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mwpKfk;

Njrpa  E}yf  Mtzthf;fy;  Nritfs;  rigapdhy;  ntspaplg;gLk;  ,yq;ifj;  Njrpa  E}w;gl;bayhdJ
rpq;fsk;>  jkpo;>  Mq;fpyk;  Mfpa  nkhopfspy;  ,yq;ifapy;  ntspaplg;gLk;  ntspaPLfs;>  ntspehLfspy;
,yq;ifiag;  gw;wp  ntspaplg;gLk;  ntspaPLfs;>  kw;Wk;  ntspehLfspy;  cs;s  ,yq;ifah;fshy;
ntspaplg;gLk;  ntspaPLfs;  njhlh;ghd E}w;gl;baw;  jfty;fis cs;slf;fpanjhU khjhe;j  ntspaPlhFk;.
,yq;ifj; Njrpa E}w; gl;bayhdJ ,yq;ifapy; ntspaplg;gLk; ntspaPLfSf;fhd jfty;fis cs;slf;fpa
xNu xU mjpfhuG+h;t ntspaPlhFk;. 

Muk;gk;

,yq;ifj;  Njrpa  E}w;  gl;baiyj;  njhFf;Fk;  nraw;ghlhdJ  1962  Mk;  Mz;L  Njrpa  Rtbfs;  $lj;
jpizf;fsj;jpdhy;  Muk;gpf;fg;gl;lJ.  ,t;tplak;  njhlu;ghf  gpupj;jhdpa  Njrpa  E}w;gl;baypd;
gjpg;ghrpupauhf ,Ue;j jpU.  V.  N[.  Nty;]; mtu;fspd; mwpTiuAk; cjtpAk; ngwg;gl;lJ.  ,jd; gpufhuk;
,yq;ifj; Njrpa E}w;gl;baypd; KjthtJ ntspaPlhd njhFjp 1 ,y.  1 1963 Mk; Mz;L [dtup khjk;
cj;jpNahfG+u;tkhf ntspaplg;gl;lJ.  gpd;du;; ,jd; njhFj;jw; nraw;ghL ,yq;ifj; Njrpa E}yf Nritfs;
rigaplk;  1973 Mk; Mz;L xg;gilf;fg;gl;lJld; md;W njhl;L ,g;gl;bay;  ,r;rigapdhy;;  njhFf;fg;gl;L
tUfpwJ.

jfty; tsq;fs;

,e; E}w; gl;baiy njhFg;gjw;F gpd;tUk; topfspy; ,Ue;J ngwg;gLk; ntspaPLfspy; ,Ue;J jfty;fs; 
ngw;Wf; nfhs;sg;gLfpd;wd.

➢ rl;l itg;Gj; jpl;lj;jpd; fPo; ,yq;ifj; Njrpa E}yfj;jpy; itg;gpyplg;gLk; ntspaPLfs;

➢ ,yq;ifj; Njrpa E}yfj;jpd; Nrfupg;Gf;fhfg; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l ntspaPLfs;

➢ Njrpa E}yf Mtzthf;fy;  Nritfs;  rigapdhy;  gLk;  ru;tNjr epak ,yf;fj;ijg;  ngw;Wf;  
nfhz;lth;fshy; md;gspg;ghf toq;fg;gLk; ntspaPLfs;   

cs;slf;fk;

,yf;fpa ngWkjpaw;w rpW gpuRuq;fs; Njrpa E}w;gl;baypy; ngWNrh;j;Jf; nfhs;sg;gLtjpy;iy. fPo; fhzg;gLk;
ntspaPLfs; njhlu;ghd jfty;fs; kl;Lk; Nrh;j;Jf; nfhs;sg;gLk;.

➢ rpq;fsk;> jkpo;> Mq;fpy nkhopfspy;; mr;rpl;L ntspaplg;gLk; E}y;fs;

➢ ,yq;if njhlu;ghd fl;;Gy> nrtpg;Gy rhjdq;fs; (tUlq;fSf;F ,U jlitfs;)

➢ Gjpdj;jhs; kw;Wk; gUt ,jo; Mfpatw;wpd; Kjw; njhFjp

➢ ntspaPL xd;wpd; ntspaPl;lhsu; my;yJ ntspaPl;L ,lk; khw;wk; ngw;wpUf;Fk; re;ju;g;gj;jpy;> 
Gjpjhf ru;tNjr epka ,yf;fk; ngwg;gl;l ntspaPLfs;

➢ ntspaplg;glhj gl;lg;gpd;gbg;G Ma;Tf; fl;Liufs;

xOq;fikg;G

,yq;if Njrpa E}w; gl;baypd; gl;bayhf;fr; nraw;ghLfs;;; Mq;fpNyh mnkupf;f gl;bayhf;f tpjpfspd; 2Mk;
gjpg;gpw;F mikthf Nkw; nfhs;sg;gLtJld;> gFg;ghf;fj;jpd; nghUl;L J}ap; jrhk;r gFg;ghf;fj; jpl;lj;jpd;
23tJ gjpg;G cgNahfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 2019 Mk; Mz;by; ,Ue;J tpNrl gFg;ghf;fg; nghUl; jiyg;Gf;fspd;
fPo; gpupf;fg;gl;Ls;sJ. rq;fpypj; njhlu; ml;ltizf;Fg; gjpyhf xt;nthU gjptpd; fPOk; njhlh;Gila nghUl;
jiyg;G  nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. nghUl;  jiyg;Gfs;  fhq;fpu];  E}yf tpla nghUl;  gl;baypd;  mbg;gilapy;
njhFf;fg;gl;Ls;sJ.  Mrpupau;> jiyg;G> cgjiyg;G> ml;ltiz> tpla RUf;fk; Mfpait mfu tupirapy;
xOq;F gLj;jg;gl;Ls;sJ.

E}w;  gl;baypy;  Mrpupah;  kw;Wk;  E}w;  jiyg;G  vd;gd  mit  ntspaPl;by;  mr;rplg;gl;L  ,Ue;jthNw
cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

ntsp tutpUf;Fk; ntspaPLfSf;fhd E}w;gl;bay;

1990  Mk;  Mz;by;  ,Ue;J  ntsp  tutpUf;Fk;  ntspaPLfSf;fhd  E}w;gl;bay; ,yq;if;; Njrpa  E}w;
gl;baYld; ,izf;fg;gl;L tpNrl njhFjpahf kQ;rs; epwj;jhspy; mr;rplg;gl;L ntspaplg;gLfpwJ. tutpUf;Fk;
ntspaPLfs;  gw;wpa  tpguq;fs;  Njrpa  E}yf  Mtzthf;fy;  Nritfs;  rigapy;  ,Ue;J  ru;tNjr  epka
,yf;fq;fsg; ngWtjw;Fr; rkh;g;gpf;fg;gLk; jfty;dspy; ,Ue;J ngw;Wf; nfhs;sg;gLk;.
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&EG� � FDUG�ERDUG�FRYHU
FP� � FHQWLPHWHUV
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'HSW� � 'HSDUWPHQW
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,6%1� � ,QWHUQDWLRQDO�6WDQGDUG�%RRN�1XPEHU
,601 � ,QWHUQDWLRQDO�6WDQGDUG�0XVLF�1XPEHU
,661 � ,QWHUQDWLRQDO�6WDQGDUG�6HULDO�1XPEHU
MW�DX� � MRLQW�DXWKRU
/E� � /HDWKHU�ELQGLQJ
1$ � 1DWLRQDO�$UFKLYHV
1R� � 1XPEHU
1RV� � 1XPEHUV
1/ � 1DWLRQDO�/LEUDU\
S�� � SDJHV
3F� � 3DSHU�FRYHU
3XE� � 3XEOLFDWLRQ
UHY� � UHYLVHG��UHYLVLRQ
U[� � UH[LQH�FRYHU
V�O� � VLQH�ORFR�� QR�SODFH�RI�SXEOLFDWLRQ
V�Q� � VLQH�QRPLQH�� QR�SXEOLVKHU¶V�QDPH
6E� � 6SLUDO�ELQGLQJ
WU� � WUDQVODWLRQ��WUDQVODWHG��WUDQVODWRU
7V� � 7KUHDG�VHZQ
9RO� � 9ROXPH
:V� � :LUH�VWLWFKHG
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��������� ǖɪː�˝˫˥˫ˣ

����� ˦˪ˣ˫˝˫ɪˁ�ɪ˖ɕ˫�˧˫�˃ Ɲ˔ �ɣ
����� ˃Ɲ˔ˠ
����� ˔˫ˡˁ �˫ɪ˖ɕ˫ˣ
����� ˳˝ʥƯˁ�ɪ˖ɕ˫ˣ
����� ˡ˦˫ˠ˘�ɪ˖ɕ˫ˣ
����� ȷ�ɪ˖ɕ˫
����� ˳˚ʣʆˢ�˦˧�țə �xʽƯ˧˫ʆˁ�ŐɫǦ�
����� Őˣ�ɪ˖ɕ˫
����� ˤ˫ˁ��ʵǊȴ˖�ɪ˖ɕ˫ˣ�
����� ˦ƱǦ��˦ƮƮˣ ɪ˖ɕ˫ˣ�

�����˔˫ú˥ �˒ɪ˖ɕ˫ˣ
�����˵ˣ˖ɕ�ɪ˖ɕ˫ˣ� ˫˧�˳˦ʥ˂ɕˠ
����� ʳʭŏ˳Ǧɞ�ɪ˖ɕ˫ �x
�����ˁ˲ɿˁə˞ �ɣ�
����� ˃˲ʐˠ�˧˫�˚ɬɢ�ˁ˨˞˘˫ˁˡ˒ˠ
�����ˁ˨˞˘˫ˁˡ �˒˧˫�˦˧˫ˠˁ�˳ ʢ˦ˣ˫
����� ˡ˦˫ˠǧˁ�ʳʭŏ˳Ǧɞ�ɪ˖ɕ˫ �x
�����ǧ˥˪˚˫˖˘
����� ˳ˣ˘Ʈ�ɴɢș �ɣǧ˥˪˚˫˖˘
����� ˳˃ʣː˘ˬęɣ� ˫˧�ʳǎûɝȼ

�����ˁˢ˫ɴɢ˚���˳ ˦ʥǦ˖ə �ɣ˧˫�˦ˬˡʆɣ�ˁ ˫sˣ
����� ȷ�˖əˤ˘�ˁˢ˫ˣ� ˫˧�ȷȽ�˦ˬˢʈȼ
����� ˃˲˧�ǧə˞˫˒�ɴɢ˚ˠ
����� ɀəƯ�ɴɢ˚ �ɣ�ȘˆǦ�˧ �˫˳ˢʤ˧�ˣˬː
�����ʱǾ˞� ˫˧�˦ˬˡʆɣ�ˁ ˫sˣ
����� ʆƱˣȼ�ˁˢ˫ˣ
����� ʆƱˣȼ�ȿǖ˒� ˭˦ǎ˞�˧˫�ȿǖ˒ˠ
����� ˈ˫ˠ˫ɟ �̊ɴɢ˚ˠ�˧˫�˚ɜ˃˒ˁ�ˁˢ˫��Ľ˔�ɡ˚ �ˎ�ɫƋ˳ˠʤ
����� ˦ʭĚ˔ˠ
����� ɪ˳˘ʤ˖ˠ� ˫˧�ˁ�ɡ˯ː˫

�����˦˫ʏ˔ɕˠ� ˫˧�ɪˇ˫ˡˠ
�����ʱ�˞ɜˁ˫ǩ�˦˫ʏ˔ɕˠ
����� ʳʭ˃�ɡ˯ʆ�˦˫ʏ˔ɕˠ
����� ˉə˞Ǧ ˧˫ ʰ ɡʕˮ �̝˦˫ʏ˔ɕˠ
����� ˚�ɡʭˤ� ˫˧�ʰˤ�ɡˮ˔� ˫˦ʏ˔ɕˠ
����� ʳ˔˫ɣ�˦ �˧˳ˡʤ˞˫ǩ ˧˫ ʰ ɡʕˮ˔�˦˫ʏ˔ɕˠ
����� ˦˪˚˫ˋ˪ˋ��˚˲ƱĚʆ��˃ˬɤʆˠǦ�˦˫ʏ˔ɕˠ
����� ˢƯǦ�˦˫ʏ˔ɕˠ
����� ˦ȼ˝ˣɕ�˃�ɡ˯ˁ ˧˫ ʰ ɡʕˮ̝ �˦˫ʏ˔ɕˠ
����� ˳ˣ˘Ʈ�˝˫˥˫�˦˫ʏ˔ɕˠ

��������ʆʭ˧ˢ� ˫˦ʏ˔ɕˠ
��������� ˳˖˞˨�˦˫ʏ˔ɕˠ

����� ʳƯ˧˫˦ˠ� ˫˧�ȷ˳˃ʤˢ�ɪ˖ɕ˫ˣ
����� ȷ˳˃ʤˢ�ɪ˖ɕ˫�˧ �˫˳Ǌˤ˫ˎ˘�ɪ˦˪˔ˡ
����� ˇɜ˔˫˚˖˫˘�˧ �˫˚ɬɢ�ʳƯ˧˫˦ˠ
����� ˚ˬˡƝ�ʳƯ ˫˧˦ˠ
����� ɒ˳ˡʤ˚˫�ʳƯ˧˫˦ˠ
�����ʰʆˠ˫ǩ�ʳƯ ˫˧˦ˠ

��������ˢʭˁ �˫ʳƯ ˫˧˦ˠ
����� ʯ˚�ɡˮˁ˫ǩ�ʳƯ˧˫˦ˠ
����� ʵƱɞ�ʱ˞ɜˁ˫ǩ�ʳƯ˧˫˦ˠ
����� ˖ýƟ�ʱ˞ɜˁ˫ǩ�ʳƯ˧˫˦ˠ
����� ˳ˢʤˁ˳ɏ ʯ˳˘ýƮ ˳ˁʣˎ˦˪ˣˢ ʳƯ˧˫˦ˠ



ɼ�ɡ�ˢʭˁ˫�ˉ˫Ưˁ�˃�ɡǦ˕�˘˫˞˫ˣɣˠ��� ˁ˫�������ˁ���
�˞ˬɐ�� �������

˳ˁʣ˨˟�����ˉ˫Ưˁ�Ț˦˪˔ˁ˫ˢ�˧˫�˚�ɡ˳ɢ˂˘�˳˦ʢˣ˫�˞Ɯːˢˠ
������� ˁ˫�����˳˦Ⱦ����
˞˫ʆˁ
ˁ˫����ˁ������������ˁ˫������ˁ����������˖úˣ˫
ˢʭˁ˫�ˉ˫Ưˁ�˃�ɡǦ˕�˘˫˞˫ˣɣˠ�ˠ �̆˘ȽǦ�ˉ˫Ưˁ�
˳ɢ˂˘˫ˡú˥ˁ�˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ�ɪʆǦ�˚�ɡˁ˫ɴ˔ɐ�
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ÜÝÊ

ÚÚÚÊ× ܲܤܡܛ ᾽ܱܝᾫܲܩΆÖÊܤܱܟᾴܲܭ ῀ܛᾱܧܠܲܭ
ÚÛÚÊ× ᾓ᾿ Ὰܨܥܲܭ ῀ܛ᾿ܧᾊܥ
ÚÜÚÊ× ᾓܛܪ Άܤܱܟᾴܲܭ�᾿ܭܛܢ
ÚÝÚÊ× ᾦΆܛᾱܧܲܝᾴܫܛᾰܪܸܛ ᾦΆܛ᾿�ᾓ᾿ܭܛܢ
ÚÞÚÊ× ąÊć

ÚßÚÊĻ ܛܛܸܲܝᾴܝ Ö͂Êܥᾞܭ ῀ܛᾛᾌܲܫܭܶ
ÚßãØãÞâÛÛ× ῁ܲܦܢ ῀ܛܛܸܲܝᾴܝ
ÚàÚÊĻ ᾲܲܝܱܛᾞܱܥᾞΆܶÖÊ῀ܛᾱܤܥܱܢÖÊ῀ܛᾱܛᾱܝ
῀ܛܪܸܱܝ
ÚáÚĻ ܲܢᾼܝÖÊܶܲܭ᾿ܛΆÖÊܡܨܭܲܭ Άܛܠܔ ÖÊܥᾷܛܸܱܲܲܢᾷᾐܸܩÖÊܶܲܫܭᾛᾌ
ÚâÚÊ× ᾐᾲܱܥܶ ᾺᾗÖÊܱܲܛܝܷ

ÚãÚÊ× ᾨᾷᾐᾺܧܶܛܸ ܧĒĚÖÊ῀ܛܲܢܨܲܥ ᾓ᾿ܛ῀

ÛÚÚÊ× ܭᾷᾐܢ Άܨܲܢᾷܱܝ
ÛÛÚÊ× ܛܳܢܽܥܶ Άܢܳܢ
ÛÜÚÊ× ᾿ܧܲܧܲܝᾲܱܨܱܭܲܩ
ÛÝÚÊ× ᾿ܧܲܭܫܓ ῀ᾞܱܥܶܩܸܦ
ÛÞÚÊ× ᾰܭᾷᾐܢ ῀ܛᾌܱܥܱܛܷ
ÛßÚÊ× ᾿ܧܲܭܫܓ
ÛàÚÊ× ᾿ܧܲܧܭܸܫ
ÛáÚÊ× ᾿ܧܲܭܛᾨᾰܘ
ÛâÚÊĻ ᾗܤܢܱܨÖÊܑܸܠᾰܪܱܛÖÊܸܳܛ ܧܢᾷܷܬ ܭᾷᾐܢ
Άܨܲܢᾷܱܝ
ÛãÚÊ× ܤᾪܣ Άܨܲܢᾷܱܝ�ܭᾷᾐܢ�ܧܢᾷܷܪܸܦܷ

ÜÚÚÊ× Άܧܦܝ
ÜÛÚÊ× ᾰܧܦܝ ᾙΆܭᾷᾐܢ�ᾌΆܱܥܱܛܷ
ÜÜÚÊ× Άܧᾢܲܭܲܭ Òܸܲܥܥ῀Ó

ÜÝÚÊ× ᾙΆܭܢῄܲܩܲܛ ᾌΆܱܥܱܛᾰ�ܷܢܦ�ܭܢῄܲܩܲܛ
ÜÞÚÊ× ܭܢῄܲܩܲܛ ῀ܛᾌܱܥܲܬܭ
ÜßÚÊ× ܭܢῄܲܩܲܛ ῀ܛܤܸܢܱܥܷ
ÜàÚÊ× ܭܢῄܲܩܲܛ ᾦΆܛᾺᾗᾰܦܸ ᾦΆܛܭܸܝܷ�ܛᾚܝ
ÜáÚÊ× ܭܢῄܲܩܲܛ ܧܦܝ Άܨܲܢᾷܱܲܝ
ÜâÚÊ× ܭܢῄܲܩܲܛ Ὰܧܦܝ ῀ܛᾫܱܲܲܥ
ÜãÚÊ× ܧܤܸܖ ῀ܛᾱܧܦܝ
ÜãÞØÝÊ× ܢᾷܽܥܶ Άܧܦܝ
ÜãÞØßÊ× ܑᾸᾐ Άܧܦܝ
ÜãáÊ× ܑῄܧܲܦܱܪ Άܧܦܝ

ÝÚÚÊ× ܛᾚܝ ᾿ܧܲܭܠᾔܱܦÖÊ᾿ܧܲܭܛᾚܝΆÖÊܤܱܟᾴܲܭ
ÝÛÚÊ× ᾗ῀ܧܲܭܨܥܲܭܲܫ᾿
ÝÜÚÊ× ᾿ܧܲܝܨ
ÝÝÚÊ× ᾿ܧܲܫᾞܱܥܶ
ÝÞÚÊ× Άܠܝ
ÝßÚÊ× ᾐܱܥܶ ᾙΆܤܱܟᾴܲܭ�ܭᾎܱܨᾙΆ�ܑܛܱܭᾞܲܣ
ÝàÚÊ× Ὰܛᾚܝ ᾦΆܛܭܸܝܷ�ܛᾚܝ�ᾦΆܛܤܸܲܝᾲܨܲܥ
ÝáÚÊ× ܲܭ᾿ܛ
ÝâÚÊĻ ᾷᾐܨܭᾰᾁܱܥᾗÖÊܷ᾽ܠܱܢΆÖÊܶܛܢᾷ᾽ܭ
ÝãÚÊ× ᾤΆܧܱܲܠܱܣ ᾦΆܛᾱܛᾰܬܭ�ܛᾰܬܥ

ÞÚÚÊ× ܲܬܱܦܶ
ÞÛÚÊ× ᾿ܧܲܧܲܬܱܦܶ
ÞÜÚÊ× Άܪܲܛᾱܐ
ÞÝÚÊ× Ᾱܦ᾽ܞܷ ܲܬܱܦܶ
ÞÞÚÊ× ᾴᾆܨܶܲܥ ܲܬܱܦܶ
ÞßÚÊ× ܑᾷܱܢᾢܧÖÊܧܲܤܱܦܱܨܷܓ ῀ܛܲܬܱܦܶ
ÞàÚÊ× ῄܧܲܤܱܥ ܧܲܝܳܛᾷᾐ᾽ܱܥܷ ῀ܛܲܬܱܦܶ
ÞáÚÊ× Ᾱܳܢᾷܪ ܲܬܱܦܶ
ÞâÚÊ× ܛᾰܨܷܲܛ ῀ܛܲܬܱܦܶ
ÞãÚÊ× ܩܲܥ ῀ܛܲܬܱܦܶ
ÞãÛØÞâ× ܫܛᾱܲܝ ܲܬܱܦܶ
ÞãÞØâÛÛ× ῁ܲܦܢ ܲܬܱܦܶ

ßÚÚÊ× ᾑܧ ᾙΆܢܲܡܛ�Άܤܱܟᾴܲܭ
ßÛÚÊ× Άܢܲܡܛ
ßÜÚÊ× ܤܱܭ Άܨܲܢῄܱܝ
ßÝÚÊ× Άܛܳܢܽܥܶ
ßÞÚÊ× ᾿ܧܲܭܤܝܱܨܑ
ßßÚÊ× ᾗܲܭ ᾤΆܧܲܭܥιܛᾙΆ�ᾘܤܱܟᾴܲܭ
ßàÚÊ× ᾦΆܛᾱܦᾊܥ ᾘ᾽ܪܱܛܭ ᾦΆܛ᾽ܲܧܓ
ßáÚÊ× ᾿ܧܱܲܲܧܓ ᾙΆܤܱܟᾴܲܭ ᾤΆܧܱܲܲܧܓ
ßâÚÊ× ᾿ܧܲܭܨܭܱܢ
ßãÚÊ× ᾿ܧܲܛᾱܪܲܭ

àÚÚÊ× Άܥᾒ᾿ܲܬܱܢܶ
àÛÚÊ× ᾙΆܭᾞᾷᾐܦ ᾙΆܧܲܛᾰܱܨܷܐ
àÜÚÊ× ᾿ܧܲܭܨܲܢᾸܕ
àÝÚÊ× ᾙΆܧܱܝܭܲܭ ᾐ ܢᾸ᾽ܱܝ ᾙΆܥᾒ᾿ܲܬܱܢܶ
àÞÚÊ× ᾪᾌ ܥιᾠΆåÊᾁᾌΆܦ ᾙܦܸܱܛᾷᾐܭΆ
àßÚÊ× ᾙܦܸܱܛᾷᾐܭᾙΆ ᾷܤܝᾐܱܥܶ ᾗΆ᾽ܠܱܢܶ
ààÚÊ× ܤܧܱܝܨܑ ᾿ܧܲܭܨܲܢᾸåܕ
àáÚÊ× ῀ܛܲܢᾷܥιܓ
àâÚÊ× ܠܝܷܲܭ ῀ܛܲܢᾷܥιܓ�ܤܱܛιܲܢᾷܛܱܧܷܥܓ
àãÚÊ× ᾦΆܛᾱܠᾊܛ åÊܛᾌܤܱܦᾙΆ

áÚÚÊ× ῀ܛܪܸܛ
áÛÚÊ× ᾺᾗΆܦܸܭᾊܭܨܸܢ ᾤΆܠܲܦܠܲܢᾷܠܑ
áÜÚÊ× ᾰܠᾊܛ ܪܸܛ
áÝÚÊ× ܠᾶܱܥܦÖÊܥιܲܝ ῀ܛܪܸܭܷ�ܛܱܪܷܓ
áÞÚÊ× ᾤΆܢܨܸܭ ᾦΆܛܪܸܭܷ�ܨܱܛᾱܪ
áßÚÊ× ᾦΆܛᾱܧܲܭܙ ᾤΆܠܳܢܧܲܭܙ
áàÚÊ× ᾰܠܥܨܸܭ ܪܸܛ
ááÚÊ× ᾗܸܛᾺܠܥ ᾰܲܤܡܛιᾠΆåÊܦ ΆܠܥÖÊܪܸܛ
áâÚÊ× Άܢܳܛᾱܝ
áãÚÊ× ᾌܱܧܫܸܲܭ ÖÊܱܶܥᾨᾐ ῀ܛܪܸܛ�ᾰᾁᾰܱܥܷ

âÚÚÊ× ᾙΆܧܲܛᾰܪܑ ܦܲܭ åܱܤܝᾱܛᾦΆ
âÛÚÊ× ܛᾰܱܲܦܶ Άܧܲܛᾰܪܑ�ܪܲܛᾱܐ
âÜÚÊ× ܪܲܛᾱܐ Άܧܲܛᾰܪܑ
âÝÚÊ× Ᾱܦåܱܞܷ Άܧܲܛᾰܪܑ
âÞÚÊ× ᾴᾆܨܶܲܥ Άܧܲܛᾰܪܑ
âßÚÊ× ܑᾷܱܢᾢܧ ῀ܛᾱܧܲܛᾰܪܑ�ܧܲܤܱܦܱܨܷܓ
âàÚÊ× ῄܧܲܤܱܥ ܧܲܝܳܛĒåᾷᾐᾰܱܥܷ ῀ܛᾱܧܲܛᾰܪܑ
âáÚÊ× Ᾱܳܢᾷܪܑ Άܧܲܛᾰܪܑ
ââÚÊ× ܛᾰܨܷܲܛ Άܧܲܛᾰܪܑ
âãÚÊ× ܲܬܱܦܶܩܲܥ ῀ܛᾱܧܲܛᾰܪܑ
âãÛØÞâÊ× ܫܛåᾱܲܝ Άܧܲܛᾰܪܑ
âãÞØâÊ× ܠܲܭܱܨܲܢ Άܧܲܛᾰܪܑ
âãÞØâÛÛÊ× ῁ܲܦܢ Άܧܲܛᾰܪܑ

ãÚÚÊ× Άܨܲܢῄᾷܱܝ
ãÛÚÊ× ᾗܧܲܧܲܭᾤΆåÊܡܱܧܨܲܥᾙΆ
ãÜÚÊ× ᾲܛᾰܸ῁ܱܭ ܪΆÖÊᾁܢܱܲܝ ῀ܛᾠܱܪܨܭ
ãÝÚÊ× ᾗܤܢܱܨ ᾠܱܪܨܭ�ܛܪܓ
ãÞÚÊ× ܧܲܥᾺܱܨܷܗ ᾠܱܪܨܭ
ãßÚÊ× ܧܲܝܐ ᾠܱܪܨܭ
ãßÞØãÝÊ× Ᾱܲܧܛᾱܸܪܑ ᾠܱܪܨܭ
ãàÚÊ× ܛᾰܱܲܲܥܐ ᾠܱܪܨܭ
ãáÚÊ× ܠܭ ᾠܱܪܨܭ�ܛᾰܱܲܦܶ
ãâÚÊ× Ᾱܢܶ ܛᾰܱܲܦܶ ᾠܱܪܨܭ
ããÚÊ× ܧܤܸܖ ᾠܱܪܨܭ�Ᾱܲܫܛᾱܠܑ



ᾷܛᾱܸܪܑ ܢᾁܱܢܶ�᾿ܧᾊܥ�ᾓιܧܲܝܢܷ ØܲÊ× ÛÚØÊܑܪØÊßØ

Òܷܦ ÛãáÜÓÊ×

ᾨΆᾗܱܛܶ äÊܷܧܲܝܢ ᾓܱܭܡܭܐ�ܛܪᾰܛܭܸܝܷ�᾿ܛ῀ ÖÊܥܸܝ

ÛãááØ× ܲܢᾁܱܢܶ åÊܶܦܝ ØܳÊÜÞØ

ΆܢᾸܱܢܱܦ
ܲܢᾁܱܢܶ ØÛÊܑܪØÊÛÊÒÛãàÝÓÊ× ܲܢᾁܱܢܶ ÛÚØÊܑܪØÊÞÊ

ÒÛãáÜÓÊܨܸܭ ᾷܠ�ᾂ῀ܛᾊܭ�ᾆܧܲܝܢܷ ᾿ܱܤܲܢᾷܫܛᾰܡܸܲܢ

ᾐܠܥᾺܠܲܧܲܫܭܶ
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����±&RPSXWHU�VFLHQFH��,QIRUPDWLRQ�	�JHQHUDO�ZRUNV
����%LEOLRJUDSK\�
����/LEUDU\�	�LQIRUPDWLRQ�VFLHQFHV
����*HQHUDO�(QF\FORSHGLF�ZRUNV
���� >���@
���� *HQHUDO���VHULDOV�SXEOLFDWLRQV
����*HQHUDO�RUJDQL]DWLRQV�	�PXVHXP�VFLHQFH
����1HZV�PHGLD��MRXUQDOLVP�	�SXEOLVKLQJ
����*HQHUDO�FROOHFWLRQV

���������� 6LQKDOD�FROOHFWLRQV
����0DQXVFULSWV�	�UDUH�ERRNV

����3KLORVRSK\�	�SV\FKRORJ\
����0HWDSK\VLFV�
����(SLVWHPRORJ\��FDXVDWLRQ�KXPDQNLQG
����3DUDSV\FKRORJ\�DQG�RFFXOWLVP�
����6SHFLILF�SKLORVRSKLFDO�VFKRROV
����3V\FKRORJ\
����3KLORVRSLFDO�ORJLF
����(WKLFV
����$QFLHQW��PHGLHYDO��HDVWHUQ�SKLORVRSK\�
����0RGHUQ�ZHVWHUQ�SKLORVRSK\

����5HOLJLRQ
����3KLORVRSK\�	�WKHRU\�RI�UHOLJLRQ
����%LEOH
����&KULVWLDQLW\��
����&KULVWLDQ�PRUDO�	�GHYRWLRQDO�WKHRORJ\�
����&KULVWLDQ�RUGHUV�	�ORFDO�FKXUFK
����6RFLDO�	�HFFOHVLDVWLFDO�WKHRORJ\
����+LVWRU\��JHRJUDSK\��ELRJUDSK\�RI�&KULVWLDQLW\
����&KULVWLDQ�GHQRPLQDWLRQV�	�VHFWV
����2WKHU�UHOLJLRQV

������%XGGKLVP
������+LQGXLVP
����,VODP

����6RFLDO�VFLHQFHV�
����&ROOHFWLRQV�RI�JHQHUDO�VWDWLVWLFV
����3ROLWLFDO�VFLHQFH
����(FRQRPLFV
����/DZ
����3XEOLF�DGPLQLVWUDWLRQ�	�PLOLWDU\�VFLHQFH
����6RFLDO�SUREOHPV�	�VHUYLFHV��DVVRFLDWLRQV
����(GXFDWLRQ
����&RPPHUFH��FRPPXQLFDWLRQV�	�WUDQVSRUWDWLRQ�
����&XVWRPV��HWLTXHWWH��IRONORUH�

����/DQJXDJH
����/LQJXLVWLFV
����(QJOLVK�	�2OG�(QJOLVK
����*HUPDQ�	�UHODWHG�ODQJXDJHV
����)UHQFK�	�UHODWHG�ODQJXDJHV�
����,WDOLDQ��5RPDQLDQ�	�UHODWHG�ODQJXDJHV
����6SDQLVK��3RUWXJXHVH��*DOLFLDQ�
����/DWLQ�	�UHODWHG�,WDOLF�ODQJXDJHV
����&ODVVLFDO�*UHHN�	�UHODWHG�ODQJXDJHV
����2WKHU�ODQJXDJHV

�������6LQKDOHVH�ODQJXDJH

��������7DPLO�ODQJXDJH
����1DWXUDO�VFLHQFHV�	�PDWKHPDWLFV�
����0DWKHPDWLFV
����$VWURQRP\�	�DOOLHG�VFLHQFHV
����3K\VLFV
����&KHPLVWU\�	�DOOLHG�VFLHQFHV
����(DUWK�VFLHQFHV�
����3DOHRQWRORJ\�
����%LRORJ\�
����3ODQWV��%RWDQ\�
����$QLPDOV��=RRORJ\�

����7HFKQRORJ\�
����0HGLFLQH�DQG�KHDOWK
����(QJLQHHULQJ�	�DOOLHG�RSHUDWLRQV
����$JULFXOWXUH�	�UHODWHG�WHFKQRORJLHV
����+RPH�DQG�IDPLO\�PDQDJHPHQW
����0DQDJHPHQW�	�DX[LOLDU\�VHUYLFHV
����&KHPLFDO�HQJLQHHULQJ�
����0DQXIDFWXULQJ
����0DQXIDFWXUH�IRU�VSHFLILF�XVHV�
����&RQVWUXFWLRQ�RI��EXLOGLQJ

����7KH�DUWV���ILQH�	�GHFRUDWLYH�DUWV
����$UHD�SODQQLQJ�	�ODQGVFDSH�DUFKLWHFWXUH
����$UFKLWHFWXUH
����6FXOSWXUH�	�UHODWHG�DUWV
����*UDSKLF�DUWV�	�GHFRUDWLYH�DUWV�
����3DLQWLQJ�	 SDLQWLQJV�
���� 3ULQWPDNLQJ�	�SULQWV
����3KRWRJUDSK\��FRPSXWHU�DUW��ILOP��YLGHR�
����0XVLF
����5HFUHDWLRQDO�	�SHUIRUPLQJ�DUWV

����/LWHUDWXUH�	�UKHWRULF
����$PHULFDQ�OLWHUDWXUH�LQ�(QJOLVK
����(QJOLVK�	�2OG�(QJOLVK�OLWHUDWXUH
����*HUPDQ�	�UHODWHG�OLWHUDWXUHV
����)UHQFK�	�UHODWHG�OLWHUDWXUHV
����,WDOLDQ��5RPDQLDQ�	�UHODWHG�OLWHUDWXUHV
����6SDQLVK���3RUWXJXHVH�*DOLFLDQ�OLWHUDWXUHV�
���� /DWLQ�	�,WDOLF�OLWHUDWXUHV
����&ODVVLFDO�*UHHN�	�UHODWHG�OLWHUDWXUHV
����/LWHUDWXUHV�RI�RWKHU�ODQJXDJHV

�������6LQKDOHVH�OLWHUDWXUH
��������7DPLO�OLWHUDWXUH

����+LVWRU\�	�*HRJUDSK\�
����*HRJUDSK\�	�WUDYHO
����%LRJUDSK\��JHQHDORJ\��LQVLJQLD
����+LVWRU\�RI�DQFLHQW�ZRUOG�WR�FD�����
����+LVWRU\�RI�(XURSH
����+LVWRU\�RI�$VLD�

�������6UL�/DQND
����+LVWRU\�RI�$IULFD
����+LVWRU\�RI�1RUWK�$PHULFD
����+LVWRU\�RI�6RXWK�$PHULFD
����+LVWRU\�RI�RWKHU�DUHDV�



6UL�/DQND�1DWLRQDO�%LEOLRJUDSK\���� 9RO������1R��
�0D\��������

&RORPER���1DWLRQDO�/LEUDU\�DQG�'RFXPHQWDWLRQ�
6HUYLFHV�%RDUG��������� 9RO��������FP�
0RQWKO\
&RQWLQXHV�&H\ORQ�1DWLRQDO�%LEOLRJUDSK\�9RO���
1R�����������² 9RO������1R����������
3XEOLVKHG�E\�'HSW��RI�1DWLRQDO�$UFKLYHV�
,661����������

��������



ශ්රී ලලංකකා ජකාතික ග්රන්ථ නකාමකාවලිය 

විෂය අලංශය

0 0 0  පරිගණක විදදකාව, තතතොරතුර,
               සකාමකානද කකෘති 

005.133 – නියත පරිගණක භකාෂකා

විතතානගග, ඩ. ගක.
මූලික පරිගණක ක්රමගලේඛනය : පළමු 
ගකකොටස / ඩ. ගක. විතතානගග. - ගකකොළඹ : 
රත්න ගපකොත් ප්රකතාශකගයය, 2019. - 
ප. xii,402 : රූපසටහන් ; ගසම. 25.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 3500.00 (1068982 NL)
ISBN 978-955-6833-24-9 

1. ජතාවතා(පරිගණක වමැඩසටහන් භතාෂතා)

0 7 0  අධදකාපනික, ප්රතලේඛන, ප්රවකෘත්ති
           මකාධද, පුවත්පත් කලකාව, ප්රකකාශනය 

070.195 – රූපවකාහිනිය

ගුණගසසේකර, එදිරිවීර
රූපවතාහිනී ප්රවවෘත්ති : නනතාය හතා වනවහතාරය / 
එදිරිවීර ගුණගසසේකර. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 72 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1075430NL)
ISBN 978-955-30-9719-4 (458233 NA)

1. රූපවතාහිනී ප්රවවෘත්ති විකතාශන

070.44979143 - සිනමකාව

ගපගරේරතා, සසෑම
රූපඡතායතා - 06 : ගඩේසි ඩමැනියලේසසලතාගග සිට 
පූජතා උමතාශශංකරේලතා දකවතා / සසෑම ගපගරේරතා. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 248 ; 
ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 650.00 (1070576 NL)
ISBN 978-955-30-9727-9 (456522 NA)

1. පුවත්පත්-ගජේද,තීර ලිප,ආදිය

070.44995493 – ශ්රී ලලංකකාව 

රශංජනී, සීතතා
විමරේශී (තීර ලිප සශංග්රහය) : මතානුෂවතාදී ගමැටලු 
වතාරේතතාකරණගයේදී ජනමතාධන සතු සමතාජ 
වගකීම ඉටු කළ ආකතාරය / සීතතා රශංජනී. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - 
ප. xiv,192 : ඡතායතාරූප ; ගසම. 21. 
මමැබමැ-ගබයක : ර. 450.00 (1073694 NL)
ISBN 978-955-30-9802-3 (657688 NA)

1. පුවත්පත්-ගජේද,තීර ලිප,ආදිය
2. පුවත්පත්-ගජේද,තීර ලිප,ආදිය-යුද්ධය-
    ශ්රී ලශංකතාව
3. ශ්රී ලශංකතාව-සිවිලේ යුද්ධය-1983 - 2009

0 8 0  සකාමකානද එකතු 

විදුවඩන : ගදලේලව ශ්රී ජිනරතන නතා හිමි 
අභිනන්දන ශතාසසත්රීය සශංග්රහය / සශංසසකරණය 
ගබශංගමුගවේ ඉන්දරතන හිමි සහ ලත්පඳුගරේ 
ඉන්දරතන හිමි. - ගකකොළඹ : ගසසේරි 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. [xxviii],228 : 
ඡතායතාරූප ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 950.00 (1073786 NL)
ISBN 978-955-7832-56-2 (457614 NA)

1 0 0   දර්ශනය, අධිමකානසික විදදකාව හකා
    ගුප්ත විදදකාව, මතනනෝවිදදකාව

1 3 0  අධිමකානසික විදදකාව හකා ගුප්ත විදදකාව

133.5 – තජදතොතිෂෂ් ශකාසෂ්ත්රය 

කළුතන්තිරි, ගප්රසේමදතාස
ග්රහයින්ගග රතාශි බලය / ගප්රසේමදතාස 
කළුතන්තිරි. - නුගගගගකොඩ : සරසවි 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 348 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 600.00 (1073766 NL)
ISBN 978-955-31-1485-3 (457925 NA)

1. ගජනකොතිෂස ශතාසසත ය
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ගහට්ටිආරච්ච, එච්. ඒ. ඇලඩින් 
ගජනකොතීෂ සිතුමිණ / එච්. ඒ. ඇලඩින් 
ගහට්ටිආරච්ච. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 
2019. - ප. 128 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1075369 NL)
ISBN 978-955-30-9609-8 (458275 NA)

1. ගජනකොතිෂස ශතාසසත ය

1 5 0  මතනනෝවිදදකාව 

153.9 – බුද්ධි පරීක්ෂණ හකා අභිතයනෝගදතකා  
       පරීක්ෂණ

ප්රනතාන්දු, ඩබ්ලිවේ. ඕ. ට.
කමකර ගදපතාරේතගමන්තුගවේ II ගශසේණියට 
කමකර නිලධතාරීන් බඳවතා ගමැනීගම තරග 
විභතාග ගපරහුරව : කමකර නීති, සිද්ධි 
අධනයනය / ඩබ්ලිවේ. ඕ. ට. ප්රනතාන්දු. - 
ගදහිවල : ගිහතාන් ගපකොත්හල, 2018. - 
ප. 112 ; ගසම. 25.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 490.00 (1065668 NL)
ISBN 978-955-593-974-2 (453668 NA)

1. හමැකියතාව-පරීකෂතා කිරීම

ප්රනතාන්දු, ඩබ්ලිවේ. ඕ. ට.
ගද්ශීය ආදතායම ගදපතාරේතගමන්තුවට බදු 
නිලධතාරීන් බඳවතා ගමැනීගම තරග විභතාග 
ගපරහුරව / ඩබ්ලිවේ. ඕ. ට. ප්රනතාන්දු. - 
ගදහිවල : ගිහතාන් ගපකොත්හල, 2017. - 
ප. 128 : රූපසටහන් ; ගසම. 25.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 490.00 (1065658 NL)
ISBN 978-955-593-975-1 (453669 NA)

