බහු දින යාත්රා හා ා ලාුණ අ ානාකියය
උතුරු ාක්ෂාාංශ 20 ත් දකුණු ාක්ෂාාංශ 10 ත් හ නිගෙනහිර ගේශාාංශ 60 ත් 100 ත් ාතර මුහුදු ප්රගේශය හා ා
(2021 හිප්තිම්බර් මහ 25 දින, ඉදිරි දින තුන හා ා නිකුත් ලරන ුදී.)
දිවයින අවට මුහුදු ප්රදේශ
උතුරු ද ෙංගාල ද ොක්ක ප්රදේශ ආශ්රිත මුහුදු ප්රදේශද පවතින පීඩන අවපාතය උතුරු අක්ෂාෙංශ 18.4 සහ
නැදගනහිර දේශාෙංශ 90.4 ආසන්නද ස්ථානගතව පවතින අතර ඉදිරි පැය 12 තුල ගැඹුරු පීඩන අවපාතයක් දක්වා
වර්ධනය වනු ඇතැයි ලාදපොදරොත්තුදේ. උතුරු අක්ෂාෙංශ 16.0 සහ 20.0, නැදගනහිර දේශාෙංශ 85.0 සහ 95.0 මුහුදු
ප්රදේශවල නැවත දැනුම් දදන තුරු ධීවර සහ නාවුක කටයුතුවල දනොදයදදන දලස අවවාද කරනු ලැදේ.
මන්නාරම සිට ගලොළඹ හ ොල්ු ර ා ම්බන්ගතොට දක්කා කන මුහුදු ප්රගේශ කු ිටිනන් ිටට කිසි ග
ඇතිගේ. ඇතිම් හ්ථානකුට තද කිසි ද ඇතිිටය ිල. ගහසු මුහුදු ප්රගේශකු තිනින් තින කිසි ග
ඇතිිටය ිල.

ිගිගරුම් හහිත කිසි
ිගණ රුම් හහිත කිසි

දිකයින කටා කන මුහුදු ප්රගේශකු සුළාං නිරිත ගදසින් මා යයි. සුළග ගේෙය ැි.ය.ී.. 300-40) ැමඅ ගේ. පුත්තුම සිට
ගලොළඹ, ොල්ු හ
ම්බන්ගතොට ර ා ගැොතුිටල් දක්කා කන මුහුදු ප්රගේශකු සුළග ගේෙය ිටිනන් ිටට ැි.ය.ී.. 30060) ැමඅ දක්කා කිඩි ිටය ිල.
පුත්තුම සිට ගලොළඹ, ොල්ු හ
ම්බන්ගතොට ර ා ගැොතුිටල් දක්කා කන මුහුදු ප්රගේශ ිටිනන් ිටට රු  ගේ. ගහසු මුහුදු
ප්රගේශ තරමක් රු  ිටය ිල.
ිගණ රුම් හහිත කිසි ඇති කන ිටට යම මුහුදු ප්රගේශකු තාකලාිකලක තද සුළාං ඇති ිටය ිය ාතර යිටට යම මුහුදු ප්රගේශ
තාකලාිකලක ඉතා රු  ිටය ිල.
ගබාංොු ගබොක්ල මුහුදු ප්රගේශය
ලාුණ ණිල තත්ත්කය:
05N-20N, 80E-100E
00-05N, 90E-100E
දසසු මුහුදු ප්රදේශ

: ද ොදහෝ ප්රදේශවල වැසි දහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.
: ද ොදහෝ ප්රදේශවල වැසි දහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.
: තැනින් තැන වැසි දහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සුළාං තත්ත්කය :
00-12N, 80E-100E
12N-16N, 80E-100E
16N-20N, 85E-95E
දසසු මුහුදු ප්රදේශ

: නිරිත ගදසින් / පැ.කි.මී (20-40); විටින් විට පැ.කි.මී (50-60) දක්වා.
: නිරිත දදසින් / පැ.කි.මී (20-40)
: නිරිත ගදසින් / ැි.ය.ී. 330-40); ිටිනන් ිටට ැි.ය.ී. 360-70) දක්කා
: නිරිත දදසින් / පැ.කි.මී (10-20)/ විටින් විට පැ.කි.මී (30-40) දක්වා.

මුහුගේ හ්කභාකය:
00-12N, 80E-100E
12N-16N, 80E-100E
16N-20N, 85E-95E
දසසු මුහුදු ප්රදේශ

: තරමක් රළු සිට රළු
: මද කශගයන් රු 
: රළු සිට ඉතා රළු
: සාමානය ස්වභාවද සිට මද වශදයන් රළු දක්වා.

අරාබි මුහුද
කාලගුණික තත්ත්වය:
00-10N, 65E-80E
දසසු මුහුදු ප්රදේශ

: ද ොදහෝ ප්රදේශවල වැසි දහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.
: ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි දහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සුළෙං තත්ත්වය:
00N-10N, 75E-80E
05N-15N, 60E-75E
දසසු මුහුදු ප්රදේශ

: ස්නාහිර දහෝ නිරිත දිශාවලින් / පැ.කි.මී (20-40); විටින් විට පැ.කි.මී (50-60) දක්වා.
: නිරිත සිට වයඹ දක්වා දිශාවලින් / පැ.කි.මී (25-35); විටින් විට පැ.කි.මී (40-50) දක්වා.
: නිරිත ගදසින් දහෝ නිශ්චිත දිශාවකින් දතොරව / පැ.කි.මී (15-25).

