
අනු 

අංකය
බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ/පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය

සාහිතයය 

ප්රභේද
මිල(රු)

1 අග්රප්රඋම/2020/26516 978-955-665-417-2 ග ෝඨාභය කමල් ගුණරත්න
විජිත යාපා ප්රකාශන , යුනිටි ප්ලාසා, 02, 

 ාළු පාර, ගකාළඹ 02.
ගයාවුන් චරිතාපදාන 1000.00

2 අග්රප්රඋම/2020/26517 978-955-665-379-3 කග ාල් ඇත්ු කමල් ගුණරත්න
විජිත යාපා ප්රකාශන , යුනිටි ප්ලාසා, 02, 

 ාළු පාර, ගකාළඹ 02.
ගයාවුන් නව කතා 750.00

3 අග්රප්රඋම/2020/26518 978-955-665-412-7 උත්තර ගේවි කමල් ගුණරත්න
විජිත යාපා ප්රකාශන , යුනිටි ප්ලාසා, 02, 

 ාළු පාර, ගකාළඹ 02.
ගයාවුන් නව කතා 750.00

4 අග්රප්රඋම/2020/26519 978-955-1128-69-2
School Tools Student Guide Book 

1 (Age 6)
Rajitha Gunaratne

Informatics Institute of Technology, No.57, 

Ramakrishna Rd, Colombo 06.
ළමා

අමතර 

කියවීම්

5 අග්රප්රඋම/2020/26520 978-955-1128-70-8
School Tools Student Guide Book 

2 (Age 7)
Rajitha Gunaratne

Informatics Institute of Technology, No.57, 

Ramakrishna Rd, Colombo 06.
ළමා

අමතර 

කියවීම්

6 අග්රප්රඋම/2020/26521 978-955-1128-71-5
School Tools Student Guide Book 

3 (Age 8)
Rajitha Gunaratne

Informatics Institute of Technology, No.57, 

Ramakrishna Rd, Colombo 06.
ළමා

අමතර 

කියවීම්

7 අග්රප්රඋම/2020/26522 978-955-1128-72-2
School Tools Student Guide Book 

4 (Age 9)
Rajitha Gunaratne

Informatics Institute of Technology, No.57, 

Ramakrishna Rd, Colombo 06.
ළමා

අමතර 

කියවීම්

8 අග්රප්රඋම/2020/26523 978-955-1128-73-9
School Tools Student Guide Book 

5 (Age 10)
Rajitha Gunaratne

Informatics Institute of Technology, No.57, 

Ramakrishna Rd, Colombo 06.
ළමා

අමතර 

කියවීම්

2020 ජනවාරි මස 21 වන දින අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  



2020 ජනවාරි මස 21 වන දින අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  

9 අග්රප්රඋම/2020/26524 978-624-9560-33-8
ගමුළිගේ විදයා කතා - 5 පණ 

ඇත්ගතෝ පණ නැත්ගතෝ
විපුලගසේන පතිරාජ

එකසේගපෝ ග්රැෆික ගපෞේ ලික සමා ම , 

475,පන්නිපිටිය 

පාර,පැලවත්ත,බත්තරමුල්ල.

ළමා විදයා කතා 270.00

10 අග්රප්රඋම/2020/26525 978-624-9560-37-6
ගමුළිගේ විදයා කතා - 9 ඇට 

පැළගවන මන්තගේ
විපුලගසේන පතිරාජ

එකසේගපෝ ග්රැෆික ගපෞේ ලික සමා ම , 

475,පන්නිපිටිය 

පාර,පැලවත්ත,බත්තරමුල්ල.

ළමා විදයා කතා 270.00

11 අග්රප්රඋම/2020/26526 978-624-9560-38-3
ගමුළිගේ විදයා කතා - 10 

ගමගෙමයි  සේ ඇවිදින්ගන්
විපුලගසේන පතිරාජ

එකසේගපෝ ග්රැෆික ගපෞේ ලික සමා ම , 

475,පන්නිපිටිය 

පාර,පැලවත්ත,බත්තරමුල්ල.

