2019 අප්රේල් මස 11 වන දින අධ්යාපන ග්රන්ථ රකාශන උපප්ේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය
අනු බලපත්ර
අංකය අංකය

ග්රන්ථයේ නම

කර්තෘ

පරිවර්තක

ප්රකාශක

1

26001 මානව රූ අධ්යයනය

ප් ෝහණ දැල්පිටිය

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්

2

21752 උත්ත අභිනන්දී ස්වර්ණලතාව

අනු දහනායක

කර්තෘ රකාශනයකි

3

25975

මලිේ චමින්ද ධ්ර්මවර්ධ්න

සූරිය රකාශකප්යෝ

4

25976 වන සංග්රාමය

Sir Walter Scott

5

25977 වන සතුන්ට ප්වදකම් කළ දහ තුන් වස ේ

පශු වවදය රමුදිත ප්ේවසුප්ර්න්ද්ර

සූරිය රකාශකප්යෝ

6

25978 කුඹල්මැණ්ඩිය

ගුණසිංහ ප්හට්ටිආ ච්චි

සූරිය රකාශකප්යෝ

7

21742 මාප්වෝ ත්ප්සේතුං-ප්දවිප්යේ ප්නොව මිනිප්සකි

ආරිය නන්ද ප්දොඹගහවත්ත

වාසනා ප්පොත් රකාශකප්යෝ

8

26002 දිගම දිග නමේ

ටැන් සුලන්

9

21754 ප්නොප්ෙල් තයාගය

අජිත් ාජපේෂ

10

21753 නමේ නැති ප්පොතේ

අනු දහනායක

ගමප්ේ ප්පොත් රකාශකප්යෝ

11

23250

අනු මාධ්ව ජයප්සේක

ස සවි රකාශකප්යෝ

18 ප පු -1818 ප්වල්ලස්ස නිදහස් සටප්න්
වර්තමානය ප්සොයා ගිය ගමන

රූපවාහිනියට 35යි ගුවන්විදුලියට 91යි
රුපියල් සත කලාවයි

මායා ංජන්

ආර්.එම්.විකුම්ප්රිය
ණසිංහ
වර්තමානය ප්සොයා

සූරිය රකාශකප්යෝ

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්
පසිඳු රකාශකප්යෝ

සම්මානි උපාධ්යා
කණ්ඩම්බි

12

26003 ප්මෝඩ වෘකයා කතා ප්පළ -1

ටැන් සුලන්

13

26004 පිංහාමි සහ වල්ලියා

පාලිත ජයප්සේක

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්

14

26005 ලබු කිරිෙත

ප්ේ.ජී.මප්හේෂිකා මුණසිංහ

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්

15

25979 හිමගිරි ත ණය

හිමාල් ලියනප්ේ

සූරිය රකාශකප්යෝ

16

21756 මුේද වගතුග

අනු සම වී

නිප්යෝ ග්රැෆිේස් (පුේගලික)
සමාගම

17

21780 වයාපා අධ්යයනය සහ නව රවණතා II ප්කොටස

