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පූර්විකාව 

ජාතික පුස්තකාල හා පර  Oලේඛන  මණ්ඩලය මගින් පර  Oකායය  පර ්  කනු  ලන  ් O ලකකා ජාතික රව Oන්   ාමාලියලේයි,  
සකහල, ලේෙමළ සහ ඉකග්රීTස ය  ෂාතාරඩලේයන් ම ් ලකකාල ළ ළ පර ළල   කාය , ් ලකකාල පිළින ඳල විලේේශීය 
න ලල පර ළල   කාය  සහ විලේේයයන්ි සටි  ් ලාකකිකකයන් විසන් පර ළ කන  ලෙ  කාය ලල ග්ු න්  
විොා් මක ලේතතනළ  ඇ ුළ ළ්  මාසක  කාය යකික. 

ආරම්භය 

ජාතික ලේඛන ානක්තක ලේෙපර ාර්තලේේන්ළ ල මගින් 1962 ලර්තලේේ දී   ම ලන  ලකකා ජාතික ග්ු න්   ාමාලියලේේ 

(Ceylon National Bibliography) සේපර ාෙ  ක යුළ  ආනේෂ කන  ලදී.  ලේමම කාර්ය සඳහා එලක  මහා 

බ්රිlතා ාලේේ ජාතික ග්ු න්   ාමාලියලේේ (British National Bibliography) සකස්කානකලනයා ලයලේයන් ක යුළ  කළ 
ඒ. එජ්. ලේලඛස් මහතාලේේ උපර ලේෙස් හා සහලේයෝරවය ලැබුණි.  ඒ අු ල 1963 ලර්තලේේ දී ලේලළුම 1 හා අකක 1 ලයලේයන් 
ලකකා ජාතික ග්ු න්   ාමාලියලේේ ජ ලාරි කලාපර ය නිල ලයලේයන්  කායය  පර ්  විය.  පර සුකාලී ල ලේමි 
සකස්කනණ ක යුළ  ් ලකකා ජාතික පුස්තකාල ලේසාලා මණ්ඩලය  පර ැල අ අතන 1973 ලර්තලේේ ස  අනණ්ඩල ලේමි 
සේපර ාෙ  ක යුළ  මණ්ඩලය මගින් සදු කනු  ලැලේේ. 

ත ොරතුරු ලබාගන්නා මාර්ග 

ලේමම ග්ු න්   ාමාලියය සේපර ාෙ ලේේ දී පර හත සඳහන් මාර්රවලියන් ලැනලේ   කාය  පිළිනඳ ලේතතනළ  ඇ උපර ලේයෝගී 
කනරවු  ලැලේේ. 

 නීතිමය තැන්පර ළ  ක්ම මය ය ලේ්  ් ලකකා ජාතික පුස්තකාලලේේ තැන්පර ්  කනු  ලන   කාය   

 ් ලකකා ජාතික පුස්තකාල එකළ ල   තිග්ු හණය කනු  ලන   කාය   

 ජාතික පුස්තකාල හා ලේඛන  ලේසාලා මණ්ඩලය මගින් ක්රිගයා් මක කනු  ලන  අන්තර්ජාතික  මිති අකක 
ලාාපර ිතිය ය ලේ්  අකක ලනා ද්ේ ණය කන, ලේඛනකයන් සහ කායකයන් විසන් ස්ලේේච්චාලේලන් ලනා ලේෙ  
 කාය . 

ආවරණය 

යාස්ත්රී ය ලටි ාකමක් ලේ තමැති පි ක කිකිපර යකිකන් යු්  ඩාඩා  කාය  පිළිනඳ ලේතතනළ  ඇ ලේමම ග්ු න්   ාමාලියලේේ 
ුළ ළ්  ලේ තල  අතන පර හත සඳහන්  කාය  පිළින ඳ ලේතතනළ  ඇ පර මණක් ුළ ළ්  කනු  ලැලේේ. 

 සකහල, ලේෙමළ සහ ඉකග්රීTස ය  ෂාතාරඩලේයන්  කායය  පර ් ල  ද්ද්රිරත ග්ු න්  

 ් ලකකාල පිළිනඳ ශ්ය භා ාල ෙියා මා්ා  කාය  (අර්් ලාර්ෂිකල)  

 පුල් පර ්  හා ලාන  කාය ලල පර ළද් කලාපර ලේේ ලේතතනළ  ඇ 

  කායක ලේහෝ  කාය  ස් ා ය ලේල ස් වී ුති වි  ලේහෝ  ල අන්තර්ජාතික  මිති ග්ු න්  අකකයක් ලනා 
ුති පු ර්ද්ේ ණ 

  කායය  පර ්  ලේ තවූ පර ය්චා්  උපර ාධි නිනන්්  

සංවිධානය 

් ලකකා ජාතික ග්ු න්   ාමාලියලේේ සූචිකනණ ක යුළ  ුකේලේලෝ ුමරිකාු  සුචිකනණ නීති සකග්ු ලේයි 2 ල  
සකස්කනණය  අු ල සදු කන  අතන ලර්ගීකනණ ක යුළ  ඩිවි ෙයම ලර්ගීකනණලේේ 23 ල  සකස්කනණය  අු ල සදු 
ලේකලේර්.  ග්ු න්   ාමාල ියලේයි විතය අකයය ොම අු ක්ම මණිකාල අකානාදි පිළිලේලළ  ෙක්ලා තිලේේ. 

ප්ේ කාශන පූර්ව ග්න න්ථ නාමාවලිය 

 කාය  පූර්ල ග්ු න්   ාමාලියය 1990 ලර්තලේේ ස  ් ලකකා ජාතික ග්ු න්   ාමාල ියය  එක් වූ  ල අකරවයක් ලේේ.  
ලේමය ජාතික ග්ු න්   ාමාලියලේේ විලේයාත ලේකත සක් ලේලස කහ පර ැහැලේයන් ද්ේ ණය කන ුති අතන ජාතික පුස්තකාල 
හා ලේඛන  ලේසාලා මණ්ඩලලේේ, අන්තර්ජාතික  මිති අකක ලනා රවැනීලේේ දී ලැලේන  ලේතනළ  ඇ අු ල ඉදිරිලේේ දී 
පර ළවීම  නියමිත ලේේශීය  කාය  පිළින ඳ ලේතතනළ  ඇ ලේමි ුළ ළ්  ලේේ. 

 



සංක්ෂිප්  වචන මාලාව 

 

අු  .    -   අු ලාෙය 

අ.වි.    - අතිලේර්ක විතය 

ක.    - කලාපර ය 

කක.    -   කඩොස කලනය 

කනැ.    - කේබි නැේම 

කා.    - කාණ්ඩය 

කාලේනෝක.   - කාඩ්ලේනෝඩ් කලනය 

තැ.ලේ ත.    - තැ  ලේ තෙැක්ලේේ 

නූනැ.    - නූඛ නැේම 

පර රි.    - පර රිලර්තක 

පි.    - පි ක 

පර  O.ලේ ත.    - පර  Oකායක ලේ තෙැක්ලේේ 

ලේනෝක.    - ලේනෝඩ් කලනය 

මැනැ.    - මැියයේ නැේම 

ලේනක.    - ලේනක්ෂින් කලනය 

ලේනනැ.    - ලේනදි නැේම 

ලේල.    - ලේලළුම 

සකස්.    - සකස්කානක, සකස්කනණය 

සේපර ා.    - සේපර ාෙක 

සනැ.    - සදු ඇ නැේම 

ලේසමී.    - ලේසන්ටි මී ර් 

 

 

 

 

 



அறிமுகம் 

தேசிய நூலக ஆவணவாக்கல் தசவவகள் சவையினால் வவளியிடப்ைடும் இலங்வக தேசிய நூற் ைட்டியலானது சிங்களம், 
ேமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய வமாழிகளில் வவளியிடப்ைட்டு வரும் உள்நாட்டு வவளியடீாகும். இலங்வக வோடர்ைாக 
வவளிநாட்டில் வவளியாகும் வவளியடீுகள் மற்றும் வவளிநாட்டில் இருக்கும் இலங்வகயரால் வவளியிடப்ைடும் நூல்களின் 
ஆய்வுகள் உள்ளடங்கலான மாோந்ே வவளியடீாகும் 

ஆரம்ைம் 

தேசிய சுவடிகள் ேிவணக்களத்ேினால் 1962 ஆம் ஆண்டு முேலாவோக இலங்வக தேசிய நூற் ைட்டியல் (Ceylon National 

Bibliography) ஆரம்ைிக்கப்ைட்டது. இவ்விடயம் வோடர்ைாக ைிரித்ோனிய தேசிய நூற்ைட்டியல் (British National Bibliography) 
ைேிப்ைாளர். ேிரு. ஏ. தே. தவல்ஸ் அவர்களின் அறிவுவரயும் உேவியும் வைறப்ைட்டது. இேன்ைடி 1963 ஆம் ஆண்டு ேனவரி 
மாேம் வோகுேி 1 இல. 1 என்ற முேலாவது இலங்வக தேசிய நூற்ைட்டியல் வவளியடீு உத்ேிதயாகப் பூர்வமாக 
வவளியிடப்ைட்டது. ைின்னர் இேன் வோகுப்பு நடவடிக்வக இலங்வக தேசிய நூலக ஆவணவாக்கல் தசவவகள் சவையிடம் 
1973 ஆம் ஆண்டு ஒப்ைவடக்கப்ைட்டு அன்றுவோடக்கம் இந்ே சவையினால் வவளியிடப்ைட்டு வருகின்றது. 

ேகவல் வைற்றுக் வகாள்ளும் முவறகள் 

 இந்ே நூற் ைட்டியவல வோகுக்கும் தைாது கீழ் காணும் வழிகளில் வவளியடீுகளின் ேகவல்கள் 
வைற்றுக்வகாள்ளப்ைடுகின்றன. 

 தேசிய நூலக ஆவணவாக்கல் தசவவகள் சவையின் சட்ட வவப்ைின் கீழ் வவப்ைிலிடப்ைடும் வவளியடீுகள் 

 இலங்வக தேசிய நூலக ஆவணவாக்கல் தசவவகள் சவையினால் தசகரிக்கப்ைடும் வவளியடீுகள் 

 தேசிய நூலக ஆவணவாக்கல் தசவவகள் சவை மூலம் நவடமுவறப்ைடுத்ேப்ைடும் சர்வதேச நியம இலக்கம் 
வைறுவேற்காக வவளியடீ்டாளதரா எழுத்ோளதரா இலவசமாக அளிக்கும் வவளியடீுகள்  

உள்ளடக்கம் 

இலக்கிய வைறுமேியில்லாே குவறந்ே ைக்கங்களுடன் வவளியாகும்; சிறிய வவளியடீுகளின் துண்டு ைிரசுரம் தைான்ற 
ேகவல்கள் நூற்ைட்டியலில் இடம் வைறுவேில்வல. கீழ் காணும் வவளியடீுகள் வோடர்ைான ேகவல்கள் மாத்ேிரம் 
உள்ளடக்கப்ைடும். 

 சிங்களம், ேமிழ், ஆங்கில வமாழிகளில் அச்சிட்டு வவளியிடப்ைடும் நூல்கள்  
 இலங்வக வோடர்ைான கட்புல, வசவிப்புல சாேனங்கள் (வருடங்களுக்கு இருமுவற)  

 புேினத்ோள் மற்றும் ைருவ இேழ் ஆகியவற்றின் முேற் வோகுேி  

 வவளியடீு அல்லது வவளியடீ்டாளர் இடம் மாற்றம் வைற்றிருக்கும் சந்ேர்ப்ைத்ேில் புேிய சர்வதேச நியம இலக்கம் 
வைற்று மீள அச்சிடும் நூல்கள் 

 வவளியிடப்ைடாே ைட்டப்ைின்ைடிப்பு ஆய்வுக் கட்டுவரகள் 

ஒழுங்கவமப்பு 

இலங்வக தேசிய நூற் ைட்டியலின் ைட்டியலாக்கச் வசயற்ைாடுகள் ஆங்கிதலா அவமரிக்க ைட்டியலாக்க (ஏஏசீஆர்2) 2ஆம் 
ைேிப்பு விேிகளின் ைடி ைின்ைற்றப்ைட்டுள்ளதுடன், ைகுப்ைாக்கத்ேின் வைாருட்டு தூயி ேசாம்ச வகுப்ைின் 23வது ைேிப்பு 
உைதயாகப்ைடுத்ேப்ைட்டுள்ளது. வைாருள் அட்டவவண, சங்கிலித் வோடர்பு முவறவயப் ைின்ைற்றி ேயாரிக்கப்ைட்டுள்ளது. 
அகர வரிவசயிலான ஆசிரியர் ேவலப்பு, வோடர் அட்டவவணயுடன் வைாருள் அட்டவவண வயான்றும் 
வோகுக்கப்ைட்டுள்ளது.  

வவளியிடவிருக்கும் ைிரசுரங்களிற்கான ைட்டியல்  

வவளியிடவிருக்கும் ைிரசுரங்களிற்கான நூற் ைட்டியல் 1990 ஆம் ஆண்டு வோடக்கம் தேசிய நூற் ைட்டியலுடன் 
தசர்க்கப்ைட்டு விதசட வோகுேியாக மஞ்சள் நிறத்ோளில் அச்சிடப்ைட்டு இவணக்கப்ைட்டுள்ளது. தேசிய நூலக 
ஆவணவாக்கல் தசவவகள் சவை சர்வதேச நியம இலக்கத்வே வழங்கும்தைாது முன் கூட்டிதய வைற்றுக் வகாள்ளும் 
நூல்களின் ேகவல்கவள வகாண்டு ேயாரிக்கப்ைடும் ைட்டியல்கள் இேில் இடம்வைறும். 

ஆசிரிய மற்றும் ேவலப்புக்கள் வவளியடீுகளில் உள்ளவாதற தேசிய நூற் ைட்டியலில் இடம்வைறும். 
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PREFACE 

 

Sri Lanka National Bibliography (SLNB) published by the National Library and Documentation Services Board is a 

monthly 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 books 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 2nd edition of the 

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

 

 

 



ABBREVIATIONS 

 

 

 

Ad.   - Adhesive 

Bc.   - Board cover 

Cbd.   - card board cover 

cm.   - centimeters 

col. ill.   - colour illustrated 

comp.   - compiler 

Dept.   - Department 

ed.   - edited, edition, editor 

et. al.   - et. al - and others 

Govt.   - Government 

ill.   - illustration, illustrated, illustrator 

ISBN    - International Standard Book Number 

ISMN   - International Standard Music Number 

ISSN   - International Standard Serial Number 

jt.au.   - joint author 

Lb.   - Leather binding 

NA   - National Archives 

No.   - Number 

Nos.   - Numbers 

NL   - National Library 

p.    - pages 

Pc.   - Paper cover 

Pub.   - Publication 

rev.   - revised, revision 

rx.   - rexine cover 

s.l.   - sine loco - no place of publication 

s.n.   - sine nomine - no publisher’s name 

Sb.   - Spiral binding 

tr.   - translation, translated, translator 

Ts.   - Thread sewn 

Vol.   - Volume 

Ws.   - Wire stitched 
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460 - ස්පර ාඤ්ඤ, පර ිළ ගීස, රවැලීසයන් ෂාතාල 

470 - ලතින්  හා ආය Oබත ෂාතා 

480 - සේෂලා රව Oවක හා ආය Oබත ෂාතා 

490 - ලේල ්  ෂාතා 

        491.48 - සකහල ෂාතාල 

       494.811 - ේවිඩ ෂාතාල 

500 - ස්වාභාවික විද්යාා හා ගතය ය  

510 - රවණිතය 

520 - තානකා විොාල 

530 - ලේෂ තික විොාල 

540 - නසාය  විොාල 

550 - භූ විොා  

560 - ලේපර තසල සහ පූර්ල ඓතිහාසක ජීවීන්  

570 - ජීල විොා 

580 - යාක (උේභිෙ විොාල) 

590 - සළ න් (ස් ් ල විොාල) 
 

600 -  ාක්ෂණ විද්යාාව 

610 - වලො විොාල හා ලේස නාය 

620 - ඉකජිලේන් ඇ විොාල  

630 - කිෂිකර්මය   

640 - රවිහීය හා පර වුඛ කළම ාකනණය 

650 - කළම ාකනණ හා සහායක ලේසාලා 

660 - නසායනික ඉකජිලේන් ඇ විොාල  

670 - නිත්පර ාෙ  

680 - ලේල ්  ශිඛපීය නිත්පර ාෙ  

690 - ලේරවතඩ ැගිිය හා ඉදිකිකරීේ 

 

700 - කලාශිල්ප : තසෞන්ද්යර්ය හා සැරසිලි කලාව 

710 - භූ ෙර්ය  කලාල හා භූමි සැලසුේ 

720 - රවිහ නිර්මාණ ශිඛපර ය 

730 - මූර්ති ශිඛපර ය, පිඟන් හා ලේලෝහ ලැඩ 

740 - ුඳීම හා සැනසිය කලාල 

750 - සළ ලේ කලාල 

760 - සළ ලේ ද්ේණ සදදිම හා ද්ේණය 

770 - ඡායා අපර  ශිඛපර ය හා පර රිරවණක කලා, චිත Oපර  , වීඩිලේයෝ 

780 - සකගීතය 

790 - විලේ ෝෙය හා ක Oවඩා 
 

800 - සාහි ාය හා විචාරය 

810 - ුµමරිකාු  සාිතාය 

820 - ඉකරව Oවස සාිතාය 

830 - ජර්මන් හා ආය Oබත සාිතාය 

840 - පර  Oකය හා ආය Oබත සාිතාය 

850 - ඉතාිය සහ ලේනෝමාු  හා ආය Oබත සාිතාය 

860 - ස්පර ාඤ්ඤ, පර ිළ ගීස, රවැලීසයන් සාිතාය 

870 - ලතින් සාිතාය 

880 - සේෂලා රව Oවක හා ආය Oබත සාිතාය 

890 - ලේල ්  ෂාතා සාිතාය 

         891.48 - සකහල සාිතාය 

         894.811 - ලේෙමළ සාිතාය 

 

900 - ඉිහාසය හා භූතගෝල විද්යාාව 

910 - භූලේරවෝල විොා හා ලේේයා   විස්තන 

920 - චරිතාපර ො  හා පර වුඛ ඉතිහාසය 

930 - පර ැනණි ඉතිහාසය 

940 - යුලේනෝපර ා ඉතිහාසය 

950 - ආසයාු  ඉතිහාසය 

         954.93 - ලකකා ඉතිහාසය 

960 - අපර  Oබකාු  ඉතිහාසය 

970 - උළ  ඇ ුමරිකාු  ඉතිහාසය 

980 - ෙඩාණු ුමරිකාු  ඉතිහාසය 

990 - ලේලෝකලේේ අලේ ඩා්  ලේකත ස්ලල ඉතිහාසය 
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தூயி ேசாம்ச ைகுப்ைாக்கத் ேிட்டத்ேின் 23 ஆம் ைேிப்ைிற்கிணங்க வகுப்புப் ைிரிவு 

 
000 - கணனி விஞ்ஞானம், அறிவுசார் விடயங்கள் 
010 - நூல் விைரப் ைட்டியல்கள் 
020 - நூலக ேகவல் விஞ்ஞானம் 
030 - கவலக்களஞ்சியங்களும் ேகவல் நூல்களும் 
040 - [ ] 
050 – சஞ்சிவககள், ைருவ வவளியடீுகள் 
059.94811- ேமிழ் சஞ்சிவககள் 
060 – சங்கங்கள், ோைனங்கள், அரும்வைாருட்காட்சிச்  
சாவலகள் 
070– விவரணம், கல்வி, வசய்ேி ஊடகம், ைத்ேிரிவகத்துவற, 
வவளியடீு 
080 - வைாதுச் தசகரிப்பு,  
090 - வகவயழுத்துப் ைிரேிகள், அhpய நூல்கள் 

 
100 - ேத்துவ சாத்ேிரம் 
110 - வைௌேீக அேீேம் 
120 - அறிவாராச்சியியல் 
130 - உளவியல் மவறவைாருள் 
140 - ேத்துவக் தகாட்ைாடுகள் 
150 - உளவியல் 
160 - அளவவயியல் 
170 - ஒழுக்கவியல் 
180 – புராேன, இவடக்கால, கீவழத்தேய ேத்துவ  
சாத்ேிரம் 
190 - நவனீ தமவலத்தேய ேத்துவ சாத்ேிரம் 

 
200 - சமயம் 
210 - சமயக் தகாட்ைாடும் ேத்துவமும் 
220 - விவிலியம் (வைைிள்) 
230 - கிறிஸ்ேவமும் கிறிஸ்ேவ மேக் தகாட்ைாடும் 
240 - கிறிஸ்ேவ வழிைாடுகள் 
250 - கிறிஸ்ேவ தைாேவனகள்  
260 - கிறிஸ்ேவ அவமப்புக்களும் சமூக தசவவகளும் 
270 - கிறிஸ்ேவ சமய சரித்ேிரம் 
280 - கிறிஸ்ேவ சமயப் ைிரிவுகள் 
290 - ஏவனய சமயங்கள் 
294.3 - வைௌத்ே சமயம் 
294.5 - இந்து சமயம் 
297 - இஸ்லாமிய சமயம் 

 
300 - சமூக விஞ்ஞானம், சமூகவியல், மானுடவியல் 
310 - புள்ளிவிைரவியல் 
320 - அரசியல் 
330 - வைாருளியல் 
340 - சட்டம் 
350 - வைாது நிருவாகமும் இராணுவ விஞ்ஞானமும் 
360 - சமூகப் ைிரச்சிவனகளும் சமூக தசவவகளும் 
370 - கல்வி 
380 – வர்த்ேகம், வோடர்பு, தைாக்குவரத்து 
390 - நாட்டரியலும் ைழக்க வழக்கங்களும் 

 
400 - வமாழி 
410 - வமாழியியல் 
420 - ஆங்கிலம் 
430 - தேர்மன் வமாழி 
440 - ைிவரஞ்சு வமாழி 
450 - இத்ோலிய, உதராமானிய வமாழிகள் 
460 - ஸ்ைானிய தைார்த்துகீசிய வமாழிகள் 
470 - லத்ேீன் வமாழி  
480 - கிதரக்க வமாழிகள் 
490 - ைிற வமாழிகள் 
491.48- சிங்கள வமாழி 

494.811- ேமிழ் வமாழி 
500 - தூய விஞ்ஞானம் கணிேமும் 
510 - கணிேம் 
520 - வான சாஸ்ேிரம் 
530 - வைௌேீகம் 
540 - இராசனவியல் 
550 - புவி விஞ்ஞானமும் பூகற்ைவியலும் 
560 - ைடிமங்களும் பூர்வகால உயிர்களும் 
570 - உயிரியல் விஞ்ஞானமும் உயிரியலும் 
580 - ோவரவியல் 
590 - விலங்கியல் 

 
600 - வோழில்நுட்ைம் 
610 - மருத்துவமும் ஆதராக்கியமும் 
620 - எந்ேிரவியல் 
630 - விவசாயமும் அது சார்ந்ே வோழில்நுட்ைமும் 
640 - வடீு மற்றும்; குடும்ை முகாவமத்துவம் 
650 - முகாவமத்துவமும் வைாதுசனத் வோடர்பும் 
660 - இரசாயன எந்;ேிரவியல் 
670 - உற்ைத்ேிகள் 
680 - விதசட உைதயாகத்ேிற்கான உற்ைத்ேிகள் 
690 - கட்டிடங்களும்; கட்டுமானமும் 

 
700 - கவலகள் 
710 - ேவரவடிவவமப்பும் இடத்ேிட்டமிடலும் 
720 - கட்டிடக் கவல 
730 - சிற்ை, மட்ைாண்ட உதலாக தவவலகள் 
740 - வவரேலும் அலங்கார தவவலகளும் 
750 - ஓவியங்களும் ஓவியேீட்டலும் 
760 - வவரைடக் கவல 
770 - புவகப்ைட மற்றும்; கணனிக் கவல, ைடம் 
780 - சங்கீேம் 
790 - விவளயாட்டு , வைாழுது தைாக்குக் கவலகள் 

 
800 - இலக்கியமும் விமா;சனங்களும் 
810 - அவமரிக்க ஆங்கில இலக்கியம் 
820 - ஆங்கில இலக்கியம் 
830 - தோ;மன் இலக்கியம் 
840 - ைிவரஞ்சு இலக்கியம் 
850 - இத்ோலிய உதராமானிய இலக்கியங்கள் 
860 - ஸ்ைானிய தைாh;த்துக்கீசிய இலக்கியங்கள் 
870 - இலத்ேீன் இலக்கியம் 
880 - கிதரக்க இலக்கியம் 
890 - ைிறவமாழி இலக்கியங்கள் 
891.48 - சி;ங்கள இலக்கியம் 
894.8 - ேிராவிட இலக்கியம் 
894.811 - ேமிழ் இலக்கியம் 

 
900 - சாஸ்த்ேிரம் 
910 - புவியியலும்; ைிரயாணமும் 
920 - வாழ்க்வகச் சரிேம், குல வரலாறுகள் 
930 - புராேன உலக வரலாறு 
940 - ஐதராப்ைிய வரலாறு 
950 - ஆசிய வரலாறு 
954.93 - இலங்வகயின் வரலாறு  
960 - ஆைிரிக்க வரலாறு 
970 - வட அவமரிக்க வரலாறு 
980 - வேன் அவமரிக்க வரலாறு 
990 - ஏவனய இடங்களின் வரலாறு 

 

 



 

 

 

 

 
இலங்வகத் தேசிய நூற்ைட்டியல் வோகுேி. - 10. இல. 5. 
(தம 1972) - 

                    வகாழும்பு : தேசிய நூலக ஆவணவாக்கல் தசவவகள் சவை,  
                   1977.- வோகுேி ; வசமீ. 24. 
                  மாோந்ேம்  

                  வோகுேி .1 இல. 1 (1963) - வோகுேி 10. இல. 4  

                  (1972) வவர தேசிய சுவடிகள் கூடத் ேிவணக்களத்ேினால்  

                  வவளியிடப்ைட்டது  

                 ISSN 0253 – 8229 
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OUTLINE OF THE DEWEY DECIMAL CLASSIFICATIONS (23rd EDITION) 

 
000 – Computer science, Information & general works 

010-Bibliography  

020-Library & information sciences 

030-General Encyclopedic works 

040- [   ] 

050- General   serials publications 

060-General organizations & museum science 

070-News media, journalism & publishing 

080-General collections 

        089.9148 - Sinhala collections 

090-Manuscripts & rare books 

 

100-Philosophy & psychology 

110-Metaphysics  

120-Epistemology, causation humankind 

130-Parapsychology and occultism  

140-Specific philosophical schools 

150-Psychology 

160-Philosopical logic 

170-Ethics 

180-Ancient, medieval, eastern philosophy  

190-Modern western philosophy 

 

200-Religion 

210-Philosophy & theory of religion 

220-Bible 

230-Christianity   

240-Christian moral & devotional theology  

250-Christian orders & local church 

260-Social & ecclesiastical theology 

270-History, geography, biography of Christianity 

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-German & related languages 

440-French & related languages  

450-Italian, Romanian & related languages 

460-Spanish, Portuguese, Galician  

470-Latin & related Italic languages 

480-Classical Greek & related languages 

490-Other languages 

      491.48-Sinhalese language 

      494.811-Tamil language 

500-Natural sciences & mathematics  

510-Mathematics 

520-Astronomy & allied sciences 

530-Physics 

540-Chemistry & allied sciences 

550-Earth sciences  

560-Paleontology  

570-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-Construction of  building 

 

700-The arts ; fine & decorative arts 

710-Area planning & landscape architecture 

720-Architecture 

730-Sculpture & related arts 

740-Graphic arts & decorative arts  

750-Painting & paintings  

760- Printmaking & prints 

770-Photography, computer art, film, video  

780-Music 

790-Recreational & performing arts 

 

800-Literature & rhetoric 

810-American literature in English 

820-English & Old English literature 

830-German & related literatures 

840-French & related literatures 

850-Italian, Romanian & related literatures 

860-Spanish,  Portuguese Galician literatures  

870- Latin & Italic literatures 

880-Classical Greek & related literatures 

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  

       954.93-Sri Lanka 

960-History of Africa 

970-History of North America 

980-History of South America 

990-History of other areas  

 



  

 
 
 
 

 
Sri Lanka National Bibliography  .- Vol.10 , No.5 
(May 1972) -  
      Colombo : National Library and Documentation  
      Services Board, 1977. - Vol.  ; 24 cm. 
      Monthly 
      Continues Ceylon National Bibliography Vol. 1 
      No. 1 (1963) – Vol. 10, No. 4 (1972) 
      Published by Dept. of National Archives. 
      ISSN 0253-8229 
 

                       015.5493 
 



ශ්රී ලලංකකා ජකාතික ග්රනන්ථ නකාමකාවලිය 

විෂය අලංශය

0 0 0  පරිගණක විදදකාව, තතකාරතුර,
               සකාමකානද  කකෘති 

006 – විතශශේෂ පරිගණක ක්රම 
006.6 – පරිගණක චිත්රක
006.696 -  පරිගණක ත්රිමකාන

රරාජමනන, කිෂරාන අජනන
Easyguide - පපපෝසර් නඩී ඇනිපමේෂන / 
කිෂරාන අජනන රරාජමනන ; සසංසසස්කරණය 
පරාලින අමරසූරිය විසිනි. - පස්කරාළඹ : විජය 
නිවුසසපස්පේපර්සස ලිමිටඩ, 2016. - ප. 32 : 
රූපසටහන ; පසම. 26. 
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1018351 NL)
ISBN 978-955-1008-75-8  (427010 NA)

0 1 0  ග්රනන්ථ නකාමකාවලි

016 – නියත විෂයයන පිළිබඳ ග්රනන්ථනකාමකාවලී හකා 
     සූචීන 

016.891483 – තකටිකතකා පිළිබඳ ග්රනන්ථ    
                  නකාමකාවලිය

සිසංහල පස්කටිස්කනරා ග නන්ථ නරාමරාවලිය 
1924 - 2012 / සමේපරාදනය ඒ. ඒ. පයරතන. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 384 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 950.00 (1035221 NL)
ISBN 978-955-30-6896-5  (433979 NA)

0 3 0  සකාමකානද විශශේවතකකෝෂ  

031 – ඇතමරිකකානු විශශේවතකකෝෂ
031.02 – විවිධ සිදධකානත පිළිබඳ ග්රනන්ථ

පලස්කමේ, ආස්කඩ
මට කියනු මබන / ආස්කඩ පලස්කමේ. - 3 වන 
මුද්රණය. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - 
ප. 152 ; පසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1986.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034834 NL)
ISBN 955-20-7509-2 (433722 NA)

0 7 0  අධදකාපනික, ප්රතලේඛන, ප්රවකෘතති
           මකාධද, පුවතපත කලකාව, ප්රකකාශනය 

070.4 – පුවතපත කලකාව 
070.44 – පුවතපත තීර ලිපි

සුමනපසසස්කර, ගරාමිණ
සරාහිනත්ය - ස්කලරා තීර ලිප කීපයක් / ගරාමිණ 
සුමනපසසස්කර. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 224 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 450.00  (1035182 NL)
ISBN 978-955-30-7538-3 (433545 NA)

070.449 – නියත විෂයයන 
070.44932 – තදශපකාලන විදදකාව පිළිබඳ තීර ලිපි

වීරසිසංහ, ටියුඩර්
සිවමරාන / ටියුඩර් වීරසිසංහ. - ආණමඩුව : 
පනපෝනබනන පබලිෂසං හවුසස, 2016. - ප. 212 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1035210 NL)
ISBN 978-955-1848-85-9  (433843 NA)

0 8 0  සකාමකානද එකතු 
 
පරාටව - ශරාසසනය සසංගහය / සසංසසස්කරණය 

ස්කවුඩරාගමේමන රනනසරාර හිමි. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 248 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 600.00  (1035070 NL)
ISBN 978-955-30-7568-0 (433850 NA)
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089.9148 – සිලංහල

ධමේමගපවසී : අතිපගගෞරවරාර්ර්භ මහලපස්කරාටුපව 
විමලධමේම නරාහිමි අභිනනදන ශරාසසනය 
සසංගහය / සසංසසස්කරණය උඩුපහිලපල 
විමලබුදද්ධි හිමි සහ දනස්කනපද සීලරනන 
හිමි. - මරානපල : විදත්යරාරතන පරිපවණ, 2016. -
ප. 924 : ඡරායරාරූප ; පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 1500.00  (1034934 NL)
ISBN 978-955-4069-00-8  (434323 NA)

ප්රඥරා : ඌව පළරාපත උපප්රධරාන අද්ධිස්කරණ 
සසංඝනරායස්ක, සදධර්ම තීර්ති ශ්රී ජිනරනන, 
අතිපූජත්ය, බුදදම පඤසඤරාපලපෝස්කරාභිධරාන නරායස්ක 
සසවරාමනද්ර අභිවනදන ශරාසසනය සසංගහය / 
සසංසසස්කරණය පස්කරාටියරාගල උපරනන හිමි 
විසිනි. - පමරානරරාගල : පබපෝද්ධිනිපක්නනරාරරාම 
විහරාරය, 2016. - ප. lx,491 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 1000.00 (1034933 NL)
ISBN 978-955-41896-3-8 (434326 NA)

1 0 0   දරශනය, අධිමකානසික විදදකාව හකා
    ගුපත විදදකාව, මතනකෝවිදදකාව

1 3 0  අධිමකානසික විදදකාව හකා ගුපත විදදකාව

133 – අධිමකානසික විදදකාව හකා ගුපත විදදකාව  
     පිළිබඳ නියත මකාතකෘකකා

ධමේමරාලසංස්කරාර හිමි, ගබටමරානපන
මහරා විශසව අද්ධිමරානසිස්ක ශක්තිය ඔබ පදපෝනට / 
ගබටමරානපන ධමේමරාලසංස්කරාර හිමි. - හක්මන : 
ශ්රී විපවස්කරාරරාමසසන්ථ විහරාර ස්කරාර්යය සරාධස්ක 
සමිතිය, 2016. - ප. xxxvii,184 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1035300 NL)
ISBN 978-955-43654-0-7 (434439 NA)

133.5 – තජදකාතිෂශේ ශකාසශේත්රය 

සිලවරා, ජ. එච. ඩබලිව.
ක්රිෂසණ මූර්ති පදධති පගපෝචර පලරාඵල / ජ. එච. 
ඩබලිව. සිලවරා. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 144 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035120 NL)
ISBN 978-955-30-7577-2  (433641 NA)

133.9 – ආධදකාතම විදදකාව
133.901 – අධදකාතත්මික තලකෝකය 
133.9013 – මරණය 

විපජේතිලස්ක, මතුගම මහිනද
පයවි ඇසින ඔබබට... 3, මරානව පසගෞඛත්යයට 
අමනුෂත්ය බලපපෑමේ ? / මතුගම මහිනද 
විපජේතිලස්ක. - පස්කරාළඹ : සදීපරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 232 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 380.00 (1035071 NL)
ISBN 978-955-661-802-0 (433437 NA)

1 5 0  මතනකෝවිදදකාව  

153 – සවිඥකානික මකානසික ක්රියකාවලිය හකා බුදධිය
153.12 - මතකය

පෆරානපසසස්කරා, ගයරාජිත
සිතිවිලි සිතනමේ = Mind map / ගයරාජිත 
පෆරානපසසස්කරා. - පරානදුර : සසපරාර්ක් පපරාත 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 46 : චිත්ර ; පසම. 15.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035331 NL)
ISBN 978-955-4087-00-2 (433671 NA)

153.9 – බුදධි පරීකෂණ හකා අභිතයකෝගතකා
153.93 – බුදධි පරීකෂණ

පතිරණ, නනද පක්.
උසසස නරඟ විර්භරාග සඳහරා බුදද්ධි පරීක්ෂණය : 
සනනිපවදන හබකියරාව / නනද පක්. පතිරණ. -
පනනිපටිය : ස්කර්නර, 2016. - ප. 144 : 
රූපසටහන ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034884 NL)
ISBN 978-955-96848-6-2  (433954 NA)

155 – ආ නතර හකා සලංවරධන මතනකෝවිදදකාව
155.6 – වවැඩිහිටි මතනකෝවිදදකාව

ඉලසංගපස්කපෝන, සමනන
වියපත බව පළිබඳ මපනපෝවිදත්යරාව / සමනන 
ඉලසංගපස්කපෝන. - පහපෝමරාගම : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 68 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034868 NL)
ISBN 978-955-53357-8-2 (434329 NA)
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158 – වදවහකාරික මතනකෝවිදදකාව 
158.1 – තපපෞදගලික දියුණුව 

මහිනද, එල. ඒ.
අභිවරදද්ධිපයේ පපරගමනස්කර : මපනපෝ විදත්යරා 
විශසපලෂණය / එල. ඒ. මහිනද. - මරිගම : 
ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 86 : චිත්ර ; 
පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034878 NL)
ISBN 978-955-697-177-4  (433207 NA)

හිල, නබපපරාලියන
සරාර්න්ථස්කතවය අතදබකීමට නමේ / නබපපරාලියන 
හිල ; පරිවර්නනය සිරිපසසන රතනරායස්ක 
විසිනි. - පස්කරාළඹ : පහන ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 160 ; පසම. 21.
"Your right to be rich" ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක ; ර. 350.00 (1034949 NL)
ISBN 978-955-667-258-9 (434314 NA)

හිල, නබපපරාලියන
සරාර්න්ථස්කතවය ස්කරරා / නබපපරාලියන හිල ; 
පරිවර්නනය සිරිල චනද්රපසසස්කර ගුණවර්ධන 
විසිනි. - පටපස්කපෝටපට : සමුද්ර පවතනසිසංහ 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 200 ; පසම. 21.
“Road to success” ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035054 NL)
ISBN 978-955-0600-80-9 (433813 NA)

158.3 – උපතදශනය

අපබපරාල, අරනදතී
උපපදශන උපරාය මරාර්ග හරා ක්රම ශිලප / 
අරනදතී අපබපරාල. - පස්කරාටටරාව : සරාර 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 288 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 900.00 (1034821 NL)
ISBN 978-955-584-516-8 (433225 NA)

1 7 0  ආචකාරධරම

170.44 - යහපවැවවැතම

රරාජපක්ෂ, අනුර බණඩරාර
පනලි තුඩන මනසට / අනුර බණඩරාර 
රරාජපක්ෂ. - [නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 2016. - 
ප. 72 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1034849 NL)
ISBN 978-955-42994-0-5 (433129 NA)

2 0 0   ආගම

200.71 – ආගත්මික අධදනය

ඉලසංගපස්කපෝන, සමනන
සමය අධත්යයන - නත්යරායරාතමස්ක ප්රපවශ : සමය 
අධත්යයන සඳහරා නිර්පදශින / සමනන 
ඉලසංගපස්කපෝන. - පහපෝමරාගම : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 82 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034873 NL)
ISBN 978-955-53357-7-5 (434320 NA)

2 4 0  ක්රිසශේතියකානි ඇදහිලි හකා ප්රතිපදකාව

248 – ක්රිසශේතියකානි පවැවවැතම, ජීවිතය
248.8 – නියත කණණකායම් සඳහකා ක්රිසශේතියකානි  

        ජීවිතය පිළිබඳ උපතදසශේ
248.844 – විවකාහපත පුදගලයින

වුජිසික්, නික්
පලරාවක් මවිනස්කල විශසමින ආදරය : පලරාව 
ජනප්රියනම ආබරාද්ධින මිනිසරාපග ආදර ජවින 
විවරණය / නික් වුජිසික් සහ ස්කබනී වුජිසික් ; 
පරිවර්නනය මසංගල පසපෝමලරාල රරාසිසංආරචචි 
විසිනි. - ගපණමුලල : නිශරානන ප්රස්කරාශන, 
2016. - ප. 144 : ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
''Love without limits'' ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035273 NL)
ISBN 978-955-4946-94-1  (433583 NA)

2 9 0  තවනත ආගම්

294 – ඉනදියකානු සම්ම්භවයක සහිත ආගම්
294.3 – බුදධකාගම
294.3076 – ප්රශශේතනකෝතතර

චනදරනන හිමි, පහරාරපරාවිට
අ. පපරා. ස. සරාමරානත්ය පපළ බුදධ ධර්ම සරාර 
සසංගහය / පහරාරපරාවිට චනදරනන හිමි. - 
රරාජගිරිය : ස්කර්නර, 2016. - ප. xvi,436 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 650.00 (1035080 NL)
ISBN 978-955-43345-0-2 (433876 NA)
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294.309 – තබපෞදධ සලංසශේකකෘතිය

විපජේබණඩරාර, චනන්දිම
පබගෞදධ ශිෂසටරාචරාරය : පසුනලය සහ සසංස්කලප / 
චනන්දිම විපජේබණඩරාර. - පනනිපටිය : 
සසටබමේෆර්ඩ පලක්, 2015. - ප. 313 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1035166 NL)
ISBN 978-955-658-415-8 (433260 NA)

294.309076 – ප්රශශේතනකෝතතර  

අ. පපරා. ස. (උ. පපළ) පබගෞදධ ශිෂසටරාචරාරය : 
ආදර්ශ ප්රශසන පත්ර හරා පළිතුර පත්ර සසංගහය / 
සමේපරාදනය ඩී. ප. පහටටිආරචචි. - ජරා-ඇල : 
සමේපරාදස්ක, 2017. - ප. 423 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1035315 NL)
ISBN 978-955-52469-8-9 (433862 NA)

294.3092 – චරිතකාපදකාන

බුදධදතන හිමි, පපරාලවතපත ශ්රී
ර්භරාරතීය පබගෞඞරාචරාර්යපයපෝ / පපරාලවතපත ශ්රී 
බුදධදතන හිමි. - නව මුද්රණය. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 256 ; පසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1949.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 450.00 (1035155 NL)
ISBN 978-955-30-6426-4 (433731 NA)

294.309593 – තකායිලනතය 

පස්කරාටවලපගදර, ඒනජල
සත්යරාම වර්ණනරාපවන පහළිවන සියමේ පබගෞදධ 
සමරාජය / ඒනජල පස්කරාටවලපගදර. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 128 : 
ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00  (1035016 NL)
ISBN 978-955-30-7250-4 (433612 NA)

294.33 – ආගත්මික ජනප්රවකාද, අනතර ආගත්මික 
          සම්බනධතකා හකා ආකලේප, සමකාජ 
          තදව ධරමය

294.33615 – තබපෞදධ මතනකෝවිදදකාව 

ඉලසංගපස්කපෝන, සමනන
පබගෞදධ මපනපෝවිදත්යරාපව මූලිස්කරාසංග / සමනන 
ඉලසංගපස්කපෝන. - පහපෝමරාගම : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 73 ; පසම. 21.
පබගෞදධ උපපදශන පරාඨමරාලරාව සඳහරා 
නිර්පදශිනය.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00  (1034869 NL)
ISBN 978-955-53357-4-4  (434327 NA)

294.34 - ධරමය හකා වතපිළිතවත

ධමේමගපවසි හිමි, මගහකුඹුපර්
සිඩනි ලසංස්කරාරරාම ධර්ම පදශනරා 3 : 
පටිචචසමුස්පේපරාදය / මගහකුඹුපර් ධමේමගපවසි 
හිමි. - ඕසසපස්ට්රේලියරාව : ලසංස්කරාරරාම පබගෞදධ 
විහරාරය, 2017. - ප. 368 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක :මිල පනරාදබක්පව(1035066 NL)
ISBN 978-955-44182-7-1 (433893 NA)

ධමේමගුතන
දබන ගන යුතු දහමේ ස්කරණු / ධමේමගුතන. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 88 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035181 NL)
ISBN 978-955-30-7115-6 (433734 NA)

පහනින පහනට - ධර්ම ලිප සසංගහය / 
සසංසසස්කරණය චනන්දිම විපජේබණඩරාර. - 
පමරාලලිපගරාඩ : සදධරා පුඤසඥ ප්රදීප පූජරාස්කරාරස්ක 
සමිතිය, 2016. - ප. 66 : ඡරායරාරූප ; පසම. 29.
මබබබ-පබපෝස්ක :මිල පනරාදබක්පව(1035470 NL)
ISBN 978-955-3927-00-2 (433161 NA)

පබපෝද්ධිපූජරා ගරාන්ථරා සජේජරායනපයේ ඔබට වරන්දින නබන
සඳහන පබපෝද්ධිපූජරා සහ බුදධවනදනරා ගරාන්ථරා 
පපරාන. - වරාදදුව : පූජරාරරාමය, 2016. - ප. 80 ; 
පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : මිල පනරාදබක්පව(1034862 NL)

(433156 NA)

පබපෝද්ධි පූජරාව සහ තුන සූත්රය. - [නබ. පනරා.] : 
[ප්ර. පනරා.], 2016. - ප. 16 ; පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : පනරාමිපල (1034854 NL)

(433155 NA)

බ්රහසමවසංපසපෝ හිමි, අජරාන
මනපසස පටරාර ගබලීමේ / අජරාන බ්රහසමවසංපසපෝ 
හිමි ; පරිවර්නනය ජ. ඩබලිව. නනන්දිපසසන 
විසිනි. - පටපස්කපෝටපට : සමුද්ර පවතනසිසංහ 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 184 ; පසම. 21.
“Simply this moment” ස්කරතිපයේ ඇතුළත 
පදශනරා.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035053 NL)
ISBN 978-955-0600-83-0  (433814 NA)



5

බ්රරාහසමවසංපසපෝ හිමි, අචරාන
ඔපබ වටිනරාස්කම කියද ? / අචරාන බ්රහසමවසංපසපෝ 
හිමි ; පරිවර්නනය සිරිපසසන රතනරායස්ක 
විසිනි. - පස්කරාළඹ : පහන ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 192 ; පසම. 21.
"Don't worry be grumpy" ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 370.00 (1034956 NL)
ISBN 978-955-667-259-6  (434307 NA)

මදදුමබණඩරා, ඒ. ඩබලිව.
පදපලරාව න්දියුණුපව දහමේ මරාවන / ඒ. ඩබලිව. 
මදදුමබණඩරා. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 96 ; පසමි. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035087 NL)
ISBN 978-955-30-6939-9 (433619 NA)

යහන්දිවියට අතවබලක් - 3 වන ස්කරාණඩය / 
සමේපරාදනය වි. පදරා. ය. ගුණතිලස්ක. - 
[නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 2016. - ප. 32 ; 
පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : මිල පනරාදබක්පව(1034855 NL)

(433154 NA)

යහන්දිවියට අතවබලක් - 4 වන ස්කරාණඩය / 
සමේපරාදනය වි. පදරා. ය. ගුණතිලස්ක. - 
[නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 2016. - ප. 52 ; 
පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : මිල පනරාදබක්පව(1034858 NL)

(433159 NA)

සතතිසස පබපෝපබකි දමේ වටහරාපගන සසර දුකින 
මිපදමු / සමේපරාදනය පරගසසපනරාට සුධමේම 
හිමි. - පමරාපරරානතුඩුව : ශ්රී ලසංස්කරා 
පබගෞදධරාපලපෝස්ක සසංවිධරානය, 2016. - ප. 48 ; 
පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : මිල පනරාදබක්පව(1034852 NL)

(433152 NA)

සදධරාසුමන හිමි, ඇකිරිපයේ
ලුණු සයුපරන මතු වූ දහමේ සයුර : පහරාරරාද 
සූත්රරානන ධර්ම පදශනරාව / ඇකිරිපයේ 
සදධරාසුමන හිමි ; සමේපරාදනය රජවබලපල 
පයදසසසි හිමි විසිනි. - පපරාලගසසඔවිට : සිකුර 
පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 20 ; 
පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : මිල පනරාදබක්පව(1034902 NL)

(433857 NA)

සුධර්මරා භික්ක්ෂුණ, ලක්ෂපරාන
අසංගුලිමරාල සූත්ර පදශනරාව / ලක්ෂපරාන සුධර්මරා 
භික්ක්ෂුණ. - හුනුපටිය : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 122 : චිත්ර ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක :මිල පනරාදබක්පව(1035103 NL)
ISBN 978-955-4065-00-0 (433672 NA)

294.3422 – කරමය

ස්කර්මය පුනර්ර්භවය හරා ස්කර්ම විපරාස්ක පළිබඳ සනත්ය 
ස්කනරා : නිපරපෝගි බව දීර්ඝරායුෂ.... - 3 වන 
පස්කරාටස / සමේපරාදනය පක්. ස්කමලරා කුලතුසංග. - 
පපරාලගසසඕවිට : සිකුර පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 130 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00  (1034977 NL)

(433860 NA)

ගමපග, එසස. අය.
බුදුසමපයහි එන මපනපෝස්කරාය සහ ආතමය / 
එසස. අය. ගමපග. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 192 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 375.00  (1035153 NL)
ISBN 978-955-30-4129-6  (433724 NA)

රරාහුල හිමි, පනනපගරාඩ
බුදුන වදරාළ ස්කර්මය සහ පුනර්ර්භවය / 
පනනපගරාඩ රරාහුල හිමි. - ස්කබනඩරාව : ස්කර්නර, 
2016. - ප. 89 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : මිල පනරාදබක්පව(1035113 NL)
ISBN 978-955-52791-2-3  (433363 NA)

294.3423 - මරණය

දලය ලරාමරා
සුවදරායී මරණයක් / දලය ලරාමරා ; පරිවර්නනය 
සිරිපසසන රතනරායස්ක විසිනි. - පස්කරාළඹ : පහන 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 119 ; පසම. 21.
"Advice on dying" ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 280.00 (1034948 NL)
ISBN 978-955-667-243-5 (434313 NA)

294.3434 - දකානය

අරියධමේම හිමි, නරා උයපන
මහතඵල ලබබීමට දන පසංස්කමේ ස්කළ යුතු 
ආස්කරාරය / නරා උයපන අරියධමේම හිමි. - 
[නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 2016. - ප. 32 ; 
පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : පනරාමිපල (1035298 NL)

(434445 NA)
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දන දීපමේ ආනිසසංස / සමේපරාදනය බලනපගරාඩ 
පමේධරානනද හිමි සහ දයරාපසසන පසසනරාරතන 
විසිනි. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - 
ප. 110 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035108 NL)
ISBN 978-955-30-7131-6 (433539 NA)

සුපමේධ හිමි, මගුපර්
දරානය නිර්වරාණරාවපබපෝධය පණිස ද? / මගුපර් 
සුපමේධ හිමි. - පස්කරාළඹ : දයරාවසංශ ජයපස්කරාඩ, 
2016. - ප. 246 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034987 NL)
ISBN 978-955-686-322-2 (433175 NA)

294.3435 – පූජදසශේන්ථකාන 
294.3435095493 – ශ්රී ලලංකකාව 

රණසිසංහ, සුමිත
ස්කනදබඩ පතතුව / සුමිත රණසිසංහ. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 228 : 
ඡරායරාරූප ; පසම. 29.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 1450.00 (1035487 NL)
ISBN 978-955-30-7064-7 (433757 NA)

වරාදදුව පමරාලලිපගරාඩ පදගමේබද මහරා 
විහරාරසසන්ථරානය : 2016 වර්ෂය ස්කඨින චීවර පූජරා 
පුණත්ය මපහපෝතසවය / සමේපරාදනය අයී. සී. ප. 
ගුණපසසස්කර. - [නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 
2016. - ප. 20 ; පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : මිල පනරාදබක්පව(1034857 NL)

(433158 NA)

294.3442 – නිවන

ගුණවර්ධන, ඒ. වී. අය.
නිවන පදසට ගමනක් / ඒ. වී. අය. 
ගුණවර්ධන. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 56 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1034907 NL)
ISBN 978-955-30-7429-4 (433628 NA)

පයවතී, ඩබලිව. ජ. ජ. ඒ.
අපට නවමත නිවන මග වබසී ඇතපත ඇය? / 
ඩබලිව. ජ. ජ. ඒ. පයවතී. - බදපදගම : ස්කර්නර,
2016. - ප. 76 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034939 NL)
ISBN 978-955-42193-4-2 (433946 NA)

294.34435 – ම්භකාවනකා 

ර්භරාවනරා ක්රම සරල බසින - සීල සමරාද්ධි / සමේපරාදනය
පරගසසපනරාට සුධමේම හිමි. - පමරාපරරානතුඩුව : 
ශ්රී ලසංස්කරා පබගෞදධරාපලපෝස්ක සසංවිධරානය, 2004. - 
ප. 48 ; පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : මිල පනරාදබක්පව(1034856 NL)

(433157 NA)

ර්භරාවනරා : සම සනළිසස ස්කර්මසසන්ථරාන / සමේපරාදනය 
නරා උයපන අරියධමේම හිමි. - යක්ස්කල : න්දිමුතු 
ප්රස්කරාශන පුදගලිස්ක සමරාගම, 2014. - ප. 298 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : පනරාමිපල (1035304 NL)

(434446 NA)

සසර පස්කටිස්කර ගබනීමට - සසර දුකින මිදීමට 
මමත ර්භරාවනරා ස්කරමි / සමේපරාදනය පරගසසපනරාට
සුධමේම හිමි. - පමරාපරරානතුඩුව : ශ්රී සුමන 
ප්රඥරාසරාර ර්භරාවනරා සමිතිය, 2015. - ප. 136 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක :මිල පනරාදබක්පව(1034865 NL)
ISBN 978-955-1325-03-9 (433160 NA)

294.363 – බුදුරජකාණන වහනතසශේ

පස්පේමරාපලපෝස්ක හිමි, පස්කරාටවිල ශ්රී
පබපෝසනරාපණපෝ / පස්කරාටවිල ශ්රී පස්පේමරාපලපෝස්ක 
හිමි. - සිසංගස්පේපූරව : ආපලපෝස්ක පබගෞදධ 
මධත්යසසන්ථරානය, 2016. - ප. 47 : චිත්ර ; පසම. 24.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 230.00 (1035342 NL)
ISBN 978-955-50901-7-9 (433856 NA)

සීලවසංශ හිමි, වරපලරාපන
සිරි සදහමේ පූජරා : පපපෝය පදරාළපහස වබදගතස්කම 
සහ බුදුරජරාණන වහනපසස පළිබඳ වබදගත 
ස්කරණු සහිනය / සමේපරාදනය වරපලරාපන 
සීලවසංශ හිමි. - පනසියගම : නරාඋයන ආරණත්ය 
පසසනරාසනය, 2016. - ප. 48 ; පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : පනරාමිපල (1035296 NL)

(434443 NA)

294.3657 – භිකක්ෂූන

පබවින්දි න්දිවිය / සමේපරාදනය පගරාඩඋලපන චනන්දිම 
හිමි. - [නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 2016. - 
ප. 64 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක :මිල පනරාදබක්පව(1034860 NL)

