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Weather Summary - FromJanuary to
May 2021
Previous Month highlights
(Month of May)
Forecast for the months of June ,July
& August
El Niño/La Niña Southern Oscillation
(ENSO)
Global Weather in June ,July & August
COVID -19 වසංගත මගින් 2020
වර්ෂලේ මන්දගොමී වූ , ලගෝලී
කොර්මීකරය සහ ප්රවොහන
වැඩිවන ලගෝලී උණුසුම
අඩුකිරීම හැකි වුවොද ?
නිරිතදිග ලමෝසම් කො
තු
මොසිකව සිදුවන ලේ ුණණික
ලවනස්කම් පිලිබඳ
සන්සන්දන ක්.
People -Centered Early Warning
System

2020 වසර ල ොව උණුසුම්ම වසර
වොර්ථො සමකරයි
අපි දන්න විදිහ ලගෝලී උණුසුම ඉහ
නව කි න්ලන් ල ෝකලේ උෂ්යත්ව වැඩිලවන එක. ලම්ක මුලික කොරනො
ලදකක් බ පොනව. එකක් තමයි පෘතුවි කක්ෂලේ ලවනස්ීම, සුර්
ක්ිලේ ලවනස්ීම, ගිණිකදු පිපිරීම, ැවුගිණි ඇිීම
වැනි ස්විභ්ොවික ලහ්තු. ලදලවනි කොරය තමයි මොනව ක්රි ොකොරකම්. ලම් ලදක අතරින් මොනව ක්රි ොකොරකම් විල ්ෂ ලවනව.
තමයි කොර්මිකකරය ීමත් එක්කම මිනිසොලේ දියුණුවත් සමග වි ො ල ස වොයුලගෝ
විලමෝචන කරන
කොබන්ඩල ොක්සයිඩ් වැනි උෂ්යත්ව රඳවො තබො ගැනීම හැකි හරිතොගොර වොයු නිසො සීග්රල ස මිහිත ලේ උණුසම ඉහ
මින් පවිනවො. අනිත් පැත්ලතන් ජනගහන වැඩිීමත් සමග සිදුවන ජනපද කරය හො සංවර්ධන වයොපෘි හරහො සිදුවන
වන විනො
හො පරිසර පේදි විනො
මගින් , පරිසර සංතු න බිදවැටී ිලබනවො.
2020 වසර අවසොනලේ සිදුකරන ද වොයුලගෝලී උණුසුම පිළිබද නවතම අධයන න් අුවව ලපනී න්ලන් ලමම 2020
වසර ල ෝකලේ ලමලතක් පැවි උෂ්යත්ව ඉහ ොලම් සීග්රතොව වැඩිම වසර හො සමවන බවයි. එනම් 1981-2010 වසර
30ක සොමොනය උෂ්යත්ව හො සැසීමලම් ීම 2020 වසර තු ලගෝලී උෂ්යත්ව ලසල්සසි ස් අං ක 0.45 වැඩිීමක්
ලපන්ුවම් කරයි. ලම ලමලතක් වොර්ථො වු උෂ්යත්ව වැඩිල න්ම ඉහ ගි 2016 වසලර් උෂ්යත්ව වැඩිීම හො සමීමකි.
එලස්ම ලමම තත්ව 20වන තවර් ලේ සොමොනය අග
අුවව ලසල්සසි ස් අං ක 0.881 ක වැඩිීමක් බව ලපනී නවො.
ීමරඝකොලීන කො රොමුවන් අුවව ලමම ලගෝලී උණුසුම ඉහ ොම තවර්ෂ ක ලසල්සසි ස් අං ක 0.75කින් වැඩිලවමින්
පවින බව ලපනී නවො. එලස්ම පසුගි ද ක ලදස හැරී බැලීලම් ීම ලපනී න්ලන් 2014 -2020 කො
තමයි උෂ්යත්ව
ඉතො වි ො ල ස ඉහ ගි කො
කි . ලම්ක පෘතුවිලේ පැවැත්ම රතු එලි ක් වලේම අප පරිසර ගැන සැ කිලිමත්
වන්න හො පරිසර ප්රඤ්්පේි ගැන අවධොන ල ොමුකරවන්න ඇස් ඇරීමක්.
වසර

ලගෝලී
උෂ්යත්ව
වැඩිීම (C0)

2020

0.45

2016

0.45

2019

0.43

2015

0.42

2017

0.38

2018

0.31

2014

0.27

1998

0.22

2013

0.2

(මු ොශ්ර හො දත්ත Tokyo Climate Centre)
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ලමම ූරර් සුළං ඉතො ක්ෂණිකව
සිදු වන අතර විනොඩි කිහිප ක්
ඇතුළත පෘවිවි කරො ළඟො ලේ.
නිසො වලගන් ලේරීම අපහසු ලේ.
නමුත් ූරර් සුළං ඇිීම පිළිබඳ
පුලරෝකථන
ක
හැක. ලම්
සඳහො නොසො ා තන ලමන්ම
මහො බ්රිතොනය, සස්ලේලි ොව,
ජපොන
වැනි
ර ව
ලබොලහොම ක් පුලරෝකථන නිකුත්
කරයි. NASA’s Solar and Helioඅලගෝස්තු 31 දින ූරර් ො ලේ ලකොලරෝනොලවන් නිකුත් වූ ඇි වි ො ඇිවූ සුත්රිකොවක්.
spheric Observatory (SOHO) 2012
ලම පෘවිවි
සෘු  බ පීමක් ඇි ලනොක ද අවුලරෝරො ඇි කිරීම සමත් වි . ඡො ොරූප
මගින් ලකොලරෝනො හි ඇිවන NASA/GSFC/SDO NASA Goddard Space Flight Centre
ඇි වි ො පිපිරීම් අධය න කරන අතර Solar Dynamics Observatory (SDO) සහ
NOAA’s Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) R-series මන්න්
ූරර් ො මතුපි සුළි සුළං ඇි ීම සහ ූරර් සුළං ඇි ීම නිරීක්ෂය කරයි. ලමම
පුලරෝකථන, ලතොරතුුණ සන්නිලේදන පේධි, චන්ිකො ව , ගගනගොමි න් ලමන්ම
විකිරය වලින් සිදු වි හැකි අනතුුණ අවම කර ගැනීම ත් උපකොරී ලේ.
ලකලස් ලවතත් ලමම සංසිේ
ූරර් ො මත ඇිීලම් තීව්රතොව, අවුුණදු 11 ක
ාවර්ත ක (solar cycle) සිදු ලේ. අවසොන උපරිම තීව්රතොව 2016 ීම සිදු වූ අතර ලමම
දින ව ීම ූරර් ොලේ ක්රි ොකොරිත්ව අඩු අග ක් ගනී.
ල ෝකලේ සිදු වන සි ති ුණවන් ක යුතු ව
අභ්යවකො කො ුණය තත්ව සෘු  ව
බ පොයි. ලමවැනි අවස්ථොවක ීම ූරර් ොලගන් පි ලවන ඉහළ ක්ි කින් යුත් ූරර්
ලප්රෝල ෝන පෘවිවිලේ පහ වොයුලගෝ
ාලරෝපය කරයි. ලම් නිසො වොයුලගෝ
මගින්
අ සංඛ්යොත ුණවන් විදුලි තරංග ව පහළ පරොසලේ සංඛ්යොත පරොවර්තන අඩු වන අතර
උරො ගැනීම ඉහළ යි. එනිසො පොවිච්චි කළ හැකි සංඛ්යොත පරොස අඩුලේ. අි ප්රභ් X කිරය මුක්ත වන අවස්ථොවක ීම සම්පුර්ය සංඛ්යොත පරොස ම නැිව ොම ද සිදු වි හැක.
ලමම තත්ත්ව පැ ගයනක සි දවස් ගයනක් දක්වො ීමර්ඝ කො පරොස ක් පැවි හැක.
ලමවැනි අවස්ථොවක ීම ඉතො ඉහළ සංඛ්යොත පරොස ලහෝ අලනකුත් සන්නිලේදන රම භ්ොවිත
කිරීම සිදු ලේ.
ඉහළ වොයුලගෝ ලේ ඉල ක්ලරෝන ඝනත්ව වැඩි ීම නිසො ස්ථොන ගත කිරීම්
මර්ලගොපලදෂය
සහ කො
තීරය කිරීලම් තරංග (Positioning Navigation and
timing signals) ව
බදො ඇි ලේ. තවද නිවර්තන ක ොපලේ ීම (අක්ෂොං +/- 200 අතර)
ුණවන් විදුලි තරංග ව ක්ෂණික විච න ක් සිදු වි හැක. ලම ලබොලහෝ වි පොන්දර
ලහෝ රැ මැදි ම් කො ලේ ීම අ න ලගෝ ලේ ඇි වන වි ො ඉල ක්ලරෝන
ඝනත්ව කින් නිවර්තන ක ොපී ේ ොස්මො බුබුළු (Equatorial Plasma Bubbles ) නිසො
සිදු ලේ. ලම් නිසො GPS උපකරය ව ලදෝෂ ඇි ලේ.ලමවැනි අවස්ථො ීම ව ුණවන් ොනො
අතර පරතර වැඩි කිරීම,ලපොලළොව මතුපි සවි කර ඇි GPS පේධි දත්ත භ්ොවිත කිරීම
ලහෝ විකල්සප රම භ්ොවිත කිරීම සිදු ලේ.
විකිරය ප්රමොය ඉහළ න අවස්ථො ව ීම ධ්රැව ාසන්න ප්රලේ ව
වැඩි බ පීමක්
ඇි ලේ. ලම් නිසො එවැනි අවස්ථොව ීම එම ප්රලේ ව ුණවන් ොනො ගමනොගමන අඩු
කිරීම, ුණවන් ගමන් සඳහො ල ොදො ගන්නො උස අඩු කිරීම ලහෝ විකල්සප ුණවන් මොර්ග භ්ොවිත
කිරීම සිදු කරයි.
ලමම තත්ව න් නිසො ුණවන් කො ුණය නිරීක්ෂය කොර් ො මගින් අහස් ොනො ලවත
අභ්යවකො කො ුණය අනතුුණ ඇඟීම් නිකුත් කරයි. දැන ලමම අනතුුණ නිකුත් කරන
ප්රධොන මධයස්ථොන තුනක් වන්ලන් ඇමරිකොව, මහො බ්රිතොනය සහ සස්ලේලි ොව යි. ඉදිරිලේ
ීම දකුණු අප්රිකොව, ුණසි ොව සහ නයන ද ලම
දො ක ීම නි මිත . දැන ඉහත දැක්වූ
ප්රධොන මධයස්ථොන තුන මගින් නිකුත් කරන අභ්යවකො කො ුණය අනතුුණ ඇඟීම් අදො
ුණවන් කො ුණය මධයස්ථොන ලවත ැලබන අතර තම ුණවන් ක ොප
අනතුරක් ඇි
අවස්ථොව ීම අදොළ අනතුුණ ඇඟීම් නිකුත් කිරීම අදොළ මධයස්ථොන මගින් සිදු කරයි. ්රී
ංකො ුණවන් ක ොප
අදොළ අනතුුණ ඇඟීම් බණ්ඩොරනො ක අන්තර්ජොික ුණවන්
ලතොටුලපොළ කො ුණය නිරීක්ෂය කොර් ො ල න් සිදු ලේ.

