
 
 

 

  

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

 

Color: -Red 
Waning (Take action) 

Color: -Amber 
Advisory (Be prepared) 

 

Color: -Green 

         Threat is over  

නිහේදන අංකය : 02                           WWL /22/08/02/01 

වර්ණය : ඇම්බර්   
 

තද වැසි සහ තද සුළං පිළිබඳ අවවාදාත්මක නිහේදනය  
කාලගුණ විදයා දදපාර්තදම්න්තුදේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනුරු ඇඟවීදම් මධ්යස්ථානය විසින්ත 
වලංගු කාලය - 2022 අහ ෝස්තු මස් 02 වන දින  හප.ව. 8.30 සිට 2022 අහ ෝස්තු  මස් 03 වන දින හප.ව. 

8.30  දක්වා  (2022 අහ ෝස්තු මස් 02 වන දින ප.ව. 8.30 ට නිකුත් කරන ලදි.) 
 

ද ාඩබිම් ප්රදේශ සඳහා 
 

 

සැලකිලිමත් වන්තන! 
 

නිරිතදි  දමෝසම් තත්ත්වදේ සක්රීය වීමක් සම  බස්නාහිර සහ දකුණු 

මුහුදු ප්රදේශවලත් දිවයිදන්ත නිරිත දි  දකාටදස්ත් පවතින වැසි සහ 

සුළං තත්ත්වය තවදුරටත් බලාදපාදරාත්ුහේ. 

බස්තනාහිර, ස්බර මුව, මධ්යම, උුරු ස්  වයඹ පළාත්වලත්  ාල්ල 
ස්  මාතර දිස්තික්කවලත් විටින් විට වැසි හ ෝ ගිගුරුම් ස්හිත වැසි ඇති 

වන අතර ඇතැම් ස්තථානවලට මි.මී. 100 ට වැඩි තද වැසි ද ඇතිවිය 
 ැක. 

 මධ්යම කඳුකරහේ බටහිර බෑවුම් ප්රහේශවලත් උුරු-මැද, බස්තනාහිර, 

වයඹ ස්  දකුණු පළාත්වලත් සුළහේ හේ ය විටින් විට පැ.කි.මී. 50 
පමණ දක්වා වැඩිවිය  ැක. 

 
 

අනු මනය කල යුු ක්රියා මාර් : 

• කඳුකර ප්රහේශවල (විදශ්ෂදයන්ත නාය යාම් අවධ්ානම සහිත ප්රදේශ 

වල) ස්   ං ා ආශ්රිතව ප ත් බිම් වල ජීවත් වන ජනතාව හම් 

ස්ම්බන්ධ්හයන්  විමසිලිමත්වන්න.  

• කඳුකර ප්රහේශ වල මාර්  භාවිත කරන්නන් ස්  රථ වා න 

පදවන්නන්  හම් ස්ම්බන්ධ්හයන්  අවධ්ානය හයාමු කරන්න. 

• අකුණු මඟින් සිදුවන අනුරු අවම කර  ැනීමට අවශය පියවර 

 න්න. 

• කඩාවැහටන  ස්තවලින් ස්  විදුලි  රැ ැන් වලින් ආරක්ෂාවීම. 

• කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්න්ුව විසින් ඉදිරි නිහේදන පිලිබඳ 

අවධ්ානහයන් සිටින්න. 

 දිසි තත්ත්වයකදී ප්රාහේශීය ආපදා කළමනාකරණ නිලධ්ාරීන් හේ 

ස් ය පතන්න. 



 
 

 

  

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

 

Color: -Red 
Waning (Take action) 

Color: -Amber 
Advisory (Be prepared) 

 

Color: -Green 

         Threat is over  

2022.08.01 දප.ව 8.30 සිට 2022.08.02 දින දප.ව 8.30 දක්වා කාලය ුල වාර්තාවූ (දැනට ලැබී ඇති ) 

වර්ෂාපතන අ යන්ත පහත දක්වා ඇත. 
 

  

ස්වයංක්රිය වර්ෂාමාන මධ්යස්ථානය 
වර්ෂාපතනය 

(මි.මී) 
ශ්රී පලාබේදල (රත්නපුර දිස්ති ක්කය) 177.5 
කුඩාව (රත්නපුර දිස්තික්කය) 127.0 
දික්ඔය වත්ත (නුවරඑළිය දිස්තික්කය) 119.0 
ගිලීමහල් (රත්නපුර දිස්තික්කය) 118.0 
හදරං ල හත් කර්මාන්ත ශාලාව (මාතර දිස්තික්කය) 108.5 


