2020 භදසැම්බර් මස 30 වන දින අධයාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය
අනු
අංක
ය

බලපත්ර අංකය

ISBN අංකය

ග්රන්ථ නාමය

කර්තෘ

පරිවර්තක

ලිපිනය

වර්ගය

සාහිතය
ප්රභේද

මිල(රු)

ටැබ්ල ොයිඩ් පත්තර

අජන්ත කුමාර
අග කඩ

14/15A, සඳහම් උයන, කුඩා
මාදුව පාර, මත්ලත්ලගොඩ.

978-955-31-1495-2

සුදු ඇස - ඉතිහාසයට මඟ භසවීම

එච්.ජී.දයාසිසිර

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි
ලයොවුන්
තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ.

ඉතිහාසය

275.00

අග්රප්රඋම/2020/27134

978-955-1300-79-1

භසෝමපුරභේ නිදන් භහොරු

ආචාර්ය රන්ජිත්
ධර්මකීර්ති

08, සිරිගල් මාවත, භකොහුවල,
නුභේභගොඩ.

ලයොවුන්

නවකතා

240.00

4

අග්රප්රඋම/2020/27135

978-955-1300-75-3

යටිමහල

ආචාර්ය රන්ජිත්
ධර්මකීර්ති

08, සිරිගල් මාවත, භකොහුවල,
නුභේභගොඩ.

ලයොවුන්

නවකතා

380.00

5

අග්රප්රඋම/2020/27136

978-955-1300-78-4

ගිලුණු නැව භසොයා ගත් වීරභයෝ

ආචාර්ය රන්ජිත්
ධර්මකීර්ති

08, සිරිගල් මාවත, භකොහුවල,
නුභේභගොඩ.

ලයොවුන්

නවකතා

280.00

6

අග්රප්රඋම/2020/27137

978-955-1300-82-1

ඇඹිලිපිටිභේ මිතුභරෝ තිභදනා
අභ්යාවකාශගත භවති

ආචාර්ය රන්ජිත්
ධර්මකීර්ති

08, සිරිගල් මාවත, භකොහුවල,
නුභේභගොඩ.

ලයොවුන්

නවකතා

240.00

7

අග්රප්රඋම/2020/27138

978-955-31-1757-1

ක්රීඩා පුහුණුව විදු ඇසකින්

ලලිත් ගුණවර්ධන

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි
ලයොවුන්
තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ.

ක්රීඩා

275.00

8

අග්රප්රඋම/2020/27139

978-955-31-1631-4

ඉර හඳ භකොඩියට අධිපති
භපභදභසේ

ලීල් ගුණභසේකර

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි
ලයොවුන්
තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ.

ලකටි කතා

275.00

9

අග්රප්රඋම/2020/27140

978-955-31-1660-4

භනොනවතින දඩභකළිය

ඥානභසේන පතිරණ

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි
ලයොවුන්
තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ.

නවකතා

350.00

10 අග්රප්රඋම/2020/27141

978-955-44673-3-0

ශ්රී ලංකාභේ අධයාපනය

ලලීන්ද්ර රුවන්
ඥානරත්න

175/5/ , මුල්භල්ගම, භහෝමාගම.

ශ්රාස්ත්රීය

300.00

1

අග්රප්රඋම/2020/27131

2

අග්රප්රඋම/2020/27133

3

978-624-5459-00-1

ලයොවුන්

ලයොවුන්/
වැඩිහිටි

පුවත් ලිපි

350.00

අනු
අංක
ය

බලපත්ර අංකය

ISBN අංකය

ග්රන්ථ නාමය

කර්තෘ

පරිවර්තක

ලිපිනය

වර්ගය

සාහිතය
ප්රභේද

මිල(රු)

11 අග්රප්රඋම/2020/27142

සීගිරිභේ අමරණීය වසරක්

චන්භද්රස්න
අභ්යතැන්භන්

75/1, ඩයස් භපභදස, බැේදගාන
පාර (දකුණ), පිටභකෝට්භට්.

