ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
Bulletin No: 04
COLOR: Amber

WW/TC/21/05/22/04

Advisory for the Low Pressure Area located in the East Central Bay of Bengal
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre
Issued at 03.00 p.m 22 May 2021

For the East Central Bay of Bengal
PLEASE BE AWARE!


The low-pressure area located in East Central Bay of Bengal is likely to intensify into a depression around 23 rd.
The system is very likely to intensify into a cyclonic storm by 24th. It is very likely to move northwestwards
and reach near west Bengal coasts around 26th May.



As such, sudden roughness of the sea associated with strong winds (50-60 kmph, up to 70-80 kmph gusty
wind at times) during thundershowers are expected over the North Andaman sea and adjoining east central
Bay of Bengal and deep sea area of southwest Bay of Bengal during next few days.



Under the influence of the system, possibility for heavy showers or thundershowers and sudden roughness,
associated with sudden increase of wind speed up to 50-60 kmph is high in deep and shallow see areas
around the island during next few days.

ACTION SUGGESTED:
For the Sea area:


Naval and fishing communities are advised not
to venture into the East Central Bay of Bengal
and adjoining area (08N-20N, 83E-100E) from
22 May, and sea areas around the island from
23 May, until further notice.



Those who are in aforementioned sea areas
are advised to return to coasts or moved safer
areas as soon as possible.



Fishing and naval community are requested to
be attentive regarding future forecasts issued
in this regard.
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ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA

නිවේදන අංකය : 04
වර්ණය : ඇම්බර්

WW/TC/21/05/22/04

ඊස න ලංදිග ලං
ාග ක ලං
ොක්ව ලංආශ්රිතෙ ලංෙර්ධනය ලංවී ලංඇති අඩු ලංපීඩන ලංතත්ත්ෙය ලං
පිළි  ලංඅෙෙ ද ත්මව ලංනි ේදනය
ව කගුණ ලංවිදය  ලං දඳ ර්ත ්තුතු ේ, ස්ෙභ විව ලංවිඳත් ලංපිළි  ලං ලංපූර්ෙ ලංඅනතුරු ලංඇඟවී ් ලංමධයස්ා නය විසිතු

2021 මැයි මස 22 වන දින ප.ව. 03.00 ට නිකුත් කරන ලදී.

ඊස න ලංදිග ලං

ාග ක ලං

ොක්ව ලංආශ්රිත ගැඹුරු ලංමුහුදු ලංප්ර ශ

 ලංසදහ

සැකකිලිමත් ලංෙතුන!



මැයි 22 දින ලං සිට ලං නැෙත ලං දැනු් ලං දන ලං තුරු, ඊස න ලං දිග ලං
ප්ර ශ

ාග ක ලං

ොක්ව ලං ආශ්රිත ලං මුහුදු ලං

ය ලං තුක ලං (08N-20N, 83E-100E) සහ ලං මැයි ලං මස ලං 23 දින ලං සිට ලං නැෙත ලං දැනු් ලං

දිෙයින ලං ෙට  ලං ෙන ලං මුහුදු ලං ප්ර ශ

දන ලං තුරු,

ය ලං තුක ධීෙර ලං සහ ලං න වුව ලං වටයුතුෙක ලං නො ය දන ලං කස ලං

අෙෙ ද ලංවරනු ලංකැ ේ.


දැනට වමම මුහුදු ප්රවශවවල ධීවර කටයුතුවල වයදී සිටින පිරිස හැකි ඉක්මනින්

ගොඩබිමට ලං

හෝ ලංආරක්ෂිත ලංස්ා නයක් ලං ෙත ලංඳැණෙ ණන ලං කසට ලංදතුෙ  ලංසිනුනු ලංකැ ේ.


