලි වන්යෂ්පාකරණ
සෂ්පාහිතන්යය
491.375

විගණන ෂරිචය - සදවන සකෂ්පාටස. (වීරසිඅංහ, ප්රදීව්ස්පේ
නීල)
657.45

විසජේසකබෝන්, චන්න බණඩෂ්පාර (ෂරි.). බලනන
ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා

විගණන ෂරිචය - ෂළමු සකෂ්පාටස. (වීරසිඅංහ, ප්රදීව්ස්පේ
නීල)
657.45

විසජේසකබෝන්, චන්න බණඩෂ්පාර (ෂරි.). බලනන
ෂෂ්පාරේසනල, ක්රිසසේසටබෝෂරේ වී. වී.

විජේජුලතෂ්පා. (විදෂ්පාන ආරචචි, සමන්ත සක.) 782.42

විසජේගුණවරේධන, ඩබලිව. ඇම්. ඩබලිව. දිලරුක.
සවලලසසේසසසේ විතති
307.72095493

විජය කුසවණි කතෂ්පා පුවත. (සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.)
891.483

විසජේතුඅංග, නවනමැලිසය. ජෂ්පාතික දෂ්පායෂ්පාද

954.93
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විසජේතුඅංග, සුනිතෂ්පා. සෂතතු සීයෂ්පා
891.483
විසජේනෂ්පායක, අමරසිරි. මහලු විසයේ සරබෝග
616
විසජේනෂ්පායක, රඅංජිත. අසනිය මල : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය
891.481
විසජේනෂ්පායක, රඅංජිත. ගිහියන් වූ අෂට ද සම් භවසයේ
දී මගඵල සපුරෂ්පා ගත හමැකිය
294.3442
විසජේනෂ්පායක, රඅංජිත. සරල දහම් දමැනුම 294.3076

චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය
891.483
විසජේවරේධන, ෂරෂ්පාක්රම ඇසසේ. (ෂරි.). බලනන ක්රිසසේටි,
අගතෂ්පා
විසජේවරේධන, ෂරෂ්පාක්රම ඇසසේ. (ෂරි.). බලනන
සලවිසසේ, සෆඩ්රික
විසජේවරේධන, ෂරෂ්පාක්රම ඇසසේ. (ෂරි.). බලනන
වියටනෂ්පාම් ජනකතෂ්පා

විසජේබණඩෂ්පාර, චන්දිම. ආදි සබබෞදේධ චින්තනය
අදහසසේ කීෂයක
294.3

විසජේවරේධන, ෂරෂ්පාක්රම ඇසසේ. (ෂරි.). බලනන
සසලෂ්පාව වටෂ්පා ජනකතෂ්පා : සන්ෂෂ්පාල, ඇසමරිකෂ්පානු,
සවසකබෝසසේසලබෝවකියෂ්පානු ජනකතෂ්පා
සඅංග්රහයකි

විසජේමෂ්පාන්න, පයසීලි. පව්බිසදන ජීවිත : සකටිකතෂ්පා
891.483

විසජේවික්රම, ජයන්ත. මිනිසෂ්පා ආ ගමන් මග 599.938

විසජේරතන, එච. එම්. ජයන්ත. මෂ්පානව ෂරිණෂ්පාමසයේ
රතනපුර ලකුණ
599.9095493
විසජේරතන, එන්. ප. ගූගල ඇන්සඩෂ්පායඩ් ටමැබලටසසේ
සහ සසේමෂ්පාරේටසෆබෝන්සසේ සම්පුරේණ අතසෂෂ්පාත
384.534

විසජේවික්රම, ජයන්ත. සරේ ඩ. බී. ජයතිලක චරිතය
920
විසජේසිරි, එසසේ. එල. සනලුම්. විදන්යෂ්පාව - 8 සශසේණිය
වමැඩසෂෂ්පාත
507.6
විසජේසිඅංහ, ආනන්ද ප. සටකසෂ්පාසසේ රූමතිය 891.483

විසජේරතන, එන්. ප. වින්සඩබෝසසේ 8.1 ෂරිශිලක
අතසෂෂ්පාත
005.4469

විසජේසිඅංහ, එසසේ. ඒ. ජී. (සම කරේතදෘ). බලනන
සුමනසෂ්පාර හිමි, ඇතකඳුසරේ

විසජේරතන, එන්. ප. සෆෂ්පාසටෂ්පාසෂෂ්පාව්ස්පේ CS සිට CC
දකවෂ්පා …
006.686

විසජේසිඅංහ, ආනන්ද. මතකය අවදිකරමි

විසජේරතන, ගෂ්පාමිණී ප. සනෂ්පානිසමන ෂහන්891.483

විසජේසිඅංහ, එම්. එල. ප්රසන්න. සවඬරු පඬක
891.483

විසජේරතන, ගෂ්පාමිණී (ෂරි.). බලනන අදිකෂ්පාරි,
සඅංජය
විසජේරතන, චරිතෂ්පා (ෂරි.). බලනන හමැලටකෂ්පා,
එඩ්වරේඩ්

විසජේසිඅංහ, එසසේ. ව්බිම්මටටමයෂ්පා

891.483

891.483

විසජේසිඅංහ, දිකමන්. සකෂ්පාටියෂ්පාසග ෂමැණි මුළ
891.483
විසජේසිඅංහ, ෂතමෂ්පා (ෂරි.). බලනන කබෂ්පාන්, සජවෂ්පා

විසජේරතන, නිලෂ්පාන්. මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය
ෂරිගණක අධන්යයනය ෂඅංති වමැඩසෂෂ්පාත 004.076

විසජේසිඅංහ, රතන ශ්රී. අසව්ස්පේ ෂන්සිළු : අමරසදේවයන්
සග කතෂ්පාන්දරය දරුවනට
780.92

විසජේරතන, නීල. එනවද යන්න සමෂ්පාහෂ්පාලි!

විසජේසිඅංහ, රතන ශ්රී. ආලකමන්දෂ්පා : රෂ්පාජන්ය
සම්මෂ්පානිත සගය ෂද සරණිය

915.4

විසජේරතන, දනීෂෂ්පා සනරඅංජි. අසව්ස්පේ අකුරු සෂෂ්පාත
372.634
විසජේරතන, රුවන්. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ)
සතෂ්පාරතුරු හෂ්පා සන්නිසවදන තෂ්පාකෂණසයේ
මූලික සඅංකලෂ
004.07
විසජේරතන, හලපටිසයේ. නුගලන්සදේ
අෂරෂ්පාජිතසයබෝ : නුගලන්සදේ හෂන්නු සදවමැනි
සකෂ්පාටස
891.483
විසජේරතන, හලපටිසයේ. සසඅංකඩගල රන්
අසිෂත : ෂළවමැනි විමලධරේමසූරේය

782.42

විසජේසිඅංහ, රූ. සෂ. සමෂ්පාසලබෝචනය

891.483

විසජේසිඅංහ, සමන්ත. මෂ්පායෂ්පානරේගෂ්පාන්තය

891.483

විසජේසිඅංහ, සුදරේශන ශ්රී. පුණන්ය චෂ්පාරිකෂ්පා
294.3435095493
විසජේසුන්දර, කළන්යෂ්පාණි (සඅංසසේ.). බලනන සිඅංහල
භෂ්පාෂෂ්පාව සහ සෂ්පාහිතන්යය මුහුණ දී ඇති වරේතමෂ්පාන
අභිසයබෝග : සකෂ්පාළඹ විශසේවවිදන්යෂ්පාලසයේ සිඅංහල
අධන්යයනෂ්පාඅංශ වෂ්පාරේෂික ෂරේසයේෂණ සමැසිය 2013
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විසජේසුන්දර, චන්ද්රිකෂ්පා (ෂරි.). බලනන වීරෂ්පා, රඝු
විසජේසූරිය, සරත. ජීවන මිහිර

158.1

දලයලෂ්පාමෂ්පා
විතෂ්පාන, ගෂ්පාමිණී කුමෂ්පාර (ෂරි.). බලනන රෂ්පාජනිෂසේ,
භගවෂ්පාන් ශ්රී

විසජේසුරිය, සරත. රතතරන් අසසේවමැන්න

891.483

විතෂ්පාන, ගෂ්පාමිණි කුමෂ්පාර (අනු.). බලනන ෂරේමෂ්පා,
සරෂ්පාව්බින්

විසජේසුරිය, සරත. රමණීය නරේතනය

891.483

විතෂ්පාන, ගුණසසසේන. පුනම නළෂ්පාව

891.483

විතෂ්පාන, ගුණසසසේන. සෂෂ්පාසළෂ්පාසව ගීතය

891.483

විසජේසුරිය, සරත. විශසේව විදන්යෂ්පාලයට එන්සන
සමෂ්පාකටද ?
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විසජේසසසේකර, කමලනෂ්පාත ශෂ්පාන්ත. සමෂ රූෂ
891.483
විසජේසසසේකර, සක. ඒ. දිරිය මග :
බමැඅංකුකරුසවකුසග දශක ශතක පයසිටහන්
332.1092

විතෂ්පාන, ගුණසසසේන. මව දරුවෂ්පා සහ සතෂ්පාටිලල :
ළමෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය විචෂ්පාරය
808.899282
විතෂ්පානසග, සගසිත සන්තක. අපූරු යෂ්පාළුසවබෝ
891.483

විසජේසසසේකර, චෂ්පාමර මලින්ද. සසෂ්පාසහෂ්පාන් සකෂ්පාත
සවත...
891.483

විතෂ්පානසග, චමරි ශන්යෂ්පාමෂ්පා නිලන්තිකෂ්පා. සදේශසයේ සුව
මහ සගදර - එකසිය ෂනසසේ වසරක :
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ජෂ්පාතික සරබෝහල සකෂ්පාළඔ
362.11095493

විසජේසසසේකර, නන්දසදේව. සතබෝරෂ්පාගත ලිප සඅංග්රහය
954.9303

විතෂ්පානසග, චෂ්පානක (සම කරේතදෘ). බලනන
විතෂ්පානසග, බන්නල

විසජේසසසේකර, නන්දසදේව. ෂමැරණි සිඅංහල ප්රතිමෂ්පා
ශිලෂය
704.948943095493

විතෂ්පානසග, බන්නල. ජීවන සරේඛෂ්පාව : කථෂ්පාව –
සදබසසේ සහ තිර රචනය
791.437

විසජේසසසේකර, සසසේෂෂ්පාල (ෂරි.). බලනන
ඉන්දියෂ්පානු නිදහසසේ අරගලය

විතෂ්පානසග, බන්නල. සරබෝමය ගිනිගනී - 2 891.482

විසජේසසසේන, සෂ්පාගර (ෂරි.). බලනන මෂ්පාරේසකසසේ,
ගබරිසයල ගෂ්පාරේෂියෂ්පා
විඥෂ්පානය. (කුමෂ්පාරසසසේන, කීරේති)

294.3

විතරේකවල යථෂ්පා සසේවෂ්පාභෂ්පාවය සහ අකුසල සහගත
විතරේකයන්සගන් මිදීසම් සදහම් මග.
(ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය)
294.3823
විතෂ්පානආරචචි, ධම්මිකෂ්පා. අපුරු ඇබමැදේදිය 891.483
විතෂ්පානආරචචි, මහින්දෂෂ්පාල. අවරට යන හිරු
891.483
විතෂ්පානආරචචි, මහින්දෂෂ්පාල. විසකටු

891.483

විතෂ්පාන, ආරියරතන. නෂ්පාටන්ය තුනක

891.482

විතෂ්පාන, ඉන්දික සඅංජීව (සඅංසසේ.). බලනන
රතුගල කඳුළ : ගුරු කවි සරණිය
විතෂ්පාන, ඉන්දික සඅංජීව (සඅංසසේ.). බලනන සඳුන්
අරටු : ගුරු සකටිකතෂ්පා සමුචචය
විතෂ්පාන, ගෂ්පාමිණි කුමෂ්පාර (අනු.). බලනන

විතෂ්පානසග, වෂ්පාසනෂ්පා සුරඅංගිකෂ්පා (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ඤෂ්පාණිසසේසර හිමි, ෂෂ්පාසතගම
විතෂ්පානෂතිරණ, විමලසසසේන. යළි නමැසගන එළි
891.483
විතෂ්පානෂතිරණ, විමලසසසේන (ෂරි.). බලනන
ගුරුසග, ආනන්ද ඩබලිව. ප.
විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර. තුසර නිම්නය

891.481

විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර. සරෂ්පාබසරබෝසියෂ්පා

891.483

විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර. විසසේසකට ෂසසේසසසේ 891.483
විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර. සිත නිවන පන් බම්
294.3435095493
විතෂ්පාන, ශන්යෂ්පාමෂ්පා. වසසේසෂ්පාසනට ෂෂ්පායන සඳ

891.483

විතෂ්පාරණ, ඊ. ඩබලිව. සරබෝහිත අමර. විසසේමිත
සදණියෂ්පාය
307.72095493
විදරේශන භෂ්පාවනෂ්පාසව ජීවන අතදමැකීම සහවත
එදිසනදෂ්පා දිවියට සතිසම්ෂන්න බව.
(තින්, තින්)
294.34435

344

විදරේශනෂ්පා ඤෂ්පාණ. (ප්රඥෂ්පා ආනන්ද හිමි,
අතුරුෂලයෂ්පාගම)
294.34435

සකෂ්පාඩව්ස්පේපලි, ජයරතන)
507
විදන්යෂ්පාව 10 සශසේණිය : පුනරීකෂණයට අතවමැලක 01.
(සෂසරේරෂ්පා, සක. රඅංජන්)
507.6

විදරේශනෂ්පා ඥෂ්පාන මෂ්පාර්ගය හෂ්පා සගබෝත්රද්භූ ඥෂ්පානය.
(වීරගල, සසබෝමරතන)
294.34435

විදන්යෂ්පාව - II : 10 සශසේණිය. (වතසතගම, ට. එච.)
507.6

විදෂ්පාන ආරචචි, සමන්ත සක. විජේජුලතෂ්පා

විදන්යෂ්පාව : 6 සශසේණිය. (අසබසසසේකර, ශ්රියෂ්පා)

782.42

විදෂ්පානගමසග, සසසේනක. 10, 11 සශසේණි සඳහෂ්පා
ගණිත ගුරුවරයෂ්පා
510.7
විදෂ්පානෂතිරණ, චින්තක (ෂරි.). බලනන
විසදසසේ විදන්යෂ්පා ප්රබන්ධ සකටිකතෂ්පා
විනලි කෂ්පාරේමිකයන් සහ වෂ්පාහන විනලි කෂ්පාරේමිකයන්
සඳහෂ්පා ඉසලකසටබෝණික දමැනුම. (සෂසරේරෂ්පා, සක.
සජේ. කිඅංසසේලි)
621.381
විනලි සඅංසදේශ බන (සඅංසශබෝධන) : 2011 අඅංක 21
දරන විනලි සඅංසදේශ බන ෂනත සඅංසශබෝධනය
කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි.
(ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
343.040262
විසදසසේ ෂතතර තටටුසවන්. (ලියනසග, සජිත
සරබෝහිත)
070.44

විදන්යෂ්පාව 6 සශසේණිය. (ජයසුන්දර, උඩුගම එසසේ.)

507.6
507

විදන්යෂ්පාව - 6 සශසේණිය : ආදරේශ ප්රශසේසනබෝතතර.
(රඅංජිත, සක. ඒ. නිහෂ්පාල)
507.6
විදන්යෂ්පාව - 6 සශසේණිය : සෂළ සෂෂ්පාතට වමැඩ සෂෂ්පාත 1.
(ආරියසිඅංහ, සක.)
507.6
විදන්යෂ්පාව 1 සකෂ්පාටස : 10 සශසේණිය

507.1

විදන්යෂ්පාව - ප්රශසේසනබෝතතර 10 සශසේණිය. (නවරතන,
උපුල බණඩෂ්පාර)
507.6
විදන්යෂ්පාව ප්රෂ්පාසයබෝගික ෂරීකෂණ : අ. සෂෂ්පා. ස.
(සෂ්පා. සෂළ), (උ. සෂළ) සභබෞතික විදන්යෂ්පාව

507

විසදසසේ විදන්යෂ්පා ප්රබන්ධ සකටිකතෂ්පා

808.83

විදන්යෂ්පාව වමැඩසෂෂ්පාත 2 - 10 සශසේණිය : 7 වන ෂෂ්පාඩම්
ඒකකසයේ සිට 14 ඒකකය දකවෂ්පා. (ආරියසිඅංහ,
සක.)
507.6

විදන්යෂ්පා චක්රවරේතී. දහම් සරණ සරල බසින්

891.48

විදන්යෂ්පා විමුකති. (ජයමුනි, ජයන්ත ද එසසේ.) 294.3

විදන්යෂ්පාතිලක, බී. ජී. ඒ. නෂ්පාරි සුවයට අතවමැලක :
කෂ්පාන්තෂ්පා සුවයට උෂසදසසේ
618
විදන්යෂ්පාරතන, සබබෝධි. මුල ගුරුතුමෂ්පා

891.483

විදන්යෂ්පා සලපසල අව්බිරහස. (කමැටෂසේසක, ජූඩ්)

823

විධිමත සලස කුරුඳු වගෂ්පා කිරීම සහ ෂරිෂෂ්පාලනය.
(ජයතිලක, ඒ. ඩ. විජිත සක. ද සසෂ්පායසෂ්පා)
633.83

විදන්යෂ්පාලඅංකෂ්පාර, අනුතතරෂ්පාසදේවි (සඅංසසේ.). බලනන
අසිරිමත සකබෝටසට : ශ්රී ජයවරේධනපුර
සකබෝටසට ඉතිහෂ්පාසයක

වින්සඩබෝසසේ 8.1 ෂරිශිලක අතසෂෂ්පාත. (විසජේරතන,
එන්. ප.)
005.4469

විදන්යෂ්පාව - ආදරේශ ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා පළිතුරු :
9 සශසේණිය වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල. (ජයවීර,
උෂෂ්පාලි)
507.6

විනය පටකය 1 - භිකක්ඛු විභඞගය : ෂෂ්පාරෂ්පාජික
ෂෂ්පාළිය, ෂෂ්පාචිතතිය ෂෂ්පාළිය. (ස්ත්රිපටකය.
විනයපටකය)
294.3822

විදන්යෂ්පාව - 1 : 10 සශසේණිය. (වතසතගම, ට. එච.)
507.6

විනීත හිමි, සගෂ්පාඩසවල (සඅංසසේ.). බලනන අමරපුර
සඟරජ සියවසසේ සමැමරුම් අභිනන්දන :
ශ්රී ලඅංකෂ්පා අමරපුර මහෂ්පා නිකෂ්පාසයේ උතතරීතර
මහෂ්පානෂ්පායක අගගමහෂ්පා ෂණඩත දවුලසදන
ඤෂ්පාණිසසේසර උතතරීතර මහෂ්පානෂ්පාහිමි

විදන්යෂ්පාව : 8 සශසේණිය. (බණඩෂ්පාරසග, සනරඅංජෂ්පා) 507
විදන්යෂ්පාව - 8 සශසේණිය වමැඩසෂෂ්පාත. (විසජේසිරි, එසසේ.
එල. සනලුම්)
507.6
විදන්යෂ්පාව - සකටි සටහන් : අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)
(10 - 11 සශසේණි). (ජයවීර, උෂෂ්පාලි)
507
විදන්යෂ්පාව 10 : නව සෂ්පාරෂ්පාඅංශීකරණය. (ඉහළ

විව්ස්පේලවය සහ තවත ඉන්දියෂ්පානු සකටිකතෂ්පා 808.83
විෂසසේසනෂ්පා. (රණවීර, පයසසසේන)

294.34435

විෂසසේසි හිමි, ගුරුවල. සිඅංහල ෂදන්යසයේ ආරම්භය හෂ්පා
විකෂ්පාශය : අනුරෂ්පාධපුර යුගසයේ සිට සකබෝටසට
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යුගය දකවෂ්පා
891.481
විපුලගුණ, සමරනෂ්පායක (ෂරි.). බලනන
ඇන්ඩරේසන්, හමෑන්සසේ ක්රිසසේටියන්

025.1714
විමලරතන හිමි, සබලලන්විල. බුනවරු සහ
සබබෝසතවරු
730.95

විපුල හිමි, ගිනිකටුවමැසව. ගිරෂ්පා සන්සදේශ විචෂ්පාරය
891.481

විමලවීර, දමයන්ති. රූ සසෂ්පාබෂ්පා

646.72

විමලවීර, සුනිල. හිත පුරෂ්පා මල

782.42

විපුල හිමි, ගිනිකටුවමැසව. සිඅංහල අකෂර මෂ්පාලෂ්පාව :
ආරම්භය, විකෂ්පාසනය, උචචෂ්පාරණෂ්පාතමක
විග්රහය හෂ්පා ෂටිෂෂ්පාටිය පළිබඳ විමරේශනෂ්පාතමක
අධන්යයනයකි
491.4811
විපුල හිමි, ගිනිකටුවමැසව. සිඅංහල අකෂර
විනන්යෂ්පාසය : වන්යෂ්පාකරණ ප්රදීෂය – 3
491.485
විප්රවෂ්පාසිකයෂ්පාසග සසේවසදේශෂ්පාටනය : කෂ්පාවන්යමය
විදරේශනෂ්පාව. (ෂඤසේඤෂ්පාවඅංස හිමි, මණඩෂ්පාවල)
891.481

විමලවඅංස හිමි, බදේසදේගම. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා ෂරිණෂ්පාමය
491.482
විමලසෂ්පාර හිමි, සනළුම්දණසඩ්
ෂටෂ්ඨෂ්පාන පූජෂ්පාව

(සඅංසසේ.). බලනන

විමලසෂ්පාර හිමි, සනළුම්දණසඩ් (සඅංසසේ.) බලනන
සුමන හිමි, බදේසදේගම
විමලසිරි, ඉන්ද්රෂ්පා. මම ඔබට සසත ෂතමි

891.483

විභෂ්පාග ජයග්රහණසයේ මග. (බකමවමැව, අසඅංක)
153.1

විමලසිරි, එච. ඒ. ආරේ. ඒ. (සඅංසසේ.). බලනන
සජන්යෂ්පාතිෂ උගමැනුම – 2

විමරේශන සහිත ලඞකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසය : ප්රථම භෂ්පාගය.
(පුඤසේඤරතන හිමි, හෂ්පාන්නෂමැලසෂෂ්පාල)
954.9301

විමලසිරි, ඩබලිව. සක. සරත (සඅංසසේ.). බලනන
ෂරිසර ෂමැදිමිණි

විමල, සෂ්පාමිනෂ්පාදන් (ෂරි.). බලනන සජයෂෂ්පාලන්,
ව. අය. ස.
විමලසජබෝති හිමි, මෂ්පාදිසෂෂ්පාල. මවදික සෂ්පාහිතන්යය,
ර්ඝදෘත සඅංකලෂය හෂ්පා මවදික සදවිවරු 891.29
විමලසජබෝති හිමි, මෂ්පාදිසෂෂ්පාල. සඅංසසේකදෘත උෂසදේශ
සෂ්පාහිතන්යය : ෂඤසේචතන්ත්රය හෂ්පා හිසතබෝෂසදේශය
ආශසයන් සකටි විමසුමක
891.2
විමලඤෂ්පාණ හිමි, අටබෂ්පාසග. ගිහි විනය සහ
සෂෂ්පාසහබෝදින අතසෂෂ්පාත
294.3436
විමලඤෂ්පාණ හිමි, අටබෂ්පාසග. සතවමැනි ඇස

294.3

විමලඤෂ්පාණ හිමි, අටබෂ්පාසග. සලෂ්පාවට ආගමක
සනෂ්පාවන බුනදහම සහ සමැබමෑ සලබෝක විනෂ්පාශය
294.3

විමලසිරි, මෂ්පාකඳුසරේ එච. ඒ. ආරේ. ඒ. සඅංකෂිව්ස්පේත
සජන්යෂ්පාතිෂ පුරෂ්පාණය
133.5
විමලසිරි, මෂ්පාකඳුසරේ එච. ඒ. ආරේ. ඒ. (සඅංසසේ.).
බලනන සජන්යෂ්පාතිෂ උසගනුම 1
විමලසූරියල, එච. ඒ. කුරුලු විසයබෝව

891.481

විමලසූරිය, එච. ඒ. සම් ජීවිසත හරිම නකය

361

විමුකති ඤෂ්පාණදරේශන. (ධම්මසර්ඝෂ්පාස, විකටරේ)
294.3
වියටනෂ්පාම් ජනකතෂ්පා
වියරු ආදරය
වියරු සමුනර. (මන්ධුශෂ්පානි, නදීශිකෂ්පා)

398.209597
808.83
891.483

විමලඤෂ්පාණ හිමි, නෂ්පාඔටුන්සන්. බුදේධිවෂ්පාදී චින්තනය
149.7

විරසක සුසුම්. (වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා)
891.483

විමලඥෂ්පාන හිමි, වලසෂෂ්පාල. සලඛන ශිඛෂ්පා

විරෂ්පාගිනීන් සග සමැබමෑ කතෂ්පා සහ සචසකෂ්පාව සග
සකටිකතෂ්පා. (සචසකෂ්පාව, ඇන්ටන්)
891.73

විමලමිත්ර, ශ්රී. සයබෝගී යන්න එෂෂ්පා !

294.3
891.433

විමලරතන, සක. ඩ. ජී. පුසසේතකෂ්පාල සහ අධිසලඛන
ද්රවන්ය සඅංරකෂණය
025.84
විමලරතන, සක. ඩ. ජී. සලඛන සහ අධිසලඛන :
සතෂ්පාරතුරු කළමණෂ්පාකරණ අතසෂෂ්පාත

විලෂ්පාසිනියකසග ඉන්ද්රජෂ්පාලය. (ගෂ්පාඩ්නරේ, අරේල
සසේටමැන්ලි)
813.52
විලියම්, ආරේ. එච. සිඅංහල ෂඤසේචෂ්පාඞග ග්රහසසේථුට
ලිත – 2016
133.55
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විලියම් සහ සෂෂ්පාලිසසේ සතෂ්පාව්ස්පේපය. (සක්රෂ්පාම්ව්ස්පේටන්,
රිචමල)
823
විලියම් සහ ව්බියුගල නළෂ්පාව. (සක්රෂ්පාම්ව්ස්පේටන්, රිචමල)
823
විලන්. (රතනෂ්පායක, සයබෞවන සමන්ද්ර)

891.483

අමර)
307.72095493
විසසේසකට ෂසසේසසසේ. (විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර) 891.483
විසකටු. (විතෂ්පානආරචචි, මහින්දෂෂ්පාල)

891.483

විසල වෂ්පාදන්ය වදෘන්දය. (ව්බිකසචන්තසයව, අන්සවරේ)
891.73

306.81

විසිතුන්වන ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පා
සඅංසශබෝධනය : ශ්රී ලඅංකෂ්පා ප්රජෂ්පාතෂ්පාන්ස්ත්රික
සමෂ්පාජවෂ්පාදී ජනරජසයේ ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පාව
සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
343.030262

විවෂ්පාහ නඩුකර. (ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී)
346.0160264

විසිතුරු මසුන් ඇති කරමු. (වීරවරේධන, සසනරත)
639.34

විවෂ්පාහය සහ දිකකසෂ්පාද සකබෝලෂ්පාහලය. (දිසෂ්පානෂ්පායක,
ජනක ප්රියදරේශන)
306.89

විසිතුරු මසුන් ඇති කිරීමට ප්රථම ඔබ අධන්යනය
කළයුතු කරුණු. (ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත එන්.)
639.34

විසල නිධෂ්පානය. හමැගෂ්පාරේඩ්, සහන්රි රයඩරේ
විවෂ්පාහක ප්රීතිය : විවෂ්පාහක හෂ්පා විවෂ්පාහ
අසව්ස්පේකෂිකයනට මඟ සෂන්වීමක.
(මුතතුකුමරු, සජරෂ්පාඩ් ඩ.)

විශසේව කලෂ්පා නිරේමෂ්පාණ : යුසරබෝෂෂ්පා - ඉන්දියෂ්පා.
(දයෂ්පානන්ද, චෂ්පාලසසේ)
විශසේව දමැනුම. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)

823

700.2
001

විශසේවය පළිබඳ උෂනිෂදේ ඉගමැන්වීම. (සුමනසෂ්පාර
හිමි, ඇතකඳුසරේ)
294.59218
විශසේව විදන්යෂ්පාලයට එන්සන සමෂ්පාකටද ?.
(විසජේසුරිය, සරත)

378

විශෂ්පාඛෂ්පාව අතීතසයන් වතමනට. (සෂසරේරෂ්පා,
සහසේමෂ්පා)
371.01095493
විශිෂසේටතවයට මඟ : ප්රෂ්පාසයබෝගික මසනබෝවිදන්යෂ්පාව.
(ෂරේමෂ්පා, සරෂ්පාව්බින්)
158.1
විශුදේධි මෂ්පාරේගය 1. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය)
294.382
විශුදේධි මෂ්පාරේගය 2. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය)

294.382

විසශසේෂ ආඥෂ්පානසයකුසග කථෂ්පාවක. (පුෂසේෂකුමෂ්පාර,
සක. ප. සී.)
920
විෂය නිරේසදේශය : කමැලණිය විශසේවවිදන්යෂ්පාලසයේ
වන්යෂ්පාෂෂ්පාර කළමනෂ්පාකරණසවදී (සෂ්පාමෂ්පානන්ය)
(බෂ්පාහිර) උෂෂ්පාධි ෂෂ්පාෂ්ඨමෂ්පාලෂ්පාව
378.0071
විසසේමිත අන්තිම කමැමතත. (ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා)

823

විසසේමිත සදණියෂ්පාය. (විතෂ්පාරණ, ඊ. ඩබලිව. සරබෝහිත

විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ
අභිජනන ක්රම 01. (ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත
එන්.)
639.34
විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ
අභිජනන ක්රම 02. (ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත
එන්.)
639.34
විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ
අභිජනන ක්රම 03. (ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත
එන්.)
639.34
විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ
අභිජනන ක්රම 04. (ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත
එන්.)
639.34
විසිතුරු මසුන් සඳහෂ්පා සෂබෝෂණය, ආහෂ්පාර සහ
අභිජනන ක්රම 05. (ගලව්ස්පේෂතති, ඉන්ද්රජිත
එන්.)
639.34
විසි දමැල වට. (නන්දතිසසේස, මෂ්පාසබෂ්පාදසල) 891.483
විසිහතරවන ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පා සඅංසශබෝධනය :
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ප්රජෂ්පාතෂ්පාන්ස්ත්රික සමෂ්පාජවෂ්පාදී ජනරජසයේ
ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පාව සඅංසශබෝධනය කිරීම
සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව.
ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
342.030262
විහඟ මිහිර : ළමෂ්පා ගීත එකතුව. (සමබෝදරසග,
නිමලරතන)
782.42083
විහෂ්පාර කරේමෂ්පාන්තසයන් ඔෂවත වූ දකුසණ සවසසේ
මුහුණු හෂ්පා බලි කලෂ්පාව. (සකබෝටටසගෂ්පාඩ,
ජයසසසේන)
730.95493
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විහෂ්පාරමහ සදේවිය. (සෂසරේරෂ්පා, ෂදේමිණී)

891.483

වීදි කුණෂ්පාටු. (ලකමෂ්පාලි, ගයනෂ්පා එසසේ.)

891.483

වීරවරේණකුල, ෂබෂ්පා. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය :
6 සශසේණිය
491.48076
වීරවරේණකුල, ෂබෂ්පා. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය :
10 සශසේණිය
491.48076

වීනරු කුමෂ්පාරි. (තෂ්පාරුකෂ්පා, ප. එම්. ඉමඅංගි)

891.483

වීනෂ්පාවි, මලම ලිහන්සෂ්පා. හෂ්පා ෂමැඅංචෂ්පාට සහෂ්පාඳ ෂෂ්පාඩමක
891.483
වී ව්බිසසේස : ජනශමැති ෂරේසයේෂණය. (දළුසෂෂ්පාත,
මහින්ද කුමෂ්පාර)
398.36

වීරවරේණකුල, ෂබෂ්පා. සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය :
10 - 11 සශසේණි සඳහෂ්පා
891.48076
වීරවරේධන, සෂ්පාගරිකෂ්පා. වෂ්පාසනෂ්පාව උදෂ්පාකරන ග්රහ
අෂල නරුකරන මමැණික
133.25538

891.483

වීරවරේධන, සසනරත. විසිතුරු මසුන් ඇති කරමු
639.34

වීරකසකෂ්පාඩ, ඉරඅංගෂ්පා සමින්දනී. ෂදිමු ෂදිමු අප
රන් ඔන්චිලලෂ්පා
398.2

වීරසිඅංහ, අමරදෂ්පාස. අවජෂ්පාත අධන්යෂ්පාෂනය : කඩුවට
කිරුළ ෂමැළඳවීම
370.95493

වීරකසකෂ්පාඩ, ජයරතන. අෂරෂ්පාජිත සයබෞවනය 158.1

වීරසිඅංහ, එසසේ. ප. එසසේ. අසව්ස්පේ වමැවණියෂ්පාව : වවණියෂ්පාව
දිසසේතිරිකකසයේ සිඅංහලයන් සග පුවත 954.93

වීරේ - සෂ්පාරෂ්පා. (රතනෂ්පායක, මහින්ද)

වීරකසකෂ්පාඩ, ජයරතන. දියහමැර තමැන්න

891.483

වීරසිඅංහ, සක. ඩ. එන්. සයබෝගෂ්පාසන
වීරකසකෂ්පාඩ, ප. ආරේ. (සම කරේතදෘ) බලනන
ඈෂෂ්පාසිඅංහ, එසසේ.
වීරසකබෝන්, රෂ්පාජෂ්පා. ජය ගත අභිසයබෝග :
චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය

වීරසිඅංහ, තරිඳු ධනඅංජය. ගුරු
363.2092

වීරගල, සසබෝමරතන. විදරේශනෂ්පා ඥෂ්පාන මෂ්පාර්ගය හෂ්පා
සගබෝත්රද්භූ ඥෂ්පානය
294.34435
වීර නටුගමැමුණු රජු : ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයන් ළමෂ්පා
කතෂ්පා. (සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.)
891.483
වීරව්ස්පේසෂරුම, ප්රමැන්සිසසේ. වමැඩෂසළසේ ගමැටලු සහ
විසඳුම් (2)
344.01
වීර මිතුරිය. (කළුසබබෝවිල, කුලනි රුවන්යෂ්පා)
891.483
වීරරතන, චෂ්පාමරි සලබෝචනෂ්පා. ඖෂධ භෂ්පාවිතයට
අතවමැලක
615.1
වීරරතන, චෂ්පාමරි සලබෝචනෂ්පා. යහළුවසන් සම්
අහන්න.... සබසහත සබෂ්පාන්සන් සමන්න
සමසහම
613.0432
වීරරතන, හරේෂණී. අග්ර

වීරසිඅංහ, චන්ද්රෂ්පා. ධවල තෂ්පාරකෂ්පාව

891.483

වීරවරේණකුල, තෂෂ්පාරෂ්පා නිනවරී. අකීකරු සිඟිති
891.483
වීරවරේණකුල, ෂබෂ්පා. 10, 11 සශසේණි සඳහෂ්පා රචනෂ්පා
සඅංග්රහය
891.484

181.45
891.483
089.9148

වීරසිඅංහ, තිලක. ඉසලකසටබෝනික විදන්යෂ්පා ප්රසවශය :
සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ / උසසසේ සෂළ ඉසලකසටබෝනික
විදන්යෂ්පාව හදෂ්පාරණ සිසුන් සඳහෂ්පා
621.381
වීරසිඅංහ, දිමුතු. සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය :
ප්රශසේසනබෝතතර සහිත වමැඩසෂෂ්පාත 6 සශසේණිය
491.48076
වීරසිඅංහ, නිහෂ්පාල (ෂරි.). බලනන හමැසසේට, සරබෝය
මමැකසග්රසගබෝරේ
වීරසිඅංහ, ප්රදීව්ස්පේ නීල. කළමනෂ්පාකරණ ගිණුම්කරණ
මූලධරේම : ෂළමු සකෂ්පාටස
658.151101
වීරසිඅංහ, ප්රදීව්ස්පේ නීල. විගණන ෂරිචය - සදවන
සකෂ්පාටස
657.45
වීරසිඅංහ, ප්රදීව්ස්පේ නීල. විගණන ෂරිචය - ෂළමු
සකෂ්පාටස
657.45
වීරසිඅංහ, ප්රසෂ්පාදේ. කවියක ව්බිමින් තබමි : කෂ්පාවන්ය
සඅංග්රහය
891.481
වීරසිඅංහ, ශිසරබෝමෂ්පාලෂ්පා එසසේ. අන්ධකෂ්පාරසයේ ගිනිසිළුව
891.483
වීරසිඅංහ, ශිසරබෝමෂ්පාලෂ්පා එසසේ. අන්ධකෂ්පාරසයේ
ගිනිසිළුව – 2

891.483
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වීරසිඅංහ, ශිසරබෝමෂ්පාලෂ්පා එසසේ. සසනබෝරන් අභිරහස
891.483
වීරසූරිය, ආරේ. එම්. ප. එසසේ. වෂ්පාදන්ය භෂ්පාණඩවලින්
නිරූපත සමෂ්පාජ ෂසුව්බිම : මහනුවර දකෂිණ
සම්ප්රදෂ්පායට අයත සබබෞදේධ විහෂ්පාර සිතුවම්
ආශසයන්
751.73095493
වීරසසසේකර, උෂෂ්පාලි බණඩෂ්පාර. අහස කතෂ්පා නමෑ
891.483
වීරසසසේකර, ගුණෂෂ්පාල (සම්ෂෂ්පා.). බලනන කතෂ්පා
වතුර

සවතතසිඅංහ, සිව්බිල. අචචෂ්පාරු මුටටිය

891.483

සවතතසිඅංහ, සිව්බිල. අමුතු සදේදයක

891.483

සවතතසිඅංහ, සිව්බිල. නෂ්පාන්න ගිය යෂ්පාළුසවබෝ
891.483
සවතතසිඅංහ, සිව්බිල. පනරු ෂෂ්පාල

891.483

සවතතසිඅංහ, සිව්බිල. පුඅංචි සරුඅංගසල

891.483

සවතතසිඅංහ, සිව්බිල. සුන සිනිඳු තුවෂ්පාය

891.483

891.483

සවදසගදර, රසිකෂ්පා ශිරන්ති. අ. සෂෂ්පා. ස.
(සෂ්පා. සෂළ) නරේතනය : ෂසුගිය විභෂ්පාග
ප්රශසේසනබෝතතර
792.076

වීරසසසේන, සක. ඒ.
(සඅංසසේ.). බලනන ආසියෂ්පාසව
සබබෞදේධ සඅංසසේකදෘතිය : අතිපූජන්ය වරෂ්පායෂ්පාසයේ අතුල
නෂ්පායක සසේවෂ්පාමන්ද්ර අභිනන්දන ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය

සවදසග, රතනදෂ්පාස. අන්දෂ්පාරයක මන්දෂ්පාරම 891.483

වීරසසසේකර, විලියම්. කතරක මමැදින්

895.181

සවදසග, රතනදෂ්පාස. ළිඅං මමැඬියෂ්පා : සීයතතෂ්පාසග රස
කතෂ්පා
891.483

වුඩ්, සජබෝන්. සෂෂ්පාත ෂටවෂ්පා ගත සමැක නම් යමැක
ගවයෂ්පාසග කතෂ්පාව
823

සවනසසේ එසකක. (ලියනසග, නලින්ද සඅංජීව)
891.481

වදෘතතිකයන් සඳහෂ්පා සදමළ භෂ්පාෂෂ්පාව. (තුසිත, සක.
සමන්)
494.8118

සවනසසේ ජීවිතයක තිසබ. (අතුසකබෝරළ, ලයනල)
891.483

වදෘශසේචික : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල. (වනිගරතන,
ආසිරි)
133.5273
වදෘශසේචික ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ.
(රතනෂ්පායක, සුදත)
133.5273

සවනසසේවන ශම සඅංක්රමණය සඳහෂ්පා ප්රතිෂතතිමය
ප්රතිචෂ්පාර : ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ශම සඅංක්රමණිකයන් හෂ්පා
සම්බන්ධව සවනසසේ වන ජනවිකසනය
සකසරහි ප්රතිෂතතිමය ප්රතිචෂ්පාර පළිබඳ දළ
විශසේසලෂණයක. (නජෂ්පාබ, නෂ්පාදියෂ්පා)
331.544095493

වදෘෂභ : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල. (වනිගරතන,
ආසිරි)
133.5263

සවනසක සසෂ්පායෂ්පා ගිය ජීවිත : විසදේශගතව සසසේවය
කළ ලෂ්පාඅංකීය සසේන කම්කරුවන්සග කතෂ්පා.
(සකබෝටසටසගෂ්පාඩ, සසසේෂෂ්පාලි)
305.562

වදෘෂභ ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ.
(රතනෂ්පායක, සුදත)
133.5263

සවබ, සහබෝත්ලී. සරබෝසසේ

වීරෂ්පා, රඝු. අහිඅංසෂ්පා

වදෘෂභ ලගනය : ඔසබ දරුවෂ්පාසග හඳහන ඔබම
බලෂ්පා ගන්න. (රතනෂ්පායක, සුදත)
133.5263
සවඩකකෂ්පාර, නිරඅංජලෂ්පා සහසේමමෂ්පාලි. සහළ හස රැජින
මරේසි එදිරිසිඅංහ
700.92
සවඬරු පඬක. (විසජේසිඅංහ, එම්. එල. ප්රසන්න)
සවතතමුනි, විජයසිරි. බුනන් වදෂ්පාළ තමෂ්පා ෂසුෂස
එන කරේම විෂෂ්පාකය : අකුසල විෂෂ්පාකය සගෂ්පානෂ්පා
ෂසුෂස යන කරතත සරබෝදය සමන් ද, කුසල
විෂෂ්පාකය සසවමැනමැලල සමන් ද තමෂ්පා ෂසුෂස
ගමන් කරය
294.3422
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සවලලසසේසසසේ ජන ජීවිතය. (ගුණරතන,
යකුන්නෂ්පාසව සහසේ. මු.)
398.32095493
සවලලසසේසසසේ විතති. (විසජේගුණවරේධන, ඩබලිව.
ඇම්. ඩබලිව. දිලරුක)
307.72095493
සවලසසේ, එච.ජී. අදේද්භූත ආගන්තුකයෂ්පා

823.912

සවසක සෂෂ්පාසහෂ්පාය – මමැය. (ලියනආරචචි,
ආරේ. ඒ.)
294.3436
සවසක සඳ. (ධම්මික හිමි, සමෂ්පාරකමැටිආසරේ)
891.483

349

සවගවත සටන් මශලියක ප්රෂ්පාසයබෝගික
නන්යෂ්පායධරේම : චිඅංග ඤ්චුන් කුඅංග ෆු සරල
හමැඳින්වීම. (සෂසරේරෂ්පා, සජරෂ්පාඩ්)
796.8159
සවරගම, උෂෂ්පාලි. ජිරේණ ෂදේධතිය ආශ්රිත
සරබෝගවලින් මිසදමු

ෂතිරෂ්පාජ, රමන්යෂ්පා
ශෂ්පාසසේනය ලිප සරණිය - 1 : ෂෂ්පාලි භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා
සෂ්පාහිතන්යය. (පයරතන හිමි, වමෑගම)
491.37
ශෂ්පාසසේනය ලිප සරණිය - 2 : විවිධ ලිප. (පයරතන
හිමි, වමෑගම)
080

616.305

සවරගම, ගෂ්පාමිණී. සදේශීය සිනමෂ්පා වඅංශය : ප්රථම
කෂ්පාණඩය - (1898 – 1969)
791.43095493

ශෂ්පාසසේනය සලඛනයක මූලෂ්පාශය දමැකවීසම් ක්රමසවදය.
(සුසදේව හිමි, දඹුලසල)
808.027
ශික්ෂෂ්පා සඞග්ර හනඃ. (ධරේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි, සක. ශ්රී)

සවරසගෂ්පාඩ, ගුණරතන (ෂරි.). බලනන එලියට,
සජබෝජේ
මවදික ගණිතය පළිබඳ හමැඳින්වීමක. (ද සිලවෂ්පා,
තමරෂ්පා)
510
මවදික සෂ්පාහිතන්යය, සදෘත සඅංකලෂය හෂ්පා මවදික
සදවිවරු. (විමලසජබෝති හිමි, මෂ්පාදිසෂෂ්පාල) 891.29
මවදික සදෘත සඅංකලෂය හෂ්පා භෂ්පාරතීය සදෂ්පාචෂ්පාරය.
(කුමෂ්පාරකසසේසෂ හිමි, කළුවෂ්පාසන්)
891.2
මවදන්යතිලක, චම්ෂෂ්පා. ඇදහිය සනෂ්පාහමැකි නිහඞතෂ්පාව
891.483
මවදන්යරතන, සසබෝමලතෂ්පා. සරබෝහසලන් ඇසුණ
කතෂ්පා
610.73092
සවබෝන්ට, ක්රිසසේසටබෝෂරේ කූල. සසේලමැසවෂ්පාජේ ජිෂමැක :
රූෂමය නියමුවක
199.4973
වඅංචෂ්පා වමැළමැකවීසම් නීතිය. (ජයසිඅංහ, කපල ගෂ්පාමිණී)
345.0263
වඅංශ රෂ්පාජිණි. (සෂසරේරෂ්පා, සසේවරේණෂ්පා කෂ්පාන්ති) 891.483
වන්යෂ්පාෂෂ්පාර සඳහෂ්පා ප්රෂ්පාසයබෝගික වෂ්පාසසේතු. (සගෂ්පාඩකන්ද
ආරචචි, සජේ.)
133.586501
වන්යෂ්පාෂෂ්පාර හෂ්පා ගිණුම්කරණ අධන්යයනය - 10 සශසේණිය.
(වනසිඅංහ, ඉසරේෂෂ්පා)
658.0076
වන්යෂ්පාෂෂ්පාර හෂ්පා ගිණුම්කරණ අධන්යයනය - 11
සශසේණිය
658.0071
වන්යෂ්පාෂෂ්පාරික සන්නිසවදන මසනබෝවිදන්යෂ්පාව .
(කුමෂ්පාරසව්ස්පේලි, තිසර)

658.3

ශින්කි. (රූව්බින්සසේටින්, ගිලියන්)

491.25
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ශිවෂ්පා, වන්දනෂ්පා. සසෂ්පාරෂ්පාගත අසසේවමැන්න : බහුජෂ්පාතික
සමෂ්පාගම් සිනකරන සලබෝක ආහෂ්පාර මඅංසකෂ්පාලලය
පළිබඳ සහළිදරවව
338.47664
ශිෂසේටෂ්පාචරයන් අතර ගමැටුම. (හන්ටින්ටන්,
සමැමුසවල ප.)
909.829
ශිෂන්යතව උෂකෂ්පාරක ඉඅංග්රීසි : 1-5 සශසේණි දකවෂ්පා ගුරු
මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශයන් අනුව සකසෂ්පා ඇත.
(ගමසග, ලකෂසේමි)
372.6521
ශිෂන්යතවයට ෂරිසරය ප්රශසේසනබෝතතර 1000 ක :
3, 4, 5 සශසේණි සඳහෂ්පා. (රඅංජිත, සක. ඒ. නිහෂ්පාල)
372.357076
ශීල ප්රතිෂදෂ්පා - භෂ්පාවනෂ්පා සහ වමැනම් පනම්

294.34

ශූනන්යතෂ්පාවෂ්පාදය ද සෂ්පාසව්ස්පේකෂතෂ්පාවෂ්පාදය ද : ප්රඥෂ්පා
ෂෂ්පාරමිතෂ්පා හදෘදය සූත්රය අරබයෂ්පා ලිර්යූ අටුවෂ්පාව.
(න්හට හන්හසේ, තිච)
294.34
සශසේකසසේපයරේ, විලියම්. ඔසතසලබෝ සහවත
සවනිසිසයේ යවනයෂ්පා

822.33

ශ්රියෂ්පාකෂ්පාන්ති, වසන්තෂ්පා. සකෂ්පාතමැනක සදබෝ අම්මෂ්පා
891.483
ශ්රියෂ්පාලතෂ්පා, සක. වී. නන්දනී. උදෂ්පානය
ශ්රී කලන්යෂ්පාණි නරුතු ධරේම සදේශනෂ්පා අඅංක 9

891.481
294.34

ශ්රී ෂෂ්පාද, ෂමැලමඩුලල, සම්භෂ්පාෂෂ්පා. (ෂඤසේඤෂ්පානන්ද
හිමි, රන්වල)
294.3435
ශ්රී බුදේධදතත

294.3657

ශසේසවත මතකෂ්පාවසලබෝකය : මහින්ද විසජේරතන
ඇනරු හරසර ප්රණෂ්පාම උසළල
920

ශ්රී මභෂජන්ය කලෂනෂ්පා ෂරිභෂ්පාෂෂ්පා සඅංග්රහය
(සකෂ්පාළඹසග, කවිරෂ්පාජේ බී.)
615.538

ශසේසවදසුමුව. (හඳවලපටිය, අසබසිඅංහ)

ශ්රී මහෂ්පා සබබෝධි වන්දනෂ්පාව සමඟ අටමසසේථෂ්පාන
වන්දනෂ්පාව. (අමරසිඅංහ, එෆසේ. ප.)
294.34433

ශෂ්පාන්තරෂ්පාජේ, මසනබෝ (සම කරේතදෘ). බලනන

891.481
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ශ්රීමෂ්පාල, ජූඩ්. කුමෂ්පාරයෂ්පාණනි
ශ්රීමෂ්පාල, ජූඩ්. සහට නගරය

741.5
741.5

ශ්රී සම්ධෂ්පානන්ද සෂ්පාහිතන්ය චින්තෂ්පාවත්ලී - අඅංක 1.
(සම්ධෂ්පානන්ද හිමි, මෂ්පානපටිසයේ ශ්රී)
089.9148
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පා සඅංග්රහය.
(අලහසකබෝන්, එම්. සජේ.)
321.0095493
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ජෂ්පාතික තරුණ ප්රතිෂතතිය. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව.
සයබෞවන කටයුතු හෂ්පා නිපුණතෂ්පා සඅංවරේධන
අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය)
362.7095493
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ප්රජෂ්පාතෂ්පාන්ස්ත්රික සමෂ්පාජවෂ්පාදී ජනරජසයේ
ආයතන සඅංග්රහය හෂ්පා අවසබබෝධය
352.66
ශ්රී ලඅංකෂ්පා ප්රජෂ්පාතෂ්පාන්ස්ත්රික සමෂ්පාජවෂ්පාදී ජනරජසයේ මුදල
සරගුලෂ්පාසි සඅංග්රහය හෂ්පා අවසබබෝධය
658.152
ශ්රී ලඅංකෂ්පා මහ බමැඅංකුව. වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2014
354.8606
ශ්රී ලඅංකෂ්පා රජසයේ ප්රකෂ්පාශන නෂ්පාමෂ්පාවලිය – 2009 2010
011.53
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ආෂදෂ්පා කළමනෂ්පාකරණ අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය.
ආෂදෂ්පා කළමනෂ්පාකරණය පළිබද ජෂ්පාතික
ප්රතිෂතතිය
363.34525
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ජනසලඛන හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව. ජන හෂ්පා නිවෂ්පාස
සඅංගණනය – 2012
304.6095493021
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ජනසලඛන හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව. ජන හෂ්පා නිවෂ්පාස
සඅංගණනසයේ ප්රධෂ්පාන සතෂ්පාරතුරු - 2012
304.6021
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ජනසලඛන හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව. සඅංඛන්යෂ්පාන අතසෂෂ්පාත 2014
315.493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ජනසලඛන හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව. සඅංඛන්යෂ්පාන නිබන්ධනය
2014
315.493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. දහනව වන ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පා
සඅංසශබෝධනය
342.03026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 29 දරන වසන්ත
සසසේනෂ්පානෂ්පායක ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්)
ෂනත
346.064026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 33 දරන ඉදිකිරීම්
කරේමෂ්පාන්ත සඅංවරේධන ෂනත 343.078624026

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 34 දරන මහෂ්පා නගර සභෂ්පා
(සඅංසශබෝධන) ෂනත
342.09026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 35 දරන නගර සභෂ්පා
(සඅංසශබෝධන) ෂනත
342.09026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 36 දරන ප්රෂ්පාසදේශීය සභෂ්පා
(සඅංසශබෝධන) ෂනත
342.09026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 37 දරන ෂළෂ්පාත ෂෂ්පාලන
ආයතනවල පුරව්ස්පේෂෂ්පාඩු පරවීසම් (විසශසේෂ
විධිවිධෂ්පාන) (සඅංසශබෝධන) ෂනත
342.09026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 38 දරන ඉඩම් (සන්තකය
ෂමැවරීම සීමෂ්පා කිරීසම්) ෂනත
346.0436026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 39 දරන ඩඑෆසේසීසී බමැඅංකුව
(ඉවත කිරීසම් හෂ්පා ආනුෂඅංගික විධිවිධෂ්පාන ) ෂනත
346.082153026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 40 දරන ශ්රී ලඅංකෂ්පා
ෂරමෂ්පාණුක බලශකති ෂනත
343.0925026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 41 දරන විසරේජන ෂනත
343.034026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 42 දරන කලෂවදෘකෂ
සඅංවරේධන ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) ෂනත
346.064026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 43 දරන සිවමුනි සමෑ
සවසහර සබබෞදේධ ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්)
ෂනත
346.064026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 44 දරන ප. හමැරිසන් ප්රජෂ්පා
සඅංවරේධන ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කීරීසම්) ෂනත
346.064026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 45 දරන මෂ්පානසික
උෂප්රකදෘති ළමෂ්පා ෂෂ්පාසසල ශුභ සෂ්පාධක සමිතිය
(සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) (සඅංසශබෝධන) ෂනත
346.064026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 46 දරන ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සමෂ්පාජ
කෂ්පාරේයයන්හි නියුතු වදෘතතීයසවදීන්සග සඅංගමය
(සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) ෂනත
346.064026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2014 අඅංක 47 දරන විසරේජන
(සඅංසශබෝධන) ෂනත
343.034026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2015 අඅංක 1 දරන විසරේජන
(සඅංසශබෝධන) ෂනත
343.034026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2015 අඅංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ
සම්ෂත (සඅංසශබෝධන) ෂනත
343.07692026
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ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2015 අඅංක 3 දරන නම්සකෂ්පාළ හෂ්පා
මධන්යසෂ්පාර පළිබඳ ජෂ්පාතික අධිකෂ්පාරිය
(සඅංසශබෝධන) ෂනත
343.076371026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2015 අඅංක 4 දරන අෂරෂ්පාධයක
වින්දිතයන් සහ සෂ්පාකෂිකරුවන් හට සහෂ්පාය
දීසම් සහ ආරකෂෂ්පා කිරීසම් ෂනත 345.02026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2015 අඅංක 5 දරන ජෂ්පාතික ඖෂධ
නියෂ්පාමන අධිකෂ්පාරිය ෂනත
344.041026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2015 අඅංක 6 දරන මඩහසෂෂ්පාල
ශ්රී රතනෂෂ්පාලෂ්පාරෂ්පාමය විහෂ්පාරසසේථ සෂ්පාසන හෂ්පා
සබබෞදේධ අධන්යෂ්පාෂන සඅංවරේධන ෂදනම
(සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) ෂනත
346.064026

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. ජෂ්පාතිය සගෂ්පාඩනමැගීසම්
බන (සඅංසශබෝධන) : 2009 අඅංක 9 දරන ජෂ්පාතිය
සගෂ්පාඩනමැගීසම් බන ෂනත සඅංසශබෝධනය කිරීම
සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි
343.040262
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. සදේශීය ආදෂ්පායම්
(සඅංසශබෝධන) : 2006 අඅංක 10 දරන සදේශීය
ආදෂ්පායම් ෂනත සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ
ෂනත සකටුම්ෂතකි
343.0360262
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. ධීවර සහ ජලජ සම්ෂත
(සඅංසශබෝධන) : 1996 අඅංක 2 දරන ධීවර සහ
ජලජ සම්ෂත ෂනත සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා
වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි
343.076920262

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. එකතු කළ අගය මත
බන (සඅංසශබෝධන) : 2002 අඅංක 14 දරන එකතු
කළ අගය මත බන ෂනත සඅංසශබෝධනය කිරීම
සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි
343.0550262

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. මුදල : මතෂමැන්
අසලවිහල සහ තමැබමෑරුම් අය බදේද, කමැසිසනබෝ
කරේමෂ්පාන්ත අය බදේද, සුපරි වෂ්පාසි බදේද, ජඅංගම
නරකථන ක්රියෂ්පාකරු අය බදේද, නිවෂ්පාස සඳහෂ්පා
සදෘජු චන්ද්රිකෂ්පා සසසේවෂ්පා අය බදේද, චන්ද්රිකෂ්පා සසේථෂ්පාන
අය බදේද, ක්රීඩෂ්පා සඳහෂ්පා සවන් වූ නෂ්පාලිකෂ්පා අය
බදේද, මන්දිර බදේද, විගමන බදේද සහ සමබෝටරේ
වෂ්පාහන ආනයනකරුවන්සග බලෂත්ර ගෂ්පාසසේතුව
ෂමැනවීම සඳහෂ්පා විධිවිධෂ්පාන සමැලමැසසේවීම පණිස ද,
ඊට සම්බන්ධ හෂ්පා ආනුෂඅංගික කෂ්පාරණෂ්පා සඳහෂ්පා
විධිවිධෂ්පාන සමැලමැසසේවීම පණිස ද වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි
343.0340262

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. ඔටටු ඇලත්ලීම හෂ්පා සූන
බන (සඅංසශබෝධන) : 1988 අඅංක 40 දරන ඔටටු
ඇලත්ලීම සහ සූන බන ෂනත සඅංසශබෝධනය කිරීම
සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි
344.0990262

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. රවීචන්ද්ර ෂදනම
(සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) : රවීචන්ද්ර ෂදනම
සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි
346.0640262

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. කහවිලසගෂ්පාඩ ජෂ්පාතික
උරුම උයන සඅංකලෂ සකබෞතුකෂ්පාගෂ්පාර
සඅංවරේධන
අරමුදල (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) :
කහවිලසගෂ්පාඩ ජෂ්පාතික උරුම උයන සඅංකලෂ
සකබෞතුකෂ්පාගෂ්පාර සඅංවරේධන අරමුදල සඅංසසේථෂ්පාගත
කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි

346.0640262

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. විනලි සඅංසදේශ බන
(සඅංසශබෝධන) : 2011 අඅංක 21 දරන විනලි
සඅංසදේශ බන ෂනත සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ
ෂනත සකටුම්ෂතකි
343.040262

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2015 අඅංක 7 දරන ආගෂ්පාමික හෂ්පා
විගෂ්පාමික (සඅංසශබෝධන) ෂනත
342.082026
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. 2015 අඅංක 8 දරන ජෂ්පාතික ගුරු
අධන්යෂ්පාෂන අධිකෂ්පාරිය (ඉවත කිරීසම්) ෂනත
344.078026

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. චන්ද්රකුමෂ්පාරේ සමෂ්පාජ
සඅංවරේධන ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) :
චන්ද්රකුමෂ්පාරේ සමෂ්පාජ සඅංවරේධන ෂදනම
සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි
346.0640262
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. ජෂ්පාතික ගුරු අධන්යෂ්පාෂන
අධිකෂ්පාරිය (ඉවත කිරීසම්) : 1997 අඅංක 32
දරන ජෂ්පාතික ගුරු අධන්යෂ්පාෂන අධිකෂ්පාරිය ෂනත
ඉවත කිරීම සඳහෂ්පා ද, ඊට සම්බන්ධ සහබෝ
ආනුෂඅංගික කරුණු සඳහෂ්පා ද විධිවිධෂ්පාන
සමැළමැසසේවීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි
344.0780262

ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. විසිතුන්වන ආණඩුක්රම
වන්යවසසේථෂ්පා සඅංසශබෝධනය : ශ්රී ලඅංකෂ්පා ප්රජෂ්පාතෂ්පාන්ස්ත්රික
සමෂ්පාජවෂ්පාදී ජනරජසයේ ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පාව
සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි
343.030262
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. විසිහතරවන
ආණඩුක්රම වන්යවසසේථෂ්පා සඅංසශබෝධනය : ශ්රී ලඅංකෂ්පා
ප්රජෂ්පාතෂ්පාන්ස්ත්රික සමෂ්පාජවෂ්පාදී ජනරජසයේ ආණඩුක්රම
වන්යවසසේථෂ්පාව සඅංසශබෝධනය කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි
342.030262
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. සන්ධන්යෂ්පා සිරිවරේධන
ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) : සන්ධන්යෂ්පා
සිරිවරේධන ෂදනම සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම සඳහෂ්පා වූ
ෂනත සකටුම්ෂතකි
346.0640262
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ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව. සෂ්පාමය, අධන්යෂ්පාෂනය,
බලගමැන්වීම සහ සඅංවරේධනය උසදසෂ්පා වූ ක්රීඩෂ්පා
ආයතනය (SPEED) සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම් :
සෂ්පාමය, අධන්යෂ්පාෂනය, බලගමැන්වීම සහ
සඅංවරේධනය උසදසෂ්පා වූ ක්රීඩෂ්පා ආයතනය
(SPEED) සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම සඳහෂ්පා වූ ෂනත
සකටුම්ෂතකි
346.0640262
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව. කෂ්පාරේය
සෂ්පාධන වෂ්පාරේතෂ්පාව 2014
352.1406
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව. කදෘෂිකරේම,
සගෂ්පාවිජන සඅංවරේධන, සුළු වෂ්පාරිමෂ්පාරේග,
කරේමෂ්පාන්ත, ෂරිසර, සඅංසසේකදෘතික හෂ්පා කලෂ්පා
කටයුතු අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය. වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2014
352.1406
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව. ප්රවෂ්පාහන,
ක්රීඩෂ්පා හෂ්පා සයබෞවන කටයුතු, කෂ්පාන්තෂ්පා කටයුතු,
ආහෂ්පාර සමැෂයීම් හෂ්පා සබදහමැරීම්, සමූෂකෂ්පාර
සඅංවරේධන, ගදෘහ ආරේථික ප්රවරේධන, ධීවර, ග්රෂ්පාම
සඅංවරේධන, සඅංචෂ්පාරක, ආසයබෝජන ප්රවරේධන
සම්බන්ධීකරණ සහ සතතව නිෂසේෂෂ්පාදන හෂ්පා
සඅංවරේධන කටයුතු පළිබඳ අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය. 2015
අයවමැය සවනුසවන් ඉදිරිෂත කරන ප්රකෂ්පාශනය
352.48
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව. මුදල හෂ්පා
ක්රමසම්ෂෂ්පාදන, නීතිය හෂ්පා සෂ්පාමය, ඉඩම්,
අධන්යෂ්පාෂන, ෂළෂ්පාත ෂෂ්පාලන හෂ්පා ෂළෂ්පාත ෂරිෂෂ්පාලන,
මිනිසසේබල හෂ්පා රැකීරකෂෂ්පා, ඉඅංජිසන්රු සසසේවෂ්පා,
ප්රවදෘතති හෂ්පා සවළඳ අමෂ්පාතන්ය හෂ්පා ප්රධෂ්පාන අමෂ්පාතන්ය.
අයවමැය කථෂ්පාව 2015
352.48
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. බසසේනෂ්පාහිර ෂළෂ්පාත සභෂ්පාව. සසබෞඛන්ය,
සදේශීය මවදන්ය, ෂරිවෂ්පාස හෂ්පා ළමෂ්පාරකෂක සසසේවෂ්පා
සහ සභෂ්පා කටයුතු අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය. අයවමැය
විවෂ්පාදය 2015
352.48
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. සයබෞවන කටයුතු හෂ්පා නිපුණතෂ්පා
සඅංවරේධන අමෂ්පාතන්යෂ්පාඅංශය. ශ්රී ලඅංකෂ්පා ජෂ්පාතික
තරුණ ප්රතිෂතතිය
362.7095493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. විගණකෂ්පාධිෂති සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව
වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2013
352.406
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව අග්රෂ්පාණඩුකෂ්පාරවරු (1948-1972).
(අසබවික්රම, සසබෝමදෂ්පාස)
954.9302092
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව අධන්යෂ්පාෂන ප්රතිසඅංසසේකරණ සයබෝජනෂ්පා
1972 සිට. (ජයවරේධන, ආනන්ද) 370.95493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව කමැවිලි පුරෂ්පාණය. (සිලවෂ්පා, ට. ෂබලිසසේ)
641.853

ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව කුරුඳු ෂත්ර හෂ්පා ෂමැඟිරි ෂත්ර ආශ්රිත
සගන්ධ සතල කරේමෂ්පාන්තසයේ වරේතමෂ්පාන
තතතවය හෂ්පා සඅංවරේධන විභවතෂ්පා. (ඈෂෂ්පාසිඅංහ,
එසසේ.)
338.17383
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ජනවෂ්පාරේගික වන්යවසෂ්පායකතවය : සමෂ්පාජ
විදන්යෂ්පාතමක අධන්යයනයක. (හඳරෂ්පාගම, සමන්)
338.04095493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ජනෂ්පාධිෂතිවරණ ඉතිහෂ්පාසය 1978 2015 : නීති විදන්යෂ්පාල ප්රසවශය, උසසසේ සෂළ සහ
උසසසේ විභෂ්පාග සඳහෂ්පා සදේශෂෂ්පාලන විදන්යෂ්පාව හදෂ්පාරන
විදන්යෂ්පාරේර්ථීන්සග ද, ප්රවීණ හෂ්පා ආන්ධුනික
සදේශෂෂ්පාලනඥයන්සග ද විෂය දමැනුම සෂබෝෂණය
කිරීම. (ගමසග, එසසේ. අය.)
324.95493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ජෂ්පාතික සඅංසකත. (අමුණුගම, රුකෂි)
929.92095493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සටසසේට ක්රිකට ඉතිහෂ්පාසය : 1982 2013. (ජයසිඅංහ, සරත)
796.35865095493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව නෂ්පාගරික දරිද්රතෂ්පාව : සනරඅංජනෂ්පා
ගුණතිලක සහ අසෂ්පාරේ අබනල කෂ්පාදරේ විසින්
සම්ෂෂ්පාදිත "ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව නෂ්පාගරික දරිද්රතෂ්පාව"
සඅංකෂිව්ස්පේතසයේ ප්රතිසශබෝධනයකි. (රතනෂ්පායක,
ඉෂෂ්පාරෂ්පා)
362.5095493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ෂවුල සදේශෂෂ්පාලන සහභෂ්පාගීතවසයේ
සමෂ්පාජ ෂසුව්බිම. (ගුණසිඅංහ, රසිකෂ්පා ඒ.ඒ.)
320.95493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ප්රෂ්පාගඉතිහෂ්පාසය. (සසබෝමසදේව, රෂ්පාජේ)
930.1095493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව මෂ්පාරේග සඅංඥෂ්පා සහ මෂ්පාරේග නීතිරීති :
රියනරු ලිඛිත ෂරීකෂණ ප්රශසේන ෂත්රයක
ඇතුළතය. (සෂසරේරෂ්පා, ආරේ. ඒ. එම්. බී.)
363.125095493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව මුහුන වමැදේසදබෝ : 2014 ආදි වෂ්පාසික වසර
සවනුසවනි. (ජයවරේධන, මන්ධුරසිරි)
305.89148095493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව රකෂණය එදෂ්පා සහ අද.
(සිරිනෂ්පායක, ඩ. එම්.)
368.0095493
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව රෂ්පාජන්ය බලය විමධන්යගත කිරිම.
(ගමසග, එසසේ. අය.)
320.4549304
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව වමැවිලි කරේමෂ්පාන්තය. (සෂසරේරෂ්පා, ලලිත)
633
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව වන්යවසසේථෂ්පාදෂ්පායක සහ විධෂ්පායක ආණඩු
ක්රමය. (ගමසග, එසසේ. අය.)
321.8042
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ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සමෂ්පාජ ප්රශසේන. (අමරසසසේකර, දයෂ්පා)
361.1095493

ෂමැඅංහයහි ජීවිතය සහ මරණය. (සචන්ග, නිසයන්)
895.13

ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සරේෂයන්. (ද සිලවෂ්පා, නිහෂ්පාල
සසනරත)
597.96095493

ක්ෂුකසීන්, වසිලි. ජීවත වීසම් ආසෂ්පාව සහ සවනත
සකටිකතෂ්පා
891.73

ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සියවසක බෂ්පාලදකෂ උරුමය 19122012
369.4

සෂලඩන්, සිඩ්නි. උදය, දහවල සහ රෂ්පාස්ත්රිය 813.54
සෂසේකසසේපයරේ, විලියම්. 111 රිචඩ්

822.33

ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සසලලිප. (වන්නිනෂ්පායක, අනූෂෂ්පා)
736.5095493

සෂසේකසසේපයරේ, විලියම්. මමැකබත

822.33

ශ්රී ලෂ්පාඅංකීය ජෂ්පාතීන්සග ඉවුම් පහුම්. (සිලවෂ්පා, ට.
ෂබලිසසේ)
641.595493

සසේටයන්, ආරේ. එල. සෂෂ්පාත ගුසල අවතෂ්පාරය

ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය ජන නමැටුම් සහ ජන ක්රීඩෂ්පා ගීත.
(පරිසසේ, ඥෂ්පානසිරි)
782.42162

සසේටයන්, ආරේ. එල. භයඅංකෂ්පාර වීදිය - අභිරහසසේ
මිනීමරුවෂ්පා
813

ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය ජන සමෂ්පාජසයේ මෂ්පානව අයතීන්
සුරැකීසමහිලෂ්පා කිතුනු වගකීම. (සනබෝනිසසේ,
සරෂ්පාසම්ෂසේ)
261.7

සසේටයන්, ආරේ. එල. භයඅංකෂ්පාර වීදිය - සල වවුලෂ්පාසග
රෂ්පාස්ත්රිය
813

ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය විකලෂ නෂ්පාටන්ය කලෂ්පාසව ප්රවණතෂ්පා.
(සසසේනෂ්පානෂ්පායක, මඅංගල)
792.022
ශ්රී වික්රම : 1 සකෂ්පාටස. (සසසනවිරතන, ඩ. වී.)
741.5
ශ්රී වික්රම : 2 සකෂ්පාටස. (සසසනවිරතන, ඩ. වී.)
741.5
ශ්රී වික්රම රෂ්පාජසිඅංහ. (ඒකනෂ්පායක, කුසුම්) 954.9301
ශ්රී හරේෂයන්සග රතනෂ්පාවත්ලී නෂ්පාටිකෂ්පා. (ශ්රී හරේෂ)
891.22
ශ්රී හරේෂ. ශ්රී හරේෂයන්සග රතනෂ්පාවත්ලී නෂ්පාටිකෂ්පා 891.22
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සසේටයන්, ආරේ. එල. භයඅංකෂ්පාර වීදිය - හමැඅංගි මුතතඅං
813
සසේටවන්සන්, ආරේ. ඇල. නිදන් දූෂත
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සසේසටෂ්පාසවබෝල, ජිම්. අද තමය දවස : සෂ්පාරේථක
ජයග්රෂ්පාහකයන් සග නමැණ නුවණ
650.1
සසේසටබෝරසසේ ඒඩ්රියන්. සබබෝ සසවණ යට : සන්ෂෂ්පාල
නිරේමෂ්පාණ සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහයකි
823
සසේස්ත්රිය, ෂවුල සහ සමෂ්පාජ අභිසයබෝග : ග්රෂ්පාමය, ෂහළ
මධන්යම සහ ඉහළ මධන්යම ෂෂ්පාඅංතික සසේන චරිත
ඇතුළත නවකථෂ්පා ඇසුසරන් සකසරන
විමරේනශනයක. (රෂ්පාජෂකෂ, ධරේමෂ්පා) 891.483
සසේනතවයට සවියක... : ජගත කෂ්පාන්තෂ්පා දිනය
2011
305.4

ෂඩ් ආයතන ජය ගමැනිම : ඇස, කන, නෂ්පාසය, දිව,
කය, මනස යන ආයතන අත හමැරීමට
අතවමැලක. (ලියනසග, සීතෂ්පා ෂදේමිණි) 294.342

සසේනයඩරේ, සහලගෂ්පා. මට යන්න සදන්න
943.086092

ෂයසලෂ්පාකසග දියණිය. (සප්රසසේලරේ, මිරේජම්)

සසේනිසකට, සලසමෂ්පානි. ව්බිඳුණු ජසන්ලය

823

823

ෂරේමෂ්පා, සරෂ්පාව්බින් එසසේ. දිවි ගමසන් අරුත සසෂ්පායෂ්පා
158.1

සසේසන්හසයේ උවමැසී. (මෂ්පාෂෂ්පා, දිලූ සඳමෂ්පාලි රසෂ්පාඅංගිකෂ්පා)
891.483

ෂරේමෂ්පා, සරෂ්පාව්බින්. සනෂ්පාගන් ගිරිහිස සනතින් ඉවතට
158.1

සසේසනබෝ, එඩ්ගෂ්පා. චීන අහසසසේ රතු තරුව : චීන
සකෂ්පාමියුනිසසේටවෂ්පාදසයේ උෂත පළිබඳ සුවිසශසේෂී
සටහනක
324.243075

ෂරේමෂ්පා, සරෂ්පාව්බින්. විශිෂසේටතවයට මඟ : ප්රෂ්පාසයබෝගික
මසනබෝවිදන්යෂ්පාව
158.1

සසේෂයරි, සජෂ්පාහෂ්පානෂ්පා. හයඩ්

ෂරේමෂ්පා, සරෂ්පාව්බින්. සුලලිත ආතමයකට...

සසේෂෂ්පාරේකසසේ, නිසකෂ්පාලසසේ. මතකසයේ රැදි පය සටහන්

158.1

833.8

354

813
සසේෂෂ්පාරේකසසේ, නිසකෂ්පාලසසේ. සසසනසහබර සජබෝන්
813.54

(සෂසරේරෂ්පා, යමුනෂ්පා මෂ්පාලිනි)
782.42
සතර අෂෂ්පාසයන් මිසදමු : ෂළමු සකෂ්පාටස. (ජයතුඅංග,
ඩ. ඊ. එම්. සරෂ්පාඩ්රිසගබෝ)
294.34

සසේෂමැසරබෝ, සජරලඩ්. රන් මල

සතර කමටහන් භෂ්පාවනෂ්පා විධි

823.91

සසේලමැසවෂ්පාජේ ජිෂමැක : රූෂමය නියමුවක. සවබෝන්ට,
ක්රිසසේසටබෝෂරේ කූල
199.4973
සසේවරේණ තරඅංගය : සුනෂ්පාමි වන්යසනසයන් ෂසු
ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සඅංසසේකදෘතිය සහ සදේශෂෂ්පාලනය.
(ගමැම්බරේඩ්, මිසෂල රූත)
954.93032

සතර ශිෂන්යතව ජයමග 5 ශිෂන්යතවය 2015 :
1 ෂත්රය හෂ්පා 11 ෂත්රය සඳහෂ්පා අනුමෂ්පාන ප්රශසේන හෂ්පා
පළිතුරු. (සෂසරේරෂ්පා, චන්ද්රසසබෝම) 372.19076
සතරසිඅංහ, තතසරණී (ෂරි.). බලනන
කමැටෂසේසක, ජූඩ්

සසේවරේණපුසරේ සඅංචෂ්පාසරේ. (මුතුවෂ්පාඩසග, නලඅංජත්ලී)
915.93

සතරසිඅංහ, සුදරේමන් (ෂරි.). බලනන
කෂ්පාසසේටනරේ, එරික

සසේවිටසරේලන්ත ආණඩුක්රමය : ආදරේශ ප්රශසේන සහ
පළිතුරු ද ඇතුළතය. (ෂලලියගුරුසග, රවින්ද්ර
චන්ද්රසිරි)
321.009494

සතුට උතුරවන එකවිසි භෂ්පාවනෂ්පා

සසේසවත ළහිරු. (සකෂ්පාඩකෂ්පාර, චන්දි)

891.483

සකමන් සටහන් ;
අඅංක 03. (විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර) සිත නිවන
පන් බම්
294.3435095493
සකවළ ඉම රහසසේ සසෂ්පායෂ්පා. (ජයතිලක,
සමරදිවෂ්පාකර)

294.34435

සතුටු සිතින් අකුරට යමු : 1 සශසේණිය හෂ්පා
සෂරෂෂ්පාසල දරුවන් සඳහෂ්පා. (ගුණසිඅංහ,
දමයන්ති)
372.21
සතුන් ගමැන රස කතෂ්පා. (වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා
ඉන්ගලසසේ)

813

සතුන් ෂෂ්පාට කරමු. (ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්) 372.52
891.483

සකලකලෂ්පා විදන්යෂ්පාචක්රවරේති ෂරෂ්පාක්රම ෂණඩතයන්සග
සිඅංහල ථූෂවඅංශය : රතනමෂ්පාලි නම් මචතන්ය
වරේණනෂ්පාව
294.3435095493

සතුරු මිතුරු. (සමබෝෂසගබෝ, මයකල)

823.914

සතන්යය සිරගත වූ බමැවින : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය.
(ගුණවරේධන, චන්ද්රෂ්පාණි)
891.481
සතන්යය සුන්දර ද ? : (ශිෂන්ය උෂසදේශන භුමිකෂ්පාසව
හෂ්පා ගුරුභුමිකෂ්පාසව ලත අතදමැකීම් අහුරක).
(හඳුන්ෂතිරණ, කරුණෂ්පාතිලක)
371.1

සතකුමෂ්පාර, ශකතික (සම කරේතදෘ). බලනන
විතෂ්පාන, ආරියරතන
සතතව සලබෝකය පළිබඳ ජනශමැති. (ගුණරතන,
යකුන්නෂ්පාසව සහසේ. මු.)
398.245
සතතවෂ්පාවෂ්පාස : මිනිසසේ, දිවන්ය, සහ අෂෂ්පාය ද්භූමි.
(තිලකරතන, ඒ. සක.)
294.3
සතතය ආදසරේ. (නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා) 891.483
සතතු ෂෂ්පාට කරමු

294.34435

372.52

සත ෂථ : කිතුනු ආගමික ලිප එකතුව. (සෂසරේරෂ්පා,
පටරේ කමැනියුට)
230

සතන්යය සසෂ්පායෂ්පා. (වමැලිවිටිය, ලකෂසේමන්)

891.483

සදේධම්ම සඅංගසහෂ්පා. (මහෂ්පාසෂ්පාමි හිමි, ධම්මකිතති)
294.3
සදේධරේමරතනෂ්පාවලිය : ගමැටෂද විවරණ සහිතය.
(ධරේමසසසේන හිමි)
891.48
සදේධරේමරතනෂ්පාවලිය : ප්රථම භෂ්පාගය
(ග්රන්ථෂ්පාරම්භසයේ සිට සඅංකිචච සෂ්පාමසණර
වසසේතුව දකවෂ්පා). (ධරේමසසසේන හිමි)
891.48

891.483

සදේධරේම සෂ්පාරෂ්පාතර්ථී සඞග්රහය පළිබඳ විමසීමක.
(සඅංර්ඝරෂ්පාජ හිමි, ශ්රී සරණඞකර)
891.48

සතසවනි රෂ්පාස්ත්රිය : අන්තරේභවිත ආතමයක
සප්රේමසයේ පුනරෂ්පාගමනය. (කුලතුඅංග, රවින්ද්ර
ධරේමප්රිය)
891.483

සදේධෂ්පාතිසසේස ඉදිකළ උතුරළ ෂදිකටුන්නරු වමැව හෂ්පා
ඉෂමැරණි චන්දනගෂ්පාම. (වික්රමසිඅංහ, මනුල)
954.9301

සතපුර මෂ්පානය. (දසනෂ්පායක, සුමනසිරි)

සතසර නමැඅංවූ ෂන්හිඳ රෂ්පාවය : ලිප එකතුවකි
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සදේධෂ්පාරතන හිමි, කනතසතසගෂ්පාඩ (සඅංසසේ.).
බලනන ප්රණෂ්පාම : දම්ෂල ගුණ සමරු ශෂ්පාසසේනය
සඅංග්රහය 2014
සදහම් අතවමැල ;
(සසබෝමරතන, ජී. ප. වී.) සකබෝෂය

230

සදෂ්පාතනික සුවය සසෂ්පායෂ්පා. සජලරව්ස්පේ, කෂ්පාල 839.813
සන්තුෂසේටි. (දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා)

891.483

සන්ථවය : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය. (කඅංකෂ්පානම්සග,
ත්ලීලෂ්පාරතන)
891.483
සන්ධන්යෂ්පා සිරිවරේධන ෂදනම (සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම්) :
සන්ධන්යෂ්පා සිරිවරේධන ෂදනම සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම
සඳහෂ්පා වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව.
ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
346.0640262
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත. අකුරු අතර කතෂ්පා :
උපුල ශෂ්පාන්ත සන්නසසේගල සමඟ ෂවතවන ලද
පුවතෂත සෂ්පාකචඡෂ්පා
302.2322
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත. කතෂ්පාව

801.95

සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත. කරේතදෘකෂ්පාරක
කරේමකෂ්පාරක වෂ්පාකන්යය : ප්රශසේසනබෝතතර 500 ක
සමඟ සෂරහුරු අභන්යෂ්පාස
491.485
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත. කරේමකෂ්පාරක කරේතදෘකෂ්පාරක වෂ්පාකන්යය : නිරේමෂ්පාණය කිරීසම්
සරල රීති සමුහය
491.485
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත. ෂතතර ප්රශසේන සහ
ඇතත උතතර
070.4
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දෂ්පාශන්ය
සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක මුද්රිත සටහන - අටවන පයවර
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය
සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක මුද්රිත සටහන - තුන්වන පයවර
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය
සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක මුද්රිත සටහන - සදවන පයවර
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය
සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක මුද්රිත සටහන - දසවන පයවර
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය

සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක මුද්රිත සටහන - නව වන පයවර
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය
සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක මුද්රිත සටහන - ෂසසේවන පයවර
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය
සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක මුද්රිත සටහන - ෂළමු පයවර
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය
සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක මුද්රිත සටහන - හතවන පයවර
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය
සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක මුද්රිත සටහන - හතරවනපයවර
සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දෂ්පාශන්ය
සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක මුද්රිත සටහන - හයවන පයවර
සන්නෂ්පාම කළමනෂ්පාකරණය. (මුහන්දිරම්සග,
සගෂ්පාඩ්වින් වි.)
658.8343
සන්න සහිත ෂෂ්පාලි ථූෂවඅංසය

294.3435095493

සන්නියකුම සහ සමෂ්පාජ සන්නිසවදනය.
(සකබෝටටසගෂ්පාඩ, ජනක)

133.443

සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය අධන්යයනය : අ. සෂෂ්පා. ස.
(උ. සෂළ) 13 සශසේණිය. (කුමෂ්පාරසව්ස්පේලි, තිසර)
302.207
සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය අධන්යයනය.
(ආරියවරේධන, විමලරතන)

302.207

සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය අධන්යයනය - සකටි
සටහන් : අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) (10-11
සශසේණි). (බණඩෂ්පාර, මයුර)
302.207
සන්නිසවදනය හෂ්පා මෂ්පාධන්ය අධන්යයනය : 10 වන
සශසේණිය. (ජයරතන, ශෂ්පාමලි)
302.207
සන්නිසවදනසයේ දරේශනය. (මසහසේන්ද්ර, සුනන්ද)
302.201
සන්නිසවදන සඅංක්රෂ්පාන්තිය. (කුරුව්ස්පේපු, ඩ. බී.)
089.9148
සන්සිඳුණු සිත. (හන්හසේ, තිච න්හට)
සනෂ්පාතන දහරෂ්පා. (ලකමෂ්පාලි, ගයනෂ්පා එසසේ.)

294.3927
891.483

සසනබෝරන් අභිරහස. (වීරසිඅංහ, ශිසරබෝමෂ්පාලෂ්පා එසසේ.)
891.483
සඳකඩෂහණ. (ජයවරේධන, ඉන්ද්රෂ්පා පුෂසේෂෂ්පාණි)
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සඳකත මිණ. (සකෂ්පාලින්සසේ, විලියම් විලකි)

891.481
823.8

සඳ කඳු මුනන. (ගුණරතන, මලික තුසිත) 891.483
සඳකිඳුරු දෂ්පා කව

891.481

සඳකිඳුරි මමය. (නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, ව්බියඅංකෂ්පා) 891.483
සඳ කුමෂ්පාරසයක ඇවිත. (නිලඅංකෂ්පා, එම්. චතුමිණි)
891.483
සඳට කියන කවි. (ගුණවරේධන, වමැලිගම්පටිසයේ
සසබෝමෂ්පා)
891.481
සඳ ගිනි ගනී. (වෂ්පාසලසූරිය, ගෂ්පාමිණී)

891.483

සඳ නරය : කවි සඅංග්රහය. (සුබසිඅංහ, ශන්යෂ්පාමත්ලී
වසන්තෂ්පා)
891.481

සෂතතු සීයෂ්පා. (විසජේතුඅංග, සුනිතෂ්පා)
891.483
සෂරගමු නරේතන කලෂ්පාසව ශෂ්පාසසේනය මූලධරේම .
(අබයරතන, ජී. වී.)
792.8
සෂරමෂ්පාන, ප්රියඅංකෂ්පා. සිහිල ෂවන්

891.483

සෂරමෂ්පාන, සුමනෂ්පා (සඅංසසේ.). බලනන සෂසරේරෂ්පා,
සහසේමෂ්පා
සපුසකෂ්පාටන, විමල (සඅංසසේ.). බලනන
ගසවෂි

සරබෝහණ

සපරි සමපුර. (රතනෂ්පායක, අසනබෝමෂ්පා)

891.483

සපුතන්න, කුමරදෂ්පාස. මලමෂ්පාවසත : සගය ෂද
රචනෂ්පා
782.42
සපුමල, අඛිල. රෂ්පාවණ : ආදරසයේ හුසසේම ළඟ
891.482

891.483

සබසබ සඅංඛෂ්පාරෂ්පා අනිචචෂ්පාතී : සබබෝලයක ෂරිමෂ්පාව ද
අනිතන්යය. (රෂ්පාමසිඅංහ, ඩබලිව.)
294.33651

සඳ සනෂ්පානටු අහස. (දිසෂ්පානෂ්පායක, ඩ. එම්. අනුර)
891.483

සම්ෂත බමැඅංකුව පඑලසී වෂ්පාරේෂික වෂ්පාරේතෂ්පාව 2014
332.12306

සඳ මලවරද මඅංදෂ්පා. (මෂ්පාෂෂ්පා, දිලූ සඳමෂ්පාලි රසෂ්පාඅංගිකෂ්පා)
891.483

සම්ෂත සෂ්පාදන - දියුණුව සගනසදන මහෂ්පා ලකෂසේම්
පුද පූජෂ්පා සහ සසේසතබෝත්ර
202.112

සඳමෂ්පාලි සහ පුඅංචි ගිරෂ්පා ෂමැටියෂ්පා. (සකෂ්පාඩතුවකකු,
චන්ද්රසසසේන)
891.483

සම්ෂත, සහ. ව. ව්බිසහසේෂසේ ඉන්දික. සිඅංහල ගීතසයේ
ඡන්දසසේ හෂ්පා අලඅංකෂ්පාර
782.42

සඳමිණි, එච. එච. නසවබෝදෂ්පා. සසෂ්පායුරු සෂම්
කමැළ ... රකී මිනිසත බව
891.483

සම්ෂතෂ්පාවඩුසග, ෂමෂ්පාලි. තරුෂතිසග පුඅංචි තරුව
891.481

සඳලතෂ්පාට නවක. (සමරනෂ්පායක, එසසේ. ඒ. එසසේ.)
891.483

සම්පූරේණ බදේසදේගම වෂ්පාදය හෂ්පා එහි ෂසුව්බිම 294.33

සඳ නිවෂ්පාඩු ගිහින්. (සුසරේන්ද්ර, විරෂ්පාජේ)

සඳලි. (නෂ්පාගසිඅංහ, වසන්ත කුමෂ්පාර)

891.483

සම්බුන හඬ. (ධම්මසුමනෂ්පා සිල මෂ්පාතෂ්පාව,
රන්සමෑසගෂ්පාඩ)

294.3

සඳ සකමන. (අරම්සෂෂ්පාළ, නදිශනී මන්ධුශඅංකෂ්පා)
891.481

සම්මෂ්පානලෂ්පාර්භී නවකථෂ්පා විමරේශනය. (රෂ්පාජකරුණෂ්පා,
ආරිය)
891.483

සඳ සහ සතය. (ජයවරේධන, ගුණසිරි)

891.483

සම්මෂ්පා සම්බුදේධ පූජෂ්පා හෂ්පා පරිසත හෂ්පාසසේකම්.
(සගෂ්පාඩගම්ෂළ, සව්ස්පේමචන්ද්ර)

සඳුන් අරටු : ගුරු සකටිකතෂ්පා සමුචචය

891.483

සඳු මමය. (බුලතසිඅංහල, රමණී)

891.483

සඳු මමය 3. (බුලතසිඅංහල, රමණී)

891.483

සව්ස්පේත ෂෂ්පාරම. (වික්රමරතන, දිලහෂ්පානි)

891.483

සෂතතු කසඩ්. (සලෂ්පාකුසෂබෝතෂ්පාගම, ෂෂ්පාලිත)891.483
සෂතතුව. (අනුරසිරි, සරත)

891.483

294.34

සමකෂ්පාත්ලීන සෂ්පාහිතන්ය විචෂ්පාර සිදේධෂ්පාන්ත – 1 : ලිබරල
මෂ්පානවවෂ්පාදය. (කෂ්පාරියකරවන, සමන් එම්.)
801.95
සමණ ධම්ම හිමි, මමැලලවසගදර. සිතක බලය
294.3
සමන් කුමෂ්පාර, ජීවක. මෂ්පානව අයතිවෂ්පාසිකම්
සඅංකලෂය - සගබෝත්ලීය සහ කලෂ්පාපය විධිවිධෂ්පාන
323
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සමන් සහ දෂ්පාසයෂ්පා : ගුවන් විනලි නෂ්පාටක හයක.
(පරිසසේ, ආරියතිලක)
891.482

සගබෝරේකි, මකසිම්
සමරනෂ්පායක, ඩබලිව. ජී. සමන්. කවි සඅංකලෂනෂ්පා
891.481

සමනත්ලී. (නිසඅංසලෂ්පා, ලිහිණි)

891.483

සමරනෂ්පායක, ධරේමෂ්පා එසසේ. පුනම හමුවීම

සමනළ ගීසත. (සුසරේන්ද්ර, විරෂ්පාජේ)

891.483

සමරනෂ්පායක, ධරේමෂ්පා එසසේ. සමය සමැබවින්ම
ප්රෂ්පාතිභෂ්පාරේයයකම විය
891.483

සමරසකබෝන්, ඉන්දික සම්ෂත. මටත තිබුනය
සිහිනයක : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය
891.481
සමරසකබෝන්, එසසේ. එම්. එසසේ. රුව රකිනෂ්පා
ආයුරේසවද රහසසේ

646.72

සමරසකබෝන්, ඒ. ඩ. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) ගදෘහ
ආරේථික විදන්යෂ්පාව : ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේසනබෝතතර
640.76
සමරසකබෝන්, ඉන්දික සම්ෂත. මටත තිබුනය
සිහිනයක : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය
891.481
සමරසකබෝන්, චන්දන. ඉව්බි රහස

891.483

සමරසකබෝන්, චන්දන බණඩෂ්පාර. කවුද කවුද
891.483
සමරසකබෝන්, චන්දන බණඩෂ්පාර. මමැඩ දමැන් බය නමෑ
891.483
සමරතුඅංග, ගයෂ්පාන මධූෂෂ්පා. නටන පුඅංචි මෂ්පායෂ්පා
891.483
සමරතුඅංග, සඅංජීවිකෂ්පා. සසෂ්පාඳුරු කළුවර

891.483

සමරධීර, චමිල. ෂමැරණි හෂ්පා නූතන කෂ්පාරේමික
අධන්යෂ්පාෂනය : ෂමැරැණි ශිලපන් සහ නූතන
ශිලපන් - 1
303.48
සමරනෂ්පායක, අනිල. තරබෂ්පාරුසවන් අතමිසදමු
616.39805
සමරනෂ්පායක, අනිල. නව යුගයකට නව ෂමැරඩයම
089.9148
සමරනෂ්පායක, ඇන්ටන් ප්රසෂ්පාදේ (සම කරේතදෘ).
බලනන මදේනමරෂ්පාළ, සරබෝහණ
සමරනෂ්පායක, එසසේ. ඒ. එසසේ. ගුරුසගදර දරුසවබෝ
891.483
සමරනෂ්පායක, එසසේ. ඒ. එසසේ. දරුවන්සග දරුසවබෝ
891.483

891.483

සමරනෂ්පායක, ධරේමෂ්පා එසසේ. සමැසනරියන් උයසන්
විශසේමිත සමනල රැඟුම
891.483
සමරනෂ්පායක, විපුල. ඈත සිටන් ඉන්න සසලලිසයේ
89.483
සමරවික්රම, ඩලන්. බ්රිජටසග දිරිය
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සමරවික්රම, සෂ්පාලිය. ජීවිතසයේ සුන්දරතවය 152.41
සමරවික්රම, සෂ්පාලිය. සෂ්පාරේථකතවසයේ සමැඟවුණු
නිධෂ්පානය
158.1
සමරවීර, අරේජුන (සම කරේතදෘ). බලනන
උරුමයක අරුණ එදෂ්පා අද : පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පා
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුසව 125 වන සඅංවතසරය
සවනුසවනි
සමරවීර, පයල උදය. කවිය කියෂ්පා ෂෂ්පාට කරමු
372.52
සමරවීර, පයල උදය. ෂෂ්පාට කරන්නය කතෂ්පා
ලියන්නය
372.52
සමරවීර, පයල උදය. ෂෂ්පාට කරමු යෂ්පාළුසව... 372.52
සමරවීර, වලසෂෂ්පාළ ඩයනීසියසසේ. කුරුලු ගසම් හිත
මිතුරන් : හිසතබෝෂසදේශ කෂ්පාවන්යයසයේ
ඡෂ්පායෂ්පානුවෂ්පාදයකි
891.481
සමරසිඅංහ, ආරේ.ප. අභන්යවකෂ්පාශ විශසේවසකබෝෂය :
තෂ්පාරකෂ්පා විදන්යෂ්පාවට ප්රසවශයක
520.3
සමරසිඅංහ, උෂෂ්පාලි. මහරජ ගමැමුණු ජය මඟ
ඔසසේසසසේ : මෂ්පාගම සිට විජිතපුරය දකවෂ්පා එළෂ්පාර
රජුසග බළසකෂ්පාටු තිසසේ සදකක අතරින්...
954.9301
සමරසිඅංහ, ඩ. ප. (අනු.). බලනන විමලමිත්ර, ශ්රී
සමරසිඅංහ, ඩ. ප. (ෂරි.). බලනන බඅංකිම්චන්ද්ර

සමරනෂ්පායක, එසසේ. ඒ. එසසේ. සඳලතෂ්පාට නවක 891.483

සමරසිඅංහ, ජයතිසසේස. සිනෂ්පා වමැසසේස : ජනකථෂ්පා
සඅංග්රහය
891.483

සමරනෂ්පායක, ප්චූලෂ්පානන්ද (ෂරි.). බලනන

සමරසිඅංහ, ෂෂ්පාලිත. අමතක සනෂ්පාවන මතක
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සටහන් - තුන්වන සවළුම
920.02
සමරසිඅංහ, හසන්ත. සථසේරවෂ්පාදී ධරේම විග්රහ 294.391

(විජයදෂ්පාස, ප. ට.)
294.3
සයෂ්පාසඩබෝ හිමි, චන්මෂ්පාය මියෂ්පාඅං. මමස්ත්රිසයන්
ධන්යෂ්පානය කරෂ්පා
294.34435

සමරසසසේකර, ජයන්ති (ෂරි.). බලනන
ලියනසග, ආනන්ද

සරේ. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)

සමරසසසේකර, ජයරතන. හඳෂෂ්පාසන් මෂ්පාළු සහෂ්පාරෂ්පා
891.483

සරේ ඩ. බී. ජයතිලක චරිතය. (විසජේවික්රම,
ජයන්ත)

සමරසසසේන, සුසරේඛෂ්පා. සම් කතෂ්පාව

සරේෂ දෂසේටනය සහ සරේෂ විෂ සවදකම්. (මෂ්පානවසග,
සිරිෂෂ්පාල)
615.9

891.483

සමෂ්පාජ ආරේථික දතත අතසෂෂ්පාත - 2014 338.95493
සමෂ්පාජ ගසවෂී : ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය

089.9148

සමෂ්පාජය නිරුවත කළ ගමැහමැනිය සහ තවත සෂ්පාහිතන්ය
ලිප. (අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.)
801.95
සමෂ්පාජසය අප ඔකසකෂ්පාම සමෂ්පානය? පුරවමැසිභෂ්පාවසයේ
සදේශෂෂ්පාලන නන්යෂ්පාය සහ භෂ්පාවිතය.
(උයන්සගෂ්පාඩ, ජයසදේව)
323.6
සමෂ්පාජ වමැඩ විෂය කළමනෂ්පාකරණය හෂ්පා සමෂ්පාජ
වමැඩකරුවන්සග කුසලතෂ්පා. (ගම්ලත, ජී. ආරේ.
ෂදේමසිරි)
361.32

සමෂ්පාජ සජීවීකරණ නෂ්පායකතවය : නෂ්පායකතව
මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශකතවය. (ගමසග, එසසේ. අය.)
305.513
සමෂ්පාසලබෝචනය. විසජේසිඅංහ, රූ. සෂ.

891.483

සමිත හිමි, ඇකිරිසයේ (සඅංසසේ.). බලනන ඉඳුසර :
පූජන්ය තලඅරසඹේ ශ්රී ඉන්ද්රසෂ්පාර නෂ්පාහිමි 60 වන
ගුණෂ්පානුසසේමරණ ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය
සමිති සඅංවිධෂ්පාන. (පයදෂ්පාස, ඒ. ඩ.)

366

සමෂ රූෂ. (විසජේසසසේකර, කමලනෂ්පාත ශෂ්පාන්ත)
891.483
සමෂ සහකරුවන්සගන් සිනවන ප්රචණඩතවයන්
පළිබඳ උෂසදේශනය සඳහෂ්පා මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශක
මූලධරේම කෂ්පාන්තෂ්පා මූලික දදෘෂසේටිසකබෝණයකින්
361.06
සමුකකෂ්පා. (පන්නවල, ජයනි සී.)
සමුදසයේ තිසයන්සන් සහසේතුසව කලමනෂ්පා.

891.483

920

සරේෂයෂ්පා තවමත අවදිසයන් : ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව
සදේශෂෂ්පාලනය, ජනමෂ්පාධන්ය හෂ්පා සඅංසසේකදෘතික
ෂෂ්පාදඩකරණය පළිබඳ විමසීමක. (රණසිඅංහ,
නිහෂ්පාල)
320.95493
සරචචන්ද්ර, ඊ. ආරේ. බහින කලෂ්පාව

891.482

සරචචන්ද්ර, ඊ. ආරේ. වඳින්න ගිය සදේවෂ්පාසල
891.482
සරචචන්ද්ර, එදිරිවීර (ෂරි.). බලනන
සමබෝෂසෂ්පාන්, ගී ද
සරණ මඅංගල චෂ්පාරිත්ර. (ආරියසිඅංහ, සක. ආරේ.)

සමෂ්පාජවිදන්යෂ්පා ප්රසවශය. (සහසේමන්ත කුමෂ්පාර, එන්.
වී. ජී. ඒ.)
301
සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පාව ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය සහ විභෂ්පාග
අතවමැල : මූලික පරිසවන් අවසෂ්පාන විභෂ්පාගය
සඳහෂ්පා. (සුමනවඅංශ හිමි, මෂ්පාතසල)
301.076

891.483

392.5
සරතචන්ද්ර, ශ්රියෂ්පා. සකතකී
සරල දහම් දමැනුම. (විසජේනෂ්පායක, රඅංජිත)
සරල අරුත සහිත සිරිත මලදම. (සිලවෂ්පා,
මුහන්දිරම් එම්. එල.)

891.483
294.3076
170

සරල මසනබෝ මවදන්ය විදන්යෂ්පාව : මෂ්පානසික සසබෞඛන්යය
හෂ්පා මෂ්පානසික සරබෝග. (සප්රේමතිලක, ගෂ්පාමිණී)
616.89
සරල වියරණ උගනිමු : 6, 7, 8, 9 සශසේණි සඳහෂ්පා
(ප්රශසේසනබෝතතර සහිත). (ජයසසසේකර, ප්රියඅංගණී
කුමෂ්පාරි)
491.485
සරල සන්න සහිත කවසිළුමිණ (6-9-10-11-12
සරේග). (රෂ්පාහුලහිමි, කනඅංගමුසව)
891.481
සරල සිඅංහල ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය - 1 : ක්ඛුදේදක ෂෂ්පාෂ්ඨ,
ධම්මෂද ෂෂ්පාළි, උදෂ්පාන ෂෂ්පාළි, ඉතිවුතතක, සුතත
නිෂෂ්පාත. ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය
294.38232
සරල සිඅංහල ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය - 2 : විමෂ්පාන වතථු,
සව්ස්පේතවතථු, සථසේරගෂ්පාථෂ්පා, සථසේරිගෂ්පාථෂ්පා. (ස්ත්රිපටකය.
සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය)
294.38232

359

සරල සිඅංහල ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය - 3 : ජෂ්පාතකෂෂ්පාළි.
(ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය)
294.38232

සමග වීරයන්ට කෂ්පාලයක
සෂ්පාකෂි ආඥෂ්පාෂනත නඩු තීන්න සමඟ

220.92
347.060264

සෂ්පාගරය ගමැඹුරුය. (මුණසිඅංහ, සරබෝහිත)

891.483

සරල සිඅංහල වන්යෂ්පාකරණ 6 සශසේණිය : නිපුණතෂ්පා
ෂෂ්පාදක ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම්. (ප්රනෂ්පාන්න, එසසේ. ඕ.)
491.485

සෂ්පාගර විදන්යෂ්පාව. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා) 551.46

සරල සිඅංහල වන්යෂ්පාකරණ 10 සශසේණිය : නිපුණතෂ්පා
ෂෂ්පාදක ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම්. (රතනෂ්පායක, නයන
තිලක)
491.485

සෂ්පාම්බසිවම්, අකිසලෂසේවරන්. කමැදමැලි ව්බිඳී ගිය ෂසු...
894.8113

සරසවි ආයුරේසවද ග්රන්ථමෂ්පාලෂ්පා ;
අඅංක 07. (සකෂ්පාළඹසග, කවිරෂ්පාජේ බී.) සඅංකෂිව්ස්පේත
සගඩ, වණ, චිකිතසෂ්පා සඅංග්රහය :
615.538
සරසවි දමැනුම ;
අඅංක 9. (ධරේමරතන, සසසේනෂ්පානී) ආහෂ්පාර හෂ්පා
සෂබෝෂණය
613.2
සරසවි ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය - සදවන කෂ්පාණඩය
089.9148
සරසවි ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය - ෂළමු කෂ්පාණඩය
089.9148
සරු මිනිසෂ්පා : ප්රඥෂ්පාව සහ මිනිසසේ අවශන්යතෂ්පා.
(කරුණෂ්පාරතන, නිමල)

741.5

සෂ්පාමය, අධන්යෂ්පාෂනය, බලගමැන්වීම සහ සඅංවරේධනය
උසදසෂ්පා වූ ක්රීඩෂ්පා ආයතනය (SPEED)
සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීසම් : සෂ්පාමය, අධන්යෂ්පාෂනය,
බලගමැන්වීම සහ සඅංවරේධනය උසදසෂ්පා වූ ක්රීඩෂ්පා
ආයතනය (SPEED) සඅංසසේථෂ්පාගත කිරීම සඳහෂ්පා
වූ ෂනත සකටුම්ෂතකි. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව.
ෂෂ්පාරේලිසම්න්තුව)
346.0640262
සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ ජීව විදන්යෂ්පාව - 10 සශසේණිය.
(ධනෂෂ්පාල, සසේවරේණෂ්පා)

570

සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ විදන්යෂ්පාව ප්රශසේසනබෝතතර 1000 ක :
10-11 සශසේණිවල නව විෂය නිරේසදේශය
ආවරණය වන ෂරිදි බහුවරණ ප්රශසේන හෂ්පා
පළිතුරු. (දිසෂ්පානෂ්පායක, එසසේ. ආරේ.)
507.6

891.481

සෂ්පාරේථක ජීවිතයකට බුන දහම (ධරේම ශෂ්පාසසේනය
සඅංග්රහය). (ප්රියන්ත කුමෂ්පාර, එච. සජේ.)
294.3444

සවිය සිඅංහෂ්පාවසලබෝකනය : දසක සදකක සමැමරුම්.
(ෂලිහපටිය, රඅංජිත අමරකීරේති)
060

සෂ්පාරේථකතවසයේ සමැඟවුණු නිධෂ්පානය. (සමරවික්රම,
සෂ්පාලිය)
158.1

සවිසසේතර මහෂ්පාවඅංස අනුවෂ්පාදය - සදවන සකෂ්පාටස :
සෂෂ්පාසළෂ්පාන්නරු රෂ්පාජන්ය යුගසයේ සිට මහනුවර
රෂ්පාජන්ය යුගසයේ අවසෂ්පානය සතක
954.9301

සෂ්පාරේථක යුග දිවියට බුන දහමින් උෂසදසසේ.
(සුධම්මවඅංස හිමි, සෂෂ්පාලගම්ෂල) 294.34441

සව සත දම් වෂ්පාදය. (සප්රේරෂ්පා, සජබෝන්)

294.3

සෂ්පාගින්නය ආදරයය. (රෂ්පාජෂකෂ, දයෂ්පා)

සසඳු සටහන් II : සහළ බසසහි ණ - න - ළ - ල
සයනම. (සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම, අමරසිරි) 491.485
සසර ව්බිසයන් අතමිදීම. (ආරියඥෂ්පාන හිමි,
රෂ්පාජගිරිසයේ)

294.34

සසල වු සයුරු රළ. (අසබවරේධන, අය. දමයන්ති)
954.93032092

සෂ්පාර ධරේම හෂ්පා චරේයෂ්පා ධරේම. (ලියනසග, ඇන්. ඇල.
මෂ්පාතදෘදෂ්පාස)
170.44
සෂ්පාර විත. (සෂසරේරෂ්පා, පටරේ කමැනියුට)

089.9148

සෂ්පාසනෂ්පාලඅංකෂ්පාර හිමි, උඩසහසේන්තමැන්සන්. සිවුර :
චීවරය පළිබඳ සබබෞදේධ ආකලෂය
294.384
සෂ්පාහිතන්ය කලෂ්පා ධරේම සහ සවනත ලිප. (ධරේමප්රිය,
සිරිසසබෝම)
089.9148

සසල සිරකරු. (ෂෂ්පාරේසනල, ක්රිසසේසටබෝෂරේ වී. වී.)
365.6092

සෂ්පාහිතන්ය ධෂ්පාරෂ්පා 2015- 26 වන කලෂ්පාෂය

සසඅංකෂ්පාර. (සිරිවරේධන, කුමෂ්පාර)

891.483

සෂ්පාහිතන්ය සඅංහිඳ. (ජයතිලක, කපුරුබණඩෂ්පාර) 891.48

සහරේ. (ෂෂ්පාවුසලබෝ, සකෂ්පායසයබෝ)

869.342

සෂ්පාහු, සසරබෝජිනි. සප්රේමෂ්පාගනිය

සසහබෝදර ඇන්ඩදෘ සඩ්ව සහ සන්ටෂ්පා ජමැකසන්

891.48

891.456371

සෂ්පාඅංදදෘෂසේටිකවෂ්පාදය සහ ආධන්යෂ්පාතමික සෂරළිය ෂසුව්බිම්
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වූ සිඅංහල නවකථෂ්පා. (රෂ්පාජෂකෂ, ධරේමෂ්පා) 891.483
සමැඟවුණු සලබෝකය. (සදෂ්පාඹගහවතත, ආරියනන්ද)
891.483
සමැන්දමෑ අහසසසේ විසිතුරු දසුන් : නතතල තරුව,
ධූමසකතු, උලකෂ්පා වමැසි, අධි නවතරු, හිරු ලෂ,
පයෂ්පාඹන පරිසි හෂ්පා පටසකවල නමෑසයබෝ.
(ෂරණගම, ඩ. ඇම්.)
523.1
සමැසනරියන් උයසන් විශසේමිත සමනල රැඟුම.
(සමරනෂ්පායක, ධරේමෂ්පා එසසේ.)
891.483
සමැබමෑ මිනිසසකුසග කතෂ්පාවක. (ෂසලසවෂ්පාය, බරිසසේ)
891.73
සමැම්සන්, එන්. බී. ගණිතය - සකටි සටහන් :
අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) (10 -11 සශසේණි) 510.7
සමැම්සන්, එන්. බී. ගණිතය වමැඩ සෂෂ්පාත - 10 වන
සශසේණිය 1
510
සමැළ මුතු. (රණසිඅංහ, අජන්තෂ්පා සතරුණි) 891.483
සමෑම ක්ෂණයක ෂෂ්පාසෂ්පාම සිනවන අකෂ්පාලික
බුදේසධබෝතෂෂ්පාදය. (අසරණ සරණ බුදේධෂරෂ්පායන
හිමි, නකකෂ්පාවතසත)
294.3
සිකුරෂ්පාදෂ්පා හමැන්දමෑව : තීරු ලිප එකතුවකි.
(මිහිඳුකුල, සුනිල)

සිතක බලය. (සමණ ධම්ම හිමි, මමැලලවසගදර)
294.3
සිතට ගතට සුව සදන දහම් අමෂ්පා ඔසුව :
සබෂ්පාජේජඅංග පරිත. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය)
294.3823
සිතට සුව සදන භෂ්පාවනෂ්පා. (ඤෂ්පාණෂ්පානන්ද හිමි,
කිරිබතසගෂ්පාඩ)
294.34435
සිතිජයට එහෂ්පා. (රණසිඅංහ, බී. වී. සුනිල)

891.481

සිතියම් සහිත දහම්සසෂ්පාඬ කව. (අලගියවන්න
මුකසවටි)
891.481
සිතුවම් ෂෂ්පාට කරමු. (ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්) 372.52
සිතිවිලි ධෂ්පාරෂ්පා. (සසබෝමරතන හිමි, මහගම) 891.481
සිතුවිලි නදිය. (අමරතුඅංග, ජිසන්ත්රෂ්පා හරණි)
891.481
සිතුවිලි. (සහලසිරිගම, විලසන්)

891.481

සිතුයම් සහිත නිමි ජෂ්පාතකය. (කුසරේ, ආරේ. ඒ.)
294.3

070.44

සිඟිතිසග සසලලම් සගදර. (සෂසරේරෂ්පා, ශන්යෂ්පාමත්ලී)
891.483
සිඟිති මසග චිත්ර සෂෂ්පාත. (ෂතිරෂ්පාජ, සමරසකබෝන්)
372.52

සිසත කඳුළ ෂමැරනණෂ්පා. (අධිකෂ්පාරි, විපුලසිරි)

891.483

සිදේධි අධන්යයනය : අධන්යෂ්පාෂන ෂරිෂෂ්පාලන, විනහලෂති
විභෂ්පාග හෂ්පා විනහලෂතිවරුන්සග භෂ්පාවිතය සඳහෂ්පා.
(පුණන්යදෂ්පාස, සක. ඒ. ඩ.)
371.20723

372.465

සිනරු හෂ්පා ෂමැළුම්. (මෂ්පාගම්මන, එන්. ලඅංකෂ්පාප්රිය)
891.481

සිත ගත මහ සතරවරු සහ සිත රැඳි චරිත.
(නන්දසෂ්පාර හිමි, ඉඹුලසව්ස්පේ)
891.481

සින්න ධනය (කතෂ්පාව සහිත) සඳමැසසේ නිරේමෂ්පාණ.
(අමරසිඅංහ, සුමතිෂෂ්පාල)
891.481

සිතතරෂ්පා නිළිය සහ සිතුවම : සකටිකතෂ්පා.
(රෂ්පාජෂකෂ, ලයනල)
891.483

සිනහව අතරින්. (ගුණතිලක, සනත)

සිඟිති සිඅංහල සහබෝඩය

සිත නිවන පන් බම්. (විතෂ්පාන, ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර)
294.3435095493
සිත මල යෂ්පාය. (උදයෂ්පාඅංගනී, අසනබෝමෂ්පා)

891.483

සිත මළුවක ලියමැවුණු කවි. (රණවීර, නිමල)
891.481
සිත සමත සුව. (ඩයසසේ, උෂෂ්පාලි සජේ.)

