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තද ලෆසි වශ අකුණු පිළිබල අලලළදළත් තමක නිහේදනය
කළගුණ විදයළ හදඳළර්තහම්් ු හේ, වහලභළවික විඳත් ත පිළිබ පූර්ල අනු රු ඇඟවීහම් මධයවහථළනය විසි් 

2018 මෆයි මව 07 ලන දින උදවන 08.00 ලන හතක් ලංගු ලන ඳරිදි
2018 මෆයි මව 04 ලන දින වලව 01.30 ට නිකුත් ත කරන දී.

දකුණු, මධයම, වබරගමුල, ඌල, උු රු මෆද ඳෂළත් ත ලට වශ කළුතර දිවහත්රික්කය
වදශළ
වෆකිලිමත් ත ල් න!
ඉශති්  අනු රු අඟලළ ඇති ප්රහේල ඇතෆම් වහථළන ලට මි.මී. 100 ට ලෆඩි තද ලෆසි ඇති විය ශෆක.
ගිගුරුම් වහිත ලෆසි ඇති ලන විට එම ප්රහේල තළලකළලිකල තද සුෂං ඇති විය ශෆක. අකුණු මඟි්  සිදුලන
අනු රු අලම කර ගෆනීමට අලය පියලර ග් නළ හව නනතළලහග්  කළරුිකකල ඉ්ලළ සිිනනු ෆහබ්.

අද වලව 01.30 ලනවිට තත් තත් තලය
දිලයින ආශ්රිත ඳශෂ ලළුතහගෝහේ කෆෂඹිලි වහලභළලයක් ලර්ධනය වී ඇත.

අනළලෆකිය
හමම කෆෂඹිලි වහලභළලය ඉදිරි දින හදක ු ද ඳලතිනු ඇතෆයි බළහඳොහරොත් තු  හේ.

ලර්ළඳතනය(මි.මී) : තරමක් තද ලෆසි: 50 -100, තද ලෆසි: 100 – 150, ඉතළ තද ලෆසි: 150 හශෝ ඊට ලෆඩි
මුහුහේ වහලභළලය : නිව (0-5)ඳෆ.කි.මී ,සුමට (5-15)ඳෆ.කි.මී, වළමළනය වහලභළලහය්  ුතු  (16-28)ඳෆ.කි.මී, මද
රළු (29-37)ඳෆ.කි.මී, තරමක් රළු (38-46)ඳෆ.කි.මී, රළු (47-55)ඳෆ.කි.මී, ඉතළ රළු (56-74)ඳෆ.කි.මී, දෂ රළු (75102)ඳෆ.කි.මී, ඉතළ දෂ රළු 103 ඳෆ.කි.මී ට ලෆඩි.
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