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1.

උක්ත ලාර්තාල නිකුත් කිරීදේ ඳසුබිභ
2016 ජලි 20 දින ඳළති ඳහර්ලිමේන්තු ඵරලක්ති පිළිඵ ආංශික අධීක්ණ කමිටු
හකච්ඡහමේදී 2009 ර්මේ සිට 2016 ජනි භහඹ දක්හ කහරඹතුර සීභහහිත රංකහ ගල්
අඟුරු භහගභ(Lanka Coal Company (Pvt) Limited) විසින් රංකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරමේ
(Ceylon Electricity Board ) මනොමයොච්ම ෝමල් රක් විජඹ ඵරහගහයඹට අලය ගල් අඟුරු
ප්රේඳහදන ේඵන්ධමඹන් හර්තහක් ඉදිරිඳත් කයන මර විගණකහධිඳති මත කයන රද
ඉල්ලීභ (ඇමුණුභ 1) ඳරිදි මභභ හර්තහ ඉදිරිඳත් කයනු රළමේ.

1.2

විය ඳථය
ඉවත වන් ඉල්ලීභ ඳරිදි, දිගුකහලීන ප්රේඳහදන (Term Contract) වඹකට, ක්ණික
ප්රේඳහන (Spot Cotract) ඳවකට ව සීභහයිත රංකහ නළේ ංසථහ (Ceylon Sipping
Corporation Ltd.) මතින් මිරදී ගත් / රඵහගත් ගල් අඟුරු රට අදහර කරුණු ඳරීක්හ
කයන රදි. (මභභ ප්රේඳහදන ක්රභ මදමකහි වළඳින්වීභක් 7.1 මේදමඹහි දක්හ ඇත.)

1.3

අනුකතා ඳරීක්ාල
මභභ ගනුමදනුර අනුකරතහ පිළිඵ ඳරීක්හමේදී ඳදනේ මල්ඛනඹක් මර යහජය
ප්රේඳහදන ේඵන්ධමඹන් ජහතික ප්රේඳහදන නිමඹෝජයහඹතනඹ විසින් 2006 ජනහරි 25 දින
ජහ.ප්ර.නි. ක්රමල්ඛන අංක 08 ලමඹන් නිකුත්කය ඇති යජමේ ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල
ංග්රවඹ - 2006 ව එඹට අදහර මේ දක්හ නිකුත්කය ඇති ංමලෝධනඹන් අදහරකය
ගන්නහ රදී.
(අභහතය භණ්ඩරඹ විසින්ද යජමේ අනුභත ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹ අනුගභනඹ කයමින් ගල්
අඟුරු මිරදී ගළනීභට කටයුතු කයනමර 2014 ළප්තළේඵර් 04 දින විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති
අභහතයහංලමේ මල්කේයඹහට උඳමදස දී තිබුණි (ඇමුණුභ 2).
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2.

ලාර්තාල පිළිදය කිරීදේ ක්රභදේදය
මභභ හර්තහ පිළිමඹර කිරීමේදී ඳවත දළක්මන ක්රභමේදඹන් අනුගභනඹ කයන රදි.

2.1

දේඛන ඳරීක්ා කිරීභ
ඳවත 3 මේදමේ දළක්මන කරුණු රට ඹටත්, භතු දළක්මන මල්ඛන ඳරීක්හට බහජනඹ
කයන රදී.
(අ)

රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ පිහිටුවීභට අදහශ අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹ (ඇමුණුභ 3),
අභහතය භණ්ඩර ීරයණඹ (ඇමුණුභ 4), 2007

අංක 7 දයන භහගේ ඳනත ඹටමත්

රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ලිඹහඳදිංචි කිරීභට අදහශ ංසථහගතකිරීමේ වතිකඹ
(ඇමුණුභ 5), හංගමික ංසථහලිඹ (ඇමුණුභ 6) ව මකොටස වතික (ඇමුණුභ 7 )
(ආ)

දිගුකහලීන ඳදනභ ඹටමත් ගල් අඟුරු ප්රේඳහදනඹ වහ ව ඳශමු රංසු කළවීමේ සිට
වඹන රංසු කළවීභ දක්හ ව ක්ණික මිරදී ගළනීේ ඳදනභ ඹටමත් ගල් අඟුරු
ප්රේඳහදනඹ වහ ව ඳශමු රංසු කළවීමේ සිට ඳසන රංසු කළවීභ දක්හ ව
ප්රේඳහදනඹට අදහර;


රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් ප්රේඳහදන කටයුතු සිදුකයන මරට කයන
රද ඉල්ලීේ



විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ (එකට විදුලිඵර වහ
ඵරලක්ති

අභහතයහංලඹ) රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ භඟ හුභහරු

කයගත් ලිපි මල්ඛන


ළඳයුේකරුන් ලිඹහඳදිංචි කිරීභට අදහර ලිපිමල්ඛන



රංසු ලිඹකිඹවිලි



රංසු ඵළඳුේකය



කහර්ඹහධන ඵළඳුේකය



තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු ඳත්කිරීේරට අදහර ඳත්කිරිේ ලිපි



තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු හර්තහ



අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් ඳත්කශ සථහය ප්රේඳහදන කමිටු ඳත්කිරීේරට
අදහර ඳත්කිරිේ ලිපි
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අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් ඳත්කශ සථහය ප්රේඳහදන කමිටු හර්තහ



ණඹය ලිපි



නළේබහය ඳත්



නළේගත කිරීමේදී ළඳයුේකරුමේ ව ගළණුේකරුමේ නිමඹෝජිතයින්
ඒකහඵේධ

පිළිමඹර කය ඉදිරිඳත් කයනු රඵන ගල් අඟුරුර තත්ත්

ඳරීක්ණ හර්තහ


අභහතය භණ්ඩර ංමේල



අභහතය භණ්ඩර අනුභළීරන්



අදහර පුත්ඳත් හර්තහ



මනත් විවිධ මල්ඛන

(ඇ)

රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ළඳයුේකරුන් භඟ අත්න් කයන රද ගිවිසුේ

(ඈ)

රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ව රංකහ නළේ ංසථහ ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභ
ේඵන්ධමඹන් හුභහරු කයගත් ලිඹකිඹවිලි

