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 ප �කාශනය   ක
තෘ     �ල 

01. �රාණ අ�රාධ�රය  මහාචා
ය අ�රාධ ෙසන�ර#න  $. 200/- 

02. ෙපොෙළොන$ව  - එම -     $. 265/- 

03. දාගැ0 �රාණය   එ�.එ1. 23ෙසෝම   $. 15/- 

04. ව67�ර� (2ංහල)  ආචා
ය මාල< ඩයස ්   $. 16/- 

05. ව67�ර� (ෙදමළ)  - එම -     $. 20/- 

06. ඉ@$ABය   අමර ෙහේවාමDEම   $. 10/- 

07. මැG3H3ය   ඩ0.I. මාකස් ප �නාE   $. 17/- 

08. මහාචා
ය ෙසනර# පරණ�තාන 23සම �ෙK�ංග  $. 10/- 

09. අMෙ6ඛන   �රා�ද�ා 2යවස් ප �කාශන  $. 650/- 

10. �රා�ද�ා ෙදපා
තෙ��ෙO ඉPහාසය - එම -    $. 810/- 

11. Qත � කලාව   - එම -     $. 600/- 

12. Rලා 7S සංග �හය  ආචා
ය මාල< ඩයස ්   $. 385/- 

13. $TU අ23ය   23සම �ෙK�ංග   $. 18/- 

14. GයPලක �වර   ෙසනර# Gසානායක   $.620/- 

15. �රා�ද�ා සඟරාව 8 ෙවW කලාපය 23සම �ෙK�ංග  $.80/- 

16. ෙසනර# පරණ�තාන ජම , ශත සංව#සර කලාපය ආචා
ය මාල< ඩයස ්

          $.250/- 

17. යාපTව         $.225/- 

18. මZයංගන රජමහා �හාරය      $. 65/- 

19. Rලා ෙ6ඛන සංග �හය 1       $.230/- 

20. ටැ�Sට �හාර ස�ප �දාය       $.205/- 

21. \H3 ]$^ _        $.650/- 

22. සDධාමංගල ක$ණාර#න අMසථ්ව ග �ථය    $.390/- 



23. �2�$ මැa උඵ       $.12.50/- 

24. 2ංහල ෙස67S වද අකාරාGය මහාචා
ය 23ම6 රණවැ6ල  $.600/- 

25. ගඩලාෙදBය රජමහා �හාරය එ�.d. ෙහේර#    $.125/- 

26. ෙපෞරාBක ස්ථාන හා සම්ාරක 

 කෑග6ල,   වOWයාව,   හ�බෙතොට, අ�රාධ�ර මාතෙ6,  AලPO,    ගා6ල,  

 ෙකොළඹ, මඩකල�ව, ෙපොෙළොන$ව, ර#න�ර, කඵතර, මාතර, මහ�වර,  

 ]$ණෑගල, �වරඑiය , බE6ල,  මනාරම,  ග�පහ      

        එකක �ල $. 40/- 

27. අ23ම# ප3ක �ම�ර (පjවස්�වර) 23සම �ෙK�ංග  $. 40/- 

28. රජගල තැන    - එම -    $. 40/- 

29. කෑග6ල වා
තාව       $. 850/- 

30. ගෙOෂණ (1) කලාපය       $. 550/- 

31. ගෙOෂණ (2) කලාපය       $. 520/- 

32. Rලා ෙ6ඛන සංග �හය  (IV)      $. 570/- 

33. පාලන වා
තා   

 1970 - 77        $. 210/- 

 1979         $. 95/- 

 1992         $. 105/- 

 1993         $. 150/- 

 1994         $. 105/- 

 1995         $. 75/- 

 1996         $. 105/- 

 1997         $. 100/- 

 


