
අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය

 ප්රභේද
මිල(රු)

1 අග්රප්රඋම/2021/27345 978-955-33-1136-8 ටැලි හහෝ බංගලාහේ අබිරහස ඉනිඩ් බ්ලයිට්න් කුමාර 

සිරිවර්ධන

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

රහස් පරීක්ෂක- 

ළමා නව කතා

නව 

හ ාවු්

400.00

2 අග්රප්රඋම/2021/27346 978-955-153-129-4 අඟුරු වහළ් අබිරහස ඉනිඩ් බ්ලයිට්න් අමර 

එස්.කුලසිංහ

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

රහස් පරීක්ෂක- 

ළමා නව කතා

නව 

හ ාවු්

160.00

3 අග්රප්රඋම/2021/27347 978-955-35504-3-9 චණ්ඩි අහේ බලු පැටි ා හෙරල්ඩී් ආර්.පි දාස 591/G, පිළි ්දල පාර, 

ඇරැේවල, ප්නිපිටි 

ළමා කතා ළමා 150.00

4 අග්රප්රඋම/2021/27348 978-955-33-1135-1 හබාර්හක් මාළිගාහේ වික්රම ඉනිඩ් බ්ලයිට්න් කුමාර 

සිරිවර්ධන

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

රහස් පරීක්ෂක- 

ළමා නව කතා

නව 

හ ාවු්

250.00

5 අග්රප්රඋම/2021/27349 978-955-33-1137-5 පර්වත මාලිගාහේ අභිරහස ඉනිඩ් බ්ලයිට්න් කුමාර 

සිරිවර්ධන

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

රහස් පරීක්ෂක- 

ළමා නව කතා

නව 

හ ාවු්

160.00

6 අග්රප්රඋම/2021/27350 978-955-35504-5-3 හහාඳට නරකට හදකට කටම හේරල්ඩී් ආර් පි දාස 591/G, පිළි ්දල පාර, 

ඇරේවල, ප්නිපිටි 

ළමා කතා ළමා 150.00

7 අග්රප්රඋම/2021/27351 978-955-33-1111-5 හසල්ඩලම් අහස්  ානහ ් ඇති වූ 

අබිරහස

ඉනිඩ් බ්ලයිට්න් අමර 

එස්.කුලසිංහ

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

රහස් පරීක්ෂක- 

ළමා නව කතා

නව 

හ ාවු්

150.00

8 අග්රප්රඋම/2021/27352 978-955-33-1017-0 බකුසු විලාපහේ අබිරහස ද ා ී. 

හ ා්හස්කා

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

රහස් පරීක්ෂක- 

ළමා නව කතා

නව 

හ ාවු්

300.00

9 අග්රප්රඋම/2021/27353 978-955-676-347-8 හරාබි්ස් කෲහසෝ Daniel Defoe හසෝමා ටී 

හපහර්රා

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

ළමා නව කතා නව 

හ ාවු්

150.00

10 අග්රප්රඋම/2021/27354 978-955-33-1046-0 හරාබි්ස් වික්රම Macmillan අමර එස්. 

කුලසිංහ

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

රහස් පරීක්ෂක- 

ළමා නව කතා

නව 

හ ාවු්

200.00

11 අග්රප්රඋම/2021/27355 978-955-33-1142-9 කදිම පාසහල්ඩ දුෂ්ට පාලිකාව ඉනිඩ් බ්ලයිට්න් කුමාර 

සිරිවර්ධන

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

නව කතා නව 

හ ාවු්

350.00

12 අග්රප්රඋම/2021/27356 978-955-33-1141-2 කදිම පාසහල්ඩ හහාඳම නිළි ඉනිඩ් බ්ලයිට්න් කුමාර 

සිරිවර්ධන

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

නව කතා නව 

හ ාවු්

200.00

13 අග්රප්රඋම/2021/27357 978-955-676-712-4 සර්කස් කණ්ඩඩා හම් මා ාකාර ා ඉනිඩ් බ්ලයිට්න් සුදර්ම් 