(433150 NA)
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මහපබපෝසත සිරිනස්ක පයසටහන. - [නබ. පනරා.] : 
[ප්ර. පනරා.], 2016. - ප. 19 ; පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : පනරාමිපල (1035297 NL)

(434444 NA)

සුමන හිමි, වටරක්පගරාඩ
ගරාම ආරණත්යයස්ක භික්ක්ෂු විර්භජනය හරා ශරාසනිස්ක 
පබවබතම / වටරක්පගරාඩ සුමන හිමි. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 175 ; පසමි. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 450.00 (1035000 NL)
ISBN 978-955-31-0345-1 (434370 NA)

294.38 – ග්රනන්ථ
294.382 – ත්රිපිටකය

රණසිසංහ, සමන චනද්ර
දමේ න්දිය බිඳු / සමන චනද්ර රණසිසංහ. - 
පනනිපටිය : ස්කර්නර, 2016. - ප. 127 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035030 NL)
ISBN 978-955-42632-1-5 (433448 NA)

294.3823 – සූත්රපිටකය
294.382322 – ධම්මපද 

ත්රිපටස්කය. සූත්රපටස්කය. ඛුදදස්ක නිස්කරාය. ධමේමපද
ධමේම පද පරාළිය / සමේපරාදනය පහස. මු. 
තිලස්කරතන. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 304 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00  (1035132 NL)
ISBN 978-955-30-7445-4  (433553 NA)

294.3824 – අභිධරමපිටකය

රණසිසංහ, සී. ප.
බුදුන වහනපසස විශසවය පබහබන්දිලි ස්කල 
ආස්කරාරය / සී. ප. රණසිසංහ ; පරිවර්නනය 
අය. ප. පහටටිආරචචි විසිනි. - පදහිවල : 
පබගෞදධ සසංසසස්කරතිස්ක මධත්යසසන්ථරානය, 2016. - 
ප. 451 : ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
“The Buddha's explanation of the 
universe” ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 750.00 (1035217 NL)
ISBN 978-955-663-498-03 (433238 NA)

294.384 – නීති හකා තීරණ 

පඤසඤරාපසසඛර හිමි, පදවහනන්දිපයේ
පබගෞදධ විනය නීති සමේප්රදරාපයහි නනතිස්ක 
අගය / පදවහනන්දිපයේ පඤසඤරාපසසඛර හිමි. - 
පස්කරාළඹ : ස්කර්නර, 2016. - ප. 136 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035036 NL)
ISBN 955-99197-1-7 (433211 NA)

294.39 – නිකකාය

ප්රඥරා ප්රර්භරා II : ධර්ම ශරාසසනය ලිප සරණිය / 
සසංසසස්කරණය මහියසංගනපයේ පඤසඤරානනද 
හිමි. - පස්කරාළඹ : ශ්රී ජයවර්ධනරාරරාමය, 2016. - 
ප. 419 ; පසම. 21.
නත්රනිස්කරායස්ක මහරා සසංඝ සර්භරා පළිබඳ

 පනරාරතුර එස්කතුවකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1034932 NL)
ISBN 978-955-99197-8-9  (434330 NA)

294.392 – මහකායකාන බුදධකාගම

විපජේසිසංහ, එසස. ඒ. ජ.
විමුක්ති මරාර්ගය පළිබද හීනයරානිස්ක හරා 
මහරායරානිස්ක ආස්කලපය : සදධර්මපුණඩරීස්ක 
සූත්රය ඇසුපරනි / එසස. ඒ. ජ. විපජේසිසංහ. - 2 වන
මුද්රණය. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - 
ප. 170 ; පසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2001.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034824 NL)
ISBN 978-955-30-7442-3  (433719 NA)

294.3923 – තිබබත බුදධකාගම

රමේපරා, ට. පලරාබසරාසං
මරායරා පලපෝස්කපයේ සබරිසරන ආතම / ට. 
පලරාබසරාසං රමේපරා ; පරිවර්නනය කුමරාර 
සිරිවර්ධන විසිනි. - මරිගම : ආශිර්වරාද 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 238 ; පසම. 22.
''The cave of the ancients'' ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00  (1034945 NL)
ISBN 978-955-697-178-1  (433194 NA)
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300.76 – ප්රශශේතනකෝතතර

ධර්මකීර්ති, නනදන
ජවන නිපුණනරා හරා පුරවබසි අධත්යරාපනය 
ප්රශසපනපෝතනර : 6 පශසණිය / නනදන 
ධර්මකීර්ති. - පස්කරාටටරාව : පමතසර 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 60 ; පසම. 29.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 295.00 (1035447 NL)
ISBN 978-955-4741-14-0 (433958 NA)

301 – සමකාජ විදදකාව 

පපපර්රරා, බී. ඒ. පටනිසන
මරානව විදත්යරා හරා සමරාජ විදත්යරා ප්රපවශය / බී. ඒ. 
පටනිසන පපපර්රරා. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 288 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 650.00  (1034811 NL)
ISBN 978-955-30-2653-8 (433527 NA)

301.092 – සමකාජ විදදකාඥතයකෝ 

අමරපසසස්කර, දයරා
ඔගසසට පස්කරාමිට - සමරාජ විදත්යරාපව පයරා / දයරා 
අමරපසසස්කර. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 72 : ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035142 NL)
ISBN 978-955-30-7359-4 (433991 NA)

306 –  සලංසශේකකෘතිය හකා ආයතන

අමුණුගම, සරත
සසංසසස්කරතිය, සමරාජය හරා පරිසරය / සරත 
අමුණුගම. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 220 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035243 NL)
ISBN 978-955-31-0549-3 (433918 NA)

306.8 – විවකාහය සහ පවුල 
306.81 – විවකාහය සහ අඹුසවැත්මි පිළිබඳ තතවයන

අමරපසසස්කර, අයරරා
නිවපසස පහන ඔබය / අයරරා අමරපසසස්කර. - 
3 වන මුද්රණය. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 152 ; පසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1972.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035043 NL)
ISBN 978-955-30-7010-4 (433986 NA)

306.9 – මරණය 

මලලවරාරචචි, ක්ලීටසස
අවසරානපයේ අප / ක්ලීටසස මලලවරාරචචි. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 200 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1035041 NL)
ISBN 978-955-30-7425-6 (433974 NA)

307 – ප්රජකාව
307.72 – ග්රකාමීය ප්රජකාව
307.72095493 – ශ්රී ලලංකකාව

ගුලවතන, ඔලපබරාඩුපව බනන්ධුල ආර්.
ඔලපබරාඩුව අපස්පේ ගම / ඔලපබරාඩුපව බනන්ධුල 
ආර්. ගුලවතන. - පගපෝනපපරාල හනන්දිය : 
ස්කර්නර, 2016. - ප. 300 : ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035316 NL)
ISBN 978-955-99336-5-6 (433861 NA)

3 2 0   තදශපකාලන විදදකාව 

320.5 – තදශපකාලන මතවකාද

අමුණුගම, සරත
පදශපරාලන මනවරාද / සරත අමුණුගම. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 216 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035242 NL)
ISBN 978-955-31-0551-6 (433919 NA)

320.95493 – ශ්රී ලලංකකාව 

අපබනරායස්ක, විදුර
සබට විය පපරන තුර / විදුර අපබනරායස්ක. - 
[නබ. පනරා.] : විදුර අපබනරායස්ක ප්රස්කරාශන 
පක්නද්රය, 2016. - ප. 80 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035165 NL)
ISBN 978-955-4897-07-6 (433261 NA)

321 – ආණණ්ඩුක්රම
321.0973 – ඇතමරිකකා එකසත ජනපදය

පුරසිසංහ, පටරනසස
ඇමරිස්කරා එක්සත ජනපදපයේ ජරාතිස්ක 
ආණඩුක්රමය සහ පදශපරාලනය / පටරනසස 
පුරසිසංහ. - රතමලරාන : J & J ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. xiv,264 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 480.00 (1035312 NL)
ISBN 978-955-8423-17-2 (434380 NA)
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331 – කම්කර ආරර්ථික විදදකාව
331.011 – කම්කර අයිතිවකාසිකම් හකා තතවයන
331.011076 - ප්රශශේතනකෝතතර

මදදුම බණඩරාර, අයරරාසංගනී
ආයනන ස්කරාර්ය පටිපරාටිය - ප්රශසපනපෝතනර 
(500) සසංගහය / අයරරාසංගනී මදදුම බණඩරාර. - 
පදලපගරාඩ : ස්කර්නර, 2016. - ප. 198 ;
පසම. 25. 
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 700.00  (1018364 NL)
ISBN 978-955-53922-2-8  (427019 NA)

332 – මූලද ආරර්ථික විදදකාව
332.024 – මුදලේ රහසශේ
332.02401 – ධනය ඉපයීම

එස්කර්, ට. හරාවර්
පස්කපෝටිපතියකු වීමට නමේ... / ට. හරාවර් එස්කර් : 
පරිවර්නනය සිරිපසසන රතනරායස්ක විසිනි. - 
පස්කරාළඹ : පහන ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 132 ; පසම. 21.
“Secrets of the millionaire mind” ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 290.00 (1034882 NL)
ISBN 978-955-667-260-2 (434316 NA)

338 – නිෂශේපකාදන
338.1 – කකෘෂි ආරර්ථික විදදකාව

රණතිලස්ක, එමේ. බී.
ස්කරෂ ආර්ර්ථිස්ක විදත්යරාව සහ සසංවර්ධනය / එමේ. බී.
රණතිලස්ක. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 152 ; පසමි. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035052 NL)
ISBN 978-955-30-7200-9 (433769 NA)

338.9 – ආරර්ථික සලංවරධනය
338.95493 – ශ්රී ලලංකකාව

අපබගුණපසසස්කර, අසසංග
වඩරා යහපත පලරාවක් උපදසරා / අසසංග 
අපබගුණපසසස්කර ; පරිවර්නනය සරතචනද්ර 
ජයවර්ධන විසිනි. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 238 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 450.00 (1034983 NL)
ISBN 978-955-31-0738-1 (434360 NA)

3 4 0  නීතිය 

341 – ජකාතීන අතර නීතිය
341.23 – එකසත ජකාතීන
341.235493 – ශ්රී ලලංකකාව

වර්ණකුලසූරිය, කීර්ති
සපහපෝදර ත්රසසනවරාදීන සහ හයබ්රිඩ අද්ධිස්කරණය /
කීර්ති වර්ණකුලසූරිය. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 176 : ඡරායරාරූප ; 
පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034832 NL)
ISBN 978-955-30-7537-6 (433528 NA)

341.48 – මකානව හිත්මිකම්

පහටටිපග, නිලනන
මරානව හිමිස්කමේ පළිබඳ නීතිය : ඔබට නබතිවම 
බබරි නීති පපරානක් / නිලනන පහටටිපග. - 
පස්කරාළඹ : සමරාද්ධි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 158 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034918 NL)
ISBN 978-955-8786-45-1 (433938 NA)

3 6 0  සමකාජ ගවැටලු හකා තසශේවකා, සලංවිධකාන 

362 – සමකාජ සුබසකාධනය ගවැටලු හකා තසශේවකා 
362.41 – අනධ පුදගලයින
362.41092 - චරිතකාපදකාන

පස්කලර්, පහලන
නිහඬ අඳුර පලරාව නරණය / පහලන පස්කලර් ; 
අනුවර්නනය විමලනයනරා පදලපදණිය 
විසිනි. - ගපණමුලල : නිශරානන ප්රස්කරාශන, 
2016. - ප. 104 : ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
“The story of my life” ස්කරතිපයේ 
අනුවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034905 NL)
ISBN 978-955-4946-98-9 (433580 NA)

363 – තවනත සමකාජ ගවැටලු හකා තසශේවකා
363.69 – ඓතිහකාසික සලංරකෂණ

අමරසිරි, ජ. ඩී.
අසසපර්ශනීය සසංසසස්කරතිස්ක උරමය / ජ. ඩී. 
අමරසිරි. - නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 88 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 275.00 (1035295 NL)
ISBN 978-955-31-0763-3 (433911 NA)
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363.7 – පකාරිසරික ගවැටලු
363.73874 - හරිතකාගකාර

පහටටිආරචචි, නරාමල ධමේමිස්ක
පරිසරය උණුසුමේ පවනවරා, ස්කරාලගුණිස්ක සහ 
පදශගුණිස්ක පවනසසස්කමේ ඇතිපවනවරා අප එය 
වලක්වරා ගනිමු / නරාමල ධමේමිස්ක 
පහටටිආරචචි. - පස්කරාළඹ : පස්කරාළඹ ළමරා 
පපරාත සසංගමය, 2016. - ප. 24 : චිත්ර ; 
පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035172 NL)
ISBN 978-955-588-238-5  (433699 NA)

3 7 0  අධදකාපනය

370.1 - නදකාය

ස්කරාරියවසමේ, සී.
නව අධත්යරාපන මූලධර්ම / සී. ස්කරාරියවසමේ. - 
පස්කරාටටරාව : සරාර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 152 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 330.00 (1035269 NL)
ISBN 978-955-584-542-7 (433254 NA)

370.9 – තුලනකාතමක අධදකාපනය

අපබපරාල, පරපෝලනඩ
තුලනරාතමස්ක අධත්යපනය සහ අධත්යරාපනපයේ නව
ප්රවණනරා ගබටලු / පරපෝලනඩ අපබපරාල. - 
පස්කරාටටරාව : සරාර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 420 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 880.00  (1035271 NL)
ISBN 978-955-584-557-1 (433253 NA)

372 – ප්රකාන්ථත්මික අධදකාපනය 
372.19 – ප්රකාන්ථත්මික අධදකාපනය පිළිබඳ විෂය  

          ආවරණය
372.19076 - ප්රශශේතනකෝතතර

න්දිසරානරායස්ක, පප්රේමේ
ශිෂත්යතවය - II පත්රය 5 පශසණිය / පප්රේමේ 
න්දිසරානරායස්ක. - මිනුවනපගරාඩ : නිපුණ 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 116 : රූපසටහන ; 
පසම. 29.
සිසංහල - පරිසරය - ගණිනය - ඉසංග්රීසි - පදමළ.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035453 NL)
ISBN 978-955-783-597-6 (433799 NA)

372.465 - තහකෝඩිතපකාත

ලියනපග, ස්කමල ශ්රී
පහපෝඩය ගී පපරාන / ස්කමල ශ්රී ලියනපග. - 
මිනුවනපගරාඩ : සමනල දබනුම, 2016. - 
ප. 20 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 190.00 (1035430 NL)
ISBN 978-955-4080-01-0 (433794 NA)

372.6 – ම්භකාෂකාව 

ගරාමිණ, එච. එමේ. නිමල
සිසංහල 1 / එච. එමේ. නිමල ගරාමිණ. - 
ස්කපෑගලල : සඳකිරණ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 223 ; පසම. 30.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 490.00 (1035409 NL)
ISBN 978-955-7700-14-4 (433818 NA)

372.6076 – ප්රශශේතනකෝතතර

විමලසිරි, ප්රීති
රසය විඳිමු - යසට ලියමු 4 - 5 පශසණි සිසංහල 
වබඩ පපරාන / ප්රීති විමලසිරි. - නුපගපගරාඩ : 
සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 96 : චිත්ර ; 
පසම. 24.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035358 NL)
ISBN 978-955-31-0557-8 (433905 NA)

 

372.623 - රචනකා

ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන
5 ශිෂත්යතව රචනරා - 01 / ගුණරතන 
ඒස්කනරායස්ක. - පමරාරටුව : නිපුන පපරාත 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 80 ; පසමි. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 180.00 (1035159 NL)
ISBN 978-955-0258-59-8 (433266 NA)

පමනඩසස, පයසීලි
ශිෂත්යතවයට රචනරා ලියමු / පයසීලි පමනඩසස 
සහ ලක්ෂසමි පහසමනනරා අපබගුණවර්ධන. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 72 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035178 NL)
ISBN 978-955-30-7111-8 (433738 NA)
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372.634 – අත අකුර

පස්කරාඩතුවක්කු, චනද්රරානි
සිසංහල අකුර හුරව : පළමුවන පශසණිය / 
චනද්රරානි පස්කරාඩතුවක්කු. - පස්කරාළඹ :
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 180 : චිත්ර ; 
පසම. 29.
මුල ළමරාවිය සසංවර්ධනය සඳහරා 2016 නව 
විෂය නිර්පදශයට අනුව සබස්කසූ ක්රියරාස්කරාරස්කමේ 
පරාදස්ක ස්කරගත පර්පයේෂණරාතමස්ක ගනන්ථයකි. 
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035457 NL)
ISBN 978-955-30-7384-6  (433964 NA)

3 9 0  සිරිත, විරිත, ජනශවැති 

392 – ජීවන චක්රය හකා ගකෘහ ජීවිතය ආශ්රිත චකාරිත්ර 
392.5 – විවකාහ චකාරිත්ර
392.5095493 – ශ්රී ලලංකකාව

ස්කළුපබපෝවිල, ආරියපසසන
සිසංහල විවරාහ චරාරිත්ර / ආරියපසසන 
ස්කළුපබපෝවිල. - බණඩරාරගම : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 71 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034976 NL)
ISBN 978-955-42880-0-3 (433864 NA)

398 – ජනශවැතිය
398.2 – ජන සකාහිතදය. ජනකවි 
398.2095493 – ශ්රී ලලංකකාව 

ඒස්කනරායස්ක, රනජිත
ගිරවරාපතතුපව ජනස්කනරා / රනජිත 
ඒස්කනරායස්ක. - පස්කරාළඹ : සූරිය ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 86 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 190.00 (1035237 NL)
ISBN 978-955-656-413-6 (433715 NA)

ගුණපසපෝම, ගුණපසසස්කර
සබරගමුපව රරාවණ ජනස්කනරා / ගුණපසසස්කර 
ගුණපසපෝම. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 116 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 275.00 (1035193 NL)
ISBN 978-955-31-0700-8 (433904 NA)

මිත්රපසසන, එල. ඩබලිව. විමලරා
අපස්පේ ජනස්කන්ථරා / එල. ඩබලිව. විමලරා 
මිත්රපසසන. - [නබ. පනරා.] : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 68 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034900 NL)
ISBN 978-955-43123-2-6 (433855 NA)

පලරාකුපහසවරා, සඳරවන
බඹර මරාපල විතති : ජනශබති අධත්යයන / 
සඳරවන පලරාකුපහසවරා. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 120 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035046 NL)
ISBN 978-955-30-7208-5 (433969 NA)

පසසනරාසිසංහ, තිලක්
වනනි හතපතතුපව ජනස්කනරා : යක්ෂ පදව 
ප්රවරාද / තිලක් පසසනරාසිසංහ. - රරාජගිරිය : 
ගබෆිපස්කයරා, 2016. - ප. 160 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035127 NL)
ISBN 978-955-0602-28-5 (433693 NA)

398.24 – කකෘෂිකරමය
398.24095493 – ශ්රී ලලංකකාව

ස්කහඳගමපග, පයපසසන
පහසපන විතති / පයපසසන ස්කහඳගමපග. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 168 : රූපසටහන ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 325.00 (1035241 NL)
ISBN 978-955-31-0509-7 (433916 NA)

පනනනපස්කපෝන, ධර්මරතන
අපස්පේ පබරණි වී අටුව : අටු පස්කරාටු පළිබඳව 
විමසරා බබලීමක් / ධර්මරතන පනනනපස්කපෝන. -
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 88 : 
ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035024 NL)
ISBN 978-955-30-7330-3 (433762 NA)

398.245967 – අලි ඇතුන

විනරාන, ශරානන කුමරාර
රජ පවනනට ගිය අලියරා : රට රටවල 
අලිනපග ස්කනනදර / ශරානන කුමරාර විනරාන. - 
ගමේපහ : රතසර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 100 : චිත්ර ; පසම. 19.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034749 NL)
ISBN 978-955-694-030-5 (433842 NA)

398.6 – තතරවිලි

වීරරතන, නවීන පසගෞමත්ය
පුසංචි අපට පතරවිලි / නවීන පසගෞමත්ය 
වීරරතන. - පස්කරාළඹ : පස්කරාළඹ ළමරා පපරාත 
සසංගමය, 2016. - ප. 24 : චිත්ර ; පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035175 NL)
ISBN 978-955-588-243-9 (433696 NA)
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398.9 – ප්රසශේන්ථකාව පිරළ

ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන
උපමරා, ආස්පේපනපෝපපදශ, පඬිවදන, 
ප්රසසනරාපරළු / ගුණරතන ඒස්කනරායස්ක. - 
පමරාරටුව : නිපුන පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 80 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 180.00 (1035162 NL)
ISBN 978-955-0258-63-5 (433264 NA)

4 0 0   ම්භකාෂකාව

4 9 0  තවනත ම්භකාෂකා

491 –  නවැතගනහිර ඉනදු-යුතරකෝපීය හකා තකලේටික
           ම්භකාෂකා 
491.37 – පකාලි ම්භකාෂකාව 

පයරනන හිමි, වපෑගම
පරාලි ර්භරාෂරාව : ඓතිහරාසිස්ක අධත්යයනය / වපෑගම 
පයරනන හිමි. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 144 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035006 NL)
ISBN 978-955-30-7378-5 (433611 NA)

491.48 – සිලංහල ම්භකාෂකාව 

ගුණපසසස්කර, පදමරා
පපළපපරාන විමසුම - 10 පශසණිපයේ සිසංහල 
ර්භරාෂරාව හරා සරාහිනත්යය, සරාහිනත්ය සසංගහය / පදමරා 
ගුණපසසස්කර. - ස්කඩවන : සසංඛ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. viii,230 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034886 NL)
ISBN 978-955-1807-13-9 (433952 NA)

ධමේමසරාර හිමි, දයරාගම
සිසංහල : අ. පපරා. ස. සරා /පපළ ආදර්ශ 
ප්රශසපනපෝතනර සසංගහය / දයරාගම ධමේමසරාර 
හිමි. - 5 වන මුද්රණය. - පහපෝමරාගම : මරානව 
ර්භරාෂරා අධත්යයන පක්නද්රය, 2016. - ප. 215 ; 
පසම. 25.
1 වන මුද්රණය 2012.
මබබබ-පබපෝස්ක :මිල පනරාදබක්පව(1035229 NL)

(434319 NL)

491.48071 - විෂයමකාලකා

පදවන බස සිසංහල : 08 පශසණිය. - බතනරමුලල : 
අධත්යරාපන ප්රස්කරාශන පදපරාර්නපමේනතුව, 2016. -
ප. x,122 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 24.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 140.00 (1035321 NL)

(433183 NA)

491.485 – වදකාකරණ

පස්කරාඩස්කරාර, රතන
සිසංහල ර්භරාෂරාව හරා වත්යරාස්කරණ : 8 පශසණිය / 
රතන පස්කරාඩස්කරාර. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 191 ; පසම. 24.
2017 නව විෂය නිර්පදශයට අනුව සබනසුණ 
හබඳිනවීම හරා අර්භත්යරාස සහින ය.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 375.00 (1035266 NL)
ISBN 978-955-31-0757-2 (433928 NA)

මිලලගහනබනන, ආරියදරාස
නිවබරැන්දි ර්භරාවිනයට සිසංහල වත්යරාස්කරණ / 
ආරියදරාස මිලලගහනබනන. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 112 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035007 NL)
ISBN 978-955-30-7045-6 (433606 NA)

සුබසිසංහ, එසස. ඩී. සී. නපවපෝන්දි
සිදත සඟරරාපව ඉටු-අනිටු හරා ලස්කර අන්දියර 
විමසුම / එසස. ඩී. සී. නපවපෝන්දි සුබසිසංහ. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 133 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034997 NL)
ISBN 978-955-31-0666-7 (434354 NA)

491.487 – උපම්භකාෂකා

පලරාකුපහසවරා, සඳරවන
ප්රරාපදශිස්ක වත්යවහරාර : උසසස පපළ හරා පවනත 
පරාසල සිසුන සඳහරා / සඳරවන පලරාකුපහසවරා. -
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 176 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00  (1034829 NL)
ISBN 978-955-30-7292-4  (433718 NA)

494.811 – තදමළ ම්භකාෂකාව
494.811076 - ප්රශශේතනකෝතතර

ජවරාන, ඒ. පජේ. පජේ.
පදවන බස පදමළ : අ. පපරා. ස. (සරා / පපළ)  
2016 නව විෂය සඳහරා වූ ආදර්ශ ප්රශසපනපෝතනර
සසංගහය / ඒ. පජේ. පජේ. ජවරාන. - පස්කරාළඹ : 
සදීපරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 85 : චිත්ර ; 
පසම. 29.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035465 NL)
ISBN 978-955-661-832-7 (433435 NA)
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495 – අගනිදිග ආසියකානු ම්භකාෂකා
495.6 – ජපන ම්භකාෂකාව
495.68 – ම්භකාවිතය 

වීරක්පස්කරාඩ, අසසංගරා දුමිනදනි
ස්කනජි සසංහිනරා I / අසසංගරා දුමිනදනි 
වීරක්පස්කරාඩ. - පස්කරාළඹ : ජනමිහිර නිර්මරාණ, 
2016. - ප. 136 : චිත්ර ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00  (1034943 NL)
ISBN 978-955-7774-02-2 (433874 NA)

5 0 0  සශේවකාම්භකාවික විදදකා හකා ගණිතය

507.6 – ප්රශශේතනකෝතතර

ඉහළ පස්කරාඩස්පේපලි, ජයරතන
විදත්යරාව පපරහුර ප්රශසනපත්ර / ජයරතන ඉහළ 
පස්කරාඩස්පේපලි. - පහපෝමරාගම : ස්කර්නර, 2016. -
ප. 120 : රූපසටහන ; පසම. 29.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035446 NL)
ISBN 978-955-42587-1-6 (433957 NA)

නිශරා, සමන
විදත්යරාව අති විපශසෂ වබඩපපරාන - 7 පශසණිය / 
සමන නිශරා. - පමරාරටුව : නිපුන පපරාත 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 164 ; පසම. 29.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 380.00 (1035478 NL)

(433271 NA)

නිශරා, සමන
විදත්යරාව - 1 පස්කරාටස : අති විපශසෂ වබඩපපරාන 
10 පශසණිය / සමන නිශරා. - පමරාරටුව : 
නිපුන පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 88 ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 280.00 (1035496 NL)

(433270 NA)

5 1 0  ගණිතය

510.1 – නදකාය

විපජේසිසංහ, ඩබලිව. එමේ. සමේපත
මූලිස්ක ගණින සසංස්කලප හරා ගණින ශිලප ක්රම : 
පරාසල සිසුන සහ ස්කරාර්මිස්ක විදත්යරාලවල සිසුන 
සඳහරා / ඩබලිව. එමේ. සමේපත විපජේසිසංහ. - 
මරිගම : ආස්කර්ෂරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 44 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034876 NL)
ISBN 978-955-672-176-8 (434308 NA)

519 – සම්ම්භකාවිතකාව හකා වදවහකාරික ගණිතය 
519.5 – සලංඛදකාන ගණිතය 

ගමපග, ඒ. එසස.
Z ලකුණ / ඒ. එසස. ගමපග. - මනලරාව : ස්කර්නර,
2016. - ප. 50 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1023703 NL)
ISBN 978-955-43313-0-3 (429726 NA)

5 3 0  තම්භපෞතික විදදකාව

530.12 – කවනටම් විදදකාව

ප්රනරානදු, ප්රසනන මදුරසංග
ක්වනටමේ - පර්භගෞතිස්ක විදත්යරාව සරල බසින / 
ප්රසනන මන්ධුරසංග ප්රනරානදු. - නුපගපගරාඩ : 
සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 105 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034952 NL)
ISBN 978-955-31-0594-3 (434366 NA)

5 4 0  රසකායන විදදකාව හකා ආශ්රිත විදදකා

540.76 - ප්රශශේතනකෝතතර

ගුණවර්ධන, ස්කරානති
රසරායන විදත්යරාව : අ. පපරා. ස. (උ. පපළ) 
පුණරීක්ෂණ හරා ප්රශසපනරාතනර / ස්කරානති 
ගුණවර්ධන. - පනනිපටිය : සසටබමේෆර්ඩ පලක්,
2016. - ප. 107 ; පසම. 24.
මබබබ-පබපෝස්ක: ර. 350.00 (1035376 NL)
ISBN 978-955-658-431-8 (433269 NA)

පබලබනදපග, ලක්ෂසමන
රසරායන විදත්යරාව : අ. පපරා. ස. (උ. පපළ) 2016 
බහුවරණ විවරණය සමඟ වව්යුහගන රචනරා, 
රචනරා පළිතුර / ලක්ෂසමන පබලබනදපග. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 168 ; 
පසම. 29.
මබබබ-පබපෝස්ක: ර. 500.00 (1035461 NL)
ISBN 978-955-30-7472-0  (433965 NA)

5 7 0  ජජවීය විදදකා   

579 – කක්ෂුද්ර ජීවීන 

පසපනවිරතන, සී. එසස.
ක්ක්ෂුද්ර ජවීන / සී. එසස. පසපනවිරතන. - 
මිනුවනපගරාඩ : නිපුණ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 48 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 25.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00  (1035362 NL)
ISBN 978-955-3965-01-1  (433797 NA)
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5 9 0  සතුන
 
නනදසරාර හිමි, ඉඹුලපස්පේ

සිවුපරා සතතු / ඉඹුලපස්පේ නනදසරාර හිමි. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 104 : 
රූපසටහන ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035145 NL)
ISBN 978-955-30-6803-3 (433981 NA)

598 - කුරලේතලකෝ

රණසිසංහ, ඩගලසස බී.
අසිරිමත කුරලු පලපෝස්කය / ඩගලසස බී. 
රණසිසංහ. - 4 වන සසංසසස්කරණය. - නුපගපගරාඩ :
සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 243 : චිත්ර : 
ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1976.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 475.00 (1035194 NL)
ISBN 978-955-31-0597-4 (433908 NA)

6 0 0  තකාකෂණ විදදකා

6 1 0  ජවදද විදදකා හකා තසපෞඛද විදදකා

613 – පුදගලික තසපෞඛද හකා ආරකෂකාව
613.071 – විෂයමකාලකා

පසගෞඛත්යය හරා ශරාරීරිස්ක අධත්යරාපනය : 8 පශසණිය. - 
බතනරමුලල : අධත්යරාපන ප්රස්කරාශන 
පදපරාර්නපමේනතුව, 2016. - ප. xi,203 : චිත්ර : 
ඡරායරාරූප  ; පසම. 24.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 145.00 (1035356 NL)

(434267 NA)

613.076 – ප්රශශේතනකෝතතර

ධර්මකීර්ති, නනදන
පසගෞඛත්යය හරා ශරාරීරිස්ක අධත්යරාපනය 
ප්රශසපනපෝතනර - 6 පශසණිය / නනදන 
ධර්මකීර්ති. - පස්කරාටටරාව : පමතසර 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 68 ; පසම. 29.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 295.00 (1035443 NL)
ISBN 978-955-4741-11-9 (433960 NA)

613.2 – තපකෝෂණීය ආහකාර

ජයවර්ධන, ඩබලිව. ඒ.
අපස්පේ ආහරාර / ඩබලිව. ඒ. ජයවර්ධන. - 
පස්කරාළඹ : පස්කරාළඹ ළමරා පපරාත සසංගමය, 
2016. - ප. 24 ; ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035174 NL)
ISBN 978-955-588-246-0  (433697 NA)

613.7 – ශකාරීරික තයකෝගදතකා

මුණසිසංහ, එච. ජ. එසස.
පපගෞදගලිස්ක ශරාරීරිස්ක සුවනරාව සඳහරා උපපදසස 
සමඟ ස්කළ යුතු ක්රියරාස්කරාරස්කමේ / එච. ජ. එසස. 
මුණසිසංහ. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. -
ප. 112 : ඡරායරාරූප : පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035009 NL)
ISBN 978-955-30-7185-9 (433609 NA)

615 – ඖෂධ හකා ප්රතිකකාර
615.538 – ආයුරතර්වේද ඖෂධ 

අනුරදධ කුමරාර, ජ. ය.
පබපහනට පණ පදන අනුපරාන / ජ. ය. 
අනුරදධ කුමරාර. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 64 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035106 NL)
ISBN 978-955-30-6844-6 (433544 NA)

මරාදුවපග, සිරිපරාල
ඔපබ පරපෝගයට ඔබටම ස්කළ හබකි පළියමේ / 
සිරිපරාල මරාදුවපග. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග,
2016. - ප. 136 : ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035039 NL)
ISBN 978-955-30-7048-7 (433973 NA)

රරාමනරායස්ක, ලීලරා
ආපරපෝගත්යරා : පුරරාණ ආයුර්පවදරාචරාරීන සුව 
න්දිවියට දුන අතවබල / ලීලරා රරාමනරායස්ක. - 
රරාජගිරිය : ස්කර්නර, 2016. - ප. 104 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035051 NL)
ISBN 978-955-95517-1-3 (433881 NA)

615.53809 - ඉතිහකාසය

රරාමනරායස්ක, ලීලරා
පපරන්දිග පවදපුරරාණය / ලීලරා රරාමනරායස්ක. - 
රරාජගිරිය : කුරලු පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 267 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 560.00 (1035079 NL)
ISBN 978-955-591-239-4 (433877 NA)
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616.8 – සශේනකායු පදධතිය හකා මකානසික ආබකාධ  
        පිළිබඳ තරකෝග

616.89 – මකානසික තරකෝග 

ද සිලවරා, ජයමරාල
මරානසිස්ක පරපෝග හඳුනරාගනිමු / ජයමරාල ද 
සිලවරා ; සසංසසස්කරණය දුලරාලි ජයතිසසස විසිනි. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 136 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035010 NL)
ISBN 978-955-30-7419-5 (433600 NA)

පඬුවරාවල, සරත
ඔපබ මරානසිස්ක ගබටළුව කුමක්ද? / සරත 
පඬුවරාවල. - ගමේපහ : මිනසර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 207 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034887 NL)
ISBN 978-955-0701-49-0 (433951 NA)

616.89143 – තගසශේතටකෝලේල්ට් ප්රතිකකාර

අපබපරාල, පරපෝලනඩ
පගසසපටපෝලට උපපදශනය හරා මපනපෝ 
ප්රතිස්කරාරය = Gestalt counselling and 
psychotherapy / පරපෝලනඩ අපබපරාල සහ 
අරනදතී අපබපරාල. - පස්කරාටටරාව : සරාර 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 104 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035289 NL)
ISBN 978-955-584-518-2 (433243 NA)

616.898 – හීතනකෝනමකාදය

ස්කළුපහන, නිහරාල රසංජිත
මනස පලඩ ස්කරන හිනපනපෝනමරාදය / නිහරාල 
රසංජිත ස්කළුපහන. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 251 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 575.00 (1035005 NL)
ISBN 978-955-31-0575-2 (434355 NA)

618 – නකාරිතර්වේදය හකා ප්රසවතර්වේදය
618.2 – ගරම්භනීතවය

ඩයසස, එසස. ඒ. විශසමරා
දසමසක් පපරමේ පුරන අමේමරා / එසස. ඒ. විශසමරා 
ඩයසස. - ගපණමුලල : නිශරානන ප්රස්කරාශන, 
2016. - ප. 88 ; පසම. 21.
ගබබිණි සමය සහ ඉනපසු ස්කරාලය දරවරා පග 
ආරක්ෂරාව පවනුපවන මවක් විසින දබනගනයුතු
ස්කරණු.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 180.00 (1034864 NL)
ISBN 978-955-4056-02-2 (433573 NA)

6 3 0  කකෘෂිකරමය හකා ආශ්රිත තකාකෂණය 

634 – ඕචකාඩ, පලතුර, වන වගකාව
634.7 – මදතයහි ඇට ඇති පළතුර හකා පවැළළෑටිමය 

        උපනිවරතන පළතුර
634.772 - තකතසලේ

සුසනන, අජිත
පස්කපසල ගසස්ක මහිමය / අජිත සුසනන. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 144 : 
ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක: ර. 400.00 (1035123 NL)
ISBN 978-955-30-7471-3 (433645 NA)

6 4 0  ගකෘහ හකා පවුලේ කළමනකාකරණය

641 – ආහකාර පකාන
641.5 – සූපශකාසශේත්රය
641.50212 – ආහකාර වල්ට්තටකෝර

ලියනපග, සුමිනද
ඉවුමේ පහුමේ : විවිධ රසට ස්කබමති ඔබට / සුමිනද 
ලියනපග. - ගපණමුලල : නිශරානන ප්රස්කරාශන, 
2016. - ප. 153 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034890 NL)
ISBN 978-955-1755-62-0 (433575 NA)

ලියනපග, සුමිනද
ස්කටට රසට : ගපමේ ස්කමට ස්කබමති ඔබට / 
සුමිනද ලියනපග. - ගපණමුලල : නිශරානන 
ප්රස්කරාශන, 2016. - ප. 180 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 380.00  (1034889 NL)
ISBN 978-955-1755-64-4 (433574 NA)

646 – මවැහුම් හකා ඇඳුම් මවැසීම, පුදගල හකා පවුලේ
          ජීවිත කළමනකාකරණය 
646.7 – පුදගල හකා පවුලේ ජීවිත කළමනකාකරණය
646.78 – පවුලේ ජීවිතය

බරාලසූරිය, ප්රදීස්පේ කුමරාර
අලුත පරපුපර් ස්කසරාපද : වතමන නරණ 
පරපුපර් විවරාහ ඉන්දිරිය ට ගමන ස්කරවන ''සුපර් 
පපට්රල'' / ප්රදීස්පේ කුමරාර බරාලසූරිය. - 
ගපණමුලල : නිශරානන ප්රස්කරාශන, 2016. - 
ප. 248 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1034885 NL)
ISBN 978-955-4056-00-8 (433579 NA)



16

6 5 0  කළමනකාකරණ හකා ආධකාරක තසශේවකා

658 – කළමනකාකරණය
658.8 – අතලවි කළමනකාකරණය

කුමරාරපස්පේලි, තිසර
ගනු පදනු ස්කලරාපව මපනපෝ විදත්යරාතමස්ක 
සනනිපවදනය / තිසර කුමරාරපස්පේලි. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 104 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034331 NL)
ISBN 978-955-30-6499-8 (433071 NA)

6 6 0  රසකායනික ඉලංජිතනර විදදකාව හකා  
     ආශ්රිත තකාකෂණය  

664 – ආහකාර තකාකෂණය
664.7 – ධකානය, තවනත බීජ, ඒවකාතයේ පවැවවැත එන

       නිෂශේපකාදන
664.752 – තබකරි නිෂශේපකාදන

ලියනපග, සුමිනද
පබස්කරි ශිලපය මුල සිට සරලව / සුමිනද 
ලියනපග. - ගපණමුලල : නිශරානන ප්රස්කරාශන, 
2016. - ප. 113 : චිත්ර ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 330.00 (1034866 NL)
ISBN 978-955-4946-63-7  (433576 NA)

7 0 0  කලකා ශිලේප

7 8 0  සලංගීතය

780.92 – සලංගීතඥතයකෝ 

ගුර පදවි සුනිල සරානන : සසංස්කන්ථන සසංගහය / 
සසංසසස්කරණය පුෂසස්කර වනනිආරචචි. - 
පහටටිපපරාළ : සුනිල සරානන සමරාජය, 2016. - 
ප. 160 : ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 325.00 (1034822 NL)
ISBN 978-955-43850-0-9  (433710 NA)

782 – සශේවර සලංගීතය
782.42 – ගීත 

ආරියවසංශ, කුලරතන
පනිබර මලක් / කුලරතන ආරියවසංශ. - 
නුපගපගරාඩ : ස්කර්නර, 2016. - ප. 120 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 225.00 (1034892 NL)
ISBN 978-955-4357-0-2 (433810 NA)

නමේමුනිපග, සමන ප්රියසංස්කර
ගීයස්ක සබඟවුණු ඇතන / සමන ප්රියසංස්කර 
නමේමුනිපග. - පස්කරාළඹ : ඇමේ. ඩී. ගුණපසසන, 
2016. - ප. 202 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034964 NL)
ISBN 978-955-21-2519-5 (434045 NA)

සපු මල සුවඳමය : [කුමරාරදරාස සපුනනත්රි] /  
සසංසසස්කරණය පමදරා සුහර්ර්ෂී සපුනනන. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 486 : ඡරායරාරූප ; පසම. 24.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 850.00 (1035375 NL)
ISBN 978-955-31-0667-4 (434372 NA)

සිරිරනන හිමි, වනසිරිගම
දඟස්කරාර හිනක් / වනසිරිගම සිරිරනන හිමි. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 80 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035018 NL)
ISBN 978-955-30-7599-4 (433759 NA)

හිනන්දි ගීත නදී / සසංසසස්කරණය මරාලිනී ලියනපග. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 296 : 
ඡරායරාරූප : පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 650.00 (1035133 NL)
ISBN 978-955-30-7066-1 (433552 NA)

782.42083 – ළමකා ගී

වික්රමපරාල, අජනනරා චිත්රරාසංගනී
සිඟිති ළමරා ගී / අජනනරා චිත්රරාසංගනී වික්රමපරාල. -
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 28 : 
වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035476 NL)
ISMN 979-0-710000-54-4 (433568 NA)

7 9 0  විතනකෝදකාතමක හකා රලංග කලකා

791 – මහජන සලංදරශන
791.4 – සිනමකාව, ගුවනවිදුලිය, රූපවකාහිනිය
791.437 – තිර රචනකා

කුරස්පේපු, වසනන
මල බබදපද සඳරා / වසනන කුරස්පේපු. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 88 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034330 NL)
ISBN 978-955-30-5904-8 (433073 NA)
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791.4375 – විචකාර

රතනරායස්ක, මපනපෝජේ ප්රසනන
සිනමරා විචරාරය පළිබඳ මූලිස්ක හබඳිනවීමක් / 
මපනපෝජේ ප්රසනන රතනරායස්ක. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 128 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00  (1035143 NL)
ISBN 978-955-30-7269-6  (433988 NA)

792 – නකාටද හකා රලංගකලකාව
792.07 – අධදකාපනය 

නරාටත්ය හරා රසංග ස්කලරාව - 11 වන පශසණිය / 
සසංසසස්කරණය එමේ. ඒ. එසස. ජයලත. - 
මුදුනපගරාඩ : සඳුනි පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 152 : ඡරායරාරූප ; පසම. 25.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1035364 NL)
ISBN 978-955-0805-42-6 (433817 NA)

ශත්යරාමන, නදීල
නරාටත්ය හරා රසංග ස්කලරාව 6 වබනි පශසණිය / නදීල 
ශත්යරාමන. - මිනුවනපගරාඩ : නිපුණ 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 92 : චිත්ර : ඡරායරාරූප ;
පසම. 25.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035361 NL)
ISBN 978-955-7845-92-1 (433793 NA)

792.0952 - ජපකානය

කුමරාරසිසංහ, කුලතිලස්ක
ජපරානපයේ සමේර්භරාවත්ය නරාටත්ය ස්කලරාව / කුලතිලස්ක 
කුමරාරසිසංහ. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 240 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 600.00 (1035154 NL)
ISBN 978-955-30-7395-2 (433733 NA)

8 0 0  සකාහිතද

801.95 – විචකාරය

පඤසඤරානනද හිමි, අලවල
සරාහිනත්ය විචරාර ප්රපවශිස්කරා : සරාහිනත්ය විචරාරය 
හඳුනවරා පදන ගනන මරාලරාවස්ක පළමුවබනන / 
අලවල පඤසඤරානනද හිමි. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 80 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035147 NL)
ISBN 978-955-30-6886-6 (433982 NA)

808.83 – ප්රබනධ. තකටිකතකා 

අන්දිසි පප්රේමය : පරිවර්තින පස්කටිස්කනරා සසංගහය / 
පරිවර්නනය සුනිලරා විපජේසිසංහ. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 112 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035114 NL)
ISBN 978-955-30-7586-4 (433648 NA)

ස්කවියක් පනරාපව ජවිපත : ඉනන්දියරානු පස්කටිස්කනරා / 
පරිවර්නනය ජ. ජ. සරත ආනනද. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 112 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035098 NL)
ISBN 978-955-30-7512-3 (433655 NA)

ගරාලලපග, පද. වි.
ඇසස ගබහිලපලන පසු / පද. වි. ගරාලලපග. - 
රරාජගිරිය : ගබෆිපස්කයරා, 2016. - ප. 112 ; 
පසම. 20.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034763 NL)
ISBN 978-955-0602-27-8 (433596 NA)

මහරාමරායරා / පරිවර්නනය න්දිනුස්ක මදුෂරාන 
වනනිනරායස්ක. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 176 ; පසම. 21. - (විශසව සරාහිනත්ය 
පස්කටිස්කනරා ස්කළඔ ; අසංස්ක 3)
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034893 NL)
ISBN 978-955-30-7508-6 (433635 NA)

පවසසමුහුණ / පරිවර්නනය චනදන පමනඩසස. - 
පස්කපෝටපට : චනදන පමනඩසස ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 352 ; පසම. 21. - (පශසෂසඨ 
පලඛස්කයනපග විශිෂසට පස්කටිස්කනරා ; අසංස්ක 10)
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 595.00 (1035076 NL)
ISBN 978-955-1262-33-4 (433445 NA)

සමනලයරා සහ වබව / පරිවර්නනය පරරාක්රම ඇසස. 
විපජේවර්ධන. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 136 ; පසමි. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035267 NL)
ISBN 978-955-30-7416-4 (433555 NA)
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8 1 0  ඇතමරිකකානු සකාහිතද

812 – නකාටද
812.54 - 1945-1999

විලියමේ, පටනිසි
ආශරාපව වීන්දි රිය / පටනිසි විලියමේ ; 
පරිවර්නනය මහපවදපග චමේප පුෂසප බුදද්ධිපරාල 
විසිනි. - [නබ. පනරා.] : පරිවර්නස්ක, 2016. - 
ප. 215 ; පසම. 21.
“A streetcar named desire” ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි. 
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 450.00 (1035063 NL)
ISBN 978-955-43393-0-9 (433468 NA)

813 – ප්රබනධ. නවකතකා 

ටපවන, මරාර්ක්
පුසංචි කුමරාරයරා සහ හිඟන පබටියරා / මරාර්ක් 
ටපවන ; පරිවර්නනය පස්කපෝශලී සිරිචනද්ර 
විසිනි. - මරිගම : ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 268 ; පසම. 22.
''The Prince and the pauper'' ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1034960 NL)
ISBN 978-955-697-129-3 (433189 NA)

බපරපෝසස, එඩගර් රයසස
විජයගරාහී ටරාර්සන / එඩගර් රයසස බපරපෝසස ; 
පරිවර්නනය ප්රර්භරාත මිරිහරාගලල විසිනි. - 
පස්කරාළඹ : දයරාවසංශ ජයපස්කරාඩ, 2016. - 
ප. 352 ; පසම. 21.
"Tarzan triumphant" ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1034989 NL)
ISBN 978-955-686-3192  (433173 NA)

සසටයන, පරරාබට පලපෝරනසස
ජවමරාන වූ අදද්භූන පබපෝනික්ස්කරා / පරරාබට 
පලපෝරනසස සසටයන ; පරිවර්නනය සුදර්මන 
සනරසිසංහ විසිනි. - පමරාරටුව : නිපුන පපරාත 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 188 ; පසමි. 18.
"Night of the living dummy" ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034726 NL)
ISBN 978-955-0258-61-1 (433229 NA)

813.52 - 1900 - 1945

විලඩර්, පලපෝරරා ඉනගලසස
මිටියරාවපත පුසංචි නිවස / පලපෝරරා ඉනගලසස 
විලඩර් ; පරිවර්නනය නතසරණ සනරසිසංහ 
විසිනි. - පමරාරටුව : නිපුන පපරාත 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, - ප. 216 : චිත්ර ; පසම. 18.
“Little house on the prairie” ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034732 NL)
ISBN 978-955-0258-43-7 (433226 NA)

813.54 – 1945 - 1999

ආනර්, පරරාබට
ඇටසබකිලි දූපන / පරරාබට ආනර් ; පරිවර්නනය
සුදර්මන සනරසිසංහ විසිනි. - පමරාරටුව : 
නිපුන පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 192 ; පසම. 18.
"The secret of skeleton island" ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034712 NL)
ISBN 978-955-0258-71-0 (433232 NA)

ක්රිචටන, මයස්කල
උඩු ගුවපන අභිරහස / මයස්කල ක්රිචටන ; 
පරිවර්නනය සරත බී. බුලතසිසංහල විසිනි. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 464 ; 
පසම. 21.
“Air frame” ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 950.00 (1035219 NL)
ISBN 978-955-30-7608-3 (433663 NA)

පබචට, ඈන
පනරාසිඳුණු බමර නන / ඈන පබචට ; 
පරිවර්නනය සිරිල චනද්රපසසස්කර ගුණවර්ධන 
විසිනි. - නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 280 ; පසම. 21.
“Bel canto” ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 550.00 (1035197 NL)
ISBN 978-955-31-0754-1 (433899 NA)

පවපෝර්ටන, ඊඩත
ඔපලනසසස්කරා / ඊඩත පවපෝර්ටන ; පරිවර්නනය 
බර්නි දසනරායස්ක විසිනි. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 432 ; පසම. 21.
“The age of innocence” ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 850.00 (1035157 NL)
ISBN 978-955-30-7447-8  (433729 NA)
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පෂලඩන, සිඩනි
පසරාරරාගත මනස්ක / සිඩනි පෂලඩන ; 
පරිවර්නනය පස්කපෝශලී සිරිචනද්ර විසිනි. - 
මරිගම : ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 391 ; පසම. 22.
''Tell me your dreams'' ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 650.00 (1035002 NL)
ISBN 978-955-697-144-6  (433209 NA)

813.6 –  2000 -

කුඑනසසලර්, ල
අවමන වූ කුමරිය / ල කුඑනසසලර් ; 
පරිවර්නනය පසනුරි පපපර්රරා විසිනි. - 
පමරාරටුව : පසනුෂ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 176 : චිත්ර ; පසම. 20.
"Princess dis Grace" ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034766 NL)
ISBN 978-955-4083-00-4 (433944 NA)

8 2 0  ඉලංග්රීසි සකාහිතද

823 – ප්රබනධ. තකටිකතකා 

පඩරායල, ආනර් පස්කරානන
මරණපයන පබිදුණු සුනදරිය / ආනර් පස්කරානන
පඩරායල ; පරිවර්නනය නිරසංජන චරාමිනද 
ස්කරණරාතිලස්ක විසිනි. - පස්කරාළඹ : ඇමේ. ඩී. 
ගුණපසසන, 2016. - ප. 43 ; පසම. 15.
"The disappearance of lady Frances 
carfax" ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 50.00 (1034710 NL)
ISBN 978-955-21-2513-3 (434052 NA)

823 – ප්රබනධ. නවකතකා

ස්කරචන, මරාර්සියරා
ස්කණණරාඩපයන මතුවූ පහරාලමන රව / 
මරාර්සියරා ස්කරචන ; පරිවර්නනය පසනුරි 
පපපර්රරා විසිනි. - පමරාරටුව : පසනුෂ 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 128 : චිත්ර ; 
පසම. 19.
"The ghost in the mirror" ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 275.00 (1034764 NL)
ISBN 978-955-4083-02-8 (433947 NA)

නරාරරායන, ආර්. පක්.
රස ස්කබවිලි පවපළනදරා / ආර්. පක්. නරාරරායන ; 
පරිවර්නනය සිරිල චනද්රපසසස්කර ගුණවර්ධන 
විසිනි. - නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 222 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035022 NL)
ISBN 978-955-31-0731-2  (433895 NA)

බලයටන, ඉනිඩ
මදුමේ මිටියරාවපත අභිරහස / ඉනිඩ බලයටන ; 
පරිවර්නනය නතසරණ සනරසිසංහ විසිනි. - 
පමරාරටුව : නිපුන පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 192 ; පසම. 18.
"Five go to mystry moor" ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034737 NL)
ISBN 978-955-0258-43-7 (433234 NA)

පවපෝනර්, ගර්ටරූඩ චබනඩලර්
පස්කපෝචචි පගදර දරපවපෝ / ගර්ටරූඩ චබනඩලර් 
පවපෝනර් ; පරිවර්නනය සුදත පරරාහරාන විසිනි. - 
ගමේපහ : මිනසර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 142 ; පසම. 18.
“Boxcar children” ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි. 
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 260.00 (1034753 NL)
ISBN 978-955-0701-52-0 (433943 NA)

සුලිවපෑන, ඈන
අවසරාන ලකුණ / ඈන සුලිවපෑන ; පරිවර්නනය 
පසනුරි පපපර්රරා විසිනි. - පමරාරටුව : පසනුෂ 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 160 : චිත්ර ; 
පසම. 20.
"Molly maguire wide receiver" ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034765 NL)
ISBN 978-955-4083-01-1  (433945 NA)

හර්බට, පජේමේසස
මපයපෝ / පජේමේසස හර්බට ; අනුවරාදය ආරියරතන 
ජයපස්කරාඩ විසිනි - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 240 ; පසම. 21.
“The rats” ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1035060 NL)
ISBN 978-955-30-7443-0 (433765 NA)
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823.8 - 1837-1899

හරාඩ, පනපෝමසස
මූර්ති ශිලපයරාපග සුජරාන ආදරවනතිය / 
පනපෝමසස හරාඩ ; පරිවර්නනය ඇමේ. ඇමේ. 
පයවර්ධන විසිනි. - මරිගම : ආශිර්වරාද 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 266 ; පසම. 22.
''The well-beloved'' ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00  (1035004 NL)
ISBN 978-955-697-164-4  (433205 NA)

823.91 – 1900 - 1999

හබලිපඩ, මයස්කල
බලපස්කරාටුව පදදරය / මයස්කල හබලිපඩ ; 
පරිවර්නනය රසංජිත ඉලුස්පේපටිය විසිනි. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 278 ; පසම. 21.
“Land a hand to murder” ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක: ර. 450.00 (1035195 NL)
ISBN 978-955-31-0446-5 (433910 NA)

823.912 – 1900 – 1945

ෆබලලඩරා, හපෑනසස
හබම මිනිපහක්ම මබපරනපන නනිපයන / 
හපෑනසස ෆබලලඩරා ; පරිවර්නනය ගරාමිණ 
වියනපගරාඩ විසිනි. - නුපගපගරාඩ : සසංහිඳ 
මුද්රණ සහ ප්රස්කරාශන, 2016. - ප. 467 ; 
පසම. 21.
“Every man dies alone” ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 800.00 (1035311 NL)
ISBN 978-955-681-273-2  (433585 NA)

823.914 – 1945-1999

ස්කබස්කර්, ලවලීන
උක් දඬු ගිනන / ලවලීන ස්කබස්කර් ; පරිවර්නනය
ගුණතිලස්ක මබටියගපන විසිනි. - මරිගම : 
ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 332 ; 
පසම. 22.
''The sugar Baron's daughter'' ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 600.00 (1034958 NL)
ISBN 978-955-697-166-8 (433204 NA)

