
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 02                         WW/O/23/01/31/01 

වර්ණය : රතු 
 

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

2023 පෙබරවාරි  මස 01 දින පෙ.ව. 10.30 හතක් වලංගු වන පරිදි   

2023 ජනවාරි මස 31 දින පෙ.ව. 10.30 ට නිකුත් කරන ලදී. 
. 

 
සැලකිලිමත් වන්තන!  
 

ගිනික ාන දිග සහ ඊට යාබද නිරිත දිග කබෙංගාල කබාක්  ආශ්රිතව පවතින පීඩන අවපාතය අද (31) උදෑසන 
වනවිට ත්රිකුණාමලයට කිකලෝමීටර් 380 ක් පමණ නැකගනහිර කදසට බරව ගිණික ාණ කදසින් අක්්ාෙංශ 
8.2°N සහ කේශාෙංශ 84.7°E ආසන්නකේ කක්න්රගතව පවතී.  

එය ජනවාරි 31 සවස දක්වා ක්රමකයන් බටහිර  කදසට බරව වයඹ කදසට ගමන්  ර පසුව දකුණට බරව 
නිරිත කදසට හැරී 2023 කපබරවාරි 01 කපරවරුකේදී ශ්රී ලෙං ාකේ නැකගනහිර කවරළ තීරය හරහා උතුරු 
අක්්ාෙංශ 7° ත් 8° අතරින්  ගමන් කිරීමට ඉඩ ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Expected path of the cyclone (Source: RSMC-India) 

 

 

පේධතිකේ පුකරෝ ථන මාර්ගය සහ පේධතිකේ තීව්රතාවය 

දිනය/කේලාව) 
(ශ්රී ලෙං ා පැය) 

ස්ථානය    
(උතුරු අක්්ාෙංශ oN 
නැකගනහිර 

කේශාෙංශ  oE) 

උපරිම සුළකේ 
කේගය (පැයට කි. මි.) 

 ැළඹිලි 
ස්වභාවය 

දුර 

31.01.23/1730 8.1/83.5 45-55 විටින්  විට 65 පීඩන අවොතය  200 කි. මි. මඩකලපුවට 
නැපෙනහිර පෙසින් 

01.02.23/0530 7.8/82.3 45-55 විටින්  විට 65 පීඩන අවොතය  70 කි. මි. මඩකලපුවට 
නැපෙනහිර පෙසින් 

01.02.23/1730 7.1/81.3 40-50 විටින්  විට 60 පීඩන අවොතය  පොඩබිම තුල 

02.02.23/0530 6.4/80.3 40-50 විටින්  විට 60 පීඩන අවොතය  පොඩබිම තුල 

 

 

 

 



 
 

  

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

 

කගාඩබිම සදහා:  

නැකගනහිර, ඌව සහ මධයම පළාත්වලත් කපාකලාන්නරුව දිස්ත්රික් කේත්, ඇතැම් සථ්ානවලට මි.මි. 
150  පමණ ඉතා තද වැසි ඇතිවිය හැකියි. වයඹ සහ උතුරු පළාත්වලත් අනුරාධපුර දිස්ත්රික් කේත්, 
ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මි. 100 ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකියි. 

නැපෙනහිර, ඌව, බස්නාහිර, මධ්යම ස  සබරෙමුව පළාත්වලත් ොල්ල, මාතර, මුලතිවු, යාෙනය සහ 
කිලිපනාච්චිය දිස්ික්කවලත් විටින් විට  මන පැ.කි.මී. (50-60) පමණ තද සුළං බලාහපාහරාත්ු හේ. 
 

 

 

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. 

______________________________________________________________________________ 

මුහුදු ප්රවේශය සදහා: 

 
ගැඹුරු කබෙංගාල කබාක්  මුහුදු ප්රකේශ සදහා 

උුරු අක්ෂාංශ 05 ත් 12ත් ස  නැහගනහිර හේශාංශ 79 ස  88 ත් අතර මුහුදු ප්රහේශවල 
සුළහේ හේගය පැ.කි.මී. (40-50) පමණ වන අතර විටින් විට පැ.කි.මී. (60-70) දක්වා වැඩිවිය 
 ැක. ඉ ත කී මුහුදු ප්රහේශ ඉතා රළු හ ෝ රළු වන අතර තද වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසිද 
ඇතිවිය  ැක.  

