කාලගුණවිද්යා දෙපද්රාතමේප්තුව
வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்
Department of Meteorology
නිහේදන අංකය : 01
වර්ණය : ඇම්බර්

දුරකථන
ෆැක්ස්
විදුත් ත තැප ල
හවබ් අඩවිය

: 011 2686686
: 011 2682668
: metnmc@gmail.com
: www.meteo.gov.lk

WW/L/19/01/10/01

තද වැසි/ ගිගුරුම් සහිත වැසි පිළිබඳව අවවාදාත් තමක නිහේදනය
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්් ු හේ, ස්වභාවික විපත් ත පිළිබඳ පූර්ව අනු රු ඇඟවීහම් මධ්යස්ථානය විසි් 

2019 ජනවාරි මස 13 දින සවස 0200 වන හතක් වලංගු වන පරිදි
2019 ජනවාරි මස 10 දින සවස 0200 ට නිකුත් ත කරන ලදී.

නැගෙනහිර, ඌව, මධ්යම, දකුණ සහ සබරෙමුව පළාත්වලත් ගපොගළොන්නරුව
දිස්ත්රික්කයත් සඳහා
සැලකිලිමත් ත ව් න!
නැගෙනහිර, ඌව, මධ්යම, දකුණ සහ සබරෙමුව පළාත්වලත් ගපොගළොන්නරුව දිස්ත්රික්කගේත්
වැසි තත්ත්වගේ වර්ධනයක් ඉදිරි දින කිහිපගේ (විග ේෂගයන් ජනවාරි මස 11 සිට 13 දක්වා)
බලාගපොගරොත්තු ගේ.
ඉ ති්  දක්වා ඇති ප්රහේවවල ඇතැම් ස්ථාන වලට (පැය 24ක් තුල) මි.මී. 100 ට වැඩි තද වැසි
ඇති විය ැක.
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්රහේවවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය ැක. අකුණු
මඟි්  සිදුවන අනු රු අවම කර ගැනීමට අවවය පියවර ග් නා හලස නනතාවහග් 
කාරුණිකව 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.
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