
 

 

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) :සිහින්වැසි:00-12.50, සිහින්හ ෝමදවැසි:12.50-25, මදවැසි:25-50, තරමක්තදවැසි: 50 -100, 

තදවැසි:100 – 150,ඉතාතදවැසි: 150 හ ෝඊටවැඩි 

 

raaaaaaaaa 

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  
 

 
 

 

 
ඉදිරි ලංපැය ලං36 හා ා ලංහාමානයය ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය 

2021 හැප්තැම්බර් ලංමහ 22 දින ලංහවහ ලං04.00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 

 

මයම, ඌව, ලංනැහෙනහිර ලංහ  ලංඋතුරු-මැද ලංපළාත්වකත් මුකතිව් ලංහ  ලං ම්බන්හතොට ලංදිහථත්රික්වවකත් හවහථ ලංවාකහ  ලං

හ ෝ ලංරාත්රී ලංවාකහ  ලංතැනින් ලංතැන ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇතිහව්. ලං 

 

හබරෙමුව, බහථනාහිර ලංහ  ලංවයඹ ලංපළාත්වකත් ොල්ක ලංහ  ලංමාතර ලංදිහථත්රික්වවකත් වැසි ලංවාර ලංිහිපයක් ලංඇතිහව් 
 
 

 
 

ගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංහමෙ ලංඇතිවිය ලං ැි ලංතාවවාලිව ලංතද ලංසුළා ලංවලින් ලංහ  ලංනකුණු ලංමඟින් ලංසිදු ලංවන ලංනනතුරු ලංනවම ලංවර ලං

ෙැනීමට ලංනවශය ලංියයවර ලංෙන්නා ලංහකහ ලංජනතාවහෙන් ලංවාරුිකවව ලංඉල්කා ලංසිිනු  ලංකැහ.. 

 
 

 

 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR NEXT 36 HOURS 

Issued at 04.00 p.m. on 22 September 2021 

 

Showers or thundershowers will occur at several places in the Central, Uva, Eastern and North-Central 
provinces and in Mullaitivu and Hambantota districts during evening or night.  

   
Several spells of showers will occur in the Sabaragamuwa, Western and North-western provinces and in 
Galle and Matara 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) :සිහින්වැසි:00-12.50, සිහින්හ ෝමදවැසි:12.50-25, මදවැසි:25-50, තරමක්තදවැසි: 50 -100, 

තදවැසි:100 – 150,ඉතාතදවැසි: 150 හ ෝඊටවැඩි 

 

 
 
 

 

   Weather Forecast for Main Cities                                                             Date : 23-Sep-2021 

City 
Temperature (0C) Relative Humidity (%) 

Weather 
Max Min Max Min 

Anuradhapura 34 25 90 55 Showers or thundershowers are likely after 2.00p.m 

Batticaloa 32 26 90 65 Showers or thundershowers after 2.00p.m 

Colombo 30 27 95 75 Several spells of showers  

Galle 30 26 95 85 Several spells of showers  

Jaffna 29 27 90 70 Showers or thundershowers are likely after 2.00p.m 

Kandy 29 22 95 70 Showers or thundershowers are likely after 2.00p.m 

Nuwara-Eliya 19 12 95 85 Showers or thundershowers are likely after 2.00p.m 

Ratnapura 30 24 95 70 Several spells of showers 

Trincomalee 35 26 90 55 Showers or thundershowers after 2.00p.m 

Mannar 31 28 85 75 A few showers 

        

ප්රාන  නෙර ලංහද ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය                                                       දිනය ලං:     2021-09-23 

නෙරය 
උෂථ ත්වය(හහ. ලංනාශව) හාහප්ක්ෂ ලංආර්ද්රතාවය()) 

වාකුණ ය 
උපරිම නවම උපරිම නවම 

නු රාපුරය 34 25 90 55 හවහ ලං2.00න් ලංපසුව ලංවැසි හ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති  විය ලං ැව 

මඩවකපුව 32 26 90 65 හවහ ලං2.00න් ලංපසුව ලංවැසි හ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලංහව් 

හවොළඹ 30 27 95 75 වැසි ලංවාර ලංිහිපයක් ලංඇතිහව් 

ොල්ක 30 26 95 85 වැසි ලංවාර ලංිහිපයක් ලංඇතිහව් 

යාපනය 29 27 90 70 හවහ ලං2.00න් ලංපසුව ලංවැසි හ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති  විය ලං ැව 

ම ු වර 29 22 95 70 හවහ ලං2.00න් ලංපසුව ලංවැසි හ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති  විය ලං ැව 

ු වරඑළිය 19 12 95 85 හවහ ලං2.00න් ලංපසුව ලංවැසි හ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති  විය ලං ැව 

රත්නපුරය 30 24 95 70 වැසි ලංවාර ලංිහිපයක් ලංඇතිහව් 

ත්රිකු ාමකය 35 26 90 55 හවහ ලං2.00න් ලංපසුව ලංවැසි හ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලංහව් 

මන්නාරම 31 28 85 75 වැසි ලංහථවල්පයක්  

      
 


