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පූරර්විකකාව

ජකාතික පුසසස්තකකාල හකා ප ප්රලලේඛන ලසසවකා මණණ්ඩලය මගින් ප ප්රකකාශයට පත් කරනු ලබන ශ ප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය
සලංහල,  ලදෙමළ සහ ඉලංග ප්රශ්රීස යන භකාෂකාස්ත ප්රලයන් ම ශ ප්රශ්රී ලලංකකාව තුළ  පළවන ප ප්රකකාශන ,  ශ ප්රශ්රී ලලංකකාව පිළිබඳව ර්විලද ශීය රටවල
පළවන ප ප්රකකාශන සහ ර්විලදශයන්න්හි සටින ශ ප්රශ්රී ලකාලංකිකයන් ර්විසන් පළ කරන ලදෙ ප ප්රකකාශනවල ග ප්රන්න්ථ ර්විදෙදකාත්මක ලස්තකාරතුර
ඇතුළත් ප ප්රකකාශනයකි.  

ආරමභය

ජකාතික ලලේඛනකාරකෂක ලදෙපකාරස්තලමන්තුව මගින් 1962 වරෂලයේ දී ප ප්රන්ථම වරට ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ (Ceylon
National Bibliography)  සමපකාදෙන කටයුතු ආරමභ කරන  ලදී .  ලමම කකාරය සඳහකා එවකට මහකා බ ් ස  රස්තකානදලයේ
ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ (British National Bibliography) සලංසසකකාරකවරයකා වශලයන් කටයුතු කළ ඒ. ලජ. ලවලේසස
මහස්තකාලගේ උපලදෙසස හකා සහලයයෝගය ලලැබුණ .  ඒ අනුව 1963 වරෂලයේ දී ලවළුම 1 හකා අලංක 1 වශලයන් ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ
නකාමකාවලිලයේ  ජනවකාරි කලකාපය නිල වශලයන් ප ප්රකකාශයට පත් ර්විය .  පසුකකාලීනව ලමන්හි සලංසසකරණ කටයුතු ශ ප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික
පුසසස්තකකාල ලසසවකා මණණ්ඩලයට පලැවරූ අස්තර 1973  වරෂලයේ සට අඛණණ්ඩව ලමන්හි  සමපකාදෙන කටයුතු මණණ්ඩලය මගින් සද
කරනු ලලැලබ.  

ලස්තකාරතුර ලබකා ගන්නකා මකාරග

ලමම ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය සමපකාදෙනලයේ දී පහස්ත සඳහන් මකාරගවලින් ලලැලබන ප ප්රකකාශන පිළිබඳ ලස්තකාරතුර උපලයයෝගි කරගනු
ලලැලබ.

• නීතිමය ස්තලැන්පතු ක ප්රමය යටලත් ශ ප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික පුසසස්තකකාලලයේ ස්තලැන්පත් කරනු ලබන ප ප්රකකාශන
• ශ ප්රශ්රි ලලංකකා ජකාතික පුසසස්තකකාල එකතුවට ප ප්රතිග ප්රහණය කරනු ලබන ප ප්රකකාශන
• ජකාතික පුසසස්තකකාල හකා ප ප්රලලේඛන ලසසවකා මණණ්ඩලය මගින් ක ප්රශ්රියකාත්මක කරනු ලබන අන්ස්තරජකාතික ප ප්රමිති

අලංක වදකාපපෘතිය යටලත් අලංක ලබකා මුද්රණය කර , ලලේඛකයන් සහ ප ප්රකකාශකයන් ර්විසන් සසලවචචකාලවන්
ලබකා ලදෙන ප ප්රකකාශන.

ආවරණය

ශකාසසස්ත ප්රශ්රීය වටිනකාකමක ලනකාමලැති පිටු කින්හිපයකින් යුත් කුණ්ඩකා ප ප්රකකාශන පිළිබඳ ලස්තකාරතුර ලමම ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ ඇතුළත්
ලනකාවන අස්තර පහස්ත සඳහන් ප ප්රකකාශන පිළිබඳ ලස්තකාරතුර පමණක ඇතුළත් කරනු ලලැලබ.

• සලංහල, ලදෙමළ සහ ඉලංග ප්රශ්රීස යන භකාෂකාස්ත ප්රලයන් ප ප්රකකාශයට පත්වන මුද්රිස්ත ග ප්රන්න්ථ
• ශ ප්රශ්රී ලලංකකාව පිළිබඳ ශ ප්රවද දෙපෘශද මකාධද ප ප්රකකාශන (අරධ වකාරර්ෂිකව) 
• පුවත්පත් හකා වකාර ප ප්රකකාශනවල පළමු කලකාපලයේ ලස්තකාරතුර
• ප ප්රකකාශක ලහයෝ ප ප්රකකාශන සසන්ථකානය ලවනසස වී ඇති ර්විට ලහයෝ නව අන්ස්තරජකාතික ප ප්රමිති ග ප්රන්න්ථ අලංකයක 

ලබකා ඇති පුනරමුද්රණ
• ප ප්රකකාශයට පත් ලනකාවූ පශසශකාත් උපකාධි නිබන්ධන

සලංර්විධකානය

ශ ප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ සූචිකරණ කටයුතු ඇලංගේලලයෝ ඇමරිකකානු සූචිකරණ නීති සලංග ප්රහලයන්හි 2  වන
සලංසසකරණයට අනුව සද කරන අස්තර වරර්ගීකරණ කටයුතු ඩිර්වි දෙශම වරර්ගීකරණලයේ 23  වන සලංසසකරණයට අනුව සද
ලකලර.  ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයන්හි ර්විෂය අලංශය දෙකාම අනුක ප්රමණකකා ක ප්රමය අනුව සකසස කර තිලබන අස්තර කරස්තපෘ , ග ප්රන්න්ථනකාම හකා
ග ප්රන්න්ථමකාලකා අනුක ප්රමණකකාව සහ ර්විෂය අනුක ප්රමණකකාව අකකාරකාදි පිළිලවළට දෙකවකා තිලබ.

ප ප්රකකාශන පූරව ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය

ප ප්රකකාශන පූරව ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය 1990 වරෂලයේ සට ශ ප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලියට එක වූ නව අලංගයක ලව .  ලමය
ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිලයේ ර්විලශසෂ ලකකාටසක ලලස කහ පලැහලැලයන් මුද්රණය කර ඇති අස්තර ජකාතික පුසසස්තකකාල හකා ප ප්රලලේඛන
ලසසවකා මණණ්ඩලලයේ, අන්ස්තරජකාතික ප ප්රමිති අලංක ලබකා ගලැනීලම දී ලලැලබන ලස්තකාරතුර අනුව ඉදිරිලයේදී පළවීමට නියමිස්ත ලද ශීය
ප ප්රකකාශන පිළිබඳ ලස්තකාරතුර ලමන්හි ඇතුළත් ලව. 

කරස්තපෘ නකාමලයන්හි සහ ග ප්රන්න්ථනකාමලයන්හි පවත්නකා අකෂර සහ පදෙ ලබදීම ආදිය ඒ ඒ ප ප්රකකාශනලයන්හි සඳහන් පරිදලදෙන් ම ශ ප්රශ්රී
ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලියට ඇතුළත් කරන බව දෙ සලැලකුව මනකාය.  
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அறதமுகைம

ததசதய நூலகை ஆவணவதக்கைல தசகவகைள் சகபயயினதல தவளளியயிடபபடும இலங்ககை ததசதய நூற் படடியலதனது சதங்கைளம, தமதழ,
ஆங்கைதலம ஆகைதய தமதழதகைளளில தவளளியயிடபபடடு வரும உள்நதடடு தவளளியயீடதகம.  இலங்ககை தததடர்பதகை தவளளிநதடடில
தவளளியதகம தவளளியயீடுகைள் மற்றும தவளளிநதடடில இருக்கம இலங்ககையரதல தவளளியயிடபபடும நூலகைளளின் ஆய்வுத் தகைவலகைள்
உள்ளடக்கைபபடட தவளளியயீடதகம

ஆரமபம

ததசதய சுவடிகைள் ததகணக்கைளத்ததன் மூலம 1962  ஆம ஆண்டு முதலதவததகை இலங்ககை ததசதய நூற் படடியல (Ceylon  National
Bibliography) ஆரமபயிக்கைபபடடது. இவ்வயிடயம தததடர்பதகை பயிரித்ததனளிய ததசதய நூற்படடியல (British National Bibliography) பததபபதளர். ததரு.
ஏ. தஜ. தவலஸ் அவர்கைளளின் அறதவுகரயும உதவயியும தபறபபடடது. இதன்படி 1963 ஆம ஆண்டு ஜனவரி மததம தததகதத 1 இல. 1
என்ற முதலதவது  இலங்ககை ததசதய நூற்படடியல தவளளியயீடு உத்தததயதகைப பூர்வமதகை தவளளியயிடபபடடது.  பயின்னர்;   இதன்
தததகபபு நடவடிக்ககை இலங்ககை ததசதய நூலகை ஆவணவதக்கைல தசகவகைள் சகபயயிடம 1973  ஆம ஆண்டு ஒபபகடக்கைபபடடு
அன்றுதததடக்கைம இந்த சகபயயினதல; தவளளியயிடபபடடு வருகைதன்றது.

தகைவல தபற்றுக் தகைதள்ளும முகறகைள்

இந்த நூற் படடியகல தததகக்கம தபதது கைகீழ கைதணும வழதகைளளில தவளளியயீடுகைளளின் தகைவலகைள் தபற்றுக்தகைதள்ளபபடுகைதன்றன.

• ததசதய நூலகை ஆவணவக்கைல தசகவகைள் சகபயயின் சடட கவபபயின் கைகீழ கவபபயிலதடும தவளளியயீடுகைள் 
• இலங்ககை ததசதய நூலகை ஆவணவக்கைல தசகவகைள் சகபயயினதல தசகைரிக்கைபபடும தவளளியயீடுகைள்
• ததசதய நூலகை ஆவணவதக்கைல தசகவகைள் சகப மூலம நகடமுகறபபடுத்தபபடும சர்வததச நதயம 

இலக்கைத்கதப தபற்று தவளளியயீடடதளதரத அலலது எழுத்ததளதரத இலவசமதகை அளளிக்கம தவளளியயீடுகைள்   

உள்ளடக்கைம

இலக்கைதய தபறுமததயயிலலதத ககறந்த பக்கைங்கைளுடன் தவளளியதகம சதறதய தவளளியயீடுகைளளின் துண்டு பயிரசுரம தபதன்ற தகைவலகைள்
நூற்படடியலதல இடம தபறுவததலகல. கைகீழ கைதணும தவளளிpயயீடுகைள் தததடர்பதன தகைவலகைள் மதத்ததரம உள்ளடக்கைபபடும.

• சதங்கைளம, தமதழ, ஆங்கைதல தமதழதகைளளில; அச்சதடடு தவளளியயிடபபடும நூலகைள் 
• இலங்ககை தததடர்பதன கைடபுல, தசவயிபபுல சததனங்கைள் (வருடங்கைளுக்க இருமுகற) 
• புததனத்ததள் மற்றும பருவ இதழ ஆகைதயவற்றதன் முதற் தததகதத 
• தவளளியயீடு அலலது தவளளியயீடடதளர் இடம மதற்றம தபற்றதருக்கம சந்தர்பபத்ததல, புததய  சர்வததச நதமய 

இலக்கைம தபற்று மமீள அச்சதடும நூலகைள்
• தவளளியயிடபபடதத படடபபயின்படிபபு ஆய்வுக் கைடடுகரகைள்

ஒழுங்கைகமபபு

இலங்ககை ததசதய நூற் படடியலதன் படடியலதக்கைச் தசயற்பதடுகைள் ஆங்கைததலத அதமரிக்கை படடியலதக்கை (ஏஏசகீஆர்2) 2ஆம பததபபு
வயிததகைளளின் படி பயின்பற்றபபடடுள்ளதுடன்,  பகபபதக்கைத்ததன் தபதருடடு தூயயி தசதமச வகபபயின் 22வது பததபபு
உபதயதகைபபடுத்தபபடடுள்ளது.  தபதருள் அடடவகண,  சங்கைதலதத் தததடர்பு முகறகயப பயின்பற்றத தயதரிக்கைபபடடுள்ளது.  அகைர
வரிகசயயிலதன ஆசதரியர், தகலபபு, தததடர் அடடவகணயுடன் தபதருள் அடடவகண தயதன்றும தததகக்கைபபடடுள்ளது. 

தவளளியயிடவயிருக்கம பயிரசுரங்கைளளிற்கைதன படடியல 

தவளளியயிடவயிருக்கம பயிரசுரங்கைளளிற்கைதன  நூற் படடியல  1990 ஆம ஆண்டு தததடக்கைம ததசதய நூற் படடிய லுடன் தசர்க்கைபபடடு
வயிதசட தததகததயதகை மஞ்சள் நதறத்ததளளில அச்சதடபபடடு இகணக்கைபபடடுள்ளது.  ததசதய நூலகை ஆவணவதக்கைல தசகவகைள்
சகபயயின் சர்வததச நதமய இலக்கைத்கத வழங்கம தபதது முன் கூடடிதய தபற்றுக் தகைதள்ளும நூலகைளளின் தகைவலகைகள தகைதண்டு
தயதரிக்கைபபடும படடியலகைள் இததல இடமதபறும.

ஆசதரிய மற்றும தகலபபுக்கைள் தவளளியயீடுகைளளில உள்ளவததற ததசதய நூற் படடியலதல இடமதபறும.
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PREFACE

Sri Lanka National Bibliography (SLNB) published by the National Library and Documentation Services Board is a
publication which includes  bibliographical information of publications published in Sri Lanka,  publications published
on Sri Lanka in foreign countries and publications published by Sri Lankans in foreign countries in Sinhala, Tamil and
English languages.

Inception

The compilation of Ceylon National Bibliography (CNB) was started by the Department of  National Archives in
1962.  The advice and assistance of Mr. A. J. Wells, then editor of British National            Bibliography (BNB) was
received in this task.  Accordingly, the first issue of Sri Lanka National       Bibliography was officially published as
Vol. 1 and No. 1 in January 1963.  The compilation of Sri Lanka National Bibliography was later assigned to the Sri
Lanka National Library Services Board in 1973 and since then it is compiled by the Board.

Sources of information

Information of publications received from following sources are made used of in compiling this           bibliography.

• Publications deposited in the National Library of Sri Lanka under the Legal Deposit  
Scheme.

• Publications acquired to the collection of the National Library of Sri Lanka
• Copies of publications received as donations for which ISBN numbers are issued by the

National Library and Documentation Services Board 

Coverage

Information on  small publications which have no literary value is not included to the National Bibliography and only
the information on following publications are included.

• Printed books published in Sinhala, Tamil and English
• Audio Visual material on Sri Lanka (included biannually)
• Information on first issue of news papers and serial publications.
• Reprints  for  which  new  ISBN  numbers  have  been  obtained  due  to  change  of  the

publisher or place of publication.
• Unpublished postgraduate theses

Organization

The cataloguing activities of Sri Lanka National Bibliography are carried out according to the 2
nd  

 edition of the

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

 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.

සලංකර්ෂිපස්ත වශන මකාලකාව



6

අනු . - අනුවකාදෙය
අ.ර්වි. - අතිලරක ර්විෂය
ක. - කලකාපය
කක. - කණ්ඩදෙකාස කවරය
කබලැ. - කමබ බලැමම
කකා. - කකාණණ්ඩය
කකාලබයෝක. - කකාඩලබයෝඩ කවරය
ස්තලැ.ලනකා. - ස්තලැන ලනකාදෙලැකලව
නූබලැ. - නූලේ බලැමම
පරි. - පරිවරස්තක
පි. - පිටු
ප ප්ර.ලනකා. - ප ප්රකකාශක ලනකාදෙලැකලව
ලබයෝක. - ලබයෝඩ කවරය
මලැබලැ. - මලැලියම බලැමම
ලරක. - ලරකර්ෂින් කවරය
ලරබලැ. - ලරදි බලැමම
ලව. - ලවළුම
සලංසස. - සලංසසකකාරක, සලංසසකරණය
සමපකා. - සමපකාදෙක
සබලැ. - සදර බලැමම
ලසම. - ලසන්ටි මටර

சுருக்கைங்கைள் 
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இல. - இலக்கைம 

ஒமு. - ஒடடுமுகற
கைஇ. - கைமபயிஇகழ
கைமஉ - கைடின மடகட உகற
கைதஉ - கைதகைதத உகற
சநூஇதத - சர்வததச தரபபடுத்தபபடட நூல 
இலக்கைத் - ததடடம 
ச.மமீ. - சதம மமீற்றர் 
துகை. - துணயிக்கைடடு
நூ.இ. - நூல இகழ
ப. - பக்கைம 
மஉ. - மடகட உகற
மமு. - மடிபபுமுகற
தமதழத. - தமதழததபயத;பபு
தரக்ஸ் - தரக்ஸதன் உகற
தவ.இ. - தவளளியயீடடதளர் இலகல
தவ.இ.இ. - தவளளியயீடடு இடம இலகல
தத.இ. - ததகைதத இலகல
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ABBREVIATIONS

Ad. - 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

ඩිර්වි දෙශම වරර්ගීකරණලයේ 23 ලවනි සලංසසකරණය අනුව ර්විෂය ලබදීම
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000 - පරිගණක විදදද්යාව, තතද්යාරතුර, සද්යාමද්යානද කකෘති 
010 - නද්යාමද්යාවල
020 - පුසසතකද්යාල හද්යා විඥද්යාපන විදදද්යා
030 - සද්යාමද්යානද විශසව තකකෝෂ ග ග්රනන්ථ 
040 - [        ]
050 -සද්යාමද්යානද වද්යාර ප ග්රකද්යාශන
        059.9148 - සසිංහල වද්යාරික ප ග්රකද්යාශන
060 - සද්යාමද්යානද සසිංවිධද්යාන හද්යා තකකෞතුකද්යාගද්යාර විදදද්යාව
070 - ප ග්රවකෘතති මද්යාධද, පුවතපත කලද්යාව සහ ප ග්රකද්යාශනය
080 - සද්යාමද්යානද එකතු
        089.9148 - සසිංහල එකතු
090 - අතත්ලිපි හද්යා දුරලභ ග ග්රනන්ථ

100 - දරශනය හද්යා මතනකෝ විදදද්යාව
110 - අධදද්යාතත්මික විදදද්යා
120 - ඥද්යාණ විභද්යාගය
130 - අධිමද්යානසක විදදද්යාව හද්යා ගුපත විදදද්යාව
140 - විතශසෂ දද්යාරශනික මත
150 - මතනකෝවිදදද්යාව
160 - තරක ශද්යාසසත ග්රය
170 - ආචද්යාර ධරම
180 - පපැරණ, මධදකද්යාලන හද්යා නපැතඟෙනහිර දරශනය
190 - නූතන බටහිර දරශනය

200 - ආගම 
210 - දරශනය හද්යා ආගත්මික නදද්යාය
220 - බයිබලය
230 - ක ග්රක්රිසසතියද්යානි ධරමය
240 - ක ් ස  රසසතියද්යානි ඇදහිත්ලි හද්යා ප ග්රතිපදද්යාව
250 - ක ග්රක්රිසසතියද්යානි ඇදහිත්ලි
260 - ක ග්රක්රිසසතියද්යානි සසිංවිධද්යාන හද්යා සමද්යාජ තසසවද්යා
270 - ක ග්රක්රිසසතියද්යානි ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය
280 - ක ග්රක්රිසසතියද්යානි නිකද්යාය
290 - තවනත ආගම
        294.3 - බුදධද්යාගම
        294.5 - හිනදු ආගම
         297 - ඉසසලද්යාම ධරමය

300 - සමද්යාජ ශද්යාසසත ග්ර
310 - සසිංඛදද්යා තලේඛන
320 - තදශපද්යාලන විදදද්යාව
330 - ආරර්ථික විදදද්යාව
340 - නීතිය
350 - රද්යාජද පරිපද්යාලනය හද්යා යුද කටයුතු
360 - සමද්යාජ ප ග්රශසන හද්යා සමද්යාජ තසසවද්යා 
370 - අධදද්යාපනය
380 - තවළදද්යාම, සනනිතවේදනය හද්යා ප ග්රවද්යාහන තසසවද්යා
390 - සරිත, විරිත, ජනශ ග්රපැතිය

400 - භද්යාෂද්යාව
410 - වද්යාග් විදදද්යාව
420 - ඉසිංග ග්රග්රීස භද්යාෂද්යාව
430 - ජරමන  හද්යා ආශ ග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
440 - ප ග්රසිංශ හද්යා ආශ ග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
450 - ඉතද්යාත්ලි, තරකෝමද්යාන, ශද්යා ආශ ග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
460 - සසපද්යාඤසඤ, පකෘතුගීස, ගපැලසයන භද්යාෂද්යාව
470 - ලතින  හද්යා ආශ ග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
480 - සමභවද ග ග්රග්රීක හද්යා ආශ ග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
490 - තවනත භද්යාෂද්යා
        491.48 - සසිංහල භද්යාෂද්යාව
       494.811 - ද්රවිඩ භද්යාෂද්යාව

500 - සසවද්යාභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය 
510 - ගණතය
520 - තද්යාරකද්යා විදදද්යාව
530 - තභකෞතික විදදද්යාව
540 - රසද්යායන විදදද්යාව
550 - භූ විදදද්යා 
560 - තපද්යාසල සහ පූරව ඓතිහද්යාසක ජීවීන 
570 - ජීව විදදද්යා
580 - ශද්යාක (උදද්භිද විදදද්යාව)
590 - සතුන (සතතව විදදද්යාව)

600 - තද්යාකෂණ විදදද්යාව
610 - වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය
620 - ඉසිංජිතනර විදදද්යාව 
630 - කකෘෂිකරමය  
640 - ගකෘහීය හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය
650 - කළමනද්යාකරණ හද්යා සහද්යායක තසසවද්යා
660 - රසද්යායනික ඉසිංජිතනර විදදද්යාව 
670 - නිෂසපද්යාදන
680 - තවනත ශිලේල්පීය නිෂසපද්යාදන
690 - තගද්යාඩනපැගිත්ලි ඉදිකරීම

700 - කලද්යාශිලේප : සකෞනදර ස්  ය හද්යා සපැරසත්ලි කලද්යාව
710 - භූ දරශන කලද්යාව හද්යා භූත්මි සපැලසුම
720 - ගකෘහ නිරමද්යාණ ශිලේපය
730 - මූරති ශිලේපය, පිඟෙන හද්යා තලකෝහ වපැඩ
740 - ඇඳීම හද්යා සපැරසත්ලි කලද්යාව
750 - සතුවම කලද්යාව
760 - සතුවම මුද්රණ සසෑදිම හද්යා මුද්රණය
770 - ඡද්යායද්යාරූප ශිලේපය හද්යා පරිගණක කලද්යා, චිත ග්රපට, වීඩිතයකෝ
780 - සසිංගීතය
790 - විතනකෝදය හද්යා ක ග්රග්රීඩද්යා

800 - සද්යාහිතදය හද්යා විචද්යාරය
810 - ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතදය
820 - ඉසිංග ග්රග්රීස සද්යාහිතදය
830 - ජරමන හද්යා ආශ ග්රක්රිත සද්යාහිතදය
840 - ප ග්රසිංශ හද්යා ආශ ග්රක්රිත සද්යාහිතදය
850 - ඉතද්යාත්ලි සහ තරකෝමද්යාන හද්යා ආශ ග්රක්රිත සද්යාහිතදය
860 - සසපද්යාඤසඤ, පකෘතුගීස ,  ගපැලසයන සද්යාහිතදය
870 - ලතින සද්යාහිතදය
880 - සමභවද ග ග්රග්රීක හද්යා ආශ ග්රක්රිත සද්යාහිතදය
890 - තවනත භද්යාෂද්යා සද්යාහිතදය
         891.48 - සසිංහල සද්යාහිතදය
         894.811 - තදමළ සද්යාහිතදය

900 - ඉතිහද්යාසය හද්යා භූතගකෝල විදදද්යාව
910 - භූතගකෝල විදදද්යා හද්යා තදශද්යාටන විසසතර
920 - චරිතද්යාපදද්යාන හද්යා පවුලේ ඉතිහද්යාසය
930 - පපැරණ ඉතිහද්යාසය
940 - යුතරකෝපද්යා ඉතිහද්යාසය
950 - ආසයද්යාන ඉතිහද්යාසය
         954.93 - ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය
960 - අප ග්රක්රිකද්යාන ඉතිහද්යාසය
970 - උතුර ඇමරිකද්යාන ඉතිහද්යාසය
980 - දකුණු ඇමරිකද්යාන ඉතිහද්යාසය
990 - තලකෝකතයේ අතනකුත තකද්යාටසස වල ඉතිහද්යාසය

தூயயி  தசதமச பகபபதக்கைத் ததடடத்ததன் 23 ஆம பததபபயிற்கைதணங்கை வகபபுப பயிரிவு
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000 - கைணனளி வயிஞ்ஞதனம, அறதவுசதர்  
     வயிடயங்கைள்
010 - நூல வயிபரப படடியலகைள்
020 - நூலகை தகைவல வயிஞ்ஞதனம
030 – கைகலக் கைளஞ்சதயங்கைளும தகைவல 
     நூலகைளும
040 - [ ]
050 - சஞ்சதககைகைள், பருவ தவளளியயீடுகைள்
    059.94811- தமதழ சஞ்சதககைகைள்
060 - சங்கைங்கைள், ததபனங்கைள்,   
     அருமதபதருடகைதடசதச்  சதகலகைள்
070 - வயிவரணம, கைலவயி, தசய்தத ஊடகைம,  
     பத்ததரிககைத்துகற, தவளளியயீடு
080 - தபததுச் தசகைரிபபு, 
090 - ககைதயழுத்துப பயிரததகைள், அhpய நூலகைள்