එස්.ඩබ්.ගමප්ේ

IFB Business College

18

21672 ප්කටිකතා කලාව

ලියනප්ේ අම කීර්ති

ස සවි රකාශකප්යෝ

19

21699 පුදුමාකා දූපත

ගර්ට්රුඩ් චැන්ඩ්ලර් ප්වෝනර්

එස්.ප්ගොඩප්ේ සහ සප්හෝද ප්යෝ

20

21009 සතය යුගයකට ලියන කවි

මහාචාර්ය එස්.ජී. ණසිංහ

එස්.ප්ගොඩප්ේ සහ සප්හෝද ප්යෝ

21

21707 සුසිප්ේ ප්ේ මිතුප් ෝ සත් ප්දනා

සිල්වි වලයාල්

22

21709 හත්ප්පති මල

වප්ලන්තීන් කතාප්යව්

E & S Print solutions

23

21705 ප්පොල්ප්ල ෙප්ල්

වී.සුප්ත්ප්යව්

E & S Print solutions

24

21706 නැතිවුණු හිරු

ප්කොර්ප්තයි චුප්කොව්ස්කි

E & S Print solutions

25

21703 සුදු මුවා

ලුේමිලා ප්කොපිප්ලෝවා

දැදිගම වී රුද්රිගු

දැදිගම වී රුද්රිගු

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්

E & S Print solutions

E & S Print solutions

26

21724 ජනතා ප මාධිපතයය ශ්රී ලංකීය අභිප්යෝගය

27

23248 එක ඉත්තක මල්-4 සිහින දකින චාලට්

සිඩ්නි ප්ට්ලර්

ආචාර්ය ප්ඩොනල්ඩ්
චන්ද්ර ත්න
රුපියල් සත කලාවයි
චිත්රා අම ප්සේක
සමයවර්ධ්න ප්පොත්හල

28

23246 එක ඉත්තක මල්-3 කල්පනාකාරී සා ා

සිඩ්නි ප්ට්ලර්

චිත්රා අම ප්සේක

සමයවර්ධ්න ප්පොත්හල

29

23247 එක ඉත්තක මල්-2 දඟකා ප්හනි

සිඩ්නි ප්ට්ලර්

චිත්රා අම ප්සේක

සමයවර්ධ්න ප්පොත්හල

30

21714 කියුොප්ව් ෆිප්දල් කස්ප්ත්රෝ

ලේෂ්මන් ටී.බී.ඉලංගප්කෝන්

31

21738 මුදල්,ෙැංකු ක්රම සහ ප්ේශීය හා විප්ේශීය මූලය

32

වාසනා ප්පොත් රකාශකප්යෝ

ණසිංහ කලුආ ච්චි

කර්තෘ රකාශනයකි

21392 ප්ම් අවුරුදු කාප්ල්

ජයතිස්ස ප්ෙො ළුප්ගොඩ

ස සවි රකාශකප්යෝ

33

21725 අකු ට ස පද

කුමාරි ණසිංහ

සී/ස ඇස්.ප්ගොඩප්ේ සහ
සප්හෝද ප්යෝ

34

21521 ළදරු ප්පෝෂණයට අත් වැලේ

වවදය චන්දිමා මධු වික්රමතිලක

වාසනා ප්පොත් රකාශකප්යෝ

35

21682 අලුත් යාලුප්වේ

අප්නෝජා ප් ොද්රිප්ගෝ

E.A.S.E Foundation

36

26006 ප්ගවල් මාරු කිරීම

