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තද වැසි පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිදේදනය
කාලගුණ විදයා දදපාර්තදම්න්තුදේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීදම් මධ්යස්ාානය විසින්

2018 මැයි මස 20 වන් දින් රාත්රී 11.30 වන් හතක් වලංගු වන් පරිදි
2018 මැයි මස 19 වන් දින් රාත්රී 11.30 ට නිකුත් ත කරන් ලදී.

බස්නාහිර, වයඹ, සබරගමුව, ඌව සහ මධ්යම පළාත් සහ
ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්රික්ක සදහා
සැලකිලිමත් වන්න!
ඉහතින් දක්වා ඇති ප්රදේවවල ඇතැම් ස්ාාන වලට මි.මී. 100 ට වැඩි වැසි ඇති විය හැක.
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්රදේවවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන
අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවවය පියවර ගන්නා දලස නනතාවදගන් කාරුිකකව ඉල්ලා සිිනු  ලැද .

අද රාත්රී 11.30 වනවිට තත්ත්වය
බසවන්ාහිර, වනඹ ස සබරගමුව පළාත් ත වල ක්රිනාකා ව වලාකුළු පධතියකනක් වර්ින්න  ඇ .ත.

අනාවැකිය
දමම ක්රියාකා ව වලාකු ප පේධ්තිය ඉදිරි පැය කීහිපය තුලද පවතිු  ඇතැයි බලාදපොදරොත්තු දේ.

දිවයිනට බස්නාහිර සහ නිරිත දදසින් දවරළට ඔ දබන් වන මුහුදු ප්රදේව සදහා
සැලකිලිමත් වන්න!
දිවයින්ට බසවන්ාහිර හදසි්  පවයකන් ක්රිනාකා ව වලාකුළු පධතියකන හ ේු හව් , පුත් තතලම සිට ස හකොළඹ
ගාල්ල ර ා මාතර දක්වා හවරළට ඔබ්හබ්  වන් මුහුදු ප්රහධතවවල වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි
.යකහේ.
සුළං දේගය ක්ෂිකකව (පැ.කි.මී. 70-80 පමණ) ඉහළ යාමට ඉඩ ඇති දහයින් එම මුහුදු ප්රදේව ක්ෂිකකව ර ප
වීමට වැඩි හැකියාවක් පවතී.

ධීවර සහ නාවුක ප්රනාවට දම් පිලිබදව ඉතා අවධ්ානදයන් කටයුතු කරන දලසත් ඉල්ලා සිිනු  ලැද .

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : තරමක් තද වැසි: 50 -100, තද වැසි: 100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි
මුහුදේ ස්වභාවය : නිසල (0-5)පැ.කි.මී ,සුමට (5-15)පැ.කි.මී, සාමාන්ය සවවාාවහන්  ු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.

