
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 04                    WW/TC/21/05/15/04  

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

ගිනිහකොණ දිග අරාබි මුහුද ආශ්රිතව වර්යනය වන ‘ටවුහේ ‘සුළි කුණාටුව පිළිබඳ 

අවවාදාත්මක නිහේදනය 
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවහේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනවරු ඇඟවීහම් මයයස්ාානය විසිතු 
2021 මැයි මස 15 වන දින හප.ව. 7.00 ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

දිවයින වටා මුහුදු ප්රහශ  ස  හගොබබිම සඳ ා 
 

අවදානහයතු සිටිතුන! 

 
ගිනිහකොණ දිග අරාබි මුහුද ආශ්රිතව පැවති  ගැඹුරු පීබන අවපාතය, සුළි කුණාටුවක් ‘ටවුහේ’ දක්වා 

වර්යනය වී ඇති අතර,  මැයි  14 වන දින ප.ව.11.30 ට  උවරු අක්ෂාං  12 ත් නැහගනහිර හශ ාං  72.6 

ත් ආසතුනව  ස්ාානගතව පැවවනි.  හමම පශයතිය ඉදිරි පැය 24 වල  චණ්බ සුළි කුණාටුවක් දක්වා 

වර්යනය වී   උවරට බරව වයඹ  දි ාවට ගමතු කරමිතු, මැයි 18  වන දින උහශ  ගුජරාටි  හවරළ තිරයට 

ඇවල්වනු ඇතැයි පුහරෝකානය කරනු ලැහේ.   

හමමගිතු  දිවයිහතු කාලගුණය හකහරහි ඇති කරන බලපෑම අද දිනහේ සිට ක්රමහයතු අඩු වනු ඇතැයි 

අහේක්ෂා හකහර්. 

 
 

  

 

Source: RSMC India 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

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

 

අනවරු ඇඟවීම්: 

මුහුදු ප්රහශ ය සද ා: 

ඉ ත  පශයතිහේ බලපෑම හ ේවහවතු,  

 කතුකසතුවරය සිට  මතුනාරම    ර ා  හකොළඹ දක්වා වන මුහුදු ප්රහශ වල   සුළහේ හේගය 

විටිතු විට පැ.කි.මී. (60-70) දක්වා ද  හකොළඹ  සිට ගාල්ල ස   ම්බතුහතොට  ර ා හපොවවිල්  

දක්වා  වන මුහුදු ප්රහශ වල   සුළහේ හේගය විටිතු විට පැ.කි.මී. (55-60) දක්වා  ද  වැඩි විය  ැක. 
 ගිනිහකොණ දිග අරාබි මුහුද ආශ්රිත මුහුදු ප්රහශ ය වල (05N-17N, 65E-75E) සුළහේ හේගය 

විටිතු විට පැ.කි.මී. (70-80) දක්වා වැඩි විය  ැක. 
 

 හගොබබිම ප්රහශ  සද ා: 

සුළං සද ා අනවරු ඇඟවීම 
 

 

 

 

 

අනුගමනය කල යුව ක්රියාමාර්ග: 
 

 නැවත දැනුම් හදන වරු, ගිනිහකොණ දිග අරාබි මුහුදු ප්රහශ ය වල (05N-17N, 65E-75E)  ධිවර 

ස  නාවුක කටයුවවල හනොහයහදන හලස අවවාද කරනු ලැහේ. 

 දැනට හමම මුහුදු ප්රහශ වල (05N-17N, 65E-75E)  ධීවර කටයුවවල හයදී සිටින පිරිස ව ාම 

හගොබබිමට හ ෝ ආරක්ෂිත ස්ාානයක් හවත පැමිහණන හලසට දතුවා සිටිනු ලැහේ. 

 නැවත දැනුම් හදන වරු කතුකසතුවරය සිට  මතුනාරම    ර ා  හකොළඹ දක්වා වන මුහුදු 

ප්රහශ වල  ධීවර ස  නාවුක කටයුවවලිතු වැළකී සිටින හලස දැනුම් හදනු ලැහේ. 

 හකොළඹ  සිට ගාල්ල ස   ම්බතුහතොට  ර ා හපොවවිල් දක්වා  වන මුහුදු ප්රහශ වල   ධීවර  ා 

නාවුක කටයුව වල හයදීහම්දී හම් පිළිබඳව අවයානහයතු කටයුව කරන හලස  ඉල්ලා සිටිනු ලැහේ. 

 ධීවර  ා නාවුක ප්රජාව හම් සම්බතුදහයතු නිකුත් කරන ඉදිරි නිහේදන පිලිබඳ අවයානහයතු 

කටයුව කරන හලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැහේ. 

