
 
 

 

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 සඳහා සාමාන්යය කාලගුණ අන්ාවැකිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතික කාලගුණ විදයා මධ්යස්ථානහේ, අනාවැකි අංශය මගින් නිකුත් කරන ලදි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre.  
 

 

2021 නන්ාවැම්බර් මස 18 දින සඳ ා කාලගුණ අනාවැකිය 

2021 නන්ාවැම්බර් මස 18 දින උදෑසන 06.30 ට නිකුත් කරන ලදි. 
 
 

ශ්රී ලංකාවට ඊසාන් දෙසින් නබංගාල නබාක්ක මුහුදු ප්රනේශය ආශ්රිතව පවතින් අඩු පීඩන් කලාපය බටහිර 

නෙසට බරව ගමන් කර අෙ දින් ෙකුණු ආන්රා ප්රනේශයට යාබෙ උතුරු තමිල්න්ාඩු නවරළ නෙසට ඇතුළු 

නේ. 
 

උතුරු, උතුරු -මැද, වයඹ,  බස්නාහිර ස  සබරගමුව පළාත්වලත් ත්රිකුණාමලය, ගාල්ල ස  මාතර 
දිස්ත්රික්කවලත්  විටින් විට වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිහේ. උතුරු පළාතේ ඇතැම් ස්ථානවලට 

මි.මී. 100 ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකි අතර වයඹ පළාතේ සහ අනුරාධපුර දිසරික්කතේ ඇතැම් 

ස්ථානවලට මි.මී. 50 ට වැඩි තරමක තද වැසි ඇතිවිය  ැක. 
 

දිවයිහන් හසසු ප්රහේශවල විහශ්ෂහයන් සවස් කාලහේදී හ ෝ රාත්රි කාලහේදී තැනින් තැන වැසි හ ෝ 
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිහේ. ඌව පළාහතත් අම්පාර ස  මඩකලපුව දිස්ත්රික්කවලත්  ඇතැම් ස්ථානවලට 

මි.මී. 50 ට වැඩි තරමක තද වැසි ඇතිවිය  ැක.  
 

උතුරු සහ උතුරු-මැද පළාේවල විටින් විට  මන පැ.කි.මි. (40-50) පමණ තද සුළං ඇතිවිය  ැක. 
 

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තෙ සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදු වන් අන්තුරු 

අවම කර ගැනීමට අවශය පියවර ගන්න්ා නලස ජන්තාවනගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැනේ. 
 

 
WEATHER FORECAST FOR 18 NOVEMBER 2021 

Issued at 06.30 a.m. on 18 November 2021  

 
The low-pressure area located to the north-east of Sri Lanka in the Bay of Bengal is moving 

westwards and will reach south Andhra Pradesh and adjoining north Tamil Nadu coasts 

today. 
 

Showers or thunder showers will occur at times in Northern, North-Central, North-Western 
Western and Sabaragamuwa provinces and in Trincomalee, Galle and Matara districts. Heavy 
showers above 100mm can be expected at some places in the Northern province and fairly 
heavy showers above 50mm can be expected at some places in North-Western province and 
in Anuradhapura district. 
 
 

Showers or thundershowers will occur at several places elsewhere particularly during the 
afternoon or night. Fairly heavy showers above 50 mm can be expected at some places in Uva 
province and in Ampara and Batticaloa districts.  
 

Strong winds up to (40-50) kmph can be expected in Northern and North-Central provinces. 
 

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

 

 



 
 

 

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 දිවයින් වටා වන් මුහුදු ප්රනේශ සඳහා කාලගුණ අන්ාවැකිය 

2021 නන්ාවැම්බර් මස 18 දින් උදෑසන 06.30 ට නිකුත් කරන් ලදි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිවයින් වටා මුහුනේ කාලගුණය සහ ස්වභාවය 
WEATHER AND STATE OF SEA AROUND THE ISLAND 
ජාතික කාලගුණ විදයා මධ්යස්ථානහේ, අනාවැකි අංශය මගින් නිකුත් කරන ලදි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 

ශ්රී ලංකාවට ඊසාන් නෙසින් නබංගාල නබාක්ක මුහුදු ප්රනේශය ආශ්රිතව පවතින් අඩු පීඩන් කලාපය බටහිර 

නෙසට බරව ගමන් කර අෙ දින් ෙකුණු ආන්රා ප්රනේශයට යාබෙ උතුරු තමිල්න්ාඩු නවරළ නෙසට ඇතුළු 

නේ. 
 

