
 
 

 

  

 

 
 
 

වර්ණය: -ක ොළ 

(බලපෑමක් නැත)  
 

වර්ණය: -රතු 
අනතුරු ඇඟවීම(පියවර ගන්න) 

) 

වර්ණය: -ඇම්බර් 
අවවොදොත්ම  (සූදානම් වන්න) 

) 

නිවේදන අංකය : 03                           WW/L/22/12/26/03 

වර්ණය : රතු 
 

තද වැසි  සහ තද සුළං පිලිබඳ අනතුරු ඇඟවීම 
කාලගුණ විදයා වදපාර්තවම්න්ුවේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනුරු ඇඟවීවම් මධ්යසථ්ානය විසින් 
2022 කදසැම්බර් මස 27 වන දින පෙ.ව. 06.30 වන වතක් වලංගු වන පරිදි  
2022 කදසැම්බර් මස 26 වන දින පෙ.ව. 06.30 ට නිකුත් කරන ලදී.  

 

 
ශ්රී ලංකාව අවට මුහුදු ප්රදේශ සහ නිරිතදිග කබංගොල කබොක්  මුහුදු ප්රදේශය සඳහො. 

 

 

පීඩන අවපාතය අඩු-පීඩන කලාපයක් දක්වා දුර්වල වී ඇති අතර එය අද දින (26) උදෑසන වන විට ශ්රී 

ලංකාදේ බටහිර දවරළ දදසට ගමන් කරනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්. දමම පේධතිය දිවයිදනන් ඉවතට ගමන් 

කිරීමත් සමඟම අද සවස් කාලදේ සිට දිවයිදන් කාලගුණයට එමඟින් සිදුවූ බලපෑම අඩු වනු ඇතැයි බලාදපාදරාත්තු 

දේ.   

මන්නොරම සිට  පුත්තලම, දකාළඹ සහ ගාල්ල හරහො හම්බන්දතාට දක්වො කවරළට ඔබ්කබන් වන 
ගැඹුරු සහ කනොගැඹුරු ප්රකේශවලට සහ නිරිතදිග කබංගොල කබොක්  මුහුදු ප්රකේශයට (06N - 09N, 

78E – 81E) නැවත දැනුම්කදන කතක් යොත්රො කනො රන කලස ධීවර සහ නොවි  ප්රජොවන්ට දැනුම්කදනු 
ලැකබ්.  

කාලගුණ විදයා දදපාර්තදම්න්තුව මගින් දම් සම්බන්ධව නිකුත් කරන ඉදිරි නිදේදන පිළිබඳ සිය අවධානය 

දයාමු කරන දලස ධීවර හා නාවික ප්රජාවදගන් ඉල්ලා සිටිනු ලැදේ. 

 



 
 

 

  

 

 
 
 

වර්ණය: -ක ොළ 

(බලපෑමක් නැත)  
 

වර්ණය: -රතු 
අනතුරු ඇඟවීම(පියවර ගන්න) 

) 

වර්ණය: -ඇම්බර් 
අවවොදොත්ම  (සූදානම් වන්න) 

) 

අනුගමනය  ල යුතු ක්රියො මාර්ග: 

• මන්නාරම සිට පුත්තලම, දකාළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්දතාට දක්වා දවරළට ඔේදබන් වන 
ගැඹුරු සහ දනාගැඹුරු ප්රදේශවලට සහ නිරිතදිග දබංගාල දබාක්ක මුහුදු ප්රදේශයට (06N - 09N, 
78E – 81E) නැවත දැනුම්දදන දතක් යාත්රා දනාකරන දලස ධීවර සහ නාවික ප්රජාවන්ට 
දැනුම්දදනු ලැදේ.  

• දැනට කමම මුහුදු ප්රකේශ වල ධීවර  ටයුතුවල කයදී සිටින පිරිස වහොම කගොඩ බිමට කහෝ ආරක්ෂිත 
ස්ථොනයක් කවත පැමිකණන කලසට දන්වො සිටිනු ලැකබ්.  

•  ොලගුණ විදයො කදපොර්තකම්න්තුව මගින් කම් සම්බන්ධව නිකුත්  රන ඉදිරි නිකේදන පිළිබඳ සිය 

අවධොනය කයොමු  රන කලස ධීවර හො නොවි  ප්රජොවකගන් ඉල්ලො සිටිනු ලැකබ් . 
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Bulletin No: 03        WW/L/22/12/26/03 

COLOR: Red 
 

Warning for Heavy Rain and Strong winds. 
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 06.30 a.m. 26 December 2022, valid until 06.30 a.m. 27 December 2022 
 

 

 

 

 
For Sea areas around the Island and Southwest Bay of Bengal 

 

PLEASE BE AWARE!  
 

The depression has weakened into a low-pressure area and likely to move to the western 
coast of Sri Lanka by today (26) morning. As this system moves away from the island, it is 
expected that its impact on the island's weather will lessen from this evening. 
 

Therefore, Naval and fishing communities are advised not to venture into the deep and 
shallow sea areas off the coast extending from Mannar to Hambanthota via Puttalam, 
Colombo and Galle and to the Southwest Bay of Bengal (06N - 09N, 78E – 81E), until further 
notice. 
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         Threat is over  

 
 
Actions Required:  
 

• Naval and fishing communities are advised not to venture into the deep and shallow 
sea areas off the coast extending from Mannar to Hambanthota via Puttalam, 
Colombo and Galle and to the Southwest Bay of Bengal (06N - 09N, 78E – 81E), until 
further notice. 

• 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.   

 
 

 


