
 
 

 

  

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : තරමක් තද වැසි: 50 -100, තද වැසි: 100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි 

 

නිහේදන අංකය : 01                           WW/L /20/11/16/01 

වර්ණය : ඇම්බර්  
 

තද වැසි පිලිබඳ අවවාදාත්මක නිහේදනය  
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්න්තුහේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනතුරු ඇඟවීහම් මධ්යස්ාානය විසින් 
2020 හනොවැම්බර්  මස 17 වන දින හප.ව. 07.30 වන හතක් වලංගු වන පරිදි  
2020 හනොවැම්බර් මස 16 වන දින හප.ව. 07.30 ට නිකුත් කරන ලදී. 

 

හ ොඩබිම් ප්රහේශ සඳ ා 
 

සැලකිලිමත් වන්න! 

 

දිවයින ආශ්රිත ප ළ වායුහ ෝලහේ පවතින කැළඹිලි ස්වභාවය 

හ ේතුහවන් දිවයිහන් දැනට පවතින වැසි තත්ත්වහේ වැඩි වීමක් 
අද දින සිට ඉදිරි දින කිහිපහේදී බලාහපොහරොත්තු හේ.  
 

උතුරු,  උතුරු මැද, නැහ නහිර, දකුණු ස  ඌව පළාත්වල  

විටින් විට වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිහේ. ඇතැම් 

ස්ාානවලට මි.මී. 100 ට වැඩි තද වැසිද ඇති විය  ැක.  
 

දිවයිහන් හසසු ප්රහේශ වලද තැනින් තැන විහශේෂහයන්ම සවස ්

කාලහේදී හ ෝ රාත්රී කාලහේදී වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි 

ඇතිහේ. 

 

ගිගුරුම් සහිත වැසි සම  ඇතිවිය  ැකි තාවකාලික තද සුළං 

වලින් ස  අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර  ැනීමට 

අවශය පියවර  න්නා හලස නනතාවහ න් කාරුිකකව ඉ්ලලා 

සිටිනු ලැහේ. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Rainfall amount (mm): Fairly Heavy rain: 50 -100, Heavy rain: 100 – 150, Very heavy rain: 150 or more. 
State of Sea: Clam: (0-5) Kmph Smooth: (05-15) kmph, Slight: (16-28) kmph, Moderate: (29-37) kmph, Fairly rough: (28-46) 

kmph, Rough: (47-55) kmph, Very rough: (56-74) kmph, High: (75-102) kmph, Very high: above 103kmph 
 

Bulletin No: 01        WW/L/20/11/16/01 

COLOR: AMBER 
 

Advisory for heavy rain  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 07.30 a.m. 16 November 2020, Valid until 07.30 a.m. 17 November 2020 
 

 

For Land Areas 

PLEASE BE AWARE! 
 
 

Due to the low level atmospheric disturbance in the 

vicinity of Sri Lnaka prevailing showery condition is 

expected to enhance within next few days from today.  

Showers or thundershowers will occur at times in 

Northern, North-central, Eastern, Southern and Uva  

provinces. Heavy rainfalls above 100 mm are likely at 

some places. 
 
 

Showers or thundershowers will occur at several places 

elsewhere particularly in the afternoon or night. 

  

General public is kindly requested to take adequate 

precautions to minimize damages caused by temporary 

localized strong winds and lightning during 

thundershowers. 

 

 