ලයොවුන්

ගලේෂණ

12 අග්රප්රඋම/2020/27143

සුභ්ාර්ථ

සමන්කුමාරි විදානභේ

185/2, පිළියන්දල පාර,
භගඩිගමුව, මහරගම.

ලයොවුන්

කාවය

කාමරභයන් එළියට යං

සඳරුවන්
කරුණාතිලක

111, පරණ පාර,මහරගම.

ළමා

ළමා ගී

250.00

විචිත්ර ප්රභ්ාස්වර

භමොහාන්දාස්
සමරක්භකොඩි

59, භබොරැල්ල පාර, භදපානම,
පන්නිපිටිය.

ලයොවුන්

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි ලයොවුන්/
තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ. වැඩිහිටි

ජනකතා

550.00

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ
සභහෝදරභයෝ,661,665,675,
පී.ද.ඇස්.කුලරත්න
මාවත,භකොළඹ 10.

ලයොවුන්

ඉංග්රීසි

700.00

English

750.00

13 අග්රප්රඋම/2020/27144

978-624-95510-0-8

14 අග්රප්රඋම/2020/27145

15 අග්රප්රඋම/2020/27146

978-955-31-1188-3

අරාබි නිභසොල්ලාසය එක් දහස්
එක් රැය - 6 භකොටස

භටනිසන්
භපභර්රා

16 අග්රප්රඋම/2020/27147

978-624-00-0533-3

Easy Way for English

Ven.
G.Ariyadhamma

17 අග්රප්රඋම/2020/27148

978-624-00-0534-0

Shakespeare and the
H uman Condition

Dr.Siri Galhenage

S. Godage & Brothers

Young

18 අග්රප්රඋම/2020/27149

978-955-31-1343-6

There is Something I H ave
to Tell You

M adhubhashini
D isanayaka
R atnayake

Sarasavi Publishers

Young /
N ovel
Adult

800.00

19 අග්රප්රඋම/2020/27150

978-955-9377-40-5

නාටය වැඩමුළුව

කුසුම්සිරි ලියනආරච්චි

නිර්මල ප්රකාශන, 35/7, බිම්
මහල, සුපිරි භවළඳ සංකීර්ණය,
භබොරැල්ල, භකොළඹ 08.

ලයොවුන්/
වැඩිහිටි

නාටය

400.00

20 අග්රප්රඋම/2020/27151

978-955-3494-00-9

මහාචාර්ය සරත්චන්ද්ර සමඟ දශක
හතරක්

පී.බී. ග හිටියාව

නිර්මල ප්රකාශන, 35/7, බිම්
මහල, සුපිරි භවළඳ සංකීර්ණය,
භබොරැල්ල, භකොළඹ 08.

ලයොවුන්/
වැඩිහිටි

චරිතාපදාන

800.00

අනු
අංක
ය

බලපත්ර අංකය

21 අග්රප්රඋම/2020/27152

ISBN අංකය

978-955-9377-64-1

22 අග්රප්රඋම/2020/27153

ග්රන්ථ නාමය

කර්තෘ

පරිවර්තක

ලිපිනය

සිංහබාහු විමර්ශනය

පී.බී. ග හිටියාව

නිර්මල ප්රකාශන, 35/7, බිම්
මහල, සුපිරි භවළඳ සංකීර්ණය,
භබොරැල්ල, භකොළඹ 08.

පාට පාට ඉටිපන්දම

ප්රියන්තා ලියනලේ

M 93, භටොරින්ටන් නිවාස
සංකීර්ණය, භටොරින්ටන්
මාවත, භකොළඹ 05.

23 අග්රප්රඋම/2020/27154

978-624-00-0346-9

පිංවතුර

උඩුගම භමෝහාන්
නන්දන නානායත්තාර

24 අග්රප්රඋම/2020/27155

978-624-00-0341-4

භපොල් වගාව

උපාලි භේ.ඩයස්

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ
සභහෝදරභයෝ,661,665,675,
පී.ද.ඇස්.කුලරත්න
මාවත,භකොළඹ 10.
සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ
සභහෝදරභයෝ,661,665,675,
පී.ද.ඇස්.කුලරත්න
මාවත,භකොළඹ 10.