ළමා විදයා කතා 270.00

12 අග්රප්රඋම/2020/26527 978-955-30-9885-6 Momentism Taught by the Buddha

Ven. Nakkawatte 

Asaranasarana 

Buddhaparayana Thero  Tr- 

G.N.Perera

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන් ගබෞේධ 450.00

13 අග්රප්රඋම/2020/26528 978-955-30-9717-0 නිදෙසේ සිර කාරයා විගේසිරිවේධන තඹුත්ගත් ම

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන් ගකටි කතා 600.00

14 අග්රප්රඋම/2020/26529 978-955-30-9879-5 හුගදකලා ගසාගොන් ගකාත කැලිසේටසේ ජයමාන්න

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන් ගකටි කතා 250.00

15 අග්රප්රඋම/2020/26530 978-955-30-9614-2 යුගරෝපීය සිුවම් අධයයනය
උඩු ම ගමෝොන් නන්දන 

නානායකකාර

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන් චිත්ර (සිුවම්) 350.00

16 අග්රප්රඋම/2020/26531 978-955-30-9712-5
Nature of Processing & Memory 

Retention

බී. ගක දිනුත්  කාවින්ද 

ගරාඩ්රරිග ෝ

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන්
මගනෝ 

විදයාව
350.00



2020 ජනවාරි මස 21 වන දින අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  

17 අග්රප්රඋම/2020/26532 978-955-30-9894-8
පාරිසරික අයිතීන් නයාය සෙ ක්රියා 

පිළිගවත
මුදිත ප්රසන්නජිත් ගපගේරා

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන් පරිසරය 600.00

18 අග්රප්රඋම/2020/26533 978-955-30-9869-6 ඕකිඩ්ර ව ාව උපාලි ගේ.  යසේ

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන් කෘෂිකේමය

19 අග්රප්රඋම/2020/26534 978-955-30-9858-0 කකුල් ුනා ධේමරත්න ගතන්නගකෝන්

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන් ගකටි කතා 250.00

20 අග්රප්රඋම/2020/26535 978-955-697-317-4 තරඟ දුවන බලු පැැංචා පරි. චන්රවැංශ මුවන්වැල්ල
ආශිේවාද ප්රකාශකගයෝ , 70, ගිරිඋල්ල 

පාර,මීරි ම
ගයාවුන් නව කතා

21 අග්රප්රඋම/2020/26536 978-955-71278-1-1 සිුවමට මඟක එසේ. එල්. සමන්මල් බණ් ාර 56/5, බල  ල්ල, දිවුලපිටිය ගයාවුන්
චිත්ර            

(සිුවම්)
350.00

22 අග්රප්රඋම/2020/26537 978-955-42266-6-1 අලුත් අන්දගේ අසැංක ගමන්ිසේ 46, කු ා උඩුව, ගොරණ ළමා ළමා කථා 150.00

23 අග්රප්රඋම/2020/26538 978-955-42266-8-5 ෙුරු මිුරු අසැංක ගමන්ිසේ 46, කු ා උඩුව, ගොරණ ළමා ළමා කථා 180.00

24 අග්රප්රඋම/2020/26539 978-955-4244207 Brush Strokes of old Masters Tissa Hewavitarane 69/4, ගටම්ප්ලේසේ පාර,  ල්කිසේස ගයාවුන් චරිතාපදාන 500.00



2020 ජනවාරි මස 21 වන දින අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  

25 අග්රප්රඋම/2020/26540 978-955-41755-0-1
දැකීම 3 සියළු දුකට පිහිට ගතරුවන් 

පමණි
ගක. එම්. සේවේණලතා මැණිගක

12, ගබෝපිටිය වත්ත, පැංසල පාර, කැටවල, 

මෙනුවර
ගයාවුන් ගබෞේධ 300.00

26 අග්රප්රඋම/2020/26541 978-955-30-1293-7 නිල් සමුදුරු ගබාකගක අභිරෙස පරි/ සන්ධයා කුමුදුනී සුබසිැංෙ
219/9, මණ් ාවිල පාර, මුල්ගල්රියාව නව 

න රය
ගයාවුන්

ගයාවුන් නව 

කතා
300.00

27 අග්රප්රඋම/2020/26542 978-624-95584-0-3 මිදීම අජන්තා වීරසිැංෙ 153 සී, ගොරණ පාර, අළුගබෝමුල්ල ගයාවුන් කාවය 260.00

28 අග්රප්රඋම/2020/26543 ලුම්ිනිගයන් කුසිනාරාවට එච්. එම්.පී. ගෙේරත් 462 , ඒ, සාරානන්ද මාවත, ගප්රාගදනිය ගයාවුන් ගේශාටන 200.00

29 අග්රප්රඋම/2020/26544 978-955-7915-17-3
ආචාේය සී.  බ්ලලිව්.  බ්ලලිව්. 

