
 

 

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 

aavi 

 

 

ඉදිරි පැය 36 සඳහා සාමාන්යය ාාගුණ  නන්ාැැිය 

2022 නප්රේල් මස 12 දින් සැස 04.00 ට නිකුත් ාරන් ගදි. 

 

පහළ ැායුප්ර ෝගප්රේ ාැළඹිලි ස්ැභාැය දිැයිප්රන්න් ඉැතට  මන් ාරමින් පැතී. 
 

නද  

දිවයිහන් හ ාහ ෝ ප්රහශවව  වැසි හ ෝ ිගුරුම්  හහිත වැසි තිවහ.  
 
උතුුම, උතුුම- මැද, නැහෙනහිර, මධ්යම, හ රෙමුව හ  ඌව පළාත්ව ත් ොල්  හ  මාතර 

දිහරික්ලව ත්   තතැ්  හරථාන ව ට මි.මී. 75 ට ැැඩි තරමල තද වැසි ද හහසු ප්රහශවව  තතැ්  හරථාන 

ව ට මි.මී. 50 ට ැැඩි තරමල තද වැසි ද තිවවිය  ැල   

ගිුණරුම් සහිත ැැසි සම  ඇතිවිය හැි තාැාාලිා තද සුළං ැලින් සහ නකුණු මඟින් සිදු ැන් නන්තුරු නැම 

ාර  ැනීමට නැශ්ය ියයැර  න්න්ා ප්රගස නන්තාැප්ර න් ාාරුිකාැ ඉල්ගා සිිනු  ගැප්ර.. 

ප්රහට 
 

 හරනාහිර හ  හ රෙමුව පළාත්ව ත් ොල්  හ  මාතර  දිහරික්ලව ත් ැැසි ැාර ිහිපයක් ඇතිප්රේ. 
 

හහසු ප්රහශවව  හවහර ලා හේදී හ ෝ රාත්රී ලා හේදී තැන්න් තැන වැසි හ ෝ ිගුරුම්  හහිත වැසි තිවහ.  

නැහෙනහිර,  ඌව, උතුුම-මැද  හ  උතුුම පළාත්ව  තතැ්  හරථාන ව ට මි.මී. 75ට වැඩි තරමක් තද වැසි 
තිවවිය  ැල   
 

ගිුණරුම් සහිත ැැසි සම  ඇතිවිය හැි තාැාාලිා තද සුළං ැලින් සහ නකුණු මඟින් සිදු ැන් නන්තුරු නැම 

ාර  ැනීමට නැශ්ය ියයැර  න්න්ා ප්රගස නන්තාැප්ර න් ාාරුිකාැ ඉල්ගා සිිනු  ගැප්ර.. 
 
  

දෘවය හ හ සූර්යයා උතුරට ෙමන් කිරීහ් දී සූර්යයා, අහේල් මහ 05 සිට 15 දක්වා දිනව දී ශ්රී  ාලාව ් රිත 

අක්ෂාාව ව ට හෘජුවම ඉ ලින් පවතී  හ ට දින (13) ද වල් 12:11 ට තායිලියන්ුඩිඉරිප්පු (මන්නාරම 

දිහරික්ලය), ලනලරායන්ු ් , හනඩුන්හක්න් (ව.න්යා දිහරික්ලය) හ  නඩ්ඩඩියන්ලන්ඩාල් (මු ිව. 

දිහරික්ලය)  යන ප්රහශව ව ට හිුම මුදුන් වනු තත    
 

 

GENERAL WEATHER FORECAST FOR NEXT 36 HOURS 
Issued at 04.00 p.m. on 12 April 2022 

 

The low-level atmospheric disturbance in the vicinity of Sri Lanka moving away from the Island.  
 

Today 
 

Today  

 
 

Showers or thundershowers will occur over most parts of the island.   
 
 

Fairly heavy showers above 75 mm can be expected at some places in Northern, North-Central, 

Eastern, Central, Sabaragamuwa and Uva provinces and in Galle and Matara districts.   

Fairly heavy showers above 50 mm can be expected at some places elsewhere. 
 

 

ශ්රී ගංාාැ සඳහා සාමාන්යය ාාගුණ  නන්ාැැිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාිවල ලා ුරණ විදයා මධ්යහරථානහේ, අනාවැකි අාවය මිගන් න්ුත් ලරන  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 

 

Tomorrow 
 

 

 

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 during the evening or night.  