ටැන් සුලන්

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්

37

21582 ඉ මාමා

පියුමි රුවන්දිකා මේදුමප්ේ

ගුරු ප්ගද ග්රන්ථ ප්ේන්ද්රය

38

21680 හඳට ගිය පැංචා

ප්ප මුණප්ේ

ස සවි රකාශකප්යෝ

39

26007

ටැන් සුලන්

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්

තු සපත්තුව

40

26008 මී සප්හෝද යන් තිප්දනා

41

23249

42

21781 නීතිප්ේ සහනය තුළින් හිංසනය පිටදකිමු

ආචාර්ය නීලා ගුණප්සේක

එස් ඇන්ඩ් එස් ප්රින්ටර්ස්

43

26009 මහනුව යුගප්ේ අරකට විත්ති පළමු ප්වළුම

චාමික පිළපිටිය

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන් (පුේ)
සමාගම

44

25980 ස ාප්ේ ප්ගත්තම

විේප්ටෝරියා ප්හෝල්ට්

ඉ.ක.ජිනදාස

සූරිය රකාශකප්යෝ

45

25981 යුධ් ෙල්ප්ලෝ

ප්ෙඩ්රිේ ප් ෝසයිත්

අභය ප්හේවාවසම්

සූරිය රකාශකප්යෝ

46

25982 සංසන්ධිකයා

ප්ෙඩ්රිේ ප් ෝසයිත්

අභය ප්හේවාවසම්

සූරිය රකාශකප්යෝ

47

26010 චීන ප්ේශප්යන් හරිත පවු

ෂියාඕ යිප්නොන්

ගාමිණි පලිප්හේන

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන් (පුේ)
සමාගම

48

21735 වළාකුළු වියන්

නිලාර් එන් කාසීම්

කර්තෘ රකාශනයකි

49

21744 මහා පුරුෂ

නිහාල් ංජිත් ජයතිලක

ස සවි රකාශකප්යෝ

50

24312 “ප්ේව වචනය“ ජීවත් කළ කිතුණු සංඝයේ

ක්රිස්ප්ටෝපර් සිල්වා

ඇස්.ප්ගොඩප්ේ සහ සප්හෝද ප්යෝ
(පුේ.) සමාගම

51

24329 යළි පිපුණු මල - ෆුකුෂුමා කඳු අතප්ර්

කාන්ති ගුණතිලක

ඇස්.ප්ගොඩප්ේ සහ සප්හෝද ප්යෝ
(පුේ.) සමාගම

52

26011 ප්මෝඩ වෘකයා (තතා ප්පළ -2)

ටැන් සුලන්

53

25983 සෙ ගමු නර්තන රප්ව්ණි

සමන් කුමා තුංග

කැණිමඬප්ල් ගීතය

බින්ේ ප්ෙෝ

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්

ත්නපාල වික්රමසිංහ

සම්මානි උපාධ්යා
කණ්ඩම්බි

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන් (පුේ)
සමාගම
සූරිය රකාශකප්යෝ

