2021 නනොවැම්බර් මස අධ්යොපන ග්රන්ථ ප්රකොශන උපනේශක මණ්ඩලය විසින් අනුමත පොසල් පුස්තකොල ග්රන්ථ නොමොවලිය
අනු
අංක
ය

බලපත්ර අංකය

ISBN අංකය

ග්රන්ථ නොමය

කර්තෘ

පරිවර්තක

ලිපිනය

වර්ගය

සොහිතය
ප්රනේද

මිල(රු)

1

අග්රප්රඋම/2021/27469

955-97656-1-2

සබරගමු නාට්යමය පෙළොළි විධි

ධම්මිකා ලංකාතිලක

459/9ඒ, පෙවන ෙටුමග,
රන්මමුතුගල, කඩවත.

පයාවුන්ම/වැ නර්තනය 275.00
ඩිහිටි

2

අග්රප්රඋම/2021/27470

955-976-56-0-4

සබරගමු ශාන්මතිකර්ම විග්රහය

ධම්මිකා ලංකාතිලක

459/9ඒ, පෙවන ෙටුමග,
රන්මමුතුගල, කඩවත.

පයාවුන්ම/වැ නර්තනය 210.00
ඩිහිටි

3

අග්රප්රඋම/2021/27471

978-955-21-2993-3

මකරන්මෙ ෙඩයම

කංචනා කුමාරි
පොඩංපගාඩ

63, වට්රවුම්ම ොර, අරලිය
උයන, පෙොනම, ෙන්මිපිටිය.

පයාවුන්ම/වැ නවකතා
ඩිහිටි

4

අග්රප්රඋම/2021/27472

978-624-98130-0-7

පංචි ගැහැනු ළමයා

සමන්මති මීරියගල්ල

79/3,“සමන්මොය”,අඹගහපවල, ළමා
රණාල.

5

අග්රප්රඋම/2021/27473

6

අග්රප්රඋම/2021/27474

7

අග්රප්රඋම/2021/27475

බර්ියුඩාව

8

අග්රප්රඋම/2021/27476

9

අග්රප්රඋම/2021/27477

10

11

ගපේෂණ - 38 වන කලාෙය ( නූතන
වවෙය විෙයාව හා ආයුර්පේෙය ඇතුළු
පේශීය වවෙය ක්රම)
978-624-5604-005

ළමා කතා 300.00

ෙර්පේෂණ හා සංවර්ධන
පයාවුන්ම/වැ සඟරා
ආයතනය, 393/3, ලිලී ඇවියු, ඩිහිටි
පරාබට් ගුණවර්ධන මාවත,
බත්තරමුල්ල.

පොල් රුප්ො සහ මුතු ෙංති

ප්රපමෝදි
ිල්වලා
පහේවාවිතාරණ

700.00

150.00

29/2A, අන්මෙරවත්ත ොර,
කිරුලෙන, පකාළඹ 05.

පයාවුන්ම

ඉතිහාසය 790.00

ිපරෝෂ ප්රනාන්මු

ග්රැෆිපකයා, 136, පකාසේවත්ත
ොර, කළෙළුවාව, රාජගිරිය.

පයාවුන්ම

භූපගෝල
විෙයාව

ලසේසන පලාව

මාතපල් ආනන්මෙ
අපේවික්රම

52, නාපගාල්ලගම ොර,
මාතපල්.

ළමා

ළමා
කාවය

978-624-00-0383-4

තරුවක නැගිලා

කාන්මති සමරදිවාකර

සී/ස ඇසේ.පගාඩපේ සහ
සපහෝෙරපයෝ(පේ) සමාගම,
පකාළඹ- 10

ළමා

ළමා කතා 250.00

අග්රප්රඋම/2021/27478

978-624-00-0720-7

ඉරහාිට් පමාකෙ වුපේ?

වී.නන්මො පෙපර්රා

සී/ස ඇසේ.පගාඩපේ සහ
සපහෝෙරපයෝ(පේ) සමාගම,
පකාළඹ- 10

ළමා

ළමා කතා 250.00

අග්රප්රඋම/2021/27479

978-955-44-5166-7

Thallu Pord

Buwaneka Wanniachchi

124/3, 2nd Lane, Old
Kesbewa Road,
Gangodawila, Nugegoda.

Children

Children' 200.00
s Story

අනු
අංක
ය

බලපත්ර අංකය

ISBN අංකය

ග්රන්ථ නොමය

12

අග්රප්රඋම/2021/27480

13

අග්රප්රඋම/2021/27481

14

අග්රප්රඋම/2021/27482

15

අග්රප්රඋම/2021/27483

16

අග්රප්රඋම/2021/27484

17

අග්රප්රඋම/2021/27485

18

අග්රප්රඋම/2021/27486

978-624-00-0719-1

සරසේවතීපේ දියිය

19

අග්රප්රඋම/2021/27487

978-955-44516-6-7

තල්ු පෙෝඩ්

කර්තෘ

පරිවර්තක

ලිපිනය

වර්ගය

සොහිතය
ප්රනේද

මිල(රු)

පෙරදිග සංසේකෘතිපයහි විශිෂේට්ත්වය
පලාවට් හඳුන්මවා ුන්ම ආනන්මෙ
කුමාරසේවාි මහතා

උොරා තම්මබෙේි
දික්කකුඹුර

42/7,7 පවි ෙටුමග,
කටුවාවල, පබාරලැසේගමුව.

පයාවුන්ම

චරිතාෙො
න

978-624-97966-0-7

සම්මභාවිතාව

ආචාර්ය
ඩී.පක්ක.මල්ලවආරච්චචි

64/3, ශාන්මත මරියා ොර,
ගල්කිසේස.

පයාවුන්ම

ගිතය

978-624-97618-0-3

හින්මු පබෞේධ ආගික සංහිඳියාව සහ ආචාර්ය ෙනන්මජය ගමලත්,
රාවණ මහාරාජ විවරණය
ආචාර්ය නපයෝි
කැකුලාවල

263/2,තැඹිලිගසේමුල්ල,
මාපකාල ෙකුණ, මාපකාල.

පයාවුන්ම/වැ ඉතිහාසය 4500.00
ඩිහිටි

My Kalpitiya Adventures

Shari De Costa

10/1, De Fonseka Place,
Colombo 05.

Children

රපමෝනා කුම්මි, වයස අවුරුු 8යි

පබවර්ලි ක්කලියරි

43, පෙහිවල ොර, ෙැපිලියාන.

නව පයාවුන්ම නවකතා

පබෞේධ ශිෂේට්ාචාරය

පූජය ෙන්මනල ආනන්මෙ හිි

මල්වතු විහාරය, මාපවල,
හිඟුල, මාවනැල්ල.

පයාවුන්ම/වැ පබෞේධ
ඩිහිටි

සී/ස ඇසේ.පගාඩපේ සහ
සපහෝෙරපයෝ(පේ) සමාගම,
පකාළඹ- 10

පයාවුන්ම

කාවය

124/3, පෙවැි ෙටුමග, ෙරණ
කැසේබෑව ොර, ගංපගාඩවිල,
නුපේපගාඩ.

ළමා

ළමා කතා 200.00

978-624-5173-14-3

බුවපනක වන්මිඅච්චචි

ගංගා
ිපරෝෂිණී
සුුවැලිකන්මෙ

590.00

Children'
s Story
600.00

175.00
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