අභ්යවකො කො ුණය
කො ුණය
ුව ම් ස්ථොන ක ම් ලව ොවක වොයුලගෝ ලේ පවින ස්වභ්ොව යි. එ
සුළං ර ොව, උෂ්යත්ව , වොතලේ පවින ජ වොෂ්ප ප්රමොය , පීඩන වැනි කුණණු මත
රඳො පවතී. කො ුණය විදයොව ුව පිළිබඳ වන හැදීරීමයි. අභ්යවකො කො ුණය
ුව
කො ුණය විදයොව අතිින් ම එකතු වූ විෂ කි. ලම මන්න් අධය න කරුවලේ ූරර් ො
තු සිදු වන ක්රි ොකොරකම් පෘවිවිලේ තොක්ෂණික පේධි ව ත් මිනිසුන්ලේ සහ
සතුන්ලේ ජීවන ක්රි ොකොරකම් ව ත් බ පොන ාකොර යි.
අභ්යවකො කො ුණය
සම්බන්ධ වඩොත් ජනප්රි සංසිේ
වන්ලන් අවුලරෝරො (Aurora) ඇි ීමයි.

ඇ ස්කොලේ ඇිවූ අවුලරෝරොවක්. ඡො ොරූප
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පෘවිවිලේ වොයුලගෝ , පරිවර්තී ලගෝ
(Troposphere), ස්ථර ලගෝ
(Stratosphere), ශීත ලගෝ
(mesosphere), තොප ලගෝ
(Thermosphere) සහ බහිර්
ලගෝ
(Exosphere) ල ස ස්ථර 5 කින් සමන්විත ලේ. මී අමතරව අ න ලගෝ
(Ionosphere) තොප ලගෝ ලේ සි අභ්යවකො
දක්වො ස්තර අතර විච න ලවමින්
පවතී. ලම සීීම ඇත්ලත් විවිධ අ න සහ ඉල ක්ලරෝන වලිනි. ූරර් ො මුදො හරින
ඉල ක්ලරෝන මගින් ලමම අ න ලගෝ
ාලරෝපය කරයි. ලම් නිසො එහි පැිරීම
ලවනස් ලේ. එ රොත්රි කො ලේ ීම අවම අග ක් ගනී.
තොප ලගෝ
මුහුදු මට් ලම් සි කිල ෝමී ර 80ත් 600ත් අතර පිහි ො ිලේ. ලමහි ඇි
වොයූන් ූරර් ොලගන් පි ලවන තොප විකිරය උරො ගන්නො නිසො එම ස්තරලේ උෂ්යත්ව
උන්නතොං
සමඟ ඉහළ යි. තවද සන්නිලේදන සඳහො භ්ොවිත වන අ සංඛ්යොත ුණවන්
විදුලි තරංග තොප ලගෝ
මගින් නැවත පෘවිවි
පරොවර්තන කරයි. අ න ලගෝ ලේත්
තොප ලගෝ ලේත් ලමම හැසිරීම චන්ිකො සන්නිලේදන
(SATCOM) සහ GPS වැනි
චන්ිකො ාරිත මොර්ලගෝපලේ න පේධි (Navigation systems) ක්රි ොකොරිත්ව
උපකොර ලේ.
පෘවිවි
කිල ෝමී ර මිලි න 150ක් ඈින් පිහි ො ඇි ූරර් ො මත සිදු වන
ක්රි ොකොරකම් නිසො අ න ලගෝ
බ පීම් ඇි වන අතර ලම ලතොරතුුණ
සන්නිලේදන
ලමන්ම චන්ිකො ව
ද බ පී හැකි අතර පෘවිවිලේ විදුලි බ
අක්රි
ීමක් දක්වො ලමම බ පීම් ප්රභ්
වි හැක.
අභ්යවකො
කො ුණය
තීරය
කරන ක්රි ොකොරී සංඝ ක වන්ලන්
ූරර් ොලේ පි ත වොයුලගෝ ලේ
(ලකොලරෝනො - corona) ඇිවන,
අි වි ො පි කිරීම් (Corona
mass ejections) වලින් නිකුත් වන
ඉතො කුඩො අංශු, විදුත් සහ ම්ම්බක
තරංග, ාලරෝපිත වොයූන් සහ
ම්ම්බක ක්ලෂ්ත්ර යි. ලමම සංඝ ක
ූරර් සුළං ප්රවොහ මගින් පැ
නිල්ස පැහැි ලර්ඛ්ො මන්න් පෘවිවි ව ො ඇි ම්ම්බක ක්ලෂ්ත්ර ූරර් ො සුළං ව
ාරක්ෂක
සැතපුම් මිලි න ක පමය අ ක පලිහක් ල ස ක්රි ො කරන ාකොර දිස් ලේ. රූප SOHO (ESA & NASA)
ලේග කින් පෘවිවි කරො රැලගන
එයි. පෘවිවි වොයුලගෝ ත් ම්ම්බක ක්ලෂ්ත්රත් ලමලස් පැමිලයන ාලරෝපිත අංශු වලින්
පෘවිවි ාරක්ෂො කරයි. ලකලස් ලවතත් ූරර් සුත්රිකොවක් නිසො ඇි වන ප්රභ් ූරර් සුළං
මගින් නිකුත් වන අි වි ො අංශු ප්රමොයල න් සමහරක් ලමම ාරක්ෂක ස්තරල න්
ලේරී තොප ලගෝ
කරො ගමන් කරයි. අවුලරෝරො ඇි වන්ලන් ලමවැනි අවස්ථො ව ීම .
තවද, ලමවැනි අවස්ථො ව ීම ම්ම්බක ක්ලෂ්ත්ර ලවනස් ීම නිසො ලතොරතුුණ සන්නිලේදක
පේධි ව ත් විදුලි පේධි ව ත් බ පීම් ඇි වන අතර අභ්යවකො මධයස්ථොන
ව ලස්ව කරන ගගනගොමි න් ද අනතුුණ සිදු වි හැක. මී අමතරව ලමවැනි අවස්ථො
ව ීම විකිරය ව
නිරොවරය ීලම් හැකි ොව ඉහළ න අතර ධ්රැව සන්න ප්රලේ ව
ඉහළ බ පීමක් ඇි ලේ.

නීම රූපසිංහ (කො ුණය විදයොප - කො ුණය විදයො නිරීක්ෂය කොර් ො
බණ්ඩොරනො ක අන්තර්ජොික ුණවන් ලතොටුලපොළ ,කටුනො ක )

,

මු ොශ්ර
UK Met Office, https://www.metoffice.gov.uk/weather/learn-about/spaceweather/what-is-space-weather
NASA Science, https://spaceplace.nasa.gov/spaceweather/en/

Australia Bureau of Meteorology. http://www.bom.gov.au/aviation/data/
education/space-weather.pdf
ICOA meeting presentation, A. Naidu https://www.icao.int/APAC/
Meetings/2021%20METATM%20Seminar%20and%20METR%20WG10/
SP11_AI.2_AUS_SpaceWeather.pdf
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yq i a u .ekS f ï ks o yi
fldúâ 19 jix.; ;;ajh ksid fï jkg uq¨ f,dalfhau ñksiqkaf.a
yqiau .ekSfu ksoyi wldreKsl f,i wyqrd we;. jhsria jix.;
;;ajhla ksid we;sjq fuu jix.; ;;ajhg jvd nrm;, ;;ajhla
wmf.au fkdie,ls,su;a Ndjh ksid kqÿre wk.;fhaoSu wm ieug
fukau ñys;,fha ÔSj;a jk i;ajhka yg uqyqK mEug isÿjkq we;.
tkï jdhqf.da,h ÿIKh ksid we;sjk wys;lr mrsir ;;ajhka yuqfõ
Ôúkaf.a yqiau .ekSfï whs;sh wo fuka uqj wdjrKhlska mukla iSud
lsÍug fkdyels ;;ajhla Wodjkq we;.
fuu jdhqf.da,Sh ÿIkh ld¾ñl úma,jh wdrïNl hq.h olajd
w;S;hg weoShk uq;a fï jkg tys WÉpu wjia;djg ,Õdjñka mj;S.
miq.sh j¾I lSmh .ek wm fidhdne,SfïoS ,xldjgo tys oeä
wys;lr ;;ajhkag uqyqK oSug isÿúh. ,xldj .;al, jeäu jdhq
ÿIkh iys; k.r f,i fld<U k.rh yd uykqjr k.rh oelsh
yel. ck >k;ajh wèl nj jdyk ;onoh yd l¾udka;Yd,d
nyq,ùu Bg m%odk fya;= ù we;. c, úÿ,s n,h fjkqjg nyq, jYfhka ;dm úÿ,sn,h flfrys úYajdih ;eîu fuu ;;ajh ;j;a W.%
fldg we; . tfiau wm rg bkaoshdjg wdikakfhka msysgd ;sîuo fuu
jdhq ÿIkfha ;j;a tla wÿre me;slvla ksrEmkh lrhs th isÿjkafka ,xldjg idfmalaIj úYd, N+ñ l,dmhla ysñ bkaoshdj yryd
kjos,a,s jeks wOsl ld¾ñlrKhg ,lajq k.r yryd yud tk ÿIs;
jdhq iys; iq<x wm rfÜo jdhqf.da,h ÿIkh lsÍuhs. tfiau j¾Ifha
iuyr ld, jljdkq j,oS bkaoshdfõ W;=re fldgfia f.dùka úiska uyd
mÍudkfhka j.dìï .sks;eîu ksid yg.kakd wèl ÿïj,djka iq<.;a
iu. wm rgg yud tau isÿfõ. ñg wu;rj fld<U uykqjr jeks k.r
wdYs%;j mj;sk wêl jdyk ;onoh yd wêl ld¾uSlrkh, wm rgla
jYfhka jdhq ÿIkhg odhl;ajhla imhhs.

