
අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රභේද
මිල(රු)

1 අග්රප්රඋම/2021/27190 978-955-31-1490-7 විචාර ලිපි සරණිය ද්විතීය භාගය
ආචාර්ය උඩුගම්ප ොල 

ප ේමරතන හිමි

සරසවි ප්රකාශකපයෝ,30, 

ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, 

නුපේපගොඩ.

පයොවුන් ප ෞද්ධ 350.00

2 අග්රප්රඋම/2021/27191 978-955-31-1017-6 ක්රමසම්පාදන මූලධර්ම සහ උපක්රම උභේනි සරත්චන්ද්ර

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, 

ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, 

නුභේභගොඩ.

පයොවුන්
ආර්ථික 

විදයාව
250.00

3 අග්රප්රඋම/2021/27192 978-955-691-358-3
ශ්රී ලංකාව සඳහා භාවිත නාමයන්භේ 

ඉතිහාසය
වජිර නාරම්පනාව

163/21, විමුක්ති මාවත, 

පිට්ටුගල, මාලභේ.
පයොවුන් ඉතිහාසය 600.00

4 අග්රප්රඋම/2021/27193 978-955-95932-7-0 යුභරෝපය එම්.භේ.අලහභකෝන් බාඳුරාභගොඩ. පයොවුන් ඉතිහාසය 480.00

5 අග්රප්රඋම/2021/27194 955-95932-3-4 භේශපාලන චින්තන සංග්රහය එම්.භේ.අලහභකෝන් බාඳුරාභගොඩ. පයොවුන් ඉතිහාසය 300.00

6 අග්රප්රඋම/2021/27195 ආණ්ඩුක්රම ආකෘති කමල් ආරියසංහ සීවලී මධය විදයාලය, රත්නපුර. පයොවුන්
භේශපාලන 

විදයාව

7 අග්රප්රඋම/2021/27196 978-624-00-0590-6 සාරාංශ හුරුව එස.්වී.පී.සරිභසේන

සී/ස ඇස.්භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස.්කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

නව පයොවුන් සිං ල 200.00

8 අග්රප්රඋම/2021/27197
යුභරෝපා ඉතිහාසභේ මධයකාලීන 

යුගය පිළිබඳ භකටි විමසුමක්
ගාමිණී පලිභහේන

485, මාභකොළ උතුර, 

මාභකොළ.
පයොවුන් ඉති ාසය 500.00

2021 ජනවාරි මස 29 වන දින අධයාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභේශක මණ්ඩලය විසන් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රභේද
මිල(රු)

9 අග්රප්රඋම/2021/27198 978-624-5045-14-3 කිරිදන්තයි කිරිදන්තියි වි.වි.පත්මසීලි

IBMC ප්රකාශන, 419-1/1, 

හයිභලවල් පාර. භදල්කඳ, 

නුභේභගොඩ.

ළමා ළමා කතා 200.00

10 අග්රප්රඋම/2021/27199 978-624-5045-19-8 හුස්ම නිරංජලා ගමභේ

IBMC ප්රකාශන, 419-1/1, 

හයිභලවල් පාර. භදල්කඳ, 

නුභේභගොඩ.

ළමා ළමා කතා 200.00

11 අග්රප්රඋම/2021/27200 978-955-31-1458-7 උස පැනීම පුහුණුව ලලිත් ගුණවර්ධන

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, 

ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, 

නුභේභගොඩ.

පයොවුන් ක්රීඩා 300.00

12 අග්රප්රඋම/2021/27201 978-955-31-1563-8 රිටි පැනීම පුහුණුව ලලිත් ගුණවර්ධන

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, 

ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, 

නුභේභගොඩ.

