2021 භපබරවාරි මස 25 වන දින අධයාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභද්ශක මණ්ඩලය විසන් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය
අනු
අංක
ය

බලපත්ර අංකය

ISBN අංකය

ග්රන්ථ නාමය

කර්තෘ

පරිවර්තක

ලිපිනය

වර්ගය

1

අග්රප්රඋම/2021/27215

979-0-710002-03-6

තාල සර

සරත්චන්ද්ර කුමාර

69/1, මිදෙල්ලවල,
පල්දලදවල.

ද ොවුන්

2

අග්රප්රඋම/2021/27216

978-955-31-1448-8

භසොඳුරු සමය

ආරියනන්ද භදොඹගහවත්ත

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30,
ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත,
නුභේභගොඩ.

ද ොවුන්

3

අග්රප්රඋම/2021/27217

978-624-5450-00-8

භලොකු භපොඩි සැමට සංදු කියන පූජ්ය සංසුන්ගම
සංහල භහෝඩිය
ඤාණරතන හිමි

ශ්රී සම්බුද්ධ රාජ් විහාරය,
වල්ගම, හන්භදස්ස.

ළමා

ළමා ජීවන කුසලතා නංවමු මං භහොඳයිද අම්මා....!!!

ධර්මා එස්.සමරනායක

504/, පළමුවැනි පටුමග,
වීභරෝදාර මාවත, ඇරැව්වල,
පන්නිපිටිය.

ද ොවුන්

ද ොවුන්

සාහිතය
ප්රභේද
සංගීත

මිල(රු)

700.00

නවකතා

750.00

සංගීත

200.00

ශාස්ත්රිය

4

අග්රප්රඋම/2021/27218

5

අග්රප්රඋම/2021/27219

978-624-96693-1-4

විධිමත් විනය පරීක්ෂණ හා
සාක්ෂි භමභහයවීම

නීතීඥ
අයි.එම්.භක්.බී.ඉලංගසංහ

286/1/1, මහල්වරාව,
පන්නිපිටිය

6

අග්රප්රඋම/2021/27220

978-624-520-65-8

ශ්රී ලාංභක්ය වාරි
කළමනාකරණය

දීපිකා ප්රියානි ත්රිමහවිතාන

භනප්චූන් පබ්ලිභක්ෂන්ස් (පුද්)
සමාගම, 30, පහළභවල පාර, ද ොවුන්
පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල.

7

අග්රප්රඋම/2021/27221

ෆින්ලන්තය අභප් ඇසන්

සුභන්ත්රා කරුණාරත්න

244 C, මහවත්ත,
අළුභබෝමුල්ල.

ද ොවුන්

චාරිකා

8

අග්රප්රඋම/2021/27222

විසල් අහස යට කඳු භහල්
භබෝමා

පී.බී.අභබ්භකෝන්

6D, අයිකනික් රෙසිඩන්ස්,
110, පාර්ලිරේන්තු පාෙ,
ොජගිරිය.

ද ොවුන්

ස්ව ං
චරිතාපොන

450.00

කෘෂිකර්මය

600.00

අනු
අංක
ය
9

බලපත්ර අංකය

ISBN අංකය

ජ්පන් ශ්රී ලංකා භදරට යා කළ
යාලගමුභව් අනුනාහිමිපාභණෝ

අග්රප්රඋම/2021/27223

10 අග්රප්රඋම/2021/27224

978-955-8215-75-3

978-955-667-394-4

කර්තෘ

පරිවර්තක

කාන්ති ගුණතිලක

වරුණ
අලහභකෝන්

චීන නාටය කලාව

අභිරූපණ රංග කලාව

11 අග්රප්රඋම/2021/27225

13 අග්රප්රඋම/2021/27244

ග්රන්ථ නාමය

ක්රිශාන්ත ජ්යබාහු

අම්මා මම ඔබට උදවු
කරන්නම් !

මුදිතා
කරුණාසංහ

ලිපිනය

වර්ගය

සාහිතය
ප්රභේද

මිල(රු)

C/B, 4/12, රන්භපොකුණගම,
නිට්ටඹුව.

ද ොවුන්

426/B/1, ඊරියවැටිය,
කැලණිය.

ද ොවුන්/වැ නාට්ය හා
ඩිහිටි
රංග කලාව

166/A, පහළ මලගභන්.
භහට්ටිභපොළ.

ද ොවුන්

රංග කලාව

පහන් ප්රකාශන, 745 A,
මරදාන පාර, භකොළඹ 10.

ළමා

ළමා කතා

160.00

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30,
ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත,
නුභේභගොඩ.

අධිකරණ
ද ොවුන්/වැ
වවෙය
ඩිහිටි
විෙයාව

600.00

ද ොවුන්

චරිතාපොන

400.00

චරිතාපොන

900.00

16 අග්රප්රඋම/2021/27226

978-955-31-1267-5

අධිකරණ වවදය විදයාව

වවදය භරොහාන් රුවන්පුර,
වවදය ජ්ානකී
වරුෂහැන්නදි

17 අග්රප්රඋම/2021/27227

978-955-53352-6-3

පාසල අයිති දරුවන්ට

ආර්.එම්.එස්.රාජ්පක්ෂ

යකල්ල පාර, මුරියාකඩවල,
අනුරාධපුරය

18 අග්රප්රඋම/2021/27228

978-955-54715-7-2

ළමා මනසට් ජව

ප්රියන්ත නවරත්න

148, හුඹුටියාව පාර, නිට්ටඹුව. ද ොවුන්

උපදේශාත්ම
ක

250.00

19 අග්රප්රඋම/2021/27229

978-955-31-1636-9

මිතුරු තුදමෝ

ස්වර්ණපාලි ප්රියදර්ශනී
ගුණභසේකර

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30,
ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත,
නුභේභගොඩ.

