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 2021.11.09 දින පෙ.ව 10:00 දක්වා වලංගුපේ. 
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 ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදන : කැළණි ගඟ අංක 01  වර්ණය - ඇම්බර් 

 Flood Warning Message   : Kelani River Number 01 Colour – Amber  

 

කැළණි ගඟ මරෝණිය - Kelani River Basin 
 

කැළණි ගඟ පරෝණිපේ ධාරා ප්රපේශවලට ෙසුගිය ෙැය 24 තුළ සැලකිය යුතු මට්ටපම් ඉහළ වර්ෂාෙතනයක් 

ලැබී ඇත. පම් වනවිට (2021.11.08 ෙ.ව. 9.30 ) කැළණි ගඟ පරෝණිපේ ඉහළ ප්රපේශවල (දැරණියගල, 

කිතුල්ගල, පහාපලාම්ුව ) ගංගාපේ ජල මට්ටම සැලකිය යුතු පලස ඉහළ පගාස් ඇත. පම් තත්වය සහ 

වාරිමාර්ග පදොර්තපම්න්තතුපේ ජලවිදයා හා ආෙදා කළමනාකරණ අංශපේ ගණනය කිරීම් අනුව කැළණි 

ගඟ පරෝණිපේ මදහිඹ්විට, රුවන්වැල්ල, සීතාවක, මදාේමේ, කඩුමවල, බියගම, මකාමළාන්නාව, මකාළඹ 

සහ වත්තල ප්රාපේශීය පල්කම් පකාට්ඨාශවල ගංවතුර නිම්නපේ ෙහත්ිම් ප්රපේශ වලට ඉදිරි ෙැය 6-12 අතර 

කාලය තුළ සුළු ගංවතුර තත්වයක් ඇතිවීපම් අවධානමක් ඇත. පම් තත්වය සම්බන්තධපයන්ත දැඩි පලස 

සැලකිලිමත් වන පලසත්, එවැනි තත්වයන්තපගන්ත ජීවිත සහ පේෙළ ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා අවශය 

ක්රියාමාර්ග ගන්තනා පලසත් එම ප්රපේශවල ෙදිංචි මහජනතාවපගන්ත සහ ප්රපේශවල ෙහත්ිම් හරහා වැටී ඇති 

මාර්ගවල ගමන්ත ගන්තනා වාහන ෙදවන්තනන්තපගන්ත ඉල්ලා සිටිනු ලැපේ. පම් සම්බන්තධපයන්ත අවශ්ය පියවර 

ගන්නා මලස ආපදා කළමනාකරණ අංශ් වලින් ඉල්ලා සිටිනු ලැමේ. 
 

Considering the rainfall situation of the catchment and current river water level reported at upstream 

river Gauging Stations such as Kithulgala, Holombuwa and Deraniyagala, there is a considerable 

probability of occurring a Minor Flood Situation at lowline areas of Kelani River Flood plain 

situated in Dehiowita, Ruwanwella, Seethawaka, Dompe, Kaduwela,Biyagama, Kolonnawa, 

Colombo and Wattala DS Division areas. The public living in those lowline areas and the drivers 

running through those areas are requested to be in highly vigilant in these regards. Disaster 

Management Authorities are kindly requested to take adequate precautions in these regards. 

 

 

 

 

 

ඉංජි. එස්.පී.සී. සුගීශ්්වර 

වාරිමාර්ග අධයක්ෂ (ජලවිදයා හා ආෙදා කළමනාකරණ) 

jei so sh yi qrejd i sú,l ii súu; a lru q  
kioePiuKfhikg;gLj;jYk; ,yq;ifianrOikA+l;lYk; 

Managing Rain Water --- Make Sri Lanka Prosperous 

 

DI/Hydro/103(v)  2021/11/08 

http://www.irrigation.gov.lk/

