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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.

2020 හනොවැම්බර් ලංමහ ලං24දින ලංහා ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය
2020 ලංහනොවැම්බර් ලංමහ ලං24 දින ලංඋදෑහන ලං05.30 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි.
නිරිත ලංදිග ලංහබාගාක ලංහබොක්ව ලංමුහුදු ලංප්රහශශහ  ලංපවතින ලංගැුරු  ලංීඩනන ලංනවපාතය ලංකාවාහ  ලං්රිකු ාමකය ලං
හවරළට ලංි.මී.280 ලංදුරින් ලං(10.0N, 83.3E) මුහුදු ලංප්රහශශහ  ලංහථාානගතව ලංපවී.. ලං ලංඉදිරි ලංපැය ලං12ව ලංවාකය ලං
තුළ ලංසුළි ලංකු ාටුවක් ලංදක්වාත් ලංඊළඟ ලංපැය ලං12 ලංතුක ලංචන්න ලංසුළි ලංකු ාටුවක් ලංදක්වාත් ලංවර්නය ලංවිය ලං ැව. ලං
හමම ලංපශතිය ලංඉදිරි ලංපැය ලං48 ලංතුක ලංදිවයිහන් ලංඋතුු  ලංහවරළ ලංආහන්නහයන් ලංඉන්දියාහ  ලංතමිල්නාඩු ලංහවරළ ලං
හදහට ලංගමන් ලංවරනු ලංඇතැයි ලංනහේක්ෂා ලංහවහර්.
හමම ලං පශතිහ  ලං බකපෑහමන් ලං දිවයිහන් නැහගනහිර, උතුු  ලං හ  ලං උතුු  ලං මැද ලං  ලං පළාත්වක ලං විටින් ලං විට ලං
පැ.ි.මි. (60-70) පම  ලං දක්වා ලං වන ලං ඉතා ලං තද ලං ප්ර ාරාත්මව ලං සුළා ලං ඇති ලං විය ලං ැව. ලං හහසු ලං ප්රහශශවක ලං
පැ.ි.මි.(40-50) පම  ලංදක්වා ලංවන ලංප්ර ාරාත්මව ලංතද ලංසුළා ලංඇති ලංවිය ලං ැව.
උතුු , උතුු -මැද ලංහ  ලංවයඹ ලංපළාත්වක ලංන හ ලංවකාකුළු ලංවලින් ලංබරව ලංපවතිනු ලංඇත.
උතුු  හ  ලංඋතුු  ලංමැද ලංපළාත්වකත් ලං්රිකු ාමකය ලංදිහථ්රික්වහ ත් ලංවිටින් ලංවිට ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණු ම් ලංහහිත ලං
වැසි ලංඇතිවන ලංනතර ඇතැම් ලංප්රහශශවකට ලංමි.මී. ලං100ට ලංවැඩි ලංතද ලංවැසි ලංඇතිවිය ලං ැව. ලං
බහථනාහිර, වයඹ හ  ලංහබරගමුව ලංපළාත්වක ලංවැසි ලංවාර ලංිහිපයක් ලංඇති ලංවිය ලං ැව.
තද ලංසුළා ලංමගින් ලංසිදු ලංවිය ලං ැි ලංනනතුු  ලංනවම ලංවර ලංගැනීමට ලංනවශය ලංියයවර ලංගන්නා ලංහකහ ලංජනතාවහගන් ලං
වාු ණිවව ලංඉල්කා ලංසිටිනු ලංකැහේ.
WEATHER FORECAST FOR 24th NOVEMBER 2020
Issued at 05.30 a.m. on 24th November 2020
The deep depression over southwest Bay of Bengal lay centered at (10.0N, 83.3E) to the
northeast of Trincomalee coast about 280km. It is very likely to intensify into a cyclonic
storm during next 12 hours and into a Severe Cyclonic Storm during subsequent 12 hours.
It is expected to be move northwestwards and cross Tamil-Nadu coast during next 48 hours.
Under the influence of this system, very strong gusty winds (60-70)kmph can be expected in
Eastern, Northern and North-central provinces. Strong gusty winds (40-50)kmph can be
expected elsewhere. Cloudy skies can be expected over Northern, North-Central and NorthWestern provinces and in Trincomalee district.
Showers or thundershowers will occur at times in Northern and North-Central provinces and
in Trincomalee district. Heavy falls above 100mm are likely at some places.
Several spells of showers will occur in Western, North-Western and Sabaragamuwa provinces.
General public is kindly requested to take adequate precautions to minimize damages caused
by strong winds.

