
2021 අප්රේල් මස  අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපප්රේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත  පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  

අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රප්රේද
මිල(රු)

1 අග්රප්රඋම/2021/27279 978-955-29-0950-4 නායකත්වයට මග ආචාර්ය අසංක බක්මීවැව වාසනා ප්රකාශකයයෝ, 

දනයකාටුව.

යයාවුන මග 

යෙනීම්

220.00

2 අග්රප්රඋම/2021/27280 978-955-35915-2-4 මඩු පුදබියම් ඇසූ-නෑසූ කතා සුනිල් එස්.තනිආරච්චි “ප්රදීෙනී”, පිට්ටනිය ොර, 

කලමුල්ල, කළුතර.

යයාවුන ගයේෂණ 300.00

3 අග්රප්රඋම/2021/27281 978-955-3519-00-9 කච කච සියමෝනා සඳ උත්ෙලාී ිමාණ ප්රකාශන, 9, මහරගම. නව 

යයාවුන

ප්රබනධ 380.00

4 අග්රප්රඋම/2021/27282 978-955-3519-01-6 කච කච සියමෝනා - විභාග භූතයා සඳ උත්ෙලාී ිමාණ ප්රකාශන, මහරගම. නව 

යයාවුන

ප්රබනධ 381.00

5 අග්රප්රඋම/2021/27283 978-624-00-0318-6 කුරුණෑගල යුගයේ වංසකථා කුසුම් යහ්රත් සී/ස ඇස්.යගාඩයේ සහ 

සයහෝදරයයෝ,යකාළඹ 10.

යයාවුන ඉතිහාසය 750.00

6 අග්රප්රඋම/2021/27284 978-624-00-0403-9 දුන - බර ඩබ්ලිේ.ඒ.ධනොල ද සිල්වා සී/ස ඇස්.යගාඩයේ සහ 

සයහෝදරයයෝ,යකාළඹ 10.

යයාවුන යකටි කතා 350.00

7 අග්රප්රඋම/2021/27285 978-624-00-0429-9 මං මුළා වැල් ආරියදාස මිල්ලගහතැනන සී/ස ඇස්.යගාඩයේ සහ 

සයහෝදරයයෝ,යකාළඹ 10.

යයාවුන නව කතා 300.00

8 අග්රප්රඋම/2021/27286 978-624-00-0425-1 මං නැති දා පූජ්ය යොල්ගස්වත්යත් 

ධම්මානනද හිමි

සී/ස ඇස්.යගාඩයේ සහ 

සයහෝදරයයෝ,යකාළඹ 10.

යයාවුන කාවය 300.00

9 අග්රප්රඋම/2021/27287 978-624-00-0402-2 බාජිනයේ ෙවුල නවකතාව සහ 

සමකාලීන චීන සමාජ්ය

ජ්යනි සීරා ගමයේ සී/ස ඇස්.යගාඩයේ සහ 

සයහෝදරයයෝ,යකාළඹ 10.

යයාවුන සමාජ් 

විදයාව

400.00

10 අග්රප්රඋම/2021/27288 978-955-29-0982-5 යගවතු වගාව ආර්.පී.සමරසිංහ වාසනා ප්රකාශකයයෝ,  

දනයකාටුව.

යයාවුන කෘෂි විදයාව 280.00

11 අග්රප්රඋම/2021/27289 978-955-667-344-9 හිට්ලර්යේ අවසන යහෝරාව සිරියස්න 

රත්නායක

ෙහන ප්රකාශන,  යකාළඹ 10. යයාවුන චරිතාෙදාන 590.00

12 අග්රප්රඋම/2021/27290 978-955-667-316-6 විඳිමි දිවිය ගරුසරුව මංගල 

යසෝමලාල් 

රාසිංආරච්චි

ෙහන ප්රකාශන,  යකාළඹ 10. යයාවුන මග 

යෙනීම්

620.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රප්රේද
මිල(රු)

13 අග්රප්රඋම/2021/27291 978-955-708-122-9 මැයලෝරි ටවර්ස්හි ගිම්හානය ිත්රා 

අමරයස්කර

සමයවර්ධන යොත්හල 

(යෙෞද්ගික) සමාගම,  

යකාළඹ 10.

