
 
 

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

මුහුහේ ස්වභාවය : නිසල (0-5)පැ.කි.මී ,සුමට (5-15)පැ.කි.මී, සාමානය ස්වභාවහය්  ුතු  (16-28)පැ.කි.මී, මද 

රළු (29-37)පැ.කි.මී, තරමක් රළු (38-46)පැ.කි.මී, රළු (47-55)පැ.කි.මී, ඉතා රළු (56-74)පැ.කි.මී, දළ රළු (75-

102)පැ.කි.මී, ඉතා දළ රළු 103 පැ.කි.මී ට වැඩි. 
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Strong Winds and Rough Sea areas Advisory 
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
Issued at 12.00 p.m. 18 September 2020, Valid until 12.00 p.m. 19 September 2020 
 

 
For the Sea areas around the island 

 
PLEASE BE AWARE 

 
Wind speed can increase up to (60-70) kmph 
in the deep and shallow sea areas off the 
coasts extending from Batticaloa to Colombo 
via Trincomalee, Kankasanturai and Puttalam 
and in the sea area extending from Galle to 
Pottuvil via Hambantota. These sea areas can 
be rough or very rough at times. 
 

Wind speed can increase up to (50-60) kmph in 

the deep and shallow sea areas off the coasts 

extending from Colombo to Galle. These sea 

areas can be fairly rough or rough at times. 

 

There is a possibility that near shore sea areas 
off the coast extending from Kalpitiya to 
Pottuvil via Colombo, Galle and Hambantota 
may experience surges due to the effect of 
swell waves, having 2.5 – 3.0 m height 
 

Fishing and naval communities are requested 
to be vigilant in this regard.  

 



 
 

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

මුහුහේ ස්වභාවය : නිසල (0-5)පැ.කි.මී ,සුමට (5-15)පැ.කි.මී, සාමානය ස්වභාවහය්  ුතු  (16-28)පැ.කි.මී, මද 

රළු (29-37)පැ.කි.මී, තරමක් රළු (38-46)පැ.කි.මී, රළු (47-55)පැ.කි.මී, ඉතා රළු (56-74)පැ.කි.මී, දළ රළු (75-

102)පැ.කි.මී, ඉතා දළ රළු 103 පැ.කි.මී ට වැඩි. 

නිහේදන අංකය : 02          WW/O/20/09/18/02 

වර්ණය : ඇම්බර් 

 

තද සුළං ස  රළු මුහුද පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිහේදනය 
 

කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්් ු හේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනු රු ඇඟවීහම් මධ්යස්ාානය විසි්  
2020 සැප්තැම්බර් මස 19 වන දින මධ්ය න 12.00 වන හතක් වලංගු වන පරිදි  
2020 සැප්තැම්බර් මස 18 වන දින මධ්ය න 12.00 ට නිකුත් කරන ලදී. 

 
 

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහේ  සඳ ා 

 
සැලකිලිමත් ව් න!  

 

  
මඩකලපුව සිට ත්රීකුණාමලය, ක් කස් ු හර් 

ස  පුත්තලම  ර ා හකොළඹ දක්වා ස  ගාල්ල 

සිට  ම්බ් හතොට  ර ා හපොු විල් දක්වා 

හවරළට ඔබ්හබ්  වන ගැඹුරු ස  හනොගැඹුරු 

මුහුදු ප්රහේ වල සුළහ  හේගය විටි්  විට 

පැ.කි.මී. (60-70) දක්වා වැඩි විය  ැක. එම නිසා 

ඉ ත මුහුදු ප්රහේ  විටි්  විට රළු හ ෝ ඉතා රළු 

විය  ැක.  

හකොළඹ සිට ගාල්ල දක්වා දක්වා හවරළට 

ඔබ්හබ්  වන ගැඹුරු ස  හනොගැඹුරු මුහුදු 

ප්රහේ වල සුළහ  හේගය විටි්  විට පැ.කි.මී. 

(50-60) දක්වා වැඩි විය  ැක. හමම මුහුදු ප්රහේ  

විටි්  විට තරමක් රළු හ ෝ රළු විය  ැක.   

කල්පිටිය සිට හකොළඹ, ගාල්ල ස   ම්බ් හතොට 

 ර ා හපොු විල් දක්වා වන හවරළ ආස් න මුහුදු 

ප්රහේ වල මුහුදු රළ මීටර්. 2.5–3.0 ක් පමණ 

ඉ ළ යාහම්  ැකියාවක් පවතී. 

ධීවර ස  නාවුක ප්රජාාව හම් පිලිබදව 

අවධ්ානහය්  කටුතු  කරන හලස ඉල්ලා සිටිනු 

ලැහබ්. 

 

 


