
 

 

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 ලංකාව ස ලංහා   ලංහ න යය  ලංව කුණ  ලංන සකිය  
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතික කාලගුණ විදයා මයස්ථාානහ , අනාවැකි අංශය මගින් නිකුත් කරන ලදි. 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre.  
 

 

 
 

2020 ලංජූලි ලංනහ ලං15 දි ලංහා   ලංව කුණ  ලංන සකිය  

2020 ජූලි ලංනහ ලං14 ලංදි ලංනධ්ය  ලං2 .00 ලංට ලංනිකුත් ලංවර ලංකදි. 
 
 

 

දිසයිනේ ලංනිරිත ලංදිග ලංප්රනශයන  සකසි ලංතත්ත්සන  ලංතරනව ලංසකඩිවීනක් ලංන ට ලංදින  දී ලං(ජුලි ලං15) නනේක්ෂ  

වක ලං කව. ලං 

බස්ථනාහිර, ස්බරගමුව, වයඹ,  දකුණු  ස්  මයම පාාත්වල විටින් විට ලංවැසි ඇති හේ.  

ස්බරගමුව පාාහතත් කළුතර, ගාල්ල, මාතර ස්  නුවර එළිය දිස්ථත්රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථාාන වලට     

මි.මී. 75 ට වැඩි තරමක තද වර්ෂාපතනයන්ද ඇති විය  ැක. 
 

 

ඌව ස්  නැහගනහිර පාාත්වල ස්ථාාන ස්ථවල්පයක ස්වස්ථ කාලහ  හ ෝ රාත්රී කාලහ  ව වැසි හ ෝ 

ගිගුරුම් ස්හිත වැසි ඇති විය  ැක. 
 

උතුරු, උතුරු-මැද ස්  වයඹ පාාත්වලත්  ම්බන්හතොට දිස්ථත්රික්කහ ත් ළගාහව හේගය විටින් විට 
පක.ි.මී. ලං40 දක්වා වැඩි විය  ැක. 
 

ගිුණරුම් ලංහහිත ලංසකසි ලංඇති ලංස ලංවිට ලංනකුණු ලංනඟිේ ලංහ  ලංත සව ලිව ලංතද ලංසුළා ලංනඟිේ ලංසිදුස ලංනතුරු ලංනසන ලං

වර ලංගකනීනට ලංනසයය ලංියය සර ලංගේ  ලංනකහ ලංනත සනගේ ලංව රුිකවස ලංල්ලක  ලංසිටිනු ලංකකනේ. 
 

 
WEATHER FORECAST FOR 15 JULY 2020 

Issued at 12.00 noon on 14 July 2020 
 

The showery condition is expected to enhance some extent over the South-western part of 

the island during tomorrow (15 July). 

Showers will occur at times in Western, Sabaragamuwa, North-western, Southern and Central 

provinces.  

Fairly heavy falls above 75 mm are likely at some places in Sabaragamuwa province and in 

Kalutara, Galle, Matara and Nuwra-Eliya districts. 
 

Showers or thundershowers may occur at a few places in Uva and Eastern provinces in the 
evening or night.  
 

Wind speed can increase up to 40 kmph at times in Northern, North-central and North-
western provinces and in Hambanthota district. 
 

General public is kindly requested to take adequate precautions to minimize damages caused 
by lightning activity and localized strong winds during thundershowers. 
 



 

 

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 

 

 

දිසයි ලංසට  මුහුනශ ලංව කුණ ය  ලංහ  ලංහ්සභ සය  
WEATHER AND STATE OF SEA AROUND THE ISLAND 
ජාතික කාලගුණ විදයා මයස්ථාානහ , අනාවැකි අංශය මගින් නිකුත් කරන ලදි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 

 

 

 

ලදිරි ලංපකය  ලං24 ලංට ලංදිසයි ලංසට  ලංස ලංමුහුදු ලංප්රනශය ලංහා   ලංව කුණ  ලංන සකිය  

2020 ලංජූලි ලංනහ ලං14 දි ලංනධ්ය  ලං12.00 ලංට ලංනිකුත් ලංවර ලංකදි. 
 
 

 

 

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

Issued at 12.00 noon on 14 July 2020 
 

 

 

 

 

සකසි ලංතත්ත්සය : ලං ලං ලං 
 

 

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශශවල තැනින් තැන වැසි හ ෝ ගිගුරුම් ස්හිත වැසි ඇති හේ.   
 

සුළඟ: 
 

 

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශශවල ළගාං නිරිත හදසින්  මයි. ළගාහව හේගය පැ.කි.මී. (30-40) පමණ හේ.  
 ම්බන්හතොට  සිට  හපොතුවිල්  ර ා මඩකාපුව දක්වා ස්  මීගමුව සිට පුත්තලම  ර ා මන්නාරම දක්වා 
වන මුහුදු ප්රහශශවල ළගාහව හේගය විටින් විට පැ.ී..මී. (50-55) දක්වා වැඩි විය  ැක.    
 

මුහුනශ ලංහ්සභ සය : 
 

 ම්බන්හතොට  සිට  හපොතුවිල්  ර ා මඩකාපුව දක්වා  ස්   මීගමුව සිට පුත්තලම  ර ා මන්නාරම දක්වා 
වන මුහුදු ප්රහශශ විටින් විට රළු විය  ැක. දිවයින වටා වන හස්ළග මුහුදු ප්රහශශ විටින් විට තරමක් රළු විය  ැක.  
 

 

Condition of Rain:   
 

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

Winds: 
Winds will be South-westerly in direction in the sea areas around the island. Wind speed will be 
(30-40) kmph. Wind speed can increase up to (50-55) kmph at times in the sea areas extending 
from Hambantota to Batticaloa via Potuvil and from Negombo to Mannar via Puttalam. 

State of Sea: 
 

The sea areas extending from Hambantota to Batticaloa via Potuvil and from Negombo to Mannar 
via Puttalam can be rough at times. The other sea areas around the island can be fairly rough at 
times. 
 


