8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
ශ්රී ලංාව ේ ලරෂ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංවඳශ  ලංව ගුණ ලංඅන ලැකිය
Issued at 10.00 p.m. on 11th February 2019
Marine Weather Division, National Meteorological Centre, Department of Meteorology.
2019 පෙබරවාරි 11 ලංලන ලංදින ලංප.ල. ලං10.00 ට ලංනිකුත් ලංවරන ලංදී. ලං
වමුද්රීය ලංව ගුණ ලංද්ය  ලංඅාය, ලංව ගුණ ලංද්ය  ලං ප තමේ ්තුවල.

Date
දිනය

Wind and Rainfall Forecast සුෂඟ ලං

Significant wave height

වශ ලංලතම පේනය

මුහුදු ලංරෂ ලංඋව

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)

(පැය 24 වඳශා ලර්ාපතනය)

(මීටර් ලලින්)

Wind Gust
ද්ටිතු ලංද්ට ලැඩිද්ය ශැකි ලංසුෂා ලං ේගය
(m/s) (තත්පරයට මීටර්)

Showers or thundershowers may occur at several places in the sea areas off the coast extending from Negombo to
Hambanthota via Colombo and Galle particularly in the evening or night. මීගමුල සිට ක ොෂඹ වශ ගාල් ශරශා
ශම්බන්කතොට දක්ලා කලරෂට ඔබ්කබන් ලන මුහුදුප්රකශලතැිනන් තැන ිශකකයන් වලව ාකදී  කශ රා්රි ාකදී  ලැසි කශ ගිගුරුම්
වහිත ලැසි ඇති ිශය ශැ .

2019.02.12

Wind speed will be 40-60 kmph in the sea areas around the island. The sea area off the coast extending from
Mannar to Balapitiya via Puttalam and Colombo and the sea area off the coast extending from Matara to Pottuvil via
Hambantota can be rough at times as the wind speed can increase up to 60-70 kmph at times.
දිලයින ලටා මුහුදු ප්රකශල ුළෂක කගගය පැකි.කමීක 40-60 පමණ කගක මන්නාරම සිට ක ොෂඹ, පුත්තම ශරශා බපිටිය දක්ලා වශ මාතර සිට
ශම්බන්කතොට ශරශා කපොතුිශල් දක්ලා කලරෂට ඔබ්කබන් ලන මුහුදු ප්රකශල ුළෂක කගගය ිශටින් ිශට පැකි.කමීක 60-70 පමණ දක්ලා ලැඩි ිශය ශැි.
අතර එම මුහුදු ප්රකශ ිශටින් ිශට රු  ිශය ශැ ක

Showers will occur at several places in the Eastern and South-eastern sea areas. There may be showers or thunder
showers in the South-western sea area in the evening. දිලයිනට නැකගනහිර වශ ගිණික ොන කදසින්ලන මුහුදු ප්රකශල තැිනන්
තැන ලැසි ඇති කගක දිලයිනට ිනරිත කදසින් ලන මුහුදු ප්රකශකද වන්ධ්යා

ාකද ී  ලැසි කශ ගිගුරුම් වහිත ලැසි ඇති ිශය ශැ ක

2019.02.13

Wind speed will be 40-60 kmph in the sea areas around the island. The sea area off the coast extending from
Mannar to Balapitiya via Puttalam and Colombo and the sea area off the coast extending from Matara to Pottuvil via
Hambantota can be rough at times as the wind speed can increase up to 60-70 kmph at times.
දිලයින ලටා මුහුදු ප්රකශල ුළෂක කගගය පැකි.කමීක 40-60 පමණ කගක මන්නාරම සිට ක ොෂඹ, පුත්තම ශරශා බපිටිය දක්ලා වශ මාතර සිට
ශම්බන්කතොට ශරශා කපොතුිශල් දක්ලා කලරෂට ඔබ්කබන් ලන මුහුදු ප්රකශල ුළෂක කගගය ිශටින් ිශට පැකි.කමීක 60-70 පමණ දක්ලා ලැඩි ිශය ශැි.
අතර එම මුහුදු ප්රකශ ිශටින් ිශට රු  ිශය ශැ ක
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8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
ශ්රී ලංාව ේ ලරෂ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංවඳශ  ලංව ගුණ ලංඅන ලැකිය

