8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය
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Marine Weather Division, National Meteorological Centre, Department of Meteorology.
2019 අප්රේල් 14 ලංෙන ලංදින ලංප.ෙ. ලං10.00 ට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදී. ලං
සමුද්රීය ලංව කගුණ ලංද්ය  ලංඅා ය, ලංව කගුණ ලංද්ය  ලං ප තමේ ්තුෙ.

Wind and Rainfall Forecast

Date

සුළඟ ලංසහ ලංෙතමෂ පේනය

Significant wave height

දිනය

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)

ද්ටිත ලංද්ට ෙැඩිද්ය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපතනය)

(මීටර් වලින්)

(m/s) (තත්පරයට මීටර්)

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Wind Gust

Showers or thundershowers will also occur at several places in the Southern, South-eastern, South-western, Western
and North-western sea areas in the evening or night.
සන්යා හ රාරී ලාේ ද දිවයිනට දකුණු, ගිණි ලාන, නිරිත, බස්නාහිර සහ වයඹ
තැනින් තැන වැසි හ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති ේ.

දසින් වන මුහුදු ප්ර ශ

වේ

2019.04.15

Wind speed will be 15-25 kmph in the sea areas around the island.
දිවයින වටා මුහුදු ප්ර ශ වේ ුළග

ේයය පැ.ි..මී. 15-25 පමණ ේ.

Showers or thundershowers will occur at times in the South-western and Western sea areas. Showers or
thundershowers will also occur at several places in the South-eastern, Southern and Eastern sea areas in the evening
or night.

2019.04.16

දිවයිනට නිරිත සහ බස්නාහිර මුහුදු ප්ර ශ වේ ිටිනන් ිටට වැසි හ ගුගුරුම් සහිත වැසි ඇති ේ. සන්යා හ රාරී
ලාේ ද දිවයිනට ගිණි ලාන, දකුණු සහ නැ යනහිර දසින් වන මුහුදු ප්ර ශ වේ තැනින් තැන වැසි හ ගිගුරුම්
සහිත වැසි ඇති ේ.

Wind speed will be 15-25 kmph in the sea areas around the island. Fairly rough seas with fairly strong gusty winds
(up to 40 kmph) can be expected in the Northern, North-western and North-eastern sea areas.
දිවයින වටා මුහුදු ප්ර ශ වේ ුළග
ේයය පැ.ි..මී. 15-25 පමණ ේ. දිවයිනට උතුරු, වයඹ සහ ඊසාන දසින් වන
මුහුදු ප්ර ශ
ද ුළගං ේයය පැ.ි..මී 40 පමණ ඉහග යා හැි. බැිටන් එම මුහුදු ප්ර ශ ය තරමක් රළු ිටය හැල.
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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
Wind Gust

Wind and Rainfall Forecast

Date

සුළඟ ලංසහ ලංෙතමෂ පේනය

Significant wave height

දිනය

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)

ද්ටිත ලංද්ට ෙැඩිද්ය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපතනය)

(මීටර් වලින්)

(m/s)(තත්පරයට මීටර්)

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Showers or thundershowers will also occur at several places in the South-western, Western and Southern sea areas
දිවයිනට නිරිත, බස්නාහිර සහ දකුණු
ේ.

දසින් වන මුහුදු ප්ර ශ

වේ තැනින් තැන වැසි හ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති

2019.04.17

Wind speed will be 15-25 kmph in the sea areas around the island. Fairly rough seas with fairly strong gusty winds
(up to 40 kmph) can be expected in the Northern and North- western sea areas.
දිවයින වටා මුහුදු ප්ර ශ වේ ුළග
ේයය පැ.ි..මී. 15-25 පමණ ේ. දිවයිනට උතුරු, සහ වයඹ දසින් වන මුහුදු
ප්ර ශ
ද ුළගං ේයය පැ.ි..මී 40 පමණ ඉහග යා හැි. බැිටන් එම මුහුදු ප්ර ශ ය තරමක් රළු ිටය හැල.

Showers or thundershowers will occur at several places in the South-western and Southern sea areas. Showers or
thundershowers will also occur at several places in the Northern and North-western sea areas in the evening or
night.

2019.04.18

දිවයිනට නිරිත සහ දකුණු මුහුදු ප්ර ශ වේ තැනින් තැන වැසි හ ගුගුරුම් සහිත වැසි ඇති ේ. සන්යා හ රාරී
ලාේ ද දිවයිනට උතුරු සහ වයඹ දසින් වන මුහුදු ප්ර ශ වේ තැනින් තැන වැසි හ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති ේ.

Wind speed will be 15-25 kmph in the sea areas around the island. Fairly rough seas with fairly strong gusty winds
(up to 40 kmph) can be expected in the North- western sea areas.
දිවයින වටා මුහුදු ප්ර ශ වේ ුළග
ේයය පැ.ි..මී. 15-25 පමණ ේ. දිවයිනට වයඹ දසින් වන මුහුදු ප්ර ශ
ේයය පැ.ි..මී 40 පමණ ඉහග යා හැි. බැිටන් එම මුහුදු ප්ර ශ ය තරමක් රළු ිටය හැල.

