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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.

2021 ලංහදහැම්බර් ලංමහ 03 දින ලංහා ා ලංවාකුණ  ලංනනාවැිය
2021 හදහැම්බර් ලංමහ 03 දින ලංඋදෑහන ලං05.30 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි.
හබරගමුව, ලං මයම, ඌව, දකුණු ලං හ  ලං බහථනාහිර ලං පළාත්වක තැනින් ලං තැන ලං හවහථ ලං වාකහ දී ලං හ ෝ ලං රාත්රි ලං
වාකහ දී ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලංහේ.
උතුරු ලංහ  ලංඋතුරු-මැද ලං ලංපළාත්වක ලංවැසි ලංහථවල්පයක් ලංඇතිවිය ලං ැව.
බහථනාහිර, ඌව, මයම ලංහ  ලංහබරගමුව ලංපළාත්වක ලංඇතැම් ලංහථාානවක ලංඋදෑහන ලංවාකහ දී ලංමීුමම් ලංහහිත ලං
තත්ත්වයක් ලංබකාහපොහරොත්තු ලංවිය ලං ැව.

WEATHER FORECAST FOR 03 DECEMBER 2021
Issued at 05.30 a.m. on 03 December 2021 ලං
Showers or thundershowers will occur at several places in Sabaragamuwa, Central, Uva,
Southern and Western provinces during the evening or night.
A few showers are likely in the Northern and North-central provinces.
Misty conditions can be expected at some places in Western, Uva, Central and
Sabaragamuwa provinces during the morning.

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 මුහුහේ 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 පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුුම ප්රහේශ හා ා වාකුණ නනාවැිය
2021 ලංහදහැම්බර් ලංමහ 03 දින ලංඋදෑහන ලං05.30 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි.
ගිනිහවො දිග හබාගාක හබොක්ව ලංමුහුුම ලංප්රහේශය ලංආශ්රිතව ලංපැවති ලංනඩු ලංපීඩන ලංවකාපය ලං02 ලංවන ලංදින 2330 ලං
පැය ලංවන විට ලංපීඩන ලංනවපාතයක් ලංදක්වා ලංවර්නය ලංවී ලංඋතුරු ලංනක්ෂාාශ 12.0 ලං ලංහ  ලංනැහගනහිර ලංහේශාාශ
87.5  ලංආහන්නව ලංහථාානගතව පවතී. එය ලංඑළහෙන ලංපැය ලං24 ලංතුක ලංසුලිකු ාටුවක් ලංදක්වා ලංවර්නය ලංහවමින් ලං
වයෙ ලංහදහට ලංගමන් ලංවර ලංමයම හබාගාක ලංහබොක්ව ලංමුහුුම ලංප්රහේශයට ලංකගාහේ ලංයයි ලංනහේක්ෂා ලංවරනු ලංකබන ලං
නතර හදහැම්බර් ලං04 ලංවනදා ලංවනවිට ලංඉන්දියාහේ ලංඋතුරු ලංආන්ද්රා ලංප්රහේශථ ලං හවරළට ලංකඟාහේ යයි ලංනහේක්ෂා ලං
වරනු ලංකැහේ.
මයම ලංහබාගාක හබොක්ව ලංගැඹුරු ලංමුහුුම ලංප්රහේශවක ලංසිය ලංවටුතතු ලංහමහ යවන ලංීවවර ලංහ  ලංනාවිව ලංප්රජාව ලං හම් ලං
පිළිබා ලංව ලංනවානහයන් ලංවටුතතු ලංවරන ලංහකහ ලංඉල්කා ලංසිටිනු ලංකැහේ.

වැසි ලංතත්ත්වය: ලං ලං ලං
ගාල්ක ලං සිට ලං මාතර ලං හ  ලං ම්බන්හතොට ලං ර ා ලං හපොතුවිල් ලං දක්වා ලං වන ලං මුහුුම ලං ප්රහේශවක ලං  ලං තැනින් ලං තැන ලං රාත්රි ලං
වාකහ දී ලං වැසි ලං හ ෝ ලං ගිුණරුම් ලං හහිත ලං වැසි ලං ඇතිහේ. ලං හහසු ලං මුහුුම ලං ප්රහේශවක හථාාන ලං හථවල්පයව ලං වැසි ලං හ ෝ ලං
ගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලං ලංඇතිවිය ලං ැව.

සුළඟ: ලං
දිවයින ලං වටා ලං වන ලං මුහුුම ලං ප්රහේශවක ලං සුළා ලං  ලං ප්රාන ලං වශහයන් ලං ඊහාන ලං හදසින් ලං  ලං මන ලං නතර ලං  ලං සුළහේ ලං හේගය ලං
පැ.ි.මී. ලං(20-30) ලංපම  ලංහේ.

මුහුහේ ලංහථවභාවය:
දිවයින ලංවටා ලංවන ලංමුහුුම ලංප්රහේශ ලං ලංහාමානය ලංහථවභාවහ  ලංපවතී.
ගිුණරුම් ලංහහිත ලංවැසි ලංඇති ලංවන ලංවිට ලංඑම ලංමුහුුම ලංප්රහේශවක ලංතාවවාලිවව ලංතද ලංසුළා ලංඇති ලංවිය ලං ැි ලංනතර ලංඑවිට ලංඑම ලං
මුහුුම ලංප්රහේශ ලංතාවවාලිවව ලංඉතා ලංරු  ලංවිය ලං ැව.

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 03 December 2021
The low pressure area over southeast Bay of Bengal concentrated into a Depression and lay
centered near Lat. 12.0°N and Long. 87.5°E at 2330 hrs of 2nd December 2021. It is likely to
move northwestwards and intensify into a Cyclonic Storm over central parts of the Bay of
Bengal during next 24 hours. It is likely to reach west-central Bay of Bengal off north Andhra
Pradesh – south Odisha coasts around 4th December morning.
Naval and fishing communities who are in the deep sea of the Central Bay of Bengal are advised to
be attentive in this regard.
Condition of Rain:
Showers or thundershowers will occur at several places in the sea areas extending from Galle to
Potuvil via Matara and Hambanthota during the night. Showers or thundershowers may occur
at a few places in the other sea areas around the island.
Winds:
Winds will be mainly north-easterly in direction and the wind speed will be (20-30) kmph in the
sea areas around the island.
State of Sea:
The sea areas around the island will be slight.
Temporarily strong gusty winds and very rough seas can be expected 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) : 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