සෙ ගමු දවුල නිවැ දි පඤ්චාංගික තූර්ය සහ දවුල්
වාදන සංස්කෘතිය

54

25984

55

25985 සඳ ප්දවඟන

චීන පු ා කතා

56

25986 සූර්ය පුත්රයින් දස ප්දනා

ජිනදාස ප්හේවප්ේ

සූරිය රකාශකප්යෝ

57

21678

ටක මහිම -6 ජය ශ්රී මහා ප්ෙෝධිය

ප්ේ.බී දිසානායක

සුමිත රකාශකප්යෝ

58

21677

ටක මහිම - 5 රුවන්වැලි සෑය

ප්ේ.බී දිසානායක

සුමිත රකාශකප්යෝ

59

21698 ප්පට්ටි ප්ගද දරුප්වෝ

ගර්ට්රූඩ් චැන්ඩ්ලර් ප්වෝනර්

60

21390

ප්ේ.මධූෂා ලේමාලි අල්විස්

ස සවි රකාශකප්යෝ

61

20961 ප්ෙෝප් ෝ බුදූර් විහා ය

ඒ.බී.ප්ේ.අත්තනායක

ඇස්.ප්ගොඩප්ේ සහ සප්හෝද ප්යෝ
(පුේ.) සමාගම

62

21661 එප්කෝමත් එක කාලයක

මුදිතා ලේමිණි වැන්දප්ෙෝනා

ස සවි රකාශකප්යෝ

63

20967 වියමන සහ ප්ගත්තම

කල්ප එ න්ද

ඇස්.ප්ගොඩප්ේ සහ සප්හෝද ප්යෝ
(පුේ.) සමාගම

64

21708 මාෂා සහ වලහා

ඇම්.බුලාප්තොව්

එස් ඇන්ඩ් එස් ප්රින්ට්
ප්සොලියුෂන්ස්

65

21729

66

21715 නවීන ප්මෝටර් වාහන පේධ්තියනට පිවිසුමේ

කරුණා ත්න නානායේකා
අනු ාධ් නානායේකා

වාසනා ප්පොත් රකාශකප්යෝ

67

21666 එදිප්නදා ජීවිතයට විදයාව

ඩබ්.එම්.ප්ේ.ආර්.විප්ේසුන්ද

ස සවි රකාශකප්යෝ

ත්න ශ්රී විප්ේසිංහයන්ප්ේ ගීත ස්ත්රීවාදප්ේ ඇසින්

ඔෙප්ේ නිප් ෝගීකම රැඳී ඇත්ප්ත් ඔප්බ් අප්ත්ය :
ශ්වසන මාර්ගප්ේ හටගන්නා ආසාදන

සමන් කුමා තුංග

සූරිය රකාශකප්යෝ
අමන්දා දළුප්පොත

සන්ධ්යා කුමුදිනී
සුභසිංහ

සූරිය රකාශකප්යෝ

සුප්ල්ඛා රකාශකප්යෝ

භද්රා ප්සේනානායක

68

21757 පුංචි ඩුේ ඩුේ ඩියා

69

26012 ප්මොන

70

26013 මර්ලිප්යොන්

ටැන් සුලන්

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන් (පුේ)
සමාගම

71

21766 නව සිරිත් මල්දම

ජිනදාස ආරියප්ේ

ගුරු ප්ගද ග්රන්ථ ප්ේන්ද්රය

72

21758 හඳ චේකප්ර්

චන්දිමා කන්නන්ග

මමා රකාශකප්යෝ

73

21762 ප්ගොළු තාත්තා

ඔේෂාන් විප්ේ ත්න

කර්තෘ රකාශනයකි

74

21765 ඔටිසම්

අනුලා ද සිල්වා

චතුනදී රකාශන

75

21659 ප්මොප්හොතින් ප්මොප්හොත සිඹිමි

අපරැේප්ේ සිරිසුධ්ම්ම හිමි

ස සවි රකාශනප්යෝ

76

26014 මහනුව යුගප්ේ අරකට විත්ති - 2 ප්වළුම

චාමික පිලපිටිය

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්ස්

77

25987 අලිපා

ප් ොෙට් ස්ටැන්ඩිෂ්

78

25988 මක ාප්ේ පැය

චතු චාමින්ද

79

25989 ප්කෝටිපතියකු වූ වීදි දරුවා

විකාස් ස්වරූප්

සිරිල් චන්ද්රප්සේක
ගුණවර්ධ්න

සූරිය රකාශනප්යෝ

80

25990 ම ණය ජයගත් යුප්දව් දරුවා

ලිප්යෝන් ප්ලයිසන්

ප්සේනානී ධ්ර්ම ත්න

සූරිය රකාශනප්යෝ

81

25991 තීන්ත නදිය

පාවුල් එම්.එම්.ප්කොපර්

ප්ට් ජල නෑප්ම් උප්ළල

මිප්චල් නිප්කොල් යහගුලනාස්

චන්දිමා කන්නන්ග

මමා රකාශකප්යෝ
ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන් (පුේ)
සමාගම

