ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
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WW/O/21/01/13/01

Heavy showers, Strong Winds and Rough Sea Advisory
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre
At 01.30 p.m. 13 January 2021 for the period until 01.30 p.m. 14 January 2021
නිවේදන අංකය :
වර්ණය :

01

WW/O/21/01/13/01

ඇම්බර්

තද ෙැසි, තද ලංසුළා ලංසහ ලංරළු ලංමුහුද ලංපිළිබඳෙ ලංඅෙෙ ද ත්මව ලංනි ේදනය
ව කගුණ විදය

දප ර්ත ම්න්තු ේ, ස්ෙභ විව විපත් පිළිබඳ පූර්ෙ අනතුරු ඇඟවී ම් මධ්යස්ා නය විසින්

2021 ජනවාරි මස 14 වන දින ප.ව. 01.30 වන වෙක් වලංගු වන පරිදි 2021 ජනවාරි මස 13 වන දින ප.ව.01.30 ට නිකුත් කරන ලදී.

For the sea area to the Western and Southern of the island
PLEASE BE AWARE
Due to the active cloudiness in the sea area to the Western and Southern of Sri Lanka, showers or
thundershowers will occur in the sea areas extending from Batticaloa to Puttalam via Hambantota
and Galle.
The possibility for heavy showers or thundershowers and sudden roughness, associated with
sudden increase of wind speed (up to 70-80 kmph) in the above given deep sea areas is high.
Naval and fishing communities are requested to be vigilant in this regard in the above sea areas.
දිෙයිනට ලංබස්න හිර ලංසහ ලංදකුණු ලං දසින් ලංෙන ලංමුහුදු ලංප්ර ශ

 ලංසදහ

සැකකිලිමත් ලංෙන්න!
දිෙයිනට ලං බස්න හිර සහ දකුණු
දසින් ලං දසින් ලං ෙන ලං මුහුදු ලං ප්ර ශ
 ලං පෙිනන ලං ්රිය ව  ව ලං ෙක කුළු ලං
පශධ්ිනය ලං ේතු ෙන් මඩකළපුව සිට හම්බන්වෙොට සහ ගාල්ල හරහා පුත්ෙලම දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල
වැසි වහෝ ගිගුරුම් සහිෙ වැසි ඇතිවේ.
ඇෙැම් ස්ථානවලට ෙද වැසි ඇතිවිය හැකි අෙර ගිගුරුම් සහිෙ වැසි සමඟ සුළං වේගය ක්ෂණිකව (පැ.කි.මී. 7080 පමණ) ඉහළ යාමට ඉඩ ඇති වහයින් එම ගැඹුරු මුහුදු ප්රවශව ක්ෂණිකව රු  ීමමට වැි  හැකියාවක් පවී.
ඉහත ලංමුහුදු ලංප්ර ශ

 ලංෙක ලංීවෙර ලංසහ ලංන විව ලංවටුතතු ලංෙක ලං යීම ම්ීම ලං ම් පිලිබදෙ අෙධ් න යන් වටුතතු
වරන කස ඉල්ක සිටිනු කැ ේ.
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ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
Issued at 10.00 p.m. on 13 January 2021
Marine Weather Division, National Meteorological Centre, Department of Meteorology.

Date

දිනය

2021 ලංජනෙ රි මස ලං15 ෙන ලංදින ලංප.ෙ. 10.00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි.
සමුද්රීය ලංව කගුණ ලංවිදය  ලංඅා ය, ව කගුණ ලංවිදය  ලං දප ර්ත ම්න්තුෙ.
සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ පතනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

විටින් ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(මීටර් වලින්)

Wind Gust

(in meters)

(ෙත්පරයට මීටර්) (m/s)

(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපෙනය)

(Total precipitation for 24hrs)

Showers or thundershowers will occur at several places over sea areas around the island. Heavy showers
can be expected at some places in the sea areas extending from Batticaloa to Puttalam via Galle and
Hambantota.

2021.01.14

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රවශවවල ෙැනින් ෙැන වැසි වහෝ ගිගුරුම් සහිෙ වැසි ඇති වේ මඩකලපුව සිට
හම්බන්වෙොට සහ ගාල්ල හරහා පුත්ෙලම දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල ඇෙැම් ස්ථානවලට ෙද වැසි ද ඇතිවිය
හැක

Wind speed will be 30-40 kmph over the sea areas around the Island. The sea areas extending from
Puttalam to Trincomalee via Kankasanturai can be rough as wind speed can increase up to 50 kmph at
times.
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ කි මී 30-40 පමණ වේ පුත්ෙලම සිට කන්කසන්තුරය හරහා
ත්රිකුණාමලය දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ කි මී 50 දක්වා ඉහළ යාමට හැකි අෙර එම මුහුදු
ප්රවශව රු  විය හැකිය

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas extending from Kankasanturai to
Pottuvil via Trincomalee. Showers or thundershowers may occur at several places in the sea areas extending
from Colombo to Matara via Galle, in the evening or night.

