
 
 

 

  

 

නිවේදන අංකය : 01                           WW/L/22/04/10/01 

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

තද වැසි පිලිබඳ අවවාදාත්මක නිවේදනය 
කාලගුණ විදයා වදපාර්තවේන්තුවේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනුරු ඇඟවීවේ මධ්යසා්ානය විසින්ත 
2022 අවේල මස 11 වන දින වප.ව. 10.00 වන වතක් වලංගු වන පරිදි  
2022 අවේල මස 10 වන දින වප.ව. 10.00 ට නිකුත් කරන ලදී.  

 

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්යම, වයඹ සහ උතුරු පළාත් සහ ගාලල සහ මාතර 

දිස්ික්ක සඳහා 
 
 

සැලකිලිමත් වන්න!  
 
 

දිවයින ආශ්රිතව පහළ වායුවගෝලවේ පවතින 

කැළඹිලි ස්වභාවය වහත්ුවවන් පවතින වැසි 

තත්ත්වය තව දුරටත් බලාවපාවරාත්තුවේ.  

 

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්යම, වයඹ සහ උුරු 

පළාත්වලත් ගාලල සහ මාතර දිස්ික්කවලත්  

ඇතැම් සථ්ාන වලට මි.මී. 100 වැඩි තද වැසි 

බලාවපාවරාත්තු වේ.  

වසසු ප්රවශවවල  ඇතැම් සථ්ාන වලට මි.මී. 75 ක 

පමණ තරමක තද වැසි ද ඇතිවිය හැක. 
 

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික 

තද සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු 

අවම කර ගැනීමට අවවය පියවර ගන්නා වලස 

ජනතාවවගන් කාරුණිකව ඉලලා සිටිනු ලැවේ. 

 

 

වම් වනවිට වාර්තා වී ඇති 2022.04.10 දින වප.ව 8.30න් අවසන් වූ පැය 24 තුල මි.මි. 100ට වැඩි 

වර්ෂාපතන අගයන් පහත දැක්වේ.  

 

 

 

 

 

වර්ෂාමාන  ස්ථානය වර්ෂාපතනය (මි.මි.) 
පාදුක්ක (වකාළඹ දිස්ික්කය) 157.1 

අේපාර 129.5 
ඉංගිරිය  (කළුතර දිස්ික්කය ) 129.0 

වැල්ලව  (කුරුණෑගල දිස්ික්කය) 108.5 

තබවබෝව  (පුත්තලම දිස්ික්කය) 102.7 

වර්ණය: -වකාළ 

(බලපෑමක් නැත)  
 

වර්ණය: -රතු 
අනතුරු ඇඟවීම(පියවර ගන්තන) 

) 

වර්ණය: -ඇම්බර් 
අවවාදාත්මක (සූදානේ වන්තන) 

) 



 
 

 

Bulletin No: 01        WW/L/22/04/10/01 

COLOR: Amber 
 

Advisory for Heavy Rain  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 10.00 a.m. 10 April 2022, valid period until 10.00 a.m. 11 April 2022 
 

 

 

 
For Western, Sabaragamuwa, Central, North-western and Northern provinces 

and in Galle and Matara districts. 

 
 

 
PLEASE BE AWARE! 
 
 

The prevailing showery condition is expected to 
continue, due to the low-level atmospheric 
disturbance in the vicinity of Sri Lanka. 
 
Heavy showers above 100 mm can be expected at 
some places in Western, Sabaragamuwa, Central, 
North-western and Northern provinces and in Galle and 
Matara districts. 
Fairly heavy showers about 75 mm can be expected at 

some places elsewhere too. 

 
General public is kindly requested to take adequate 
precautions to minimize damages caused by 
temporary localized strong winds and lightning during 
thundershowers. 
 
 

Rainfall values above 100 mm are given below during the 24 hours ending at 8.30 am on 

2022.04.10 reported so far. 

 
 

 

 

 

Rainfall station Rainfall (mm) 

Padukka  (Kaluthara district) 157.1 

Ampara  129.5 

Ingiriya (Kaluthara district) 129.0 

Wallawa (Kurunegala district) 108.5 

Thabbowa (Puttalam district) 102.7 

Color:- Red 
Warning (Take action) 

Color:- Amber 
Advisory (Be prepared) 

 

Color:- Green 
Threat is over 