ෑන් සුප්ෂේන්

ඉ. ප්කොප්ළොන්ප්නප්ේ සූරිය රකාශනප්යෝ
සූරිය රකාශනප්යෝ

සමන් කළුආ ච්චි

සූරිය රකාශනප්යෝ

කර්තෘ රකාශනයකි

82

21734 ස ස වසන්තය

නිලාර් එන්. කාසිම්

83

21764 පාරු ප්කල්ල

අනුල ද සිල්වා

84

24315 සුනාමි ආධ්ා ය සහ තවත් කතා

ශ්රියා රනාන්දු

සදීපා රකාශකප්යෝ

85

21743 ප්ල් කදුළු මැදින් ආ සියවසක ගමන

සුදත් ත්නායක

වාසනා ප්පොත් රකාශකප්යෝ

86

25992 ෙඔ ප්පො ය

විමල් උදය හපුප්ගොඩආ ච්චි

සූරිය රකාශනප්යෝ

87

25993 නැවුම් පස

ඉවාන් තුර්ගිනි ්

88

24331 ශිනප්නෝ

කාන්ති ගුණතිලක

ඇස්.ප්ගොඩප්ේ සහ සප්හෝද ප්යෝ

89

26015 මක ප්ෙෝට්ටු උප්ළල

සඳහන් ප්නොප්ව්

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්ස්

90

21717 ප්නොනිමි අ ගලය

චිනුවා අප්ච්ප්බ්

91

26016 ධ්ානය වර්ග පප්හේ කපුටු දානය

සඳහන් ප්නොප්ව්

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්ස්

92

21745 සිව් යහළු වික්රමයේ

නිහාල් ංජිත් ජයතිලක

ස සවි රකාශනප්යෝ

93

24330 පුංචි සිනාව

කාන්ති ගුණතිලක

ඇස්.ප්ගොඩප්ේ සහ සප්හෝද ප්යෝ

94

21696 අනුබුදු මිහිදු මාහිමි

ආචාර්ය පී.ජී. පුංචිප්හේවා

ස සවි රකාශනප්යෝ

95

21716 පු ාණ ඇදහීම් සහ ශාන්තිකර්ම

අනූෂා ආරියදාස

වාසනා ප්පොත් රකාශකප්යෝ

චතුනදී රකාශන

ආනන්ද අම සිරි

සූරිය රකාශනප්යෝ

ණවී මනුකුලසූරිය වාසනා ප්පොත් රකාශකප්යෝ

96

25994 මඟ සලකුණු ඔස්ප්සේ ගිය පා ගමනේ

කරුණාදාස සූරියආ ච්චි, තිස්ස
වී ප්සේක , චන්ද්රසිරි කටුප්දණිය

සූරිය රකාශනප්යෝ

97

21673 මිරිසවැටි සෑයට නම ලැබුණු හැටි

ප්ේ.බී. දිසානායක

සුමිත රකාශකප්යෝ (ස සවි
ප්පොත්හල)