 

පළාත මැයි 15 මැයි 16 මැයි 17 

උවර 
විටිතු විට පැ.කි.මි.(50-60) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(50-60) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(50-55) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

උවරු-මැද 
විටිතු විට පැ.කි.මි.(50-60) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(50-60) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(50-55) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

වයඹ  
විටිතු විට පැ.කි.මි.(50-60) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(50-60) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(40-50) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

මයයම   
විටිතු විට පැ.කි.මි.(50-60) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(50-60) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(40-50) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

ඌව 
විටිතු විට පැ.කි.මි.(50-60) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(40-50) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(30-40) 
පමණ දක්වා වන තරමක තද 

සුළං 

නැහගනහිර 
විටිතු විට පැ.කි.මි.(50-60) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(40-50) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(30-40) 
පමණ දක්වා වන තරමක තද 

සුළං 

හසසු පළාත් 
විටිතු විට පැ.කි.මි.(40-50) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(40-50) 
පමණ දක්වා වන තද සුළං 

විටිතු විට පැ.කි.මි.(30-40) 
පමණ දක්වා වන තරමක  තද 
සුළං 

අවදානම් රහිත  අඩු අවදානම්  තරමක් අවදානම්  අධි අවදානම්  



 
 

  

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

 

හගොබබිම ප්රහශ ය සද ා: 

  දිසි තත්වයකදී ප්රාහශය ය ආපදා කළමනාකරණ මයයස්ාාන නිලයාීනතු හේ ස ය පතතුන. 

 කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවව මගිතු හම් සම්බතුයව නිකුත් කරන ඉදිරි නිහේදන පිලිබඳ 

අවයානය හයොමුකරන හලස ඉල්ලා සිටිනු ලැහේ. 

 

මිළඟ නිහේදනය 2021.05.16  දින හප.ව. 7.00 ට නිකුත් හකහර්. 
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Bulletin No: 04        WW/TC/21/05/15/04 

COLOR: Amber 
 

Advisory for the Cyclonic storm ‘TAUKTAE’ in the South-east Arabian 
Sea 
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 7.00 a.m 15 May 2021 
 

 

 

 
For the land and the sea areas around the island 

 
PLEASE BE AWARE! 
 
The deep depression  over south east Arabian sea has developed into a cyclonic storm ‘TAUKTAE” and 

lay centered at 11.30 p.m. of 14th May 2021, near latitude 12°N and longitude 72.6°E. It is very likely to 

intensify into a severe cyclonic storm within next 24 hours. The system is likely to move nearly north-

northwestwards towards Gujarat coast around 18th May morning. 
 

The impact of this system, on weather over the island is expected to reduce gradually from 
today. 
 
 

 

Source: RSMC India 
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WARNINGS: 
 
For Sea Area 

Under the influence of aforementioned system,  

 Wind speed can be increased up to (60-70) kmph in the sea area extending from 

Kankasanturai to Colombo via Mannar and   wind speed can be increased up to (55-60) 

kmph in the sea in the sea area extending from Colombo to Hambantota via Galle. 

 Wind speed can be increased up to (70-80) kmph in the southeast Arabian Sea area 

(05N-17N, 65E-75E). 

For Land Area 

Advisory for wind 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Province 15  May 16 May 
 

17  May 

Northern 
Strong gusty winds 
(50-60) kmph at times 

Strong gusty winds 
(50-60) kmph at times 

 
Strong gusty winds 
(50-55) kmph at times 

North-Central  
Strong gusty winds 
(50-60) kmph at times 

Strong gusty winds 
(50-60) kmph at times 

 
Strong gusty winds 
(50-55) kmph at times 

North-Western 
Strong gusty winds 
(50-60) kmph at times 

Strong gusty winds 
(50-60) kmph at times 

Strong gusty winds 
(40-50) kmph at times 

Central 
Strong gusty winds 
(50-60) kmph at times 

Strong gusty winds 
(50-60) kmph at times 

Strong gusty winds 
(40-50) kmph at times 

Uva 
Strong gusty winds 
(50-60) kmph at times 

Strong gusty winds 
(40-50) kmph at times 

Fresh to Strong gusty 
winds 
(30-40) kmph at times 

Eastern 
Strong gusty winds 
(50-60) kmph at times 

Strong gusty winds 
(40-50) kmph at times 

Fresh to Strong gusty 
winds 
(30-40) kmph at times 

Other Provinces 
Strong gusty winds 
(40-50) kmph at times 

Strong gusty winds 
(40-50) kmph at times 

Fresh to Strong gusty 
winds 
(30-40) kmph at times 



 
 

3 
    

 

ACTION SUGGESTED:  
 

For the Sea area: 

 Naval and fishing communities are advised not to venture into the southeast Arabian 

Sea area (05N-17N, 65E-75E) until further notice.  

 Those who are in aforementioned sea regions (05N-17N, 65E-75E) are advised to return 

to coasts or moved safer areas as soon as possible. 

 Naval and fishing communities are advised not to venture in the sea areas extending 

from Kankasanturai to Colombo via Mannar.  

 Fishing and naval community are requested to be vigilant in the sea area extending from 

Colombo to Hambantota via Galle. 

 Fishing and naval community are requested to be attentive regarding future forecasts 

issued in this regard. 

 

For the Land area: 

 For emergency assistance contact the local disaster management authorities.  

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

The next bulletin will be issued at 07.00 a.m. at 16th May 2021.  