Date
දිනය

Wind and Rainfall Forecast සුෂඟ ලං

Significant wave height

වශ ලංලතම පේනය

මුහුදු ලංරෂ ලංඋව

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)

(පැය 24 වඳශා ලර්ාපතනය)

(මීටර් ලලින්)

Wind Gust
ද්ටිතු ලංද්ට ලැඩිද්ය ශැකි ලංසුෂා ලං ේගය

(m/s)(තත්පරයට මීටර්)

Showers will occur at several places in the North-eastern, Eastern and South-eastern sea areas. Showers or
thundershowers will occur at times in Southern and South-western deep sea areas.
දිලයිනට ඊවාන, නැකගනහිර වශ ගිණික ොන කදසින්ලන මුහුදු ප්රකශල තැිනන් තැන ලැසි ඇතිකග. දිලයිනට දකුණු වශ ිනරිත කදසින් ලන
ගැඹුරු මුහුදු ප්රකශ ල ිශටින් ිශට ලැසි කශ ගිගුරුම් වහිත ලැසි ඇති කගක

2019.02.14

Wind speed will be 40-60 kmph in the sea areas around the island. The sea area off the coast extending from
Mannar to Balapitiya via Puttalam and Colombo and the sea area off the coast extending from Matara to Pottuvil via
Hambantota can be rough at times as the wind speed can increase up to 60-70 kmph at times.
දිලයින ලටා මුහුදු ප්රකශල ුළෂක කගගය පැකි.කමීක 40-60 පමණ කගක මන්නාරම සිට ක ොෂඹ, පුත්තම ශරශා බපිටිය දක්ලා වශ මාතර සිට
ශම්බන්කතොට ශරශා කපොතුිශල් දක්ලා කලරෂට ඔබ්කබන් ලන මුහුදු ප්රකශල ුළෂක කගගය ිශටින් ිශට පැකි.කමීක 60-70 පමණ දක්ලා ලැඩි ිශය ශැි.
අතර එම මුහුදු ප්රකශ ිශටින් ිශට රු  ිශය ශැ ක

Showers will occur at several places in the North-eastern and Eastern and sea areas. Showers or thundershowers
will occur at times in Southern and South-eastern sea areas.
දිලයිනට ඊවාන වශ නැකගනහිර කදසින්ලන මුහුදු ප්රකශල තැිනන් තැන ලැසි ඇතිකග. දිලයිනට ගිණික ොන වශ දකුණු කදසින් ලන මුහුදු
ප්රකශ ල ිශටින් ිශට ලැසි කශ ගිගුරුම් වහිත ලැසි ඇති කගක

2019.02.15

Rough seas with strong gusty winds (up to 50-60 kmph) can be expected in the North-western, Western and
Southern sea areas. Fairly rough seas with fairly strong gusty winds (up to 40-50 kmph) can be expected in the
other sea areas around the island too.
දිලයිනට ලයඹ, බවනාහිර වශ දකුණු මුහුදු ප්රකශල ුළෂක කගගය ිශටින් ිශට පැකි.කමීක 50-60 පමණ දක්ලා ලැඩි ිශය ශැි. අතර එම
මුහුදු ප්රකශ ිශටින් ිශට රු  ිශය ශැ ක දිලයින ලටා ලන කවුළ මුහුදු ප්රකශ ල ද ුළෂක කගගය ිශටින් ිශට පැකි.කමීක 40-50 පමණ ිශය ශැි. අතර
එම මුහුදු ප්රකශ ප්රකශ ිශටින් ිශට තරමක් රු  ිශය ශැ ක

2

8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
ශ්රී ලංාව ේ ලරෂ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංවඳශ  ලංව ගුණ ලංඅන ලැකිය

Date
දිනය

Wind and Rainfall Forecast සුෂඟ ලං

Significant wave height

වශ ලංලතම පේනය

මුහුදු ලංරෂ ලංඋව

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)

(පැය 24 වඳශා ලර්ාපතනය)

(මීටර් ලලින්)

Wind Gust
ද්ටිතු ලංද්ට ලැඩිද්ය ශැකි ලංසුෂා ලං ේගය

(m/s)(තත්පරයට මීටර්)

