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Advisory for Heavy Rain, Strong Wind and Rough Sea
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre
At 09.00 a.m. 05th December 2018 for the period until 09.00 a.m. 06th December 2018

The Deep Sea areas off the coast extending from Hambantota to Trincomalee
via Pottuvil and Batticaloa
PLEASE BE AWARE
A low level atmospheric disturbance has formed in the Bay of Bengal to the southeast of Sri
Lanka and it is likely to develop in to a low pressure area during next few days. Under the
influence of the system the possibility for heavy rainfalls, sudden roughness associated with
sudden increase of wind speed (up to 70-80 kmph) in the above mentioned sea areas is high.
Naval and fishing communities are also requested to be vigilant in this regards.

SITUATION AT 08.30 a.m.
An active cloud has formed in the Bay of Bengal to the southeast of Sri Lanka.

FORECAST
The low pressure area is expected to develop during next few days.
The active clouds will exist in the above mentioned sea areas next few hours

Rainfall amount (mm): Fairly Heavy rain: 50 -100, Heavy rain: 100 – 150, Very heavy rain: 150 or more.
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තද වැසි, තද සුළං ස රළු මුහුදු ප්රහේශ පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම
කා ගුණ විදයා හදපාර්තහම්න්තුහේ, ස්වභාවික විපත් ත පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීහම් මධ්යස්ථානය විසින්

2018 දෙසැම්බර් මස 06 දින උෙෑසන 9.00 වන හතක් ව ංගු වන පරිදි
2018 දෙසැම්බර් මස 05 දින දින උද සන 9.00 ට නිකුත් ත කරන දී.

ම්බන්හතොට සිට ද ොතුවිල් සහ මඩකලපුව හරහා ත්රිකුණාමාමලද ෙවාවා හවරළට ඔබ්හබන්
වන ගැඹුරු මුහුදු ප්රහේශ සද ා
සැ කිලිමත් ත වන්න!
/ ලංකාවට ගිනිදකොම දෙසින් වන දබංගාල දබොවාක මුහුදු ප්රහේශදේ

හළ වායුදගෝලදේ කැළඹිලි

සහගත තත්ත්වදවා වර්ධනද වී ඇති අතර එද ඉදිරි දින කිහි දේදී අඩු පීඩන තත්ත්වදවා ෙවාවා වර්ධනද
වීදම් හැකිදාවවා

වතී. දමම

ද්ධතිදේ බල ෑම දහේතුදවන් ඉ ත මුහුදු ප්රහේශව

තෙ වැසි සහ සුළං

හේගය ක්ෂණිකව (පැ.කි.මී. 70-80 පමණ) ඉ ළ යාමට ඉඩ ඇති හ යින් එම මුහුදු ප්රහේශ ක්ෂණිකව රළු වීමට
වැඩි ැකියාවක් පවතී.

ධීවර ස නාවුක ප්රජාාවට හම් පිලිබදව ඉතා අවධ්ාවහයන් කටයුතු කරන හ සත් ත ඉල් ා සිටිනු ැහබ්.

අද උද සන 08.30 වනවිට තත් තත් තවය
/ ලංකාවට ගිනිදකොම දෙසින් වන දබංගාල දබොවාක මුහුදු ප්රහේශදේ ක්රියාකාී ව ාකුළු පේධ්තියවා වර්ධනද වී

ඇත.

අනාවැකිය
ඉදිරි දින කිහි දේදී අඩු පීඩන තත්ත්වදවා ෙවාවා වර්ධනද වීදම් හැකිදාවවා වතී.
හමම ක්රියාකාී ව ාකුළු පේධ්තිය ඉදිරි පැය කිහිපය තු දීද සක්රියව වතිනු ඇතැයි බ ාහපොහරොත් තතු හේ.

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

