
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 08           WW/TC/22/05/07/08  

වර්ණය : රතු 
 

ගිණික ොනදිග ක ෙංගොල ක ොක්  මුහුදු ප්රකශයක  වතිනන අඩු-පීඩන  ලොවය පිළි ඳ අනතුරු ඇඟවීම 
 

 ොලගුණ විද්යො කද්වොතමේක්තතුකේ, ස්තභොවි  විවත් පිළි ඳ  පූතමත අනතුරු ඇඟවීක් මධ්යස්ාොනය විසිත 
2022 මැයි මස 08 දින ප.ව. 02.00 හතක් වලංගු වන පරිදි  
2022  මැයි මස 07 දින ප.ව. 02.00ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

ගිනික ොන දිග ක ෙංගොල ක ොක්  සහ ද්කුණු අතද්මත ආශ්රිේ මුහුදු ප්රකශය සඳහො 

 

සැලකිලිමත් තතන! 

 
ද්කුණු අතද්මත මුහුකශ සහ ආශ්රිේ ප්රකශයක  වැතින අඩු පීඩන  ලොවය තතමධ්නය කතිනත අද් කවරතරු 

08.30 වමණ තනවිට  එම  ලොවක ම වැතතුනි. 

 

එය ඉදිරි වැය කිහිවය තුලදී තයඹ කද්සට ගමත  ර ගිනික ොන දිග ක ෙංගොල ක ොක්  මුහුදු ප්රකශයක දී 

පීඩන අතවොේයක් ද්ක්තො තතමධ්නය වී, මැයි 8 දින නැකගනහිර-මධ්යම ක ෙංගොල ක ොක්  ආශ්රිේත ළිළි 

කුණොටුතක් ද්ක්තොත් තතමධ්නය වීමට ක ොකහෝ දුරට ඉඩ ඇේ. 
 

 

Source: RSMC/IMD 

 

 



 
 

  

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

 

අනතුරු ඇඟවී්: 
 

මුහුදු ප්රකශයය සද්හො: 

 
ඉ ත මුහුදු ප්රහශයහ  ඉතා තද වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති හේ. සුළං හේගය පැ.කි.මී. (45-55) 
පමණ වන අතර විටින් විට පැ.කි.මී. (60-70) දක්වා ඉ ළ යා  ැකි බැවින් විටින් විට එම මුහුදු ප්රහශයය 
ඉතා රළු විය  ැක. 
 
සමකයත් උතුරු අක්ෂාංය 0් ත් ස  නැහගනහිර හශයාංය 80 ස  95 ත් අතර  මුහුදු ප්රහශයවල සුළහ  

හේගය  විටින් විට පැ.කි.මී. (70-80) දක්වා වැඩිවිය  ැක. 

 

අනුගමනය  ල යුතු ක්රියොමොතමග: 

 නැතේ ද්ැනු් කද්න තුරු උතුරු අක්්ොෙංය 07ත් 14ත් අේර සහ නැකගනහිර කශයොෙංය 86ත් 93ත් 

අේර මොයි්තන මුහුදු ප්රකශයය (07N-14N, 86E-93E)  සහ සම යත් උතුරු අක්්ොෙංය 04 ත් 

සහ නැකගනහිර කශයොෙංය 80 සහ 95 ත් අේර මුහුදු ප්රකශයයට (00-04N, 80E-95E)  යොත්රො 

කනො රන කලස ධීතර සහ නොවි  ප්රජාොතතට ද්ැනු්කද්නු ලැකේ. 

 

 ද්ැනට කමම මුහුදු ප්රකශය තල ධීතර  ටයුතුතල කයදී සිිනන පිරිස තහොම කගොඩ බිමට කහෝ 

ආරක්ෂිේ ස්ාොනයක් කතේ වැිනකණන කලසට ද්තතො සිිනනු ලැකේ. 

  ොලගුණ විද්යො කද්වොතමේක්තතුත මගිත ක් ස් තධ්ත නිකුත්  රන ඉදිරි නිකේද්න පිළි ඳ 

සිය අතධ්ොනය කයොමු  රන කලස ධීතර හො නොවි  ප්රජාොතකගත ඉල්ලො සිිනනු ලැකේ. 

 

මීළඟ නිකේද්නය 2022.05.08  දින ව.ත. 02.00ට නිකුත් ක කතම. 
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Bulletin No: 08        WW/TC/22/05/07/08 

COLOR: RED 

Warning for the Low Pressure Area over Southeast Bay of Bengal  

Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Valid until 02.00 p.m. 08th May 2022  
Issued at 02.00 p.m. 07th May 2022 
 

 

 

 

For Southeast Bay of Bengal and Adjoining South Andaman Sea areas 
 

PLEASE BE AWARE! 
 
The low pressure area over south Andaman Sea & neighborhood became well marked low 

pressure area and persisted over the same region at 08.30 a.m. today.  

It is very likely to move northwestwards and intensify into a depression over southeast Bay 

of Bengal during next few hours and further into a cyclonic storm over East-central Bay of 

Bengal by 8th of May. 

 

Source: RSMC/IMD 
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WARNINGS: 
 

For Sea Area 

 

There can be very heavy showers or thundershowers, strong winds (45-55) kmph gusting up 

to (60-70) kmph associated with very rough seas over the aforementioned sea areas. 

Wind speeds can increase up to (70- 80) kmph in sea areas between (Equator - 04 N) and 
between (80E – 95E). 
 

ACTION SUGGESTED:  

 Naval and fishing communities are advised not to venture into the sea area bounded 

by (07N-14N and 86E-93E) and the sea areas bounded by (00-04N, 80E-95E) 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. 

 
The next bulletin will be issued at 02.00 p.m. on 08th May 2022.  
 