891.483

සිත සයුසරන් තුෂර ව්බිඳක. (ෂදේමලතෂ්පා, මෂ්පාලිනී)
891.481

791.437

සිනෂ්පා වමැසසේස : ජනකථෂ්පා සඅංග්රහය. (සමරසිඅංහ,
ජයතිසසේස)
891.483
සිනෂ්පා සයුර – 3. (චන්ද්රසිරි, එඩ්වඩ්)

891.487

සිනෂ්පාසසන සුන හෂ්පාමුනරුසවබෝ සෂෂ්පාත සෂළ ;
අඅංක 14. (බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අජෂ්පාන්) නකට ෂත
හිතවසතකුසග නසකදී පහිට වන්සන් සකසසසේද?
සහ තවත සදේශනෂ්පා
294.34
අඅංක 14. (බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අජෂ්පාන්) නකට ෂත
හිතවසතකුසග නසකදී පහිට වන්සන් සකසසසේද?
සහ තවත සදේශනෂ්පා
294.34
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අඅංක 15. (බ්රහසේමවඅංසසබෝ හිමි, අජෂ්පාන්)
ඇබබමැහිකම් අතහමැරියෂ්පාම සතුසටන් සිටින්න
පුළුවන් සහ තවත සදේශනෂ්පා
294.34
සිඳත සඟරෂ්පා සන්නය

491.485

සිම්සන්, වුලෆසේගමෑන්ග. සලෂ්පාව සවනසසේ කරන
නිසවස සභෂ්පා ප්රති මෂ්පාඅංශවත වීමක කරෂ්පා

250

සිරිසම්ර්ඝ, චතුරිකෂ්පා දරේශිනී. පළිව්බිඹුව

891.483

සිරිලසග වික්රමය. (මඩෂෂ්පාත, සවින්)

891.483

සිරිලක ෂමැරණි නටබුන්. (මසගෂ්පාඩ, පයසිරි ප.)
954.93
සිරිලක වතසගෂ්පාත. (ජයවීර, ඉමන්කෂ්පා)

954.93

සියබසසේලකර හෂ්පා කෂ්පාවන්යෂ්පාදරේශය. (වික්රමසිඅංහ,
ඊ. ඒ.)
891.481

සිරිලක සුෂතළ විහෂ්පාර වන්දනෂ්පා චෂ්පාරිකෂ්පා.
(දිසෂ්පානෂ්පායක, ජී. ආරේ.)
294.3435095493

සියඹලෂ්පා ටිකකෂ්පා : අසව්ස්පේ රසට ජනකතෂ්පා.
(වික්රමරතන, පුෂසේෂරෂ්පාණි)
398.2095493

සිරිවරේධන, අලෂලෂ්පාසදණිසයේ සුමනදෂ්පාස. තතකෂ්පාල
ශෂ්පාසසේත්ර ක්රම
133.5

සිරගත සනෂ්පාවු සිතුවිලි. (මිඅං, සහබෝ චි)

සිරිවරේධන, අලෂලෂ්පාසදණිසයේ සුමනදෂ්පාස. ෂන්හිඳ
සමැසලය : සකටි කතෂ්පා
891.483

895.11

සිරිත මලදම. (මුහන්දිරම්, ඇම්. ඇල. ද සිලවෂ්පා)
170
සිරි දළදෂ්පා පූජෂ්පා වරුණ. (ආරියරතන, ඒ. වී.)
294.3438095493

සිරිවරේධන, අලෂලෂ්පාසදණිසයේ සුමනදෂ්පාස. මසනබෝ
චිත්ර හෂ්පා මෂ්පායෂ්පා දදෘෂසේටි : අදේද්භූත මසනබෝ රඅංගන 133
සිරිවරේධන, කරුණෂ්පාරතන බණඩෂ්පා. ඇය මවක
වුවෂ්පාය
891.483

සිරිධම්ම හිමි. සබබෞදේධඥෂ්පානෂ්පාසලෂ්පාකය සහවත
ධෂ්පාතුමනසිකෂ්පාර දීෂනීය
294.3

සිරිවරේධන, කුමෂ්පාර. සසඅංකෂ්පාර

සිරිධම්ම හිමි, මුඅංවතසත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ස්ත්රිපටකය. සුත්රපටකය.

සිරිවරේධන, කුමෂ්පාර (ෂරි.). බලනන ජෂ්පා, රෂ්පාජේ
කමල

සිරිධම්මෂ්පාසලබෝක හිමි, කලවෂ්පාසන්. ජෂ්පාතක තතවය
සහවත සජන්යෂ්පාතිෂ මෂ්පාරේගය
133.5

සිරිවරේධන, කුමෂ්පාර (ෂරි.). බලනන ප්රයසසේ,
විලෂ්පාරේඩ්

සිරිනෂ්පායක, ඩ. එම්. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව රකෂණය එදෂ්පා සහ
අද
368.0095493

සිරිවරේධන, කුමෂ්පාර (ෂරි.). බලනන හිල, සජබෝ

සිරිනිමල, සඩරික. නමැති වූ බමැටළුවෂ්පා නමැති ම විය
891.481
සිරිනිවෂ්පාස හිමි, ෂලසලගම. අනුරෂ්පාධපුර මහෂ්පාවිහෂ්පාර
වඅංසය
294.3657095493
සිරිනිවෂ්පාස හිමි, සලනගල. මනරම් සදහම් (සූත්ර
විවරණ) : සදවන සවළුම
294.3
සිරිෂෂ්පාල, සනබෝමන් (සඅංසසේ.). බලනන ථූෂවඅංසය
සිරිමලසග සරුඅංගසල. (නුවන්තිකෂ්පා, දිලිනි)
891.483
සිරිමෂ්පාන්න, ඉන්ද්රෂ්පා. මය ටියුටරේ 7 සශසේණිය
විදන්යෂ්පාව - ෂන්ති වමැඩ සෂෂ්පාත : ෂෂ්පාඩම් අවසබබෝධය
පරිකසුම, වෂ්පාර විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර
507.6
සිරි මෂ්පාමය අසෂ මෂ්පාමය. (වන්නිඅචචි, බුවසනක)
891.483

891.483

සිරිවරේධන, සජේ. සී. ප. එසසේ. වමැලසෂන ෂෂ්පාසල
891.483
සිරිවරේධන, සදනගම. අසව්ස්පේ සලෂ්පාකු හෂ්පාමුනරුසවබෝ :
බුන සසුන හෂ්පා සදස - බස - රැස වමැඩු මහෂ්පා නෂ්පා
හිමිවරු ෂසසළෂ්පාසසේනමක
294.3657
සිරිවරේධන, සදනගම. සම් අවසන් සිරුරය : රහතන්
වහන්සසසේ සදසිය සිව සමැට නමක සහ රහත
සමසහණින් වහන්සසසේ සතසමැතතමෑ නමක සසර
ගමන අවසන් සකෂ්පාට ලමැබූ ප්රීතිසයේ පටෂ්පාර
ගමැත්ලීමකි
294.3423
සිරිවරේධන, ෂදේමෂ්පා මහෂ්පානෂ්පාම. ප්චූටි පුතු

891.483

සිරිවරේධන, සරෂ්පාහෂ්පාන් (සම කරේතදෘ). බලනන
අකමෂ්පා බදේධය සඳහෂ්පා අතවමැලක
සිරිවරේධන, සුනිල (ෂරි.). බලනන නිවෂ්පාසනබෝ,
නිකසයෂ්පා

362

සිරි සීවත්ලී හිමි, බඹරැන්සදේ. ආසියෂ්පාසව ප්රසබබෝධය
950

සිලවෂ්පා, බී. එච. ඒ. සහළයකු ලිර්යූ සසේෂෂ්පාඤසේඤ සෂම්
කවි
861

සිරි සීවත්ලී හිමි, බඹරැන්සදේ. මඅංගල - ෂරෂ්පාභව
සිඟෂ්පාසලබෝවෂ්පාද ධරේම
294.34

සිලවෂ්පා, මුහන්දිරම් එම්. එල. සරල අරුත සහිත
සිරිත මලදම
170

සිරි සීවත්ලී හිමි, බඹරැන්සදේ (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ශ්රී බුදේධදතත

සිලවෂ්පා, රන්ජිත. මෂ්පානසික සරබෝග හඳුනෂ්පා ගනිමු
616.89

සිරිසසසේන, එම්. ගණකෂ්පාධිකරණය : අ.සෂෂ්පා.ස.
උසසසේ සෂළ අ.සෂෂ්පා.ස. සෂ්පාමෂ්පානන්ය සෂළ සහ
A.A.T. විභෂ්පාග සඳහෂ්පා සසේවයඅං අධන්යයන
ෂෂ්පාෂ්ඨමෂ්පාලෂ්පාවකි
657

සිලවෂ්පා, රූෂසසසේන. සදේශීය චිත්රෂට නෂ්පාමෂ්පාවලිය :
සදේශීය වශසයන් නිෂසේෂෂ්පාදිත සිනමෂ්පා ෂට නෂ්පාම
සලඛනය
791.437

සිරිසසසේන, සක. ප. (සඅංසසේ.). බලනන සිව
බුනරවරුන් ජනිත කළ ජම්බු දිවයන : මහෂ්පා
සගබෝවින්ද සූත්රසයන් මතුවන සජබෝතිෂෂ්පාල මහෂ්පා
සබබෝසත චරිතය
සිරිසසසේන, මඅංජුල රුවන්. සහළ සවද අතසෂෂ්පාත
615.538
සිරුසරේ අභන්යන්තරය. (අදිකෂ්පාරි, සඅංජය)

612

සිලවෂ්පා, ඇම්. සම්ලියසසේ. ඕලන්ද කෂ්පාලය
954.9301
සිලවෂ්පා, ඒ. ඩබලිව. එල. ආරම්භකයන් සඳහෂ්පා
ඉඅංග්රීසි බස
428
සිලවෂ්පා, ඒ. දයෂ්පානන්ද (ෂරි.). බලනන චෂ්පාන්දේ,
සප්රේම්
සිලවෂ්පා, කමලෂ්පා. ෂරෂ්පාක්රමබෂ්පාහු රජතුමෂ්පා

891.483

සිලවෂ්පා, ජී. එච. ඩබලිව. ක්රිෂසේණ මූරේති ෂදේධති
තතකෂ්පාල ශෂ්පාසසේත්රය
133.5
සිලවෂ්පා, ජී. එච. ඩබලිව. තෂ්පාරකෂ්පා සජන්යෂ්පාතිෂය
විදන්යෂ්පාව මූලික සිදේධෂ්පාන්ත
133.5
සිලවෂ්පා, ට. ෂබලිසසේ. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව කමැවිලි පුරෂ්පාණය
641.853
සිලවෂ්පා, ට. ෂබලිසසේ. ශ්රී ලෂ්පාඅංකීය ජෂ්පාතීන්සග ඉවුම්
පහුම්
641.595493
සිලවෂ්පා, බී. එච. ඒ. ඉඅංග්රීසි භෂ්පාෂෂ්පාසව වෂ්පාකන්යඅංශ
ක්රියෂ්පාෂද භෂ්පාවිතය : ඉඅංග්රීසි භෂ්පාෂෂ්පාසව ක්රියෂ්පා
ෂදසයන් තමැසනන සම්ප්රදෂ්පායක වදන් සහ
සමරූප වදන්
425.6
සිලවෂ්පා, බී. එච. ඒ. සලෂ්පාවමැති ආගම් හෂ්පා දරේශන
ඇදහිලි - විශසේවෂ්පාස
200

සිලවෂ්පා, ලමැන්ටන්. රජදරුසවබෝ : සයෂ්පාවුන් නවකතෂ්පා
891.483
සිල සමෂ්පාදන්වීසම් උෂසදසසේ සෂෂ්පාත

294.34

සිසලබෝගම, ටිකිරිබණඩෂ්පාර (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සලබෝවමැඩ සඟරෂ්පා සිවවන කලබ
සිව කවි සරණිය. (පයසසසේන, සනත)

891.481

සිව ක්රියෂ්පාන්විතසයබෝ 1 වන සකෂ්පාටස.
(අසබසිරිගුණවරේධන, නිපුන හසරඅංග) 891.483
සිව බුනරවරුන් ජනිත කළ ජම්බු දිවයන : මහෂ්පා
සගබෝවින්ද සූත්රසයන් මතුවන සජබෝතිෂෂ්පාල මහෂ්පා
සබබෝසත චරිතය
294.34350954
සිවවග මිතුසරබෝ. (ආචරේ, සජෆසේරි)

823

සිවසහළ සදවිවරු - 01. (නුවරෂකෂ, සරණෂෂ්පාල)
202.11
සිව සහළසයේ ජනප්රවෂ්පාද. (සඛේමෂ්පානන්ද හිමි, රහළ)
398.2095493
සිවසඅංකර පලසල, තකෂ්පාෂි. කසළ සශබෝධකයෂ්පාසග
පුත්රයෂ්පා
894.8113
සිවුර : චීවරය පළිබඳ සබබෞදේධ ආකලෂය.
(සෂ්පාසනෂ්පාලඅංකෂ්පාර හිමි, උඩසහසේන්තමැන්සන්)
294.384
සිසිලචන්ද්ර මමස්ත්රිය හිමි, බුදේධගයෂ්පාසව. සකසළසසේ
බමැමි සිඳලන්නට මමන කරුණෂ්පා මල වමැසසේසක
294.34
සිහිනයකි ඔබ. (ගුණවරේධන, කමනී)

891.483

සිහිනයකි ඔබ. (සසසේනෂ්පානෂ්පායක, චන්ද්රලතෂ්පා) 891.483
සිහිනය මියමැනනු වගය. (සෂසරේරෂ්පා, විමුකති

363

සසවවන්දි)
891.483
සිහින වසන්තය. (රතකරවව, කුමෂ්පාරදෂ්පාස) 891.483
සිහින සකමන : නිසදමැසසේ කෂ්පාවන්ය. (පලපටිය, චතුරි
සකබෞශලන්යෂ්පා)
891.481
සිහින සකමන. (බණඩෂ්පාර, ධම්මික)

891.481

සිහිසනන් ආ කෂ්පාන්තෂ්පාව සමඟ සකටි නවකතෂ්පා
ෂහක. (සකෂ්පාලින්සසේ, විලියම් විලකි)
823
සිහිල ෂවන්. (සෂරමෂ්පාන, ප්රියඅංකෂ්පා)

891.483

සිඅං, කුෂසේවෂ්පාන්ට. සසෂ්පාඳුරු ළඳුන් ඇසුසරේ

891.433

සිඅංගව්ස්පේපුලිසග, රශිකලෂ්පා ලසිකෂ්පා. සිඅංහලසයේ ද්රවිඩ
බලෂමෑම් පළිබඳ ඩබ. එෆසේ. ගුණවරේධනසග
මතවෂ්පාද
491.48
සිඅංඩ. (කන්නන්ගර, නිලින්ද්රෂ්පා)

891.483

සිඅංහ දඩයම. (ප්රයසසේ, විලෂ්පාරේඩ්)

813.52

සිඅංහ : 2015 ඔසබ ලගනයට පුරෂ්පාණ සදේශීය
සජන්යෂ්පාතිෂසයන් දීරේර්ඝ ෂලෂ්පාඵල. (වනිගරතන,
ආසිරි)
133.5266
සිඅංහබෂ්පාහු විමරේශනය. (ගලහිටියෂ්පාව, ප. බී.) 891.482
සිඅංහරෂ්පාජසයේ සකෂ්පාලලය. (කරුණෂ්පානෂ්පායක, එල.ප.
පයුමෂ්පාලි)
891.483
සිඅංහරෂ්පාජ වනගමැසබ සනතකළු දසුන් සමනල
ඇසින්. (ගෂ්පාලලසග, සනතමි සඅංදීෂනී) 891.483
සිඅංහල අකෂර මෂ්පාලෂ්පාව : ආරම්භය, විකෂ්පාසනය,
උචචෂ්පාරණෂ්පාතමක විග්රහය හෂ්පා ෂටිෂෂ්පාටිය පළිබඳ
විමරේශනෂ්පාතමක අධන්යයනයකි. (විපුල හිමි,
ගිනිකටුවමැසව)
491.4811
සිඅංහල අකෂර විනන්යෂ්පාසය අරේථ සහිත වදන්
අකෂ්පාරෂ්පාදිය. (ගුණතිලක, අ. ආ.)
491.4811
සිඅංහල අකෂර විනන්යෂ්පාසය : වන්යෂ්පාකරණ ප්රදීෂය – 3.
(විපුල හිමි, ගිනිකටුවමැසව)
491.485
සිඅංහල අවුරුදේද. (ද සිලවෂ්පා, නලින්)

394.2614

සිඅංහල උෂෂ්පාසක ජනෂ්පාලඞකෂ්පාරය පළිබඳ විමසුමක
294.3
සිඅංහල සකටිකතෂ්පාසව ප්රභවය හෂ්පා විකෂ්පාසනය.
(කුමෂ්පාරසිඅංහ, කුලතිලක)
891.483
සිඅංහ ලගනය : ලගනය සහ ග්රහසයබෝ. (රතනෂ්පායක,
සුදත)
133.5266

සිඅංහල ගීතසයේ ඡන්දසසේ හෂ්පා අලඅංකෂ්පාර. (සම්ෂත, සහ.
ව. ව්බිසහසේෂසේ ඉන්දික)
782.42
සිඅංහල ජන කවි. (එරන්ද, කලෂ)

398.2095493

සිඅංහල නෂ්පාටන්යසයේ ප්රෂ්පාසඅංගික කලෂ්පාතමක වරේධනය.
(මසනබෝරතන, ජයලත)
891.482
සිඅංහල ෂඤසේචෂ්පාඞග ග්රහසසේථුට ලිත – 2016. (විලියම්,
ආරේ. එච.)
133.55
සිඅංහල ෂදන්යසයේ ආරම්භය හෂ්පා විකෂ්පාශය : අනුරෂ්පාධපුර
යුගසයේ සිට සකබෝටසට යුගය දකවෂ්පා. (විෂසසේසි
හිමි, ගුරුවල)
891.481
සිඅංහල පුවතෂත තීරු ලිපසයේ සමෂ්පාජ කතිකෂ්පාවත.
(විජයවරේධන, එසසේ. ඩ.)
070.44
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා අතවමැල : 6 සශසේණිසයේ සිට අ.සෂෂ්පා.ස.
(සෂ්පා/සෂළ) දකවෂ්පා. (ගලසහසේනසග, ප්රියන්ත)
491.485
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා ෂරිචය. (කලුආරචචි, ඒ. ඩ
 බලිව.)
491.485
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා ෂරිණෂ්පාමය. (විමලවඅංස හිමි,
බදේසදේගම)
491.482
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා ප්රදීෂනී : අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) හෂ්පා
තරඟ විභෂ්පාග සඳහෂ්පා. (සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්)
491.485
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව ;
අඅංක 03. (පයරතන, ඒ. ඒ.) ෂද සෂ්පාධනය
491.485
අඅංක 04. (පයරතන, ඒ. ඒ.) නෂ්පාම ෂද 491.4855
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව : වියරණ. (සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්)
491.485
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව සහ සෂ්පාහිතන්යය මුහුණ දී ඇති
වරේතමෂ්පාන අභිසයබෝග : සකෂ්පාළඹ විශසේවවිදන්යෂ්පාලසයේ
සිඅංහල අධන්යයනෂ්පාඅංශ වෂ්පාරේෂික ෂරේසයේෂණ සමැසිය
2013
491.48
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා වන්යෂ්පාකරණ - 6 සශසේණිය.
(සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන)
491.485
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය - ආදරේශ ප්රශසේනෂත්ර හෂ්පා
පළිතුරු : 9 සශසේණිය වෂ්පාර විභෂ්පාග අතවමැල.
(නෂ්පාලක හිමි, සෂෂ්පාරවගම)
491.48076
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය දින තරග සඳහෂ්පා උෂකෂ්පාරක
ග්රන්ථය : 10,11,12 හෂ්පා 13 සශසේණි සඳහෂ්පා.
(රතනෂ්පායක, නයන තිලක)
491.48

364

සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය අනුමෂ්පාන
ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය : 10 - 11 සශසේණි.
(මලවිසග, කෂ්පාඅංචන ඒ.)
491.48076
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය : 10 සශසේණිය.
(වීරවරේණකුල, ෂබෂ්පා)
491.48076
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය : 6 සශසේණිය :
සෂළසෂෂ්පාත සඳහෂ්පා නිපුණතෂ්පා ෂෂ්පාදක
ක්රියකෂ්පාරකම් වමැඩ සෂෂ්පාත. (ප්රනෂ්පාන්න, එසසේ. ඕ.)
491.48

සිඅංහල වන්යෂ්පාකරණ. (සසසේනෂ්පානෂ්පායක, සදෂ්පාන් එවුසසේ
කිවුසසේ සජෂ්පාහන්නසසේ)
491.485
සිඅංහල සනුහර – ජනකවි. (ආරේයසිඅංහ, අබය)

398.2

සිඅංහල සමෂ්පාජසයේ කුල ක්රමය. (රයන්, බ්රයසසේ)
305.5122095493
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්යධෂ්පාරෂ්පා. (ධම්මතිලක හිමි,
ෂමැලමැන්වතසත)

891.48

සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය : 6 සශසේණිය.
(වීරවරේණකුල, ෂබෂ්පා)
491.48076

සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය : 10 - 11 සශසේණි
891.48071

සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය : 10 සශසේණිය :
සෂළසෂෂ්පාත සඳහෂ්පා නිපුණතෂ්පා ෂෂ්පාදක
ක්රියෂ්පාකෂ්පාරකම් වමැඩ සෂෂ්පාත. (රතනෂ්පායක,
නයන තිලක)
891.48

සිඅංහල සෂ්පාහිතන්යය රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය විමසුම : 10 - 11
සශසේණි නව නිරේසදේශය. (නිතලව, සරත)
891.48

සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය : ප්රශසේසනබෝතතර සහිත
වමැඩසෂෂ්පාත 6 සශසේණිය. (වීරසිඅංහ, දිමුතු)
491.48076
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය වමැඩ සෂෂ්පාත 6 සශසේණිය. (සකෂ්පාඩකෂ්පාර, රතන)
491.48076
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය 6 සශසේණිය.
(මහසබලලන, සක. සජේ.)
491.48076
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාසවහි ක්රියෂ්පා ප්රකදෘති වරේගීකරණ.
(ආරියවඅංශ, දිලිනි)
491.485
සිඅංහලයෂ්පා සග සුල මුල : නවතම විමරේශනයක.
(අමරසිඅංහ, රිසිමන්)
305.89148
සිඅංහලයෂ්පා සහ අලුත අවුරුදේද. (රෂ්පාජනෂ්පායක,
පුෂසේෂ බී.)
394.2614
සිඅංහලසයේ ද්රවිඩ බලෂමෑම් පළිබඳ ඩබ. එෆසේ.
ගුණවරේධනසග මතවෂ්පාද. (සිඅංගව්ස්පේපුලිසග,
රශිකලෂ්පා ලසිකෂ්පා)
491.48
සිඅංහලසයේ මහෂ්පා රජවරු සහ දස මහෂ්පා සයබෝධසයබෝ.
(නමෂ්පාවිතෂ්පාන, චන්දන ප්රභෂ්පාත)
923.1
සිඅංහලසයේ වඅංශකතෂ්පාව. (කරුණෂ්පාරතන, සසසේතුඅංග)
954.9301
සිඅංහල රීතිය ;
අඅංක 05. (දිසෂ්පානෂ්පායක, සජේ. බී.) අකෂර
විනන්යෂ්පාසය
491.4811
සිඅංහල වමැඩ සෂෂ්පාත - 3 සශසේණිය. (මෂ්පාතරආරචචි,
සුජෂ්පාතෂ්පා මෂ්පාලනී)
372.6

සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය (සිඅංහල අතිසරේක
විෂය) : 2015 සිට අ. සෂෂ්පා. ස (සෂ්පා. සෂළ)
10 - 11 සශසේණි සඳහෂ්පා. (ජයවරේධන, ඩබලියු.)
891.48
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්යය විචෂ්පාර සඅංග්රහය – 11 සශසේණිය :
2016 නව නිරේසදේශය. (ගලහිටියෂ්පාව, ප. බී.)
891.48
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්යය විමසුම : 10 සශසේණිය සඳහෂ්පා
2015 සිට නියමිත විෂය නිරේසදේශය. (නිතලව,
සරත)
891.48
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය : 10 - 11 සශසේණි සඳහෂ්පා.
(වීරවරේණකුල, ෂබෂ්පා)
891.48076
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය - 10-11 සශසේණි සඳහෂ්පා :
පුරෂ්පාතන, නූතන, ගදන්ය, ෂදන්ය හෂ්පා නෂ්පාටන්ය
රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය අතසෂෂ්පාත 1 හෂ්පා ආදරේශ
ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය. (සසබෝමරතන, බී.
විසජේසිරි)
891.48076
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය - 10-11 සශසේණි සඳහෂ්පා :
පුරෂ්පාතන, නූතන, ගදන්ය, ෂදන්ය හෂ්පා නෂ්පාටන්ය
රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය අතසෂෂ්පාත 2 ආදරේශ ප්රශසේසනබෝතතර
සඅංග්රහය සහිත. (සසබෝමරතන, බී. විසජේසිරි)
891.48076
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය - රසවිඳුම – 10 වසර.
(මමැණිසක, ජී. ජී. ආරියවතී)
891.48
සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය විමසුම 10-11 සශසේණි.
(සගෂ්පාඩසග, වය.)
891.48
සිඅංහසලන් සදමළ. (අලුතසගදර, එච. බී.)494.8118

365

සිඅංහසල අවසන් රජු ශ්රී වික්රම රෂ්පාජසිඅංහ රජතුමෂ්පා.
(සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්.)
891.483

සුජීව හිමි, වමැලිවිටිසයේ
හිමි, දිවියෂ්පාගහ

සීකර සඅංගුව

සුදේදෂ්පා සහ කළුවෂ්පා. (බණඩෂ්පාර, අශසේවින් ඉන්ද්රජිත)
891.483

891.481

සීගිරි ගීසයන් සහළිවන කෂ්පාත්ලීන සමෂ්පාජය.
(අව්ස්පේපුහෂ්පාමි, නවරතන මුදියන්සසසේලෂ්පාසග)
891.481
සීතෂ්පාවක රෂ්පාජසිඅංහ රජතුමෂ්පා. (සසසේනෂ්පාරතන,
ප. ඇම්.)
891.483

(සම්ෂෂ්පා.). බලනන යසසසේසි

සුදේදිසග උෂෂ්පාය. (කහවන්දල, චන්ද්රෂ්පා)

891.483

සුදරේශන, බී. එම්. ඉසුරු. ඉඅංග්රීසිසයේ මුවහත = the
sword : කඩුව – 1
428

සීමෂ්පානන්ද හිමි, වමැලිගම ශ්රී. වන්දනෂ්පා කවි සෂෂ්පාත
294.34433

සුදසසේසන හිමි, මෂ්පාන්කඩවල. සකසලසසේ නහුවිලි නමැති
දහම් ඇස උෂදවෂ්පා ගනිමු
294.3

සීමිත විරෂ්පාමය. කඹුරුපටිය, කුමෂ්පාර

891.481

සීයෂ්පා. (අනුරසිරි, සරත)

891.483

සුදසසේසී හිමි, කුකුලෂසන්. ආකලෂ සම්ෂතතිය
294.34

සීයෂ්පා ඇවිලලෂ්පා. (මුලලකන්ද, පුෂසේපකෂ්පා සුභෂ්පාෂිණී)
891.483
සීයෂ්පාසග විතති. (පයතිසසේස, ගලගම හ.ග.) 891.483

සුදසසේසී හිමි, කුකුලෂසන්. සතසමැතතමෑ බුදේධ
ඤෂ්පාණ : ප්රථම භෂ්පාගය
294.363
සුදසසේසී හිමි, කුකුලෂසන්. බුන ඔවදන

294.34

891.483

සුදසිඅංහ, ජී. ඩ. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)- විදන්යෂ්පාව : 10
සශසේණිය - සදවන වෂ්පාරය
507.6

සීසයේ අප සගදර යමු. (ගමසග, ඉන්දික තුෂෂ්පාර)
891.483

සුදසිඅංහ, ජී. ඩ. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ) විදන්යෂ්පාව 10
සශසේණිය ෂළමු වෂ්පාරය
507.6

සීලඩබෂ්පා සවත වු මුහුන මෂ්පාරේග (සහළදිව). (සෂසරේරෂ්පා,
ඒ. ඒ. නෂ්පාලිකෂ්පා තුෂන්ති)
387.5

සුන අකකෂ්පා : සයෂ්පාවුන් සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය
.
(රතනෂ්පායක, නිමෂ්පාලි එන්.)
891.483

සීල සමෂ්පාදෂ්පානය හෂ්පා එහි ආනිශඅංස : අෂසේටෂ්පාඅංග සීලය,
නවෂ්පාඅංග ශීලය, දශෂ්පාඅංග ශීලය. (බමුණුසිඅංහ
ආරචචි, ෂමැලලපටිසයේ)
294.34

සුන කතක හෂ්පා මන්ධු විතක. (ගුණසසසේකර, නිරෂ්පාෂෂ්පා)
891.481

සීයෂ්පා මසග සීයෂ්පා. (ජයසකෂ්පාඩ, සසබෝමෂ්පා)

සීවත්ලී මහ රහතන් වහන්සසසේ සහ චෂ්පාෂෂ්පා රහත
සතරණිය : සීවත්ලී පරිත, සීවත්ලී දමැහමැන සහ
සීවත්ලී යන්ත්රය ද සහිතය. (රතනෂ්පායක, සුදත)
294.3657
සී සහළසයේ ආදි වඅංශය. (සහටටිආරචචි, ඇලඩන්)
954.93
සුසකෂ්පාම්ලින්සසේකි, වසිලි ඇසලකසමැන්සඩෂ්පාවිච.
දරුවන්ට සදමි මසග හදවත
155.4
සුගතදෂ්පාස, මෂ්පාලෂ්පා දමයන්ති. සසෂ්පාඳුරු ළමෂ්පා විය
891.483
සුගතවඅංශ හිමි, සකෂ්පාසසේසගෂ්පාඩ (සඅංසසේ.). බලනන
සිඳත සඟරෂ්පා සන්නය
සුගතවඅංස හිමි, හතරබෂ්පාසග. ෂෂ්පාලි සන්සදේස
සෂ්පාහිතන්යය
891.37
සුජෂ්පාත දරුසවබෝ. (ගමසග, ඒ. එච.)

891.483

සුන කහට. (ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා)

891.483

සුදූ : සකටිකතෂ්පා. (රතනෂ්පායක, මහින්ද)

891.483

සුන පුඅංචය රජ ඇඳුමය. (නුවන්තිකෂ්පා, දිලිනි)
891.483
සුන මනමෂ්පාලි. (කහවල, සුමනෂ්පා)

891.483

සුන සරබෝස. (අතතනෂ්පායක, ප්රියන්ත සුජිත) 891.483
සුන වත ඇඳි සකකිනිය. (ධරේමරතන, සුහරේෂිණී)
891.481
සුන වළෂ්පා යට එදෂ්පා වමැඩ මග. (න්හට හන්හසේ, තිච)
294.363
සුනවමැලිසකෂ්පාන්දසග, කුලවතී. මල සලබෝසකට ෂෂ්පාර
සසෂ්පායමු
891.481
සුන සිනිඳු තුවෂ්පාය. (සවතතසිඅංහ, සිව්බිල)

891.483
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සුසදේව හිමි, දඹුලසල. ශෂ්පාසසේනය සලඛනයක
මූලෂ්පාශය දමැකවීසම් ක්රමසවදය
808.027
සුසදේව හිමි, දඹුලසල (සඅංසසේ.). බලනන මමෑත
කෂ්පාත්ලීන ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය බුනසමය : දහනව වන
සියවසසසේ සිට විසි එක වන සියවසසසේ ෂළමු
දශකය දකවෂ්පා - ශෂ්පාසසේනය ලිප සඤසේවය
සුධම්මවඅංස හිමි, සෂෂ්පාලගම්ෂල. සෂ්පාරේථක යුග
දිවියට බුන දහමින් උෂසදසසේ
294.34441
සුධම්ම හිමි, ෂරගසසේසතෂ්පාට (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
දහම් ෂෂ්පාසසලන් හමැදිචච දරුසවක : දහම්
කතෂ්පාව
සුන්දර බන්ධන : කතුවරයකු සසෂ්පායෂ්පා යන දින
සටහන් සමුදෂ්පායක. (මසහසේන්ද්ර, සුනන්ද)
891.483
සුන්දර ලකව්බිසම් චෂ්පාරිකෂ්පා. (නෂ්පාලිනී, ජී. ඒ.)
915.493
සුන්දර සසෂ්පාබෂ්පාදහම සහ අෂසග සෂ්පාරධරේම.
(අතුසකබෝරල, සුරමන්යෂ්පා)
සුනෂ්පාෂරන්තය. (සප්රේමචන්ද්ර, අසශබෝක)

333.7
891.483

සුපප පයුම. (ට්රිකෂිකෂ්පා, ඩබලිව. සජේ. ඒ. මයුරි)
891.483
සුපරි හෂනෂ්පා. (සගෂ්පාඩසහසේවෂ්පා, සරබෝහිණී)

891.483

සුමනවඅංශ හිමි, මෂ්පාතසල. ඉතිහෂ්පාසය ප්රශසේසනබෝතතර
සඅංග්රහය සහ විභෂ්පාග අතවමැල : මූලික පරිසවන්
අවසෂ්පාන විභෂ්පාගය සඳහෂ්පා
954.93076
සුමනවඅංශ හිමි, මෂ්පාතසල. සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පාව
ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය සහ විභෂ්පාග අතවමැල :
මූලික පරිසවන් අවසෂ්පාන විභෂ්පාගය සඳහෂ්පා
301.076
සුමනවඅංස හිමි, මමැටිබමැඹිසයේ. ෂශසේචෂ්පාත
විටගන්සසේටයන්සග දරේශනය සමඟ මධන්ය
කෂ්පාත්ලීන ආගමික චින්තනය සම – විසම වන
අයුරු
190
සුමනසෂ්පාර හිමි, ඇතකඳුසරේ. මහෂ්පා
මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශකයෂ්පාණන් වූ බුනන් වහන්සසසේ
294.363
සුමනසෂ්පාර හිමි, ඇතකඳුසරේ. මහෂ්පායෂ්පාන මතවෂ්පාද
විමරේශන
294.392
සුමනසෂ්පාර හිමි, ඇතකඳුසරේ. විශසේවය පළිබඳ
උෂනිෂදේ ඉගමැන්වීම
294.59218
සුමනසිරි හිමි, හකමන (සම්ෂෂ්පා.). බලන්න
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
සුමනසිරි හිමි, හකමන (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සබබෞදේධ අධන්යෂ්පාෂන පුනරේජීවසයේ සසන්ෂති
සහන්රි සසේටල ඕලකටතුමෂ්පා

සුපුබබණහ සූත්රය සහ පුණන්ය සදෘදේධිය. (අරියධම්ම
හිමි, නෂ්පා උයසන්)
294.34

සුමනසිරි හිමි, හකමන (සම්ෂෂ්පා.). බලනන සහළ
සතරුවනට ඇලුම් කළ විජෂ්පාතික කවියෂ්පා ටිබමැට
ජෂ්පාතික ඇසසේ. මහින්ද හිමිසයබෝ

සුසෂම්වත ඔබ මසග. (දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා)
891.483

සුමන හිමි, බදේසදේගම. කෂ්පාවන්ය රශසේමි : බදේසදගම
සුමන නෂ්පාහිමි කවි මුතු එකතුව
891.481

සුබසිඅංහ, එසසේ. (සම කරේතදෘ). බලනන අරුණ
කුමෂ්පාර, සක. සක. අය. ර්යූ.

සුමියුරු සලබෝක. (දලයලෂ්පාමෂ්පා)

සුබසිඅංහ, ශන්යෂ්පාමත්ලී වසන්තෂ්පා. සඳ නරය : කවි සඅංග්රහය
891.481
සුභෂ්පාෂිණි, සුධරේමෂ්පා. ඒ අමුතු විසලබෝගස

891.483

සුභෂ්පාෂිතය : ෂදෂ්පාරේථ, සරල අදහස, නරවසබබෝධ තමැන්
සහිතය. (අලගියවන්න මුකසවටි)
891.481
සුමනරතන, ෂමැලමඬුලසල ඒ. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය
සුමනරඅංසි හිමි, කමැන්දසගෂ්පාලසල (සඅංසසේ.). බලනන
ප්රණෂ්පාමෂ්පාභිමෂ්පානී : පූජන්යෂෂ්පාද සකෂ්පාටගම වෂ්පාචිසසේසර
නෂ්පාහිමි අභිනන්දන ශෂ්පාසසේනය ලිප සරණීය

294.33615

සුමුනමත්ලී. (අසඹේපටිය, චන්ද්රිකෂ්පා)

891.483

සුසම්ධ. (නෂ්පානෂ්පායකකෂ්පාර, චන්ද්රසසසේන)

891.483

සුසම්ධ හිමි, මෂ්පාසහබෝ (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ශීල ප්රතිෂදෂ්පා - භෂ්පාවනෂ්පා සහ වමැනම් පනම්
සුසම්ධ හිමි, රිදීමෂ්පාලියදේසදේ (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සඅංසෂ්පාර නකින් මිඳීමට නම්.....
සුමඅංගල හිමි, ෂෂ්පාහියඅංගල (සඅංසසේ.). බලනන
ප්රඥෂ්පාසෂ්පාර ශෂ්පාසසේනය සඅංග්රහය : මඅංගල කලෂ්පාෂය
සුරමන්ය සිහින. (මෂ්පායෂ්පාකඩුව, ඉන්ද්රෂ්පානි)

891.483

සුරවීර, අසයබෝමෂ්පා සඳමෂ්පාලි. සසහසසේනෂ්පා

891.483
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සුසරේන්ද්ර, විරෂ්පාජේ. සඳ නිවෂ්පාඩු ගිහින්

891.483

සුසරේන්ද්ර, විරෂ්පාජේ. සමනළ ගීසත

891.483

සුරඅංගනෂ්පා කතෂ්පාසව, සන්සතබෝසය නුඹ දකින්න
808.3
සුරඅංගනෂ්පා සලෂ්පාසවන් ව්බිඳක ;
අඅංක 02. (වික්රමආරචචි, නිශෂ්පානි එරන්දිකෂ්පා)
පුඅංචිතතෂ්පා සහ සවනත කතෂ්පා
891.483
සුරඅංගනෂ්පාවිසග මල වතත : ළමෂ්පා කථෂ්පාව.
(රතනෂ්පායක, උනලෂ්පා)
891.483
සුලකෂණෂ්පා සහ තවත කථෂ්පාන්දර

891.433

සුලලිත ආතමයකට... (ෂරේමෂ්පා, සරෂ්පාව්බින්)

158.1

සුවඳ හමන මලයෂ්පායක. (නවරතන, මමැණිසක)
891.483
සුව නසන නම්සකෂ්පාළ. (රතනෂ්පායක, දිලිනි ලලන්ති)
362.296
සුව ෂහසු සුව ෂහස. (වික්රමආරචචි, මහින්ද)

658

සුවයට මග. (ප්රනෂ්පාන්න, එම්. බී. එසසේ. නිරඅංජලෂ්පා)

සුළසඟේ සලසළනෂ්පා : ශෂ්පාලිත අභයවික්රම ගමැර්යූ ගී
782.42
සුළු හෂ්පා මධන්ය ෂරිමෂ්පාන වන්යෂ්පාෂෂ්පාරිකයන්ට සචකෂත
භෂ්පාවිතයට උෂසදසසේ. (මඩවල, රඅංජිත) 332.76
සූකිරි බටටෂ්පා. (රතනෂ්පායක, සුදත)

891.483

සූර වීර කූඹි ෂමැඅංචෂ්පා. (මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති)

891.483

සූරියආරචචි, කවිමල (ෂරි.). බලනන සසේෂෂ්පාරේකසසේ,
නිසකෂ්පාලසසේ
සූරියආරචචි, ජෂ්පානකී. විකුම්සග සලබෝකය 891.483
සූරියආරචචි, නන්දසසසේන. භිකක්ෂු සදේශෂෂ්පාලනසයේ
තිඹිරිසගය : විදන්යෂ්පාලඅංකෂ්පාර සදේශෂෂ්පාලනය
294.3372095493
සූරියආරචචි, ෂදේමෂ්පා මෂ්පාලනී. සදවන සශසේණිසයේ
දරුවන් සඳහෂ්පා ගණිත හමැකියෂ්පා වරේධනය 372.7
සූරියආරචචි, ෂදේමෂ්පා මෂ්පාලනී. ෂළමු සශසේණිසයේ
දරුවන් සඳහෂ්පා පූරේව භෂ්පාෂෂ්පා කුසලතෂ්පා හුරුව

372.6

613

සූරිය කුසුම. (සහසේරත, ප්චූලෂ්පාභය ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර)
891.483

සුව විඳින්න සලෂ්පාව රකින්න. (ආරියරතන, විමලෂ්පා)
891.483

සූරියව්ස්පේසෂරුම, හියුමි දිලමෂ්පානි. අපූරු මෂ්පායෂ්පා ෂෂ්පාසල
891.483

සුව සසවණට ගිය යසසි. (ලියනසග, සහසේමෂ්පා
චන්ද්රිකෂ්පා)
891.483

සූරිය බණඩෂ්පාර, අසසබෝක. කලුබණඩෂ්පාසග හනය
891.483

සුවිසලව සිතන්න ! : ඔසබ සිහින සමැබමෑ කර
ගන්නට ධනෂ්පාතමක වන්න, නිරේර්භීත වන්න.
(ඕකව, රේර්යූසහබෝ)
158.1

සූරියබණඩෂ්පාර, මිසසේසක. ජන කවි හෂ්පා බමැඳුණු ජන
කතෂ්පා
398.2095493

සුසෂ්පානය අව්බියස. (වනිගසූරිය, උෂෂ්පාලි)

891.483

සුසිත සුදසසේසිකෂ්පා සිලමෂ්පාතෂ්පාව, සමෂ්පාණරෂ්පාගල
(සම්ෂෂ්පා.). බලනන අරිය ෂරේසයේෂණ සූත්රය
සුසුම් සුළඅං සව සුළඟට ම මුසු සවනෂ්පා : ෂරේවරේථිත
ෂමැදි සරණිය
861
සුළඟ එනු පණිස. (ජයසුන්දර, විමුකති) 791.437
සුළඟ සහ රතු මල ගස : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය.
(ප්රියකෂ්පාන්ත, කෂ්පාඅංචනෂ්පා)
891.481
සුළඟ ළඟ මම. (මෂ්පාෂෂ්පා, දිලූ සඳමෂ්පාලි රසෂ්පාඅංගිකෂ්පා)
891.483

සූරියබණඩෂ්පාර, මිසසේසක (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
සදේවෂ්පාශිරේවෂ්පාදය ලබන සකබෝලමුර මල යහන්
කවි : සදවියන්සග උෂත කතෂ්පා, විතති සහිතව
සූරියෂ්පාරචචි, චන්දිම දරේශනෂ්පාත.

ඔබ දමැන සිටියෂ්පා ද?
001

සසකකුසගෂ්පානෂ්පා. (සජයෂෂ්පාලන්, ව. අය. ස.)
894.8113
සසතමිණී, සසහෂ්පාරෂ්පා. දඟයෂ්පා

891.483

සසතමිණී, සසහෂ්පාරෂ්පා. පුඅංචි කුමෂ්පාරි

891.483

සසන්ගුව්ස්පේතෂ්පා, සමරේ (සඅංසසේ.). බලනන තෂ්පාසගබෝරේ,
රබීන්ද්රනෂ්පාත

368

සසනසුරු සහ ඒරෂ්පාෂසේටක. (කළුතන්තිරි, සප්රේමදෂ්පාස)
133.54
සසසනතමෂ්පා. (පුෂසේෂ කුමෂ්පාරි, සමෂ්පානිකෂ්පා)

891.483

සසසනවිරතන, අජන්ත. අප අපම

891.483

සසසනවිරතන, උපුල. අන්තරේජෂ්පාලයට පවිසුමක
004.678
සසසනවිරතන, එච. ඒ. තහනම් කවි

891.481

සසසනවිරතන, ජයසකෂ්පාඩ. දිසෂ්පාෂෂ්පාසමෂ්පාක 891.483

823.912
සසසනසහබර සජබෝන්. (සසේෂෂ්පාරේකසසේ, නිසකෂ්පාලසසේ)
813.54
සසසනසහ විමෂ්පානය. (බෂ්පාලසුරිය, දිසන්ෂෂ්පා)
891.483
සසසනසහසේ ගඟුල. (දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා) 891.483
සසරෂ්පාලියන්, අයන්. සසසනහසය අසිෂතය

823.914
සසලලම් සගදර කතෂ්පා ;
(එරන්ද, කලෂ) කුරුම්බමැටටි මමැෂිම 891.483

සසසනවිරතන, සජබෝන් ඇම්. නටුගමැමුණු 954.9301

(එරන්ද, කලෂ) සකෂ්පාසසේ සකෂ්පාළ සතෂ්පාව්ස්පේපය
891.483

සසසනවිරතන, ඩ. වී. ශ්රී වික්රම : 1 සකෂ්පාටස 741.5

(එරන්ද, කලෂ) රූඅං සෂතත

891.483

සසසනවිරතන, ඩ. වී. ශ්රී වික්රම : 2 සකෂ්පාටස 741.5

සසලලම සලලලම. (මනතිසරු, ආෂෂ්පා)

891.483

සසසනවිරතන, සමෂ්පා. ල. (සඅංසසේ.). බලනන
සදේශෂෂ්පාලනසයේ සෂෂ්පාතත ගලවෂ්පා ඇතත මතු කළ
සතන්යෂ්පාගෂ්පාරය

සසලලසහසේවෂ්පා, ආනන්ද (ෂරි.) බලනන
සෆබෝසයත, සෆ්රෙඩ්රික

සසසනවිරතන, මඅංජුල
සඅංගුව

(සඅංසසේ.). බලනන සීකර

සසසනවිරතන, ලකෂසේමන්. වලමත වී හසරක නටිමි
891.483
සසසනවිරතන, ලකෂසේමන් (සඅංසසේ.). බලනන
කුලතිලක කුමෂ්පාරසිඅංහ විචෂ්පාරෂ්පාවසලබෝකනය
සසසනවිරතන, ශ්රීලෂ්පාල. සදබෝෂෂ්පාභිසයබෝගය :
විධෂ්පායකය සහ වයවසසේථෂ්පාදෂ්පායකය එදිරිව
අධිකරණය
347.016
සසසනවිරතන, සිඅංහබෂ්පාහු. වෂ්පාකන්යය, කෂ්පාල
සම්බන්ධතෂ්පාවක සහිත අදහසක
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සසසනහසසේ කවියක. (නිරේමෂ්පාණි, ප. ලලින්ද්රි)
891.481
සසසනහසකි මනරම්. (ටසුකියෂ්පාමෂ්පා, සගල) 895.63

සසලලිප හෂ්පා සන්නසසේවලින් සහළිවන ලඅංකෂ්පාසව
සමෂ්පාජය : ක්රි. ව. සදෂ්පාසළෂ්පාසසේවන සියවසසසේ සිට
දහනව වන සියවස දකවෂ්පා කමෑගලු දිසසේස්ත්රිකකසයේ
ශිලෂ්පා ලිප හෂ්පා සන්නසසේ ඇසුසරන් සකසරන
විමරේශනෂ්පාතමක අධන්යයනයකි. (දිවෂ්පාකර,
අනුරින් ඉන්දිකෂ්පා)
954.9301
සසලවසදෂ්පාසරේ, ශන්යෂ්පාම් (සඅංසසේ.). බලනන
සඅංහිඳියෂ්පාව සඳහෂ්පා ලිවීම : සකටි කතෂ්පා සහ කෂ්පාවන්ය
සඅංග්රහයක
සසවණ සදන සිරි නිවසක : නිවෂ්පාස තනන්නන්
සවනුසවන් ගදෘහ නිරේමෂ්පාණ හෂ්පා සජන්යෂ්පාතිෂය
විමරේශනයකි. (ජයසිඅංහ, කරුණෂ්පාරතන)
133.5872
සසහසසේනෂ්පා. (සුරවීර, අසයබෝමෂ්පා සඳමෂ්පාලි)

891.483

සසඅංකඩගලපුර දළදෂ්පා අසිරිය හෂ්පා සෂරහමැර පුරෂ්පාණය.
(ඒකනෂ්පායක, කුසුම්)
294.3438095493

සසසනහසට ඇරයුමක. (අමරසකබෝන්, දයෂ්පානන්ද)
891.481

සසඅංකඩගල රන් අසිෂත : ෂළවමැනි විමලධරේමසූරේය
චරිතෂ්පාෂදෂ්පානය. (විසජේරතන, හලපටිසයේ)
891.483

සසසනහසය අසිෂතය. (සසරෂ්පාලියන්, අයන්)
823.914

සසසේදර, නිමල. අසලවිකරණය : සියලු
අසලවිකරුවන්ට, වන්යෂ්පාෂෂ්පාරිකයන්ට සහ
විදන්යෂ්පාරේර්ථීන්ට අත සෂෂ්පාතක
658.8

සසසනහස විය ඔබ. (කඅංකෂ්පානම්සග, ත්ලීලෂ්පාරතන)
891.483

සසසේදර, නිමල. අසලවි ශිලෂ

සසසනහසසසේ සදබෝඅංකෂ්පාරය. (සලබෝරන්සසේ, ඩ. එච.)

සසසේදර, නිමල. ජයග්රහණය : සෂ්පාරේථක අසලවියකට

658.8101
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නව සඅංකලෂයක

658.8

සසසේදර, නිමල. ජීවිත රකෂණ අසලවිකරුසවකුසග
සමසහවර, ගුණෂ්පාඅංග සහ සෂ්පාරේථකතවසයේ
ආසසේවෂ්පාදය
368.32

සසසේනෂ්පාරතන, ආනන්ද. සගදර ගිසයෂ්පාත :
කෂ්පාවන්යසශසේඛර මහෂ්පාකෂ්පාවන්යය ඇසුරින් ව්බිහි වූ නව
නෂ්පාඩගම
891.482

සසසේනෂ්පාදීර, ගුණෂෂ්පාල. අසසබෝක සිරිත : අසසබෝක
සසල ලිප හෂ්පා එහි සිඅංහල අනුවෂ්පාදය සහිත ය

සසසේනෂ්පාරතන, එම්. ප. එම්. (සඅංසසේ.). බලනන
ෂෂ්පාඅංශු හෂ්පා ජල සඅංරකෂණය සක්ෂසේත්ර අතසෂෂ්පාත
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සසසේනෂ්පාධිෂති, සයේනුකෂ්පා. ජීවිතය, මිනිසතකමින්
ජයගන්නට සිතන ඔබට....
158.1
සසසේනෂ්පාධීර, අමිල. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ) රසෂ්පායන
විදන්යෂ්පාව : අකෂ්පාබනික රසෂ්පායනය - රචනෂ්පා ප්රශසේන
50
546.076
සසසේනෂ්පාධීර, එන්. ට. එසසේ. ඒ. (සඅංසසේ.). බලනන
දම්සක සෂෂ්පාත සෂළ සතරවන සවළුම :
අඅංක 43 - 57
සසසේනෂ්පාධීර, ගුණෂෂ්පාල. රුහුසණ අප්රකට පුරෂ්පාවසසේතු
954.93
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, එසසේ. ආරේ. සිරි. සනෂ්පාතනි

891.483

සසසේනෂ්පානෂ්පායක, එසසේ. ආරේ. සිරි. ෂරතරය

891.483

සසසේනෂ්පානෂ්පායක, චන්ද්රලතෂ්පා. සිහිනයකි ඔබ 891.483
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, තිලක පුෂසේෂ කුමෂ්පාර. දහම් රසය
294.34
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, තිලක පුෂසේෂ කුමෂ්පාර. මහනුවර
ඓතිහෂ්පාසික සසේථෂ්පාන
294.3435095493
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, තිසසේස. බුදේධ ෂහළවී දම්සක ෂමැවතුම්
සුත්රය සදේශනෂ්පා කල වගය
294.3
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, චන්ද්රලතෂ්පා. සිහිනයකි ඔබ 891.483
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, නමිඳු. අ. සෂෂ්පා. ස. (උ. සෂළ)
සභබෞතික විදන්යෂ්පාව : වව්යුහගත රචනෂ්පා ප්රශසේන හෂ්පා
පළිතුරු 1974 සිට 2014 දකවෂ්පා
530.076
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, සදෂ්පාන් එවුසසේ කිවුසසේ සජෂ්පාහන්නසසේ.
සිඅංහල වන්යෂ්පාකරණ
491.485
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, ධනුෂි (සම්ෂෂ්පා.). බලන්න
අයවමැය හෂ්පා පුරවමැසියෂ්පා
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, මඅංගල. ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය විකලෂ
නෂ්පාටන්ය කලෂ්පාසව ප්රවණතෂ්පා
792.022
සසසේනෂ්පානෂ්පායක, සසබෝමවීර. වමැරදිය මහ රජ :
උම්මගග ජෂ්පාතක නවකතෂ්පාව
891.483

සසසේනෂ්පාරතන, නමින්ද. උසසසේ සෂළ ජීව විදන්යෂ්පාව - 7 :
කක්ෂුද්ර ජීව විදන්යෂ්පාව, වන්යවහෂ්පාරික ජීව විදන්යෂ්පාව 570.7
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්. කෂ්පාශන්යෂ රජතුමෂ්පා

891.483

සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්. ෂණඩුකෂ්පාභය රජතුමෂ්පා
891.483
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්. මහෂ්පා ෂරෂ්පාක්රමබෂ්පාහු රජතුමෂ්පා
891.483
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්. මහෂ්පා විජයබෂ්පාහු රජතුමෂ්පා
891.483
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්. වළගම්බෂ්පා රජතුමෂ්පා 954.9301
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්. විජය කුසවණි කතෂ්පා පුවත
891.483
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්. වීර නටුගමැමුණු රජු : ලඅංකෂ්පා
ඉතිහෂ්පාසසයන් ළමෂ්පා කතෂ්පා
891.483
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්. සිඅංහසල අවසන් රජු
ශ්රී වික්රම රෂ්පාජසිඅංහ රජතුමෂ්පා
891.483
සසසේනෂ්පාරතන, ප. ඇම්. සීතෂ්පාවක රෂ්පාජසිඅංහ රජතුමෂ්පා
891.483
සසසේනෂ්පාරතන, මෂ්පාධවි. භෂ්පාරත ශ්රීධෂ්පාරෂ්පා

398.20954

සසසේනෂ්පාරතන, මෂ්පාධවි (ෂරි.). බලනන ෂ්ඨෂ්පාකූරේ,
රබීන්ද්රනෂ්පාත
සසසේෂෂ්පාලිකෂ්පා මල. (සමෂ්පාරගහකුඹුර, සුගත ශෂ්පාන්ත)
891.483
සසසේමසිඅංහ, ඩබලිව. එම්. ආරේථිකමිතිය : නන්යෂ්පාය හෂ්පා
භෂ්පාවිතය
330.015195
සසසේරඅංගෂ්පාව. (සලෂ්පාකුසහසේවෂ්පා, සඳරුවන්)

891.483

සසෂ්පාඳුරු දිවියට සරල පළියම්. (වික්රමතුඅංග, ජීවනී
හසන්තෂ්පා)
158.1
සසෂ්පාඳුරු කළුවර. (සමරතුඅංග, සඅංජීවිකෂ්පා)

891.483

සසෂ්පාඳුරු ෂෂ්පාරම. (ද සිලවෂ්පා, ශෂ්පාමෂ්පාල)

891.483

370

සසෂ්පාඳුරු බමැඳුම්. (සෂෂ්පාන්සසසේකෂ්පා, ප්රියෂ්පා සජීවනී)
891.483
සසෂ්පාඳුරු ළඳුන් ඇසුසරේ. (සිඅං, කුෂසේවෂ්පාන්ට) 891.433
සසෂ්පාඳුරු ළමෂ්පා විය. (සුගතදෂ්පාස, මෂ්පාලෂ්පා දමයන්ති)
891.483

පුරෂ්පාතන, නූතන, ගදන්ය, ෂදන්ය හෂ්පා නෂ්පාටන්ය
491.48076
සසබෝමරතන, බී. විසජේසිරි. සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය
සඅංග්රහය - 10-11 සශසේණි සඳහෂ්පා : පුරෂ්පාතන,
නූතන, ගදන්ය, ෂදන්ය හෂ්පා නෂ්පාටන්ය රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය
අතසෂෂ්පාත 1 හෂ්පා ආදරේශ ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය
891.48076

සසෂ්පායසෂ්පා, දමෑසමන්. උසසසේ සෂළ ආරේථික විදන්යෂ්පාව
ප්රශසේන හෂ්පා පළිතුරු
330.076

සසබෝමරතන, බී. විසජේසිරි. සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය
සඅංග්රහය - 10-11 සශසේණි සඳහෂ්පා: පුරෂ්පාතන,
නූතන, ගදන්ය, ෂදන්ය හෂ්පා නෂ්පාටන්ය රසෂ්පාසසේවෂ්පාදය
අතසෂෂ්පාත 2 ආදරේශ ප්රශසේසනබෝතතර සඅංග්රහය
සහිත
891.48076

සසෂ්පායුරිසයබෝ. (සටෂ්පාලසසේසටබෝය, ඇසලකසි)

සසබෝමරත මමැණිසක, බී. එම්. ගණිත ප්රසඅංග

සසෂ්පාමි සබඳ සසබෝසම්. (ජයවරේධන, කමැතත්ලීන්) 920

891.73

සසෂ්පායුරු සෂම් කමැළ ... රකී මිනිසත බව. (සඳමිණි,
එච. එච. නසවබෝදෂ්පා)
891.483
සසෂ්පායුරු සෂම. (ගලතරසග, සසබෝමෂ්පා)

891.483

සසෂ්පාරත හිමි, වමැලිවිටිසයේ ශ්රී.
ප්රෂ්පාකදෘතසූකතිමඤසේජරී : සිඅංහල අනුවෂ්පාද සහිතය
891.3
සසෂ්පාරෂ්පාගත අසසේවමැන්න : බහුජෂ්පාතික සමෂ්පාගම්
සිනකරන සලබෝක ආහෂ්පාර මඅංසකෂ්පාලලය පළිබඳ
සහළිදරවව. (ශිවෂ්පා, වන්දනෂ්පා)
338.47664
සසෂ්පාරි චෂ්පාගි. (දසනෂ්පායක, නිලූකෂ්පා)

891.483

සසබෝමරතන හිමි, මහගම. සිතිවිලි ධෂ්පාරෂ්පා

891.481

සසබෝමසිරි හිමි, තලඅංගලසල (ෂරි.). බලනන
නකසවෂ්පා, සකයජි
සසබෝමසිරි හිමි, තලඅංගලසල (ෂරි.). බලනන
නගකුසබබෝ, අයසකෂ්පා
සසබෝමසිරි, දයෂ්පා. පයෂ්පා සවනුසවන් කවි කී දියණි :
මෂ්පාලනී චන්ද්රසිරි මතක සටහන්
324.2092
සසබෝමසුන්දර, දයෂ්පානන්ද. අප්රිකෂ්පාව : ප්රෂ්පාථමික
සමෂ්පාජයන්සග සිට නූතන සමෂ්පාජයන් දකවෂ්පා
සමෂ්පාජීය හෂ්පා ආරේථික සවනසසේවීම්
330.96

සසෂ්පාසහෂ්පාන් සකෂ්පාත සවත... (විසජේසසසේකර, චෂ්පාමර
මලින්ද)
891.483

සසබෝමසුන්දර, දයෂ්පානන්ද (සඅංසසේ.). බලනන
ආදිවෂ්පාසි ෂරේසයේෂණ

සසෂ්පාසහෂ්පායුරිසයබෝ. (වයලඩරේ, සලබෝරෂ්පා ඉන්ගලසසේ)
813

සසබෝමසුන්දර, දයෂ්පානන්ද (සඅංසසේ.). බලනන
රෂ්පාවණෂ්පා : ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව සශසේෂසේෂ්ඨ රජු

සසබෝභිත හිමි, වලතර. මෂ්පා නසන මම

089.9148

සසබෝමකීරේති, ෂෂ්පාලිත (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
මහෂ්පා යන්ත්ර සශසේණිය

510

සසබෝම හිමි අප්රකට ලිප. (සසබෝම හිමි, ගඅංසගෂ්පාඩවිල)
294.3

891.483

සසබෝම හිමි, ගඅංසගෂ්පාඩවිල. සසබෝම හිමි අප්රකට ලිප
294.3

සසබෝමසදේව, රෂ්පාජේ. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ප්රෂ්පාගඉතිහෂ්පාසය
930.1095493

සසබෝවියට දිවියක මතක සුවඳ - ෂළමු සකෂ්පාටස.
(මසලන්සකබෝ, ඉරීනෂ්පා)
891.73

සසබෝමරතන, ජී. ප. වී. සකබෝෂය

සසබෞඛන්ය සම්ෂන්න ජීවිතයක සඳහෂ්පා නිවමැරදි
සෂබෝෂණය. (ජයසකෂ්පාඩ, ෂෂ්පාලිත සමන්) 615.854

සසබෝමතිලක, ලලිතෂ්පා. පුඅංචි වීරසයක
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සසබෝමරතන, ජී. ප. වී. (සම කරේතදෘ). බලනන
අබයසිඅංහ, ටිකිරි
සසබෝමරතන, ජී. ප. වී. (සඅංසසේ.). බලනන ලඅංකෂ්පා
ඉතිහෂ්පාසසයේ බ්රිතෂ්පානන්ය යුගය
සසබෝමරතන, බී. විසජේසිරි. 10 - 11 සශසේණි සඳහෂ්පා
සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව හෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය විභෂ්පාග අතවමැල :

සසබෞඛන්යය හෂ්පා ශෂ්පාරීරික අධන්යෂ්පාෂනය : 2007 - 2014
දකවෂ්පා ෂසුගිය විභෂ්පාග ප්රශසේන ෂත්ර හෂ්පා අනුමෂ්පාන
ප්රශසේන ෂත්ර 3 ක උතතර සමඟ
613.076
සසබෞඛන්යය හෂ්පා ශෂ්පාරීරික අධන්යෂ්පාෂනය : 6 සශසේණිය.
(යටවර, මෂ්පාලනී)
613.076
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සසබෞඛන්යය හෂ්පා ශෂ්පාරීරික අධන්යෂ්පාෂනය : 10 සශසේණිය
613.071
සසබෞඛන්යය හෂ්පා ශෂ්පාරීරික අධන්යෂ්පාෂනය - 6 සශසේණිය
වමැඩසෂෂ්පාත. (යෂ්පාෂෂ්පා, වය. එම්. සනලසි)
සඅංකෂිව්ස්පේත සගඩ, වණ, චිකිතසෂ්පා සඅංග්රහය :
ආයුරේසවද, සදේශීය, නවීන, මත සහිතය.
(සකෂ්පාළඹසග, කවිරෂ්පාජේ බී.)
615.538
133.5

සඅංකෂිව්ස්පේත ප්රකෂ්පාශන මෂ්පාලෂ්පාව ;
අඅංක 14. (රතනෂ්පායක, ඉෂෂ්පාරෂ්පා) ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව
නෂ්පාගරික දරිද්රතෂ්පාව :
362.5095493
891.483

සඅංක්රෂ්පාන්තිය නිමෂ්පා විය. (සෂසරේරෂ්පා, සහසේමෂ්පා සුදසිඅංහ)
891.483
සඅංක්රෂ්පාන්තිසයේ දරුසවබෝ. (රතනෂ්පායක, වනිතෂ්පා)
891.483
සඅංඛන්යෂ්පාන අතසෂෂ්පාත 2014. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව. ජනසලඛන
හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව) 315.493
සඅංඛන්යෂ්පාන නිබන්ධනය 2014. (ශ්රී ලඅංකෂ්පාව.
ජනසලඛන හෂ්පා සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන
සදෂෂ්පාරේතසම්න්තුව)
315.493
සඅංඛන්යෂ්පාවෂ්පාචී නෂ්පාම විවරණය. (උඩසබබෝගල,
කුලරතන)
294.303
සඅංගීත සකබෞමුදී - 1. (නිගම්, වික්රමෂ්පාදිතන්ය සිඅංහ)
780.954
සඅංගීතය - 6 සශසේණිය. (ජයලත, ජෂ්පානක බණඩෂ්පාර)
780.7
සඅංගීත සඅංචෂ්පාරිකෂ්පා : හින්නසසේතෂ්පානි සඅංගීතය,
ශ්රී ලෂ්පාඅංසකය මුද්රෂ්පා නෂ්පාටන්ය සඅංගීතය සහ සඅංගීත
විෂයෂ්පානුබදේධ ව සම්ෂෂ්පාදිත ශෂ්පාසසේනය ලිප
එකතුවකි. (දිසෂ්පානෂ්පායක, සකබෝලිත භෂ්පානු) 780
සඅංර්ඝරෂ්පාජ හිමි, ශ්රී සරණඞකර. සදේධරේම සෂ්පාරෂ්පාතර්ථී
සඞග්රහය පළිබඳ විමසීමක
891.48
සඅංචෂ්පාරක භිකක්ෂුවකසග දිනසෂෂ්පාත. (සකබෝවිධ හිමි,
භන්සත)
910.4
සඅංචෂ්පාරයක මඟ සටහන් : බුරුමය සහ සියම.
(පයසසසේන, සනත)
සඅංජීව, චෂ්පාමර. දඟකෂ්පාර ඉතතමෑ ෂමැඅංචෂ්පා

294.3823

සඅංයුතත නිකෂ්පාය 2. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
සඅංයුතතනිකෂ්පාය)
294.3823
සඅංයුතත නිකෂ්පාය 4. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
සඅංයුතතනිකෂ්පාය)
294.3823
සඅංයුතත නිකෂ්පාය 5. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
සඅංයුතතනිකෂ්පාය)
294.3823

සඅංකෂිව්ස්පේත සජන්යෂ්පාතිෂ පුරෂ්පාණය. (විමලසිරි,
මෂ්පාකඳුසරේ එච. ඒ. ආරේ. ඒ.)

සඅංක්රෂ්පාන්තිය. (සෂසරේරෂ්පා, විකටරේ)

සඅංයුතත නිකෂ්පාය)

915

891.483

සඅංයුතත නිකෂ්පාය අටුවෂ්පාව 1. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.

සඅංයුතත නිකෂ්පාය 6. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
සඅංයුතතනිකෂ්පාය)
294.3823
සඅංයුතත නිකෂ්පාය – 7. (ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය.
සඅංයුතත නිකෂ්පාය)
294.3823
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - ෂළමු පයවර
089.9148
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - සදවන පයවර
089.9148
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන- තුන්වන පයවර
089.9148
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - හතරවන පයවර
089.9148
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - ෂසසේවන පයවර
089.9148
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දෂ්පාශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - හයවන පයවර
089.9148
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - හතවන පයවර
089.9148
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දෂ්පාශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - අටවන පයවර
089.9148
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - නව වන පයවර (සම්ෂෂ්පා.).
බලනන සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත
සඅංවෂ්පාද සඅංසයබෝජනෂ්පා : ශවන්ය දදෘශන්ය සඅංවෂ්පාදෂ්පාවලියක
මුද්රිත සටහන - දසවන පයවර (සම්ෂෂ්පා.).
බලනන සන්නසසේගල, උපුල ශෂ්පාන්ත
සඅංවිධෂ්පාන නන්යෂ්පාය හෂ්පා සමැකමැසසේම. (ධම්මික, සක. ඒ.
එසසේ.)
658.1
සඅංසසේකරණසයේ ශිකෂෂ්පාෂද. (සහටටිආරචචි,
සසේටමැන්ලි)
777.55

372

සඅංසසේකදෘත අලඅංකෂ්පාරසවදිසයබෝ. (වික්රමසිඅංහ, ඊ. ඒ.)
891.2
සඅංසසේකදෘත උෂසදේශ සෂ්පාහිතන්යය : ෂඤසේචතන්ත්රය හෂ්පා
හිසතබෝෂසදේශය ආශසයන් සකටි විමසුමක.
(විමලසජබෝති හිමි, මෂ්පාදිසෂෂ්පාල)
891.2

බලන්නට සතවමැනි ඇසක : විමරේශනෂ්පාතමක
ලිප එකතුවක
හතර සකබෝරසළසේ ජනතෂ්පා සෂ්පාහිතන්යය : සමෂ්පාජ
සතෂ්පාරතුරු - ජනකවි - ජනකතෂ්පා හෂ්පා පුරෂ්පාවදෘතත.
(සතන්නසකබෝන්, ධරේමරතන) 398.2095493

සඅංසසේකදෘත භෂ්පාෂෂ්පාව තරණය - ප්රථම භෂ්පාගය.
(වමෑගන්තසල, එච. බී. ආරේ.)

4, 5 සශසේණි සඳහෂ්පා ෂරිසර දමැනුම : නව විෂය
නිරේසදේශය අනුව සම්ෂෂ්පාදිත. (චිත්රවීර, චින්තෂ්පා
ෂෂ්පාලිකෂ්පා)
372.357

491.25

සඅංසසේකදෘත භෂ්පාෂෂ්පාව තරණය - දේවිතීය භෂ්පාගය.
(වමෑගන්තසල, එච. බී. ආරේ.)
491.25
සඅංසසේකදෘත මහෂ්පාකෂ්පාවන්යය සෂ්පාහිතන්යය : අ. සෂෂ්පා. ස.
උසසසේ සෂළ විභෂ්පාගය. (ගමසග, එසසේ. අය.)
891.21

හතරසවනි තටටුව. (ගුණසසසේකර, සමන් පුෂසේෂෂ්පා)
891.483
4 සශසේණිය වමැඩ සෂෂ්පාත : සිඅංහල, ඉඅංග්රීසි, ෂරිසරය,
ගණිතය. (මෂ්පාතරආරචචි, සුජෂ්පාතෂ්පා මෂ්පාලනී) 372

සඅංසසේකදෘත ශතක සෂ්පාහිතන්යය

891.21

සඅංසසේකදෘත ශිකෂකය : ප්රථම පුසසේතකය.
(භෂ්පාණඩෂ්පාකරේ, රෂ්පාමක්රිෂසේණ සගබෝෂෂ්පාල)

4 සිඅංහල : සෂළ සෂෂ්පාතින් භෂ්පාෂෂ්පාව ඉසගන ගනිමු.
(ගෂ්පාමිණී, එච. එම්. නිමල)
372.6

491.25

හතළිසසේ වසරක වන දිවිසයේ පය සටහන්. (මෂසග,
එඩ්මන්ඩ් විලසන්)
333.75095493

සඅංසසේකදෘතශිකෂෂ්පා සඅංග්රහය හෂ්පා අරේථවන්යෂ්පාඛන්යෂ්පාව.
(ධරේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි, රතමලෂ්පාසන් ධරේමකීරේති ශ්රී)
491.25

හද ෂවුරු ව්බිඳ. (තලගල, හසිනි)

891.483

සඅංසසේකදෘත ශිලෂ්පා සලඛන : සජේතවනෂ්පාරෂ්පාම පුවරු
ලිපය, ස්ත්රිකුණෂ්පාමල ශිලෂ්පා ලිපය 736.5095493

හද ෂෂ්පාරන මෂ්පාරුතසයේ. (දිසෂ්පානෂ්පායක, තරඅංගෂ්පා)
891.483

සඅංසසේකදෘත සදූෂසදේශෂ්පාවත්ලී

හදවතින්ම මෂ්පා. (වික්රමආරචචි, මසනබෝරි සිලිකෂ්පා)
891.483

891.21

සඅංසසේකදෘත සෂ්පාහිතන්යය. (ෂඤසේඤසෂ්පාර හිමි, සදහිගසසේසව්ස්පේ
කීරේති ශ්රී)
891.2
සඅංසසේකදෘත සෂ්පාහිතන්ය සඅංග්රහය. (වමෑගන්තසල,
එච. බී. ආරේ.)
සඅංසෂ්පාර ආදසරේ. (අටුළුගම, සඅංජීවනී)

891.2
891.483

සඅංසෂ්පාර නකඛසසේකන්ධය දකින්න ෂහන් එළියක
294.3
සඅංසෂ්පාර නකින් මිඳීමට නම්.....

294.3

සඅංහිත : ෂෂ්පාරිසරික කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය

891.481

සඅංහිත : ෂෂ්පාරිසරික සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය

891.483

හදිසි අනතුර සහ තවත ෂරේසලෂ්පාක සහබෝම්සසේ කථෂ්පා
823
හන්ටින්ටන්, සමැමුසවල ප. ශිෂසේටෂ්පාචරයන් අතර
ගමැටුම
909.829
හන්තෂ්පාසන් කතෂ්පාව. (ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න)
891.483
හන්තෂ්පාසන් කතෂ්පාවක. (හරසසේගම, සසබෝමරතන)
891.483
හන්හසේ, තිච න්හට. සන්සිඳුණු සිත

294.3927

හඳ ඇවිත හද ෂෂ්පාරන : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය.
(නලලසෂරුම, නදීරෂ්පා සරබෝෂිණී)

891.481

සඅංහිඳ අව්බියස. (අධිකෂ්පාරි, මහවමැසව පයදෂ්පාස)
891.483

හඳෂෂ්පාසන් මෂ්පාළු සහෂ්පාරෂ්පා. (සමරසසසේකර, ජයරතන)
891.483

සඅංහිඳියෂ්පාව සඳහෂ්පා ලිවීම : සකටි කතෂ්පා සහ කෂ්පාවන්ය
සඅංග්රහයක
808.83

හඳ රඹහ : කන කවි මිහිර. (අඟමසල,
සෂෂ්පාඩරතන)

හඬන්න ප්රියෂ්පාදර මෂ්පාතදෘ ද්භූම. (සව්ස්පේටන්, ඇලන්
සසේටුවට)

හඳරෂ්පාගම, දිනුක රවිඳු. කම්මමැළි සමනලයෂ්පා
891.483

හතතක, මහින්ද (සඅංසසේ.). බලනන සලබෝකය

823

හඳරෂ්පාගම, සමන්. ශ්රී ලඅංකෂ්පාසව ජනවෂ්පාරේගික

891.481

373

වන්යවසෂ්පායකතවය : සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පාතමක
අධන්යයනයක
338.04095493
හඳවලපටිය, අසබසිඅංහ. ශසේසවදසුමුව
891.481
හඳහන බලන හමැටි : නෂ්පාඩ සජන්යෂ්පාතිෂය ඇසුසරන්.
(සව්ස්පේමරතන, කමෑගලසල සක. එච. ආරේ.)
133.54
හඳුන්ෂතිරණ, කරුණෂ්පාතිලක. සතන්යය සුන්දර
ද ? : (ශිෂන්ය උෂසදේශන භුමිකෂ්පාසව හෂ්පා
ගුරුභුමිකෂ්පාසව ලත අතදමැකීම් අහුරක) 371.1
හඳුන්ෂතිරණ, කරුණෂ්පාතිලක (ෂරි.). බලනන
හෂ්පාසන්යසයේ කලෂ්පාව
හපුආරචචි, ගෂ්පාමිණී (සඅංසසේ.). බලනන
මසනබෝවිදන්යෂ්පාව නන්යෂ්පාය හෂ්පා භෂ්පාවිතය

හපුතන්න, කුමුදිනී ඩයසසේ. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)
ඉතිහෂ්පාසය - ප්රශසේසනබෝතතර 10 සශසේණිය
954.93076
හපුතන්න, කුමුදිනී ඩයසසේ. අ. සෂෂ්පා. ස. (සෂ්පා. සෂළ)
පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය - ප්රශසේසනබෝතතර 10
සශසේණිය
300.76
හපුතන්ත්ර, කුමුදීනි ඩයසසේ. ඉතිහෂ්පාසය : පයවර සෂළ
සෂෂ්පාත 6 සශසේණිය
909
909.076

හපුතන්න, කුමුදිනී ඩයසසේ. පුරවමැසි අධන්යෂ්පාෂනය පයවර සෂළ සෂෂ්පාත 10 සශසේණිය
300.7
හබරගමුව, සසබෝමසිරි. රතනසෂ්පාර වසසේතුව 891.483
හමඩ්, සමෂ්පාෂින්. ඇමරිකෂ්පානු මුසලමෂ්පානුවෂ්පා 813.54
6 සශසේණිය නරේතනය : උඩරට - ෂහතරට සබරගමු. (පරිසසේ, ඥෂ්පානසිරි)

792.8

හයඩ්. (සසේෂයරි, සජෂ්පාහෂ්පානෂ්පා)

833.8

හරසසේගම, සසබෝමරතන. නිකම යෂ්පාම

631.583

හරිත ඵලදෂ්පායතෂ්පාව. (ගුණරතන, ඩබ.එම්.ඩ. සුරඅංග)
658.5
හරිත මිටියෂ්පාවසත දරුසවබෝ. (බලයටන්, ඉනිඩ්) 823
හරිම දඟය මඅං. (යටතතෂ්පාවල, චෂ්පානක)

891.483

හරිශසේචන්ද්ර, බන්නල. කස ෂහර : අරෂ්පාව්බි
නිසසෂ්පාලලෂ්පාසය ඇසුසරන්

741.5

හලසෂ, පයතිලක. කඩවර සදවිසයබෝ

202.11

හලඅංසගෂ්පාඩ, දීෂෂ්පානී. මඅං හරි දකෂය

891.483

හසසේත සරේඛෂ්පා විදන්යෂ්පා සඅංග්රහය : හසසේතසෂ්පාර හසසේත සරේඛෂ්පා
ශෂ්පාසසේනය ග්රන්ථයකි. (සහසේවසග, සුනිල) 133.6

හපුතන්ත්ර, කුමුදීනි ඩයසසේ. ඉතිහෂ්පාසය 10 සශසේණිය :
පයවර සෂළ සෂෂ්පාත
909

හපුතන්න, කුමුදීනි ඩයසසේ. ඉතිහෂ්පාසය ප්රශසේසනබෝතතර : 6 සශසේණිය

එසසේ.)

891.483

හසසේත සරේඛෂ්පා ශෂ්පාසසේත්රය. (ද සිලවෂ්පා, බන්න්ධුල ජී.) 133.6
හෂ්පා ෂමැඅංචය සෂෂ්පාත පඅංචය. (ඉසරේෂෂ්පා, චම්මි) 891.483
හෂ්පා ෂමැඅංචය මුව ෂමැඅංචය. (රඅංගනී, ඩබලිව. බී. එසසේ.)
891.483
හෂ්පා ෂමැඅංචෂ්පාට සහෂ්පාඳ ෂෂ්පාඩමක. (වීනෂ්පාවි, මලම
ලිහන්සෂ්පා)
891.483
හෂ්පා ෂමැඅංචිසග අලුත කමෑම. (ඉසරේෂෂ්පා, චම්මි) 891.483
හෂ්පා ෂමැඅංචිට ෂෂ්පාඩමක. (මන්ධුෂිකෂ්පා, රුවන්ති) 891.483
හෂ්පාවෂ්පා දිනපු හමැටි. (රණසිඅංහ, තුසිත)

891.483

හෂ්පාසන්යසයේ කලෂ්පාව

808.7

හෂ්පා හෂ්පා හරි හෂ්පාවෂ්පා. (ප්රියදරේශනී, ගඅංගෂ්පා)

891.483

හමැකම : වමැදි ජන සමෂ්පාජසයේ ප්රධෂ්පානතම
ශෂ්පාන්තිකරේමය. (කුමෂ්පාරසිරි, ලකනි ප්රසෂ්පාඅංජත්ලී)
305.89148095493
හමැගෂ්පාරේඩ්, සහන්රි රයඩරේ. විසල නිධෂ්පානය

823

හමැඩතල හෂ්පා ර්ඝන වසසේතු ෂෂ්පාට කරමු : සෂර ෂෂ්පාසල හෂ්පා
1 සශසේණිය සිසුන් සඳහෂ්පා
372.52
හමැඩ වමැඩ ෂමැඅංසචබෝ. (ඉසරේෂෂ්පා, චම්මි)

891.483

හරසසේගම, සසබෝමරතන. හන්තෂ්පාසන් කතෂ්පාවක
891.483

හමැටහතර දවසක දඹදිව. (සමතතසසසේන,
ෂදේමකුමෂ්පා ප.)

හරිත සගෂ්පාමුසවන් ඔබබට : කෂ්පාවන්ය සඅංකලෂනෂ්පා.
(බුලුමුලල, චන්ද්රකීරේති)
891.481

හමැතතමෑ වසරක අධන්යෂ්පාෂන ප්රතිසඅංසසේකරණ හෂ්පා
ශ්රී ලඅංකෂ්පාව : නිදහසසේ අධන්යෂ්පාෂන ක්රමයට වසර
හමැතතමෑව පරිම නිමිතසතනි (1945-2015).
(එසඞරමුලල, සිරිල)
370.95493

හරිත තෂ්පාකෂණයක කරෂ්පා. (ජයසුන්දර, උඩුගම

915.4

374

හමැඅංගි විහඅංගි. (භගට, සචතන්)
Happy talk English series ;
(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 16

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 17

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 18

428

හිගින්සසේ, මෂ්පාරි මියුසියසසේ. පුර ෂසසළෂ්පාසසේවක දවසසේ
294.3436

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 19

428

හිඟින්සසේ, මෂ්පාරි මියුසියසසේ. ත්ලීලෂ්පාසග සිහින

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 20

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 21

428

හිඟින්සසේ, මෂ්පාරි මියුසියසසේ. ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසසයන්
කතෂ්පා - 02
954.9301

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 22

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 23

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 24

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 26

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 27

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 28

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 29

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 30

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 31

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 32

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 33

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 34 428

හමෑන්ඩ්සසේ, ජිල. මෂ්පාරේකසසේ හඳුනෂ්පා ගනිමු

823.92
335.4

හිඟන ගමැටය. (වමැලිකලසග, සනෂ්පාසයල) 891.483
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හිණිසෂත ෂෂ්පාමුල. (සතෂ්පාටවතත, නුවන්)

891.481

හිතට හිතක. (සෂසරේරෂ්පා, චිත්රෂ්පා අය.)

891.483

හිත පුරෂ්පා මල. (විමලවීර, සුනිල)
හිතු මත. (බෂ්පාකීරේ මෂ්පාකෂ්පාරේ, ඉම්තියෂ්පාසසේ)
හිතුවකකෂ්පාරි. (ගුණරතන, එච. බී.)

782.42
070.44932
891.483

හින්දි භෂ්පාෂෂ්පාව : ගුරු මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශ 10 සශසේණිය
491.43071
හිනෂ්පාසවන්න දහසසේවරක සතුටුසවන්න : 1 වන
සකෂ්පාටස. (ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්) 891.487
හිනෂ්පාසවන්න දහසසේවරක සතුටුසවන්න : 2 වන
සකෂ්පාටස. (ෂමැලමැන්දසග, ලකෂසේමන්) 891.487
හිම මෂ්පාලිගෂ්පා ;
අඅංක 03. (ඕ'බ්රියන්, එඩ්නෂ්පා) මිරිඟු මෂ්පාලිගෂ්පා
823.914
හිම රැජින සහ තවත සුරෂ්පාඅංගනෂ්පා කතෂ්පා.
(ඇන්ඩරේසන්, හමෑන්සසේ ක්රිසසේටියන්) 398.209489

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 35

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 36

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 37

428

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 38

428

හිමි සෂම ෂතෂ්පා. (රූෂසිඅංහ, සප්රේමෂ්පා සුරවීර)
070.44930681

(ආරචචි, සුජීව ප්රසන්න) ඉඅංග්රීසි සරේ 39

428

හිමිසඳ. (ජෂ්පාලියසගෂ්පාඩ, රෂ්පාජිණී)

හමැමදෂ්පාම ඔබ මසග. (රණසිඅංහ, සටබෝනි)

891.483

හමැලටකෂ්පා, එඩ්වරේඩ්. ඉතිහෂ්පාසය යනු කුමක ද? 901
හමැසසේට, සරබෝය මමැකසග්රසගබෝරේ. නෂ්පායකයකු වු
නෂ්පායකයෂ්පා මෂ්පාසවබෝ සසසේතුඅං
951.057092

හිමිදිරි උදෂ්පාව. (සමයරේ, සසේසටෆසේනි)

813.6

හිමිදිරි උදෂ්පාව - II . (සමයරේ, සසේසටෆසේනි)

813.6

891.483

හියුන් සජෂ්පාඅං, ෂෂ්පාක. මූලික සකෂ්පාරියෂ්පානු භෂ්පාෂෂ්පාව
495.78
හිරු අවරට ගියදෂ්පා. (ජයවරේධන, එරන්දි)

891.483

හිරු කිරණ. (සෂසරේරෂ්පා, චිත්රෂ්පා අය.)

891.483

375

හිරුණිසග සලබෝකය. (සප්රේමචන්ද්ර, අසශබෝක)
891.483
හිරුත සීසතන්. (ජයසිඅංහ, ජනප්රිය)
891.483
හිරු නමැසඟන රසට සෂම් පුවතක. (මුරකෂ්පාමි,
හරුකි)
895.635

සහටටිආරචචි, ඇලඩන්. සී සහළසයේ ආදි වඅංශය
954.93
සහටටිආරචචි, ඇසසේ. බී. (සඅංසසේ.). බලනන
අසිරිමත සකබෝටසට : ශ්රී ජයවරේධනපුර
සකබෝටසට ඉතිහෂ්පාසයක

හිරු සනෂ්පානටු මලක. (ලියනසග, ඩ. එල.) 891.483

සහටටිආරචචි, චඅංචල මලෂික. මව සසසනහස
891.483

හිරු ෂමැමිණිසයේ අනෂ්පාගතසයන් ද?. (කහටපටිය,
ජයන්ත)
891.483

සහටටිආරචචි, ඩ. ප. (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
ස්ත්රිපටකය. සූත්රපටකය. ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය. ධම්මෂද

හිරු මඬල ඔබය. (සගෂ්පාඩසග, සුමිත්රෂ්පා ඩ.) 891.483

සහටටිආරචචි, නලෂ්පානි ශෂ්පානිකෂ්පා. නපුරු මන්තරකෂ්පාරි
891.483

හිරු මිය යය : කලපත විදන්යෂ්පා කතෂ්පා. ධරේමසිරි,
අජන්ත
891.483
හිරු යට මරු. (ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා)

823

හිරු සයෂ්පාවුන් කතෂ්පා මෂ්පාලෂ්පාව ;
අඅංක 02. (කහටපටිය, ජයන්ත) හිරු
ෂමැමිණිසයේ අනෂ්පාගතසයන් ද?
891.483
හිරු සවනුවට සඳු. (කෂ්පාරියවසම්, ප්රදීව්ස්පේ)

891.483

හිරු සඳු අහිමිව. (චන්ද්රෂෂ්පාල, සදේව)

891.483

හිල, ජෂ්පානකී. ෂටෂ්පාචෂ්පාර : නදෘතන්ය නෂ්පාටකසයේ සෂළ
891.482

සහටටිආරචචි, නිලෂ්පානි. ඉතිහෂ්පාසය ආදරේශ
ප්රශසේසනබෝතතර - 6 සශසේණිය
909.076
සහටටිආරචචි, නිලෂ්පානි. භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව 10 සශසේණිය ආදරේශ ප්රශසේසනබෝතතර
910.76
සහටටිආරචචි, විශෂ්පාකෂ්පා. අලුත ෂෂ්පාලම

891.481

සහටටිආරචචි, විශෂ්පාකෂ්පා. කළුපූසසේ උෂෂ්පාසක වුණ හමැටි
891.483
සහටටිආරචචි, ශෂ්පාන්ත. ආදරසයේ සමැබමෑ කතෂ්පා

152.41

362.76092

සහටටිආරචචි, ශෂ්පාන්ත. තෂ්පාරුණන්යය දමැකීම හෂ්පා
රැකීම
613

හිසට උෂන් තුරු ලතෂ්පා. (යෂ්පාෂෂ්පා, පයසිරි අම්ලසිත)
615.321

සහටටිආරචචි, ශෂ්පාන්ත. සයෂ්පාවුන් වියට ලිඅංගික
අධන්යෂ්පාෂනය
613.9071

හිල, සජබෝ. නිරුවත යුවතිය

හන්ගම, ලලිත (ෂරි.). බලනන ක්රිසසේටි, අගතෂ්පා
හන්ගම, ලලිත

(ෂරි.). බලන්න ෆෂ්පාරේ, ජූඩත

හන චෂ්පාරිකෂ්පාව ඇතුළු තවත කථෂ්පා : ගුවන් විනලි
නෂ්පාටන්ය පටෂත. (සරෂ්පාෂන්, බුදේධික)
891.482
හුසදකලෂ්පා අසරුවෂ්පා. (සතන්නසකබෝන්, මසහසේන්ද්ර)
891.483
හුසදකලෂ්පාසව ආවරේජන. (පයසසසේන, ඇසසේ.) 070.44
හුසදකලෂ්පාසව සියවසරක. (මෂ්පාරේසකසසේ, ගබරිසයල
ගෂ්පාරේෂියෂ්පා)
863
හූනු සෂ්පාසසේතසරේ සහ තලසගෂ්පාය විලෂ්පාෂය.
(අමරසකබෝන්, භද්රෂ්පා ඉන්ද්රෂ්පානි)
සහටටිආරචචි, අරවින්ද (ෂරි.). බලනන
රෂ්පාජනිෂසේ, භගවෂ්පාන් ශ්රී

891.483

සහටටිආරචචි, සසේටමැන්ලි. සඅංසසේකරණසයේ ශිකෂෂ්පාෂද
777.55
සහටටිසග, අනුරසිරි. දිමියෂ්පා : සකටිකතෂ්පා සඅංග්රහය
891.483
සහටටිසග, අනුරසිරි. බමැඳමෂ්පාරිය
සහට නගරය. ශ්රීමෂ්පාල, ජූඩ්

891.483
741.5

සහට සලෂ්පාවට ෂමැතුමක : කෂ්පාවන්ය සඅංග්රහය.
(අසබවික්රම, මෂ්පාතසල ආනන්ද)
891.481
සහන්රි අසබවික්රම නටු බණඩෂ්පාරනෂ්පායක ෂරිවරේතන
යුගය. (අසබවික්රම, සසබෝමදෂ්පාස)
954.93031
සහමෂ්පාසලබෝක හිමි, තුඩෂ්පාසව (සම්ෂෂ්පා.). බලනන
කෂ්පාලිදෂ්පාස
සහලසිරිගම, විලසන්. සිතුවිලි

891.481
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සහළ සතරුවනට ඇලුම් කළ විජෂ්පාතික කවියෂ්පා
ටිබමැට ජෂ්පාතික ඇසසේ. මහින්ද හිමිසයබෝ 294.3657
සහළ ජන කවි. (අසබරතන, එම්. එම්. ෂතමෂ්පා)
398.2
සහළ ජන සකළි සසලලම්. (මුවන්සදනිය,
සරබෝහිණී කුමෂ්පාරි)

394.3

සහළයකු ලිර්යූ සසේෂෂ්පාඤසේඤ සෂම් කවි. (සිලවෂ්පා, බී.
එච. ඒ. සහළයකු ලිර්යූ සසේෂෂ්පාඤසේඤ සෂම් කවි

861

සහළ වදන් මිහිර. (සෂෂ්පාන්නම්සෂරුම, සුසරේෂසේ)
491.488

සහසේරත, සක. බී. ව්බිම්බෂ්පා නම් වු යසසබෝධරෂ්පා විශසේව
මෂ්පානවී
891.482
සහසේරත, ගුණසිඅංහ. ජෂන් ආණඩුවට බන සගවූ ෂළමු
ලෂ්පාඅංකික සරසවි ශිෂන්යයෂ්පා : වන්යවසෂ්පායකතවයට
වලිකන තරුණයන්ට අපූරු මෂ්පාරේසගබෝෂසදේශ
මෂ්පාලෂ්පාවක
338.04092
සහසේරත, ප්චූලෂ්පාභය ශෂ්පාන්ත කුමෂ්පාර. සූරිය කුසුම
891.483

සහළ සවද අතසෂෂ්පාත. (සිරිසසසේන, මඅංජුල රුවන්)
615.538

සහසේරත, ධරේමරතන (සඅංසසේ.). බලනන අසිරිමත
සකබෝටසට : ශ්රී ජයවරේධනපුර සකබෝටසට
ඉතිහෂ්පාසයක

සහළ හස රැජින මරේසි එදිරිසිඅංහ. (සවඩකකෂ්පාර,
නිරඅංජලෂ්පා සහසේමමෂ්පාලි)
700.92

සහසේරත, නන්දසසසේන. සදවියන් වූ කත්ලී : සකටිකතෂ්පා
891.483

සහළ හසුරුමග. (මමැණිසක, ජී. ජී. ආරියවතී)
491.485

සහසේරත, මුදිතෂ්පා (ෂරි.). බලනන ක්රීච, ෂෂ්පාසරෂ්පාන්

සහසේසන්සගදර, ජී. එම්. සගබෝත්ලීයකරණය සහ
සඅංවරේධනය
338.9

සහසේවසග, සුජිත නිශෂ්පාන්ත. සමතතෂ්පා සඅංකලෂය
294.35

සහසේමචන්ද්ර, එච. ප. එසසේ. නිසරබෝගීව ධනවතවීසම්
රහසසේ
613

සහසේවසග, සුනිල. හසසේත සරේඛෂ්පා විදන්යෂ්පා සඅංග්රහය :
හසසේතසෂ්පාර හසසේත සරේඛෂ්පා ශෂ්පාසසේනය ග්රන්ථයකි
133.6

සහසේමන්ත කුමෂ්පාර, එන්. වී. ජී. ඒ. සමෂ්පාජවිදන්යෂ්පා
ප්රසවශය

සහසේවෂ්පාකපුසග, සුදින්නෂ්පා (සම කරේතදෘ). බලනන
ජයවරේධන, කමැතත්ලීන්

සහසේමන්තසයේ වසන්තයක. (ලෂ්පාලනී, ශ්රීමෂ්පා)
සහසේමලයෂ්පා 3. (මලලවආරචචි, එඩ්වඩ්)
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891.483
891.483

සහසේමසිරි හිමි, කඩහිඅංගල (සඅංසසේ.). බලනන
ප්රවචන : ශ්රී ලඅංකෂ්පා භිකක්ෂු විශසේවවිදන්යෂ්පාලයීය
විමරේශිත ශෂ්පාසසේස්ත්රිය සඅංග්රහය, 5 වන කලෂ්පාෂය,
1 වන අඅංකය – 2014
සහසේමෂ්පාරෂ්පාම හිමි, ඌරුෂමැලමැවසව (සම්ෂෂ්පා.).
බලන්න වමැඳුම් මග : වන්දනෂ්පාමෂ්පාන කිරීසම්
නිවමැරදි පළිසවත

සහසේවෂ්පාසයකුසග මතක සටහන්. (එසගෂ්පාඩසවසල,
සක. බී.)
355.0092
සහසේවෂ්පාවසම්, එච. ජී. නිසරබෝෂන ක්රිෂෂ්පාන්ත.
ආදරණීය ෂළිගමැනීම
891.483
සහසේවෂ්පාවසම්, මසනබෝහෂ්පාරී. සෂම්බරෂ්පා

891.483

සහසේවෂ්පාවිතෂ්පානගමසග, උපුල රඅංජිත (ෂරි.). බලනන
සදේවී, මහෂ්පාශසේසවතෂ්පා
සහසේවෂ්පාවිතෂ්පානගමසග, උපුල රඅංජිත (ෂරි.). බලනන
වජෂ්පාහත, අසසේගරේ

සහසේරත, අසසබෝකෂ්පා ඇම්. (ෂරි.). බලනන
සලබෝරන්සසේ, ඩ. එච.

සහසේවෂ්පාවිතෂ්පාරණ, ප. ඩ. භුසගබෝල විදන්යෂ්පාව 6 සශසේණිය

සහසේරත, එච. එම්. ට. ව්බි. ආචෂ්පාරේයතවය පළිබඳ
සබබෞදේධ සඅංකලෂය
294.3

සහසේවෂ්පාවිදෂ්පාන, ගෂ්පාලසල සදේවසිරි ප. ආනන්ද
සබබෝඩසම් සමැඟවුණු රස කතෂ්පා 1-2 සහ ෂතතර
තීරු ලිප
371.01092

සහසේරත, එල. බී. (ෂරි.). බලනන බුදේධදෂ්පාස හිමි,
අජෂ්පාන්
සහසේරත, එල. බී. (ෂරි.). බලනන හන්හසේ, තිච න්හට

910.7

සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස. උෂෂ්පාසක ධම්මික : ව්බිළෂ්පාර
ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි
891.483
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සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස. නිධෂ්පානය : සිඟෂ්පාල ජෂ්පාතකය
ඇසුරිනි
891.483
සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස. ෂණඩත හබය : කූට වෂ්පාණිජ
ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි
891.483

ළමෂ්පා අයතිවෂ්පාසිකම්වලට බලෂෂ්පාන නීතිය.
(ගුණසසසේකර, සමරසිඅංහ)
346.0135
කවි : සෂර ෂෂ්පාසල හෂ්පා ප්රෂ්පාථමික ළමුන් සඳහෂ්පා.
(ගලසහසේනසග, ප්රියන්ත)
891.481

සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස. රජ හිවලෂ්පා : සබබදෂ්පාෂ්ඨක
ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි
891.483

ළමෂ්පා ගී අමෂ්පා : මිණි මිණි ගී වමැසසේසක.
(මිහිඳුකුලසුරිය, වසන්තෂ්පා සක.)

සහසේවෂ්පාවිසසේස, තිසසේස. වරදට දඬුවම : ලටුකික
ජෂ්පාතකය ඇසුරිනි
891.483

ළමෂ්පා රහසසේ ෂරීකෂකවරයෂ්පා. (කෂ්පාසසේටනරේ, එරික)

සහසේවෂ්පාසිඅංහ, සිරිසසසේන. වෂ්පාසසේතු විදන්යෂ්පාව හෂ්පා ගදෘහ
ජීවිතය
133.5872
සහෂ්පාඳ යෂ්පාළුසවබෝ. (ජයසකෂ්පාඩ, විශෂ්පානි සසවවන්දි)
891.483
සහෂ්පාඳ යෂ්පාලුසවබෝ. (වික්රමසග, සුනීතෂ්පා)

891.483

සහෂ්පාඳ සිඅංහල : අකුරින් අකුර සදවන සෂෂ්පාත
491.488
සහෂ්පාඳ ළමයෂ්පාට තමෑගගක. (රණවීර, මලික හසලඅංක
891.483
සහෂ්පාඳ ළමය. (අසබසිඅංහ, ඩබලියු. ඒ.)

891.483

සහෂ්පාලමන. (කහවල, සුමනෂ්පා)

891.483

සහබෝක, සෂබෝල. ඔබ ඔබට මිතුරු වන්සන්
සකසසසේ ද? : තමෂ්පාසග ජීවිතසයන් උෂරිමය
ලබෂ්පාගන්නෂ්පා හමැටි
158.1
සහබෝටල සසසේවක අයතිවෂ්පාසිකම් අතවමැල.
(මලවිසූරිය, දයෂ්පාවඅංශ)

344.01

සහබෝටලයක සිහිනය. (බන්සදබෝෂෂ්පාදන්යෂ්පාය, විභුති
ද්භූෂණ)
891.443

782.42083

ළමෂ්පා ලිඅංගික අෂසයබෝජනය සහ ඔබ...?.
(සකවිටියෂ්පාගල, බමැසිල)

823

362.76

ළමෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය කදෘති ;
අඅංක 22. (වික්රමරතන, මන්ධුරෂ්පා)
නිශසේශඅංකමලල රජතුමෂ්පාසග සිරිෂෂ්පා ගමන
891.483
ළමෂ්පා සිතට දහම් සිසිල ;
(ධම්මික හිමි, සමෂ්පාරකමැටිආසරේ)

ඉර ෂෂ්පායනවෂ්පා
891.483

(ධම්මික හිමි, සමෂ්පාරකමැටිආසරේ) සවසක සඳ
891.483
ළිඳට වමැටුණු ෂණිටටුව. (කුමෂ්පාරසිඅංහ, ජයන්ති
මෂ්පාසනල)
891.483
ළිහිණියසන් වමැහි සගසනන්න. (සෂසරේරෂ්පා, වී.
නන්දෂ්පා)
891.483
ළිඅං මමැඬියෂ්පා : සීයතතෂ්පාසග රස කතෂ්පා. (සවදසග,
රතනදෂ්පාස)
891.483
ෆෂ්පාරේ, ජූඩත. එමළි
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883.01

රලකසසේටන්, මමැතිව. අධන්යෂ්පාතමික සලබෝකයට මෂ්පාරේග
සිතියමක : සව්ස්පේත විශුධිය මගින් නිවන් මගට
ෂමැහමැදිලි මෂ්පාවතක
294.34435

හඅංස සන්සදශය. (රෂ්පාහුල හිමි, සතෂ්පාටගමුසව ශ්රී)
891.481

සෆන්ග, සචඅං චමැන්. සලෂ්පාව සහලලූ මහෂ්පා ෂෂ්පා ගමන
915.104

හඅංසිය බන්ටිය. (ප්රනෂ්පාන්න, ආරේ. දයෂ්පානි)

891.483

සෆසේසි, ඒ. බී. වෂ්පාසනෂ්පාවන්ත ජීවිතයක 994.032092

ළදරු ෂෂ්පාසල අධන්යෂ්පාෂනය. (ද සිලවෂ්පා, ඩ. සී.) 372.21

සෆෂ්පාසටෂ්පාසෂෂ්පාව්ස්පේ CS සිට CC දකවෂ්පා … (විසජේරතන,
එන්. ප.)
006.686

ළමයසන් ලියන්සන් සමසහමය. (රතුවිතෂ්පාන,
පයසසසේන)
491.48

සෆෂ්පාන්සසසේකෂ්පා, ගෂ්පාමිණි. ගෂ්පාමිණි ගී මිණි : සිසු විසයහි
සිට විරචිත කව ගී
891.481

ළමෂ්පා අතට උදෂ්පාර චරිත ;
අඅංක 2. (විසජේසිඅංහ, රතන ශ්රී) අසව්ස්පේ ෂන්සිළු :
780.92

සෆෂ්පාන්සසසේකෂ්පා, පුරවිජය (චිත්ර.). බලනන
සසසනවිරතන, ඩ. වී.

