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නිහේදන අංකය : 05                           WWL /22/05/13/05 

වර්ණය : ඇම්බර්   
 

තද වැසි සහ තද සුළං පිළිබඳ අවවාදාත්මක නිහේදනය  
කාලගුණ විදයා දදපාර්තදම්න්තුදේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනුරු ඇඟවීදම් මධ්යස්ාාන  විසින්ත 
2022 මැයි මස 14 වන දින ප.ව. 02.00 වන හතක් වලංගු වන පරිදි   
2022 මැයි මස 13 වන දින රාත්රී .0.00 ට නිකුත් කරන ලදී. 

 

ද ාඩබිම් ප්රදේශ සඳහා 
 

 

සැලකිලිමත් වන්තන! 

 

දිවයිදන්ත නිරිත දි  දකාටදස් (බස්නාහිර, සබර මුව, 

මධ්යම පළාත්වලත්  ාල්ල සහ මාතර දිස්ික්කවකවලත්) වැසි 

තත්ත්වදැ වැවී වීමක්කව ද, මධ්යම කුකකරදැ බටහිර බවුමම් 

ප්රදේශවලත් තුරු, තුරු-මැද සහ ව ඹ පළාත්වලත් 

හම්බන්තදතාට දිස්ික්කවකදැත් සුළදේ දේ   වැවී වීමක්කව ද 

බලාදපාදරාත්ු දේ. 

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්යම ස  වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල 
ස  මාතර දිස්ි ක්කවලත් විටින් විට වැසි හ ෝ ගිගුරුම් 

සහිත වැසි ඇතිහේ. බසන්ාහිර, සබර මුව සහ මධ්යම 

පළාත්වලත්  ාල්ල සහ මාතර දිස්ික්කවකවලත් ඇතැම් 

ස්ාාන වලට මි.මී. 150 ට වැවී ඉතා තද වැසි ද ඇතිවි  හැක.  

 

 

 

 

 

 

රාත්රී 10.00  වනවිට තත්ත්ව   
 

2022.05.13 දප.ව 8.30 සිට 2022.05.13 රාත්රී 10.00  

දක්කවවා කාල  ුල පහත සඳහන්ත වර්ෂාපතන අ  න්ත වාර්තා වී ඇත. 

 

 

 

 

 

ස්වයංක්රිය  වර්ෂාමාන ස් ාන වර්ෂාපතනය    
( මි. මි. ) 

ගල්කඩුව ( කළුතර දිස්ික්කය) 108.0 

පාලින්දනුවර ( කළුතර දිස්ික්කය) 95.5 

මාදම්හේ ( රත්නපුර දිස්ික්කය) 98.0 

හනළුව (ගාල්ල දිස්ික්කය) 91.5 
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මධ්යම කුකකරහ  බටහිර බවුමම් 
ප්රහශවවලත්  උතුරු, උතුරු-මැද ස  වයඹ 
පළාත්වලත්  ම්බන්හතාට දිස්ික්කහ ත් 

සුළහේ හේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (40-50) 
පමණ දක්වා වැඩිවිය  ැක. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු මන  කල යුු ක්රි ා මාර් : 

 කුකකර ප්රහශවවල (විදශ්ෂද න්ත නා   ාම් අවධ්ානම සහිත ප්රදේශ වල) ස  ගංගා ආශ්රිතව ප ත් 

බිම් වල ජීවත් වන ජනතාව හම් සම්බන්ධ්හයන්  විමසිලිමත්වන්න.  

 කුකකර ප්රහශව වල මාර්ග ාාවිත කරන්නන් ස  ර  වා න පදවන්නන්  හම් සම්බන්ධ්හයන්  

අවධ්ානය හයාමු කරන්න. 

 අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවවය ියයවර ගන්න. 

 කඩාවැහටන ගස්වලින් ස  විදුලි  රැ ැන් වලින් ආරක්ෂාවීම. 

 කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්න්තුව විසින් ඉදිරි නිහේදන ියලිබඅ අවධ්ානහයන් සිටින්න. 

 දිසි තත්ත්වයකදී ප්රාහශය ය ආපදා කළමනාකරණ නිලධ්ාන්න් හේ ස ය පතන්න. 
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Bulletin No: 05        WW/L/22/05/13/05 

COLOR: Amber 
 

Advisory for Heavy rain and Strong winds  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 10.00 p.m. 13 May 2022, valid until 02.00 p.m. 14 May 2022 
 

 
 

For Land Areas 

PLEASE BE AWARE 
 

The showery condition over south-western part 
(Western, Sabaragamuwa and Central provinces 
and in Galle and Matara districts) of the island is 
expected further and the winds speed can 
increase over Northern and North-Western 
provinces and in Hambantota district are likely to 
enhance. 

Showers or thundershowers will occur at times in 
Western, Sabaragamuwa, Central and North-
western provinces and in Galle and Matara 
districts. Very heavy showers above 150 mm can 
occur at some places in Western, Sabaragamuwa 
and Central provinces and in Galle and Matara 
districts. 

 

 

Situation at 10.00 pm. 

Following rainfalls were recorded from 08.30 a.m. on 13.05.2022 to 10.00 p.m. on 13.05.2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Automatic weather station Rainfall(mm) 

Galkaduwa (Kalutara District) 108.0 

Palindanuwara ( Kalutara District ) 95.5 

Madampe  (Rathnapura district) 98.0 

Neluwa (Galle district) 91.5 
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Wind speed can increase up to (40-50) kmph 
at times over the Western slope of the 
Central hills, Northern, North-central and 
North-western provinces and in 
Hambantota district. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


