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Bulletin No: 01        WW/TC/21/05/23/01 

COLOR: Amber 
 

Advisory for Heavy Rain and Strong Winds   
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 14.00 P.m. 23rd May 2021 
 

 

 

 

FOR THE LAND AREAS 
PLEASE BE AWARE! 
 

The low pressure area in the East-central Bay of Bengal has intensify in to Depression. Under 

the influence of the this system, winds over the island and rainy condition in southwestern 

part (Western, Sabaragamuwa, Central and Southern provinces) is expected to enhance from 

24nd May to 26th May, 2021 

ADVISORY FOR RAINFALL 
 

 
 

Rainfall forecast for next 3-days:  

 

Province 24th May 25th May 26th May 

Western Heavy rainfall above 100mm  
Very heavy rainfall above 

150mm  
Heavy rainfall above 100mm  

Sabaragamuwa Heavy rainfall above 100mm  
Very heavy rainfall above 

150mm  
Very heavy rainfall above 150mm  

Central Heavy rainfall above 100mm  
Very heavy rainfall above 

150mm  
Very heavy rainfall above 150mm  

Southern Heavy rainfall above 100mm  
Very heavy rainfall above 

150mm  
Heavy rainfall above 100 mm  

Northwestern 
Fairly heavy rainfall above 

75mm  
Heavy rainfall about 100mm  Fairly heavy rainfall about 75mm  

Other 
Provinces 

Several spells of showers Several spells of showers Several spells of showers 

No risk  Low risk  Moderate risk  High risk  
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ADVISORY FOR WIND  
 

Wind speed can be increased up to (40-50) kmph at times over the island and especially wind 

speed can increase up to (50-55) kmph at times in Western slope of the Central hills, Northern, 

North-central, North-western and Uva provinces and in Hambantota district. 

 
 
ACTION SUGGESTED:  

Requested to be attentive about future advisories issued by the Department of Meteorology 
in this regard. 

 

 
Duty Meteorologist 

National Meteorological Center 



 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 01           WW/TC/21/05/23/01  

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

තද වැසි ස  තද සුළං පිළිබඳ අවවාදාත්මක නිහේදනය  
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවහේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනවරු ඇඟවීහම් මධ්යස්ාානය විසිතු 
2021 මැයි මස 23 වන දින ප.ව. 14.00 ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

හ ොඩබිම් ප්රහශ  සඳ ා 
 

අවදානහයතු සිටිතුන! 
 

ඊසාන දි  හබං ාල හබොක්ක ආශ්රිත හුදු ප ප්රහශ හ  පැවි  අු  ීඩඩන තත්ත්වය හම් වන විට ීඩඩන 

අවපාතයක් දක්වා වර්ධ්නය වී ඇත. එම පශධ්ි හ  බලපෑම හ ේවහවතු මැයි මස 24 සිට 26 දක්වා 

දිනවලදී දිවයින  ර ා  මන සුලතු තත්වහ  ස  දිවයිහතු නිරිතදි  ප්රහශ වල (බස්නාිර, 

සබර හුව,මධ්යම ස  දකුු  පළාත්වල) වැසි තත්වහ  වැඩිවීමක් බලාහපොහරොත්වහේ. 

 

වැසි සද ා අනවරු ඇඟවීම 

 

 

පළාත මැයි .24 මැයි .25 
 

                     මැයි .26 

බස්නාිර 
 
මි.මී. 100 ට වැඩි ඉතා තද වැසි  

මි.මී. 150 ට වැඩි ඉතා තද වැසි 
   
මි.මී. 100 ට වැඩි ඉතා තද වැසි  

සබර හුව මි.මී. 100 ට වැඩි ඉතා තද වැසි මි.මී. 150 ට වැඩි ඉතා තද වැසි 
 
මි.මී. 150 ට වැඩි ඉතා තද වැසි 

මධ්යම මි.මී. 100 ට වැඩි ඉතා තද වැසි මි.මී. 150 ට වැඩි ඉතා තද වැසි 
  
මි.මී. 150 ට වැඩි ඉතා තද වැසි 

දකුු  මි.මී. 100 ට වැඩි ඉතා තද වැසි මි.මී. 150 ට වැඩි ඉතා තද වැසි 
 
 

මි.මී. 100 ට වැඩි ඉතා තද වැසි  

  වයඹ 
 
මි.මී. 75ට වැඩි තරමක  තද  වැසි   
 

 
මි.මී. 100ක පමණ තද  වැසි  
 

 
මි.මී. 75ක පමණ තරමක  තද  වැසි   

හසසු පළාත් 
වැසි වාර  කිිපයක්  වැසි වාර  කිිපයක්  වැසි වාර  කිිපයක්  

අවදානම් රිත  අු  අවදානම්  තරමක් අවදානම්  අධි අවදානම්  



 
 

  

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

 

 
සුළං සද ා අනවරු ඇඟවීම 

 
දිවයින  ර ා සුළහේ හේ ය විටිතු විට පැ. කි.මි. (40-50) දක්වා වැඩි විය  ැකි අතර විහ ේෂහයතු 

මධ්යම කුකකරහ  බටිර බෑුමම් ප්රහශ  වලත්, උවරු, උවරු-මැද, වයඹ ස  ඌව පළාත්වලත් 

 ම්බතුහතොට දිස්ත්රික්කහ ත් සුළහේ හේ ය විටිතු විට පැ.කි.මී. (50-55) දක්වා වැඩි විය  ැක. 

 
අනු මනය කල යුව ක්රියාමාර් : 
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවව මගිතු හම් සම්බතුධ්ව නිකුත් කරන ඉදිරි නිහේදන පිලිබඳ අවධ්ානය 

හයොහුකරන හලස ඉල්ලා සිටිනු ලැහේ. 

 

 
කාලගුණ විදයාඥ, 

ජාි ක කාලගුණ විදයා මධ්යස්ාානය 


