
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 06                 WW/TC/20/11/23/06  

වර්ණය : රතු 
 

තද වැසි, තද සුළං ස  රළු මුහුදු ප්රහශ  ිලිබඳ  අනතුරු ඇඟවීහේ නිහේදනය  
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහේතුතුහේ, ස්වභාවික විපත් ිලළිඳ   පූර්ව අනතුරු ඇඟවීහේ මධ්යස්ාානය විසිතු 
2020 හනොවැේඳර් මස 23 වන දින ප.ව. 04.30 ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

උතුරු-නැහෙනහිර හෙොඩබිේ ස  එම මුහුදු ප්රහශ  සද ා 
 

සැලකිිබමත් වතුන! 
 

නිරිත දිෙ හඳංොලහඳොක්ක මුහුදු ප්රහශ හ  පවතින පීඩන අවපාතය හේ වන විට ලංකාහේ 

ත්රිකුණාමලය හවරළට කි.මී.325 දුරිතු (9.6N,84.0E) මුහුදු ප්රහශ හ  ස්ාානෙතව පවතී.  ඉදිරි පැය 

24ක කාලය තුළ, සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධ්නය විය  ැක. හමම පශධ්තිය ඉදිරි පැය 48 තුල දිවයිහතු 

උතුරු හවරළ ආසතුනහයතු ඉතුදියාහේ තමිල්නාඩු හවරළ හදසට ෙමතු කරනු ඇත. 
 

 

Source: RSMC India 
 

 

 

 



 
 

  

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

 

අනතුරු ඇඟවීේ: 

මුහුදු ප්රහශ ය සද ා: 

ඉ ත  පශධ්තිහ  ඳලපෑම හ ේතුහවතු, ඉදිරි පැය 24 තුලදී  දිවයිහතු උතුරු ස  නැහෙනහිර ෙැඹුරු ස  

හනොෙැඹුරු  මුහුදු ප්රහශ  වල නිරතුතර වැසි හ ෝ ගිගුරුේ සහිත වැසි ඇතිවිය  ැක. සුළං හේෙය 

ක්ෂණිකව පැ.කි.මී. (80-100) පමණ ඉ ළ යාමට ඉඩ ඇති හ යිතු එම මුහුදු ප්රහශ ය  විටිතු විට ඉතා 

රළු හ ෝ දළ රළු විය   ැක.   

පුත්තලම සිට හකොළඹ  ර ා මාතර දක්වා වන මුහුදු ප්රහශ වල සුළහේ හේෙය විටිතු විට පැ.කි.මී. 

(50-60) දක්වා ඉ ළ යාමට  ැකියාවක්  පවතී.   

ඉදිරි දිනවලදී, මතුනාරම සිට කතුකසතුතුරය, ත්රිකුණාමලය ස  මඩකලපුව   ර ා හපොතුවිල් දක්වා 

වන හවරළ ආසතුන මුහුදු ප්රහශ  වල මුහුදු රළ මීටර්(2.0-3.0) ක් පමණ ඉ ළ යාහේ  ැකියාවක් 

පවතින අතර හේ හ ේතුහවතු මුහුදු රළ හෙොඩබිමට පැමිණීහේ  ැකියාවක් ද පවතී. 

හෙොඩබිම ප්රහශ  සද ා: 

නැහෙනහිර, උතුරු ස  උතුරු මැද  පළාත්වල විටිතු විට පැ.කි.මි.(60-70) පමණ දක්වා වන ඉතා තද 

ප්ර ාරාත්මක සුළං ඇති විය  ැක. හසසු ප්රහශ වල පැ.කි.මි.(40-50) පමණ දක්වා වන ප්ර ාරාත්මක 

තද සුළං ඇති විය  ැක. 
 

 

 

වැසි ිලිබඳ  අනාවැකිය 

පළාත හනොවැ. 23 හනොවැ. 24 හනොවැ. 25 හනොවැ. 26 

උතුර 

හඳොහ ෝ ස්ාානවල වැසි;  
ස්ාාන ස්වල්පයක මි.මී. 
(100-150) වැසි;   
ස්ාාන කිහිපයක  මි.මී. 
150ට වැඩි වැසි. 

හඳොහ ෝ ස්ාානවල වැසි;   
තැනිතු තැන  මි.මී.(100-

150)  වැසි;   
ස්ාාන ස්වල්පයක  මි.මී. 
150ට වැඩි වැසි 

හඳොහ ෝ ස්ාානවල 

වැසි;  
ස්ාාන කිහිපයක  මි.මී.  
(100-150)වැසි 

වැසි වාර 

කිහිපයක් 

උතුරුමැද 
තැනිතු තැන මි.මී.(25-50)  

වැසි;  ස්ාාන කිහිපයක  
මි.මී. 100 පමණ  වැසි. 

තැනිතු තැන මි.මී.(25-

50)  වැසි;   
වැසි වාර කිහිපයක් 

සවස් කාලහ  

ගිගුරුේ සහිත වැසි 

ඇති විය  ැක. 

නැහෙනහිර 

හඳොහ ෝ ස්ාානවල වැසි;  
ස්ාාන ස්වල්පයක මි.මී. 

(50-100) වැසි;   
ස්ාාන කිහිපයක  මි.මී. 