(ඉ)

රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ රංකහ නළේ ංසථහ භඟ ගල් අඟුරු ප්රහවනඹ වහ
අත්න් කයන රද ගිවිසුේ

(ඊ)

ගල් අඟුරු ළඳයීභට අදහර රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ
භඟ අත්න් කයන රද ගිවිසුේ

(උ)

මනොමඵල් රිමෝර්ස භහගභ (Noble Resources Pte. Ltd.) විසින් 6 න දිගුකහලීන
ප්රේඳහදනඹ

ේඵන්ධමඹන්

්රී

රංකහ

ප්රජහතහන්්රික

භහජහදී

ජනයජමේ

මරේසධහධිකයණමේ මගොනුකයන රද නකරකයඹ ේඵන්ධමඹන් ප්රකහලඹට ඳත්කයන
රද 2016 ජනි 24 දිනළති නකර ීරන්දු (ඇමුණුභ 8 )
(ඌ)

රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ලිඵර්ටි මකොභඩිටීස (Liberty Commodities Ltd. )
භහගභට එමයහි ්රී රංකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනයජමේ ඵසනහහිය ඵශහත්ඵද
භවහධිකයණමේ මගොනුකයන රද ඳළමිණිල්රට අදහර 2016 ජලි 15 දිනළති නකර ීරන්දු
(ඇමුණුභ 9 )

(එ)

උක්ත ප්රේඳහදනඹන් ේඵන්ධමඹන් ළඳයුේ කරුන් විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද
අභිඹහ නහ ව එභ අභිඹහ නහ ේඵන්ධමඹන් අභිඹහ න භණ්ඩර විසින් අභහතය
භණ්ඩරඹ මත ඉදිරිඳත් කයන රද හර්තහ

(ඒ)

ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ විසින් ආන්නතභ මටන්ඩයඹ පිළිඵ ඉදිරිඳත්
කයනරද හර්තහමේ ඉසභතු කය ඇති අකරඳහකර ේඵන්ධමඹන් ව 2009 සිට අමනකුත්
මටන්ඩර් ේඵන්ධමඹන්ද ඳරීක්හ කිරීභ වහ 2015 ළප්තළේඵර් 22 දිනළති අභහතය
භණ්ඩර ීරයණඹ භත රලිත් ආර්. ද සිල්හ භවතහමේ බහඳීරත්මඹන් යුතු 2015
ඔක්මතෝඵර් 07 දින ජනහධිඳති මල්කේ විසින් ඳත්කයන රද ්රිපුේගර කමිටු හර්තහ
(ඇමුණුභ 9 A)
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(ඔ)

2016 ජලි 12 දින විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයයඹහ විසින් “2015,
2016 කහර සීභහ වහ මනොමයොච්ම ෝර, රක් විජඹ ඵරහගහයඹ වහ ගල් අඟුරු
මිරදීගළනීමේ ්රිඹහලිඹ පිළිඵ අධයනඹක් සිදු කිරීභ” වහ ඳත්කයන රද ්රි
පුේගර කමිටුමේ 2016.07.29 දිනළති හර්තහ (ඇමුණුභ 9 B)

(ඕ)

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයයඹහ විසින් 2016 ජලි 20 දින
ඳහර්ලිමේන්තුමේ බහගත කයනු රළබ ප්රකහලඹ (ඇමුණුභ 9 C)

2.2

දලනත් ඳරීක්ාලන්
(අ)

උක්ත ්රිඹහලිඹට අදහර විවිධහකහයමඹන් රද මතොයතුරු විලසමල්ණහත්භක
විග්රවඹකට රක්කිරීභ

3.

(ආ)

අදහර ඳහර්ලඹන් භඟ හකච්ඡහ කිරීභ

(ඇ)

සථහනීඹ ඳරීක්හ - මනොමයොච්ම ෝමල් රක්විජඹ ඵරහගහයඹ

විය ඳථය සීභා වීභ
මභභ හර්තහමන් ඉසභතු කය ඇති නිරීක්ණඹන් භගින් නිගභනඹන්ට එශඹීමේදී භහමේ
විඹඳථඹ භතු දළක්මන සීභහ රට ඹටත් තිබ ඵ අධහයණඹ කයනු රළමේ.
(අ)

2008 ර්මේ සිට සිදුව මභභ විඹ ගත ්රිඹහලිඹ ව ඒ පිළිඵ ඳරීක්ණඹක්
ඳළළත්වීමේ කහර්ඹඹ විගණකහධිඳති මත ඳළරුණු දිනඹ අතය ර් 8 කහර
ඳයතයඹක් තිබීභ.

(ආ)

ගල් අඟුරු මබෞතික මතොග තයහඳනඹට වබහවීවීභට මනොවළකිවීභ.

(ඇ)

දිගුකහලීන ඳදනභ ඹටමත් 3 න, 4 න ව 5 න ප්රේඳහදනඹන්ට අදහර විදුලිඵර
වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභතයහංලඹ ඳත්හමගන මගොස තිබුණු ලිපිමගොනුර
මුල් ලිඹකිඹවිලි විගණනඹට ඉදිරිඳත් මනොකිරීභ (විභර්ණ කටයුතු වහ අල්රස
මවෝ දණ ම ෝදනහ විභර්ණ මකොමින් බහට එභ ලිඹවිලි බහයදීභ මවේතුමන් එභ
මුල් ලිඹවිලි ර මකොටක ඡහඹහ පිටඳත් ඳභණක් විගණනඹට ඉදිරිඳත්කය තිබුණි)
(ඇමුණුභ 10)

(ඈ)

ප්රේඳහදනඹන්ට අදහර විගණනමේදී ඳරීක්හ කශයුතු තිබුණු ඇතළේ ලිඹකිඹවිලි
විගණනඹට ඉදිරිඳත් මනොකිරීභ (ඇමුණුභ 10)
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4.

