
 

 

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 ලංකාවාව ලංහා ා ලංහාමානයය ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතිව ලංවාකුණ  ලංවිදයා ලංමයහථාානහ , ලංනනාවැි ලංනාශය ලංමගින් ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre.  
 

 
 

2021 ලංජනවාරි මහ 22 දින ලංහා ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය 

2021 ජනවාරි ලංමහ 21 දින ලංමය න ලං2 .00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 
 

උතුරු-මැද, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල වැසි ස්වල්පයක්  ඇති ගේ.  
 

සබරෙමුව පළාගත්ත්  කළුතර, ොල්ල සහ මාතර දිහථත්රික්කවලත් ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව ස්ථාන  

ස්වල්පයක  වැසි ගහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති ගේ.  
 

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමෙ ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ෙැනීමට 
නවශය පියවර ෙන්නා ගලස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැගේ. 
 

බස්නාහිර, මයම හ  ලංහබරගමුව ලං ලංපළාත්වක ලංඋදෑහන ලංවාකහ දී ලංමීදුම් ලංහහිත ලංතත්ත්වයක් ලංඇතිවිය ලං ැව. 
 

 
 

WEATHER FORECAST FOR 22JANUARY 2021 
Issued at 12.00 noon on 21 January 2021 

 

 
A few showers will occur in North-central, Eastern and Uva provinces.  
 

Showers or thundershowers will occur at a few places in the Sabaragamuwa province and in 
Kalutara, Galle and Matara  districts after 2.00 p.m.  
 

General public is kindly requested to take adequate precautions to minimize damages caused by 
temporary localized strong winds and lightning during thundershowers. 
 

Misty conditions can be expected at Western, Central and Sabaragamuwa provinces during 

the morning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 ලංපැය ලං24 ලංට ලංදිවයින ලංවටා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංහා ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය 

2021 ජනවාරි ලංමහ 21 දින ලංමය න ලං12.00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 

 
 

WEATHER FORECAST FOR SEA AREAS AROUND THE ISLAND DURING NEXT 24 HOURS 
Issued at 12.00 noon on 21 January 2021 

 
 
 

 

දිවයින ලංවටා මුහුහශ ලංවාකුණ ය ලංහ  ලංහථවභාවය 
WEATHER AND STATE OF SEA AROUND THE ISLAND 
ජාතිව ලංවාකුණ  ලංවිදයා ලංමයහථාානහ , ලංනනාවැි ලංනාශය ලංමගින් ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 

වැසි ලංතත්ත්වය: ලං ලං ලං 
 

කළුතර සිට ොල්ල හරහා මාතර දක්වා  වන මුහුදු  ලංප්රහශශවල  වැසි වාර කිහිපයක් ඇති ගේ. ගසසු මුහුදු  ලං

ප්රහශශවල  ස්ථාන ස්වල්පයක  වැසි ඇති  ගේ. 
 

 

සුළඟ: ලං 

දිවයින වටා  මුහුදු  ලංප්රහශශවල  සුළං ඊසාන  ගදසින්  හමා  එයි. ලංගකොළඹ සිට පුත්තලම  හරහා කන්කසන්තුරය 

දක්වා මුහුදු ප්රහශශවල සුළගේ ගේෙය පැ.කි.මී. (30-40) පමණ  වන අතර විටින් විට පැ.කි.මී. 50 දක්වා 

ඉහළ යාමට හැකියාවක් පවතී.  ගසසු මුහුදු ප්රහශශවල සුළගේ ගේෙය පැ.කි.මී. (10-20) පමණ ගේ.    
 

මුහුහශ ලංහථවභාවය: 
 

ගකොළඹ සිට පුත්තලම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා වන මුහුදු  ලංප්රහශශ විටින් ලංවිට ලංරළු ලංවිය හැක.  ලංහහසු ලං

මුහුදු ලංප්රහශශ ලංමද වශගයන් රළු ගේ. 

ගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලංවන ලංවිට ලංතද ලංසුළා ලංහමඟ ලංඑම ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංතාවවාලිවව ලංඉතා ලංරළු ලංවිය ලං ැව. 
 

Condition of Rain: 
 

Several spells of showers will occur over sea areas extending from Kalutara to Matara via Galle. 
Showers will occur at a few places in the other sea areas around the island. 
 

Winds: 
 

Winds will be North-easterly in the sea areas around the island. Wind speed will be (30-40) kmph  
in the sea areas extending from Colombo to  Kankasanthurai via Puttalam and wind speed can 
increase up to 50 kmph at times.  Wind speed will be (10-20) kmph in other sea areas around the 
island.   
 

State of Sea: 
 

The sea area extending from Colombo to Kankasanthurai via Puttalam can be rough at times.  
Other sea areas around the island will be moderate. 
Temporary strong gusty winds and rough seas can be expected during thundershowers. 