සහබෝමරේ. ඔඩසි

සෆෂ්පාන්සසසේකෂ්පා, ප්රියන්ත (ෂරි.). බලනන

378

සතනෂ්පාලි, රෂ්පාමන්
සෆෂ්පාන්සසසේකෂ්පා, සඅංජීව ප්රසන්න. දිවමන් සිතතම :
මිනිසසේ බව සහෂ්පාබවන කතෂ්පා ෂවත සෂළක
891.483
සෆබෝසයත, සෆ්රෙඩ්රික. අවසෂ්පාන රෂ්පාස්ත්රිය

823

******

සෆබෝසයත, සෆ්රෙඩ්රික. සමෂ්පාසසේකව සෂරළිය

823

සෆබෝසයත, සෆ්රෙඩ්රික. රැවටිලිකරුවෂ්පා

823

379

විෂය අනුක්රමණිකකාව
අකමෂ්පා බදේධ කිරීම : ශලන්යකරේම

617.5562

අෂසයබෝජන හෂ්පා අතහරින ලද තරුණයන්

අකෂර විනන්යෂ්පාසය : සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව

491.4811

අෂරෂ්පාධ නීතිය

345

අෂරෂ්පාධ විදන්යෂ්පාව : සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධනය

364

අකෂර සඅංසයබෝජණය : මුද්රණය හෂ්පා ආශ්රිත ක්රියෂ්පා
686.225
අකෂ්පාබනික රසෂ්පායනය

546

අගනිදිග ආසියෂ්පා ඉතිහෂ්පාසය

959

අතඅකුරු : ප්රෂ්පාථමික අධන්යෂ්පාෂනය

372.634

අතකම් : ග්රමැරක කලෂ්පා හෂ්පා සමැරසිලි කලෂ්පා

745.5

අතකම් : සමැරසිලි කලෂ්පාව

745.5

අතිශසයබෝකතිලඅංකෂ්පාර ප්රබන්ධ : සෂ්පාහිතන්ය

808.3

අතුරුදහන් වූ ළමයන් : සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධන හෂ්පා
ගමැටලු
362.8297
අදේද්භූත වශී ප්රතිකෂ්පාර : ගුව්ස්පේත විදන්යෂ්පාව
අධිකරණ මවදන්ය විදන්යෂ්පාව
අධිමෂ්පානසික හෂ්පා ගුව්ස්පේත විදන්යෂ්පාව

133.446
614.1
130

අධිසලඛන ද්රවන්ය : පුසසේතකෂ්පාල හෂ්පා විඥෂ්පාෂන විදන්යෂ්පා
025.1714
අධිසවගී හෂ්පා නෂ්පාගරික ප්රවෂ්පාහනය
අධන්යෂ්පාතම විදන්යෂ්පාව
අධන්යෂ්පාතමික ජීවිතය : බුදේධෂ්පාගම
අධන්යෂ්පාෂන නීතිය
අධන්යෂ්පාෂන ෂරිෂෂ්පාලනය
අධන්යෂ්පාෂනය

363.125
133.9
294.344
344.07
371.1

අන්තරේජෂ්පාතික ක්රිකට
අන්තරේජෂ්පාලය : ෂරිගණක ජෂ්පාලකරණය

294.33764

අෂදෘෂසේෂ්ඨවඅංශික ජීවීන්

592

අප්රිකෂ්පා-ආසියෂ්පානු සෂ්පාහිතන්ය

892

අප්රිකෂ්පානු ඉතිහෂ්පාසය

960

අභිධරේමපටකය : ස්ත්රිපටකය

294.3824

අභිසයබෝගන්යතෂ්පා ෂරීකෂණ : මසනබෝවිදන්යෂ්පාව
අභන්යවකෂ්පාශ විදන්යෂ්පාව

153.9
629.13

අඹුසමැමි සම්බන්ධතෂ්පාවය : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

306.872

අයවමැය : ෂළෂ්පාත ෂෂ්පාලනය : රෂ්පාජන්ය ෂරිෂෂ්පාලන හෂ්පා යුද
ශෂ්පාසසේත්ර
352.48
අයවමැය : රෂ්පාජන්ය ෂරිෂෂ්පාලනය හෂ්පා යුද කටයුතු 352.48
අයවමැය පළිබඳ මුලන්ය ෂරිෂෂ්පාලනය : රෂ්පාජන්ය
ෂරිෂෂ්පාලන හෂ්පා යුද ශෂ්පාසසේත්ර

352.4

අරෂ්පාව්බි අරේධදේවීෂය හෂ්පා තදෂ්පාසන්න ප්රසදේශ

953

අරෂ්පාව්බි සෂ්පාහිතන්ය

892

අලි ඇතුන් : කෂීරෂෂ්පාය සතුන් : සතුන්
අලි සඅංරකෂණය
අලුත අවුරුදේද : සෂ්පාමෂ්පානන්ය සිරිත
අසලවි කළමනෂ්පාකරණය

599.67
639.97967
394.2614
658.8

370

අධන්යෂ්පාෂනික, ප්රසලඛන, ප්රවදෘතති මෂ්පාධන්ය, පුවතෂත
කලෂ්පාව, ප්රකෂ්පාශනය
070
අන්තරේ ආගමික සබඳතෂ්පා : බුදේධෂ්පාගම

අෂරෂ්පාධ හෂ්පා දඬුවම් : බුදේධෂ්පාගම

362.76

294.33
796.35865
004.678

ආකෂ්පාශ වසසේතු : තෂ්පාරකෂ්පා විදන්යෂ්පා හෂ්පා ආශ්රිත විදන්යෂ්පා 523
ආගම
ආගම : ප්රෂ්පාථමික අධන්යෂ්පාෂනය
ආගමන හෂ්පා විගමන නීතිය
ආගමික මතවෂ්පාද

200
372.84
342.082
202

380

ආණඩුක්රම

321

ඉන්දියෂ්පා ඉතිහෂ්පාසය

ආචෂ්පාර ධරේම

170

ඉන්දීය දරේශනය

ආදරය : මසනබෝවිදන්යෂ්පාව

152.41

954
181.4

ඉසලකසටෂ්පානික : ඉඅංජිසන්රු විදන්යෂ්පා හෂ්පා ආශ්රිත ක්රියෂ්පා
621.381

ආදිවෂ්පාසීන් : සමෂ්පාජ කණඩෂ්පායම් : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර
305.89148

ඉසලකසටෂ්පානික විදන්යෂ්පාව : සභබෞතික විදන්යෂ්පාව

ආධන්යෂ්පාතමික විදන්යෂ්පා

ඉසසේලෂ්පාම් ධරේමය : ආගම

297

ඉඅංග්රීසි භෂ්පාෂෂ්පාව

420

ඉඅංග්රීසි සෂ්පාහිතන්ය

820

110

ආධන්යෂ්පාතම විදන්යෂ්පාව : අධිමෂ්පානසික හෂ්පා ගුව්ස්පේත විදන්යෂ්පාව
133.9
ආන්තර හෂ්පා සඅංවරේධන මසනබෝවිදන්යෂ්පාව
ආෂදෂ්පා : සමෂ්පාජ ගමැටළු හෂ්පා සසසේවෂ්පා
ආබෂ්පාධිත පුදේගලයන්
ආයුරේසවද ඖෂධ

155
363.34

ආරේථිකමිතිය
ආරේථික විදන්යෂ්පාව
ආරේථික සඅංවරේධනය : ආරේථික විදන්යෂ්පාව

615.538

332.6322
330.015195
330
338.9

ආසියෂ්පා ඉතිහෂ්පාසය

950

ආසියෂ්පාව : ප්රෂ්පාසදේශීය ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව

915

ආසියෂ්පාව : ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව හෂ්පා සදේශෂ්පාටන විසසේතර
915
ආසියෂ්පාසව සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන

604.2

ඉඅංජිසන්රු විදන්යෂ්පා හෂ්පා ආශ්රිත ක්රියෂ්පා

620

ඊජිව්ස්පේතුව : ෂමැරණි ඉතිහෂ්පාසය

932

305.9

ආයුරේසවදය : මවදන්ය විදන්යෂ්පාව හෂ්පා සසබෞඛන්යය
615.538
ආසයබෝජන : මුලන්ය ආරේථික විදන්යෂ්පාව

ඉඅංජිසන්රු ඇඳීම

537.5

315

උණගස : අතකම් : සමැරසිලි කලෂ්පා

745.51

උණුසුම් හෂ්පා වෂ්පායු බමැලූන : අභන්යවකෂ්පාශ විදන්යෂ්පාව
629.1322
උතසව : බුදේධෂ්පාගම
උතුරු ඇසමරිකෂ්පානු ඉතිහෂ්පාසය
උදේධමනය : මූලන්ය ආරේථික විදන්යෂ්පාව
උෂනිෂදේ : හින්න ආගම

294.3438
970
332.41
294.59218

උෂභෂ්පාෂෂ්පා : සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව

491.487

උසෂබෝසථ දින : බුදේධෂ්පාගම

294.3436

උරේන සෂ්පාහිතන්ය

891.439

ආහෂ්පාර ෂෂ්පාන : ගදෘහ හෂ්පා ෂවුල කළමනෂ්පාකරණය 641

උරගයන්

ඇඳීම හෂ්පා සමැරසිලි කලෂ්පාව

740

උසසසේ අධන්යෂ්පාෂනය

378

ඇඳුම් ෂමැළඳුම් : සිරිත විරිත

391

එකසත ජනෂදය

973

ඇසමරිකෂ්පානු සෂ්පාහිතන්ය

81

ඉඩම් ආරේථික විදන්යෂ්පාව

333

ඉඩම් නීතිය
ඉන්දියෂ්පානු සම්භවයක සහිත ආගම්

346.043
294

එකතු කළ අගය මත බන නීතිය

597.9

343.055

ඒඩ්සසේ : සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධන හෂ්පා ගමැටලු 362.1969792
ඓතිහෂ්පාසික නවකතෂ්පා : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය

891.483

381

ඔටටු ඇලත්ලීම : නීතිය
ඔසෂරෂ්පා : සසේවර සඅංගීතය
ඔරියෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය
ඕසෂබෝ
ඖෂධසවදය හෂ්පා ප්රතිකෂ්පාර

344.099
782.1
891.456
299.93
615

ඖෂධීය ශෂ්පාක : මවදන්ය විදන්යෂ්පාව හෂ්පා සසබෞඛන්යය
615.321
අඅංක විදන්යෂ්පාව
අඅංකිත ඡෂ්පායෂ්පාරූෂකරණය

133.335
770

කෂ්පාන්තෂ්පාසවබෝ : ජීවන චරිත

920.72

කෂ්පාබනික ඖෂධ : ඖෂධසවදය හෂ්පා ප්රතිකෂ්පාර 615.3
කෂ්පාරේමික නීතිය

343.07

කෂ්පාරේයෂ්පාල කළමනෂ්පාකරණය

651.3

කෂ්පාරේයෂ්පාල සසසේවෂ්පා : කළමනෂ්පාකරණය

651

කමැටයම් කලෂ්පාව

736

කමැලමෑ ඉඩම් : ඉඩම් ආරේථික විදන්යෂ්පාව

333.75

කියුබෂ්පා ඉතිහෂ්පාසය

972.91

කුම්භ ලගනය : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය

133.5276

කුරුලසලබෝ : සතුන්
කෂීරෂෂ්පායී සතුන්

599

කසෂසේත්ර හෂ්පා වමැවිලි සබබෝග

633

කටක ලගනය : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය

133.5265

කඩදෂ්පාසි : අතකම්

745.54

කඩදෂ්පාසි සමැරසිලි කලෂ්පාව

745.54

කතෂ්පා කලෂ්පාව : සෂ්පාහිතන්ය

808.51

කතිර මමැසසේම : මමැහුම් වමැඩ හෂ්පා අතවමැඩ
කනන්යෂ්පා ලගනය : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය
කම්කරු ආරේථික විදන්යෂ්පාව
කම්කරු නීතිය

746.443
133.5267
331
344.01

කරේමය : බුදේධෂ්පාගම

294.3422

කලනය : ගණිතය

515

කලෂ්පා ශිලෂ

700

කළමනෂ්පාකරණය හෂ්පා ආධෂ්පාරක සසසේවෂ්පා

650

කළමනෂ්පාකරණය : කළමනෂ්පාකරණ හෂ්පා ආධෂ්පාරක
සසසේවෂ්පා
658
කළමනෂ්පාකරණ ගිණුම්කරණය
කළමනෂ්පාකරණය හෂ්පා ආධෂ්පාරක සසසේවෂ්පා
කෂ්පාන්තෂ්පාවන් : සමෂ්පාජ කණඩෂ්පායම්

658.1511
650
305.4

598

කුල ක්රමය : සමෂ්පාජ කණඩෂ්පායම් : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර
305.5112
කුල සිරිත : ජනශමැතිය

392

කුසලතෂ්පා සහිත ගදෘහසසේථ ක්රීඩෂ්පා

794

කදෘෂිකරේමය : නිෂසේෂෂ්පාදන : ආරේථික විදන්යෂ්පාව

338.1

කදෘෂිකරේමය හෂ්පා ආශ්රිත තෂ්පාකෂණය

630

සකටිකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : ඇසමරිකෂ්පානු සෂ්පාහිතන්ය

813

සකටිකතෂ්පා : ඉඅංග්රීසි සෂ්පාහිතන්ය

823

සකටිකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : සදමළ සෂ්පාහිතන්ය

891.811

සකටිකතෂ්පා : සබඅංගෂ්පාලි සෂ්පාහිතන්ය

891.443

සකටිකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : රුසියන් සෂ්පාහිතන්ය
සකටිකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය
සකන්යෂ්පා : අප්රිකෂ්පානු ඉතිහෂ්පාසය
සකම් පූ සහ කුඅංග පූ : සටන් ක්රීඩෂ්පා

891.73
891.483
967.62
796.8159

සකෂ්පාටසසේ සවසළඳසෂෂ්පාල : ආසයබෝජන : මුලන්ය
ආරේථික විදන්යෂ්පාව
332.6322
සකෂ්පාරල සඩබෝ : ෂරිගණක චිත්රක
සකෂ්පාරියන් භෂ්පාෂෂ්පාව
සකබෝෂ ග්රන්ථ : සෂ්පාමෂ්පානන්ය කදෘති

006.686
495.7
030

382

ක්රිකට ක්රීඩෂ්පාව : මලල හෂ්පා එළිමහන් ක්රීඩෂ්පා 796.358
ක්රිසසේතියෂ්පානි ඇදහිලි හෂ්පා ප්රතිෂදෂ්පාව

240

ක්රිසසේතියෂ්පානි ජීවිතය හෂ්පා ෂමැවමැතම

248.4

ක්රිසසේතියෂ්පානි ධරේමය

230

ක්ඛුදේදක නිකෂ්පාය : සූත්රපටකය : ස්ත්රිපටකය 294.38232

ර්ඝෂ්පාතන : අෂරෂ්පාධ විදන්යෂ්පාව
චරිතෂ්පාෂදෂ්පාන

364.1524
920

චෂ්පාරිකෂ්පා සටහන්

910.4

චිතතසවග : මසනබෝවිදන්යෂ්පාව

152.4

චිත්රකතෂ්පා : ඇඳීම හෂ්පා සමැරසිලි කලෂ්පාව

741.5

චිත්රෂටි : විසනබෝදය හෂ්පා ක්රීඩෂ්පා

791.437

ගණකෂ්පාධිකරණය : කළමනෂ්පාකරණ හෂ්පා ආධෂ්පාරක
සසසේවෂ්පා
657

චිත්රෂටි : මහජන සඅංදරේශන

791.43

ගණිතමය ආරේථික විදන්යෂ්පාව

චිත්ර ශිලෂය : කලෂ්පා ශිලෂ

ගණිතය : සසේවෂ්පාභෂ්පාවික විදන්යෂ්පා හෂ්පා ගණිතය

330.0151
510

චීන භෂ්පාෂෂ්පාව

ගණිතය : ප්රෂ්පාථමික අධන්යෂ්පාෂනය

372.7

චීනය හෂ්පා තදෂ්පාසන්න ප්රසදේශ

ගරේභ
රේභනීතවය

618.2

චීන සෂ්පාහිතන්ය

: මවදන්ය විදන්යෂ්පාව

ගිණුම්කරණය
ගීත : සසේවර සඅංගීතය
ගුව්ස්පේත විදන්යෂ්පා
ගුවන් ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ : ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ශිලෂය

657

සචකෂත : මූලන්ය ආරේථික විදන්යෂ්පාව

741
495.1
951
895.1
332.76

782.42
133
778.35

ගදෘහ නිරේමෂ්පාණ ශිලෂය : සජන්යෂ්පාතිෂ ශෂ්පාසසේත්රය
133.5872
ගදෘහසසේථ ක්රීඩෂ්පා හෂ්පා විසනබෝදෂ්පාඅංශ

793

ගදෘහ හෂ්පා ෂවුල කළමනෂ්පාකරණය

640

ගදෘහෂ්පාශ්රිත ෂලලි

250

ඡෂ්පායෂ්පාරූෂ ශිලෂය

770

ජන ඇදහිලි : ජනශමැතිය

398.41

ජනකතෂ්පා : ජන සෂ්පාහිතන්යය

398.2

ජනකතෂ්පා : ශ්රී ලඅංකෂ්පාව : ජනශමැතිය

398.2095493

ජනකවි : ජන සෂ්පාහිතන්ය

398.2

ජන ක්රීඩෂ්පා

394.3

ජනගහනය : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

304.6

සගවතු වගෂ්පාව : කදෘෂිකරේමය හෂ්පා ආශ්රිත තෂ්පාකෂණය
635

ජන ගී : සඅංගීතය

ග්රන්ථ : බුදේධෂ්පාගම

ජනනෂ්පාටන්ය : ගදෘහසසේථ ක්රීඩෂ්පා හෂ්පා විසනබෝදෂ්පාඅංශ 793.31

ග්රමැපක කලෂ්පා හෂ්පා සමැරසිලි කලෂ්පා
ග්රෂ්පාමය ප්රජෂ්පාව : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

294.38
740
307.72

ජනවරේග හෂ්පා ජෂ්පාතිකතව කණඩෂ්පායම්
ජනවහර : සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව

ග්රීක සෂ්පාහිතන්ය

880

ජනවෂ්පාරේගික අරේබුදය : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

ග්රීසිය : ෂමැරණි ඉතිහෂ්පාසය

938

ජන විශසේවෂ්පාස : ජනශමැතිය
ජනශමැතිය

ර්ඝන අෂද්රවන්ය : ෂෂ්පාරිසරික ගමැටලු

363.7285

ජනසෂ්පාහිතන්ය : රබන් ෂද

782.42162

305.8
491.487
305.8
398.41
398
398.2

383

ජන හෂ්පා ජෂ්පාතික නමැටුම්

793.31

ජනෂ්පාධිෂති ක්රම සහිත රජයන් : සදේශෂෂ්පාලන විදන්යෂ්පාව
321.8042
ජෂන් සෂ්පාහිතන්ය

895.6

තරබෂ්පාරුව : සරබෝග

616.398

තෂ්පාකෂණ විදන්යෂ්පා

600

තෂ්පාරකෂ්පා විදන්යෂ්පාව හෂ්පා ආශ්රිත විදන්යෂ්පා

520

තිබබත බුදේධෂ්පාගම

294.3923

ජරේමන් දරේශනවෂ්පාදය

193

තීරු ලිප : පුවතෂත කලෂ්පාව

ජරේමන් සෂ්පාහිතන්ය

830

තුලෂ්පා ලගනය : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය

133.5272

ජරේමන් හෂ්පා ආශ්රිත භෂ්පාෂෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය

830

සතතව්බිම් : ඉඩම් ආරේථික විදන්යෂ්පාව

333.95288

ජලජ ජීවීන්

591.76

ජලජ ෂරිසර ෂදේධති

577.6

ජලය : ද්භූ ආරේථික විදන්යෂ්පාව

553.7

ජල සමැෂයුම : සවනත සමෂ්පාජ සසසේවෂ්පා
ජෂ්පාතක : සූත්රපටකය : බුදේධෂ්පාගම
ජෂ්පාතික සඅංසකත

363.61
294.382325
929.92

070.44

ස්ත්රිපටකය : බුදේධෂ්පාගම

294.382

සථරවෂ්පාද බුදේධෂ්පාගම

294.391

දේවීතීයක කරේමෂ්පාන්ත හෂ්පා සසසේවෂ්පා

343.078

දකුණු ආසියෂ්පා ඉතිහෂ්පාසය

954

දකුණු ඇසමරිකෂ්පානු ඉතිහෂ්පාසය

980

ජෂ්පාති හෂ්පා ජෂ්පාතිකතව කණඩෂ්පායම්

305

දඩයම : විසනබෝද ක්රීඩෂ්පා

ජෂ්පාතීන් අතර නීතිය

341

දණඩන හෂ්පා ආශ්රිත ආයතන

799.2
365

ජෂ්පාතන්යන්තර ක්රිකට : මලල හෂ්පා එළිමහන් ක්රීඩෂ්පා
796.35865

දරේශනය, අධිමෂ්පානසික විදන්යෂ්පාව සහ ගුව්ස්පේත විදන්යෂ්පාව,
මසනබෝවිදන්යෂ්පාව
100

ජෂ්පාතන්යන්තර සබඳතෂ්පා

327

දරුවන් රැක බලෂ්පාගමැනීම

ජෂ්පාන විදන්යෂ්පාව හෂ්පා ෂරිණෂ්පාමය

576

දෂ්පානය : බුදේධෂ්පාගම

ජීරණ ෂදේධතිය ආශ්රිත සරබෝග
ජීවිත රකෂණය
මජවතෂ්පාකෂණය
මජවිය විදන්යෂ්පා
මජවීය සම්ෂත
සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය
සඩන්මෂ්පාරේක සෂ්පාහිතන්ය

616.3
368.32
660.6
570
333.95
133.5
839.81

සඩඅංගු උණ : මවදන්ය විදන්යෂ්පා හෂ්පා සසබෞඛන්යය
616.91852
තරේක ශෂ්පාසසේත්රසසේත්රය
160

649.1
294.3434

දියවමැඩයෂ්පාව : සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධනය හෂ්පා ගමැටලු
362.196462
දියවමැඩයෂ්පාව
දිලිකත නීතිය

616.462
346.03

දිළිඳුකම පටුදමැකීම : සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධනය ගමැටලු හෂ්පා
සසසේවෂ්පා
362.5
නම්සකෂ්පාළ : නීතිය

343.076371

සදමවපය දූ දරු සබඳතෂ්පා : විවෂ්පාහය හෂ්පා ෂවුල
306.874
සදමළ භෂ්පාෂෂ්පාව

494.811

සදමළ සෂ්පාහිතන්ය

894.811

384

සදවිසයබෝ : තුලනෂ්පාතමක ආගම්

202.11

නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : ඉඅංග්රීසි සෂ්පාහිතන්ය

සදේෂළ නීතිය

346.04

නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : සකෂ්පාරියෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය 891.4563

සදේවතෂ්පාවිසයබෝ : ආගම
සදේශෂෂ්පාලන අසලවිකරණය

202.114

නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : ග්රීක සෂ්පාහිතන්ය

883

324.7

නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : චීන සෂ්පාහිතන්ය

895.13
895.63

සදේශෂෂ්පාලන ආචෂ්පාරධරේම

172

නවනතෂ්පා : ප්රබන්ධ : ජෂන් සෂ්පාහිතන්ය

සදේශෂෂ්පාලන ක්රියෂ්පාවලිය

324

නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : ජරේමන් සෂ්පාහිතන්ය

සදේශෂෂ්පාලනඥසයබෝ : සදේශෂෂ්පාලනය

324.2092

සදේශෂෂ්පාලන තතතවය : ශ්රී ලඅංකෂ්පාව

320.95493

සදේශෂෂ්පාලන තතතවය : සදේශෂෂ්පාලන විදන්යෂ්පාව 320.9
සදේශෂෂ්පාලන ෂකෂ : සදේශෂෂ්පාලන විදන්යෂ්පාව

324.2

සදේශෂෂ්පාලන මතවෂ්පාද

320.5

සදේශෂෂ්පාලනය : පුවතෂත තීරු ලිප
සදේශෂෂ්පාලනය : බුදේධෂ්පාගම

070.44932
294.3372

සදේශෂෂ්පාලන විදන්යෂ්පාව

823

320

833

නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : සඩන්මෂ්පාරේක සෂ්පාහිතන්ය 839.813
නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : සදමළ සෂ්පාහිතන්ය

894.8113

නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : ෂදෘතුගීසි හෂ්පා ගෂ්පාලිසියන්
සෂ්පාහිතන්ය
869.3
නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : ප්රඅංශ සෂ්පාහිතන්ය

843

නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : සබඅංගෂ්පාලි සෂ්පාහිතන්ය

891.443

නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : රුසියන් සෂ්පාහිතන්ය

891.73

නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : සසේෂෂ්පාඤසේඤ සෂ්පාහිතන්ය

863

නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය

891.483

සදේශෂෂ්පාලන විදන්යෂ්පාව : පුවතෂත තීරු ලිප
070.44932

නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : හින්දි සෂ්පාහිතන්ය

891.433

සදේශෂ්පාටන : ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව

නෂ්පාගරික සමෂ්පාජවිදන්යෂ්පාව

910.4

307.76

සදේශීය ආදෂ්පායම් නීතිය

343.036

නෂ්පාටන්ය : ඉඅංග්රීසි සෂ්පාහිතන්ය

822

සදබෝෂෂ්පාභිසයබෝග : නීතිය

347.016

නෂ්පාටන්ය : ග්රීක සෂ්පාහිතන්ය

882

ද්රවිඩ සෂ්පාහිතන්ය
ධනු ලගනය : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය
ධම්මෂදය : සූත්රපටකය : බුදේධෂ්පාගම

894.8
133.5274
294.382322

ධරේමය හෂ්පා වතපළිසවත : බුදේධෂ්පාගම

294.34

ධීවර කරේමෂ්පාන්තය

343.07692

නඩතතු නීතිය

346.01163

නෂ්පාටන්ය : සනබෝරේසවජියන් සෂ්පාහිතන්ය

839.82

නෂ්පාටන්ය : සබඅංගෂ්පාලි සෂ්පාහිතන්ය

891.442

නෂ්පාටන්ය : රුසියෂ්පානු සෂ්පාහිතන්ය

891.72

නෂ්පාටන්ය : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය
නෂ්පාටන්ය : සඅංසසේකදෘත සෂ්පාහිතන්ය

891.482
891.22

නෂ්පාටන්ය : හින්දි සෂ්පාහිතන්ය

891.432

නෂ්පාටන්ය හෂ්පා රඅංග කලෂ්පාව

792

නරේතනය : ගදෘහසසේථ ක්රීඩෂ්පා හෂ්පා විසනබෝදෂ්පාඅංශ

793.3

නෂ්පාරිසවදය හෂ්පා ප්රසවසවදය

618

නරේතනය : නෂ්පාටන්ය හෂ්පා රඅංග කලෂ්පාව

792.8

නමැසගනහිර ඉන්දීය භෂ්පාෂෂ්පා

491

නවකතෂ්පා : ප්රබන්ධ : ඇසමරිකෂ්පානු සෂ්පාහිතන්ය

813

385

නමැසගනහිර ඉන්න යුසරබෝපය හෂ්පා සකලටික
භෂ්පාෂෂ්පා

491

නමැසගනහිර ඉන්න යුසරබෝපය හෂ්පා සකලටික සෂ්පාහිතන්ය
891
නමැසගනහිර දරේශනය

181

ෂරිගණක අකෂර සඅංසයබෝජණය : මුද්රණය හෂ්පා
ආශ්රිත ක්රියෂ්පා
686.22544
ෂරිගණක ක්රම සලඛන

005

ෂරිගණක චිත්රක

006

ෂරිගණක ජෂ්පාලකරණය

004.6

නමැසගනහිර හෂ්පා අගනිදිග ආසියෂ්පාතික භෂ්පාෂෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය
895

ෂරිගණක විදන්යෂ්පාව

නිකෂ්පාය හෂ්පා ක්රිසසේතියෂ්පානි ෂලලි

ෂරිගණක විදන්යෂ්පාව, සතෂ්පාරතුරු, සෂ්පාමෂ්පානන්ය කදෘති 000

නිමිති කලෂ්පාව
නිවන : බුදේධෂ්පාගම

280
133.3
294.3442

004

ෂරිණෂ්පාමවෂ්පාදය : මජවීය විදන්යෂ්පා

576.82

ෂරිසර අධන්යයනය : ප්රෂ්පාථමික අධන්යෂ්පාෂනය 372.357

නිෂසේෂෂ්පාදන : ආරේථික විදන්යෂ්පාව

338

ෂරිසරය : ඉඩම් ආරේථික විදන්යෂ්පාව

නිෂසේෂෂ්පාදනය

680

ෂරිගණක විදන්යෂ්පාව

004

නීතිය

340

ෂරිසර විදන්යෂ්පාව : මජවීය විදන්යෂ්පාව

577

ෂලෆසේ හෂ්පා කඩදෂ්පාසි තෂ්පාකෂණය

676

නීති හෂ්පා තීරණ : බුදේධෂ්පාගම

294.384

නූතන ඉන්දීය සෂ්පාහිතන්ය

891.4

නූතන බටහිර දරේශනය

190

නූතන සෂ්පාහිතන්ය : ෂදන්ය : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය

891.481

සනෂ්පාසලකෂ්පා හරින ලද ළමයන් : සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධනය
හෂ්පා ගමැටලු
362.76
සනබෝරේසවජියන් සෂ්පාහිතන්ය
ෂකෂීන් : සතුන්
ෂදන්ය : චීන සෂ්පාහිතන්ය
ෂදන්ය : ජෂන් සෂ්පාහිතන්ය

839.82
598
895.181
895.61

ෂදන්ය : සබඅංගෂ්පාලි සෂ්පාහිතන්ය

891.441

ෂදන්ය : සසේෂෂ්පාඤසේඤ සෂ්පාහිතන්ය

861

ෂදන්ය : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය
ෂදන්ය : සඅංසසේකදෘත සෂ්පාහිතන්ය
ෂන්න ක්රීඩෂ්පා : විසනබෝදය හෂ්පා ක්රීඩෂ්පා
ෂරේසයේෂණ ක්රම
ෂරමෂ්පාණුක බලශකතිය : නීතිය

891.481
891.21
796.3
001.42
343.0925

ෂවුල ජීවිතය : බුදේධෂ්පාගම

333.7

294.34441

ෂළෂ්පාත ෂෂ්පාලන නීතිය

342.09

ෂළෂ්පාත ෂෂ්පාලනය : රෂ්පාජන්ය ෂරිෂෂ්පාලන යුද ශෂ්පාසසේත්රය
352.14
ෂෂ්පාරිසරික ගමැටලු : සමෂ්පාජ ගමැටලු හෂ්පා සසසේවෂ්පා
ෂෂ්පාරිසභබෝගික සම්බන්ධතෂ්පා

363.7
658.812

ෂෂ්පාලි භෂ්පාෂෂ්පාව

491.37

ෂෂ්පාලි සෂ්පාහිතන්ය

891.37

ෂෂ්පාසල ෂරිෂෂ්පාලනය

371.2

ෂෂ්පාඅංශු විදන්යෂ්පාව

631.4

ෂමැරණි ඉතිහෂ්පාසය
ෂමැරණි සෂ්පාහිතන්ය : ෂදන්ය : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය
ෂමැළ සබබෝකිරීම

930
891.481
631.52

පන්තෂ්පාරු කිරීම : නිරේමෂ්පාණෂ්පාතමක කලෂ්පා : ප්රෂ්පාථමික
අධන්යෂ්පාෂනය
372.52
පරිසසේ කළමනෂ්පාකරණය
පතදෘතවය : ෂවුල

658.3
306.8742

386

පුදේගලික නීතිය

346

පුදේගල හෂ්පා ෂවුල ජීවිත කළමනෂ්පාකරණය

646.7

පුදේගලික නීතිය

346

පුදේගලික සසබෞඛන්යය

613

පුනරේභවය : අධන්යෂ්පාතම විදන්යෂ්පාව

133.90135

පුනරේභවය : බුදේධෂ්පාගම

294.34237

පුදේගලික නීතිය

346

පුදේගලික සසබෞඛන්ය හෂ්පා ආරකෂෂ්පාව

613

පුරවමැසිභෂ්පාවය : සදේශෂෂ්පාලන විදන්යෂ්පාව
පුරෂ්පාතන, මධන්යකෂ්පාත්ලීන, සෂරදිග දරේශනය

323.6
180

පුරෂ්පාවිදන්යෂ්පාව

930.1

පුවතෂත කලෂ්පාව

070.4

පුවතෂත තීරු ලිප : පුවතෂත කලෂ්පාව
පුවතෂත සෂ්පාකචඡෂ්පා : සන්නිසවදනය
පුසසේතකෂ්පාල ද්රවන්ය සඅංරකෂණය

070.44
302.2322
025.84

සෂබෞදේගලික බමැඅංකු : මුලන්ය ආරේථික විදන්යෂ්පාව
සෂබෞදේගලික සසබෞඛන්ය හෂ්පා ආරකෂෂ්පාව

613

ප්රජෂ්පා කණඩෂ්පායම් : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

307

ප්රජෂ්පාතෂ්පාන්නය ආණඩු : සදේශෂෂ්පාලන විදන්යෂ්පාව
ප්රජෂ්පාව : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර
ප්රතිකෂ්පාර : ඖෂධසවදය හෂ්පා ප්රතිකෂ්පාර

730

ප්රබන්ධ : ඇමරිකෂ්පානු සෂ්පාහිතන්ය

813

ප්රබන්ධ : ඉඅංග්රීසි සෂ්පාහිතන්ය

823

ප්රබන්ධ : ඔරියෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය

891.4563

ප්රබන්ධ : ග්රීක සෂ්පාහිතන්ය
ප්රබන්ධ : ජෂන් සෂ්පාහිතන්ය
ප්රබන්ධ : ජරේමන් සෂ්පාහිතන්ය
ප්රබන්ධ : සඩන්මෂ්පාරේක සෂ්පාහිතන්ය

ප්රබන්ධ : ප්රඅංශ සෂ්පාහිතන්ය

පුසසේතකෂ්පාල හෂ්පා සලඛනෂ්පාගෂ්පාර : රෂ්පාජන්ය ෂරිෂෂ්පාලනය
352.744
පුසසේතකෂ්පාල හෂ්පා විඥෂ්පාෂන විදන්යෂ්පා
පූජන්යසසේථෂ්පාන : බුදේධෂ්පාගම
සෂරෂෂ්පාසමැල අධන්යෂ්පාෂනය

020

ප්රබන්ධ : සබඅංගෂ්පාලි සෂ්පාහිතන්ය

883
895.63
833
839.813
894.8113
843
891.443

ප්රබන්ධ : සයෂ්පාවුන් නවකතෂ්පා : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය
891.483
ප්රබන්ධ : රුසියන් සෂ්පාහිතන්ය
ප්රබන්ධ : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය
ප්රවෂ්පාහනය

891.73
891.483
388

294.3435

ප්රසසේථෂ්පා පරුළු : ජනශමැතිය

398.9

372.21

ප්රසසේථෂ්පා පරුළු : ජනශමැතිය

398.9

සෂෂ්පාලිසසේ සසසේවෂ්පා : සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධන හෂ්පා ගමැටලු 363.2
සෂබෝෂණය : පුදේගලික සසබෞඛන්යය

615.5

ප්රතිමෂ්පා ශිලෂය හෂ්පා කමැටයම් කලෂ්පාව

පුසසේතකෂ්පාල හෂ්පා විඥෂ්පාෂන විදන්යෂ්පා

පුසසේතකෂ්පාල, සලඛනෂ්පාගෂ්පාර, සතෂ්පාරතුරු මධන්යසසේථෂ්පාන
පළිබඳ ක්රියෂ්පාවලිය
025

307

730

ප්රබන්ධ : සදමළ සෂ්පාහිතන්ය

පුසසේතකෂ්පාල, සලඛනෂ්පාගෂ්පාර, සතෂ්පාරතුරු මධන්යසසේථෂ්පාන
027

321.8

ප්රතිමෂ්පා ශිලෂය : කලෂ්පා ශිලෂ

පුසසේතකෂ්පාල සමසහයුම් කටයුතු : පුසසේතකෂ්පාල විදන්යෂ්පාව
025
020

332.123

613.2

සෂබෞදේගලික දියුණුව : වන්යවහෂ්පාරික මසනබෝවිදන්යෂ්පාව
158.1

ප්රඅංශ සෂ්පාහිතන්ය හෂ්පා සරබෝම භෂ්පාෂෂ්පා හෂ්පා ආශ්රිත සෂ්පාහිතන්ය
840
ප්රෂ්පාකදෘත භෂ්පාෂෂ්පාව

491.3

ප්රෂ්පාකදෘත සෂ්පාහිතන්ය

891.3

387

ප්රෂ්පාගධනය : මූලන්ය ආරේථික විදන්යෂ්පාව

332.041

ප්රෂ්පාථමික අධන්යෂ්පාෂනය

372

ප්රෂ්පාසදේශීය ප්රවෂ්පාහනය

388.4

ප්රෂ්පාසයබෝගික සමෂ්පාජ වමැඩ

සබෂ්පාකසිඅං : සටන් ක්රීඩෂ්පා
සබෂ්පාන්සෂ්පාය කලෂ්පාව

361.32

සබබෞදේධ ආචෂ්පාර ධරේම

ඵලදෂ්පායතෂ්පා : කළමනෂ්පාකරණ හෂ්පා ආධෂ්පාරක සසසේවෂ්පා
658.5

සබබෞදේධ ෂමැවමැතම : බුදේධෂ්පාගම

බන නීතිය

343.04

බයබලය

220

බලසකෂ්පාටු : ගදෘහ නිරේමෂ්පාණ ශිලෂය

728.81

බලය සබදෂ්පාහමැරීම : සදේශෂෂ්පාලන විදන්යෂ්පාව
320.4549304
බහුභෂ්පාෂෂ්පා ශබදසකබෝෂ

413

බහුවිධ බුදේධිය : මසනබෝවිදන්යෂ්පාව

153.9

බළලුන් : සතව ෂෂ්පාලනය

636.8

බෂ්පාලදකෂසයබෝ
බමැලට හෂ්පා නූතන නමැටුම්
බමැඅංකු නීතිය
බමැඅංකු : මුලන්ය ආරේථික විදන්යෂ්පාව

369.43
792.8
346.082
332.1

බමැඅංකු : රෂ්පාජන්ය ෂරිෂෂ්පාලන හෂ්පා යුද ශෂ්පාසසේත්ර

354.86

ව්බිතු සිතුවම්

751.73

ව්බිම්මල : ආහෂ්පාර ෂෂ්පාන
බුදේධෂ්පාගම

641.658
294.3

බුදේධෂ්පාගම : තීරු ලිප : පුවතෂත කලෂ්පාව
070.4492943
බුදේධිය : මසනබෝවිදන්යෂ්පාව

153

බුදේධිවෂ්පාදය

149.7

බුදේධි හෂ්පා අභිසයබෝගතෂ්පා ෂරීකෂණ

153.9

බුනරජෂ්පාණන්වහන්සසසේ
සබඅංගෂ්පාලි සෂ්පාහිතන්ය

294.363
891.44

භෂ්පාවනෂ්පා : බුදේධෂ්පාගම
භෂ්පාවිතය : ඉඅංග්රීසි භෂ්පාෂෂ්පාව


භෂ්පාවිතය : සදමළ භෂ්පාෂෂ්පාව
භෂ්පාෂෂ්පාව
භෂ්පාෂෂ්පාව : ප්රෂ්පාථමික අධන්යෂ්පාෂනය

796.83
635.9772
294.35
294.3444
294.34435
428
494.8118
400
372.6

භිකක්ෂුණින් : බුදේධෂ්පාගම

294.3657

භිකක්ෂූන් : බුදේධෂ්පාගම

294.3657

ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පා හෂ්පා සදේශෂ්පාටන විසසේතර
ද්භූත විදන්යෂ්පාව හෂ්පා මෂ්පායෂ්පාකරේම
ද්භූ විදන්යෂ්පාව
සභබෞතික ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව
සභබෞතික රසෂ්පායනය
සභබෞතික මෂ්පානව විදන්යෂ්පාව
සභබෞතික විදන්යෂ්පාව
මකර ලගනය : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය
මතද්රවන්ය භෂ්පාවිතය

910
133.4
550
910.02
541
599.9
530
133.5275
362.29

මතසන්යසයබෝ : සතුන්

597

මතක සටහන්

920

මසනබෝවිදන්යෂ්පාව

150

මසනබෝසඅංඥෂ්පා : ගුව්ස්පේත විදන්යෂ්පාව

133.82

මරණ ෂරීකෂණ

614.1

මල හෂ්පා විසිතුරු ෂමැල : සගවතු වගෂ්පාව

635.9

මලල ක්රීඩෂ්පා හෂ්පා එළිමහන් ක්රීඩෂ්පා

796

388

මසුන් ඇලත්ලීම : කදෘෂිකරේමය

639

මුදල ෂෂ්පාලනය : මුලන්ය ආරේථික විදන්යෂ්පාව

මහජන කණඩෂ්පායම් : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

305

මුද්රණ

මහජන පුසසේතකෂ්පාල

027.4

මහජන ආරකෂිත වමැඩසටහන් : සමෂ්පාජ
සුබසෂ්පාධනය

363.1

මහජන උෂසයබෝගීතෂ්පා හෂ්පා ෂෂ්පාලනය : නීතිය 343.09
මහජන සම්බන්ධතෂ්පා : පුසසේතකෂ්පාල හෂ්පා විඥෂ්පාෂන
විදන්යෂ්පා
021.7
මහජන සඅංදරේශන : විසනබෝදෂ්පාතමක හෂ්පා රඅංග කලෂ්පා
791
මහෂ්පායෂ්පාන බුදේධෂ්පාගම

294.392

මෂ්පාකසසේවෂ්පාදය : ආරේථික විදන්යෂ්පාව

335.4

මෂ්පාධන්ය නිදහස : සදේශෂෂ්පාලන විදන්යෂ්පාව
මෂ්පාධන්ය සෂ්පාකෂරතෂ්පාවය
මෂ්පානව විදන්යෂ්පාව : සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පා

658.152
769

මුද්රණය හෂ්පා ආශ්රිත ක්රියෂ්පා

686.2

මුලන්ය කළමනෂ්පාකරණය

658.1

මුලන්ය ක්රියෂ්පාවලි පළිබඳ කළමනෂ්පාකරණය 658.152
මූරේති ශිලෂය හෂ්පා ආශ්රිත කලෂ්පා

730

මූලධරේම : ගණිතය

511

මූලන්ය ආරේථික විදන්යෂ්පාව

332

සම්ෂ ලගනය : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය

133.5262

යථෂ්පාරේථවෂ්පාදය

111

323.445

යන්ත්ර මන්ත්ර : ගුව්ස්පේත විදන්යෂ්පා

133.44

302.23

යෂ්පාන්ස්ත්රික ඉඅංජිසන්රු විදන්යෂ්පාව

621.8

යුදේධය පළිබඳ නීතිය

341.6

301

මෂ්පානව සම්ෂත කළමනෂ්පාකරණය

658.3

යුදේධ විදන්යෂ්පාව : රෂ්පාජන්ය ෂරිෂෂ්පාලනය

355

මෂ්පානසික ආබෂ්පාධ

362.2

යුධ අෂරෂ්පාධ : ජෂ්පාතීන් අතර නීතිය

341.69

මෂ්පානසික සරබෝග : මවදන්ය විදන්යෂ්පා හෂ්පා සසබෞඛන්යය
616.89
මෂ්පානුෂ ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව

304.2

මෂ්පාපය දරු සබඳතෂ්පා : ෂවුල : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර 306.874
මමැතිවරණ නීතිය

342.07

යුධ උෂකරණ හෂ්පා සබදෂ්පාහමැරීම
යුධ ද්භූසගබෝල ශෂ්පාසසේත්රසසේත්රය : යුදේධ විදන්යෂ්පාව

355.8
355.47

යුසරබෝෂෂ්පා : ඉතිහෂ්පාසය
සයබෝග : ඉන්දීය දරේශනය

940
181.45

රකෂණය

368

මමැහුම් හෂ්පා ඇඳුම් මමැසීම, පුදේගල හෂ්පා ෂවුල ජීවිත
කළමනෂ්පාකරණය
646

රචනෂ්පා : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය

මිථුන ලගනය : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය

රජසයේ ෂෂ්පාසල : අධන්යෂ්පාෂනය

371.01

රජසයේ ප්රකෂ්පාශන : ග්රන්ථනෂ්පාමෂ්පාවලි

011.53

133.5264

මිනිසසේ සිරුර : මවදන්ය විදන්යෂ්පා හෂ්පා සසබෞඛන්යය
මිනිසසේ සඅංහෂ්පාර : අෂරෂ්පාධ විදන්යෂ්පාව
මන ලගනය : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය

612
364.151

133.5277

මුදේදර එකතු කිරීම : විසනබෝදෂ්පාතමක හෂ්පා රඅංග කලෂ්පා
769.56
මුදල නීතිය

343.036

891.484

රජවරු : චරිතෂ්පාෂදෂ්පාන

923.1

රජවරු : සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පාව සම්බන්ධ පුදේගලසයබෝ
රසෂ්පායන ඉඅංජිසන්රු විදන්යෂ්පාව හෂ්පා ඒ ආශ්රිත
තෂ්පාකෂණය
රසෂ්පායන විදන්යෂ්පාව හෂ්පා ආශ්රිත විදන්යෂ්පාව

923.1
660
540

389

රසෂ්පායනික සමතුලිතතෂ්පාවය : සභබෞතික රසෂ්පායනය
541.3723
රෂ්පාජන්ය ෂරිෂෂ්පාලනය

351

රෂ්පාජන්ය ෂරිෂෂ්පාලනය සහ යුද ශෂ්පාසසේත්රය

350

රැදවියන්

365.6

රුසියෂ්පානු සෂ්පාහිතන්ය

891.7

වෂ්පාසසේතු විදන්යෂ්පාව : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය
වෂ්පාහන : ඉඅංජිසන්රු විදන්යෂ්පා හෂ්පා ආශ්රිත කියෂ්පා
වමැදි ජනතෂ්පාව : මහජන කණඩෂ්පායම්

133.5872
629.2
305.8948

විගණනය : ගණකෂ්පාධිකරණය

657.45

විචෂ්පාරය : ෂදන්ය : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය

891.481

646.72

විනලි සඅංසදේශ සසසේවෂ්පා : සන්නිසවදනය : සමෂ්පාජ
ශෂ්පාසසේත්ර
384

615.852

විදන්යෂ්පා නවකතෂ්පා ප්රබන්ධ : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය 891.483

සරබෝග : මවදන්ය විදන්යෂ්පා හෂ්පා සසබෞඛන්යය

616

සරබෝමෂ්පානු හෂ්පා කසතබෝලික ෂලලි

282

විදව්යුත ෂරිෂථ : වන්යවහෂ්පාරික සභබෞතික විදන්යෂ්පාව
621.3815

රූෂලෂ්පාවනන්ය
සරේකී ප්රතිකෂ්පාර

සරබෝහල ආශ්රිත ආයතන
රඅංගනය හෂ්පා සවදිකෂ්පා නෂ්පාටන්ය

362.11
792

විදව්යුතය : සභබෞතික විදන්යෂ්පාව

537

විධෂ්පායක කළමනෂ්පාකරණය

658.4

විනයපටකය
ලගන : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය : ගුව්ස්පේත විදන්යෂ්පා හෂ්පා
අධිමෂ්පානසික විදන්යෂ්පාව
133.52
ලතින් භෂ්පාෂෂ්පාව : වෂ්පාග විදන්යෂ්පාව
ලතින් හෂ්පා ආශ්රිත භෂ්පාෂෂ්පා
ලෂ්පාභ සනෂ්පාලබන සඅංවිධෂ්පාන : නීතිය
ලිත : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය

413.794
470
346.064
133.55

ලිඅංගික අධන්යෂ්පාෂනය : මවදන්ය විදන්යෂ්පාව හෂ්පා සසබෞඛන්යය
613.9071
ලිඅංගිකතවය : සඅංසසේකදෘතිය
ලිඅංගික සබඳතෂ්පා : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය

306.7

විනය : රෂ්පාජන්ය ෂරිෂෂ්පාලනය හෂ්පා යුද ශෂ්පාසසේත්ර
විසනබෝදය හෂ්පා ක්රීඩෂ්පා : කලෂ්පා ශිලෂ
විවෂ්පාහ චෂ්පාරිත්ර
විවෂ්පාහය : පුදේගලික නීතිය

294.3822
352.66
790
392.5
346.016

විවෂ්පාහය සහ ෂවුල ජීවිතය : බුදේධෂ්පාගම 294.34441
විවෂ්පාහය සහ ෂවුල : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

306.8

විශසේවය : තෂ්පාරකෂ්පා විදන්යෂ්පා හෂ්පා ආශ්රිත විදන්යෂ්පා

523.1

විසශසේෂ අවසසේථෂ්පා : සිරිත විරිත

394.2

133.583067

විසශසේෂ දෂ්පාරේශනික මත

140

ලිඅංගික සබඳතෂ්පා : සඅංසසේකදෘතිය හෂ්පා සඅංසසේථෂ්පාවන් 306.7

විසශසේෂ ෂරිගණක ක්රම

006

සලබෝක ඉතිහෂ්පාසය

විෂ චිකිතසෂ්පාව

සලබෝක ප්රජෂ්පාව : ජෂ්පාතීන් අතර නීතිය

909
341.2

වන්දනෂ්පා ග්රන්ථ : බුදේධෂ්පාගම

294.34433

වහලභෂ්පාවය : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

306.362

වෂ්පාග විදන්යෂ්පාව : භෂ්පාෂෂ්පාව

410

වෂ්පාණිජන්ය, සන්නිසවදනය, ප්රවෂ්පාහණය

380

615.9

විෂය නිරේසදේශ : ප්රෂ්පාථමික අධන්යෂ්පාෂනය

372.19

විසිතුරු මතසන්ය වගෂ්පාව

639.34

විසිතුරු මසුන්

639.34

වදෘතතීය සමිති : කම්කරු ආරේථික විදන්යෂ්පාව 331.88
වදෘශසේචික ලගනය : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය

133.5273

390

වදෘෂභ ලගනය : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය

133.5263

ශිලෂ්පා සලඛන : කමැටයම් කලෂ්පාව

සවන්වීම හෂ්පා දිකකසෂ්පාද : විවෂ්පාහය හෂ්පා ෂවුල 306.89

ශිෂසේටෂ්පාචෂ්පාර : සලබෝක ඉතිහෂ්පාසය

සවනත ආගම්

290

ශූනන්යතෂ්පාව : බුදේධෂ්පා
දේධෂ්පාගම

සවනත දෂ්පාරේශනික ෂදේධති හෂ්පා ෂමැවතුම්

149

ශම බලකෂ්පාය : කම්කරු ආරේථික විදන්යෂ්පාව

සවනත භෂ්පාෂෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය

890

ශ්රී ලඅංකෂ්පා ඉතිහෂ්පාසය

සවළදෂ්පාම සන්නිසවදනය, ප්රවෂ්පාහන සසසේවෂ්පා

380

මවදන්ය නීතිය
මවදික සෂ්පාහිතන්ය

344.041
891.29

736.5
909
294.342
331.1
954.93

සසේෂෂ්පාඤසේඤ සෂ්පාහිතන්ය, ෂදෘතුගීසි, ගමැත්ලීසියන් සෂ්පාහිතන්ය
860
සසේවයඅංචරිතෂ්පාෂදෂ්පාන

920

මවදන්ය විදන්යෂ්පා හෂ්පා සසබෞඛන්යය

610

සසේවර ප්රසසේථෂ්පාර

780.1

වන්යවසසේථෂ්පා හෂ්පා ෂරිෂෂ්පාලන නීතිය

342

සසේවර සඅංගීතය

782

වන්යවසෂ්පායකතවය : නිෂසේෂෂ්පාදන

338.4

සසේවෂ්පාභෂ්පාවික විදන්යෂ්පා හෂ්පා ගණිතය

500

වන්යවහෂ්පාරික සභබෞතික විදන්යෂ්පාව : ඉඅංජිසන්රු විදන්යෂ්පාව
ආශ්රිත ක්රියෂ්පා
621
වන්යවහෂ්පාරික මසනබෝවිදන්යෂ්පාව

158

වන්යෂ්පාකරණ : ඉඅංග්රීසි භෂ්පාෂෂ්පාව

425

වන්යෂ්පාකරණ : සදමළ භෂ්පාෂෂ්පාව

494.8115

වන්යෂ්පාකරණ : ෂෂ්පාලි භෂ්පාෂෂ්පාව

491.375

වන්යෂ්පාකරණ : ප්රඅංශ භෂ්පාෂෂ්පාව

445

වන්යෂ්පාකරණ : සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව
වන්යෂ්පාකරණ : සඅංසසේකදෘත භෂ්පාෂෂ්පාව
වන්යෂ්පාෂෂ්පාර අධන්යයනය

491.485
491.25
658

වන්යෂ්පායෂ්පාම : සසබෞඛන්යය වරේධනය හෂ්පා ආරකෂෂ්පාව
613.71
ශබදසකබෝෂ : ඉඅංග්රීසි භෂ්පාෂෂ්පාව

423.9148

ශබද හෂ්පා ආශ්රිත තරඅංග : සභබෞතික විදන්යෂ්පාව

538

ශලන්යකරේම

617

ශෂ්පාක

580

ශෂ්පාරීරික සුවතෂ්පාවය : මවදන්ය විදන්යෂ්පාව හෂ්පා සසබෞඛන්යය
613.7

සකසුරුවම : මූලන්ය ආරේථික විදන්යෂ්පාව
සටන් ක්රීඩෂ්පා : එළිමහන් හෂ්පා මලල ක්රීඩෂ්පා

332.041
796.8

සතතව ෂෂ්පාලනය

636

සතුන්

590

සතුන් පළිබඳ ජනකතෂ්පා
සන්ධිෂෂ්පාදක සතුන්
සන්නිසවදනය : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර
සමෂ්පාගම් නීතිය

398.245
595
302.2
346.066

සමෂ්පාජ අන්තරේ ක්රියෂ්පාකෂ්පාරිතවය : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර 302
සමෂ්පාජ ආකලෂ : බුදේධෂ්පාගම
සමෂ්පාජ කණඩෂ්පායම්
සමෂ්පාජ කෂ්පාරේයයන් : සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධනය

294.337
305
361.3

සමෂ්පාජ ක්රම : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

303

සමෂ්පාජ ක්රියෂ්පාවලිය : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

303

සමෂ්පාජ ගමැටලු හෂ්පා සසසේවෂ්පා

360

සමෂ්පාජ ෂරිවරේතනය : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

303.4

සමෂ්පාජ ෂඅංති : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

305.5

391

සමෂ්පාජ ප්රතිසඅංසසේකරණ

303.484

සමෂ්පාජවෂ්පාදය හෂ්පා ආශ්රිත ෂදේධති

335

සෂ්පාහිතන්ය

800

සමැරසිලි කලෂ්පාව

745

සමෂ්පාජ වමැඩ : සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධනය

361.2

සිතියම් : ද්භූසගබෝල විදන්යෂ්පාව

912

සමෂ්පාජ විෂරේයෂ්පාස : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

303.4

සිතුවම් කලෂ්පාව

750

සමෂ්පාජ විදන්යෂ්පාව

301

සිතුවම් මුද්රණ සමෑදීම හෂ්පා මුද්රණ

760

සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර

300

සිනමෂ්පා ශිලෂය හෂ්පා වීඩසයබෝ චිත්රෂටකරණය

777

සිරිත, විරිත, ජනශමැති

390

සමෂ්පාජ සජීවීකරණය

305.513

සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධනය

361

සිවිල ඉඅංජිසන්රු : නීතිය

සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධන ගමැටලු

362

සිවිල විධිවිධෂ්පාන හෂ්පා උසෂ්පාවි

347

සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධනය

361

සිවිල හෂ්පා සදේශෂෂ්පාලන අයතිවෂ්පාසිකම්

323

සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධනය

361

සිහින : මසනබෝවිදන්යෂ්පාව

සමිති සමෂ්පාගම්

369

සිඅංහල එකතු

සමිති හෂ්පා සඅංවිධෂ්පාන

366

සිඅංහල : සකබෝෂ ග්රන්ථ : සෂ්පාමෂ්පානන්ය කදෘති 039.9148

සමුද්ර ප්රවෂ්පාහණය
සරේෂයන්

387.5
597.96

සවිඥෂ්පානික මෂ්පානසික ක්රියෂ්පාවලිය හෂ්පා බුදේධිය

153

සවුදි අරෂ්පාව්බිය : ඉතිහෂ්පාසය

953.8

සිඅංහ ලගනය : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය

343.078624

154.63
089.9148

133.5266

සිඅංහල භෂ්පාෂෂ්පාව

491.48

සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය

891.48

සුරතල මසුන්

639.8

සුරඅංගනෂ්පා කතෂ්පා : ජන සෂ්පාහිතන්ය

398.2

සෂ්පාකෂි නීතිය

347.06

සෂ්පාගර විදන්යෂ්පාව

551.4

සූක්ෂම ආරේථික විදන්යෂ්පාව

338.5

සෂ්පාෂරෂ්පාධී ක්රියෂ්පා : සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධනය

364.1

සූත්රපටකය : බුදේධෂ්පාගම

294.3823

සෂ්පාමෂ්පානන්ය එකතු : සෂ්පාමෂ්පානන්ය කදෘති

080

සූෂශෂ්පාසසේත්රය : ආහෂ්පාරෂෂ්පාන

සෂ්පාමෂ්පානන්ය දමැනුම

001

සසන් බුදේධෂ්පාගම

සෂ්පාමෂ්පානන්ය චෂ්පාරිත්ර

394

සසබෞඛන්ය වරේධනය : මවදන්ය විදන්යෂ්පාව

613

සෂ්පාමෂ්පානන්ය සිරිත

394

සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන

310

සෂ්පාමෂ්පානන්ය සඅංඛන්යෂ්පාසලඛන

310

සඅංගීතය : කලෂ්පාශිලෂ

780

සෂ්පාමෂ්පානන්ය සඅංවිධෂ්පාන හෂ්පා සකබෞතුකෂ්පාගෂ්පාර විදන්යෂ්පාව

060

සඅංයුකත ගණිතය

සෂ්පාමුද්රිකෂ්පා ශෂ්පාසසේත්රය

133.6

සඅංවිධෂ්පාන : බුදේධෂ්පාගම

සෂ්පාරේථකතවය : වන්යවහෂ්පාරික මසනබෝවිදන්යෂ්පාව

158.1

සඅංසසේකදෘත භෂ්පාෂෂ්පාව

641.5
295.3927

511.6
294.365
491.2

392

සඅංසසේකදෘත සෂ්පාහිතන්ය

891.2

හින්න ආගම

සුරඅංගනෂ්පා කතෂ්පා : ජන සෂ්පාහිතන්ය

398.2

සහද සසසේවය : මවදන්ය විදන්යෂ්පාව හෂ්පා සසබෞඛන්යය

සඅංසසේකදෘතිය : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර
සඅංසසේකදෘතිය පළිබඳ නියත දදෘෂසේටි
සඅංසසේකදෘතිය හෂ්පා ආගම : නීතිය
සඅංසසේකදෘතිය හෂ්පා සඅංසසේථෂ්පාවන් : සමෂ්පාජ ශෂ්පාසසේත්ර
හඳහන් : සජන්යෂ්පාතිෂසේ ශෂ්පාසසේත්රය
හරිත කදෘෂිකරේමය
හසසේත සරේඛෂ්පා විදන්යෂ්පාව
හෂ්පාසන්ය හෂ්පා උෂහෂ්පාසන්ය : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය

306

ළමයන් හදෂ්පාවඩෂ්පා ගමැනීම සහ ගදෘහ ෂෂ්පාලනය

306.4

ළමෂ්පා ගීත : සඅංගීතය

344.09

ළමෂ්පා ප්රබන්ධ : ඉඅංග්රීසි සෂ්පාහිතන්ය

306

ළමෂ්පා ප්රබන්ධ : රුසියන් සෂ්පාහිතන්ය

133.52

ළමෂ්පා ප්රබන්ධ : සිඅංහල සෂ්පාහිතන්ය

631.583

ළමෂ්පා මසනබෝවිදන්යෂ්පාව

133.6

491.43

හින්දි සෂ්පාහිතන්ය

891.43

610.73
649

782.42083
823
891.73
891.483
155.4

ළමෂ්පා ලිඅංගික අෂසයබෝජනය : සමෂ්පාජ සුබසෂ්පාධනය
ගමැටලු හෂ්පා සසසේවෂ්පා
361.76

891.487

හින්දි භෂ්පාෂෂ්පාව

294.5

ළමෂ්පා සෂ්පාහිතන්ය : සෂ්පාහිතන්ය

******

808.899282

393
இலங்ககைத் ததேசசிய நூற்பட்டியல
பபபொருள் வகுப்புப் பகுதேசி

0

0

0

கைணணினனி வணிஞ்ஞபொனம் பபபொத

0 2 0 நூலகை தேகைவல வணிஞ்ஞபொனம்

ஆக்கைங்கைள்
020.92 – நூலகைவணியலபொளர் வபொழ்க்ககை
004 – கைணனனி வணிஞ்ஞபொனமும் தேரவு

வரலபொறு

ஒழுங்கைகமைப்பும்
004.071 - கைலவணி

பமைளனமைபொய்ப் பபபொழசியும் மைபொமைகழ :
நூலகைவணியலபொளர் என். பசலவரபொஜபொ

தேகைவல மைற்றும் பதேபொடர்பபொடல பதேபொழசிநுட்பம் :

தசகவ நயப்பு மைலர் / பதேபொகு. கை. குமைரன். -

ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி - தேரம் 10. - மைகைரகைமை :

பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2014. -

ததேசசிய கைலவணி நசிறுவகைம், 2014. -

ப. X, 278 ; பசமைம. 24.

ப. XXX, 44 ; பசமைம. 29.

(1002476 NL)

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 220.00

(416325 NA)

004.678 – இகணயம்

ஒமு-மைஉ: வணிகலதேரப்படவணிலகல
ISBN 978-955-659-449-2

(1003486 NL)

025 – நூலகை பசயற்பபொடுகைள்
025.3 – நூற் பட்டியல

இகணயத்தேசில உலபொவுவதேற்கு : EmaIl BloggIng,
TwItter மைற்றும் Face book என்பகவக்கு
ஆதேரவளனிக்கும்

ககைநூல. - பகைபொழும்பு :

பபொலசுந்தேரம், வணிமைலபொம்பணிககை
நூலகைவணியலசில பட்டியலபொக்கைம் /

பபண்கைள் மைற்றும் ஊடகைக் கூட்டகமைப்பு,

வணிமைலபொம்பணிககை பபொலசுந்தேரம். - 2 ம் பதேசி.. -

2014. - ப. 44 ; பசமைம. 21 X

பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2014. -

10.

கைஇ-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

ப. [X], 109 ; பசமைம. 21.

ISBN 978-955-1770-25-9

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

(1005598 NL)

(201116 NL)

ISBN 978-955-659-368-6
0 1 0 நூல வணிபரப்பட்டியல
025.3222 – ஆசசிரியர் அதேசிகைபொர தகைபொகவ
பசலவரபொஜபொ, என்.
நூல ததேட்டம் 10 / என். பசலவரபொஜபொ. -

ஆசசிரியர் அதேசிகைபொரக் தகைபொகவ (தேமைசிழ்) :

பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2015. -

சுந்தேசிரத்தேசிற்கு முற்பட்ட கைபொலம். -

ப. XVI, 500 ; பசமைம. 21.

பகைபொழும்பு : ததேசசிய நூலகை ஆவணவபொக்கைல

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 2000.00

(1007805 NL)

ISBN 978-955-659-477-5

தசகவகைள் சகப, 2014. - ப. V, 28 ; பசமைம. 26.
ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல
ISBN 978-955-8383-98-8

(1005626 NL)
(420781 NA)

015 – குறசிப்பணிட்ட நபொட்டின் நூல
வணிபரப்பட்டியல

027 – நூலகைங்கைள்

015.5493 - இலங்ககை

027.7 – பபபொத நூலகைம்

இலங்ககைத் ததேசசிய நூற்பட்டியல (கைடந்தே

சுன்னபொகைம் பபபொத நூலகைப் பபபொன்வணிழபொ சசிறப்பு

கைபொலம்) 1901 – 1940 / பதேபொகு. சசி. எம். ஷபபீக்

மைலர் 1964 - 2014. - சுன்னபொகைம் : வலசிகைபொமைம்

[சகை] சசிந்தஜபொ. - பகைபொழும்பு : ததேசசிய நூலகை

பதேற்கு பணிரததேச சகப, 2014. - ப. XXVIII, 288 ;

ஆவணவபொக்கைல தசகவகைள் சகப, 2014. -

பசமைம. 24.

ப. VII, 124 ; பசமைம. 29.

ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

ஒமு-மைஉ :

(1005627 NL)
(420779 NA)

(1005637 NL)
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027.8 – பபொடசபொகல நூலகைம்

0 7 0 ஊடகைம்

அனந்தேரபொஜ, ந.

070.4 – ஊடகைத்தகற

நூலகை அபணிவணிருத்தேசி முகைபொகமைத்தவம் / ந.
அனந்தேரபொஜ. - வலபவட்டித்தகற : நந்தேசி

ஸ்ரீபணிருந்தேசிரன், ஸ்ரீதேயபொளன்

பதேசிப்பகைம், 2014. - ப. XIII, 138 ; பசமைம. 20.

பவகுசன ஊடகைவணியல : ஓர் அறசிமுகைம் /

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

ஸ்ரீதேயபொளன் ஸ்ரீபணிருந்தேசிரன். - பதேஹசிவகள :

(200750 NL)

ISBN 978-955-41846-0-2

கைபொயத்தேசிரி பப்ளனிதகைஷன், 2015. - ப. XVI,
120 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 350.00

028 – வபொசசிப்பும் ஏகனய தேகைவல பதேபொடர்பு

(1005784 NL)

ISBN 978-955-42230-0-4

சபொதேனங்கைளும்
028.1 -

நூல வணிமைர்சனம்
1

0

0

தேத்தவ சபொஸதேசிரம்

மைன்சூர், எஸ. எல.
பதேசிவுகைளனின் சங்கைமைம் / எஸ. எல. மைன்சூர். -

101 – தேத்தவத்தேசின் அறசிமுகற

[பவ.இ.இ] : அண்ணபொசபொமைசி பவளனியபீட்டகைம்,
2014. - ப. 132 ; பசமைம. 21.

பூதலபொகைநபொதேன், பபபொ.

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 250.00

நவதீன பமைய்யணியல : ஓர் அறசிமுகைம் =

ISBN 978-955-4975-01-9

(1002040 NL)

Modern

Philosophy : An Introduction /

பபபொ. பூதலபொகைநபொதேன். - பகைபொழும்பு : குமைரன்
புத்தேகை இலலம்,
0 5 0

பபபொத பருவ பவளனியபீடுகைள்

2014. - ப. [VII], 148 ;

பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 450.00

059 – ஏகனய பமைபொழசிகைளுக்கைபொன பபபொத

(201117 NL)

ISBN 978-955-659-434-8

பருவ பவளனியபீடுகைள்
059.94 – தேசிரபொவணிட பமைபொழசி பவளனியபீடுகைள்
059.94811 - தேமைசிழ் பருவ பவளனியபீடுகைள்

1 5 0

ஞபொனம் : சசிறப்பணிதேழ் "ஈழத்தப் புலம்பபயர்

153 – உளர்சபொர்பும் நுண்ணறசிவும்

இலக்கைசியம்”. - பகைபொழும்பு : ஞபொனம்

உளவணியல

153.93 – நுண்ணறசிவு பரீட்கச

பதேசிப்பகைம், 2014. - ப. XXVI, 950 ; பசமைம. 21.
நூஇ-மைஉ : ரூபபொ 1800.00
ISBN 978-955-8354-48-3

(1002477 NL)
(416341 NA)

இலங்ககை அதேசிபர் தசகவ தேரம் - 3 / பதேபொகு.
தே. தேவதசகைர். - [பவ.இ.இ] : [பவ.இ], 2015. ப. IV, [220] ; பசமைம. 21.

தேண்பதேம் : ProceedIng of Annual Conference 2013. -

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 600.00

(1005771 NL)

தபரபொதேகன : தேமைசிழ்த்தகற தபரபொதேகன
பலகைகலக்கைழகைம், 2015. - ப. XVI, 95 ;
பசமைம. 24.
ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 400.00

இலங்ககை புககையணிரதே தேசிகணக்கைளத்தேசின்
புககையணிரதே நசிகலய அதேசிபர் தேரம் III

(1002050 NL)

ISBN 978-955-659-465-2

இற்கைபொன ஆட்தசர்ப்பு தபபொட்டிப் பரீட்கச
வழசிகைபொட்டி / பதேபொகு. தேகளயசசிங்கைம்
தேவதசகைர். - நலலூர் : அபணி அச்சகைம், 2015. -

பதேதீன், பபொரூக்

ப. [III], 157 ; பசமைம. 21.

அல இமைபொறபொ : இதேழ் 01 / பபொரூக் பதேதீன். ஏத்தேபொகள : தேசிகைழசி முஸலசிம் மைகைபொ
வணித்தேசியபொலயம், 2015. - ப. 87 ; பசமைம. 21.
கைஇ-மைஉ : ரூபபொ 300.00
ISBN 978-955-7800-00-4

(1005590 NL)

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 300.00

(1005780 NL)
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உமைபொசங்கைர், பணி.

155.4 – குழந்கதே உளவணியல

இலங்ககை அதேசிபர் தசகவயணின் 3 ஆம்
வகுப்பணிற்கு ஆட்தசர்ப்புச் பசய்வதேற்கைபொன

அல-தேபொலசிப், ஹசிஷபொம்

மைட்டுப்படுத்தேப்பட்ட தபபொட்டிப் பரீட்கச

பபற்தறபொர் - பணிள்கள உறவுகைள் : பணிள்கள

வழசிகைபொட்டி நூல / பணி. உமைபொசங்கைர். - 2 ம்

வளர்ப்புக்கைபொன ஒரு வழசிகைபொட்டி / ஹசிஷபொம்

பதேசி.. - பகைபொழும்பு : இஸலபொமைசிக் புக்

அல-தேபொலசிப், அப்தலஹமைமத்

ஹவுஸ, 2015. -

அபூஸஸுகலமைபொன் [சகை] உமைர் அலதேபொலசிப் ;

ப. VII, 700 ; பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 1850.00

(1005754 NL)

பமைபொழசி. ஹபொபணிஸ இஸஸதேதீன். பதேஹசிவகள : புஸசின் படக்ஸ, 2014. -

உமைபொசங்கைர், பணி.

ப. XXXIII, 569 ; பசமைம. 25.

வங்கைசிப் தபபொட்டிப் பரீட்கசகைளுக்கைபொன

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 2000.00

வழசிகைபொட்டி / பணி. உமைபொசங்கைர். -

ISBN 978-955-8398-32-6

(1005743 NL)

2 ம் பதேசி.. - பகைபொழும்பு : இஸலபொமைசிக் புக்
ஹவுஸ,

2015. - ப. IV, 1092 ; பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 1600.00

(1005776 NL)

பஸய்ன், றவூப்
குழந்கதேகைளனின் அசபொதேபொரண நடத்கதேகைள் :
மைபொற்றத்தேசிற்கைபொன சசில ஆதலபொசகனகைள் /

உமைபொசங்கைர், பணி.

றவூப் பஸய்ன். - தேசிஹபொரி : Center For

நுண்ணறசிவும் பபபொத அறசிவும் /

Development Study, 2014. - ப. 78 ; பசமைம. 21.

பணி. உமைபொசங்கைர். - பகைபொழும்பு : இஸலபொமைசிக்

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 200.00

புக்

(1005740 NL)

ஹவுஸ, 2015. - ப. II, 310 ; பசமைம. 21.

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 400.00

(1005755 NL )

ISBN 978-955-4699-94-6

155.9 – சுற்றபொடல உளவணியல
155.935 – உளவணியல சபொர்ந்தே சூழல பணிரச்சசிகன

தேவதசகைர், தேகளயசசிங்கைம்
இலங்ககை அதேசிபர் தசகவ தேரம் - 3

பஜயரபொசபொ, சபபொ.

மைட்டுப்படுத்தேப்பட்ட தபபொட்டிப் பரீட்கச

சூழலசியல உளவணியல கைகலவடிவங்கைள் /

வழசிகைபொட்டி / தேகளயசசிங்கைம் தேவதசகைர். -

சபபொ. பஜயரபொசபொ. - பகைபொழும்பு : தசமைமைடு

நலலூர் : அபணி அச்சகைம், 2015. - ப. IV, 12 ;

பதேசிப்பகைம், 2014. - ப. VI, 102 ; பசமைம. 21.

பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ : ரூ.340.00

ஒஇ-மைஉ :

ரூபபொ 600.00

(1005771 NL)

(1005720 NL)

ISBN 978-955-685-027-7

பபபொத அறசிவு, உளச்சபொர்பு தபபொட்டிப் பரீட்கச
வழசிகைபொட்டி / பதேபொகு. தே. தேவதசகைர். -

158 – பணிரதயபொகை உளவணியல

[யபொழ்ப்பபொணம்] : [பவ.இ], 2015. - ப. III,

158.1 – தேனனிநபர் முன்தனற்றம்

[203] ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 450.00

(1005777 NL)

ஸ்ரீரபொம், எஸ.
மைனதேசில நசின்றகவயும் பதேளனிந்தேகவயும் /
எஸ. ஸ்ரீரபொம். - யபொழ்ப்பபொணம் : லலசிதேபொ,

155 – அபணிவணிருத்தேசி உளவணியல

2015. - ப. VIII, 461 ; பசமைம. 29.
ஒமு-மைஉ ரூபபொ 2500.00

இதனபொட், தஹய்ம் ஜசி

ISBN 978-955-51001-3-7

குழந்கதேகைளுக்கும் உங்கைளுக்கும்
இகடதய /

தஹய்ம் ஜசி. இதனபொட் ;

பமைபொழசி. எஸ. தகை. வணிக்தனஸவரன். 2 ம் பதேசி.. - பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை
இலலம், 2015. - ப. XII, 162 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 350.00

(1007806 NL)

ISBN 978-955-659-460-7
1 7 0

ஒழுக்கைவணியல

(1000628 NL)
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170.8 – இனக்குழுக்கைளுக்கைசிகடயணிலபொன
ஒழுக்கைவணியல

நமைத அனதேசின மைன்னபொ : ஆத்தமை ஆகைபொரம். பகைபொழும்பு : டிஸகைவரி ஹவுஸ, 2014. ப. [62] ; பசமைம. 15 X

பபபொன்ன, சபொந்தேசி

10

ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

அன்புள்ள வபொலசிபதர / சபொந்தேசி பபபொன்ன. -

(1000515 NL)

பகைபொழும்பு : சத்தேசிய வசனம், 2015. ப. X , 92 ; பசமைம.

(413974 NA)

21.

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 120.00

(1005588 NL)

221 – பகழய ஏற்பபொடுகைள்

ISBN 978-955-0436-08-8
வதீரர்கைளுக்கைபொன கைபொலம் = A TIme For Heroes /
அன்ட்ரு, தடவ, [சகை] தநற்றபொ ஜபொக்கைசன் ;
1 8 0 – புரபொதேன மைத்தேசிய கைகீகழத்ததேய
தேத்தவம்

பமைபொழசி. டி. ஆர். ஒதபத். - பதேகைசிவகள :
இலங்ககை ததேசசிய கைசிறசிஸதேவ சுவணிதசஷகை
ஐக்கைசியத்தவம், 2015. -

ப. 170 ; பசமைம. 27.

181 – கைகீகழத்ததேய தேத்தவம்

ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

181.4 – இந்தேசிய தேத்தவம்

ISBN 978-955-4656-08-6

(1002467 NL)

181.48 – தவதேபொந்தே பமைய்யணியல
181.482 - பமைய்யணியல
2 3 0 கைசிறசிஸதேவம்
நபொயுடு, ரபொகுல
உலபகைலபொம்.... / ரபொகுல நபொயுடு. -

234 – கைசிறசிஸதேவ சமையக் தகைபொட்பபொடு

[பவ.இ.இ.] : படலன்ட் அட்வகடசசிங்

234.1 - நற்கைருகண

அன்ட் மைபொபகைட்டிங், 2014. - ப. XXIV, 125 ;

234.16 – தேசிருவருட் சபொதேனம்

பசமைம. 21.

234.163 – தேசிவவணிய ததேவ நற்கைருகண

ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 490.00
ISBN 978-955-41303-0-2

1002045 NL)

அதபதசகைர, அன்டன்
உலகைசின் தேசிவவணிய ததேவ நற்கைருகண
அதேசிசயங்கைள் / அன்டன் அதபதசகைர ;

2

0

0

சமையம்

பமைபொழசி. சனத் பர்னபொன்தடபொ. - பகைபொழும்பு :
ஆசசிரியர், 2015. - ப. VIII, 143 ; பசமைம. 24.

2 2 0 – கபபணிள்

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 400.00

(1002392 NL)

ISBN 978-955-44554-2-9
பபொலட்வணின், கைசிப்சன்
நமைக்குத் பதேரிந்தேகதேவணிட அதேசிகைம்
உள்ளதேபொ? : கைற்பகனக்கு எட்டபொதேத /

2 9 0 ஏகனய சமையங்கைள்

கைசிப்சன் பபொலட்வணின் [சகை] தேபொமைஸ ; பமைபொழசி.
எஸறபொ தடவணிட். - பகைபொழும்பு : இலங்ககை

294 – தேசிரபொவணிட சமையங்கைள்

மைசிஷன் தேசிகணக்கைளம், 2013. - ப. 127 ;

294.5 – இந்த சமையம்

பசமைம. 17.
ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல
(1000714 NL)
(415341 NA)

சபபொபரத்தேசினம், கை.
இந்த மைதேத்தேசின் இன்கறய ததேகவகைள் /
கை.

சபபொபரத்தேசினம். - ஆகரயம்பதேசி :

பஜஸலசியபொ

அச்சகைம், 2015. - ப. [VI], 70 ;

பசமைம. 20.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 180.00
ISBN 978-955-53426-3-6

220.9505 – கபபணிள் கைகதேகைள்

ஞபொனதசகைரம், ஞபொனம்

(1000630 NL)

397
இந்தமைதேம் என்ன பசபொலகைசிறத : பபொகைம் - 3
தேத்தவசபொரம் / ஞபொனம் ஞபொனதசகைரம். -

கசவத் தேசிருபநறசித் ததேபொத்தேசிரத் தேசிரட்டு /

பகைபொழும்பு : ஞபொனம், 2015. - ப. VII, 150 ;

பதேபொகு. கை. சசி. குலரத்தேசினம். - பகைபொழும்பு :

பசமைம. 21.

பூபபொலசசிங்கைம் பதேசிப்பகைம், [பவ.தேசி.இ]. -

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

(1005770 NL)

ISBN 978-955-8354-56-8

ப. XII, 191 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 190.00

(1005794 NL)

தேசிருவபொதேவூரரும் கசவத்தேசிருபநறசியும் / பதேசி.
கை. இரகுபரன் [சகை] ஸ்ரீ. பணிரசபொந்தேன். பகைபொழும்பு : இந்த சமைய கைலபொசபொர
அலுவலகைள் தேசிகணக்கைளம், 2015. ப. X, 547 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 700.00

(1007794 NL)

ISBN 978-955-9233-37-4

- சக்தேசி வழசிபபொடு

வதீர பசபொக்கைன்,

உடப்பூர்

உடப்பு நபொட்டபொர் வழக்கைபொற்றசில
தேசிபரரௌபகதே /

உடப்பூர் வதீர பசபொக்கைன். -

புத்தேளம் : உடப்பு இளம் தேபொரககை வட்டம்,

மூவர் தேமைசிழும் கசவ பநறசியும் / பதேசி.
கை. இரகுபரன்

294.554

[சகை] ஸ்ரீ பணிரசபொந்தேன். -

2015. - ப. 79 ; பசமைம. 21.
ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 200.00

(1005786 NL)

பகைபொழும்பு : இந்த சமைய கைலபொசபொர
அலுவலகைள் தேசிகணக்கைளம், 2014. ப. XXIV, 644 ; பசமைம. 23.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 800.00

(1007795 NL)

ISBN 978-955-9233-33-6

கசவ நற்சசிந்தேகனகைள் : இலங்ககை
வபொபனபொலசியணில வழங்கைசிய கசவ
நற்சசிந்தேகனகைளனின் பதேபொகுப்புகர /
இரபொதஜஸவரி பஜகைபொனந்தேகுரு. பதேஹசிவகள : கைபொயத்தேசிரி பப்ளனிதகைஷன்,
2013. - ப. XXXVIII, 311 ; பசமைம. 21.

294.5922 – இரபொமைபொயணம்

பவற்றசித்தேசிருமைகைன் : கைம்பரபொமைபொயணம் /
முருதகைசு தேம்பணிப்பணிள்கள. கைளுவபொஞ்சசிகுடி : [பவ.இ.], 2014. ப. XXII, 184 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 500.00
ISBN 978-955-41533-0-1

294.561 – இந்த சமையப் பபரியபொர்கைள்
தேசிருச்பசலவம், என். தகை. எஸ.

294.505 - பருவ பவளனியபீடுகைள்
இகசப்பபொவும் மைந்தேசிரமும் : ஆய்வரங்கைச்
சசிறப்புமைலர் / பதேசி. சபொந்தேசி நபொவுக்கைரசன் [சகை]
ததேவகுமைபொரி ஹரன். - பகைபொழும்பு : இந்த
சமைய கைலபொசபொர அலுவலகைள் தேசிகணக்கைளம்,
2015. - ப. IX, 180 ; பசமைம. 24.
(1003523 NL)

ISBN 978-955-9233-38-1

கைதேசிர்கைபொமைத்கதே தேரிசசித்தே சசித்தேர்கைளும்
முனனிவர்கைளும் : (அகைத்தேசியர் முதேல
தயபொகைர் சுவபொமைசிகைள் வகர) / என். தகை. எஸ.
தேசிருச்பசலவம். - பகைபொழும்பு : அகைசில
இலங்ககை

இந்த மைபொமைன்றம், 2014. -

ப. [IX], 82 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ :

ரூபபொ 300.00

ISBN 978-955-0881-12-3

தேசிருவபொதேவூரரும் கசவத்தேசிருபநறசியும் /
பதேபொகு. சபொந்தேசி நபொவுக்கைரசன் [சகை]
ததேவகுமைபொரி ஹரன். - பகைபொழும்பு : இந்த
சமைய கைலபொசபொர அலுவலகைள் தேசிகணக்கைளம்,
2014. - ப. VII, 182 ; பசமைம. 25.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00
ISBN 978-955-9233-35-0
294.538 – கசவ சமையம்

(1000612 NL)

(1005765 NL)

ISBN 978-955-8741-65-8

ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 300.00

294.592 – புனனிதே நூலகைள்

தேம்பணிப்பணிள்கள, முருதகைசு

பஜகைபொனந்தேகுரு, இரபொதஜஸவரி

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 500.00

294.59 – இந்த சமைய மூலநசிகல

(1007787 NL)
294.59 – இந்த சமைய மூலங்கைள்

(1002030 NL)

398
294.5923 – மைகைபொபபொரதேம்
ரஸீன், முஹம்மைத்
முத்தத்தேம்பணிப்பணிள்கள, ஆ.

வதீட்டுச் சூழலசிலும் மைஹ்ரம் தபணுதவபொம் /

பபொரதேச் சுருக்கைம் / ஆ. முத்தத்தேம்பணி

முஹம்மைத் ரஸீன். - குருநபொகைல : தேபொருல

பணிள்கள. - பகைபொழும்பு : பகைபொழும்புத் தேமைசிழ்ச்

குர்ஆன் பவளனியபீட்டகைம், 2014. - ப. 30 ;

சங்கைம், 2015. - ப. VII, 177 ; பசமைம. 21.

பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 300.00

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 130.00

(1003474 NL)

(1005749 NL)

ISBN 978-955-44647-3-5
297 - இஸலபொம்
297.071 – கைலவணி

297.2 – இஸலபொமைசியக் தகைபொட்பபொடுகைள்

இஸலபொம் : தேரம் 10 ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி. -

அஸீஸ, அப்தல

மைகைரகைமை : ததேசசிய கைலவணி நசிறுவகைம், 2014. -

அஹ்லுல கபத்தக்கைகள அன்பு

ப. XXX, 73 ; பசமைம. 29.

பகைபொள்தவபொம் /

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 297.00

(1000509 NL)
(414214 NA)

அப்தல அஸீஸ. -

புத்தேளம் : ஜம்யணிய்யத இசபொஅதேசி
அஹ்லசிஸ ஸஸூன்னபொ, 2015. - ப. X II, 200 ;
பசமைம. 21.
நூஇ-மைஉ : ரூபபொ 200.00

297.09 – இஸலபொமைசிய வரலபொறு

(1002469 NL)

ISBN 978-955-7799-00-1

அமைமன், எம். ஐ. எம்.

நஜசிமுதேதீன், ஏ. எஸ.

சசிவப்புக் தகைபொடு / எம். ஐ. எம். அமைமன். -

அலமைஸீஹஸூத் தேஜஜபொல :

பஹம்மைபொதேகைமை : அலஹஸனபொத்

முஸலீம்கைளுக்குச் சவபொல / ஏ. எஸ.

பவளனியபீடு, 2014. - ப. XXI, 109 ; பசமைம. 21.

நஜசிமுதேதீன். - மைபொத்தேகள : இஸலபொமைசிக்

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 240.00

தூஆ அகமைப்பு, 2014. - ப. [XI], 123 ;

(1005726 NL)

ISBN 978-955-99588-5-7

பசமைம. 21.
ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 200.00

பபொரூக், பபொசசில

ISBN 978-955-41944-0-3

(1005735 NL)

பூச்சசியம் முதேல பூரணம் வகர / பபொசசில
பபொரூக். - பகைபொழும்பு : இஸலபொமைசிக் புக்

நஜதீமுதேதீன், ஏ. எஸ.

ஹவுஸ, 2015. - ப. 176 ; பசமைம. 21.

நவதீன உலகைத்தேசில யஃஜஸூஜ மைஃஜஸூஜ யபொர் /

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 290.00

ஏ. எஸ. நஜதீமுதேதீன். - மைபொத்தேகள :

(1005753 NL)

ISBN 978-955-4699-80-9

இஸலபொமைசிக் தஆ பசன்டர், 2015. ப. [VII], 61 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 120.00

297.092 – இஸலபொமைசிய பபரியபொர்கைள்

(1005734 NL)

ISBN 978-955-41944-1-0

அலசி, பபொத்தேசிமைபொ நஸீறபொ
ஞபொனக் கைடதலபொகச நபொகூர் நபொயகைம் :

297.216 - சபொத்தேபொன்

நபொகூர் நபொயகைம் வலசியுலலபொஹ்
அவர்கைளனின் வபொழ்க்ககை வரலபொறும்

றமைமஸ, எஸ. எல. எம்.

கைறபொமைத்தகைளும் / பபொத்தேசிமைபொ நஸீறபொ

சபொத்தேபொனனியம் / எஸ. எல. எம். றமைமஸ. -

அலசி. - கைலமுகன :

[பவ.இ.இ] : சபொரபொ சங்கைம், 2015. -

அஸமைபொ, 2015. -

ப. VII, 52 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 170.00
ISBN 978-955-4905-01-6

297.14 - மைதேச் சடங்குச் சட்டம்

ப. XXVI, 293 ; பசமைம. 21.
(1000629 NL)

ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 800.00
ISBN 978-955-42071-0-3

(1003986 NL)
(419088 NA)

297.27 – இஸலபொமும் சமூகை வணிஞ்ஞபொனமும்

399
297.3822 - பதேபொழுககை
ஆஷதீர், மைஜதேசி முஹம்மைத்
தேனனி மைனனிதே சமூகை வபொழ்வணில இகற

நஜதீமுதேதீன், ஏ. எஸ.

நசியதேசிகைள் / மைஜதேசி முஹம்மைத் ஆஷதீர் [சகை]

பதேபொழுககையணின் ம்கைக்பறுமை (மைறுபக்கைம்) !! /

ரஷதீத் ஹஜஜஸூல அக்பர். - பகைபொழும்பு :

ஏ. எஸ. நஜதீமுதேதீன். - மைபொத்தேகள :

அலஹஸனபொத் பவளனியபீட்டகைம், 2014. -

இஸலபொமைசிக் தஆ பசன்டர், 2015. -

ப. XIII, 177 ; பசமைம. 21.

ப. VIII, 78 ; பசமைம. 21.

ஒமு- மைஉ: ரூபபொ 280.00

(1005746 NL)

ISBN 978-955-608-044-5

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 150.00

(1005732 NL)

ISBN 978-955-41944-2-7

297.272 – இஸலபொமும் அரசசியலும்

297.362 – தநபொன்பு

பஸய்ன், றவூப்

இஸமைத் அலசி, எஸ. எச்.

பன்கமைத்தவ சமூகைத்தேசில சகைவபொழ்வும்

ஒரு முத்தேகைகீயணின் முப்பத நபொட்கைள் :

தேனனித்தவமும் : இலங்ககைச் சூழகல

ரமைழபொன்

முன்னனிறுத்தேசி ஓர் அணுகைல / றவூப்

எஸ. எச். இஸமைத் அலசி. - 2 ம் பதேசி. -

பஸய்ன். - தேசிஹபொரி : சமூகை

பகைபொழும்பு : இஸலபொமைசிக் புக் ஹவுஸ,

வணிஞ்ஞபொனங்கைளுக்கைபொன இப்ன கைலதூன்

2015. - ப. V, 98 ; பசமைம. 21.

ஆய்வகைம், 2014. - ப. 84 ; பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 150.00

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 200.00

ISBN 978-955-7806-01-3

(1005730 NL)

297.273 – இஸலபொமும் பபபொருளனியலும்

தேசிட்டமைசிடல வழசிகைபொட்டி /

(1005738 NL)

297.4 - சுபணித்தவம்
297.44 – இஸலபொமைசிய வபொழ்க்ககை வழசிகைபொட்டி

அகைபொர் முஹம்மைத், ஏ. ஸீ.
வர்த்தேகைம் ஹலபொலும் ஹரபொமும் / ஏ. ஸீ.

ஹசிலபொலசி, மைஜதேசி

அகைபொர் முஹம்மைத். - பகைபொழும்பு : அர்வபொ

இகற தவதேம் இறங்கைசிய அந்தே நபொட்கைள் :

பதேசிப்பகைம், 2015. - ப. VII, 105 ; பசமைம. 21.

ரமைழபொகனப் பயன்படுத்தே சசில

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 200.00

வழசிகைபொட்டலகைள் : பகுதேசி - II / மைஜதேசி

(1005756 NL)

ISBN 978-955-4793-02-6

ஹசிலபொலசி. - பகைபொழும்பு : தபபொகைஸ மைமடியபொ,
2015. - ப. 60 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 120.00

(1005733 NL)

297.284 – இஸலபொமும் ஏகனய சமையங்கைளும்
ஸபொஹசிர், எம். டி. எம்.

297.5 – இஸலபொமைசிய ஒழுக்கை இகறகமை

இஸலபொம் கைபொட்டும் மைனனிதே சகைவபொழ்வு /
எம். டி. எம். ஸபொஹசிர். - மைபொவனலகல :

அல-அதேபுல முஃப்ரத் : இஸலபொமைசிய ஒழுக்கை

யுனனிக் ஒப்ஸட் பணிரின்டஸ, 2014. -

மைபொன்மைசியங்கைள் / பதேபொகு. இமைபொம் புஹபொரி

ப. VII, 85 ; பசமைம. 21.

ரஹ்மைதள்ளபொஹசி அகலஹசி ; பமைபொழசி.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 150.00
ISBN 978-955-0260-10-2

(200735 NL)

இஹ்ஸபொன். - பகைபொழும்பு : தேபொருல
ஹம்தேபொன், 2014. - ப. XV, 833 ; பசமைம. 22.
ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 950.00

(1005728 NL)

ISBN 978-955-1656-44-7

297.3 – இஸலபொமைசிய வணக்கைம்

297.577 – தேசிருமைணமும் குடும்ப வபொழ்க்ககையும்

400
சமூகை வரலபொறும் வரலபொற்றசில
அகைபொர் முஹம்மைத், ஏ. ஸசி.

தேனனிநபர்கைளும் / கை. சண்முகைலசிங்கைம். -

பபண்கைள் பதேபொழசில புரிதேல : சசில

பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2015. -

வழசிகைபொட்டலகைள் / ஏ. ஸசி. அகைபொர்

ப. IV, 129 ; பசமைம. 21.

முஹம்மைத். -

ஒமு-மைஉ : ரூ 600.00

2 ம் பதேசி. - பகைபொழும்பு :

இஸலபொமைசிக் புக் ஹவுஸ, 2015. - ப. III, 55 ;

(1007815 NL)

ISBN 978-955-659-484-3

பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 120.00

(1005744 NL)

ISBN 978-955-7806-02-0

303 – சமூகை நகடமுகறகைள்
303.485 – இயற்ககை அனர்த்தேம்

297.63 – முகைம்மைத் நபணி (ஸல)

அனர்த்தே அழசிவுகைகளத் தேணணிப்தபபொம்
உயணிர்கைகள பபொதகைபொப்தபபொம்.... - பகைபொழும்பு :

அமைமன், ஸீ. எம். ஏ.

எஸ. பகைபொடதகை, 2015. - ப. 96 ; பசமைம. 29.

நபணி வழசி கைகதேகைள் / ஸீ. எம். ஏ. அமைமன். -

ஒமு-மைஉ: வணிகலதேரப்படவணிலகல

தேசிஹபொரிய : தரஷ்மைபொ பதேசிப்பகைம், 2014. -

ISBN 978-955-30-5913-0

(1003978 NL)

ப. 32 ; பசமைம. 21.

417736 NA)

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 75.00

(200753 NL)

ISBN 978-955-51014-8-6

303.6 – இனப் பணிரச்சசிகன
303.6095493 – இலங்ககை

297.6 - இஸலபொமைசிய தேகலவர்கைளும்
அகமைப்புக்கைளும்

தேசிருநபொவுக்கைரசு, வ.
ததேசசிய இனப்பணிரச்சசிகனக்கு தேதீர்வணின்றசி

297.69 – முஹம்மைத் நபணி

இலங்ககைக்கு வணிடிவணிலகல / வ.
தேசிருநபொவுக்கைரசு. - பகைபொழும்பு : ஒஸவணின்

பவபொஸ, இஸட். ஏ. எம்.

பதேபொழசிலபொளர் பபொடசபொகல, 2014. - ப. 139 ;

வஹசியணின் நசிழலசில : அண்ணலபொரின்

பசமைம. 21.

ஆளுகமை / இஸட். ஏ. எம். பவபொஸ. -

ஒமு-மைஉ :

ரூபபொ 300.00

(1002026 NL)

பகைபொழும்பு : அலஹஸனபொத், 2015. ப IX, 137 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 225.00

(1005741 NL)

ISBN 978-955-608-045-2

305 – சமூகைப் பணிரிவுகைள்
305.2 – வயதப் பணிரிவு
305.231 – சசிறுவர் அபணிவணிருத்தேசி

3

0

0

சமூகை வணிஞ்ஞபொனங்கைள்

சசிவதேபொஸ, எஸ.
சசிறுவர்கைளுடன் / எஸ. சசிவதேபொஸ. -

அல-கரஸஸூனனி, அஹ்மைத்

வவுனனியபொ : மைனநல சங்கைம், 2015. -

சமூகைதமை அடிப்பகட / அஹ்மைத் அல -

ப.159 ; பசமைம. 21.

கரஸஸூனனி [சகை] எம். ஏ. எம். மைன்ஸஸூர். -

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

வணிஜசிதேபுர : தேபொருல ஹசிக்மைபொ

ISBN 978-955-0924-02-8

பவளனியபீட்டகைம், 2015. - ப. 55 ; பசமைம. 17.
ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 150.00

(1005748 NL)

ISBN 978-955-54392-5-1

சண்முகைலசிங்கைம், கை.

305.3 – ஆண்கைளும், பபண்கைளும்

(1007807 NL)

401
306.8 – தேசிருமைணமும் குடும்பமும்
லன்ஷசிறபொ, முஹம்மைட் நஸீர்

306.874 – குழந்கதே பபற்தறபொர் உறவுமுகற

உலகைசின் பணிரியபொவணிகடக்கு முன்
மைனனிதேன்... / முஹம்மைட் நஸீர் லன்ஷசிறபொ. -

பகைபொத்தேலபொவள, எல. ஸசி.

கைபொத்தேபொன்குடி : படபொட்கலன் ஒப்பசட்

சசிறந்தே பபற்தறபொரபொகுதேல : பபற்தறபொர்

பணிரிண்டர்ஸ, 2014. - ப. X, 72 ; பசமைம. 21.

கைலவணி வளவபொளர்கைளுக்கைபொன வழசிகைபொட்டி

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 200.00

ககைநூல / எல.

(1005727 NL)

ISBN 978-955-51897-7-4

எஸ. பகைபொத்தேலபொவள,

தேலகைல இந்தேசிரபொணணி

சகை தேலகைல நதீல. -

[பவ.இ.இ] : சசிறுவர் பசயலகை அலுவலகைம்,
சசிறுவர் அபணிவணிருத்தேசி, பபண்கைள் வணிவகைபொர
305.4 - பபண்கைள்

அகமைச்சு, [பவ. ஆ. இ]. - ப. 230 ; பசமைம. 29.

305.42 – பபண் நசிகல

ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல
ISBN 978-955-1214-33-3

மைன்ஸஸூர், எம். ஏ. எம்.

(1000501 NL)
(413971 NA)

பபண்கைள் : சமூகை வபொழ்வும் உகடயும் /
எம். ஏ. எம். மைன்ஸஸூர். - அக்குறகண :

307 - சமூகைங்கைள்

அல-குர்ஆன் கைற்ககைகைள் தேசிறந்தே கைலலூரி,

307.14 – சமூகை அபணிவணிருத்தேசி

2014. - ப. III, 67 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 150.00

(1005750 NL)

வபொமைததேவன், எம்.
மைகலயகைம் : சமைத்தவ அபணிவணிருத்தேசிகய
தநபொக்கைசி... / எம். வபொமைததேவன். - ஹட்டன் :
பபொக்யபொ பதேசிப்பகைம். - ப. XXVIII, 183 ;

305.8 – மைரபு, இன, ததேசசிய பணிரிவு

பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 400.00

அஃலபொ பமைரௌதூதேசி (ரஹ்), பசய்யணித் அபுல

(1002039 NL)

ISBN 978-955-1805-08-1

நலசிவுற்ற நவதீன சமுதேபொயங்கைள் /
பஸய்யணித் அபுல அஃலபொ பமைரௌதூதேசி
(ரஹ்) ; பமைபொழசி. எம்.

எச். எம்.

3 1 0

பபபொத புள்ளனிவணிபரவணியல

ஹசிபதலலபொஹ். - 2 ம் பதேசி.. - பகைபொழும்பு :
இலங்ககை ஜமைபொஅத்ததே இஸலபொமைசி, 2014. -

315 – ஆசசியபொவணின் புள்ளனிவணிபரவணியல

ப. VI, 18 ; பசமைம. 16 X 11.

315.493 - இலங்ககை

கைஇ-மைஉ: ரூபபொ 70.00

(1005725 NL)

ISBN 978-955-0787-03

இலங்ககையணின் சமூகை - பபபொருளபொதேபொர தேரவு
2014. - பகைபொழும்பு : இலங்ககை மைத்தேசிய
வங்கைசி, 2014. - ப.100 ; பசமைம. 9 X 17.

305.895493 - இலங்ககை பண்பபொடு

ஒமு-மைஉ :

ரூபபொ 40.00

(1000511 NL)
(414248 NA)

சண்முகைலசிங்கைம், கை.
இலங்ககையணின் சமூகை பண்பபொட்டு வரலபொறு :

இலங்ககையணின் பபபொருளபொதேபொர மைற்றும் சமூகைப்

இலங்ககையணின் சமூகை வரலபொறு பற்றசிய

புள்ளனிவணிபரங்கைள் 2014. - பகைபொழும்பு :

நூலகைள் அறசிமுகைமும் வணிமைர்சனமும் /

இலங்ககை மைத்தேசிய வங்கைசி, 2014. -

கை. சண்முகைலசிங்கைம். - பகைபொழும்பு : குமைரன்

ப. VII, 100 ; பசமைம. 27.

புத்தேகை இலலம், 2014. - ப. VII, 110 ; பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ :

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

ISBN 978-955-575-286-2

(201139 NL)

ரூபபொ 300.00

(1000504 NL)

ISBN 978-955-659-435-5

306 – கைலபொச்சபொரமும் தேபொபனங்கைளும்

பதேபொககைமைதேசிப்பு புள்ளனிவணிபரத் தேசிகணக்கைளம்
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[இலங்ககை. புள்ளனிவணிபரத் பதேபொகுப்பு 2014 :
பகைபொள்ககைத் தேசிட்டமைசிடல, பபபொருளபொதேபொர

ரபொஜதகைபொபபொலன், பகைபொடுமுடி

வணிவகைபொர மைற்றும் சசிறுவர் இகளஞர்,

தேத்தவஞபொனனி ஜபொன் லபொக் : (ஆட்சசிக்கைகல

கைலபொச்சபொர வணிகைபொர அகமைச்சு.]

வரிகச - 5) / பகைபொடுமுடி ரபொஜதகைபொபபொலன். -

பதேபொககைமைதேசிப்பு புள்ளனிவணிபரத் பதேபொகுப்பு

[பகைபொழும்பு] : [குமைரன் புத்தேகை இலலம்],

2014. - பத்தேரமுலல : பதேபொககைமைதேசிப்பு

[பவ.தேசி.இ] – ப. III, 106 ; பசமைம. 21.

புள்ளனிவணிபரத் தேசிகணக்கைளம், 2015. -

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 550.00

(1007810 NL)

ப. XXXIV, 464 ; பசமைம. 30.
(சசிங்கைளம், தேமைசிழ், ஆங்கைசிலம்)
ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

324 – ததேர்தேலகைள்

ISBN 978-955-577-907-4

324.2 – அரசசியல கைட்சசிகைள்

(1004747 NL)

324.2092 – அரசசியலவபொதேசி
3 2 0 அரசசியல
தசர். பபபொன்னம்பலம் இரபொமைநபொதேன் / பதேபொகு.
சந்தேசிரதசகைரம், பச.

கை. குமைரன். - பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை

அரசசியல பபபொருளபொதேபொர வணிடயங்கைள் / பச.

இலலம், 2015. - ப. [IV] 66 ; பசமைம. 21.

சந்தேசிரதசகைரம். - யபொழ்ப்பபொணம் : அபணி

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 200.00

பதேசிப்பகைம், 2015. - ப. X, 140 ; பசமைம. 21.

ISBN 978-955-659-457-7

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

(1007813 NL)

(1001420 NL)

ISBN 978-955-420-64-0-3

முக்தேபொர், பபொத்தேசிமைபொ
சரித்தேசிர நபொயகைர் பபொக்கைகீர் மைபொக்கைபொர் /
பபொத்தேசிமைபொ முக்தேபொர். - பகைபொழும்பு : எஸ

320.07 - கைலவணி

பகைபொடதகை, 2014. - ப. [X], 192 ; பசமைம. 21.

றசிஸவணி, ஏ. சசி. எம்.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 750.00

(199600 NL)

ISBN 978-955-30-5318-3

(411916 NA)

அரசசியல வணிஞ்ஞபொனம் : ஓர் அறசிமுகைம் /
ஏ. சசி. .றசிஸவணி. - பபபொத்தவணில : [பவ.இ],
2014. - ப. [VII], 173 ; பசமைம. 21.
நூஇ-மைஉ : ரூபபொ 400.00

பபொக்கைகீர் மைபொக்கைபொர், இம்தேசியபொஸ
ஓர் ததேசப்பற்றபொளனனின் முழக்கைம் /

(1002768 NL)

ISBN 978-955-41433-0-2

இம்தேசியபொஸ

பபொக்கைகீர் மைபொக்கைபொர் ; பமைபொழசி.

மைபபொஸ சனூன். - பகைபொழும்பு : எஸ
பகைபொடதகை, 2014. - ப. 56 ; பசமைம. 21.

320.09 - வரலபொறு

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 150.00

(199580 NL)

ISBN 978-955-30-5317-6

(413049 NA)

கைதணசலசிங்கைம், தகை. ரீ.
/

சமைகைபொல அரசசியல கைலபொசபொர பசலபநறசிகைள்

327 – சர்வததேச பதேபொடர்பு

தகை. ரீ. கைதணசலசிங்கைம். - பகைபொழும்பு :

327.1 – பவளனிநபொட்டுக் பகைபொள்ககை

தசமைமைடு

பதேசிப்பகைம், 2013. - ப. VIII, 136 ;

பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00
ISBN 978-955-685-023-9

கைதணசலசிங்கைம், தகை. ரீ.
(1005718 NL)

இலங்ககையணின் பவளனியுறவுக் பகைபொள்ககை
(1948 -

2010) / தகை. ரீ. கைதணசலசிங்கைம். -

பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2014. ப. IX, 118 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 350.00
ISBN 978-955-659-436-2

320.092 – வபொழ்க்ககை வரலபொறு

327.16 – சர்வததேச தமைபொதேலகைள்

(201112 NL)
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331.544 – குடிதயற்றமும் தேற்கைபொலசிகை
பஸய்ன், றவூப்

தவகலயும்

கைபொஸபொ : எரிந்தபகைபொண்டிருக்கும் தேருணம் /

331.544095493 – இலங்ககை

றவூப் பஸய்ன். - தேசிஹபொரி : சமூகை
வணிஞ்ஞபொனங்கைளுக்கைபொன இப்ன கைலதூன்

நஜபொப், நபொதேசியபொ

ஆய்வகைம், 2015. - ப.103 ; பசமைம. 21.

மைபொறும் பதேபொழசில இடம்பபயர்வணிற்கைபொன

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00

பகைபொள்ககை தலங்கைள்கைள் : இலங்ககையணின்

(1005737 NL)

ISBN 978-955-1431-01- 3

புலம்பபயர் பதேபொழசிலபொளர்கைளனின் பபொல
அடிப்பகடயணிலபொன மைபொற்றங்கைளனில
அவர்கைளனின் தேசிறன் நசிகலகமைகைகள

3 3 0 பபபொருளபொதேபொரம்

பணிரதேசிபலசிக்கும் பகைபொள்ககை பதேபொடர்பபொன ஓர்
ஆய்வுக் கைண்தணபொட்டம் / நபொதேசியபொ நஜபொப்

330.9 – பபபொருளபொதேபொர நசிகலகைளும்

[சகை] பமைபொஹம்மைட் முனபொஸ. - பகைபொழும்பு :

நசிபந்தேகனகைளும்

வறுகமை ஆரபொய்ச்சசி நசிகலயம், 2015. ப. IV, 16 ; பசமைம 21.

சந்தேசிரதசகைரம், பச.

ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

அறசிவுப் பபபொருளனியல / பச. சந்தேசிரதசகைரம்

ISBN 978-955-1040-84-0

(1002801 NL)

[சகை] எல. பறஜசிதனபொலட். - யபொழ்ப்பபொணம் :
அபணி பதேசிப்பகைம், 2014. - ப. VII, 144 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

(1001419 NL)

ISBN 978-955-44890-8-0

332 – நசிதேசிப் பபபொருளபொதேபொரம்
332.4 - பணம்

சந்தேசிரதசகைரம், பச.

சந்தேசிரதசகைரம், பச.

பபபொருளபொதேபொர சசிந்தேகன வரலபொறு /

நபொணயப் பபபொருளனியல /

பச. சந்தேசிரதசகைரம். - யபொழ்ப்பபொணம் : அபணி

பச. சந்தேசிரதசகைரம். -

பதேசிப்பகைம், 2013. - ப. IV, 222 ; பசமைம. 21.

[பவ.இ.], 2015. - ப. [VIII], 200 ; பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ :

ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

ரூபபொ 500.00

(1001422 NL)

ISBN 978-955-44890-0-4

ISBN 978-955-44890-2-8

331 – பதேபொழசிற்தகறப் பபபொருளபொதேபொரம்

யபொழ்ப்பபொணம் :

(1001424 NL)

332.41 – பணப்பபறுமைதேசி

331.13 – பதேபொழசிற் சந்கதே
331.137 - தவகலயணிலலபொததேபொர்

ததேநுவர, எச். என்.

331.137095493 – இலங்ககை

பணம், பணவதீக்கைம் மைற்றும் உற்பத்தேசி / எச்.
என். ததேநுவர. - பகைபொழும்பு : உலகைளபொவணிய

யபொழ் மைபொவட்டத்தேசில தவகலயணின்கமையும்

பகைபொள்ககை ஆரபொய்ச்சசி நசிகலயம், 2015. -

அதேகனக் குகறப்பதேற்கைபொன

ப. XIV, 238 ; பசமைம. 22.

வழசிமுகறகைளும். - யபொழ்ப்பபொணம் : அரச

ஒமு-மைஉ :

சபொர்பற்ற நசிறுவனங்கைளனின் இகணயம்,

ISBN 978-955-0404-02-5

ரூபபொ 300.00

2014. - ப. VIII, 58 ; பசமைம. 28.
ஒமு-மைஉ :

வணிகலதேரப்படவணிலகல
(1000617 NL)

331.5 – பதேபொழசிலபொளர் வணிதசட பணிரிவுகைள்

333 – கைபொணணிப் பபபொருளபொதேபொரம்

(1002034 NL)
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333.31 – கைபொணணிச் சுவணிகைரிப்பு

338.04 – பதேபொழசில முயற்சசிகைள்

பபபொன்தசகைபொ, பவபொனனி

சந்தேசிரதசகைரம், பச.

ஒரு பகைபொள்ககைச் சுருக்கைம் : இலங்ககையணில

பட்டதேபொரிகைளுக்கைபொன பதேபொழசில

அண்கமையணில இடம் பபற்ற கைபொணணிச்

முயற்சசியபொண்கமை / பச. சந்தேசிரதசகைரம். -

சுவதீகைரிப்புக்கைள், அப்புறப்படுத்தேலகைள்

யபொழ்ப்பபொணம் : அபணி பதேசிப்பகைம், 2014. -

பதேபொடர்பபொன வணிடயங்கைளனின் சட்ட ரீதேசியபொன

ப. X, 149 ; பசமைம. 21.