සතරසිංහ

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

නව කතා නව 

හ ාවු්

280.00

14 අග්රප්රඋම/2021/27358 978-955-33-1140-5 කදිම පාසහල්ඩ සසල රාත්රි ඉනිඩ් බ්ලයිට්න් කුමාර 

සිරිවර්ධන

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

නව කතා නව 

හ ාවු්

300.00

        2021 ජුනි මස  අධ්යාපන 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)

15 අග්රප්රඋම/2021/27359 978-624-5200-56-6  ාපන ප්රිශා්ත ගුණවර්ධන හනේූ් පබ්ලිහක්ෂ්ස්(පුද්) 

සමාගම, බත්තරමුල්ඩල

පුරාවිදයාව හ ාවු් 650.00

16 අග්රප්රඋම/2021/27360 978-955-30-8277-0 ගම අමතක වී අප අවතැ්වී නිස්සංක හපහර්රා සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

නව කථා නව 

හ ාවු්

600.00

17 අග්රප්රඋම/2021/27361 978-955-8154-39-7 ගුරු අධයාපන ලිපි ධර්මහස්න 

රිල්ඩලහගාඩහේ

මධුශංක, අඳුරත්විල, හපෝද්දල අධයාපන,අමතර 

කි වීම්

හ ාවු් 350.00

18 අග්රප්රඋම/2021/27362 978-624-5551-00-2 චිත්රා හල්ඩ් මඟ චිත්රා හල්ඩ් සුභසාධක 

සංගම 

45/3, චිත්රා පටුමග, හකාළඹ 

05

මහනෝ විදයාව හ ාවු්

19 අග්රප්රඋම/2021/27363 978-624-00-0698-9 අහේ හද්ශපාලන පත්ෂ ඩබ්ලිේ.ඒ. මිල්ඩට් 

හපහර්රා

සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

හද්ශපාලන හ ාවු් 750.00

20 අග්රප්රඋම/2021/27364 978-955-33-1144-3 අලිබාබා ෙැක්මා ඩ්ක් ක්ලාක් හමාහා් 

ශ්රි ්ත 

ආරි රත්න

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

ශාස්ී හ ාවු් 550.00

21 අග්රප්රඋම/2021/27365 978-624-00-0240-0 වළං මැටි ච්රහස්න රාෙපක්ෂ සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

නවකතා නව 

හ ාවු්

650.00

22 අග්රප්රඋම/2021/27366 ශුද්ධ බයිබල ශ්රී ලංකා බයිබල්ඩ 

සංගම 

293, ගාළු පාර, 

හකාළඹ 03.

293, ගාලු පාර, හකාළඹ 03 හරෝමානු 

කහතෝලික 

ධර්ම 

හ ාවු්

23 අග්රප්රඋම/2021/27367 978-624-00-0445-9 නිල්ඩ නදී දි ණි දීපිකා කුමාරි 

ගුණරත්න

සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

නවකතා නව 

හ ාවු්

350.00

24 අග්රප්රඋම/2021/27368 978-624-00-0426-8 අඟුරු හකෝච්චචි හලස්ලි බී. සිරිමා්න සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

හකටි කතා නව 

හ ාවු්

450.00

25 අග්රප්රඋම/2021/27369 978-624-00-0504-3 හවික්කාර ාහේ කුරුමානම තුසිත රණසිංහ සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

ෙන තතා නව 

හ ාවු්

350.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය

 ප්රභේද
මිල(රු)

26 අග්රප්රඋම/2021/27370 979-0-710000-76-6 පාසල්ඩ සංගීත අධයාපන ට නව 

මගක්

සිතාරා මධුෂාණි 

උඩුවන

සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

සංගීත නව 

හ ාවු්

750.00

27 අග්රප්රඋම/2021/27371 978-624-00-0470-1 සීගිරි ළඳු්හේ රුව ගුණ පී. ච්රරත්න සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

සීගිරි ගී 

සම්බ්ධ 

පර්හේෂණ ක්

හ ාවු් 400.00

28 අග්රප්රඋම/2021/27372 ප්තිකාමර තක්හස්රුකරණ 

අවහබෝධ  1 - හකාටස

ආචාර  පී.එස්. 

