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ශ්රී ලංකාව
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Warning for the depression in the south-east Bay of Bengal sea area
ගිනි වොණ ලංදිග ලං
ාග ක ලං
ොක්ව ලංමුහුදු ලංප්ර ශයය ලංශ්රිතෙ ෙර්ධනය ලංවී ලංඇති ලං
පීඩන ලංඅෙඳ තය ලංපිලි  ලංඅනතුරු ලංඇඟවීම
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre, Issued at 07.00 p.m. 30th November 2020
ව කගුණ ලංවිද්ය  ලං ද්ඳ ර්ත ්තුතු ේ, ස්ෙභ විව ලංවිඳත් ලංපිළි  ලං ලංපර්ෙ ලංඅනතුරු ලංඇඟවී ් ලංමධයස්ා නය විසිතු 2020 නනොවැම්බර්
මස 30 වන දින ඳ.ව. 07.00 ට නිකුත් කරන ලදී.

For the sea areas around the island / දිෙයින ලංෙට

 ලංමුහුදු ලංප්ර ශය ලංසහ

PLEASE BE AWARE!
The low pressure area in the south-east Bay of Bengal has concentrated into a depression lay centered 680 km
southeast to Trincomalee 1130hrs today. The system is very likely to intensify into a deep depression during next
12 hours and likely to intensify further into a cyclonic storm during the subsequent 12 hours.
The system is very likely to move west-northwestwards and cross eastern coast of Sri Lanka between Batticaloa
and Mullativu around Wednesday (02) evening.

අෙද් න යතු ලංසිටිතුන!
ගිනි වොණ දිග
ාග ක
ොක්ව මුහුදු ප්ර ශයය ලං ශ්රිතෙ ඳැෙති ලං අඩු පීඩන තත්ත්ෙය අද් ලං
උ ශ ලං 1130 ලං ෙන ලං විට ලං පීඩන ලං අෙඳ තයක් ලං ෙට ලං ෙර්ධනය ලං වී ත්රිකුණ මකයට ලං ගිනි වොණ ලං ද්සිතු ලං
කි.මී. 680 ක් දුරිතු ලං ස්ා නගතෙ ලං ඇත. මම ලං ඳශධතිය ලං ඉදිරි ලං ඳැය ලං  ලං 12 ලං තුකදී ලං ගැඹුරු ලං  ලං පීඩන ලං
අෙඳ තයක් ලං ෙට ලං ඳත්වී ලං ඊටඳසුෙ ලං එළ ඹන ලං ඳැය 12 ලං තුක ලං සුළි ලං කුණ ටුෙක් ලං ද්ක්ෙ  ලං ෙර්ධනයෙ ලං
ෙනු ලංඇත.
ටහිරට ලංනැඹුරුෙ ලංෙයඹ ලං ද්සට ලංගමතු ලංවර ලංමඩවකපුෙ ලංසහ ලංමුකතිේ ලංඅතරිතු ලංශ්රී ලං ලං
ේ ලංනැ ගනහිර ලං ෙරළට ලං ද් ද් (02) ලංසෙස් ලංව ක ේදී ලංඇතුළුවිය ලංහැව.

මම ලංඳශධතිය ලං

කාව

Forecast position and approximate distance to the center location from Trincomalee ලං
පු රෝවාන සුළි

Date/Time (SLST) (Hrs)
දිනය/

ේක ෙ (/. කා. ස.
ේ.)(ඳැය)

2020.11.30/1130
2020.11.30/2330
2020.12.01/1130
2020.12.01/2330
2020.12.02/1130
2020.12.02/2330
Source: RSMC India

Position (Lat/Lon)

ක්තුÜය සහ මධය කක්ෂ ේ සිට ත්රිකුණ මකයට දුර

Category / ෙර්ගය

ත්රිකුණ මකයට ලං දුර (කි.මී)

ස්ා නය
(උ. අක්ෂ ාය/නැ.

Distance to Trincomalee (km)

ශය ාය)

7.8N/87.4E
8.1N/86.6E

Depression / පීඩන අවඳාතය

8.4N/85.3E
8.5N/83.8E
8.6N/82.2E
8.6N/80.5E

Cyclonic Storm / සුළි කුණාටුව

Deep Depression/
ගැඹුරු පීඩන අවඳාතය

Cyclonic Storm / සුළි කුණාටුව
Cyclonic Storm / සුළි කුණාටුව
Cyclonic Storm / සුළි කුණාටුව

680
590
445
280
100
80
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WARNINGS:
For Sea Area
Under the influence of aforementioned system, from 01st December to 03rd December;



The sea area around the island will be very rough to high as the wind speed can be increased up to (80-100)
kmph at times.
Storm surge of about 1 meter height above the astronomical tide is likely to inundate low lying areas of east
Sri Lanka coast during landfall.

