ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA

Issued at 10.00 p.m. on 04 March 2021
Marine Weather Division, National Meteorological Centre, Department of Meteorology.

Date

දිනය

2021 ලංම ර්තු මස ලං04 ලංෙන ලංදින ලංප.ෙ. 10.00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි.
සමුද්රීය ලංව කගුණ ලංවිද්ය  ලංඅා ය, ව කගුණ ලංවිද්ය  ලං ද්ප ර්ේ ්තුතුෙ.
සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ පේනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

(ඳැය 24 සහා වර්ෂාඳතනය)

(Total precipitation for 24hrs)

විටිතු ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(මීටර් වලින්)

Wind Gust

(in meters)

(තත්ඳරයට මීටර්) (m/s)

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas extending from Trincomalee to
Galle via Batticaloa and Hambantota.

2021.03.05

ත්රීකුණාමාය ය ට ට යලප ව ව සහ හබන්න්ටත ට හරහා ලාල 
ටහෝ ගිගුරුබන සහිත ඇති ටේ.

දවාවා වන මුහුදු ප්රටශ

ව

තැනින් තැන වැට 

Wind speed will be 20-30 kmph in the sea areas around the island. The sea areas extending from Colombo
to Kankasanturai via Puttalam and Mannar and the sea areas extending from Galle to Hambantota may be
moderate at times as wind speed can be 40 kmph at times.
දිවයින වටා සුළටේ ටේලය ඳැ.කි.මී. 20-30 ඳයම ටේ. පන්පසන්තුරය ට ට යන්නාරය සහ ව ත්ත ය හරහා
ටප ළඹ දවාවා සහ ලාල  ට ට හබන්න්ටත ට දවාවා වන මුහුදු ප්රටශ ව සුළටේ ටේලය විටින් විට ඳැ.කි.මී 40
දවාවා වැඩි විය හැකි නිසා එය මුහුදු ප්රටශ
යද ව ටයන් රළුවිය හැප.

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas extending from Trincomalee to
Colombo via Batticaloa, Hambantota and Galle.
ත්රීකුණාමාය ය ට ට යලප ව ව, හබන්න්ටත ට සහ ලාල 
තැන වැට  ටහෝ ගිගුරුබන සහිත ඇති ටේ.

හරහා ටප ළඹ දවාවා වන මුහුදු ප්රටශ

ව

තැනින්

2021.03.06

Wind speed will be 20-30 kmph in the sea areas around the island.
දිවයින වටා සුළටේ ටේලය ඳැ.කි.මී. 20-30 ඳයම ටේ.

1

ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Date

දිනය

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ පේනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

(ඳැය 24 සහා වර්ෂාඳතනය)

(Total precipitation for 24hrs)

විටිතු ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(මීටර් වලින්)

Wind Gust

(in meters)

(තත්ඳරයට මීටර්) (m/s)

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas around the island.
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රටශ

ව

තැනින් තැන වැට  ටහෝ ගිගුරුබන සහිත ඇති ටේ.

2021.03.07

Wind speed will be 20-30 kmph in the sea areas around the island. The sea areas extending from Pottuvil to
Galle via Hambantota may be moderate at times as wind speed can be 40 kmph at times.
දිවයින වටා සුළටේ ටේලය ඳැ.කි.මී. 20-30 ඳයම ටේ. ටඳ තුවිල  ට ට හබන්න්ටත ට හරහා ලාල  දවාවා වන
මුහුදු ප්රටශ ව සුළටේ ටේලය විටින් විට ඳැ.කි.මී 40 දවාවා වැඩි විය හැකි නිසා එය මුහුදු ප්රටශ
යද ව ටයන්
රළුවිය හැප.

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas around the island.
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රටශ

ව

තැනින් තැන වැට  ටහෝ ගිගුරුබන සහිත ඇති ටේ.

2021.03.08

Wind speed will be 25-35 kmph in the sea areas around the island.
දිවයින වටා සුළටේ ටේලය ඳැ.කි.මී. 25-35 ඳයම ටේ.

2

ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

දිනය

Date

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ පේනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

(ඳැය 24 සහා වර්ෂාඳතනය)

(Total precipitation for 24hrs)

විටිතු ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(මීටර් වලින්)

Wind Gust

(in meters)

(තත්ඳරයට මීටර්) (m/s)

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

2021.03.09

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රටශ

ව

තැනින් තැන වැට  ටහෝ ගිගුරුබන සහිත ඇති ටේ.

Wind speed will be 20-30 kmph in the sea areas around the island. The sea areas extending from
Colombo to Kankasanturai via Puttalam and Mannar and the sea areas extending from Galle to
Hambantota may be moderate at times as wind speed can be 40 kmph at times.
දිවයින වටා සුළටේ ටේලය ඳැ.කි.මී. 20-30 ඳයම ටේ. පන්පසන්තුරය ට ට යන්නාරය සහ ව ත්ත ය හරහා
ටප ළඹ දවාවා සහ ලාල  ට ට හබන්න්ටත ට දවාවා වන මුහුදු ප්රටශ ව
සුළටේ ටේලය විටින් විට
ඳැ.කි.මී 40 දවාවා වැඩි විය හැකි නිසා එය මුහුදු ප්රටශ
යද ව ටයන් රළුවිය හැප.