පයොවුන් ක්රීඩා 250.00

13 අග්රප්රඋම/2021/27202 978-624-96440-0-7 මැජික් පාට භපට්ටිය තනූජා එන්.අයගම සම්පත්, රන්නුන්ගල, වස්කඩුව. ළමා ළමා කතා 280.00

14 අග්රප්රඋම/2021/27203 978-624-96693-0-7

ශ්රී ලංකා අධයාපන පරිපාලන 

භසේවය, ගුරු අධයාපනඥ භසේවය, 

විදුහල්පති භසේවය හා ගුරු භසේවභේ 

ආරම්භය හා විකාශය

නීතීඥ අයි.එම්.භක්.බී. 

ඉලංගසංහ

286/1/1, මහල්වරාව, 

පන්නිපිටිය.
පයොවුන් 485.00

15 අග්රප්රඋම/2021/27204 978-624-96180-0-8 ස්ව නිහාල් පී.ජයතිලක 256, මාභහේන, භහොරණ. පයොවුන් නවකතා 520.00

16 අග්රප්රඋම/2021/27205 978-955-53096-2-2 බටහිර යුභරෝපය ගාමිණී පලිභහේන
485, මාභකොළ උතුර, 

මාභකොළ.
පයොවුන් ඉති ාසය 750.00

17 අග්රප්රඋම/2021/27206 955-97176-1-8 උපත හා මරණය අතරතුර
පූජය වටභගදර විමල 

බුේධි හිමි

ශ්රී ප්රඤානන්ද මහ පිරිභවණ, 

නාගහවත්ත, මහරගම.
පයොවුන් ප ෞද්ධ 200.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රභේද
මිල(රු)

18 අග්රප්රඋම/2021/27207 978-955-35918-1-4
නර්තනය  අතිපර්ක කියවීම් ප ොත - 

2

ඩේලිව්.ඒ.භර්ණුකා 

සුසාන්තනි ජයවර්ධන

379/2B, භවදභේවත්ත පාර, 

මාගම්මන, භහෝමාගම.
පයොවුන් නර්තනය 650.00

19 අග්රප්රඋම/2021/27208 978-624-96307-0-3  ද ඇඳි කව් සළු භේවප්රිය රණවීර
255/, කඩුභවල පාර, 

බත්තරමුල්ල.
පයොවුන් කාවය 250.00

20 අග්රප්රඋම/2021/27209 978-955-665-428-8 G otabaya K amal G unaratne Vijitha Yapa Publications
Young/Ad

ult
2000.00

21 අග්රප්රඋම/2021/27210 978-624-96018-1-9 Ally's Selfie M ahinda Soyza
28/15, Ranawiru Mw, 

Liyanagemulla, Seeduwa.
Children

Story 

Books
800.00

22 අග්රප්රඋම/2021/27211 978-955-31-1630-7
ලතින් ඇභමරිකානු ආදිවාස ජන 

කතන්දර

පටනිසන් 

ප පර්රා

සරසවි ප්රකාශකපයෝ,30, 

ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, 

නුපේපගොඩ.

පයොවුන් ජන කතා 250.00

23 අග්රප්රඋම/2021/27212 978-624-00-0158-8 දියවැඩියාපවන් මාව පේරාගන්න චන්ද්රසරි යූ.තිරාණාගම

සී/ස ඇස.්භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස.්කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

පයොවුන්/වැ

ඩිහිටි

පසෞඛ්ය 

විදයාව
400.00

24 අග්රප්රඋම/2021/27213 978-955-9377-23-8 වැල්ලට ගිය ගැ ැනිය සුගත ාල ද සල්වා

නිර්මල ප්රකාශන, 35/7, බිම් 

මහල, සුපිරි භවළඳ සංකීර්ණය, 

භබොරැල්ල, භකොළඹ 08.

පයොවුන්
නාටය  ා 

රිංග කලාව
350.00

25 අග්රප්රඋම/2021/27214 978-955-30-9084-3 සද්ධාිංගි
සසන්ද ගිම් ාන් 

පප්රේමකුමාර

සී/ස ඇස.්භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස.්කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

පයොවුන් කාවය 250.00