නව යයාවුනනව කතා 430.00

14 අග්රප්රඋම/2021/27292 978-624-95809-3-0 සනතප්ෙ සනතතිය අයයෝමා 

නිර්මලී 

සමරසිංහ

47, මද්දුමයගවත්ත නිවාස 

සංකීර්ණය, ගංයගාඩවිල, 

නුයේයගාඩ.

යයාවුන නව කතා 550.00

15 අග්රප්රඋම/2021/27293 සම්මායන රත්නදාස යවදයේ 107/6, මඩවල උල්ෙත, 

මාතයල්.

යයාවුන යකටි කතා

16 අග්රප්රඋම/2021/27294 978-624-5524-00-6 අච්චඡරිය මනුස්යසෝ පූජ්ය කිරිබත්යගාඩ  

ඤාණානනද හිමි

යයාවුන යබෞද්ධ 650.00

17 අග්රප්රඋම/2021/27295 978-624-95240-0-2 අඹ හබයක්ම වසනතා 

යක්ම.මිහිඳුකුලසූරිය

179/12/C, ශ්රමදාන මාවත, 

මහයගදරවත්ත, කඩවත.

ළමා ගීත කතා

18 අග්රප්රඋම/2021/27296 යලාජිස්ටික්මස් සිංහයලන මහාචාර්ය ලිත් එදිරිසිංහ සියනක්ම කැම්ෙස්, මියල්නියම් 

ඩ්රයිේ, මාලයේ.

යයාවුන වානිජ්යය

19 අග්රප්රඋම/2021/27297 නාවික ප්රවාහනය, නැව, වරාය සහ 

අනතර්ජ්ාතික යවළඳාම

මහාචාර්ය ලිත් එදිරිසිංහ සියනක්ම කැම්ෙස්, මියල්නියම් 

ඩ්රයිේ, මාලයේ.

යයාවුන වානිජ්යය

20 අග්රප්රඋම/2021/27298 978-624-96922-0-6 ලක්මදිව සංග්රාම ඉතිහාසය යම්ජ්ර් සරත් ජ්යවර්ධන H 66/22, විජ්යපුර උදයානය, 

සියඹලාපිටිය, කෑගල්ල.

යයාවුන/

වැඩිහිටි

ඉතිහාසය 600.00

21 අග්රප්රඋම/2021/27299 ගයේෂණ 37 වන කලාෙය - 

යකායරෝනායවන මතු වුණු යද්ශීය 

නව නිෙැයුම්

ෙර්යේෂණ හා සංවර්ධන 

ආයතනය, යරාබට් 

ගුණවර්ධන මාවත, 

බත්තරමුල්ල.

යයාවුන/

වැඩිහිටි

22 අග්රප්රඋම/2021/27300 978-955-3490-15-5 අඟර දඟර ඉස්යකෝයල් 1 ඩැන ගුට්මන සුදත් යරාහාන යද්වක සඳරුවන, 310/1A, 

නාවල ොර, රාජ්ගිරිය.

ළමා/ 

නව 

යයාවුන

නව කතා 375.00

23 අග්රප්රඋම/2021/27301 978-955-3490-16-2 අඟර දඟර ඉස්යකෝයල් 2 - 

පියාඹන විදුහල්ෙතිතුමා

ඩැන ගුට්මන සුදත් යරාහාන යද්වක සඳරුවන, 310/1A, 

නාවල ොර, රාජ්ගිරිය.

