8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

For the Island and sea areas off east coast of Sri Lanka
PLEASE BE AWARE!
The well-marked low pressure area in the south-east Bay of Bengal is likely to intensify into a Depression during next
24 hours and likely to intensify further. This system is likely to move nearly west-northwestwards to the North coast
of Sri Lanka. It will affect weather over the island and surrounding sea areas during next few days.
ACTION SUGGESTED:




Naval and fishing communities are advised not to venture into the deep sea areas to the East coast of the
Island (6N-12N, 85E-95E) until further notice.
Those who are out at Sea over these region are advised to return to coasts or moved safer areas
immediately.
Requested to be attentive about future advisories issued by the Department of Meteorology in this regard.
දිෙයිනට ගිනි වොණ ලං ෙරළට ලංඔබ් ෙන් ලංෙන ගැඹුරු ලංමුහුදු ලංප්ර ශ

 ලංසහහ

සැකකිලිමත් ලංෙන්න!

ගිනික ොණ දිග ක ෙංගාල ක ොක් මුහුදු ප්රකශය ශ්රිතව වර්ධන වී ඇති අඩු පීඩන තත්ත්ව ඉදිරි ඳැ 24 තුලදී පීඩන
අවඳාත ක් දක්වා වර්ධන වි හැකි අතර ඉන් ඳසුව තවදුරටත් වර්ධන වි හැ . කෙෙ ඳශධති ශසන්න වයක න්
ස්නාහිර දියාවට රව ව ඹ දියාවට ගෙන් ර ශ්රී ලෙං ාකඋ ුතු ව කවරළ කවත ළවාවීෙට වැඩි හැකි ාවක් ඳවතී. ඉදිරි දින
කිහිඳකේදී එ දිවයිකන් සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්රකශයවල ාලගුණ ක කරහි ලඳෑම් ඇති රනු ඇත.
අනුගමනය ලංවක ලංයුතු ලංක්රිය ම ගග:


නැවත දැනුම් කදන තු ව දිවයිකන් නැකගනහිර කවරළට ඔබ්ක න් වන ගැඹු ව මුහුදු ප්රකශයවල (6N-12N, 85E-95E) ධිවර
සහ නාවු



ටයුතුවල කනොක කදන කලස අවවාද

දැනට කෙෙ මුහුදු ප්රකශය වල ීවවර

රනු ලැකබ්.

ටයුතුවල ක දී ිටිනන ිරරිස වහාෙ කගොඩිමෙට කහෝ ශරක්ෂිත ස්නාන ක් කවත

ඳැමිකණන කලසට දන්වා ිටිනනු ලැකබ්.


ාලගුණ විදයා කදඳාර්තකම්න්තුව ෙගින් කම් සම් න්ධව නිත්ත්

රන ඉදිරි නිකඋදන ිරබඳ  අවධාන

ක ොමු

රන

කලස ඉල්ලා ිටිනනු ලැකබ්.

.
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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 10.00 p.m. on 29 November 2020
Marine Weather Division, National Meteorological Centre, Department of Meteorology.
2020

නොෙැම්ෙග ලංමස ලං29 ෙන ලංදින ලංප.ෙ. 10.00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි.

Date

දිනය

සමුද්රීය ලංව කගුණ ලංද්හය  ලංඅා

ය, ව කගුණ ලංද්හය  ලං හප ගේ ම්න්තුෙ.

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

සුළඟ ලංසහ ලංෙගෂ පේනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)

(ඳැ

24 සහා වර්ෂාඳතන )

(මීටර් වබඳන්)

Wind Gust
ද්ටින් ලංද්ට ෙැඩිද්ය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය
(m/s) (තත්ඳර ට මීටර්)

The low pressure area is likely to intensify into a Depression and likely to intensify further.
අඩු පීඩන

ළාඳ

පීඩන අවඳාත ක් දක්වා වර්ධන

වි

හැකි අතර ඉන් ඳසුව තවදුරටත් වර්ධන

වි

හැ

.

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea area around the island.

2020.11.30

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රකශයවල ද තැනින් තැන වැිට කහෝ ගිගු වම් සහිත වැිට ඇති කඋ.

