
අනු 

අංකය

බලපත්ර 

අංකය ග්රන්ථයේ නම කර්තෘ

1 21645 ම ොසාඩ් පරි.යසසිරි ජනක කු ාර

2 21585
රසාලිප්ත රඟ ඩලක උරු ක්කාරයා 

ආර්.ආර්. ස රමකෝන්
එඩ්වඩ්.චන්ද්රසිරි

3 21325 රිදුණු තැන එතැන  මනෝරි මකෞෂි දිසානායක

4 21728  මේ ජීවිමේ කු ාර තිරි ාදුර

5 21558 සිිංහබාහු නාට්ය විචාරය ප්රියන්ත රේනායක

6 21671 සඳ ලිංකා සඳ සිංස්කාරක. බී.ඩී.තිලකරේන

7 20955 ශ්රි ලිංකාමේ පළාේ පාලන  ැතිවරණ කපිල මුණසිිංහ

8 21694 Essential Grammar Parvathi Nagasundaran

9 21000
ශ්රී ලිංකාමේ මේශපාලන පක්ෂ සහ  හ 

 ැතිවරණ
අතුල  මරේමරත්න

10 20931 බුදු දහමේ සිංඛ්යාේ ක දහේ කරුණු ගාමිණී කු ාරසිිංහ

11 21578 Ten Legendary Giants Siri Nissanka Perera

12 20959 කප්රුක අනු.බී.කරසිිංහආරච්චි

13 20461 රාළියා පරි.එස.්ඒ.සී.එේ.කරා ේ

14 21352 Of Salt and Sand Pierangeli Andrado

2019 මපබරවාරි  ස 01 වන දින අධ්යාපන ග්රන්ථ රකාශන උපමේශක  ණ්ඩලය විසින් 

අනු ත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නා ාවලිය



15 21658 මවඩි හඬ ගුණමසේකර ගුණමසෝ 

16 21662 කැරමකන හිංස රාජයා ක ල් මපමර්රා

17 20960 කසාවතින් විහිදුණ සිල් සුවඳ වීරවිංශ ගුණතිලක

18 20963 නිකිණි තෑේග කාන්ති ස රදිවාකර

19 21549 අධ්යාපන වි සු 
ජාතික අධ්යාපන ආයතනයේ 

විශ්රාමිකයන්යේ සංසදය

20 21736 අඩා  හේතයා අමශෝක පියරේන

රන්සිකා අල්විස්

ජී.බී.මදල්කුඹුරවේත

22 20938 ජන කවියයි ගැමි දිවියයි කු ාර කවිරාජ්

23 21691 එේ ානුමවල්මේ සිහිනය පරි.චූලානන්ද ස රනායක

24 21075 ගීතමයන් කතන්දර කියමු සිසී තිලකරේන

25 21073 අමප් සීයමේ බර බාමේ මබොබී ජී.මබොමේජු

26 21069 ග ක් බිහිවිය දුේවැටි  ේපැන් පිටුදකිනා සිරිපාල වික්ර ආරච්චි

27 21071 කු ාරයා සහ යකා මසෝ දාස අමේවික්ර 

28 21070 යාළුමවෝ තුන්මදනා මරේ දාස ශ්රී අලවේතමේ

29 21074    ඉපදුනු පුිංචි රමේ සාගරයයි හතර වමේ මබොබී ජී.මබොමේජු

21 21550 මරදිපිළි තාක්ෂණය



30 21526
චීන වවද විදයා ඉතිහාසය හා බැඳුනු චීන 

සට්න් කලා ඉතිහාසය
එච්.ඩී.පීරිස්

31 21073 The Excursion Lalitha Somathilaka

32 21077 Fiorella Sunisha  Sashi Samaraweera

33 21537
Sri lanka's Mineral Resources can 

enrich country's coffers
Prashan Francis

34 21712 ගන්ධ්ේබ ඝාතකයා සහ තවේ කතා රිංග විමජ්සිිංහ

සේපේ පුෂ්පකු ාර

සුනිල් චන්ද්රසිරි මපමර්රා

36 21380 කෘත්රි  බුේධිය සහ  ානව පැවැේ ජයරේන ඉහළ මකොඩිප්පිලි

37 21070 ආඩේබර මගෝනහාමි තුසිත රණසිිංහ

38 21076 ෆිමයෝමරල්ලා සුනීශා සෂී ස රවීර

39 21579 සාර්ථක ස ාජ වයවසායකමයක් වී ට්  ග එරන්ද ගිනිමේ

40 21583  ැමල්වරුන්මේ අභි ානය එඩ්වඩ් චන්ද්රසිරි

41 21586 උසස් මපළ වයාපාර අධ්යයනය ආනන්ද  ේදු මේ

42 21381
භූමගෝලීය මතොරතුරු පේධ්ති ආශ්රිත නව 

සිතියේකරණය
මජ්. දහනායක

43 21759 නව ලිබරල්වාදය සහ මගෝලීයකරණය සුනන්ද  ේදු බණ්ඩාර

44 21760
බ්රිතානයය යට්ේ විජිත යුගමේ ශ්රී ලිංකා 

ආර්ථිකය
සුනන්ද  ේදු බණ්ඩාර

35 21525 චිකිේසා අේමපොත



45 23250
රූපවාහිනියට් 35යි ගුවන් විදුලියට් 91 

රුපියල් සත කලාවයි
අනුර  ාධ්ව ජයමසේකර

46 20927 සඳ හිනැමහයි මක්.ඒ.ඩී.එස්.චන්ද්රසිරි

47 21533 පුේගලයා ස ාජය හා අමප්ක්ෂා ඒ.වී.ආරියරේන

48 21692 නීල  කර මේශමේ සේ දිනක් කාන්ති විමජ්තුිංග

49 21535 විප්ලවය වැජමේවා පේ ා විමජ්සිිංහ

50 21748 එතනම තැන්මන් සීයයි ආච්චියි එේ.ටී.එල්.ඊබල්

51 21372 උදාර සු නසිරි පන්නිලමහේටි

52 21747 පියුේ වසන්තය 3 - පුදු  තක්සලාව ධ්ර් මසේන රණසිිංහආරච්චි

53 20928 මගොවිරාලමග ගව පේටිය චන්ද්රසිරි කළුමබෝවිල

55 21720 ශ්රී ලිංකාමේ ජාතික  ැතිවරණ ස රමසේන මුදලිමේ

56 21775 ගුමුව ස්වර්ණපාලි ගුණමසේකර

57 21776 සිඳලා සසර බැඳි බැමි ස්වර්ණපාලි ගුණමසේකර

58 21681 අමප් තැපැල් කන්මතෝරුව ඉමරෝෂිකා කරුණානායක

59 21750 අලි බිිංදු ශයා ා දීපාිංජලී

60 21641 කවි මුතු මිහිර ඩී.ඩී.ඒ.කන්නන්ගර

61 21769 කතන්දර කියවමු 1 රූේ ටු රීඩ්



62 21731 කතන්දර කියවමු 2 රූේ ටු රීඩ්

63 21639 දිගා ඬුලු ගුරු ගීතය 2 ගුණශීල අඹවේත

64 21768 කතා මිහිර 1 රූේ ටු රීඩ්

65 21730 කතා මිහිර 2 රූේ ටු රීඩ්