ළමා/ 

නව 

යයාවුන

නව කතා 375.00

24 අග්රප්රඋම/2021/27302 978-955-3490-17-9 අඟර දඟර ඉස්යකෝයල් 3 - යජ්ෝර්් 

යවාෂිංටනයේ යබාරු දත් කුට්ටම

ඩැන ගුට්මන සුදත් යරාහාන යද්වක සඳරුවන, 310/1A, 

නාවල ොර, රාජ්ගිරිය.

ළමා/ 

නව 

යයාවුන

නව කතා 375.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රප්රේද
මිල(රු)

25 අග්රප්රඋම/2021/27303 978-955-3490-18-6 අඟර දඟර ඉස්යකෝයල් 4 - මහා 

යමෝඩ කලා උයළල

ඩැන ගුට්මන සුදත් යරාහාන යද්වක සඳරුවන, 310/1A, 

නාවල ොර, රාජ්ගිරිය.

ළමා/ 

නව 

යයාවුන

නව කතා 375.00

26 අග්රප්රඋම/2021/27304 978-955-3490-20-9 අඟර දඟර ඉස්යකෝයල් 5 - 

ගිනිෙනදම් නර්තනය

ඩැන ගුට්මන සුදත් යරාහාන යද්වක සඳරුවන, 310/1A, 

නාවල ොර, රාජ්ගිරිය.

ළමා/ 

නව 

යයාවුන

නව කතා 375.00

27 අග්රප්රඋම/2021/27305 978-955-3490-21-6 අඟර දඟර ඉස්යකෝයල් 6 - ගීත 

යලායේ සුපිරි තරුව

ඩැන ගුට්මන සුදත් යරාහාන යද්වක සඳරුවන, 310/1A, 

නාවල ොර, රාජ්ගිරිය.

ළමා/ 

නව 

යයාවුන

නව කතා 375.00

28 අග්රප්රඋම/2021/27306 978-955-3490-22-3 අඟර දඟර ඉස්යකෝයල් 7 - රහස් 

ඔත්තුකාරිය

ඩැන ගුට්මන සුදත් යරාහාන යද්වක සඳරුවන, 310/1A, 

නාවල ොර, රාජ්ගිරිය.

ළමා/ 

නව 

යයාවුන

නව කතා 375.00

29 අග්රප්රඋම/2021/27307 978-955-3490-23-0 අඟර දඟර ඉස්යකෝයල් 8 - මහා 

ආහාර යුද්ධය

ඩැන ගුට්මන සුදත් යරාහාන යද්වක සඳරුවන, 310/1A, 

නාවල ොර, රාජ්ගිරිය.

ළමා/ 

නව 

යයාවුන

නව කතා 375.00

30 අග්රප්රඋම/2021/27308 978-955-3490-24-7 අඟර දඟර ඉස්යකෝයල් 9 -

වැසිකිළියේ අවතාරය

ඩැන ගුට්මන සුදත් යරාහාන යද්වක සඳරුවන, 310/1A, 

නාවල ොර, රාජ්ගිරිය.

ළමා/ 

නව 

යයාවුන

නව කතා 375.00

31 අග්රප්රඋම/2021/27309 978-955-667-344-9 සුදු සෙත්තු නිශානි 

දිසානායක

ෙහන ප්රකාශන, 745 A, 

මරදාන ොර, යකාළඹ 10.

යයාවුන නව කතා 690.00

32 අග්රප්රඋම/2021/27310 978-955-33-1143-6 කදිම ොසයල් නායිකායවෝ ඉනිඩ් බ්ලලයිට්න කුමාර 

සිරිවර්ධන

සුසර ප්රකාශකයයෝ, යකාළඹ 

11.

නව 

යයාවුන

ළමා 

නවකතා

200.00

33 අග්රප්රඋම/2021/27311 978-955-33-1138-2 කදිම ොසයල් මහ රෑ සාදය ඉනිඩ් බ්ලලයිට්න කුමාර 

සිරිවර්ධන

සුසර ප්රකාශකයයෝ, යකාළඹ 

11.

