
 
 

 

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 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 නොසකම්බර් ලංනහ 30 දින ස්ඳ ා කාලගුණ අනාවැකිය 

2021 නොසකම්බර් ලංනහ 30 දින උදෑස්න 05.30 ලංට නිකුත් කරන ලදි. 
 

 

ස්බරගමුව, මයම, බස්ථනාහිර, වයඹ ස්  ඌව පළාත්වලත් ගාල්ල ස්  මාතර දිස්ථත්රික්කවලත් ස්වස්ථ 

කාලහ දී හ ෝ රාත්රී කාලහ දී තැනින් තැන වැසි හ ෝ ගිගුරුම් ස්හිත වැසි ඇති හේ. ඇතැම් ස්ථාානවලට 

මි.මී. ලං75 ලංට ලංසකඩි තරමක තද වැසි ඇතිවිය  ැකිය. 
 

නැහගනහිර ලංපළාහත් හවරළබඩ ප්රහශශවල ස්   ම්බන්හත ට දිස්ථත්රික්කහ   උදෑස්න කාලහ දී ද වැසි 
ස්ථවල්පයක් ඇතිවිය  ැක. 
 

ගිුණරුම් ලංහහිත ලංසකසි ලංහනග ලංඇතිවිය  ලං කි ලංත සව ලිව ලංතද ලංසුළා ලංසලින් ලංහ  ලංනකුණු ලංනඟින් ලංසිදු ලංස ලංනතුරු ලං

නසන ලංවර ලංගකනීනට ලංනසශ්ය ලංියය සර ලංගන්  ලංනකහ ලංජත සනගන් ලංව රුණිවස ලංඉල්ක  ලංසිටිනු ලංකකනේ. 
 
 

 
 

 
 

 

WEATHER FORECAST FOR 30 NOVEMBER 2021 
Issued at 05.30 a.m. on 30 November 2021  

 

 
 

 

Showers or thundershowers will occur at several places in Sabaragamuwa, Central, Western, 
North-Western and Uva provinces and in Galle and Matara districts during the evening or 
night. Fairly heavy showers above 75mm can be expected at some places. 
 

A few showers are likely in the coastal areas of the Eastern province and in Hambanthota 

district 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 පකය  24 ට දිසයි සට  ස මුහුදු ප්රනේශ් හා   ව කුණ  න සකිය  

2021 ලංනොසකම්බර් ලංනහ 29 දි ලංඋදෑස්න 05.30 ලංට ලංනිකුත් ලංවර ලංකදි. 
 

 
 
 

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

Issued at 05.30 a.m. on 29 November 2021 
 

දිසයි ලංසට  මුහුනේ 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 

සකසි ලංතත්ත්සය : ලං ලං ලං 
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශශවල විහශේෂහයන් ස්වස්ථ කාලහ දී හ ෝ රාත්රී කාලහ දී වැසි හ ෝ ගිගුරුම් 
ස්හිත වැසි ඇතිහේ.   

 

 

සුළඟ: ලං 
පුත්තලම සිට කන්කස්න්තුරය ස්  ත්රිකුණාමලය  ර ා මඩකලපුව දක්වා වන මුහුදු ප්රහශශවල ුළළං     
නැහගනහිර හ ෝ  ඊස්ාන දිශාහවන්  මා එන අතර දිවයින වටා වන හස්ුළ මුහුදු ප්රහශශවල ුළළං  වයඹ  
හදසින් හ ෝ නිශථචිත දිශාවකින් හත රව  මයි. දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශශවල ුළළහ  හේගය 

පක.ි.මී. ලං(20-30) පමණ හේ.  
 
 
 

මුහුනේ ලංහ්සභ සය : 
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශශ මද වශහයන් රළු හේ. 

ගිුණරුම් ලංහහිත ලංසකසි ලංඇති ලංස ලංවිට ලංඑන ලංමුහුදු ලංප්රනේශ්සක ලංත සව ලිවස ලංතද ලංසුළා ලංඇති ලංවිය  ලං කි ලංනතර ලංඑවිට ලං

එන ලංමුහුදු ලංප්රනේශ් ලංත සව ලිවස ලංඉත  ලංරු  ලංවිය  ලං කව.  

Condition of Rain: 

Showers or thundershowers will occur in the sea areas around the island particularly during the 
afternoon or night. 

Winds: 

Winds will be easterly or north-easterly in the sea areas extending from Puttalam to Batticaloa 
via Kankasanturai and Trincomalee. Winds will be north-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. 

 

State of Sea: 

The sea areas around the island will be moderate. 
 

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