100ට වැඩි වැසි. 

තැනිතු තැන මි.මී.(25-

50)  වැසි;  
(විහ ේෂහයතුම 
ත්රිකුණාමලය 

දිස්ත්රික්කහ ) 

වැසි වාර කිහිපයක් 
සවස් කාලහ  

ගිගුරුේ සහිත වැසි 
ඇති විය  ැක. 

අවදානේ රහිත  අඩු අවදානේ  තරමක් අවදානේ  අධි අවදානේ  
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අනුෙමනය කල යුතු ක්රියාමාර්ෙ:  

 
 පුත්තලම සිට මතුනාරම, කතුකසතුතුරය, ත්රිකුණාමලය ස  මඩකලපුව   ර ා හපොතුවිල්  

දක්වා වන මුහුදු ප්රහශ වල ීවවර ස  නාුකක කටයුතුවිබතු වැළී  සිටින හලස දැනුේ හදනු 

ලැහේ. 

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

ආරක්ෂිත ස්ාානයක් හවත පැමිහණන හලසට දතුවා සිටිනු ලැහේ. 

 පුත්තලම සිට හකොළඹ  ර ා මාතර දක්වා වන මුහුදු ප්රහශ වල ීවවර ස  නාුකක කටයුතුවල 

හයදීහේදී වඩාත් අවදානහයතු පසුවන හලස ඉල්ලා සිටින අතර කාලගුණ විදයා 

හදපාර්තහේතුතුව මගිතු හේ සේඳතුධ්ව නිකුත් කරන ඉදිරි නිහේදන ිලිබඳ  සිය අවධ්ානය 

හයොමුකරන හලස තවදුරටත් ඉල්ලා සිටිනු ලැහේ. 

 

හෙොඩබිම ප්රහශ ය සද ා: 

 උතුර, නැහෙනහිර  ස  උතුරුමැද පළාත් වල ජීවත් වන ජනතාව හේ සේඳතුධ්හයතු  

විමසිිබමත්වතුන. 

 කාලගුණ විදයා හදපාර්තහේතුතුව විසිතු ඉදිරි නිහේදන ිලිබඳ  අවධ්ානහයතු සිටිතුන. 

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

  
මිළඟ නිහේදනය 2020.11.23  දින ප.ව 10.30 ට නිකුත් හකහර්. 
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Bulletin No: 06         WW/TC/20/11/23/06 

COLOR: RED 
 

Warning for Heavy rain, Strong winds and Rough seas  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 04.30 p.m. 23rd November 2020 
 

 

 

 
For Eastern-Northern Land and Sea areas 

 
PLEASE BE AWARE! 
 
The depression over southwest Bay of Bengal lay centered at (9.6N,84.0E) to the northeast 

of  Trincomalee coast about 325km.  It is likely to intensify into a cyclonic storm during next 

24 hours. It is expected to be move northwestwards and cross Tamil-Nadu coast during next 

48 hours as a severe cyclonic storm. 

 

Source: RSMC India 
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WARNINGS: 
For Sea Area 

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

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

to (80-100)kmph is high over Eastern and Northern, deep and shallow sea areas during next 

24 hours.  

Wind speed can increase up to (50-60) kmph at times over  sea area  extending from  Puttalam 

to Matara via Colombo. 

There is a possibility that near shore sea areas off the coast extending from Mannar to Pottuvil 

via Kankesanthurai, Trincomalee and Batticaloa may experience surges due to the effect of 

swell waves, having (2.0-3.0) m height during next few days. 

For Land Area 

Very strong gusty winds (60-70)kmph can be expected in Eastern, Northern and North-

Central. Strong gusty winds (40-50)kmph elsewhere. 

 
 

 

Rainfall forecast 

Province 23rd Nov. 24th Nov. 25th Nov. 26th Nov. 

Northern 

Rainfalls at many 
places with (100-
150)mm at several 
places. Above 
150mm rainfalls at 
isolated places 

Rainfalls at most of 
places with (100-
150)mm at several 
places. Above 
150mm rainfalls at 
isolated places 

Rainfall at many 
places with (100-
150)mm at some 
places.  

Several spells of 
showers 

North-Central  

Rainfall about (25-
50)mm at several 
places. 100mm at 
isolated places 

Rainfall about (25-
50)mm at several 
places. 

Several spells of 
showers 

Afternoon 
thundershowers are 
likely 

Eastern 

Rainfalls at many 
places with (50-
100)mm at several 
places. Above 
150mm rainfalls at 
isolated places in 
Trincomalee 
district.  

Rainfall about (25-
50)mm at several 
places, perticularly 
in Trincomalee 
district. 

Several spells of 
showers 

Afternoon 
thundershowers are 
likely 

No risk  Low risk  Moderate risk  High risk  
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ACTION SUGGESTED:  

For the Sea area: 

 Naval and fishing communities are warned not to venture to the sea areas extending 

from Puttalam to Pottuvill via Mannar, Kankasanthurai, Trincomalee and Batticaloa. 

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

moved safer areas immediately. 

 Naval and fishing communities are request to be vigilant during the activities in the  

sea areas  extending from  Puttalam to Matara via Colombo and further 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 10.30 p.m. at 23rd November 2020.  