100 - தத்துவ சதத்ததரம
110 - தபபௌததீகை அததீ
120 - அறதவதரதச்சதயயியல
130 - உளவயியல மகறதபதருள்
140 - தத்துவக் தகைதடபதடுகைள்
150 - உளவயியல
160 - அளகவயயியல
170 - ஒழுக்கைவயியல
180 - புரததன, இகடக்கைதல, கைகீகழத்ததய 
     தத்துவ சதஸ்ததரம
190 - நவதீன தமகலத்ததய தத்துவ சதஸ்ததரம

200 - சமயம
210 - சமயக் தகைதடபதடும தத்துவமும
220 - வயிவயிலதயம (கபபயிள்)
230 - கைதறதஸ்தவமும கைதறதஸ்தவ மதக் 
     தகைதடபதடும
240 - கைதறதஸ்தவ வழதபதடுகைள்
250 - கைதறதஸ்தவ தபததகனகைள்  
260 - கைதறதஸ்தவ அகமபபுக்கைளும சமூகை 
     தசகவகைளும
270 - கைதறதஸ்தவ சமய சரித்ததரம
280 - கைதறதஸ்தவ சமயப பயிரிவுகைள்
290 - ஏகனய சமயங்கைள்
    294.3 - தபபௌத்தம
    294.5 - இந்துசமயம
    297 -  இஸ்லதம

300 - சமூகை வயிஞ்ஞதனம, சமூகைவயியல, 
     மதனுடவயியல
310 - புள்ளளிவயிபரவயியல
320 - அரசதயல
330 - தபதருளளியல
340 - சடடம
350 - தபதது நதருவதகைமும இரதணுவ 
     வயிஞ்ஞதனமும
360 - சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும சமூகை 
     தசகவகைளும
370 - கைலவயி
380 - வர்த்தகைம, தததடர்பு, தபதக்கவரத்து
390 - நதடடதரியலும பழக்கை வழக்கைங்கைளும

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

480 - கைததரக்கை தமதழதகைள்
490 - பயிற தமதழதகைள்
    491.48- சதங்கைள தமதழத
    494.811- தமதழ தமதழத

500 - வயிஞ்ஞதனம
510 - கைணயிதம
520 - வதன சதஸ்ததரம
530 - தபபௌததீகைம
540 - இரதசனவயியல
550 - புவயி வயிஞ்ஞதனமும பூகைற்பவயியலும
560 - படிமங்கைளும பூர்வகைதல உயயிரிகைளும
570 - உயயிரியல வயிஞ்ஞதனமும  உயயிரியலும
580 - ததவரவயியல
590 - வயிலங்கைதயல

600 - தததழதல நுடபம
610 - மருத்துவமும ஆதரதக்கைதயமும
620 - எந்ததரவயியல
630 - வயிவசதயம
640 - வதீடு மற்றும கடுமப முகைதகமத்துவம

650 - முகைதகமத்துவமும தபததுசனத் 
     தததடர்பும
660 - இரசதயன எந்ததரவயியல
670 - உற்பத்ததகைள்
680 - வயிதசட உபதயதகைத்ததற்கைதன உற்பத்ததகைள்
690 - கைடடிடங்கைளும கைடடுமதனமும
700 - கைகலகைள்
710 - தகரவடிவகமபபும இடத்ததடடமதடலும
720 - கைடடிடக் கைகல
730 - சதற்ப, மடபதண்ட உதலதகை தவகலகைள்
740 - வகரதலும அலங்கைதர தவகலகைளும
750 - ஓவயியங்கைள்
760 - வகரபடக் கைகல
770 - புககைபபட மற்றும; கைணனளிக் கைகல
780 - சங்கைகீதம
790 - வயிகளயதடடு , தபதழுது தபதக்கக்        
     கைகலகைள்

800 - இலக்கைதயமும வயிமர்சனங்கைளும
810 - அதமரிக்கை ஆங்கைதல இலக்கைதயம
820 - ஆங்கைதல இலக்கைதயம
830 - தஜர்மன் இலக்கைதயம
840 - பயிதரஞ்சு இலக்கைதயம
850 - இத்ததலதய உதரதமதனளிய இலக்கைதயங்கைள்
860 - ஸ்பதனளிய தபதர்த்துக்கைகீசதய இலக்கைதயங்கைள்
870 - இலத்ததீன் இலக்கைதயம
880 - கைததரக்கை இலக்கைதயம
890 - பயிறதமதழத இலக்கைதயங்கைள்
     891.48 - சதங்கைள இலக்கைதயம
     894.8 - ததரதவயிட இலக்கைதயம
     894.811 - தமதழ இலக்கைதயம

900 - சரித்ததரம
910 - புவயியயியலும பயிரயதணமும
920 - வதழக்ககைச் சரிதம, கல வரலதறுகைள்
930 - புரததன உலகை வரலதறு
940 - ஐதரதபபயிய வரலதறு
950 - ஆசதய வரலதறு
     954.93 - இலங்ககையயின் வரலதறு 
960 - ஆபயிரிக்கை வரலதறு
970 - வட அதமரிக்கை வரலதறு
980 - ததன் அதமரிக்கை வரலதறு
990 - ஏகனய இடங்கைளளின் வரலதறு
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OUTLINE OF THE DEWEY DECIMAL CLASSIFICATIONS (22
nd

 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 Collection
090-Manuscripts & rare books

100-Philosophy & psychology
110-Metaphysics 
120-Epistemology, causation humankind
130-Parapsychology and occultism 
140-Specific philosophical schools
150-Psychology
160-Logic
170-Ethics
180-Ancient, medieval, Eastern philosophy 
190-Modern Western philosophy

200-Religion
210-Philosophy & theory of religion
220-Bible
230-Christianity Christian theology 
240-Christian moral & devotional theology 
250-Christian church & Local Christian religious orders
260-Administration social & ecclesiastical theology
270-History of Christianity & Christian church
280-Christian denominations & sects
290-Other religions
       294.3-Buddhism
       294.5-Hinduism
       297-Islam

300-Social sciences 
310-Collections of general statistics
320-Political science
330-Economics
340-Law
350-Public administration & military science
360-Social problems & services; associations
370-Education
380-Commerce, communications, transportation 
390-Customs, etiquette, folklore 

400-Language
410-Linguistics
420-English & Old English
430-Germanic languages ; German
440-Romance languages ; French 
450-Italian, Romanian & related languages
460-Spanish & Portuguese languages
470-Italic languages ; Latin
480-Hellenic languages ; Classical Greek
490-Other languages
      491.48-Sinhalese language
      494.811-Tamil language

500-Natural sciences & mathematics 
510-Mathematics
520-Astronomy & allied sciences
530-Physics
540-Chemistry & allied sciences
550-Earth sciences 
560-Paleontology ; paleozoology
570-Life sciences ;  Biology 
580-Plants (Botany)
590-Animals (Zoology)

600-Technology 
610-Medicine and health
620-Engineering & allied operations
630-Agriculture & related technologies
640-Home and family management
650-Management & auxiliary services
660-Chemical engineering 
670-Manufacturing
680-Manufacture for specific uses 
690-Buildings

700-The arts Fine and decorative arts
710-Civic & landscape art
720-Architecture
730-Plastic arts ; sculpture
740-Drawing & decorative arts 
750-Painting & paintings 
760-Graphic arts ; printmaking & prints
770-Photography, photographs, computer art
780-Music
790-Recreational & performing arts

800-Literature & rhetoric
810-American literature in English
820-English & Old English literature
830-Literatures of Germanic  literature 
840-Literatures of Romans languages 
850-Italian, Romanian and related literatures
860-Spanish & Portuguese literatures 
870-  Italic literatures ; Lating literature
880-Hellenic literatures; Classical Greek
890-Literatures of other languages
        891-48-Sinhalese literature
        894-811-Tamil literature
900-History & Geography 
910-Geography & travel
920-Biography, genealogy, insignia
930-History of ancient world to ca. 499
940-History of Europe
950-History of Asia Far East ; Far East 
       954.93-Sri Lanka
960-History of Africa
970-History of North America
980-History of South America
990-History of other areas 
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ශ ් ස  ර ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය. -  කකා. 10,  ක. 5
මලැයි - 1972-

    ලකකාළඹ  :  ජකාතික පුසසස්තකකාල හකා ප ප්රලලේඛන ලසසවකා මණණ්ඩලය,
    1977 -  
    කකා.      ;  ලසම 24.
    සමුචචිස්ත ලවළුම (2011)
    කකා.1, ක.1  (1963) - කකා. 10, ක.4 (1972) දෙකවකා
    ලලංකකා ජකාතික ග ප්රන්න්ථ නකාමකාවලිය යන නමින් ජකාතික  ලලේඛනකාරකෂක     
    ලදෙපකාරස්තලමන්තුව ර්විසන් ප ප්රකකාශිස්තයි.
    ISSN   0253-8229

015.5493
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இலங்ககைத் ததசதய நூற்படடியல தததகதத .- 10. இல. 5.
தம 1972 -

தகைதழுமபு : ததசதய நூலகை ஆவணவதக்கைல தசகவகைள் சகப, 1977- 
தததகதத ; ச.மமீ. 24.
ததரடடபபடட தததகதத (2011) 
தததகதத .1 இல. 1 (1963) - தததகதத 10. இல. 4
(1972)  வகர ததசதய சுவடிகைள் கூடத் ததகணக்கைளத்ததனதல 
தவளளியயிடபபடடது 
ISBN 0253 - 8229

015.5493
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Sri Lanka National Bibliography  .- Vol.10 , No.5
                        May 1972 - 

Colombo : National Library and Documentation 
Services Board, 1977 - 
Vol.      ; 24 cm.
Cumulated Volume (2011)
Continues Ceylon National Bibliography Vol. 1
No. 1 (1963) – Vol. 10, No. 4 (1972)
Published by Dept. of National Archives.
ISSN 0253-8229

                        015.5493
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ශ ලලංකකා ජකාතික ග්රන්න්ථ නකාමකාවලිය 

ර්විෂය අලංශය

0 0 0  පරිගණක ර්විදෙදකාව, ලස්තකාරතුර,
                සකාමකානද  කපෘති 

0 2 0  පුසසස්තකකාල හකා ර්විඥකාපන ර්විදෙදකා

ද සලේවද්යා, ඩබත්ලිවේ. ආර. ගද්යාත්මිණ
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුසසතකද්යාල හද්යා විඥද්යාපන තසසවද්යා 
වදද්යාපතිය / ඩබත්ලිවේ. ආර. ගද්යාත්මිණ ද සලේවද්යා. - 
පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2017. - පි. xvi,208 : 
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 760.00 (1038107 NL)
ISBN 978-955-38020-0-2 (436800 NA)

025 – පුසසස්තකකාල, ලලේඛනකාගකාර, ලස්තකාරතුර   
    මධදසසන්ථකාන පිළිබඳ ක්රියකාවලිය

025.32 – ර්විසසස්තරකාත්මක සූචිකරණය

පදමසරි, ජී. ආර.
පුසසතකද්යාල සූචිකරණය / ජී. ආර. පදමසරි. - 
තකද්යාළඹ : තමන පබත්ලිතකෂන, 2017. - 
පි. 175 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (1037987 NL)
ISBN 978-955-7332-00-0 (436976 NA)

028 – කියවීම සහ ලවනත් ලස්තකාරතුර මකාධද  
     භකාර්විස්තය

028.1 – ග්රන්න්ථ ර්විශකාර

ල්පීරිසස, ආරියතිලක
මද්යායද්යාතවේ යන්ථද්යාරන්ථය : සනමද්යාව, නවකතද්යාව, 
තකටිකතද්යාව සහ පදද විචද්යාර පිළිබඳ විචද්යාර / 
ආරියතිලක ල්පීරිසස. - නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. 169 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 375.00 (1022339 NL)
ISBN 978-955-31-0479-3 (428238 NA)

0 8 0  සකාමකානද එකතු 

අරනසසස්ට් තපකෝරතතද්යාට පුදපැදුර ප්රණද්යාම / 
සසිංසසකරණය විජිත තරද්යාහද්යාන... [සහ තවත 
අය]. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2016. - 
පි. 403 ; තසම. 22.
නබපැ-කතබකෝක : ර. 1250.00  (1032375 NL)
ISBN 978-955-30-7413-3 (432029 NA)

1 0 0   දෙරශනය, අධිමකානසක ර්විදෙදකාව හකා
    ගුපස්ත ර්විදෙදකාව, මලනයෝර්විදෙදකාව

1 3 0  අධිමකානසක ර්විදෙදකාව හකා ගුපස්ත ර්විදෙදකාව

133 – අධිමකානසක ර්විදෙදකාව හකා ගුපස්ත ර්විදෙදකාව  
     පිළිබඳ නියස්ත මකාස්තපෘකකා

133.5 – ලජදකාතිෂස ශකාසසස්ත්රය

ඇකමන, තක.
තජදද්යාතිෂ චිනතද්යා තතකද්යාල තහකෝරද්යා ශද්යාසසස්ත්රය / 
තක. ඇකමන. - තපද්යාලේගමපල : කරතකෘ, 
2016. - පි. 195 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 720.00 (1014356 NL)
ISBN 978-955-43148-0-1  

133.55 – ලිත් 

ඈපද්යා පඤචද්යාඞග ත්ලිත - ක: ව: 2017-2018. - 
තකද්යාළඹ : ඈපද්යා තපද්යාතහල සහ මුද්රණ සමද්යාගම, 
2017. - පි. 184 ; තසම. 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00 (1038133 NL)
ISBN 978-955-4943-62-9 (437098 NA)

1 5 0  මලනයෝර්විදෙදකාව 

155 – ආ න්ස්තර හකා සලංවරධන මලනයෝර්විදෙදකාව
155.5 – ලයයෞවන මලනයෝර්විදෙදකාව

නද්යානද්යායකකද්යාර, උඩුගම තමකෝහද්යාන නනදන
ජීවිතය තකතරම සුනදරද / උඩුගම තමකෝහද්යාන 
නනදන නද්යානද්යායකකද්යාර. - තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2016. - පි. 56 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 125.00 (1032432 NL)
ISBN 978-955-30-6003-7 (432081 NA)
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158 – වදවහකාරික මලනයෝර්විදෙදකාව
158.1 - සකාරන්ථකත්වය

සලේවද්යා, ඩබලේයු. ඒ.
ඉෂසටද්යාරන්ථ සදධිතයේ රහස = The secret of 
success / ඩබලේයු. ඒ. සලේවද්යා. - නව මුද්රණය. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2016. - පි. 64 ; 
තසම. 21.
1 වන මුද්ර ණය 1920.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00 (1034398 NL)
ISBN 978-955-30-6975-7 (432775 NA)

2 0 0   ආගම

2 4 0  ක්රිසසතියකානි ඇදෙන්හිලි හකා ප්රතිපදෙකාව

248 – ක්රිසසතියකානි ජීර්විස්තය හකා වත්පිළිලවත්
248.4 – ක්රිසසතියකානි ජීර්විස්තය හකා පලැවලැත්ම 

තපතරරද්යා, ලූෂන එඩවඩ
ඇතුළද්යානත කතුන දිවියකට : කතුන ත්ලිපි 
එකතුව / ලූෂන එඩවඩ තපතරරද්යා. - තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 52 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00 (1038000 NL)
ISBN 978-955-30-7614-4 (436756 NA)

2 9 0  ලවනත් ආගම

294 – ඉන්දියකානු සමභවයක සන්හිස්ත ආගම
294.3 – බුදධකාගම
294.3076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

බුදධ ධරමය : 6 තශසණය / සමපද්යාදනය 
අඹගසසපිටිතයේ චනදද්යාතලකෝක හිත්මි. - කඩවත : 
සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. 136 : චිස්ත්ර ; 
තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (1038075 NL)
ISBN 978-955-684-252-4 (436693 NA)

294.309538 – සවුදි අරකාබය

තපතරරද්යා, ඒ. ඩ. ට. ඊ.
පුරද්යාණ අරද්යාබිතයේ සහ ඊශද්යායලතයහි බුදු දහම / 
ඒ. ඩ. ට. ඊ. තපතරරද්යා ; පරිවරතනය මරිගම 
තගකෝතම හිත්මි විසනි. - ගලේකසසස : ග්රනන්ථ 
ප්රකද්යාශන කරකෘ සසිංසදය, 2016. - පි. xi,188 : 
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21.
“Buddhism in ancient Arebia & Israel” 
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 500.00 (1037023 NL)
ISBN 978-955-52567-1-1  

294.34 - ධරමය හකා වත්පිළිලවත්

උලේල්ලුවිසසතහසවද්යා, තරකෝහණ
කුසලේ, පින සහ නිවන : විදදද්යාතමක හද්යා 
තද්යාරකක දපැකමක / තරකෝහණ උලේල්ලුවිසසතහසවද්යා. -
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 56 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 50.00 (1038011 NL)
ISBN 978-955-30-7734-9 (436750 NA)

තගද්යාඩතග්, සරිසුමන
සතතහි සතුට ඇතිකර ගපැනීමට කුසලේ කරනන
අකුසතලන ත්මිතදනන / සරිසුමන තගද්යාඩතග්. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 104 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00 (1038012 NL)
ISBN 978-955-30-7784-4 (436751 NA)

තිලකරතන, ඒ. තක.
බුදු රජුන තදශිත චතුරද්යායර්ය්ය සතදය / ඒ. තක. 
තිලකරතන. - දුටුවපැව : කරතකෘ, 2016. - 
පි. 136 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1025192 NL)
ISBN 978-955-52897-9-5 

තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, කපැටවල
සසරින ත්මිදීම තහවත ගමතන නිමද්යාව / කපැටවල
තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි. - [තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.], 
2017. - පි. 52 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00 (1038041 NL)

(436582 NA)

තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, කපැටවල
සතින දකන - රවන ගුණ / කපැටවල 
තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි. - [තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.], 
2017. - පි. 79 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 165.00 (1038042 NL)

(436583 NA)

294.3423 - මරණය

මද්යාරයද්යා හඳුනද්යා ගනන / සසිංසසකරණය එම. බ. 
තපමතසසන. - [තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.], 2017. - 
පි. [xii],123 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : තනද්යාත්මිතලේ (1038058 NL)

(436581 NA)
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තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, කපැටවල
ජීවිතය තුළින තිලකුණු : ජීවිතය, මරණය සහ 
සහිනය පිළිබඳ සතද ඇසුතරන තකතරන 
විග්රහයක / කපැටවල තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි. - 
[තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.], 2017. - පි. 62 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 140.00 (1038060 NL)

(436580 NA)

294.3432 - නිවන

තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, කපැටවල
නිවන තසද්යායද්යා : සමමුතිතයන පරමද්යාරන්ථයට / 
කපැටවල තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි. - [තපැ. තනද්යා.] : 
[ප්ර. තනද්යා.], 2017. - පි. 72 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 165.00 (1038059 NL)

(436579 NA)

294.3435 – පූජදසසන්ථකාන 
294.3435095493 – ශ ලලංකකාව 

කරණද්යානනද, උකකු බණඩද්යා
අනරද්යාධපුර අටමසසන්ථද්යානය : ඓතිහද්යාසක 
විකද්යාශය, තදපළ සහ පරිපද්යාලනය පිළිබඳ 
අධදයනයක / උකකු බණඩද්යා කරණද්යානනද. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 184 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 850.00 (1038016 NL)
ISBN 978-955-30-7376-1  (436749 NA)

294.363 – බුදරජකාණන් වහන්ලසස

සරි සීවල හිත්මි, බඹරැනතද
තබකෝධිසතව ආදරශය / බඹරැනතද සරි සවල 
හිත්මි. - සසිංතශකෝධිත මුද්රණය. - තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2015. - පි. 136 ; තසම. 18.
1 වන මුද්රණය 1961.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1027639 NL)
ISBN 978-955-30-6069-3  

294.38 – ග්රන්න්ථ
294.382 – ත්රිපිටකය
294.382325 – ජකාස්තක 

ත්රිපිටකය. සූස්ත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක
ජීවිතයට සද්යාර ධරම : සරල සසිංහල ජද්යාතක 
කන්ථද්යා -1 / සසිංසසකරණය එසස. අයි. ගමතග්. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2016. - පි. 160 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1032421 NL)
ISBN 978-955-30-6758-6 (432065 NA)

294.3824 – අභිධරමපිටකය

අද්භිධරමද්යාවතබකෝධය - 4 : සතතහි පපැවපැතම 
රූපසසකනධ විවරණය / සමපද්යාදනය තමද්යාරටුතවේ
ගුණරතන හිත්මි. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2017. - පි. 176 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (1038007 NL)
ISBN 978-955-30-7676-2  (436753 NA)

අද්භිධරමද්යාවතබකෝධය - 5 : සතතහි පපැවපැතම / 
සමපද්යාදනය තමද්යාරටුතවේ ගුණරතන හිත්මි. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 192 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00 (1038005 NL)
ISBN 978-955-30-7677-9 (436758 NA)

ගුණද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, සීනද්යාවතතත 
අද්භිධරමද්යාරන්ථ සසිංග්රහ ප්රකද්යාශනී නම වූ 
අද්භිධරමද්යාරන්ථ සසිංග්රහ භද්යාවසනනය / සීනද්යාවතතත
ගුණද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි ; සසිංසසකරණය එසස. මපැදවපැව 
විසනි. - රතමලද්යාන : පුත්ලිනතලද්යාරද්යාම මහද්යා 
විහද්යාරය, 2016. - පි. xvii,248 ; තසම. 30.
නබපැ-කතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(1038149NL)

(436988 NA)

3 0 0   සමකාජ ශකාසසස්ත්ර

301 – සමකාජ ර්විදෙදකාව 

ජයසසිංහ, ඒ. තක. ජී.
උසසස සමද්යාජ විදදද්යාතමක නදද්යාය / ඒ. තක. ජී. 
ජයසසිංහ. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - 
පි. 592 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 1250.00 (1038067 NL)
ISBN 978-955-30-7726-4 (436764 NA)

302 – සමකාජ අන්ස්තරක්රියකා
302.2 – සන්නිලවදෙනය
302.222 – අවකාචික සන්නිලවදෙනය
302.222095493 – ශ ලලංකකාව

විතජේරතන, දිලේහද්යානි
මුස්ට්ටි මසිංගලදතයේ සනනිතවේදන ලකෂණ / 
දිලේහද්යානි විතජේරතන. - තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2016. - පි. 144 : ඡද්යායද්යාරූප ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 600.00 (1022345 NL)
ISBN 978-955-30-6854-5 (428366 NA)
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302.23 - මකාධද
302.23095493 – ශ ලලංකකාව 

ජනතද්යාවට වග කයන මද්යාධද කරමද්යානතයක 
උතදසද්යා... : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජනමද්යාධද කතෂසස්ත්රය හද්යා
වකෘතතිය නඟෙද්යා සටුවීමට සපැලපැසසමක. - 
[තපැ. තනද්යා.] : ජනමද්යාධද ප්රතිවව්යුහගතකරණය 
සඳහද්යා වන තලේකම කද්යාරයද්යාලය, 2016. - 
පි. xviii,261 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(1036847 NL)
ISBN 978-955-3958-01-3 (434974 NA)

306 – ජනප්රිය සලංසසකපෘතිය 

Down town pulse 2016 = කලද්යාතවේ 
ප්රතිතහජතමද්යානියක සඳහද්යා නව කතිකද්යා  / 
සසිංසසකරණය සුපුන විශසවබුදධි විසනි. - 
[තපැ. තනද්යා.] : තබකරිතය කස්ට්ටිය, 2016. - 
පි. 186 : චිස්ත්ර ; තසම. 19.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00 (1022467 NL)
ISBN 978-955-681-266-4 (428333 NA)

306 – සලංසසකපෘතිය හකා ආයස්තන
306.8 – ර්විවකාහය හකා පවුල
306.81 – ර්විවකාහය හකා අඹුසලැමි පිළිබඳ ස්තත්ත්වයන් 

ද සලේවද්යා, එසස. ට.
ආදරය, විවද්යාහය සහ හිසිංසනය : ජීවිතතයේ විවිධ 
අද්භිතයකෝග ඔබට ගපැටල්ලුවී ඇතද? / එසස. ට. ද 
සලේවද්යා. - [තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2017. - 
පි. 154 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1036669 NL)
ISBN 978-955-43674-0-1 (435650 NA)

3 1 0  සලංඛදකාලලේඛන

315 – ආසයකාලව සලංඛදකාලලේඛන
315.493 – ශ ලලංකකාව

ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන 
තදපද්යාරතතමනතුව සසිංඛදද්යාන නිබනධනය 
2016. - තකද්යාළඹ : ජනතලේඛන හද්යා 
සසිංඛදද්යාතලේඛන තදපද්යාරතතමනතුව, 2016. - 
පි. xxxiv,471 ; තසම. 30.
සලංහල, ලදෙමළ සහ ඉලංග්රීස.
මපැබපැ-තබකෝක :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(1036917 NL)
ISBN 978-955-702-005-1

315.493021 - සලංඛදකාලලේඛන

ශ්රී ලසිංකද්යාව. දිසසත්රික තලේකම කද්යාරයද්යාලය
සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත 2016 : පුතතලම 
දිසසත්රිකකය / සමපද්යාදනය ජී. ය. නනදන 
තපතරරද්යා විසනි. - පුතතලම : දිසසත්රික තලේකම 
කද්යාරයද්යාලය, 2016. - පි. xviii,230 ; තසත්මි. 25.
මපැබපැ-තබකෝක :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(1031703 NL)

3 2 0   ලදශපකාලන ර්විදෙදකාව 

320.12 – භූ ලදශපකාලනය

තහසරත, නත්ලින
විශසවය අත මත / නත්ලින තහසරත. - තකද්යාළඹ : 
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2017. - පි. [xii],349 : 
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : රූ. 650.00 (1037244 NL)
ISBN 978-955-21-2608-6  (436406 NA)

3 3 0  ආරර්ථික ර්විදෙදකාව 

330.1 – ආරර්ථික නදකාය, ගුරකුල 
330.122 -ලවලළඳලපකාළ ආරර්ථික ර්විදෙදකාව

ලසිංකද්යා, විජිත
තවතළඳතපද්යාළ ආරර්ථිකය : නදද්යාය, ගපැටල්ලු හද්යා 
ප්රකීරණ විසඳුම / විජිත ලසිංකද්යා. - බතතරමුලේල :
තනපප්චූන පබත්ලිතකෂනසස, 2017. - පි. 326 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 680.00 (1038046 NL)
ISBN 978-955-4028-03-6 (436989 NA)

331 – කමකර ආරර්ථික ර්විදෙදකාව
331.7 – කරමකාන්ස්ත හකා වපෘත්ත්තීන් අනුව රැකියකා
331.702 – රැකියකා ලත්රීම ?

