
 

 

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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ඉදිරි ලංපැය ලං36 හා ා ලංහාමානයය ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය 

2020 හැප්තැම්බර් ලංමහ ලං02 දින ලංහවහ ලං04.00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 
 

දිවයිහන් ලංහබොහ ෝ ලංප්රහශශ ලංවක ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණුමම් ලංහහිත ලංවැසි ලංතති ලංහ.. 
 

බහථනාහිර, දකු , ලං මයම ලං හ  ලං හබරගමුව ලං පළාත්වක ලං තතැම් ලං හථාාන ලං වකට ලං මි.මී. ලං 100 ලං පම  ලං තද ලං

වර්ෂාපතනයන් ලංතති ලංවිය ලං ැව.  
 
 

ගිුණුමම් ලංහහිත ලංවැසි ලංතති ලංවන ලංවිට ලංනකුණු ලංමඟින් ලංහ  ලංතාවවාලිව ලංතද ලංසුළා ලංමඟින් ලංසිදුවන ලංනනතුුම ලංනවම ලංවර ලං

ගැනීමට ලංනවශය ලංියයවර ලංගන්නා ලංහකහ ලංජනතාවහගන් ලංවාුමිකවව ලංඉ්ලකා ලංසිිනු  ලංකැහ.. ලං 
 

 

දෘශය ලංහකහ ලංූරර්යයා ලංදකු ට ලංගමන් ලංිීමහම්ී, නහගෝහථතු ලංමහ ලං28 ලංවන ලංදින ලංසිට ලංහැප්තැම්බර් ලංමහ ලං07 ලංදක්වා ලංශ්රී ලං

කාවාව ලංආහන්න ලංනක්ෂාාශ ලංවකට ලංහෘජුවම ලංඉ ලින් ලංපවතී. ලංහ ට ලං(03)  දින ලංද ව්ල ලං12:09 ට ලංවාක්වප්ලලිය, 

වටුහපොත ලං, ුණුමහවක, විහ්ලගම ලං, ම ඔය, තුම්පන්හවනි ලංහ  ලංපලුවාමම් ලං ලංප්රහශශවකට ලංඉතා ලංආහන්නව ලංහිුම ලං

මුදුන්ව ලංපවතී. 
 

 
 
 

GENERAL WEATHER FORECAST FOR NEXT 36 HOURS 
Issued at 04.00 p.m. on 02 September 2020 

 
 

Showers or thundershowers will occur over most places of the island. 
 

Heavy showers about 100mm are likely at some places in Western, Southern, Central and 
Sabaragamuwa provinces. 

  
 

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

Sun is going to be directly over the latitudes of Sri Lanka during 28th of August to 07th of 

September this year due to its apparent southward relative motion. The nearest towns of Sri 

Lanka over which the sun is overhead tomorrow (03) are Kakkapalliya, Katupotha, Guruwela, 

Wilegama, Maha-Oya, Tumpankeni, Palukamam at about 12.09 noon. 

 
 
 
 
 
 



 

 

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 : 3-Sep-2020 

City 
Temperature (0C) Relative Humidity (%) 

Weather 
Max Min Max Min 

Anuradhapura 32 24 95 65 Showers or thundershowers are likely after 2.00p.m 

Batticaloa 32 26 90 75 Showers or thundershowers after 2.00p.m 

Colombo 31 26 95 75 Showers or thundershowers 

Galle 30 25 95 80 Showers or thundershowers 

Jaffna 33 26 95 70 A few showers 

Kandy 31 22 95 70 Showers or thundershowers 

Nuwara-Eliya 21 14 95 75 Showers or thundershowers 

Ratnapura 32 23 95 75 Showers or thundershowers 

Trincomalee 35 25 90 60 Showers or thundershowers after 2.00p.m 

Mannar 33 24 95 70 A few showers 

        

ප්රාන  නගර ලංහද ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය                                                       දිනය ලං:     2020-09-03 

නගරය 

උෂථ ත්වය(හහ. ලං

නාශව) 

හාහප්ක්ෂ ලං

ආර්ද්රතාවය()) වාකුණ ය 

උපරිම නවම උපරිම නවම 

නු රාපුරය 32 24 95 65 හවහ ලං2.00න් ලංපසුව ලංවැසි හ ෝ ලංගිුණුමම් ලංහහිත ලංවැසි ලංතති  විය ලං ැව 

මඩවකපුව 32 26 90 75 හවහ ලං2.00න් ලංපසුව ලංවැසි හ ෝ ලංගිුණුමම් ලංහහිත ලංවැසි ලංතති ලංහ. 

හවොළඹ 31 26 95 75 වැසි ලංහ ෝ ලංගිුණුමම් ලංහහිත වැසි ලංතති ලංහ. 

ගා්ලක 30 25 95 80 වැසි ලංහ ෝ ලංගිුණුමම් ලංහහිත වැසි ලංතති ලංහ. 

යාපනය 33 26 95 70 වැසි ලංහථව්ලපයක්  

ම ු වර 31 22 95 70 වැසි ලංහ ෝ ලංගිුණුමම් ලංහහිත වැසි ලංතති ලංහ. 

ු වරඑළිය 21 14 95 75 වැසි ලංහ ෝ ලංගිුණුමම් ලංහහිත වැසි ලංතති ලංහ. 

රත්නපුරය 32 23 95 75 වැසි ලංහ ෝ ලංගිුණුමම් ලංහහිත වැසි ලංතති ලංහ. 

ත්රිකු ාමකය 35 25 90 60 හවහ ලං2.00න් ලංපසුව ලංවැසි හ ෝ ලංගිුණුමම් ලංහහිත ලංවැසි ලංතති ලංහ. 

මන්නාරම 33 24 95 70 වැසි ලංහථව්ලපයක්  

 