ප්රවේඳාදන කටයුතු පිළිඵ විදේඥ දවේලය ඵාගැනීභ
්රී රංකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනයජමේ ආණ්කරක්රභ යසථහමේ 154 (4) (ආ) ප්රකහය
විගණකහධිඳතියඹහට විගණනඹට අදහර ඹේකිසි තහක්ණික, ෘත්ීරඹ මවෝ විදයහත්භක
ගළටලුක් ඳරීක්හ කිරීමේදී විමලේඥ තළනළත්මතකුමේ වහඹ රඵහගත වළකිමේ. ඒ අනු
මභභ විගණන කහර්ඹ වහ යජමේ විලහර ප්රේඳහදන කටයුතු පිළිඵ අත්දළකීේ ව විමලේඥ
දළනුභ හිත ්රී රංකහ ගණකහධිකහරී මේමේ 1 ඳන්තිමේ තනතුයක මේඹ කය විරහභ රළබ
නිරධහරිඹකුන එේ.එස.එේ.සුවයිර් භවතහමේ මේඹ රඵහගන්නහ රදී.

5.

ංකා ගේ අඟුරු වභාගභ ය පිහිටුවීභ
මනොමයොච්ම ෝමල්, ්රිකුණහභරමේ ව වේඵන්මතොට ඉදිකිරීභට ළරසුේකය තිබුණු
ගල්අඟුරු තහඳ විදුලි ඵරහගහය වහ අලය ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීේ කටයුතු සිදුකිරීභ
මනුමන් රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ නමින් සීමිත භහගභක් පිහිටුවීභ වහ එකට
විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයයඹහ විසින් 2006 අමප්රේල් 03 දින අභහතය භණ්ඩරඹ මත
ඉදිරිඳත් කයන රද අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹක් (ඇමුණුභ 3), අනු අභහතය භණ්ඩරඹ විසින්
මභභ භහගභ පිහිටුවීභට අදහර අනුභළතිඹ 2006 අමප්රේල් 05 දින(ඇමුණුභ 4) රඵහ දී තිබුණි.

5.1

වභාගදේ ප්රාග්ධනධන වංයුතිය
ඉවත අනුභළතිඹ ඳරිදි 2008 ජනහරි 23 දින රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ පිහිටුහ තිබුණු අතය,
භහගමේ ප්රහේධන ංයුතිඹ එදින සිට මේ දක්හ ඳවත වන් ඳරිදිමේ (ඇමුණුභ 7).
මකොටස
මකොටස
මකොටස
මකොටස
හිමිකහයත්ඹ ප්රතිලතඹ
ගණන
ප්රහේධනඹ(රු)
රංකහ
විදුලි
ඵර භණ්ඩරඹ
60 1,200,000
12,000,000
භවහ
බහණ්ඩහගහයඹ
රංකහ
නළේ
ංසථහ
්රී රංකහ යහඹ
අධිකහරිඹ
එකතුල
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20

400,000

10

200,000

10
---100

200,000
-----------2,000,000

මකොටස වතික නිකුත්කශ දිනඹ
වහ මකොටස ංඛයහ
23.01.2008-මකොටස- 01
22.07.2008-මකොටස- 599,999
21.07.2009-මකොටස- 600,000
24.03.2009-මකොටස- 200,000
4,000,000 11.12.2009-මකොටස- 200,000
22.07.2008-මකොටස -100,000
2,000,000 15.03.2010-මකොටස- 100,000
24.03.2009-මකොටස- 100,000
2,000,000 03.09.2009-මකොටස- 100,000
------------20,000,000

5.2

වභාගදේ අරමුණු
භහගමේ හංගමික යසථහලිඹට අනු භහගමේ අයමුණු ඳවත ඳරිදි විඹ. (ඇමුණුභ 6)
(අ)

ගල් අඟුරු, ගල් අඟුරු නිසඳහදන, ඛනිජමතල් නිසඳහදන මවෝ ඛනිජමතල් අතුරු
නිසඳහදන සහබහවික දිඹය හයු මවෝ අමනකුත් ලක්ීරන් නිසඳහදනඹ කශවළකි
අමුද්රය පිළිඵ ගිවිසුේ රට එශඹීභ, මිරට ගළනීභ, විකිීමභ ව මඵදහ වළරීභ පිළිඵ
යහඳහය කටයුතු කිරීභ.

(ආ)

ගල් අඟුරු, ගල් අඟුරු අතුරු නිසඳහදන, ඛනිජ මතල් නිසඳහදන මවෝ අතුරු ඛනිජ
මතල් නිසඳහදන, සහබහවික දිඹය හයු මවෝ අමනකුත් ලක්ීරන් මවෝ ලක්ති
නිසඳහදනඹ කශ වළකි අමු ද්රය රඵහ ගළනීභ, මනස කිරීභ, ඇසිරීභ, ගඵඩහ කිරීභ,
ප්රහවනඹ කිරීභ වහ අලය දෆ අයිතිකය ගළනීභ, ඉදිකිරීභ, මගොඩනළවීභ, ආයක්හ
කිරීභ ව මවෝ එළනි අලය ඳවසුකේ, ඹටිතර ඳවසුකේ ව අමනකුත් අලය දෆ
රඵහ ගළනීභ.

(ඇ)

ඛනිජ මතල් වහ ගල් අඟුරු ඵරහගහය රට සීභහ මනොවී ඵරඹ උත්ඳහදනඹ කශ වළකි
ඵරහගහය ඉදිකිරීභ, ්රිඹහත්භක කිරීභ මවෝ ඵර උත්ඳහදනඹ කයන ඵරහගහය අත්ඳත්කය
ගළනීභ ව ඒහමේ මභමවයුේ ව නඩත්තු කටයුතු කිරීභ.

(ඈ)

ේමප්රේණ වහ මඵදහ වළරීමේ භධයසථහන රට සීභහ මනොවී ඵර උත්ඳහදන
භධයසථහන අතය ව විදුලිඹ මතොග ළඳයුේ අසථහ රදී මවෝ ඕනෆභ අලය අසථහ
රදී ඵර උත්ඳහදන භධයසථහන අතය ඵරඹ ේමප්රේණ වහ මඵදහවළරීේ වහ අලය
රැවළන් ඉදිකිරීභ, මගොඩනළවීභ, නඩත්තු කිරීභ, ්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ඳහරනඹ කිරීභ.

