
 
 

 

 

Rainfall amount (mm): Light: 00-12.5, Light to moderate: 12.5-25, Moderate: 25-50, Fairly heavy rain: 50 -100, 

 Heavy rain: 100 – 150, Very heavy rain: 150 or more. 
 

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : සිහින් වැසි: 00-12.5, සිහින් හ ෝ මද වැසි: 12.5-25, මද වැසි: 25-50, තරමක් තද වැසි: 50 -100,   

තද වැසි:100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි 

 

ශ්රී ලංකාව සඳහා සාමාන්යය කාලගුණ අන්ාවැකිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතික කාලගුණ විදයා මධ්යස්ථානහේ, අනාවැකි අංශය මගින් නිකුත් කරන ලදි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 

2022 නන්ාවැම්බර් මස 20 දින් සඳහා කාලගුණ අන්ාවැකිය 
2022 නන්ාවැම්බර් මස 20 දින් උදෑසන් 05.30 ට නිකුත් කරන් ලදි. 

 

ගිනිනකාණ දිග නබංගාල නබාක්ක සහ ඊට යාබදව පැවති අඩු පීඩන් කලාපය බස්න්ාහිරට බරව වයඹ 

නදසට ගමන් කර, නම්වන්විට දකුණු-මධ්යම නබන්ගාලනබාක්ක මුහුදු ප්රනේශනේ පවතී. නමම පේධ්තිය 

බටහිරට බරව වයඹ නදසට ගමන් කරමින් ඉදිරි පැය 12 තුලදී පීඩන් අවපාතයක් දක්වා වර්ධ්න්ය වී, 

තමිල්න්ාඩු-පුදුනෙරි නවරළ නවත ලඟා වීනම් වැඩි හැකියාවක් පවතී. 

උතුරු, උතුරු-මැද ස  නැහෙනහිර  පළාත්වල විටින් විට  මන පැ.කි.මී. (40-50) ක පමණ තද සුළං 
ඇතිවිය  ැක. 

උතුරු, උතුරු-මැද ස  නැහෙනහිර පළාත්වල වැසි ස්වල්පයක් ඇති විය  ැක. 

දිවයිහන් හසසු ප්රහේශවල ප්රධ්ාන වශහයන්  වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී. 

 
 
 

WEATHER FORECAST FOR 20 NOVEMBER 2022 
Issued at 05.30 a.m. on 20 November 2022 

 
The low-pressure area in the southeast Bay of Bengal and neighborhood moved west-
northwestwards to Central parts of south Bay of Bengal. It is very likely to move West-
northwestwards and gradually intensify into a depression during next 12 hours in 
Southwest Bay of Bengal and move west- northwestwards towards the coastal areas of 
Tamilnadu-Puducherry. 
 

Strong winds about (40-50) kmph can be expected at times over the Northern, North-Central 
and Eastern provinces. 

A few showers will occur in Northern, North-Central and Eastern provinces. 

Mainly fair weather will prevail elsewhere over the country.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Rainfall amount (mm): Light: 00-12.5, Light to moderate: 12.5-25, Moderate: 25-50, Fairly heavy rain: 50 -100, 

 Heavy rain: 100 – 150, Very heavy rain: 150 or more. 
 

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : සිහින් වැසි: 00-12.5, සිහින් හ ෝ මද වැසි: 12.5-25, මද වැසි: 25-50, තරමක් තද වැසි: 50 -100,   

තද වැසි:100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි 

 

ශ්රී ලංකාව සඳහා සාමාන්යය කාලගුණ අන්ාවැකිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතික කාලගුණ විදයා මධ්යස්ථානහේ, අනාවැකි අංශය මගින් නිකුත් කරන ලදි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 

 

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින් වටා වන් මුහුදු ප්රනේශ සඳහා කාලගුණ අන්ාවැකිය 
2022 නන්ාවැම්බර් මස 20 දින් උදෑසන් 05.30 ට නිකුත් කරන් ලදි. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ගිනිනකාණ දිග නබංගාල නබාක්ක සහ ඊට යාබදව පැවති අඩු පීඩන් කලාපය බසන්්ාහිරට බරව වයඹ 

නදසට ගමන් කර, නම්වන්විට දකුණු-මධ්යම නබන්ගාලනබාක්ක මුහුදු ප්රනේශනේ පවතී. නමම පේධ්තිය 

බටහිරට බරව වයඹ නදසට ගමන් කරමින් ඉදිරි පැය 12 තුලදී පීඩන් අවපාතයක් දක්වා වර්ධ්න්ය වී, 
තමිල්න්ාඩු-පුදුනෙරි නවරළ නවත ලඟා වීනම් වැඩි හැකියාවක් පවතී. 