ස්ක්ධරාො

59-1/2, W.A. සිල්ඩවා මාවත, 

හකාළඹ - 06

අධයාපන හ ාවු්

29 අග්රප්රඋම/2021/27373 978-624-00-0320-9 ආර්ික චි්තන ්හේ ඉතිහාස මහාචාර්  ද ාන්ද 

හසෝමසු්දර

සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

ආර්ික විදයාව හ ාවු් 650.00

30 අග්රප්රඋම/2021/27374 978-624-00-0636-1 ධර්මාචාර්  විභාග  සඳහා 

අභිධර්ම 

එච්ච. ඒ. පාලිත හේසාල්ඩ 

හහ්වාආරච්චචි

සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

බුද්ධ ධර්ම හ ාවු් 500.00

31 අග්රප්රඋම/2021/27375 978-624-00-0651-4 විධිමත් හබෞද්ධ ව්දනා ගාථා සංස්කාරක-ආචාර්  

අකුරටිහේ ධර්ම කීර්ති 

ශ්රී න්ද නා හිමි

සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

බුද්ධ ධර්ම හ ාවු් 100.00

32 අග්රප්රඋම/2021/27376 978-624-00-0673-6 හලාව සැමට සිත නිවාග්න දහම් 

දැනුම

හද්ශබ්ධු සිරිසුමන 

හගාඩහේ

සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

බුද්ධ ධර්ම හ ාවු් 125.00

33 අග්රප්රඋම/2021/27377 978-624-00-0206-6 ආගම් අධය න ට ප්රහේශ ක් රිදීගම වනරතන හිමි, 

දාපහ් ච්දරතන හිමි

සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

ආගම් හ ාවු් 400.00

34 අග්රප්රඋම/2021/27378 978-955-3490-25-4 අඟර දඟර ඉස්හකෝහල්ඩ 10 - 

අර්තාපල්ඩ කාර 

සුදත් හරාහා් Bookrack  Publishers, 

කුලි ාපිටි 

හකටි කතා නව 

හ ාවු්

375.00

35 අග්රප්රඋම/2021/27379 978-955-3490-09-4 වි් සුරඟහණෝ හම් හසාඳුරු රැහේ සුදත් හරාහා් Bookrack  Publishers, 

කුලි ාපිටි 

නව කතා හ ාවු් 790.00

36 අග්රප්රඋම/2021/27380 978-955-33-1147-4 ඔස්කා වයිල්ඩඩ්හේ ළමා කථා - 

පුංචි රජ්ජුරුහවෝ සහ හවනත් කථා

හසෝමපාල 

මල්ඩලවආරච්චචි

සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

හකටි කතා ළමා 200.00

37 අග්රප්රඋම/2021/27382 978-955-667-318-0 සල්ඩලි මවන ම්තහර් සිරිහස්න 

රත්නා ක

පහ් ප්රකාශන,  හකාළඹ 10. ධනාත්මක 

චි්තන 

හ ාවු් 590.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය

 ප්රභේද
මිල(රු)

38 අග්රප්රඋම/2021/27383 978-624-96540-0-6 ගීත ක් හනාවූ බැද්හද් ගුරු ගීත  - 

හලාකු සර්

ආර්. ඇම්. ද ාන්ද 

රත්නා ක

හසෞමය, උඩු කුඹල්ඩහවල, 

ඇල්ඩල

චරිතාප්රදාන හ ාවු් 500.00

39 අග්රප්රඋම/2021/27384 978-624-00-0301-8 අසිරිමත් සිත ආර්. ගාමිණි ගුණසිරි සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