(ඉ)

සහධීන විදුලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ ව ඒහ එමරභ ප්රධහන ඳේධතිඹට එකතු
කිරීභ.

(ඊ)

ගල් අඟුරු, ගල් අඟුරු අතුරු නිසඳහදන, ඛනිජ මතල් නිසඳහදන මවෝ, අතුරු ඛනිජ
මතල් නිසඳහදන, සහබහවික දිඹය හයු, ජී හයු මවෝ අමනකුත් නිසඳහදන ලක්ීරන්,
මවෝ ලක්ීරන් නිසඳහදනඹ කශ වළකි අමුද්රය පර්ණ භ්ටටමින් ළඳයීභ වහ
ප්රහවනඹට අලය නහවික ඹහ්හ මිරට ගළනීභ, නිසඳහදනඹ, කුලිඹට ගළනීභ, ගනුමදනු
කිරීභ, හුභහරු කිරීභ.

(උ)

භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹ, භවනගය බහ, ප්රහමේය ඹ බහ මවෝ එළනි අනිකුත්
අධිකහරීන්, භණ්ඩර, ංවිධහන, භහගේ මවෝ තනි පුේගරයින්මේ භහර්ග, ඳහරේ
තළනීභ මවෝ නඩත්තු කිරීභ පිළිඵ කටයුතු ව ළඩ බහයගළනීභ.

(ඌ)

පුේගරයින්, ංවිධහන, ගේභහන, නගය, ඳශහත් යජඹට මවෝ මනත් යටරට ජරඹ
ළඳයීභ වහ ජරඹ රඵහ ගළනීභ, ගඵඩහ කිරීභ, විකිීමභ, ප්රහවනඹ, භළනීභ වහ
මඵදහවළරීභ වහ ේඵන්ධ ලිං, කහනු ඳේධති, පිරිඳවදු ජරහල, ජර නර ආදිඹට
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ේඵන්ධ ළඩකටයුතු වහ ඊට අලය “වයිමරොලික්” වහ ජර ළඳයුේ ඉංජිමන්රු මේහ
පිළිඵ යහඳහය කටයුතු කිරීභ.
(එ)

සිවිල්, ුවහත්භක, ඹහන්්රික, විදුත්, විදුලි, ද්රහ, කළනීේ ව මනත් ඕනෆභ
ආකහයඹක ඉංජිමන්රු ළඩ ව ඉදිකිරීේ රට ේඵන්ධ යහඳහය සිදුකිරීභ.

(ඒ)

ඉවත වන් යහඳහය කටයුතු රට ේඵන්ධ මවෝ භහගමේ ප්රධහන අයමුණු රට
ේඵන්ධ ඕනෆභ කටයුත්තක් ්රී රංකහ තුර මවෝ ඉන් පිටත සිදුකිරීභ.

ඉවත වන් අයමුණු පිළිඵද විගණන නිරීක්ණඹන් මේද අංක 18.1 හි දක්හ ඇත.
5.3

කාර්ය භණ්ඩය
2015 මදළේඵර් 31 දිනට භහගමේ අනුභත කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 18 ක් ව අතය එදිනට තථය
කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 14 ක් විඹ.

5.4

ංකා ගේ අඟුරු වභාගදේ දභදශයුේ ප්රතිපය
2008 ර්මේ සිට 2016 ජනි 30 දක්හ රංකහ ගල් අඟුරු භහගමේ මභමවයුේ ප්රතිපරඹ ඳවත
දළක්මේ.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

රු.

රු.

රු.

රු.

රු.

රු.

රු.

රු.

(ඡුනී 30
දිනට) රු.

ආදහඹභ

-

-

-

87,650,449

199,599,203

52,856,223

34,173,684

32,774,884*

18,354,497*

මනත්
ආදහඹේ

820,286

3,226,423

21,874,756

55,394,699

24,421,328

1,598

1,479,708

6,883,043

2,204,972

(ළටුප් වළය)

2,999,923.

4,296,737.

6,744,444

44,967,929

67,436,216

22,518,867

20,526,000

24,628,897

11,890,574

ළටුප්

3,423,676

5,193,990

4,291,754

5,520,217

8,616,351

8,344,337

13,739,803

14,890,479

8,647,496

7,936.93

17,552

675,817

254,088

54,967

345,795

188,554

138,551

21,399

(5,611,251)

(6,281,857)

10,162,741

92,302,913

147,912,997

21,648,821

1,999,036

විඹදේ

මරය විඹදේ
ාබය/
අාබය

*ශුේධ මඳොදු කහර්ඹ විඹදේ (Net Overhead Cost) රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් ප්රතිපර්ණඹ මකමර්.

11 | P a g e

-

-

5.5

ංකා ගේ අඟුරු වභාගභ විසින් ගාවතු අයකිරීභ වශ වියදේ ප්රතිූරර්ණයකර ගැනීභ
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ව රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ගල් අඟුරු ළඳයීභ ව මිරදී ගළනීභ
ේඵන්ධමඹන් ආයේබමේදී ගිවිසුභකට එශම මනොතිබුණි. මකමේ වුද රංකහ විදුලිඵර
භණ්ඩරඹ මත ගල් අඟුරු ළඳයීමේදී මභ.මටො. එකක් වහ ඇ.මඩො. ලත 30 ඵළගින්
ගහසතුක් රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් අඹකය තිබුණි. 2013 ළප්තළේඵර් 05 දින රංකහ
ගල් අඟුරු භහගභ ව රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ගිවිසුභකට එශම තිබුණු අතය (ඇමුණුභ
11) අනතුරු ඉවත ඳරිදිභ රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ අඹකිරීේකය තිබුණි. ඳසු රංකහ ගල්
අඟුරු භහගභ ව රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ අතය 2014 ඔක්මතෝඵර් 10 දින එශඹි
ගිවිසුමභහි වන් ඳරිදි (ඇමුණුභ 12) රංකහ ගල් අඟුරු භහගමේ ශුේධ මඳොදු කහර්ඹ විඹදේ
(Net Overhead Cost) රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් ප්රතිපර්ණඹ කිරීභට එකඟවී තිබුණි.
අනතුරු 2016 භළයි භ 23 න දිනද, රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ව රංකහ ගල් අඟුරු
භහගභ න ගිවිසුභකට එශම තිබුණි (ඇමුණුභ 13).