කන්නන් ර මැතිුමා
සැංසේකරණය -උදාරා ටී. දිකකුඹුර සිරි වජිරඤාණ දෙම් පාසල , මෙර ම ගයාවුන් චරිතාපදාන

30 අග්රප්රඋම/2020/26545 978-955-7915-26-5 ශ්රීමත් ඩී. බී. ජයතිලක මැතිුමා සැංසේ / උදාරා ටී. දිකකුඹුර සිරි වජිරඤාණ දෙම් පාසල , මෙර ම ගයාවුන් චරිතාපදාන

31 අග්රප්රඋම/2020/26546 978-955-7915-05-0 මෙ මගසේකර සැංසේ /උදාරා ටී. දිකකුඹුර සිරි වජිරඤාණ දෙම් පාසල , මෙර ම ගයාවුන් චරිතාපදාන

32 අග්රප්රඋම/2020/26547 978-624-5173-00-6 බීසසේ සෙ රගමෝනා
පරි/  ැං ා නිගරෝෂිණී 

සුදුවැලිකන්ද

ලිට්ලල් ෙවුසේ ප්රකාශකගයෝ , 43, ගදහිවල 

පාර, පැපිලියාන
ගයාවුන්

ගයාවුන් නව 

කතා
600.00



2020 ජනවාරි මස 21 වන දින අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  

33 අග්රප්රඋම/2020/26548 978-955-3609-22-9 කුරුඳුවත්ත ගක. සුනිල් ශාන්ත
අ ෙසේ ප්රකාශක, 717/2, මාදින්නාග ා , 

රාජගිරිය
ගයාවුන් නව කතා 360.00

34 අග්රප්රඋම/2020/26549 978-955-3609-40-3 සම්පිණ් න විජයානන්ද ජයවීර
අ ෙසේ ප්රකාශක, 717/2, මාදින්නාග ා , 

රාජගිරිය
ගයාවුන්

ප්රබන්ධ 

ගනාවන
460.00

35 අග්රප්රඋම/2020/26551 978-955-1979-45-4 මිනිසා ගුවන්  ත ගවයි
කාල් අගරාන් , අනු /  දැදි ම 

වි.රුේරිගු

අ ෙසේ ප්රකාශක, 717/2, මාදින්නාග ා , 

රාජගිරිය
ළමා ළමා කථා 250.00

36 අග්රප්රඋම/2020/26552 978-955-29-0908-5 ප්රඥාගව් ඇස අසැංක බකමීවැව
වාසනා ප්රකාශකගයෝ, කටුගකන්ද, 

දැංගකාටුව
ගයාවුන් ගබෞේධ 280.00

37 අග්රප්රඋම/2020/26553 උන්මාද චිත්රා දීඝ  ාමිණි උගේනි චන්රසිරි 29/2, සමගි මාවත, ගදපානම, පන්නිපිටිය ගයාවුන්
ගෙතිොසික 

නව කතා

38 අග්රප්රඋම/2020/26554 978-624-5284-01-6 දත් කීයද? දත් කාග ද?  රුවිනි ප්රසාදිනී ධේමවේධන
රූම් ටු රීඩ්ර ශ්රී ලැංකා, 38 ගදාසේතර ඊ. ඒ. 

කුගේ මාවත, ගකාළඹ 06
ළමා ළමා කථා

39 අග්රප්රඋම/2020/26555 978-624-5284-06-1 ගරාමීග න් පනිවි යක චන්දන බණ් ාර සමරගකෝන්
රූම් ටු රීඩ්ර ශ්රී ලැංකා, 38 ගදාසේතර ඊ. ඒ. 

