
අනු 

අංකය

ලියාපදිංචි 

අිංකය
ප ොපේ නම කතුවරයාපේ නම ප්රකාශන සමාගම

1 464622 ගං පතුලේ මාලිගාව පද්මි පින්ලෙණිය සරසවි

2 464624 ල ොමිනිකා රතු ඔත්තුකාරී (පරි) කුමාර සිරිවර්ධන සරසවි

3 464627 ෆාහියන් හිමිලේ අසිරිමත් වන්ෙනාව (පරි) ජී.ඒ. නාලිනී සරසවි

4 464632 යක  යුගය ගාමිණී වියන්ලගො  (පරි) සරසවි

5 464643 සමනල ඔවෙන ඒම් .ඒම් පත්මා අලේරත්න සරසවි

6 464648 සුන්ෙර යාල වනයට පිවිසුලෙමු ඒඩ්මන්ඩ් විේසන් මීපලේ සරසවි

7 464659 මායාවාස (පරි) ගාමිණී වියන්ලගො  (පරි) සරසවි

8 464661 ගී මිහිර ශ්රියා රෙතුංග සරසවි

9 464662 ගුරුළු මකරාක්ෂයා ජයරත්න වීරක්ලකොඩි සරසවි

10 464664 කවුළුව හැර ලලොව බැලූ විස්මිත ජපන් විරුවා ජී.ඒේ. තිලකරත්න Ni- Cey Intrnational Pvt Ltd

11 464672 ඒක ඉන්ද්රජාලික ඉසව්වක් ලරෝහෙ ලපොතුලියද්ෙ අහස

12 464676 මිතුරුකලමන් ලස්සන ලලොවක් එච්. ජී. මාලනී කතෘ

13 464820 ඇසළ මාවත අද්ෙර අරුෙ අහස් රත්නායක කතෘ

14 464830 ෙහස් ගව් දුර නිම්මි මුදිතා ලේරත් (පරි) අපූරු

15 464873 අරුෙට ලපර නිහාේ රෙසිංහ කතෘ

16 464887 Below the Bench Vernon H. Gunsekara Surasa

17 464890 මායාපුර ලද්වී කුමරිය බිලන්න්ද්රි ලපලර්රා ෆාස්ට් පේලිෂර්

18 464920 සූනියම් ලෙවිලයෝ පියතිලක හේලේ වාසනා

19 464921 ලගොවිපලලහි විේලවය ආර්. පී. සමරසිංහ වාසනා

20 464922 ෆාෙර් සරත් සිඩ්නි මාකස්  යස් ලතෝතැන්න පේලිෂං 

21 464925
ලබෞද්ධ සාහිතයලේ අප ෙකින ලෙවිලයෝ සහ 

ලෙවඟලනෝ
සඳසිරි ඒම්. ලියනලේ වාසනා

22 464950 දිය රකුසා ලර්ණුකා ගුෙලස්කර කර්තෘ

23 465330 හෙගැස්ම ක්රිකට් අනුර ලතන්නලකෝන් ස්ටැම්ෆර්ඩ් ලේක්

24 465331 Kingdom Quest Jithya Dahanayaka Author

25 465333 මකුලලොලුව සහ කුලතිලක සුනිේ ආරියරත්න ලගො ලේ

26 465334 Passionately Cricket Anura Tennakoon Stamfordlake

27 465338 Who’s Who of Sri Lanka Vol 2 Edition Chandrabhanu Samaraweera

2021 රාජ්ය සාහිත්ය සම්මාන උේසවය ස|හා පේඛනාගාරපයන් ලබා ගන්නා ලද ග්රන්ථ නාමාවලිය



28 465341 කළුවර අහසට හඳ පායලා බුද්ධිනී තාරකා ලේවලේ ගුෙලස්න

29 465343 සාදිරිස් මාස්ටර් සහ රූපසිංහ මාස්ටර් සුනිේ ආරියරත්න ලගො ලේ

30 465344 Allys Selfiie Mahinda Soysa Author

31 465345 අලිබබාලේ ලසේෆිය මහින්ෙ ලසොයිසා කතෘ

32 465351 නයිේ නිම්න ශිෂ්ටාචාරය කමලා සිේවා සුමිත

33 465356 අවසන් මරෙය ලමොනිකා පුෂ්ප කුමාරි වර්ෙ

34 465357 භූමි රවින්ද්ර කාරියවසම් අගහස්

35 465454 සිහිනයක් ලස් ඔබ ඇවිත් සලරෝජිනී සංඛ

36 465455 යාබෙව හිඳ (පරි) කසුන් නිරංග ෙ ලසොයිසා ප්රතිභා

37 465456 ලහළලේ නියමුවා මහා රාවො ආර්.පී. සමරසිංහ සමන්තී ලපොත්

38 465457 පරිසර හිතකාමී පැරණි පළිලබෝධ නාශක ක්රම රුවන් රත්නායක සමන්තී ලපොත්

39 465459 ලසොඳුරු තාරකාවී සලචනයා ප්රනාන්දු බටහිර අහස

40 465461 හිරුට ලපර හිමිදිරිය ඇවිදින් දිස්නා පී. සූරියලහට්ටි සංඛ

41 465462 කර්මක්ෂය ලසිත රවීන් උමගිලිය අහස

42 465464 නිෂ්චල විමුත්තා අරහත් ලතරණි

43 465466 වැලි මිනිසා සුමිත් චාමින්ෙ අහස

44 465467 සිහින මන්ොකිනි ගිම්හානි වාසනා සංඛ

45 465468 නුඹ හිඳී සිලත් ලසොඳුරුම තැනක දිස්නා පී. සූරියලහට්ටි සංඛ

46 465469 මුදිතා වාසල මාරසිංහ කර්තෘ  ප්රකාශනය

47 465471 සඳ කින්නරී තිස්ස නිහාේ වික්රමසිංහ කර්තෘ  ප්රකාශනය

48 465475 අප්රකාශිත ලේමය තිලිණි ඒන්. ලියනආරච්චි කර්තෘ  ප්රකාශනය

49 465479 ජන අධිපතිලයක් සමග ලසෝමා ජයලකොඩි ලගො ලේ

50 465481 ළමා ලිංගික අපලයෝජන ඒච්.ඩී.ඊ. ගුෙලස්කර ලගො ලේ

51 465483 My Peradeniya Sarath Edirisinghe Godage

52 465486 අමායා මාන්ලතොට්ටම ධම්මානන්ෙ හිමි ලගො ලේ

53 465488 ල ඒතිහාසික නුවරඒළිය සහ බ්රිතානය ජීව්නතිකා ඒම්. ලියනලේ ලගො ලේ

54 465489 සුදු සාරිය සහ තවත් කතා
චන්ද්රසිරි ලෙො න්ලගො  

අනුස්මරෙ පෙනම
ලගො ලේ

55 465492 යථාර්තය හා අවමානය පී.ජී. චන්ද්රලස්කර ලගො ලේ

56 465493 මව් බිලමන් ඈතට චාලට් ලපලර්රා ලගො ලේ

57 465493 රන්මලී ගයාත්රී මධූෂා සමරතුංග ලගො ලේ

58 465494 සුදු කළු අළු අනූෂා ලගෝකුළ ප්රනාන්දු ලගො ලේ



59 465499 පුංචි අලේ සමනළ ගී ශ්රීමතී කුමාරි ජයලකොඩි ලගො ලේ

60 465500 බිත්තර ලහොරා සුලලෝචනා ගිම්හානි ඉඹුලාන ලගො ලේ

61 465509 සැගවුණු කුසුම අලසෝක නිස්සංක ලගො ලේ

62 465511 පාලම අද්ෙර කුමාර කවිරාජ ලගො ලේ

63 465512 ඔටිසම් සහ ඔලේ ෙරුවා හිමේෂ පූර්ණිමා ලස්රසිංහ ලගො ලේ

64 465513 සරස්වතීලේ දියණිය ඩී.බී.රම්ලබො ලගෙර ලගො ලේ

65 465523
ලෙගේලෙොරුව  රජමහ විහාරය සහ  එහි  

බිතිසිතුවම්

ලජයෂ්ඨ මහාචාරය මහින්ෙ 

ලසෝමතිලක
ලගො ලේ

66 465530
මහාකවි ල ෆෙරිලකො ගර්සියා ලලොර්කා 

/FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936)
ඉන්ද්රානි රත්නලස්කර  ලගො ලේ

67 465533 නිේ නදී දියණිය දීපිකා කුමාරි ගුෙලස්කර ලගො ලේ

68 465539 පුංචි පුලත් ලම් අහන්න පාලිත බණ් ාර ජයලකොඩි ලගො ලේ

69 465541 මිර්ස්ලස් ලකෝලම් නාටය පිළිබඳ විමසුමක් ඩී.ජී.සී.ඒච් ලගො ලේ

70 465551 ලස්සන අහස නිර්මලා ෙමයන්ති ජයසිංහ ලගො ලේ

71 465552 නපුරු වලසාට පා මක් දිලනත් ලතව්සර වික්රමසිංහ ලගො ලේ

72 465553 රන් සමනළ පැංචා චන්ද්රලස්න ලකොඩිතුවක්කු ලගො ලේ

73 465554 කුරුලු  පැටියාලේ සවාරිය නිර්මාලා ෙමයන්ති ජයසිංහ ලගො ලේ

74 465559 පාසේ සංගීත අධයාපනයට නව මගක් සිතාරා මධුෂාණි උඩුවන ලගො ලේ

75 465581 මලේ ඉන්දියාව චන්ද්රා දිසානායක ලගො ලේ

76 465583 ලසනරත්  ලගොන්සේ  ලකෝරාළ - කාවය ෙර්ශනපති  මලේෂ්  ක්රිශාන්ත ලගො ලේ

77 465624 ලපොඩි පැසැලක් මහ විදුහලක් කළ ගුරු ඉංජිලන්රු දුලිේ  ගුෙවර්ධන කර්තෘ  ප්රකාශනය

78 465670  ණයට ගත් දරුව ෝ විමලදාස සමරසිංහ  පහන්

79 465674
 ශ්රී ලිංවේය පාරිව ෝගික ජී න රටා  සහ මුද්රිත මාදය 

ව ළඳ දැන්වීම්
ප්ර ාත් චින්තක මීවගොඩ කර්තෘ  ප්රකාශනය

80 465675   ඳිමි සවිය ගරුසරු මිංගල වසෝමලාල් රසිං ආරච්චි පහන්

81 465676 වසවනහස වකොතැනද  සැඟ  ගිවේ නිල්මිණි දිසානායක පහන්

82 465677 හිට්ලර්වේ අ සනේ වහෝරා සරිවසේන රත්නායක පහන්

83 465678 සල්ලිම න මන්තවර් සරිවසේන රත්නායක පහන්

84 465680 A Friend of an old lady  Wimal Kahawala Minsara 

85 465681 මල් තුහින චන්දි වකොඩිකාර රත්සර වපොත්

86 465682 ලිහිණි කිරිල්ලි චන්දි වකොඩිකාර රත්සර වපොත්

87 465683 සයුරු කුරුල්වලෝ ප නි උමයිංගනා ප න ක්රිවේෂන්ස්



88 465685 ඔල්ගා වටොකර්චුේ මරණවේ රළ නැගුම රශ්මික මණ්ඩා ල විදර්ශන

89 465686
වකොන්සතන්තීන් පවුස්වතොව්ස්කි - උණු පාන් සහ ත ත් 

කතා
ජයන්ත ලාල් රත්නවසේකර විදර්ශන

90 465688  තබ්ලා විශාරද මවනෝජ් පීරිස් ගුණවසේන

91 465700 හිං ැල්වල්    වසොඳුරු මිනිසා තිසර කුමාරවේලි සරසවි

92 465701 සඳ රෑ හමු වී ගාමිණී   ාසලසූරිය පහන්

93 465705 YOKO OGAWA මවහේෂි වීරවකෝන් විදර්ශන

94 465706 වජෝන් වදොමිනිේ ව ොබි රුවිනි තල්පාවිල විදර්ශන

95 465707 මිනිස්සු නදීෂ් දිේකුඹුර වගොඩවේ

96 465708 ආදරණීය මාේස් නදීෂ් දිේකුඹුර වගොඩවේ

97 465711 අනුන්වේ වල් ගාමිණි වියන්වගොඩ සරසවි

98 465712 ඉමිහිරි  ැඳුමක අමිහිරි කතා ේ කරුණා වපවර්රා සරසවි

99 465713 මානසක පීඩනය  සහ කාිංසා 
මවනෝ ව දය විවශේෂඥ ඩේලස ් 

මුල්කිරිගල
සරසවි

100 465736 සව් ක්රියාන්විකතවයෝ - 2- නිපුන හසරිංග අවබ්සරිගුණ ර්ධන වගොඩවේ

101 465737 A trek Known only to a Few DR.B.J.C Perera Godage 

102 465745 මිං මුලා  ැල් ආරියදාස මිල්ලගහතැන්න වගොඩවේ

103 465746 අඟුරු වකොච්චි වලසලි බී සරිමාන්න වගොඩවේ

104 465751 ව ෝලා උසුලා පී විවජ්සූරිය වගොඩවේ

105 465752 Bola Usula p. wijesuriya Godage 

106 465754 ELY HIGH KAMANI JAYASEKARA Godage 

107 465755  රද චන්ද්රපාල වල්කම්වේ වගොඩවේ

108 465757 The Mirror Of Christianity and Catholic Church Risman Amarasinghe වගොඩවේ

109 465765 COLOMBO CHILDREN Sunil Wijesingha Godage 

110 465767 වහොල්මන් කථා  ස්තු ේ මහාචාර්ය ආරිය රාජකරුණා වගොඩවේ

111 465769 ලිංසු නාමලී අවබ්වසේකර වගොඩවේ

112 465770 RED ANT AND OTHER STORIES ANURASIRI HETTIGE වගොඩවේ

113 465775 THE MAN CALLED CEYLON Somasiri  Devendra Godage 

114 465776 අපිස ්ජීවිත ගාමිණි ජයසිංහ වගොඩවේ

115 465777 හයිඩ්රජන් සුරිංගනා කුමාර වහට්ටිආරච්චි වගොඩවේ

116 465778 Nuwara Kalaviya Garvin Karunarathne Godage 

117 465781 කරවතොට  ත හා  වමොරවතොට  ත පී.ඒම්.වසේනාරත්න වගොඩවේ

118 465782 න ාතැවන් රාත්රියේ විමලසරි වල්කම් නාමවේ වගොඩවේ



119 465783 හිමි ක ාය පද්මහර්ෂ කුරණවේ සහ දැදිගම වී.රුද්රිගු වගොඩවේ

120 465784 සතයජිත් රායි මතක අමතක චන්ද්රිකා විවජ්සුන්දර වගොඩවේ

121 465785 වනොවපවනන ජීවිත රජී  දසනායක වගොඩවේ

122 465814 හැම්ලට් වටෝනි රණසිංහ සරසවි

123 465815 සැරමුත්තා නන්දදාස වික්රමාරච්චි සරසවි

124 465816 කාමරවයන්  එළියට යිං සඳරු න් කරුණාතිලක

125 465817 අධයාපනික දර්ශන බී.ඩී.බී.වේ ද සල් ා

126 465818 STILL STEEPING SAITHA GNANARATNAN SARASAVI

127 465819 දුකදිනා ජයගත් හපන්නු රාජ ටී.  ස්නායක සරසවි

128 465820 දශක අටක මතක ගුණවසේන විතාන සරසවි

129 465822 ධ ල අජිත් පී. ධර්මසූරිය සරසවි

130 465823 තුලය  රූප ප්රියිංකා අමරතුිංග සරසවි

131 465824 අලවහේන්වද්රෝ මයිතාවේ සැ ෑ ජීවිතය ගාමිණි වියන්වගොඩ සරසවි

132 465825 හෘද ශාේෂියක අවදෝනා ගාමිණි වියන්වගොඩ සරසවි

133 465828 දියපාවරන් හරිපාරට දීපාල් සූරියආරච්චි සරසවි

134 465870  හු සිංස්කෘතික මවනෝ විදයා  හා උපවද්ශනය මහාචාර්ය වරෝලන්ඩ් අවබ්පාල සාර

135 465875 අධයාපන තාේෂණය හා සුහුරුපන්ති ඉගැන්වීම මහාචාර්ය වරෝලන්ඩ් අවබ්පාල සාර

136 465878 මමිංකාර හා ස් ාත්ම මවනෝ විදයා මහාචාර්ය වරෝලන්ඩ් අවබ්පාල සාර

137 465881  ව ෞද්ධ දර්ශනය පුද්ගල සිං ර්ධනය ව නුර  ණ්ඩාර කර්තෘ

138 465883 මාර්තා ප්රදීේ ගුණරත්න G&C 

139 465887 තිත්ත කහට වේ සුනිල් සාන්ත අගහස්

140 465888 PANDEMONIUM OVER A PANDEMIC Dayanath Jyasuriya Nanifa

141 465889 21 සය සවේ ඉවගනුම් මිනිස්සු මහාචාර්ය වරෝලන්ඩ් අවබ්පාල සාර

142 465897 සතිමත්  ව න් උපන් නිසල සත හා පඥා පූජය අතුරුගිරිවේ ධම්මවිහාරික හිමි

143 465916 TELL US OUR STORY GRANDMA H.E. ROBINA P. MARKS

144 465917 අච්චිඅම්වම් අවේ කතා  කියන්නවකො වරොබිනා පී මාේස්

145 465921

SRI LANKA'S FUTURE CHALLENGES AND THE QUEST 

FOR A NEW CONSTITUTION DHARSHAN WEERASEKERA SARASAVI 

146 465923 සුදු  ැලි ගී පද මාලා වමත්රී පනාවගොඩ සරසවි

147 465924 මායා  න්ධන ගාමිණි වියන්වගොඩ සරසවි

148 465925 සුතතය ඉවගනුම මහාදාර්ය වරෝලන්ඩ් අවබ්පාල සාර

149 465928 PASSIONATELY  KRICKET ANURA TENNAKOON STAMFORD LAKE 



150 465930 අ රගිරද චමත්කාරය ආචාර්ය නිමල් වසේදර සරසවි

151 465931 ඒ.ඇස ්වකටිකතා සිංග්රහය මවනෝජ් ප්රසන්න අවබ්වකෝන් කර්තෘ

152 465932 රරුේමනි වදවියේමය වහන්රි ප්රියශාන්ත වමන්ඩිස් ඇඩ් ඇඩ්ස්

153 465933 වපොතු සහ අටු ජී.ජී.ඒස.්රත්නායක කර්තෘ

154 465934 කල්ප හීනය මුදිතා විට්ටච්චි සඳමාධවී

155 465943 අවසේකා ඉවම්ෂා මාධවී මලවිආරච්චි සඳමාධවී

156 465991 සුරිංගනාවිය සහ සමනළ කන්ද ප්රියිංකා සපරමාදු කර්තෘ  ප්රකාශනය

157 465992 The Fairy and Samanala Kanada priyanaka saparamadu කර්තෘ  ප්රකාශනය

158 465993 උඩරට ගිවිසුම්පත සහ    ශ්රී වික්රම රාජසිංහ චරිතය වජයෂ්ට මහින්ද වසෝමතිලක වගොඩවේ

