
2021 පෙබරවාරි මස  අධ්යාෙන ග්රන්ථ ප්රකාශන උෙපේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත ොසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  

අනු 

අංක

ය

බලෙත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ ෙරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රපේද
මිල(රු)

1 අග්රප්රඋම/2021/27215 979-0-710002-03-6 තාල සර සරත්චන්ද්ර කුමාර 69/1, මිදෙල්ලවල, 

පල්දලදවල.

ද ාවුන්ද් සංගීත 700.00

2 අග්රප්රඋම/2021/27216 978-955-31-1448-8 දසාඳුරු සම ආරි නන්ද්ෙ දොඹගහවත්ත සරසවි ප්රකාශකද ෝ, 

නුදේදගාඩ.

ද ාවුන්ද් නවකතා 750.00

3 අග්රප්රඋම/2021/27217 978-624-5450-00-8 දලාකු දපාඩි සැමට සංදු කි න 

සංහල දහෝඩි 

පූජ්ය සංසුන්ද්ගම 

ඤාණරතන හිමි

ශ්රී සම්බුද්ධ රාජ් විහාර , 

වල්ගම, හන්ද්දෙස්ස.

ළමා සංගීත 200.00

4 අග්රප්රඋම/2021/27218 ළමා ජීවන කුසලතා නංවමු - මං 

දහාඳයිෙ අම්බමා....!!!

ධර්මා එස්.සමරනා ක 504/, පළමුවැනි පටුමග, 

වීදරෝොර මාවත, ඇරැව්වල, 

පන්ද්නිපිටි .

ද ාවුන්ද් ශාස්ි 

5 අග්රප්රඋම/2021/27219 978-624-96693-1-4 විධිමත් වින  පරීක්ෂණ හා සාක්ි 

දමදහ වීම

නීතීඥ 

අයි.එම්බ.දක්.බී.ඉලංගසංහ

286/1/1, මහල්වරාව, 

පන්ද්නිපිටි 

ද ාවුන්ද් 450.00

6 අග්රප්රඋම/2021/27220 978-624-520-65-8 ශ්රී ලාංදක්  වාරි කළමනාකරණ දීපිකා ප්රි ානි ිමහවිතාන දනප්චූන්ද් පබ්ලිදක්ෂන්ද්ස් 

(පුද්) සමාගම,  බත්තරමුල්ල.

ද ාවුන්ද් කෘිකර්ම 600.00

7 අග්රප්රඋම/2021/27221 ෆින්ද්ලන්ද්ත  අදප්ච ඇසන්ද් සුදන්ද්ත්රා කරුණාරත්න 244 C, මහවත්ත, 

අළුදබෝමුල්ල.

ද ාවුන්ද් චාරිකා

8 අග්රප්රඋම/2021/27222 විසල් අහස  ට කඳු දහල් දබෝමා පී.බී.අදබ්ලදකෝන්ද් 6D, අයිකනික් රෙසිඩන්ස්, 

110, පාර්ලිරේන්ු පාෙ, 

ොජගිරිය.

ද ාවුන්ද් ස්ව ං 

චරිතාපොන

9 අග්රප්රඋම/2021/27223 ජ්පන්ද් ශ්රී ලංකා දෙරට  ා කළ 

 ාලගමුදව් අනුනාහිමිපාදණෝ

කාන්ද්ි ගුණිලක C/B, 4/12, රන්ද්දපාකුණගම, 

නිට්ටඹුව.

ද ාවුන්ද් චරිතාපොන

10 අග්රප්රඋම/2021/27224 978-955-8215-75-3 චීන නාටය කලාව වරුණ 

අලහදකෝන්ද්

426/B/1, ඊරි වැටි , 

කැලණි .

ද ාවුන්ද්/වැඩිහිටිනාටය හා 

රංග කලාව

900.00

11 අග්රප්රඋම/2021/27225 අභිරූපණ රංග කලාව ක්රිශාන්ද්ත ජ් බාහු 166/A, පහළ මලගදන්ද්. 

දහට්ටිදපාළ.

ද ාවුන්ද් රංග කලාව

13 අග්රප්රඋම/2021/27244 978-955-667-394-4 අම්බමා මම ඔබට උෙවු කරන්ද්නම්බ ! මුදිතා 

කරුණාසංහ

පහන්ද් ප්රකාශන, දකාළඹ 10. ළමා ළමා කතා 160.00



අනු 

අංක

ය

බලෙත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ ෙරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රපේද
මිල(රු)

16 අග්රප්රඋම/2021/27226 978-955-31-1267-5 අධිකරණ වවෙය විෙයාව වවෙය දරාහාන්ද් 

රුවන්ද්පුර, වවෙය ජ්ානකී 

වරුෂහැන්ද්නදි

සරසවි ප්රකාශකද ෝ, 

නුදේදගාඩ.

ද ාවුන්ද්/වැඩිහිටිඅධිකරණ 

වවෙය 

විෙයාව

600.00

17 අග්රප්රඋම/2021/27227 978-955-53352-6-3 පාසල අයිි ෙරුවන්ද්ට ආර්.එම්බ.එස්.රාජ්පක්ෂ  කල්ල පාර, මුරි ාකඩවල, 

අනුරාධපුර 

ද ාවුන්ද් චරිතාපොන 400.00

18 අග්රප්රඋම/2021/27228 978-955-54715-7-2 ළමා මනසට ජ්ව ප්රි න්ද්ත නවරත්න 148, හුඹුටි ාව පාර, නිට්ටඹුව. ද ාවුන්ද් උපදද්ශා

ත්මක

250.00

19 අග්රප්රඋම/2021/27229 978-955-31-1636-9 මිතුරු තුදමෝ ස්වර්ණපාි ප්රි ෙර්ශනී 

ගුණදස්කර

සරසවි ප්රකාශකද ෝ, 

නුදේදගාඩ.

