
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 01           WW/O/22/04/30/01  

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

තද සුළං සහ මුහුද රළුවීම පිළිබඳ අවවාදාත්මක නිවේදනය 

කාලගුණ විදයා වදරාර්තවම්තුවේ, ස්වභාවික විරත් පිළිබඳ  පූර්ව අනුරු ඇඟවීවම් මධ්යස්ාානය විසිත 

2022 මැයි මස 01 දින හප.ව. 11.30 හතක් වලංගු වන පරිදි   
2022 අහේල් මස 30 දින හප.ව. 11.30ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

සමකයත් උුරු අක්ාංශ 05 ත් සහ නැවෙනහිර වේශාංශ 70 සහ 90 ත් අතර මුහුදු 

ප්රවේශ සඳහා 
 

සැලකිලිමත් වතන! 
 

සමකයත් උුරු අක්ාංශ 05 ත් සහ නැවෙනහිර වේශාංශ 70 සහ 90 ත් අතර මුහුදු ප්රවේශ ආශ්රිත 

රවතින සුළං අභිසාරී කලාරය වහ්ුවවත එම මුහුදු ප්රවේශවල සුළව  වේෙය රැකකිකී.ක 00-50 රවතින 

අතර විටිත විට රැකකිකී.ක 60 දකවා වැඩිවිය හැකක ඉහත කී මුහුදු ප්රවේශ රළු  වන අතර ඉතා තද වැසි 

වහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසිද ඇතිවිය හැකක 

 

අනුෙමනය කල යුු ක්රියාමාර්ෙ: 

 සමකයත් උුරු අක්ාංශ 05 ත් සහ නැවෙනහිර වේශාංශ 70 සහ 90 ත් අතර ෙැඹුරු මුහුදු 

ප්රවේශය ුල (00-05N, 70E-90E) කටයුු කරන බහුදින ධිවර සහ නාවුක යාත්රා ඉතා 

අවධ්ානවයත කටයුු කරන වලස අවවාද කරනු ලැවේක 

 ොල්ල සිට හම්බතවතාට හරහා වරාුවිල් දකවා වවරළට ඔේවබත වන ෙැඹුරු සහ 

වනාෙැඹුරු මුහුදු ප්රවේශවල ධිවර සහ නාවුක කටයුුවල වයදී සිටින පිරිස ද අද සවස් කාලවේ 

සිට වම් පිලිබදව අවධ්ානවයත කටයුු කරන වලස ඉල්ලා සිටිනු ලැවේක 

 ඉදිරි කාලගුණ අනාවැකි පිළිබඳ ව අවධ්ානවයත රසු වන වලසත් ධීවර හා නාවික ප්රජාාවවත 

ඉල්ලා සිටිනු ලැවේක 
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Bulletin No: 01        WW/O/22/04/30/01 

COLOR: Amber 

Advisory for strong winds and rough seas. 
 

Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 11.30 a.m. 30 April 2022, valid until 11.30 a.m.  01 May 2022 
 

 

 

 

For Sea Areas between (Equator - 05 N) and between (70E – 90E)  
 

PLEASE BE AWARE! 
 
Wind speeds will be (40-50) kmph and can increase up to 60 kmph  due to the prevailing 
wind convergence zone in sea areas between (Equator - 05 N) and between (70E – 90E).  
Heavy showers or thundershowers and rough seas can also be expected in above sea areas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions Required:  

 Naval and multi-day fishing communities operating in deep sea areas (00-05N, 70E-

90E) are advised to be attentive in this regard. 

 Naval and fishing communities operating in the deep and shallow sea areas off the 

coast expending from Galle to Pottuvil via Hambantota are also requested to be 

vigilant in this regard from this evening. 

 Fishing and naval community are requested to be attentive regarding future 

forecasts issued in this regard. 

 

 


