
 
 

 

Rainfall amount (mm): Light: 00-12.50, Light to moderate: 12.50-25, moderate: 25-50, Fairly Heavy rain: 50 -100, 

 Heavy rain: 100 – 150, Very heavy rain: 150 or more. 
 

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : සිහින් වැසි: 00-12.50, සිහින් හ ෝ මද වැසි: 12.50-25, මද වැසි: 25-50, තරමක් තද වැසි: 50 -100,   

තද වැසි:100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

ශ්රී ලංකාවාව ලංහා ා ලංහාමානයය ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතිව ලංවාකුණ  ලංවිදයා ලංමයහථාානහ , ලංනනාවැි ලංනාශය ලංමගින් ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre.  
 

 
 

 
2020 හැප්තැම්බර් ලංමහ ලං18 දින ලංහා ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය 

2020 ලංහැප්තැම්බර් ලංමහ ලං18 දින ලංඋදෑහන ලං05.30 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 
 

 
 

 

දිවයින ලං ර ා ලංසුළා ලංහේගහ  ලංහ  ලංනිරිත ලංදිග ලංප්රහශශවක ලංවැසි ලංතත්ත්වහ  ලංතාවවාිකව ලංවැඩිීමමක් ලංනද (18) ලං

දින ලංසිට ලංහැප්තැම්බර් ලං21 ලංදින ලංදක්වා ලංනහප්ක්ෂා ලංවක ලං ැව. 
 

හබරගමුව, මයම, ලංබහථනාහිර ලං ලංහ  ලංවයඹ ලංපළාත්වකත් ලංගාල්ක ලංහ  ලංමාතර ලංදිහථත්රික්වවකත් ලංවිටින් ලංවිට ලංවැසි ලං

ඇතිහේ. ලංඇතැම් ලංප්රහශශවකට ලංමි.මී. 100 ට ලංවැඩි ලංතද ලංවැසි ලංඇතිවිය ලං ැව. 
 

උතුරු-මැද ලංපළාහත් ලංවැසි ලංවාර ලංිහිපයක් ලංඇතිවිය ලං ැව. 
 

 

ඌව ලංපළාහත් ලංහ  ලංනම්පාර ලංදිහථත්රික්වහ  ලංහවහ ලං2.00න් ලංපම  ලංපසු ලංහථාාන ලංහථවල්පයව, ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණරුම් ලං

හහිත ලංවැසි ලංඇතිවිය ලං ැව. 
 
 

දිවයින ලං  ර ා, විහශේෂහයන්ම ලං උතුරු, උතුරු-මැද ලං හ  ලං වයඹ ලං පළාත්වකත් ලං ත්රිකු ාමකය හ  ලං

 ම්බන්හතොට දිහථත්රික්වවකත් ලංමයම ලංවුකවරහ  ලංබටහිර ලංබෑුමම් ලංප්රහශශවකත් ලංවිටින් ලංවිට ලං මන ලංපැ.ි.මී ලං

(50-60) ලංපම  ලංතද ලංසුළා ලංඇතිවිය ලං ැව. 
 

 

 
 

WEATHER FORECAST FOR 18 SEPTEMBER 2020 

Issued at 05.30 a.m. on 18 September 2020 

 
 

 

Windy condition over the island and the showery condition over the south-western parts 
are expected to enhance temporary to some extent from today (18) to 21 September. 
 

Showers will occur at times in Central, Sabaragamuwa, Western and North-western provinces 
and in Galle and Matara districts. Heavy rainfalls, above 100 mm are likely at some places. 
 

Several spells of showers will occur in North-central province.  
 

Showers or thundershowers may occur at a few places in Uva province and in Ampara district 
after 2.00 pm. 
 

Strong gusty winds about (50-60) kmph can be expected across the island, particularly in the 
Northern, North-central and North-western provinces, Trincomalee and Hambanthota 
districts and in the western slopes of the central hills.   
 

 

 



 
 

 

Rainfall amount (mm): Light: 00-12.50, Light to moderate: 12.50-25, moderate: 25-50, Fairly Heavy rain: 50 -100, 

 Heavy rain: 100 – 150, Very heavy rain: 150 or more. 
 