පස්කරාඑටසි, පජේ. එමේ.
ගර්හරාව / පජේ. එමේ. පස්කරාඑටසි ; පරිවර්නනය 
සනත බරාලසූරිය විසිනි. - ස්කඩුපවල : සම 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016.- ප. 312 ; පසම. 20.
''Disgrace'' ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1035124 NL)
ISBN 978-955-42743-3-4 (433675 NA)

823.92 – 2000 -

පරිසස, පපපෝල
අයසසතුර / පපපෝල පරිසස ; පරිවර්නනය දයරා 
ආනනද රණසිසංහ විසිනි. - නුපගපගරාඩ : 
සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 214 ; 
පසම. 21.
“Ironwood tree” ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 375.00 (1035021 NL)
ISBN 978-955-31-0775-6  (433892 NA)

බපලඩ, ඇඩමේ
ලනරා පහවත වරස්ක අවනරාරය / ඇඩමේ බපලඩ : 
පරිවර්නනය නතසරණ සනරසිසංහ විසිනි. - 
පමරාරටුව : නිපුන පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 72 : චිත්ර ; පසම. 18.
"Luna - The moon wolf" ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 180.00 (1034733 NL)
ISBN 978-955-0258-66-6 (433227 NA)

823 – ප්රබනධ. තයකාවුන නවකතකා 

මබරියට, පෆඩරික්
කිරළු පලන වන දරපවපෝ / පෆඩරික් මබරියට ;
පරිවර්නනය නිලසංස්කරා පදශබනන්ධු විසිනි. - 
මරිගම : ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 123 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034880 NL)
ISBN 978-955-697-169-9 (433198 NA)

823 – ළමකා ප්රබනධ

පරාර්ක්, බරාබරරා
ඔතතු පසරායන පුසංචි පස්කලල / බරාබරරා පරාර්ක් ; 
පරිවර්නනය පසනුරි පපපර්රරා විසිනි - 
පමරාරටුව : පසනුෂ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 56 : චිත්ර ; පසම. 20.
"Junie B. Jones" ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 175.00 (1034761 NL)
ISBN 978-955-4083-03-5  (433948 NA)
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8 4 0   ප්රලංශ සකාහිතද 

843 – ප්රබනධ. නවකතකා 

ඩූමරා, ඇපලක්සබනඩර්
යපවසස ල මිනිසරා / ඇපලක්සසසබනඩර්, ඩූමරා ; 
අනුවරාදය කුමරාර සිරිවර්ධන විසිනි. - මරිගම : 
ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 512 ; 
පසම. 22.
''The man in the iron mask'' ස්කරතිපයේ 
අනුවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 850.00  (1034961 NL)
ISBN 978-955-697-140-8 (433197 NA)

843 – ප්රබනධ. තයකාවුන නවකතකා 

රිපබයපරපෝ, ස්කබතී
නිවරාඩු ස්කරාලය 8 බලස්කරාය / ස්කබතී රිපබයපරපෝ : 
පරිවර්නනය පතමරා විපජේසිසංහ විසිනි. - 
නුපගපගරාඩ : සසංහිඳ මුද්රණ සහ ප්රස්කරාශන, 
2016. - ප. 92 : චිත්ර ; පසම. 18.
“Vacances fore 8”ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1030203 NL)
ISBN 978-955-681-270-1 (431168 NA)

8 5 0  ඉතකාලි සකාහිතද

853 – ප්රබනධ. තකටිකතකා

පමරාරරාවියරා, ඇලබර්පටපෝ
පවරපළස අප හමුපවලරා නබනස්ක නනි පවලරා... / 
ඇලබර්පටපෝ පමරාරරාවියරා ; පරිවර්නනය 
නිසසසසංස්ක පපපර්රරා විසිනි. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 184 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1035044 NL)
ISBN 978-955-30-7146-0 (433985 NA)

853 – ප්රබනධ. නවකතකා

පස්කරාලඩ, ස්කරාපලපෝ
පපනපෝකිපයපෝ : රූස්කඩපයකුපග නිර්ර්භීන ක්රියරා / 
ස්කරාපලපෝ පස්කරාලඩ ; පරිවර්නනය එන. ප. 
විපජේරතන විසිනි. - මරිගම : ආස්කර්ෂරා 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 208 : චිත්ර ; 
පසම. 21.
''Pinocchio : the adventures of a puppet'' 
ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034959 NL)
ISBN 978-955-672-175-1 (434310 NA)

ගලපදපෝසස, පබනිපනපෝ පපපර්සස
පනලරා / පබනිපනපෝ පපපර්සස ගලපදපෝසස ; 
පරිවර්නනය ඉනද්රරානි රතනපසසස්කර විසිනි. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 209 ; පසම. 21.
“මරියපනලරා” ස්කරතිපයේ පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035196 NL)
ISBN 978-955-31-0770-1 (433901 NA)

8 9 0  තවනත ම්භකාෂකා සකාහිතද

891 – නවැතගනහිර ඉනදු යුතරකෝපීය හකා තකලේටික
          සකාහිතද
891.2 – සලංසශේකකෘත සකාහිතද

රණසිසංහ, සමන චනද්ර
අවනරණ / සමන චනද්ර රණසිසංහ. - 
නුපගපගරාඩ : ස්කළමණරාස්කරණ හරා විදුදය 
ප්රස්කරාශන මධත්යසසන්ථරානය, 2016. - ප. 108 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035032 NL)
ISBN 978-955-4530-43-0 (433451 NA)

පසසනරානරායස්ක, ජ. එසස. බී.
ශ්රී ලසංස්කරාපව සසංසසස්කරන සරාහිනත්යය / ජ. එසස. බී. 
පසසනරානරායස්ක. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 70 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035208 NL)
ISBN 978-955-30-7432-4 (433533 NA)

891.209 – ඉතිහකාසය

කීත, ඒ. පබරීපඩල
සසංසසස්කරන සරාහිනත්ය ඉතිහරාසය / ඒ. පබරිපඩල 
කීත ; පරිවර්නනය ජ. එසස. බී. පසසනරානරායස්ක 
විසිනි. - 2 වන මුද්රණය. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. xlvii, 825 ; 
පසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1965.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 2000.00 (1035151 NL)
ISBN 978-955-30-7143-9 (433564 NA)

891.37 - පකාලි සකාහිතද

මහිනද හිමි, ඇහබපලපපරාල
පරාලි නීති ගනන්ථ සරාහිනත්යය = Legal texts in 
Pali literature / ඇහබපලපපරාල මහිනද හිමි. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 108 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035095 NL)
ISBN 978-955-30-7439-3 (433650 NA)
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891.48 – සිලංහල සකාහිතද

ආරියවතී මබණිපක්, ජ. ජ. 
සිසංහල සරාහිනත්ය සසංගහය රස විඳුම - 11 වසර / 
ජ. ජ. ආරියවතී මබණිපක්. - පස්කරාටටරාව : සරාර 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 144 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 330.00 (1035268 NL)
ISBN 978-955-584-561-8 (433259 NA)

නූනන සිසංහල සරාහිනත්ය ප්රපවශිස්කරා / සසංසසස්කරණය 
ජයනන අමරසිසංහ. - පබරාරලබසසගමුව : විසිදුනු 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 593 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 1100.00 (1035081 NL)
ISBN 978-955-0955-52-7 (433875 NA)

891.48 – සිලංහල සකාහිතද. විචකාර
891.48076 – ප්රශශේතනකෝතතර

අපබනරායස්ක, විදුර
විචරාර - අ. පපරා. ස. උසසස පපළ සිසංහල I 
ප්රශසපනපෝතනර සසංගහය / විදුර අපබනරායස්ක. - 
2 වන මුද්රණය. - [නබ. පනරා.] : විදුර 
අපබනරායස්ක ප්රස්කරාශන පක්නද්රය, 2016. - 
ප. 56 ; පසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2014.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035161 NL)
ISBN 978-955-4897-03-8 (433265 NA)

891.4809 - ඉතිහකාසය

ගමපග, එසස. අය.
සසංක්ෂස්පේන සිසංහල සරාහිනත්යය ඉතිහරාසය :  
අනුරරාධපුර යුගපයේ සිට මහනුවර යුගය දක්වරා /
එසස. අය. ගමපග. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 120 ; පසම. 21.
ප්රරාචීන, මධත්යම, අවසරාන විර්භරාග සහ 
විශසවවිදත්යරාල බරාහිර උපරාද්ධි සඳහරා.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00  (1035015 NL)
ISBN 978-955-30-7194-1 (433610 NA)

891.48092 - තලේඛකතයකෝ

මහරාචරාර්ය එන්දිරිවීර සරතචනද්ර මහනරා / එච. එමේ. 
අමලස්කරා මන්ධුර්භරාර්ෂීණ... [සහ නවත අය]. - 
පස්කරාළඹ : පස්කරාළඹ ළමරා පපරාත සසංගමය, 
2016. - ප. iv,8 : චිත්ර ; පසම. 29.
32 වබනි වසනන ළමරා ස්කඳවුපර් පහරාඳම ළමරා 
නිර්මරාණ එස්කතුව. 
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035438 NL)
ISBN 978-955-588-247-7 (433700 NA)

891.481 – පදද. නූතන සකාහිතද

අතුපස්කපෝරල, ලක්ශරානන
සමහර ස්කමටහන / ලක්ශරානන අතුපස්කපෝරල. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 72 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1034991 NL)
ISBN 978-955-31-0634-6  (434349 NA)

අතුපස්කපෝරල, ලක්ශරානන
සුසුමකින සුළි සුළඟ / ලක්ශරානන 
අතුපස්කපෝරල. - පස්කරාළඹ : සූරිය ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 88 : චිත්ර; පසම. 19.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 390.00 (1034722 NL)
ISBN 978-955-656-391-7 (433522 NA)

අතුපස්කපෝරල, සුපුන
පප්රේමයට ඉඩක් ඇන / සුපුන අතුපස්කපෝරල. - 
පස්කරාළඹ : ෆරාසසට පබලිෂන, 2016. - ප. 71 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035238 NL)
ISBN 978-955-677-532-4 (433708 NA)

අනුරරාධපුර, මරාලිනී පදමලනරා
බුදු පරාමුල සුදු පනළුමක් / මරාලිනී පදමලනරා
අනුරරාධපුර. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 64 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035025 NL)
ISBN 978-955-30-7342-6 (433761 NA)

අහුබුදු, අරීපසන
පනරානිපවන පහන / අරීපසන අහුබුදු ; 
සමේපරාදනය ශ්රීනරාත ගපණවතන විසිනි. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 283 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 475.00 (1034926 NL)
ISBN 978-955-31-0683-4 (434340 NA)

ඉහළගම, සසවර්ණරා
අනතිම සිතුවම / සසවර්ණරා ඉහළගම. - 
පස්කරාළඹ : සමයවර්ධන, 2016. - ප. 56 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1034839 NL)
ISBN 978-955-570-924-8 (433521 NA)
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උඩපගදර, නිමල
න්දිය බුබුළ : ස්කරාවත්ය සසංගහය / නිමල 
උඩපගදර. - ඉපපලපෝගම : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 70 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034845 NL)
ISBN 978-955-44150-3-4 (433218 NA)

ස්කඹුරපටිය, කුමරාර
පහන සිළස්ක අඳුර : නිසඳබසස ස්කරාවත්ය සසංගහය / 
කුමරාර ස්කඹුරපටිය. - ඉඹුලපගරාඩ : ස්කර්නර, 
2016. - ප. 85 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 230.00  (1035137 NL)
ISBN 978-955-42114-2-1 (433993 NA)

පපපර්රරා, එසස. ඒ. එසස.
ඒස්කගගනරා : ස්කරාවත්ය සසංගහය / එසස. ඒ. එසස. 
පපපර්රරා. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - 
ප. 147 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035280 NL)
ISBN 978-955-30-7578-9 (433557 NA)

පපපර්රරා, ප. බී. අලවිසස 
ප. බී. අලවිසස පපපර්රරාපග පනපෝරරාගත ස්කවි / 
ප. බී. අලවිසස පපපර්රරා ; සසංසසස්කරණය ඩබලියු. 
ඒ. අපබසිසංහ විසිනි. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 255 : ඡරායරාරූප ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 550.00 (1034929 NL)
ISBN 978-955-31-0668-1 (434344 NA)

පපපර්රරා, යමුනරා මරාලිනි
සඳ සමග සක්මනස්ක : ස්කරාවත්ය සසංගහය / යමුනරා 
මරාලිනි පපපර්රරා. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 112 : චිත්ර ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034993 NL)
ISBN 978-955-31-0699-5  (434350 NA)

බණඩරාර, ඩී. එමේ. එසස. ධමේමිස්ක
සිතුවිලි පසසයරා / ඩී. එමේ. එසස. ධමේමිස්ක 
බණඩරාර. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - 
ප. 55 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034908 NL)
ISBN 978-955-30-7403-4  (433627 NA)

බණඩරාර, පසසනරානි ගුණතිලස්ක
අහස පපරාපළරාව සහ පපඤසඤරා මල / පසසනරානි 
ගුණතිලස්ක බණඩරාර. - ස්කබලණිය : සසටරාර් ස්පේලසස 
පබලිපක්ෂනසස, 2016. - ප. 74 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 360.00 (1034942 NL)
ISBN 978-955-4028-02-9 (433884 NA)

පබනඩක්, නරාපගරාලලරාපගරාඩ ධර්මසිරි
මපය අමේපම යමු යසංඩ / නරාපගරාලලරාපගරාඩ 
ධර්මසිරි පබනඩක්. - මරානර : ගමපග පපරාත 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 65 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035034 NL)
ISBN 978-955-04-7609-1  (434104 NA)

මඩුගලපල, උදය
අකුපර් ලිය ස්කවි / උදය මඩුගලපල. - 
මරානපල : ස්කර්නර, 2016. - ප. 68 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1034850 NL)
ISBN 978-955-96826-9-1 (433131 NA)

මඩුගලපල, උදය
පනරාගබය ගීනය / උදය මඩුගලපල. - මරානපල :
ස්කර්නර, 2016. - ප. 60 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1034863 NL)
ISBN 978-955-96826-8-4 (433130 NA)

පමපනරිපටිය, සුදත
පළමු පපම නමින / සුදත පමපනරිපටිය. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 56 ; 
පසමි. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035101 NL)
ISBN 978-955-30-7368-6 (433647 NA)

රණසිසංහ, සදර්ර්ශී කුසුමේවර්ෂරා
ඇස අස වබසි = drizzles by the eye / සදර්ර්ශී 
කුසුමේවර්ෂරා රණසිසංහ. - නුපගපගරාඩ : 
ස්කළමණරාස්කරණ හරා විදුදය ප්රස්කරාශන 
මධත්යසසන්ථරානය, 2016. - ප. 64 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035031 NL)
ISBN 978-955-4530-44-7 (433450 NA)

ලියනපග, චරාලසස
නිපවන පහන / චරාලසස ලියනපග. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 52 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034911 NL)
ISBN 978-955-30-7520-8 (433633 NA)

ලියනපග, න්දිමුතු සමුද්ර
අපධ ස්කරාවත්ය ආඛත්යරානය / න්දිමුතු සමුද්ර 
ලියනපග. - බදුලල : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 93 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034819 NL)
ISBN 978-955-8783-19-1 (433870 NA)
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වනසිසංහ, රණවීර
ගුර සින - ස්කවි පනන / රණවීර වනසිසංහ. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 72 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035144 NL)
ISBN 978-955-30-7489-8 (433987 NA)

වරසමරානන, ප්රර්භරාත ජයරතන
නිළි වරම : ස්කරාවත්ය සසංගහය / ප්රර්භරාත ජයරතන 
වරසමරානන. - රරාජගිරිය : අගහසස 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 67 ; පසමි. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1034899 NL)
ISBN 978-955-0230-81-5 (433803 NA)

විනරාන, ශරානන කුමරාර
මල පපපන තුරරා / ශරානන කුමරාර විනරාන. - 
ගමේපහ : රතසර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 63 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00  (1034750 NL)
ISBN 978-955-694-038-1 (433846 NA)

වීරපස්කපෝන, කුමුන්දිනී පර්ණුස්කරා
ඉසිරි මිපයළනදී / කුමුන්දිනී පර්ණුස්කරා 
වීරපස්කපෝන. - මහරගම : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 68 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035050 NL)
ISBN 978-955-43649-0-5 (433882 NA)

සමන කුමරාර, පක්. පක්.
නගරා මබරූ අල / පක්. පක්. සමන කුමරාර. - 
2 වන මුද්රණය. - මහරගම : අහස මඩයරා 
වර්ක්සස, 2016. - ප. 370 ; පසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2000.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1034817 NL)
ISBN 978-955-7861-11-1 (433866 NA)

සරතචනද්ර, උපදනි
පහටත උපද ඒවි / උපදනි සරතචනද්ර. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 91 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 275.00 (1034874 NL)
ISBN 978-955-31-0643-8 (434343 NA)

සිරිවර්ධන, ජයනනරා රක්මණ
සමනල මරණය / ජයනනරා රක්මණ 
සිරිවර්ධන. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 72 ; පසම. 18.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 225.00 (1034719 NL)
ISBN 978-955-31-0725-1  (433927 NA)

සිරිසුමනසිරි හිමි, දමුණුපපරාළ
නණ පලසින රතු පලසට : ස්කරාවත්ය සසංගහය / 
දමුණුපපරාළ සිරිසුමනසිරි හිමි. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 352 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 850.00  (1035183 NL)
ISBN 978-955-30-7309-9  (433547 NA)

පසපනවිරතන, එච. ඒ.
නමක් නබති පපරානක් / එච. ඒ. 
පසපනවිරතන. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 63 : චිත්ර ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035236 NL)
ISBN 978-955-30-7552-9 (433717 NA)

පසපෝමවීර, ඉසුර චරාමර
අප පදපදන මබද මහ මුහුද : ස්කරාවත්ය සසංගහය / 
ඉසුර චරාමර පසපෝමවීර. - ස්කඩුපවල : 
සම ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 71 ; පසම. 20.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035092 NL)
ISBN 978-955-42743-1-0 (433678 NA)

891.481 – පදද. නූතන සකාහිතද විචකාරය

සමේපත, පහ. ව. බිපහසෂස ඉනන්දිස්ක
සියබසසලස්කර අර්න්ථ දීපනී : සියබසසලස්කර 
පළිබඳ ව සරල සිසංහලපයන ලියබවුණු අරත 
විවරණයකි / පහ. ව. බිපහසෂස ඉනන්දිස්ක සමේපත. -
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 371 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 750.00 (1034928 NL)
ISBN 978-955-31-0462-5 (434342 NA)

891.481 – ළමකා පදද 

විපජේවර්ධන, පරරාක්රම ඇසස.
අප ස්කවි ගයමු / පරරාක්රම ඇසස. විපජේවර්ධන. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 20 : 
වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035424 NL)
ISBN 978-955-30-7402-7 (433744 NA)

විපජේසිසංහ, රතන ශ්රී
රරාසං කුරලු දූපන / රතන ශ්රී විපජේසිසංහ. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, [2016?]. -
ප. 16 : චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 175.00 (1035502 NL)
ISBN 978-955-31-0760-2 (434473 NA)
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891.482 – නකාටද 

චනද්රසිරි, ජගත
නවත හරාදපයක් = Another guy / ජගත 
චනද්රසිරි. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - 
ප. 64 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035099 NL)
ISBN 978-955-30-7549-9  (433654 NA)

වනසිසංහ, රණවීර
රන මසුරන - වබසි මනරමේ සහ නවත නරාටත්ය / 
රණවීර වනසිසංහ. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 56 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035179 NL)
ISBN 978-955-30-7490-4 (433736 NA)

වරසමරානන, ප්රර්භරාත ජයරතන
සූරියමල : පවන්දිස්කරා නරාටත්ය පටපන / ප්රර්භරාත 
ජයරතන වරසමරානන. - රරාජගිරිය : අගහසස 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 96 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034898 NL)
ISBN 978-955-0230-82-2 (433804 NA)

වික්රමසිසංහ, සුසනන
"ස්කරතනය" නරාටත්යය හරා "පටසසනරයරා" පස්කටි 
නරාටත්යය / සුසනන වික්රමසිසංහ. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 80 : චිත්ර ; 
පසම. 21.
පයගෞවන සමේමරානපයන පදුමේ ලබබූ නරාටත්ය 
නිර්මරාණ.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034910 NL)
ISBN 97-895-30-7318-1  (433637 NA)

891.483 – ප්රබනධ. තකටිකතකා

අපබපසසස්කර, ඉසුර
ඇඹුල පදරාඩමේ / ඉසුර අපබපසසස්කර. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 64 ; 
පසමි. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00  (1035091 NL)
ISBN 978-955-30-7542-0 (433639 NA)

ඉලයස්පේආරචචි, එරික්
බබගඩපෑඩ / එරික් ඉලයස්පේආරචචි. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 104 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035170 NL)
ISBN 978-955-30-7555-0 (433626 NA)

එපඩරමුලල, සිරිල
මූනික්ස්ක නබනදරා ඇතුළු චරින පහපළරාවක් : 
පස්කටිස්කනරා සසංගහය / සිරිල එපඩරමුලල. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 112 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034906 NL)
ISBN 978-955-30-7556-7 (433632 NA)

ස්කඹුරපටිය, කුමරාර
උඩු ගසං න්දිය / කුමරාර ස්කඹුරපටිය. - 
ඉඹුලපගරාඩ : ස්කර්නර, 2016. - ප. 129 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035139 NL)
ISBN 978-955-42114-3-8 (433995 NA)

ජයතිලස්ක, නිහරාල රසංජිත
රරාග ගිනි : පස්කටිස්කනරා සසංගහය / නිහරාල රසංජිත 
ජයතිලස්ක. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 114 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035283 NL)
ISBN 978-955-31-0747-3 (433920 NA)

ජයවික්රම, වික්රමසිරි
මනපසපෝදගමනය : පස්කටිස්කනරා සසංගහය / 
වික්රමසිරි ජයවික්රම. - රතමලරාන : ස්කර්නර, 
2016. - ප. 118 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035274 NL)
ISBN 978-955-43792-0-6  (433597 NA)

ජයසිසංහ, ප්රර්භරාත
මස්කර පනරාරණ : පස්කටිස්කනරා / ප්රර්භරාත ජයසිසංහ. -
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 159 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034867 NL)
ISBN 978-955-31-0593-6  (434346 NA)

දයරානනද, ස්කරාරියවසමේ ජ. ජ.
උන නමය සබබපෑ දරපවපෝ : පස්කටි ස්කනරා / 
ස්කරාරියවසමේ ජ. ජ. දයරානනද. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 144 : චිත්ර ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034833 NL)
ISBN 978-955-30-7581-9 (433720 NA)

ද සිලවරා, ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල
අලුත අවුරදු නපෑගග : පස්කටිස්කනරා එස්කතුව / 
ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල ද සිලවරා. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 112 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035017 NL)
ISBN 978-955-30-7482-9 (433601 NA)
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ද සිලවරා, ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල
සලරාස්ක දරානය : පස්කටිස්කනරා එස්කතුව / ඩබලිව. 
ඒ. ධනපරාල ද සිලවරා. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 112 ; පසමි. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035279 NL)
ISBN 978-955-30-7516-1  (433558 NA)

න්දිසරාපසසස්කර, ඉනන්ද්රිස්කරා
හරාවුන එනතුර / ඉනන්ද්රිස්කරා න්දිසරාපසසස්කර. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 104 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035093 NL)
ISBN 978-955-30-7603-8 (433643 NA)

පනරාස්කඩුව, සඳරවන
පදපලරාවක් අනර පදපදපනක් / සඳරවන 
පනරාස්කඩුව. - පස්කරාළඹ : සූරිය ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 178 ; පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034825 NL)
ISBN 978-955-656-415-0 (433714 NA)

පළිහවඩන, ජයනන
සමේමරානය / ජයනන පළිහවඩන. - රරාගම : 
ස්කර්නර, 2016. - ප. 52 ; පසම. 18.5.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034721 NL)
ISBN 978-955-99785-2-7 (433584 NA)

පපපර්රරා, සසවර්ණරා ස්කරානති
පසරාඳුර සබරිසර : පස්කටිස්කනරා සසංගහය / 
සසවර්ණරා ස්කරානති පපපර්රරා. - නුපගපගරාඩ : 
සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 135 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 375.00 (1034996 NL)
ISBN 978-955-31-0718-3 (434353 NA)

මිත්රපසසන, එල. ඩබලිව. විමලරා
පබලිගහයට පහපෝරරාවක් / එල. ඩබලිව. විමලරා 
මිත්රපසසන. - [නබ. පනරා.] : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 108 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034901 NL)
ISBN 978-955-43123-0-2 (433854 NA)

මුණසිසංහ, පරපෝහින
වබලපපන විපලපෝ / පරපෝහින මුණසිසංහ. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 120 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034995 NL)
ISBN 978-955-31-9536-3 (434352 NA)

මූණමලපස්පේ, සසංජව
අඳින ලද සුදු පබහබ ඉරි සටහන / සසංජව 
මූණමලපස්පේ. - ස්කඩුපවල : සම ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 79 ; පසම. 19.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00  (1034762 NL)
ISBN 978-955-42743-4-1  (433680 NA)

පමනඩසස, අසසංස්ක
අනවශත්ය ප්රශසන : පස්කටිස්කනරා සසංගහය / අසසංස්ක 
පමනඩසස. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. -
ප. 96 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035140 NL)
ISBN 978-955-30-6914-6 (433989 NA)

පමනඩසස, ස්කමල
ස්කළු පසපෝමරා : පස්කටිස්කනරා සසංගහය / ස්කමල 
පමනඩසස. - නුපගපගරාඩ : බුදද්ධි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 72 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034897 NL)
ISBN 978-955-9216-52-0 (433852 NA)

රමේපබරාඩපගදර, ඩී. බී.
උඩුගසං යරාත්රිස්කයරා : පස්කටිස්කනරා එස්කතුව / ඩී. බී. 
රමේපබරාඩපගදර. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 80 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 175.00 (1035008 NL)
ISBN 978-955-30-7492-8 (433605 NA)

පලස්කමේපග, චනද්රපරාල
පපරාඩසරාදු පගදරට වබඩ දරා : පස්කටිස්කනරා 
සසංගහය / චනද්රපරාල පලස්කමේපග. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 96 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035086 NL)
ISBN 978-955-30-7481-2 (433623 NA)

විපජේසූරිය, ඩබලිව. ඒ. එන. ඒ.
ජවිනපයහි අනරමසංව : පස්කටිස්කනරා සසංගහය / 
ඩබලිව. ඒ. එන. ඒ. විපජේසූරිය. - බලසංපගරාඩ : 
ස්කර්නර, 2016. - ප. 125 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 275.00 (1035158 NL)
ISBN 978-955-44977-1-9 (433274 NA)

පවඩවර්ධන, මසංජුල
දුසසටස්කපමේ සවුනදර්ය සහ රතමලරාපන නවත 
ස්කනරා / මසංජුල පවඩවර්ධන. - ස්කඩුපවල : 
සම ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 174 : චිත්ර ; 
පසම. 19.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034767 NL)
ISBN 978-955-42743-2-7 (433664 NA)



27

පවතනසිසංහ, එෆස.
පපෑගුණු පපමේ පයුම : පස්කටිස්කනරා සසංගහය / 
එෆස. පවතනසිසංහ. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 80 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035088 NL)
ISBN 978-955-30-7247-4 (433618 NA)

සතකුමරාර, ශක්තිස්ක
වබලි : පස්කටිස්කනරා සසංගහය / ශක්තිස්ක 
සතකුමරාර. - පස්කරාළඹ : ෆරාසසට පබලිෂන, 
2016. - ප. 104 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 275.00 (1035239 NL)
ISBN 978-955-677-625-6  (433712 NA)

සනත කුමරාර, පවනුර
අමේමය නරාතනය වහල උඩ : පස්කටිස්කනරා 
සසංගහය / පවනුර සනත කුමරාර. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 114 ; පසමි. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035207 NL)
ISBN 978-955-30-7304-4  (433534 NA)

සමන කුමරාර, පක්. පක්.
අසරාතමිස්කනරාව / පක්. පක්. සමන කුමරාර. - 
මහරගම : අහස මඩයරා වර්ක්සස, 2016. - 
ප. 159 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034816 NL)
ISBN 978-955-7861-08-1 (433868 NA)

සමන කුමරාර, පක්. පක්
එ'සඳ මම බලරා සිටිපයමි / පක්. පක්. සමන 
කුමරාර. - 2 වන මුද්රණය. - මහරගම : අහස 
මඩයරා වර්ක්සස, 2016. - ප. 168 : චිත්ර ; 
පසම. 21.
1 වන මුද්රණය 1995.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 450.00  (1035077 NL)
ISBN 978-955-7861-12-8 (433872 NA)

සමන කුමරාර, පක්. පක්.
සඳබලපලන වබටි මිය ගියහ ඔවුහු සහ පවනත 
පස්කටි ස්කනරා / පක්. පක්. සමන කුමරාර. - 2 වන 
මුද්රණය. - මහරගම : අහස මඩයරා වර්ක්සස, 
2016. - ප. 107 ; පසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2000.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034815 NL)
ISBN 978-955-7861-09-8 (433867 NA)

සමරපසසස්කර, සුනිල
පසස ස්කඳු : පස්කටිස්කනරා සසංගහය / සුනිල 
සමරපසසස්කර. - පහපෝමරාගම : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 128 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034935 NL)
ISBN 978-955-42978-0-7 (433878 NA)

සිරිවර්ධන, ජයනනරා රක්මණ
නිරවත පුෂසපය : පස්කටිස්කනරා සසංගහය / 
ජයනනරා රක්මණ සිරිවර්ධන. - නුපගපගරාඩ : 
සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 133 ; 
පසම. 19.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 290.00 (1034720 NL)
ISBN 978-955-31-0726-8 (433926 NA)

සුරවීරආරචචි, රසිස්ක
ස්කලු කුහරය / රසිස්ක සුරවීරආරචචි. - 
කිරිවතතුඩුව : සයුර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 84 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : 300.00 (1035075 NL)
ISBN 978-955-4788-33-6  (433446 NA)

හරසසගම, පසපෝමරතන
නරාග මරාණිස්කත්යය / පසපෝමරතන හරසසගම. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 156 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034994 NL)
ISBN 978-955-31-0696-4 (434351 NA)

891.483 – ප්රබනධ. ඓතිහකාසික නවකතකා

ස්කරණරාරතන, ඒ. එමේ.
පකුණඩස්ක නමේ මම ය / ඒ. එමේ. 
ස්කරණරාරතන. - පස්කරාළඹ : දයරාවසංශ ජයපස්කරාඩ,
2016. - ප. 247 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034986 NL)
ISBN 978-955-686-189-1  (433177 NA)

කුමරාරසිසංහ, ස්කටටඹුවරාගම විජයපරාල
චනඩ කුමරාරිහරාමි : සුකුමරාල කුලවමියක් 
බලස්කරාමි පසනපතිනියක් වූ අනදරය / 
ස්කටටඹුවරාගම විජයපරාල කුමරාරසිසංහ. - 
පස්කරාළඹ : ෆරාසසට පබලිෂන, 2016. - ප. 266 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 425.00 (1034826 NL)
ISBN 978-955-677-636-2 (433711 NA)
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පරිසස, පජරායසස
මහරජ රරාවණ / පජරායසස පරිසස. - නරාරමේමල : 
එමේ. ඒ. සී. නිලනති පුෂසප කුමරාරි, 2016. - 
ප. 195 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 450.00 (1035310 NL)
ISBN 978-955-42436-0-6 (433586 NA)

පසපනවිරතන, පදමිනී
න ගචඡති / පදමිනී පසපනවිරතන. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 247 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 600.00 (1034894 NL)
ISBN 978-955-30-7572-7 (433630 NA)

891.483 - ප්රබනධ. නවකතකා

අටුළුගම, සසංජවනී
මහපමරක් නරමේ / සසංජවනී අටුළුගම. - 
පස්කරාළඹ : පහන ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 176 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 390.00 (1034795 NL)
ISBN 978-955-667-247-3  (434311 NA)

අතුපස්කපෝරල, සුරසංගි
පසනූෂ - 1 / සුරසංගි අතුපස්කපෝරල. - 3 වන 
මුද්රණය. - පස්කරාළඹ : සුරසංගි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 297 ; පසමි. 21.
1 වන මුද්රණය  2010.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1034779 NL)
ISBN 978-955-0966-01-1 (433807 NA)

අතුපස්කපෝරල, සුරසංගි
පසනූෂ - 2 / සුරසංගි අතුපස්කපෝරල. - 3 වන 
මුද්රණය. - පස්කරාළඹ : සුරසංගි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 357 ; පසම. 21.
1 වන මුද්රණය  2010.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 540.00 (1034780 NL)
ISBN 978-955-0966-05-9 (433808 NA)

අපබපරාල, ප. ඩී.
පදමසංසල / ප. ඩී. අපබපරාල. - නුපගපගරාඩ : 
සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 330 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 575.00  (1034930 NL)
ISBN 978-955-31-0155-6  (434341 NA)

උඩවතන, පයදරාස
වලරාව / පයදරාස උඩවතන. - පස්කරාළඹ : දයරාවසංශ
ජයපස්කරාඩ, 2016. - ප. 272 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 480.00 (1034988 NL)
ISBN 978-955-686-307-9 (433174 NA)

උඩසසපතතුව, පදමරාණි ස්කරාසංචනරා
පඩපෝසරය / පදමරාණි ස්කරාසංචනරා උඩසසපතතුව. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 184 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1035082 NL)
ISBN 978-955-30-7601-4 (433634 NA)

උමයසංගනරා, පවනි
දහසස ස්කබලුමේ / පවනි උමයසංගනරා. - ගමේපහ : 
රතසර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 211 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00  (1034746 NL)
ISBN 978-955-694-043-5  (433835 NA)

උමයසංගනරා, පවනි
සුදදරා / පවනි උමයසංගනරා. - ගමේපහ : රතසර 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 235 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034745 NL)
ISBN 978-955-694-039-8 (433848 NA)

එන්දිරිසිසංහ, ධර්මපසසන
සිනස්ක රැඳි සුවඳ / ධර්මපසසන එන්දිරිසිසංහ. - 
යක්ස්කල : ස්කර්නර, 2016. - ප. 198 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034804 NL)
ISBN 978-955-41374-4-8  (433235 NA)

ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන
ඇමති දරපවපෝ / ගුණරතන ඒස්කනරායස්ක. - 
පමරාරටුව : නිපුන පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 288 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 480.00 (1034776 NL)
ISBN 978-955-0258-56-7 (433258 NA)

ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන
සුදු සහ ස්කළු පසවණබලි / ගුණරතන 
ඒස්කනරායස්ක. - පමරාරටුව : නිපුන පපරාත 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 284 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 480.00 (1034775 NL)
ISBN 978-955-0258-50-5 (433257 NA)

ඕවිටිගල, ලිලියන ප.
සපහපෝදරපයපෝ / ලිලියන ප. ඕවිටිගල. - 
මරිගම : ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 80 ; පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034879 NL)
ISBN 978-955-697-148-4 (433199 NA)
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ස්කනනනගර, ඉෂරාරරා අමරාලි
පවලසපයේ, පගතනම / ඉෂරාරරා අමරාලි 
ස්කනනනගර. - රතනපුර : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 231 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1035309 NL)
ISBN 978-955-43689-0-3 (433587 NA)

ස්කරණරාදරාස, රරාජරා
සතපපති / රරාජරා ස්කරණරාදරාස. - පස්කරාළඹ : 
සදීපරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 144 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 320.00 (1035073 NL)
ISBN 978-955-661-823-5 (433436 NA)

ස්කරණරාරතන, ඒ. එමේ.
ඇදුර වන / ඒ. එමේ. ස්කරණරාරතන. - පස්කරාළඹ :
ෆරාසසට පබලිෂන, 2016. - ප. 280 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 450.00 (1035126 NL)
ISBN 978-955-677-602-7 (433707 NA)

ස්කරණරාරතන, වග නිමල
සිදධරාර්න්ථ පගගෞනම ශ්රී සමේබුදධ / වග නිමල 
ස්කරණරාරතන. - පදහිවල : පබගෞදධ 
සසංසසස්කරතිස්ක මධත්යසසන්ථරානය, 2016. - ප. x, 683 ;
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 900.00 (1035218 NL)
ISBN 978-955-663-528-7 (433241 NA)

ස්කරණරාරතන, වතසලරා
රිදම පූජරා / වතසලරා ස්කරණරාරතන. - ස්කඩවන : 
සසංඛ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 367 ; 
පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1034781 NL)
ISBN 978-955-1807-11-5 (433955 NA)

පස්කරාඩස්කරාර, චනන්දි
න්දියළු නලරා / චනන්දි පස්කරාඩස්කරාර. - ගමේපහ : 
රතසර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 317 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1034744 NL)
ISBN 978-955-694-035-0 (433838 NA)

පස්කරාඩස්කරාර, චනන්දි
ප්රර්භරාසසවර / චනන්දි පස්කරාඩස්කරාර. - ගමේපහ : 
රතසර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 113 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034741 NL)
ISBN 978-955-694-013-8 (433844 NA)

පස්කරාඩස්කරාර, චනන්දි
සිතියරී / චනන්දි පස්කරාඩස්කරාර. - ගමේපහ : රතසර 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 209 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034743 NL)
ISBN 978-955-694-021-3 (433841 NA)

ගමපග, න්දිලරක්ෂ
මල පපතනක් පසස / න්දිලරක්ෂ  ගමපග. - 
පස්කරාළඹ : පහන ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 232 ; පසමි. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 420.00 (1034794 NL)
ISBN 978-955-667-296-1 (434312 NA)

ගුණවර්ධන, ඉනන්දිස්ක
සුළි මබද පප නඹර / ඉනන්දිස්ක ගුණවර්ධන. - 
පස්කරාළඹ : සනහස ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 402 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 600.00  (1034801 NL)
ISBN 978-955-7250-00-7 (433873 NA)

ගුණවර්ධන, ස්කමනී
අම මිහිර / ස්කමනී ගුණවර්ධන. - නුපගපගරාඩ : 
සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2015. - ප. 182 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 450.00 (1035287 NL)
ISBN 978-955-31-0774-9 (433925 NA)

ජයතිලස්ක, නිහරාල රසංජිත
ස්කඩයරා / නිහරාල රසංජිත ජයතිලස්ක. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 147 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : 275.00 (1034925 NL)
ISBN 978-955-31-0661-2 (434338 NA)

ජයවර්ධන, ඩබලියු.
ජවිනය සුනදරද පමනරමේ / ඩබලියු. 
ජයවර්ධන. - ගමේපහ : ප්රියදර්ශණ 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 159 ; පසම. 18.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 190.00 (1034758 NL)

(433950 NA)

ජයපසසස්කර, ප. බී.
ඉක්බිතිව ඔහු පරරාපහ / ප. බී. ජයපසසස්කර. - 
පස්කරාළඹ : ෆරාසසට පබලිෂන, 2016. - ප. 268 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 425.00 (1035125 NL)
ISBN 978-955-677-629-4 (433706 NA)
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ඩයසස, සුපනත්රරා තුෂරාරි
නරපනතු සිතනමේ / සුපනත්රරා තුෂරාරි ඩයසස. - 
ගපණමුලල : නිශරානන ප්රස්කරාශන, 2016. - 
ප. 184 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034797 NL)
ISBN 978-955-4649-00-8 (433577 NA)

නලගල, චනද්රපසසන
සුනිල සහ සබමුපවල / චනද්රපසසන නලගල. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 210 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 475.00 (1034980 NL)
ISBN 978-955-31-0339-0 (434356 NA)

තිතනගලල, විපුලි ආර්.
කිරළ හිමි කුමරිය / විපුලි ආර්. තිතනගලල. - 
මරිගම : ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 144 ; පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034787 NL)
ISBN 978-955-697-147-7  (433200 NA)

පනපෝරපදනිය, පසසන
හඳුනමල ස්කඩුලල / පසසන පනපෝරපදනිය. - 
පස්කරාළඹ : දයරාවසංශ ජයපස්කරාඩ, 2016. - 
ප. 351 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 550.00 (1035074 NL)
ISBN 978-955-686-315-4 (433447 NA)

ද පස්කරාසසනරා, න්දිළුමේ නිපරපෝෂණ
සිඳුනු සිත විල / න්දිළුමේ නිපරපෝෂණ ද පස්කරාසසනරා. -
මරිගම : ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 254 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034771 NL)
ISBN 978-955-697-130-9 (433201 NA)

දයරාරතන, නමේමුනි පක්.
මරාරියරාව මතින පබමිණි පහසරමහක් / නමේමුනි 
පක්. දයරාරතන. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 251 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 450.00 (1035244 NL)
ISBN 978-955-31-0723-7 (433917 NA)

දසනරායස්ක, අනුර
පස්කරාමේපර්ඩ : විස්පේලවීය ගමන මපඟේ 
සමපනමයරා / අනුර දසනරායස්ක. - මහරගම : 
ඇඩ ඇඩසස, 2016. - ප. 191 ; පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00  (1035038 NL)
ISBN 978-955-1910-05-1  (434102 NA)

දසනරායස්ක, නිලස්කරා
සින ඔබ පරාමුල / නිලස්කරා දසනරායස්ක. - ගමේපහ : 
ස්කර්නර, 2016. - ප. 171 ; පසම. 18.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 320.00 (1034757 NL)
ISBN 978-955-44626-1-8 (433822 NA)

ද සිලවරා, ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල
මල ස්කපඩ පගදර / ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල ද 
සිලවරා. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - 
ප. 232 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක: ර. 475.00 (1035089 NL)
ISBN 978-955-30-7422-5 (433620 NA)

ද සිලවරා, ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල
ලනසි පනපෝනය වතනට යන පරාර / ඩබලිව. ඒ. 
ධනපරාල ද සිලවරා. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග,
2016. - ප. 208 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 450.00  (1034913 NL)
ISBN 978-955-30-7457-7 (433636 NA)

ද සිලවරා, ඩබලිව. ඩී.
පබරාර න්දිය නරණය / ඩබලිව. ඩී. ද සිලවරා. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 215 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1035045 NL)
ISBN 978-955-30-7015-9 (433975 NA)

න්දිසරානරායස්ක, ශරානති
අසංගනරා / ශරානති න්දිසරානරායස්ක. - නුපගපගරාඩ : 
සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 184 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034790 NL)
ISBN 978-955-31-0771-8 (433909 NA)

නදීශරානි, අමිලරා
රළස්කරළිය / අමිලරා නදීශරානි. - බතනරමුලල : 
ස්කර්නර, 2016. - ප. 184 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 320.00  (1034782 NL)
ISBN 978-955-43471-0-6 (433256 NA)

නමේමුනිපග, සමන ප්රියසංස්කර
මල හීන / සමන ප්රියසංස්කර නමේමුනිපග. - 
පස්කරාළඹ : ඇමේ. ඩී. ගුණපසසන, 2016. - 
ප. 312 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 525.00  (1034967 NL)
ISBN 978-955-21-2540-9  (434046 NA)
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පුෂසප කුමරාරි, පමරානිස්කරා
පමේ න්දිගනනපයේ / පමරානිස්කරා පුෂසප කුමරාරි. - 
පදලපගරාඩ : වර්ණ ගබෆික් සහ ප්රස්කරාශන, 
2016. - ප. 256 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 490.00 (1034768 NL)
ISBN 978-955-0225-33-0 (433823 NA)

පපපර්රරා, චිත්රරා අය.
පයදරාරිස්කරා / චිත්රරා අය. පපපර්රරා. - පස්කරාළඹ : 
පහන ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 140 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 290.00 (1034793 NL)
ISBN 978-955-667-255-8 (434304 NA)

පපපර්රරා, පටනිසන
සූරිය ස්කනද පරාමුල / පටනිසන පපපර්රරා. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. -
ප. 209 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 375.00  (1034806 NL)
ISBN 978-955-31-0767-1  (433912 NA)

පපපර්රරා, සසවර්ණරා ස්කරානති
ධවල කුසුම / සසවර්ණරා ස්කරානති පපපර්රරා. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 327 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 450.00 (1034800 NL)
ISBN 978-955-31-0538-7 (433900 NA)

පපපර්රරා, සසවර්ණරා ස්කරානති
සසංසරාර තීර්න්ථ / සසවර්ණරා ස්කරානති පපපර්රරා. - 
මරිගම : ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 231 ; පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034788 NL)
ISBN 978-955-697-123-1 (433192 NA)

පපපර්රරා, සසංජව මපහසෂස
පප්රරාපෆසර් / සසංජව මපහසෂස පපපර්රරා. - 
පමරාරටුව : සකී ප්රස්කරාශන, 2016. - ප. 216 ; 
පසම. 18.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 460.00 (1034756 NL)
ISBN 978-955-0672-09-7 (433825 NA)

ප්රමුන්දිනරා, හසංසිනී
අසබබඳි සබබඳි / හසංසිනී ප්රමුන්දිනරා. - නුපගපගරාඩ :
සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 278 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 475.00 (1034820 NL)
ISBN 978-955-31-0742-8 (433914 NA)

ප්රසසංගනරාත, ඒ. ආර්.
නිමේනයක් පසරායරා / ඒ. ආර්. ප්රසසංගනරාත. - 
මරිගම : ස්කර්නර, 2016. - ප. 216 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034789 NL)
ISBN 978-955-43250-1-2 (434302 NA)

බණඩරාර, නිකිණි පනත්රරාසංජලී
නඹපලරව / නිකිණ පනත්රරාසංජලී බණඩරාර. - 
මරිගම : ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 288 ; පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034785 NL)
ISBN 978-955-697-121-7 (433191 NA)

බණඩරාර, නිකිණි පනත්රරාසංජලී
රන කුලවමිය / නිකිණි පනත්රරාසංජලී බණඩරාර. -
මරිගම : ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 260 ; පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034784 NL)
ISBN 978-955-697-151-4 (433203 NA)

පබපෝද්ධිනරායස්ක, නරසංගරා පුනසඳනි
අප අපස්පේ පවමු සදරා / නරසංගරා පුනසඳනි 
පබපෝද්ධිනරායස්ක. - පස්කරාළඹ : පහන ප්රස්කරාශස්කපයපෝ,
2016. - ප. 231 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 420.00 (1034770 NL)
ISBN 978-955-667-252-7 (434305 NA)

පබපෝද්ධිනරායස්ක, නරසංගරා පුනසඳනි
හසංසියක් හබඬුවරා / නරසංගරා පුනසඳනි 
පබපෝද්ධිනරායස්ක. - පස්කරාළඹ : පහන ප්රස්කරාශස්කපයපෝ,
2016. - ප. 296 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 490.00 (1034769 NL)
ISBN 978-955-667-284-8 (434315 NA)

මරාවියආරචචි, ලරාලනී
ගිමේහරාන සිතනමේ / ලරාලනී මරාවියආරචචි. - 
ගපණමුලල : නිශරානන ප්රස්කරාශන, 2016. - 
ප. 319 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 550.00  (1034772 NL)
ISBN 978-955-4946-83-5 (433578 NA)

මුණසිසංහ, චරා සුෂල
මරායමේ / චරා සුෂල මුණසිසංහ. - පස්කරාළඹ : 
දයරාවසංශ ජයපස්කරාඩ, 2016. - ප. 256 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00  (1034990 NL)
ISBN 978-955-686-316-1  (433172 NA)



32

පමපනරිපටිය, සුදත
එපසස පනරා වුණි නමේ / සුදත පමපනරිපටිය. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 136 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035059 NL)
ISBN 978-955-30-7547-5  (433764 NA)

රණතුසංග, චිරසංජි
සසංසරාරපයේ අප / චිරසංජි රණතුසංග. - මරිගම : 
ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 139 ; 
පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 320.00 (1034773 NL)
ISBN 978-955-697-127-9 (433196 NA)

රණසිසංහ ආරචචි, ධර්මපසසන
ගජ මිතුපරපෝ : පයුමේ වසනනය - 01 / 
ධර්මපසසන රණසිසංහ ආරචචි. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 407 : චිත්ර ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 800.00 (1035062 NL)
ISBN 978-955-30-6269-7 (433767 NA)

රණසිසංහආරචචි, ධර්මපසසන
මිනිසරාපග මිනිසසසු / ධර්මපසසන 
රණසිසංහආරචචි. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 432 : චිත්ර ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 800.00 (1034807 NL)
ISBN 978-955-30-7523-9 (433652 NA)

රණසිසංහ, සඳරා ලරාලිත
සියපපති මණඩස්පේපය / සඳරා ලරාලිත රණසිසංහ. - 
ස්කබලණිය : නරාරි පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 352 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 600.00 (1034896 NL)
ISBN 978-955-95713-3-9 (433809 NA)

රනපදණිය, ප්රීති
ගිනි / ප්රීති රනපදණිය. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 211 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 375.00 (1034979 NL)
ISBN 978-955-31-0628-5 (434369 NA)

රරාජපක්ෂ, දීස්පේති මසංගලරා
නිකිණි ස්කළුවර / දීස්පේති මසංගලරා රරාජපක්ෂ. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 296 ; 
පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 650.00  (1034774 NL)
ISBN 978-955-30-7213-9 (433042 NA)

රරාමනරායස්ක, පූර්ණිමරා
පුරෂ පනරාවන ස්කල / පූර්ණිමරා රරාමනරායස්ක. - 
මරිගම : ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 164 ; පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034796 NL)
ISBN 978-955-697-167-5 (433202 NA)

රැළපනරාව, ආශරා
වරාඩය / ආශරා රැළපනරාව. - නුපගපගරාඩ : 
සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 246 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 390.00 (1034982 NL)
ISBN 978-955-31-0586-8 (434361 NA)

ලියනපග, සජිත පරපෝහින
සඳුන තුර යරාය / සජිත පරපෝහින ලියනපග. - 
පස්කරාළඹ : පහන ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 144 ; පසමි. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 290.00 (1034783 NL)
ISBN 978-955-667-258-9 (434306 NA)

ලියනපග, හනසිනී ගයරාත්රි
තුනහුලසස / හනසිනී ගයරාත්රි ලියනපග. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 176 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035084 NL)
ISBN 978-955-30-7598-7 (433662 NA)

වරාසලසූරිය, ගරාමිණ
වසනපත මල වබසසසක් / ගරාමිණ 
වරාසලසූරිය. - මිනුවනපගරාඩ : සමනල රීඩ 
රයට ඉනටර්නබෂනල, 2016. - ප. 256 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 420.00 (1034777 NL)
ISBN 978-955-4080-00-3 (433788 NA)

වික්රමරතන, න්දිලහරානි
ඉසිවර දපෑත / න්දිලහරානි වික්රමරතන - යක්ස්කල : 
ශරාස්කත්යරා පබලිපක්ෂනසස, 2016. - ප. 288 ; 
පසමි. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 495.00 (1034778 NL)
ISBN 978-955-0207-51-0 (433821 NA)

වික්රමරතන, න්දිලහරානි
හින මල පපතනක් / න්දිලහරානි වික්රමරතන. - 
යක්ස්කල : ශරාස්කත්යරා පබලිපක්ෂනසස, 2016. - 
ප. 208 ; පසම. 18.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034755 NL)
ISBN 978-955-0207-53-4 (433824 NA)
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වික්රමසිසංහ, මිර්ථිලරා රසරාදරී
ස්කරාවත්යරා / මිර්ථිලරා රසරාදරී වික්රමසිසංහ. - රරාජගිරිය :
සඳස්කඩ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2015. - ප. 226 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1035128 NL)
ISBN 978-955-8215-54-8 (434506 NL)

විපජේරූප, නිපමේෂරා න්දිලහරානි
පුරරාන / නිපමේෂරා න්දිලහරානි විපජේරූප. - ගරාලල : 
මධූ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 94 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 260.00 (1034861 NL)
ISBN 978-955-7906-02-7  (433570 NA)

විනරාන, ශරානන කුමරාර
රෑපනන නරවක් / ශරානන කුමරාර විනරාන. - 
ගමේපහ : රතසර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 186 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034747 NL)
ISBN 978-955-694-024-4 (433847 NA)

වීරසිසංහ, එසස. ප. එසස.
අබිමන නික්මන / එසස. ප. එසස. වීරසිසංහ. - 
[නබ. පනරා.] : රනමුතු ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 216 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 420.00 (1035129 NL)
ISBN 978-955-1316-10-5 (433690 NA)

පවතනසිසංහ, සමූද්ර 
හිම න්දිය නන්දිය : පගගෞනම බුදධ මුනිවරයරාපග 
සබඟව ගිය න්දිවි සමය / සමුද්ර පවතනසිසංහ. - 
පටපස්කපෝටපට : සමුද්ර පවතනසිසංහ 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 200 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034923 NL)
ISBN 978-955-0600-86-1 (433935 NA)

සසවර්ණමරාලි, නක්ෂලරා
ඉක්බිති ඔවුහු බුන්දියගතහ / නක්ෂලරා 
සසවර්ණමරාලි. - මරිගම : ආශිර්වරාද 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 167 ; පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034786 NL)
ISBN 978-955-697-141-5  (433190 NA)

සනරසිසංහ, සුදර්මන
පදමපරාණ / සුදර්මන සනරසිසංහ. - පමරාරටුව : 
නිපුන පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 240 ; 
පසම. 18.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034731 NL)
ISBN 978-955-0258-64-2 (433228 NA)

සමන කුමරාර, පක්. පක්
පනි අහුරක් ඉහිරණරා / පක්. පක්. සමන 
කුමරාර. - 2 වන මුද්රණය. - මහරගම : අහස 
මඩයරා වර්ක්සස, 2016. - ප. 274 ; පසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2000.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 420.00 (1034798 NL)
ISBN 978-955-7861-10-4 (433871 NA)

සිරිවර්ධන, පදනගම
ගිනිගත සල රස්ක : ගල ගසරා මරරා දබමුණු 
තුරණු මවස්කපග ස්කනරාවක් / පදනගම 
සිරිවර්ධන. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 384 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 750.00 (1034808 NL)
ISBN 978-955-30-7444-7 (433730 NA)

සිලවරා, ගුණසිරි
ස්කපෑමේස්පේ එස්ක වතන / සිලවරා ගුණසිරි. - පස්කරාළඹ :
ස්කබටපන ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 190 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034802 NL)
ISBN 978-955-0745-12-8 (433869 NA)

පසපනවිරතන, අජනන
අස්කරාල පප්රේම / අජනන පසපනවිරතන. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 236 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034803 NL)
ISBN 978-955-31-0776-3 (433898 NA)

පසසදර, නිමල
පත වතපත රජේජුරපවපෝ / නිමල පසසදර. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 234 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034818 NL)
ISBN 978-955-31-0521-9 (433913 NA)