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas around the island.
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රටශ

ව

තැනින් තැන වැට  ටහෝ ගිගුරුබන සහිත ඇති ටේ.

2021.03.10

Wind speed will be 20-30 kmph in the sea areas around the island. The sea areas extending from
Colombo to Mannar via Puttalam and the sea areas extending from Pottuvil to Galle via Hambantota
may be fairly rough at times as wind speed can be 40 kmph at times.
දිවයින වටා සුළටේ ටේලය ඳැ.කි.මී. 20-30 ඳයම ටේ. යන්නාරය ට ට ව ත්ත ය හරහා ටප ළඹ දවාවා සහ
ටඳ තුවිල  ට ට හබන්න්ටත ට හරහා ලාල  දවාවා වන මුහුදු ප්රටශ ව සුළටේ ටේලය විටින් විට ඳැ.කි.මී 40
දවාවා වැඩි විය හැකි නිසා එය මුහුදු ප්රටශ
යද ව ටයන් රළුවිය හැප.

3

ශ්රී ලංකාව

ේ

ෙරළ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංසඳහ  ලංව කගුණ ලංඅන ෙැකිය

Date

දිනය

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
සුළඟ ලංසහ ලංෙර්ෂ පේනය

මුහුදු ලංරළ ලංඋස

Wind and Rainfall Forecast

Significant wave height

(ඳැය 24 සහා වර්ෂාඳතනය)

(Total precipitation for 24hrs)

විටිතු ලංවිට ෙැඩිවිය හැකි ලංසුළා ලං
ේගය

(මීටර් වලින්)

Wind Gust

(in meters)

(තත්ඳරයට මීටර්) (m/s)

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas extending from Hambantota to
Colombo via Galle. Showers or thundershowers may occur at a few places in other sea areas around the
island.

2021.03.11

හබන්න්ටත ට ට ට ලාල  හරහා ටප ළඹ දවාවා වන මුහුදු ප්රටශ ව
තැනින් තැන වැට  ටහෝ ගිගුරුබන සහිත
ඇති ටේ. දිවයින වටා වන අටනකුණාත් මුහුදු ප්රටශ ව
ස්ථාන ස්වල ඳයප වැට  ටහෝ ගිගුරුබන සහිත ඇති විය
හැප.

Wind speed will be 20-30 kmph in the sea areas around the island. The sea areas extending from Colombo
to Mannar via Puttalam and the sea areas extending from Pottuvil to Galle via Hambantota may be fairly
rough at times as wind speed can be 40 kmph at times.
දිවයින වටා සුළටේ ටේලය ඳැ.කි.මී. 20-30 ඳයම ටේ. යන්නාරය ට ට ව ත්ත ය හරහා ටප ළඹ දවාවා සහ
ටඳ තුවිල  ට ට හබන්න්ටත ට හරහා ලාල  දවාවා වන මුහුදු ප්රටශ ව
සුළටේ ටේලය විටින් විට ඳැ.කි.මී 40
දවාවා වැඩි විය හැකි නිසා එය මුහුදු ප්රටශ
යද ව ටයන් රළුවිය හැප.

Mainly fair weather will prevail over sea areas around the island.
දිවයින වටාවන මුහුදු ප්රටශ ව

ප්රධාන ව ටයන් වැට  රහිත පා ගුම තත්තවයවා ඳවී.

2021.03.12

Wind speed will be 20-30 kmph in the sea areas around the island. The sea areas extending from Colombo
to Mannar via Puttalam and the sea areas extending from Pottuvil to Galle via Hambantota may be fairly
rough at times as wind speed can be 40 kmph at times.
දිවයින වටා සුළටේ ටේලය ඳැ.කි.මී. 20-30 ඳයම ටේ. යන්නාරය ට ට ව ත්ත ය හරහා ටප ළඹ දවාවා සහ
ටඳ තුවිල  ට ට හබන්න්ටත ට හරහා ලාල  දවාවා වන මුහුදු ප්රටශ ව
සුළටේ ටේලය විටින් විට ඳැ.කි.මී 40
දවාවා වැඩි විය හැකි නිසා එය මුහුදු ප්රටශ
යද ව ටයන් රළුවිය හැප.

 ගිගුරු් සහිේ ෙැසි ඇති ෙන විට එම ප්ර ශ ෙක ේ ෙව ලිවෙ ලංේද් සුළා ලං(පැ.කි.මී. ලං60-70 ලංද්ක්ෙ ) ඇති විය හැකි අේර එවිට එම මුහුදු
ප්ර ශ

ේ ෙව ලිවෙ රළු ලංවිය හැව.

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