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තද වැසි, තද සුළං සහ රළු මුහුද පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිදේදනය
කාලගුණ විදයා දදපාර්තදම්න්තුදේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනුරු ඇඟවීදම් මධ්යස්ථානය විසින්ත
2022 මැයි මස 12 වන දින ප.ව.06.00 වන හතක් වලංගු වන පරිදි

2022 මැයි මස 11 වන දින හප.ව.08.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනට බස්නාහිර, වයඹ සහ දකුණු දදසින්ත වන මුහුදු ප්රදේශ සදහා
සැලකිලිමත් වන්තන!
කන්කසන්තුරය සිට පුත්තලම, හකාළඹ,
ගාල්ල, මාතර ස
ම්බන්හතාට
ර ා
හපාතුවිල් දක්වා හවරළට ඔබ්හබන් වන මුහුදු
ප්රහේශවල විටින් විට වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත
වැසි ඇති හේ.
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහේශවල සුළං
බස්නාහිර හ ෝ නිරිත හදසින් මා එයි. සුළහේ
හේගය පැ.කි.මී. (30-40) පමණ හේ.
කන්කසන්තුරය සිට මන්නාරම, පුත්තලම,
හකාළඹ, මාතර ස
ම්බන්හතාට ර ා
හපාතුවිල් දක්වා හවරළට ඔබ්හබන් වන මුහුදු
ප්රහේශවල සුළහේ හේගය විටින් විට
පැ.කි.මී.(50-60) පමණ දක්වා වැඩි විය ැකි
බැවින් එම මුහුදු ප්රහේශ රළු විය ැක.
දසසු මුහුදු ප්රදේශවල සුළදේ දේගය විටින්ත විට
පැ.කි.මී.50 දක්වා වැඩි විය හැකි අතර එය තරමක්
රළු විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම මුහුදු
ප්රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය
හැකි අතර එවිට එම මුහුදු ප්රදේශ තාවකාලිකව
ඉතා රළු විය හැක.
ඉහත මුහුදු ප්රදේශ වල ධීවර සහ නාවික කටයුු වල දයදීදම්දී දම් පිලිබදව අවධ්ානදයන්ත කටයුු
කරන දලස ඉල්ලා සිටිනු ලැදේ.
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, සාමානය ස්වභාවහයන් යුතු (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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Heavy showers, Strong Winds and Rough Sea Advisory
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre
At 08.00 a.m. 11 May 2022 for the period until 06.00 p.m. 12 May 2022

For the sea area to the West, North- West and South of the island
PLEASE BE AWARE
Showers or thundershowers will occur at
times in the sea areas off the coast
extending from Kankasanturai, to Potuvil
via Puttalam, Colombo, Galle, Matara and
Hambantota.
Winds will be westerly or south-westerly
and wind speed will be (30-40) kmph.
Wind speed can increase up to (50-60)
kmph at times in the sea areas off the
coast extending from Kankasanturai to
Potuvil via Mannar, Puttalam, Colombo,
Matara and Hambantota. These sea areas
will be rough.
Wind speed can increase up to 50 kmph at
times in the other sea areas and it may be
fairly rough.
Temporarily strong gusty winds and very
rough seas can be expected during
thundershowers.
Naval and fishing communities are
requested to be vigilant in this regard in the above sea areas.

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, සාමානය ස්වභාවහයන් යුතු (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.