නව 

යයාවුන

ළමා 

නවකතා

200.00

34 අග්රප්රඋම/2021/27312 978-955-33-1133-7 යග්්රිනේ නිධානය ඉනිඩ් බ්ලලයිට්න කුමාර 

සිරිවර්ධන

සුසර ප්රකාශකයයෝ, යකාළඹ 

11.

යයාවුන රහස් 

ෙරීක්මෂක 

කතා

300.00

35 අග්රප්රඋම/2021/27313 978-955-33-1043-9 විියම්යේ උෙනදිනය සහ යවනත් 

කතා

ඉනිඩ් බ්ලලයිට්න කුමාර 

සිරිවර්ධන

සුසර ප්රකාශකයයෝ, යකාළඹ 

11.

ළමා ළමා කතා 150.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රප්රේද
මිල(රු)

36 අග්රප්රඋම/2021/27314 978-955-29-0923-8 කාලගුණ අනාවැකි කියනයන 

යමයහමයි

කරුණාරත්න 

නානායක්මකාර

වාසනා ප්රකාශකයයෝ, 

දනයකාටුව.

යයාවුන කාලගුණ 

විදයාව

350.00

37 අග්රප්රඋම/2021/27315 978-955-29-0949-8 යබෞද්ධ සාහිතය යේ අෙ දකින 

යදවියයෝ සහ යදවඟයනෝ

සඳසිරි එම්. ියනයේ වාසනා ප්රකාශකයයෝ, 

කටුයකනද, දනයකාටුව.

යයාවුන යබෞද්ධ 

සාහිතයය

240.00

38 අග්රප්රඋම/2021/27316 ධම්ම ෙදය කවියයන සමනකුමාරි විදානයේ 185/2, පිළියනදල ොර, 

යගාඩිගමුව, මහරගම.

යයාවුන යබෞද්ධ

39 අග්රප්රඋම/2021/27317 955-8922-01-3 බළල් රටට ආ පුදුම අමුත්යතෝ සිබිල් යවත්තසිංහ සුරංගනී ස්යේච්චඡා 

යස්වය,198/15, නාවල ොර, 

නාවල.

ළමා ළමා කතා 350.00

40 අග්රප්රඋම/2021/27318 978-955-1123-15-4 මම ශුනතයරෝ තනිකවා ප්රසංසා 

කලුයකෝට්යට

යේ

සුරංගනී ස්යේච්චඡා 

යස්වය,198/15, නාවල ොර, 

නාවල.

ළමා ළමා කතා 250.00

41 අග්රප්රඋම/2021/27319 978-955-708-105-2 බඩ ඇතුළට සවාරියක්ම නුවන යතාටවත්ත සමයවර්ධන යොත්හල 

(යෙෞද්ගික) සමාගම,  

යකාළඹ 10.

ළමා යසෞඛ්යය 

විදයාව

300.00

42 අග්රප්රඋම/2021/27320 978-955-708-107-6 බබාලා එනයන යකායහ් ඉඳන ද ? නුවන යතාටවත්ත සමයවර්ධන යොත්හල 

(යෙෞද්ගික) සමාගම, 

යකාළඹ 10.

ළමා යසෞඛ්යය 

විදයාව

375.00

43 අග්රප්රඋම/2021/27321 978-905-708-108-3 කන ඇතුළට ගමනක්ම නුවන යතාටවත්ත සමයවර්ධන යොත්හල 

(යෙෞද්ගික) සමාගම, 

යකාළඹ 10.

ළමා යසෞඛ්යය 

විදයාව

300.00

44 අග්රප්රඋම/2021/27322 978-955-708-109-0 හුස්ම ගනන හැටි බලනන නුවන යතාටවත්ත සමයවර්ධන යොත්හල 

(යෙෞද්ගික) සමාගම, 

යකාළඹ 10.

ළමා යසෞඛ්යය 

විදයාව

250.00

45 අග්රප්රඋම/2021/27323 භූමි කුසුම් ඒ.ඒ.ඩී.පී.ගයාන 

අයබ්ලයකෝන

1136, ධම්යමෝදය මාවත, 

බත්තරමුල්ල.

