
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 03           WW/TC/20/11/21/03  

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

තද වැසි, තද සුළං ස  රළු මුහුදු ප්රහශ  ිලිබබ  අවවාදාත්මක නිහේදනය  
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවහේ, ස්වභාවික විපත් ිලළිබ   පූර්ව අනවරු ඇඟවීහම් මධ්යස්ාානය විසිතු 
2020 හනොවැම්බර් මස 21 වන දින ප.ව. 03.30 ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

උවරු-නැහෙනහිර හෙොඩබිම් ස  එම මුහුදු ප්රහශ  සද ා 
 

සැලකිිබමත් වතුන! 
 

ගිනිහකොණදිෙ හබංොලහබොක්ක මුහුදු ප්රහශ හ  පැවි  කැළිලිබ ස්වභාවය, අද උදෑසන(0300UTC, 

21-11-2020) වනවිට අඩු පීඩන කලාපයක් (2N-10N,83E-93E) දක්වා වර්ධ්නය වී ඇි  අතර එය ඉදිරි 

පැය 24-48 කාලය වල පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධ්නය විය  ැක. හමම පශධ්ි ය බස්නාහිර-වයඹ 

හදසට ෙමතු කරනු ඇි  අතර හනොවැම්බර් මස 24 දින පමණ වනවිට දිවයිහතු උවරු-නැහෙනහිර 

හවරළබඩ ප්රහශ  හවත ලඟා විය  ැක. 
 

මුහුදු ප්රහශ ය සද ා: 

 
 

 

 



 
 

  

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

 

අනවරු ඇඟවීම්: 

ඉ ත  පශධ්ි හ  බලපෑම හ ේවහවතු, ඉදිරි පැය 24 වලදී  දිවයිහතු උවරු ස  නැහෙනහිර ෙැඹුරු ස  

හනොෙැඹුරු  මුහුදු ප්රහශ  වල තද වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇි විය  ැකි සුළං හේෙය ක්ෂණිකව 

පැ.කි.මී. (50-60) පමණ ඉ ළ යාමට ඉඩ ඇි  හ යිතු එම මුහුදු ප්රහශ ය  ක්ෂණිකව රළු වීමට වැඩි 

 ැකියාවක් පවතී.  එම පශධ්ි හ  වර්ධ්නයත් සමඟ සුළං හේෙය තවදුරටත් වැඩි විය  ැක. 

කතුකසතුවහර් සිට ත්රීකුණාමලය හපොවවි ද දක්වා වන හවරළ නසතුන මුහුදු ප්රහශ  වල මුහුදු රළ 

මීටර්(2.0-3.0) ක් පමණ ඉ ළ යාහම්  ැකියාවක් පවි න අතර හම් හ ේවහවතු මුහුදු රළ හෙොඩබිමට 

පැමිණීහම්  ැකියාවක් ද පවතී. 

හෙොඩබිම ප්රහශ  සද ා: 

හනොවැම්බර් මස 23 සිට 25 දක්වා දිනයතුහීදී, උවර, නැහෙනහිර  ස  උවරුමැද පළාත් වල ඇතැම් 

ස්ාාන වලට මි.මී.150 ට වැඩි ඉතා තද වර්ෂාපතනයතු ඇි  විය  ැකි අතර දිවයින  ර ා සුළහේ 

හේෙය විටිතු විට පැ.කි.මී. (40-50) දක්වා වැඩි විය  ැක. 

 

අනුෙමනය කල යුව áයාමාර්ෙ:  
 

 අද (හනොවැම්බර් මස 21)  රාත්රිහ  සිට, උවරු-නැහෙනහිර ෙැඹුරු ස  හනොෙැඹුරු මුහුදු ප්රහශ  

වල ධිවර ස  නාවුක කටයුවවල හනොහයහදන හලස අවවාද කරනු ලැහේ. 

 දැනට හමම මුහුදු ප්රහශ  වල ීවවර කටයුවවල හයදී සිටින ිලරිස ව ාම හෙොඩබිමට හ ෝ 

නරක්ෂිත ස්ාානයක් හවත පැමිහණන හලසට දතුවා සිටිනු ලැහේ.3 

 කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවව මගිතු හම් සම්බතුධ්ව නිකුත් කරන ඉදිරි නිහේදන ිලිබබ  

ීවවර ස  නාවුක ප්රජාාව සිය අවධ්ානය හයොමුකරන හලස ඉ දලා සිටිනු ලැහේ. 

 

හෙොඩබිම ප්රහශ ය සද ා: 

 
 උවර, නැහෙනහිර  ස  උවරුමැද පළාත් වල ජීවත් වන ජානතාව හම් සම්බතුධ්හයතු  

විමසිිබමත්වතුන. 

 කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවව විසිතු ඉදිරි නිහේදන ිලිබබ  අවධ්ානහයතු සිටිතුන. 

  දිසි තත්වයකදී ප්රාහශය ය නපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ාාන නිලධ්ාීනතු හේ ස ය පතතුන. 
 

  
මිළඟ නිහේදනය 2020.11.22  දින ප.ව 3.30 ට නිකුත් හකහර්. 
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Bulletin No: 03        WW/TC/20/11/21/03 

COLOR: Amber 
 

Advisory for Heavy rain, Strong winds and Rough seas  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 3.30 p.m. 21st November 2020 
 

 

 

 
For Eastern-Northern Land and Sea areas 

 

 
PLEASE BE AWARE! 
 
The disturbance over southeast Bay of Bengal has developed into a Low Pressure Area (2N-

10N,83E-93E) in the morning today. (0300UTC, 21-11-2020). It is expected to intensify further 

into a depression during next 24-48 hours. The system is likely to move west-northwestwards 

towards Eastern and Northern coast of Srilanka on 24 of November. 
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ADVICES: 
 

For Sea Area 

Under the influence of aforementioned system, possibility for heavy showers or 

thundershowers and sudden roughness, associated with sudden increase of wind speed up 

to (50-60)kmph is high over Eastern and Northern, deep and shallow sea areas around the 

island during next 24hours. These winds are likely to increase further as the system intensifies 

There is a possibility that near shore sea areas off the coast extending from Kankesanthurai 

to Pottuvil via Trincomalee may experience surges due to the effect of swell waves, having 

(2.0-3.0) m height during 23rd -25th of November. 

 

For Land Area 

During 23rd -25th of November, very heavy falls above 150 mm can be expected at some 

places in Northern, Eastern and North Central provinces and the wind speed can be increased 

up to (40 -50)kmph at times over the island. 

 
ACTION SUGGESTED:  
 

For the Sea area: 

 Naval and fishing communities are advised not to venture into the Eastern and 

Northern sea areas from tonight (21 Nov 2020). 

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

moved safer areas immediately. 

 Naval and fishing communities are requested to be attentive about future advisories 

issued by the Department of Meteorology in this regard. 

For the Land area: 

 People living in Eastern, Northern and North-Central provinces are requested to be           
 vigilant.  

 Be alert on the advisories issued by the Department of Meteorology. 

 For emergency assistance contact the local disaster management authorities.  
 

 
 
The next bulletin will be issued at 3.00 pm at 22nd November 2020.  