ධීෙර ලං හ  ලං න වුව ලං ප්රජ ෙ

් ලං ස් තුද යතු ලං නිකුත් ලං වරන ලං ඉදිරි ලං නි ේදන ලං පිලි  ලං

අෙධ න යතු ලංවටයුතු ලංවරන ලං කස ලංව රුණිවෙ ලංඉල්ක  ලංසිනුනු ලංකැ ේ.
අනුගමනය ලංවක ලංයුතු ලංක්රිය ම ර්ග:



මැයි 22 දින ලං සිට ලං නැෙත ලං දැනු් ලං
තුරු, ඊස න ලං දිග ලං

ාග ක ලං

ආශ්රිත ලං මුහුදු ලං ප්ර ශ

දන ලං

ොක්ව ලං

ය ලං තුක ලං (08N-20N,

83E-100E) සහ ලං මැයි ලං මස ලං 23 දින ලං සිට ලං
නැෙත ලංදැනු් ලං දන ලංතුරු, දිෙයින ලංෙට  ලං
ෙන ලං මුහුදු ලං ප්ර ශ
න වුව ලං

ය ලං තුක ධීෙර ලං සහ ලං

වටයුතුෙක ලං

නො ය දන ලං

කස ලංඅෙෙ ද ලංවරනු ලංකැ ේ.


දැනට

වමම

කටයුතුවල
ඉක්මනින්
ස්ා නයක් ලං

මුහුදු
වයදී

ප්රවශවවල

සිටින

ගොඩබිමට ලං

පිරිස

ධීවර
හැකි

හෝ ලං ආරක්ෂිත ලං

ෙත ලං ඳැණෙ ණන ලං

කසට ලං

දතුෙ  ලංසිනුනු ලංකැ ේ.


ධීෙර ලං හ  ලං න වුව ලං ප්රජ ෙ

් ලං ස් තුද යතු ලං නිකුත් ලං වරන ලං ඉදිරි ලං නි ේදන ලං පිලි  ලං

අෙධ න යතු ලංවටයුතු ලංවරන ලං කස ලංව රුණිවෙ ලංඉල්ක  ලංසිනුනු ලංකැ ේ.
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ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
Issued at 10.00 p.m. on 22 May 2021
Marine Weather Division, National Meteorological Centre, Department of Meteorology.

Date

දිනය

2021 ලංමැයි මස ලං22 ලංෙන ලංදින ලංඳ.ෙ. 10.00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි.
සමුද්රීය ලංව කගුණ ලංවිදය  ලංඅා ය, ව කගුණ ලංවිදය  ලං දඳ ර්ත ්තුතුෙ.
සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ ඳතනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපතනය)

(Total precipitation for 24hrs)

විනුතු ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(මීටර් වලින්)

Wind Gust

(in meters)

(තත්පරයට මීටර්) (m/s)

Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas extending from Mannar to Hambantota via Colombo
and Galle. Fairly heavy falls are likely at some places. Showers or thundershowers may occur at several places in the
other sea areas around the island.

2021.05.23

මන්නාරම සිට වකොළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්වතොට දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල විටින් විට වැසි වහෝ
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. ඇතැම් ස්ථානවලට තරමක් තද වැසිද ඇතිවිය හැක. වසසු මුහුදු ප්රවශවවල තැනින්
තැන වැසි වහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

Wind speed will be (35-45) kmph in the sea area extending from Kankasanturai to Chilaw via Mannar. Wind speed
will be (25-40) kmph in the other sea areas around the island. The sea area extending from Galle to Pottuvil via
Hambantota and in the sea area extending from Chilaw to Kankasanturai via Puttalam and Mannar may be rough at
times as wind speed can be 50-60 kmph at times.
කන්කසන්තුරය සිට මන්නාරම හරහා හලාවත දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ.කි.මී. 35-45) පමණ
වේ. වසසු මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ.කි.මී. 25-40) පමණ වේ. ගාල්ල සිට හම්බන්වතොට හරහා වපොතුවිල්
දක්වා සහ හලාවත සිට පුත්තලම, මන්නාරම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය
විටින් විට පැ.කි.මී. 50-60) දක්වා වැඩි විය හැකි නිසා එම මුහුදු ප්රවශව රළු විය හැක.

Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas extending from Mannar to Hambantota via Colombo
and Galle. Fairly heavy falls are likely at some places. Showers or thundershowers may occur at a few places in the
other sea areas around the island.

