
 
 

 

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.  
 

 

2021 හැප්තැම්බර් ලංමහ 27 දින ලංහා ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය 

2021 ලංහැප්තැම්බර් ලංමහ ලං26 ලංදින ලංමය න ලං2 .00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 
 
 
 

 

බහථනාහිර, හබරගමුව, මයම ලංහ  ලංවය  ලංපාාත්වකත් ලංගා්ලක ලංහ  ලංමාතර ලංදිහථ්රික්වවකත් ලංවින්න් ලංවිට ලංවැසි ලං

හ ෝ ලංගිුණරුම් ලංවැසි ලංඇතිහේ. ලංහමම ලංප්රහශශ ලංවක ලංඇතැම් ලංහථාානවකට ලංමි.මී. ලං200 ලංට ලංවැඩි ලංතද ලංවැසි ලංද ලංඇතිවිය ලං

 ැව. 
 

හහසු ලංප්රහශශවක ලංහථාාන ලංහථව්ලපයව ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇතිවිය ලං ැව. 

 

ගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංහමග ලංඇතිවිය ලං ැි ලංතාවවාලිව ලංතද ලංසුාා ලංවලින් ලංහ  ලංනකුණු ලංමඟින් ලංසිදු ලංවන ලංනනතුරු ලං

නවම ලංවර ලංගැනීමට ලංනවශය ලංියයවර ලංගන්නා ලංහකහ ලංජනතාවහගන් ලංවාරුිකවව ලංඉ්ලකා ලංසින්නු ලංකැහේ. 

 

දිවයින ලං ර ා ලංවිහශේෂහයන් ලංමයම ලංවුකවරහ  ලංබටහිර ලංබවුමම් ලංප්රහශශවකත්, උතුරු, උතුරු-මැද, ලංවය , ලං

දකු  ලංහ  ලංබහථනාහිර ලං ලංපාාත්වක සුාහේ ලංහේගය ලංවින්න් ලංවිට ලංපැ.ි.මී.(50-60) ලංදක්වා ලංවැඩි ලංවිය ලං ැව.  

 

 

 

WEATHER FORECAST FOR 27 September 2021 

Issued at 12.00 noon on 26 September 2021 

 

Showers or thundershowers will occur at times in the Western, Sabaragamuwa, Central and 
Northwestern provinces and in Galle and Matara districts. Heavy showers above 100 mm 
can be expected at some places in these areas.   
 
Showers or thundershowers may occur at a few places elsewhere. 
 
General public is kindly requested to take adequate precautions to minimize damages 
caused by temporary localized strong winds and lightning during thundershowers.   
 
Wind speed can be increased up to (50-60) kmph at times over the island particularly in the 
western slope of central hills, Northern, North-Central ,North-Western, Southern and 
Western provinces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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 

 

 

 ලං 

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශශ හා ා වාකුණ  නනාවැිය 

2021 ලංහැප්තැම්බර් ලංමහ ලං26 ලංදින ලංමය න ලං12.00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

උතුරු ලංහබාගාක ලංහබොක්ව ලංප්රහශශ ලංශ්රිත මුහුදු ලංප්රහශශහ  ලංපවතින ලං 'ුණකාේ' සුළි ලංකු ාටුව උතුරු ලංනක්ෂාාශ ලං

28.3 ලංහ  ලංනැහගනහිර ලංහශශාාශ ලං87.7 ලංශහන්නහ  ලංහථාානගතව ලං  ලංපවතින ලං  ලංනතර ලංනද (26) ලං වහථ ලංවන විට ලං

ශහන්න ලංවශහයන් ලංබහථනාහිර ලංදිශාවට ලංගමන් ලංවර ලංඉන්දියාහේ ලංඋතුරු ලංශන්ද්රා ලංප්රහශශය ලංහ  ලංදකුණු ලංඩඩිහථහා ලං

නතර ලංහවරා ලංතිරහයන් ලංහගොඩ ලංබිම ලංතුකට ලංගමන් ලංවරනු ලංඇතැයි ලං ලංබකාහපොහරොත්තුහේ. ලං 
 

උතුරු ලංනක්ෂාාශ ලං25.0  ලං ලංහ  ලං 20.0, ලංනැහගනහිර ලංහශශාාශ ලං80.0  ලංහ  ලං90.0  මුහුදු ලංප්රහශශවක නැවත ලංදැනුම් ලං

හදන ලංතුරු ලංධීවර ලංහ  ලංනාුමව ලංවටයුතුවක ලංහනොහයහදන ලං  ලංහකහද ලංදැනට ලංහමම ලංප්රහශශහ  ලංහථාානගතව ලංසින්න ලං

නය ලංහවහතොත් ලංශරක්ෂාවාරී ලංහථාාන ලංහවත ලංගමන් ලංවරන ලංහකහද ලංනවවාද ලංවරනු ලංකැහේ.  