මන්නාරම සිට කන්කසන්ුරය හරහා ත්රිකුණාමලය ෙක්වා වන මුහුදු ප්රදේශවල ඉදිරි පැය 24 ුළදී 

ධීවර කටයුු වල දනාදයදෙන දලස අවවාෙ කරනු ලබන අතර දසසු මුහුදු ප්රදේශවල  ධීවර කටයුතු 

වල නයනෙන් ධීවර සහ න්ාවික ප්රජාව නම් පිළිබඳව අවධාන්නයන් කටයුතු කරන් නලස ඉල්ලා සිටිනු 

ලැනේ.   

වැසි තත්ත්වය:    
මන්නාරම සිට කන්කසන්තුරය, ත්රිකුණාමලය ස  මඩකලපුව  ර ා හපාතුවිල් දක්වා වන මුහුදු 

ප්රහේශවල විටින් විට වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති හේ. දිවයින වටා වන හසසු  මුහුදු ප්රහේශවල   
තැනින් තැන වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති හේ. 
 

 
 

සුළඟ:  
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහේශවල සුළං වයඹ හදසින්  මා එයි. සුළහේ හේගය පැ.කි.මී. (25-40) පමණ 
හේ. ගාල්ල සිට මාතර  ර ා  ම්බන්හතාට දක්වා වන මුහුදු ප්රහේශවල සුළහේ හේගය විටින් විට 

පැ.කි.මී. (50-55) පමණ  දක්වා වැඩි විය  ැකි අතර ස  මන්නාරම සිට කන්කසන්තුරය  ර ා 

ත්රිකුණාමලය දක්වා වන මුහුදු ප්රහේශවල  සුළහේ හේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (50-60) පමණ  දක්වා 
වැඩි විය  ැකියි. 
 
 

මුහුනේ ස්වභාවය: 
මන්නාරම සිට කන්කසන්තුරය  ර ා ත්රිකුණාමලය දක්වා වන මුහුදු ප්රහේශ  විටින් විට  ඉතා රළු   විය 
 ැකි අතර  ගාල්ල  සිට මාතර  ර ා  ම්බන්හතාට දක්වා වන මුහුදු ප්රහේශ විටින් විට රළු හේ. හසසු මුහුදු 

ප්රනේශ විටින් විට තරමක් රළු විය හැක.  
 

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන් විට එම මුහුදු ප්රනේශවල තාවකාලිකව තෙ සුළං ඇති විය හැකි අතර එවිට 

එම මුහුදු ප්රනේශ තාවකාලිකව ඉතා රළු විය හැක. 
 



 
 

 

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 06.30 a.m. on 18 November 2021 
 

The low-pressure area located to the north-east of Sri Lanka in the Bay of Bengal is 

moving westwards and will reach south Andhra Pradesh and adjoining north Tamil Nadu 

coasts today. 
 
 

Naval and fishing communities are advised not to venture the sea areas extending from 
Mannar to Trincomalee via Kankasanturai next 24 hours. Naval and fishing communities 

operating in the sea areas are advised to be attentive in this regard and future weather 
forecasts. 
 

Condition of Rain: 

Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas extending from Mannar to 
Potuvil via Kankasanturai, Trincomalee and Batticaloa. Showers or thundershowers will 
occur at several places in the other sea areas around the island. 

Winds: 

Winds will be Westerly and speed will be (25-40) kmph in the sea areas around the island. 
 

Wind speed can increase up to (50-55) kmph at times in the sea area extending from Galle 
to Hambantota via Matara. Wind speed can increase up to (50-60) kmph at times in the 
sea area extending from Mannar to Trincomalee via Kankasanturai. 

State of Sea: 

The sea area extending from Mannar to Trincomalee via Kankasanturai will be very rough at times 

and in the sea area extending from Galle to Hambantota via Matara rough at times. Other sea 
areas will be fairly rough at times.  
 

 

Temporarily strong gusty winds and very rough seas can be expected during 

thundershowers. 


