
 
 
 

Spatial rainfall distribution: Isolated: <25%, A few: 26-50%, Many: 51-75%, Most: 76-100% 
Rainfall amount (mm): Fairly Heavy rain: 50 -100, Heavy rain: 100 – 150, Very heavy rain: 150 or more. 

 

නිවේදන අංකය : 01            WW/T/21/05/03/01 

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

තද වැසි සහ ප්රභල  අුණු  ිළිබබවව අවවාදාත්මක නිවේදනය 
කා ගුණ විදයා වදපාර්තවම්න්තුවේ, ස්වභලාවික විපත් ිළිබබව  පූර්ව අනතුරු ඇඟවීවම් මධ්යස්ාානය විසින් 
2021 මැයි මස 03 වන දින ප.ව. 10.00 වන වතක් ව ංගු වන පරිදි  
2021 මැයි මස 03 වන දින ප.ව. 02.00 ට නිුණත් කරන  දී.  
 

විමසිලිමත් වන්න ! 

දිවයිවන් වබොවහෝ ප්රවශවව  සවස් කා වදදී වහෝ රාත්රි 

කා වදදී වැසි වහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.  

 

සබරගමුව සහ මධ්යම පාාත්ව  ඇතැම් ස්ාානව ට ි..ී.. 

150 ක පමණ ඉතා තද වැසි ඇතිවිය හැකි අතර බස්නාහිර, 

දුණු  සහ වයඹ පාාත්ව  ඇතැම් ස්ාානව ට ි..ී.. 100 ට 

වැඩි තද වැසි ද ඇතිවිය හැක.   

 

සබරගමුව, මධ්යම, බස්නාහිර සහ උතුරු-මැද පාාත්ව ත් 

ගාල් , මාතර සහ ුණරුණෑග  දිස්ත්රික්කව  ගිගුරුම් සහිත 

වැසි සමඟ ප්රභල  අුණු  ඇතිවීවම් වැඩි හැකියාවක් පවී..  

 

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුාං 

වලින් සහ අුණු  මඟින් සිදු වන අනතුරු අවම කර ගැනීමට 

අවවය ිළයවර ගන්නා ව ස නනතාවවගන් කාරුිකකව ඉල් ා 

සිටිනු  ැවේ. 

 
 

ආරක්ෂිත ිළයවර: 
 

අුණු  සහ ගිගුරුම් පවතින අවස්ාාව  පහත ආරක්ෂිත ිළයවරයන් අනුගමනය කරන වමන් කා ගුණ 

විදයා  වදපාර්තවම්න්තුව මහනනතාවට අවවාද වකවර්.  

 එිබමහවන් වහෝ ගස් යට වනොසිටිය යුතු අතර ආරක්ෂිත වගොඩනැගිල් ක් වහෝ සංවෘත 

වාහනයක් තුා රැදී සිටින්න. 

 ුණඹුරු, වත් වතු, ක්රීඩා ිළටි වමන්ම න ාව වැනි විවෘත ස්ාන ව  රැදී සිටීවමන් ව කින්න.  

 රැහැන් සහිත දුරකාන සහ විදුලියට සම්බන්ධ් කරන  ද විදුලි උපකරණ භලාවිතවයන් 

ව කින්න. 

 බයිසිකල්, ට්රැක්ටර් සහ වබෝට්ටු වැනි විවෘත වාහන භලාවිතවයන් ව කින්න. 

 තද සුාං වහේතුවවන් ගස් හා විදුලි රැහැන් බිම ඇද වැටීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඒ ිළිබබදව 

සැ කිලිමත් වන්න. 

 හදිසි තත්වයකදී ප්රාවශය ය ආපදා කාමනාකරණ මධ්යස්ාාන නි ධ්ාීනන් ව  සහය පතන්න. 

 වර්ණය: -වකොා 

(බ පෑමක් නැත)  
 

වර්ණය: -රතු 

අනතුරු ඇඟවීම(ිළයවර ගන්න) 

වර්ණය: -ඇම්බර් 
අවවාදාත්මක (සූදානම් වන්න) 

) 