වර්ගය

සාහිතය
ප්රභේද

ලයොවුන්/
වැඩිහිටි

නාටය හා
රංග ක ාව

ළමා

ළමා කතා

ලයොවුන්

ලකටිකතා

200.00

ලයොවුන්

කෘෂිකර්මය

300.00

මිල(රු)

350.00

මිලිමීටර් 9000 චාරිකාව

එම්.ආර්.වාසනා
භපභර්රා

භනප්චූන් පබ්ලිභක්ෂන්ස් (පුේ)
සමාගම, 30, පහළභවල පාර, ළමා
පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල.

ළමා කතා

250.00

978-624-5200-26-9

හිස් කෑම භපට්ටිය

එම්.ආර්.වාසනා
භපභර්රා

භනප්චූන් පබ්ලිභක්ෂන්ස් (පුේ)
සමාගම, 30, පහළභවල පාර, ළමා
පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල.

ළමා කතා

250.00

27 අග්රප්රඋම/2020/27158

978-624-5200-27-6

ගණන් කිරීමට කැමති මුහුණු
ආවරණය

එම්.ආර්.වාසනා
භපභර්රා

භනප්චූන් පබ්ලිභක්ෂන්ස් (පුේ)
සමාගම, 30, පහළභවල පාර, ළමා
පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල.

ළමා කතා

250.00

28 අග්රප්රඋම/2020/27159

978-624-5200-28-3

සීයාභේ ක්රීඩා 14

එම්.ආර්.වාසනා
භපභර්රා

භනප්චූන් පබ්ලිභක්ෂන්ස් (පුේ)
සමාගම, 30, පහළභවල පාර, ළමා
පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල.

ළමා කතා

250.00

25 අග්රප්රඋම/2020/27156

978-624-5200-29-0

26 අග්රප්රඋම/2020/27157

අනු
අංක
ය

බලපත්ර අංකය

ISBN අංකය

ග්රන්ථ නාමය

කර්තෘ

පරිවර්තක

ලිපිනය

වර්ගය

සාහිතය
ප්රභේද

මිල(රු)

29 අග්රප්රඋම/2020/27160

ආපසු ආ රාබු අලය

දිභන්ෂ් කුලතුංග

ස්ටාර් ප්ලස් පබ්ලිභක්ෂන්ස්, 302,
පහභළභවළ පාර, පැළවත්ත,
ළමා
බත්තරමුල්ල

30 අග්රප්රඋම/2020/27161

කැලෑ පූසාභේ නගරය

දිභන්ෂ් කුලතුංග

ස්ටාර් ප්ලස් පබ්ලිභක්ෂන්ස්, 302,
පහභළභවළ පාර, පැළවත්ත,
ළමා
බත්තරමුල්ල

ළමා කතා

31 අග්රප්රඋම/2020/27162

හිම බබා

දිභන්ෂ් කුලතුංග

ස්ටාර් ප්ලස් පබ්ලිභක්ෂන්ස්, 302,
පහභළභවළ පාර, පැළවත්ත,
ළමා
බත්තරමුල්ල

ළමා කතා

32 අග්රප්රඋම/2020/27163

අම්මා භසොයා යන පුංචි
ඉස්භගඩිභයෝ

දිභන්ෂ් කුලතුංග

ස්ටාර් ප්ලස් පබ්ලිභක්ෂන්ස්, 302,
පහභළභවළ පාර, පැළවත්ත,
ළමා
බත්තරමුල්ල

ළමා කතා

දිභන්ෂ් කුලතුංග

ස්ටාර් ප්ලස් පබ්ලිභක්ෂන්ස්, 302,
පහභළභවළ පාර, පැළවත්ත,
ළමා
බත්තරමුල්ල

ළමා කතා

ලයොවුන්/
වැඩිහිටි

නාටය හා
රංග ක ාව

500.00

400.00

පූස් පැටියාභේ මාළු ඇල්ලීම

33 අග්රප්රඋම/2020/27164

ළමා කතා

34 අග්රප්රඋම/2020/27165

978-955-9377

මනලම් විචාර විමසුම

පී.බී. ග හිටියාව

නිර්මල ප්රකාශන, 35/7, බිම්
මහල, සුපිරි භවළඳ සංකීර්ණය,
භබොරැල්ල, භකොළඹ 08.