හබරගමුව, පසපෝමසිරි
ඒරරාෂසටස්කය / පසපෝමසිරි හබරගමුව. - පස්කරාළඹ :
සදීපරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 176 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 380.00 (1035072 NL)
ISBN 978-955-661-820-4 (433438 NA)

පෆරානපසසස්කරා, සිසිල
නිමේනදී / සිසිල පෆරානපසසස්කරා - බතනරමුලල : 
සමර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 332 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 490.00 (1034799 NL)
ISBN 978-955-0983-98-8 (433811 NA)
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891.483 – ප්රබනධ. තයකාවුන නවකතකා 

අපබගුණවර්ධන, කුමරාරි
චමතස්කරාර මබසංගුසස නිවරාඩුව / කුමරාරි 
අපබගුණවර්ධන. - පබරාරලබසසගමුව : විසිදුනු 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 142 : චිත්ර ; 
පසම. 18.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1034759 NL)
ISBN 978-955-0955-68-8 (433886 NA)

ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන
මපග පුසංචි ගුරතුම / ගුණරතන ඒස්කනරායස්ක. - 
පමරාරටුව : නිපුන පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. viii,200 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034805 NL)
ISBN 978-955-0258-54-3 (433230 NA)

ස්කඹුරපටිය, කුමරාර
පමපගරාඩ ළමය : පයරාවුන නවස්කනරාව / කුමරාර 
ස්කඹුරපටිය. - ඉඹුලපගරාඩ : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 92 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035138 NL)
ISBN 978-955-42114-1-4 (433994 NA)

ගලපහසන, සුදත විකුමේ
මරානර ගපඟේ කිඹුල හටන / සුදත විකුමේ 
ගලපහසන. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 80 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1034830 NL)
ISBN 978-955-30-7534-5 (433526 NA)

ගසංපගරාඩ, අපනපෝමරා
පපපෝරිසරාදයරා / අපනපෝමරා ගසංපගරාඩ. - මරිගම : 
නිමනසරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 156 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034922 NL)
ISBN 978-955-0827-60-2 (433932 NA)

ජයරතන, ප. එච. සඳුනි චතුරිස්කරා
පජමේ වීන්දිපයේ පහරාලමන හරා ළමරා හමුව / ප. එච.
සඳුනි චතුරිස්කරා ජයරතන. - පනපෝලසංගමුව : 
ස්කර්නර, 2016. - ප. 108 : චිත්ර ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 225.00  (1035116 NL)
ISBN 978-955-39790-4-9  (433340 NA)

ජයපසසස්කර, චිනනස්ක පජේ.
න්දියස්කඳුපර් සබඟවුණු අභිරහස / චිනනස්ක පජේ. 
ජයපසසස්කර. - ගපණමුලල : නිශරානන ප්රස්කරාශන,
2016. - ප. 117 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035272 NL)
ISBN 978-955-4946-97-2 (433582 NA)

ජයපසසස්කර, චිනනස්ක පජේ.
පයරාක්ලිව පවරපළස වික්රමය / චිනනස්ක පජේ. 
ජයපසසස්කර. - ගපණමුලල : නිශරානන ප්රස්කරාශන,
2016. - ප. 101 ; පසම. 21.
සිව යහළුවනපග ත්රරාසජනස්ක සවරාරිය – 2.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034891 NL)
ISBN 978-955-4946-96-5 (433581 NA)

ද සිලවරා, ප. ආරියපසසන
කුමරරා සහ ඉසිවර අසපුව / ප. ආරියපසසන ද 
සිලවරා. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - 
ප. 56 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035180 NL)
ISBN 978-955-30-6968-9 (433735 NA)

දළුපපරාන, මහිනද කුමරාර
පුසංචි අනදපර් / මහිනද කුමරාර දළුපපරාන. - 
පස්කරාළඹ : සූරිය ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 200 : චිත්ර ; පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 380.00 (1034828 NL)
ISBN 978-955-656-418-1 (433716 NA)

මහරගම, සුගනදරාස
පදනනම න්දිනුමේ / සුගනදරාස මහරගම. - 
නුපගපගරාඩ : බුදද්ධි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 96 : චිත්ර ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1034903 NL)
ISBN 978-955-9216-51-3 (433853 NA)

මරානරපග, පයසිරි
ගම වටස්කර මල පපලරා : පයරාවුන නවස්කනරාව / 
පයසිරි මරානරපග. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 168 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035119 NL)
ISBN 978-955-30-7510-9 (433644 NA)

ලියනපග, රනජනී
න්දිරිය න්දියණ / රනජනී ලියනපග. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 174 ; පසම. 18.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 290.00 (1034724 NL)
ISBN 978-955-31-0613-1 (434339 NA)

ලියනපග, පහසමරාචනන්ද්රිස්කරා
ගමට අපස්පේ හඳ පරායරා / පහසමරාචනන්ද්රිස්කරා 
ලියනපග. - 2 වන මුද්රණය - පබරාරලබසසගමුව : 
විසිදුනු ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 232 ; 
පසම. 19.
1 වන මුද්රණය 2003.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 390.00 (1034760 NL)
ISBN 978-955-0955-46-6 (433889 NA)
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විජයවර්ධන, කුසුමේසිරි
කුසල සහ කුමරාරයරා / කුසුමේසිරි විජයවර්ධන. - 
පස්කරාළඹ : දයරාවසංශ ජයපස්කරාඩ, 2016. - 
ප. 127 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 220.00 (1034985 NL)
ISBN 978-955-686-321-5  (433176 NA)

විපුලසරාර හිමි, අර්භයපුර
විලස්ක පපුණු මලක් / අර්භයපුර විපුලසරාර හිමි. - 
[නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 2016. - ප. 29 : චිත්ර ; 
පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1034853 NL)

(433153 NA)

සමරනරායස්ක, ධර්මරා එසස.
විශසව හරාසසස්කමේ / ධර්මරා එසස. සමරනරායස්ක. - 
පනනිපටිය : සරද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 200 : චිත්ර ; පසමි. 21. - (දඟස්කරාරයනපග 
වික්රම ; අසංස්ක 17)
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 375.00 (1034844 NL)
ISBN 978-955-43092-0-3 (433219 NA)

සූරියආරචචි, නනදපසසන
පුසංචි කුමරාරිහරාමි / නනදපසසන සූරියආරචචි. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 116 ; පසම. 19.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 325.00  (1034725 NL)
ISBN 978-955-31-0434-2 (434337 NA)

පහසවරාවිසසස, තිසසස
බහිරව හටන : උපන හපන අපස්පේ පහළ 
විරපවපෝ / තිසසස පහසවරාවිසසස. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 55 : චිත්ර ; 
පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035014 NL)
ISBN 978-955-30-7436-2 (433613 NA)

891.483 – ප්රබනධ. විදදකා නවකතකා

රතනරායස්ක, හසිනි ර්භරාගත්යරා
සබඟවුණු පලරාවස්ක හුපදස්කලරා ගපවෂණය = 
The secret of Mariyana / හසිනි ර්භරාගත්යරා 
රතනරායස්ක. - මරිගම : ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 232 ; පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00  (1035001 NL)
ISBN 978-955-697-149-1  (433208 NA)

සසපලජසස, පවනසසලි
පගරාලරායත : විදත්යරා ප්රබනධය / පවනසසලි 
සසපලජසස. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - 
ප. 280 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 550.00 (1035083 NL)
ISBN 978-955-30-7602-1 (433660 NA)

891.483 – ළමකා ප්රබනධ

අපබධීර, ප්රගීත
පුසංචි කූඹියරා / ප්රගීත අපබධීර. - [නබ. පනරා.] : 
සුමින ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. [13] : 
වර්ණ චිත්ර ; පසම. 21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1034851 NL)
ISBN 978-955-696-196-6 (433120 NA)

අමරාපනතමි, හිමනසරා
ස්කරණරාවනස්ක න්දියකිඳුරිය / හිමසංසරා 
අමරාපනතමි. - [නබ. පනරා.] : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 12 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 30.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 120.00 (1035480 NL)
ISBN 978-955-3979-16-2 (433335 NA)

අලසස, පසපනජරා
අප ඔක්පස්කරාම යරාළුය / පසපනජරා අලසස. - 
නුපගපගරාඩ : ඉමරාෂ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 12 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035450 NL)
ISBN 978-955-3979-33-9  (433357 NA)

පස්කතමින, පසසමිස්ක
එස්කමුතුස්කම / පසසමිස්ක පස්කතමින. - 
[නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 2016. - ප. 08 : 
වර්ණ චිත්ර ; පසම. 30.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035482 NL)
ISBN 978-955-3979-05-6 (433344 NA)

ගුරපග, උපුල
සුදු පදපෝණි / උපුල ගුරපග. - රරාජගිරිය : 
ගබෆිපස්කයරා, 2016. - ප. 20 : වර්ණ චිත්ර ; 
පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035434 NL)
ISBN 978-955-0602-24-7 (433685 NA)

ජයපසසස්කර, ඩනරායරා රචිනති
යරාළුය අප යරාළුය / ඩනරායරා රචිනති 
ජයපසසස්කර. - පස්කරාළඹ : පස්කරාළඹ ළමරා පපරාත 
සසංගමය, 2016. - ප. 5 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035436 NL)
ISBN 978-955-588-245-3 (433702 NA)
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ජයසසංඛ, පයල
බිම පනරාවබපටන ළමය / පයල ජයසසංඛ. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 20 : 
වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035423 NL)
ISBN 978-955-30-7468-3 (433745 NA)

නරෂස්කරා, එච. එමේ. නිපුණි
හිරෂය යරාළුපවරාය / එච. එමේ. නිපුණි 
නරෂස්කරා. - [නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 2016. - 
ප. 12 : චිත්ර ; පසම. 30.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035459 NL)
ISBN 978-955-3979-32-2 (433352 NA)

පනවනුල, ජ. පක්. න්දිනත
සමගිය අපගය / ජ. පක්. න්දිනත පනවනුල. - 
[නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 2016. - ප. 12 : චිත්ර ; 
පසම. 30.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035460 NL)
ISBN 978-955-3979-14-8 (433351 NA)

ද සිලවරා, නරාලිස්කරා
නුවණිපග නුවණ - 1 / නරාලිස්කරා ද සිලවරා. - 
මිනුවනපගරාඩ : නිපුණ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 10 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 24.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 190.00 (1035344 NL)
ISBN 978-955-7835-89-1 (433801 NA)

ද සිලවරා, නරාලිස්කරා
නුවණිපග නුවණ 2 / නරාලිස්කරා ද සිලවරා. - 
මිනුවනපගරාඩ : නිපුණ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 15 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 24.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035343 NL)
ISBN 978-955-7835-90-7 (433791 NA)

ද පසරායසරා, චිත්රසිසංහ
සීයරා කිය ස්කනරාවක් / චිත්රසිසංහ ද පසරායසරා. - 
පස්කරාළඹ : පස්කරාළඹ ළමරා පපරාත සසංගමය, 
2016. - ප. 16 : චිත්ර ; පසම. 29.  
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035437 NL)
ISBN 978-955-588-273-8 (433701 NA)

ද පසරායසරා, පවන ස්කවීෂ
එළිය පසරායරා / පවන ස්කවීෂ ද පසරායසරා. -
[නබ. පනරා.] : ස්කර්නර, 2016. - ප. 12 : 
වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 120.00  (1035449 NL)
ISBN 978-955-3979-09-4 (433358 NA)

න්දිසරානරායස්ක, ඩලප නවිෂසස්ක
අපූර වනයස්ක අබිරහස / ඩලප නවිෂසස්ක 
න්දිසරානරායස්ක. - [නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 2016. -
ප. 16 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035463 NL)
ISBN 978-955-3979-15-5 (433350 NA)

නවරතන, රමත්යරා
ටිකිරිට පරාළුය / රමත්යරා නවරතන. - 
මිනුවනපගරාඩ : නිපුණ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 14 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 24.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035345 NL)
ISBN 978-955-783-591-4 (433800 NA)

පනතමි කුමරාරි, එසස. නනුෂණි 
අරම පුදුම පබණි වළලු / එසස. නනුෂණි පනතමි
කුමරාරි. - [නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 2016. - 
ප. 12 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 30.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035484 NL)

 ISBN 978-955-3979-02-5 (433348 NA)

පලපලවල, සුර්භරානි
හබමදරාමත යරාළුය / සුර්භරානි පලපලවල. - 
[නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], [2016?]. - 
ප. 36 : චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 225.00 (1035493 NL)
ISBN 978-955-3979-07-9 (433338 NA)

පුසසපසසපවල, එසරාරරා සුමිනන්දි
සිහින චරාරිස්කරාව / එසරාරරා සුමිනන්දි පුසසපසසපවල. -
[නබ. පනරා.] : ස්කර්නර, 2016. - ප. 24 : 
වර්ණ චිත්ර ; පසම. 30.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 180.00  (1035485 NL)
ISBN 978-955-3979-20-9 (433346 NA)

ප්රරාර්න්ථනරා, අරණි
පුසංචි ම මබසසසරා / අරණි ප්රරාර්න්ථනරා. - 
[නබ. පනරා.] : ස්කර්නර, 2016. - ප. 16 : 
වර්ණ චිත්ර ; පසම. 30.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035489 NL)
ISBN 978-955-3979-25-4 (433342 NA)

බණඩරාර, ර්භද්රරා
පලරාපවන එපස්කක් එක් පදයස්කට පවය සමන / 
ර්භද්රරා බණඩරාර. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 72 : චිත්ර ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035112 NL)
ISBN 978-955-30-7535-2 (433535 NA)
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බණඩරාර, ශෂණි ශත්යරාමලී
න්දිරිය න්දියණි / ශෂණි ශත්යරාමලී බණඩරාර. - 
පස්කරාළඹ : ස්කර්නර, 2016. - ප. 18 : වර්ණ චිත්ර ; 
පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 180.00 (1035466 NL)
ISBN 978-955-3979-29-2 (433349 NA)

මහපවදපග, සිසිර කුමරාර
අලුත පගදර / සිසිර කුමරාර මහපවදපග. - 
මිනුවනපගරාඩ : නිපුණ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. [07] : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 28.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035431 NL)
ISBN 978-955-783-566-2 (433796 NA)

මහපවදපග, සිසිර කුමරාර
නබනට සුදුසු නුවණ / සිසිර කුමරාර 
මහපවදපග. - මිනුවනපගරාඩ : නිපුණ 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. [06] : වර්ණ චිත්ර ; 
පසම. 28.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035433 NL)
ISBN 978-955-783-567-9 (433792 NA)

මහපවදපග, සිසිර කුමරාර
පහරාඳ හරා පබසංචරා / සිසිර කුමරාර මහපවදපග. - 
මිනුවනපගරාඩ : නිපුණ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 8 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක: ර. 100.00 (1035432 NL)
ISBN 978-955-783-565-5 (433795 NA)

මරාලියදද, නුෂරායරා
ආදරණය බිසංදු / නුෂරායරා මරාලියදද. -
[නබ. පනරා.] : ස්කර්නර, 2016. - ප. 16 : 
වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035455 NL)
ISBN 978-955-3978-24-0 (433354 NA)

මිත්රපසසන, එල. ඩබලිව. විමලරා
සිතුලිපගන නපෑගගක් / එල. ඩබලිව. විමලරා 
මිත්රපසසන. - [නබ. පනරා.] : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. [10] : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 125.00 (1035428 NL)
ISBN 978-955-43123-1-9 (433863 NA)

පමනඩසස, අසසංස්ක
පබපෝපල ස්කරාටපදපෝ / අසසංස්ක පමනඩසස. - 
පහරාරණ : ස්කර්නර, 2016. - ප. 16 : වර්ණ චිත්ර ; 
පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035439 NL)
ISBN 978-955-53640-4-1 (433687 NA)

පමනඩසස, අසසංස්ක
වඳුර යරාළුපවපෝ / අසසංස්ක පමනඩසස. - පහරාරණ : 
ස්කර්නර, 2016. - ප. 16 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035435 NL)
ISBN 978-955-42266-7-8 (433686 NA)

පමනඩසස, අසසංස්ක
හතුර මිතුර / අසසංස්ක පමනඩසස. - පමරාරටුව : 
ස්කර්නර, 2016. - ප. 24 : චිත්ර ; පසම. 19x21.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 180.00 (1035339 NL)
ISBN 978-955-42266-8-5 (433688 NA)

රණවීර, ඩී. එමේ.
වඩුකුරලලරා  / ඩී. එමේ. රණවීර. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 16 : වර්ණ චිත්ර ; 
පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035427 NL)
ISBN 978-955-30-7058-6  (433748 NA)

රණවීර, න්දිනුතනරරා සරාවිනන්දි
ඇතන පගනරා සතුට / න්දිනුතනරරා සරාවිනන්දි 
රණවීර. - [නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], [2016?]. - 
ප. 12 : චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035494 NL)
ISBN 978-955-3979-10-0 (433337 NA)

රණසිසංහ, සරවි
ඉඟුරය සූකිරිය / සරවි රණසිසංහ. - 
මිනුවනපගරාඩ : සමනල දබනුම, 2016. -
ප. 28 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 19.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00  (1035341 NL)
ISBN 978-955-52107-3-7 (433802 NA)

රතනරායස්ක, ආරියපරාල
උක්කුරරාලට පරාඩමක් / ආරියපරාල රතනරායස්ක. -
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 28 : වර්ණ චිත්ර  ; පසම. 24.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00  (1035224 NL)
ISBN 978-955-31-0749-7 (434362 NA)

පලපෝපමත, පදවනස්ක
අනගි මිතුරදම / පදවනස්ක පලපෝපමත - 
[නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 2016. - ප. 12 : චිත්ර ; 
පසම. 30.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035458 NL)
ISBN 978-955-3979-06-3 (433353 NA)
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ලසංස්කරා, පසිඳු උතපල ලක්ඳු
පමේ මපග ස්කනරාවය / පසිඳු උතපල ලක්ඳු 
ලසංස්කරා. - [නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 2016. - 
ප. 12 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 30.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035488 NL)
ISBN 978-955-3979-08-7  (433345 NA)

වබලිස්කල, පුනරී පසහනයරා පපවිනන්දි
පටනුලි / පුනරී පසහනයරා පපවිනන්දි වබලිස්කල. -
පස්කරාළඹ : පස්කරාළඹ ළමරා පපරාත සසංගමය, 
2016. - ප. 8 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035441 NL)
ISBN 978-955-588-244-6 (433704 NA)

විපජේතුසංග, සුනීනරා
අකීස්කර මුව පබටියරා / සුනීනරා විපජේතුසංග. - 
පහළ ඉඹුලපගරාඩ : සිස්පේලරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2016. - ප. 16 : චිත්ර ; පසම. 22.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035177 NL)
ISBN 978-955-4754-08-9 (433820 NA)

විපජේතුසංග, සුනීනරා
පරපෝවර් / සුනීනරා විපජේතුසංග. - පහළ 
ඉඹුලපගරාඩ : සිස්පේලරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 64 : චිත්ර ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 120.00 (1035176 NL)
ISBN 978-955-4754-06-5 (433819 NA)

විපජේරතන, මළිඳු ගිමේහරාන
අලි පබසංචය හරා පබසංචය / මළිඳු ගිමේහරාන 
විපජේරතන. - පස්කරාළඹ : පස්කරාළඹ ළමරා පපරාත 
සසංගමය, 2016. - ප. 10 : වර්ණ චිත්ර ; 
පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 160.00  (1035440 NL)
ISBN 978-955-588-236-1  (433703 NA)

විනරානපග, ඩනූෂරා චතුරසංගනී
හබස්කරැලි පබසංචි / ඩනූෂරා චතුරසංගනී විනරානපග. -
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 24 ; 
පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035421 NL)
ISBN 978-955-30-7176-7 (433747 NA)

වීරපස්කපෝන, පස්කගෞශලත්යරා
පුසංචි නරාරස්කරාවී / පස්කගෞශලත්යරා වීරපස්කපෝන. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 16 : 
වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00  (1035425 NL)
ISBN 978-955-30-7405-8  (433751 NA)

සතසර, ප්රවීෂ
ස්කලණ මිතුපරපෝ / ප්රවීෂ සතසර. - නුපගපගරාඩ :
ඉමරාෂ ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 20 : 
වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 180.00 (1035454 NL)
ISBN 978-955-3979-24-7 (433355 NA)

සනත්යසංගනරා, පදවමි
ආදරයය ස්කරණරාවය / පදවමි සනත්යසංගනරා. - 
[නබ. පනරා.] : ස්කර්නර, 2016. - ප. 12 : 
වර්ණ චිත්ර ; පසම. 30.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 120.00 (1035479 NL)
ISBN 978-955-3979-18-6  (433336 NA)

සනදීප, පසන
අපූර සිහිනය / පසන සනදීප. - [නබ. පනරා.] : 
[ප්ර. පනරා.], 2016. - ප. 12 : වර්ණ චිත්ර ; 
පසම. 30.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035475 NL)
ISBN 978-955-3979-03-2  (433347 NA)

සමරනරායස්ක, ධර්මරා එසස.
කූට දතන බමුණරා යහපත වූ හබටි / ධර්මරා එසස. 
සමරනරායස්ක. - පනනිපටිය : සරද 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 56 ; පසම. 21.
4 වන පශසණිපයේ සිට 7 වන පශසණිය දක්වරා 
ළමුනට වඩරාත සුදුසුය. 
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00  (1035235 NL)
ISBN 978-955-95090-7-3  (433239 NA)

සමරනරායස්ක, ධර්මරා එසස.
පුසංචි බපල රජපවලරා / ධර්මරා එසස. 
සමරනරායස්ක. - පනනිපටිය : සරද 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 18 : චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035495 NL)
ISBN 978-955-43092-2-7 (433273 NA)

සිලවරා, සයුරි ලරාලිනත්යරා චනදූපනී
සුරසංගනරාවියක් ඇවිත / සයුරි ලරාලිනත්යරා 
චනදූපනී සිලවරා. - පස්කරාළඹ : ස්කබටපන 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. [06] : වර්ණ චිත්ර ; 
පසම. 29. 
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1035429 NL)
ISBN 978-955-9412-29-8 (433599 NA)

සුමනසරාර හිමි, කුරවිට
විරිය වඩමු - ජවිනය ජයගනිමු / කුරවිට 
සුමනසරාර හිමි. - [නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], 
2016. - ප. [16] : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 30.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035477 NL)

(433162 NA)
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සසංජන, ඔෂරාන
අපූර වීරයරා / ඔෂරාන සසංජන. - [නබ. පනරා.] : 
ස්කර්නර, 2016. - ප. 16 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035468 NL)
ISBN 978-955-3978-25-3 (433348 NA)

හඳරරාගම, න්දිනුස්ක රවිඳු
අපූර උදවව / න්දිනුස්ක රවිඳු හඳරරාගම. - 
මිලලපෑව : හඳරරාගම ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 12 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035420 NL)
ISBN 978-955-4657-04-5 (434032 NA)

හර්ෂණ, චමිෂසස්කරා
හබබපෑම යරාළුවරා / චමිෂසස්කරා හර්ෂණ. - 
[නබ. පනරා.] : [ප්ර. පනරා.], [2016?]. - 
ප. 12 : චිත්ර ; පසම. 30
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 150.00 (1035500 NL)
ISBN 978-955-3979-00-1 (433334 NA)

පහසවරාවිසසස, තිසසස
හබමදරා පහරාඳ වබඩ ස්කරමු අප / තිසසස 
පහසවරාවිසසස. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 16 : වර්ණ චිත්ර ; පසම. 29.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 200.00 (1035422 NL)
ISBN 978-955-30-7380-8  (433746 NA)

හසංසිස්කරා, මයරාෂ
මිහිස්කන ස්කමේපරා වුපණ ඇය ? / මයරාෂ හසංසිස්කරා. -
[නබ. පනරා.] : ස්කර්නර, 2016. - ප. 19 : වර්ණ 
චිත්ර ; පසම. 30.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 180.00  (1035490 NL)
ISBN 978-955-3979-17-9 (433339 NA)

891.7 – රසියන සකාහිතද 
891.72 – නකාටද 

රදසිනසසකි, එඩවඩ
පසරාක්රටසස සමඟ සසංවරාදයක් / එඩවඩ 
රදසිනසසකි ; අනුවර්නනය සිසිර කුමරාර 
බණඩරාරගම විසිනි. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 183 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 450.0 (1034924 NL)
ISBN 978-955-31-0380-2 (434336 NA)

891.73 – ප්රබනධ. තකටිකතකා

ගීතිස්කරා ස්කණඩරායපමේ නරණිය : සිසංහපලන ප්රන්ථම 
වරට ප්රරාග විස්පේලවීය සමපයේ පශසෂසඨ රසියරානු 
පස්කටිස්කනරා 18 / පරිවර්නස්ක ලසංස්කරා 
සිරිවර්ධන. - පසසයරාල : පරිවර්නස්ක, 2016. - 
ප. 331; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1034936 NL)
ISBN 978-955-54350-2-4 (433949 NA)

891.73 – ප්රබනධ. නවකතකා 

තුර්පගනිව, ඉවරාන 
ඉවරාන තුර්පගපනව : පනපෝරරාගත පස්කටි 
නවස්කනරා / ඉවරාන තුර්පගනිව ; අනුවරාදය 
දබන්දිගම වී. රදරිගු විසිනි. - රරාජගිරිය : කුරලු 
පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 172 : චිත්ර ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034915 NL)
ISBN 978-955-591-322-5 (433941 NA)

ඔසසපත්රපෝවසසකි, නිපස්කරාපලරාය
කුණරාටුපවන උපන ලදපදපෝ / නිපස්කරාලරාය 
ඔසසපත්රපෝවසසකි ; පරිවර්නනය රනජන පදවමිත්ර 
පසසනරාසිසංහ විසිනි. - රරාජගිරිය : අගහසස 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 376 : පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 580.00 (1035056 NL)
ISBN 978-955-0230-71-6 (433805 NA)

පචපස්කරාෆස, ඇනටන
සුසසංපයපෝගය / ඇනටන පචපස්කරාෆස ; අනුවරාදය 
ප්රරාමේ පදලපදණිය. - ගපණමුලල : නිශරානන 
ප්රස්කරාශන, 2016. - ප. 170 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034883 NL)
ISBN 978-955-95308-6-2 (433572 NA)

පලවපචනපස්කපෝ, අයරිනරා
ගිනිගත පදශය / අයරිනරා පලවපචනපස්කපෝ ; 
පරිවර්නනය බනදු ගුණපසසස්කර විසිනි. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 332 : 
ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 675.00 (1035201 NL)
ISBN 978-955-30-7427- 0  (433740 NA)
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894.811 – තදමළ සකාහිතද
894.8113 – ප්රබනධ. තකටිකතකා

සරණරාගන කුරලුවන : ශ්රී ලරාසංකිස්ක දමිළ 
පස්කටිස්කනරා / පරිවර්නනය ජ. ජ. සරත ආනනද 
විසිනි. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - 
ප. 107 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 250.00 (1035121 NL)
ISBN 978-955-30-7511-6 (433640 NA)

894.8113 – ප්රබනධ. නවකතකා

බරාලසුබ්රමනියමේ, රරාපජේසසවරී
හිම වබසි රරාත්රිය / රරාපජේසසවරී බරාලසුබ්රමනියමේ ; 
පරිවර්නනය මඩුළුගිරිපයේ විපජේරතන විසිනි. - 
මරිගම : ආස්කර්ෂරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 176 ; පසම. 21.
''පති පපයයුමේ ඉරවුහල'' නබමති පදමළ 
නවස්කනරාපව පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034792 NL)
ISBN 978-955-672-159-1 (434301 NA)

9 0 0   ඉතිහකාසය, භූතගකෝල විදදකාව සහ
සහකායක විෂයයන

909 – තලකෝක ඉතිහකාසය

ස්කබකුලරාවල, ශ්රීයරානි ඩී.
ඉතිහරාසය - 11 පශසණිය / ශ්රීයරානි ඩී. 
ස්කබකුලරාවල. - රතනපුර : ස්කර්නර, 2016. - 
ප. 104 : ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034940 NL)

(433942 NA)

909.076 - ප්රශශේතනකෝතතර

ධර්මකීර්ති, නනදන
ඉතිහරාසය ප්රශසපනපෝතනර : 6 පශසණිය / නනදන 
ධර්මකීර්ති. - පස්කරාටටරාව : පමතසර  
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 62 : රූපසටහන ; 
පසම. 29.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 295.00  (1035445 NL)
ISBN 978-955-4741-08-9 (433959 NA)

9 1 0  භුතගකෝල විදදකා හකා තදශකාටන විසශේතර 
          

915 – ආසියකාතර්වේ භූතගකෝලීය හකා තදශකාටන චකාරිකකා 

විපජේරතන, එන. ප.
සිසංගස්පේපූරව සහ මබපලසියරාව : චරාරිස්කරා 
අතපපරාන / එන. ප. විපජේරතන. - මරිගම : 
ආස්කර්ෂරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 224 : 
ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 400.00 (1034957 NL)
ISBN 978-955-672-174-4 (434303 NA)

915.93 – තකායිලනතය

පදරාළමුලල, සසංජය
සියමේ පදශයට සවරාරියක් / සසංජය 
පදරාළමුලල. - පමරාරටුව : නිපුන පපරාත 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 225 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035281 NL)
ISBN 978-955-0258-58-1 (433242 NA)

9 2 0  චරිතකාපදකාන

920.025493 – ශ්රී ලලංකකාව

පසසනරාරතන, විජිත කුමරාර්
රස මනස්ක අසිරිය : විචිත්ර චරින මුතුමරාලය – 2 /
විජිත කුමරාර් පසසනරාරතන. - රරාජගිරිය : අගහසස 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016 - ප. 268 : ඡරායරාරූප ; 
පසම. 21. 
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 390.00 (1035130 NL)
ISBN 978-955-0230-72-3 (433691 NA)

9 5 0  ආසියකා ඉතිහකාසය 

951 – චීනය හකා තදකාසනන ප්රතදශ
951.04 – ජනරජ පකාලනය, 1912 - 1949

සසපනපෝ, එඩගරා
පපරන්දිග පපෑය රතු නරව / එඩගරා සසපනපෝ ; 
පරිවර්නනය පජේ. එමේ. එන. බණඩරාර විසිනි. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 400 : 
ඡරායරාරූප ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 950.00 (1034812 NL)
ISBN 978-955-30-7186-6 (433047 NA)
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954 – ඉනදියකාව සහ අසලේවකාසී දකුණු ආසියකානු 
    රටවලේ 

954.93 – ශ්රී ලලංකකාව

චනද්රකීර්ති, වරණ
පපරන්දිගට ගමනක් / වරණ චනද්රකීර්ති. - 
[නබ. පනරා.] : ශ්රී ලසංස්කරා සීහනරාද පබගෞදධ 
ආයනනය, 2016. - ප. 204 : චිත්ර : ඡරායරාරූප ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1034841 NL)
ISBN 978-955-43545-0-0 (434418 NA)

 

පටබබඳිපග, විමල
ශරාස්කත්ය සිසංහල / විමල පටබබඳිපග. - 
[නබ. පනරා.] : ස්කර්නර, 2016. - ප. 295 ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 600.00 (1035078 NL)
ISBN 978-955-44771-1-7 (433880 NA)

මහරාවසංපසරා : චතුතන්ථඛණපඩ පඨපමරා ර්භරාපගරා 
1935 - 1956 / සමේපරාදනය නනදපදව 
විපජේපසසස්කර. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 430 ; පසම. 24.
මබබබ-පබපෝස්ක: ර. 2000.00 (1035318 NL)
ISBN 978-955-30-6888-0 (433567 NA)

954.9301 – පවැරණි ඉතිහකාසය 1795 ට තපර

ජයතිසසස, ගුණපරාල
මහනුවර රරාජධරානිය බිඳ වබටම - ප්රන්ථම ර්භරාගය /
ගුණපරාල ජයතිසසස. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 232 ; පසම. 21.
න්දිවයන පුවතපපත පළවූ ලිප සසංගහයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 500.00 (1035185 NL)
ISBN 978-955-30-7351-8 (433603 NA)

ජයසිසංහ, ස්කරණරාරතන
විපදසස ආක්රමණ බලපවග සහ යරාපනපයේ 
ඉතිහරාසය / ස්කරණරාරතන ජයසිසංහ. - මරිගම : 
ආශිර්වරාද ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 174 ; 
පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1034946 NL)
ISBN 978-955-697-145-3 (433193 NA)

බණඩරාර, පරරාෂරාන ප්රසනන
ගරාමිණි අබය මහරජ / පරරාෂරාන ප්රසනන 
බණඩරාර. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - 
ප. 127 : රූප සටහන ; පසම. 25.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035359 NL)
ISBN 978-955-30-7349-5 (433756 NA)

මරාලගමුව, තිසසස
උඩරට රරාජධරානිපයේ සබඟවුණු විර චරින 01 / 
තිසසස මරාලගමුව. - පමරාරටුව : නිපුන පපරාත 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 208 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035214 NL)
ISBN 978-955-0258-67-3 (433231 NA)

රණවබලල, සිරිමල
මරායරා රට ඉතිහරාසය : ආරමේර්භපයේ පටන 
පපරාපළරානනර රරාජධරානි සමය දක්වරා / සිරිමල
රණවබලල. - පබරාරලබසසගමුව : විසිදුනු 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 161 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1035019 NL)
ISBN 978-955-0955-29-9 (433890 NA)

රණවබලල, සිරිමල
පරපෝහණ රරාජත්යපයේ ඉතිහරාසය / සිරිමල 
රණවබලල. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2016. - ප. 296 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 650.00 (1035134 NL)
ISBN 978-955-30-7348-8 (433554 NA)

විමලරතන, පක්. ඩී. ජ.
ලක්න්දිව පරසංගි ප්රයතනය 1506 - 1658 / 
පක්. ඩී. ජ. විමලරතන. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 137 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 300.00 (1034951 NL)
ISBN 978-955-31-0657-5 (434367 NA)

හපුනනන, කුමුන්දිනී ඩයසස
අපස්පේ රජවරන ගබන පනරාදත ස්කනරා දුටුගබමුණු 
රජතුමරා : ක්රි. පූ. 161 - 137 / කුමුන්දිනී ඩයසස 
හපුනනන. - නුපගපගරාඩ : සරසවිප්රස්කරාශස්කපයපෝ,
2016. - ප. 47 : ඡරායරාරූප ; පසම. 18.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1034716 NL)
ISBN 978-955-31-0610-0 (433897 NA)

හපුනනන, කුමුන්දිනී ඩයසස
අපස්පේ රජවරන ගබන පනරාදත ස්කනරා පදවරානමේ 
පයතිසසස / කුමුන්දිනී ඩයසස හපුනනන. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - 
ප. 30 : ඡරායරාරූප ; පසම. 18.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00 (1034715 NL)
ISBN 978-955-31-0587-5  (433903 NA)
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හපුනනන, කුමුන්දිනී ඩයසස
අපස්පේ රජවරන ගබන පනරාදත ස්කනරා වළගමේබරා 
රජතුමරා : ක්රි. පූ. 103 / කුමුන්දිනී ඩයසස 
හපුනනන. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 31 : ඡරායරාරූප ; 
පසම. 18.
ස්කබබ-පබපෝස්ක : ර. 100.00  (1034714 NL)
ISBN 978-955-31-0633-9  (433902 NA)

954.9302 – බ්රිතකානද පකාලන සමය, 1795 - 1948

ජයතිසසස, ගුණපරාල
ලසංස්කරාපව බ්රිනරානත්ය පරාලනයට එපරහිව ස්කබරලි : 
මහනුවර යුගපයේ බිඳ වබටම 3 / ගුණපරාල 
ජයතිසසස. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2016. -
ප. 136 ; පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 350.00 (1035023 NL)
ISBN 978-955-30-7310-5 (433766 NA)

954.93032 – ජනරජ පකාලන සමය, 1972 -
954.93032092 - චරිතකාපදකාන

සූරියආරචචි, නනදපසසන
සර් පජපෝන පස්කරානලරාවල / නනදපසසන 
සූරියආරචචි. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 116 : ඡරායරාරූප ; 
පසම. 21.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 325.00  (1034954 NL)
ISBN 978-955-31-0433-5  (434363 NA)

ගමපග, එසස. අය. 
ශ්රී ලසංස්කරා පදශපරාලන ඉතිහරාසපයේ මහරා 
සමේප්රදරාය, චූල සමේප්රදරාය සහ අගරාමරානත්ය රනිල :
ක්රි. ව. 1911 – 2016 දක්වරා ශ්රී ලසංස්කරාපව 
පදශපරාලන ගමන මග පළිබඳ විගහයකි / 
එසස. අය. ගමපග. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2016. - ප. 376 : ඡරායරාරූප ; 
පසම. 22.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 850.00 (1035199 NL)
ISBN 978-955-30-7190-3 (433530 NA)

9 7 0  උතුර ඇතමරිකකා ඉතිහකාසය

973 – ඇතමරිකකා එකසත ජනපදය
973.04 – විතශශේෂ මකාතකෘකකා
973.0496073 – අප්රිකකානු ඇතමරිකකානුතවකෝ
973.0496073092 – චරිතකාපදකාන 

ඇනජිපලපෝ, මරායරා
සිරගන ස්කළ ද පස්කවිලිය ගී ගයනනිය / මරායරා 
ඇනජිපලපෝ ; පරිවර්නනය ගුණතිලස්ක 
මබටියගපන විසිනි. - මරිගම : ආශිර්වරාද 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2016. - ප. 335 ; පසම. 22.
''I know why the caged bird sing'' ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි.
මබබබ-පබපෝස්ක : ර. 600.00 (1035003 NL)
ISBN 978-955-697-176-7 (433206 NA)

******
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කරතකෘ, ග්රනන්ථනකාම හකා ග්රනන්ථමකාලකා අනුක්රමණිකකාව 

අ. පපරා. ස. (උ. පපළ) පබගෞදධ ශිෂසටරාචරාරය : 
ආදර්ශ ප්රශසන පත්ර හරා පළිතුර පත්ර සසංගහය

294.309076

අ. පපරා. ස. සරාමරානත්ය පපළ බුදධ ධර්ම සරාර 
සසංගහය.   (චනදරනන හිමි, පහරාරපරාවිට)

294.3076

අස්කරාල පප්රේම.   (පසපනවිරතන, අජනන) 891.483

අකීස්කර මුව පබටියරා.   (විපජේතුසංග, සුනීනරා)891.483

අකුපර් ලිය ස්කවි.   (මඩුගලපල, උදය) 891.481

අටුළුගම, සසංජවනී.   මහපමරක් නරමේ 891.483

අතුපස්කපෝරල, ලක්ශරානන.   සමහර ස්කමටහන
891.481

අතුපස්කපෝරල, ලක්ශරානන.   සුසුමකින සුළි සුළඟ
891.481

අතුපස්කපෝරල, සුපුන.   පප්රේමයට ඉඩක් ඇන
891.481

අතුපස්කපෝරල, සුරසංගි.   පසනූෂ - 1 891.483

අතුපස්කපෝරල, සුරසංගි.   පසනූෂ - 2 891.483

අන්දිසි පප්රේමය : පරිවර්තින පස්කටිස්කනරා සසංගහය
808.83

අනතිම සිතුවම.   (ඉහළගම, සසවර්ණරා) 891.481

අනගි මිතුරදම.   (පලපෝපමත, පදවනස්ක) 891.483

අනවශත්ය ප්රශසන : පස්කටිස්කනරා සසංගහය.   (පමනඩසස, 
අසසංස්ක) 891.483

අනුරරාධපුර, පදමලනරා මරාලිනී.   බුදු පරාමුල සුදු 
පනළුමක් 891.481

අනුරදධ කුමරාර, ජ. ය.   පබපහනට පණ පදන 
අනුපරාන 615.538

අඳින ලද සුදු පබහබ ඉරි සටහන.   (මූණමලපස්පේ, 
සසංජව) 891.483

අපට නවමත නිවන මග වබසී ඇතපත ඇය?.
(පයවතී, ඩබලිව. ජ. ජ. ඒ.) 294.3442

අප පදපදන මබද මහ මුහුද : ස්කරාවත්ය සසංගහය.
(පසපෝමවීර, ඉසුර චරාමර) 891.481

අප අපස්පේ පවමු සදරා.   (පබපෝද්ධිනරායස්ක, නරසංගරා 
පුනසඳනි) 891.483

අප ඔක්පස්කරාම යරාළුය.   (අලසස, පසපනජරා)
891.483

අප ස්කවි ගයමු.   (විපජේවර්ධන, පරරාක්රම ඇසස.)
891.481

අපධ ස්කරාවත්ය ආඛත්යරානය.   (ලියනපග, න්දිමුතු සමුද්ර)
891.481

අපූර උදවව.   (හඳරරාගම, න්දිනුස්ක රවිඳු) 891.483

අපූර වනයස්ක අබිරහස.    (න්දිසරානරායස්ක, ඩලප 
නවිෂසස්ක) 891.483

අපූර වීරයරා.   (සසංජන, ඔෂරාන) 891.483

අපූර සිහිනය.   (සනදීප, පසන) 891.483

අපස්පේ ආහරාර.   (ජයවර්ධන, ඩබලිව. ඒ.) 613.2

අපස්පේ ජනස්කන්ථරා.   (මිත්රපසසන, එල. ඩබලිව. විමලරා)
398.2095493

අපස්පේ පබරණි වී අටුව : අටු පස්කරාටු පළිබඳව විමසරා 
බබලීමක්.   (පනනනපස්කපෝන, ධර්මරතන)

398.24095493

අපස්පේ රජවරන ගබන පනරාදත ස්කනරා දුටුගබමුණු 
රජතුමරා : ක්රි. පූ. 161 – 137.   (හපුනනන, 
කුමුන්දිනී ඩයසස) 954.9301

අපස්පේ රජවරන ගබන පනරාදත ස්කනරා පදවරානමේ 
පයතිසසස.   (හපුනනන, කුමුන්දිනී ඩයසස)

954.9301

අපස්පේ රජවරන ගබන පනරාදත ස්කනරා වළගමේබරා 
රජතුමරා : ක්රි. පූ. 103.   (හපුනනන, කුමුන්දිනී 
ඩයසස) 954.9301

අබිමන නික්මන.   (වීරසිසංහ, එසස. ප. එසස.)891.483

අපබගුණවර්ධන, කුමරාරි.   චමතස්කරාර මබසංගුසස 
නිවරාඩුව 891.483
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අපබගුණවර්ධන, ලක්ෂසමි පහසමනනරා  
(සම ස්කර්නර).   බලනන   පමනඩසස, පයසීලි

අපබගුණපසසස්කර, අසසංග.   වඩරා යහපත පලරාවක් 
උපදසරා 338.95493

අපබධීර, ප්රගීත.   පුසංචි කූඹියරා 891.483

අපබනරායස්ක, විදුර.   විචරාර - අ. පපරා. ස. උසසස 
පපළ සිසංහල I ප්රශසපනපෝතනර සසංගහය

891.48076

අපබනරායස්ක, විදුර.   සබට විය පපරන තුර
320.95493

අපබපරාල, අරනදතී.   උපපදශන උපරාය මරාර්ග හරා 
ක්රම ශිලප 158.3

අපබපරාල, ප. ඩී.   පදමසංසල 891.483

අපබපරාල, පරපෝලනඩ.   පගසසපටපෝලට උපපදශනය
හරා මපනපෝ ප්රතිස්කරාරය 616.89143

අපබපරාල, පරපෝලනඩ.   තුලනරාතමස්ක අධත්යපනය 
සහ අධත්යරාපනපයේ නව ප්රවණනරා ගබටලු 370.9

අපබසිසංහ, ඩබලියු. ඒ.    (සසංසස.).   බලනන 
පපපර්රරා, ප. බී. අලවිසස

අපබපසසස්කර, ඉසුර.   ඇඹුල පදරාඩමේ 891.483

අභිවරදද්ධිපයේ පපරගමනස්කර : මපනපෝ විදත්යරා 
විශසපලෂණය.   (මහිනද, එල. ඒ.) 158.1

අමේමය නරාතනය වහල උඩ : පස්කටිස්කනරා සසංගහය. 
(සනත කුමරාර, පවනුර) 891.483

අම මිහිර.   (ගුණවර්ධන, ස්කමනී) 891.483

අමරසිරි, ජ. ඩී.   අසසපර්ශනීය සසංසසස්කරතිස්ක උරමය
363.69

අමරසිසංහ, ජයනන   (සසංසස.).   බලනන   නූනන 
සිසංහල සරාහිනත්ය ප්රපවශිස්කරා

අමරසූරිය, පරාලින    (සසංසස.).   බලනන  රරාජමනන,
කිෂරාන අජනන

අමරපසසස්කර, අයරරා.   නිවපසස පහන ඔබය 306.81

අමරපසසස්කර, දයරා.   ඔගසසට පස්කරාමිට - සමරාජ 
විදත්යරාපව පයරා 301.092

අමරාපනතමි, හිමනසරා.   ස්කරණරාවනන න්දියකිඳුරිය
891.483

අමුණුගම, සරත.   පදශපරාලන මනවරාද 320.5

අමුණුගම, සරත.   සසංසසස්කරතිය, සමරාජය හරා 
පරිසරය 306

අයසසතුර.   (පරිසස, පපපෝල) 823.92

අරියධමේම හිමි, නරා උයපන.    මහතඵල ලබබීමට 
දන පසංස්කමේ ස්කළ යුතු ආස්කරාරය 294.3434

අරියධමේම හිමි, නරා උයපන   (සමේපරා.).   බලනන   
ර්භරාවනරා : සම සනළිසස ස්කර්මසසන්ථරාන

අරම පුදුම පබණි වළලු.   (පනතමි කුමරාරි, එසස. 
නනුෂණි) 891.483

අලසස, පසපනජරා.   අප ඔක්පස්කරාම යරාළුය 891.483

අලි පබසංචය හරා පබසංචය.    (විපජේරතන, මළිඳු 
ගිමේහරාන) 891.483

අලුත අවුරදු නපෑගග : පස්කටිස්කනරා එස්කතුව.
(ද සිලවරා, ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල) 891.483

අලුත පගදර.   (මහපවදපග, සිසිර කුමරාර)891.483

අලුත පරපුපර් ස්කසරාපද : වතමන නරණ පරපුපර් 
විවරාහ ඉන්දිරිය ට ගමන ස්කරවන ''සුපර් පපට්රල''.
(බරාලසූරිය, ප්රදීස්පේ කුමරාර) 646.78

අවනරණ.   (රණසිසංහ, සමන චනද්ර) 891.2

අවමන වූ කුමරිය.   (කුඑනසසලර්, ල) 813.6

අවසරානපයේ අප.   (මලලවරාරචචි, ක්ලීටසස) 306.9

අවසරාන ලකුණ.   (සුලිවපෑන, ඈන) 823

අසසපර්ශනීය සසංසසස්කරතිස්ක උරමය.   (අමරසිරි, 
ජ. ඩී.) 363.69

අසබබඳි සබබඳි.   (ප්රමුන්දිනරා, හසංසිනී) 891.483

අසරාතමිස්කනරාව.   (සමන කුමරාර, පක්. පක්.)   
891.483

අසිරිමත කුරලු පලපෝස්කය.    (රණසිසංහ, ඩගලසස බී.)
598

අහස පපරාපළරාව සහ පපඤසඤරා මල.   (බණඩරාර, 
පසසනරානි ගුණතිලස්ක) 891.481

අහුබුදු, අරීපසන.   පනරානිපවන පහන 891.481

ආනර්, පරරාබට.   ඇටසබකිලි දූපන 813.54
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ආදරණය බිසංදු.   (මරාලියදද, නුෂරායරා) 891.483

ආදරයය ස්කරණරාවය.   (සනත්යසංගනරා, පදවමි)
891.483

ආනනද, ජ. ජ. සරත  (පරි.).   බලනන  ස්කවියක් 
පනරාපව ජවිපත : ඉනන්දියරානු පස්කටිස්කනරා

ආනනද, ජ. ජ. සරත  (පරි.).  බලනන  සරණරාගන 
කුරලුවන : ශ්රී ලරාසංකිස්ක දමිළ පස්කටිස්කනරා

ආයනන ස්කරාර්ය පටිපරාටිය - ප්රශසපනපෝතනර (500) 
සසංගහය.   (මදදුම බණඩරාර, අයරරාසංගනී)

331.011076

ආරියවතී මබණිපක්, ජ. ජ.   සිසංහල සරාහිනත්ය 
සසංගහය රස විඳුම - 11 වසර 891.48

ආරියවසංශ, කුලරතන.   පනිබර මලක් 782.42

ආපරපෝගත්යරා : පුරරාණ ආයුර්පවදරාචරාරීන සුව න්දිවියට 
දුන අතවබල.   (රරාමනරායස්ක, ලීලරා) 615.538

ආශරාපව වීන්දි රිය.   (විලියමේ, පටනිසි) 812.54

ඇටසබකිලි දූපන.   (ආනර්, පරරාබට) 813.54

ඇතන පගනරා සතුට.    (රණවීර, න්දිනුතනරරා 
සරාවිනන්දි) 891.483

ඇදුර වන.   (ස්කරණරාරතන, ඒ. එමේ.) 891.483

ඇනජිපලපෝ, මරායරා.   සිරගන ස්කළ ද පස්කවිලිය ගී 
ගයනනිය 973.0496073092

ඇඹුල පදරාඩමේ.   (අපබපසසස්කර, ඉසුර) 891.483

ඇමති දරපවපෝ.   (ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන)891.483

ඇමරිස්කරා එක්සත ජනපදපයේ ජරාතිස්ක ආණඩුක්රමය 
සහ පදශපරාලනය.   (පුරසිසංහ, පටරනසස)

321.0973

ඇසස ගබහිලපලන පසු.   (ගරාලලපග, පද. වි.)
808.83

ඇස අස වබසි.   (රණසිසංහ, සදර්ර්ශී කුසුමේවර්ෂරා)
891.481

ඉක්බිති ඔවුහු බුන්දියගතහ.   (සසවර්ණමරාලි, 
නක්ෂලරා) 891.483

ඉක්බිතිව ඔහු පරරාපහ.   (ජයපසසස්කර, ප. බී.)
891.483

ඉඟුරය සූකිරිය.    (රණසිසංහ, සරවි) 891.483

ඉතිහරාසය - 11 පශසණිය.   (ස්කබකුලරාවල, ශ්රීයරානි ඩී.)
909

ඉතිහරාසය ප්රශසපනපෝතනර : 6 පශසණිය.   
(ධර්මකීර්ති, නනදන) 909.076

ඉලයස්පේආරචචි, එරික්.   බබගඩපෑඩ 891.483

ඉලුස්පේපටිය, රසංජිත    (පරි.).   බලනන   හබලිපඩ, 
මයස්කල

ඉලසංගපස්කපෝන, සමනන.   පබගෞදධ මපනපෝවිදත්යරාපව 
මූලිස්කරාසංග 294.33615

ඉලසංගපස්කපෝන, සමනන.   වියපත බව පළිබඳ 
මපනපෝවිදත්යරාව 155.6

ඉලසංගපස්කපෝන, සමනන.   සමය අධත්යයන - 
නත්යරායරාතමස්ක ප්රපවශ : සමය අධත්යයන සඳහරා 
නිර්පදශින 200.71

ඉවරාන තුර්පගපනව : පනපෝරරාගත පස්කටි නවස්කනරා.
(තුර්පගනිව, ඉවරාන) 891.73

ඉවුමේ පහුමේ : විවිධ රසට ස්කබමති ඔබට.   (ලියනපග,
සුමිනද) 641.50212

Z ලකුණ.   (ගමපග, ඒ. එසස.) 519.5

ඉසිරි මිපයළනදී.   (වීරපස්කපෝන, කුමුන්දිනී පර්ණුස්කරා)
891.481

ඉසිවර දපෑත.   (වික්රමරතන, න්දිලහරානි) 891.483

ඉහළ පස්කරාඩස්පේපලි, ජයරතන.   විදත්යරාව පපරහුර 
ප්රශසනපත්ර 507.6

ඉහළගම, සසවර්ණරා.   අනතිම සිතුවම 891.481

Easyguide - පපපෝසර් නඩී ඇනිපමේෂන.   
(රරාජමනන, කිෂරාන අජනන) 006.696

උක්කුරරාලට පරාඩමක්.   (රතනරායස්ක, ආරියපරාල)
891.483

උක් දඬු ගිනන.    (ස්කබස්කර්, ලවලීන) 823.914

උඩපගදර, නිමල.   න්දිය බුබුළ : ස්කරාවත්ය සසංගහය
891.481
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උඩරට රරාජධරානිපයේ සබඟවුණු විර චරින 01.
(මරාලගමුව, තිසසස) 954.9301

උඩවතන, පයදරාස.   වලරාව 891.483

උඩසසපතතුව, පදමරාණි ස්කරාසංචනරා.    පඩපෝසරය
891.483

උඩු ගුවපන අභිරහස.   (ක්රිචටන, මයස්කල) 813.54

උඩු ගසං න්දිය.   (ස්කඹුරපටිය, කුමරාර) 891.483

උඩුගසං යරාත්රිස්කයරා : පස්කටිස්කනරා එස්කතුව.    
(රමේපබරාඩපගදර, ඩී. බී.) 891.483

උන නමය සබබපෑ දරපවපෝ : පස්කටි ස්කනරා.    
(දයරානනද, ස්කරාරියවසමේ ජ. ජ.) 891.483

උපපදශන උපරාය මරාර්ග හරා ක්රම ශිලප.   
(අපබපරාල, අරනදතී) 158.3

උපමරා, ආස්පේපනපෝපපදශ, පඬිවදන, ප්රසසනරාපරළු.    
(ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන) 398.9

උපරනන හිමි, පස්කරාටියරාගල   (සසංසස.).   බලනන  
ප්රඥරා : ඌව පළරාපත උපප්රධරාන අද්ධිස්කරණ 
සසංඝනරායස්ක, සදධර්ම තීර්ති ශ්රී ජිනරනන, 
අතිපූජත්ය, බුදදම පඤසඤරාපලපෝස්කරාභිධරාන නරායස්ක 
සසවරාමනද්ර අභිවනදන ශරාසසනය සසංගහය

උමයසංගනරා, පවනි.   දහසස ස්කබලුමේ 891.483

උමයසංගනරා, පවනි.   සුදදරා 891.483

උසසස නරඟ විර්භරාග සඳහරා බුදද්ධි පරීක්ෂණය : 
සනනිපවදන හබකියරාව.  (පතිරණ, නනද පක්.)