ජයවීර, ඒ. එම. එසස.
පද්යාසතලන රැකයද්යා තලද්යාවට / ඒ. එම. එසස. 
ජයවීර. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - 
පි. 135 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00 (1036611 NL)
ISBN 978-955-30-7717-2 (435010 NA)
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338 – නිෂසපකාදෙන
338.4791 – සලංශකාරක කරමකාන්ස්තය

සලේවද්යා, ඩ. ඒ. සී. සුරසිංග
සසිංචද්යාරක සපැලසුමකරණය : සපැලසුමකරණ 
සසිංකලේප, ප්රතවේශයන හද්යා ක්රම ශිලේප / ඩ. ඒ. සී. 
සුරසිංග සලේවද්යා සහ අනරදධ විතජේකුමද්යාර. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - 
පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (1037993 NL)
ISBN 978-955-30-2966-9  (436759 NA)

3 4 0  නීතිය 

343 – යුදධ, ආරකෂණ මහජන ලදපල මහජන  
     මුදෙලේ බද, ලවළඳ, කරමකාන්ස්ත නීතිය

343.04 – බද නීති
343.04026 - පනත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ඔස්ට්ටු ඇලේලම හද්යා සුදු බදු (සසිංතශකෝධන) පනත]
2015 අසිංක 14 දරන ඔස්ට්ටු ඇලේලම හද්යා සුදු බදු 
(සසිංතශකෝධන) පනත. - තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2015. - පි. 9 ; 
තසම. 21. -
කබපැ-කක : ර. 9.00 (1022186 NL)

(425075 NA)

343.076 – කපෘර්ෂිකකාරමික කරමකාන්ස්ත
343.07692 – ධීවර කරමකාන්ස්ත
343.076920262 - පනත් ලකටුමපත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ධීවර සහ ජලජ සමපත (සසිංතශකෝධන) : 1996 
අසිංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සමපත පනත 
සසිංතශකෝධන කරීම සඳහද්යා වු පනත 
තකටුමපතක. - තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2016. - පි. 7 ; තසම. 21. -  
(පනත තකටුමපත ; අසිංක 61, 2016)
කබපැ-කක: ර. 8.00 (1015090 NL)

(425988 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
ධීවර සහ ජලජ සමපත (සසිංතශකෝධන) : 1996 
අසිංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සමපත පනත 
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වු පනත 
තකටුමපතක. - තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2016. - පි. 3 ; තසම. 21. -
(පනත තකටුමපත ; අසිංක 79, 2016)
කබපැ-කක: ර. 6.00 (1015092 NL)

(425991 NA)

344 – කමකර, සමකාජ ලසසවකා, අධදකාපන,
     සලංසසකපෘතික නීතිය

344.04232 – ආහකාර
344.04232026 - පනත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[සතව ආහද්යාර (සසිංතශකෝධන) පනත]
2016 අසිංක 15 දරන සතව ආහද්යාර (සසිංතශකෝධන)
පනත. - තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2016. - පි. 11 ; තසම. 21. 
කබපැ-කක : ර.9.00 (1034613 NL)

(434245 NA)

344.042320262 - පනත් ලකටුමපත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
සතව ආහද්යාර (සසිංතශකෝධන) : 1986 අසිංක 15 
දරන සතව ආහද්යාර පනත සසිංතශකෝධනය කරීම 
පිණස වු පනත තක ටුමපතක. - තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2016. - පි. 11 ; 
තසම. 21. - (පනත තකටුමපත ; අසිංක 122, 
2016)
කබපැ-කක: ර. 11.00 (1022237 NL)

(430173 NA)

345 – අපරකාධ නීතිය 
345.05 - අපරකාධ
345.050262 - පනත් ලකටුමපත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
දණඩ නීති සසිංග්රහය (සසිංතශකෝධන) : (19 වන 
අධිකද්යා රය වු) දණඩ නීති සසිංග්රහය සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වු පනත තකටුමපතක. - 
තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 
2015. - පි. 2 ; තසම. 21. - (පනත 
තකටුමපත ; අසිංක 45, 2015)
කබපැ-කක: ර. 3.00 (1015143 NL)

(427556 NA)

346 – පුදගලික නීතිය
346.012 - පුදගලලයයෝ
346.012026 - පනත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව 
[පුදගලයන ත්ලියද්යාපදිසිං චි කරීතම (සසිංතශකෝධන)

         පනත]
2016 අසිංක 8 දරන පුදගලයන ත්ලියද්යාපදිසිං චි 
කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත. - තකද්යාළඹ : 
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2016. - 
පි. 25 ; තසම. 21.
කබපැ-කක : ර.20.00 (1034619 NL)

(431095 NA)
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346.0433 - කකාලය
346.0433026 - පනත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[කද්යාලද්යාවතරකෝධ (වි තශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත]
2016 අසිංක 05 දරන කද්යාලද්යාවතරකෝධ (වි තශසෂ 
විධිවිධද්යාන) පනත. - තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2016. - පි. 3 ; තසම. 21.
කබපැ-කක : ර.6.00 (1022178 NL)

(430092 NA)

346.04330262 - පනත් ලකටුමපත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
කද්යාලද්යාවතරකෝධ (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) : ශ්රී ලසිංකද්යා තවේ
පපැවති යම සටනකද්යාම ස්ත්රසසතවද්යාදී කණඩද්යායමක 
කයද්යාකද්යාරකම තහසතුතකද්යාටතගන අධිකරණතයේ 
දී ඉඩම ඇතුළු යම නිශසචල තදපළක ආපසු 
ලබද්යා ගපැනීම සඳහද්යා සය අයිතිවද්යාසකම 
කයද්යාතමක කරගපැනීමට තනද්යාහපැක වූ 
තපැනපැතතන සමබනධතයන විතශසෂ නීතිමය 
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීමට හපැකවීම සඳහද්යා ද ඊට 
සමබනධ තහකෝ ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා ද වු 
පනත තකටුමපතක. - තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2015. - පි. 3 ; 
තසම. 21. - (පනත තකටුමපත ; අසිංක 85, 
2015)
කබපැ-කක: ර. 6.00 (1022223 NL)

(430130 NA)

347 – සර්විලේ ර්විධිර්විධකාන සහ උසකාර්වි
347.01 - උසකාර්වි
347.01026 – පනත් 

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[නීති තකද්යාත්මිෂන සභද්යා (සසිංතශකෝධන) පනත]
2016 අසිංක 19 දරන නීති තකද්යාත්මිෂන සභද්යා 
(සසිංතශකෝධන) පනත. - තකද්යාළඹ : රජතයේ 
ප්රකද්යාශන කද්යාරයද්යාසිංශය, 2016. - පි. 3 ; 
තසම. 21.
කබපැ-කක : ර.10.00  (1034615 NL)

(434254 NA)

347.010262 - පනත් ලකටුමපත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව
නීති තකද්යාත්මිෂන සභද්යා (සසිංතශකෝධන) : 1969 
අසිංක 3 දරන නීති තකද්යාත්මිෂන සභද්යා පනත 
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක. - තකද්යාළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන 
කද්යාරයද්යාසිංශය, 2016. - පි. 3 ; තසම. 21. -
(පනත තකටුමපත ; අසිංක 126, 2016) 
කබපැ-කක: ර. 6.00 (1034649 NL)

(431155 NA)

3 6 0  සමකාජ ගලැටලු හකා ලසසවකා, සලංර්විධකාන 

362 – සමකාජ ගලැටලු හකා ලසසවකා
362.88 – අපරකාධයට ලකවූ ර්වින්දිස්තයින්

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ යුකතිතයේ කතද්යාව : තපද්යාත්ලිසස වධ හිසිංසද්යා 
විනදිතයනතග් කන්ථද්යා මගින / සසිංසසකරණය 
බපැසලේ ප්රනද්යානදු ; පරිවරතනය රදිකද්යා 
ගුණරතන විසනි. - තකද්යාළඹ : කලදද්යාන ත්මිස්ත්ර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2015. - පි. 752 ; තසම. 21.
“Narrative of justice in Sri Lanka - told 
through stories of torture victims” කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 1200.00 (1027866 NL)
ISBN 978-955-7542-06-5

363 – ලවනත් සමකාජ ගලැටලු හකා ලසසවකා
363.2 - ලපකාලීසය
363.2092 - ශරිස්තකාපදෙකාන

තවලතගදර, චමත්මිනද
අනන ඒකයි හරි / චමත්මිනද තවලතගදර. - 
මද්යාලතඹේ : කරතකෘ, 2017. - පි. 180 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1037990 NL)

(436623 NA)

363.7 – පකාරිසරික ගලැටලු
363.7282 - ප්රතිශක්රීකරණය
363.7282095493 – ශ ලලංකකාව 

ප්රියදරශනී, ආර. ජී. මසිංගත්ලිකද්යා
"ත්මිහිකතට සුරැකුමක" පරිසර කළමණද්යාකරණ 
ප්රතවේශ මද්යාරග / ආර. ජී. මසිංගත්ලිකද්යා ප්රියදරශනී. - 
නිකවපැරටිය : නිකවපැරටිය ප්රද්යාතදශිය සභද්යාව, 
2015. - පි. xiv,50 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00 (1030637 NL)
ISBN 978-955-7822-00-6 
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3 7 0  අධදකාපනය

371 – පකාසලේ හකා ඒවකාලයේ ක්රියකාකකාරකම
371.1 – ගුරවර හකා ඉගලැන්වීම හකා ආශ්රිස්ත  

       ක්රියකාකකාරකම
371.102 – ඉගලැන්වීම

ද සලේවද්යා, ඩ. සී.
ආධුනික ගුරවරන තවතට යි / ඩ. සී. ද 
සලේවද්යා. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - 
පි. 168 ; තසම. 21.
පද්යාඩම සපැලසුම කරීම, ඉගපැනවීතම ක්රම 
ඇගපැයීම, ගුර සවිබලකරණය සහ මද්යානව 
සබඳතද්යා පිළිබඳ උපතදශනද්යාතමක කකෘතියක. 
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1037999 NL)
ISBN 978-955-30-7585-7 (436760 NA)

371.2 – පකාසලේ පරිපකාලනය
371.2001 – නදකාය

දිසද්යානද්යායක, තක. ජී.
අධදද්යාපන පරිපද්යාලන නදද්යායන / තක. ජී. 
දිසද්යානද්යායක. - නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. 79 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00 (1022380 NL)
ISBN 978-955-31-0472-4 (428241 NA)

372 – ප්රකාන්ථමික අධදකාපනය

1 තශසණය වපැඩ තපද්යාත : ගණතය, සසිංහල, පරිසරය, 
තදමළ / සමපද්යාදනය විනී රූපසසිංහ. - කඩවත : 
සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. 240 : චිස්ත්ර ; 
තසම. 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038111 NL)
ISBN 978-955-684-287-6 (436684 NA)

 
372.05 – වකාර ප්රකකාශන

පුසිංචි ගුරතුම. - [තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.], 
[2017?]. - පි. 64 : චිස්ත්ර ; තසම. 30.
බසසනද්යාහිර පළද්යාත තපර පද්යාසලේ ඒකකතයේ 
අධීකෂණය හද්යා නියද්යාමනය මත සපැකතසන 
වස්ත්රමද්යාසක අධදද්යාපනික වපැඩ තපද්යාත.
කබපැ-තබකෝක : ර. 150.00 (1038109 NL)

(436836 NA)

372.357 – පරිසර අධදයනය

ජයසසිංහ, එච. එම. අනර
පරිසරය වපැඩතපද්යාත : 1 තශසණය / එච. එම. 
අනර ජයසසිංහ. - දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. 240 : චිස්ත්ර ; 
තසම. 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00 (1036849 NL)
ISBN 978-955-29-0625-1 (435754 NA)

372.6 – භකාෂකාව 

ප්රියනති, ඩබත්ලිවේ. මලේත්ලිකද්යා
2 තශසණය ළමුන සඳහද්යා සසිංහල / ඩබත්ලිවේ. 
මලේත්ලිකද්යා ප්රියනති. - දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. 143 : චිස්ත්ර ; 
තසම. 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1038134 NL)
ISBN 978-955-29-0631-2 (437060 NA)

372.634 – අත් අකුර

ජයනත, එසස. තක.
1 සහ 2 තශසණ සඳහද්යා පසස රූලේ සහිත පිලේලම 
වපැඩතපද්යාත / එසස. තක. ජයනත. - දනතකද්යාටුව : 
වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. 88 ; 
තසම. 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 260.00 (1038143 NL)
ISBN 978-955-29-0616-9  (437055 NA)

ප්රියනති, ඩබත්ලිවේ. මලේත්ලිකද්යා
සතුටින අකුර ත්ලියමු : 1 තශසණය ළමුන 
සඳහද්යා / ඩබත්ලිවේ. මලේත්ලිකද්යා ප්රියනති. - 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2017. - පි. 152 : චිස්ත්ර ; තසම. 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (1038141 NL)
ISBN 978-955-29-0635-0 (437057 NA)

3 9 0  සරිත්, ර්විරිත්, ජනශලැති 

398 – ජනශලැතිය
398.2 – ජනසකාන්හිස්තද. ජනකස්තකා 

ජයමහ, ඇනටනී බ.
අතීත කතද්යා / ඇනටනි බ. ජයමහ. - 
[තපැ. තනද්යා.] : [ප්ර. තනද්යා.], 2016. - පි. 56 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(1022443 NL)
ISBN 978-955-0544-22-6 (428827 NA)
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398.2 – ජනකස්තකා
398.2095493 – ශ ලලංකකාව 

විතජේසසිංහ, ල්පීටර
පපැරණ සසිංහල ජීවිත පුවත : රජතයේ ප්රවකෘතති 
තදපද්යාරතතමනතුව මගින ප්රකද්යාශිත ශ්රී ලසිංකද්යා 
සඟෙරද්යාතවේ පළ වූ ත්ලිපිවත්ලින තතකෝරද්යාගත එකතුව 
1952 - 1964 / ල්පීටර විතජේසසිංහ ; සසිංසසකරණය 
භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි අමරතකකෝන විසනි. - 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - 
පි. 552 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 775.00 (1038052 NL)
ISBN 978-955-31-0783-1 (436984 NA)

398.245 - සතුන්

නපැණගුණ වඩවන ඊතසකෝපතග් උපමද්යා කතද්යා 
200 ක / සමපද්යාදනය තකකෝසල ගලතගදර. - 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2016. - පි. 288 : චිස්ත්ර ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1032346 NL)
ISBN 978-955-29-0570-4 (431875 NA)

398.36 - කපෘර්ෂිකරමය

අතබතසසකර, භද්යාගදද්යා
"කුලේල" හද්යා සමද්යාජය / භද්යාගදද්යා අතබතසසකර. - 
තකද්යාළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - 
පි. 68 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00  (1034209 NL)
ISBN 978-955-656-405-1 (432742 NA)

4 0 0   භකාෂකාව

4 9 0  ලවනත් භකාෂකා

491 –  නලැලගනන්හිර ඉන්ද-යුලරයෝපීය හකා ලකලේටික
           භකාෂකා 
491.2 – සලංසසකපෘස්ත භකාෂකාව
491.2071 - ර්විෂයමකාලකා

නිපුණතද්යා පද්යාදක විෂය නිරතදශය - මූත්ලික පිරිතවණ
(01 - 05 තශසණ). - බතතරමුලේල : අධදද්යාපන 
අමද්යාතදසිංශය, 2016. - පි. x,11 ; තසම. 30.
මුලේ පිටුතවේ සසිංසසකකෘත භද්යාෂද්යාව 1, 2, 3, 4, 5 
විෂය නිරතදශය යනතවන සඳහන කර ඇත.  
2017 වසතර සට කයද්යාතමක තවේ.
කබපැ-තබකෝක : ර. 192.00 (1038138 NL)

(437115 NA)

491.48 – සලංහල භකාෂකාව 

ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 8 තශසණය / 
එසස. ඕ. ප්රනද්යානදු. - තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසස්ට් පබත්ලිෂින, 
2017. - පි. 103 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 275.00 (1037994 NL)
ISBN 978-955-677-653-9 (436620 NA)

491.48076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

බසසනද්යායක, රමදද්යා
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 8 තශසණය 
ඉලකක ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / රමදද්යා 
බසසනද්යායක. - දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. 96 ; තසම. 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 260.00 (1038113 NL)
ISBN 978-955-29-0628-2 (437058 NA)

සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 6 තශසණය / 
සමපද්යාදනය ශ්රීනි ලසිංකද්යා ජයතකද්යාඩි. - කඩවත : 
සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2015. - පි. 112 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (1038081 NL)
ISBN 978-955-684-264-7  (436687 NA)

සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 7 තශසණය / 
සමපද්යාදනය ශ්රීනි ලසිංකද්යා ජයතකද්යාඩි. - කඩවත : 
සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. 200 ; 
තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00 (1038083 NL)
ISBN 978-955-684-297-5 (436685 NA)

5 0 0  සසවකාභකාර්වික ර්විදෙදකා හකා ගණස්තය

507.1 - ර්විෂයමකාලකා

විදදද්යාව ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය : 8 තශසණය. - 
මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය, 
2017. - පි. xliv,39. තසම. 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 103.00 (1038115 NL)

(436599 NA)
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507.6 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

රතනද්යායක, සමර
විදදද්යාව : 6 තශසණය ප්රශසන හද්යා පිළිතුර / සමර 
රතනද්යායක. - දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. 144 : රූපසටහන ; 
තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 280.00 (1038088 NL)
ISBN 978-955-29-0629-9 (437066 NA)

තලද්යාකු ගමරද්යාල, අනිලේ නිශද්යානත
විදදද්යාව - I : 6 තශසණය / අනිලේ නිශද්යානත 
තලද්යාකු ගමරද්යාල. - තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසස්ට් පබත්ලිෂින, 
2017. - පි. 90 : රූපසටහන ; තසම. 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00  (1038096 NL)
ISBN 978-955-677-637-9 (436631 NA)

තලද්යාකු ගමරද්යාල, අනිලේ නිශද්යානත
විදදද්යාව - I තකද්යාටස : 7 තශසණය / අනිලේ 
නිශද්යානත තලද්යාකු ගමරද්යාල. - තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසස්ට් 
පබත්ලිෂින, 2017. - පි. 140 : රූපසටහන ; 
තසම. 23.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038097 NL)
ISBN 978-955-677-643-0 (436634 NA)

තලද්යාකු ගමරද්යාල, අනිලේ නිශද්යානත
විදදද්යාව - 1 තකද්යාටස : 10 තශසණය / අනිලේ 
නිශද්යානත තලද්යාකු ගමරද්යාල. - තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසස්ට් 
පබත්ලිෂින, 2017. - පි. 307 ; තසම. 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 550.00 (1038098 NL)
ISBN 978-955-677-647-8 (436633 NA)

විජයතිලක, තක.
විදදද්යාව - 7 තශසණය / තක. විජයතිලක. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 48 : 
රූපසටහන ; තසම. 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (1038131 NL)
ISBN 978-955-30-7014-2 (436778 NA)

විදදද්යාව 1 : 10 තශසණය / සමපද්යාදනය ආර. එම. සී. 
ට. රතනද්යායක. - කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. 192 : රූපසටහන ; 
තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1038084 NL)
ISBN 978-955-684-266-1 (436682 NA)

විදදද්යාව - II : 10 තශසණය / සමපද්යාදනය ආර. එම. සී.
ට. රතනද්යායක. - කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. 88 : රූපසටහන ; 
තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 180.00 (1038076 NL)
ISBN 978-955-684-267-8 (436692 NA)

5 1 0  ගණස්තය

510.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

ගණතය - I : 7 තශසණය / සසිංසසකරණය තක. ජී. 
මත්ලික පුෂසපවරණ ; සමපද්යාදනය රවන ල්පී. 
කුමද්යාර විසනි. - කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. 192 : රූපසටහන ; 
තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038082 NL)
ISBN 978-955-684-273-9  (636686 NA)

ගණතය - I : 10 තශසණය / සමපද්යාදනය තක. ජී. 
මත්ලික පුෂසපික. - කඩවත : සද්යාරද්යාසිංගද්යා 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. 240 : රූපසටහන ; 
තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 359.00 (1038080 NL)
ISBN 978-955-684-209-8 (436688 NA)

තපතරරද්යා, එම. ඩ. එසස.
11 වසර ගණතය : තපරහුරව / එම. ඩ. එසස. 
තපතරරද්යා. - තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසස්ට් පබත්ලිෂින, 
2017. - පි. 204 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038021 NL)
ISBN 978-955-677-644-7 (436614 NA)

තපතරරද්යා, එම. ල්පී. එම. තෂලේටන
ගණතය : 7 තශසණය / එම. ල්පී. එම. තෂලේටන 
තපතරරද්යා. - දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. 139 ; තසම. 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038114 NL)
ISBN 978-955-29-0596-4 (437059 NA)

ප්රනද්යානදු, සරත
ගණතය : 6 තශසණය / සරත ප්රනද්යානදු. - 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2017. - පි. 248 : රූපසටහන ; තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 500.00 (1038093 NL)
ISBN 978-955-29-0606-0 (437052 NA)
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511 – ගණස්තය පිළිබ  ඳ මූලික සදධකාන්ස්ත
511.6 – සලංයුකස්ත ගණස්තය
511.6076 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

සසිංයුකත ගණතය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) පසුගිය 
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර. - තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර 
ගයිඩ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. [286] : 
රූපසටහන ; තසම. 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038147 NL)
ISBN 978-955-664-285-8 (436732 NA)

5 3 0  ලභයෞතික ර්විදෙදකාව

530.076 - ප්රශසලනයෝත්ස්තර

තසසනද්යානද්යායක, දුත්මිඳු
තභකෞතික විදදද්යාව : රචනද්යා ප්රශසන සහ 
විසසරද්යාතමක විසඳුම / දුත්මිඳු තසසනද්යානද්යායක. - 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2016. - පි. 543 : රූපසටහන ; තසම. 28.
අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) සඳහද්යා.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 900.00 (1038148 NL)
ISBN 978-955-29-0592-6 (437054 NA)

5 9 0  සතුන්

591 – නියස්ත මකාස්තපෘකකා තුළ සතුන් පිළිබඳ
          සසවකාභකාර්වික ඉතිහකාසය 
591.96711 – කලැමරූන් 

ඩරලේ, තජරලේඩ
මතග් සතතු වතත : වන සතුන තසද්යායද්යා අප්රිකද්යාව
බලද්යා ගිය ගමනක / තජරලේඩ ඩරලේ ; පරිවරනය
මද්යාතනලේ කරණද්යාතිලක විසනි. - තකද්යාළඹ : 
විතජේසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2015. - පි. 216  : 
චිස්ත්ර ; තසම. 22.
"A zoo in my luggage" කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 340.00  (1019281 NL)
ISBN 978-955-691-142-8  

599 – කක්ෂීරපකායි සතුන්
599.67 – අලි ඇතුන් 
599.67095493 – ශ ලලංකකාව

ගලපලේතලතගදර, අතසකෝකද්යා ඉරද්යාසිංගනී
අත්ලිතයකෝ ත්මිහිමතින සපැඟෙවි යනන එපද්යා / 
අතසකෝකද්යා ඉරද්යාසිංගනී ගලපලේතලතගදර. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 280 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 650.00 (1037277 NL)
ISBN 978-955-30-7651-9 (436201 NA)

6 0 0  ස්තකාකෂණ ර්විදෙදකා

6 1 0  වවදෙද ර්විදෙදකා හකා ලසයෞඛද ර්විදෙදකා

616 – ලරයෝග 
616.9 – ලවනත් ලරයෝග
616.994 – පිළිකකා
616.99405 – ආරකර්ෂිස්ත ක්රම

ගුණවරධන, සුත්මිත රවන
වලකමු, හදුනද්යාගනිමු මුඛ පිළිකද්යාව / සුත්මිත 
රවන ගුණවරධන සහ කද්යාසිංචන කපුගම. - 
හනතදසසස : තවදසර පදනම, [2017?]. - 
පි. v,42 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(1036634 NL)
 (434781 NA)