6.

ක්විජය ගේ අඟුරු ඵාගාරදේ ගේ අඟුරු අලයතාලය, ප්රලාශනය දගොඩඵෑභ වශ ගඵඩා
කිරීභ
මනොමයොච්ම ෝමල් ගල් අඟුරු ඵරහගහයමේ ඳශමු අදිඹමයහි ඵරලක්ති උත්ඳහදනඹ 2011
මඳඵයහරි භහමේදි ආයේබ කය තිබුණු අතය, ඒ දවහ ව හර්ෂික ගල් අඟුරු අලයතහඹ
මභ.මටො 650,000 ක් මර වඳුනහ මගන තිබුණි. එහි මදන වහ මතන අදිඹයඹන්හි
ඵරලක්ති උත්ඳහදනඹ පිළිමලින් 2013 අමප්රේල් ව ළප්තළේඵර් භහඹන්හිදී ආයේබ කය
තිබුණු අතය, ඒ අනු ගල් අඟුරු මුළු හර්ෂික අලයතහඹ මභ.මටො. 2,250,000 කි. හභහනය
ලමඹන් අමප්රේල් සිට ළප්තළේඵර් දක්හ මනොමයොච්ම ෝරමේ ප්රමේලඹට හයකන් කහරඹ
ඳළීරභ මවේතුමන් ගල් අඟුරු මගොඩඵෆභද ගල් අඟුරු රැමගන එන නළේ මවෝ ඵත්තල්
ඵරහගහයමේ ජළටිඹ මත ඳළමිීමභද කශ මනොවළකි මේ. එමවයින්, තහඳ ඵරඹ නිලසඳහදනඹ
වහ අලය න හර්ෂික ගල්අඟුරු අලයතහඹ ඔක්මතෝඵර් සිට ඉදිරි ර්මේ භහර්තු දක්හ
කහරඹ තුශදී රැසකයමගන ගල් අඟුරු අංගනමේ ගඵඩහ කය ඵරලක්ති උත්ඳහදන කටයුතු
අඛණ්ඩ ඳත්හමගන ඹනු රළමේ. මනොමයොච්ම ෝමල්ට ඳළමිමණන නළක මගන එන ගල්
අඟුරු ප්රභහණඹ මභ.මටො.65,000 ක් ඳභණ වීභ මවේතුමන් (Due to vessel size is panamax
of 65,000 MT capacity) ඉවත දවන් අලයතහඹ අනු ර්ඹ තුශ නළේ ගභන්හය 35
ඳභණ අමප්ක්හ කයනු රළමේ.
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6.1

ගේඅඟුරු වශා මුදේ දගවීභ
ඵරහගහය අංගන භූමිමේ ඇතිරීභ වහ තහඳ මනොන ගල් අඟුරුද (Deft Coal) ඵරහගහයමේ
දවනඹ වහ තහඳ ගල් අඟුරුද (Thermal Coal) ඳවත 7 මේදමඹහි වන් විකල්ඳ ක්රභ අනු
Free On Board (FOB/ නළ මතක් මනොමිමල් ) මවෝ Cost, Insurance and Freight (CIF/
මිර, යක්ණ ව නළේ ගහසතු ඇතුරත්) ඳදනමින් මිරදී මගන තිබුණි. එභ විකල්ඳ ක්රභ අනු
ගල් අඟුරුර අයිතිඹ රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ මත භහරුවීභ පිළිමළින් ගල් අඟුරු
මතොගඹ නළට ඳළටව අසථහමේ දී ව ජළටිඹ මත රඟහව අසථහමේදී සිදුමේ.
දීර්ඝකහලීන ළඳයුේ ප්රේඳහදන ඹටමත් FOB ඳදනභ භත ගල් අඟුරු මතොගමේ ටිනහකමින්
(ඳළටවුේ යහමේදී හේඳල් ඳරීක්හකය නිකුත්කයන හර්තහට අනු ගරඳන රද) සිඹඹට
100 ක මුදරක් ගල් අඟුරු මතොගඹ රළබීභට මඳය (අන් ඉන්මොසිඹ රළබීමභන් අනතුරු)
ළඳයුේකරුට මගනු රළමේ. ක්ණික ළඳයුේ ප්රේඳහදනමේදී ගල් අඟුරු මතොගමේ
ටිනහකමින් සිඹඹට 85 ක මුදරක් ගල් අඟුරු මතොගඹ රළබීභට මඳය ළඳයුේකරුට නිදවස
කය ගළනීභට වළකිඹහ ඳීර. ඉතිරි සිඹඹට 15 ක මුදර මගොඩඵෆමභන් අනතුරු
ළඳයුේකරුට මගනු රළමේ.

6.2

ගේ අඟුරු නැලට ඳටලන අලවථාදේ සිට ඵාගාරය දලත දයොමුකරන දතක් සිදුලන
්රියාලලිය
 සහදීන තත්ත් ඳරීක්කඹකු විසින් ඳරීක්හට රක්කිරීභ
 ළඳයුේකරු විසින් ගල් අඟුරු නළට ඳළටවීභ
 මනොමයොච්ම ෝමල් ඵරහගහය ජළටිඹට නළේරට රඟහවීභට මනොවළකි ඵළවින් ඵරහගහය
ජළටිමේ සිට කි.මී 4 ක් ඳභණ ඈත ගළඹුරු මුහුමේ දී එභ ගල් අඟුරු ඵත්තල්රට
ඳළටවීභ (ඇමුණුභ 14)
 ගල් අඟුරු රැගත් ඵත්තල් ඵරහගහය ජළටිඹට රැමගන ඒභ
 ඵත්තල් ලින් රැමගන එන ගල් අඟුරු මදොමකය භගින් ප්රහවන ඳටිඹ ( Zero
belt)මත මඹොමුකිරීභ
 ගල් අඟුරු එභ ඳටිඹ ඔසමේ ගල් අඟුරු අංගනඹ මත ඹළවීභ
 අංගනමේ ඇති ගල් අඟුරු නිසි ඳරිදි ඇසිරීභ ව ඵරහගහයඹ මත ඹළවීභ වහ
මඹොදගන්නහ ඹන්්ඹ ආන්නඹට ඵළමකෝ ඹන්් භගින් ඒහ රඟහකයවීභ
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7.

