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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 ලංඔක්හතෝබර් ලංමහ ලං22 ලංදින ලංහා ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය
2021 ඔක්හතෝබර් ලංමහ ලං22 දින ලංඋදෑහන ලං05.30 ට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි.
දිවයිහන් ලංහබොහ ෝ ලංප්රහශශවක ලංහවහ 01.00 ලංපම

 ලංපසුව ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලංහේ. ලං

මයම, ලංහබරගමුව, ඌව ලංහ  ලංඋතුරු-මැද ලංපළාත්වක ඇතැම් ලංහථාානවකට ලංමි.මී ලං75 ට ලංවැඩි ලංතරමව ලං ලංතද ලං
වැසි ලංද ලංඇතිවිය ලං ැව.
මයම, හබරගමුව, ලං බහථනාහිර ලං හ  ලං උතුරු-මැද ලං පළාත්වක ලං ඇතැම් ලං හථාානවක ලං උදෑහන ලං වාකහ දී ලං මීදුම් ලං
හහිත ලංතත්ත්වයක් ලංබකාහපොහරොත්තු විය ලං ැව.
ගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංහමග ලංඇතිවිය ලං ැි ලංතාවවාලිව ලංතද ලංසුළා ලංහ  ලංනකුණු ලංමඟින් ලංසිදුවන ලංනනතුරු ලංනවම ලං
වර ලංගැනීමට ලංනවශය ලංියයවර ලංගන්නා ලංහකහ ලංජනතාවහගන් ලංවාරුිකවව ලංඉ්ලකා ලංසිිනු  ලංකැහ..

WEATHER FORECAST FOR 22 OCTOBER 2021
Issued at 05.30 a.m. on 22 October 2021 ලං
Showers or thundershowers will occur over most parts of the island after 1.00 p.m.
Fairly heavy showers above 75 mm can be expected at some places in Central,
Sabaragamuwa, Uva and North-Central provinces.
Misty conditions can be expected at some places in Central, Sabaragamuwa, Western and
North-Central provinces during the morning.
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 මුහුහශ 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 ප්රහශශ හා ා වාකුණ නනාවැිය
2021 ඔක්හතෝබර් ලංමහ ලං22 දින ලංඋදෑහන ලං05.30 ට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි.

වැසි ලංතත්ත්වය: ලං ලං ලං ලං
දිවයින ලංවටා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලං ලංවිහශෂහයන් ලංහවහථ ලංවාකහ දී ලංහ ෝ ලංරාත්රී ලංවාකහ  ලං ලංතැනින් ලංතැන ලංවැසි ලං
හ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලංහේ. ලං

සුළඟ: ලං
දිවයින ලං වටා ලං වන ලං මුහුදු ලං ප්රහශශවක ලං සුළා ලං  ලං බහථනාහිර ලං හ ෝ ලං නිරිත ලං හදසින් ලං මා ලං යයි. ලං සුළහ  ලං හේගය ලං
පැ.ි.මී. ලං(15-25) ලංපම  ලංහේ. ලං ම්බන්හතොට ලං ලංසිට ලංහපොතුවි්ල ලංදක්වා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංසුළහ  ලංහේගය ලං
විිනන් ලංවිට ලංපැ.ි.මී. ලං(30-40) ලංපම  ලංදක්වා ලංවැඩි ලංවිය ලං ැව. ලං ලං

මුහුහශ ලංහථවභාවය:
ම්බන්හතොට ලං ලංසිට ලං ලංහපොතුවි්ල ලංදක්වා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංවිිනන් ලංවිට ලං ලංතරමක් ලංරු  ලංවිය ලං ැව. ලං
ගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලංවන ලංවිට ලංයම ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංතාවවාලිවව ලංතද ලංසුළා ලංඇති ලංවිය ලං ැි ලංනතර ලංයවිට ලං
යම ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංතාවවාලිවව ලංඉතා ලංරු  ලංවිය ලං ැව.

WEATHER FORECAST FOR SEA AREAS AROUND THE ISLAND DURING NEXT 24 HOURS
Issued at 05.30 a.m. on 22 October 2021
Condition of Rain:
Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas around the island
particularly during the evening or night.
Winds:
Winds will be Westerly or South-westerly and the wind speed will be (15-25) kmph in the
sea areas around the island. Wind speed can be increased up to (30-40) kmph in the sea
areas extending from Hambanthota to Pottuvil.
State of Sea:
The sea areas extending from Hambanthota to Pottuvil can 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

