
 
 
 

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/22/04/08/01 

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

ප්රභල අකුණු අිළිබබව අක  ාදාත්මකඅනිවේදනය 
කා ගුණඅවිදයාඅවදපාර්තවම්න්තුවේ, ස් භලාවිකඅවිපත්අිළිබබවඅඅපූර් අකනුරුඅඇඟවීවම්අමධ්යස්ාානය විසින්ත 
2022 කවේලඅමසඅ08අ නඅදිනඅප. .අ11.00  නඅවතක්අ  ංගුඅ නඅපරිදිඅ 
2022 කවේලඅමසඅ08  නඅදිනඅප. .අ01.00 ටඅනිුණත්අකරනඅ දී.අ 
 

විමසිලිමත්අ න්තන ! 

දිවයිවේ ව ොව ෝ ප්රවශවව  ගිගුරුම් සහිත වැසි 
සමග ප්රභල  අකුණු ඇතිවීවම් වැඩි  ැකියොවක් පවතී. 

මධ්යම, ස රගමුව,  ස්නොහිර ස  ඌව පළොත්ව ත් 
ගොල්  ස  මොතර දිස්ික්කව ත්  ඇතැම් ස් ොන 

ව ට මි.මී.අ100අටඅ ැඩි තද වැසි ද වසසු ප්රවශවව  

ඇතැම් ස් ොන ව ටඅමි.මී.අ50අටඅ ැඩි තරමක තද 
වැසි ද ඇතිවිය  ැක.  
  

ගිගුරුම්අ සහිතඅ  ැසිඅ ඇතිඅ  නඅ විටඅ එම ප්රවශව  අ

තා කාලික අතදඅසුළංඅඇතිඅවියඅහැක. කුණු අමඟින්තඅ

සිදු නඅකනුරුඅක මඅකරඅගැනීමටඅක වයඅිළය රඅ

ගන්තනාඅ ව සඅ ජනතා වගන්තඅ කාරුණික අ ඉල ාඅ

සිටිනුඅ ැවේ. 
 

ආරක්ිතඅිළය ර: 
 

අකුණු ස  ගිගුරුම් පවතින අවස් ොව  ප ත 

ආරක්ිත පියවරයේ අනුගමනය කරන වමේ 

කො ගුණ විදයො වදපොර්තවම්ේුව ම ජනතොවට 

අවවොද වකවර්.  

 එළිම වේ ව ෝ ගස් යට වනොසිටිය යුු 

අතර ආරක්ිත වගොඩනැගිල් ක් ව ෝ 

සංවෘත වො නයක් ුළ රැදී සිටිේන. 

 කුඹුරු, වත් වු, ක්රීඩො පිටි වමේම ජ ොව 

වැනි විවෘත ස් න ව  රැදී සිටීවමේ 

ව කිේන.  

 රැ ැේ සහිත දුරක න ස  විදුලියට සම් ේධ් කරන  ද විදුලි උපකරණ භලොවිතවයේ 

ව කිේන. 

  යිසිකල්, ට්රැක්ටර් ස  ව ෝට්ටු වැනි විවෘත වො න භලොවිතවයේ ව කිේන. 

 තද සුළං ව ්ුවවේ ගස්  ො විදුලි රැ ැේ බිම ඇද වැටීමට ඉඩ ඇති  ැවිේ ඒ පිළි දව 

සැ කිලිමත් වේන. 

  දිසි තත්ත්වයකදී ප්රොවශය ය ආපදො කළමනොකරණ මධ්යස් ොන නි ධ්ොීනේ ව  ස ය පතේන. 

 
 ර්ණය:- වකාළ 
(  පෑමක් නැත)  

 

 ර්ණය:- රු 
කනුරුඅඇඟවීම(පියවර ගේන) 
) 

 ර්ණය:- ඇම්බර් 
ක  ාදාත්මක (සූදොනම් වේන) 

) 



 

 
 

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. 

 

Bulletin No: 01         WW/T/22/04/08/01 

COLOR: Amber 
 

Advisory for Severe Lightning  
Issued by the natural hazards early warning center 
Issued at 01.00 p.m. 08 April 2022 for the period until 11.00 p.m. 08 April 2022 
 

 
 

PLEASE BE AWARE: 
 
Thundershowers accompanied by severe 
lightning are likely to occur at most parts of 
the island. 
Heavy showers above 100 mm can be 

expected at some places in Central, 

Sabaragamuwa, Western and Uva provinces 

and in Galle and Matara districts. Fairly heavy 

showers above 50 mm can be expected at 

some places elsewhere.  
 

 

There may be temporary localized strong 

winds during thundershowers. General 

public is kindly requested to take adequate 

precautions to minimize damages caused by 

lightning activity. 

ACTION REQUIRED: 
 

The Department of Meteorology advises that 
people should:  

 Seek shelter, preferably indoors and 
never under trees.  

 Avoid open areas such as paddy fields, tea plantations and open water bodies during 
thunderstorms. 

 Avoid using wired telephones and connected electric appliances during thunderstorms.  

 Avoid using open vehicles, such as bicycles, tractors and boats etc. 

 Beware of fallen trees and power lines.  

 For emergency assistance contact the local disaster management authorities.  
 

Color:- Red 
Warning (Take action) 

Color:- Amber 
Advisory (Be prepared) 

 

Color:- Green 
Threat is over 


