
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 ගදහිම්බර් මහ 15 දින, ඉදිරි පිය 24 හා ා නිකුත් ලරන ුදී.) 
 
 

 
 

 

දිකයින කටා කන මුහුදු ප්රගේශ 
 

දිකයිනට දකුණු ගදසින් පකතින ප ළ කායුගෙෝුගේ ලිළඹිලි තත්ත්කය ඉදිරි පිය 24 තුු ාඩු පීඩන ලුාපයක් 

දක්කා කර්ධනය වීමට  ියයාකක් පකතී.   

ගම් ග ේතුගකන් මාතර සිට  ම්බන්ගතොට  ර ා ගපොතුවිල් දක්කා ගකරළට ඔබ්ගබන් කන ෙිඹුරු මුහුදු ප්රගේශකු 

නිකත දිනුම් ගදන තුරු ධීකර හ  නාවිල ලටයුතු කු ගනො ගයගදන ගුහ දිනුම් ගදනු ුිගබ්. 

 

කිසි තත්ත්කය:     
ත්රිකුණාමලය   සිට යඩක පුව සහ ප ොතුවිල් හරහල හම්බන්ප ොට දක්වල පවරළට ඔබ්පබන් වන මුහුදු ප්රපශවව   
විටින් විට වැසි පහෝ ගිගුරුම් සහි  ඇතිපේ.  යල ර සිට හම්බන්ප ොට හරහල ප ොතුවිල් දක්වල පවරළට ඔබ්පබන් 
වන  ගැඹුරු මුහුදු ප්රපශවව    ද වැසි ද ඇතිවි  හැක. පසසු මුහුදු ප්රපශවව  සවස් කල පේදී පහෝ රලත්රි කල පේදී   
 ැනින්  ැන වැසි පහෝ ගිගුරුම් සහි  වැසි ඇතිවි  හැක. 
 

සුළඟ:  

දිවයින වටල වන මුහුදු ප්රපශවව  සුළං ඊසලන පදසින්  හයයි. සුළපේ පේග  පි.ය.මී. (25-35)  යම  වන අ ර 

විටින් විට  පි.ය.මී. 45  යම දක්වල වැඩි වි  හැක.  
ගලල්  සිට හම්බන්ප ොට හරහල ප ොතුවිල් දක්වල පවරළට ඔබ්පබන් වන මුහුදු ප්රපශවව  සුළපේ පේග  විටින් 

විට පි.ය.මී. (50-55)  යම දක්වල වැඩි වි  හැක. 

 

මුහුගේ හ්කභාකය: 
ගලල්  සිට හම්බන්ප ොට හරහල ප ොතුවිල් දක්වල පවරළට ඔබ්පබන් වන මුහුදු ප්රපශව විටින් විට රළු පේ. දිවයින 
වටල වන පසසු මුහුදු ප්රපශව   රයක්  රළු පේ. 
 

ගිණ රුම් හහිත කිසි ඇති කන විට එම මුහුදු ප්රගේශකු තාකලාලිලක තද සුළාං ඇති විය  ිය ාතර එවිට එම මුහුදු 

ප්රගේශ තාකලාලිලක ඉතා රළු විය  ිල. 

 

 

ගබාංොු ගබොක්ල මුහුදු ප්රගේශය 
 
 

ලාුණ ණිල තත්ත්කය:  

00-07N, 80E-90E    : පබොපහෝ ප්රපශවව  වැසි පහෝ ගිගුරුම් සහි  වැසි. 

00-07N, 90E-100E    :  ැනින්  ැන වැසි පහෝ ගිගුරුම් සහි  වැසි. 

පසසු මුහුදු ප්රපශව           : ස්ථලන ස්වල්  ක වැසි පහෝ ගිගුරුම් සහි  වැසි. 
 

 

සුළාං තත්ත්කය :  
  

03N-07N, 80E-090E     : වලයලවර්  /  ැ.කි.මී (30-40) විටින් විට  ැ.කි.මී 50 දක්වල. 

07N-20N, 80E-100E     : ඊසලන පදසින් /  ැ.කි.මී (30-40); විටින් විට  ැ.කි.මී 50 දක්වල. 

පසසු මුහුදු ප්රපශව          : වලයලවර්  පහෝ දිවලවකින් ප ොර /  ැ.කි.මී (20-30).  
 
 

මුහුගේ හ්කභාකය:  

00-07N, 80E-090E     : යඳ වවප න් රළු, විටින් විට  රයක් රළු. 

07N-20N, 80E-100E     : යඳ වවප න් රළු, විටින් විට  රයක් රළු. 

පසසු මුහුදු ප්රපශව           : සලයලනය ස්වභලව . 

 

 

 

 

 



ාරාබි මුහුද  
 

ලාුණ ණිල තත්ත්කය:  
 

 

00-07N, 75E-80E : පබොපහෝ ප්රපශවව  වැසි පහෝ ගිගුරුම් සහි  වැසි. 

00-07N, 55E-65E :  ැනින්  ැන වැසි පහෝ ගිගුරුම් සහි  වැසි. 

පසසු මුහුදු ප්රපශව           : ස්ථලන ස්වල්  ක වැසි පහෝ ගිගුරුම් සහි  වැසි. 

 

 

සුළාං තත්ත්කය:  
 

05N-20N, 60E-80E       : ඊසලන පදසින් /  ැ.කි.මී (30-40). 

00-05N, 60E-80E         : ඊසලන සිට ව ඹ පදසින් /  ැ.කි.මී (20-40). 

 

මුහුගේ හ්කභාකය:  
 

05N-20N, 60E-80E       : යඳ වවප න් රළු, විටින් විට  රයක් රළු. 

00-05N, 60E-80E       : යඳ වවප න් රළු. 
 
 

 
දකුණු ඉන්දියානු හාෙරය  
 
 

 

ලාුණ ණිල තත්ත්කය:  

00-10S, 65E-75E : පබොපහෝ ප්රපශවව  වැසි පහෝ ගිගුරුම් සහි  වැසි. 

00-10S, 85E-100E :  ැනින්  ැන වැසි පහෝ ගිගුරුම් සහි  වැසි. 

පසසු මුහුදු ප්රපශව           : ස්ථලන ස්වල්  ක වැසි පහෝ ගිගුරුම් සහි  වැසි. 

  
 

 

සුළාං තත්ත්කය:    

00-07S, 60E-80E : බටහිර පදසින් /  ැ.කි.මී (20-40).  

පසසු මුහුදු ප්රපශව : ගිනිපකොම පහෝ නිව්චි  දිවලවකින් ප ොර /  ැ.කි.මී (20-40). 
 

මුහුගේ හ්කභාකය:            

00-07S, 60E-80E : යඳ වවප න් රළු. 

පසසු මුහුදු ප්රපශව         : යඳ වවප න් රළු. 

 
 

 

**ගිගුරුම් සහි  වැසි ඇති වන විට  ද සුළං සයඟ එය මුහුදු ප්රපශව  ලවකලලිකව ඉ ල රළු වි  හැක.  
 

 

 
කල ගුම විදයලඥ 
කල ගුම විදයල පද ලර් පම්න්තුව  