Fairly heavy showers above 75 mm can be expected at some places in Eastern, Uva, North-

central and Northern provinces.  
 

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 from 05th to 15th of April in this year. The nearest areas of Sri Lanka over which the 

sun is overhead tomorrow (12th) are Tayliankudiyiruppu (Mannar District), Kanakarayankulam, 

Nedunkeni (Vauniya District) and Naddiankandal (Mullattivu District) at about 12:11 noon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 Main Cities                                                             Date : 13-Apr-2022 

City 
Temperature (0C) Relative Humidity (%) 

Weather 
Max Min Max Min 

Anuradhapura 32 25 95 70 Showers or thundershowers after 2.00p.m 

Batticaloa 32 24 95 65 Showers or thundershowers after 2.00p.m 

Colombo 30 25 95 80 Several spells of showers 

Galle 29 25 95 85 Several spells of showers 

Jaffna 29 25 95 85 Showers or thundershowers 

Kandy 30 22 95 70 Showers or thundershowers after 2.00p.m 

Nuwara-Eliya 20 14 95 80 Showers at times 

Ratnapura 32 24 95 75 Several spells of showers 

Trincomalee 32 25 95 70 Showers or thundershowers after 2.00p.m 

Mannar 30 24 95 70 Showers or thundershowers after 2.00p.m 

    
   

ප්රධාන්  න් ර සදහා ාාගුණ  නන්ාැැිය                                                       දින්ය :     2022-04-13 

න් රය 
උෂ් ත්ැය(ප්රස. නංශ්ා) සාප්රේක්ෂ ආර්ද්රතාැය()) 

ාාගුණ ය 
උපරිම නැම උපරිම නැම 

අනුරාධ්ුරය 32 25 95 70 හවහ 2.00න් පසුව වැසි හ ෝ ිගුරුම්  හහිත වැසි තිව හ. 

මඩල ුව 32 24 95 65 හවහ 2.00න් පසුව වැසි හ ෝ ිගුරුම්  හහිත වැසි තිව හ. 

හලාළඹ 30 25 95 80 වැසි වාර කිහිපයක්  

ොල්  29 25 95 85 වැසි වාර කිහිපයක්  

යාපනය 29 25 95 85 වැසි හ ෝ ිගුරුම්  හහිත වැසි තිව හ. 

ම නුවර 30 22 95 70 හවහ 2.00න් පසුව වැසි හ ෝ ිගුරුම්  හහිත වැසි තිව හ. 

නුවරඑළිය 20 14 95 80 විටින් විට වැසි  

රත්නුරය 32 24 95 75 වැසි වාර කිහිපයක්  

ිුණාම ය 32 25 95 70 හවහ 2.00න් පසුව වැසි හ ෝ ිගුරුම්  හහිත වැසි තිව හ. 

මන්නාරම 30 24 95 70 හවහ 2.00න් පසුව වැසි හ ෝ ිගුරුම්  හහිත වැසි තිව හ. 

      
பிரதான நகரங்களுக்கான வானிலை 

முன்னறிவித்தல்                                                                 
திகதி :  2022-04-13 

நகரம்  
வவப்பநிலை (0C) சாரீரப்பதன் (%) 

வானிலை 
உச்ச  குலறந்த உச்ச குலறந்த 

அனுராதபுரம்  32 25 95 70 
பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழை அல்லது 
இடியுடன் கூடிய மழை பபய்யும் 

மட்டக்களப்பு  32 24 95 65 
பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழை அல்லது 
இடியுடன் கூடிய மழை பபய்யும் 

வகாழும்பு  30 25 95 80 அடிக்கடி மழை பபய்யும்  

காைி  29 25 95 85 அடிக்கடி மழை பபய்யும்  

யாழ்ப்பாணம்  29 25 95 85 மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பபய்யும் 

கண்டி  30 22 95 70 
பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழை அல்லது 
இடியுடன் கூடிய மழை பபய்யும் 

நுவவரைியா  20 14 95 80 அவ்வப்பபோது மழை பபய்யும் 

இரத்தினபுரி  32 24 95 75 அடிக்கடி மழை பபய்யும்  

திருககாணமலை  32 25 95 70 
பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழை அல்லது 
இடியுடன் கூடிய மழை பபய்யும் 

மன்னார்  30 24 95 70 
பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழை அல்லது 
இடியுடன் கூடிய மழை பபய்யும் 

 


