
අනු 

අංකය
බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය සාහිතය ප්රභේද මිල(රු)

1 අග්රප්රඋම/2020/26756 978-955-30-9860-3 නිෂ්පාදන ප්රවර්ධන සමාජ විදයාව තිසර කුමාරභේලි

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ය ොවුන් සමාජ විද්යාව 650.00

2 අග්රප්රඋම/2020/26757 978-955-30-9807-8 මහභසොභහොන් සමයම නිලක්ෂි ද අල්විස්

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ය ොවුන් ශාස්ත්රි 850.00

3 අග්රප්රඋම/2020/26758 පළා බබාභේ මරණය
සුනිල් එස්. 

තන්ත්රිආරච්චි

ප්රදිපානි, පිට්ටනිය 

පාර,කළමුල්ල, කළුතර
ය ොවුන් යෙටිෙතා

4 අග්රප්රඋම/2020/26759 978-955-1837-00-6 චරන්දාස් සහ චරන්දාස් භහොරා පරාක්රම නිරිඇල්ල
ජනකරළිය ප්රකාශන, 238 ඒ, 

රාජගිරිය පාර, රාජගිරිය
ය ොවුන් නාට්ය 500.00

5 අග්රප්රඋම/2020/26760 978-955-1837-06-8 ෂන්මුගලිංගම් පරාක්රම නිරිඇල්ල
ජනකරළිය ප්රකාශන, 238 ඒ, 

රාජගිරිය පාර, රාජගිරිය
ය ොවුන් නාට්ය 300.00

6 අග්රප්රඋම/2020/26770 ෙද් බරයි බරයි එස.්වන්නිආරච්චි 33/7, පිළිකුත්තුව, බුත්පිටිය ය ොවුන් නාට්ය



7 අග්රප්රඋම/2020/26761 978-624-5284-02-3 ගැඩවිලායේ රස්සාව
රුවිනි ප්රසාදිනි 

ධර්මවර්ධන

රූම් ටු රීඩ් ශ්රී ලංකා, 38, 

ඊ.ඒ.කුභර් මාවත, භකොළඹ 06.
ළමා විද්යා ප්රබන්ධ

8 අග්රප්රඋම/2020/26762 978-624-5262-00-7 සීලවංයශෝද් 

පුජය තණමල්විල 

විපස්සි හිමි, 

යේ.ඒ.එස්.කුමාරසිංහ

සිරි සිලවංශ ධර්මායතන මහ 

පිරිභවන, දීභවළ ,පල්භල්ගම, 

කැගල්ල.

