
අනු 

අංකය
බලපත්ර අංකය ග්රන්ථයේ  නම කර්තෘ

1 21329 ය ොඳුරු අතීතය
යපොතුපිටියේ අමරය ේකර 

පහළවිතාන

2 21553 සිඟිතිට තෑග්ගක්  න්ධ්යා  ප්රියදර්ශනී අතුයකෝරළ

3 21554  මනළ අන්දරය  න්ධ්යා  ප්රියදර්ශනී අතුයකෝරළ

4 21555 කුරුලු යහළුය ෝ  න්ධ්යා  ප්රියදර්ශනී අතුයකෝරළ

5 21616 The Wood Cutter and the Angel Andra Publications

6 21610 The Monkey and the Crocodile Andra Publications

7 21612 The Ant and the Dove Andra Publications

8 21615 The Golden Egg Andra Publications

9 21611 The Four Bulls and the Lion Andra Publications

10 21614 The Lion and the Mouse Andra Publications

11 21057 Different Worlds Upali Mahaliyana



12 21722 දරු න්ට කතන්දර අතුල ආර්. යපයර්රා

13 24321 බබායග් සිතුවිලි විනිතා ජිනය ේන

14 24320 පින්සිදු න්යන් අයන් බාල ළමුන්යන් විනිතා ජිනය ේන

15 23241 ශ්රී ලංකායේ ජල යපෝෂක ප්රයේශ හායනය වීම ප්රදීප් කුමාර මැදගමයග්

16 21689 විය ේකාරයයෝ සුනිල් එ ්.තන්ත්රිආරච්චි

17 23245 ගී සීයක් අජිත් ක්රිෂාන්ත ය ේරම්

18 23244 ගුණදා ලායග් යලෝකය එච්.එන්.වියේසිංහ

19 23242 යබරලිය මල යපොර ගම මිත්රපාල

20 20948 කඩි ර කූඹිච්චි ජී.ඒ.නාලිනී

21 22748 හහ්..හහ්..හහ්..හචී ් රමයා න රත්න

22 21688 ගිරා යපොඩිත්තා සුනිල් එ ්.තන්ත්රිආරච්චි

23 21696 අනුබුදු මිහිදු මාහිමි පී.ජී.පංචියහේ ා



24 21741 අද  ැනි ද  ක අමරණීය මතක  ටහන්  රත් කාරිය  ම්

25 24322 මියුරු මතක ජී.එල්. ර්ණන් යපයර්රා

26 24333  ං ්කෘති-කුමාරතුංග මුනිදා  වියශේෂ අංකය සුසිරිපාල මාලිම්බඩ

27 21655 කළු  සුපැටියා ඩී.ඒ.නන්දා මාලනී

28 21698 යපට්ටියගදර දරුය ෝ  න්ධ්යා  කුමුදුනී සුබසිංහ

29 21700 අට්ටාලයගදර අබිරහ  න්ධ්යා  කුමුදුනී සුබසිංහ

30 24336 රාජය මූලය කළමනාකරණය සුනිල් යපෝේදි ල

31 21682 අළුත් යාළුය ක් අනූජා යරොද්රියගෝ

32 21559
යපපර්යපොට් හාමියන්යග් අරුම පදුම 

 නාන්තරයේ   ාරිය
චන්දිමා කන්නන්ගර

33 21560 සුපර් මවු ් චන්දිමා කන්නන්ගර

34 21562  ෘකයා  හ එළු පැටේ හත්යදනා චන්දිමා කන්නන්ගර

35 21563 අහ ට ගිය ගංඟා චන්දිමා කන්නන්ගර



36 21567 කුචු කුචු යතෝම ් චන්දිමා කන්නන්ගර

37 19039 ජාලකරණය ඉන්දික යපයර්රා

38 20916 දැන මුතු මුතු අතුල ආර්. යපයර්රා

39 20646 මුල්ලා න ්රුදින්යග් කතා අතුල ආර්. යපයර්රා

40 21738
මුදල්, බැංකු ක්රම  හ යේශීය හා වියේශීය 

මුදල්
රණසිංහ කලුආරච්චි

41 22058 සුයම්ධ් චන්ද්රය ේන නානායක්කාර

42 23243 ශ්රී ලංකායේ යල් බැංකු ඉතිහා ය චන්ද්රය ේන නානායක්කාර

43 19199 දුයේ පයත් යම් අහන්න පාලිත බණ්ඩාර ජයයකොඩි


