
 
 

 

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 සඳ ා සාමානයය කාලුණ  නනාවැිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතික කාලුණ  විදයා මයසථාානහ , නනාවැි නංශය මගින් නිකුත් කරන ලදි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre.  
 

 

 
2021 ඔක්හතෝබර් මස 16 දින සඳ ා කාලුණ  නනාවැිය 

2021 ඔක්හතෝබර් මස 16 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි. 

 
බසථනාහිර, සබරගමුව, මයම ස  වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල ස  මාතර දිසථත්රික්කවලත් වැසි වාර 

ිහිපයක් ඇතිහේ.  
 

උතුරු පළාහත් උදෑසන කාලහ දී වැසි සථවල්පයක් ඇති විය  ැක. 
 

දිවයිහන් හසසු ප්රහශශ වල ප්රාන වශහයන් වැසි රහිත කාලුණ  තත්ත්වයක් පවතිු  ඇත. 
 

මයම කුකකරහ  බටහිර බෑුම්  ප්රහශශවලත් උතුරු, උතුරු-මැද, වයඹ ස  දකුණු පළාත්වල ස  

ත්රිකු ාමලය දිසථත්රික්කහ  සුළහව හේගය වින්න් විට පැ.ි.මී. 40 දක්වා වැඩි විය  ැක. 
 

 

 

 
WEATHER FORECAST FOR 16 OCTOBER 2021 

Issued at 05.30 a.m. on 16 October 2021  

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

A few showers may occur in the Northern Province during the morning. 
 

Mainly fair weather will prevail elsewhere.  
 

Wind speed can be increased up to 40 kmph at times in the Western slope of central hills, 
Northern, North-Central, North-Western and Southern provinces and in Trincomalee district.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

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 

 

 

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශශ සඳ ා කාලුණ  නනාවැිය 

2021 ඔක්හතෝබර් මස 16 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි. 
 
 

 

 

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

ued at 05.30 a.m. on 16 October 2021 
 

දිවයින වටා මුහුහශ කාලුණ ය ස  සථවභාවය 
WEATHER AND STATE OF SEA AROUND THE ISLAND 
ජාතික කාලුණ  විදයා මයසථාානහ , නනාවැි නංශය මගින් නිකුත් කරන ලදි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 

වැසි තත්ත්වය:     

කන්කසන්තුරය සිට පුත්තලම, හකොළඹ ස  ගාල්ල  ර ා  ් බන්හතොට දක්වා වන මුහුදු ප්රහශශවල  

තැනින් තැන වැසි ඇති විය  ැක. 

 

 

සුළඟ:  

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශශවල සුළං නිරිත හදසින්  මා යයි. සුළහව හේගය පැ.ි.මී. (30-40) පම  

හේ. ගාල්ල සිට මාතර ස   ් බන්හතොට  ර ා හපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රහශශවල සුළහව හේගය වින්න් 

විට පැ.ි.මී. (50-60) පම  දක්වා වැඩි විය  ැි නතර පුත්තලම සිට කන්කසන්තුරය දක්වා වන මුහුදු 

ප්රහශශවල සුළහව හේගය වින්න් විට පැ.ි.මී. (50-55) පම  දක්වා වැඩි විය  ැක.   
 

මුහුහශ සථවභාවය: 

ගාල්ල සිට මාතර ස   ් බන්හතොට  ර ා හපොතුවිල් දක්වා ස  පුත්තලම සිට කන්කසන්තුරය දක්වා වන 

මුහුදු ප්රහශශ වින්න් විට රළු විය  ැි නතර හසසු මුහුදු ප්රහශශ වින්න් විට තරමක් රළු විය  ැක.  
 

පුත්තලම සිට හකොළඹ ස  ගාල්ල  ර ා  ් බන්හතොට දක්වා වන මුහුදු ප්රහශශවල මුහුදු රළ වින්න් විට 

මීටර් (2.5-3.0) ක් පම  ඉ ළ යාහ්   ැියාවක් පවති.  
 

ධීවර ස  නාවික  ප්රජාව හ්  ිළිබබඳ නවානහයන් කටුතතු කරන හලස  ඉල්ලා සින්ු  ලැහ.. 
 

Condition of Rain: 

Showers may occur at several places in the sea areas extending from Kankasanturai to 
Hambanthota via Puttalam, Colombo and Galle.   

Winds: 

Winds will be south-westerly and the wind speed will be (30-40) kmph in the sea areas around 
the island. Wind speed can be increased up to (50-60) kmph in the sea areas extending from Galle 
to Pottuvil via Mathara and Hambanthota and the Wind speed can be increased up to (50-55) 
kmph in the sea areas extending from Puttalam to Kankasanturai  

State of Sea: 

The sea areas extending from Galle to Pottuvil via Mathara and Hambanthota and from Puttalam 
to Kankasanturai can be rough at times. The other sea areas around the island can be fairly rough 
at times.  
The sea areas extending from Puttalam to Hambanthota via Colombo and Galle may experience 
surges due to the effect of swell waves, having (2.5-3.0) m height.  
 

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