153.93

එස්කමුතුස්කම.   (පස්කතමින, පසසමිස්ක) 891.483

එස්කර්, ට. හරාවර්.   පස්කපෝටිපතියකු වීමට නමේ...
332.02401

එපඩරමුලල, සිරිල.   මූනික්ස්ක නබනදරා ඇතුළු චරින
පහපළරාවක් : පස්කටිස්කනරා සසංගහය 891.483

එන්දිරිසිසංහ, ධර්මපසසන.   සිනස්ක රැඳි සුවඳ 891.483

එ'සඳ මම බලරා සිටිපයමි.    (සමන කුමරාර, 
පක්. පක්.) 891.483

එපසස පනරා වුණි නමේ.    (පමපනරිපටිය, සුදත)
891.483

එළිය පසරායරා.   (ද පසරායසරා, පවන ස්කවීෂ)891.483

ඒස්කගගනරා : ස්කරාවත්ය සසංගහය.    (පපපර්රරා, එසස. 
ඒ. එසස.) 891.481

ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන.   ඇමති දරපවපෝ 891.483

ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන.   උපමරා, ආස්පේපනපෝපපදශ, 
පඬිවදන, ප්රසසනරාපරළු 398.9

ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන.   5 ශිෂත්යතව රචනරා - 01
372.623

ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන.   මපග පුසංචි ගුරතුම
891.483

ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන.   සුදු සහ ස්කළු පසවණබලි
891.483

ඒස්කනරායස්ක, රනජිත.   ගිරවරාපතතුපව ජනස්කනරා
398.2095493

ඒරරාෂසටස්කය.   (හබරගමුව, පසපෝමසිරි) 891.483

ඔගසසට පස්කරාමිට - සමරාජ විදත්යරාපව පයරා.   
(අමරපසසස්කර, දයරා) 301.092

ඔතතු පසරායන පුසංචි පස්කලල.    (පරාර්ක්, බරාබරරා)
823

ඔපබ මරානසිස්ක ගබටළුව කුමක්ද?.   (පඬුවරාවල, 
සරත) 616.89

ඔපබ පරපෝගයට ඔබටම ස්කළ හබකි පළියමේ.
(මරාදුවපග, සිරිපරාල) 615.538

ඔපබ වටිනරාස්කම කියද ?.   (බ්රරාහසමවසංපසපෝ හිමි, 
අචරාන) 294.34

ඔලපබරාඩුව අපස්පේ ගම.   (ගුලවතන, ඔලපබරාඩුපව 
බනන්ධුල ආර්.) 307.72095493

ඔපලනසසස්කරා.   (පවපෝර්ටන, ඊඩත) 813.54

ඔසසපත්රපෝවසසකි, නිපස්කරාපලරාය.   කුණරාටුපවන උපන 
ලදපදපෝ 891.73

ඕවිටිගල, ලිලියන ප.   සපහපෝදරපයපෝ 891.483
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අසංගනරා.   (න්දිසරානරායස්ක, ශරානති) 891.483

අසංගුලිමරාල සූත්ර පදශනරාව.   (සුධර්මරා භික්ක්ෂුණ, 
ලක්ෂපරාන) 294.34

ක්වනටමේ - පර්භගෞතිස්ක විදත්යරාව සරල බසින.   
(ප්රනරානදු, ප්රසනන මදුරසංග) 530.12

ක්ක්ෂුද්ර ජවීන.   (පසපනවිරතන, සී. එසස.) 579

ස්කටට රසට : ගපමේ ස්කමට ස්කබමති ඔබට.   
(ලියනපග, සුමිනද) 641.50212

ස්කඩයරා.   (ජයතිලස්ක, නිහරාල රසංජිත) 891.483

ස්කණණරාඩපයන මතුවූ පහරාලමන රව.   (ස්කරචන, 
මරාර්සියරා) 823

ස්කනජි සසංහිනරා I.   (වීරක්පස්කරාඩ, අසසංගරා දුමිනදනි)
495.68

ස්කනදබඩ පතතුව.   (රණසිසංහ, සුමිත)
294.3435095493

ස්කනනනගර, ඉෂරාරරා අමරාලි.   පවලසපයේ, පගතනම
891.483

ස්කඹුරපටිය, කුමරාර.   උඩු ගසං න්දිය 891.483

ස්කඹුරපටිය, කුමරාර.   පහන සිළස්ක අඳුර : නිසඳබසස 
ස්කරාවත්ය සසංගහය 891.481

ස්කඹුරපටිය, කුමරාර.   පමපගරාඩ ළමය : පයරාවුන 
නවස්කනරාව 891.483

ස්කර්මය පුනර්ර්භවය හරා ස්කර්ම විපරාස්ක පළිබඳ සනත්ය 
ස්කනරා : නිපරපෝගි බව දීර්ඝරායුෂ.... - 3 වන 
පස්කරාටස 294.3422

"ස්කරතනය" නරාටත්යය හරා "පටසසනරයරා" පස්කටි 
නරාටත්යය.   (වික්රමසිසංහ, සුසනන) 891.482

ස්කරණරාතිලස්ක, නිරසංජන චරාමිනද  (පරි.).   බලනන
පඩරායල, ආනර් පස්කරානන

ස්කරණරාදරාස, රරාජරා.   සතපපති 891.483

ස්කරණරාරතන, ඒ. එමේ.   ඇදුර වන 891.483

ස්කරණරාරතන, ඒ. එමේ.   පකුණඩස්ක නමේ මම ය
891.483

ස්කරණරාරතන, වග නිමල.   සිදධරාර්න්ථ පගගෞනම 
ශ්රී සමේබුදධ 891.483

ස්කරණරාරතන, වතසලරා.   රිදම පූජරා 891.483

ස්කරණරාවනන න්දියකිඳුරිය.   (අමරාපනතමි, හිමනසරා)
891.483

ස්කලු කුහරය.   (සුරවීරආරචචි, රසිස්ක) 891.483

ස්කවියක් පනරාපව ජවිපත : ඉනන්දියරානු පස්කටිස්කනරා
808.83

ස්කහඳගමපග, පයපසසන.   පහසපන විතති
398.24095493

ස්කළුපහන, නිහරාල රසංජිත.   මනස පලඩ ස්කරන 
හිනපනපෝනමරාදය 616.898

ස්කළුපබපෝවිල, ආරියපසසන.   සිසංහල විවරාහ චරාරිත්ර
392.5095493

ස්කළු පසපෝමරා : පස්කටිස්කනරා සසංගහය.   (පමනඩසස, 
ස්කමල) 891.483

ස්කරාරියවසමේ, සී.   නව අධත්යරාපන මූලධර්ම 370.1

ස්කරාවත්යරා.   (වික්රමසිසංහ, මිර්ථිලරා රසරාදරී) 891.483

ස්කබස්කර්, ලවලීන.   උක් දඬු ගිනන 823.914

ස්කබකුලරාවල, ශ්රීයරානි ඩී.   ඉතිහරාසය - 11 පශසණිය
909

ස්කපෑමේස්පේ එස්ක වතන.   (සිලවරා, ගුණසිරි) 891.483

කිරළ හිමි කුමරිය.   (තිතනගලල, විපුලි ආර්.)
891.483

කිරළු පලන වන දරපවපෝ.   (මබරියට, පෆඩරික්)
823

කීත, ඒ. පබරීපඩල.   සසංසසස්කරන සරාහිනත්ය ඉතිහරාසය
891.209

කුඑනසසලර්, ල.   අවමන වූ කුමරිය 813.6

කුණරාටුපවන උපන ලදපදපෝ.   (ඔසසපත්රපෝවසසකි, 
නිපස්කරාපලරාය) 891.73

කුමරරා සහ ඉසිවර අසපුව.   (ද සිලවරා, ප. 
ආරියපසසන) 891.483

කුමරාරපස්පේලි, තිසර.   ගනු පදනු ස්කලරාපව මපනපෝ 
විදත්යරාතමස්ක සනනිපවදනය 658.8

කුමරාරසිසංහ, ස්කටටඹුවරාගම විජයපරාල.   චනඩ 
කුමරාරිහරාමි : සුකුමරාල කුලවමියක් බලස්කරාමි 
පසනපතිනියක් වූ අනදරය 891.483
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කුමරාරසිසංහ, කුලතිලස්ක.   ජපරානපයේ සමේර්භරාවත්ය 
නරාටත්ය ස්කලරාව 792.0952

කුරස්පේපු, වසනන.   මල බබදපද සඳරා 791.437

කුලතුසංග, පක්. ස්කමලරා   (සමේපරා.).   බලනන  
ස්කර්මය පුනර්ර්භවය හරා ස්කර්ම විපරාස්ක පළිබඳ 
සනත්ය ස්කනරා : නිපරපෝගි බව දීර්ඝරායුෂ.... - 3 වන 
පස්කරාටස

කුසල සහ කුමරාරයරා.   (විජයවර්ධන, කුසුමේසිරි)
891.483

කූට දතන බමුණරා යහපත වූ හබටි.    (සමරනරායස්ක, 
ධර්මරා එසස.) 891.483

ස්කරචන, මරාර්සියරා.   ස්කණණරාඩපයන මතුවූ 
පහරාලමන රව 823

ස්කරෂ ආර්ර්ථිස්ක විදත්යරාව සහ සසංවර්ධනය.
(රණතිලස්ක, එමේ. බී.) 338.1

පස්කතමින, පසසමිස්ක.   එස්කමුතුස්කම 891.483

පස්කලර්, පහලන.   නිහඬ අඳුර පලරාව නරණය
362.41092

පස්කපසල ගසස්ක මහිමය.   (සුසනන, අජිත)
634.772

පස්කරාඑටසි, පජේ. එමේ.   ගර්හරාව 823.914

පස්කරාටවලපගදර, ඒනජල.   සත්යරාම වර්ණනරාපවන 
පහළිවන සියමේ පබගෞදධ සමරාජය 294.309593

පස්කරාඩස්කරාර, චනන්දි.   න්දියළු නලරා 891.483

පස්කරාඩස්කරාර, චනන්දි.   ප්රර්භරාසසවර 891.483

පස්කරාඩස්කරාර, චනන්දි.   සිතියරී 891.483

පස්කරාඩස්කරාර, රතන.   සිසංහල ර්භරාෂරාව හරා වත්යරාස්කරණ :
8 පශසණිය 491.485

පස්කරාඩතුවක්කු, චනද්රරානි.   සිසංහල අකුර හුරව : 
පළමුවන පශසණිය 372.634

පස්කරාමේපර්ඩ : විස්පේලවීය ගමන මපඟේ සමපනමයරා.   
(දසනරායස්ක, අනුර) 891.483

පස්කරාලඩ, ස්කරාපලපෝ.    පපනපෝකිපයපෝ : 
රූස්කඩපයකුපග නිර්ර්භීන ක්රියරා 853

පස්කපෝචචි පගදර දරපවපෝ.   (පවපෝනර්, ගර්ටරූඩ 
චබනඩලර්) 823

පස්කපෝටිපතියකු වීමට නමේ...   (එස්කර්, ට. හරාවර්)
332.02401

ක්රිචටන, මයස්කල.   උඩු ගුවපන අභිරහස 813.54

ක්රිෂසණ මූර්ති පදධති පගපෝචර පලරාඵල.    (සිලවරා, 
ජ. එච. ඩබලිව.) 133.5

ගජ මිතුපරපෝ : පයුමේ වසනනය - 01.   (රණසිසංහ 
ආරචචි, ධර්මපසසන) 891.483

ගනු පදනු ස්කලරාපව මපනපෝ විදත්යරාතමස්ක 
සනනිපවදනය.   (කුමරාරපස්පේලි, තිසර) 658.8

ගපණවතන, ශ්රීනරාත    (සමේපරා.).   බලනන  
අහුබුදු, අරීපසන

ගමපග, එසස. අය.   බුදුසමපයහි එන මපනපෝස්කරාය 
සහ ආතමය 294.3422

ගමපග, එසස. අය.   ශ්රී ලසංස්කරා පදශපරාලන 
ඉතිහරාසපයේ මහරා සමේප්රදරාය, චූල සමේප්රදරාය සහ 
අගරාමරානත්ය රනිල : ක්රි. ව. 1911 – 2016 දක්වරා 
ශ්රී ලසංස්කරාපව පදශපරාලන ගමන මග පළිබඳ 
විගහයකි 954.93032092

ගමපග, එසස. අය.   සසංක්ෂස්පේන සිසංහල සරාහිනත්යය 
ඉතිහරාසය : අනුරරාධපුර යුගපයේ සිට මහනුවර 
යුගය දක්වරා 891.4809

ගමපග, ඒ. එසස.   Z ලකුණ 519.5

ගමපග, න්දිලරක්ෂ.   මල පපතනක් පසස 891.483

ගමට අපස්පේ හඳ පරායරා.   (ලියනපග, පහසමරාචනන්ද්රිස්කරා)
891.483

ගම වටස්කර මල පපලරා : පයරාවුන නවස්කනරාව.
(මරානරපග, පයසිරි) 891.483

ගර්හරාව.   (පස්කරාඑටසි, පජේ. එමේ.) 823.914

ගලපදපෝසස, පබනිපනපෝ පපපර්සස.    පනලරා 863

ගලපහසන, සුදත විකුමේ.   මරානර ගපඟේ කිඹුල හටන
891.483

ගරාමිණි අබය මහරජ.   (බණඩරාර, පරරාෂරාන 
ප්රසනන) 954.9301

ගරාමිණ, එච. එමේ. නිමල.   සිසංහල 1 372.6

ගරාලලපග, පද. වි.   ඇසස ගබහිලපලන පසු 808.83
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ගිනිගත පදශය.   (පලවපචනපස්කපෝ, අයරිනරා)
891.73

ගිනිගත සල රස්ක : ගල ගසරා මරරා දබමුණු තුරණු 
මවස්කපග ස්කනරාවක්.   (සිරිවර්ධන, පදනගම)

891.483

ගිනි.   (රනපදණිය, ප්රීති) 891.483

ගිමේහරාන සිතනමේ.   (මරාවියආරචචි, ලරාලනී)
891.483

ගිරවරාපතතුපව ජනස්කනරා.   (ඒස්කනරායස්ක, රනජිත)
398.2095493

ගීතිස්කරා ස්කණඩරායපමේ නරණිය : සිසංහපලන ප්රන්ථම 
වරට ප්රරාග විස්පේලවීය සමපයේ පශසෂසඨ රසියරානු 
පස්කටිස්කනරා 18 891.73

ගීයස්ක සබඟවුණු ඇතන.   (නමේමුනිපග, සමන 
ප්රියසංස්කර) 782.42

ගුණතිලස්ක, වි. පදරා. ය.    (සමේපරා.).  බලනන  
යහන්දිවියට අතවබලක් - 3 වන ස්කරාණඩය

ගුණතිලස්ක, වි. පදරා. ය.   (සමේපරා.).   බලනන  
යහන්දිවියට අතවබලක් - 4 වන ස්කරාණඩය

ගුණවර්ධන, ඉනන්දිස්ක.   සුළි මබද පප නඹර 891.483

ගුණවර්ධන, ඒ. වී. අය.   නිවන පදසට ගමනක්
294.3442

ගුණවර්ධන, ස්කමනී.   අම මිහිර 891.483

ගුණවර්ධන, ස්කරානති.   රසරායන විදත්යරාව : 
අ. පපරා. ස. (උ. පපළ) පුණරීක්ෂණ හරා 
ප්රශසපනරාතනර 540.76

ගුණවර්ධන, සිරිල චනද්රපසසස්කර   (පරි.).   බලනන
නරාරරායන, ආර්. පක්.

ගුණවර්ධන, සිරිල චනද්රපසසස්කර    (පරි.).   බලනන
පබචට, ඈන

ගුණවර්ධන, සිරිල චනද්රපසසස්කර   (පරි.).   බලනන 
හිල, නබපපරාලියන

ගුණපසසස්කර, අයී. සී. ප.   (සමේපරා.).   බලනන  
වරාදදුව පමරාලලිපගරාඩ පදගමේබද මහරා 
විහරාරසසන්ථරානය : 2016 වර්ෂය ස්කඨින චීවර පූජරා 
පුණත්ය මපහපෝතසවය

ගුණපසසස්කර, පදමරා.   පපළපපරාන විමසුම - 
10 පශසණිපයේ සිසංහල ර්භරාෂරාව හරා සරාහිනත්යය, 
සරාහිනත්ය සසංගහය 491.48

ගුණපසසස්කර, බනදු    (පරි.).   බලනන  
පලවපචනපස්කපෝ, අයරිනරා

ගුණපසපෝම, ගුණපසසස්කර.   සබරගමුපව රරාවණ 
ජනස්කනරා 398.2095493

ගුරපග, උපුල.   සුදු පදපෝණි 891.483

ගුර පදවි සුනිල සරානන : සසංස්කන්ථන සසංගහය
780.92

ගුර සින - ස්කවි පනන.   (වනසිසංහ, රණවීර)
891.481

ගුලවතන, ඔලපබරාඩුපව බනන්ධුල ආර්.   ඔලපබරාඩුව
අපස්පේ ගම 307.72095493

පගසසපටපෝලට උපපදශනය හරා මපනපෝ ප්රතිස්කරාරය.  
(අපබපරාල, පරපෝලනඩ) 616.89143

පගරාලරායත : විදත්යරා ප්රබනධය.   (සසපලජසස, 
පවනසසලි) 891.483

ගසංපගරාඩ, අපනපෝමරා.   පපපෝරිසරාදයරා 891.483

ගරාම ආරණත්යයස්ක භික්ක්ෂු විර්භජනය හරා ශරාසනිස්ක 
පබවබතම.   (සුමන හිමි, වටරක්පගරාඩ)

294.3657

චනඩ කුමරාරිහරාමි : සුකුමරාල කුලවමියක් බලස්කරාමි 
පසනපතිනියක් වූ අනදරය.   (කුමරාරසිසංහ, 
ස්කටටඹුවරාගම විජයපරාල) 891.483

චනදරනන හිමි, පහරාරපරාවිට.   අ. පපරා. ස. 
සරාමරානත්ය පපළ බුදධ ධර්ම සරාර සසංගහය

294.3076

චනන්දිම හිමි, පගරාඩඋලපන   (සමේපරා.).   බලනන  
පබවින්දි න්දිවිය

චනද්රකීර්ති, වරණ.   පපරන්දිගට ගමනක් 954.93

චනද්රසිරි, ජගත.   නවත හරාදපයක් 891.482

චමතස්කරාර මබසංගුසස නිවරාඩුව.   (අපබගුණවර්ධන, 
කුමරාරි) 891.483

පචපස්කරාෆස, ඇනටන.   සුසසංපයපෝගය 891.73
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ජපරානපයේ සමේර්භරාවත්ය නරාටත්ය ස්කලරාව.   (කුමරාරසිසංහ, 
කුලතිලස්ක) 792.0952

ජයපස්කරාඩ, ආරියරතන   (අනු.).   බලනන   
හර්බට, පජේමේසස

ජයතිලස්ක, නිහරාල රසංජිත.   ස්කඩයරා 891.483

ජයතිලස්ක, නිහරාල රසංජිත.   රරාග ගිනි : පස්කටිස්කනරා 
සසංගහය 891.483

ජයතිසසස, ගුණපරාල.   මහනුවර රරාජධරානිය බිඳ 
වබටම - ප්රන්ථම ර්භරාගය 954.9301

ජයතිසසස, ගුණපරාල.   ලසංස්කරාපව බ්රිනරානත්ය පරාලනයට
එපරහිව ස්කබරලි : මහනුවර යුගපයේ බිඳ වබටම 3

954.9302

ජයතිසසස, දුලරාලි   (සසංසස.).   බලනන   ද සිලවරා, 
ජයමරාල

ජයරතන, ප. එච. සඳුනි චතුරිස්කරා.    පජමේ වීන්දිපයේ 
පහරාලමන හරා ළමරා හමුව 891.483

ජයලත, එමේ. ඒ. එසස.    (සසංසස.).   බලනන   නරාටත්ය 
හරා රසංග ස්කලරාව - 11 වන පශසණිය

ජයවර්ධන, ඩබලිව. ඒ.   අපස්පේ ආහරාර 613.2

ජයවර්ධන, ඩබලියු.   ජවිනය සුනදරද පමනරමේ
891.483

ජයවර්ධන, සරතචනද්ර   (පරි.).   බලනන  
අපබගුණපසසස්කර, අසසංග

ජයවික්රම, වික්රමසිරි.   මනපසපෝදගමනය : 
පස්කටිස්කනරා සසංගහය 891.483

ජයසිසංහ, ස්කරණරාරතන.    විපදසස ආක්රමණ 
බලපවග සහ යරාපනපයේ ඉතිහරාසය 954.9301

ජයසිසංහ, ප්රර්භරාත.   මස්කර පනරාරණ : පස්කටිස්කනරා
891.483

ජයපසසස්කර, චිනනස්ක පජේ.   න්දියස්කඳුපර් සබඟවුණු 
අභිරහස 891.483

ජයපසසස්කර, චිනනස්ක පජේ.   පයරාක්ලිව පවරපළස 
වික්රමය 891.483

ජයපසසස්කර, ඩනරායරා රචිනති.   යරාළුය අප යරාළුය
891.483

ජයපසසස්කර, ප. බී.   ඉක්බිතිව ඔහු පරරාපහ
891.483

ජයසසංඛ, පයල.   බිම පනරාවබපටන ළමය 891.483

ජවරාන, ඒ. පජේ. පජේ.   පදවන බස පදමළ : අ. පපරා. 
ස. (සරා / පපළ) 2016 නව විෂය සඳහරා වූ 
ආදර්ශ ප්රශසපනපෝතනර සසංගහය 494.811076

ජවන නිපුණනරා හරා පුරවබසි අධත්යරාපනය 
ප්රශසපනපෝතනර : 6 පශසණිය.   (ධර්මකීර්ති, 
නනදන) 300.76

ජවමරාන වූ අදද්භූන පබපෝනික්ස්කරා.   (සසටයන, පරරාබට
පලපෝරනසස) 813

ජවිනය සුනදරද පමනරමේ.   (ජයවර්ධන, ඩබලියු.)
891.483

ජවිනපයහි අනරමසංව : පස්කටිස්කනරා සසංගහය.
(විපජේසූරිය, ඩබලිව. ඒ. එන. ඒ.) 891.483

පජමේ වීන්දිපයේ පහරාලමන හරා ළමරා හමුව.    
(ජයරතන, ප. එච. සඳුනි චතුරිස්කරා) 891.483

ටපවන, මරාර්ක්.   පුසංචි කුමරාරයරා සහ හිඟන පබටියරා
813

ටිකිරිට පරාළුය.   (නවරතන, රමත්යරා) 891.483

පටනුලි.  (වබලිස්කල, පුනරී පසහනයරා පපවිනන්දි)
891.483

ඩයසස, එසස. ඒ. විශසමරා.   දසමසක් පපරමේ පුරන 
අමේමරා 618.2

ඩයසස, සුපනත්රරා තුෂරාරි.   නරපනතු සිතනමේ
891.483

ඩූමරා, ඇපලක්සබනඩර්.   යපවසස ල මිනිසරා 843

පඩරායල, ආනර් පස්කරානන.   මරණපයන පබිදුණු 
සුනදරිය 823

පඩපෝසරය.   (උඩසසපතතුව, පදමරාණි ස්කරාසංචනරා)
891.483

නණ පලසින රතු පලසට : ස්කරාවත්ය සසංගහය.
(සිරිසුමනසිරි හිමි, දමුණුපපරාළ) 891.481

නඹපලරව.   (බණඩරාර, නිකිණි පනත්රරාසංජලී)
891.483
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නරපනතු සිතනමේ.   (ඩයසස, සුපනත්රරා තුෂරාරි)
891.483

නරෂස්කරා, එච. එමේ. නිපුණි.   හිරෂය යරාළුපවරාය
891.483

නලගල, චනද්රපසසන.   සුනිල සහ සබමුපවල
891.483

නවත හරාදපයක්.   (චනද්රසිරි, ජගත) 891.482

නබනට සුදුසු නුවණ.   (මහපවදපග, සිසිර කුමරාර)
891.483

තිතනගලල, විපුලි ආර්.   කිරළ හිමි කුමරිය
891.483

තිලස්කරතන, පහස. මු.   (සමේපරා.).   බලනන  
ත්රිපටස්කය. සූත්රපටස්කය. ඛුදදස්ක නිස්කරාය. ධමේමපද

තුනහුලසස.   (ලියනපග, හනසිනී ගයරාත්රි) 891.483

තුර්පගනිව, ඉවරාන.   ඉවරාන තුර්පගපනව : 
පනපෝරරාගත පස්කටි නවස්කනරා 891.73

තුලනරාතමස්ක අධත්යපනය සහ අධත්යරාපනපයේ නව 
ප්රවණනරා ගබටලු.   (අපබපරාල, පරපෝලනඩ)

370.9

පනනනපස්කපෝන, ධර්මරතන.   අපස්පේ පබරණි වී 
අටුව : අටු පස්කරාටු පළිබඳව විමසරා බබලීමක්

398.24095493

පනලි තුඩන මනසට.   (රරාජපක්ෂ, අනුර බණඩරාර)
170.44

පනවනුල, ජ. පක්. න්දිනත.   සමගිය අපගය
891.483

පත වතපත රජේජුරපවපෝ.   (පසසදර, නිමල)
891.483

පනපෝරපදනිය, පසසන.   හඳුනමල ස්කඩුලල891.483

ත්රිපටස්කය. සූත්රපටස්කය. ඛුදදස්ක නිස්කරාය. ධමේමපද   
ධමේම පද පරාළිය 294.382322

ද පස්කරාසසනරා, න්දිළුමේ නිපරපෝෂණ.   සිඳුනු සිත විල
891.483

දඟස්කරාරයනපග වික්රම ; 
අසංස්ක 17.   (සමරනරායස්ක, ධර්මරා එසස.)   විශසව 
හරාසසස්කමේ 891.483

දඟස්කරාර හිනක්.   (සිරිරනන හිමි, වනසිරිගම)
782.42

දන දීපමේ ආනිසසංස 294.3434

දමේ න්දිය බිඳු.   (රණසිසංහ, සමන චනද්ර) 294.382

දයරානනද, ස්කරාරියවසමේ ජ. ජ.   උන නමය සබබපෑ 
දරපවපෝ : පස්කටි ස්කනරා 891.483

දයරාරතන, නමේමුනි පක්.   මරාරියරාව මතින පබමිණි 
පහසරමහක් 891.483 

දලය ලරාමරා.   සුවදරායී මරණයක් 294.3423

දසනරායස්ක, අනුර.   පස්කරාමේපර්ඩ : විස්පේලවීය ගමන 
මපඟේ සමපනමයරා 891.483

දසනරායස්ක, නිලස්කරා.   සින ඔබ පරාමුල 891.483

දසනරායස්ක, බර්නි     (පරි.).   බලනන   පවපෝර්ටන, 
ඊඩත

දසමසක් පපරමේ පුරන අමේමරා.   (ඩයසස, එසස. ඒ. 
විශසමරා) 618.2

ද සිලවරා, ජයමරාල.   මරානසිස්ක පරපෝග හඳුනරාගනිමු
616.89

ද සිලවරා, ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල.   අලුත අවුරදු 
නපෑගග : පස්කටිස්කනරා එස්කතුව 891.483

ද සිලවරා, ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල.   මල ස්කපඩ පගදර
891.483

ද සිලවරා, ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල.   ලනසි පනපෝනය 
වතනට යන පරාර 891.483

ද සිලවරා, ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල.   සලරාස්ක දරානය : 
පස්කටිස්කනරා එස්කතුව 891.483

ද සිලවරා, ඩබලිව. ඩී.   පබරාර න්දිය නරණය 891.483

ද සිලවරා, නරාලිස්කරා.   නුවණිපග නුවණ – 1
891.483

ද සිලවරා, නරාලිස්කරා.   නුවණිපග නුවණ 2 891.483

ද සිලවරා, ප. ආරියපසසන.   කුමරරා සහ ඉසිවර 
අසපුව 891.483

ද පසරායසරා, චිත්රසිසංහ.   සීයරා කිය ස්කනරාවක් 
891.483

ද පසරායසරා, පවන ස්කවීෂ.   එළිය පසරායරා 891.483
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දහසස ස්කබලුමේ.   (උමයසංගනරා, පවනි) 891.483

දළුපපරාන, මහිනද කුමරාර.   පුසංචි අනදපර් 891.483

දරානය නිර්වරාණරාවපබපෝධය පණිස ද?.   (සුපමේධ 
හිමි, මගුපර්) 294.3434

දබන ගන යුතු දහමේ ස්කරණු.    (ධමේමගුතන)294.34

න්දියස්කඳුපර් සබඟවුණු අභිරහස.   (ජයපසසස්කර, 
චිනනස්ක පජේ.) 891.483

න්දිය බුබුළ : ස්කරාවත්ය සසංගහය.   (උඩපගදර, නිමල)
891.481

න්දියළු නලරා.   (පස්කරාඩස්කරාර, චනන්දි) 891.483

න්දිරිය න්දියණි.   (බණඩරාර, ශෂණි ශත්යරාමලී) 891.483

න්දිරිය න්දියණ.   (ලියනපග, රනජනී) 891.483

න්දිසරානරායස්ක, ඩලප නවිෂසස්ක.   අපූර වනයස්ක 
අබිරහස 891.483

න්දිසරානරායස්ක, පප්රේමේ.   ශිෂත්යතවය - II පත්රය 
5 පශසණිය 372.19076

න්දිසරානරායස්ක, ශරානති.   අසංගනරා 891.483

න්දිසරාපසසස්කර, ඉනන්ද්රිස්කරා.   හරාවුන එනතුර 891.483

දුසසටස්කපමේ සවුනදර්ය සහ රතමලරාපන නවත 
ස්කනරා.   (පවඩවර්ධන, මසංජුල) 891.483

පදනනම න්දිනුමේ.   (මහරගම, සුගනදරාස) 891.483

පදමසංසල.   (අපබපරාල, ප. ඩී.) 891.483

පදලපදණිය, ප්රරාමේ    (අනු.).   බලනන   පචපස්කරාෆස,
ඇනටන

පදලපදණිය, විමලනයනරා   (අනු.).   බලනන  
පස්කලර්, පහලන

පදපලරාවක් අනර පදපදපනක්.   (පනරාස්කඩුව, 
සඳරවන) 891.483

පදපලරාව න්දියුණුපව දහමේ මරාවන.    (මදදුමබණඩරා, 
ඒ. ඩබලිව.) 294.34

පදවන බස පදමළ : අ. පපරා. ස. (සරා / පපළ)  2016
නව විෂය සඳහරා වූ ආදර්ශ ප්රශසපනපෝතනර 
සසංගහය.   (ජවරාන, ඒ. පජේ. පජේ.) 494.811076

පදවන බස සිසංහල : 08 පශසණිය 491.48071

පදශපරාලන මනවරාද.   (අමුණුගම, සරත) 320.5

පදශබනන්ධු, නිලසංස්කරා   (පරි.).   බලනන   මබරියට, 
පෆඩරික්

පදරාළමුලල, සසංජය.   සියමේ පදශයට සවරාරියක්
915.93

ධමේමගපවසි හිමි, මගහකුඹුපර්.   සිඩනි ලසංස්කරාරරාම 
ධර්ම පදශනරා 3 : පටිචචසමුස්පේපරාදය 294.34

ධමේමගපවසී : අතිපගගෞරවරාර්ර්භ මහලපස්කරාටුපව 
විමලධමේම නරාහිමි අභිනනදන ශරාසසනය 
සසංගහය 089.9148

ධමේමගුතන.   දබන ගන යුතු දහමේ ස්කරණු 294.34

ධමේම පද පරාළිය.   (ත්රිපටස්කය. සූත්රපටස්කය. ඛුදදස්ක 
නිස්කරාය. ධමේමපද) 294.382322

 
ධමේමසරාර හිමි, දයරාගම.   සිසංහල : අ. පපරා. ස. සරා / 

පපළ ආදර්ශ ප්රශසපනපෝතනර සසංගහය 491.48

ධමේමරාලසංස්කරාර හිමි, ගබටමරානපන.   මහරා විශසව 
අද්ධිමරානසිස්ක ශක්තිය ඔබ පදපෝනට 133

ධර්මකීර්ති, නනදන.   ඉතිහරාසය ප්රශසපනපෝතනර : 
6 පශසණිය 909.076

ධර්මකීර්ති, නනදන.   ජවන නිපුණනරා හරා පුරවබසි 
අධත්යරාපනය ප්රශසපනපෝතනර : 6 පශසණිය 300.76

ධර්මකීර්ති, නනදන.   පසගෞඛත්යය හරා ශරාරීරිස්ක 
අධත්යරාපනය ප්රශසපනපෝතනර - 6 පශසණිය

613.076

ධවල කුසුම.   (පපපර්රරා, සසවර්ණරා ස්කරානති)
891.483

න ගචඡති.   (පසපනවිරතන, පදමිනී) 891.483

නගරා මබරූ අල.   (සමන කුමරාර, පක්. පක්.)
891.481

නදීශරානි, අමිලරා.   රළස්කරළිය 891.483

නනදසරාර හිමි, ඉඹුලපස්පේ.   සිවුපරා සතතු 590

නනන්දිපසසන, ජ. ඩබලිව.   (පරි.).   බලනන  
බ්රහසමවසංපසපෝ හිමි, අජරාන
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නමේමුනිපග, සමන ප්රියසංස්කර.   ගීයස්ක සබඟවුණු 
ඇතන 782.42

නමේමුනිපග, සමන ප්රියසංස්කර.   මල හීන 891.483

නමක් නබති පපරානක්.   (පසපනවිරතන, එච. ඒ.)
891.481

නව අධත්යරාපන මූලධර්ම.   (ස්කරාරියවසමේ, සී.) 370.1

නවරතන, රමත්යරා.   ටිකිරිට පරාළුය 891.483

නරාග මරාණිස්කත්යය.   (හරසසගම, පසපෝමරතන)
891.483

නරාටත්ය හරා රසංග ස්කලරාව - 11 වන පශසණිය 792.07

නරාරරායන, ආර්. පක්.   රස ස්කබවිලි පවපළනදරා
823

නිකිණි ස්කළුවර.   (රරාජපක්ෂ, දීස්පේති මසංගලරා)
891.483

නිමේනදී.   (පෆරානපසසස්කරා, සිසිල) 891.483

නිමේනයක් පසරායරා.   (ප්රසසංගනරාත, ඒ. ආර්.)
891.483

නිරවත පුෂසපය : පස්කටිස්කනරා සසංගහය.    
(සිරිවර්ධන, ජයනනරා රක්මණ) 891.483

නිවන පදසට ගමනක්.   (ගුණවර්ධන, ඒ. වී. අය.)
294.3442

නිවපසස පහන ඔබය.   (අමරපසසස්කර, අයරරා)306.81

නිවරාඩු ස්කරාලය 8 බලස්කරාය.   (රිපබයපරපෝ, ස්කබතී)
843

නිවබරැන්දි ර්භරාවිනයට සිසංහල වත්යරාස්කරණ.   
(මිලලගහනබනන, ආරියදරාස) 491.485

නිපවන පහන.   (ලියනපග, චරාලසස) 891.481

නිශරා, සමන.   විදත්යරාව අති විපශසෂ වබඩපපරාන - 
7 පශසණිය 507.6

නිශරා, සමන.   විදත්යරාව - 1 පස්කරාටස : අති විපශසෂ 
වබඩපපරාන 10 පශසණිය 507.6

නිහඬ අඳුර පලරාව නරණය.   (පස්කලර්, පහලන)
362.41092

නිළි වරම : ස්කරාවත්ය සසංගහය.   (වරසමරානන, ප්රර්භරාත
ජයරතන) 891.481

නුවණිපග නුවණ – 1.   (ද සිලවරා, නරාලිස්කරා)
891.483

නුවණිපග නුවණ 2.   (ද සිලවරා, නරාලිස්කරා)891.483

නූනන සිසංහල සරාහිනත්ය ප්රපවශිස්කරා 891.48

පනතමි කුමරාරි, එසස. නනුෂණි.   අරම පුදුම පබණි 
වළලු 891.483

පනලරා.   (ගලපදපෝසස, පබනිපනපෝ පපපර්සස) 863

පනරාගබය ගීනය.   (මඩුගලපල, උදය) 891.481

පනරානිපවන පහන.   (අහුබුදු, අරීපසන) 891.481

පනරාසිඳුණු බමර නන.   (පබචට, ඈන) 813.54

පකුණඩස්ක නමේ මම ය.   (ස්කරණරාරතන, ඒ. එමේ.)
891.483

පඤසඤරානනද හිමි, අලවල.   සරාහිනත්ය විචරාර 
ප්රපවශිස්කරා : සරාහිනත්ය විචරාරය හඳුනවරා පදන 
ගනන මරාලරාවස්ක පළමුවබනන 801.95

පඤසඤරානනද හිමි, මහියසංගනපයේ   (සසංසස.).   
බලනන   ප්රඥරා ප්රර්භරා II : ධර්ම ශරාසසනය ලිප 
සරණිය

පඤසඤරාපසසඛර හිමි, පදවහනන්දිපයේ.   පබගෞදධ විනය
නීති සමේප්රදරාපයහි නනතිස්ක අගය 294.384

පටබබඳිපග, විමල.   ශරාස්කත්ය සිසංහල 954.93

පඬුවරාවල, සරත.   ඔපබ මරානසිස්ක ගබටළුව 
කුමක්ද? 616.89

පතිරණ, නනද පක්.    උසසස නරඟ විර්භරාග සඳහරා 
බුදද්ධි පරීක්ෂණය : සනනිපවදන හබකියරාව

153.93

පදමපරාණ.   (සනරසිසංහ, සුදර්මන) 891.483

පනරාස්කඩුව, සඳරවන.   පදපලරාවක් අනර 
පදපදපනක් 891.483

පරිසරය උණුසුමේ පවනවරා, ස්කරාලගුණිස්ක සහ 
පදශගුණිස්ක පවනසසස්කමේ ඇතිපවනවරා අප එය 
වලක්වරා ගනිමු.   (පහටටිආරචචි, නරාමල 
ධමේමිස්ක) 363.73874

පලපලවල, සුර්භරානි.   හබමදරාමත යරාළුය 891.483
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පසස ස්කඳු : පස්කටිස්කනරා සසංගහය.   (සමරපසසස්කර, 
සුනිල) 891.483

පහන සිළස්ක අඳුර : නිසඳබසස ස්කරාවත්ය සසංගහය.
(ස්කඹුරපටිය, කුමරාර) 891.481

පහනින පහනට - ධර්ම ලිප සසංගහය 294.34

5 ශිෂත්යතව රචනරා - 01.   (ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන)
372.623

පළමු පපම නමින.   (පමපනරිපටිය, සුදත)
891.481

පළිහවඩන, ජයනන.  සමේමරානය 891.483

පරාටව - ශරාසසනය සසංගහය 080

පරාර්ක්, බරාබරරා.   ඔතතු පසරායන පුසංචි පස්කලල 823

පරාලි නීති ගනන්ථ සරාහිනත්යය.   (මහිනද හිමි, 
ඇහබපලපපරාල) 891.37

පරාලි ර්භරාෂරාව : ඓතිහරාසිස්ක අධත්යයනය.    
(පයරනන හිමි, වපෑගම) 491.37

පබචට, ඈන.   පනරාසිඳුණු බමර නන 813.54

පබලබනදපග, ලක්ෂසමන.   රසරායන විදත්යරාව :
අ. පපරා. ස. (උ. පපළ) 2016 බහුවරණ 
විවරණය සමඟ වව්යුහගන රචනරා, රචනරා 
පළිතුර 540.76

පබවින්දි න්දිවිය 294.3657

පපෑගුණු පපමේ පයුම : පස්කටිස්කනරා සසංගහය.   
(පවතනසිසංහ, එෆස.) 891.483

පනි අහුරක් ඉහිරණරා.   (සමන කුමරාර, පක්. පක්.)
891.483

පනිබර මලක්.   (ආරියවසංශ, කුලරතන) 782.42

පපනපෝකිපයපෝ : රූස්කඩපයකුපග නිර්ර්භීන ක්රියරා.
(පස්කරාලඩ, ස්කරාපලපෝ) 853

පයදසසසි හිමි, රජවබලපල   (සමේපරා.).   බලනන 
සදධරාසුමන හිමි, ඇකිරිපයේ

පයදරාරිස්කරා.   (පපපර්රරා, චිත්රරා අය.) 891.483

පයරතන, ඒ. ඒ.   (සමේපරා.).   බලනන   සිසංහල 
පස්කටිස්කනරා ග නන්ථ නරාමරාවලිය 1924 – 2012

පයරනන හිමි, වපෑගම.   පරාලි ර්භරාෂරාව : ඓතිහරාසිස්ක 
අධත්යයනය 491.37

පයවතී, ඩබලිව. ජ. ජ. ඒ.   අපට නවමත නිවන 
මග වබසී ඇතපත ඇය? 294.3442

පයවර්ධන, ඇමේ. ඇමේ.   (පරි.).   බලනන 
හරාඩ, පනපෝමසස

පයවි ඇසින ඔබබට... 3, මරානව පසගෞඛත්යයට 
අමනුෂත්ය බලපපෑමේ ?.   (විපජේතිලස්ක, මතුගම 
මහිනද) 133.9013

ප. බී. අලවිසස පපපර්රරාපග පනපෝරරාගත ස්කවි.   
(පපපර්රරා, ප. බී. අලවිසස) 891.481

පරිසස, පජරායසස.   මහරජ රරාවණ 891.483

පරිසස, පපපෝල.   අයසසතුර 823.92

පුරසිසංහ, පටරනසස.   ඇමරිස්කරා එක්සත ජනපදපයේ 
ජරාතිස්ක ආණඩුක්රමය සහ පදශපරාලනය

321.0973

පුරරාන.   (විපජේරූප, නිපමේෂරා න්දිලහරානි) 891.483

පුරෂ පනරාවන ස්කල.   (රරාමනරායස්ක, පූර්ණිමරා)
891.483

පුෂසප කුමරාරි, පමරානිස්කරා.   පමේ න්දිගනනපයේ 891.483

පුසසපසසපවල, එසරාරරා සුමිනන්දි.   සිහින චරාරිස්කරාව
891.483

පුසංචි අනදපර්.   (දළුපපරාන, මහිනද කුමරාර)
891.483

පුසංචි අපට පතරවිලි.   (වීරරතන, නවීන පසගෞමත්ය)
398.6

පුසංචි කුමරාරයරා සහ හිඟන පබටියරා.   (ටපවන, 
මරාර්ක්) 813

පුසංචි කුමරාරිහරාමි.   (සූරියආරචචි, නනදපසසන)
891.483

පුසංචි කූඹියරා.   (අපබධීර, ප්රගීත) 891.483

පුසංචි නරාරස්කරාවී.   (වීරපස්කපෝන, පස්කගෞශලත්යරා)891.483

පුසංචි බපල රජපවලරා.   (සමරනරායස්ක, ධර්මරා එසස.)
891.483

පුසංචි ම මබසසසරා.   (ප්රරාර්න්ථනරා, අරණි) 891.483

පපරන්දිගට ගමනක්.   (චනද්රකීර්ති, වරණ) 954.93

පපරන්දිග පපෑය රතු නරව.   (සසපනපෝ, එඩගරා) 951.04
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පපරන්දිග පවදපුරරාණය.   (රරාමනරායස්ක, ලීලරා)
615.53809

පපපර්රරා, එසස. ඒ. එසස.   ඒස්කගගනරා : ස්කරාවත්ය 
සසංගහය 891.481

පපපර්රරා, චිත්රරා අය.   පයදරාරිස්කරා 891.483

පපපර්රරා, පටනිසන.   සූරිය ස්කනද පරාමුල891.483

පපපර්රරා, නිසසසසංස්ක  (පරි.).   බලනන   පමරාරරාවියරා,
ඇලබර්පටපෝ

පපපර්රරා, ප. බී. අලවිසස.   ප. බී. අලවිසස 
පපපර්රරාපග පනපෝරරාගත ස්කවි 891.481

පපපර්රරා, බී. ඒ. පටනිසන.   මරානව විදත්යරා හරා 
සමරාජ විදත්යරා ප්රපවශය 301

පපපර්රරා, යමුනරා මරාලිනි.   සඳ සමග සක්මනස්ක : 
ස්කරාවත්ය සසංගහය 891.481

පපපර්රරා, සසවර්ණරා ස්කරානති.   ධවල කුසුම
891.483

පපපර්රරා, සසවර්ණරා ස්කරානති.   පසරාඳුර සබරිසර : 
පස්කටිස්කනරා සසංගහය 891.483

පපපර්රරා, සසවර්ණරා ස්කරානති.   සසංසරාර තීර්න්ථ
891.483

පපපර්රරා, පසනුරි  (පරි.).  බලනන  කුඑනසසලර්, ල

පපපර්රරා, පසනුරි   (පරි.).   බලනන   ස්කරචන, 
මරාර්සියරා

පපපර්රරා, පසනුරි    (පරි.).   බලනන   පරාර්ක්, 
බරාබරරා

පපපර්රරා, පසනුරි   (පරි.).   බලනන   සුලිවපෑන, 
ඈන

පපපර්රරා, සසංජව මපහසෂස.   පප්රරාපෆසර් 891.483

පපළපපරාන විමසුම - 10 පශසණිපයේ සිසංහල ර්භරාෂරාව 
හරා සරාහිනත්යය, සරාහිනත්ය සසංගහය.   (ගුණපසසස්කර,
පදමරා) 491.48

පස්පේමරාපලපෝස්ක හිමි, පස්කරාටවිල ශ්රී.   පබපෝසනරාපණපෝ
294.363

පපරාඩසරාදු පගදරට වබඩ දරා : පස්කටිස්කනරා සසංගහය.   
(පලස්කමේපග, චනද්රපරාල) 891.483

පපපෝරිසරාදයරා.   (ගසංපගරාඩ, අපනපෝමරා) 891.483

පපගෞදගලිස්ක ශරාරීරිස්ක සුවනරාව සඳහරා උපපදසස 
සමඟ ස්කළ යුතු ක්රියරාස්කරාරස්කමේ.   (මුණසිසංහ, 
එච. ජ. එසස.) 613.7

ප්රඥරා : ඌව පළරාපත උපප්රධරාන අද්ධිස්කරණ
සසංඝනරායස්ක, සදධර්ම තීර්ති ශ්රී ජිනරනන, 
අතිපූජත්ය, බුදදම පඤසඤරාපලපෝස්කරාභිධරාන නරායස්ක 
සසවරාමනද්ර අභිවනදන ශරාසසනය සසංගහය

089.9148

ප්රඥරා ප්රර්භරා II : ධර්ම ශරාසසනය ලිප සරණිය 294.39

ප්රනරානදු, ප්රසනන මදුරසංග.   ක්වනටමේ - පර්භගෞතිස්ක 
විදත්යරාව සරල බසින 530.12

ප්රර්භරාසසවර.   (පස්කරාඩස්කරාර, චනන්දි) 891.483

ප්රමුන්දිනරා, හසංසිනී.   අසබබඳි සබබඳි 891.483

ප්රසසංගනරාත, ඒ. ආර්.    නිමේනයක් පසරායරා 891.483

ප්රරාපදශිස්ක වත්යවහරාර : උසසස පපළ හරා පවනත 
පරාසල සිසුන සඳහරා.   (පලරාකුපහසවරා, 
සඳරවන) 491.487

ප්රරාර්න්ථනරා, අරණි.   පුසංචි ම මබසසසරා 891.483

පප්රේමයට ඉඩක් ඇන.   (අතුපස්කපෝරල, සුපුන)
891.481

පප්රරාපෆසර්.   (පපපර්රරා, සසංජව මපහසෂස) 891.483

බලයටන, ඉනිඩ.   මදුමේ මිටියරාවපත අභිරහස 823

බපලඩ, ඇඩමේ.   ලනරා පහවත වරස්ක අවනරාරය
823.92

බණඩරාරගම, සිසිර කුමරාර   (අනු.).   බලනන  
රදසිනසසකි, එඩවඩ

බණඩරාර,  පජේ. එමේ. එන.   (පරි.).   බලනන 
සසපනපෝ, එඩගරා

බණඩරාර, ඩී. එමේ. එසස. ධමේමිස්ක.   සිතුවිලි පසසයරා
891.481

බණඩරාර, නිකිණි පනත්රරාසංජලී.   නඹපලරව
891.483

බණඩරාර, නිකිණි පනත්රරාසංජලී.   රන කුලවමිය
891.483

බණඩරාර, ර්භද්රරා.   පලරාපවන එපස්කක් එක් පදයස්කට 
පවය සමන 891.483
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බණඩරාර, පරරාෂරාන ප්රසනන.   ගරාමිණි අබය මහරජ
954.9301

බණඩරාර, ශෂණි ශත්යරාමලී.   න්දිරිය න්දියණි 891.483

බණඩරාර, පසසනරානි ගුණතිලස්ක.   අහස පපරාපළරාව 
සහ පපඤසඤරා මල 891.481

බඹර මරාපල විතති : ජනශබති අධත්යයන.
(පලරාකුපහසවරා, සඳරවන) 398.2095493

බපරපෝසස, එඩගර් රයසස.   විජයගරාහී ටරාර්සන 813

බලපස්කරාටුව පදදරය.   (හබලිපඩ, මයස්කල) 823.91

බහිරව හටන : උපන හපන අපස්පේ පහළ විරපවපෝ.
(පහසවරාවිසසස, තිසසස) 891.483

බරාලසුබ්රමනියමේ, රරාපජේසසවරී.   හිම වබසි රරාත්රිය
894.8113

බරාලසූරිය, ප්රදීස්පේ කුමරාර.   අලුත පරපුපර් ස්කසරාපද : 
වතමන නරණ පරපුපර් විවරාහ ඉන්දිරිය ට ගමන
ස්කරවන ''සුපර් පපට්රල'' 646.78

බරාලසූරිය, සනත    (පරි.).   බලනන   පස්කරාඑටසි, 
පජේ. එමේ.

