
2022 මාර්තු මස 24 වන දින 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/2022/27605 978-955-7688-32-9

අනුක්රමණිකාකරණය හා 

විඥාපන සමුද්ධරණය

ආචාර්ය.ආර්.ඩී.ආනන්ද 

තිස්ස
101/13, මූණමල්ගහවත්ත, 

දහාන්නත්තර දකුණ, පිළියන්දල. යයාවුන්

පුස්තකාල 

විදයාව 650.00

2 අග්රප්රඋම/2022/27606 978-955-30-9659-3 පුස්තකාල වෘත්ිය

ආචාර්ය.ආර්.ඩී.ආනන්ද 

තිස්ස
101/13, මූණමල්ගහවත්ත, 

දහාන්නත්තර දකුණ, පිළියන්දල. යයාවුන්

පුස්තකාල 

විදයාව 650.00

3 අග්රප්රඋම/2022/27607 978-955-4850-74-3

පුස්තකාල වර්තීකරණ 

අත්දපාත

ආචාර්ය.ආර්.ඩී.ආනන්ද 

තිස්ස
101/13, මූණමල්ගහවත්ත, 

දහාන්නත්තර දකුණ, පිළියන්දල. යයාවුන්

පුස්තකාල 

විදයාව 750.00

4 අග්රප්රඋම/2022/27608 978-955-7927-428 ිරිඟු යාදේ ීතය

මයිකල් 

ආන්ජදලෝ 

ප්රනාන්ු
124, “චිත්රා විලා”, ශාන්ත 

දස්වියර්ත පාර, ජා ඇල. යයාවුන් පරිවර්තතන 350.00

5 අග්රප්රඋම/2022/27609 978-624-97150-0-4 නච දසෝ නච අඤ්  දඤෝ මාල් විජයරත්න
14/1, කුරුප්පපු මාවත, 

දගාරකදපාල, දකදසල්වත්ත. යයාවුන්

චරිතාපදා

න 700.00

6 අග්රප්රඋම/2022/27610 978-955-695-024-3 වෘක්ෂලතා හා සත්වදයෝ වාදය මාර්තින් වික්රමසිංහ

සී/ස සරස (දපෞේ) සමාගම, 

18/3, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාවල, 

රාජගිරිය. යයාවුන් විදයාව 275.00

7 අග්රප්රඋම/2022/27611 978-955-695-045-8 ක්ීරපායි සත්ු මාර්තින් වික්රමසිංහ

සී/ස සරස (දපෞේ) සමාගම, 

18/3, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාවල, 

රාජගිරිය. යයාවුන් විදයාව 150.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තතෘ පරිවර්තතක ලිපිනය වර්තගය
සාහිතය 

ප්රදේද
මිල  (රු)

8 අග්රප්රඋම/2022/27612 978-624-98426-0-1 ුම් වළලු ආනන්ද දකාළඹදේ දබෝතදල්ගම, බුලත්සිංහල. යයාවුන් කාවය 300.00

9 අග්රප්රඋම/2022/27613 978-624-99039-0-6 දකෝපි රහට කවියක් තාරකා සම්පතී අදේදස්කර “ඉඳුවර”, දබාරලැස්ස, ලුණුවිල. යයාවුන් කාවය 300.00

10 අග්රප්රඋම/2022/27614 978-624-5879-17-5 තාරාදේ ගමන මදහ්ෂ් පිරත්න
ග්රැෆිදකයා, 136, දකාස්වත්ත 

පාර, කළපළුවාව, රාජගිරිය. ළමා ළමා කතා 300.00

11 අග්රප්රඋම/2022/27615 978-624-98579-0-2 හරි පුුදමකි ඇත්ත! දයාසිසිර දහ්වාගමදේ
317/38B, ශ්රී රාහුල මාවත, 

දතලවල, ගල්කිස්ස. ළමා

සාමානය 

දැනුම 300.00

12 අග්රප්රඋම/2022/27616 978-955-38565-0-0 සිුවිලි සයුර සාමා ගුණරත්න
68, දේව් පාර, වටපුළුව, 

මහනුවර. යයාවුන් කාවය 400.00

13 අග්රප්රඋම/2022/27617 978-624-969-270-1

Social Research for 

Higher Degrees

Chandrasiri 

Abeysinghe

Expographic Books (Pvt) 

Ltd, 455, Pelawatte, 

Battaramulla.