98

21769 කතන්ද කියවමු - 1

ෙහු කර්තෘක කෘතියකි

Room to Read

99

21731 කතන්ද කියවමු - 2

ෙහු කර්තෘක කෘතියකි

Room to Read

100

20478 ප්ගෝලීයක ණය සහ ශ්රී ලංකාප්ව් සමාජ විපර්යාස

සිඩ්නි මාකස් ඩයස්

ප්තෝතැන්න පබ්ලිෂිං හවුස්

101

20588

ප්ඩ්ව් පිල්කි

ඊ.එස්.එල්. පබ්ලිප්ේෂන්ස්

102

20966 තනි වූ මු කරුවා

ෙණ්ඩා වැවප්ගද

ඇස්.ප්ගොඩප්ේ සහ සප්හෝද ප්යෝ

103

20463 අලුයම් සිහිනය

තමිළිනී ප්ජයකුමා න්

ප්තෝතැන්න පබ්ලිෂිං හවුස්

104

20589 කපිතාන් යටකලිසම ප්ේ වී වික්රම

ප්ඩ්ව් පිල්කි

ඊ.එස්.එල්. පබ්ලිප්ේෂන්ස්

105

21395 අේොර් බිර්ෙල් කතා

අතුල ආර්.ප්පප්ර් ා

ස සවි රකාශනප්යෝ

106

20474 තියුණු අසිපතක ප්සවණ යට මප්ේ අ ගලය

තමිළිනී ප්ජයේකුමා න්

107

21003 කහවත ඇඳි කත

ප්ේ.ජී. කරුණාතිලක

ඇස්.ප්ගොඩප්ේ සහ සප්හෝද ප්යෝ

108

21059

ස ත් ප්හට්ටිආ ච්චි පියනම

ඇස්.ප්ගොඩප්ේ සහ සප්හෝද ප්යෝ

109

21702 කහපාටප්ගද අබි හස

සන්ධ්යා කුමුදිනී සුෙසිංහ

සුප්ල්ඛා රකාශකප්යෝ

කැප්ටන් අන්ඩපෑන්ටිස් - 2 කපිතාන් යටකලිසම
සහ මුඛරි වැසිකිලි රහා ය

පු ාණ ආගම්, ජනප්රිය බුේධ්ාගම සහ ශ්රී ලංකාප්ව්
කිතුනු ආගම

සාමිනාදන් විමල්

ප්තෝතැන්න පබ්ලිෂිං හවුස්

110

21701 පාපැදි සවාරිප්ේ අබි හස

111

21061

112

ශුේධ්ාත්මයාණන්වහන්ප්සේ හා ශුේධ්ාත්ම
ෙව්තීස්මය සභාප්ව් ෙලයයි

සන්ධ්යා කුමුදිනී සුෙසිංහ
ගුනායින් ප්පෝල් රනාන්දු

ඇස්.ප්ගොඩප්ේ සහ සප්හෝද ප්යෝ

21719 නූතන විදයාප්ව් තිඹිරි ප්ගය වූ පු ාතන භා තය

ආර්.පී. සම සිංහ

වාසනා ප්පොත් රකාශකප්යෝ

113

21670 ප්සේයා පා න මායා

යමුනා මාලිනී ප්පප්ර් ා

ස සවි රකාශනප්යෝ

114

26017 තඹ පාට කිරි සයු

පුෂ්ප ානි වික්රම ත්න

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්ස්

115

21772 සුප්ලෝචනා ප්නොප්වලා අන්ද ප්ගොනුව

මහින්ද ජයවී

කර්තෘ රකාශනයකි

116

21755 උපාය ශාස්ත්ර

ෙර්ප්ටෝල්ට් ප්ෙෂ්ට්

117

21646

ඉතිහාසය සිතියම් ප්පොත - ඉතිහාසය සිතියම්
ප්පොත(ශ්රී ලංකාව සහ ප්ලෝකය)

ස ත්චන්ද්ර ජයවර්ධ්න

118

21763 ශ්රී ලංකාප්ව් කාසි හා මුදල් ක්රමප්ේ ඉතිහාසය

ජී.පී.එස්.එච්. ද සිල්වා

119

21710

ඇත් පැටවා

ප්ගනාදි සිප්පප් වි

E & S Print Solutions

120

21672

ප්කටිකතා කලාව නයායික සහ තුලනාත්මක
අධ්යයනයේ

ලියනප්ේ අම කීර්ති

ස සවි රකාශනප්යෝ

121

21704 වී කුහුඹියා

තත්යානා මකා වා

E & S Print Solutions

122

25995 ප්නොමළ ම ණය

විල්කි ප්කොලින්ස්

123

25996 නුව ට යනකං රීප්ලෝඩ්

රූපා ශ්රියානි ඒකනායක

ධ්ර්මජිත් පුණර්ජීව,
පියංවදා ප්තපුළි

නිමල් ලාලිත
ත්නප්සේක

ආතර් රනාන්දු

ෙර්ප්ටෝල්ට් ප්ෙෂ්ට් පුනරුද
පර්ෂදය මායාශේති ංග ශිල්ප
ශාලිකාව
ස සවි රකාශනප්යෝ
කර්තෘ රකාශනයකි

