
 
 

 

  

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

 

Color: -Red 
Waning (Take action) 

Color: -Amber 
Advisory (Be prepared) 

 

Color: -Green 

         Threat is over  

නිහේදන අංකය : 01                           WWL /22/05/10/01 

වර්ණය : ඇම්බර්   
 

තද වැසි පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීහම්  නිහේදනය  
කාලගුණ විදයා දදපාර්තදේන්තුදේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනුරු ඇඟවීදේ මධ්යස්ාාන  විසින්ත 
2022 මැයි මස 11 වන දින හප.ව. 10.00 වන හතක් වලංගු වන පරිදි   
2022 මැයි මස 10 වන දින ප.ව. 11.45 ට නිකුත් කරන ලදී. 

 

ද ාඩබිේ ප්රදේශ සඳහා 
 

සැලකිලිමත් වන්තන! 

 

දිවයිදන්ත නිරිත දි  ප්රදේශවල පවතින වැසි 

තත්ත්ව  තවදුරටත් පවතිනු ඇතැයි අදේක්ෂා 

දකදර්. 

 

බස්නාහිර, සබර මුව සහ මධ්යම පාාත්වලත් 

 ාල්ල සහ මාතර දිස්ික්කවලත් ඇතැේ 

ස්ාානවලට මිලිමීටර් 100 ට වැඩි තද වැසි 

අදේක්ෂා කා හැක. 

 

දිවයින හරහා විදශ්ෂද න්ත මධ්යම කුකකරද  

බටහිර බෑවුම, උුරු, උුරු-මැද, ව ඹ සහ දකුණු 

පාාත්වල තරමක් තද සුාං (40-50) පමණ 

ඇතිවි  හැක. 
 

 

 

 

 

 

ප.ව. 11.30  වනවිට තත්ත්ව   
 

2022.05.10 දප.ව 8.30 සිට 2022.05.10  ප.ව. 11.30  දක්වා කාල  ුල පහත සඳහන්ත වර්ෂාපතන 

අ  න්ත වාර්තා වී ඇත. 
 

 
 

 
Automatic weather station Rainfall 

(mm) 

ඇල්ටන් වතුයාය (නුවරඑළිය දිසරික්කය) 110.0 

කළුප න වතුයාය  (කෑගල්ල දිසරික්කය) 83.0 

දික්ඔය  වතුයාය  (නුවරඑළිය දිසරික්කය) 75.5 

මසරහකළිය (නුවරඑළිය දිසරික්කය) 69.5 



 
 

 

 
Color: -Red 

Waning (Take action) 
Color: -Amber 

Advisory (Be prepared) 
 

Color: -Green 

         Threat is over  

Bulletin No: 01        WW/L/22/05/10/01 

COLOR: Amber 
 

Advisory for heavy rain  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 11.45 p.m.  10 May 2022, valid until 10.00 a.m. 11 May 2022 
 

 

For Land Areas 

PLEASE BE AWARE 

 

The prevailing showery condition is 
expected to continue.  

Heavy Showers above 100mm can be 
expected at some places in Western, 
Sabaragamuwa and Central provinces 
and in Galle and Matara districts.  

Fairly strong gusty winds can be expected  
(40-50) kmph over the island particularly 
in Western slope of the Central hills, 
Northern, North-central, North-western 
and Southern provinces. 

 

 

 

 

Situation at 11.30 pm  

Following rainfalls were recorded from 08.30 a.m. on 10.05.2022 to 11.30 p.m. on 10.05.2022. 

 

 

 
 

 

Automatic weather station Rainfall(mm) 

Alton estate (Nuwara-Eliya District) 110.0 

Kalupahana estate (Kegalle district) 83.0 

Dikoya estate  (Nuwara Eliya district) 75.5 

Maskeliya (Nuwara Eliya district) 69.5 