Young/

Adult Socialogy 1100.00

14 අග්රප්රඋම/2022/27618 978-624-5879-15-1 කවියක වරුණ අදශෝක කුලුංග
199/04, ශ්රී දහ්මාදලෝක මාවත, 

යියන, අගලවත්ත. යයාවුන් කාවය 300.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තතෘ පරිවර්තතක ලිපිනය වර්තගය
සාහිතය 

ප්රදේද
මිල  (රු)

15 අග්රප්රඋම/2022/27619 978-624-98502-0-0

අද අපි දකින එදා යකායසාල් 

රජු දුටු සිහින දහසය ධ්ම්මික ජයරංජන්

856, වැලිකඩ පාර, පලමු පටුමග 

(බාලසූරියවත්ත), දගාතටුව නව 

නගරය. ළමා

ය ෞද්ධ 

කතා 200.00

16 අග්රප්රඋම/2022/27620 978-955-35522-2-8 හැදියාව සහ ලැදියාව ධ්ම්මික ජයරංජන්

856, වැලිකඩ පාර, පලමු පටුමග 

(බාලසූරියවත්ත), දගාතටුව නව 

නගරය. ළමා ජීවන චරිත 200.00

17 අග්රප්රඋම/2022/27621 978-955-71418-1-7

සංස්කෘත නිර්තදිෂ්ට ගදය පදය 

අධ්යයනය - 03

පූජය දබෝගහපිිදේ 

ධ්ර්තමශ්රීඥාන හිමි
ශ්රී විදයාවංශ මහ පිරිදවන, 

බණ්ඩාරවත්ත, ගම්පහ.

යයාවුන්

/වැඩිහිටි සංස්කෘත 400.00

18 අග්රප්රඋම/2022/27622 978-624-5842-04-9 Rupert Finds Himself Sonali Samarasinghe

Small Dog Publications, 

209, High Level Road, 

Nugegoda.

Childre

n

Story 

Books 850.00

19 අග්රප්රඋම/2022/27623 978-955-695-034-2

On Religion, Society And 

Politics

Martin 

Wickramasinghe

Edited by 

W.A.Abesingh

e

Sarasa (Pvt) Ltd, 18/3, 

Kirimandala Mawatha, 

Nawala, Rajagiriya.

Young/

Adult

Social 

Science 800.00

20 අග්රප්රඋම/2022/27624

ගදව්ෂණ  39 වන කලාපය - 

අධ්යාපන ප්රිසංස්කරණ

පර්තදේෂණ හා සංවර්තධ්න 

ආයතනය, 393/3, ලිලී ඇවනියු, 

දරාබට් ගුණවර්තධ්න මාවත, 

බත්තරමුල්ල. යයාවුන් සඟරා

21 අග්රප්රඋම/2022/27625 978-624-96543-4-1 දහඩියට පාටක්

වවදය ශ්රීමතී ප්රභා 

වීරදස්කර
356/8A, සුව මාවත, වල්ගම, 

අුරුගිරිය. ළමා ළමා කතා 350.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තතෘ පරිවර්තතක ලිපිනය වර්තගය
සාහිතය 

ප්රදේද
මිල  (රු)

22 අග්රප්රඋම/2022/27626 978-624-98806-0-3 ගසක මහිම වෑතර මහින්ද හිමි
566, ඇල්විිගල මාවත, 

නාරාදහ්න්පිට, දකාළඹ 05. ළමා කාවය 300.00

23 අග්රප්රඋම/2022/27627 978-624-98720-1-1

ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය, 

ගබඩාකරණය හා ආයතනික 

භාණ්ඩ සමීක්ෂණය

නීිඥ 

අයි.එම්.දක්.බී.ඉලංගසිංහ 286/1/1, මහල්වරාව, පන්නිපිිය. යයාවුන්

ගිණුම්කර

ණය 575.00

24 අග්රප්රඋම/2022/27628 ඒක ගර්තහිත කතාවක් සුනිල් එස්.තන්ිආරච්චචි
“ප්රදීපනී”, පිට්ටනිය පාර, 

