ශ්රී ල කාව සඳ ා සාමානයය කාලගුණ අනාවැකිය
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA
නාන ක කාලගුණ විදයා මධ්යස්ථානහ්, අනාවැකි අ යය මගින් නිකුත් කරන ලදි
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre.

2021 හනොවැම්බර් මස 18 දින සඳ ා කාලගුණ අනාවැකිය
2021 හනොවැම්බර් මස 17 දින මධ්ය න 2 .00 ට නිකුත් කරන ලදි.
මධ්යම හබ ාාල හබොක්ක මුහුදු ප්රහශයය ආශ්රිතව පවන න අ ප ඩන න කලාපය බටහිර හදසට බරව ාමන්
කර 2021 හනොවැම්බර් මස 18 වන දින දකුණු ආන්ද්රා ප්රහශයයට යාබද තුරු  තමි්නනා ප හවර හදසට
ාමන් කිරීහම් වැඩි ැකියාවක් පවතී.
තුරු , තුරු  -මැද ස වයඹ ප ාත්වලත් ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කහ්ත් විටින් විට වැසි හ ෝ ගිගුු ම්
සහිත වැසි ඇන හේ. ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මී. 50 ක පමණ තරමක තද වැසි ඇන විය ැක.
බස්නාහිර ස සබරාමුව ප ාතත්වලත් ාා්නල ස මාතර දිස්ත්රික්කවලත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇන හේ.
දිවයිහන් හසසු ප්රහශයවල විහයෂහයන් සවස් කාලහ්දී හ ෝ රාත්රි කාලහ්දී තැනින් තැන වැසි හ ෝ
ගිගුු ම් සහිත වැසි ඇන හේ. ඌව ප ාහතත් අම්පාර ස ම කලපුව දිස්ත්රික්කවලත් ඇතැම්
ස්ථානවලට මි.මී. 50 ට වැඩි තරමක තද වැසි ඇන විය ැක.
ගිගුු ම් සහිත වැසි සමා ඇන විය ැකි තාවකාලික තද සු වලින් ස අකුණු මඟින් සිදු වන අනුරු 
අවම කර ාැනීමට අවයය ියයවර ාන්නා හලස නනතාවහාන් කාු ිකකව ඉ්නලා සිටිනු ලැහේ.

WEATHER FORECAST FOR 18 NOVEMBER 2021
Issued at 12.00 noon on 17 November 2021
The low pressure area located over central Bay of Bengal is likely to move westwards and
reach south Andhra Pradesh and adjoining north Tamil Nadu coasts on 18 November 2021.
Showers or thunder showers will occur at times in Northern, North-Central and NorthWestern provinces and in Trincomalee district. Fairly heavy showers about 50 mm can be
expected at some places.
Several spells of showers will occur in Western and Sabaragamuwa 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 in Uva
province and in Ampara and Batticaloa districts.
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
නාන ක කාලගුණ විදයා මධ්යස්ථානහ්, අනාවැකි අ යය මගින් නිකුත් කරන ලදි
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශය සඳ ා කාලගුණ අනාවැකිය
2021 හනොවැම්බර් මස 17 දින මධ්ය න 2 .00 ට නිකුත් කරන ලදි.
මධ්යම හබ ාාල හබොක්ක මුහුදු ප්රහශයය ආශ්රිතව පවන න අ ප ඩන න කලාපය බටහිර හදසට බරව ාමන්
කර 2021 හනොවැම්බර් මස 18 වන දින දකුණු ආන්ද්රා ප්රහශයයට යාබද තුරු  තමි්නනා ප හවර හදසට
ාමන් කිරීහම් වැඩි ැකියාවක් පවතී.
දිවයිනට නැහානහිරින් වන ාැඹුු  මුහුද ආශ්රිතව රියා කරන වරවර ස නාවික ප්රනාව හම් ියිබබඳව
ස ඉදිරි කාලගුණ නිහේදන හකහරහි අවධ්ානහයන් කටයුුර කරන හලස ඉ්නලා සිටිනු ලැහේ.

වැසි තත්ත්වය:
මන්නාරම සිට කන්කසන්ුරරය, ත්රිකුණාමලය ස ම කලපුව ර ා හපොුරවි්න දක්වා වන මුහුදු
ප්රහශයවල විටින් විට වැසි හ ෝ ගිගුු ම් සහිත වැසි ඇන  හේ. දිවයින වටා වන හසසු මුහුදු ප්රහශයවල
තැනින් තැන වැසි හ ෝ ගිගුු ම් සහිත වැසි ඇන  හේ.

සු ඟ:
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශයවල සු වයඹ හදසින් මා එයි. සු හේ හේාය පැ.කි.මී. (25-40) පමණ
හේ. ාා්නල සිට මාතර ර ා ම්බන්හතොට දක්වා වන මුහුදු ප්රහශයවල ස කන්කසන්ුරරය සිට
ත්රිකුණාමලය දක්වා වන මුහුදු ප්රහශයවල සු හේ හේාය විටින් විට පැ.කි.මී. (50-55) පමණ දක්වා
වැඩි විය ැකියි.

මුහුහශ ස්වභාවය:
ාා්නල සිට මාතර ර ා ම්බන්හතොට දක්වා වන මුහුදු ප්රහශය ස
කන්කසන්ුරරය සිට
ත්රිකුණාමලය දක්වා වන මුහුදු ප්රහශය විටින් විට රළු විය ැකි අතර හසසු මුහුදු ප්රහශය විටින් විට තරමක්
රළු විය ැක.
ගිගුු ම් සහිත වැසි ඇන  වන විට එම මුහුදු ප්රහශයවල තාවකාලිකව තද සු
එම මුහුදු ප්රහශය තාවකාලිකව ඉතා රළු විය ැක.

ඇන  විය ැකි අතර එවිට

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 17 November 2021
The low pressure area located over central Bay of Bengal is likely to move westwards
and reach south Andhra Pradesh and adjoining north Tamil Nadu coasts on 18 November
2021.
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 Mannar to
Potuvil via Kankasanturai, Trincomalee and Batticaloa. Showers or thundershowers will
occur at several places in the other sea areas around the island.
Winds:
Winds will be Westerly and speed will be (25-40) 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 and in the sea areas extending from Kankasanturai to
Trincomalee.
State of Sea:
The sea areas extending from Galle to Hambantota via Matara and in the sea areas extending
from Kankasanturai to Trincomalee 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

