
 
 

 

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 07 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 

2022 අප්රේල් මස  6 දින මධ්යහන 12.   ට නිකුත් කරන ලදි. 
 

 
දිවයිහන් හ ාහ ෝ ප්රහශවව  වවව  ාා හදී  හ ෝ රා්රී ාා හදී  තැන්න් තැන වැසි හ ෝ ගිගුරුම් වහිත 
වැසි ඇතිහේ.  

 

මධ්යම, ව රගමුව, දකුණ, ඌව ව  නැහගනහිර පළාත්ව ත් හපාහළාන්නරුව දිව ික්ාහයත් ඇතැම් 
ව ථාන ව ට මි.මී. 100 ට වැඩි තද වැසි ද ඇතිවිය  ැා. 

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

අවම කර ගැනීමට අවශ්ය ියයවර ගන්නා ප්රලස නනතාවප්රගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැප්රේ. 
  

දෘශ්ය ප්රලස ූර්යයා තතුරට ගමන් කිීමප්රම්ී  ූර්යයා, අප්රේල් මස  5 සිට 15 දක්වා දිනවලී  ශ්රී ලංකාව 

ආශ්රිත අක්ංාංශ් වලට සෘවමවම ඉහලින් තව.. ප්රහට දින (07) දහවල් 12:13 ට ගල්කිස්ස, 

ප්ර ාරලැස්ගමුව , ප්රකාට්ටාව , ප්ර ෝප්රේ, මස්ප්රකළිය , ගුරුතලාව සහ වැදිකුඹුර යන ප්රප්රේශ් වලට හිරු 

මුදුන් වනු ඇත.    

 

 
 

WEATHER FORECAST FOR 07 APRIL 2022 
Issued at 12.00 noon on 06 APRIL 2022 

 
 

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

the evening or night.   
 
 

Heavy showers above 100 mm can be expected at some places in Central, Sabaragamuwa, 

Southern, Uva and Eastern provinces and in Polonnaruwa district. 
 
 

 

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 during 05th to 15th of April in this year. The nearest areas of Sri Lanka 
over which the sun is overhead tomorrow (07th) are Mt Lavinia, Boralesgamuwa, Kottawa, 
Bope, Maskeliya, Gurutalawa and Wedikumbura at about 12:13 noon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ශ්රී ලංකාව සඳහා සාමානයය කාලගුණ අනාවැකිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතිා ාා ගුණ විදයා මධ්යව ථානහද, අනාවැකි අංවය මගින් න්කුත් ාරන  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 

 

 

ඉදිරි තැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රප්රේශ් සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 

2022 අප්රේල් මස  6 දින මධ්යහන 12.   ට නිකුත් කරන ලදි. 
 
 

 

 

 

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

Issued at 12.00 noon on 06 April 2022 

 

දිවයින වටා මුහුප්රේ කාලගුණය සහ ස්වභාවය 
WEATHER AND STATE OF SEA AROUND THE ISLAND 
ජාතිා ාා ගුණ විදයා මධ්යව ථානහද, අනාවැකි අංවය මගින් න්කුත් ාරන  දි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 

අප්රේල් 7 වන දින ගිනිප්රකාන දිග ප්ර ංගාල ප්ර ාක්ක මුහුදු ප්රප්රේශ්ප්ර  අු  ීඩනන කලාතයක් ඇතිීමප්රම් හැකියාවක් 
තව.. දිවයිනට ගිනිප්රකාණ ප්රදසින් සහ නැප්රගනහිර ප්රදසින් තවතින ගැඹුරු මුහුදු ප්රප්රේශ්වල සිය කටුතතු වල 

ප්රයප්රදන ධීවර සහ නාවික ප්රනාවට ප්රම් සම් න්ධ්ප්රයන් විමසිලිමත් වන ප්රලසත් ඉදිරි කාලගුණ අනාවැකි ියළි ඳව 

අවධ්ානප්රයන් තසු වන ප්රලසත් ඉල්ලා සිටිනු ලැප්රේ. 

වැසි තත්ත්වය: 
ිකුණාම ය සිට මඩා පුව  ර ා  ම් න්හතාට  දක්වා හවරළට ඔබ්හ න් වන මුහුදු ප්රහශවව  විටින් 

විට වැසි හ ෝ ගිගුරුම් වහිත වැසි ඇතිහේ. මන්නාරම සිට පුත්ත ම, හාාළඹ  ව  ගාල්    ර ා  
 ම් න්හතාට දක්වා හවරළට ඔබ්හ න් වන මුහුදු ප්රහශවව  වවව  ාා හදී  හ ෝ රා්රී ාා හදී  තැන්න් 
තැන වැසි හ ෝ ගිගුරුම් වහිත වැසි ඇතිහේ. 
 

 

සුළඟ: 
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශවව  ුළළං  න්රිත හදසින් හ ෝ න්ව ිත දිවාවකින් හතාරව  මා එයි. ුළළහේ 
හේගය පැ.කි.මී. (20-25) පමණ හේ.  
 

මුහුප්රේ ස්වභාවය: 
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහශව වාමානය ව වාාවහද පවතී. 
 

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

ප්රප්රේශ් තාවකාලිකව ඉතා රු  විය හැක. 

 

A low-pressure area is likely to form over the southeast Bay of Bengal on 7th April. The fishing 

and naval communities operating in the deep sea areas to the Southeast and East of the Island 

are advised to be vigilant in this regard and requested to be attentive to future weather 

forecasts.   

Condition of Rain: 

Showers or thundershowers will occur at times in the sea areas off the coast extending from 
Trincomalee to Hambanthota via Batticaloa. Showers or thundershowers will occur at several 
places in the sea areas off the coast extending from Mannar to Hambantota via Puttalam, 
Colombo, and Galle during the evening or night. 

Winds: 

Winds will be south-westerly or variable in direction and wind speed will be (20-25) kmph.   

State of Sea: 

The sea areas around the island will be slight.  
 

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