6 2 0  ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකා හකා ආශ්රිස්ත ක්රියකා 

629 – ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාලව ලවනත් ශකාඛකාවන්
629.1 – ගුවන්යකානකා ඉලංජිලන්ර ර්විදෙදකාව
629.1334 - ගුවන්යකානකා

නද්යානද්යායකකද්යාර, කරණද්යාරතන
අහසසයනතරය / කරණද්යාරතන 
නද්යානද්යායකකද්යාර. - දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. 124 : ඡද්යායද්යාරූප : 
රූපසටහන ; තසම. 24.
කබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (1038091 NL)
ISBN 978-955-29-0620-6 (437061 NA)

6 3 0  කපෘර්ෂිකරමය හකා ආශ්රිස්ත ස්තකාකෂණය 

631 – නියස්ත ශිලේප ක්රම ; උපකරණ ද්රවද
631.4 – පකාලංශු ර්විදෙදකාව

ත්ලියනතග්, ට. ඩ. ල්පී.
පද්යාසිංශු කළමනද්යාකරණ මූලධරම / ට. ඩ. ල්පී. 
ත්ලියනතග් සහ ඩ. ඒ. එලේ. ලලමණ. - තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 72 : ඡද්යායද්යාරූප ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1036614 NL)
ISBN 978-955-30-7275-7 (435012 NA)
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6 4 0  ගපෘහ හකා පවුලේ කළමනකාකරණය

640.76 - ප්රශසලනයෝත්ස්තර

ගකෘහ ආරර්ථික විදදද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) 
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර. - තකද්යාළඹ : 
මද්යාසසටර ගයිඩ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - 
පි. [338] : රූපසටහන ; තසම. 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038135 NL)
ISBN 978-955-664-281-0 (436736 NA)

641 – ආහකාර පකාන
641.5 – සූපශකාසසස්ත්රය
641.599148 - සලංහල

සලේවද්යා, ට. පබත්ලිසස
මහද්යාසූපවසිංසය / ට. පබත්ලිසස සලේවද්යා. -
[තපැ. තනද්යා.] : කරතකෘ, 2017. - පි. xxxii,828 : 
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25.
නබපැ-කතබකෝක:ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ(1038100NL)
ISBN 978-955-41107-4-8 (436947 NA)

649 – ළමයින් හදෙකා වණ්ඩකා ගලැනීම සහ ගපෘහ පකාලනය
649.4 – ළමකා මකානසක ලසයෞඛදය

කරණද්යාතිලක, ඩ. එච.
දිදුලන ළමද්යා තලද්යාවකට පරිපූරණ, ළමද්යා තරකෝග 
විතශසෂඥ උපතදසස / ඩ. එච. කරණද්යාතිලක. - 
[තපැ. තනද්යා.] : ත්මිනපැසස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2015. - 
පි. 464 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 980.00 (1019165 NL)
ISBN 978-955-4682-24-5  

6 5 0  කළමනකාකරණ හකා ආධකාරක ලසසවකා

657 – ගණකකාධිකරණය

රණසසිංහ, මසිංජුල
අසමපූරණ වද්යාරතද්යා සඳහද්යා ගිණුමකරණය සහ 
ලද්යාභ අරමුණු කර තනද්යාගත වදද්යාපද්යාර සඳහද්යා 
ගිණුමකරණය / මසිංජුල රණසසිංහ. - 
පිළිමතලද්යාව : කරතකෘ, 2016. - පි. 133 ; 
තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 790.00 (1032512 NL)
ISBN 978-955-51302-8-8  (431895 NA)

7 0 0  කලකා ශිලේප

7 4 0  ග්රලැපික කලකා හකා සලැරසලි කලකා 

741 – ඇඳීම හකා ඇඳීම
741.07 – අධදකාපනය

දිගනතවල, තිලකරතන
චිස්ත්ර කලද්යාව : 7 තශසණය / තිලකරතන 
දිගනතවල. - දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. 112 : චිස්ත්ර : 
ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 240.00 (1038089 NL)
ISBN 978-955-29-0627-5 (437063 NA)

7 8 0  සලංර්ගීස්තය

780.7 – අධදකාපනය 

ජයලත, ජද්යානක බණඩද්යාර
සසිංගීතය 7 තශසණය / ජද්යානක බණඩද්යාර 
ජයලත. - දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. 120 : රූපසටහන ; 
තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 260.00 (1038094 NL)
ISMN 979-0-710007-24-6 (437065 NA)

ජයලත, ජද්යානක බණඩද්යාර
සසිංගීතය : 11 තශසණය / ජද්යානක බණඩද්යාර 
ජයලත. - දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. 176 : ඡද්යායද්යාරූප ; 
තසම. 25.
කබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038090 NL)
ISMN 979-0-710007-25-3 (437062 NA)

780.76 – ප්රශසලනයෝත්ස්තර

සසිංගීතය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර. - තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර ගයිඩ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. [323] ; තසම. 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038146 NL)
ISBN 978-955-664-277-3 (436729 NA)
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782 – සසවර සලංර්ගීස්තය
782.42 – ර්ගීස්ත 

නයනරසී, චලනි
සරල ගීතතයේ කද්යානතද්යා නිතයකෝජනය හද්යා එහි 
සුවිතශසෂීතද්යා / චලනි නයනරසී. - තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 119 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1038010 NL)
ISBN 978-955-30-7719-6 (436743 NA)

ප්රසසතද්යාර සහිත ජනප්රිය හිනදි ගිත - ගීතමද්යාලද්යා 5 / 
සමපද්යාදනය විජයබණඩද්යාර සමරවීර. - කඩවත :
සද්යාරද්යාසිංගද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. 72 ; 
තසම. 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 220.00 (1038079 NL)
ISMN 979-0-710019-03-4 (435589 NA)

782.42 – ර්ගීස්ත. ර්විශකාර

විතජේසූරිය, සරත
රස ත්මිහිර / සරත විතජේසූරිය. - තකද්යාළඹ : 
විතජේසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2016. - පි. 172 ; 
තසම. 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 260.00 (1019263 NL)
ISBN 978-955-691-168-8  

7 9 0  ර්විලනයෝදෙකාත්මක හකා රලංග කලකා

791 – මහජන සලංදෙරශන
791.4 – ශලන චිස්ත්රපටි
791.43 – චිස්ත්රපටි

ජයසුනදර, තුසත
වසනත සරිත : වසනත ඔතබතසසකරතග් 
සනමද්යා භද්යාවිතය විමසීමක / තුසත ජයසුනදර. - 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - 
පි. 166 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1038056 NL)
ISBN 978-955-31-0798-5 (436980 NA)

792 – නකාටද හකා රලංගකලකාව
792.076 - ප්රශසලනයෝත්ස්තර

නද්යාටද හද්යා රසිංගකලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) 
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර. - තකද්යාළඹ : 
මද්යාසසටර ගයිඩ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - 
පි. [470] ; තසම. 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038106 NL)
ISBN 978-955-664-295-7 (436730 NA)

792.8 - නරස්තනය
792.8076 - ප්රශසලනයෝත්ස්තර

නරතනය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර. - තකද්යාළඹ : මද්යාසසටර ගයිඩ 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. [314] : චිස්ත්ර ; 
තසම. 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038145 NL)
ISBN 978-955-664-279-7 (436728 NA)

793 – ගපෘහසසන්ථ ක්රීණ්ඩකා හකා ර්විලනයෝදෙය
793.31 – ජන නලැටුම
793.3195493 – ශ ලලංකකාව

ප්රනද්යානදු, ත්මිහිඳුකුලසූරිය ත්ලියනතග් ගද්යාබ්රිතයලේ
ශ්රීමත රජ තිතදනතග් පුවත තනද්යාතහද්යාත හලද්යාවත
පපැරණ රජතුන කස්ට්ටුතවේ නද්යාඩගම / 
ත්මිහිඳුකුලසූරිය ත්ලියනතග් ගද්යාබ්රිතයලේ ප්රනද්යානදු ; 
සමපද්යාදනය ඩපැනී අල්ලුතවතත විසනි. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - 
පි. xxxviii,162 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00 (1038003 NL)
ISBN 978-955-30-7683-0 (436761 NA)

8 0 0  සකාන්හිස්තද

808.1 - පදෙද

තපතරරද්යා, එරසිංග ප්රමුදිත
ලද්යාසිංතකය ජන ජීවිතය හද්යා බපැඳුණු තසතකවි 
කලද්යාව / එරසිංග ප්රමුදිත තපතරරද්යා. - තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 136 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1034233 NL)
ISBN 978-955-30-6373-1 (432802 NA)

808.83 - 

සසවතනස්ත්ර : ත්රිභද්යාෂි තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. - 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - 
පි. 123 ; තසම. 21.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (1037222 NL)
ISBN 978-955-310-791-6 (436254 NA)
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8 1 0  ඇලමරිකකානු සකාන්හිස්තද

813 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා 

වයිලේඩර, තලකෝරද්යා ඉනගලේසස
අලේමනතසකෝ : පුසිංචි තගද්යාවියද්යා / තලකෝරද්යා 
ඉනගලේසස වයිලේඩර ; පරිවරතනය ගසිංගද්යා 
නිතරකෝෂිණ සුදුවපැත්ලිකනද විසනි. - 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 
2015. - පි. 279 : චිස්ත්ර ; තසම. 22.
"Farmer boy" කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 430.00 (1019285 NL)
ISBN 978-955-691-137-4 

813.52 - 1900 - 1945

තමද්යානස්ට්තගද්යාමරි, ලකී මවුද
රිදී මනදිරතයේ දපැරිය / ලකී මවුද 
තමද්යානස්ට්තගකෝමරි ; පරිවරතනය චිස්ත්රද්යා අයි. 
තපතරරද්යා. - තකද්යාළඹ : සමද්යාධි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2017. - පි. 368 ; තසම. 21.
“Pat of silver bush” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : 650.00 (1039045 NL)
ISBN 978-955-8786-49-9 (437979 NA)

813.54 – 1945 - 1999

ඇනඩන්ඩෲසස, වරජිනියද්යා
කද්යාමතණහද්යා / වරජිනියද්යා ඇනඩන්ඩෲසස ; 
පරිවරතනය ගුණදද්යාස යද්යාපද්යා විසනි. - 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 
2015. - පි. 184 ; තසම. 22.
"Flowers in the Attic" නම කකෘතිතයේ 
පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 320.00 (1019291 NL)
ISBN 978-955-691-117-6  

තට්රේලර, තියතඩකෝර
සුදු අඳුරට කළු එළියක / තියතඩකෝර තට්රේලර ; 
පරිවරතනය චිස්ත්රද්යා අමරතසසකර විසනි. - 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 
2015. - පි. 108 : චිස්ත්ර ; තසම. 21.
"The cay" නම කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 230.00 (1019275 NL)
ISBN 978-955-691-133-6  

සසටලේ, ඩපැනියලේ
අහසට තපම බපැද / ඩපැනියලේ සසටලේ ; 
පරිවරතනය අනල ද සලේවද්යා. - මුලේතලේරියද්යාව : 
විතජේසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 2015. - පි. 245 ; 
තසම. 22.
"Wings" නම කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 370.00 (1019313 NL)
ISBN 978-955-691-132-9  

813.6 –  2000 -

ග්රීන, කද්යාමන 
තප්රේමය තසද්යාඳුර දහමක / කද්යාමන ග්රීන ; 
පරිවරතනය තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක විසනි. - 
රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශන, 2017. - පි. 240 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 470.00  (1038912 NL)
ISBN 978-955-7829-19-7  (437804 NA)

8 2 0  ඉලංග්රීස සකාන්හිස්තද

823 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

තවබ, මද්යාරි
මද්යාහපැඟි කඳුළු / මද්යාරි තවබ ; පරිවරතනය දීපති 
මසිංගලද්යා රද්යාජපකෂ විසනි. - ගතණමුලේල : උදය 
තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. 391 : චිස්ත්ර ; 
තසම. 21.
"Precious bane" කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00 (1037085 NL)
ISBN 978-955-7761-27-5 

823.914 – 1945-1999

තකර, ජූඩිත
හිස්ට්ලර තසද්යාරද්යාගත තරකෝස හද්යාවද්යා / ජූඩිත තකර ; 
පරිවරතනය ප්රියසිංකද්යා කහවණුතගද්යාඩ විසනි. - 
මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 
2015. - පි. 220 ; තසම. 22.
"When Hitler stole pink rabbit" නම 
කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 370.00 (1019293 NL)
ISBN 978-955-691-120-6 
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8 8 0  ග්රීක සකාන්හිස්තද 

882 – නකාටද 

තහකෝමර
ඔඩිස / තහකෝමර ; පරිවරතනය මරත්ලින ල්පීරිසස 
විසනි. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - 
පි. 120 : චිස්ත්ර ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038017 NL)
ISBN 978-955-30-7699-1 (436746 NA)

8 9 0  ලවනත් භකාෂකා සකාන්හිස්තද

891 – නලැලගනන්හිර ඉන්ද යුලරයෝපීය හකා ලකලේටික
          සකාන්හිස්තද
891.2 – සලංසසකපෘස්ත සකාන්හිස්තද
891.21 – පදෙද

සීලද්යානනද හිත්මි, කුඹුරතවල
කතෂසතමනද්රතග් චද්යාරචරයද්යාව / කුඹුරතවල 
සීලද්යානනද හිත්මි. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2017. - පි. 167 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (1038001 NL)
ISBN 978-955-30-7629-8  (436755 NA)

891.48 – සලංහල සකාන්හිස්තද

ගුණතසසකර, නිවේටන
සද්යාහිතද නිරමද්යාණද්යාවතලකෝකන / නිවේටන 
ගුණතසසකර. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2017. - පි. 232 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 475.00 (1038004 NL)
ISBN 978-955-30-7661-8 (436766 NA)

891.481 – පදෙද

තජකෝඩු කද්යාවද සසිංග්රහය -1 / සමපද්යාදනය සරිපද්යාල 
මද්යාදුවතග්. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2016. -
පි. 64 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00 (1032431 NL)
ISBN 978-955-30-7112-5 (432095 NA)

891.481 – පදෙද. නූස්තන සකාන්හිස්තද

තකද්යාඩිතුවකකු, පරදූව රූපද්යා
මතක සුවඳ : කද්යාවද සසිංග්රහය / පරදූව රූපද්යා 
තකද්යාඩිතුවකකු. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2017. - පි. 80 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක ; ර. 250.00 (1038013 NL)
ISBN 978-955-30-7774-5 (4367522 NA)

තඩප, තහසමද්යා
මන බපැඳි සතතම : කද්යාවද සසිංග්රහය / තහසමද්යා 
තඩප. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - 
පි. 68 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1038014 NL)
ISBN 978-955-30-7852-0 (436747 NA)

බූතසකෝ, ෆරීන
ඉබද්යාගද්යාතයද්යා වද්යාරතද්යා කරයි සහ තවත කවි / 
ෆරීන බූතසකෝ. - මහනවර : අරණද්යාතලකෝක 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. xi,44 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (1037077 NL)
ISBN 978-955-7269-00-9  

වනිගතසසකර, ප්රියනත
තඔර විලට දිය තදකෝතක : කද්යාවද සසිංග්රහය / 
ප්රියනත වනිගතසසකර. - බලසිංතගද්යාඩ : කරතකෘ, 
2016. - පි. xii,92 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 230.00 (1037055 NL)
ISBN 978-955-43572-0-4 

වවදදතසසකර, හිග්තගද්යාඩ තක. ඒ.
ගලද්යායයි ගඟෙ : කවේ ගී සරණය / හිග්තගද්යාඩ 
තක. ඒ. වවදදතසසකර. - තහස්ට්ටිමුලේල : 
කරතකෘ, 2016. - පි. xvi,105 : චිස්ත්ර ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (1037061 NL)
ISBN 978-955-52740-1-2  

891.483 - ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා

ජයසසිංහ, අනරද්යාධද්යා
ඔබ යළි එනතුර / අනරද්යාධද්යා ජයසසිංහ. - 
කපැලණය : කරතකෘ, 2014. - පි. x,121 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00 (1014349 NL)
ISBN 978-955-41824-1-7 

ද සලේවද්යා, ලලද්යාරතන
ම මපැසසසතයකෝ : තකටි කතද්යා එකතුවක / 
ලලද්යාරතන ද සලේවද්යා. - පනනිපිටිය : 
සසවරණමද්යාල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - 
පි. [vi],86 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 190.00 (1037041 NL)
ISBN 978-955-7591-16-2  
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මද්යායද්යාතගද්යාඩ, සුසලද්යා නනදනී
පපැණ රඹුටන : තකටිකතද්යා සමුචචය / සුසලද්යා 
නනදනී මද්යායද්යාතගද්යාඩ. - මලේවද්යාන : කරතකෘ, 
2015. - පි. 128 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (1037029 NL)
ISBN 978-955-41796-0-8  

891.483 - ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

අතබවික්රම, තසකෝමදද්යාස
විරද්යාමය නිමද්යාවිය / තසකෝමදද්යාස අතබවික්රම. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 232 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 500.00 (1038018 NL)
ISBN 978-955-30-7751-6 (436745 NA)

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා
කරි මදුවපැලේ / ප්රියසිංකද්යා අමරතුසිංග. - 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - 
පි. 300 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 475.00 (1037986 NL)
ISBN 978-955-31-0785-5 (436983 NA)

අලේතගවතත, වීරතසසන
ගිනිතිලේලද්යා මල / වීරතසසන අලේතගවතත. - 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - 
පි. 372 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 550.00 (1038057 NL)
ISBN 978-955-31-0807-4 (436981 NA)

කරණද්යාතිලක, මද්යාතනලේ
අකමපන / මද්යාතනලේ කරණද්යාතිලක. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 320 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 650.00 (1038066 NL)
ISBN 978-955-30-7640-3 (436765 NA)

කුඩද්යාතහස්ට්ටි, තිලක
ගමතදද්යාර අනදරය / තිලක කුඩද්යාතහස්ට්ටි. - 
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2017. - 
පි. 283 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 480.00 (1038043 NL)
ISBN 978-955-686-313-0 (436789 NA)

ජයතිලක, භද්රජි මහිනද
බලතකද්යාටු සහ තනකෞකද්යා / භද්රජි මහිනද 
ජයතිලක. - නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. 433 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 650.00 (1038053 NL)

ISBN 978-955-31-0704-6 (436985 NA)
ද සලේවද්යා, අනල

ගලේ වරසද්යා / අනල ද සලේවද්යා. - තකද්යාළඹ : 
ෆද්යාසසස්ට් පබත්ලිෂින, 2017. - පි. 204 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038047 NL)
ISBN 978-955-677-645-4 (436628 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
දමපද්යාට සමනලේල්ලු / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක. - 
රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශන, 2017. - පි. 248 ; 
තසම. 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 500.00 (1037985 NL)
ISBN 978-955-7829-18-0 (437112 NA)

නද්යානද්යායකකද්යාර, අයිරින
නපැවුම සුළඟෙ / අයිරින නද්යානද්යායකකද්යාර. - 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - 
පි. 328 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00 (1038051 NL)
ISBN 978-955-31-0780-0 (436979 NA)

තපද්යානතසසකද්යා, ප්රියද්යා සජීවනී
අහස තසස ඔබ / ප්රියද්යා සජීවනී තපද්යානතසසකද්යා. - 
රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශන, 2017. - පි. 200 ; 
තසම. 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 425.00  (1038027 NL)
ISBN 978-955-7829-21-0  (436830 NA)

ප්රසසිංග, ඉසුර
තපමතතකෝ ජද්යායතී අතසකෝතකකෝ / ඉසුර ප්රසසිංග. - 
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසස්ට් පබත්ලිෂින, 2017. - පි. 409 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 550.00 (1038006 NL)
ISBN 978-955-677-638-6 (436627 NA)

බණඩද්යාර, නිකණ තනස්ත්රද්යාසිංජල
තසසද වලවේව / නිකණ තතස්ත්රද්යාසිංජල බණඩද්යාර. - 
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසස්ට් පබත්ලිෂින, 2017. - පි. 366 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 550.00 (1038023 NL)
ISBN 978-955-677-641-6 (436622 NA)

රතනසසිංහ, ජයසරි
අග්නිජද්යාල / ජයසරි රතනසසිංහ. - තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 168 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00  (1037996 NL)
ISBN 978-955-30-7736-3 (436762 NA)
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රනතදණය, ඈන කුමද්යාරි
දමපද්යාට වලද්යාකුළු / ඈන කුමද්යාරි රනතදණය. - 
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසස්ට් පබත්ලිෂින, 2016. - පි. 222 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 375.00 (1038055 NL)
ISBN 978-955-677-628-7 (436626 NA)

වික්රමරතන, දිලේහද්යානි
තදදුනතනන පද්යාට අරන / දිලේහද්යානි 
වික්රමරතන. - රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශන, 2017. - 
පි. 200 ; තසම. 19.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 460.00 (1037992 NL)
ISBN 978-955-7829-22-7 (437111 NA)

විතජේරතන, සපැමසන
අසමමතී / සපැමසන විතජේරතන. - [තපැ. තනද්යා.] :
අචල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. [iii],154 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1037071 NL)
ISBN 978-955-42466-5-2  

විමලසුනදර, තහසමද්යා
සුනද්යාත්මිතයන හමු වූ චමතතග් මනද්යාත්ලිය / තහසමද්යා 
විමලසුනදර. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2017. - පි. 312 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 650.00 (1038002 NL)
ISBN 978-955-30-7737-0 (436757 NA)

තසතනවිරතන, ජද්යානකී
දිය රැළි තගතතම / ජද්යානකී තසතනවිරතන. - 
තමද්යාරටුව : රසයද්යාව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - 
පි. 167 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 380.00 (1037957 NL)
ISBN 978-955-0745-18-0 (436680 NA)

තසසරසසිංහ, කද්යාසිංචනද්යා
තසද්යාඳුර උතපලද්යා / කද්යාසිංචනද්යා තසසරසසිංහ. - 
පද්යාදුකක : කරතකෘ, 2017. - පි. 248 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038044 NL)
ISBN 978-955-38030-0-9  (437089 NA)

හපුතගද්යාඩආරචචි, විමලේ උදය
යකඩ සලේපර / විමලේ උදය හපුතගද්යාඩආරචචි. - 
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසස්ට් පබත්ලිෂින, 2017. - පි. 295 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00  (1038063 NL)
ISBN 978-955-677-635-5  (436629 NA)

තහස්ට්ටිතග්, වී. මු. දිවද්යානි
නිරවත තප්රේමය / වි. මු. දිවද්යානි තහස්ට්ටිතග්. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 560 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 1250.00 (1038065 NL)
ISBN 978-955-30-7632-8 (436776 NA)

891.483 – ළමකා ප්රබන්ධ

ගතනවතත, මද්යාත්ලිනී
සමනලයද්යා ඉගිළ ගියද්යා / මද්යාත්ලිනී ගතනවතත. - 
පනනිපිටිය : ද ඉසිංග්ත්ලිෂස ලපැනග් - ලපැබ 
පබත්ලිතකෂනසස, 2017. - පි. 16 : චිස්ත්ර ; 
තසම. 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (1038127 NL)
ISBN 978-955-1078-10-2 (436793 NA)

දසනද්යායක, සුමනසරි
වනනිහද්යාත්මිලද්යාතග් පුසිංචිරද්යාළ / සුමනසරි 
දසනද්යායක. - ගිරිඋලේල : කරතකෘ, 2015. - 
පි. 32 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසම. 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 100.00 (1037067 NL)
ISBN 978-955-99995-3-9  

දසනද්යායක, සුමනසරි
සරිදද්යාස උනනපැතහස / සුමනසරි දසනද්යායක. - 
ගිරිඋලේල : කරතකෘ, 2015. - පි. 32 : ඡද්යායද්යාරූප ; 
තසම. 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 100.00 (1037075 NL)
ISBN 978-955-99995-2-2  

දිසද්යානද්යායක, කුසුම
කනනද්යාඩිය / කුසුම දිසද්යානද්යායක. - [තපැ. තනද්යා.] : 
සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. [4] : චිස්ත්ර ; 
තසම. 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 100.00 (1038123 NL)
ISBN 978-955-696-201-7  (436807 NA)

දිසද්යානද්යායක, කුසුම
කත්මිස තරදද / කුසුම දිසද්යානද්යායක. - 
[තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - 
පි. [4] : චිස්ත්ර ; තසම. 29. - (පුසිංචි කතද්යා ; අසිංක 
54)
කබපැ-තබකෝක : ර. 100.00 (1038122 NL)
ISBN 978-955-626-202-4 (436795 NA)
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දිසද්යානද්යායක, කුසුම
රජ බිසවට තමද්යාකද වුතණ ? / කුසුම 
දිසද්යානද්යායක. - [තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. [iv] : චිස්ත්ර ; 
තසම. 30.
කබපැ-තබකෝක : ර. 100.00 (1038116 NL)
ISBN 978-955-696-204-8 (436810 NA)

දිසද්යානද්යායක, කුසුම
තහද්යාරද්යාතගන පද්යාඩමක / කුසුම දිසද්යානද්යායක. - 
[තපැ. තනද්යා.] : සුත්මිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - 
පි. [4] : චිස්ත්ර ; තසම. 30. - (පුසිංචි කතද්යා ; 
අසිංක 51)
කබපැ-තබකෝක : ර. 100.00  (1038120 NL)
ISBN 978-955-696-198-0  (436813 NA)

