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 2021.11.10 දින ප.ව.5.30 දක්වා වලංගුවේ. 

 Valid till 5.30 PM on 10.11.2021. 
 

 ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදන : මල්වතු ඔය අංක 01  වර්ණය - ඇම්බර් 

 Flood Warning Message   : Malwathu Oya No 01 Colour – Ambor 

 

මල්වතු ඔය මරෝණිය - Malwathu Oya Basin 
 

ඊවේ රාත්රී කාලවේ මල්වතු ඔය වරෝණිවේ ඉහළ ප්රවේශවලට ඇදහැලුණු අධික වර්ෂා තත්තත්තවය වහේතුවකාටවෙන 

මල්වතු ඔය පහලධාරා ප්රවේශවේ තන්තිරිමවල් සිට පහළ ප්රවේශවල ඔවයහි ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට ආසන්තනව 

පවතී. වම් අතරතුර කාලගුණ අංශ වල අනතුරු ඇඟවීම් අනුව මල්වතු ඔය පහළ ධාරා ප්රවේශවලට අධික 

වර්ෂාපතනයක් අද රාත්රිවේ ලැබීවම් ඉහල සම්භාවීතාවයක් ඇි බවට බවට වාර්තා වී ඇත. වම් තත්තත්තවය මත 

මල්වතු ඔය වරෝණිවේ පහළ ප්රවේශ වල පිහිටි මවන්ගලමෙඩ්ඩිකුලේ‚ මඩු‚ මුසාලල‚ නැනඩ්ඩඩාන් යන ප්රාවේශීය 

වල්කම් වකාට්ඨාශ වලට අයත්ත මල්වතු ඔය වරෝණිවේ ෙංවතුර නිම්නවේ පහළ ප්රවේශ වලට අද රාත්රිවේ සහ වහට 

දින ෙංවතුර තත්තත්තවයක් ඇිවීවම් සම්භාවිතාවයක් ඇි බවට අනතුරු අඟවනු ලැවේ. වම් තත්තත්තවය මත එම 

සඳහන්ත කරන ලද ප්රවේශ වල පදිංචි මහජනතාව වම් සම්බන්තධවයන්ත දැඩි සැලකිල්වලන්ත කටයුතු කළ යුතු බවට 

වාරිමාර්ෙ වදපාර්තවම්න්තතුව ඉල්ලා සිටිනු ලැවේ. තවද වම් තත්තත්තවය සම්බන්තධවයන්ත අවධානවයන්ත සිටින වලසත්ත 

අවශය පියවර ෙන්තනා වලසත්ත ආපදා කළමනාකරණ සහ දිසේත්රික් පරිපාලන අංශවලින්ත ඉල්ලා සිටිනු ලැවේ. 

 
 

Owing to the high rainfall situation occurred upper catchment areas of Malwathu Oya basin the river 

water level of the Malwathu Oya is at bankfull level at downstream by now. Meanwhile, Meteorological 

Department has warned that there is high probability of occurring a heavy rainfall at downstream areas 

tonight. By analyzing this situation, it is predicted that there is a high probability of occurring a flood 

situation in lowline areas of Malwathu Oya in Vengalacheddikulam, Madu, Mussalai and Nanaddan 

DS Divisions tonight and tomorrow. Therefore, public living in those areas is requested to pay high 

attention in this regard. And also, Disaster Management Authorities and Administration Authorities are 

requested to take adequate actions in this regard.  
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