ද ුළගං
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8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
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ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Issued at 2.00 p.m. on 05th May 2017
Wind Gust

Wind and Rainfall Forecast

Date

සුළඟ ලංසහ ලංෙතමෂ පේනය

Significant wave height

දිනය

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)

ද්ටිත ලංද්ට ෙැඩිද්ය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපතනය)

(මීටර් වලින්)

(m/s)(තත්පරයට මීටර්)

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Showers or thundershowers will occur at times in the South-western and Western sea areas. Showers or
thundershowers will also occur at several places in the South-eastern, Southern and Eastern sea areas in the evening
or night.

2019.04.19

දිවයිනට නිරිත සහ බස්නාහිර මුහුදු ප්ර ශ වේ ිටිනන් ිටට වැසි හ ගුගුරුම් සහිත වැසි ඇති ේ. සන්යා හ රාරී
ලාේ ද දිවයිනට ගිණි ලාන, දකුණු සහ නැ යනහිර දසින් වන මුහුදු ප්ර ශ වේ තැනින් තැන වැසි හ ගිගුරුම්
සහිත වැසි ඇති ේ.

Wind speed will be 20-30 kmph in the sea areas around the island. However, fairly rough seas with fairly strong
gusty winds (up to 40 kmph) can be expected in the Northern, North-western, South-western, Southern and Southeastern sea areas.
දිවයින වටා මුහුදු ප්ර ශ වේ ුළග
ගිණි ලාන දසින් වන මුහුදු ප්ර ශ
රළු ිටය හැල.

ේයය පැ.ි..මී. 20-30 පමණ ේ. නමුත්, දිවයිනට උතුරු , වයඹ, නිරිත දකුණු සහ
ද ුළගං ේයය පැ.ි..මී 40 පමණ ඉහග යා හැි. බැිටන් එම මුහුදු ප්ර ශ ය තරමක්

Few spells of showers will occur in the South-western, Western and Southern sea areas. Showers or thundershowers
will also occur at several places in the Eastern sea areas in the evening or night.
දිවයිනට නිරිත, බටහිර සහ දකුණු දසින් වන මුහුදු ප්ර ශ
වේ වැසි වාර ීපපයක් ඇති ිටය හැි.ය. දිවයිනට
නැ යනහිර ප්ර ශ වේ ද සවස් ලාේ ද වැසි හ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති ේ.

2019.04.20

Wind speed will be 20-30 kmph in the sea areas around the island. However, fairly rough seas with fairly strong
gusty winds (up to 40 kmph) can be expected in the Northern, North-western and Southern sea areas.
දිවයින වටා මුහුදු ප්ර ශ වේ ුළග
ේයය පැ.ි..මී. 20-30 පමණ ේ. නමුත්, දිවයිනට උතුරු , වයඹ සහ දකුණු දසින්
වන මුහුදු ප්ර ශ
ද ුළගං ේයය පැ.ි..මී 40 පමණ ඉහග යා හැි. බැිටන් එම මුහුදු ප්ර ශ ය තරමක් රළු ිටය හැල.
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ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Issued at 2.00 p.m. on 05th May 2017

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

Date

සුළඟ ලංසහ ලංෙතමෂ පේනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

දිනය

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)
(මීටර් වලින්)

(පැය 24 සඳහා වර්ෂාපතනය)

Wind Gust

ද්ටිත ලංද්ට ෙැඩිද්ය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(m/s)(තත්පරයට මීටර්)

Few spells of showers will occur in the South-western and Western sea areas.
දිවයිනට නිරිත සහ බටහිර දසින් වන මුහුදු ප්ර ශ

වේ වැසි වාර ීපපයක් ඇති ිටය හැි.ය.

2019.04.21

Wind speed will be 15-25 kmph in the sea areas around the island.
දිවයින වටා මුහුදු ප්ර ශ වේ ුළග

ේයය පැ.ි..මී. 15-25 පමණ ේ.

Few spells of showers will occur in the Eastern and South-eastern sea areas. Showers or thundershowers will also
occur at several places in the South-western, Western and Southern sea areas in the evening or night.
දිවයිනට නැ යනහිර සහ ගිණි ලාන දසින් වන මුහුදු ප්ර ශ වේ වැසි වාර ීපපයක් ඇති ිටය හැි.ය. දිවයිනට නිරිත,
බටහිර සහ දකුණු ප්ර ශ වේ ද සවස් ලාේ ද වැසි හ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති ේ.

2019.04.22

Wind speed will be 15-25 kmph in the sea areas around the island.
දිවයින වටා මුහුදු ප්ර ශ වේ ුළග

ේයය පැ.ි..මී. 15-25 පමණ ේ.

4

