
 

 

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 
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ශ්රී ලංකාවාව ලංහා ා ලංහාමානයය ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය 
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ඉදිරි ලංපැය ලං36 හා ා ලංහාමානයය ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය 

2020 හැප්තැම්බර් ලංමහ ලං15 දින ලංහවහ ලං04.00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 
 

 
 

හබරගමුව, මයම ලං හ  ලං බහථනාහිර ලං  ලං පාාත්වකත් ලංගා්ලක ලං හ  ලං මාතර ලං දිහථ්රික්වවකත් ලංවැසි ලං වාර ලංිහිපයක් ලං ලං

ඇතිහේ. ලං 

වයඹ ලංපාාහත් ලංසිහින් ලංවැසි ලංවාර ලංිහිපයක් ලංඇතිවිය ලං ැව. 

ඌව ලංපාාහතත් ලංනම්පාර ලංහ  ලංමඩවාපුව ලංදිහථ්රික්වවකත් ලංහථාාන ලංහථව්ලපයව ලංහවහ ලං2.00න් ලංපම  ලංපසු ලංවැසි ලං

හ ෝ ලංගිුණරුම් හහිත ලංවැසි ලංඇතිවිය  ැව. 
 
 

දිවයින ලං ර ා, විහශේෂහයන්ම ලංඋතුරු, උතුරු-මැද ලංහ  ලංවයඹ ලංපාාත්වකත් ලං්රිකු ාමකය,  ම්බන්හතොට, හ  ලං

නුවරඑළිය ලංදිහථ්රික්වවක ලංහ  ලංමයම ලංවුකවරහ  ලංබටහිර ලංබවුමම් ලං්රහශශවක ලංවිිනන් ලංවිට ලං මන ලංපැ.ි.මී ලං50 ලංපම  ලං

තද ලංසුාා ලංඇතිවිය ලං ැව. 
 
 

 

 

 

 

 

 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR NEXT 36 HOURS 

Issued at 04.00 p.m. on 15 September 2020 
 

 

 
 

Several spells of showers will occur in Central, Sabaragamuwa and Western provinces and in Galle 
and Matara districts.  
 

Several spells of light showers may occur in North-western province.  
 

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

Strong gusty winds about 50 kmph at times can be expected across the island, particularly in the 
Northern, North-central and North-western provinces and in Trincomalee, Hambanthota and 
Nuwara-Eliya districts and along 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 

 

 
 
 
 

   Weather Forecast for Main Cities                                                             Date : 16-Sep-2020 

City 
Temperature (0C) Relative Humidity (%) 

Weather 
Max Min Max Min 

Anuradhapura 33 25 90 65 Mainly fair 

Batticaloa 36 26 85 50 Showers or thundershowers are likely after 2.00p.m 

Colombo 28 26 90 75 Several spells of showers 

Galle 29 26 95 85 Several spells of showers 

Jaffna 30 26 90 75 Mainly fair 

Kandy 29 21 90 75 Several spells of showers 

Nuwara-Eliya 18 14 95 85 Several spells of showers 

Ratnapura 31 24 95 70 Several spells of showers 

Trincomalee 34 26 80 50 Mainly fair 

Mannar 31 26 85 70 Mainly fair 

        

්රාන  නගර ලංහද ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය                                                       දිනය ලං:     2020-09-16 

නගරය 

උෂථ ත්වය(හහ. ලං

නාශව) 

හාහප්ක්ෂ ලං

ආර්ද්රතාවය()) වාකුණ ය 

උපරිම නවම උපරිම නවම 

නනුරාපුරය 33 25 90 65 ්රාන ලංවශහයන් ලංවැසි රහිත  

මඩවකපුව 36 26 85 50 හවහ ලං2.00න් ලංපසුව ලංවැසි හ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති  විය ලං ැව 

හවොාඹ 28 26 90 75 වැසි ලංවාර ිහිපයක්  

ගා්ලක 29 26 95 85 වැසි ලංවාර ිහිපයක්  

යාපනය 30 26 90 75 ්රාන ලංවශහයන් ලංවැසි රහිත  

ම නුවර 29 21 90 75 වැසි ලංවාර ිහිපයක්  

නුවරඑළිය 18 14 95 85 වැසි ලංවාර ිහිපයක්  

රත්නපුරය 31 24 95 70 වැසි ලංවාර ිහිපයක්  

්රිකු ාමකය 34 26 80 50 ්රාන ලංවශහයන් ලංවැසි රහිත  

මන්නාරම 31 26 85 70 ්රාන ලංවශහයන් ලංවැසි රහිත  

 
 
 
 
 

 
 
 


