
 
 

 

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 15 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 

2022 අප්රේල් මස 15 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි. 

 
 
 

උතුරු, උතුරු-මැද, නැහෙනහිර, මධ්යමස හ සවවස පාා්ව ස හවහ ස ාා හදී ස හ ෝස රා්රීස ාා හදී ස
තැනින්සතැනසවැසිසහ ෝසගිගුරුම්සහහිතසවැසිසඇතිහේ.ස 
 

බහ නාහිර, හබරෙමුවසහ සවයඹසපාා්ව ්සොල් සහ සමාතරසදිහ ික්ාව ්සවැසිසහ වල්පයක්සඇතියයස
 ැා. 
 

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදු වන අනතුරු 

අවම කර ගැනීමට අවශ්ය ියයවර ගන්නා ප්රලස නනතාවප්රගන් කාරුිකකව ලල්ලා සිිනු  ලැප්ර . 
 
  
 

 

දෘශ්යසහ හසූරර්යයාසඋතුරටසෙමන්සිරීමහම්ී සූරර්යයා, අහේල්සමහස සසසිටස15සදක්වාසදිනව ී සශ්රීස ාාාවස

ආශ්රිතසඅක්ෂාාශ්සව ටසහෘවමවමසඉ න්න්සපව..සඅදස(15)සදිනසද වල්ස12:10සටසහාාය න්සතුඩුව, මල් ාම්ස
හ සම න්ාාඩුසසයනසප්රහශශ්සව ටසහිරුසමුුනන්සවු සඇත. 
 

 
WEATHER FORECAST FOR 15 APRIL 2022 

Issued at 05.30 a.m. on 15 APRIL 2022 
 

 

 

 

Showers or thundershowers will occur at several places in Northern, North-central, Eastern, 
Central and Uva provinces during the evening or night.   
 
 

A few showers may occur in Western, Sabaragamuwa and North-western provinces and in 
Galle and Matara districts. 
   
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 (15th) are Kovilan Point, Mallakam and Malankadu at about 
12:10 noon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ශ්රී ලංකාව සඳහා සාමානයය කාලගුණ අනාවැකිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතිාසාා ගුණසයදයාසමධ්යහ ාානහද,සඅනාවැිරසඅාශ්යසමගින්සනිකු්සාරනස දි 
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 ප්රප්රේශ් සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 

2022සඅප්රේල් මස 15 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 15 April 2022 

 

දිවයින වටා මුහුප්රේ කාලගුණය සහ ස්වභාවය 
WEATHER AND STATE OF SEA AROUND THE ISLAND 
ජාතිාසාා ගුණසයදයාසමධ්යහ ාානහද,සඅනාවැිරසඅාශ්යසමගින්සනිකු්සාරනස දි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 

වැසි තත්ත්වය: 
පු්ත මසසිටසාන්ාහන්තුරයසහ සිකුණාම යස ර ාසමළාාපුවස දක්වාස හවරාටස්බෙහබන්සවනසමුදුුනස

ප්රහශශ්ව සහ ාානසහ වල්පයා සවැසිසහ ෝසගිගුරුම්සහහිතසවැසිසඇතිහේ. 

සුළඟ: 
දිවයිනසවටාසවනසමුදුුනසප්රහශශ්ව සුළාා නිරිතසහදසින්ස මාසඑයි.සුළාහේසහේෙයසපැ.ිර.මී.ස(20 -30)සපමණසහේ.සස
පු්ත මසසිට මන්නාරමස ර ාස සාන්ාහන්තුරයස දක්වා හවරාටස්බෙහබන්සවනසමුදුුනසප්රහශශ්ව සුළාහේස

හේෙයසයටින්සයටසපැ.කි.මී. (35-40)සදක්වාසවැඩි යය  ැා. 

මුහුප්රේ ස්වභාවය: 
පු්ත මසසිට මන්නාරමස ර ාසාන්ාහන්තුරයස දක්වා හවරාටස්බෙහබන්සවනසමුදුුනස ප්රහශශ්  යටින්සයටස
තරමක්සසරළුසහේ.සහහුළසමුදුුනසප්රහශශ්සසහාමානයසහ වාාවහදසසිටසමදසවශ්හයන්සරළුසසදක්වාසහේ. 
 

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම මුහුදු ප්රප්රේශ්වල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැකි අතර එවිට එම 

මුහුදු ප්රප්රේශ් තාවකාලිකව ලතා රු  විය හැක. 

Condition of Rain: 

Showers or thundershowers will occur at few places in the sea areas off the coast extending from 
Puttalam to Batticaloa via Kankasanturai and Trincomalee. 
 

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 Puttalam to Kankasanturai 
via Mannar. 
 
 

State of Sea: 

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

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


