
 
 

 

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 14 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 

2022 අප්රේල් මස 14 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි. 

 
 

 

දිවයිප්රේ ප්ර ාප්රහෝ ප්රප්රශවවල සවස් කාලප්රේදී ප්රහෝ රාත්රී කාලප්රේදී නැනිේ නැන වැ හ ප්රහෝ ගුගුම් ස සතන 

වැ හ ඇතිප්රේ. උතුම්, උතුම්-මැද, නැප්රෙනතර සහ ඌව පළාත්වල ඇනැ ස ස්ථාන වලට මි.මී. 75 ට වැඩි 

නරමක් නද වැ හ ඇතිවිය හැක. 
 

 ස්නාතර සහ දකුණු ප්රවරළ ඩ ප්රප්රශවවල උදෑසන කාලප්රේදී නැනිේ නැන වැ හ ඇතිප්රේ. 
 
 

ගුගුම් ස සතන වැ හ සමෙ ඇතිවිය හැකි නාවකාලික නද සුළං වලිේ සහ අකුණු මඟිේ  හදු වන අනතුම් 

අවම කර ෙැනීමට අවවය ියයවර ෙේනා ප්රලස නනනාවප්රෙේ කාම්ිකකව ලල්ලා  හිනු  ලැප්ර . 
  

 
 

 

දෘශ්ය ලහස  ලූරර්යයා ලතුරරට ලමමන් ලිරීමහදී  ලූරර්යයා, අහේල් ම ලම  ල ස ලසිට ල15 ලදක්වා ලදිනවසී  ලශ්රී ලසාවාව ල

ආශ්රිත ලඅක්ෂාාශ් ලවසට ල ෘවමවම ලඉ න්න් ලපව.  ලඅද ල(14) ලදින ලද වල් ම ල12:10 ලට ලචුන්නාවිල් ම, ිරන්හනාච්චි ල   ල
වඩ්ඩක්වච්චි ලයන ලප්රහශශ් ලවසට ලහිු  ලුදුනන් ලවු  ලතත  

 

 
WEATHER FORECAST FOR 14 APRIL 2022 

Issued at 05.30 a.m. on 14 APRIL 2022 
 

 

 

 

Showers or thundershowers will occur at several places over most parts of the island during 

the afternoon or night.  Fairly heavy showers above 75 mm can be expected at some places 

in Northern, North-central, Eastern and Uva provinces. 
  
 

Showers will occur at several places in Western and Southern coastal areas 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. 
 

On the apparent northward relative motion of the sun, it is going to be directly over the 
latitudes of Sri Lanka from 05th to 15th of April in this year. The nearest areas of Sri Lanka over 
which the sun is overhead today (14th) are Chunnavil, Kilinochchi and Vaddakkachchi at about 
12:10 noon. 
 
 
 
 

 

ශ්රී ලංකාව සඳහා සාමානයය කාලගුණ අනාවැකිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතිව ලවාසගුණ ලවිදයා ලමය ථාානහ , ලඅනාවැිර ලඅාශ්ය ලමගින් ලනිකුත් ලවරන ලසදි 
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 ප්රප්රශව සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 

2022 ලඅප්රේල් මස 14 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 14 April 2022 

 

දිවයින වටා මුහුප්රශ කාලගුණය සහ ස්වභාවය 
WEATHER AND STATE OF SEA AROUND THE ISLAND 
ජාතිව ලවාසගුණ ලවිදයා ලමය ථාානහ , ලඅනාවැිර ලඅාශ්ය ලමගින් ලනිකුත් ලවරන ලසදි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 

වැ හ නත්ත්වය: 
දිවයින ලවටා ලවන ලුදහුුන ලප්රහශශ්වස ලතැනින් ලතැන ලවැසි ලහ ෝ ලගිගුු ද ල හිත ලවැසි ලතතිහේ   ල 

සුළඟ: 
දිවයින ලවටා ලවන ලුදහුුන ලප්රහශශ්වස ලුළංා නිරිත ලහදසින් ල මා ලඑයි  ලුළංහේ ලහේමය ලපැ ිර මී  ල(20-30) ලපමණ ලහේ  ල ල ල
වන්ව න්ුරරය ලසිට මන්නාරම ල ර ා ල පුත්තසම ලදක්වාත් ල දබන්හතාට ලසිට හපාුරවිල් ම ල ර ා ලමඩවසපුව ල

දක්වාත් ලහවරංට ලඔබ්හබන් ලවන ලුදහුුන ලප්රහශශ්වස ලුළංහේ ලහේමය ලවිිනන් ලවිට ලපැ.කි.මී. (35-40) ලදක්වා ලවැඩි විය 
 ැව  

මුහුප්රශ ස්වභාවය: 
වන්ව න්ුරරය ලසිට මන්නාරම ල ර ා ල පුත්තසම ලදක්වාත් ල දබන්හතාට ලසිට ලහපාුරවිල් ම ල ර ා ලමඩවසපුව ල
දක්වාත් ලහවරංට ලඔබ්හබන් ලවන ලුදහුුන ලප්රහශශ්  විිනන් ලවිට ලතරමක් ල ලරළු ලහේ  ලහ ුළ ලුදහුුන ලප්රහශශ් ලමද ලවශ්හයන් ල

රළු ලවිය  ැව. 
 

ගුගුම් ස සතන වැ හ ඇති වන විට එම මුහුදු ප්රප්රශවවල නාවකාලිකව නද සුළං ඇති විය හැකි අනර එවිට එම 

මුහුදු ප්රප්රශව නාවකාලිකව ලනා රු  විය හැක. 

Condition of Rain: 

Showers or thundershowers will occur several places in the sea areas around the island.  
 

Winds: 

Winds will be south-westerly and wind speed will be (20-30) kmph.  Winds speed can increase up 
to (35-40) kmph at times in the sea areas off the coast extending from Kankasanturai to Puttalam 
via Mannar and Hambantota to Batticaloa via Pottuvil. 
 
 

State of Sea: 

The sea areas off the coast extending from Kankasanturai to Puttalam via Mannar and 
Hambantota to Batticaloa via Pottuvil will be fairly rough at times. The other sea areas around the 
island can be moderate.  
 
 

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


