
 
 

 

  

 

 
 
 

වර්ණය: -ක ොළ 

(බලපෑමක් නැත)  
 

වර්ණය: -රතු 
අනතුරු ඇඟවීම(පියවර ගන්න) 

) 

වර්ණය: -ඇම්බර් 
අවවාදාත්ම  (සූදානම් වන්න) 

) 

නිකේදන අං ය : 02                           WW/L/21/11/08/01 

වර්ණය : රතු 
 

තද වැසි පිලිබඳ අනතුරු ඇඟවීකම්  නිකේදනය 
 ාලගුණ විදයා කදපාර්තකම්න්තුකේ, ස්වභාවි  විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනතුරු ඇඟවීකම් මධ්යස්ාානය විසින් 
2021 කනොවැම්බර් මස 09 වන දින ප.ව. 07.00 වන කතක් වලංගු වන පරිදි  
2021 කනොවැම්බර් මස 08 වන දින ප.ව. 07.00 ට නිකුත්  රන ලදී.  

 

වයඹ, බස්නාහිර, සබරගමුව සහ උතුරු පළාත් සහ නුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල සහ මාතර 

දිස්ත්රික්  සඳහා 
 

දිවයින ආසන්නකේ පවතින සුළං අභිසාරී  ලාපකේ බලපෑම කහේතුකවන් කනොවැම්බර් 08 සහ 09 යන 

දිනවලදී ඉහත ප්රකශවවල වැසි තත්ත්වය තවුරරටත් වර්ධ්නය වනු ඇතැයි අකකක්ාා ක කර්. 

 

 
 

  
ඉදිරි පැය 24 තුලදී දිවයිකන් වයඹ, බස්නාහිර සහ 

සබරගමුව පළාත්වලත් නුවර සහ නුවරඑළිය 

දිස්ත්රික් වලත් ඇතැම් ස්ාානවලට මි.මී. 150 ට වැඩි 

ඉතා තද වැසි ඇතිවිය හැකි අතර උතුරු පළාකතත් 

මාතකල්, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්රික් වලත් ඇතැම් 

ස්ාානවලට මි.මී. 100 ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැ . 

 

ගත යුතු ක්රියා මාර්ග: 

 ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි 

තාව ාලි  තද සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් 

සිුර වන අනතුරු අවම  ර ගැනීමට අවවය 

පියවර ගන්නා කලස ජනතාවකගන් 

 ාරුණි ව ඉල්ලා සිටිනු ලැකේ. 
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Bulletin No: 02        WW/L/21/11/08/01 

COLOR: Red 
 

Warning for Heavy Rain  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 07.00 p.m. 08th November 2021, valid until 07.00 p.m. 09 November 2021 
 

 

 

For North-western, Western, Sabaragamuwa and Northern provinces and in 
Galle Matara, Kandy and Nuwara-Eliya districts 

 
 
 

PLEASE BE AWARE! 
 
 

Showery condition is expected to enhance further in above areas during 08th and 9th 

November, due to influence of the prevailing wind convergence zone in the vicinity of the 

island. 

  

Very heavy showers above 150 mm 

can be expected at some places in 

Northwestern, Western and 

Sabaragamuwa provinces and in 

Kandy and Nuwara-Eliya districts. 

Heavy showers about 100 mm can be 

expected at some places in Northern 

Province and in Matale, Galle and 

Matara districts during next 24 

hours.  

 

Action Required:    
 

 General public is kindly 

requested to take adequate 

precautions to minimize 

damages caused by 

temporary localized strong 

winds and lightning during 

thundershowers.   

 

 


