
 
 

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 (75-

102)පැ.කි.මී, ඉතා දළ රළු 103 පැ.කි.මී ට වැඩි. 

නිහේදන අංකය : 03          WW/O/19/10/27/03 

වර්ණය : ඇම්බර් 

 

තද වැසි, තද සුළං ස  මුහුද රළු වීම පිලිබඳ අවවාදාත්මක නිහේදනය  
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්් ු හේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනු රු ඇඟවීහම් මධ්යස්ාානය විසි්  
2019 ඔක්හතෝබර් මස 28 වන දින ප.ව. 10.00 වන හතක් වලංගු වන පරිදි  
2019 ඔක්හතෝබර් මස 27 වන දින ප.ව. 04.30 ට නිකුත් කරන ලදී. 

 
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහේශ සද ා 

 

සැලකිලිමත් ව් න! 
 

ශ්රී ලංකාවට ගිනිහකොණ හදසි්  නිරිත දිග හබංගාල හබොක්ක මුහුදු ප්රහේශහ  පවතින වාුතහගෝලහ  

කැළඹිලි ස්වභාවය දකුණු මුහුදු ප්රහේශය  ර ා දිවයිනට බටහිර හදසි්  වන මුහුදු ප්රහේශයට ගම්  කරනු 

ඇතැයි බලාහපොහරොත්ු  හේ. හමම පේධ්තිහ  බලපෑමට යටත්ව, මාතර සිට  ම්බ් හතොට, මඩකළපුව ස  

ත්රිකුණාමලය  ර ා ක් කස් ු රය දක්වා හවරළට ඔබ්හබ්  වන මුහුදු ප්රහේශවල තද වැසි ඇතිවිය  ැකි 

අතර සුළං හේගය ක්ෂණිකව (පැ.කි.මී. 70-80 පමණ) ඉ ළ යාමට ඉඩ ඇති හ යි්  එම මුහුදු ප්රහේශ 

ක්ෂණිකව රළු වීමට වැඩි  ැකියාවක් පවතී. 

අම්බල් හගොඩ සිට මාතර දක්වා වන හවරළ ආස් න මුහුදු ප්රහේශ වල මුහුදු රළ ඉ ළ යාහම්  ැකියාවක් 

පවතින අතර හම් හ ේු හව්  මුහුදු රළ හගොඩබිමට පැමිණීහම්  ැකියාවක් ද පවතී. 

හ ට දිනය සඳ ා 

හ ට දිනහ දී ක් කස් ු රය සිට ම් නාරම, හකොළඹ ස  ගාල්ල  ර ා හපොු විල් දක්වා හවරළට 

ඔබ්හබ්  වන ගැඹුරු ස  හනොගැඹුරු මුහුදු ප්රහේශ වලද තද වැසි ඇතිවිය  ැකි අතර සුළං හේගය ක්ෂණිකව 

(පැ.කි.මී. 70-80 පමණ) ඉ ළ යාමට ඉඩ ඇති හ යි්  එම මුහුදු ප්රහේශද ක්ෂණිකව රළු වීමට වැඩි 

 ැකියාවක් පවතී. 

ධීවර ස  නාවුක ප්රජාව හම් පිලිබදව ඉතා අවධ්ානහය්  කටුතු  කරන හලස ඉල්ලා සිටිනු ලැහබ්.  

  අද දිනය සඳ ා      හ ට දිනය සඳ ා 