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : සිහින් වැසි: 00-12.50, සිහින් හ ෝ මද වැසි: 12.50-25, මද වැසි: 25-50, තරමක් තද වැසි: 50 -100,   

තද වැසි:100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි 

 

 

දිවයින ලංවටා මුහුහශ ලංවාකුණ ය ලංහ  ලංහථවභාවය 
WEATHER AND STATE OF SEA AROUND THE ISLAND 
ජාතිව ලංවාකුණ  ලංවිදයා ලංමයහථාානහ , ලංනනාවැි ලංනාශය ලංමගින් ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre  

 

 

 

ඉදිරි ලංපැය ලං24 ලංට ලංදිවයින ලංවටා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංහා ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය 

2020 ලංහැප්තැම්බර් ලංමහ 18 ලංදින ලංඋදෑහන ලං05.30 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 

 

 

 

විහශේෂ ලංනිහේදනය 

හැප්තැම්බර් ලංමහ ලං20 ලංවනදා ලංපම  ලංවනවිට ලංඊහානදිග ලංහබාගාක ලංහබොක්ව ලංමුහුදු ලංප්රහශශහ  ලංනඩු ලංපීඩන ලංවකාපයක් ලං

වර්නය ලංීමහම් ලං ැියාවක් ලංපවතී. 
 

හැප්තැම්බර් ලංමහ ලං18 ලංදින ලංසිට ලංඉදිරි ලංදින ලං හිපහ දී, මයම, ඊහානදිග ලංහ  ලංනැහගනහිර ලංහබාගාක ලංහබොක්ව ලංමුහුදු ලං
ප්රහශශවක (06N-16N, 83E-96E) ලං ලංතද ලංහ ෝ ලංඉතා ලංතද ලංප්ර ාරාත්මව ලංසුළා, තද ලංවැසි ලංහ  ලංරළු ලංහ ෝ ලංඉතා ලංරළු ලං
මුහුදු ලංප්රහශශ ලංඇතිවිය ලං ැව. 
 

ඉ ත ලංහා න් ලංවරනකද ලංගැඹුරු ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංහවත, හැප්තැම්බර් ලංමහ ලං19 ලංදින ලංසිට ලං22 ලංදින ලංදක්වා ලං ලංයාත්රා ලං රීහමන් ලං

වකින ලංහකහ ලංධීවර ලංහ  ලංනාුමව ලංප්රජාව ලංහවත ලංදැනුම් ලංහදනු ලංකැහේ. ලංහම් ලංවනවිටත් ලංඑම ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංධීවර ලංහ  ලං

නාුමව ලංවටයුතුවක ලංහයදිමින් ලංසිටින ලංයාත්රා ලං ැි ලංඉක්මනින් ලංවඩාත් ලංආරක්ෂිත ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංහවත ලංයාත්රා ලංවරන ලං

හකහ ලංතවදුරටත් ලංදැනුම් ලංහදනු ලංකැහේ. ලං 
 

ධීවර ලංහ  ලංනාුමව ලංප්රජාව ලංහම් ලංිලිකබදව ලංඉතා ලංනවානහයන් ලංවටයුතු ලංවරන ලංහකහ ලංඉල්කා ලංසිටිනු ලංකැහේ. 
 

 
 

වැසි ලංතත්ත්වය: ලං ලං ලං 

 

පුත්තකම ලං සිට ලං හවොළඹ ලං හ  ලං ගාල්ක ලං  ර ා ලං  ම්බන්හතොට ලං දක්වා ලං හවරළට ලං ඔේහබන්වන ලං මුහුදු ලං ප්රහශශවක ලං ලං ලං

තැනින් ලංතැන ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලං ලංවිය ලං ැව. ලංඇතැම් ලං ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංතද ලංවැසි ලංඇතිවිය ලං ැව. 
 

සුළඟ: 
 

 

දිවයින ලංවටා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංසුළා ලං ලංනිරිත ලං ලංහදසින් ලං මයි. ලංසුළහේ ලංහේගය ලංපැ.ි.මී. ලං(30-40) පම  ලංහේ. ලං ලං ලං

ත්රීකු ාමකය ලංසිට ලංවන්වහන්තුහර් හ  පුත්තකම ලං ර ා ලංමීගමුව ලංදක්වා ලංහ  ලංමාතර ලංසිට ලං ම්බන්හතොට ලං ර ා ලං

හපොතුවිල් ලංදක්වා ලංහවරළට ලංඔේහබන් ලංවන ලංගැඹුරු ලංහ  ලංහනොගැඹුරු ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංසුළහේ ලංහේගය විටින් ලංවිට ලං

පැ.ි.මී. ලං(60-70) ලංදක්වා ලංවැඩි ලංවිය ලං ැව.  