1. හමැකියතාව-පරීකෂතා කිරීම

153.93 – බුද්ධි පරීක්ෂණ

ප්රනතාන්දු, අනූෂතා ගගයකුළ
බුද්ධි පරීකෂණය : ගදවන ගකකොටස / අනූෂතා 
ගගයකුළ ප්රනතාන්දු. - 3 වන මුද්රණය. - වත්තල :
කරේතවෘ, 2019. - ප. vi,180 ; ගසම. 30.
1 වන මුද්රණය 2011.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 800.00 (1071523 NL)
ISBN 978-955-954819-5 (457447 NA)

1. හමැකියතාව-පරීකෂතා කිරීම

158.1 – සකාර්ථකත්වය

පටියගග, ගරකසස
අභිමතානවත් ගපපෞරෂත්වය / ගරකසස 
පටියගග. - ගකකොළඹ : කරේතවෘ, 2018. - 
ප. ix,130 : ඡතායතාරූප ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1075339 NL)
ISBN 978-955-35839-1-8 (458457 NA)

1. ආත්ම සතාකෂතාත්කරණය(මගනයවිදනතාව)
2. මගනයවිදනතාව
 

 
1 8 0  පුරකාතන, මධදකකාලීන, තපරදිග   

      දර්ශනය 

181.043 – තබබෞද්ධ දර්ශනය

බණ්ඩතාර, රවීන්ද්ර ඒ.
භතාරතීය චන්තන ධතාරතා / රවීන්ද්ර ඒ. බණ්ඩතාර. - 
ගකකොළඹ : සමුද්ර ගපකොත් ප්රකතාශකගයය, 2019. - 
ප. 352 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 650.00 (1070402 NL)
ISBN 978-955-680-883-4 

1. දරේශනය,බුද්ධතාගම

2 0 0   ආගම

202.113 - තදවිතයනෝ

බණ්ඩතාර, සී. එම. තරිඳු
විෂසණු ගදවිගයය යතාතු කරේම හතා පුද පූජතා / 
සී. එම. තරිඳු බණ්ඩතාර. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 160 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 375.00 (1073683 NL)
ISBN 978-955-30-9892-4 (457729 NA)

1. ගදවිගයය
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2 7 0  ශකාසන ඉතිහකාසය 

271.97 - සතාන්තුවරිගයය 

ගුණරත්න, කුමතාරි
දයතාගවේ ශතාන්තුවරිය ගතගරේසතා මවුතුමිය / 
කුමතාරි ගුණරත්න. - ගකකොළඹ : රත්න ගපකොත් 
ප්රකතාශකගයය, 2018. - ප. 107 : චත ; ගසම. 
21. - (ගලයක ප්රසිද්ධ කතාන්තතාවන්ගග ජීවිත 
කතතා ; අශංක 7)
මමැබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1068991 NL)
ISBN 978-955-683-314-0 

1.  ගතගරේසතා මවේතුමිය-1910-1997-  
     චරිතතාපදතාන

 

2 9 0  තවනත් ආගම

294.3076 – ප්රශෂ්තනනෝත්තර

අගනයමතා කුමතාරි, එසස. එම.
බුද්ධ ධරේමය : 10, 11 ගශසේණි / එසස. එම. 
අගනයමතා කුමතාරි. - [තමැ. ගනකො.] : කරේතවෘ, 
2018. - ප. 96 ; ගසම. 30.
කබමැ-ගබයක : ර. 500.00 (1075492 NL)
ISBN 978-955-71430-0-2 (458196 NA)

1. බුද්ධතාගම-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

ධමමික හිමි, එසස.
කතාගලේන ධමම සතාකච්ඡතා : ඔගබ් දහම 
ගමැටලුවලට නිවමැරදි පළිතුර / එසස. ධමමික 
හිමි ; පරිවරේතනය කිරිඳිගලේගලේ ඤතාණරතන 
හිමි විසිනි. - වමැලේලවතාය : කරේතවෘ, 2019. - 
ප. 120 ; ගසම. 21.
"Good question good answer" කවෘතිගයේ 
පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 500.00 (1075338 NL)
ISBN 978-955-51292-2-0 (458456 NA)

1. බුද්ධ ධරේමය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

වීරගසසේකර, රශංජිත්
දහම දමැනුම - අත්වමැල 1 : බුද්ධ ධරේමය විශිෂසට 
සතාමතාරේථය සඳහතා / රශංජිත් වීරගසසේකර. - 
රතාජගිරිය : ජනසරණ ගජනෂසඨ පුරවමැසිගයය 
සශංවිධතානය, [2019?]. - ප. 143 ; ගසම. 20.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1075364 NL)
ISBN 978-955-98730-4-4 (458459 NA)

1. බුද්ධතාගම-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය
 

294.3092 - චරිතකාපදකාන

මතානවඩ, බන්දුල
ගබපෞද්ධ උරමය ගලයක පූජිත කළ ශ්රීමත් 
අනගතාරික ධරේමපතාලතුමතා / බන්ධුල මතානවඩ. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 128 : 
ඡතායතාරූප ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1075400 NL)
ISBN 978-955-30-9853-5 (458237 NA)

1. අනගතාරික ධරේමපතාල-1864-1933
2. බුද්ධතාගම-ශ්රී ලශංකතාව-චරිතතාපදතාන
3. ගබපෞද්ධ භිකෂූන් වහන්ගසසේලතා-ශ්රී ලශංකතාව-  
    චරිතතාපදතාන

294.3373 – ආර්ථික විදදකාව

ගමගග, උඩගම ඩමැනී නතාගගකොඩ
බුදු දහමයි රැකියතාවයි / උඩගම ඩමැනී නතාගගකොඩ 
ගමගග. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - 
ප. 56 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 150.00 (1073707 NL)
ISBN 978-955-30-9782-8 (457704 NA)

1. බුද්ධතාගම-ආරේථික විදනතා දවෘෂසටිගයන්

294.3376 – සමතාජ ප්ර ශසන 

සතාරතානන්ද හිමි, එළමලේගදණිගයේ
නූතන සමතාජ ගමැටලු සඳහතා ගබපෞද්ධ විසඳුම = 
Buddhist solutions for modern social 
problems / එළමලේගදණිගයේ සතාරතානන්ද හිමි. -
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - 
ප. xviii,180 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 750.00 (1073802 NL)
ISBN 978-624-00-0035-2 (457683 NA)

1. සමතාජ ප්ර ශසන-ආගමික දවෘෂසටිගයන්-බුද්ධතාගම 

294.34 - ධර්මය හකා වත්පිළිතවත්

ධමමතානන්ද හිමි, මතාන්ගතකොට්ටම 
සීල සමතාදතානය / මතාන්ගතකොට්ටම ධමමතානන්ද 
හිමි. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - 
ප. 64 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1073705 NL)
ISBN 978-955-30-9997-6 (457716 NA)
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බුදුන් ගදසූ දහමින් සනතාතන සමැනසුමට මග. - 
[තමැ. ගනකො.] : [ප්ර. ගනකො.], [2019?]. - ප. 70 ; 
ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ගනකොමිගලේ (1073688 NL)

(458006 NA)

1. බුද්ධතාගම-වත්පළිගවත්

සීලරතන හිමි, ගහණ්ඩියගල ශ්රී
සද්ධරේමනන්දනය - 5 : සතාසනික පමැවිද්ද, 
විමුකති සුඛය, නිරේවතාණ මතාරේගය සහ 
විඤසඤතාණය / ගහණ්ඩියගල ශ්රී සීලරතන හිමි ; 
සශංසසකරණය ප. ඇම. ගසසේනතාරත්න විසිනි. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 104 ; 
ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1073715 NL)
ISBN 978-955-30-9865-8 (457703 NA)

1. බුද්ධතාගම-පළිගවත්

සීලරතන හිමි, ගහණ්ඩියගල ශ්රී
සද්ධරේමනන්දනය - 6 : බුදුවීම, නිවන් මඟ, 
පුනරත්පත්තිය / ගහණ්ඩියගල ශ්රී සීලරතන 
හිමි ; සශංසසකරණය ප. ඇම. ගසසේනතාරත්න 
විසිනි. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - 
ප. 79 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1073716 NL)
ISBN 978-955-30-9866-5 (457702 NA)

1. නිවන (බුද්ධතාගම)
2. පුනරත්පත්තිය(බුද්ධතාගම)

 3. බුද්ධතාගම-පළිගවත්

සීලවිසුද්ධී හිමි, කළුවතාගමයදර
ගකයසල සසවප්න ඵල / කළුවතාගමයදර 
සීලවිසුද්ධි හිමි. - අලුත්ගම : කරේතවෘ, 2019. - 
ප. xiii,141 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1075297 NL)
ISBN 978-955-42362-1-9 (458208 NA)

1. ආගමික ජීවිතය-බුද්ධතාගම
2. බුද්ධතාගම-වත්පළිගවත්
3. සිහින-ආගමික දවෘශසඨීගයන්-බුද්ධතාගම

294.3422 – කර්මය

ගදකොඩන්ගගකොඩ, පයගසසේන
කළ කම පලගදන හමැටි / පයගසසේන 
ගදකොඩන්ගගකොඩ. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 
2019. - ප. 88 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1075362 NL)
ISBN 978-955-30-9972-3 (458282 NA)

1. කරේමය
2. බුද්ධතාගම

294.34435 – භකාවනකා 

කරණතාරත්න, වග නිමලේ
ගම මිදී යන්නට කතාලයයි : මහතා සතිපට්ඨතාන 
සූතය / වග නිමලේ කරණතාරත්න. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 152 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1075408 NL)
ISBN 978-955-30-9796-5 (458266 NA)

1. ආගමික ජීවිතය-බුද්ධතාගම
2. බුද්ධතාගම-වත්පළිගවත්
3. ගබපෞද්ධ භතාවනතා
4. භතාවනතා-බුද්ධතාගම

භද්රතා සිලේමතාතතාව, වසෑකඩ
කතායික මතානසික සුව සහනයට භතාවනතාව : 
සසර දුක නිවතාලන භතාවනතා අත්වමැල - 01 / 
වසෑකඩ භද්රතා සිලේමතාතතාව. - [තමැ. ගනකො.] : කරේතවෘ, 
2019. - ප. 88 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1075425 NL)

(458450 NA)

1. ආගමික ජීවිතය-බුද්ධතාගම
2. බුද්ධතාගම-පළිගවත්
3. ගබපෞද්ධ භතාවනතා

 4. භතාවනතා-බුද්ධතාගම

294.3435095493 – ශ්රී ලලංකකාව 

ගලේකමනතාමගග, විමලසිරි
ඓතිහතාසික කමැලණිය : කමැලණිය පළිබඳ 
ඓතිහතාසික, සතාමතාජික හතා සශංසසකවෘතික 
අධනනයක / විමලසිරි ගලේකමනතාමගග. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 136 : 
ඡතායතාරූප ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 400.00 (1075427 NL)
ISBN 978-955-30-9911-2 (458280 NA)

1. බුද්ධතාගම-ශ්රී ලශංකතාව-කමැලණිය-ඉතිහතාසය
2. ගබපෞද්ධ විහතාරසසථතාන-ශ්රී ලශංකතාව(කමැලණිය)
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සිරිලක පුදබිම 50 ක / සමපතාදනය ට. බ. 
අරන්ගලේල. - දන්ගකකොටුව : මලේපයලි 
ප්රකතාශකගයය, 2018. - ප. viii,112 : ඡතායතාරූප ;
ගසම. 25.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 275.00 (1073855 NL)
ISBN 978-955-660-875-5 (457472 NA)

1. ගබපෞද්ධ විහතාරසසථතාන-ශ්රී ලශංකතාව
2. ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය

294.363 – බුදුරජකාණන් වහන්තසස

ආමගබඩේකරේ, භීමරතාව රතාමජී
බුදුරජතාණන් වහන්ගසසේ සහ උන්වහන්ගසසේගග 
ධරේමය / භීමරතාව රතාමජී ආමගබඩේකරේ ; 
අනුවතාදය ර. මු. කි. මුදියන්ගසසේ සහ ප්රියශංජන් 
වීරසිශංහ විසිනි. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 
2019. - ප. 720 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 1750.00 (1075446 NL)
ISBN 978-955-30-9901-3 (458253 NA)

1. ගගපෞතම බුදුරජතාණන් වහන්ගසසේ

294.3657 – භික්ෂූන්

සුමශංගල හිමි, ඉනතාමළුගවේ ශ්රී
සසවයශං රචත චරිතතාපදතානය ගහවත් 
අතීතතාවරේජනතා / ඉනතාමළුගවේ ශ්රී සුමශංගල හිමි. - 
[තමැ. ගනකො.] : කරේතවෘ, 2019. - ප. [x],236 : 
ඡතායතාරූප ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 500.00 (1075377 NL)
ISBN 978-624-95356-0-2 (458598 NA)

1. ගබපෞද්ධ භිකෂූන්-චරිතතාපදතාන
2. සුමශංගල හිමි, ඉනතාමළුගවේ ශ්රී-චරිතතාපදතාන

294.3657 – භික්ෂුණීන්

රත්නතායක, සුදත්
උප්පලවණ්ණතා (ගබපෞද්ධ සතාහිතනගයන්) : පුතුට
බිරිඳ වූ මවකගග කතතාව / සුදත් රත්නතායක. - 
දන්ගකකොටුව : වතාසනතා ගපකොත් ප්රකතාශකගයය, 
2019. - ප. 95 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 180.00 (1075371 NL)
ISBN 978-955-29-0921-4 (458302 NA)

1. ගබපෞද්ධ භිකෂූණීන් 

294.3657095493 – ශ්රී ලලංකකාව 

සුමශංගල හිමි, ඉනතාමළුගවේ ශ්රී
ශ්රී ලශංකතාගවේ භිකෂුණී පරේෂදය පළිබඳ 
විමරේශනයක / ඉනතාමළුගවේ ශ්රී සුමශංගල හිමි. - 
2 වන මුද්රණය. - දඹුලේල : කරේතවෘ, 2019. - 
ප. 105 ; ගසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2015.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1075368 NL)
ISBN 978-624-95356-1-9 (458599 NA)

1. ගබපෞද්ධ භිකෂුණීන්-ශ්රී ලශංකතාව

3 0 0   සමකාජ ශකාසෂ්ත්ර

300.76 – ප්රශෂ්තනනෝත්තර

පුරවමැසි අධනතාපනය : අ. ගපකො. ස. (සතා. ගපළ) 
පසුගිය විභතාග ප්රශසන පත උත්තර සමග 
2009 – 2018. - මහරගම : සතර ප්රකතාශක ගයය,
[2019?]. - ප. [152] ; ගසම. 28.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1073910 NL)
ISBN 978-955-7354-55-2 (457857 NA)

1. පුරවමැසි අධනතාපනය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

302.207 – අධදකාපනය 

ජයරත්න, ශතාමලි
සන්නිගවේදනය හතා මතාධන අධනයනය : 
10 ගශසේණිය / ශතාමලී ජයරත්න. - දන්ගකකොටුව : 
වතාසනතා ගපකොත් ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 80 : 
ඡතායතාරූප : රූපසටහන් ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 160.00 (1075348 NL)
ISBN 978-955-29-0925-2 (458335 NA)

1. සන්නිගවේදනය
2. සන්නිගවේදනය-අධනතාපනය
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305.8914805493 – ශ්රී ලලංකකාව 

ගප්රසේමචන්ද්ර , සුමුදු
බණ්ඩතාරදූගවේ වමැද්ගදය : ගසලිගමතාන්ගගන් පසු 
බණ්ඩතාරදූගවේ වමැදි ජනයතා පළිබඳ සිදු කළ 
විදනතාත්මක අධනයනයක / සුමුදු ගප්රසේමචන්ද්ර සහ
එලේ. ඩබ්ලිවේ. සී. බණ්ඩතාර. - ගකකොළඹ : සූරිය 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 205 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 600.00 (1069022 NL)
ISBN 978-955-656-506-5 

1. වමැද්දතා(ශ්රී ලතාශංකික ජනතතාව)-ශ්රී ලශංකතාව
2. වමැද්දතා(ශ්රී ලතාශංකික ජනතතාව)-ශ්රී ලශංකතාව-
    සමතාජ ජීවිතය හතා සිරිත් 

3 2 0   තද්ශපකාලන විදදකාව 

320.076 – ප්රශෂ්තනනෝත්තර

කවිරත්න, ගහසේමප්රිය
ගද්ශපතාලන විදනතාව : ආදරේශ බහුවරණ, ගකටි 
ප්රශසන 500 ක හතා පළිතුර / ගහසේමප්රිය 
කවිරත්න. - [තමැ. ගනකො.] : කරේතවෘ, 2019. - 
ප. 156 ; ගසම. 23.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 600.00 (1075471 NL)
ISBN 978-624-95064-1-1 (458455 NA)

1. ගද්ශපතාලන විදනතාව-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

320.8095493 – ශ්රී ලලංකකාව 

රන්නුලු, ගජන්සන්
පළතාත් පතාලන පන් ගකත / ගජන්සන් 
රන්නුලු. - නුගගගගකොඩ : කරේතවෘ, 2019. - 
ප. xii,150 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 400.00 (1073742 NL)
ISBN 978-955-99748-2-6 (457819 NA)

1. ප්රතාගද්ශීය රජය-ශ්රී ලශංකතාව

320.95493 – ශ්රී ලලංකකාව 

අමරගකයන්, පයසිරි
යතාපනගයේ සසවතාධීන රතාජන මිථනතාව / පයසිරි 
අමරගකයන්. - ගබකොරලමැසසගමුව : විසිදුනු 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 127 : චත  ; 
ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1069101 NL)
ISBN 978-955-0955-79-4 

1. ශ්රී ලශංකතාව-ගද්ශපතාලනය සහ රජය
2. ශ්රී ලශංකතාව-යතාපනය-ඉතිහතාසය

වරේණකුලසූරිය, ගහන්රි
නතාඳුනන තුවකකුකරවතාගග කතතාව / ගහන්රි 
වරේණකුලසූරිය. - ගකකොළඹ : ෆතාසසට් පබ්ලිෂින්, 
2019. - ප. 144 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1070611 NL)
ISBN 978-955-677-859-5 (456670 NA)

1. කමැරලිකරවන්-ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය
2. ජනතතා විමුකති ගපරමුණ
3. ශ්රී ලශංකතාව-ගද්ශපතාලනය හතා රජය

වික්රමසිශංහ, ගසයමසිරි
ගද්ශපතාලන අ යන්න - I : ඉරිදතා ලශංකතාදීප දියත 
අතිගරේකගයේ පළවූ ලිප එකතුව / ගසයමසිරි 
වික්රමසිශංහ. - නුගගගගකොඩ : සරසවි 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 200 ; ගසම. 21. 
මමැබමැ-ගබයක : ර. 375.00 (1073776 NL)
ISBN 978-955-31-1488-4 (457924 NA)

1. ශ්රී ලශංකතාව-ගද්ශපතාලනය හතා රජය

324.623092 – චරිතකාපදකාන 

ගුණරත්න, කුමතාරි
කතාන්තතා අයිතීන් ගවනුගවන් හඬනමැගු 
කතාන්තතාව සූසන් බ. ඇන්තනී / කුමතාරි 
ගුණරත්න. - ගකකොළඹ : රත්න ගපකොත් 
ප්රකතාශකගයය, 2018. - ප. 111 : චත ; ගසම. 
21. - (ගලයක ප්රසිද්ධ කතාන්තතාවන්ගග ජීවිත 
කතතා ; අශංක 6) 
මමැබමැ-ගබයක : ර. 230.00 (1068990 NL)
ISBN 978-955-683-309-6 

1. ඇන්තනී, සූසන් බ.-1820-1906-එකසත්   
    ජනපදය-චරිතතාපදතාන
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327.5493059 – අග්නිදිග ආසියකාව 

සිරිගසසේන, ඩබ්ලිවේ. එම.
ශ්රී ලශංකතාව සහ අගනිදිග ආසියතාව : ක්රිසසතු වරේෂ 
1000 සිට 1500 දකවතා කතාලය තුළ 
ගද්ශපතාලන, ආගමික සහ සශංසසකවෘතික 
සමබන්ධතතා / ඩබ්ලිවේ. එම. සිරිගසසේන. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 279 ; 
ගසම. 22.
Sri Lanka and Southeast Asia : political, 
religious, and cultural relation from c. 
1000 to c. 1500 කවෘතිගයේ පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 650.00 (1075404 NL)
ISBN 978-955-30-9002-7 (458240 NA)

1. අගනිදිග ආසියතාව-ජතාතනන්තර සබඳතතා-
    ශ්රී ලශංකතාව
2. ජතාතනන්තර සබඳතතා
3. ශ්රී ලශංකතාව-ජතාතනන්තර සබඳතතා-අගනිදිග  
    ආසියතාව

3 3 0  ආර්ථික විදදකාව

333.91411095493 – ශ්රී ලලංකකාව 

අමරවශංශ හිමි, පදියතලතාගවේ 
බින්තමැන්ගන් වතාරි සශංසසකවෘතිය / පදියතලතාගවේ 
අමරවශංශ හිමි. - නුගගගගකොඩ : සරසවි 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 302 : ඡතායතාරූප ; 
ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 700.00 (1073803 NL)
ISBN 978-955-31-1367-2 (457923 NA)

1. ජලය භතාවිතය-ශ්රී ලශංකතාව
2. ජලය-ශ්රී ලශංකතාව-ජනශමැතිය 
3. වමැවේ-ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය

338.4791095493 – ශ්රී ලලංකකාව 

බණ්ඩතාර, ගහසේරත් මතාදන
සශංචතාරණය : මූලිකතාශංග සහ සමැලසුමකරණය / 
ගහසේරත් මතාදන බණ්ඩතාර. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. [x],110 ; 
ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1075305 NL)
ISBN 978-955-30-9992-1 (458328 NA)

1. සශංචතාරක කරේමතාන්තය-ශ්රී ලශංකතාව

3 4 0  නීතිය 

342.549302 – වදවසෂ්ථකා නීතිය 

ගහට්ටිගග, නිලන්ත
ශ්රී ලශංකතාගවේ නීතිය සහ ආණ්ඩක්රමය : 
ශ්රී ලශංකතාගවේ ආණ්ඩක්රමය පළිබඳ 
විශසගලේෂණතාත්මක විවරණයක / නිලන්ත 
ගහට්ටිගග. - ගකකොළඹ : සමතාධි ප්රකතාශකගයය, 
2019. - ප. 232 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 500.00 (1070534 NL)
ISBN 978-955-8786-58-1  (456800 NA)

1. ආණ්ඩක්රම වනවසසථතා ඉතිහතාසය-ශ්රී ලශංකතාව   
2. ආණ්ඩක්රම වනවසසථතාව-ශ්රී ලශංකතාව
3. ගද්ශපතාලන විදනතාව

3 5 0  රකාජද පරිපකාලනය සහ යුද ශකාසෂ්ත්රය

352.63092 - චරිතකාපදකාන

පය සටහන් : රතාජන ගසසේවගයේ අතීත ආවරේජනතා / 
සශංසසකරණය උගද්නි සරත්චන්ද්ර. - 
කුරණසෑගල : නිමලේ බණ්ඩතාර, 2019. -
ප. xxxii,459 ; ගසම. 25. 
නුබමැ-ගබයක : ර. 750.00 (1073865 NL)
ISBN 978-624-5013-00-5 (457589 NA)

1. සිවිලේ ගසසේවය-ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය
2. ශ්රී ලශංකතාව-නිලධතාරීන් සහ ගසසේවකයින්-  
    චරිතතාපදතාන

3 6 0  සමකාජ ගගැටලු හකා තසසවකා, සලංවිධකාන 

362.41092 – චරිතකාපදකාන 

ගුණරත්න, කුමතාරි
විසසමිත හමැකියතාවන් තිබූ කතාන්තතාව ගහලන් 
ගකලරේ / කුමතාරි ගුණරත්න. - ගකකොළඹ : රත්න 
ගපකොත් ප්රකතාශකගයය, 2018. - ප. 48 : චත  ; 
ගසම. 21. - (ගලයක ප්ර සිද්ධ කතාන්තතාවන්ගග 
ජීවිත කතතා ; අශංක 1)
කබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1068984 NL)
ISBN 978-955-683-269-3 

1. අන්ධ කතාන්තතාවන්-අධනතාපනය-එකසත්
          ජනපදය-චරිතතාපදතාන

2. ගකලරේ, ගහලන්-1880-1968-එකසත්
          ජනපදය-චරිතතාපදතාන
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3 7 0  අධදකාපනය

371.26 – විභකාග හකා පරීක්ෂණ

ජයවරේධන, සරත්චන්ද්ර
විභතාග දිනන මඟ / සරත්චන්ද්ර ජයවරේධන. - 
නුගගගගකොඩ : සරසවි ප්රකතාශකගයය, 2010. - 
ප. 102 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1073759 NL)
ISBN 978-955-31-1436-5 (457953 NA)

1. විභතාග අධනන-මතාරේගගයපගද්ශ

372.19076 - ප්රශෂ්තනනෝත්තර

මතාතරආරච්ච, සුජතාතතා මතාලනී
සරසවි 5 ශිෂනත්ව සත්මඟ : ගපරහුර 
ප්රශසගනයත්තර පළමු කතාණ්ඩය / සුජතාතතා මතාලනී
මතාතරආරච්ච. - නුගගගගකොඩ : සරසවි 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 157 : රූපසටහන් ; 
ගසම. 23.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 425.00 (1073836 NL)
ISBN 978-955-31-0508-0 (457915 NA)

1. අධනතාපනය,ප්රතාථමික

මතාතරආරච්ච, සුජතාතතා මතාලනී
සරසවි 5 ශිෂනත්ව සත්මඟ : ගපරහුර 
ප්රශසගනයත්තර ගදවන කතාණ්ඩය / සුජතාතතා 
මතාලනී මතාතරආරච්ච. - නුගගගගකොඩ : සරසවි 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 159 : රූපසටහන් ; 
ගසම. 23.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 425.00 (1073846 NL)
ISBN 978-955-31-1466-2 (457948 NA)

1. අධනතාපනය,ප්රතාථමික

ලශංකතාගග, භතාරත
දමැනුම සයුර - 4 ගශසේණිය : 5 ශිෂනත්වයට ගපර 
සූදතානම / භතාරත ලශංකතාගග. - දන්ගකකොටුව : 
වතාසනතා ගපකොත් ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 312 : 
චත ; ගසම. 28.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 700.00 (1073987 NL)
ISBN 978-955-29-0934-4 (457735 NA)

1. අධනතාපනය,ප්රතාථමික

372.357 – පරිසර අධදයනය

පරිසරය වමැඩ ගපකොත - 4 ගශසේණිය / සශංසසකරණය 
එම. ගපගරේරතා සහ එසස. වී. ප. සිරිගසසේන. - 
මහරගම : සතර ප්රකතාශක ගයය, 2019. - 
ප. 184 : රූපසටහන් ; ගසම. 28.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 360.00 (1073911 NL)
ISBN 978-955-7354-92-7 (457851 NA)

1. පරිසර අධනයනය(ප්රතාථමික)

372.357076 - ප්ර ශෂ්තනනෝත්තර

ශිෂනත්වයට පරිසරය ප්රශසන 2000 ක / සමපතාදනය 
චන්න බුලත්සිශංහල සහ සුජීව නිශතාන්ත 
ගජයසප්. - දන්ගකකොටුව : මලේපයලි 
ප්රකතාශකගයය, 2018. - ප. 200 : රූපසටහන් ; 
ගසම. 30.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 450.00 (1071520 NL)
ISBN 978-955-660-870-0  (457015 NA)

1. පරිසර අධනයනය(ප්රතාථමික)-ගමැටලු,අභනතාස, 
    ආදිය

372.6 – භකාෂකාව 

සිශංහල වමැඩ ගපකොත - 4 ගශසේණිය / සශංසසකරණය 
ඒ. එසස. චන්දන ගමන්ඩිසස සහ එම. ගපගරේරතා. - 
මහරගම : සතර ප්රකතාශක ගයය, 2019. - 
ප. 236 : රූපසටහන් ; ගසම. 28.
2019 සිට ක්රියතාත්මක නව විෂය නිරේගද්ශයට 
අනුව සමපතාදිතයි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 400.00 (1073874 NL)
ISBN 978-955-7354-90-3 (457852 NA)

1. සිශංහල භතාෂතාව(ප්රතාථමික)

372.7 – ගණිතය 

ගණිතය වමැඩ ගපකොත : 4 ගශසේණිය / සශංසසකරණය 
ඊ. එලේ. අමිතතා ඉඳුනි ගපගරේරතා සහ වශංශතා 
ගපගරේරතා. - මහරගම : සතර ප්රකතාශක ගයය, 
2019. - ප. 196 : රූපසටහන් ; ගසම. 28.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 360.00 (1073909 NL)
ISBN 978-955-7354-91-0 (457833 NA)

1. ගණිතය(ප්රතාථමික)
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372.7076 – ප්ර ශෂ්තනනෝත්තර 

අගබ්ගසසේකර, සජිත්
3, 4, 5 ගශසේණි සඳහතා ශිෂනත්ව විභතාගයට ගණිත
ගමැටලු විසඳීගම පහසු ගකටි ක්රම / සජිත් 
අගබ්ගසසේකර. - ගකකොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණගසසේන, 
2019. - ප. 164 : රූපසටහන් ; ගසම. 24.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 500.00 (1073848 NL)
ISBN 978-955-21-2849-3 (457947 NA)

1. ගණිතය(ප්රතාථමික)-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

3 9 0  සිරිත්, විරිත්, ජනශගැති 

398.20947 – රසියකාන ජනකතකා

රසියතානු සුරතාශංගනතා කතතා / පරිවරේතනය 
කරණතාතිලක හඳුන්පතිරණ. - රතාජගිරිය : 
කුරලු ගපකොත් ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 66 : 
චත  ; ගසම. 22.
කබමැ-ගබයක : ර. 180.00 (1075442 NL)
ISBN 978-955-591-372-0 (458474 NA)

1. ජනශමැතිය-රසියතාව
2. සුරශංගනතා කතතා-රසියතාව

398.9 – ප්රසෂ්ථකාව පිරළ

ගුණරත්න, මලේකතාන්ති
ප්රසසතතාව පරළු, ආප්ගතයපගද්ශ, යුගල පද, රූඩි
(ඉඟිවමැකි) / මලේකතාන්ති ගුණරත්න. - 
ගකකොළඹ : රත්න ගපකොත් ප්රකතාශකගයය, 2019. - 
ප. xiv,138 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 170.00 (1068985 NL)
ISBN 978-955-683-299-0 

1. ආප්ගතයපගද්ශ,සිශංහල
2. උපමතා කතතා
3. ප්රසසථතාව පරළු,සිශංහල

4 0 0   භකාෂකාව

4 9 0  තවනත් භකාෂකා

491.48076 – ප්රශෂ්තනනෝත්තර

සිශංහල භතාෂතාව හතා සතාහිතනය : 7 ගශසේණිය / 
සමපතාදනය ශ්රීනි ලශංකතා ජයගකකොඩි. - කඩවත : 
සතාරතාශංගතා ප්රකතාශකගයය, 2017. - ප. 200 ; 
ගසම. 25.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1073832 NL)
ISBN 978-955-684-297-5 (457999 NA)

1. සිශංහල භතාෂතාව හතා සතාහිතනය-ගමැටලු,අභනතාස, 
    ආදිය
2. සිශංහල සතාහිතනය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

491.483 – ශබ්දතකනෝෂ

ශ්රී ගසකොරත සිශංහල ශබ්දගකයෂය (සිශංහල - 
සිශංහලතාත) : තවෘතීය භතාගය (දු - ගඵකො) / 
සමපතාදනය වමැලිවිටිගයේ ගසකොරත හිමි. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - 
ප. xx,1070-1592 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 1100.00  (1075445 NL)
ISBN 978-955-30-9760-6 (458254 NA)

1. සිශංහල භතාෂතාව-ශබ්ද ගකයෂ

494.811076 – ප්රශෂ්තනනෝත්තර 

ගදවන බස ගදමළ : අ. ගපකො. ස. (සතා. ගපළ) පසුගිය
විභතාග ප්රශසගනයත්තර 2009 - 2018. - 
ගකකොළඹ : මතාසසටරේ ගයිඩේ ප්රකතාශකගයය, 2019. -
ප. [142] ; ගසම. 29.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 325.00  (1073906 NL)
ISBN 978-955-664-229-2 (457508 NA)

1. ගදමළ භතාෂතාව-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

494.81139148 - සිලංහල

ගදමළ - සිශංහල ශබ්දගකයෂය : ගදවන බස. - 
මහරගම : ජතාතික අධනතාපන ආයතනය, 
2018. - ප. xi,252 ; ගසම. 21.
ගරබමැ-ගබයක :මිල ගනකොදමැකගවේ(1075441 NL)

             (458062 NA)

1. ගදමළ භතාෂතාව-ශබ්දගකයෂ-සිශංහල
2. සිශංහල භතාෂතාව-ශබ්දගකයෂ-ගදමළ
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5 0 0  සෂ්වකාභකාවික විදදකාව හකා ගණිතය

507.6 – ප්රශෂ්තනනෝත්තර

ආරියසිශංහ, ගක.
10 සහ 11 ගශසේණි සඳහතා විදනතාව 1 / ගක. 
ආරියසිශංහ. - දන්ගකකොටුව : වතාසනතා ගපකොත් 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 80 : රූපසටහන් ; 
ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 160.00 (1075372 NL)
ISBN 978-955-29-0919-1 (458303 NA)

1. විදනතාව-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

විජයතිලක, ගක.
විදනතාව 9 ගශසේණිය - 2 ගකකොටස : පුනරීකෂණ 
පන්ති අභනතාස හතා පළිතුර සශංග්රහය / ගක. 
විජයතිලක. - නුගගගගකොඩ : සරසවි 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 88 රූපසටහන් ; 
ගසම. 24.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1073837 NL)
ISBN 978-955-31-1257-6 (457916 NA)

1. විදනතාව-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

විදනතාව : අ. ගපකො. ස. (සතා. ගපළ) පසුගිය විභතාග 
ප්රශසන පත උත්තර සමග 2009 – 2018. - 
මහරගම : සතර ප්රකතාශක ගයය, [2019?]. - 
ප. [224] : රූපසටහන් ; ගසම. 28.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 360.00 (1073903 NL)
ISBN 978-955-7354-50-7  (457853  NA)

1. විදනතාව-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

5 1 0  ගණිතය

510.76 – ප්රශෂ්තනනෝත්තර

ගණිතය : අ. ගපකො. ස. (සතා. ගපළ) පසුගිය විභතාග 
ප්රශසගනයත්තර 2006 - 2018. - ගකකොළඹ : 
මතාසසටරේ ගයිඩේ ප්රකතාශකගයය, 2019. - 
ප. [337] : රූපසටහන් ; ගසම. 29.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1073905 NL)
ISBN 978-955-664-214-8 (457509 NA)

1. ගණිතය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

510.92 – ගණිතඥතයනෝ

ගුණරත්න, කුමතාරි
පරිගණක ක්රමගලේඛගයේ පුගරයගතාම කතාන්තතාව 
එයිඩතා ලවේගලේසස / කුමතාරි ගුණරත්න. - 
ගකකොළඹ : රත්න ගපකොත් ප්රකතාශකගයය, 2018. - 
ප. 48 : චත ; ගසම. 21. - (ගලයක ප්රසිද්ධ 
කතාන්තතාවන්ගග ජීවිත කතතා ; අශංක 4) 
කබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1068988 NL)
ISBN 978-955-683-311-9 

1. කතාන්තතා ගණිතඥගයය-මහතා බ්රිතතානනය- 
          චරිතතාපදතාන 

2. කතාන්තතා පරිගණක ශිලේපනියන්-මහතා 
          බ්රිතතානනය-චරිතතාපදතාන 
 3. ලවේගලේසස, එයිඩතා-1815 – 1852-මහතා  
          බ්රිතතානනය චරිතතාපදතාන

511.6076 - ප්රශෂ්තනනෝත්තර

අගබ්ගකයන්, චතුරිකතා ශ්රීමතාලි 
ශුද්ධ ගණිතය : උසසස ගපළ වසර 12 / චතුරිකතා
ශ්රීමතාලි අගබ්ගකයන් සහ හිරනි කමතාලි 
පලේලගග. - සශංගශයධිත 2 වන මුද්ර ණය. - 
නුගගගගකොඩ : සරසවි ප්රකතාශකගයය, 2019. - 
ප. 293 : රූපසටහන් ; ගසම. 30.
1 වන මුද්ර ණය 2018.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 975.00 (1073920 NL)
ISBN 978-955-31-1497-6 (457968 NA)

1. සශංයුකත ගණිතය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

5 3 0  තභබෞතික විදදකාව 

530.07 - අධදකාපනය

ප්රියදරේශන, ප. ජී.
බලය : උසසස ගපළ ගභපෞතික විදනතාව උසසස 
ගපළ තතාකෂණගවේදය සඳහතා විදනතාව / ප. ජී. 
ප්රියදරේශන. - නුගගගගකොඩ : සරසවි 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 151 : රූපසටහන් ; 
ගසම. 20.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1073758 NL)
ISBN 978-955-31-1386-3 (457954 NA)

1. ගභපෞතික විදනතාව-අධනතාපනය
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530.076 - ප්ර ශෂ්තනනෝත්තර

ගීකියනගග, ප.
ගභපෞතික විදනතාව : යතාන්ත විදනතාව අභනතාස / 
ප. ගීකියනගග. - පතානදුර : කරේතවෘ, 2019. - 
ප. iv,328 : රූපසටහන් ; ගසම. 30.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 820.00 (1071521 NL)
ISBN 978-955-43871-2-6 (456840 NA)

1. ගභපෞතික විදනතාව-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

5 4 0  රසකායන විදදකාව හකා ආශ්රිත විදදකාව

540.76 – ප්ර ශෂ්තනනෝත්තර 

02 - රසතායන විදනතාව : අ. ගපකො. ස. (උ. ගපළ) 
විභතාගය - 2018 ප්රශසන, පළිතුර හතා ලකුණු 
දීගම පරිපතාටිය. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 
2019. - ප. 62 : රූපසටහන් ; ගසම. 30.
කබමැ-ගබයක : ර. 100.00 (1075478 NL)
ISBN 978-955-30-9933-4 (458241 NA)

1. රසතායන විදනතාව-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

6 0 0  තකාක්ෂණය

6 1 0  වවදද විදදකා හකා තසබෞඛද විදදකාව

610.73092 - තහදිතයනෝ

ගුණරත්න, කුමතාරි
පහනක අතමැති කතාන්තතාව ෆසගලයරන්සස 
නයිටිශංගගලේ / කුමතාරි ගුණරත්න. - ගකකොළඹ : 
රත්න ගපකොත් ප්රකතාශකගයය, 2018. - ප. 46 : 
චත ; ගසම. 21. - (ගලයක ප්රසිද්ධ 
කතාන්තතාවන්ගග ජීවිත කතතා ; අශංක 2)
මමැබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1068986 NL)
ISBN 978-955-6832-95-2 

1. නයිටිශංගගලේ, ෆසගලකොරන්සස-1820 – 1910- 
          එශංගලන්තය-චරිතතාපදතාන

2. ගහදිගයය-එශංගලන්තය-චරිතතාපදතාන 

615.82 – තභබෞත චිකිත්සකාව

ප්රනතාන්දු, භතානක
සුවපත් දිවියක ගභපෞත චකිත්සතාව / භතානක 
ප්රනතාන්දු. - නුගගගගකොඩ : සරසවි ප්රකතාශකගයය, 
2019. - ප. 144 : ඡතායතාරූප ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1073781 NL)
ISBN 978-955-31-1491-4 (457943 NA)

1. ගභපෞත චකිත්සතාව

6 2 0  ඉලංජිතන්ර විදදකාව හකා ආශ්රිත කයකා 

629.13092 – ගුවන් නියමුතවනෝ

ගුණරත්න, කුමතාරි
පුගරයගතාම ගුවන් නියමුවරිය අගමලියතා 
එයතාහතාට් / කුමතාරි ගුණරත්න. - ගකකොළඹ : 
රත්න ගපකොත් ප්රකතාශකගයය, 2018. - ප. 106 : 
චත ; ගසම. 21. - (ගලයක ප්රසිද්ධ 
කතාන්තතාවන්ගග ජීවිත කතතා ; අශංක 5)
මමැබමැ-ගබයක : ර. 230.00 (1068989 NL)
ISBN 978-955-683-310-2 

1. එයතාහතාට්, අගමලියතා-1897-1937-එකසත්   
    ජනපදය-චරිතතාපදතාන
2. ගුවන් නියමුවරියන්-එකසත් ජනපදය-  
    චරිතතාපදතාන 

639.31 – ටගැලංකි මත්සදයින් 

බණ්ඩතාර, එසස. එලේ. සමන්මලේ
ටමැශංකි මසුන් ඇති කරමු / එසස. එලේ. සමන්මලේ 
බණ්ඩතාර. - දිවුලපටිය : කරේතවෘ, 2019. - 
ප. 108 : ඡතායතාරූප ; ගසම. 25.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 490.00 (1071486 NL)
ISBN 978-955-71278-0-4 (457270 NA)

1. ටමැශංකි මසුන්-අත්ගපකොත්,නියමු ග්රන්ථ,ආදිය
2. මත්සන වගතාව-අත්ගපකොත්,නියමු ග්රන්ථ,ආදිය

7 0 0  කලකා ශිලේප

700.92 – චරිතකාපදකාන 

ගහසේවතාවිසසස, තිසසස
ගදසස විගදසස සිත්තර විසසතර / තිසසස 
ගහසේවතාවිසසස. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 
2019. - ප. 76 : චත ; ගසම. 24. 
මමැබමැ-ගබයක : ර. 400.00 (1075461 NL)
ISBN 978-955-30-9647-0 (458296 NA)

1. චත ශිලේපන්-චරිතතාපදතාන



12

ගහසේවතාවිසසස, තිසසස
විගද්ශීය උපසසථිතිවතාදී - පශසචතාත් උපසසථිතිවතාදී 
සහ ගවනත් සිත්තර / තිසසස ගහසේවතාවිසසස. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 72 : 
චත ; ගසම. 25. 
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1075459 NL)
ISBN 978-955-30-9611-1 (458299 NA)