Issue 1

අප ලබොලහෝ ලදනො සිතො සිටින්ලන් කො ුණය සහ ලේ ුණය
ුව වොයුලගෝ ලේ පමයක් සිදුවන
ක්රි ොවලි ක් ල ස .මක් නිසොද ත්, අප ලබොලහෝවි ලපලනන්න
සහ දැලනන්න ිලබන්ලන්
වොයුලගෝ ලේ සිදුවන ලවනස් ීම් පමයක් ීම ලහ්තුලවනි.
පෘවිවි පෘෂ්ඨල න් 70% පමය ව ී ඇි සොගර ලම් සදහො දක්වන දො කත්ව අදහොගැනීම ද
ලනොහැකි තරම් . අලේ පෘවිවිලේ ප්රධොන ක්ි ප්රභ්ව වන ූරර් ොලගන් ැලබන ක්ිල න් වැඩි
ප්රමොන ක් සොගර උරොලගන අපලේ පෘවිවි උණුසුම් කිරීම දො ක ලේ. ලම් හැලරන්න උදම් රළ මගින්
ඇිකරන ක්ි ද සොගර සතුලේ.
පෘවිවිලේ ලගෝ ොකොර හැඩ ලහ්තුලවන් සුර්
ක්ි ධ්රැව ාරිත ප්රලේ ව
ැලබන ප්රමොය
වඩො
සමක ාරිත ප්රලේ ව
ැලේ (රූප 01) ලමම වැඩිපුර ැලබන ක්ි සොගර දි වැල්ස සහ සුළං
දහරො මගින් මගින් පෘවිවි ව ො ලගන ලගොස් ක්ි සංතු න කරුව බයි. එලස් ලනොවුලන් නම්
සමක ාසන්න සොගර ජ ලේ උෂ්යත්ව ඉතො ඉහ අග ක් ගන්නො අතර ධ්රැව ාසන්නලේ
උෂ්යත්ව ඉතොමත් අඩු අග ක් ගත හැකි ලේ යි විදයපයින් ලපන්වො ලදයි. සමහර සොගර දි වැල්ස ලමම
අමතර තොප වොයුලගෝ
නිදහස් කිරීම පෘවිවි ව ො කිල ෝමී ර් දහස් ගනනක් ගමන් කරන අතර
නැවත සමක කරො එන ගමලන්ීම හිම කදු මින් සීත ජ
රැලගන එයි (රූප 2 a ). එම ාකොර
බැලීලම්ීම හිමකඳු සමක ාසන්න ප්රලේ ව
වොයුසමීකරය න්ත්ර ක් ාකොර
ක්රි ො කරයි. එබැවින්
හිමකඳු දි ීලම් ල ොකුම තර්ජන ලමම ක්ි සංතු න අඩො ීලමන් සමක ාසන්න ලකො ස්ව
උණුසුම තවත් ඉහළ ොමයි.

jdhq ÿIkh .;l, thg fya;=jk jdhqka w;r khsg%cka vfhdlaihsâ
yd i,am vfhdlaihsâ jdhqka m%Odk ;ekla .kS . ms,s.;a ks¾kdhlhkag
wkqj jdhq >k ñgrhl mej;sh yels m%Yia: WmÍu wmo%jH uÜgu
jkafka uhsfl%da .%Eï 50 ls. kuq;a miq.sh ld, jljdkqj ;=,oS tys
wjOdkï uÜgï lrdo wm rfgys fld<U k.rfha o;a;hka ,.d úh.

රූප 01. වොයුලගෝලී මගින් ල ොව ව ො ක්ි සංසරය කරන ාකොර .
(රූප අුවග්රහ https://quizlet.com/).

a

fuu jdhqf.da,Sh ÿIkh wju lr.ekSug miq.sh l,jljkqj ;=,oS hï
iqNjdoS mshjr lSmhla f.k we;.
tajdkï
2002 j¾Yfha isg Bhï rys; fmg%,a Ndú;h.
ish¨u jdyk jd¾Islj ÿï mÍlaIdjg ,lalÍu.
k.r wdY%s; jk j.d úhdmD;s we;s lsÍu.
tfiau ñg wu;rj my; i|yka l%shdud¾. ;=,ska fuu ;;ajhka wju
lr.ekSug yelsjkq we; .
úÿ,s n,fhka .Eia Ndú;fhka l%shd lrk jdyk yd fouqyqka jdyk
osrs .ekaúu
ud¾. moao;sh mq¨,a fldg ud¾. ;onoh wju lr,Su .
k.r j,g we;=¨jk msúiqï fodrgq wi, jdyk .d,afldg k.rh ;=,
fmdÿ m%jdyk fiajd Ndú;h.
yels;rï ÿïhrsh m%jdyk fiajd m%p,s; lsÍu .
by; lreKq .ek mqoa.,slj fyda ueosy;aùï isÿlsÍug yelskï, fï
ñys;,h ;=, ;j ÿrg;a Ôjh mej;Sug wmo odhl;ajhla ,ndÿkakd
jkq we; .
fuu ,smsh ieliSu i|yd isri remjdysksfha mej;s idlÉPdjloS
fmardfoKsh úYaj úoHd,fha uydpd¾h T,sj¾ bf,afmreu fld<U úYaj
úoHd,fha ufkdaÍ fiakdkdhl yd la,sh¾ tahd¾ ix.ufha iNdm;s
hdf,a.u
hk
uy;au
uy;auSkaf.a
m%ldYs ;
woyia
ie,ls,a,g .kakd ,oS.

රූප 02 - (a) ල ොව ප්රධොන සොගර දි වැල්ස මගින් ල ොව ව ො ක්ි සංසරය කරන ාකොර සහ (b)
ල ොව ව ො ක්ි ලබදො හරිමින් කි. මි. දහස් ගයනක් න එක් ප්රධොන දි වැ ක්-Thermohaline circulation). (රූප අුවග්රහ Argonne National Laboratory and US Navy Oceanographic Office)
සොගර වොයුලගෝ
වඩො ලසමින් උණුසුම් ීම ලස්ම සිත ීමද සිදුවන අතර එමන්න් මුහුදු ක ොපී
(maritime) ර ව කො ුණය මහොේීපික(continental) ර ව කො ුණය
වඩො මධයස්ථ වන අතර
උණුසුම් හො සීත ාන්ික තත්ව න්ද අඩු ලේ. උදොහරන ක් ල ස එංග න්තලේ ඉතො උණුසුම් ග්රීෂ්ම සෘතු
සහ තද සීත ශීත සෘතු ාන්ික තත්ව න්ද අඩු වන අතර මධයම යුලරෝපි ර ව ලමම ාන්ික
තත්ව න් වැඩි . තවද එකම ලේ ොං ව ිල න ර ව උෂ්යත්ව ලවනස් ීම ද ලමම සොගර දි වැල්ස
බ පොුව බයි. ලමම ාකොර
ගමන් කරන දි වැල්ස සහ සුළං දහරො මගින් ල ෝකලේ එක් එක් ප්රලේ
ව කො ුණය සහ ලේ ුණය තීරය ලවයි.
විල ්ෂල න් නිවර්තන ක ොපව සොගරල න් වන ඉතො අ ක ජ වොෂ්පීකරය ලබොලහෝ වැසි ව ොකුළු
නිර්මොය කරන අතර, ලගොඩබිම ලතත් සහ වි ලි ක ොප ඇි ීම බ පීම් කරයි.
මොනව ක්රි ොකොරකම් මගින් වැඩි කරන ද වොයුලගෝ ලේ හරිතොගොර වොයු සංයුි ලහ්තුලවන් වැඩිවන
ලගෝලී උණුසුලමන් 90% පමය ගබඩො කර ගුව බන්ලන් සොගර මගින් වන අතර 2.3 % පමය
වොයුලගෝ
රත් ීම ද ඉිරි හිම සහ අයිස් දි ීම සහ ලගොඩබිම රත්ීම සදහොද වැ ලේ(WMOlibrary). ලම් අුවව මුහුද මගින් ම් තරමක ලේ ුණය ලවනස්ීලම් අවබ පීම් ප්රමොද කිරීමක් එනම්
පො න කිරීමක් කරයි.
කො ුණය ලේ ුණය
අමතරව 90% පමය ලගෝලී ලවළද ක යුතු සොගර හරහො සිදුකර ීමලමන්
ලගෝලී ාර්වික ලමලහ වන්නන් අතර සොගර ප්රමුඛ්ත්ව ක් දරයි(WMO-library).

