
අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රභේද
මිල(රු)

1 අග්රප්රඋම/2021/27248 978-624-96080-0-9 සුදු මිනිස්සු හර්ෂ බමුණුආරච්චි
149 B, පන්සල පාර, 

හඳපාන්ග ොඩ.
ග ොවුන් සංගීත 650.00

2 අග්රප්රඋම/2021/27249 978-624-5392-03-2 හද පිරි කතා ආචාර්ය පී.ජී.පංචිභහේවා
410/107, භබෞද්ධාභලෝක මාවත, 

භකොළඹ 07.

නව 

ග ොවුන්
උපභද්ශාත්මක 300.00

3 අග්රප්රඋම/2021/27250 978-955-3609-55-7 සුසීභේ චාරිකාව ජිනාති ඒකනායක
අගහස් ප්රකාශකභයෝ,717/2, 

මාදින්නාභගොඩ, රාජගිරිය.
ළමා නවකතා 200.00

4 අග්රප්රඋම/2021/27251 978-955-31-1578-2

ඉන්දුනීසියාභේ ජාවා දූපභත් රතු 

භබොභකෝහි සිංහල භික්ෂූන්භේ 

අභයගිරි විහාරය

මහින්ද රැළපනාව
සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි 

තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ.
ග ොවුන් භබෞද්ධ 400.00

5 අග්රප්රඋම/2021/27252 978-955-31-1682-6
1815 උඩරට ගිවිසුම කූඨ 

භේඛනයක්
ලලිත් ගුණවර්ධන

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි 

තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ.
ග ොවුන් ඉතිහාසය 250.00

6 අග්රප්රඋම/2021/27253 978-624-00-0366-7 බිඳුණු පන්හිඳ
දමින්ද භද්ශප්රිය 

රණතුංග

සී/ස ඇස.්භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස.්කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ග ොවුන් කාවය 300.00

7 අග්රප්රඋම/2021/27254 978-955-30-9573-2 සිත්තරු සහ  භෙතිහාසික සිතුවම් තිස්ස භහේවාවිස්ස

සී/ස ඇස.්භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස.්කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ග ොවුන් චිත්ර 350.00

8 අග්රප්රඋම/2021/27255 978-955-31-1427-3
ශ්රී ලංකාභේ පස්භකොළ භපොත් 

භේඛන කලාව
ආරිය ලගමුව

සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි 

තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ.
ග ොවුන් ඉතිහාස 1350.00

2021 මාර්තු මස 30 වන දින අධයාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපභද්ශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසේ පස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රභේද
මිල(රු)

9 අග්රප්රඋම/2021/27256 978-955-31-1247-7 The Crimson Sky Palitha Ranatunge
268 C, Sumanthri Mawatha, 

Asgiriya, Gampaha.

Young 

Poetry
Poetry 275.00

10 අග්රප්රඋම/2021/27257 978-624-5414-00-0 My Epitaph For You Palitha Ranatunge
269 C, Sumanthri Mawatha, 

Asgiriya, Gampaha.

Young 

Poetry
Poetry 375.00

11 අග්රප්රඋම/2021/27258 978-955-52759-7-2 Fragrance Still Lingers Mahinda Jayaweera
531/2A, Lake Road, 

Akuregoda, Battaramulla.

Young 

Poetry
N ovel

12 අග්රප්රඋම/2021/27259 978-955-42501-0-9 Whos who of Sri Lanka
Chandrabhanu 

Samaraweera

06/06 B, First Lane, 

Ranawakawaththa, 

Kalalgoda, Pannipitiya.

Young 

Poetry
Biography 500.00

13 අග්රප්රඋම/2021/27260 දිමුතුව
භක්.ඒ.අයි.කලයාණරත්

න

237/13, විජය මාවත, රජමහ 

විහාර පාර, මිරිහාන, භකෝට්භට්.
ග ොවුන් නවකතා

14 අග්රප්රඋම/2021/27261 978-955-38217-1-3 පහන් සිතට දහම් සිසිල - 2 ඒ.එම්.පී.බී.අදිකාරි
සර්භවෝදය, 39, එලියට් පාර, 

ගාේල.
ග ොවුන් ගබෞද්ධ

15 අග්රප්රඋම/2021/27262 978-955-31-1459-4 යගුලිය පහුණුව ලලිත් ගුණවර්ධන
සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි 

තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ.
ග ොවුන් ක්රීඩා 300.00

16 අග්රප්රඋම/2021/27263 978-955-31-1564-6 ඩන්කන් වයිට් ලලිත් ගුණවර්ධන
සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි 

තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ.
ග ොවුන් ක්රීඩා 200.00

17 අග්රප්රඋම/2021/27264 978-955-31-1493-8 ශ්රී ලංකාව තීරණාත්මක කඩඉමක අසංග අභේගුණභසේකර
සරසවි ප්රකාශකභයෝ,30, ස්ටැන්ලි 

තිලකරත්න මාවත, නුභේභගොඩ.
ග ොවුන්

ගද්ශපාලන 

විද්යාව
550.00

18 අග්රප්රඋම/2021/27265 978-955-3609-48-9 වීත් ා සහ ඔහුගේ  හළුගවෝ නිභකොලයි භනොභසොේ
දිලිනි 

ගතන්නගකෝන්

අගහස් ප්රකාශකභයෝ,717/2, 

මාදින්නාභගොඩ, රාජගිරිය.

