
 
 

  

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

 

නිහේදන අංකය : 01           WW/TC/21/05/12/01  

වර්ණය : ඇම්බර් 
 

ගිනිහකොණ දිග අරාබි මුහුද ආශ්රිතව වර්යනය වන අ ප ඩන න තත්ත්වය ළිබඳබ  

අවවාදාත්මක නිහේදනය 
 

කාලගුණ විදයා හදපාර්තහම්තුවහේ, ස්වභාවික විපත් ළිබඳබ   පූර්ව අනවරු ඇඟවීහම් මයයස්ාානය විසිතු 
2021 මැයි මස 12 වන දින ප.ව. 1.00 ට නිකුත් කරන ලදී. 
 

ගිනිහකොණ දිග අරාබි මුහුදු ප්රහේශය ස  ශ්රී ලංකාවට බටර ර දිශාහවතු වන ගැරුරු ස  

හනොගැරුරු මුහුදු ප්රහේශ සද ා 
 

සැලකිලිමත් වතුන! 
 

 ගිනිහකොණ දිග අරාබි මුහුදු ප්රහේශහේ, මැයි මස 14 දින වන විට අ ප ඩන න තත්ත්වයක් 

වර්යනය වීහම්  ැකියාව පවතී. ඉතු පසුව, හමම පේයතිය ක්රමහයතු වයඹ හදසට ගමතු 

කරමිතු සුබඳ කුණාටුවක් දක්වා වර්යනය වනු ඇතැයි අහේක්ෂා හකහර්. 
 

 එබැවිතු, ඉදිරි දින කිර පහේ දී, ගිනිහකොණ දිග අරාබි මුහුදු ප්රහේශය (00-12N, 60E-75E) 

 ර ා ගිගුරුම් සර ත වැසි සමග විටිතු විට වැඩිවන තද සුළං ( පැ.කි.මි. 50-60 ස  විටිතු විට 

පැ.කි.මි. 70-80 දක්වා වන තද ප්ර ාරාත්මක සුළං) හ ේවහවතු රළු හ ෝ ඉතා රළු මුහුදු ප්රහේශ 

අහේක්ෂා කළ  ැක. 
 

 ඉ ත පේයතිහේ බලපෑම හ ේවහවතු, ඉදිරි දින කිර පහේදී කතුකසතුවරය සිට මතුනාරම, 

හකොළඹ ස  ගාල්ල  ර ා  ම්බතුහතොට දක්වා වන ගැරුරු ස  හනොගැරුරු මුහුදු ප්රහේශ වල 

තද වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සර ත වැසි ඇතිවිය  ැකි අතර සුළං හේගය ක්ෂණිකව (පැ.කි.මී. 60-70 

දක්වා පමණ) ඉ ළ යාමට ඉ  ඇති හ යිතු එම මුහුදු ප්රහේශය ක්ෂණිකව රළු වීමට වැඩි 

 ැකියාවක් පවතී . 



 
 

  

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

 

 
අනුගමනය කල යුව ක්රියාමාර්ග: 
 

 මැයි මස 14 වන දින සිට නැවත දැනුම් හදන වරු, ගිනිහකොණ දිග අරාබි මුහුදු ප්රහේශය වල 

(00-12N, 60E-75E) ධිවර ස  නාවුක කටයුවවල හනොහයහදන හලස අවවාද කරනු ලැහේ. 
 

 දැනට හමම මුහුදු ප්රහේශවල (00-12N, 60E-75E) ධීවර කටයුවවල හයදී සිටින ළිරිස ව ාම 

හගො බිමට හ ෝ ආරක්ෂිත ස්ාානයක් හවත පැමිහණන හලසට දතුවා සිටිනු ලැහේ. 
 

 දිවයිනට බස්නාර ර ස  නිරිත හදසිතු වන ගැරුරු ස  හනොගැරුරු මුහුදු ප්රහේශවල ධිවර  

කටයුවවල හයදීහම්දී, අවයානහයතු කටයුව කරන හලස ඉල්ලා සිටිනු ලැහේ. 

 

 ධීවර  ා නාවුක ප්රජාව හම් සම්බතුදහයතු නිකුත් කරන ඉදිරි නිහේදන ළිලිබ  අවයානහයතු 

කටයුව කරන හලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැහේ. 

 

 

 


