ශ්රී ලංකාව සඳ ා සාමානයය කාලගුණ අනාවැකිය
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA
නාතික කාලගුණ ටිදයා මධ්යස්ථානහේ, අනාවැකි අංවය මගින් නිකුත් කරන ලදි
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre.

2021 හනොවැම්බර් මස 17 දින සඳ ා කාලගුණ අනාවැකිය
2021 හනොවැම්බර් මස 16 දින මධ්ය න 2 .00 ට නිකුත් කරන ලදි.
බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්යම, වයඹ ස උතුරු පළාත්වලත් ගාල්ල ස මාතර දිස්ත්රික්කවලත් ටින්න්
ටිට වැසි ඇතිහේ.
දිවයිහන් හසසු ප්රහශවවල ටිහවෂහයන් සවස් කාලහේදී හ ෝ රාත්රී කාලහේදී තැනින් තැන වැසි හ ෝ
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිහේ. ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මී. 50 ට වැඩි තරමක තද වැසි ඇතිටිය ැක.
ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිටිය ැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් ස අකුණු මඟින් සිදු වන අනතුරු
අවම කර ගැනීමට අවවය ියයවර ගන්නා හලස නනතාවහගන් කාරුිකකව ඉල්ලා සින්ු  ලැහ..

WEATHER FORECAST FOR 17 NOVEMBER 2021
Issued at 12.00 noon on 16 November 2021
Showers will occur at times in Western, Sabaragamuwa, Central, North-western and Northern
provinces and in Galle and Matara districts.
Showers or thundershowers will occur at several places elsewhere particularly during the
afternoon or night. Fairly heavy showers above 50 mm can be expected at some places.
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

දිවයින වටා මුහුහශ කාලගුණය ස ස්වභාවය
WEATHER AND STATE OF SEA AROUND THE ISLAND
නාතික කාලගුණ ටිදයා මධ්යස්ථානහේ, අනාවැකි අංවය මගින් නිකුත් කරන ලදි
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශව සඳ ා කාලගුණ අනාවැකිය
2021 හනොවැම්බර් මස 16 දින මධ්ය න 2 .00 ට නිකුත් කරන ලදි.
අන්දමන් මුහුහශ මධ්යම මුහුදු ප්රහශවහේ දැනට පවතින අු  ීඩනන කලාපය බටහිරට බරව වයඹ හදසට
ගමන් කර උතුරු අන්දමන් මුහුද ර ා ගමන් කරමින් ඉදිරි පැය 48 තුළ නැහගනහිර-මධ්යම ස යාබද
ගිනිහකොනදිග හබංගාල හබොක්ක මුහුදු ප්රහශවය ශ්රිතව හ ොන්න් වර්ධ්නය වු  ඇත. ඉන් පසුව ම
පශධ්තිය තව දුරටත් බටහිර හදසට ගමන් කර 0 2 හනොවැම්බර් 28 වන දින දකුණු ශන්ද්රා ප්රහශවයට
යාබද උතුරු තමිල්නාු  හවරළ හදසට ගමන් කිරීහම් වැඩි ැකියාවක් පවතී.
දිවයිනට නැහගනහිරින් වන ගැඹුරු මුහුද ශ්රිතව රියා කරන වරවර ස නාටික ප්රනාව හම් ියිබබඳව
ස ඉදිරි කාලගුණ නිහේදන හකහරහි අවධ්ානහයන් කටයුතු කරන හලස ඉල්ලා සින්ු  ලැහ..

වැසි තත්ත්වය:
කන්කසන්තුරය සිට මන්නාරම, පුත්තලම හකොළඹ, ගාල්ල ර ා මාතර දක්වා වන මුහුදු ප්රහශවවල
ටින්න් ටිට වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති හේ. දිවයින වටා වන හසසු මුහුදු ප්රහශවවල ස්ථාන
ස්වල්පයක වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති හේ.

සුළඟ:
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශවවල සුළං නිරිත හ ෝ බස්නාහිර හදසින් මා යි. සුළහ හේගය පැ.කි.මී.
(30-40) පමණ හේ. ගාල්ල සිට මාතර ර ා ම්බන්හතොට දක්වා වන මුහුදු ප්රහශවවල සුළහ
හේගය ටින්න් ටිට පැ.කි.මී. (50-55) පමණ දක්වා වැඩි ටිය ැකියි.

මුහුහශ ස්වභාවය:
ගාල්ල සිට මාතර ර ා ම්බන්හතොට දක්වා වන මුහුදු ප්රහශව ටින්න් ටිට රළු ටිය ැකි අතර හසසු මුහුදු
ප්රහශව ටින්න් ටිට තරමක් රළු ටිය ැක.
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන ටිට ම මුහුදු ප්රහශවවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති ටිය ැකි අතර ටිට
ම මුහුදු ප්රහශව තාවකාලිකව ඉතා රළු ටිය ැක.

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

WEATHER FORECAST FOR SEA AREAS AROUND THE ISLAND DURING NEXT 24 HOURS
Issued at 12.00 noon on 16 November 2021
The low pressure area in the North Andaman Sea area is likely to move WestNorthwestwards and become well marked low pressure over east-central & adjoining
Southeast Bay of Bengal during next 48 hours.
Naval and fishing communities operating in the deep sea areas (East of the island) are
advised to be attentive in this regard and future weather forecasts.
Condition of Rain:
Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas extending from
Kankasanturai to Matara via Mannar, Puttalam, Colombo and Galle. Showers or
thundershowers will occur at a few places in the other sea areas around the island.
Winds:
Winds will be South-westerly or Westerly and speed will be (30-40) kmph in the sea areas
around the island.
Wind speed can increase up to (50-55) kmph at times in the sea areas extending from
Galle to Hambantota via Matara.
State of Sea:
The sea areas extending from Galle to Hambantota via Matara. will be rough at times. Other
sea areas will 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