හබෞද්ධ දර්ශන හ ාවු් 400.00

40 අග්රප්රඋම/2021/27385 978-624-00-0417-6 මිරිස්හස් හකෝලම් නාටය පිළිබඳ 

විමසුමක්

ී. ජී. සී. එච්ච.  ාපා සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

නර්තන  සහ 

නාටය

නව 

හ ාවු්

450.00

41 අග්රප්රඋම/2021/27386 978-955-33-0926-6 අඳුර ඉරා දිල්ඩහානි වික්රමරත්න සුසර ප්රකාශකහ ෝ ,  හකාළඹ 

11

නව කතා හ ාවු් 230.00

42 අග්රප්රඋම/2021/27387 978-624-00-0290-5 ව්නි හත්පත්තුහේ අභිචාර 

විශ්වාස හා ෙන ඇදහිලි

ෙනක එම්. අතපත්තු සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

සමාෙ විදයාව හ ාවු් 350.00

43 අග්රප්රඋම/2021/27389 978-955-667-321-0 හල්ඩ කූඩැල්ඩහලෝ සුදත් හරාහා් පහ් ප්රකාශන,  හකාළඹ 10. රහස් පරීක්ෂක-  

නව කතා

හ ාවු් 790.00

44 අග්රප්රඋම/2021/27390 978-955-42659-1-2 චර් ා ධර්ම ආශ්රහ ් හරෝග 

නිවාරණ  පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක 

අධය න ක්

ආචාර්  වවදය 

කලයාණි 

රුව්පතිරණ

හසහනෝ හසත් හපෞද්ගලික 

හරෝහල, 202/7, සි ඹලාහප 

දකුණ, සි ඹලාහේ

හසෞඛ්ය හ ාවු් 400.00

45 අග්රප්රඋම/2021/27391 978-624-97149-0-8 පාසල්ඩ සංවිධාන  සහ අධයාපන 

කළමනාකරණ 

ධර්මහස්න 

රිල්ඩලහගාඩහේ

මධුශංක, අඳුරත්විල, හපෝද්දල කළමනාකරණ හ ාවු් 450.00

46 අග්රප්රඋම/2021/27392 978-955-667-320-3 ණ ට ගත් දරුහවෝ විමලදාස 

සමරසිංහ

පහ් ප්රකාශන, හකාළඹ 10. නව කතා හ ාවු් 590.00

47 අග්රප්රඋම/2021/27393 978-955-29-0943-6 හලෝක ඉතිහාසහ ් බිඳක් ආර්. පී. සමරසිංහ වාසනා හපාත් ප්රකාශකහ ෝ, 

ද්හකාටුව

ඉතිහාස හ ාවු් 500.00

48 අග්රප්රඋම/2021/27394 978-955-29-0910-8 හගාවිපහළහි විේලව අනුවාද  - 

ආර්. පී. 

සමරසිංහ

වාසනා හපාත් ප්රකාශකහ ෝ,  

ද්හකාටුව

නව කතා හ ාවු් 300.00

49 අග්රප්රඋම/2021/27395 978-955-35504-4-6 රත්තිහේ කඳුළු කතාව හෙරල්ඩි් ආර්. 

පි දාස

591/G, පිළි ්දල පාර, 

ඇරවුවල, ප්නිපිටි 

ළමා කතා ළමා 160.00

50 අග්රප්රඋම/2021/27396 978-955-30-8217-6 THE WORDS OF THE 

BUDDHA

BHANTE S. 

DHAMMIKA

සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

බුද්ධ ධර්ම හ ාවු් 950.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය

 ප්රභේද
මිල(රු)

51 අග්රප්රඋම/2021/27397 978-624-96387-0-9 එ්න බල්න ත්රිකුණාමල වී.කුලතුංග 487/A, සමුරා මාවත, 

හහෝක්දර උතුර

පරිසර අධය න නව 

හ ාවු්

52 අග්රප්රඋම/2021/27399 978-955-1053-21-5 මහග දූ ඉඳුවරී රජිකා සමරසිංහ 128/K, ගල්ඩවල පාර, 