159 465994 විවජ්වීරවේ ඝාතකයා වප්රේමදාසද චන්දන කාරිය සම් සී.වේ මීඩියා ලිංකා

160 465995 රිද්දියාගග විමර්ශනය  සහ ප්ර න්ධ සාහිතය ජනක වකෝට්ටවගොඩ වජ්.වේ.පබ්ලිවේෂන්

161 465995 Tailorbird  Eric Illayapparachchi Godage 

162 465996 සකුරා මලේ - කළු වකල්ල 2 වනහන්සා සූරිය  ණ්ඩාර සුදුවදෝණි

163 465997 පතිනියක වී නිශී  ව ොවත්ජු නිශී  ව ෝවත්ජු

164 465999 ඒදා අවේ ගම ඒ.ඒම්.කුලසිංහ වගොඩවේ

165 466000 දැඩිමුණ්ඩ  වද ඳුන්  ැඩ  සන අලුත් නු ර මහ වද් ාලය නන්දවසේන සූරිය ආරච්චි වගොඩවේ

166 466002 සමවනොළ ගිර සමගි ලකුණ වමොනිකා රරු න් පතිරණ වගොඩවේ

167 466003 අසල් ැසයා සන්ධය සඳමාලි දැල්කඩ වගොඩවේ

168 466004 කසා තක කතන්දරය තල්පාවිල විජයවසෝම වගොඩවේ

169 466007  න රජදහන ආරියනන්ද වදොඹගහ ත්ත  ාසනා

170 466008  ණ්ඩාර වදවිවිරරු පියතිලක හල්වප  ාසනා

171 466010 වකොවරෝනා සහ ව නත්  සිංගත වරෝග ආර්.පී.සමරසිංහ  ාසනා

172 466012 MOSIC STORIES OF WOMEN Nanda Pethiyagoda godage 

173 466013
මවහෝෂධ පඬිතුමාවේ  පඥා  මහිමය විදහාපාන 

උම්මේග ජාතකය
මහාචාර්ය සල්වි වසේනාධීර වගොඩවේ

174 466018 ඉස්සර කාවල් ජයවසේකර මලවිආරච්චි වගොඩවේ

175 466019 පරිංගි යුගවේ ජනකථා තිසර කුමාරවේළි වගොඩවේ

176 466021 විදුත් වකෝෂ සහ  ාහන  ැටරි සඩ්නි සරි ර්ධන වගොඩවේ

177 466022 නිකිතා සහ ත ත් වසෝවියට් රුසයන් වකටිකතා ව ොබී ජී. ව ොවත්ජු වගොඩවේ

178 466024 ඔ වගන් ව න්වී මම යන්නම් ශ්රියානි හුලුගල්වල් කර්තෘ

179 466025 රුහුවණ් කිවිඳිවයෝ ජයතිස්ස වතන්නවකෝන් වගොඩවේ

180 466026 පුස්තකාල පූසා සහ ත ත් කතා ප්රින්ස් වසේනාධීර වගොඩවේ



181 466028

සන්නිවව්දනය,  යාේති කටයුතු,  ැඩිහිටි අධයාපනය හා 

සමූපකාර  යාපාරය ප්ර ාත් ගලගමවේ වගොඩවේ

182 466030 නූර්ති ගී සිංගීතවව්දය හා අස්පර්ශිත සිංස්කෘතික උරුමය ආචාර්ය ලීනා වසවනවහවීර ස් ර්ණ ග්රන්ථ

183 466032 ව ෞද්ධ ආචාරවිදයා වප්රව්ශය ආචාර්ය රාජිත පී. කුමාර වගොඩවේ

184 466033 කුණ්ඩා ාඩය න කතා  විමසුම ඉන්දු ගමවේ වගොඩවේ

185 466036 Think a While J. A. S. madushan Appuhami An author's statement

186 466037 දිලිවසන හද ත ව දය ප්රියන්තා ලියනවේ වගොඩවේ

187 466039 අකාලිවකෝ ව න්ස්ලි ස්වලජස් වගොඩවේ

188 466040 ලියක සරිය යමුනා මාලිනී වපවර්රා වගොඩවේ

189 466044 වරේෂ්ඨ ආර්ථික විදයාඥයින් සිව්දෙදෙක් මහාචාර්ය දයානන්ද වසෝමසුන්දර වගොඩවේ

190 466045 ශ්රී ලිංකාවව් පාර්ලිවම්න්තුවව් විපේෂය අතුල වප්රේමරත්ක වගොඩවේ

191 466052 My Epitaph for You Palitha Ranathunga වගොඩවේ

192 466064 රත්තරිං දු ේ මුතු ණ්ඩා අත්තනායක වගොඩවේ

193 466065 කිකිළි පැටියා කසුන් හිමාත්රි වගොඩවේ

194 466066 අපූරු පඹයා ශ්රීමා ලාලනී වගොඩවේ

195 466104 වද ේවේඩු වප්රේමකීර්ති රණතුිංග දයා ිංශ ජයවකොඩි සහ සමාගම

196 466106 හුදකලා අසරු ා කුමාර සරි ර්ධන දයා ිංශ ජයවකොඩි සහ සමාගම

197 466109 Pioneers and Predecessors Gnanamuthu Victor Pilendran Bishop's House, Jaffna.

198 466112

Ethical Relativism and Ethical Absolutism: A Modern 

Moral Approach Asha Nimali Fernando Stamford Lake (Pvt) Ltd 

199 466113 සාම සිංකල්පය ආශා නිමාලි ප්රනාන්දු

ස්ටැම්ෆර්ඩ් දේක් පුද්ගලික 

සමාගම

200 466116 අනපායිනී වදෝන ත්රිමා කර්තෘ

201 466120
සාර්ථක ධන වතකු  න්නට ගවව්ෂනාත්මක 

වපොවහොසත් මනස
අනුරුද්ද මීලස් ත්වත්

202 466123 වසේ යට කැපව මු පූජය මාවල් න ධම්විජය හිමි කර්තෘ ප්රකාශන

203 466124 මායා  න්ධන ගාමිණි වියන්වගොඩ සරසවි

204 466127 විසුරුණු මල්වපති ජයන්ත කුමාරසරි විහඟ

205 466128 REVIVE SRI LANKA PASAN M. WIJAYAWARDHANA Author 

206 466130 රාජාන්තරය සුමිත් නානායේකාර දයා ිංස  ජයවකොඩි

207 466131 ආදරණීය අනුහස් සවචනයා ප්රනාන්දු  ටහිර අහස

208 466133 ජනමාධය සතු සමාජ  ගකීම ජී.උපාලි ගමවේ කර්තෘ ප්රකාශන

209 466134 මනරම් සදහම් - සත් ැනි ව ළුම මහාචාර්ය වලනගල සරිනි ාස හිමි කර්තෘ ප්රකාශන

210 466135 වතොටියාවේ අ සානය චන්දන ඉලන්දාරිවේ රුසයා 



211 466136 ආහාර මිතයාව න් මිවදමු ජී.උපාලි ගමවේ

ආන්තනික කා නික 

නිෂ්පාදකයන්වේ සිංවිධානවේ 

212 466137 අධයාපන සමාජවිදයා චින්තන ඒස.්ගලගමවේ කර්තෘ

213 466138 ඉසව ල් ජිලමල් සමග ගජමන් පැමිවණ්යා නිවරෝධා තුෂාරි නානායකාර කර්තෘ

214 466139 මෘදු කුසලතා අධයාපනය මහාචාර්ය වරෝලන්ඩ් අවබ්පාල සාර

215 466140 යලින්දි වනොහඳුනන්නී කර්තෘ

216 466141  කඳ අරණී නිශ්ශිංක විවජ්මාන්න විදර්ශන

217 466142 සඳ කිඳුරයි සඳ කිඳුරියි - සඳ කිඳුරු ජාතකය දමයන්ති ජයවකොඩි දයා ිංස  ජයවකොඩි

218 466143 අ තැන්වූව ෝ වප්රේමසරි මාහිිංවගොඩ දයා ිංස  ජයවකොඩි

219 466144 අයිස ්පීල්වල් වීරවයෝ  න්දුල පී දයාරත්න දයා ිංස  ජයවකොඩි

220 466145 සුදු මැණික සමන් මහානාම දිසානායක දයා ිංස  ජයවකොඩි

221 466146 මල්මධාරා ඉවම්ෂා මාධවී මලවිආරච්චි සඳමාධවී

222 466147 අස්ගී චමී තියඹරාවහේවන් වගදර  ටහිර අහස

223 466148 සුරති මවහෝගය තිලක කුඩාවහට්ටි දයා ිංස  ජයවකොඩි

224 466149 පූජනීය අටමස්ථානය කුසුම්සරි විවජ් ර්ධන දයා ිංස  ජයවකොඩි

225 466151 ඉතිහාසයේ තුළ සාහිතය ලියනවේ අමරකීර්ති විදර්ශන

226 466152 පාවුවලෝ වකොයිවයෝ බ්රීඩා මවහේෂි වීරවකෝන් විදර්ශන

227 466153 The MANY FACES of the KANDIAN KINDOM GANANATH OBEYSEKARA Sail Fish

228 466154 පශ්චාත් සුනාමි නැ ත පදිිංචි කිරීම නිශාර ප්රනාන්දු

229 466155 කිරිඅම්මා දානය

ආචාර්ය පූජය අල්ගම ත්වත් සුමන ිංශ 

හිමි සමය ර්ධන

230 466156 ශ්රී දළදා පුරාණය වහේමමාලා රන්දුනු සමය ර්ධන

231 466159 වගදර  ට සතියම ලියනවේ අමරකීර්ති විදර්ශන

232 466160 අනූ  සරක මතක සටහන් ජිනදාස උඩු ා ල ශ්රි න්ති රු න්තිකා

233 466161

STRING OF ARCHAEOLOGICAL SITES ON THE EAST 

COAST AND OTHER ARTICLES P.G. PUNCHIHEWA VIJITHA YAPA

234 466165 ප්රඥා අනුශාසනා අතුරුපලයාගම ප්රඥා ආනන්ද හිමි කර්තෘ

235 466166 THE FISHING CAT CHAMINDA JAYASEKARA JETWING HOTELS

236 466169 ආකාශ  ස්තු ගිංගා නිවරෝෂිණී සුදු ැලිකන්ද ලිට්ල් හවුස්

237 466171 වීරවයේ ඇවිත් චූලානන්ද සමරනායක විදර්ශන

238 466172 වනරූදාවේ ලියුම්කාරයා ලියනවේ අමරකීර්ති විදර්ශන

239 466173 AGRO NATURE ISHANDA SENEVIRATHNA JETWING HOTELS

1135 466174 කළු ජීවිතත්  ටී  .අ සරත් ලාල් කුමාර රුසයා

1136 466183 සිංේෂිේත  අසාමානය මවනෝ විදයා ඩී.එස.්රණ ක / මිංජුලා වසේනානායක මවනෝවිදයා අධයන අිංශය

240 466205 හය න පරාක්රම ාහු රජතුමා හා වකෝට්වට් රාජධානිය කමලා සල් ා සුමිත ප්රකාශකවයෝ



241 466214 සිංගීත අධයනය ශාස්ත්රපති ගුණපාල විතානවේ කර්තෘ

242 466246 අිංජනා නවිඳු රණසිංහ කර්තෘ

243 466247

ළමා ලිිංගික අපවයෝජනය සහ ලිිංගික අධයාපනවේ 

අතයා ශයතා ය ආචාර්ය රවීන්ද්ර රණසිංහ ප්රමුදිත ප්රකාශකවයෝ

244 466248 සහකාර ව දය ශිවෂයයකුවේ මතක සටහන් රවි ධර්මවසේන කතෘ ප්රකාශන

245 466249 Meraki Suthra Jayashika Padmasiri Nine Publishing

246 466250 අළු සහ කඳුළු සත්සර කසුන් පතිරණ කර්තෘ

247 466251 වනොමිවයන මිනිසුන් නිශාන්ති රණතුිංග ස් ර්ණ ග්රන්ථ

248 466294 වම් මම ද උෂ්මි මීගහවේ පහන් ප්රකාශන

249 466296 රවමෝනා සහ ඇවේ අම්මා ගිංගා නිවරෝෂනී සුදු ැලිකන්ද කර්තෘ

250 466297 Swiss Familly Robinson Johann Wyass

M.D.Gunasena & Company 

(Pvt) Ltd.

251 466298 Around The World in Eighty Days Jules Verne

M.D.Gunasena & Company 

(Pvt) Ltd.

252 466299 අපි මහළු  යවසේ අනුල ද සල් ා ගුණවසේන

253 466300 මැන්වඩලාවේ මග කුඩගම්මන සීලරතන විදර්ශන

254 466301 වකෝමල මාණ ක ශවමල් ජයවකොඩි විදර්ශන

255 466302 ඔවබ් නමින් ඉන්දු වපවර්රා පහන්

256 466303 හිතු ේකාරී මිං ගීතාන්ජනී ගුණවසේකර පහන්

257 466304 KIDNAPPED R.L. STEVENSON GUNASENA

258 466305 JANE EYRE CHARLOTTE BRONTE GUNASENA

259 466306 THE CORAL ISLAND R.M. BALLANTYNE GUNASENA

260 466307 OLIVER TWIST CHARLES DICKENS GUNASENA

261 466308 MONTE CRISTO ALEXANDER DUMAS GUNASENA

262 466309 A TALE OF TWO CITIES CHARLSE DICKENS GUNASENA

263 466310 THE ADVENTURES OF TOM SAWYER MARK TWAIN GUNASENA

264 466311 LITTLE WOMEN LOUISA MAY ALCOTT GUNASENA

265 466312 THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN MARK TWAIN GUNASENA

266 466313 සඟරජ නිජබිම දර්ශනපති වකෝරවල්වගදර ආරියරත්න රශ්මිකා විරාජිනී

267 466388 ස් නිහාල් පී. ජයතිලක කර්තෘ

268 466389 තුන්කල් වනොනිමි මව් වසවනහස මඩලගම වජ්.එම්. ධර්මවසේන  ණ්ඩාර කර්තෘ

269 466390 අවේ වයෞ න වලෝකය 1950 බීටා රාජපේෂ විජිත යාපා ප්රකාශන

270 466391 බිහිවදොර දිවන්ෂ් තරිංග විදානආරච්චි අගහස ්ප්රකාශන

271 466395  ර්ඩ් BOX නිම්මි මුදිතා වහේරත් මියුසස ්පබ්ලිෂිිං හවුස්

272 466397 වකොවරෝනා කාලය  . අ. සරත් ලාල් කුමාර රුසයා  ප්රකාශකවයෝ



273 466399 විපර්ත ආශා වප්රේමා වපවර්රා කර්තෘ

274 466401 වමෞවන්ය ගිංඟ ප්රසාද් කර්තෘ

275 466402 මවනෝවිදයාවව් නූතන ප්ර නතා මහාචාර්ය වරෝලන්ඩ් අවබ්පාල සාර ප්රකාශන

276 466403  න්දනා ගමන සහ ත ත් වකටි කතා සුවන්ත්රා නිශ්ශිංක අගහස ්ප්රකාශන

277 466404 නිර්මාණ ාදී ඉවගනුම් නයාය හා  ාවිතය මහාචාර්ය වරෝලන්ඩ් අවබ්පාල සාර ප්රකාශන

278 466405 කසා කණ්ඨක චන්දන කාරිය සම්

සී.වේ. මීඩියා ලිංකා පුද්ගලික 

සමාගම

279 466406 පරදත්ත වමොනිකා පුෂ්පකුමාරි  ර්ණ ග්රෆිේ සහ ප්රකාශන

280 466407 පිය සටහන් මැද ගයනා එස.් ලේමාලි ගයා ක්රිවේෂන්ස්

281 466408 මුහුදු ගිනි අවිය සහ ත ත් ෂර්වලොේවහොල්ම්ස ්කතා චන්දන වමන්ඩිස් කර්තෘ

282 466409 පාතාලවයෝ වම්ජර් වජනරාල් කමල් ගුණරත්න විජිත යාපා ප්රකාශන

283 466413 කලිගියුගා වප්රේමා වපවර්රා කර්තෘ

284 466414 උත්පාදකයා වප්රේමා වපවර්රා කර්තෘ

285 466416 අගස අකිලා නදීශානි  ණ්ඩාර

සී.වේ. මීඩියා ලිංකා පුද්ගලික 

සමාගම

286 466418 සිංසාර්යා ච්න්තනී අමරසිංහ අගහස ්ප්රකාශන

287 466420 ශිේෂා ආරතී සඳරැසී සුදුසිංහ ගයා ක්රිවේෂන්ස්

288 466421 හීන දුන්නු ඹ විමුේති වසව් නිදි වපවර්රා විමූ පබ්ලිවේෂන්

289 466424 ඒ වජට්එවේ ගිවේ සමන්සරිමයි ටිමිරාන් කීර්ති සලිකා ප්රකාශන

290 466428 දැකල පුරුදු වකවනේ බූපති නලීන් වික්රමසිංහ අහස මීඩියා  ර්ේස්

291 466435 අන්දවර් වජ්.බී. දිසානායක සුමිත ප්රකාශකවයෝ

292 466436 Andare J.B. Disanayaka සුමිත ප්රකාශකවයෝ

293 466437

King WimalaDharma Suriya I and the Kandyan 

Kingdom Kamala Silva සුමිත ප්රකාශකවයෝ

294 466438 King Kirthi Sri Rajasingha and the Kandyan Kingdom Kamala Silva සුමිත ප්රකාශකවයෝ

