
 
 

 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 02                           WWL /20/09/06/02 

වර්ණය : රතු  
 

තද වැසිස  තද සුළං  පිලිබඳ අනතුරු ඇඟවීහේ නිහේදනය  
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහේන්තුහේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනතුරු ඇඟවීහේ මධ්යස්ාානය විසින් 
2020 සැප්තැේබර් මස 07 වන දින හප.ව. 09.00 වන හතක් වලංගු වන පරිදි  
2020 සැප්තැේබර් මස 06 වන දින ප.ව. 06.00 ට නිකුත් කරන ලදී. 

 

හ ොඩබිේ ප්රහේශ සඳ ා 
 

සැලකිලිමත් වන්න! 

 
දිවයිහන් දැනට පවතින වැසි තත්ත්වය විහශේෂහයන් සිතියහේ 

සඳ න්කර ඇති “වැඩි අවදානේ” (High Risk) දිස්ත්රීක්ක සඳ ා  

තවදුරටත් පවතිනු ඇතැයි බලාහපොහරොත්තුහේ. ඇතැේ 

ස්ාානවලට මි.මී. 150 ට වැඩි ඉතා තද වැසිද ඇති විය  ැක.  

 

දිවයින  ර ා විටින් විට  මන පැ.කි.මී (60) පමණ තරමක තද 

සුළං ඇතිවිය  ැක.  
 

 

 

 

 

 

අද ප.ව. 05.30 වනවිට තත්ත්වය  
 

අද දින හප.ව 08.30 සිට ප.ව. 06.00 දක්වා කාලය තුල ප ත 

සඳ න් වර්ෂාපතන අ යන් වාර්තා වී ඇත.  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ස්වංක්රීය වර්ෂාපතන නික්ක්ෂණ 

මධ්යස්ාානය 
වර්ෂාපතනය 
(මි.මී.) 

හනළුව  (  ාල්ල දිස්ත්රික්කය) 100.0 

ව රක  (  කෑ ල්ල දිස්ත්රික්කය)  105.5 

කිරිඇල්ල  ( රතනපුර  දිස්ත්රික්කය) 114.5 

ඇ ැලියහ ොඩ    ( රතනපුර  දිස්ත්රික්කය) 132.0 

හමොරපිටිය ( කළුතර දිස්ත්රික්කය) 146.0 

 ංවැල්ල (හකොළඹ  දිස්ත්රික්කය)  140.0 



 
 

 

Rainfall amount (mm): Fairly Heavy rain: 50 -100, Heavy rain: 100 – 150, Very heavy rain: 150 or more. 
State of Sea: Clam: (0-5) Kmph Smooth: (05-15) kmph, Slight: (16-28) kmph, Moderate: (29-37) kmph, Fairly rough: (28-46) 

kmph, Rough: (47-55) kmph, Very rough: (56-74) kmph, High: (75-102) kmph, Very high: above 103kmph 
 

Bulletin No: 02        WW/L/20/09/06/02 

COLOR: Red 
 

Warning for Heavy Rain and strong winds  

Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
At 06.00 p.m. on 06 September 2020 for the period until 09.00 a.m. 07 September 2020. 
 

 

For Land Areas 

PLEASE BE AWARE! 
 
 

Prevailing showery condition is expected to continue 

further particularly in the “high risk” districts mentioned 

in the map.  Very heavy rainfalls above 150 mm are likely 

at some places. 

Wind speed can increase up to (50-60) kmph at times 
across the island.   
 
 

 

 

 

 

Situation at 05.30 p.m. 

Following rainfalls were recorded from 08.30 a.m. to 05.30 p.m. today. 

 Automatic weather station Rainfall(mm) 
Neluva (Galle district)  100.0 

Waharaka (Kegalle district) 105.5 

Kiri ella (Rathnapura district) 114.5 

Ahaliyagoda (Rathnapura district) 132.0 

Morapitiya (Kalutara district) 146.0 

Hanwella (Colombo district) 140.0 