2021.05.24

මන්නාරම සිට වකොළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්වතොට දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල විටින් විට වැසි වහෝ
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. ඇතැම් ස්ථානවලට තරමක් තද වැසිද ඇතිවිය හැක. වසසු මුහුදු ප්රවශවවල ස්ථාන
ස්වල්පයක වැසි වහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

Wind speed will be (35-45) kmph in the sea area extending from Kankasanturai to Chilaw via Mannar. Wind speed
will be (25-40) kmph in the other sea areas around the island. The sea area extending from Galle to Pottuvil via
Hambantota and in the sea area extending from Chilaw to Kankasanturai via Puttalam and Mannar may be rough at
times as wind speed can be 50-60 kmph at times.
කන්කසන්තුරය සිට මන්නාරම හරහා හලාවත දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ.කි.මී. 35-45) පමණ
වේ. වසසු මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ.කි.මී. 25-40) පමණ වේ. ගාල්ල සිට හම්බන්වතොට හරහා වපොතුවිල්
දක්වා සහ හලාවත සිට පුත්තලම, මන්නාරම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය
විටින් විට පැ.කි.මී. 50-60) දක්වා වැඩි විය හැකි නිසා එම මුහුදු ප්රවශව රළු විය හැක.

3

ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Date

දිනය

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA

සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ ඳතනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

විනුතු ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(මීටර් වලින්)

Wind Gust

(in meters)

(තත්පරයට මීටර්) (m/s)

(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපතනය)

(Total precipitation for 24hrs)

Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas extending from Mannar to Hambantota via Colombo
and Galle. Heavy falls are likely at some places. Showers or thundershowers may occur at a few places in the other
sea areas around the island.

2021.05.25

මන්නාරම සිට වකොළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්වතොට දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල විටින් විට වැසි වහෝ
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. ඇතැම් ස්ථානවලට තද වැසිද ඇති විය හැක. වසසු මුහුදු ප්රවශවවල ස්ථාන
ස්වල්පයක වැසි වහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

Wind speed will be (35-45) kmph in the sea areas around the island. The sea area extending from Galle to
Pottuvil via Hambantota and in the sea area extending from Chilaw to Kankasanturai via Puttalam and
Mannar may be rough at times as wind speed can be 55-65 kmph at times. Other sea areas can also be
fairly rough as winds can be increase up to 50kmph.
මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ.කි.මී. 35-45) පමණ වේ. ගාල්ල සිට හම්බන්වතොට හරහා වපොතුවිල් දක්වා සහ
හලාවත සිට පුත්තලම, මන්නාරම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය විටින් විට
පැ.කි.මී. 55-65) දක්වා වැඩි විය හැකි නිසා එම මුහුදු ප්රවශව රළු විය හැක. දිවයින වටා වන වසසු මුහුදු
ප්රවශවවල සුළං වේගය පැ.කි.මී 50 දක්වා වැඩිවිය හැකි අතර එම මුහුදු ප්රවශව ද තරමක් රළු විය හැක.

Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas extending from Mannar to Hambantota via Colombo
and Galle. Heavy falls are likely at some places. Showers or thundershowers may occur at a few places in the other
sea areas around the island.

2021.05.26

මන්නාරම සිට වකොළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්වතොට දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල විටින් විට වැසි වහෝ
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. ඇතැම් ස්ථානවලට තද වැසිද ඇති විය හැක. වසසු මුහුදු ප්රවශවවල ස්ථාන
ස්වල්පයක වැසි වහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

Wind speed will be (35-45) kmph in the sea areas around the island. The sea area extending from Galle to
Pottuvil via Hambantota and in the sea area extending from Chilaw to Kankasanturai via Puttalam and
Mannar may be very rough at times as wind speed can be 55-65 kmph at times. Other sea areas can also
be fairly rough as winds can be increase up to 50kmph.
මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ.කි.මී. 35-45) පමණ වේ. ගාල්ල සිට හම්බන්වතොට හරහා වපොතුවිල් දක්වා සහ
හලාවත සිට පුත්තලම, මන්නාරම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය විටින් විට
පැ.කි.මී. 55-65) දක්වා වැඩි විය හැකි නිසා එම මුහුදු ප්රවශව ඉතා රළු විය හැක. දිවයින වටා වන වසසු මුහුදු
ප්රවශවවල සුළං වේගය පැ.කි.මී 50 දක්වා වැඩිවිය හැකි අතර එම මුහුදු ප්රවශව ද තරමක් රළු විය හැක.