ගේ අඟුරු මිදී ගැනීදේදී/ඵා ගැනීදේදී අනුගභනය කර තිබූ ක්රභදේදයන්

7.1

ප්රවේඳාදන ්රියාලලිය අනුගභනය කර මිදී ගැනීේ
ජහතයන්තය තයඟකහරී මිශ කළවුේ ක්රභඹ අනුගභනඹ කයමින්, ඳවත වන් ක්රභ මදක
ඹටමත් මිරදී ගළනීේ සිදුකය තිබුණි.
- දීර්ඝකහලීන ප්රේඳහදනඹ (Term Contracts)
හමප්ක් ළඩි ගල් අඟුරු ප්රභහණඹක් විෘත මිර කළවීභ භගින් මතෝයහගන්නහ
ළඳයුේ කරුන්මගන් රඵහගළනීභට හභහනයමඹන් ර්ඹකට ඩහ ළඩි කහරඹක්
වහ පිරිනභන මකොන්්හත්තු ඹටමත් කයනු රඵන මිරදී ගළනීේ දීර්ඝකහලීන
ප්රේඳහදන මර රකනු රළමේ.
- ක්ණික ප්රේඳහදනඹ (Spot Contracts)
ලිඹහඳදිංචි ළඳයුේකරුන්මගන් රංසු කළහ හමප්ක් කුඩහ ප්රභහණඹන් මකටි
කහරඹක්තුර එදිනට ඳතින කයඟකහරී මිර භත ඳඹහ ගළනීභ වහ පිරිනභන
මකොන්්හත්තු ක්ණික ප්රේඳහදන මර රකනු රළමේ.
(අ) දීර්ඝකහලීන ප්රේඳහදනඹ අනුගභනඹ කිරීේ හයහංලඹ (Term Contracts)
මනොමයොච්ම ෝමල් පිහිටි රක්විජඹ තහඳ විදුලි ඵරහගහයඹ වහ ගල් අඟුරු මිරදී
ගළනීමේ කටයුතු 2008 භහර්තු 27 දිනළති අභහතය භණ්ඩර ීරයණඹ ඳරිදි (ඇමුණුභ 15)
දීර්ඝකහලීන ළඳයුේ ප්රේඳහදනඹ ඹටමත්, රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් 2008
ර්මේදී ආයේබ කය තිබුණි. ඒ අනු 2016 ජනි භහඹ දක්හ කහරඹ තුර කටයුතු
ආයේබ කය තිබුණු දීර්ඝකහලීන ළඳයුේ ප්රේඳහදන 06 න් 02 ක් Noble Resources
Pte. භහගභ ව

Swiss Singapore Overseas Pte. භහගභ මත මකොන්්හත්තු

ප්රදහනඹ කය තිබ අතය, ඉන් 03 ක් හර්තහමේ 8 මේදමඹහි දළක්මන ගුමේ වන්
මවේතූන් භත අරංගුකය තිබුණු අතය කටයුතු ආයේබකය තිබුණු 4 න ප්රේඳහදනඹ
රංසු කළවීභකින් මතොය අරංගුකය තිබුණි.
(ආ)

ක්ණික ප්රේඳහදනඹ අනුගභනඹ කිරීේ හයහංලඹ (Spot Contract)
දීර්ඝ කහලීන ළඳයුේකරුන් මතෝයහ ගළනීමේ ප්රේඳහදන ්රිඹහලිමඹහි ඳළති
දුර්රතහ නිහ (අභහතය භණ්ඩර ංමේලමඹහි වන් ඳරිදි) ඇතිවිඹ වළකි තිබු ගල්
අඟුරු ඌනතහඹ භග වළයවීභ දවහ ක්ණික මිරදීගළනීේ ප්රේඳහදන ්රිඹහලීන් 06
ක් ආයේබ කය තිබුණි. ඉන් මතන ප්රේඳහදනඹ 13.3 මේදමඹහි දළක්මන මවේතූන්
භත අරංගු කය තිබුණි. ඉතිරි ප්රේඳහදන 05 භ ප්රදහනඹ කය තිබුණු අතය එභ අසථහ
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05 දීභ මත්රී ඳත් තිබුමණ් Liberty Commodities භහගභ ව Adani Global
Pte.භහගභ ඹන ළඳයුේකරුන් මදමදනහ ඳභණි.
7.2

ප්රවේඳාදන ්රියාලලිය අනුගභනය දනොකර මිදී ගැනීේ/ ඵාගැනීේ
රංකහ නළේ ංසථහ ළඳයුේකරුකු මර රකමින් මේද අංක 14.2 හි විසතය ලමඹන්
දළක්මන ඳරිදි කිසිදු ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹක් අනුගභනඹ මනොකය අසථහ තුනකදී ගල්
අඟුරු මිරදීමගන තිබුණි. තද මේද අංක 14.1.3 හි විසතය ලමඹන් දළක්මන ඳරිදි රංකහ
ගල් අඟුරු භහගමේ අධයක් භණ්ඩර ීරයණඹක් (ඇමුණුභ 16)

අනු එක් අසථහකදී

ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹ අනුගභනඹ මනොකය ගල් අඟුරු මිරදීමගන / රඵහ මගන රංකහ විදුලිඵර
භණ්ඩරඹ මත ඳඹහ තිබුණි.
එමර ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹමඹන් ඵළවළය මිරදීගත්/ රඵහගත් අසථහ ළමකවින් ඳවත
ඳරිදිවිඹ.
(අ) වැඳයුේකරුදලකු දව ංකා නැේ වංවථාල දලතින් ගේ අඟුරු මිදී ගැනීභ
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් රංකහ නළේ ංසථහ මතින් තහඳ මනොන ගල් අඟුරු
ප්රේඳහදන ්රිඹහලිමඹන් ඵළවළය එක් අසථහකදී මිරදී මගන තිබුණි. තද ඳසු
අසථහ මදකකදී තහඳ ගල් අඟුරුද ප්රේඳහදන ්රිඹහලිමඹන් ඵළවළය මිරදී මගන තිබුණි.
(ආ) ංකා නැේ වංවථාල විසින් ගේ අඟුරු ප්රලාශනදේදී/ දගොඩඵෑදේදී ඇති ව ගැටළු

