
 
 

 

  

 

 
 
 

වර්ණය: -ක ොළ 

(බලපෑමක් නැත)  
 

වර්ණය: -රතු 
අනතුරු ඇඟවීම(පියවර ගන්න) 

) 

වර්ණය: -ඇම්බර් 
අවවාදාත්ම  (සූදානම් වන්න) 

) 

නිකේදන අං ය : 01                           WW/L/21/05/13/01 

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

තද වැසි පිලිබඳ අවවාදාත්ම  නිකේදනය 
 ාලගුණ විදයා කදපාර්තකම්න්තුකේ, ස්වභාවි  විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනතුරු ඇඟවීකම් මධ්යස්ාානය විසින් 
2021 මැයි මස 14 වන දින කප.ව. 10.00 වන කතක් වලංගු වන පරිදි  
2021 මැයි මස 13 වන දින කප.ව. 10.00 ට නිකුත්  රන ලදී.  

 

 

කගොඩබිම් ප්රකේශ සඳහා 
 

 

සැලකිලිමත් වන්න! 

 

ඉදිරි පැය 24 තුල  දිවයිකන් නිරිත සහ වයඹ ප්රකේශවල 

වැසි තත්ත්වකේ තරම  වැඩි වීමක් බලාකපොකරොත්තු 

කේ. 
 

සබරගමුව, මධ්යම, බස්නාහිර,  දකුණු සහ වයඹ 

පළාත්වල විටින් විට වැසි කහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි 

ඇතිකේ. කසසු ප්රකේශවල, විකශේෂකයන් සවස් 

 ාලකේදී කහෝ රාත්රි  ාලකේදී තැනින් තැන වැසි කහෝ 
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති කේ. ඇතැම් ස්ාානවලට මි.මී. 
100 ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැ . 
 

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාව ාලි  තද 
සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම  ර 
ගැනීමට අවශය පියවර ගන්නා කලස ජනතාවකගන් 
 ාරුණි ව ඉල්ලා සිටිනු ලැකේ. 
 
සුළං  

බස්නාහිර,සබරගමුව, මධ්යම,  දකුණු, උතුරු, උතුරු 

මැද සහ වයඹ  පළාත්වල සුළකේ කේගය විටින් විට 

පැ.කි.මී. (40-50) දක්වා වැඩි විය හැ . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Color: -Red 

Waning (Take action) 
Color: -Amber 

Advisory (Be prepared) 
 

Color: -Green 

         Threat is over  

Bulletin No: 01        WW/L/21/05/13/01 

COLOR: Amber 
 

Advisory for heavy rain  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 10.00 a.m. 13 January 2021, valid until 10.00 a.m. 14 January 2021 
 

 

For Land Areas 

PLEASE BE AWARE 
 
 

 
The showery condition over South-western and 
North-western parts of the island is likely to 
enhance during next 24 hours. 
 

Showers or thundershowers will occur at times at 
Sabaragamuwa, Central, Western, Southern and 
North-western provinces. Heavy falls above 100 
mm can be expected at some places in Western, 
Sabaragamuwa and Central provinces and in Galle 
and Matara districts. 
 

Showers or thundershowers will occur at several 
places elsewhere during the evening or night. 
 
General public is kindly requested to take 
adequate precautions to minimize damages 
caused by temporary localized strong winds and 
lightning during thundershowers 
 
 
 
Winds 

Wind speed can be increased up to (40-50) kmph at times over in Western, Sabaragamuwa, 
Central, Southern, Northern, North central and North-western provinces and in Hambanthota 
district. 

 
 

 