මීගමුව ලංසිට ලංහවොළඹ ලංහ  ලංගාල්ක ලං ර ා ලංමාතර ලංදක්වා ලංදක්වා ලංහවරළට ලංඔේහබන් ලංවන ලංගැඹුරු ලංහ  ලංහනොගැඹුරු ලං

මුහුදු ලංප්රහශශවක ලංසුළහේ ලංහේගය විටින් ලංවිට ලංපැ.ි.මී. ලං(50-55) ලංදක්වා ලංවැඩි ලංවිය ලං ැව. 
 

වල්ිලටිය ලං සිට ලං හවොළඹ, ගාල්ක ලං හ  ලං  ම්බන්හතොට ලං  ර ා ලං හපොතුවිල් ලං දක්වා ලං වන ලං හවරළ ලං ආහන්න ලං මුහුදු ලං

ප්රහශශවක ලංමුහුදු ලංරළ ලංමීටර්. ලං2.5–3.0 ලංක් ලංපම  ලංඉ ළ ලංයාහම් ලං ැියාවක් ලංපවතී. 
 
 

මුහුහශ ලංහථවභාවය: 
 

ත්රීකු ාමකය ලංසිට ලංවන්වහන්තුහර් ලංහ  ලංපුත්තකම ලං ර ා ලංමීගමුව ලංදක්වා ලංහ  ලංමාතර ලංසිට ලං ම්බන්හතොට ලං ර ා ලං

හපොතුවිල් ලංදක්වා ලංහවරළට ලංඔේහබන් ලංවන ලංගැඹුරු ලංහ  ලංහනොගැඹුරු ලංමුහුදු ලංප්රහශශ විටින් ලංවිට ලංරළු ලංහ ෝ ලංඉතා ලංරළු ලං

විය ලං ැව. 
 

දිවයින ලංවටා ලංවන ලංහහසු ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංවිටින් ලංවිට ලංතරමක් ලංරළු ලං ලංහ ෝ ලංරළු ලංවිය ලං ැව. ලං ලං 
 



 
 

 

Rainfall amount (mm): Light: 00-12.50, Light to moderate: 12.50-25, moderate: 25-50, Fairly Heavy rain: 50 -100, 

 Heavy rain: 100 – 150, Very heavy rain: 150 or more. 
 

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : සිහින් වැසි: 00-12.50, සිහින් හ ෝ මද වැසි: 12.50-25, මද වැසි: 25-50, තරමක් තද වැසි: 50 -100,   

තද වැසි:100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි 

 

 
 

WEATHER FORECAST FOR SEA AREAS AROUND THE ISLAND DURING NEXT 24 HOURS 

 Issued at 05.30 a.m. on 18 September 2020  

 

Special Notice 

There is a possibility of formation of low pressure area over Northeast Bay of Bengal around 20th 
September 2020. 
 

Strong or very strong gusty winds heavy rainfalls and rough or very rough seas can be expected 
over Central, Northeast and Eastern Bay of Bengal Sea areas (06N-16N, 83E-96E) during next few 
days from 18 September.  
 

Navel and fishing communities are advised not to venture into aforementioned deep sea of Bay 
of Bengal from 19th September until 22nd of September. Those who are in deep sea are advised 
to reach safer area.  
 

Naval and fishing communities are requested to be vigilant in this regard. 
 

Condition of Rain:   
 

Showers or thundershowers may occur at several places in the sea areas off the coast extending 
from Puttalam to Hambantota via Colombo and Galle. Heavy rainfalls are likely at some places. 
 
 

Winds: 
 

Winds will be south-westerly in the sea areas around the island and the wind speed will be (30-40) 
kmph.   
Wind speed can increase up to (60-70) kmph in the deep and shallow sea areas off the coasts 
extending from Trincomalee to Negombo via Kankasanturai and Puttalam and in the sea area 
extending from Matara to Pottuvil via Hambantota. 
 

Wind speed can increase up to (50-55) kmph in the deep and shallow sea areas off the coasts 
extending from Negombo to  Matara via Colombo and Galle 
 

There is a possibility that near shore sea areas off the coast extending from Kalpitiya to Pottuvil 
via Colombo, Galle and Hambantota may experience surges due to the effect of swell waves, 
having 2.5 – 3.0 m height. 
 

 

State of Sea: 
 

 

The sea areas extending from Trincomalee to Negombo via Kankasanturai and Puttalam and the 
sea area extending from Matara to Pottuvil via Hambantota can be rough or very rough at times.   
 

The other sea areas around the island can be fairly rough or rough at times. 