295 466439 කීර්ති ශ්රී රාජසිංහ රජතුමා හා උඩරට රාජධානිය කමලා සල් ා සුමිත ප්රකාශකවයෝ

296 466440 පළමු න විමලධර්මසූරිය රජතුමා හා උඩරට රාජධානිය කමලා සල් ා සුමිත ප්රකාශකවයෝ

297 466441 King Rajasingha I and the Sitawaka kingdom Kamala Silva සුමිත ප්රකාශකවයෝ

298 466442 පළමු න රාජසිංහ රජතුමා හා සීතා ක රාජධානිය කමලා සල් ා සුමිත ප්රකාශකවයෝ

299 466484 WE SIRI FERNANDO Author 

300 466798 COVID ANTHOLOGY IN MISCELLANY H.D. JAYASOORIYA Godage 

301 466800 හමුවූ ත් අප එේවනොව නා ශ්රියාණි හුළුගල්වල

302 466801 JATHAKA STORIES RETOLD

P.G. PUNCHIHEWA/ MALLIKA 

KARUNARATNE

303 466802 පර්යාේතිවව්දය එම්.එල්. ප්රසන්න විවජ්සිංහ සුසර

304 466803 මැහි රජා විරාම ගනියි පී.ජී. පුිංචිවහේ ා විජිතයාපා



305 466804 MAHI RAJA RETIRES P.G. PUNCHIHEWA VIJITHA YAPA

306 466805 ආත්මාර්ථකාමී වයෝධයා චන්ද්රපාල වල්කම්වේ වගොඩවේ

307 466806 සාඩම් රී ආනන්ද පී. විවජ්සිංහ වගොඩවේ

308 466807 මිල්ල වසොයා අ ය වව්රවගොඩ වගොඩවේ

309 466808 වකෝවිද හිමිවේ ගුරුදා ගු න්විදුලි ධර්මවද්ශණය ව ොරැල්වල් වකෝවිද හිමි සමය ර්ධන

310 466809 ප්රමාණසමුච්චය දාපවන් චන්ද්රරතන හිමි සමය ර්ධන

311 466810 වනොකියන කතා ඩබ්ලිව්.එම්.බී. කරුණාරත්න කර්තෘ

312 466811 සිංකීර්ණ පූජය රඹුවේව ල ශාන්ත හිමි කර්තෘ

313 466815 ජපන් ජනකතා 2 ලයනල් වික්රමරත්න වගොඩවේ

314 466816 සරණාගතවයෝ ව ොබී ජී. ව ොවත්ජු වගොඩවේ

315 466817 අහඹු සතුවිලි මැේසමස ්ලින්ටන් වගොඩවේ

316 466820 වනොරහත් වමවහණිය ධර්මවසේන රූපසිංහ වගොඩවේ

317 466822 එකම කවිය සරිපාල මාදූ වේ වගොඩවේ

318 466830 ව රළ වනොදුටු රළ ඩී. ගිල් ට් පණ්ඩිතරත්න වගොඩවේ

319 466832 අලි මිනිස ්ගැටුවම් අවඳෝනා ක වදෝිංකාරය එම්.යූ.ඒ. වතන්නවකෝන් වගොඩවේ

320 466833 ස් ර්ණමාලි  ශ්රී කාන්ති කැට ලකුඹුර වගොඩවේ

321 466843 පර ාහැර වසෝමතිලක හා ඔහුවේ පහතරට නර්තන පරපුර මිංජුලා පද්මනයනී රණතුිංග වගොඩවේ

322 466844 Mathew Dr. S. Terrence G. R. de Silva වගොඩවේ

323 466846 ආදරණිය රාවජයවසේ කයිනි පියදාස උඩ ත්ත වගොඩවේ

324 466848 උණ පඳුර (වකටිකතා සිංග්රහය) සරිපාල මාදු වේ වගොඩවේ

325 466857 ශ්රී ලිංකාවව් අධි නාගරික ජනා ාසකරණවේ අභිවයෝග අවරෝෂ අතපත්තු අගහස ්ප්රකාශන

326 466858 අලුත් නගරාධිපති  ටු න්ගල රාහුල හිමි වේ.එස.්පී. ප්රකාශකවයෝ

327 466859 යාත්රාහාරි  සන්තා වේ. මිහිදු කුලසූරිය වේ.එස.්පී. ප්රකාශකවයෝ

328 466861 Inside the Smokerscreen Thahir Noorul Isra Yogarajan Susila වගොඩවේ

329 466865 වමවහරුනීසා වතසාරා ජය ර්ධන වේ.එස.්පී. ප්රකාශකවයෝ

330 466873 කුරුබිලිය සමරවීර වහට්ටිආරච්චි වගොඩවේ

331 466875

සිංස්කෘතික සිංචරණ වප්රව්ශය සහ සිංචාරක ව ළඳවපොළ 

කාණ්ඩ පාහියන්ගල සුමිංගල හිමි වගොඩවේ

332 466876 මහවගදර රැයේ ධර්මසරි ගුණ ර්ධන වගොඩවේ

333 466878 වලොේඩවුන් වනොකල සතුවිලි ව දය මවනෝරි ගමවේ වගොඩවේ

334 466879.333 සැන්ඩිවේ වීර චාරිකා අනුරසරි වහට්ටිවේ වගොඩවේ

335 466880 ව ෝධිසත්   ර්නනා ගීත් කුමාරවේලි වගොඩවේ

336 466884 වජ්ම්ස ්ව ොන්ඩ් ආනන්ද දිසානායක වගොඩවේ



337 466885 අළු පාට මිනිස්සු අජන්තා වතරුණි රණසිංහ වගොඩවේ

338 466886 සිංගීත ගුරු භූමිකා  සහ  ාදන කුසලතා වගොඩනැගීම නිවරෝෂා තරිංගනී රාජපේෂ වගොඩවේ

339 466887 වසේපාගිකා මල් අජන්තා වතරුණි රණසිංහ වගොඩවේ

340 466888 ලේදි  උේ  ගා වසෝමදාස අවබ්වික්රම වගොඩවේ

341 466889 පැර්නි සිංහලයාවේ තාේෂණික දැනුම ධර්මරත්න වතන්නවකෝන් වගොඩවේ

342 466892 Blissful Symphony Hiranya C. Kulathunga වගොඩවේ

343 466893 සඟිති කතා අනුර දිනරත්න සූරිය ණ්ඩාර වගොඩවේ

344 466895 සසපිණි ඉසරිණි ජිනදාස ඇල්ගිරිය විතාරණ වගොඩවේ

345 466897 අවේේෂා ශාස්ත්රවව්දී ආරියදාස මිල්ලගහතැන්න වගොඩවේ

346 466898 පසුම්බිය සහ විරාමිකයා මහාචාර්ය පී. ආරියවසේනද සල් ා වගොඩවේ

347 466899 සුන්දර වලෝකය ඇය අවත් රමයා අතුවකෝරල වගොඩවේ

348 466900 දිවි අරවණ් පිපුණු මලේ ජයසිංහ වප්රේමරත්න වගොඩවේ

349 466901 වතලාපත්ත දාකව්මිණ (ජාතක කතා ) අමුවගොඩ පී.එච්. සුනිල්වසෝම වගොඩවේ

350 466902 පුිංචි වගම්බිච්චි (මියන්මාර් ළමා කතා) මධුරසරි ජය ර්ධන වගොඩවේ

351 466924 අනුන්ට කළ වද් තමන්ට පළවද් එම්. දයාණි සසරකාන්ති වගොඩවේ

352 466925 මැජිේ පෑන පද්මා මැණිවේ උඩ ත්ත වගොඩවේ

353 466956 මරණවේ තැනිතලා ව දය පුෂ්පරිංජන් විවජ්සිංහ සදීපා ප්රකාශකවයෝ

354 466957 පස ්අවුරුදු වකෝටිපති සැලැස්ම චන්න  ණ්ඩාර විවජ්වකෝන් සදීපා ප්රකාශකවයෝ

355 466958 ප්රීතිමත් යුගදිවියේ ව නුව න් ව දය චාමින්ද කන්දඋඩ සදීපා ප්රකාශකවයෝ

356 466959 අපි බු වනක  න්නිඅච්චි සිංවද්ශය ප්රකාශන

357 466960 වද ැනියා බු වනක  න්නිඅච්චි සිංවද්ශය ප්රකාශන

358 466966 ගු ර්නිකා මට නිකිං වමොකද්ද  වේ කුමාර වහට්ටිආරච්චි ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

359 466967 කඳුළු අතරින් සනාවසන රැජින අවශෝක ගුණතිලක ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

360 466969 කැමතිනම්  හින්න පුෂ්පා මාලිනී කළුව ෝවිල ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

361 466971 හතරවදවනේ කුමාර රු පරාක්රම ඒකනායක ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

362 466972 රස්පුටින් ඝාතනය ප.ද.රා. වප්රේම ර්ධන ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

363 466974 කඩුවව් වගදර මුහන්දිරම් සහ සමාගම වසඩ්රිේ ප්රනාන්දු ෆාස්ට්

364 466975 රජ මා ත මහානාම දුනුමාල ෆාස්ට්

365 466976 ගහකටත්  රිපනම් අිංකයේ අනුර බී. වසවනවිරත්න ෆාස්ට්

366 466977 පන්හිඳක ගැමි සු ඳ  (මඩ ල ඒස.් රත්නායක) ලිලියන් වසෝමලතා රත්නායක ෆාස්ට්

367 466978 රිචඩ් ද වසොයිසා නිහඬ කළ හඬ ප්ර ාත් චින්තක මීවගොඩවේ (සිංස)් ෆාස්ට්

368 466979 ලේදි  අමරණීය වීර චරිත ආචාර්ය රාජා ධර්මපාල ෆාස්ට්



369 466980 වහොරට කරකැව න වමරට සරසවිය ව දය ශාන්ත වහට්ටිආරච්චි ෆාස්ට්

370 466981 ඉන්දුමතී වේ.ඒම්.අයි. ස් ර්ණසිංහ ෆාස්ට්

371 466985 මිෂන් අයින්ස්ටයින් (පරි) දිලීප ජයවකොඩි ෆාස්ට්

372 466986 ධ ල අන්ධකාරය ඇම්.ඩී. අතුල ිංශ ෆාස්ට්

373 466987 සුන්නි සඳුන් ඉරිංග රණසිංහ ෆාස්ට්

374 467027  සා ාස සමන් අතාවුදවහට්ටි ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

375 467028 එේ යු තියේ රමණී බුලත්සිංහල නිම්සා ප්රකාශන

376 467029 ගීසර හීසර සන්ධයා කුමුදුනී සු සිංහ සුවල්ඛා ප්රකාශකවයෝ

377 467030 පින් මද මහ බිසව් ටී.බී. ජයවසේකර ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

378 467031  ැලවපන්නී අ කන්නී දීලීප ජයවකොඩි ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

379 467032 භීෂණවේ කුරිරු මුහුණ අනුර බී. වසවනවිරත්න ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

380 467036 අමාපැන් වසොයන්නී වසේනානි ධර්මරත්න ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

381 467037 සසල වපම නිසල විය රු න්ති අවබ්වික්රම ශාන් වපොත් ප්රකාශකවයෝ

382 467038 වප්රේමය වනොතරම් තනූජා ධර්මපාල ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

383 467039 රිංගනිය රමණී බුලත්සිංහල නිම්සා ප්රකාශන

384 467040 ප්රතිමූර්තිය රමණී බුලත්සිංහල නිම්සා ප්රකාශන

385 467041 දෑලය රමණී බුලත්සිංහල නිම්සා ප්රකාශන

386 467042 යකාවේ කල්ලිය  ර්ණන් වපවර්රා ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

387 467043 වින්දිතවයෝ චන්ද්රසරි පල්ලියගුරු ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

388 467045  ර්ට්රම්ස ්වහෝටලය පරාක්රම ඇස.් විවජ් ර්ධන ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

389 467051 ෆ්ර ීකිේ දිලීප ජයවකොඩි ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

390 467052 වපොල්කිචි වප්රේමය  ජිර කස්තුරි ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

391 467053 ව ෝ න වරෝග  සිංගත සහ අවේ ජනරැති මහින්ද කුමාර දළුවපොත ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

392 467054 O2 ආදරය රන්මිණි ජයවකොඩි ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

393 467055 කල් ඉකුත් වූ මිනිසා කුමාරි  ැලිහිඳ ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

394 467056 විශිෂ්ටය ක්රිෂිෂ්වටොෆ් දිලීප ජයවකොඩි ෆාස්ට් පබ්ලිෂිං

395 467057 හැන්දෑව න් ඒහා රාජ්වජ් මහාචාර්ය සාලිය කුලරත්න ෆාස්ට් පබ්ලිවේෂන්

396 467058 නිවරෝදායන චාරිකා කපිල කුමාර කාලිිංග ෆාස්ට් පබ්ලිවේෂන්

397 467059 මයාඩා දිලීප ජයවකොඩි ෆාස්ට් පබ්ලිවේෂන්

398 467060  සන්ත කුණාටු සමන් අතාවුද වහට්ටි ෆාස්ට් පබ්ලිවේෂන්

399 467061 උත්පල ණ්ණා ශ්රීමා මාලනී ෆාස්ට් පබ්ලිවේෂන්

400 467063 සහදා චන්ද්රිකා මහගම්ආරච්චි ෆාස්ට් පබ්ලිවේෂන්



401 467068 FARREN THE WANDERER Sachintha Pilapitiya Nepun Puplications 

402 467070 අධිකාරම්  ලව් ඒඩ් ඩ් මල්ල ආරච්චි මල්ල ආරච්චි

403 467071 තිත් මල් ජයසරි අල ත්ත කවි ර

404 467072 මරණින් මතු ජීවිතය සහ ව නත් සිං ාද (පරි) මහා. මහින්ද පලිහ ඩන ශ්රී ලිංකා කිෂ්ණ මූර්ති මධය.

405 467073 රන් වකන්ද ඒඩ් ඩ් මල්ල ආරච්චි මල්ල ආරච්චි

406 467074 පිටස්තරයා ධර්මා ඒස.් සමරනායක සාරද

407 467075 Handbook of Covid 19 Prevension

408 467076 Covid 19   ැළැේවීවම් අත්වපොත

409 467077 ත ත් වකවනේ ඒඩ් ඩ් මල්ල ආරච්චි මල්ල ආරච්චි

410 467078 භූපති ඒඩ් ඩ් මල්ල ආරච්චි මල්ල ආරච්චි

411 467079 කිරි සයුර ඒඩ් ඩ් මල්ල ආරච්චි මල්ල ආරච්චි

412 467080  රිගමාන ස් ර්ණාකාන්ති වපවර්රා වනේචූන්

413 467081 ලිංකාවව්  ැද්වදෝ (මාන  විදයාත්මක ප්රවව්ශයේ) හවර්න්ද්රලාල් නාමල්ගමු වනේචූන්

414 467082 ප්රාණ ගයනා ඒස.් ලේමාලි ගයා

415 467084  ාෂා  හා සන්නිවව්දනය පිළි ඳව ෞද්ධ විග්රහය සමන් රාජපේෂ ෆාස්ට්

416 467085 ලිංකාවව්  ැද්වදෝ (ව ඒතිහාසක පඨිත සමීේෂණයකි) හවර්න්ද්රලාල් නාමල්ගමු වනේචූන්

417 467088 පිපියන් දාස්වපති වයෞ න සමීන්ද්ර රත්නායක ටවෂේන්

418 467089 සිංක්රාන්ති කා ය සිංග්රහය වඩනිස ්ගයාන් පියතුමා කර්තෘ

419 467090 එදා සඳමයි අරුණිකා උඩගම කර්තෘ

420 467091 වතොරතුරු දැනගැනීවම් අයිතිය නීතීඥ ඩිලාන් සම්පත් උක්ගේල කර්තෘ

421 467092 ලා  තුරුම්පු වමොනිකා පුෂ්පකුමාරි  ර්ණ ග්රෆිේ සහ ප්රකාශන

422 467105 Boiler Operation and Maintenance Tecnology Dr. Udara S.P.R. Arachchige Nine Publishing

423 467109 කවුද වම් වහොරා බීටා රාජපේෂ ස්ටාර් ේලස්

424 467150 වීණා විපුල වහේ ා  ලිමුණි කවි ර ප්රකාශන

425 467151 සු  දිවියට අත් ව වහත් ව දයාචාර්ය සරිපාල ගාල්ලවේ ස්ටාර් ේලස ්පබ්ලිවේෂන්ස්