අුවෂො වර්යසුරි ,

msgm;
Ô. tia. úfÊkdhl (ld,.=K úoHd{ - ld,.=K úoHd
fld<U )

b

ld¾hd,h -

අධයක්ෂ (පර්ලේෂය සහ ලේ ුණය විපර් ොස ) කො ුණය විදයො ලදපොර්තලම්න්තුව , ලකොළඹ

3

June 2021

Vol.1

අලේ වොයුලගෝ
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AQI අගය
0 - 50
51 - 100
101 - 150

බලපෑම
හානිකර නනාවන තත්තත්තවයක් නෙස සැෙනක්
මධ්යස්තත වවස්තථාාවි. නුතත්ත ්වසන නර
සංනේදී කාණ්ඩ සඳහා හිතකර නනානේ

ති  වය වැනි

සංනේදී කාණ්ඩ වන කුඩා ළුතන්, වැඩිහිටි වය, ැබිණි මේ
වරුන් සහ නර ගීන් සඳහා පැහැදිලිවම වහිතකර බෙපෑම්
ති කරයි

151 - 200

නසෞඛ්යය වහිතකර නේ සංනේදී කාණ්ඩ සඳහා ්රභලෙ
නෙස බෙපායි

201 - 300

ඉතා වහිතකර නේ ජන හනනේ වැඩි
වහිතකර බෙපෑම් ති කරයි

300 - 500

වන්තරාදායක වවස්තතාව නේ සියලු නදනා ම ඉතාමත්ත
වහිතකර තත්තත්තවයි.

්රි තතයක

්රී ංකොව තු මහො පරිමොන කොර්මික ජනපද ලනොමැි වුවද ගිනි කඳු පිපිරීම හැර අලනක්
රම මගින් වොයු දුෂය
ම් පමයක දො කත්ව ක් පසුගි ද ක ලදක තු ීම සිදුවි .
නොගරික ප්රලේ ව හිුණ එලි ලහොඳින් ඇි දහවල්ස කො ව ීම වොත තුලින් දෘ ් තොව
මදක් අඩුීම , ඇස් දැවිල්ස ඇිීම සහ වොත හරහො බ න වි දීස් ඉදිරිලේ වර්යවත්
කුඩො රවුම් වැනි දෘෂ්ටි මො ොවල්ස (ිමිර ප ) ලහවත් ප්රකො රසො නික ධූමිකොව ඇිීම
මගින් ලම තහවුුණ ලේ.
2020 ලනොලවම්බර් මොසලේ මුල්ස දින ව ්රී ංකොව ාරිත AQI අග ක්ෂණිකව ඉහ
ලගොස් වොයු දූෂය තත්ත්ව ක් ඇිවූ බව මොධය මගින් සඳහන් කරන ීම. ඊ ලහ්තු ස කො
බැලීලම් ීම කො ුණණික බ පීම තීරයොත්මක සොධක කි. සක්ලතෝබර්, ලනොලවම්බර්,
ලදසැම්බර් සහ ජනවොරි වැනි මොස ව ීම සමහර අවස්ථොව ්රී ංකොලේ උතුුණ ලහෝ ව ඹ
ලදසින් ර
ඇතුළුවන සුළං ධොරො පැමිලයන්ලන් ඉහ වොයු දූෂක සොන්්රය ක් ඇි
ඉන්දි ොව හරහො ගමන් කරමින් බැවින් AQI අග 100 ඉක්මවූ වොයු ධොරො අප ර තු
ලගන ම ලම
ලහ්තුවයි. ්රී ංකොලේ ඇලමරිකොුව තොනොපි කොර් ො
අුවබේ ත
AQI අග න් බොලදන අන්තර්ජො ලවේ අඩවි පරීක්ෂො ක වි 2018, 2019 න වර්ෂ
ව ීම ද සක්ලතෝබර්, ලනොලවම්බර්, ලදසැම්බර් සහ ජනවොරි වැනි මොස ව ීම ්රී ංකොලේ
AQI අග වැඩිීමක් දක්වන බව තහවුුණ ලේ. එවැනි සැ කි යුතු වැඩිීමක් ඇි කිරීම
ඉවහල්ස වන ක්රි ොවලි ක් අප ර තුති සිදු ලනොවූ බැවින් ද ංකොව ාරිත සුළං ධොරො ඉහත
සඳහන් ක පරිදි පැවතීම මගින් ද ලමම අහිතකර වොයු ධොරො ර පුරො විහිීම ොලමන් ලමකී
තත්ත්ව ඇිවූ බව පැහැදිලි .

(Source : http://climate.nasa.gov/
evidence /)

නමුත් ඉන්පසුව සුළං ධොරො රමල න් ඊසොන දිගින් ර තු
ඇතුළු වන පරිදි සැකලසන
අතර එවි ලමම වොයු දුෂක අරොබි මුහුද ලදස තල්සතිී ොමක් සිදුවි හැකි අතරම ්රී
ංකොව පුරොම සැ කි යුතු ගිුණුණම් සහිත වර් ොපතන ක් ැලබන ලමම කො සීමොලේ ීම
(ලදවන අන්තර් ලමෝසම සක්ලතෝබර් සි ලදසැම්බර් දක්වො) වොතලේ අව ම්භ්න ී ඇි
ඝන අංශු වැසි ජ
මගින් වොතල න් ඉවත්ී ොමක් ද සිදු වි හැක. ලමම කුණණු
ලහ්තුලවන් දින කිහිප ක් තු අපලේ දිවයින ාරිත වොයු ලගෝ
වඩො හපත් අත
පත්ීම ලසොබොදහම් මොතොව අප
බො ීම ඇි වරප්රසොද කි.

වොයුලගෝලී උෂ්යත්ව පො න කරමින් කොබන්ඩල ොක්සයිඩ් අවල ෝෂය සිදු
කරන ස්වභ්ොවික කර්මොන්ත ො ොව වනොන්තර යි .එබැවින් වන විනො
වළක්වො
ගැනීම අප විසින් එක්ව ක්රි ොත්මක වි යුතු කො
එළඹ ිලේ.

බී.ජී.ලසලනවිරත්න .(කො ුණය විදයො නි ධොරී - කො ුණය විදයො කොර් ො
කටුගස්ලතො )

ල ඩ කරන PM 2.5

දියුණු යි ස කන වර්තමොන ල ෝක මුහුය ලදන ප්රභ් ම ගැ තිවක් ල ස වොයු දූෂය
දැක්වි හැක.අ ක කොර්මිකකරය , විවිධ කෘෂි රසො න භ්ොවිත , අවි මත් රථ වොහන
භ්ොවිත සහ තවත් ලබොලහෝ ලහ්තු ලම් සඳහො බ පොයි. මිනිසො ඇතුළු ජීීන්ලේ පැවැත්ම
අහිතකර වන පරිදි ඉතො සියුම් ඝන අංශු, විවිධ වොයු වර්ග සහ ඉතො සියුම් ජීව ලකො ස් වොයු
දූෂය
ඉවහල්සලේ. වොයුලගෝලී වොතලේ ඉහත ්රවය ව මිශ්රය ක් පවින වි එ
ධූමිකො ල සද හැඳින්වි හැක. ස්ීඩන ,කැනඩොව, ප්රං , නවසී න්ත සහ සස්රලි ොව
වැනි ර ව සොලේක්ෂව වොයු දූෂය අඩු මට් මක පවින අතර බංේ ොලේ , ඉන්දි ොව
සහ නයන වැනි ර ව වොයු දූෂය අන්තරොදො ක මට් ම ඉහ ලේ.
වොයු දූෂය කොරක ල ස මූලිකව ස කුව බන ්රවය කිහිප කි.කොබන් නම් මූ ්රවයලේ
සක්සයිඩ (කොබන් ඩල ොක්සයිඩ්/CO2 , කොබන් ලමොලනොක්සයිඩ/CO), සල්සෆර් ව
සක්සයිඩ (සල්සෆර් ඩල ොක්සයිඩ්/SO2,සල්සෆර් රල ොක්සයිඩ්/SO3), නයිරජන් ව
සක්සයිඩ (නයිරජන් ඩල ොක්සයිඩ්/NO2, නයිට්රික් සක්සයිඩ/NO), ල ෝහ අංශු(ඊ ම්/Pb),
හයිඩ්ලරෝකොබන (මීලත්න්/CH4, ලබන්සීන්/C6H6), ඝන අංශු (දූවිලි, දැලි), ඕලසෝන් වොයුව
(O3), ලපලරෝක්සි ඇසි යිල්ස නයිරලර්ට් (PAN) සහ සමහර ජීව විදයොත්මක අංශු
උදොහරය ල ස දැක්වි හැක.
වොත ජීීන් හිතකර ලහෝ අහිතකර ීම තීරය වන්ලන් වොතලේ අඩංුණ ඉහත ්රවය
ප්රමොය මත ලේ. ලම් සඳහො වොයු තත්ත්ව දර් ක (Air Quality Index /AQI )නම්
මිුවමක් වොයු තත්ත්ව මොන (Air Quality meter) නම් උපකරය භ්ොවිතො කර මනිුව
බයි. උදොහරය ක් ල ස PCE -RCM 05 වොයු තත්ත්ව මොන ගත් වි එමගින්
වොයුලගෝ ලේ උෂ්යත්ව , වොතලේ ාර්්රතොව
න මිුවම් ද බො ගතහැකි අතර
වැදගත්ම මිුවම වන්ලන් PM2.5 මිුවමයි. PM2.5 ුව වොයුලගෝ ලේ ඇි වොයුවක් ලහෝ
ලවනත් විල ්ෂිත සංඝ ක ක් ලනොලේ. ඉන් කි ලවන්ලන් වොතලේ ඇි විෂ්කම්භ්
මයිලරෝමී ර 2.5 (2.5µm =2.5x 10-6 m)
අඩු අංශු ප්රමොය යි. වඩොත් පැහැදිලිව
කිවලහොත් වොත ඝන මී ර ක අඩංුණ වන විෂ්කම්භ් මයිලරෝ මී ර 2.5 අඩු අංශු ව
ස්කන්ධ ලහවත් එම අංශු ව සොන්්රන යි.මී අමතරවPM10 ල ස ලම් ාකොර ම
මනිුව බන තවත් මිුවමක් ද ඇත.වොතලේ අඩංුණ ඉහින් සඳහන් ක සි ති අංශු
ප්රමොය න් ස කමින් වොයු තත්ත්ව දර් ක (Air Quality Index /AQI ) ගයන කර
එහි පරිමොය 0 සි 500 දක්වො සකස් කරන අතර පොඨොoක අුවව ගුව බන තීරය
පහත දැක්ලේ. (මූ ොශ්ර www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/)

