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             Time     :-  12.30  PM 

    වේලාව  :-  12.30  ප.ව. 
 

 2022.06.01 දින ප.ව 12.30 දක්වා වලංගුවේ. 

 Valid till 12.30 PM on 2022.06.01 

 

 ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීවේ නිවේදන : අංක 01    වර්ණය - ඇම්බර් 

 Flood Warning Message   : Number 01  Colour – Amber  

 

නිල්වලා ගඟ  වරෝණිය - Nilwala River Basin 
 

නිල්වලා ගඟ වරෝණිවේ ධාරා ප්රවේශවලට වම් වනවිට සැළකියයුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇති අතර තවදුරටත් 

වර්ෂාව ලැවබමින් පවතී. එම වර්ෂා තත්ත්වය සහ වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව මඟින් නිල්වලා ගඟ වරෝණිය තුළ 

නඩත්තු කරනු ලබන ගංඟා ජල මාපකවල ජල මට්ටම් විශ්වල්ෂණය අනුව ඉදිරි පැය 3 සිට පැය 24ක කාලය තුළ 

පස්වගාඩ, වකාටවපාල, පිටබැද්දර, අකුරැස්ස, අතුරලිය, මාලිේබඩ, තිහවගාඩ, මාතර සහ වදවිනුවර ප්රාවේශීය 

වල්කම් වකාට්ඨාශ වල නිල්වලා ගඟ පිටාර තැන්නට අයත් පහත් බිම් ප්රවේශවලට සැලකිය යුතු මට්ටවේ ගංවතුර 

තත්තත්තවයක් ඇතිවිය හැකි බවට අනතුරු අඟවනු ලැවේ. වම් තත්ත්වය සම්බන්ධවයන් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු 

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

ඉල්ලා සිටිනු ලැවේ. වම් සම්බන්ධවයන් අවශ්ය පියවර ගන්නා වලස ආපදා කළමනාකරණ අංශ් වලින් ඉල්ලා 

සිටිනු ලැවේ. 
 

A high rainfall has been occurred in catchment areas of Nilwala River Basin as of 12.30 PM today. By 

analyzing the current rainfall situation and river water levels of Hydrological Stations in Nilwala River, 

there is a possibility of occurring a considerable flood situation in lowline areas of Nilwala River valley 

situated in Pasgoda, Kotapola, Pitabeddara, Akuressa, Athuraliya, Malimbada, Thihagoda, Matara 

and Devinuwara D/S Divisions. 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. 
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වාරිමාර්ග අධයක්ෂ (ජලවිදයා හා ආපදා කළමනාකරණ) 
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