ද ාවුන්ද් නවකතා 475.00

20 අග්රප්රඋම/2021/27230 978-624-96376-0-3 ශ්රී ලංකා සි ම්බ දපාත දහක්ටර් දගාඩැල්ලවත්ත 671/6, මුත්දතට්ටුදගාඩ පාර , 

තලංගම උතුර, බත්තරමුල්ල.

ද ාවුන්ද් සි ම්බ 700.00

21 අග්රප්රඋම/2021/27231 978-955-31-1592-8 සංගීත වීමංසා අජිත් කළුදබෝවිල සරසවි ප්රකාශකද ෝ, 

නුදේදගාඩ.

ද ාවුන්ද් සංගීත 750.00

22 අග්රප්රඋම/2021/27232 978-624-00-0373-5 ුදු වෙදනහි අග දකාදළාන්ද්නාදව් 

දේමසරි මුණසංහ

සී/ස ඇස්.දගාඩදේ සහ 

සදහෝෙරද ෝ,දකාළඹ 10.

ද ාවුන්ද් දබෞද්ධ 350.00

23 අග්රප්රඋම/2021/27233 978-624-00-0420-6 දහටක් නැි අපි දහටක් ලබමු උපාි දේ. ඩ ස් සී/ස ඇස්.දගාඩදේ සහ 

සදහෝෙරද ෝ,දකාළඹ 10.

ද ාවුන්ද් සමාජ් 

විෙයාව

350.00

24 අග්රප්රඋම/2021/27234 978-624-00-0543-2 සතුවම්බ සහිත තුන්ද් සූත්ර විවරණ මාන්ද්දතාට්ටම 

ධම්බමානන්ද්ෙ හිමි

සී/ස ඇස්.දගාඩදේ සහ 

සදහෝෙරද ෝ,දකාළඹ 10.

ද ාවුන්ද් දබෞද්ධ 850.00

25 අග්රප්රඋම/2021/27235 කැරිබි න්ද් මුහුදද් කිඳුරු කුමාරි ජ් රත්න ඉහළ 

දකාඩිප්චපිි

 525A, දරෝහල පාර, 

දහෝමාගම

ද ාවුන්ද් නවකතා

26 අග්රප්රඋම/2021/27236 978-955-52444-1-1 ජී.සී.දමන්ද්ඩිස් ශ්රී ලාංදක්  නූතන 

ඉිහාසකරණදේ පුදරෝගාමි ා

එෂාන්ද් ඉමල්ක විජ් රත්න 10/6, කංකීරි , දහට්ටිමුල්ල, 

කෑගල්ල.

ද ාවුන්ද් ඉිහාස 400.00

27 අග්රප්රඋම/2021/27237 978-955-708-111-3 මැදලෝරි ටවර්ස්වල අලුත් වාර ක් චිත්රා 

අමරදස්කර

සම ද ාවුන්ද් නවකතා 475.00

28 අග්රප්රඋම/2021/27238 978-955-38503-0-0 කඨින චීවර පූජ්ාවයි පූජ්ය පන්ද්නල ආනන්ද්ෙ හිමි එස්.ඩී.කස්තුරිආරච්චචි,1116/F/

1, තුන්ද්වන පටුමග, ව්රමසංහ 

පුර, බත්තරමුල්ල.

ද ාවුන්ද් දබෞද්ධ 100.00



අනු 

අංක

ය

බලෙත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තෘ ෙරිවර්තක ලිපිනය වර්ගය
සාහිතය 

ප්රපේද
මිල(රු)

29 අග්රප්රඋම/2021/27239 ධම්බමචක්කප්චපවත්තනසුත්තං සම වර්ධන නිශ්ශංක එස්.ඩී.කස්තුරිආරච්චචි,1116/F/

1, තුන්ද්වන පටුමග, ව්රමසංහ 

පුර, බත්තරමුල්ල.

ද ාවුන්ද් දබෞද්ධ

30 අග්රප්රඋම/2021/27240 978-955-43290-0-3 ඇමරිකා එක්සත් ජ්නපෙ 

ආණ්ඩුරම 

එම්බ.දේ.අලහදකෝන්ද් බාඳුරාදගාඩ ද ාවුන්ද් දද්ශපාලන 

විෙයාව

325.00

31 අග්රප්රඋම/2021/27241 955-95932-1-8 බටහිර දද්ශපාලන චින්ද්තන 

ඉිහාස 

එම්බ.දේ.අලහදකෝන්ද් බාඳුරාදගාඩ ද ාවුන්ද් දද්ශපාලන 

විෙයාව

32 අග්රප්රඋම/2021/27242 978-955-95564-1-1 කාිදේ ශාප ඩබ්ලිව්.එස්.දකාේගල 20/16, අමුණවත්ත, 

කුරුණෑගල.

ද ාවුන්ද් නවකතා 225.00

33 අග්රප්රඋම/2021/27243 978-955-95564-2-8 One Hundred Crosswords W.S.Koggala, 

W.S.Pathirana

20/16, අමුණවත්ත, 

කුරුණෑගල.

Children Puzzle 275.00



njhlu; 
vz;

cupk 
vz; ISBN vz; Gj;jfj;jpd; ngau; E}yhrpupau;

 nkhop 
ngau;g;ghsu;

ntspaPl;l
fk;

Kftup  tif tpiy

1 27245 muq;f ehafp Nt.Vuk;gKjyp e.fhe;jpkjp>
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E}y;epiya E}y;fspd; ngau;g;gl;bay;