ය ොවුන් ශාස්ත්රි  සංග්ර 450.00

9 අග්රප්රඋම/2020/26763 978-624-00-0148-9
චුටිමල්ලි සහ වහළ උඩ 

ොල්යසොන්
ඇස්ට්රිඩ් ලින්ග්රන්ඩ්

විජිත 

ගුණරත්න

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ය ොවුන් නව ෙතා 400.00

10 අග්රප්රඋම/2020/26764 978-624-00-0004-8 මහා විහාර 
ඩබ්.එම්.චින්තෙ 

සඳරුවන්

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ය ොවුන් ඉතිහාස 450.00

11 අග්රප්රඋම/2020/26765 978-624-00-0111-3 බුදු හිමි යසවිම ආර්.ගාමිණි ගුණසිරි

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ය ොවුන් යබෞද්ධ 450.00

12 අග්රප්රඋම/2020/26766 978-955-30-9571-8
වයවහාරිෙ බුදු සමයේ නව 

ප්රවණතා
නිලන්ත දිසානා ෙ

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ය ොවුන් යබෞද්ධ 850.00

13 අග්රප්රඋම/2020/26767 978-624-00-0300-1 භයොවුන් විභේ දරුවන්ට ඩී.සී.ද සිල්වා

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ය ොවුන් 250.00



14 අග්රප්රඋම/2020/26768 978-624-00-0209-7 ක්රිස්තු චරිත යනොය ල් වැලිෙලයේ

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ය ොවුන්
ක්රිස්ති ානි 

ඉතිහාස 
950.00

15 අග්රප්රඋම/2020/26769 978-955-30-9856-6
සම්බුදුරජාණන් වහන්යසේට් 

අකුසල් පල දුන් හැටි
ලසන්ත රත්නයගොඩ

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ය ොවුන් යබෞද්ධ 200.00

16 අග්රප්රඋම/2020/26771 978-624-00-0297-4
සුපිරි මතෙ ශේති ේ ඇති 

ෙරගන්යන් යෙයසේද්?
වවද්ය දිමුතු රුවන්

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ය ොවුන් මයනෝ විද්යාව 200.00

17 අග්රප්රඋම/2020/26772 978-624-00-0141-0 කිතු ද්හයම් විොශන  11 එස.්යහේමාල් යපයර්රා

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ය ොවුන්
ක්රිස්ති ානි 

ඉතිහාස 
650.00

18 අග්රප්රඋම/2020/26773 978-955-30-9814-6 සද්ධර්ම යෙෝෂ  1 වන යෙොට්ස මධුරසිරි ජ වර්ධන

සී/ස ඇස්.යගොඩයේ සහ 

සයහෝද්රය ෝ,661,665,675, 

පී.ද්.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,යෙොළඹ 10.

ය ොවුන් යබෞද්ධ 450.00

19 අග්රප්රඋම/2020/26774 978-624-00-0235-6 යප්රේතවස්තු ප්රෙරණ  විමසුම ඉන්දු ගමයේ

සී/ස ඇස්.යගොඩයේ සහ 

සයහෝද්රය ෝ,661,665,675, 

පී.ද්.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,යෙොළඹ 10.

ය ොවුන්
යබෞද්ධ 

සාහිතය 
450.00

20 අග්රප්රඋම/2020/26775 978-624-00-0302-5 පවුරු භදදරා ජානකී විජයකුලසූරිය

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ය ොවුන් නව ෙතා 400.00



21 අග්රප්රඋම/2020/26776 978-624-00-0350-6 ඔයතයලෝ විලි ම් යෂේේස්පි ර්

මහාචාර්  

කුලතිලෙ 

කුමාරසිංහ

සී/ස ඇස්.යගොඩයේ සහ 

සයහෝද්රය ෝ,661,665,675, 

පී.ද්.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,යෙොළඹ 10.

ය ොවුන් නාට්ය 300.00

22 අග්රප්රඋම/2020/26777 978-624-00-0256-1 රජවාසල ෙවට් ා ඩී.එම්.සිරිනා ෙ

සී/ස ඇස්.යගොඩයේ සහ 

සයහෝද්රය ෝ,661,665,675, 

පී.ද්.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,යෙොළඹ 10.

ළමා ජනප්රවාද් 200.00

23 අග්රප්රඋම/2020/26779 978-955-29-0937-5 භකතක මහිම සඳරුවන් භලොකුභහේවා
වාසනා ප්රකාශකභයෝ, 

කටුභකන්ද, දංභකොටුව
ය ොවුන් ෙෘෂිෙර්ම 350.00

24 අග්රප්රඋම/2020/26780 රූපාරම්මන සමන්කුමාරි විදානභේ
185/2, පිළියන්දල පාර, 

භගොඩිගමුව, මහරගම
ය ොවුන් යෙටිෙතා

25 අග්රප්රඋම/2020/26783 978-955-35534-1-6 ද්ඟද්ාසලායේ ද්ඟ වැඩ ඩබ්ලිව්.ජී.ජී.ඒ.පි වතී “විජය”, අගලිය, බද්භද්ගම ළමා ළමා ෙතා 180.00

26 අග්රප්රඋම/2020/26784 955-95819-5-3 නිවාඩුවට් ගයම් ගිහින්  “විජය”, අගලිය, බද්භද්ගම ළමා ළමා ෙතා 180.00

27 අග්රප්රඋම/2020/26785 පැහිච්ච ආච්චි
දිලංෙ 

අභ ගුණයසේෙර
78, හරත්ගල, නාවලපිටි ළමා ළමා ෙතා



28 අග්රප්රඋම/2020/26786 978-955-696-004-4 ධාතුයසේන රජතුමා ෙමලා සිල්වා

සුමිත ප්රොශෙය ෝ, 158, 3 

යවනි පටුමග, එයගොඩවත්ත 

පාර, යබොරලැස්ගමුව.

