
 
 

මුහුදේ ස්වභාවය : නිසල (0-5)පැ.කි.මී ,සුමට (5-15)පැ.කි.මී, සාමාන්ය ස්වභාවයෙන් යුතු (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. 

නියේදන් අංකෙ : 01          WW/O/23/01/30/01 

වර්ණෙ : ඇම්බර් 

තද සුළං සහ රළු මුහුද පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිදේදනය 
කාලගුණ විදයා දදපාර්තදම්න්තුදේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනුරු ඇඟවීදම් මධ්යස්ථානය. 
වලංගු කාලෙ - 2023 ජනවාරි 30 ප.ව. 06.00 සිට  2023 පෙබරවාරි  01 ප.ව. 06.00 දක්වා 
2023 ජනවාරි 30 පෙ. ව 10.30 ට නිකුත් කරන් ලදි. 

 
දිවයින වටා වනමුහුදු ප්රදේශය සඳහා 

 
සැලකිලිමත් වන්තන! 
 
ඉදිරි පැය 24 (2023.01.30 ප.ව. 06.00 -
2023.01.31 ප.ව. 06.00) සදහා: 

  
පොතුවිල් සිට මඩකළපුව, ත්රිකුණාමලය සහ 
කන්කසන්තුරය හරහා මන්නාරම දක්වා වන් මුහුදු 
ප්රයේශයේ සුළයේ යේගෙ විටින් විට පැ.කි.මී. (55-
60) දක්වා වැඩි විෙ හැකි අතර මුහුදු රළ උස මීටර් 
(2.5–3.0) ක් පමණ ඉහළ ොයේ හැකිොවක් ද 
පවතී. එබැවින් එම මුහුදු ප්රයේශෙ රළු වන් අතර  
විටින් විට ඉතා රළු යේ.   
 
එබැවින්ත අද ප.ව. 06.00 සිට පපාතුවිල් සිට 

මඩකළපුව, ත්රිකුණාමලය සහ කන්කසන්තුරය 

හරහා මන්නාරම දක්වා දවරළට ඔබ්දබන්ත වන 
මුහුදු ප්රදේශවල ධීවර සහ නාවික කටයුුවල 
දනාදයදන දලස දැනුම් දදනු ලබන අතර, 

දිවයින වටා වන පසසු මුහුදු ප්රදේශවල කටයුු 
කරන ධීවර සහ නාවික ප්රජාව දම් පිළිබඳව 
අවධ්ානදයන්ත කටයුු කරනදමන්ත කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටිනු ලැදබ්. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

මුහුදේ ස්වභාවය : නිසල (0-5)පැ.කි.මී ,සුමට (5-15)පැ.කි.මී, සාමාන්ය ස්වභාවයෙන් යුතු (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. 

 

පහට පස්වරු 06.00 සිට ඉදිරි පැය 24 (2023.01.31 ප.ව. 06.00 -2023.02.01 ප.ව. 06.00) දක්වා 
 
 
මුහුදු රළ උස  (මීටර් 2.5 - 3.0 පමණ ) වැඩි වන 
අතර පැයට කිපලෝමීටර් (60-70) ෙමණ තද සුළං 
හමා යන බැවින්, දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රපේශ රළු 
වන අතර විටින් විට  ඉතා රළු පේ. 
 
 
 
එබැවින් 2023.01.31 පස්වරු 06.00 සිට දිවයින 
වටා වන මුහුදු ප්රපේශවල ධීවර හා නාවික 
කටයුතුවල පනාපයපදන පලසට උපපදස් පදනු 
ලැපේ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* පේ පිලිබදව මීලග නිපේදනය පහට (2023.01.31) පෙ ව. 10.30 ට නිකුත් කරනු 
ලැපේ 



 
 

මුහුදේ ස්වභාවය : නිසල - පැ.කි.මී(0-5), සුමට - පැ.කි.මී(5-15), සාමාන්ය ස්වභාවය - පැ.කි.මී(16-28), මද රළු - 
පැ.කි.මී (29-37), තරමක් රළු - පැ.කි.මී(38-46), රළු - පැ.කි.මී(47-55), ඉතා රළු - පැ.කි.මී(56-74), දළ රළු - 

පැ.කි.මී (75-102), ඉතා දළ රළු - පැ.කි.මී 103ට වැඩි. 

Bulletin No: 01        WW/O/23/01/30/01 

COLOR: Amber 

Strong Winds and Rough Seas Advisory 
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre. 
Valid from 6.00 p.m. 30 January 2023 to 06.00 p.m. 01 February 2023 
Issued at 10.30 a.m.  30 January 2023. 
 

 

For the sea areas around the island. 
 

 
PLEASE BE AWARE 

 

For next 24 hours from 6.00 p.m. 30.01.2023 

to 6.00 p.m. 31 .01.2023 

There is a possibility to increase swell waves 

(about 2.5 – 3.0 m height) and strong winds, 

gusting up to (55-60) kmph in the sea areas 

off the coast extending from Pottuvil to 

Mannar via Batticaloa, Trincomalee and 

Kankasanthurai. Therefore, the above sea 

areas will be rough and very rough at times 

Therefore, it is advised not to venture into 

fishing and naval activities in the sea areas 

off the coast extending from Pottuvil to 

Mannar via Batticaloa, Trincomalee and 

Kankasanthurai and requested to be 

vigilant, in the other sea areas around the 

island from 06.00 p.m. today 

 

 

 

 

 



 
 

මුහුදේ ස්වභාවය : නිසල - පැ.කි.මී(0-5), සුමට - පැ.කි.මී(5-15), සාමාන්ය ස්වභාවය - පැ.කි.මී(16-28), මද රළු - 
පැ.කි.මී (29-37), තරමක් රළු - පැ.කි.මී(38-46), රළු - පැ.කි.මී(47-55), ඉතා රළු - පැ.කි.මී(56-74), දළ රළු - 

පැ.කි.මී (75-102), ඉතා දළ රළු - පැ.කි.මී 103ට වැඩි. 

 

For next 24 hours from 6.00 p.m. 31.01.2023 to 6.00 p.m. 01 .02.2023 

 

Sea areas around the island will be rough and very 

rough at times with swell waves (about 2.5 – 3.0 

m height) and strong winds, gusting up to (60-70) 

kmph. 

Therefore, it is advised not to venture into fishing 

and naval activities in the sea areas around the 

island from 06.00 p.m. 31.01.2023. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

*The next advisory will be issued at 10.30 a.m. on 31.01.2023. 


