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 පූර්ව ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම : නිවේදන අංක 01   වර්ණය - ඇම්බර් 

 Pre-Flood Warning   : Bulletin No.01  Colour – Amber  

 
 

මෙි වන විට දිවයිනට බලපාන කාලගුණික තත්වය, ඉදිරි දිනවලදී ඇතිවිය හැකි වර්ෂාපතනය සම්බන්දමයන් 

කාලගුණ අංශවල අනතුරු ඇගවීම් සහ දිවයිමන් ජලාශවල පවතින ජල තත්වයන් විශ්මේෂණය කිරීමම්දී ඉදිරි දින 

කිහිපය තුළ (2021.11.08, 2021.11.09 සහ 2021.11.10) දිවයිමන් ගංඟා මරෝණි කිහිපයක සමහර ප්රමේශවල 

සැළකිය යුතු මට්ටමම් ගංවතුර තත්වයක් ඇතිවීමම් හැකියාවක් පවතී. එබැවින් පහත සදහන් ගංඟා මරෝණිවල 

ගංවතුර නිම්නමේ පහත්ිම්වල පදිංචි ජනතාවට ඇතිවිය හැකි ගංවතුර තත්වයන් සම්බන්දමයන් දැඩි සැලකිලිමත්ව 

සිටින මලස ඉේලා සිටිනු ලැමේ. 

 

 1. දැඳුරු ඔය මරෝණිය  2. මහ ඔය මරෝණිය  3. අත්තනගලු ඔය මරෝණිය 

 4. කැළණි ගඟ මරෝණිය  5. කලු ගඟ මරෝණිය  6. මබන්තර ගඟ මරෝණිය 

 7. ගං ගඟ මරෝණිය   8. නිේවලා ගඟ මරෝණිය 9. කලා ඔය මරෝණිය 

 

Considering; the current weather situation prevailing in the country, weather forecasts for next few days 

(2021.11.08, 2021.11.09 & 2021.11.10) by Meteorological Department and current water storage 

situation prevailing in major reservoirs, there is a considerable probability of occurring flood situations 

in lowline flood prone area in following river basins. Therefore residents living in those areas are kindly 

requested to be vigilant in this regards.  

   

 1. Deduru Oya Basin  2. Maha Oya Basin  3. Attanagalu Oya Basin 

 4. Kelani Ganga Basin  5. Kalu Ganga Basin  6. Benthara Ganga Basin 

 7. Gin Ganga Basin  8. Nilwala Ganga Basin 9. Kala Oya Basin 
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