ද ොවුන්

නවකතා

475.00

20 අග්රප්රඋම/2021/27230

978-624-96376-0-3

ශ්රී ලංකා සිති ම් දපොත

දහක්ට්ර් දගොඩැල්ලවත්ත

671/6, මුත්භතට්ටුභගොඩ පාර,
තලංගම උතුර, බත්තරමුල්ල.

ද ොවුන්

සිති ම්

700.00

අනු
අංක
ය

බලපත්ර අංකය

ISBN අංකය

ග්රන්ථ නාමය

කර්තෘ

පරිවර්තක

ලිපිනය

වර්ගය

සාහිතය
ප්රභේද

මිල(රු)

අජිත් කළුද ෝවිල

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30,
ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත,
නුභේභගොඩ.

ද ොවුන්

සංගීත

750.00

දකොදළොන්නාදේ දප්රේමසිරි
මුණසිංහ

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

ද ොවුන්

ද ෞේධ

350.00

දහට්ක් නැති අපි දහට්ක් ල මු උපාලි දේ. ඩ ස්

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

ද ොවුන්

සමාජ විෙයාව

350.00

සිතුවම් සහිත තුන් සූත්ර
විවරණ

මාන්දතොට්ට්ම ධම්මානන්ෙ
හිමි

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

ද ොවුන්

ද ෞේධ

850.00

25 අග්රප්රඋම/2021/27235

කැරිබි න් මුහුදේ කිඳුරු
කුමාරි

ජ රත්න ඉහළ දකොඩිප්පිලි

525A, භරෝහල පාර,
භහෝමාගම

ද ොවුන්

නවකතා

26 අග්රප්රඋම/2021/27236

978-955-52444-1-1

ජී.සී.දමන්ඩිස් ශ්රී ලාංදක්
නූතන ඉතිහාසකරණදේ
පුදරෝගාමි ා

එෂාන් ඉමල්ක විජ රත්න

10/6, කංකීරිය, භහට්ටිමුල්ල,
කෑගල්ල.

ද ොවුන්

ඉතිහාස

400.00

27 අග්රප්රඋම/2021/27237

978-955-708-111-3

මැදලෝරි ට්වර්ස්වල අලුත්
වාර ක්

සමය

ද ොවුන්

නවකතා

475.00

28 අග්රප්රඋම/2021/27238

978-955-38503-0-0

කඨින චීවර පූජාවයි

ද ෞේධ

100.00

21 අග්රප්රඋම/2021/27231

22 අග්රප්රඋම/2021/27232

23 අග්රප්රඋම/2021/27233

24 අග්රප්රඋම/2021/27234

978-955-31-1592-8

978-624-00-0373-5

978-624-00-0420-6

978-624-00-0543-2

සංගීත වීමංසා

බුදු වෙදනහි අග

චිත්රා
අමරදසේකර
පූජය පන්නල ආනන්ෙ හිමි

එස්.ඩී.කස්තුරිආරච්චි,1116/F/
1, තුන්වන පටුමග, ව්ක්රමසංහ ද ොවුන්
පුර, බත්තරමුල්ල.

අනු
අංක
ය

බලපත්ර අංකය

ISBN අංකය

29 අග්රප්රඋම/2021/27239

ග්රන්ථ නාමය

කර්තෘ

පරිවර්තක

ලිපිනය

වර්ගය

ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තං

සම වර්ධන නිශ්ශංක

එස්.ඩී.කස්තුරිආරච්චි,1116/F/
1, තුන්වන පටුමග, ව්ක්රමසංහ ද ොවුන්
පුර, බත්තරමුල්ල.

සාහිතය
ප්රභේද

ද ෞේධ

30 අග්රප්රඋම/2021/27240

978-955-43290-0-3

ඇමරිකා එක්සත් ජනපෙ
ආණ්ඩුක්රම

එම්.දේ.අලහදකෝන්

බාඳුරාභගොඩ

ද ොවුන්

දේශපාලන
විෙයාව

31 අග්රප්රඋම/2021/27241

955-95932-1-8

ට්හිර දේශපාලන චින්තන
ඉතිහාස

එම්.දේ.අලහදකෝන්

බාඳුරාභගොඩ

ද ොවුන්

දේශපාලන
විෙයාව

32 අග්රප්රඋම/2021/27242

978-955-95564-1-1

කාලිදේ ශාප

ඩබ්ලිේ.එස්. දකොේගල

20/16, අමුණවත්ත,
කුරුණෑගල.

ද ොවුන්

නවකතා

33 අග්රප්රඋම/2021/27243

978-955-95564-2-8

One H undred Crosswords

W.S.K oggala,
W.S.Pathirana

20/16, අමුණවත්ත,
කුරුණෑගල.

Children Puzzle

මිල(රු)

325.00

225.00

275.00