තපතරරද්යා, ජූඩ බ.
ඉසසතකකෝතලට හරිම ආස ගිරවද්යා / ජූඩ බ. 
තපතරරද්යා. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2015. - 
පි. 16 : වරණ චිස්ත්ර ; තසම. 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (1025206 NL)
ISBN 978-955-30-6251-2 

මධුෂද්යාන, එම. එම. බ. සතිෂස
හිතුවකකද්යාර සරසිංගලය / එම. එම. බ. සතිෂස 
මධුෂද්යාන. - [තපැ. තනද්යා.] : "පුසිංචි සතට නව 
එළියක" වදද්යාපකෘති කත්මිටුව, 2017. - පි. 12 : 
චිස්ත්ර ; තසම. 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 100.00 (1038124 NL)

(436742 NA)

සපරමද්යාදු, ප්රියසිංකද්යා
සඳ හිනපැතහනවද්යා / ප්රියසිංකද්යා සපරමද්යාදු. - 
නතග්තගද්යාඩ : කරතකෘ, 2016. - පි. 16 : චිස්ත්ර ; 
තසම. 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 220.00 (1038112 NL)
ISBN 978-955-51175-6-2 (436806 NA)

891.7 – රසයන් සකාන්හිස්තද
891.73 – ළමකා ප්රබන්ධ

තතද්යාලේසසතතකෝයි, ත්ලිතයකෝ
යහළුතවකෝ තදතදනද්යා සහ මුහුදු ළිහිණයද්යා / ත්ලිතයකෝ
තතකෝලේසසතතකෝයි ; පරිවරතනය රනජිත 
ධරමකීරති විසනි. - නතග්තගද්යාඩ : සඛිල 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2017?]. - පි. 16 : චිස්ත්ර ; 
තසම. 27.
කබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (1038108 NL)
ISBN 978-955-1300-62-3 (436602 NA)

892 – අප්රිකකා - ආසයකා සකාන්හිස්තද
892.7 – අරකාබ සකාන්හිස්තද
892.73 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

මහසහ්ෆුසස, නජීබ
තහද්යාරද්යා සහ බලේතලකෝ / නජිබ මහසහ්ෆුසස ; 
පරිවරතනය සුතනස්ත්රද්යා රද්යාජකරණද්යානද්යායක 
විසනි. - නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2017. - පි. 166 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (1038048 NL)
ISBN 978-955-31-0803-6 (436987 NA)

9 0 0   ඉතිහකාසය, භූලගයෝල ර්විදෙදකාව සහ
සහකායක ර්විෂයයන්

909 – ලලයෝක ඉතිහකාසය

සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.
මද්යානව ශිෂසටද්යාචද්යාරතයේ සපැඟෙවුණු රහසස / ආර. ල්පී. 
සමරසසිංහ. - දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017. - පි. 240 : ඡද්යායද්යාරූප ; 
තසම. 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (1038092 NL)
ISBN 978-955-29-0599-5  (437053 NA)

909.076 - ප්රශසලනයෝත්ස්තර

තහසමරතන, වසනතද්යා කලදද්යාණ
නව විෂය නිරතදශය අනව සමපද්යාදිත 
ඉතිහද්යාසය ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය : 7 තශසණය /
වසනතද්යා කලදද්යාණ තහසමරතන. - තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 64 ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00 (1038009 NL)
ISBN 978-955-30-7072-2 (436744 NA)

9 1 0  භුලගයෝල ර්විදෙදකා හකා ලදශකාටන ර්විසසස්තර 

917 – උතුර ඇලමරිකකාලව ලදශකාටන ර්විසසස්තර
917.98 - ඇලසසකකාව

ගමතග්, ආරියතසසන ය.
අපි ඇලසසකද්යාතවේ සසිංචද්යාරය කතළමු : 
ඇලසසකද්යාව - කපැනඩද්යාව - උතුර ඇතමරිකද්යාව / 
ආරියතසසන ය. ගමතග්. - තකද්යාළඹ : සූරිය 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - පි. 128 : ඡද්යායද්යාරූප ; 
තසම. 21. - (මද්යාපලගමයද්යාතග් චද්යාරිකද්යා සටහන ;
අසිංක 1)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (1025215 NL)
ISBN 978-955-656-373-3 
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9 5 0  ආසයකා ඉතිහකාසය

954.93 – ශ ලලංකකාව

එදිරිසසිංහ, අනෂිකද්යා නිලද්යානි
පුනරජීවන වදද්යාපද්යාරය සහ ශ්රී ලද්යාසිංතකය 
ඉතිහද්යාසය / අනෂිකද්යා නිලද්යානි එදිරිසසිංහ. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2016. - පි. 224 ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 600.00 (1022398 NL)
ISBN 978-955-30-6839-2 (428350 NA)

තප්රේමජයනත, මධුශද්යානි තකකෝෂිලද්යා
දුටුගපැමුණු රජවත හද්යා ජනශපැතිය / මධුශද්යානි 
තකකෝෂිලද්යා තප්රේමජයනත. - තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - පි. 56 : ඡද්යායද්යාරූප ; 
තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00 (1036616 NL)
ISBN 978-955-30-7514-7 (435014 NA)

තරද්යාබස්ට්සස, මයිකලේ
නවර යුගතයේ සසිංහල බව 1590 දශකතයේ සට 
1815 දකවද්යා / මයිකලේ තරද්යාබස්ට්සස. - තකද්යාළඔ : 
විජිත යද්යාපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2016. - 
පි. xxii,324 : චිස්ත්ර ; තසම. 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 2200.00 (1036862 NL)
ISBN 978-955-665-161-4 (435399 NA)

956 – මලැදෙ ලපරදිග

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා
රට රටවල තතද්යාරතුර 11 - මපැද තපරදිග 
රටවලේ - 1 / සමන පුෂසපද්යා ගුණතසසකර. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017. - 
පි. 208 : චිස්ත්ර ; තසම. 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (1036625 NL)
ISBN 978-955-30-7532-1 (435030 NA)

9 6 0  අප්රිකකානු ඉතිහකාසය 

966 – බටන්හිර අප්රිකකා සහ ලවරළකාසන්න දිවයින්
966.3 - ලසනගකාලේ

තසනගර, ත්ලිතයකෝතපකෝලේඩ තසසදද්යාර
අප්රිකද්යාන සමද්යාජවද්යාදය / ත්ලිතයකෝතපකෝලේඩ තසසදද්යාර 
තසනගර ; අනවරතනය ලලද්යානනද ගමද්යාචචි 
විසනි. - තකද්යාළඹ : විතජේසූරිය ග්රනන්ථ තකනද්රය, 
2016. - පි. 291 ; තසම. 22.
"On African socialism" කකෘතිතයේ 
අනවරතනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00 (1019292 NL)
ISBN 978-955-691-163-3 

******



33

කරස්තපෘ, ග්රන්න්ථනකාම හකා ග්රන්න්ථමකාලකා අනුක්රමණකකාව 

අකමපන.   (කරණද්යාතිලක, මද්යාතනලේ) 891.483

අග්නිජද්යාල.   (රතනසසිංහ, ජයසරි) 891.483

අතීත කතද්යා.   (ජයමහ, ඇනටනී බ.) 398.2

අධදද්යාපන පරිපද්යාලන නදද්යායන.   (දිසද්යානද්යායක, 
තක. ජී.) 371.2001

අනන ඒකයි හරි.   (තවලතගදර, චමත්මිනද)
363.2092

අනරද්යාධපුර අටමසසන්ථද්යානය : ඓතිහද්යාසක විකද්යාශය, 
තදපළ සහ පරිපද්යාලනය පිළිබඳ අධදයනයක.
(කරණද්යානනද, උකකු බණඩද්යා)

294.3435095493

අපි ඇලසසකද්යාතවේ සසිංචද්යාරය කතළමු : ඇලසසකද්යාව - 
කපැනඩද්යාව - උතුර ඇතමරිකද්යාව.   (ගමතග්, 
ආරියතසසන ය.) 917.98

අප්රිකද්යාන සමද්යාජවද්යාදය.   (තසනගර, ත්ලිතයකෝතපකෝලේඩ 
තසසදද්යාර) 966.3

අතබවික්රම, තසකෝමදද්යාස.   විරද්යාමය නිමද්යාවිය
891.483

අතබතසසකර, භද්යාගදද්යා.   "කුලේල" හද්යා සමද්යාජය
398.36

අද්භිධරමද්යාරන්ථ සසිංග්රහ ප්රකද්යාශනී නම වූ අද්භිධරමද්යාරන්ථ 
සසිංග්රහ භද්යාවසනනය.   (ගුණද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, 
සීනද්යාවතතත) 294.3824

අද්භිධරමද්යාවතබකෝධය - 4 : සතතහි පපැවපැතම 
රූපසසකනධ විවරණය 294.3824

අද්භිධරමද්යාවතබකෝධය - 5 : සතතහි පපැවපැතම
294.3824

අමරතකකෝන, භද්රද්යා ඉනද්රද්යානි   (සසිංසස.).   බලන්න  
විතජේසසිංහ, ල්පීටර

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා.   කරි මදුවපැලේ 891.483

අමරතසසකර, චිස්ත්රද්යා   (පරි.).   බලන්න   තට්රේලර, 
තියතඩකෝර

අරනසසස්ට් තපකෝරතතද්යාට පුදපැදුර ප්රණද්යාම 080

අලේතගවතත, වීරතසසන.   ගිනිතිලේලද්යා මල 891.483

අලේමනතසකෝ : පුසිංචි තගද්යාවියද්යා.   (වයිලේඩර, තලකෝරද්යා 
ඉනගලේසස) 813

අත්ලිතයකෝ ත්මිහිමතින සපැඟෙවි යනන එපද්යා.
(ගලපලේතලතගදර, අතසකෝකද්යා ඉරද්යාසිංගනී)

599.67095493

අල්ලුතවතත, ඩපැනී   (සමපද්යා.).   බලන්න   ප්රනද්යානදු, 
ත්මිහිඳුකුලසූරිය ත්ලියනතග් ගද්යාබ්රිතයලේ

අසමපූරණ වද්යාරතද්යා සඳහද්යා ගිණුමකරණය සහ ලද්යාභ 
අරමුණු කර තනද්යාගත වදද්යාපද්යාර සඳහද්යා 
ගිණුමකරණය.   (රණසසිංහ, මසිංජුල) 657

අසමමතී.   (විතජේරතන, සපැමසන) 891.483

අහසසයනතරය.   (නද්යානද්යායකකද්යාර, කරණද්යාරතන)
629.1334

අහසට තපම බපැද.   (සසටලේ, ඩපැනියලේ) 813.54

අහස තසස ඔබ.   (තපද්යානතසසකද්යා, ප්රියද්යා සජීවනී)
891.483

ආදරය, විවද්යාහය සහ හිසිංසනය : ජීවිතතයේ විවිධ 
අද්භිතයකෝග ඔබට ගපැටල්ලුවී ඇතද?.   (ද සලේවද්යා, 
එසස. ට.) 306.81

ආධුනික ගුරවරන තවතට යි.   (ද සලේවද්යා, ඩ. සී.)
371.102

ඇකමන, තක.   තජදද්යාතිෂ චිනතද්යා තතකද්යාල තහකෝරද්යා 
ශද්යාසසස්ත්රය 133.5

ඇතුළද්යානත කතුන දිවියකට : කතුන ත්ලිපි එකතුව.  
(තපතරරද්යා, ලූෂන එඩවඩ) 248.4

ඇනඩන්ඩෲසස, වරජිනියද්යා.   කද්යාමතණහද්යා 813.54

ඈපද්යා පඤචද්යාඞග ත්ලිත - ක: ව: 2017-2018 133.55

ඉබද්යාගද්යාතයද්යා වද්යාරතද්යා කරයි සහ තවත කවි.   (බූතසකෝ,
ෆරීන) 891.481

ඉෂසටද්යාරන්ථ සදධිතයේ රහස.   (සලේවද්යා, ඩබලේයු. ඒ.)
158.1

ඉසසතකකෝතලට හරිම ආස ගිරවද්යා.   (තපතරරද්යා, 
ජූඩ බ.) 891.483
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උලේල්ලුවිසසතහසවද්යා, තරකෝහණ.   කුසලේ, පින සහ 
නිවන : විදදද්යාතමක හද්යා තද්යාරකක දපැකමක

294.34

උසසස සමද්යාජ විදදද්යාතමක නදද්යාය.   (ජයසසිංහ, ඒ. 
තක. ජී.) 301

1 තශසණය වපැඩ තපද්යාත : ගණතය, සසිංහල, පරිසරය, 
තදමළ 372

1 සහ 2 තශසණ සඳහද්යා පසස රූලේ සහිත පිලේලම 
වපැඩතපද්යාත.   (ජයනත, එසස. තක.) 372.634

11 වසර ගණතය : තපරහුරව.   (තපතරරද්යා, එම. 
ඩ. එසස.) 510.76

එදිරිසසිංහ, අනෂිකද්යා නිලද්යානි.   පුනරජීවන වදද්යාපද්යාරය
සහ ශ්රී ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය 954.93

ඔඩිස.   (තහකෝමර) 882

ඔබ යළි එනතුර.   (ජයසසිංහ, අනරද්යාධද්යා) 891.483

කතෂසතමනද්රතග් චද්යාරචරයද්යාව.   (සීලද්යානනද හිත්මි, 
කුඹුරතවල) 891.21

කනනද්යාඩිය.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) 891.483

කපුගම, කද්යාසිංචන   (සම කරතකෘ).   බලන්න 
ගුණවරධන, සුත්මිත රවන

කත්මිස තරදද.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම) 891.483

කරණද්යාතිලක, ඩ. එච.   දිදුලන ළමද්යා තලද්යාවකට 
පරිපූරණ, ළමද්යා තරකෝග විතශසෂඥ උපතදසස

649.4

කරණද්යාතිලක, මද්යාතනලේ.   අකමපන 891.483

කරණද්යාතිලක, මද්යාතනලේ   (පරි.).   බලන්න  ඩරලේ, 
තජරලේඩ

කරණද්යානනද, උකකු බණඩද්යා.   අනරද්යාධපුර 
අටමසසන්ථද්යානය : ඓතිහද්යාසක විකද්යාශය, තදපළ 
සහ පරිපද්යාලනය පිළිබඳ අධදයනයක

294.3435095493

කහවණුතගද්යාඩ, ප්රියසිංකද්යා   (පරි.).   බලන්න 
තකර, ජූඩිත

කද්යාමතණහද්යා.   (ඇනඩන්ඩෲසස, වරජිනියද්යා) 813.54

කද්යාලද්යාවතරකෝධ (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) : ශ්රී ලසිංකද්යා තවේ 
පපැවති යම සටනකද්යාම ස්ත්රසසතවද්යාදී කණඩද්යායමක 
කයද්යාකද්යාරකම තහසතුතකද්යාටතගන අධිකරණතයේ 
දී ඉඩම ඇතුළු යම නිශසචල තදපළක ආපසු 
ලබද්යා ගපැනීම සඳහද්යා සය අයිතිවද්යාසකම 
කයද්යාතමක කරගපැනීමට තනද්යාහපැක වූ 
තපැනපැතතන සමබනධතයන විතශසෂ නීතිමය 
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීමට හපැකවීම සඳහද්යා ද ඊට 
සමබනධ තහකෝ ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා ද වු 
පනත තකටුමපතක.   (ශ්රී ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 346.04330262

කරි මදුවපැලේ.   (අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා) 891.483

කුඩද්යාතහස්ට්ටි, තිලක.   ගමතදද්යාර අනදරය 891.483

"කුලේල" හද්යා සමද්යාජය.   (අතබතසසකර, භද්යාගදද්යා)
398.36

කුසලේ, පින සහ නිවන : විදදද්යාතමක හද්යා තද්යාරකක 
දපැකමක.   (උලේල්ලුවිසසතහසවද්යා, තරකෝහණ) 294.34

තකර, ජූඩිත.   හිස්ට්ලර තසද්යාරද්යාගත තරකෝස හද්යාවද්යා
823.914

තකද්යාඩිතුවකකු, පරදූව රූපද්යා.   මතක සුවඳ : කද්යාවද 
සසිංග්රහය 891.481

ගණතය : 6 තශසණය.   (ප්රනද්යානදු, සරත) 510.76

ගණතය : 7 තශසණය.   (තපතරරද්යා, එම. ල්පී. එම. 
තෂලේටන) 510.76

ගණතය - I : 7 තශසණය 510.76

ගණතය - I : 10 තශසණය 510.76

ගතනවතත, මද්යාත්ලිනී.   සමනලයද්යා ඉගිළ ගියද්යා
891.483

ගමතදද්යාර අනදරය.   (කුඩද්යාතහස්ට්ටි, තිලක)891.483

ගමතග්, ආරියතසසන ය.   අපි ඇලසසකද්යාතවේ සසිංචද්යාරය 
කතළමු : ඇලසසකද්යාව - කපැනඩද්යාව - උතුර 
ඇතමරිකද්යාව 917.98

ගමතග්, එසස. අයි.   (සසිංසස.).   බලන්න   ත්රිපිටකය. 
සූස්ත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.

ගලේ වරසද්යා.   (ද සලේවද්යා, අනල) 891.483
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ගලතගදර, තකකෝසල   (සමපද්යා.).   බලන්න  
නපැණගුණ වඩවන ඊතසකෝපතග් උපමද්යා කතද්යා 
200 ක

ගලපලේතලතගදර, අතසකෝකද්යා ඉරද්යාසිංගනී.   අත්ලිතයකෝ 
ත්මිහිමතින සපැඟෙවි යනන එපද්යා 599.67095493

ගලද්යායයි ගඟෙ : කවේ ගී සරණය.   (වවදදතසසකර, 
හිග්තගද්යාඩ තක. ඒ.) 891.481

ගිනිතිලේලද්යා මල.   (අලේතගවතත, වීරතසසන)
891.483

ගුණරතන, රදිකද්යා  (පරි.).   බලන්න   ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ 
යුකතිතයේ කතද්යාව : තපද්යාත්ලිසස වධ හිසිංසද්යා 
විනදිතයනතග් කන්ථද්යා මගින

ගුණරතන හිත්මි, තමද්යාරටුතවේ (සමපද්යා.).   බලන්න   
අද්භිධරමද්යාවතබකෝධය - 4 : සතතහි පපැවපැතම 
රූපසසකනධ විවරණය

ගුණරතන හිත්මි, තමද්යාරටුතවේ   (සමපද්යා.).   බලන්න 
අද්භිධරමද්යාවතබකෝධය - 5 : සතතහි පපැවපැතම

ගුණවරධන, සුත්මිත රවන.   වලකමු, හදුනද්යාගනිමු 
මුඛ පිළිකද්යාව 616.99405

ගුණතසසකර, නිවේටන.   සද්යාහිතද 
නිරමද්යාණද්යාවතලකෝකන 891.48

ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා.   රට රටවල තතද්යාරතුර 
11 - මපැද තපරදිග රටවලේ - 1 956

ගුණද්යාලසිංකද්යාර හිත්මි, සීනද්යාවතතත.   අද්භිධරමද්යාරන්ථ 
සසිංග්රහ ප්රකද්යාශනී නම වූ අද්භිධරමද්යාරන්ථ සසිංග්රහ 
භද්යාවසනනය 294.3824

ගකෘහ ආරර්ථික විදදද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) 
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 640.76

තගද්යාඩතග්, සරිසුමන.   සතතහි සතුට ඇතිකර 
ගපැනීමට කුසලේ කරනන අකුසතලන ත්මිතදනන 

294.34 

තගකෝතම හිත්මි, මරිගම   (පරි.).   බලන්න  තපතරරද්යා, 
ඒ. ඩ. ට. ඊ.

ග්රීන, කද්යාමන.   තප්රේමය තසද්යාඳුර දහමක 813.6

චනදද්යාතලකෝක හිත්මි, අඹගසසපිටිතයේ   (සමපද්යා.).   
බලන්න  බුදධ ධරමය : 6 තශසණය

චිස්ත්ර කලද්යාව : 7 තශසණය.   (දිගනතවල, 
තිලකරතන) 741.07

ජනතද්යාවට වග කයන මද්යාධද කරමද්යානතයක 
උතදසද්යා... : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජනමද්යාධද කතෂසස්ත්රය හද්යා
වකෘතතිය නඟෙද්යා සටුවීමට සපැලපැසසමක

302.23095493

ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන තදපද්යාරතතමනතුව.
සසිංඛදද්යාන නිබනධනය 2016        315.493

ජයතකද්යාඩි, ශ්රීනි ලසිංකද්යා   (සමපද්යා.).   බලන්න  
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 6 තශසණය

ජයතකද්යාඩි, ශ්රීනි ලසිංකද්යා   (සමපද්යා.).   බලන්න  
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 7 තශසණය

ජයතිලක, භද්රජි මහිනද.   බලතකද්යාටු සහ තනකෞකද්යා
891.483

ජයනත, එසස. තක.   1 සහ 2 තශසණ සඳහද්යා පසස රූලේ
සහිත පිලේලම වපැඩතපද්යාත 372.634

ජයමහ, ඇනටනී බ.   අතීත කතද්යා 398.2

ජයලත, ජද්යානක බණඩද්යාර.   සසිංගීතය 7 තශසණය
780.7

ජයලත, ජද්යානක බණඩද්යාර.   සසිංගීතය : 11 තශසණය
780.7

ජයවීර, ඒ. එම. එසස.   පද්යාසතලන රැකයද්යා තලද්යාවට
331.702

ජයසසිංහ, අනරද්යාධද්යා.   ඔබ යළි එනතුර 891.483

ජයසසිංහ, එච. එම. අනර.   පරිසරය වපැඩතපද්යාත : 
1 තශසණය 372.357

ජයසසිංහ, ඒ. තක. ජී.   උසසස සමද්යාජ විදදද්යාතමක 
නදද්යාය 301

ජයසුනදර, තුසත.   වසනත සරිත : වසනත 
ඔතබතසසකරතග් සනමද්යා භද්යාවිතය විමසීමක

791.43

ජීවිතය තකතරම සුනදරද.   (නද්යානද්යායකකද්යාර, 
උඩුගම තමකෝහද්යාන නනදන) 155.5

ජීවිතයට සද්යාර ධරම : සරල සසිංහල ජද්යාතක 
කන්ථද්යා -1.   (ත්රිපිටකය. සූස්ත්රපිටකය. ඛුදදක 
නිකද්යාය. ජද්යාතක) 294.382325
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ජීවිතය තුළින තිලකුණු : ජීවිතය, මරණය සහ 
සහිනය පිළිබඳ සතද ඇසුතරන තකතරන 
විග්රහයක.   (තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, කපැටවල)

294.3423

තජකෝඩු කද්යාවද සසිංග්රහය -1 891.481

තජදද්යාතිෂ චිනතද්යා තතකද්යාල තහකෝරද්යා ශද්යාසසස්ත්රය.
(ඇකමන, තක.) 133.5

තට්රේලර, තියතඩකෝර.   සුදු අඳුරට කළු එළියක
813.54

ඩරලේ, තජරලේඩ.   මතග් සතතු වතත : වන සතුන 
තසද්යායද්යා අප්රිකද්යාව බලද්යා ගිය ගමනක  591.96711

Down town pulse 2016 = කලද්යාතවේ 
ප්රතිතහජතමද්යානියක සඳහද්යා නව කතිකද්යා 306

තඩප, තහසමද්යා.   මන බපැඳි සතතම : කද්යාවද සසිංග්රහය
891.481

තඔර විලට දිය තදකෝතක : කද්යාවද සසිංග්රහය.
(වනිගතසසකර, ප්රියනත) 891.481

තිලකරතන, ඒ. තක.   බුදු රජුන තදශිත චතුරද්යායර්ය්ය 
සතදය 294.34

තතද්යාලේසසතතකෝයි, ත්ලිතයකෝ.   යහළුතවකෝ තදතදනද්යා සහ 
මුහුදු ළිහිණයද්යා 891.73

ත්රිපිටකය. සූස්ත්රපිටකය. ඛුදදක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
ජීවිතයට සද්යාර ධරම : සරල සසිංහල ජද්යාතක 
කන්ථද්යා -1 294.382325 

දණඩ නීති සසිංග්රහය (සසිංතශකෝධන) : (19 වන 
අධිකද්යා රය වු) දණඩ නීති සසිංග්රහය සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වු පනත තකටුමපතක.   
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 345.050262

දමපද්යාට වලද්යාකුළු.   (රනතදණය, ඈන කුමද්යාරි)
891.483

දමපද්යාට සමනලේල්ලු.   (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)891.483

දසනද්යායක, සුමනසරි.   වනනිහද්යාත්මිලද්යාතග් පුසිංචිරද්යාළ
891.483

දසනද්යායක, සුමනසරි.   සරිදද්යාස උනනපැතහස 
891.483

ද සලේවද්යා, අනල.   ගලේ වරසද්යා 891.483

ද සලේවද්යා, අනල   (පරි.).   බලන්න  සසටලේ, ඩපැනියලේ

ද සලේවද්යා, එසස. ට.   ආදරය, විවද්යාහය සහ හිසිංසනය : 
ජීවිතතයේ විවිධ අද්භිතයකෝග ඔබට ගපැටල්ලුවී ඇතද?