සූරිය රකාශකප්යෝ
සූරිය රකාශකප්යෝ

124

26018 ආහා සංස්කෘතිය

ආචාර්ය ස්වර්ණලතා ප්පප්ර් ා

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්
(පුේ.)සමාගම

125

26019 නිහඬ ෙස

තිලේ ගමප්ේ

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්
(පුේ.)සමාගම

126

25997 විසි වසේ වන්නිප්ේ

සුනිල් කුල ත්න

සූරිය රකාශකප්යෝ

127

25998 ප්කොම්පියුටර් ළමයි

කුසුම්සිරි විජයවර්ධ්න

සූරිය රකාශකප්යෝ

128

25999 නිේදානය

චන්ද්රිකා මහගම්ආ ච්චි

සූරිය රකාශකප්යෝ

129

26000 වංසේකා ප්යෝ

එලන් වුඩ්

130

21746 ප්ගොේල්ප්ේ වික්රමය

ඉන්දික ප්හේ ත්

ඉන්දික ප්හේ ත්

131

21013 සඳ ඇති රැයක

ප්ර්ණුකා කරුණානායක

සී/ස ඇස්.ප්ගොඩප්ේ සහ
සප්හෝද ප්යෝ

132

21590 ප්තොප්පි ප්වප්ළන්දා සහ වඳුප් ෝ

සඳහන් ප්නොප්ව්

133

21603 ද කපන්නා සහ ප්දවඟන

සඳහන් ප්නොප්ව්

134

21597

සඳහන් ප්නොප්ව්

135

21602 කිඹුලා සහ වඳු ා

සඳහන් ප්නොප්ව්

136

21594 කපුටා සහ ප්ේජු කැෙැල්ල

සඳහන් ප්නොප්ව්

137

21593 කපටි නරිහාමි සහ ප්කොේ ාළ

සඳහන් ප්නොප්ව්

ත්ත න් බිත්ත

ජයන්ති සම ප්සේක

සූරිය රකාශකප්යෝ

අන්ද්රා රකාශකප්යෝ
අන්ද්රා රකාශකප්යෝ
අන්ද්රා රකාශකප්යෝ
අන්ද්රා රකාශකප්යෝ
අන්ද්රා රකාශකප්යෝ
අන්ද්රා රකාශකප්යෝ

138

21591 හාවා සහ ඉබ්ො

සඳහන් ප්නොප්ව්

139

21601 ගවයන් හත ප්දනා සහ සිංහයා

සඳහන් ප්නොප්ව්

140

21592 වඳු ා සහ ප්ේ කුරුල්ලා

සඳහන් ප්නොප්ව්

141

21598 ෙළලුන් ප්දප්දනා සහ වඳු ා

සඳහන් ප්නොප්ව්

142

21599 කපුටු හාමි සහ නාගයා

සඳහන් ප්නොප්ව්

143

21596 කූඹියා සහ ප වියා

සඳහන් ප්නොප්ව්

144

21600 ප්කොේ ාළ සහ කකුළුවා

සඳහන් ප්නොප්ව්

145

21595 සිංහයා සහ සහ මීයා

සඳහන් ප්නොප්ව්

146

21778 ප්නොප්පප්නන මහා ෙලප්ව්ගයක සැඟවුණ හස්

බී.එම්.ඒ. ාජා කුමා

කතෘ රකාශනයකි

147

24090 ප්දප්සොප්හොයුප් ෝ

ප් ොෂානි මිහිරි විප්ේසිංහ

සී/ස ඇස්.ප්ගොඩප්ේ සහ
සප්හෝද ප්යෝ

148

26020 ගව ජුප්ේ උත්සවය

ප්චන් ෂිපින්, ටැං සුලන්

විකුම්ප්රිය ණසිංහ

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්
(පුේ.)සමාගම

149

26021 ටිප්ෙට් ජාතිකයන්ප්ේ ශුේධ් වූ ස්නාන මංගලයය

බින්ප්ගෝ බින්

විකුම්ප්රිය ණසිංහ

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්
(පුේ.)සමාගම

150

26022 ලේෂයේ මල් පිප්පන අප්රේල් අට ප්වනිදා

වැං යිප්මයි

විකුම්ප්රිය ණසිංහ

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්
(පුේ.)සමාගම

151

26023 උපන් කතන්ද ය

ප්වන් ප්ටෝ

විකුම්ප්රිය ණසිංහ

ප්නප්චූන් පබ්ලිප්ේෂන්
(පුේ.)සමාගම

අන්ද්රා රකාශකප්යෝ
අන්ද්රා රකාශකප්යෝ
අන්ද්රා රකාශකප්යෝ
අන්ද්රා රකාශකප්යෝ
අන්ද්රා රකාශකප්යෝ
අන්ද්රා රකාශකප්යෝ
අන්ද්රා රකාශකප්යෝ
අන්ද්රා රකාශකප්යෝ