කුගේ මාවත, ගකාළඹ 06
ළමා ළමා කථා

40 අග්රප්රඋම/2020/26556 978-624-5284-09-2 වැල් අනුෂා නිල්මිණී ගපගේරා
රූම් ටු රීඩ්ර ශ්රී ලැංකා, 38 ගදාසේතර ඊ. ඒ. 

කුගේ මාවත, ගකාළඹ 06
ළමා ළමා කථා



2020 ජනවාරි මස 21 වන දින අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  

41 අග්රප්රඋම/2020/26557 978-624-5284-03-0 ඉතිරි බුවගනක වන්නිආරච්චි
රූම් ටු රීඩ්ර ශ්රී ලැංකා, 38 ගදාසේතර ඊ. ඒ. 

කුගේ මාවත, ගකාළඹ 06
ළමා ළමා කථා

42 අග්රප්රඋම/2020/26558 978-624-5284-05-4 මුහුද යට අසැංක ජයවීර
රූම් ටු රීඩ්ර ශ්රී ලැංකා, 38 ගදාසේතර ඊ. ඒ. 

කුගේ මාවත, ගකාළඹ 07
ළමා ළමා කථා

43 අග්රප්රඋම/2020/26559 978-624-00-0198-4
The Sisters of the Holly Family in 

Sri LAnka
සැංසේ /ගරාගම්ෂේ ගනෝනිසේ

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන්
අමතර 

කියවීම්
750.00

44 අග්රප්රඋම/2020/26560 978-955-30-9451-3 Christian Literature  නිොල් අගබ්ලසිැංෙ

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන්
ක්රිසේතියානි 

සාහිතයය
750.00

45 අග්රප්රඋම/2020/26561 978-624-5300-34-1 පුැංචි චිැං සෙ සුටු කඳුළු පරි/ නුවන් ගතාටවත්ත
ගප්රෝගග්රසේ ප්රකාශකගයෝ , 14/8, 

සුනන්දාරාම පාර, කළුගබෝවිල
ළමා ළමා කථා 350.00

46 අග්රප්රඋම/2020/26562 978-624-5300-33-4 පුැංචි චිැං ගේ රිගදන දිව පරි/ නුවන් ගතාටවත්ත
ගප්රෝගග්රසේ ප්රකාශකගයෝ , 14/8, 

සුනන්දාරාම පාර, කළුගබෝවිල
ළමා ළමා කථා 350.00

47 අග්රප්රඋම/2020/26563 978-624-5300-31-0 පුැංචි චිැං සෙ නූඩ්රල් පැැංචා පරි/ නුවන් ගතාටවත්ත
ගප්රෝගග්රසේ ප්රකාශකගයෝ , 14/8, 

සුනන්දාරාම පාර, කළුගබෝවිල
ළමා ළමා කථා 350.00

48 අග්රප්රඋම/2020/26564 978-624-5300-32-7 පුැංචි චිැං සෙ සැංගීත ප්රසැං ය පරි/ නුවන් ගතාටවත්ත
ගප්රෝගග්රසේ ප්රකාශකගයෝ , 14/8, 

සුනන්දාරාම පාර, කළුගබෝවිල
ළමා ළමා කථා 350.00



2020 ජනවාරි මස 21 වන දින අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  

49 අග්රප්රඋම/2020/26565 978-624-5300-30-3 පුැංචි චිැං සෙ ෙචිැං පරි/ නුවන් ගතාටවත්ත
ගප්රෝගග්රසේ ප්රකාශකගයෝ , 14/8, 

සුනන්දාරාම පාර, කළුගබෝවිල
ළමා ළමා කථා 350.00

50 අග්රප්රඋම/2020/26566 978-624-5300-26-6 ිැංදුට පාලුයි පරි/ නුවන් ගතාටවත්ත
ගප්රෝගග්රසේ ප්රකාශකගයෝ , 14/8, 

සුනන්දාරාම පාර, කළුගබෝවිල
ළමා ළමා කථා 350.00

51 අග්රප්රඋම/2020/26567 978-624-5300-28-0 හිනාගවන  ල් කැටය පරි/ නුවන් ගතාටවත්ත
ගප්රෝගග්රසේ ප්රකාශකගයෝ , 14/8, 

