
ဒီကေန႕ ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈နာရီမွာ အဲဒီ မုန္တုိင္းဟာ ဂူအမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္ ၂၁၃ ကီလုိမီတာ(၁၃၃ မိုင္) မွာဗဟုိျပဳေနတယ္လုိ႕ သတင္းေရးသားသူ Aaron
Sheldrick က ေဖၚျပထားပါတယ္။ မုန္တုိင္းဟာ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သုိ႕ တစ္နာရီကုိ ၃၅ ကီလုိမီတာႏွဳန္းနဲ႕ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း၊ လာမဲ့ ၄၈ နာရီအတြင္းမွာ
တစ္နာရကီို ၁၂ဝ ကီလုိမီတာ(၇၅ မိုင္) ႏွဳန္းရဲ႕အထက္နဲ႕ တုိက္ခတ္မဲ့ အဆင့္-၃ (CAT-3) တုိင္ဖြန္းမုန္တုိင္းတစ္ခုအျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC
ခန္႕မွန္းခ်က္မွာေဖၚျပထားတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တုိင္းျဖစ္လာရင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၇၈ မွ ၂ဝ၉ ကီလုိမီတာ (၁၁ဝ မိုင္မွ ၁၃ဝ မိုင္ႏွဳန္း) အထိရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

WUND – 5 Days Forecast image

ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရဲ႕ National Disaster Coordination Council(NDCC) မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္း ၃ ပတ္အတြင္းမွာ မုန္တိုင္း PARMA
ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ ၃၇၄ ဦးနဲ႕ ၅၂ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူေပါင္း ၉၇ဝဝဝ ကို ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားဆီမွာ ေစာင့္ေလွ်ာက္ထားရေၾကာင္း၊ PARMA ရံ႕ ေရွ႕က
မုန္တုိင္း KETSANA ေၾကာင့္ ၃၃၇ ဦးေသဆုံးၿပီး ၃၇ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ကာ၊ လူေပါင္း ၂၁၆ဝဝဝ ကို ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြဆီမွာ ေစာင့္ေလွ်ာက္ထားရဆ ဲျဖစ္တာေၾကာင့္
ဒီတစ္ခါ 22W ထပ္ဝင္လာဦးမဲ့အေရး ရတက္မေအးဘ ဲရွိေနၾကရေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
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ဖိလစ္ပိုင္ကိုၿခိမ္းေျခာက္ဦးမည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 22W TWENTY-TWO
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လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မနီလာၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆ဝဝ ခန္႕၊ ဂူအမ္ကၽြန္းရဲ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉ဝခန္႕ မွာ စတင္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းဟာ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး
အေနာက္ဘက္သုိ႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၉ မိုင္ႏွဳန္းနဲ႕ ျမန္ျမန္ေရြ႕လ်ားေနပါတယ္။

JTWC data ကုိ ပံုေဖၚၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ လာမဲ့ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္နဲ႕ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ 00:00GMT မွာ မနီလာၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၈၅ဝ ခန္႕ကို
အပူပိုင္းမုန္တုိင္းအဆင့္ (Tropical Storm)အေနနဲ႕ ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေလတုိက္ႏွဳန္း တစ္နာရီကို ၆၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္မွ ၈ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္ (၇၅ မိုင္ မွ ၉ဝ
မိုင္ႏွဳန္း) အထိ ရွိလာမယ္လုိ႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

အခုအခ်ိန္အထိ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႕ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနရဆဲျဖစ္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္တဲ့ သဘာဝ
ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ အာရိုယုိ ကေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဟာ ရာသီဥတုေျပာင္းမႈနဲ႕ ကမၻႀကီးပူေႏြးလာမႈကုိခံရတဲ့ သားေကာင္ျဖစ္ေနၿပီလို႕
ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္သတင္းတစ္ပုဒ္မွာဖတ္လုိက္ရပါတယ္။

mmweather မွ ပူပူေႏြးေႏြးျဖစ္ကာစ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 22W ကုိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး သတင္းမ်ားတင္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား ။
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အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PARMA ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္သြားၿပီ
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အပူပိုင္းမုန္တုိင္း PARMA သည္ ွ ယမန္ေန႕ညေန ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၆ နာရီခန္႕တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍
ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္သြားၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမွ အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ မုန္တုိင္းအႀကြင္းအက်န္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္
မိုးရြာႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ တြဲဘက္ ေလ့လာၾကပါရန္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕မွ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ PARMA ၏ ျဖတ္သန္းသြားခဲ့ရာ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေအာက္ဆုံးပံုတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။



Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: PARMA, tropical-storm, weather. 1 Comment »
« Older posts
Blog at WordPress.com. • Theme: Garland by Steven Wittens and Stefan Nagtegaal.

 MMWEATHER Group posts

အပူပိုင္းမုန္တုိင္းျဖစ္လာတဲ့ Twentytwo
ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္း ၃ ပတ္အတြင္းမွာ လူေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့ရၿပီးျဖစ္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဆီကုိ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမွအားပိုေကာင ္းလာၿပီး အပူပိုင္းမုန္တုိင္း
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Re: ဖိလစ္ပိုင္ကိုၿခိမ္းေျခာက္ဦးမည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 22W TWENTY-TWO
Philippines is climate change victim: Arroyo MANILA — President Gloria Arroyo said Wednesday the Philippines deserved preferential loans and
other financial help to recover from recent deadly storms because it had become a victim of climate change. Arroyo said the Philippines would
need much more money to fund the
Re: ဖိလစ္ပိုင္ကိုၿခိမ္းေျခာက္ဦးမည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 22W TWENTY-TWO
Pagasa: New cyclone may hit RP this weekend While Filipinos are still reeling from the effects of tropical cyclones “Ondoy” (Ketsana) and
“Pepeng” (Parma), state weather forecasters said a new cyclone may enter Philippine territory this weekend. Philippine Atmospheric