ලම් දිනව කතො බහ
ක්වන මොතෘකොවක් වන්ලන් වන විනො
නිසො ඉදිරි අනොගතලේ
ඇිවි හැකි ාපදො පිළිබඳවයි .එමගින් කොබන්ඩල ොක්සයිඩ් වොයුව වැඩිීම, අතුුණ
ඵ ක් ල ස උෂ්යත්ව වැඩිීම ද, ාන්ික කො ුණණික තත්ත්ව ක් ඇි ීමද සිදුවි
හැක .
පෘවිවි ව ො ඇි වොයු ලගෝ ලේ විවිධ වොයුන්ලගන් නිර්මිතව ිලේ. එම වොයු අතුරින්
හරිතොගොර වොයු , වොයුලගෝලී උණුසුම ලකලරහි සෘු වම බ පොයි .සීත ර ව උණුසුම්
කො ුණය තත්ත්ව ක්
ලත් ලබෝග වගොවන් සිදු කරුව බන්ලන් හරිතොගොර තුළයි .
අලේ ර තුළ ද හරිතොගොර කුටි භ්ොවිතො කරුව බයි .
පොරදෘ ය ්රවය( ීදුුණ වැනි ) වලින් තැූ  ාවරය වූ ලමම කුටි හරිතොගොර නම් ලේ. එම
හරිතොගොර තුළ පොරදෘ ය ්රවය හරහො ූරර් විකිරය( solar radiation ) ඇතුළුී කුටි
උණුසුම් කරන අතර ඉන් පි වන පෘවිවි විකිරය (refuse radiation ) පොරදෘ ය ්රවය
හරහො නිදහස් ීම අඩුීමත් ගැටී ාපසු හැසිරිමත් නිසො කුටි තවදුර ත් උණුසුම් ලවයි .
මී සමොන සංසිේ ක් පෘවිවි වොයුලගෝ
තුළ සිදුවන අතර එ හරිතොගොර ාචරය
නම් ලේ.
පෘවිවි
ප්රධොන ව ල න් තොප විකිරය
ැලබන්ලන් ූරර් ො ලගනි.උෂ්යත්ව
නි ම න් අුවව වැඩි උෂ්යත්ව ක් සහිත වස්තු වැඩි විකිරය ප්රමොය ක් පි කරයි .තව
ද උෂ්යත්ව වැඩි වස්තු ලකටි තරංග ා ොම විකිරය පි කරයි .(ස්ල ෆොන්
ලබෝල්සට්ස්මොන් නි ම ,ීන්ලග විස්ථොපන නි ම ) ූරර් ො ලේ සොමොනය උෂ්යත්ව
6000°c පමය ලේ. නිසො ූරර් ො ලකටි තරංග ා ොම සහිත විදුත් ම්ම්භ්ක විකිරය පි
කරයි .පෘවිවිලේ සොමොනය උෂ්යත්ව ලසල්සසි ස් අං ක15 ක් පමය වන නිසො පෘවිවි
පෘෂ්ඨල න් නිදහස් වන කිරය දිුණ තරංග ා ොම ලේ.
වොයුලගෝ ලේ ඉහළ මට් ම
ැලබන සම්ූර්ය ූරරි
විකිරය ප්රමොය
100 %
ැයි
ගත
ලහොත්
එම
ප්රමොයල න් 30 % පමය
පරොවර්ථන
ලේ
.ඊ
වළොකුළු,
වොයු
ලගෝලී අංශු ,පෘවිවි පෘෂ්ඨ ද
දො ක ලවයි .ඉිරි 70% න්
19% ක් පමය වොයු ලගෝ
,
ඕලසෝන ස්ථර , ව ොකුළු
මගින් අවල ෝෂය ලකලර් .
ඉිරි 51% පමය ප්රමොය ක්
පෘවිවි
පෘෂ්ඨ
මගින්
(Source : gpm.nasa.gov)
අවල ෝෂය ලකලර් .
අුවව ූරර් ොලගන් ැලබන ලකටි තරංග විදුත් ම්ම්බක විකිරය පෘවිවි වොයු
ලගෝ ල න් අවල ෝෂය කරුව බන්ලන් මුළු ප්රමොයල න් 19%ක් පමයකි. එලස්
වුවත් පෘවිවිල න් පි කරන විකිරය වැඩි ප්රමොය ක් (refuse radiation )
අවල ෝෂය ීම එනම් 94% පමය වොයුලගෝ ලේ ඉතො සුළුලවන් පවින විල ්ෂ වොයු
වර්ග වලින් සිදු ලේ . එම වොයු හරිතොගොර වොයු නම් වන අතර ප්රධොන ව ල න් ජ වොෂ්ප,
කොබන්ඩල ොක්සයිඩ්, මීලත්න්, CFC,නයිරස් සක්සයිඩ් බව හඳුනොලගන ිලේ.
ලමම හරිතොගොර වොයු මගින් පෘවිවි විකිරය අවල ෝෂය කර විසිරී විකිරය
(scattering ) සිදු කරයි .පෘවිවිලේ උණුසුම වැඩි කරන ලමම ක්රි ොවලි හරිතොගොර
ාචරය නම් ලේ .
මිහිකත උණුසුම් වන ලමම සංසිේ
නිසො මිනිසො සහ අලනකුත් ජීීන් හිත සුව පිණිස
වූ පරිසර ක් නිර්මොය ී ිලේ .ජීවලේ පැවැත්ම සහ ක්රි ොකොරීත්ව වොයුලගෝ ලේ
උණුසුම මත රඳො පවතී .එමගින් වොයුලගෝලී සංසරය සිදු ලවමින් විවිධ වූ කො ුණණික
තත්ත්ව න් ඇි ලේ .අවුුණදු දස දහස් ගයනක් ිස්ලස් අප විසින් අත්විඳි උෂ්යත්ව
ඉහළ ොලම් අුවපොත බ ොලපොලරොත්තු ලනොවන අයුරින් මීත ඉිහොසලේ ීම වැඩි ී ඇත.
ඊ ප්රධොන ලහ්තුව කොබන්ඩල ොක්සයිඩ් සොන්්රන 1950 වර්ෂ සි සීඝ්රල න් ඉහ
ොමයි .එලස් කොබන්ඩල ොක්සයිඩ් සොන්්රන වැඩි ීම මිනිස් ක්රි ොකොරකම් දො ක ී
ිලේ .මූලිකව වන විනො
ලමන්ම ඛ්නිජ ලතල්ස දහන ද සඳහන් කළ හැකි .

(Source :Climate365.tumblr.com/
go.nasa.gov/climate365)
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Weather Summary
January – May 2021
January
In month of January, active Northeast monsoon conditions prevailed over the island and
above normal rainfalls were reported over most parts of the island except some parts in
Kandy, Nuwara Eliya, Rathnapura and Badulla districts, where below normal rainfalls
were reported.

Figure 4: Offset of maximum (Top) and minimum (Bottom) temperature in February 2021

Figure 1: Observed total rainfall (mm) in month of January (Left) and percentage of rainfall anomaly (Right).

March
Weak northeast monsoon conditions continued to prevail over the island during the
month of March 2021 and below normal rainfalls were received over Northern and
Northcentral provinces and in Trincomalee, Batticaloa and Matale districts and near or
above normal rainfalls elsewhere the most. Severe thunder activities were reported
western part of the country during latter part of the month (Figure-7)

Figure 5: Observed total rainfall (mm) in month of February (Left) and percentage of rainfall anomaly (Right).

Figure 2: Offset of maximum (Top) and minimum (Bottom) temperature in January 2021

February
Weak Northeast monsoon conditions prevailed during the month of February 2021.
Below normal rainfall reported over most parts of the island except some parts in Galle,
Matara, Nuwara Eliya, Batticalo and Ampara districts, where above or near normal
rainfalls were reported during the month of February 2021.

Figure 6: Offset of maximum (Top) and minimum (Bottom) temperature in March 2021

Figure 3: Observed total rainfall (mm) in month of February (Left) and percentage of rainfall anomaly (Right).

Figure 9: Total lightning
flash per square kilometer
(flash density x 103) during
month of April 2021 (Data:
Sri Lanka Lightning
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Figure 10: Offset of maximum (Top) and minimum (Bottom) temperature in January 2021

May
Inter monsoon conditions was prevailed over the island during first two weeks of the
month of May 2021 and southwest monsoon got established over the island on 25th.
Two cyclones developed in the North Indian ocean, named “TAUKE” cyclone between
14th -17th May in southeast Arabian Sea and the cyclone “YAAS” between 22nd to 27th
May over north Andaman Sea and adjoining east central Bay of Bengal (Figure -11).
Rainy condition were enhanced over the country, particularly over southwestern part of
the country, due to the effect of thoses two cyclones during 13-14 and 25-27 May and
caused flood and landslides in SW part of the country.