1. චත ශිලේපන්-චරිතතාපදතාන

7 4 0  ග්රගැපික් කලකා හකා සගැරසිලි කලකා 

741.5382943 – බුද්ධකාගම 

දයතානන්ද, කතාරියවසම ජී. ජී.
සසර නිම කළ ගප්රසේමතාගලයකය : මහතා කතාශනප 
සහ භද්රතා කතාපලතානි රහතුන්ගග පුවත (පද 
විවරණයක ද සහිතය) : ගලපෞකික ගප්රසේමය 
ගලයගකයත්තරතාගලයකයට ගපරැළීම / 
කතාරියවසම ජී. ජී. දයතානන්ද. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2018. - ප. 96 : චත ; 
ගසම. 30.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 750.00 (1065830 NL)
ISBN 978-955-30-9419-3 (453458 NA)

1. චතකතතා,රූපරචනතා,ආදිය
2. බුද්ධතාගම-චතකතතා,රූපරචනතා,ආදිය

743.4 – මකානව රූප ඇඳීම

ගකකොළඹගග, ජයගසසේන
මතානව රූප ඇඳීමට පහසු මග / ජයගසසේන 
ගකකොළඹගග. - නුගගගගකොඩ : සරසවි 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 40 : චත ; ගසම. 30.
කබමැ-ගබයක : ර. 175.00 (1071508 NL)
ISBN 978-955-31-1335-1 (257338 NA)

1. මතානව රූප ඇඳීම-ශිලේපය ක්රම

7 5 0  සිතුවම කලකාව

751.73095493 – ශ්රී ලශංකතාව

දිසතානතායක, අරණ එරශංග
ලකදිව පුරතාණ බිතු සිතුවම / අරණ එරශංග 
දිසතානතායක. - දන්ගකකොටුව : වතාසනතා ගපකොත් 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 216 : චත ; ගසම.
24.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 500.00 (1075465 NL)
ISBN 978-955-29-0796-8 (458333 NA)

1. බිතුසිතුවම හතා සමැරසිලි,ශ්රී ලතාශංකික-    
          ශ්රී ලශංකතාව

759.972092 – චිත්ර  ශිලේපීන්

ගුණරත්න, කුමතාරි
සසවභතාව ධරේමගයේ විචත වරේණ තම අලශංකතාර 
නිරේමතාණ තුළින් ඔප්නමැශංවූ කතාන්තතාව ෆෆ්රීඩතා 
කතාගලය  / කුමතාරි ගුණරත්න. - ගකකොළඹ : රත්න
ගපකොත් ප්රකතාශකගයය, 2018. - ප.96 : චත ; 
ගසම. 21. - (ගලයක ප්රසිද්ධ කතාන්තතාවන්ගග 
ජීවිත කතතා ; අශංක 8) 
මමැබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1068992 NL)
ISBN 978-955-6833-22-5 

1. කතාගලය, ෆෆ්රීඩතා-1907-1954-ගමකසිගකයව- 
          චරිතතාපදතාන 

2. චත ශිලේපන්-ගමකසිගකයව-චරිතතාපදතාන

7 8 0  සලංගීතය

780.76 – ප්රශෂ්තනනෝත්තර

සශංගීතය : අ. ගපකො. ස. (සතා. ගපළ) පසුගිය විභතාග 
ප්රශසගනයත්තර 2009 - 2018. - ගකකොළඹ : 
මතාසසටරේ ගයිඩේ ප්රකතාශකගයය, 2019. - 
ප. [196] ; ගසම. 29.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1073918 NL)
ISBN 978-955-664-228-5 (457522 NA)

1. සශංගීතය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

780.92 - චරිතකාපදකාන

බණ්ඩතාරගම, සිසිර කුමතාර
මට ඔබ මතකයි අමන්දතා / සිසිර කුමතාර 
බණ්ඩතාරගම. - [තමැ. ගනකො.] : [ප්ර. ගනකො.], 
2018. - ප. 132 : ඡතායතාරූප ; ගසම. 17.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 400.00 (1069077 NL)
ISBN 978-955-712-100-0 

1. සශංගීතඥගයය-චලී-චරිතතාපදතාන
2. හතාරතා, විකටරේ-1932-1973-චලී-චරිතතාපදතාන

7 9 0  විතනනෝදකාත්මක හකා රලංග කලකා

791.53 – රූකඩ 

රකඩ රූසිරි / සශංසසකරණය අයි. සමිත ගපගරේරතා. - 
බත්තරමුලේල : සශංසසකවෘතික කටයුතු 
ගදපතාරේතගමන්තුව, 2019. - ප. 77 ; ගසම. 21.
රූකඩ කලතා මශංගලනය 2019 නිමිත්ගතනි.
මමැබමැ-ගබයක : ගනකොමිගලේ (1075455 NL)

(458202 NA)

1. රූකඩ-ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය
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792.028092 – චරිතකාපදකාන 

විගජේරත්න, ගහසේමතාලි
ලතාශංගකය මහතා නළු පරපුගරේ අවසන් සුපරි 
තරව / ගහසේමතාලි විගජේරත්න. - නුගගගගකොඩ : 
ඉමතාෂි ප්රකතාශකගයය, 2018. - ප. 364 : 
ඡතායතාරූප ; ගසම. 20.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 550.00 (1069052 NL)
ISBN 978-955-7599-88-5 

1. ගුණතිලක, සනත්-1955-ශ්රී ලශංකතාව-    
    චරිතතාපදතාන
2. චත පටි නළුගවය-ශ්රී ලශංකතාව-චරිතතාපදතාන 
3. නළුගවය-ශ්රී ලශංකතාව-චරිතතාපදතාන 

792.07 – අධදකාපනය

පරිසස, ඥතානසිරි
6 ගශසේණිය නතාටන හතා රශංග කලතාව / ඥතානසිරි 
පරිසස. - දන්ගකකොටුව : වතාසනතා ගපකොත් 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 192 : චත ; 
ගසම. 25.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 450.00 (1075469 NL)
ISBN 978-955-29-0929-0 (458334 NA)

1. නතාටන හතා රශංගකලතාව-අධනතාපනය

792.8076 – ප්රශෂ්තනනෝත්තර

නරේතනය : අ. ගපකො. ස. (සතා. ගපළ) පසුගිය විභතාග 
ප්රශසගනයත්තර 2009 - 2018. - ගකකොළඹ : 
මතාසසටරේ ගයිඩේ ප්රකතාශකගයය, 2019. - 
ප. [248] ; ගසම. 29.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1073907 NL)
ISBN 978-955-664-223-0 (457521 NA)

1. නරේතනය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

796.358076 - ප්ර ශෂ්තනනෝත්තර

ජයසිශංහ, සරත්
ක්රිකට් IQ මමැන බලන්න / සරත් ජයසිශංහ. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 224 ; 
ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 475.00 (1075363 NL)
ISBN 978-624-00-0119-9 (458225 NA)

1. ක්රිකට්-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

796.4252092 – චරිතකාපදකාන 

ගුණතිලක, කතාන්ති
හිර නමැගඟන ගද්ශගයේ අමරණීය වූ ගහළ 
පුතයතා : කරණතානන්ද / කතාන්ති ගුණතිලක. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 80 : 
ඡතායතාරූප ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1075373 NL)
ISBN 978-624-00-0056-7 (458236 NA)

1. කරණතානන්ද, ආරේ. ගජේ. ඒ. (රණතුශංග,  
    ජයගසසේකර ගකයරළගග)-1936-1974-
    ශ්රී ලශංකතාව-චරිතතාපදතාන
2. මමැරතන් ධතාවනය-ශ්රී ලශංකතාව-චරිතතාපදතාන

8 0 0  සකාහිතදය 

808.83 – ප්රබන්ධ. තකටිකතකා 

විවතාහයක, දිකකසතාදයක හතා මරණයක : විශසව 
සතාහිතන ගකටිකතතා කලඹ - 4 / පරිවරේතනය 
දිනුක මදුෂතාන් වන්නිනතායක. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 192 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 450.00 (1075313 NL)
ISBN 978-955-30-9881-8 (458286 NA)

1. ගකටිකතතා

8 1 0  ඇතමරිකකාන සකාහිතදය 

812 – නකාටද

ගලයරන්සස, ගජගරකොම
රළ නගන මිනිසසසු : සමභතාවන ඇමරිකතානු 
නතාටනය / ගජගරයම ගලයරන්සස සහ ගරකොබට් 
ඊ. ලී ; පරිවරේතනය ලියනගග අමරකීරේති 
විසිනි. - ගදහිවල : විදරේශන ප්රකතාශකගයය, 
2019. - ප. 167 ; ගසම. 21.
"Inherit the wind" කවෘතිගයේ පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 450.00 (1075295 NL)
ISBN 978-955-1559-98-4 (458468 NA)

1. ඇගමරිකතානු නතාටන
2. ඇගමරිකතානු නතාටන-සිශංහල පරිවරේතනය
3. විදනතා ගුරවර-නතාටන
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813 – ප්රබන්ධ. නවකතකා 
 
ඊටන්, ඇන්තනී

සිහින ගසකොයතා / ඇන්තනී ඊටන් ; පරිවරේතනය 
දිප්ති මශංගලතා රතාජපකෂ විසිනි. - ගකකොළඹ : 
සූරිය ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 312 ; 
ගසම. 21.
"A new kind of dreaming" කවෘතිගයේ 
පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 660.00 (1069019 NL)
ISBN 978-955-656-533-1 

1. ඇමරිකතානු ප්ර බන්ධ
2. ඇමරිකතානු ප්ර බන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය

ට්ගවේන්, මතාක
කුමරවතා සහ දිළින්දතා / මතාක ට්ගවේන් ; 
පරිවරේතනය රතාණි ගසසේනතාරත්න රතාජපකෂ 
විසිනි. - නමැවත මුද්ර ණය. - ගදහිවල : විදරේශන 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 300 ; ගසම. 20.
"The prince and the phuper" කවෘතිගයේ 
පරිවරේතනයකි.
1 වන මුද්ර ණය 2000.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 650.00 (1075383 NL)
ISBN 978-955-1559-94-6 (458471 NA)

1. ඇමරිකතානු ප්ර බන්ධ
2. ඇමරිකතානු ප්ර බන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය
3. කුමතාරවර-ප්රබන්ධ
4. දුප්පත් දරවන්-ප්රබන්ධ.
5. පරිමි ළමයින්-ප්රබන්ධ

මින්, අන්ච
මමැඩම මතාඕ / අන්ච මින් ; පරිවරේතනය ඩබ්ලියු.
ඒ. අගබ්සිශංහ විසිනි. - ගදහිවල : විදරේශන 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 460 ; ගසම. 21.
"Becoming madame Mao" කවෘතිගයේ 
පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-කතාගබයක : ර. 820.00 (1075444 NL)
ISBN 978-955-1559-99-1 (458472 NA)

1. ඇගමරිකතානු ප්රබන්ධ
2. ඇගමරිකතානු ප්රබන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය
3. චනය-ඉතිහතාසය-ප්රබන්ධ
4. ජියසෑන්, කවින්ග-1914-1991-ප්රබන්ධ

ලී, හතාපරේ
සකිසඳ / හතාපරේ ලී ; පරිවරේතනය චතතා අයි. 
ගපගරේරතා විසිනි. - ගදහිවල : විදරේශන 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 279 ; ගසම. 20.
"Go set a watchman" කවෘතිගයේ 
පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-කගබයක : ර. 600.00 (1075388 NL)
ISBN 978-955-5087-06-3 (458600 NA)

1. ඇමරිකතානු ප්ර බන්ධ
2. ඇමරිකතානු ප්ර බන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය

8 2 0  ඉලංග්රීසි සකාහිතදය 

823 – ප්රබන්ධ. තකටිකතකා

දතාසස, කමලතා
අදහතාගන්නට බමැරි ගප්රසේමයක හතා තවත් කතතා / 
කමලතා දතාසස ; පරිවරේතනය සමරසිශංහ 
ගුණගසසේකර විසිනි. - නුගගගගකොඩ : සුගනර 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 120 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 260.00 (1069013 NL)
ISBN 978-955-3750-12-9 

1. ගකටිකතතා,ඉශංග්රීසි 

823 – ප්රබන්ධ. නවකතකා

ජයවරේධන, ඉන්ද්රතා පුෂසපතාණි
ගහට ගලකොව අද දුටු අපූර මිනිසතා / ඉන්ද්රතා 
පුෂසපතාණි ජයවරේධන. - නුගගගගකොඩ : සරසවි 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 136 : චත ; 
ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1073690 NL)
ISBN 978-955-31-1351-1 (458016 NA)

1. කලතාරේක, ආතරේ සී.-1917-2008-චරිතතාපදතාන
2. කරේතවෘවර-ඉශංග්රීසි-20 වන ශතවරේෂය-    
    චරිතතාපදතාන
3. විදනතා ප්රබන්ධ,ඉශංග්රීසි-ඉතිහතාසය සහ විචතාර

බ්රවුන්, කතාටරේ
කතාමිනියකගග රශංගනය / කතාටරේ බ්රවුන් ; 
පරිවරේතනය දයතා. ඩ. ගෆකොන්ගසසේකතා විසිනි. - 
ගකකොළඹ : සුසර ප්රකතාශකගයය, 2019. - 
ප. 152 ; ගසම. 21.
"The tempress" කවෘතිගයේ පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1069030 NL)
ISBN 978-955-33-0934-1 

1. ඉශංග්රීසි ප්රබන්ධ
2. ඉශංග්රීසි ප්රබන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය
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මමැකගඩකොනලේඩේ, සූ
ගසකොඳුර කමැත්රිනතා / සූ මමැකගඩකොනලේඩේ ; 
පරිවරේතනය ක්රිශතානි සඳමතාලි මුණසිශංහ විසිනි. -
ගකකොළඹ : සූරිය ප්රකතාශකගයය, 2019. - 
ප. 219 ; ගසම. 21.
"Prescription for a doctor" කවෘතිගයේ 
පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 550.00 (1069020 NL)
ISBN 978-955-656-519-5 

1. ඉශංග්රීසි ප්රබන්ධ
2. ඉශංග්රීසි ප්රබන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය
3. ගරයගීන්-ප්ර බන්ධ

රයිලි, ලුසින්ඩතා
කතාලතගයේ සරන්නී / ලුසින්ඩතා රයිලි ; 
පරිවරේතනය ගත්ජතා ගගකොඩකන්ගදආරච්ච 
විසිනි. - රතාජගිරිය : අගහසස ප්රකතාශකගයය, 
2019. - ප. xi,728 ; ගසම. 21.
''The midnight rose'' කවෘතිගයේ පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 1500.00 (1075450 NL)
ISBN 978-955-3609-31-1 (458087 NA)

1. ඉන්දියතාව-ප්රබන්ධ
2. ඉශංග්රීසි ප්රබන්ධ
3. ඉශංග්රීසි ප්රබන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය
4. පවුලේ රහසස-ප්රබන්ධ

ගහයලේට්, විකගටයරියතා
අභිරහසස ළඳ / විකගටයරියතා ගහයලේට් ; 
පරිවරේතනය ඉ. ක. ජිනදතාස විසිනි. - ගකකොළඹ : 
සූරිය ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 504 ; 
ගසම. 21.
"The secret woman" කවෘතිගයේ 
පරිවරේතතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 850.00 (1069018 NL)
ISBN 978-955-656-518-8 

1. ඉශංග්රීසි ප්රබන්ධ
2. ඉශංග්රීසි ප්රබන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය
3. කතාන්තතා-පුරෂ සමබන්ධතතා-ප්ර බන්ධ

823 – ප්රබන්ධ. තයතොවුන් නවකතකා

ජයසිශංහ, ගතාමිණී
රන් දසෑකමැති : ගයකොවුන් නවකතතාව / ගතාමිණී 
ජයසිශංහ. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - 
ප. 56 ; ගසම. 21.
“Golden sickles” කවෘතිගයේ පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර.150.00 (1075360 NL)
ISBN 978-955-30-9868-9 (458238 NA)

1. ඉශංග්රීසි ප්රබන්ධ

8 3 0  ජර්මන් සකාහිතද හකා ආශ්රිත භකාෂකා      
      සකාහිතදය  

833 – ප්රබන්ධ. නවකතකා

ගමල, ගතයමසස
මට අහිමි මම / ගතයමසස ගමල ; පරිවරේතනය 
අෂතානි ශතාලිකතා රණසිශංහ විසිනි. - රතාජගිරිය : 
සඳකඩ ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 259 ; 
ගසම. 21.
"Die Welt im Rucken" කවෘතිගයේ 
පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 700.00 (1070568 NL)
ISBN 978-955-8215-72-2 (456500 NA)

1. ජරේමතානු ප්රබන්ධ
2. ජරේමතානු ප්රබන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය

8 4 0  ප්රලංශ සකාහිතදය 

843 – ප්ර බන්ධ. නවකතකා

කමැමූ, ඇලේගබයතා
පරතාභව / ඇලේගබයතා කමැමූ ; පරිවරේතනය 
එඩේමන්ඩේ ජයසූරිය විසිනි. - ගකකොළඹ : දයතාවශංශ 
ජයගකකොඩි, 2019. - ප. 135 ; ගසම. 21.
“The Fall” කවෘතිගයේ පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1075406 NL)
ISBN 978-955-686-423-6 (458578 NA)

1. ප්රශංශ ප්ර බන්ධ
2. ප්රශංශ ප්ර බන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය

8 6 0  සෂ්පකාඤෂ්ඤ, පකෘතුගීසි, ගගැලීසියන්  
     සකාහිතදය 

861 – පදද

ගලකොරේකතා, ගෆගඩරිගකය ගරේසියතා
අන්ධකතාර ආදරගයේ පදවමැලේ / ගෆගඩරිගකය 
ගරේසියතා ගලකොරේකතා ; අනුවතාදය තරිඳු ශ්රී 
ගලකොකුගමගග විසිනි. - ගමකොරටුව : ගසකොයි 11, 
2019. - ප. 87 ; ගසම. 18.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1073643 NL)
ISBN 978-955-3538-05-5 (457593 NA)

1. සසපතාඤසඤ පදන
2. සසපතාඤසඤ පදන-සිශංහල පරිවරේතනය
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ගලකොරේකතා, ගෆගඩරිගකය ගරේසියතා
ගපකොරබිම මරණය / ගෆගඩරිගකය ගරේසියතා 
ගලකොරේකතා ; අනුවතාදය තරිඳු ශ්රී ගලකොකුගමගග 
විසිනි. - ගමකොරටුව : ගසකොයි 11, 2019. - ප. 88 ; 
ගසම. 18.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1073644 NL)
ISBN 978-955-3538-06-2 (457609 NA)

1. සසපතාඤසඤ පදන
2. සසපතාඤසඤ පදන-සිශංහල පරිවරේතනය

8 8 0  ග්රීක සකාහිතදය  

883 – ප්රබන්ධ. නවකතකා

ගහයමරේ
ගතයජපුර සශංග්රතාමය / ගහයමරේ ; අනුවතාදය 
මතායතාරශංජන් විසිනි. - ගකකොළඹ : සූරිය 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 356 ; ගසම. 21.
"The Iliad" කවෘතිගයේ පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 780.00 (1069017 NL)
ISBN 978-955-656-476-1 

1. ග්රීක ප්ර බන්ධ
2. ග්රීක ප්ර බන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය  

8 9 0  තවනත් භකාෂකා සකාහිතද

891.443 - ප්ර බන්ධ නවකතකා

රතායි, සතනජිත්
මරණගයේ නිවහන / සතනජිත් රතායි ; 
පරිවරේතනය කරණතාතිලක හඳුන්පතිරණ 
විසිනි. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - 
ප. 104 ; ගසම. 22.
"The house of death" කවෘතිගයේ 
පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1073712 NL)
ISBN 978-955-30-9836-8 (457708 NA)

1. ගබශංගතාලි ප්රබන්ධ
2. ගබශංගතාලි ප්රබන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය

891.48 – සිලංහල සකාහිතද. විචකාර

සුමනගසසේකර, ගතාමිණී
පුරතාතන ගදන විචතාරය : සද්ධරේමරත්නතාවලිය, 
පූජතාවලිය, ජතාතකගපකොත, සද්ධරේමතාලශංකතාරය 
පළිබඳ විචතාරතාත්මක විමරේශනයකි / ගතාමිණී 
සුමනගසසේකර. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 
2019. - ප. 120 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1075322 NL)
ISBN 978-624-00-0041-3 (458320 NA)

1. සිශංහල සතාහිතනය -විචතාර සහ අරේථනිරූපණ

891.48076 – ප්රශෂ්තනනෝත්තර

රත්නතායක, ආරේ. එම. චන්ද්ර සිරි
පුරතාතන ගදන සතාහිතනය ප්රශසගනයත්තර 
සශංග්රහය : පූජතාවලිය,සද්ධරේමරත්නතාවලිය, 
ජතාතක ගපකොත, සද්ධරේමතාලශංකතාරය ආශ්රිතව / 
ආරේ. එම. චන්ද්රසිරි රත්නතායක. - ගගකොකරැලේල :
කරේතවෘ, 2019. - ප. 144 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 375.00 (1073790 NL)
ISBN 978-955-42598-2-9 (457685 NA)

1. සිශංහල සතාහිතනය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය

891.481 – පදද. නූතන සකාහිතදය 

ඇමගබ්රයසස, කලේපනතා
ගනකොපවතිනු වසස ගප්රසේමයට පවතිමි : කතාවන / 
කලේපනතා ඇමගබ්රයසස. - නුගගගගකොඩ : සශංහිඳ 
මුද්රණ සහ ප්රකතාශන, 2018. - ප. 71 ; ගසම. 18.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1069089 NL)
ISBN 978-955-681-314-2 

1. සිශංහල පදන

ඇමගබ්රයසස, කලේපනතා
පයතා ගනකොහමැඹඹූ පයතාපත් : කතාවන / කලේපනතා 
ඇමගබ්රයසස. - නුගගගගකොඩ : සශංහිඳ මුද්රණ සහ 
ප්රකතාශන, 2018. - ප. 143 ; ගසම. 16.
නූබමැ-කතාගබයක : ර. 450.00 (1069058 NL)
ISBN 978-955-681-313-5 

1. සිශංහල පදන
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කඳනආරච්ච, නිහතාලේ
ගම මිහිපට මශං තනියම / නිහතාලේ 
කඳනආරච්ච. - [තමැ. ගනකො.] : කරේතවෘ, 2019. - 
ප. 111 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1075433 NL)
ISBN 978-624-95230-0-5 (458074 NA)

1. සිශංහල පදන

ගකකොඩිතුවකකු, නිහතාලේ රශංජිත්
කලේපතාන්තය : කතාවන සශංග්රහය / නිහතාලේ රශංජිත් 
ගකකොඩිතුවකකු. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 
2019. - ප. 56 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1075398 NL)
ISBN 978-955-30-9634-0 (458264 NA)

1. සිශංහල පදන

ගුණතිලක, පමිතතා කුමතාරි
ගසගනගහ සයුර : [කතාවන සශංග්රහය] / පමිතතා 
කුමතාරි ගුණතිලක. - රතාජගිරිය : කරේතවෘ, 
2019. - ප. 75 : චත  ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1075420 NL)
ISBN 978-955-35829-1-1 (458453 NA)

1. සිශංහල පදන

ගපගරේරතා, චතතා අයි.
ගලයකය මගග නම : කතාවන සශංග්රහය / චතතා අයි
ගපගරේරතා. - අතුරගිරිය : කවිවර ප්ර කතාශකගයය, 
2019. - ප. 71 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00  (1075434 NL)
ISBN 978-955-7283-52-4 (458079 NA)

1. සිශංහල පදන

ගපගරේරතා, ප්රවතාල
සිතිජ ගරේඛතා : කතාවන සශංග්රහය / ප්රවතාල 
ගපගරේරතා. - අතුරගිරිය : කවිවර ප්ර කතාශකගයය, 
2019. - ප. 63 ; ගසම. 20.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1075344 NL)
ISBN 978-955-7283-56-2 (458077 NA)

1. සිශංහල පදන

මහ කසුප් සිරිත / සමපතාදනය ගබන්තර ජිනතානන්ද 
හිමි. - [තමැ. ගනකො.] : ක්රිෂතාන් ජනුෂ විගජේගසසේකර,
2019. - ප. [xii],22 ; ගසම. 20.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 100.00 (1075296 NL)
ISBN 978-955-54881-3-6 (458209 NA)

1. ගබපෞද්ධ භිකෂූන්-පදන
3. මහතා කසුප් හිමි-පදන
3. සිශංහල පදන

 
ලියනගග, සශංජීව

අප - අප ම කවි ගනකොවූ කතතා / සශංජීව ලියනගග
සහ පූරේනිමතා වීරසිශංහ. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 95 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1075365 NL)
ISBN 978-955-30-9984-6 (458274 NA)

1. සිශංහල පදන
 

විමලසිරි හිමි, හලේමිලේලසෑගවේ
පවන දූතය / හලේමිලේලසෑගවේ විමලසිරි හිමි. - 
නුගගගගකොඩ : සරසවි ප්රකතාශකගයය, 2019. - 
ප. 97 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1073777 NL)
ISBN 978-955-31-1623-9 (457937 NA)

1. සිශංහල පදන

සිරිවරේධන, රවී
ප්රදීපතාගතාරයක ඇසස බමැලේම / රවී සිරිවරේධන. - 
මහරගම : අහස මඩියතා වරේකසස, 2019. - 
ප. 66 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1075395 NL)
ISBN 978-955-3425-10-2 (458207 NA)

1. සිශංහල පදන

සිරිවිමල හිමි, ගුරගගකොඩ
අහසස ඉම සිපගනිමි / ගුරගගකොඩ සිරිවිමල. - 
අලුත්ගම : ගක. එසස. ප. ප්රකතාශකගයය, 2019. -
ප. 63 ; ගසම. 21.
මමැබමැ- ගබයක : ර. 300.00 (1075337 NL)
ISBN 978-955-4635-45-6 (458458 NA)

1. සිශංහල පදන



18

891.482 – නකාටද 

බණ්ඩතාර, චමත්ක කවීන්
විරඟ : [ගකටි නතාටන එකතුව] / චමත්ක කවීන් 
බණ්ඩතාර. - මහනුවර : කරේතවෘ, 2019. - ප. 92 ; 
ගසම. 17.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1075291 NL)
ISBN 978-955-3638-04-5 (458206 NA)

1. සිශංහල නතාටන

891.483 – ප්රබන්ධ. තකටිකතකා

ගතන්නගකයන්, ධරේමරත්න
කකුලේ තුනතා / ධරේමරත්න ගතන්නගකයන්. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 80 ; 
ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1075356 NL)
ISBN 978-955-30-9858-0 (458228 NA)

1. ගකටිකතතා,සිශංහල

පයගසයම, ට.
ඕලු මලේ / ට. පයගසයම. - ගකකොළඹ :
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 96 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1075382 NL)
ISBN 978-955-30-9657-9 (458318 NA)

1.ගකටිකතතා, සිශංහල

ශ්රීකතාන්ත, නන්දන
අනතාචතාර : ගකටිකතතා සශංග්රහය / නන්දන 
ශ්රීකතාන්ත. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. -
ප. 80 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00  (1075428 NL)
ISBN 978-624-00-0039-0 (458276 NA)

1. ගකටිකතතා, සිශංහල

ගසගනවිරත්න, ජයගකකොඩි
මතාටිශං අයියගග රත්තතා / ජයගකකොඩි 
ගසගනවිරත්න. - ගකකොළඹ : දයතාවශංශ 
ජයගකකොඩි, 2019. - ප. 151 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1075405 NL)
ISBN 978-955-686-432-8 (458569 NA)

1. ගකටිකතතා,සිශංහල

891.483 - ප්රබන්ධ. නවකතකා

ඉන්දිකතා, ඉෂතානි
තතාමත් මගග මමැණික ඔයතා / ඉෂතානි ඉන්දිකතා. - 
[තමැ. ගනකො.] : කරේතවෘ, 2018. - ප. 119 ; 
ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1069086 NL)
ISBN 978-955-35797-1-3 

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

උඩවත්ත, පයදතාස
විපරීත / පයදතාස උඩවත්ත. - ගකකොළඹ : 
දයතාවශංශ ජයගකකොඩි, 2019. - ප. 256 ; 
ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 600.00 (1075303 NL)
ISBN 978-955-686-402-1 (458565 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

කරණතාතිලක, සගරයජිනී
වීදුර හීන / සගරයජිනී කරණතාතිලක. - රතාගම :
තතාරතා ප්රකතාශන, 2019. - ප. 284 ; ගසම. 20.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 590.00 (1069040 NL)
ISBN 978-955-7829-67-8 

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

කශංකතානමගග, විමලගසසේන
ගමකොරමලේ / විමලගසසේන කශංකතානමගග. - 
ගකකොළඹ : දයතාවශංශ ජයගකකොඩි, 2019. - 
ප. 280 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 500.00 (1075330 NL)
ISBN 978-955-686-439-7 (458594 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

ගමගග, ගශංගතා ෂයිනි
අහසස ගශංගතර / ගශංගතා ෂයිනි ගමගග. - 
කිරිවත්තුඩව : සයුර ප්රකතාශකගයය, 2019. - 
ප. 224 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 600.00 (1075321 NL)
ISBN 978-955-4788-68-8 (458571 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ
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ගමගග, ගශංගතා ෂයිනි
කඳුළු මලේවර ගන්තතා / ගශංගතා ෂයිනි ගමගග. - 
කිරිවත්තුඩව : සයුර ප්රකතාශකගයය, 2019. - 
ප. 190 ; ගසම. 21 .
මමැබමැ-ගබයක : ර. 600.00 (1075306 NL)
ISBN 978-955-4788-69-5 (458573 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

ගුණතිලක, කතාන්ති
හිම හශංසණී / කතාන්ති ගුණතිලක. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 164 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 450.00 (1075353 NL)
ISBN 978-624-00-0011-6 (458224 NA)

1. ජපතානය-ප්රබන්ධ 2. සිශංහල ප්රබන්ධ
  

ජයතිලක, ආශි
අහසසනතා / ආශි ජයතිලක. - රතාගම : තතාරතා 
ප්රකතාශන, 2019. - ප. 228 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 550.00 (1069039 NL)
ISBN 978-955-7829-70-8 

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

ජයවරේධන, එරන්දි
ගනතු අමතා / එරන්දි ජයවරේධන. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 224 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 500.00 (1075340 NL)
ISBN 978-955-30-9841-2 (458234 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

ජයවරේධන, ගතසතාරතා
කළු සමනලේලු / ගතසතාරතා ජයවරේධන. - 
අලුත්ගම : ගක. එසස. ප. ප්රකතාශකගයය, 2019. -
ප. 248 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 750.00 (1075334 NL)
ISBN 978-955-4635-43-2  (458461 NA)

 1. සිශංහල ප්රබන්ධ
 

ජයවරේධන, පද්මතා ජයන්ති
අප දු යතාතතා කගළමු / පද්මතා ජයන්ති 
ජයවරේධන. - අලුත්ගම : ගක. එසස. ප. 
පබ්ලිෂරේසස, 2019. - ප. 320 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 790.00 (1075443 NL)
ISBN 978-955-4635-42-5 (458473 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ
2. සශංක්රමණිකයින්-ප්රබන්ධ

ධරේමගසසේන, බ. ජී. ප.
දහගවනි ගබයඩිම / බ. ජී. ප. ධරේමගසසේන. - 
රතාගම : කරේතවෘ, 2018. - ප. 196 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 450.00 (1075329 NL)
ISBN 978-955-35842-0-5 (458151 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

නතානතායකකතාර, සුමිත්
යකඩ ඉටිපන්දම / සුමිත් නතානතායකකතාර. - 
ගකකොළඹ : දයතාවශංශ ජයගකකොඩි, 2019. - 
ප. 431 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 700.00 (1075302 NL)
ISBN 978-955-686-431-1 (458563 NA)

 1.සිශංහල ප්රබන්ධ

පතිරත්න, ඩිලේෂතාන්
සරේවතාරේථසිද්ධ ගහවත් ක්ෂත්රීගයේ දඩබ්බරයතා / 
ඩිලේෂතාන් පතිරත්න. - පන්නිපටිය : කරේතවෘ, 
2019. - ප. [vi],134 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 400.00  (1069046 NL)
ISBN 978-624-95036-0-1 

1. ගගපෞතම බුදුරජතාණන් වහන්ගසසේ-ප්රබන්ධ
2. බුද්ධතාගම-ප්රබන්ධ
3. සිශංහල ප්රබන්ධ

පරිසස, රශංජනී ශනතාමලී
කුරවතාවට අලුත් සඳක / රශංජනී ශනතාමලී 
පරිසස. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - 
ප. 88 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1073789 NL)
ISBN 978-955-30-9878-8 (457682 NA)

1. කුල ක්රමය-ප්රබන්ධ
2. සිශංහල ප්රබන්ධ

පුෂසප කුමතාරි, ගමකොනිකතා
ගකකොගහකොඹතා ඇලේල / ගමකොනිකතා පුෂසප කුමතාරි. - 
ගදලේගගකොඩ : වරේණ ග්රමැෆික සහ ප්රකතාශන, 
2019. - ප. 316 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 750.00 (1075308 NL)
ISBN 978-955-0225-50-7 (458076 NA)

 1. සිශංහල ප්රබන්ධ
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ගපගරේරතා, ඉගරේෂතා එම.
පහන් නිමනය / ඉගරේෂතා එම. ගපගරේරතා. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 176 ; 
ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 450.00 (1075317 NL)
ISBN 978-955-30-9955-6 (458325 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

ගපගරේරතා, යමුනතා මතාලිනි
ගදවිලක මලේ / යමුනතා මතාලිනි ගපගරේරතා. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 312 ; 
ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 750.00 (1075378 NL)
ISBN 978-955-30-9980-8 (458273 NA)

 1. සිශංහල ප්රබන්ධ
 

මතාලනී, එච්. ජී.
විභතාවි / එච්. ජී. මතාලනී. - මතාතගලේ : කරේතවෘ, 
2018. - ප. [x],234 ; ගසම. 20.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 375.00 (1075359 NL)
ISBN 978-955-71177-0-6 (458148 NA)

 1. සිශංහල ප්රබන්ධ
 

මතාහිශංගගකොඩ, ගප්රසේමසිරි
ආදරගයේ සතන කතතාවක / ගප්රසේමසිරි 
මතාහිශංගගකොඩ. - ගකකොළඹ : දයතාවශංශ ජයගකකොඩි, 
2019. - ප. 240 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 450.00 (1075324 NL)
ISBN 978-955-686-434-2 (458577 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

මුනිරත්න, වමැළිහිඳ
පමැතුවතා ගසසේ අප ගදගදනතා / වමැළිහිඳ මුනිරත්න. -
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 168 ; 
ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1075314 NL)
ISBN 978-955-30-9915-0 (458281 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

රණතුශංග, ගප්රසේමකීරේති
ගපකොලේ මට්ටතා / ගප්රසේමකීරේති රණතුශංග. - 
ගකකොළඹ : දයතාවශංශ ජයගකකොඩි, 2019. - 
ප. 232 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 450.00 (1075299 NL)
ISBN 978-955-686-436-6 (458567 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

රන්ගදණිය, රූපසස
අතුරදහන් / රූපසස රන්ගදණිය. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 80 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1073714 NL)
ISBN 978-955-30-9861-0 (457706 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

රූපසිශංහ, සමන්
චක්රවරේති රතාවණතා රජුගග දිදුලන බඹර 
බලකතාය / සමන් රූපසිශංහ. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 104 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1073734 NL)
ISBN 978-955-30-9954-9 (457710 NA)

1. ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය-ප්රබන්ධ
2. සිශංහල ප්රබන්ධ

 3. රතාවණතා

ගරයහණ, සුනිලේ
ඔබ වමැරදි නමැහමැ දුගවේ / සුනිලේ ගරයහණ. - 
ගමකොරටුව : සමුද්රතා ප්රකතාශන, 2019. - ප. 207 ; 
ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 390.00 (1075309 NL)
ISBN 978-955-41646-5-9 (458216 NA)

 1. සිශංහල ප්රබන්ධ
 

වතාසනතා, ගිමහතානි
සසවරයක හමැඬුවතා රහගසසේ / ගිමහතානි වතාසනතා. - 
කඩවත : සශංඛ ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 260 ; 
ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 560.00 (1069032 NL)
ISBN 978-955-1807-36-8 

1. සිශංහල ප්රබන්ධ
 

විගජේසිශංහ, සමන්ත
කුණු කතතාවක / සමන්ත විගජේසිශංහ. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 168 : 
ඡතායතාරූප ; ගසම. 21.
“සකණ කසළ” නතාටන ඇසුරින් රචත 
නවකතතාවකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 400.00 (1075361 NL)
ISBN 978-955-30-9951-8 (458278 NA)

1. කතාබනික අපද්ර වන-ප්රබන්ධ
2. සිශංහල ප්රබන්ධ
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සුදුසිශංහ, සඳරැසී
දුලේමතාභිගෂසේක / සඳරැසී සුදුසිශංහ. - 
ගහයියන්තුඩව : ගයතා ක්රිගයේෂන්සස, 2019. - 
ප. 271 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 550.00 (1075393 NL)
ISBN 978-955-0929-46-7 (458063 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

ගසගනවිරත්න, ජයගකකොඩි
කඩපුලේ මලේ / ජයගකකොඩි ගසගනවිරත්න. - 
ගකකොළඹ : දයතාවශංශ ජයගකකොඩි, 2019. - 
ප. 286 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 550.00 (1075307 NL)
ISBN 978-955-686-438-0  (458564 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ
 

891.483 – ප්ර බන්ධ. තයතොවුන් නවකතකා

ගුණගසයම, ගුණගසසේකර
පතානමපත්තුගවේ සිට ලියමි / ගුණගසසේකර 
ගුණගසයම. - 2 වන මුද්රණය. - නුගගගගකොඩ : 
සරසවි ප්රකතාශකගයය, 2019. 2007. - ප. 236 ; 
ගසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2007.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 450.00 (1073808 NL)
ISBN 978-955-31-0998-9 (457965 NA)

1. ජනශමැතිය-ශ්රී ලශංකතාව
2. සිශංහල ප්රබන්ධ

ජයමපති, මලේකතාන්ති
එක අහසක යට : ගයකොවුන් නව කතතාව / 
මලේකතාන්ති ජයමපති. - රතාජගිරිය : සඳකඩ 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. 101 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1075341 NL)
ISBN 978-955-8215-74-6 (458460 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

 
විජයවරේධන, කුසුමසිරි

සුනීත සහ සුමශංගල / කුසුමසිරි විජයවරේධන. - 
ගකකොළඹ : දයතාවශංශ ජයගකකොඩි, 2019. - 
ප. 152 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1075300 NL)
ISBN 978-955-686-400-7 (458566 NA)

1. සිශංහල ප්රබන්ධ

891.483 – ළමකා ප්රබන්ධ

ගකකොඩිතුවකකු, මතාලනී
මසෑ ඇටගයේ කතන්දරය / මතාලනී 
ගකකොඩිතුවකකු. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 
2019. - ප. 16 : චත ; ගසම. 25.
කබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1075468 NL)
ISBN 978-955-30-8164-3 (458283 NA)

1. ළමතා කතතා,සිශංහල

ගුණතිලක, කතාන්ති
ගපකොතක නමැති පතාසල / කතාන්ති ගුණතිලක. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 31 : 
චත ; ගසම. 22.
කබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1075399 NL)
ISBN 978-624-00-0051-2 (458262 NA)

1. ළමතා කතතා,සිශංහල

ගුණතිලක, කතාන්ති
යුකී සහ අකී / කතාන්ති ගුණතිලක. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 88 : චත  ; 
ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1075370 NL)
ISBN 978-624-00-0054-3 (458235 NA)

1. ළමතා කතතා,සිශංහල

ධරේමගසසේන, අනුරතාධතා රවන්මලී
ගහකොර ආතතා / අනුරතාධතා රවන්මලී ධරේමගසසේන. -
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 24 : 
චත ; ගසම. 25.
කබමැ-ගබයක : ර. 225.00 (1075476 NL)
ISBN 978-955-30-8841-3 (458329 NA)

1. ළමතා කතතා,සිශංහල

මතාරසිශංහ, ගනවිනි පමලේජතා
සමනලී / ගනවිනි පමලේජතා මතාරසිශංහ. - 
ගමකොරටුව : රසියතාව ප්රකතාශකගයය, 2017. - 
ප. 14 : චත ; ගසම. 30.
කබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1075479 NL)
ISBN 978-955-0745-58-6 (458562 NA)

1. ළමතා කතතා,සිශංහල
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රත්නතායක, අගනයමතා
ගලකොකු සහ පුශංච / අගනයමතා රත්නතායක. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 16 : 
චත ; ගසම. 25.
කබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1075458 NL)
ISBN 978-955-30-9664-7 (458308 )

1. ළමතා කතතා,සිශංහල

රැළපනතාව, මහින්ද
දුප්පත් අයියතා මගලය ගදන්නතාගග කතන්දරය / 
මහින්ද රැළපනතාව. - නුගගගගකොඩ : සරසවි 
ප්රකතාශකගයය, 2019. - ප. [20] : චත ; 
ගසම. 30.
කබමැ-ගබයක : ර. 250.00 (1075480 NL)
ISBN 978-955-31-1406-8 (458315 NA)

1. ළමතා කතතා,සිශංහල

වීරවරේධන, උපතාලි
පබළුගග වතාසනතාව / උපතාලි වීරවරේධන. - 
පන්නිපටිය : එසස. ආරේ. එසස. ප්රින්ටරේසස, 
[2019?]. - ප. 8 : චත ; ගසම. 30. - (පුශංච අපට
කතන්දර ;) 
කබමැ-ගබයක : ර. 120.00 (1073948 NL)
ISBN 978-955-666-144-6 (457550 NA)