2021.01.15

කන්කසන්තුරය සිට ත්රිකුණාමලය හරහා වපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල ෙැනින් ෙැන වැසි වහෝ ගිගුරුම්
සහිෙ වැසි ඇති වේ වකොළඹ සිට ගාල්ල හරහා මාෙර දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල ෙැනින් ෙැන සවස් කාලවේදී
වහෝ රාත්රී කාලවේදී වැසි වහෝ ගිගුරුම් සහිෙ වැසි ඇති විය හැක

Wind speed will be 25-35 kmph over the sea areas around the Island. The sea areas extending from
Puttalam to Trincomalee via Kankasanturai can be rough as wind speed can increase up to 45 kmph at
times.
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ කි මී 25-35 පමණ වේ පුත්ෙලම සිට කන්කසන්තුරය හරහා
ත්රිකුණාමලය දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ කි මී 45 දක්වා ඉහළ යාමට හැකි අෙර එම මුහුදු
ප්රවශව රු  විය හැකිය
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ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

දිනය

ate

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

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

විටින් ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(මීටර් වලින්)

Wind Gust

(in meters)

(ෙත්පරයට මීටර්) (m/s)

(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපෙනය)

(Total precipitation for 24hrs)

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas extending from Trincomalee to
Hambantota via Pottuvil. Showers or thundershowers may occur at several places in the sea areas
extending from Colombo to Matara via Galle, in the evening or night.

2021.01.16

ත්රිකුණාමලය සිට වපොතුවිල් හරහා හම්බන්වෙොට දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල ෙැනින් ෙැන වැසි වහෝ ගිගුරුම්
සහිෙ වැසි ඇති වේ වකොළඹ සිට ගාල්ල හරහා මාෙර දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල ෙැනින් ෙැන සවස්
කාලවේදී වහෝ රාත්රී කාලවේදී වැසි වහෝ ගිගුරුම් සහිෙ වැසි ඇති විය හැක

Winds will be 25-35 kmph over the sea areas around the island. The sea area extending from Colombo
to Kankasanturai via Puttalam and Galle to Hambantota via Matara wind speed can increase up to 45
kmph at times.
දිවයින වටාවන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ කි මී 25-35 පමණ වේ වකොළඹ සිට පුත්ෙලම හරහා
කන්කසන්තුරය දක්වා සහ ගාල්ල සිට මාෙර හරහා හම්බන්වෙොට දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව
වේගය විටින් විට පැ මී කි 45 දක්වා ඉහළ යා හැකි ය

Showers or thundershowers may occur at several places in the sea areas extending from Batticaloa to
Hambantota via Pottuvil. Showers or thundershowers will occur at several places in the other sea areas
around the island, in the evening or night.

2021.01.17

මඩකළපුව සිට වපොතුවිල් හරහා හම්බන්වෙොට දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල ෙැනින් ෙැන වැසි වහෝ ගිගුරුම්
සහිෙ වැසි ඇති විය හැක වසසු මුහුදු ප්රවශවවල ෙැනින් ෙැන සවස් කාලවේදී වහෝ රාත්රී කාලවේදී වැසි වහෝ
ගිගුරුම් සහිෙ වැසි ඇති වේ

Winds will be 25-35 kmph over the sea areas around the island. The sea area extending from Colombo to
Trincomalee via Kankasanturai and Galle to Pottuvil via Hambantota wind speed can increase up to 45
kmph at times.
දිවයින වටාවන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ කි මී 25-35 පමණ වේ වකොළඹ සිට කන්කසන්තුරය
හරහා ත්රිකුණාමලය
දක්වා සහ ගාල්ල සිට
හම්බන්වෙොට හරහා වපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු
ප්රවශවවල සුළව වේගය විටින් විට පැ මී කි 45 දක්වා ඉහළ යා හැකි ය

3

ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

දිනය

Date

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

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපෙනය)

(Total precipitation for 24hrs)

විටින් ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(මීටර් වලින්)

Wind Gust

(in meters)

(ෙත්පරයට මීටර්) (m/s)

Showers or thundershowers will occur at a few places in the sea areas extending from Kankasanturai to
Pottuvil via Trincomalee.