 
දිවයින වටා මුහුදු ප්රකේශ සදහා 
පොතුවිල් සිට මඩකළපුව, ිකුණාමලය සහ කන්කසන්තුරය හරහා මන්නාරම දක්වා වන මුහුදු 
ප්රහේශහේ සුළහේ හේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (55-60) දක්වා වැඩි විය  ැකි අතර 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.  ඉ ත කී මුහුදු ප්රහේශ ඉතා රළු වන අතර තද වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසිද 
ඇතිවිය  ැක. 



 
 

  

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

 

 

අනුගමනය කල යුු ක්රියාමාර්ග: 

• උතුරු අක්්ාෙංශ 05 සහ 12 ත්, නැකගනහිර කේශාෙංශ 79 සහ 88 ත් අතර මුහුදු ප්රවේශයෙ ඉදිරි පැය 

24 ුල යාත්රා වනාකරන වලස ධීවර සහ නාවික ප්රජාවන්තෙ දැනුේවදනු ලැවේ. 
 

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

ස්ථානයක් වවත පැමිවණන වලසෙ දන්තවා සිටිනු ලැවේ. 
 

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

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

****මිළඟ නිවේදනය 22023.02.01  දින කප.ව. 10.30 ෙ ෙ නිකුත් වකවර්. 
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Bulletin No: 02                   WW/O/23/01/31/01 

COLOR: Red 
 

Warning for Depression 
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 10.30 a.m. 31 January 2023, valid for 10.30 a.m. 01st February 2023 
 

 

 

 

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

 
PLEASE BE AWARE! 

The depression over the Southeast and adjoining Southwest Bay of Bengal lay centered at 
0530 hours of the 31st January, 2023 over Southwest Bay of Bengal latitude near 8.2°N and 
longitude 84.7°E, about 380 km east-southeast of Trincomalee  

It is very likely to move nearly westwards till evening of today, the 31st January. Thereafter, 
it is likely to recurve gradually west-southwestwards and cross Sri Lanka coast between 
latitude 7°N to 8°N during forenoon of 01st February 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expected path of the cyclone (Source: RSMC-India) 
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The forecast track and intensity of the system are given in the following table 

Date/Time  
(SLST) (Hrs) 

Position    
(Lat. oN/ Long. oE) 

Maximum wind 
speed (Kmph) 

Category of 
cyclonic 

disturbance 

Distance  
 

31.01.23/1730 8.1/83.5 45-55 gusting to 65 Depression 200 km East from 
Batticaloa 

01.02.23/0530 7.8/82.3 45-55 gusting to 65 Depression 70 km East from 
Batticaloa 

01.02.23/1730 7.1/81.3 40-50 gusting to 60 Depression Over land  

02.02.23/0530 6.4/80.3 40-50 gusting to 60 Depression Over land  

 

For Land: 

Very heavy showers about 150mm are likely at some places in Eastern, Uva and Central 
provinces and in Polonnaruwa district. Heavy showers above 100mm are likely at some places 
in North-Western and Northern provinces and Anuradhapura district. 

Strong winds about (50-60) kmph can be expected at times over the Eastern, Uva, Western, 
Central and Sabaragamuwa provinces and in Galle, Matara, Mullaitivu, Jaffna and Kilinochchi 
districts.  
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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.  
___________________________________________________________________________ 

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 
(05N - 12 N) and between (79E – 88E). Heavy showers or thundershowers and very rough or rough 
seas can also be expected in above sea areas.  

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) and strong winds, gusting up to (55-60) kmph in the sea areas off the coast extending 

from Pottuvil to Mannar via Batticaloa, Trincomalee and Kankasanthurai. 

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

• Naval and fishing communities are advised not to venture into the sea areas bounded 

by (05N - 12 N) and between (79E – 88E) 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 10.30.m. at 01st February 2023.  
 

 

 


