8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
ශ්රී ලංකාව

ේ
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න ෙැම්බර් ලංමස ලං08 ෙන ලංදින ලංප.ෙ. ලං10.00 ට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදී. ලංසමුද්රීය ලංව කගුණ ලංද්ය  ලංඅා
ද්ය  ලං ප ර්ේ ම්තුෙ.

Wind and Rainfall Forecast
Date සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ පේනය
දිනය

Significant wave height
මුහුදු ලංරළ ලංඋස

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)

(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපතනය)

(මීටර් වලින්)

ය, ලංව කගුණ ලං

Wind Gust
ද්ටිත ලංද්ට ෙැඩිද්ය හැකි ලං
සුළා ලං ේගය
(m/s)(තත්පරයට මීටර්)

Showers or thundershowers will occur in the sea areas around the island. Heavy showers or thundershowers can be expected at
some places over North-western, Western and South-western sea areas.

2018.11.09

දිවයින වටා මුහුදු ප්රදේශවව වැසි දේහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන අතර වයඹ, , බස්නාහිර, හා නිරිතදිග මුහුදු
ප්රදේශවව ඇතැම් ස්ථානව ට තද වැසි දේහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි බ ාදේපාදේරාත්ු විය හැක.
Winds will be 30-40 kmph over sea areas around the island. Fairly strong gusty winds (up to 45-55 kmph) can be expected over
Northern, North-western sea areas and Western and South-western deep sea areas. දිවයනින වටා මුහුදු ප්රදේශ ව ුල
පැ.කි.මී. 20-30 පමණ දේේ. දිවයිනට උතුරු , වයඹ දේෙසින් වන මුහුදු ප්රදේශ ව සහ, බටහිර සහ නිරිත දේෙසින්
වන ගැඹුරු මුහුදු ප්රදේශ ව ිටිනන් ිටට හමන තරම්  තෙ ුලං පපැ.කි.මී 45-55 ේ වා) බ ාදේපාදේරාත්ු විය
හැක.

2018.11.10

Showers or thundershowers will occur in the Western, South-western and Southern sea areas particularly during evening or
night. Showers or thundershowers can be expected at a few places in the other sea areas around the island. දිවයින බස්නාහිර,
නිරිත සහ ෙකුණු දේෙසින් වන මුහුදු ප්රදේශ ව ිටදේේෂදේයන් සවස් කා දේේදී දේහෝ රාත්රී කා දේේදී වැසි දේහෝ
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති දේේ. දිවයින වටා වන දේසුල මුහුදු ප්රදේශ ව
ස්ථාන කිහිපයක වැසි දේහෝ ගිගුරුම්
සහිත වැසි බ ාදේපාදේරාත්තතු ිටය හැක.
Fairly strong gusty winds (up to 40-50 kmph) can be expected over Northern, North-western and Western sea areas and Southwestern deep sea areas. දිවයිනට උතුරු , වයඹ සහ බස්නාහිර වන මුහුදු ප්රදේශ ව සහ නිරිතදිග ගැඹුරු මුහුදු
ප්රදේශ ව ිටිනන් ිටට හමන තරම්  තෙ ුලං පපැ.කි.මී 40-50 ේ වා) බ ාදේපාදේරාත්ු විය හැක.

1

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Issued at 2.00 p.m. on 05th May 2017
Significant wave height
Wind and Rainfall Forecast
Date සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ පේනය
දිනය

(Total precipitation for 24hrs)
(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපතනය)

මුහුදු ලංරළ ලංඋස
(in meters)
(මීටර් වලින්)

Wind Gust
ද්ටිත ලංද්ට ෙැඩිද්ය හැකි ලං
සුළා ලං ේගය
(m/s)(තත්පරයට මීටර්)

Showers or thundershowers will occur at the South-western and Southern sea areas during evening or
night. Light showers can be expected at several places in the other sea areas around the island. දිවයින

2018.11.11

නිරිතදිගින් සහ ෙකුණු දේෙසින් වන මුහුදු ප්රදේශ ව සවස් කා දේේදී දේහෝ රාත්රී කා දේේදී වැසි දේහෝ
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති දේේ. දිවයින වටා වන දේසුල මුහුදු ප්රදේශ ව තැනින් තැන මෙ වැසි
බ ාදේපාදේරාත්තතු ිටය හැක.

Fairly strong gusty winds (up to 40-50 kmph) over North-western, Western sea areas and South-western
deep sea area. දිවයිනට වයඹ සහ බස්නාහිර දේෙසින් වන මුහුදු ප්රදේශ
ව සහ නිරිතදිග ගැඹුරු
මුහුදු ප්රදේශ
හැක.