කලමුල්ල, කළුතර. යයාවුන් යකටි කතා

25 අග්රප්රඋම/2022/27629 978-955-53923-1-0 සසර මදේ මං සලකුණු චන්ර දස්න අලගල්ල

215/A, ශ්රී ජිනරතන මාවත, 

බටකැත්තර, පිළියන්දල. යයාවුන් පදය 590.00

26 අග්රප්රඋම/2022/27630

Underwater World - 

Encyclopedia

Neptune Publications (Pvt) 

Ltd, 302, Pahalawela Rd, 

Pelawatte, Battaramulla. Young

Encyclope

dia

27 අග්රප්රඋම/2022/27631 Animals

Neptune Publications (Pvt) 

Ltd, 302, Pahalawela Rd, 

Pelawatte, Battaramulla. Young

Encyclope

dia

28 අග්රප්රඋම/2022/27632

Augmented Reality 

Dinosaurs 

Neptune Publications (Pvt) 

Ltd, 302, Pahalawela Rd, 

Pelawatte, Battaramulla. Young

Encyclope

dia



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තතෘ පරිවර්තතක ලිපිනය වර්තගය
සාහිතය 

ප්රදේද
මිල  (රු)

29 අග්රප්රඋම/2022/27633

Healing Miracles of Jesus 

- The Supremacy of 

God's Love

Dr. S. Terrence G.R. 

de Silva
637, Kandy Road, Pattiya 

Junction, Kelaniya. Young

Christianit

y 500.00

30 අග්රප්රඋම/2/8137 978-955-50436-1-8 මදේ රටයි අත්තම්මයි

දේ.එම්.ස්වර්තණමාලි 

කරුණාිලක
“වාසනා”, කළල්පිිය පාර, 

උකුදවල. ළමා ළමා කතා 250.00

31 අග්රප්රඋම/2/8701 978-955-50436-2-5 සුමුු කුසුම්

දේ.එම්.ස්වර්තණමාලි 

කරුණාිලක
“වාසනා”, කළල්පිිය පාර, 

උකුදවල. ළමා ළමා කතා 250.00

32 අග්රප්රඋම/2022/27634 නිදන් ගල

ආර්ත.එස්.ඒ.චන්රදස්න 

රාජපක්ෂ 123, බටුවත්ත, රාගම. යයාවුන් නවකතා

33 අග්රප්රඋම/2022/27635 978-624-5737-04-8 ුරාතීතදේ චීන ජනකතා

වසන්තා දක්. 

මිහිඳුකුලසූරිය
179/12/C, ශ්රමදාන මාවත, 

මහදගදර වත්ත පාර, කඩවත. ළමා ජනකතා

34 අග්රප්රඋම/2022/27636 978-955-30-5928-4 සිව් ක්රියාන්විතදයෝ - 01

නිපුන හසරංග 

අදේසිරිගුණවර්තධ්න
පුංචි දහ්වාදගවත්ත, දගාඩගම, 

මාතර. යයාවුන්

විදයා 

ප්ර න්ධ 400.00

35 අග්රප්රඋම/2022/27637 978-624-00-0258-5 සිව් ක්රියාන්විතදයෝ - 02

නිපුන හසරංග 

අදේසිරිගුණවර්තධ්න
පුංචි දහ්වාදගවත්ත, දගාඩගම, 

මාතර. යයාවුන්

විදයා 

ප්ර න්ධ 1350.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තතෘ පරිවර්තතක ලිපිනය වර්තගය
සාහිතය 

ප්රදේද
මිල  (රු)

36 අග්රප්රඋම/2022/27638 978-955-1791-19-3

අම්මත් එක්ක ඉංග්රීසි පුරුු 

දවමු - 1

මයිකල් ආන්ජදලෝ 

ප්රනාන්ු
124, “චිත්රා විලා”, ශාන්ත 

දස්වියර්ත පාර, ජා ඇල.