අනතුරු ලංඇඟවී්:
මුහුදු ලංප්ර ශයය ලංසද්හ :
ඉහත ලං ලංඳශධති ේ ලං කඳෑම ලං ේතු ෙතු,

ද්සැ් ර් ලං01 ලංසිට ලං ද්සැ් ර් ලං03 ද්ක්ෙ ,

 දිවයින වටා මුහුදු ලං ප්ර ශයෙක ලං සුළනේ නේගය ක්ෂණිකව ඳැ.කි.මී. (80-100) ඳමණ ඉහළ යාමට
ඉඩ ඇති නහයින් එම මුහුදු ප්රනශයය ිටිනන් ිටට ඉතා රු  නහ දළ රු  ිටය හැක.



මම ලංඳශධතිය ලංනැ ගනහිර ලං ෙරළට ලං ලංඇතුළුෙන ලංව ක ේදී ලංමුහුදු ලංරළ, උද්් ලංරළ ලංමට්ටමට ලං
ෙඩ  ලංමීටර් ලං1ක් ලංඳමණ ලංඉහක ලංය

් ලංහැකිය ෙක් ලංඳෙතී.

ACTION SUGGESTED:
For the Sea area:



Naval and fishing communities are warned not to venture to the sea areas around the island from
tomorrow (01st December) morning until further notice.
Those who are out at aforementioned sea regions are advised to return to coasts or moved safer areas by
tomorrow (01st December) morning.

අනුගමනය ලංවක ලංයුතු ලංක්රිය ම ර්ග:


හට ( ද්සැ් ර් ලං01) උද්ෑසන සිට ලංනැෙත ලංද්ැනු් ලං ද්න ලංතුරු ලංදිෙයින ලංෙට  ලං ලංමුහුදු ලංප්ර ශයෙක ලං
ධීෙර ලංසහ ලංන වුව ලංවටයුතුෙලිතු ලංෙැළකී ලංසිටින ලං කස ලංද්ැනු් ලං ද්නු ලංකැ ේ.



ද්ැනට ලං මම ලංමුහුදු ලංප්ර ශය ලංෙක ලංධීෙර ලංවටයුතුෙක ලං යදී ලංසිටින ලංපිරිස ලං ද්සැ් ර් ලං01 උද්ෑසන ලං
ෙනවිට ලං ගොඩබිමට ලං හෝ ලංශරක්ෂිත ලංස්ා නයක් ලං ෙත ලංඳැණෙ ණන ලං කසට ලංද්තුෙ  ලංසිටිනු ලං
කැ ේ.

The next bulletin will be issued at 09.00 a.m. at 01st December 2020
මිළඟ නිනේදනය 2020.12.01 දින නඳ.ව. 09.00 ට නිකුත් නකනර්.
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Issued at 10.00 p.m. on 30 November 2020
Marine Weather Division, National Meteorological Centre, Department of Meteorology.
2020

නොෙැ් ර් ලංමස ලං30 ෙන ලංදින ලංඳ.ෙ. 10.00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි.

Date

දිනය

සමුද්රීය ලංව කගුණ ලංවිද්ය  ලංඅායය, ව කගුණ ලංවිද්ය  ලං ද්ඳ ර්ත ්තුතුෙ.

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ ඳතනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)

(ඳැය 24 සහා වර්ෂාඳතනය)

(මීටර් වලින්)

Wind Gust
විටිතු ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය
(m/s) (තත්ඳරයට මීටර්)

Showers or thundershowers will occur at times in the sea area extending from Puttalam to Pottuvil via
Kankasanturai, Trincomalee and Batticaloa. Heavy showers can also be expected at some places. Showers or
thundershowers will occur at several places in the other sea area around the island too.

2020.12.01

පුත්තලම සිට කන්කසන්තුරය, ත්රීකුණාමලය සහ මඩකළපුව හරහා නඳොතුිටල් දක්වා වන මුහුදු ප්රනශයවල ිටිනන් ිටට
වැසි නහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිනේ. ඇතැම් මුහුදු ප්රනශයවල තද වැසි ද ඇති ිටය හැක. දිවයින වටා වන අනනකුත්
මුහුදු ප්රනශයවල ද තැනින් තැන වැසි නහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති ිටය හැක.