4

ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

දිනය

Date

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ ඳතනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපතනය)

(Total precipitation for 24hrs)

විනුතු ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(මීටර් වලින්)

Wind Gust

(in meters)

(තත්පරයට මීටර්) (m/s)

Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas extending from Mannar to Hambantota via
Colombo and Galle.
මන්නාරම සිට වකොළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්වතොට දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල විටින් විට වැසි වහෝ
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

2021.05.27

Wind speed will be (30-40) kmph in sea areas around the island. The sea area extending from Galle to
Pottuvil via Hambantota and in the sea area extending from Chilaw to Kankasanturai via Puttalam and
Mannar may be very rough at times as wind speed can be 60-65 kmph at times.
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ.කි.මී. 30-40) පමණ වේ. ගාල්ල සිට හම්බන්වතොට හරහා
වපොතුවිල් දක්වා සහ හලාවත සිට පුත්තලම, මන්නාරම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල
සුළව වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 60-65) දක්වා වැඩි විය හැකි නිසා එම මුහුදු ප්රවශව ඉතා රළු විය හැක.

Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas extending from Mannar to Matara via Colombo and
Galle.
මන්නාරම සිට වකොළඹ සහ ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල විටින් විට වැසි වහෝ ගිගුරුම්
සහිත වැසි ඇති වේ.

2021.05.28

Wind speed will be (30-40) kmph in sea areas around the island. The sea area extending from Galle to
Pottuvil via Hambantota and in the sea area extending from Chilaw to Kankasanturai via Puttalam and
Mannar may be rough at times as wind speed can be 50-60 kmph at times.
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ.කි.මී. 30-40) පමණ වේ. ගාල්ල සිට හම්බන්වතොට හරහා
වපොතුවිල් දක්වා සහ හලාවත සිට පුත්තලම, මන්නාරම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල
සුළව වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 50-60 ) දක්වා වැඩි විය හැකි නිසා එම මුහුදු ප්රවශව රළු විය හැක.
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ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Date

දිනය

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ ඳතනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපතනය)

(Total precipitation for 24hrs)

විනුතු ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(මීටර් වලින්)

Wind Gust

(in meters)

(තත්පරයට මීටර්) (m/s)

Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas extending from Mannar to Matara via Colombo and
Galle.
මන්නාරම සිට වකොළඹ සහ ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල විටින් විට වැසි වහෝ ගිගුරුම්
සහිත වැසි ඇති වේ.

2021.05.29

Wind speed will be (30-40) kmph in sea areas around the island. The sea area extending from
Kankasanturai to Pottuvil via Puttalam, Colombo, Galle and Hambantota may be rough at times as wind
speed can be 50-60 kmph at times.
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ.කි.මී. 30-40) පමණ වේ. කන්කසන්තුරය සිට පුත්තලම,
වකොළඹ, ගාල්ල සහ හම්බන්වතොට හරහා වපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය විටින් විට
පැ.කි.මී. 50-60 ) දක්වා වැඩි විය හැකි නිසා එම මුහුදු ප්රවශව රළු විය හැක.

Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas extending from Mannar to Matara via Colombo and
Galle.
මන්නාරම සිට වකොළඹ සහ ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල විටින් විට වැසි වහෝ ගිගුරුම්
සහිත වැසි ඇති වේ.

2021.05.30

Wind speed will be (30-40) kmph in sea areas around the island. The sea area extending from
Kankasanturai to Pottuvil via Puttalam, Colombo, Galle and Hambantota may be rough at times as wind
speed can be 50-60 kmph at times.
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ.කි.මී. 30-40) පමණ වේ. කන්කසන්තුරය සිට පුත්තලම,
වකොළඹ, ගාල්ල සහ හම්බන්වතොට හරහා වපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය විටින් විට
පැ.කි.මී. 50-60 ) දක්වා වැඩි විය හැකි නිසා එම මුහුදු ප්රවශව රළු විය හැක.

 ගිගුරු් සහිත ෙැසි ඇති ෙන විට එම ප්ර ශ

ෙක ත ෙව ලිවෙ ලංතද සුළා ලං(ඳැ.කි.මී. ලං60-70 ලංදක්ෙ ) ඇති විය හැකි

අතර එවිට එම මුහුදු ප්ර ශ

ත ෙව ලිවෙ රළු ලංවිය හැව.

 Temporarily strong gusty winds (up to 60-70 kmph) and rough seas can be expected during thundershowers.
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