කඩුහවල, හබාරලැස්ගමුව

උපහද්ශාත්මක 

ග්ර්ථ

හ ාවු් 300.00

53 අග්රප්රඋම/2021/27400 978-624-00-0203-5 හදපා හමාටද ර් අත්තටු ලැබුණි 

මට

අහනෝමා පුල්ඩලහපරුම සී/ස ඇස්.හගාඩහේ සහ 

සහහෝදරහ ෝ(පුද්) සමාගම, 

හකාළඹ- 10

ළමා කතා ළමා 300.00

54 අග්රප්රඋම/2021/27401 978-624-5510-09-2 හමතුළිහේ විදයා කතා - 18           

වැඩ පහසු , වැඩ හල්ඩසි

විපුලහස්න පතිරාෙ රංජිත් සමරනා ක, 

455,ප්නිපිටි  පාර, 

පැලවත්ත

ළමා විදයා කතා ළමා 270.00

55 අග්රප්රඋම/2021/27402 978-624-5510-10-8 හමතුළිහේ විදයා කතා - 19           

වැඩ පහසු  හරි හල්ඩසි

විපුලහස්න පතිරාෙ රංජිත් සමරනා ක, 

455,ප්නිපිටි  පාර, 

පැලවත්ත

ළමා විදයා කතා ළමා 270.00

56 අග්රප්රඋම/2021/27403 978-624-5510-07-8 හමතුළිහේ විදයා කතා - 16           

ඇලහවනවා ගැලහවනවා

විපුලහස්න පතිරාෙ රංජිත් සමරනා ක, 

455,ප්නිපිටි  පාර, 

පැලවත්ත

ළමා විදයා කතා ළමා 270.00

57 අග්රප්රඋම/2021/27404 978-624-5510-04-7 හමතුළිහේ විදයා කතා - 13           

හහමි් හහමි් හයිහ ් හයිහ ්

විපුලහස්න පතිරාෙ රංජිත් සමරනා ක, 

455,ප්නිපිටි  පාර, 

පැලවත්ත

ළමා විදයා කතා ළමා 270.00

58 අග්රප්රඋම/2021/27405 978-624-5510-02-3 හමතුළිහේ විදයා කතා - 11           

රස්හ් හගනි ්හනෝ

විපුලහස්න පතිරාෙ රංජිත් සමරනා ක, 

455,ප්නිපිටි  පාර, 

පැලවත්ත

ළමා විදයා කතා ළමා 270.00

59 අග්රප්රඋම/2021/27406 978-624-5510-03-0 හමතුළිහේ විදයා කතා - 12           

විදුලි චක්කහර්

විපුලහස්න පතිරාෙ රංජිත් සමරනා ක, 

455,ප්නිපිටි  පාර, 

පැලවත්ත

ළමා විදයා කතා ළමා 270.00

60 අග්රප්රඋම/2021/27407 978-624-5510-05-4 හමතුළිහේ විදයා කතා - 14           

කැහඩනවා බිහඳනව.

විපුලහස්න පතිරාෙ රංජිත් සමරනා ක, 

455,ප්නිපිටි  පාර, 

පැලවත්ත

ළමා විදයා කතා ළමා 270.00

61 අග්රප්රඋම/2021/27408 978-955-1123-11-6 දිවි හලෝහක ගි  ගමරාල ප්රසංසා 

කලුහකෝට්නහටහේ

සුරංගනී ස්හවච්චඡා හස්ව , 

හනා.198/15, නාවල පාර, 

නාවල

ළමා කතා ළදරු 250.00

62 අග්රප්රඋම/2021/27409 955-1123-01-8 පුංචි අහේ හසල්ඩලම් හේ හහ්මාල්ඩ මංුල 

හහ්නා ක

සුරංගනී ස්හවච්චඡා හස්ව , 

හනා.198/15, නාවල පාර, 

නාවල

ළමා කතා ළදරු 230.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ පරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය

 ප්රභේද
මිල(රු)

