
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 05           WW/TC/21/04/05/05  

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

උතුරු අන්දමන් මුහුදු ප්රහේශහේ පවතින පීඩන අවපාතය පිළිබඳ අවවාදාත්මක නිහේදනය 
 

කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්න්තුහේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ  පූර්ව අනතුරු ඇඟවීහම් මධ්යස්ාානය විසින් 
2021 අහප්රේල් මස 02 වන දින ප.ව. 09.30 ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

උතුරු අන්දමන් මුහුදු ප්රහේශය සද ා 
 

සැලකිලිමත් වන්න! 
 

උතුරු අන්දමන් මුහුදු  ප්රහේශය ශ්රිතව පැවති අ ප පීඩන තත්ත්වය, පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධ්නය වී 

ඇති අතර ඉදිරි පැය 12 තුල එය තවදුරටත් ගැඹුරු පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධ්නය වනු ඇත. එම 

පේධ්තිය උතුරට බරව ඊසාන හදසට මියන්මාර හවරල තිරය හදසට ගමන් කරනු ඇත. ඉදිරි දින කිහිපහේ 

දී එය තවදුරටත් උතුරු අන්දමන් ස  දකුණු අන්දමන් මුහුදු  ප්රහේශවල කාලගුණය හකහරහි බලපෑම් ඇති 

කරනු ඇත. 

අනුගමනය කල යුතු ක්රියාමාර්ග: 

 

 ඉදිරි පැය 48 තුල උතුරු අන්දමන් මුහුද ස  දකුණු අන්දමන් මුහුදු ප්රහේශවල  ධිවර ස  නාවුක 

කටයුතුවල හනොහයහදන හලස අවවාද කරනු ලැහේ. 
 

 දැනට හමම මුහුදු ප්රහේශ වල ීවවර කටයුතුවල හයදී සිිනන පිරිස ව ාම හගොඩිමමට හ ෝ ශර්ෂිත 

ස්ාානයක් හවත පැමිහණන හලසට දන්වා සිිනනු ලැහේ. 
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Bulletin No: 05        WW/TC/21/04/02/05 
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Advisory for the Depression over North Andaman Sea area 
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 09.30 p.m. 02 April 2021 
 

 

 

 

For North Andaman Sea areas 
 

PLEASE BE AWARE! 
 

 The low pressure over North Andaman Sea and the neighborhood has developed into a 
depression. It is likely to intensify into a deep depression during next 12 hours and it is 
likely to move north-northeastwards towards Myanmar coast. It will affect weather over 
the deep sea areas of the North Andaman and South Andaman during next few days. 
 

 
 

ACTION SUGGESTED:  
 

For the Sea area: 

 Naval and fishing communities are advised not to venture into the sea areas of North 

Andaman Sea and South Andaman sea areas during next 48 hours. 

 Those who are out at Sea over these region are advised to return to coasts or moved 

safer areas immediately. 


