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            2021.06.06 දින ප.ව 1.00 දක්වා වලංගුවේ. 
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 ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදන : අංක 02    වර්ණය - රතු 

 Flood Warning Message   : Number 02  Colour – Red  
 

කැළණි ගඟ මරෝණිය - Kelani River Basin 
 

අද වප.ව. 9.00න් අවසන් වූ පැය 24 තුළ කැළණි ගංඟා වරෝණිවේ ඉහල ධාරා ප්රවේශවල ව ාවහෝ ස්ථානවලට  

සාමානයවයන් මි.මී 125කට ආසන්න වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත. එම වර්ෂා තත්තත්තවය සහ වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවේන්තුව මඟින් කැළණි ගඟ වරෝණිය තුළ නඩත්තතු කරනු ල න ගංඟා ජල මාපකවල ජල මට්ටේ  

විශ්වේෂණය අනුව ඉදිරි පැය 6 සිට 16 දක්වා කාලය තුළ හංවැේල ජල මිනුේ ස්ථානවේ දැනට පවතින මීටර 8.30 

වන ජල මට්ටම මීටර 9.00 දක්වාත්ත, නාගලගේීදිවේ ජල මිනුේ ස්ථානවේ දැනට පවතින අඩි 5.60ක් වූ ජල මට්ටම 

අඩි 6.60 දක්වාත්ත ඉහල යාමක් අවේක්ෂා වකවර්. ඒ අනුව මදහිඕවිට, රුවන්වැල්ල, සීතාවක, මදාේමේ, 

ම ෝමාගම, කඩුමවල, බියගම, මකාමළාන්නාව, මකාළඹ ස  වත්තල ප්රාවේශීය වේකේ වකාට්ඨාශවලට අයත්ත 

කැළණි ගංඟා නිේනවේ පහත්තිේ ප්රවේශවල දැනට පවතින ගංවතුර තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය විය  ැකි බවට 

අනතුරු අඟවනු ලැවේ. වේ තත්තත්තවවයන් ජීවිත හා වේපළ ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිස දැඩි සැලකිේවලන් කටයුතු 

කරන වලස එම ප්රවේශවල පදිංචි මහජනතාවවගන් සහ එම ප්රවේශ හරහා ගමන් ගන්නා වාහන රියදුරන්වගන් 

ඉේලා සිටිනු ලැවේ. අවශ්ය පියවර ගන්නා මලස ආපදා කළමනාකරණ අංශ් වලින් ඉල්ලා සිටිනු ලැමේ (අවධානේ 

ප්රවේශය සඳහා අමුණා ඇති ඇමුණුම 01 සිතියම  ලන්න). 
 

An average rainfall of around 125 mm has been experienced in the upper catchment areas of the Kelani River 

Basin during last 24 hours ending at 9.00 am today. According to the analysis on experienced rainfall and current 

water levels of river gauges in Kelani River, water level at Hanwella could be increased up to 9.00 m and water 

level at Nagalagam Street could be increased up to 6.60 ft within next 6 to 16 hours. It is warned that there is a 

high possibility of considerably increasing current Flood Situation in lowline areas of Kelani River Valley 

situated in Dehiovita, Ruwanwella, Seethawaka, Dompe, Homagama, Kaduwela, Biyagama, Kolonnawa and 

Wattala D/S Divisions. The residents of the area and drivers of the vehicles running through those areas are 

requested to pay high attention in this regard in order to save valuable lives and public and private properties. 

The Disaster Management Authorities and District/ Divisional Administrations are requested to take 

necessary precautions in this regard (Please see attached map for further clarification - Attachment 01). 
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Managing Rain Water --- Make Sri Lanka Prosperous 

 

DI/Hydro/  2021/06/05 

Time: 12.30 PM 
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Attachment 01 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