மைற்றும் பகைபொள்ககை தேபொக்கைங்கைள் / பவபொனனி

ஒமு-மைஉ :

பபபொன்தசகைபொ. - பகைபொழும்பு : மைபொற்றுக்

ISBN 978-955-44890-2-4

ரூபபொ 500.00

(1001423 NL)

பகைபொள்ககைக்கைபொன நசிகலயம், 2014. - ப. 49 ;
பசமைம. 29.
ஒமு-மைஉ: வணிகலதேரப்படவணிலகல

338.9 – பபபொருளபொதேபொர அபணிவணிருத்தேசிகைள்

(1002487 NL)
சந்தேசிரதசகைரம், பச.
பபபொருளபொதேபொர அபணிவணிருத்தேசிகைள் / பச. சந்தேசிர
333.7 – இயற்ககைவளம் மைற்றும் சக்தேசி

தசகைரம். - யபொழ்ப்பபொணம் : தசமைமைடு புத்தேகை

333.7076 – வணினபொவணிகட

சபொகல, 2013. - ப. XV, 200 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ :

சுற்றபொடல அறசிவுச் சுடர் : வணினபொ - வணிகடத்

ரூபபொ 500.00

(1001416 NA)

ISBN 978-955-685-022-2

பதேபொகுப்பு. - பத்தேரமுலகல : சுற்றபொடல
கைலவணி

மைற்றும் வணிழசிப்பூட்டல பணிரிவு,

மைத்தேசிய சுற்றபொடல அதேசிகைபொர சகப, 2013. ப. XIV, 86 ; பசமைம. 21.

338.95 – ஆசசியபொ நபொடுகைளனின் பபபொருளபொதேபொர
அபணிவணிருத்தேசி

ஒமு-மைஉ : வணிவி்கலதேரப்படவணிலகல
ISBN 978-955-9012-48-1

(199542 NL)
(411739 NA)

ஆசசியபொவணின் அபணிவணிருத்தேசி யதேபொர்த்தேங்கைள் /
பதேபொகு. பச. சந்தேசிரதசகைரம். யபொழ்ப்பபொணம் : அபணி பதேசிப்பகைம், 2015. ப. XVI, 253 ; பசமைம. 21.

333.73 – கைபொணணி

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 1000.00
ISBN 978-955-44890-7-3

(1001418 NL)

இலங்ககையணில கைபொணணி உரிகமை பதேபொடர்பபொன
சுருக்கைமைபொன வழசிகைபொட்டி. - பகைபொழும்பு :
மைபொற்றுக் பகைபொள்ககைக்கைபொன நசிகலயம்,

338.95493 - இலங்ககை

2014. - ப. 16 ; பசமைம. 21.
கைஇ-மைஉ: வணிகலதேரப்படவணிலகல(1002488 NL)

அண்கமைக்கைபொல பபபொருளபொதேபொர
அபணிவணிருத்தேசிகைள் : 2014 இன் முக்கைசிய
பண்புகைளும் 2015 இற்கைபொன

337 – சர்வததேசப் பபபொருளபொதேபொரம்

வபொய்ப்புக்கைளும். - பகைபொழும்பு : இலங்ககை
மைத்தேசிய வங்கைசி, 2014. - ப. VII, 154 ; பசமைம. 29.

சந்தேசிரதசகைரம், பச.

ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

அரசசியல பபபொருளபொதேபொர கைட்டுகரகைள் /

ISBN 978-955-575-300-5

பச. சந்தேசிரதசகைரம். - யபொழ்ப்பபொணம் : அபணி
பதேசிப்பகைம், 2015. - ப. X, 164 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 350.00

(1001421 NL)

ISBN 978-955-44-890-9-7

338 - உற்பத்தேசி

(200765 NL)
(413627 NA)

3 4 0 சட்டம்
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[நகைர சகபகைள் (தேசிருத்தேச்) சட்டம்]
341 – சர்வததேசச் சட்டம்

2014 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்கை, நகைர

341.48 – மைனனிதே உரிகமை

சகபகைள் (தேசிருத்தேச்) சட்டம். -

பகைபொழும்பு :

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. மைனனிதே உரிகமைகைகள உறுதேசிப்படுத்தம்

ப. 1 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டம் :

பபபொறசிமுகறகைள். - பகைபொழும்பு : இலங்ககை

இல. 35, 2014.)

மைனனிதே உரிகமைகைள் ஆகணக்குழு, 2015. -

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 6.00

(1003053 NL)
(417399 NA)

ப. IV, 44 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல
ISBN 978-955-8929-20-9

(1005619 NL)

இலங்ககை.
[பணிரததேச சகபகைள் (தேசிருத்தேச்) சட்டம்]
2014 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்கை,
பணிரததேச

சகபகைள் (தேசிருத்தேச்) சட்டம். -

342 – அரசசியலகமைப்புச் சட்டம்

பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலு

342.07 – ததேர்தேல சட்டம்

வலகைம், 2014. - ப. 1 ;

342.070262 – சட்டமூலங்கைள்

(இலங்ககைச் சட்டம் : இல. 36, 2014.)
கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 6.00

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

பசமைம. 21. (1003062 NL)
(417397 NA)

உள்ளூர் அதேசிகைபொரசகபகைள் ததேர்தேலகைள்
(தேசிருத்தேம்) : (262 ஆம் அத்தேசியபொயமைபொன)

இலங்ககை.

உள்ளூர் அதேசிகைபொரசகபகைள் ததேர்தேலகைள்

[மைபொநகைர சகபகைள் (தேசிருத்தேச்) சட்டம்]

கைட்டகளச் சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொன

2014 ஆம் ஆண்டின் 34 ஆம் இலக்கை,

பதேபொரு சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு :

மைபொநகைர

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. -

பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலு

ப. 1 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டமூலம் :

வலகைம், 2014. - ப. 2 ;

இல. 317, 2014.)

(இலங்ககைச் சட்டம் : இல. 34, 2014.)

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 3.00

(199994 NL)

சகபகைள் (தேசிருத்தேச்) சட்டம். -

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 6.00

(413789 NA)

பசமைம. 21. (1003054 NL)
(417403 NA)

342.09 – உள்ளூரபொட்சசி
342.09026 – சட்டம்

342.090262 – சட்டமூலங்கைள்

இலங்ககை.

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

[உள்ளூர் அதேசிகைபொர சகபகைள்

உள்ளூர் அதேசிகைபொர சகபகைள்

பவற்றசிடங்கைகள நசிரப்புதேல (வணிதசட

பவற்றசிடங்கைகள நசிரப்புதேல (வணிதசட

ஏற்பபொடுகைள்) (தேசிருத்தேச்) சட்டம்]

ஏற்பபொடுகைள்) (தேசிருத்தேம்) : (2013 ஆம்

2014 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம் இலக்கை,

ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்கை, உள்ளூர்

உள்ளூர் அதேசிகைபொர சகபகைள்

அதேசிகைபொர சகபகைள் பவற்றசிடங்கைகள

பவற்றசிடங்கைகள

நசிரப்புதேல (வணிதசட ஏற்பபொடுகைள்)

நசிரப்புதேல (வணிதசட

ஏற்பபொடுகைள்) (தேசிருத்தேச்) சட்டம். -

சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு

பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலு

சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

வலகைம்,

பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. - ப. 1 ;

2014. - ப. 1 ; பசமைம. 21. -

(இலங்ககைச் சட்டம் : இல. 37, 2014.)

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டமூலம் :

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 6.00

இல. 318, 2014.)

(199996 NL)

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 3.00

(413783 NA)

(1003052 NL)
(417393 NA)

இலங்ககை.

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்
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மைபொநகைர சகபகைள் (தேசிருத்தேம்) : (252 ஆம்

[ஒதக்கைகீடு (தேசிருத்தேச்) சட்டம்]

அத்தேசியபொயமைபொன) மைபொநகைர சகபகைள்

2014 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் இலக்கை,

கைட்டகளச் சட்டத்தேசிகனத் தேசிருத்தவதேற்

ஒதக்கைகீடு (தேசிருத்தேச்) சட்டம். - பகைபொழும்பு :

கைபொனபதேபொரு

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. -

சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு :

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. -

ப. 39 ;

ப. 1 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச்

இல. 47, 2014.)

சட்டமூலம் : இல. 314, 2014.)

(199728 NL)

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 3.00

(413795 NA)

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டம் :
(1003060 NL)

கைஇ-கைபொஉ : ரூபபொ 96.00

(417388 NA)

இலங்ககை.
இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

[ஒதக்கைகீட்டு (தேசிருத்தேச்) சட்டம்]

நகைர சகபகைள் (தேசிருத்தேம்) : (255 ஆம்

2015 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்கை,

அத்தேசியபொயமைபொன) நகைர சகபகைள் கைட்டகளச்
சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு

ஒதக்கைகீட்டு (தேசிருத்தேச்) சட்டம். - பகைபொழும்பு
:

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2015. -

சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

ப. 49 ; பச.மைம 21. - (இலங்ககைச் சட்டம் :

பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. - ப. 1 ;

இல 01, 2015)

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டமூலம் :

கைஇ-கைபொஉ : ரூபபொ 130.00

இல. 315, 2014.)

(199992 NL)

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 3.00

(413771 NA)

(1004837 NL)
(418731 NA)

இலங்ககை.
இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

[சசித்தேசுவபொதேதீனம் குகறந்தே

பணிரததேச சகபகைள் (தேசிருத்தேம்) : 1987 ஆம்

பணிள்களகைளுக்கைபொன

ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்கை, பணிரததேச சகபச்

பபொடசபொகலயணின் நலன்புரிச் சங்கைம்

சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு

(கூட்டிகணத்தேல) (தேசிருத்தேச்) சட்டம்]

சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

2014 ஆம் ஆண்டின் 45 ஆம் இலக்கை,

பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. - ப. 1 ;

சசித்தேசுவபொதேதீனம் குகறந்தே

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டமூலம் :

பணிள்களகைளுக்கைபொன பபொடசபொகலயணின்

இல. 316, 2014.)

(199993 NL)

நலன்புரிச் சங்கைம்

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 3.00

(413792 NA)

(தேசிருத்தேச்) சட்டம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

(கூட்டிகணத்தேல)

பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. - ப. 4 ;
பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டம் :
343 – இரபொணுவ, வரி வணியபொபபொர உற்பத்தேசிச்

இல. 45, 2014.)

சட்டம்

கைஇ-கைபொஉ : ரூபபொ 5.00

(1003038 NL)
(417415 NA)

343.034 – வரவு பசலவுத் தேசிட்டம்
343.034026 – சட்டங்கைள்
343.0340262 – சட்டமூலங்கைள்
இலங்ககை.
[ஒதக்கைகீட்டுச் சட்டம்]

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

2014 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்கை,

ஒதே[க்கைகீடு (தேசிருத்தேம்) : 2013 ஆம் ஆண்டின்

ஒதக்கைகீட்டுச் சட்டம். - பகைபொழும்பு :

36 ஆம் இலக்கை, ஒதக்கைகீட்டுச் சட்டத்கதேத்

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. -

தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம். -

ப. 61 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டம் :

பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலு

இல. 41, 2014.)

வலகைம், 2014. - ப. 1 ; பசமைம. 21. -

கைஇ-கைபொஉ : ரூபபொ 96.00

(1003061 NL)
(417391 NA)

(இலங்ககைச் சட்டமூலம் : இல. 327, 2014.)
கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 3.00

(199991 NL)
(413773 NA)

இலங்ககை.

இலங்ககை பபொரபொளுமைன்றம்

407
நசிதேசி : மைதச்சபொகலகைள் மைற்றும்

நபொட்கடக் கைட்டிபயழுப்புதேல வரி

தேவறகணகைள் அறவதீடு, சகீட்டபொட்டத்

(தேசிருத்தேம்) : 2009 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம்

பதேபொழசில அறவதீடு, அதேசிஈட்ட வரி,

இலக்கை, நபொட்கடக் கைட்டிபயழுப்புதேல வரிச்

பசலலசிடத் பதேபொகலதபசசி

சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு

பதேபொழசிற்படுத்தநர் அறவதீடு, வதீட்டுக்கு

சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

தநரடி பசய்மைதேசிச் தசகவகைள் அறவதீடு,

பவளனியபீட்டலுவலகைம்,

பசய்மைதேசி அகமைவணிட அறவதீடு,

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டமூலம்

அர்ப்பணணிக்கைப்பட்ட வணிகளயபொட்டு

இல : 341, 2015)

அகலவரிகச அறவதீடு, மைபொளனிககை வரி,

கைஇ-கைஉ : ரூ.11.00

2015. - ப. 13 ;
(1004843)
(418760)

குடியகைலவு வரி அத்தடன் தமைபொட்டபொர்
வபொகைன இறக்குமைதேசியபொளர்கைள்
உரிமைக்கைட்டணத்கதே வணிதேசிப்பதேற்கு ஏற்பபொடு

343.055 – பசய்ககை வரிகைள்

பசய்வதேற்கும் அத்தடன் அதேதனபொடு

343.0550262 – சட்டமூலங்கைள்

பதேபொடர்புபட்ட அதேன் இகடதநர்வணிகளவபொன
கைருமைங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு பசய்வதேற்கு
மைபொனபதேபொரு சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு :

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்.
தசர் பபறுமைதேசி வரி (தேசிருத்தேம்) : 2002 ஆம்

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2015. -

ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்கை, தசர் பபறுமைதேசி

ப. 27 ; பச.மைம 21.- (இலங்ககைச் சட்டமூலம் :

வரிச் சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு

இல. 342, 2015)

(1004844 NL)

சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

(418748 NA)

பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. - ப. 29 ;

கைஇ-கைஉ : ரூ. 21.00

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டமூலம் :
இல. 340, 2014.)
343.04 – வரிச் சட்டங்கைள்

கைஇ-கைபொஉ : ரூபபொ 23.00

(1004842 NL)

343.040262 – சட்டமூலம்

(418763 NA)

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்.
உண்ணபொட்டரசசிகற (தேசிருத்தேம்) : 2006 ஆம்

343.076 – வணிவசபொயமும் வணிவசபொயக்

ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்கை, உண்ணபொட்டர

ககைத்பதேபொழசிலும்

சசிகறச் சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனரு

343.07692 - கைடற்பதேபொழசில

சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

343.076920262 – சட்டமூலம்

பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. - ப. 53 ;
பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டமூலம் :
இல. 339, 2014.)
கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 38.00

(1004036 NL)
(418754 NA)

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்.
கைடற்பறபொழசில, நதீர்வபொழ் உயணிரின வளங்கைள்
(தேசிருத்தேம்) : 1996 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம்
இலக்கை, கைடற்பறபொழசில, நதீர்வபொழ் உயணிரின

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

வளங்கைள் சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொன

தசர்பபறுமைதேசி வரி (தேசிருத்தேம்) : 2002 ஆம்

பதேபொரு சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு :

ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்கை, தசர்பபறுமைதேசி

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. -

வரிச் சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு

ப. 2 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச்

சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

சட்டமூலம் : இல. 329, 2014.)

பவளனியபீட் டலுவலகைம், 2014. - ப. 14 ;

கைஇ-கைபொஉ : ரூபபொ 6.00

(1004835 NL)

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டமூலம் :
இல. 292, 2014.)

(200038 NL)

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 13.00

(411024 NA)

இலங்ககை பபொரபொளுமைன்றம்

343.078 – இகடத்தேரக் ககைத்பதேபொழசில

(418745 NA)

408
தசகவகைள்
343.078624 – நசிர்மைபொண பபபொறசியணியல

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

343.078624026 - சட்டம்

இலங்ககை அணுசக்தேசி : இலங்ககை
அணுசக்தேசி

இலங்ககை.

சகபகயத் தேபொபணிப்பதேற்கும் ;

ததேசசிய அபணிவணிருத்தேசி தநபொக்கைங்கைளுக்கைபொகை

[நசிர்மைபொணத் பதேபொழசில அபணிவணிருத்தேசிச் சட்டம்]

அணு அறசிவணியல மைற்றும்…. அதேன்

2014 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் இலக்கை,

இகடதநர் வணிகளவபொன வணிடயங்கைளுக்கு

நசிர்மைபொணத் பதேபொழசில அபணிவணிருத்தேசிச்

ஏற்பபொடு பசய்வதேற்குமைபொனபதேபொரு

சட்டம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. - ப. 65 ;

பவளனியபீட்டலுவலகைம்,

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டம் :

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்ட

இல. 33, 2014.)

இல. 325, 2014.)

(199739 NL)

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 16.00

(413829 NA)

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 86.00

(1003056 NL)

2014. - ப. 91 ;
மூலம் :

(417408 NA)
344 - பதேபொழசில சமூகை தசகவ, கைலவணி
343.0786240262 – சட்டமூலங்கைள்

கைலபொசபொர சட்டம்
344.04 – பலதவறு சமூகை பணிரச்சசிகனகைளும்

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

தசகவகைளும்

நசிர்மைபொணத் பதேபொழசில அபணிவணிருத்தேசி :

344.041 – மைருத்தவ தேனனியபொர் பசயற்பபொடு

இலங்ககையணில நசிர்மைபொணத் பதேபொழசில

344.041026 – சட்டங்கைள்

அபணிவணிருத்தேசி ஏற்பபொடு பசய்வதேற்கும்,
நசிர்மைபொணத் பதேபொழசிலசின் பசயற்பபொடுகைகள
ஒழுங்கு பசய்வதேற்கும், பதேசிவு

இலங்ககை.
[ததேசசிய மைருந்தகைள் ஒழுங்குபடுத்தம்

பசய்வதேற்கும் ; வணிதேசிமுகறப்படுத்த

அதேசிகைபொரசகபச் சட்டம்]

வதேற்கும் மைற்றும் தேரப்படுத்தவதேற்கும்….

2015 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலக்கை,

கைருமைங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு பசய்வதேற்கு

ததேசசிய மைருந்தகைள் ஒழுங்குபடுத்தம்

மைபொனபதேபொரு சட்டமூலம். -

அதேசிகைபொரசகபச்

பகைபொழும்பு :

சட்டம். - பகைபொழும்பு :

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. -

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலு வலகைம், 2015. -

ப. 64 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்ட

ப. 132 : பசமைம. 21. -

மூலம் : இல. 319, 2014.)

(199740 NL)

இல 05, 2015)

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 45.00

(413832 NA)

கைஇ-கைபொஉ : ரூபபொ 185.00

343.09 - பபபொத உபதயபொகைக் கைட்டுப்பபொடு :
பபபொதச் சட்டம்

(இலங்ககைச் சட்டம் :
(1004840 NL)
(418742 NA)

344.07 – கைலவணிச் சட்டம்
344.07095493 - இலங்ககை

343.092 - நதீர், மைசின்சபொரம் வழங்கைல
343.0925 – அணுசக்தேசி

கைதணசபரத்தேசினம்,

343.0925026 - சட்டம்

டி.

இலங்ககையணில கைலவணிச் சட்டம் / டி.
கைதணசபரத்தேசினம் [சகை]

இலங்ககை.

எஸ. என். ஏ.

அறூஸ. - அக்கைகரப்பற்று : ஆசசிரியர்,

[இலங்ககை அணுசக்தேசிச் சட்டம்]

2014. - ப. VIII, 111 ; பசமைம. 21.

2014 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்கை,

ஒஇ-மைஉ: ரூபபொ 300.00

இலங்ககை அணுசக்தேசிச் சட்டம். -

ISBN 978-955-42272-0-0

(1005594 NL)

பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலு
வலகைம், 2014. - ப. 91 ; பசமைம. 21. (இலங்ககைச் சட்டம் : இல. 40, 2014.)
கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 116.00

(1003051 NL)
(417948 NA)

343.09250262 - சட்டமூலங்கைள்

344.076 – பபபொத, தேனனியபொர் கைலவணிக்கைபொன நசிதேசி

409
344.07684 – உயர் கைலவணி

346.043 – ஸதேபொவர பசபொத்த

344.07684026 - சட்டங்கைள்

346.0430262 – சட்டமூலங்கைள்

இலங்ககை.

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

[இலங்ககைச் சமுத்தேசிரப் பலகைகலக்கைழகைச்
சட்டம்]

கைபொணணி (பரபொதேதீனப்படுத்தேல மைமதேபொன
மைட்டுப்பபொடுகைள் : பவளனிநபொட்டவருக்கும்,

2014 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் இலக்கை,

பவளனிநபொட்டுக் கைம்பனனிகைளுக்கும் மைற்றும்

இலங்ககை சமுத்தேசிரப் பலகைகலக்கைழகைச்

பவளனிநபொட்டுப் பங்குகைகள கவத்தேசிருக்கும்

சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைனபதேபொரு

குறசித்தே சசில நசிறுவனங்கைளுக்கும்....

சட்டம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

கைருமைங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு பசய்வதேற்குமைபொன

பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. - ப. 69 ;

பதேபொரு சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு :

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டம் :

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. -

இல. 31, 2014.)

(199742 NL)

ப. 22 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச்

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 95.00

(413838 NA)

சட்டமூலம் : இல. 314, 2014.)

(199731 NL)

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 18.00

(413804 NA)

344.076840262 – சட்டமூலங்கைள்
346.06 – தேபொபனங்கைள்

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்
இலங்ககைச் சமுத்தேசிரப் பலகைகலக்கைழகைம் :
இலங்ககை சமுத்தேசிரப் பலகைகலக்கைழகைத்கதே
தேபொபணிப்பதேற்கும், தபணுவதேற்கும்,
நசிருவகைசிப்பதேற்கும் ஏற்பபொடு பசய்வதேற்கும்....
ஏற்பபொடு பசய்வதேற்குமைபொனபதேபொரு
சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை
பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. - ப. 69 ;
பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டமூலம் :
இல. 312, 2014.)

(199741 NL)

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 46.00

(413835 NA)

346.06026 – சட்டங்கைள்
இலங்ககை.
[இலங்ககை அடிப்பகட கைற்ககைகைளுக்கைபொன
நசிறுவகைம் (தேசிருத்தேம்)]
2014 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் இலக்கை,
இலங்ககை அடிப்பகட கைற்ககைகைளுக்கைபொன
நசிறுவகைம் (தேசிருத்தேச்) சட்டம். - பகைபொழும்பு :
அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. ப. 8 ;

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டம் :

இல. 25, 2014.)

(199736 NL)

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 11.00

(413820 NA)

345 – குற்றவணியல சட்டம்
345.020 - குற்றங்கைள்

346.064 – இலபொப தநபொக்கைற்ற தேபொபனங்கைள்

345.020262 – சட்டமூலங்கைள்

346.064026 – சட்டங்கைள்

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்
குற்றச் பசயலகைளுக்குப் பலசியபொக்கைப்
பட்தடபொருக்கும் சபொட்சசிகைளுக்குமைபொன
உதேவணி மைற்றும் பபொதகைபொப்பு : குற்றச்
பசயலகைளுக்குப் பலசியபொக்கைப்பட்தடபொருக்கும்
சபொட்சசிகைளனினதம் உரிகமைகைகளயும்
உரித்தகடகமைகைகளயும் எடுத்தக்
கூறுவதேற்கு..... அவற்றசின் இகடதநர்
வணிகளவபொன கைருமைங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு
பசய்வதேற்குமைபொனபதேபொரு சட்டமூலம். பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலு
வலகைம்,

2014. - ப. 77 ; பசமைம. 21. -

(இலங்ககைச் சட்டமூலம் : இல. 322, 2014.)
கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 51.00

(199746 NL)
(413850 NA)

346 – தேனனியபொர் சட்டம்

இலங்ககை.
[தேபொம்தப மைமபகைபொட தபபொதேசி வர்தேனபொரபொமை ஸ்ரீ
மைதரசபொமை பணிரிபவன் வணிஹபொகர
அபணிவணிருத்தேசி மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல)]
2014 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்கை,
தேபொம்தப மைமபகைபொட தபபொதேசி வர்தேனபொரபொமை ஸ்ரீ
மைதரசபொமை பணிரிபவன் வணிஹபொகர
அபணிவணிருத்தேசி மைன்றம்

(கூட்டிகணத்தேல)

சட்டம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை
பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. - ப. 12 ;
பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டம் :
இல. 22, 2014.)

(199733 NL)

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 22.00

(413811 NA)

இலங்ககை.

410
[நசிமைல சசிறசிபபொல தே சசிலவபொ மைன்றம்
(கூட்டிகணத்தேல)]

[லக்ஷ்மைன் வசந்தே பபதரரபொ சமுதேபொய
அபணிவணிருத்தேசி மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல)]

2014 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இலக்கை, நசிமைல

2014 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்கை,

சசிறசிபபொல தே சசிலவபொ மைன்றம்

லக்ஷ்மைன் வசந்தே பபதரரபொ சமுதேபொய

(கூட்டிகணத்தேல)

அபணிவணிருத்தேசி மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல)

சட்டம். - பகைபொழும்பு :

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலு வலகைம், 2014. -

சட்டம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

ப. 12 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச்

பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. - ப. 13 ;

சட்டம் :

இல. 23, 2014.)

(199734 NL)

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டம் :

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 15.00

(413814 NA)

இல. 24, 2014.)
கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 15.00

(199747 NL)

இலங்ககை.

(413853 NA)

[பணி. ஹரிசன் சமுதேபொய அபணிவணிருத்தேசி
மைன்றச் சட்டம்]
2014 ஆம் ஆண்டின் 44 ஆம் இலக்கை,

இலங்ககை.

பணி. ஹரிசன் சமுதேபொய அபணிவணிருத்தேசி

[வசந்தே தசனபொநபொயக்கை மைன்றச் சட்டம்]

மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) சட்டம். -

2014 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இலக்கை,

பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலு

வசந்தே தசனபொநபொயக்கை மைன்றம்

வலகைம், 2014. -

(கூட்டிகணத்தேல)

ப. 11 ; பசமைம. 21. -

சட்டம். - பகைபொழும்பு :

(இலங்ககைச் சட்டம் இல : 44, 2015)

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. -

கைஇ-கைஉ : ரூபபொ 16.00

ப. 12 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டங்கைள்

(1003048 NL)
(417935 NA)

இல : 29, 2014)

(1003059 NL)

கைஇ-கைஉ : ரூ.15.00

(417385 NA)

இலங்ககை.
[பணியதசன கைமைதகை மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல
சட்டம்]

இலங்ககை.
[தஜபொன் பசனவணிரத்ன மைன்றம்

2014 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்கை,

(கூட்டிகணத்தேல)]

பணியதசன கைமைதகை மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல)

2014 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இலக்கை,

சட்டம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

தஜபொன் பசனவணிரத்ன மைன்றம்

பவளனியபீட்டலுவலகைம்,

(கூட்டிகணத்தேல)

2014. - ப. 13 ;

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டம் :

சட்டம். - பகைபொழும்பு :

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. -

இல. 32, 2014.)

(199743 NL)

ப. 14 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச்

சட்டம் :

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 22.00

(413841 NA)

இல. 27, 2014.)

(199732 NL)

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 22.00

(413808 NA)

இலங்ககை.
[தபபொதேசிரபொஜபொரபொமை கைலவணி மைற்றும் கைலபொசபொர
மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல)]

இலங்ககை.
[ஸசிவமுனனிதஸ பவபஹர பபரௌத்தே

2014 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்கை,

மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்]

தபபொதேசிரபொஜபொரபொமை கைலவணி மைற்றும் கைலபொசபொர

2014 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்கை,

மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) சட்டம். -

ஸசிவமுனனிதஸ பவபஹர பபரௌத்தே

பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலு

மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) சட்டம். -

வலகைம்,

பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலு

2014. - ப. 13 ; பசமைம. 21. -

(இலங்ககைச் சட்டம் : இல. 28, 2014.)

வலகைம், 2014. -

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 22.00

(199744 NL)

(இலங்ககைச் சட்டம் : இல. 43, 2014.)

ப. 11 ; பசமைம. 21. -

(413844 NA)

கைஇ-கைபொஉ : ரூபபொ 50.00

(1003049 NL)
(417939 NA)

இலங்ககை.

346.0640262 – சட்டமூலங்கைள்
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சந்தேசியபொ சசிரிவர்தேன மைன்றம்
இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

(கூட்டிகணத்தேல) : சந்தேசியபொ சசிரிவர்தேன

அருந்தேசிகை பர்னபொந்த நசிவபொரண தசகவகைள்

மைன்றத்கதேக் கூட்டிகணப்பதேற்கைபொனபதேபொரு

மைற்றும் தகைபொட்பணிறசி பர்னபொந்த ஞபொபகைபொர்த்தே

சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை

மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) : அருந்தேசிகை

பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. - ப. 7 ;

பர்னபொந்த நசிவபொரண தசகவகைள் மைற்றும்

பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டமூலம் :

தகைபொட்பணிறசி பர்னபொந்த ஞபொபகைபொர்த்தே

இல. 330, 2014)

மைன்றத்கதேக் கூட்டிகணப்பதேற்குமைபொன

கைஇ-கைபொஉ : ரூபபொ 8.00

பதேபொரு சட்டமூலம். -

(1004833 NL)
(418757 NA)

பகைபொழும்பு :

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. ப. 9 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச்

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்.
சந்தேசிரகுமைபொர் சமூகைதமைம்பபொட்டு மைன்றம்

சட்டமூலம் : இல. 326, 2014.)

(199745 NL)

(கூட்டிகணத்தேல) : சந்தேசிரகுமைபொர்

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 11.00

(413847 NA

சமூகைதமைம்பபொட்டு மைன்றத்கதேக்
கூட்டிகணப்பதேற்கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம். -

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலு

இலங்ககை சுற்றபொடலசியல பதேபொழசில

வலகைம், 2014. - ப. 9 ;

பசமைம. 21. -

வலலுநர்கைள் நசிறுவகைம் (கூட்டிகணத்தேல) :

(இலங்ககைச் சட்டமூலம் : இல. 328, 2014)

இலங்ககை சுற்றபொடலசியல பதேபொழசில

கைஇ-கைபொஉ : ரூபபொ 8.00

(1004834 NL)

வலலுநர்கைள் நசிறுவகைத்கதேக் கூட்டிகணப்

(418751 NA)

தேற்குமைபொனபதேபொரு சட்டமூலம். பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலு

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

வலகைம், 2014. - ப. 14 ; பசமைம. 21. -

தபர்ட்டி தேசிஸபொநபொயக்கை மைன்றம்

(இலங்ககைச் சட்டமூலம் : இல. 320, 2014.)

(கூட்டிகணத்தேல : தபர்ட்டி தேசிஸபொநபொயக்கை

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 11.00

(199729 NL)

மைன்றத்கதேக் கூட்டிகணப்பதேற்குமைபொன

(413798 NA

பதேபொரு

சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு :

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

ப. 8 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டமூலம் :

கைஷசி புண்டபொ ஸ்ரீ லங்கைபொ மைன்றம்

இல. 311, 2014.)

(199995 NL)

(கூட்டிகணத்தேல) : கைஷசி புண்டபொ ஸ்ரீ

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 8.00

(413786 NA)

லங்கைபொ மைன்றத்கதேக் கூட்டிகணப்பதேற்கு
மைபொனபதேபொரு சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு :
அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. -

346.08 – வங்கைசியணியலும் கைபொப்புறுதேசியும்

ப. 9 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச்

346.082 – வங்கைசிகைள்

சட்டமூலம் : இல. 291, 2014.)

(200020 NL)

346.082153 - சர்வததேச வங்கைசிகைள்

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 8.00

(410974 NA)

346.082153026 – சட்டம்

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

இலங்ககை.

சத்பமைத்சசித்ஹவுல சங்கைம்

[இ.அ.நசி.கூ. வங்கைசி (நதீக்கைல மைற்றும்

(கூட்டிகணத்தேல) : சத்பமைத்சசித்ஹவுல

வணிகளவபொந்தேன்கமையணினவபொன

சங்கைத்கதேக் கூட்டிகணப்பதேற்குமைபொன

ஏற்பபொடுகைள்) சட்டம்]

பதேபொரு சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு :

2014 ஆம் ஆண்டின் 39 ஆம் இலக்கை,

அரசபொங்கை பவளனியபீட்டலுவலகைம், 2014. -

இ.அ.நசி.கூ. வங்கைசி (நதீக்கைல மைற்றும்

ப. 12 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச்

வணிகளவபொந்தேன்கமையணினவபொன ஏற்பபொடுகைள்)

சட்டமூலம் : இல. 313, 2014.)

(199730 NL)

சட்டம். - பகைபொழும்பு : அரசபொங்கை பவளனியபீட்

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 11.00

(413801 NA)

டலுவலகைம், 2014. - ப. 13 ; பசமைம. 21. (இலங்ககைச் சட்டம் : இல. 39, 2014.)
கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 20.00

(1003055 NL)
(417406 NA)

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்.

346.0821530262 – சட்டமூலங்கைள்
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[தமைல மைபொகைபொணம் தபபொக்குவரத்த மைற்றும்
இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

இகளஞர் வணிவகைபொரம், மைகைளனிர்

டிஎவசகீசகீ வங்கைசி (நதீக்கைல மைற்றும்

வணிவகைபொரம், உணவு வழங்கைல மைற்றும்

வணிகளவபொந்தேன்கமையணினவபொன

பகைசிர்ந்தேளனிப்பு, கூட்டுறவு அபணிவணிருத்தேசி,

ஏற்பபொடுகைள்) : இ.அ.ந.கூ. வங்கைசிகய

வதீட்டுப்

“டிஎவசகீசகீ வங்கைசி பபீஎலசகீ” என்ற பபயரில

கைடற்பதேபொழசில,

வகரயறுக்கைப்பட்ட பகைசிரங்கைக் கைம்பபனனி

சுற்றுலபொத்தகற முதேலீட்டு தமைம்பபொட்டு

பயபொன்கறப் பதேசிவு பசய்வதேற்கு.....

இகணப்பு அத்தடன் வணிலங்குற்பத்தேசி

அவற்றசின் இகடதநர் வணிகளவபொன

பபபொருளபொதேபொர தமைம்பபொடு,
கைசிரபொமை அபணிவணிருத்தேசி,

மைற்றும் அபணிவணிருத்தேசி அகமைச்சு]

கைருமைங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு பசய்வதேற்கு

2015 வரவு பசலவுத் தேசிட்டத்தேசிற்கைபொகை

மைபொனபதேபொரு சட்டமூலம். - பகைபொழும்பு :

முன்கவக்கைப்படும் கூற்று. - பகைபொழும்பு :

அரசபொங்கை பவளனியபீட் டலுவலகைம், 2014. -

தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப, 2014. -

ப. 13 ; பசமைம. 21. - (இலங்ககைச் சட்டமூலம் :

ப. 66 ; பசமைம. 29

இல. 324, 2014.)

(199738 NL)

ஒமு-மைஉ வணிகலதேரப்படவணிலகல

கைஇ-கைபொஉ: ரூபபொ 11.00

(413826 NA)

3 5 0 பபபொத நசிருவபொகைமும் இரபொணுவ

(200168 NL)

352.14 – உள்ளூரபொட்சசி நசிருவபொகைம்

வணிஞ்ஞபொனமும்
உள்ளூரபொட்சசி நசிர்வபொகைங்கைளனின் உரிய
351 – பபபொத நசிருவபொகைம்

தசகவகயப் பபறுதேல : மைக்கைள்

351.8252 – ஆண்டறசிக்ககை

பங்தகைற்பணின் பயன்கைள் முகறகமைகைள்
மைற்றும் உபபொயங்கைள் / பதேபொகு. பணியதேசிஸஸ

இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப.
[வணிவசபொயம், கைமைநல அபணிவணிருத்தேசி சசிறசிய

ரணசசிங்கை ; பமைபொழசி. ரவணி

ரட்னதவல. -

பகைபொழும்பு : ட்ரபொன்ஸ தபரன்சசி

நதீர்பபொசனம் ககைத்பதேபொழசில, சுற்றபொடல

இன்டர்பநஷனல ஸ்ரீ லங்கைபொ, 2015. -

கைலபொசபொரம் மைற்றும் கைகலசபொர்

ப. 38 ; பசமைம. 21 X 14.

வணிவகைபொரங்கைள் அகமைச்சு]

ஒமு-மைஉ: வணிகலதேரப்படவணிலகல

ஆண்டறசிக்ககை - 2014. - பகைபொழும்பு :
தமைல

ISBN 978-955-1281-67-0

(1004009 NL)

மைபொகைபொண சகப, 2014. - ப. IV, 121 ;

பசமைம. 23
ஒமு-மைஉ வணிகலதேரப்படவணிலகல
(200164 NL)

352.4 – நசிதேசி நசிருவபொகைமும் பபொதேசிடும்
352.406 - அறசிக்ககை
இலங்ககை சனநபொயகை தசபொசலசிசக் குடியரசசின்

352 - பபபொத நசிருவபொகைமும் பபபொத

ஏழபொவத பபொரபொளுமைன்றம் (முதேலபொவத

ஆதலபொசகனயும்

அமைர்வு) : கைணக்கைபொய்வபொளர் தேகலகமை

352.12 – வரவு பசலவுத் தேசிட்டம்

அதேசிபதேசியணின் ஆண்டறசிக்ககை 2012. -

352.1206 – அறசிக்ககை

பத்தேரமுலல : இலங்ககை கைணக்கைபொய்வபொளர்
தேகலகமை அதேசிபதேசி தேசிகணக்கைளம், 2013. -

இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப.
[தேசிட்டமைசிடல பணிரிவு தமைல மைபொகைபொண சகப]
பசயலபொற்றுககை அறசிக்ககை 2014. -

ப. [IX ], 190 ; பசமைம. 29.
ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல
(1001633 NL)

பகைபொழும்பு : தமைல மைபொகைபொணம் : தேசிட்டமைசிடல
பணிரிவு தமைல மைபொகைபொண சகப, 2014. ப. [II], 50 ; பசமைம. 29
ஒமு-மைஉ வணிகலதேரப்படவணிலகல
(200165 NL)
இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப.

இலங்ககை சனநபொயகை தசபொசலசிசக் குடியரசசின்
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ஏழபொவத பபொரபொளுமைன்றம் (முதேலபொவத

அரசபொங்கை தசகவயபொளர்கைளுக்கைபொன

அமைர்வு) : கைணக்கைபொய்வபொளர் தேகலகமை

வழசிகைபொட்டல நூல - 02 : தேபொபன

அதேசிபதேசியணின் ஆண்டறசிக்ககை 2013. -

வணிதேசிக்தகைபொகவ - பகுதேசி I / தே லீலபொ

பத்தேரமுலல : இலங்ககை கைணக்கைபொய்வபொளர்

சசிலவபொ ;

தேகலகமை அதேசிபதேசி தேசிகணக்கைளம், 2014. -

நுதகைபகைபொகட : லக்மைபொலசி பணிறசிண்டர்ஸ,

ப. [VI], 144 ; பசமைம. 29.

2014. - ப. X VII, 298 ; பசமைம. 29.

ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

ஒமு-மைஉ : : ரூபபொ 1600.00

(1001634 NL)

பமைபொழசி. எஸ. ஹரிஹரன். -

ISBN 978-955-51464-5-6

(1000505 NL)
(414291 NA)

சசிலவபொ, தே லீலபொ
352.48 – வரவு பசலவு

அரசபொங்கை தசகவயபொளர்கைளுக்கைபொன
வழசிகைபொட்டல நூல - 04 : ஒழுக்கைபொற்று

இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப.
[கைலவணி, உள்ளூரபொட்சசி, கைபொணணி மைனனிதேவலு

நடவடிக்ககை / தே லீலபொ

சசிலவபொ ; பமைபொழசி.

எஸ. ஹரிஹரன். - நுதகைபகைபொகட :

மைற்றும் தவகல வபொய்ப்பு மைற்றும்

லக்மைபொலசி பணிறசிண்டர்ஸ, 2014. - ப. X, 172 ;

தேகைவல அகமைச்சு.]

பசமைம. 29.

வரவு பசலவுத் தேசிட்ட வணிவபொதேம் 2015 :

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 750.00

அபணிவணிருத்தேசி முன்தனற்றம்

ISBN 978-955-51464-7-0

மைற்றும்

(1000506 NL)
(414290 NA)

இலக்கு. - பகைபொழும்பு : தமைல மைபொகைபொண
மைபொகைபொண சகப, 2014. - ப. 66 ; பசமைம. 29
ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல
(200166 NL)
இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப.
[சுகைபொதேபொர, உள்நபொட்டு கவத்தேசிய,

352.7 – பபபொத உதேவணிகைளனின் நசிருவபொகைம்
352.74406 – ஆண்டறசிக்ககை
கைலவணி அகமைச்சு : ததேசசிய நூலகை
ஆவணவபொக்கைல தசகவகைள் சகப. -

நன்நடத்கதே, மைற்றும் சசிறுவர்

பகைபொழும்பு : ததேசசிய நூலகை ஆவணவபொக்கைல

பபொதகைபொப்புச் தசகவகைள் சகப

தசகவகைள் சகப, 2014. - ப. 157 ; பசமைம. 29.

நடவடிக்ககை அகமைச்சு - தமைல

(சசிங்கைளம், தேமைசிழ், ஆங்கைசிலம்)

மைபொகைபொணம்.]

ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

வரவு பசலவுத் தேசிட்ட வணிவபொதேம் 2015. -

ISSN 1391 – 4006

(1005557 NL)

பகைபொழும்பு : தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண
சகப, 2014. - ப. [IV], 59 ; பசமைம. 29
ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல
(200167 NL)

353 – வணிதசடதகறயணிலபொன பபபொத
நசிருவபொகைம்
353.4 – பபபொத நசிருவபொகைம்

352.6 – மைனனிதேவள முகைபொகமைத்தவம்
352.63 – அரச தசகவயபொளர்கைள்

உள்ளுரபொட்சசியும் மைக்கைளும். - சம்மைபொந்தகற :
பணிரததேச சகப, 2015. - ப. 109 ; பசமைம. 25
ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

சலபொஹஸுத்தேதீன், எம். ஐ.

(1005635 NL)

பபபொத நசிருவபொகை தேபொபன தவகலகைளுக்கைபொன
வழசிகைபொட்டல / எம்.

ஐ. சலபொஹஸுத்தேதீன். -

[பவ.இ.இ] : இலங்ககை நசிருவபொகை தசகவகைள்
சகப, 2015. - ப. VIII, 114 ; பசமைம. 25.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 380.00

(1005742 NL)

ISBN 978-955-42244-0-7

சசிலவபொ, தே லீலபொ

353.5 – சமூகை பபபொத நலனக்கைபொன பபபொத

414
நசிருவபொகைம்

தேபொபனங்கைளும்

353.59 – பணிறப்பு, இறப்பு சபொன்றசிதேழ்கைள்
361 - சமூகைப் பணிரச்சசிகனயும் சமூகை
இரபொமைதேபொஸ, பபபொன்.

தசகவயும்

நதீங்கைளபொகைதவ பணிறப்பு, இறப்பு, தேசிருமைணச்

361.06 – உள ஆதலபொசகன

சபொன்றசிதேழ்கைகள பபற்றுக் பகைபொள்ளலபொம் :
ஒரு வழசிகைபொட்டி ககைநூல / பபபொன்.

பவத்தேசசிங்ஹ, குசலபொ

இரபொமைதேபொஸ. - கைண்டி : பபருந்ததேபொட்ட

வபொழ்க்ககைகய மைமளகமைப்பதேற்கைபொன

கைசிரபொமைசிய கைலவணி அபணிவணிருத்தேசி நசிறுவனம்,

எதேசிர்பபொர்ப்புகைகள தநபொக்கைசிய பயணம் :

2014. - ப. X III, 70 ; பசமைம. 28.

யுத்தே மைனவடுவபொல பபொதேசிக்கைப்பட்ட

ஒமு-மைஉ: வணிகலதேரப்படவணிலகல

மைக்கைளுக்கு உளஞ்சபொர் சமூகைப்

ISBN 978-955-7616-00-1

பபொதகைபொப்பளனித்தேல / குசலபொ பவத்தேசசிங்ஹ

(1001503 NL)

[சகை] கைபொயத்தேசிரி ஜயசூரிய ;

பமைபொழசி.

சதரபொஜசினனி கைதனந்தேசிரன் [சகை] தேர்ஜனனி
353.6 – சுகைபொதேபொர தசகவ நசிர்வபொகைம்

தகைபொகைசிலவபொணன். - இலங்ககை : USAID,
2015. - ப. [V], 86 ; பசமைம. 16 X

பசயலதேசிறன் மைற்றும் முன்தனற்ற

ஒமு-மைஉ :

அறசிக்ககை 2013 - 2014. - பகைபொழும்பு :
சுகைபொதேபொர

24.

வணிகலதேரப்படவணிலகல

ISBN 978-955-0168-07-1

(1005597 NL)

அகமைச்சு, 2014. - ப. [IX ], 178 ;

பசமைம. 29.
ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல
(1000512 NL)

361.1 – சமூகைப் பணிரச்சசிகனகைள்
361.15493 - இலங்ககை

(414462 NA)
இலங்ககையணின் சமைகைபொல சமூகைப்
பபபொருளபொதேபொரப் பணிரச்சசிகனகைள் / பதேசி.
354 – பபபொருளபொதேபொரம் சூழல பற்றசிய பபபொத
நசிருவபொகைம்

சசிதேம்பரநபொதேன் உதேயகுமைபொர். யபொழ்ப்பபொணம் : யபொழ்ப்பபொணப்

354.27 – கூட்டுறவு

பலகைகலக்கைழகைம், 2014. - ப. C, 250 ;

354.2706 – நசிர்வபொகை முன்தனற்ற அறசிக்ககை

பசமைம. 24
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 1000.00

இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப.

(199668 NL)

ISBN 978-955-0585-05-2

[பபபொருளபொதேபொர அபணிவணிருத்தேசி அகமைச்சு]
பசயலபொற்றுககை 2014. - பகைபொழும்பு : தமைல
மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப, 2014. - ப. XIX ,

362 – சமூகை தநபொயணியல

170 ; பசமைம. 27

362.1 – உடற் தகைபொளபொறு

ஒமு-மைஉ வணிகலதேரப்படவணிலகல(200766 NL)

362.11 – கவத்தேசியசபொகலகைள் மைற்றும்
பதேபொடர்புகடய நசிகலயங்கைள்
362.11095493 – இலங்ககை

354.8 – நசிதேசி நசிறுவகைங்கைள், பணம், நபொணயம்
பதேபொடர்பபொன நசிருவபொகைம்

இலங்ககை ததேசசிய கவத்தேசியசபொகல 1864 –

354.8606 மைத்தேசிய வங்கைசியணின் ஆண்டறசிக்ககை

2014. - பகைபொழும்பு இலங்ககை ததேசசிய
கவத்தேசியசபொகல, 2014. - ப. 585 ; பசமைம. 29.

இலங்ககை மைத்தேசிய வங்கைசி. : ஆண்டறசிக்ககை
2014. - பகைபொழும்பு : இலங்ககை மைத்தேசிய

(சசிங்கைளம், தேமைசிழ், ஆங்கைசிலம்)
ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

வங்கைசி, 2015. - ப. [610] ; பசமைம. 27.
ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 400.00
ISBN 978-955-575-306-7

(1003977 NL)

(1004004 NL)
(418841 NA)

3 6 0 சமூகை குகறபபொடுகைளும் தசகவகைளும்

362.8 – ஏகனயவர்கைளனின் சமூகைப்

415
பணிரச்சசிகனயும் தசகவயும்

369.4 – இளம் மைபொணவர்கைள் சங்கைம்

362.83 – பபண்கைளனின் பணிரச்சசிகனகைள்

369.43 – சபொரணணிய சங்கைம்

தமைபொதேலசின் தபபொத கைண்டுபகைபொள்ளப்படபொதே

இலங்ககை நூற்றபொண்டு சபொரணணியத்தேசின்

இனப்பபருக்கை உரிகமைகைள் / பதேபொகு.

பபொரம்பரியம் = 100 Years of ScoutIng In

தகைபபொலசி தகைபொட்தடபகைபொட, குமுதேசினனி

lanka. - பகைபொழும்பு : இலங்ககை சபொரணர்

சபொமுதவல [சகை]

சரளபொ இமைபொனபவல ;

சங்கைம், [2013]. - ப. VIII, 323 ; பசமைம. 30.

பமைபொழசி. குகைநசிதேசி

குகைதநசன். - பகைபொழும்பு :

(சசிங்கைளம், தேமைசிழ், ஆங்கைசிலம்)

பபண்கைள் ஊடகைக் கூட்டகமைப்பு, 2015. -

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 1500.00

ப. 196 ; பசமைம. 21.

ISBN 978-955-0917-00-6

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

SrI

(1001947 NL)

(1005599 NL)

ISBN 978-955-1770-22-8
3 7 0 கைலவணி
363 – இதேர சமூகைப் பணிரச்சசிகன

நசித்தேசிலவர்ணன், ஆ.

363.3 – பபபொத பபொதகைபொப்பு

தபண்தேகு அபணிவணிருத்தேசிக்கைபொன கைலவணி /

363.325 – பயங்கைரவபொதேம்

ஆ. நசித்தேசிலவர்ணன். - பகைபொழும்பு :
தசமைமைடு

பஸய்ன், றவூப்

பதேசிப்பகைம், 2015. - ப. X III, 110 ;

பசமைம. 21.

ஐ.எஸ.ஐ.எஸ. பயங்கைரத்தேசின் முகைம் : அல

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

கையணிதேபொ, தபபொதகைபொ ஹரபொம், அஷ்ஷபபொப்,

ISBN 978-955-685-030-7

(1005716 NL)

தேபொலசிபபொன், அன்ஸபொருத்தேதீன் ஆயுதேக்
குழுக்கைள் குறசித்தே முழுச்சசித்தேசிரம் / றவூப்
பஸய்ன். - தேசிஹபொரி : சமூகை

370.7 – கைற்பணித்தேல

வணிஞ்ஞபொனங்கைளுக்கைபொன இப்ன கைலதூன்
ஆய்வகைம், 2015.

- ப.104 ; பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00

(1005723 NL)

ISBN 978-955-1431-03-7

ஜவபொத், எம். எம்.
முதசம் : ஆசசிரியர் தேசின சசிறப்பணிதேழ்2014 / எம். எம். ஜவபொத் ; பதேசி. கை. பணி. ஹஜபொ
முககைடீன். - மூதூர் : வலயக் கைலவணி
அலுவலகைம், 2014. - ப. X I, 70 ; பசமைம. 25.

363.34 – தபரழசிவுகைள்

ஒஇ-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

363.34525 – அனர்த்தே முகைபொகமைத்தவக்

ISBN 978-955-7613-00-0

(1005604

NL)

பகைபொள்களகைள்
அனர்த்தே முகைபொகமைத்தவம் பதேபொடர்பபொன

370.92 – கைலவணியணியலபொளர்கைள்

ததேசசியக் பகைபொள்ககை. - பகைபொழும்பு : அனர்த்தே
முகைபொகமைத்தவ அகமைச்சு,

2014. - ப. 38 ;

அறசிதவபொர் பபொர்கவயணில கைலபொநசிதேசி எ. எம். எ.

பசமைம. 23.

அஸீஸ / பதேபொகு. எஸ. எம். எம். பஜமைசில

சசிங்கைளம், தேமைசிழ், ஆங்கைசிலம்

சகை

கைஇ-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

கைலபொநசிதேசி எ. எம். எ. அஸீஸ மைன்றம்,

(1002059 NL)

369 - சங்கைங்கைள்

எம். அலசி. அஸீஸ. - பகைபொழும்பு :

2014. - ப. X , 154 ; பசமைம. 21
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

(200764 NL)

ISBN 978-955-41719-0-9

(413499 NA)

370.95493 - இலங்ககை

416
370.95493072 – குடிமைக்கைள் மைதேசிப்பபீடு

371.33 – கைற்பணித்தேலுக்கைபொன உதேவணியும்
சபொதேனங்கைளும்

ஐனதேதீன், பபொஸசித்
வவுனனியபொ மைற்றும் முலகலத்தேதீவு கைலவணி

ஞபொனபரத்தேசினம், கை.

வலயங்கைளனில இலவச கைலவணி வழங்கைலசில

ஆசசிரியர்கைளுக்கைபொன கைலவணிப் புள்ளனி

குடிமைக்கைள் மைதேசிப்பபீட்டு அட்கட / பபொஸசித்

வணிபரவணியல = EducatIonal StatIstIcs for

ஐனதேதீன் , தமைகைலபொ மைகைசிழ்ரபொஜபொ [சகை]

Teacher / கை. ஞபொனபரத்தேசினம். - பகைபொழும்பு :

குலசபபொநபொதேன் பரபொதமைஷன். - பகைபொழும்பு :

குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2015. - ப. VIII, 129 ;

வறுகமை ஆரபொய்ச்சசி நசிகலயம், 2014. -

பசமைம. 29.

ப. 65 ; பசமைம. 29.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 450.00

ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல
ISBN 978-955-1040-87-1

(1007820 NL)

ISBN 978-955-659-494-2

(1002805 NL)
371.9 – வணிதசட கைலவணி

371 – பபொடசபொகலகைளும் அவற்றசின்

371.94 – ஆட்டிஸம்

பசயற்பபொடுகைளும்
371.1 – கைற்பணித்தேலும் ஆசசிரியர்கைளும்

லசியனதகை, வணிக்தடபொரியபொ
ஆட்டிஸம் பபற்தறபொருக்கும்

சசின்னத்தேம்பணி, மைபொ.

ஆசசிரியருக்குமைபொன வழசிகைபொட்டி /

பபொடசபொகலக் கைலவணி : ஆற்றலும் சமூகை

வணிக்தடபொரியபொ லசியனதகை ; பமைபொழசி. ஷபொந்தே

நதீதேசியும் / மைபொ.சசின்னத்தேம்பணி. - 2 ம் பதேசி.. -

சபொமுதவல. - நுதகைபகைபொகட :

பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2015. -

இலக்பபொஹபொன அச்சகைம், [பவ.ஆ.இ]. -

ப. V, 168 ; பசமைம. 21.

ப. IV, 106 ; பசமைம.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 450.00

(1007812 NL)

ISBN 978-955-659-470-6

28.

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 600.00

(1005595 NL)

ISBN 978-955-53155-2-4

371.2 – பபொடசபொகல நசிருவபொகைமும்

372 – ஆரம்ப கைலவணி

முகைபொகமைத்தவமும்

372.19 – பபொடத் தேசிட்டம்
372.19076 – வணினபொவணிகட

புண்ணணியமூர்த்தேசி, கைசி.
பபொடசபொகல முகைபொகமைத்தவம் :

புலகமைப்பரிசசில பரீட்கச : தேரம் 5 கைடந்தே

தகைபொட்பபொடுகைளும் பணிரதயபொகைங்கைளும் /

கைபொல

கைசி. புண்ணணியமூர்த்தேசி. - பகைபொழும்பு :

கைளனனி : மைபொஸடர்ககைட், 2015. - ப. IV, 210 ;

தசமைமைடு

பசமைம. 28.

பதேசிப்பகைம், 2014. - ப. X IV, 142 ;

பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 380.00

பரீட்கசகைளனின் வணினபொவணிகடகைள். -

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 225.00
(1005721 NL)

(1002470 NL)

ISBN 978-955-664-206-3

ISBN 978-955-685-028-4
372.6 – பதேபொடர்பபொடல தேசிறன்
பதேசிரன, ஆர்.
மும்பமைபொழசி முன் வபொசசிப்பு : தேரம் 3 /
ஆர். பதேசிரன. - பகைபொழும்பு : சதேதீபபொ
பவளனியபீட்டகைம், 2015. - ப. 12 ; பசமைம. 28.
ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 100.00
ISBN 978-955-661-562-3

371.3 – கைற்பணித்தேல முகற

பதேசிரன, ஆர்.

(1003988 NL)
(419400 NA)

417
மும்பமைபொழசி முன் வபொசசிப்பு : தேரம் 4 /

வழக்கைங்கைளும்

ஆர். பதேசிரன. - பகைபொழும்பு : சதேதீபபொ
பவளனியபீட்டகைம், 2015. - ப. 12 ; பசமைம. 28.

398 - நபொட்டபொர் பபொடலகைள்

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 100.00

398.9 - பழபமைபொழசிகைள்

ISBN 978-955-661-565-4

(1003987 NL)
(419401 NA)

பபொறூக்
ககைவணிளக்கு / பபொறூக். - பதேசியத்தேளபொவ :
372.83 – குடியணியற் கைலவணி

கைவணியகைம் பவளனியபீட்டகைம், 2014. ப. [IV], 36 ; பசமைம. 21.

குடியணியற் கைலவணி : தேரம் 06. - பத்தேரமுலல :

(1000613 NL)

ISBN 978-955-52920-3-0

கைலவணி பவளனியபீட்டுத் தேசிகணக்கைளம், 2014. ப. X I, 114 ; பசமைம. 23.

4

ஒஇ-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல
(1001444 NL)
(415701 NA)

4 1 0

0

0

பமைபொழசி

பமைபொழசியணியல

378 – உயர்கைலவணி

411 – எழுதம் முகறகைள்

சந்தேசிரதசகைரம், தசபொ.

வணிஷ்ணுகைரன், வணி.

உயர் கைலவணிச் சசிந்தேகனகய

பணிபறயணில முகறயணியல = BraIlle

பவகுஜனமையமைபொக்கைல / தசபொ. சந்தேசிரதசகைரம். -

Methodology – பபொகைம் I / வணி. வணிஷ்ணுகைரன். -

பகைபொழும்பு : தசமைமைடு பதேசிப்பகைம், 2013. -

ஈரலலசி : தலபொட்டஸ பதேசிப்பகைம், 2015. -

ப. VI, 102 ; பசமைம. 21.
ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 340.00

ப. XII, 69 ; பசமைம. 21.
(1005715

NL)

ISBN 978-955-685-025-3

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

3 8 0 வர்த்தேகைம், பதேபொடர்பு, தபபொக்குவரத்த

418 – பமைபொழசிபபயர்ப்பு

380.071 – வணணிகைக் கைலவணி

முருககையன், இ.
பமைபொழசிபபயர்ப்பு நுட்பம் : ஓர் அறசிமுகைம் /
இ. முருககையன். - பகைபொழும்பு : குமைரன்

ரவதீகைரன், வணி. தகை.
நசிதேசி முகைபொகமைத்தவம் : தேரம் - 13
வணணிகைக்

(1002804 NL)

ISBN 978-955-42025-0-4

கைலவணி / வணி. தகை. ரவதீகைரன். -

யபொழ்ப்பபொணம் : ஸ்ரீ மைபொருதேசி பணிறசிண்தடர்ஸ,

புத்தேகை இலலம், 2014. - ப. X, 154 ; பசமைம. 21
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 500.00

(201121 NL)

ISBN 978-955-659-381-5

2014. - ப. X , 105 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00

(199531 NL)

ISBN 978-955-41077-0-0

4 9 0 ஏகனய பமைபொழசிகைள்
491 – கைசிழக்கைசிந்தேசிய ஐதரபொப்பணிய பமைபொழசிகைள்
491.4 - சசிங்கைள பமைபொழசி

380.71 – ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி

491.488 – சசிங்கைளம் கைற்தபபொம்

வணணிகைமும் கைணக்கைகீட்டுக் கைலவணியும் : தேரம் 10
ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி. - மைகைரமைகை : ததேசசிய
கைலவணி நசிறுவகைம், 2014. - ப. XXIX, 79 ;
பசமைம. 29.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 220.00

(1001447 NL)
(415940 NA)

பத்மைசகீலசி, வணி. வணி.
சசிங்கைளம் - வபொசசிக்கை ஆகச 1 : (முதேலபொம்
பபொகைம்) / வணி.வணி.பத்மைசகீலசி. - நுதகைபகைபொகட :
ஐ. பபீ. எம். சகீ. பவளனியபீட்டபொளர்கைள், 2015. ப. [IV], 72 ; பசமைம. 27.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

3 9 0 - நபொட்டபொரியலும் பழக்கை

ISBN 978-955-1836-51-1
பத்மைசகீலசி, வணி.வணி.

(1005713 NL)

418
சசிங்கைளம் - வபொசசிக்கை ஆகச 2 : (இரண்டபொம்
பபொகைம்) / வணி. வணி. பத்மைசகீலசி. - நுதகைபகைபொகட :

தேமைசிழ் பமைபொழசியும் இலக்கைசியமும் : தேரம் 10

ஐ. பபீ. எம். சகீ. பவளனியபீட்டபொளர்கைள், 2015. -

ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி. - மைகைரகைமை : ததேசசிய

ப. [IV], 72 ; பசமைம. 27.

கைலவணி நசிறுவகைம், 2014. - ப. XXII, 114 ;

ஒமு-மைஉ :ரூபபொ 300.00

(1005714 NL)

பசமைம. 29.

ISBN 978-955-1836-52-8

ஒமு-மைஉ :

ரூபபொ 345.00

(1000508 NL)
(414216 NA)

யபொழ் நகைருக்கு சசிங்கைளம். - 2 ம் பதேசி. பகைபொழும்பு : சமுத்தேசிரபொ நூல பவளனியபீடு,

494.8115 – தேமைசிழ் இலக்கைணம்

2015. - ப. II, 112 ; பசமைம. 30.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ

295.00

(1005795 NL)

சுசகீந்தேசிரரபொஜபொ, சு.

ISBN 978-955-0202-41-6

இலங்ககை - இந்தேசிய தேமைசிழ் வழக்குகைளனில
பசபொற்கைளனின் பயன்பபொடு / சு. சுசகீந்தேசிரரபொஜபொ. -

ஜயசசிங்ஹ, குணதசன

பகைபொழும்பு : இந்த சமைய கைலபொசபொர

தேமைசிழ் மூலம் சசிங்கைளப் தபச்சு / குணதசன

அலுவலகைள் தேசிகணக்கைளம், 2015. -

ஜயசசிங்ஹ. - பகைபொழும்பு : பூபபொலசசிங்கைம்,

ப. XXIV, 220 ; பசமைம. 21.

2015. - ப. X II, 192 ; பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 325.00

(1005791 NL)

(1007784 NL)

ISBN 978-955-9233-36-7

ISBN 978-955-9396-52-9
தவலழகைன், ஆ. மு. சசி.
கைகலகைளுக்பகைலலபொம் அரசு கைவணிகதே
492 – ஆசசிய ஆபணிரிக்கைபொ

(இலக்கைணம்) / ஆ. மு. சசி. தவலழகைன். -

492.7 – அரபு பமைபொழசி

தேசிருப்பழுகைபொமைம் : பபொக்கைசியம் சசிவதசபொதேசி
பதேசிப்பகைம், 2015. - ப. IX , 67 ; பசமைம. 21.

அஸபொம், எம். எம். எம்.

ஒஇ-மைஉ: ரூபபொ150.00

அரபு எழுத்தப் பயணிற்சசி / எம். எம். எம்.

(1005586 NL)

ISBN 978-955-7786-00-1

அஸபொம். - பகைபொழும்பு : இஸலபொமைசிக் புக்
ஹவுஸ, 2015. - ப. 28 ; பசமைம. 21.
கைஇ-மைஉ : ரூபபொ 75.00

(1005752 NL)

5

0

0

ISBN 978-955-4699-99-1

இயற்ககை வணிஞ்ஞபொனமும்
கைணணிதேமும்

507
494 – தேசிரபொவணிட பமைபொழசிகைள்

பதேபொழசிலநுட்ப வணிஞ்ஞபொனம்

507.1 - கைலவணி

494.811 – தேமைசிழ்பமைபொழசி
வணிஞ்ஞபொனம் : பகுதேசி I தேரம் - 07. அருணபொசலம், கை.

பத்தேரமுலல : கைலவணி பவளனியபீட்டுத்

இலங்ககையணில தேமைசிழசியலபொய்வு முயற்சசிகைள் /

தேசிகணக்கைளம், 2015. - ப. XII, 203 ; பசமைம. 24.

கை. அருணபொசலம். - பகைபொழும்பு : குமைரன்

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 107.00

புத்தேகை இலலம், 2015. - ப. XVI, 400 ;

(1008637 NL)
(423878 NA)

பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 1500.00

(201113 NL)

ISBN 978-955-659-397-6

வணிஞ்ஞபொனம் : பகுதேசி II தேரம் - 07. பத்தேரமுலல : கைலவணி பவளனியபீட்டுத்
தேசிகணக்கைளம், 2015. - ப. X , 174 ; பசமைம. 24.

தேமைசிழ் பமைபொழசியும் இலக்கைசியமும் : தேரம் 11. -

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 105.00

பத்தேரமுலல : கைலவணி பவளனியபீட்டுத்

(423879 NA)

தேசிகணக்கைளம், 2015. - ப. X II, 152 ;
பசமைம. 24.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 145.00

(1008636 NL)
(423880 NA)

494.811071 – கைலவணி

(1008635 NL)

507.071 -

கைற்றலும் கைற்பணித்தேலும்

419
மைகைரகைமை : ததேசசிய கைலவணி நசிறுவகைம், 2014. தமைபொகைனகைபொந், நசி.

ப. X, 143 ; பசமைம. 29

பதேபொழசில நுட்பவணியலுக்கைபொன வணிஞ்ஞபொனம் :

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 418.00

பகுதேசி 01 : கை. பபபொ.தே. உயர்தேரம் / நசி.

(200146 NL)
(413310 NA)

தமைபொகைனகைபொந். - மைட்டக்கைளப்பு : [பவ. இ],
2015. - ப. V, 302 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 900.00

5 3 0

ISBN 978-955-42028-0-1

530.71 -

பதேபொழசினட்பவணியலுக்கைபொன வணிஞ்ஞபொனம் :
ஆசசிரியர்

பபரௌதேசிகைவணியல

(1000635 NL)

வழசிகைபொட்டி - தேரம் 13. -

கைலவணி

கைணணிதேம் : தேரம் 10 ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி. மைகைரமைகை : ததேசசிய கைலவணி நசிறுவகைம், 2014. -

மைகைரகைமை : ததேசசிய கைலவணி நசிறுவகைம், 2014. -

ப. XI, 195 ; பசமைம. 29.

ப. X, 114 ; பசமைம. 29

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 557.00

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 570.00

(200149 NL)

(1000502 NL)
(413972 NA)

(413306 NA)
5 4 0 இரசபொயனவணியல
வணிஞ்ஞபொனம் : தேரம் 10 ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி. மைகைரகைமை : ததேசசிய கைலவணி நசிறுவகைம், 2015. ப. XlI, 46 ; பசமைம. 29.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00

பதேபொழசினட்பவணியலசிற்கைபொன வணிஞ்ஞபொனம் :
இரசபொயனவணியல பகுதேசி I. - பத்தேரமுலல :

(1000516 NL)
(413970 NA)

கைலவணி பவளனியபீட்டுத் தேசிகணக்கைளம், 2014. ப. VI, 113 ; பசமைம. 24.
ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 202.00

5 1 0 கைணணிதேம்

(1004005 NL)
(418959 NA)

510.7 – கைற்றலும் கைற்பணித்தேலும்

5 7 0

உயணிரியல

510.71 - ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி
578 – இயற்ககை வரலபொறு
கைணணிதேம் : பகுதேசி I தேரம் - 07. - பத்தேரமுலல :

578.09 – உயணிரியல புவணியணியல

கைலவணி பவளனியபீட்டுத் தேசிகணக்கைளம்,
2015. - ப. XI, 188 ; பசமைம. 24.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 115.00

அன்ரனனி தநபொர்தபட், எஸ.
(1008634 NL)
(423883 NA)

உயணிரினப் புவணியணியல / எஸ. அன்ரனனி
தநபொர்தபட். - பகைபொழும்பு : தசமைமைடு, 2014. ப. VII, 212 ; பசமைம. 21.

கைணணிதேம் : பகுதேசி II தேரம் - 07. - பத்தேரமுலல :
கைலவணி பவளனியபீட்டுத் தேசிகணக்கைளம், 2015. -

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 460.00

(1005719 NL)

ISBN 978-955-685-026-0

ப. XI, 196 ; பசமைம. 24.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 125.00

(1008633 NL)
(423884

510.76 – பயணிற்சசிகைள்

570.71 - கைலவணி
கை.பபபொ.தே (உயர்தேர) உயணிர் முகறகமைகைள்
பதேபொழசினட்பவணியல பசய்முகறப்

கை.பபபொ.தே (சபொதேபொரண தேர) ப் பரீட்கச கைணணிதேம் :

பரீட்கசக்கைபொன வழசிகைபொட்டற் ககைந்நூல. -

பரீட்கச வணினபொத்தேபொள்கைளும் வணிகடகைளும்

பத்தேரமுலல : கைலவணி அகமைச்சு, 2015. -

2014. - பத்தேரமுலல : கைலவணி பவளனியபீட்டுத்

ப. VII, 40 ; பசமைம. 29.

தேசிகணக்கைளம், 2015. - ப. II, 33 ; பசமைம. 27.

ஒமு-மைஉ :

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 68.00

(1005633 NL)
(420481 NA)

(1004003 NL)
(419279 NA)

கைணணிதேம் : ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி - தேரம் 6. -

6

0

0

பதேபொழசிலநுட்பம்

420
பரபொமைரித்தேல பதேபொழசிலநுட்பம்
6 1 0

மைருத்தவ வணிஞ்ஞபொனம்

639.071 - கைலவணி

613 – தேனனிநபர் சுகைபொதேபொரமும் பபொதகைபொப்பும்
613.071 – கைற்பணித்தேல

நதீருயணிரின் வளத் பதேபொழசினட்பவணியல : தேரம் 10
ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி. - மைகைரகைமை : ததேசசிய
கைலவணி நசிறுவகைம், 2015. - ப. XXXVII, 57 ;

சுகைபொதேபொரமும் உடற்கைலவணியும் : தேரம் 06
ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி. - மைகைரகைமை : ததேசசிய
கைலவணி

பசமைம. 29.
ஒமு-மைஉ :

(1000507 NL)
ரூபபொ 260.00

(414215 NA)

நசிறுவகைம், 2015. - ப. XXXVIII, 98 ;

பசமைம. 29.
ஒமு-மைஉ :

ரூபபொ 333.00

(1001207 NL)

639.08071 – நதீருயணிரனவளத் பதேபொழசிலநுட்பம்

(416270 NA)
நதீருயணிரினவளத் பதேபொழசினட்பவணியல :
616 - தநபொய்கைள்

தேரம் 10. - பத்தேரமுலல : கைலவணி

616.61 – நதீரிழசிவும் சசிறுநதீரகை தநபொயும்

பவளனியபீட்டுத் தேசிகணக்கைளம், 2014 –
ப. X, 155 ; பசமைம. 23.

பரபொ, தேம்பணி

ஒஇ-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

நதீரிழசிவு தநபொய்பற்றசி : 370 வணினபொக்கைளுடன்

(1002474 NL)

நதீங்கைளும் வணிகடகைளுடன் நபொனம் / தேம்பணி

(417306 NA)

பரபொ. - பகைபொழும்பு : தகைஜசி. என்டபணிகரஷஸ,
2014. - ப. IX, 433 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 900.00

6 4 0 மைகனப் பபபொருளனியலும் குடும்ப
(1005585 NL)

வபொழ்வும்

ISBN 978-955-42334-0-9
641 – உணவும் பபொணமும்
ரபொதகைய், இசுமைசி

641.34 – பழத்தேசினபொல தேயபொரிக்கைப்பட்ட

நதீரிழசிவு : தநபொகயக் குணப்படுத்தே

உணவுகைள்

அறசிவுகர வழங்கும் மைருத்தவ நசிபுணர் /
இசுமைசி ரபொதகைய் ; பமைபொழசி. எம். எச். ஷசிரந்தே

பபர்னபொன்தடபொ, டபணி. டபணி. எஸ. டபணி. சசி.

ஜதீவன் [சகை] சு. தஷ்யந்தேன். - பகைபொழும்பு :

பலபொப்பழத்தேசினபொல தேயபொரிக்கைப்பட்ட உணவு

எஸ. பகைபொடதகை, 2015. - ப. [III], 28 ; பசமைம. 21.

வககைகைள் / டபணி. டபணி. எஸ. டபணி. சசி.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00

பபர்னபொன்தடபொ ; பமைபொழசி. எம். எப்.

ISBN 978-955-30-5744-0

(1005625 NL)
(419921 NA)

பபர்னபொன்தடபொ. - பகைபொழும்பு : எஸ.
பகைபொடதகை, 2014. - ப. 104 ; பசமைம. 21

6 3 0

வணிவசபொயம்

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

(200138 NL)

ISBN 978-955-30-4867-7

(413102 NA)

630.71 – ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி
641.5 – சகமையற் கைகல
வணிவசபொயமும் உணவுத் பதேபொழசினட்பவணியலும் :
தேரம் 10 - ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி. - மைகைரகைமை :
ததேசசிய கைலவணி நசிறுவகைம், 2014. -

கைசிரபொமைப்புறச் சகமையல கைகலயணின்

ப. XXXIII, 72 ; பசமைம. 29.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 323.00

தகரரபொஜபொ, அருந்தேதேசி
நுட்பங்கைள் : பகுதேசி I / அருந்தேதேசி

(1001446 NL)
(415939 NA)

தகரரபொஜபொ. - பகைபொழும்பு : சங்கைர் புத்தேகை
நசிகலயம், 2012. - ப. IX, 70 ; பசமைம. 21.
ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 300.00
ISBN 978-955-50249-1-2

639 - தவட்கடயபொடுதேல, மைமன் பணிடித்தேல

தகரரபொசபொ, அருந்தேதேசி

(1005609 NL)

421
தகைக் கைகலயணின் நுட்பங்கைள் பகுதேசி 03 /
அருந்தேதேசி தகரரபொசபொ. - பகைபொழும்பு : சங்கைர்

746 – கதேயல கைகல

புத்தேகை நசிகலயம், 2014. - ப IX , 86 ;

746.4 – பணின்னலும் ககைதவகலயும்

பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 375.00

(1005610 NL)

ISBN 978-955-50249-1-2

தகரரபொசபொ, அருந்தேதேசி
பணின்னற் கைகலயணின் நுட்பங்கைள் : பகுதேசி 1 /
அருந்தேதேசி தகரரபொசபொ. - பகைபொழும்பு : சங்கைர்
புத்தேகை இலலம், 2014. - ப. VIII, 51 ;

6 5 0

முகைபொகமைத்தவ தசகவகைள்

பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 375.00

650.03 – முகைபொகமைத்தவம்

(1005607 NL)

ISBN 978-955-50249-1-2

தேர்மைதேபொசன், வடிதவலமுருகைன்
கைகலச்பசபொற் கைளஞ்சசியம் : வணணிகைம்,

7 8 0 இகச

முகைபொகமைத்தவம், கைணக்கைகீடு, நசிதேசி
ஆங்கைசிலம் - தேமைசிழ் / வடிதவலமுருகைன்

மைதகைந்தேசிரன், சசி.

தேர்மைதேபொசன் [சகை] மைகைபொததேவன் கைருணபொநசிதேசி. -

பரதேத்தேசில மைசிருதேங்கை இகசமைரபு / சசி.

பகைபொழும்பு : இஸலபொமைசிக் புக் ஹவுஸ,

மைதகைந்தேசிரன். - யபொழ்ப்பபொணம் : இரபொமைநபொதேன்

2015. - ப. IV, 381 ; பசமைம. 21.

நுண்கைகலக்கைழகைம், 2014. - ப. XXXIII, 267 ;

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 450.00

(1005792 NL)

பசமைம. 29.
ஒமு-மைஉ :

ரூபபொ 600.00

(1001427 NL)

ISBN 978-955-41813-0-4
7

0

0

நுண்கைகலகைள்

707 – நுண்கைகல கைலவணி

780.7 - கைலவணி

நுட்பக்கைகல : தேரம் 10 ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி. -

வணிலலவரபொயர், மைமரபொ

மைகைரமைகை : ததேசசிய கைலவணி நசிறுவகைம், 2014. ப. XXIX, 51 ; பசமைம. 29.

இகசயணியல வணிளக்கைம் : பபொகைம் 1 / மைமரபொ
வணிலலவரபொயர். - 5 ம் பதேசி. - பகைபொழும்பு :

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 245.00

(1000510 NL)
(414210 NA)

லங்கைபொ புத்தேகைசபொகல, 2014. - ப. 112 ;
பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 200.00

7 3 0

(1005767 NL)

கைகலகைள் சசிற்பங்கைள்
781 – உளவணியல இகச

731 - சசிற்பக்கைகல
தேர்ஷனன், ஸ்ரீ.
தசபொமைதேசிலகை, மைகைசிந்தே

நவதீன உளவணியல மூலம் கைர்நபொடகை

பபபொலன்னறுகவ பபபொத்குல வணிகைபொகரச்

இகசக்கைலவணி [An EmputhtIc Way Of CarnatIc

சசிகல / மைகைசிந்தே தசபொமைதேசிலகை ; பமைபொழசி. தஜ.

MusIc EducatIon] / ஸ்ரீ. தேர்ஷனன். -

எம். றசிழ்வபொன். -

பகைபொழும்பு : எஸ.

பகைபொடதகை, 2014. - ப. 152 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 450.00
ISBN 978-955-30-5386-2

(1000503 NL)
(414050 NA)

7 4 0 வகரதேல அலங்கைரிப்புக் கைகலகைள்

பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2015. ப. V, 94 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 350.00

(1003482 NL)

ISBN 978-955-659-469-0

7 9 0 வணிகளயபொட்டுப் பபபொழுததபபொக்குக்

422
கைகலகைள்

கைபொமைன் கூத்த : இலங்ககை மைகலயகைத்

792 – தமைகட நசிகைழ்ச்சசிகைள்

தேமைசிழர் பண்பபொட்டு வககைப்பட்ட அரசசியல,
பபபொருண்மைசிய ஆய்வு / பபபொன். பணிரபபொகைரன். -

சசிவத்தேம்பணி, கைபொ.

[பவ.இ.இ] : புதேசிய பண்பபொட்டு அகமைப்பு,

அரங்கு : ஓர் அறசிமுகைம் / கைபொ. சசிவத்தேம்பணி,

2015. - ப. XXII, 127 ; பசமைம. 21.

கைபொ. சசி. பமைரௌனகுரு சகை கை. தேசிலகைநபொதேன். -

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

2 ம் பதேசி. - பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை

ISBN 978-955-42176-0-7

(1003488 NL)

இலலம், 2014. - ப. X, 318 ; பசமைம. 24
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 800.00

(201127 NL)
792.62 – பரதே நபொட்டியம்

ISBN 978-955-659-314-3

792.62071 - கைலவணி
தேசிருச்பசந்தூரன், ஏ. ஆர்.
தேசிகர வணிலகும் தபபொத.... வபொபனபொலசி
தமைகட நபொடகைங்கைள் /
ஏ. ஆர். தேசிருச்பசந்தூரன். -

பரதே நபொட்டியம் : ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி தேரம் 6. - மைகைரகைமை : ததேசசிய கைலவணி

பகைபொழும்பு :

சுமைதேசி பதேசிப்பகைம், 2014. - ப. XII, 242 ;

நசிறுவகைம், 2014. - ப. XX, 64 ; பசமைம. 29
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00

(200131 NL)

பசமைம. 21.

(413346 NA)

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 500.00

(1003522 NL)

ISBN 978-955-7557-00-7

மைதகைந்தேசிரன், சசி.
பதேபொன்கமைச் சபொன்றுகைள் புலப்படுத்தம்
ஆடலகமைதேசி / சசி. மைதகைந்தேசிரன். -

792.071 – நபொடகைம் ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி

யபொழ்ப்பபொணம் : இரபொமைநபொதேன்
நுண்கைகைகலக்கைழகைம், 2014. - ப. XXXIV, 126 ;

நபொடகைமும் அரங்கைசியலும் : ஆசசிரியர்

புககைப்படங்கைள் ; பசமைம. 24.

வழசிகைபொட்டி - தேரம் 10. - மைகைரகைமை :

ஒமு-மைஉ :

ரூபபொ 400.00

ததேசசிய கைலவணி நசிறுவகைம், 2014. -

ISBN 978-955-41813-2-8

(1001426 NL)

ப. XXII, 90 ; பசமைம. 29
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 493.00

(200132 NL)
(413345 NA)

792.54 - கூத்தக் கைகலகைள்

792.8 – பரதே நபொட்டியம்
கைதணசர், கைபொர்த்தேசிகைபொ
தேமைசிழர் வளர்த்தே ஆடல கைகலகைள் /

சுந்தேரம்பணிள்கள, பச.

கைபொர்த்தேசிகைபொ கைதணசர். - 2 ம் பதேசி.. -

வட இலங்ககை நபொட்டபொர் அரங்கு / பச.

பகைபொழும்பு : ஞபொனம் பதேசிப்பகைம், 2014. -

சுந்தேரம்பணிள்கள. - பகைபொழும்பு : குமைரன்

ப. XVI, 122 ; பச.மைம 21.

புத்தேகை

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

இலலம், 2015. - ப. XVII, 403 ;

பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 1500.00

(1002029 NL)

ISBN 978-955-8354-51-3
(1002051 NL)

தேமையந்தேசி

792.80 – பரதே நபொட்டியம்

ஏகைகலவன் : பதேன் தமைபொடிக்கூத்த /

792.8071 – கைலவணி

தேமையந்தேசி. - தநபொர்தவ : உயணிர்பமைய்
பதேசிப்பகைம், 2014. - ப. XV, 47 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

(1002031 NL)

பரதே நபொட்டியம் : தேரம் 10 ஆசசிரியர்
வழசிகைபொட்டி. - மைகைரகைமை : ததேசசிய கைலவணி
நசிறுவகைம், 2015. - ப. XXI, 67 ; பசமைம 29.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 252.00

(1000711 NL)
(415350 NA)

பணிரபபொகைரன், பபபொன்.

8

0

0

இலக்கைசியம்
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8 2 0 ஆங்கைசில இலக்கைசியம்

891 – கைசிலங்கைசிந்தேசிய ஐதரபொப்பணிய இலக்கைசியம்
891.48 – சசிங்கைள இலக்கைசியம்

823 – ஆங்கைசில சசிறுகைகதே

891.481 – சசிங்கைள கைவணிகதேகைள்

சூரிய பண்டபொ, அதஸபொகைபொ

நலலபபருமை, நதேசிகைபொ தரபொஷனனி

கைளுபண்டபொவணின் கைனவு / அதஸபொகைபொ சூரிய

மைதேசி வந்த மைனகதே உறுத்தத / நதேசிகைபொ

பண்டபொ. - கைட்டுகைஸபதேபொட்ட : ஆசசிரியர்,

தரபொஷசினனி நலலபபருமை ; பமைபொழசி. ரவணி

[பவ.ஆ.இ.]. - ப. [32] ; பசமைம. 21.

ரத்னபொவலசி. - கைளனனி : பநபொரிக்தகைபொ

கைஇ-மைஉ : $ 15.00

(1001557 NL)

ISBN 978-955-95241-2-0

கைசிரிதயசன்ஸ, 2015. - ப. [III], 135 ;
பசமைம. 14 X

21

(சசிங்கைளம், தேமைசிழ்)
வலலசியம்ஸ, தடவணிட்

ஒஇ-மைஉ: ரூபபொ 275.00

'கைவுன் அணணிந்தே இகளஞன்' / தடவணிட்

ISBN 978-955-0431-11-3

(1008707 NL)
(421408 NA)

வலலசியம்ஸ ; பமைபொழசி. தஹமைசந்தேசிர
பதேசிரன. - பகைபொழும்பு : சமையவர்தேன
புத்தேகைசபொகல, 2014. - ப. 189 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 330.00

(199547 NL)

ISBN 978-955-570-801-2

(412615 NA)

891.483 – சசிங்கைள சசிறுகைகதே
தேரஸவணின், ருவன்
எலசிக்குமைபொரி / ருவன் தேரஸவணின் ; பமைபொழசி.
அருள் சத்தேசியநபொதேன். - [பகைபொழும்பு?] :

8 4 0

பணிபரஞ்சு' இலக்கைசியம்

ஆசசிரியர், 2014. - ப. 20 ; பசமைம. 21 X 29
கைஇ-மைஉ : ரூபபொ 150.00

(1001868 NL)

பசன்றபொர்ஸ, ப்பளய்ஸ
கசபபீரிய றயணில வண்டி உகரயும்

ஜயசுந்தேர, எஸ.

ஃப்ரபொன்கஸச் தசர்ந்தே குட்டி தஜனம் /

எலதலபொரும் எமைத நண்பர்கைதள! / எஸ.

ப்பளய்ஸ பசன்றபொர்ஸ ; பமைபொழசி. எஸ.

ஜயசுந்தேர ; பமைபொழசி. தசபொ. கைலபொஞ்சலசி. -

பத்மைநபொதேன் [சகை] பஜரபொப் பறபொபுதஷபொன். -

பகைபொழும்பு : எஸ. பகைபொடதகை, 2015. - ப. 32 ;

யபொழ்ப்பபொணம் : எலலசியன்ஸ பணிரபொன்ஸசிஸ

பசமைம. 21.

டி யப்னபொ, 2013. - ப. மைடிக்கும் தேபொள் ;

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 150.00

பசமைம. 18 X 10.

ISBN 978-955-30-4845-5

(1002480 NL)
(417202 NA)

ஒஇ-மைஉ: வணிகலதேரப்படவணிலகல
ISBN 978-955-1675-03-5

(1005592 NL)

ஜயசுந்தேர, எஸ.
கைபொட்டில ஒரு கூட்டம் / எஸ. ஜயசுந்தேர ;
பமைபொழசி. தசபொ. கைலபொஞ்சலசி. - பகைபொழும்பு :

8 8 0 கைசிதரக்கை இலக்கைசியம்

எஸ. பகைபொடதகை, 2015. - ப. 32 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 150.00

882 – கைசிதரக்கை நபொடகைம்

ISBN 978-955-30-4843-1

தசபொஃபகைசிளதீஸ

(1002482 NL)
(417179 NA)

ஜயசுந்தேர, எஸ.

அன்டிகைனனி / தசபொஃபகைசிளதீஸ ; பமைபொழசி.

சசிகறக் ககைதேசியபொன கைசிளனிக் குஞ்சு / எஸ.

மை. சண்முகைலசிங்கைம். - பகைபொழும்பு : குமைரன்

ஜயசுந்தேர ; பமைபொழசி. தசபொ. கைலபொஞ்சலசி. -

புத்தேகை இலலம் , 2015. - ப. IV, 178 ;

பகைபொழும்பு : எஸ. பகைபொடதகை, 2015. - ப. 32 ;

பசமைம. 21.

பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

(1003481 NL)

ISBN 978-955-659-459-1

8 9 0 பணிறபமைபொழசிக் குடும்ப இலக்கைசியங்கைள்

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 150.00
ISBN 978-955-30-4844-8

ஜயசுந்தேர, எஸ.

(1002481 NL)
(417178 NA)

424
கவத்தேசிய தேபொத்தேபொவும் இரு பணிள்களகைளும் /

இலங்ககை மைகலயகைத் தேமைசிழ் இலக்கைசிய

எஸ. ஜயசுந்தேர ; பமைபொழசி. தசபொ. கைலபொஞ்சலசி. -

முயற்சசிகைள் / சபொரலநபொடன். - பகைபொழும்பு :

பகைபொழும்பு : எஸ. பகைபொடதகை, 2015. - ப. 32 ;

குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2014. -

பசமைம. 21.

ப. IX , 21.4 ; பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 150.00

(1002479 NL)

ISBN 978-955-30-4842-4

(417234 NA)

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 700.00

(201124 NL)

ISBN 978-955-659-426-3
சசிவத்தேம்பணி, கைபொர்த்தேசிதகைசு

894 – தேசிரபொவணிட பமைபொழசி இலக்கைசியங்கைள்

தேமைசிழசில சசிறுகைகதேயணின் ததேபொற்றமும்

894.811 – தேமைசிழ் இலக்கைசியம்

வளர்ச்சசியும் / கைபொர்த்தேசிதகைசு சசிவத்தேம்பணி. பசன்கன : நசியூ பசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ,

இரபொமை நபொடகைக் கைகீர்த்தேகன : (இரண்டபொம்
பபொகைம்) :

யுத்தே கைபொண்டம் / பதேசி. -

பகைபொழும்பு : அகைசில இலங்ககைக் கைம்பன்
கைழகை பவளனியபீடு, 2015. -

2013. - ப. XII, 169 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 525.00

(1003501 NL)

ISBN 978-81-2342-491-0

ப. X II, 268 ;

பசமைம. 22.

சசிவத்தேம்பணி ,கைபொர்த்தேசிதகைசு

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 1000.00

(1005793 NL)

நபொவலும் வபொழ்க்ககையும் / கைபொர்த்தேசிதகைசு
சசிவத்தேம்பணி. - பசன்கன : நசியூ பசஞ்சுரி புக்

கைனகைநபொயகைம், பசலவபொ

ஹவுஸ, 2013. - ப. XIX, 119 ; பசமைம. 21.

இலக்கைசிய வரலபொறும் தேசிறனபொய்வும் :

ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 412.50

பணின்கைபொலனனித்தவ அணுகுமுகற / பசலவபொ

ISBN 978-81-234-2489-7

(1003493 NL)

கைனகைநபொயகைம். - பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை
இலலம், 2015. - ப. XVII, 180 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 800.00

(1007814 NL)

ISBN 978-955-659-458-4

தேசிருமுருகைபொற்றுப்பகட : ஆறுமுகைநபொவலர்
உகர /

பதேபொகு. ஸ்ரீ. பணிரசபொந்தேன். -

பகைபொழும்பு : இந்த சமைய கைலபொசபொர
அலுவலகைள் தேசிகணக்கைளம், 2014. -

கைசிருஷ்ணதவணணி, ஏ. என்.

ப. XIII, 213 ; 2013. - பசமைம. 23.

தேமைசிழ் அழகைசியல / ஏ. என். கைசிருஷ்ண

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

தவணணி. - பகைபொழும்பு : தசமைமைடு பதேசிப்பகைம்,

ISBN 978-955-9233-34-3

2014. -

(1007769 NL)

ப. VII, 136 ; பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ

380.00

(1005717 NL)

ISBN 978-955-685-029-1

பஜயரபொசபொ, சபபொ.
தேசிறனபொய்வும் எலகலகைகளக் கைடத்தேலும் /
சபபொ. பஜயரபொசபொ. - பகைபொழும்பு : குமைரன்

கூகடக்குள் ததேசம் : கைவணிஞர் நபொ.

புத்தேகை

இலலம், 2015. - ப. VIII, 126 ;

பஜயபபொலனனின் சசிறுகைகதே மைற்றும் கைவணிகதே

பசமைம. 21.

பதேபொகுப்பு / பதேபொகு.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 450.00

அ. தயபொகைநந்தேனனி. -

பதகள : ஊவபொ மைபொகைபொண நூலகை

(1005769 NL)

ISBN 978-955-659-479-9

தசகவகைள் சகப, 2015. - ப. XIII, 139 ;
பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ :

ரூபபொ 200.00

(1001428 NL)

894.811092 – இலக்கைசியஸதேர்கைள்

ISBN 978-955-42205-0-8
சுவபொமைசி வணிபுலபொநந்தேர் : பன்முகைப் பபொர்கவ /
சந்தேசிரதசகைரம், பச.

பதேபொகு. பச. தயபொகைரபொசபொ [சகை] கை. குமைரன். -

தேமைசிழ் இலக்கைசியங்கைளனில பபண்கைளனின்

பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை இலலம்,

குணங்கைள் / பச. சந்தேசிரதசகைரம். -

2015. - ப. X, 387 ; பசமைம. 24.

யபொழ்ப்பபொணம் : அபணி பவளனியபீடு, 2014. -

ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 3000.00

ப. XI, 116 ; பசமைம. 21.

ISBN 978-955-659-455-3

ஒமு-மைஉ :

ரூபபொ 300.00

(1002048 NL)

(1001417 NL)

ISBN 978-955-44890-6-6
சபொரலநபொடன்

தேமைசிழ்த் தூத தேனனிநபொயகைம் அடிகைளபொர் / பதேபொகு.
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கை. இரகுபரன். - பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை

ஒரு புள்ளனியணில ஓடும் முட்கைள் /

இலலம், 2015. - ப. VIII, 111 ; பசமைம. 21.

பசலலக்குட்டி கைதணசன். - யபொழ்ப்பபொணம்:

ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 400.00

ஜதீவநதேசி பவளனியபீடு, 2015. - ப. XVII, 51 ;

(1003483 NL)

ISBN 978-955-659-467-6

பசமைம. 18.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00

ரூபவதேனன், மைபொர்க்கைண்டன்

(1003521 NL)

ISBN 978-955-4676-23-7

ஆணலட் சதேபொசசிவம்பணிள்களயணின் தேமைசிழ்ப்
பணணிகைள் / மைபொர்க்கைண்டன் ரூபவதேனன். -

குகைபொனந்தேன், கை.

பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2015. -

நசிதேர்சனம் / கை. குகைபொனந்தேன். -

ப. XXI, 270 ; பசமைம. 21 .

யபொழ்ப்பபொணம்: ஷபொம்பவணி பதேசிப்பகைம், 2014. -

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 800.00

(1007819 NL)

ISBN 978-955-659-476-8

ப .IX , 73 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00

ஜதீவபொ, அந்தேனனி

(1005760 NL)

குறசிஞ்சசிவபொணன்

சசி. வணி. யும் நபொனம் / அந்தேனனி ஜதீவபொ. -

பநஞ்சம் மைறவபொதே நசிகனவுகைள் /

2 ம் பதேசி.. - மைகலயகைம் : மைகலயகை

குறசிஞ்சசிவபொணன். - தேசிருக்தகைபொவணில :

பவளனியபீட்டகைம், 2014. - ப. VIII, 56 ;

வணிபணிஎம்

பசமைம. 21.

பசமைம. 21.

கைஇ-மைஉ : ரூபபொ 150.00

(1005712 NL)

பவளனியபீடு, 2015. - ப. XIX, 92 ;

ஒஇ-மைஉ: ரூபபொ 250.00

(1005606 NL)

ISBN 978-955-42082-0-9
சசி894.8111 – தேமைசிழ் கைவணிகதேகைள்

ககைகலவபொசன், மைணணிதமைகைகல
இந்தே நபொள் இனனிய நபொள் / மைணணிதமைகைகல

சசிறுவர் பபொடலகைள் = Nursery Rhymes / பமைபொழசி.

ககைகலவபொசன். - யபொழ்ப்பபொணம் : [பவ.இ],

சசி. குமைபொரலசிங்கைம். - யபொழ்ப்பபொணம் :

2015. - ப. X, 54 ; பசமைம. 21.

ஆசசிரியர், 2014. - ப. 36 ; பசமைம. 20.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 200.00

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 150.00

ISBN 978-955-42251-1-4

(199536 NL)

(1001431 NL)

ISBN 978-955-51477-5-0
ககைகலவபொசன், மைணணிதமைகைகல
தேபொயுமைபொனவன் : கைவணிச் சபொளரம் /
894.8111 – கைவணிகதேகைள்

மைணணிதமைகைகல ககைகலவபொசன். யபொழ்ப்பபொணம் : [பவ.இ], 2015. - ப. XI, 92 ;

அபணிரபொம், பஜயசந்தேசிரன்

பசமைம. 21.

கைறுப்பு பவள்கள படம் / பஜயசந்தேசிரன்

ஒமு-மைஉ :

அபணிரபொம். - வவுனனியபொ : மைலரிவணிஷன்

ISBN 978-955-42251-0-7

அச்சுக்

(1001432 NL)

கைகலயகைம், 2015. - ப. IV, 46 ;

பசமைம. 11 X 18
ஒமு-மைஉ :

ரூபபொ 250.00

ரூபபொ 120.00

சண்முகைநபொதேன், தவ.
(1001437 NL)

ISBN 978-955-42047-0-6

ஒரு ததேடல (கைவணிகதேத் பதேபொகுதேசி) / தவ.
சண்முகைநபொதேன். - கைலமுகன : கைண்மைணணி
பணிரசுரம், 2014. - ப. 116 ; பசமைம. 21.

கைங்ககை ஆதேன், தே.

ஒமு-மைஉ :

எலலபொதமை உனக்கைபொகை... / தே. கைங்ககை

ரூபபொ 200.00

(1001434 NL)

ISBN 978-955-54011-5-9

ஆதேன். - வடமைரபொட்சசி : கைலபொச்சபொரப்
தபபொரகவ, 2015. - ப. 63 ; பசமைம. 11 X 15.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 240.00
ISBN 978-955-41986-1-6

(1002803 NL)

சபருள்ளபொ, எம். சசி.
கஹகூக்கைள் / எம். சசி. சபருள்ளபொ. கைசிண்ணணியபொ : தபனபொ பப்ளனிதகைஷன், 2014. ப. 75 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00
ISBN 978-955-0932-08-5

கைதணசன், பசலலக்குட்டி

சஜபொத், எம். ரீ.

(1000716 NL)
(415488 NA)
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இறகுகைளபொல ஒரு மைபொளனிககை / எம். ரீ.

பசபொற்கைள் இகசத்பதேபொரு தகைபொலம்

சஜபொத். - கைசிண்ணணியபொ : கைசிண்ணணியபொ கைகல

(கைவணிகதேகைள்-பபொடலகைள்) / ஸ்ரீ. பணிரசபொந்தேன். -

இலக்கைசிய மைன்றம், 2014. - ப. 100 ; பசமைம. 21.

பகைபொழும்பு : இலங்ககை உயர் கைலவணி

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

அகமைச்சு, 2014. - ப. VII, 80 ; பசமைம. 17.

ISBN 978-955-41425-0-3

(1000715 NL)
(415489 NA)

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 140.00

(1002023 NL)

ISBN 978-955-659-429-4
சுந்தேபொ, தேசிருமைகல
பதேபொகலந்தே நபொட்கைள் / தேசிருமைகல சுந்தேபொ. -

முஸடீன்

தேசிருதகைபொணமைகல : அம்மைபொ பதேசிப்பகைம்,

பமைரௌனப் தபபொரும் புன்னககை ஆயுதேமும் /

2014. - ப. 40 ; பசமைம. 19.

முஸடீன். - வபொகைதனரி : சசிம்

ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 150.00

(1005618 NL)

ISBN 978-955-41129-0-2

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 200.00

வணிஞ்சசிடுதமைபொ வணிஞ்ஞபொனம் ! (கைவணிகதேத்
பதேபொகுப்பு) / கமைதேசிலசி தேயபொபரன். வவுனனியபொ : கைகல இலக்கைசிய நண்பர்கைள்
வட்டம், 2014. - ப. XV, 94 ; பசமைம. 21.
(1002025 NL)

ISBN 978-955-41614-2-9

பற்றசிய கைவணிகதேத் பதேபொகுப்பு /

பதேபொகு. என்.

பசலவரபொஜபொ. - பகைபொழும்பு :

அதயபொத்தேசி நூலகை தசகவகைள் ஐக்கைசிய
இரபொச்சசியக் கைசிகள, 2013. - ப. 110 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 350.00

(201120 NL)

ISBN 978-955-954944-10-0

பூ பூத்தே பபொகலவனம் / தேஸலசிம்
ஷசியபொத். - பபொலமுகன : கைலபொசபொர
அபணிவணிருத்தேசி கமையம்,

2014. - ப. IX , 62 ;

பசமைம. 19.
(199615 NL)

ISBN 978-955-97102-4-0
பஷலலசிதேபொசன்
நகைர வதீதேசிகைளனில நதேசிப் பணிரவபொகைம் /
பஷலலசிதேபொசன். - யபொழ்ப்பபொணம் : ஜதீவநதேசி,
2013. - ப. XVI, 100 ; பசமைம. 20.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00

(1005761 NL)

ISBN 978-955-4676-13-8

நஸபுள்ளபொஹ், ஏ.
ஆதேபொமைசின் அப்பணிள் / ஏ. நஸபுள்ளபொஹ். கைசிண்ணணியபொ : பசலலதமை பதேசிப்பகைம், 2014. ப. 47 ; பசமைம. 21.
ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 250.00

ஷசியபொத், தேஸலசிம்

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 230.00

தேதீ தேசின்ற தேமைசிழர் ததேட்டம் : யபொழ்ப்பபொண
நூலகைம்

(1003517 NL)

ISBN 978-955-1447-01-4

தேயபொபரன், கமைதேசிலசி

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00

பப்ளனிதகைஷன், 2012. - ப. 103 ; பசமைம. 21.

(1005787 NL)

ISBN 978-955-7693-00-2

பஜகைபொ, தேம்பணிலுவணில
வணிகட ததேடி / தேம்பணிலுவணில பஜகைபொ. தேம்பணிலுவணில : பபபொதேசிககை, 2015. - ப. 100 ;
பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 240.00

(1002802 NL)

ISBN 978-955-41466-0-0

நசிசபொர், உ.
ஒதர பூமைசியணில நபொனம் நதீயும் / உ.நசிசபொர். மைபொவனலல : பபொன பவளனியபீட்டகைம்,
2015. - ப. 80 ; பசமைம. 19 X 14
ஒஇ-மைஉ: ரூபபொ 300.00
ISBN 978-955-0503-06-3

(1005630 NL)
(420253 NA)

894.8112 – நபொடகைம்
கைகலச்பசலவன்
ஏழு குறு நபொடகைங்கைள் / கைகலச்பசலவன். பகைபொழும்பு : இலக்கைசிய முற்றம், 2014. ப. XVI, 88 ; பசமைம. 21.

பபொத்தேசிமைபொ றுஷ்தேபொ, மு. இ.
கைண்ணதீர் தளனிகைளுடன் சசில கைவணித்தளனிகைள் /
மு. இ. பபொத்தேசிமைபொ றுஷ்தேபொ. - கைபொத்தேபொன்குடி :

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 350.00
ISBN 978-955-7691-00-8

பலகைகலக்கைழகைக் கைலலூரி, 2015. ப. XI, 63 ; பசமைம. 21.
கைஇ-மைஉ : ரூபபொ 200.00
ISBN 978-955-42482-0-5
பணிரசபொந்தேன், ஸ்ரீ.

(1005596 NL)
சண்முகைசுந்தேரம், தே.

(1001430 NL)
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கைகலயருவணி கைணபதேசிப்பணிள்கள/
தே. சண்முகைசுந்தேரம். - 2 ம் பதேசி.. -

அமைலரபொஜ, பணி.

பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை இலலம்,

கைருகைசிய கைபொலத்தேசின் நபொட்குறசிப்புகைள் /

2015. - ப. 68 ; பசமைம. 21.

பணி. அமைலரபொஜ. - வத்தேல : யபொத்ரபொ

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

(1007818 NL)

.

பவளனியபீடு, 2015. - ப. [XII], 189 ; பசமைம. 21.

ISBN 978-955-659-478-2

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 200.00
ISBN 978-955-8448-09-0

(1005779 NL)

சுப்பணிரமைணணியம், தவ.
பண்டபொர வன்னனியன் [வரலபொற்று நபொடகைம்] /
தவ. சுப்பணிரமைணணியம். - 2 ம்

அமுதேன், தவல

பதேசி.. -

பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை இலலம்,

கைசிழசிசல / தவல அமுதேன். - பதேலலசிப்பகள
:

2015. - ப. XX, 62 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

தவல பவளனியபீட்டகைம், 2013. - ப. XXII, 150 ;
பசமைம. 21.

(1007811 NL)

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

ISBN 978-955-659-482-9

(1003516 NL)

ISBN 978-955-50119-1-4

பமைரௌனகுரு, சசி.

அருளபொனந்தேம், நதீ. பணி.

மைட்டக்கைளப்பு மைரபுவழசி நபொடகைங்கைள் /
சசி. பமைரௌனகுரு. - 2 ம் பதேசி. - பகைபொழும்பு :
குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2014. -

இந்தே வனத்தக்குள் / நதீ. பணி. அருளபொனந்தேம்.
-

கைலகைசிகச : தேசிருமைகைள் பதேசிப்பகைம், 2014. ப. 256 ; பசமைம. 21.

ப. XXXIII, 462 ; பசமைம. 24

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 630.00

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 1600.00

(201135 NL)

(200751 NL)

ISBN 978-955-1055-14-1

ISBN 978-955-659-391-4
ஆப்டீன், ப.
பமைரௌனகுரு, சசி.

பகைபொங்கைபொணணி / ப. ஆப்டீன். - பகைபொழும்பு :

பமைளனகுருவணின் நபொடகைங்கைள் /

எஸ.

சசி. பமைரௌனகுரு. - பகைபொழும்பு : குமைரன்

பசமைம. 21.

புத்தேகை இலலம், 2015. - ப. X, 372 ; பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 450.00

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 1300.00

ISBN 978-955-30-5627-6

(201125 NL)

பகைபொடதகை, 2014. - ப. XVII, 168 ;
(1000717 NA)
(415067 NL)

ISBN 978-955-659-442-3
இக்பபொல, இன்ஷசிரபொஹ்
தேம்பணிப்பணிள்கள, மு.

நசிழகலத் ததேடி / இன்ஷசிரபொஹ் இக்பபொல. -

மைனம்தபபொல வபொழ்வு : 06 நபொடகைங்கைள்

ஒலுவணில : தேமைசிழ் சங்கைம், 2014. - ப. X, 102 ;

பதேபொகுப்பு / மு. தேம்பணிப்பணிள்கள. -

பசமைம. 21.

கைளுதேபொவகள : மைபொருதேசி அச்சகைம், 2014. -

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00

ப. X, 118 ; பச.மைம 21.

ISBN 978-955-1825-12-6

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 350.00

(1000610 NL)

ISBN 978-955-41533-1-8

(1000609 NA)

(1000625 NL)

ஈர வபொகட (குறுநபொவல) / பதேபொகு. ஸ்ரீ.
பணிரசபொந்தேன். - பகைபொழும்பு : இலங்ககை உயர்

பநதலபொமைசி, அ.

கைலவணி அகமைச்சு, 2014. - ப. 118 ; பசமைம. 21.

கூடிக்குதேசிப்தபபொம் (சசிறுவர் நபொடகைம்) / அ.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 220.00

பநதலபொமைசி. - வவுனனியபொ : அகைரம்

ISBN 978-955-659-431-7

(1002032 NL)

பணிறசின்டர்ஸ, 2014. - ப. [III], 49 ; பசமைம. 19.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 100.00

(1000621 NL)

ISBN 978-955-99420-4-7

(1000622 NA)

கைனபதேசிப்பணிள்கள, குணநபொதேன்
அதேசிசய முட்கட / குணநபொதேன்
கைனபதேசிப்பணிள்கள. - பகைபொழும்பு : ரூம் டு
ரீட், 2014. - ப. 16 ; பசமைம. 21 X 21.
ISBN 978-955-0706-74-7

(1001203 NL)
(415545 NA)

894.8113 – சசிறுகைகதேகைள்

கைனபதேசிப்பணிள்கள, மைலர்வணிழசி
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ததேபொற்றுப்தபபொன தேசிட்டம் / மைலர்வணிழசி

கைபொவணி நகைரம் / ஏ. நஸபுள்ளபொஹ். -

கைனபதேசிப்பணிள்கள. - பகைபொழும்பு : ரூம் டு

கைசிண்ணணியபொ : தபனபொ, 2013. - ப. 125 ;

ரீட், 2014. - ப. 16 ; பசமைம. 19 X 25.

பசமைம. 21.

ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

ISBN 978-955-0706-75-4

ISBN 978-955-0932-07-8

(1001205 NL)

(1002033 NL)

(415547 NA)
நசிசபொர், உ
தகைபொபபொலபணிள்கள, தயபொதகைந்தேசிரன்

பபொணணியணில மைசிதேந்தே ததேபொணணி / உ. நசிசபொர். -

பசபொகுசபொன பயணம் / தயபொதகைந்தேசிரன்

மைபொவனலகல: பபொன பவளனியபீட்டகைம்,

தகைபொபபொலபணிள்கள. - பகைபொழும்பு : ரூம் டு

2015. - ப. 24 ; பசமைம. 23.

ரீட், 2014. - ப. 16 ; பசமைம. 19 X 25.

கைஇ-மைஉ : ரூபபொ 180.00

ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

ISBN 978-955-0503-09-4

ISBN 978-955-0706-82-2

(1005628 NL)
(420252 NA)

(1001204 NL)
(415546 NA)

பநய்தேல : நதீர்பகைபொழும்பு வபொழ்வும் வளமும் /
பதேபொகு. முருகைபூபதேசி. - நதீர்பகைபொழும்பு :

கைதணசலசிங்கைன், பச.