306.81

ද සලේවද්යා, ඩබත්ලිවේ. ආර. ගද්යාත්මිණ.   ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ 
පුසසතකද්යාල හද්යා විඥද්යාපන තසසවද්යා වදද්යාපතිය 020

ද සලේවද්යා, ඩ. සී.   ආධුනික ගුරවරන තවතට යි
371.102

ද සලේවද්යා, ලලද්යාරතන.   ම මපැසසසතයකෝ : තකටි කතද්යා 
එකතුවක 891.483

දිගනතවල, තිලකරතන.   චිස්ත්ර කලද්යාව : 7 තශසණය
741.07

දිදුලන ළමද්යා තලද්යාවකට පරිපූරණ, ළමද්යා තරකෝග 
විතශසෂඥ උපතදසස.   (කරණද්යාතිලක, ඩ. එච.)

649.4

දිය රැළි තගතතම.   (තසතනවිරතන, ජද්යානකී)
891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.   කනනද්යාඩිය 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.   කත්මිස තරදද 891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.   රජ බිසවට තමද්යාකද වුතණ ?
891.483

දිසද්යානද්යායක, කුසුම.   තහද්යාරද්යාතගන පද්යාඩමක
891.483

දිසද්යානද්යායක, තක. ජී.   අධදද්යාපන පරිපද්යාලන 
නදද්යායන 371.2001

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා.   දමපද්යාට සමනලේල්ලු 891.483

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා   (පරි.).   බලන්න   ග්රීන, 
කද්යාමන 

දුටුගපැමුණු රජවත හද්යා ජනශපැතිය.   (තප්රේමජයනත, 
මධුශද්යානි තකකෝෂිලද්යා) 954.93

2 තශසණය ළමුන සඳහද්යා සසිංහල.   (ප්රියනති, ඩබත්ලිවේ.
මලේත්ලිකද්යා) 372.6

2015 අසිංක 14 දරන ඔස්ට්ටු ඇලේලම හද්යා සුදු බදු 
(සසිංතශකෝධන) පනත.   (ශ්රී ලසිංකද්යාව) 343.04026
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2016 අසිංක 05 දරන කද්යාලද්යාවතරකෝධ (වි තශසෂ 
විධිවිධද්යාන) පනත.   (ශ්රී ලසිංකද්යාව)346.0433026

2016 අසිංක 8 දරන පුදගලයන ත්ලියද්යාපදිසිං චි කරීතම 
(සසිංතශකෝධන) පනත.   (ශ්රී ලසිංකද්යාව)346.012026

2016 අසිංක 15 දරන සතව ආහද්යාර (සසිංතශකෝධන) 
පනත.   (ශ්රී ලසිංකද්යාව) 344.042320262

2016 අසිංක 19 දරන නීති තකද්යාත්මිෂන සභද්යා 
(සසිංතශකෝධන) පනත.   (ශ්රී ලසිංකද්යාව) 347.01026

තදදුනතනන පද්යාට අරන.   (වික්රමරතන, දිලේහද්යානි)
891.483

ධරමකීරති, රනජිත   (පරි.).   බලන්න   
තතද්යාලේසසතතකෝයි, ත්ලිතයකෝ

ධීවර සහ ජලජ සමපත (සසිංතශකෝධන) : 1996 
අසිංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සමපත පනත 
සසිංතශකෝධන කරීම සඳහද්යා වු පනත 
තකටුමපතක.   (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)

343.076920262

නයනරසී, චලනි.   සරල ගීතතයේ කද්යානතද්යා 
නිතයකෝජනය හද්යා එහි සුවිතශසෂීතද්යා 782.42

නරතනය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර 792.8076

නව විෂය නිරතදශය අනව සමපද්යාදිත ඉතිහද්යාසය 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය : 7 තශසණය.   
(තහසමරතන, වසනතද්යා කලදද්යාණ) 909.076

නද්යාටද හද්යා රසිංගකලද්යාව : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) 
පසුගිය විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 792.076

නද්යානද්යායකකද්යාර, අයිරින.   නපැවුම සුළඟෙ 891.483

නද්යානද්යායකකද්යාර, උඩුගම තමකෝහද්යාන නනදන
ජීවිතය තකතරම සුනදරද 155.5

නද්යානද්යායකකද්යාර, කරණද්යාරතන.   අහසසයනතරය
629.1334

නපැණගුණ වඩවන ඊතසකෝපතග් උපමද්යා කතද්යා 
200 ක 398.245

නපැවුම සුළඟෙ.   (නද්යානද්යායකකද්යාර, අයිරින) 891.483

නිපුණතද්යා පද්යාදක විෂය නිරතදශය - මූත්ලික පිරිතවණ
(01 - 05 තශසණ) 491.2071

නිරවත තප්රේමය.   (තහස්ට්ටිතග්, වී. මු. දිවද්යානි)
891.483

නිවන තසද්යායද්යා : සමමුතිතයන පරමද්යාරන්ථයට.
(තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, කපැටවල) 294.3432

නීති තකද්යාත්මිෂන සභද්යා (සසිංතශකෝධන) : 1969 
අසිංක 3 දරන නීති තකද්යාත්මිෂන සභද්යා පනත 
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත 
තකටුමපතක.   (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)

347.010262

නවර යුගතයේ සසිංහල බව 1590 දශකතයේ සට 1815 
දකවද්යා.   (තරද්යාබස්ට්සස, මයිකලේ) 954.93

පදමසරි, ජී. ආර.   පුසසතකද්යාල සූචිකරණය 025.32

පනත තකටුමපත ; 
අසිංක 45, 2015.   (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 
දණඩ නීති සසිංග්රහය (සසිංතශකෝධන) : 

345.050262

අසිංක 61, 2016.   (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 
ධීවර සහ ජලජ සමපත (සසිංතශකෝධන) : 

343.076920262

අසිංක 79, 2016.   (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව) 
ධීවර සහ ජලජ සමපත (සසිංතශකෝධන) : 

343.076920262

අසිංක 85, 2015.   (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව).
කද්යාලද්යාවතරකෝධ (විතශසෂ විධිවිධද්යාන) : 

346.04330262

අසිංක 122, 2016.  (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
සතව ආහද්යාර (සසිංතශකෝධන) : 344.042320262

අසිංක 126, 2016.  (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව)
නීති තකද්යාත්මිෂන සභද්යා (සසිංතශකෝධන) : 

347.010262

පරිසරය වපැඩතපද්යාත : 1 තශසණය.   (ජයසසිංහ, එච. 
එම. අනර) 372.357

පද්යාසතලන රැකයද්යා තලද්යාවට.   (ජයවීර, ඒ. එම. එසස.)
331.702

පද්යාසිංශු කළමනද්යාකරණ මූලධරම.   (ත්ලියනතග්, 
ට. ඩ. ල්පී.) 631.4

පපැණ රඹුටන : තකටිකතද්යා සමුචචය.  (මද්යායද්යාතගද්යාඩ, 
සුසලද්යා නනදනී) 891.483
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පපැරණ සසිංහල ජීවිත පුවත : රජතයේ ප්රවකෘතති 
තදපද්යාරතතමනතුව මගින ප්රකද්යාශිත ශ්රී ලසිංකද්යා 
සඟෙරද්යාතවේ පළ වූ ත්ලිපිවත්ලින තතකෝරද්යාගත එකතුව 
1952 – 1964.   (විතජේසසිංහ, ල්පීටර)

398.2095493

ල්පීරිසස, ආරියතිලක.   මද්යායද්යාතවේ යන්ථද්යාරන්ථය : සනමද්යාව,
නවකතද්යාව, තකටිකතද්යාව සහ පදද විචද්යාර පිළිබඳ
විචද්යාර 028.1

ල්පීරිසස, මරත්ලින   (පරි.).   බලන්න  තහකෝමර

පුනරජීවන වදද්යාපද්යාරය සහ ශ්රී ලද්යාසිංතකය ඉතිහද්යාසය.
(එදිරිසසිංහ, අනෂිකද්යා නිලද්යානි) 954.93

පුරද්යාණ අරද්යාබිතයේ සහ ඊශද්යායලතයහි බුදු දහම.  
(තපතරරද්යා, ඒ. ඩ. ට. ඊ.) 294.309538

පුෂසපවරණ, තක. ජී. මත්ලික    (සසිංසස.).   බලන්න  
ගණතය - I : 7 තශසණය

පුෂසපික, තක. ජී. මත්ලික   (සමපද්යා.).   බලන්න  
ගණතය - I : 10 තශසණය

පුසසතකද්යාල සූචිකරණය.   (පදමසරි, ජී. ආර.)
025.32

පුසිංචි කතද්යා ; 
අසිංක 51.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)  තහද්යාරද්යාතගන 
පද්යාඩමක 891.483

අසිංක 54.    (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)   කත්මිස තරදද
891.483

පුසිංචි ගුරතුම 372.05

තපතරරද්යා, එම. ඩ. එසස.   11 වසර ගණතය : 
තපරහුරව 510.76

තපතරරද්යා, එම. ල්පී. එම. තෂලේටන.   ගණතය : 
7 තශසණය 510.76

තපතරරද්යා, එරසිංග ප්රමුදිත.   ලද්යාසිංතකය ජන ජීවිතය 
හද්යා බපැඳුණු තසතකවි කලද්යාව 808.1

තපතරරද්යා, ඒ. ඩ. ට. ඊ.   පුරද්යාණ අරද්යාබිතයේ සහ 
ඊශද්යායලතයහි බුදු දහම 294.309538

තපතරරද්යා, චිස්ත්රද්යා අයි.   (පරි.).   බලන්න 
තමද්යානස්ට්තගද්යාමරි, ලකී මවුද

තපතරරද්යා, ජී. ය. නනදන   (සමපද්යා.).   බලන්න 
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පුතතලම දිසසත්රික තලේකම 
කද්යාරයද්යාලය

තපතරරද්යා, ජූඩ බ.   ඉසසතකකෝතලට හරිම ආස ගිරවද්යා
891.483

තපතරරද්යා, ලූෂන එඩවඩ.   ඇතුළද්යානත කතුන 
දිවියකට : කතුන ත්ලිපි එකතුව 248.4

තපමතතකෝ ජද්යායතී අතසකෝතකකෝ.   (ප්රසසිංග, ඉසුර)
891.483

තපමතසසන, එම. බ.    (සසිංසස.).   බලන්න මද්යාරයද්යා 
හඳුනද්යා ගනන

තපද්යානතසසකද්යා, ප්රියද්යා සජීවනී.   අහස තසස ඔබ
891.483

ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.   සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 
8 තශසණය 491.48

ප්රනද්යානදු, බපැසලේ   (සසිංසස.).   බලන්න   ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ 
යුකතිතයේ කතද්යාව : තපද්යාත්ලිසස වධ හිසිංසද්යා 
විනදිතයනතග් කන්ථද්යා මගින

ප්රනද්යානදු, ත්මිහිඳුකුලසූරිය ත්ලියනතග් ගද්යාබ්රිතයලේ.
ශ්රීමත රජ තිතදනතග් පුවත තනද්යාතහද්යාත හලද්යාවත
පපැරණ රජතුන කස්ට්ටුතවේ නද්යාඩගම

793.3195493

ප්රනද්යානදු, සරත.   ගණතය : 6 තශසණය 510.76

ප්රසසතද්යාර සහිත ජනප්රිය හිනදි ගිත - ගීතමද්යාලද්යා 5
782.42

ප්රසසිංග, ඉසුර.   තපමතතකෝ ජද්යායතී අතසකෝතකකෝ
891.483

ප්රියදරශනී, ආර. ජී. මසිංගත්ලිකද්යා.   "ත්මිහිකතට 
සුරැකුමක" පරිසර කළමණද්යාකරණ ප්රතවේශ 
මද්යාරග 363.7282095493

ප්රියනති, ඩබත්ලිවේ. මලේත්ලිකද්යා.   2 තශසණය ළමුන 
සඳහද්යා සසිංහල 372.6

ප්රියනති, ඩබත්ලිවේ. මලේත්ලිකද්යා.   සතුටින අකුර 
ත්ලියමු : 1 තශසණය ළමුන සඳහද්යා 372.634

තප්රේමජයනත, මධුශද්යානි තකකෝෂිලද්යා.   දුටුගපැමුණු 
රජවත හද්යා ජනශපැතිය 954.93

තප්රේමය තසද්යාඳුර දහමක.   (ග්රීන, කද්යාමන ) 813.6

බණඩද්යාර, නිකණ තනස්ත්රද්යාසිංජල.   තසසද වලවේව
891.483
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බලතකද්යාටු සහ තනකෞකද්යා.   (ජයතිලක, භද්රජි මහිනද)
891.483

බසසනද්යායක, රමදද්යා.   සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 
8 තශසණය ඉලකක ප්රශසන හද්යා පිළිතුර

491.48076

බුදධ ධරමය : 6 තශසණය 294.3076

බුදු රජුන තදශිත චතුරද්යායර්ය්ය සතදය.   (තිලකරතන,
ඒ. තක.) 294.34

බූතසකෝ, ෆරීන.   ඉබද්යාගද්යාතයද්යා වද්යාරතද්යා කරයි සහ 
තවත කවි 891.481

තබකෝධිසතව ආදරශය.   (සරි සීවල හිත්මි, 
බඹරැනතද) 294.363

තභකෞතික විදදද්යාව : රචනද්යා ප්රශසන සහ විසසරද්යාතමක 
විසඳුම.   (තසසනද්යානද්යායක, දුත්මිඳු) 530.076

මතග් සතතු වතත : වන සතුන තසද්යායද්යා අප්රිකද්යාව 
බලද්යා ගිය ගමනක.   (ඩරලේ, තජරලේඩ)

591.96711

මතක සුවඳ : කද්යාවද සසිංග්රහය.   (තකද්යාඩිතුවකකු, 
පරදූව රූපද්යා) 891.481

මධුෂද්යාන, එම. එම. බ. සතිෂස.   හිතුවකකද්යාර 
සරසිංගලය 891.483

මන බපැඳි සතතම : කද්යාවද සසිංග්රහය.   (තඩප, 
තහසමද්යා) 891.481

මහසහ්ෆුසස, නජීබ.   තහද්යාරද්යා සහ බලේතලකෝ 892.73

මහද්යාසූපවසිංසය.   (සලේවද්යා, ට. පබත්ලිසස) 641.599148

මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල   (සමපද්යා.).   බලන්න   තජකෝඩු 
කද්යාවද සසිංග්රහය -1

මද්යානව ශිෂසටද්යාචද්යාරතයේ සපැඟෙවුණු රහසස.   (සමරසසිංහ, 
ආර. ල්පී.) 909

මද්යාපලගමයද්යාතග් චද්යාරිකද්යා සටහන ; 
අසිංක 1.   (ගමතග්, ආරියතසසන ය.)   
අපි ඇලසසකද්යාතවේ සසිංචද්යාරය කතළමු 917.98

මද්යායද්යාතගද්යාඩ, සුසලද්යා නනදනී.   පපැණ රඹුටන : 
තකටිකතද්යා සමුචචය 891.483

මද්යායද්යාතවේ යන්ථද්යාරන්ථය : සනමද්යාව, නවකතද්යාව, 
තකටිකතද්යාව සහ පදද විචද්යාර පිළිබඳ විචද්යාර.   
(ල්පීරිසස, ආරියතිලක) 028.1

මද්යාරයද්යා හඳුනද්යා ගනන 294.3423

මද්යාහපැඟි කඳුළු.   (තවබ, මද්යාරි) 823

මපැදවපැව, එසස.    (සසිංසස.).   බලන්න   ගුණද්යාලසිංකද්යාර 
හිත්මි, සීනද්යාවතතත 

"ත්මිහිකතට සුරැකුමක" පරිසර කළමණද්යාකරණ 
ප්රතවේශ මද්යාරග.   (ප්රියදරශනී, ආර. ජී. මසිංගත්ලිකද්යා)

363.7282095493

ම මපැසසසතයකෝ : තකටි කතද්යා එකතුවක.   (ද සලේවද්යා, 
ලලද්යාරතන) 891.483

මුස්ට්ටි මසිංගලදතයේ සනනිතවේදන ලකෂණ 
(විතජේරතන, දිලේහද්යානි) 302.222095493

තමද්යානස්ට්තගද්යාමරි, ලකී මවුද.   රිදී මනදිරතයේ දපැරිය
813.52

යකඩ සලේපර.   (හපුතගද්යාඩආරචචි, විමලේ උදය)
891.483

යහළුතවකෝ තදතදනද්යා සහ මුහුදු ළිහිණයද්යා.   
(තතද්යාලේසසතතකෝයි, ත්ලිතයකෝ) 891.73

යද්යාපද්යා, ගුණදද්යාස   (පරි.).   බලන්න   ඇනඩන්ඩෲසස, 
වරජිනියද්යා

රජ බිසවට තමද්යාකද වුතණ ?.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)
891.483

රට රටවල තතද්යාරතුර 11 - මපැද තපරදිග 
රටවලේ - 1.   (ගුණතසසකර, සමන පුෂසපද්යා) 956

රණසසිංහ, මසිංජුල.   අසමපූරණ වද්යාරතද්යා සඳහද්යා 
ගිණුමකරණය සහ ලද්යාභ අරමුණු කර තනද්යාගත 
වදද්යාපද්යාර සඳහද්යා ගිණුමකරණය 657

රතනසසිංහ, ජයසරි.   අග්නිජද්යාල 891.483

රතනද්යායක, ආර. එම. සී. ට.   (සමපද්යා.).   බලන්න  
විදදද්යාව 1 : 10 තශසණය

රතනද්යායක, ආර. එම. සී. ට.   (සමපද්යා.).   බලන්න  
විදදද්යාව - II : 10 තශසණය
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රතනද්යායක, සමර.   විදදද්යාව : 6 තශසණය ප්රශසන හද්යා 
පිළිතුර 507.6

රනතදණය, ඈන කුමද්යාරි.   දමපද්යාට වලද්යාකුළු
891.483

රස ත්මිහිර.   (විතජේසූරිය, සරත) 782.42

රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතනස්ත්රද්යා   (පරි.).   බලන්න   
මහසහ්ෆුසස, නජීබ

රද්යාජපකෂ, දීපති මසිංගලද්යා   (පරි.).   බලන්න  
තවබ, මද්යාරි

රිදී මනදිරතයේ දපැරිය.   (තමද්යානස්ට්තගද්යාමරි, ලකී 
මවුද) 813.52

රවන කුමද්යාර,  ල්පී.   (සමපද්යා.).   බලන්න   
ගණතය - I : 7 තශසණය

රූපසසිංහ, විනී   (සමපද්යා.).   බලන්න  1 තශසණය 
වපැඩ තපද්යාත : ගණතය, සසිංහල, පරිසරය, තදමළ

තරද්යාබස්ට්සස, මයිකලේ.   නවර යුගතයේ සසිංහල බව 
1590 දශකතයේ සට 1815 දකවද්යා 954.93

තරද්යාහද්යාන, විජිත   (සසිංසස.).   බලන්න  අරනසසස්ට් 
තපකෝරතතද්යාට පුදපැදුර ප්රණද්යාම

ලද්යාසිංතකය ජන ජීවිතය හද්යා බපැඳුණු තසතකවි කලද්යාව.
(තපතරරද්යා, එරසිංග ප්රමුදිත) 808.1

ත්ලියනතග්, ට. ඩ. ල්පී.   පද්යාසිංශු කළමනද්යාකරණ 
මූලධරම 631.4

ලලමණ, ඩ. ඒ. එලේ.   (සම කරතකෘ).   බලන්න  
ත්ලියනතග්, ට. ඩ. ල්පී.

ලලද්යානනද ගමද්යාචචි   (අන.).   බලන්න   තසනගර, 
ත්ලිතයකෝතපකෝලේඩ තසසදද්යාර

තලද්යාකු ගමරද්යාල, අනිලේ නිශද්යානත.   විදදද්යාව - 1 : 
6 තශසණය 507.6

තලද්යාකු ගමරද්යාල, අනිලේ නිශද්යානත.   විදදද්යාව - 
I තකද්යාටස : 7 තශසණය 507.6

තලද්යාකු ගමරද්යාල, අනිලේ නිශද්යානත.   විදදද්යාව - 
1 තකද්යාටස : 10 තශසණය 507.6

ලසිංකද්යා, විජිත.   තවතළඳතපද්යාළ ආරර්ථිකය : නදද්යාය, 
ගපැටල්ලු හද්යා ප්රකීරණ විසඳුම 330.122

වනනිහද්යාත්මිලද්යාතග් පුසිංචිරද්යාළ.   (දසනද්යායක, සුමනසරි)
891.483

වනිගතසසකර, ප්රියනත.   තඔර විලට දිය තදකෝතක : 
කද්යාවද සසිංග්රහය 891.481

වයිලේඩර, තලකෝරද්යා ඉනගලේසස.   අලේමනතසකෝ : පුසිංචි 
තගද්යාවියද්යා 813

වලකමු, හදුනද්යාගනිමු මුඛ පිළිකද්යාව.   (ගුණවරධන, 
සුත්මිත රවන) 616.99405

වසනත සරිත : වසනත ඔතබතසසකරතග් සනමද්යා 
භද්යාවිතය විමසීමක.   (ජයසුනදර, තුසත)

791.43

වික්රමරතන, දිලේහද්යානි.   තදදුනතනන පද්යාට අරන
891.483

විජයතිලක, තක.   විදදද්යාව - 7 තශසණය 507.6

විතජේකුමද්යාර, අනරදධ    (සම කරතකෘ).   බලන්න  
සලේවද්යා, ඩ. ඒ. සී. සුරසිංග

විතජේරතන, දිලේහද්යානි.   මුස්ට්ටි මසිංගලදතයේ 
සනනිතවේදන ලකෂණ 302.222095493

විතජේරතන, සපැමසන.   අසමමතී 891.483

විතජේසසිංහ, ල්පීටර.   පපැරණ සසිංහල ජීවිත පුවත : 
රජතයේ ප්රවකෘතති තදපද්යාරතතමනතුව මගින 
ප්රකද්යාශිත ශ්රී ලසිංකද්යා සඟෙරද්යාතවේ පළ වූ ත්ලිපිවත්ලින 
තතකෝරද්යාගත එකතුව 1952 – 1964

398.2095493

විතජේසූරිය, සරත.   රස ත්මිහිර 782.42

විදදද්යාව : 6 තශසණය ප්රශසන හද්යා පිළිතුර.   
(රතනද්යායක, සමර) 507.6

විදදද්යාව 1 : 10 තශසණය 507.6

විදදද්යාව - 1 : 6 තශසණය.   (තලද්යාකු ගමරද්යාල, අනිලේ 
නිශද්යානත) 507.6

විදදද්යාව - I තකද්යාටස : 7 තශසණය.   (තලද්යාකු ගමරද්යාල, 
අනිලේ නිශද්යානත) 507.6

විදදද්යාව - 1 තකද්යාටස : 10 තශසණය.
(තලද්යාකු ගමරද්යාල, අනිලේ නිශද්යානත) 507.6

විදදද්යාව - II : 10 තශසණය 507.6

විදදද්යාව - 7 තශසණය.   (විජයතිලක, තක.) 507.6

විදදද්යාව ගුර මද්යාරතගකෝපතදශය : 8 තශසණය 507.1
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විමලසුනදර, තහසමද්යා.   සුනද්යාත්මිතයන හමු වූ 
චමතතග් මනද්යාත්ලිය 891.483

විරද්යාමය නිමද්යාවිය.   (අතබවික්රම, තසකෝමදද්යාස)
891.483

විශසවබුදධි, සුපුන   (සසිංසස.).   බලන්න  Down 
town pulse 2016 = කලද්යාතවේ 
ප්රතිතහජතමද්යානියක සඳහද්යා නව කතිකද්යා 

විශසවය අත මත.   (තහසරත, නත්ලින) 320.12

තවබ, මද්යාරි.   මද්යාහපැඟි කඳුළු 823

තවලතගදර, චමත්මිනද.   අනන ඒකයි හරි
363.2092

තවතළඳතපද්යාළ ආරර්ථිකය : නදද්යාය, ගපැටල්ලු හද්යා 
ප්රකීරණ විසඳුම.   (ලසිංකද්යා, විජිත) 330.122

වවදදතසසකර, හිග්තගද්යාඩ තක. ඒ.   ගලද්යායයි ගඟෙ :
කවේ ගී සරණය 891.481

ශ්රීමත රජ තිතදනතග් පුවත තනද්යාතහද්යාත හලද්යාවත 
පපැරණ රජතුන කස්ට්ටුතවේ නද්යාඩගම.   (ප්රනද්යානදු, 
ත්මිහිඳුකුලසූරිය ත්ලියනතග් ගද්යාබ්රිතයලේ)

793.3195493

ශ්රී ලසිංකද්යාව.    2015 අසිංක 14 දරන ඔස්ට්ටු ඇලේලම 
හද්යා සුදු බදු (සසිංතශකෝධන) පනත 343.04026

ශ්රී ලසිංකද්යාව.    2016 අසිංක 05 දරන කද්යාලද්යාවතරකෝධ 
(වි තශසෂ විධිවිධද්යාන) පනත 346.0433026

ශ්රී ලසිංකද්යාව.   2016 අසිංක 8 දරන පුදගලයන 
ත්ලියද්යාපදිසිං චි කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත

346.012026

ශ්රී ලසිංකද්යාව.    2016 අසිංක 15 දරන සතව ආහද්යාර 
(සසිංතශකෝධන) පනත 344.042320262