Figure 7: Total lightning flash per square kilometer (flash
density x 103) during month of March 2021 (Data: Sri Lanka
Lightning Monitoring Network - DoM)

April
Inter-monsoon conditions prevailed over the island and thunder and lightning activity
had enhanced during the second and third weeks of the month with Severe lightning
activities in Western, Northwestern, Northcentral and Uva provinces (Figure-9). Below
normal rainfalls were received over the most parts of the island except Trincomalee and
Polonnaruwa districts and some parts on Ampara and Galle districts where above normal rainfall were recorded.

Figure 11: Track map of Extremely Severe Cyclonic Storm “Tauktae” (left) and track of very severe cyclonic storm
“Yaas” (right)

Figure 8: Observed total rainfall (mm) in month of April (Left) and percentage of rainfall anomaly (Right).

Figure 12: Observed total rainfall (mm) in month of May (right) and percentage of rainfall anomaly

Figure 9: Total lightning flash per square kilometer (flash
density x 103) during month of April 2021 (Data: Sri Lanka
Lightning Monitoring Network - DoM)

Figure 13: Offset of maximum (Top) and minimum (Bottom) temperature in May 2021

Figure 9: Total lightning
flash per square kilometer
(flash density x 103) during
month of April 2021 (Data:
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El Niño/La Niña Southern Oscillation (ENSO)
The El Niño/La Niña Southern Oscillation (ENSO) has a major influence on climate

* Highest rainfall

patterns in various parts of the world. This is a naturally occurring phenomenon and

332.2 mm at Poddiwela Farm on 13th May2021.

involves fluctuating ocean temperatures in the central and eastern equatorial Pacific,
coupled with changes in the atmosphere. Scientific progress on the understanding and
modelling of this phenomenon has improved prediction skills to within a range of one to
nine months in advance, giving society the opportunity to prepare for associated hazards such as heavy rains, floods and drought.
The 2020-2021 La Niña event has concluded, according to both oceanic and atmospheric

* Maximum of Maximum Temperature

indicators. The latest forecasts from the WMO Global Producing Centers of Long-Range

36.3 0C at Polonnaruwa on 18th May 2021.

Forecasts indicate that neutral conditions are likely to dominate the tropical Pacific

* Minimum of Minimum Temperature
0

through the boreal summer: with a 78% chance of neutral for May-July, decreasing to
55% by August-October. ENSO-neutral remains the most likely outcome for the rest of

th

11.7 C at Nuwara Eliya on 05 May 2021.

the calendar year. The outlook for the second half of the year, however, contains considerable uncertainty with some suggestions of either a transition to El Niño or a re-

Rainfall & Temperature Forecast for the
months of June ,July & August 2021

emergence of La Niña conditions later this year. National Meteorological and Hydrological Services will closely monitor changes in the state of El Niño/Southern Oscillation
(ENSO) over the coming months and provide updated outlooks (WMO ENSO outlook,
issued at the end of May 2021).

This consensus climate outlook for the JJA season over Sri Lanka has been developed
through an assessment of the prevailing global climate conditions influencing the Sri
Lankan climate and seasonal forecasts from different climate models around the world.
The El Niño–Southern Oscillation (ENSO) remains neutral and this ENSO-neutral conditions are likely to continue through the Northern Hemisphere summer (70% chance in
June-August 2021). According to the Climate model outlooks the IOD is most likely to
remain neutral during next three months period. However two of the five models suggest negative IOD conditions could develop in the next three months.



Rainfall Forecast

For the month of June
There is a probability to receive slightly below or near normal rainfalls in Sw part of the
country and near normal rainfalls over rest of the country during the month of June
2021. However there is a possibility for enhancing rainfall particulary over Southwestern
part of the country, due to active monsoon condition in the Bay of Bengal particularly
during 1st week of the month.

Global Weather Forecast
for June ,July & August –2021

For the month of July
Near normal rainfalls is favoured over most parts of the country during the month of
July 2021

(Source: bhttps://apcc21.org/ser/outlook.do?lang=en)

For the month of August

Strongly enhanced probability for above normal temperatures is predicted for the northern North Pacific, tropical western Pacific, subtropical central South Pacific, New Zealand, the maritime continent, northern Indian Ocean, Saudi Arabia, and the Atlantic.
Enhanced probability for above normal temperatures is expected for the Arctic, Eurasia
(excluding India, western Russia, and Northern Europe), Africa, the Indian Ocean
(excluding northern region), North and Central America, and eastern Brazil. A tendency
for above normal temperatures is predicted for the Antarctic, Australia, and South
America (excluding eastern Brazil). Enhanced probability for below normal temperatures
is expected for the eastern off-equatorial South Pacific. Enhanced probability for near
normal temperatures is predicted for the central and eastern tropical North Pacific. A
tendency for above normal precipitation is expected for India, Indonesia, Alaska, northern South America, and the western subtropical Pacific. Strongly enhanced probability
for below normal precipitation is predicted for the western and central equatorial Pacific. A tendency for below normal precipitation is expected for western USA, southern
South America, southern Central Asia, and Western Europe. Enhanced probability for
near normal precipitation is predicted for the eastern equatorial Pacific. A tendency for
near normal precipitation is expected for northern Africa and the Middle East.

There is a no clear signal for the month of August 2021. Therefore there are equal
chances of having below, near of above normal rainfalls in the month of August 2021



Probabilistic Temperature Forecast for
Maximum Temperatures
There is a higher chance of experiencing slightly above the
normal Maximum Temperatures in Anuradhapura, Vavunia,
Kurunegala, Puttlum, Gampaha, Colombo, Galle, Hambantota,
Rathnapura, Kandy, Nuwara Eliya, Ampara, Batticalo and
Trincomlee districts for the JJA season 2021.



Probabilistic Temperature Forecast for
MinimumTemperatures
Accordingly, there is a higher chance of experiencing slightly
above the normal Minimum Temperatures in Anuradhapura,
Vavunia, Puttlum, Kurunegala, Gampaha, Colombo, Galle,
Hambantota, Kandy, Nuwara Eliya and Batticalo districts and
below the normal Minimum temperaturs in Ratnapura, Badulla, Ampara, Trincomalee and Mannar districts during JJA season 2021.
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COVID -19 වසංගත මගින් 2020 වර්ෂලේ
මන්දගොමී වූ , ලගෝලී කොර්මීකරය සහ
ප්රවොහන
වැඩිවන ලගෝලී උණුසුම
අඩුකිරීම හැකි වුවොද ?

Issue 1
ලමල ස ලගෝලී උණුසුම ඉහළ ොම ප්රධොන සොධක ල ස සෘු වම ලහෝ වරව මිනිස්
ක්රි ොකොරකම් ලහ්තුලවන් වොයුලගෝ
එක් කරන ද අිරික්ත කොබන්ඩල ොක්සයිඩ්
(CO2), මීලත්න්(CH4) සහ නයිරස් සක්සයිඩ්(N2O) වැනි හරිතොගොර වොයූන් ලේ ුණණික
පේධි තුළ වැඩි තොප ක් රඳවො ගැනීම ලහ්තු කොරක ී ඇි බව ලේ ුණය විදයොපයින්
විසින් සොධක සහිතව ලපන්වො ීම ඇත.

“’වසර 141 ඉිහොසලේීම 2020 වසර උතුුණ අර්ධලගෝ ලේ ලදවන උණුසුම්ම වසර
ල ස වොර්තො තබයි”’(NOAA-NCEI-Global Climate Report-2020).
COVID -19 වසංගත මගින් ල ෝකලේ මන්දගොමී වූ කොර්මීකරය සහ ප්රවොහන
ලහ්තුලවන් 2020 වර්ෂලේ නිකුත් වූ කොබන් ඩල ොක්සයිඩ් වැනි හරිතොගොර වොයු අඩුීම
ලහ්තුලවන් ලගෝලී උණුසුම අඩුවුව ඇතැයි සමහරක් ලදනො සැක ප කරුව බයි.

රූපය 3.NOAA හි ගගෝලීය හරිතාගාර වාුර නිරීක්ෂණ ජාලය විසින් රැ්  කරන ලද ගගෝලීය
කාබන්ඩගයාක්සයිඩ් සහ මීගත්න් ප්රමාණයන් (ගගෝලීය මාසික සාමානයයය) (මුලාශ්රයhttps://research.noaa.gov

2020 වසලර් ල ෝක පුරො පැවි COVID-19 වසංගත ලහ්තුලවන් ලගෝලී ාර්වික ,
කොර්මීකරය සහ ප්රවොහන මන්දගොමී වි . ුණවන් ගමන් ඉතො සීමිත වි . ලගෝලී
බ ක්ි ඉල්සතිම 2019 සොලේක්ෂව 2020 අලේල්ස මස වන වි 3.8 % පහළ ලගොස්
ඇි බව අන්තර්ජොික බ ක්ි ා තන “”2020 ලගෝලී බ ක්ි සමොල ෝචන ”
වොර්තොව මගින් ලපන්වො ලදයි (රූප
4). ලම් හො සමගොමීව හරිතොගොර වොයු
නිකුත්ලකලරන ලමම ක්රි ොවලීන් අඩපන ීම නිසො වොයුලගෝ
නිකුත් වූ හරිතොගොර
වොයු ප්රමොය අඩුවුව ඇතැයි බ ොලපොලරොත්තු වි .

