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ශ්රී ලංකාව ස ලංහා  ලංහ න යය  ලංව කුණ  ලංන සකිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA
ජාතික කාලගුණ විදයා මයස්ථාානහ , අනාවැකි අංශය මගින් නිකුත් කරන ලදි
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre.

2021 ඔක්ත ෝබර් ලංමස් 12 දින ස්ඳ ා කාලගුණ අනාවැකිය
2021 ඔක්ත ෝබර් ලංමස් 12 දින උදෑස්න 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.
හබරගමුස ලංහ  ලංනධ්යන ලංළා ්සක  ලංවිටින් ලංවිට ලංසකසි ලංත ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහි  ලංසකසි ලංඇතිතේ.
බහ් හිර, සය ඹ ලංහ  ලංඋතුරු ලංළා ්සක් ලංග ල්ක ලංහ  ලංන ර ලංදිහ්ත්රික්වසක් ලංසකසි ලංස ර ලංිහිළය ක් ලංඇතිතේ. ලං
කතගහිර ලං ලංහ  ලංඌස ලංළා ් ලංසක ලංහසහ් ලංව කතේදී ලංත ෝ ලංර ත්රි ලංව කතේදී ලංහ්න  ලංහ්සල්ළය ව ලංසකසි ලංත ෝ ලං
ගිුණරුම් ලංහහි  ලංසකසි ලංඇතිවිය  ලං කව.
නධ්යන ලංවුකවරතේ ලංබටහිර ලංබවුමම් ලං්රතශවසක් ලංඋතුරු, උතුරුනකද, ලංසය ඹ ලංහ  ලංදකුණු ලංළා ්සක ලංහ  ලං
ත්රිකු නකය  ලංදිහ්ත්රික්වතේ් ලංළගාතව ලංතේගය  ලංවිටින් ලංවිට ලංළක.ි.. . ලං ද ලංදක්ස  ලංසක ව ලංවිය  ලං කව.
ගිුණරුම් ලංහහි  ලංසකසි ලංහනග ලංඇතිවිය  ලං කි ලං සව ලිව ලං ද ලංළගාා ලංසලින් ලංහ  ලංනකුණු ලංනඟින් ලංසිදු ලංස ලංනතුරු ලං
නසන ලංවර ලංගකනීනට ලංනසවය ලංියය සර ලංගන්  ලංතකහ ලංන සතගන් ලංව රුණිවස ලංඉල්ක  ලංසිටිනු ලංකකතේ.

WEATHER FORECAST FOR 12 OCTOBER 2021
Issued at 05.30 a.m. on 12 October 2021
Showers or thundershowers will occur at times in Sabaragamuwa and Central Provinces.
Several spells of showers will occur in Western, North-Western and Northern provinces and
in Galle and Matara districts.
Showers or thundershowers may occur at a few places in Eastern and Uva provinces during
the afternoon or night.
Wind speed can be increased up to 50 kmph at times in the western slope of central hills,
Northern, North-Central, North-western and Southern provinces and in Trincomalee
district.
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

දිසයි ලංසට මුහුතශ ලංව කුණ ය  ලංහ  ලංහ්සභ සය 
WEATHER AND STATE OF SEA AROUND THE ISLAND
ජාතික කාලගුණ විදයා මයස්ථාානහ , අනාවැකි අංශය මගින් නිකුත් කරන ලදි
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre

ඉදිරි ළකය  24 ට දිසයි සට ස මුහුදු ්රතශව හා ව කුණ න සකිය 
2021 ඔක්ත ෝබර් ලංනහ ලං12 දි ලංඋදවහ ලං05.30 ට ලංනිකු් ලංවර ලංකදි.

සකසි ලං ්්සය : ලං ලං ලං ලං
කන්කස්න්තුරය සිට පුත්තලම, හකොළඹ ස් ගාල්ල ර ා ම්බන්හතොට දක්වා වන මුහුදු ප්රහශශවල
තැනින් තැන වැසි හ ෝ ගිගුරුම් ස්හිත වැසි ඇතිහේ. හස්සු මුහුදු ප්රහශශ වල ස්ථාාන ස්ථවල්පයක වැසි හ ෝ
ගිගුරුම් ස්හිත වැසි ඇති විය ැක.

ළගාඟ:
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශශවල සුළං නිිතත හදසින් මා එයි. සුළහේ හේගය පැ.කි.මී. (40-50) පමණ හේ.
මන්නාරම සිට පුත්තලම ස් හකොළඹ ර ා ගාල්ල දක්වා වන මුහුදු ප්රහශශවල සුළහේ හේගය විිනන්
විට පැ.කි.මී. (55-60) පමණ දක්වා වැඩි විය ැකි අතර ගාල්ල සිට මාතර ස්
ම්බන්හතොට ර ා
හපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රහශශවල සුළහේ හේගය විිනන් විට පැ.කි.මී. (65-70) පමණ දක්වා වැඩි විය
ැක.

මුහුතශ ලංහ්සභ සය :
මන්නාරම සිට පුත්තලම ස් හකොළඹ
ර ා ගාල්ල දක්වා වන මුහුදු ප්රහශශ විිනන් විට රළු විය ැකි
අතර ගාල්ල සිට මාතර ස්
ම්බන්හතොට ර ා හපොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්රහශශ විිනන් විට ඉතා රළු
විය ැක. හස්සු මුහුදු ප්රහශශ තරමක් රළු හේ.
ධීවර ස් නාවික ප්රජාව හම් ිළිබබඳ අවානහයන් කටුතතු කරන හලස් ඉල්ලා සිිනු  ලැහ..

WEATHER FORECAST FOR SEA AREAS AROUND THE ISLAND DURING NEXT 24 HOURS
Issued at 05.30 a.m. on 12 October 2021
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
the other sea areas around the island.
Winds:
Winds will be South-westerly and the wind speed will be (40-50) kmph in the sea areas around the island.
Wind speed can be increased up to (55-60) kmph at times in the sea areas extending from Mannar to Galle
via Puttalam and Colombo and it can be increased up to (65-70) kmph at times in the sea areas extending
from Galle to Pottuvil via Matara and Hambantota.
State of Sea:
The sea areas extending from Mannar to Galle via Puttalam and Colombo will be rough at times and Galle
to Pottuvil via Matara and Hambantota will be very rough at times. Other sea areas will be fairly rough at
times.
Naval and fishing communities are advised to be vigilant in this regards.
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