Wind speed will be 25-35 kmph in the sea areas around the island. The sea area can be fairly rough as
winds can be increase up to 50 kmph at times except for sea areas from Colombo to Galle.
දිවයින වටා සුළකේ කඋග ඳැ.කි.මී. 25-35 ඳෙණ කඋ. ක ොළඹ ිටට ගාල්ල දක්වා මුහුදු ප්රකශය හැ වු විට සුළකේ
කඋග විිනන් විට ඳැ.කි.මී 50 දක්වා වැඩි වි හැකි අතර එෙ මුහුදු ප්රකශය තරෙක් රළු වි හැ .

The low pressure area is likely to intensify into a Depression and likely to intensify further.
අඩු පීඩන

ළාඳ

පීඩන අවඳාත ක් දක්වා වර්ධන

වි

හැකි අතර ඉන් ඳසුව තවදුරටත් වර්ධන

වි

හැ

.

Showers or thundershowers will occur at times in the sea area extending from Galle to Pottuvil via Puttalam,
Kankasanturai, Trincomalee and Batticaloa. Heavy showers can also be expected at some places. Showers or
thundershowers will occur at several places in the other sea area around the island too.

2020.12.01

ගාල්ල ිටට පුත්තලෙ, න් සන්තුර , ත්රීත්ණාෙල සහ ෙඩ ළපුව හරහා කඳොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රකශයවල
විිනන් විට වැිට කහෝ ගිගු වම් සහිත වැිට ඇතිකඋ. ඇතැම් මුහුදු ප්රකශයවල තද වැිට ද ඇති වි හැ . දිවයින වටා වන
අකනත්ත් මුහුදු ප්රකශයවල ද තැනින් තැන වැිට කහෝ ගිගු වම් සහිත වැිට ඇති වි හැ .

Wind speed will be 25-35 kmph in the sea areas around the island. The sea area can be rough as winds can
be increase up to 50-60 kmph at times except for sea areas from Colombo to Galle.
දිවයින වටා සුළකේ කඋග ඳැ.කි.මී. 25-35 ඳෙණ කඋ. ක ොළඹ ිටට ගාල්ල දක්වා මුහුදු ප්රකශය හැ වු විට සුළකේ
කඋග විිනන් විට ඳැ.කි.මී 50-60 දක්වා වැඩි වි හැකි අතර එෙ මුහුදු ප්රකශය රළු වි හැ .
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8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA

දිනය

Date

ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

Wind Gust

සුළඟ ලංසහ ලංෙගෂ පේනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)

ද්ටින් ලංද්ට ෙැඩිද්ය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය
(m/s)(තත්ඳර ට මීටර්)

(ඳැ

24 සහා වර්ෂාඳතන )

(මීටර් වබඳන්)

The low pressure area is likely to intensify into a Depression and likely to intensify further and expected to move
West-Northwestward.
අඩු පීඩන ළාඳ පීඩන අවඳාත ක් දක්වා වර්ධන වි හැකි අතර ඉන් ඳසුව තවදුරටත් වර්ධන
හැකි අතර එ
ස්නාහිරට රව ව ඹ කදසට ගෙන් රනු ඇතැයි ලාකඳොකරොත්තු කඋ.

වි

2020.12.02

Showers or thundershowers will occur at times in the sea area extending from Galle to Pottuvil via Puttalam,
Kankasanturai, Trincomalee and Batticaloa. Heavy showers can also be expected at some places. Showers or
thundershowers will occur at several places in the other sea area around the island too.
ගාල්ල ිටට පුත්තලෙ, න් සන්තුර , ත්රීත්ණාෙල සහ ෙඩ ළපුව හරහා කඳොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රකශයවල
විිනන් විට වැිට කහෝ ගිගු වම් සහිත වැිට ඇතිකඋ. ඇතැම් මුහුදු ප්රකශයවල තද වැිට ද ඇති වි හැ . දිවයින වටා වන
අකනත්ත් මුහුදු ප්රකශයවල ද තැනින් තැන වැිට කහෝ ගිගු වම් සහිත වැිට ඇති වි හැ .