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

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
ඉදිරි ලංපැය ලං24 ලංට ලංදිවයින ලංවටා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංහා ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය
2020 ලංහනොවැම්බර් ලංමහ 24 ලංදින ලංඋදෑහන ලං05.30 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි.
විහශේෂ ලංනිහ දනය
නිරිත ලංදිග ලංහබාගාක හබොක්ව ලංමුහුදු ලංප්රහශශහ  ලංපවතින ලංගැුරු  ලංීඩනන ලංනවපාතය කාවාහ  ලං්රිකු ාමකය ලංහවරළට ලං
ි.මී.280 ලං දුරින් ලං (10.0N, 83.3E) ලං මුහුදු ලං ප්රහශශහ හථාානගතව ලං පවී.. ලං ඉදිරි ලං පැය ලං 12ව ලං වාකය ලං තුළ ලං සුළි ලං
කු ාටුවක් ලංදක්වාත් ලංඊළඟ ලංපැය ලං12 ලංතුක ලංචන්න ලංසුළි ලංකු ාටුවක් ලංදක්වාත් ලංවර්නය ලංවිය ලං ැව. ලංහමම ලංපශතිය ලං
ඉදිරි ලංපැය ලං48 ලංතුක ලංදිවයිහන් ලංඋතුු  ලංහවරළ ලංආහන්නහයන් ලංඉන්දියාහ  ලංතමිල්නාඩු ලංහවරළ ලංහදහට ලංගමන් ලංවරනු ලං
ඇතැයි ලංනහේක්ෂා ලංහවහර්.
එබැවින් ලංඉදිරි ලංදින ලංිහිපහ දී ලංඑම ලංමුහුදු ලංප්රහශශවකට ලං(08N-14N, 80E-89E) ලංනිරන්තර ලංවැසි, තද ලංහ ෝ ලංඉතා ලංතද ලං
ප්ර ාරාත්මව ලංසුළා ලංහ  ලංඉතා ලංරළු ලංහ ෝ දළරළු ලං ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංඇතිවිය ලං ැව. ලං ලං
ee

වැසි ලංතත්ත්වය: ලං ලං ලං
පුත්තකම ලංසිට ලංමන්නාරම, ලංවන්වහන්තුරය, ලං්රිකු ාමකය ලංහ  ලංමනවකපුව  ලං ර ා ලංහපොතුවිල් ලංදක්වා ලංවන ලංමුහුදු ලං
ප්රහශශවක ලං ලංනිරන්තර ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණු ම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලංහ . ලං

සුළඟ: ලං
පුත්තකම ලංසිට ලංමන්නාරම, වන්වහන්තුරය, ්රිකු ාමකය ලංහ  ලංමනවකපුව ලං ලං ර ා ලං ලං ලංහපොතුවිල් ලං ලංදක්වා ලංවන ලංමුහුදු ලං
ප්රහශශවක ලංසුළා ලංඋතුර ලංසිට ලං ලංවයඹ ලංදක්වා ලංදිශාවලින් ලං මන ලංනතර ලං ලංසුළහේ ලංහ ගය ලංවිටින් ලංවිට ලංපැ.ි.මී. ලං(80-100) ලං
දක්වා ලංඉ ළ ලංයාමට ලං ැියාවක් ලං ලංපවී.. ලංහහසු ලං ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලං ලංසුළා ලං ලංවයඹ ලංසිට ලංනිරිත ලංදක්වා ලංදිශාවලින් ලං මයි. ලං
පුත්තකම ලංසිට ලංහවොළඹ ලං ර ා ලං ලං ම්බන්හතොට ලං ලංදක්වා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංසුළහේ ලංහ ගය ලංවිටින් ලංවිට ලංපැ.ි.මී. ලං
(50-60) ලංදක්වා ලංඉ ළ ලංයාමට ලං ැියාවක් ලං ලංපවී.. ලං ලංහහසු ලං ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංසුළහේ ලංහ ගය ලංපැ.ි.මී. ලං30-40 ලංපම  ලං
හ . ලං ලං

