2021 ජූලි මස අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපදේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාසල් පුස්තකාල ග්රන්ථ නාමාවලිය
අනු
අංක
ය

බලපත්ර අංකය

ISBN අංකය

ග්රන්ථ නාමය

කර්තෘ

පරිවර්තක

ලිපිනය

වර්ගය

සාහිතය
ප්රදේද

මිල(රු)

1

අග්රප්රඋම/2021/27431

978-624-5396-00-9

වම් ඉවුරේ තුන්වැන්නා - ධේමසිරි
සිනමාවර ෝකනය

ජීවන්ත දයානන්ද

135A, කුඩායා ,
අඟුරුවාරතාට.

රයාවුන්/
වැඩිහිටි

චරිතාපදා 1000.00
න

2

අග්රප්රඋම/2021/27432

978-624-96712-1-8

එකමත් එක රටක

රමයා නවරත්න

ගල්මඩුව, මහඉලුප්පල් ම

ළමා

ළමා කතා

3

අග්රප්රඋම/2021/27433

මාමයි නැන්දයි

රමයා නවරත්න

ගල්මඩුව, මහඉලුප්පල් ම

ළමා

ළමා කතා

4

අග්රප්රඋම/2021/27434

978-624-97626-1-9

තුරුණු වියට උරුම අරුම පුරාවිදයාව උගනිමු

ආචාේය රෙනරත්
දිොනායක

39/15ඒ, අංගම්ිටිය පාර,
ඇතුල්රකෝට්රට්, රකෝට්රට්.

රයාවුන්/
වැඩිහිටි

පුරාවිදයා 195.00
ව

5

අග්රප්රඋම/2021/27435

978-955-33-1134-4

අල් පු රගදර ිරිමි ළමයා

ඉනිඩ් බ් යිට්න්

6

අග්රප්රඋම/2021/27436

978-955-33-0912-9

චා ට්රේ මකුළු දැ

ඊ.බී.වයිට්

7

අග්රප්රඋම/2021/27437

978-955-33-1019-4

ෙෆාරි වික්රමය

8

අග්රප්රඋම/2021/27438

978-624-5173-13-6

9

අග්රප්රඋම/2021/27439

10

කුමාර
සිරිවේධන
එඩ්නා
මල්කාන්ි

සුෙර ප්රකාශකරයෝ, රකාළඹ රයාවුන්
11.
සුෙර ප්රකාශකරයෝ, රකාළඹ රයාවුන්
11.

නව කතා 200.00

වි ාඩ් ෆ්රයිේ

කුමාර
සිරිවේධන

සුෙර ප්රකාශකරයෝ, රකාළඹ රයාවුන්
11.

නව කතා 380.00

රරමෝනා ෙහ ඇරේ අම්මා

රෙවේි ක්ලියරි

ගංගා
නිරරෝෂිණී
සුදුවැිකන්ද

43, රදහිව පාර, පැිියාන. නව රයාවුන්නව කතා 600.00

978-624-5173-19-8

රරමෝනාරේ ර ෝකය

රෙවේි ක්ලියරි

ගංගා
නිරරෝෂිණී
සුදුවැිකන්ද

43, රදහිව පාර, පැිියාන. නව රයාවුන්නව කතා 700.00

අග්රප්රඋම/2021/27440

978-955-30-7615-1

ජනකවි ෙහ මූ ාශ්ර කතන්දර

නිේෙංක රපරේරා

3/303, කනම්ිටිය පාර,
කාිංග උදයානය, ගාල් .

රයාවුන්

ජනකවි

11

අග්රප්රඋම/2021/27441

978-955-0602-40-7

බිකිො ෙහ මාිගාව

තනුජා එන්.අයගම

ග්රැෆිරකයා, රාජගිරිය.

ළමා

ළමා කතා 150.00

12

අග්රප්රඋම/2021/27442

978-955-0602-64-3

පුංචි දිය කිඳුරිය

හාන්ේ ක්රිේටියන්
ඇන්ඩේෙන්

රක්ල.රක්ල.ෙමන් ග්රැෆිරකයා, රාජගිරිය.
කුමාර

ළමා

ළමා කතා 200.00

13

අග්රප්රඋම/2021/27443

978-955-3400-44-4

ආමි ොප්පා

චූ ානන්ද ෙමරනායක

ග්රැෆිරකයා, රාජගිරිය.

ළමා

ළමා කතා 300.00

14

අග්රප්රඋම/2021/27444

978-955-31-2173-8

හංෙ ෙන්රේශය ෙර ෙංේකරණය මහාචාේය පූජය අග කඩ
සිරිසුමන හිමි

ශ්රී රෙෝධිරාජාරාමය, ලුනාව,
රමාරටුව.