ශ්රී ලසිංකද්යාව.    2016 අසිංක 19 දරන නීති තකද්යාත්මිෂන 
සභද්යා (සසිංතශකෝධන) පනත 347.01026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   කද්යාලද්යාවතරකෝධ 
(විතශසෂ විධිවිධද්යාන) : ශ්රී ලසිංකද්යා තවේ පපැවති යම 
සටනකද්යාම ස්ත්රසසතවද්යාදී කණඩද්යායමක 
කයද්යාකද්යාරකම තහසතුතකද්යාටතගන අධිකරණතයේ 
දී ඉඩම ඇතුළු යම නිශසචල තදපළක ආපසු 
ලබද්යා ගපැනීම සඳහද්යා සය අයිතිවද්යාසකම 
කයද්යාතමක කරගපැනීමට තනද්යාහපැක වූ 
තපැනපැතතන සමබනධතයන විතශසෂ නීතිමය 
විධිවිධද්යාන සපැලපැසසවීමට හපැකවීම සඳහද්යා ද ඊට 
සමබනධ තහකෝ ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා ද වු 
පනත තකටුමපතක 346.04330262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   දණඩ නීති සසිංග්රහය 
(සසිංතශකෝධන) : (19 වන අධිකද්යා රය වු) දණඩ 
නීති සසිංග්රහය සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වු 
පනත තකටුමපතක 345.050262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   ධීවර සහ ජලජ 
සමපත (සසිංතශකෝධන) : 1996 අසිංක 2 දරන ධීවර
සහ ජලජ සමපත පනත සසිංතශකෝධන කරීම 
සඳහද්යා වු පනත තකටුමපතක  343.076920262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   නීති තකද්යාත්මිෂන සභද්යා 
(සසිංතශකෝධන) : 1969 අසිංක 3 දරන නීති 
තකද්යාත්මිෂන සභද්යා පනත සසිංතශකෝධනය කරීම 
සඳහද්යා වූ පනත තකටුමපතක 347.010262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාරත්ලිතමනතුව.   සතව ආහද්යාර 
(සසිංතශකෝධන) : 1986 අසිංක 15 දරන සතව 
ආහද්යාර පනත සසිංතශකෝධනය කරීම පිණස වු 
පනත තක ටුමපතක 344.042320262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පුතතලම දිසසත්රික තලේකම කද්යාරයද්යාලය.  
සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත 2016 : පුතතලම 
දිසසත්රිකකය 315.493021

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ පුසසතකද්යාල හද්යා විඥද්යාපන තසසවද්යා
වදද්යාපතිය.   (ද සලේවද්යා, ඩබත්ලිවේ. ආර. ගද්යාත්මිණ)  

020

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ යුකතිතයේ කතද්යාව : තපද්යාත්ලිසස වධ හිසිංසද්යා 
විනදිතයනතග් කන්ථද්යා මගින 362.88

සසටලේ, ඩපැනියලේ.   අහසට තපම බපැද 813.54

සසවතනස්ත්ර : ත්රිභද්යාෂි තකටිකතද්යා සසිංග්රහය 808.83

සතව ආහද්යාර (සසිංතශකෝධන) : 1986 අසිංක 15 දරන 
සතව ආහද්යාර පනත සසිංතශකෝධනය කරීම 
පිණස වු පනත තක ටුමපතක.   (ශ්රී ලසිංකද්යාව. 
පද්යාරත්ලිතමනතුව) 344.042320262

සතුටින අකුර ත්ලියමු : 1 තශසණය ළමුන සඳහද්යා.
(ප්රියනති, ඩබත්ලිවේ. මලේත්ලිකද්යා) 372.634

සඳ හිනපැතහනවද්යා.   (සපරමද්යාදු, ප්රියසිංකද්යා) 891.483

සපරමද්යාදු, ප්රියසිංකද්යා.   සඳ හිනපැතහනවද්යා 891.483

සමනලයද්යා ඉගිළ ගියද්යා.   (ගතනවතත, මද්යාත්ලිනී)
891.483

සමරවීර, විජයබණඩද්යාර    (සමපද්යා.).   බලන්න  
ප්රසසතද්යාර සහිත ජනප්රිය හිනදි ගිත - ගීතමද්යාලද්යා 5
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සමරසසිංහ, ආර. ල්පී.   මද්යානව ශිෂසටද්යාචද්යාරතයේ සපැඟෙවුණු
රහසස 909

සරල ගීතතයේ කද්යානතද්යා නිතයකෝජනය හද්යා එහි 
සුවිතශසෂීතද්යා.   (නයනරසී, චලනි) 782.42

සසරින ත්මිදීම තහවත ගමතන නිමද්යාව.    
(තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, කපැටවල) 294.34

සද්යාහිතද නිරමද්යාණද්යාවතලකෝකන.   (ගුණතසසකර, 
නිවේටන) 891.48

සතින දකන - රවන ගුණ.    (තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, 
කපැටවල) 294.34

සතතහි සතුට ඇතිකර ගපැනීමට කුසලේ කරනන 
අකුසතලන ත්මිතදනන.   (තගද්යාඩතග්, සරිසුමන)

294.34

සරිදද්යාස උනනපැතහස.   (දසනද්යායක, සුමනසරි)
891.483

සරි සීවල හිත්මි, බඹරැනතද.   තබකෝධිසතව ආදරශය
294.363

සලේවද්යා, ට. පබත්ලිසස.   මහද්යාසූපවසිංසය 641.599148

සලේවද්යා, ඩබලේයු. ඒ.   ඉෂසටද්යාරන්ථ සදධිතයේ රහස
158.1

සලේවද්යා, ඩ. ඒ. සී. සුරසිංග.   සසිංචද්යාරක 
සපැලසුමකරණය : සපැලසුමකරණ සසිංකලේප, 
ප්රතවේශයන හද්යා ක්රම ශිලේප 338.4791

සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 6 තශසණය
491.48076

සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 7 තශසණය
491.48076

සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 8 තශසණය ඉලකක 
ප්රශසන හද්යා පිළිතුර.   (බසසනද්යායක, රමදද්යා)

491.48076

සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 8 තශසණය. 
(ප්රනද්යානදු, එසස. ඕ.) 491.48

සීලද්යානනද හිත්මි, කුඹුරතවල.   කතෂසතමනද්රතග් 
චද්යාරචරයද්යාව 891.21

සුදු අඳුරට කළු එළියක.   (තට්රේලර, තියතඩකෝර)
813.54

සුදුවපැත්ලිකනද, ගසිංගද්යා නිතරකෝෂිණ   (පරි.).   බලන්න 
වයිලේඩර, තලකෝරද්යා ඉනගලේසස

සුනද්යාත්මිතයන හමු වූ චමතතග් මනද්යාත්ලිය.   
(විමලසුනදර, තහසමද්යා) 891.483

තසනගර, ත්ලිතයකෝතපකෝලේඩ තසසදද්යාර.   අප්රිකද්යාන 
සමද්යාජවද්යාදය 966.3

තසතනවිරතන, ජද්යානකී.   දිය රැළි තගතතම
891.483

තසසද වලවේව.   (බණඩද්යාර, නිකණ තනස්ත්රද්යාසිංජල)
891.483

තසසනද්යානද්යායක, දුත්මිඳු.   තභකෞතික විදදද්යාව : රචනද්යා 
ප්රශසන සහ විසසරද්යාතමක විසඳුම 530.076

තසසරසසිංහ, කද්යාසිංචනද්යා.   තසද්යාඳුර උතපලද්යා 891.483

තසද්යාඳුර උතපලද්යා.   (තසසරසසිංහ, කද්යාසිංචනද්යා)891.483

සසිංඛදද්යාන අතතපද්යාත 2016 : පුතතලම දිසසත්රිකකය.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පුතතලම දිසසත්රික තලේකම 
කද්යාරයද්යාලය)  315.493021

සසිංඛදද්යාන නිබනධනය 2016.   (ජනතලේඛන හද්යා 
සසිංඛදද්යාතලේඛන තදපද්යාරතතමනතුව)     315.493

සසිංගීතය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) පසුගිය විභද්යාග 
ප්රශසතනකෝතතර 780.76

සසිංගීතය 7 තශසණය.   (ජයලත, ජද්යානක බණඩද්යාර)
780.7

සසිංගීතය : 11 තශසණය.   (ජයලත, ජද්යානක 
බණඩද්යාර) 780.7

සසිංචද්යාරක සපැලසුමකරණය : සපැලසුමකරණ 
සසිංකලේප, ප්රතවේශයන හද්යා ක්රම ශිලේප.   (සලේවද්යා, 
ඩ. ඒ. සී. සුරසිංග) 338.4791

සසිංයුකත ගණතය : අ. තපද්යා. ස. (උ. තපළ) පසුගිය 
විභද්යාග ප්රශසතනකෝතතර 511.6076

හපුතගද්යාඩආරචචි, විමලේ උදය.   යකඩ සලේපර
891.483

හිස්ට්ලර තසද්යාරද්යාගත තරකෝස හද්යාවද්යා.   (තකර, ජූඩිත)
823.914

හිතුවකකද්යාර සරසිංගලය.   (මධුෂද්යාන, එම. එම. බ. 
සතිෂස) 891.483

තහස්ට්ටිතග්, වී. මු. දිවද්යානි.   නිරවත තප්රේමය
891.483
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තහසමරතන, වසනතද්යා කලදද්යාණ.   නව විෂය 
නිරතදශය අනව සමපද්යාදිත ඉතිහද්යාසය 
ප්රශසතනකෝතතර සසිංග්රහය : 7 තශසණය 909.076

තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, කපැටවල.   ජීවිතය තුළින 
තිලකුණු : ජීවිතය, මරණය සහ සහිනය පිළිබඳ
සතද ඇසුතරන තකතරන විග්රහයක  294.3423

තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, කපැටවල.   නිවන තසද්යායද්යා : 
සමමුතිතයන පරමද්යාරන්ථයට 294.3432

තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, කපැටවල.   සසරින ත්මිදීම තහවත
ගමතන නිමද්යාව 294.34

තහසමද්යාතලකෝක හිත්මි, කපැටවල.   සතින දකන - රවන 
ගුණ 294.34

තහසරත, නත්ලින.    විශසවය අත මත 320.12

තහද්යාරද්යාතගන පද්යාඩමක.   (දිසද්යානද්යායක, කුසුම)
891.483

තහද්යාරද්යා සහ බලේතලකෝ.   (මහසහ්ෆුසස, නජීබ) 892.73

තහකෝමර.   ඔඩිස 882

*******
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ර්විෂය අනුක්රමණකකාව

අත අකුර : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372.634

අධිමද්යානසක විදදද්යාව හද්යා ගුපත විදදද්යාව 130

අධදද්යාපනය 370

අපරද්යාධ නීතිය 345

අද්භිධරම පිටකය : බුදධද්යාගම 294.3824

අරද්යාබි සද්යාහිතද 892.7

අත්ලි ඇතුන : කෂීරපද්යායී සතුන 599.67

අවද්යාචික සනනිතවේදනය : සමද්යාජ ශද්යාසසස්ත්ර 302.222

ආගම 200

ආනතර හද්යා සසිංවරධන මතනකෝවිදදද්යාව 155

ආරර්ථික විදදද්යාව 330

ආසයද්යා ඉතිහද්යාසය 950

ආහද්යාර පද්යාන : ගකෘහ හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය 641

ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතද 810

ඉනදියද්යාන සමභවයක සහිත ආගම 294

ඉසිංග්රීස සද්යාහිතද 820

ඉසිංජිතනර විදදද්යා හද්යා ආශ්රිත කයද්යා  620

කෂීරපද්යායී සතුන 599

කමකර ආරර්ථික විදදද්යාව 331

කලද්යාශිලේප 700

කළමනද්යාකරණය හද්යා ආධද්යාරක තසසවද්යා 650

කයවීම හද්යා තවනත තතද්යාරතුර මද්යාධද භද්යාවිතය 028

කකෘෂිකරමය : ජන සද්යාහිතද 398.36

කකෘෂිකරමය හද්යා ආශ්රිත තද්යාකෂණය 630

තකටිකතද්යා : ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතද 891.483

කසසතියද්යානි ඇදහිත්ලි හද්යා ප්රතිපදද්යාව 240

ඛුදදක නිකද්යාය : සූස්ත්රපිටකය : ත්රිපිටකය
294.38232

ගණකද්යාධිකරණය 657

ගණතය : සසවද්යාභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය 510

ගීත : සසවර සසිංගීතය 782.42

ගුවනයද්යානද්යා ඉසිංජිතනර විදදද්යාව 629.1

ගකෘහසසන්ථ ක්රීඩද්යා හද්යා විතනකෝදය 793

ගකෘහ හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය 640

ග්රපැෆික කලද්යා හද්යා සපැරසත්ලි කලද්යා 740

ග්රීක සද්යාහිතද 880

ජනකතද්යා : ජන සද්යාහිතද 398.2

ජනකවි : ජන සද්යාහිතද 398.2

ජන නපැටුම 793.31

ජනප්රිය සසිංසසකකෘතිය 306

ජනශපැතිය 398

ජනසද්යාහිතද 398.2 

ජද්යාතක : සූස්ත්රපිටකය : බුදධද්යාගම 294.382325

තජදද්යාතිෂ ශද්යාසසස්ත්රය 133.5

තද්යාකෂණ විදදද්යා 600

ත්රිපිටකය : බුදධද්යාගම 294.382
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දරශනය, අධිමද්යානසක විදදද්යාව හද්යා ගුපත විදදද්යාව, 
මතනකෝවිදදද්යාව  100

තදශපද්යාලන විදදද්යාව 320 

ධරමය හද්යා වතපිළිතවත  : බුදධද්යාගම 294.34 

ධීවර කරමද්යානතය : නීතිය 343.07692 

නරතනය 792.8 

නවකතද්යා : ප්රබනධ : අරද්යාබි සද්යාහිතද 892.7 

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතද 813 

නවකතද්යා : ප්රබනධ : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතද 823 

නවකතද්යා : ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතද 891.483 

නද්යාටද : ග්රීක සද්යාහිතද 882 

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව 792 

නපැතගනහිර ඉනදු යුතරකෝල්පීය හද්යා තකලේටික 
භද්යාෂද්යා  491 

නපැතගනහිර ඉනදු යුතරකෝල්පීය හද්යා තකලේටික 
භද්යාෂද්යාමය සද්යාහිතද  891 

නිවන : බුදධද්යාගම 294.3432

නිෂසපද්යාදන : ආරර්ථික විදදද්යාව 338 

නීතිය 340 

පදද : සසිංහල සද්යාහිතද 891.481

පදද : සසිංසසකකෘත සද්යාහිතද 891.21 

පරිගණක විදදද්යාව, තතද්යාරතුර, සද්යාමද්යානද කකෘති 000

පරිසර අධදයනය : ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372.357 

පද්යාරිසරික ගපැටල්ලු : තවනත සමද්යාජ ගපැටල්ලු හද්යා තසසවද්යා
363.7  

පද්යාත්ලි භද්යාෂද්යාව 491.37

පද්යාසිංශු විදදද්යාව 631.4 

පිළිකද්යා : තරකෝග : වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය
616.994 

පුදගත්ලික නීතිය 346 

පුරද්යාවිදදද්යාව 920

පුසසතකද්යාල හද්යා විඥද්යාපන විදදද්යා 020 

පූජදසසන්ථද්යාන : බුදධද්යාගම 294.3435 

තපද්යාලසය : තවනත සමද්යාජ ගපැටල්ලු හද්යා තසසවද්යා 363.2

ප්රතිචක්රීකරණය : තවනත සමද්යාජ ගපැටල්ලු හද්යා තසසවද්යා
363.7282

ප්රබනධ : අරද්යාබි සද්යාහිතද 892.73 

ප්රබනධ : ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතද 813 

ප්රබනධ : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතද 823

ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතද 891.483

ප්රද්යාන්ථත්මික අධදද්යාපනය 372

බදු නීතිය 343.04

බුදධද්යාගම 294.3

බුදුරජද්යාණනවහනතසස 294.363

භද්යාවනද්යා : බුදධද්යාගම 294.34435

භද්යාෂද්යාව 400

භුතගකෝල විදදද්යා හද්යා තදශද්යාටන විසසතර 910

තභකෞතික විදදද්යාව 530

මතනකෝවිදදද්යාව  150

මරණය : බුදධද්යාගම 294.3423

මහජන සසිංදරශන : විතනකෝදද්යාතමක හද්යා රසිංග කලද්යා
791

මද්යාධද : සමද්යාජ ශද්යාසසස්ත්ර 302.23

මපැද තපරදිග ඉතිහද්යාසය 956
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තයකෞවන මතනකෝවිදදද්යාව 155.5

රසයන සද්යාහිතද 891.7

තරකෝග : වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය 616

ත්ලිත : තජදද්යාතිෂස ශද්යාසසස්ත්රය 133.55

තලකෝක ඉතිහද්යාසය 909

විතනකෝදද්යාතමක හද්යා රසිංග කලද්යා 790

විවද්යාහය සහ පවුල : සසිංසසකකෘතිය හද්යා ආයතන 306.8

විසසතරද්යාතමක සූචිකරණය 025.32 

තවළඳතපද්යාළ ආරර්ථික විදදද්යාව 330.122

වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය 610

වදවහද්යාරික මතනකෝවිදදද්යාව 158

ශ්රී ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය 954.93

සසවර සසිංගීතය 782

සසවද්යාභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය 500

සතුන 590

සමද්යාජ අනතර කයද්යා 302

සමද්යාජ ගපැටල්ලු හද්යා තසසවද්යා 360

සමද්යාජ විදදද්යාව 301

සමද්යාජ ශද්යාසසස්ත්ර 300

සද්යාමද්යානද එකතු 080

සද්යාහිතද 800

සරිත, විරිත, ජනශපැති 390

සවිලේ විධිවිධද්යාන සහ උසද්යාවි 347

සසිංහල භද්යාෂද්යාව 491.48

සසිංහල සද්යාහිතද 891.48

සූස්ත්රපිටකය : බුදධද්යාගම 294.3823

සසිංඛදද්යාතලේඛන 310

සසිංගීතය 780 

සසිංයුකත ගණතය 511.6

සසිංසසකකෘත සද්යාහිතද 891.2 

සසිංසසකකෘත භද්යාෂද්යාව 491.2

සසිංසසකකෘතිය හද්යා ආයතන 306

ළමද්යා ප්රබනධ : සසිංහල සද්යාහිතද 891.483

ළම� ම�නසක ස	
ඛ� : ග�හ හ� පවල 

කළමන�කරණය 649.4

******
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ප්රකකාශන පූරව ග්රන්න්ථ නකාමකාවලිය

1 0 0  දෙරශනය, අධිමකානසක ර්විදෙදකාව හකා
ගුපස්ත ර්විදෙදකාව, මලනයෝර්විදෙදකාව

1 3 0  අධිමකානසක ර්විදෙදකාව හකා ගුපස්ත ර්විදෙදකාව 

වනිගරතන, ආසරි 
තරකෝස පත්ලිඟු රහසස / ආසරි වනිගරතන. - 
කළුතබකෝවිල : තෆසිංෂුයි කතලකෂන, 2017
ISBN  978-955-7625-39-3 : ර. 450.00

1 5 0  මලනයෝර්විදෙදකාව 

මදුෂද්යාන, දිනක 
පුදගල සසිංවරධනය / දිනක මදුෂද්යාන. - 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-667-283-1 : ර. 340.00

සමරසසිංහ, සුමනදද්යාස 
තනද්යාවරදින එකම මඟෙ / සුමනදද්යාස සමරසසිංහ. - 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-31-0870-8 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

සමරසසිංහ, සුමනදද්යාස 
ත්මිනිසස හිතත හද්යාසසකම 8 / සුමනදද්යාස සමරසසිංහ. -
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-31-0852-4 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

2 0 0  ආගම

2 9 0  ලවනත් ආගම
294.3 - බුදධකාගම

අදිකද්යාරි, ඒ. එම. බ. 
පහන සතට දහම සසල 2 / ඒ. එම. බ. 
අදිකද්යාරි. - ගද්යාලේල : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38217-1-3 : ර. 300.00

ජයතකද්යාඩි, දමයනති 
තගකෞතම බුදධ චරිතය – 5 / දමයනති 
ජයතකද්යාඩි. - තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 
2017
ISBN  978-955-686-366-6 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

ජයතසසන, එසස. ඒ. 
බුදු සමය සහ බපැඳුන ප්රද්යාතයකෝගික චද්යාරිස්ත්ර විධි / 
එසස. ඒ. ජයතසසන. - තවේවපැලේතදණය : කරතකෘ, 
2017
ISBN  978-955-38239-0-8 : ර. 200.00

ඨද්යානිසසසතරකෝ හිත්මි 
සකය, භද්යාවනද්යාව සහ නිවන / ඨද්යානිසසසතරකෝ හිත්මි ;
පරිවරතනය තිලක කුඩද්යාතහස්ට්ටි විසනි. - 
මහරගම : සද්යාහිත තපද්යාත පියස, 2017
“ Meditation” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.
ISBN  978-955-0822-73-7 : ර. 300.00

තදවද්යානනද හිත්මි, වතතල
හපැඳල ධරම තදශනද්යා - 5 වන කද්යාණඩය / 
වතතල තදවද්යානනද හිත්මි. - වතතල : කරතකෘ, 
2017
ISBN  978-955-38228-1-9 : ර. 300.00

ධමමතිලක හිත්මි, පපැලපැනවතතත 
තබකෞදධ අධදද්යාපන දරශනය / පපැලපැනවතතත 
ධමමතිලක හිත්මි. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2017
ISBN  978-955-30-7987-9 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

ධමමරතන හිත්මි, උතුරද්යාවල
මහද්යාධන කුතවේරයකුතග් පද්යාසිංශුපිශද්යාච ආතමය / 
උතුරද්යාවල ධමමරතන හිත්මි. - කපැලණය : කරතකෘ,
2017
ISBN  978-955-97135-6-2 : ර. 160.00

නද්යාඔටුනන, උපද්යාත්ලි ද සලේවද්යා
ඔබටම අතදපැකය හපැක විසසත්මිත ජීවිත හද්යාසසකම 
සහ සසර විමුකතිය / උපද්යාත්ලි ද සලේවද්යා 
නද්යාඔටුනන. - දිකවපැලේල : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-41700-1-8 : ර. 260.00

පඤසඤද්යාතලකෝක හිත්මි, වපැයිතහසතන
අසරිමත බුදු සරිත / වපැයිතහසතන පඤසඤද්යාතලකෝක
හිත්මි. - නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2017
ISBN  978-955-31-0871-5 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

මුදිත හිත්මි, තකද්යාසසගම 
කුටුමබය / තකද්යාසසගම මුදිත හිත්මි. - තකද්යාසසගම : 
කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38222-0-8 : ර. 200.00
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රතනද්යායක, සරිතසසන 
දද්යාන, ශීල, භද්යාවනද්යා / සරිතසසන රතනද්යායක. - 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-667-287-9 : ර. 390.00

රද්යාජපකෂ, සුරද්යාජේ 
බුදු දහතම ආශසචරයයන ජීවිතයට 
ආතලකෝකයක / සුරද්යාජේ රද්යාජපකෂ. - පනනිපිටිය :
කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38255-1-3 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

හී දඬුව නවද්යාලම : ධමමපද කද්යාවදය / සමපද්යාදනය   
නනදද්යාවතී තදවරද්යාජ. - බුතපිටිය : සරනදද්යාස    
තදවරද්යාජ, 2017
ISBN  978-955-97938-2-3 : ර. 300.00

294.5 - 

තහස්ට්ටිතග්, නිලනත 
තබකෞදධ භද්යාවනද්යා ක්රම / නිලනත තහස්ට්ටිතග්. - 
තකද්යාළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-33-0522-0 : ර. 300.00

3 0 0  සමකාජ ශකාසසස්ත්ර

චනද්රපද්යාල, වසනත 
බිහිසුණු මතක වත / වසනත චනද්රපද්යාල. - 
අමපද්යාර : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38257-0-4 : ර. 300.00

ජයසුනදර, ලද්යාලේ 
ත්රිතව තහවත යුගද්යාසන / ලද්යාලේ ජයසුනදර. - 
නද්යාවලපිටිය : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38212-0-1 : ර. 275.00

3 2 0   ලදශපකාලන ර්විදෙදකාව 

ආරියරතන, ජද්යානක තරසිංග 
මහද්යා සමමතවද්යාදය / ජද්යානක තරසිංග 
ආරියරතන. -තහද්යාරණ : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-54348-2-9 : ර. 200.00

වීරවසිංශ, විමලේ 
රටට උවමනද්යා වම / විමලේ වීරවසිංශ. - තකද්යාළඹ : 
ෆද්යාසසස්ට් පබත්ලිතකෂනසස, 2017
ISBN  978-955-677-664-5 : ර. 400.00

3 4 0   නීතිය

ඕවිටිගල, කද්යාසිංචනද්යා 
එදිතනදද්යා නීති ගපැටල්ලුවලට විසඳුම / කද්යාසිංචනද්යා 
ඕවිටිගල. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017
ISBN  978-955-30-8050-9 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණ 
ඔපපු කරීතම නීතිය / කපිල ගද්යාත්මිණ ජයසසිංහ. - 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-31-0856-2 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

3 5 0  රකාජද පරිපකාලනය සහ යුදෙ ශකාසසස්ත්ර

වික්රමරතන, විජය 
ජනතද්යාවද්යාදී රද්යාජද තසසවයක කරද්යා / විජය 
වික්රමරතන. - මහරගම : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-98180-3-8 : ර. 380.00

