
 
 

 

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 අප්රේල් මස 30 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 

2022 අප්රේල් මස 30 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි. 

 

 

බස්නාහිර, දකුණ, සබරගමුව, මධ්යමසස සවවසපාා්වත්සමකලතුවවසස සම්පාරසිසස්ික්ලවත්ස
සවස්සලාතහේදීසහ ෝසරාිසලාතහේදීසතැන්න්සතැනසවැසිසහ ෝසගුරුම්්සසහිතසවැසිසිවේහ  සහසසුසප්රහශ ස
වත දස සවස්සලාතහේදීසහ ෝසරාිසලාතහේදීසස්ථානසස්වල්පයලසවැසිසහ ෝසගුරුම්්සසහිතසවැසිසිවේහ . 

බස්නාහිර, සබරගමුව ස සමධ්යමසපාා්වත්සගාල්තසස සමාතරසිසස්ික්ලවත්සිතැ්සස්ථානසවතටස
මි.මී. 75 ට වැඩිසතරමක්සතදසවැසිසිවේවියස ැල   

බස්නාහිරස පාාහ්ස ස ස ගාල්ත,ස මාතර ස ස ුව්තතමස ිසස්ික්ලවතස හවරාබකස ප්රහශ වතස උදෑසනස
ලාතහේදී්සවැසිසස්වල්පයක්සිවේහ   

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදු වන අනතුරු 

අවම කර ගැනීමට අවශ්ය ියයවර ගන්නා ප්රලස නනතාවප්රගන් කාරුිකකව ලල්ලා සිිනු  ලැප්ර . 
  

 

 

 

 
 

WEATHER FORECAST FOR 30 APRIL 2022 
Issued at 05.30 a.m. on 30 APRIL 2022 

Showers or thundershowers will occur at several places in the Western, Southern, 
Sabaragamuwa, Central and Uva provinces and in Batticaloa and Ampara districts during the 
afternoon or night. Showers or thundershowers will occur at a few places elsewhere during 
the afternoon or night. 

Fairly heavy showers above 75 mm may occur at some places in Western, Sabaragamuwa and 
Central provinces and in Galle and Matara districts. 

A Few showers will occur in the coastal areas of Western province and Galle, Matara and 
Puttalam districts during the morning too. 
 

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

 

 

 

 
   

ශ්රී ලංකාව සඳහා සාමානයය කාලගුණ අනාවැකිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාවේලසලාතරුණසවිදයාසමධ්යස්ථානහේ,සමනාවැකිසමං යසමගුන්සන්කු්සලරනසතිස 
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 

 

 

ලදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රප්රේශ් සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 

2022සඅප්රේල් මස 30 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 30 April 2022 

දිවයින වටා මුහුප්රේ කාලගුණය සහ ස්වභාවය 
WEATHER AND STATE OF SEA AROUND THE ISLAND 
ජාවේලසලාතරුණසවිදයාසමධ්යස්ථානහේ,සමනාවැකිසමං යසමගුන්සන්කු්සලරනසතිස 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 

මැයි මස 01 දින සිට කන්කසන්තුරය සිට පුත්තලම, ප්රකාළඹ, ගාල්ල සහ හම්බන්ප්රතාට හරහා ප්රපාතුවිල් ස
දක්වා ප්රවරළට ඔ ප්රබන් වන ගැඹුරු සහ ප්රනාගැඹුරු මුහුදු ප්රප්රේශ්වල සුළප්රේ ප්රේගය වැඩි වීප්රම් හැකියාවක් 

පවතී. 

වැසි තත්ත්වය: 
ුව්තතමසසිටසහලාාඹ,ස ගාල්තසස ස ්බන්හතාටස ර ාසහපාතුවිල්ස දක්වාසහවරාටසඔබ්හබන්සවනසමුහුදුස
ප්රහශ වතසතැන්න්සතැනසවැසිසහ ෝසගුරුම්්සසහිතසවැසිසිවේහ   
 

සුළඟ: 
ිසවයිනසවටාසවනසමුහුදුසප්රහශ වතසසුාංසබස්නාහිරසහ ෝසන්රිතසහදසින්ස මාසඑයි සසුාහේසහ ගයසපැ කි මී ස(20-

35)සපමණසහ  සසලන්ලසන්තුරයසසිටසුව්තතම,සහලාාඹ,සගාල්තසස ස ්බන්හතාටස ර ාසහපාතුවිල්සදක්වාස

හවරාටසඔබ්හබන්සවනසමුහුදුසප්රහශ වතසසුාහේසහ ගයසවිිනන්සවිටසපැ.කි.මී. (45-50)සපමණසසදක්වාසවැඩිසවියස
 ැල  

මුහුප්රේ ස්වභාවය: 

ලන්ලසන්තුරයස සිටස ුව්තතම, හලාාඹ, ගාල්තස ස ස  ්බන්හතාටස  ර ාස හපාතුවිල්ස දක්වාස හවරාටස
ඔබ්හබන්සවනසමුහුදුසප්රහශ  සවිිනන්සවිටස සතරමක්සරළුහ . හසසුසමුහුදුසප්රහශ සසාමානයසස්වාාවහේසසිටසමදස
ව හයන්සරළුසදක්වාසහ   
 

ගුරුම්්සසහිතසවැසිසිවේසවනසවිටසඑමසමුහුදුසප්රහශ වතසතාවලාිකලවසතදසසුාංසිවේසවියස ැකිසමතරසඑවිටසඑමස
මුහුදුසප්රහශ සතාවලාිකලවසඉතාසරළුසවියස ැල  

There’s a possibility to increase wind speed in the deep and shallow sea areas off the coast 

extending from Kankasanturai to Pottuvil via Puttalam, Colombo, Galle and Hambantota from 

01st May. 

Condition of Rain: 

Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas off the coast extending 
from to Puttalam to Pottuvil via Colombo, Galle and Hambantota. 

Winds: 

Winds will be westerly or south-westerly and wind speed will be (20-35) kmph.  Wind speed can 
increase up to (45-50) kmph at times in the sea areas off the coast extending from Kankasanturai 
to Potuvil via Puttalam, Colombo, Galle and Hambantota. 
 
 

State of Sea: 

The sea areas off the coast extending from Kankasanturai to Potuvil via Puttalam, Colombo, Galle 
and Hambantota will be fairly rough at times and the other sea areas around the island will be 
slight to moderate.  

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


