
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 05                         WW/O/23/02/02/01 

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

පීඩන අවපාතය පිලිබඳ අවවාදාත්මක නිවේදනය  
කාලගුණ විදයා වදපාර්තවේන්තුවේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනුරු ඇඟවීවේ මධ්යස්ථානය විසින්ත 

2023 පෙබරවාරි මස 03 දින පෙ.ව. 10.00 හතක් වලංගු වන පරිදි   

2023 පෙබරවාරි මස 02 දින පෙ.ව. 10.00 ට නිකුත් කරන ලදී. 
. 

 
ග ාඩබිම ප්රගේශ , දිවයින වටා ඇති  ැඹුරු සහ ගනා ැඹුරු මුහුදු ප්රගේශ සහ නිරිතදි  

ගබෙං ාල ගබාක්ක මුහුදු ප්රගේශය සදහා 
 

සැලකිලිමත් වන්තන!  
 

නිරිතදිග ගබෙං ාල ගබාක්ක මුහුදු ප්රගේශගේ පැවති පීඩන අවපාතය අද දින (02) අලුයම් කාලගේදී 
නැග නහිර ගවරළ ගදසින් දිවයිනයට ඇතුල්වී ශ්රී ලෙංකාව හරහා  මන් කරමින් පවතී. එම පේධතිය 
ක්රමගයන් දුර්වල ගවමින් ගහට (03) අලුයම් කාලගේදී ශ්රී ලෙංකාවට බටහිර ගදසින් වූ මුහුදු ප්රගේශ කරා 
 මන් කරනු ඇතැයි අගේක්ෂා ගකගර්. 

 
ග ාඩබිම සදහා:  

දිවයින පුරා විටින් විට වැසි ගහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිගේ.  උතුරු, උතුරු-මැද, වයඹ, නැග නහිර සහ 
ඌව පළාත්වලත් මාතගල්ව දිසරික්කගේත් ඇතැම් සරථානවලට මි.මි. 100 ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැක. 

උතුරු, උතුරු-මැද සහ බසරනාහිර පළාත්වලත් ිකුණාමලය, මඩකලපුව,  ාල්වල, මාතර සහ රත්නපුර 
දිසරික්කවලත් විටින් විට  මන පැ.කි.මී. (50-60) පමණ තද සුළං බලාහපාහරාත්ු විය හැකි අතර දිවයිපේ 

පසසු ප්රපේශ වල විටින් විට  මන පැ.කි.මී. (40-50) පමණ තද සුළං බලාහපාහරාත්ු විය. 
 

 

අනුගමනය කල යුු ක්රියාමාර්ග:  

• කඳුකර ප්රහේශවල (විහශේෂහයන් නාය යාම් අවධානම සහිත ප්රහේශ වල) ස  ගංගා ආශ්රිතව ප ත් 

බිම් වල ජීවත් වන ජනතාව හම් සම්බන්ධහයන්  විමසිලිමත්වන්න.  

• කඳුකර ප්රහේශ වල මාර්ග භාවිත කරන්නන් ස  රථ වා න පදවන්නන්  හම් සම්බන්ධහයන්  

අවධානය හයාමු කරන්න. 

• අකුණු මඟින් සිදුවන අනුරු අවම කර ගැනීමට අවශය පියවර ගන්න. 

• කඩාවැවෙන ගස්වලින්ත සහ විදුලි රැහැන්ත වලින්ත ආරක්ෂාවීම. 

• කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්න්ුව විසින් ඉදිරි නිහේදන පිලිබඳ අවධානහයන් සිටින්න. 

•  දිසි තත්වයකදී ප්රාහේශීය ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් හේ ස ය පතන්න. 

 

 



 
 

  

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

 

මුහුදු ප්රවේශය සදහා: 
 
 ැඹුරු ගබෙං ාල ගබාක්ක මුහුදු ප්රගේශ සදහා 

උුරු අක්ෂාාංශ 06 ත් 12ත් සහ නැවගනහිර වේශාාංශ 77 සහ 83 ත් අතර මුහුදු ප්රවේශවල සුළවේ 
වේගය පැ.කි.මී. (40-50) පමණ වන අතර විටින්ත විෙ පැ.කි.මී. (60-70) දක්වා වැඩිවිය හැක. ඉහත 
කී මුහුදු ප්රවේශ ඉතා රළු වහෝ රළු වන අතර තද වැසි වහෝ ගිගුරුේ සහිත වැසිද ඇතිවිය හැක.  
 
දිවයින වටා මුහුදු ප්රගේශ සදහා 
මාතර සිට ප ාළඹ, පුත්තලම, මේනාරම සහ  ේ සේුරය හරහා ත්රිකුණාමලය දක්වා වන මුහුදු 
ප්රහේශහේ මුහුදු රළ උස මීෙර් (2.5–3.0) ක් පමණ ඉ ළ යාහම්  ැකියාවක් ද පවතී. එබැවින් එම 
මුහුදු ප්රහේශය රළු වන අතර  විටින් විට ඉතා රළු හේ.  දිවයින වටා වන පසසු මුහුදු ප්රපේශ  තරමක් 

රළු පේ. 