426 467153 ඉතින් උයනට එන්න ප්රියන්ත අවබ්ගුණ ර්ධන කවි ර ප්රකාශන

427 467154 නු න් යුග එළි නිවී ගිය පසු කුසල් විවජ්සිංහ කවි ර ප්රකාශන

428 467155 වනතු අද්දර රුහිනි හිමන්සා අත්තනායක කර්තෘ

429 467156 වස නැලි ගයනා එස.් ලේමාලි ගයා ක්රිවේෂන්ස්

430 467158 රළ බිවඳන තැන් ප්ර ා මාධවී අවබ්ගුණවසේකර කර්තෘ

431 467159 වතොටුපළ නිහඬයි වමොනිකා පුෂ්පකුමාරි  ර්ණ ග්රෆිේ සහ ප්රකාශන

432 467161 ගුරු රුන්ට නිං  රු යි සු ාෂිණී වහට්ටිආරච්චි සුමිත්රා රාහු ද්ද ප්රකාශන



433 467189 පිිංචි පැටිේවකෝ ආනන්ද එස.් විජයසරි ෆාස්ට් පබ්ලිවේෂන්

434 467190 මල්  වේ ළමයි සුනිල් වගොඩවේ කර්තෘ

435 467191 නිරාමිස වප්රේමී තරිංගා පුන්සඳනී සිංඛ

436 467192 ආදරණීය වයවහනී හිරු සඳු තරු මුතු මද්දුමආරච්චි පහන්

437 467193 සිංසාර පැතුම නිකිණි  ර්ෂා සිංඛ

438 467194  කිනි මලට පිණි  ැටිලා  ත්සලා කරුණාරත්න සිංඛ

439 467195 වසවනහස ්අරණ  ත්සලා කරුණාරත්න සිංඛ ප්රකාශකවයෝ

440 467196 ගම්මානයක අසරිය වහේමා රාමනායක කර්තෘ

441 467197  ැසී ගිය වසෝ ාන් ඵලය වසොයා සමුද්ර ව ත්තසිංහ සමුද්ර ව ත්තසිංහ ප්රකාශන

442 467199 වමව ේ  වමොවහොත සතුටින් සරිල් චන්ද්රවසේකර ගුණ ර්ධන සමුද්ර ව ත්තසිංහ ප්රකාශන

443 467200 යලි එන්න  ස්සාවන් ඉෂිංකා ජී මාලි රණවීර පහන් ප්රකාශන

444 467201 අඟහරු ප්රතයන්ත වද්ශය ජයරත්න ඉහළ වකොඩිේපිලි සැන්ඩ්රි වසොෆ්ට් ප්රකාශකවයෝ

445 467203  ා නාවව් පරම මිහිර සමුද්ර ව ත්තසිංහ සමුද්ර ව ත්තසිංහ ප්රකාශන

446 467204 රාගවේ සාපය නිශාදි විපුලවසේන කතෘ ප්රකාශන

447 467205 මූලික අයිති ාසකම් පිළි ඳ නීතිය නීතීඥ නිලන්ත වහට්ටිවේ සමාධි ප්රකාශකවයෝ

448 467206 සීතල කදුළු බිිංදු අමාලි ගුණරත්න පහන් ප්රකාශන

449 467207 ව නස ්ව න්න හිවතන කතා වම්නක මධුජිත් රසාලිේත ප්රකාශන

450 467208 නිර් ාන යාත්රා වතොම්සන් ඒ.  ැන්දව ෝනා සමුද්ර ව ත්තසිංහ ප්රකාශන

451 467209 දකුවණ් ඇත්ත සිංහ චන්දිමා වකොඩිතු ේකු කර්තෘ

452 467212 කූල් එෆ.්එම් සිංජී  මවහේෂ් වපවර්රා සකී ප්රකාශන

453 467213 හුස්මේ දුරින් සවරෝජනි කරුණාතිලක සිංඛ ප්රකාශකවයෝ

454 467214 සාම්ප්රදායික වහළ වගොවිතැන හා  ැඳුණු චාරිත්ර විධි විමලා වද්  නාරායන කර්තෘ

455 467215 මිං අහිිංසකයි සරිවසේන රත්නායක පහන් ප්රකාශන

456 467216 ඈ පටාචාරා ේ නිශාදි විපුලවසේන කර්තෘ

457 467217 නුහුරු නුපුරුදු හීනයේ දිල්රුේෂි ගමවේ සතුවිලි ප්රකාශන

458 467218 විසරුනු මල් වපති නිසිංසලා දිසානායක සිංඛ ප්රකාශකවයෝ

459 467219 සාරා නිශාදි විපුලවසේන කර්තෘ

460 467220 එදා මල්  රුසා මයි දිල්රුේෂි ගමවේ සතුවිලි ප්රකාශන

461 467222 නුඹයි මවේ සඳ තී සිංජී නී අටළුගම පහන් ප්රකාශන

462 467223 හීන අහුරු වකෞෂි මුතුකුමාරණ සිංඛ ප්රකාශකවයෝ

463 467224 වදසතක සුසුමේ දීපශිකා සඳමාලි මැණිේපතිරණ පහන් ප්රකාශන

464 467225 දිලිේත නීතිය ( න්දි ඉල්ලීම් සම් න්ධ නීතිය) නීතීඥ නිලන්ත වහට්ටිවේ සමාධි ප්රකාශකවයෝ



465 467226  ලා ඉන්නම් චමී තියඹරාවහේවන් වගදර සිංඛ ප්රකාශකවයෝ

466 467227 ඔ  තනි තරු කි මනරම් ගිම්හානි  ාසනා සිංඛ ප්රකාශකවයෝ

467 467228

මහාචාර්ය රවයකුවේ රහසගත වප්රේම කතා  වප්රේමවේ 

මහඇදුරු සමුද්ර ව ත්තසිංහ සමුද්ර ව ත්තසිංහ ප්රකාශන

468 467229 රාධා  ත්සලා කරුණාරත්න සිංඛ ප්රකාශකවයෝ

469 467234 කිනුරු තටු නාමලී වපවර්රා Target Publisher

470 467264 ජීවිතවේ ඔයිල් පැල්ලම් තරිඳු ශ්රී වලොකුගමවේ සයුර ප්රකාශන

471 467265 වනොකියූ කතා ේ ලේමාලි කරුණානායක සයුර ප්රකාශන

472 467266 ජීවිතය ඇති එතැන ලේමාලි කරුණානායක සයුර ප්රකාශන

473 467267  ම් ඉවුවර් තුන් ැන්නා ධර්මසරි සනමා වලෝකනය ජී න්ත දයානන්ද නව ෝ ප්රකාශන

474 467268 හිතු ේකාර කුරුල්ලා චන්දි වකොඩිකාර රත්සර වපොත්

475 467269 සඹිමි කළු ර වප්රේමවයන් තුෂාරිකා ඇන්තනී සයුර ප්රකාශන

476 467270 අේනි ධූප සවචනයා ප්රනාන්දු  ටහිර අහස ප්රකාශකවයෝ

477 467271 සමහරේ කවි තරිඳු වීරසිංහ සයුර ප්රකාශන

478 467272 නිවරෝධිත කවි උදන් ප්රනාන්දු කර්තෘ

479 467273 සු  වනො න රිදුම් ගිංගා ෂයිනි ගමවේ සයුර ප්රකාශන

480 467274 නිමේ නැති කතා ේ ගිංගා ෂයිනි ගමවේ සයුර ප්රකාශන

481 467275 අවුෂ්විට්ස්  යලීනය සචී පනා ල සයුර ප්රකාශන

482 467276 කිය ා පිළිස්සය යුතු කතා ේ සුමුදු අතුවකෝරළ සයුර ප්රකාශන

483 467277 රා ණා වහොඳ එවකේ ව න්න ඇති සුරිංග කුරුේපු ආරච්චි සයුර ප්රකාශන

484 467278 රිදී සහින චමී තියඹරාවහේවන් වගදර සලිකා ප්රකාශන

485 467280 අළු පාට කඳුළු ගිංගා ෂයිනි ගමවේ සයුර ප්රකාශන

486 467282 මායා සටන් සචින්තා ලයානි සයුර ප්රකාශන

487 467283 ත්රිවව්ණි සිංගමම් ධනුෂ්කා නිෂාදි කුලරත්න සයුර ප්රකාශන

488 467284 තත්තකාර තනූජා ලුම්බිණි තඹවිට සයුර ප්රකාශන

489 467285 තරු කුමරු නිසිංසලා ලේමිණී කර්තෘ

490 467286 ඒ මනරම් රෑ සඳ ඈ දිල්හානි වික්රමරත්න දිල්හානි වික්රමරත්න

491 467287 ගුහා සටන කාිංචනා අමිලානි සයුර

492 467288 වසෝවරෝවේ සලකුණ අරුණ ඒරිංග දිසානායක ප්රති ා

493 467289 නිදිකුම් ා මල් කැකුළි  ජිර කස්තුරි පහන්

494 467290  කුසු ත ධනුෂ්ක දුෂ්මන්ත  ස්නායක සයුර

495 467291 මීඩියා මතක කපිල ඒම්. ගමවේ සයුර

496 467293 සැ ැන්දරී ඉවම්ෂා මාධවී මලවිආරච්චි සඳමාධවී



497 467294 අත්භූත රහස ්පරීේෂකවයේ (පරි) ගුණදාස යාපා ප්රති ා

498 467295 තාරකාව න් මග අසා චිරිංජි  රණතුිංග සලිකා

499 467296 ඉන්දී රි චන්දි වකොඩිකාර රත්සර

500 467297 අනුරාවී වච්තන ද සල් ා ගීමා

501 467298 වන ාඩා 49 ශාන්ත කුමාර විතාන ප න

502 467299 රුහිරු මැදියම ප නි උමයිංගනා ප න

503 467301 ආදරණීය විරු ාණනි චන්දි වකොඩිකාර ප න

504 467302 වසිංකඩගල යුගවේ  ැව් ජලාශ හා  ාරි කර්මාන්ත එස.්වේ. ජය ර්ධන සමන්ති

505 467304 සත් ළහිරු චන්දි වකොඩිකාර රත්සර

506 467305    න්ධන ප නි උමයිංගනා ප න

507 467306 ර ඩබ් ව රවළේ අභිරහස චතුරිංගනී රත්නවීර ප්රති ා

508 467307 සයුරු දහරා සවචනයා ප්රනාන්දු සලිකා

509 467308 BEHIND THE SHIELD

510 467429 Great Expectations Charles Dickens

M.D.Gunasena & Company 

(Pvt) Ltd.

511 467652 වගොන්නු මිනිස්සු හා තිරිසන්නු නිමල් විවජ්නායක වගොඩවේ

512 467653 සු  දිවි සටහන් චමිලා අල්විස් වගොඩවේ

513 467655 දුක ජයගත් සරිමල් සරිපාල මාදූ වේ වගොඩවේ

514 467656 සැඟවුණ අභිරහස කසුන් චමිත් වනොරගල්ල වගොඩවේ

515 467657 වල් ගලන චිත්රය විමල් විල්සන් වගොඩවේ

516 467658 වපම් හසුන සහ ත ත් කතා ආර්.එම්. අවශෝකානන්ද වගොඩවේ

517 467659 දේෂිණ  ාරතවේ වේරළය ආචාර්ය පියසරි පී. මීවගොඩ වගොඩවේ

518 467660 කා නික වපොවහොර හා නාශක අපිම හදාගනිමු උපාලි වජ්. ඩයස් වගොඩවේ

519 467661 මිහිකත ගිනිගනී වේ.පී. සරිවසේන වගොඩවේ

520 467662 කවතෝලික පූජක  ෘත්තිය හා සරිලක කිතු සස්න සරිල් එවේරමුල්ල වගොඩවේ

521 467665 2018 ඔේවතෝම් ර්  ය ස්ථා කුමන්ත්රණය ධනුෂ්ක සල් ා වගොඩවේ

522 467668 මුල් ළමා විය සිං ර්ධන හා ගුරු රයා ඒ.පී. හෂානි වසෞමයා වගොඩවේ

523 467669 ශ්රී ලිංකාවව් සමූපකාර  යාපාරය එස.්ඩී. කන්නන්ගර වගොඩවේ

524 467670 ජූ ජිට්සු හැරල්ඩ් ගම්ලත් වගොඩවේ

525 467671 උල් ගල් තැනිගල් සජී  ප්රසන්න වගොඩවේ

526 467674 ඔ න් මාමා ඩබ්ලිව් ධනපාල ද සල් ා වගොඩවේ

1137 467675 ඉ ාවනෝෆ(්පරි) ආරියරත්න විතාන වගොඩවේ

527 467677 FABLES of E-SHOP AGE

GALAPOTHUGODA SUDATH 

CHANDRA godage 



528 467678 දරු නැළවිලි ගී ජයවීර වදල්පාවගොඩ වගොඩවේ

529 467679 වදොළ දිය මිංකඩ ඇන්ටනී ජයලත් වගොඩවේ

530 467680 පුත්තදාරස්ස සිංගවහෝ ඩී.එම්. සරිනායක වගොඩවේ

531 467681 කදුළු සහ මීපැණි වජ්.වජ්. වික්රමවසේන වගොඩවේ

532 467684 අනුරාධපුර යුගවේ ශ්රී ලිංකාවව් සිංගීතය චන්දන රු න් කුමාර වගොඩවේ

533 467687 කින්නර නදී සමුර්දි  දුවේ වගොඩවේ

534 467703 අලුත් සර් කල්ප එරිංද ගුණවසේන

535 467704  ැඩකට නැති වපොත සිංඛ අමර්ජිත් ගුණවසේන

536 467708 මහාමාරිය මවහේෂි වීරවකෝන් විදර්ශන

537 467709 රවමෝනා කුම්බි ගිංගා නිවරෝෂිණී සුදු ැලිකන්ද විදර්ශන

538 467711 ේවලමන්ටයින් වරෝස් ගිංගා නිවරෝෂිණී සුදු ැලිකන්ද විදර්ශන

539 467712 වහළ ජන උරුමය වහ ත් අවේ සිංස්කෘතික අසරිය ගුණසරි  ණ්ඩා වීරසූරිය ආරිය

540 467713 ආරාම දාස ආරිය ිංශ අවබ්වසේකර විදර්ශන ප්රකාශන

541 467714 සදහටම රවමෝනා ගිංගා නිවරෝෂනී සුදු ැලිකන්ද ලිට්ල් හවුස ්ප්රකාශකවයෝ

542 467715 ගිම්හාවන් යන්න ගිහින් රජතමය යුගවේ රුසයන් කා යය සුනිල් විවජ්සරි ර්ධන විදර්ශන ප්රකාශන

543 467717 නිම්නාවේ ඉතිහාසය වකෞෂලය කුමාරසිංහ විදර්ශන ප්රකාශන

544 467718 රවමෝනාවේ වලෝකය ගිංගා නිවරෝෂනී සුදු ැලිකන්ද ලිට්ල් හවුස ්ප්රකාශකවයෝ

545 467719 ජීවිතයට පාර කියන මුල් ළමවිය මිංගල වසෝමලාල් රාසිංආරච්චි පහන් ප්රකාශන

546 467720 වදව්ලි සිංජී නී අටළුගම පහන් ප්රකාශන

547 467721 නුඹත් හරි පුදුමයි ශිවරෝමි සිංජී නී පහන් ප්රකාශන

548 467722 Gulliver's Travels Jonathan Swift

M.D.Gunasena & Company 

(Pvt) Ltd.

549 467723 Tales from the Arabian Nights

M.D.Gunasena & Company 

(Pvt) Ltd.

550 467724 Robinson Crusoe Daniel Defoe

M.D.Gunasena & Company 

(Pvt) Ltd.

551 467725 Tales from Shakespeare Charles and Mary Lamb 

M.D.Gunasena & Company 

(Pvt) Ltd.

552 467726 David Copperfield Charles Dickens

M.D.Gunasena & Company 

(Pvt) Ltd.

553 467727 Treasure Island R.L. Stevenson

M.D.Gunasena & Company 

(Pvt) Ltd.

554 467728 The Three Musketeers Alexander Dumas

M.D.Gunasena & Company 

(Pvt) Ltd.

555 467782 අවේ පරපුර ගුණදාස රත්නායක කර්තෘ

556 467793 ශ්රී ලිංකාවව් කා නික කෘෂිකර්මාන්තය එස.්එච්.පී. මල්කාන්ති සාර

557 467807 Lost in Retirement and Other Stories Raj de Silva කර්තෘ

558 467808 අසරිමත් ඇල්බිවනෝ සත්තු ආර්.පී. සමරසිංහ සමන්ති වපොත් ප්රකාශකවයෝ

559 467809 මධයම ප්රතිපදා වජයෂ්ඨ මහාචාර්ය ඇකිරියගල නන්ද හිමි සමන්ති වපොත් ප්රකාශකවයෝ



560 467821 කල්කි (පරි) ගාමිණී වියන්වගොඩ සරසවි

561 467822 දැනමුතු මුතු අතුල ආර්. වපවර්රා සරසවි

562 467823 වපෞද්ගලික මූලික කළමනාකරණ නයාය හා පරිචය මහාචාර්ය සරිනිමල් විතාන සරසවි

563 467825 භිේෂු ජීවිතවේ යථාර්ථය පූජය මල්වදණිවේ සී ලී හිමි කර්තෘ

564 467826 පිටක රයේ දැමූ හිතේ යසත උපමාල් ජයසිංහ කර්තෘ

565 467827 ඇමරිකානු න් සත්ගත් ධම්ම ිංශ හාමුදුරුව ෝ ආචාර්ය නිමල් වසේදර සරසවි

566 467829 දිය ඇල්වල් හපන්නු ඥානවසේන පතිරන සරසවි

567 467830

Collected Papers of Asanga Thialakarathne Buddhist 

Ethics (VOL 2) Wimal Hewamanage (Editor) Sarasavi

568 467831

Collected Papers of Asanga Thialakarathne 

Buddhism And Modernity (VOL 4) Wimal Hewamanage (Editor) Sarasavi

569 467832 Buddhist Philosophy Asanga Thilakarathne සරසවි ප්රකාශකවයෝ

570 467833 Inter-Religious Understanding Asanga Thilakarathne සරසවි ප්රකාශකවයෝ

571 467834 Theravada Studies Asanga Thilakarathne සරසවි ප්රකාශකවයෝ

572 467835 ව ෞද්ධ දර්ශනය හා ආචාරවිදයා අසිංග තිලකරත්න සරසවි ප්රකාශකවයෝ

573 467836 ව ෞද්ධ සාහිතයය හා සිංස්කෘතිය අසිංග තිලකරත්න සරසවි ප්රකාශකවයෝ

574 467837 ව ෞද්ධ නූතනත්  අධයයනය අසිංග තිලකරත්න සරසවි ප්රකාශකවයෝ

575 467838 ආඩම් රකාර පුවතේ අමිතා රබ්බිඩිගල සරසවි ප්රකාශකවයෝ

576 467839 හින්නි හාමි ශාන්ති දිසානායක සරසවි ප්රකාශකවයෝ

577 467840 ඉකිගායි දීඝායු ලැබීවම් ජපන් ක්රමය සරිල් චන්ද්රවසේකර ගුණ ර්ධන සරසවි ප්රකාශකවයෝ