1. ළමතා කතතා,සිශංහල

ගහසේවතාවිසසස, තිසසස
අමමතා මගග රත්තරන් : අප මවුපයන්ට 
සලකමු / තිසසස ගහසේවතාවිසසස. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 16 : චත ; 
ගසම. 24. - (හතා පමැශංචතාගග ගහකොඳ ඔවදන් ; 07) 
කබමැ-ගබයක : ර. 200.00  (1075463 NL)
ISBN 978-955-30-9456-8 (458297 NA)

1. ළමතා කතතා,සිශංහල

ගහසේවතාවිසසස, තිසසස
අවනඩව / තිසසස ගහසේවතාවිසසස. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 16 : චත ; 
ගසම. 25. - (හතා පමැශංචතාගග ගහකොඳ ඔවදන් ; 04) 
කබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1075467 NL)
ISBN 978-955-30-9557-2 (458284 NA)

1. ළමතා කතතා,සිශංහල
 

ගහසේවතාවිසසස, තිසසස
එළු ගවද මහත්තයතා : පර පණ නම නසනු 
එපතා / තිසසස ගහසේවතාවිසසස. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 16 : චත ; 
ගසම. 24. - (හතා පමැශංචතාගග ගහකොඳ ඔවදන් ; 05) 
කබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1075464 NL)
ISBN 978-955-30-9442-1 (458298 NA)

1. ළමතා කතතා,සිශංහල

ගහසේවතාවිසසස, තිසසස
ගහකොඳ සුමිතුර කලණ මිතුර : ගහකොඳ මිතුගරකු 
ගවන්න / තිසසස ගහසේවතාවිසසස. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 16 : චත ; 
ගසම. 24. - (හතා පමැශංචතාගග ගහකොඳ ඔවදන් ; 11)
කබමැ-ගබයක : ර. 200.00  (1075462 NL)
ISBN 978-955-30-9423-0 (458295 NA)

1. ළමතා කතතා,සිශංහල

891.73 – ප්රබන්ධ. තකටිකතකා

ගචගකකොෆස, ඇන්ටන්
ඇනතා ගගල පමැලඳ සහ තවත් කතතා / ඇන්ටන් 
ගචගකයෆස ; අනුවතාදය පතාලිත ගගන්වත්ත 
විසිනි. - ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - 
ප. 240 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 650.00 (1073691 NL)
ISBN 978-955-30-9982-2 (457690 NA)

1. ගකටිකතතා,රසියන්
2. ගකටිකතතා,රසියන්-සිශංහල පරිවරේතනය

ගටයපගඩයව සහ ගතයරතාගත් ගවනත් ගකටිකතතා / 
පරිවරේතනය ෆීලිකසස ප්රනතාන්දු. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 96 ; ගසම. 18.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1073645 NL)
ISBN 978-955-30-9674-6 (457692 NA)

1. ගකටිකතතා,රසියන්
2. ගකටිකතතා,රසියන්-සිශංහල පරිවරේතනය

 



23

895.13 – ප්රබන්ධ. නවකතකා 

නයිඅන්, ෂ
දිය කඩයිම / ෂ නයිඅන් ; පරිවරේතනය මහින්ද 
ගුණවරේධන විසිනි. - මිනුවන්ගගකොඩ : කිරළ 
ප්රකතාශන, 2019. - ප. xii,676 ; ගසම. 21.
"The water margin" කවෘතිගයේ පරිවරේතනයකි.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 1500.00 (1069031 NL)
ISBN 978-955-94978-9-3 

1. චන ප්ර බන්ධ 
2. චන ප්ර බන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය

මරණගයන් පසු : දීරේඝ සහ ගකටි චන කතතා / 
අනුවතාදය ගබකොබ. ජී. ගබකොගත්ජු. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 112 ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1073708)
ISBN 978-955-30-9899-3 (457720)

1. ගකටිකතතා,චන
2. ගකටිකතතා,චන-සිශංහල පරිවරේතනය

9 0 0   ඉතිහකාසය, භූතගනෝල විදදකාව සහ
               සහකායක විෂයයන්

9 1 0  භුතගනෝල විදදකා හකා තද්ශකාටන විසෂ්තර   

915.4 – දකුණු ආසියකාව

ඩයසස, උපතාලි ගජේ.
දඹදිව වන්දනතා චතාරිකතා / උපතාලි ගජේ. ඩයසස. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 183 : 
ඡතායතාරූප ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 450.00 (1075392 NL)
ISBN 978-955-30-9925-9 (458231 NA)

1. ඉන්දියතාව-ගද්ශ සශංචතාර
2. ඉන්දියතාව-මතාරේගගයපගද්ශන ග්රන්ථ

915.493 – ශ්රී ලලංකකාව 

පයදතාස, ඒ. ඩ.
ගහළගයේ රජමහතා විහතාරසසථතාන හතා සශංචතාරක 
ගතකොරතුර / ඒ. ඩ. පයදතාස. - ගගණ්මුලේල : 
කරේතවෘ, [2017]. - ප. 279 : ඡතායතාරූප ; 
ගසම. 20.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 400.00 (1073754 NL)
ISBN 978-955-71436-1-3 (457911 NA)

1. ගබපෞද්ධ සිද්ධසසථතාන-ශ්රී ලශංකතාව
2. ශ්රී ලශංකතාව-ගද්ශ සශංචතාර

 3. ශ්රී ලශංකතාව-මතාරේගගයපගද්ශන 

915.91 – මියන්මකාරය

පණ්ඩිතරත්න, ධරේමදතාස
සුන්දර මියන්මතාරගයේ රමණීය ගබකොදු පුදබිම = 
Fascinating sacred places in Myanmar / 
ධරේමදතාස පණ්ඩිතරත්න. - යකකල : විශසව 
ගපකොත් මමැඳුර සහ ප්රකතාශකගයය, 2018. - 
ප. 72 : ඡතායතාරූප ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 400.00  (1069098 NL)
ISBN 978-955-1665-03-6 

1. මියන්මතාරය-ඉතිහතාසය
2. මියන්මතාරය-ගද්ශසශංචතාර

919.94 – ඕසෂ්තට්රේලියකාව 

පලේලියගුර, වීරතුශංග
කමැන්ගර ගද්ශගයේ තුන් මසක / වීරතුශංග 
පලේලියගුර. - මරිගම : ඉඳුවර ප්රකතාශකගයය, 
2018. - ප. 68 : ඡතායතාරූප ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 200.00 (1069080 NL)
ISBN 978-955-7785-02-8 

1. ඕසසගට්රේලියතාව-ඉතිහතාසය
2. ඕසසගට්රේලියතාව-ගද්ශසශංචතාර

9 4 0  යුතරනෝපකා ඉතිහකාසය

940.53180092 - චරිතකාපදකාන

ගුණරත්න, කුමතාරි
බලතාගපකොගරකොත්තුගවේ සශංගකතය ඈන් ෆසෑන්ක / 
කුමතාරි ගුණරත්න. - ගකකොළඹ : රත්න ගපකොත් 
ප්රකතාශකගයය, 2018. - ප. 96 : චත ; 
ගසම. 21. - (ගලයක ප්රසිද්ධ කතාන්තතාවන්ගග 
ජීවිත කතතා ; අශංක 3) 
මමැබමැ-ගබයක : ර. 230.00 (1068987 NL)
ISBN 978-955-683-300-3 

1. යුගදවේ ජතාතීන්-ගනදරේලන්තය-චරිතතාපදතාන
2. ෆසෑන්ක, ඈන්-1929 - 1945

947 – රසියකාව

ලතාලේ කුමතාර, ව. අ. සරත්
අද රසියතාව / ව. අ. සරත් ලතාලේ කුමතාර. - 
ගමකොරටුව : රසියතාව ප්රකතාශකගයය, 2019. - 
ප. 197 : ඡතායතාරූප ; ගසම. 16.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 380.00 (1075290 NL)
ISBN 978-955-0745-56-2 (458205 NA)

1. රසියතාව-ඉතිහතාසය
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9 5 0  ආසියකා ඉතිහකාසය 

954.93 – ශ්රී ලලංකකාව

ගන්නිගලේ, ශතාන්ත
ලශංකතා ඉතිහතාසය : ප්රතාග ඓතිහතාසික යුගගයේ සිට
1978 දකවතා / ශතාන්ත ගන්නිගලේ. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 288 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 650.00 (1075438 NL)
ISBN 978-955-30-9666-1 (458269 NA)

1. ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය

ගතන්නගකයන්, ධරේමරත්න
විසිතුර වයඹ පුරවර රසිර ගතකොරතුර : 
වමැදගත් ගපපෞරතාණික සසථතාන පළිබඳ 
කතිකතාවත / ධරේමරත්න ගතන්නගකයන්. - 
ගකකොළඹ : ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. 208 : 
ඡතායතාරූප ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 650.00 (1075323 NL)
ISBN 978-955-30-9880-1 (458257 NA)

1. ජනශමැතිය-ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය
2. ගබපෞද්ධ සිද්ධසසථතාන-ශ්රී ලශංකතාව
3. වයඹ පළතාත-ඉතිහතාසය-ශ්රී ලශංකතාව

 4. ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය
 5. සිශංහල සතාහිතනය-ඉතිහතාසය
 

පයදතාස, ඒ. ඩ.
ගමපහ දිසතාගවේ අතීත අභිමතානය - 01 / 
ඒ. ඩ. පයදතාස. - ගගණ්මුලේල : කරේතවෘ, 2019. - 
ප. 138 : ඡතායතාරූප ; ගසම. 22.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 350.00 (1073701 NL)
ISBN 978-955-71436-0-6 (457561 NA)

1. ගමපහ-ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය
2. ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය
3. ශ්රී ලශංකතාව-ගමපහ-ඉතිහතාසය

954.9302 – බ්රිතකානද පකාලනය, 1795-1948

පතිරණ, ජිනදතාස
ගවලේලසසස ගිනිගනී / ජිනදතාස පතිරණ. - 
සශංගශයධිත සශංසසකරණය. - ගකකොළඹ : 
ඇසස. ගගකොඩගග, 2019. - ප. xviii,167 ; 
ගසම. 21.
1 වන මුද්රණය 2015.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 450.00 (1073731 NL)
ISBN 978-955-30-9718-7 (457713 NA)

1. ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය
2. ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය-කමැරැලේල,1818

954.9303 – 1948 - 

කුමතාරසිශංහ, එසස. එම.
උතුගරේ අරගලයට මමැදි වූ අගප්රසේලේ 
කමැරලිකරවතා / එසස. එම. කුමතාරසිශංහ. - 
දන්ගකකොටුව : මලේපයලි ප්රකතාශකගයය, 2018. - 
ප. 192 ; ගසම. 21.
මමැබමැ-ගබයක : ර. 300.00 (1073646 NL)
ISBN 978-955-660-884-7 (457482 NA)

1. ජනතතා විමුකති ගපරමුණ
2. ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය-කමැරැලේල-1971
3. ශ්රී ලශංකතාව-ගද්ශපතාලනය හතා රජය

******



කර්තකෘ, ග්රන්ථනකාම හකා ග්රන්ථමකාලකා අනක්රමණිකකාව 

අතුරදහන්.   (රන්ගදණිය, රූපසස) 891.483

අද රසියතාව.   (ලතාලේ කුමතාර, ව. අ. සරත්) 947

අදහතාගන්නට බමැරි ගප්රසේමයක හතා තවත් කතතා.
(දතාසස, කමලතා) 823

අන්ධකතාර ආදරගයේ පදවමැලේ.   ගලකොරේකතා, 
ගෆගඩරිගකය ගරේසියතා 861

අනතාචතාර : ගකටිකතතා සශංග්රහය.   (ශ්රීකතාන්ත, 
නන්දන) 891.483

අගනයමතා කුමතාරි, එසස. එම.   බුද්ධ ධරේමය : 10, 11 
ගශසේණි 294.3076

අප - අප ම කවි ගනකොවූ කතතා.   (ලියනගග, සශංජීව)
891.481

අප දු යතාතතා කගළමු.   (ජයවරේධන, පද්මතා ජයන්ති)
891.483

අගබ්ගකයන්, චතුරිකතා ශ්රීමතාලි.   ශුද්ධ ගණිතය : 
උසසස ගපළ වසර 12 511.6076

අගබ්සිශංහ, ඩබ්ලියු. ඒ.   (පරි.).   බලන්න  මින්, 
අන්ච

අගබ්ගසසේකර, සජිත්.   3, 4, 5 ගශසේණි සඳහතා 
ශිෂනත්ව විභතාගයට ගණිත ගමැටලු විසඳීගම 
පහසු ගකටි ක්රම 372.7076

අභිමතානවත් ගපපෞරෂත්වය.   (පටියගග, ගරකසස)
158.1

අභිරහසස ළඳ.   (ගහයලේට්, විකගටයරියතා) 823

අමමතා මගග රත්තරන් : අප මවුපයන්ට සලකමු.
(ගහසේවතාවිසසස, තිසසස) 891.483

අමරකීරේති, ලියනගග   (පරි.).   බලන්න 
ගලයරන්සස, ගජගරකොම

අමරගකයන්, පයසිරි.   යතාපනගයේ සසවතාධීන රතාජන 
මිථනතාව 320.95493

අමරවශංශ හිමි, පදියතලතාගවේ.   බින්තමැන්ගන් වතාරි 
සශංසසකවෘතිය 333.91411095493

අරන්ගලේල, ට. බ.  (සමපතා.).  බලන්න  සිරිලක 
පුදබිම 50 ක

අවනඩව.   (ගහසේවතාවිසසස, තිසසස) 891.483

අහසස ඉම සිපගනිමි.   (සිරිවිමල හිමි, ගුරගගකොඩ)
891.481

අහසස ගශංගතර.   (ගමගග, ගශංගතා ෂයිනි) 891.483

අහසසනතා.   (ජයතිලක, ආශි) 891.483

ආදරගයේ සතන කතතාවක.   (මතාහිශංගගකොඩ, ගප්රසේමසිරි)
891.483

ආමගබඩේකරේ, භීමරතාව රතාමජී.   බුදුරජතාණන් 
වහන්ගසසේ සහ උන්වහන්ගසසේගග ධරේමය

294.363

ආරියසිශංහ, ගක.   10 සහ 11 ගශසේණි සඳහතා 
විදනතාව 1 507.6

ඇනතා ගගල පමැලඳ සහ තවත් කතතා.   (ගචගකකොෆස, 
ඇන්ටන්) 891.73

ඇමගබ්රයසස, කලේපනතා.   ගනකොපවතිනු වසස ගප්රසේමයට 
පවතිමි : කතාවන 891.481

ඇමගබ්රයසස, කලේපනතා.   පයතා ගනකොහමැඹඹූ පයතාපත් : 
කතාවන 891.481

ඉන්දරතන හිමි, ගබශංගමුගවේ   (සශංසස.).   බලන්න 
විදුවඩන : ගදලේලව ශ්රී ජිනරතන නතා හිමි 
අභිනන්දන ශතාසසත්රීය සශංග්රහය

ඉන්දරතන හිමි, ලත්පඳුගරේ  (සශංසස.).   බලන්න 
විදුවඩන : ගදලේලව ශ්රී ජිනරතන නතා හිමි 
අභිනන්දන ශතාසසත්රීය සශංග්රහය

ඉන්දිකතා, ඉෂතානි.   තතාමත් මගග මමැණික ඔයතා
891.483

ඊටන්, ඇන්තනී.   සිහින ගසකොයතා 813

උඩවත්ත, පයදතාස.   විපරීත 891.483

උතුගරේ අරගලයට මමැදි වූ අගප්රසේලේ කමැරලිකරවතා.
(කුමතාරසිශංහ, එසස. එම.) 954.9303
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උප්පලවණ්ණතා (ගබපෞද්ධ සතාහිතනගයන්) : පුතුට 
බිරිඳ වූ මවකගග කතතාව.   (රත්නතායක, සුදත්)

294.3657

එක අහසක යට : ගයකොවුන් නව කතතාව. 
(ජයමපති, මලේකතාන්ති) 891.483

එළු ගවද මහත්තයතා : පර පණ නම නසනු එපතා.
(ගහසේවතාවිසසස, තිසසස) 891.483

ඓතිහතාසික කමැලණිය : කමැලණිය පළිබඳ 
ඓතිහතාසික, සතාමතාජික හතා සශංසසකවෘතික 
අධනනයක.  (ගලේකමනතාමගග, විමලසිරි)

294.3435095493

ඔබ වමැරදි නමැහමැ දුගවේ.   (ගරයහණ, සුනිලේ)891.483

ඕලු මලේ.   (පයගසයම, ට.) 891.483

කකුලේ තුනතා.   (ගතන්නගකයන්, ධරේමරත්න)
891.483

කඩපුලේ මලේ.   (ගසගනවිරත්න, ජයගකකොඩි)
891.483

කඳනආරච්ච, නිහතාලේ.   ගම මිහිපට මශං තනියම
891.481

කඳුළු මලේවර ගන්තතා.   (ගමගග, ගශංගතා ෂයිනි)
891.483

කමකර ගදපතාරේතගමන්තුගවේ II ගශසේණියට කමකර
නිලධතාරීන් බඳවතා ගමැනීගම තරග විභතාග 
ගපරහුරව : කමකර නීති, සිද්ධි අධනයනය.
(ප්රනතාන්දු, ඩබ්ලිවේ. ඕ. ට.) 153.9

කරණතාතිලක, සගරයජිනී.   වීදුර හීන 891.483

කරණතාරත්න, වග නිමලේ.   ගම මිදී යන්නට 
කතාලයයි : මහතා සතිපට්ඨතාන සූතය 294.34435

කලේපතාන්තය : කතාවන සශංග්රහය.   (ගකකොඩිතුවකකු,
නිහතාලේ රශංජිත්) 891.481

කවිරත්න, ගහසේමප්රිය.   ගද්ශපතාලන විදනතාව : ආදරේශ 
බහුවරණ, ගකටි ප්රශසන 500 ක හතා පළිතුර

320.076

කළ කම පලගදන හමැටි.   (ගදකොඩන්ගගකොඩ, 
පයගසසේන) 294.3422

කළුතන්තිරි, ගප්රසේමදතාස.   ග්රහයින්ගග රතාශි බලය
133.5

කළු සමනලේලු.   (ජයවරේධන, ගතසතාරතා) 891.483

කතාන්තතා අයිතීන් ගවනුගවන් හඬනමැගු කතාන්තතාව 
සූසන් බ. ඇන්තනී.   (ගුණරත්න, කුමතාරි)

 324.623092

කතාමිනියකගග රශංගනය.   (බ්රවුන්, කතාටරේ) 823

කතාලතගයේ සරන්නී.   (රයිලි, ලුසින්ඩතා) 823

කතාගලේන ධමම සතාකච්ඡතා : ඔගබ් දහම ගමැටලුවලට 
නිවමැරදි පළිතුර.   (ධමමික හිමි, එසස.)

294.3076

කමැන්ගර ගද්ශගයේ තුන් මසක.   (පලේලියගුර, 
වීරතුශංග) 919.94

කමැමූ, ඇලේගබයතා.   පරතාභව 843

කුණු කතතාවක.   (විගජේසිශංහ, සමන්ත) 891.483

කුමරවතා සහ දිළින්දතා.   (ට්ගවේන්, මතාක) 813

කුමතාරසිශංහ, එසස. එම.   උතුගරේ අරගලයට මමැදි වූ 
අගප්රසේලේ කමැරලිකරවතා 954.9303

කුරවතාවට අලුත් සඳක.   (පරිසස, රශංජනී ශනතාමලී)
891.483

ගකකොඩිතුවකකු, නිහතාලේ රශංජිත්.   කලේපතාන්තය : 
කතාවන සශංග්රහය 891.481

ගකකොඩිතුවකකු, මතාලනී.   මසෑ ඇටගයේ කතන්දරය
891.483

ගකකොගහකොඹතා ඇලේල.   (පුෂසප කුමතාරි,  ගමකොනිකතා)
891.483

ගකකොළඹගග, ජයගසසේන.   මතානව රූප ඇඳීමට පහසු 
මග  743.4

ගකයසල සසවප්න ඵල.   (සීලවිසුද්ධී හිමි,
කළුවතාගමයදර) 294.34

කශංකතානමගග, විමලගසසේන.   ගමකොරමලේ 891.483
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ක්රිකට් IQ මමැන බලන්න.   (ජයසිශංහ, සරත්)
796.358076

ගණිතය : අ. ගපකො. ස. (සතා. ගපළ) පසුගිය විභතාග 
ප්රශසගනයත්තර 2006 – 2018 510.76

ගණිතය වමැඩ ගපකොත : 4 ගශසේණිය 372.7

ගන්නිගලේ, ශතාන්ත.   ලශංකතා ඉතිහතාසය : ප්රතාග 
ඓතිහතාසික යුගගයේ සිට 1978 දකවතා 954.93

ගගන්වත්ත, පතාලිත  (අනු.).   බලන්න  ගචගකකොෆස, 
ඇන්ටන්

ගමපහ දිසතාගවේ අතීත අභිමතානය – 01.   (පයදතාස, 
ඒ. ඩ.) 954.93

ගමගග, උඩගම ඩමැනී නතාගගකොඩ.   බුදු දහමයි 
රැකියතාවයි 294.3373

ගමගග, ගශංගතා ෂයිනි.   අහසස ගශංගතර 891.483

ගමගග, ගශංගතා ෂයිනි.   කඳුළු මලේවර ගන්තතා
891.483

ගීකියනගග, ප.   ගභපෞතික විදනතාව : යතාන්ත විදනතාව 
අභනතාස  530.076

ගුණතිලක, කතාන්ති.   ගපකොතක නමැති පතාසල
891.483

ගුණතිලක, කතාන්ති.   යුකී සහ අකී 891.483

ගුණතිලක, කතාන්ති.   හිම හශංසණී 891.483

ගුණතිලක, කතාන්ති.   හිර නමැගඟන ගද්ශගයේ 
අමරණීය වූ ගහළ පුතයතා : කරණතානන්ද

796.4252092

ගුණතිලක, පමිතතා කුමතාරි.   ගසගනගහ සයුර : 
[කතාවන සශංග්රහය] 891.481

ගුණරත්න, කුමතාරි.   කතාන්තතා අයිතීන් ගවනුගවන් 
හඬනමැගු කතාන්තතාව සූසන් බ. ඇන්තනී

 324.623092

ගුණරත්න, කුමතාරි.   දයතාගවේ ශතාන්තුවරිය ගතගරේසතා
මවුතුමිය 271.97

ගුණරත්න, කුමතාරි.   පරිගණක ක්රමගලේඛගයේ 
පුගරයගතාම කතාන්තතාව එයිඩතා ලවේගලේසස  510.92

ගුණරත්න, කුමතාරි.   පහනක අතමැති කතාන්තතාව 
ෆසගලයරන්සස නයිටිශංගගලේ 610.73092

ගුණරත්න, කුමතාරි.   පුගරයගතාම ගුවන් නියමුවරිය 
අගමලියතා එයතාහතාට් 629.13092

ගුණරත්න, කුමතාරි.   බලතාගපකොගරකොත්තුගවේ 
සශංගකතය ඈන් ෆසෑන්ක 940.53180092

ගුණරත්න, කුමතාරි.   විසසමිත හමැකියතාවන් තිබූ 
කතාන්තතාව ගහලන් ගකලරේ 362.41092

ගුණරත්න, මලේකතාන්ති.   ප්රසසතතාව පරළු, 
ආප්ගතයපගද්ශ, යුගල පද, රූඩි (ඉඟිවමැකි)

 398.9
ගුණරත්න, කුමතාරි.   සසවභතාව ධරේමගයේ විචත වරේණ 

තම අලශංකතාර නිරේමතාණ තුළින් ඔප්නමැශංවූ 
කතාන්තතාව ෆෆ්රීඩතා කතාගලය 759.972092

ගුණවරේධන, මහින්ද   (පරි.).   බලන්න  නයිඅන්, 
ෂ

ගුණගසසේකර, එදිරිවීර.   රූපවතාහිනී ප්රවවෘත්ති : නනතාය
හතා වනවහතාරය 070.195

ගුණගසසේකර, සමරසිශංහ  (පරි.).   බලන්න   දතාසස ,
කමලතා

ගුණගසයම, ගුණගසසේකර.   පතානමපත්තුගවේ සිට 
ලියමි 891.483

ගගකොඩකන්ගදආරච්ච, ගත්ජතා  (පරි.).   බලන්න 
රයිලි, ලුසින්ඩතා

ග්රහයින්ගග රතාශි බලය.   (කළුතන්තිරි, ගප්රසේමදතාස)
133.5

චක්රවරේති රතාවණතා රජුගග දිදුලන බඹර බලකතාය.
(රූපසිශංහ, සමන්) 891.483

ගචගකකොෆස, ඇන්ටන්.   ඇනතා ගගල පමැලඳ සහ තවත්
කතතා 891.73

ජයගකකොඩි, ශ්රීනි ලශංකතා  (සමපතා.).   බලන්න  සිශංහල 
භතාෂතාව හතා සතාහිතනය : 7 ගශසේණිය

ජයතිලක, ආශි.   අහසසනතා 891.483

ජයමපති, මලේකතාන්ති.   එක අහසක යට : ගයකොවුන්
නව කතතාව 891.483

ජයරත්න, ශතාමලි.   සන්නිගවේදනය හතා මතාධන 
අධනයනය : 10 ගශසේණිය 302.207
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ජයවරේධන, ඉන්ද්රතා පුෂසපතාණි.   ගහට ගලකොව අද දුටු 
අපූර මිනිසතා 823

ජයවරේධන, එරන්දි.   ගනතු අමතා 891.483

ජයවරේධන, ගතසතාරතා.   කළු සමනලේලු 891.483

ජයවරේධන, පද්මතා ජයන්ති.   අප දු යතාතතා කගළමු
891.483

ජයවරේධන, සරත්චන්ද්ර.   විභතාග දිනන මඟ371.26

ජයසිශංහ, ගතාමිණී.   රන් දසෑකමැති : ගයකොවුන් 
නවකතතාව 823

ජයසිශංහ, සරත්.   ක්රිකට් IQ මමැන බලන්න
796.358076

ජයසූරිය, එඩේමන්ඩේ  (පරි.).   බලන්න  කමැමූ, 
ඇලේගබයතා

ජිනදතාස, ඉ. ක.  (පරි.).  බලන්න  ගහයලේට්, 
විකගටයරියතා

ජිනතානන්ද හිමි, ගබන්තර  (සමපතා.).   බලන්න 
මහ කසුප් සිරිත

ගජයසප්, සුජීව නිශතාන්ත  (සමපතා.).  බලන්න 
ශිෂනත්වයට පරිසරය ප්රශසන 2000 ක

ගජනකොතීෂ සිතුමිණ.   (ගහට්ටිආරච්ච, එච්. ඒ. 
ඇලඩින්) 133.5

ඩයසස, උපතාලි ගජේ.   දඹදිව වන්දනතා චතාරිකතා 915.4

ඤතාණරතන හිමි, කිරිඳිගලේගලේ  (පරි.).   බලන්න 
ධමමික හිමි, එසස.

ට්ගවේන්, මතාක.   කුමරවතා සහ දිළින්දතා 813

ටමැශංකි මසුන් ඇති කරමු.   (බණ්ඩතාර, එසස. එලේ. 
සමන්මලේ) 639.31

ගටයපගඩයව සහ ගතයරතාගත් ගවනත් ගකටිකතතා
891.73

තතාමත් මගග මමැණික ඔයතා.   (ඉන්දිකතා, ඉෂතානි)
891.483

3, 4, 5 ගශසේණි සඳහතා ශිෂනත්ව විභතාගයට ගණිත 
ගමැටලු විසඳීගම පහසු ගකටි ක්රම. 
(අගබ්ගසසේකර, සජිත්) 372.7076

ගතන්නගකයන්, ධරේමරත්න.   කකුලේ තුනතා
891.483

ගතන්නගකයන්, ධරේමරත්න.   විසිතුර වයඹ පුරවර
රසිර ගතකොරතුර : වමැදගත් ගපපෞරතාණික සසථතාන 
පළිබඳ කතිකතාවත 954.93

ගතයජපුර සශංග්රතාමය.   (ගහයමරේ) 883

දඹදිව වන්දනතා චතාරිකතා.   (ඩයසස, උපතාලි ගජේ.)915.4

දයතානන්ද, කතාරියවසම ජී. ජී.   සසර නිම කළ 
ගප්රසේමතාගලයකය : මහතා කතාශනප සහ භද්රතා 
කතාපලතානි රහතුන්ගග පුවත (පද විවරණයක ද 
සහිතය) : ගලපෞකික ගප්රසේමය
ගලයගකයත්තරතාගලයකයට ගපරැළීම

741.5382943

දයතාගවේ ශතාන්තුවරිය ගතගරේසතා මවුතුමිය.
(ගුණරත්න, කුමතාරි) 271.97

දහම දමැනුම - අත්වමැල 1 : බුද්ධ ධරේමය විශිෂසට 
සතාමතාරේථය සඳහතා.   (වීරගසසේකර, රශංජිත්)

294.3076

10 සහ 11 ගශසේණි සඳහතා විදනතාව 1.   (ආරියසිශංහ, 
ගක.) 507.6

දහගවනි ගබයඩිම.  (ධරේමගසසේන, බ. ජී. ප.)891.483

දතාසස, කමලතා.  අදහතාගන්නට බමැරි ගප්රසේමයක හතා 
තවත් කතතා 823

දමැනුම සයුර - 4 ගශසේණිය : 5 ශිෂනත්වයට ගපර 
සූදතානම.   (ලශංකතාගග, භතාරත) 372.19076

දිය කඩයිම.   (නයිඅන්, ෂ) 895.13

දිසතානතායක, අරණ එරශංග.   ලකදිව පුරතාණ බිතු 
සිතුවම 751.73095493

දුප්පත් අයියතා මගලය ගදන්නතාගග කතන්දරය.
(රැළපනතාව, මහින්ද) 891.483

දුලේමතාභිගෂසේක.   (සුදුසිශංහ, සඳරැසී) 891.483

02 - රසතායන විදනතාව : අ. ගපකො. ස. (උ. ගපළ) 
විභතාගය - 2018 ප්රශසන, පළිතුර හතා ලකුණු දීගම
පරිපතාටිය 540.76
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ගදමළ - සිශංහල ශබ්දගකයෂය : ගදවන බස
494.81139148

ගදවන බස ගදමළ : අ. ගපකො. ස. (සතා. ගපළ) පසුගිය
විභතාග ප්රශසගනයත්තර 2009 – 2018

494.811076

ගදවිලක මලේ.   (ගපගරේරතා, යමුනතා මතාලිනි)891.483

ගදසස විගදසස සිත්තර විසසතර.   (ගහසේවතාවිසසස, තිසසස)
700.92

ගද්ශපතාලන අ යන්න - I : ඉරිදතා ලශංකතාදීප දියත 
අතිගරේකගයේ පළවූ ලිප එකතුව.   (වික්රමසිශංහ, 
ගසයමසිරි) 320.95493

ගද්ශපතාලන විදනතාව : ආදරේශ බහුවරණ, ගකටි 
ප්රශසන 500 ක හතා පළිතුර.   (කවිරත්න, 
ගහසේමප්රිය) 320.076

ගද්ශීය ආදතායම ගදපතාරේතගමන්තුවට බදු නිලධතාරීන්
බඳවතා ගමැනීගම තරග විභතාග ගපරහුරව.
(ප්රනතාන්දු, ඩබ්ලිවේ. ඕ. ට.) 153.9

ගදකොඩන්ගගකොඩ, පයගසසේන.   කළ කම පලගදන හමැටි
294.3422

ධමමතානන්ද හිමි, මතාන්ගතකොට්ටම.   සීල සමතාදතානය
294.34

ධමමික හිමි, එසස.   කතාගලේන ධමම සතාකච්ඡතා : 
ඔගබ් දහම ගමැටලුවලට නිවමැරදි පළිතුර

294.3076

ධරේමගසසේන, අනුරතාධතා රවන්මලී.   ගහකොර ආතතා
891.483

ධරේමගසසේන, බ. ජී. ප.   දහගවනි ගබයඩිම 891.483

නයිඅන්, ෂ.   දිය කඩයිම 895.13

නරේතනය : අ. ගපකො. ස. (සතා. ගපළ) පසුගිය විභතාග 
ප්රශසගනයත්තර 2009 – 2018 792.8076

නතානතායකකතාර, සුමිත්.   යකඩ ඉටිපන්දම891.483

නතාඳුනන තුවකකුකරවතාගග කතතාව. 
(වරේණකුලසූරිය, ගහන්රි) 320.95493

නූතන සමතාජ ගමැටලු සඳහතා ගබපෞද්ධ විසඳුම. 
(සතාරතානන්ද හිමි, එළමලේගදණිගයේ) 294.3376

ගනතු අමතා.   (ජයවරේධන, එරන්දි) 891.483

ගනකොපවතිනු වසස ගප්රසේමයට පවතිමි : කතාවන.
(ඇමගබ්රයසස, කලේපනතා) 891.481

පණ්ඩිතරත්න, ධරේමදතාස.   සුන්දර මියන්මතාරගයේ 
රමණීය ගබකොදු පුදබිම 915.91

පතිරණ, ජිනදතාස.   ගවලේලසසස ගිනිගනී 954.9302 

පතිරත්න, ඩිලේෂතාන්.   සරේවතාරේථසිද්ධ ගහවත් 
ක්ෂත්රීගයේ දඩබ්බරයතා 891.483

පබළුගග වතාසනතාව.   (වීරවරේධන, උපතාලි)891.483

පරතාභව.   (කමැමූ, ඇලේගබයතා) 843

පරිගණක ක්රමගලේඛගයේ පුගරයගතාම කතාන්තතාව 
එයිඩතා ලවේගලේසස.   (ගුණරත්න, කුමතාරි) 510.92

පරිසරය වමැඩගපකොත - 2 ගශසේණිය.   (ලශංකතාගග, 
භතාරත) 372.357

පරිසරය වමැඩ ගපකොත - 4 ගශසේණිය 372.357

පලේලගග, හිරනි කමතාලි   (සම කරේතවෘ).   බලන්න 
අගබ්ගකයන්, චතුරිකතා ශ්රීමතාලි

පලේලියගුර, වීරතුශංග.   කමැන්ගර ගද්ශගයේ තුන් 
මසක  919.94

පවන දූතය.   (විමලසිරි හිමි, හලේමිලේලසෑගවේ)
891.481

පහන් නිමනය.   (ගපගරේරතා, ඉගරේෂතා එම.)891.483

පහනක අතමැති කතාන්තතාව ෆසගලයරන්සස 
නයිටිශංගගලේ.   (ගුණරත්න, කුමතාරි) 

610.73092

පළතාත් පතාලන පන් ගකත.   (රන්නුලු, ගජන්සන්)
320.8095493

පතානමපත්තුගවේ සිට ලියමි.   (ගුණගසයම, 
ගුණගසසේකර) 891.483

පමැතුවතා ගසසේ අප ගදගදනතා.   (මුනිරත්න, වමැළිහිඳ)
891.483

පටියගග, ගරකසස.   අභිමතානවත් ගපපෞරෂත්වය
158.1

පයදතාස, ඒ. ඩ.   ගමපහ දිසතාගවේ අතීත 
අභිමතානය – 01  954.93
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පයදතාස, ඒ. ඩ.   ගහළගයේ රජමහතා විහතාරසසථතාන හතා 
සශංචතාරක ගතකොරතුර 915.493

පය සටහන් : රතාජන ගසසේවගයේ අතීත ආවරේජනතා
352.63092

පයගසයම, ට.   ඕලු මලේ 891.483

පයතා ගනකොහමැඹඹූ පයතාපත් : කතාවන.   (ඇමගබ්රයසස, 
කලේපනතා) 891.481

පරිසස, ඥතානසිරි.   6 ගශසේණිය නතාටන හතා රශංග කලතාව
792.07

පරිසස, රශංජනී ශනතාමලී.   කුරවතාවට අලුත් සඳක
891.483

පුරවමැසි අධනතාපනය : අ. ගපකො. ස. (සතා. ගපළ) 
පසුගිය විභතාග ප්රශසන පත උත්තර සමග 
2009 – 2018 300.76

පුරතාතන ගදන විචතාරය : සද්ධරේමරත්නතාවලිය, 
පූජතාවලිය, ජතාතකගපකොත, සද්ධරේමතාලශංකතාරය 
පළිබඳ විචතාරතාත්මක විමරේශනයකි.  
(සුමනගසසේකර, ගතාමිණී) 891.48

පුරතාතන ගදන සතාහිතනය ප්රශසගනයත්තර 
සශංග්රහය : පූජතාවලිය,සද්ධරේමරත්නතාවලිය, 
ජතාතක ගපකොත, සද්ධරේමතාලශංකතාරය ආශ්රිතව.
(රත්නතායක, ආරේ. එම. චන්ද්ර සිරි) 891.48076

පුගරයගතාම ගුවන් නියමුවරිය අගමලියතා එයතාහතාට්.
(ගුණරත්න, කුමතාරි) 629.13092

පුෂසප කුමතාරි, ගමකොනිකතා.   ගකකොගහකොඹතා ඇලේල
891.483

පුශංච අපට කතන්දර ;
(වීරවරේධන, උපතාලි)   පබළුගග වතාසනතාව

891.483

ගපගරේරතා, අයි. සමිත   (සශංසස.).  බලන්න  රූකඩ 
රූසිරි 791.53

ගපගරේරතා, ඉගරේෂතා එම.   පහන් නිමනය 891.483

ගපගරේරතා, ඊ. එලේ. අමිතතා ඉඳුනි  (සශංසස.).  බලන්න 
ගණිතය වමැඩ ගපකොත : 4 ගශසේණිය

ගපගරේරතා, එම.   (සශංසස.).   බලන්න  පරිසරය වමැඩ 
ගපකොත - 4 ගශසේණිය

ගපගරේරතා, එම.   (සශංසස.).  බලන්න   සිශංහල 
වමැඩ ගපකොත - 4 ගශසේණිය

ගපගරේරතා, චතතා අයි.   ගලයකය මගග නම : කතාවන 
සශංග්රහය  891.481

ගපගරේරතා, චතතා අයි.  (පරි.).   බලන්න  ලී, හතාපරේ

ගපගරේරතා, ප්රවතාල.   සිතිජ ගරේඛතා : කතාවන සශංග්රහය
891.481

ගපගරේරතා, යමුනතා මතාලිනි.   ගදවිලක මලේ 891.483

ගපගරේරතා, වශංශතා   (සශංසස.).  බලන්න   ගණිතය 
වමැඩ ගපකොත : 4 ගශසේණිය

ගපගරේරතා, සසෑම.   රූපඡතායතා - 06 : ගඩේසි 
ඩමැනියලේසසලතාගග සිට පූජතා උමතාශශංකරේලතා දකවතා

070.44979143

ගපකොතක නමැති පතාසල.   (ගුණතිලක, කතාන්ති)
891.483

ගපකොරබිම මරණය.   ගලකොරේකතා, ගෆගඩරිගකය
ගරේසියතා  861

ගපකොලේ මට්ටතා.   (රණතුශංග, ගප්රසේමකීරේති) 891.483

ප්රදීපතාගතාරයක ඇසස බමැලේම.   (සිරිවරේධන, රවී)
891.481

ප්රනතාන්දු, අනූෂතා ගගයකුළ.   බුද්ධි පරීකෂණය : 
ගදවන ගකකොටස 153.93

ප්රනතාන්දු, ඩබ්ලිවේ. ඕ. ට.   කමකර 
ගදපතාරේතගමන්තුගවේ II ගශසේණියට කමකර 
නිලධතාරීන් බඳවතා ගමැනීගම තරග විභතාග 
ගපරහුරව : කමකර නීති, සිද්ධි අධනයනය

153.9

ප්රනතාන්දු, ඩබ්ලිවේ. ඕ. ට.   ගද්ශීය ආදතායම 
ගදපතාරේතගමන්තුවට බදු නිලධතාරීන් බඳවතා 
ගමැනීගම තරග විභතාග ගපරහුරව 153.9

ප්රනතාන්දු, භතානක.   සුවපත් දිවියක ගභපෞත 
චකිත්සතාව  615.82

ප්රනතාන්දු, ෆීලිකසස  (පරි.).   බලන්න ගටයපගඩයව 
සහ ගතයරතාගත් ගවනත් ගකටිකතතා

ප්රසසතතාව පරළු, ආප්ගතයපගද්ශ, යුගල පද, රූඩි 
(ඉඟිවමැකි).   (ගුණරත්න, මලේකතාන්ති)  398.9

ප්රියදරේශන, ප. ජී.  බලය : උසසස ගපළ ගභපෞතික 
විදනතාව උසසස ගපළ තතාකෂණගවේදය සඳහතා 
විදනතාව 530.07

ගප්රසේමචන්ද්ර , සුමුදු.   බණ්ඩතාරදූගවේ වමැද්ගදය : 
ගසලිගමතාන්ගගන් පසු බණ්ඩතාරදූගවේ වමැදි 
ජනයතා පළිබඳ සිදු කළ විදනතාත්මක 
අධනයනයක 305.8914805493
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බණ්ඩතාර, එලේ. ඩබ්ලිවේ. සී.  (සම කරේතවෘ).  බලන්න
ගප්රසේමචන්ද්ර , සුමුදු

බණ්ඩතාර, එසස. එලේ. සමන්මලේ.   ටමැශංකි මසුන් ඇති 
කරමු 639.31

බණ්ඩතාරගම, සිසිර කුමතාර.   මට ඔබ මතකයි 
අමන්දතා 780.92

බණ්ඩතාර, චමත්ක කවීන්.   විරඟ : [ගකටි නතාටන 
එකතුව]

බණ්ඩතාරදූගවේ වමැද්ගදය : ගසලිගමතාන්ගගන් පසු 
බණ්ඩතාරදූගවේ වමැදි ජනයතා පළිබඳ සිදු කළ 
විදනතාත්මක අධනයනයක.   (ගප්රසේමචන්ද්ර , සුමුදු)