එබැවින් ඉදිරි පැය 24 තුලදී කන්කසන්තුරය සිට ත්රිකුණාමලය හරහා මඩකලපුව දක්වා නවරළට 

ඔබ්නබන් වන් ගැඹුරු සහ නන්ාගැඹුරු මුහුදු ප්රනේශවලට සහ නිරිතදිග නබංගාල නබාක්ක මුහුදු 

ප්රනේශයට යාත්රා නන්ාකරන් නලස ධීවර සහ න්ාවික ප්රජාවන්ට දැනුම්නදනු ලැනබ්.  

වැසි තත්ත්වය: 
කන්කසන්තුරය සිට ත්රිකුණාමලය  ර ා මඩකලපුව දක්වා හවරළට ඔබ්හෙන් වන ෙැඹුරු මුහුදු 

ප්රහේශවල  තැනින් තැන  වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිහේ. 

සුළඟ: 

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහේශවල සුළං  උතුරු  හදසින්  මා එයි. සුළහේ හේෙය පැ.කි.මී. (25-35) 
පමණ හේ.  කන්කසන්තුරය සිට ත්රිකුණාමලය ස    මඩකලපුව  ර ා  හපාතුවිල් දක්වා හවරළට 

ඔබ්හෙන් වන මුහුදු ප්රහේශවල සුළහේ හේෙය විටින් විට පැ.කි.මී. (50-60) පමණ දක්වා වැඩිවිය 

 ැක. හසසු මුහුදු ප්රහේශවල සුළහේ හේෙය විටින් විට පැ.කි.මී. 45 පමණ දක්වා වැඩිවිය  ැක. 

මුහුනේ ස්වභාවය: 
කන්කසන්තුරය සිට ත්රිකුණාමලය ස   මඩකලපුව  ර ා  හපාතුවිල් දක්වා හවරළට ඔබ්හෙන් වන 
මුහුදු  ප්රහේශ විටින් විට රළුහේ. දිවයින වටා වන  හසසු මුහුදු ප්රහේශ  විටින් විට තරමක්  රළුහේ. 
කන්කසන්තුරය සිට ත්රිකුණාමලය සහ මඩකලපුව හරහා නපාතුවිල් දක්වා වන් නවරළ ආසන්න් මුහුදු ප්රනේශ 

වල මුහුදු රළ මීටර්. (2.0-3.0) ක් පමණ ඉහළ යානම් හැකියාවක් පවතින් අතර නම් නහ්තුනවන් මුහුදු රළ 

නගාඩබිමට පැමිණීනම් හැකියාවක් ද පවතී. 

 



 
 

 

 

Rainfall amount (mm): Light: 00-12.5, Light to moderate: 12.5-25, Moderate: 25-50, Fairly heavy rain: 50 -100, 

 Heavy rain: 100 – 150, Very heavy rain: 150 or more. 
 

වර්ෂාපතනය(මි.මී) : සිහින් වැසි: 00-12.5, සිහින් හ ෝ මද වැසි: 12.5-25, මද වැසි: 25-50, තරමක් තද වැසි: 50 -100,   

තද වැසි:100 – 150, ඉතා තද වැසි: 150 හ ෝ ඊට වැඩි 

 

ශ්රී ලංකාව සඳහා සාමාන්යය කාලගුණ අන්ාවැකිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතික කාලගුණ විදයා මධ්යස්ථානහේ, අනාවැකි අංශය මගින් නිකුත් කරන ලදි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 

 
 

WEATHER FORECAST FOR SEA AREAS AROUND THE ISLAND DURING NEXT 24 HOURS 
Issued at 05.30 a.m. on 20 November 2022 

 
 

The low-pressure area in the southeast Bay of Bengal and neighborhood moved west-
northwestwards to Central parts of south Bay of Bengal. It is very likely to move West-
northwestwards and gradually intensify into a depression during next 12 hours in 
Southwest Bay of Bengal and move west- northwestwards towards the coastal areas of 
Tamilnadu-Puducherry. 
Therefore, Naval and fishing communities are advised not to venture into the deep and 

shallow sea areas off the coast extending from Kankasanturai to Batticaloa via Trincomalee 

and Southwest Bay of Bengal sea area for next 24 hours. 
 

Condition of Rain: 

Showers or thundershowers will occur at several places in the deep-sea areas off the coast 
extending from Kankasanturai to Batticaloa via Trincomalee. 

Winds: 

Winds will be northerly and speed will be (25-35) kmph.  Wind speed may increase up to (50-
60) kmph at times in the sea areas off the coast extending from Kankasanturai to Pottuvil via 
Trincomalee and Batticaloa.  Wind speed may increase up to 45 kmph at times in the other 
sea areas around the island. 

State of Sea: 

The sea areas off the coast extending from Kankasanturai to Pottuvil via Trincomalee and 
Batticaloa will be rough at times. The other sea areas around the island will be fairly rough at 
times. 

There is a possibility that near shore sea areas off the coast extending from Kankasanturai 

to Pottuvil via Trincomalee and Batticaloa may experience surges due to the effect of swell 

waves, having (2.0-3.0) m height.  


