
2019 ජුනි 26 වන දින අ ග්ර ප්ර උ මණ්ඩලය විසින් අනුමත පුසත්කාල ග්රන්ථ නාමාවලිය

අනු 

අංකය

බලපත්ර 

අංකය
ග්රන්ථයේ  නම කර්තෘ

1 20479 ය ෝලීය සමාජය සහ එහි දෘෂ්ටිවාදය ආචාර්ය ටියුඩර් වීරසූරිය

2 20982 බුදු පුබුදුයේ පහන් සිළු විමලයසේන විතානපතිරණ

3 21024 යකොටුයේ ය දර ආරියදාස මිල්ල හතැන්න

4 21674 How Mirisavaetiya Stupa Got Its Name J.B. Disanayaka

5 21676 The Stone Chamber of Padegampola J.B. Disanayaka

6 21718 අයපන් ගිලියහන අයේකම සුදත් රත්නායක

7 25705 භාවනාව මුල සිට සරලව නිලන්ත යහට්ටියේ

8 25706 ගුේත විදයාව සහ අධි මානසික හැකියාව නිලන්ත යහට්ටියේ

9 21402 ඉලක්කය හඹා යන චිත්ත බලය සුමනදාස සමරසිංහ

10 21374 යමොනවා වරදින්නද? වවදය ලංකා සිරිවර්ධන

11 21005 කන්ද උඩරටින් යළි උපන් සිංහල සංස්කෘතිය නන්දයසේන සූරියආරච්චි

12 21019 තැනි බිමක සිහින ඉම සුනන්දා රණසිංහ

13 21398 බින්තැන්යන් ජනකවි පියයසේන කහඳ මයේ

14 21386 අපි යමයහමයි යේයරන්යන් තුසිත රණසිංහ

15 21002 යකටිකතා විමසුම සරත් නිතලව

16 21664 පුරඟන නැඟණියයෝ උයේනි සරත්චන්ද්ර



17 21001 මහ රෑ අලිමංකඩ තනි වී ඩී.එම්.සිරිනායක

18 25696 ළමා රහස් පරීක්ෂකවරයා සුදර්මන් සතරසිංහ

19 21397 සිඳුණු යවණ තත් චන්ද්රවංශ ඥානයසේකර

20 21667
මහත්මා  ාන්ධි ලංකා මනය සහ ලාංයක්ය 

යේශපාලනය
සම්පත් බණ්ඩාර

21 21337 අපි  මට යමු වවදය ඒ.ඇම්.ප්රියන්ත කුමාර

22 21039
යහපත් ගුරු සිසු සබඳතා වර්ධනය තුළින් 

ඵලදායි අධයාපනය

මහාචාර්ය සිල්වි යසේනාධීර, 

එන්.ටී.එස්.ඒ. යසේනාධීර

23 25707 The Fragrance of Friends Sydney Marcus Dias

24 21401 විභා යයන් සමත්වන්න සුමනදාස සමරසිංහ

25 25698 අයේ ළමා යලෝකයේ ආදර්ශමත් වැඩිහිටියයෝ බීටා රාජපක්ෂ

26 24337 සිරිලක විසිතුරු යසොයා යක්.ඩේ.යක්.දයාවංශ

27 25661
නාටය හා රං  කලාව නිර්මාණාත්මක 

ක්රියාකාරකම්

ජේ.ඒ.ඩී. ජෙජේරා

28 25662 පුත ජ ොබලන් ජෙළ ගැඹුරුයි ජේ.ඒ.ඩී. ජෙජේරා

29 25663 හිම ෙටල කාව්ය සංග්රෙය මාලනී වීරසංෙ

30 25664 සුව්ඳ යෙළුජව්ෝ (ළමා  ව් කතාව්) සඩ්නි මාකස් ඩයස්

31 25665 සදෙම් මග පූජ්ය කළුගමුජේ  ාරද හිමි

32 25666 ලංකා ඉතිොසය අනුරාධපුර යුගය ආචාේය ජරෝෙණ පී. ප්ර ාන්දු

33 25667 සත නිව්  බුදු බණ පූජ්ය කළුගමුජේ  ාරද හිමි

