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ලතම 2022 ජුනි සිට අප ෝව්ව ද්ක්ලා උ්ණත්ලය පිළිබද් අනාලැකිය
කාගුණ විද්යා පද්රාතමේප්තුවපේ වෘවමය අනාලැකිකරන අංය මගිතු 2022 ජුනි 04 ලන දින නිකුත් කරන දී.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 2022 ජුනි මාවය වඳශා උ්ණත්ලය පිළිබඳ ව්භාවිේා පුපරෝකථනය
2022 ජුනි මාවය වශා ශ්රී ංකා උ ්තණවලය පිළිබ වම්භාවිතා පු රෝකථනය ඳශත දැක් ලන ඳරිදි
උ.

No Signal
Not Available

රූරය 01: ්ඳරිම

්තණවලය (දශලල් කා ේ ) රූරය 02: අලම ්තණවලය( රාත්රී කා ේ)

රූඳය 01: හි 2022 ජුනි මාවය තුෂ ශ්රී ංකා උ ්ඳරිම ්තණවලය (දශලල් කා ේ ) වශා වම්භාවිතා
පු රෝකථනය දැක් උ. ඒ අනුල, 2022 ජුනි මාව ේදී ලඋනියාල, අනුරාධපුරය, පුවතම, කොෂඹ, ගම්ඳශ,
ගාල්, රවනපුර, ශම්බන් තොට, මශනුලර, නුලරඑළිය, බදුල්, ත්රිකුණාණාමය, මලකපුල වශ අම්ඳාර යන
දිවතත්රික්ක ල ්ඳරිම ්තණවලය(දශලල් කා ේ) වාමානයයට ලලා මක් ඳශ යා ම් ශැකියාලක් ඳලතී.
රූඳය 02: හි 2022 ජුනි මාවය තුෂ ශ්රී ංකා උ අලම ්තණවලය ( රාත්රී කා ේ)

වශා වම්භාවිතා

පු රෝකථනය දැක් උ. ඒ අනුල, 2022 ජුනි මාවය වශා මන්නාරම, පුවතම, කුණාරුණෑග, රවනපුරය,
ශම්බන් තොට, මශනුලර, නුලරඑළිය, බදුල්, ත්රිකුණාණාමය වශ මලකපුල යන දිවතත්රික්ක ල අලම
්තණවලය වාමානයයයට ලලා මක් ඳශ යා ම් ශැකියාලක් ඇති අතර, ලඋනියාල වශ අම්ඳාර යන
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කා  ගු ණ වි ද්යා
වෘ තු ම ය

පද් රා තම ේ ප් තු ව ල
අ නා ලැ කි ක ර ණ

අං  ය

දිවතත්රික්ක ල අලම ්තණවලය වාමානයයයට ලලා ඉශ යා ම් ශැකියාලක්ද ඳලතී. එ වේම අනුරාධපුරය,
ගම්ඳශ වශ ගාල් යන දිවතත්රික්ක ල අලම ්තණවලය වාමානයය ්තණවලයට ආවන්න මට්ට ම් ඳලතී.

2. 2022 ජුනි-අප ෝව්ව ද්ක්ලා උ්ණත්ලය පිළිබඳ ව්භාවිේා පුපරෝකථනය
2022 ජුනි සිට අ ගෝවතතු දක්ලා කාය වශා ශ්රී ංකා උ ්තණවලය පිළිබ වම්භාවිතා පු රෝකථනය
ඳශත දැක් ලන ඳරිදි උ.

No Signal
Not Available

රූරය 03: ්ඳරිම ්තණවලය (දශලල් කා ේ ) රූරය 04: අලම ්තණවලය( රාත්රී කා ේ)

රූඳය 03: හි 2022 ජුනි සිට අ ගෝවතතු දක්ලා කාය තු ශ්රී ංකා උ ්ඳරිම ්තණවලය වශා වම්භාවිතා
පු රෝකථනය දැක් උ. ඒ අනුල, 2022 ජුනි සිට අ ගෝවතතු දක්ලා කාය තු අනුරාධපුරය, පුවතම,
කොෂඹ, ගම්ඳශ, ගාල්, රවනපුරය, අම්ඳාර, ත්රිකුණාණාමය, මශනුලර වශ බදුල් යන දිවතත්රික්ක ල
දිගුකාලීන වාමානයයය ්ඳරිම ්තණවලයට ලලා මක් ්තණවලය ඳශ යා ම් ශැකියාලක් ඇති අතර
ලඋනියාල වශ මලකපුල යන දිවතත්රික්ක ල දිගුකාලීන වාමානයයය ්ඳරිම ්තණවලයට ලලා මදක්
්තණවලය ඉශ යා ම් ශැකියාලක් ඳලතී.
රූඳය 04: හි 2022 ජුනි සිට අ ගෝවතතු දක්ලා කාය තුෂ ශ්රී ංකා උ අලම ්තණවලය වශා වම්භාවිතා
පු රෝකථනය දැක් උ. ඒ අනුල, 2022 ජුනි සිට අ ගෝවතතු දක්ලා කාය තු ලඋනියාල, පුවතම, කොෂඹ,
ගම්ඳශ, ශම්බන් තොට, මශනුලර, ත්රිකුණාණාමය වශ මලකපුල යන දිවතත්රික්ක ල අලම ්තණවලය
වාමානයයය අලම ්තණවලයට ලලා මක් ඉශ යා ම් ශැකියාලක් ඇති අතර මන්නාරම, කුණාරුණෑග,
ගාල්, රවනපුර, නුලරඑළිය වශ බදුල් යන දිවතත්රික්ක ල අලම ්තණවලය වාමානයයට ලලා ඳශ
යා ම් ශැකියාලක් ඳලතී.
වටශන: දිගුකාලීන පේගුණික ද්ත්ේ පනොමැති වීම පශේවපලතු කෑ ල්, මාේර, මාේපල්, මුතිවු, කිලිපනොච්චි,
පරොපොතුනරුල, පමොනරා , යාරනය වශ කළුේර යන දිව්ත්රි ක්ක වද්ශා උ්ණත්ල අනාලැකි පම ඇ ුවෂත් පනොපේ
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කා  ගු ණ වි ද්යා
වෘ තු ම ය

පද් රා තම ේ ප් තු ව ල
අ නා ලැ කි ක ර ණ

අං  ය