578 467841

ප්රාවයෝගික මාන  සිංම්පත් කළමනාකරණයට වල්ඛන 

උපවයෝගීතා තුසත තිලේ වද්වව්න්ද්ර (ශාස්ත්රපති) කතෘ ප්රකාශන

579 467842 පියදාස සරිවසේන විමර්ශන විවශේෂඥ ව දය බී.ජී.ඒ. විදයාතිලක සරසවි ප්රකාශකවයෝ

580 467849 කඩිසර කූඹිච්චි ජී.ඒ. නාලිනී සරසවි ප්රකාශකවයෝ

581 467850 රස පැිංචා වද්වින්ද ගුණ ර්ධන සරසවි ප්රකාශකවයෝ

582 467851 පාවුවලෝ වකොයිවයෝ බ්රීඩා මවහේෂි වීරවකෝන් විදර්ශන ප්රකාශන

583 467852 වගදර ට සතියම (වකටිකතා සිංග්රහය) ලියනවේ අමරකීර්ති විදර්ශන ප්රකාශන

584 467861 The Historigrapher Jean Arasanayagam Godage

585 467863 අතුරු මිතුරු සහ පැරණි ක්රීඩා වහේරත් මාදන  ණ්ඩාර වගොඩවේ

586 467866 The Establishment of the Jaffna Vicariate Gnanamuthu Pilendran Godage

587 467868 EpiPhanies Jean Arasanayagam Godage

588 467869 Luminous Lives Rajiva Wijesigha Godage

589 467870 කසලිකාරයා සුගත් ශාන්ත වමොරගහකුඹුර වගොඩවේ

590 467871 ඒ ඇයයි වම් මමයි වහේමලතා රාජගුරු වගොඩවේ

591 467872

ළමා අපවයෝජන හා ළමා සැකකරු න් පිළි ඳ ජනමාධය 

 ාවිත ප්රවව්ශය ඒච්.ඩී.ඊ. ගුණවසේකර වගොඩවේ



592 467873 වකොටි, සුදු වකොටි සහ වකොටින්වගත් වකොටි ප්ර ාත් චින්තක මීවගොඩවේ වගොඩවේ

593 467874 ස්ත්රිය සහ ආර්ථ ය පිළි ඳ මවනෝ විදයා  ාසනා ප්රනාන්දු වගොඩවේ

594 467876 වද් ත් යට නදී ගමවේ වගොඩවේ

595 467878 මල් ඒතනා සහ දුර්දශා  ැළිහිඳ මුනිරත්න වගොඩවේ

596 467880 ආවයත් ඇවිත් යන්න ඒන්න තිලේ වසේනානායක වගොඩවේ

597 467881 ගු න් මිංවකොල්ලකාරවයෝ (පරි) තිස්ස වහේ ාවිස්ස වගොඩවේ

598 467987 වකොරළ ැල්ල (Koralawella) Dr. Dunstan Joseph Fernando An author's statement

599 467988 කාන්තා ඔ  වම් ගැන දැනු ත්ද ව දය චාමින්ද කන්දඋඩ සදීපා ප්රකාශකවයෝ

600 467989 මැදවපරදිගින් ලිපියේ වකටිකතා සිංග්රහය ඩබ්ලිව්.පී. වසෝම ර්ධන උදය පබ්ලිවේෂන්

601 467990 වද ඩි  ාර්යා ජයන්ත පලිහ ඩන ස් ර ප්රකාශකවයෝ

602 467994 රාදුගා ප්රියිංකා අමරතුිංග සරසවි ප්රකාශකවයෝ

603 467995 දඩ මිංකඩ ශාන්ති දිසානායක සරසවි ප්රකාශකවයෝ

604 467996 දැන්  ැටුනු හුස්මේ සුනිල් ගුණ ර්ධන සරසවි ප්රකාශකවයෝ

605 467997 මවේ ජීවිවත් කුමාර තිරිමාදුර සරසවි ප්රකාශකවයෝ

606 467998 මාළිගවේ සරකරු සදාම් හුවසේන් සමන් පුෂ්පා ගුණවසේකර සරසවි ප්රකාශකවයෝ

607 467999 ගැහැනු විතරද? මහින්ද විමලවසේන සරසවි ප්රකාශකවයෝ

608 468000 හිංස දීපනිය චින්තක රණසිංහ සරසවි ප්රකාශකවයෝ

609 468001 විශ්මයජනක මරණය එම්.ඩබ්ලිව්. ගුණදාස සරසවි ප්රකාශකවයෝ

610 468002 මිල්ේමන් ස් ර්ණකාන්ති රාජපේෂ සරසවි ප්රකාශකවයෝ

611 468004  ාසටි ගිය දු ට තරිංග ලේමාල් ජයසූරිය සරසවි ප්රකාශකවයෝ

612 468005 ේෂීර සාගර පත්ල කලතා කුමාර වහටිටිආරච්චි සරසවි ප්රකාශකවයෝ

613 468006

විජිතපුර සට නන්දිකඩාල් වතේ ශ්රී ලාිංවේය සිංග්රාම 

ඉතිහාසය ඉන්ද්රකීර්ති සරිවීර සරසවි ප්රකාශකවයෝ

614 468007

රට ස ා  නු ර කලාවිවේ පැරණි ග්රාමීය අධිකරණ 

ක්රමයේ වලොකු ණ්ඩා තිලකරත්න සරසවි ප්රකාශකවයෝ

615 468008 වදනු න්  න් කමනී ගුණ ර්ධන සරසවි ප්රකාශකවයෝ

616 468009 The First Sports Competitions of Ceylon Lalith Gunawardene

National Olympics 

Committee of Sri Lanka

617 468010 වලොේඩවුන් සහ නිදහස ව දය දම්මික අදිකාරී ත්තවේ ව ෝධිනායක ප්රකාශන

618 468011 ස්වපෝර්ට්ස ්කවි නිශ්මිං රණසිංහ කර්තෘ

619 468012

වසේපියන්ලා මිහිතලය උරුමයට ගත් මාන යාවේ 

 ිංශකතා උපාලි රත්නායක සරසවි ප්රකාශකවයෝ

620 468013 චීන විේල වේ සිංේෂිේතය හා ඉදිරි දර්ශන විජය ඩයස් කම්කරු මා ත ප්රකාශන

621 468014 වකොන්ෆියුසයස ්දාර්ශනික පාඨ සිංග්රහය ලයනල් ද වසොයිසා සඳකඩ ප්රකාශන

622 468015 වකොවරෝනා කාවල් අභිරහස ්ජීවිත වටනිසන් වපවර්රා සරසවි ප්රකාශකවයෝ

623 468016 ඉතිිං ආයුව ෝ න් ප්රියිංගා අමරතුිංග සරසවි ප්රකාශකවයෝ



624 468017  රා මාලා යමුනා මාලිනී වපවර්රා සරසවි ප්රකාශකවයෝ

625 468018 අතීතවයන්  ර්තමානයට ලයනල් ද වසොයිසා සඳකඩ ප්රකාශන

626 468020 දිගු තත්පර කීර්ති  ැලිසරවේ සරසවි ප්රකාශකවයෝ

627 468022 නිසල ගිංදෑල ප්රියිංකා අමරතුිංග සරසවි

628 468023 අ සන් ගීතය මුදිතා ලේමිණී  ැන්දව ෝනා සරසවි

629 468024 ජීවිතය යලි ලදිමි( පරි) වරෝහණ ව ත්තසිංහ සරසවි

630 468025 සතුටින් ඔබ් ට ප්රියනාත් ජයසූරිය සරසවි

631 468026 ශ්රී සම්බුද්ධ පරිනිර් ාණය පූජය ඇතිවපොල මිංගල හිමි සරසවි

632 468028 මිංගල ගමන කරුණා කුමාරසිංහ සරසවි

633 468029 ඉද්දමල් වද්වි නන්දදාස වික්රමාරච්චි සරසවි

634 468030 ඉරා තිමිර පට ප්රියිංකා අමරතුිංග සරසවි

635 468031 ඒරන් ලන්දු ශාන්ති දිසානායක සරසවි

636 468033 තිමිරාිංගනී රණවීර  නසිංහ සරසවි

637 468034 නුරා පරුණු සලු ටයක නිරාෂ ගුණවසේකර සරසවි

638 468035 ශ්රී ලිංකාවව්  ර්ෂාපතනය සහ ර ර්  ගා වේ. කුමුදිකා ඒරිංගා වපවර්රා සරසවි

639 468036 චම්පි (පරි) සෂිනි චන්ද්රවසේකර සරසවි

640 468039 ව ොරදිය ශාන්ත දුනුකාර සරසවි

641 468040 From Locdown  to Freedom Dammika  Adikariwattage buddhinayaka 

642 468041 ඩයිවනෝසරයන් වලොව න් සමුගත්වත් ඇයි වසේනානි ධර්මරත්න සරසවි

643 468042 ධ්රැ   ාස සතුන් හඳුනාගනිමු වසේනානි ධර්මරත්න සරසවි

644 468043 සවලෝනාගමනය සුවන්ත්රා රාජකරුණානායක සරසවි

645 468044  හන්ඩ්රඩ් සරිල් චන්ද්රවසේකර ගුණ ර්ධන සරසවි

646 468045 සමස්තවයන් ඩිිංගිත්තේ (පරි) ගාමිණි වියන්වගොඩ සරසවි

647 468046 නු ර කලාවිවේ අලුත් නෑවයෝ ගුණරත්න ඒකනායක නිපුන්

648 468047 kinh of Sri Lanka G.A Nalini sarasavi 

649 468048 විදයාත්මක  ක්රමය කැනීෂියස ්පලිහ ඩන සරසවි

650 468049 ඔ යි මවේ සඳ මල්කාන්ති වපවර්රා සරසවි

651 468050 පරදාර නිශාන්ත  ැලිඅිංග කර්තෘ

652 468051  රදනැති වසොරකම පරාක්රම වකොඩිතු ේකු සරසවි

653 468052 ව සගත් කතා ේ පරාක්රම වකොඩිතු ේකු සරසවි

654 468053 රස වපොවළො ප්ර ාත් ජයසිංහ සරසවි ප්රකාශකවයෝ

655 468057 වර්ඩිවයෝ  සක්රීයයි අමිල ශානක ජිනරු න් කර්තෘ



656 468058  ණ සහ බුදුසමය

නා ලපිටිවේ අනුරාධා සුධම්මිකා 

භිේෂුණිය කතෘ ප්රකාශන

657 468059 සතක මතක සව් සය ගව් දැවන්යා චන්ද්රසරි වසවනවිරත්න සරසවි ප්රකාශකවයෝ

658 468063 පහන් එළියේ කුමාර අවබ්ගුණ ර්ධන සරසවි ප්රකාශකවයෝ

659 468064 අපූරු සිංචාරයේ ගුණරත්න ඒකනායක නිපුන් වපොත්

660 468084 ශාබ්දික සනමා තරුපති මුණසිංහ සරසවි ප්රකාශකවයෝ

661 468099 මහ රජ්ජුරුව ොයි ඇමති වපොඩ්ඩයි ඩී.ඒ.ටී.බී. වද් සිංහ වගොඩවේ

662 468113 කැමරාකරණය හා සිංස්කරණය ඒච්.ඩී.ඊ. ගුණවසේකර වගොඩවේ

663 468114 සරිලක  න උයන් (පරි) සී. අමරතුිංග/ කාණ්ඩ 1 චමින්ද සල් ා වගොඩවේ

664 468118 ගුරු රවයකු වීවම් මග මවහේන්ද්ර ව ෝධිගුේත විවජ්වකෝන් වගොඩවේ

1138 468119 හැිංගිමුත්වතො හැිංගිවයෝ ජයන්තා නානයේකාර වගොඩවේ 

665 468121 Huminity's Last Hope Sevin Aryan Fernando Srasavi

666 468122  ර්ටි (පරි) වද්.වී. ගාල්ලවේ සරසවි

667 468123 ඔේවකොම අපි ඒක පන්තිවේ වල්ඛා වල්කම්වේ සරසවි

668 468124 පසුතැවිල්ල අහ රයි සමන් ඩී.  ඩුවේ සරසවි

669 468127 මැස්සා ඒරිේ ඉලයේආරච්චි වගොඩවේ

670 468128  ලි චිත්ර කලා පාහියන්ගල සුමිංගල හිමි වගොඩවේ

671 468129 කිරි සු ඳ හසරැලි මාතවල් ආන්ද අවබ්වික්රම සරසවි

672 468130 නු ර කලාවිය ගැමි  හර ආචාර්ය කපුරු ිංඩාර ජයතිලක සරසවි

673 468131 වදවි රු සහ වද් ාල පත්මා මැණිවේ උඩ ත්ත සරසවි

674 468132 The Kandy Man- Sarath Amunugama Autoiography  Sarath Amunugama Vijitha Yapa

675 468136 ලේදි  සඟරජ පරපුර පී.ඒම්. වසේනාරත්න වගොඩවේ

676 468138 Some Religious Experirnces Prof. Risiman Amarasinghe Godage

677 468139 Waiting for You Kamani Gunawardhane Srasavi

678 468140  ඔ ් නු ණැස ලැබු ාය

නා ලපිටිවේ අනුරාධා සුධම්මිකා 

භිේෂුණිය සරසවි

679 468141 සමාජ  ාේවිදයා වල්ඛන 1 මහා. වේ.ඒන්.ඔ ්.ධර්මදාස මහතා සරසවි

680 468143 ජපන් කළමනාකරණ ක්රම මිල්ටන් රාජරත්න සරසවි

681 468147 නයි වපවන් සරිකාරි ඩබ්.පී,  ැල්ල ත්ත ප්රති ා

682 468152 ලතු අතුළ නගරය ජගත් වජ්. ඒදිරිසිංහ වේ.ඒස.්පී

683 468154  න වපවත් වික්රමය ලසත රවීන් උමගිලිය ප්රති ා

684 468155 ලැගුම්හවල් අභිරහස ්මරණය (පරි) චතුරිංගනී රත්නවීර ප්රති ා

685 468157 The April 21st Consensus Lynn Ockrsz Darshana



686 468159 60 වීදිය ආශා රැලපනා Darshana

687 468160 My Country at War

Y.U. Ranjith Narrated to M. 

Dhanapala Author

688 468162 ගැලීලිවයෝ ගැලිලී  (පරි) ලේෂ්මන් ඉලිංගවකෝන් දර්ශන

689 468163 මිනීමරු කුවේ වශෝකාලාපය ලසත රවීන් උමගිලිය ප්රති ා

690 468165 ද සේ දා හැන්දෑ ක රසක ජයවකොඩි වේ.ඒස.්පී

691 468200 ගිලුණු නැ  වසොයා ගත් වීරවයෝ ආචාර්ය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති සඛිල ප්රකාශන

692 468201 ස්වන්හ තීර්ථ දිල්හානි වික්රමරත්න ශාකයා පබ්ලිවේෂන්ස්

693 468202 හිංසමාලි මයිකල් ආන්ජවලෝ ප්රනාන්දු මල් වද ැට ප්රකාශකවයෝ

694 468203 රන්දහරා දිල්හානි වික්රමරත්න ශාකයා පබ්ලිවේෂන්ස්

695 468204 සඳ පළු යි නිල් අහසයි සලූ සඳමාලි රසාිංගිකා මාපා සතුඟි ක්රිවේෂන්ස්

696 468205 සඳ ඇති රැයේ ආචාර්ය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති සඛිල ප්රකාශන

697 468207 මවේ ළමා විය තරුණ විය හා  ැඩිහිටි විය ආචාර්ය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති සඛිල ප්රකාශන

698 468210 සදාචාර සමාජයේ සඳහා චරිතායන අධයාපනය මහාචාර්ය දයාවරෝහණ අතුවකෝරළ ශිේෂා මන්දිර ප්රකාශන