34 25668 රාව්ණා සෙ ලංකා පුරය ආචාේය ජරෝෙණ පී ප්ර ාන්දු



35 25669 මෙරජ් රාව්ණ ජගොඩ  ැගූ ශිෂ්ටාචාරය ආචාේය ජරෝෙණ පී ප්ර ාන්දු

36 25670 ලංකා ඉතිොසය ජෙොජළොන් රු යුගය ආචාේය ජරෝෙණ පී ප්ර ාන්දු

37 25671 ප්රසද්ධ ජ්  කවි ආේ.එම්.ටී රත් ායක

38 25672 ඕකිඩ් ව්ගාව් ො ජරෝෙණ ක්රියා සුනිල් ජරෝෙණ ගුණතිලක

39 25673 ජ් කවිව්ලින් ජෙළිජව්  සමාජ් ගැටළු ආේ.එම්.ටී රත් ායක

40 25674 ජ් සන්නිජේද ජයහි නුත  ව්යව්ොරය එන්.ඒ.අයි. ලින් කුමාර නිශ්ශංක

41 25675 දුජේ පුජත් ජෙොත් කියව්මු ප්රියානි බාලසූරිය

42 25676
ජ්ාතිජයන් සැඟවී ය  අනුරාධපුර යුගජේ 

බිතුසතුව්ම් පිළිබඳ විමසුම
පූජ්ය පිටිෙරාජේ සුගතඥා  හිමි

43 25677
ජජ්ෝේේ එලියට්ජේ ජ ොජලෝස් ගඟ බඩ ජමෝජල් 

අයියා  ජගෝ
සරිජසේ  ලිය ජේ

44 25678 ගුරු විදුෙල්ෙති භූමිකාව් එස.්මුතුකුමාරණ

45 25679 ඉතින් ආයුජබෝව්න් කුමාරදාස බාලසූරිය

46 25680
නිව්ාස ජදෝෂ මඟෙැර ජසෞභාගය උදා කර  

ව්ාස්තු විදයාජේ රෙස්
ඩී.එම්.නිලන්ත කුමාර ධ ජසේකර

47 21750 අලි බිංදු ශයාමා දීොංජ්ලී අමරසංෙ

48 25681 මුහුදට ය  ගමන් බුව්ජ ක ව්න්නිඅච්චි

49 25682 විප්ලව්ය ජේ.සැම්සන්

50 25683 සුදු මල් ගෙ ශයාමා දීොංජ්ලී අමරසංෙ

51 25684 සුදු ජෙණ කැටි ආචාේය. රත් ොල වික්රමසංෙ

52 24340 Selected stories from THE DHAMMAPADA K.Samaranayake



53 25685 Learnwell Computers 1 M.V.T.Malinda

54 25686 Learnwell Computers 11 M.V.T.Malinda

55 25687 Science Physics (Class ix) Er.Sunil Batra

56 25688 Science Chemistry (Class ix) Dr.S.P.Jauhar

57 25690 Called Back to Life W.A.N.A. Wijesuriya

58 21695 යහළ ජන කවි එම්.එම්.පත්මා අයේරත්න

59 25691 පුංචි අයේ කවි සිංදු සුනීතා වික්රමයේ

60 25692 මැණිකා ජී.යක්.එස්.මැණියක්

61 25693 අවනඩුව එම්.එම්.පත්මා අයේරත්න

62 21721 පංච තන්ත්රයයන් කතා මුතු අතුල ආර්. යපයර්රා

63 25699 රසාස්වාදය සහ යපෞරුෂය ධර්මයසේන රණසිංහආරච්චි

64 25700 යලෝයකට යලොක්කා බන්දුල සරත් වඩුතන්ත්රි

65 21726 ආයුර්යේදය යනු කුමක්ද? එම්.බී.රත්නායක 

66 19839 සුළඟ වැස්ස මුහුද රන්ජිත් ධර්මකීර්ති

67 21653  සක මහිම ආර්. ඒ.ඩී.එස්.යූ. රාමනායක 

68 25559 උසස් යපළ ගිණුම්කරණය - II යකොටස ආචාර්ය. මංජුල රණසිංහ