Wind speed will be 30-40 kmph in the sea areas around the island. The sea area can be rough as winds can
be increase up to 50-55 kmph at times except for sea areas from Colombo to Galle.
දිවයින වටා සුළනේ නේගය ඳැ.කි.මී. 30-40 ඳමණ නේ. නකොළඹ සිට ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා මුහුදු ප්රනශය
හැරුණු ිටට සුළනේ නේගය ිටිනන් ිටට ඳැ.කි.මී 50-55 දක්වා වැඩි ිටය හැකි අතර එම මුහුදු ප්රනශය රු  ිටය හැක.

Showers or thundershowers will occur at times in the sea area extending from Galle to Pottuvil via Puttalam,
Kankasanturai, Trincomalee and Batticaloa. Heavy showers can also be expected at some places. Showers or
thundershowers will occur at several places in the other sea area around the island too.

2020.12.02

ගාල්ල සිට පුත්තලම, කන්කසන්තුරය, ත්රීකුණාමලය සහ මඩකළපුව හරහා නඳොතුිටල් දක්වා වන මුහුදු ප්රනශයවල
ිටිනන් ිටට වැසි නහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිනේ. ඇතැම් මුහුදු ප්රනශයවල තද වැසි ද ඇති ිටය හැක. දිවයින වටා වන
අනනකුත් මුහුදු ප්රනශයවල ද තැනින් තැන වැසි නහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති ිටය හැක.

Wind speed will be 35-45 kmph in the sea areas around the island. The sea area can be rough as winds can
be increase up to 55-65 kmph at times except for sea areas from Colombo to Galle.
දිවයින වටා සුළනේ නේගය ඳැ.කි.මී. 35-45 ඳමණ නේ. නකොළඹ සිට ගාල්ල දක්වා මුහුදු ප්රනශය හැරුණු ිටට සුළනේ
නේගය ිටිනන් ිටට ඳැ.කි.මී 55-65 දක්වා වැඩි ිටය හැකි අතර එම මුහුදු ප්රනශය රු  ිටය හැක.
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8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA

දිනය

Date

ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

Wind Gust

සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ ඳතනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)

(ඳැය 24 සහා වර්ෂාඳතනය)

(මීටර් වලින්)

විටිතු ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය
(m/s)(තත්ඳරයට මීටර්)

Showers or thundershowers will occur at times in the sea area extending from Galle to Pottuvil via Puttalam,
Kankasanturai, Trincomalee and Batticaloa. Heavy showers can also be expected at some places. Showers or
thundershowers will occur at several places in the other sea area around the island too.

2020.12.03

ගාල්ල සිට පුත්තලම, කන්කසන්තුරය, ත්රීකුණාමලය සහ මඩකළපුව හරහා නඳොතුිටල් දක්වා වන මුහුදු ප්රනශයවල
ිටිනන් ිටට වැසි නහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිනේ. ඇතැම් මුහුදු ප්රනශයවල තද වැසි ද ඇති ිටය හැක. දිවයින වටා වන
අනනකුත් මුහුදු ප්රනශයවල ද තැනින් තැන වැසි නහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති ිටය හැක.

Wind speed will be 35-45 kmph in the sea areas around the island. The sea area can be rough or very
rough as winds can be increase up to 60-70 kmph at times.
දිවයින වටා සුළනේ නේගය ඳැ.කි.මී. 35-45 ඳමණ නේ. සුළනේ නේගය ිටිනන් ිටට ඳැ.කි.මී 60-70 දක්වා වැඩි ිටය හැකි
අතර එම මුහුදු ප්රනශය රු  නහ ඉතා රු  ිටය හැක.

Showers or thundershowers will occur at times in the sea area extending from Galle to Pottuvil via Puttalam,
Kankasanturai, Trincomalee and Batticaloa. Heavy showers can also be expected at some places. Showers or
thundershowers will occur at several places in the other sea area around the island too.

2020.12.04

ගාල්ල සිට පුත්තලම, කන්කසන්තුරය, ත්රීකුණාමලය සහ මඩකළපුව හරහා නඳොතුිටල් දක්වා වන මුහුදු ප්රනශයවල
ිටිනන් ිටට වැසි නහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිනේ. ඇතැම් මුහුදු ප්රනශයවල තද වැසි ද ඇති ිටය හැක. දිවයින වටා වන
අනනකුත් මුහුදු ප්රනශයවල ද තැනින් තැන වැසි නහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති ිටය හැක.

