
 

 

 

WEATHER FORECAST FOR 06 NOVEMBER 2019  
(Issued at 12.00 noon on 05 November 2019) 

 
 

 

Showery condition over the island is expected to reduce to some extent temporary tomorrow. However 

there is a possibility for afternoon thundershowers at a few places in Sabaragamuwa, Uva and Southern 

provinces. 
 
 

Misty conditions can be expected at some places in Western, Sabaragamuwa, Central, Southern and Uva 

provinces during the morning. 
 
 
 

 

General public is kindly requested to take adequate precautions to minimize damages caused by temporary 

localized strong winds and lightning during thundershowers.  

 

හෙට දිනය තුලදී දිවයිහේ වැසි තත්ත්වය තාවකාලිකව තරමක්  අඩු වන ලකුණු ඇත. හකහ ේහවතත්  බරගමුව, ඌව  ෙ 

දකුණු පළාත්වල  ්ථාන  ්වල්පයක  ව ් කාලහේ ගිගුරුම්  හිත වැසි ඇතිවීමට ෙැකියාවක් පවතී. 
 
 

බ ්නාහිර,  බරගමුව, මධ්යම, දකුණු  ෙ ඌව පළාත්වල ඇතැම්  ්ථාන වල උදෑ න කාලහේදී මීදුම්  හිත තත්ත්වයක් 

බලාහපොහරොත්තු විය ෙැක.  
 
 

ගිගුරුම්  හිත වැසි  මග ඇතිවිය ෙැකි තාවකාලික තද සුළං වලිේ  ෙ අකුණු මඟිේ සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට 

අවශ්ය ියයවර ගේනා හල  නනතාවහගේ කාරුිකකව ලල්ලා සිිනු  ලැහ.. 
 

 
 

 

 

 
 

 

WEATHER FORECAST FOR SEA AREAS AROUND THE ISLAND DURING 
NEXT 24 HOURS (Issued at 1200 noon on 05 November 2019)                                                                                                                                                                                           

 

A low pressure area has developed in the north Andaman sea and adjoining South-east Bay of Bengal Sea 

area , near latitude 12.8N, longitude 90.6E. It is very likely to move north-westwards, concentrate into a 

depression during next 06 hours. It is also very likely to intensify further into a cyclonic storm and move 

north-westwards during subsequent 48 hours.  

Heavy showers/thundershowers, strong winds and rough seas can be expected in the above sea areas. Naval 

and fishing communities are requested to be vigilant in this regards. 
 

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas extending from Galle to Pottuvil via 

Hambantota. 

Winds will be Westerly to South-westerly in the sea area extending from Puttalam to Kankasanturai via Mannar 

and speed will be (15-30) kmph. Winds will be North-westerly to Northerly and speed will be (30-40) kmph in 

the other sea areas around the island.  
 

Temporarily strong gusty winds (up to 70-80 kmph) and very rough seas can be expected during 

thundershowers. 
 
 

 

 

ලදිරි පැය 24  ඳො දිවයින වටා ඇති මුහුහේ කාලගුණ තත්ත්වය 

2019 හනොවැම්බර් ම  05 දින මධ්යෙන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි. 
 

 

උතුරු අේදමේ මුහුදු ප්රහේශ්හේ  ෙ යාබද ගිනිහකොනදිග හබංගාල හබොක්ක මුහුදු ප්රහේශ්හේ 12.8N, 90.6E ආ ේනව  

අඩු පීඩන තත්ත්වයක් වර්ධ්නය වී ඇත. එය ලදිරි පැය 06 තුලදී පීඩන අවපාතයක් දකවා වර්ධ්නය වී වයඹ හද ට ගමේ 

කරු  ඇත. හමම  පේධ්තිය ඊළඟ පැය 48 තුලදී තවදුරටත් සුලිකුනටුවක් දක්වා වර්ධ්නය වී වයඹ හද ට ගමේ කරු  

ඇතැයි බලාහපොහරොත්තු හේ. එම මුහුදු ප්රහේශ්හේ තද වැසි/ගිගුරුම්  හිත වැසි, තද සුළං  මඟ රළු මුහුදු ප්රහේශ් 

බලාහපොහරොත්තු විය ෙැක. ධීවර  ෙ නාවුක ප්රනාව හම් ියලිබදව ලතා අවධ්ානහයේ කටයුතු කරන හල  ලල්ලා සිිනු  

ලැහ.. 
 

ගාල්ල  සිට ෙම්බේහතොට ෙරො හපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රහේශ්වල තැනිේ තැන වැසි හෙෝ ගිගුරුම්  හිත වැසි ඇති හේ. 
 

පුත්තලම සිට මේනාරම ෙරො කේක ේතුරය දක්වා වන මුහුදු ප්රහේශ්වල සුළං බ ්නාහිර සිට නිරිත දක්වා වන දිශ්ාවලිේ 

ෙමන අතර  සුළහේ හේගය පැ.කි.මී.(15-30) පමණ හේ. හ සු මුහුදු ප්රහේශ්වල සුළං වයඹ සිට උතුර  දක්වා වන  දිශ්ාවලිේ  

ෙමා එන අතර සුළහේ හේගය පැ.කි.මී.(30-40) පමණ හේ. 
 

 

ගිගුරුම්  හිත වැසි ඇති වන විට එම මුහුදු ප්රහේශ්වල (පැ.කි.මී. 70-80 දක්වා) තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය ෙැකි අතර 

එවිට එම මුහුදු ප්රහේශ් තාවකාලිකව ලතා රළු විය ෙැක. 
 

 
 

 

 
කාලගුණ විදයාඥ (Duty Meteorologist),  

කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්ේවව (Department of Meteorology) 


