
Information Repackages 

1. Child abuse 

2. Copyright 

3. Copyright - Based business: Censorship, publishing and access to knowledge 

4. Endangered species 

5. Globalization 

6. Information on executive presidency, Sri Lankan presidency and presidential 

election 

7. Poverty and development 

8. Youth for human rights 

9. අනුරාධපුර යුගයේ රජවරු හා යගොවිතැන් ක්රම 

10. අයේ ආයේණික කුරුල්ය ෝ 

11. අයේ ජාතීන් හා ඔවුන්යේ අනනයතාවය 

12. අයේ රටට බුදු දහම හඳුන්වාදීම මහින්දාගමනයට යෙර හා ෙසු 

13. අයේ රටට සාමය අවශ්ය ඇයි 

14. අභ්යාවකාශ්තරණය 

15. ඇඟලුම් කර්මාන්තය 

16. කැළණි මිටියාවත ආශ්රිත මැටි කර්මාන්තය 

17. කෑම බීම ඉවුම් පිහුම් 

18. කියවීයම් රුචිය 

19. ගජමන් යනෝනා සහ යදනිපිටියේ නුගරුක 

20. යගොවිජනෙද වයාොරය 

21. ජනාධිෙතිවරණය 2010 

22. ජාතික යකොඩිය 

23. තාරකා විදයාඥයයෝ 

24. දළදා යෙරහර හා ඉතිහාසය 

25. දුරස්ථ අධයාෙනය 

26. යේශීය ගෘහ නිර්මාණ සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ෙය 

27. නාණක විදයාව 

28. නූර්ති නාටය ක ාව 

29. ප්රකාශ්න හිමිකම් 

30. ප්රවාහනය 

31. ෙැරණි  ංකායේ වැේ හා වාරිමාර්ග 



32. යෙොයළොන්නරුයවන් ෙසු රාජධානි හා රජවරු පිළිබඳ විස්තර 

33. බටන ාව පිළිබඳ සංස්කෘතික ෙසුබිම 

34. බ්රිතානය කාර්මික විේ වය හා ඇයමරිකානු විේ වය 

35. බුදු දහමින්  ැබුණු දායාද 

36. යේයර් වැව 

37. මහනුවර යුගයේ ක ා ශිල්ෙ (ක්රි. ව. 1592 - 1815) 

38. මාරාන්තික ය ංගු උයනන් වැ යකන්යන් යකයසේද? 

39. මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල් ංඝනය හමුයේ හිංසනය - යේශ්ො නික, ඓතිහාසික, 

ආගමික හා සමාජ මයනෝවිදයාත්මක අධයයනයක් 

40. රබන් ක ාව 

41. ය ොව වඳ වී යන ජීවීන් 

42. ය ෝක උරුම නගර - අනුරාධපුර, යෙොයළොන්නරුව, සීගිරිය, දඹුල් , නුවර, ගාල් , 

සිංහරාජ අ විය 

43. වැට් බේද 

44. වැවක් සෑදීම 

45. ශ්රී  ංකාව සහ එහි අනනයතාව 

46. ශ්රී  ංකාවට ආයේනික ෙක්ෂීන් 

47. ශ්රී  ංකායේ අතීත වියේශ් සබඳතා 

48. ශ්රී  ංකායේ අභ්ය භූමි 

49. ශ්රී  ංකායේ දිය ඇලි 

50. ශ්රී  ංකායේ නෘතය නා ගම් ක ාව 

51. ශ්රී  ංකායේ ප්රාේ ඓතිහාසික යුගය 

52. ශ්රී  ංකායේ ෙැරණි යකොඩි 

53. ශ්රී  ංකායේ වී වගාව - වගා ක්රම සහ එහි ගැටළු 

54. ශ්රී  ංකායේ යවරළබ   ක්ෂණ 

55. සිංහ  යකෝ ම් සම්ප්රදායේ ෙසුබිම 

56. යසොකරි පිළිබඳ සංස්කෘතික ෙසුබිම 

57. හින්දුස්ථානි සහ කර්ණාටක සංගීත සම්ප්රදාය 

58. ළමා අෙයයෝජනය 

59. ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්රඥේතිය 