Childre

n English 320.00

37 අග්රප්රඋම/2022/27639 978-955-1791-20-9

අම්මත් එක්ක ඉංග්රීසි පුරුු 

දවමු - 2

මයිකල් ආන්ජදලෝ 

ප්රනාන්ු
124, “චිත්රා විලා”, ශාන්ත 

දස්වියර්ත පාර, ජා ඇල.

Childre

n English 290.00

38 අග්රප්රඋම/2022/27640 978-955-1791-20-9

අම්මත් එක්ක ඉංග්රීසි පුරුු 

දවමු - 3

මයිකල් ආන්ජදලෝ 

ප්රනාන්ු
124, “චිත්රා විලා”, ශාන්ත 

දස්වියර්ත පාර, ජා ඇල.

Childre

n English 390.00

39 අග්රප්රඋම/2022/27641 978-955-7927-68-8 මිථයාදවන් එහා රූමි රූබන්, ඉන්ු දපදර්තරා
124, “චිත්රා විලා”, ශාන්ත 

දස්වියර්ත පාර, ජා ඇල. යයාවුන්

මයනෝ 

විදයාව 200.00

40 අග්රප්රඋම/2022/27642 955-959985-4-6 පුංචි ගංගා සැම්සන් විදේරත්න කිුලාව, කළුතර. ළමා ළමා කතා

41 අග්රප්රඋම/2022/27643 978-955-35972-0-5

Lord Chanchellor's 

Daughter Abdul Adhl Azeez
62/5, Peiris Avenue, 

Kalubowila, Dehiwala.

Childre

n Novel 300.00

42 අග්රප්රඋම/2022/27644 978-624-9792-0-1

පමුණුගමක හා මදේ ළමා 

මතකයන් දහස්කත් පීටර්ත කුරුප්පපු
717, 1/ , දගෝනවල පාර, 

කැළණිය. යයාවුන්

චරිතාපදා

න 350.00



අනු 

අංක

ය

බලපත්ර අංකය ISBN අංකය ග්රන්ථ නාමය කර්තතෘ පරිවර්තතක ලිපිනය වර්තගය
සාහිතය 

ප්රදේද
මිල  (රු)

43 අග්රප්රඋම/2022/27645 978-955-9347-12-5

Reinforced Concrete 

Design

Priyan Dias, Kesawan 

Sivakumar

Expographic Books (Pvt) 

Ltd, 455,Pannipitiya Road, 

Pelawatta, Battaramulla.

Young/

Adult

Engineeri

ng

44 අග්රප්රඋම/2022/27646 978-624-98759-0-6 දෑස පියා විඳිනු මැදන් ජනිතා ලක්මාලි ද සිල්වා ඇලදම්දපෝරුව, හසලක.

යයාවුන්

/වැඩිහිටි කාවය 300.00

45 අග්රප්රඋම/2022/27647 978-624-00-0758-0 ඇල්දබයා කැමූ

මහාචාර්තය දසෝමරත්න 

බාලසූරිය

සී/ස ඇස්.දගාඩදේ සහ 

සදහෝදරදයෝ(පුේ) 

සමාගම,661,665,675, 

පී.ද.ඇස්.කුලරත්න මාවත, 

දකාළඹ- 10 යයාවුන් විචාර 200.00

46 අග්රප්රඋම/2022/27648 978-624-5728-02-2 ගස් නගින්න කියාපු දවස

චූලානන්ද 

සමරනායක
ග්රැෆිදකයා, 136, දකාස්වත්ත 

පාර, කළපළුවාව, රාජගිරිය. යයාවුන් නවකතා 500.00

47 අග්රප්රඋම/2022/27649 978-624-5542-09-3 ඉරි සහ තවත් ඉරි සුනිල් එස්.සිරිදස්න 652 බී, හල්ගහදදණිය, අංදගාඩ. යයාවුන් පදය 250.00

48 අග්රප්රඋම/2/10674 978-955-42797-1-1

ලී වැඩ තාක්ෂණය මූලික 

සිේධ්ාන්ත - පියවර 1 චන්න විදේදස්කර
128/11, නිසංසල මාවත, 

තලාදහ්න, මාලදේ. යයාවුන්

තාක්ෂණ

යේදය 600.00