යයාවුන යකටි කතා

46 අග්රප්රඋම/2021/27324 978-955-33-1069-9 කහින මකරා සනධයා කුමාරි 

කුලතුංග

සුසර ප්රකාශකයයෝ, යකාළඹ 

11.

යයාවුන රහස් 

ෙරීක්මෂක 

කතා

300.00

47 අග්රප්රඋම/2021/27325 978-955-676-781-0 ඊයම් මංයකාල්ලය අමර 

එස්.කුලසිංහ

සුසර ප්රකාශකයයෝ, යකාළඹ 

11.

යයාවුන රහස් 

ෙරීක්මෂක 

කතා

160.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රප්රේද
මිල(රු)

48 අග්රප්රඋම/2021/27326 978-955-676-780-3 මහ රෑ සාප්පු මංයකාල්ලය අමර 

එස්.කුලසිංහ

සුසර ප්රකාශකයයෝ, යකාළඹ 

11.

යයාවුන රහස් 

ෙරීක්මෂක 

කතා

160.00

49 අග්රප්රඋම/2021/27327 979-0-710000-70-4 ගානධර්ව අෙදාන - 6 විශ්වනාත් 

යලෞජී සහ සිංහල සංගීතයට 

දායකවූ භාරතීය ගානධර්වයයෝ

සුනිල් 

ආරියරත්න

සී/ස ඇස්.යගාඩයේ සහ 

සයහෝදරයයෝ,යකාළඹ 10.

යයාවුන සංගීතය 475.00

50 අග්රප්රඋම/2021/27328 979-0-710000-71-1 ගානධර්ව අෙදාන - 7  සාදිරිස් 

මාස්ටර් සහ රූෙසිංහ මාස්ටර්

සුනිල් 

ආරියරත්න

සී/ස ඇස්.යගාඩයේ සහ 

සයහෝදරයයෝ,යකාළඹ 10.

යයාවුන සංගීතය 300.00

51 අග්රප්රඋම/2021/27329 979-0-710000-72-8 ගානධර්ව අෙදාන - 8 

ඇම්.ජී.යෙයර්රා සහ ලයනල් 

එදිරිසිංහ

සුනිල් 

ආරියරත්න

සී/ස ඇස්.යගාඩයේ සහ 

සයහෝදරයයෝ,යකාළඹ 10.

යයාවුන සංගීතය 350.00

52 අග්රප්රඋම/2021/27330 979-0-710000-73-5 ගානධර්ව අෙදාන - 9 මකුයලාලුව 

සහ කුලතිලක

සුනිල් 

ආරියරත්න

සී/ස ඇස්.යගාඩයේ සහ 

සයහෝදරයයෝ,යකාළඹ 10.

යයාවුන සංගීතය 275.00

53 අග්රප්රඋම/2021/27331 979-0-710000-74-2 ගානධර්ව අෙදාන - 10 සරත් 

දසනායක සහ ස්ටැනි පීරිස්

සුනිල් 

ආරියරත්න

සී/ස ඇස්.යගාඩයේ සහ 

සයහෝදරයයෝ,යකාළඹ 10.

යයාවුන සංගීතය 375.00

54 අග්රප්රඋම/2021/27332 979-0-710000-75-9 ගානධර්ව අෙදාන - 11 ලයනල් 

අල්ගම සහ ඔස්ටින මුණසිංහ

සුනිල් 

ආරියරත්න

සී/ස ඇස්.යගාඩයේ සහ 

සයහෝදරයයෝ,යකාළඹ 10.

යයාවුන සංගීතය 375.00

55 අග්රප්රඋම/2021/27333 978-955-33-1130-6 සතුරු යකායදේයේ වික්රමය කුමාර 

සිරිවර්ධන

සුසර ප්රකාශකයයෝ, යකාළඹ 

11.

