නිහේදන අංකය : 03
වර්ණය : ඇම්බර්

WW/L/19/09/17/03

තද වැසි ස අකුණු පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිහේදනය
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්් ු හේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනු රු ඇඟවීහම් මධ්යස්ාානය විසි් 

2019 සැප්තැම්බර් මස 17 දින දින ප.ව 01.30 වන හතක් වලංගු වන පරිදි
2019 සැප්තැම්බර් මස 17 දින හප.ව 01.30 ට නිකුත් කරන ලදී.

හ ොඩබිම් ප්රහේ සඳ ා
සැලකිලිමත් ව් න!
බස්නාහිර, සබර මුව, දකුණු, මධ්යම ස වයඹ
පළාත්වල වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති හේ.
ඇතැම් ස්ාාන වලට (ඉදිරි පැය 24ක් ු ල) මි.මී. 100
ක පමණ තද වැසි ඇති විය ැක.
ඌව ස නැහ නහිර පළාත්වලත් වේනියාව, මුලතිේ
ස අනුරාධ්පුරය දිස්ත්රික්කවලත් සවස 2.00 ්  පමණ
පසුව වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති හේ.
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්රහේ වල
තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය ැක. අකුණු මඟි් 
සිදුවන අනු රු අවම කර ැනීමට අව ය පියවර
් නා හලස ජනතාවහ ්  කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු
ලැහේ.

ආරක්ෂිත පියවර:
අකුණු ස ගිගුරුම් පවතින අවස්ාාවල ප ත ආරක්ෂිත පියවරය්  අනු මනය කරන හම්  කාලගුණ විදයා
හදපාර්තහම්් ු ව ම ජනතාවට අවවාද හකහර්.







එළිම හ්  හ ෝ ස් යට හනොසිටිය ුතු  අතර ආරක්ෂිත හ ොඩනැගිල්ලක් හ ෝ සංවෘත වා නයක් ු ළ
රැදී සිටි් න.
කුඹුරු, හත් වු , ක්රීඩා පිටි හම් ම ජලා වැනි විවෘත ස්ාන වල රැදී සිමෙහම්  වලකි් න.
රැ ැ්  සහිත දුරකාන ස විදුලියට සම්බ් ධ් කරන ලද විදුලි උපකරණ භාවිතහය්  වලකි් න.
බයිසිකල්, ට්රැක්ටර් ස හබෝට්ටු වැනි විවෘත වා න භාවිතහය්  වලකි් න.
තද සුළං හ ේු හව්  ස් ා විදුලි රැ ැ්  බිම ඇද වැමෙමට ඉඩ ඇති බැවි්  ඒ පිළිබදව සැලකිලිමත්
ව් න.
දිසි තත්වයකදී ප්රාහේය ය ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ාාන නිලධ්ාීන්  හ ස ය පත් න.

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.