Wind speed will be 35-45 kmph in the sea areas around the island. The sea area can be rough or very
rough as winds can be increase up to 60-70 kmph at times.
දිවයින වටා සුළනේ නේගය ඳැ.කි.මී. 35-45 ඳමණ නේ. සුළනේ නේගය ිටිනන් ිටට ඳැ.කි.මී 60-70 දක්වා වැඩි ිටය හැකි
අතර එම මුහුදු ප්රනශය රු  නහ ඉතා රු  ිටය හැක.
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8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA

දිනය

Date

ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

Wind Gust

සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ ඳතනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)

(ඳැය 24 සහා වර්ෂාඳතනය)

(මීටර් වලින්)

විටිතු ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය
(m/s)(තත්ඳරයට මීටර්)

Showers or thundershowers will occur at times in the sea area extending from Galle to Batticaloa via Puttalam,
Kankasanturai and Trincomalee Batticaloa. Showers or thundershowers will occur at several places in the other
sea area around the island too.

2020.12.05

ගාල්ල සිට පුත්තලම, කන්කසන්තුරය සහ ත්රීකුණාමලය හරහා මඩකළපුව දක්වා වන මුහුදු ප්රනශයවල ිටිනන් ිටට
වැසි නහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිනේ. දිවයින වටා වන අනනකුත් මුහුදු ප්රනශයවල ද තැනින් තැන වැසි නහ ගිගුරුම්
සහිත වැසි ඇති ිටය හැක.

Wind speed will be 30-40 kmph in the sea areas around the island. The sea area can be rough or very
rough as winds can be increase up to 60-65 kmph at times.
දිවයින වටා සුළනේ නේගය ඳැ.කි.මී. 30-40 ඳමණ නේ. සුළනේ නේගය ිටිනන් ිටට ඳැ.කි.මී 60-65 දක්වා වැඩි ිටය හැකි
අතර එම මුහුදු ප්රනශය රු  නහ ඉතා රු  ිටය හැක.

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea area extending from Galle to Trincomalee via
Colombo, Puttalam and Kankasanturai. Showers or thundershowers may occur at a few places in the other sea area
around the island.

2020.12.06

ගාල්ල සිට නකොළඹ, පුත්තලම සහ කන්කසන්තුරය හරහා ත්රීකුණාමලය දක්වා වන මුහුදු ප්රනශයවල තැනින්
තැන වැසි නහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිනේ. දිවයින වටා වන අනනකුත් මුහුදු ප්රනශයවල ද ස්ථන ස්වල්ඳයක
වැසි නහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති ිටය හැක.

Wind speed will be 25-35 kmph in the sea areas around the island. The sea area extending from Galle to
Kankasanturai via Colombo and Puttalam can be fairly rough as winds can be increase up to 50-55kmph
at times.
දිවයින වටා සුළනේ නේගය ඳැ.කි.මී. 25-35 ඳමණ නේ. සුළනේ නේගය ිටිනන් ිටට ඳැ.කි.මී 50-55 දක්වා වැඩි ිටය
හැකි අතර එම මුහුදු ප්රනශය තරමක් රු  ිටය හැක.

5

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය
Significant wave height

Date

දිනය

Wind and Rainfall Forecast
සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ ඳතනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)
(මීටර් වලින්)

(ඳැය 24 සහා වර්ෂාඳතනය)

Wind Gust
විටිතු ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය
(m/s)(තත්ඳරයට මීටර්)

Showers or thundershowers may occur at several places in the sea area around the island particularly in the
afternoon or evening.

2020.12.07

ිටනේෂනයන් සවස් නහ සන්ධයා කාලන
ඇති ිටය හැක.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රනශයවල තැනින් තැන වැසි නහ ගිගුරුම් සහිත වැසි

Winds speed will be 25-35 kmph in the sea areas around the island.
දිවයින වටා සුළනේ නේගය ඳැ.කි.මී. 25-35 ඳමණ නේ.

Showers or thundershowers may occur at several places in the sea area around the island particularly in the
afternoon or evening.

2020.12.08

ිටනේෂනයන් සවස් නහ සන්ධයා කාලන
ඇති ිටය හැක.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රනශයවල තැනින් තැන වැසි නහ ගිගුරුම් සහිත වැසි

Winds speed will be 25-35 kmph in the sea areas around the island.
දිවයින වටා සුළනේ නේගය ඳැ.කි.මී. 25-35 ඳමණ නේ.

 ගිගුරු් සහිත ෙැසි ඇති ෙන විට එම ප්ර ශයෙක ත ෙව ලිවෙ ලංතද් සුළා ලං(ඳැ.කි.මී. ලං70-80 ලංද්ක්ෙ ) ඇති විය හැකි අතර එවිට
එම මුහුදු ප්ර ශය ත ෙව ලිවෙ රළු ලංවිය හැව.
 Temporarily

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