මුහුදේ ස්වභාවය:
00N-10N, 75E-80E
05N-15N, 60E-75E
දසසු මුහුදු ප්රදේශ

: තරමක් රළු සිට රළු
: මද වශදයන් රළු සිට තරමක් රළු
: සාමානය ස්වභාවද සිට මද වශදයන් රළු දක්වා.

දකුණු ඉන්දියානු සාගරය
ලාුණ ණිල තත්ත්කය:
00-05S, 70E-95E
00-10S, 95E-100E
දසසු මුහුදු ප්රදේශ

: ද ොදහෝ ප්රදේශවල වැසි දහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.
: ද ොදහෝ ප්රදේශවල වැසි දහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.
: ප්රධාන වශදයන් වැසි රහිත

සුළාං තත්ත්කය:
00-10S, 60E-70E
00-10S, 70E-100E

: නිශ්චිත දිශාකයන් ගතොරක / ැි.ය.ී. 310-20).
: ිගනිගලොඅ සිට දකුණු ගදසින් / ැි.ය.ී. 315-25)

මුහුගේ හ්කභාකය:
00-10S, 60E-70E
00-10S, 70E-100E

: හාමානය හ්කභාකගේ සිට මද කශගයන් රු  දක්කා
: මද කශගයන් රු , ිටිනන් ිටට තරමක් රු 

**ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට තද සුළෙං සමඟ එම මුහුදු ප්රදේශ තාවකාලිකව ඉතා රළු විය හැක.

කාලගුණ විදයාඥ
කාලගුණ විදයා දදපාර්තදම්න්තුව

WEATHER FORECAST FOR MULTIDAY BOATS
For the sea areas in between 20N - 10S and 60E-100E
(Issued on 25 September 2021, for next three days)
Sea areas around the island
The depression located over North Bay of Bengal lay centered near latitude 18.4N and longitude 90.4E.
This system is very likely to intensify into a deep depression during next 12 hours.
Naval and fishing communities are advised not to venture into the sea areas around latitude 16.0N and
20.0N longitude 85.0E and 95.0E until further notice.
Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas extending from Mannar to Hambantota via
Colombo and Galle. Heavy falls are likely at some places. Showers or thundershowers may occur at several
places in the other sea areas around the island.
Winds will be south-westerly in direction and wind speed will be (30-40) kmph in the sea areas around the
island. The wind speed can be increased up to (50-60) kmph at times in the sea areas extending from Puttalam
to Pottuvil via Colombo, Galle and Hambantota.
The sea areas extending from Puttalam to Pottuvil via Colombo, Galle and Hambantota will be rough at times.
The other sea areas around the island may be fairly rough at times.
Temporarily strong gusty winds and very rough seas can be expected during thundershowers.

Bay of Bengal
Weather:
05N-20N, 80E-100E
00-05N, 90E-100E
Other sea areas

: Showers or thundershowers at most places.
: Showers or thundershowers at most places.
: Showers or thundershowers at several places.

Winds:
00-12N, 80E-100E
12N-16N, 80E-100E
16N-20N, 85E-95E
Other sea areas

: South-Westerly / (20-40) kmph; gusting up to (50-60) kmph.
: South-Westerly / (20-40) kmph
: South-Westerly / (30-40) kmph; gusting up to (60-70) kmph.
: South-Westerly / (10-20) kmph; gusting up to (30-40) kmph.

Sea State:
00-12N, 80E-100E
12N-16N, 80E-100E
16N-20N, 85E-95E
Other sea areas

: Fairly rough to rough
: Moderate
: Rough to very rough
: Slight to moderate.

Arabian Sea
Weather:
00-10N, 65E-80E
Other sea areas

: Showers or thundershowers at most places.
: Showers or thundershowers at a few places.

Winds:
00N-10N, 75E-80E
05N-15N, 60E-75E
Other sea areas

: Westerly or south-westerly/ (20-45) kmph; gusting up to (50-60) kmph.
: South-westerly to North-Westerly / (25-35) kmph; gusting up to (40-50) kmph.
: South-Westerly or Variable / (15-25) kmph.

Sea State:
00N-10N, 75E-80E
05N-15N, 60E-75E
Other sea areas

: Fairly rough to rough
: Moderate to fairly rough
: Slight to moderate.

South Indian sea area
Weather:
00-05S, 70E-95E
00-10S, 95E-100E
Other sea areas

: Showers

or thundershowers at most places.
: Showers or thundershowers at most places.
: Mainly fair weather

Winds:
00-10S, 60E-70E
00-10S, 70E-100E

: Variable/ (10-20) kmph
: South-Easterly to Southerly/ (15-25) kmph.

Sea State:
00-10S, 60E-70E
00-10S, 70E-100E

: Slight to moderate
: Fairly rough, Rough at times

**Temporary strong gusty winds and rough seas can be expected during thundershowers.
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