நதீர்பகைபொழும்பு இலக்கைசிய வட்டம், 2015. -

ஒதர இனம் : சசிறுகைகதேகைள் / பச. கைதணச

ப. XIV, 214 ; பசமைம. 21.

லசிங்கைன். - 2 ம் பதேசி. - பகைபொழும்பு : குமைரன்

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

(1005762 NL)

புத்தேகை இலலம், 2014. - ப. XVIII, 115 ;
பசமைம. 17
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 350.00

பரமைலசிங்கைம், ததேவணி
(201129 NL)

ISBN 978-955-659-121-7

புதேசிய பகடப்புலகைம் (சசிறுகைகதேகைள்) / ததேவணி
பரமைலசிங்கைம். - யபொழ்ப்பபொணம் : குருநகைர்
நபொட்டுக்கூத்த மைன்றம், 2014. - ப. 120 ;

கைதணசலசிங்கைன், பச.

பசமைம. 21.

பகைபொடுகமைகைள் தேபொதமை அழசிவதேசிலகல /

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 230.00

(1002468 NL)

பச. கைதணசலசிங்கைன். - பகைபொழும்பு : குமைரன்
புத்தேகை இலலம், 2014. - ப. [IV], 109 ;
பசமைம. 17.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

பபபொன்கனயன், நதீர்கவ
உறவு / நதீர்கவ பபபொன்கனயன். -

(201133 NL)

ISBN 978-955-659-1231

பகைபொழும்பு : பூபபொலசசிங்கைம் பதேசிப்பகைம், 2014. ப. 113 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 275.00

கைதணசலசிங்கைன், பச.
சங்கைமைம் : சசிறுகைகதேகைள் /

(1002809 NL)

ISBN 978-955-1810-23-8
பச. கைதணச

லசிங்கைன். - பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை

முத்தசபொமைசி, முரளனிதேரன்

இலலம், 2014. - ப. [XI], 124 ; பசமைம. 17

சகீனவணின் அக்கைகரப் பயணம் / முரளனிதேரன்,

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 350.00

முத்தசபொமைசி. - பகைபொழும்பு : ரூம் டு ரீட்,

(201131 NL)

ISBN 978-955-659-122-4

2014. - ப. 16 ; பசமைம. 25 X

20.

ஒமு-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல
கைந்தேரபொஜபொ, ஆசசி.

ISBN 978-955-0706-80-8

கைறுத்தேக் பகைபொழும்பபொன் / ஆசசி. கைந்தேரபொஜபொ. -

(1001202 NL)
(415544 NA)

பசன்கன : மைசித்ரபொ ஆட்ஸ கைசிரிதயஷன்ஸ,
2014. - ப. 224 ; பசமைம. 21.
ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 562.50
ISBN 978-93-8122-28-4

முதேலசிதகை, எலசசி.
(1005781 NL)

பணிந்தவும் யபொகனக்குட்டியும் / எலசசி.
முதேலசிதகை. - பகைபொழும்பு : எஸ. பகைபொடதகை,
2015. - ப. 20 ; பசமைம. 24.
கைஇ-மைஉ :

ரூபபொ 250.00

ISBN 978-955-30-6210-9

நஸபுள்ளபொஹ், ஏ.

பவலசிகைண்ணதகை, பணியதேபொஸ

(1005632 NL)
(420314 NA)
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அவன் ஓர் அபூர்வ சசிறுவன் : இகளஞர்

தகைபொழசி அம்மைபொ / பணிரசபொந்த் இரபொமைலசிங்கைம். -

நபொவல / பணியதேபொஸ, பவலசிகைண்ணதகை ;

பகைபொழும்பு : ரூம் டு ரீட், 2014. - ப. 16 ;

பமைபொழசி.

பசமைம. 21 X 21.

மைலரன்பன். - பகைபொழும்பு : எஸ.

பகைபொடதகை, 2014. - ப. 184 ; பசமைம. 21.

கைஇ-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 450.00

ISBN 978-955-0706-76-1

ISBN 978-955-30-5618-4

(1000712 NL)

ஜதீவகுமைபொரன், வணி.
தஜர்மைனனிய கைரப்பபொன் பூர்ச்சசிகைள் / வணி.
ஜதீவகுமைபொரன். - பகைபொழும்பு : ஞபொனம்
பதேசிப்பகைம், 2014. - ப. XXX, 234 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 400.00

(1001201 NL)

(415078 NA)

(1005768 NL)

ISBN 978-955-8354-49-0

(415543 NA)
இரபொமைலசிங்கைம், பணிரசபொந்த்
ததேபொட்டக்கைபொர எலசி / பணிரசபொந்த்
இரபொமைலசிங்கைம். - பகைபொழும்பு : ரூம் டு ரீட்,
2014. - ப. 16 ; பசமைம. 21 X 21.
கைஇ-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல
ISBN 978-955-0706-78-5

(1001200 NL)
(415542 NA)

தஜபொசப், பதேளனிவத்கதே
பதேளனிவத்கதே தஜபொசப் சசிறுகைகதேகைள் /
பதேளனிவத்கதே தஜபொசப். - ஹட்டன் : பபொக்யபொ
பதேசிப்பகைம், 2014. - ப. XXIII, 185 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

(199534 NL)

ISBN 978-955-1805-06-7

ஷம்ஸ. - பகைபொழும்பு : எஸ. பகைபொடதகை,
2014. - ப. 120 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 350.00

(199538 NL)

ISBN 978-955-30-5118-9

(411322 NA)

யபொழ்ப்பபொணம் :

அபணி பவளனியபீடு, 2015. -

ஜரீனபொ முஸதேபபொ, ஏ. சகீ.
அவளுக்கு பதேரியபொதே ரகைசசியம் / ஏ. சகீ.
ஜரீனபொ முஸதேபபொ. - மைபொவனலகல : எக்மைசி
பதேசிப்பகைம், 2014. - ப. XVI, 218 ; பசமைம. 21.

குட்டிச்சபொத்தேபொன்கைளனின் கும்மைபொளம் /
அமைமன். - தேசிஹபொரி : தரஷ்மைபொ

பதேசிப்பகைம், 2014. - ப. III, 77 ; பசமைம. 18. X 12.
(1000632 NL)

ISBN 978-955-51014-5-5

ஜதீவகுமைபொரன், வணி.
கைடவுச்சகீட்டு / வணி. ஜதீவகுமைபொரன். பசன்கன :

நற்றசிகண பதேசிப்பகைம், 2014. -

ப. 160 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 487.50

(1003499 NL)

பஜயதேதீபன், அதனபொஜபொ

ஆரூரன், சசிவ.
யபொழசிகச / சசிவ. ஆரூரன். - அலவபொய் :
ஆசசிரியர், 2015. - ப. V, 400 ; பசமைம. 21.
(1005612 NL)

ISBN 978-955-41529-0-8

குயணில அம்மைபொ / அதனபொஜபொ பஜயதேதீபன். பகைபொழும்பு : ரூம் டூ ரீட், 2013. - ப. 16 ;
பசமைம. 21 X

21.

கைஇ-மைஉ: வணிகலதேரப்படவணிலகல(1001198 NL)
ISBN 978-955-0706-81-5

இரபொமைலசிங்கைம், பணிரசபொந்த்
எத வண்டு / பணிரசபொந்த் இரபொமைலசிங்கைம். பகைபொழும்பு : ரூம் டு ரீட், 2014. - ப. 16 ;
பசமைம. 21 X 21.
கைஇ-மைஉ : வணிகலதேரப்படவணிலகல
(1001200 NL)
(415542 NA)
இரபொமைலசிங்கைம், பணிரசபொந்த்

(1005724 NL)

ISBN 978-955-1825-13-3

அமைமன், ஸீ. எம். ஏ.

ISBN 978-955-0706-78-5

(1001425 NL)

ISBN 978-955-44890-3-5

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00

894.8113 - நபொவல

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 500.00

பதேபொகுப்பு) / பச. சந்தேசிரதசகைரம். -

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 200.00

வளகவயணின் மைடியணிதல / எம். எச். எம்.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 100.00

வடக்கைசின் வசந்தேங்கைள் (சசிறு கைகதேகைளனின்

ப. X, 84 ; பசமைம. 21.

ஷம்ஸ, எம். எச். எம்.

ஸீ. எம். ஏ.

சந்தேசிரதசகைரம், பச.

894.8114 - கைட்டுகரகைள்

(415540 NA)
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ஞபொனதசகைரன், தேசி.

சண்முகைநபொதேன், தவ.

இலண்டன் பயண அனபவங்கைள் /

கைட்டுகரக் கைளஞ்சசியம் /
தவ. சண்முகைநபொதேன். - கைலமுகன :
கைண்மைணணி பணிரசுரம், 2014. - ப. IX, 209 ;
பசமைம. 21.
மு-மைஉ

ரூபபொ 300.00

(1001433 NL)

தேசி. ஞபொனதசகைரன். - பகைபொழும்பு : ஞபொனம்
பதேசிப்பகைம்,

2015. - ப. VII, 110 ; பசமைம. 21.

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 300.00

(1005789 NL)

ISBN 978-955-8354-50-6

ISBN 978-955-54011-6-6
910.71 – கைலவணி

தேனனிநபொயகை அடிகைளபொர்
தேமைசிழ்த் தூத தேமைசிழசியல கைட்டுகரகைள் /
தேனனிநபொயகை அடிகைளபொர். - பகைபொழும்பு :
குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2015. - ப. IV, 100 ;
பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 450.00

(1007808 NL)

ISBN 978-955-659-420-1

தேர்ஸசன், தஜ.
பசய்முகறப் புவணியணியல : கை. பபபொ. தே.
(உயர்தேரம்) / தஜ. தேர்ஸசன். யபொழ்ப்பபொணம் : எம். டி. இ. சசி , 2015. ப. X, 120 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 350.00

(1000718 NA)

ISBN 978-955-42003-3-3

பபொலச்சந்தேசிரன், ஞபொ.
மைணணிவபொசகை அணணியமுதேம் /
ஞபொ. பபொலச்சந்தேசிரன். - பகைபொழும்பு :

9 2 0 வபொழ்க்ககை வரலபொறு

ஞபொனம், 2014. - ப. XIV, 112 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 300.00

(1002478 NL)

ISBN 978-955-8354-52-0

(416337 NA)

அம்பணிககைபபொகைன், ச.
தயபொகைசுவபொமைசிகைள் [வபொழ்க்ககை வரலபொறு] /
ச. அம்பணிககைபபொகைன். - பகைபொழும்பு : ஆலயம்

மைதனபொகைரன், பபபொ.

பவளனியபீட்டகைம், 2014. - ப. X, 98 ; பசமைம. 21.

அறசிவணியல பதேபொடும் ஆழங்கைள் / பபபொ.

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 400.00

மைதனபொகைரன். - பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை

ISBN 978-955-0881-09-3

(1007816 NL)

இலலம், 2014. - ப. 98 ; பசமைம. 21.
ஒமு-மைஉ: வணிகலதேரப்படவணிலகல
ISBN 978-955-659-447-8

(1002807 NL)

சபொரலநபொடன்
மைகலயகை வணிடிபவள்ளனி தகைபொ. ந.
மைமனபொட்சசியம்மைபொள் / சபொரலநபொடன். -

ரபொஜசசிவபொ

பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2015. -

நசிலவணில ஒருவன் / ரபொஜசசிவபொ. -

ப. 51 ; பசமைம. 21.

பசன்கன : உயணிர்கமை பதேசிப்பகைம், 2014. -

கைஇ-மைஉ : ரூபபொ 200.00

ப. 144 ; பசமைம. 21.

ISBN 978-955-659-481-2

ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 468.75

(1007809 NL)

(1003494 NL)

ISBN 978-93-85104-04-6
9 5 0
9

0

0

வரலபொறு புவணியணியல

ஆசசிய வரலபொறு

954 – பதேன் ஆசசியபொ
954.93 – இலங்ககை

900.071 – வரலபொறு கைலவணி
அருகமைநபொயகைம், எஸ. தகை.
வரலபொறு : ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி - தேரம் 10. -

வரலபொற்றுச் சசிந்தேகனத் தேடம் /

மைகைரகைமை : ததேசசிய கைலவணி நசிறுவகைம், 2014. -

எஸ. தகை. அருகமைநபொயகைம்; பதேசி. முருதகைசு

ப. XXIV, 51 ; பசமைம. 29

பகைரௌரிகைபொந்தேன். - பகைபொழும்பு : குமைரன்

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 220.00

(200145 NL)

புத்தேகை இலலம், 2014. - ப. X, 138 ; பசமைம. 21.

(413309 NA)

ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 400.00
ISBN 978-955-659-440-9

9 1 0 பபரௌதேதீகை புவணியணியல

சண்முகைலசிங்கைம், கை.

(1003485 NL)

431
சமூகை வரலபொறும் வரலபொற்றசில

தேசிருக்தகைபொவணில பணிரததேச இலக்கைசிய

தேனனிநபர்கைளும் /

வரலபொறு : கைசி. பணி. 2000 ஆம் ஆண்டு

கை. சண்முகைலசிங்கைம். -

பகைபொழும்பு : குமைரன் புத்தேகை இலலம், 2015. -

வகர / நபொ. நவநபொயகைமூர்த்தேசி. -

ப. V, 129 ; பசமைம. 21.

அக்கைகரப்பற்று : வபொனதேசி பவனம், 2014. -

ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 600.00

(1005785 NL)

ப. XIX, 176 ; பசமைம. 21.

ISBN 978-955-659-484-3

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 375.00

தசனபொநபொயக்கை, தசபொமைவதீர

(1005790 NL)

ரகுநபொதேன், என். தகை.

நலலததேபொர் உள்ளம் பலமைசிக்கைததேபொர் நபொடு /

ஒரு பனஞ்தசபொகலக் கைசிரபொமைத்தேசின் எழுச்சசி

தசபொமைவதீர தசனபொநபொயக்கை ; பமைபொழசி. ஏ. எஸ.

வரலபொற்றுச் சரித்தேசிரம் / என். தகை.

எம். ஜசிப்ரி. - பகைபொழும்பு : பணிரதேமை அகமைச்சர்

ரகுநபொதேன். - 2 ம் பதேசி.. - பசன்கன :

அலுவலகைம், 2014. - ப. 105 ; பசமைம. 21.

கைருப்புப் பணிரதேசிகைள் - பவளனியபீடுகைள், 2014. -

ஒமு-மைஉ : ரூபபொ 250.00

ப. 293 ; பசமைம. 21.

(1000513 NL)
(414489 NA)

ஒமு-மைஉ: ரூபபொ 787.50

தேதபந்தேசிரன், தவதேநபொயகைம்
யபொழ்ப்பபொண நசிகனவுகைள் 02 / தவதேநபொயகைம்
தேதபந்தேசிரன். - யபொழ்ப்பபொணம் : சசிவகைபொமைசி
பதேசிப்பகைம், 2015. - ப. IV, 197 ; பசமைம. 21.
ஒஇ-மைஉ : ரூபபொ 390.00

(1005782 NL)

ISBN 978-955-41392-1-3
நவநபொயகைமூர்த்தேசி, நபொ.

******

(1003492 NL)

432

433
ஆசசிரியர் தேகலப்பு அட்டவகண

அகைபொர் முஹம்மைத், ஏ. ஸீ. வர்த்தேகைம்

அரசசியல பபபொருளபொதேபொர அபணிவணிருத்தேசிகைள்.

ஹலபொலும் ஹரபொமும்

297.273

அண்கமைக்கைபொல பபபொருளபொதேபொர

(சந்தேசிரதசகைரம், பச.)

337

அரசசியல பபபொருளபொதேபொர கைட்டுகரகைள்.

அபணிவணிருத்தேசிகைள் : 2014 இன் முக்கைசிய

(சந்தேசிரதசகைரம், பச.)

337

பண்புகைளும் 2015 இற்கைபொன வபொய்ப்புக்கைளும்
338.95493

அரசசியல பபபொருளபொதேபொர வணிடயங்கைள்.
(சந்தேசிரதசகைரம், பச.)

337

அதேசிசய முட்கட. (கைனபதேசிப்பணிள்கள,
குணநபொதேன்)

894.8113

அரசசியல வணிஞ்ஞபொனம் : ஓர் அறசிமுகைம்.
( எழுத்தப் பயணிற்சசி.

அப்தலஹமைமத் அபூஸஸுகலமைபொன் ; பபொர்க்கை

(அஸபொம், எம். எம். எம்.)

492.7

ஹசிஷபொம் அல-தேபொலசிப்
அருணபொசலம், கை. இலங்ககையணில
அபணிரபொம், பஜயசந்தேசிரன். கைறுப்பு பவள்கள
படம்

தேமைசிழசியலபொய்வு முயற்சசிகைள்

494.811

894.8111
அருந்தேசிகை பர்னபொந்த நசிவபொரண தசகவகைள்

அதபதசகைர, அன்டன். உலகைசின் தேசிவவணிய ததேவ
நற்கைருகண அதேசிசயங்கைள்

234.163

மைற்றும் தகைபொட்பணிறசி பர்னபொந்த ஞபொபகைபொர்த்தே
மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) : அருந்தேசிகை
பர்னபொந்த நசிவபொரண தசகவகைள் மைற்றும்

அம்பணிககைபபொகைன், ச. தயபொகைசுவபொமைசிகைள்

தகைபொட்பணிறசி பர்னபொந்த ஞபொபகைபொர்த்தே

[வபொழ்க்ககை வரலபொறு]

920

மைன்றத்கதேக் கூட்டிகணப்பதேற்குமைபொன
பதேபொரு சட்டமூலம்.

அமைலரபொஜ, பணி. கைருகைசிய கைபொலத்தேசின்
நபொட்குறசிப்புகைள்

பபொரபொளுமைன்றம்)

(இலங்ககை.
346.0640262

894.8113
அருகமைநபொயகைம், எஸ. தகை. வரலபொற்றுச்

அமைமன், எம். ஐ. எம். சசிவப்புக் தகைபொடு

297.09

அமைமன், ஸீ. எம். ஏ. குட்டிச்சபொத்தேபொன்கைளனின்
கும்மைபொளம்
அமைமன், ஸீ. எம். ஏ. நபணி வழசி கைகதேகைள்

894.8113
297.63

சசிந்தேகனத் தேடம்

954.93

அருள் சத்தேசியநபொதேன் ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை
தேரஸவணின், ருவன்
அருளபொனந்தேம், நதீ. பணி. இந்தே வனத்தக்குள்
894.8113

அமுதேன், தவல. கைசிழசிசல

894.8113
அல இமைபொறபொ : இதேழ் 01. (பதேதீன் பபொரூக்)

அரங்கு : ஓர் அறசிமுகைம். (சசிவத்தேம்பணி, கைபொ.) 792
அரசபொங்கை தசகவயபொளர்கைளுக்கைபொன

அல-அதேபுல முஃப்ரத் : இஸலபொமைசிய ஒழுக்கை

வழசிகைபொட்டல நூல - 04 : ஒழுக்கைபொற்று
நடவடிக்ககை. (சசிலவபொ, தே லீலபொ)

059.94811

மைபொன்மைசியங்கைள்

297.5

353.63
அல-தேபொலசிப், ஹசிஷபொம். பபற்தறபொர் - பணிள்கள

அரசபொங்கை தசகவயபொளர்கைளுக்கைபொன

உறவுகைள் : பணிள்கள வளர்ப்புக்கைபொன ஒரு

வழசிகைபொட்டல நூல - 02 : தேபொபன

வழசிகைபொட்டி

155.4

வணிதேசிக்தகைபொகவ - பகுதேசி I.
(சசிலவபொ, தே லீலபொ)

352.63

அல-கரஸஸூனனி, அஹ்மைத். சமூகைதமை
அடிப்பகட

300

434
அலமைஸீஹஸூத் தேஜஜபொல : முஸலீம்கைளுக்குச்
சவபொல. (நஜசிமுதேதீன், ஏ. எஸ.)

297.2

அலமைஸீஹஸூத் தேஜஜபொல : முஸலீம்கைளுக்குச்
சவபொல. (நஜசிமுதேதீன், ஏ. எஸ.)

297.2

அலசி அஸீஸ, எம். ; பதேபொகு. பபொர்க்கை

அஸபொம், எம். எம். எம். அரபு எழுத்தப்
பயணிற்சசி

492.7

அஸீஸ, அப்தல. அஹ்லுல கபத்தக்கைகள
அன்பு பகைபொள்தவபொம்

297.2

அஹ்லுல கபத்தக்கைகள அன்பு பகைபொள்தவபொம்.

அறசிதவபொர் பபொர்கவயணில கைலபொநசிதேசி எ. எம்.

(அஸீஸ, அப்தல)

297.2

எ. அஸீஸ
அஃலபொ பமைரௌதூதேசி (ரஹ்), பசய்யணித் அபுல.
அலசி, பபொத்தேசிமைபொ நஸீறபொ. ஞபொனக் கைடதலபொகச

நலசிவுற்ற நவதீன சமுதேபொயங்கைள்

305.8

நபொகூர் நபொயகைம் : நபொகூர் நபொயகைம்
வலசியுலலபொஹ் அவர்கைளனின் வபொழ்க்ககை
வரலபொறும் கைறபொமைத்தகைளும்

297.092

ஆசசியபொவணின் அபணிவணிருத்தேசி யதேபொர்த்தேங்கைள்
338.95

அவளுக்கு பதேரியபொதே ரகைசசியம். (ஜரீனபொ
முஸதேபபொ, ஏ. சகீ.)

894.8113

ஆசசிரியர் அதேசிகைபொரக் தகைபொகவ (தேமைசிழ்) :
சுந்தேசிரத்தேசிற்கு முற்பட்ட கைபொலம்

அவன் ஓர் அபூர்வ சசிறுவன் : இகளஞர்

ஆசசிரியர்கைளுக்கைபொன கைலவணிப் புள்ளனி

நபொவல. (பவலசிகைண்ணதகை, பணியதேபொஸ)

வணிபரவணியல = EducatIonal StatIstIcs for

894.8113
அறசிவணியல பதேபொடும் ஆழங்கைள்.
(மைதனபொகைரன், பபபொ.)

894.8114

அறசிவுப் பபபொருளனியல. (சந்தேசிரதசகைரம், பச.)330.9
அறசிதவபொர் பபொர்கவயணில கைலபொநசிதேசி எ. எம். எ.
அஸீஸ

370.92

அறூஸ, எஸ. என். ஏ. பபொர்க்கை

Teacher. (ஞபொனபரத்தேசினம், கை.)

371.33

ஆட்டிஸம் பபற்தறபொருக்கும்
ஆசசிரியருக்குமைபொன வழசிகைபொட்டி.
(லசியனதகை, வணிக்தடபொரியபொ)

371.94

ஆண்டறசிக்ககை 2011. (கைலவணி அகமைச்சு :
ததேசசிய நூலகை ஆவணவபொக்கைல தசகவகைள்
சகப)

352.74406

ஆண்டறசிக்ககை - 2014. (இலங்ககை. தமைல

கைதணசபரத்தேசினம், டி.

மைபொகைபொண

அன்டிகைனனி. (தசபொஃபகைசிளதீஸ)

882

அன்புள்ள வபொலசிபதர. (பபபொன்ன, சபொந்தேசி)

170.8

அன்ரனனி தநபொர்தபட், எஸ. உயணிரினப்
புவணியணியல

578.09

மைபொகைபொண சகப : வணிவசபொயம்,

கைமைநல அபணிவணிருத்தேசி சசிறசிய நதீர்பபொசனம்
ககைத்பதேபொழசில, சுற்றபொடல கைலபொசபொரம்
மைற்றும் கைகலசபொர் வணிவகைபொரங்கைள்
அகமைச்சு)

351.8252

ஆணலட் சதேபொசசிவம்பணிள்களயணின் தேமைசிழ்ப்
பணணிகைள். (ரூபவதேனன், மைபொர்க்கைண்டன்)
894.811092

அனந்தேரபொஜ, ந. நூலகை அபணிவணிருத்தேசி
முகைபொகமைத்தவம்

027.8

அனர்த்தே அழசிவுகைகளத் தேணணிப்தபபொம்
உயணிர்கைகள பபொதகைபொப்தபபொம்....

303.485

அனர்த்தே முகைபொகமைத்தவம் பதேபொடர்பபொன
ததேசசியக் பகைபொள்ககை

025.3222

363.34525

ஆதேபொமைசின் அப்பணிள். (நஸபுள்ளபொஹ், ஏ.) 894.8111
ஆப்டீன், ப. பகைபொங்கைபொணணி

894.8113

ஆரூரன், சசிவ. யபொழசிகச

894.8113

ஆஷதீர், மைஜதேசி முஹம்மைத். தேனனி மைனனிதே சமூகை
வபொழ்வணில இகற நசியதேசிகைள்

297.27

435
இக்பபொல, இன்ஷசிரபொஹ். நசிழகலத் ததேடி

2014 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் இலக்கை,

894.8113

இலங்ககை அடிப்பகட கைற்ககைகைளுக்கைபொன
நசிறுவகைம் (தேசிருத்தேச்) சட்டம். (இலங்ககை.)

இகசயணியல வணிளக்கைம் : பபொகைம் 1.

346.06026

(வணிலலவரபொயர், மைமரபொ)

780.7
2014 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இலக்கை, தஜபொன்
மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்.

இகணயத்தேசில உலபொவுவதேற்கு : EmaIl

BloggIng,

TwItter மைற்றும் Face book

என்பகவக்கு ஆதேரவளனிக்கும் ககைநூல
004.678

894.8111

294.5

இந்தமைதேம் என்ன பசபொலகைசிறத : பபொகைம் - 3
தேத்தவசபொரம். (ஞபொனதசகைரம், ஞபொனம்) 294.5
இமைபொம் புஹபொரி ரஹ்மைதள்ளபொஹசி அகலஹசி ;
பதேபொகு. பபொர்க்கை அல-அதேபுல முஃப்ரத் :
இஸலபொமைசிய ஒழுக்கை மைபொன்மைசியங்கைள்
இரகுபரன், கை. பதேபொகு. பபொர்க்கை தேமைசிழ்த் தூத
தேனனிநபொயகைம் அடிகைளபொர்

2014 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்கை, நசிமைல
தபபொதேசிரபொஜபொரபொமை கைலவணி மைற்றும் கைலபொசபொர
இலங்ககை.)

894.811092

தசனபொநபொயக்கை மைன்றம்

(கூட்டிகணத்தேல)

சட்டம். (இலங்ககை.)

346.064026

2014 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் இலக்கை,
இலங்ககை சமுத்தேசிரப் பலகைகலக்கைழகைச்
சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைனபதேபொரு
சட்டம். (இலங்ககை.)

344.07684026

2014 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்கை, பணியதசன
கைமைதகை மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்.
(இலங்ககை)

346.064026

2014 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் இலக்கை,

இரகுபரன், கை. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை
தேசிருவபொதேவூரரும் கசவத்தேசிருபநறசியும்
இரகுபரன், கை. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை மூவர் தேமைசிழும்
கசவ பநறசியும்

நசிர்மைபொணத் பதேபொழசில அபணிவணிருத்தேசிச் சட்டம்.
(இலங்ககை.)

343.078624026

2014 ஆம் ஆண்டின் 34 ஆம் இலக்கை, மைபொநகைர
சகபகைள் (தேசிருத்தேச்) சட்டம். (இலங்ககை.)
342.09026

2014 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்கை, தேபொம்தப
மைமபகைபொட தபபொதேசி வர்தேனபொரபொமை ஸ்ரீ மைதரசபொமை
பணிரிபவன் வணிஹபொகர அபணிவணிருத்தேசி மைன்றம்
(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம். (இலங்ககை.)

2014 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்கை, நகைர
சகபகைள் (தேசிருத்தேச்) சட்டம். (இலங்ககை.)
342.09026

346.064026
2014 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இலக்கை, நசிமைல
சசிறசிபபொல தே சசிலவபொ மைன்றம்

2014 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்கை, பணிரததேச
சகபகைள் (தேசிருத்தேச்) சட்டம். (இலங்ககை.)
342.09026

(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம். (இலங்ககை.)
346.064026

2014 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம் இலக்கை, உள்ளூர்
அதேசிகைபொர சகபகைள் பவற்றசிடங்கைகள

2014 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்கை,
லக்ஷ்மைன் வசந்தே பபதரரபொ சமுதேபொய
அபணிவணிருத்தேசி மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல)
சட்டம். இலங்ககை.)

346.064026

2014 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இலக்கை, வசந்தே

இந்த மைதேத்தேசின் இன்கறய ஆதேகவகைள்.
(சபபொபரத்தேசினம், கை.)

346.064026

மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்.

இந்தே நபொள் இனனிய நபொள். (ககைகலவபொசன்,
மைணணிதமைகைகல)

(இலங்ககை.)

346.064026

நசிரப்புதேல (வணிதசட ஏற்பபொடுகைள்) (தேசிருத்தேச்)
சட்டம். (இலங்ககை.)

342.09026

436
2014 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இலக்கை, கைபொணணி

2015 வரவு பசலவுத் தேசிட்டத்தேசிற்கைபொகை

(பரபொதேதீனப்படுத்தேல மைமதேபொன மைட்டுப்பபொடுகைள்)

முன்கவக்கைப்படும் கூற்று. (இலங்ககை.

சட்டம். (இலங்ககை.)

தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப. தமைல

346.063026

மைபொகைபொணம் தபபொக்குவரத்த மைற்றும்
2014 ஆம் ஆண்டின் 39 ஆம் இலக்கை,

இகளஞர் வணிவகைபொரம், மைகைளனிர் வணிவகைபொரம்,

இ.அ.நசி.கூ. வங்கைசி (நதீக்கைல மைற்றும்

உணவு வழங்கைல மைற்றும்

வணிகளவபொந்தேன்கமையணினவபொன ஏற்பபொடுகைள்)

கூட்டுறவு அபணிவணிருத்தேசி, வதீட்டுப்

சட்டம். இலங்ககை.)

பபபொருளபொதேபொர தமைம்பபொடு, கைடற்பதேபொழசில,

346.082153026

பகைசிர்ந்தேளனிப்பு,

கைசிரபொமை அபணிவணிருத்தேசி, சுற்றுலபொத்தகற
2014 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்கை,

முதேலீட்டு தமைம்பபொட்டு இகணப்பு

இலங்ககை அணுசக்தேசிச் சட்டம்.

அத்தடன் வணிலங்குற்பத்தேசி மைற்றும்

(இலங்ககை.)

343.0925026

2014 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்கை,

352.1206

இரபொமை நபொடகைக் கைகீர்த்தேகன : (இரண்டபொம்

ஒதக்கைகீட்டுச் சட்டம். (இலங்ககை. 343.034026
2014 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்கை,

பபொகைம்) : யுத்தே கைபொண்டம்

894.811

இரபொமை நபொடகைக் கைகீர்த்தேகன : (இரண்டபொம்

ஸசிவமுனனிதஸ பவபஹர பபரௌத்தே
மைன்றம்

அபணிவணிருத்தேசி அகமைச்சு.)

பபொகைம்) : யுத்தே கைபொண்டம்

894.811

(கூட்டிகணத்தேல) (தேசிருத்தேச்)

சட்டம். (இலங்ககை.)

346.064026

இரபொமைதேபொஸ, பபபொன். நதீங்கைளபொகைதவ பணிறப்பு,
இறப்பு, தேசிருமைணச் சபொன்றசிதேழ்கைகள

2014 ஆம் ஆண்டின் 44 ஆம் இலக்கை, பணி.
ஹரிசன்

சமுதேபொய அபணிவணிருத்தேசி மைன்றம்

பபற்றுக் பகைபொள்ளலபொம் : ஒரு வழசிகைபொட்டி
ககைநூல

353.59

(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம். (இலங்ககை.)
346.064026
2014 ஆம் ஆண்டின் 45 ஆம் இலக்கை,

இரபொமைலசிங்கைம், பணிரசபொந்த். எத வண்டு 894.8113
இரபொமைலசிங்கைம், பணிரசபொந்த். தகைபொழசி அம்மைபொ

சசித்தேசுவபொதேதீனம் குகறந்தே

894.8113

பணிள்களகைளுக்கைபொன பபொடசபொகலயணின்
நலன்புரிச் சங்கைம்

(கூட்டிகணத்தேல)

சட்டம். (இலங்ககை.)
2014 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் இலக்கை,

894.8113
இலக்கைசிய வரலபொறும் தேசிறனபொய்வும் :

ஒதக்கைகீடு தேசிருத்தேச்) சட்டம். (இலங்ககை.)
343.034026
2015 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்கை,

பணின்கைபொலனனித்தவ அணுகுமுகற.
(கைனகைநபொயகைம்)

894.811

இலங்ககை அதேசிபர் தசகவ தேரம் - 3

ஒதக்கைகீட்டு (தேசிருத்தேச்) சட்டம்.
(இலங்ககை.)

இரபொமைலசிங்கைம், பணிரசபொந்த். ததேபொட்டக்கைபொர எலசி

343.034026

மைட்டுப்படுத்தேப்பட்ட தபபொட்டிப் பரீட்கச
343.034026

வழசிகைபொட்டி. (தேவதசகைர், தேகளயசசிங்கைம்)
153.93

2015 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலக்கை,
ததேசசிய மைருந்தகைள் ஒழுங்குபடுத்தம்

இலங்ககை அதேசிபர் தசகவ தேரம் - 3

153.93

அதேசிகைபொரசகபச் சட்டம். (இலங்ககை.)
344.041026

இலங்ககை அதேசிபர் தசகவயணின் 3 ஆம்
வகுப்பணிற்கு

ஆட்தசர்ப்புச் பசய்வதேற்கைபொன

மைட்டுப்படுத்தேப்பட்ட தபபொட்டிப் பரீட்கச
வழசிகைபொட்டி நூல. (உமைபொசங்கைர், பணி.)

153.93
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இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம்

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம்

இலக்கை, தேபொம்தப மைமபகைபொட தபபொதேசி

இலக்கை, நகைர சகபகைள் (தேசிருத்தேச்)

வர்தேனபொரபொமை ஸ்ரீ மைதரசபொமை பணிரிபவன்

சட்டம்

342.09026

வணிஹபொகர அபணிவணிருத்தேசி மைன்றம்
(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்

346.064026

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம்
இலக்கை, பணிரததேச சகபகைள் (தேசிருத்தேச்)

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம்

சட்டம்

342.09026

இலக்கை, நசிமைல சசிறசிபபொல தே சசிலவபொ மைன்றம்
(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்

346.064026

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம்
இலக்கை, உள்ளூர் அதேசிகைபொர சகபகைள்

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம்
இலக்கை, லக்ஷ்மைன் வசந்தே பபதரரபொ

பவற்றசிடங்கைகள

நசிரப்புதேல (வணிதசட

ஏற்பபொடுகைள்) (தேசிருத்தேச்) சட்டம்

342.09026

சமுதேபொய அபணிவணிருத்தேசி மைன்றம்
(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்

346.064026

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம்
இலக்கை, கைபொணணி (பரபொதேதீனப்படுத்தேல மைமதேபொன

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம்

மைட்டுப்பபொடுகைள்) சட்டம்

346.063026

இலக்கை, இலங்ககை அடிப்பகட
கைற்ககைகைளுக்கைபொன நசிறுவகைம் (தேசிருத்தேச்)
சட்டம்

346.06026

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 39 ஆம்
இலக்கை, இ.அ.நசி.கூ. வங்கைசி (நதீக்கைல மைற்றும்
வணிகளவபொந்தேன்கமையணினவபொன ஏற்பபொடுகைள்)

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம்

சட்டம்

346.082153026

இலக்கை, தஜபொன் பசனவணிரத்ன மைன்றம்
(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்

346.064026

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம்
இலக்கை, இலங்ககை அணுசக்தேசிச் சட்டம்

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம்

343.0925026

இலக்கை, வசந்தே தசனபொநபொயக்கை மைன்றம்
(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்

346.064026

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம்
இலக்கை, ஒதக்கைகீட்டுச் சட்டம்

343.034026

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம்
இலக்கை, தபபொதேசிரபொஜபொரபொமை கைலவணி மைற்றும்

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம்

கைலபொசபொர மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல)

இலக்கை, ஸசிவமுனனிதஸ பவபஹர

சட்டம்

பபரௌத்தே மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல)

346.064026

சட்டம்

346.064026

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம்
இலக்கை, இலங்ககை சமுத்தேசிரப்

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 44 ஆம்

பலகைகலக்கைழகைச் சட்டத்கதேத்

இலக்கை, பணி. ஹரிசன் சமுதேபொய

தேசிருத்தவதேற்கைனபதேபொரு சட்டம் 344.07684026

அபணிவணிருத்தேசி மைன்றம்

(கூட்டிகணத்தேல)

சட்டம்

346.064026

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம்
இலக்கை, பணியதசன கைமைதகை மைன்றம்
(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 45 ஆம்
346.064026

இலக்கை, சசித்தேகைவபொதேதீனம் குகறந்தே
பணிள்களகைளுக்கைபொன பபொடசபொகலயணின்

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம்
இலக்கை, நசிர்மைபொணத் பதேபொழசில அபணிவணிருத்தேசிச்
சட்டம்

நலன்புரிச் சங்கைம் (கூட்டிகணத்தேல)
சட்டம்

343.034026

343.078624026
இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம்

இலங்ககை. 2014 ஆம் ஆண்டின் 34 ஆம்
இலக்கை, மைபொநகைர சகபகைள் (தேசிருத்தேச்)
சட்டம்

342.09026

இலக்கை, ஒதக்கைகீடு (தேசிருத்தேச்) சட்டம்
343.034026
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இலங்ககை. 2015 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம்
இலக்கை, ஒதக்கைகீட்டு (தேசிருத்தேச்) சட்டம்

இல. 33, 2014. நசிர்மைபொணத் பதேபொழசில
அபணிவணிருத்தேசிச் சட்டம்

343.078624026

343.034026
இல. 34, 2014. 2014 ஆம் ஆண்டின் 34 ஆம்
இலங்ககை. 2015 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம்
இலக்கை, ததேசசிய மைருந்தகைள் ஒழுங்கு
படுத்தம் அதேசிகைபொரசகபச் சட்டம்

இலக்கை, மைபொநகைர சகபகைள் (தேசிருத்தேச்)
சட்டம்

342.09026

344.041026
இல. 35, 2014. நகைர சகபகைள் (தேசிருத்தேச்)

இலங்ககை அணுசக்தேசி : இலங்ககை அணுசக்தேசி

சட்டம்

342.09026

சகபகயத் தேபொபணிப்பதேற்கும் ; ததேசசிய
அபணிவணிருத்தேசி தநபொக்கைங்கைளுக்கைபொகை அணு

இல. 36, 2014. பணிரததேச சகபகைள் (தேசிருத்தேச்)

அறசிவணியலமைற்றும் …. அதேன் இகடதநர்

சட்டம்

342.09026

வணிகளவபொன வணிடயங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு
பசய்வதேற்குமைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்.

இல. 37, 2014. உள்ளூர் அதேசிகைபொர சகபகைள்

(இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்)

பவற்றசிடங்கைகள நசிரப்புதேல (வணிதசட

343.09250262

ஏற்பபொடுகைள்) (தேசிருத்தேச்) சட்டம்
இலங்ககை. சட்டங்கைள் :

342.09026

இல. 38, 2014. கைபொணணி (பரபொதேதீனப்படுத்தேல
மைமதேபொன மைட்டுப்பபொடுகைள்) சட்டம்

346.063026

இல. 22, 2014. தேபொம்தப மைமபகைபொட தபபொதேசி
வர்தேனபொரபொமை ஸ்ரீ மைதரசபொமை பணிரிபவன்

இல. 39, 2014. இ.அ.நசி.கூ. வங்கைசி (நதீக்கைல

வணிஹபொகர அபணிவணிருத்தேசி மைன்றம்

மைற்றும் வணிகளவபொந்தேன்கமையணினவபொன

(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்

346.064026

ஏற்பபொடுகைள்) சட்டம்

346.082153026

இல. 23, 2014. நசிமைல சசிறசிபபொல தே சசிலவபொ
மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்346.064026

இல. 40, 2014. இலங்ககை அணுசக்தேசிச்
சட்டம்

343.0925026

இல. 24, 2014. லக்ஷ்மைன் வசந்தே பபதரரபொ
சமுதேபொய அபணிவணிருத்தேசி மைன்றம்
(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்

இல. 41, 2014. ஒதக்கைகீட்டுச் சட்டம்
346.064026

343.034026

இல. 25, 2014. இலங்ககை அடிப்பகட

இல. 43, 2014. ஸசிவமுனனிதஸ பவபஹர

கைற்ககைகைளுக்கைபொன நசிறுவகைம் தேசிருத்தேச்

பபரௌத்தே மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல)

சட்டம்

(தேசிருத்தேச்) சட்டம்

346.06026

346.064026

இல. 27, 2014. தஜபொன் பசனவணிரத்னமைன்றம்

இல : 44, 2015. பணி. ஹரிசன் சமுதேபொய

(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்

அபணிவணிருத்தேசி மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல)

346.064026

சட்டம்

346.064026

இல. 28, 2014. தபபொதேசிரபொஜபொரபொமை கைலவணி
மைற்றும் கைலபொசபொர மைன்றம்
(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்

இல. 45, 2014. சசித்தேசுவபொதேதீனம் குகறந்தே
346.064026

பணிள்களகைளுக்கைபொன பபொடசபொகலயணின்
நலன்புரிச் சங்கைம் (கூட்டிகணத்தேல)

இல : 29, 2014. வசந்தே தசனபொநபொயக்கை
மைன்றச் சட்டம்

சட்டம்

343.034026

346.064026
இல. 47, 2014. ஒதக்கைகீடு (தேசிருத்தேச்) சட்டம்

இல. 31, 2014. இலங்ககைச் சமுத்தேசிரப்
பலகைகலக்கைழகைச் சட்டம்

343.034026

344.07684026
இல. 01, 2015. ஒதக்கைகீட்டு (தேசிருத்தேச்)

இல. 32, 2014. பணியதசன கைமைதகை மைன்றம்
(கூட்டிகணத்தேல) சட்டம்

346.064026

சட்டம்

343.034026
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இல. 05, 2015. ததேசசிய மைருந்தகைள்

இல. 320. 2014. லங்ககை சுற்றபொடலசியல

ஒழுங்குபடுத்தம் அதேசிகைபொரசகபச் சட்டம்
344.041026
இலங்ககை. சட்டமூலங்கைள் :

பதேபொழசில வலலுநர்கைள் நசிறுவகைம்
(கூட்டிகணத்தேல)

346.0430262

இல. 321. 2014. கைபொணணி (பரபொதேதீனப்படுத்தேல
மைமதேபொன மைட்டுப்பபொடுகைள் :

இல. 291, 2014. கைஷசி புண்டபொ ஸ்ரீ லங்கைபொ

பவளனிநபொட்டவருக்கும், பவளனிநபொட்டுக்

மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) :

கைம்பனனிகைளுக்கும் மைற்றும் பவளனிநபொட்டுப்

344.07840262

பங்குகைகள கவத்தேசிருக்கும் குறசித்தே சசில
இல. 292, 2014. தசர்பபறுமைதேசி வரி
(தேசிருத்தேம்) :

நசிறுவனங்கைளுக்கும்.... கைருமைங்கைளுக்கு
343.040262

ஏற்பபொடு பசய்வதேற்குமைபொனபதேபொரு
சட்டமூலம்

346.0430262

இல. 311, 2014. தபர்ட்டி தேசிஸபொநபொயக்கை
மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) :

346.0640262

இல. 322, 2014. குற்றச் பசயலகைளுக்குப்
பலசியபொக்கைப்பட்தடபொருக்கும்

இல. 312, 2014. இலங்ககை சமுத்தேசிரப்

சபொட்சசிகைளுக்குமைபொன உதேவணி மைற்றும்

பலகைகலக்கைழகைம் :

பபொதகைபொப்பு

344.07840262

345.020262

இல. 313, 2014. சத்பமைத்சசித்ஹவுல சங்கைம்

இல. 324, 2014. இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

(கூட்டிகணத்தேல) :

டிஎவசகீசகீ வங்கைசி (நதீக்கைல மைற்றும்

344.07840262

வணிகளவபொந்தேன்கமையணினவபொன
இல. 314, 2014. மைபொநகைர சகபகைள் (தேசிருத்தேம்)

ஏற்பபொடுகைள்) :

346.0821530262

342.090262
இல. 325, 2014. இலங்ககை அணுசக்தேசி :
இல. 315, 2014. நகைர சகபகைள் (தேசிருத்தேம்) :

343.09250262

(255 ஆம் அத்தேசியபொயமைபொன) நகைர சகபகைள்
கைட்டகளச் சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொன

இல. 326, 2014. அருந்தேசிகை பர்னபொந்த

பதேபொரு சட்டமூலம்

நசிவபொரண தசகவகைள் மைற்றும் தகைபொட்பணிறசி

342.090262

பர்னபொந்த ஞபொபகைபொர்த்தே மைன்றம்
இல. 316, 2014. பணிரததேச சகபகைள்
(தேசிருத்தேம்) : 1987

(கூட்டிகணத்தேல)

346.0640262

ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம்

இலக்கை, பணிரததேச சகபச் சட்டத்கதேத்

இல. 327, 2014. ஒதே[க்கைகீடு (தேசிருத்தேம்) :

தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்

2013 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்கை,

342.090262

ஒதக்கைகீட்டுச் சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்
கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்

343.0340262

இல. 317, 2014. உள்ளூர் அதேசிகைபொரசகபகைள்
ததேர்தேலகைள் (தேசிருத்தேம்) : (262 ஆம்

இல. 328, 2014. சந்தேசிரகுமைபொர்

அத்தேசியபொயமைபொன) உள்ளூர் அதேசிகைபொரசகபகைள்

சமூகைதமைம்பபொட்டு மைன்றம்

ததேர்தேலகைள் கைட்டகளச் சட்டத்கதேத்

(கூட்டிகணத்தேல) :

346.0640262

தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்
342.070262

இல. 329, 2014. கைடற்பறபொழசில, நதீர்வபொழ்
உயணிரின வளங்கைள் (தேசிருத்தேம்) :

இல. 318, 2014. உள்ளூர் அதேசிகைபொர சகபகைள்

343.076920262

பவற்றசிடங்கைகள நசிரப்புதேல (வணிதசட
ஏற்பபொடுகைள்) (தேசிருத்தேம்)

342.090262

இல. 330, 2014. சந்தேசியபொ சசிரிவர்தேன மைன்றம்
(கூட்டிகணத்தேல) :

346.0640262

இல. 319, 2014. நசிர்மைபொணத் பதேபொழசில
அபணிவணிருத்தேசி :

343.0786240262

இல. 339, 2014. உண்ணபொட்டரசசிகற
(தேசிருத்தேம்) :

343.040262
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இல. 340, 2014. தசர் பபறுமைதேசி (தேசிருத்தேம்) :

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். இலங்ககை

2002 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்கை, தசர்

சுற்றபொடலசியல பதேபொழசில வலலுநர்கைள்

பபறுமைதேசி சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொன

நசிறுவகைம் (கூட்டிகணத்தேல) : இலங்ககை

பதேபொரு சட்டமூலம்

சுற்றபொடலசியல பதேபொழசில வலலுநர்கைள்

343.0550262

நசிறுவகைத்கதேக் கூட்டிகணப்பதேற்குமைபொன
இல : 341, 2015. நபொட்கடக்

பதேபொரு சட்டமூலம்

346.0640262

கைட்டிபயழுப்புதேல வரி (தேசிருத்தேம்)
343.0340262

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். உண்ணபொட்டர
சசிகற (தேசிருத்தேம்) : 2006 ஆம் ஆண்டின் 10

இல : 342, 2015. நசிதேசி : மைதச்சபொகலகைள்

ஆம் இலக்கை, உண்ணபொட்டரசசிகறச்

மைற்றும் தேவறகணகைள் அறவதீடு,

சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு

சகீட்டபொட்டத் பதேபொழசில அறவதீடு, அதேசிஈட்ட

சட்டமூலம்

343.040262

வரி, பசலலசிடத் பதேபொகலதபசசி பதேபொழசிற்
படுத்தநர் அறவதீடு, வதீட்டுக்கு தநரடி

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். உள்ளூர்

பசய்மைதேசிச் தசகவகைள் அறவதீடு, பசய்மைதேசி

அதேசிகைபொரசகபகைள் ததேர்தேலகைள் (தேசிருத்தேம்) :

அகமைவணிட அறவதீடு, அர்ப்பணணிக்கைப்பட்ட

(262 ஆம் அத்தேசியபொயமைபொன) உள்ளூர்

வணிகளயபொட்டு அகலவரிகச அறவதீடு,

அதேசிகைபொர சகபகைள் ததேர்தேலகைள் கைட்டகளச்

மைபொளனிககை வரி, குடியகைலவு வரி அத்தடன்

சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு

தமைபொட்டபொர் வபொகைன இறக்குமைதேசியபொளர்கைள்

சட்டமூலம்

342.070262

உரிமைக்கைட்டணத்கதே வணிதேசிப்பதேற்கு ஏற்பபொடு
பசய்வதேற்கும் அத்தடன் அதேதனபொடு
பதேபொடர்புபட்ட....

343.0340262

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். உள்ளூர் அதேசிகைபொர
சகபகைள் பவற்றசிடங்கைகள நசிரப்புதேல
(வணிதசட

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். அருந்தேசிகை

ஏற்பபொடுகைள்) (தேசிருத்தேம்) : (2013

ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்கை, உள்ளூர்

பர்னபொந்த நசிவபொரண தசகவகைள் மைற்றும்

அதேசிகைபொர சகபகைள் பவற்றசிடங்கைகள

தகைபொட்பணிறசி பர்னபொந்த ஞபொபகைபொர்த்தே மைன்றம்

நசிரப்புதேல (வணிதசட ஏற்பபொடுகைள்)

(கூட்டிகணத்தேல) : அருந்தேசிகை பர்னபொந்த

சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு

நசிவபொரண தசகவகைள் மைற்றும் தகைபொட்பணிறசி

சட்டமூலம்

342.090262

பர்னபொந்த ஞபொபகைபொர்த்தே மைன்றத்கதேக்
கூட்டிகணப்பதேற்குமைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்
346.0640262

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். ஒதே[க்கைகீடு
(தேசிருத்தேம்) : 2013 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம்
இலக்கை, ஒதக்கைகீட்டுச் சட்டத்கதேத்

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். இலங்ககை

தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்

அணுசக்தேசி : இலங்ககை அணுசக்தேசி

343.0340262

சகபகயத் தேபொபணிப்பதேற்கும் ; ததேசசிய
அபணிவணிருத்தேசி தநபொக்கைங்கைளுக்கைபொகை அணு

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். கைடற்பறபொழசில,

அறசிவணியல மைற்றும்…. அதேன் இகடதநர்

நதீர்வபொழ் உயணிரின வளங்கைள் (தேசிருத்தேம்) :

வணிகளவபொன வணிடயங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு

1996 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம் இலக்கை,

பசய்வதேற்குமைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்

கைடற்பறபொழசில, நதீர்வபொழ் உயணிரின வளங்கைள்

343.09250262

சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு
சட்டமூலம்

343.076920262

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். இலங்ககைச்
சமுத்தேசிரப் பலகைகலக்கைழகைம் : இலங்ககை

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். கைஷசி புண்டபொ ஸ்ரீ

சமுத்தேசிரப் பலகைகலக்கைழகைத்கதே

லங்கைபொ மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) : கைஷசி

தேபொபணிப்பதேற்கும், தபணு

புண்டபொ ஸ்ரீ லங்கைபொ மைன்றத்கதேக்

வதேற்கும்,

நசிருவகைசிப்பதேற்கும் ஏற்பபொடு

கூட்டிகணப்பதேற்குமைபொனபதேபொரு

பசய்வதேற்கும்........ ஏற்பபொடு பசய்வதேற்கு

சட்டமூலம்

மைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்

344.076840262

346.0640262

441
இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். கைபொணணி (பரபொதேதீனப்

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்

டிஎவசகீசகீ வங்கைசி

படுத்தேல மைமதேபொன மைட்டுப்பபொடுகைள் : பவளனி

(நதீக்கைல மைற்றும் வணிகளவபொந்

நபொட்டவருக்கும், பவளனிநபொட்டுக்

தேன்கமையணினவபொன ஏற்பபொடுகைள்) :

கைம்பனனிகைளுக்கும் மைற்றும் பவளனிநபொட்டுப்

இ.அ.நசி.கூ. வங்கைசிகய “டிஎவசகீசகீ வங்கைசி

பங்குகைகள கவத்தேசிருக்கும் குறசித்தே சசில

பபீஎலசகீ” என்ற பபயரில வகரயறுக்கைப்பட்ட

நசிறுவனங்கைளுக்கும்.... கைருமைங்கைளுக்கு

பகைசிரங்கைக் கைம்பபனனிபயபொன்கறப் பதேசிவு

ஏற்பபொடு பசய்வதேற்குமைபொனபதேபொரு

பசய்வதேற்கு..... அவற்றசின் இகடதநர்

சட்டமூலம்

346.0430262

வணிகளவபொன கைருமைங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு
பசய்வதேற்குமைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். குற்றச்

346.0821530262

பசயலகைளுக்குப் பலசியபொக்கைப்பட்தடபொருக்கும்
சபொட்சசிகைளுக்குமைபொன உதேவணி மைற்றும்
பபொதகைபொப்பு : குற்றச் பசயலகைளுக்குப்
பலசியபொக்கைப்பட்தடபொருக்கும் சபொட்சசிகைளனினதம்
உரிகமைகைகளயும் உரித்தகடகமைகைகளயும்

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். நகைர சகபகைள்
(தேசிருத்தேம்) : (255 ஆம் அத்தேசியபொயமைபொன)
நகைர சகபகைள் கைட்டகளச் சட்டத்கதேத்
தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்
342.090262

எடுத்தக் கூறுவதேற்கு..... அவற்றசின்
இகடதநர் வணிகளவபொன கைருமைங்கைளுக்கு
ஏற்பபொடு பசய்வதேற்குமைபொனபதேபொரு
சட்டமூலம்

345.020262

கைட்டிபயழுப்புதேல வரி (தேசிருத்தேம்) : 2009
ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்கை, நபொட்கடக்
கைட்டிபயழுப்புதேல வரிச் சட்டத்கதேத்

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். சந்தேசியபொ
சசிரிவர்தேன

இலங்ககை பபொரபொளுமைன்றம். நபொட்கடக்

மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல) :

தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்
343.0340262

சந்தேசியபொ சசிரிவர்தேன மைன்றத்கதேக்
கூட்டிகணப்பதேற்கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்
346.0640262
இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். சந்தேசிரகுமைபொர்
சமூகைதமைம்பபொட்டு மைன்றம்

அதேசிஈட்ட வரி, பசலலசிடத் பதேபொகலதபசசி

பசய்மைதேசி அகமைவணிட அறவதீடு, அர்ப்பணணிக்கைப்

கூட்டிகணப்பதேற்கைபொனபதேபொரு
346.0640262

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். சசித்பமைத்சசித்ஹவுல
சங்கைம் (கூட்டிகணத்தேல) :

பட்ட வணிகளயபொட்டு அகலவரிகச அறவதீடு,
மைபொளனிககை வரி, குடியகைலவு வரி அத்தடன்
தமைபொட்டபொர்

வபொகைன இறக்குமைதேசியபொளர்கைள்

உரிமைக் கைட்டணத்கதே வணிதேசிப்பதேற்கு ஏற்பபொடு
பசய்வதேற்கும் அத்தடன் அதேதனபொடு

சசித்பமைத்சசித்ஹவுல சங்கைத்கதேக்
கூட்டிகணப்பதேற்குமைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்
346.0640262
இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். தசர்பபறுமைதேசி வரி
(தேசிருத்தேம்) : 2002 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம்
இலக்கை, தசர்பபறுமைதேசி வரி சட்டத்கதேத்
தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்
343.040262

பதேபொடர்புபட்ட அதேன் இகடதநர்வணிகளவபொன
கைருமைங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு பசய்வதேற்கு
மைபொனபதேபொருசட்டமூலம்

343.0340262

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். நசிர்மைபொணத்
பதேபொழசில அபணிவணிருத்தேசி : இலங்ககையணில
நசிர்மைபொணத் பதேபொழசில அபணிவணிருத்தேசி ஏற்பபொடு
பசய்வதேற்கும், நசிர்மைபொணத் பதேபொழசிலசின்
பசயற்பபொடுகைகள ஒழுங்கு பசய்வதேற்கும்,

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். தசர் பபறுமைதேசி
(தேசிருத்தேம்) : 2002 ஆம் ஆண்டின் 14

ஆம் இலக்கை, தசர் பபறுமைதேசி வரிச்
சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு
சட்டமூலம்

அறவதீடு, சகீட்டபொட்டத் பதேபொழசில அறவதீடு,

தநரடி பசய்மைதேசிச் தசகவகைள் அறவதீடு,

சமூகைதமைம்பபொட்டுமைன்றத்கதேக்

வரி

மைதச்சபொகலகைள் மைற்றும் தேவறகணகைள்

பதேபொழசிற்படுத்தநர் அறவதீடு, வதீட்டுக்கு

(கூட்டிகணத்தேல) : சந்தேசிரகுமைபொர்

சட்டமூலம்

இலங்ககை பபொரபொளுமைன்றம். நசிதேசி

343.0550262

பதேசிவு பசய்வதேற்கும் ; வணிதேசிமுகறப்
படுத்தவதேற்கும் மைற்றும் தேரப்படுத்த
வதேற்கும் …. கைருமைங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு
பசய்வதேற்குமைபொனபதேபொருசட்டமூலம்
343.0786240262
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இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப :

(தேசிருத்தேம்) : 1987 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம்

வணிவசபொயம், கைமைநல அபணிவணிருத்தேசி சசிறசிய

இலக்கை, பணிரததேச சகபச் சட்டத்கதேத்

நதீர்பபொசனம் ககைத்பதேபொழசில, சுற்றபொடல

தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்

கைலபொசபொரம் மைற்றும் கைகலசபொர்

342.090262

வணிவகைபொரங்கைள் அகமைச்சு. ஆண்டறசிக்ககை 2014

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். தபர்ட்டி
தேசிஸபொநபொயக்கை மைன்றம் (கூட்டிகணத்தேல :
தபர்ட்டி தேசிஸபொநபொயக்கை மைன்றத்கதேக்

351.8252

இலங்ககை. ததேசசிய கவத்தேசியசபொகல
1864 – 2014

362.11095493

கூட்டிகணப்பதேற்குமைபொனபதேபொரு
சட்டமூலம்

346.0640262

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம். மைபொநகைர சகபகைள்

இலங்ககை - இந்தேசிய தேமைசிழ் வழக்குகைளனில
பசபொற்கைளனின் பயன்பபொடு. (சுசகீந்தேசிரரபொஜபொ, சு.)
494.8115

(தேசிருத்தேம்) : (252 ஆம் அத்தேசியபொயமைபொன)
மைபொநகைர சகபகைள் கைட்டகளச்
சட்டத்தேசிகனத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு
சட்டமூலம்

342.090262

இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப :
கைலவணி, உள்ளூரபொட்சசி, கைபொணணி மைனனிதேவலு
மைற்றும் தவகல வபொய்ப்பு மைற்றும் தேகைவல
அகமைச்சு. வரவு பசலவுத் தேசிட்ட வணிவபொதேம்
2015 : அபணிவணிருத்தேசி முன்தனற்றம் மைற்றும்
இலக்கு

352.48

இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப :
சுகைபொதேபொர, உள்நபொட்டு கவத்தேசிய,
நன்நடத்கதே, மைற்றும் சசிறுவர் பபொதகைபொப்புச்
தசகவகைள் சகப நடவடிக்ககை அகமைச்சு -

இலங்ககைச் சமுத்தேசிரப் பலகைகலக்கைழகைம் :
இலங்ககை சமுத்தேசிரப் பலகைகலக்கைழகைத்கதே
தேபொபணிப்பதேற்கும், தபணுவதேற்கும்,
நசிருவகைசிப்பதேற்கும் ஏற்பபொடு
பசய்வதேற்கும்........ ஏற்பபொடு
பசய்வதேற்குமைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்.
(இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்)

344.076840262

இலங்ககைச் சுற்றபொடலசியல பதேபொழசில
வலலுநர்கைள் நசிறுவகைம் (கூட்டிகணத்தேல) :
இலங்ககை சுற்றபொடலசியல பதேபொழசில
வலலுநர்கைள் நசிறுவகைத்கதேக்
கூட்டிகணப்பதேற்குமைபொனபதேபொரு
சட்டமூலம். (இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்)
346.0640262

தமைல மைபொகைபொணம். வரவு பசலவுத் தேசிட்ட
வணிவபொதேம் 2015

352.48

இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப :
தேசிட்டமைசிடல பணிரிவு தமைல மைபொகைபொண சகப.
பசயலபொற்றுககை அறசிக்ககை 2014

352.1206

இலங்ககை சனநபொயகை தசபொசலசிசக் குடியரசசின்
ஏழபொவத பபொரபொளுமைன்றம் (முதேலபொவத
அமைர்வு) : கைணக்கைபொய்வபொளர் தேகலகமை
அதேசிபதேசியணின் ஆண்டறசிக்ககை 2013

352.406

இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப :

இலங்ககை சனநபொயகை தசபொசலசிசக் குடியரசசின்

பபபொருளபொதேபொர அபணிவணிருத்தேசி அகமைச்சு.

ஏழபொவத பபொரபொளுமைன்றம் (முதேலபொவத

பசயலபொற்றுககை 2014

அமைர்வு) : கைணக்கைபொய்வபொளர் தேகலகமை

352.2706

அதேசிபதேசியணின் ஆண்டறசிக்ககை 2012

352.406

இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப.
தமைல மைபொகைபொணம் தபபொக்குவரத்த மைற்றும்
இகளஞர் வணிவகைபொரம், மைகைளனிர் வணிவகைபொரம்,
உணவு வழங்கைல மைற்றும் பகைசிர்ந்தேளனிப்பு,
கூட்டுறவு அபணிவணிருத்தேசி, வதீட்டுப்

இலங்ககைத் ததேசசிய நூற்பட்டியல (கைடந்தே
கைபொலம்) 1901 – 1940

015.5493

இலங்ககை நூற்றபொண்டு சபொரணணியத்தேசின்

பபபொருளபொதேபொர தமைம்பபொடு, கைடற்பதேபொழசில,

பபொரம்பரியம் = 100 Years of ScoutIng In SrI

ரபொமை அபணிவணிருத்தேசி, சுற்றுலபொத்தகற

lanka.

முதேலீட்டு தமைம்பபொட்டு இகணப்பு

இலங்ககை புககையணிரதே தேசிகணக்கைளத்தேசின்

அத்தடன் வணிலங்குற்பத்தேசி மைற்றும்

புககையணிரதே நசிகலய அதேசிபர் தேரம் III

அபணிவணிருத்தேசி அகமைச்சு. 2015 வரவு

இற்கைபொன ஆட்தசர்ப்பு தபபொட்டிப் பரீட்கச

பசலவுத் தேசிட்டத்தேசிற்கைபொகை
முன்கவக்கைப்படும் கூற்று

369.43

352.1206

வழசிகைபொட்டி

153.93
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இஸமைத் அலசி, எஸ. எச். ஒரு முத்தேகைகீயணின்

354.8606

முப்பத நபொட்கைள் : ரமைழபொன் தேசிட்டமைசிடல
வழசிகைபொட்டி

297.362

இலங்ககை மைகலயகைத் தேமைசிழ் இலக்கைசிய
முயற்சசிகைள். (சபொரலநபொடன்)

894.811

இஸலபொம் கைபொட்டும் மைனனிதே சகைவபொழ்வு.
(ஸபொஹசிர், எம். டி. எம்.)

297.284

இலங்ககையணில கைலவணிச் சட்டம்.
(கைதணசபரத்தேசினம், டி.)

344.07095493

இஸலபொம் : தேரம் 10 ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி
297.071

இலங்ககையணில கைபொணணி உரிகமை பதேபொடர்பபொன
சுருக்கைமைபொன வழசிகைபொட்டி

333.73

இஹ்ஸபொன் ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை அல-அதேபுல
முஃப்ரத் : இஸலபொமைசிய ஒழுக்கை

இலங்ககையணில தேமைசிழசியலபொய்வு முயற்சசிகைள்.
(அருணபொசலம், கை.)

494.811

இலங்ககையணின் சமைகைபொல சமூகைப்
பபபொருளபொதேபொரப் பணிரச்சசிகனகைள்

மைபொன்மைசியங்கைள்

ஈர வபொகட (குறுநபொவல)

894.8113

361.15993

இலங்ககையணின் சமூகை பண்பபொட்டு வரலபொறு :
இலங்ககையணின் சமூகை வரலபொறு பற்றசிய

உடப்பு நபொட்டபொர் வழக்கைபொற்றசில தேசிபரரௌபகதே.
(வதீர பசபொக்கைன், உடப்பூர்)

294.554

நூலகைள் அறசிமுகைமும் வணிமைர்சனமும்.
சண்முகைலசிங்கைம், கை.)

305.895493

உண்ணபொட்டரசசிகற (தேசிருத்தேம்) : 2006 ஆம்
ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்கை, உண்ணபொட்டர

இலங்ககையணின் சமூகை - பபபொருளபொதேபொர தேரவு
2014

சசிகறச் சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேங்

315.493

கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்.

(இலங்ககை.

பபொரபொளுமைன்றம்.)

343.040262

இலங்ககையணின் பபபொருளபொதேபொர மைற்றும் சமூகைப்
புள்ளனிவணிபரங்கைள் 2014

315.493

உமைர் அலதேபொலசிப் ; பபொர்க்கை ஹசிஷபொம் அலதேபொலசிப்

இலங்ககையணின் பவளனியுறவுக் பகைபொள்ககை

உமைபொசங்கைர், பணி. இலங்ககை அதேசிபர் தசகவயணின்

(1948 - 2010). (கைதணசலசிங்கைம், தகை. ரீ.) 327.1

3 ஆம் வகுப்பணிற்கு ஆட்தசர்ப்புச்
பசய்வதேற்கைபொன மைட்டுப்படுத்தேப்பட்ட

இலண்டன் பயண அனபவங்கைள்.

தபபொட்டிப் பரீட்கச வழசிகைபொட்டி நூல

(ஞபொனதசகைரன், தேசி.)

153.93

910
உமைபொசங்கைர், பணி. நுண்ணறசிவும் பபபொத அறசிவும்

இந்தே வனத்தக்குள். (அருளபொனந்தேம், நதீ. பணி.)

153.93

894.8113
உமைபொசங்கைர், பணி. வங்கைசிப் தபபொட்டிப்
இறகுகைளபொல ஒரு மைபொளனிககை. (சஜபொத், எம். ரீ.)

பரீட்கசகைளுக்கைபொன வழசிகைபொட்டி

153.93

894.8111
உயர் கைலவணிச் சசிந்தேகனகய
இகற தவதேம் இறங்கைசிய அந்தே நபொட்கைள் :

பவகுஜனமையமைபொக்கைல.

ரமைழபொகனப் பயன்படுத்தே சசில

(சந்தேசிரதசகைரம், தசபொ.)

378

வழசிகைபொட்டலகைள் : பகுதேசி - II. (ஹசிலபொலசி,
மைஜதேசி)

297.44

உயணிரினப் புவணியணியல. (அன்ரனனி
தநபொர்தபட், எஸ.)

578.09

இதனபொட், தஹய்ம் ஜசி. குழந்கதேகைளுக்கும்
உங்கைளுக்கும் இகடதய

155

உலகைசின் தேசிவவணிய ததேவ நற்கைருகண
அதேசிசயங்கைள். (அதபதசகைர, அன்டன்) 234.163

444
உலகைசின் பணிரியபொவணிகடக்கு முன் மைனனிதேன்....
(லன்ஷசிறபொ, முஹம்மைட் நஸீர்)

305.3

ஐ.எஸ.ஐ.எஸ. பயங்கைரத்தேசின் முகைம் : அல
கையணிதேபொ, தபபொதகைபொ ஹரபொம், அஷ்ஷபபொப்,
தேபொலசிபபொன், அன்ஸபொருத்தேதீன் ஆயுதேக்

உள்ளூர் அதேசிகைபொரசகபகைள் ததேர்தேலகைள்

குழுக்கைள் குறசித்தே முழுச்சசித்தேசிரம்.

(தேசிருத்தேம்) : (262 ஆம் அத்தேசியபொயமைபொன)

(பஸய்ன், றவூப்)

363.325

உள்ளூர் அதேசிகைபொரசகபகைள் ததேர்தேலகைள்
கைட்டகளச் சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொன
பதேபொரு சட்டமூலம். (இலங்ககை. பபொரபொளு
மைன்றம்)

ஐனதேதீன், பபொஸசித் பபொர்க்கை குலசபபொநபொதேன்
பரபொதமைஷன்

342.070262
ஐனதேதீன், பபொஸசித். வவுனனியபொ மைற்றும்

உள்ளூர் அதேசிகைபொர சகபகைள் பவற்றசிடங்கைகள

முலகலத்தேதீவு கைலவணி வலயங்கைளனில

நசிரப்புதேல (வணிதசட ஏற்பபொடுகைள்)

இலவச கைலவணி வழங்கைலசில குடிமைக்கைள்

(தேசிருத்தேம்) : (2013 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம்

மைதேசிப்பபீட்டு அட்கட

370.95493072

இலக்கை, உள்ளூர் அதேசிகைபொர சகபகைள்
பவற்றசிடங்கைகள நசிரப்புதேல (வணிதசட
ஏற்பபொடுகைள்) சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்

ஒதே[க்கைகீடு (தேசிருத்தேம்) : 2013 ஆம் ஆண்டின் 36

கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம். (இலங்ககை.

ஆம் இலக்கை, ஒதக்கைகீட்டுச் சட்டத்கதேத்

பபொரபொளுமைன்றம்)

தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்.

342.090262

இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்)

343.0340262

உள்ளூரபொட்சசி நசிர்வபொகைங்கைளனின் உரிய
தசகவகயப் பபறுதேல : மைக்கைள்

ஒதபத், டி. ஆர். ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை அன்ட்ரு,

பங்தகைற்பணின் பயன்கைள் முகறகமைகைள்

தடவ

மைற்றும் உபபொயங்கைள்

352.14

உள்ளூரபொட்சசியும் மைக்கைளும்

353.4

ஒரு பகைபொள்ககைச் சுருக்கைம் : இலங்ககையணில
அண்கமையணில இடம் பபற்ற கைபொணணிச்
சுவதீகைரிப்புக்கைள், அப்புறப்படுத்தேலகைள்
உறவு. (பபபொன்கனயன், நதீர்கவ)

894.8113

பதேபொடர்பபொன வணிடயங்கைளனின் சட்ட ரீதேசியபொன
மைற்றும் பகைபொள்ககை தேபொக்கைங்கைள்.

உஸதேபொத் எம். ஏ. எம். மைன்ஸஸூர் பபொர்க்கை

(பபபொன்தசகைபொ, பவபொனனி)

333.31

அல - கரஸஸூனனி, அஹ்மைத்
ஒரு ததேடல (கைவணிகதேத் பதேபொகுதேசி).
எத வண்டு. (இரபொமைலசிங்கைம், பணிரசபொந்த்) 894.8113
எலலபொதமை உனக்கைபொகை.... (கைங்ககை ஆதேன், தே.)
894.8111

எலசிக்குமைபொரி. (தேரஸவணின், ருவன்)

894.8111

ஒரு புள்ளனியணில ஓடும் முட்கைள். (கைதணசன்,
பசலலக்குட்டி)

894.8111

ஒரு முத்தேகைகீயணின் முப்பத நபொட்கைள் : ரமைழபொன்

எலதலபொரும் எமைத நண்பர்கைதள!.
(ஜயசுந்தேர, எஸ.)

(சண்முகைநபொதேன்,தவ.)

891.483
891.483

எஸறபொ தடவணிட் ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை பபொலட்வணின்,
கைசிப்சன்

தேசிட்டமைசிடல வழசிகைபொட்டி. (இஸமைத் அலசி,
எஸ. எச்.)

297.362

ஒரு பனஞ்தசபொகலக் கைசிரபொமைத்தேசின் எழுச்சசி
வரலபொற்றுச் சரித்தேசிரம். (ரகுநபொதேன், என்.
தகை.)

954.93

ஒதர இனம் : சசிறுகைகதேகைள்.
ஏகைகலவன் : பதேன் தமைபொடிக்கூத்த. (தேமையந்தேசி)
792.54
ஏழு குறு நபொடகைங்கைள். (கைகலச்பசலவன்)
894.8112

(கைதணசலசிங்கைன், பச.)

894.8113

ஒதர பூமைசியணில நபொனம் நதீயும் (நசிசபொர், உ.)
894.8111

445
ஓர் ததேசப்பற்றபொளனனின் முழக்கைம். (பபொக்கைகீர்
மைபொக்கைபொர், இம்தேசியபொஸ)

கைதணசலசிங்கைன், பச. சங்கைமைம் : சசிறுகைகதேகைள்

324.2092

894.8113
கைதணசர், கைபொர்த்தேசிகைபொ. தேமைசிழர் வளர்த்தே ஆடல

கை.பபபொ.தே (உயர்தேர) உயணிர் முகறகமைகைள்

கைகலகைள்

792.8

பதேபொழசினட்பவணியல பசய்முகறப்
பரீட்கசக்கைபொன வழசிகைபொட்டற் ககைந்நூல
570.71
கை.பபபொ.தே (சபொதேபொரண தேர) ப் பரீட்கச கைணணிதேம் :
பரீட்கச வணினபொத்தேபொள்கைளும் வணிகடகைளும்
2014

கைதணசபரத்தேசினம், டி. இலங்ககையணில கைலவணிச்
சட்டம்

344.07095493

கைதணசன், பசலலக்குட்டி. ஒரு புள்ளனியணில
ஓடும் முட்கைள்

894.8111

510.76
கைதேசிர்கைபொமைத்கதே தேரிசசித்தே சசித்தேர்கைளும்

கைங்ககை ஆதேன், தே. எலலபொதமை உனக்கைபொகை...
894.8111

முனனிவர்கைளும் : (அகைத்தேசியர் முதேல
தயபொகைர் சுவபொமைசிகைள் வகர).
(தேசிருச்பசலவம், என். தகை. எஸ.)

294.561

கைட்டுகரக் கைளஞ்சசியம். (சண்முகைநபொதேன், தவ.)

கைடவுச்சகீட்டு. (ஜதீவகுமைபொரன், வணி.)

894.8114

கைந்தேரபொஜபொ, ஆசசி. கைறுத்தேக் பகைபொழும்பபொன்894.8113

894.8113

கைருகைசிய கைபொலத்தேசின் நபொட்குறசிப்புகைள்.
(அமைலரபொஜ, பணி.)

894.8113

கைடற்பறபொழசில, நதீர்வபொழ் உயணிரின வளங்கைள்
(தேசிருத்தேம்) : 1996 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம்
இலக்கை, கைடற்பறபொழசில, நதீர்வபொழ்

உயணிரின

கைருணபொநசிதேசி, மைகைபொததேவன். பபொர்க்கை தேர்மைதேபொசன்,
வடிதவலமுருகைன்

வளங்கைள் சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொன
பதேபொரு சட்டமூலம். (இலங்ககை.
பபொரபொளுமைன்றம்.)

கைலவணி அகமைச்சு : ததேசசிய நூலகை

343.076920262

ஆவணவபொக்கைல

தசகவகைள் சகப.

ஆண்டறசிக்ககை 2011

352.74406

கைண்ணதீர் தளனிகைளுடன் சசில கைவணித்தளனிகைள்.
(பபொத்தேசிமைபொ றுஷ்தேபொ)

894.8111

கைலபொஞ்சலசி, தசபொ. ; பமைபொழசி பபொர்க்கை
ஜயசுந்தேர, எஸ.

கைணணிதேம் : ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி - தேரம் 6530.71
கைகலகைளுக்பகைலலபொம் அரசு கைவணிகதே
கைணணிதேம் : ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி - தேரம் 10510.71

(இலக்கைணம்). (தவலழகைன், ஆ. மு. சசி.)
494.8115

கைணணிதேம் : பகுதேசி I தேரம் - 07

510.71
கைகலச்பசலவன். ஏழு குறு நபொடகைங்கைள்

கைணணிதேம் : பகுதேசி II தேரம் - 07

510.71

கைதணசலசிங்கைம், தகை. ரீ. இலங்ககையணின்

894.8112
கைகலச்பசபொற் கைளஞ்சசியம் : வணணிகைம்,

பவளனியுறவுக் பகைபொள்ககை (1948 - 2010) 327.1

முகைபொகமைத்தவம், கைணக்கைகீடு, நசிதேசி
ஆங்கைசிலம் -

கைதணசலசிங்கைம், தகை. ரீ. சமைகைபொல அரசசியல
கைலபொசபொர பசலபநறசிகைள்

தேமைசிழ். (தேர்மைதேபொசன்,

வடிதவலமுருகைன்)

650.03

320.09
கைகலயருவணி கைணபதேசிப்பணிள்கள.

கைதணசலசிங்கைன், பச. ஒதர இனம் :
சசிறுகைகதேகைள்

(சண்முகைசுந்தேரம், தே.)

894.8112

894.8113
'கைவுன் அணணிந்தே இகளஞன்'. (வலலசியம்ஸ,

கைதணசலசிங்கைன், பச. பகைபொடுகமைகைள் தேபொதமை
அழசிவதேசிலகல

894.8113

தடவணிட்)

823

446
கைளுபண்டபொவணின் கைனவு. (சூரிய பண்டபொ,

கைசிரபொமைப்புறச் சகமையல கைகலயணின்

அதஸபொகைபொ)

823

நுட்பங்கைள் : பகுதேசி I. (தகரரபொஜபொ,
அருந்தேதேசி)

641.5

கைனகைநபொயகைம், பசலவபொ. இலக்கைசிய வரலபொறும்
தேசிறனபொய்வும் : பணின்கைபொலனனித்தவ

கைசிருஷ்ணதவணணி, ஏ. என். தேமைசிழ் அழகைசியல

அணுகுமுகற

894.811

கைனபதேசிப்பணிள்கள, குணநபொதேன். அதேசிசய
முட்கட

894.811
கைசிழசிசல. (அமுதேன், தவல)

894.8113

894.8113
குகைநசிதேசி குகைதநசன் ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை தகைபபொலசி

கைனபதேசிப்பணிள்கள, மைலர்வணிழசி. ததேபொற்றுப்தபபொன
தேசிட்டம்

தகைபொட்தடபகைபொட

894.8113
குகைபொனந்தேன், கை. நசிதேர்சனம்

894.8111

கைறுத்தேக் பகைபொழும்பபொன். (கைந்தேரபொஜபொ, ஆசசி.)
894.8113

குட்டிச்சபொத்தேபொன்கைளனின் கும்மைபொளம்.
(அமைமன், ஸீ. எம். ஏ.)

894.8113

கைறுப்பு பவள்கள படம். (அபணிரபொம்,
பஜயசந்தேசிரன்)

894.8111

கைஷசி புண்டபொ ஸ்ரீ லங்கைபொ மைன்றம்

குடியணியற் கைலவணி : தேரம் 06

372.83

குமைரன், கை. பதேபொகு. பபொர்க்கை சுவபொமைசி

(கூட்டிகணத்தேல) : கைஷசி புண்டபொ ஸ்ரீ

வணிபுலபொநந்தேர் : பன்முகைப் பபொர்கவ

லங்கைபொ மைன்றத்கதேக் கூட்டிகணப்பதேற்கு
மைபொனபதேபொருசட்டமூலம்.

(இலங்ககை.

பபொரபொளுமைன்றம்)

344.076840262

கைபொட்டில ஒரு கூட்டம்!. (ஜயசுந்தேர, எஸ.)
891.483
கைபொணணி (பரபொதேதீனப்படுத்தேல மைமதேபொன
மைட்டுப்பபொடுகைள் :

குமைரன், கை. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை தசர்.
பபபொன்னம்பலம் இரபொமைநபொதேன்
குமைபொரலசிங்கைம், சசி. ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை சசிறுவர்
பபொடலகைள் = Nursery Rhymes
குமுதேசினனி சபொமுதவல பதேபொகு. பபொர்க்கை தகைபபொலசி

பவளனிநபொட்டவருக்கும்,

தகைபொட்தடபகைபொட

பவளனிநபொட்டுக் கைம்பனனிகைளுக்கும் மைற்றும்
பவளனிநபொட்டுப் பங்குகைகள கவத்தேசிருக்கும்

குயணில அம்மைபொ. (பஜயதேதீபன், அதனபொஜபொ)894.8113

குறசித்தே சசில நசிறுவனங்கைளுக்கும்....
கைருமைங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு பசய்வதேற்கு
மைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்.
பபொரபொளுமைன்றம்)

குறசிஞ்சசிவபொணன். பநஞ்சம் மைறவபொதே

(இலங்ககை.

நசிகனவுகைள்

894.8111

346.0430262
குற்றச் பசயலகைளுக்குப்

கைபொமைன் கூத்த : இலங்ககை மைகலயகைத் தேமைசிழர்

பலசியபொக்கைப்பட்தடபொருக்கும்

பண்பபொட்டு வககைப்பட்ட அரசசியல,

சபொட்சசிகைளுக்குமைபொன உதேவணி மைற்றும்

பபபொருண்மைசிய ஆய்வு. (பணிரபபொகைரன்,

பபொதகைபொப்பு : குற்றச் பசயலகைளுக்குப்

பபபொன்.)

792.54

பலசியபொக்கைப்பட்தடபொருக்கும் சபொட்சசிகைளனினதம்
உரிகமைகைகளயும் உரித்தகடகமைகைகளயும்

கைபொயத்தேசிரி ஜயசூரிய பபொர்க்கை பவத்தேசசிங்ஹ,
குசலபொ

எடுத்தக் கூறுவதேற்கு..... அவற்றசின்
இகடதநர்வணிகளவபொன கைருமைங்கைளுக்கு
ஏற்பபொடு பசய்வதேற்குமைபொனபதேபொரு

கைபொவணி நகைரம். (நஸபுள்ளபொஹ், ஏ.)

894.8113

சட்டமூலம். (இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்)
345.020262

கைபொஸபொ : எரிந்தபகைபொண்டிருக்கும் தேருணம்.
(பஸய்ன், றவூப்.)

327.16

குலரத்தேசினம், கை. சசி. பதேபொகுப்பு பபொர்க்கை கசவத்
தேசிருபநறசித் ததேபொத்தேசிரத் தேசிரட்டு

447
குழந்கதேகைளனின் அசபொதேபொரண நடத்கதேகைள் :

சண்முகைநபொதேன், தவ. ஒரு ததேடல (கைவணிகதேத்

மைபொற்றத்தேசிற்கைபொன சசில ஆதலபொசகனகைள்.
(பஸய்ன், றவூப்.)

பதேபொகுதேசி)

894.8111

155.4
சண்முகைநபொதேன், தவ. கைட்டுகரக் கைளஞ்சசியம்

குழந்கதேகைளுக்கும் உங்கைளுக்கும் இகடதய.
(இதனபொட், தஹய்ம் ஜசி.)

894.8114

155
சண்முகைலசிங்கைம், கை. இலங்ககையணின் சமூகை

கூடிக்குதேசிப்தபபொம் (சசிறுவர் நபொடகைம்).
(பநதலபொமைசி, அ.)

பண்பபொட்டு வரலபொறு : இலங்ககையணின்
894.8112

சமூகை வரலபொறு பற்றசிய நூலகைள்
அறசிமுகைமும் வணிமைர்சனமும்

305.895493

கூகடக்குள் ததேசம் : கைவணிஞர் நபொ.
பஜயபபொலனனின் சசிறுகைகதே மைற்றும் கைவணிகதே
பதேபொகுப்பு

894.811

தகைக் கைகலயணின் நுட்பங்கைள். (தகரரபொஜபொ,
அருந்தேதேசி)

சண்முகைலசிங்கைம், கை. சமூகை வரலபொறும்
வரலபொற்றசில தேனனிநபர்கைளும்

954.93

சண்முகைலசிங்கைம், மை. ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை
641.5

தகைபபொலசி தகைபொட்தடபகைபொட ; பதேபொகு. பபொர்க்கை

தசபொஃபகைசிளதீஸ
சத்பமைத்சசித்ஹவுல சங்கைம் (கூட்டிகணத்தேல) :

தமைபொதேலசின் தபபொத கைண்டுபகைபொள்ளப்படபொதே

சசித்பமைத்சசித்ஹவுல சங்கைத்கதேக்

இனப்பபருக்கை உரிகமைகைள்

கூட்டிகணப்

ககைகலவபொசன், மைணணிதமைகைகல.

சட்டமூலம். (இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்)

இந்தே நபொள் இனனிய நபொள்

894.8111

ககைகலவபொசன், மைணணிதமைகைகல.
தேபொயுமைபொனவன் : கைவணிச் சபொளரம்

பதேற்குமைபொனபதேபொரு
344.076840262

சந்தேசியபொ சசிரிவர்தேன மைன்றம்
894.8111

(கூட்டிகணத்தேல) : சந்தேசியபொ சசிரிவர்தேன
மைன்றத்கதேக் கூட்டிகணப்பதேற்கைபொனபதேபொரு

ககைவணிளக்கு. (பபொறூக்)

398.9

சட்டமூலம்.இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்.)
346.0640262

பகைபொங்கைபொணணி. (ஆப்டீன், ப.)

894.8113
சந்தேசிரகுமைபொர் சமூகைதமைம்பபொட்டு மைன்றம்

பகைபொடுகமைகைள் தேபொதமை அழசிவதேசிலகல.
(கைதணசலசிங்கைன், பச.)

(கூட்டிகணத்தேல) : சந்தேசிரகுமைபொர் சமூகை
894.8113

தமைம்பபொட்டு மைன்றத்கதேக் கூட்டிகணப்பதேற்
கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம். (இலங்ககை.

பகைபொத்தேலபொவள, எல. ஸசி. சசிறந்தே

பபொரபொளுமைன்றம்.)

346.0640262

பபற்தறபொரபொகுதேல : பபற்தறபொர் கைலவணி
வளவபொளர்கைளுக்கைபொன வழசிகைபொட்டி
ககைநூல

சந்தேசிரதசகைரம், பச. அரசசியல பபபொருளபொதேபொர
306.874

தகைபொபபொலபணிள்கள, தயபொதகைந்தேசிரன். பசபொகுசபொன
பயணம்

894.8113

தகைபொழசி அம்மைபொ. (இரபொமைலசிங்கைம், பணிரசபொந்த்)
894.8113

சங்கைமைம் : சசிறுகைகதேகைள். (கைதணசலசிங்கைன், பச.)
894.8113

894.8112

337

சந்தேசிரதசகைரம், பச. அரசசியல பபபொருளபொதேபொர
கைட்டுகரகைள்

337

சந்தேசிரதசகைரம், பச. அரசசியல பபபொருளபொதேபொர
வணிடயங்கைள்

337

சந்தேசிரதசகைரம், பச. அறசிவுப் பபபொருளனியல 330.9
சந்தேசிரதசகைரம், பச. தேமைசிழ் இலக்கைசியங்கைளனில
பபண்கைளனின் குணங்கைள்

சண்முகைசுந்தேரம், தே. கைகலயருவணி
கைணபதேசிப்பணிள்கள

அபணிவணிருத்தேசிகைள்

894.811

448
சந்தேசிரதசகைரம், பச. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை

சஜபொத், எம். ரீ. இறகுகைளபொல ஒரு மைபொளனிககை

ஆசசியபொவணின் அபணிவணிருத்தேசி யதேபொர்த்தேங்கைள்
சந்தேசிரதசகைரம், பச. நபொணயப் பபபொருளனியல

894.8111
சபொத்தேபொனனியம். (றமைமஸ, எஸ. எல. எம்.) 297.216

332.46
சபொந்தேசி நபொவுக்கைரசன் ; பதேபொகு. பபொர்க்கை
சந்தேசிரதசகைரம், பச. பட்டதேபொரிகைளுக்கைபொன
பதேபொழசில முயற்சசியபொண்கமை

தேசிருவபொதேவூரரும் கசவத்தேசிருபநறசியும்
338.04
சபொரலநபொடன். இலங்ககை மைகலயகைத் தேமைசிழ்

சந்தேசிரதசகைரம், பச. பபபொருளபொதேபொர சசிந்தேகன
வரலபொறு

இலக்கைசிய முயற்சசிகைள்

894.811

330.9
சபொரலநபொடன். மைகலயகை வணிடிபவள்ளனி

சந்தேசிரதசகைரம், பச. வடக்கைசின் வசந்தேங்கைள்
(சசிறு கைகதேகைளனின் பதேபொகுப்பு)

தகைபொ. ந. மைமனபொட்சசியம்மைபொள்

920

894.8113
சசி.வணி.யும் நபொனம். (ஜதீவபொ, அந்தேனனி)

894.811092

சந்தேசிரதசகைரம், தசபொ. உயர் கைலவணிச்
சசிந்தேகனகய பவகுஜனமையமைபொக்கைல

378

சசிங்கைளம் - வபொசசிக்கை ஆகச 1 : (முதேலபொம்
பபொகைம்). (பத்மைசகீலசி, வணி. வணி.)

சபருள்ளபொ, எம். சசி. கஹகூக்கைள்

491.488

894.8111
சசிங்கைளம் - வபொசசிக்கை ஆகச 2 : (இரண்டபொம்

சபபொபரத்தேசினம், கை. இந்த மைதேத்தேசின் இன்கறய
ததேகவகைள்

பபொகைம்). (பத்மைசகீலசி, வணி. வணி.)

491.488

294.5
சசிதேம்பரநபொதேன் உதேயகுமைபொர் ; பதேசி. பபொர்க்கை

சமைகைபொல அரசசியல கைலபொசபொர பசலபநறசிகைள்.
(கைதணசலசிங்கைம், தகை. ரீ.)

இலங்ககையணின் சமைகைபொல சமூகைப்

320.09

சமூகை வரலபொறும் வரலபொற்றசில தேனனிநபர்கைளும்.
(சண்முகைலசிங்கைம், கை.)

954.93

பபபொருளபொதேபொரப் பணிரச்சசிகனகைள்
சசிலவபொ, தே லீலபொ. அரசபொங்கை
தசகவயபொளர்கைளுக்கைபொன வழசிகைபொட்டல
நூல - 02 : தேபொபன வணிதேசிக்தகைபொகவ-

சமூகைதமை அடிப்பகட. (அல- கரஸஸூனனி,

பகுதேசி I

அஹ்மைத்)

352.63

300
சசிலவபொ, தே லீலபொ. அரசபொங்கை

சமூகை வரலபொறும் வரலபொற்றசில தேனனிநபர்கைளும்.
(சண்முகைலசிங்கைம், கை.)

300

தசகவயபொளர்கைளுக்கைபொன வழசிகைபொட்டல
நூல - 04 : ஒழுக்கைபொற்று நடவடிக்ககை
353.63

சரளபொ இமைபொனபவல ; பதேபொகு. பபொர்க்கை தகைபபொலசி
தகைபொட்தடபகைபொட

சசிவத்தேம்பணி, கைபொ. அரங்கு : ஓர் அறசிமுகைம்

சரித்தேசிர நபொயகைர் பபொக்கைகீர் மைபொக்கைபொர். (முக்தேபொர்,
பபொத்தேசிமைபொ)

சசிவதேபொஸ, எஸ. சசிறுவர்கைளுடன்

792

305.231

324.2092
சசிவத்தேம்பணி, கைபொர்த்தேசிதகைசு. தேமைசிழசில

சதரபொஜசினனி கைதனந்தேசிரன் ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை

சசிறுகைகதேயணின் ததேபொற்றமும் வளர்ச்சசியும்

பவத்தேசசிங்ஹ, குசலபொ

894.811
சசிவத்தேம்பணி, கைபொர்த்தேசிதகைசு. நபொவலும்

சலபொஹஸுத்தேதீன், எம். ஐ. பபபொத நசிருவபொகை
தேபொபன தவகலகைளுக்கைபொன வழசிகைபொட்டல
352.63
சனத் பர்னபொன்தடபொ ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை
அதபதசகைர, அன்டன்

வபொழ்க்ககையும்
சசிவப்புக் தகைபொடு. (அமைமன், எம். ஐ. எம்.)

894.811
297.09

449
சசிறந்தே பபற்தறபொரபொகுதேல : பபற்தறபொர் கைலவணி
வளவபொளர்கைளுக்கைபொன வழசிகைபொட்டி ககைநூல.
(பகைபொத்தேலபொவள, எல. ஸசி.)

பசயலதேசிறன் மைற்றும் முன்தனற்ற அறசிக்ககை
2013 - 2014

352.1206

306.874
பசயலபொற்றுககை அறசிக்ககை 2014. (இலங்ககை.

சசிறுவர்கைளுடன். (சசிவதேபொஸ, எஸ)

305.231

சசிறுவர் பபொடலகைள் = Nursery Rhymes

894.8111

தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப :
தேசிட்டமைசிடல பணிரிவு)

352.1206

பசயலபொற்றுககை 2014. (இலங்ககை. தமைல
சசிகறக் ககைதேசியபொன கைசிளனிக் குஞ்சு.

மைபொகைபொண மைபொகைபொண சகப : பபபொருளபொதேபொர

(ஜயசுந்தேர, எஸ.)

891.483

சசின்னத்தேம்பணி, மைபொ. பபொடசபொகலக் கைலவணி :

அபணிவணிருத்தேசி அகமைச்சு.)

352.2706

பசலவரபொஜபொ, என். நூல ததேட்டம் 10

ஆற்றலும் சமூகை நதீதேசியும்

010

371.1
பசன்றபொர்ஸ, ப்பளய்ஸ. கசபபீரிய றயணில

சகீனவணின் அக்கைகரப் பயணம். (முத்தசபொமைசி,
முரளனிதேரன்)

வண்டி உகரயும் ஃப்ரபொன்கஸச் தசர்ந்தே

894.8113

சுகைபொதேபொரமும் உடற்கைலவணியும் : தேரம் 06
ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி

குட்டி

தஜனம்

840

தசர் பபறுமைதேசி வரி (தேசிருத்தேம்) : 2002 ஆம்
613.071

ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்கை, தசர் பபறுமைதேசி
வரிச் சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு

சுசகீந்தேசிரரபொஜபொ, சு. இலங்ககை - இந்தேசிய தேமைசிழ்

சட்டமூலம். (இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்.)

வழக்குகைளனில பசபொற்கைளனின் பயன்பபொடு

343.0550262

494.8115
தசர். பபபொன்னம்பலம் இரபொமைநபொதேன்

324.2092

சுந்தேரம்பணிள்கள, பச. வட இலங்ககை நபொட்டபொர்
அரங்கு

792.54

தசனபொநபொயக்கை, தசபொமைவதீர. நலலததேபொர் உள்ளம்
பலமைசிக்கைததேபொர் நபொடு

954.93

சுந்தேபொ, தேசிருமைகல. பதேபொகலந்தே நபொட்கைள்894.8111
கசபபீரிய றயணில வண்டி உகரயும்
சுப்பணிரமைணணியம், தவ. பண்டபொர வன்னனியன்
[வரலபொற்று நபொடகைம்]

ஃப்ரபொன்கஸச் தசர்ந்தே குட்டி தஜனம்.

894.8112

சுற்றபொடல அறசிவுச் சுடர் : வணினபொ - வணிகடத்
பதேபொகுப்பு

(பசன்றபொர்ஸ, ப்பளய்ஸ)

840

கசவத் தேசிருபநறசித் ததேபொத்தேசிரத் தேசிரட்டு 294.538

333.707
கசவ நற்சசிந்தேகனகைள் : இலங்ககை

சுவபொமைசி வணிபுலபொநந்தேர் : பன்முகைப் பபொர்கவ

வபொபனபொலசியணில வழங்கைசிய கசவ

894.811092

நற்சசிந்தேகனகைளனின்

பதேபொகுப்புகர.

(பஜகைபொனந்தேகுரு, இரபொதஜஸவரி)

294.5

சுன்னபொகைம் பபபொதநூலகைப் பபபொன்வணிழபொ
சசிறப்பு மைலர்

027.7

பசபொகுசபொன பயணம். (தகைபொபபொலபணிள்கள ,
தயபொதகைந்தேசிரன்)

894.8113

சூரிய பண்டபொ, அதஸபொகைபொ. கைளுபண்டபொவணின்
கைனவு

823

பசபொற்கைள் இகசத்பதேபொரு தகைபொலம்
(கைவணிகதேகைள் - பபொடலகைள்).

சூழலசியல உளவணியல கைகலவடிவங்கைள்.
(பஜயரபொசபொ, சபபொ.)

(பணிரசபொந்தேன், ஸ்ரீ.)

894.8111

155.935
தசபொஃபகைசிளதீஸ. அன்டிகைனனி

882

பசய்முகறப் புவணியணியல : கை. பபபொ. தே.
(உயர்தேரம்). (தேர்ஸசன், தஜ.)

910.71

தசபொமைதேசிலகை, மைகைசிந்தே. பபபொலன்னறுகவ
பபபொத்குல வணிகைபொகரச் சசிகல

731

450
ஞபொனக் கைடதலபொகச நபொகூர் நபொயகைம் : நபொகூர்

தேமைசிழ் அழகைசியல. (கைசிருஷ்ணதவணணி, ஏ. என்.)

நபொயகைம் வலசியுலலபொஹ் அவர்கைளனின்

894.811

வபொழ்க்ககை வரலபொறும் கைறபொமைத்தகைளும்..
(அலசி, பபொத்தேசிமைபொ நஸீறபொ)

297.092

ஞபொனதசகைரம், ஞபொனம். இந்தமைதேம் என்ன
பசபொலகைசிறத : பபொகைம் - 3 தேத்தவசபொரம் 294.5
ஞபொனம் : சசிறப்பணிதேழ் "ஈழத்தப் புலம்பபயர்
இலக்கைசியம்”

059.94811

தேமைசிழ் இலக்கைசியங்கைளனில பபண்கைளனின்
குணங்கைள். (சந்தேசிரதசகைரம், பச.)

894.811

தேமைசிழ்த் தூத தேமைசிழசியல கைட்டுகரகைள்.
(தேனனிநபொயகை அடிகைளபொர்)

894.8114

தேமைசிழ்த் தூத தேனனிநபொயகைம் அடிகைளபொர் 894.811092
தேமைசிழ் மூலம் சசிங்கைளப் தபச்சு. (ஜயசசிங்ஹ,

ஞபொனதசகைரன், தேசி. இலண்டன் பயண
அனபவங்கைள்

910

491.488

தேமைசிழ் பமைபொழசியும் இலக்கைசியமும் : தேரம் 10

ஞபொனபரத்தேசினம், கை. ஆசசிரியர்கைளுக்கைபொன
கைலவணிப் புள்ளனி வணிபரவணியல = EducatIonal

StatIstIcs for Teacher

குணதசன.)

371.33

ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி

494.071

தேமைசிழ் பமைபொழசியும் இலக்கைசியமும் : தேரம் 11
494.811

டிஎவசகீசகீ வங்கைசி (நதீக்கைல மைற்றும்

தேமைசிழசில சசிறுகைகதேயணின் ததேபொற்றமும்

வணிகளவபொந்தேன்கமையணினவபொன

வளர்ச்சசியும். (சசிவத்தேம்பணி ,கைபொர்த்தேசிதகைசு)

ஏற்பபொடுகைள்) : இ.அ.நசி.கூ. வங்கைசிகய

894.811

“டிஎவசகீசகீ வங்கைசி பபீஎலசகீ” என்ற பபயரில
வகரயறுக்கைப்பட்ட பகைசிரங்கைக்

தேயபொபரன், கமைதேசிலசி. வணிஞ்சசிடுதமைபொ

கைம்பபனனிபயபொன்கறப் பதேசிவு பசய்வதேற்கு.....

வணிஞ்ஞபொனம் ! (கைவணிகதேத் பதேபொகுப்பு)

அவற்றசின் இகடதநர் வணிகளவபொன

894.8111

கைருமைங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு பசய்வதேற்குமைபொன
பதேபொரு சட்டமூலம். (இலங்ககை.
பபொரபொளுமைன்றம்)

346.0821530262

தேகைவல மைற்றும் பதேபொடர்பபொடல பதேபொழசிநுட்பம் :
ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி - தேரம் 10

004.071

தேத்தவஞபொனனி ஜபொன் லபொக் : (ஆட்சசிக்கைகல
வரிகச - 5). (ரபொஜதகைபொபபொலன், பகைபொடுமுடி)
320.092
தேதபந்தேசிரன், தவதேநபொயகைம். யபொழ்ப்பபொண
நசிகனவுகைள் 02

954.93

தேமையந்தேசி. ஏகைகலவன் : பதேன் தமைபொடிக்கூத்த
792.54
தேம்பணிப்பணிள்கள, மு. மைனம்தபபொல வபொழ்வு : 06
நபொடகைங்கைள் பதேபொகுப்பு

894.8112

தேம்பணிப்பணிள்கள, முருதகைசு. பவற்றசித்தேசிரு
மைகைன் : கைம்பரபொமைபொயணம்

294.5922

தேர்மைதேபொசன், வடிதவலமுருகைன். கைகலச்பசபொற்
கைளஞ்சசியம் : வணணிகைம், முகைபொகமைத்தவம்,
கைணக்கைகீடு, நசிதேசி ஆங்கைசிலம் - தேமைசிழ்

650.03

தேர்ஸசன், தஜ. பசய்முகறப் புவணியணியல :
கை. பபபொ. தே. (உயர்தேரம்)
தேரஸவணின், ருவன். எலசிக்குமைபொரி

910.71
891.483

தேர்ஷனன், ஸ்ரீ. நவதீன உளவணியல மூலம்
கைர்நபொடகை இகசக்கைலவணி [An EmputhtIc Way

Of CarnatIc MusIc EducatIon]

781

தேர்ஷனனி தகைபொகைசிலவபொணன் ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை
பவத்தேசசிங்ஹ, குசலபொ
தேலகைல, இந்தேசிரபொணணி ; பபொர்க்கை எஸ.
பகைபொத்தேலபொவள
தேலகைல, நதீல ; பபொர்க்கை எஸ. பகைபொத்தேலபொவள
தேவதசகைர், தே. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை இலங்ககை
அதேசிபர் தசகவ தேரம் - 3

451
தேவதசகைர், தே. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை பபபொத அறசிவு,

தேசிலகைநபொதேன், கைபொ. ; பபொர்க்கை சசிவத்தேம்பணி, கைபொ.

உளச்சபொர்பு தபபொட்டிப் பரீட்கச வழசிகைபொட்டி
தேசிறனபொய்வும் எலகலகைகளக் கைடத்தேலும்.
தேவதசகைர், தேகளயசசிங்கைம். இலங்ககை அதேசிபர்

(பஜயரபொசபொ, சபபொ.)

894.811

தசகவ தேரம் - 3 மைட்டுப்படுத்தேப்பட்ட
தபபொட்டிப் பரீட்கச வழசிகைபொட்டி

153.93

தேதீ தேசின்ற தேமைசிழர் ததேட்டம் : யபொழ்ப்பபொண
நூலகைம்

தேவதசகைர், தேகளயசசிங்கைம் ; பதேபொகு. பபொர்க்கை

பற்றசிய கைவணிகதேத் பதேபொகுப்பு ;

பபொர்க்கை பசலவரபொஜபொ, என்

இலங்ககை புககையணிரதே தேசிகணக்கைளத்தேசின்
புககையணிரதே நசிகலய அதேசிபர் தேரம் III

தகரரபொஜபொ, அருந்தேதேசி. கைசிரபொமைப்புறச் சகமையல

இற்கைபொன
ஆட்தசர்ப்பு தபபொட்டிப் பரீட்கச

கைகலயணின் நுட்பங்கைள் : பகுதேசி I

641.5

வழசிகைபொட்டி
தகரரபொஜபொ, அருந்தேதேசி. தகைக் கைகலயணின்

தேனனிநபொயகை அடிகைளபொர். தேமைசிழ்த் தூத தேமைசிழசியல
கைட்டுகரகைள்

நுட்பங்கைள்

641.5

894.8114
தகரரபொஜபொ, அருந்தேதேசி. பணின்னற் கைகலயணின்

தேனனி மைனனிதே சமூகை வபொழ்வணில இகற நசியதேசிகைள்.
(ஆஷதீர், மைஜதேசி முஹம்மைத்)

நுட்பங்கைள் : பகுதேசி 1

746.4

297.27
தஷ்யந்தேன், சு. ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை ரபொதகைய்,

தேபொமைஸ பபொர்க்கை பபொலட்வணின், கைசிப்சன்

இசுமைசி

தேபொயுமைபொனவன் : கைவணிச் சபொளரம்.

பதேளனிவத்கதே தஜபொசப் சசிறுகைகதேகைள். (தஜபொசப்,

(ககைகலவபொசன், மைணணிதமைகைகல)

894.8111

தேசிருக்தகைபொவணில பணிரததேச இலக்கைசிய வரலபொறு :
கைசி. பணி. 2000 ஆம் ஆண்டு வகர.

பதேளனிவத்கதே)

894.8113

ததேசசிய இனப்பணிரச்சசிகனக்கு தேதீர்வணின்றசி
இலங்ககைக்கு வணிடிவணிலகல.

(நவநபொயகைமூர்த்தேசி, நபொ.)

954.93

தேசிருச்பசந்தூரன், ஏ. ஆர். தேசிகர வணிலகும்

(தேசிருநபொவுக்கைரசு, வ.)

303.6095493

ததேநுவர, எச். என். பணம், பணவதீக்கைம்

தபபொத.... வபொபனபொலசி தமைகட நபொடகைங்கைள்

மைற்றும் உற்பத்தேசி

332.411

792
ததேவகுமைபொரி ஹரன் ; பபொர்க்கை சபொந்தேசி
தேசிருச்பசலவம், என். தகை. எஸ. கைதேசிர்கைபொமைத்கதே

நபொவுக்கைரசன்

தேரிசசித்தே சசித்தேர்கைளும் முனனிவர்கைளும் :
(அகைத்தேசியர் முதேல தயபொகைர் சுவபொமைசிகைள்
வகர)

பதேபொககைமைதேசிப்பு புள்ளனிவணிபரத் தேசிகணக்கைளம்.

294.561

பதேபொககைமைதேசிப்பு புள்ளனிவணிபரத் பதேபொகுப்பு 2014
315.493

தேசிருநபொவுக்கைரசு, வ. ததேசசிய

பதேபொககைமைதேசிப்பு புள்ளனிவணிபரத் பதேபொகுப்பு 2014.

இனப்பணிரச்சசிகனக்கு தேதீர்வணின்றசி
இலங்ககைக்கு வணிடிவணிலகல

303.6095493

தேசிருமுருகைபொற்றுப்பகட : ஆறுமுகைநபொவலர்
உகர

894.811

தேசிருவபொதேவூரரும் கசவத்தேசிருபநறசியும்

294.505

தேசிருவபொதேவூரரும் கசவத்தேசிருபநறசியும்

294.5

தேசிகர வணிலகும் தபபொத.... வபொபனபொலசி தமைகட
நபொடகைங்கைள். (தேசிருச்பசந்தூரன், ஏ. ஆர்.) 792

(பதேபொககைமைதேசிப்பு புள்ளனிவணிபரத்
தேசிகணக்கைளம்)

315.493

பதேபொன்கமைச் சபொன்றுகைள் புலப்படுத்தம்
ஆடலகமைதேசி. (மைதகைந்தேசிரன், சசி.)

792.62

பதேபொகலந்தே நபொட்கைள். (சுந்தேபொ தேசிருமைகல)
894.8111
பதேபொழசில நுட்பவணியலுக்கைபொன வணிஞ்ஞபொனம் :
பகுதேசி 01 : கை. பபபொ.தே. உயர்தேரம்.
(தமைபொகைனகைபொந், நசி.)

507

452
பதேபொழசினட்பவணியலசிற்கைபொன வணிஞ்ஞபொனம் :
இரசபொயனவணியல பகுதேசி I

நலசிவுற்ற நவதீன சமுதேபொயங்கைள். (அஃலபொ
540

பதேபொழசினட்பவணியலுக்கைபொன வணிஞ்ஞபொனம் :
ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி - தேரம் 13

பமைரௌதூதேசி (ரஹ்), பசய்யணித் அபுல)

305.8

நவநபொயகைமூர்த்தேசி, நபொ. தேசிருக்தகைபொவணில பணிரததேச

507.071

இலக்கைசிய வரலபொறு : கைசி. பணி. 2000 ஆம்
ஆண்டு வகர

954.93

பதேபொழுககையணின் ம்கைக்பறுமை (மைறுபக்கைம்) !!.
(நஜதீமுதேதீன், ஏ. எஸ.)