මුහුහශ ලංහථවභාවය:
පුත්තකම ලංසිට ලංමන්නාරම, වන්වහන්තුරය, ්රිකු ාමකය ලංහ  ලංමනවකපුව ලං ලං ර ා ලංහපොතුවිල් ලං ලංදක්වා ලංවන ලංමුහුදු ලං
ප්රහශශ ලං විටින් ලං විට ලං ඉතා ලං රළු ලං හ ෝ ලං දළ ලං රළු ලං විය ලං  ලං ැි ලං බැවින් ලං හමම ලං මුහුදු ලං ප්රහශශවක ලං ීවවර ලං හ  ලං නාුකව ලං
වටයුතුවලින් ලංවැළකී ලංසිටින ලංහකහ ලංදැනුම් ලංහදනු ලංකැහේ.
පුත්තකම ලංසිට ලංහවොළඹ ලං ර ා ම්බන්හතොට ලංදක්වා ලංවන ලංමුහුදු ලංප්රහශශ ලංවිටින් ලංවිට ලංතරමක් ලංරළු ලංවිය ැි ලංබැවින් ලං
හමම ලංමුහුදු ලංප්රහශශවක ලංීවවර ලංහ  ලංනාුකව ලංවටයුතුවක ලංහයදීහම්දී ලංවනාත් ලංනවදානහයන් ලංපසුවිය ලංයුතු ලංබව ලංදැනුම් ලං
හදනු ලංකැහේ.

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 SEA AREAS AROUND THE ISLAND DURING NEXT 24 HOURS
Issued at 05.30 a.m. on 24th November 2020
Special Notice
The deep depression over southwest Bay of Bengal lay centered at (10.0N, 83.3E) to the northeast
of Trincomalee coast about 280km. It is very likely to intensify into a cyclonic storm during next
12 hours and into a Severe Cyclonic Storm during subsequent 12 hours. It is expected to be move
northwestwards and cross Tamil-Nadu coast during next 48 hours.
Intemittent showers/thundershowers, strong or very strong gusty winds and very rough or high
seas can be expected in the sea areas in between 08N-14N, 80E-89E during next few days.
Condition of Rain:
Intemittent showers or thundershowers will occur in the sea areas extending from Puttalam to
Pottuvill via Mannar, Kankasanthurai, Trincomalee and Batticaloa.

Winds:
Winds will be northerly to north-westerly and wind speed can increase up to (80-100) kmph at
times over sea area extending from Puttalam to pottuvil via Mannar, Kankasanthurai, Trincomalee
and Batticaloa. Winds will be north-westerly to south-westerly in the other sea areas around the
island.
Wind speed can increase up to (50-60) kmph at times over sea area extending from Puttalam to
Hambanthota via Colombo. Wind speed will be 30-40 kmph in other sea areas.

State of Sea:
The sea areas extending from Puttalam to Pottuvil via Mannar, Kankasanthurai, Trincomalee and
Batticaloa will be very rough or high at times. Naval and fishing communities are advised not to
venture these sea areas.
The sea areas extending from Puttalam to Hambanthota via Colombo will be fairly rough at times.
Naval and fishing communities are request to be vigilant in this regard.

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