699 468217 Gotabaya Major Genaral Kamal Gunarathne විජිත යාපා ප්රකාශන

700 468291 Under the Lovi Tree K.K.S. Perera An author's statement

701 468301 වදොරකඩ වදව ොල තරිංගා දිසානායක තාරා ප්රකාශන

702 468302 ඇත්කඳ  ලව් ආශි ජයතිලක තාරා ප්රකාශන

703 468304 දෑරඟමිණ චිරිංජී රණතුිංග තාරා ප්රකාශන

704 468305 හිතුමවත් හිත පුරා මල් පිවේ දිස්නා පී. සූරියවහට්ටි තාරා ප්රකාශන

705 468306 සුසුමක සු ඳ මිස සමීරා තරිංගනී ගල්වහේන තාරා ප්රකාශන

706 468307 ඒහිපස්සවකෝ දිවන්ෂ් විවජ්සිංහ තාරා ප්රකාශන

707 468308 මන්දාර සුළඟ දිනූෂා වීරරත්න වදවිමිණී ප්රකාශන

708 468309 මැණික සවරෝජනී කරුණාතිලක තාරා ප්රකාශන

709 468310 සරා සඳ ලඟ මා දිනූෂා වීරරත්න වදවිමිණී ප්රකාශන

710 468311 නරියා කන්ද  ිංගලා තරිංගා දිසානායක තාරා ප්රකාශන

711 468312 වදව නි උණ්ඩය ඉවම්ෂා මාධවී මල්ල ආරච්චි තාරා ප්රකාශන

712 468313 වදවගොඩ  ාරම ගාමිණී කන්වද්වපොළ සූරිය ප්රකාශකවයෝ

713 468314 සුපුරුදු කතා ේ ආනන්ද අමරසරි සූරිය ප්රකාශකවයෝ

714 468315 සඳුන් ගින්දර ටානිකා රුද්රිගූ තාරා ප්රකාශන

715 468316 සිංක්රාන්තිවේ කවියේ කපිල මවහේෂ් රාජපේෂ කඩුල්ල ප්රකාශන

716 468317 වෆොවටෝ කවි සිංජී නී රත්නායක කඩුල්ල ප්රකාශන

717 468318 අහිංකාර සඳ  නසරිගම සරිරතන හිමි කඩුල්ල ප්රකාශන



718 468319 සුදුපාට හීන  නසරිගම සරිරතන හිමි කඩුල්ල ප්රකාශන

719 468320 වගොවහොරුව න් නැගී සයපතේ සරිල් වපවර්රා කඩුල්ල ප්රකාශන

720 468321 වහෝවමෝ කරේටස් දර්ශන අවශෝක කුමාර කඩුල්ල ප්රකාශන

721 468322 පාදපරිචාරිකා තරිංගා දිසානායක තාරා ප්රකාශන

722 468323 ලන්ඩන් ඇවසේ අභිරහස නිලන්ති දීපිකා එදිරිවීර කඩුල්ල ප්රකාශන

723 468330 පුරාණ ශ්රී ලිංකාදව් සුසාෙ චාරිත්ර මිංගල කටුගම්දපොල කඩුේල ප්රකාශෙ 

724 468336 පිරිනිවන් කඳු පාමුලින් රන්දික කඩවතආරච්චි සහෘෙ ප්රකාශෙ

725 468383 ගිහින් ඒන්නිං අේපච්චි නන්දි අලුත්වේ රත්නවීර වගොඩවේ

726 468384 කැලෑවව් සිංේතය (පරි) ව ොබී ජී. ව ොවත්ජු වගොඩවේ

727 468385 වගොවි පියවසේ නිහඬ විද් ත්තු සනත් ඒම්.  ණ්ඩාර වගොඩවේ

728 468386 පුරාණ ගම්මැද්වද් අවේකම ජී. ජයසිංහ වගොඩවේ

729 468387 බ්රිතානයන් වමරට ජන ර්ග හඳුනාගත් ආකාරය උදාර වහේමචන්ද්ර වගොඩවේ

730 468388 උණු  ත් අයිරින් ජයතිලක වගොඩවේ

731 468389 ජනාධිපති වගෝඨාට ලියා දන් මි චාපා  ණ්ඩාර ෆ්ර ීලිංකා මීඩියා

732 468391 නිසල ගිංවතර ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත වහේ වේ වගොඩවේ

733 468392 සමකාලීන නාටය ශාස්ත්ර ඒරිේ ඉලයේආරච්චි වගොඩවේ

734 468393 සඳ අහිංකාරයි චාමිණී කුමාරි ගුරුවේ වගොඩවේ

735 468394 ආ ර්ජනා (පරි) නිවරෝෂිණී ගුණවසේකර සදීපා

736 468411 ඉවමල්ඩා වසෝමසරි මුණසිංහ ෆාස්ට්

737 468413 අසනිය කුසුම ඉඳුනිල්  ාගය  මුණුසිංහ උදය

738 468414 සුනිල  ත ඇල්ෆ්රඩ් වනල්සන් Zorba

739 468415 නාඩි දන්සල සරිල් ජයසිංහ Zorba

740 468417 සරකරු ා හි ඔහුවේ අයිතිය වකෞෂලය ඒන්. වහේ ා සම් වගොඩවේ

741 468418 වදමව්පිවයෝ ලේගල ඇස.් රත්නායක වගොඩවේ

742 468419 ව ෞද්ධ අධයයන දාර්ශනික ලිපි සමුච්චය පැපිලිය ල නාරද හිමි වගොඩවේ

743 468420 මිහයිල් වෂෝලහව් වදොන් වපවදවසේ කතා දැදැ  ගම වී රුද්රිගු වගොඩවේ

744 468421 වකොච්චි මිරිස් රවට්මුල්වල් මුදන්නායක වගොඩවේ

745 468422 Clinical Laboratory Management Dr. J.M.K.B. Jayasekara Godage

746 468423 වමරිටාටාන් අසිංක රණතුිංග බුේ රැේ

747 468424 හිරි ඔතේ (පරි) අනුල ද සල් ා විවජ්සූරිය ග්රන්ථ

748 468425 වකළි මඬවල් දියණිය ඒල්.ඒස.්ඒස.් පතිරත්න විවජ්සූරිය ග්රන්ථ

749 468426 සතින් සතේ රිවදනා හැටි සරත් විවජ්සූරිය විවජ්සූරිය ග්රන්ථ



750 468428 ඒල්ම් තුරු යට ස්වන්හය (පරි) මහව දවේ චම්ප පුෂ්ප බුද්ධිපාල  චන්ද්රාණි බුද්ධිපාල

751 468429  ාෂා  ය හාර හා ව ෞද්ධ දර්ශනය (සිංස)්  ෑගන්තල්වල් ධම්මරතන හිමි ශ්රී ලිංකා පාලි ග්රන්ථ සමාගම

752 468430 වසොඳූරු ව ඩිමුරය 2 සහ මල්  ැස්ස වහේමා රන් ල කර්තෘ

753 468432 අගාධ ශාන්ති දිසානායක ගුණවසේන

754 468433 අ ව ෝධවයන් ජී ත්වීම සරත් විවජ්සූරිය විවජ්සූරිය ග්රන්ථ

755 468434 සැගවුණු ආදරය ඒල්.ඒස.්ඒස.් පතිරත්න විවජ්සූරිය ග්රන්ථ

756 468437 සරකරු ාවේ බිරිඳ (පරි) චාරුන්යා වදහිගම ආශිර් ාද

757 468438 රාජ කුමාරි (පරි) නිම්මා මුදිතා වහේරත් විවජ්සූරිය ග්රන්ථ

758 468439 අසම්මතය (පරි) චිත්රා අයි. වපවර්රා විවජ්සූරිය ග්රන්ථ

759 468440 පටලැවිල්ල (පරි) මාවනල් ජයන්ති ගුණවසේකර විවජ්සූරිය ග්රන්ථ

760 468441 ඇවේ කතා  (පරි) ඒල්.ඒස.්ඒස.් පතිරත්න විවජ්සූරිය ග්රන්ථ

761 468442 නිදහවසේ රැජින 3 ගිනිගත් අසපත මාවනල් කරුණාතිලක විවජ්සූරිය ග්රන්ථ

762 468443 විෂ කනයා (පරි) නිම්මා මුදිතා වහේරත් විවජ්සූරිය ග්රන්ථ

763 468444 ජන සිංහාරවේ දින වපොත (පරි) ප්රදීේ කුමාර  ාලසූරිය විවජ්සූරිය ග්රන්ථ

764 468459 ආදර අන්දර තුනේ සරත් විවජ්සූරිය විවජ්සූරිය ග්රන්ථ

765 468460 තරුණ ප්රජා  උවදසා බුද්ධ චරිතය (පරි) මධුර සරි ජය ර්ධන වගොඩවේ

766 468462 අඟර දඟර ඉස්වකෝවල් 2 පියාඹන විදුහල්පතිතුමා (පරි) සුදත් වරොහාන් බුේ රැේ

767 468463 අඟර දඟර ඉස්වකෝවල් 10 පියාඹන විදුහල්පතිතුමා (පරි) සුදත් වරොහාන් බුේ රැේ

768 468464 අඟර දඟර ඉස්වකෝවල් 1 පියාඹන විදුහල්පතිතුමා (පරි) සුදත් වරොහාන් බුේ රැේ

769 468465 අඟර දඟර ඉස්වකෝවල් 3 පියාඹන විදුහල්පතිතුමා (පරි) සුදත් වරොහාන් බුේ රැේ

770 468466 අඟර දඟර ඉස්වකෝවල් 4 පියාඹන විදුහල්පතිතුමා (පරි) සුදත් වරොහාන් බුේ රැේ

771 468467 අඟර දඟර ඉස්වකෝවල් 8 පියාඹන විදුහල්පතිතුමා (පරි) සුදත් වරොහාන් බුේ රැේ

772 468468 අඟර දඟර ඉස්වකෝවල් 7 පියාඹන විදුහල්පතිතුමා (පරි) සුදත් වරොහාන් බුේ රැේ

773 468469 අඟර දඟර ඉස්වකෝවල් 5 පියාඹන විදුහල්පතිතුමා (පරි) සුදත් වරොහාන් බුේ රැේ

774 468470 අඟර දඟර ඉස්වකෝවල් 9 පියාඹන විදුහල්පතිතුමා (පරි) සුදත් වරොහාන් බුේ රැේ

775 468472  ැල් පාලම සරණපාල නු රපේෂ වගොඩවේ

776 468473 අඟර දඟර ඉස්වකෝවල් 9 පියාඹන විදුහල්පතිතුමා (පරි) සුදත් වරොහාන් බුේ රැේ

777 468474  යිට් රූෆ්හි හමු වූ නාඳුනන්නා ක්රිෂ්ණි ශාලිකා  ර්ණකුලසූරිය බුේ රැේ

778 468475 නිහඬතා වේ හිඳ (පරි) සරවි රණසිංහ සමනල දැනුම

779 468476 තනි මිනිසා තුෂාරි අවබ්වසේකර ගුණවසේන

780 468477  යාඝ්රයාට ඒදිරි කුමාර සිරිවර්ධන සමනල

781 468478 ආර්යා වේ පිළිමය දයා ඩි වෆොන්වසේකා සමනල



782 468479 කුමර  ඹසර ගාමිණී  ාසලසූරිය සමනල

783 468480 නිමිති මිංජුල ව ඩි ර්ධන විදර්ශන

784 468481 වඩොල්කි ජයතිලක කම්මැල්ලවීර විවජ්සූරිය ග්රන්ථ වේන්ද්රය

785 468482 කැළණි රජකුමරිය මහාචාර්ය  න්දුවසේන ගුණවසේකර

M.D.Gunasena & Company 

(Pvt) Ltd.

786 468484 හැවමෝටම  ාගයයි විනීතා අවබ්සූරිය

M.D.Gunasena & Company 

(Pvt) Ltd.

787 468501 මධුර මන්තර සුමිත්රා රාහු ද්ධ සුමිත්රා රාහු ද්ධ ප්රකාශන

788 468502 කැම් යිවසස ්වසේනාිංකය එන්.පී. විවජ්රත්න ආශිර් ාද ප්රකාශන

789 468504 න ද වකටිකථා වකෝසල කුමාරසිංහ කර්තෘ

790 468506 යුග පුරිස ්පහළ විය මල්ලියා ඩු රිංජිත් නිමල්සරි කර්තෘ

791 468507 වම් කිරුළ  ර  ැඩියි වද්වී  ණ්ඩාර ඇහැලියවගොඩ ෆාස්ට් පබ්ලිෂින්

792 468508 මූවද්වී නිශාදි විපුලවසේන කර්තෘ

793 468510 සමකාලීන ශ්රී ලාිංවේය පුරාවිදයා  අර්බුදයේ විමසීම ජගත් වීරසිංහ

ෆාස්ට් පබ්ලිෂිිං සහ වනේචූන් 

පබ්ලිවේෂන්

794 468511 ලිංකාවව්  ැද්වදෝ (මාන  විදයාත්මක ප්රවව්ශය) හවර්න්ද්රලාල් නාමල්ගමු වනේචූන්

795 468512 වමලුහාවව් අමරණීවයෝ (පරි) කුමාර සිරිවර්ධන ආශිර්වාෙ

796 468515 විල්සන් හෑවගොඩ චින්තන ධාරා උදිත ගයාශාන් ගුණවසේකර ෆාස්ට්

797 468516 මහකනදරා නඋවයෝ පුෂ්පා මාලනී කළුව ෝවිල ෆාස්ට්

798 468517 ශ්රී ලාිංවේය  ාරි කළමනාකරණය දීපිකා ප්රියානි ත්රිමහවිතාන වනේචූන්

799 468519 ඉලත්තට්ටු කාන්ති වලොකුනාරිංවගොඩ කර්තෘ

800 468520 කරුටු  ලිත්වතෝ නතූජා ප්රියදර්ශනී ගුණවසේන

801 468521 හිතපුරා මල් පිවපන ා උපුල් ගරුවේ කර්තෘ

802 468522 උපන් පුරුද්වදන් නිවරෝධ පුරුද්දට අතුරුපලයාගම පඥා ආනන්ද හිමි කර්තෘ

803 468523 මඩරන් වසේන වතෝරවදණිය ෆාස්ට්

804 468524 වනො  පැරණිය  න රමණිය දුමින්ද ජය ර්ධන කර්තෘ

805 468525 පියාපතක සැහැල්ලු ශේතික සත්කුමාර ග්රැෆිවකයා

806 468526 වප්රේමය වූ කලි සමරසිංහ ගුණවසේකර සුවනර

807 468527 කළුවතොට දිය ඇලි  රුණ දුමින්ද ජය ර්ධන කතෘ

808 468528 මට මතක රාහුවල් යූ. අයි. මුතුකුමාරණ සුවනර

809 468529 පාලින්ද නු ර ඒදා විත්ති දුමින්ද ජය ර්ධන කර්තෘ

810 468531 ශාන්ති නිවේතනවයන් කයිවරෝ ට ඊ.ඒ. විදයාවසේකර (සිංස)් කර්තෘ

1139 468532  රිගමාන ස් ර්ණා කාන්ති වපවර්රා වනේචූන්

1140 468533 නිකිණි අහස යට රඹුේකන රු න් සුදස්සන කර්තෘ

1141 468534 ගී විනිස චාන් දන්තනාරායන කර්තෘ



1142 468535 සුන්දර මතුගම සන්දනායකවේ සනට් 

1143 468536 වර්ල් පීලි ආදරයේ යනුෂා ලේමාලි ග්රැෆිවකයා

1144 468537 මියුලු නු රත් විසාල ත් නිශාන්ත මල්ල් ආරච්චි ග්රැෆිවකයා

1145 468538 සැවලොලයිට් වප්රේමය ඩබ්.එච්.උපවසේන අගහස්

1146 468539 රුහිරු  න්ධන නිශාධි විපුලවසේන නිශි

1147 468540 පාසල අයිති දරු න්ට ආර්.එම්.එස.්රාජපේෂ කර්තෘ

1148 468541 අවසෝකා ර්ජනා තිළි

1149 468543 පාසල් පාදක කළමනාකරණය මහාචාර්ය ඩබ්.ජී.කුලරත්න සාර

1150 468544 මවේ සහිනය නු යි තිළිණි ගුණරත්න කවි ර

1151 468545 නිස්සිංක  ස්එවකන්  හින්වන් නෑ  මිරැන්ඩා කුමාර වහට්ටිආරච්චි

1152 468546 කියුටි චලනි එම් අලහවකෝන් මන්දාරම්

1153 468547 සහර වමවහයුම අවයෝධයා වසොනාලි ඩී.ලූනා

1154 468548  ටර් ෆිල්ඩ් මන්දිරය (පරි) වකොශලී දිරිචන්ද්ර ආශිර් ාද

1155 468549  ාණි ග නාත් සිංජී  අත්තනායක ආශිර් ාද

1156 468550 ශි  නාගයන්වේ රහස -2 වපොත කුමාර සරි ර්ධන ආශිර් ාද

811 468551 කළු ඔ ්පල් මුදු  (පරි) වේශලී සරිචන්ද්ර ආශිර් ාද

812 468552 හස්ත වර්ඛා විදයා ජී.ආර්. නිශ්ශිංක ආශිර් ාද

813 468553 සැව ොම අපි පස්වදනයි නිශාන් වමන්ඩිස් කර්තෘ

814 468554 වකොරියැන්ඩර්(පරි) චාරුන්යා වදහිගම ආශිර් ාද

815 468555 දමරඣ ඉසුරු උමයිංග හිදැල්ලආරච්චි ග්රන්ථ

816 468556  ායුපුත්ර රුන්වේ ශපථය (පරි) කුමාර සරි ර්ධන ආශිර් ාද

817 468557 මවේ මාමා වචෞ ඒන්ලායි (පරි) මවනෝ ප්රනාන්දු වනේචූන්

818 468558 සුවද්ශ නම් වූ මනු කිය න්නා සමරසිංහ ගුණවසේකර සුවනර

819 468559 ඉසයුම් ස් ර්ණාකාන්ති වපවර්රා වනේචූන්

820 468560 නිර්මාණාත්මක හා විචාරාත්මක චින්තනය මහාචාර්ය වරෝලන්ඩ් අවබ්පාල සාර

821 468561  හුවිධ  ද්ධිය පාසවල්  ාවිතය මහාචාර්ය වරෝලන්ඩ් අවබ්පාල සාර

822 468562 පාවපෝච්චාරණය නිශාදි විපුලවසේන නිශි

823 468563 Foreign Policy Perspectives: Sri Lanka First Ambassador Sarath Wijesinghe The Ambassadors Forum

824 468565 ශ්රී ලිංකාවව්  ැද්වදෝ හවර්න්ද්රලාල් නාමල්ගමු නැේචූන් පබ්ලිවේෂන්ස්

825 468567 පුිංචි මිං තනුජා එන්. අයගම ග්රැෆිවකයා

826 468568 Little Rabbit Isurumali Ayomi Francisco An author's statement

827 468572 ලිවයෝවේ පුිංචි වලෝකය ඉවරෝෂිනී ආශා රත්නව ල කර්තෘ



828 468573 ඕලුවිවල් මාළුව ෝ පුෂ්පා ඉලිංගන්තිලක කර්තෘ

829 468574 ආගම් ගැන අපි විමසා  ලමු රන්ජන් ප්රනාන්දු ග්රැෆිවකයා

830 468575 මිනිස ් ර්ගයා විනාශ වව්විද? රන්ජන් ප්රනාන්දු ග්රැෆිවකයා

831 468576 ජාතීන් සහ ජාති ාදය පිළි ඳ අපි ඉවගන ගත්වත් වකවසේද රන්ජන් ප්රනාන්දු ග්රැෆිවකයා