නව 

ග ොවුන්
නවකතා 500.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රභේද
මිල(රු)

19 අග්රප්රඋම/2021/27266 978-624-5533-10-7  ැබ්බර හිතක් දයාරත්න සුදසිංහ
ත්රිමාණ ප්රකාශන, 9,ජයගත් පාර, 

නාවින්න, මහරගම.
ග ොවුන් කාවය 300.00

20 අග්රප්රඋම/2021/27267 978-955-0230-89-1 කනත්ත ළඟ පාර සැම්සන් ගුණතිලක
අගහස් ප්රකාශකභයෝ,717/2, 

මාදින්නාභගොඩ, රාජගිරිය.
ළමා ළමා කතා 150.00

21 අග්රප්රඋම/2021/27268 978-624-5542-00-0 ඇති නැති ගලොවක් ඇතිවූ හැටි සැම්සන් ගුණතිලක
අගහස් ප්රකාශකභයෝ,717/2, 

මාදින්නාභගොඩ, රාජගිරිය.
ළමා ළමා කතා 200.00

22 අග්රප්රඋම/2021/27269 978-955-9425-13-7 අගේ ග ද්ර සුනීතා වික්රමගේ
54-6/බී පටුමග, අරලිය උයන, 

භදපානම, පන්නිපිටිය.
ළමා ළමා කතා 200.00

23 අග්රප්රඋම/2021/27270 978-955-708-128-1 පංචි ගකොවී නුවන් ගතොටවත්ත

සමයවර්ධන භපොත්හල 

(භපෞද්ගලික) සමාගම, 61, 

මාළිගාවත්ත පාර,මරදාන, 

භකොළඹ 10.

ළමා ළමා කතා 300.00

24 අග්රප්රඋම/2021/27271 978-955-708-129-8 කැේටන් මාස්ක් නුවන් ගතොටවත්ත

සමයවර්ධන භපොත්හල 

(භපෞද්ගලික) සමාගම, 61, 

මාළිගාවත්ත පාර,මරදාන, 

භකොළඹ 10.

ළමා ළමා කතා 300.00

25 අග්රප්රඋම/2021/27272 978-955-4788-81-7 අවුෂ්විට්ස් ව ලීන සචී පනාවල
33 ඒ, හේගම්පිටිය වත්ත, 

කළභගඩිභහේන.
ග ොවුන් නවකතා 450.00

26 අග්රප්රඋම/2021/27273 978-955-691-360-6 නාටය රස සරත් විගේසූරි 
එන්.ටී.භපභර්රා මාවත, 

මුේභේරියාව.
ග ොවුන් නාටය

27 අග්රප්රඋම/2/10063 978-955-29-0127-0 තාරකා රාශි අමල් උඩවත්ත
වාසනා ප්රකාශකභයෝ, 

කටුභකන්ද, දන්භකොටුව.
ග ොවුන් තාරකා විද්යාව 600.00

28 අග්රප්රඋම/2/10043 978-955-29-0287-1
ගලොව ප්රකට කඳු, ගිනි කඳු සහ 

භූ ත ගුහා
ආර්.පී.සමරසංහ

වාසනා ප්රකාශකභයෝ, 

කටුභකන්ද, දන්භකොටුව.
ග ොවුන්

භූග ෝල 

විද්යාව
450.00

29 අග්රප්රඋම/2/10041 978-955-29-0234-5 ශ්රී පාද් අඩවි අමල් උඩවත්ත
වාසනා ප්රකාශකභයෝ, 

කටුභකන්ද, දන්භකොටුව.
ග ොවුන්  ගේෂණ 400.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රභේද
මිල(රු)

30 අග්රප්රඋම/2/10062 978-955-29-0122-5 ගලොව සුපතල වනාන්තර ආර්.පී.සමරසංහ
වාසනා ප්රකාශකභයෝ, 

කටුභකන්ද, දන්භකොටුව.
ග ොවුන් පරිසර විද්යාව 350.00

31 අග්රප්රඋම/2/10389 978-955-42797-0-4
ලී වැඩ සඳහා භාවිත ට  ැගනන 

අත් ආවුද්
චන්න විගේගසේකර

128/11, නිසංසල මාවත, 

තලාභහේන, මාලභේ.
ග ොවුන්

ද්ැව 

කර්මාන්ත 
600.00

32 අග්රප්රඋම/2021/27274 ගබ්කර් නුදුටු වසන්ත ජ ගසේන ප ා ල
57, මාවිේමඩ පළමු පටුමග, 

මහනුවර
ග ොවුන් නවකතා

33 අග්රප්රඋම/2021/27275 978-624-00-0398-8 ගත් ව ාව උපාලි ගේ.ඩ ස්

සී/ස ඇස.්භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස.්කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ග ොවුන් කෘෂි විද්යාව 350.00

34 අග්රප්රඋම/2021/27276 978-955-54331-0-5  ණිත ට සවි ක්
සමෘධි  උගේඛා  

අමරසංහ

26/ඒ, කිතුේභතොට පටුමග, 

නාවලපිටිය.
ග ොවුන්  ණිත 300.00

35 අග්රප්රඋම/2021/27277 978-624-00-0101-4 එළිමහගන් නාමු හරිශ්චන්ද්ර විජ තං 

සී/ස ඇස.්භගොඩභේ සහ 

සභහෝදරභයෝ,661,665,675, 

පී.ද.ඇස.්කුලරත්න 

මාවත,භකොළඹ 10.

ළමා ළමා කතා 250.00

36 අග්රප්රඋම/2021/27278 978-955-42501-
Who's Who of Sri Lanka - 

Vol II

Chandrabhanu 

Samaraweera

06/06B, First Lane, 

Ranawakawaththa, 

Kalalgoda, Pannipitiya.

Young Biography 1250.00

37 අග්රප්රඋම/2/8340 955-98739-0-3 ගෙතිහාසක යුද්ඟනාව ඌරු මුගේ අස්සජි හිමි
ශ්රී සුභද්රාරාමය, භදොඩම්පහළ, 

දික්වැේල.
ග ොවුන් පරාවිද්යාව 150.00