305.8914805493

බණ්ඩතාර, රවීන්ද්ර ඒ.   භතාරතීය චන්තන ධතාරතා
181.043

බණ්ඩතාර, සී. එම. තරිඳු.   විෂසණු ගදවිගයය යතාතු 
කරේම හතා පුද පූජතා 202.113

බණ්ඩතාර, ගහසේරත් මතාදන.   සශංචතාරණය : මූලිකතාශංග 
සහ සමැලසුමකරණය 338.4791095493

බලය : උසසස ගපළ ගභපෞතික විදනතාව උසසස ගපළ 
තතාකෂණගවේදය සඳහතා විදනතාව.   (ප්රියදරේශන, 
ප. ජී.) 530.07

බලතාගපකොගරකොත්තුගවේ සශංගකතය ඈන් ෆසෑන්ක.
(ගුණරත්න, කුමතාරි) 940.53180092

බින්තමැන්ගන් වතාරි සශංසසකවෘතිය.   (අමරවශංශ හිමි, 
පදියතලතාගවේ)  333.91411095493

බුද්ධ ධරේමය : 10, 11 ගශසේණි.   (අගනයමතා කුමතාරි, 
එසස. එම.) 294.3076

බුද්ධි පරීකෂණය : ගදවන ගකකොටස.   (ප්රනතාන්දු, 
අනූෂතා ගගයකුළ) 153.93

බුදු දහමයි රැකියතාවයි.   (ගමගග, උඩගම ඩමැනී 
නතාගගකොඩ) 294.3373

බුදුන් ගදසූ දහමින් සනතාතන සමැනසුමට මග294.34

බුදුරජතාණන් වහන්ගසසේ සහ උන්වහන්ගසසේගග 
ධරේමය.   (ආමගබඩේකරේ, භීමරතාව රතාමජී)

294.363

බුලත්සිශංහල, චන්න  (සමපතා.).  බලන්න  
ශිෂනත්වයට පරිසරය ප්රශසන 2000 ක

ගබකොගත්ජු, ගබකොබ. ජී.  (අනු.).   බලන්න
මරණගයන් පසු : දීරේඝ සහ ගකටි චන කතතා

ගබපෞද්ධ උරමය ගලයක පූජිත කළ ශ්රීමත් 
අනගතාරික ධරේමපතාලතුමතා.   (මතානවඩ, බන්දුල)

294.3092

බ්රවුන්, කතාටරේ.   කතාමිනියකගග රශංගනය  823

භතාරතීය චන්තන ධතාරතා.   (බණ්ඩතාර, රවීන්ද්ර ඒ.)
181.043

ගභපෞතික විදනතාව : යතාන්ත විදනතාව අභනතාස. 
(ගීකියනගග, ප.) 530.076

මට අහිමි මම.   (ගමල, ගතයමසස) 833

මට ඔබ මතකයි අමන්දතා.   (බණ්ඩතාරගම, සිසිර 
කුමතාර) 780.92

මරණගයන් පසු : දීරේඝ සහ ගකටි චන කතතා895.13

මරණගයේ නිවහන.   (රතායි, සතනජිත්) 891.443

මහ කසුප් සිරිත 891.481

මතාටිශං අයියගග රත්තතා.   (ගසගනවිරත්න, 
ජයගකකොඩි) 891.483

මතාතරආරච්ච, සුජතාතතා මතාලනී.   සරසවි 5 ශිෂනත්ව 
සත්මඟ : ගපරහුර ප්රශසගනයත්තර පළමු 
කතාණ්ඩය 372.19076

මතාතරආරච්ච, සුජතාතතා මතාලනී.   සරසවි 5 ශිෂනත්ව 
සත්මඟ : ගපරහුර ප්රශසගනයත්තර ගදවන 
කතාණ්ඩය  372.19076

මතානවඩ, බන්දුල.   ගබපෞද්ධ උරමය ගලයක පූජිත 
කළ ශ්රීමත් අනගතාරික ධරේමපතාලතුමතා294.3092

මතානව රූප ඇඳීමට පහසු මග.   (ගකකොළඹගග, 
ජයගසසේන) 743.4

මතායතාරශංජන්  (අනු.).   බලන්න  ගහයමරේ

මතාරසිශංහ, ගනවිනි පමලේජතා.  සමනලී 891.483

මතාලනී, එච්. ජී.   විභතාවි 891.483

මතාහිශංගගකොඩ, ගප්රසේමසිරි.   ආදරගයේ සතන කතතාවක
891.483

මමැකගඩකොනලේඩේ, සූ.   ගසකොඳුර කමැත්රිනතා 823
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මමැඩම මතාඕ.   (මින්, අන්ච) 813

මසෑ ඇටගයේ කතන්දරය.   (ගකකොඩිතුවකකු, මතාලනී)
891.483

මින්, අන්ච.   මමැඩම මතාඕ 813

මුණසිශංහ, ක්රිශතානි සඳමතාලි  (පරි.).  බලන්න 
මමැකගඩකොනලේඩේ, සූ

මුදියන්ගසසේ, ර. මු. කි.  (අනු.).   බලන්න 
ආමගබඩේකරේ, භීමරතාව රතාමජී

මුනිරත්න, වමැළිහිඳ.   පමැතුවතා ගසසේ අප ගදගදනතා
891.483

මූලික පරිගණක ක්රමගලේඛනය : පළමු ගකකොටස.
(විතතානගග, ඩ. ගක.) 005.133

ගමන්ඩිසස, ඒ. එසස. චන්දන  (සශංසස.).  බලන්න 
සිශංහල වමැඩ ගපකොත - 4 ගශසේණිය

ගමල, ගතයමසස.   මට අහිමි මම 833

ගම මිදී යන්නට කතාලයයි : මහතා සතිපට්ඨතාන 
සූතය.   (කරණතාරත්න, වග නිමලේ)294.34435

ගම මිහිපට මශං තනියම.   (කඳනආරච්ච, නිහතාලේ)
891.481

ගමකොරමලේ.   (කශංකතානමගග, විමලගසසේන) 891.483

යකඩ ඉටිපන්දම.   (නතානතායකකතාර, සුමිත්)
891.483

යතාපනගයේ සසවතාධීන රතාජන මිථනතාව.  (අමරගකයන්, 
පයසිරි) 320.95493

යුකී සහ අකී.   (ගුණතිලක, කතාන්ති) 891.483

රණතුශංග, ගප්රසේමකීරේති.   ගපකොලේ මට්ටතා 891.483

රණසිශංහ, අෂතානි ශතාලිකතා  (පරි.).   බලන්න  ගමල, 
ගතයමසස

රත්නතායක, අගනයමතා.   ගලකොකු සහ පුශංච 891.483

රත්නතායක, ආරේ. එම. චන්ද්ර සිරි.   පුරතාතන ගදන 
සතාහිතනය ප්රශසගනයත්තර සශංග්රහය : පූජතාවලිය, 
සද්ධරේමරත්නතාවලිය, ජතාතක ගපකොත,
සද්ධරේමතාලශංකතාරය ආශ්රිතව 891.48076

රත්නතායක, සුදත්.   උප්පලවණ්ණතා (ගබපෞද්ධ 
සතාහිතනගයන්) : පුතුට බිරිඳ වූ මවකගග කතතාව

294.3657

රන් දසෑකමැති : ගයකොවුන් නවකතතාව.   (ජයසිශංහ, 
ගතාමිණී) 823

රන්ගදණිය, රූපසස.   අතුරදහන් 891.483

රන්නුලු, ගජන්සන්.   පළතාත් පතාලන පන් ගකත
320.8095493

රයිලි, ලුසින්ඩතා.   කතාලතගයේ සරන්නී 823

රළ නගන මිනිසසසු : සමභතාවන ඇමරිකතානු නතාටනය.
(ගලයරන්සස, ගජගරකොම) 812

රතාජපකෂ, දිප්ති මශංගලතා  (පරි.).   බලන්න  ඊටන්, 
ඇන්තනී

රතාජපකෂ, රතාණි ගසසේනතාරත්න   (පරි.).   බලන්න 
ට්ගවේන්, මතාක

රතායි, සතනජිත්.   මරණගයේ නිවහන 891.443

රැළපනතාව, මහින්ද.   දුප්පත් අයියතා මගලය 
ගදන්නතාගග කතන්දරය 891.483

රසියතානු සුරතාශංගනතා කතතා 398.20947

රූකඩ රූසිරි 791.53

රූපඡතායතා - 06 : ගඩේසි ඩමැනියලේසසලතාගග සිට පූජතා 
උමතාශශංකරේලතා දකවතා.   (ගපගරේරතා, සසෑම)

070.44979143

රූපවතාහිනී ප්රවවෘත්ති : නනතාය හතා වනවහතාරය.
(ගුණගසසේකර, එදිරිවීර) 070.195

රූපසිශංහ, සමන්.   චක්රවරේති රතාවණතා රජුගග දිදුලන 
බඹර බලකතාය 891.483

ගරයහණ, සුනිලේ.   ඔබ වමැරදි නමැහමැ දුගවේ 891.483

රශංජනී, සීතතා.   විමරේශී (තීර ලිප සශංග්රහය) : 
මතානුෂවතාදී ගමැටලු වතාරේතතාකරණගයේදී ජනමතාධන 
සතු සමතාජ වගකීම ඉටු කළ ආකතාරය

070.44995493

ලකදිව පුරතාණ බිතු සිතුවම.   (දිසතානතායක, අරණ 
එරශංග) 751.73095493

ලතාලේ කුමතාර, ව. අ. සරත්.   අද රසියතාව 947

ලතාශංගකය මහතා නළු පරපුගරේ අවසන් සුපරි තරව.
(විගජේරත්න, ගහසේමතාලි) 792.028092
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ලියනගග, සශංජීව.   අප - අප ම කවි ගනකොවූ කතතා
891.481

ලී, ගරකොබට් ඊ.   (සම කරේතවෘ).   ගලයරන්සස, 
ගජගරකොම

ලී, හතාපරේ.   සකිසඳ 813

ගලේකමනතාමගග, විමලසිරි.   ඓතිහතාසික 
කමැලණිය : කමැලණිය පළිබඳ ඓතිහතාසික, 
සතාමතාජික හතා සශංසසකවෘතික අධනනයක

294.3435095493

ගලකොකුගමගග, තරිඳු ශ්රී   (අනු.).   බලන්න 
ගලකොරේකතා, ගෆගඩරිගකය ගරේසියතා

ගලකොකු සහ පුශංච.   (රත්නතායක, අගනයමතා)
891.483

ගලකොරේකතා, ගෆගඩරිගකය ගරේසියතා.   අන්ධකතාර 
ආදරගයේ පදවමැලේ 861

ගලකොරේකතා, ගෆගඩරිගකය ගරේසියතා.   ගපකොරබිම 
මරණය  861

ගලයක ප්රසිද්ධ කතාන්තතාවන්ගග ජීවිත කතතා ; 
අශංක 1.  විසසමිත හමැකියතාවන් තිබූ කතාන්තතාව 
ගහලන් ගකලරේ.   (ගුණරත්න, කුමතාරි)

362.41092

අශංක 2.   (ගුණරත්න, කුමතාරි)
පහනක අතමැති කතාන්තතාව ෆසගලයරන්සස 
නයිටිශංගගලේ 610.73092

අශංක 3.  (ගුණරත්න, කුමතාරි) 
බලතාගපකොගරකොත්තුගවේ සශංගකතය ඈන් ෆසෑන්ක 

940.53180092

අශංක 4.   (ගුණරත්න, කුමතාරි)  පරිගණක 
ක්රමගලේඛගයේ පුගරයගතාම කතාන්තතාව එයිඩතා 
ලවේගලේසස  510.92

අශංක 5.  (ගුණරත්න, කුමතාරි)   පුගරයගතාම 
ගුවන් නියමුවරිය අගමලියතා එයතාහතාට්

629.13092

අශංක 6.   (ගුණරත්න, කුමතාරි)   කතාන්තතා 
අයිතීන් ගවනුගවන් හඬනමැගු කතාන්තතාව සූසන් 
බ. ඇන්තනී  324.623092

අශංක 7.   (ගුණරත්න, කුමතාරි)   දයතාගවේ 
ශතාන්තුවරිය ගතගරේසතා මවුතුමිය 271.97

අශංක 8.   (ගුණරත්න, කුමතාරි)
සසවභතාව ධරේමගයේ විචත වරේණ තම අලශංකතාර 
නිරේමතාණ තුළින් ඔප්නමැශංවූ කතාන්තතාව 
ෆෆ්රීඩතා කතාගලය 759.972092

ගලයකය මගග නම : කතාවන සශංග්රහය.   (ගපගරේරතා, 
චතතා අයි.) 891.481

ගලයරන්සස, ගජගරකොම.   රළ නගන මිනිසසසු : 
සමභතාවන ඇමරිකතානු නතාටනය 812

ලශංකතා ඉතිහතාසය : ප්රතාග ඓතිහතාසික යුගගයේ සිට 
1978 දකවතා.   (ගන්නිගලේ, ශතාන්ත) 954.93

ලශංකතාගග, භතාරත.  දමැනුම සයුර - 4 ගශසේණිය : 
5 ශිෂනත්වයට ගපර සූදතානම 372.19076

ලශංකතාගග, භතාරත.   පරිසරය වමැඩගපකොත - 2 ගශසේණිය
372.357

වන්නිනතායක, දිනුක මදුෂතාන්   (පරි.).  බලන්න 
විවතාහයක, දිකකසතාදයක හතා මරණයක : විශසව 
සතාහිතන ගකටිකතතා කලඹ – 4

වරේණකුලසූරිය, ගහන්රි.   නතාඳුනන 
තුවකකුකරවතාගග කතතාව 320.95493

වතාසනතා, ගිමහතානි.   සසවරයක හමැඬුවතා රහගසසේ
891.483

වික්රමසිශංහ, ගසයමසිරි.   ගද්ශපතාලන අ යන්න - I : 
ඉරිදතා ලශංකතාදීප දියත අතිගරේකගයේ පළවූ ලිප 
එකතුව 320.95493

විජයතිලක, ගක.   විදනතාව 9 ගශසේණිය - 2 ගකකොටස :
පුනරීකෂණ පන්ති අභනතාස හතා පළිතුර සශංග්රහය

 507.6

විජයවරේධන, කුසුමසිරි.   සුනීත සහ සුමශංගල
891.483

විගජේරත්න, ගහසේමතාලි.   ලතාශංගකය මහතා නළු පරපුගරේ
අවසන් සුපරි තරව 792.028092

විගජේසිශංහ, සමන්ත.   කුණු කතතාවක 891.483

විතතානගග, ඩ. ගක.   මූලික පරිගණක 
ක්රමගලේඛනය : පළමු ගකකොටස 005.133

විදුවඩන : ගදලේලව ශ්රී ජිනරතන නතා හිමි 
අභිනන්දන ශතාසසත්රීය සශංග්රහය 080

විගද්ශීය උපසසථිතිවතාදී - පශසචතාත් උපසසථිතිවතාදී සහ 
ගවනත් සිත්තර.   (ගහසේවතාවිසසස, තිසසස) 700.92
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විදනතාව : අ. ගපකො. ස. (සතා. ගපළ) පසුගිය විභතාග 
ප්රශසන පත උත්තර සමග 2009 – 2018 507.6

විදනතාව 9 ගශසේණිය - 2 ගකකොටස : පුනරීකෂණ පන්ති
අභනතාස හතා පළිතුර සශංග්රහය.   (විජයතිලක, 
ගක.)  507.6

විපරීත.   (උඩවත්ත, පයදතාස) 891.483

විභතාග දිනන මඟ.   (ජයවරේධන, සරත්චන්ද්ර)
371.26

විභතාවි.   (මතාලනී, එච්. ජී.) 891.483

විමරේශී (තීර ලිප සශංග්රහය) : මතානුෂවතාදී ගමැටලු 
වතාරේතතාකරණගයේදී ජනමතාධන සතු සමතාජ 
වගකීම ඉටු කළ ආකතාරය.   (රශංජනී, සීතතා)

070.44995493

විමලසිරි හිමි, හලේමිලේලසෑගවේ.  පවන දූතය 891.481

විරඟ : [ගකටි නතාටන එකතුව].   (බණ්ඩතාර, 
චමත්ක කවීන්) 891.482

විවතාහයක, දිකකසතාදයක හතා මරණයක : විශසව 
සතාහිතන ගකටිකතතා කලඹ – 4 808.83

විෂසණු ගදවිගයය යතාතු කරේම හතා පුද පූජතා. 
(බණ්ඩතාර, සී. එම. තරිඳු) 202.113

විසසමිත හමැකියතාවන් තිබූ කතාන්තතාව ගහලන් 
ගකලරේ.   (ගුණරත්න, කුමතාරි) 362.41092

විසිතුර වයඹ පුරවර රසිර ගතකොරතුර : වමැදගත් 
ගපපෞරතාණික සසථතාන පළිබඳ කතිකතාවත.
(ගතන්නගකයන්, ධරේමරත්න) 954.93

වීදුර හීන.   (කරණතාතිලක, සගරයජිනී) 891.483

වීරවරේධන, උපතාලි.   පබළුගග වතාසනතාව 891.483

වීරසිශංහ, පූරේනිමතා  (සම කරේතවෘ).   බලන්න 
ලියනගග, සශංජීව

වීරසිශංහ, ප්රියශංජන්  (අනු.).   බලන්න 
ආමගබඩේකරේ, භීමරතාව රතාමජී

වීරගසසේකර, රශංජිත්.   දහම දමැනුම - අත්වමැල 1 : 
බුද්ධ ධරේමය විශිෂසට සතාමතාරේථය සඳහතා

294.3076

ගවලේලසසස ගිනිගනී.   (පතිරණ, ජිනදතාස)
954.9302

ශිෂනත්වයට පරිසරය ප්රශසන 2000 ක 372.357076

ශ්රීකතාන්ත, නන්දන.   අනතාචතාර : ගකටිකතතා සශංග්රහය
891.483

ශ්රී ලශංකතාව සහ අගනිදිග ආසියතාව : ක්රිසසතු වරේෂ 
1000 සිට 1500 දකවතා කතාලය තුළ ගද්ශපතාලන,

ආගමික සහ සශංසසකවෘතික සමබන්ධතතා.  (සිරිගසසේන, 
ඩබ්ලිවේ. එම.)

327.5493059

ශ්රී ලශංකතාගවේ නීතිය සහ ආණ්ඩක්රමය : ශ්රී ලශංකතාගවේ 
ආණ්ඩක්රමය පළිබඳ විශසගලේෂණතාත්මක 
විවරණයක.   (ගහට්ටිගග, නිලන්ත)

342.549302

ශ්රී ලශංකතාගවේ භිකෂුණී පරේෂදය පළිබඳ විමරේශනයක.
(සුමශංගල හිමි, ඉනතාමළුගවේ ශ්රී)

294.3657095493

ශ්රී ගසකොරත සිශංහල ශබ්දගකයෂය (සිශංහල - 
සිශංහලතාත) : තවෘතීය භතාගය (දු - ගඵකො) 491.483

සසවභතාව ධරේමගයේ විචත වරේණ තම අලශංකතාර 
නිරේමතාණ තුළින් ඔප්නමැශංවූ කතාන්තතාව 
ෆෆ්රීඩතා කතාගලය.  (ගුණරත්න, කුමතාරි) 

759.972092 

සසවයශං රචත චරිතතාපදතානය ගහවත් අතීතතාවරේජනතා.
(සුමශංගල හිමි, ඉනතාමළුගවේ ශ්රී) 294.3657

සසවරයක හමැඬුවතා රහගසසේ.   (වතාසනතා, ගිමහතානි)
891.483

සකිසඳ.   (ලී, හතාපරේ) 813

සද්ධරේමනන්දනය - 5 : සතාසනික පමැවිද්ද, විමුකති 
සුඛය, නිරේවතාණ මතාරේගය සහ විඤසඤතාණය.
(සීලරතන හිමි, ගහණ්ඩියගල ශ්රී) 294.34

සද්ධරේමනන්දනය - 6 : බුදුවීම, නිවන් මඟ, 
පුනරත්පත්තිය.   (සීලරතන හිමි, 
ගහණ්ඩියගල ශ්රී) 294.34

සන්නිගවේදනය හතා මතාධන අධනයනය : 10 ගශසේණිය.
(ජයරත්න, ශතාමලි) 302.207

සමනලී.   (මතාරසිශංහ, ගනවිනි පමලේජතා) 891.483

සරේවතාරේථසිද්ධ ගහවත් ක්ෂත්රීගයේ දඩබ්බරයතා.
(පතිරත්න, ඩිලේෂතාන්) 891.483

සරත්චන්ද්ර, උගද්නි  (සශංසස.).   බලන්න 
පය සටහන් : රතාජන ගසසේවගයේ අතීත ආවරේජනතා
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සරසවි 5 ශිෂනත්ව සත්මඟ : ගපරහුර 
ප්රශසගනයත්තර පළමු කතාණ්ඩය.   
(මතාතරආරච්ච, සුජතාතතා මතාලනී) 372.19076

සරසවි 5 ශිෂනත්ව සත්මඟ : ගපරහුර
ප්රශසගනයත්තර ගදවන කතාණ්ඩය.   
(මතාතරආරච්ච, සුජතාතතා මතාලනී)  372.19076

සසර නිම කළ ගප්රසේමතාගලයකය : මහතා කතාශනප සහ 
භද්රතා කතාපලතානි රහතුන්ගග පුවත (පද 
විවරණයක ද සහිතය) : ගලපෞකික ගප්රසේමය 
ගලයගකයත්තරතාගලයකයට ගපරැළීම.
(දයතානන්ද, කතාරියවසම ජී. ජී.) 741.5382943

සතාරතානන්ද හිමි, එළමලේගදණිගයේ.   නූතන සමතාජ 
ගමැටලු සඳහතා ගබපෞද්ධ විසඳුම 294.3376

සිතිජ ගරේඛතා : කතාවන සශංග්රහය.   (ගපගරේරතා, ප්රවතාල)
891.481

සිරිලක පුදබිම 50 ක 294.3435095493

සිරිවරේධන, රවී.   ප්රදීපතාගතාරයක ඇසස බමැලේම
891.481

සිරිවිමල හිමි, ගුරගගකොඩ.   අහසස ඉම සිපගනිමි
891.481

සිරිගසසේන, එසස. වී. ප.  (සශංසස.).   බලන්න   පරිසරය 
වමැඩ ගපකොත - 4 ගශසේණිය

සිරිගසසේන, ඩබ්ලිවේ. එම.   ශ්රී ලශංකතාව සහ අගනිදිග 
ආසියතාව : ක්රිසසතු වරේෂ 1000 සිට 1500 දකවතා 
කතාලය තුළ ගද්ශපතාලන, ආගමික සහ 
සශංසසකවෘතික සමබන්ධතතා 327.5493059

සිහින ගසකොයතා.   (ඊටන්, ඇන්තනී) 813

සිශංහල භතාෂතාව හතා සතාහිතනය : 7 ගශසේණිය
491.48076 

සිශංහල වමැඩ ගපකොත - 4 ගශසේණිය 372.6

සීලරතන හිමි, ගහණ්ඩියගල ශ්රී. 
සද්ධරේමනන්දනය - 5 : සතාසනික පමැවිද්ද, 
විමුකති සුඛය, නිරේවතාණ මතාරේගය සහ 
විඤසඤතාණය 294.34

සීලරතන හිමි, ගහණ්ඩියගල ශ්රී. 
සද්ධරේමනන්දනය - 6 : බුදුවීම, නිවන් මඟ, 
පුනරත්පත්තිය 294.34

සීලවිසුද්ධී හිමි, කළුවතාගමයදර.   ගකයසල සසවප්න 
ඵල 294.34

සීල සමතාදතානය.   (ධමමතානන්ද හිමි, 
මතාන්ගතකොට්ටම) 294.34

සුදුසිශංහ, සඳරැසී.   දුලේමතාභිගෂසේක 891.483

සුන්දර මියන්මතාරගයේ රමණීය ගබකොදු පුදබිම.
(පණ්ඩිතරත්න, ධරේමදතාස) 915.91

සුනීත සහ සුමශංගල.   (විජයවරේධන, කුසුමසිරි)
891.483

සුමනගසසේකර, ගතාමිණී.   පුරතාතන ගදන විචතාරය : 
සද්ධරේමරත්නතාවලිය, පූජතාවලිය, ජතාතකගපකොත, 
සද්ධරේමතාලශංකතාරය පළිබඳ විචතාරතාත්මක 
විමරේශනයකි 891.48

සුමශංගල හිමි, ඉනතාමළුගවේ ශ්රී.   ශ්රී ලශංකතාගවේ 
භිකෂුණී පරේෂදය පළිබඳ විමරේශනයක

294.3657095493

සුමශංගල හිමි, ඉනතාමළුගවේ ශ්රී.   සසවයශං රචත 
චරිතතාපදතානය ගහවත් අතීතතාවරේජනතා294.3657

සුවපත් දිවියක ගභපෞත චකිත්සතාව.   (ප්රනතාන්දු, 
භතානක) 615.82

ගසගනවිරත්න, ජයගකකොඩි.   කඩපුලේ මලේ 891.483

ගසගනවිරත්න, ජයගකකොඩි.  මතාටිශං අයියගග රත්තතා
891.483

ගසගනගහ සයුර : [කතාවන සශංග්රහය].   (ගුණතිලක, 
පමිතතා කුමතාරි) 891.481

ගසසේනතාරත්න, ප. ඇම.   (සශංසස.).   බලන්න 
සීලරතන හිමි, ගහණ්ඩියගල ශ්රී

ගසකොඳුර කමැත්රිනතා.   (මමැකගඩකොනලේඩේ, සූ) 823

ගසකොරත හිමි, වමැලිවිටිගයේ  (සමපතා.).   බලන්න 
ශ්රී ගසකොරත සිශංහල ශබ්දගකයෂය (සිශංහල - 
සිශංහලතාත) : තවෘතීය භතාගය (දු - ගඵකො)

සශංගීතය : අ. ගපකො. ස. (සතා. ගපළ) පසුගිය විභතාග 
ප්රශසගනයත්තර 2009 – 2018 780.76

සශංචතාරණය : මූලිකතාශංග සහ සමැලසුමකරණය.
(බණ්ඩතාර, ගහසේරත් මතාදන) 338.4791095493

හඳුන්පතිරණ, කරණතාතිලක   (පරි.).   බලන්න
රසියතානු සුරතාශංගනතා කතතා
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හඳුන්පතිරණ, කරණතාතිලක  (පරි.).   බලන්න
රතායි, සතනජිත්

6 ගශසේණිය නතාටන හතා රශංග කලතාව.   (පරිසස, 
ඥතානසිරි) 792.07

හතා පමැශංචතාගග ගහකොඳ ඔවදන් ; 
04.  (ගහසේවතාවිසසස, තිසසස)   අවනඩව 891.483

05. (ගහසේවතාවිසසස, තිසසස)   එළු ගවද
මහත්තයතා : 891.483

07. (ගහසේවතාවිසසස, තිසසස)    අමමතා මගග
රත්තරන් : 891.483

11. (ගහසේවතාවිසසස, තිසසස)   ගහකොඳ සුමිතුර
කලණ මිතුර : 891.483

හිම හශංසණී.   (ගුණතිලක, කතාන්ති) 891.483

හිර නමැගඟන ගද්ශගයේ අමරණීය වූ ගහළ පුතයතා : 
කරණතානන්ද.   (ගුණතිලක, කතාන්ති)

796.4252092

ගහට්ටිආරච්ච, එච්. ඒ. ඇලඩින්.   ගජනකොතීෂ 
සිතුමිණ 133.5

ගහට්ටිගග, නිලන්ත.   ශ්රී ලශංකතාගවේ නීතිය සහ 
ආණ්ඩක්රමය : ශ්රී ලශංකතාගවේ ආණ්ඩක්රමය 
පළිබඳ විශසගලේෂණතාත්මක විවරණයක

342.549302

ගහට ගලකොව අද දුටු අපූර මිනිසතා.   (ජයවරේධන, 
ඉන්ද්රතා පුෂසපතාණි) 823

ගහළගයේ රජමහතා විහතාරසසථතාන හතා සශංචතාරක 
ගතකොරතුර.   (පයදතාස, ඒ. ඩ.) 915.493

ගහසේවතාවිසසස, තිසසස.   අමමතා මගග රත්තරන් : අප 
මවුපයන්ට සලකමු 891.483

ගහසේවතාවිසසස, තිසසස.   අවනඩව 891.483

ගහසේවතාවිසසස, තිසසස.   එළු ගවද මහත්තයතා : පර පණ
නම නසනු එපතා 891.483

ගහසේවතාවිසසස, තිසසස.   ගදසස විගදසස සිත්තර විසසතර
700.92

ගහසේවතාවිසසස, තිසසස.   විගද්ශීය උපසසථිතිවතාදී - 
පශසචතාත් උපසසථිතිවතාදී සහ ගවනත් සිත්තර

700.92

ගහසේවතාවිසසස, තිසසස.   ගහකොඳ සුමිතුර කලණ මිතුර : 
ගහකොඳ මිතුගරකු ගවන්න 891.483

ගහකොඳ සුමිතුර කලණ මිතුර : ගහකොඳ මිතුගරකු 
ගවන්න.   (ගහසේවතාවිසසස, තිසසස) 891.483

ගහකොර ආතතා.   (ධරේමගසසේන, අනුරතාධතා රවන්මලී)
891.483

ගහයමරේ.   ගතයජපුර සශංග්රතාමය 883

ගහයලේට්, විකගටයරියතා.   අභිරහසස ළඳ 823

ගෆකොන්ගසසේකතා, දයතා. ඩ.   (පරි.).   බලන්න   බ්රවුන්, 
කතාටරේ

******



විෂය ශීර්ෂ අනක්රමණිකකාව

අගනිදිග ආසියතාව-ජතාතනන්තර සබඳතතා-ශ්රී ලශංකතාව
327.5493059

අන්ධ කතාන්තතාවන්-අධනතාපනය-එකසත් 
ජනපදය-චරිතතාපදතාන 362.41092

අනගතාරික ධරේමපතාල-1864-1933 294.3092

අධනතාපනය,ප්රතාථමික  372.19076

ආගමික ජීවිතය-බුද්ධතාගම 294.34

ආගමික ජීවිතය-බුද්ධතාගම  294.34435

ආණ්ඩක්රම වනවසසථතා ඉතිහතාසය-ශ්රී ලශංකතාව
342.549302

ආණ්ඩක්රම වනවසසථතාව-ශ්රී ලශංකතාව 342.549302

ආත්ම සතාකෂතාත්කරණය(මගනයවිදනතාව) 158.1

ආප්ගතයපගද්ශ,සිශංහල           398.9 

ඇන්තනී, සූසන් බ.-1820-1906-එකසත් 
 ජනපදය-චරිතතාපදතාන 324.623092

ඇගමරිකතානු නතාටන 812

ඇගමරිකතානු නතාටන-සිශංහල පරිවරේතනය 812

ඇමරිකතානු ප්ර බන්ධ 813

ඇමරිකතානු ප්ර බන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය 813

ඉන්දියතාව-ගද්ශ සශංචතාර 915.4

ඉන්දියතාව-ප්රබන්ධ 823

ඉන්දියතාව-මතාරේගගයපගද්ශන ග්රන්ථ 915.4

ඉශංග්රීසි ප්රබන්ධ 823

ඉශංග්රීසි ප්රබන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය 823

උපමතා කතතා 398.9

එයතාහතාට්, අගමලියතා-1897-1937-එකසත් ජනපදය-
චරිතතාපදතාන 629.13092

ඕසසගට්රේලියතාව-ඉතිහතාසය 919.94

ඕසසගට්රේලියතාව-ගද්ශසශංචතාර 919.94

කලතාරේක, ආතරේ සී.-1917-2008-චරිතතාපදතාන 823

කරේතවෘවර-ඉශංග්රීසි-20 වන ශතවරේෂය-චරිතතාපදතාන
 823

කරේමය 294.3422

කරණතානන්ද, ආරේ. ගජේ. ඒ. (රණතුශංග, 
ජයගසසේකර ගකයරළගග)-1936-1974-
ශ්රී ලශංකතාව-චරිතතාපදතාන 796.4252092

කතාන්තතා ගණිතඥගයය-මහතා බ්රිතතානනය-චරිතතාපදතාන
510.92

කතාන්තතා පරිගණක ශිලේපනියන්-මහතා බ්රිතතානනය-
චරිතතාපදතාන 510.92

කතාන්තතා-පුරෂ සමබන්ධතතා-ප්ර බන්ධ  823

කතාබනික අපද්ර වන-ප්රබන්ධ 891.483

කතාගලය, ෆෆ්රීඩතා-1907-1954-ගමකසිගකයව- 
 චරිතතාපදතාන 759.972092

කමැරලිකරවන්-ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය 320.95493

කුල ක්රමය-ප්රබන්ධ 891.483

ගකටිකතතා 808.83

ගකටිකතතා,රසියන් 891.73

ගකටිකතතා,රසියන්-සිශංහල පරිවරේතනය 891.73

ගකටිකතතා,සිශංහල 891.483

ගකලරේ, ගහලන්-1880-1968-එකසත් ජනපදය-
චරිතතාපදතාන 362.41092

ක්රිකට්-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය 796.358076
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ගණිතය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය 510.76

ගණිතය(ප්රතාථමික) 372.7

ගණිතය(ප්රතාථමික)-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය372.7076

ගමපහ-ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය 954.93

ගුණතිලක, සනත්-1955-ශ්රී ලශංකතාව-චරිතතාපදතාන
792.028092

ගුවන් නියමුවරියන්-එකසත් ජනපදය-චරිතතාපදතාන 
629.13092

ගගපෞතම බුදුරජතාණන් වහන්ගසසේ 294.363

ගගපෞතම බුදුරජතාණන් වහන්ගසසේ-ප්රබන්ධ 891.483

ග්රීක ප්ර බන්ධ  883

ග්රීක ප්ර බන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය  883

චත පටි නළුගවය-ශ්රී ලශංකතාව-චරිතතාපදතාන 
792.028092

චත ශිලේපන්-චරිතතාපදතාන 700.92

චත ශිලේපන්-ගමකසිගකයව-චරිතතාපදතාන
759.972092

චන ප්ර බන්ධ 895.13

චන ප්ර බන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය 895.13

චනය-ඉතිහතාසය-ප්රබන්ධ 813

ජනතතා විමුකති ගපරමුණ 320.95493

ජනතතා විමුකති ගපරමුණ 954.9303

ජනශමැතිය-රසියතාව 398.20947

ජනශමැතිය-ශ්රී ලශංකතාව 891.483

ජනශමැතිය-ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය 954.93

ජපතානය-ප්රබන්ධ  891.483

ජරේමතානු ප්රබන්ධ 833

ජරේමතානු ප්රබන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය 833

ජලය භතාවිතය-ශ්රී ලශංකතාව 333.91411095493

ජලය-ශ්රී ලශංකතාව-ජනශමැතිය 333.91411095493

ජතාතනන්තර සබඳතතා 327.5493059

ජතාවතා(පරිගණක වමැඩසටහන් භතාෂතා) 005.133

ජියසෑන්, කවින්ග-1914-1991-ප්රබන්ධ 813

ගජනකොතිෂස ශතාසසත ය       133.5 

ටමැශංකි මසුන්-අත්ගපකොත්,නියමු ග්රන්ථ,ආදිය639.31

ගතගරේසතා මවේතුමිය-1910-1997-චරිතතාපදතාන
271.97

දරේශනය,බුද්ධතාගම 181.043

දුප්පත් දරවන්-ප්රබන්ධ 813

ගදමළ භතාෂතාව-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය 494.811076

ගදමළ භතාෂතාව-ශබ්දගකයෂ-සිශංහල 494.81139148

ගදවිගයය 202.113

ගද්ශපතාලන විදනතාව 342.549302

ගද්ශපතාලන විදනතාව-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය 320.076

නයිටිශංගගලේ, ෆසගලකොරන්සස-1820 – 1910- 
 එශංගලන්තය-චරිතතාපදතාන 610.73092

නරේතනය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය 792.8076

නළුගවය-ශ්රී ලශංකතාව-චරිතතාපදතාන 792.028092

නතාටන හතා රශංගකලතාව-අධනතාපනය 792.07

නිවන (බුද්ධතාගම) 294.34

පරිසර අධනයනය(ප්රතාථමික) 372.357

පරිසර අධනයනය(ප්රතාථමික)-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය
372.357076
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පවුලේ රහසස-ප්රබන්ධ  823

පරිමි ළමයින්-ප්රබන්ධ  813

පුනරත්පත්තිය(බුද්ධතාගම) 294.34

පුරවමැසි අධනතාපනය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය 300.76

පුවත්පත්-ගජේද,තීර ලිප,ආදිය 070.44979143

පුවත්පත්-ගජේද,තීර ලිප,ආදිය-යුද්ධය-ශ්රී ලශංකතාව
070.44995493

ප්රසසථතාව පරළු,සිශංහල 398.9

ප්රශංශ ප්ර බන්ධ 843

ප්රශංශ ප්ර බන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය 843

ප්රතාගද්ශීය රජය-ශ්රී ලශංකතාව 320.8095493

බිතුසිතුවම හතා සමැරසිලි,ශ්රී ලතාශංකික-ශ්රී ලශංකතාව
751.73095493

බුද්ධතාගම 294.34

බුද්ධතාගම-ආරේථික විදනතා දවෘෂසටිගයන්  294.3373 

බුද්ධතාගම-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය 294.3076

බුද්ධතාගම-චතකතතා,රූපරචනතා,ආදිය741.5382943 

බුද්ධතාගම-පළිගවත් 294.34

බුද්ධතාගම-ප්රබන්ධ 891.483

බුද්ධතාගම-වත්පළිගවත් 294.34

බුද්ධතාගම-වත්පළිගවත් 294.34435

බුද්ධතාගම-ශ්රී ලශංකතාව-කමැලණිය-ඉතිහතාසය
294.3435095493

බුද්ධතාගම-ශ්රී ලශංකතාව-චරිතතාපදතාන 294.3092

ගබශංගතාලි ප්රබන්ධ 891.443

ගබශංගතාලි ප්රබන්ධ-සිශංහල පරිවරේතනය 891.443

ගබපෞද්ධ භතාවනතා 294.34435

ගබපෞද්ධ භිකෂූණීන්   294.3657 

ගබපෞද්ධ භිකෂුණීන්-ශ්රී ලශංකතාව  294.3657095493

ගබපෞද්ධ භිකෂූන්-චරිතතාපදතාන  294.3657

ගබපෞද්ධ භිකෂූන්-පදන 891.481

ගබපෞද්ධ භිකෂූන් වහන්ගසසේලතා-ශ්රී ලශංකතාව- 
චරිතතාපදතාන 294.3092

ගබපෞද්ධ විහතාරසසථතාන-ශ්රී ලශංකතාව(කමැලණිය)
294.3435095493

ගබපෞද්ධ සිද්ධසසථතාන-ශ්රී ලශංකතාව  915.493

ගබපෞද්ධ සිද්ධසසථතාන-ශ්රී ලශංකතාව 954.93

භතාවනතා-බුද්ධතාගම 294.34435

ගභපෞත චකිත්සතාව 615.82

ගභපෞතික විදනතාව-අධනතාපනය 530.07

ගභපෞතික විදනතාව-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය 530.076

මත්සන වගතාව-අත්ගපකොත්,නියමු ග්රන්ථ,ආදිය
639.31

මගනයවිදනතාව 158.1

මහතා කසුප් හිමි-පදන  891.481

මතානව රූප ඇඳීම-ශිලේපය ක්රම 743.4

මමැරතන් ධතාවනය-ශ්රී ලශංකතාව-චරිතතාපදතාන
796.4252092

මියන්මතාරය-ඉතිහතාසය 915.91

මියන්මතාරය-ගද්ශසශංචතාර 915.91

යුගදවේ ජතාතීන්-ගනදරේලන්තය-චරිතතාපදතාන
940.53180092

රසතායන විදනතාව-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය 540.76

රසියතාව-ඉතිහතාසය 947

රූකඩ-ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය 791.53
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රූපවතාහිනී ප්රවවෘත්ති විකතාශන 070.195

ගරයගීන්-ප්ර බන්ධ  823

ලවේගලේසස, එයිඩතා-1815 - 1852-මහතා බ්රිතතානනය 
චරිතතාපදතාන 510.92

වයඹ පළතාත-ඉතිහතාසය-ශ්රී ලශංකතාව 954.93

වමැද්දතා(ශ්රී ලතාශංකික ජනතතාව)-ශ්රී ලශංකතාව
 305.8914805493

වමැද්දතා(ශ්රී ලතාශංකික ජනතතාව)-ශ්රී ලශංකතාව-
 සමතාජ ජීවිතය හතා සිරිත් 305.8914805493

වමැවේ-ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය 333.91411095493

විදනතා ගුරවර-නතාටන 812

විදනතා ප්රබන්ධ,ඉශංග්රීසි-ඉතිහතාසය සහ විචතාර  823

විදනතාව-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය 507.6

විභතාග අධනන-මතාරේගගයපගද්ශ   371.26

ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය 294.3435095493

ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය 954.93

ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය 954.9302

ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය-කමැරැලේල,1818 954.9302

ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය-කමැරැලේල-1971 954.9303

ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය-ප්රබන්ධ 891.483

ශ්රී ලශංකතාව-ගමපහ-ඉතිහතාසය 954.93

ශ්රී ලශංකතාව-ජතාතනන්තර සබඳතතා-අගනිදිග ආසියතාව
327.5493059

ශ්රී ලශංකතාව-ගද්ශපතාලනය සහ රජය 320.95493

ශ්රී ලශංකතාව-ගද්ශපතාලනය හතා රජය 954.9303

ශ්රී ලශංකතාව-ගද්ශ සශංචතාර 915.493

ශ්රී ලශංකතාව-නිලධතාරීන් සහ ගසසේවකයින්-චරිතතාපදතාන
352.63092

ශ්රී ලශංකතාව-මතාරේගගයපගද්ශන 915.493

ශ්රී ලශංකතාව-යතාපනය-ඉතිහතාසය 320.95493

ශ්රී ලශංකතාව-සිවිලේ යුද්ධය-1983 – 2009
070.44995493

සසපතාඤසඤ පදන 861

සසපතාඤසඤ පදන-සිශංහල පරිවරේතනය 861

සන්නිගවේදනය 302.207

සන්නිගවේදනය-අධනතාපනය 302.207

සමතාජ ප්ර ශසන-ආගමික දවෘෂසටිගයන්-බුද්ධතාගම 
294.3376

සිවිලේ ගසසේවය-ශ්රී ලශංකතාව-ඉතිහතාසය 352.63092

සිහින-ආගමික දවෘශසඨීගයන්-බුද්ධතාගම 294.34

සිශංහල නතාටන 891.482

සිශංහල පදන 891.481

සිශංහල ප්රබන්ධ 891.483

සිශංහල භතාෂතාව(ප්රතාථමික)  372.6

සිශංහල භතාෂතාව-ශබ්ද ගකයෂ 491.483

සිශංහල භතාෂතාව-ශබ්දගකයෂ-ගදමළ494.81139148 

සිශංහල භතාෂතාව හතා සතාහිතනය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය
491.48076

සිශංහල සතාහිතනය-ඉතිහතාසය 954.93

සිශංහල සතාහිතනය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය491.48076

සිශංහල සතාහිතනය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය891.48076

සිශංහල සතාහිතනය -විචතාර සහ අරේථනිරූපණ 891.48

සුමශංගල හිමි, ඉනතාමළුගවේ ශ්රී-චරිතතාපදතාන
 294.3657

සුරශංගනතා කතතා-රසියතාව  398.20947

සශංක්රමණිකයින්-ප්රබන්ධ    891.483

සශංගීතඥගයය-චලී-චරිතතාපදතාන 780.92
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සශංගීතය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය 780.76

සශංචතාරක කරේමතාන්තය-ශ්රී ලශංකතාව
338.4791095493

සශංයුකත ගණිතය-ගමැටලු,අභනතාස,ආදිය 511.6076

හතාරතා, විකටරේ-1932-1973-චලී-චරිතතාපදතාන
780.92

හමැකියතාව-පරීකෂතා කිරීම 153.9

හමැකියතාව-පරීකෂතා කිරීම 153.93

ගහදිගයය-එශංගලන්තය-චරිතතාපදතාන 610.73092

ළමතා කතතා,සිශංහල 891.483

ෆසෑන්ක, ඈන්-1929 – 1945 940.53180092

******
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ஐக்கதிய இரசாச்சதியம் : ஜதரசாப்பபிய தேமதிழ் 
ஆவணக்கசாப்பகமும் ஆய்வகமும், 2019. - 
ப. xxiv, 176 ; ச.மம. 21.
ஒமு-மஉ : ர. 950.00              (1070802 NL)
ISBN 9780993014369 

1. நூல் வபிவரணப்பட்டியல்கள் - ஊடகத் துறறை
2. நூலகவபியல்
3. ஊடகவபியல்

070.194095493 - இலங்கக

சஜய்சக்தேதிதவல், தே. 