63 අග්රප්රඋම/2021/27410 978-955-8922-47-7 ගුරි සහ ගුරා ප්රසංසා 

කලුහකෝට්නහට

හේ

සුරංගනී ස්හවච්චඡා හස්ව , 

හනා.198/15, නාවල පාර, 

නාවල

ළමා කතා ළදරු 250.00

64 අග්රප්රඋම/2021/27411 978-624-96152-0-5 හලෝවැඩසඟරාව එම්. හක් සුස්ත 

හස්නාධිලංකාර

එම්. හක් සුස්ත 

හස්නාධිලංකාර, 60/1 ඒ, ශ්රී 

ෙන මාවත, හකහසල්ඩවත්ත, 

පානදුර

උපහද්ශාත්මක 

කතා

හ ාවු් 250.00

65 අග්රප්රඋම/2021/27412 978-955-8215-82-1 හලෝක රංග කලාහේ මූලික 

ඉතිහාස  සහ නූතන රංග ප්රවණතා

එම්. සෆීර් 295, යූ.ඊ. හපහර්රා මාවත , 

ඔහබ්හස්කරපුර, රාෙගිරි 

නාටය හා රංග 

කලාව

හ ාවු් 400.00

66 අග්රප්රඋම/2021/27413 978-955-4690-10-3 හසහනහහ විල ශ්රි ා ගහ්හගාඩ ශ්රි ා ගහ්හගාඩ, සකුරා" , 

මදුරුපිටි , අල්ඩගම

පදය නව 

හ ාවු්

250.00

67 අග්රප්රඋම/2021/27414 978-955-31-1504-1 රාෙය පාලනහේ විකාශ  සහ ශ්රී 

ලංකාහේ අනාගත 

ආචාර්  විෙ දාස 

රාෙපක්ෂ

සරසවි ප්රකාශකහ ෝ,  

නුහේහගාඩ.

හද්ශපාලන හ ාවු් 1400.00

68 අග්රප්රඋම/2021/27415 අභ හේ හලෝක  (දඟකාර ළමා 

දිවිහේ 2 වන හකාටස)

ච්රහස්න අභ  

තැ්හ්

75/1, ඩ ස් හපහදස, 

බැද්දගාන පාර, පිටහකෝට්නහට්න

හකටි කතා නව 

හ ාවු්

69 අග්රප්රඋම/2021/27416 සමු (හනා) ගනිමි එච්ච.එම්. ගීතා මුණසිංහ 166/3 හුල්ගමුව පාර, 

මාතහල්ඩ

නව කතා හ ාවු්

70 අග්රප්රඋම/2021/27417 978-955-31-1588-1 ඕල්හද් කසාවතට             

ඕල්හද් ආන්දාපදාන 

ී.සී. රණතුංග සරසවි ප්රකාශකහ ෝ,  

නුහේහගාඩ.

චරිතාපදාන හ ාවු්

71 අග්රප්රඋම/2021/27418 ඉණට වත (නව කථාව) ධර්මහස්න රණසිංහ 

ආරච්චචි

3/169,හමාරහතාට, 

පැල්ඩමඩුල්ඩල

නව කතා හ ාවු්

72 අග්රප්රඋම/2021/27419 The Dutiful son              හපත් 

ගිරා රෙතුමා

කලයාණී රාෙකරුණා 20/18, සමගි මාවත,  ක්කල ළමා කතා ළමා

73 අග්රප්රඋම/2021/27381 978-955-7322-00-1 Promoting Best House 

Construction Practice

Nagendram 

Narayanan

54c, School Avenue, Off 

station Rd, Dehiwala

Engineering Young

74 අග්රප්රඋම/2021/27421 978-955-42258-4-8 හබෞද්ධ සාහිතයහ ් හහළිහවන 

මවුපිහ ෝ සහ දූ දරුහවෝ

ඉ්රානි මුණසිංහ කර්තෘ ප්රකාශන                   

මහාචාර්  ඉ්රානි මුණසිංහ, 

14/5, සම් උ න, දඹහහ්න 

පාර, මහරගම

හබෞද්ධ සාහිතය හ ාවු් 600.00