297.3822

நவதீன உலகைத்தேசில யஃஜஸூஜ மைஃஜஸூஜ யபொர்.
(நஜதீமுதேதீன், ஏ. எஸ.)

297.2

ததேபொட்டக்கைபொர எலசி. (இரபொமைலசிங்கைம், பணிரசபொந்த்)
894.8113

நவதீன உளவணியல மூலம் கைர்நபொடகை
இகசக்கைலவணி [An EmputhtIc Way Of CarnatIc

ததேபொற்றுப்தபபொன தேசிட்டம். (கைனபதேசிப்பணிள்கள,
மைலர்வணிழசி)

894.8113

MusIc EducatIon]. (தேர்ஷனன், ஸ்ரீ.)

781

நவதீன பமைய்யணியல : ஓர் அறசிமுகைம். =

Modern

நகைர சகபகைள் (தேசிருத்தேம்) : (255 ஆம்
அத்தேசியபொயமைபொன) நகைர சகபகைள் கைட்டகளச்
சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு
சட்டமூலம். (இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்)
342.090262

PhIlosophy : An IntroductIon.

(பூதலபொகைநபொதேன், பபபொ.)
நஜதீமுதேதீன், ஏ. எஸ. அலமைஸீஹஸூத்

தேஜஜபொல : முஸலீம்கைளுக்குச் சவபொல 297.2
நஜதீமுதேதீன், ஏ. எஸ. பதேபொழுககையணின் ம்கைக்பறும்

நகைர வதீதேசிகைளனில நதேசிப் பணிரவபொகைம்.
(பஷலலசிதேபொசன்)

894.8111

(மைறுபக்கைம்) !!

பபயர்வணிற்கைபொன பகைபொள்ககை தலங்கைள்கைள் :
இலங்ககையணின் புலம்பபயர்
பதேபொழசிலபொளர்கைளனின்பபொல அடிப்பகடயணிலபொன
மைபொற்றங்கைளனில அவர்கைளனின் தேசிறன்
நசிகலகமைகைகள பணிரதேசிபலசிக்கும் பகைபொள்ககை
பதேபொடர்பபொன ஓர் ஆய்வுக் கைண்தணபொட்டம்
331.544095493
நபணி வழசி கைகதேகைள். (அமைமன், ஸீ. எம். ஏ.) 297.63

யஃஜஸூஜ மைஃஜஸூஜ யபொர்

கைற்பகனக்கு எட்டபொதேத. (பபொலட்வணின்,
கைசிப்சன்)

220

நமைத அனதேசின மைன்னபொ : ஆத்தமை ஆகைபொரம்
220.9505
நலலததேபொர் உள்ளம் பலமைசிக்கைததேபொர் நபொடு.
954.93

நலலபபருமை, நதேசிகைபொ தரபொஷனனி. மைதேசி வந்த
891.481

297.2

நஸபுள்ளபொஹ், ஏ. ஆதேபொமைசின் அப்பணிள்

894.8111

நஸபுள்ளபொஹ், ஏ. கைபொவணி நகைரம்)

894.8113

நபொடகைமும் அரங்கைசியலும் : ஆசசிரியர்
வழசிகைபொட்டி தேரம் 10

792.071

நபொணயப் பபபொருளனியல. (சந்தேசிரதசகைரம், பச.)
332.46

நமைக்குத் பதேரிந்தேகதேவணிட அதேசிகைம் உள்ளதேபொ? :

மைனகதே உறுத்தத

297.3822

நஜதீமுதேதீன், ஏ. எஸ. நவதீன உலகைத்தேசில

நஜபொப், நபொதேசியபொ. மைபொறும் பதேபொழசில இடம்

(தசனபொநபொயக்கை, தசபொமைவதீர)

101

நபொவலும் வபொழ்க்ககையும். (சசிவத்தேம்பணி,
கைபொர்த்தேசிதகைசு )

894.811

நசிசபொர், உ. ஒதர பூமைசியணில நபொனம் நதீயும்894.8111
நசிசபொர், உ. பபொணணியணில மைசிதேந்தே ததேபொணணி 894.8113
நசிதேர்சனம். (குகைபொனந்தேன், கை.)

894.8111

453
நசித்தேசிலவர்ணன், ஆ. தபண்தேகு

நதீருயணிரின் வளத் பதேபொழசினட்பவணியல : தேரம் 10

அபணிவணிருத்தேசிக்கைபொன கைலவணி

370

நசிதேசி : மைதச்சபொகலகைள் மைற்றும் தேவறகணகைள்

ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி

639.08071

நதீருயணிரினவளத் பதேபொழசினட்பவணியல : தேரம் 10

அறவதீடு, சகீட்டபொட்டத் பதேபொழசில அறவதீடு,

639.08071

அதேசிஈட்ட வரி, பசலலசிடத் பதேபொகலதபசசி
பதேபொழசிற்படுத்தநர் அறவதீடு, வதீட்டுக்கு

நுட்பக்கைகல : தேரம் 10 ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி

தநரடி பசய்மைதேசிச் தசகவகைள் அறவதீடு,

707

பசய்மைதேசி அகமைவணிட அறவதீடு,
அர்ப்பணணிக்கைப்பட்ட வணிகளயபொட்டு

நுண்ணறசிவும் பபபொத அறசிவும்.

அகலவரிகச அறவதீடு, மைபொளனிககை வரி,

(உமைபொசங்கைர், பணி.)

153.93

குடியகைலவு வரி அத்தடன் தமைபொட்டபொர்
வபொகைன இறக்குமைதேசியபொளர்கைள் உரிமைக்

நூல ததேட்டம் 10. (பசலவரபொஜபொ, என்.)

010

கைட்டணத்கதே வணிதேசிப்பதேற்கு ஏற்பபொடு
பசய்வதேற்கும் அத்தடன் அதேதனபொடு

நூலகை அபணிவணிருத்தேசி முகைபொகமைத்தவம்.

பதேபொடர்புபட்ட அதேன் இகடதநர்

(அனந்தேரபொஜ, ந.)

027.8

வணிகளவபொன கைருமைங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு
பசய்வதேற்குமைபொனபதேபொரு சட்டமூலம்.
(இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்.)

நூலகைவணியலசில பட்டியலபொக்கைம். (பபொலசுந்தேரம்,

343.0340262

நசிதேசி முகைபொகமைத்தவம் : தேரம் - 13 வணணிகைக்
கைலவணி.(ரவதீகைரன், வணி. தகை.)

380.07

நசிர்மைபொணத் பதேபொழசில அபணிவணிருத்தேசி :

வணிமைலபொம்பணிககை)

025.3

பநஞ்சம் மைறவபொதே நசிகனவுகைள்.
(குறசிஞ்சசிவபொணன்)

894.8111

பநய்தேல : நதீர்பகைபொழும்பு வபொழ்வும் வளமும்

இலங்ககையணில நசிர்மைபொணத் பதேபொழசில
அபணிவணிருத்தேசி ஏற்பபொடு

894.8113

பசய்வதேற்கும்,

நசிர்மைபொணத் பதேபொழசிலசின்பசயற்பபொடுகைகள
ஒழுங்கு பசய்வதேற்கும், பதேசிவு

பநதலபொமைசி, அ. கூடிக்குதேசிப்தபபொம் (சசிறுவர்
நபொடகைம்)

894.8112

பசய்வதேற்கும் ; வணிதேசிமுகறப்படுத்தே
வதேற்கும் மைற்றும் தேரப்படுத்தவதேற்கும்….

தநற்றபொ ஜபொக்கைசன்

பபொர்க்கை அன்ட்ரு, தடவ

கைருமைங்கைளுக்கு ஏற்பபொடு பசய்வதேற்குமைபொன
பதேபொரு சட்டமூலம். (இலங்ககை. பபொரபொளு
மைன்றம்)

343.0786240262

பட்டதேபொரிகைளுக்கைபொன பதேபொழசில
முயற்சசியபொண்கமை. (சந்தேசிரதசகைரம், பச.)

நசிலவணில ஒருவன். (ரபொஜசசிவபொ)

894.8114

நசிழகலத் ததேடி. (இக்பபொல, இன்ஷசிரபொஹ்)

பண்டபொர வன்னனியன் [வரலபொற்று நபொடகைம்].

894.8113
நதீங்கைளபொகைதவ பணிறப்பு, இறப்பு, தேசிருமைணச்
சபொன்றசிதேழ்கைகள பபற்றுக் பகைபொள்ளலபொம் :
ஒரு வழசிகைபொட்டி ககைநூல.
(இரபொமைதேபொஸ,பபபொன்)

353.59

நதீரிழசிவு தநபொய்பற்றசி : 370 வணினபொக்கைளுடன்
நதீங்கைளும் வணிகடகைளுடன் நபொனம். (பரபொ,
தேம்பணி)

616.61

நதீரிழசிவு தநபொகயக் குணப்படுத்தே அறசிவுகர
வழங்கும் மைருத்தவ நசிபுணர். (ஷசிரந்தே
ஜதீவன், எம். எச்.)

338.04

616.61

(சுப்பணிரமைணணியம், தவ.)

894.8112

பணம், பணவதீக்கைம் மைற்றும் உற்பத்தேசி.
(ததேநுவர, எச். என்.)

332.411

பத்மைசகீலசி, வணி. வணி. சசிங்கைளம் - வபொசசிக்கை
ஆகச 1 : (முதேலபொம் பபொகைம்)

491.388

பத்மைசகீலசி, வணி. வணி. சசிங்கைளம் - வபொசசிக்கை
ஆகச 2 : (இரண்டபொம் பபொகைம்)

491.388

பத்மைநபொதேன், எஸ. ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை
பசன்றபொர்ஸ,

ப்பளய்ஸ

454
பதேசிரன, ஆர். மும்பமைபொழசி முன் வபொசசிப்பு :
தேரம் 3

பபொணணியணில மைசிதேந்தே ததேபொணணி. (நசிசபொர், உ.)894.8113
372.6
பபொத்தேசிமைபொ றுஷ்தேபொ. கைண்ணதீர் தளனிகைளுடன் சசில

பதேசிரன, ஆர். மும்பமைபொழசி முன் வபொசசிப்பு :
தேரம் 4

கைவணித்தளனிகைள்

894.8111

372.6
பபொரதேச் சுருக்கைம். (முத்தத்தேம்பணிப்பணிள்கள, ஆ.)

பதேசிவுகைளனின் சங்கைமைம். (மைன்சூர், எஸ. எல.)

294.5923

028.1
பபொரூக், பபொசசில. பூச்சசியம் முதேல பூரணம்
பதேதீன், பபொரூக். அல இமைபொறபொ : இதேழ் 01

வகர

297.09

059.94811
பபொலட்வணின், கைசிப்சன். நமைக்குத் பதேரிந்தேகதேவணிட
பரதேத்தேசில மைசிருதேங்கை இகசமைரபு.

அதேசிகைம் உள்ளதேபொ? : கைற்பகனக்கு

(மைதகைந்தேசிரன், சசி.)

789.19

பரதே நபொட்டியம் : ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி தேரம் 6

எட்டபொதேத

பபொலசுந்தேரம், வணிமைலபொம்பணிககை. நூலகைவணியலசில

792.62071

பரதே நபொட்டியம் : தேரம் 10 ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி

பட்டியலபொக்கைம்

பரமைலசிங்கைம், ததேவணி. புதேசிய பகடப்புலகைம்

025.3

பபொலச்சந்தேசிரன், ஞபொ. மைணணிவபொசகை அணணியமுதேம்

792.8071

(சசிறுகைகதேகைள்)
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894.8114
பபொறூக். ககைவணிளக்கு

398.9

894.8113
பணிந்தவும் யபொகனக் குட்டியும். (முதேலசிதகை,

பரபொ, தேம்பணி. நதீரிழசிவு தநபொய்பற்றசி : 370

எல. சசி.)

894.8113

வணினபொக்கைளுடன் நதீங்கைளும் வணிகடகைளுடன்
நபொனம்

616.61

பணியதேசிஸஸ ரணசசிங்கை ; பதேபொகு. பபொர்க்கை
உள்ளூரபொட்சசி நசிர்வபொகைங்கைளனின் உரிய

பலபொப்பழத்தேசினபொல தேயபொரிக்கைப்பட்ட உணவு

தசகவகயப் பபறுதேல : மைக்கைள்

வககைகைள். (பபர்னபொன்தடபொ, டபணி. டபணி. எஸ.

பங்தகைற்பணின் பயன்கைள் முகறகமைகைள்

டபணி. சசி.)

மைற்றும் உபபொயங்கைள்

341.34

பவபொஸ, இஸட். ஏ. எம். வஹசியணின் நசிழலசில :
அண்ணலபொரின் ஆளுகமை

297.69

பன்கமைத்தவ சமூகைத்தேசில சகைவபொழ்வும்

பணிரசபொந்தேன், ஸ்ரீ. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை ஈர வபொகட
(குறுநபொவல)
பணிரசபொந்தேன், ஸ்ரீ. ; பதேபொகுப்பு. பபொர்க்கை

தேனனித்தவமும் : இலங்ககைச் சூழகல

தேசிருமுருகைபொற்றுப்பகட : ஆறுமுகைநபொவலர்

முன்னனிறுத்தேசி ஓர் அணுகைல. (பஸய்ன்,

உகர

றவூப்.)

297.272
பணிரசபொந்தேன், ஸ்ரீ. ; பதேசி. பபொர்க்கை இரபொமை நபொடகைக்

பபொக்கைகீர் மைபொக்கைபொர், இம்தேசியபொஸ. ஓர்
ததேசப்பற்றபொளனனின் முழக்கைம்

கைகீர்த்தேகன : (இரண்டபொம் பபொகைம்) : யுத்தே
324.2092

பபொடசபொகல முகைபொகமைத்தவம் :

கைபொண்டம்
பணிரசபொந்தேன், ஸ்ரீ ; பபொர்க்கை இரகுபரன், கை

தகைபொட்பபொடுகைளும் பணிரதயபொகைங்கைளும்.
(புண்ணணியமூர்த்தேசி, கைசி.)

371.2

பணிரசபொந்தேன், ஸ்ரீ. பசபொற்கைள் இகசத்பதேபொரு
தகைபொலம் (கைவணிகதேகைள் - பபொடலகைள்) 894.8111

பபொடசபொகலக் கைலவணி : ஆற்றலும் சமூகை
நதீதேசியும். (சசின்னத்தேம்பணி, மைபொ.)

371.1

455
பணிரததேச சகபகைள் (தேசிருத்தேம்) : 1987 ஆம்

பபற்தறபொர் - பணிள்கள உறவுகைள் : பணிள்கள

ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்கை, பணிரததேச சகபச்

வளர்ப்புக்கைபொன ஒரு வழசிகைபொட்டி

155.4

சட்டத்கதேத் தேசிருத்தவதேற்கைபொனபதேபொரு
சட்டமூலம். (இலங்ககை. பபொரபொளுமைன்றம்)
342.090262
பணிரபபொகைரன், பபபொன். கைபொமைன் கூத்த : இலங்ககை

தபண்தேகு அபணிவணிருத்தேசிக்கைபொன கைலவணி.
(நசித்தேசிலவர்ணன், ஆ)

370

தபர்ட்டி தேசிஸபொநபொயக்கை

மைன்றம்

மைகலயகைத் தேமைசிழர் பண்பபொட்டு வககைப்பட்ட

(கூட்டிகணத்தேல : தபர்ட்டி தேசிஸபொநபொயக்கை

அரசசியல, பபபொருண்மைசிய ஆய்வு

மைன்றத்கதேக் கூட்டிகணப்பதேற்குமைபொன

792.54

பதேபொரு சட்டமூலம்.
பணிபறயணில முகறயணியல = BraIlle Methodology –
பபொகைம் I. (வணிஷ்ணுகைரன், வணி.)

(இலங்ககை.

பபொரபொளுமைன்றம்)

346.0640262

411
பபபொத அறசிவு, உளச்சபொர்பு தபபொட்டிப் பரீட்கச

பணின்னற் கைகலயணின் நுட்பங்கைள் : பகுதேசி 1.
(தகரரபொஜபொ, அருந்தேதேசி)

வழசிகைபொட்டி

153.93

746.4
பபபொத நசிருவபொகை தேபொபன தவகலகைளுக்கைபொன

புண்ணணியமூர்த்தேசி, கைசி. பபொடசபொகல பபண்கைள்

வழசிகைபொட்டல. (சலபொஹஸுத்தேதீன், எம். ஐ.)352.63

பதேபொழசில புரிதேல சசில வழசிகைபொட்டலகைள்.
(முஹம்மைத், ஏ. ஸசி. அகைபொர்)

297.577

பபபொருளபொதேபொர சசிந்தேகன வரலபொறு.
(சந்தேசிரதசகைரம், பச.)

330.9

புண்ணணியமூர்த்தேசி, கைசி. பபொடசபொகல
முகைபொகமைத்தவம் : தகைபொட்பபொடுகைளும்

பபபொலன்னறுகவ பபபொத்குல வணிகைபொகரச் சசிகல.

பணிரதயபொகைங்கைளும்

371.2

புதேசிய பகடப்புலகைம் (சசிறுகைகதேகைள்).

(தசபொமைதேசிலகை, மைகைசிந்தே)

731

பபபொன்தசகைபொ, பவபொனனி. ஒரு பகைபொள்ககைச்

பரமைலசிங்கைம், ததேவணி)

894.8113

சுருக்கைம் : இலங்ககையணில அண்கமையணில
இடம் பபற்ற

புலகமைப்பரிசசில பரீட்கச : தேரம் 5 கைடந்தே
கைபொல பரீட்கசகைளனின் வணினபொவணிகடகைள்

வணிடயங்கைளனின் சட்ட ரீதேசியபொன மைற்றும்

372.19076
பூச்சசியம் முதேல பூரணம் வகர. (பபொரூக்,
பபொசசில)

கைபொணணிச் சுவதீகைரிப்புக்கைள்,

அப்புறப்படுத்தேலகைள் பதேபொடர்பபொன
பகைபொள்ககை தேபொக்கைங்கைள்

333.31

பபபொன்ன, சபொந்தேசி. அன்புள்ள வபொலசிபதர

170.8

297.09
பபபொன்கனயன், நதீர்கவ. உறவு

894.8113

பூ பூத்தே பபொகலவனம். (ஷசியபொத், தேஸலசிம்)
894.8111
மைதகைந்தேசிரன், சசி. பதேபொன்கமைச் சபொன்றுகைள்
பூதலபொகைநபொதேன், பபபொ. நவதீன பமைய்யணியல : ஓர்

புலப்படுத்தம் ஆடலகமைதேசி

792.62

அறசிமுகைம் = Modern PhIlosophy : An

IntroductIon

101

பபண்கைள் சமூகை வபொழ்வும் உகடயும்.
(மைன்ஸஸூர், உஸதேபொத் எம். ஏ. எம்.)

305.42

பபர்னபொன்தடபொ, எம். எப். ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை
பபர்னபொன்தடபொ, டபணி. டபணி. எஸ. டபணி. சசி.
பபர்னபொன்தடபொ, டபணி. டபணி. எஸ. டபணி. சசி.
பலபொப்பழத்தேசினபொல தேயபொரிக்கைப்பட்ட உணவு
வககைகைள்

341.34

மைதகைந்தேசிரன், சசி. பரதேத்தேசில மைசிருதேங்கை
இகசமைரபு

789.19

மைட்டக்கைளப்பு மைரபுவழசி நபொடகைங்கைள்.
(பமைரௌனகுரு, சசி.)

894.8112

மைணணிவபொசகை அணணியமுதேம்.
(பபொலச்சந்தேசிரன், ஞபொ.)

894.8114

மைதேசி வந்த மைனகதே உறுத்தத. (நலலபபருமை,
நதேசிகைபொ தரபொஷனனி)

891.481

456
மைன்சூர், எஸ. எல. பதேசிவுகைளனின் சங்கைமைம் 028.1

முதேலசிதகை, எல. சசி. பணிந்தவும் யபொகனக்
குட்டியும்

894.8113

மைன்ஸஸூர், உஸதேபொத் எம். ஏ. எம். பபண்கைள்
சமூகை வபொழ்வும் உகடயும்

305.42

முதசம் : ஆசசிரியர் தேசின சசிறப்பணிதேழ் - 2014.
(ஜவபொத், எம். எம்.)

370.7

மைனதேசில நசின்றகவயும் பதேளனிந்தேகவயும்.
(ஸ்ரீரபொம், எஸ.)

158.1

மும்பமைபொழசி முன் வபொசசிப்பு : தேரம் 3.
(பதேசிரன, ஆர்.)

372.6

மைனம்தபபொல வபொழ்வு : 06 நபொடகைங்கைள்
பதேபொகுப்பு. (தேம்பணிப்பணிள்கள, மு.)

894.8112

மும்பமைபொழசி முன் வபொசசிப்பு : தேரம் 4.
(பதேசிரன, ஆர்.)

372.6

மைனனிதே உரிகமைகைகள உறுதேசிப்படுத்தம்
பபபொறசிமுகறகைள்

341.48

முருகைபூபதேசி ; பதேபொகு. பபொர்க்கை பநய்தேல :
நதீர்பகைபொழும்பு வபொழ்வும் வளமும்

மைதனபொகைரன், பபபொ. அறசிவணியல பதேபொடும்
ஆழங்கைள்

894.8114

முருதகைசு பகைரௌரிகைபொந்தேன் பதேசி. பபொர்க்கை
அருகமைநபொயகைம், எஸ. தகை.

மைபபொஸ சனூன் ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை பபொக்கைகீர்
மைபொக்கைபொர், இம்தேசியபொஸ

முருககையன், இ. பமைபொழசிபபயர்ப்பு நுட்பம் :
ஓர் அறசிமுகைம்

418

மைகலயகைம் : சமைத்தவ அபணிவணிருத்தேசிகய
தநபொக்கைசி.... (வபொமைததேவன், எம்.)

307.14

முஹம்மைத், ஏ. ஸசி. அகைபொர். பபண்கைள்
பதேபொழசில புரிதேல சசில வழசிகைபொட்டலகைள்

மைகலயகை வணிடிபவள்ளனி தகைபொ. ந.

297.577

மைமனபொட்சசியம்மைபொள். (சபொரல நபொடன்)

920
முஸடீன். பமைரௌனப் தபபொரும் புன்னககை

மைபொநகைர சகபகைள் (தேசிருத்தேம்) : (252 ஆம்

ஆயுதேமும்

894.8111

அத்தேசியபொயமைபொன) மைபொநகைர சகபகைள்
கைட்டகளச் சட்டத்தேசிகனத் தேசிருத்த

மூவர் தேமைசிழும் கசவ பநறசியும்

294.5

வதேற்கைபொனபதேபொரு சட்டமூலம். (இலங்ககை.
பபொரபொளுமைன்றம்)

342.090262

மைபொறும் பதேபொழசில இடம்பபயர்வணிற்கைபொன

தமைகைலபொ மைகைசிழ்ரபொஜபொ பபொர்க்கை ஐனதேதீன், பபொஸசித்
பமைபொழசிபபயர்ப்பு நுட்பம் : ஓர் அறசிமுகைம்.

பகைபொள்ககை தலங்கைள்கைள் : இலங்ககையணின்

(முருககையன், இ.)

418

புலம்பபயர் பதேபொழசிலபொளர்கைளனின் பபொல
அடிப்பகடயணிலபொன மைபொற்றங்கைளனில

பமைபொஹம்மைட் முனபொஸ பபொர்க்கை நஜபொப்,

அவர்கைளனின் தேசிறன் நசிகலகமைகைகள

நபொதேசியபொ

பணிரதேசிபலசிக்கும் பகைபொள்ககை பதேபொடர்பபொன ஓர்
ஆய்வுக் கைண்தணபொட்டம். (நஜபொப், நபொதேசியபொ)
331.544095493

தமைபொகைனகைபொந், நசி. பதேபொழசில நுட்பவணியலுக்கைபொன
வணிஞ்ஞபொனம் : பகுதேசி 01 : கை. பபபொ.தே.
உயர்தேரம்

507

முக்தேபொர், பபொத்தேசிமைபொ. சரித்தேசிர நபொயகைர் பபொக்கைகீர்
மைபொக்கைபொர்

324.2092

தமைபொதேலசின் தபபொத கைண்டுபகைபொள்ளப்படபொதே
இனப்பபருக்கை உரிகமைகைள்

362.83

முத்தசபொமைசி, முரளனிதேரன். சகீனவணின் அக்கைகரப்
பயணம்

894.8113

முத்தத்தேம்பணிப்பணிள்கள, ஆ. பபொரதேச் சுருக்கைம்
294.5923

பமைரௌனகுரு, கைபொ. சசி. ; பபொர்க்கை சசிவத்தேம்பணி, கைபொ.
பமைனகுருவணின் நபொடகைங்கைள். (பமைரௌனகுரு, சசி.)
894.8112

457
பமைரௌனகுரு, சசி. மைட்டக்கைளப்பு மைரபுவழசி
நபொடகைங்கைள்

ரஷதீத் ஹஜஜஸூல அக்பர் பபொர்க்கை ஆஷதீர், மைஜதேசி

894.8112

பமைரௌனகுரு, சசி. பமைளனகுருவணின் நபொடகைங்கைள்
894.8112
பமைரௌனப் தபபொரும் புன்னககை ஆயுதேமும் .
(முஸடீன்.)

முஹம்மைத்.
ரஸீன், முஹம்மைத். வதீட்டுச் சூழலசிலும்
மைஹ்ரம் தபணுதவபொம்

297.14

ரபொஜதகைபொபபொலன், பகைபொடுமுடி. தேத்தவஞபொனனி

894.8111

ஜபொன் லபொக் : (ஆட்சசிக்கைகல வரிகச - 5)
320.092

யபொழசிகச. (சசிவ. ஆரூரன்)

894.8113

யபொழ் நகைருக்கு சசிங்கைளம்

491.488

ரபொஜசசிவபொ. நசிலவணில ஒருவன்

894.8114

ரூபவதேனன், மைபொர்க்கைண்டன். ஆணலட்
சதேபொசசிவம்பணிள்களயணின் தேமைசிழ்ப் பணணிகைள்

யபொழ் மைபொவட்டத்தேசில தவகலயணின்கமையும்

894.811092

அதேகனக் குகறப்பதேற்கைபொன
வழசிமுகறகைளும்

331.137095493

லன்ஷசிறபொ, முஹம்மைட் நஸீர். உலகைசின்
பணிரியபொவணிகடக்கு முன் மைனனிதேன்...

305.3

யபொழ்ப்பபொண நசிகனவுகைள் 02. (தேதபந்தேசிரன்,
தவதேநபொயகைம்)

954.93

லசியனதகை, வணிக்தடபொரியபொ. ஆட்டிஸம்
பபற்தறபொருக்கும் ஆசசிரியருக்குமைபொன

தயபொகைசுவபொமைசிகைள் [வபொழ்க்ககை வரலபொறு].

வழசிகைபொட்டி

(அம்பணிககைபபொகைன்)

371.94

920
வங்கைசிப் தபபொட்டிப் பரீட்கசகைளுக்கைபொன

தயபொகைநந்தேனனி, அ. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை
கூகடக்குள்

வழசிகைபொட்டி. (உமைபொசங்கைர், பணி.)

153.93

ததேசம் : கைவணிஞர் நபொ.

பஜயபபொலனனின் சசிறுகைகதே மைற்றும் கைவணிகதே
பதேபொகுப்பு

வட இலங்ககை நபொட்டபொர் அரங்கு.
(சுந்தேரம்பணிள்கள, பச.)

தயபொகைரபொசபொ, பச. பதேபொகு. பபொர்க்கை சுவபொமைசி

792.54

வடக்கைசின் வசந்தேங்கைள் (சசிறு கைகதேகைளனின்

வணிபுலபொநந்தேர் : பன்முகைப் பபொர்கவ

பதேபொகுப்பு). (சந்தேசிரதசகைரம், பச.)

894.8113

வணணிகைமும் கைணக்கைகீட்டுக் கைலவணியும் :
ரகுநபொதேன், என். தகை. ஒரு பனஞ்தசபொகலக்

தேரம் 10 ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி

380.71

கைசிரபொமைத்தேசின் எழுச்சசி வரலபொற்றுச் சரித்தேசிரம்
954.93

வர்த்தேகைம் ஹலபொலும் ஹரபொமும். (அகைபொர்
முஹம்மைத், ஏ. ஸீ.)

297.273

ரத்னபொவலசி, ரவணி ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை
நலலபபருமை, நதேசிகைபொ தரபொஷனனி

வரலபொற்றுச் சசிந்தேகனத் தேடம்.
(அருகமைநபொயகைம், எஸ. தகை.)

954.93

ரவணி ரட்னதவல ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை
உள்ளூரபொட்சசி நசிர்வபொகைங்கைளனின் உரிய

வரலபொறு : ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி - தேரம் 10

தசகவகயப் பபறுதேல : மைக்கைள்

900.071

பங்தகைற்பணின்பயன்கைள் முகறகமைகைள்
மைற்றும் உபபொயங்கைள்

வரவு பசலவுத் தேசிட்ட வணிவபொதேம் 2015 :
அபணிவணிருத்தேசி முன்தனற்றம்

ரவதீகைரன், வணி. தகை. நசிதேசி முகைபொகமைத்தவம் :
தேரம் - 13 வணணிகைக் கைலவணி

380.07

மைற்றும்

இலக்கு. (இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண
மைபொகைபொண சகப :

கைலவணி, உள்ளூரபொட்சசி,

கைபொணணி மைனனிதேவலு மைற்றும் தவகல
வபொய்ப்பு மைற்றும் தேகைவல அகமைச்சு)

352.48

458
வரவு பசலவுத் தேசிட்ட வணிவபொதேம் 2015.

வணிஷ்ணுகைரன், வணி. பணிபறயணில முகறயணியல =

(இலங்ககை. தமைல மைபொகைபொண மைபொகைபொண
சகப : சுகைபொதேபொர,

Braille Methodology – பபொகைம் I

411

உள்நபொட்டு கவத்தேசிய,

நன்நடத்கதே, மைற்றும் சசிறுவர் பபொதகைபொப்புச்
தசகவகைள் சகப நடவடிக்ககை அகமைச்சு தமைல மைபொகைபொணம்)

வதீட்டுச் சூழலசிலும் மைஹ்ரம் தபணுதவபொம்.
(ரஸீன், மைஹம்மைத்)

297.14

352.48
வதீர பசபொக்கைன், உடப்பூர். உடப்பு நபொட்டபொர்

வலலசியம்ஸ, தடவணிட். 'கைவுன் அணணிந்தே

வழக்கைபொற்றசில தேசிபரரௌபகதே

இகளஞன்'

294.554

823
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வவுனனியபொ மைற்றும் முலகலத்தேதீவு கைலவணி
வலயங்கைளனில இலவச கைலவணி வழங்கைலசில
குடிமைக்கைள் மைதேசிப்பபீட்டு அட்கட. (ஐனதேதீன்,
பபொஸசித்)

வதீரர்கைளுக்கைபொன கைபொலம் = A TIme For Heroes
பபொர்க்கை அன்ட்ரு, தடவ

370.95493072
பவகுசன ஊடகைவணியல : ஓர் அறசிமுகைம்.

வளகவயணின் மைடியணிதல. (ஷம்ஸ, எம். எச்.
எம்.)

(ஸ்ரீதேயபொளன் ஸ்ரீபணிருந்தேசிரன்)

070.4

894.8113
பவத்தேசசிங்ஹ, குசலபொ. வபொழ்க்ககைகய

வஹசியணின் நசிழலசில : அண்ணலபொரின்

மைமளகமைப்பதேற்கைபொன எதேசிர்பபொர்ப்புகைகள

ஆளுகமை. (பவபொஸ, இஸட். ஏ. எம்.) 297.69

தநபொக்கைசிய

பயணம் : யுத்தே மைனவடுவபொல

பபொதேசிக்கைப்பட்ட மைக்கைளுக்கு உளஞ்சபொர்
வபொமைததேவன், எம். மைகலயகைம் : சமைத்தவ
அபணிவணிருத்தேசிகய தநபொக்கைசி...

சமூகைப் பபொதகைபொப்பளனித்தேல

361.06

307.14
பவலசிகைண்ணதகை, பணியதேபொஸ. அவன் ஓர்

வபொழ்க்ககைகய மைமளகமைப்பதேற்கைபொன

அபூர்வ சசிறுவன் : இகளஞர் நபொவல

எதேசிர்பபொர்ப்புகைகள தநபொக்கைசிய பயணம் :

894.8113

யுத்தே மைனவடுவபொல பபொதேசிக்கைப்பட்ட
மைக்கைளுக்கு உளஞ்சபொர் சமூகைப்

பவற்றசித்தேசிருமைகைன் : கைம்பரபொமைபொயணம்.

பபொதகைபொப்பளனித்தேல. (பவத்தேசசிங்ஹ,

(தேம்பணிப்பணிள்கள, முருதகைசு)

குசலபொ)

294.9522

361.06
தவலழகைன், ஆ. மு. சசி. கைகலகைளுக்பகைலலபொம்

வணிஞ்சசிடுதமைபொ வணிஞ்ஞபொனம் ! (கைவணிகதேத்
பதேபொகுப்பு). (தேயபொபரன், கமைதேசிலசி)

அரசு கைவணிகதே (இலக்கைணம்)

494.8115

894.8111
கவத்தேசிய தேபொத்தேபொவும் இரு பணிள்களகைளும்.

வணிஞ்ஞபொனம் : தேரம் 10 ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி

(ஜயசுந்தேர, எஸ.)

894.483

507.071
வணிஞ்ஞபொனம் : பகுதேசி I தேரம் - 07

507

றமைமஸ, எஸ. எல. எம். சபொத்தேபொனனியம்

வணிஞ்ஞபொனம் : பகுதேசி II தேரம் - 07

507

றசிழ்வபொன், தஜ. எம். ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை

297.216

தசபொமைதேசிலகை, மைகைசிந்தே
வணிகட ததேடி. பஜகைபொ, தேம்பணிலுவணில

894.8111
றசிஸவணி, ஏ. சசி. எம். அரசசியல வணிஞ்ஞபொனம் :

வணிலலவரபொயர், மைமரபொ. இகசயணியல வணிளக்கைம் :
பபொகைம் 1

ஓர் அறசிமுகைம்

780.7
பறஜசிதனபொலட், எல. பபொர்க்கை

வணிவசபொயமும் உணவுத்

சந்தேசிரதசகைரம், பச.

பதேபொழசினட்பவணியலும் : தேரம் 10 ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி

630.71

பறபொபுதஷபொன், பஜரபொப் ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை
பசன்றபொர்ஸ, ப்பளய்ஸ

320.07

459
ஜயசசிங்ஹ, குணதசன. தேமைசிழ் மூலம் சசிங்கைளப்
தபச்சு

491.488

ஜயசுந்தேர, எஸ. எலதலபொரும் எமைத

தஜர்மைனனிய கைரப்பபொன் பூர்ச்சசிகைள்.
(ஜதீவகுமைபொரன், வணி.)

894.8113

தஜபொசப், பதேளனிவத்கதே. பதேளனிவத்கதே

நண்பர்கைதள!

891.483

தஜபொசப் சசிறுகைகதேகைள்

894.8113

ஜயசுந்தேர, எஸ. கைபொட்டில ஒரு கூட்டம் 891.483
ஸபொஹசிர், எம். டி. எம். இஸலபொம் கைபொட்டும்
ஜயசுந்தேர, எஸ. சசிகறக் ககைதேசியபொன கைசிளனிக்
குஞ்சு

மைனனிதே சகைவபொழ்வு

297.284

891.483

ஜயசுந்தேர, எஸ. கவத்தேசிய தேபொத்தேபொவும் இரு
பணிள்களகைளும்

891.483

பஸய்ன், றவூப். ஐ.எஸ.ஐ.எஸ. பயங்கைரத்தேசின்
முகைம் : அல கையணிதேபொ, தபபொதகைபொ ஹரபொம்,
அஷ்ஷபபொப், தேபொலசிபபொன், அன்ஸபொருத்தேதீன்

ஜரீனபொ முஸதேபபொ, ஏ. சகீ. அவளுக்கு பதேரியபொதே
ரகைசசியம்

ஆயுதேக் குழுக்கைள் குறசித்தே முழுச்சசித்தேசிரம்

894.8113

ஜவபொத், எம். எம். முதசம் : ஆசசிரியர் தேசின
சசிறப்பணிதேழ் - 2014

370.7

ஜசிப்ரி, ஏ. எஸ. எம். ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை

363.325
பஸய்ன், றவூப். கைபொஸபொ : எரிந்த
பகைபொண்டிருக்கும் தேருணம்

327.16

பஸய்ன், றவூப். குழந்கதேகைளனின் அசபொதேபொரண

தசனபொநபொயக்கை, தசபொமைவதீர

நடத்கதேகைள் : மைபொற்றத்தேசிற்கைபொன சசில
ஆதலபொசகனகைள்

ஜதீவகுமைபொரன், வணி. கைடவுச்சகீட்டு

155.4

894.8113
பஸய்ன், றவூப். பன்கமைத்தவ சமூகைத்தேசில

ஜதீவகுமைபொரன், வணி. தஜர்மைனனிய கைரப்பபொன்
பூர்ச்சசிகைள்

சகைவபொழ்வும் தேனனித்தவமும் : இலங்ககைச்
894.8113

சூழகல முன்னனிறுத்தேசி ஓர் அணுகைல
297.272

ஜதீவபொ, அந்தேனனி. சசி.வணி.யும் நபொனம்

894.811092

பஜகைபொ, தேம்பணிலுவணில. வணிகட ததேடி

894.8111

ஷம்ஸ, எம். எச். எம். வளகவயணின்
மைடியணிதல

894.8113

பஜகைபொனந்தேகுரு, இரபொதஜஸவரி. கசவ
நற்சசிந்தேகனகைள் : இலங்ககை

ஷபொந்தே சபொமுதவல ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை

வபொபனபொலசியணில வழங்கைசிய கசவ

லசியனதகை, வணிக்தடபொரியபொ

நற்சசிந்தேகனகைளனின் பதேபொகுப்புகர

294.5
பஷலலசிதேபொசன். நகைர வதீதேசிகைளனில நதேசிப்

பஜமைசில, எஸ. எம். எம். ; பதேபொகு. பபொர்க்கை

பணிரவபொகைம்

894.8111

அறசிதவபொர் பபொர்கவயணில கைலபொநசிதேசி
எ. எம். எ. அஸீஸ

ஷசியபொத், தேஸலசிம். பூ பூத்தே பபொகலவனம்
894.8111

பஜயதேதீபன், அதனபொஜபொ. குயணில அம்மைபொ 894.8113
ஷசிரந்தே ஜதீவன், எம். எச். நதீரிழசிவு தநபொகயக்
பஜயரபொசபொ, சபபொ. சூழலசியல உளவணியல
கைகலவடிவங்கைள்

குணப்படுத்தே அறசிவுகர வழங்கும்
155.935

பஜயரபொசபொ, சபபொ. தேசிறனபொய்வும் எலகலகைகளக்
கைடத்தேலும்

894.811

மைருத்தவ நசிபுணர்

616.61

ஷசிரந்தே ஜதீவன், எம். எச். ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை
ரபொதகைய்,

இசுமைசி

460
ஹரிஹரன், எஸ. ; பமைபொழசி. பபொர்க்கை

சசிலவபொ,

கஹகூக்கைள். (சபருள்ளபொ, எம். சசி.)

894.8111

தே லீலபொ
ஹபொபணிஸ இஸஸதேதீன் ; பபொர்க்கை ஹசிஷபொம்

ஸ்ரீபணிருந்தேசிரன், ஸ்ரீதேயபொளன். பவகுசன

அல-தேபொலசிப்

ஊடகைவணியல : ஓர் அறசிமுகைம்

ஹசிபதலலபொஹ், எம். எச். எம். ; பமைபொழசி.
பபொர்க்கை

070.4

ஸ்ரீரபொம், எஸ. மைனதேசில நசின்றகவயும்

அஃலபொ பமைரௌதூதேசி (ரஹ்),

பதேளனிந்தேகவயும்

158.1

பசய்யணித் அபுல
ஸ்ரீரபொம், எஸ. மைனதேசில நசின்றகவயும்
ஹசிலபொலசி, மைஜதேசி. இகற தவதேம் இறங்கைசிய

பதேளனிந்தேகவயும்

அந்தே நபொட்கைள் : ரமைழபொகனப் பயன்படுத்தே
சசில வழசிகைபொட்டலகைள் : பகுதேசி - II

297.44

*****

158.1

461
பபபொருள் வகுப்புப் பகுதேசி

அணுசக்தேசி
அபணிவணிருத்தேசி உளவணியல
அரச தசகவயபொளர்கைள்

343.0925
155
352.63

அரசசியற் கைட்சசிகைள்

324.2

அரசசியல கைட்சசிகைள்

324.2

ஆ ண்கைளும், பபண்கைளும்

305.3

ஆண்டறசிக்ககை

352.74406

ஆரம்பக் கைலவணி

372

இகச

780

இகடத்தேரக் ககைத்பதேபொழசில தசகவகைள் 343.078
அரசசியலவபொதேசி : அரசசியல : அரசசியல : சமூகை
வணிஞ்ஞபொனம்

324.2092

அரசசியல வணிஞ்ஞபொனம் : சமூகை வணிஞ்ஞபொனம்

இகணயம்

004.678

இதேர சமூகைப் பணிரச்சசிகனகைளும் தசகவகைளும்

320

363

அரசசியலகமைப்புச் சட்டம்

342

இந்த சமையம்

அரபு பமைபொழசி

492.7

இந்த சமைய மூலங்கைள்

அறசிக்ககை

352.1206

ஆங்கைசில இலக்கைசியம் : இலக்கைசியம்

820

ஆங்கைசில சசிறுகைகதே

823

ஆசசிய ஆபணிரிக்கைபொ

492

294.5
294.59

இயற்ககை அனர்த்தேம்

303.485

இயற்ககை வரலபொறு : உயணிரியல

578

இயற்ககை வணிஞ்ஞபொனமும் கைணணிதேமும்

500

இயற்ககைவளம் மைற்றும் சக்தேசி

333.7

இரசபொயனவணியல
ஆசசிய வரலபொறு

950

ஆசசியபொ

954

540

இரபொணுவ, பபொதகைபொப்பு பபபொதச் பசபொத்தப்
பபபொத நசிதேசி, வரி வர்த்தேகை உற்பத்தேசிச்
சட்டம்

434

ஆசசியபொ நபொடுகைளனின் பபபொருளபொதேபொர
அபணிவணிருத்தேசி

338.95

இரபொணுவ வரி, வர்த்தேகை மைற்றும்
ககைத்பதேபொழசில சட்டம்

ஆசசியபொ : புள்ளனி வணிபரங்கைள்

343

315
இரபொமைபொயணம்

ஆசசிரியர் அதேசிகைபொர தகைபொகவ

294.5922

025.3222
இலக்கைசியம்

ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி : கைணணிதேம்

800

510.71
இலக்கைசியஸதேர்கைள்

894.811092

ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி : பதேபொழசிலநுட்ப
வணிஞ்ஞபொனம்
ஆட்டிஸம்

507.071
371.94

இலங்ககை

015.5493

இலங்ககை : உற்பத்தேசிப் பபபொருளபொதேபொரம்
338.95493

462
இலங்ககை பண்பபொடு : சமூகை வணிஞ்ஞபொனங்கைள்

உயர் கைலவணி : பதேபொழசில சமூகைச் சட்டம்

305.895493
இலங்ககை : புள்ளனிவணிபரங்கைள்
இலங்ககை : வரலபொறு

315.493
954.93

344.07684
உயணிரியல

570

உயணிரியல புவணியணியல

578.09

இலங்ககை : தவகலயணிலலபொததேபொர் 331.137095493

உயணிரியல வணிஞ்ஞபொனம்

இலபொப தநபொக்கைற்ற தேபொபனங்கைள் : தேனனியபொர்

உள்ளூரபொட்சசி : அரசசியலகமைப்புச் சட்டம் 342.09

சட்டம்

346.064
உள்ளூரபொட்சசி : சட்டம்

இளம் மைபொணவர்கைள் சங்கைம்

570

342.090

369.4
உள்ளூரபொட்சசி நசிருவபொகைம்

352.14

இனக்குழுக்கைளுக்கைசிகடயணிலபொன ஒழுக்கைவணியல

இனப் பணிரச்சசிகன
இஸலபொம்

170.8

உள்ளூரபொட்சசி : பபபொத நசிர்வபொகைம்

303.6

உள ஆதலபொசகன

297

352
361.06

உளச்சபொர்பும் நுண்ணறசிவும்

153

இஸலபொமைசிய ஒழுக்கை இகறகமை

297.5

உளவணியல

150

இஸலபொமைசிய தகைபொட்பபொடுகைள்

297.2

உளவணியல : பணிரதயபொகை உளவணியல

158

உளவணியல இகச

781

இஸலபொமைசிய தேகலவர்கைளும் அகமைப்புக்கைளும்
297.6

உளவணியல சபொர்ந்தே சூழல பணிரச்சசிகன
இஸலபொமைசிய பபரியபொர்கைள்

155.935

297.092

இஸலபொமைசிய வணக்கைம்

297.3

இஸலபொமைசிய வரலபொறு

297.09

இஸலபொமைசிய வபொழ்க்ககை வழசிகைபொட்டி

297.44

ஊடகைத்தகற

070.4

ஊடகைம்

070

எழுதம் முகற : பமைபொழசியணியல

411

இஸலபொமும் அரசசியலும்

297.272

இஸலபொமும் ஏகனய சமையங்கைளும்

297.284

ஏகனய சமையங்கைள்

290

இஸலபொமும் சமூகை வணிஞ்ஞபொனமும்

297.27

ஏகனய பமைபொழசிகைள்

490

இஸலபொமும் பபபொருளனியலும்

297.273

ஏகனய பமைபொழசிகைளுக்கைபொன பபபொத பருவ
பவளனியபீடுகைள்

உடற் தகைபொளபொறு

362.1

உணவும் பபொணமும்

641

உயர்கைலவணி : கைலவணி

378

059

ஏகனயவர்கைளனின் சமூகைப் பணிரச்சசிகனயும்
தசகவயும்

362.8

ஒழுக்கைவணியல

170

463
கைட்டுகர

894.8114

கைடற்பதேபொழசில : ககைத்பதேபொழசில வணிதேசிகைள்

கைகலகைள் சசிற்பங்கைள்

730

கைவணிகதே

894.8111

கைவணிகதேகைள் : தேமைசிழ் இலக்கைசியம்

894.8111

343.07692
கைணணிதேம்

510
கைற்பணித்தேல

370.7

கைணணினனி வணிஞ்ஞபொனமும் அறசிவுசபொர்
வணிடயங்கைளும்

000

கைணனனி வணிஞ்ஞபொனமும் தேரவு
ஒழுங்கைகமைப்பும்

கைற்பணித்தேல : சுகைபொதேபொரம்

613.071

கைற்பணித்தேல முகற

371.3

004
கைற்பணித்தேலுக்கைபொன உதேவணியும் சபொதேனங்கைளும்
371.33

கைலவணி

370

கைலவணி : அரசசியல

கைற்பணித்தேலும் ஆசசிரியர்கைளும்

371.1

கைற்றலும் கைற்பணித்தேலும்

510.7

320.07

கைலவணி : ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி

507.1

கைலவணி

780.7

கைற்றலும் கைற்பணித்தேலும் : தூய வணிஞ்ஞபொனம்
: இகச

கைலவணி : இஸலபொம்
கைலவணி

: உயணிரியல

கைலவணி : கைணணிதேம்
கைலவணி : தேமைசிழ்

297.071

507
கைற்றலும் கைற்பணித்தேலும் : வணிவசபொயம்

570.71

கைபொணணி

333.73

510.71

கைபொணணிச் சுவணிகைரிப்பு

333.31

894.811071

கைபொணணிப் பபபொருளபொதேபொரம் மைற்றும் உற்பத்தேசி :
பபபொருளபொதேபொரம்

கைலவணி : நுண்கைகல
கைலவணி : பரதே நபொட்டியம்

333

707
கைசிதரக்கை இலக்கைசியம்

880

கைசிதரக்கை நபொடகைம்

882

கைசிலக்கைசிந்தேசிய ஐதரபொப்பணிய இலக்கைசியம்

891

கைசிழக்கைசிந்தேசிய ஐதரபொப்பணிய

491

792.8071

கைலவணி : புவணியணியல

910.71

கைலவணி : பபரௌதேசிகைவணியல

530.71

கைலவணியணியலபொளர்கைள்

370.92

கைலவணி : வணிஞ்ஞபொனம்

507.071

கைலவணி : வணிவசபொயம்

629.071

பமைபொழசிகைள்

கைசிறசிஸதேவ சமையக் தகைபொட்பபொடு

234

கைசிறசிஸதேவம்

230

குடியணியற் கைலவணி
கைலவணிச் சட்டம்

630.7

372.83

344.07
குடிதயற்றமும் தேற்கைபொலசிகை தவகலயும் 331.544

கைலபொச்சபொரமும் தேபொபனங்கைளும்

306

கைகலகைள்

700

குழந்கதே உளவணியல
குழந்கதே பபற்தறபொர் உறவுமுகற

155.4
306.874

464
குற்றங்கைள்

345.020

சமூகை வணிஞ்ஞபொனங்கைள்

300

345

சமூகை நகடமுகறகைள்

303

குறசிப்பணிட்ட நபொட்டின் நூல வணிபரப்பட்டியல 015

சமூகை நலக் குகறபபொடும் தசகவகைளும்

362

குறசிப்பணிவி்ட்டவர்கைளனின் சமூகை பணிரச்சசிகனயும்

சகமையற் கைகல

குற்றவணியல சட்டம்

தசகவயும்

641.5

362

கூட்டுறவு

354.27

கூத்தக் கைகலகைள்

792.54

சர்வததேசச் சட்டம்

341

சர்வததேச பதேபொடர்பு : அரசசியல

327

சர்வததேசப் பபபொருளனியல : பபபொருளபொதேபொரம் 337
சக்தேசி வழசிபபொடு
சங்கைங்கைள்
சஞ்சசிககை : இஸலபொம்
சஞ்சசிககைகைள் : தேசிரபொவணிட பமைபொழசி

294.554
369
297.505
059.94

சர்வததேச தமைபொதேலகைள்
சர்வததேச வங்கைசிகைள்

327.16
346.082153

சபொத்தேபொன்

297.216

சபொரண சங்கைம்

369.43

சஞ்சசிககைகைள் : பபபொத

050

சசிங்கைள இலக்கைசியம்

891.48

சட்டம்

340

சசிங்கைள கைவணிகதேகைள்

891.481

சமையப் பணிரிவுகைள்

290

சசிங்கைள சசிறுகைகதே

891.483

சமையம்

200

சசிங்கைளம் கைற்தபபொம்

491.488

சமுதேபொய பணிரிவுகைள்

305

சசிங்கைள பமைபொழசி

சமூகை அபணிவணிருத்தேசி

307.14

491.4

சசிற்பக்கைகல

731

சமூகை குகறபபொடுகைளும் தசகவகைளும்

360

சசிறுகைகதேகைள் :

சமூகைங்கைள்

307

சசிறுகைகதேகைள் : தேமைசிழ் இலக்கைசியம்

சமூகைப் பணிரச்சசிகனகைள்

361.1

சமூகைப் பணிரச்சசிகனகைளும் சமூகை நல
தசகவகைளும்

894.8113
894.8113

சசிறுவர் அபணிவணிருத்தேசி

305.231

சசிறுவர் கைகதேகைள் : சசிங்கைள இலக்கைசியம்
361

சமூகை பணிரச்சசிகனகைளும் தசகவகைளும்
தேபொபனங்கைளும்

தேமைசிழ் இலக்கைசியம்

சசி891.483
சசிறுவர் கைகதேகைள் : தேமைசிழ் இலக்கைசியம் 894.8113

360
சுகைபொதேபொர தசகவ நசிருவபொகைம்

353.6

சுபணித்தவம்

294.4

சுற்றபொடல உளவணியல

155.9

சமூகை பபபொத நலனக்கைபொன பபபொத நசிருவபொகைம்
353.5
சமூகை மைபொற்றம் : சமூகை வணிஞ்ஞபொனம்

303

465
பசய்ககை வரிகைள்

343.055

தேசிருமைணமும் குடும்பமும்

கசவ சமையம்

294.538

தேசிருவருட் சபொதேனம்

பசபொத்த : தேனனியபொர் சட்டம்

346.04

பசரௌக்கைசிய அபணிவணிருத்தேசி : மைருத்தவம்

613

தேத்தவ சபொஸதேசிரம்

100

தேத்தவத்தேசின் அறசிமுகற : தேத்தவம்

101

தேமைசிழ் இலக்கைணம்

494.8115

தேமைசிழ் : இலக்கைசியம்

894.811

தேமைசிழ் இலக்கைசியம் : இலக்கைசியம்

894.811

தேசிவவணிய ததேவ நற்கைருகண

306.8
234.16
234.163

தேதீர்கவயும், வணிற்றல வபொங்கைல வரியும் 343.055
பதேன் ஆசசிய வரலபொறு

954

ததேசப்படமும் பணிரயபொணமும்

910

ததேர்தேல : அரசசியல

324

ததேர்தேலகைள்

324

ததேர்தேல சட்டம்

342.070

கதேயல கைகல
தேமைசிழ் கைவணிகதேகைள்

746

894.8111
பதேபொடர்பபொடல தேசிறன்

தேமைசிழ் சஞ்சசிககைகைள்

059.94811

தேமைசிழ் பருவ பவளனியபீடுகைள்

059.94811

372.6

பதேபொழசில சமூகை தசகவ, கைலவணி, கைலபொசபொர

தேமைசிழ் பமைபொழசி

494.811

தேரவு ஒழுங்கைகமைப்பும் கைணனனி
வணிஞ்ஞபொனமும்

சட்டம்

344

பதேபொழசிலநுட்பம்

600

பதேபொழசிலநுட்ப வணிஞ்ஞபொனம்

507

004
பதேபொழசில முயற்சசிகைள் : உற்பத்தேசி

338.04

தேரவு ஒழுங்கைகமைப்பும் கைணனனி
வணிஞ்ஞபொனமும் : கைலவணி

004.071

பதேபொழசிற் சந்கதே : பதேபொழசிற்தகற
பபபொருளபொதேபொரம்

தேனனிநபர் முன்தனற்றம்
தேனனியபொர் சட்டம்

பதேபொழசிற்தகறப் பபபொருளபொதேபொரம்

331

பதேபொழசிலபொளர் வணிதசட பணிரிவுகைள்

331.5

346

தேபொபனங்கைள்

346.06

தேபொபனங்கைள் : தேனனியபொர் சட்டம்

346.06

பதேபொழுககை

தேசிரபொவணிட இலக்கைசியம்

894

தேசிரபொவணிட சமையம்

294

தேசிரபொவணிட பமைபொழசி இலக்கைசியங்கைள்

894

நற்கைருகண

தேசிருமைணமும் குடும்ப வபொழ்க்ககையும்

297.3822

நடனம் : தமைகட நசிகைழ்ச்சசிகைள் : பபபொழுத
தபபொக்குக் கைகலகைள்

தேசிரபொவணிட பமைபொழசிகைள்

331.13

158.1

792.67
234.1

நபொட்டபொர் இலக்கைசியம்

398

நபொட்டபொரியலும் பழக்கை வழக்கைங்கைளும்

390

494
297.577

466
நபொடகைங்கைள் : தேமைசிழ் இலக்கைசியம்

894.8112

நபொடகைம் ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி : நுண்கைகலகைள்

பணவதீக்கைம் : பபபொருளபொதேபொரம்
பயங்கைரவபொதேம்

332.41
363.325

792.071
பரதே நபொட்டியம் : பபபொழுத தபபொக்கு
நபொவல : ஆங்கைசில இலக்கைசியம்

792.80

823
பலதவறு சமூகை பணிரச்சசிகனகைளும்

நபொவல

: தேமைசிழ் இலக்கைசியம்

நசிதேசி நசிருவபொகைம் : பபபொத நசிருவபொகைம்

894.8113
352.4

தசகவகைளும்

344.04

பழத்தேசினபொல தேயபொரிக்கைப்பட்ட உணவுகைள் :
மைகனயணியல

641.34

நசிதேசி நசிறுவகைங்கைள், பணம், நபொணயம்
பதேபொடர்பபொன நசிருவபொகைம்
நசிதேசிப் பபபொருளபொதேபொரம்
நசிர்மைபொண பபபொறசியணியல

354.8
332
343.078624

பழபமைபொழசிகைள்
பகழய ஏற்பபொடுகைள்

221

பபொடசபொகலகைளும் அவற்றசின்
பசயற்பபொடுகைளும்

நசிர்வபொகை முன்தனற்ற அறசிக்ககை

398.9

371

354.2706
பபொடசபொகல நசிருவபொகைமும்

நசிருவபொகை தசகவகைள் முகற
நதீர், மைசின்சபொரம் வழங்கைல
நதீரிழசிவும் சசிறுநதீரகை தநபொயும்
நதீருயணிரனவளத் பதேபொழசிலநுட்பம்

352.63
343.092
616.61
639.08071

முகைபொகமைத்தவமும்
பபொடசபொகல நூலகைம்
பபொடத்தேசிட்டம் : ஆரம்பக் கைலவணி

027.8
372.19

பபொதகைபொப்புப் பகட, வரி, வணியபொபபொர,
ககைத்பதேபொழசில சட்டம்

நுண்கைகலகைள்

371.2

343

700
பணிபரஞ்சு இலக்கைசியம்

நுண்ணறசிவு பரீட்கச

153.93

நூல வணிபரப்பட்டியல

010

பணிறப்பு, இறப்பு சபொன்றசிதேழ்கைள்

நூல வணிமைர்சனம்

028.1

நூற் பட்டியல : வணிஞ்ஞபொனம்

025.3

840
353.59

பணிற பமைபொழசிகைள்

490

பணிறபமைபொழசி குடும்ப இலக்கைசியங்கைள்

890

பணின்னலும் ககைதவகலயும்

746.4

நூலகை பசயற்பபொடுகைள் : நூலகை வணிஞ்ஞபொனம்
025

புலம் பபயர்ந்ததேபொரும் தேற்கைபொலசிகை
பதேபொழசிலபொளர்கைளும்

நூலகை தேகைவல வணிஞ்ஞபொனம்

020

தநபொய்கைள்

616

புவணியணியல வரலபொறு
புனனிதே நூலகைள் : இந்த சமையம்
தநபொன்பு

900
294.592

297.362
பபண்கைள்

பணம் : நசிதேசிப் பபபொருளபொதேபொரம்

331.544

332.4

பபண்கைளனின் பணிரச்சசிகனகைள்

305.4
362.83

467
பபண் நசிகல

305.42

பபபொருளபொதேபொரச் பசயற்பபொட்டு வணிதேசிகைள்

தபரழசிவுகைள்

363.34

பபபொருளபொதேபொர சூழல சபொர்ந்தே பபபொத

343.07

நசிருவபொகைம்
கபபணிள்

354

220
பபபொருளபொதேபொர நசிகலகைளும் நசிபந்தேகனகைளும்

கபபணிள் கைகதேகைள்

220.9505

பபபொத உதேவணிகைளனின் நசிருவபொகைம் : பபபொத

330.9
பபபொருளபொதேபொரம் : சமூகை வணிஞ்ஞபொனம்

நசிருவபொகைம்

330

352.7
பபபொருளபொதேபொரம் சூழல பற்றசிய பபபொத

பபபொத உபதயபொகைக் கைட்டுப்பபொடு : பபபொதச்
சட்டம்

நசிருவபொகைம்

354

343.09

பபபொத நசிதேசிச் சட்டம்

பபபொழுத தபபொக்குக் கைகலகைள்

790

பபரௌதேசிகைவணியல

530

பபரௌதேதீகை புவணியணியல

910

343.03

பபபொத நசிருவபொகைம்

351

பபபொத நசிருவபொகைம் : வணிதசட தகறயணிலபொன
பபபொத நசிருவபொகைம்

353.4
மைகைபொபபொரதேம்

294.5923

மைத்தேசிய வங்கைசியணின் ஆண்டறசிக்ககை

354.8606

பபபொத நசிருவபொகைமும் இரபொணுவ
வணிஞ்ஞபொனமும்

350

பபபொத நசிருவபொகைமும் பபபொத ஆதலபொசகனயும்

மைதேச் சடங்குச் சட்டம்

297.14

352
மைதேசிப்பபீடு : கைலவணி

3709543072

பபபொத நூலகைங்கைள், சுவடிகைள் கூடங்கைள்,
தேகைவல நசிகலயங்கைள்

027

பபபொத நூலகைம்

027.7

மைரபு, இன, ததேசசிய பணிரிவுகைள்
மைருத்தவ தேனனியபொர் பசயற்பபொடு

305.8
344.041

பபபொதப் புவணியணியல

900

மைனனிதே உரிகமை

பபபொதப்புள்ளனி வணிபரங்கைள்

310

மைனனிதேவள முகைகமைத்தவம்

பபபொத பருவ பவளனியபீடுகைள்

050

மைகனப் பபபொருளனியலும், குடும்ப வபொழ்வும் 640

பபபொத பபொதகைபொப்பு

363.3

பபபொத புள்ளனிவணிபரங்கைள் தசகைரிப்பு

310

பபபொத, தேனனியபொர் கைலவணிக்கைபொன நசிதேசி :

முகைம்மைத நபணி (ஸல) : இஸலபொம்

341.48
352.6

297.63

முகைபொகமைத்தவ தசகவகைள்

650

முகைபொகமைத்தவம்

650.03

முஹம்மைத் நபணி

297.69

கைலவணியும் பபொடசபொகலகைளும் : சமூகைச்
சட்டம்
பபபொருளபொதேபொர அபணிவணிருத்தேசி

344.076
: உற்பத்தேசி

338.9

தமைகட நசிகைழ்ச்சசிகைள் : பபபொழுத தபபொக்குக்
கைகலகைள்

792

பபபொருளபொதேபொர அபணிவணிருத்தேசி : பபபொத
நசிருவபொகைம்

354.2706

பமைபொழசி

400

468
பமைபொழசிபபயர்ப்பு

418

வபொழ்க்ககை வரலபொறு

920

பமைபொழசியணியல

410

வபொழ்க்ககை வரலபொறு : அரசசியல

320.092

வங்கைசிகைள்

346.082

வணிதசட கைலவணி

வங்கைசிகைள் : தேனனியபொர் சட்டம்

346.082

வணிதசடதகறயணிலபொன பபபொத நசிருவபொகைம்

353

வங்கைசியணியலும் கைபொப்புறுதேசியும்

346.08

வணிஞ்ஞபொனம்

507

வணிவசபொயமுமை அதேன் பதேபொழசிலநுட்பமும்

630

வணணிகை கைலவணி

380.071

வயதப் பணிரிவு

305.2

வணிவசபொயமும் வணிவசபொயக்

371.9

ககைத்பதேபொழசிலும்
343.076

வர்த்தேகைம், பதேபொடர்பு, தபபொக்குவரத்த

380
வணிகளயபொட்டுப் பபபொழுததபபொக்குக் கைகலகைள்

வரலபொறு : அரசசியல

320.09

வரலபொறு : இஸலபொம்

297.09

வரலபொறு கைலவணி

790
வணினபொவணிகட : ஆரம்பக் கைலவணி

900.071

வணினபொவணிகட : இயற்ககைவளம் மைற்றும்
சக்தேசி : கைபொணணிப் பபபொருளபொதேபொரம்

வரவு பசலவு :

பபபொத நசிருவபொகைம்

372.19076

333.7076

352.48
பவளனிநபொட்டுக் பகைபொள்ககை : சர்வததேச

வரவு பசலவுத் தேசிட்டம் : பபபொதச் சட்டம்

பதேபொடர்புகைள் : அரசசியல

327.1

343.034
தவட்கடயபொடுதேல, மைமன் பணிடித்தேல,
வரவு பசலவுத் தேசிட்டம் : பபபொத நசிர்வபொகைம்

பரபொமைரித்தேல பதேபொழசிலநுட்பம்

636

343.12
தவதேபொகைமைம்
வரிச் சட்டங்கைள்

தவகலயணிலலபொததேபொர்
வகரதேல அலங்கைரிப்புக் கைகலகைள்

220

343.04
331.137

740
கவத்தேசியசபொகலகைள் மைற்றும் பதேபொடர்புகடய

வபொசசிப்பும் ஏகனய தேகைவல பதேபொடர்பு
சபொதேனங்கைளும்
வபொய்ப்பபொட்டடு : இகச

நசிகலயங்கைள்

362.11

028
782

ஸதேபொவர பசபொத்த

*****

346.043
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SRI LANKA NATIONAL BIBLIOGRAPHY
SUBJECT SECTION
0 0 0 COMPUTER SCIENCE,
INFORMATION, GENERAL WORKS
005 – Computer programming, programs,
data
005.5 – General purpose application
programs
Lambert, Joan
Mos 2013 study guide for Power Point / Joan
Lambert. - Washington : Microsoft Press,
2013. - xvi,160 ; 24 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1003013 NL)
ISBN 978-0-7356-6923-9
(417961 NA)
Lambert, Joan
2013 study guide for Word / Joan Lambert. Washington : Microsoft Press, 2013. xviii,166 p. : ill ; 24 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1002831 NL)
ISBN 978-0-7356-6925-3
(417381 NA)
005.54 – Electronic spreadsheets
005.54076 - Review and exercise
Lambert, Joan
Mos 2013 study guide for Excel / Joan
Lambert. - Washington : Microsoft Press,
2013. - xvi,147 ; 24 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1002832 NL)
ISBN 978-0-7356-6920-8
(417382 NA)
005.7 – Data in computer systems
005.75 – Specific types of data files and
databases
005.7565 – Specific relational database
management systems
Lambert, Joan
Mos 2013 study guide for Access / Joan
Lambert. - Washington : Microsoft Press,
2013. - xv,212 p. ; 24 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1003012 NL)
ISBN 978-0-7356-6912-2
(417962 NA)

010

BIBLIOGRAPHY

011 – Bibliographies and catalogs
011.53 – Government publications
Directory of Government Publications in
Sri Lanka 2009-2010 . - Colombo : National
Library and Documentation Services Board,
2014. - xiv, 97p. ; 28cm.
Sinhala & English
Ws-Bc : Unpriced
(1008369 NL)
ISBN 978-955-8383-67-4
(420780 NA)
011.75 – Theses and dissertations
Compendium of postgraduate research : theses
and dissertations submitted to the University
of Peradeniya 1997 - 2013 / comp. Sriyani
Illeperuma. - Colombo : National Library
and Documentation Services Board, 2015. xviii, 480p. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(1008389 NL)
ISBN 978-955-7544-10-6
(420778 NA)
016 – Bibliographies and catalogs of work
on specific subjects
016.331 – Labour economics
016.33162 – Immigrants and aliens
016.331625493 – Sri Lanka
Labour migration in Sri Lanka select annotated
bibliography (2004-2014) / comp. Dilmani
Warnasuriya and Premila Gamage. Colombo : Institute of Policy Studies
of Sri Lanka, 2014. - v, 86p. ; 30cm. - (Labour
economic series ; No. 15)
Ad-Bc : Unpriced
(200835 NL)
ISBN 978-955-8708-79-8
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0 7 0 DOCUMENTARY MEDIA,
EDUCATIONAL MEDIA, NEWS
MEDIA; JOURNALISM;
PUBLISHING
070.4 – Journalism
070.44 – Columns
Abeyagoonasekera, Dhyan
Enter the owl and the pussycat / Dhyan
Abeyagoonasekera. - Colombo : S. Godage,
2015. - 256 p. : ill. ; 21 cm.
Ts-Cbc : Rs. 950.00
(1003571 NL)
ISBN 978-955-30-5445-6
(419157 NA)

1 5 0 PSYCHOLOGY
153 – Conscious mental processes and
intelligence
153.9 – Intelligence and aptitudes
Recruitment of graduates as information
technology teachers / comp. W. O. T.
Fernando. - Dehiwala : Gihan Bookshop,
2011. - 96 p. ; 24 cm.
Ws-Bc : Rs. 290.00
(1003653 NL)
ISBN 978-955-593-614-9
(419249 NA)

070.92 - Journalists

155 – Differential and development
psychology
155.4 – Child psychology

Perera, Vihanga
The pen of granite : a Richard de Zoysa 25th
year memorial / Vihanga Perera, Manikya
Kodithuwakku and Dhanuka Bandara. Colombo : Pawprint Publishing, 2015. 110 p ; 19 cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(1002817 NL)
ISBN 978-955-7737027
(417419 NA)

Samarakoon, Prema
Child growth and development for teachers
and parents : from birth to pre-school years
and to primary school years / Prema
Samarakoon. - Colombo : S. Godage,
2015. - 72 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1000914 NL)
ISBN 978-955-30-5673-3
(415848 NA)

0 8 0 GENERAL COLLECTION

158 – Applied psychology
158.1 – Personal improvement and analysis

Popular English quotes = සුප්රකට ඉඅංග්රීසි
කියමන් / comp. D. Ambalampitiya.- 2nd ed. .Colombo : Colombo Children's Book Society,
2014.- 32p. ; ill. ; 30cm.
Fist published in 2010
Ws-Bc : Rs. 160.00
(200670 NL)
ISBN 978-955-588-224-8
1 0 0 PHILOSOPHY,
PARAPSYCHOLOGY AND OCCULTISM,
PSYCHOLOGY
1 2 0 EPISTEMOLOGY, CAUSATION,
HUMANKIND
121 – Truth
Bandara, L. Jayasekara
One truth / L. Jayasekara Bandara. Panadura : Author, 2015. - iii,85 ; 21 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1003718 NL)
ISBN 978-955-42108-0-6
(418973 NA)

Gunatilake, Madhurasinghe
Mind for what and why? / Madhurasinghe
Gunatilake ; tr. by Vasantha Dasanayaka and
Subhadra Jayasekera. - Colombo :
S. Godage, 2014. - 104 p. ; 22 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1000031 NL)
ISBN 978-955-30-5315-2
(414770 NA)
Timeless wisdom : 365 days to more
motivation success happiness. - Colombo :
M. D. Gunasena, 2015. - 360 p. ; 12 cm.
Ad-Bc : Rs, 350.00
(1009143 NL)
ISBN 978-955-21-2421-1
(422145 NA)
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1 8 0 ANCIANT, MEDIEVAL, EASTERN
PHILOSOPHY
181 – Eastern philosophy
181.4 - India
181.45 – Yoga
Weerasinghe, K. D. N.
Yogasana / K. D. N. Weerasinghe, Leelananda
Wickramarachchi and Somie P. Palliyaguru. Battaramulla : Neptune Publications, 2015. 116p. : col. ill. ; 18x21cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 850.00
(1006551 NL)
ISBN 978-955-0028-43-6
(419826 NA)

2 3 0 CHRISTIANITY
234 – Salvation and grace
234.16 – Sacraments
234.163 – Eucharist
Abeysekera, Anton
The eucharistic miracles of the world / Anton
Abeyesekera. - Colombo : Author, 2015. vii, 143p. ; 23cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Bc : Rs. 400.00
(1002392 NL)
ISBN 978-955-44554-2-9
2 6 0 CHRISTIAN SOCIAL AND
ECCLESIASTICAL THEOLOGY

2 0 0 RELIGION

262 -Ecclesiology

Nanayakkara, Sanath
Religions of Sri Lanka / Sanath Nanayakkara ;
tr. by Viranjeewa Weerakkody. - Dehiwala :
Buddhist Cultural Centre, 2015. - x,66 p. ;
21 cm.
Ad-Bc : Rs. 150.00
(1005992 NL)
ISBN 978-955-663-477-8
(420159 NA)

Mendis, Bishop Valence
Trends and pathways : an ensemble of articles
on some of the contemporary ecclesial trends /
Bishop Valence Mendis. - Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2015. - 152 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(1005988 NL)
ISBN 978-955-31-0390-1
(420157 NA)

2 2 0 BIBLE

266 - Missions
266.0092 - Biography

220.8 – Nonreligious subjects treated in
Bible
220.85231 – Universe
Beyond imagination. - Nugegoda : Lakpahana
Press, 2013. - 127 p. : ill ; 18 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1000574 NL)
ISBN 978-08106345144
(415340 NA)
223 – Poetic books of Old Testament
223.8 – Ecclesiastes
Abeysinghe, Rasika
Ecclesiastes, ecclesia and existentialism :
Some experiential permutations on the
essence of being / Rasika Abeysinghe. [s.l.] : Author, 2015. - xii,208 ; 21 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1002919 NL)
ISBN 978-955-42228-0-9
(417836 NA)

Chandly, Verghese
War & grace : the life and Ministry of Dr.
Verghese Chandy / Verghese Chandy. 3rd ed.. - [s.l.] : Author, 2013. - 187 p. ;
21 cm.
Ad-Bc : Rs. 800.00
(1001971 NL)
ISBN 978-955-44416-0-6
2 7 0 HISTORY, GEOGRAPHIC
TREATMENT, BIOGRAPHY OF
CHRISTIANITY
271 – Religious congregations and orders in
church history
271.9 – Congregations and orders of women
271.90092 – Sisters
Sirithunga, Dewmini Revindya
A rose for all seasons : a biography of (revd. sr.)
Rosina Nanayakkara / Dewmini Revindya
Sirithunga. - Aluthwala : Author, 2015. - 72 p. :
photos ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1001091 NL)
ISBN 978-955-41976-0-2
(416287 NA)
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2 8 0 DENOMINATIONS AND SECTS
OF CHRISTIAN CHURCH
287 – Methodist churches
287.1 – Wesleyan Methodist Church
287.15493 – Sri Lanka
A history of the Methodist Church in Ceylon
1814-1964 / ed. W. J. T. Small. - Colombo :
The Wesley Press, 2012. - 706 p. ; 22 cm.
Ts-Cbc : Rs.1200.00
(1010786 NL)
ISBN 978-955-9033-29-5
(423548 NA)
2 9 0 OTHER RELIGIONS
294 - Religions of Indic origin
294.3 – Buddhism
Bodhi, Bhikkhu
Dhamma reflections : collected essaya on
Bhikkhu Bodhi / Bhikkhu Bodhi ; ed. by
Nyanatusita Bhikkhu. - Kandy : Buddhist
Publication Society, 2015. - 290 p. ; 24 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1001982 NL)
ISBN 978-955-24-0413-9
(416549 NA)
Chandawimala himi, Rerukane
Shasanavataranaya : compendium of Bhikku
vinaya / Rerukane Chandawimala himi ;
tr. by D. J. Percy Silva. - Pokunuwita : Sri
Chandawimala Dhamma Treatices Preservation
Board, 2014. - 376 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 415.00
(1001957 NL)
ISBN 978-955-8663-34-9
Kumarasena, Arya Keerthi
Practical methods of building proper social
interfaces / Arya Keerthi Kumarasena. Nugegoda : Minas Publishers, 2015. - 99 p.
21 cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(1001859 NL)
ISBN 978-955-468-223-8
(416066 NA)
Pannasekera Himi, Horana
Gift of the dhamma : a collection of dhamma
talks - Vol. 2 / Horana Pannasekera himi ; ed.
by Douglas Mulgirigama. - [s.l.] : [s.n] ,
2014. - 288p ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(1002497 NL)
ISBN 978-955-4934-00-9

Sujato, Bhikku
The authenticity of the early Buddhist texts /
Bhikkhu Sujato and Bhikkhu Brahmali. Kandy : Buddhist Publication Society, 2014. 180 p. ; 22 cm.
Ad-Bc : Unpriced.
(1000836 NL)
ISBN 978-955-24-0410-8
(415399 NA)
294.307 – Education
Buddhist crossword puzzles / comp. Ken
Kawasaki and Visakha Kawasaki. Dehiwala : Buddhist Cultural Centre, 2015. 52 p. : ill ; 29 cm.
Ad-Bc : Rs. 220.00
(1006550 NL)
ISBN 978-955-663-466-2
(420182 NA)
294.3095493 – Sri Lanka
Jayaratne, L. A.
Re-establishment of Buddha Sasana in Sri
Lanka / L. A. Jayaratne. - Keselwatta : Author,
2015.- xiii, 112p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 290.00
(1008821 NL)
ISBN 955-96481-0-8
(420851 NA)
294.34 – Doctrine and practices
Gunasekera, Olcott
Buddhism in practice - 2 : collection of
Buddhist essays / Olcott Gunasekera. Colombo : YMBA, 2015. - xvi,164 ; 22 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1002000 NL)
ISBN 978-955-8554-17-3
(416557 NA)
Kumaratne, Savithri
Joy and happiness : Buddha's teachings for
laypersons / Savithri Kumaratne. - Colombo :
S. Godage, 2015. - 472 p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1250.00
(1002256 NL)
ISBN 978-955-30-5846-1
(417177 NA)
Rajapakshe, Ajith
The purpose of Buddhist morality / Ajith
Rajapakshe. - Panadura : Pasindu Publishers,
2015. - 128 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 585.00
(1003949 NL)
ISBN 978-955-0663-19-4
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294.3436 – Holy days
Higgins, Marie Musaeus
Poya days / Marie Musaeus Higgins. Colombo : S. Godage, 2015. - 104 p : ill ;
21 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1010508 NL)
ISBN 978-955-30-5565-1
(423248 NA)
Jayasinghe, Gamini
The significance of full moon Poya days for
Buddhists / Gamini Jayasinghe. - Colombo :
S. Godage, 2015. - 191 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1002118 NL)
ISBN 978-955-30-5603-0
(417198 NA)

[Vimativinodani]
Vimativinodani Tika : Coliya Kassapatherena
Viracita / Medagmapitiye Vijitadhamma
himi. - Colombo : S. Godage, 2015.- part i. xii, 1-466p. ; 22cm. (Sirisumana Godage Tika series ; Vol.1)
Ts-Bc : Rs. 1850.00
(1005950 NL)
ISBN 978-955-30-5978-9
(419913 NA)
[Vimativinodani]
Vimativinodani Tika : Coliya Kassapatherena
Viracita / Medagmapitiye Vijitadhamma
himi. - Colombo : S. Godage, 2015.- part ii. xii, 468-867p. ; 22cm. (Sirisumana Godage Tika series ; Vol.1)
Ts-Bc : Rs. 1750.00
(1005951 NL)
ISBN 978-955-30-5979-6
(419912 NA)

294.34435 – Meditation
Jayatunga, Rucheera
Let's be mindful / Rucheera Jayatunga. Kandy : Author, 2014. - xxxii,492 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Free
(1000871 NL)
ISBN 978-955-54339-3-8
(415899 NA)
294.363 – Lord Buddha
Asirimath Budu Siritha / tr. Nedalagamuwe
Dhammadinna himi. - Colombo :
Samayawardhana Book shop, 2011. 186 p. : ill ; 22x30 cm.
Ts-Cbc : Rs. 3000.00
(1006559 NL)
ISBN 978-955-570-834-0
(420096 NA)
294.38 - Sources
294.3822 -Vinayapitaka
Amarasinghe, Risiman
An analytical research of Mulsikha / Risiman
Amarasinghe. - Colombo : Samayawardhana,
2014. - 218 p. ; 22 cm. - (Amarasinghe
classical series ; No.01) .
Ad-Bc : Rs. 550.00
(1000963 NL)
ISBN 978-955-570-792-3
(416058 NA)
Tripitaka. Vinayapitaka. Prathimoksha
Analysis of the bhikkhu pathimokkha / ; tr.
Bhikkhu Nanatusita. - Kandy : Buddhist
Publication Society, 2014. - xix,363 p. ;
22 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1000839 NL)
ISBN 9789552404054
(415396 NA)

294.3823 - Sutrapitaka
Tripitaka. Sutrapitaka.
The buddhavamsapali of the suttantapitaka /
ed. Hasantha Samarasingha. - Colombo :
S. Godage, 2014.-159 p. ; 21 cm.
Ts-Cbc : Rs. 950.00
(1005973 NL)
ISBN 978-955-30-5981-9
(419935 NA)
Tripitaka. Sutrapitaka. Dighanikaya
Digha Nikaya in simple English / comp. by
Milton Maddumage ; tr. by Lalitha
Somathilaka. - Colombo : S. Godage,
2015. - 240 p. ; 22 cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(1002928 NL)
ISBN 9789553053213
(417717 NA)
Tripitaka. Sutrapitaka. Sanyuttanikaya
Stories of Sakka, Lord of Gods / tr.
Kiribathgoda Gnanananda himi. Polgahawela : Mahamegha Publishers,
2015. - 66 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 150.00
(1003825 NL)
ISBN 978-955-687-061-9
(419330 NA)
294.382322 – Dhammpada
Tipitaka. Suttapitaka Kuddhkanikaya.
Dhammpada.
Dhammapada – the way of truth : a fresh
translation and commentary on Buddhism's
Most Beloved text peter feldmeier.- Kandy :
Buddhist Publication Society, 2013.- xiv,
158p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(200823 NL)
ISBN 978-955-24-0401-6
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294.382325 - Jatakas
Harischandra, D.V.J.
Psychiatric aspects of Jataka stories : a
modern analysis of the ancient stories of the
Buddha's past lives / D.V.J. Harischandra ;
ed. by Tolusha Harischandra. - 2nd ed.. Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2015. xxix,380 p. : col. ill ; 21 cm.
First published in 1998
Ad-Bc : Rs. 1400.00
(1004173 NL)
ISBN 978-955-665-249-9
Jayatunge, Ruwan M.
Psychological aspects of Buddhist jataka
stories / Ruwan M. Jayatunge. - Colombo :
S. Godage, 2015. - 248p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(1008822 NL)
ISBN 978-955-30-6072-3
(421122 NA)
294.5 – Hinduism
Soma Palan, P.
Hinduism : what it is & what it is not / P.
Soma Palan. - Colombo : All Ceylon Hindu
Congress, 2014. - 68 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(1004847 NL)
ISBN 978-955-0881-10-9
294.535 – Sacred places and pilgrimages
294.535095493 - Sri Lanka
Thiagarajah, Siva
The pancha Ishwarams : early Siva temples
of ancient Sri Lanka / Siva Thiagarajah. Colombo : Aalayam Publishers, 2012. 48 p : ill ; 21 cm. - (World Tamil Heritage
series ; No. 1) .
Ad-Bc : Rs. 400.00
(1004853 NL)
ISBN 978-955-0881-01-7
294.538 – Rites and ceremonies
Kingsbury, F.
Hymns of the Tamil saivite saints / Kingsbury
and G. E. Phillips. - reprint. - Colombo :
Kumaran Book House, 2014. - 104 p. ; 21 cm.
First published in 1921
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1004850 NL)
ISBN 978-955-0881055

294.54 – Religious experience, life, practice,
religious ethics
294.544 – Religious life and practice
Wigneswaran, C. V.
Some thoughts on Hinduism /
C. V. Wigneswaran. - Colombo : All Ceylon
Hindu Congress, 2013. - 120 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(1004852 NL)
ISBN 978-955-659-378-5
3 0 0

SOCIAL SCIENCES

300.72 – Research
International Conference on Humanities and
Social Sciences (15th - 16th , Oct., 2014 :
Colombo, Sri Lanka) Proceedings . Nugegoda : University of Sri Jayewardenepura,
2014. - xxi, 146p. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199440 NL)
ISSN 2279-2309
International Conference on Social Sciences
(25th - 26th , March, 2014 : Colombo,
Sri Lanka)
Conference proceedings / ed. M.S. S.
Perera … [et.al.]. - Nugegoda : University
of Sri Jayewardenepura, 2014. - xii, 338p. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199439 NL)
ISSN 2357-2663
302 – Social interaction
302.2 - Communication
302.207 – Education
Jesuthasan, Bernard Pardeepan
Communication and media studies 2 : for
G. C. E. (A/L) / Bernard Pardeepan
Jesuthasan. - Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2015. - 221 p. 18 cm.
Ad-Bc : Rs. 390.00
(1002208 NL)
ISBN 978-955-31-0156-3
(416632 NA)
302 – Social interaction
302.23 - Media
302.23095493 – Sri Lanka
Embattled media : democracy, governance and
reform in Sri Lanka / ed. William Crawley,
David Page and Kishali Pinto - Jayawardena. New Delhi : Sage
Publications, 2015. xxi, 395 p. ; 22 cm.
Ts-Cbc : Rs. 2590.00
(1001970 NL)
ISBN 978-93-515-0062-9
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Warnakulasuriya, Theodore
Effects of mass media in Sri Lanka : a
selection of peer reviewed papers on mass
media in Sri Lanka / Theodore
Warnakulasuriya. - [s.l.] : Author, 2015. 271p : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 900.00
(1005853 NL)
ISBN 978-955-95105-2-9
303 – Social processes
303.4 – Social change
Hettige, Siri
Towards a sane society / Siri Hettige. Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2015. 341 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 700.00
(1009145 NL)
ISBN 978-955-31-0333-8
(421700 NA)
Sumanarathna, H. Don
Mirrors : a perspective on social evolution in
Sri Lanka / H. Don Sumanarathna. Maharagama : Ravaya Publishers, 2015. 564 p. ; 22 cm.
Ad-Bc : Rs. 900.00
(1001956 NL)
ISBN 978-955-7560113
303.69 – Conflict resolution
303.6905493 – Sri Lanka
Checkpoint, temple, church and mosque : a
collaborative ethnography of war and peace /
Jonathan Spencer …[et.al.]. Colombo : Social Scientists' Association,
2015. - xiii,183 p. ; 22 cm.
(1000881 NL)
Ad-Bc : Rs. 900.00
(416001 NA)
Hettige, Samitha
Conflict prevention : a Sri Lankan case
study / Samitha Hettige. - Nugegoda : Author,
2014. - 209p ; 25cm.
Cbc-Ts : Unpriced
(1001566)
ISBN 978-955-41172-0-4
304 – Factors affecting social behavior
304 – Factors affecting social behavior
304.2 – Human ecology
Perera, B. Vijitha
"Living with wild elephants" (experiences
of a wildlife vetrerinarian in Sri Lanka / B.
Vijitha Perera. - Panadura : Author, 2015. xvi,414 p. : Photos ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 1300.00
(1003828 NL)
ISBN 978-955-51211-1-8
(419324 NA)

304.28 – Environmental abuse
Samarasinghe, Dinal J. S.
The human-crocodile conflict in Nilwala river,
Matara (phase 1) / Dinal J. S. Samarasinghe . Colombo : Young Zoologists' Association,
2014. - viii,118 p. : photos ; 22 cm.
Text in English and Sinhala
Ad-Bc : Rs. 600.00
(1001937 NL)
ISBN 978-955-9359-02-9
304.6 - Population
304.6021 – Statistics
Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Census of population & housing 2012 : key
findings . - Colombo : Dept. of Census and
Statistics, 2014 . - xiv,81p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1000678 NL)
ISBN 978-955-577-906-7
304.6095493 – Sri Lanka
304.6095493021 – Statistics
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Population tables : census of population and
housing - 2012 Sri Lanka. - Colombo : Dept.
of Census and Statistics,
2015. - [viii], 237p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(1004744 NL)
ISBN 978-955-577-943-2
305 – Groups of people
305.5 – People by social and economic levels
305.5122 -Caste systems
Amarasekera, Daya
Caste and social change / Daya Amarasekara. 2nd ed. . - Colombo : S. Godage, 2014. 152 p. ; 22 cm.
First published in 2012
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1000248 NL)
ISBN 978-955-30-5523-1
(415071 NA)
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305.6 – Religious groups
305.697 - Islam
305.697095493 - Sri Lanka
Harees, Lukman
Clouding the crescent in Sri Lanka : a
documentary on the hate campaign against the
Sri Lankan Muslims / Lukman Harees. - [s.l.] :
Author, 2015. - 493 p. : photos. ; 21 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1009524 NL)
ISBN 978-955-42602-0-7
(422500 NA)
305.8 – Ethnic and national groups
305-89 – Specific ethnic and national groups
305.89148 – Vedda
305.89148095493 – Sri Lanka
Indigenous communities in Sri Lanka the
Veddahs. - Peliyagoda : Ceylon Tea Service
PLC, - 91 p. : col. ill ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs. 540.00
(1003958 NL)
ISBN 978-955-0081-07-3

3 1 0 COLLECTIONS OF GENERAL
STATISTICS
315 – General statistics of Asia
315.493 – Sri Lanka
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Statistical abstract 2014. - Colombo : Dept. of
Census and Statistics, 2015. - xxxiv, 462p. ;
29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(1004747 NL)
ISBN 978-955-577-907-4
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Statistical pocket book 2014 . - Colombo :
Dept. of Census and Statistics, 2014 . ix, 94p. ; 11 x 15cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1000675 NL)
ISBN 978-955-577-874-9
3 2 0 POLITICAL SCIENCE

305.891497 – Romany people
305.891497095493 – Sri Lanka
Traditional communities in Sri Lanka the
Ahikuntaka. - Peliyagoda : Ceylon Tea Service
PLC, 2015. - 115 p. : col. ill ;
28 cm.
Ad- Bc : Rs. 540.00
(1003957 NL)
ISBN 978-955-0081-08-0
307 – Communities
307.7 – Specific kinds of communities
307.72 - Rural communities
307.72095493 – Sri Lanka
Chandrasoma, M.
Five to eight / M. Chandrasoma. - 2nd ed. [s.l] : Fonseka Publications, 2013. x, 106 p. : ill ; 28 cm.
First published in 1979
Ts-Cbc : Rs. 1500.00
(1001946 NL)

323 – Civil and political rights
323.34 – Women
Women claiming rights : using normative
frameworks of UNCR 1325 & CEDAW study
women affected by conflict in post war Sri
Lanka, selected cases of marginalisation and
poverty, female headed households, female
Ex. - combatants ; land rights and domestic
violence.- Colombo : The Women and Media
Collective, 2014. - v, 59p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(201375 NL)
ISBN 978-955-1770-15-0
323.49 – Limitation and suspension of civil
rights
323.49095493 – Sri Lanka
Senanayake, Jane Thomson
A sociological exploration of disappearances
in Sri Lanka : not even a person, not even a
word / Jane Thomson Senanayake. - Hong
Kong : Asian Human Rights Commission,
2014. - xv, 341 p. ; 22 cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(1001916 NL)
ISBN 978-955-4597-04-4
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325 – International migration and
colonization
325.32 – Imperialism
Hewabowala, Eisha
Conrad and imperialism / Eisha Hewabowala. Nugegoda : Author, 2015. - xiv, 323p. :
col. ill. ; 21cm.
Ts-Cbc : Rs. 5000.00
(1008832 NL)
ISBN 978-955-44522-1-3
(421562 NA)
327 – International relations
327.51 - China
327.5105493 -Sri Lanka
Sino - Lanka partnership to greater heights. Colombo : Ministry of Finance and Planning
Sri Lanka, 2014. - 96 p. : photos ; 25x30 cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(1000958 NL)
(415712 NA)
3 3 0 ECONOMICS
Somasundara, J. W. D.
Moral economics / J. W. D. Somasundara. Colombo : S. Godage, 2015. - 152 p. ;
21 cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1010703 NL)
ISBN 978-955-30-6432-5
(423197 NA)
330.05 – Periodical
Real estate studies .- Vol. 1, No. 1 (2013)
T. G. U. P. Perera and Prathap Kaluthanthri.Nugegoda : Faculty of Management Studies.
University of Jayewardenepura, 2013.110p. : ill. ; map. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1001672 NL)

Weerakkody, Dinesh
In the best interest of my country / Dinesh
Weerakkody. - Colombo : HR Cornucopia
Lanka (Pvt) Ltd, 2013. - [xiv], 843 p. :
photos ; 22 cm.
Ad-Bc : Rs. 2000.00
(1001926 NL)
331 – Labor economics
331.11 – Labor force
331.11021 – Statistics
Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Quarterly report of the Sri Lanka labour force
survey ; first quarter. - Colombo : Dept. of
Census and Statistics , 2014. - [ix], 27p ;
25 cm.
Ws-Bc : Rs. Unpriced
(1002458 NL)
ISBN 978-955-577-871-8
331.12 – Labor market
Sri Lanka. Ministry of Productivity Promotion
LMI bulletin 2013. - Battaramulla :
Ministry of Productivity Promotion
[2015?]. - xiii,56p. ; 29 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1002283 NL)
(416724 NA)
331.4 – Women workers
331.4095493 - Sri Lanka
Madurawala, Sunimalee
Female employment for inclusive growth :
trends, issues and concerns of female labour
force participation in Sri Lanka / Sunimalee
Madurawala. - Colombo : Institute of Policy
Studies of Sri Lanka, 2014. - x, 33p. ; 30cm. (Labour economic series ; No. 16)
Ad-Bc : Unpriced
(200834 NL)
ISBN 978-955-8708-83-5

330.95493 – Sri Lanka
Siriweera , W. I
Facets of social and economic history of Sri
Lanka / W. I. Siriweera. - Colombo :
Dayawansa Jayakody, 2014. - 222 p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(1000532 NL)
ISBN 978-955-686-222-5
(414978 NA)
Sri Lanka state of the economy 2014 : rising
Asia : opportunities and challenges for Sri
Lanka.- Colombo : Institute of Policy Studies
of Sri Lanka, 2014.- [xiv], 215p. ; 25cm
Ts-Bc : Unpriced
(200827 NL)
ISBN 978-955-8708-80-4

331.62 – Immigrants and aliens
331.625493 – Sri Lanka
331.625493021 - Statistics
Sri Lanka Bureau of Foreign Employment
Annual statistical report of foreign employment
2013. - Battaramulla : Sri Lanka Bureau of
Employment, 2015. - [x], vi, 137p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1005554 NL)
ISSN 1800-0754
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332 – Financial economics
332.1 - Banks
332.11 – Central banks
332.11095493 - Sri Lanka
Central Bank of Sri Lanka
Strategic plan 2015 - 2020 : Central Bank of
Sri Lanka. - Colombo : Central Bank of Sri
Lanka, 2015. - xii,140 p. : ill ; 29 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1000782 NL)
(415572 NA)
332.123 – Private banks
332.12306 – Organizations. Annual reports
Hatton National Bank PLC
Annual report 2014. - Colombo : Hatton
National Bank PLC, [2015 ?]. - 359 p. :
photos ; 29 cm.
(1003465 NL)
Ws-Bc : Unpriced
(418152 NA)

332.4 – Money
332.41 - Inflation
Thenuwara, H. N.
Money, inflation and output /
H. N. Thenuwara. - Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2015. - xvi, 238 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(1002204 NL)
ISBN 978-955-31-0284-3
(416618 NA)
332.6 – Investment
Investment guide . - Colombo : Board of
Investment of Sri Lanka, 2014. - 38 p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1001843 NL)
(415573 NA)
332.63221 - Valuation
332.632210218 – Standards

Sampath Bank PLC
Annual report 2014 . - Colombo : Sampath
Bank PLC, [2015?]. - 468 P. : photos ;
29 cm.
(1003466 NL)
Ws-Bc : Unpriced
(418175 NA)

Sri Lanka valuation standards 2015 .Colombo : The Institute of
Valuers of Sri Lanka, 2014 . - 140 p. ;21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1000575 NL)
ISBN 978-955-7647-00-5
(415373 NA)

332.153 – International banks for
development of resources and
production
332.15306 – Organizations. Annual reports

333 - Economics of land and energy
333.7 – Environment and energy
333.72 – Conservation and protection

DFCC Bank PLC
Annual report 2014/2015. - Colombo : DFCC
Bank PLC, 2014. - 192p. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(201786 NL)
National Development Bank PLC
Annual report 2014 . - Colombo : National
Development Bank PLC, 2014. - 406 p. :
photos ; 27 cm.
(1003461 NL)
Ts-Cbc : Unpriced
(418176 NA)
332.2 – Specialized banking institutions
Atapattu, Dharmabandu
Microfinance : for bankers, lecturers, students,
investors and professionals of microfinance /
Dharmabandu Atapattu. - Nugegoda : Sunera
Publishers, 2015. - 219 p ; 21 cm,
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1002515 NL)
ISBN 978-955-0079-57-5

Ranasinghe, Douglas B.
The nature lover's bedside book / Douglas
B. Ranasinghe. - Colombo : Author, 2015. ix,69 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(1001980 NL)
ISBN 978-955-95080-9-0
(416315 NA)
333.75 – Forest land
333.75092 - Biography
Ranasinghe, Douglas B.
The faithful foreigner : Thilo Haffmann, the
man who saved Sinharaja / Douglas B.
Ranasinghe. - Colombo : A. Baur & Co.
(Pvt.) Ltd, 2015. - xxvi, 512 : ill ; 23 cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(1009438 NL)
ISBN 978-955-1971-00-7
(422492 NA)
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333.76 – Agricultural lands

337.54 – South Asia

Samarasinha, G. G. de L. W.
Informal land fragmentation in settlement
schemes / G. G. de L. W. Samarasinha and
M. M. M. Aheeyar. - Colombo : Hector
Kobbekaduwa Agrarian Research and
Training Institute, 2013. - viii, 30p. ; 29cm.(Research report ; No. 157)
Ws-Bc : Rs. 225.00
(199423 NL)
ISBN 978-955-612-156-8

Towards a stronger, dynamic and inclusive
South Asia / Saman Kelegama and Anushka
Wijesinha.- Colombo : Institute of Policy
Studies of Sri Lanka, 2014.- xiii, 156p. ; 23cm.
Ad-Bc : Unpriced
(200826 NL)
ISBN 978-955-8708-86-6

333.79 – Energy

Premaratne, S. P.
Production theory / S. P. Premaratne and N.
Ravinthirakumaran. - Colombo : Kumaran
Book House, 2013. - 113 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(1004848 NL)
ISBN 978-955-659-406-5

Energy symposium Sri Lanka 2015
(Colombo : 26th & 27th June 2015)
Proceedings part I. - Colombo : Ministry of
Power and Energy, 2015. - x, 87p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1005558 NL)
National Energy Symposium 2014. - Colombo :
Sri Lanka Sustainable Energy
Authority,
2014. - vii, 243p. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199435 NL)
ISSN 2420-7262
333.7916 – Conservation and protection
Pathmasiri, M.M.R.
Boiler maintenance for energy
conservation / M.M.R. Pathmasiri. Colombo : Sri Lanka Sustainable Energy
Authority, 2014. - vi, 58p ; 20cm.
Ws-Bc : Unpriced
(1006652 NL)
ISBN 978-955-1476-09-0
333.954 – Wildlife
333.954095493 – Sri Lanka
Dharmasena, Cecil
Into the wilds of Sri Lanka / Cecil
Dharmasena and Wickrema Ratnayake. Colombo : S. Godage, 2015. - 160 p. : ill ;
21 cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(1003781 NL)
ISBN 978-955-30-5822-5
(419153 NA)
337 -International economics
Perera, Prasanna
International economics / Prasanna Perera. Colombo : S. Godage, 2014. - 172 p. ;
22 cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(1000043)
ISBN 978-955-30-5466-1
(414926)

338 - Production
338.001 – Philosophy and theory

338.092 – Businessmen
Cornerman : stories from the life of Dian
Gomes / com. Vidhura Ralapanawe and
Shevanthi Fernando. - [s.n.] : Westgate
International, 2014. - 435p. : col. ill. ; 30cm.
Ts-Cbc : Rs. 3500.00
(200843 NL)
ISBN 978-955-4953-00-0
338.095493 – Sri Lanka
338.095493021 - Statistics
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Survey of construction industries : final report
2013. - Colombo : Dept. of Census and
Statistics, 2015. - 21p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1004741 NL)
ISBN 978-955-577-939-5
338.1 - Agriculture
338.17 – Products
Vidanapathirana, Ruvini
Export market for organic food : present
status, constraints and future scope / Ruvini
Vidanapathirana and Nalaka Wijesooriya. Colombo : Hector Kobbekaduwa Agrarian
Research and Training Institute, 2014. x, 75p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(199431 NL)
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338.17372 - Tea
338.17372021 - Statistics
Annual bulletin of statistics 2014 : International
Tea Committee. - [s.l.] : International Tea
Committee, 2014. - 165 p. ; 29 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1000884 NL)
(415709 NA)
338.18 – Government farm policies
Samantha, N. P. G.
Impact and lessons of dairy development
intervention : dry zone livelihood support and
partnership programme 2006-2012 / N. P. G.
Samantha. - Colombo : Hector Kobbekaduwa
Agrarian Research and Training Institute,
2014. - xi, 48p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(199428 NL)

338.5 – General production economics
338.52 - Prices
338.528 – Price levels
338.52809549321 – Statistics
Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Bulletin of selected retail and producer
prices 2010-2013. - Colombo : Dept. of
Census and Statistics, 2015. - viii, 241p. ;
29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(1004749 NL)
ISBN 978-955-577-911-1
Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Weekly retail prices Colombo district :
January to December 2014. - Colombo :
Dept. of Census and Statistics, 2015. vi, 40p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(1004746 NL)
ISBN 978-955-577-942-5

338.19-Food supply
338.195493-Sri Lanka

338.7 – Business enterprises
338.706 – Organizations. Annual reports

Sanderatne, Nimal
National and household food security in Sri
Lanka / Nimal Sanderatne and Sharmini de
Alwis. - Colombo : Centre for Poverty Analysis,
2014. - 125p. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1004760)
ISBN 978-955-1040-78-9

Aitken Spence PLC
Annual report 2014 - 2015. - Colombo :
Aitken Spence PLC, [2014?]. - 252 p. ;
29 cm.
(1009567 NL)
Ts-Bc : Unpriced
(422370 NA)

338.2 – Extraction of minerals
338.2095493 – Sri Lanka
Geological Survey and Mines Bureau
Sri Lanka minierals yearbook 2014. Pitakotte : Geological Survey and Mines
Bureau, 2013. - vi, 43p. ; 30cm.
Ad-BC : Unpriced
(201743 NL)
ISBN 978-955-9323-75-4
338.47 – Services and specific products
338 .4791 – Tourism
International conference on hospitality & tourism
management (2nd : 07th - 08th Oct. 2014 :
Colombo, Sri Lanka)
Abstracts / ed. Dilan Rathnayake …
[et.al.]. - Colombo : International Conference
on Digital Marketing, 2014. - ix, 72p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199458 NL)
ISSN 2345-962X

Brown & Company PLC
Annual report 2014/15. - Colombo :
Brown & Company PLC, [2015?]. - 235 p. :
photos ; 26 cm.
(1009577 NL)
Ts-Cbc : Unpriced
(422385 NA)
Browns Investments PLC
Annual report 2013/14. - Colombo : Browns
Investments PLC, 2014.-147 p. ; 30 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1000960 NL)
(415720 NA)
Bukit Darah PLC
Annual report 2014/15. - Colombo : Bukit
Darah PLC, [2015?]. - 232 p. : photos ;
29 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1009569 NL)
(422372 NA)
Carson Cumberbatch PLC
Annual report 2014/15. - Colombo : Carson
Cumerbatch PLC, [2015?]. - 224 : photos ;
29 cm.
Ts-Bc : Unpriced
(1009572 NL)
(422375 NA)
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Ceylon Investment PLC
Annual report 2014/15. - Colombo : Ceylon
Investment PLC, [2015?]. - 100 p. ; 29 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1009510 NL)
(422348 NA)

Singer (Sri Lanka) PLC
Annual report 2014. - Colombo : Singer
(Sri Lanka) PLC 2015. - 208p. : col. ill. ;
29cm.
(1008385 NL)
Ad-Bc : Unpriced
(418160 NA)

Citizens Development Business Finance PLC
Annual report 2014/15. - Colombo : Citizens
Development Business Finance PLC,
[2015?]. - 304 p. : photos ; 26 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1009578 NL)
(422386 NA)

United Motors Lanka PLC
Annual report 2014/15. - Colombo : United
Motors Lanka PLC, [2015?]. - 184 p. :
photos ; 29 cm.
(1009570 NL)
Ts-Bc : Unpriced
(422373 NA)

Commercial Leasing & Finance PLC
Annual report 2014/15. - Colombo :
Commercial Leasing & Finance PLC,
[2015?]. - 184 p. : photos ; 29 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1009571 NL)
(422374 NA)
Elpitiya Plantations PLC
Annual report 2014/2015. - Colombo :
Elpitiya Plantations PLC, 2015. - 102 p. :
photos ; 28 cm.
(1009560 NL)
Ws-Pc : Unpriced
(422357 NA)
Entrust Securities PLC
Annual report 2014/15. - Colombo :
Entrust Securities PLC, [2015?]. - 116 p. :
photos ; 29 cm.
(1009568 NL)
Ad-Bc : Unpriced
(422371 NA)
Kanrich Finance Ltd
Annual report 2014/15. - Colombo :
Kanrich Finance Ltd., [2015?]. 133 p. ; 26 cm.
(1009575 NL)
Ts-Cbc : Unpriced
(422382 NA)
Lanka Orix Leasing Company PLC
Annual report 2013/14. - Rajagiriya :
Lanka Orix Leasing Company PLC,
2014.- 296 p. ; 27cm.
(1000883 NL)
Ad- Bc : Unpriced
(415710 NA)
MTD Walkers PLC
Annual report 2014/15. - Colombo :
MTD Walkers PLC, [2015?]. - 180 p. :
photos ; 29 cm.
(1009566 NL)
Ts-Bc : Unpriced
(422376 NA)
People's Leasing & Finance PLC
Annual report 2014/15. - Colombo : People's
Leasing & Finance PLC, [2015?]. - 488 p. :
photos ; 28 cm.
(1009563 NL)
Ts-Rx : Unpriced
(422379 NA)

Vallibel One PLC
Annual report 2014/15. - Colombo : Vallibel
One PLC, 2015. - 144 p. ; 22 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1009573 NL)
(422381 NA)
338.7095493 – Sri Lanka
Perera, Saumya
Celebrating 75 years of J. L Morison Son &
Jones (Ceylon) PLC / Saumya Perera ; ed.
by Nishelli Perera. - Kelaniya : J. L
Morison Son & Jones (Ceylon) PLC, 2014.144 p. ; 26 cm.
Ws-Cbc : Unpriced
(1000833 NL)
ISBN 978-955-7660-00-4
(415402 NA)
338.9 – Economic development and growth
International conference on poverty and
sustainable development (17th - 18th June
2014 : Colombo, Sri Lanka)
Conference proceedings / ed. Dilan
Rathnayake … [et.al.]. - Colombo :
International Conference on Digital Marketing,
2014. - x, 154p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199452 NL)
ISSN 2362-1028
338.954 – South Asia
Governance, conflict and development in
South Asia : perspectives from India, Nepal
and Sri Lanka / ed. Siri Hettige and Eva
Gerharz. - New Delhi : Sage Publications,
2015. - 293 p. ; 22 cm. - (Governance,
conflict and civic action ; volume- 6) .
Ts-Cbc : Rs. 2590.00
(1001964 NL)
ISBN 978-93-515-0100-8

482
338.95493 -Sri Lanka
International conference on promoting socioeconomic equity in South Asia :
challenges and prospects Colombo,
Sri Lanka (15th -16th July ,2015 :
Colombo )
Conference proceedings. - Colombo : National
Science Foundation, 2015. - 66p. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1004766 NL)
ISBN 978-955-590-121-5
You may say I' m dreamer... : essays on reimaging
development / ed. Vagisha Gunasekara and
Roshni Alles.- Colombo : Centre for Poverty
Analysis, 2014.- x, 86p. : col. ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(200186 NL)
ISBN 978-955-1040-76-5
339 – Macroeconomics and related topics
339.3 – Product and income accounts
339.35493 – Sri Lanka
Sri Lanka. Department of Census and Statistics
National Accounts of Sri Lanka 2013. Colombo : Dept. of Census and Statistics,
2013. - 149p : 25cm.
Ad.Bc - Unpriced
(1001511 NL)
ISBN 978-955-577-873-2
339.4 – Factors affecting income and wealth
339.47 – Consumption
339.47095493 – Sri Lanka
339.47095493021 – Statistics
Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Household income and expenditure survey
2012/13 : final report. - Colombo : Dept. of
Census and Statistics, 2015. - xv, 30p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(1004750 NL)
ISBN 978-955-577-857-2
339.48 – Consumption of specific products
and services, of specific groups of
products and services
339.48643 – Food
Jayatissa, R. L. N.
Food consumption patterns in Sri Lanka /
R. L. N. Jayatissa, W. D. Wickramasinghe
and Chandrani Piyasena .- Colombo :
Hector Kobbekaduwa Agrarian Research
and Training Institute, 2014. - xi, 97p. ;
29cm.
Ad-Bc : Rs. 375.00
(199429 NL)

