
 

 

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 

 

a 

ඉදිරි පැය 36 සඳහා සාමාන්යය කාලගුණ අන්ාවැකිය 
2022 නන්ාවැම්බර් මස 21 දින් සවස 04.00 ට නිකුත් කරන් ලදි. 

 

නිරිත දිග නබෙංගාල නබාක්ක ආශ්රිතව යාපන්යට කිනලෝමීටර් 520ක් පමණ ඊසාන් නෙසින් 11.90N අක්්ාෙංශ 

සහ නේශාෙංශ 84.20E හි නක්න්රගතව පැවති පීඩන් අවපාතය, බටහිර නෙසට බරව වයඹ නෙසට ගමන් කරනු 

ඇත. නමම පේධතිය  නන්ාවැම්බර් මස 22 දින් , ෙකුණු අන්රා ප්රනේශය සහ උතුරු තමිල්න්ාඩු-පුදුනෙරි නවරළ 

නවත ලඟා වී  ක්රමනයන් දුර්වල  වීනම් හැකියාවක් පවතී.  

බස්නාහිර පළාහේේ, ගාල්ල ස  මාතර දිස්ික්කවලේ විහ ්ෂහයන් හවරළබඩ ප්රහේ වල උදය කාලහේදී 
වැසි ඇති හේ. 

දිවයිහන් හසසු ප්රහේ වල ප්රධාන ව හයන්  වැසි රහිත කාලගුණ තේේවයක් පවතී. 
 
 
 
 

 

GENERAL WEATHER FORECAST FOR NEXT 36 HOURS 
Issued at 04.00 p.m. on 21 November 2022 

The depression lay centered at latitude 11.90N and longitude 84.20E about 520 km northeast of 
Jaffna over southwest Bay of Bengal, will gradually weaken and move northwestward. It is very 
likely to move towards South Andhra Pradesh and North Tamilnadu-Puducherry coasts during 
next 24 hours. 
 

A few showers will occur in western province and in Galle and Matara districts particularly during 
the morning. 

Mainly fair weather will prevail elsewhere over the country.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලෙංකාව සඳහා සාමාන්යය කාලගුණ අන්ාවැකිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතික කාලගුණ විදයා මධයස්ථානහේ, අනාවැකි අං ය මගින් නිකුේ කරන ලදි 
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 

 

   Weather Forecast for Main Cities                                                             Date : 22-Nov-2022 

City 
Temperature (0C) Relative Humidity (%) 

Weather 
Max Min Max Min 

Anuradhapura 31 22 95 65 Mainly fair 

Batticaloa 30 22 90 65 Showers or thundershowers are likely after 2.00p.m 

Colombo 30 24 80 65 A few showers 

Galle 29 23 85 65 A few showers 

Jaffna 29 22 70 55 Mainly fair 

Kandy 28 19 95 55 Mainly fair 

Nuwara-Eliya 20 12 85 40 Mainly fair 

Ratnapura 31 21 95 55 Mainly fair 

Trincomalee 29 29 95 70 A few showers 

Mannar 29 24 95 65 Mainly fair 

    
   

ප්රධාන්  න්ගර සෙහා කාලගුණ අන්ාවැකිය                                                       දින්ය :     2022-11-22 

න්ගරය 
උ්්ණත්වය(නස. අෙංශක) සානේක්් ආර්රතාවය(%) 

කාලගුණය 
උපරිම අවම උපරිම අවම 

අනුරාධපුරය 31 22 95 65 ප්රධාන ව හයන් වැසි රහිත  

මඩකලපුව 30 22 90 65 සවස 2.00න් පසුව වැසි හ ෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති  විය  ැක 

හකාළඹ 30 24 80 65 වැසි ස්වල්පයක්  

ගාල්ල 29 23 85 65 වැසි ස්වල්පයක්  

යාපනය 29 22 70 55 ප්රධාන ව හයන් වැසි රහිත  

ම නුවර 28 19 95 55 ප්රධාන ව හයන් වැසි රහිත  

නුවරඑළිය 20 12 85 40 ප්රධාන ව හයන් වැසි රහිත  

රේනපුරය 31 21 95 55 ප්රධාන ව හයන් වැසි රහිත  

ිකුණාමලය 29 29 95 70 වැසි ස්වල්පයක්  

මන්නාරම 29 24 95 65 ප්රධාන ව හයන් වැසි රහිත  

      
பிரதான நகரங்களுக்கான வானிலை 

முன்னறிவித்தல்                                                                 
திகதி :  2022-11-22 

நகரம்  
வவப்பநிலை (0C) சாரீரப்பதன் (%) 

வானிலை 
உச்ச  குலறந்த உச்ச குலறந்த 

அனுராதபுரம்  31 22 95 65 பிரதானமாக சீரான வானிலை 

மட்டக்களப்பு  30 22 90 65 
பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மலை அல்ைது 
இடியுடன் கூடிய மலை பபய்யும் சாத்தியம் 

வகாழும்பு  30 24 80 65 சிறிதளவில் மலை பபய்யும் 

காைி  29 23 85 65 சிறிதளவில் மலை பபய்யும் 

யாழ்ப்பாணம்  29 22 70 55 பிரதானமாக சீரான வானிலை 

கண்டி  28 19 95 55 பிரதானமாக சீரான வானிலை 

நுவவரைியா  20 12 85 40 பிரதானமாக சீரான வானிலை 

இரத்தினபுரி  31 21 95 55 பிரதானமாக சீரான வானிலை 

திருககாணமலை  29 29 95 70 சிறிதளவில் மலை பபய்யும் 

மன்னார்  29 24 95 65 பிரதானமாக சீரான வானிலை 

 


