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 ගංලතුර අනතුරු ඇඟවීපේ නිපේදන : අංක 01    ලර්ණය - ඇම්බර් 

 Flood Warning Message   : Number 01  Colour – Amber  

 

කැළණි ගඟ පරෝණිය - Kelani River Basin 
 

කැෂණි ගඟ ද්රෝණිද්ේ ඉශ / මධ්යම වශ පශ ධ්ාරා ප්රද්ේල ද්බොද්ශෝ ප්රද්ේලට ද්ම් ලනවිට වාමානය 

ලද්යන් මි.මී. 200 කට අධික ලර්ාපතනයක් ැබී ඇත. එම ලර්ා තත්ත්ලය වශ ලාරිමාර්ග ද්ෙපාර්තද්ම්න්තුල 

මඟින් කැෂණි ගඟ ද්රෝණිය තුෂ නඩත්තු කර ල බන ගාඟා   මාපකල   මටමටම් විේද්ණණය අ ලල ඉරිරි 

පැය කිශපය තුෂ gAg`v uwSr` yn mt|tmt lM`vQy h#kQy. eb#vQn~, පදහිඹ්විට, රුලන්ලැල්, සීතාලක, පදොේපේ, 

ප ෝමාගම, කඩුපල, බියගම, පකොපළොන්නාල, පකොළඹ ස  ලත්ත ප්රාද්ේශීය ද්ණකම් ද්කොටමඨාලට අයත් 

කැෂණි ගාඟා නිම්නද්ේ පශත්බිම් ප්රද්ේල phw~bQm|ල pY`@q~XWy vr\’;`v @h~wS@vn~ a#wQvW wQ@bn sRU gAvwSr 

ww~w~vy wvqRrtw~ සැකිය යුතු මට්ටපේ ගංලතුර තත්ත්ලයක් ෙක්ලා ලර්ධ්නය විය ශැකි බලට අනතුරු අඟල ල 

ැද්ේ. ද්ම් තත්ත්ලය වම්බන්ධ්ද්යන් ෙැඩි වැකිණකින් කටයුතු කරන ද්ව එම ප්රද්ේල පරිාචි 

මශ නතාලද්ගන් වශ ප්රද්ේ ශරශා ගමන් ගන්නා ලාශන පෙලන්නන්ද්ගන් ඉණා සිටි ල ැද්ේ. ද්ම් 

වම්බන්ධ්ද්යන් අලය ියයලර ගන්නා පස පෙදා කළමනාකරණ අං ලලින් ඉල්ා සිටිනු ැපේ 

(අලධ්ානද්යන් සිටිය යුතු ප්රද්ේය තලුරරටත් විේද්ණණය කර ගැීමම වහශා ඇමුණුම 01 සිතියම බන්න). 
 

A Considerable rainfall exceeding around 200 mm has been occurred in most of Upstream / Middle 

Reach / Downstream catchment areas of Kelani River Basin as of 6.0 AM today. By analyzing the 

current rainfall situation and river water levels of Hydrological Stations in Kelani River, there is a 

possibility of increasing current local minor flood situation existing in low line areas of Kelani River 

valley situated in Dehiovita, Ruwanwella, Seethawaka, Dompe, Homagama, Kaduwela, Biyagama, 

Kolonnawa and Wattala D/S Divisions into a considerable flood situation. It is requested to pay 

high attention in this regards by the residents in those area and vehicle drivers running through those 

areas Disaster Management Authorities are requested to take adequate precautions in this 

regards (Please refer the attachment 01 for further clarifications). 
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