දශේතුදලන් ඳසුල ංකා නැේ වංවථාදලන් විකේඳ දතොග ඵාගැනීභ
රංකහ නළේ ංසථහ විසින් Noble Resources භහගභ ඳඹන රද තහඳ ගල් අඟුරු
ප්රහවනඹ කය තිබ අතය හයකන් කහරඹ මවේතුමන් නළේ හය අංක 16 න් ව අංක 17
න් මගන එන රද එභ මතොග මගොඩඵෆභට මනොවළකි මනත් ගළණුේකරුන්ට රංකහ
නළේ ංසථහ අමරවිකය තිබුණි. එමරභ ඉවත (අ) මේදමේ දවන් තහඳ මනොන ගල්
අඟුරුද මගොඩඵෆභට මනොවළකි ආඳසු රැමගන ඹහභට සිදු තිබුණි. එමර මගොඩඵෆභට
මනොවළකි ව තහඳ ගල් අඟුරු මභන්භ තහඳ මනොන ගල් අඟුරු ප්රභහණමඹන් මකොටක්
ඳසු අසථහකදී රංකහ නළේ ංසථහ විසින් ඳඹහ තිබුණි.
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7.3

ගේ අඟුරු ල ගැණුේ මි තීරණය කිරීභ
ගල් අඟුරු ර මිර ීරයණඹ කිරීභ වහ ජහතයන්තය ලමඹන් පිළිගත් ඳවත දළක්මන මිර
දර්ලක ඳදනේ කයමගන තිබුණි.

7.3.1 නිේ කහල් දර්ලකඹ (Newcastle Index)
මභඹ විමලේමඹන් ආසිඹහනු ඳළසිපික් කරහපීඹ යටලින් ළඳමඹන ගල් අඟුරු ර මිර
ීරයණඹ කිරීභට මඹොදහගන්නහ පිළිගත් දර්ලකඹකි. (මභභ දර්ලකඹ www.globalcoal.com
නළභති මේ අඩවිමේ ලිඹහඳදිංචි ඳහර්ලඹන්ට රඵහගත වළකිඹ.)
7.3.2 ඒපීඅයි 4 දර්කය (API4 Index)
මභඹ විමලේමඹන් අප්රිකහනු කරහපීඹ යටලින් ළඳමඹන ගල් අඟුරු ර මිර ීරයණඹ කිරීභට
මඹොදහගන්නහ පිළිගත් දර්ලකඹකි. (මභභ දර්ලකඹ www.cmegroup.com නළභති මේ
අඩවිමේ ලිඹහඳදිංචි ඳහර්ලඹන්ට රඵහගත වළකිඹ.)
(ංකා ගේ අඟුරු වභාගභ ඉශත දලබ් අඩවියන්හි ලියාඳදිංචි වභාගභකි)
7.3.3 ගේ අඟුරු ඵාගාරදේ ්රියාකාරීත්ලය
රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් ඳඹන රද මතොයතුරු අනු රක්විජඹ ඵරහගහයඹ ආයේබමේ
සිට 2016 ඔක්මතෝඵර් 31 දක්හ ජනනඹ කය තිබුණු මුලු විදුලි ඒකක ප්රභහණඹ ගිගහ මෝට
ඳළඹ 15,744 කි. දළනට ජනනඹ කයනු රඵන තහඳ ඉන්ධන කිමරෝ මෝට ඳළඹක් වහ
රු. 21.44 ක් ළඹ න අතය, රක්විජඹ ඵරහගහයඹ භඟින් නිසඳහදනඹ කයන කිමරෝ මෝට
ඳළඹක් වහ ළඹන ෘජු පිරිළඹ රු. 5.23 කි. ඵරහගහයඹ විසින් උඳඹහ ඇති භසථ ආදහඹභ
එ.ජ.මඩො මිලිඹන 1,823 ක් න අතය. ඵරහගහයඹ ඉදිකිරීභ වහ දයන රද විඹදභ
එ.ජ.මඩො.මිලිඹන 1,346 ක් විඹ. ඒ අනු 2016.10.31දිනට උඳඹහ ඇති මුළු විඹදභ ඉක්භව
ආදහඹභ එ.ජ.මඩො.මිලිඹන 477කි (ඇමුණුභ- 17).
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8

දීර්ඝකාලීන වැඳයුේ ප්රවේඳාදන
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් 2016 ජනි 30 දින දක්හ සිදුකය තිබුණු දීර්ඝකහලීන ළඳයුේ ප්රේඳහදන 06 ට අදහර මතොයතුරු
ංක්ෂිප්තඹක් ඳවත දළක්මේ.

ප්රවේ

ංසු

ැබූ ංසු

තාක්ණික

ප්රවේඳාදන කමිටුල

අභාතය භණ්ඩ

ඳාද

කැලනද දිනය

ගණන

ඇගයීේ කමිටුල

නිර්දශය ද

වංදශය ඉදිරිඳත්

නිර්දශය ද

දිනයන්

කෂ දිනයන්

නය

අභාතය භණ්ඩ තීරණය වශ දිනය

දයොමුල

අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹක් මනොභළති ප්රේඳහදන කමිටු විසින් ප්රේඳහදනඹ අරංගුකය

මේද අංක

නළත රංසු කළහ ඇත.

12.1

Noble Resources භහගභ මත මකොන්්හත්තු පිරිනළමීභට 2010.04.06 දින ීරයණඹ කය

මේද අංක

තිබුණි

12.2

දිනයන්
අභිප්රහඹ
කළවීභ1

ප්රකහල
28

2008.07.14

2008.07.21

2008.04.16

නළත

රංසු කළදවීභ
2009.01.08

02

2009.06.12

2009.06.29

2

2009.07.27

12

2009.11.11

2009.12.07

2012.10.25

2012.11.02

3

2011.12.29

12

2012.12.31

2013.01.08

4

2010.02.03

මභභ මටන්ඩයඹ 2013.05.21 දින අරංගුකය
2013.05.03

රංසු කළවීභට මඳය ප්රේඳහදන කටයුතු නතහ තිබුණි

ගල් අඟුරු වඳිසි අලයතහ මමතොත් ඒහ

මේද අංක

ත්භන් ළඳයුේකරුමගන් ප්රේඳහදනඹ කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහදී තිබුණි.

