
 
 

 

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 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

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 02 දින ලංමය න ලං12.00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 
 

හබරගමුව, ලං මයම, ඌව හ  ලං දකුණු ලං පළාත්වකත් ලං නම්පාර හ  ලං මඩවළපුව ලං දිහථත්රික්වවකත් ලං හථාාන ලං

හථවල්පයව ලං ලංහවහථ ලංවාකහ දී ලංහ ෝ ලංරාත්රි ලංවාකහ දී ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණම්ම් ලංහහිත ලංවැසි ලංිති ලංහ . 

 

උතුම් ලංපළාහත් ලංඋදෑහන ලංවාකහ දී ලං ලංවැසි ලංහථවල්පයක් ලංිතිවිය ලං ැව. 

 
 

බහථනාහිර, ඌව, මයම ලංහ  ලංහබරගමුව ලංපළාත්වක ලංිතැම් ලංහථාානවක ලංඋදෑහන ලංවාකහ දී ලංමීුමම් ලංහහිත ලං

තත්ත්වයක් ලංබකාහපොහරොත්තු ලංවිය ලං ැව. 
 

 
 

 
 

 
 

 

WEATHER FORECAST FOR 03 DECEMBER 2021 
Issued at 12.00 noon on 02 December 2021 ලං 

 

 
 

 

 

Showers or thundershowers will occur at a few places in Sabaragamuwa, Central, Uva and 
Southern provinces and in Ampara and Batticaloa districts during the evening or night.  
 
A few showers are likely in the Northern province during the morning. 

 
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 

 

 

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුුම ප්රහේශ හා ා වාකුණ  නනාවැිය 

2021 ලංහදහැම්බර් ලංමහ 02 දින ලංමය න ලං12.00 ලංට ලංනිකුත් ලංවරන ලංකදි. 

 
WEATHER FORECAST FOR SEA AREAS AROUND THE ISLAND DURING NEXT 24 HOURS 

Issued at 12.00 noon on 02 December 2021 
 

 

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 

මයම ලංහබාගාක හබොක්ව ලංමුහුුම ලංප්රහේශ ලංශ්රිතව ලංන ප ලංඩනඩන ලංවකාපය ලංතවුමරටත් ලංහථාානගතව ලංපවතී. ලංහමය ලං ලං ලං

ඉදිරි ලංපැය ලං48 ලංතුක ලංදී ලංසුළි ලංකු ාටුවක් ලංදක්වා ලංවර්නය ලංවනු ලං ලංිතැයි ලංනහේක්ෂා ලංවරයි. 

මයම ලංහබාගාක හබොක්ව ලංගැඹුම් ලංමුහුුම ලංප්රහේශවක ලංසිය ලංවටුතතු ලංහමහ යවන ලංීවවර ලංහ  ලංනාවිව ලංප්රජාව ලංහම් ලං

පිළිබා ලංව ලංනවානහයන් ලංවටුතතු ලංවරන ලංහකහ ලංඉල්කා ලංසිටිනු ලංකැහේ. 
 

වැසි ලංතත්ත්වය: ලං ලං ලං 
ගාල්ක ලංසිට ලංමාතර ලංහ  ලං ම්බන්හතොට ලං ර ා ලං හපොතුවිල් ලං දක්වා ලං වන ලංමුහුුම ලං ප්රහේශවක ලං  ලං තැනින් ලංතැන ලංරාත්රි ලං

වාකහ දී ලංවැසි ලංහ ෝ ලංගිුණම්ම් ලංහහිත ලංවැසි ලංිතිහ . ලං  හහසු ලංමුහුුම ලංප්රහේශවක හථාාන ලංහථවල්පයව ලංවැසි ලංහ ෝ ලං

ගිුණම්ම් ලංහහිත ලංවැසි ලං ලංිතිවිය ලං ැව. 
 

 

 

සුළඟ: ලං 
දිවයින ලංවටා ලංවන ලංමුහුුම ලංප්රහේශවක ලංසුළා ලං  ලංප්රාන ලංවශහයන් ලංඊහාන ලංහදසින් ලං  ලං මන ලංනතර ලං  ලංසුළහේ ලංහ ගය ලං

පැ.ි.මී. ලං(20-30) ලංපම  ලංහ . 
 

 

මුහුහේ ලංහථවභාවය: 
දිවයින ලංවටා ලංවන ලංමුහුුම ලංප්රහේශ ලං ලංහාමානය ලංහථවභාවහ  ලංපවතී. 

ගිුණම්ම් ලංහහිත ලංවැසි ලංිති ලංවන ලංවිට ලංඑම ලංමුහුුම ලංප්රහේශවක ලංතාවවාලිවව ලංතද ලංසුළා ලංිති ලංවිය ලං ැි ලංනතර ලංඑවිට ලංඑම ලං

මුහුුම ලංප්රහේශ ලංතාවවාලිවව ලංඉතා ලංරු  ලංවිය ලං ැව. 
 
 

The low pressure area is still persist in the Central Bay of Bengal. It is likely to intensify into a 

cyclonic storm during next 48 hours. 
 

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. 


