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තද සුළං සහ රළු මුහුදු ප්රදේශ පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිදේේදනය
කාලගුණ විදයා දේදපාර්තදේම්න්තුදේේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීදේම් මධ්යස්ාානය විසින්

2018 ජුලි මස 15 වන දින ප.ව. 04.30 වන හතක් ව ංගු වන පරිදි
2018 ජුලි මස 12 වන දින ප.ව. 04.30 ට නිකුත් ත කරන දී.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රදේශ සදහා
සැලකිලිමත් වන්න!
දිවයින අවට මුහුදු ප්රදේශ වල සුළදේේ දේේගය
වැඩිවීදේම් හැකියාව ඉහළ මට්ටමක පවතී.
මීගමුව
සිට පුත් තත ම, කන්කසන්තුරය ස
ත්රිකුණාම ය
ර ා මඩක පුව දක්වා ස
ම්බන්හතොට සිට හපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු
ප්රහේශව සුළහේ හේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 6065 දක්වා වැඩි විය ැකි අතර, එවිට එම මුහුදු ප්රහේශ
ඉතා රළු විය ැක.
හසසු මුහුදු ප්රහේශව ද සුළහේ හේගය විටින් විට
පැ.කි.මී. 50-55 දක්වා වැඩි විය ැකි අතර, එවිට
එම මුහුදු ප්රහේශ රළු විය ැක.
ධීවර සහ නාවුක ප්රජාව දේම් පිලිබදව ඉතා
අවධ්ානදේයන් කටයුතු කරන දේලස ඉල්ලා සිටිනු
ලැදේේ.

බස්නාහිර, වයඹ සහ දකුණු දේවරළබඩ
ජනතාව සඳහා
ජුලි මස 13 වන දින ප.ව. 02.00 සිට ජුලි මස 16
වන දින හප.ව. 08.00 දක්වා කා හේදී පුත් තත ම
සිට හකොළඹ ස ගාල්
ර ා හපොතුවිල් දක්වා
වන මුහුදු ප්රහේශව මුහුදු රළ මීටර් 2.0 - 3.0 ක්
පමණ (හමය හගොඩබිමට පැමිහණන රළ උස
හනොහේ.) ඉ ළ යාහම් ැකියාවක් පවතින අතර හම් හ ේතුහවන් පුත් තත ම සිට හකොළඹ ස ගාල්
ර ා හපොතුවිල් දක්වා වන හවරළබඩ ප්රහේශව
මුහුදු රළ සුළු වශහයන් හගොඩබිමට පැමිණීහම්
ැකියාවක් (විහශේෂහයන් වඩදිය පවතින විටදී) පවතී.
හවරළබඩ ස ධීවර ජනතාව හම් පිලිබදව අවධානහයන් කටයුතු කරන හ ස ඉල් ා සිටිනු ැහබ්.

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : තරමක් තද වැසි: 50 -100, තද වැසි: 100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි

