
 
 

 

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 

 

 

 
2022 මැයි මස 23 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 

2022 මැයි මස 23 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.  

 

බස්නාහිර ස  සබරගමුව පළාත්වලත් නුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල ස  මාතර දිස්ික්ලවලත් ටින්න් ටිට 
වැසි ඇතිහේ. වයඹ පළාහත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති හේ. 

හසසු ප්රහශවවල ප්රධාන වවහයන් වැසි රහිත ලාලගුණිල තත්වයක් පවතී. 
 

මධයම ලුකලරහ  බටහිර බවුම්  ප්රහශවවලත් උතුරු, උතුරු-මැද ස  වයඹ පළාත්වලත්  ් බන්හතාට 
ස  ිකුණාමාමලය  දිස්ික්ලවලත්  ටින්න් ටිට  මන පැ.කි.මී. 40 ල පමම තද සුළං ඇතිටිය  ැල.  
 

 

 

 
 
 

WEATHER FORECAST FOR 23 May 2022 
Issued at 05.30 a.m. on 23 May 2022 

 
Showers will occur at times in Western and Sabaragamuwa provinces and in Nuwara-Eliya, 
Kandy, Galle and Matara districts. Several spells of showers will occur in North-western 
province. 

Mainly fair weather will prevail elsewhere. 
 

Strong winds about 40 kmph can be expected at times over the western slope of the central 
hills, Northern, North-Central and North-Western provinces and in Hambantota and 
Trincomalee districts. 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලාකාව සඳහා සාමානයය කාලගුණ අනාවැකිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතිල ලාලගුම ටිදයා මධයස්ාානහ , අනාවැකි අංවය මගින් නිකුණාත් ලරන ලදි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 



 
 

 

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 ප්රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 

2022 මැයි මස 23 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.  

 

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

Issued at 05.30 a.m. on 23 May 2022 

 

දිවයින වටා මුහුදේ කාලගුණය සහ ස්වභාවය 
WEATHER AND STATE OF SEA AROUND THE ISLAND 
ජාතිල ලාලගුම ටිදයා මධයස්ාානහ , අනාවැකි අංවය මගින් නිකුණාත් ලරන ලදි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 

වැසි තත්ත්වය: 
 ලාවත සිට හලාළඹ ස  ගාල්ල  ර ා  ් බන්හතාට දක්වා හවරළට ඔබ්හබන් වන මුහුදු ප්රහශවවල වැසි 
වාර කිහිපයක් ඇතිහේ.  

සුළඟ: 
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශවවල සුළං නිරිත හදසින්  මා එයි. සුළහේ හේගය පැ.කි.මී. (30-40) පමම 
හේ. පුත්තලම සිට ලන්ලසන්තුරය  ර ා ිකුණාමාමලය දක්වා ස   ් බන්හතාට සිට හපාතුටිල් දක්වා 

හවරළට ඔබ්හබන් වන මුහුදු ප්රහශවවල සුළහේ හේගය ටින්න් ටිට පැ.කි.මී. (50-55) දක්වා වැඩි ටිය  ැල.  

මුහුදේ ස්වභාවය: 
පුත්තලම සිට ලන්ලසන්තුරය  ර ා ිකුණාමාමලය දක්වා ස   ් බන්හතාට සිට හපාතුටිල්  දක්වා 
හවරළට ඔබ්හබන් වන මුහුදු ප්රහශව ටින්න් ටිට රළු වන අතර හසසු මුහුදු ප්රහශව  මද වවහයන් රළු ටිය 
 ැල. 

Condition of Rain: 

 Several spells of showers will occur in the sea areas off the coast extending from Chilaw to 
Hambantota via Colombo and Galle.   

Winds: 

Winds will be south-westerly and wind speed will be (30-40) kmph.   Wind speed can increase up 
to (50-55) kmph in the sea areas off the coast extending from Puttalam to Trincomalee via 
Kankasanturai and Hambanthota to Pottuvil.  

State of Sea: 

The sea areas off the coast extending from Puttalam to Trincomalee via Kankasanturai and 
Hambanthota to Pottuvil will be rough at times. The other sea areas around the island will be 
moderate 