Showers will occur at times in the North-eastern, Eastern and South-eastern sea areas. There may be showers or
thunder showers at several places in the other sea area in the evening.
දිලයිනට ඊවාන, නැකගනහිර වශ ගිණික ොන කදසින්ලන මුහුදු ප්රකශල ිශටින් ිශට ලැසි ඇති කගක දිලයිනට ලටා ලන කවුළ මුහුදු ප්රකශල ද
වන්ධ්යා ාකද ී  තැිනන් තැන ලැසි කශ ගිගුරුම් වහිත ලැසි ඇති ිශය ශැ ක

2019.02.16

Fairly rough seas with fairly strong gusty winds (up to 40-50 kmph) can be expected in the sea areas around the
island.
දිලයින ලටා ලන මුහුදු ප්රකශ ල ද ුළෂක කගගය ිශටින් ිශට පැකි.කමීක 40-50 පමණ ිශය ශැි. අතර මුහුදු ප්රකශ ප්රකශ ිශටින් ිශට තරමක් රු  ිශය
ශැ ක

A few showers may occur in the North-eastern, Eastern and South-eastern sea areas. There will be showers or
thunder showers in the Southern, South-western and Western sea area in the evening.
දිලයිනට ඊවාන, නැකගනහිර වශ ගිණික ොන කදසින්ලන මුහුදු ප්රකශල තැිනන් තැන ලැසි ඇති ිශය ශැ ක දිලයිනට දකුණු, ිනරිත වශ බටහිර
කදසින් ලන මුහුදු ප්රකශකද වන්ධ්යා ාකද ී  ලැසි කශ ගිගුරුම් වහිත ලැසි ඇති ිශය ශැ ක

2019.02.17

Wind speed will be 20-30 kmph in the sea areas around the island.
දිලයින ලටා ලන මුහුදු ප්රකශ ල ුළෂක කගගය පැකි.කමීක 20-30 පමණ කගක
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8 DAY FORECAST FOR COASTAL AREAS AROUND SRI LANKA
ශ්රී ලංාව ේ ලරෂ ලංතීරයට ලංදින ලං8 ක් ලංවඳශ  ලංව ගුණ ලංඅන ලැකිය

Wind and Rainfall Forecast සුෂඟ ලං

Date
දිනය

Significant wave height

වශ ලංලතම පේනය

මුහුදු ලංරෂ ලංඋව

(Total precipitation for 24hrs)

(in meters)
(මීටර් ලලින්)

(පැය 24 වඳශා ලර්ාපතනය)

Wind Gust
ද්ටිතු ලංද්ට ලැඩිද්ය ශැකි ලංසුෂා ලං ේගය

(m/s)(තත්පරයට මීටර්)

A few showers may occur in the North-eastern, Eastern and South-eastern sea areas. There will be showers or
thunder showers in the Southern, South-western and Western sea area in the evening.
දිලයිනට ඊවාන, නැකගනහිර වශ ගිණික ොන කදසින්ලන මුහුදු ප්රකශල ලැසි වලල්පයක් ඇති ිශය ශැ ක දිලයිනට දකුණු, ිනරිත වශ බටහිර
කදසින් ලන මුහුදු ප්රකශකද වන්ධ්යා ාකද ී  ලැසි කශ ගිගුරුම් වහිත ලැසි ඇති ිශය ශැ ක

2019.02.18

Wind speed will be 20-30 kmph in the sea areas around the island.
දිලයින ලටා ලන මුහුදු ප්රකශ ල ුළෂක කගගය පැකි.කමීක 20-30 පමණ කගක

A few showers may occur at several places in the South-eastern and Eastern sea areas. Showers or thundershowers
may occur in the Western, South-western and Southern sea areas in the evening.
දිලයිනට ගිණික ොන වශ නැකගනහිර කදසින්ලන මුහුදු ප්රකශල ලැසි වලල්පයක් ඇති ිශය ශැ ක දිලයිනට බවනාහිර, ිනරිත වශ දකුණු කදසින්
ලන මුහුදු ප්රකශල වන්ධ්යා ාකද ී  ලැසි කශ ගිගුරුම් වහිත ලැසි ඇති ිශය ශැ ක

2019.02.19

Wind speed will be 20-30 kmph in the sea areas around the island.
දිලයින ලටා ලන මුහුදු ප්රකශ ල ුළෂක කගගය පැකි.කමීක 20-30 පමණ කගක
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