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පූර්ල ගංලතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදනය    ලර්ණය : ඇේබර්   

දිනය : 2022/05/31 - මේාල : මෙ.ල 10.00 ( ඉදිරි ෙැය 48 දක්ලා ලංගු මේ) 
 

කාෂගුණ විද්යා පද්රා්තපේන්තුල විසින් 2022 මැයි 31 දින පර.ල 5.30ට නිකුත් කරන ද් කාෂගුණ අනතුරු ඇඟවීපේ 

නිපේද්නයට අනුල දිලයිපන් වබරගමුල, බව්නාහිර, මධ්යම වශ තතුරු මැද් රෂාත් ලත් මපමන්ම ගාල් වශ මාතර 

දිව්ත්රික්ක ක ලත් වමශර ව්නාන ලට මි.මි. 100 ඉක්ක මව තද් ල්ාරතනයක්ක  ඇතිවිය ශැකි බලට අනතුරු අඟලා ඇත. 

මපමන්ම පේ ලන විට අත්තනගලු ඹය, කැළණි, කළු, ගං සහ නිල්ලා ගංගා ල ජ මට්ටේ ඉශෂ අගයක රලතී. ඒ 

අනුල රශත ද්ක්ක ලා ඇති ගංඟා පරෝණි ව ලනන් මකක පශෝ කිහිරයක පශෝ වමශර ප්රපේ ල ගංඟාලන් ආශ්රිත රශත් 

බිේල ගංලතුර තත්ලයක්ක  ඇතිවීමපමතැන් සිට ඉදිරි රැය  48 ද්ක්ක ලා කාපේදී අපේක්ක ා ක ශැකිය. පමහිදී ඇතිවිය 

ශැකි ල්ාපේ තීව්රතාලය ශා ප්රමාණය මත ගංලතුර තත්ලපේ ප්රබතාලය ශා අලධ්ානම රඳා රලතින බල කාරුණි වකල 

ද්ැනුේපද්නු ැපේ.      

 ගංඟා මරෝණිය ගංලතුර අලධානමට ක්විය හැකි ප්රමේ 

01 
අත්තනගලු 

ඔය පරෝණි වය 

දිවුපිටිය, මීරිගම, අත්තනගල්, ගේරශ, ජා ඇ, මශර, කටාන, මිණුලන්පගොඩ වශ ලත්ත 

ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාව ල අත්තනගලු ඔය නිේනය ආශ්රිත රශත් බිේ ප්රපේ 

02 
කැෂණි ව ගඟ 

පරෝණි වය 

රුලන්ලැල්, පද්හිඕවිට, සීතාලක, පද්ොේපේ, කඩුපල, බියගම, පශෝමාගම, පකොපෂොන්නාල, 

පකොෂඹ ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාව ල කැෂණි ව ගඟ නිේනය ආශ්රිත රශත් බිේ ප්රපේ  

03 
කළු ගඟ 

පරෝණි වය 

රැල්මඩුල්, නිවිතිග, රත්නපුර, කුරුවිට, ඇෂරාත, කිරිඇල්, අයගම, ඇශැළියපගොඩ, 

ඉංගිරිය, පශොරණ, කලාන, රානන්ද්නුලර, බුත්සිංශ, පද්ඩන්පගොඩ, මිල්නිය, කළුතර, 

මදුරාපල ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාව ල කළු ගඟ නිේනය ආශ්රිත රශත් බිේ ප්රපේ 

04 
ගිං ගඟ 

පරෝණි වය 

පනළුල, තලම, නාපගොඩ, ඇල්පිටිය, නියාගම, බේපේගම, ලැනපිටිය, දිවිතුර, පබෝපේ, 

පරෝේද් වශ ගාල් කඩලත්වතර ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාව ල ගිං ගඟ නිේනය ආශ්රිත 

රශත් බිේ ප්රපේ 

05 
නිල්ලා ගඟ 

පරෝණි වය 

පකොටපරො, පිටබැේද්ර, අකුරැව්ව, අතුරනය, මානේබඩ, කඹුරුපිටිය, තිශපගොඩ වශ මාතර 

ප්රාපේශීය පල්කේ පකොට්ඨාව ල නිල්ලා ගඟ නිේනය ආශ්රිත රශත් බිේ ප්රපේ 
 

පේ වේබන්ධ්පයන් ආෙදා කළමණාකරනයට අදා ආයතන ල  අදා ප්රමේ ල මහජනතාලමේ සහ එම ප්රමේ ල 

ෙහත් බිේ හරහා ලැටී ඇති මාර්ග භාවිතා කරන රියදුරන්මේ අලධ්ානය පයොමු විය යුතු බලද් කාරුණි වකල ද්න්ලමි. පමම 

ගංඟා ලට අමතරල ද්ැදුරු ඔය, මශ ඔය, පබන්තර ගඟ වශ කිරම ඔය යන ගංඟා පරෝණි ව ල රශත් බිේ ප්රපේ ල  

ජනතාලද් මම ගංඟාල ජ මට්ටේ ඉශ යාම වේබන්ධ්පයන් අලධ්ානපයන් රසුලන පව ලැඩිදුරටත් ඉල්ා සිටිමි.  

 

  

 ඉංජි. එස්.පී.සී. සුගී්ලර 

 ලාරිමා්ග අධ්යක්ක  ජජවිද්යා ශා ආරද්ා කෂමනාකරණ) 

ඇමුණුම - ඉශත වඳශන්  අනතුරු ඇඟවීේ අනුල ගංලතුර අලධ්ානමට ක්ක විය ශැකි ගංඟා පරෝණි ව සිතියම අමුණා ඇත. 

වැ සි දි ය  හ සු රු වා  සි රි ල ක  ස සි රි ම ත්  ක ර මු  
kioePiuKfhikg;gLj;jYk; ,yq;ifianrOikA+l;lYk; 

Manage Rain Water --- Make Sri Lanka Prosperous 

DI/Hydro/103 (v)  2022/05/31 

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


 

 

 

 

 


