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ගංලතුර අනතුරු ඇඟවීම අලසන් කිරීමේ නිමේදනය 

2020.05.20 වන දින ඳ.ව. 6.00ට නිකුත් කරන ලදී. 

 

කළු ගඟ, ගං ගඟ හා නිල්ලා ගඟ ආශ්රිත ග ගංලතුර අලදානේ ත ගත්ත්ලය සමනය වීම. 

01. ඉහත ගංඟා ආශ්රිතව 2020.05.1ව වන දින ට ට ඳතව ග ගංවර ර තත්ත්වම  ව වන ට ට ුවෙ වන් ඳවතී. එ  ේ 

වුවත් ඳහත දක්වා ඇ ග ජලනනුව  ථ්ානවල ජලමට්ටව ුවධානම  මොමු කළයුර  මට්ටමක ඳව ගන ුතර ඒවාද 

ක්රම ම්  ාමානය තත්ත්වමට ඳත්වනු ඇත. 

02. ඉහත  හ් කිට ඳු ධාරා ප්ර ශයමකට ඳුගියම ඳතම 24 ර ළ  තලකිම යුර  මට්ට ව ව්ෂාාඳතනමක්  නොලතුණ  

බතට ් එම ගංඟාවල ජල මට්ටව තවදුරටත් ඉහල මාමක් ු ේක්ාා  නො ක ්ෂ. 

03. ුද ඳ ව්රු 6.00 වන ට ට වාරිමා්ෂග  දඳා්ෂත ව්ර  ේ ජලට දයා ුංයම ට ට ් ඉහත ගංඟා ආශ්රිතව න්ත්ර  

කරනු ලබන ජලනනුව  ථ්ානවල ජලමට්ටව ඳහත දතක් ේ. 

 

 
ගංඟා මරෝණිය ජමිණුේ ස්ථානය ගංලතුර මට්ටම 

2020.05.20 ලන දින පස්ලරු 

6.00ට පලතින ජමට්ටම 

01. කළු ගඟ රත්නපුර 7.5 m 6.55 m 

02. කළු ගඟ නල්ලක්ද 6.5 m 6.46 m 

03. ියං ගඟ තවලම 4.5 m 2.53 m 

04. ියං ගඟ බශ ශගම 4.0 m 3.51 m 

05. නිල්වලා ගඟ ඳානදුගම 6.0 m 5.18 m  

 

04. 

 

ඉහත දත්ත ුනුව එම ගංඟාවල ජලමට්ටව ුවෙ වන් ඳව ගන බතට ්  මම  දඳා්ෂත ව්ර  ේ ජලට දයා ුංයම 

ට ට ් ඳවත්වා ගන ආ ගංවර ර පු රෝකථන මතදිරි ේ රාත්රී  ම හයුව කටයුර  ුද දින ඳ ව්රු 6.30 ට ට නතර 

කරන නමුත් දිවයි ් ට මළුම ගංඟාවල ජලමට්ටව නිරීක්ා ම  මම ුංයම ට ට ්  ාමානය ඳරිදි කර ගන 

මනු ලත ේ. එළ ෙන තත්ත්වම් පිළිබව වාරිමා්ෂග  දඳා්ෂත ව්ර ව නිර්තර ට මට ල් ල් ඳුගවන ුතර, 

ගංඟාවල ජලමට්ටව ඉහලමාම  වබ්ධ ම් ුගදුුග ඳරිදි කල් ේලා ඇ ගව දතනුවත් කිරීමට කටයුර  කරනු 

ලත ේ. 
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වාරිමා්ෂග ුධයක්ා (ජලට දයා හා ආඳදා කළමනාකර   

වැසිදිය හසුරුවා සිරිලක සසිරිමත් කරමු  
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