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 ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදනය               වර්ණය - ඇේබර් 

කැළණි ගංඟා මරෝණිය සඳහා වූ නිමේදන - අංක 01 

දිනය :- 202  1/05/14  මේලාව :- මෙ.ව. 2.00 
 

කැළණි ගංඟා ද්රෝණිද්ේ ධාරා ප්රද්ේශයට ලැබුණු වර්ෂාපතනය මත කැළණි ගද්ඟහි ජල මට්ටම්  සැලකිය 

යුතු මට්ටමින් ඉහළ යමින් පවතී. තව ද, එම ගංඟාද්වහි වාරිමාර්ග ද්දපාර්තද්ම්න්තුව මඟින් නඩත්තතු කරනු 

ලබන  ජල මිනුම් ස්ථානයන්හි ජල මට්ටම් සංසන්දනාත්තමකව පහත දැක්ද්ේ. 

ජල මිණුේ ස ථානය සුළු ගංවතුර මට්ටම මහ ගංවතුර මට්ටම 
2021/05/14 දින මෙ.ව. 2.00 

ට ෙවතින ජල මට්ටම 

දැරණියගල 5.8m 6.4 m 
5.61 m 

ද්හාද්ලාම්බුව 3.4 m 5.0 m 
5.01 m 

කිතුල්ගල 4.0 m 6.0 m 
2.90 m 

ග්ද්ල්න්ද්කෝස් 16.5 m 19.0 m 
15.43 m 

හංවැල්ල 8.0 m 10.0 m 
6.80 m 

නාගලගම් වීදිය 5.0 Ft 7.0 Ft 
4.15 Ft 

  ද්මම තත්තවය අනුව කැළණි ගංඟා ද්රෝණිද්ේ පහත්ත බිම් ප්රද්ේශ වල ඉදිරි ෙැය කිහිෙය තුළ සුළු ගං වතුර 

තත්තවයක් ඇතිවිය හැකි බවට මමමඟින් අනතුරු අඟවනු ලැමේ. 

ඒ අනූව මදහිඹ්විට, රුවන්වැල්ල, මදාේමෙ, සීතාවක, කඩුමවල, බියගම, මකාමලාන්නාව, වත්තල, මකාළඹ 

යන ප්රාද්ේශීය ද්ල්කම් ද්කාට්ඨාශ වල කැළණි ගංඟාව ආශ්රිත පහත්ත බිම් වල සුළු ගං වතුර තත්තවයක් ඇතිවීය 

හැකිය. එබැවින් එම ප්රද්ේශවල පහත්ත බිම් වල පදිංචි  ජනතාවට හා මාර්ග භාවිතා කරන්නන්ට දැඩි 

අවධානද්යන් පසුවන ද්ලසත්ත ආරක්ෂා වීම සඳහා අවශය පියවර ගන්නා ද්ලසත්ත ඉල්ලා සිටිනු ලැද්ේ. 

ද්ම් සම්බන්ධද්යන් අදාල ප්රද්ේශවල මහජනතාවද්ග් සහ ආපදා කළමනාකරණයට අදාල ආයතන වල 

අවධානය ද්යාමු විය යුතු බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු. 

 

 

                  
                 ඉංජි. එස .පී.සී. සුගීශ වර 

වාරිමාර්ග අධයක්ෂ ( ජලවිදයා හා ආපදා කළමනාකරණ ) 

 

වැසිදිය හසුරුවා සිරිලක සසිරිමත් කරමු  
kioePiuKfhikg;gLj;jYk; ,yq;ifianrOikA+l;lYk; 

Manage Rain Water --- Make Sri Lanka Prosperous 

HYG/W/1

03 

 2021.05.14 

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

