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නිහේදන අංකය : 01          WW/O/21/02/07/01 

වර්ණය : ඇම්බර් 

 

තද සුළං ස  රළු මුහුදු ප්රහේ  ිළිබබවව අවවාදා්මමක නිහේදනය 
කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්් ු හේ, ස්වභාවික විප්ම ිළිබබව  පූර්ව අනු රු ඇඟවීහම් මධ්යස්ාානය විසි්  
2021 පෙබරවාරි මස 08 දින මධ්යහන 12.00 සිට පෙබරවාරි මස 09 දින වන මධ්යහන 12.00 හතක් 
වලංගු වන පරිදි, 2021 පෙබරවාරි මස 07 දින ප.ව. 10.00 ට නිකු්ම කරන ලදී. 

 
 

දිවයිනට බටහිර සහ උතුරු හදසි්  වන ගැඹුරු ස  හනොගැඹුරු මුහුදු ප්රහේ  සද ා 

 
 සැලකිලිම්ම ව් න! 
 
 

හකොළඹ සිට මන්නාරම සහ කන්කසන්තුරය  ර ා 

මුලතිවු දක්වා හවරළට ඔබ්හබ්  වන ගැඹුරු ස  

හනොගැඹුරු මුහුදු ප්රහේ වල සුළහේ හේගය විටි්  විට 

පැ.කී.මී. 60-70 දක්වා වැඩි විය  ැකි අතර එම මුහුදු 

ප්රහේ  විටි්  විට රළු විය  ැක. 

 

 ම්බ් හතොට සිට හපොු විල් දක්වා හවරළට 

ඔබ්හබ්  වන මුහුදු ප්රහේ වල සුළහේ හේගය විටි්  

විට පැ.කි.මී. 50 පමණ දක්වා වැඩි විය  ැකි අතර එම 

මුහුදු ප්රහේ  විටි්  විට තරමක් රළු විය  ැක.  

 

ධීවර ස  නාවුක ප්රජාව හම් ිළලිබදව අවධ්ානහය්  

කටුතු  කරන හලස ඉල්ලා සිටිනු ලැහබ්. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

වර්ණය: -හකොළ 

(බලපෑමක් නැත)  
 

වර්ණය: -රු  
අනු රු ඇඟවීම(ිළයවර ග් න) 

) 

වර්ණය: -ඇම්බර් 
අවවාදා්මමක (සූදානම් ව් න) 

) 
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Advisory for Strong Wind and Rough seas  
Issued by the Natural Hazards Early Warning Centre 
at 10.00 p.m. 07 February 2021  
for the period from 12.00 noon 08 February to 12.00 noon 09 February, 2021  
 

 
 

For the Deep and Shallow sea areas to West and North of Sri Lanka 
 
 
PLEASE BE AWARE 
 
 

The deep and shallow sea area off the coast 

extending from Colombo to Mullaitivu via 

Mannar and Kankasanthurai can be rough at 

times as the wind speed can increased up to 

60-70 kmph at times. 

The sea area off the coast extending from 

Hambantota to Pottuvil can be fairly rough at 

times as the wind speed can increase up to 50 

kmph at times.   

Naval and fishing communities are requested 

to be vigilant in this regard. 
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Color: -Red 
Warning (Take action) 

Color: -Amber 
Advisory (Be prepared) 

 

Color: -Green 

         Threat is over  