339.5 – Macroeconomic policy
339.522 – Government spending
Jayamaha, Ranee
The money pipeline : a pillar of financial
stability / Ranee Jayamaha. - Battaramulla :
Author, 2014. - x,338 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(1004168 NL)
ISBN 978-955-41756-0-0
3 4 0 LAW
340.5 – Legal systems
340.5095493 – Sri Lanka
Compilation of selected aspects of the special
laws of Sri Lanka / ed. by Lakshman
Marasinghe and Sharya Scharenguivel. Colombo : Vijitha Yapa Publications,
2015. - xxxvi,576 p. ; 30 cm.
Ad-Bc : Rs. 4750.00
(1004163 NL)
ISBN 978-955-665-233-8
341 – Law of nations
341.48 – Human rights
Nanayakkara, Chandradasa
Freedom from torture : a right without
borders / Chandradasa Nanayakkara. Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2014. 383 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(1002206 NA)
ISBN 978-955-31-0148-8
(416625 NL)
342 – Constitutional and administrative law
342.03 – Constitution reform
342.03026 - Laws
Sri Lanka
[Nineteenth amendment to the constitution]
Nineteenth amendment to the constitution. Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2015. 60 p.; 21 cm.
(1008550 NL)
Ws - Ps : Rs. 60.00
(418486 NA)
342.030262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Twenty fourth amendment to the
constitution : a bill to amend the constitution
of the Democratic Socialist Republic of
Sri Lanka. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2015. - 1 p.; 21 cm.- (Bill ; No.348,2015)
Ws - Ps : Rs. 3.00
(1007891 NL)
(422910 NA)
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Sri Lanka. Parliament
Twenty third amendment to the
constitution : a bill to amend the constitution
of the Democratic Socialist Republic of
Sri Lanka. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2015. - 4 p.; 21 cm.- (Bill ; No.347,2015)
Ws - Ps : Rs. 6.00
(1007895 NL)
(422916 NA)
342.082 – Entrance to and exit from
national domain
342.082026 - Laws
Sri Lanka
[Immigrants and emigrants act]
Immigrants and emigrants (amendment) act,
No. 7 of 2015. - Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2015. - 1 p.; 21 cm.- (Act ; No.7,
2015)
Ws - Pc : Rs. 4.00
(1008567 NL)
(422899 NA)
342.09 – Local government
342.09026 - Laws
Sri Lanka
[Local authorities filling of vacancies act]
Local authorities filling of vacancies
(special provisions) (amendment) act, No.37
of 2014. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014. - 1 p.; 21 cm.- (Act ; No.37, 2014)
Ws - Pc : Rs. 4.00
(1008518 NL)
Sri Lanka
[Municipal councils act]
Municipal councils (amendment) act, No.34
of 2014. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014. - 1 p.; 21 cm.- (Act ; No.34, 2014)
Ws - Pc : Rs. 4.00
(1008524 NL)
(417401 NA)
Sri Lanka
[Pradeshiya Sabha act]
Pradeshiya sabha (amendment) act, No.36
of 2014. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014. - 1 p.; 21 cm.- (Act ; No.36, 2014)
Ws - ps : Rs.4.00
(1008520 NL)
(417395 NA)
Sri Lanka
[Urban councils act]
Urban councils (amendment) act, No.35 of
2014. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014. - 1 p.; 21 cm.- (Act ; No.35, 2014)
Ws - Pc : Rs. 4.00
(1008522 NL)
(417398 NA)

342.5493 – Sri Lanka
Wickramaratne, Jayampathy
Towards democratic governance in Sri
Lanka : a constitutional miscellany /
Jayampathy Wickramaratne. - Rajagiriya :
Institute for Constitutional Studies, 2014. xxv, 567 p. ; 21 cm.
Ts-Cbc : Rs. 3000.00
(1001103 NL)
ISBN 978-955-051-606-3
(416181 NA)
343 – Military, defense, public property,
public finance, tax, commerce (trade),
industrial law
343.034 – Budgeting and expenditure
343.034026 - Laws
Sri Lanka.
[Appropriation act]
Appropriation act, No.41 of 2014. Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014. - 54 p.;
21 cm.- (Act ; No.41, 2014) (1008516 NL)
Ws - Pc : Rs.72.00
(417389 NA)
Sri Lanka
[Appropriation act]
Appropriation (amendment) act, No.47 of
2014. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014. - 36 p.; 21 cm.- (Act ; No.47, 2014)
Ws - Pc : Rs.36.00
(1008514 NL)
(417386 NA)
Sri Lanka
[Appropriation act]
Appropriation (amendment) act, No.1 of
2015. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2015. - 46 p.; 21 cm.- (Act ; No.1,2015)
Ws - Pc : Rs. 44.00
(1008534 NL)
(417925 NA)
343.034 – Finance law
343.0340262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Finance : a bill to provide for the imposition
of bars and taverns levy,casino industry
levy,super gain tax,mobile telephone
operator levy,direct to home satellite
services levy,satellite location levy,dedicated
sports channel levy,mansion tax,migratin
tax and motor vehicles importer licence fee
and to provide for matters connected
therewith and incidental thereto. Colombo : Govt. Pub. Bureau, - 21p.;
21 cm. - (Bill ; No. 342, 2015) .
Ws - Pc : Rs.16.00
(1007871 NL)
(418746 NA)
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343.036 – Revenue law
343.0360262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Inland revenue (amendment) : a bill to
amend the Inland revenue tax act, No. 10 of
2006. - Colombo : Govt. Pub. Bureau, - 2p.;
21 cm.- (Bill ; No. 339, 2015) . (1007875 NL)
Ws - Pc : Rs. 31.00
(418752 NA)
343.04 – Tax law
343.040262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Nation building tax (amendment) : a bill to
amend the Nation building tax act, No.9 of
2009. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2015. - 11p.; 21 cm. - (Bill ; No 341, 2015)
Ws - Pc : Rs.11.00
(1007879 NL)
(418758 NA)
Sri Lanka. Parliament
Telecommunication levy (amendment) : a
bill to amend the Telecommunication levy
act, No.21 of 2011. - Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2015. - 4p.; 21 cm. - (Bill ; No. 344,
2015) .
(1007885 NL)
Ws - Pc : Rs. 6.00
(422902 NA)
343.07 – Regulation of economic activity
343.076 – Agricultural industries
343.076371 - Tobacco
343.076371026 - Laws
Sri Lanka
[National Authority on Tobacco and Alcohol
act]
National Authority on Tobacco and Alcohol
(amendment) act, No.3 of 2015. - Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2015. - 3 p.; 21 cm.(Act ; No.3, 2015)
(1008536 NL)
Ws - Ps : Rs. 6.00
(417931 NA)
343.07692 - Fisheries
343.07692026 – Laws
Sri Lanka
[Fisheries and aquatic resources
(amendment) act]
Fisheries and aquatic resources
(amendment) act, No. 2 of 2015. Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2015. - 2 p.;
21 cm.- (Act, No. 2 of 2015)
Ws - Ps : Rs. 6.00
(1008554 NL)
(418732 NA)

343.078 – Secondary industries and services
343.078624 – Civil engineering
343.078624026 - Laws
Sri Lanka
[Construction industry development act]
Construction industry development act,
No. 33 of 2014. - Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2014. - 49 p.; 21 cm.- (Act ; No.33,
2014)
Ws - Pc : Rs. 47.00
(1008528 NL)
(417407 NA)
343.09 – Control of public utilities
343.0925 – Nuclear energy
343.0925026 - Laws
Sri Lanka
[Sri Lanka atomic energy act]
Sri Lanka atomic energy act, No. 40 of
2014. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014. - 67 p.; 21 cm.- (Act ; No.40, 2014)
Ws - Ps : Rs. 62.00.
(1008548 NL)
(417946 NA)
343.5493 – Sri Lanka
343.5493052 – Income tax
Aluthwela, Cecil
An introduction to the law, practice and
procedure of income - tax appeals / Cecil
Aluthwela. - Pannipitiya : Stamford Lake,
2015. - 226 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(1000849 NL)
ISBN 978-955-658-393-9
(415892 NA)
344 – Labor, social service, education,
cultural law
344.041 – Medical personnel and their
activities
344.041026 - Laws
Sri Lanka
[National Medicines Regulatory Authority
act]
National Medicines Regulatory Authority
act, No. 5 of 2015. - Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2015. - 96 p.; 21 cm.- (Act, No. 5 of
2015)
(1008560 NL)
Ws - Pc : Rs. 100.00
(418740 NA)
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344.07 – Education
344.078 – Teachers and teaching
344.078026 - Laws
Sri Lanka
[National Authority on Teacher Education
act]
National Authority on Teacher Education
(repeal) act, No.8 of 2015. - Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2015. - 3 p.; 21 cm.- (Act, No. 8
of 2015)
(1008562 NL)
Ws - Pc : Rs. 5.00
(422896 NA)
344.0780262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
National Authority on Teacher Education
(repeal) : a bill to repeal the National
Authority on Teacher Education act, No.32
of 1997 and to provide for matters
connected or incidental thereto. - Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2015. - 3 p.; 21 cm.(Bill ; No.346,2015)
Ws - Pc : Rs. 6.00
(1007889 NL)
(422907 NA)
344.099 - Gambling
344.0990262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Betting and gaming levy (amendment) : a
bill to amend the betting and gaming levy
act, No.40 of 1988. - Colombo :
Got. Pub. Bureau, 2015. - 09p.; 21 cm. (Bill ; No. 345, 2015) .
Ws- Pc : Rs.8.00
(1007883 NL)
(418764 NA)
345 – Criminal law
Rodrigo, A. W. Edward
Some facets of penal law and criminal
procedure/ A. W. Edward Rodrigo . Divulapitiya : Saraswathi Publications,
2014 . - xiv,126p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 2000.00
(1000658 NL)
ISBN 978-955-42558-0-0

345.02 – Criminal offenses
345.02026 - Laws
Sri Lanka
[Assistance to and protection of victims of
crime and witnesses act]
Assistance to and protection of victims of
crime and witnesses act, No. 4 of 2015. Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2015. - 52 p.;
21 cm.- (Act ; No. 4 of 2015)
Ws - Ps : Rs. 55.00
(1008558 NL)
(418738 NA)
345.5493 – Sri Lanka
345.549302524 – Cases
Fernando, Ravindra
Murders at the vicarage : the Mathew Peiris
case / Ravindra Fernando. - Colombo :
Vijitha Yapa Publications, 2015. - x,545 p.: ;
21 cm.
Ad-Bc : Rs. 1300.00
(1004169 NL)
ISBN 978-955-665-259-8
346 - Private law
346.043 – Real property
346.0436026 - Laws
Sri Lanka
[Land act]
Land (restrictions on alienation) act, No. 38 of
2014. - Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014. 18 p.; 21 cm.- (Act ; No.38, 2014)
Ws - Pc : Rs.18.00
(1008530 NL)
(417410 NA)
346.064 – Non profit organizations
346.064026 - Laws
Sri Lanka
[Kalpawruksha Development Foundation
act]
Kalpawruksha Development Foundation
(incorporation) act, No. 42 of 2014. - Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2014. - 9 p.;
21 cm.- (Act ; No.42, 2014)
Ws - Pc : Rs. 11.00
(1008544 NL)
(417940 NA)
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Sri Lanka
[Madahapola Sri Ratnapalaramaya Religious
and Buddhist Educational Development
Foundation act]
Madahapola Sri Ratnapalaramaya Religious
and Buddhist Educational Development
Foundation (incorporation) act, No. 6 of
2015. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2015. - 9 p. ; 21 cm.- (Act, No.6 of 2015)
Ws - Pc : Rs. 11.00
(1008564 NL)
(422893 NA)
Sri Lanka
[P. Harrison Community Development
Foundation act]
P.Harrison Community Development
Foundation (incorporation) act, No. 44 of
2014. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014. - 9 p.; 21 cm.- (Act ; No.44, 2014)
Ws - Pc : Rs. 12.50
(1008540 NL)
(417934 NA)
Sri Lanka
[Sivmuni Se Vehera Buddhist Foundation
act]
Sivmuni Se Vehera Buddhist Foundation
(incorporation) act, No.43 of 2014. Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2014. 9 p.; 21 cm.- (Act ; No.43, 2014)
Ws - Pc : Rs. 11.00
(1008542 NL)
(417937 NA)
Sri Lanka
[Sri Lanka Association of Professional Social
Workers (incorporation) act]
Sri Lanka Association of Professional Social
Workers (incorporation) act, No. 46 of
2014. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2014. - 8 p.; 21 cm.- (Act ; No.46, 2014)
Ws - Pc : Rs. 11.00
(1008546 NL)
(417943 NA)
Sri Lanka
[Vasantha Senanayake Foundation act]
Vasantha Senanayake Foundation
(incorporation) act, No.29 of 2014. - Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2014. - 9 p.; 21 cm.- (Act ;
No.29, 2014)
(1008512 NL)
Ws - Pc : Rs.11.00
(417383 NA)
Sri Lanka
[Welfare Society of the School for the
Mentally Subnormal Child act]
Welfare Society of the School for the Mentally
Subnormal Child (incorporation) (amendment)
act, No.45 of 2014. - Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2014. - 3 p.; 21 cm.- (Act ; No. 45,
2014)
(1008532 NL)
Ws - Pc : Rs. 4.00
(417413 NA)

346.0640262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Chandrakumar Community Development
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Chandrakumar Community
Development Foundation. - Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2015. - 7p. ; 21 cm.- (Bill ;
No. 328, 2014) .
(1007873 NL)
Ws - Pc : Rs.08.00
(418749 NA)
Sri Lanka. Parliament
Institute of Sport for Peace, Education,
Empowerment and Development (speed)
(incorporation) : a bill to incorporate the
Institute of Sport for Peace,Education,
Empowerment and Development (speed). Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2015. - 10p.;
21 cm. - (Bill ; No. 337) .
(1007887 NL)
Ws - Pc : Rs.11.00
(422904 NA)
Sri Lanka. Parliament
Kahawilgoda Jathika Uruma Uyana concept
Museum Development Fund
(incorporation) : a bill to incorporate the
Kahawilgoda Jathika Uruma Uyana concept
Museum Development Fund. - Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2015. - 7 p.; 21 cm. (Bill ; No. 332, 2015) .
(1007893 NL)
Ws - Pc : Rs. 8.00
(422913 NA)
Sri Lanka. Parliament
Ravichandra Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Ravichandra
Foundation. - Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2015.- 6 p.; 21 cm. - (Bill ; No. 336, 2015) .
Ws - Pc : Rs. 8.00
(1007897 NL)
(422919 NA)
Sri Lanka. Parliament
Sandya Siriwardhana Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sandya Siriwardhana Foundation. - Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2015. - 5p.; 21 cm. - (Bill ;
No. 330, 2015) .
(1007877 NL)
Ws - Pc : Rs.06.00
(418755 NA)
346.082 – Banks
346.082153 – Development banks
346.082153026 - Laws
Sri Lanka
[DFCC Bank act]
DFCC Bank (repeal and consequential
provisions) act, No.39 of 2014. - Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2014. - 9 p.; 21 cm.(Act ; No.39, 2014)
(1008526 NL)
Ws - Pc : Rs.10.00
(417404 NA)
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3 5 0 PUBLIC ADMINISTRATION AND
MILITARY SCIENCE
352 - General considerations of public
administration
352.14 – Local administration
352.1406 – Organizations. Annual reports
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council. Ministry of Agriculture,
Agrarian Development Minor Irrigation,
Industries, Environment, Arts and
Cultural Affairs
Annual report 2014. - Colombo : Ministry of
Agriculture, Agrarian Development Minor
Irrigation, Industries, Environment, Arts and
Cultural Affairs, 2015. - iv, 123p. : col. ill. ;
24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(200152 NL)
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council.
Performance report 2014. - [Colombo] :
Western Provincial Council, 2014. - 50p. :
col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(200157 NL)
352.264 – Independence agencies
Sri Lanka. Department of Auditor General's
Step of a long jouney 1799 – 2014 . [Battaramulla] : Dept. of Auditor General's,
2014. - 331p. : col. ill. ; 30x41cm.
Ts-Bc : Unpriced
(201212 NL)

352.7 – Public administration of general
forms of assistance
352.744 – Promoting libraries and historical
research
352.74406 – Organizations. Annual reports
National Library and Documentation Services
Board
Annual report 2011. - Colombo : National
Library and Documentation Services Board,
2014. - 157p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1005557 NL)
353 – Specific fields of public administration
353.6 – Public administration of health
services
353.606 – Organizations. Annual report
Infectious Diseases Hospital
Annual report 2014. - Angoda : Infectious
Disease Hospital, 2014. - [ii], 29 p. : col.ill. ;
29 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1003580 NL)
(419087 NA)
National STD / AIDS Control Programme
Annual report 2014/15. - Colombo : National
STD / AIDS Control Programme, 2015. 127 p. ; 29 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1006558 NL)
ISSN 2345-9018
(420046 NA)

352.48 – Budget

354 – Public administrations of economy
and environment
354.367 – Irrigation projects
354.367095493 – Sri Lanka

Sri Lanka. Western Province
Ministry of Education, Local
Government, Land, Manpower &
Employment and Information
Budget debate 2015. - [s.n.] : Ministry of
Education, Local Government, Land,
Manpower & Employment and Information ,
2015 .- 57p.; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(200155 NL)

Aheeyar, M. M. M.
Alternative approaches to small tank /
cascade rehabilitation : socio-economic and
institutional perspective / M. M. M.
Aheeyar. - Colombo : Hector Kobbekaduwa
Agrarian Research and Training Institute,
2013. - ix, 55p. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 260.00
(200184 NL)
ISBN 978-955-612-161-2

Sri Lanka. Western Province
Ministry of Health, Indigenous Medicine,
Probation and Child Card Services and
Council Affairs
Budget debate. - [s.n.] : Ministry of Health,
Indigenous Medicine Probation and Child Card
Services and Council Affairs, 2015.- 58p. :
col. ill. ; 29cm.
(200158 NL)
Ad-Bc : Unpriced

354.86 - Banks
354.8606 – Organizations. Annual reports
Bank of Ceylon
Annual report 2014. - Colombo : Bank of
Ceylon, [2015?]. - 367 p. ; 28 cm.
Ts-Bc : Unpriced
(1009562 NL)
(422380 NA)
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National Savings Bank
Annual report 2014. - Colombo : National
Savings Bank, [2015?]. - 291 p. : photos ;
23 cm.
Ts-Rx : Unpriced
(1009502 NL)
ISBN 978-955-1619-06-9
(422389 NA)
355 – Military science
355.4 – Military operations
355.47 - Military geography
355.475493 – Sri Lanka
Battle of Danture : a turning point in the Sri
Lanka history - Diyatalava : Sri Lanka Military
Academy, 2015. - viii, 51p : ill. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1007670 NL)
ISBN 978-955-7501-03-1
Battle of Randeniwela 1630 AD. - Diyatalava :
Sri Lanka Military Academy, 2014. - xvi,
101p : ill. ; 24 cm.
Ts-Cbd : Rs. 950.00
(1007671 NL)
ISBN 978-955-7501-00-0
3 6 0 SOCIAL PROBLEMS AND
SERVICES; ASSOCIATIONS
361 – Social problems and services
361.06 – Counseling, guidance, related
services
Mapping study on the capacity and work
experience of counseling assistants attached to
the Ministry of Child Development and
Women's Affairs. - Colombo : The Asia
Foundation, 2015. - xiv, 137 p ; 22 cm.
Ad-BC : Unpriced
(1005831 NL)
ISBN 978-955-0168-10-1
Mapping study on the capacity and work
experience of counseling officers - assistants
attached to the Ministries of Social Services and
Child Development and Women's Affairs. Colombo : The Asia Foundation, 2015. - xii,
95 p : 22 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1005832 NL)
ISBN 978-955-0168-11-8

362 - Social problems and services to groups
of people
362.1 – Health care
International conference on global public
health (2nd : 2014 July 3rd - 4th ) :
Negombo, Sri Lanka
Paper proceedings .- Malabe : International
Center for Research and Development,
2014 . - 125p. 28cm.
Ws-Bc : Unpriced
(1000693 NL)
ISBN 978-955-4543-23-2
362.1095493 – Sri Lanka
Ranaweera, S. P. A. L.
Accident & emergency care in Sri Lanka /
S. P. A. L. Ranaweera. - [s. l.] : Author,
2015. - 43 p. ; 20 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1006460 NL)
ISBN 978-955-41822-1-9
(419822 NA)
Ranaweera, S. P. A. L.
Health care cost in government hospitals Sri
Lanka / S. P. A. L. Ranaweera. - [s. l.] : Author,
2015. - 43 p. ; 20 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1006393)
ISBN 978-955-41822-2-6
(419823)
Sri Lanka national health accounts
2010-2011. - Colombo : Institute of Policy
Studies, 2014. - [37]p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(200831 NL)
ISBN 978-955-8708-81-1
362.1095493021 – Statistics
Sri Lanka health accounts : national health
expenditure 1990-2012 / Sarasi
N. Amarasinghe... [et.al]. - Colombo :
Institute for Health Policy, 2014. - xii, 92p. ;
30cm. - (IPH health expenditure series ;
No. 3)
Ad-Bc : Unpriced
(201745 NL)
ISBN 978-955-1707-14-9
362.11 – Hospitals and related institutions
362.1106 – Organizations. Annual report
Asiri Hospital Holdings PLC
Annual report 2014/15. - Colombo : Asiri
Hospital Holdings PLC, [2015?]. - 136 p. :
photos ; 24 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1009576 NL)
(422384 NA)
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Asiri Surgical Hospital PLC
Annual Report 2014/2015. - Colombo : Asiri
Surgical Hospital PLC, [2015?]. - 100 p. :
Photos ; 22 cm.
(1009574 NL)
Ad-Bc : Unpriced
(422383 NA)
362.11095493 – Sri Lanka
National Hospital of Sri Lanka 1864-2014 :
a legacy of 150 years. - Colombo : National
Hospital of Sri Lanka , 2014. - 585p. :
col. ill. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(1003977 NL)
362.19 – Services to patients with specific
conditions
362.19639 – Nutritional and metabolic
diseases
362.19639095493 – Sri Lanka
Jayawardena, Priyanka
Can people in Sri Lanka's estate sector break
away from poor nutrition : what causes
malnutrition and how it can be tackled /
Priyanka Gunawardena. - Colombo : Institute
of Policy Studies of Sri Lanka, 2015. viii, 33p. ; 30cm. - (Health economic series ;
No. 1)
Ad-Bc : Unpriced
(200830 NL)
ISBN 978-955-8708-84-2
362.1969792 – AIDS
Integrated Biological and Behavioral Surveillance
(IBBS) Survey among key populations at
higher risk of HIV in Sri Lanka : report March
2015. - Colombo : National Std / AIDS Control
Programme, 2015. - xx,441 p. ; 30 cm.
Ws-Bc : Unpriced
(1003439 NL)
ISBN 978-955-0505-71-5
(418091 NA)
362.19 – Services to patients with specific
conditions
362.196 – Specific conditions
362.196994 – Cancer
Sri Lanka. Ministry of Health and Indigenous
Medicine
Cancer incidence data Sri Lanka 2008.Colombo : Ministry of Health and Indigenous
Medicine, 2014. - xii, 63p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1002417 NL)
ISBN 978-955-0505-66-1

363 – Other social problems and services
363.23 – Police functions
363.23095493 – Sri Lanka
De Silva, Frank
Police role in Sri Lanka : scope for due
performance of role - a socio - legal analysis /
Frank de Silva. - Colombo : Vijitha Yapa
Publications, 2015. - xxiv,267 ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 990.00
(1004172 NL)
ISBN 978-955-665-235-2
363.34 – Disasters
363.34525 Sri Lanka. Ministry of Disaster Management
National policy on disaster management. Colombo : Ministry of Disaster Management,
2014. - [46]p. ; 22cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(1002059 NL)
363.8 – Nutrition
Integrating nutrition promotion and rural
development (INPARD) Sri Lanka . - [ s.l ] :
South Asia Food and Nutrition Security
Initiative, 2014 . - 51p. : ill ; 20x19 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1000669 NL)
ISBN 978-955-7612-00-3
365 – Penal and related institutions
365.3 – Kinds of penal institutions
365.3021 - Statistics
Sri Lanka. Department of Prison
Prisons statistics of Sri Lanka 2014. Colombo : Dept. of Prison, 2014. - xii, 90p. :
col. ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(201763 NL)
ISBN 978-955-9342-29-8
368 – Insurance
368.006 – Organizations. Annual report
HNB Assurance PLC
Integrated annual report 2014. - Colombo :
HNB Assurance PLC, [2015?]. 400 p. : photos ; 29 cm.
Ts-Bc : Unpriced
(1003468 NL)
(418151 NA)
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People's Insurance Limited
Annual report 2014. - Colombo : People's
Insurance Limited, [2015?]. - 200 p. : photos ;
22 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1009503 NL)
(422388 NA)
368.0095493 – Sri Lanka
Gunawardana, Michelle
Taming risk : The Janashakthi story / Michelle
Gunawardana. - Colombo : Janashakthi
Insurance PLC, 2015. - 189 p. : photos ;
28x26 cm.
Ws-Cbc : Unpriced
(1003043 NL)
ISBN 978-955-7729-00-8
(417980 NA)
369 – Associations
369.4 - Young people's societies
369.4095493 – Sri Lanka
100 years of scouting in Sri Lanka / ed. M. E. S.
Jayasinghe. - Colombo : Sri Lanka Scout
Association, [2013]. - vii, 323p. : col. ill. ;
29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ts-Bc : Unpriced
(1001947 NL)
ISBN 978-955-0917-006
369.52 – Rotary international
369.52095493 -Sri Lanka
Where there is no path : the story of Rotary Sri
Lanka. - Colombo : Rotary Sri Lanka, [2015?]. 131 p. : Photos ; 27x30 cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(1003549 NL)
ISBN 978-955-1032-01-5
(419312 NA)

371 – Schools and their activities ; special
education
371.01 – Public schools
371.01095493 – Sri Lanka
Dias - Jayasinha, Ananda
Forgotten history of Richmond College : a
documentary survey 1814 - 1876 / Ananda
Dias - Jayasinha. - Mattegoda : Sayuri Printers
& Publishers, [2015 ?]. - lxxxii, 418p : Photos ;
27 cm.
Ad.Bc. Rs. 2250.00
(1003436 NL)
ISBN 978-955-44349-0-5
(418140 NA)
90th anniversary 1924 – 2014 : Nalanda College
Colombo. - [s.l.] : [s.n] , [ 2014 ? ]. - 245 p. :
ill ; 29 cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(1000578 NL)
(415027 NA)
372 – Primary education
372.21 – Preschool education
Amarathunge, P.
Learning numbers : for pre school children / P.
Amarathunge. - Dankotuwa : Jayasinghe Book
Publishers, 2015. - 16 p. : ill ; 28 cm.
Ws-Bc : Rs. 140.00
(1003391 NL)
ISBN 978-955-690-222-8
(418188 NA)
Dias, M. S. S.
Can you find : for per - school children /
M. S. S. Dias. - Colombo : S.Godage,
2014 . - 16 p. : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1000236 NL)
ISBN 978-955-30-5099-1
(414787 NA)

3 7 0 EDUCATION

Let us write numbers : for pre-school and grade 1
students. - Dankotuwa : Wasana Book
Publishers, 2015. - 32 p. : ill ; 28 cm.
Ws-Bc : Rs. 160.00
(1003392 NL)
ISBN 978-955-29-0448-6
(418189 NA)

370.95493 – Sri Lanka
370.95493072 - Research

372.357 – Environmental studies

Inadeen, Basith
Citizen report card survey on free education
services in Vauniya and Mullativu educational
zones / Inadeen, Basith Mehala Mahilrajah and
K. Romeshun. - Colombo :
CEPA, 2014. xviii, 65p. ; 29cm.
Ad-bc : Unpriced
(1004761 NL)
ISBN 978-955-1040-85-7

Piyadasa, Geraldine R.
Environmental studies book - 1 / Geraldine
R. Piyadasa. - rev. ed. . - Pannipitiya :
Author, 2014. - 64 p. : ill ; 30 cm.
First published in 2002
Ws-Bc : Rs. 190.00
(1000815 NL)
ISBN 955-97708-0-2
(415462 NA)
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Piyadasa, Geraldine R.
Environmental studies book - 2 / Geraldine
R. Piyadasa. - rev ed. .- Pannipitiya : Author,
2014. - 72 p. : ill ; 30 cm.
First published in 2003
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1000816 NL)
ISBN 955-97708-1-0
(415461 NA)

Perera, T. C.
English for kids / T. C. Perera. - Kadana :
Author, [2014?]. - 68 p. : ill ; 29 cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(1000897 NL)
ISBN 978-955-50584-0-7
(416020 NA)
378 – Higher education

372.465 -Alphabets
Dias, Samudra
Godage first picture / Samudra Dias. Colombo : S. Godage, [2014?]. - 7p. : ill ;
29 cm .
Ws-Bc : Rs. 150.00
(1000767 NL)
ISBN 978-955-30-5268-1
(414602 NA)
My book. - [s.l.] : [s.n.], [2015?]. - [8] p. :
col. ill ; 29 cm.
(1003585 NL)
Ws-Bc : Rs. 100.00
(419079 NA)
372.6 - Language
372.623 – Composition
Amarathunga, P. M.
English hand writing book / P. M.
Amarathunga. - Dankotuwa : Jayasinghe Book
Publishers, 2015. - 32 p. : ill ; 28 cm.
Ws-Bc : Rs. 160.00
(1006549 NL)
ISBN 978-955-29-0459-2
(420051 NA)
372.6521 - English
De Silva, Patricia
Read & write grade three : a study pack for
IWMS grade three exams / Patricia de Silva.Mattegoda : Author,
[2014?] . - 43 p. : ill ; 29cm.
Ws-Bc - Unpriced
(1000972 NL)
(416061 NA)
Hewawasam, P. T.K.
Beginning to read and tell – 2 : [learn to read
with a smile! (for children 5-7 years)] / P. T. K.
Hewawasam.- Colombo : S. Godage, 2014.28p. : col. ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(1000241 NL)
ISBN 978-955-30-5419-7
(414782 NA)
Perera, T. C.
English for kids : grade 2 / T. C. Perera. Kadana : Author, [ 2014 ?]. - 90 p. : ill ;
28 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1000583 NL)
ISBN 978-955-505-842-1
(415022 NA)

Proceedings of the Annual Research
Symposium (20th – 21st, 2014 Nov. :
Colombo Sri Lanka)
Proceedings . - Colombo : University of
Colombo, 2014. - 255p. ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199451 NL)
ISSN 2386-1916
378.1 – Organization and activities in higher
education
378.101 – College and university
administration
378.101095493 – Sri Lanka
Uyangoda, Jayadeva
University governance in Sri Lanka : a
critique and ideas for reform / Jayadeva
Uyangoda. - Colombo : Social Scientists'
Association, 2015. - iv,43 ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1001940 NL)
ISBN 978-955-0762-32-3
(4017504 NA)
378.5493 – Sri Lanka
De Silva, Ranjani
Sri Lanka Peradeniya Campus : glimpses of
the good old days / Ranjani de Silva and Leslie
de Silva. - Sydney : Authors, 2015. - xviii, 181
p. : ill ; 21 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1004872 NL)
ISBN 978-955-42327-0-9
Master of Business Administration (MBA)
Postgraduate Diploma in Management
(PGDM) : Prospectus 2015/2016. - Oluvil :
South Eastern University of Sri Lanka,
[2015?]. - 48 p. : photos ; 23 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1002277 NL)
(416726 NA)
MPA : Programme handbook 2015 - 2016. Colombo : Postgraduate Institute of
Management, [2015?]. - 25 p. : photos ;
27 cm.
Ws-Bc : Unpriced
(1002280 NL)
(416727 NA)
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Student handbook : Bachelor of business
administration (BBA) degree programme
(2014 - 2018). - Colombo : University of
Colombo, 2015. - vii,115 p. : ill ; 30 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1000890 NL)
(415889 NA)

381.4 – Specific products and services
384.45 – Products of secondary industries
and services
381.456631 – Alcoholic beverages
381.456631095493 – Sri Lanka

University of Peradeniya
University calendear 2013/14. - Peradeniya :
University of Peradeniya, 2014. - 342p. :
col. ill. ; 29cm.
Ts-Bc : Unpriced
(201217 NL)
ISBN 978-955-589-163-9

Dayaratne, G. D.
State of the Sri Lankan alcohol industry and
analysis of governing policies / G. D.
Dayaratne. - Colombo : Institute of Policy
Studies of Sri Lanka, 2013. - x, 57p. ; 30cm. (Working paper series ; No. 19)
Ad-Bc : Unpriced
(200837 NL)
ISBN 978-955-8708-78-1

3 8 0 COMMERCE,
COMMUNICATIONS,
TRANSPORTATION
381 – Commerce
Nandasena, Nadeesha Mitsuko
Easy commerce for middle school / Nadeesha
Mitsuko Nandasena. - Moratuwa : Thusitha
Printers & Publishers, 2013. - 181 p. : ill ;
24 cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(1000040 NL)
ISBN 978-955-440-671-1
(414741 NA)

382 – International commerce
382.0954 – South Asia
Raihan, Selim
NTMS in South Asia : assessment and
analysis / Selim Raihan, Mostafa Abid Khan
and Shaquib Quoreshi. - [s.n.] : SAARC
Trade Promotion Network, 2014. 110p. :
ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(200829 NL)
382.095493 – Sri Lanka

381.03 – Glossaries
Glossary technical terms in the commerce
stream. - Battaramulla : Dept. of Educational
Publications, 2015. - 417 p. ; 21 cm.
English, Sinhala & Tamil.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1002821 NL)
ISBN 978-955-25-0019-0
(417372 NA)
381 – Internal commerce
381.1 – Marketing channels
Vidanapathirana, Ruvini
Vegetable collection centres in Badulla and
Moneragala districts : impacts and lessons /
Ruvini Vidanapathirana and Duminda
Priyadarashana. - Colombo : Hector
Kobbekaduwa Agrarian Research and Training
Institute, 2014. - x, 55p. : col. ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 275.00
(199427 NL)
ISBN 978-955-612-168-1

Liyanage, Ananda
Mechanics of international trade : a guide with
special reference to Sri Lanka / Ananda
Liyanage. - 2nd ed. . - Maharagama : Foremost
Books, 2015. - 606 p. ; 21 cm.
First published in 2010.
Ab-Bc : Rs. 2000.00
(1001072 NL)
ISBN 978-955-150-909-5
(416342 NA)
382.1 – General topics of international
commerce
382.1095493 – Sri Lanka
Perera, Prasanna
Overview of Sri Lanka's regional trade
initiatives theory and practice / Prasanna
Perera. - Colombo : S.Godage, 2014. 160 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(1000556 NL)
ISBN 978-955-30-5468-5
(414962 NA)
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385 -Railroad transportation
385.095493 – Sri Lanka
Sri Lanka Railways : celebrating 150 years of
service. - Colombo : Sri Lanka Railways,
2014. - 139 p. : Photos ; 25x30 cm.
Ts-CBC : Unpriced
(1003472 NL)
ISBN 978-955-0821-04-4
(418156 NA)
3 9 0 CUSTOMS, ETIQUETTE,
FOLKLORE
391-Costume and personal appearance
391.434 - Masks
391.43409593 – Sri Lanka
Bentharage, Lionel
The art of mask making in Sri Lanka / Lionel
Bentharage. - Colombo : The National Trust
Sri Lanka, 2015. - 208p. : col. ill. ; 28cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(1008388 NL)
ISBN 978-955-0093-10-6
(420794 NA)
398 – Folklore
398.2 – Folk literature
398.2095493 – Sri Lanka
Wickramasingha, D. P.
Folk tales on Kandyan kings of Sri Lanka /
D. P. Wickramasinghe ; tr. by G. A. Nalinie. Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2014 . 93 p. : ill ; 21 cm.
Simpilifled translation of selected stories of
"මග දිගට ජනකතෂ්පා "
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1000490 NL)
ISBN 978-955-31-0249-2
(415298 NA)
4 0 0

LANGUAGES

4 1 0 LINGUISTIC
414 – Phonology and phonetics of standard
forms of languages
414.8 – Phonetics
Perera, H. S.
A colloquial Sinhalese reader : in phonetic
transcription / H. S. Perera and Daniel Jones. reprint . - Colombo : S. Godage, 2015. - 64 p.
21 cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(1002120 NL)
ISBN 978-955-30-5528-6
(417195 NA)

4 2 0 ENGLISH LANGUAGE
420.71 – Curricula
English language grade 11 : teachers' guide. Maharagama : National Institute of Education,
2015. - lxxv,39 p. ; 29 cm.
(1009530 NL)
Ad-Bc : Rs. 98.00
(422521 NA)
420.76 – Review & exercise
Abeyratna, Chitrani
Master guide English model : G. C. E. (O/L)
Examination model papers with answers /
Chitrani Abeyratna. - Colombo : Master Guide
Publications, 2015. - 190 p. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1003576 NL)
ISBN 978-955-664-207-0
(419377 NA)
De Silva, Bernard
workbook grade 6 English : new syllabus /
Bernard de Silva. - Colombo :
S. Godage, 2015. - 88 p. ; 25 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1003010 NL)
ISBN 978-955-30-5824-9
(417740 NA)
English G. C. E. (A/L) : past exam papers with
answers 2006-2014. - Maharagama : Sathara
Prakashakayo, [2015]. - [232]p. ; 27cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1003413 NL)
ISBN 978-955-0938-67-4
(418251 NA)
English language : G. C. E. (O/L) past papers &
answers. - Colombo : Master Guide
Publications, [2015?]. - 304 p. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(1003533 NL)
ISBN 978-955-664-215-5
(418947 NA)
English language - grade 6 : according to the
2015 new syllabus. / comp. K. V. de lwis. Kadawatha : Saranga Publishers, 2015. iv, 104 ; 24 cm.
Ad-Bc : Rs.200.00
(1009579 NL)
ISBN 978-955-678-089-5
(422983 NA)
G. C. E. ordinary level English : past exam
papers with answers 2005 - 2014. Maharagama : Sathara Publishers, [2015?].[112]p. ; 27cm.
Ad-Bc : Rs. 270.00
(1003612 NL)
ISBN 978-955-8211-79-3
(419344 NA)
Jayasinghe, Deepthika
English model papers grade 10 / Deepthika
Jayasinghe. - Colombo : M. D. Gunasena,
2015. - 134 p. ; 29 cm.
Ad-Bc : Rs.360.00
(1009521 NL)
ISBN 978-955-21-2401-3
(422164 NA)
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Jayasinghe, Deepthika
English work book : Grade 6 / Deepthika
Jayasinghe. - Kadawatha : Deepthi publishers,
2015. - 136 p. 27 cm.
New syllabus 2015.
Ad-Bc : Rs. 325.00
(1001836 NL)
ISBN 978-955-9878-85-8
(416279 NA)
Jayasinghe, Deepthika
Grade 11 English model papers / Deepthika
Jayasinghe. - Colombo : M. D. Gunasena,
2014. - 146 p. ; 29 cm.
Ad-Bc : Rs. 370.00
(1001154 NL)
ISBN 978-955-21-2329-0
(416124 NA)

423 – Dictionaries of standard English
423.13 -Dictionaries of Idioms
Rajamantri, M. D. T. D.
Idioms = වෂ්පාග සම්ප්රදෂ්පාය : explained with
English and Sinhala usage part 1 / M. D. T. D.
Rajamantri. - Colombo : Vijitha Yapa
Publications, 2014. - 102 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(1000463 NL)
ISBN 978-955-665-246-8
(415012 NA)
423 – English dictionary
423.9148 – English Sinhalese dictionary

Karunathilaka, Manel
G. C. E. (A/L) general English : past papers
answers (2009 - 2013) / Manel Karunathilaka Colombo : S. Godage, 2015. - 119 p. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1001811 NL)
ISBN 978-955-30-4934-6
(416192 NA)

Wasana English – Sinhala dictionary / comp.
Ranaweera Manukulasooriya. - Dankotuwa :
Wasana Publications , 2015. - 928 p. ; 21cm.
Ts-Cbc : Rs.. 1200.00
(1011728 NL)
ISBN 978-955-29-0485-1
(423184 NA)

Master guide English language - grade 6 :
Exercises relevant to all units from 01 to 11
with model question papers & answers. Colombo : Master Guide Publications,
2015. - 156 p. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs. 275.00
(1003616 NL)
ISBN 978-955-664-213-1
(419392 NA)

425 – Grammar

My tutor G. C. E. (A.L.) general English :
Model papers 1 and 11, past papers 1 and 11
with answers / comp. by Wathsala Rosie
Fernando. - Dehiwala : Gihan Bookshop,
2012. - [188] p. ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 390.00
(1003609 NL)
ISBN 978-955-593-646-0
(419236 NA)
Nelka, Kirama W. A.
Grade six new way English activity book /
Kirama W. A. Nelka. - Colombo : S. Godage,
2015. - 60 p. : ill ; 24 cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(1003360 NL)
ISBN 978-955-30-5844-7
(418324 NA)
Shyamali, K. K. Inoka
English work book : Grade 8 / K. K. Inoka
Shyamali. - Colombo : Sadeepa Publishers,
2015. - 104 p. ; 29 Cm.
Ad-Bc : Rs. 280.00
(1009519 NL)
ISBN 978-955-661-692-7
(421656 NA)
Shyamali, K. K. Inoka
English workbook : Grade 10 / K, K, Inoka
Shyamali. - Colombo : Sadeepa Publishers,
2015. - 160 p. ; 29 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1009522 NL)
ISBN 978-955-661-723-8
(421658 NA)

Abeywickrama, A.M.
English talking styles in a progressive way :
an easy way for self studies / A.M.
Abeywickrama. - Lunuwila : Author,
2015. - xxv, 346 ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(1006687 NL)
ISBN 978-955-41332-1-1
English grammar notes collection : a self study
for zonal school students / Comp. by D.
Weerarathna. - Colombo : S. Godage, 2015. 320 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(1000853 NL)
ISBN 978-955-30-5623-8
(415839 NA)
Saranaweera, Norman
Easy way of learning English grammar and
composition / Norman Saranaweera. Colombo : S. Godage, 2015. - 463 p. ;
21 cm.
Ad-Bc : Rs. 900.00
(1009148 NL)
ISBN 978-955-30-6183-6
(421921 NA)
Wilson, S. D.
Spoken English & grammar / S. D. Wilson.Colombo : S. Godage, 2015. - 191 p. ;
21 cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(1002139 NL)
ISBN 978-955-30-5541-5
(417160 NA)
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425.62 – Tense

428.0071- Curricula

Senaruwan, W.
Practice of tenses / W. Senaruwan.- [s.n.] :
compiler, 2015. - 89p. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 300.00
(201399 NL)
ISBN 978-955-52280-1-5

Karunakaran, T.
English language teaching : issues and
implications / T. Karunakaran. - Colombo :
Kumaran Book House, 2013. - 138 p. ;
21 cm.
Ad-Bc : Rs. 550.00
(1004849 NL)
ISBN 978-955-659-409-6

428 – Usage
Alahakoon, Sicira
Spoken English through dialogues = සදබසසේ
මගින් ඉඅංග්රීසි කතනය / Sicira Alahakoon. Colombo : S. Godage, 2015. - 112 p. ;
21 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1000923 NL)
ISBN 978-955-30-5542-2
(415858 NA)
Aloysius, Nadishka
Creative writing workbook / Nadishka
Aloysius. - Colombo : M. D. Gunasena,
2015. - [iv], 68p. : ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 225.00
(1006555 NL)
ISBN 978-955-21-2346-7
(420001 NA)
De Silva, Bernard
Grade 10 workbook English / Bernard de
Silva. - Colombo : S. Godage, 2015. 88 p. ; 25 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1003573 NL)
ISBN 978-955-30-5962-8
(419131 NA)
Hettiarachchi, Susil
A kick - start to English : learning the English
alphabet with correct pronunciation : parts of
speech / Susil Hettiarachchi. - Colombo : S.
Godage, 2015. - 132 p. ; 29 cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(1010846 NL)
ISBN 978-955-30-6416-3
(423575 NA)
Rajapakshe, Ajith
Question making in spoken English - 1 =
නිවමැරදි ඉඅංග්රීසිසයන් ප්රශසේන අසන අයුරු / Ajith
Rajapakshe. - Panadura : Pasindu Publishers,
2014. - 96 p. 22 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1000351 NL)
ISBN 978-955-066-315-6
(415184 NA)
Ruwan Kumara, Sagara
O/L English / Sagara Ruwan Kumara.- [s.l.] :
Author, 2013.- 198p. ; 30cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(200723 NL)
ISBN 978-955-44922-0-2\

428.24 – Elements from foreign languages
Karunakaran, T.
Paradigm shift in English language
teaching : a Southeast Asian perspective /
T. Karunakaran. - Colombo : Kumaran Book
House, 2015. - 116 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(1004851 NL)
ISBN 978-955-659-475-1
4 3 0 GERMAN AND RELATED
LANGUAGES
430.71 – Curricula
German : teachers' guide Grade 10. Maharagama : National Institute of Education,
2014. - xxii, 29 p. ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 385.00
(1000953 NL)
(415938 NA)
5 0 0 NATURAL SCIENCES AND
MATHEMATICS
506 – Organizations.
Symposium on young scientists forum
(2015 Jan. 23 : Colombo)
Proceedings / ed. L. D. B.
Suriyagoda ...[et.al]. - Colombo : National
Science and Technology Commission,
015. - ix, 212 p.; 26 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1002005 NL)
ISBN 978-955-8630-07-5
(416300 NA)
507.1 -Curricula
Science : teachers' guide grade 6. Mahargama : National Institute of
Education, 2014. - xxvi,29 p. ; 29 cm.
To be implemented from 2015
Ws-Bc : Rs. 150.00
(1001991 NL)
(416317 NA)
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507.6 – Review and exercise
Ariyasinghe, K.
Grade 6 Science : Work book 1 / K.
Ariyasinghe. - Maharagama : Vibhawa
Publications, 2015. - 72 p. : photos ; 25 cm.
Ad-Bc : Rs. 280.00
(1003662 NL)
ISBN 978-955-8553-27-1
(419287 NA)
Ariyasinghe, K.
Grade 10 Science : Work book 1 / K.
Ariyasinghe. - Maharagama : Vibhawa
Publications, 2015. - 136 p. ; 24 cm.
Ad-Bc : Rs. 460.00
(1003661 NL)
ISBN 978-955-8353-26-4
(419288 NA)
Bandarage, Neranja
Science I & II : G. C. E. (O/L) with answers
December - 2014 / Neranja Bandarage. Colombo : S. Godage, 2015. - 28 p. ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1009534 NL)
ISBN 978-955-30-6250-5
(421940 NA)
Bandarage, Neranja
Science grade 6 : new syllabus / Neranja
Bandarage. - Colombo : S. Godage, 2015. 100 p. : ill ; 24 cm.
Sinhala & English.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(1003011 NL)
ISBN 978-955-30-5871-3
(417742 NA)
Palawela, Chandi
Grade 10 science work book - part 1 /
Chandi Palawela. - Colombo : S. Godage,
2015. - 88 p. 24 cm.
New syllabus to be implemented from 2015.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1002362 NL)
ISBN 978-955-30-5713-6
(417255 NA)
Science : G. C. E. (O/L) past papers & answers. Colombo : Master Guide Publications, 2015. 267 p. 29 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1003567 NL)
ISBN 978-955-664-237-7
(419387 NA)
Science grade 6 / ed. Sriya Abeysekara ; tr. by
Indra Yatawara. - Colombo : Master Guide
Publication, 2015. - 201 p. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs. 375.00
(1009555 NL)
ISBN 978-955-664-261-2
(422748 NA)
Wattegama, T. H.
Science - i : Grade 10 / T. H. Wattegama. Colombo : Master Guide Publications,
2015. - 169 p. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs. 375.00
(1011992 NL)
ISBN 978-955-664-264-3
(423557 NA)

Wattegama, T. H.
Science - ii: Grade 10 / T. H. Wattegama. Colombo : Master Guide Publications,
2015. - 104 p. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs.325.00
(1011994 NL)
ISBN 978-955-664-265-0
(423556 NA)
5 1 0 MATHEMATICS
Bandarage, Neranja
Mathematics - grade 10 / Neranja
Bandarage. - Colombo : S. Godage, 2015. 168 p. ; 25 cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1009500 NL)
ISBN 978-955-30-6241-3
(421831 NA)
510.76 – Review & exercises
Bandarage, Neranja
G. C. E. (O. L.) examination mathematics :
Part 1 & 11 with answers past papers 2003 2013 / Neranja Bandarage. - Colombo : S.
Godage, 2015. - 208 p. ; 29 cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1003457 NL)
ISBN 978-955-30-5490-6
(418329 NA)
Bandarage, Neranja
Mathematics December – 2014 : past
papers with answers / Neranja Bandarage. Colombo : S. Godage, 2015. - 28p. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1008374 NL)
ISBN 978-955-30-6142-3
(420308 NA)
Ratnayake, W.
Maths : grade 9 term test guide : Model
questions & answers (English medium) / W.
Ratnayake. - Colombo : Sadeepa Publishers,
2015. - 67 p. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs. 220.00
(1003622 NL)
ISBN 978-955-661-685-9
(419399 NA)
Master guide mathematics - ii : Grade 10 / ed.
Nimal Mendis ; tr. by Lalith Tennakoon. Colombo : Master Guide Publications,
2015. - 172 p. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1009557 NL)
ISBN 978-955-664-263-6
(422750 NA)
Master guide mathematics - 11 : Grade 6 / ed.
Nimal Mendis ; tr. by Lalith Tennakoon. Colombo : Master Guide Publications,
2015. - 160 p. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs.325.00
(1011993 NL)
ISBN 978-955-664-262-9
(423558 NA)
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512 – Algebra
Karunatilleke, A. D. W.
Algebra : permutations, combinations,
partitions, integer solutions etc / A. D. W.
Karunatilleke and Tatiana Golochtchapova.Nugegoda : Sarasavi Publishers, [2015?]. 119 p. ; 29 cm.
Ad-Bc : 400.00
(1002284 NL)
ISBN 978-955-31-0105-1
(416634 NA)
5 4 0

CHEMISTRY AND ALLIED
SCIENCES

549 - Mineralogy
Leelamanie, D. A. L.
Guide to mineral identification / D. A. L.
Leelamanie.- Colombo : S. Godage, 2014.168p. : ill. ; col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(1000030 NL)
ISBN 978-955-30-5248-3
(414755 NA)
5 7 0 BIOLOGY
Understanding biosecurity and quarantine / ed.
Chandima D. Dangalle and Hashendra S.
Kathriarachchi.- Colombo : Institute of
Biology, 2014.- 111p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(200898 NL)
ISBN 978-955-8476-05-5
571 – Psychology and related subjects
571.3 – Anatomy and morphology
Dahanayake, Nilanthi
Morphology of family cucurbitaceae /
Nilanthi Dahanayake and P.C.D. Perera. Kamburupitiya : University of Ruhuna Sri
Lanka, 2015. - vii, 58 ; 20 cm.
Ad-BC : Rs. 250.00
(1007728 NL)
ISBN 978-955-42-3411-6
5 8 0 PLANTS
580.95493 – Sri Lanka
Ranil, R. H. G.
A checklist of agriculturally important
plants of Sri Lanka / R. H. G. Ranil and
D. K. N. G. Pushpakumara. - Peradeniya :
University of Peradeniya, 2015. - 227 p. ;
21 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1006402 NL)
ISBN 978-955-5891-52-3
(419824 NA)

581 – Specific topics in natural history of
plants
581.7 – Plant ecology, plants characteristic
of specific environments
581.70913 – Tropical plants
Dahanayake, Nilanthi
Exacum species (Binara / Ginihiriya) in
Sri Lanka / Nilanthi Dahanayake and P.C.D
Perera. - Kamburupitiya : University of
Ruhuna , 2015. - vii, 24p ; 20 cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1007724 NL)
ISBN 978-955-42341-4-7
582 – Plants noted for specific vegetative
characteristics and flowers
582.13 – Plants noted for their flowers
582.13095493 – Sri Lanka
De Vlas, J.
Illustrated field guide to the flowers of Sri
Lanka - volume 2 / J. de Vlas and J. de
Vlas-de Jong. - Netherlands : J & J de Vlas,
2014. - 320 p. : col. ill. ; 22 cm.
Ts-Bc : Unpriced
(1001906 NL)
ISBN 978-90-823134-0-6
5 9 0 ANIMLS
591 – Specific topics in natural history of
animals
591.5 – Animals behavior
Mahipala, B. A.
Odyssey into the wild / B. A. Mahipala. Colombo : BAM Publication, 2014. 208 p. :col. ill ; 28x35 cm.
Ts-Cbc : Rs. 8100.00
(1003952 NL)
ISBN 978-955-41291-0 8
591.95493 – Sri Lanka
591.95493022 - Illustrations
Elusive : a journey through the wild. /
Gehan Rajapakse [et al.]. - Colombo :
Zero3 Images, 2014.- 299 p. : photos ;
26x37 cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(1004859 NL)
ISBN 978-955-1115-01-2
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595 – Arthropoda
595.44 – Spiders
595.44095493 – Sri Lanka
Nanayakkara, Ranil P.
Tiger spiders "poecilotheria" of Sri Lanka /
Ranil P. Nanayakkara. - Battaramulla :
Ministry of Environment & Renewable
Energy, 2014. - 167 p. : photos ; 21 cm.
Ts-Bc : Unpriced
(1001049 NL)
ISBN 978-955-003-358-4
(416144 NA)

598 - Birds
598.095493 – Sri Lanka
Wijeyeratne, Gehan de Silva
A naturalist's guide to the birds of
Sri Lanka / Gehan de Silva Wijeyeratne. Oxford : John Beaufoy Publishing, 2015. 176 p. : col. ill ; 18 cm.
Ad-Bc : Rs.1500.00
(1001943 NL)
ISBN 978-1-909612-46-4
6 0 0 TECHNOLOGY

595.7 – Insects
595.789 - Butterflies
595.789095493 – Sri Lanka
Jayasinghe, Himesh Dilruwan
Common butterflies of Sri Lanka / Himesh
Dilruwan Jayasinghe. - Peliyagoda : Ceylon
Tea Service PLC, 2015. - 176 p. : col. ill ;
21 cm.
Ad-Bc : Rs.315.00
(1003960 NL)
ISBN 978-955-0081-13-4

6 1 0 MEDICINE AND HEALTH
Weeraratne, Chamari Lochana
Medicines and you : a guide to using
medicines safely and effectively at home /
Chamari Lochana Weeraratne. - Colombo :
S. Godage, 2015. - 88 p. : ill ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1009144 NL)
ISBN 978-955-30-6282-6
(421896 NA)
610.92 - Doctors

597 – Cold – blooded vertebrates
597.3 – Sharks
597.3095493 – Sri Lanka
De Silva, Rex I.
The sharks of Sri Lanka / Rex I. de Silva. Colombo : Field Ornithology Group of
Sri Lanka, [2015?] - 266 p, : photos ;
22x30 cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(1009532 NL)
ISBN 978-955-8576-35-9
(422524 NA)
597 – Fishes
597.176 – Fresh water fishes
597.176095493 – Sri Lanka
De Silva, Madura Anusha
Sri Lankan freshwater fishes / Madura
Anusha de Silva , Nadika Hapuarachchi
and Tilak Jayaratne ; ed. by Dominic
Robeson. - Galle : Wildlife Conservation
Society, 2015. - 391 p. : col. ill ; 22x30 cm.
First published in 2004
Ts-Cbc : Unpriced
(1000882 NL)
ISBN 978-955-0954-01-8
(416003 NA)

Veerasingam, Philip G.
Tales of an enchanted boyhood : Alupola to
Jaffna 1940 - 1960 / Philip G. Veerasingam.Colombo : Bay Owl Press, 2014. - x, 292 p. :
ill ; 20 cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(1004873 NL)
ISBN 978-955-1723-29-3
613 – Personal health and safety
613.0432 – Infants and children
Weeraratne, Chamari Lochana
I am a hero! I took my medicines! / Chamari
Lochana Weeraratne. - Colombo : M. D.
Gunasena, 2015. - 18 p. : ill ; 23 cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1009414 NL)
ISBN 978-955-21-2418-1
(422155 NA)
613.071 - Curricula
Health and physical education : Grade 10. Battaramulla : Dept. of Educational
Publications, 2014. - x,222 p. : ill ; 24 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1000518 NL)
(415349 NA)
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613.7 – Physical fitness
613.7076 -Review & exercises
Yapa, Nelsie
Health and physical education work book :
Grade 8 / Nelsie Yapa. - Colombo : Sadeepa
Publishers, 2014. - 135 p. : ill ; 29 cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(1002282 NL)
ISBN 978-955-661-664-4
(417313 NA)
615 – Pharmacology and therapeutics
615.5 – Therapeutics
615.538 – Ayurvedic medicine
Arunachalam, Srikantha
Treatise on ayurveda : [revised edition with
Sinhala and Tamil names of herbs] / Srikantha
Arunachalam.- rev. ed. . - Colombo : Vijitha
Yapa Publications, 2014.- 393p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1490.00
(200857 NL)
ISBN 978-955-665-241-3
615.8 – Specific therapies and kinds of
therapies
615.85154 – Music therapy
Ranatunga, Dayaratna
Music - mind - therapy / Dayaratna
Ranatunga. - Nugegoda : Amara Daya,
[2015?]. - x,108 ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(1006581 NL)
ISMN M 9006405-1-2
(419887 NA)
616 – Diseases
Rodrigo, Chaturaka
A guide to internship in medicine / Chaturaka
Rodrigo, Lasitha Samarakoon and Senaka
Rajapakse. - Colombo : Kumaran Book House,
2014. - 180 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(1004845 NL)
ISBN 978-955-659-448-5
616.3 – Diseases of digestive system
Weragama, Upali
Common disorders of the digestive system /
Upali Weragama. - Colombo : S. Godage,
2014. - 312 p. : ill ; 22 cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(1000041 NL)
ISBN 978-955-30-5407-4
(414758 NA)

616.35 – Diseases of rectum and anus
616.352 – Hemorrhoids
616.35205 – Preventive measures
Pushpakumara, A.A.J.
Ayurvedic management of heamorrhoids /
A. A. J. PushpaKumara. - Colombo : S.Godage,
2014. - 112 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1000029 NL)
ISBN 978-955-30-5370-1
(414750 NA)
616.83 – Dementia
Wijeratne, Chanaka
Dementia : a handbook for carers & health
professionals in Sri Lanka / Chanaka
Wijeratne. - Battaramulla : Institute for
Research & Development, 2014. - 104p. :
col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(1001570 NL)
ISBN 978-955-8973-05-9
617 – Surgery, regional medicine, dentistry,
ophthalmology, otology, audiology
617.5 – Regional medicine
617.522 - Lips
617.5225 – Palate
Wijekoon, Parakrama
Children born with cleft lip & palate /
Parakrama Wijekoon and Thanuja Herath. Peradeniya : Department of Oral &
Maxillofacial Surgery, [2015?]. - 23 p. : col.
photos ; 20 cm.
Ad-Bc : Free
(1006392 NL)
ISBN 978-955-7661-01-8
(419820 NA)
618 – Gynecology, obstetrics, pediatrics,
geriatrics
618.06 – Organizations. Annual reports
Sri Lanka College of Obstetricians and
Gynecologists
Annual report & financial statements 2014. Colombo : Prime Pharma Lanka (Pvt) Ltd,
2014. - 14 p. : ill ; 28 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1000522 NL)
(415338 NA)
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6 2 0 ENGEERING AND ALLIED
OPERATIONS

631 – Specific techniques ; apparatus,
equipment, materials

620.5 – Nanotechnology

631.46 – Soil biology

The international conference on Nanoscience and
Nanotechnology (12th - 13th Aug. 2014 :
Colombo, Sri Lanka)
Conference proceedings / ed. Dilan
Rathnayake … [et.al.]. - Colombo :
International Conference on Digital Marketing,
2014. - ix, 85p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199438 NL)
ISSN 2386-1223

Rajapaksha, R. M. C. A.
Soil biodiversity : microorganisms in soils of
Sri Lanka / R. M. C. P. Rajapaksha. Battaramulla : Ministry of Environment &
Renewable Energy, 2014. - 90 p. ; 29 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1003630 NL)
ISBN 978-955-0033-75-1
(418976 NA)

621- Applied physics
621.388 – Television
621.3880941 – British Isles
Corrupted journalism channel 4 and Sri Lanka :
a collective work by engage Sri Lanka. - [s.l] :
Engage Sri Lanka, 2013. - x,222 p. 22 cm.
Ad-Bc : Rs. 1200.00
(1001966 NL)
ISBN 978-0-9926845-4-9
6 3 0 AGRICULTURAL AND RELATED
TECHNOLOGIES
Damayanthi, M. K. Nadeeka
Factors affecting less youth participation in
smallholder agriculture in Sri Lanka / M. K.
Nadeeka Damayanthi and R. M. M. H. K.
Rambodagedara. - Colombo : Hector
Kobbekaduwa Agrarian Research and Training
Institute, 2013. - x, 102p. ; 29cm. - (Research
report ; No. 154)
Ws-Bc : Unpriced
(199425 NL)
ISBN 978-955-612-150-6
International Conference on Agriculture and
Forestry (10th - 11th June 2014 :
Colombo, Sri Lanka)
Conference proceedings / ed. Dilan
Rathnayake … [et.al.]. - Colombo :
International Conference on Digital Marketing,
2014. - xii, 68p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199459 NL)
ISSN 2362-1036

631.5 – Cultivation and harvesting
631.55 – Harvesting
Dias, Upali J.
The basics of post - harvest technology : for
fruits & vegetables / Upali J. Dias. - Colombo :
S. Godage, 2015. - 56 p. : photos ; 29 cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(1003462 NL)
ISBN 978-955-30-5590-3
(418327 NA)
631.584 – Organic farming
Loganathan, Puvaneswary
Organic farming and health safety /
Puvaneswary Loganathan. - Jaffna : Author,
2015. - ix. 88 p ; 21 cm,
Ad-Bc : Rs. 500.00
(1001569 NL)
ISBN 978-955-50741-1-7
631.587 – Irrigation
Samarasinha, G. G. de L. W.
Adoption of drip irrigation systems : problems
and options / G. G. de L. W. Samarasinha and
M. A. C. S. Bandara. - Colombo : Hector
Kobbekaduwa Agrarian Research and training
Institute, 2013. - vi, 30p. ; 29cm.- (Research
report ; No. 156)
Ws-Bc : Rs. 200.00
(199424 NL)
ISBN 978-955-612-149-0
632 – Plant injuries, diseases, pests
632.5 - Weeds
632.5095493 – Sri Lanka
Dahanayake, Nilanthi
Common weeds in Sri Lanka / Nilanthi
Dahanayake and P.C.D Perera. Kamburupitiya : University of Ruhuna,
2015. - vii, 82p ; 20 cm.
Ad-BC : Rs. 350.00
(1007725 NL)
ISBN 978-955-42341-0-9
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633 – Field and plantation crops
633.18 – Rice

6 4 0 HOME AND FAMILY
MANAGEMENT

Hitihamu, Sagarika
Present situation of SRI farming in Sri
Lanka / Sagarika Hitihamu and M. D. Susila
Lurdu. - Colombo : Hector Kobbekaduwa
Agrarian Research and Training Institute,
2012. - x, 71p. ; 29cm. - (Research report ;
No. 147)
Ws-Bc : Unpriced
(199426 NL)
ISBN 978-955-612-137-7

641 – Food and drink
641.5 - Cooking
641.50212 – Recipes

635 - Garden crops

From the knorr kitchen cooking with love. Colombo : Unilever Sri Lanka Limited,
2014. - 208 p. : photos ; 28 cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(1003470 NL)
ISBN 978-955-7659-00-8
(418153 NA)

Evaluation of Divinaguma agriculture component
Homegradens / Chathura Jayampathi...
[et.al]. - Colombo : Hector Kobbekaduwa
Agrarian Research and Training Institute,
2014. - viii, 47p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 225.00
(199430 NL)
ISBN 978-955-612-173-5
639 – Hunting, fishing, conservation, related
technologies
639.8 – Aquaculture
International Conference on Fisheries and
Aquaculture (09th - 10th Sep. 2014 :
Colombo, Sri Lanka)
Conference proceedings / ed. Dilan
Rathnayake … [et.al.]. - Colombo :
International Conference on Digital
Marketing, 2014. - ix, 38p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199453 NL)
ISSN 2362-1177
639.9 – Conservation of biological resources
639.974 – Mollusca and Molluscoidea
Siriwardena, Thilanka Manoj
History of the use of molluscs in Sri Lanka
from ancient times to the present : an
archaeomalacological study / Thilanka
Monoj Siriwardena ; ed. by Malik
Fernando. - Battaramulla : Ministry of
Environment & Renewable Energy, 2014. x,90 p. : ill ; 30 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1002844 NL)
ISBN 978-955-0033-76-8
(417453 NA)

Abdul-Rahman, Fathima
Culinary capers of a Galle Fort housewife /
Fathima Abdul-Rahman. - Pannipitiya :
Stamford Lake, 2015. - 179 p. : ill ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 700.00
(1000879 NL)
ISBN 978-955-658-395-3
(415893 NA)

641.8 – Cooking specific kinds of dishes and
preparing beverages
641.853 - Sweets
Silva, T. Publis
Sri Lankan traditional sweets / T. Publis
Silva. - Rathmalana : Publis Publication,
2015. - 120p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(1008833 NL)
ISBN 978-955-7655-01-1
(421552 NA)
645 – Household furnishings
645.4 – Furniture and accessories
De Silva, P. H. D. H.
Ancient and traditional boxes, caskets and
chests in Sri Lankan Museums / P. H. D. H.
de Silva and Senerath Wickramasinghe. Colombo : S. Godage, 2015. - vii, 180p. :
col. ill. ; 29cm. - Volume 1-8 to 18th Century
boxes, caskets and chests
Ts-Cbc : Rs. 7500.00
(1006497 NL)
ISBN 978-955-30-5545-3
(419888 NA)
6 5 0 MANAGEMENT AND
AUXILIARY SERVICES
650.1 – Business success
Rajapaksa, Priyan
Business scrums & skirmishes : from Colombo
to Auckland small business explained / Priyan
Rajapaksa. - New Zealand : Right Click
Accountants Ltd, 2015. - 139 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1003193 NL)
ISBN 978-955-7686-01-1
(418847 NA)
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657 – Accounting
657.0218 -Standards
Sri Lanka accounting standards - 2014. Colombo : The Institute of Chartered
Accounts of Sri Lanka, 2014. - xvi,1329 p. ;
22 cm.
(1000880 NL)
Ad-Bc : Unpriced
(415724 NA)
Sri Lanka accounting standards 2015. Colombo : The Institute of Chartered
Accounts of Sri Lanka, 2015. - 1319 p. ;
25 cm.
(1009507 NL)
Ad-Bc : Unpriced
(422356 NA)
657.06 – Organizations. Annual reports
The Institute of Chartered Accountants of
Sri Lanka
Annual report 2014. - Colombo : The Institute
of Chartered Accounts of Sri Lanka, 2015. 135 p. : ill ; 27 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1009559 NL)
(422368 NA)

Jayathilake, P. J.
The essence of international business
management / P. J. Jayathilake. - Colombo :
S. Godage, 2015. - xv, 280 p. 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(1002942 NL)
ISBN 978-955-30-5736-5
(417719 NA)
658.0071 – Curricula
Business and accounting studies : teachers' guide
Grade 10. - Mahargama : National Institute of
Education, 2014. - xxvi, 74 p.; 29 cm.
To be implemented from 2015 (1001990 NL)
Ws-Bc : Rs. 290.00
(416324 NA)
658.0076 – Review and exercises
Jayawardene, Asanka Shrilal
Business studies : 2000 gap filling questions
and answers / Asanka Shrilal
Jayawardhane. - Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2015. - 250 p. ; 24 cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(1003364 NL)
ISBN 978-955-31-0107-5
(418887 NA)

657.076 – Review and exercises
Wanniarachchi, Rajiv
G. C. E. (A.L) accounting : past papers &
answers 2006 - 2014 / ed. by Rajiv
Wanniarachchi. - Colombo : Sadeepa
Publishers, 2015. - [234] p. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1003615 NL)
ISBN 978-955-661-699-6
(419395 NA)

658.3 – Personal management
Mangalesvaran, T.
Principles of human resource management /
T. Mangalesvaran. - Colombo : Kumaran
Book House, 2014. - xiii, 182 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(1004846 NL)
ISBN 978-955-659-451-5

658 – Business management
International Conference on Business
Management (11th : 11th : 12th - 26th Dec.
2014 : Colombo, Sri Lanka)
Conference proceedings / ed. M.S. S.
Perera … [et.al.]. - Nugegoda : University of
Sri Jayewardenepura, 2014. - x, 410p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(201192 NL)
ISSN 2235-977X
International research conference on
management and finance (9th : 2014
Dec.19)
Conference proceedings. - Colombo :
University of Colombo, 2014. - xiv, 462p. ;
30 cm.
Ad-Bc ; Unpriced
(1000832 NL)
ISSN 2386-1843
(415403 NA)

658.4 – Executive management
658.4022 – Work teams
Perera, Vihanga
Seeking a continent : a decade in team
building and team management at Kingswood,
Kandy / Vihanga Perera. - Kandy : Author,
2015. - iii, 82 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(1009390 NL)
ISBN 978-955-5454223
(422534 NA)
658.421 – Entrepreneurial management
658.421071 – Curricula
Entrepreneurial studies : teachers' guide grade
10. - Mahargama : National Institute of
Education, 2014. - xxv,46p. ; 29 cm.
Ws-Bc : Unpriced
(1001989 NL)
(416323 NA)
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658.8 – Marketing management
International Conference on Digital Marketing
(03rd - 04th June 2014 : Colombo,
Sri Lanka)
Conference proceedings / ed. Dilan
Rathnayake … [et.al.]. - Colombo :
International Conference on Digital
Marketing, 2014. - vi, 60p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199457 NL)
ISSN 2362-0951
International Conference on Marketing (2nd :
25th - 26th Feb. 2014 : Colombo,
Sri Lanka)
Conference proceedings / ed. Dilan
Rathnayake … [et.al.]. - Colombo :
International Conference on Digital
Marketing, 2014. - ix, 285p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(201216 NL)
ISSN 2279-3038
Haputhanthri, Hashan Travis
Travis brandsology / Hashan Travis
Haputhanthri. - Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2014. - 480 p. : ill ; 18 cm.
Ad-Bc : Rs. 990.00
(1000560 NL)
ISBN 978-955-31-0030-6
(414665 NA)
658.800721 – Research methods
Malkanthie, M. A. Asoka
Structural equation modeling with AMOS /
M. A. Asoka Malkanthie. - Panadura :
Nippon Graphics Pvt, Ltd., 2015. xii, 100p. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1002410 NL)
ISBN 978-955-42134-0-1

6 6 0 CHEMICAL ENGINEERING AND
RELATED TECHNOLOGIES
663 – Beverage technology
663.5 – Distilled liquor
663.506 -Organizations. Annual reports
Distilleries Company of Sri Lanka PLC Annual
report 2013/14 . - Colombo : Distilleries
Company of Sri Lanka PLC, - 177 p. : photos ;
29 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1000962 NL)
(415717 NA)
664 – Food technology
Ediriweera, Nandanie D.
Food science and technology - volume 1 /
Nandanie D. Ediriweera. - Colombo :
S. Godage, 2015. - 447 p. ; 22 cm.
Ts-Cbc : Rs. 2000.00
(1010545 NL)
ISBN 978-955-30-5924-6
(423223 NA)
6 7 0 MANUFACTURING
675 – Leather and fur processing
675.2 – Processing of natural leather
675.206 – Organizations. Annual reports
Ceylon Leather Products PLC
Annual report 2013-2014. - Colombo :
Ceylon Leather Products PLC, [2014]. 89p. : col. ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199464 NL)
6 8 0 MANUFACTURE OF PRODUCTS
FOR SPECIFIC USES

658.82 – Sales promotion
658.82092 - Biography

687 – Clothing and accessories
687.095493 – Sri Lanka

Sinniah, Bernard
Jaffna boy / Bernard Sinniah. - [s.l.] : Sailfish,
2015. - 189 p. ; 21 cm.
Ad-Bc ; Rs. 810.00
(1010702 NL)
ISBN 978-955-7743-00-4
(422956 NA)

Varkey, Roy
Built on trust : the Sri Lankan apparel
industry pays tribute to Martin Trust. [Colombo?] : Brandix Lanka Ltd. [2014?]. 217 p. : pohots ; 29x27 cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(1000959 NL)
(415711 NA)

659 – Advertising and public relations
659.1 – Advertising
As the country raised its flag we raised the flag
for Sri Lanka. - Colombo : Leo Burnett
Solutions Inc, 2015. - 172p. : col. ill. ; 26cm.
Ad-Cbc : Unpriced
(1006475 NL)
(420113 NA)
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6 9 0 CONSTRUCTIONS OF
BUILDINGS
692 – Auxiliary construction practices
692.5 -Quantity surveying
Jayalath, Chandana
Ethical landscape in quantity surveying :
how ethical concerns can best be instilled in
practice / Chandana Jayalath. - Colombo :
S. Godage, 2015. - 191 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(1005920 NL)
ISBN 978-955-30-6054-9
(419902 NA)

7 0 0

ARTS

Ratnavibhushana, Anura
Timeless houses : architecture for living in
Sri Lanka / Anura Ratnavibhushana. Colombo : Author, 2014. - 124 p. : ill ; 37 cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(1004860 NL)
ISBN 978-955-41360-0-7
7 3 0 SCULPTURE AND RELATED
ARTS
739 – Art metalwork
739.27 – Jewelry
739.2706 – Organizations
The majestic yoyage of a golden legend. [s.l.] : [s.n.], [2015?] . - [66] p. ; 15x21 cm.
Ts-Rc : Unpriced
(1009525 NL)
(422392 NA)

7 2 0 ARCHITECTURE
720.95493 – Sri Lanka

7 8 0 MUSIC

Robson, David
The architectural heritage of Sri Lanka :
measured drawings from the Anjalendran
studio / David Robson. - Singapore :
Talisman Publishing, 2016. - 235 p. : ill ;
29 cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(1004870 NL)
ISBN 978-9-81091-351-9

Dharmaratne, D.
Western music workbook for grade - 6 /
Dharmaratne, D. - Colombo : S. Godage,
2015. - 29 p. ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00
(1009533 NL)
ISBN 9789553062710
(421943 NA)

726 – Building for religious and related
purposes
726.51 – Design, decoration, construction of
structural elements

Fernando, M. Anne Chrismalin
Workbook Western music Grade - 6 : the
government syllabus / M. Anne Chrismalin
Fernando - 2nd print. - Colombo : S. Godage,
2015. - 32 p. ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1001806 NL)
ISBN 978-955-30-2068-0
(416197 NA)

Jayasinghe, Sagara
The black prince's chapel : the church built
by a Sinhalese prince in Portugal / Sagara
Jayasinghe. - Colombo : Vijitha Yapa
Publications, 2015. - 61 p. : ill ; 20x26 cm.
Ad-Bc : Rs. 2450.00
(1000885 NL)
ISBN 978-955-665-248-2
(415909 NA)
728 – Residential and related buildings
728.37 – Separate houses
728.37095493 - Sri Lanka
Powell, Robert
The new Sri Lankan house / Robert
Powell. - Singapore : Talisman Publishing,
2015. - 223 p. : ill ; 28 cm.
Ts-Cbc : Rs. 4725.00
(1003973 NL)
ISBN 978-981-09-1353-3

780.7 – Education

781 – General principles and musical forms
781.23 – Music sounds
Rathnayake, Thusara
Indian musical sounds and synthesis /
Thusara Rathnayake. - Colombo :
S. Godage, 2014. - 920 p. : ill ; 22 cm.
Ts-Bc : Rs. 2500.00
(1000042 NL)
ISBN 978-955-30-5272-8
(414921 NA)
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784 – Instruments and instrumental
ensembles and their music
784.1 – General principals, musical forms,
instruments
784.188 – Dance forms
784.1880954 – India

808.06 – Rhetoric of specific kinds of
writing
808.066 – Professional, technical, expository
literature
808.0663 – Social sciences

Pathmanathan, Subashini
Bharatha natyham a divine dance / Subashini
Pathmanathan.- Colombo : India Sri Lanka
Foundation, 2013.- viii, 197p. : col. ill. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 1000.00
(201371 NL)
ISBN 978-955-52652-3-2

Uyangoda, Jayadeva
Writing research proposals in the social
sciences and humanities : a theoretical and
practical guide / Jayadeva Uyangoda. Colombo : Social Scientists' Association,
2015. - iv,138p. ; 19cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(1008232 NL)
ISBN 978-955-0762-35-4
(420695 NA)

7 9 0 RECREATIONAL AND
PERFORMING ARTS

809 – Authors

791 – Public performances
791.4 – Motion pictures, radio, television
791.437 – Films
Jayasundara, Vimukthi
The forsaken land / Vimukthi Jayasundara. Nugegoda : Sanghinda Printers & Publishers,
2015. - 68 p. ; 18 cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(1009300 NL)
ISBN 978-955-681-257-2
(421984 NA)
796 – Athletic and outdoor sports and games
796.3 – Ball games
796.358 - Cricket
796.35865 – International cricket
De Silva, S. Tilak
ICC cricket world cup 2015 : in Australia and
New Zelana / S. Tilak de Silva. - [s. l.] : Author,
[2015?]. - 134 p. : photos ; 21 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1003031 NL)
(418034 NA)
8 0 0

LITERATURE

808 – Rhetoric and collections of literary
texts from more than two literatures
808.02 – Authorship techniques, plagiarism,
editorial techniques
Marikar, Faiz
Portfolio / Faiz Marikar. - Colombo :
S. Godage, 2015. - 55 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1005960 NL)
ISBN 978-955-30-6000-6
(419925 NA)

Somathilaka, Lalitha
Twenty famous children's authors / Lalitha
Somathilaka. - Colombo : S. Godage, 2014.72 p. : ill ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1000158 NL)
ISBN 978-955-30-5152-3
(414774 NA)
8 2 0

ENGLISH LITERATURE

Appreciation of English literary texts : G. C. E.
(O/L) from year 2015. - Battaramulla :
Dept. of Educational Publications ,
2014. - x,89 p. 24 cm.
(1001985 NL)
Ws-Bc : Unpriced
(416318 NA)
Perera, Lakshmi
Flashlights 1 - study guide & revision : short
stories & drama prose extracts / Lakshmi
Perera. - Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2015. - 35 p. ; 24 cm.
O/L Literature New syllabus
Ws-Bc : Rs. 175.00
(1009493 NL)
ISBN 978-955-31-0388-8
(421733 NA)
Perera, Lakshmi
Flashlights ii - study guide & revision : O/L
literature new syllabus poetry / Lakshmi
Perera. - Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2015. - 67 p. ; 25 cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1010854 NL)
ISBN 978-955-31-0389-5
(423014 NA)
Perera, Lakshmi
Gleanings - 3 : model questions with answers
for G.C.E.(O/L) literature / Lakshmi Perera. Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2014. 32 p. : 24 cm
Ws-Bc : Rs. 175.00
(1000492 NL)
ISBN 978-955-31-0216-4
(415295 NA)
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820.9 - History
Goonrtilleke, D. C. R. A.
Guide to literary criticism / D. C. R. A.
Goonetilleke. - Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2015. - 142 p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(1009146 NL)
ISBN 978-955-31-0346-8
(421704 NA)
821 – Poetry
Anandawansa, Krishanthi
Simply freckled / Krishanthi Anandawansa.Nugegoda : Sanghinda Printers & Publishers,
2014. - 96 p. ; 18 cm.
Ad - Bc : Rs. 230.00
(1000748 NL)
ISBN 978-955-681-225-1
(415598 NA)
Arasanayagam, Jean
Winged words : poems / Jean Arasanayagam. Colombo : S. Godage, 2015. - 135 p. ; 21 cm.
Ws-Cbc : Rs. 750.00
(1003220 NL)
ISBN 978-955-30-5881-2
(418268 NA)
Arasanayagam, Jean
With flowers in their hair : poems / Jean
Arasanayagam - Colombo : S. Godage,
2015. - 176 p. ; 21 cm.
Ws-Cbc : Rs. 750.00
(1003163 NL)
ISBN 978-955-30-5880-5
(418306 NA)

Jayanetti, Chandana Ruwan
Reflections in loneliness : a collection of
poems and prose / Chandana Ruwan
Jayanetti. - [s. l.] : Author, 2015. - x, 86 :
ill ; 20 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1003817 NL)
ISBN 978-955-42184-0-6
(419478 NA)
Jayasekera, Kamani
Shooting a tiger / Kamani Jayasekera. Colombo : S. Godage, 2015. - 72 p. ; 21 cm.
Ad-Cbc : Rs. 650.00
(1003847 NL)
ISBN 978-955-30-5968-0
(419176 NA)
Jayasooriya, H. D.
Foam in the palm / H. D. Jayasooriya. Colombo : S. Godage, 2015. - 56 p. : ill ;
21 cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(1002930 NL)
ISBN 978-955-30-5823-2
(417730 NA)
Kanchana, Priyakantha
The Virgin Wife / Kanchana Priyakantha. [s.l] : KSP Publishers, 2014. - viii, 52 ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(1002700)
ISBN 978-955-4635-09-8
Perera, Malintha
Kadupul : a poetry collection / Malintha
Perera. - [ s.l] : Author , 2014. - 99 p. ;
25 cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(1000233 NL)
ISBN 978-955-42002-0-3
(417789 NA)

Aslam, Abdul Malik Muhammed
The would you know / Abdul Malik
Muhammed Aslam. - [s.l.] : [Author],
2014. - 21p. ; 21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(1002399 NL)
ISBN 978-955-41304-0-1

Perera, Vihanga
Love & protest / Vihanga Perera. - Colombo :
Pawprint Publishing, 2015. - 63 p. ; 19 cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(1002818 NL)
ISBN 978-955-7737-00-3
(417418 NA)

Godakanda, Anupama
Phoenix / Anupama Godakanda. - Aluthgama :
KSP Publishers, 2015. - 94 p. 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(1003743 NL)
ISBN 978-955-4635-12-8
(419407 NA)

Ramesh, Kanages
Day-lily eternity : 60 thought blossoms /
Kanages Ramesh. - [s. l.] : Author,
[2015 ?]. - 144 : ill ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1009387 NL)
ISBN 978-955-44581-0-9
(422494 NA)

Goonesekera, Sydney K.
Warbler poetry / Sydney K. Goonesekera. Colombo : S. Godage 2014. - 88 p. ; 22 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1000371 NL)
ISBN 978-955-30-5509-5
(415220 NA)
Handunpathirana, Karunathilake
Lost fragrance / Karunathilake
Hndunpathirana. - Colombo : S. Godage,
2015. - 72 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs.450.00
(1010622 NL)
ISBN 978-955-30-6387-8
(423643 NA)

Ranatunge, Palitha
The crimson sky : the consumed quota of life /
Palitha Ranatunge. - Gampaha : Author,
2014. - [viii], 56 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1000357 NL)
ISBN 978-955-42017-1-2
(415190 NA)
Sachithanandan, Sakuntala
Sedahamy, Selvakumari and others /
Sakuntala Sachithanandan. - Colombo :
S. Godage , 2014. - 136 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : 450.00
(1000425 NL)
ISBN 978-955-30-5604-7
(414944 NA)
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Senaratne, Chamindi Dilkushi
Hers and now / Chamindi Dilkushi
Senaratne. - Colombo : S. Godage, 2015. 53 p. : ill ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1003850 NL)
ISBN 978-955-30-6022-8
(419169 NA)
Somathilaka, Lalitha
To whom does the world belong / Lalitha
Somathilaka. - Colombo : S. Godage,
2015. - 88 p. 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1005982 NL)
ISBN 978-955-30-5960-4
(419918 NA)
Swyngedauw, Jean - Pierre
Vagues ... a l'ame / Jean - Pierre
Swyngedauw. - Pannipitiya : Stamford Lake,
2015. - iv,126 p. ; 16 cm.
Ad-Bc : Unpriced.
(1000874 NL)
ISBN 978-955-658-392-2
(415896 NA)
Wickremasinghe, Grace
Perception : a collection of poetry and prose /
Grace Wickremasinghe.- [s.l.] : Author, 2014.60p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(200716 NL)
ISBN 978-955-97102-4-0

823 – Fiction. Novel
Arasanayagam, Thiagaraja
"Waiting for Kiruba" & "The Interrogator" :
a play in one act, a play in three act / Thiagaraja
Arasanayagam. - Colombo :
S. Godage,
2015. - 96 p. ; 21 cm.
Ts-Cbc : Rs. 650.00
(1003807 NL)
ISBN 978-955-30-5745-7
(419147 NA)
Chandrasekaram, Visakesa
The king and the assassin / Visakesa
Chandrasekaram. - Maharagama : Ravaya
Publishers, 2014 . - 277p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 700.00
(1001818 NL)
ISBN 978-955-756-008-3
(416546 NA)
De Alwis, Rizvina Morseth
It's not in the stars / Rizvina Morseth de
Alwis. - Colombo : Vijitha Yapa Publications,
2015. - ix, 317 p. ; 21 cm
Ad-Bc : Rs. 900.00
(1004166 NL)
ISBN 978-955-665-253-6

821 – Children's poetry

Dharmapala, S. U.
The wedding season / S. U. Dharmapala. Australia : Simon & Schuster, 2013. [v], 337 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 1100.00
(1004867 NL)
ISBN 978-07-318-1562-3

Wijeratne, Kamala
My green book : a collection of poems for
children / Kamala Wijeratne. - Kandy : Author,
2015. - x, 32p. : col. ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(1008842 NL)
ISBN 978-955-9662-7-2
(420805 NA)

Dharmapala, S. U.
Saree / S. U. Dharmapala. - Australia :
Simon & Schuster, 2014. - iii, 581 p. ;
23 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1004868 NL)
ISBN 978-19-220-5293-3

821.92 – 2000 821.9209 - History

Ekanayake, Sithul
Red winter... / Sithul Ekanayake. - Colombo :
S. Godage, 2015. - 88p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1008240 NL)
ISBN 978-955-30-6123-2
(420376 NA)

Arasanayagam, Jean
Every further step a different view : the
Glasgow letter 1985-1986 / Jean
Arasanayagam. - Colombo : S. Godage,
2015. - 199p. ; 22cm.
Ts-Cbc : Rs. 850.00
(1008237 NL)
ISBN 978-955-30-5889-8
(420335 NA)
822 – Drama
822.33 – William Shakespeare
Goonesekera, Sydney K.
Mind of Shakespeare : a compendium of his wit
and wisdom / Sydney K. Goonesekera. Colombo : S. Godage, 2015. - 391p. ; 21cm.
Ts-Cbc : Rs. 950.00
(1008276 NL)
ISBN 978-955-30-5929-1
(420342 NA)

Fernando, Shavindra
The vague poetess / Shavindra Fernando.- 2nd
ed. .- Mount Lavina : Author, 2014. - 262p. ;
19cm. - First published in 1999
Ad-Bc : Rs. 500.00
(1001537 NL)
ISBN 978-955-96866-1-3
Ferrey, Ashok
Love in the Tsunami / Ashok Ferrey. reprint. - India : Penguin Books, 2014. 242 p. ; 20 cm.
First published in 2012
Ad- Bc : Rs. 900.00
(1004855 NL)
ISBN 978-0-143-41645-6
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Jayadewa, G. W. Tharuka D.
A shelved story GYROPPA / G. W. Tharuka
D. Jayadewa. - [s. l.] : Author, 2015. 341 p. ; 20 cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(1003820 NL)
ISBN 978-955-42189-0-1
(419376 NA)

Tenduf-La, Chhimi
Panther / Chhimi Tenduf-La. - London :
Harper Collins Publishers, 2015. - 263 p. ;
cm.
Ad-Bc : Rs. 900.00
(1004171 NL)
ISBN 978-93-5177-220-0

Jayatilaka , Bhadraji
The galaxiers / Bhadraji Jayatilaka. Nugegoda : Sarsavi Publishers, 2014. 176p. ; 18 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1000482 NL)
ISBN 978-955-31-0248-5
(415305 NA)

Wanniarchchi, Thisuri
The terrorists daughter / Thisuri
Wanniarachchi. - [s.l.] : Author, 2014. 167 p. : 22 cm.
Ws-Bc : 550.00
(1003712 NL)
ISBN 978-955-41629-0-7
(418971 NA)

Perera, Achala Rashmini
Golden fields / Achala Rashmini Perera. Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2014. 206 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(1002151 NL)
ISBN 978-955-31-0131-0
(416613 NA)

Weerakkody, Ashoka
Lion's mouth crossing / Ashoka Weerakkody . Pannipitiya : Ashoka Weerakkody Creations ,
2014. - 135p ; 21cm .
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1001579 NL)
ISBN 978-955-41511-0-9

Perera, Mario
To Egypt I sent my son Jesus : the
subconscious testament / Mario Perera and
Laetitia Buczaczer. - Colombo : S. Godage,
2015. - 184 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(1002253 NL)
ISBN 978-955-30-5723-5
(417184 NA)

Wickremesekera, Channa
Tracks / Channa Wickremesekera. Australia : Author, 2015. - 156 p. ; 22 cm.
Ad-Bc : Rs. 1560.00
(1000965 NL)
ISBN 978-0-646-93271-2
(416056 NA)

Samarapathi, Nuwan
U turn : inspired by ture stories / Nuwan
samarapathi.- [Colombo?] : ProMinds (pvt.)
Ltd, 2013.- vi, 154p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(200858 NL)
ISBN 978-955-0163-02-1
Sameem, S. R.
Monas mission impossible / S. R. Sameem. Colombo : Bay Owl Press, 2015. - 143 p. ;
19 cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1005908 NL)
ISBN 978-955-1723-05-7
(420086 NA)
Santhan, Ayathurai
Rails run parallel / Ayathurai Santhan. Colombo : Pawprint Publishing, [2015?]. 157 p. ; 18 cm.
Ab-Bc : Rs. 500.00
(1002917 NL)
ISBN 978-955-7737-01-0
(417838 NA)
Straaten, Louis Van Der
The sons of hanuman / Louis Van Der
Straaten. - Colombo : S. Godage, 2014. 120 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1000129 NL)
ISBN 978-955-30-5624-5
(415054 NA)

Wijesinghe, Manuka
Sinhala only / Manuka Wijesinghe.Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2014.xviii, 556p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1350.00
(200854 NL)
ISBN 978-955-665-243-7
823 – Fiction. Novel. Criticism
Sandamali, M. D. J.
Guide to a tale of two cities / M. D. J.
Sandamali. - Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2014. - 163 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1002148 NL)
ISBN 978-955-31-0236-2
(416610 NA)
823 – Fiction. Short stories
Abeysekara, Tissa
Bringing Tony home : a story in three
movements / Tissa Abeysekara . - 3rd ed. . Colombo : Fast Publishing (Pvt) Ltd 2014. 100 p. ; 22 cm.
First published in 1986
Ad-Bc : Rs. 300.00
(1000252 NL)
ISBN 978-955-677-417-7
(415119 NA)
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Duraiswamy, Sivanandini
Cultural memoirs : a collection of short stories
and memoirs / Sivanandini Duraiswamy. Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2014. 259 p. ; 21 cm .
Ad-Bc : Rs. 700.00
(1000462 NL)
ISBN 978-955-665-247-5
(415013 NA)

Abeysinghe, W. A.
The fire bird / W. A. Abeysinghe. 3rd print. - Colombo : Seri Publication, 2015. 16 p. : ill ; 24 cm.
First published in 1998.
Ws -Bc : Rs. 200.00
(1003388 NL)
ISBN 978-955-1715-85-4
(418922 NA)

Jaldin, Yasmin
The love triangle / Yasmin Jaldin. Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2015. 159 p. ; 19 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(1009287 NL)
ISBN 978-955-31-0367-3
(421726 NA)

Abeysinghe, W. A.
Good children / W. A. Abeysinghe. - 4th
print. - Colombo : Seri Publication, 2015. 16 p. : ill ; 24 cm.
First published in 1981.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1003385 NL)
ISBN 978-955-1715-91-5
(418925 NA)

Ponnaiyan, Neervai
Devils and demons : a collected of short
stories / Ponnaiyan, Neevai. - Colombo :
Ceylon Progressive Art, 2014. - 95p ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(1002613 NL)
ISBN 978-955-1810-22-1

Abeysinghe, W. A.
Handaya, the friendly calf / W. A. Abeysinghe. 5th print. - Colombo : Seri Publication, 2015. 16 p. : ill ; 23 cm.
First published in 1984.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1003384 NL)
ISBN 978-955-1715-82-3
(418928 NA)

Somathilaka, Lalitha
few short stories for easy reading / Lalitha
Somathilaka. - Colombo : S. Godage,
2015. - 88 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(1010542 NL)
ISBN 978-955-30-6059-4
(423238 NA)
Waston, John
Three untold adventures of Sherlock
Holmes : the woman in red and other stories /
John Waston ; comp. by Chandana Mendis. Kotte : Chandana Mendis Publishers, 2015. 232p. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 390.00
(1008820 NL)
ISBN 978-955-1262-31-0
(421407 NA)
Wijeratne, Kamala
The Potted plant : short stories / Kamala
Wijeratne. - Colombo : S. Godage, 2015. viii, 90 p. ; 22 cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(1010623 NL)
978-955-30-652-30
(423646 NA)
823 – Children's fiction
Abeyasinghe, Rohini
The dhobi / Rohini Abeyasinghe. - Colombo :
S. Godage, 2015. - 20 p. : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 250.00
(1003553 NL)
ISBN 978-955-30-5555-2
(419128 NA)

Abeysinghe, W. A.
The King / W. A. Abeysinghe. - 3rd print. Colombo : Seri Publication, 2015. - 16 p. :
ill ; 24 cm.
First published in 1995.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1003387 NL)
ISBN 9789551715885
(418921 NA)
Abeysinghe, W. A.
Talking lion / W. A. Abeysinghe. 5th print. - Colombo : Seri Publication, 2015. 16 p. : ill ; 24 cm.
First published in 1979.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1003386 NL)
ISBN 9789551715946
(418923 NA)
Amarasuriya, Shari
The sunday fair / Shari Amarasuriya. Colombo : Popsicle Books, 2015. - [24] p. :
ill ; 10x14 cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(1003861 NL)
ISBN 9789550041060
(419310 NA)
Chandra Kumara
The caged monkey / Chandra Kumara. Boralesgamuwa : RG Graphics & Book Shop,
[2015?]. - [8] p. : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1003408 NL)
ISBN 978-955-4512-95-5
(418873 NA)
Disanayaka, J. B.
Andare finds his roots / J. B. Disanayaka. [s.l] : Sumitha publishers, 2015. - [24] p. :
ill ; 20 cm. - ( Once upon a time ; No. 31 ) .
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1002222 NL)
ISBN 978-955-696-112-6
(417360 NA)
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Disanayaka, J. B.
How Ruvanvaeli Dagaba got its name /
J. B. Disanayaka. - [s.l] : Sumitha publishers,
2015. - 20 p. 20 cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1002223 NL)
ISBN 978-955-696-104-1
(417353 NA)

Jayakody, Soma
Birds love children / Soma Jayakody. Colombo : S. Godage, 2015. - 11p. :
col. ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1008974 NL)
ISBN 978-955-30-5734-1
(421106 NA)

Disanayaka, J. B.
Mountain of the butterflies /
J. B. Disanayaka. - [s.l] : Sumitha
publishers, 2015. - 24 p. : ill ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1002214 NA)
ISBN 978-955-696-103-4
(417358 NL)

Lion and mouse. - Boralesgamuwa : RG
Graphics & Book Shop, [2015?]. - [4] :
ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1003531 NL)
ISBN 978-955-4512-96-2
(418876 NA)

Disanayaka, Kusum
Look who is flying! / Kusum Disanayaka. [Nugegoda] : Sumitha Publishers, 2015. [8]p. : col. ill. ; 29cm.- (Tiny tales ; No. 35)
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1008382 NL)
ISBN 978-955-696-142-3
(420771 NA)
Disanayaka, Kusum
Who took the smell of my food ? / Kusum
Disanayaka. - [Nugegoda] : Sumitha
Publishers, 2015. - [8]p. : col. ill. ; 29cm.(Tiny tales ; No. 34)
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1008384 NL)
ISBN 978-955-696-144-7
(420769 NL)
Dissanayake, Swarna H. K.
Just for you -1 / Swarna H. K. Dissanayake.Colombo : S. Godage, 2014. - 16 p. : ill ;
28 cm.
Ws-Bc : Rs. 250.00
(1000235 NL)
ISBN 978-955-30-5030-4
(414788 NA)
Dissanayake, Swarna H. K.
The lives of Bodhi Sathwa : jathaka stories retold with illustrations / Swarna H. K.
Dissanayake. - Colombo : S. Godage,
2015. - 16p. : ill ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 250.00
(1009421 NL)
ISBN 978-955-30-6147-8
(421936 NA)
Gnanananda himi, Kiribathgoda
The banker Anathapindika / Kiribathgoda
Gnanananda himi. - Polgahawela : Mahamegha
Publishers, [2015?]. - 9 p. : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1006527 NL)
ISBN 978-955-687-063-3
(420063 NA)
Gnanananda himi, Kiribathgoda
Sirigutta and garahadinna / Kiribathgoda
Gnanananda himi. - Polgahawela : Mahamegha
Publishers, [2015?]. - 8 p. : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(1003629 NL)
ISBN 978-955-687-051-0
(419274 NA)

Moon, Pierre
The tail end : Three cricketing stories / Pierre
Moon. - Colombo : Popsicle Books, 2015. 107 p. ; 19 cm.
Ad-Bc : Rs. 360.00
(1002852 NL)
ISBN 978-955-0041-07-7
(417956 NA)
Mudalige, Elsie
Bindu and alipatiya : baby elephant / Elsie
Mudalige. - Colombo : S. Godage, 2015. 20p. : col. ill. ; 23cm.
Ws-Bc : Rs. 250.00
(1008348 NL)
ISBN 978-955-30-6209-3
(420312 NA)
Perera, Tianna
The magic flower / Tianna Perera. Colombo : S. Godage, 2014. - 16p. : ill ;
28 cm.
Ws-Bc : Rs. 300.00
(1000524 NL)
ISBN 978-955-30-5602-3
(414969 NA)
Priyadarshani, Ganga
Buzzy bee / Ganga Priyadarshani. Boralesgamuwa : RG Graphics & Book Shop,
[2015?]. - [4] p. : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1003527 NL)
ISBN 978-955-4512-56-6
(418878 NA)
Priyadarshani, Ganga
Peacock crane / Ganga Priyadarshani. Boralesgamuwa : RG Graphics & Book Shop,
[2015?]. - [4] : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1003405 NL)
ISBN 978-955-4512-97-9
(418882 NA)
Priyadarshani, Ganga
Three bears / Ganga Priyadarshani. Boralesgamuwa : RG Graphics & Book Shop,
[2015?]. - [8] p. : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1003406 NL)
ISBN 978-955-4512-94-8
(418879 NA)
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Rajapakse, Thanu
Litter is bitter / Thanu Rajapakse. [Colombo?] : Author, 2016. - 13p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 80.00
(1008347 NL)
ISBN 978-955-41386-3-6
(420715 NA)
Rajapakse, Thanu
The moment / Thanu Rajapakse. [Colombo?] : Author, 2016. - 21p. :
ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1008342 NL)
ISBN 978-955-41386-2-9
(420714 NA)
Rajapakse, Thanu
Nature's call / Thanu Rajapakse. - Colombo :
Author, 2015. - 22p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 120.00
(1008341 NL)
ISBN 978-955-41386-1-2
(420716 NA)
Samarasingha, Gerty
There is no grass on the kithul tree / Gerty
Samarasingha. - Seeduwa : Elation Publisher,
[2015?]. - 6 p. : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(1003529 NL)
ISBN 978-955-0791-10-1
(418342 NA)
Sanjeewani, Manjula
The ant and the grasshopper / Manjula
Sanjeewani. - Boralesgamuwa : RG Graphics
& Book Shop, [2015?]. - [4] p. : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1003526 NL)
ISBN 978-955-7558-02-8
(418875 NA)
Sanjeewani, Manjula
The hare and tortoise / Manjula
Sanjeewani. - Boralesgamuwa : RG Graphics
& Book Shop, [2015?]. [4] p. : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1003528 NL)
ISBN 978-955-4512-99-3
(418883 NA)
Saparamadu, Priyanka
The wonderful gem and Sigiriya / Priyanka
Saparamadu. - Nugegoda : Author, 2015. 16 p. : ill ; 28 cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1003447 NL)
ISBN 978-955-51175-3-1
(418826 NA)
Silva, Kamala
King Parakramabahu / Kamala Silva. Colombo : Sumitha Publishers, 2015. - 22p. :
col. ill. ; 19cm.- (Let's read about our past ;
No. 10)
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1008346 NL)
ISBN 978-955-696-136-2
(420748 NA)

Stewart, Alex
How the squirrel got his stripes / Alex Stewart
and Sam Perera. - Colombo : Popsicle Books,
2015. - [26] p. : ill ; 17x13 cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(1001993 NL)
ISBN 9789550041084
(416561 NA)
Vidanaarachchi, Sanjeewani
The fox and the crow / Sanjeewani
Vidanaarachchi. - Boralesgamuwa : RG
Graphics & Book Shop, [2015?]. - [4] p. : ill ;
29 cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(1003530 NL)
ISBN 978-955-7558-00-4
(418877 NA)
Waduge, Gimhani Upeksha
The pearl necklace / Gimhani Upeksha
Waduge.- Chilaw : Author, 2014.- 26p. ;
20cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(200711 NL)
ISBN 978-955-54547-3-5
Waduge, Vasana Charuhasine
The lost strawberres / Vasana Charuhasine
Waduge.- Chilaw : Author, 2014.- 12p. : ill. ;
28cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(200712 NL)
ISBN 978-955-54547-4-2
Wegodapola, Soma Irangani Kumarihamy
Dinki Binki / Soma Irangani Kumarihamy
Wegodapola. - Dehiwala : Author, 2015. 20 p. : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 210.00
(1002012 NL)
ISBN 978-955-47883-2-8
(416390 NA)
Wettasinghe, Sybil
Little kite / Sybil Wettasinghe. Boralesgamuwa : Visidunu Prakashakayo
(Pvt) Ltd., 2015. - 20p : col. ill. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 225.00
(1008971 NL)
ISBN 978-955-0955-64-0
(421554 NA)
Wickramasingha, Menike
Tiny and red fox / Menike Wickramasingha
and A. D. J. Wickramasingha. - Colombo :
S. Godage, 2015. - 20 p. : ill ; 24 cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00
(1003006 NL)
ISBN 978-955-30-2806-8
(417744 NA)
Wijewardhana, Parakrama S.
The crocodile tears / Parakrama S.
Wijewardhana. - Colombo : S. Godage,
2015. - 16 p. : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 200.0
(1003555 NL)
ISBN 978-955-30-5801-0
(419129 NA)
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Wijewardhana, Parakrama S.
Once upon a time / Parakrama S.
Wijewardhana. - Colombo : S. Godage, 2015. 28 p. : ill ; 29 cm.
Ws-Bc : Rs. 250.00
(1006485 NL)
ISBN 978-955-30-5802-7
(419895 NA)
824 – Essays

891.483 – Fiction. Novel
Mendis, Sugathapala
Pulse of the North / Sugathapala Mendis ;
tr. by. Ananda Ariyarathne. - Colombo :
S. Godage, 2014. - 200 p. : ill ; 22 cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(1000039 NL)
ISBN 978-955-30-4922-3
(414586 NA)

Fernando, W. O. T.
School essay and comprehension : book -1 /
W. O. T. Fernando. - Dehiwala : Gihan
Bookshop, 2011. - 112 p. ; 30 cm.
Ad-Bc : Rs. 290.00
(1003608 NL)
ISBN 978-955-593-728-3
(419235 NA)

Perera, Kamal
The gathering storm / Kamal Perera ; tr. by
R. H. Stephen. - Colombo : S. Godage,
2015. - 199p. ; 21cm.
Translation of 'Kanduyaya Nisalai'.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1008831 NL)
ISBN 978-955-30-6030-3
(421176 NA)

Manukulasooriya, Ranaweera
Fifty model essays for Grades 5 & 6 /
Ranaweera Manukulasooriya. - Dankotuwa :
Wasana Book Publishers, 2015. - 64 p. ;
21 cm.
Text in English & Sinhala.
Ad-Bc : Rs. 120.00
(1005974 NL)
ISBN 978-955-29-0462-2
(420058 NA)

Ranasinghe, Chandrasri
Lost world : my childhood reminiscences of
Yatagampitiya / Chandrasri Ranasinghe. Colombo : S. Godage, 2014. - 160 p. : ill ;
22 cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(1000249 NL)
ISBN 978-955-30-5409-8
(415080 NA)

828 – English miscellaneous writings
Ranasinghe, Anne
Who can guess the moment / Anne
Ranasinghe. - [s.l.] : English Writers
Cooperative of Sri Lanka , 2015. 220 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(1004874 NL)
ISBN 978-955-98999-2-1
8 9 0 LITERATURES OF OTHER
SPECIFIC LANGUAGES AND
LANGUAGE FAMILIES
891 - East Indo-European and Celtic
literatures
891.48 – Sinhalese literature
891.481 – Poetry
Nallaperuma, Nadeera Roshini
The moon comes to hurt to heart / Nadeera
Roshini Nallaperuma ; tr. by Tharaka Ashvini. Kelaniya : Noriko Creations Book Publishers,
2015. - 135p. ; 14x21cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Rs. 275.00
(1008707 NL)
ISBN 978-955-0431-11-3
(421408 NA)

Welisarage, Keerthi
Time rebounds / Keerthi Welisarage ;
tr. by Vijita Fernando. - Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2014. - 333 p. ; 21 cm.
Tranlation of " කෂ්පාල සරේෂ "
Ad-Bc : Rs. 650.00
(1000152 NL)
ISBN 978-955-31-0152-5
(414655 NA)
891.483 – Fiction. Short stories
Welisarage, Keerthi
Redemption and other stories / Keerthi
Welisarage ; tr. by Vijita Fernando. Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2015. 271 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(1010507 NL)
ISBN 978-955-31-04448-9
(423018 NA)
891.483 – Children's stories
Disanayaka, J. B.
Wildcats and bananas / J. B. Disanayaka. [s.l] : Sumitha publishers, 2015. - 24 p. : ill ;
20 cm. - ( Wisdom of the folk ; No. 12 ) .
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1002989 NL)
ISBN 978-955-6961-14-0
(417868 NA)
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Senanayake, Somaweera
The jungle by the river / Somaweera
Senanayake ; tr by Somarathna Weerakoon. Colombo : S. Godage, 2014. - viii, 80 p. ;
21 cm.
"ගඟ අදේදර කමැසල " කදෘතිසයේ ඉඅංග්රිසි ෂරිවරේතනයකි.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(1000117 NL)
ISBN 978-955-30-3530-1
(415066 NA)
Sooria Bandara, Asoka
Kalubanda's dream / Asoka Sooria
Bandara. - Katugastota : Author, [2015].[32]p. ; 21cm..
Ws-Bc : $15.00
(1001557 NL)
ISBN 978-955-95241-2-0
Tharaswin, Ruwan
Rat princess / Ruwan Tharaswin ; tr. by
Sumudu.- [Colombo?] : Author, 2014.-20p. :
col. ill. ; 21x29cm.
Sinhala , Tamil & English
Ws-Bc : Rs. 150.00
(1001868 NL)
ISBN 978-955-51888-4-5
(416095 NA)
894.811 – Tamil literature
894.8113 – Fiction. Short stories
Sivalingam, M.
December dew / M. Sivalingam tr. by R.
Thambithurai. - Colombo : S. Godage,
2015. - 135 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(1010543 NL)
ISBN 978-955-30-6451-6
(423212 NA)
9 0 0 HISTORY, GEOGRAPHY AND
AUXILIARY DISCIPLINES
909 – World history
Haputhanthri, Kumudini Dias
History grade 6 : supplementary reader /
Kumudini Dias Haputhanthri ; tr. by Lakshmi
Perera. - Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2015. - 68 p. : ill ; 24 cm.
Ws-Bc : Rs. 275.00
(1009495 NL)
ISBN 978-955-31-0326-0
(421730 NA)
Haputhanthri, Kumudini Dias
History grade 10 : Supplementary reader /
Kumudini Dias Haputhanthri ; tr. by Yasasiri
Janaka Kumara. - Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2015. - 139 p. : ill ; 24 cm.
New syllabus 2015
Ad-Bc : Rs. 375.00
(1010852 NL)
ISBN 978-955-31-0327-7
(423016 NA)

909.071 – Curricula
History : Grade 06. - Battaramulla : Dept. of
Educational Publications
2014. - xi,55 p. ill ; 27 cm.
Ws-Bc : Unpriced
(1002837 NL)
(417374 NA)
History - Grade 10. - Battaramulla : Dept.
Educational Publications ,
2014. - ix,139 : Photos ; 27 cm.
Ws-Ad : Rs. 162.00
(1003438 NL)
(418102 NA)
History : teachers' guide grade 6. Mahargama : National Institute of Education,
2014. - xxiv, 40 p. ; 29 cm.
To be implemented from 2015.
Ws-Bc : Rs. 185.00
(1001844 NL)
(416268 NA)
909.076 – Review and exercises
Haputhanthri, Kumudini Dias
History grade 6 : questions & answers /
Kumudini Dias Haputhanthri ; tr. by Lakshmi
Perera. - Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2015. - 72 p. : ill ; 24 cm.
New Syllabus 2015
Ws-Bc : Rs. 225.00
(1009497 NL)
ISBN 978-955-31-0383-3
(421737 NA)
909.091724 – Developing regions
Perera, Prasanna
Background to SAARC countries / Prasanna
Perera. - Colombo : S. Godage, 2014. 122 p. : map ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(1000547 NL)
ISBN 978-955-30-5467-8
(414952 NA)
9 1 0 GEOGRAPHY AND TRAVEL
910.4 – Accounts of travel and facilities for
travelers
Weereratne, Rienzie
Journey of a lifetime : a memoir / Rienzie
Weereratne. - Colombo : Author, 2015. 206 p. ; 23 cm.
Ts-Cbc : Rs. 2500.00
(1004869 NL)
ISBN 978-955-50763-2-6
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910.46- Hotels
910.4606 – Organizations. Annual report

9 3 0 HISTORY ANCIENT WORLD TO
CA. 499

Aitken Spence Hotel Holdings PLC
Annual report 2014/15. - Colombo : Aitken
Spence Hotel Holdings PLC, [2015?]. 247 p. : photos ; 29 cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(1009564 NL)
(422378 NA)

930.1 – Archaeology

Browns Beach Hotels PLC
Annual report 2013 - 2014 . - Negombo :
Browns Beach Hotels PLC, 2014. - 58 p. ;
29 cm.
Ws-Bc : Unpriced
(1000961 NL)
(415718 NA)
Browns Beach Hotels PLC
Annual report 2014 - 2015. - Negombo :
Browns Beach Hotels PLC, 2015. - 69 p. ;
29 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1009565 NL)
(422377 NA)
Cinnamon Hotels & Resorts
Annual report 2014/15. - Colombo : John
Keels Hotels PLC, [2015?]. - 240 p. :
photos ; 25 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1009504 NL)
(422387 NA)
Hotel Developers (Lanka) PLC
Annual report 2014/15. - Colombo : Hotel
Developers (Lanka) PLC, [2015?]. - 82 p. :
photos ; 29 cm.
Ad-Bc : Unpriced
(1009509 NL)
(422350 NA)
9 2 0 BIOGRAPHY
Who's who of Sri Lanka / ed. Chandrabhanu
Samaraweera and Srilal de Silva. - Pannipitiya :
Who's Who Publications, 2015. - 258p. : ill. ;
19cm.
Ts-Bc : Rs. 500.00
(1008830 NL)
ISBN 978-955-42501-0-9
(421564 NA)
Wijewardena, W. A
Reading Sannasgala in Colombo / W. A.
Wijewardena. - Nugegoda : Sanhinda Printers &
Publishers, 2015. - 85 p. ; 18 cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(1003297 NL)
ISBN 978-955-681-249-7
(418211 NA)

Proceedings of the National Archaeological
Symposium 2014 / ed. Raj Somadeva and
Senarath Dissanayake. - Colombo : Dept. of
Archaeology, 2014. - [iv], 158p. 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(199436 NL)
ISSN 2386-1290
9 5 0 HISTORY OF ASIA ORIENT,
FAR EAST
954 - South Asia
954.93 - Sri Lanka
Coombe, Juliet
Around the Galle Fort in 80 lives / Juliet
Coombe. - New edition. - Galle Fort : Sri
Serendipity Publishing House, - 320 p. :
photos ; 22 cm.
Ts-Bc ; Rs. 3500.00
(1001955 NL)
ISBN 978-955-0000-00-5
De Costa, Sunil
Renaissance of South : the glory of Magama /
Sunil de Costa. - Galle : Southern Provincial
Council, 2015. - 358 p. : photos ; 29x31 cm.
Ts-Cbc : Rs. 12000.00
(1003473 NL)
ISBN 978-955-7682-00-6
(418333 NA)
Urumayaka aruna past present / Arjuna
Samaraweera ...[et al.]. - Colombo : Dept. of
Archaeology, 2015. - [xii], 188p. : col. ill. ;
30x32cm.
Sinhala & English
Ts-Cbc : Unpriced
(1009506 NL)
ISBN 978-955-9159-97-1
(422391 NA)
Wijesuriya, Wimarshana
Colombo : a critical introspection /
Wimarshana Wijesuriya. - [s.l.] : Author,
2012. - 299 p. ; 30 cm.
Ad-Bc : Rs. 3000.00
(1001972 NL)
954.9301 – Early history
De Silva, R. K.
Pictorial impressions of early colonial Sri
Lanka : people and their dress / R. K. de Silva. London : Serendib Publications, 2014. x, 236 p. : col. ill. ; 29 cm.
Ts-Cbc : Rs. 3150.00
(1001908 NL)
ISBN 978-955-0810-01-7
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De Silva, Rajpal
Pictorial impressions of early colonial Sri
Lanka : peoples' customs and occupations /
Rajpal de Silva and Kumari Jayawardena. London : Serendib Publications, 2014. x,196 p. : col. ill. ; 29 cm.
Ts-Cbc : Rs. 2700.00
(1001909 NL)
ISBN 978-955-0810-02-4
Fonseka, Prasad
Kotte : the fortress / Prasad Fonseka. Colombo : The National Trust Sri Lanka,
2015. - xii,100 p. : Photos ; 20x22cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(1003421 NL)
ISBN 978-955-0093-09-0
(418836 NA)
Jayasinghe, Rajeewa S.
From crown colony to nation state : the
transfer of power in Sri Lanka (Ceylon)
1931-1948 / Rajeewa S. Jayasinghe. Colombo : S. Godage, 2015. - xvi, 292p. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(1008823 NL)
ISBN 978-955-30-6148-5
(421189 NA)
Senaveratna, John M.
The story of the Sinhalese : Vijaya to Maha
Sena B.C. 543 to A.D. 302 / John M.
Senaveratna. - [s.l] : Sumitha publishers (pvt)
Limited, 2015. - xi,308 ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(1002276 NL)
ISBN 978-955-696-084-6
(417325 NA)
954.9301092 – Biographies
Weerakoon, R. Batty
Kusumasana Devi as Dona Catherina empress
of Tri Sihala / R. Batty Weerakoon. Colombo : Kalupahana
Sajiv Weerakoon, 2013. - xi,643 p. :
photos ; 22 cm.
Ts-Bc : Rs. 1500.00
(1001960 NL)
ISBN 978-955-95125-5-4
954.9302 – British period, 1795-1948
Somasunderam, Ramesh
British infiltration of Ceylon (Sri Lanka)
in the nineteenth century : a study of the
D' OYLY papers between 1805 and and 1818 /
Ramesh Somasunderam.- Pannipitiya :
Stamford Lake, 2014.- 523p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1300.00
(1000250 NL)
ISBN 978-955-658-389-2
(415395 NA)

954.9303 – 1948 Sarvan, Charles
Public writings on Sri Lanka - vol. ii /
Charles Sarvan. - India : Cinnamon Teal
Publishing, 2013. - 192 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 1300.00
(1004863 NL)
ISBN 978-93-83175-04-8
954.93031 – Period as independent
Commonwealth state, 1948-1972
954.93031092 - Biography
Disanayaka, Amali
D. S. Senanayake / Amali Disanayaka. - [s.l] :
Sumitha publishers, [2015?]. - 24 p. : ill ;
20 cm. - (Our heroes ; No. 4) .
Ws-Bc : Rs. 200.00
(1009526 NL)
ISBN 978-955-696-139-3
(422498 NA)
954.93032 – 1972 Periods
Bavinck, Ben
Of Tamils and tigers : a journey through Sri
Lanka's war years - part ii, 1994-2004 Jaffna
man / Ben Bavink ; ed. by Maithreyi
Rajeskumar. - Colombo : Vijitha Yapa
Publications, 2014. - 411 p. ; 22 cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(1000812 NL)
ISBN 978-955-665-245-1
(415477 NA)
Gunawardena, Ralph
Tsunami Train : Sri Lanka's devastating
tsunami / Ralph Gunawardena. - [s. l.] :
Author, 2014. - xvi,242 p. : photos ; 21 cm.
Sri Lanka's 'Ocean Queen' the world's most
colossal tragedy in railway history.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(1003032 NL)
ISBN 978-955-41709-0-2
(418024 NA)
Hoole, Rajan
Palmyra fallen : from Rajani to war's end /
Rajan Hoole. - Jaffna : University Teachers for
Human Rights, 2015. - xxi,506 ; 21 cm.
25th anniversary of the assassination of Dr.
Rajani Thiranagama
Ad-Bc : Unpriced
(1001922 NL)
ISBN 978-955-9447-05-4
(417380 NA)
Roberts, Michael
Tamil person and state : essays /Michael
Roberts.- Colombo : Vijitha Yapa Publications,
2014.- [xii], 423p. : col. ill. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 3500.00
(200855 NL)
ISBN 978-955-665-230-7
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Roberts, Michael
Tamil person and state : pictorial /Michael
Roberts.- Colombo : Vijitha Yapa Publications,
2014.- xxxiv, 292p. : col. ill. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 4000.00
(200856 NL)
ISBN 978-955-665-231-4

******

Sundarji, Padma Rao
Sri Lanka : the new country / Padma Rao
Sundarji. - India : Harper Collins Publishers,
2015. - xix, 322 p. : col. ill. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 1450.00
(1004865 NL)
ISBN 978-93-5177-030-5
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AUTHOR, TITLE AND SERIES INDEX
Abdul-Rahman, Fathima. Culinary capers of a
Galle Fort housewife
641.50212
Abeyagoonasekera, Dhyan. Enter the owl and
the pussycat
070.44
Abeyasekara, Sriya (ed.) See Science - grade 6
Abeyasinghe, Rohini. The dhobi

823

Abeyratna, Chitrani. Master guide English
model : G. C. E. (O/L) Examination model
papers with answers
420.76
Abeysekara, Tissa. Bringing Tony home : a
story in three movements
823
Abeysekera, Anton. The eucharistic miracles
of the world
234.163
Abeysinghe, W. A. Talking lion

823

Abeysinghe, W. A. Good children

823

Abeysinghe, W. A. Handaya, the friendly calf
823
Abeysinghe, W. A. The fire bird

823

Abeysinghe, W. A. The King

823

Abeywickrama, A.M. English talking styles in a
progressive way : an easy way for self studies
425
Accident & emergency care in Sri Lanka.
(Ranaweera, S. P. A. L.)
362.1095493
Acts (Sri Lanka) ;
No. 5, 2014. National Medicines regulatory
authority
344.041026
No. 33, 2014. Construction industry
development
343.078624026
No. 34, 2014. Municipal councils
(amendment)
343.09026
No. 35, 2014. Urban councils (amendment)
342.09026
No. 36, 2014. Pradeshiya sabha
(amendment)

342.09026

No. 37, 2014. Local authorities filling of
vacancies (special provisions) (amendment)
342.09026
No. 38, 2014. Land (restrictions on
alienation)
346.0436026
No. 39, 2014. DFCC Bank (repeal and
consequential provisions)
346.082153026
No. 40, 2014. Sri Lanka atomic energy
343.0925026
No. 41, 2014. Appropriation

343.034026

No. 42, 2014. Kalpawruksha Development
Foundation (incorporation)
346.064026
No. 43, 2014. Sivmuni Se Vehera Buddhist
Foundation (incorporation)
346.064026
No. 44, 2014. P. Harrison Community
Development Foundation (incorporation)
346.064026
No. 45, 2014. Welfare Society of the
School for the Mentally Subnormal Child
(incorporation) (amendment)
346.064026
No. 46, 2014. Sri Lanka Association of
Professional Social Workers (incorporation)
346.064026
No. 47, 2014. Appropriation (amendment)
343.034026
No. 1, 2015. Appropriation (amendment)
343.034026
No. 2, 2015. Fisheries and aquatic
resources (amendment)
343.0076920262
No. 3, 2015. National Authority on Tobacco
and Alcohol (amendment)
343.076920262
No. 4, 2015. Assistance to and protection
of victims of crime and witnesses 345.02026
No. 6, 2015. Madahapola Sri
Ratnapalaramaya Religious and Buddhist
Educational Development Foundation
(incorporation)
346.064026
No. 7, 2015. Immigrants and emigrants
(amendment)
342.0820026
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No. 8, 2015. National Authority on Teacher
Education (repeal)
344.078026

Amarathunga, P. M. English hand writing book
372.623

Adoption of drip irrigation systems : problems
and options. (Samarasinhe, G. G. de L. W. )
631.587

Amarathunge, P. Learning numbers : For pre
school children
372.21

Aheeyar, M. M. M. Alternative approaches to
small tank / cascade rehabilitation : socioeconomic and institutional perspective
354.367095493

Ambalampitiya, D. (comp.) See Popular English
Quotes = සුප්රකට ඉඅංග්රීසි කියමන්
Analysis of the bhikkhu pathimokkha. (Tripitaka.
Vinayapitaka. Prathimoksha)
294.3822

Aheeyar, M. M. M. (co. author) See
Samarasinhe, G. G. de L. W.