රූපය 1. වාර්ෂික ගගෝලීය (ගගාඩබිම සහ සාගර එක්ව)උෂ්ණත්වය 1880 සිට 2020 දක්වා
20 වන සියවසට සාගේක්ෂව (1901-2000 හි සාමානයයයට වඩා) ගවන්  ී  ති  අුරු
(මුලාශ්රය-NOAA-2020 වර්ෂෂගේ ගගෝලීය ගේශගුණික වාර්ෂතාව) https://research.noaa.gov

ල ෝක කො ුණය විදයො සංවිධොන මගින් 2021 අලේල්ස 21 වන දින නිකුත් කරන ද
2020 ලගෝලී ලේ ුණය තත්ව වොර්තොව අුවව ලගෝලී කොර්මිකරය ාරම්භ් ීලමන්
පසු එනම් 1850 න් පසු වොර්තොවූ උණුසුම් වසර 3
2020 වසර ඇතු ත් ී ඇත.
එල සම ඇමරිකොලේ NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
ා තන මගින් 2021 ජනවොරි 20 වන දින ප්රකො
පත් කරන ද 2020 වර්ෂලේ
ලගෝලී ලේ ුණණික වොර්තොව අුවව 20 වන සි වස සොලේක්ෂව (1901-2000 හි
සොමොනය
) ලගෝලී ලගොඩබිම උෂ්යත්ව වැඩිම වූ වසර ල ස 2020 වොර්තො තබො
ඇත. ලගෝලී එනම් ලගොඩබිම සහ සොගර එක්ව සැ කුවි උෂ්යත්ව 1880 සි වසර
141ක ඉිහොසලේීම 20 වන සි වස සොලේක්ෂව වොර්තො වූ ලදවන උණුසුම්ම වසර (2nd
warmest) ල ස 2020 හදුනො ලගන ඇත. (රූප 1).

NOAA හි
ලගෝලී
හරිතොගොර
වොයු
නිරීක්ෂය ජො
අුවව 2020 වසලර්
ලගෝලී
වොර්ෂික
සොමොනය
(global
annual
average)
කොබන්ඩල ොක්සයිඩ්
ප්රමොය 412.5 PPm
(parts per million)
ල ස වොර්තො ී ඇි
රූපය 4. ගගෝලීය බලශක්ි  ඉල්ලුම 2019 ට සාගේක්ෂව 1900-2020
අතර එ
2019
මුලාශ්රය https://www.iea.org
වසර වඩො 2.5PPm
ප්රමොන කින් වැඩිීමකි. එනම් වොයුලගෝ ලේ ඇි CO2 සහ CH4 වොයු ප්රමොය වැඩිීලම්
වොර්ෂික නැඹුුණව අඛ්ණ්ඩව සිදුව ඇි බවයි (රූප 3).

2020 වර්ෂ ල ොව පුරො ලබොලහෝ ර ව සොමොනය
වඩො උෂ්යත්ව වැඩි ී ඇි
බව ලමම වොර්තොව තව දුර ත් ලේනවො ලදයි (රූප 2). යුලරෝපලේ, ාසි ොලේ, සහ
ඇමරිකොලේ, සමහර ප්රලේ ව ලමන්ම අත් ොන්ික්, ඉන්දි ොුව සහ පැසිිකක් සොගරව
සමහර ලකො ස් ද විල ්ෂල න් ලම් අතර ලේ.

ලගෝලී
කොබන් වි ොපෘි
(Global Carbon Project) මගින් කරන
ද මූලික
ඇස්තලම්න්තු ව
අුවව 2020 වසලර් වොර්ෂික ලගෝලී CO2 විලමෝචන 2019 වඩො
4.2% -7.5% පමය එනම් 0.08-0.23ppm ප්රමොන ක අඩුීමක් බ ොලපොලරොත්තු වි
හැකි බවයි. ල ෝක කො ුණය විදයො සංවිධොන පවසන්ලන් වොයුලගෝ ලේ ඇි CO2
සොන්්රය න් ලකලරහි වන බ පීම අතීත හො වර්තමොන විලමෝචනව සොමුහික
ප්රිඵ ක් බවත් ලමම අඩුීම සොමොනය ල න් වසරින් වසර සිදුවන උච්චචොවචන න් හො
වෘක්ෂ තොදි
වැනි කොබන් උරොගන්නො මු ොශ්ර ව
ඇිවන්නොවූ
ස්වොභ්ොවික
විච යතොව
වඩො කුඩො බවයි (රූප 4).
කොබන් ඩල ොක්සයිඩ් වොයුලගෝ ලේ සි වස් ගයනොවක් සහ සොගරලේ ඊ ත් වඩො දිුණ
කො ක් පවතී. එක්සත් ජොතීන්ලේ පැරිස් ලේ ුණය එකගතොව
අුවව 2030 ීම CO2
විලමෝචන අඩුකිරීම නම් වර්ෂ ක් පොසො CO2 ල ොන් බිලි න 1-2 ප්රමොන කින්
අඩුක
යුතු බව ලගෝලී කොබන් වි ොපෘි ලපන්වො ලදයි.
එබැවින් ලමම
පරිමොයල න්, එක් වසරක් පමයක් හරිතොගොර වොයු විලමෝචන අඩු කිරීමකින් ලගෝලී
වොයුලගෝලී CO2 පරිමොය පහත වැටීම ප්රමොයවත් ලනොවන බව පැහැදිලිලේ.

රූපය 2. 2020 ජනවාරි සිට ගදසැම්බර්ෂ දක්වා ගගෝලීය උෂ්ණත්වය (1981-2010 හි
සාමානයයයට වඩා ) ගවන්  ී  ති  අුරු (මුලාශ්රය-WMO1264-2020 වර්ෂෂගේ ගගෝලීය
ගේශගුණික වාර්ෂතාව)

ලකලස් වුවද COVID -19 මගින් අඩුවූ හරිතොගොර වොයු ප්රමොන ලගෝලී උණුසුම් සහ
ලේ ුණය විපර් ොස ව අව බ පීම් අඩු කිරීම ප්රමොයවත් ලනොවුනද එම තත්ව
කොර්මික, බ ක්ි සහ ප්රවොහන පේධිව ූර්ය පරිවර්තන ක් තුළින් විලමෝචන
අවම කිරීම සඳහො වඩොත් ිරසොර ක්රි ොමොර්ග ගැනීම සඳහො ප්රලේ ක් සප යි. අව ය
ලවනස්කම් ාර්වික ව ල න් දැරි හැකි සහ තොක්ෂණිකව කළ හැකි අතර එ අපලේ
එදිලනදො ජීවිත
බ පොන්ලන් සුළු ව ල න් පමණි. අව ය පි වර ඉක්මනින්ම ගත
යුතු . බ ොසිටීම කො ක් ලනොමැි බව සක් සුදක් ලස් පැහැදිලිලේ.

2020 වසර ාසි ොව ද උණුසුම්ම වර්ෂ ල ස වොර්තො වි . ාසි ොලේ උෂ්යත්ව ද
2020 වසලර් (1910-2000) සොමොනය
වඩො ලසන්ටිලග්ර්ඩ් අං ක 2.07 ක
උෂ්යත්ව කින් වැඩි ී ඇි අතර එ එහි වොර්ෂික උෂ්යත්ව ලසන්ටිලග්ර් ඩ් අං ක
2.0 වඩො වැඩි වූ පළමු අවස්ථොව බවද එම වොර්තොව වැඩිදුර ත් සදහන් කරයි.
තවද 2020 අලගෝස්තු වන වි ාරම්භ් ලවමින් 2020 වසර අවසන් වන ලතක් පැසිිකක්
සොගර සිසිල්ස කරමින් පැවි ොනිනො (La Nina) තත්ව ක් පැවතුනද ලමම වොර්තොගත
උෂ්යත්ව වැඩි ීම විල ්ෂත්ව කි.

අුවෂො වර්යසුරි ,
අධයක්ෂ (පර්ලේෂය සහ ලේ ුණය විපර් ොස ) කො ුණය විදයො ලදපොර්තලම්න්තුව,
ලකොළඹ
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නිරිතදිග ලමෝසම් කො
තු මොසිකව
සිදුවන ලේ ුණණික ලවනස්කම් පිලිබඳ
සන්සන්දන ක්.
(වසර 40ක ECMWF’s Reanalysis (ERA5
1979-2019) දත්ත ඇසුරින් සකසො ඇත.)
ංකොලේ පිහිටුම අුවව එ ම ාලේනිකවූ ලේ ුණණික ක්ෂය දකින්න පුළුවන්.
ප්රධොන ව ල න්ම හඳුනො ගන්ලන් නම්, ඝර්ම ක ොපී ලමෝසම් ලේ ුණය ක් සහිත
ර ක් ල ස ංකොව වර්ග ක හැකියි. වර්ෂොව නිර්මොය
අව ය වඩොත් වැදගත්
සොදක න් ලබොලහොම ක් ංකොව ාලේනිකව පවතී. වො අතරින් සමකොසන්නව
පිහිටුමත්, මුහුලදන් ව ී ිබීමත්, ප්රමොයල න් කුඩො ීම සහ මධයම කඳුකර ත් ප්රධොන
වන අතර ලම් ලහ්තූන් නිසො ංකොලේ විවිධ ප්රලේ න්ව පවො එකම කො
තු විවිධ
ලේ ුණණික ක්ෂය දැකි හැකියි. මධයම කඳුකර නිසො නිරිත ලදසින් ලමෝසම් සුළං
හමන වි රලට් නිරිතදිග ලකො ස් ව ත් ඊසොනදිග ලමෝසම් කො ලේීම දිවයිලන්
ඊසොනදිග ලකො ස්ව ත් වැසි ැලබන අතර අන්තර් ලමෝසම් කො න් තුළ ර පුරො
වයොේත වූ ගිුණුණම් සහිත වැසි දකින්න පුළුවන්.

ලපොල ොව ාසන්නලේ සුළං ර ොව සහ ප්රහොරක සුළං ස කො බැලීලම්ීම ප්රධොන ව ල න්
බස්නොහිර බරව නිරිත ලදසින් හමන සුළං දැකගත හැකි අතර සැ කි යුතු මට් ලම්
ලේග ක් පවතී. පැ.කි.මී. 50 වැඩි ප්රහොරක සුළං දිවයිලන් ගිනිලකොය සහ ව ඹ/උතුුණ
ලගොඩබිම් සහ විල ්ෂල න් මුහුදු ප්රලේ ව
ලමෝසම් කො
පුරො දකින්න පුළුවන්.
ලමම තත්ත්වලේ සැ කි යුතු වැඩි ීමක් ු නි සහ ු ලි මස සොමොනය ලේ ුණණික
තත්ත්ව න්
ලත් නිරීක්ෂය ක හැකි බවක් ලපලන්.

