
 
 

 

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 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

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 ලංහනොවැම්බර් ලංමහ 29 දින ලංහා ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය 

2021 හනොවැම්බර් ලංමහ 29 දින ලංඋදෑහන ලං05.30 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 
 

දකුණු ලංපළාහත් ලංහ  ලංවළුතර ලංදිහථත්රික්වහ ත් ලංවිටින් ලංවිට ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇතිහේ. 

 
හහසු ලංප්රහශශවක ලංපහථවරු ලං2.00 න් ලංපම  ලංපසුව ලංතැනින් ලංතැන ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇතිහේ.  

හබරගමුව, ලංමයම හ  ලංවයඹ පළාත්වකත් ලංමන්නාරම ලංදිහථත්රික්වහ  ලංඇතැම් ලංහථාානවකට ලංමි.මී. ලං75 ලංට ලංවැඩි ලං

තරමව ලංතද ලංවැසි ලංඇතිවිය ලං ැිය. 
 

 

උතුරු ලංහ  ලංනැහගනහිර ලංපළාත්වකත් ලංඋදෑහන ලංවාකහ දී ද ලංවැසි ලංහථවල්පයක් ලංඇතිවිය ලං ැව. 
 

ගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංහමග ලංඇතිවිය ලං ැි ලංතාවවාලිව ලංතද ලංසුළා ලංවලින් ලංහ  ලංනකුණු ලංමඟින් ලංසිදු ලංවන ලංනනතුරු ලං

නවම ලංවර ලංගැනීමට ලංනවශය ලංියයවර ලංගන්නා ලංහකහ ලංජනතාවහගන් ලංවාරුිකවව ලංඉල්කා ලංසිටිු  ලංකැහ.. 
 
 

 
 

 
 

 

WEATHER FORECAST FOR 29 NOVEMBER 2021 
Issued at 05.30 a.m. on 29 November 2021 ලං 

 

 
 

 

Showers or thundershowers will occur at times in Southern province and in Kaluthara district. 
 

 

Showers or thundershowers will occur at several places elsewhere after 2.00 p.m.  Fairly 

heavy showers above 75 mm may occur at some places in the Sabaragamuwa, Central, and 

Northwestern provinces and in Mannar district.  
 

A few showers are likely in the Northern and Eastern provinces 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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 ප්රහශශ හා ා වාකුණ  නනාවැිය 

2021 ලංහනොවැම්බර් ලංමහ 29 දින ලංඋදෑහන ලං05.30 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 
 

 
 
 

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

Issued at 05.30 a.m. on 29 November 2021 
 

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 

වැසි ලංතත්ත්වය: ලං ලං ලං 
හබන්හතොට ලං ලංසිට ලංගාල්ක, ලංමාතර ලං ර ා ලං ම්බන්හතොට දක්වා වන ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංවිටින් ලංවිට ලංවැසි ලංහ ෝ ලං

ගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලංවන ලංනතර දිවයින ලංවටා ලංවන හහසු ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංවිහශේෂහයන් ලංහවහථ ලංවාකහ දී ලං

හ ෝ ලංරාත්රී ලංවාකහ දී ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇතිහේ. ලං  

 

 

සුළඟ: ලං 
ත්රිකු ාමකය ලංසිට ලංවන්වහන්තුරය ලං ලංහ  ලංමන්නාරම  ර ා ලංහවොළඹ දක්වා වන ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංසුළා ලං ලං ලං ලං ලං

නැහගනහිර ලංහ ෝ ලංගිනිහවො  ලංදිශාහවන් ලං මා ලංඑන ලංනතර දිවයින ලංවටා ලංවන ලංහහසු ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංසුළා ලං

නිරිත හදසින් ලංහ ෝ ලංනිශථචිත ලංදිශාවින් ලංහතොරව ලං මයි. ලං  ලංදිවයින ලංවටා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංසුළහ  ලංහේගය ලං

පැ.ි.මී. ලං(20-30) ලංපම  ලංහේ. ලං 
 

ත්රිකු ාමකය ලංසිට ලං ලංවන්වහන්තුරය ලං ලං ර ා ලංමන්නාරම ලංදක්වා වන ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංසුළහ  ලංහේගය ලංවිටින් ලං

විට ලංපැ.ි.මී. ලං(40-45) ලංපම  ලංදක්වා ලංවැඩි ලංවිය ලං ැව. 
 
 

මුහුහශ ලංහථවභාවය: 
ත්රිකු ාමකය ලංසිට ලං ලංවන්වහන්තුරය ලං ලං ර ා ලංමන්නාරම ලංදක්වා වන ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලං ලංවිටින් ලංවිට ලංතරමක් ලංරළු  ලං

විය ලං ැව. 

ගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලංවන ලංවිට ලංඑම ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංතාවවාලිවව ලංතද ලංසුළා ලංඇති ලංවිය ලං ැි ලංනතර ලංඑවිට ලං

එම ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංතාවවාලිවව ලංඉතා ලංරළු ලංවිය ලං ැව.  

Condition of Rain: 

Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas extending from Benthota to 
Hambantota via Galle and Matara. Showers or thundershowers will occur in the other sea areas 
around the island particularly during the afternoon or night. 

Winds: 

Winds will be Easterly or South-easterly in the sea areas extending from Trincomalee to Colombo 
via Kankasanturai and Mannar. Winds will be South-westerly or variable in direction in the other 
sea areas around the island. The wind speed will be (20-30) kmph in the sea areas around the 
island. 

Wind speed can be increased up to (40-45) kmph at times in the sea areas extending from 
Trincomalee to Mannar via Kankasanturai. 

State of Sea: 

The sea areas extending from Trincomalee to Mannar via Kankasanturai can be fairly rough at 
times. 

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


