
 
 

 

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 

 

 
2023 ජනවාරි මස 03 දින සඳ ා කාලගුණ අනාවැකිය 

2023 ජනවාරි මස 02 දින මධ්ය න 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි. 
 

දිවයිනේ ප්රධාන වශනෙේ වැසි රහිත කාලගුණ තත්තත්තවෙක් පවතී. 

හිමිදිරි උදෑසන කාලහේදී සීතල කාලගුණ තත්ත්වයක් අහේක්ර්ා කළ  ැකි අතර නුවරඑළිය 
දිසරික්කහේ ඇතැම් සරථානවල මල් තුහින ඇතිවීහම්  ැකියාවක්ද පවතී.  

 

 
 
 
 
 
 

WEATHER FORECAST FOR 03 JANUARY 2023 
Issued at 12.00 noon on 02 JANUARY 2023 

 

Mainly fair weather will prevail over the island. 
 

A cold weather can be expected during the early morning.  
 

There is a possibility of ground frost at some places in Nuwara-Eliya district during the early 
hours of the morning.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශ්රී ලංකාව සඳ ා සාමානයය කාලගුණ අනාවැකිය 
GENERAL WEATHER FORECAST FOR SRI LANKA  
ජාතික කාලගුණ විදයා මධ්යසරථානහේ, අනාවැකි අංශය මගින් නිකුත් 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 

 

 

 

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රහේශ සඳ ා කාලගුණ අනාවැකිය 
2023 ජනවාරි මස 02 දින මධ්ය න 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි. 

 

 
 
 

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

Issued at 12.00 noon on 02 JANUARY 2023 
 

 

දිවයින වටා මුහුහේ කාලගුණය ස  සරවභාවය 
WEATHER AND STATE OF SEA AROUND THE ISLAND 
ජාතික කාලගුණ විදයා මධ්යසරථානහේ, අනාවැකි අංශය මගින් නිකුත් කරන ලදි 
Issued by Forecasting Division, National Meteorological Centre 

වැසි තත්ත්වය: 

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රනේශවල ප්රධාන වශනෙේ වැසි රහිත කාලගුණ තත්තත්තවෙක් පවතී.  

සුළඟ: 

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රනේශවල සුළං ඊසාන නෙසිේ හමා එන අතර සුළනේ නේගෙ පැ.කි.මී. (20-30) 
පමණ නේ. මේනාරම සිට පුත්තතලම හරහා නකාළඹ ෙක්වාත්ත මාතර සිට හම්බේනතාට හරහා නපාතුවිල් 
ෙක්වාත්ත නවරළට ඔබ්නබේ වන මුහුදු ප්රනේශවල සුළනේ නේගෙ විටිේ විට පැ.කි.මී. (40-45) පමණ 

වැඩිවිෙ හැක. 
මුහුහේ සරවභාවය: 

මේනාරම සිට පුත්තතලම හරහා නකාළඹ ෙක්වාත්ත, මාතර සිට හම්බේනතාට  හරහා  නපාතුවිල් ෙක්වාත්ත 
නවරළට ඔබ්නබේ වන මුහුදු ප්රනේශ විටිේ විට තරමක් රළු නේ. දිවයින වටා වන නසසු මුහුදු ප්රනේශ 
සාමානය ස්වභාවනේ පවතී.  

Condition of Rain: 

Mainly fair weather will prevail over the sea areas around the Island. 

Winds: 

Winds will be north-easterly and wind speed will be (20-30) kmph. It may increase up to (40-
45) kmph at times over the sea areas off the coast extending from Mannar to Colombo via 
Puttalam and from Matara to Pottuvil via Hambantota. 

State of Sea: 

Sea areas off the coast extending Mannar to Colombo via Puttalam and from Matara to 
Pottuvil via Hambanthota will fairly rough at times. The other sea areas around the island 
will be slight.   


