
 
 

 

  

 

 
 
 

වර්ණය: -ක ොළ 

(බලපෑමක් නැත)  
 

වර්ණය: -රතු 
අනතුරු ඇඟවීම(පියවර ගන්න) 

) 

වර්ණය: -ඇම්බර් 
අවවාදාත්ම  (සූදානම් වන්න) 

) 

නිකේදන අං ය : 02                           WW/L/21/07/09/02 

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

තද වැසි පිලිබඳ අවවාදාත්ම  නිකේදනය 
 ාලගුණ විදයා කදපාර්තකම්න්තුකේ, ස්වභාවි  විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනතුරු ඇඟවීකම් මධ්යස්ාානය විසින් 
2021 ජුනි මස 10 වන දින උදෑසන 10.00 වන කතක් වලංගු වන පරිදි  
2021 ජුනි මස 09 වන දින ප.ව. 09.30 ට නිකුත්  රන ලදී.  

 

 

කගොඩබිම් ප්රකේශ සඳහා 
 

 

සැලකිලිමත් වන්න! 

 

දිවයිකන් නිරිත දිග ක ොටකසේ  (විකශේෂකයන්ම බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්යම පළාත්වලත් ගා්ලල සහ 

මාතර දිස්ත්රික් වලත්) දැනට පවතින වැසි තත්ත්වය තවදුරටත් පවතී යැයි බලාකපොකරොත්තුකේ.  
 

බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් මහනුවර, නුවරඑළිය, ගා්ලල සහ මාතර දිස්ත්රික් වලත් ඇතැම් 

ස්ාානවලට මි.මී. 150 ට වැඩි ඉතා තද වැසි ද ඇතිවිය හැ . 

 

 
2021.07.09  ප.ව. 09.30  වන විට තත්ත්වය  

 

2021.07.09 කප.ව 8.30 සිට 2021.07.09  ප.ව. 09.30   

දක්වා  ාලය තුල පහත සඳහන් වර්ෂාපතන අගයන් 

වාර්තා වී ඇත. 

 

 

 

 

 

ස්වංක්රීය වර්ෂාපතන නිරීක්ෂණ 
මධ්යස්ාානය 

වර්ෂාපතනය 

( මි.මී ) 

දුලි ඇ්ලල කත්  ර්මාන්තශාලාව  
(ගා්ලල දිස්ත්රික් ය  

169.0 

විතාන න්ද වත්ත (රත්නපුර දිස්ත්රික් ය  121.0 

පාලින්දනුවර  (රත්නපුර දිස්ත්රික් ය  97.5 

වල්ලලාවිට ( ළුතර දිස්ත්රික් ය  90.0 
කද්ලලව කත්  ර්මාන්තශාලාව  
(ගා්ලල දිස්ත්රික් ය  89.5 

වටකපොත (රත්නපුර දිස්ත්රික් ය  84.0 



 
 

 

 
Color: -Red 

Waning (Take action) 
Color: -Amber 

Advisory (Be prepared) 
 

Color: -Green 

         Threat is over  

Bulletin No: 02        WW/L/21/07/09/02 

COLOR: Amber 
 

Advisory for heavy rain  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 09.30 p.m.  09 July 2021, valid until 10.00 a.m. 10 July 2021 
 

 

For Land Areas 

PLEASE BE AWARE 
 

Prevailing showery condition in the South-western parts of the country (particularly in Western, 

Sabaragamuwa and Central provinces and in Galle and Matara districts) is expected to continue 

further.  

Heavy falls above 150 mm can be expected at some 

places in Western and Sabaragamuwa provinces and 

in Kandy, Nuwara-Eliya, Galle and Matara districts. 

 

Situation at 09.30 p.m on 2020.07.09 

Following rainfalls were recorded from 08.30 a.m. on 

09.07.2021 to 09.00 p.m on 09.07.2021. 

 

 

 

 

Automatic rainfall station Rainfall(mm) 

Duli EllaTea Factory(Galle district) 169.0 

Vithanakanda Estate (Rathnapura district) 121.0 

Palindanuwara (Ratnapura district) 97.5 

Walallawita (Kaluthara district)  90.0 

Dellawa Tea Factory (Galle district) 89.5 

Watapotha (Ratnapura district) 84.0 