832 468577 කතිකාවේ චාරිකා සරියලතා පරණවිතාන ග්රැෆිවකයා

833 468578 මැජිේ පාට වපට්ටිය තනුජා එන්. අයගම කර්තෘ

834 468579 පුිංචි අපිට වත්රවිලි වරෝහිණී ස් ර්ණලතා ග්රැෆිවකයා

835 468582 Till the Mountains Disappear Awishka Mario Senevirathne & Rev. Dr. Stanley AbeysekaraAn author's statement

836 468616 බූමාටු වරෝහිත බ්රහ්මචාරී සරසවි ප්රකාශකවයෝ

837 468617 මිවදොරි  ද්රජී මහින්ද ජයතිලක සරසවි ප්රකාශකවයෝ

838 468618 මම විඩූඩ  වනොව මි රත්නසරි පත්ම න්දු වගොඩවේ

839 468619 නිිංගිරා ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත වහේ වේ වගොඩවේ

840 468620 Paediatrics MCQs for Undergraduate Dr. Manori Gamage වගොඩවේ

841 468621 වකොළඹ දැනුම එරිේ ඉවලයේආරච්චි වගොඩවේ

842 468622 ගිනිසසල මහින්ද රත්නායක වගොඩවේ

843 468623 රහතන්  හන්වසේ ආර්. ගාමිණී ගුණසරි වගොඩවේ

844 468624 වරඩ්මන් මන්දිරය ධර්මානන්ද අන්වහට්ටිගම වගොඩවේ

845 468625  ස්සානය එනතුරා නිලන්ති ප්රනාන්දු වගොඩවේ

846 468626 අකාල කුසුම් බුද්ධික වහේරත් සරසවි ප්රකාශකවයෝ

847 468627 සත්තරාවේ ආවල්ඛය චිත්රය සුසල් වජ් අමරවසේකර සරසවි ප්රකාශකවයෝ

848 468628 ඒක දිග හීනයේ කරුණා වපවර්රා සරසවි ප්රකාශකවයෝ

849 468629 විමුේති නූතන සයැටල් පරම්පරා ක පුනරාගමනය උවද්නි වතන්නවකෝන් සරසවි ප්රකාශකවයෝ

850 468630 දුකට ලියූ කවි සසර කුමාර  ණ්ඩාරගම සරසවි ප්රකාශකවයෝ

851 468631 කවි මිහිර 4 බුද්ධදාස ගලේපත්ති සරසවි ප්රකාශකවයෝ

852 468632 ඔ  උගන් න්වන් කාටද? ආචාර්ය උපාලි ගුණවසේකර වගොඩවේ

853 468633 උරුම සහ කරුම ධර්මරත්න වතන්නවකෝන් වගොඩවේ

854 468634 මැටාවදණිවේ මැටි වගදර අයි න් අල්විස් වගොඩවේ

855 468634 සද්දන්තයාවේ රාත්රිය ප්රදීේ රත්නායක වගොඩවේ

856 468635 සදුහතුන්වේ සතය ගවව්ෂි චාරිකා වහේමන්ත රණවීර වගොඩවේ

857 468636 ව ෝවසත් දිනවපොත අවනෝමා රත්නායක වගොඩවේ

858 468637 කටු තියඹරා ජයරත්න වීරත්වකොඩි සරසවි

859 468638 ස් ේන යාමය  න්දුල අවබ්වසේකර සරසවි



860 468638 අේපච්චි පුතු නළ යි වසෝමා ජයවකොඩි වගොඩවේ

861 468639 Unheared Cries Yasmin jaldin Srasavi

862 468639 මග දිවන්ෂ් තරිංග විදාන ආරච්චි වගොඩවේ

863 468640 සමාජ විදයා  හා සාන   විදයා  ප්රවව්ෂාණාත්මක වත්මා ප්ර ාත් ගලගමවේ වගොඩවේ

864 468641 අරුන්දතී සරත්චන්ද්ර   නිගරත්න වගොඩවේ

865 468642 දශාවි රණය වප්රේමදාස කළුතන්ත්රී සරසවි

866 468642 වලෝක ආගම් හා ඉස්ලාමීය අන්ත ාදය ඩී.ඒම්.සරිනායක වගොඩවේ

867 468643 තුන් වත් මල් ව ෝධි විදයාරත්න සරසවි

868 468643 සල්ලි, ඔ වේ මල්ලි වහෝ නිංගි විය හැක ගාමිණි මරිගස්වේ වගොඩවේ

869 468644 හද සුමුදු සඳ ඉන්ද්රණි විතානාච්චි සරසවි

870 468644 ලේදි  පෘතුගිස, ලන්වද්ස හා ඉිංග්රීස ආණ්ඩුකාර රු වසෝමදාස අවබ්වික්රම වගොඩවේ

871 468645 සඳ අ රගිර සුනන්දා රණසිංහ සරසවි

872 468645 සතුට වසොයා ගිය දශක හතේ ඒස.්බී.ජය ර්ධන වගොඩවේ

873 468646 තේසලාව න් පිටමිං කළත්

ඒ.ඒම්.ආර්.බී. අමරවකෝන්/  ද්රා 

ඉන්ද්රාණි අමරවකෝන් සරසවි

874 468647 විප්ර ාස අජිත් පී.ධර්මසූරිය සරසවි

875 468647 සහිනයකි සඳ ජානක ලීලාරත්න වගොඩවේ

876 468648 ඩිජිටල් වපම් තිය අජන්ත වසවනවිරත්න සරසවි

877 468649 සීගිරි විරහ ගී නිරිංජලා සවරෝජනී රාජපේෂ වගොඩවේ

878 468649 විදයාත්මක චින්තනය සහ සමාජ නිර්මාණය එස.්ජී. පුිංචිවහේ ා සරසවි ප්රකාශකවයෝ

879 468650 උඩුදුම් ර  භූ දර්ශන ආචාර්ය  අරුණ රාජපේෂ වගොඩවේ

880 468650 අහුපෑ ත  ජිර කස්තුරි සරසවි ප්රකාශකවයෝ

881 468651 ධ් නි  සධ්ධාන්ත හා පාරිහාරික විචාරය මහාචාර්ය ආනන්ද අවබ්සරි ර්ධන වගොඩවේ

882 468651 Back to the Nest Charlotte Perera සරසවි ප්රකාශකවයෝ

883 468652 උසාවිවේ රසකතා නීතිඥ අසිංක වමන්ඩිස් කර්තෘ

884 468653 චක්රවල්ඛයේ සමන් චන්දන කුමාරසිංහ කර්තෘ

885 468654  ළිංකන්ද පාමුලට එළියේ ගාමිණී කරුණාසරි කර්තෘ

886 468655 සූරියකාන්ත වසෝමලතා ව දයරත්න සරසවි ප්රකාශකවයෝ

887 468656 The 100 Day 21 සයවේ කණ්ඩායම සරිල් චන්ද්රවසේකර ගුණ ර්ධන සරසවි ප්රකාශකවයෝ

888 468657 Sinhala Only Act to Supersede English Paul Pieris සරසවි ප්රකාශකවයෝ

889 468658 හරි  ැරැද්ද යස ර්ධන රුද්රිගූ සරසවි ප්රකාශකවයෝ

890 468659 සිංස්කෘත ආධුනික ශබ්දවකෝෂය පූජය පදියතලාවව් අමර ිංශ හිමි සරසවි ප්රකාශකවයෝ

891 468661 අේපුහාමිවේ කතා ස්තු මිථිලා රසාදරී වික්රමසිංහ ගුරුවගදර ග්රන්ථ වේන්ද්රය



892 468663 අපි ඔේවකොම රජ රු සහ ත ත් ළමා නාටය චන්ද්රිකා ජයවකොඩි ගුරුවගදර ග්රන්ථ වේන්ද්රය

893 468664 වල්ඛන සමරු පූජය බුදුගල වසෝමරතන හිමි ගුරුවගදර ග්රන්ථ වේන්ද්රය

894 468665 ධනිය වනොගැයූ ගීය යමුනා මාලිනී වපවර්රා සරසවි ප්රකාශකවයෝ

895 468666 Memories to the Fore Surendra Sumithraarachchi සරසවි ප්රකාශකවයෝ

896 468667 ඊ ා කී අපූරු කතා - 2 නිරූපා රුද්රිගූ සරසවි ප්රකාශකවයෝ

897 468668 ආර්ථික චින්තකවයෝ: අධයයන චරිතාපදාන විශ් වකෝෂය වහේමචන්ද්ර ජී.  ාලසූරිය වගොඩවේ

898 468669
සීගිරි කැටපත් පවුවරහි තිබී මෑතකදී කිය න ලද කුරුටු ගී 

සහ වල්ඛන ආචාර්ය ව නිල් ප්රියිංක වගොඩවේ

899 468670 ශ්රී ලිංකාවව් එේදින ක්රිකට් පුරාණය සරත් ජයසිංහ කතෘ ප්රකාශන

1157 468674 FRRDOM SRRUGGLES SRI LANKA MADDUMA BANDARA S GOGAGE 

900 468678 වනෝරා සහ කඩමලු පැදුර නදීරා විවජ්න්ද්ර ත්රිමාණ

901 468685  නිර් භීත ළමා ෙඩයක්කරු විනී දහට්ටිදගොඩ   සරසවි  

902 468687  කරු ජයසූරිය නිහාේ ජගත් චන්ද්ර    දගොඩදේ

903 468689  මදේ තණදකොළදපත්තා එරික් ඉලයප්ආරච්චි   දගොඩදේ  

904 468690  මුක්ති දසෝමරත්ෙ බාලසූරිය  සරසවි  

905 468691  ජයග්රහණයය හඳපාොගල ෙයා රත්ොයක   සරසවි  

906 468692  දකත්මන්ොදව් පින්සිරි මාමා රත්ෙ ශ්රී විදේසිිංහ  සරසවි  

907 468693 බැද්දද්ගම කියවීම සහ සිළිඳු ෙැකීම එරික් ඉලයප්ආරච්චි දගොඩදේ

908 468696 මියුරු   පද්මානි කාිංචො උඩිස්පත්තුව දගොඩ දේ 

909 468698 ඊලමක ඇරඹුම   නීේ කිරිඇේල කර්තෘ

910 468699  සත්සමුදුරු පසුකරෙ එෙ කුරුේලදන්  ගාමිණී ප්රොන්දු සරසවි 

911 468700 එෙත් එො නුඹ ගියා ගියාමයි කිරිමැටියාදව් ගුණධම්ම හිමි සරසවි

912 468808 පහසුව න් රැකියා  කරන විදිය දීපාල් විවජ්වසේකර ස්ටැම්ෆර්ඩ් වල්ේ

913 468809 තරණය වර්ණුකා ගුනවසේකර

914 468859 පලතුරු සලාදයේ ජානකී ගලේපත්ති

915 468863 පින්සර වදෝණි ලහිරු විවජ්සූරිය කර්තෘ

916 468864 Strategic Human Resource Managemant Dr. T.l. Sajeewani Sadeepa

917 468865 හදත් කඳළත් කවි කරන්නවම  ව දය ආශා අවබ්වසේකර කර්තෘ

918 468870 ව ස්ටවව් මහත්මියවේ මරණය ගිංගා නිවරෝෂණී සුදු ැලිකන්ද ලිට්ල් හවුස්

919 468871 කවි දැහැන සඳ උත්පලාවී ත්රිමාණ

920 468872 කච කච සවමෝනා වි ාග භූතයා සඳ උත්පලාවී ත්රිමාණ

921 468873 හැවට් අශකවේ අපූරු මිනිස්සු මාතවල් වප්රේමදාස රත්නායක ජයරාජ් වද්පල ව ළඳාම්



922 468874 විනය පටිපාටිය

තුඩු වේ ලසන්තිකා සජී නී/ ඉ ්දික 

කිත්සරි සදීපා

923 468875 අවේ ගම වේ.ඒම්.. කරුණාරත්න අස්ලිය

924 468876 නුඹ වසොයමි ත ම මම ව දය ආශා අවබ්වසේකර කර්තෘ

925 468877 ව ෝල කුේවකෝ සඳ උත්පලාවී ත්රිමාණ

926 468879 ඇන්වඩ්රොමීඩාවේ පුස්තකාලය (පරි) පාලිත  ණ්ඩාර ද වසොලුෂන් වකොම්පැනි

927 468980 ශ්රී ලිංකාවව් රේෂිත  නාන්තර අමල් උඩ ත්ත  ාසනා

928 468981 වලෝක ඉතිහාසවයන් බිඳේ ආර්.පී. සමරසිංහ  ාසනා

929 468990 කඳුලු බිඳු ක වදපැත්තේ අමිල වත්නු ර වශලි

930 468992 නායකත් යට මග ආචාර්ය අසිංක  ේමී ැ  ාසනා

931 468993 ළමුන් සඳහා ගී අමිත් ප්රනාන්දු්ර  ාසනා

932 468994 Fragrence Still Lingers Mahinda Jayaweera An author's statement

933 468995 වීඩිවයෝ නර්තනයට පිවිසුම චරිතා ගවේ ත්ත කර්තෘ

934 468996 අපාවේ වදොරටු සුදත් රත්නායක  ාසනා වපොත් ප්රකාශකවයෝ

935 469211 කන ඇතුළට ගමනේ ව දය නු න් වතොට ත්ත සමය ර්ධන

936 469212 වල් ඇතුවළන් චාරිකා ේ ව දය නු න් වතොට ත්ත සමය ර්ධන

937 469213  ඩ ඇතුළට ස ාරියේ ව දය නු න් වතොට ත්ත සමය ර්ධන

938 469214   ාලා ඒන්වන් වකොවහේ ඉඳන්ද ව දය නු න් වතොට ත්ත සමය ර්ධන

939 469235 පුරාණ වද්  ඇදහිල්ල මිස්සක සූරිය ණ්ඩාර මල්පියලි

940 469238 කපිල ස්තු ශ්රී සර් ඥධාතු පුරාණය ඩබ්.ඒ.පද්මින් සමීර

941 469239 ඔසු ගුවණන් පිරි වපරුම්කායම් පියසරි අමිලසත් යාපා රාජගුරු ශ්රී සුභූති පදනම

942 469244 ශ්රී ලාිංවේ පුරාණ ආරාම ආශ්රිත ව ෞද්ධ ස් ස්ථතා උල්පතගම අම්තරතන හිමි සමය ර්ධන

