
 

 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 02                           WWL /19/12/18/02 

වර්ණය : රතු 
 

තද වැසි පිලිබඳ අනතුරු ඇඟවීහේ නිහේදනය 
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහේන්තුහේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනතුරු ඇඟවීහේ මධ්යස්ාානය විසින් 
2019 හදසැේබර් මස 20 වන දින හප.ව. 11.00 වන හතක් වලංගු වන පරිදි  
2019 හදසැේබර් මස 18 වන දින හප.ව. 11.00 ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

 

හ ොඩබිේ ප්රහශ  සඳ ා 
 

ඊසාන දි  හමෝසේ කාලගුණ තත්ත්වය සක්රීය වීම හ ුතුහවන්, දිවයින පුරා, විහ ුෂහයන් උතුරු, 

නැහ නහිර ස  ඌව පළාත්වලත් හපොහලොන්නරුව දිස්ත්රික්කහ ත් වැසි තත්ත්වහ  වැඩි වීමක් 

තවදුරටත් බලාහපොහරොත්තුහේ.  

නැහ නහිර ස  ඌව පළාත්වලත් නුවරඑළිය , මාතහේ, හපොහලොන්නරුව ස  මුලතිවු දිස්ත්රික්කවලත් 

ඇතැේ ස්ාාන වලට මි.මී. (100-150) පමණ තද වැසි ද, සබර මුව ස  බසන්ාහිර පළාත්වලත් 

ම නුවර,  ේබන්හතොට ස   ාේල දිස්ත්රික්කවලත් ඇතැේ සා්ාන වලට මි.මී. 75-100 පමණ තරමක් 

තද වැසි ද ඇතිවිය  ැක. 

 

උතුරු-මැද, වයඹ, මධ්යම ස  ඌව පළාත්වලත්  ේබන්හතොට දිස්ත්රික්කහ ත් සුළහේ හේ ය විටින් 

විට පැ.කි.මී. 50 දක්වා වැඩි විය  ැක. 

 

අද හප.ව. 08.30 වනවිට තත්ත්වය 

2019.12.17 හප.ව 8.30 සිට 2019.12.18 හප.ව 08.30 දක්වා කාලය තුල වාර්තාවී ඇති වර්ෂාපතන 

අ යන් ප ත දැක්හේ.  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

සිදුවිය  ැකි  ානි 
 
 

 කඳුකර ප්රහශ වල නායයාේ ඇතිවිය  ැක. 
 ප ත් බිේ ජලහයන් යටවිය  ැක. 

 මාර්  අසල ඇති වි ාල  ස ් ැලවී යා  ැක. 
 

වර්ෂාපතන මධ්යස්ාානය වර්ෂාපතනය(මි.මී.) 

නාඋල (NBRO-මාතහේ දිසත්්රික්කය) 134.0 

පුවක්පිටිය (NBRO-මාතහේ දිස්ත්රික්කය) 102.0 

බකමූණ (හපොහළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය) 128.8 

ඇළ ැර(හපොහළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය) 108.0 

ගිරාඳුරුහකෝට්හට් (බදුේල දිස්ත්රික්කය) 83.2 

නවකිරිආරු වැව   (අේපාර දිස්ත්රික්කය) 77.5 



 

 

  

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

 

අනු මනය කල යුතු áයාමාර්   
 
 

 කඳුකර ප්රහශ  වල (විහ ුෂහයන් නාය යාේ අවධ්ානම සහිත ප්රහශ  වල) ජීවත් වන ජනතාව 

හේ සේබන්ධ්හයන්  විමසිලිමත්වන්න. 

 කඳුකර ප්රහශ  වල මාර්  භාවිත කරන්නන් ස  රා වා න පදවන්නන්  හේ සේබන්ධ්හයන්  

අවධ්ානය හයොමු කරන්න. 

 අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර  ැනීමට අව ය පියවර  න්න. 

 කඩාවැහටන  ස්වලින් ස  විදුලි  රැ ැන් වලින් ආරක්ෂාවීම. 

 කාලගුණ විදයා හදපාර්තහේන්තුව විසින් ඉදිරි නිහේදන පිලිබඳ අවධ්ානහයන් සිටින්න. 

  දිසි තත්වයකදී ප්රාහශය ය ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ාාන නිලධ්ාීනන් හේ ස ය පතන්න. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

**රතු  නිහේදනය යනු  "රතු අනතුරු ඇඟවීමක්" හනොව  "අව ය පියවර  න්න" හලසට කරන දැනුේ දීමකි. 

වර්ණය: - ක  

(අවධ්ානහයන් ඉන්න)  

 

වර්ණය: -රතු 
අනතුරු ඇඟවීම(පියවර  න්න) 
) 

වර්ණය: -ඇේබර් 
අවවාදාත්මක (සූදානේ වන්න) 

) 

වර්ණය: -හකොළ 
(බලපෑමක් නැත)  

 


