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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 23 දින ස්ඳ ා කාලගුණ අනාවැකිය
2021 ඔක්ත ෝබර් ලංමස් 23 දින උදෑස්න 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.
දිවයිහන් හ ොහ ෝ ප්රහශශවල පස්ථවරු 01.00 න් පමණ පසුව වැසි හ ෝ ගිගුරුම් ස්හිත වැසි ඇති හේ.
මයම, ස් රගමුව, ඌව ලංස් උතුරු-මැද පළාත්වල ඇතැම් ස්ථාානවලට මි.මී ලං75 ට වැඩි තරමක තද
වැසි ද ඇතිවිය ැක.
මයම, ස් රගමුව, ස්ථනාහිර ස් ඌව පළාත්වල ඇතැම් ස්ථාානවල උදෑස්න කාලහ දී මීදුම් ස්හිත
තත්ත්වයක් ලාහපොහරොත්තු විය ැක.
ගිගුරුම් ස්හිත වැසි ස්මග ඇතිවිය ැකි තාවකාලික තද සුළං ස් අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම
කර ගැනීමට අවශය ියයවර ගන්නා හලස් ජනතාවහගන් කාරුිකකව ඉ්ලලා සිිනු  ලැහ..

WEATHER FORECAST FOR 23 OCTOBER 2021
Issued at 05.30 a.m. on 23 October 2021
Showers or thundershowers will occur over most parts of the island after 1.00 p.m.
Fairly heavy showers above 75mm 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
Uva 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

දිසයි ලංසට මුහුතේ 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 පකය  24 ට දිසයි සට ස මුහුදු ප්රතේශ හා ව කුණ න සකිය 
2021 ඔක්ත ෝබර් ලංනහ ලං23 දි ලංඋදෑහ ලං05.30 ට ලංනිකුත් ලංවර ලංකදි.

සකසි ලං ත්ත්සය : ලං ලං ලං ලං
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශශවල විහශෂහයන් ස්වස්ථ කාලහ දී හ ෝ රාත්රී කාලහ
හ ෝ ගිගුරුම් ස්හිත වැසි ඇති හේ.

තැනින් තැන වැසි

සුළඟ:
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශශවල සුළං ස්ථනාහිර හ ෝ නිරිත හදසින් මා එයි. සුළහේ හේගය පැ.කි.මී.
(15-25) පමණ හේ. ම් න්හතොට සිට හපොතුවි්ල දක්වා වන මුහුදු ප්රහශශවල සුළහේ හේගය විිනන්
විට පැ.කි.මී. (30-40) පමණ දක්වා වැඩි විය ැක.

මුහුතේ ලංහ්සභ සය :
ම් න්හතොට සිට හපොතුවි්ල දක්වා වන මුහුදු ප්රහශශ විිනන් විට තරමක් රු  විය ැක.
ගිගුරුම් ස්හිත වැසි ඇති වන විට එම මුහුදු ප්රහශශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය ැකි අතර එවිට
එම මුහුදු ප්රහශශ තාවකාලිකව ඉතා රු  විය ැක.

WEATHER FORECAST FOR SEA AREAS AROUND THE ISLAND DURING NEXT 24 HOURS
Issued at 05.30 a.m. on 23 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

