
 

 

WEATHER FORECAST FOR NEXT 36 HOURS 

(Issued at 1600 hours on 03 November 2019) 
 

 
 

Showers or thundershowers will occur at several places in the most parts of the island after 1.00 p.m. 
 
 

 

Light showers will occur in coastal areas of the Northern and Eastern provinces during the morning too. 
 
 

Fairly heavy falls about 75-100 mm can be expected at some places in Western, Sabaragamuwa, Central, 

Southern, Uva and North-western provinces. 
 

Misty conditions can be expected at some places in Western, Sabaragamuwa, Central, Southern and Uva 

provinces during the morning. 
 
 
 

 

 

General public is kindly requested to take adequate precautions to minimize damages caused by temporary 

localized strong winds and lightning during thundershowers.  
 
 

 
 

 

 

දිවයිනේ න ොන ෝ ප්රනශවව  තැනිේ තැන, සවස 1.00 ේ පමණ පසුව වැසි න ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති නේ. 
 

 

උතුරු ස  නැනෙනහිර පළාත්ව  නවරළ ඩ ප්රනශවව  උදෑසන කා නේදීද සිහිේ වැසි ඇති නේ. 
 
 

 ස්නාහිර, ස රෙමුව, මධ්යම, දකුණු, ඌව ස  වයඹ පළාත්ව  ඇතැම් ස්ථාන ව ට මි.මී. 75-100 පමණ තරමක තද 

වර්ෂාපතනයේ ඇති විය  ැක. 
 
 

 ස්නාහිර, ස රෙමුව, මධ්යම, දකුණු ස  ඌව පළාත් ව  ඇතැම් ස්ථාන ව  උදෑසන කා නේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් 

  ානපොනරොත්තු විය  ැක.  
 
 

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමෙ ඇතිවිය  ැකි තාවකාලික තද සුළං වලිේ ස  අකුණු මඟිේ සිදුවන අනතුරු අවම කර ෙැනීමට 

අවවය ියයවර ෙේනා න ස නනතාවනෙේ කාරුිකකව ල්ල ා සිිනු   ැන.. 

 
 

   Weather Forecast for Main Cities                                                             Date : 4-Nov-2019 

City 
Temperature (0C) Relative Humidity (%) 

Weather 
Max Min Max Min 

Anuradhapura 32 24 95 60 Showers or thundershowers after 1.00p.m.  

Batticaloa 31 25 95 75 Showers or thundershowers after 1.00p.m.  

Colombo 30 22 95 70 Showers or thundershowers after 1.00p.m.  

Galle 30 24 95 75 Showers or thundershowers after 1.00p.m.  

Jaffna 31 23 95 75 
Showers or thundershowers after 1.00p.m. Light showers can be 

expected in the morning. 

Kandy 30 21 95 60 Showers or thundershowers after 1.00p.m.  

Nuwara-Eliya 21 11 95 70 Showers or thundershowers after 1.00p.m.  

Ratnapura 33 22 95 65 Showers or thundershowers after 1.00p.m.  

Trincomalee 30 24 95 65 
Showers or thundershowers after 1.00p.m. Light showers can be 

expected in the morning. 

Mannar 31 26 90 70 Showers or thundershowers after 1.00p.m. 

    
   

ප්රධ්ාන  නෙර සද ා කා ගුණ අනාවැකිය                                                       දිනය :     2019-11-04 

නෙරය 
උෂ්ණත්වය(නස. අංවක) 

සානේක්ෂ 

ආර්ද්රතාවය()) කා ගුණය 

උපරිම අවම උපරිම අවම 

අු රාධ්පුරය 32 24 95 60 සවස 1.00ේ පසුව වැසි න ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති නේ.  

මඩක පුව 31 25 95 75 සවස 1.00ේ පසුව වැසි න ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති නේ.  

නකොළඹ 30 22 95 70 සවස 1.00ේ පසුව වැසි න ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති නේ.  

ෝල  30 24 95 75 සවස 1.00ේ පසුව වැසි න ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති නේ.  

යාපනය 31 23 95 75 
සවස 1.00ේ පසුව වැසි න ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති නේ. උදෑසන 

කා නේදීද සිහිේ වැසි ඇති විය  ැක. 

ම ු වර 30 21 95 60 සවස 1.00ේ පසුව වැසි න ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති නේ.  

ු වරඑළිය 21 11 95 70 සවස 1.00ේ පසුව වැසි න ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති නේ.  

රත්නපුරය 33 22 95 65 සවස 1.00ේ පසුව වැසි න ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති නේ.  

ත්රිකුණාම ය 30 24 95 65 
සවස 1.00ේ පසුව වැසි න ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති නේ. උදෑසන 

කා නේදීද සිහිේ වැසි ඇති විය  ැක. 

මේනාරම 31 26 90 70 සවස 1.00ේ පසුව වැසි න ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති නේ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

කා ගුණ විදයාඥ  (Duty Meteorologist) 

කා ගුණ විදයා නදපාර්තනම්ේතූව (Department of Meteorology).     