943 469249  සිංගත කුණාටු ඉවර්ෂ දසනායක මල්පියලි

944 469250 සුදු ක ාවේ කතාන්දරය ඉවර්ෂ දසනායක මල්පියලි

945 469251 උතු න්කන්වද් සර්දිවයල් තිසර චාමර අදිකාරිආරච්චිවේ යථාර්ථ වල්ඛන සිංගමය

946 469463 නිමා වූ ඍතු ක වශේෂපත්ර මාලන්  ණ්ඩාර කපු ත්ත වේ.එස.්පී. ප්රකාශකවයෝ

947 469464 Mario Puzo වමෝඩවයෝ මැවරති පියල් පනාපිටිය ෆාස්ට් පබ්ලිෂින්

948 469465 අත් ැලක අස් ැසුම ජගත් වප්රේමචන්ද්ර ෆාස්ට් පබ්ලිෂින්

949 469466 සසලාේනි ආනන්ද ගුණතිලක ෆාස්ට් පබ්ලිෂින්

950 469467 නිර්ගාමී සුජී  කුමාර වකෝවිලතැන්න ෆාස්ට් පබ්ලිෂින්

951 469468 ඉන්දී රී උපාලි කුමාර ිංශ ෆාස්ට් පබ්ලිෂින්

952 469471 The Fireflies Sandaru Wijerathne K.S.P. Publishers

953 469473 Fear and Tears Dharanee Upeka Weerasekara K.S.P. Publishers



954 469474 වම්කුළු අතරින් සඳ තරු පායා ව දය  ණ්ඩාර ජයවීර අගහස ්ප්රකාශන

955 469476 වප්රේමවයන් වතොර ත්රිවකෝණයේ වත්ජා වගොඩකන්වද් ආරච්චි අගහස ්ප්රකාශන

956 469501 L.T.P. Manjusri Shamil Wanigarathne Bay Owl Press

957 469502 Wisdom in the Leaf Dilma Ceylon Tea Company Dilma Company

958 469518 මළවුන් අකුරු කරයි වින්දයා ඉෂානි චාමර රත්නායක

959 469554 සන්තේප සන්තතිය අවයෝමා නිර්මලී සමරසිංහ අසනි

960 469555 අනන්තානන්ත අවයෝමා නිර්මලී සමරසිංහ අසනි

961 469713 ඉස්වකෝවල් කතා වහේරස ්ප්රනාන්දු බුද්ධි

962 469714 නාඬන් දාස්වපති මවනෝරි සලිකා වික්රමාආරච්චි සලිකා

963 469715 ෆීනිේස ්කිරිල්ලී මවනෝරි සලිකා වික්රමාආරච්චි සලිකා

964 469716 කජිනි මවනෝරි සලිකා වික්රමාආරච්චි සලිකා

965 469717 දහස්වපතියා මවනෝරි සලිකා වික්රමාආරච්චි සලිකා

966 469830 Silent Heroes Brigadier A.P. Wickramasekara

967 469840 නැවගනහිර සුළඟ සුසත රු න් වේ.ඒස.්පී

968 469841 The Last Latte Dilshan Boange Darshana

969 469852 දඩබ් ර  ලව්කාරයා සවචනයා ප්රනාන්දු  ටහිර අහස

970 469853 කන්වද ලව් ශයාමලී  සන්තා සු සිංහ වදයියන්දර ගමවේ

971 469854 සුදු පිච්ච මල අනූෂා ප්රනාන්දු වනොහඳුනන්නී

972 469856 පත්තරකාරවයකුවේ පුරසාරම් ලයනල් වපවර්රා වදයියන්දර ගමවේ

973 469857 ආකාශ  ස්තු (පරි) ගිංගා නිවරෝෂණී සුදු ැලිකන්ද ලිට්ල් හවුස්

974 469862  ැමි අනූෂා ප්රනාන්දු වනොහඳුනන්නී

975 469863 රිදුණු වපොවහොට්ටු ඉසූ ඒස.් වීර ර්ණ වදයියන්දර ගමවේ

976 469874 සිංහල ජනරෘති අධයයනය සුනන්දා වප්රේමසරි විදර්ශන ප්රකාශන

977 469876 සඳහටම රවමෝනා ගිංඟා නිවරෝෂණි සුදු ැලිකන්ද ලිට්ල් හවුස ්ප්රකාශකවයෝ

978 469877 Wisdom of the Great Wise Man J.B. Disanayaka Sumith Publishers

979 469881 කරුණා මුහුද ජී.ඇල්. චන්ද්රපාල සේනඳ ප්රකාශන

980 469882 නැණ ත් මහදැනමුත්තා වජ්.බී. දිසානායක සුමිත ප්රකාශකවයෝ

981 469883 Keeping the Peace Asiif Hussein 

Musilm Womens Research 

and Action Forum 

982 469886 කඳුළු පිසන මාළුව ෝ ගිම්සර මධුරිංග ගමවේ වපොත් ප්රකාශකවයෝ

983 469891 ඇය මත්වූ කල වේ.වේ. ශ්රීනාත් සිංහිඳ ප්රකාශන

984 469894 වප්රේමනීය සරාගිනිය කළණ ගුණවසේකර සිංහිඳ ප්රකාශන

985 469895 නි න් මග සු ඳ කළ ආදරයේ අවශෝක වප්රේමචන්ද්ර කර්තෘ



986 469896 සහින ප්රාර්ථනා රමයා බින්දුවහේ ා වසවනහස ප්රකාශන

987 469897 මව්පිය වසවනහස මා.මු. රණසිංහ කර්තෘ

988 469900 සමුගැනීමත් මරණයේ නිවරෝෂණී ගුණවසේකර සමය ර්ධන

989 469904 චීනවේ දරීද්රතා ය අ ම කිරීම ජයලත් එස.් වගෝමස් සඳකඩ ප්රකාශන

990 469963 අරාවේ හ ේවකොලම ගල් කතන්දර අරවින්ද හ ේකල කර්තෘ

991 469966 ගල්ඔය විත්ති සඳුන් ජය ර්ධන කඩුල්ල ප්රකාශන

992 469968 පුිංචිඅම්මා නිශ්ශිංක සරි ර්ධන කර්තෘ

993 470034 සමුගන්වන් නෑ  නිතා රත්නායක සරසවි ප්රකාශකවයෝ

994 470038 නිමැවුම් විමසුම් උවද්නි සරත්චන්ද්ර සරසවි ප්රකාශකවයෝ

995 470094 පාළු  ලව්වව් වහොල්මන පිය තී ජයසූරිය සරසවි ප්රකාශකවයෝ

996 470182 ඝන  ාදය  ාණ්ඩ ප්ර  ය, විකාශනය හා  ාවිතය පියනන්ද රූපසිංහ යාතුකර්ම උපවද්ශන වසේ ය

997 470187 මගුරු ල වතොටුපළ ළමා න කතා ශාස්ත්රාචාර්ය සරිපාල ඈපා කර්තෘ

998 470197 ඇසක මහිම  ෑතර මහින්ද හිමි කර්තෘ

999 470230 නිර් ාණ ආචාර්ය වරෝහිණී විවජ්සූරිය වසේරී ප්රකාශන

1000 470233 සුෆී ප්රාඥවයෝ ආචාර්ය වරෝහිණී විවජ්සූරිය වසේරී ප්රකාශන

1001 470234 කවි සිංගීත චිකිත්සා  හා සිංගීත චිකිත්සා ආචාර්ය ලීනා වසවනවහවීර ස් ර්ණ ග්රන්ථ

1002 470238 තාරුවණයේ මහිම රැවගන  යසට යන රන් මා ත ව දය ජගත් ඇල්විටිගල කර්තෘ

1003 470242 වසවනවහ විල ශ්රියා ගවන්වගොඩ කර්තෘ

1004 470249 ස්  ා වව්දිවයකුවේ කතන්දර සරිකුමාර ගුණසිංහ වසේරී ප්රකාශන

1005 470252 ආදරයට පාසලේ ඕනෑද? කැත්ලීන් ජය ර්ධන වසේරී ප්රකාශන

1006 470253 ගස ්හිටවූ මිනිසා මණ්ඩා ල පඤඤ්ා ිංස හිමි වසේරී ප්රකාශන

1007 470280

වලෝක රිංග කලාවව් මූලික ඉතිහාසය සහ නූතන රිංග 

ප්ර ණතා ඒම්.සෆීර් සඳකඩ

1008 470285 ගැලූ වල් ලූ විලවුන්  හාලුම තේෂිලා ස් ර්ණමාලි කර්තෘ

1009 470317 Dear Friends Sasha Jayamaha An author's statement

1010 470318 අච්ඡරිය මනුස්වසෝ පූජය කිරි ත්වගොඩ ඤාණානන්ද හිමි මහාවම්ඝ ප්රකාශකවයෝ

1011 470332  ලහත්කාර සිංක්රමණ ශාන්ත  න්නිනායක Nine Publishing

1012 470335 ඉස්වකොවල් (සයඹලා ගහ යට) කතා වහේරස ්ප්රනාන්දු බුද්ධි ප්රකාශකවයෝ

1013 470338 සිංචාරක කර්මාන්තයට ප්රවව්ශයේ නාමල් විවජ්සුන්දර කතෘ ප්රකාශන

1014 470343

Recent Advance in Phosphorus Metabolism and 

Nutrition in Poultry Prof. Ruwini K. Muthukumarana විජිත යාපා ප්රකාශන

1015 470344

Quail Management in the Tropics: A Guide for 

Poultry Professionals Prof. Ruwini K. Muthukumarana විජිත යාපා ප්රකාශන

1016 470348 Crossmatch Carmel Miranda Katha Publishers
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1027  468172  සුරිංගො කතා හතක් නිසිංසලා දිසාොයක   සූර් ය ප්රකාශකදයෝ   

1028  468173  එක් ගිම්හාෙයක කුෂාන් රණතුිංග   සූර් ය ප්රකාශකදයෝ   

1029  468174  පිංකි මොලි සුසන්ත ෙණ්දෙනිය   සූර් ය ප්රකාශකදයෝ   

1030  468175  ඇරිදගෝ දරෝහණ රත්ොයක    සූර් ය ප්රකාශකදයෝ  

1031  468176  ඉව අේලෙ චන්ඩි දකේල යදශෝධරා ගුණදසේකර   සූර් ය ප්රකාශකදයෝ   

1032  468177  ජීවෙ ෙදිය දිදේ සරිත් විදේසුන්ෙර  සූර් ය ප්රකාශකදයෝ   

1033  468178  අත්තම්මාට මිං අකුරු උගන්ෙපු හැටි අමන්ො ෙළුදපොත   සූර් ය ප්රකාශකදයෝ   

1034  468179  මායා මායා සමෙරා චාන්ෙනී ෙන්තොරායෙ   සූර් ය ප්රකාශකදයෝ   

1035  468185  Play Boy සහ දවෙත් කතා බන්දුල පද්මකුමාර කර්තෘ

1036  468186  එයා first year මිං second year  රිංගෙ දිේශාන්  ෂැදඩෝ ප්රකාශෙ

1037  468188  යටිමහල ආචාර් ය රිංජිත් ධර්මකීර් ති   ශකිල ප්රකාශෙ  

1038  468193  සදීසා දිේහානි වික්රමරත්ෙ   ශකයා ප්රකාශෙ  

1039  468194  බුහුමන් දෙොලත් ආදී මුතුන් මිත්දතෝ ෙර් ශෙ පීරිස්   කර්තෘ

1040  468195  දවඩික්කාරයා චන්ෙෙ දමන්ඩිස්   කර්තෘ

1041  468197  ගිම්හාෙ කඳවුදර් අවතාරය සුෙත් දරොහාන්   වර් ණ ග්රැෆික්  

1042  468324  පෘථිවි භක්ෂක කපිල මදහේෂ් රාජපක්ෂ    කඩුේල ප්රකාශෙ

1043  468325  ඉති මතම මේ දකදිති අනුදි නිසලයා වීරසිිංහ    කඩුේල ප්රකාශෙ

1044  468326  අලුත් සිම් එක  ප්රියිංවො වනිගසූරිය කඩුේල ප්රකාශෙ 

1045  468328  Boys  දිනූෂා වීරරත්ෙ  දෙව්මිනී ප්රකාශෙ

1046  468329  නිහඩ ආෙරවන්තයා දහවත් තාත්තා  සිසිේ රුද්රිදගෝ  තාරා ප්රකාශෙ

1047  468331  Who Am I To Judge  Teera De Fonseka 
 Medi Tech Data 

International 
1048  468332  නුඹ මාලතී කාශයප සතප්රිය ෙ සිේවා    සයුරි
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1064  468352  දසන් කතා සමන් ගුණදහේරත්    ස්වර්ණග්රන්ථ ප්රකාශකදයෝ

1065  468353  පිංච මහා කරුණු දක්.එම්. සුමතිපාල   කර්තෘ

1066  468354  වසිංගතදේ ආ දප්රේමිය දක්.සිංජීව   කර්තෘ

1067  468355  පශ්චත්තාපය  ප්රමිලා දසව්වන්දි වීරසිිංහ කර්තෘ

1068  468356  අකේ දම්ඝ මැෙ කාශයප සතයප්රිය ෙ සිේවා   සයුරි ප්රකාශෙ  

1069  468358  I.D  දමොහාන් රාේ මඩවල බිදසෝ ප්රකාශෙ  

1070  468359  සිද්ධ මුනි මග අර්ජුෙ වික්රමආරච්චි  ශ්රී දයෝගී ප්රකාශෙ  

1071  468360  පුිංචි  මමයි දප්ර ගහයි චනුගි දජහන්සා දහට්ටිආරච්චි 
කර්තෘ

1072  468395  Sasadawatha Vivian De Thabrew   Godage  

1073  468396  ගිනි කඳු සහ දිය ඇලි රදට් මුේදේ මුෙන්ොයක දගොඩදේ  

1074  468399  අන්ෙදර් තුසිත රණසිිංහ  දගොඩදේ  

1075  468400  Exploring with Ena Rajiva Wijesinghe   Godage  

1076  468401  ගැහැණු ෙැතිව නිමේ ජයරත්ෙ   ෆාස්ට් පබ්ලිෂන්  

1077  468402  සමන්තාට ලියමි මීට නිර්මලා පී.බී. ජයදසේකර   ෆාස්ට් පබ්ලිෂන්  

1078  468403  දසොඳුරු මියුරු ධර්මදසේෙ රණසිිංහආරච්චි දගොඩදේ  



1079  468404  දකොදබයියා දසේපාලි මායාදුන්ෙ  දගොඩදේ  

1080  468405  Rev. F.R. Swami Gnanapragasar O.M.I  Risiman Amarasinghe Godage  

1081  468406  සිදුරු පත්තර දසේපාලි මායාදුන්ෙ  දගොඩදේ  

1082  468407  ජීවිතයම එක ඕම්කාරය අසිංක රුවන් සාගර   සූරිය ප්රකාශක  

1083  468408  Scars Claude Pinto   Godage  

1084  468409
 සිිංහල ගීතදයන් ප්රකාශිත පස්පව් සිංකේපය පිළිබඳ 

විමසුමක්
 මදෙෝරි මෙම්දප්රි දගොඩදේ  

1085  468410  පිංචස්තම්භ අනුරාධා නිේමිණි  ෆාස්ට් පබ්ලිෂන් 

1086  468446  ශුද්ධභූමිය නිම්මි මුදිතා දහේරත්   විදේසූරිය ග්රන්ථ දක්න්ද්රය  

1087  468447  රන් පතලක සැඟවුණු කතාව සුසන්ත දකොඩිතුවක්කු   විදේසූරිය ග්රන්ථ දක්න්ද්රය  

1088  468448  නිෙහදසේ රැජිණ II ඔටුණු යුද්ධය මාදෙේ කරුණාතිලක   විදේසූරිය ග්රන්ථ දක්න්ද්රය  

1089  468449  ෙර්මො  චන්දිමාේ ජයදකොඩි  ග්රැෆිදකයා

1090  468450  මිනිදසක් මිනිසුන්ට අජන්ත දසදෙවිරත්ෙ    ග්රැෆිදකයා

1091  468451  නිහඩ උේපත නිම්මි මුදිතා දහේරත්    විදේසූරිය ග්රන්ථ දක්න්ද්රය  

1092  468452  Incest Thrishali Shasha   රුසියාව ප්රකාශකදයෝ 

1093  468454  How ICT was enabled in Local Languages  Aruni Gunathilake  L.K. Domain Registry 

1094  468455 මේ පුබුෙෙ ගී  පමිත ආර්. ලියෙදේ   කර්තෘ

1095  468456  අකලට ආකලට අකුලට තක්ෂලා ස්වර් ණමාලි   කර්තෘ

1096  468595  මීෂා මුතුමුෙලිදේ නිශ්ශිංක   කර්තෘ

1097  468596  සූචිකරණ ෙයාය හා භාවිතය ප්රියවිංො බාලසූරිය   Nine Publishing 

1098  468597  එකම ඔරසම  සරත් එස.් ජයදගොඩ කර්තෘ

1099  468608  You And Your Mental Health Dr. Dewashmika Ariyasinghe    Sarasavi 

1100  468609  අන්ෙපූර් ණ සාගර විදේසිිංහ   සරසවි  

1101  468610  සිතිංග දිදන්ෂ් තරිංග විොොරච්චි   සරසවි  

1102  468611  ඔබ සහ ඔබදේ මාෙසික දසෞඛය
විදශේෂඥ මදෙෝ වවෙය දද්වාස්මිකා 

ආරියසිිංහ  
සරසවි  

1103  468612  ෆ්රාන්ස් කෆ්කාදේ ෙඩු විභාගය දටනිසන් දපදර්රා   සරසවි  

1104  468613  කඩුේදලන් දමහා ශාන්ත ශ්රීලාේ අමරසිිංහ   සරසවි  



1105  468614  කීර් ති දශේෂ  තිලකරත්ෙ කුරුවිට බණ්ඩාර  සරසවි

1106  468615  ඇමතිතුමාදේ පින්තූරය සහ දවෙත් කතා පරාක්රම දකොඩිතුවක්කු  සරසවි  

1107  468678  Lecture Notes on Child Health Dr. Manori Gamage   Godage  

1108  468679  දිවිය දප්රේමය දක්.බී. දහේරත්  සරසවි  

1109  468682  බන්දටදක් ළමයි අනුරසිරි දහට්ටිදේ දගොඩදේ 

1110  468683  දලෝකදේ විවිධ වොන්තර දසේොනි ධර් ම රත්ෙ   සරසවි 

1111  468684  Brave Hunting Boy Winnie Hettigoda  Sarasavi 

1112  468694  සිිංහ මහදසන් මහරාජ මම දවමි චන්ද්රා ෙන්ෙනී ආරියරත්ෙ   දගොඩදේ  

1113  468701  එදතර කවි උදද්නි සරත්චන්ද්ර   සරසවි 

1114  468702  රන් බිම දබෝධි විෙයාරත්ෙ  සරසවි 

1115  468703  වස්සාදන් අසුභ දහෝරාව  දටනිසන් දපදර්රා සරසවි  

1116  468704  සුළඟ සමඟ කලවාදන් ජයදසේකර  සරසවි 

1117  468705  ජීවෙ සුසුම් බුද්ධොස ගලප්පත්ති  සරසවි 

1118  468706  මඝ ගිය මඟ දෙෙගම සිරිවර්ධෙ  සරසවි 

1119  468707  The Saffron Robe by the Flowing River  Ravindu Mahendra Sarasavi  

1120  468708  සදහෝ ආරියරත්ෙ ඇතුගල  සරසවි  

1121  468730  සක්වානුරාගී අමිල දත්නුවර   වශලී ප්රකාශෙ  

1122  468855  අලියා අතුරුෙහන්  සතයපාල ගේකැටිය  ග්රැෆිදකයා

1123  468856 ආමි බාප්පා    චූලාෙන්ෙ සමරොයක  ග්රැෆිදකයා

1124  470053  සිිංහල ොම විභක්ති ප්රතයය හා විභක්ති සූචක නිපාත නීේ පුෂ්පකුමාර   ෆාස්ට් පබ්ලිෂන්

1125  470107  කළු වසුපැටියා ඩී.ඒ. ෙන්ො මාලනී ෙසොයක  දගොඩදේ  

1126  470369
 අනුරාධපුර පුරාණ අභයගිරි ආශ්රමදේ සූර් ය තැටිය 

පිළිබඳ විශ්දේෂණයක්

අදෙෝමා ජයසිිංහ, නිමේ ජයසිිංහ, සරත් 

චන්ද්රජීව  

සමකාලීෙ කලා හා කලා ශිේප 

සිංගමය  

1127  470409  දයෝගාචාර සම්ප්රොයට හා විඥාෙවාෙයට ප්ර දව්ශයක්  පූජය මාවත දප්මාෙන්ෙ හිමි ශ්රී ලිංකා පාලි ග්රන්ථ සමාගම  

1128  470412 Kedarabhatta’s Vattaratnakara Part II
Ven. Mawathagama Pemananda 

Thero  
Pali Book  Society  

1129 468184   තරුණ සිතට බුදු ෙහම පූජය දබම්ගමුදව් ොලක හිමි   ජාතික හිමිකම් සිංවිධාෙය

1130 468343   නුරා සිත්තරාවී ගිම්හානි වාසො   තාරා  

1131 468445   රිදී නුදේ මායාව මාදෙේ ජයන්ති ගුණදසේකර   විදේසූරිය ග්රන්ථ දක්න්ද්රය  

1132 468695   කෙිංදක් හාමිදන් මේකාන්ති ලියෙපතිරණ එස.්දගොඩදේ 



1133 468697   සොචාර ෙර් ශණය හා ආචාර ධර් ම ෙයාය ආචාර්ය ොමලී කුමාරි හඳගම   දගොඩදේ

1134 470048   හෙ බැඳුණු රුසියාව  කාන්ති විදේතුිංග  සරසවි


