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Bulletin No: 02        WW/L/22/09/05/02 

COLOR: Red 
 

Warning for Heavy rain  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Valid period-From 10.00 a.m. 05 September 2022 – to 10.00 a.m. 06 September 2022 
Issued at 10.00 a.m. 05 September 2022 
 

 

For Land Areas 

PLEASE BE AWARE 
Showers will occur at times in the Western, Sabaragamuwa and 
North-Western provinces and in Kandy, Nuwara-Eliya, Galle and 
Matara districts. 

Very heavy showers above 150mm may occur at some places in 
Western and Sabaragamuwa provinces and in Kandy, Nuwara-Eliya, 
Galle and Matara districts. 

 Action Required:    
• People living in hilly areas (particularly landslide prone areas) 

and low-lying areas in river basins are requested to be vigilant.  

• Drivers and people using roads in the hilly areas are requested to 
be vigilant.  

• Take adequate precautions to minimize damages caused by 
lightning activity.  

• Beware of fallen trees and power lines.  

• Be alert on the advisories issued by the Department of Meteorology. 

• For emergency assistance contact the local disaster management authorities. 

Situation at 08.30 a.m. on 2022.09.05 

Reported rainfalls from 08.30 a.m. on 04.09.2022 to 08.30 a.m.  on 05.09.2022 are given below. 
 

 Automatic weather station Rainfall(mm) 

Hanwella (Colombo district) 150.5 

Waharaka  (Kegalle district) 133.0 

Awissawella (Colombo district) 114.0 

Padukka (Colombo district) 90.0 

Deniyaya ( Mathara  district) 80.5 



 
 

 

  

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : තරමක් තද වැසි: 50 -100, තද වැසි: 100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි 
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නිහේදන අංකය : 02                           WWL /22/09/05/02 

වර්ණය : රතු  
 

තද වැසි පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමේ  නිමේදනය  
කාලගුණ විදයා මදපාර්තමේන්තතුමේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්යස්ථානය විසින්ත 
වලංගු කාලය - 2022 සැප්තැම්බර් මස 05 වන දින  හප.ව. 10.00 සිට 2022 සැප්තැම්බර් මස 06 වන 
දින හප.ව. 10.00  දක්වා  (2022 සැප්තැම්බර් මස 05 වන දින හප.ව. 10.00 ට නිකුත් කරන ලදි.) 
 

 

 

ම ාඩබිේ ප්රමේශ සඳහා 
 

 

සැලකිලිමත් වන්තන! 
 

 

බස්නාහිර, සබරගමුව ස  වයඹ පළාත්වලත් ම නුවර, නුවරඑළිය, 
ගාල්ල ස  මාතර දිස්ි ක්කවලත් විටන් විට වැසි ඇතිහේ. 

බස්නාහිර ස  සබරගමුව පළාත්වලත් ම නුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල 

ස  මාතර දිස්ි ක්කවලත් ඇතැම් සථ්ානවලට මි.මී. 150 ට වැඩි ඉතා 
තද වැසි ඇතිවිය  ැක. 

අනු මනය කල යුතු ක්රියා මාර් : 
 

• කඳුකර ප්රහේශවල (විමශ්ෂමයන්ත නාය යාේ අවධ්ානම සහිත ප්රමේශ 

වල) ස  ගංගා ආශ්රිතව ප ත් බිම් වල ජීවත් වන ජනතාව හම් 

සම්බන්ධහයන්  විමසිලිමත්වන්න.  

• කඳුකර ප්රහේශ වල මාර්ග භාවිත කරන්නන් ස  රථ වා න 

පදවන්නන්  හම් සම්බන්ධහයන්  අවධානය හයාමු කරන්න. 

• අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශය පියවර ගන්න. 

• කඩාවැහටන ගස්වලින් ස  විදුලි  රැ ැන් වලින් ආරක්ෂාවීම. 

• කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්න්තුව විසින් ඉදිරි නිහේදන පිලිබඳ අවධානහයන් සිටින්න. 

•  දිසි තත්ත්වයකදී ප්රාහේශීය ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් හේ ස ය පතන්න. 
 

2022.09.04 මප.ව 8.30 සිට 2022.09.05 දින ප.ව 8.30 දක්වා කාලය තුල වාර්තාවූ  

(දැනට ලැබී ඇති) වර්ෂාපතන අ යන්ත පහත දක්වා ඇත. 
 

  

ස්වයංක්රිය වර්ෂාමාන මධ්යස්ථානය 
වර්ෂාපතනය (මි.මී) 

 ංවැල්ල ( හකාළඹ දිස්ික්කය) 150.5 
ව රක (කෑගල්ල දිස්ික්කය) 133.0 
අවිස්සාහේල්ල ( හකාළඹ දිස්ික්කය) 114.0 
පාදුක්ක ( හකාළඹ දිස්ික්කය) 90.0 
හදනියාය (මාතර දිස්ික්කය) 80.5 


