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දදද්මක

ිවදේදදය

කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්් ු හේ, ස්වභාවික විපත් ත පිළිබඳ පූර්ව අනු රු ඇඟවීහම් මධ්යස්ථානය විසි් 

2019 ජය දරි කස 04 ය දිය ප. . 10.00 සිට 2019 ජය දරි මස 05 වන දින මධ්ය න 12.00 වන
හතක් වලංගු වන පරිදි
2019 ජය දරි කස 04 වන දින ප.ව. 10.00 ට නිකුත් ත කරන ලදී.

මුහුදු ප්රහේශ සඳ ා
Issued at 01.00 p.m. 19th August 2018
Valid for the period until 01.00 p.m. 20th August 2018

සැලකිලිමත් ත ව් න!

Issued at 06.00 a.m .on 16 August 2018
Valid for the period until from 06.00 a.m .on 17 August 2018

දි යිය ටද ය මුහුදු වල සුළං ඊසදය දි දදේ න්
හකය වතර සුළදේේ දේදග පැ.කී.මී. 30-40 පකණ
දේද.
පු්මතලක සිට දේ ොළඹ හරහද ඳලිළටි දක් ද
දේ රළට ඔබ්දේඳන් ය මුහුදු ප්රහේශ ල (විදේ ේෂදේ න්
ගැඹුරු මුහුදු ප්රහේශ ල) සුළදේේ දේදග විටින් විට
පැ.කී.මී. 50-60 පකණ දක් ද ැඩි වි හැකි වතර එක
මුහුදු ප්රහේශ විටින් විට රළු වි හැ .
කදතර සිට හම්ඳන්දේතොට හරහද දේපොතුවිල් දක් ද සහ
පු්මතලක සිට කන්යදරක හරහද
න් සන්තුර
දක් ද දේ රළට ඔබ්දේඳන් ය මුහුදු ප්රහේශ ල සුළදේේ
දේදග විටින් විට පැ.කි.මී. 50 පකණ දක් ද ැඩි වි
හැකි වතර එක මුහුදු ප්රහේශ විටින් විට තරකක් රළු වි
හැ .
ධීවර ස නාවුක ප්රජාව හම් පිලිබදව අවධ්ානහය් 
කටුතු  කරන හලස ඉල්ලා සිටිනු ලැහබ්.

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : තරමක් තද වැසි: 50 -100, තද වැසි: 100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි
මුහුහේ ස්වභාවය : නිසල (0-5)පැ.කි.මී ,සුමට (5-15)පැ.කි.මී, සාමානය ස්වභාවහය්  ුතු  (16-28)පැ.කි.මී, මද
රළු (29-37)පැ.කි.මී, තරමක් රළු (38-46)පැ.කි.මී, රළු (47-55)පැ.කි.මී, ඉතා රළු (56-74)පැ.කි.මී, දළ රළු (75102)පැ.කි.මී, ඉතා දළ රළු 103 පැ.කි.මී ට වැඩි.