பனமுகப் பசார்றவயபில் இலங்றக வசாசனசாலதி / 

தே. சஜய்சக்தேதிதவல். - இந்தேதியசா : தேமதிழ்நசாடு 

புதுச்தசரி சதேசாடர்பபியல் ஆசதிரியர் சங்கம் & 

இதேழதியல் மற்றும் சதேசாடர்பபியல் துறறை, 2016. -
ப. 233 ; ச.மம. 21.
ஒமு-மஉ : ர. 700.00            (1070789 NL)
ISBN 9789387277014 

1. வசாசனசாலதி - இலங்றக

2. இலங்றக வசாசனசாலதி

3. இலங்றக ஒலதிபரப்புக் கூட்டுத் தேசாபனம்

2 0 0 சமயம

2 9 0 – ஏகனைய சமயங்கள்

294.5513 - கசவ சமயம

துலசாஞ்சனன, வபி.

அகதிலன ஆடல் : றசவத்தேதின கறதே /    

வபி. துலசாஞ்சனன. - சகசாழும்பு : இலங்றக 

றசவசநறைதிக் கழகம், 2018. - ப. xxiv, 192 ;
ISBN 9789553436016 (1070805 NL)

1. இந்துசமயம்

2. றசவ சமயம்

3 0 0 சமூக வவிஞ்ஞபொனைங்கள்

303.66 - தேபபொரும சமபொதேபொனைமும

துறரரத்தேதினம், இரசா.

சசய்தேதிகளளின மறுபக்கம்/ இரசா. துறரரத்தேதினம். -

[சவ.இ.இ.] : தேமதிழ் தேந்தேதி, 2018. - ப. xii, 194 ;    
ச.மம. 22.
ஒமு-மஉ : ர. 500.00         (1070790 NL)

1. இலங்றக அரசதியல்

2. வபிடுதேறலப் தேபசாரசாட்டம் - இலங்றக

3. பயங்கரவசாதேம் - இலங்றக

4. இலங்றக அரசதியல் - தேமதிழசாழா்கள்

305.9069140894811 - தேமசிழபொழா்கள்

குகபசாலன, கசா.

இலங்றகத் தேமதிழர் புலம்சபயர்வு : கனடசாவபில்

அவர்கள் வசாழ்வபியல் / கசா. குகபசாலன. - 2019.
- ப. xviii, 221 ; ச.மம. 21.  (1070804 NL)

ISBN 9786245029006

1. புலம்சபயசாழா் தேமதிழசாழா்கள் - கனடசா

2. இனக் குழுக்கள் - தேமதிழசாழா்கள்

3 2 0 அரசசியல்

320.076 - வவினைபொ-வவிகட

பபிரபசாகரன, கருப்றபயசா

அரசறைதிவபியல் : குறு வபினசா வபிறடகள் / 

கருப்றபயசா பபிரபசாகரன. - கண்டி : குறைதிஞ்சதி 

சவளளியயீடு, 2017. - ப. vii, 187 ; ச.மம. 21. 
ஒமு-மஉ : ர. 350.00  (1071273 NL)
ISBN 9789557734019 

1. அரசதியல் வபிஞ்ஞசானம் - உயர்தேரம் -

வபினசாக்கள், வபிறடகள்



44

3 3 0 பபபொருளளியல் 

333.75 - கபொட

கலீல், எம்.ஐ.எம்.

கசாட்டுப்பரம்பல் = Forest Distribution / 
எம்.ஐ.எம். கலீல். - ஒலுவபில் : புவபியபியல் 

துறறை. சதேன கதிழக்குப் பல்கறலக்கழகம், 2016.
ப. vii, 139 ; ச.மம. 20.
ஒமு-மஉ : ர. 450.00  (1071283 NL)
ISBN 9789555177771 

1. கசாடு-கசாட்டு வளம்-இலங்றக

2. கசாடு-கசாட்டு வளம்-உலகம்

3. கசாடழதிப்பு

4. கசாட்டுப் பசாதுகசாப்பு-இலங்றக

3 7 0  கல்வவி

371.1095493 - இலங்கக

பசாக்கதியநசாதேன, முருதகச

கல்வபிக் கண்தேதிறைந்தே தகசாவபில்கள் : வடக்குக் 

கதிழக்கு மசாகசாணங்களளில் 200,100 வருடங்கள் 

பூர்த்தேதி சசய்தே பசாடசசாறலகளளின வரலசாறு / 

முருதகச பசாக்கதியநசாதேன. - கனடசா : இலக்கதியசா

சவளளியயீட்டகம், 2018. - ப. 555 ; ச.மம. 22.
நூஇ-கமஉ : ர. 1000.00   (1070796 NL)

ISBN 978955713800 

1. பசாடசசாறலகள் - வரலசாறு

3 8 0 வபொழா்ததேகம, பதேபொடபொழா்பு. தேபபொக்குவரதது

384.5 – கமபவியவில்லபொத பதேபொகலத பதேபொடபொழா்பு

றைதிதனசாஸ, எம்.எச்.எம்.

சதேசாறலயுணர்வு / எம்.எச்.எம். றைதிதனசாஸ, 

தக. குறறைஷதியசா சக எம்.ஐ.எம் கலீல்.- 

ஒலுவபில் : புவபியபியல் துறறை. சதேன 

கதிழக்குப் பல்கறலக்கழகம் - ப. viii, 79 ;  
ச.மம. 21.
ஒமு-மஉ : ர. 250.00 (1071285 NL)
ISBN 9789556270587

3 9 0 நபொட்டபொரிலும,  பழக்க வழக்கங்களும

398.2 - நபொட்டபொர் இலக்கசியம

சயபிந்தேவன வறதே : வடதமசாடிக் கூத்து / 

வடிதவல் இனபதமசாகன (பதேதி.) - 

தேதிருதகசாணமறல : பண்பசாட்டலுவல்கள் 

தேதிறணக்களம், 2018. - ப. xvi, 117 ; ச.மம. 20.
கஇ-மஉ : ர. 400.00 (1070803 NL)

ISBN 9789554628564 

1. சயபிந்தேவன வறதே - வடதமசாடிக் கூத்து

2. மகசாபசாரதேம்

5 0 0 இயற்கக வவிஞ்ஞபொனைமும  கணவிதேமும

5 3 0 பபளதேதீகம

530.092 – வபொழ்க்கக வரலபொற

சதிதேம்பரம், நசா.ச.

தநசாபல் பரிச சபற்றை இயற்பபியலறைதிஞர்கள் 1 : 
(1901-1910) / நசா.ச.சதிதேம்பரம். - சகசாழும்பு :

தசமமடு பதேதிப்பகம், 2018. - ப. 80; ச.மம. 21.

ஒமு-மஉ : ர. 280.00  (1064331 NL) 

ISBN 9789551857813 

1. இயல்பபியலசாளசாழா்கள் - வசாழ்க்றக வரலசாறு

சதிதேம்பரம், நசா. ச.

தநசாபல் பரிச சபற்றை இயற்பபியலறைதிஞர்கள் 2 : 
(1911-1923) / நசா.ச.சதிதேம்பரம். - சகசாழும்பு :

தசமமடு பதேதிப்பகம், 2018. - ப. 80; ச.மம. 21.
 ISBN 9789556850819    (1064334 NL)

1. இயல்பபியலசாளசாழா்கள் - வசாழ்க்றக வரலசாறு

5 5 0 புவவி வவிஞ்ஞபொனைமும, பூகற்பவவியலும

551.415 - பபொகலவனைம

கலீல், எம்.ஐ.எம்.

பசாறலவனமசாதேல் / எம்.ஐ.எம். கலீல் - கண்டி :

குறைதிஞ்சதி சவளளியயீடு, 2016. - ப. Ix, 88 ; ச.மம. 21
ISBN 9789555177740 (1071281NL)

1. பசாறலவன நதிலவுருக்கள்
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8 0 0 இலக்கசியம

8 9 0 – பவிறபமபொழசி இலக்கசியங்கள்

894.811 – தேமசிழ் இலக்கசியம

894.811092 - இலக்கசியஸ்தேபொழா்கள்

ஞசானதசகரன, தேதி.

சரித்தேதிரம் தபசம் சசாஹதித்தேதியரத்னசா 

வபிருதேசாளர்கள் / தேதி. ஞசானதசகரன. - சகசாழும்பு :

ஞசானம் பதேதிப்பகம், 2018. - ப. xi, 128 ; ச.மம. 21.
ஒமு-மஉ : ர. 500.00 (1070785 NL)
ISBN 9789558354803 

1. இலக்கதியஸதேர்கள்

2. சசாஹதித்தேதியரத்னசா

894.8113 - சசிறககதேகள்

இப்றைசாஹஹீம், ஏ.சச.எம்.

சபசாத்தேசாறன வயல் / ஏ.சச.எம். இப்றைசாஹஹீம். - 

கதிண்ணபியசா : தபனசா பப்ளளிதகஷன, 2018. -   
ப. 144 ; ச.மம. 21.
ஒமு-மஉ : ர. 350.00 (1074339 NL)
ISBN 9789550932276 

1. சதிறுகறதேகள் - தேமதிழ் இலக்கதியம்

சண்முகன, குப்பபிழசான ஐ. 

ஒரு ததேசாட்டத்தேதின கறதே / குப்பபிழசான ஐ. 

சண்முகன. - யசாழ்ப்பசாணம்: ஜஹீவநதேதி, 2018. - 
ப. x, 70 ; ச.மம. 20. - (ஜஹீவநதேதி சவளளியயீடு ; இல. 

116) .

ஒமு-மஉ : ர. 300.00 (1070801 NL)

ISBN 9789554676893

1. சதிறுகறதேகள், தேமதிழ்

மு. சபசா.

உருமசாறும் உலகமும் கருமசாறும் கசாலமும் / 

மு.சபசா. - சகசாழும்பு : புறனவகம், 2019. - 
ப. x,141 ; ச.மம. 21.
ஒமு-மஉ : ர. 750.00  (1070799 NL)

ISBN 9789550350179 

1. சதிறுகறதேகள் - தேமதிழ் இலக்கதியம்

சஷரீப், ஜஜுறனதேசா

கனவுலகம் / ஜஜுறனதேசா சஷரீப்.- 

கசாத்தேசானகுடி : ஆசதிரியர், 2018. - ப. xiv, 109 ; 
ச.மம. 21.
ஒமு-மஉ : ர. 350.00  (1070786 NL)

ISBN 9789553843210 

1. சதிறுகறதேகள்

894.8113 - நபொவல்கள்

சந்தேதிரதசகரம், சஜயக்குமரன

கந்தேசசாமதியும் கல்கதியும் / சஜயக்குமரன 

சந்தேதிரதசகரம். - 2ம் பதேதி ; - கதிளளிசநசாச்சதி :

மகதிழ், 2016. - ப. xi, 208 ; ச.மம. 21.
ஒமு-மஉ : ர. 350.00  (1070795 NL)

ISBN 99789554328709 

1. நசாவல்

9 0 0 சரிததேசிரம, புவவியவியல்

9 1 0 புவவியவியலும, பவிரயபொணமும

910.285 – தேகவல் முகறகள்

சசாஹதிர், ஐ.எல்.எம்.

ஒருங்கதிறணந்தே புவபியபியல் தேகவல் 

முறறைறம / ஐ.எல்.எம். சசாஹதிர். - கண்டி :

குறைதிஞ்சதி சவளளியயீடு, 2014. - ப. xx, 135 ; 
ச.மம. 20. ஒமு-மஉ : ர. 450.00 

ISBN 9789555139854 (1071287 NL)

1. புவபியபியல் தேகவல் முறறைறமகள்

2. வறலயறமப்புக்கள்

914.2 – இங்கசிலபொந்து

மதகஸவரன, ஆர்.

ஆண்ட பரம்பறர : இலண்டன பயணக் 

கட்டுறர / ஆர். மதகஸவரன. - சகசாழும்பு

குமரன புத்தேக இல்லம், 2016. - ப. xxiv, 87 ; 
ச.மம. 21. - (குமரன புத்தேக இல்ல சவளளியயீடு ;

இல. 674)
ஒமு-மஉ : ர. 350.00  (1070800 NL)

ISBN 9789556594867 

1. இங்கதிலசாந்து
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9 2 0 வபொழ்க்ககச் சரிதேம, குல வரலபொறகள்

920.02 - பபபொது வபொழ்க்ககச் சரிதேம

பசாலஶ்ரீதேரன, ஆ. இரகுபதேதி

மறறைந்தும் மறறையசாதேவர்கள் : பசாகம் II / 

ஆ. இரகுபதேதி பசாலஶ்ரீதேரன. - சகசாழும்பு :

சமதேதி பதேதிப்பகம், 2019. - ப. 174 ; ச.மம. 22.
ஒமு-மஉ : ர. 500.00  (1070791 NL)

ISBN 9789554390928 

1. தேமதிழ் இலக்கதியஸதேசாழா்கள்

2. கறலஞசாழா்கள்

3. இலக்கதிஸதேசாழா்கள்

9 3 0 புரபொதேனை உலக வரலபொற

930.1 – பதேபொல் பபபொருளளியல்

தேதிருச்சசல்வம், என. தக. எஸ.

சதேனனளிலங்றக பபிரசாமதி கல்சவட்டுகளளில் இந்து

சமயமும் தேமதிழும் / என.தக.எஸ. 

தேதிருச்சசல்வம். - சகசாழும்பு : அருந்தேதேதி 

பதேதிப்பகம், 2018. - ப. xix, 212 ; ச.மம. 21.
ஒமு-மஉ : ர. 550.00 (1070788 NL)
ISBN 9789553726063

1. கல்சவட்டுக்கள் - இலங்றக

2. பபிரசாமதிக் கல்சவட்டுக்கள்

3. இந்து சமயம்

954.93 – இலங்கக- வரலபொற

குணரசாசசா, க.

ஈழத்தேவர் வரலசாறு : கதி.மு. ஐந்தேசாம் 

நூற்றைசாண்டிலதிருந்து கதி.பபி. 1621 ஆம் 

ஆண்டுவறர / க. குணரசாசசா. - 2 ம் பதேதி. - 

சகசாழும்பு : பூபசாலசதிங்கம் புத்தேகசசாறல, 2018. -
ப. xi, 148 ; ச.மம. 22.
நூஇ-மஉ : ர. 400.00      (1070792 NL)
ISBN 9789559396963 

1. இலங்றக - வரலசாறு

2. யசாழ்ப்பசாண இரசாச்சதியம்- இலங்றக-வரலசாறு

3. சதிங்றக நகசாழா் அரச-இலங்றக-வரலசாறு

4. வனனளிச் சதிற்றைரசகள்-இலங்றக-வரலசாறு

5. நல்லூர் கந்தேசசாமதிக் தேகசாயபில்

******



ஆசசிரியர், தேகலப்பு அட்டவகண

அகதிலன ஆடல் : றசவத்தேதின கறதே 
(வபி. துலசாஞ்சனன)  294.5513

அரசறைதிவபியல் : குறு வபினசா வபிறடகள். (பபிரபசாகரன, 

கருப்றபயசா) 320.076

ஆண்ட பரம்பறர : இலண்டன பயணக் கட்டுறர. 

மதகஸவரன, ஆர்.  914.2 

இப்றைசாஹஹீம், ஏ.சச.எம். சபசாத்தேசாறன வயல் 894.8113

இலங்றகத் தேமதிழர் புலம்சபயர்வு : கனடசாவபில் 
அவர்கள் வசாழ்வபியல். (குகபசாலன, கசா.) 

 305.9069140894811

இனபதமசாகன, வடிதவல் (பதேதி.) பபொர்க்க சயபிந்தேவன 

வறதே : வடதமசாடிக் கூத்து

ஈழத்தேவர் வரலசாறு : கதி.மு. ஐந்தேசாம் 

நூற்றைசாண்டிலதிருந்து கதி.பபி. 1621 ஆம் 

ஆண்டுவறர. (குணரசாசசா, க.)  954.93

உருமசாறும் உலகமும் கருமசாறும் கசாலமும். 

(மு.சபசா.)      894.8113

ஒருங்கதிறணந்தே புவபியபியல் தேகவல் முறறைறம. 

(சசாஹதிர், ஐ.எல்.எம்.)  910.285

ஒரு ததேசாட்டத்தேதின கறதே. (குப்பபிழசான ஐ.)  894.8113

கந்தேசசாமதியும் கல்கதியும் . (சந்தேதிரதசகரம், 

சஜயக்குமரன) .  894.8113

கல்வபிக் கண்தேதிறைந்தே தகசாவபில்கள் : வடக்குக் 

கதிழக்குமசாகசாணங்களளில் 200,100 வருடங்கள் 

பூர்த்தேதி சசய்தே பசாடசசாறலகளளின வரலசாறு. 

(பசாக்கதியநசாதேன, முருதகச)        371.1095493

கலீல், எம்.ஐ.எம். கசாட்டுப்பரம்பல் = Forest 
Distribution  333.75

கலீல், எம்.ஐ.எம் சக ஆசதிரியசாழா் பபொர்க்க 

றைதிதனசாஸ, எம்.எச்.எம். 

கலீல், எம்.ஐ.எம். பசாறலவனமசாதேல்  551.415 

கனவுலகம். (சஷரீப், ஜஜுறனதேசா)  894.8113

கசாட்டுப்பரம்பல் = Forest Distribution. 
(கலீல், எம்.ஐ.எம்)  333.75

குகபசாலன, கசா. இலங்றகத் தேமதிழர் புலம்சபயர்வு : 
கனடசாவபில் அவர்கள் வசாழ்வபியல் 

 305.9069140894811

குணரசாசசா, க. ஈழத்தேவர் வரலசாறு : கதி.மு. ஐந்தேசாம் 

நூற்றைசாண்டிலதிருந்து கதி.பபி. 1621 ஆம் 

ஆண்டுவறர  954.93

குறறைஷதியசா, தக. சக ஆசதிரியசாழா் பபொர்க்க 

றைதிதனசாஸ, எம்.எச்.எம்.

சண்முகன, குப்பபிழசான ஐ. ஒரு ததேசாட்டத்தேதின கறதே
    894.8113

சந்தேதிரதசகரம், சஜயக்குமரன. கந்தேசசாமதியும் 
கல்கதியும்  894.8113

சயபிந்தேவன வறதே : வடதமசாடிக் கூத்து
இனபதமசாகன, வடிதவல் (பதேதி.)          398.2

சரித்தேதிரம் தபசம் சசாஹதித்தேதியரத்னசா வபிருதேசாளர்கள்.

(ஞசானதசகரன, தேதி.)  894.811092 

சசாஹதிர், ஐ.எல்.எம். ஒருங்கதிறணந்தே புவபியபியல் 

தேகவல் முறறைறம  910.285

சதிதேம்பரம், நசா.ச. தநசாபல் பரிச சபற்றை 

இயற்பபியலறைதிஞர்கள் 1 : (1901-1910)   530.092

சதிதேம்பரம், நசா.ச. தநசாபல் பரிச சபற்றை 
இயற்பபியலறைதிஞர்கள் 2 : (1901-1910)   530.092

சசல்வரசாஜசா, என. (சதேசாகு.). நூல் ததேட்டத்தேதில் 
ஊடகத்துறறையும் நூலகத் துறறையும் : ஒரு 
துறறைசசார் வசாசதிப்புக்குரிய வழதிகசாட்டி   016.070

சசய்தேதிகளளின மறுபக்கம்.(துறரரத்தேதினம், இரசா)303.66

தேதிருச்சசல்வம், என. தக. எஸ. சதேனனளிலங்றக 

பபிரசாமதி கல்சவட்டுகளளில் இந்து சமயமும் 

தேமதிழும்  930.1 

துறரரத்தேதினம், இரசா. சசய்தேதிகளளின மறுபக்கம்303.66

துலசாஞ்சனன, வபி. அகதிலன ஆடல் : றசவத்தேதின 
கறதே  294.5513

சதேனனளிலங்றக பபிரசாமதி கல்சவட்டுகளளில் இந்து 

சமயமும் தேமதிழும். (தேதிருச்சசல்வம், 

என.தக.எஸ.)  930.1

சதேசாறலயுணர்வு .(எம்.எச்.எம். றைதிதனசாஸ)  384.5
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நூல் ததேட்டத்தேதில் ஊடகத்துறறையும் நூலகத் 
துறறையும் : ஒரு துறறைசசார் வசாசதிப்புக்குரிய 
வழதிகசாட்டி (சசல்வரசாஜசா, என.(சதேசாகு.)   016.74

தநசாபல் பரிச சபற்றை இயற்பபியலறைதிஞர்கள் 1 : 
(1901-1910) . (சதிதேம்பரம், நசா.ச.)  530.092

தநசாபல் பரிச சபற்றை இயற்பபியலறைதிஞர்கள் 2 : 
(1901-1910) . (சதிதேம்பரம், நசா.ச.)  530.092

பனமுகப் பசார்றவயபில் இலங்றக வசாசனசாலதி 

(சஜய்சக்தேதிதவல், தே.)  070.194095493

பசாக்கதியநசாதேன, முருதகச. கல்வபிக் கண்தேதிறைந்தே 

தகசாவபில்கள் : வடக்குக் கதிழக்குமசாகசாணங்களளில்

200,100 வருடங்கள் பூர்த்தேதி சசய்தே 

பசாடசசாறலகளளின வரலசாறு  371.1095493

பசாலஶ்ரீதேரன, ஆ. இரகுபதேதி. மறறைந்தும் 

மறறையசாதேவர்கள் : பசாகம் II  920.02 

பசாறலவனமசாதேல். (கலீல், எம்.ஐ.எம்.)  551.415 

பபிரபசாகரன, கருப்றபயசா. அரசறைதிவபியல் : குறு வபினசா

வபிறடகள்  320.076

சபசாத்தேசாறன வயல். (இப்றைசாஹஹீம், ஏ.சச.எம்.)894.8113

மதகஸவரன, ஆர். ஆண்ட பரம்பறர : இலண்டன 

பயணக் கட்டுறர  914.2 

மறறைந்தும் மறறையசாதேவர்கள் : பசாகம் II. 

(பசாலஶ்ரீதேரன, ஆ. இரகுபதேதி  920.02 

மு. சபசா. உருமசாறும் உலகமும் கருமசாறும் 

கசாலமும்  894.8113

றைதிதனசாஸ, எம்.எச்.எம். சதேசாறலயுணர்வு  384.5

சஜய்சக்தேதிதவல், தே. பனமுகப் பசார்றவயபில் 

இலங்றக வசாசனசாலதி  070.194095493

சஷரீப், ஜஜுறனதேசா. கனவுலகம்  894.8113

******



பபபொருட் தேகலப்புச் சுட்டி

அரசதியல்வபிஞ்ஞசானம் 320 

அரசதியல் வபிஞ்ஞசானம் - உயர்தேரம் - 
வபினசாக்கள், வபிறடகள்  320.076

இங்கதிலசாந்து  914.2

இந்துசமயம்  294.5

இலக்கதியம்  800

இலக்கதியஸதேசாழா்கள்  894.811092

இலங்றக அரசதியல்  303.66

இலங்றக-வரலசாறு  954.93

இலங்றக வசாசனசாலதி  070.194095493

இலங்றக ஒலதிபரப்புக் கூட்டுத் தேசாபனம்
    070.194095493

இயல்பபியலசாளசாழா்கள் - வசாழ்க்றக வரலசாறு  530.092

இயற்றக வபிஞ்ஞசானமும்  கணபிதேமும்  500

இலங்றக வபிடுதேறலப் தேபசாரசாட்டம்        303.66

இனக் குழுக்கள் - தேமதிழசாழா்கள்   305.9069140894811

ஊடகத் துறறை. இலங்றக 070.194095493

ஊடகவபியல்  016.070

ஏறனய சமயங்கள் 290 

கம்பபியபில்லசாத் சதேசாறலத் சதேசாடசாழா்பு  384.5

கல்வபி 370 

கல்வபி-இலங்றக  371.1095493

கல்சவட்டுக்கள் - இலங்றக  930.1

கறலஞசாழா்கள்  920.02

கசாடு  333.75

கசாடு-கசாட்டு வளம்-இலங்றக  333.75

கசாடு-கசாட்டு வளம்-உலகம்  333.75

கசாடழதிப்பு  333.75

கசாட்டுப் பசாதுகசாப்பு-இலங்றக  333.75

சமயம்  200

சமூக வபிஞ்ஞசானங்கள் 300 

சயபிந்தேவன வறதே - வடதமசாடிக் கூத்து  398.2

சரித்தேதிரம், புவபியபியல்  900

சசாஹதித்தேதியரத்னசா வபிருது-இலங்றக  894.811092

சதிங்றக நகசாழா் அரச-இலங்றக-வரலசாறு  954.93

சதிறுகறதேகள் - தேமதிழ் இலக்கதியம்  894.8113

றசவ சமயம்   294.5513

தேமதிழ் இலக்கதியம்  894.811

தேமதிழ் இலக்கதியஸதேசாழா்கள்  920.02

தேமதிழசாழா்கள்  305.9069140894811

சதேசால் சபசாருளளியல் 930.1

நல்லூர் கந்தேசசாமதிக் தேகசாயபில்  954.93

நசாட்டசார் இலக்கதியம்  398.2 

நசாட்டசாரியலும்,  பழக்க வழக்கங்களும் 390

நசாவல்கள் - தேமதிழ் இலக்கதியம்  894.8113 
நூல் வபிவரணப்பட்டியல்கள் - ஊடகத் துறறை 

 016.070
நூலகவபியல்  016.070

பயங்கரவசாதேம் - இலங்றக  303.66

பசாடசசாறலகள் - வரலசாறு - இலங்றக 371.1095493

பசாறலவன நதிலவுருக்கள்  551.415

பசாறலவனம்  551.415

பபிரசாமதிக் கல்சவட்டுக்கள்  930.1

பபிறைசமசாழதி இலக்கதியங்கள்  890

புரசாதேன உலக வரலசாறு  930

புலம்சபயசாழா் தேமதிழசாழா்கள் - கனடசா 305.9069140894811

புவபி வபிஞ்ஞசானமும், பூகற்பவபியலும்  550

புவபியபியலும், பபிரயசாணமும்  910

சபளதேஹீகம்  530

சபசாது வசாழ்க்றகச் சரிதேம்  920.02

சபசாது வபிடயங்கள்  000

சபசாருளளியல்  330
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தேபசாரும் சமசாதேசானமும்  303.66

மகசாபசாரதேம்  398.2 

யசாழ்ப்பசாண இரசாச்சதியம்- இலங்றக-வரலசாறு 954.93

வடதமசாடிக் கூத்து       398.2

வசாழா்த்தேகம், சதேசாடசாழா்பு. தேபசாக்குவரத்து  380

வனனளிச் சதிற்றைரசகள்-இலங்றக-வரலசாறு  954.93

வசாழ்க்றகச் சரிதேம், குல வரலசாறுகள் 920.02

வசாழ்க்றக வரலசாறு  530.092

வசாசனசாலதி - இலங்றக  070.194095493

வபினசா-வபிறட  320.076

தேகவல் முறறைகள்  910.285

புவபியபியல் தேகவல் முறறைறமகள்  910.285

வறலயறமப்புக்கள்  910.285

******



SRI  LANKA NATIONAL  BIBLIOGRAPHY

SUBJECT  SECTION 

1  0  0   PHILOSOPHY,    
PARAPSYCHOLOGY

              AND OCCULTISM, 
          PSYCHOLOGY

1 3 0   PARAPSYCHOLOGY  AND    
           OCCULTISM

133.9013 - Reincarnation

Twenty years among the dead : a true story of 
a rebirth / tr. W. A. Wimalasiri. - Colombo : 
S. Godage, 2019. - 80 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00 (1075379 NL)
ISBN 978-955-30-9774-3 (458261 NA)

1. Reincarnation
2. Reincarnation-Buddhism

1  5  0  PSYCHOLOGY

153 - Cognitive psychology

Rodrigo, B. K. Dinuth Kavinda
Nature of processing and memory 
retention : the secret of memory retention 
cognitive psychological explanation for 
forgetting / B. K. Dinuth Kavinda 
Rodrigo. - Colombo : S. Godage, 2019. - 
104 p. : ill. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00 (1075389 NL)
ISBN 978-955-30-9712-5 (458321 NA)

1. Cognitive psychology
2. Psychology

2 0 0   RELIGION

2 9 0  OTHER RELIGIONS

294.3 - Buddhism

Gnanananda himi, Kiribathgoda
Dependent origination / Kiribathgoda 
Gnanananda himi - Polgahawela : 
Mahamegha Publishers, 2019. - 
[xx],242 p. ; 20 cm.
Ad-Bc : Rs. 370.00 (1075394 NL)
ISBN 978-955-7940-01-4 (458066 NA)

1. Buddhism

294.34 - Doctrines

Asaranasarana Buddhaparayana himi, 
   Nakkavatte
Momentism taught by the Buddha / 
Nakkavatte Asaranasarana 
Buddhaparayana himi ; tr. by G. N. Perera. -
Colombo : S. Godage, 2019. - 127 p. ; 
21 cm. - (Wisdom review series ; No. 06) 
Ad-Bc : Rs. 450.00 (1073661 NL)
ISBN 978-955-30-9885-6 (457725 NA)

1. Buddhism-Doctrines

Godage, Sirisumana
Good and bad ! what are meritorious, 
unmeritorious, wholesome and 
unwholesome deeds ? how do they affect 
our lives and in which directions are their 
effects oriented? : a comprehensive analysis
of a hitherto unexplored phase in Buddhist 
teaching / Sirisumana Godage ; tr. by Sunil 
Wijesinghe. - Colombo : S. Godage, 2019. -
72 p. ; 21 cm.
Ad- Bc : Rs. 350.00 (1075316 NL)
ISBN 978-955-30-9968-6 (458322 NA)

1. Buddhism-Doctrines

3  0  0    SOCIAL SCIENCES

307.1412095493 - Sri Lanka 

Shantha, Sunil M.
Role and potentials of community 
organizations on economic development of 
Sri Lanka / M. Sunil Shantha. - Colombo : 
S. Godage, 2019. - 158 p. ; 24 cm.
Ad-Bc : Rs. 1250.00 (1075470 NL)
ISBN 978-624-00-0062-8 (458307 NA)

1. Community development-Sri Lanka
2. Economic development
3. Economic history
4. Rural development-Sri Lanka
5. Sri Lanka-Economic conditions
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307.76095493 - Sri Lanka

Peiris, G. H.
Planning for the future of Kandy /  G. H. 
Peiris - Colombo : S. Godage, 2019. - 
xi,372 p. ; 21 cm.
Ts-Cbc : Rs. 3000.00 (1075449 NL)
ISBN 978-955-30-9162-8 (458279 NA)

1. City planning-Sri Lanka(Kandy)History
2. City planning-Sri Lanka(Kandy)
3. Sri Lanka(Kandy)History

3 3 0   ECONOMICS

330.0151 - Mathematics 

Fonseka, A. T.
Economic theory and management 
practice / A. T. Fonseka. - 2nd  ed. - 
Colombo : Postgraduate Institute of 
Management, [2018]. - [xx],390 p. ; ill. ; 
29 cm.
First published in 2013.
Ad-Bc : Unpriced (1067893 NL)
ISBN 978-955-8969-22-9 (455244 NA)

1. Economics,Mathematical models

330.954930021 - Statistics

Central Bank of Sri Lanka
Economic and social statistics of Sri Lanka 
2015. - Colombo : Central Bank of 
Sri Lanka, 2015. - vi,182 p. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00 (1073923 NL)
ISBN 978-955-575-308-1 (457969 NA)

1. Sri Lanka-Economic conditions-Statistics
2. Sri Lanka-Social conditions-Statistics
3. Economic history

332.6095493 - Sri Lanka 

Invest Sri Lanka : a hub in the making : 
coffee - tables 2018 / ed. Hiran 
Hewavisenti. - Colombo : Media Services, 
2018. - 167 p. : photo ; 29 cm.
Ts-Cbc : Rs. 8000.00 (1068903 NL) 
ISBN 978-955-0340-06-4 

1. Investments-Sri Lanka-Pictorial works

Invest Sri Lanka : a hub in the making  : 
coffee - tables 2019 / ed. Hiran 
Hewavisenti. - Colombo : Media Services, 
2019. - 132 p. : photo ; 29 cm.
Ts-Cbc : Rs. 8000.00 (1071156 NL)
ISBN 978-955-0340-11-8 

1. Investments-Sri Lanka-Pictorial works

333.32095493 - Sri Lanka

Hasbullah, Shahul H.
Negotiating access to land in Eastern 
Sri Lanka : social mobilisation of livelihood
concerns and everyday encounters with an 
ambiguous state / Shahul H. Hasbullah and 
Urs Geiser. - Colombo : International 
Centre for Ethnic Studies, 2019. - 
xiii,211 p. ; 24 cm.
Ad-Bc : Unpriced (1075472 NL)
ISBN 978-955-580-233-8 (458064 NA)

1. Land tenure-Sri Lanka-Akkaraippattu
2. Land tenure use-Sri Lanka-

Akkaraippattu

333.92095493 - Sri Lanka

Karunaratne, Garvin
Wind power for Sri Lanka's energy 
requirements / Garvin Karunaratne. - 
Colombo : S. Godage, 2019. - 72 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00 (1075396 NL)
ISBN 978-955-30-9947-1 (458221 NA)

1. Power resources-Sri Lanka
2. Renewable energy sources-Sri Lanka
3. Wind energy conservation systems-

Sri Lanka
4. Wind power-Sri Lanka

333.9516095493 - Sri Lanka

Conservation and sustainable use of 
biodiversity in the islands and lagoons of 
Northern Sri Lanka / Devaka Weerakoon...
[et al.]. - Colombo : International Union for 
Conservation of Nature, 2018. - 
xxviii,298 p. : photos ; 29 cm.
Ad-Bc : Rs. 5000.00 (1070721 NL)
ISBN 978-955-0205-50-9 

1. Biodiversity conservation-Sri Lanka
2. Coastal ecology-Sri Lanka
3. Lagoon ecology-Sri Lanka
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338.7095493 - Sri Lanka

The 100 club : Sri Lanka' s leading listed 
companies : coffee - tables 2019 / ed. Hiran 
Hewavisenti. - Colombo : Media Services, 
2019. - 128 p. : photo ; 30 cm.
Ts-Cbc : Rs. 8000.00 (1071157 NL)
ISBN 978-955-0340-12-5 

1. Business enterprises-Sri Lanka-Pictorial
works

3 5 0  PUBLIC ADMINISTRATION AND    
     MILITARY SCIENCE

354.8606 Organizations. Annual reports

Central Bank of Sri Lanka. Financial          
        Intelligence Unit 

Annual report 2013. - [s. l.] : Financial 
Intelligence Unit of Sri Lanka, [2019 ?]. - 
58 p. ; 28 cm.
Ad-bc : Unpriced (1073922 NL)
ISBN 978-955-575-307-4 (457970 NA)

1. Banks and banking,Central-Sri Lanka-
Periodicals

2. Finance-Sri Lanka-Periodicals
3. Monetary policy-Sri Lanka-Periodicals

Central Bank of Sri Lanka. Financial          
        Intelligence Unit 

Annual report - 2014. - Colombo : Central 
Bank of Sri Lanka, [2014]. - 60 p. ; 28 cm.
Ad-bc : Unpriced (1073954)
ISBN 978-955-575-312-8 (458031)

1. Banks and banking, Central-Sri Lanka-
Periodicals

2. Finance-Sri Lanka-Periodicals
3. Monetary policy-Sri Lanka-Periodicals

3  6  0  SOCIAL SERVICES AND      
            PROBLEMS; ASSOCIATION 

362.1095493021 - Statistics

Sri Lanka.Ministry of Health, Nutrition and 
    Indigenous Medicine
Annual health bulletin 2016. - Colombo : 
Ministry of Health, Nutrition and 
Indigenous Medicine, [2019 ?]. - 
xxvii,300 p. ; 29 cm.
Ad-Bc : Unpriced (1073930 NL)
ISBN 978-955-702-109-6 (457991 NA)

1. Public health-Sri Lanka-Statistcs-
Periodicals

2. Sri Lanka-Statistics,Medical-Periodicals

Sri Lanka. Southern Province Provincial 
   Council. Department of Health Services
Annual health bulletin 2018. - Galle :  
Southern Province Provincial Council.  
Dept. of Health Services, 2018. - 
[xxii], 276 p. ; 29 cm.
Ad-Bc : Unpriced (1077016 NL)
ISBN 978-955-010-903-6 

1. Public health-Sri Lanka-Statistcs-
Periodicals

2. Sri Lanka-Statistics,Medical-Periodicals

3  7  0  EDUCATION

Sedere, Upali M.
21 Century expectation education meeting 
knowledge economy / Upali M. Sedere. - 
[S. I.] ; White Falcon Publishing, 2019. - 
346 p. ; 22 cm.
Ts-Bc : Rs. 4000.00 (1070729 NL)
ISBN 978-93-89085-25-9 

1. Educational change
2. Education
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4  0  0    LANGUAGE

4 2 0  ENGLISH  LANGUAGE

420.76 - Review and exercise

English : G. C. E. O/L past exam papers with 
answers 2009-2018. - Maharagama : 
Sathara Prakashakayo, [2019 ?]. - 112 p. : 
ill. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs. 360.00 (1073913 NL)
ISBN 978-955-7354-51-4 (457840 NA)

1. English language-Problems,exercises,etc

428 - English language

Yes I can. - Kekirawa : Zonal Education 
Office, 2019. - 40 p. ; 30.cm.
Ws-Bc : Unpriced (1075494 NL)

(458389 NA)

1. English language
2. English language-Usage

5   0   0   NATURAL  SCIENCES  AND 
               MATHEMATICS

577.3095493 - Sri Lanka

Trekking guide to peak wilderness protected 
area complex. - Colombo : International 
Union for Conservation of Nature, 2018. - 
x,138 p. : photos ; 20 cm.
Ad-Bc : Unpriced (1070539 NL)
ISBN 978-955-0205-49-3 (456445 NA)

1. Forest and foresting-Sri Lanka
2. Forest biodiversity-Sri Lanka
3. Forest ecology-Sri Lanka
4. Biodiversity conservation-Sri Lanka
5. Mountains-Sri Lanka-Conservation

6   0   0   TECHNOLOGY

6 1 0  MEDICINE AND HEALTH

615.85154 - Music therapy

Manarajanie, K. D. Lasanthi
Music and healing ritual of Sri Lanka : their
relevance for community music therapy and
medical ethnomusicology / K. D. Lasanthi 
Manarajanie. - 2nd  ed.. - Colombo : 
S. Godage, 2019. - 168 p. ; 21 cm.
First published in 2013.
Ad-Bc : Rs. 750.00 (1075380NL)
ISBN 978-955-30-4034-3 (458223NA)

1. Music therapy-Sri Lanka
2. Ethnomusicology-Therapeutics-
    Sri Lanka
3. Ritual-Therapeutic use-Sri Lanka

616.0252 - First aid

Thilakaratne, I. D. T. N. K.
First aid emergency care and bandages /
I. D. T. N. K. Thilakarathna. - [s. l.] :
Author, 2019. - 248 p. ; 21 cm.
Ad-Bc : Rs. 1250.00 (1075381NL)
ISBN 978-955-41872-1-4 (458200NA)

1. Medical emergencies
2. First aid illness and injury
3. Accidents-Handbooks, manuals,etc

7  0  0  ARTS

7 9 0   RECREATIONAL  AND     
           PERFORMING  ARTS

796.358095493 - Sri Lanka

Lions of Sri Lanka : [featuring the 30 greatest 
cricketers]. - Colombo : Media Services, 
2019. - 116 p. : photo ; 28 cm.
Ts-Cbc : Rs. 8000.00 (1071155 NL)
ISBN 978-955-0340-10-1 

1. Cricket players-Sri Lanka-Biography-
Pictorial works



55

8  0  0  LITERATURE

820.76 - Review and exercise

Appreciation of English literary texts : G. C. E.
(Ordinary Level) past papers & answers 
2016-2018. - Colombo : Master Guide 
Publications, 2019. - [iv],83 p. ; 28 cm.
Ad-Bc : Rs. 275.00 (1075485 NL)
ISBN 978-955-664-466-1 (458110 NA)

1. English literature-Problems,exercises,etc

9  0  0   HISTORY, GEOGRAPHY, AND
AUXILIARY DISCIPLINES

9 1 0  GEOGRAPHY AND TRAVEL

912.5493 - Sri Lanka

Atlas of Sri Lanka / ed. Hector Godellawatta. - 
Colombo : Vijitha Yapa Publications, 
2019. - 119 p. : map ; 18 cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00 (1071402 NL)
ISBN 978-955-665-388-5 (457439 NA)

1. Sri Lanka-Maps
2. Roads-Sri Lanka-Maps

915.493 - Sri Lanka

Stone, Eva
Sudhu Nona : an expat in Sri Lanka - the 
good, bad and ugly / Eva Stone. - [s. l.] : 
Tuk - Tuk Publishing 2019. - vi,294 p. ; 
20 cm.
Ad-Bc : Rs. 6785.00 (1073565 NL)
ISBN 978-0-6484737-0-1 

1. Sri Lanka-Description and travel

9 5 0   HISTORY OF  ASIA  ORIENT,   
           FAR EAST

954.9301 - Early history

Silva, Kamala
King Parakramabahu II and the 
Dambadeniya Kingdom / Kamala Silva. - 
[Nugegoda] : Sumitha Publishers, 2019. - 
24 p. : ill ; 20 cm. - (Let's read about our 
past ; No. 12) 
Ws-Bc  : Rs. 250.00 (1075474 NL)
ISBN 978-955-696-218-5 (458084 NA)

1. Sri Lanka-History
2. Sri Lanka-Kings and rulers-Biography
3. II Parakramabahu, King of Dambadeniya

954.93 - Sri Lanka

De Silva, K. M.
The making of a historian : a memoir : 
volume 1 / K. M. de Silva. - Kandy : 
International Centre for Ethnic Studies, 
2017. - xiv,129 p.: photos ; 22. cm.
Ts-Cbc : Unpriced (1075718 NL)
ISBN 978-955-580-199-7 (458806 NA)

1. De Silva, K. M.
2. Historians,Sri Lanka-Biography
3. Scholars-Sri Lanka-Biography

*****





AUTHOR,  TITLE  AND  SERIES  INDEX

Annual health bulletin 2018.  (Sri Lanka. 
Southern Province Provincial Council. 
Department of Health Services)

362.1095493021

Annual report 2013.  (Central Bank of              
    Sri Lanka. Financial Intelligence Unit)  

354.8606

Annual report 2014.  (Central Bank of              
    Sri Lanka. Financial Intelligence Unit)  

354.8606

Appreciation of English literary texts : G. C. E.
(Ordinary Level) past papers & answers 
2016-2018 820.76

Asaranasarana Buddhaparayana himi, 
Nakkavatte.   Momentism taught by the 
Buddha 294.34

Atlas of Sri Lanka 912.5493

Central Bank of Sri Lanka. Financial          
        Intelligence Unit.   Annual report 2013

354.8606

Central Bank of Sri Lanka. Financial          
        Intelligence Unit.   Annual report 2014

354.8606

Conservation and sustainable use of 
biodiversity in the islands and lagoons of 
Northern Sri Lanka 333.9516095493

Dependent origination.  (Gnanananda himi, 
Kiribathgoda) 294.3

De Silva, K. M.   The making of a historian : 
a memoir : volume 1 954.93

Economic and social statistics of Sri Lanka 
2015 : vol.xxxvii. 330.954930021

Economic theory and management practice 
(Fonseka, A. T.) 330.0151

English : G. C. E. O/L past exam papers with 
answers 2009-2018 420.76

First aid emergency care and bandages. 
(Thilakaratne, I. D. T. N. K.) 616.0252

Fonseka, A. T.  Economic theory and 
management practice 330.0151

Geiser, Urs  (co. author)  See  Hasbullah, 
Shahul H.