ලකලස් ලවතත් ලමම ලිපිලේ අරමුය වුවලේ දිවයිලන් ප්රධොනතම ලමෝසම වන මැයි සි
සැේතැම්බර් දක්වො සොමොනයල න් මොස පහක් පුරො පවින නිරිතදිග ලමෝසලම් එක් එක්
මොස න්හි පවින ලේ ුණණික පරොමිතීන්ලේ විච න පිළිබඳව ලසො ො බැලීමයි.
අුවව ප්රධොනව ල න් වැස්ස, උෂ්යත්ව , සුළඟ සහ පීඩන වයොේි පිළිබඳව ලසො ො
බ මු.

ංකොලේ උෂ්යත්ව සොමොනයල න් මුහුදු මට් ලම් සි ඇි උසත් සමග විච න ක්
දකින්න හැකි වුවත් ලමෝසම් කො ලේීම එ
තවත් සොධක ක් ල ස ඉන්දි න්
සොගරල න් රැලගන එන වඩොත් ඉහ ජ වොෂ්ප ප්රමොය ක් සහිත ලමෝසම් සුළන්
ප්රවොහ බ පීම් කර ඇි බවක් ලපනී යි.
අුවව දිවයිලන් නිරිත ලකො ස්ව
උෂ්යත්වලේ සොලේක්ෂ අඩුීමක් මැයි සි සැේතැම්බර් දක්වො කො
තු දකින්න
පුළුවන්. ලකලස් ලවතත් ලමෝසම් සුළං තීව්ර ීමත් සමගම ලේගවත් වන සුළං, දිවයිලන්
නිරිත ලදස වැඩි වැසි ප්රමොය ක් බො ීම උෂ්යත්ව වැඩිවූ වි ලි සුළං (කච්චචොන් සුළං)
ල ස මධයම කඳුකරලේ නැලගනහිර බැවුම් හරහො ලගොස් දිවයිලන් නැලගනහිර
ලකො ස්ව උෂ්යත්ව වඩොත් වැඩි වැඩි කිරීමක් විල ්ෂල න්ම ු නි ු ලි මොසව
නිරීක්ෂය ක හැකියි.

ලමෝසලම් සොමොනය ස්වභ්ොව අුවවම වැසි තත්ත්ව නිරිත ලකො ස එනම් කඳු
පන්ිල න් නිරිත ලදස එකතු ීමක් හැම මොස කම දකින්න හැකි වුවත් ු නි මස ලමම
ස්වභ්ොව වඩොත් වැඩි අතර අලගෝස්තු මොසලේීම එ අඩුීමක් දකින්න පුළුවන්. මැයි සහ
සැේතැම්බර් වැසි වයේතීන් තරමක් දිවයින පුරො දකින්න හැකි අතර ලම අන්තර්
ලමෝසම් ක්ෂය සමග මුසුවූ ලපර ලමෝසම් සහ පසු ලමෝසම් තත්ව ක් ල ස හඳුනොගත
හැකියි.

අුවව ලේ ුණණික පරොමිතීන් සස්ලස් නිරිතදිග ලමෝසලම් සොමොනය තත්ත්ව විමසො
බැලීලම්ීම මැයි සි සැේතැම්බර් දක්වො කො
තු මොසික ව ල න් සිදුවන ම් ම්
ලවනස්කම් හඳුනොගත හැකි අතර වො මුලික ව ල න් ලමෝසම් සුළං ප්රවොහලේ බ පීම
අුවව සිදුවන බව දකින්න පුළුවන්. එනම් විල ්ෂල න්ම එල්ස නිලනෝ දක්ෂිය ලදෝ න
(El-Nino Southern Oscillation), ඉන්ීම සොගර ඩයිලපෝ
(Indian Ocean Dipole)
සහ මැඩන් ු ලි න් ලදෝ න (Madden Julian Oscillation) වැනි ලමෝසම් සුළං
ප්රවොහ
ලගෝලී බ පීම් ක හැකි තත්ත්ව න් විසින් වසලර් සොමොනයල න් පැවි
හැකි, ලමම ලිපි මගින් දක්වන ද පරොමිතීන්ලේ හැසිරීම/ස්වභ්ොව ලවනස්ීම් ව
භ්ොජන වි හැකි අතර එවි ාන්ික කො ුණණික තත්ත්ව න්ද ඇිවි හැකියි.

මලිත් ප්රනොන්දු (කො ුණය විදයොප )
කටුනො ක ුණවන්ලතොටුප කොර් ො
කො ුණය විදයො ලදපොර්තලම්න්තුව.
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tion, while many others go through post-processing and varying degrees of interpretation, adjustment and synthesis by forecasters and other practitioners.

PEOPLE-CENTERED
EARLY WARNING SYSTEM

In Year 2020, DoM has been issued total 335 of warning/advisories for different extreme/hazards events over land and ocean (Figure 2). The early warning center (EWS) of
DoM was issued hypothetical oil spills advisory with help of the INCOIS (Indian National
Centre for Ocean Information Services) for Vessel “New Diamond” which was caught fire
off the eastern coast of Sri Lanka on 03rd September 2020. Tropical Cyclone “BUREVI”
which made landfall in Sri Lanka on 02nd December 2020, becoming a fist cyclonic storm
after twenty years since a Tropical Cyclone in year 2000. Damages and casualties were
significantly reduced by early warnings and precautionary measures.

Introduction
Most countries place the highest priority on the provision of warning services enabling
communities to prepare for, and minimize the impacts of, extreme hydro-meteorological
phenomena such as tornadoes, storms, Cyclones/hurricanes, heat weather, heavy rain/
floods and droughts. The warnings can take the form of general cautionary advice or
detailed, location-specific, model-based forecasts of hazard (WMO-TD-No-1139, 2002)
evolution, expected impacts or consequences and precautions for particular vulnerable
segments of society.
It is acknowledged that warnings are only useful if they are received, understood, believed and acted upon by those at risk
The primary objective of a warning system can be best summarized as follows: “To
empower individuals and communities to respond appropriately to a threat in order to
reduce the risk of death, injury, property loss and damage. Warnings need to get the
message across and stimulate those at risk to take action. An effective warning system
will say to each member of the community at risk: What is happening: What it means to
you: What you can do.” (BoM/AEMI Workshop 1993).
Virtually all weather and climate forecasts and warnings may be presented in words,

Figure 2. Number of warning/advisory issued by NMC of DoM in year 2020
(Data: NMC, DoM)

numbers or graphical form; may be expressed in categorical or probabilistic terms; and
are updated frequently – all according to the standard practices of the service agency,
which generally reflect the needs and preferences of user communities. In many cases
practices are coordinated and standardized through international organizations, for
example WMO and the International Civil Aviation Organization for aeronautical needs
and services.

Summary

Early Warning System in the Department of Meteorology

Internet, smartphone and other scientific, technological and social developments of
recent decades have continued to increase the demand for, and availability of, weather,
climate and related services. Billions of people are gaining access to these services and
using them in decision making with greatly enhanced public and private benefit.
As mention early, an effective warning system will say to each member of the community at risk: What is happening: What it means to you: What you can do. But EWS of the
department of meteorology is still not successfully answering the all questions above.
This is producing new challenges to the department for prioritizing their investment to
implementation of effective EWS. United Nations Development Programme (UNDP,
2018) has mention that, following five key areas are fundamental to consideration of
build functional early warning system.
1)
Institutional and regulatory arrangements to ensure a smooth early warning
process and to develop capacity among stakeholders;
2)
Technological solutions to upgrade monitoring, forecasting, and warning infrastructure;
3)
Community-based solutions to empower communities at risk and prompt an
effective response to warnings;
4)
Private sector engagement to develop and manage EWS at lower costs and with
the engagement of sectoral professionals;
5)
International co-operation and data sharing to minimize costs and to ensure
greater impacts for EWS.

Natural Hazards Early Warning Centre in National Meteorological Center (NMC) of the
Department of Meteorology (DoM) is responsible to provide extreme weather warning
of heavy rain, thunderstorm and lightning, strong winds, cyclone, heat weather and any
other weather related hazards by covering all over Sri Lanka. Apart from that the department is also responsible to provide maritime warning/advisory of high waves, rough seas
and strong winds for sea areas around the Island.
The department is issuing four color warning of “Alert” (level 1 warning), “Watch” (level
2 warning), “Warning” (level 3 warning) and “No alert” based on severity of extreme
weather events. The operational approach of weather hazards early warning system of
DoM is shown in Figure 1.
The DoM has been developed Standard Operating Procedures (SOPs) for heavy rain,
strong winds and cyclone hazards in mentioned above. These SOPs are frequently used
by the Meteorologists on duty at the National Meteorological Centre.
Accurate forecasting is depends on
a network of global, regional, and
national remote and in situ observations of the atmosphere, oceans,
and land that are conducted by
NMHSs and their partners. These
observations are assimilated by a
network of global, regional and
national forecast centers, which
have differentiated responsibilities
for the production of global, regional, and national products. This
system ensures that large-scale
numerical predictions—which are
needed for a good national forecast
Figure 1. Operational approach to impact-based
but require enormous computing
weather hazards early warning system of DoM
power—are created cost-effectively
by a few NMHSs and supporting organizations on behalf of all Members of the WMO.
The DoM is used some of these global and regional products as guidance (Figure 1).

Therefore, provide the warning services that help protect lives and livelihoods from the
adverse effects of meteorological and hydrological phenomena, the department of
meteorology is essential to improve and strength their early warning system.
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This warning information is transmitted to end users by Fax, E-mail, Telephone, Web and
Social Medias through disaster management authorities including with their guidance.
Some products may be derived directly from the output of numerical weather predic-
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