35 අග්රප්රඋම/2020/27166

978-624-5200-42-9

ශ්රී ංකාලේ වැද්ලදෝ

හලර්න්ද්ර ාල්
නාමල්ගමුව

භනප්චූන් පබ්ලිභක්ෂන්ස් (පුේ)
සමාගම, 30, පහළභවල පාර,
පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල.

ලයොවුන්/
වැඩිහිටි

මානව විදයාව

36 අග්රප්රඋම/2020/27167

ගණිත විප්ලවය

ආනන්ද භසේනාරත්න

474, කහන්භතොට, අරංගල,
භහෝකන්දර.

ලයොවුන්

ගණිතය

37 අග්රප්රඋම/2020/27168

උකුසු මාමාලේ නුවණ

ජයන්තිමා ා ලපලර්රා

29/3ඒ, මහ පල්ලිය
පාර,රාවතාවත්ත, භමොරටුව.

ළමා

ළමා ගී

නගරද්වලේ කථාව

චාර්ල්ස් ඩිකන්ස්

38 අග්රප්රඋම/2020/27169

978-955-31-1397-9

ප්රමිතා ලරෝහිණි
වනිගරත්න

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි
ලයොවුන්
තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ.

නවකතා

950.00

අනු
අංක
ය

බලපත්ර අංකය

39 අග්රප්රඋම/2020/27171

40 අග්රප්රඋම/2020/27172

ISBN අංකය

978-624-00-0728-3

978-624-00-0708-5

ග්රන්ථ නාමය

කර්තෘ

පරිවර්තක

ලිපිනය

වර්ගය

සාහිතය
ප්රභේද

මිල(රු)

හිමල්ෂි පූර්ණිමා
ලසේරසිංහ

සී/ස ඇස්. ලගොඩලේ සහ
සලහෝදරලයෝ,661,665,675,
පී.ද.ඇස්. කු රත්න
මාවත,ලකොළඹ 10.

ලයොවුන්

ලසෞඛ්ය

300.00

සුවදිවි සටහන්

චමි ා අල්විස්

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ
සභහෝදරභයෝ,661,665,675,
පී.ද.ඇස්.කුලරත්න
මාවත,භකොළඹ 10.

ලයොවුන්

ලසෞඛ්ය

450.00

සී/ස ඇස්.භගොඩභේ සහ
සභහෝදරභයෝ,661,665,675,
පී.ද.ඇස්.කුලරත්න
මාවත,භකොළඹ 10.

ලයොවුන්

ලසෞඛ්ය

300.00

ඔටිසම් සහ ඔලබ් දරුවා

41 අග්රප්රඋම/2020/27173

978-624-00-0328-5

උගුර, කන, නාසය හා මුඛ්ය
ආශ්රිත ලරෝග නිවාරණ උපාය

ආයුර්ලේද වවදය
එන්.එස්.
අලබ්ගුණලසේකර

42 අග්රප්රඋම/2020/27174

978-955-31-1715-1

සමුලදන්න කුවණ්ණා

ප්රියංකා අමරතංග

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි
ලයොවුන්
තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ.

නවකතා

475.00

43 අග්රප්රඋම/2020/27175

978-955-31-1396-2

මලියලද්ව මහරහතන් වහන්ලසේ
සහ සිංහ ජනශ්රැති

පූජය පදියත ාලේ
අමරවංශ හිමි

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි
ලයොවුන්
තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ.

ලබෞද්ධ

900.00

44 අග්රප්රඋම/2020/27176

978-955-31-1335-1

මානව රූප ඇඳීමට පහසු මග

ජයලසේන ලකොළඹලේ
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