Wind speed will be 35-45 kmph in the sea areas around the island. The sea area can be rough or very
rough as winds can be increase up to 60-70 kmph at times.
දිවයින වටා සුළකේ කඋග ඳැ.කි.මී. 35-45 ඳෙණ කඋ. සුළකේ කඋග
අතර එෙ මුහුදු ප්රකශය රළු කහෝ ඉතා රළු වි හැ .

විිනන් විට ඳැ.කි.මී 60-70 දක්වා වැඩි වි

හැකි

The Depression formed over Southeast Bay of Bengal is very likely intensified further into deep Depression. It is
expected move westwards and may cross Northern part of Sri Lanka.
ගිණික ොන දිග ක ෙංගාල ක ොක් මුහුදු ප්රකශයකේ ඇතිවී ඇති පීඩන අවඳාත ගැඹු ව පීඩන අවඳාත ක් දක්වා
තවදුරටත් වර්ධන වීෙට ක ොකහෝ දුරට හැකි ාවක් ඳවතී. එ
ස්නාහිරකදසට ගෙන් ර ශ්රී ලෙං ාකඋ ුතු ව
ක ොටස හරහා ගෙන් රනු ඇතැයි ලාකඳොකරොත්තු කඋ.

2020.12.03

Showers or thundershowers will occur at times in the sea area extending from Galle to Pottuvil via Puttalam,
Kankasanturai, Trincomalee and Batticaloa. Heavy showers can also be expected at some places. Showers or
thundershowers will occur at several places in the other sea area around the island too.
ගාල්ල ිටට පුත්තලෙ, න් සන්තුර , ත්රීත්ණාෙල සහ ෙඩ ළපුව හරහා කඳොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රකශයවල
විිනන් විට වැිට කහෝ ගිගු වම් සහිත වැිට ඇතිකඋ. ඇතැම් මුහුදු ප්රකශයවල තද වැිට ද ඇති වි හැ . දිවයින වටා වන
අකනත්ත් මුහුදු ප්රකශයවල ද තැනින් තැන වැිට කහෝ ගිගු වම් සහිත වැිට ඇති වි හැ .

Wind speed will be 35-45 kmph in the sea areas around the island. The sea area can be rough or very
rough as winds can be increase up to 60-70 kmph at times.
දිවයින වටා සුළකේ කඋග ඳැ.කි.මී. 35-45 ඳෙණ කඋ. සුළකේ කඋග
අතර එෙ මුහුදු ප්රකශය රළු කහෝ ඉතා රළු වි හැ .

විිනන් විට ඳැ.කි.මී 60-70 දක්වා වැඩි වි

හැකි
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දිනය

Date

ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

Wind Gust

සුළඟ ලංසහ ලංෙගෂ පේනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)

ද්ටින් ලංද්ට ෙැඩිද්ය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය
(m/s)(තත්ඳර ට මීටර්)

(ඳැ

24 සහා වර්ෂාඳතන )

(මීටර් වබඳන්)

The deep Depression is likely to be weaken over land and will move away from Sri Lanka to the Arabian sea
ගැඹු ව පීඩන අවඳාත

කගොඩිමෙ ෙත දුර්වල වී ශ්රී ලෙං

ාකවන් ඉවතට අරාිම මුහුද කදසට

රනු ඇත.

Showers or thundershowers will occur at times in the sea area extending from Galle to Pottuvil via Puttalam,
Kankasanturai, Trincomalee and Batticaloa. Heavy showers can also be expected at some places. Showers or
thundershowers will occur at several places in the other sea area around the island too.

2020.12.04

ගාල්ල ිටට පුත්තලෙ, න් සන්තුර , ත්රීත්ණාෙල සහ ෙඩ ළපුව හරහා කඳොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රකශයවල
විිනන් විට වැිට කහෝ ගිගු වම් සහිත වැිට ඇතිකඋ. ඇතැම් මුහුදු ප්රකශයවල තද වැිට ද ඇති වි හැ . දිවයින වටා වන
අකනත්ත් මුහුදු ප්රකශයවල ද තැනින් තැන වැිට කහෝ ගිගු වම් සහිත වැිට ඇති වි හැ .