3 7 0  අධදකාපනය

ඒකනද්යායක, උපද්යාත්ලි 
මතනකෝ විදදද්යාතමක අධදද්යාපනික දද්යාරශනික ගුර 
උපතදශනය / උපද්යාත්ලි ඒකනද්යායක. - තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017
ISBN  978-955-30-7988-6 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

3 8 0  වකාණජද, ලවළඳකාම, සන්නිලවදෙනය

ජයවරධන, බ. ජී. උපද්යාත්ලි 
වද්යාරි ජල සමපද්යාදනය / බ. ජී. උපද්යාත්ලි 
ජයවරධන. -වපැරැලේලගම : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38204-0-2 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

ත්මිලේලගහ, නනදන
ජන මද්යාධදතයේ ගමන මග / නනදන ත්මිලේලගහ. -
පද්යාදුකක : සනතදශ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-0229-25-3 : ර. 300.00

විතජේසසිංහ, එම. එලේ. ප්රසනන
තතද්යාරතුර ගලද්යායද්යාතම ප්රතවේගය / එම. එලේ. 
ප්රසනන විතජේසසිංහ. - පිළියනදල : ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ 
කයද්යාකද්යාරී සසිංතවේදී සනනිතවේදන ආයතනය, 
2017
ISBN  978-955-8848-19-7 : ර. 220.00
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3 9 0  සරිත්, ර්විරිත්, ජනශලැති 

ජයවරධන, කුමද්යාරි 
සසිංහල ගමවල පිළිතවත, විශසවද්යාස හද්යා චද්යාරිස්ත්ර / 
කුමද්යාරි ජයවරධන. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2017
ISBN  978-955-30-8005-9 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

තපතරරද්යා, පුෂසපමද්යාත්ලි
ජනක්රීඩද්යා විමරශන / පුෂසපමද්යාත්ලි තපතරරද්යා. - 
තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38261-2-1 : ර. 250.00

තපතරරද්යා, පුෂසපමද්යාත්ලි 
බඳුල්ලුපුර අසිංතකළි වරණ / පුෂසපමද්යාත්ලි 
තපතරරද්යා. - තහකෝමද්යාගම : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38261-0-7 : ර. 400.00

4 0 0  භකාෂකාව

4 2 0 ඉලංග්රීස භකාෂකාව

වීරවරධන, තටරනසස
සුදතදක වතග් ඉසිංග්රීසතයන කතද්යා කරමු / 
තටරනසස වීරවරධන. - ගමතපද්යාල : කරතකෘ, 
2017
ISBN  978-955-43605-1-8 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

4 9 0  ලවනත් භකාෂකා

491.48 – සලංහල භකාෂකාව

සමරද්යා, ජයනි
වදද්යාවහද්යාර සසිංහලතයේ අරන්ථ විපරයද්යාසය / ජයනි 
සමරද්යා. - නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2017
ISBN  978-955-31-0868-5 ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

494.811 – ලදෙමළ භකාෂකාව

මසිංගල හිත්මි, ජූලමපිටිතයේ 
තදමළ භද්යාෂද්යාව – කයද්යා පද විවරණය / 
ජූලමපිටිතයේ මසිංගල හිත්මි. - ජූලමපිටිය : කරතකෘ, 
2017
ISBN  978-955-53316-3-0 : ර. 750.00

5 0 0  සසවකාභකාර්වික ර්විදෙදකා හකා ගණස්තය

5 3 0  ලභයෞතික ර්විදෙදකාව

ගීකයනතග්, ල්පී. 
ධද්යාරද්යා විදව්යුතය / ල්පී. ගීකයනතග්. - පද්යානදුර : 
කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-43871-6-4 : ර. 380.00

5 4 0  රසකායන ර්විදෙදකාව හකා ආශ්රිස්ත ර්විදෙදකා

වික්රමසසිංහ, සනත 
රසද්යායනික බනධන / සනත වික්රමසසිංහ. - 
මතුගම : තචනලේ ප්රකද්යාශන ආයතනය, 2017
ISBN  978-955-7378-19-0 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

 

6 0 0  ස්තකාකෂණ ර්විදෙදකා

6 1 0 වවදෙද ර්විදෙදකා හකා ලසයෞඛද ර්විදෙදකා

වසනති, දීපද්යා 
අළුත උපන බිළිඳු ගපැන / දීපද්යා වසනති. - 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-667-301-2 : ර. 360.00

තසසනද්යානද්යායක, නිමලේ 
පරතපකෝෂිත ආබද්යාධ – මපැතලේරියද්යාව / නිමලේ 
තසසනද්යානද්යායක. - කුරණසෑගල : සමුද්ර 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-680-593-2 : ර. 200.00

6 3 0  කපෘර්ෂිකරමය හකා ආශ්රිස්ත ස්තකාකෂණය

තසතනවිරවන, මතුගම
තරකෝපණ තපකෝෂණ උපවන විධද්යාන දනවන 
පද්යාරමපරික දපැනම : දිසසත්රික පහක සදුකරන ලද 
විමරශනයක / මතුගම තසතනවිරවන. - 
තකද්යාළඹ : ජද්යාතික විදදද්යා පදනම, 2017
ISBN  978-955-590-126-0 : ර. 800.00

6 4 0  ගපෘහ හකා පවුලේ කළමනකාකරණය  

දිසද්යානද්යායක, සුමනද්යා 
බත ගතසස අරමය / සුමනද්යා දිසද්යානද්යායක. - 
බදුලේල : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38251-0-0 : ර. 250.00
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සමරවික්රම, නිතරකෝෂස
ආහද්යාරතයේ තපකෝෂණය, ඖෂධීය ගුණ සහ
antioxidants / නිතරකෝෂස සමරවික්රම. - 
දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 
2017
ISBN  978-955-29-0670-1 : ර. 450.00

6 5 0  කළමනකාකරණ හකා ආධකාරක ලසසවකා

තහසවද්යාවිසසස, සසිංඛ
මද්යානව සමපත කළමනද්යාකරණය / සසිංඛ 
තහසවද්යාවිසසස. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017
ISBN  978-955-30-8011-0 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

7 0 0  කලකා ශිලේප

7 3 0  ප්රතිමකා ශිලේපය හකා ආශ්රිස්ත කලකා

තමනදිසස, ඩ. තුසත
පුරද්යාණ මපැටි බඳුන නිරමද්යාණ තද්යාකෂණය හද්යා 
තජේතවන විහද්යාරය ආශ්රිතව හමුවන මපැටි බඳුන 
වරගීකරණය / ඩ. තුසත තමනදිසස. - පද්යාදුකක : 
සනතදශ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-0229-28-4 : ර. 250.00

7 4 0  ග්රලැෆික කලකා හකා සලැරසලි කලකා

ඉලසිංගසසිංහ, සතසර 
ලද්යාසිංතකය ආදිවද්යාසීනතග් තසලේ චිස්ත්ර / සතසර 
ඉලසිංගසසිංහ. - පනනිපිටිය : සසටපැමෆරඩ තලේක, 
2017
ISBN  978-955-658-443-1 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

තදවරද්යාජ, චමපද්යානී තදවිකද්යා 
තසද්යාබද්යාදම අසරිය / චමපද්යානී තදවිකද්යා තදවරද්යාජ. 

- රද්යාගම : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-51314-5-2 : ර. 500.00

7 5 0  සතුවම කලකාව

බණඩද්යාර, ඩබත්ලිවේ. එච. ල්පී. සුදරශන
ශ්රී ලද්යාසිංතකය මහනවර සමප්රදද්යාතයේ විහද්යාර 
බිතුසතුවම කලද්යාව සහ එහි නව ප්රවණතද්යා / 
ඩබත්ලිවේ. එච. ල්පී. සුදරශන බණඩද්යාර. - 
කටුගසසතතද්යාට : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38211-0-2 : ර. 500.00

7 8 0  සලංර්ගීස්තය

කඩිගමුව, ගුණතසසන
උතුරසළු හපැඳ / ගුණතසසන කඩිගමුව. - 
තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38213-0-0 : ර. 225.00

වනසසිංහ, ගිතද්යාරද්යා
උතතර භද්යාරතීය සසිංගීතතයේ රද්යාග හද්යා බපැඳි චරිත 
හද්යා ප්රබනධ කතද්යා / ගිතද්යාරද්යා වනසසිංහ. - 
ගමතපද්යාල : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38260-0-8 : ර. 400.00

7 9 0  ර්විලනයෝදෙකාත්මක හකා රලංග කලකා 

තප්රේමරතන, ඩබත්ලිවේ. එම. චත්ලිනද ප්රියශසිංක 
සඟිතතනට තචසස / ඩබත්ලිවේ. එම. චත්ලිනද 
ප්රියශසිංක තප්රේමරතන. - කසෑගලේල : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38191-1-6 : ර. 500.00

සුබසසිංහ, අනරද්යාධ 
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාතවේ මූත්ලිකද්යාසිංග / අනරද්යාධ 
සුබසසිංහ. - තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසස්ට් පබත්ලිතකෂනසස, 
2017
ISBN  978-955-677-666-9 : ර. 350.00

8 0 0  සකාන්හිස්තද

813 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා 

සසටයින, ආර. එලේ. 
දඟෙකද්යාර කුරත්මිස්ට්තටකෝ / ආර. එලේ. සසටයින ; 
පරිවරතනය ප්රදීප නිශද්යානත තහසරත විසනි. -
වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
“Lawn ghomes”කකෘතිතයේ පරිවරතනයක.  
ISBN  978-955-3909-48-0 : ර. 300.00

8 2 0  ඉලංග්රීස සකාන්හිස්තද

823 – ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

බලයිටන, ඉනිඩ 
තහකෝත්ලි පද්යාතර අබිරහස / ඉනිඩ බලයිටන ; 
පරිවරතනය ප්රදීප නිශද්යානත තහසරත විසනි. -
වරකද්යාතපද්යාල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
“The holly lane” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
ISBN  978-955-3909-49-7 : ර. 300.00
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විලේසන, ජපැකත්ලින 
තදබිඩි චරිත / ජපැකත්ලින විලේසන ; පරිවරතනය 
මද්යාතනලේ ජයනති විසනි. - තකද්යාළඹ : පහන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
“Double act” කකෘතිතයේ පරිවරතනයක. 
ISBN  978-955-667-310-4 : ර. 490.00

8 9 0  ලවනත් භකාෂකා සකාන්හිස්තද

891 – නලැලගනන්හිර ඉන්ද යුලරයෝපීය හකා  
      ලකලේටික සකාන්හිස්තද

891.37 – පකාලි සකාන්හිස්තද

කුමද්යාර, විජිත
අලේබද්යාකද්යාර සසිංතදතසද්යා / විජිත කුමද්යාර. - 
මහරචචිමුලේල : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38207-0-9 : ර. 3500.00

සද්යාසනධජ හිත්මි, රතනපුතර
අමරපුරවසිංසදීපනී / රතනපුතර සද්යාසනධජ හිත්මි. -
කළුතර : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38227-0-3 : ර. 250.00

891.48 – සලංහල සකාන්හිස්තද
891.481 – පදෙද. නූස්තන සකාන්හිස්තද

ගමතග්, කවීෂද්යා හසිංසනී 
කවේ ගී වියමන / කවීෂද්යා හසිංසනී ගමතග්. - 
බදතදගම : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38240-0-4 : ර. 200.00

ජයවරධන, කපැකුත්ලි තරණුකද්යා 
තසද්යාඳුර සතපැතතී / කපැකුත්ලි තරණුකද්යා 
ජයවරධන. - මද්යාතර : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38248-0-6 : ර. 200.00

මද්යායද්යාකඩුව, පියුම මබිඳු
යළි ඉපදුන තසස / පියුම මබිඳු මද්යායද්යාකඩුව. - 
පිළියනදල : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38242-0-2 : ර. 300.00

ත්ලියනතග්, ජයතිසසස තක. 
තනද්යාගිය දීතග් : විරිඳු ගපැත්මි නද්යාටකය / ජයතිසසස 
තක. ත්ලියනතග්. - කරිබතකුඹුර : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-50686-2-8 : ර. 100.00

විමලතජකෝති හිත්මි, තගකෝණතදනිතයේ 
යතිවර වත / තගකෝණතදනිතයේ විමලතජකෝති 
හිත්මි. - ඌව පපැලේවතත : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-53185-7-0 : ර. 200.00

සඳතසන, තරකෝහිණ 
විරද්යාමයට අරතක / තරකෝහිණ සඳතසන. - 
නතග්තගද්යාඩ : සඳකුල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-7446-00-4 : ර. 200.00

891.482 – නකාටද 

හතලහවතත, චද්යාත්මික 
මකරට : තවේදිකද්යා නද්යාටද තපළ / චද්යාත්මික 
හතලහවතත. - රතමලද්යාන : සනත්ලි තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
 ISBN 978-955-0895-07-6 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

සරචචනද්ර, එදිරිවීර 
කපුවද්යා කතපකෝති / එදිරිවීර සරචචනද්ර. - 
මහරගම : ඇඩ ඇඩසස, 2017
ISBN  978-955-1910-09-9 : ර. 250.00

891.483 - ප්රබන්ධ. ලකටිකස්තකා

අයගම, තනජද්යා එන. 
ගද්යානධරවයද්යා අශසවයද්යා සහ මහලේලද්යා / තනූජද්යා 
එන. අයගම. - රද්යාජගිරිය : ග්රපැෆික තකයද්යාර, 
2017
 ISBN  978-955-0602-37-7 : ර. 250.00

ඈපද්යා, ඩබත්ලිවේ. ජයනත 
තලද්යාකු උනනපැතහසතග් නද්යාඩගම / ඩබත්ලිවේ. 
ජයනත ඈපද්යා. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 
2017  
ISBN  978-955-30-8049-3 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

කද්යාරියකරවන, මහවිතද්යානතග් එෂද්යාමද්යා පසිංචිලද්යා
සනතලේජේ / මහවිතද්යානතග් එමද්යාෂද්යා පසිංචිලද්යා 
කද්යාරියකරවන. - තකද්යාළඹ : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38247-0-7 : ර. 325.00

ජයරතන, බ. එසස. සුනිලේ 
මද්යාරගහ වසිංගුතවේ අද්භිරහසස / බ. එසස. සුනිලේ 
ජයරතන. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017
ISBN  978-955-30-8006-6 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ
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මද්යායද්යාකඩුව, ඉනද්රද්යානි
ඉනද්රචද්යාප / ඉනද්රද්යානි මද්යායද්යාකඩුව. - තකද්යාළඹ :
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017
ISBN  978-955-30-8035-6 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

රණසසිංහ, චනද්ර ශ්රී 
නද්යාමලතග් විතනකෝද චද්යාරිකද්යාව / චනද්ර ශ්රී 
රණසසිංහ. - තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017
ISBN  978-955-30-8007-3 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

සතකුමද්යාර, ශකතික 
විකරණ ගපැහපැණය / ශකතික සතකුමද්යාර. - 
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසස්ට් පබත්ලිතකෂන, 2017
ISBN  978-955-677-667-6 : ර. 250.00

891.483 - ප්රබන්ධ. ඓතිහකාසක නවකස්තකා

ගුණතසසකර, බනදුතසසන 
මහද්යාතසනවි දද්යාඨද්යාතසසන / බනදුතසසන 
ගුණතසසකර. - තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 
2017
ISBN  978-955-686-360-4 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

891.483 - ප්රබන්ධ. නවකස්තකා

අටුළුගම, සසිංජීවනී 
උතතරද්යා / සසිංජීවනී අටුළුගම. - තකද්යාළඹ : 
පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-30-667-292-3 : ර. 420.00

ආනනද, ඩමන 
විත්ලිසසසන හිසසකබල / ඩමන ආනනද. - 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-667-304-3 : ර. 350.00

කනනනගර, ඩි. ඩි. ආරියවතී 
තසතනහතසස කඳුළු / ඩි. ඩි. ආරියවතී 
කනනනගර. - කළතගඩිතහසන : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-42916-1-4 : ර. 400.00

කරණද්යාදද්යාස, රද්යාජද්යා
තදබර / රද්යාජද්යා කරණද්යාදද්යාස. - නතග්තගද්යාඩ : 
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-31-0874-6 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

කරණද්යාරතන, ජයශසිංඛ
තනද්යා 999 බසිංගලද්යාව – 2 / ජයසසිංඛ 
කරණද්යාරතන. - තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 
2017
ISBN  978-955-686-368-0 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

කරණද්යාරතන, වතසලද්යා 
සඳු විඳු / වතසලද්යා කරණද්යාරතන. - කඩවත : 
සසිංඛ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-1807-16-0 : ර. 480.00

කළුතබකෝවිල, චනද්රසරි 
මද්යාතද්යාභද්යාරී / චනද්රසරි කළුතබකෝවිල. - තකද්යාළඹ : 
ඇම. ඩ. ගුණතසසන, 2017
ISBN  978-955-21-2610-9 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

කුලරතන, කනතදගම
කතර කඳුළ / කනතදගම කුලරතන. - 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-31-0878-4 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

කන්ඩෲසස, ඊ. එෆස. 
තසිංගමමද්යා / ඊ. එෆස. කන්ඩෲසස. - දනතකද්යාටුව : 
නවණ තපද්යාත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-7895-46-8 : ර. 300.00

ගමතග්, දිලේරකෂි 
තසද්යාඳුර සතපැතති / දිලේරකෂි ගමතග්. - 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-667-299-2 : ර. 420.00

ජයතකද්යාඩි, ජයතසසන 
ගිහි තගදර / ජයතසසන ජයතකද්යාඩි. - තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017
ISBN  978-955-30-7989-3 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාත්මිණ 
තිර වරපට / කපිල ගද්යාත්මිණ ජයසසිංහ. - 
තකද්යාළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකද්යාඩි, 2017
ISBN  978-955-686-363-5 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

දසනද්යායක, නිලූකද්යා 
ගපැඹුර ද ආදතර තම හපැටි / නිලූකද්යා දසනද්යායක. -
ගමපහ : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-44626-7-0 : ර. 200.00
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දසනද්යායක, නිලූකද්යා 
වළද්යාකුලක නපැති අහසක / නිලූකද්යා දසනද්යායක. - 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-667-295-4 : ර. 290.00

දසනද්යායක, නිලූකද්යා 
සහින මද්යාරතය / නිලූකද්යා දසනද්යායක. - 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-667-290-9 : ර. 320.00

පුෂසපකුමද්යාරි, තමද්යානිකද්යා 
රිදී අපසරද්යාවි / තමද්යානිකද්යා පුෂසපකුමද්යාරි. - 
තදලේතගද්යාඩ : වරණ ග්රපැෆිකසස, 2017
ISBN  978-955-0225-38-5 : ර. 500.00

තපතරරද්යා, චිස්ත්රද්යා අයි. 
සකුනතලද්යාවක / චිස්ත්රද්යා අයි. තපතරරද්යා. - 
තකද්යාළඹ : පහන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-667-312-8 : ර. 490.00

තපතරරද්යා, විමුකති තසවේවනදි 
දඟෙ තමනවිය / විමුකති තසවේවනදි තපතරරද්යා. - 
පිළියනදල : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-41491-6-8 : ර. 430.00

බණඩද්යාර, නදීකද්යා 
තමද්යාණර බිතතර / නදීකද්යා බණඩද්යාර. - මහරගම :
අහස මඩියද්යා වරකසස, 2017
ISBN  978-955-7861-35-7 : ර. 350.00

බණඩද්යාර, නිකණ තනස්ත්රද්යාසිංජල 
තදනවන අදදර / නිකණ තනස්ත්රද්යාසිංජල 
බණඩද්යාර. - කඩවත : සසිංඛ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-1807-17-7 : ර. 460.00

 

තබද්යාතතජු, තබද්යාබ ජී. 
සහජ උරමය / තබද්යාබ ජී. තබද්යාතතජු. - 
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017
ISBN  978-955-30-8053-0 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

මද්යායද්යාදුනතන, තසසපද්යාත්ලි 
තිදස / තසසපද්යාත්ලි මද්යායද්යාදුනතන. - තකද්යාළඹ : 
ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017
ISBN  978-955-30-7983-1 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

රණතුසිංග, චිරසිංජි
තදවදද්යාස / චිරසිංජි රණතුසිංග. - තකද්යාළඹ : පහන 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-667-288-6 : ර. 350.00

රතනද්යායක, ආර. එම. කපැල්ලුම 
විජිතයි විනීතයි / ආර. එම. කපැල්ලුම 
රතනද්යායක. - පිළිමතලද්යාව : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-38234-1-0 : ර. 450.00

ලකමද්යාත්ලි, ගයනද්යා එසස. 
තසත / ගයනද්යා එසස. ලකමද්යාත්ලි. - තහයියනතුඩුව :
ගයද්යා කතයේෂන, 2017
ISBN  978-955-0929-34-4 : ර. 450.00

වික්රමරතන, දිලේහද්යානි 
උපධි  සසිංඛද්යාරද්යා / දිලේහද්යානි වික්රමරතන. - 
තහයියනතුඩුව : ගයද්යා කතයේෂන, 2017
ISBN  978-955-0929-35-1 : ර. 450.00

තවලේලද්යාල, ආරියරතන
තසද්යාඳුර යන්ථද්යාරතය / ආරියරතන තවලේලද්යාල. - 
මුලේතලේරියද්යාව නව නගරය : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-41724-1-8 : ර. 350.00

සමරනද්යායක, ධරමද්යා එසස. 
බබුජි / ධරමද්යා එසස. සමරනද්යායක. - පනනිපිටිය : 
කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-43092-6-5 : ර. 375.00

තහසරත, ප්චූලද්යාභය ශද්යානත කුමද්යාර 
සඛී භද්යාරයද්යා / ප්චූලද්යාභය ශද්යානත කුමද්යාර තහසරත. - 
තකද්යාළඹ : ෆද්යාසසස්ට් පබත්ලිෂින, 2017
ISBN  978-955-677-670-6 : ර. 700.00

තහසරත, නනදතසසන
වසනතතයේ සහිනයක / නනදතසසන තහසරත. - 
නතග්තගද්යාඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-31-0861-6 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

තහසවද්යාවසම, එච. ජී. නිතරකෝෂණ
නිල්ලුපුලේ / එච. ජී. නිතරකෝෂණ තහසවද්යාවසම. - 
වපැත්ලිමඩ : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-44630-2-8 : ර. 400.00



55

891.483 – ප්රබන්ධ. ලයකාවුන් නවකස්තකා

තිරද්යාණගම, ධවල සකවිති 
අඳුර තසවනපැත්ලි / ධවල සකවිති තිරද්යාණගම. - 
නතග්තගද්යාඩ : සසිංතදශය, 2017
ISBN  978-955-7667-20-1 : ර. 200.00

මද්යාතරතග්, පියසරි
හිඹුටුතදණය කදුපද්යා මුත්ලින / පියසරි මද්යාතරතග්. -
තකද්යාළඹ : ඇසස. තගද්යාඩතග්, 2017
ISBN  978-955-30-8033-2 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

9 0 0  ඉතිහකාසය, භූලගයෝල ර්විදෙදකාව සහ
               සහකායක ර්විෂයයන්

9 2 0  මස්තක සටහන් 

ත්ලියනතග්, දිනිලේ ඩ. 
ගුර සුවඳ / දිනිලේ ඩ. ත්ලියනතග්. - ගද්යාලේල : 
කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-52978-6-8 : ර. 250.00

වික්රමතග්, කපැතත්ලින ල්පී. 
ඇදහිලේතලන තදවිඳුට – ලපැප කරනලේ ඩබත්ලිවේ. 
තජේ. වික්රමතග් / කපැතත්ලින ල්පී. වික්රමතග්. - 
පනනිපිටිය : කරතකෘ, 2017
ISBN  978-955-42668-2-7 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

9 3 0  පලැරණ ඉතිහකාසය

930.1 - පුරකාර්විදෙදකාව

ඩයසස, මද්යාත්ලිනි
යද්යාපනය අරධ දවීපතයේ පුරද්යාවිදදද්යා උරමය / 
මද්යාත්ලිනි ඩයසස, සුනිලේ බණඩද්යාර තකකෝරළතග් සහ 
කලේප අසසිංග. - තකද්යාළඹ : පුරද්යාවිදදද්යා 
තදපද්යාරතතමනතුව, 2017

ISBN  978-955-9159-99-5 : ර. 2500.00

තබකෞදධ විහද්යාරද්යාරද්යාම සසිංරකෂණය. - තකද්යාළඹ : 
මධදම සසිංසසකකෘතික අරමුදල, 2017
ISBN  978-955-613-331-8 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

විතජේරතන, ජයනත 
රතනපුර දිසසත්රිකකතයේ අද්භිතලේඛන / ජයනත 
විතජේරතන. - නතග්තගද්යාඩ : සරසවි 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-31-0867-8 :ත්මිල තනද්යාදපැකතවේ

9 5 0  ආසයකා ඉතිහකාසය 

954.93 – ශ ලලංකකාව

තපතරරද්යා, නිරමලද්යා 
අසරිමත තනතිරිමතලේ / නිරමලද්යා තපතරරද්යා. - 
කපැලණය : සුරනි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-0748-11-2 : ර. 300.00

959.7 

සමරසසිංහ, ආර. ල්පී. 
තලද්යාවම මවිත කල වියස්ට්නද්යාම යුදධ / ආර. ල්පී. 
සමරසසිංහ. - දනතකද්යාටුව : වද්යාසනද්යා තපද්යාත 
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2017
ISBN  978-955-29-0672-5 : ර. 400.00


