
2021 මාර්තු මස  අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපදේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය  

අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තතෘ පරිවර්තතක ලිපිනය වර්තගය
සාහිතය 

ප්රදේද
මිල(රු)

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

හඳපාන්්ගාඩ.

් ාවුන් ස්ංගීත 650.00

2 අග්රප්රඋම/2021/27249 978-624-5392-03-2 හද පිරි කතා ආචාර්  පී.ජී.පංි්හසවා 410/107, ්බෞද්ධා්ලෝක 

මාවත, ්කාළඹ 07.

නව 

් ාවුන්

උප්ද්ශා

ත්මක

300.00

3 අග්රප්රඋම/2021/27250 978-955-3609-55-7 සුසී්ේ චාරිකාව ජිනාති 

ඒකනා ක

අගහස්ස ප්රකාශක් ෝ, 

රාජගිරි .

ළමා නවකතා 200.00

4 අග්රප්රඋම/2021/27251 978-955-31-1578-2 ඉන්දුනීසි ා්ේ ජාවා දූප්ත් රතු 

්බා්කෝහි සිංහල භික්ෂූන්්ේ 

අභ ගිරි විහාර 

මහින්ද රැළපනාව ස්රස්වි ප්රකාශක් ෝ, 

නු්ේ්ගාඩ.

් ාවුන් ්බෞද්ධ 400.00

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

්ේඛන ක්ෂ

ලලිත් ගුණවර්ධන ස්රස්වි ප්රකාශක් ෝ, 

නු්ේ්ගාඩ.

් ාවුන් ඉතිහාස් 250.00

6 අග්රප්රඋම/2021/27253 978-624-00-0366-7 බිඳුණු පන්හිඳ දමින්ද ්ද්ශප්රි  රණතුංග සී/ස් ඇස්ස.්ගාඩ්ේ ස්හ 

ස්්හෝදර් ෝ,්කාළඹ 10.

් ාවුන් කාවය 300.00

7 අග්රප්රඋම/2021/27254 978-955-30-9573-2 සිත්තරු ස්හ  ් ෙතිහාසික සිතුවම් තිස්සස් ්හසවාවිස්සස් සී/ස් ඇස්ස.්ගාඩ්ේ ස්හ 

ස්්හෝදර් ෝ,්කාළඹ 10.

් ාවුන් ිත්ර 350.00

8 අග්රප්රඋම/2021/27255 978-955-31-1427-3 ශ්රී ලංකා්ේ පස්ස්කාළ ්පාත් 

්ේඛන කලාව

ආරි  ලගමුව ස්රස්වි ප්රකාශක් ෝ, 

නු්ේ්ගාඩ.

් ාවුන් ඉතිහාස් 1350.00

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

Mawatha, Asgiriya, 

Gampaha.

Young PoetryPoetry 275.00

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

Mawatha, Asgiriya, 

Gampaha.

Young PoetryPoetry 375.00

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

Akuregoda, Battaramulla.

Young PoetryNovel

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 PoetryBiography 500.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තතෘ පරිවර්තතක ලිපිනය වර්තගය
සාහිතය 

ප්රදේද
මිල(රු)

13 අග්රප්රඋම/2021/27260 දිමුතුව ්ක්ෂ.ඒ.අයි.කලයාණරත්න 237/13, විජ  මාවත, රජමහ 

විහාර පාර, මිරිහාන, 

්කෝට්්ට්.

් ාවුන් නවකතා

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

ගාේල.

් ාවුන් ්බෞද්ධ

15 අග්රප්රඋම/2021/27262 978-955-31-1459-4  ගුලි  පහුණුව ලලිත් ගුණවර්ධන ස්රස්වි ප්රකාශක් ෝ, 

නු්ේ්ගාඩ.

් ාවුන් ක්රීඩා 300.00

16 අග්රප්රඋම/2021/27263 978-955-31-1564-6 ඩන්කන් වයිට් ලලිත් ගුණවර්ධන ස්රස්වි ප්රකාශක් ෝ, 

නු්ේ්ගාඩ.

් ාවුන් ක්රීඩා 200.00

17 අග්රප්රඋම/2021/27264 978-955-31-1493-8 ශ්රී ලංකාව තීරණාත්මක කඩඉමක අස්ංග අ්ේගුණ්ස්සකර ස්රස්වි ප්රකාශක් ෝ, 

නු්ේ්ගාඩ.

් ාවුන් ්ද්ශපාලන 

විදයාව

550.00

18 අග්රප්රඋම/2021/27265 978-955-3609-48-9 වීත් ා ස්හ ඔහු්ේ  හළු්වෝ නි්කාලයි ්නා්ස්ාේ දිලිනි 

්තන්න්කෝන්

අගහස්ස ප්රකාශක් ෝ,717/2, 

මාදින්නා්ගාඩ, රාජගිරි .

නව ් ාවුන්නවකතා 500.00

19 අග්රප්රඋම/2021/27266 978-624-5533-10-7 ගැේබර හිතක්ෂ ද ාරත්න සුදසිංහ ත්රිමාණ ප්රකාශන, 9,ජ ගත් 

පාර, නාවින්න, මහරගම.

