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ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම - කුඹුක්කන් ඔය වරෝණිය 

Flood Warning Message – Kumbukkan Oya Basin  
 

 

පවතින කාලගුණ තත්තත්තවය සහ ඒ සම්බන්ධව කාලගුණ අංශවල පුර ෝකථනයන් සහ ගංඟාරේ හැසිරීම යනාදිය 

සැලකීරම්දී රමාණ ාගල දිසරික්කරේ කුඹුක්කන් ඔය රරෝණිරේ නක්කල, කුඹුක්කන සහ ඔක්කම්ිටිය 

ප්රරේශවල කුඹුක්කන ඔය ආශ්රිත පහත්ත බිම් ප්රරේශවලට අද  ාිරේ ගංවතු  තත්තත්තවයක් ඇතිවීරම් හැකියාවක් 

පවතී. එබැවින් එම ප්රවේශවල කුඹුක්කන් ඔයට ආසන්නව පදංචි මහජනතාවවගන් ඒ සම්බන්ධව දැඩි 

විමසිල්වලන් පසුවවන වලසත්, ඇතිවිය හැකි ගංවතුර තත්ත්වයකින් ආරක්ෂාවීමට කටයුතු කරන වලසත් ඉල්ලා 

සිටිනු ලැවේ. රම් සම්බන්ධව අවශය ියව  ගන්නා රලස ආපදා කළමණාක න අංශවලින් ඉල්ලා සිටිනු ලැරේ.  

 

Under the prevailing weather conditions, considering the warnings and information received from Met 

Department and the behavior of Kumbukkan Oya, there is possibility of occurring a flood in lowline 

areas around Kumbukkan Oya situated in Nakkala, Okkampitiya and Kumbukkana. The public Living 

nearby the Kumbukkan Oya in those areas are requested to take adequate precautions in this 

regard. The disaster Management authorities are requested to take necessary precautions in this regard. 
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