ව

ිටිනන් ිටට හමන තරම්  තෙ ුලං පපැ.කි.මී 40-50 ේ වා) බ ාදේපාදේරාත්ු විය හැක.

Showers or thundershowers will occur at several places in the South-western, Southern and Southeastern sea area particularly during evening or night.

2018.11.12

දිවයින නිරිතදිගින්, ෙකුණු සහ ගිණිදේකාණ දේෙසින් වන මුහුදු ප්රදේශ ව ිටදේේෂදේයන්
සවස් කා දේේදී දේහෝ රාත්රී කා දේේදී වැසි දේහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති දේේ.

Fairly strong gusty winds (up to 50-60 kmph) over most parts of sea areas around the island. දිවයින වටා
මුහුදු ප්රදේශ

ව

ිටිනන් ිටට හමන තරම්  තෙ ුලං පපැ.කි.මී 50-60 ේ වා) ඇති ිටය හැක.
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8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Issued at 2.00 p.m. on 05th May 2017
Significant wave height
Wind and Rainfall Forecast
Date සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ පේනය
දිනය

(Total precipitation for 24hrs)
(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපතනය)

මුහුදු ලංරළ ලංඋස
(in meters)
(මීටර් වලින්)

Wind Gust
ද්ටිත ලංද්ට ෙැඩිද්ය හැකි ලං
සුළා ලං ේගය
(m/s)(තත්පරයට මීටර්)

Light showers can be expected at several places in the sea areas around the island.
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රදේශ ව

තැනින් තැන මෙ වැසි බ ාදේපාදේරාත්තතු ිටය හැක.

2018.11.13

Fairly strong gusty winds (up to 45-55 kmph) over Northern, North-eastern and South-western sea areas.
දිවයිනට දිවයිනට උතුරු, ඊසාන සහ නිරිත දේෙසින් වන මුහුදු ප්රදේශ
තෙ ුලං පපැ.කි.මී 45-55 ේ වා) ඇති ිටය හැක.

ව

ිටිනන් ිටට හමන තරම් 

Showers or thundershowers will occur at several places in the South-western and Southern sea area
particularly during evening or night.
දිවයින නිරිතදිගින් සහ ෙකුණු දේෙසින් වන මුහුදු ප්රදේශ ව
කා දේේදී වැසි දේහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති දේේ.

ිටදේේෂදේයන් සවස් කා දේේදී දේහෝ රාත්රී

2018.10.14

Fairly strong gusty winds (up to 40-50 kmph) over North-eastern, Eastern, South-eastern and South-eastern
sea areas.
දිවයිනට ඊසාන, නැදේගනහිර, ගිණිදේකාණ සහ නිරිත දේෙසින් වන මුහුදු ප්රදේශ
තරම්  තෙ ුලං පපැ.කි.මී 40-50 ේ වා) ඇති ිටය හැක.

ව

ිටිනන් ිටට හමන
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8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Issued at 2.00 p.m. on 05th May 2017
Significant wave height
Wind and Rainfall Forecast
Date සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ පේනය
දිනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස
(in meters)
(මීටර් වලින්)

(Total precipitation for 24hrs)
(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපතනය)

Wind Gust
ද්ටිත ලංද්ට ෙැඩිද්ය හැකි ලං
සුළා ලං ේගය
(m/s)(තත්පරයට මීටර්)

Few showers can be expected at several places in the Western and Southern sea areas during morning.
දිවයිනට බස්නාහිර සහ ෙකුණු දේෙසින් වන මුහුදු ප්රදේශ ව
ිටය හැක.

තැනින් තැන වැසි බ ාදේපාදේරාත්තතු

2018.11.15

Winds will be 30-40 kmph over sea areas around the island.
දිවයින වටා මුහුදු ප්රදේශ

ව

ුල

පැ.කි.මී. 20-30 පමණ දේේ.

Showers or thundershowers will occur in the South-eastern and Eastern sea area. Light showers can be
expected at several places in other sea areas around the island.
දිවයින ගිණිදේකාණ සහ නැදේගනහිර දේෙසින් වන මුහුදු ප්රදේශ ව වැසි දේහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති
දේේ. දිවයින වටා වන දේසුල මුහුදු ප්රදේශ ව තැනින් තැන මෙ වැසි බ ාදේපාදේරාත්තතු ිටය හැක.

2018.11.16

Winds will be 20-30 kmph over sea areas around the island.
දිවයින වටා මුහුදු ප්රදේශ

ව

ුල

පැ.කි.මී. 20-30 පමණ දේේ.
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