ළමා ඉතිහාස 220.00

29 අග්රප්රඋම/2020/26787 978-955-0335-08-4 පණ්ඩුොභ  රජ්ජුරුයවෝ ෙමලා සිල්වා

සුමිත ප්රොශෙය ෝ, 158, 3 

යවනි පටුමග, එයගොඩවත්ත 

පාර, යබොරලැස්ගමුව.

ළමා ඉතිහාස 220.00

30 අග්රප්රඋම/2020/26788 978-955-0335-72-5 ගජ  ාළුයවෝ කුසුම් දිසානා ෙ

සුමිත ප්රොශෙය ෝ, 158, 3 

යවනි පටුමග, එයගොඩවත්ත 

පාර, යබොරලැස්ගමුව.

ළමා ඉතිහාස 170.00

31 අග්රප්රඋම/2020/26789 978-955-0335-78-7 යපොයළොව ෙඩා වැටුණු ද්ා කුසුම් දිසානා ෙ

සුමිත ප්රොශෙය ෝ, 158, 3 

යවනි පටුමග, එයගොඩවත්ත 

පාර, යබොරලැස්ගමුව.

ළමා ඉතිහාස 150.00

32 අග්රප්රඋම/2020/26790 978-955-0335-44-2 යෙස් ගස් උඩ පිදුරු ගසේ කුසුම් දිසානා ෙ

සුමිත ප්රොශෙය ෝ, 158, 3 

යවනි පටුමග, එයගොඩවත්ත 

පාර, යබොරලැස්ගමුව.

ළමා ඉතිහාස 100.00

33 අග්රප්රඋම/2020/26791 978-955-0335-16-9 ෙලයාණ මිත්රය ෝ කුසුම් දිසානා ෙ

සුමිත ප්රොශෙය ෝ, 158, 3 

යවනි පටුමග, එයගොඩවත්ත 

පාර, යබොරලැස්ගමුව.

ළමා ඉතිහාස 175.00

34 අග්රප්රඋම/2020/26792 978-955-696-185-0 සමගි  බල  යව් කුසුම් දිසානා ෙ

සුමිත ප්රොශෙය ෝ, 158, 3 

යවනි පටුමග, එයගොඩවත්ත 

පාර, යබොරලැස්ගමුව.

ළමා ඉතිහාස 100.00



35 අග්රප්රඋම/2020/26793 978-955-1146-97-9 පුංචි සියත් නුවණ ඇයත් කුසුම් දිසානා ෙ

සුමිත ප්රොශෙය ෝ, 158, 3 

යවනි පටුමග, එයගොඩවත්ත 

පාර, යබොරලැස්ගමුව.

ළමා ඉතිහාස 170.00

36 අග්රප්රඋම/2020/26794 978-955-30-9999-0
My Tenth Collection of 

Short stories

Lalitha 

Somathilaka

සී/ස ඇස්.යගොඩයේ සහ 

සයහෝද්රය ෝ,661,665,675, 

පී.ද්.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,යෙොළඹ 10.

ළමා යෙටිෙතා 350.00

37 අග්රප්රඋම/2020/26795 978-624-00-0427-5

Agro-well Development in 

Sri Lanka and the Current 

Status

Muditha 

Prasannajith 

Perera 

සී/ස ඇස්.යගොඩයේ සහ 

සයහෝද්රය ෝ,661,665,675, 

පී.ද්.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,යෙොළඹ 10.

ය ොවුන් ෙෘෂිෙර්ම 500.00

38 අග්රප්රඋම/2020/26796 978-955-30-9961-7
Battle of the Crocodiles in 

Matara Ganga
Sudath galhena

Dakshina 

Danidu

සී/ස ඇස්.යගොඩයේ සහ 

සයහෝද්රය ෝ,661,665,675, 

පී.ද්.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,යෙොළඹ 10.