බබගඩපෑඩ.   (ඉලයස්පේආරචචි, එරික්) 891.483

බිම පනරාවබපටන ළමය.   (ජයසසංඛ, පයල)
891.483

බුදධදතන හිමි, පපරාලවතපත ශ්රී.   ර්භරාරතීය 
පබගෞඞරාචරාර්යපයපෝ 294.3092

බුදද්ධිපරාල, මහපවදපග චමේප පුෂසප   (පරි.).  
බලනන  විලියමේ, පටනිසි

බුදුන වදරාළ ස්කර්මය සහ පුනර්ර්භවය.   (රරාහුල හිමි, 
පනනපගරාඩ) 294.3422

බුදුන වහනපසස විශසවය පබහබන්දිලි ස්කල ආස්කරාරය. 
(රණසිසංහ, සී. ප.) 294.3824

බුදු පරාමුල සුදු පනළුමක්.   (අනුරරාධපුර, පදමලනරා 
මරාලිනී) 891.481

බුදුසමපයහි එන මපනපෝස්කරාය සහ ආතමය.  
(ගමපග, එසස. අය.) 294.3422

බුලතසිසංහල, සරත බී.   (පරි.).   බලනන  ක්රිචටන,
මයස්කල

පබනඩක්, නරාපගරාලලරාපගරාඩ ධර්මසිරි.   මපය 
අමේපම යමු යසංඩ 891.481

පබලිගහයට පහපෝරරාවක්.    (මිත්රපසසන, එල. 
ඩබලිව. විමලරා) 891.483

පබපහනට පණ පදන අනුපරාන.   (අනුරදධ කුමරාර,
ජ. ය.) 615.538

පබස්කරි ශිලපය මුල සිට සරලව.   (ලියනපග, 
සුමිනද) 664.752

පබරාර න්දිය නරණය.   (ද සිලවරා, ඩබලිව. ඩී.)
891.483

පබපෝද්ධිනරායස්ක, නරසංගරා පුනසඳනි.   අප අපස්පේ පවමු 
සදරා 891.483

පබපෝද්ධිනරායස්ක, නරසංගරා පුනසඳනි.   හසංසියක් හබඬුවරා
891.483

පබපෝද්ධිපූජරා ගරාන්ථරා සජේජරායනපයේ ඔබට වරන්දින නබන
සඳහන පබපෝද්ධිපූජරා සහ බුදධවනදනරා ගරාන්ථරා 
පපරාන 294.34

පබපෝද්ධි පූජරාව සහ තුන සූත්රය 294.34

පබපෝපල ස්කරාටපදපෝ.   (පමනඩසස, අසසංස්ක) 891.483

පබපෝසනරාපණපෝ.   (පස්පේමරාපලපෝස්ක හිමි, පස්කරාටවිල ශ්රී)
294.363

පබගෞදධ මපනපෝවිදත්යරාපව මූලිස්කරාසංග.   
(ඉලසංගපස්කපෝන, සමනන) 294.33615

පබගෞදධ විනය නීති සමේප්රදරාපයහි නනතිස්ක අගය.   
(පඤසඤරාපසසඛර හිමි, පදවහනන්දිපයේ) 294.384

පබගෞදධ ශිෂසටරාචරාරය : පසුනලය සහ සසංස්කලප.
(විපජේබණඩරාර, චනන්දිම) 294.309

බ්රහසමවසංපසපෝ හිමි, අජරාන.   මනපසස පටරාර ගබලීමේ
294.34

බ්රරාහසමවසංපසපෝ හිමි, අචරාන.   ඔපබ වටිනරාස්කම 
කියද ? 294.34

ර්භරාරතීය පබගෞඞරාචරාර්යපයපෝ.   (බුදධදතන හිමි, 
පපරාලවතපත ශ්රී) 294.3092

ර්භරාවනරා : සම සනළිසස ස්කර්මසසන්ථරාන 294.34435

ර්භරාවනරා ක්රම සරල බසින - සීල සමරාද්ධි 294.34435
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මස්කර පනරාරණ : පස්කටිස්කනරා.   (ජයසිසංහ, ප්රර්භරාත)
891.483

මපග පුසංචි ගුරතුම.   (ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන)
891.483

මට කියනු මබන.   (පලස්කමේ, ආස්කඩ) 031.02

මඩුගලපල, උදය.   අකුපර් ලිය ස්කවි 891.481

මඩුගලපල, උදය.   පනරාගබය ගීනය 891.481

මදදුමබණඩරා, ඒ. ඩබලිව.   පදපලරාව න්දියුණුපව 
දහමේ මරාවන 294.34

මදදුම බණඩරාර, අයරරාසංගනී.   ආයනන ස්කරාර්ය 
පටිපරාටිය - ප්රශසපනපෝතනර (500) සසංගහය

331.011076

මන්ධුර්භරාර්ෂීණ, එච. එමේ. අමලස්කරා.   (සම ස්කර්නර) 
බලනන  මහරාචරාර්ය එන්දිරිවීර සරතචනද්ර මහනරා

මනස පලඩ ස්කරන හිනපනපෝනමරාදය.   (ස්කළුපහන, 
නිහරාල රසංජිත) 616.898

මනපසස පටරාර ගබලීමේ.    (බ්රහසමවසංපසපෝ හිමි, අජරාන)
294.34

මනපසපෝදගමනය : පස්කටිස්කනරා සසංගහය.   
(ජයවික්රම, වික්රමසිරි) 891.483

මපය අමේපම යමු යසංඩ.   (පබනඩක්, 
නරාපගරාලලරාපගරාඩ ධර්මසිරි) 891.481

මරණපයන පබිදුණු සුනදරිය.   (පඩරායල, ආනර් 
පස්කරානන) 823

මල ස්කපඩ පගදර.  (ද සිලවරා, ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල)
891.483

මල පපපන තුරරා.   (විනරාන, ශරානන කුමරාර)
891.481

මල පපතනක් පසස.   (ගමපග, න්දිලරක්ෂ)891.483

මල බබදපද සඳරා.   (කුරස්පේපු, වසනන) 791.437

මලලවරාරචචි, ක්ලීටසස.   අවසරානපයේ අප 306.9

මල හීන.   (නමේමුනිපග, සමන ප්රියසංස්කර) 891.483

මහතඵල ලබබීමට දන පසංස්කමේ ස්කළ යුතු ආස්කරාරය.
(අරියධමේම හිමි, නරා උයපන) 294.3434

මහනුවර රරාජධරානිය බිඳ වබටම - ප්රන්ථම ර්භරාගය.
(ජයතිසසස, ගුණපරාල) 954.9301

මහපබපෝසත සිරිනස්ක පයසටහන 294.3657

මහපමරක් නරමේ.   (අටුළුගම, සසංජවනී) 891.483

මහරගම, සුගනදරාස.   පදනනම න්දිනුමේ 891.483

මහරජ රරාවණ.   (පරිසස, පජරායසස) 891.483

මහපවදපග, සිසිර කුමරාර.   අලුත පගදර 891.483

මහපවදපග, සිසිර කුමරාර.   නබනට සුදුසු නුවණ
891.483

මහපවදපග, සිසිර කුමරාර.   පහරාඳ හරා පබසංචරා
891.483

මහරාචරාර්ය එන්දිරිවීර සරතචනද්ර මහනරා 891.48092

මහරාමරායරා 808.83

මහරා විශසව අද්ධිමරානසිස්ක ශක්තිය ඔබ පදපෝනට.
(ධමේමරාලසංස්කරාර හිමි, ගබටමරානපන) 133

මහරාවසංපසරා : චතුතන්ථඛණපඩ පඨපමරා ර්භරාපගරා 
1935 – 1956 954.93

මහිනද, එල. ඒ.   අභිවරදද්ධිපයේ පපරගමනස්කර : 
මපනපෝ විදත්යරා විශසපලෂණය 158.1

මහිනද හිමි, ඇහබපලපපරාල.    පරාලි නීති ගනන්ථ 
සරාහිනත්යය 891.37

මරානර ගපඟේ කිඹුල හටන.   (ගලපහසන, සුදත 
විකුමේ) 891.483

මරානරපග, පයසිරි.    ගම වටස්කර මල පපලරා : 
පයරාවුන නවස්කනරාව 891.483

මරාදුවපග, සිරිපරාල.   ඔපබ පරපෝගයට ඔබටම ස්කළ 
හබකි පළියමේ 615.538

මරානව විදත්යරා හරා සමරාජ විදත්යරා ප්රපවශය.   (පපපර්රරා, 
බී. ඒ. පටනිසන) 301

මරානව හිමිස්කමේ පළිබඳ නීතිය : ඔබට නබතිවම බබරි 
නීති පපරානක්.   (පහටටිපග, නිලනන) 341.48

මරානසිස්ක පරපෝග හඳුනරාගනිමු.   (ද සිලවරා, ජයමරාල)
616.89

මරායරා රට ඉතිහරාසය : ආරමේර්භපයේ පටන 
පපරාපළරානනර රරාජධරානි සමය දක්වරා.   
(රණවබලල, සිරිමල) 954.9301

මරායරා පලපෝස්කපයේ සබරිසරන ආතම.   (රමේපරා, ට. 
පලරාබසරාසං) 294.3923
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මරායමේ.   (මුණසිසංහ, චරා සුෂල) 891.483

මරාරියරාව මතින පබමිණි පහසරමහක්.    (දයරාරතන, 
නමේමුනි පක්.) 891.483 

මරාලගමුව, තිසසස.   උඩරට රරාජධරානිපයේ සබඟවුණු 
විර චරින 01 954.9301

මරාලියදද, නුෂරායරා.   ආදරණය බිසංදු 891.483

මරාවියආරචචි, ලරාලනී.   ගිමේහරාන සිතනමේ 891.483

මබටියගපන, ගුණතිලස්ක   (පරි.).   බලනන  
ඇනජිපලපෝ, මරායරා

මබටියගපන, ගුණතිලස්ක   (පරි.).   බලනන   
ස්කබස්කර්, ලවලීන

මබරියට, පෆඩරික්.   කිරළු පලන වන දරපවපෝ
823

මිටියරාවපත පුසංචි නිවස.   (විලඩර්, පලපෝරරා 
ඉනගලසස) 813.52

මිත්රපසසන, එල. ඩබලිව. විමලරා.   අපස්පේ ජනස්කන්ථරා
398.2095493

මිත්රපසසන, එල. ඩබලිව. විමලරා.   පබලිගහයට 
පහපෝරරාවක් 891.483

මිත්රපසසන, එල. ඩබලිව. විමලරා.   සිතුලිපගන 
නපෑගගක් 891.483

මිනිසරාපග මිනිසසසු.   (රණසිසංහආරචචි, ධර්මපසසන)
891.483

මිරිහරාගලල, ප්රර්භරාත   (පරි.).   බලනන   බපරපෝසස, 
එඩගර් රයසස

මිලලගහනබනන, ආරියදරාස.   නිවබරැන්දි ර්භරාවිනයට 
සිසංහල වත්යරාස්කරණ 491.485

මිහිස්කන ස්කමේපරා වුපණ ඇය ?.   (හසංසිස්කරා, මයරාෂ)
891.483

මදුමේ මිටියරාවපත අභිරහස.    (බලයටන, ඉනිඩ)
823

මපයපෝ.   (හර්බට, පජේමේසස) 823

මුණසිසංහ, එච. ජ. එසස.   පපගෞදගලිස්ක ශරාරීරිස්ක 
සුවනරාව සඳහරා උපපදසස සමඟ ස්කළ යුතු 
ක්රියරාස්කරාරස්කමේ 613.7

මුණසිසංහ, චරා සුෂල.   මරායමේ 891.483

මුණසිසංහ, පරපෝහින.   වබලපපන විපලපෝ 891.483

මූණමලපස්පේ, සසංජව.   අඳින ලද සුදු පබහබ ඉරි 
සටහන 891.483

මූනික්ස්ක නබනදරා ඇතුළු චරින පහපළරාවක් : 
පස්කටිස්කනරා සසංගහය.   (එපඩරමුලල, සිරිල)

891.483

මූර්ති ශිලපයරාපග සුජරාන ආදරවනතිය.   (හරාඩ, 
පනපෝමසස) 823.8

මූලිස්ක ගණින සසංස්කලප හරා ගණින ශිලප ක්රම : 
පරාසල සිසුන සහ ස්කරාර්මිස්ක විදත්යරාලවල සිසුන 
සඳහරා.   (විපජේසිසංහ, ඩබලිව. එමේ. සමේපත)

510.1

පමපගරාඩ ළමය : පයරාවුන නවස්කනරාව.   
(ස්කඹුරපටිය, කුමරාර) 891.483

පමනඩසස, අසසංස්ක.   අනවශත්ය ප්රශසන : පස්කටිස්කනරා 
සසංගහය 891.483

පමනඩසස, අසසංස්ක.   පබපෝපල ස්කරාටපදපෝ 891.483

පමනඩසස, අසසංස්ක.   වඳුර යරාළුපවපෝ 891.483

පමනඩසස, අසසංස්ක.   හතුර මිතුර 891.483

පමනඩසස, ස්කමල.   ස්කළු පසපෝමරා : පස්කටිස්කනරා 
සසංගහය 891.483

පමනඩසස, චනදන  (පරි.).   බලනන  පවසසමුහුණ

පමනඩසස, පයසීලි.   ශිෂත්යතවයට රචනරා ලියමු
372.623

පමපනරිපටිය, සුදත.   එපසස පනරා වුණි නමේ
891.483

පමපනරිපටිය, සුදත.   පළමු පපම නමින
891.481

පමේ න්දිගනනපයේ.   (පුෂසප කුමරාරි, පමරානිස්කරා)
891.483

පමේධරානනද හිමි, බලනපගරාඩ  (සමේපරා.).  බලනන 
දන දීපමේ ආනිසසංස

පමේ මපග ස්කනරාවය.   (ලසංස්කරා, පසිඳු උතපල ලක්ඳු)
891.483

පමරාරරාවියරා, ඇලබර්පටපෝ.   පවරපළස අප හමුපවලරා 
නබනස්ක නනි පවලරා... 853
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යපවසස ල මිනිසරා.   (ඩූමරා, ඇපලක්සබනඩර්) 843

යහන්දිවියට අතවබලක් - 3 වන ස්කරාණඩය 294.34

යහන්දිවියට අතවබලක් - 4 වන ස්කරාණඩය 294.34

යරාළුය අප යරාළුය.   (ජයපසසස්කර, ඩනරායරා රචිනති)
891.483

පයරාක්ලිව පවරපළස වික්රමය.   (ජයපසසස්කර, 
චිනනස්ක පජේ.) 891.483

රජ පවනනට ගිය අලියරා : රට රටවල අලිනපග 
ස්කනනදර.   (විනරාන, ශරානන කුමරාර)

398.245967

රණතිලස්ක, එමේ. බී.   ස්කරෂ ආර්ර්ථිස්ක විදත්යරාව සහ 
සසංවර්ධනය 338.1

රණතුසංග, චිරසංජි.   සසංසරාරපයේ අප 891.483

රණවබලල, සිරිමල.   මරායරා රට ඉතිහරාසය : 
ආරමේර්භපයේ පටන පපරාපළරානනර රරාජධරානි 
සමය දක්වරා 954.9301

රණවබලල, සිරිමල.   පරපෝහණ රරාජත්යපයේ ඉතිහරාසය
954.9301

රණවීර, ඩී. එමේ.   වඩුකුරලලරා 891.483

රණවීර, න්දිනුතනරරා සරාවිනන්දි.   ඇතන පගනරා සතුට
891.483

රණසිසංහ ආරචචි, ධර්මපසසන.   ගජ මිතුපරපෝ : පයුමේ
වසනනය - 01 891.483

රණසිසංහආරචචි, ධර්මපසසන.   මිනිසරාපග මිනිසසසු
891.483

රණසිසංහ, ඩගලසස බී.   අසිරිමත කුරලු පලපෝස්කය
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රණසිසංහ, දයරා ආනනද    (පරි.).   බලනන   පරිසස, 
පපපෝල

රණසිසංහ, සදර්ර්ශී කුසුමේවර්ෂරා.   ඇස අස වබසි
891.481

රණසිසංහ, සඳරා ලරාලිත.   සියපපති මණඩස්පේපය
891.483

රණසිසංහ, සමන චනද්ර.   අවනරණ 891.2

රණසිසංහ, සමන චනද්ර.   දමේ න්දිය බිඳු 294.382

රණසිසංහ, සරවි.   ඉඟුරය සූකිරිය 891.483

රණසිසංහ, සී. ප.   බුදුන වහනපසස විශසවය පබහබන්දිලි 
ස්කල ආස්කරාරය 294.3824

රණසිසංහ, සුමිත.   ස්කනදබඩ පතතුව
294.3435095493

රතනරායස්ක, ආරියපරාල.   උක්කුරරාලට පරාඩමක්
891.483

රතනරායස්ක, මපනපෝජේ ප්රසනන.   සිනමරා විචරාරය 
පළිබඳ මූලිස්ක හබඳිනවීමක් 791.4375

රතනරායස්ක, සිරිපසසන  (පරි.).   බලනන  
එස්කර්, ට. හරාවර්

රතනරායස්ක, සිරිපසසන   (පරි.).   බලනන 
බ්රරාහසමවසංපසපෝ හිමි, අචරාන

රතනරායස්ක, සිරිපසසන    (පරි.).   බලනන   
ලරාමරා, දලය

රතනරායස්ක, සිරිපසසන   (පරි.).   බලනන  
හිල, නබපපරාලියන

රතනරායස්ක, හසිනි ර්භරාගත්යරා.   සබඟවුණු පලරාවස්ක 
හුපදස්කලරා ගපවෂණය 891.483

රතනපසසස්කර, ඉනද්රරානි   (පරි.).   බලනන 
ගලපදපෝසස, පබනිපනපෝ පපපර්සස

රනනසරාර හිමි, ස්කවුඩරාගමේමන   (සසංසස.).   බලනන  
පරාටව - ශරාසසනය සසංගහය

රදසිනසසකි, එඩවඩ.   පසරාක්රටසස සමඟ සසංවරාදයක්
891.72

රන කුලවමිය.   (බණඩරාර, නිකිණි පනත්රරාසංජලී)
891.483

රනපදණිය, ප්රීති.   ගිනි 891.483

රන මසුරන - වබසි මනරමේ සහ නවත නරාටත්ය.
(වනසිසංහ, රණවීර) 891.482

රමේපරා, ට. පලරාබසරාසං.   මරායරා පලපෝස්කපයේ සබරිසරන 
ආතම 294.3923

රමේපබරාඩපගදර, ඩී. බී.   උඩුගසං යරාත්රිස්කයරා : 
පස්කටිස්කනරා එස්කතුව 891.483

රස ස්කබවිලි පවපළනදරා.   (නරාරරායන, ආර්. පක්.)
823
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රස මනස්ක අසිරිය : විචිත්ර චරින මුතුමරාලය - 2.   
(පසසනරාරතන, විජිත කුමරාර්) 920.025493

රසය විඳිමු - යසට ලියමු 4 - 5 පශසණි සිසංහල වබඩ 
පපරාන.   (විමලසිරි, ප්රීති) 372.6076

රසරායන විදත්යරාව : අ. පපරා. ස. (උ. පපළ) 2016 
බහුවරණ විවරණය සමඟ වව්යුහගන රචනරා, 
රචනරා පළිතුර.   (පබලබනදපග, ලක්ෂසමන)

540.76

රසරායන විදත්යරාව : අ. පපරා. ස. (උ. පපළ)
පුණරීක්ෂණ හරා ප්රශසපනරාතනර.   (ගුණවර්ධන, 
ස්කරානති) 540.76

රළස්කරළිය.   (නදීශරානි, අමිලරා) 891.483

රරාග ගිනි : පස්කටිස්කනරා සසංගහය.    (ජයතිලස්ක, 
නිහරාල රසංජිත) 891.483

රරාජපක්ෂ, අනුර බණඩරාර.   පනලි තුඩන මනසට
170.44

රරාජපක්ෂ, දීස්පේති මසංගලරා.   නිකිණි ස්කළුවර 891.483

රරාජමනන, කිෂරාන අජනන.   Easyguide - පපපෝසර්
නඩී ඇනිපමේෂන 006.696

රරාමනරායස්ක, පූර්ණිමරා.   පුරෂ පනරාවන ස්කල
891.483

රරාමනරායස්ක, ලීලරා.   ආපරපෝගත්යරා : පුරරාණ 
ආයුර්පවදරාචරාරීන සුව න්දිවියට දුන අතවබල

615.538

රරාමනරායස්ක, ලීලරා.   පපරන්දිග පවදපුරරාණය
615.53809

රරාසිසංආරචචි, මසංගල පසපෝමලරාල   (පරි.).   බලනන
වුජිසික්, නික්

රරාහුල හිමි, පනනපගරාඩ.   බුදුන වදරාළ ස්කර්මය සහ
පුනර්ර්භවය 294.3422

රරාසං කුරලු දූපන.   (විපජේසිසංහ, රතන ශ්රී) 891.481

රැළපනරාව, ආශරා.   වරාඩය 891.483

රෑපනන නරවක්.   (විනරාන, ශරානන කුමරාර)
891.483

රිදම පූජරා.   (ස්කරණරාරතන, වතසලරා) 891.483

රිපබයපරපෝ, ස්කබතී.   නිවරාඩු ස්කරාලය 8 බලස්කරාය 
843

රදරිගු, දබන්දිගම වී.   (අනු.).   බලනන   තුර්පගනිව,
ඉවරාන

පරරාහරාන, සුදත   (පරි.).   බලනන  පවපෝනර්, 
ගර්ටරූඩ චබනඩලර්

පරපෝවර්.   (විපජේතුසංග, සුනීනරා) 891.483

පරපෝහණ රරාජත්යපයේ ඉතිහරාසය.   (රණවබලල, 
සිරිමල) 954.9301

ලක්න්දිව පරසංගි ප්රයතනය 1506 – 1658.    
(විමලරතන, පක්. ඩී. ජ.) 954.9301

ලනසි පනපෝනය වතනට යන පරාර.   (ද සිලවරා, 
ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල) 891.483

ලියනපග, ස්කමල ශ්රී.   පහපෝඩය ගී පපරාන 372.465

ලියනපග, චරාලසස.   නිපවන පහන 891.481

ලියනපග, න්දිමුතු සමුද්ර.   අපධ ස්කරාවත්ය ආඛත්යරානය
891.481

ලියනපග,  මරාලිනී   (සසංසස.).   බලනන   හිනන්දි ගීත 
නදී

ලියනපග, රනජනී.   න්දිරිය න්දියණ 891.483

ලියනපග, සජිත පරපෝහින.   සඳුන තුර යරාය
891.483

ලියනපග, සුමිනද.   ඉවුමේ පහුමේ : විවිධ රසට 
ස්කබමති ඔබට 641.50212

ලියනපග, සුමිනද.   ස්කටට රසට : ගපමේ ස්කමට 
ස්කබමති ඔබට 641.50212

ලියනපග, සුමිනද.   පබස්කරි ශිලපය මුල සිට 
සරලව 664.752

ලියනපග, හනසිනී ගයරාත්රි.   තුනහුලසස 891.483

ලියනපග, පහසමරාචනන්ද්රිස්කරා.   ගමට අපස්පේ හඳ පරායරා
891.483

ලුණු සයුපරන මතු වූ දහමේ සයුර : පහරාරරාද 
සූත්රරානන ධර්ම පදශනරාව.   (සදධරාසුමන හිමි, 
ඇකිරිපයේ) 294.34

ලනරා පහවත වරස්ක අවනරාරය.   (බපලඩ, ඇඩමේ)
823.92

පලස්කමේ, ආස්කඩ.   මට කියනු මබන 031.02



61

පලවපචනපස්කපෝ, අයරිනරා.   ගිනිගත පදශය
891.73

පලස්කමේපග, චනද්රපරාල.   පපරාඩසරාදු පගදරට 
වබඩ දරා : පස්කටිස්කනරා සසංගහය 891.483

පලරාකුපහසවරා, සඳරවන.   ප්රරාපදශිස්ක වත්යවහරාර : 
උසසස පපළ හරා පවනත පරාසල සිසුන සඳහරා

491.487

පලරාකුපහසවරා, සඳරවන.   බඹර මරාපල විතති : 
ජනශබති අධත්යයන 398.2095493

පලරාවක් මවිනස්කල විශසමින ආදරය : පලරාව 
ජනප්රියනම ආබරාද්ධින මිනිසරාපග ආදර ජවින 
විවරණය.   (වුජිසික්, නික්) 248.844

පලරාපවන එපස්කක් එක් පදයස්කට පවය සමන.
(බණඩරාර, ර්භද්රරා) 891.483

පලපෝපමත, පදවනස්ක.    අනගි මිතුරදම 891.483

ලසංස්කරා, පසිඳු උතපල ලක්ඳු.   පමේ මපග ස්කනරාවය
891.483

ලසංස්කරාපව බ්රිනරානත්ය පරාලනයට එපරහිව ස්කබරලි : 
මහනුවර යුගපයේ බිඳ වබටම 3.   (ජයතිසසස, 
ගුණපරාල) 954.9302

වඩරා යහපත පලරාවක් උපදසරා.   (අපබගුණපසසස්කර, 
අසසංග) 338.95493

වඩුකුරලලරා.   (රණවීර, ඩී. එමේ.) 891.483

වනනිආරචචි, පුෂසස්කර   (සසංසස.).   බලනන  
ගුර පදවි සුනිල සරානන : සසංස්කන්ථන සසංගහය

වනනිනරායස්ක, න්දිනුස්ක මදුෂරාන   (පරි.).   බලනන  
මහරාමරායරා

වනනි හතපතතුපව ජනස්කනරා : යක්ෂ පදව ප්රවරාද.  
(පසසනරාසිසංහ, තිලක්) 398.2095493

වනසිසංහ, රණවීර.  ගුර සින - ස්කවි පනන 891.481

වනසිසංහ, රණවීර.   රන මසුරන - වබසි මනරමේ සහ
නවත නරාටත්ය 891.482

වඳුර යරාළුපවපෝ.   (පමනඩසස, අසසංස්ක) 891.483

වර්ණකුලසූරිය, කීර්ති.   සපහපෝදර ත්රසසනවරාදීන සහ
හයබ්රිඩ අද්ධිස්කරණය 341.235493

වරසමරානන, ප්රර්භරාත ජයරතන.   නිළි වරම : 
ස්කරාවත්ය සසංගහය 891.481

වරසමරානන, ප්රර්භරාත ජයරතන.   සූරියමල: 
පවන්දිස්කරා නරාටත්ය පටපන 891.482

වලරාව.   (උඩවතන, පයදරාස) 891.483

වසනපත මල වබසසසක්.    (වරාසලසූරිය, ගරාමිණ)
891.483

වරාඩය.   (රැළපනරාව, ආශරා) 891.483

වරාදදුව පමරාලලිපගරාඩ පදගමේබද මහරා 
විහරාරසසන්ථරානය : 2016 වර්ෂය ස්කඨින චීවර පූජරා 
පුණත්ය මපහපෝතසවය 294.3435095493

වරාසලසූරිය, ගරාමිණ.   වසනපත මල වබසසසක්
891.483

වබලපපන විපලපෝ.   (මුණසිසංහ, පරපෝහින) 891.483

වබලිස්කල, පුනරී පසහනයරා පපවිනන්දි.   පටනුලි
891.483

වබලි : පස්කටිස්කනරා සසංගහය.   (සතකුමරාර, ශක්තිස්ක)
891.483

වික්රමපරාල, අජනනරා චිත්රරාසංගනී.    සිඟිති ළමරා ගී
782.42083

වික්රමරතන, න්දිලහරානි.   ඉසිවර දපෑත 891.483

වික්රමරතන, න්දිලහරානි.   හින මල පපතනක් 
891.483

වික්රමසිසංහ, මිර්ථිලරා රසරාදරී.   ස්කරාවත්යරා 891.483

වික්රමසිසංහ, සුසනන.   "ස්කරතනය" නරාටත්යය හරා 
"පටසසනරයරා" පස්කටි නරාටත්යය 891.482

විචරාර - අ. පපරා. ස. උසසස පපළ සිසංහල I 
ප්රශසපනපෝතනර සසංගහය.   (අපබනරායස්ක, විදුර)

891.48076

විජයගරාහී ටරාර්සන.   (බපරපෝසස, එඩගර් රයසස) 813

විජයවර්ධන, කුසුමේසිරි.   කුසල සහ කුමරාරයරා
891.483

විපජේතිලස්ක, මතුගම මහිනද.   පයවි ඇසින 
ඔබබට... 3, මරානව පසගෞඛත්යයට අමනුෂත්ය 
බලපපෑමේ ? 133.9013

විපජේතුසංග, සුනීනරා.   අකීස්කර මුව පබටියරා 891.483
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විපජේතුසංග, සුනීනරා.   පරපෝවර් 891.483

විපජේබණඩරාර, චනන්දිම.   පබගෞදධ ශිෂසටරාචරාරය : 
පසුනලය සහ සසංස්කලප 294.309

විපජේබණඩරාර, චනන්දිම   (සසංසස.).   බලනන   
පහනින පහනට - ධර්ම ලිප සසංගහය

විපජේරතන, එන. ප. (පරි.).   බලනන   පස්කරාලඩ, 
ස්කරාපලපෝ

විපජේරතන, එන. ප.   සිසංගස්පේපූරව සහ 
මබපලසියරාව : චරාරිස්කරා අතපපරාන 915

විපජේරතන, මඩුළුගිරිපයේ   (පරි.).   බලනන    
බරාලසුබ්රමනියමේ, රරාපජේසසවරී

විපජේරතන, මළිඳු ගිමේහරාන.   අලි පබසංචය හරා පබසංචය
891.483

විපජේරූප, නිපමේෂරා න්දිලහරානි.   පුරරාන 891.483

විපජේවර්ධන, පරරාක්රම ඇසස.   අප ස්කවි ගයමු
891.481

විපජේවර්ධන, පරරාක්රම ඇසස.   (පරි.).   බලනන 
සමනලයරා සහ වබව

විපජේසිසංහ, එසස. ඒ. ජ.   විමුක්ති මරාර්ගය පළිබද 
හීනයරානිස්ක හරා මහරායරානිස්ක ආස්කලපය : 
සදධර්මපුණඩරීස්ක සූත්රය ඇසුපරනි 294.392

විපජේසිසංහ, ඩබලිව. එමේ. සමේපත.   මූලිස්ක ගණින 
සසංස්කලප හරා ගණින ශිලප ක්රම : පරාසල සිසුන 
සහ ස්කරාර්මිස්ක විදත්යරාලවල සිසුන සඳහරා 510.1

විපජේසිසංහ, පතමරා    (පරි.).   බලනන  රිපබයපරපෝ, 
ස්කබතී  

විපජේසිසංහ, රතන ශ්රී.   රරාසං කුරලු දූපන 891.481

විපජේසිසංහ, සුනිලරා.   (පරි.).   බලනන  අන්දිසි 
පප්රේමය : පරිවර්තින පස්කටිස්කනරා සසංගහය

විපජේසූරිය, ඩබලිව. ඒ. එන. ඒ.   ජවිනපයහි 
අනරමසංව : පස්කටිස්කනරා සසංගහය 891.483

විපජේපසසස්කර, නනදපදව   (සමේපරා.).   බලනන   
මහරාවසංපසරා : චතුතන්ථඛණපඩ පඨපමරා ර්භරාපගරා 
1935 – 1956

විනරානපග, ඩනූෂරා චතුරසංගනී.   හබස්කරැලි පබසංචි
891.483

විනරාන, ශරානන කුමරාර.   මල පපපන තුරරා891.481

විනරාන, ශරානන කුමරාර.   රජ පවනනට ගිය අලියරා : 
රට රටවල අලිනපග ස්කනනදර 398.245967

විනරාන, ශරානන කුමරාර.   රෑපනන නරවක් 891.483

විපදසස ආක්රමණ බලපවග සහ යරාපනපයේ 
ඉතිහරාසය.   (ජයසිසංහ, ස්කරණරාරතන)

954.9301

විදත්යරාව අති විපශසෂ වබඩපපරාන - 7 පශසණිය.
(නිශරා, සමන) 507.6

විදත්යරාව - 1 පස්කරාටස : අති විපශසෂ වබඩපපරාන 
10 පශසණිය.   (නිශරා, සමන) 507.6

විදත්යරාව පපරහුර ප්රශසනපත්ර.   (ඉහළ පස්කරාඩස්පේපලි, 
ජයරතන) 507.6

විපුලසරාර හිමි, අර්භයපුර.   විලස්ක පපුණු මලක්
891.483

විමලබුදද්ධි හිමි, උඩුපහිලපල   (සසංසස.).   බලනන  
ධමේමගපවසී : අතිපගගෞරවරාර්ර්භ මහලපස්කරාටුපව 
විමලධමේම නරාහිමි අභිනනදන ශරාසසනය 
සසංගහය

විමලරතන, පක්. ඩී. ජ.   ලක්න්දිව පරසංගි ප්රයතනය 
1506 – 1658 954.9301

විමලසිරි, ප්රීති.   රසය විඳිමු - යසට ලියමු 4 - 5 
පශසණි සිසංහල වබඩ පපරාන 372.6076

විමුක්ති මරාර්ගය පළිබද හීනයරානිස්ක හරා මහරායරානිස්ක 
ආස්කලපය : සදධර්මපුණඩරීස්ක සූත්රය 
ඇසුපරනි.   (විපජේසිසංහ, එසස. ඒ. ජ.) 294.392

වියනපගරාඩ, ගරාමිණ  (පරි.).   බලනන   ෆබලලඩරා, 
හපෑනසස

වියපත බව පළිබඳ මපනපෝවිදත්යරාව.   (ඉලසංගපස්කපෝන,
සමනන) 155.6

විරිය වඩමු - ජවිනය ජයගනිමු.    (සුමනසරාර හිමි, 
කුරවිට) 891.483

විලඩර්, පලපෝරරා ඉනගලසස.   මිටියරාවපත පුසංචි 
නිවස 813.52

විලස්ක පපුණු මලක්.    (විපුලසරාර හිමි, අර්භයපුර)
891.483

විලියමේ, පටනිසි.   ආශරාපව වීන්දි රිය 812.54

විශසව සරාහිනත්ය පස්කටිස්කනරා ස්කළඔ ; 
අසංස්ක 3.   මහරාමරායරා 808.83
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විශසව හරාසසස්කමේ.   (සමරනරායස්ක, ධර්මරා එසස.)
891.483

වීරක්පස්කරාඩ, අසසංගරා දුමිනදනි.   ස්කනජි සසංහිනරා I
495.68

වීරපස්කපෝන, කුමුන්දිනී පර්ණුස්කරා.   ඉසිරි මිපයළනදී
891.481

වීරපස්කපෝන, පස්කගෞශලත්යරා.   පුසංචි නරාරස්කරාවී 891.483

වීරරතන, නවීන පසගෞමත්ය.    පුසංචි අපට පතරවිලි
398.6

වීරසිසංහ, එසස. ප. එසස.   අබිමන නික්මන 891.483

වීරසිසංහ, ටියුඩර්.   සිවමරාන 070.44932

වුජිසික්, නික්.   පලරාවක් මවිනස්කල විශසමින 
ආදරය : පලරාව ජනප්රියනම ආබරාද්ධින මිනිසරාපග
ආදර ජවින විවරණය 248.844

පවඩවර්ධන, මසංජුල.   දුසසටස්කපමේ සවුනදර්ය සහ 
රතමලරාපන නවත ස්කනරා 891.483

පවතනසිසංහ, එෆස.   පපෑගුණු පපමේ පයුම : පස්කටිස්කනරා
සසංගහය 891.483

පවතනසිසංහ, සමූද්ර .   හිම න්දිය නන්දිය : පගගෞනම බුදධ 
මුනිවරයරාපග සබඟව ගිය න්දිවි සමය 891.483

පවරපළස අප හමුපවලරා නබනස්ක නනි පවලරා...
(පමරාරරාවියරා, ඇලබර්පටපෝ) 853

පවසසමුහුණ 808.83

පවලසපයේ, පගතනම.   (ස්කනනනගර, ඉෂරාරරා 
අමරාලි) 891.483

පවපෝනර්, ගර්ටරූඩ චබනඩලර්.   පස්කපෝචචි පගදර 
දරපවපෝ 823

පවපෝර්ටන, ඊඩත.   ඔපලනසසස්කරා 813.54

ශරාස්කත්ය සිසංහල.    (පටබබඳිපග, විමල) 954.93

ශිෂත්යතවයට රචනරා ලියමු.   (පමනඩසස, පයසීලි)
372.623

ශිෂත්යතවය - II පත්රය 5 පශසණිය.   (න්දිසරානරායස්ක, 
පප්රේමේ) 372.19076

ශත්යරාමන, නදීල.   නරාටත්ය හරා රසංග ස්කලරාව 6 වබනි 
පශසණිය 792.07

ශ්රී ලසංස්කරා පදශපරාලන ඉතිහරාසපයේ මහරා සමේප්රදරාය, 
චූල සමේප්රදරාය සහ අගරාමරානත්ය රනිල : ක්රි. ව. 
1911 – 2016 දක්වරා ශ්රී ලසංස්කරාපව පදශපරාලන 
ගමන මග පළිබඳ විගහයකි.   (ගමපග, එසස. 
අය.) 954.93032092

ශ්රී ලසංස්කරාපව සසංසසස්කරන සරාහිනත්යය.   (පසසනරානරායස්ක, 
ජ. එසස. බී.) 891.2

පශසෂසඨ පලඛස්කයනපග විශිෂසට පස්කටිස්කනරා ; 
අසංස්ක 10.   පවසසමුහුණ

පෂලඩන, සිඩනි.   පසරාරරාගත මනස්ක 813.54

සසටයන, පරරාබට පලපෝරනසස.   ජවමරාන වූ අදද්භූන 
පබපෝනික්ස්කරා 813

සසපනපෝ, එඩගරා.   පපරන්දිග පපෑය රතු නරව 951.04

සසපලජසස, පවනසසලි.   පගරාලරායත : විදත්යරා ප්රබනධය
891.483

සසවර්ණමරාලි, නක්ෂලරා.   ඉක්බිති ඔවුහු බුන්දියගතහ
891.483

සතකුමරාර, ශක්තිස්ක.   වබලි : පස්කටිස්කනරා සසංගහය
891.483

සතතිසස පබපෝපබකි දමේ වටහරාපගන සසර දුකින 
මිපදමු 294.34

සතපපති.   (ස්කරණරාදරාස, රරාජරා) 891.483

සනත්යසංගනරා, පදවමි.   ආදරයය ස්කරණරාවය
891.483

සනරසිසංහ, නතසරණ   (පරි.).   බලනන   
බලයටන, ඉනිඩ

සනරසිසංහ, නතසරණ   (පරි.).   බලනන   බපලඩ, 
ඇඩමේ

සනරසිසංහ, නතසරණ    (පරි.).   බලනන   විලඩර්, 
පලපෝරරා ඉනගලසස

සනරසිසංහ, සුදර්මන.   පදමපරාණ 891.483

සනරසිසංහ, සුදර්මන   (පරි.).   බලනන   ආනර්, 
පරරාබට
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සනරසිසංහ, සුදර්මන   (පරි.).   බලනන   සසටයන, 
පරරාබට පලපෝරනසස

සදධරාසුමන හිමි, ඇකිරිපයේ.   ලුණු සයුපරන මතු වූ
දහමේ සයුර : පහරාරරාද සූත්රරානන ධර්ම පදශනරාව

294.34

සනදීප, පසන.   අපූර සිහිනය 891.483

සනත කුමරාර, පවනුර.   අමේමය නරාතනය වහල 
උඩ : පස්කටිස්කනරා සසංගහය 891.483

සඳ සමග සක්මනස්ක : ස්කරාවත්ය සසංගහය.   (පපපර්රරා, 
යමුනරා මරාලිනි) 891.481

සඳබලපලන වබටි මිය ගියහ ඔවුහු සහ පවනත 
පස්කටි ස්කනරා.   (සමන කුමරාර, පක්. පක්.)

891.483

සඳුන තුර යරාය.   (ලියනපග, සජිත පරපෝහින)
891.483

සපුනනන, පමදරා සුහර්ර්ෂී    (සසංසස.).   බලනන  
සපු මල සුවඳමය : [කුමරාරදරාස සපුනනත්රි]

සපු මල සුවඳමය : [කුමරාරදරාස සපුනනත්රි] 782.42

සබරගමුපව රරාවණ ජනස්කනරා.   (ගුණපසපෝම, 
ගුණපසසස්කර) 398.2095493

සමේපත, පහ. ව. බිපහසෂස ඉනන්දිස්ක.   සියබසසලස්කර 
අර්න්ථ දීපනී : සියබසසලස්කර පළිබඳ ව සරල 
සිසංහලපයන ලියබවුණු අරත විවරණයකි

891.481

සමේමරානය.   (පළිහවඩන, ජයනන) 891.483

සමගිය අපගය.   (පනවනුල, ජ. පක්. න්දිනත)
891.483

සමන කුමරාර, පක්. පක්.   අසරාතමිස්කනරාව 891.483

සමන කුමරාර, පක්. පක්.    එ'සඳ මම බලරා 
සිටිපයමි 891.483

සමන කුමරාර, පක්. පක්.   නගරා මබරූ අල  891.481

සමන කුමරාර, පක්. පක්.   පනි අහුරක් ඉහිරණරා
891.483

සමන කුමරාර, පක්. පක්.   සඳබලපලන වබටි මිය 
ගියහ ඔවුහු සහ පවනත පස්කටි ස්කනරා 891.483

සමනල මරණය.   (සිරිවර්ධන, ජයනනරා රක්මණ)
891.481

සමනලයරා සහ වබව 808.83

සමය අධත්යයන - නත්යරායරාතමස්ක ප්රපවශ : සමය 
අධත්යයන සඳහරා නිර්පදශින.   (ඉලසංගපස්කපෝන, 
සමනන) 200.71

සමරනරායස්ක, ධර්මරා එසස.   කූට දතන බමුණරා 
යහපත වූ හබටි 891.483

සමරනරායස්ක, ධර්මරා එසස.   පුසංචි බපල රජපවලරා
891.483

සමරනරායස්ක, ධර්මරා එසස.   විශසව හරාසසස්කමේ 891.483

සමරපසසස්කර, සුනිල.   පසස ස්කඳු : පස්කටිස්කනරා 
සසංගහය 891.483

සමහර ස්කමටහන.   (අතුපස්කපෝරල, ලක්ශරානන)
891.481

සර් පජපෝන පස්කරානලරාවල.   (සූරියආරචචි, 
නනදපසසන) 954.93032092

සරණරාගන කුරලුවන : ශ්රී ලරාසංකිස්ක දමිළ 
පස්කටිස්කනරා 894.8113

සරතචනද්ර, උපදනි.   පහටත උපද ඒවි 891.481

සලරාස්ක දරානය : පස්කටිස්කනරා එස්කතුව.   (ද සිලවරා, 
ඩබලිව. ඒ. ධනපරාල) 891.483

සසර පස්කටිස්කර ගබනීමට - සසර දුකින මිදීමට 
මමත ර්භරාවනරා ස්කරමි 294.34435

සපහපෝදර ත්රසසනවරාදීන සහ හයබ්රිඩ අද්ධිස්කරණය.
(වර්ණකුලසූරිය, කීර්ති) 341.235493

සපහපෝදරපයපෝ.   (ඕවිටිගල, ලිලියන ප.) 891.483

සරාර්න්ථස්කතවය අතදබකීමට නමේ.    (හිල, 
නබපපරාලියන) 158.1

සරාර්න්ථස්කතවය ස්කරරා.   (හිල, නබපපරාලියන) 158.1

සරාහිනත්ය - ස්කලරා තීර ලිප කීපයක්.   (සුමනපසසස්කර, 
ගරාමිණ) 070.44

සරාහිනත්ය විචරාර ප්රපවශිස්කරා : සරාහිනත්ය විචරාරය 
හඳුනවරා පදන ගනන මරාලරාවස්ක පළමුවබනන.
(පඤසඤරානනද හිමි, අලවල) 801.95

සබඟවුණු පලරාවස්ක හුපදස්කලරා ගපවෂණය.
(රතනරායස්ක, හසිනි ර්භරාගත්යරා) 891.483

සබට විය පපරන තුර.   (අපබනරායස්ක, විදුර)
320.95493
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සිඟිති ළමරා ගී.   (වික්රමපරාල, අජනනරා චිත්රරාසංගනී)
782.42083

සිඩනි ලසංස්කරාරරාම ධර්ම පදශනරා 3 : 
පටිචචසමුස්පේපරාදය.   (ධමේමගපවසි හිමි, 
මගහකුඹුපර්) 294.34

සින ඔබ පරාමුල.   (දසනරායස්ක, නිලස්කරා) 891.483

සිනස්ක රැඳි සුවඳ.   (එන්දිරිසිසංහ, ධර්මපසසන)891.483

සිතියරී.   (පස්කරාඩස්කරාර, චනන්දි) 891.483

සිතිවිලි සිතනමේ mind map.   (පෆරානපසසස්කරා, 
ගයරාජිත) 153.12

සිතුලිපගන නපෑගගක්.   (මිත්රපසසන, එල. ඩබලිව. 
විමලරා) 891.483

සිතුවිලි පසසයරා.   (බණඩරාර, ඩී. එමේ. එසස. ධමේමිස්ක)
891.481

සිදධරාර්න්ථ පගගෞනම ශ්රී සමේබුදධ.   (ස්කරණරාරතන, 
වග නිමල) 891.483

සිදත සඟරරාපව ඉටු-අනිටු හරා ලස්කර අන්දියර විමසුම.
(සුබසිසංහ, එසස. ඩී. සී. නපවපෝන්දි) 491.485

සිනමරා විචරාරය පළිබඳ මූලිස්ක හබඳිනවීමක්. 
(රතනරායස්ක, මපනපෝජේ ප්රසනන) 791.4375

සිඳුනු සිත විල.   (ද පස්කරාසසනරා, න්දිළුමේ නිපරපෝෂණ)
891.483

සියපපති මණඩස්පේපය.   (රණසිසංහ, සඳරා ලරාලිත)
891.483

සියබසසලස්කර අර්න්ථ දීපනී : සියබසසලස්කර 
පළිබඳ ව සරල සිසංහලපයන ලියබවුණු අරත 
විවරණයකි.    (සමේපත, පහ. ව. බිපහසෂස 
ඉනන්දිස්ක) 891.481

සියමේ පදශයට සවරාරියක්.   (පදරාළමුලල, සසංජය)
915.93

සිරගන ස්කළ ද පස්කවිලිය ගී ගයනනිය.   
(ඇනජිපලපෝ, මරායරා) 973.0496073092

සිරිචනද්ර, පස්කපෝශලී   (පරි.).   බලනන   ටපවන, 
මරාර්ක්

සිරිචනද්ර, පස්කපෝශලී    (පරි.).   බලනන  පෂලඩන, 
සිඩනි

සිරිරනන හිමි, වනසිරිගම.   දඟස්කරාර හිනක්
782.42

සිරිවර්ධන, කුමරාර   (අනු.).   බලනන   ඩූමරා, 
ඇපලක්සබනඩර්

සිරිවර්ධන, කුමරාර   (පරි.).   බලනන   රමේපරා, ට. 
පලරාබසරාසං

සිරිවර්ධන, ජයනනරා රක්මණ.   නිරවත පුෂසපය : 
පස්කටිස්කනරා සසංගහය 891.483

සිරිවර්ධන, ජයනනරා රක්මණ.   සමනල මරණය
891.481

සිරිවර්ධන, පදනගම.   ගිනිගත සල රස්ක : ගල 
ගසරා මරරා දබමුණු තුරණු මවස්කපග ස්කනරාවක් 

891.483

සිරිවර්ධන, ලසංස්කරා   (පරි.).   බලනන   ගීතිස්කරා 
ස්කණඩරායපමේ නරණිය : සිසංහපලන ප්රන්ථම වරට 
ප්රරාග විස්පේලවීය සමපයේ පශසෂසඨ රසියරානු 
පස්කටිස්කනරා 18 

සිරි සදහමේ පූජරා : පපපෝය පදරාළපහස වබදගතස්කම සහ 
බුදුරජරාණන වහනපසස පළිබඳ වබදගත ස්කරණු 
සහිනය.   (සීලවසංශ හිමි, වරපලරාපන)294.363

සිරිසුමනසිරි හිමි, දමුණුපපරාළ.   නණ පලසින රතු 
පලසට : ස්කරාවත්ය සසංගහය 891.481

සිලවරා, ගුණසිරි.   ස්කපෑමේස්පේ එස්ක වතන 891.483

සිලවරා, ජ. එච. ඩබලිව.   ක්රිෂසණ මූර්ති පදධති 
පගපෝචර පලරාඵල 133.5

සිලවරා, සයුරි ලරාලිනත්යරා චනදූපනී.   සුරසංගනරාවියක් 
ඇවිත 891.483

සිවමරාන.   (වීරසිසංහ, ටියුඩර්) 070.44932

සිවුපරා සතතු.   (නනදසරාර හිමි, ඉඹුලපස්පේ) 590

සිහින චරාරිස්කරාව.   (පුසසපසසපවල, එසරාරරා සුමිනන්දි)
891.483

සිසංගස්පේපූරව සහ මබපලසියරාව : චරාරිස්කරා අතපපරාන.
(විපජේරතන, එන. ප.) 915

සිසංහල : අ. පපරා. ස. සරා /පපළ ආදර්ශ 
ප්රශසපනපෝතනර සසංගහය.   (ධමේමසරාර හිමි, 
දයරාගම) 491.48

සිසංහල අකුර හුරව : පළමුවන පශසණිය.   
(පස්කරාඩතුවක්කු, චනද්රරානි) 372.634

සිසංහල 1.   (ගරාමිණ, එච. එමේ. නිමල) 372.6
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සිසංහල පස්කටිස්කනරා ග නන්ථ නරාමරාවලිය 1924 – 2012.
061.891483

සිසංහල ර්භරාෂරාව හරා වත්යරාස්කරණ : 8 පශසණිය.
(පස්කරාඩස්කරාර, රතන) 491.485

සිසංහල විවරාහ චරාරිත්ර.   (ස්කළුපබපෝවිල, ආරියපසසන)
392.5095493

සිසංහල සරාහිනත්ය සසංගහය රස විඳුම - 11 වසර. 
(ආරියවතී මබණිපක්, ජ. ජ.) 891.48

සීයරා කිය ස්කනරාවක්.    (ද පසරායසරා, චිත්රසිසංහ)
891.483

සීලරනන හිමි, දනස්කනපද   (සසංසස.).   බලනන   
ධමේමගපවසී : අතිපගගෞරවරාර්ර්භ මහලපස්කරාටුපව 
විමලධමේම නරාහිමි අභිනනදන ශරාසසනය 
සසංගහය

සීලවසංශ හිමි, වරපලරාපන.   සිරි සදහමේ පූජරා : 
පපපෝය පදරාළපහස වබදගතස්කම සහ බුදුරජරාණන 
වහනපසස පළිබඳ වබදගත ස්කරණු සහිනය

294.363

සුදදරා.   (උමයසංගනරා, පවනි) 891.483

සුදු පදපෝණි.   (ගුරපග, උපුල) 891.483

සුදු සහ ස්කළු පසවණබලි.   (ඒස්කනරායස්ක, ගුණරතන)
891.483

සුධමේම හිමි, පරගසසපනරාට   (සමේපරා.).   බලනන  
ර්භරාවනරා ක්රම සරල බසින - සීල සමරාද්ධි

සුධමේම හිමි, පරගසසපනරාට  (සමේපරා.).   බලනන    
සතතිසස පබපෝපබකි දමේ වටහරාපගන සසර දුකින 
මිපදමු

සුධමේම හිමි, පරගසසපනරාට   (සමේපරා.).   බලනන  
සසර පස්කටිස්කර ගබනීමට - සසර දුකින මිදීමට 
මමත ර්භරාවනරා ස්කරමි

සුධර්මරා භික්ක්ෂුණ, ලක්ෂපරාන.   අසංගුලිමරාල සූත්ර 
පදශනරාව 294.34

සුනිල සහ සබමුපවල.   නලගල, චනද්රපසසන
891.483

සුබසිසංහ, එසස. ඩී. සී. නපවපෝන්දි.   සිදත සඟරරාපව 
ඉටු-අනිටු හරා ලස්කර අන්දියර විමසුම 491.485

සුමනසරාර හිමි, කුරවිට.   විරිය වඩමු - ජවිනය 
ජයගනිමු 891.483

සුමනපසසස්කර, ගරාමිණ.   සරාහිනත්ය - ස්කලරා තීර ලිප 
කීපයක් 070.44

සුමන හිමි, වටරක්පගරාඩ.   ගරාම ආරණත්යයස්ක භික්ක්ෂු
විර්භජනය හරා ශරාසනිස්ක පබවබතම 294.3657

සුපමේධ හිමි, මගුපර්.   දරානය නිර්වරාණරාවපබපෝධය 
පණිස ද? 294.3434

සුවදරායී මරණයක්.   (දලය ලරාමරා) 294.3423

සුරවීරආරචචි, රසිස්ක.   ස්කලු කුහරය 891.483

සුරසංගනරාවියක් ඇවිත.   (සිලවරා, සයුරි ලරාලිනත්යරා 
චනදූපනී) 891.483

සුලිවපෑන, ඈන.   අවසරාන ලකුණ 823

සුසනන, අජිත.   පස්කපසල ගසස්ක මහිමය
634.772

සුසුමකින සුළි සුළඟ.   (අතුපස්කපෝරල, ලක්ශරානන)
891.481

සුසසංපයපෝගය.   (පචපස්කරාෆස, ඇනටන) 891.73

සුළි මබද පප නඹර.   (ගුණවර්ධන, ඉනන්දිස්ක)
891.483

සූරියආරචචි, නනදපසසන.   පුසංචි කුමරාරිහරාමි
891.483

සූරියආරචචි, නනදපසසන.   සර් පජපෝන 
පස්කරානලරාවල 954.93032092

සූරිය ස්කනද පරාමුල.   (පපපර්රරා, පටනිසන)
891.483

සූරියමල : පවන්දිස්කරා නරාටත්ය පටපන.   (වරසමරානන, 
ප්රර්භරාත ජයරතන) 891.482

පසනූෂ - 1.   (අතුපස්කපෝරල, සුරසංගි) 891.483

පසනූෂ - 2.   (අතුපස්කපෝරල, සුරසංගි) 891.483

පසපනවිරතන, අජනන.   අස්කරාල පප්රේම 891.483

පසපනවිරතන, එච. ඒ.   නමක් නබති පපරානක්
891.481

පසපනවිරතන, පදමිනී.   න ගචඡති 891.483

පසපනවිරතන, සී. එසස.   ක්ක්ෂුද්ර ජවීන 579
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පසසදර, නිමල.   පත වතපත රජේජුරපවපෝ  891.483

පසසනරානරායස්ක, ජ. එසස. බී.   (පරි.).   බලනන  
කීත, ඒ. පබරීපඩල

පසසනරානරායස්ක, ජ. එසස. බී.   ශ්රී ලසංස්කරාපව සසංසසස්කරන 
සරාහිනත්යය 891.2

පසසනරාරතන, දයරාපසසන   (සමේපරා.).  බලනන   
දන දීපමේ ආනිසසංස

පසසනරාරතන, විජිත කුමරාර්.   රස මනස්ක අසිරිය : 
විචිත්ර චරින මුතුමරාලය - 2 920.025493

පසසනරාසිසංහ, තිලක්.   වනනි හතපතතුපව 
ජනස්කනරා : යක්ෂ පදවරා ප්රවරාද 398.2095493

පසසනරාසිසංහ, රනජන පදවමිත්ර   (පරි.).   බලනන  
ඔසසපත්රපෝවසසකි, නිපස්කරාපලරාය

පසරාක්රටසස සමඟ සසංවරාදයක්.   (රදසිනසසකි, 
එඩවඩ) 891.72

පසරාඳුර සබරිසර : පස්කටිස්කනරා සසංගහය.   (පපපර්රරා,
සසවර්ණරා ස්කරානති) 891.483

පසරාරරාගත මනස්ක.   (පෂලඩන, සිඩනි) 813.54

පසපෝමවීර, ඉසුර චරාමර.   අප පදපදන මබද මහ 
මුහුද : ස්කරාවත්ය සසංගහය 891.481

පසගෞඛත්යය හරා ශරාරීරිස්ක අධත්යරාපනය ප්රශසපනපෝතනර - 
6 පශසණිය.   (ධර්මකීර්ති, නනදන) 613.076

පසගෞඛත්යය හරා ශරාරීරිස්ක අධත්යරාපනය : 8 පශසණිය
613.071

සසංක්ෂස්පේන සිසංහල සරාහිනත්යය ඉතිහරාසය : 
අනුරරාධපුර යුගපයේ සිට මහනුවර යුගය දක්වරා. 
(ගමපග, එසස. අය.) 891.4809

සසංජන, ඔෂරාන.   අපූර වීරයරා 891.483

සසංසසස්කරන සරාහිනත්ය ඉතිහරාසය.   (කීත, ඒ. 
පබරීපඩල) 891.209

සසංසසස්කරතිය, සමරාජය හරා පරිසරය.   (අමුණුගම, 
සරත) 306

සසංසරාර තීර්න්ථ.   (පපපර්රරා, සසවර්ණරා ස්කරානති)
891.483

සසංසරාරපයේ අප.   (රණතුසංග, චිරසංජි) 891.483

සත්යරාම වර්ණනරාපවන පහළිවන සියමේ පබගෞදධ 
සමරාජය.   (පස්කරාටවලපගදර, ඒනජල)

294.309593

හතුර මිතුර.   (පමනඩසස, අසසංස්ක) 891.483

හඳරරාගම, න්දිනුස්ක රවිඳු.   අපූර උදවව 891.483

හඳුනමල ස්කඩුලල.   (පනපෝරපදනිය, පසසන)
891.483

හපුනනන, කුමුන්දිනී ඩයසස.   අපස්පේ රජවරන ගබන 
පනරාදත ස්කනරා දුටුගබමුණු රජතුමරා : ක්රි. පූ. 
161 – 137 954.9301

හපුනනන, කුමුන්දිනී ඩයසස.   අපස්පේ රජවරන ගබන 
පනරාදත ස්කනරා පදවරානමේ පයතිසසස 954.9301

හපුනනන, කුමුන්දිනී ඩයසස.   අපස්පේ රජවරන ගබන 
පනරාදත ස්කනරා වළගමේබරා රජතුමරා : ක්රි. පූ. 103

954.9301

හබරගමුව, පසපෝමසිරි.   ඒරරාෂසටස්කය 891.483

හර්බට, පජේමේසස.   මපයපෝ 823

හර්ෂණ, චමිෂසස්කරා.   හබබපෑම යරාළුවරා 891.483

හරසසගම, පසපෝමරතන.   නරාග මරාණිස්කත්යය
891.483

හරාඩ, පනපෝමසස.   මූර්ති ශිලපයරාපග සුජරාන 
ආදරවනතිය 823.8

හරාවුන එනතුර.   (න්දිසරාපසසස්කර, ඉනන්ද්රිස්කරා) 891.483

හබස්කරැලි පබසංචි.   (විනරානපග, ඩනූෂරා චතුරසංගනී)
891.483

හබබපෑම යරාළුවරා.   (හර්ෂණ, චමිෂසස්කරා) 891.483

හබමදරාමත යරාළුය.   (පලපලවල, සුර්භරානි) 891.483

හබමදරා පහරාඳ වබඩ ස්කරමු අප.   (පහසවරාවිසසස, තිසසස)
891.483

හබම මිනිපහක්ම මබපරනපන නනිපයන.
(ෆබලලඩරා, හපෑනසස) 823.912

හබලිපඩ, මයස්කල.   බලපස්කරාටුව පදදරය 823.91
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හින මල පපතනක්.   (වික්රමරතන, න්දිලහරානි)
891.483

හිනන්දි ගීත නදී 782.42 

හිම න්දිය නන්දිය : පගගෞනම බුදධ මුනිවරයරාපග සබඟව
ගිය න්දිවි සමය.   (පවතනසිසංහ, සමූද්ර ) 891.483

හිම වබසි රරාත්රිය.   (බරාලසුබ්රමනියමේ, රරාපජේසසවරී)
894.8113

හිරෂය යරාළුපවරාය.   (නරෂස්කරා, එච. එමේ. නිපුණි)
891.483

හිල, නබපපරාලියන.   සරාර්න්ථස්කතවය අතදබකීමට 
නමේ 158.1

හිල, නබපපරාලියන.   සරාර්න්ථස්කතවය ස්කරරා 158.1

පහටටිආරචචි, අය. ප.   (පරි.).   බලනන  
රණසිසංහ, සී. ප.