Gnanananda himi, Kiribathgoda.  Dependent 
origination 294.3

Godage, Sirisumana.  Good and bad ! what are 
meritorious, unmeritorious, wholesome and 
unwholesome deeds ? how do they affect 
our lives and in which directions are their 
effects oriented? : a comprehensive analysis
of hitherto unexplored phase in Buddhist 
teaching 294.34

Godellawatta, Hector  (ed.).  See  Atlas of 
Sri Lanka 

Good and bad ! what are meritorious, 
unmeritorious, wholesome and 
unwholesome deeds ? how do they affect 
our lives and in which directions are their 
effects oriented? : a comprehensive analysis
of hitherto unexplored phase in Buddhist 
teaching.  (Godage, Sirisumana.) 294.34

Hasbullah, Shahul H.  Negotiating access to
land in Eastern Sri Lanka : social 
mobilisation of livelihood concerns and 
everyday encounters with an ambiguous 
state 333.32095493

Hewavisenti, Hiran  (ed.). See  Invest 
Sri Lanka : a hub in the making coffee - 
table 2018 

Hewavisenti, Hiran  (ed.).  See  Invest 
Sri Lanka : a hub in the making coffee - 
table 2019 

Hewavisenti, Hiran  (ed.).  See  The 100 club : 
Sri Lanka' s leading listed companies : 
coffee - tables 2019 
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The 100 club : Sri Lanka' s leading listed 
companies : coffee - tables 2019 

338.7095493

Invest Sri Lanka : a hub in the making coffee - 
table 2018 332.6095493

Invest Sri Lanka : a hub in the making coffee - 
table 2019 332.6095493

Karunaratne, Garvin.  Wind power for 
Sri Lanka's energy requirements 

333.92095493

King Parakramabahu II and the Dambadeniya 
Kingdom.  (Silva, Kamala) 954.9301

Let's read about our past ; 
No. 12.  (Silva, Kamala)   King 
Parakramabahu II and the Dambadeniya 
Kingdom 954.9301

Lions of Sri Lanka : cricket edition 
796.358095493

The making of a historian : a memoir : 
volume 1.  (De Silva, K. M. ) 954.93

Manarajanie, K. D. Lasanthi.  Music and 
healing ritual of Sri Lanka : their relevance 
for community music therapy and medical 
ethnomusicology 615.85154

Momentism taught by the Buddha.
(Asaranasarana Buddhaparayana himi, 
Nakkavatte) 294.34

Music and healing ritual of Sri lanka : their 
relevance for community music therapy 
and medical ethnomusicology. 
(Manarajanie, K. D. Lasanthi) 615.85154

Nature of processing and memory retention : 
the secret of memory retention cognitive 
psychological explanation for forgetting. 
(Rodrigo, B. K. Dinuth Kavinda) 153

Negotiating access to land in Eastern 
Sri Lanka : social mobilisation of livelihood
concerns and everyday encounters with an 
ambiguous state.  (Hasbullah, Shahul H.) 

333.32095493

Peiris, G. H. Planning for the future of Kandy 
307.76095493

Perera, G. N.  (tr.).  See  Asaranasarana      
Buddhaparayana himi, Nakkavatte 

Planning for the future of Kandy.  
(Peiris, G. H.)  307.76095493

Rodrigo, B. K. Dinuth Kavinda.  Nature of 
processing and memory retention : the 
secret of memory retention cognitive 
psychological explanation for forgetting 153

Sedere, Upali M.  21 century expectation 
education meeting knowledge economy 370

Silva, Kamala. King Parakramabahu II and the 
Dambadeniya Kingdom 954.9301

Sri Lanka. Southern Province Provincial 
Council.  Department of Health Services
Annual health bulletin 2018 

362.1095493021

Stone, Eva.  Sudhu Nona : an expat in               
Sri Lanka - the good, bad and ugly 915.493

Sudhu Nona : an expat in Sri Lanka - the good,
bad and ugly.  (Stone, Eva) 915.493

Thilakaratne, I. D. T. N. K.  First aid 
emergency care and bandages 616.0252

Trekking guide to peak wilderness protected 
area complex 577.30954983

21 century expectation education meeting 
knowledge economy.  (Sedere, Upali M.) 

370 

Twenty years among the dead : a true story of 
a rebirth 133.9013
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Weerakoon, Devaka  (co. author)   See 
Conservation and sustainable use of 
biodiversity in the islands and lagoons of 
northern Sri Lanka 

Wijesinghe, Sunil  (tr.).  See  Godage, 
Sirisumana

Wimalasiri, W. A.  (tr.).  See  Twenty years 
among the dead : a true story of a rebirth 

Wind power for Sri Lanka's energy 
requirements.  (Karunaratne, Garvin) 

333.92095493

Wisdom review series ; 
No. 06.  (Asaranasarana Buddhaparayana 
himi, Nakkavatte).  Momentism taught by 
the Buddha 294.34

Yes I Can 428

*****





SUBJECT  HEADING  INDEX

Accidents-Handbooks, manuals etc 616.0252

Banks and banking, Central-Sri Lanka-
Periodicals 354.8606

Biodiversity conservation-Sri Lanka
333.9516095493

Biodiversity conservation-Sri Lanka 577

Buddhism 294.3

Buddhism-Doctrines 294.34

Business enterprises-Sri Lanka-Pictorial works
338.7095493

City planning-Sri Lanka(Kandy)History 
307.76095493

Coastal ecology-Sri Lanka 333.9516095493

Cognitive psychology 153

Community development-Sri Lanka 
307.1412095493

Cricket players-Sri Lanka-Biography- Pictorial
   works 796.358095493

De Silva, K. M. 954.930722

Economic development 307.1412095493

Economic history 330.954930021

Economics,Mathematical models 330.0151

Education 370

Educational change 370

English language 428

English language-Problems,exercises,etc 
420.76

English language-Usage 428

English literature-Problems,exercises,etc 
820.76

Ethnomusicology-Therapeutics-Sri lanka
615.85154

Finance-Sri Lanka-Periodicals 354.8606

First aid illness and injury 616.0252

Forest and foresting-Sri Lanka 577

Forest biodiversity-Sri Lanka 577

Forest ecology-Sri Lanka 577

Historians,Sri Lanka-Biography 954.930722

Investments-Sri Lanka-Pictorial works
332.6095493

Lagoon ecology-Sri Lanka  333.9516095493

Land tenure-Sri Lanka-Akkaraippattu
333.32095493

Land tenure use-Sri Lanka-Akkaraippattu
333.32095493

Medical emergencies 616.0252

Monetary policy-Sri Lanka-Periodicals 
354.8606

Mountains-Sri Lanka-Conservation 577

Music therapy-Sri Lanka 615.85154

Power resources-Sri Lanka 333.92095493

Psychology 153
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Public health-Sri Lanka-Statistcs-Periodicals
362.1095493021

Reincarnation 133.9013

Reincarnation-Buddhism 133.9013

Renewable energy sources-Sri Lanka
333.92095493

Ritual-Therapeutic use-Sri Lanka 615.85154

Roads-Sri Lanka-Maps 912.5493

Rural development-Sri Lanka 307.1412095493

Scholars-Sri Lanka-Biography 954.930722

II Parakramabahu, King of Dambadeniya 
954.9301

Sri Lanka-Description and travel 915.493

Sri Lanka-Economic conditions 
307.1412095493

Sri Lanka-Economic conditions-Statistics 
330.954930021

Sri Lanka-Economic history 307.1412095493

Sri Lanka-History 954.9301

Sri Lanka(Kandy)History 307.76095493

Sri Lanka-Kings and rulers-Biography 
954.9301

Sri Lanka-Maps 912.5493

Sri Lanka-Social conditions-Statistics
330.954930021

Sri Lanka-Statistics,Medical-Periodicals
362.1095493021

Wind energy conservation systems-Sri Lanka
333.92095493

Wind power-Sri Lanka 333.92095493
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ප්රකකාශන පූර්ව ග්රන්ථ නකාමකාවලිය

0 0 0  පරිගණක විදදකාව, තතතොරතුර,
 සකාමකානද කකෘති 

දිසසානසායක, තිලලංග
පරිපසාලන තරඟ විභසාගය සඳහසා ගගගෝලීය, 
ගදේශීය ප්රවනතසා / තිලලංග දිසසානසායක. - 
බදුල්ල : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95467-0-7 : ර. 800.00

ලියනසාරච්ච, එල්. එල්. ඊ. 
රසාජජ්ය ගසසේවසා තරඟ විභසාග සඳහසා අවගබගෝධය, 
නිර්මසාණසාත්මක විශශ්ගල්ෂණසාත්මක 
සන්නිගවේදන කුසලතසා භසාෂසා හහැකියසාව / 
එල්. එල්. ඊ. ලියනසාරච්ච. - කුරණණෑගල : 
කර්තත, 2019

 ISBN  978-624-95472-0-9 : ර. 500.00

0 2 0  පුසස්තකකාල හකා විඥකාපන විදදකාව

ආනන්ද තිසශ්ස, ආර්. ඩ. 
පුසශ්තකසාල ග්රන්ථ වර්ගීකරණ අත්ගපපොත ඩිවි,  
විශශ්ව හසා ගදතිත් වර්ගීකරණ සලංකල්ප භසාවිතය 
හසා පරිචය / ආර්. ඩි. ආනන්ද තිසශ්ස. - 
නුගගේගගපොඩ : නහැණිල ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
 ISBN 978-955-4850-74-3 :     ර. 1000.00

ඩිජිටල් පුසශ්තකසාල ප්රතිපත්තිය. - ගකපොළඹ : ජසාතික 
පුසශ්තකසාල හසා ප්රගල්ඛන ගසසේවසා මණ්ඩලය , 
2019
ISBN  978-955-7544-31-1: මිල ගනපොදහැක්ගවේ

0 8 0  සකාමකානද එකතු 

ශසාන්ත, අරණ
කුරල්ලන්ගල කුරල්ගලගෝ හසා තවත් ලිපි / 
අරණ ශසාන්ත. - ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 
2019
 ISBN 978-624-00-0289-9 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

1 0 0  දර්ශනය, අධිමකානසික විදදකාව හකා
 ගුප්ත විදදකාව, මතනනෝවිදදකාව

1 3 0  අධිමකානසික විදදකාව හකා ගුප්ත විදදකාව 

අමරසලංහ, ගසගෝමශ
ජීවිතයට ග්රහචසාරය / ගසගෝමශ අමරසලංහ. - 
ගගණ්මුල්ල : නිශසාන්ත ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
 ISBN  978-624-4056-88-1 :    ර. 1000.00

1 5 0  මතනනෝවිදදකාව 

අර්ථනසායක, භසාතිය
දියුණුගවේ මන්ත්ර / භසාතිය අර්ථනසායක. - 
දලංගකපොටුව : මසත ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN 978-955-0445-69-1 :  ර. 400.00

ද සල්වසා, ඩ. ස.
ගයපොවුන් විගයේ දරවන්ට / ඩ. ස. ද සල්වසා. - 
ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN  978-624-00-0300-1 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

මුතුගහට්ට, අමිල 
බලංදුගවේ වටනසාකම / අමිල මුතුගහට්ට. - 
ගකපොළඹ : ෆසාසශ්ට් පබ්ලිෂින්, 2019
 ISBN  978-955-677-893-9 :  ර. 275.00

රවන්, දිමුතු
සුපිරි මතක ශක්තියක් ඇති කරගන්ගන් 
ගකගසසේද /දිමුතු රවන්. - ගකපොළඹ : 
ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN  978-624-00-0297-4 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

විදුරලංග, අනුහසශ්
අනුහසශ් අදහසශ් / අනුහසශ් විදුරලංග. - ගකපොළඹ : 
කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95496-0- : ර. 350.00

1 6 0  තර්ක ශකාසස්ත්රය

ජයලසාල්, ප. එල්. ප්රසසාදේ
තර්ක ශසාසශ්ත්රය හසා විදජ්යසාත්මක ක්රමය අධජ්යයන 
ලිපි / ප. එල්. ප්රසසාදේ ජයලසාල්. - මහනුවර : 
බුවගනක ප්රකසාශකගයගෝ, 2019

 ISBN  978-955-4964-12-9 :  ර. 400.00
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2 0 0  ආගම

2 3 0  ක්රිසස්තියකානි ධර්මය

වහැලිකල, ගනපොගයල්
ක්රිසශ්තු චරිතය / ගනපොගයල් වහැලිකල. - 
ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN  978-624-00-0209-7 :මිලගනපොදහැක්ගවේ

2 9 0  තවනත් ආගම

294.3 - බුද්ධකාගම

ආනන්ද හිමි, උඩුහසාවර
ජීවිතයට බුදු දහම / උඩුහසාවර ආනන්ද හිමි. - 
මහරගම : සසාහිත ගපපොත් පියස, 2019
ISBN  978-955-3465-12-2 :  ර. 300.00

එදිරිවීර, දර්ශන් පරසාක්රම
බුදු දහගමේ ගහසේතුවසාදී පදනම / දර්ශන් පරසාක්රම 
එදිරිවීර. - ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN  978-624-00-0218-9 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

ගමගගේ, ඉන්දු
ගප්රසේත වසශ්තු ප්රකරණය විමසුම / ඉන්දු ගමගගේ. - 
ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN  978-624-00-0235-6: මිල ගනපොදහැක්ගවේ

ගුණසරි, ආර්. ගසාමිණ
අසරිමත් සත / ආර්. ගසාමිණ ගුණසරි. - 
ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN  978-624-00-0301-8 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

ජයවර්ධන, මධුරසරි
බුදු දහමින් ගපන්වසාගදන ශුනජ්යතසාවය ගහවත් 
සයලු ගදගයහි හිසශ්බව / මධුරසරි ජයවර්ධන. - 
ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN  978-624-00-0285-1 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

ටගගන්ට්, රසාජමන
කර්මය ගහවත් පුනර්භවය / රසාජමන 
ටගගන්ට්. - ගකපොළඹ : දයසාවලංශ ජයගකපොඩි, 
2019
ISBN 978-955-686-446-5: මිල ගනපොදහැක්ගවේ

දිසසානසායක, නිලන්ත
ගබබෞදේධ අධජ්යසාපන මූලධර්ම / නිලන්ත 
දිසසානසායක. - වසාදේදුව : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-53959-9-1 : ර. 250.00

දිසසානසායක, නිලන්ත
ගබබෞදේධ මගනගෝවිදජ්යසාව හසා උපගදේශනය / 
නිලන්ත දිසසානසායක.- වසාදේදුව : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-53959-8-4 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

ධමේමසරි හිමි, මහැටබහැඹිගයේ
ගබබෞදේධ පබ්බජ්ජසාව සහ උපසමේපදසා ක්රම / 
මහැටබහැඹිගයේ ධමේමසරි හිමි. - ඇලමුල්ල : 
කර්තත, 2019
ISBN  978-955-35911-2-8 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

පියදසාස, ඒ. ඩ.
යහපහැවහැත්මට පන්සල් / ඒ. ඩ. පියදසාස. - 
ගකපොළඹ : ඇසශ්.ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN  978-624-00-0271-4 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

මුණසලංහ, ඉන්දසානි
ගබබෞදේධ සසාහිතජ්යගයේ දහැක්ගවන මවුපිය දූ දර 
ගසගනහස / ඉන්දසානි මුණසලංහ. - මහරගම : 
කර්තත, 2019
ISBN  978-955-42258-4-8 : ර. 300.00

වනරතන හිමි, රිදීගම
ආගමේ අධජ්යනයට ප්රගවේශයක් / රිදීගම වනරතන
හිමි සහ දසාපගන් චන්දරතන හිමි. - ගකපොළඹ : 
ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN 978-624-00-0206-6: මිල ගනපොදහැක්ගවේ

සල්වසා, ආර්. ගජ්.
ගථසේරවසාද ත්රිපිටකසානුගත ශ ගගබෞතම බුදේධ 
චරිතය / ආර්. ගජ්. සල්වසා. - ගදහිවල : ගබබෞදේධ
සලංසශ්කතතික මධජ්යසශ්ථසානය, 2019

 ISBN 978-955-663-622-2 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

ගහට්ටආරච්ච, ධර්මගසසේන
බුදු දහම සහ විමර්ශන 2 / ධර්මගසසේන 
ගහට්ටආරච්ච. - ගකපොළඹ : දයසාවලංශ ජයගකපොඩි, 
2019
ISBN 978-955-686-446-5:  මිල ගනපොදහැක්ගවේ
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3 0 0  සමකාජ ශකාසස්ත්ර

අධිකසාරි, වීරගසසේන
ශ ලලංකසාගවේ ජසාතික හසා උප ජසාතික 
සහැලසුමේකරණ ප්රගවේශයන් 1948-2018 : 
විචසාරසාත්මක විග්රහයක් / වීරගසසේන අධිකසාරි ; 
පරිවර්තනය ප. සුමනපසාල විසනි. - 
ගහගෝමසාගම : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-35589-1-6 : ර. 450.00

අලහප්ගපරම, සසාරලංග
2020 න් එහසා ශ ලලංකසාව / සසාරලංග 
අලහප්ගපරම. - ගකගෝට්ගට් : බගයපොන්ඩ, 2019
ISBN  978-624-5160-00-6 :  ර. 250.00

ගමගගේ, කුමසාරි
ගදේශීය ගවදකගමහි සුභසාවිත සන්නිගවේදනය / 
කුමසාරි ගමගගේ. - ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 
2019
ISBN 978-624-00-0204-2: මිල ගනපොදහැක්ගවේ

ගුලවත්ත, බන්දුල ආර්. 
ගසපොදුර බටුවිට ගමට පිවිගසමු / බන්දුල ආර්. 
ගුලවත්ත. - ගගගෝනගපපොල හන්දිය : කර්තත, 
2019
ISBN  978-955-99336-7-0 : ර. 300.00

රණවක, පසාඨලී චමේපික
ඉන්න හිගතන රටක් / පසාඨලී චමේපික 
රණවක. - ගකපොළඹ : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-98843-9-2 : ර. 300.00

රසාජපක්ෂ, දයසා ශ නගර්න්ද
යහපසාලනය හසා මසාධජ්ය නියසාමනය / දයසා ශ 
නගර්න්ද රසාජපක්ෂ. - ගකපොළඹ : 
ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN  978-624-00-0287-5 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

වීරසුන්දර, සරිගසසේන
ජනකවියසාගගේ සන්නිගවේදන කුසලතසාව / 
සරිගසසේන වීරසුන්දර. - නුගගේගගපොඩ : කර්තත, 
2019
ISBN  978-955-95669-5-3 : ර. 750.00

ගහසේමචන්ද, චතුරලංගි අගභේෂිකසා
ගගගෝලීයකරණය දතෂජ්ය මසාධජ්ය සහ කලසාව / 
චතුරලංගි අගභේෂිකසා ගහසේමචන්ද. - ගමපොරටුව : 
කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95474-0-7 : ර. 200.00

3 2 0   තද්ශපකාලන විදදකාව 

මධුකුමසාර, ප්රියන්ත
අමරසලංහ ගගේ දිනගපපොත / ප්රියන්ත මධුකුමසාර. -
වසාදේදුව : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95506-0-5 : ර. 440.00

ශසාන්ත, ගක්. ජී. පිලිප්
යහැලංකි විකී සහ අපි : ගිනිගත් ගදේශයක 
ප්ර ජසාතන්ත්ර වසාදගයේ අභිගයගෝග / ගක්. ජී. පිලිප් 
ශසාන්ත. - කිරිවත්තුඩුව : සයුර ප්රකසාශකගයගෝ, 
2019
ISBN  978-955-4788-72-5 :  ර. 500.00

ෂසාප්, ජින්
ඒකසාධිපතීත්වගයන් ප්රජසාතන්ත්රවසාදයට : 
විමුක්තිය සඳහසා සලංකල්පය රසාමුවක් / ජින් 
ෂසාප් ; හර්ෂ ගුණගසසේන විසනි. - මහරගම : 
රසාවය ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-7560-58-8 :  ර. 300.00

3 3 0  ආර්ථික විදදකාව 

කරණසානසායක, ඩ. ආර්.
අධජ්යසාපන ආර්ථික විදජ්යසාව / ඩ. ආර්. 
කරණසානසායක. - පන්නිපිටය : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95516-1-9 :  ර. 350.00

ගපගර්රසා, කපිල 
වම දකුණ ගනපොව මහැද මසාවත / කපිල 
ගපගර්රසා. - පසානදුර : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95518-0-0 : ර. 500.00

3 4 0   නීතිය

ගබපොගත්ජ, ගබපොබී ජී.
ගල්ඛකයන්, මහජනතසාවට සන්නිගවේදනය 
කරන්නන් සහ ප්රසාසසාලංගික කලසාකරවන්ගගේ 
අයිතිවසාසකමේ / ගබපොබ ජී. ගබපොගත්ජ. - 
ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN  978-624-00-0305-6 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

3 6 0  සමකාජ ගගැටලු හකා තසසේවකා, සසංවිධකාන 

ජයගකපොඩි, ප්රියන්ත
රටම ගිනියමේ කළ පසාතසාල අපරසාධ / ප්රියන්ත 
ජයගකපොඩි. - ගකපොළඹ : ෆසාසශ්ට් පබ්ලිෂින්, 2019
ISBN  978-955-677-891-5 :       ර. 450.00
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3 7 0  අධදකාපනය

ගකපොඩිතුවක්කු, ගගපොඩවින්
 පර්ගයේෂණ ක්රියසාවලිය හඳුනසාගනිමු / ගගපොඩවින්
 ගකපොඩිතුවක්කු. - බත්තරමුල්ල : පර්ගයේෂණ  
 සහ සලංවර්ධනය සඳහසා වූ ආයතනය, 2019
 ISBN  978-955-8973-08-0 :       ර. 300.00

දිසසානසායක, ගහසේමසාලි
සුපිරි පරිණසාමය : ඩවුන් සන්ගඩගෝමය – 
ගදමසාපියන් සහ ගුරවරන් උගදසසා / ගහසේමසාලි 
දිසසානසායක. - මහරගම : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95458-0-9 : ර. 600.00

ගදල්ගදනිය, විමල නයනසා 
චත්තගවේගී ගහසේතුපසාදක ගකපොටගත් චර්යසා 
ගහැටලු / විමල නයනසා ගදල්ගදනිය. - 
ගගණ්මුල්ල : නිශසාන්ත ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
 ISBN  978-624-4056-92-8 :      ර. 450.00

ගවේහහැල්ල, මදුරසා එමේ.
අධජ්යසාපන ක්රගමගෝපසායික සහැලසුමේකරණය / 
මදුරසා එමේ. ගවේහහැල්ල සහ ජයන්ත බසාලසූරිය. - 
ගමේපහ : ජයන්ත බසාලසූරිය, 2019
ISBN  978-955-54085-4-7 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

සුමනපසාල, ඩබ්ලිවේ. එමේ.
ක්රියසාමූලික පර්ගයේෂණ සලංසශ්ෂිප්ත / ඩබ්ලිවේ. එමේ.
සුමනපසාල. - නුවරඑළිය : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95501-0-0 : ර. 300.00

සූරගසසේන, ගක්. ඒ. මසාලිකසා
ඉගගනුමේ ගහැටලු සඳහසා උපගදසශ් / ගක්. ඒ. 
මසාලිකසා සූරගසසේන. - ගමේපහ : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-51248-1-2 : ර. 600.00

3 8 0  වකාණිජද, සන්නිතවේදන, ප්රවකාහනය 

දයසාරත්න, ඩ. එසශ්.
ගර්ඩිගයගෝ සගලගෝනගයේ මයික්රගෆගෝනය පිටුපස 
සහැඟවුණු කතසා / ඩ. එසශ්. දයසාරත්න. - 
බත්තරමුල්ල : අනිදේදසා ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-624-5046-04-1 : ර. 300.00

3 9 0  සිරිත්, විරිත්, ජනශගැති 

අතපත්තු, ජසානක එමේ.
වන්නි හත්පත්තුගවේ අභිචසාර විශශ්වසාස හසා ජන 
ඇදහිලි / ජසානක එමේ. අතපත්තු. - ගකපොළඹ : 
ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
 ISBN  978-624-00-0290-5:මිල ගනපොදහැක්ගවේ

කුලසලංහ, ඒ. එමේ.
අගප් ගම / ඒ. එමේ. කුලසලංහ. - ගකපොළඹ : 
ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
 ISBN 978-624-00-0214-1: මිල ගනපොදහැක්ගවේ

චන්දගසසේකර, ස. ඒ. එච්. එමේ. ප්රියන්ත කුමසාර
බටහිර සත්ගත් අගප් මලංගල චසාරිත්ර : ජයමලංගල 
අෂශ්ටක සහිතයි / ස. ඒ. එච්. එමේ. ප්රියන්ත 
කුමසාර චන්දගසසේකර. - මහව : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-52552-2-6 : ර. 500.00

බණ්ඩසාර, ස. එමේ. තරිඳු
ජනසසාහිතජ්යගයන් නිරූපිත සන්නිගවේදනය : 
දුමේබර ප්රගදේශගයේ ජනසසාහිතජ්ය ඇසුරින් සදුකළ 
අධජ්යයනයකි / ස. එමේ. තරිඳු බණ්ඩසාර. - 
කණෑගල්ල : කර්තත, 2019
 ISBN  978-955-38603-1-6 : ර. 25.00

4 0 0  භකාෂකාව

4 9 0  තවනත් භකාෂකා

491.48 – සිසංහල භකාෂකාව

අරියවලංශ හිමි, ගමපොරකන්ගදේගගපොඩ
සලංහල භසාෂසාගවේ තත්සම හසා තත්භව පද / 
ගමපොරකන්ගදේගගපොඩ අරියවලංශ හිමි. - ගකපොළඹ : 
සමයවර්ධන, 2019
ISBN 978-955-708-078-9 : මිල ගනපොදහැක්ගවේ 

5 0 0  සස්වකාභකාවික විදදකා හකා ගණිතය

විගජ්සලංහ, ජයන්ත්
රධිරය හසා රධිර සලංසරණ පදේධතිය / ජයන්ත් 
විගජ්සලංහ. - ගබල්ලන්විල : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95521-0-4 : ර. 250.00
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5 2 0  තකාරකකා විදදකාව හකා ග්රහචකාරය

අලුත්වත්ත, ඩහැන
ග්රහ තසාරකසා යනු සහැබණෑ ජීවීන් බවට සසාධක 
20 ක් / ඩහැන අලුත්වත්ත. - ගකපොළඹ : 
ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN  978-624-00-0167-0: මිල ගනපොදහැක්ගවේ

5 3 0  තභභෞතික විදදකාව

දයසා, ඩ. ඩ. එන්. බසාගලගෝ 
ආගලගෝකය / ඩ. ඩ. එන්. බසාගලගෝ දයසා. - 
පමුණුගම : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-53651-7-8 : ර. 640.00

5 4 0  රසකායන විදදකාව හකා ආශ්රිත විදදකා

වර්ණකුල, රසාජිත ගමන්ඩිසශ්
අකසාබනික රසසායනය / රසාජිත ගමන්ඩිසශ් 
වර්ණකුල. - ගසාල්ල : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-42207-2-0 : ර. 500.00

5 7 0  ජජවීය විදදකාව 

විපුලගුණ, තරලංග
අසරි ගසපොබසා සරි / තරලංග විපුලගුණ. - 
කහැසශ්බණෑව : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95473-0-8 : ර. 1000.00

6 0 0  තකාක්ෂණය

6 1 0  ජවදද විදදකා හකා තසභෞඛද විදදකා

දහනසායක, ජයගසසේන
ගහල දහැගයේ විෂ ගවදකම / ජයගසසේන 
දහනසායක. - ගකපොළඹ : ජිනගසසේන පුහුණු කිරීමේ 
හසා පුනරත්ථසාපන භසාරය, 2019
ISBN  978-955-7708-02-7: මිල ගනපොදහැක්ගවේ

බණ්ඩසාර, වරණ
දස මසක් තුළ ගහැබක අසරිය / වරණ 
බණ්ඩසාර. - මසාවනහැල්ල : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95534-0-8 : ර. 700.00

සමරවික්රම, නිගරගෝෂශ්
දියවහැඩියසාව වලක්වසා ගහැනගමේ සහැබණෑ මග  / 
නිගරගෝෂශ් සමරවික්රම. - දන්ගකපොටුව : වසාසනසා 
ගපපොත් ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-29-0940-5 : ර. 300.00

6 3 0  කකෘෂිකර්මය හකා ආශ්රිත තකාක්ෂණය

රත්නසායක, කමල් ප. 
වහැව ගකත ගහසේන / කමල් ප. රත්නසායක. - 
ගගණ්මුල්ල : තිරණි ලලංකසා, 2019
ISBN  978-955-3755-03-2 : ර. 300.00

රත්නසායක, කමල් ප. 
ශ ලලංකසාගවේ සමේප්රදසායික වී වර්ග / කමල් ප. 
රත්නසායක. - ගගණ්මුල්ල : තිරණි ලලංකසා, 
2019
ISBN 978-955-3755-01-8 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

7 0 0  කලකා ශිල්ප

7 5 0  සිතුවම කලකාව

විමලරත්න, ඩ. ජී. ප්රසන්න
මහනුවර සමේප්රදසාගයේ බතුසතුවමේවල නිරූපිත 
අපසාය සහ දිවජ්ය ගලගෝක සලංකල්පය / ඩ. ජී. 
ප්රසන්න විමලරත්න. - කටුගසශ්ගතපොට : ඩබ්ලිවේ. 
එමේ. ප. සුදර්ශන බණ්ඩසාර, 2019
ISBN  978-955-38211-4-0 : ර. 450.00

7 7 0  ඡකායකාරූප ශිල්පය 

ගුණගසසේකර, එච්. ඩ. ඊ. 
කහැමරසාකරණය හසා සලංසශ්කරණය මූලික නජ්යසාය 
හසා භසාවිතය / එච්. ඩ. ඊ. ගුණගසසේකර. - 
ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019

 ISBN 978-624-00-0232-5: මිල ගනපොදහැක්ගවේ

7 8 0  සසංගීතය

යටවහැල්ල, වයි. ගක්. උදය බණ්ඩසාර
සලංහල සරල ගීතගයේ රසාගධසාරී පසුබම / 
වයි. ගක්. උදය බණ්ඩසාර යටවහැල්ල. - 
ඌරසාගපපොල : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-43354-4-8 : ර. 300.00

7 9 0  විතනනෝදකාත්මක හකා රසංග කලකා 

විතසානසාච්ච, ඉගර්ෂසා මධුෂසානි
සයත් රලංග භූමි / ඉගර්ෂසා මධුෂසානි විතසානසාච්ච. -
බදේගදේගම : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-71174-1-6 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ
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සුභසලංහ, ෂලිනි මධුෂිකසා
ගක්. බී. ගහසේරත් : නසාටජ්ය කලසා භසාවිතය / ෂලිනි 
මධුෂිකසා සුභසලංහ. - කටුගසශ්ගතපොට : ඩබ්ලිවේ. 
එමේ. ප. සුදර්ශන බණ්ඩසාර, 2019
ISBN  978-955-38211-3-3 : ර. 350.00

8 0 0  සකාහිතදය

රණවීර, ආරියවලංශ
බටහිර විචසාර විධි : ප්ගල්ගටගෝ සට ගඩරීඩසා 
දක්වසා / ආරියවලංශ රණවීර. - මහරගම : අහස 
මීඩියසා, 2019
ISBN  978-955-3425-18-8 : ර. 700.00

8 1 0  ඇතමරිකකානු සකාහිතදය 

813 - ප්රබන්ධ. තකටිකතකා 

ගහමිලංගවේ, අර්නසශ්ට්
ගහමිලංගවේ ගකටකතසා හයක් / අර්නසශ්ට් 
ගහමිලංගවේ ; පරිවර්තනය ගසගෝමපසාල 
මල්ලවආරච්ච විසනි. - ගකපොළඹ : සුසර 
ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-33-1102-3 : ර. 250.00

8 2 0  ඉසංග්රීසි සකාහිතදධරතයනෝ

823 - ප්රබන්ධ. නවකතකා

කසමේ, ඉෂිගුගරගෝ
මතක මලං අතර / ඉෂිගුගරගෝ කසමේ ; 
පරිවර්තනය අමසාලි ගබපොරලුගගපොඩ විසනි. - 
ගදහිවල : විදර්ශන ප්රකසාශන, 2019
“When we were orphans කතතිගයේ 
පරිවර්තනයකි.
ISBN  978-624-5087-15-0 ර. 720.00

ඩික්සන්, ෆහැන්ක්ලින් ඩබ්ලිවේ.
අතුරදන්වන ගහපොර - හසාඩ ගසපොගහපොයුගරගෝ / 
ෆහැන්ක්ලින් ඩබ්ලිවේ. ඩික්සන් ; පරිවර්තනය 
චන්තන ප්රසසාදේ රණවක විසනි. - ගකපොළඹ : 
සදීපසා ප්ර කසාශකගයගෝ, 2019
“The Hardy Boys in the vanishing thieves” 
කතතිගයේ පරිවර්තනයකි.
 ISBN  978-955-661-987-4 :       ර. 450.00

8 9 0  තවනත් භකාෂකා සකාහිතදය

891.48 – සිසංහල සකාහිතදය

ආරියපසාල, ජී. එල්.
සපරගමු සසාහිතජ්යගයේ කණෑගලු පුරසාණය / ජී. එල්.
ආරියපසාල. - රත්නපුර : චන්තන ඩිජිටල් 
ග්රහැෆික්සශ්, 2019
ISBN  978-955-9442-23-3 : ර. 300.00

රත්නසායක, දර්ශන
මධජ්යකසාලීන සලංහල කථසා කලසාව / දර්ශන 
රත්නසායක. - කහැලණිය : කහැලණිය 
විශශ්වවිදජ්යසාලය, 2019
ISBN  978-955-704-124-7 :      ර. 350.00

සරි සුමන හිමි, තිඹිරිවහැව
සදේධර්ම රත්නසාවලිය ගහැටපදය – iv / තිඹිරිවහැව 
සරි සුමන හිමි. - පන්නිපිටය : ශ සුභදසාරසාමය, 
2019
ISBN  978-624-5168-01-9 :        ර. 400.00

891.481 – පදද. නූතන සකාහිතද

අගබ්සලංහ, සුජීවසා ලිලන්ති
සතුවිලි / සුජීවසා ලිලන්ති අගබ්සලංහ. - 
අලංගගපොඩ : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95469-0-5  :    ර. 350.00

ගුණගසසේකර, ලීල්
නහැත / ලීල් ගුණගසසේකර. - රසාජගිරිය : 
ග්රහැෆිගකයසාර්, 2019
 ISBN  978-955-3400-14-7 : ර. 500.00

ජයලත්, ගකබෞශලජ්යසා
කහට ගවුමක අයිතිකසාරිය / ගකබෞශලජ්යසා 
ජයලත්. - අළුත්ගම : ගක් එසශ් ප ප්රකසාශකගයගෝ,
2019
ISBN  978-955-4635-40-1 :       ර. 300.00

පුලංචගහසේවසා, දිගන්ෂර
ඉගිගලන අකුර / දිගන්ෂර පුලංචගහසේවසා. - 
රන්න : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-38364-1-0 : ර. 200.00

ප්රනසාන්දු, ඉගරගෝෂන්
අගහසේතුක සහැරිසරන්නසා / ඉගරගෝෂන් ප්රනසාන්දු. - 
ගබ්රවල : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95468-0-6 : ර. 300.00
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වීබහැදේදගගේ, සචනි ගතහසානි
කලු හිනසාගවයලං / සචනි ගතහසානි වීබහැදේදගගේ. - 
ගකන්ගල්ල : කර්තත, 2019

 ISBN  978-955-71407-1-1 : ර. 350.00

ගසසේනසාරත්න, පසාලිත 
හයිකු හදවත / පසාලිත ගසසේනසාරත්න. - 
කුලියසාපිටය : බුක් ශ ලලංකසා, 2019
ISBN  978-955-3676-07-8 : ර. 300.00

ගසසේනසාරත්න, ප. එමේ
හිටවන කිවිඳියක ලියූ කවි / ප. එමේ. 
ගසසේනසාරත්න. - ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 
2019
ISBN  978-624-00-0194-6 : මිලගනපොදහැක්ගවේ

සුසන්ත කුමසාර, ආර්. ඒ. උදය
රණවිර මතක / ආර්. ඒ. උදය සුසන්ත 
කුමසාර. - ගමේපහ : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95514-0-4 : ර. 200.00

හඳුන්ගගේ, ගලහසාන් 
විසල් අහස මහැද අගන්ක සතුවිලි / ගලහසාන් 
හඳුන්ගගේ. - ගමපොරටුව ග්රන්ථ පුදේගලික සමසාගම,
2019
ISBN  978-955-3493-79-8 : ර. 300.00

ගහට්ටආරච්ච, කුමසාර
සරමිණි සුමුගුව / කුමසාර ගහට්ටආරච්ච. - 
ගසාල්ල :  කර්තත, 2019
ISBN  978-955-0519-04-0 : ර. 300.00

ගහට්ටආරච්ච, ජයතිලක
සරගත ගනපොවූ සතුවිලි / ජයතිලක 
ගහට්ටආරච්ච. - රසාජගිරිය : අගහසශ් 
ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-3609-45-8 : ර. 250.00