ය ොවුන් ප්රබන්ධ 350.00

39 අග්රප්රඋම/2020/26797 978-624-00-0062-8

Role and Potentials of 

Community Organizations 

on Economic 

Development of Sri Lanka

M. Sunil Shantha 

සී/ස ඇස්.යගොඩයේ සහ 

සයහෝද්රය ෝ,661,665,675, 

පී.ද්.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,යෙොළඹ 10.

ය ොවුන් ආර්ථිෙ විද්යාව 1250.00

40 අග්රප්රඋම/2020/26798 978-624-00-0392-6 Watershed Management 

Muditha 

Prasannajith 

Perera 

සී/ස ඇස්.යගොඩයේ සහ 

සයහෝද්රය ෝ,661,665,675, 

පී.ද්.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,යෙොළඹ 10.

ය ොවුන් භූයගෝල විද්යාව 1250.00

41 අග්රප්රඋම/2020/26799 978-624-00-0276-9

Service Business 

Outsourcing Concepts, 

Strategy and Structure

Nilakshi W.K. 

Galahitiyawe

සී/ස ඇස්.යගොඩයේ සහ 

සයහෝද්රය ෝ,661,665,675, 

පී.ද්.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,යෙොළඹ 10.

ය ොවුන් 450.00



42 අග්රප්රඋම/2020/26800 978-624-5045-13-6 යද්ොරේ ඇරුණා වි.වි. පත්මසීලි

IBMC  ප්රොශන, 419-1/1, 

හයියලවල් පාර, යද්ල්ෙඳ, 

නුයේයගොඩ.

ළමා නිර්ප්රබන්ධ 200.00

43 අග්රප්රඋම/2020/26801 978-624-5045-16-7 හැඩතල පැංචන්යේ සවාරි වි.වි. පත්මසීලි

IBMC  ප්රොශන, 419-1/1, 

හයියලවල් පාර, යද්ල්ෙඳ, 

නුයේයගොඩ.

ළමා නිර්ප්රබන්ධ 200.00

44 අග්රප්රඋම/2020/26802 978-624-5045-11-2 පින්තූර ෙතා 3
චම්මි ඉයර්ෂා 

ෙරපුටුගල

IBMC  ප්රොශන, 419-1/1, 

හයියලවල් පාර, යද්ල්ෙඳ, 

නුයේයගොඩ.

ළමා ළමා ෙතා 200.00

45 අග්රප්රඋම/2020/26803 978-624-5045-10-5 වේලාව කීයද?
චම්මි ඉයර්ෂා 

ෙරපුටුගල

IBMC  ප්රොශන, 419-1/1, 

හයියලවල් පාර, යද්ල්ෙඳ, 

නුයේයගොඩ.

ළමා නිර්ප්රබන්ධ 200.00

46 අග්රප්රඋම/2020/26804 978-624-5045-12-9 වාහන
චම්මි ඉයර්ෂා 

ෙරපුටුගල

IBMC  ප්රොශන, 419-1/1, 

හයියලවල් පාර, යද්ල්ෙඳ, 

නුයේයගොඩ.

ළමා නිර්ප්රබන්ධ 200.00

47 අග්රප්රඋම/2020/26805 978-624-5045-17-4 පාට් අරුණ කීර්ති ගමයේ

IBMC  ප්රොශන, 419-1/1, 

හයියලවල් පාර, යද්ල්ෙඳ, 

නුයේයගොඩ.

ළමා නිර්ප්රබන්ධ 200.00

48 අග්රප්රඋම/2020/26806 978-624-5045-18-1 ලස්සන යපොකුණේ තිබුණා අරුණ කීර්ති ගමයේ

IBMC  ප්රොශන, 419-1/1, 

හයියලවල් පාර, යද්ල්ෙඳ, 

නුයේයගොඩ.