පහටටිආරචචි, ඩී. ප.   (සමේපරා.).   බලනන   
අ. පපරා. ස. (උ. පපළ) පබගෞදධ ශිෂසටරාචරාරය : 
ආදර්ශ ප්රශසන පත්ර හරා පළිතුර පත්ර සසංගහය

පහටටිආරචචි, නරාමල ධමේමිස්ක.   පරිසරය උණුසුමේ
පවනවරා, ස්කරාලගුණිස්ක සහ පදශගුණිස්ක 
පවනසසස්කමේ ඇතිපවනවරා අප එය වලක්වරා 
ගනිමු 363.73874

පහටටිපග, නිලනන.    මරානව හිමිස්කමේ පළිබඳ 
නීතිය : ඔබට නබතිවම බබරි නීති පපරානක්

341.48

පහටත උපද ඒවි.   (සරතචනද්ර, උපදනි)891.481

පහසපන විතති.   (ස්කහඳගමපග, පයපසසන)
398.24095493

පහසවරාවිසසස, තිසසස.   බහිරව හටන : උපන හපන 
අපස්පේ පහළ විරපවපෝ 891.483

පහසවරාවිසසස, තිසසස.   හබමදරා පහරාඳ වබඩ ස්කරමු අප
891.483

පහරාඳ හරා පබසංචරා.   (මහපවදපග, සිසිර කුමරාර)
891.483

පහපෝඩය ගී පපරාන.   (ලියනපග, ස්කමල ශ්රී)372.465

හසංසිස්කරා, මයරාෂ.   මිහිස්කන ස්කමේපරා වුපණ ඇය ?
891.483

හසංසියක් හබඬුවරා.    (පබපෝද්ධිනරායස්ක, නරසංගරා 
පුනසඳනි) 891.483

ෆබලලඩරා, හපෑනසස.   හබම මිනිපහක්ම මබපරනපන 
නනිපයන 823.912

පෆරානපසසස්කරා, ගයරාජිත.   සිතිවිලි සිතනමේ mind 
map 153.12

පෆරානපසසස්කරා, සිසිල.   නිමේනදී 891.483

******
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විෂය අනුක්රමණිකකාව

අගනි ආසියරානු ර්භරාෂරා 495

අත අකුර : ප්රරාන්ථමිස්ක අධත්යරාපනය 372.634

අද්ධිමරානසිස්ක හරා ගුස්පේන විදත්යරාව 130

අධත්යරාපනය 370

අභිධර්ම පටස්කය 294.3824

අලි ඇතුන : ජනශබතිය 398.245967

අපලවි ස්කළමනරාස්කරණය 658.8

ආගම 200

ආචරාර ධර්මර්ම 170

ආණඩුක්රම : පදශපරාලන විදත්යරාව 321

ආධත්යරාතම විදත්යරාව : අද්ධිමරානසිස්ක හරා ගුස්පේන විදත්යරාව 
133.9

ආනනර හරා සසංවර්ධන මපනපෝවිදත්යරාව 155

ආයුර්පවද ඖෂධ 615.538

ආර්ර්ථිස්ක විදත්යරාව 330

ආර්ර්ථිස්ක සසංවර්ධනය : නිෂසපරාදන : ආර්ර්ථිස්ක විදත්යරාව
338.9

ආසියරා ඉතිහරාසය 950

ආසියරාපව ද්භූපගපෝලීය හරා පදශරාටන විසසනර 915

ආහරාර නරාක්ෂණය 664

ආහරාර පරාන : ගරහ හරා පවුල ස්කළමනරාස්කරණය 641

ඇපමරිස්කරා එක්සත ජනපදය 973

ඇපමරිස්කරානු සරාහිනත්ය 810

ඉනරාලි සරාහිනත්ය 850

ඉනන්දියරානු සමේර්භවයක් සහින ආගමේ 294

ඉනන්දියරාව හරා අසලවරාසී දකුණු ආසියරානු රටවල 
954

ඉසංග්රීසි සරාහිනත්ය 820

උතුර ඇපමරිස්කරානු ඉතිහරාසය 970

උපපදශනය : වත්යවහරාරිස්ක මපනපෝවිදත්යරාව 158. 3

උපර්භරාෂරා : සිසංහල ර්භරාෂරාව 491.487

ඖෂධ හරා ප්රතිස්කරාර 615

ක්වනටමේ පර්භගෞතිස්ක විදත්යරාව : පර්භගෞතිස්ක විදත්යරාව 
530.12

ක්ක්ෂුද්ර ජවීන : නජවීය විදත්යරා 579

ස්කමේස්කර ආර්ර්ථිස්ක විදත්යරාව 331

ස්කර්මය : බුදධරාගම 294.3422

ස්කලරාශිලප 700

ස්කළමනරාස්කරණය 658 

ස්කළමනරාස්කරණ හරා ආධරාරස්ක පසසවරා 650

කුරලපලපෝ  : සතුන 598

කුල සිරිත 392

ස්කරෂ ආර්ර්ථිස්ක විදත්යරාව 338.1

ස්කරෂස්කර්මය හරා ආශ්රින නරාක්ෂණය 630

ස්කරෂස්කර්මය : ජනශබතිය 398.24

පස්කටිස්කනරා : ප්රබනධ : ඉනරාලි සරාහිනත්ය 853

පස්කටිස්කනරා : ප්රබනධ : පදමළ සරාහිනත්ය 894.8113

පස්කටිස්කනරා : ප්රබනධ : රසියන සරාහිනත්ය 891.73

පස්කටිස්කනරා : ප්රබනධ : සිසංහල සරාහිනත්ය 891.483
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පස්කපසල : ස්කරෂස්කර්මය හරා ආශ්රින නරාක්ෂණය
634.772

ක්රිසසතියරානි ඇදහිලි හරා ප්රතිපදරාව 240

ක්රිසසතියරානි පබවබතම හරා ජවිනය 248

ගණිනය : සසවරාර්භරාවිස්ක විදත්යරා හරා ගණිනය 510

ගර්ර්භර්ර්භනීතවය : නරාරිපවදය හරා ප්රසවපවදය 618

ගීන : සසවර සසංගීනය 782.42

ගරහ හරා පවුල ස්කළමනරාස්කරණය 640

පගසසපටපෝලට ප්රතිස්කරාර : සසනරායු පදධතිය හරා 
මරානසිස්ක ආබරාධ පළිබඳ පරපෝග 616.8

ගනන්ථනරාමරාවලි 010

ගනන්ථ : බුදධරාගම 294.38

ගරාමය ප්රජරාව : සමරාජ ශරාසසත්ර 307.72

 

චරිනරාපදරාන 920

චීනය හරා නදරාසනන ප්රපදශ : ආසියරා ඉතිහරාසය951

ජනශබතිය 398

ජනසරාහිනත්ය 398.2 

ජපන ර්භරාෂරාව 495.6

ජරාතීන අනර නීතිය 341

ජවන චක්රය හරා ගරහජවිනය ආශ්රින චරාරිත්ර 392

නජවීය විදත්යරා  570

පජත්යරාතිෂ ශරාසසත්රය 133.5

නරාක්ෂණ විදත්යරා 600

තිබබන බුදධරාගම 294.3923

තිර රචනරා : මහජන සසංදර්ශන 791.437

තුලනරාතමස්ක අධත්යරාපනය 370.9

පතරවිලි : ජනශබතිය 398.6

ත්රිපටස්කය : බුදධරාගම 294.382

දර්ශනය, අද්ධිමරානසිස්ක විදත්යරාව හරා ගුස්පේන විදත්යරාව, 
මපනපෝවිදත්යරාව  100

පදමළ ර්භරාෂරාව 494.811

පදමළ සරාහිනත්ය 894.811

පදශපරාලන මනවරාද 320.5 

පදශපරාලන විදත්යරාව 320 

ධමේමපද : ඛුදදස්ක නිස්කරාය : සූත්රපටස්කය 
294.382322 

නවස්කනරා : ප්රබනධ : ඇපමරිස්කරානු සරාහිනත්ය 813 

නවස්කනරා : ප්රබනධ : ඉනරාලි සරාහිනත්ය 853 

නවස්කනරා : ප්රබනධ : ඉසංග්රීසි සරාහිනත්ය 823 

නවස්කනරා : ප්රබනධ : පදමළ සරාහිනත්ය 894.8113 

නවස්කනරා : ප්රබනධ : ප්රසංශ සරාහිනත්ය 843 

නවස්කනරා : ප්රබනධ : රසියන සරාහිනත්ය 891.73 

නවස්කනරා : ප්රබනධ : සිසංහල සරාහිනත්ය 891.483 

නරාටත්ය : ඇමරිස්කරානු සරාහිනත්ය 812 

නරාටත්ය : රසියරාන සරාහිනත්ය 891.72 

නරාටත්ය : සිසංහල සරාහිනත්ය 891.482 
 
නරාටත්ය හරා රසංග ස්කලරාව 792 

නබපගනහිර ඉනදු යුපරපෝපය හරා පස්කලටික් 
ර්භරාෂරා  491 

නබපගනහිර ඉනදු යුපරපෝපය හරා පස්කලටික් 
ර්භරාෂරාමය සරාහිනත්ය  891 

නිස්කරාය : බුදධරාගම 294.39



71

නිෂසපරාදන : ආර්ර්ථිස්ක විදත්යරාව 338 

නීතිය 340 

නූනන සරාහිනත්ය : පදත්ය : සිසංහල සරාහිනත්ය 891.481 

පදත්ය : සිසංහල සරාහිනත්ය 891.48

පරිගණස්ක චිත්රස්ක 006 

පරිගණස්ක විදත්යරාව, පනරාරතුර, සරාමරානත්ය ස්කරති 000

පවුල ජවිනය : ගරහ හරා පවුල ස්කළමනරාස්කරණය
646.78 

පරාරිසරිස්ක ගබටලු : සමරාජ ගබටලු හරා පසසවරා 
සසංවිධරාන 363.7 

පරාලි ර්භරාෂරාව 491.37

පරාලි සරාහිනත්ය 891.37

පුදගලිස්ක පසගෞඛත්ය හරා ආරක්ෂරාව 613 

පුරරාවිදත්යරාව 930

පුවතපත ස්කලරාව 070.4 

පුවතපත තීර ලිප 070.44

පුවතපත තීර ලිප : පදශපරාලන විදත්යරාව070.44932

පපපෝෂණය ආහරාර : පුදගලිස්ක පසගෞඛත්ය හරා 
ආරක්ෂරාව 613.2

පපගෞදගලිස්ක න්දියුණුව : වත්යවහරාරිස්ක මපනපෝවිදත්යරාව
158.1

ප්රජරාව : සමරාජ ශරාසසත්ර 307

ප්රබනධ : ඇපමරිස්කරානු සරාහිනත්ය 813

ප්රබනධ : ඉනරාලි සරාහිනත්ය 853

ප්රබනධ : ඉසංග්රීසි සරාහිනත්ය 823

ප්රබනධ : පදමළ සරාහිනත්ය 894.8113

ප්රබනධ : ප්රසංශ සරාහිනත්ය 843

ප්රබනධ : රසියන සරාහිනත්ය 891.73

ප්රබනධ : සිසංහල සරාහිනත්ය 891.483 

ප්රසසන්ථරා පරළු : ජනශබතිය 398.9

ප්රසංශ සරාහිනත්ය 840

ප්රරාන්ථමිස්ක අධත්යරාපනය 372

බුදධරාගම 294.3

බුදද්ධි පරීක්ෂණ හරා අභිපයපෝගනරා : මපනපෝවිදත්යරාව
153.9

බුදුරජරාණනවහනපසස 294.363

පබස්කරි නිෂසපරාදන : ආහරාර නරාක්ෂණය 664.752

පබගෞදධ මපනපෝවිදත්යරාව : බුදධරාගම 294.33615

පබගෞදධ සසංසසස්කරතිය : ආගම 294.309

ර්භරාවනරා : බුදධරාගම 294.34435

ර්භරාවිනය : ඉසංග්රීසි ර්භරාෂරාව 428

ර්භරාවිනය : ජපන ර්භරාෂරාව 495.68

ර්භරාෂරාව 400

ර්භරාෂරාව : ප්රරාන්ථමිස්ක අධත්යරාපනය 372.6

භික්ක්ෂූන : බුදධරාගම 294.3657

භික්ක්ෂුණන : බුදධරාගම 294.3657

භුපගපෝල විදත්යරා හරා පදශරාටන විසසනර 910

පර්භගෞතිස්ක විදත්යරාව 530

මනස්කය : මපනපෝවිදත්යරාව 153.12

මපනපෝවිදත්යරාව  150

මරණය : විවරාහය හරා පවුල : සමරාජ ශරාසසත්ර 306.9

මහජන සසංදර්ශන : විපනපෝදරාතමස්ක හරා රසංග ස්කලරා
791

මහරායරාන බුදධරාගම 294.3657

මරානව හිමිස්කමේ : ජරාතීන අනර නීතිය 341.48
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මරානසිස්ක පරපෝග : සසනරායු පදධතිය හරා මරානසිස්ක 
ආබරාධ පළිබ ඳ පරපෝග 616.89

මූලත්ය ආර්ර්ථිස්ක විදත්යරාව 332
රසරායනිස්ක ඉසංජිපනර විදත්යරාව හරා ඒ ආශ්රින 

නරාක්ෂණය 660

රසරායන විදත්යරාව හරා ආශ්රින විදත්යරා 540

රසියන සරාහිනත්ය 891.7

පලපෝස්ක ඉතිහරාසය 909

පලපෝස්ක ප්රජරාව : ජරාතීන අනර නීතිය 341.2

වබඩහිටි මපනපෝවිදත්යරාව 155.6

විපනපෝදරාතමස්ක හරා රසංග ස්කලරා 790

විවරාහ චරාරිත්ර 392.5

විවරාහය සහ පවුල : සමරාජ ශරාසසත්ර 306.8

නවදත්ය විදත්යරා හරා පසගෞඛත්යය 610

වත්යවහරාරිස්ක මපනපෝවිදත්යරාව 158

වත්යරාස්කරණ : සිසංහල ර්භරාෂරාව 491.485

ශරාරීරිස්ක පයපෝගත්යනරා : පුදගලිස්ක පසගෞඛත්ය හරා 
ආරක්ෂරාව 613.7

ශ්රී ලසංස්කරා ඉතිහරාසය 954.93

සතුන 590 

සසනරායු පදධතිය හරා මරානසිස්ක ආබරාධ පළිබඳ පරපෝග
616.8

සසවර සසංගීනය 782

සසවරාර්භරාවිස්ක විදත්යරා හරා ගණිනය 500

සමේර්භරාවිනරාව හරා වත්යවහරාරිස්ක ගණිනය 519 

සමරාජ ගබටලු හරා පසසවරා සසංවිධරාන                 360

සමරාජ ශරාසසත්ර 300

සරාමරානත්ය එස්කතු 080

සරාමරානත්ය විශසවපස්කපෝෂ 030

සරාහිනත්ය 800

සිරිත, විරිත, ජනශබති 390

සිසංහල ර්භරාෂරාව 491.48

සිසංහල සරාහිනත්ය 891.48

සූත්රපටස්කය : බුදධරාගම 294.3823

සූප ශරාසසත්රය : ගරහ හරා පවුල ස්කළමනරාස්කරණය
641.5

සසංගීනය 780 

සසංඛත්යරාන ගණිනය 519.5 

සසංසසස්කරන සරාහිනත්ය 891.2 

සසංසසස්කරතිය හරා ආයනන  306

හරිනරාගරාර : සමරාජ ගබටලු හරා පසසවරා සසංවිධරාන
363.73874 

හීපනරානමරාදය : සසනරායු පදධතිය හරා මරානසිස්ක 
ආබරාධ පළිබඳ පරපෝග 616.89143 

ළමරා ගීන : සසවර සසංගීනය 782.42083

ළමරා ප්රබනධ : ඉසංග්රීසි සරාහිනත්ය 823

ළමරා ප්රබනධ : සිසංහල සරාහිනත්ය 891.483

*****
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இலங்ககைத் ததேசசிய நூற் பட்டியல

பபபொருள் வகுப்புப் பகுதேசி

2  0  0  சமயம

2 9 0  ஏகனைய சமயங்கைள்

294 – தேசிரபொவவிட சமயங்கைள்
294.5 – இந்து சமயம
294.503 – இந்து சமய கைளஞ்சசியம
 
சசிவபொனைந்தே வவிஜயம : இந்துவபொகை வபொழ்தவபொம 

இந்து சமயக்கைளஞ்சசியம / பதேபொகு. ப. 
சசிவபொனைந்தே சர்மபொ. - இணுவவில : 
சர்வபொனைந்தேமய பபீடம, 2015. - ப. 320 ; 
பசமம. 24. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 700.00 (1026937 NL)

294.53 – பபபொது வழசிபபொட

ஆத்ம பலம அருளும ஐயப்பசுவபொமசி :  நபொம 
வணங்கும பதேய்வம / பதேபொகு.    
ப. சசிவபொனைந்தே சர்மபொ. - இணுவவில : 
சர்வபொனைந்தேமய பபீடம, 2016. - ப. II, 88 ; 
பசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 150.00  (1026925 NL)

சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப. 
கசவபொலயக் கைசிரிகயகைள் / ப. சசிவபொனைந்தே 
சர்மபொ. - இணுவவில : சர்வபொனைந்தேமய பபீடம,

2016. - ப. 204 ; பசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 300.00 (1026917 NL)
ISBN 978-955-4078-03-1  

294.538 – பக்தேசிப் பபொடலகைள்

கைசிருஷ்ணபொமசிர்தேம / பதேபொகு. இரபொகசயபொ 
ஶ்ரீதேரன. - யபொழ்ப்பபொணம : ஶ்ரீ மபொருதேசி 
பதேசிப்பகைம, 2016. - ப. 100 ; பசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 140.00 (1030632 NL)

294.5388 – இந்து சமய மரணச்சடங்கு

கவதேதீகை அபரக்கைசிரியபொ சங்கைசிரகைம (ஆபசசௌச 
வவிளக்கைமம / பதேபொகு. ப. சசிவபொனைந்தே 
சர்மபொ. - இணுவவில : சர்வபொனைந்தேமய 
பபீடம, 2016. - ப. II, 124 ; பசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 250.00 (1026934 NL)

294.55 – சமய பவிரிவுகைளும 
     சசீர்தேசிருத்தேங்கைளும

294.5513 - கசவசமயம
294.5513076 - வவினைபொவவிகட

பசந்தேசிலநபொதேன, தேயபொளளினைளி 
கசவசமயம : தேரம 6 வவினைபொ வவிகட / 
தேயபொளளினைளி பசந்தேசிலநபொதேன. - 
[ஆகனைக்தகைபொட்கட] : பசந்தேசில பதேசிப்பகைம, 
2016. - ப. iii, 79 ; பசமம. 21. 
கைஇ-மஉ : ரூபபொ 140.00  (1029855 NL)
ISBN 978-955-54751-2-9 

294.5516 – மருகைக் கைடவுள்

ஷண்மகை கைதேமபம / பதேபொகு. ப. சசிவபொனைந்தே 
சர்மபொ. - இணுவவில : சர்வபொனைந்தேமய பபீடம,
2015. - ப. iv, 144 ; பசமம. 25. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 400.00 (1026926 NL)

294.59 -  இந்து சமய மூலங்கைள்
294.592 -  புனைளிதே நூலகைள்
294.592041 - சமஸ்கைசிருதேம

கைசிரந்தேபொசஷர தபபொதேசினைளி / பதேபொகு.           
ப. சசிவபொனைந்தே சர்மபொ. - இணுவவில : 
சர்வபொனைந்தேமய பபீடம, 2016. - ப. II, 94 ; 
பசமம. 21.  
ஒம-மஉ : ரூபபொ 300.00 (1026942 NL)
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சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப. 
ரசனைபொவளளி : சமஸ்கைசிருதே ஆக்கை 
மயற்சசிகைள் / ப. சசிவபொனைந்தே சர்மபொ. - 
இணுவவில : சர்வபொனைந்தேமய பபீடம, 2016. - 
ப. 88 ; பசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 150.00  (1026923 NL)
ISBN 978-955-4078-04-8   

தேசியபொனை மதஹபொதேதேசி : தேசியபொனை சமூத்தேசிரம / 
பதேபொகு. ப. சசிவபொனைந்தே சர்மபொ. - இணுவவில: 
சர்வபொனைந்தேமய பபீடம, 2016. - ப. [IV], 156 ; 
பசமம. 24. 
கைஇ-மஉ : ரூபபொ 350.00 (1026964 NL)

ஶ்ரீ துர்க்கைபொ சப்தேசதேதீ எனனும ஶ்ரீ ததேவவி 
மகைபொத்மசியம / பதேபொகு. ப. சசிவபொனைந்தே 
சர்மபொ. - இணுவவில : சர்வபொனைந்தேமய 
பபீடம, 2016. - ப. II, 92 ; பசமம. 24.  
ஒம-மஉ : ரூபபொ 300.00 (1026967 NL)

ஶ்ரீ நபொகைரபொஜபொ மண்டப பூஜபொ :  
நபொகைதேமபவிரபொன / பதேபொகு. ப. சசிவபொனைந்தே 
சர்மபொ. - இணுவவில : சர்வபொனைந்தேமய 
பபீடம, 2016. - ப. 48 ; பசமம. 21.  
கைஇ-மஉ : ரூபபொ 100.00 (1026960  NL)

ஶ்ரீ  பத்தேசிரகைபொளளி அமபவிகைபொ : யபொகைமண்டப 
பூகஜயும தேசியபொனை, அர்ச்சனைபொ மஞ்ஜரியும /
பதேபொகு. ப. சசிவபொனைந்தே சர்மபொ. - இணுவவில :
சர்வபொனைந்தேமய பபீடம, 2016. - ப. II, 64 ; 
பசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 200.00 (1026958 NL)

3  0  0   சமூகை வவிஞ்ஞபொனைங்கைள்

3 2 0  அரசசியல வவிஞ்ஞபொனைம

320.71 - கைலவவி

அகைமட் றஷ்மசி, தச. இ. 
அரசசியல மூலத்துவங்கைள் (வவினைபொ 
வவிகட) : பரீட்கச வழசிகைபொட்டி கை.பபபொ.தே 
உயர்தேரம / தச. இ. அகைமட் றஷ்மசி. - 
நசிந்தேவூர் : இஃஜபொஸ் பவிரிண்ர்ஸ், 2016. - ப.
172 ; பசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 300.00  (1029834 NL)
ISBN 978-955-52626-1-3 

3 7 0  கைலவவி

372 – ஆரமபக் கைலவவி
372.3 - கைணனைளி வவிஞ்ஞபொனைம 

    பதேபொழசிலநுட்பம சுகைபொதேபொரம
372.357 - சுற்றபொடற் கைலவவி

பஜசௌபர், ஏ. எஸ். 
சுற்றபொடல சபொர்ந்தே பசயற்பபொடகைள் :  
தேரம - 05 / ஏ. எஸ். பஜசௌபர். - கைண்டி : 
மபொணவர் பவளளியபீட்டகைம, 2017. -       
ப. ii, 271 ; பசமம. 28 . 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 420.00 (1029818 NL)
ISBN 978-955-3990-07-5 

372.6 - பமபொழசிக்கைகல (தேமசிழ்)

பஜசௌபர், ஏ. எஸ். 
தேமசிழ் வழசிகைபொட்டி : தேரம 4 / ஏ. எஸ். 
பஜசௌபர். - கைண்டி : மபொணவர் 
பவளளியபீட்டகைம, 2017. - ப .ii, 215 ; 
பசமம. 24. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 365.00 (1029817 NL)
ISBN 978-955-3990-10-5  

ஶ்ரீதேரன, இரபொகசயபொ 
குழந்கதேகைளுக்கைபொனை மழகலச்   
பசலவம : பபொலர் வகுப்பு மதேல 
மதேலபொம தேரம வகர / இரபொகசயபொ 
ஶ்ரீதேரன. - யபொழ்ப்பபொணம : பகைபொழுமபு 
பவிரிண்டர்ஸ், 2016. - ப. 40 ; பசமம. 25. 
கைஇ-மஉ: ரூபபொ 200.00 (1030629 NL)
ISBN 978-955-43375-0-3
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5  0  0  இயற்ககை வவிஞ்ஞபொனைமம
கைணவிதேமம

5 1 0 கைணவிதேம

510.76 - பயவிற்சசிகைள்

நபபீல, தகை. எல. எம. 
கைணவிதேம : எதேசிர்ப்பபொர்க்ககை மபொதேசிரி 
வவினைபொப்பத்தேசிரம வவிகடகைளுடன G.C.E 
(O/L) / தகை. எல. எம. நபபீல. - கைண்டி : 
மபொணவர் பவளளியபீட்டகைம, 2016. - ப.[117] ; 
பசமம. 29. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 250.00 (1029822 NL)
ISBN 978-955-3990-23-5 

6  0  0  பதேபொழசிலநுட்பம 

6 1 0 மருத்துவம

613 - சுகைபொதேபொரம
613.071 – கைற்றல, கைற்பவித்தேல

அனரனைளி அருள்தேபொஸ், தயபொ. 
சுகைபொதேபொரமம உடற்கைலவவியும : தேரம 07 / 
தயபொ. அனரனைளி அருள்தேபொஸ். - பகைபொழுமபு : 
லங்கைபொ புக் டிதபபொட், 2016. - ப. ix, 155 ; 
பசமம. 25. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 375.00 (1029842 NL)
ISBN 978-955-52450-7-4 

அனரனைளி அருள்தேபொஸ், தயபொ. 
சுகைபொதேபொரமம உடற்கைலவவியும : தேரம 11 
புதேசிய பபொடத் தேசிட்டம / தயபொ. அனரனைளி 
அருள்தேபொஸ். - பகைபொழுமபு : கைசீதேபொ 
பப்ளளிதகைசன, 2016. - ப. [xi], 210 ; பசமம. 26.
ஒம-மஉ : ரூபபொ 450.00  (1029841 NL)
ISBN 978-955-52450-8-1 

6 5 0  மகைபொகமத்துவம 

658 – பபபொது மகைபொகமத்துவம
658.8 – சந்கதேப்படத்தேல மகைபொகமத்துவம
 
ரவதீகைரன, வவி. தகை. 

சந்கதேப்படத்தேல மகைபொகமத்துவம = 
Marketing Management / வவி. தகை. ரவதீகைரன. - 
யபொழ்ப்பபொணம : ஶ்ரீ மபொருதேசி பதேசிப்பகைம, 
2016. - ப. viii, 120 ; பசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 275.00 (1029830 NL)
ISBN 978-955-41077-1-7  

7  0  0  நுண்கைகலகைள்

707 - நுண்கைகல கைலவவி
707.071 - கைற்றல, கைற்பவித்தேல

இரமணபொகைரன, பபொ. 
இதரககையவில சசித்தேசிரம : வகரதேற் பயவிற்சசி 
தேரம 6 - 11 / பபொ. இரமணபொகைரன. - 
[யபொழ்ப்பபொணம] : வபொனைவவில பதேசிப்பகைம, 2016.

- ப. xv, 61 ; பசமம 20. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 200.00 (1029825 NL)
ISBN 978-955-43539-0-9  

8  0  0  இலக்கைசியம

8 2 0  ஆங்கைசில இலக்கைசியம

822 - நபொடகைம

பவிபறஃட், தபர்தடபொல 
தகைபொக்தகைசசிய பவண்கைட்டி வட்டம =    
The Caucasion chalk circle / தபர்தடபொல 
பவிபறஃட் ; பமபொழசி. ம. சண்மகைலசிங்கைம. - 
இரபொஜகைசிரிய ; ஜனைகைரலசியபொ கைலபொச்சபொர 
மனறம, 2016. - ப. xxi, 202 ; பசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 350.00 (1030588 NL)
ISBN 978-955-1837-05-1 (433171 NA)
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8 9  0  பவிறபமபொழசிக் குடமப இலக்கைசியம

894 – தேசிரபொவவிட இலக்கைசியம
894.811 – தேமசிழ் இலக்கைசியம
894.8111 - கைவவிகதேகைள்

அத்தேபொஸ் 
உனனைதே வபொழ்வு : கைவவிகதேத் பதேபொகுப்பு / 
அத்தேபொஸ். - பவலசிப்பனகனை : பமபொடர்ன 
ஸ்டடி பசனறர், 2016. - ப. [xii], 72 ;  
பசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 250.00  (1029832 NL)
ISBN 978-955-4956-01-8  

இரபொஜதகைபொபபொல, இரபொ. 
மகைவரி ததேடம மனைளிதேர்கைள் / இரபொ. 
இரபொஜதகைபொபபொல. - பண்டபொரவகள : தேமசிழ் 
இலக்கைசியப்தபரகவ, 2016. - ப. xii, 91 ; 
பசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 300.00  (1029837 NL)
ISBN 978-955-43592-0-8 

சசிதேமபரப்பவிள்கள, தே. 
வவிரியும வவிமபங்கைள் : கைவவிகதே உலபொ / 
தே. சசிதேமபரப்பவிள்கள. - தேசிருதகைபொணமகல : 
சசிறதீரபொம அச்சகைம, 2016. - ப. 71 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபபொ 200.00  (1029854 NL)
ISBN 978-955-4036-01-7 

பபொலமருகைன, எஸ். பவி. 
கைபொல மகளத்தே மமனகைள் / எஸ். பவி. 
பபொலமருகைன. - பகைபொழுமபு : எஸ். 
பகைபொடதகை, 2016. - ப. xiii, 95 ; பசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 350.00 (1030593 NL)
ISBN 978-955-30-7540-6 (433615 NA)

894.8113 – சசிறுவர் சசிறுகைகதேகைள்

நசிசபொர், உ. 
மத்துக்கைகணயபொழசி : பபொகைம - 03 /     
உ. நசிசபொர். - மபொவனைலகல : பபொனு 
பவளளியபீட்டகைம, 2016. - ப. 32 ; பச.மம. 21. 
கைஇ-மஉ : ரூபபொ 150.00 (1030587 NL)
ISBN 978-955-0503-09-4 (433213 NA)

ரணவதீர, ட. எம. 
தூக்கைணபொங்குருவவி / ட. எம. ரணவதீர. - 
பகைபொழுமபு : எஸ்.பகைபொடதகை, 2016. - ப. 16 ; 
பசமம. 29 x 21 . 
கைஇ-மஉ : ரூ. 250.00  (1030591 NL)
ISBN 978-955-30-7060-9  (433749 NA)

ஶ்ரீதேரன, இரபொகசயபொ 
சசிறுவர் கைகதேக் பகைபொத்து : பபொலர் தேமசிழ் / 
இரபொகசயபொ ஶ்ரீதேரன. - யபொழ்ப்பபொணம : ஶ்ரீ 
மபொருதேசி பவிரிண்டர்ஸ், 2015. - ப. [ii], 26 ; 
பசமம. 21. 
கைஇ-மஉ : ரூபபொ 135.00 (1030630 NL)

894.8113 - நபொவல

அப்துல சத்தேபொர், அப்துல றகைசீம  
மபொருதேபொபுரி / அப்துல றகைசீம அப்துல 
சத்தேபொர். - மருதேமகனை : சமூகைதமமபபொட்ட
கமயம, 2016. - ப. [ii], 120 ; பசமம. 17 . 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 500.00 (1029824 NL)
ISBN 978-955-41921-0-2 

ஸதேதீஸ்குமபொர், அ. 
பகைபொட்டியபொபுரத்து சசிங்கைம : வரலபொற்று 
குறுநபொவல / அ. ஸதேதீஸ்குமபொர். - 
தேசிருதகைபொணமகல : ஶ்ரீ ரபொமபவிரிண்டர்ஸ், 
2015. - ப. 79 ; பசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 250.00 (1029857 NL)
ISBN 978-955-44703-1-6  

9  0  0  புவவியவியல, வரலபொறு

9 1 0 ததேசப்படமம பவிரயபொணமம

910.76 – வவினைபொ வவிகட

ஷசிந்தேசி, எச். 
புவவியவியல : எதேசிர்பபொர்க்ககை மபொதேசிரி 
வவினைபொப்பத்தேசிரங்கைள் வவிகடகைளுடன G.C.E 
O/L / எச். ஷசிந்தேசி. - கைண்டி : மபொணவர் 
பவளளியபீட்டகைம, 2016. - ப. [98] ; பசமம. 29. 
ஒம-மஉ : ரூபபொ 200.00 (1029820NL)
ISBN 978-955-3990-26-6 
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9 5 0 பபபொதுச் சரித்தேசிரம, ஆசசியபொ, கைசீகழத் 
   ததேய தூர கைசிழக்கு நபொடகைள்

954 - பதேனஆசசியபொ
954.93 – இலங்ககை வரலபொறு

மருகுதேயபொநசிதேசி 
அமபவிலபொந் துகற /  மருகுதேயபொநசிதேசி. - 
அமபவிலபொந்துகற : ஶ்ரீசசித்தேசி வவிநபொயகைர், 
சசிவமத்து மபொரியமமன ஆலய பரிபபொலனை
சகப, 2016. - ப. xx, 314 ; பசமம. 21. 
ஒஇ-மஉ : ரூபபொ 900.00 (1029833 NL)
ISBN 978-955-43173-0-7 

954.93076 - வவினைபொவவிகட

ரபொபவி, பவி.டி.எம. 
வரலபொறு : எதேசிர்ப்பபொர்க்ககை மபொதேசிரி 
வவினைபொப்பத்தேசிரம வவிகடகைளுடன G.C.E 
(O/L) / பவி. டி.எம. ரபொபவி. - கைண்டி : மபொணவர்

பவளளியபீட்டகைம, 2016. - ப.[92] ; பசமம. 29.   
ஒம-மஉ : ரூபபொ 200.00 (1029821NL)
ISBN 978-955-3990-25-9 

*****
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ஆசசிரியர், தேகலயங்கை பதேபொடர் அட்டவகண

அகைமட் றஷ்மசி, தச. இ. அரசசியல 
மூலத்துவங்கைள் (வவினைபொ வவிகட) : பரீட்கச
வழசிகைபொட்டி கை.பபபொ.தே உயர்தேரம 

320.71

அத்தேபொஸ். உனனைதே வபொழ்வு : கைவவிகதேத் 
பதேபொகுப்பு 894.8111

அப்துல சத்தேபொர், அப்துல றகைசீம. மபொருதேபொபுரி 
894.8113

அமபவிலபொந் துகற. (மருகுதேயபொநசிதேசி.) 954.93

அரசசியல மூலத்துவங்கைள் (வவினைபொ வவிகட) : 
பரீட்கச வழசிகைபொட்டி கை.பபபொ.தே உயர்தேரம.
(அகைமட் றஷ்மசி, தச. இ.) 320.71

அனரனைளி அருள்தேபொஸ், தயபொ. சுகைபொதேபொரமம 
உடற்கைலவவியும : தேரம 07 613.071

அனரனைளி அருள்தேபொஸ், தயபொ. சுகைபொதேபொரமம 
உடற்கைலவவியும : தேரம 11 புதேசிய பபொடத் 
தேசிட்டம 613.071

ஆத்ம பலம அருளும ஐயப்பசுவபொமசி :  நபொம 
வணங்கும பதேய்வம 294.53

இரமணபொகைரன, பபொ. இதரககையவில சசித்தேசிரம : 
வகரதேற் பயவிற்சசி தேரம 6 - 11 707.071

இரபொஜதகைபொபபொல, இரபொ. மகைவரி ததேடம 
மனைளிதேர்கைள் 894.8111

இதரககையவில சசித்தேசிரம : வகரதேற் பயவிற்சசி 
தேரம 6 – 11. (இரமணபொகைரன, பபொ.)  707.071

உனனைதே வபொழ்வு : கைவவிகதேத் பதேபொகுப்பு. 
(அத்தேபொஸ்.) 894.8111

கைணவிதேம : எதேசிர்ப்பபொர்க்ககை மபொதேசிரி 
வவினைபொப்பத்தேசிரம வவிகடகைளுடன G.C.E (O/L).
(நபபீல, தகை. எல. எம.) 510.76

கைபொல மகளத்தே மமனகைள். 
(பபொலமருகைன, எஸ். பவி.) 894.8111

கைசிரந்தேபொசஷர தபபொதேசினைளி 294.592041

கைசிருஷ்ணபொமசிர்தேம 294.538

குழந்கதேகைளுக்கைபொனை மழகலச் பசலவம : 
பபொலர் வகுப்பு மதேல மதேலபொம தேரம 
வகர. (ஶ்ரீதேரன, இரபொகசயபொ.) 372.6

பகைபொட்டியபொபுரத்து சசிங்கைம : வரலபொற்று 
குறுநபொவல. (ஸதேதீஸ்குமபொர், அ.) 894.8113

தகைபொக்தகைசசிய பவண்கைட்டி வட்டம = The 
Caucasion chalk circle. (பவிபறஃட்,தபர்தடபொல.) 

822

சண்மகைலசிங்கைம, ம. ; பமபொழசி. பபொர்க்கை 
பவிபறஃட், தபர்தடபொல

சந்கதேப்படத்தேல மகைபொகமத்துவம = Marketing
Management. (ரவதீகைரன, வவி. தகை.) 

658.8

சசிதேமபரப்பவிள்கள, தே. வவிரியும வவிமபங்கைள் : 
கைவவிகதே உலபொ 894.8111

சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப. கசவபொலயக் கைசிரிகயகைள்
294.53

சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை ஆத்ம 
பலம அருளும ஐயப்பசுவபொமசி : நபொம 
வணங்கும பதேய்வம 

சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை 
கைசிரந்தேபொசஷர தபபொதேசினைளி
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சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை 
சசிவபொனைந்தே வவிஜயம : இந்துவபொகை 
வபொழ்தவபொம இந்து சமயக்கைளஞ்சசியம 

சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை தேசியபொனை
மதஹபொதேதேசி : தேசியபொனை சமூத்தேசிரம
 
சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை கவதேதீகை
அபரக்கைசிரியபொ சங்கைசிரகைம (ஆபசசௌச 
வவிளக்கைமம) 

சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை ஶ்ரீ 
துர்க்கைபொ சப்தேசதேதீ எனனும ஶ்ரீ ததேவவி 
மகைபொத்மசியம 

சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை ஶ்ரீ 
நபொகைரபொஜபொ மண்டப பூஜபொ : நபொகைதேமபவிரபொன 

சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை ஶ்ரீ 
பத்தேசிரகைபொளளி அமபவிகைபொ : யபொகைமண்டப 
பூகஜயும தேசியபொனை, அர்ச்சனைபொ மஞ்ஜரியும 

சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப. ; பதேபொகு. பபொர்க்கை 
ஷண்மகை கைதேமபம 

சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப. ரசனைபொவளளி : சமஸ்கைசிருதே
ஆக்கை மயற்சசிகைள் 294.592041

சசிவபொனைந்தே வவிஜயம : இந்துவபொகை
வபொழ்தவபொம இந்து சமயக்கைளஞ்சசியம 

294.503

சசிறுவர் கைகதேக் பகைபொத்து : பபொலர் தேமசிழ். 
(ஶ்ரீதேரன, இரபொகசயபொ.) 894.8113

சுகைபொதேபொரமம உடற்கைலவவியும : தேரம 07. 
(அனரனைளி அருள்தேபொஸ், தயபொ.)  613.071

சுகைபொதேபொரமம உடற்கைலவவியும : தேரம 11 புதேசிய
பபொடத் தேசிட்டம. (அனரனைளி அருள்தேபொஸ், தயபொ.) 

613.071

சுற்றபொடல சபொர்ந்தே பசயற்பபொடகைள் : 
தேரம - 05. (பஜசௌபர், ஏ. எஸ்.)  372.357

பசந்தேசிலநபொதேன, தேயபொளளினைளி. கசவசமயம : 
தேரம 6 வவினைபொ வவிகட 294.5513076

கசவசமயம : தேரம 6 வவினைபொ வவிகட. 
(பசந்தேசிலநபொதேன, தேயபொளளினைளி.) 294.5513076

கசவபொலயக் கைசிரிகயகைள். ( சசிவபொனைந்தே 
சர்மபொ, ப.) 294.53

தேமசிழ் வழசிகைபொட்டி : தேரம 4. 
(பஜசௌபர், ஏ. எஸ்.)  372.6

தேசியபொனை மதஹபொதேதேசி : தேசியபொனை சமூத்தேசிரம 
294.592041

தூக்கைணபொங்குருவவி. (ரணவதீர, ட. எம.) 894.8113

நபபீல, தகை. எல. எம. கைணவிதேம : 
எதேசிர்ப்பபொர்க்ககை மபொதேசிரி வவினைபொப்பத்தேசிரம 
வவிகடகைளுடன G.C.E (O/L) 510.76

நசிசபொர், உ. மத்துக்கைகணயபொழசி : பபொகைம - 03 
894.8113

பபொலமருகைன, எஸ். பவி. கைபொல மகளத்தே 
மமனகைள் 894.8111

பவிபறஃட், தபர்தடபொல. தகைபொக்தகைசசிய 
பவண்கைட்டி வட்டம = The Caucasion chalk 
circle 822

புவவியவியல : எதேசிர்பபொர்க்ககை மபொதேசிரி 
வவினைபொப்பத்தேசிரங்கைள் வவிகடகைளுடன G.C.E 
O/L. (ஷசிந்தேசி, எச்.) 910.76

மபொருதேபொபுரி. (அப்துல சத்தேபொர், அப்துல றகைசீம.) 
894.8113

மகைவரி ததேடம மனைளிதேர்கைள். (இரபொஜதகைபொபபொல,
இரபொ.) 894.8111

மத்துக்கைகணயபொழசி : பபொகைம - 03. 
(நசிசபொர், உ.) 894.8113

மருகுதேயபொநசிதேசி. அமபவிலபொந் துகற 954.93
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ரசனைபொவளளி : சமஸ்கைசிருதே ஆக்கை மயற்சசிகைள். 
(சசிவபொனைந்தே சர்மபொ, ப.) 

294.592041

ரணவதீர, ட. எம. தூக்கைணபொங்குருவவி 894.8113

ரவதீகைரன, வவி. தகை. சந்கதேப்படத்தேல 
மகைபொகமத்துவம = Marketing Management 

658.8
ரபொபவி, பவி.டி.எம. வரலபொறு : எதேசிர்ப்பபொர்க்ககை 

மபொதேசிரி வவினைபொப்பத்தேசிரம வவிகடகைளுடன 
G.C.E (O/L) 954.93076

வரலபொறு : எதேசிர்ப்பபொர்க்ககை மபொதேசிரி 
வவினைபொப்பத்தேசிரம வவிகடகைளுடன G.C.E (O/L).
(ரபொபவி, பவி.டி.எம.) 954.93076

வவிரியும வவிமபங்கைள் : கைவவிகதே உலபொ. 
(சசிதேமபரப்பவிள்கள, தே.) 894.8111

கவதேதீகை அபரக்கைசிரியபொ சங்கைசிரகைம (ஆபசசௌச 
வவிளக்கைமம)  294.5388

பஜசௌபர், ஏ. எஸ். சுற்றபொடல சபொர்ந்தே 
பசயற்பபொடகைள் : தேரம - 05 372.357

பஜசௌபர், ஏ. எஸ். தேமசிழ் வழசிகைபொட்டி : 
தேரம 4 372.6

ஶ்ரீதேரன, இரபொகசயபொ. குழந்கதேகைளுக்கைபொனை 
மழகலச் பசலவம : பபொலர் வகுப்பு
மதேல மதேலபொம தேரம வகர 372.6

ஶ்ரீதேரன, இரபொகசயபொ. சசிறுவர் கைகதேக் 
பகைபொத்து : பபொலர் தேமசிழ் 894.8113

ஶ்ரீதேரன, இரபொகசயபொ ; பதேபொகு. பபொர்க்கை 
கைசிருஷ்ணபொமசிர்தேம 

ஶ்ரீ துர்க்கைபொ சப்தேசதேதீ எனனும ஶ்ரீ ததேவவி 
மகைபொத்மசியம 294.592041

ஶ்ரீ நபொகைரபொஜபொ மண்டப பூஜபொ : நபொகைதேமபவிரபொன 
294.592041

ஶ்ரீ பத்தேசிரகைபொளளி அமபவிகைபொ : யபொகைமண்டப 
பூகஜயும தேசியபொனை, அர்ச்சனைபொ மஞ்ஜரியும

294.592041

ஸதேதீஸ்குமபொர், அ. பகைபொட்டியபொபுரத்து 
சசிங்கைம : வரலபொற்று குறுநபொவல 894.8113

ஷண்மகை கைதேமபம 294.5516

ஷசிந்தேசி, எச். புவவியவியல : எதேசிர்பபொர்க்ககை 
மபொதேசிரி வவினைபொப்பத்தேசிரங்கைள் வவிகடகைளுடன
G.C.E O/L 910.76

*****
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பபபொருள் வகுப்பு அட்டவகண

அரசசியல வவிஞ்ஞபொனைம 320

ஆங்கைசில இலக்கைசியம 820

ஆரமபக் கைலவவி 372

இந்து சமய கைளஞ்சசியம 294.503

இந்து சமயம 294.5

இந்து சமய மரணச்சடங்கு : இந்து சமயம 
294.5388

இந்து சமய மூலங்கைள் : இந்து சமயம 
294.59

இயற்ககை வவிஞ்ஞபொனைமம கைணவிதேமம 500

இலக்கைசியம 800

இலங்ககை வரலபொறு 954.93

ஏகனைய சமயங்கைள் 290

கைணனைளி வவிஞ்ஞபொனைம பதேபொழசிலநுட்பம 
சுகைபொதேபொரம : ஆரமபக் கைலவவி 372.3

கைணவிதேம 510

கைலவவி 370

கைலவவி : அரசசியல வவிஞ்ஞபொனைம 320.71

கைவவிகதேகைள் : தேமசிழ் இலக்கைசியம 894.8111

கைற்றல, கைற்பவித்தேல : சுகைபொதேபொரம 613.071

கைற்றல, கைற்பவித்தேல : நுண்கைகலகைள் 707.071

சந்கதேப்படத்தேல மகைபொகமத்துவம : பபபொது 
மகைபொகமத்துவம : மகைபொகமத்துவம  

658.8

சமய பவிரிவுகைளும சசீர்தேசிருத்தேங்கைளும : இந்து 
சமயம 294.55

சமயம 200

சமஸ்கைசிருதேம : புனைளிதே நூலகைள் : இந்து 
சமயம 294.592041

சமூகை வவிஞ்ஞபொனைங்கைள் 300

சசிறுவர் சசிறுகைகதேகைள் : தேமசிழ் இலக்கைசியம 
894.8113

சுகைபொதேபொரம 613
 
சுற்றபொடற் கைலவவி : ஆரமபக் கைலவவி 372.357

கசவசமயம 294.5513

தேமசிழ் இலக்கைசியம 894.811

தேசிரபொவவிட இலக்கைசியம 894

தேசிரபொவவிட சமயங்கைள் 294

பதேனஆசசியபொ 954

ததேசப்படமம பவிரயபொணமம 910

பதேபொழசிலநுட்பம 600

நபொடகைம : ஆங்கைசில இலக்கைசியம 822

நபொவல : தேமசிழ் இலக்கைசியம 894.8113

நுண்கைகலகைலவவி 707

நுண்கைகலகைள் 700
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பக்தேசிப் பபொடலகைள் : இந்து சமயம 294.538

பயவிற்சசிகைள் : கைணவிதேம 510.76

பவிறபமபொழசிக் குடமப இலக்கைசியம 890

புவவியவியல, வரலபொறு 900

புனைளிதே நூலகைள் : இந்து சமய மூலங்கைள் : 
இந்து சமயம 294.592

பபபொதுச் சரித்தேசிரம, ஆசசியபொ, கைசீகழத் ததேய 
தூர கைசிழக்கு நபொடகைள் 950

பபபொது மகைபொகமத்துவம 658

பபபொது வழசிபபொட : இந்து சமயம 294.53

மருத்துவம  610

மகைபொகமத்துவம 650
மருகைக் கைடவுள் : இந்து சமயம 294.5516

பமபொழசிக்கைகல (தேமசிழ்) : ஆரமபக் கைலவவி 
372.6

வவினைபொவவிகட : இலங்ககை வரலபொறு 954.93076

வவினைபொவவிகட : கசவசமயம  294.5513076

வவினைபொவவிகட : ததேசப்படமம பவிரயபொணமம 
910.76

*****
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SRI  LANKA NATIONAL  BIBLIOGRAPHY

SUBJECT  SECTION  

0  0  0    COMPUTER  SCIENCE,
INFORMATION,  GENERAL  WORKS

0  7  0   DOCUMENTARY  MEDIA, 
            EDUCATIONAL MEDIA, NEWS 
            MEDIA; JOURNALISM; 
            PUBLISHING

079.5493 – Sri Lanka

Sri Lanka. Department of National Archives
Newspapers published in Sri Lanka : 
corrected upto December 31, 2015. - 
Colombo : Dept. of National Archives, 2015. 
- 70 p. ; 29 cm. 
Ad-Bc : Unpriced (1035473 NL)

(433963 NA) 

2 0 0   RELIGION

2 9 0  OTHER RELIGIONS

294 - Religions of Indic origin
294.3 – Buddhism
294.363 – Lord Buddha

Udithadheera himi, Doloswela 
The virtues of the Buddha / Doloswela 
Udithadheera himi ; tr. by Hema 
Weerakoon. - Colombo : S. Godage, 2016. - 
104 p. ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 650.00 (1035109 NL) 
ISBN 978-955-30-7040-1 (433538 NA) 

294.38 - Sources
294.3823 – Suttrapitaka

Tripitaka. Sutrapitaka
The patisambhidamaggapali of the 
suttantapitaka - (part ii) / ed. Hasantha 
Samarasingha. - Colombo : S. Godage, 2015. -
176 p. ; 21 cm. 
Ts-Cbc : Rs. 850.00 (1035190 NL) 
ISBN 978-955-30-6260-4 (433546 NA) 

3  0  0    SOCIAL SCIENCES

305 – Groups of people
305.8 – Ethnic and national groups
305.80095493 – Sri Lanka

The encyclopedia of the Sri Lanka diaspora / ed. 
Peter Reeves. - Singapore : Editions Didier 
Millet, 2013. - 200 p. ; 
29 cm. 
Ts-Cbc : Unpriced (1011094 NL) 
ISBN 978-981-4260-83-1 

3  6  0  SOCIAL PROBLEMS AND 
            SERVICES; ASSOCIATIONS
 
364 – Criminology
364.1 – Criminal  offenses
364.133 – Offenses against revenue
364.1338 – Tax evasion 
364.1338095493 – Sri Lanka

Aluthwela, Cecil 
A glimpse into tax evasion / Cecil Aluthwela. -
Pannipitiya : Stamford Lake, 2016. - 150 p. ; 
21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 800.00 (1035096 NL) 
ISBN 978-955-658-430-1 (433676 NA) 

3  7  0  EDUCATION

374 – Adult education
374.4 – Distance education
374.4095493 – Sri Lanka

Dreamweaving open educational practices / 
ed.  Shironica Karunanayaka and Som Naidu.

- Nawala : Open University of 
Sri Lanka, 2016. - 237 p. ; 26 cm. 
Ad-Bc : Unpriced (1035373 NL) 
ISBN 978-955-23-1622-7 (433272 NA) 
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4  0  0    LANGUAGE

4  2  0  ENGLISH  LANGUAGE

420.71 - Curricula

English pupil's book : Grade 8. - Battaramulla : 
Dept. of  Educational Publications , 
2016. - xvi,109 p. ; 24 cm. 
Ws-Bc : Rs. 170.00 (1035370 NL)

(433284 NA) 

5   0   0   NATURAL  SCIENCES  AND 
MATHEMATICS

5  1  0  MATHEMATICS

510.76 – Review & exercise

Bandarage, Neranja 
Mathematics : G. C. E. (O/L) examination, 
December - 2015 / Neranja Bandarage. - 
Colombo : S. Godage, 2016. - 28 p. ; 28 cm. 