An analytical research of Mulsikha.
(Amarasinghe, Risiman)

Aitken Spence Hotel Holdings PLC. Annual
report 2014/15
910.4606

Anandawansa, Krishanthi. Simply freckled

Aitken Spence PLC. Annual report 2014 - 2015
338.706

Ancient and traditional boxes, caskets and
chests in Sri Lankan Museums. (De Silva,
P. H. D. H.)
645.4

Alahakoon, Sicira. Spoken English through
dialogues
428
Algebra : permutations, combinations,
partitions, integer solutions etc.
(Karunatilleke, A. D. W. )

294.3822
821

Andare finds his roots. (Disanayaka, J. B.) 823
Annual bulletin of statistics 2014 : International
Tea Committee
338.17372021

512

Alles, Roshni (ed.) See You may say I' m
dreamer... : essays on reimaging development

Annual report & financial statements 2014.
(Sri Lanka College of Obstetricians and
Gynecologists)
618.06

Aloysius, Nadishka. Creative writing workbook
428

Annual report 2011. (National Library and
Documentation Services Board) 352.74406

Alternative approaches to small tank / cascade
rehabilitation : socio-economic and
institutional perspective.
(Aheeyar, M. M. M.)
354.367095493

Annual report 2013 - 2014 (Browns Beach
Hotels PLC)
910.46606
Annual report 2013/14. (Browns Investments
PLC)
338.706

Aluthwela, Cecil. An introduction to the law,
practice and procedure of income - tax
appeals
343.5493052

Annual report 2013-2014. (Ceylon Leather
Products PLC)
675.206

Amarasekera, Daya. Caste and social change
305.5122

Annual report 2013/14 (Distilleries Company of
Sri Lanka PLC)
663.506

Amarasinghe Classical Series ; No. 01.
(Amarasinghe, Risiman) An analytical
research of Mulsikha
294.3822

Annual report 2013/14. (Lanka Orix Leasing
Company PLC)
338.706
Annual report 2014. (Bank of Ceylon) 354.8606

Amarasinghe, N. Sarasi. (co. author) See
Sri Lanka health accounts : national health
expenditure 1990-2012

Annual report 2014. (Hatton National Bank
PLC)
332.12306

Amarasinghe, Risiman. An analytical research
of Mulsikha
294.3822

Annual report 2014. (Infectious Diseases
Hospital)
353.606

Amarasuriya, Shari. The sunday fair

Annual report 2014. (The Institute of Chartered
Accountants of Sri Lanka)
657.06

823

519
Annual report 2014. (National Development Bank
PLC)
332.15306

Annual report 2014/2015. (Elpitiya
Plantations PLC)

Annual report 2014. (National Savings Bank)
354.8606

Annual report 2014/15. (Entrust Securities
PLC)
338.706

Annual report 2014. (People's Insurance Limited)
368.006

Annual report 2014/15. (Hotel Developers
(Lanka) PLC)
910.4606

Annual report 2014. (Sampath Bank PLC)
332.12306

Annual report 2014/15. (Kanrich Finance Ltd)
338.706

Annual report 2014. (Singer (Sri Lanka) PLC)
338.706

Annual report 2014/15. (MTD Walkers PLC)
338.706

Annual report 2014. (Sri Lanka. Western
Province Provincial Council. Ministry of
Agriculture, Agrarian Development Minor
Irrigation, Industries, Environment, Arts and
Cultural Affairs)
352.1406

Annual report 2014/15. (National STD / AIDS
Control Programme)
354

Annual report 2014/15. (Aitken Spence Hotel
Holdings PLC)
910.4606

Annual report 2014/15. (United Motors Lanka
PLC)
338.706

Annual report 2014/15. (Asiri Hospital
Holdings PLC)
362.1106

Annual report 2014/15. (Vallibel One PLC)
338.706

Annual Report 2014/2015. (Asiri Surgical
Hospital PLC)
362.1106

Annual statistical report of foreign employment
2013. (Sri Lanka Bureau of Foreign
Employment)
331.625493021

Annual report 2014 – 2015. (Aitken Spence
PLC)
338.706
Annual report 2014/15. (Brown & Company
PLC)
338.706
Annual report 2014 – 2015. (Browns Beach
Hotels PLC)
910.4606
Annual report 2014/15. (Bukit Darah PLC)
338.706
Annual report 2014/15. (Carson Cumberbatch
PLC)
338.706
Annual report 2014/15. (Ceylon Investment
PLC)
2338.706
Annual report 2014/15. (Cinnamon Hotels &
Resorts)
910.46606
Annual report 2014/15. (Citizens Development
Business Finance PLC)
338.706
Annual report 2014/15. (Commercial Leasing &
Finance PLC)
338.706
Annual report 2014/2015. (DFCC Bank PLC)
332.15306

338.706

Annual report 2014/15. (People's Leasing &
Finance PLC)
338.706

The ant and the grasshopper. (Sanjeewani,
Manjula)
823
Appreciation of English literary texts : G. C. E.
(O/L) from year 2015
820
Appropriation act, No.41 of 2014. (Sri Lanka)
343.034026
Appropriation (amendment) act, No.1 of
2015. (Sri Lanka)
343.034026
Appropriation (amendment) act, No.47 of
2014. (Sri Lanka)
343.034026
Arasanayagam, Jean. Every further step a
different view : the Glasgow letter
1985-1986
821.9209
Arasanayagam, Jean. Winged words - poems
821
Arasanayagam, Jean. With flowers in their
hair : poems
821
Arasanayagam, Thiagaraja. "Waiting for
Kiruba" & "The Interrogator" : A play in
one act, A play in three act
822

520
The architectural heritage of Sri Lanka : measured
drawings from the Anjalendran studio.
(Robson, David)
720.95493

Bandarage, Neranja. G. C. E. (O. L.)
examination mathematics : Part 1 & 11
with answers past papers 2003 - 2013 510.76

Ariyarathne Ananda (tr.) See Mendis,
Sugathapala

Bandarage, Neranja. Mathematics December –
2014 : past papers with answers
510.76

Ariyasinghe, K. Grade 6 Science : Work
book 1
507.6

Bandarage, Neranja. Mathematics - grade 10
510

Ariyasinghe, K. Grade 10 Science : Work
book 1
507.6

Bandarage, Neranja. Science grade 6 : new
syllabus
507.6

Around the Galle Fort in 80 lives. (Coombe,
Juliet)
954.93

Bandarage, Neranja. Science I & II : G. C. E.
(O/L) with answers December – 2014 507.6

The art of mask making in Sri Lanka (Bentharage,
Lionel)
391.434095493

The banker anathapindika. (Gnanananda himi,
Kiribathgoda)
823

Arunachalam, Srikantha. Treatise on
ayurveda : [Revised edition with Sinhala, Tamil
names of herbs]
615.538

Bank of Ceylon. Annual report 2014 354.8606

Asiri Hospital Holdings PLC. Annual report
2014/15
362.1106
Asirimath budu siritha

294.363

Asiri Surgical Hospital PLC. Annual Report
2014/2015
362.1106
Aslam, Abdul Malik Muhammed. The would
you know
821
Assistance to and protection of victims of crime
and witnesses act, No. 4 of 2015. (Sri Lanka)
345.02026
As the country raised its flag we raised the flag
for Sri Lanka
659.1
Atapattu, Dharmabandu. Microfinance : for
bankers, lecturers, students, investors and
professionals of microfinance
332.2
The Authenticity of the early buddhist texts.
(Sujato Bhikku)
294.3
Ayurvedic management of heamorrhoids
.
(Pushpakumara, A.A.J. )
616.35205
Background to SAARC countries. (Perera,
Prasanna)
909.091724
Bandara, L. Jayasekara. One truth
Bandara, M. A.C.S. (co. author) See
Samarasinhe, G. G. de L. W.

121

The basics of post - harvest technology : for
fruits & vegetables. (Dias, Upali J. ) 631.55
Battle of Danture : a turning point in the Sri
Lanka history
355.475493
Battle of Randeniwela 1630 AD

355.475493

Bavinck, Ben. Of Tamils and Tigers : a journey
through Sri Lanka's war years - part ii,
1994-2004 Jaffna man
954.93.32
Beginning to read and tell – 2 : [learn to read
with a smile! (for children 5-7 years)].
( Hewawasam, P. T. K.)
372.6521
Bentharage, Lionel. The art of mask making in
Sri Lanka
391.434095493
Betting and gaming levy (amendment) : a bill
to amend the betting and gaming levy act,
No.40 of 1988. (Sri Lanka. Parliament)
344.0990262
Beyond imagination

220.85231

Bharatha natyham a divine dance. (Pathmanathan,
Subashini)
784.1880954
Bills (Sri Lanka. Parliament) ;
No. 328, 2014. Chandrakumar Community
Development Foundation (incorporation) :
346.0640262
No. 330, 2015. Sri Lanka. Parliament
Sandya Siriwardhana Foundation
(incorporation) :
346.0640262

521
No. 332, 2015. Kahawilgoda Jathika Uruma
Uyana concept Museum Development Fund
(incorporation) :
346.0640262
No. 336, 2015. Ravichandra Foundation
(incorporation) :
346.0640262

British infiltration of Ceylon (Sri Lanka) in the
nineteenth century : a study of the D' OYLY
papers between 1805 and and 1818.
(Somasunderam,Ramesh)
954.9302
Brown & Company PLC. Annual report
2014/15
338.706

No. 337, 2015. Institute of Sport for Peace,
Education, Empowerment and development
(speed) (incorporation) :
346.0640262

Browns Beach Hotels PLC. Annual report
2013 - 2014
910.46606

No. 339, 2015. Inland revenue
(amendment) :
343.0360262

Browns Beach Hotels PLC. Annual report
2014 – 2015
910.4606

No. 341, 2015. Nation building tax
(amendment) :
346.0640262

Browns Investments PLC. Annual report
2013/14
338.706

No. 342, 2015. Finance :

The buddhavamsapali of the suttantapitaka.
(Tripitaka. Sutrapitaka)
294.3823

343.0340262

No. 344, 2015. Telecommunication levy
(amendment) :
343.040262
No. 345, 2015. Betting and gaming levy
(amendment) :
344.0990262
No. 346, 2015. National Authority on
Teacher Education (repeal)
344.0780262
No.347, 2015. Twenty third amendment to
the constitution :
342.030262
No. 348, 2015. Twenty Fourth
amendment to the constitution : 342.030262
Bindu and alipatiya : baby elephant.
(Mudalige, Elsie)

823

Birds love children. (Jayakody, Soma)

823

The black prince's chapel : the church built by a
Sinhalese prince in Portugal. (Jayasinghe,
Sagara)
726.51
Bodhi, Bhikkhu. Dhamma reflections :
Collected essaya on Bhikkhu Bodhi

294.3

Boiler maintenance for energy
conservation. (Pathmasiri, M.M.R.)
333.7916
Brahmali, bhikkhu (co. author) See Sujato
bhikku
Bringing Tony home : a story in three movements.
(Abeysekara, Tissa )
823

Buddhism in practice - 2 : Collection of buddhist
essays. (Gunasekera, Olcott)
294.34
Buddhist crossword puzzles

294.307

Budget debate 2015. (Sri Lanka. Western
Province Ministry of Education, Local
Government, Land, Manpower & Employment
and Information)
352.48
Budget debate. (Sri Lanka. Western Province
Ministry of Health, Indigenous Medicine,
Probation and Child Card Services and
Council Affairs)
352.48
Built on trust : the Sri Lankan apparel industry
pays tribute to martin trust. (Varkey, Roy)
687.095493
Bukit Darah PLC. Annual report 2014/15
338.706
Bulletin of selected retail and producer prices
2010-2013. (Sri Lanka. Department of Census
and Statistics)
338.528095493021
Business and accounting studies : Teachers'
guide grade 10
658.0071
Business scrums & skirmishes : From
Colombo to Auckland small business
explained. (Rajapaksa, Priyan)
650.1
Business studies : 2000 gap filling questions and
answers. (Jayawardene, Asanka Shrilal)
658.0076
Buzzy bee. (Priyadarshani, Ganga)

823

522
The caged monkey. (Kumara, Chandra)

823

The crimson sky : the consumed quota of life.
(Ranatunge, Palitha)
821
Cancer incidence data Sri Lanka 2008.
(Sri Lanka. Ministry of Health and
Indigenous Medicine)
362.196994
Can people in Sri Lanka's estate sector break
away from poor nutrition : what causes
malnutrition and how it can be tackled
(Jayawardena, Priyanka) 362.19639095493
Can you find : for per - school children.
(Dias, M. S. S.)
372.21
Carson Cumberbatch PLC. Annual report
2014/15
338.706
Caste and social change. ( Amarasekera,
Daya)
305.5122
Celebrating 75 years of J. L Morison Son &
Jones (Ceylon) PLC. (Perera, Saumya)
338.7095493
Census of population & housing 2012 : key
findings. (Sri Lanka. Department of
ensus and Statistics)
304.6021
Central Bank of Sri Lanka. Strategic plan
2015 - 2020 : Central Bank of Sri Lanka
332.11095493

A checklist of agriculturally important plants
of Sri Lanka. (Ranil, R. H. G.)
580.95493
Checkpoint, temple, church and mosque : a
collaborative ethnography of war and peace
303.6905493
Child growth and development for teachers
and parents : From birth to pre-school years
and to primary school years. (Samarakoon,
Prema)
155.4
Children born with cleft lip & palate.
(Wijekoon, Parakrama)

617.5225

Cinnamon Hotels & Resorts. Annual report
2014/15
910.46606
Citizen report card survey on free education
services in Vauniya and Mullativu educational
zones. (Inadeen, Basith)
370.95493072
Citizens Development Business Finance PLC.
Annual report 2014/15
338.706
Clouding the crescent in Sri Lanka : a
documentary on the hate campaign against the
Sri Lankan muslims. (Harees, Lukman)
305.697095493
A colloquial Sinhalese reader : in phonetic
transcription. (Perera, H. S. )
414.8
Colombo : a critical introspection. (Wijesuriya,
Wimarshana)
954.93

Ceylon Investment PLC. Annual report
2014/15
338.706

Commercial Leasing & Finance PLC. Annual
report 2014/15
338.706

Ceylon Leather Products PLC. Annual report
2013-2014
675.206

Common butterflies of Sri Lanka. (Jayasinghe,
Himesh Dilruwan)
598.789095493

Chabdrasekaram, Visakesa. The king and the
assassin
823

Common disorders of the digestive system
.
(Weragama, Upali)
616.3

Chandawimala himi, Rerukane.
Shasanavataranaya : compendium of Bhikku
vinaya
294.3

Common weeds in Sri Lanka. (Dahanayake,
Nilanthi)
632.58095493

Chandly, Verghese. War & grace : the life and
Ministry of Dr. Verghese Chandy 266.0092
Chandrakumar Community Development
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Chandrakumar Community
Development Foundation. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
Chandrasoma, M. Five to eight

307.72095493

Communication and media studies 2 : for
G. C. E. (A/L). (Jesuthasan, Bernard
Pardeepan)
302.207
Compendium of postgraduate research : theses
and dissertations submitted to the University
of Peradeniya 1997 - 2013
011.75
Compilation of selected aspects of the special
laws of Sri Lanka
340.5095493

523
Conference proceedings. (International
Conference on Business Management
(11th : 11th : 12th - 26th Dec. 2014 : Colombo,
Sri Lanka)
658
Conference proceedings. (International
Conference on Social Sciences (25th - 26th
March, 2014 : Colombo, Sri Lanka) 300.72
Conference proceedings. (International
Conference on Agriculture and Forestry
(10th - 11th June 2014 : Colombo, Sri Lanka)
630
Conference proceedings. (International
Conference on Digital Marketing (03rd - 04th
June 2014 : Colombo, Sri Lanka)
658.8
Conference proceedings. (International
Conference on Fisheries and Aquaculture
(09th - 10th Sep. 2014 : Colombo, Sri Lanka
639.8
Conference proceedings. (International
Conference on Marketing (2nd : 25th - 26th
Feb. 2014 : Colombo, Sri Lanka)
658.8
Conference proceedings. (International
Conference on Poverty and Sustainable
Development (17th - 18th June 2014 :
Colombo, Sri Lanka)
338.9
Conference proceedings. (The international
Conference on Nanoscience and
Nanotechnology (12th - 13th Aug. 2014 :
Colombo, Sri Lanka)
620.5
Conference proceedings. (The international
Conference on Nanoscience and
Nanotechnology (12th - 13th Aug. 2014 :
Colombo, Sri Lanka)
620.5
Conference proceedings. International conference
on promoting socio- economic equity in South
Asia : challenges and prospects Colombo, Sri
Lanka (15th -16th July ,2015 : Colombo )
338.95493
Conference proceedings International research
conference on management and finance
(9th : December 19, 2014)
658
Conflict prevention : A Sri Lankan case study.
(Hettige, Samitha)
303.6905493
Conrad and imperialism. (Hewabowala, Eisha)
325.32

Construction industry development act,
No. 33 of 2014. (Sri Lanka) 343.078624026
Coombe, Juliet. Around the Galle Fort in
80 lives
954.93
Cornerman : stories from the life of Dian
Gomes
338.092
Corrupted journalism channel 4 and Sri
Lanka : a collective work by engage
Sri Lanka
621.3880941
Crawley, William (ed.) See Embattled media :
democracy, governance and reform in
Sri Lanka
Creative writing workbook. (Aloysius,
Nadishka)

428

The crimson sky : the consumed quota of life.
( Ranatunge, Palitha)
821
The crocodile tears. (Wijewardhana,
Parakrama S.)

823

Culinary capers of a Galle Fort housewife
(Abdul-Rahman, Fathima)
641.50212
Cultural memoirs : a collection of short stories
and memoirs. (Duraiswamy, Sivanandini)
823
Dahanayake, Nilanthi. Common weeds in
Sri Lanka
632.58095493
Dahanayake, Nilanthi. Exacum Species
(Binara / Ginihiriya) in Sri Lanka 581.70913
Dahanayake, Nilanthi. Morphology of Family
Cucurbitaceae
571.3
Damayanthi, M. K. Nadeeka. Factors affecting
less youth participation in smallholder
agriculture in Sri Lanka
630
Dangalle, Chandima D. (ed.) See Understanding
biosecurity and quarantine
Dasanayaka Vasantha (tr.) See Gunatilake,
Madhurasinghe
Dayaratne, G. D. State of the Sri Lankan
alcohol industry and analysis of governing
policies
381.456631095493
Day-lily eternity : 60 thought blossoms.
(Ramesh, Kanages)

821

524
De Alwis, K. V. (comp.) See English language grade 6 : according to the 2015 new syllabus.

Devils and demons : a collected of short
stories. (Ponnaiyan, Neervai)

De Alwis, Rizvina Morseth. It's not in the stars
823

DFCC Bank (repeal and consequential
provisions) act, No.39 of 2014. (Sri Lanka)
3346.082153026

December dew. (Sivalingam, M.)

894.8113

De Costa, Sunil. Renaissance of South : the
glory of Magama
954.93
Dementia : a handbook for carers & health
professionals in Sri Lanka. (Wijeratne,
Chanaka)
616.83
De Silva, Bernard. Grade 10 workbook
English

428

De Silva, Bernard. New workbook grade 6
English : new syllabus
420.76
De Silva, Frank. Police role in Sri Lanka :
scope for due performance of role - a socio legal analysis
363.23095493
De Silva, Madura Anusha. Sri Lankan
freshwater fishes
597.176095493
De Silva, P. H. D. H. Ancient and traditional
boxes, caskets and chests in Sri Lankan
Museums
645.4
De Silva, Patricia. Read & write grade three :
a study pack for IWMS grade three exams
372.6521
De Silva, Rajpal. Pictorial impressions of early
colonial Sri Lanka : peoples' customs and
occupations
954.9301
De Silva, Ranjani. Sri Lanka Peradeniya Campus :
glimpses of the good old days
378.5493

823

DFCC Bank PLC. Annual report 2014/2015
332.15306
Dhamma reflections : Collected essaya on
Bhikkhu Bodhi. (Bodhi, Bhikkhu)
294.3
Dhammadinna himi, Nedalagamuwe (tr.) See
Asirimath budu siritha
Dhammapada – the way of truth : a fresh
translation and commentary on buddhism's
Most Beloved text peter feldmeier. (Tipitaka.
Suttapitaka .Kuddhkanikanikaya. Dhammpada)
294.382322
Dharmapala, S. U. Saree

823

Dharmapala, S. U. The Wedding season

823

Dharmaratne, D. Western music workbook for
grade – 6
780
Dharmasena, Cecil. Into the wilds of Sri Lanka
333.954095493
The dhobi. (Abeyasinghe, Rohini )

823

Dias - Jayasinha, Ananda. Forgotten history of
Richmond College : a documentary survey
1814 – 1876
371.01095493
Dias, M. S. S. Can you find : for per - school
children
372.21
Dias, Samudra. Godage first picture

372.465

De Silva, Rex I. The sharks of Sri Lanka
597.3095493

Dias, Upali J. The basics of post - harvest
technology : for fruits & vegetables 631.55

De Silva, R. K. Pictorial impressions of early
colonial Sri Lanka : people and their dress
954.9301

Digha Nikaya in simple English. (Tripitaka.
Sutrapitaka. Dighanikaya)
294.3823

De Silva, Srilal (ed.) See Who's who of
Sri Lanka
De Silva, S. Tilak. ICC cricket world cup 2015 :
In Australia and New Zelana
796.358650
De Vlas, J. Illustrated field guide to the flowers
of Sri Lanka - volume 2
582.13095493

Dinki Binki. (Wegodapola, Soma Irangani
Kumarihamy)
823
Directory of Government Publications in Sri
Lanka 2009-2010
011.53
Disanayaka, Amali. D. S. Senanayake
954.93031092
Disanayaka, J. B. Andare finds his roots

823

525
Disanayaka, J. B. How Ruvanvaeli Dagaba
got its name
823

English for kids : grade 2. (Perera, T. C.)
372.6521

Disanayaka, J. B. Mountain of the butterflies
823

English for kids. (Perera, T. C.)

Disanayaka, J. B. Wildcats and bananas 891.483
Disanayaka, Kusum. Look who is flying!

823

Disanayaka, Kusum. Who took the smell of
my food ?
823
Dissanayake, Swarna H. K.. Just for you -1 823
Dissanayake, Swarna H. K. The lives of Bodhi
Sathwa : jathaka stories re-told with
illustrations
823
Distilleries Company of Sri Lanka PLC
Annual report 2013/14
663.506
Duraiswamy, Sivanandini. Cultural memoirs :
a collection of short stories and memoirs 823
Easy commerce for middle school.
(Nandasena, Nadeesha Mitsuko)

381

Easy way of learning English grammar and
composition. (Saranaweera, Norman) 425
Ecclesiastes, ecclesia and existentialism :
Some experiential permutations on the
essence of being. (Abeysinghe, Rasika)
Ediriweera, Nandanie D. Food science and
technology - volume 1

English G. C. E. (A/L) : past exam papers with
answers 2006-2014
420.76
English Grammar Notes Collection : A Self
Study for Zonal School Students
425
English hand writing book.
(Amarathunga, P. M. )

372.623

English language - grade 6 : according to
the 2015 new syllabus.
420.76
English language : G. C. E. (O/L) past
papers & answers

420.76

English language grade 11 : teachers' guide
420.71
English language teaching : issues and
implications. (Karunakaran, T.)
428.0071
English model papers grade 10. (Jayasinghe,
Deepthika)
420.76
English talking styles in a progressive way :
an easy way for self studies.
(Abeywickrama, A.M.)
425
English work book : Grade 6. (Jayasinghe,
Deepthika)
420.76

223.8
664

Effects of mass media in Sri Lanka : a selection
of peer reviewed papers on mass media in Sri
Lanka. (Warnakulasuriya, Theodore)
302.23095493
Ekanayake, Sithul. Red winter...

372.6521

823

Elpitiya Plantations PLC. Annual report
2014/2015
338.706
Elusive : a journey through the wild.
(Rajapakse, Gehan)
591.95493022
Embattled media : democracy, governance and
reform in Sri Lanka
302.23095493
Energy symposium Sri Lanka 2015 (Colombo :
26th & 27th June 2015). Proceedings part I
333.79

English work book : Grade 8 (Shyamali,
K. K. Inoka)
420.76
English workbook : Grade 10 . (Shyamali,
K. K. Inoka)
420.76
Enter the owl and the pussycat.
(Abeyagoonasekera, Dhyan)

070.44

Entrepreneurial studies : Teachers' guide
grade 10
658.421071
Entrust Securities PLC. Annual report 2014/15
338.706
Environmental studies book – 1. (Piyadasa,
Geraldine R.)
372.357
Environmental studies book – 2. (Piyadasa,
Geraldine R.)
372.357
The essence of international business
management. (Jayathilake, P. J.)

658

526
Ethical landscape in quantity surveying : how
ethical concerns can best be instilled in
practice. (Jayalath, Chandana)
692.5
The eucharistic miracles of the world.
(Abeysekera, Anton)

234.163

Evaluation of Divinaguma agriculture component
Homegradens
635
Every further step a different view : the Glasgow
letter 1985-1986. (Arasanayagam, Jean)
821.9209
Exacum Species (Binara / Ginihiriya) in
Sri Lanka. (Dahanayake, Nilanthi)
581.70913
Export market for organic food : present status,
constraints and future scope. (Vidanapathirana,
Ruvini)
338.17

A few short stories for easy reading.
(Somathilaka, Lalitha)

823

Fifty model essays for Grades 5 & 6.
(Manukulasooriya, Ranaweera)

824

Finance : a bill to provide for the imposition of
bars and taverns levy,casino industry
levy,super gain tax,mobile telephone
operator levy,direct to home
satellite services levy,satellite location
levy,dedicated sports channel levy,mansion
tax,migratin tax and motor vehicles importer
licence fee and to provide for matters
connected therewith and incidental thereto.
(Sri Lanka.Parliament )
343.0340262
The fire bird. (Abeysinghe, W. A.)

823

Fisheries and aquatic resources (amendment) act,
No. 2 of 2015. (Sri Lanka) 343.076920262
Five to eight. (Chandrasoma, M.)307.72095493

Facets of social and economic history of Sri
Lanka. (Siriweera , W. I.)
330.95493
Factors affecting less youth participation in
smallholder agriculture in Sri Lanka.
(Damayanthi, M. K. Nadeeka)
630
The faithful foreigner : Thilo Haffmann, the
man who saved Sinharaja. (Ranasinghe,
Douglas B.)
333.75092

Flashlights 1 - study guide & revision : short
stories & drama prose extracts. (Perera,
Lakshmi)
820
Flashlights II - study guide & revision : O/L
Litrerature new syllabus poetry. (Perera,
Lakshmi)
820
Foam in the palm. (Jayasooriya, H. D.)

821

Female employment for inclusive growth :
trends, issues and concerns of female labour
force participation in Sri Lanka Madurawala,
Sunimalee.
331.4095493

Folk tales on Kandyan kings of Sri Lanka.
(Wickramasingha, D. P.)
398.2095493

Fernando, M. Anne Chrismalin. Workbook
western music grade - 6 : The government
syllabus
780.7

Food consumption patterns in Sri Lanka.
(Jayatissa, R. L. N.)
339.48643

Fernando, Ravindra. Murders at the vicarage :
the Mathew Peiris case
345.549302524

664

Fernando, Shavindra. The vague poetess

823

Fernando, Shevanthi (comp.) See Cornerman :
stories from the life of Dian Gomes
Fernando, Vijita (tr.) See Welisarage, Keerthi
Fernando, W. O. T. School essay and
comprehension : book -1

824

Ferrey, Ashok. Love in the Tsunami

823

Fonseka, Prasad. Kotte : The fortress

Food science and technology - volume 1.
(Ediriweera, Nandanie D.)

954.93

The forsaken land. (Jayasundara, Vimukthi).
791.437
The fox and the crow. (Vidanaarachchi,
Sanjeewani)
823
Forgotten History of Richmond College : A
Documentary Survey 1814 – 1876. ( DiasJayasinha, Ananda)
371.01095493
Freedom from torture : a right without borders
(Nanayakkara, Chandradasa)
341.48

527
From crown colony to nation state : the transfer
of power in Sri Lanka (Ceylon) 1931-1948.
(Jayasinghe, Rajeewa S.)
954.9301

Godage first picture. (Dias, Samudra) 372.465
Godakanda, Anupama. Phoenix

821

From the knorr kitchen cooking with love
641.50212

Golden fields. (Perera, Achala Rashmini)

823

Good children. (Abeysinghe, W. A.)

823

The Galaxiers. (Jayatilaka , Bhadraji)

Goonesekera, Sydney K. Mind of
Shakespeare : a compendium of his wit and
wisdom
822.33

823

Gamage, Premila (comp.) See Labour migration I
n Sri Lanka select annotated bibliography
(2004-2014)
The gathering storm. (Perera, Kamal)

891.483

G. C. E. (A.L) accounting : past papers &
answers 2006 – 2014. (Wanniarachchi,
Rajiv)
657.076
G. C. E. (A/L) General English : Past papers
answers (2009 – 2013). ( Karunathilaka,
Manel )
420.76
G. C. E. (O. L.) examination mathematics :
Part 1 & 11 with answers past papers 2003 2013. (Bandarage, Neranja)
510.76
G. C. E. ordinary level English : past exam
papers with answers 2005 – 2014
420.76
Geological Survey and Mines Bureau. Sri
Lanka minierals yearbook 2014 338.209549

Goonesekera, Sydney K. Warbler poetry

821

Goonrtilleke, D. C. R. A. Guide to literary
criticism
820.9
Governance, conflict and civic action ;
volume- 6. Governance, conflict and
development in South Asia : perspectives
from India, Nepal and Sri Lanka
338.954
Governance, conflict and development in
South Asia : perspectives from India, Nepal
and Sri Lanka
338.954
Grade 10 science work book - part 1.
(Palawela, Chandi)

507.6

Grade 10 Science : Work book 1.
(Ariyasinghe, K. )

507.6

Grade 10 workbook English. (De Silva,
Bernard)

428

Gerharz, Eva (ed.) See Governance, conflict and
development in South Asia : perspectives from
India, Nepal and Sri Lanka

Grade 11 English model papers. (Jayasinghe,
Deepthika)
420.76

German : teachers' guide Grade 10

Grade 6 Science : Work book 1.
(Ariyasinghe, K.)

430.71

507.6

Gift of the Dhamma : a collection of dhamma
Talks - Vol. 2 . (Pannasekera Himi, Horana)
294.3

Grade six new way English activity book.
(Nelka, Kirama W. A.)
420.76

Gleanings - 3 : Model questions with answers
for G.C.E.(O/L) literature. (Perera, Lakshmi)
820

Guide to a tale of two cities.
(Sandamali, M. D. J. )

Glossary technical terms in the commerce stream
381.03

A guide to internship in medicine. (Rodrigo,
Chaturaka)
616

Gnanananda himi, Kiribathgoda. The banker
Anathapindika
823

Guide to literary criticism. (Goonrtilleke,
D. C. R. A. )
820.9

Gnanananda himi, Kiribathgoda. Sirigutta and
garahadinna
823

Guide to mineral identification. (Leelamanie,
D. A. L.)
549

Gnanananda himi, Kiribathgoda (tr.) See
Tripitaka. Sutrapitaka. Sanyuttanikaya Stories
of sakka, lord of gods

Gunasekara, Vagisha (ed.) See You may say I' m
dreamer... : essays on reimaging development

823

528
Gunasekera, Olcott. Buddhism in practice - 2 :
Collection of buddhist essays
294.34
Gunatilake, Madhurasinghe. Mind for what and
why?
158.1
Gunawardana, Michelle. Taming risk : The
Janashakthi story
368.0095493

Health economic series ; No. 1. (Jayawardena,
Priyanka) Can people in Sri Lanka's estate
sector break away from poor nutrition :
362.19639095493
Herath, Thanuja (co. author) See Wijekoon,
Parakrama
Hers and now. (Senaratne, Chamindi Dilkushi)821

Gunawardena, Ralph. Tsunami Train :
Sri Lanka's devastating tsunami 954.93032

Hettiarachchi, Susil. A kick - start to English :
learning the English alphabet with correct
pronunciation : parts of speech
428

Handaya, the friendly calf. (Abeysinghe, W. A.)
823

Hettige, Samitha. Conflict prevention : a Sri
Lankan case study
303.6905493

Handunpathirana, Karunathilake Lost Fragrance
821

Hettige, Siri. Towards a sane society

Haputhanthri, Hashan Travis. Travis
brandsology

658.8

Haputhanthri, Kumudini Dias . History grade 6 :
questions & answers
909.076
Haputhanthri, Kumudini Dias. History
grade 6 : supplementary reader

909

Haputhanthri, Kumudini Dias. History
grade 10 : Supplementary reader

909

The hare and tortoise. (Sanjeewani, Manjula)

303.4

Hettige, Siri (ed.) See Governance, conflict
and development in South Asia : perspectives
from India, Nepal and Sri Lanka Hoole, Rajan.
Palmyra fallen : from Rajani to war's end
954.93032
Hewabowala, Eisha. Conrad and imperialism
325.32
Hewawasam, P. T. K.
Beginning to read and
tell – 2 : [learn to read with a smile! (for
children 5-7 years)]
372.6521
Higgins, Marie Musaeus. Poya Days 294.3436

823

Harees, Lukman. Clouding the crescent in Sri
Lanka : a documentary on the hate campaign
against the Sri Lankan muslims
305.697095493
Harischandra, D.V.J. Psychiatric aspects of
Jataka stories : a modern analysis of the
ancient stories of the Buddha's past lives
294.382325
Harischandra, Tolusha (ed.) See Harischandra,
D.V.J.
Hatton National Bank PLC. Annual Report 2014
332.12306
Health and physical education : Grade 10
613.071
Health and physical education work book :
Grade 8 . (Yapa, Nelsie)
613.7076
Health care cost in government hospitals Sri
Lanka. (Ranaweera, S. P. A. L.) 362.1095493

Hinduism : what it is & what it is not. (Soma
Palan, P.)
294.5
History - Grade 6

909.071

History - Grade 9

909.071

History - grade 10

909.071

History : Teachers' guide grade 6

909.071

History grade 10 : Supplementary reader.
(Haputhanthri, Kumudini Dias)

909

History grade 6 : questions & answers.
(Haputhanthri, Kumudini Dias)
909.076
History grade 6 : supplementary reader :
Haputhanthri, Kumudini Dias

909

A history of the Methodist church in ceylon
1814-1964
287.15493
History of the use of molluscs in Sri Lanka from
ancient times to the present : an archaeological
study. (Siriwardena, Thilanka Manoj)
639.974

529
Hitihamu, Sagarika. Present situation of SRI
farming in Sri Lanka
633.18

Indian musical sounds and synthesis.
(Rathnayake, Thusara)

HNB Assurance PLC. Integrated annual report
2014
368.006

Indigenous communities in Sri Lanka The Veddahs
305.89148095493

Hotel Developers (Lanka) PLC. Annual report
2014/15
910.4606
Household income and expenditure survey
2012/13 : final report. (Sri Lanka. Department
of Census and Statistics) 339.47095493021
How Ruvanvaeli Dagaba got its name.
(Disanayaka, J. B.)

Infectious Diseases Hospital. Annual report 2014
353.606
Informal land fragmentation in settlement
schemes. (Samarasinhe, G. G. de L. W.)
333.76
The Institute of Chartered Accountants of
Sri Lanka. Annual report 2014
657.06

823

100 years of scouting in Sri Lanka 369.4095493
Hymns of the Tamil saivite saints.
(Kingsbury, F.)

781.23

294.538

Institute of Sport for Peace, Education,
Empowerment and development (speed)
(incorporation) : a bill to incorporate the
Institute of Sport for Peace,Education,
Empowerment and development (speed).
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

I am a hero! I took my medicines!. (Weeraratne,
Chamari Lochana)
613.0432

Integrated annual report 2014. (HNB Assurance
LC)
368.006

ICC cricket world cup 2015 : In Australia and
New Zelana. (De Silva, S. Tilak)
796.358650

Integrated Biological and Behavioral Surveillance
(IBBS) Survey Among key Populations at
Higher risk of hiv in Sri Lanka : Report March
2015
362.1969792

Idioms = වෂ්පාග සම්ප්රදෂ්පාය : explained with English
and Sinhala usage part 1. (Rajamantri,
M. D. T. D.)
423.13
Illeperuma, Sriyani (comp.) See Compendium
of postgraduate research : theses and
dissertations submitted to the University of
Peradeniya 1997 - 2013
Illustrated field guide to the flowers of Sri
Lanka - volume 2 . (De Vlas, J.)
582.13095493
Immigrants and emigrants (amendment) act,
No. 7 of 2015. (Sri Lanka)
342.0820026
Impact and lessons of dairy development
intervention : dry zone livelihood support and
partnership programme 2006-2012.
( Samantha, N. P. G.)
338.18
Inadeen, Basith. Citizen report card survey on
free education services in Vauniya and
Mullativu educational zones 370.95493072
Inland revenue (amendment) : a bill to amend
the Inland revenue tax act, No. 10 of 2006.
(Sri Lanka. Parliament)
343.0360262

Integrating nutrition promotion and rural d
evelopment (INPARD) Sri Lanka
363.8
International Conference on Agriculture and
Forestry (10th - 11th June 2014 : Colombo, Sri
Lanka). Conference proceedings
630
International Conference on Business
Management
(11th : 11th : 12th - 26th Dec.
2014 : Colombo, Sri Lanka). Conference
proceedings
658
International Conference on Digital Marketing
(03rd - 04th June 2014 : Colombo, Sri Lanka)
Conference proceedings
658.8
International Conference on Fisheries and
Aquaculture (09th - 10th Sep. 2014 : Colombo,
Sri Lanka). Conference proceedings 639.8
International conference on global public health
(2nd : 2014 July 3rd - 4th ) : Negombo, Sri
Lanka. Paper proceedings.
362.1
International Conference on Hospitality &
Tourism Management (2nd : 07th - 08th Oct.
2014 : Colombo, Sri Lanka). Abstracts
338.4791

530
International Conference on Humanities and Social
Sciences (15th - 16th Oct., 2014 : Colombo, Sri
Lanka). Proceedings
300.76
International Conference on Marketing
(2nd : 25th - 26th Feb. 2014 : Colombo, Sri
Lanka). Conference proceedings
658.8
The International Conference on Nanoscience
and Nanotechnology (12th - 13th Aug. 2014 :
Colombo, Sri Lanka). Conference proceedings
620.5
International Conference on Poverty and
Sustainable Development (17th - 18th June
2014 : Colombo, Sri Lanka). Conference
proceedings
338.9
International conference on promoting socioeconomic equity in South Asia : challenges
and prospects Colombo, Sri Lanka
(15th -16th July ,2015 : Colombo ) Conference
proceedings
338.95493
International Conference on Social Sciences
(25th - 26th March, 2014 : Colombo, Sri Lanka)
Conference proceedings
300.72

Jaldin, Yasmin. The love triangle

823

Jayadewa, G. W. Tharuka D. A shelved story
GYROPPA
823
Jayakody, Soma. Birds love children

823

Jayalath, Chandana. Ethical landscape in
quantity surveying : how ethical concerns
can best be instilled in practice
692.5
Jayamaha, Ranee. The money pipeline : a
pillar of financial stability
339.522
Jayampathi, Chathura See (co. author)
Evaluation of Divinaguma agriculture
component Homegradens
Jayanetti, Chandana Ruwan. Reflections in
loneliness : a collection of poems and prose
821
Jayaratne, L. A. Re-establishment of Buddha
Sasana in Sri Lanka
294.3095493
Jayasekera, Kamani. Shooting a tiger

821

International economics. (Perera, Prasanna) 337

Jayasekera Subhadra (ed.) See Gunatilake,
Madhurasinghe

International research conference on
management and finance (9th : December
19, 2014) Conference proceedings
658

Jayasinghe, Deepthika. English model papers
grade 10
420.076

In the best interest of my country. (Weerakkody,
Dinesh)
330.95493
Into the wilds of Sri Lanka. (Dharmasena, Cecil)
333.954095493
An Introduction to the law, practice and
procedure of income - tax appeals.
(Aluthwela, Cecil)
343.549305
Investment guide : Board of investment of Sri
Lanka
332.6322
IPH health expenditure series ; No. 3. Sri
Lanka health accounts :
362.1095493021
It's not in the stars. (De Alwis, Rizvina Morseth)
823
Jaffna boy. (Sinniah, Bernard)

658.82092

Jaíka Kumara, Yasasiri (tr.) See Haputhanthri,
Kumudini Dias

Jayasinghe, Deepthika. English work book :
Grade 6
420.76
Jayasinghe, Deepthika. Grade 11 English
model papers
420.76
Jayasinghe, Gamini. The significance of full
moon Poya days for Buddhists
294.3436
Jayasinghe, Himesh Dilruwan. Common
butterflies of Sri Lanka
598.789095493
Jayasinghe, M. E. S. (ed.) See 100 years of
scouting in Sri Lanka
Jayasinghe, Rajeewa S. From crown colony
to nation state : the transfer of power in Sri
Lanka (Ceylon) 1931-1948
954.9301
Jayasinghe, Sagara. The black prince's chapel :
the church built by a Sinhalese prince in
Portugal
726.51
Jayasooriya, H. D. Foam in the palm

821

531
Jayasundara, Vimukthi. The forsaken land
791.437
Jayathilake, P. J. The essence of international
business management
658
Jayatilaka , Bhadraji. The Galaxiers
Jayatissa, R. L. N.
in Sri Lanka

823

Food consumption patterns
339.48643

Jayatunga, Rucheera. Let's be mindful
294.34435
Jayatunge, Ruwan M. Psychological aspects of
Buddhist jataka stories
294.382325
Jayawardena, Kumari (co. author) See De Silva,
Rajpal.
Jayawardena, Priyanka. Can people in Sri Lanka's
estate sector break away from poor nutrition :
what causes malnutrition and how it can be
tackled
362.19639095493
Jayawardene, Asanka Shrilal. Business
studies : 2000 gap filling questions and
answers
658.0076
Jesuthasan, Bernard Pardeepan. Communication
and media studies 2 : for G. C. E. (A/L)
302.207
Jong, J. de Vlas-de. (co. author) See De Vlas, J.
Journey of a lifetime : a memoir. (Weereratne,
Rienzie)
910.4
Joy and happiness : Buddha's teachings for
laypersons. (Kumaratne, Savithri)
294.34
Just for you -.1( Dissanayake, Swarna H. K.)

823

The jungle by the river Senanayake, Somaweera.
891.48
Kadupul : a poetry collection. (Perera, Malintha)
821
Kahawilgoda Jathika Uruma Uyana concept
Museum Development Fund (incorporation) :
a bill to incorporate the Kahawilgoda Jathika
Uruma Uyana concept Museum Development
Fund. - Colombo : Govt. Pub. Bureau. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262

Kalpawruksha Development Foundation
(incorporation) act, No. 42 of 2014.
(Sri Lanka)
346.064026
Kalubanda's dream. (Sooria Bandara, Asoka)
891.483
Kaluthanthri, Prathap (ed.) See Real estate
studies 1
Kanchana, Priyakantha. The Virgin Wife

821

Kanrich Finance Ltd. Annual report 2014/15
338.706
Karunakaran, T. English language teaching :
issues and implications
428.0071
Karunakaran, T. Paradigm shift in english
language teaching : a Southeast Asian
perspective
428.24
Karunathilaka, Manel. G. C. E. (A/L) General
English : Past papers answers (2009 – 2013)
420.76
Karunatilleke, A. D. W. Algebra :
Permutations, combinations, partitions,
integer solutions etc

512

Kathriarachchi, Hashendra S. (ed.) See
Understanding biosecurity and quarantine
Kelegama, Saman (ed.) See Towards a stronger,
dynamic and inclusive South Asia
Khan, Mostafa Abid (co. author) See Raihan,
Selim
A kick - start to English : learning the English
alphabet with correct pronunciation : parts of
speech. (Hettiarachchi, Susil)
428
The King. (Abeysinghe, W. A.)

823

The king and the assassin. (Chabdrasekaram,
Visakesa)
823
King parakramabahu. (Silva, Kamala)

823

Kingsbury, F. Hymns of the tamil saivite saints
294.538
Kotte : The fortress. (Fonseka, Prasad)
954.9301
Kumara, Chandra. The caged monkey

823

532
Kumarasena, Arya Keerthi. Practical methods of
building proper social interfaces
294.3

Lion's mouth crossing. (Weerakkody, Ashoka)
823

Kumaratne, Savithri. Joy and happiness :
Buddha's teachings for laypersons
294.34

Litter is bitter. (Rajapakse, Thanu)

823

Little kite. (Wettasinghe, Sybil)

823

Kusumasana Devi as Dona Catherina empress of
Tri Sihala. (Weerakoon, R. Batty)
954.9301092
Labour economic series ;
No. 15. Labour migration in Sri Lanka select
annotated bibliography (2004-2014)
016.331625493

The lives of Bodhi Sathwa : jathaka stories
re-told with illustrations. (Dissanayake,
Swarna H. K.)
823
"Living with wild Elephants" (experiences
of a wildlife veterinarian in Sri Lanka.
(Perera, B. Vijitha)
304.2

No. 16. (Madurawala, Sunimalee). Female
employment for inclusive growth
331.4095493

Liyanage, Ananda. Mechanics of internationa
trade : A guide with special reference to Sri
Lanka
382.095493

Labour migration in Sri Lanka select annotated
bibliography (2004-2014)
016.331625493

LMI bulletin Sri Lanka 2013. (Sri Lanka.
Ministry of Productivity Promotion) 331.12

Lambert, Joan. Mos 2013 study guide for
Access
005.7565

Local authorities filling of vacancies
(special
provisions) (amendment) act, No.37
of 2014. (Sri Lanka)
342.09026

Lambert, Joan. Mos 2013 study guide for
Excel
005.54076
Lambert, Joan. Mos 2013 study guide for
Power Point
005.5

Loganathan, Puvaneswary. Organic farming
and health safety
631.584
Look who is flying!. (Disanayaka, Kusum) 823

Lambert, Joan. Mos 2013 study guide for Word
005.5

Lost Fragrance. (Handunpathirana,
Karunathilake)

821

Land (restrictions on alienation) act, No. 38 of
2014. (Sri Lanka)
346.0436026

The lost strawberres. (Waduge, Vasana
Charuhasine)

823

Lanka Orix Leasing Company PLC. Annual
report 2013/14
338.706

Lost world : my childhood reminiscences of
Yatagampitiya. (Ranasinghe, Chandrasri)
891.483

Learning numbers : for pre school children.
(Amarathunge, P.)
372.21
Leelamanie, D. A. L. Guide to mineral
identification

549

Let's be mindful. (Jayatunga, Rucheera)
294.34435
Let's read about our past ; No. 10. (Silva,
Kamala). King parakramabahu

823

Let us write numbers : for pre-school and grade 1
students
372.21
Lion and mouse

823

Lion's Mouth Crossing. (Weerakkody, Ashoka)
823

Love & protest. (Perera, Vihanga)

821

Love in the Tsunami. (Ferrey, Ashok)

823

The love triangle . (Jaldin, Yasmin)

823

Lurdu, M. D. Susila (co. author) See Hitihamu,
Sagarika
Madahapola Sri Ratnapalaramaya Religious
and Buddhist Educational Development
Foundation (incorporation) act, No. 6 of 2015.
(Sri Lanka)
346.064026

533
Madurawala, Sunimalee. Female employment
for inclusive growth : trends, issues and
concerns of female labour force participation
in Sri Lanka
331.4095493
The magic flower . (Perera, Tianna)

823

The majestic yoyage of a golden legend
739.2706
Mahilrajah, Mehala. (co. author) See Inadeen,
Basith.
Mahipala, B. A. Odyssey into the wild

591.5

The majestic yoyage of a golden legend
739.2706
Malkanthie, M. A. Asoka. Structural equation
modeling with AMOS
658.800721

Mathematics - grade 10. (Bandarage, Neranja)
510
Mathematics December – 2014 : past papers
with answers. (Bandarage, Neranja) 510.76
Maths : grade 9 term test guide : Model
questions & answers (English medium)
(Ratnayake, W. )
510.76
Mechanics of internationa trade : A guide with
special reference to Sri Lanka. (Liyanage,
Ananda)
382.095493
Medicines and you : a guide to using
medicines safely and effectively at home.
(Weeraratne, Chamari Lochana)
610
Mendis, Bishop Valence. Trends and
pathways : an ensemble of articles on some of
the contemporary ecclesial trends
262

Mangalesvaran, T. Principles of human resource
management
658.3

Mendis, Chandana (comp.) See Watson, John

Manukulasooriya, Ranaweera. Fifty model essays
for Grades 5 & 6
824

Mendis, Nimal (ed.) See Master guide
mathematics - 11 : Grade 10

Mapping study on the capacity and work
experience of counseling assistants attached to
the Ministry of Child Development and
Women's Affairs
361.06

Mendis, Sugathapala. Pulse of the North
891.483

Mapping study on the capacity and work
experience of counseling officers - assistants
attached to the Ministries of Social Services
and Child Development and Women's Affairs
361.06
Marasinghe, Lakshman (ed.) See Compilation of
selected aspects of the special laws of Sri
Lanka
Marikar, Faiz. Portfolio

808.02

Microfinance : for bankers, lecturers, students,
investors and professionals of microfinance.
(Atapattu, Dharmabandu)
332.2
Mind for what and why?(Gunatilake,
Madhurasinghe)

158.1

Mind of Shakespeare : a compendium of his wit
and wisdom. (Goonesekera, Sydney K.)
822.33
Mirrors : a perspective on social evolution in
Sri Lanka. (Sumanarathna, H. Don)

Master guide English language - grade 6 :
Exercises relevant to all units from 01 to 11
with model question papers & answers
420.76

Monas mission impossible. (Sameem, S. R.)
823

Master guide English model : G. C. E. (O/L)
Examination model papers with answers.
(Abeyratna, Chitrani)
420.76

Money, inflation and output. (Thenuwara, H. N.)
331.41

Master guide mathematics - ii : Grade 10 510.76
Master of business administration (MBA)
Postgraduate diploma in management (PGDM) :
Prospectus 2015/2016
378.5493

The moment. (Rajapakse, Thanu)

823

The money pipeline : a pillar of financial
stability. (Jayamaha, Ranee )
339.522
The moon comes to hurt to heart. (Nallaperuma,
Nadeera Roshini)
891.481

534
Moon, Pierre. The tail end : Three cricketing
stories
823

Nanayakkara, Chandradasa. Freedom from
torture : a right without borders
341.48

Moral economics. (Somasundara, J. W. D. )

330

Nanayakkara, Ranil P. Tiger spiders
"poecilotheria" of Sri Lanka 595.44095493

571.3

Nanayakkara, Sanath. Religions of Sri Lanka
200

Mos 2013 study guide for access. (Lambert,
Joan)
005.7565

Nandasena, Nadeesha Mitsuko. Easy commerce
for middle school
381

Mos 2013 study guide for Excel (Lambert, Joan)
005.54076

National Accounts of Sri Lanka 2013.
(Sri Lanka. Department of Census and
Statistics)
339.35493

Morphology of Family Cucurbitaceae.
(Dahanayake, Nilanthi)

Mos 2013 study guide for powerpoint. (Lambert,
Joan)
005.5
Mos 2013 study guide for Word.(Lambert, Joan)
005.5
Mountain of the butterflies. (Disanayaka, J. B.)
823

National and household food security in Sri
Lanka. (Sanderatne, Nimal)
338.195493
National Authority on Teacher Education
(repeal) act, No.8 of 2015. (Sri Lanka)
344.078026

MPA : Programme handbook 2015 – 2016
378.5493

National Authority on Tobacco and Alcohol
(amendment) act, No.3 of 2015. (Sri Lanka)
343.076920262

MTD Walkers PLC. Annual report 2014/15
338.706

National Development Bank PLC. Annual
report 2014
332.15306

Mudalige, Elsie. Bindu and alipatiya : baby
elephant
823

National Energy Symposium 2014

Municipal councils (amendment) act, No.34
of 2014. (Sri Lanka)
342.09026

333.79

National Hospital of Sri Lanka 1864-2014 :a
legacy of 150 years
362.11095493

Murders at the vicarage : the Mathew Peiris
case. (Fernando, Ravindra) 345.549302524

National Library and Documentation Services
Board. Annual report 2011
352.74406

Music - Mind – Therapy. (Ranatunga,
Dayaratna)
615.85154

National Medicines Regulatory Authority act,
No. 5 of 2015. (Sri Lanka)
344.041026

My book

National policy on disaster management. (Sri
Lanka. Ministry of Disaster Management)
363.34525

372.465

My green book : a collection of poems for
children. (Wijeratne, Kamala)

821

My tutor G. C. E. (A.L.) general English :
Model papers 1 and 11, past papers 1
and 11 with answers
420.76
Nalinie G. A. (tr.) See Wickramasingha, D. P.
Nallaperuma, Nadeera Roshini. The moon
comes to hurt to heart
891.481
Nanatusita Bhikkhu (tr.) See Tripitaka.
Vinayapitaka. Prathimoksha

National Savings Bank. Annual report 2014
354.8606
National STD / AIDS Control Programme.
Annual report 2014/15

354

Nation building tax (amendment) : a bill to
amend the Nation building tax act, No.9 of
2009. (Sri Lanka. Parliament) 343.040262
A naturalist's guide to the birds of Sri Lanka
(Wijeyeratne, Gehan de Silva)
598.095493

535
The nature lover's bedside book.
(Ranasinghe, Douglas B.)
Nature's call. (Rajapakse, Thanu)

333.72
823

Nelka, Kirama W. A. Grade six new way
English activity book
420.76
The new Sri Lankan house. (Powell, Robert)
728.37095493
New workbook grade 6 English : new syllabus.
(De Silva, Bernard)
420.76
Nineteenth amendment to the constitution.
(Sri Lanka)
342.03026
90th anniversary 1924 – 2014 : Nalanda College
Colombo
371.01095493
Nishelli Perera (ed.) See Perera, Saumya
NTMS in South Asia : assessment and analysis.
(Raihan, Selim)
382.0954
Odyssey into the wild. (Mahipala, B. A.) 591.5
Of Tamils and Tigers : a journey through Sri
Lanka's war years - part ii, 1994-2004
Jaffna man. (Bavinck, Ben)
954.93032
O/L English. (Ruwan Kumara, Sagara)

428

Once upon a time. (Wijewardhana, Parakrama S.)
823

Palmyra fallen : from Rajani to war's end
(Hoole, Rajan)
954.93032
The pancha Ishwarams : early Siva temples of
ancient Sri Lanka. (Thiagarajah, Siva)
294.535095493
Pannasekera Himi, Horana. Gift of the
Dhamma : A Collection of Dhamma Talks Vol. 2
294.3
Panther. (Tenduf-La, Chhimi)

823

Paper proceedings. (International conference
on global public health (2nd : 2014 July
3rd - 4th ) : Negombo, Sri Lanka)
362.1
Paradigm shift in english language teaching :
a Southeast Asian perspective.
(Karunakaran, T.)
428.24
Pathmanathan, Subashini. Bharatha natyham a
divine dance
784.1880954
Pathmasiri, M.M.R. Boiler maintenance for
energy conservation
333.7916
Peacock crane. (Priyadarshani, Ganga)

823

The pearl necklace. (Waduge, Gimhani
Upeksha)

823

People's Insurance Limited. Annual report 2014
368.006

121

People's Leasing & Finance PLC. Annual
report 2014/15
338.706

Organic farming and health safety. (Loganathan,
Puvaneswary)
631.584

The pen of granite : a Richard de Zoysa 25th
year memorial. (Perera, Vihanga.) 070.92

Our powerful heritage our continuing success .
Annual report 2013/14 : Distilleries Company
of Sri Lanka PLC
663.506

Perception : a collection of poetry and prose.
(Wickremasinghe, Grace)
821

One truth. (Bandara, L. Jayasekara)

Overview of Sri Lanka's regional trade initiatives
theory and practice. (Perera, Prasanna)
382.1095493

Perera, Achala Rashmini. Golden fields

823

Perera, B. Vijitha. "Living with wild
Elephants" (experiences of a wildlife
veterinarian in Sri Lanka

304.2

Page, David (ed.) See Embattled media :
democracy, governance and reform in Sri Lanka

Perera, H. S. A colloquial Sinhalese reader : in
phonetic transcription
414.8

Palawela, Chandi. Grade 10 science : Work
book - part 1
507.6

Perera, Kamal. The gathering storm

Palliyaguru, Somie P. (co. author) See
Weerasinghe, K. D. N.

891.483

Perera, Lakshmi. Flashlights 1 - study guide &
revision : short stories & drama prose extracts
820

536
Perera, Lakshmi. Flashlights II - study guide &
revision : O/L Litrerature new syllabus poetry
820
Perera, Lakshmi. Gleanings - 3 : model questions
with answers for G.C.E.(O/L) literature 820
Perera, Lakshmi (tr.) See Haputhanthri,
Kumudini Dias
Perera, Malintha. Kadupul : a poetry
collection

821

Perera, Mario . To Egypt I sent my son Jesus :
The subconscious testament
823

Phoenix. (Godakanda, Anupama)

821

Pictorial impressions of early colonial Sri Lanka :
people and their dress. (De Silva, R. K.)
954.9301
Pictorial impressions of early colonial Sri Lanka :
peoples' customs and occupations. (De Silva,
Rajpal)
954.9301
Pinot-Jayawardena, Kishali (ed.) See Embattled
media : democracy, governance and reform in
Sri Lanka
Piyadasa, Geraldine R. Environmental studies
book - 1
372.357

Perera, M. S. S. (ed.) See International conference
on business management (11th : 11th : 12th - 26th
Dec. 2014 : Colombo, Sri Lanka)

Piyadasa, Geraldine R. Environmental studies book
–2
372.357

Perera, Prasanna. Background to SAARC
countries
909.091724

Piyasena, Chandrani (co. author) See
Jayatissa, R. L. N.

Perera, Prasanna. International economics

Police role in Sri Lanka : scope for due
performance of role – a socio - legal analysis.
(De Silva, Frank)
363.23095493

337

Perera, Prasanna. Overview of Sri Lanka's
regional trade initiatives theory and practice
382.1095493
Perera, Saumya. Celebrating 75 years of J. L
Morison Son & Jones (Ceylon) PLC
338.7095493
Perera, T. C. English for kids

372.6521

Perera, T. C. English for kids : grade 2
372.6521
Perera, T. G. U. P. (ed.) See Real estate studies 1

Ponnaiyan, Neervai. Devils and demons : a
collected of short stories
823
Popular English quotes

080

Population tables : census of population and
housing - 2012 Sri Lanka. (Sri Lanka.
Department of Census and Statistics)
304.6095493021
Portfolio. (Marikar, Faiz)

808.02

The Potted plant : short stories. (Wijeratne,
Kamala)
823

Perera, Tianna. The magic flower

823

Perera, Vihanga. Love & protest

821

Powell, Robert. The new Sri Lankan house
728.37095493

Perera, Vihanga. The pen of granite : a
Richard de Zoysa 25th year memorial 070.92

Poya Days. (Higgins, Marie Musaeus)
294.3436

Perera, Vihanga. Seeking a continent : a
decade in team building and team
management at Kingswood, Kandy 658.4022

Practical methods of building proper social
interfaces. (Kumarasena, Arya Keerthi)

Performance report 2014. (Sri Lanka. Western
Province Provincial Council)
352.1406

Practice of tenses. (Senaruwan, W.)

P. Harrison Community Development Foundation
(incorporation) act, No. 44 of 2014.
(Sri Lanka)
346.064026

294.3
425.62

Pradeshiya sabha (amendment) act, No.36
of 2014. (Sri Lanka)
342.09026
Premaratne, S. P. Production theory

338.001

537
Present situation of SRI farming in Sri Lanka.
(Hitihamu, Sagarika)
633.18
Principles of human resource management.
(Mangalesvaran, T.)
658.3
Prisons statistics of Sri Lanka 2014. (Sri Lanka.
Department of Prison)
365.3021

The purpose of Buddhist morality. (Rajapakshe,
Ajith)
294.34
Quarterly report of the Sri Lanka labour force
survey ; first quarter. (Sri Lanka. Department
of Census and Statistics)
331.11021
Question making in spoken English - 1 =
නිවමැරදි ඉඅංග්රීසිසයන් ප්රශසේන අසන අයුරු .
(Rajapaksha, Ajith.)

Priyadarashana, Duminda (co. author) See
Vidanapathirana, Ruvini.
Priyadarshani, Ganga. Buzzy bee

823

Priyadarshani, Ganga. Peacock crane

823

Priyadarshani, Ganga. Three bears

823

Proceedings. (International Conference on
Humanities and Social Sciences (15th - 16th Oct.,
2014 : Colombo, Sri Lanka)
300.76
Proceedings of the Annual Research Symposium
(20th – 21st, 2014 Nov. : Colombo Sri Lanka).
Proceedings
378
Proceedings of the National Archaeological
Symposium 2014
930
Proceedings part I. (Energy symposium Sri
Lanka 2015)(Colombo : 26th & 27th June
2015).
333.79
Proceedings. (Proceedings of the Annual
Research Symposium (20th – 21st, 2014 Nov. :
Colombo Sri Lanka)
378
Proceedings. (Symposium on young scientists
forum (2015 Jan. 23 : Colombo))
506
Production theory. (Premaratne, S. P.) 338.001
Psychiatric aspects of Jataka stories : a modern
analysis of the ancient stories of the
Buddha's past lives. (Harischandra, D.V.J.)
294.382325

428

Quoreshi, Shaquib (co. author) See Raihan,
Selim
Raihan, Selim. NTMS in South Asia :
assessment and analysis
382.0954
Rails run parallel. (Santhan, Ayathurai)

823

Rajamantri, M. D. T. D. Idioms = වෂ්පාග සම්ප්රදෂ්පාය :
explained with English and Sinhala usage
part 1
423.13
Rajapaksa, Priyan. (Business scrums &
skirmishes : From Colombo to Auckland
small business explained)
650.1
Rajapakse, Gehan. Elusive : a journey through
the wild
591.95493022
Rajapakse, Thanu. Litter is bitter

823

Rajapakse, Thanu. The moment

823

Rajapakse, Thanu. Nature's call

823

Rajapakshe, Ajith. The purpose of Buddhist
morality
294.34
Rajapakshe, Ajith. Question making in spoken
English - 1 = නිවමැරදි ඉඅංග්රීසිසයන් ප්රශසේන අසන
අයුරු
428
Rajapaksha, R. M. C. A. Soil Biodiversity :
Microorganisms in soils of Sri Lanka 631.46

Psychological aspects of Buddhist jataka stories.
(Jayatunge, Ruwan M.)
294.382325

Rajeshkumar, Maithreyi (ed.) See Bavinck, Ben

Public writings on Sri Lanka - Vol. II.
(Sarvan, Charles)
954.9303

Ralapanawe, Vidhura (comp.) See Cornerman :
stories from the life of Dian Gomes

Pulse of the North . (Mendis, Sugathapala)
891.483

Rambodagedara, R. M. M. H. K. (co. author)
See Damayanthi, M. K. Nadeeka

Pushpakumara, A.A.J. Ayurvedic management of
heamorrhoids
616.35205

Ramesh, Kanages. Day-lily eternity : 60 thought
blossoms
821

538
Ranasinghe, Anne. Who can guess the moment
828
Ranasinghe, Chandrasri. Lost world : my
childhood reminiscences of Yatagampitiya
891.483
Ranasinghe, Douglas B. The faithful
foreigner : Thilo Haffmann, the man who saved
Sinharaja
333.75092
Ranasinghe, Douglas B. The nature lover's
bedside book
333.72
Ranatunga, Dayaratna. Music - Mind – Therapy
615.85154

Rathnayake, Dilan (ed.) See International
Conference on Poverty and Sustainable
Development (17th - 18th June 2014 :
Colombo, Sri Lanka)
Rathnayake, Dilan (ed.) See International
Conference on Social Sciences (25th - 26th
March, 2014 : Colombo, Sri Lanka)
Rathnayake, Thusara. Indian musical sounds
and synthesis
781.23
Ratnavail, Ravi (tr.) See Nallaperuma, Nadeera
Roshini

Ranatunge, Palitha. The crimson sky : the
consumed quota of life
821

Ratnavibhushana, Anura. Timeless houses :
Architecture for living in Sri Lanka
728.37095493

Ranaweera, Manukulasooriya (comp.) See
Wasana English – Sinhala dictionary

Ratnayake, W. Maths : grade 9 term test
guide : Model questions & answers (English
medium)
510.76

Ranaweera, S. P. A. L. Accident & emergency
care in Sri Lanka
362.1095493

Rat princess. (Tharaswin, Ruwan)

Ranaweera, S. P. A. L. Health care cost in
government hospitals Sri Lanka 362.1095493

Ravichandra Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Ravichandra
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Ranil, R. H. G. A checklist of agriculturally
important plants of Sri Lanka
580.95493
Rathnayake, Dilan (ed.) See International
Conference on Agriculture and Forestry
(10th - 11th June 2014 : Colombo, Sri Lanka)
Rathnayake, Dilan (ed.) See International
Conference on Digital Marketing (03rd - 04th
June 2014 : Colombo, Sri Lanka)
Rathnayake, Dilan (ed.) See International
Conference on Fisheries and Aquaculture
(09th - 10th Sep. 2014 : Colombo, Sri Lanka).
Rathnayake, Dilan (ed.) See International
Conference on Hospitality & Tourism
Management (2nd : 07th - 08th Oct. 2014 :
Colombo, Sri Lanka)
Rathnayake, Dilan (ed.) See International
Conference on Marketing (2nd : 25th - 26th
Feb. 2014 : Colombo, Sri Lanka)
Rathnayake, Dilan (ed.) See The International
Conference on Nanoscience and
Nanotechnology (12th - 13th Aug. 2014 :
Colombo, Sri Lanka)

891.483

Ravinthirakumaran, N. (co. author) See
Premaratne, S. P.
Read & write grade three : a study pack for
IWMS grade three exams. (De Silva,
Patricia)
372.6521
Reading Sannasgala in Colombo .
(Wijewardena, W. A )

920

Real estate studies 1.- Vol. 1, No. 1 (2013)
330.05
Recruitment of graduates as information
technology teachers

153.9

Redemption and other stories. (Welisarage,
Keerthi)
891.483
Red winter... . (Ekanayake, Sithul)

823

Re-establishment of Buddha Sasana in Sri Lanka.
(Jayaratne, L. A.)
294.3095493
Reflections in loneliness : a collection of poems
and prose. (Jayanetti, Chandana Ruwan) 821
Religions of Sri Lanka. (Nanayakkara, Sanath)
200

539
Renaissance of South : the glory of Magama. (De
Costa, Sunil )
954.93
Research report ;
No. 147. ( Hitihamu, Sagarika) Present
situation of SRI farming in Sri Lanka 633.18
No. 154. (Damayanthi, M. K. Nadeeka)
Factors affecting less youth participation in
smallholder agriculture in Sri Lanka
630
No. 156. (Samarasinha, G. G. de L. W.)
Adoption of drip irrigation systems : 631.587
No. 157. (Samarasinha, G. G. de L. W.)
Informal land fragmentation in settlement
schemes
333.76
Roberts, Michael. Tamil person and state : essays
954.93032
Roberts, Michael. Tamil person and state :
pictorial
954.93032
Robson, David. The architectural heritage of
Sri Lanka : measured drawings from the
Anjalendran studio
720.95493

Samarasinha, G. G. de L. W. Adoption of drip
irrigation systems : problems and options
631.587
Samarasinha, G. G. de L. W. Informal land
fragmentation in settlement schemes 333.76
Samarasingha, Hasantha (ed.) See Tripitaka.
Sutrapitaka.
Samaraweera, Arjuna (co. author) See Urumayaka
aruna past present
Samaraweera, Chandrabhanu (ed.) See Who's
who of Sri Lanka
Sameem, S. R. Monas mission impossible

823

Sampath Bank PLC. Annual Report 2014
332.12306
Sandamali, M. D. J. Guide to a tale of two
cities

823

Sanderatne, Nimal. National and household food
security in Sri Lanka
338.195493

Rodrigo, A. W. Edward. Some facets of penal
law and criminal procedure
345

Sandya Siriwardhana Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Sandya Siriwardhana
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Rodrigo, Chaturaka. A guide to internship in
medicine
616

Sanjeewani, Manjula. The ant and the g
rasshopper

Romeshun, K. See Inadeen, Basith.
A rose for all seasons : A biography of
(revd. sr.) Rosina Nanayakkara. (Sirithunga,
Dewmini Revindya)
271.90092

Sanjeewani, Manjula. The hare and tortoise 823

Ruwan, Kumara Sagara. O/L English

428

Sachithanandan, Sakuntala. Sedahamy,
Samantha N. P. G. . Impact and lessons of
dairy development intervention : dry zone
livelihood support and partnership
programme 2006-2012
338.18
Samarakoon, Prema. Child growth and
development for teachers and parents : From
birth to pre-school years and to primary school
years
155.4
Samarapathi, Nuwan. U turn : inspired by ture
stories
823
Samarasingha, Gerty. There is no grass on the
kithul tree
823

Santhan, Ayathurai. Rails run parallel

823

823

Saparamadu, Priyanka. The wonderful gem and
Sigiriya
823
Saranaweera, Norman. Easy way of learning
English grammar and composition
425
Saree. (Dharmapala, S. U.)

823

Sarvan, Charles. Public writings on Sri
Lanka - Vol. II
954.9303
Scharenguivel, Sharya (ed.) See Compilation of
selected aspects of the special laws of
Sri Lanka
School essay and comprehension : book -1.
(Fernando, W. O. T.)
824
Science - grade 6

507.6

540
Science grade 6 : new syllabus. (Bandarage,
Neranja)
507.6
Science : G. C. E. (O/L) past papers & answers
507.6
Science : Teachers' guide grade 6

507.1

Science I & II : G. C. E. (O/L) with answers
December – 2014. (Bandarage, Neranja)
507.6
Sedahamy, Selvakumari and others.
( Sachithanandan, Sakuntala)

823

Silva, T. Publis. Sri Lankan traditional sweets
641.853
Simply freckled. (Anandawansa, Krishanthi)
821
Singer (Sri Lanka) PLC. Annual report 2014
338.706
Sinhala only. (Wijesinghe, Manuka)

821

Seeking a continent : a decade in team building
and team management at Kingswood, Kandy.
( Perera, Vihanga)
658.4022
Senanayake, Jane Thomson. A sociological
exploration of disappearances in Sri Lanka :
not even a person, not even a word
323.49065493
Senanayake, Somaweera. The jungle by the river
891.483
Senaratne, Chamindi Dilkushi. Hers and now
821
Senaruwan, W. Practice of tenses

Silva, Kamala. King parakramabahu

425.62

Senaveratna, John M. The story of the Sinhalese :
Vijaya to Maha Sena B.C. 543 to A.D. 302
954.9301
The sharks of Sri Lanka. (De Silva, Rex I.)
597.3095493

Sinniah, Bernard. Jaffna boy

823
658.82092

Sino - Lanka partnership to greater heights
327.5105493
Sirigutta and garahadinna. (Gnanananda himi,
Kiribathgoda)
823
Sirisumana Godage Tika series ; Vol.1
Vijitadhamma him, Medagmapitiye
Vimativinodani Tika : Coliya Kassapatherena
Viracita
294.3822
Sirithunga, Dewmini Revindya. A rose for all
seasons : A biography of (revd. sr.) Rosina
Nanayakkara
271.90092
Siriwardena, Thilanka Manoj. History of the use
of molluscs in Sri Lanka from ancient times to
the present : an archaeological study 639.974
Siriweera , W. I. Facets of social and economic
history of Sri Lanka
330.95493
Sivalingam, M. December dew

894.8113

Shasanavataranaya : compendium of Bhikku
vinaya. (Chandawimala himi, Rerukane)
294.3

Sivmuni se vehera buddhist foundation
(incorporation) act, No.43 of 2014.
(Sri Lanka)
346.064026

A shelved story GYROPPA. (Jayadewa,
G. W. Tharuka D.)

Small, W. J. T. (ed.) See A history of the
Methodist church in ceylon 1814-1964

823

Shooting a tiger. Jayasekera, Kamani
821
Shyamali, K. K. Inoka. English work book :
Grade 8
420.76
Shyamali, K. K. Inoka. English workbook :
Grade 10
420.76
The significance of full moon Poya days for
Buddhists. (Jayasinghe, Gamini ) 294.3436
Silva, D. J. Percy (tr.) See Chandawimala himi,
Re'rukane

A sociological exploration of disappearances in
Sri Lanka : not even a person, not even a word.
(Senanayake, Jane Thomson) 323.49065493
Soil Biodiversity : Microorganisms in soils of Sri
Lanka. (Rajapaksha, R. M. C. A.)
631.46
Somadeva, Raj (ed.) See Proceedings of the
National Archaeological Symposium 2014
Soma Palan, P. Hinduism : what it is & what it
is not
294.5

541
Somasundara, J. W. D. Moral economics

330

Somasunderam, Ramesh. British infiltration
of Ceylon (Sri Lanka) in the nineteenth
century : a study of the D' OYLY papers
between 1805 and and 1818
954.9302
Somathilaka, Lalitha. A few short stories for easy
reading
823
Somathilaka, Lalitha. To whom does the world
belong
821
Somathilaka, Lalitha. Twenty famous children's
authors
809
Some facets of penal law and criminal procedure.
(Rodrigo, A. W. Edward)
345
Some thoughts on Hinduism.
(Wigneswaran, C. V.)

294.544

The sons of hanuman. (Straaten, Louis Van Der)
823
Sooria Bandara, Asoka. Kalubanda's dream
891.483
Spencer, Jonathan (co. author) See Checkpoint,
temple, church and mosque : a collaborative
ethnography of war and peace
Spoken English & grammar. (Wilson, S. D.)
425
Spoken English through dialogues. (Alahakoon,
Sicira)
428
Sri Lanka. Appropriation (amendment) act,
No.47 of 2014
343.034026
Sri Lanka. Appropriation (amendment) act,
No.1 of 2015
343.034026
Sri Lanka. Appropriation act, No.41 of 2014
343.034026
Sri Lanka. Assistance to and protection of
victims of crime and witnesses act, No. 4 of
2015
345.02026
Sri Lanka. Construction industry development
act, No. 33 of 2014
343.078624026
Sri Lanka. DFCC Bank (repeal and
consequential provisions) act, No.39 of
2014
346.082153026
Sri Lanka. Department of Auditor General's.
Step of a long jouney 1799 – 2014 352.264

Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Bulletin of selected retail and producer prices
2010-2013.
338.528095493021
Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Census of population & housing 2012 : key
findings
304.6021
Sri Lanka. Department of Census and Statistics.
Household income and expenditure survey
2012/13 : final report
339.47095493021
Sri Lanka. Department of Census and Statistics.
National Accounts of Sri Lanka 2013
339.35493
Sri Lanka. Department of Census and Statistics.
Population tables : census of population and
housing - 2012 Sri Lanka 304.6095493021
Sri Lanka. Department of Census and Statistics
Quarterly report of the Sri Lanka labour force
survey ; first quarter
331.11021
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Statistical abstract 2014

315.493

Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Survey of construction industries :
final report 2013
338.095493021
Sri Lanka. Department of Census and Statistics.
Weekly retail pricesColombo district :
January to December 2014
338.52095493021
Sri Lanka. Department of Prison. Prisons
statistics of Sri Lanka 2014
365.3021
Sri Lanka. Fisheries and aquatic resources
(amendment) act, No. 2 of 2015
343.076920262
Sri Lanka. Immigrants and emigrants
(amendment) act, No. 7 of 2015
342.0820026
Sri Lanka. Kalpawruksha Development
Foundation (incorporation) act, No. 42 of
2014
346.064026
Sri Lanka. Land (restrictions on alienation)
act, No. 38 of 2014
346.0436026
Sri Lanka. Local authorities filling of
vacancies (special provisions) (amendment)
act, No.37 of 2014
342.09026

542
Sri Lanka. Madahapola Sri Ratnapalaramaya
Religious and Buddhist Educational
Development Foundation (incorporation)
act, No. 6 of 2015
346.064026
Sri Lanka. Ministry of Disaster Management.
National policy on disaster management
363.34525
Sri Lanka. Ministry of Health and Indigenous
Medicine. Cancer incidence data Sri Lanka
2008
362.196994
Sri Lanka. Ministry of Productivity Promotion.
LMI bulletin Sri Lanka 2013
331.12
Sri Lanka. Municipal councils (amendment)
act, No.34 of 2014
342.09026
Sri Lanka. National Authority on Teacher
Education (repeal) act, No.8 of 2015
344.078026

Sri Lanka. Parliament. Institute of Sport for
Peace, Education, Empowerment and
development (speed) (incorporation) : a bill to
incorporate the Institute of Sport for
Peace,Education, Empowerment and
development (speed)
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Kahawilgoda Jathika
Uruma Uyana concept Museum Development
Fund (incorporation) : a bill to incorporate the
Kahawilgoda Jathika Uruma Uyana concept
Museum Development Fund
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. National Authority on
Teacher Education (repeal) : a bill to repeal
the National Authority on Teacher Education
Act, No.32 of 1997and to provide for
matters connected or incidental thereto
Sri Lanka. Parliament. Ravichandra Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Ravichandra Foundation
346.0640262

Sri Lanka. National Authority on Tobacco and
Alcohol (amendment) act, No.3 of 2015
343.076920262

Sri Lanka. Parliament. Nation building tax
(amendment) : a bill to amend the Nation
building tax act, No.9 of 2009
343.040262

Sri Lanka. National Medicines Regulatory
Authority act, No. 5 of 2015
344.041026

Sri Lanka. Parliament Telecommunication
levy (amendment) : a bill to amend the
Telecommunication levy act, No.21 of 2011
343.040262

Sri Lanka. Nineteenth amendment to the
constitution
342.03026
Sri Lanka. Pradeshiya sabha (amendment)
act, No.36 of 2014
343.09026
Sri Lanka. Parliament. Betting and gaming
levy (amendment) : a bill to amend the
betting and gaming levy act, No.40 of 1988
344.0990262
Sri Lanka. Parliament. Chandrakumar
Community Development Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Chandrakumar Community Development
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Finance : a bill to
provide for the imposition of bars and
taverns levy,casino industry levy,super gain
tax,mobile telephone operator levy,direct to
home satellite services levy,satellite location
levy,dedicated sports channel levy,mansion
tax,migratin tax and motor vehicles importer
licence fee and to provide for matters
connected therewith and incidental thereto
343.0340262
Sri Lanka. Parliament. Inland revenue
(amendment) : a bill to amend the Inland
revenue tax act, No. 10 of 2006 343.0360262

Sri Lanka. Parliament. Twenty fourth
amendment to the constitution : a bill to
amend the constitution of the Democratic
Socialist Republic of Sri Lanka 342.030262
Sri Lanka. Parliament. Twenty third
amendment to the constitution : a bill to
amend the constitution of the Democratic
Socialist Republic of Sri Lanka 342.030262
Sri Lanka. Parliament. Sandya Siriwardhana
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Sandya Siriwardhana
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. P. Harrison Community
Development Foundation (incorporation)
act, No. 44 of 2014
346.064026
Sri Lanka. Sivmuni Se Vehera Buddhist
Foundation (incorporation) act, No.43 of
2014
346.064026
Sri Lanka. Sri Lanka Association of
Professional Social Workers (incorporation)
act, No. 46 of 2014
346.064026
Sri Lanka. Sri Lanka atomic energy act,
No. 40 of 2014
343.0925026
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Sri Lanka. Urban councils (amendment) act,
No.35 of 2014
342.09026

Sri Lanka national health accounts
2010-2011
362.1095493

Sri Lanka. Vasantha Senanayake Foundation
(incorporation) act, No.29 of 2014
346.064026

Sri Lankan freshiwater fishes. (De Silva, Madura)
597.176095493

Sri Lanka. Welfare Society of the School for
the Mentally Subnormal Child (incorporation)
(amendment) act, No.45 of 2014 346.064026
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council. Ministry of Agriculture,
Agrarian Development Minor Irrigation,
Industries, Environment, Arts and Cultural
Affairs. Annual report 2014
352.1406
Sri Lanka. Western Province Provincial Council.
Ministry of Education, Local Government,
Land, Manpower & Employment and
Information. Budget debate 2015
352.48
Sri Lanka. Western Province Provincial Council.
Ministry of Health, Indigenous Medicine,
Probation and Child Card Services and
Council Affairs. Budget debate
352.48
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council. (Performance report 2014)
352.1406
Sri Lanka : the new country. (Sundarji, Padma
Rao)
954.93032
Sri Lanka accounting standards 2014 657.0218
Sri Lanka accounting standards 2015

657.0218

Sri Lanka Association of Professional Social
Workers (incorporation) act, No. 46 of
2014. (Sri Lanka)
346.064026
Sri Lanka atomic energy act, No. 40 of
2014. (Sri Lanka)
343.0925026
Sri Lanka Bureau of Foreign Employment.
Annual statistical report of foreign
employment 2013
331.625493021
Sri Lanka College of Obstetricians and
Gynecologists . Annual report & financial
statements 2014
618.06

Sri Lankan freshwater fishes. ( De Silva, Madura
Anusha)
597.176095493
Sri Lankan traditional sweets. (Silva, T. Publis)
641.853
Sri Lanka Peradeniya Campus : glimpses of
the good old days. (De Silva, Ranjani)
378.5493
Sri Lanka Railways : celebrating 150 years of
service
385.095493
Sri Lanka state of the economy 2014 : rising Asia :
opportunities and challenges for Sri Lanka
330.95493
Sri Lanka valuation standards 2015
332.632210218
State of the Sri Lankan alcohol industry and
analysis of governing policies.
(Dayaratne, G. D. )
381.456631095493
Statistical abstract 2014. (Sri Lanka.
Department of Census and Statistics) 315.493
Statistical pocket book : 2014 Sri Lanka 315.493
Stephen, R. H. (tr.) See Perera, Kamal
Step of a long jouney 1799 – 2014. (Sri Lanka.
Department of Auditor General's)
352.264
Stewart, Alex. How the squirrel got his stripes
823
The story of the Sinhalese : Vijaya to Maha Sena
B.C. 543 to A.D. 302 . (Senaveratna, John M.)
954.9301
Strategic plan 2015 - 2020 : Central Bank of Sri
Lanka. (Central Bank of Sri Lanka)
332.11095493
Straaten, Louis Van Der. The sons of hanuman
823

Sri Lanka health accounts : national health
expenditure 1990-2012
362.1095493021

Structural equation modeling with AMOS.
(Malkanthie, M. A. Asoka)
658.800721

Sri Lanka minierals yearbook 2014. (Geological
Survey and Mines Bureau.)
338.209549

Student handbook : Bachelor of business
administration (BBA) degree programme
(2014 – 2018)
378.5493

544
Sujato Bhikku. The Authenticity of the early
buddhist texts
294.3
Sumanarathna, H. Don. Mirrors : a perspective
on social evolution in Sri Lanka
303.4

Thenuwara, H. N.

Money, inflation and output
332.41
There is no grass on the kithul tree.
(Samarasingha, Gerty)
823
Thiagarajah, Siva. The pancha Ishwarams : early
Siva temples of ancient Sri Lanka
294.535095493

Sumudu (tr.) See Tharaswin, Ruwan
Sundarji, Padma Rao. Sri Lanka : the new
country
954.93032
The sunday fair . (Amarasuriya, Shari)

823

Suriyagoda L. D. B. (ed.) See Proceedings of
the young scientists forum symposium
2014. : YSF symposium - January 23, 2015
Survey of construction industries : final report
2013 . (Sri Lanka. Department of Census and
Statistics)
338.095493021
Swyngedauw, Jean – Pierre. Vagues ... a l'ame
821
Symposium on young scientists forum
(2015 Jan. 23 : Colombo). Proceedings

506

Three bears. (Priyadarshani, Ganga)

823

Three untold adventures of Sherlock Holmes :
the woman in red and other stories.
( Waston, John)
823
Tiger spiders "poecilotheria" of Sri Lanka.
(Nanayakkara, Ranil P.)
595.44095493
Timeless houses : architecture for living in Sri
Lanka. (Ratnavibhushana, Anura)
728.37095493
Timeless wisdom : 365 days to more motivation
success happiness
158.1
Time rebounds. (Welisarage, Keerthi) 891.483

The tail end : Three cricketing stories. (Moon,
Pierre)
823

Tiny and red fox. (Wickramasingha, Menike)
823

Tales of an enchanted boyhood : Alupola to Jaffna
1940 – 1960. (Veerasingam, Philip G.)
610.92
Talking lion. (Abeysinghe, W. A.)
823

Tiny tales ;
No. 34. (Disanayaka, Kusum)
the smell of my food ?
No. 35. (Disanayaka, Kusum)
Look who is flying!

Tamil person and state : essays. (Roberts,
Michael)
954.93032

Who took
823
823

To Egypt I sent my son Jesus : The subconscious
testament. (Perera, Mario)
823

Tamil person and state : pictorial. (Roberts,
Michael)
954.93032

Towards a sane society. Hettige, Siri

Taming risk : The Janashakthi story.
(Gunawardana, Michelle)
368.0095493

Towards a stronger, dynamic and inclusive
South Asia
337.54

Telecommunication levy (amendment) : a bill
to amend the Telecommunication levy act,
No.21 of 2011. (Sri Lanka. Parliament)
343.040262

Towards democratic governance in Sri Lanka :
A constitutional miscellany. (Wickramaratne,
Jayampathy)
342.5493

Tenduf-La, Chhimi. Panther

823

Tennakoon, Lalith (tr.) See Master guide
mathematics - 11 : Grade 10
The terrorists daughter. (Wanniarchchi, Thisuri)
823
Tharaswin, Ruwan. Rat princess

891.483

303.4

To whom does the world belong. (Somathilaka,
Lalitha)
821
Tracks. (Wickremesekera, Channa)

823

Traditional communities in Sri lanka The
Ahikuntaka
305.891497095493
Travis brandsology . (Haputhanthri, Hashan
Travi)
658.8

545
Treatise on ayurveda. (Arunachalam, Srikantha)
615.538

U turn : inspired by ture stories. (Samarapathi,
Nuwan)
823

Trends and pathways : an ensemble of articles on
some of the contemporary ecclesial trends.
(Mendis, Bishop Valence)
262

Uyangoda, Jayadeva. University Governance
in Sri Lanka : a critique and ideas for
reform
378.101095493

Tripitaka. Sutrapitaka. The buddhavamsapali of
the suttantapitaka
294.3823

Uyangoda, Jayadeva. Writing research proposals
in the social sciences and humanities : a
theoretical and practical guide
808.0663

Tripitaka. Sutrapitaka. Dighanikaya. Digha
Nikaya in simple English
294.3823

The vague poetess. (Fernando, Shavindra) 823

Tripitaka. Suttapitaka. Kuddhkanikaya.
Dhammpada. Dhammapada – the way of
truth : a fresh translation and commentary on
Buddhism's Most Beloved text peter feldmeier
294.382322

Vagues ... a l'ame. Swyngedauw, Jean – Pierre
821

Tripitaka. Sutrapitaka. Sanyuttanikaya Stories of
sakka, lord of gods
294.3823

Varkey, Roy. Built on trust : the Sri Lankan
apparel industry pays tribute to martin trust
687.095493

Tripitaka. Vinayapitaka. Prathimoksha.
Analysis of the bhikkhu pathimokkha
294.3822
Tsunami Train : Sri Lanka's devastating tsunami.
(Gunawardena, Ralph)
954.93032
Twenty famous children's authors. (Somathilaka,
Lalitha)
809
Twenty fourth amendment to the constitution :
a bill to amend the constitution of the
Democratic Socialist Republic of
Sri Lanka . (Sri Lanka. Parliament)
342.030262
Twenty third amendment to the constitution : a
bill to amend the constitution of the
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
(Sri Lanka. Parliament)
343.0340262
Understanding biosecurity and quarantine

570

United Motors Lanka PLC. Annual report
2014/15
338.706
University calendear 2013/14. (University
of Peradeniya)
378.5493
University Governance in Sri Lanka : A critique
and ideas for reform. (Uyangoda, Jayadeva)
378.101095493
University of Peradeniya. University
calendear 2013/14
378.5493
Urumayaka aruna past present

954.93

Vallibel One PLC. Annual report 2014/15
338.706

Veerasingam, Philip G. Tales of an enchanted
boyhood : Alupola to Jaffna 1940 – 1960
610.92
Vegetable collection centres in Badulla and
Moneragala districts : impacts and lessons
(Vidanapathirana, Ruvini)
381.1
Vidanaarachchi, Sanjeewani. The fox and the
crow
823
Vidanapathirana, Ruvini. Export market for
organic food : present status, constraints and
future scope
338.17
Vidanapathirana, Ruvini. Vegetable collection
centres in Badulla and Moneragala districts :
impacts and lessons
381.1
Vijitadhamma him, Medagmapitiye
Vimativinodani Tika : Coliya Kassapatherena
Viracita
294.3822
Vimativinodani

294.3822

Vimativinodani Tika : Coliya Kassapatherena
Viracita. (Vimativinodani)
294.3822
The virgin wife. (Kanchana, Priyakantha)

821

Waduge, Gimhani Upeksha. The pearl necklace
823
Waduge, Vasana Charuhasine. The lost
strawberres

823

546
"Waiting for Kiruba" & "The Interrogator" :
A play in one act, A play in three act.
(Arasanayagam, Thiagaraja)
822
Wanniarachchi, Rajiv . G. C. E. (A.L)
Accounting : Past papers & answers 2006 –
2014
657.076
Wanniarchchi, Thisuri. The terrorists daughter
823
War & grace : the life and Ministry of Dr.
Verghese Chandy. (Chandly, Verghese)
266.0092
Warbler poetry. (Goonesekera, Sydney K)

821

Warnakulasuriya, Theodore. Effects of mass
media in Sri Lanka : a selection of peer
reviewed papers on mass media in Sri Lanka
302.23095493
Warnasuriya, Dilmani (comp.) See Labour
migration in Sri Lanka select annotated
bibliography (2004-2014)
Wasana English – Sinhala dictionary

423.9148

Weereratne, Rienzie. Journey of a lifetime : a
memoir
910.4
Wegodapola, Soma Irangani Kumarihamy. Dinki
Binki
823
Welfare Society of the School for the Mentally
Subnormal Child (incorporation) (amendment)
act, No.45 of 2014. (Sri Lanka) 346.064026
Welisarage, Keerthi. Redemption and other
stories
891.483
Welisarage, Keerthi. Time rebounds

891.483

Weragama, Upali. Common disorders of the
digestive system
616.3
Western music workbook for grade – 6.
(Dharmaratne, D.)

780

Wettasinghe, Sybil. Little kite

823

Where there is no path : the story of Rotary Sri
Lanka
369.52095493
Who can guess the moment. (Ranasinghe, Anne)
828

Waston, John. Three untold adventures of
Sherlock Holmes : the woman in red and other
stories
823

Who took the smell of my food ?. (Disanayaka,
Kusum)
823

The Wedding season. (Dharmapala, S. U.) 823

Who's who of Sri Lanka

Weekly retail pricesColombo district : January
to December 2014. (Sri Lanka. Department of
Census and Statistics
338.52095493021

Wickramarachchi, Leelananda (co. author) See
Weerasinghe, K. D. N.

920

Weerakkody, Ashoka. Lion's Mouth Crossing
823

Wickramaratne, Jayampathy. Towards democratic
governance in Sri Lanka : A constitutional
miscellany
342.5493

Weerakkody, Dinesh. In the best interest of my
country
330.95493

Wickramasingha, D. P. Folk tales on Kandyan
kings of Sri Lanka
398.2095493

Weerakoon, R. Batty. Kusumasana Devi as Dona
Catherina empress of Tri Sihala
954.9301092

Wickramasingha, Menike. Tiny and red fox

Weerakoon, Somarathna (tr.) See Somaweera
Senanayake
Weerasinghe, K. D. N. Yogasana

181.45

823
Wickramasinghe, Senerath (co. author) See De
Silva, P. H. D. H.
Wickramasinghe, W. D. (co. author) See Jayatissa,
R. L. N.

Weeraratne, Chamari Lochana. I am a hero! I took
my medicines!
613.0432

Wickremasinghe, Grace. Perception : a collection
of poetry and prose
821

Weeraratne, Chamari Lochana. Medicines and
you : a guide to using medicines safely and
effectively at home
610

Wickremesekera, Channa. Tracks

823

547
Wigneswaran, C. V. Some thoughts on Hinduism
294.544

Winged words – poems. (Arasanayagam, Jean)
821

Wijekoon, Parakrama. Children born with cleft
lip & palate
617.5225

With flowers in their hair : poems.
(Arasanayagam, Jean)

Wijeratne, Chanaka. Dementia : a handbook for
carers & health professionals in Sri Lanka
616.83

Women claiming rights : using normative
frameworks of UNCR 1325 & CEDAW study
women affected by conflict in post war Sri
Lanka, selected cases of marginalisation and
poverty, female headed households, female
Ex. - combatants ; land rights and domestic
violence
323.34

Wijeratne, Kamala. My green book : a collection
of poems for children
821
Wijeratne, Kamala. The Potted plant : short
stories
823
Wijesinghe, Manuka. Sinhala only

821

The wonderful gem and Sigiriya. (Saparamadu,
Priyanka)
823

823

Workbook western music grade - 6 : The
government syllabus. (Fernando, M. Anne
Chrismalin)
780.7

Wijesinha, Anushka (ed.) See Towards a
stronger, dynamic and inclusive South Asia
Wijesooriya Nalaka (co. author) See
Vidanapathirana, Ruvini

Working paper series ; No. 19. (Dayaratne, G. D.
State of the Sri Lankan alcohol industry and
analysis of governing policies
381.456631095493

Wijesuriya, Wimarshana. Colombo : a critical
introspection
954.93

Writing research proposals in the social sciences
and humanities : a theoretical and practical
guide. (Uyangoda, Jayadeva)
808.0663

Wijewardena, W. A. Reading Sannasgala in
Colombo
920
Wijewardhana, Parakrama S. Once upon a time
823

The would you know. (Aslam, Abdul Malik
Muhammed)
821

Wijewardhana, Parakrama S. The crocodile tears
823
Wijeyeratne, Gehan de Silva. A naturalist's guide
to the birds of Sri Lanka
598.095493

Yapa, Nelsie. Health and physical education
work book : grade 8
613.7076
Yatawara, Indra (tr.) See Science - grade 6

Wildcats and bananas. (Disanayaka, J. B.)
891.483

Yogasana. (Weerasinghe, K. D. N. )

Wilson, S. D. Spoken English & grammar

You may say I' m dreamer... : essays on reimaging
development
338.95493

425

******

181.45
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338

Psychology

150

Public administration and military science

350

Public administration of economy and
environment

Separate houses : Residential and related
buildings
728.37

354

Short stories : English literature

823

Short stories : Fiction : English language

823

Public administration of general forms of
assistance
352.7
Public administration of health services
Public performances

353.6
791

Separate houses : Residential and related
buildings
728.37

Sinhalese literature
Social change : Social sciences

891.48
303.4

554
Social interaction

302

Tourism : Economics

Social problems and services

360

Tropical plants

Social process

303

Social process

302

Usage : English language

Social sciences

300

Vedda : Ethnic and national groups

Soil biology
South Asia : History of Asia

631.46

595.44

Sri Lanka : South Asia : History Asia

954.93

Sutrapitaka : Buddhism

581.70913

428
305.89148
294.3822

954

Spiders : Arthropoda : Animals

Surgery

Vinayapitaka

338.471

Wildlife : Economics of land and energy
333.954

617
294.3823

Women : Civil and political rights

323.34

Women works : Labour economics

331.4

World history
Sweets : Food drinks

641.853
Yoga : Eastern philosophy

Tamil literature
Tax law
Tea : Production : Economics
Technology
Television : Applied physics
Therapeutics

909

181.45

Young people's societies

894.8111

369.4

Yapa, Nelsie. Health and physical education
work book : grade 8
613.7076

343.04
338.17372

Yatawara, Indra (tr.) See Science - grade 6

600

Yogasana. (Weerasinghe, K. D. N. )

621.388

181.45

You may say I' m dreamer... : essays on
reimaging development
338.95493

615

******