යයාවුන රහස් 

ෙරීක්මෂක 

කතා

380.00

56 අග්රප්රඋම/2021/27334 978-955-33-0863-4 කැබින දූෙයත් අබිරහස දයා 

ඩී.ය ානයස්කා

සුසර ප්රකාශකයයෝ, යකාළඹ 

11.

යයාවුන රහස් 

ෙරීක්මෂක 

කතා

250.00

57 අග්රප්රඋම/2021/27335 978-955-33-0657-9 චරිතය සහ යෙෞරුෂය දිල්හානි 

වික්රමරත්න

සුසර ප්රකාශකයයෝ, යකාළඹ 

11.

යයාවුන මයනෝවිදයා

ව

280.00

58 අග්රප්රඋම/2021/27336 978-955-29-0978-8 අොයේ යදාරටුව සුදත් රත්නායක වාසනා ප්රකාශකයයෝ, 

දනයකාටුව.

යයාවුන නව කතා 450.00

59 අග්රප්රඋම/2021/27337 978-955-708-114-4 ශ්රී ලාංයක්මය පුරාණ ආරාම ආශ්රිත 

යබෞද්ධ ස්වස්ථතාව

උල්ෙතගම අමිතරතන හිමි සමයවර්ධන යොත්හල 

(යෙෞද්ගික) සමාගම,  

යකාළඹ 10.

යයාවුන යසෞඛ්යය 490.00

60 අග්රප්රඋම/2021/27338 978-624-5533-00-8 යබෝල කුක්මයකෝ සඳ උත්ෙලාී ිමාණ ප්රකාශන, මහරගම. ළමා ළමා කතා 300.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රප්රේද
මිල(රු)

61 අග්රප්රඋම/2021/27339 978-624-5533-03-9 යනෝරා සහ කඩමලු ෙැදුර නදීරා විය්නර ිමාණ ප්රකාශන, මහරගම. ළමා ළමා කතා 420.00

62 අග්රප්රඋම/2021/27340 978-955-1123-10-0 ෙඹයායේ රහස ප්රියංකා කළුආරච්චි සුරංගනී ස්යේච්චඡා 

යස්වය,198/15, නාවල ොර, 

නාවල.

ළමා ළමා කතා 250.00

63 අග්රප්රඋම/2021/27341 955-1123-02-6 රාබු අලය ගැලවියයෝ ප්රසංසා 

කලුයකෝට්යට

යේ

සුරංගනී ස්යේච්චඡා 

යස්වය,198/15, නාවල ොර, 

නාවල.

ළමා ළමා කතා 250.00

64 අග්රප්රඋම/2021/27342 කබඩි ක්රීඩායේ ගමන මග ඊ.ඒ.සී.රත්නායක 1/162, බඹරයදණිය, 

ලීමගහයකාටුව.

යයාවුන ක්රීඩා

65 අග්රප්රඋම/2/10947 978-955-38097-0-4 ඉංජියනරු තාක්මෂණයේදය - 

නිෂ්ොදන යනත්ර ක්රියාදාම 1

ඩබ්ලිේ.විමලසිරි අල්විස් බුද්ි ප්රකාශකයයෝ, 

නුයේයගාඩ.

යයාවුන ඉංජියනරු 

තාක්මෂණ

යේදය

850.00

66 අග්රප්රඋම/2021/27343 978-955-33-1131-3 රහස් කනයද් වික්රමය කුමාර 

සිරිවර්ධන

සුසර ප්රකාශකයයෝ, යකාළඹ 

11.

නව 

යයාවුන

රහස් 

ෙරීක්මෂක 

කතා

200.00

67 අග්රප්රඋම/2021/27344 978-955-33-1132-0 උනමත්තකයායේ මාිගයේ 

වික්රමය

කුමාර 

සිරිවර්ධන

සුසර ප්රකාශකයයෝ, යකාළඹ 

11.

නව 

යයාවුන

රහස් 

ෙරීක්මෂක 

කතා

400.00