Ws-Bc : Rs100.00 (1035442 NL) 
ISBN 978-955-30-7182-8 (433658 NA) 

Liyanage, Titus 
Self assessment workbook grade nine 
mathematics : English medium / Titus 
Liyanage. - Colombo : S. Godage, 2016. - 
72 p. ; 25 cm. 
Ad-Bc : Rs. 250.00 (1035360 NL) 
ISBN 978-955-30-7401-0  (433727 NA) 

6   0   0   TECHNOLOGY

6  1  0  MEDICINE AND HEALTH

615 – Pharmacology and therapeutic 
615.5 - Therapeutics 
615.538 – Ayurvedic medicine 

Ranasingha, Sarath G. 
Some critical and analytical essays on 
ayurveda & traditional medicine (TM) : 
(illustrated) & with 8 colours plates part II / 
Sarath G. Ranasingha. - Colombo : S. Godage,
2016. - 312 p. : col. plates ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 950.00 (1035222 NL) 
ISBN 978-955-30-7343-3 (433978 NA) 

6  8  0   MANUFACTURE OF PRODUCTS 
             FOR SPECIFIC USES

686 – Printing and related activities
686.2 – Printing 
686.2095493 – Sri Lanka

Sri Lanka. Department of National Archives
List of printing presses in Sri Lanka : 
corrected upto December 31st , 2015. - 
Colombo : Dept. of National Archives, 
2015. - 244 p. ; 29 cm. 
Ad- Bc : Unpriced (1035481 NL) 

(433962 NA) 

8   0   0    LITERATURE

8  2  0    ENGLISH  LITERATURE

Dissanayake, Amali 
A study guide for R. K. Narayanan's Vendor of
Sweets / Amali Dissanayake. - Colombo : S. 
Godage, 2016. - 140 p. ; 28 cm. 
Ad-Bc : Rs. 500.00  (1035407 NL) 
ISBN 978-955-30-7344-0 (433743 NA) 

821 – Poetry

An anthology of English poetry and prose / ed. 
by Rajiva Wijesinha. - Colombo : S. Godage, 
2016. - 248 p. ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 450.00 (1035187 NL) 
ISBN 978-955-30-7408-9 (433617 NA) 

Arasanayagam, Jean 
Introspection poems / Jean Arasanayagam. - 
Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2016. - 
137 p. ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 350.00 (1035286 NL) 
ISBN 978-955-31-0736-7 (433924 NA) 

Arasanayagam, Jean 
Tales from antiquity : poems / Jean 
Arasanayagam. - Colombo : S. Godage, 2016. 
- 168 p. ; 21 cm. 
Ts-Cbc : Rs. 950.00  (1035189 NL) 
ISBN 978-955-30-7411-9 (433542 NA) 

De Zoysa, Lionel 
Cry out and tell the men !! / Lionel de Zoysa. -
Colombo : S. Godage, 2016. - 
72 p. ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 350.00 (1035048 NL) 
ISBN 978-955-30-7579-6 (433970 NA) 



85

Jaldin, Yasmin 
Flowing waters : a collection of poems / 
Yasmin Jaldin. - Nugegoda : Sarasavi 
Publishers, 2016. - 82 p. ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 275.00 (1035285 NL) 
ISBN 978-955-31-0721-3 (433923 NA) 

822 - Drama

Arasanayagam, Jean 
New era woman / Jean Arasanayagam. - 
Colombo : S. Godage, 2016. - 80 p. ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 650.00  (1035168 NL) 
ISBN 978-955-30-7594-9  (433726 NA) 

823 – Fiction.  Novel

Perera, Mario 
The man who died - the man who came 
alive / Mario Perera. - Colombo : S. Godage, 
2016. - 256 p. ; 21 cm. 
Ts-Cbc : Rs. 750.00 (1035149 NL) 
ISBN 978-955-30-7404-1  (433561 NA)

Samaranayake, Rukmani Jayasinghe 
Dutugemunu - "Prince of Destiny" (161 - 137 
B. C.) : a historical novel / Rukmani 
Jayasinghe Samaranayake. - Nugegoda :  
Sarasavi Publishers, 2016. - 585 p. ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 975.00 (1035305 NL) 
ISBN 978-955-31-0487-8 (434347 NA) 

Sirisena, M. 
God father / M. Sirisena. - Colombo : S. 
Godage, 2016. - 135 p. ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 650.00 (1034831 NL) 
ISBN 978-955-30-7437-9 (433524 NA) 

Wijesinha, Rajiva 
Acts of faith / Rajiva Wijesinha. - 2nd print. - 
Colombo : S. Godage, 2016. - 
232 p. ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 950.00 (1035188 NL) 
ISBN 978-955-30-7307-9 (433616 NA) 

823 – Children's  fiction

Galappatti, Janaki 
True sportsmanship / Janaki Galappatti. - 
Nugegoda : Imashi Prakashakayo, 2016. -

 16 p. : col. ill. ; 29 cm. 
Ws-Bc : Rs. 200.00 (1035451 NL) 
ISBN 978-955-43659-0-2 (433356 NA) 

Jagathchandra, Rukmani 
Naughty little squirrel / Rukmani 
Jagathchandra. - Colombo : S. Godage, 2016. 
- 16 p. : col. ill. ; 25 cm. 
Ws-Bc : Rs. 250.00 (1035391 NL) 
ISBN 978-955-30-7414-0 (433621 NA) 

Ranasinghe, Saravi 
The new child / Saravi Ranasinghe. - 
Minuwangoda : Samanala ReadWrite, 
2016. - 174 p. : ill. ; 19 cm. 
Ad-bc : Rs. 270.00 (1035232 NL) 
ISBN 978-955-52107-2-0 (433789 NA)

Ranaweera, D. M. 
Weaverbird / D. M. Ranaweera. - Colombo : 
S. Godage, 2016. - 16 p. : col. ill. ; 29 cm. 
Ws-Bc : Rs. 250.00 (1035426 NL) 
ISBN 978-955-30-7059-3  (433750 NA) 

Sheriff, Tahira Perveen 
Mariah : the little wanderer / Tahira Perveen 
Sheriff. - [s.l.] : Author, 2016. - 20 p. : col. 
ill. ; 27 cm. 
Ts-Cbc : Rs. 1990.00 (1035497 NL) 
ISBN 978-955-43789-0-2 (434384 NA)

Somathilaka, Lalitha 
The punishment / Lalitha Somathilaka. - 
Colombo : S. Godage, 2016. - 56 p. : 
col. ill.  ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 200.00  (1035094 NL) 
ISBN 978-955-30-7495-9 (433651 NA) 

8  9  0   LITERATURES OF OTHER 
             SPECIFIC LANGUAGES AND 
              LANGUAGE FAMILIES

891  - East Indo-European and Celtic 
          literatures
891.2 – Sanskrit literature

Pannasara himi, Dehigaspe 
Sanskrit literature : extant among the 
Sinhalese and the influence of Sanskrit on 
Sinhalese / Dehigaspe Pannasara himi. - 2nd  
print. - Colombo : S. Godage, 2016. - 
296 p. ; 21 cm. 
First pubished in 1958
Ad-Bc : Rs. 950.00 (1035200 NL) 
ISBN 978-955-30-7415-7 (433531 NA) 
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891.48 – Sinhalese literature
891.483 – Fiction.  Adventure

Samaranayake, Dharma S. 
Tear drops of  birds island / Dharma S. 
Samaranayake. - Pannipitiya : Sarada 
Prakashana, 2016. - 90 p. ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 300.00 (1034843 NL) 
ISBN 978-955-95090-9-7 (433221 NA) 

891.483 – Fiction.  Novel

Gunasoma, Gunasekera 
Fortress / Gunasekera Gunasoma ; tr. by Malini
Govinnage. - Nugegoda : Sarasavi Publishers, 
2016. - 198 p. ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 450.00 (1035284 NL) 
ISBN 978-955-31-0722-0 (433921 NA)

 

891.483 – Children's fiction

Ayagama, Thanuja N.
Child artist who went to the sky village / 
Thanuja N. Ayagama ; tr. by Anula de
Silva. - Rajagiriya : Graphicare, 2016. - 36 p : 
ill ; 19x21 cm. 
Translation of "අහසස ගමට ගිය පුසංචි සිතනරරා" 
State literary award - 2012
Ts-Cbc : Rs. 300.00 (1035340 NL) 
ISBN 978-955-0602-12-4 (433692 NA) 

9  0  0  HISTORY, GEOGRAPHY  AND
AUXILIARY DISCIPLINES

9   5   0   HISTORY   OF   ASIA   ORIENT,   
               FAR EAST

954 - South Asia
954.93 - Sri Lanka
954.9301 – Early history

Somaratna, G.P.V. 
The political history of the Kingdom of Kotte 
1400-1521 / G. P. V. Somaratna. - 
2nd print. - Colombo : S. Godage, 2016. - 
384 p. ;  22 cm. 
First published in 1975.
These presented for the degree of Doctor of 
Philosophy of the University of London  
Ad-Bc : Rs. 950.00 (1035184 NL) 
ISBN 978-955-30-6922-1 (433548 NA) 

954.93032 – 1972 Period

Alwis - Seneviratne, Rashantha de 
Getting serendib back : the difficult 
journey / Rashantha de Alwis-
Seneviratne. - Pannipitiya : Stamford 
Lake, 2016. - 736 p. : col. ill. ; 21 cm. 
Ad-Bc : Rs. 2000.00 (1034968 NL) 
ISBN 978-955-658-426-4 (433885 NA) 
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305.80095493

English pupil's book : Grade 8 420.71

Flowing waters : a collection of poems.   (Jaldin,
Yasmin) 821 

Fortress.   (Gunasoma, Gunasekera)  891.483
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364.1338095493

God father.   (Sirisena, M.)  823

Govinnage, Malini  (tr.)  See Gunasoma, 
Gunasekara

Gunasoma, Gunasekera.  Fortress 891.483

Introspection poems.  (Arasanayagam, Jean)  
821

Jagathchandra, Rukmani.  Naughty little squirrel
823

Jaldin, Yasmin. Flowing waters : a collection of 
poems 821
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Karunanayaka, Shironica (ed.)  See  
Dreamweaving open educational practices 

List of printing presses in Sri Lanka : corrected 
upto December 31st , 2015.  (Sri Lanka. 
Department of National Archives)

686.2095493 

Liyanage, Titus.  Self assessment workbook 
grade nine mathematics : English medium

510.76 

The man who died - the man who came 
alive .  (Perera, Mario) 823 

Mariah : the little wanderer.  (Sheriff, Tahira 
Perveen) 823 

Mathematics : G. C. E. (O/L) examination, 
December – 2015.  (Bandarage, Neranja).  

510.76

Naidu,  Som (ed.)  See  Dreamweaving open 
educational practices 

Naughty little squirrel.  (Jagathchandra, 
Rukmani) 823

The new child.  (Ranasinghe, Saravi) 823 

New era woman.  (Arasanayagam, Jean) 822 

Newspapers published in Sri Lanka : corrected 
upto December 31, 2015. (Sri Lanka. 
Department of National Archives)  079.5493

Pannasara himi, Dehigaspe.  Sanskrit  literature :
extant among the Sinhalese and the influence 
of Sanskrit on Sinhalese 891.2

The patisambhidamaggapali of the suttantapitaka
- (part ii).  (Tripitaka. Sutrapitaka)  294.3823

Perera, Mario.  The man who died - the man 
who came alive 823

The political history of the Kingdom of Kotte 
1400-1521. (Somaratna, G.P.V.) 954.9301

 
The punishment.  (Somathilaka, Lalitha) 823 

Ranasingha, Sarath G. Some critical and 
analytical essays on ayurveda & traditional 
medicine (TM) : (illustrated) & with 8 colours 
plates part II 615.538

Ranasinghe, Saravi.  The new child 823

Ranaweera, D. M. Weaverbird 823

Reeves,  Peter (ed.)  See The encyclopedia of the
Sri Lanka diaspora

Samarasingha, Hasantha (ed.)  See  Tripitaka. 
Sutrapitaka 

Samaranayake, Dharma S. Tear drops of  birds 
island 891.483

Samaranayake, Rukmani Jayasinghe.  
Dutugemunu - "Prince of Destiny" (161 - 137 
B. C.) : a historical novel 823

Sanskrit literature : extant among the Sinhalese 
and the influence of Sanskrit on Sinhalese. 
(Pannasara himi, Dehigaspe) 891.2 

Self assessment workbook 
grade nine mathematics : English medium. 
(Liyanage, Titus) 510.76

Sheriff, Tahira Perveen.  Mariah : the little 
wanderer 823

Sirisena, M. God father  823

Somaratna, G.P.V. The political history of the 
Kingdom of Kotte 1400-1521 954.9301

Somathilaka, Lalitha.  The punishment 823

Some critical and analytical essays on 
ayurveda & traditional medicine (TM) : 
(illustrated) & with 8 colours plates part II. 
(Ranasingha, Sarath G.) 615.538 

Sri Lanka. Department of National Archives
List of printing presses in Sri Lanka : 
corrected upto December 31st , 2015

686.2095493
 
Sri Lanka. Department of National Archives. 

Newspapers published in Sri Lanka : 
corrected upto December 31, 2015) 079.5493
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A study guide for R. K. Narayanan's Vendor of  
Sweets.  (Dissanayake, Amali) 820 

Tales from antiquity : poems.  (Arasanayagam, 
Jean)  821

Tear drops of  birds island.  (Samaranayake, 
Dharma S. ) 891.483

Tripitaka. Sutrapitaka.  The 
patisambhidamaggapali of the suttantapitaka - 
(part ii) 294.3823

True sportsmanship.  (Galappatti, Janaki) 823

 

Udithadheera himi, Doloswela.  The virtues of 
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The virtues of the Buddha.  (Udithadheera himi, 
Doloswela)  294.363

Weaverbird .  (Ranaweera, D. M. ) 823

Weerakoon, Hema (tr.)  See Udithadheera himi, 
Doloswela

Wijesinha,  Rajiva (ed.)  See  An anthology of 
English poetry and prose

Wijesinha, Rajiva.  Acts of faith 823
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ප්රකකාශන පූරව ග්රනන්ථ නකාමකාවලිය

0 0 0  පරිගණක විදදකාව, තතකාරතුර,
               සකාමකානද  කකෘති 

පපපර්රරා, ඉනන්දිස්ක 
ජරාලස්කරණය – IP addressing : ප්රශසන හරා 
පළිතුර / ඉනන්දිස්ක පපපර්රරා සහ ගිහරාන රනන්දිස්ක 
පපපර්රරා. - පළියනදල : ඉනන්දිස්ක පපපර්රරා, 
2017 

 ISBN  978-955-43944-0-7 : ර. 350.00

පහසරත, සමන බණඩරාර
Pythan සිසංහපලන / සමන බණඩරාර පහසරත. - 
හරාරිසසපතතුව : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43984-0-5 : ර. 500.00

පහසරත, සමන බණඩරාර
පරිගණස්ක ජරාල / සමන බණඩරාර පහසරත. - 
අලුතගම : පක්. එසස. ප. ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-4635-20-3 : ර. 300.00

0 7 0  අධදකාපනික, ප්රතලේඛන, ප්රවකෘතති
           මකාධද, පුවතපත කලකාව, ප්රකකාශනය

සූරියආරචචි, නනදපසසන 
පතනර පලපෝස්කපයේ රසස්කනරා / නනදපසසන 
සූරියආරචචි. - නුපගපගරාඩ : සරසවි 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-31-0784-8 :මිල පනරාදබක්පව

1 0 0  දරශනය, අධිමකානසික විදදකාව හකා
ගුපත විදදකාව, මතනකෝවිදදකාව

1 3 0  අධිමකානසික විදදකාව හකා ගුපත විදදකාව 

ස්කළුනනත්රි, පප්රේමදරාස 
ලගනපයන පපමේවනරා පපමේවතිය හඳුනරා 
ගනන / පප්රේමදරාස ස්කළුනනත්රි. - පස්කරාළඹ : සදීපරා
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-661-839-6 : ර. 300.00

1 5 0  මතනකෝවිදදකාව 

අතුපස්කපෝරරාල, දයරාපරපෝහණ 
ආදරණය දුපව! පුපත! ඔබටත විශිෂසඨයකු 
විය හබකිය / දයරාපරපෝහණ අතුපස්කපෝරරාල. - 
පරානදුර : ශික්ෂරා මනන්දිර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017 
ISBN  978-955-1782-72-6 : ර. 350.00

පපපර්රරා, ප්රියනරාත 
රරාජත්ය පසසවරා නරග විර්භරාග සඳහරා 
අභිපයපෝගත්යනරාවය සහ බුදද්ධි පරීක්ෂණය මුල 
සිට සරලව / ප්රියනරාත පපපර්රරා. - 
පපරාලගසසඕවිට : ස්කර්නර, 2017 
ISBN  978-955-43954-0-4 : ර. 800.00

1 9 0  නූතන බටහිර දරශනය

පමනන්දිසස, බී. එසස. එමේ.
මධත්යස්කරාලීන බටහිර දර්ශනය / බී. එසස. එමේ. 
පමනන්දිසස. - නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ,
2017 
ISBN  978-955-31-0782-4 :මිල පනරාදබක්පව

2 0 0  ආගම

2 3 0  ක්රිසශේතියකානි ධරමය 

ප්රනරානදු, ඩබලිව. එමේ. 
මූලධර්මවරාදීනට පනරාරැවපටමු / ඩබලිව. එමේ. 
ප්රනරානදු. - ජරාඇල : ස්කර්නර, 2017 
ISBN  978-955-52501-4-6 : ර. 150.00

2 9 0  තවනත ආගම්

294.3 - බුදධකාගම

කුමරාරපසසන, ආර්ය කීර්ති 
අභිඥරා / ආර්ය කීර්ති කුමරාරපසසන. - පදහිවල : 
පබගෞදධ සසංසසස්කරතිස්ක මධත්යසසන්ථරානය, 2017
ISBN  978-955-663-549-2 :මිල පනරාදබක්පව
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කුඹුස්කපග, විජයපරාල 
සමරාද්ධිය අභියස / විජයපරාල කුඹුස්කපග. - 
වරාදදුව : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-51305-7-8 : ර. 250.00

ගුණතිලස්ක, ඩබලිව. එමේ. 
පමේ පමරාපහරාන සමග මිත්රවීම / ඩබලිව. එමේ. 
ගුණතිලස්ක. - පස්කරාටුපගරාඩ : සහරක්ෂ 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-7947-12-9 : ර. 150.00

පනනනපස්කපෝන, ජයතිසසස 
පනරාටගමුපව ශ්රී රරාහුල හිමි / ජයතිසසස 
පනනනපස්කපෝන. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2017
ISBN  978-955-30-7673-1 :මිල පනරාදබක්පව

ධමේමතිලස්ක හිමි, පබලබනවතපත 
පන්ථසරවරාද පබගෞදධ දර්ශනය / පබලබනවතපත 
ධමේමතිලස්ක හිමි. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2017 
ISBN  978-955-30-7634-2 : ර. 400.00

බුදධ පරරායන හිමි, නක්ස්කරාවතපත අසරණ සරණ
අභිසමේපබපෝධී / නක්ස්කරාවතපත අසරණ සරණ
බුදධ පරරායන හිමි. - නක්ස්කරාවතන : හින නිවන
පලරාවතුර දහමේ පසවන, 2017
ISBN  978-955-4677-04-3 : ර. 400.00

විමලකිතති හිමි, හීනආපර්
බුදු දහපමේ පුදගල වර්ගීස්කරණය / හීනආපර් 
විමලකිතති හිමි. - පදරාමේපස්පේ : ස්කර්නර, 2017 
ISBN  978-955-43941-0-0 : ර. 200.00

සමරපස්කපෝන, ප. ඒ. එසස. 
උතනරීනර විදත්යරා විමුක්තිය සහ පසපෝනරාපනන 
ඵලය / ප. ඒ. එසස. සමරපස්කපෝන. - 
පදවලපපරාල : ස්කර්නර, 2017 
ISBN  978-955-54105-3-3 : ර. 400.00

සිසංහල සනන සහින මහරා පරරාවරානරා පපරාත 
වහනපසස සහ පබගෞදධ ආරක්ෂස්ක විද්ධි / 
සමේපරාදනය හරිසසචනද්ර සිරිවර්ධන. - 
පපරාලගසසඕවිට : සිකුර පපරාත ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2017
ISBN  978-955-9354-18-5 : ර. 800.00

සුසීම හිමි, මරාපලවන 
නිසල විලමබද සුපප පයුමක් පවමු / මරාපලවන 
සුසීම හිමි. - පබරවල : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43987-0-2 :මිල පනරාදබක්පව

පසපෝමරනන හිමි, පහළගම 
ජවනයස්ක සතුට / පහළගම පසපෝමරනන හිමි. - 
ගමේපහ : මිනසර ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017 
ISBN  978-955-0701-55-1 : ර. 400.00

3 0 0  සමකාජ ශකාසශේත්ර

ගපවර්ශී, ඩබලිව. ඒ. සුගනන්දිස්කරා 
සමරාජරානුපයපෝජනය සහ මරාධත්ය බලපපෑම / 
ඩබලිව. ඒ. සුගනන්දිස්කරා ගපවර්ශී. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2017
ISBN  978-955-30-7663-2 :මිල පනරාදබක්පව

ප්රනරානදු, මිරිසපග ටමරාෂරා පහසෂරානි 
සඳපගපෝමි / මිරිසපග ටමරාෂරා පහසෂරානි 
ප්රනරානදු. - පුතනලම : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43951-0-7 : ර. 350.00

රූපසිසංහ, සමන ප. 
අහිකුණඨස්ක ජනනරාව / සමන ප. රූපසිසංහ. - 
නුපගපගරාඩ : සියක් අධත්යරාපන ගනන්ථ 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-7328-05-8 : ර. 120.00

3 2 0   තදශපකාලන විදදකාව 

ඉනද්රරානි, ආර්. පක්. පමරානිස්කරා ට්රිලීෂයරා 
ඩී. එසස. පසසනරානරායස්කපග පදශපරාලන 
ද්භූමිස්කරාව – පළමු පස්කරාටස / ආර්. පක්. පමරානිස්කරා
ට්රිලීෂයරා ඉනද්රරානි. - නුපගපගරාඩ : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43835-3-1 : ර. 200.00

ලසංස්කරාපව ජරාතිස්ක ගබටළුව විසදීම පළිබඳ මරාක්සසවරාදී
සසන්ථරාවරය සඳහරා ප්රපවශයක් / පපරටුගරාම 
සමරාජවරාදී පක්ෂය 2017 පස්කපෝටපට : මරාලිමරා 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-0480-29-6 : ර. 650.00
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3 3 0  ආරර්ථික විදදකාව 

නවරතන බණඩරා, එච. එමේ. 
වත්යවහරාරිස්ක ආර්ර්ථිස්ක විදත්යරාව / එච. එමේ. 
නවරතන බණඩරා. - ස්කබලණිය : ස්කබලණිය විශසව
විදත්යරාලය, 2017
ISBN  978-955-704-020-2 :මිල පනරාදබක්පව

3 4 0   නීතිය

ජයසිසංහ, ස්කපල ගරාමිණ 
ගිවිසුමේ නඩුස්කර / ස්කපල ගරාමිණ ජයසිසංහ. - 
පස්කරාටුපගරාඩ : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-41906-3-4 :මිල පනරාදබක්පව

ජයසිසංහ, ස්කපල ගරාමිණ 
පගවල කුලී නඩු / ස්කපල ගරාමිණ ජයසිසංහ. - 
පස්කරාටුපගරාඩ : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-41906-4-1 :මිල පනරාදබක්පව

3 6 0  සමකාජ ගවැටලු හකා තසශේවකා, සලංවිධකාන 

තිලස්කරතන, චරානස්ක 
ජලය සුරකිමු සනීපරාරක්ෂරාව රැස්කගමු / චරානස්ක
තිලස්කරතන. - වරාරියපපරාළ : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43524-1-4 : ර. 120.00

3 7 0  අධදකාපනය

මිණිස්කබට ළමරා ක්රියරාස්කරාරස්කමේ සසංගහය. - 
රතනපුර : සබරගමුව පළරාත සර්භරාපව පූර්ව ළමරා
අධත්යරාපන සසංවර්ධන අද්ධිස්කරාරිය, 2017
ISBN  978-955-7341-02-6 : ර. 250.00

විපජේවික්රම, ඉනද්ර ලක්ෂසමන 
දබනුම වඩන පස්කළි පසලලම / ඉනද්ර ලක්ෂසමන 
විපජේවික්රම. - පළියනදල : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43932-0-2 : ර. 400.00

3 9 0  සිරිත, විරිත, ජනශවැති 

පනනනපස්කපෝන, ජයතිසසස
ගිසංගඟබඩ විතති - 2 / ජයතිසසස 
පනනනපස්කපෝන. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2017
ISBN  978-955-30-7671-7 :මිල පනරාදබක්පව

4 0 0  ම්භකාෂකාව

4 1 0  වකාග විදදකාව

එරනද, ස්කලප
නූනන වරාග විදත්යරාවට පපරවදනක් / ස්කලප 
එරනද. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2017
ISBN  978-955-30-7667-0 :මිල පනරාදබක්පව

4 9 0  තවනත ම්භකාෂකා

491.37 – පකාලි ම්භකාෂකාව

යසසසසි හිමි, ඔක්ස්කමේපටිපයේ 
විමර්ශනරාතමස්ක පරාලි වත්යරාස්කරණ / 
ඔක්ස්කමේපටිපයේ යසසසසි හිමි. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2017
ISBN  978-955-30-7644-1 :මිල පනරාදබක්පව

491.48 – සිලංහල ම්භකාෂකාව 

රවනපුර, ඥරානරා
පහළ බස දබනුම වබඩුම / ඥරානරා රවනපුර. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2017 
ISBN  978-955-30-7650-2 :මිල පනරාදබක්පව

495.7 – තකකාරියන ම්භකාෂකාව

අතුරලියනපග, සුමනපසසන 
ස්කන්ථරාබහ සඳහරා පස්කරාරියන බස / සුමනපසසන 
අතුරලියනපග. -  පබරාරලබසසගමුව : ස්කර්නර, 
2017
ISBN  978-955-99532-2-7 : ර. 375.00

5 0 0  සශේවකාම්භකාවික විදදකා හකා ගණිතය

5 9 0 සතුන

ඉරසංගනි, අපසපෝස්කරා 
අලිපයපෝ මිහිමතින සබඟවී යනන එපරා / 
අපසපෝස්කරා ඉරසංගනි. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග,
2017
ISBN  978-955-30-7651-9 :මිල පනරාදබක්පව
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6 0 0  තකාකෂණ විදදකා

6 1 0 ජවදද විදදකා හකා තසපෞඛද විදදකා

ගලමසංපගරාඩ, සුමනපරාල 
ආයුර්පවද ඉතිහරාසය, සරාහිනත්ය සහ දර්ශනය / 
සුමනපරාල ගලමසංපගරාඩ. - ස්කබලණිය : 
නරාගරානනද පබගෞදධ අධත්යයන ආයනනය, 2017
ISBN  978-955-4995-08-6 : ර.35 0.00

රතනරායස්ක, ඒ. එල. ඩී. 
පර්භගෞනචිකිතසස්ක රතනරායස්කපග ආනරයටසස 
විගහය / ඒ. එල. ඩී. රතනරායස්ක. - නුපගපගරාඩ :
ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-50656-2-7 : ර. 150.00

රසසවි, පජයලරානි 
හරද පරපෝග / පජයලරානි රසසවි. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2017
ISBN  978-955-30-7658-8 :මිල පනරාදබක්පව

විපජේසිසංහ, ශරානති නනදන
ප්රරාන්ථමිස්ක පසගෞඛත්යය සසංරක්ෂණය සහ පදර්ශීය 
නවදත්ය ක්රමය / ශරානති නනදන විපජේසිසංහ. - 
පස්පේරරාපදණිය : සරසවි මිතුපරපෝ, 2017
ISBN  978-955-3901-23-1 : ර. 500.00

පහසරත, එච. එමේ. ප.
නිපරපෝගී න්දිගු න්දිවියක් සඳහරා වත්යරායරාම = Exercise
for healthy long life / එච. එමේ. ප. පහසරත. - 
නරාතනනඩය : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43974-0-8 : ර. 200.00

6 3 0  කකෘෂිකරමය හකා ආශ්රිත තකාකෂණය

කුළුගමේමන, පක්. ජ. රවන කුමරාර
ශ්රී ලසංස්කරාපව වන උඩවබඩයරා / පක්. ජ. රවන 
කුමරාර කුළුගමේමන. - ස්කණපදනියරාවල : ස්කර්නර,
2017
ISBN  978-955-43927-2-4 : ර. 500.00

ඩයසස, උපරාලි පජේ. 
ඔසු පබළ හඳුනරා ගනිමු - 8 / උපරාලි පජේ. ඩයසස. -
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2017
ISBN  978-955-30-7660-1 :මිල පනරාදබක්පව

ඩයසස, උපරාලි පජේ. 
පසු අසසවනු නරාක්ෂණය / උපරාලි පජේ. ඩයසස. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2017
ISBN  978-955-30-7657-1 :මිල පනරාදබක්පව

පනනනපස්කපෝන, ධර්මරතන 
වසවිපසන පනරාර වගරාව / ධර්මරතන 
පනනනපස්කපෝන. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2017
ISBN  978-955-30-7646-5 :මිල පනරාදබක්පව

පුසසපසසපගරාඩ, ඒ. එමේ. ප. ජ. අය. 
ස්කලයල බලරා පගරාවිනබන / ඒ. එමේ. ප. ජ. අය.
පුසසපසසපගරාඩ. - කුඹුපර්ගම : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-52878-2-1 : ර. 300.00

 
6 4 0  ගකෘහ හකා පවුලේ කළමනකාකරණය  

රරාජස්කරණරා, මරාධවී 
පක්ක් වර්ග / මරාධවී රරාජස්කරණරා. - 
මුදුනපගරාඩ : නරසංග ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-667-247-6 : ර. 200.00

6 5 0  කළමනකාකරණ හකා ආධකාරක තසශේවකා

සිලවරා, ඩබලිව. ඒ. පණඩුස්ක 
ප්රස්කරති සනනිපවදනපයන සක්රීයවන 
ස්කළමනරාස්කරණය / ඩබලිව. ඒ. පණඩුස්ක. - 
පරානදුර : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43950-0-8 : ර. 400.00

7 0 0  කලකා ශිලේප

ඉලසංගසිසංහ, සතසර 
ශ්රී ලසංස්කරාපව චිත්ර හරා මූර්ති ප්රරාග යුගපයේ සිට 
වර්නමරානය දක්වරා / සතසර ඉලසංගසිසංහ. - 
පස්කරාළඹ : ප්රිනට ඇනඩ ප්රිනට ගබෆික්සස, 2017
ISBN  978-955-7832-37-1 : ර. 650.00

7 2 0  ගකෘහ නිරමකාණ ශිලේපය 

ගපනවතන, සී. ට. සමේපත 
ගරහ නිර්මරාණ චිනනරාමණි / සී. ට. සමේපත 
ගපනවතන. - මරාපලගම : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43373-1-2 : ර. 160.00
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පර්වන හිමි, උඩපවල
වරාසසතු විදත්යරා ප්රපවශය / උඩපවල පර්වන හිමි. - 
වපෑඋඩ : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-53869-3-7 : ර. 275.00

 

7 8 0  සලංගීතය

ජයසසංඛ, පයල 
පසලලමේ පගදර / පයල ජයසසංඛ. - මරාලපඹේ : 
ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-96134-1-1 : ර. 100.00

7 9 0  විතනකෝදකාතමක හකා රලංග කලකා 

ගලස්පේපතති, අජිත 
පනසස හපයේ පර්ඛරාව / අජිත ගලස්පේපතති. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-31-0781-7 :මිල පනරාදබක්පව

ප්රියශසංස්ක, චලිනද
පචසස ක්රීඩරාපව මුලකුර / චලිනද ප්රියශසංස්ක සහ 
එසස. ප. න්දිශරාල රවිනග. - ගමේපහ : එසස. ප. 
න්දිශරාල රවිනග, 2017
ISBN  978-955-41222-1-5 : ර. 500.00

බණඩරාරනරායස්ක, නපර්නද්ර
සසවර්ණරාය සිනමරාපව ගබහබණිය / නපර්නද්ර
බණඩරාරනරායස්ක. - පස්කරාළඹ : සසවර්ණරා 
මලලවරාරචචි, 2017
ISBN  978-955-43963-0-2 : ර. 1000.00

මලලවආරචචි, උපදනි ලක්ෂසමන 
පුෂසප මස්කරනදය මරාපග / උපදනි ලක්ෂසමන 
මලලවආරචචි. - ගමේපහ : ස්කර්නර, 2015
ISBN  978-955-43921-0-6 : ර. 500.00

රරාජපක්ෂ, නයනරා ශත්යරාමලී 
ලනරාමසංපගෂසස්කර් / නයනරා ශත්යරාමලී රරාජපක්ෂ. -
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2017
ISBN  978-955-30-7642-7 :මිල පනරාදබක්පව

8 0 0  සකාහිතද

8 2 0  ඉලංග්රීසි සකාහිතද

823 – ප්රබනධ. නවකතකා

බලයටන, ඉනිඩ 
මරාලිගරාපව වික්රමය / ඉනිඩ බලයටන ; 
පරිවර්නනය වසනන පපගරරා විසිනි. - 
මුලපලරියරාව: විපජේසූරිය ගනන්ථ පක්නද්රය, 
2017
“The castel of adventury” ස්කරතිපයේ 
පරිවර්නනයකි. 
ISBN  978-955-691-219-7 : ර. 400.00

8 9 0  තවනත ම්භකාෂකා සකාහිතද

891 – නවැතගනහිර ඉනදු යුතරකෝපීය හකා  
      තකලේටික සකාහිතද

891.48 – සිලංහල සකාහිතද
891.481 – පදද. නූතන සකාහිතද

පස්කපහලගමුව, නනදන පදරාරකුඹුර
දුටුගබමුණු රජුපග ස්කපඩරාල ඇතුට පසවනදුන 
ගසංගරාතිලස්ක විහරාර වරණ / නනදන පදරාරකුඹුර 
පස්කපහලගමුව. - උඩබුලතගම : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43960-0-5 : ර. 500.00

ගරාර්න්දියවසමේ, පහසමනතී 
පප්රේමණය චතුරස්රය / පහසමනතී ගරාර්න්දියවසමේ. - 
ස්කටුගසසපනරාට : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-44596-1-8 : ර. 200.00

චපමපෝදත්යරා, ඊ. ප. ජනනි 
මිහිමඬපල උලපන / ඊ. ප. ජනනි චපමපෝදත්යරා. - 
පගරාඩස්කපවල : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43980-0-9 : ර. 200.00

න්දිලහරාර, චපමපෝද 
ස්කවි මුතු වබල / චපමපෝද න්දිලහරාර. - ස්කපෑගලල : 
ස්කපෑගලු විදත්යරාලය, 2017
ISBN  978-955-7337-11-1 : ර. 110.00

ධර්මදරාස, නලසංගම
අප පමපහමය හිනරාපවනපන / නලසංගම 
ධර්මදරාස. - නලසංගම : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43930-0-4 : ර. 200.00
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නපවපෝද, නිපුන 
එවබනි මිනිපසක් / නිපුන නපවපෝද. - පරානදුර : 
ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43943-0-8 : ර. 250.00

බණඩරාර, සුදත ගරාමිණ
සීමරා නපෑ සඳ වතුපර් / සුදත ගරාමිණ බණඩරාර. - 
යක්ස්කල : සනන්ථව ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-0980-53-6 : ර. 200.00

බදුගම, ආනනද ප. විපජේසිසංහ
සරාගර නරසංගරා සහ ගසංගරා / ආනනද ප. විපජේසිසංහ
බදුගම. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2017
ISBN  978-955-30-7637-3 :මිල පනරාදබක්පව

බදුර්නිශරා, ඒ. ඒ. 
සබණපස්කළි පසවනබලි / ඒ. ඒ. බදුර්නිශරා. - 
බදුලල : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43949-0-2 : ර. 200.00

වික්රමආරචචි, අනුර 
ස්කපුටු පබපෝ / අනුර වික්රමආරචචි. - උඳුපගරාඩ : 
ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43939-0-5 : ර. 250.00

සිලවරා, චමිනද ප්රදීස්පේ 
ඇය විස්පේලව පනරාස්කලරාය / චමිනද ප්රදීස්පේ සිලවරා. -
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2017
ISBN  978-955-30-7635-9 :මිල පනරාදබක්පව

හසංසජ, යෂත 
පදරාරගුළු හබරිපයමි පුසංචි හපඳස / යෂත හසංසජ. - 
ස්කපෑගලල : ස්කපෑගලු විදත්යරාලය, 2017
ISBN  978-955-7337-07-4 : ර. 130.00

891.482 – නකාටද 

සපුමල, අඛිල 
තුන භික්ෂ / අඛිල සපුමල. - පබරවල : ස්කර්නර,
2017
ISBN  978-955-41859-2-0 : ර. 300.00

891.483 - ප්රබනධ. තකටිකතකා

බණඩරාර, ධමේමිස්ක
පස්කරාමේබුව / ධමේමිස්ක බණඩරාර. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස පගරාඩපග, 2017
ISBN  978-955-30-7654-0 :මිල පනරාදබක්පව

පමරාරරායසස, එමේ. එමේ. එන. ජ. 
මපගන ඔබට : පස්කටිස්කනරා සසංගහය / එමේ. එමේ. 
එන. ජ. පමරාරරායසස. - ස්කඳරාන : ස්කර්නර, 2017 
ISBN  978-955-43964-0-1 : ර. 250.00

රණසිසංහ, බී. වී. සුනිල 
අළුත සඳක් / බී. වී. සුනිල රණසිසංහ. - 
පපපෝරවදණඩ : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-99121-3-2 : ර. 250.00

පරපෝහණ, පක්. වී. එන. 
පමේ පබතන උඩහට / පක්. වී. එන. පරපෝහණ. - 
නලගසසපස්පේ : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-50143-2-8 : ර. 120.00

ලක්ෂන, ස්කසුන 
ස්කඳුල / ස්කසුන ලක්ෂන. - ස්කපෑගලල : ස්කපෑගලු 
විදත්යරාලය, 2017
ISBN  978-955-7337-18-0 : ර. 140.00

වික්රමරතන, උදයසිරි 
ස්කපඩ යරාම / උදයසිරි වික්රමරතන. - පස්කරාළඹ : 
නිර්මල ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-9377-87-0 : ර. 300.00

විනරාන, ගුණපසසන 
ගර මරාසංචු / ගුණපසසන විනරාන. - රරාජගිරිය : 
කුරලු පපරාත, 2017
ISBN  978-955-591-341-6 : ර. 250.00

891.483 - ප්රබනධ. නවකතකා

අතුලවසංශ, එමේ. ඩී. 
උතපල නරාරස්කරාව / එමේ. ඩී. අතුලවසංශ. - 
පස්කරාළඹ : ෆරාසසට පබලිෂන, 2017
ISBN  978-955-677-640-9 : ර. 600.00
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ස්කරණරාතිලස්ක, මරාපනල 
අස්කමේපන / මරාපනල ස්කරණරාතිලස්ක. - 
පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 2017
ISBN  978-955-30-7640-3 :මිල පනරාදබක්පව

න්දිසරානරායස්ක, නරසංගරා 
දමේපරාට සමනලලු / නරසංගරා න්දිසරානරායස්ක. - 
රරාගම : නරාරරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-7829-18-0 : ර. 450.00

න්දිසරානරායස්ක, වසනන නිශරානන 
ආදරය ජවිනය පවලරා / වසනන නිශරානන 
න්දිසරානරායස්ක. - මහනුවර : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43981-0-8 : ර. 400.00

නරානරායක්ස්කරාර, අයරින 
නබවුමේ සුළඟ / අයරින නරානරායක්ස්කරාර. - 
නුපගපගරාඩ : සරසවි ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-31-0780-0 :මිල පනරාදබක්පව

පපපර්රරා, පක්. එසස. 
ගිලිහුණ පරපෝස මල / පක්. එසස. පපපර්රරා. - 
අතුරගිරිය : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43948-0-3 : ර. 250.00

බණඩරාර, චලනි
උරමපයන ලද පසපනහසක් / චලනි 
බණඩරාර. - පස්පේරරාපදණිය : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-42293-1-0 : ර. 350.00

මරාපරා, න්දිල සඳමරාලි රසරාසංගිස්කරා 
සින පුරරා ඔබ / න්දිල සඳමරාලි රසරාසංගිස්කරා මරාපරා. - 
උඩුබදදරාව : සිනබඟි ක්රිපයේෂනසස, 2017
ISBN  978-955-7339-00-9 : ර. 395.00

මරාලනී, පුෂසපරා 
විසස්කටු ඉඹුල / පුෂසපරා මරාලනී. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2017
ISBN  978-955-30-7639-7 :මිල පනරාදබක්පව

මරායරාදුනපන, පසසපරාලි 
පදපබදුම / පසසපරාලි මරායරාදුනපන. - පස්කරාළඹ : 
ඇසස. පගරාඩපග, 2017
ISBN  978-955-30-7670-0 :මිල පනරාදබක්පව

රණහසංසිස්කරා, පසවවනන්දි 
සඳලි 01 / පසවවනන්දි රණහසංසිස්කරා. - පස්කරාළඹ :
ඉපසපෝරරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-4074-04-0 : ර. 300.00

වඩුපග, අර්නසසට 
ආදරය මිහිරක් පනරාපව / අර්නසසට වඩුපග. - 
මහරගම : අර්නසසට වඩුපග ප්රස්කරාශන, 2017
ISBN  978-955-8797-21-1 : ර. 380.00

වනිගපසසස්කර, ඩබලිව. ඒ. පජේ. 
පවසස්ක අරපමේ / ඩබලිව. ඒ. පජේ. 
වනිගපසසස්කර. - පස්කරාළඹ : ඇසස. පගරාඩපග, 
2017
ISBN  978-955-30-7655-7 :මිල පනරාදබක්පව

වික්රමරතන, න්දිලහරානී 
පදදුනපනන පරාට අරන / න්දිලහරානී 
වික්රමරතන. - රරාගම : නරාරරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2017
ISBN  978-955-7829-22-7 : ර. 450.00

පසපනවිරතන, ජරානකී 
න්දිය රැළි පගතනම / ජරානකී පසපනවිරතන. - 
පමරාරටුව : රසියරාව ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-0745-18-0 : ර. 360.00

පෆරානපසසස්කරා, ප්රියරා සසංජවනී 
අහස පසස ඔබ / ප්රියරා සසංජවනී පෆරානපසසස්කරා. - 
රරාගම : නරාරරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-7829-21-0 : ර. 425.00

891.483 – ප්රබනධ. නවකතකා විචකාර

සමරරා, එමේ. ඒ. ජ. ජයනි 
පපතසම නවස්කනරාව විමසුම / එමේ. ඒ. ජ. ජයනි 
සමරරා. - පස්කරාළඹ : ඉපසපෝරරා ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 
2017
ISBN  978-955-4074-03-3 : ර. 280.00

891.483 – ප්රබනධ. තයකාවුන නවකතකා

චනදුල, බුදද්ධිම
සබබපෑ වූ සිහිනය / බුදද්ධිම චනදුල. - ස්කපෑගලල : 
ස්කපෑගලු විදත්යරාලය, 2017
ISBN  978-955-7337-13-5 : ර. 120.00
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න්දිලෂරාන, චමල 
අපූර නිවරාඩුව / චමල න්දිලෂරාන. - ස්කපෑගලල : 
ස්කපෑගලු විදත්යරාලය, 2017
ISBN  978-955-7337-14-2 : ර. 120.00

9 0 0  ඉතිහකාසය, භූතගකෝල විදදකාව සහ
               සහකායක විෂයයන

9 1 0  භූතගකෝල විදදකා හකා තදශකාටන විසශේතර

න්දිසරානරායස්ක, ජ. ආර්. 
සිරිලස්ක සුපනල ඓතිහරාසිස්ක පූජනීය විහරාර 
වනදනරා චරාරිස්කරා / ජ. ආර්. න්දිසරානරායස්ක. - 
පනනිපටිය : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-54900-4-7 : ර. 200.00

9 5 0  ආසියකා ඉතිහකාසය 

ජයතිලස්ක, ප. ඩබලිව. 
ඉනන්දියරාපව ඉතිහරාසය – 2 / ප. ඩබලිව. 
ජයතිලස්ක. - ස්කඩවන : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-44808-4-1 : ර. 350.00

954.93 – ශ්රී ලලංකකාව

අපබපසසස්කර, ලනරා 
පහලන්දිව රජ පපරහර / ලනරා අපබපසසස්කර. - 
පළියනදල : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43972-0-0 : ර. 250.00

ගපණවතන, ශ්රීනරාත 
පරම දමේ සපෑ පවන / ශ්රීනරාත ගපණවතන. - 
ගලකිසසස : පරම ධමේම පචතිය පරිපවන, 2017
ISBN  978-955-7325-00-2 : ර. 300.00

සිරිවර්ධන, එමේ. එච. 
ගරාලු පස්කරාටුව හබදුන හබටි / එමේ. එච. 
සිරිවර්ධන. - ගරාලල : ස්කර්නර, 2017
ISBN  978-955-43924-0-3 : ර. 250.00

පසපෝමපදව, රරාජේ 
ශ්රී ලසංස්කරාපව ආන්දි ඉතිහරාසය පස්කටි හබඳිනවීමක් / 
රරාජේ පසපෝමපදව. - බතනරමුලල : නියමුවරා 
ප්රස්කරාශස්කපයපෝ, 2017
ISBN  978-955-8696-46-0 : ර. 300.00

*****
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பவளளியவிட இருக்கும பவிரசுரங்கைளளிற்கைபொனை பட்டியல

0  0  0  கைணனைளி வவிஞ்ஞபொனைம, அறசிவு   
சபொர்வவிடயங்கைள்

001 – பபபொது அறசிவு

பஜயக்குமபொர், இரபொ 
இனகறய உலகைம -2017 / இரபொ 
பஜயக்குமபொர். - யபொழ்ப்பபொணம :  
ஆசசிரியர், 2017.
ISBN 978-955-43965-3-1 வவிகல 150.00

1  0  0  பமய்யவியலும உளவவியலும

தகைபொபபொலசசிங்கைம, எஸ்.
பவிரபஞ்சமம வபொழ்வவியலும / எஸ். 
தகைபொபபொலசசிங்கைம. - மட்டக்கைளப்பு : 
ஆசசிரியர், 2017.
ISBN 978-955-42694-3-9 வவிகல 500.00

2  0  0  சமயம

2 9 0 ஏகனைய சமயங்கைள்

294.5 – இந்து சமயம

தேவரத்தேசினைம, தேசி. 
சசீரடி சபொய்பபொபபொ சரித்தேசிரம / 
தேசி. தேவரத்தேசினைம. - பகைபொழுமபு : 
தபபொனைளிக்ஸ் பப்ளளிக்தகைசன, 2017.
ISBN 978-955-7226-05-7 வவிகல 100.00

297 இஸ்லபொம

கபசர்டன, பவி. எம.
உமரபொ பசய்ய வழசிகைபொட்டி / பவி. எம. 
கபசர்டன. - பகைபொழுமபு : இஸ்லபொமசிக் புக்
ஹவுஸ், 2017.
ISBN 978-955-706-015-6 வவிகல 100.00

3  0  0  சமூகை வவிஞ்ஞபொனைங்கைள்

3 7 0  கைலவவி

சசிவபொஜசினைளி, எஸ். 
தேமசிழ் - தேரம 1 / எஸ். சசிவபொஜசினைளி. - 
பகைபொழுமபு : தபபொனைளிக்ஸ் பப்ளளிக்தகைசன, 
2017.
ISBN 978-955-7226-06-4 வவிகல 250.00

3 8 0 வர்த்தேகைம, பதேபொடர்பு, தபபொக்குவரத்து

சண்மகைதேபொஸ், சசிவபொணவி 
வவியபொபபொரச் சூழல / சசிவபொணவி 
சண்மகைதேபொஸ். - யபொழ்ப்பபொணம : 
ஆசசிரியர், 2017.
ISBN 978-955-4511-02-6 வவிகல 400.00

5  0  0  இயற்ககை வவிஞ்ஞபொனைமம
கைணவிதேமம

5 5 0 புவவி வவிஞ்ஞபொனைம

551 – வளளி மண்டலவவியல

மனைளிறபொ நசியபொஸ், எம. எப். எம. 
கைபொலநசிகலயல / எம. எப். எம. மனைளிறபொ 
நசியபொஸ். - பகைபொழுமபு : இஸ்லபொமசிக் புக் 
ஹவுஸ், 2017.
ISBN 978-955-706-014-9 வவிகல 250.00

5 7 0 உயவிரியல வவிஞ்ஞபொனைம

தேவரனஜசித், ஏ. சசி.  
உணவவின நுண்ணுயவிரியல / ஏ. சசி. 
தேவரனஜசித். - மனைளிப்பபொய் : ஆசசிரியர், 2017.
ISBN 978-955-43778-2-8 வவிகல 500.00
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மபொலசினைளி, எஸ்.   
சுற்றபொடல உயவிரியல / எஸ். மபொலசினைளி. - 
பகைபொழுமபு : தபபொனைளிக்ஸ் பப்ளளிக்தகைசன, 
2017.
ISBN 978-955-7226-07-1 வவிகல 250.00

6  0  0  பதேபொழசிலநுட்பம

6 1 0 மருத்துவம

கைதணசலசிங்கைநபொதேன, நபொ. 
கவத்தேசிய வவிளக்கைம, உகர / நபொ. 
கைதணசலசிங்கைநபொதேன. - வட்டக்தகைபொட்கட: 
ஆசசிரியர், 2017.
ISBN 978-955-43979-0-3 வவிகல 500.00

6 5 0 மகைபொகமத்துவம 

சண்மகைதேபொஸ், சசிவபொணவி 
சந்கதேப்படத்தேல மகைபொகமத்துவம / 
சசிவபொணவி சண்மகைதேபொஸ். - 
யபொழ்ப்பபொணம : ஆசசிரியர், 2017.
ISBN 978-955-4511-01-9 வவிகல 400.00

8  0  0  இலக்கைசியம

8 9 0 பவிறபமபொழசிக் குடமப இலக்கைசியம

894 – தேசிரபொவவிட பமபொழசி இலக்கைசியம
894.811 – தேமசிழ் இலக்கைசியம

தேவரத்தேசினைம, தேசி.    
நபொட்டபொர் பபொடலகைள் / தேசி. தேவரத்தேசினைம. - 
பகைபொழுமபு : தபபொனைளிக்ஸ் பப்ளளிக்தகைசன, 
2017.
ISBN 978-955-7226-04-0 வவிகல 200.00

894.8111 – கைவவிகதேகைள்

அனவர், எம. பவி.    
மத்தேங்கைலபொல உயவிர்தேபதேழும பறகவ / 
எம. பவி. அனவர். - கைசிண்ணவியபொ : தபனைபொ 
பவளளியபீட, 2017.
ISBN 978-955-0932-24-5 வவிகல 250.00

கைதணசதுகர, பபொகைசிரதேசி    
ஆரண்யவபொசம / பபொகைசிரதேசி கைதணசதுகர. - 
சுண்ணபொகைம : ஆசசிரியர், 2017.
ISBN 978-955-43956-0-2 வவிகல 250.00

தகைபொபபொலசசிங்கைம, எஸ்.     
ஏகைபொந்தேம / எஸ். தகைபொபபொலசசிங்கைம. - 
மட்டக்கைளப்பு : ஆசசிரியர், 2017.
ISBN 978-955-42694-4-6 வவிகல 400.00

நசிசபொர், உ.    
தேங்கை நசிலபொ / உ. நசிசபொர். - மபொவனைலல : 
பபொனு பவளளியபீட, 2017.
ISBN 978-955-0503-12-4 வவிகல 200.00

894.8113 – நபொவல

ஹசிதேபொயத்துலலபொஹ, எம.    
புலகமப்புதேலவவி / 
எம. ஹசிதேபொயத்துலலபொஹ. - நசிந்தேவூர் : 
ஆசசிரியர், 2017.
ISBN 978-955-52414-3-4 வவிகல 350.00

894.8114 – கைட்டகரகைள்

சண்மகைதேபொஸ், சசிவபொணவி 
எனைது கைட்டகரகைள் / சசிவபொணவி 
சண்மகைதேபொஸ். - யபொழ்ப்பபொணம : 
ஆசசிரியர், 2017.
ISBN 978-955-4511-03-3 வவிகல 400.00

*****
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BIBLIOGRAPHY  OF   FORTHCOMING   PUBLICATIONS

2  0  0   RELIGION

294 – Religions of Indic origin 
294.3 - Buddhism

Mahanama himi, Bibiladeniye
Breath of life / Bibiladeniye Mahanama himi. 

- Colombo : Sound Asia Holdings, 2017
ISBN 978-955-7336-00-8 : Rs. 1000.00

Ulwishewa, Rohan
Spirituality demystified / Rohan 

    Ulwishewa. - Colombo : S. Godage, 2017
ISBN 978-955-30-7653-3 : Unpriced

3  0  0   SOCIAL  SCIENCES

Wijesinghe, Shanti Nandana
Force for peace : buddhist monk and the 
Sri Lankan conflict / Shanti Nandana 
Wijesinghe. - Peradeniya : World University 
Friends, 2017
ISBN 978-955-3901-22-4 : Rs. 1000.00

3 2 0  POLITICAL SCIENCE

Jasentuliyana, Nandasiri
Darkness at day break / Nandasiri 
Jasentuliyana. - Ethul Kotte : Author, 2017
ISBN 978-955-43915-0-3 : Rs. 400.00

3  4  0   LAW

Silva, U. R. D.
Criminal defence / U. R. D. Silva. -  

    Nugegoda : Author, 2017
ISBN 978-955-52853-1-5 Rs. 1200.00

3  8  0  COMMERCE,       
       COMMUNICATIONS,

           TRANSPORTATION          
            
Wickramaratne, K. A. D. Nandasena

Ceylon railway heritage / K. A. D.
     Nandasena Wickramasinghe. - Colombo :
     The National Trust Sri Lanka, 2017

ISBN 978-955-0093-13-7 : Rs. 4000.00

4  0  0   LANGUAGE

425 – Grammar

Ganewatta, Amarasiri

English tenses = ඉ�ගසය�න ක
ල පයද
/ Amarasiri Ganewatta. - Pannipitiya : The 
English Lang – Lab Publications, 2017
ISBN 978-955-1078-09-6 : Rs. 1000.00

5  0  0   NATURAL  SCIENCES AND
MATHEMATICS

Dayawansa, P. N.
Kota's nature : a tribute to professor Sarath 
Wimalabandara Kotagama. - Colombo : 
Author, 2017
ISBN 978-955-41408-7-5 : Unpriced

Kaushalya, K. D. P.
Science glossary / K. D. P. Kaushalya. - 
Nugegoda : Author, 2017
ISBN 978-955-43986-0-3 : Rs. 300.00

5  1  0  MATHEMATICS

Amarathunga, Dinesh Nuwan
Secrets of mathematics / Dinesh Nuwan 
Amarathunga. - Maharagama : Author, 2017
ISBN 978-955-54525-6-4 : Rs. 3000.00
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5  7  0  BIOLOGY

Hettiarachchi, G. H. C. M.
Essentials in molecular biology / G. H. C. M. 
Hettiarachchi. - Madapatha : Author, 2017
ISBN 978-955-43940-0-1 : Rs. 200.00

8  0  0    LITERATURE

8  2  0  ENGLISH LITERATURE 

821 – Poetry

Karunaratne, Chandara Gertrude
Whispering hope / Chandra Gertrude 
Karunaratne. - Pannipitiya : Stamford Lake, 
2017
ISBN 978-955-658-437-0 : Unpriced

Rathnayake, Nisal
Pearls of thoughts / Nisal Rathnayake. - 
Kegalle : Kegalu Vidyalaya, 2017
ISBN 978-955-7337-16-6 : Rs. 100.00

Weerasinghe, Praweena
Under the sun / Praweena Weerasinghe. - 
Nittabuwa : Author, 2017
ISBN 978-955-43872-2-5 : Rs. 150.00

823 – Fiction. Short stories

Kariyawasam, Anjana
Last whisper / Anjana Kariyawasam. - 
Kegalle : Kegalu Vidyalaya, 2017
ISBN 978-955-7337-04-3 Rs. 140.00

9  0  0   HISTORY,  GEOGRAPHY, AND 
    AUXILIARY DISCIPLINES 

9  2  0   BIOGRAPHY

Warnakulasooriya, Udayawansa
Bringing back the Wesleys glory / 
Udayawansa Warnakulasooriya. - Kolonnawa
: Author, 2017
ISBN 978-955-43955-0-3 : Rs. 100.00

Weerakkody, Dinesh Stephen
Ranil Wickramasinghe of Sri Lanka : a 
political biography / Dinesh Stephen 
Weerakkody. - Colombo : Author, 2017
ISBN 978-955-42851-1-8 : Rs. 1000.00
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