891.482 – නකාටද 

ජයගසසේන, කිත්සරිගමවන්
මූසල / කිත්සරිගමවන් ජයගසසේන. - ගමපොරටුව : 
රීඩින් ගබපොක්සශ් පබ්ලිෂසශ්, 2019
ISBN  978-624-5162-01-7 : ර. 275.00

891.483 - ප්රබන්ධ. තකටිකතකා

අමරසලංහ, චන්ද්රිකසා
යසාගදත – ගනපොරත රත / චන්ද්රිකසා අමරසලංහ. - 
ගහපොරණ : ගුර ගගදර ග්රන්ථ ගක්න්දය, 2019
ISBN  978-624-5148-07-3 : ර. 300.00

කමේමහැල්ලවීර, ජයතිලක
කහැඩපත් දහයක් / ජයතිලක කමේමහැල්ලවීර. - 
මුල්ගල්රියසාව : විගජ්සූරිය ග්රන්ථ ගක්න්දය, 
2019
ISBN  978-955-691-324-8 : ර. 350.00

තිරසාණගම, ධවල සක්විති
ඉසශ්ගතගෝප්පු කසාමරය / ධවල සක්විති 
තිරසාණගම. - ගමපොරටුව ග්රන්ථ පුදේගලික 
සමසාගම, 2019
ISBN  978-955-3493-80-4 : ර. 600.00 

ද සල්වසා, ඩබ්ලිවේ. ඒ. ධනපසාල
සුහද මිතුරිගයගෝ / ඩබ්ලිවේ. ඒ. ධනපසාල ද 
සල්වසා. - ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN  978-624-00-0234-9: මිලගනපොදහැක්ගවේ

පතිරණ, උඩුකසාගවේ ගප්රසේමේ
කසාර්යසාලයට ගිය අමුත්තසා / උඩුකසාගවේ ගප්රසේමේ 
පතිරණ. - ගදනිපිටය : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-43600-1-3 : ර. 250.00

බන්දුලගහසේවසා, අමරදසාස
ගසගෝර අප්පසා ගෂගෝර / අමරදසාස 
බන්දුලගහසේවසා. - ගදහිවල : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-44129-1-0 : ර. 375.00

රණවීර, තුසතසා
පුනජ්ය තීර්ථය / තුසතසා රණවීර.- ගකපොළඹ : 
ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN 978-624-00-0263-3 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

රසාජපක්ෂ, ගබගෝධින
සසායනික සටහන් ගනපොගවේ / ගබගෝධින 
රසාජපක්ෂ. - ගමපොරටුව ග්රන්ථ පුදේගලික 
සමසාගම, 2019
ISBN  978-955-3493-78-1 : ර. 700.00

ගවත්තසලංහ, එෆශ්.
ගදපොළගහසේ කණිසම / එෆශ්. ගවත්තසලංහ. - 
ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN 978-624-00-0212-7: මිල ගනපොදහැක්ගවේ
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සමරගසසේකර, ජයන්ති
පලසායසාම / ජයන්ති සමරගසසේකර. - ගකපොළඹ : 
සූරිය ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-656-561-4 : ර. 500.00

සරිබන්දු, සඳුන්
ගසායසා / සඳුන් සරිබන්දු. - ගමපොරටුව ග්රන්ථ 
පුදේගලික සමසාගම, 2019
ISBN  978-955-3493-77-4 : ර. 400.00 

891.483 - ප්රබන්ධ. නවකතකා

අමරකීර්ති, ලියනගගේ
රතු ඉරි අදින අත / ලියනගගේ අමරකීර්ති. - 
ගදහිවල : විදර්ශන ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-624-5087-09-9 :  ර. 500.00

අමරතුලංග, ප්රියලංකසා
විලට අහිමි මල් 2 / ප්රියලංකසා අමරතුලංග. - 
මහනුවර : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95127-7-1 : ර. 500.00

අලවත්ත, ජයසරි
අත් දහර / ජයසරි අලවත්ත. - අතුරගිරිය : 
කවිවර ප්රකසාශන, 2019
ISBN  978-955-7283-61-6 : ර. 950.00

අසලංක, ආසරි
ඉදේදමල් / ආසරි අසලංක. - වණෑගබපොඩ : කර්තත, 
2019
ISBN  978-624-95096-1-0 : ර. 300.00

උමයලංගනසා, පවනි
උන්මසාද නිමේනය / පවනි උමයලංගනසා. - 
ගමේපහ : පවනි ගපපොත් ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-0689-24-8 : ර. 500.00

කන්ගදගපපොල, ගසාමිණ
ඉර වර වර / ගසාමිණ කන්ගදගපපොල. - ගකපොළඹ :
සූරිය ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-656-564-5 : ර. 480.00

කරණසාරත්න, වත්සලසා
හලංස ගිගිරමේ / වත්සලසා කරණසාරත්න. - 
කඩවත : සලංඛ ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN 978-955-1807-48-1 : ර. 800.00

ගයසාන්, නිර්මින්ද
කඳුළු සනසාගසයි / නිර්මින්ද ගයසාන්. - මීගමුව : 
අරටුව ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-701-072-4 : ර. 500.00

ගල්අලංග, චසානිකසා ගරගෝෂිණ
නිසල ගනතුපුල් / චසානිකසා ගරගෝෂිණ ගල්අලංග. -
ගමේපහ : පවනි ගපපොත් ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-0689-26-2 : ර. 500.00

ගලහිටයසාව, උගදේනි
අප්රකසාශිත ගප්රසේමය / උගදේනි ගලහිටයසාව. - 
මීගමුව : අරටුව ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-701-086-1 : ර. 550.00

ගුණරත්න, කමල්
උත්තර ගදේවී / කමල් ගුණරත්න. - ගකපොළඹ : 
විජිත යසාපසා ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN 978-955-665-412-4: මිල ගනපොදහැක්ගවේ

ඩයසශ්, සුගන්ත්රසා තුෂසාරි
මීන නුවන් / සුගන්ත්රසා තුෂසාරි ඩයසශ්. - 
ගගණ්මුල්ල : නිශසාන්ත ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-624-4056-96-6 :      ර. 500.00

තරලංගන, සමීරසා
මුතු කඳුලක් ඉකිබන්දු / සමීරසා තරලංගන. - 
රසාගම : තසාරසා ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-7829-84-5 :  ර. 650.00

තිලකරත්න, කමලසා මහැණිගක්
ආවර්ජණසා / කමලසා මහැණිගක් තිලකරත්න. - 
කඩුගන්නසාව : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-52637-2-6 : ර. 280.00

දිසසානසායක, ඩ. එමේ. අනුර පදේමසරි
ඇතුගල අභියස / ඩ. එමේ. අනුර පදේමසරි 
දිසසානසායක. - කුරණණෑගල : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-41918-3-9 : ර. 300.00

ධර්මකීර්ති, අජිත්
ප්රථම ගප්රසේමය ඔබ ගනපොගවේ / අජිත් ධර්මකීර්ති. -
කඩවත : සලංඛ ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-1807-50-4 :       ර. 700.00
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නසානසායක්කසාර, සුමිත්
යකඩ ඉටපන්දමේ / සුමිත් නසානසායක්කසාර. - 
ගකපොළඹ : දයසාවලංශ ජයගකපොඩි, 2019
ISBN 978-955-686-445-8 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

පන්හිඳගම, සලංගදේශශ් රන්දුනු
අලුත් මනමසාලි / සලංගදේශශ් රන්දුනු පන්හිඳගම. - 
නුගගේගගපොඩ : සලංගදේශය, 2019
 ISBN 978-955-7667-60-7 :        ර. 550.00

පියදිගම, ගයසානි අසලංසලසා
බවන්තරසා / ගයසානි අසලංසලසා පියදිගම. - 
රසාජගිරිය : අගහසශ් ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-3609-44-1 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

පරිසශ්, රසාජ ශ
සමේපර්ක / රසාජ ශ පරිසශ්. - මීගමුව : අරටුව 
ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-701-087-8 : ර. 450.00

බසාලසූරිය, කුමසාරදසාස
අනසාරසාධිතයසා / කුමසාරදසාස බසාලසූරිය. - 
ගකපොළඹ : දයසාවලංශ ජයගකපොඩි, 2019
ISBN  978-955-686-451-9 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

මන්දසාරමී, අපූර්වසා
තසාවතින්සසා / අපූර්වසා මන්දසාරමී. - මසාලගඹේ : 
නඳුන් ආගලගෝක බණ්ඩසාර විගජ්තුලංග, 2019
ISBN  978-624-95511-0-7 : ර. 400.00

මිරිහසාගල්ල, පූර්ණිමසා
සවේමලංසලක් / පූර්ණිමසා මිරිහසාගල්ල. - 
ගකපොළඹ : ෂසාන් පබ්ලිගක්ෂන්, 2019
 ISBN  978-955-8175-46-0 :  ර. 350.00

රණසලංහ, චමිලසා
මසායසා කඩතුරසාව / චමිලසා රණසලංහ. - ගකපොළඹ : 
ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN  978-624-00-0303-2 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

රත්නසායක, සුසන්ත
අකල්පිනි / සුසන්ත රත්නසායක. - ගගණ්මුල්ල :
නිශසාන්ත ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-624-4056-94-2 :        ර. 350.00

රන්පත්විල, පියදසාස
දියට හඬන කණෑදහැත්ගතගෝ / පියදසාස රන්පත්විල. -
ගකපොළඹ : ගමන් පබ්ලිගක්ෂන්, 2019
ISBN  978-955-7332-01-7 : ර. 650.00

රසාජපක්ෂ, ආර්. ඩ. චසාන්දන
අතහැර ගිය ජීවිගත් / ආර්. ඩ. චසාන්දන 
රසාජපක්ෂ. - හිඳගගපොල්ල : කර්තත, 2019
ISBN  978-955-53247-5-5 : ර. 250.00

ලියනගගේ, පුෂශ්ප රවන් 
සඳමලී / පුෂශ්ප රවන් ලියනගගේ. - පිටබහැදේදර : 
කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95515-0-3 : ර. 490.00

ලියනගගේ, ගසබෞමජ්ය සඳරවන්
ගලගෝටසශ් / ගසබෞමජ්ය සඳරවන් ලියනගගේ. - 
පරගසශ්ගතපොට : සහතද ග්රහැෆික්සශ් ඇන්ඩ 
පබ්ලිෂර්සශ්, 2019
ISBN  978-955-4050-08-2 : ර. 480.00

වික්රමආරච්ච, මගනගෝරි සලිකසා
සතුවමේ / මගනගෝරි සලිකසා වික්රමආරච්ච. - 
පිළියන්දල : සලිකසා ප්රකසාශන, 2019
ISBN  978-955-1602-69-7 : ර. 650.00

විගජ්ගකගෝන්, ගරගෝහිත
කීතු කීතු / ගරගෝහිත විගජ්ගකගෝන්. - මීගමුව : 
අරටුව ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-701-071-7 : ර. 500.00

විගජ්සුන්දර, ඉන්දසානි
සඳකහැන් වහැටලසා / ඉන්දසානි විගජ්සුන්දර. - 
ගගණ්මුල්ල : නිශසාන්ත ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-624-4056-86-7 :  ර. 500.00

විමලසරි, ඉන්දසා
එමළි / ඉන්දසා විමලසරි. - ගහපොරණ : 
ගුර ගගදර ග්රන්ථ ගක්න්දය, 2019
ISBN  978-624-5148-11-0 : ර. 300.00

සූරියආරච්ච, තුසත
ගලගෝහිත වියරව / තුසත සූරියආරච්ච. - 
බත්තරමුල්ල : සමීර ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-3993-54-0 :  ර. 500.00
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හිදහැල්ලආරච්ච, ඉසුර උමයලංග
වහැසශ්ස / ඉසුර උමයලංග හිදහැල්ලආරච්ච.- 
ගමපොරටුව : ග්රන්ථ පුදේගලික සමසාගම, 2019
ISBN  978-955-3493-76-7 : ර. 600.00

891.483 – ප්රබන්ධ. තයතොවුන් නවකතකා

දිසසානසායක, අරණ එරලංග
විදුහගල් අබරහස / අරණ එරලංග දිසසානසායක. - 
ගමපොරටුව : ග්රන්ථ පුදේගලික සමසාගම, 2019
ISBN  978-955-3493-82-8 : ර. 600.00 

රත්නසායක, මගනගෝජ්
මගගේ ගරපොගබගෝ ගප්රසේමය / මගනගෝජ් රත්නසායක. - 
ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
ISBN 978-624-00-0248-6 : මිල ගනපොදහැක්ගවේ

වන්නිඅච්ච, බුවගනක
86 ගෂසේන් / බුවගනක වන්නිඅච්ච. - 
නුගගේගගපොඩ : සලංගදේශය, 2019
ISBN 978-955-7667-59-1 :       ර. 450.00

ගසසේනසානසායක, ප. බී.
සහරසාගවේ වික්රමය / ප. බී. ගසසේනසානසායක. - 
මුදුන්ගගපොඩ : තරලංග ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-657-262-9 : ර. 220.00

891.483 – ප්රබන්ධ. විදදකා

සන්ජීව, ජී. ජී. 
විදජ්යසා ප්රබන්ධ ii / ජී. ජී. සන්ජීව. - තලංගල්ල : 
හිරදිණි ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
ISBN  978-955-0473-11-3 : ර. 250.00

891.73 රසියන් ළමකා ප්රබන්ධ

ගනපොගසපොවේ, නිගකපොගලපොයි
දන්නණෑ සහ යසාළුගවගෝ / නිගකපොගලපොයි 
ගනපොගසපොවේ ; පරිවර්තනය මසාගනල් විජිතසා 
ප්රනසාන්දු විසනි. - කටුගසශ්ගතපොට : පරිවර්තක,

 2019
“Adventures of dunno and friends”  
කතතිගයේ පරිවර්තනයකි.
ISBN  978-955-43076-2-9 : ර. 1500.00

894.8113 – ප්රබන්ධ. නවකතකා 

සුප්පයියසා, ගකගෝකිලමේ
හරිත මිරිඟුව / ගකගෝකිලමේ සුප්පයියසා ; 
පරිවර්තනය සුන්දරමේ ගසබෞමජ්යන් විසනි. - 
වසාලච්ගච්න : පරිවර්තක, 2019
“තුරත්තු පචචයි” කතතිගයේ පරිවර්තනයකි.
ISBN  978-624-95536-0-6 : ර. 600.00

9 0 0  ඉතිහකාසය, භූතගනෝල විදදකාව සහ
 සහකායක විෂයයන්

පලිගහසේන, ගසාමිණ
බටහිර යුගරගෝපය බහිවීම සහ එහි වර්තමසානය /
ගසාමිණ පලිගහසේන. - ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 
2019
 ISBN 978-624-00-0306-3 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

9 1 0  භූතගනෝල විදදකා හකා තද්ශකාටන විසස්තර

කසාලංචනසා, ආර්.ඒ. ගචසකසා
මසානව ජනසාවසාස හසා නසාගරීකරණය / ආර්. ඒ. 
ගචසකසා කසාලංචනසා. - ඉඹුල්ගගපොඩ : කර්තත, 
2019
ISBN  978-624-95532-0-0 : ර. 300.00

ප්රනසාන්දු, මගනගෝ
ඇමරිකසානුවන් දුටු ලක්දිව සරිය / මගනගෝ 
ප්රනසාන්දු. - ගකපොළඹ : සූරිය ප්රකසාශකගයගෝ, 
2019
ISBN  978-955-656-559-1 : ර. 300.00

රණවීර, ගදනගම ධමේමික
මසාතර දිසසාගවේ නමේ ගමේ වහර / ගදනගම 
ධමේමික රණවීර. - ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 
2019
 ISBN  978-624-00-0200-4: මිලගනපොදහැක්ගවේ

9 2 0  මතක සටහන් 

අගබ්සලංහ, ඩබ්ලියු. ඒ. 
පුරෂශ්කින් සහ ගගපොගගපොල් / ඩබ්ලියු. ඒ. 
අගබ්සලංහ. - ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019
 ISBN 978-624-00-0222-6 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ
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ආරියවලංශ, මහින්ද
දිරිය වහැඩූ බඹරැන්ගදේ ගලපොකු හසාමුදුරගවගෝ / 
මහින්ද ආරියවලංශ. - ගකපොළඹ : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95350-1-5 : ර. 350.00

ගගණ්වත්ත, ශජ්යසාමේ නුවන්
අජිත් නිවසාඩ කබ්රසාල් ගමන්මගගේ පියසටහන් /
ශජ්යසාමේ නුවන් ගගණ්වත්ත. - බත්තරමුල්ල : 
ශසාකජ්ය ප්රකසාශන, 2019
ISBN 978-955-4645-18-9 :         ර. 400.00

ගුණසලංහ, ජී. ආර්. ගක්.
රජරට කටුක ජීවිත බුදු දහමින් සුවපත් කළ 
මරළුවසාගවේ ගුණසානන්ද ගලපොකු හසාමුදුරගවගෝ / 
ජී. ආර්. ගක්. ගුණසලංහ. - අනුරසාධපුර : 
කර්තත, 2019
ISBN  978-955-42206-3-8 :     ර. 400.00

ජයවර්ධන, ප්රදීප්
ප්රජසාතන්ත්රවසාදගයේ ඒකසාධිපතියසා / ප්රදීප් 
ජයවර්ධන.- ගකපොළඹ : සූරිය ප්රකසාශකගයගෝ, 
2019
ISBN  978-955-656-563-8 : ර. 750.00

නහැදගමුව, මලංජ
මනු සඳ සහැරිය / මලංජ නහැදගමුව.- අතුරගිරිය : 
කවිවර ප්රකසාශන, 2019
ISBN  978-955-7283-60-9 : ර. 600

පිලපිටය, සශ්වර්ණසා වන්නිආරච්ච
මලංගල දිනය දසා සරිගගට ගිය සයනණෑ වීරයසා / 
සශ්වර්ණසා වන්නිආරච්ච පිලපිටය. - 
ගවේයන්ගගපොඩ : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95452-1-2 : ර. 300.00

ගපගර්රසා, මහැක්සමසශ් ගරගෝයි
ගපරළිකසාර ගපගෝර පියසා / මහැක්සමසශ් ගරගෝයි 
ගපගර්රසා. - ජසා ඇල : කර්තත, 2019
ISBN  978-624-95482-0-6 : ර. 300.00

ගපගර්රසා, රක්ලන්ති
පහන් තසාරකසා / රක්ලන්ති ගපගර්රසා. - 
ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 2019

 ISBN 978-624-00-0220-2 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

ද සල්වසා, යූ. ආර්. 
ගදපයින් සට ගතිමි : සශ්වයලං චරිතසාපදසානය / 
යූ. ආර්. ද සල්වසා. - නුගගේගගපොඩ : කර්තත, 
2019
ISBN 978-955-52853-4-6 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

මගහසේන්ද, සුනන්ද
සරත්චන්ද රැල්ල / සුනන්ද මගහසේන්ද. - 
ගකපොළඹ : දයසාවලංශ ජයගකපොඩි, 2019
ISBN 978-955-686-449-6 :මිල ගනපොදහැක්ගවේ

ගසසේනසාරත්න, ප. එමේ.
හිටවන කිවිඳියක ලියූ කවි / ප. එමේ. 
ගසසේනසාරත්න. - ගකපොළඹ : ඇසශ්. ගගපොඩගගේ, 
2019
ISBN 978-624-00-0194-6: මිල ගනපොදහැක්ගවේ

9 3 0  පගැරණි ඉතිහකාසය

930.1 - පුරකාවිදදකාව

ගමේලත්, දනන්ජය
හින්දු ගබබෞදේධසාගමික සලංහිඳියසාව සහ රසාවණසා 
මහසාරසාජ විමර්ෂණය / දනන්ජය ගමේලත් සහ 
නගයගෝමි කහැකුලසාවල. - ගකපොළඹ : පුරසාවිදජ්යසා 
පශශ්චසාත් උපසාධි ආයතනය, 2019
ISBN  978-955-8522-19-6 :    ර. 4750.00

මහින්ද හිමි, වණෑතර
පුරසා විදජ්යසාව සහ මසානව අසශ්ථී අවගශසේෂ / වණෑතර 
මහින්ද හිමි. - කඳසාන : බුක්වින්, 2019
 ISBN  978-955-4594-08-1 :     ර. 350.00

9 5 0  ආසියකා ඉතිහකාසය 

954.93 – ශ්රී ලසංකකාව

ගදේවසලංහ, නිර්මසාල් රලංජිත්
ලලංකසාගවේ ඉතිහසාසය : දතෂශ්ඨිවසාදී විචසාරයක් / 
නිර්මසාල් රලංජිත් ගදේවසලංහ. - ගදහිවල : විදර්ශන 
ප්රකසාශකගයගෝ, 2019
 ISBN  978-624-5087-17-4 :  ර. 650.00

ෆසාමර්, බී. එච්. 
ලලංකසාව ගබදීගිය ජසාතියක් / බී. එච්. ෆසාමර්. - 
මහරගම : රසාවය ප්රකසාශකගයගෝ, 2019 කතතිගය

 “Ceylon : a divided nation” කතතිගයේ  
 පරිවර්තනයකි.
ISBN  978-955-7560-57-1 : ර. 250.00

******





வவெளளியயிட இருக்கும் பயிரசுரங்களளிற்ககான பட்டியல

0 0 0 கணயினளி வெயிஞ்ஞகானமும் அறறிவுசகார
வெயிடயங்களும்

சசெல்வரராஜரா, என. 

ஒரு நூலலின உருவராக்கம் / என.  சசெல்வரராஜரா.-  

சகராழும்பு :  ஞரானம் பதலிப்பகம், 2019.  

   ISBN 978-955-8354-91-9  :                ர. 600.00

0 7 0 வசய்தறி ஊடகம், பத்தறிரிககத்துகற, 

வவெளளியயட

சஜயபராலன,  சுப்பபயரா
JPS Cartoons (ஜஜபபிஎஸ் கரார்டூனகள) / 

சுப்பபயரா சஜயபராலன.-  சகராழும்பு :  

மராணபிக்கவளளளி பப்ளளிசெர், 2019.  

ISBN 978-624-5176-00-7  :             ர. 400.00

1 5 0 தத்துவெமும், உளவெயியலும்

தயராநலிதலி, முருகு 
இயல்பு மமீறலிய குழந்பதகள / முருகு 
தயராநலிதலி.-  மட்டக்களப்பு : ஆசெலிரியர்,  2019. 
ISBN 978-955-35603-4-6 : ர. 450.00

2 0 0 சமயம்

2 2 0 கறிறறிஸ்தவெம்

புதலிய ஏற்பராடுகள மற்றும் செங்ககீதம்.-  சகராழும்பு :  

த பபபபிள அஜஸராசெலிஜயசென,  2019.
ISBN 978-955-596-837-0: 

வபிபல தரப்படவபில்பல

297 – இஸ்லகாம்

அஷ்ரப் அலலி,  ஏ. ஐ. எம்.  

முதஷராபபிஹராத் ஆயத்துகள பகுதலி - I  /  

ஏ. ஐ. எம். அஷ்ரப் அலலி.-  சவலலிகம : 

ஆசெலிரியர், 2019.  
ISBN 978-955-42062-2-9  :         ர. 300.00

3 0 0  சமூக வெயிஞ்ஞகானங்கள
3 2 0 அரசறியல

இலங்பக பராரராளுமனறத் ஜதர்தல்கள 1947 முதல் 
2015 வபர.- இரராஜகலிரிய  :  ஜதர்தல்கள 
ஆனணக்குழு, 2019.
ISBN 978-955-7278-01-8: 

வபிபல தரப்படவபில்பல

3 3 0 – வபகாருளளியல

முஸ்தபரா,  ஏ. எம். எம். 

பணவவீக்கம் ஜகராட்பராட்டு வபிளக்கம் / 

ஏ. எம். எம்.   முஸ்தபரா.-  யராழ்ப்பராணம் :  

ஏபபிஐ பப்ளளிசெர்,  2019.  

ISBN 978-624-5144-02-0  :        ர. 400.00

3 4 0 சட்டம்

இலங்பகயபின தகவல் அறலியும் உரிபமச் செட்டம் - 

அமுலராக்கம் சதராடர்பரான மதலிப்பராய்வு .-  

சகராழும்பு : ட்ரரானஸ்பரி இனரசநசெனல் ஆப் 
செலிறவீலங்கரா, 2019.
ISBN 978-955-1281-90-8:

வபிபல தரப்படவபில்பல

3 6 0 சகாரணயியம்

கமலகுமரார்,  குணரத்தலினம்
செராரணபியர் சசெயற்பராடுகள கபலக்கூறு - 02 / 
குணரத்தலினம் கமலகுமரார்.-  வவுனளியரா : 

ஆசெலிரியர், 2019.  
ISBN 978-624-95529-1-3  :          ர. 100.00

3 7 0 – கலவெயி

கமலகுமரார்,  குணரத்தலினம்
வகுப்பபற கற்றல் வபிபளயராட்டுக்கள / 

குணரத்தலினம் கமலகுமரார்.-  வவுனளியரா : 

ஆசெலிரியர், 2019.  
ISBN 978-624-95529-0-6  : ர.80.00

4 0 0 வமகாழறி

4 9 0 – பயிற வமகாழறிகள

492.7 அரகாபயி வமகாழறி

அஷ்ரப் அலலி,  ஏ. ஐ. எம்.  

இலகு வழலியபில் மமீஸரான நூல் / ஏ. ஐ. எம். 

அஷ்ரப் அலலி.-  சவலலிகம : ஆசெலிரியர், 2019. 
ISBN 978-955-42062-4-3  :            ர. 300.00

அஷ்ரப் அலலி,  ஏ. ஐ. எம்.  

இலகு வழலியபில் ஸனஜரானளி நூல் / ஏ. ஐ. எம். 

அஷ்ரப் அலலி .-  சவலலிகம : ஆசெலிரியர், 2019.  
ISBN 978-955-42062-5-0  :              ர. 300.00
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494.48 – சறிங்கள வமகாழறி

இல்யராஸ், செப்னரா 
இரண்டராம் சமராழலியராக செலிங்களம் 
கற்ஜபராருக்கரான பகஜயடு /   செப்னரா இல்யராஸ்.-

அவபிசெராவபல : ஆசெலிரியர், 2019.  
ISBN 978-624-955517-1-8 :                ர. 75.00

ஹகராம்,  ஏ. ஜஜ. ஏ. 

இரண்டராம் சமராழலி செலிங்களம் -  O/ L /
ஏ. ஜஜ. ஏ. ஹகராம் .-  சகராழும்பு - 09 :

ரீட் ஜமரார் பப்ளளிஜகசென, 2019.  
ISBN 978-624-5064-11-3 :                ர. 350.00

494.811 – தமறிழ் வமகாழறி

இல்யராஸ், செப்னரா 
பண்பராடும் தமலிழ் - செலிங்கள பழசமராழலிகளும் /  

செப்னரா இல்யராஸ்.-  அவபிசெராவபல : ஆசெலிரியர், 

2019.  
ISBN 978-624-955517-2-5 :              ர. 180.00

பராஹலிம்,  எம். எப். எம். 

அரிச்சுவடி / எம். எப். எம்.  பராஹலிம்.-  சகராழும்பு : 

ரீட் ஜமரார் பப்ளளிஜகசென, 2019.  
ISBN 978-624-5064-14-4  :               ர. 280.00

6 5 0 – முககாகமத்துவெம்

657.07 – கணக்கறியல

அப்துல் பகயூம், எம். எம்.  

இலங்பக கணக்ககீட்டு நலியமங்கள - உயர் 
கல்வபி கற்கும் மராணவர்கட்கு / எம். எம். 

அப்துல் பகயூம்.- செம்மராந்துபற : ஆசெலிரியர், 

2019. 
ISBN 978-955-54885-1-8 : ர. 700.00

5 0 0 தூய வெயிஞ்ஞகானமும் கணயிதமும்

5 7 0 உயயிரியல

செலிவகுமராரன, வபி. எஸ். 

வபிலங்கு அபமப்பும் சதராழலிலும் - I   / வபி. எஸ்.

செலிவகுமராரன.- சகராழும்பு : ஆசெலிரியர், 2019. 
ISBN 978-955-51797-7-5  :  

  வபிபல தரப்படவபில்பல

8  0  0  இலக்கறியம்

8 9 0 – பயிறவமகாழறி இலக்கறியங்கள

894.811 – தமறிழ் இலக்கறியம்

தலிருக்குறள பகஜயடு.-  யராழ்ப்பராணம் : 

பண்பராட்டலுவல்கள தலிபணக்களம். வட 
மராகராணம், 2019. 
ISBN 978-955-7331-14 -0: 

  வபிபல தரப்படவபில்பல

தலிருக்குறள ஆய்வு.-  யராழ்ப்பராணம் : 

பண்பராட்டலுவல்கள தலிபணக்களம். வட 
மராகராணம், 2019. 
ISBN 978-955-7331-15 -7: 

  வபிபல தரப்படவபில்பல

தலிருக்குறள பற்றலிய இலங்பகயர் முயற்செலிகள.-  

யராழ்ப்பராணம் : பண்பராட்டலுவல்கள 
தலிபணக்களம். வட மராகராணம், 2019. 
ISBN 978-955-7331-16 - 4: 

  வபிபல தரப்படவபில்பல

சசெல்வசுகுனரா, ஜசெ. 

பூவரசு /  ஜசெ.  சசெல்வசுகுனரா. -  மருதங்ஜகணபி 
கலிழக்கு : வடமரராட்செலி கலிழக்கு பபிரஜதசெ கலராசெரார
ஜபரபவ, 2019. 
ISBN 978-955-3681-04-1   : 

வபிபல தரப்படவபில்பல

894.8111 – கவெயிகத

கந்தசெராமலி, சுப்பபிரமணபியம் 
கராதல் மலர்ந்த சபராழுதுகளளில் / 

சுப்பபிரமணபியம்  கந்தசெராமலி.-  நவீர்சகராழும்பு : 

ஆசெலிரியர், 2019.  

   ISBN 978-624-95520-0-5  :              ர. 450.00

பகலிரதன, அழகரத்தலினம் 
ஒப்புவஜதரா / அழகரத்தலினம் பகலிரதன .-  

சுழலிபுரம் : ஆசெலிரியர், 2019.  
ISBN 978-955-38214-1-6  :             ர. 200.00

வபிஜஜமரானன, நலிஸ்ஸங்க
பராதலி நலிலரா ஒற்பற நட்செத்தலிரம் / நலிஸ்ஸங்க 
வபிஜஜமரானன ; செப்னரா இல்யராஸ் (சமராழலி. ).- 
அவபிசெராவபல : ஆசெலிரியர், 2019.  
ISBN 978-624-955517-3-2               ர. 140.00
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மழஹலிமரா பபீபபி, பபி. எம். 

கவபிபத சதராகுப்பு / பபி. எம். மழஹலிமரா பபீபபி .-  

சகராழும்பு : ஆசெலிரியர், 2019.  
ISBN 978-624-95523-1-9  :              ர. 150.00

புஹராரி, எம். எச். எம்.  

புஹராரியபின சபரான மலர்கள / எம். எச். எம்.  

புஹராரி.-  கராத்தரானகுடி : பபதுல் பரகத் 
பப்ளளிஜகசென, 2019.  
ISBN 978-955-8633-01-4  :              ர. 300.00

வஹராப்தவீன, ஜஜ. 

சவயபிலலில் ஒரு வவீரப்பழம் / ஜஜ. வஹராப்தவீன.- 

ஒலுவபில் : ஆசெலிரியராய, 2019.
ISBN 978-955- 52409-4-9  :      ர. 500.00

ஜலரால்டீன, எஸ். 

நதலிஜயராடு ஜபசும் நராணல் / எஸ்.  ஜலரால்டீன.- 

சதஹலிவபள : ஆசெலிரியர், 2019.
ISBN 978-955-44425-1-1  :              ர. 600.00

894.8112 – நகாடகம்

அருளகுமரன, எஸ். டி. 

சவளளிப்பு / எஸ். டி. அருளகுமரன,  ஏ. செயந்தன, 

சஜ. செனுஜன.-  மல்லராகம் : ஆசெலிரியர், 2019. 
ISBN 978-624-38591-1-2  :            ர. 200.00

894.8113 – சறிறுககதகள

தவபராலச்செந்தலிரன, கரா.

கபலந்து ஜபரான கனவுகள / 

கரா. தவபராலச்செந்தலிரன.- ஜகராண்டராவபில்: 

ஆசெலிரியர், 2019. 
ISBN 978-955-43867-5-4  :       ர. 400.00

ரிஜனராஸரா முக்தரார், எஸ். எப். 

ஜவருக்குள சவந்நவீர் / எஸ். எப். ரிஜனராஸரா 
முக்தரார்.-  தும்மலசூரிய : ஆசெலிரியர், 2019.  
ISBN 978-955-42879-2-1  :              ர. 300.00

வடிஜவலு, ஆறுமுகம் 
நூறு குறளும் நூறு கபதயும் /  ஆறுமுகம் 
வடிஜவலு.- பருத்தலித்துபற : ஆசெலிரியர், 2019. 

    ISBN 978-955-44548-2-8  :             ர. 300.00

894.8114 – கட்டகரகள

செராஜலித்,  ஏ. எம். அஹமட்

ஈஸ்டர்: குருதலிக் கசெடும் மறுப்பும் /  

ஏ. எம். அஹமட் செராஜலித்.- அக்கபரப்பற்று : 

ஆசெலிரியர், 2019.
ISBN 978-955-42877-2-36  :            ர. 300.00

மராணபிக்கவராசெகம், சபரானபனயரா 
வராழத்துடிக்கும் வனனளி /  சபரானபனயரா 
மராணபிக்கவராசெகம்.- வவுனளியரா : ஆசெலிரியர், 2019. 
ISBN 978-955-71254-1-1  :             ர. 400.00

9  0  0  வெரலகாறு

9 1 0 – புவெயியயியலும் பயிரயகாணமும்

இஸ்தலிஹரார்,  எம். ஏ. எம். 

சசெய்முபறப் புவபியபியல் -  A / L  / எம். ஏ. எம். 

இஸ்தலிஹரார்.-  சகராழும்பு :  ரீட் ஜமரார் 
பப்ளளிஜகசென, 2019.  

ISBN 978-624-5064-10-6  :  ர. 430.00

வபிக்ஜனஷ்வரன,  சசெல்லதுபர
சபபௌதலிகப் புவபியபியல் பல்ஜதர்வு வபினராக்களும்
வபிபடகளும் / சசெல்லதுபர வபிக்ஜனஷ்வரன.-  

நரானுஓயரா : ஆசெலிரியர், 2019.  
ISBN 978-955-38460-1-3  :                 ர. 300.00

9 2 0 வெகாழ்க்கக வெரலகாறு

ஆனந்தரராஜ,  ந. 

ஆழலிபயக் கடந்த குமரன/ ந. அனந்தரராஜரா.- 

வல்சவட்டிதுபற: ஆசெலிரியர், 2019. 

 ISBN 978-955-41846-5-7 :  ர. 400.00

954.93 - இலங்கக

அப்துல்லரா, ரமமீஸ்
செம்மராந்துபற வரலராறும் வராழ்வபியலும் /  ரமமீஸ்
அப்துல்லரா. - செம்மராந்துபற : சபரிய 
பளளளிவராசெல்,  2019. 
ISBN 978-624-5161-00-3  :               ர. 2500.00

******





BIBLIOGRAPHY  OF   FORTHCOMING   PUBLICATIONS

2  0  0   RELIGION

2 3 0   CHRISTIANITY

Amarasinghe, Risiman
The mirror of Christianity and Catholic 
Church / Risiman Amarasinghe. - 
Colombo : S. Godage, 2019
ISBN 978-624-00-0254-7 :      Unpriced

Pieris, Fr. Edmund
The sisters of the holy family in Sri Lanka / 
Fr. Edmund Pieris ; ed. by Romesh Nonis. -
Colombo : S. Godage, 2019
ISBN 978-624-00-0198-4 : Rs. 750.00

2  9  0  OTHER RELIGIONS

294.3 - Buddhism

Aththanayake, Thilak
The perfection wisdom of Buddha in sattu 
bhasta jataka insight to kavyasekara and its 
anthropological social legal and moral 
philosophy / Thilak Aththanayake. - 
Colombo : S. Godage, 2019
ISBN 978-624-00-0242-4 : Unpriced

Wimalajothi himi, Kirama
It is time for us to go back to our roots / 
Kirama Wimalajothi himi. - Dehiwala : 
Buddhist Cultural Centre, 2019
ISBN 978-955-663-634-5 : Unpriced

3  0  0   SOCIAL  SCIENCES

Bandara, C. M. Thrindu
Social media and modern cultural / C. M. 
Tharindu Bandara. - Kegalle : Author, 2019
ISBN 978-955-38603-2-3 : Rs. 300.00

3 4 0   LAW

Seneviratne, Wasantha
Continued relevance of international 
humanitarian law in post conflict 
Sri Lanka / Wasantha Seneviratne and 
Nishara Mendis. - Hokandara : Wasantha 
Seneviratne, 2019
ISBN 978-624-95528-0-7 :  Unpriced

3 6 0   SOCIAL PROBLEMS  AND
           SERVICES; ASSOCIATIONS

Premaratne, Nilantha Pradeep
Impact changing external conditions on 
counterinsurgency the Sri Lanka / Nilantha 
Pradeep Premaratne. - Diyathalawa : 
Author, 2019
ISBN 978-624-95445-0-5 : Rs. 300.00

4  0  0   LANGUAGE

4  2  0   ENGLISH  LANGUAGE

Ananda Sarath
Teaching speaking / Sarath Ananda. - 
Colombo : S. Godage, 2019
ISBN 978-624-00-0308-7 : Rs. 400.00

Jayasuriya, Kithsiri
English expressions in English / Kithsiri 
Jayasuriya. - Maharagama : Author, 2019
ISBN 978-955-97558-2-1 : Rs. 3500.00

Kalubowilage,  Ajith
Gateway to perfect English / Ajith 
Kalubowila. - Horana : Author, 2019
ISBN 978-624-95505-0-6 : Unpriced
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5  0  0   NATURAL  SCIENCES  AND      
MATHEMATICS

5 1 0  MATHEMATICS

Walakuluarachchige, Siluni
Early maths / Siluni Walakuluarchchige. - 
Piliyandala : Author, 2019
ISBN 978-624-95494-0-1 : Rs. 485.00

6  0  0   TECHNOLOGY 

6  1  0   MEDICINE AND HEALTH

Disanayake, Harsha
Anatomy through X - rays / Harasha 
Disanayake. - Colombo : Author, 2019
ISBN 978-624-95388-1-8 : Rs. 200.00

7  0  0   ARTS

7  5  0  PAINTING AND PAINTINGS

Darmasiri,  Albert
George Keyt a portrait of the artist / Albert 
Darmasiri. - Colombo : The National Trust 
Sri Lanka, 2019
ISBN 978-955-0093-15-2 : Rs. 4000.00

7 9 0   RECREATIONAL  AND 
           PERFORMING  ARTS

Arthanayake, Bhathiya
Mind game / Bhathiya Arthanayake. - 
Dankotuwa : Masitha Publishers, 2019
ISBN 978-955-0445-68-4 : Rs. 600.00

Karunaratne, Santha
Grade cricket step the psychological , 
physical,  practical and the spirthal 
combination to be master in cricket life : 
part 1 the combination / Santha 
Karunarathne. - Kolonnawa : Author, 2019
ISBN 978-955-50934-1-5 :  Rs. 1000.00

8  0  0    LITERATURE

8 2 0  ENGLISH LITERATURE

821 - Poetry

Calyaneratne, Menaca
A fistful of stars / Menaca Calyaneratne. - 
Dehiwala : Author, 2019
ISBN 978-624-95456-0-1 :  Rs. 300.00

Jayathilake, Ranjith
Poems for children / Ranjith Jayathilake. - 
Thalawathugoda : Author, 2019
ISBN 978-955-42518-2-3 : Rs. 200.00

Perera, Prageeth
Dialogue in a sherry / Prageeth Perera. -
Nugegoda : Author, 2019
ISBN 978-624-95524-0-1 : Rs. 150.00

Somathilake, Lalitha
The lonely walk / Lalitha Somathilake. - 
Colombo : S. Godage, 2019
ISBN 978-624-00-0229-5 : Unpriced

822 - Drama

Premathilake, Arun Welandawe
The one who loves you so / Arun 
Welandawe Premathilake. - Colombo : 
Author, 2019
ISBN 978-624-95478-0-3 : Rs. 1000.00

8 2 3 - Fiction

Fernando, Chitra
Fire bird / Chitra Fernando. - Colombo : 
Popsicle Books, 2019
ISBN  978-955-0041-11-4 : Rs. 400.00

Godakanda, Anupama
Phoenix : I am a Racist / Anupama 
Godakanda. - Colombo : S. Godage, 2019
ISBN 978-624-00-0267-7 : Unpriced

Hettiarachchi, Dinara Thuljan
Two unpredictable brother / Dinara Thuljan 
Hettiarachchi. - Gothatuwa New Town : 
Author, 2019
ISBN 978-624-95538-0-4 : Rs. 500.00
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Iluppitiya, Ranjith
Eighteen months on mars / Ranjith 
Iluppitiya. - Nugegoda : Nanila Publishers, 
2019
ISBN 978-955-4850-75-0 : Rs. 350.00

9  0  0  HISTORY,  GEOGRAPHY,
INSIGINIA

9 2 0 - BIOGRAPHY

Wijesingha, Rajiva
George Cawkwell of UNIV / Rajiva 
Wijesingha. - Colombo : S. Godage, 2019
ISBN 978-624-00-0293-6 : Unpriced

9 5 0  HISTORY OF ASIA 

954. 93 - Sri Lanka

Batticaloa, Sri Lanka / ed. Sarala Fernando. - 
Colombo : The National Trust Sri Lanka, 
2019
ISBN 978-955-0093-17-5 : Rs. 4000.00

Kariyapperuma, Prasad
A view from the international maritime 
boundary line India - Sri Lanka / Prasad 
Kariyapperuma. - Battaramulla : Institute of
National Security Studies Sri Lanka, 2019
ISBN 978-955-7311-03-6 : Unpriced
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