2021.01.18

කන්කසන්තුරය සිට ත්රිකුණාමලය හරහා වපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි වහෝ
ගිගුරුම් සහිෙ වැසි ඇති වේ

Winds will be 30-40 kmph over the sea areas around the island. The sea area extending from Colombo to
Kankasanturai via Puttalam and Matara to Pottuvil via Hambantota wind speed can increase up to 50
kmph at times.
දිවයින වටාවන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ කි මී 30-40 පමණ වේ වකොළඹ සිට පුත්ෙලම හරහා
කන්කසන්තුරය දක්වා සහ මාෙර සිට හම්බන්වෙොට හරහා වපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව
වේගය විටින් විට පැ මී කි 50 දක්වා ඉහළ යා හැකි ය

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas extending from Batticaloa to
Hambantota via Pottuvil.

2021.01.19

මඩකළපුව සිට වපොතුවිල් හරහා හම්බන්වෙොට දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල ෙැනින් ෙැන වැසි වහෝ ගිගුරුම්
සහිෙ වැසි ඇති වේ

Winds will be 30-40 kmph over the sea areas around the island. The sea area extending from Colombo to
Kankasanturai via Puttalam and Batticaloa to Hambantota via Pottuvil wind speed can increase up to 50
kmph at times.
දිවයින වටාවන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ කි මී 30-40 පමණ වේ වකොළඹ සිට පුත්ෙලම හරහා
කන්කසන්තුරය දක්වා සහ
මඩකළපුව සිට වපොතුවිල් හරහා හම්බන්වෙොට දක්වා වන මුහුදු
ප්රවශවවල සුළව වේගය විටින් විට පැ මී කි 50 දක්වා ඉහළ යා හැකි ය

4

ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Date

දිනය

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

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපෙනය)

(Total precipitation for 24hrs)

විටින් ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(මීටර් වලින්)

Wind Gust

(in meters)

(ෙත්පරයට මීටර්) (m/s)

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas extending from Kankasanturai to
Pottuvil via Trincomalee.
කන්කසන්තුරය සිට ත්රිකුණාමලය හරහා වපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල ෙැනින් ෙැන වැසි වහෝ ගිගුරුම්
සහිෙ වැසි ඇති වේ

2021.01.20

Winds will be 25-35 kmph over the sea areas around the island. The sea area extending from Colombo to
Puttalam and Hambantota to via Pottuvil wind speed can increase up to 45 kmph at times.
දිවයින වටාවන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ කි මී 25-35 පමණ වේ වකොළඹ සිට පුත්ෙලම දක්වා සහ
හම්බන්වෙොට සිට වපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය විටින් විට පැ මී කි 45 දක්වා ඉහළ යා
හැකි ය

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas extending from Trincomalee to
Hambantota via Pottuvil. Showers or thundershowers may occur at several places in the sea areas
extending from Colombo to Matara via Galle, in the evening or night.

2021.01.21

ත්රිකුණාමලය සිට වපොතුවිල් හරහා හම්බන්වෙොට දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල ෙැනින් ෙැන වැසි වහෝ ගිගුරුම්
සහිෙ වැසි ඇති වේ වකොළඹ සිට ගාල්ල හරහා මාෙර දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල ෙැනින් ෙැන සවස් කාලවේදී
වහෝ රාත්රී කාලවේදී වැසි වහෝ ගිගුරුම් සහිෙ වැසි ඇති විය හැක

Winds will be 25-35 kmph over the sea areas around the island. The sea area extending from Colombo to
Puttalam and Hambantota to via Pottuvil wind speed can increase up to 45 kmph at times.
දිවයින වටාවන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය පැ කි මී 25-35 පමණ වේ වකොළඹ සිට පුත්ෙලම දක්වා සහ
හම්බන්වෙොට සිට වපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රවශවවල සුළව වේගය විටින් විට පැ මී කි 45 දක්වා ඉහළ යා
හැකි ය

 ගිගුරුම් සහිත ෙැසි ඇින ෙන විට එම ප්ර ශ

ෙක ත ෙව ලිවෙ ලංතද සුළා ලං(පැ.කි.මී. ලං60-70 ලංදක්ෙ ) ඇින විය හැකි අතර එවිට

එම මුහුදු ප්ර ශ
 Temporarily

ත ෙව ලිවෙ රළු ලංවිය හැව.

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