සුනන්දාරාම පාර, කළුගබෝවිල
ළමා ළමා කථා 350.00

52 අග්රප්රඋම/2020/26568 Model English Compositions එම්. ගසල්වරත්නම්
Lanka Book Depot, FL 1-14, Dias 

Place, Colombo 12
ගයාවුන්

ඉැංග්රීසි 

අමතර 

කියවීම්

53 අග්රප්රඋම/2020/26569 978-955-0353-97-2 ළමා සාහිතයය නිේමාණ විමේශන එම්.ගක. ප්රදීප් ඉඳුනිල්
ගකගෙල්වරාව පාසල අසල , පනාවල පාර, 

ඇෙැලියග ා .
ගයාවුන් ළමා සාහිතය 400.00

54 අග්රප්රඋම/2020/26570 978-624-00-0405-3 අෙස වටපිට බලන ගමාගොත
ආනන්ද විදයාලීය සාහිතය 

සැං මය

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන් පදය

55 අග්රප්රඋම/2020/26571 978-955-697-310-5 පුැංචි පැැංචි ගොඳ ළමගයක කාගල් පරි/ ගමලනි අමරුැං 
ආශිේවාද ප්රකාශකගයෝ , 70, ගිරිඋල්ල 

පාර,මීරි ම
ගයාවුන්

ගයාවුන් 

කතා
200.00

56 අග්රප්රඋම/2020/26572 978-955-697-310-0 ශිලා යු යට චාරිකාවක පරි/ චින්තන විරාේ ලියනගේ
ආශිේවාද ප්රකාශකගයෝ , 70, ගිරිඋල්ල 

පාර,මීරි ම
ගයාවුන්

ත්රාසජනක 

ප්රබන්ධ
300.00



2020 ජනවාරි මස 21 වන දින අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  

57 අග්රප්රඋම/2020/26573 978-955-697-029-6 මකර ිජුවට පරි/ ගසේමාලි කැල්ලපත
ආශිේවාද ප්රකාශකගයෝ , 70, ගිරිඋල්ල 

පාර,මීරි ම
ගයාවුන් නව කතා 750.00

58 අග්රප්රඋම/2020/26574 978-955-697-302-0 නැන්බරි පරි/ චාරුණයා ගදහි ම
ආශිේවාද ප්රකාශකගයෝ , 70, ගිරිඋල්ල 

පාර,මීරි ම
ගයාවුන් නව කතා 750.00

59 අග්රප්රඋම/2020/26575 978-955-697-291-7 මායා කවය පරි/ රුගෂේනි මානිැං මුව
ආශිේවාද ප්රකාශකගයෝ , 70, ගිරිඋල්ල 

පාර,මීරි ම
ගයාවුන් නව කතා 975.00

60 අග්රප්රඋම/2020/26576 978-955-697-043-2 ගනාමිනිසුන් වසන මිටියාවත පරි/ ඇම්.ඇම්.පියවේධන
ආශිේවාද ප්රකාශකගයෝ , 70, ගිරිඋල්ල 

පාර,මීරි ම
ගයාවුන් නව කතා 675.00

61 අග්රප්රඋම/2020/26577 978-955-697-311-2 මාරක ලුහුබැඳීම පරි/ නිමල් දිසානායක
ආශිේවාද ප්රකාශකගයෝ , 70, ගිරිඋල්ල 

පාර,මීරි ම
ගයාවුන් නව කතා 450.00

62 අග්රප්රඋම/2020/26578 978-955-30-9795-8
මරණාසන්න අත්දැකීම් සෙ මරණින් 

මු ගලෝකය
ගනල්සන් වීරසිැංෙ

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන්
ගබෞේධ 

දේශනය
200.00

63 අග්රප්රඋම/2020/26579 978-955-30-9767-5
කු ා වයාපාර සඳො උපායක්රමික 

කළමනාකරණය
බී.නිශාන්ත

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන්

වාණිජ 

අමතර 

කියවීම්

250.00

64 අග්රප්රඋම/2020/26580 978-955-30-9804-7 ජාතගකෝපගේශ යූ.ජී.විගේසූරිය

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන්
උපොස 

කාවය
700.00



2020 ජනවාරි මස 21 වන දින අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  

65 අග්රප්රඋම/2020/26581 978-955-30-9774-3  Twenty Years Among The Dead W.A. Wimalasiri

