
 
 

 

  

 

 
 
 

වර්ණය: -ක ොළ 

(බලපෑමක් නැත)  
 

වර්ණය: -රතු 
අනතුරු ඇඟවීම(පියවර ගන්න) 

) 

වර්ණය: -ඇම්බර් 
අවවාදාත්ම  (සූදානම් වන්න) 

) 

නිකේදන අං ය : 03                           WW/L/21/11/09/03 

වර්ණය : රතු 
 

තද වැසි පිලිබඳ අනතුරු ඇඟවීකම්  නිකේදනය 
 ාලගුණ විදයා කදපාර්තකම්න්තුකේ, ස්වභාවි  විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනතුරු ඇඟවීකම් මධ්යස්ාානය විසින් 
2021 කනොවැම්බර් මස 10 වන දින ප.ව. 07.00 වන කතක් වලංගු වන පරිදි  
2021 කනොවැම්බර් මස 09 වන දින ප.ව. 07.00 ට නිකුත්  රන ලදී.  

 

උතුරු, වයඹ සහ උතුරුමැද පළාත් සඳහා 
 

සැලකිලිමත් වන්න!  
 

ගිණික ොනදිග කබංගාල කබොක්  මුහුදු ප්රකශයක  අු   ීඩනන  ලාපයක් වර්ධ්නය වී ඇි  අතර මම පශධ්ි ය 

ඉදිරි පැය 36 තුලදී  ීඩනන අවපාතයක් දක්වා තවදුරටත් වර්ධ්නය කවමින් බස්නාහිරට බරව වයඹ කදසට 

ගමන්  ර ලං ාකේ උතුරු කවරල ආසන්නකයන් උතුරු තමිල්නාු  කවරළට ලඟාකේ යැයි අකේක්ෂා 

 රයි.  

 
 
ඉදිරි පැය 24 තුලදී දිවයිකන් උතුරු, වයඹ සහ 

උතුරුමැද පළාත්වල ඇතැම් සා්ානවලට මි.මී. 

150ට වැඩි ඉතා තද වැසි ඇි විය හැ . 

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්යම සහ ඌව 

පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්රික් වලත් 

ඇතැම් ස්ාානවලට මි.මී. 100 පමණ තද වැසි 

ඇි විය හැ .  
 

 

ගත යුතු ක්රියා මාර්ග: 

  ඳු ර ප්රකශය වල (විකයේෂකයන් නාය යාම් 

අවධ්ානම සහිත ප්රකශය වල) සහ ගංගා 

ආශ්රිතව පහත් බිම් වල ජීවත් වන ජනතාව 

කම් සම්බන්ධ්කයන්  විමසිලිමත්වන්න.  

  ඳු ර ප්රකශය වල මාර්ග භාවිත  රන්නන් 

සහ රා වාහන පදවන්නන්  කම් 

සම්බන්ධ්කයන්  අවධ්ානය කයොමු  රන්න. 

 අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම  ර 

ගැනීමට අවයය පියවර ගන්න. 

  නාවැකටන ගස්වලින් සහ විදුලි  රැහැන් 

වලින් ආරක්ෂාවීම. 

  ාලගුණ විදයා කදපාර්තකම්න්තුව විසින් ඉදිරි නිකේදන පිලිබඳ අවධ්ානකයන් සිටින්න. 

 හදිසි තත්වය දී ප්රාකශය ය ආපදා  ළමනා රණ මධ්යස්ාාන නිලධ්ාීනන් ක  සහය පතන්න. 

 



 
 

 

 

Color: -Red 
Waning (Take action) 

Color: -Amber 
Advisory (Be prepared) 

 

Color: -Green 

         Threat is over  

Bulletin No: 03        WW/L/21/11/09/03 

COLOR: Red 
 

Warning for Heavy Rain  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 07.00 p.m. 09th November 2021, valid until 07.00 p.m. 10th November 2021 
 

 

For Northern, North-western and North-central Provinces 
 
 
 

PLEASE BE AWARE! 
 
 

A low-pressure area has formed in the south-east Bay of Bengal.  It is likely to intensify further in 

to a depression during next 36 hours and move West-Northwestwards towards North Tamil Nadu, closer 

to North coast of Sri Lanka.  

Very heavy showers above 150mm are likely 
at some places in Northern, North-western 
and North-central provinces. 
 
Heavy showers about 100 mm can be 
expected at some places in Western, 
Sabaragamuwa, Central and Uva provinces 
and in Galle and Matara districts during next 
24 hours.  
 

 

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.  

 