මාතර සිට ගකාළඹ, පුත්තලම, මන්නාරම සහ කන්කසන්තුරය හරහා ිකුණාමලය දක්වා වවරළෙ 

ඔබ්වබන්ත වන මුහුදු ප්රවේශවල ධීවර සහ නාවික කෙයුුවල වනාවයදන වලස දැනුේ වදනු ලබන අතර, 

දිවයින වටා වන ගසසු මුහුදු ප්රවේශවල කෙයුු කරන ධීවර සහ නාවික ප්රජාව වේ පිළිබඳව 
අවධ්ානවයන්ත කෙයුු කරනවමන්ත කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැවබ්. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනුගමනය කල යුු ක්රියාමාර්ග: 

• මාතර සිට ගකාළඹ, පුත්තලම, මන්නාරම සහ කන්කසන්තුරය හරහා ි කුණාමලය දක්වා ගවරළට 

ඔබ්ගබන් වන මුහුදු ප්රගේශවල ඉදිරි පැය 24 ුල ධීවර සහ නාවික කටයුතුවල ගනාගයදන ගලස 

කාරුණිකව ඉල්වලා සිටිනු ලැගබ්. තවද උතුරු අක්ෂාෙංශ 06 සහ 12 ත්, නැග නහිර ගේශාෙංශ 77 

සහ 83 ත් අතර ගසසු මුහුදු ප්රවේශවල ධීවර සහ නාවික කටයුතු වල ගයදීගම්දී  වේ පිළිබඳව 

අවධ්ානවයන්ත කෙයුු කරනවමන්ත කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැවබ්. 
•  

• දැනෙ වමම මුහුදු ප්රවේශ වල ධීවර කෙයුුවල වයදී සිටින පිරිස වහාම වගාඩ බිමෙ වහෝ ආරක්ෂිත 

ස්ථානයක් වවත පැමිවණන වලසෙ දන්තවා සිටිනු ලැවබ්. 
 

• කාලගුණ විදයා වදපාර්තවේන්තුව මගින්ත වේ සේබන්තධ්ව නිකුත් කරන ඉදිරි නිවේදන පිළිබඳ සිය 

අවධ්ානය වයාමු කරන වලස ධීවර හා නාවික ප්රජාවවගන්ත ඉල්ලා සිටිනු ලැවබ්. 
 

****මිළඟ නිවේදනය 2023.02.03  දින ගප.ව. 10.00 ෙ ෙ නිකුත් වකවර්. 
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Advisory for Depression 
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 10.00 a.m. 02 February 2023, valid for 10.00 a.m. 03 February 2023 
 

 

 

 

For Land, deep and shallow sea areas around the Island and Southwest Bay of 
Bengal Sea area 

 
PLEASE BE AWARE! 
The depression over Southwest Bay of Bengal has entered through the east coast of Sri Lanka 
around early morning today (02) and it is moving across the country. It is likely to be weaken 
and emerge into sea areas off the west cost of Sri Lanka by early morning tomorrow (03rd). 

For Land: 

Showers or thundershowers will occur at times over the Island. Heavy showers above 100mm 
are likely at some places in Northern, North-central, North-western, Eastern and Uva provinces 
and in Matale districts. 

Strong winds about (50-60) kmph can be expected at times over the Northern, North-central, 
and Western provinces and in Trincomalee, Batticaloa, Galle, Matara and Rathnapura districts. 
Strong winds about (40-50) kmph can be expected elsewhere. 

  
 
 

Actions 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.  
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For Sea Area: 

Deep Sea Area of Southwest Bay of Bengal:  
Wind speeds will be (40-50) kmph and can increase up to (60-70) kmph in sea areas between 
(06N - 12 N) and between (77E – 83E). Heavy showers or thundershowers and very rough or 
rough seas can also be expected in the above sea area.  

Sea areas around the Island: 
The sea areas will be rough and very rough at times with the swell waves (about 2.5 – 3.0 m 
height) off the coast extending from Matara to Trincomalee via Colombo, Puttalam, Mannar and 
Kankasanthurai. The other sea area around the island will be fairly rough.  

It is advised not to venture into fishing and naval activities in the sea areas off the coast 
extending from Matara to Trincomalee via Colombo, Puttalam, Mannar and Kankasanthurai 
and requested to be vigilant, in the other sea areas around the island. 

Heavy showers or thundershowers and very rough seas can also be expected in above sea areas. 
 

 

Actions Required:  
 

• It is advised not to venture into fishing and naval activities in the sea areas off the coast 

extending from Matara to Trincomalee via Colombo, Puttalam, Mannar and 

Kankasanthurai. Naval and fishing communities are advised to be vigilant in the remaining 

sea areas bounded by (06N - 12 N) and between (77E – 83E) during the next 24 hour.   

• Those who are out at aforementioned sea regions are advised to return to coasts or 

moved safer areas immediately. 

• Fishing and naval community are requested to be attentive to future forecasts issued by 

the Department of Meteorology in this regard. 
 

***The next bulletin will be issued at 10.00.m. at 03rd February 2023.  
 


