
 
 

 

  

 

 
 
 

වර්ණය: -ක ොළ 

(බලපෑමක් නැත)  
 

වර්ණය: -රතු 
අනතුරු ඇඟවීම(පියවර ගන්න) 

) 

වර්ණය: -ඇම්බර් 
අවවොදොත්ම  (සූදානම් වන්න) 

) 

නිවේදන අංකය : 01                           WW/L/23/02/06/01 

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

තරමක තද වැසි පිලිබඳ අවවොදොත්ම  නිකේදනය 
කාලගුණ විදයා වදපාර්තවම්න්ුවේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනුරු ඇඟවීවම් මධ්යසථ්ානය විසින් 
2023 පෙබරවාරි මස 07 වන දින වප.ව. 08.45 වන වතක් වලංගු වන පරිදි  
2023 පෙබරවාරි මස 06 වන දින වප.ව. 08.45 ට නිකුත් කරන ලදී.  

 
නැපෙනහිර ෙළාත සහ ොල්ල, මාතර, රත්නපුර, කළුතර, මාතපල් සහ පොපලාන්නරුව 

දිසරික්ක සඳහා. 

 
 
සැලකිලිමත් වන්න!  
 
දිවයින ආසන්නපේ ෙවතින නැපෙනහිර තරංෙ 

ආකාරපේ කැළඹිලි සරවභාවය පහරතුපවන් 

දිවයිපන් නැපෙනහිර ප්රපේශවල වැසි තත්ත්වය 

අද සහ පහට පදදින තුළ තරමක වැඩිවීමක් 

අපේක්ෂා පකපේ. 

 

නැපෙනහිර, ඌව සහ උතුරුමැද ෙළාත්වලත් 

හම්බන්පතාට, මාතපල් සහ මුලතිව් 

දිසරික්කවලත් විටින්විට වැසි ඇතිපව්. 

 

දිවයිපන් පසසු ප්රපේශවල සවසර කාලපේදී පහෝ 

රාත්රී කාලපේදී තැනින්තැන වැසි පහෝ ගිගුරුම් 

සහිත වැසි ඇතිපව්.  

නැපෙනහිර ෙළාපත් සහ ොල්ල, මාතර, 

රත්නපුර, කළුතර, මාතපල් සහ 

පොපලාන්නරුව දිසරික්කවලත් ඇතැම් 

සරථානවලට මි.මී.75ට වැඩි තරමක් තද වැසි 

ඇතිවිය හැක. 

 
 

සටහන: 

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තොව ොලි  තද සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදු වන අනතුරු අවම 
 ර ගැනීමට අවශ්ය පියවර ගන්නො කලස ජනතොවකගන්  ොරුණි ව ඉල්ලො සිටිනු ලැකේ. 
 



 
 

 
 

Color: -Red 
Waning (Take action) 

Color: -Amber 
Advisory (Be prepared) 

 

Color: -Green 

         Threat is over  

 

Bulletin No: 01        WW/L/23/02/06/01 

COLOR: Amber 
 

Advisory for Fairly Heavy Rain  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 08.45 a.m. 06 February 2023, valid until 08.45 a.m. 07 February 2023 
 

 

 

 
For Eastern province and Galle, Matara, Rathnapura, Kaluthara, Matale and 
Polonnaruwa Districts.  

 

Slight enhancement of rainy condition is expected in Eastern parts of the country by today 

and tomorrow, due to easterly wave in the vicinity of the island. 

 
Showers will occur at times in Eastern, Uva and North-Central provinces and in Hambantota, 
Matale and Mullaitivu districts. 
 
Showers or thundershowers will occur at several places elsewhere during the afternoon or 
night.  
 
Fairly heavy showers above 75mm are likely at some places in Eastern province and in Galle, 

Matara, Rathnapura, Kaluthara, Matale and Polonnaruwa districts. 

 

 

NOTE: 

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

 


