______________________________________________________________________________________________________________

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 ලංහනොවැම්බර් ලංමහ 19 දින ලංහා ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය
2021 හනොවැම්බර් ලංමහ 19 දින ලංඋදෑහන ලං05.30 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි.
නද ලංදින ලං(19 ලංදා) ලංසිට ලංවැසි ලංතත්ත්වහ  ලංනඩුවීමක් ලංබකාහපොහරොත්තු ලංහේ.
බහථනාහිර, ලං හබරගමුව, ලං මයම ලං හ  ලං වයඹ ලං පළාත්වකත් ගාල්ක ලං හ
කීපයක් ලංඇතිහේ.

මාතර ලං දිහථත්රික්වවකත් වැසි ලං වාර ලං

ඌව හ නැහගනහිර පළාත්වකත් හපොහකොන්නරුව ලංදිහථත්රික්වහ ත් ලංහථාාන ලංහථවල්පයව ලංහවහථ ලංවාකහ දී ලං
හ ෝ ලංරාත්රි ලංවාකහ දී ලංතැනින් ලංතැන ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇතිවිය ලං ැව.
ගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංහමග ලංඇතිවිය ලං ැි ලංතාවවාලිව ලංතද ලංසුළා ලංවලින් ලංහ  ලංනකුණු ලංමඟින් ලංසිදු ලංවන ලංනනතුරු ලං
නවම ලංවර ලංගැනීමට ලංනවශය ලංියයවර ලංගන්නා ලංහකහ ලංජනතාවහගන් ලංවාරුිකවව ලංඉල්කා ලංසිිනු  ලංකැහ..

WEATHER FORECAST FOR 19 NOVEMBER 2021
Issued at 05.30 a.m. on 19 November 2021 ලං
Showery condition is expected to reduce from today (19th).
Several spells of showers will occur in Western, Sabaragamuwa, Central and North-Western
provinces and in Galle and Matara districts.
Showers or thundershowers will occur at a few places in Uva and Eastern provinces and in
Polonnaruwa district during the evening or night.
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

දිවයින ලංවටා මුහුහේ 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

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහේශ හා ා වාකුණ නනාවැිය
2021 ලංහනොවැම්බර් ලංමහ 19 දින ලංඋදෑහන ලං05.30 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි.
ශ්රී ලංකාවාවට ලංඊහාන ලංහදසින් ලංහබාගාක ලංහබොක්ව ලංමුහුදු ලංප්රහේශය ලංශ්රිතව ලංපවතින ලං  ලං පීඩන ලංනවපාතය ලං  ලං වයඹ ලං ලං
හදහට ලංබරව ලංගමන් ලංවර ලංනද ලංදින ලංදකුණු ලංශන්ද්රා ලංප්රහේශයට ලංයාබද ලංඋතුරු ලංතමිල්නාඩු ලංහවරළ ලංහදහට ලංඇතුළු ලං
හේ.
දිවයිනට ලං ලංඋතුරු ලංහ  ලංඊහාන ලං ලංහදසින් ලං ලංවන ලංගැඹුරු ලංහ  ලංහනොගැඹුරු ලංමුහුද ලංශ්රිතව ලංරියා ලංවරන ලංවරවර ලංහ  ලං
නාවිව ලංප්රජාව ලංහම් ලංියිබබාව ලංනවානහයන් ලංවටයුතු ලංවරන ලංහකහ ලංඉල්කා ලංසිිනු  ලංකැහ.. ලං

වැසි ලංතත්ත්වය: ලං ලං ලං
වන්වහන්තුරය සිට ලං පුත්තකම, ලං හවොළඹ, ලං ගාල්ක ර ා ලං ම්බන්හතොට ලං දක්වා ලං වන ලං මුහුදු ලං ප්රහේශවක ලං ලං
තැනින් ලංතැන ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලංහේ.  ලංදිවයින ලංවටා ලංවන ලංහහසු ලං ලංමුහුදු ලංප්රහේශවක ලංහවහථ ලං
වාකහ දී ලංහ ෝ ලංරාත්රී ලංවාකහ දී ලං ලංහථාාන ලංහථවල්පයව ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලං ලංඇතිවිය ලං ැව.

සුළඟ: ලං
දිවයින ලංවටා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහේශවක ලංසුළා ලංනිරිත ලං  ලං හදසින් ලං මා ලං  ලං එන ලං  ලං නතර ලංසුළහේ ලංහේගය ලංපැ.ි.මී. ලං(2040) ලංපම  ලංහේ.
වන්වහන්තුරය සිට ලං පුත්තකම, ලං හවොළඹ, ලං ගාල්ක ර ා ලං ම්බන්හතොට ලං දක්වා ලං වන ලං මුහුදු ලං ප්රහේශවක ලං
සුළහේ ලංහේගය ලංවිිනන් ලංවිට ලංපැ.ි.මී. ලං(45-50) ලංපම  ලංදක්වා ලංවැඩිවිය ලං ැව.

මුහුහේ ලංහථවභාවය:
වන්වහන්තුරය සිට ලංපුත්තකම, ලංහවොළඹ, ලංගාල්ක
විට ලංතරමක් ලංරළු ලංහේ.

ර ා ලං ම්බන්හතොට ලංදක්වා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහේශ ලං විිනන් ලං

ගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලංවන ලංවිට ලංඑම ලංමුහුදු ලංප්රහේශවක ලංතාවවාලිවව ලංතද ලංසුළා ලංඇති ලංවිය ලං ැි ලංනතර ලංඑවිට ලං
එම ලංමුහුදු ලංප්රහේශ ලංතාවවාලිවව ලංඉතා ලංරළු ලංවිය ලං ැව.

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 05.30 a.m. on 19 November 2021
The depression located to the north-east of Sri Lanka in the Bay of Bengal is moving
northwestwards and will reach south Andhra Pradesh and adjoining north Tamil Nadu
coasts today.
Naval and fishing communities operating in the deep and shallow sea areas (north and
northeast of the island) are advised to be attentive in this regard.
Condition of Rain:
Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas extending from
Kankasanturai to Hambantota via Puttalam, Colombo and Galle. Showers or
thundershowers may occur at a few places in other sea areas around the island during the
afternoon or night.
Winds:
Winds will be south-westerly and speed will be (20-40) kmph in the sea areas around the
island.
Wind speed can increase up to (45-50) kmph at times in the sea area extending from
Kankasanturai to Hambantota via Puttalam, Colombo and Galle.
State of Sea:
The sea area extending from Kankasanturai to Hambantota via Puttalam, Colombo and Galle will
be fairly rough at times.
Temporarily strong gusty winds and very rough seas can be expected 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