Wind speed will be 30-40 kmph in the sea areas around the island. The sea area can be rough or very
rough as winds can be increase up to 60-70 kmph at times.
දිවයින වටා සුළකේ කඋග ඳැ.කි.මී. 30-40 ඳෙණ කඋ. සුළකේ කඋග
අතර එෙ මුහුදු ප්රකශය රළු කහෝ ඉතා රළු වි හැ .

විිනන් විට ඳැ.කි.මී 60-70 දක්වා වැඩි වි

හැකි

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea area extending from Galle to Trincomalee via
Colombo, Puttalam and Kankasanturai. Showers or thundershowers may occur at a few places in the other sea area
around the island.

2020.12.05

ගාල්ල ිටට ක ොළඹ, පුත්තලෙ සහ න් සන්තුර හරහා ත්රීත්ණාෙල දක්වා වන මුහුදු ප්රකශයවල තැනින්
තැන වැිට කහෝ ගිගු වම් සහිත වැිට ඇතිකඋ. දිවයින වටා වන අකනත්ත් මුහුදු ප්රකශයවල ද ස්නන ස්වල්ඳ
වැිට කහෝ ගිගු වම් සහිත වැිට ඇති වි හැ .

Wind speed will be 25-35 kmph in the sea areas around the island. The sea area can be fairly rough as
winds can be increase up to 50kmph at times.
දිවයින වටා සුළකේ කඋග ඳැ.කි.මී. 25-35 ඳෙණ කඋ. සුළකේ කඋග
අතර එෙ මුහුදු ප්රකශය තරෙක් රළු වි හැ .

විිනන් විට ඳැ.කි.මී 50 දක්වා වැඩි වි

හැකි
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ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය
Significant wave height

Date

දිනය

Wind and Rainfall Forecast
සුළඟ ලංසහ ලංෙගෂ පේනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)
(මීටර් වබඳන්)

(ඳැ 24 සහා වර්ෂාඳතන )

Wind Gust
ද්ටින් ලංද්ට ෙැඩිද්ය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය
(m/s)(තත්ඳර ට මීටර්)

Showers or thundershowers may occur at several places in the sea area around the island particularly in the
afternoon or evening.

2020.12.06

විකේෂක න් සවස් කහෝ සන්ධයා
ඇති වි හැ .

ාලකේ දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රකශයවල තැනින් තැන වැිට කහෝ ගිගු වම් සහිත වැිට

Winds speed will be 25-35 kmph in the sea areas around the island. The sea area extending from
Trincomalee to Colombo via Kankasanthurai, Mannar and Puttalam can be fairly rough as winds can be
increase up to 50 kmph.
දිවයින වටා සුළකේ කඋග ඳැ.කි.මී. 25-35 ඳෙණ කඋ. ත්රීත්ණාෙළ ිටට
න් සන්තුර , ෙන්නාරෙ සහ පුත්තලෙ
හරහා ක ොළඹ දක්වා වන මුහුදු ප්රකශයවල සුළකේ කඋග විිනන් විට ඳැ.කි.මී 50 දක්වා වැඩිවි හැකි අතර එෙ මුහුදු
ප්රකශය තරෙක් රළු වි හැ .

Showers or thundershowers may occur at several places in the sea area around the island particularly in the
afternoon or evening.

2020.12.07

විකේෂක න් සවස් කහෝ සන්ධයා
ඇති වි හැ .

ාලකේ දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රකශයවල තැනින් තැන වැිට කහෝ ගිගු වම් සහිත වැිට

Winds speed will be 25-35 kmph in the sea areas around the island.
දිවයින වටා සුළකේ කඋග

ඳැ.කි.මී. 25-35 ඳෙණ කඋ.

 ගිගුරුම් සහිේ ෙැසි ඇති ෙන ද්ට එම ප්ර ශ

ෙක ේ ෙව ලිවෙ ලංේහ සුළා ලං(පැ.කි.මී. ලං70-80 ලංහක්ෙ ) ඇති ද්ය හැකි අේර එද්ට

එම මුහුදු ප්ර ශ
 Temporarily

ේ ෙව ලිවෙ රළු ලංද්ය හැව.

strong gusty winds (up to 70-80 kmph) and rough seas can be expected during thundershowers.

5