් ාවුන් කාවය 300.00

20 අග්රප්රඋම/2021/27267 978-955-0230-89-1 කනත්ත ළඟ පාර ස්ැම්ස්න් ගුණතිලක අගහස්ස ප්රකාශක් ෝ, 

රාජගිරි .

ළමා ළමා කතා 150.00

21 අග්රප්රඋම/2021/27268 978-624-5542-00-0 ඇති නැති ්ලාවක්ෂ ඇතිවූ හැටි ස්ැම්ස්න් ගුණතිලක අගහස්ස ප්රකාශක් ෝ, 

රාජගිරි .

ළමා ළමා කතා 200.00

22 අග්රප්රඋම/2021/27269 978-955-9425-13-7 අ්ේ ්ගදර සුනීතා වික්රම්ේ 54-6/බී පටුමග, අරලි  උ න, 

්දපානම, පන්නිපිටි .

ළමා ළමා කතා 200.00

23 අග්රප්රඋම/2021/27270 978-955-708-128-1 පංි ්කාවී නුවන් ්තාටවත්ත ස්ම වර්ධන ්පාත්හල 

(්පෞද්ගලික) ස්මාගම, 

්කාළඹ 10.

ළමා ළමා කතා 300.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තතෘ පරිවර්තතක ලිපිනය වර්තගය
සාහිතය 

ප්රදේද
මිල(රු)

24 අග්රප්රඋම/2021/27271 978-955-708-129-8 කැේටන් මාස්සක්ෂ නුවන් ්තාටවත්ත ස්ම වර්ධන ්පාත්හල 

(්පෞද්ගලික) ස්මාගම, 

්කාළඹ 10.

ළමා ළමා කතා 300.00

25 අග්රප්රඋම/2021/27272 978-955-4788-81-7 අවුෂසවිට්ස්ස ව ලීන ස්චී පනාවල 33 ඒ, හේගම්පිටි  වත්ත, 

කළ්ගඩි්හසන.

් ාවුන් නවකතා 450.00

26 අග්රප්රඋම/2021/27273 978-955-691-360-6 නාටය රස් ස්රත් වි්ේසූරි එන්.ටී.්ප්ර්රා මාවත, 

මුේ්ේරි ාව.

් ාවුන් නාටය

27 අග්රප්රඋම/2/10063 978-955-29-0127-0 තාරකා රාශි අමේ උඩවත්ත වාස්නා ප්රකාශක් ෝ,  

දන්්කාටුව.

් ාවුන් තාරකා 

විදයාව

600.00

28 අග්රප්රඋම/2/10043 978-955-29-0287-1 ්ලාව ප්රකට කඳු, ගිනි කඳු ස්හ 

භූගත ගුහා

ආර්.පී.ස්මරසිංහ වාස්නා ප්රකාශක් ෝ,  

දන්්කාටුව.

් ාවුන් භූ්ගෝල 

විදයාව

450.00

29 අග්රප්රඋම/2/10041 978-955-29-0234-5 ශ්රී පාද අඩවි අමේ උඩවත්ත වාස්නා ප්රකාශක් ෝ,  

දන්්කාටුව.

් ාවුන් ග්ේෂණ 400.00

30 අග්රප්රඋම/2/10062 978-955-29-0122-5 ්ලාව සුපතල වනාන්තර ආර්.පී.ස්මරසිංහ වාස්නා ප්රකාශක් ෝ,  

දන්්කාටුව.

් ාවුන් පරිස්ර 

විදයාව

350.00

31 අග්රප්රඋම/2/10389 978-955-42797-0-4 ලී වැඩ ස්ඳහා භාවිත ට ගැ්නන 

අත් ආවුද

චන්න වි්ේ්ස්සකර 128/11, නිස්ංස්ල මාවත, 

තලා්හසන, මාල්ේ.

් ාවුන් දැව 

කර්මාන්ත

 

600.00

32 අග්රප්රඋම/2021/27274 ්ේකර් නුදුටු වස්න්ත ජ ්ස්සන ප ාගල 57, මාවිේමඩ පළමු පටුමග, 

මහනුවර

් ාවුන් නවකතා

33 අග්රප්රඋම/2021/27275 978-624-00-0398-8 ්ත් වගාව උපාලි ්ේ.ඩ ස්ස සී/ස් ඇස්ස.්ගාඩ්ේ ස්හ 

ස්්හෝදර් ෝ,්කාළඹ 10.

් ාවුන් කෘෂි විදයාව 350.00

34 අග්රප්රඋම/2021/27276 978-955-54331-0-5 ගණිත ට ස්වි ක්ෂ ස්මෘධි  උ්ේඛා  අමරසිංහ 26/ඒ, කිතුේ්තාට පටුමග, 

නාවලපිටි .

් ාවුන් ගණිත 300.00

35 අග්රප්රඋම/2021/27277 978-624-00-0101-4 එළිමහ්න් නාමු හරිශසචන්ර විජ තුංග සී/ස් ඇස්ස.්ගාඩ්ේ ස්හ 

ස්්හෝදර් ෝ,්කාළඹ 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 ්ෙතිහාසික යුදඟනාව ඌරුගමු්ේ අස්සස්ජි හිමි ශ්රී සුභරාරාම , ්දාඩම්පහළ, 

දික්ෂවැේල.

් ාවුන් පරාවිදයාව 150.00