ළමා නිර්ප්රබන්ධ 200.00



49 අග්රප්රඋම/2020/26807

නිපුණතා සංවර්ධන වයාපෘති හා 

වයාපෘතිෙරණ ට් යතොරතුරු 

ගයව්ශණ 

පී.යත්නබදු
136, එක්සත් මාවත, නව 

නගරය, රත්නපුර.
ය ොවුන් අමතර කි වීම්

50 අග්රප්රඋම/2020/26808 978-624-95806-0-2 වාහන ේ මිලදි ගැනිමට් යපර අනුර වියජ්නා ෙ
60/45 B ,පන්සල පාර, 

පන්සල පටුමග, මහරගම
ය ොවුන් අමතර කි වීම් 350.00

51 අග්රප්රඋම/2020/26809 978-955-42507-2-7

උසස් යපළ ගිණුම්ෙරණ  (නව 

නිර්යද්ශ ) 12 යරේණි  - 1 

යෙොට්ස

බන්දුයසේන සිරිවර්ධන
45/1/A, භකොස්කනත්ත පාර, 

මාම්භේ උතුර, පිළිභන්දල.
ය ොවුන් ගිණුම්ෙරණ 950.00

52 අග්රප්රඋම/2020/26810 978-955-42507-4-1

උසස් යපළ ගිණුම්ෙරණ  (නව 

නිර්යද්ශ ) 12 යරේණි  - 2 

යෙොට්ස

බන්දුයසේන සිරිවර්ධන
45/1/A, භකොස්කනත්ත පාර, 

මාම්භේ උතුර, පිළිභන්දල.
ය ොවුන් ගිණුම්ෙරණ 500.00

53 අග්රප්රඋම/2020/26811 978-955-42507-9-6
උසස් යපළ ගිණුම්ෙරණ  (නව 

නිර්යද්ශ ) 13 යරේණි 
බන්දුයසේන සිරිවර්ධන

45/1/A, භකොස්කනත්ත පාර, 

මාම්භේ උතුර, පිළිභන්දල.
ය ොවුන් ගිණුම්ෙරණ 1000.00

54 අග්රප්රඋම/2020/26812 978-955-42507-3-4
උසස් යපළ වයාපාර අධය න  

(නව නිර්යද්ශ ) 12 යරේණි 
බන්දුයසේන සිරිවර්ධන

45/1/A, භකොස්කනත්ත පාර, 

මාම්භේ උතුර, පිළිභන්දල.
ය ොවුන්

වයාපාර 

අධය න 
650.00

55 අග්රප්රඋම/2020/26813 978-624-95029-1-8
උසස් යපළ වයාපාර අධය න  

(නව නිර්යද්ශ ) 13 යරේණි 
බන්දුයසේන සිරිවර්ධන

45/1/A, භකොස්කනත්ත පාර, 

මාම්භේ උතුර, පිළිභන්දල.
ය ොවුන්

වයාපාර 

අධය න 
800.00



56 අග්රප්රඋම/2020/26814 978-955-42507-5-8

උසස් යපළ ආර්ථිෙ විද්යාව (නව 

නිර්යද්ශ ) 12 යරේණි  - 1 

යෙොට්ස

බන්දුයසේන සිරිවර්ධන
45/1/A, භකොස්කනත්ත පාර, 

මාම්භේ උතුර, පිළිභන්දල.
ය ොවුන් ආර්ථිෙ විද්යාව 650.00

57 අග්රප්රඋම/2020/26815 978-955-42507-6-5

උසස් යපළ ආර්ථිෙ විද්යාව (නව 

නිර්යද්ශ ) 12 යරේණි  - 2 

යෙොට්ස

බන්දුයසේන සිරිවර්ධන
45/1/A, භකොස්කනත්ත පාර, 

මාම්භේ උතුර, පිළිභන්දල.
ය ොවුන් ආර්ථිෙ විද්යාව 650.00

58 අග්රප්රඋම/2020/26846 978-955-30-8935-9 සිරි ගී ශ්රී චාල්ස් ද් සිල්වා

සී/ස ඇස්.යගොඩයේ සහ 

සයහෝද්රය ෝ,661,665,675, 

පී.ද්.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,යෙොළඹ 10.

ය ොවුන් ොවය

59 අග්රප්රඋම/2020/26847 978-624-00-0162-5 ජීවිතාවයලෝෙන
ඩී.එම්.එස්.ධම්මිෙ 

බණ්ඩාර

සී/ස ඇස්.යගොඩයේ සහ 

සයහෝද්රය ෝ,661,665,675, 

පී.ද්.ඇස්.කුලරත්න 

මාවත,යෙොළඹ 10.

ය ොවුන් උපයද්ශ