 

වැසි ලංතත්ත්වය: ලං ලං ලං ලං 
මන්නාරම ලංසිට ලංහවොා  ලංහ  ලංගා්ලක ලං ර ා ලං ම්බන්හතොට ලංදක්වා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංවක ලංවින්න් ලංවිට ලංවැසි ලංහ ෝ ලං

ගිගිරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇතිහේ. ලංඇතැම් ලංහථාානවකට ලංතද ලංවැසි ද ලංඇතිවිය ලං ැව. ලංහහසු ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංතැනින් ලං

තැන ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇතිවිය ලං ැව. 
 
 

 
 

සුාඟ: ලං 

දිවයින ලංවටා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංසුාා ලංබහථනාහිර ලංසිට නිරිත ලංහදසින් ලං මා ලංඑයි. ලංසුාහේ ලංහේගය ලංපැ.ි.මී. ලං(40-

50) ලංපම  ලංහේ. ලං ලංමන්නාරම ලංසිට ලං ලංපුත්තකම, ලංහවොා , ගා්ලක ලංහ  ලං ම්බන්හතොට ලං ර ා ලංහපොතුවි්ල ලංදක්වා ලංවන ලං

මුහුදු ලංප්රහශශවක ලංසුාහේ ලංහේගය ලංවින්න් ලංවිට ලංපැ.ි.මී. ලං(00-70) ලංපම  ලංදක්වා ලංවැඩි ලංවිය ලං ැව. 
 

මුහුහශ ලංහථවභාවය: 

මන්නාරම ලංසිට ලං ලංපුත්තකම, ලංහවොා , ගා්ලක ලංහ  ලං ම්බන්හතොට ලං ර ා ලංහපොතුවි්ල ලංදක්වා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලං

වින්න් ලංවිට ලංරළු  ලංහ ෝ ලංඉතා ලංරළු ලංහේ. ලංහහසු ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංතරමක් ලංරළු ලංවිය ලං ැව. 
 

පුත්තකම ලංසිට ලංහවොා , ලං ගා්ලක ලංහ  ලං ම්බන්හතොට ලං ර ා ලං හපොතුවි්ල ලං  දක්වා ලං වන ලංහවරා ලංශහන්න මුහුදු ලං

ප්රහශශවක ලංමුහුදු ලංරා ලංමීටර්. ලං(2.0 -  .5) ලංක් ලංපම  ලංඉ ා ලංයාහම් ලං ැියාවක් ලංද ලංපවතී. 
 
 

ධීවර ලංහ  ලංනාවිව ලංප්රජාව ලංහම් ලංියලිබදව ලංනවානහයන් ලංවටයුතු ලංවරන ලංහකහ ලංනවවාද ලංවරනු ලංකැහේ. 
 

 



 
 

 

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 12.00 noon on 26 September 2021 

 

 
 

The cyclonic storm ‘Gulab’ located over North Bay of Bengal lay centered near latitude 18.3N 

and longitude 87.7E. This system is very likely to move nearly westwards and cross north 

north Andra Pradesh – south Odisha coasts of India around today (26th) evening.  

Naval and fishing communities are advised not to venture into the sea areas around latitude 

15.0N and 20.0N longitude 80.0E and 90.0E or those who are currently positioned within this 

area are advised to move on to a safer locations until further notice. 

Condition of Rain: 
 

Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas extending from Mannar to 

Hambantota via Colombo and Galle. Heavy falls are likely at some places. Showers or 

thundershowers may occur at several places in the other sea areas around the island. 

 

 

Winds: 

Winds will be westerly to south-westerly in direction and wind speed will be (40-50) kmph in the 
sea areas around the island. The wind speed can be increased up to (60-70) kmph at times in the 
sea areas extending from Mannar to Pottuvil via Puttalam, Colombo, Galle and Hambantota.  
 

State of Sea: 
 
 
 

The sea areas extending from Mannar to Pottuvil via Puttalam, Colombo, Galle and Hambantota 

will be rough very rough at times. The other sea areas around the island may be fairly rough at 

times. 

 

There is a possibility that near shore sea areas off the coast extending from Colombo to Pottuvil 
via Galle and Hambanthota may experience swell waves, having (2.0 - 2.5) m height. 
 

Naval and fishing communities are advised to be vigilant in this regards. 