රයාවුන්/
වැඩිහිටි

සිංහ
ොහිතයය

නව කතා 300.00

200.00

අනු
අංක
ය

බලපත්ර අංකය

ISBN අංකය

ග්රන්ථ නාමය

කර්තෘ

15

අග්රප්රඋම/2021/27445

978-955-31-2174-5

ෙම්භාවය ොහිතය විචාර

16

අග්රප්රඋම/2021/27446

978-955-33-0618-0

තම්ෙිනා

17

අග්රප්රඋම/2021/27447

978-955-50708-2-9

A Patch of Green

18

අග්රප්රඋම/2021/27448

978-955-30-9847-4

Deities And Demons Magic and Dr.Nandadeva
Masks Part - 1
Wijesekara

පරිවර්තක

මහාචාේය පූජය අග කඩ
සිරිසුමන හිමි
රේනානි
ධේමරත්න
Jayanthi
Kaththriarachchi

වර්ගය

සාහිතය
ප්රදේද

ශ්රී රෙෝධිරාජාරාමය, ලුනාව,
රමාරටුව.

රයාවුන්/
වැඩිහිටි

සිංහ
ොහිතයය

සුෙර ප්රකාශකරයෝ, රකාළඹ
11.

ළමා

ළමා කතා 120.00

65/14, Sadun Uyana,
Elhena, Rd, Maharagama.

Young

Prose
400.00
Collectio
n
950.00

ලිපිනය

S.Godage & Brothers (Pvt)
Ltd, Colombo 10.

මිල(රු)

2021 A+iy fy;tp E}y; ntspaPl;L MNyhrid rig %yk; mDkjpf;fg;gl;l ghlrhiy E}y;epiya E}y;fspd;
ngau;g;gl;bay;
njhlu;
vz;

cupk
vz;

Gj;jfj;jpd; ngau;

ISBN vz;

E}yhrpupau;

nkhop
ngau;g;ghsu;

1

27422

978-624-96640-2-9

ehd; tpiyNawg; ngw;wtu;

lhd;ah l;uhd;nry

G\;guhzp
ju;kypqf;k;

2

27423

978-955-1123-16-1

ehd;

Re;jNuh jdpfth

\pahkh mkurpup

3

27424

978-955-1123-14-7

mf;fhTk; jq;ifAk;

nahupnfh Rl;ra

4

27425

978-955-687-116-6

Gj;jgfthd; nkhope;jUspa
Nkhl;rkhh;f;fk;

5

27426

978-955-687-116-6

6

27427

7

ntspaPl;l
fk;

Kftup

tif

tpiy

lhd;ah l;uhd;nry;>
,y.19/8>b rpy;th tPjp
fSNghtpy

rpW fij

200.00

Surangani
Voluntary
Services

Surangani Voluntary
Services,
198/15,ehty tPjp>ehty

rpW
tpQ;Qhd
fij

250.00

\pahkh mkurpup

Surangani
Voluntary
Services

Surangani Voluntary
Services,
198/15,ehty tPjp,ehty

rpW fij

250.00

fpupgj;nfhil
Qhdhe;j Njuh;

yf;kpdp uhjpfh
re;jpuaNrfud;

k`hNk

k`hNk ntspaPL>
tLtht>abfy;xOt>
nghy;f`nty

fij

Gj;jgfthd; nkhope;jUspa
jp;ahdq;fs;

fpupgj;nfhil
Qhdhe;j Njuh;

yf;kpdp uhjpfh
re;jpuaNrfud;

k`hNk

k`hNk ntspaPL>
tLtht>abfy;xOt>
nghy;f`nty

fij

978-955-687-124-1

nkj;jh vdg;gLk; md;G jpahdk;

fpupgj;nfhil
Qhdhe;j Njuh;

k`hNk

k`hNk ntspaPL>
tLtht>abfy;xOt>
nghy;f`nty

fij

27428

978-624-97249-0-7

,yFthd rpq;fs nkhop

ee;jh vjpuprpq;f

ee;jh vjpuprpq;f
181>ky;N`t>`hyp-vy

mur fUk
nkhop

650.00

8

27429

978-624-95843-0-3

,yFthd jkpo; nkhop

ee;jh vjpuprpq;f

ee;jh vjpuprpq;f
181>ky;N`t>`hyp-vy

mur fUk
nkhop

650.00

9

27430

978-624-5582-00-6

kdr;Nrhiy

gthdp
rw;Fznry;tk;

fij

500.00

G+ghyrpq;fk; j.GdpjNty;
Gj;jf rhiy C5 2/3>nrha;rGu>
nkhul;Lt