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන් නව කතා

66 අග්රප්රඋම/2020/26582
ශ්රී ලාැංගකය ගව්දිකා නාටයය රැං න 

ශශලි
චාමික ෙත්ලෙවත්ත

157/65, ග ා පර ෙවත්ත,ගෙෝකන්දර, 

පිළියන්දල.
ගයාවුන් නාටය

67 අග්රප්රඋම/2020/26583 978-955-0895-07-6 රජා මැං වෙළා චාමික ෙත්ලෙවත්ත
157/65, ග ා පර ෙවත්ත,ගෙෝකන්දර, 

පිළියන්දල.
ගයාවුන් නාටය

68 අග්රප්රඋම/2020/26584 978-955-310-819-7 විගයෝවක ෙසරැළි පබසර සගමෝදාන විතානගේ
374/5A, අේගබෝ පටුම , සමූපකාර 

මාවත, ෙබරක , ගෙෝමා ම.
ගයාවුන් පදය

69 අග්රප්රඋම/2020/26585 978-955-38246-5-3 මානව ගලෝකය ො දුකඛ විමුකතිය අභයරත්න දිවි ල්පිටිය
උගප්කෂා, 233/බී, පාසැල මාවත, 

 ලග දර, පාදුකක.
ගයාවුන් ගබෞේධ 200.00

70 අග්රප්රඋම/2020/26586 978-955-708-078-9 සිැංෙල භාෂාගව් තත්සම - තේභව පද
ආචාේය ගමාරකන්ගේග ා  

අරියවැංශ හිමි

සිැංෙල අධයයන අැංශය, රුහුණු විශේව 

විදයාලය, මාතර.
ගයාවුන් සිැංෙල 300.00

71 අග්රප්රඋම/2020/26587 978-0-19-277155-1 කළු කපුටයි රණ ගමානරයි පරි / නුවන් ගතාටවත්ත

සී/ස ගප්රෝගග්රසේ ප්රකාශන (පුේ ලික) 

සමා ම,14/8, සුනන්දාරාම 

පාර,කළුගබෝවිල.

ළමා ළමා කථා 300.00

72 අග්රප්රඋම/2020/26588 978-624-5300-25-9 ගපාලී සෙ අලුත් බබා පරි / නුවන් ගතාටවත්ත

සී/ස ගප්රෝගග්රසේ ප්රකාශන (පුේ ලික) 

සමා ම,14/8, සුනන්දාරාම 

පාර,කළුගබෝවිල.

ළමා ළමා කථා



2020 ජනවාරි මස 21 වන දින අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  

73 අග්රප්රඋම/2020/26589 978-955-30-9997-6 සීල සමාදානය
පූජය.මාන්ගතාට්ලටම ධම්මානන්ද 

හිමි

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන් ගබෞේධ 200.00

74 අග්රප්රඋම/2020/26590 978-955-30-9771-2
සදාචාර සමාජයකට ගබෞේධ පඤේච 

ධේමය
 ැං ා  යත්රි මිල්ල ෙතැන්න

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන් ගබෞේධ 300.00

75 අග්රප්රඋම/2020/26591 978-955-35820-0-3 ශ්රී ලැංකාගව් ආ ම් සෙ සැංසේකෘතිය  පූජය. කුඹුරු මුගව් වජිර සේථවිර විදයාලැංකාර පිරිගවණ , කැළණිය. ගයාවුන් ආ ම් 300.00

76 අග්රප්රඋම/2020/26592 978-955-30-9853-5 ශ්රීමත් අන ාරික ධේමපාලුමා බන්දුල මානවඩු

සී/ස ඇසේ.ග ා ගේ සෙ 

සගෙෝදරගයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇසේ.කුලරත්න මාවත,ගකාළඹ 10.

ගයාවුන් චරිතාපදාන 300.00

77 අග්රප්රඋම/2020/26593 ශ්රී ලැංකාගව් නිේවිෂ සේපගයෝ ගපාල් සේඕවිට ගලසේලි ගපගේරා
216/3/101, සිසිල් ගසවණ, සියඹලාග ා , 

ගපාල් සේඕවිට.
ගයාවුන්

විදයාව 

අමතර 

කියවීම්