12.3

2013.11.11 දින Noble Resources භහගභ ගිවිසුමේ නිඹභඹන් ව මකොන්මේසිරට අනු

මේද අංක

ගල් අඟුරු මභ.මටො 1 ක ඳහදක මිර එ.ජ.මඩො. 68.50 ක් ඵළගින් උඳරිභඹ මභ.මටො.මිලිඹන 1 ක

12.4

සිභහකට ඹටත් මිරදී ගළනීභට 2014.03.31 දක්හ ත්භන් ගිවිසුමේ කහරඹ දීර්ඝ කිරීභට
අනුභළතිඹ රඵහදී තිබුණි.
2014.10.16 දින (CIF) මිර ඹටමත් මභ.මටො. 01 ක් ඉංදුනීසිඹහමන්

5

2014.04.17

06

2014.07.09

2014.07.09

එ.ජ.මඩො. 93.65

2014.08.13 / 2014

ඵළගින්ද, රුසිඹහමන් එ.ජ.මඩො.95.83 ඵළගින්ද, දකුණු අප්රිකහමන් එ.ජ.මඩො. 94.13 ඵළගින්ද,

09.29

මභ.මටො.මිලිඹන 1.97 ක් මිරදී ගළනීභටත් කහරඹ භහ 06 කින් දීර්ඝ කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහදී

මේද අංක
12.5

තිබුණි.

6

2014.11.27
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08

2015.07.03

2015.07.03

2015.09.16

2015.10.01

2015. 10.01

M/S Swiss Singapore භහගභ මත රංසු පිරිනළමීභ 2015.10.12 ීරයණඹ කය තිබුණි.

මේද අංක
12.6

09

ක්ණික වැඳයුේ ප්රවේඳාදනය
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් 2016 ජනි 30 දින දක්හ සිදුකය තිබ ක්ණික ප්රේඳහදන 05 ට අදහර මතොයතුරු ංක්ෂිප්තඹක් ඳවත
දළක්මේ.
ප්රවේඳාදනය

ඇණවුේකෂ

ප්රවේඳාදන කමිටුල

ප්රභාණය

ප්රවේඳාදනය වශා

දභ.දටො.

අනුභැතිය දුන් දිනය

ංසුකරු

මි

අභාතයාං

ප්රදානය කිරීදේ

ගිවිසුභ

එ.ජ.දඩො

අභාතය

අභතය භණ්ඩ

දේකමි ංකා ගේ

ලිපිය

අත්වන් කෂ

භණ්ඩ

ආලරණ

අඟුරු වභාගභ ය

නිකුත්කෂ

දිනය

ඳත්රිකාදේ

අනුභැතිය ඵා

දලත දැනුේ දදන

දිනය

දිනය

දුන් දිනය

දයොමුල

ද දිනය
01

165,000

2015.08.10

Liberty

69.47 CIF( 55.70 FOB)

2015.08.11

2015.08.11

2015.08.17

2015.11.19

2015.12.09

මේද අංක
13.1

ඹලි ඇණවුභ

82.500

2015.08.20

Liberty

69.47 CIF(55.70 FOB)

2015.08.26

2015.08.27

02

330,000

2015.09.17

Liberty

51.29 FOB

2015.09.21

2015.09.17

03

අරංගු කය ඇත

04

330,000

නළත

2015.11.19

2015.12.09

2016.01.13

2016.01.27

මේද අංක
2015.09.18

13.2
මේද අංක
13.3
මේද අංක

2016.01.06

Liberty

49.85 FOB

2016.03.03

Adani

50.25 FOB

2016.01.06

2016.01.07

2016.01.21

2016.06.28

260,000
05

(තහඳ)

13.4
මේද අංක

20,000

(තහඳ)

(තහඳ මනොන

33.00 FOB
(තහඳ මනොන)
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2016.07.12

අනුභළතිඹට
2106.03.10

2016.03.04

2016.03.09

ඉදිරිඳත් කය
නළත

13.5

10 ප්රවේඳාදන ්රියාලලිදයන් ඵැශැරල මිදීගත්/ ඵාගත් අලවථා
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් කිසිදු ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹකින් මතොය රංකහ නළේ ංසථහ මතින් ව Noble Resources භහගභ මතින්

ගල් අඟුරු මිරදීගත්/ රඵහගත් අසථහ ඳවත ඳරිදි විඹ.
වැඳයුේකරු

නැේ ලාරය

ඇණවුේ කෂ ප්රභාණය

දභ.දටො. එකක මි (එ.ජ.දඩො.)

ගිවිසුභ අත්වන්

දභ.දටො.
තාඳ ගේ අඟුරු

කෂ දිනය

තාඳ දනොලන ගේ

තාඳ ගේ අඟුරු

අඟුරු
රංකහ නළේ ංසථහ

0 (DC 1)

රංකහ නළේ ංසථහ

දයොමුල

තාඳ දනොලන ගේ
අඟුරු

-

19,892

80.56(CIF)

3

81,688

-

150.92(CIF)

-

2011.12.21

මේද අංක 14.2

රංකහ නළේ ංසථහ

13

59,358

9,640

137.67(CIF)

81.02(CIF)

2011.12.21

මේද අංක 14.2

රංකහ නළේ ංසථහ

19

32,827

12,375

107.78(CIF)

80.72 (CIF)

2012.06.29

මේද අංක 14.2

12,650

මේද අංක 14.2

72.14 (CIF)

රංකහ නළේ ංසථහ

20

55,111

-

100.67 (CIF)

-

2012.06.29

මේද අංක 14.2

Noble Recourses

47

54,200

-

97.33 (CIF)

-

2014.07.24

මේද අංක 14.1.3

Noble Recourses

48

54,270

-

95.76 (CIF)

-

2014.07.24

මේද අංක 14.1.3

Noble Recourses

49

56,739

-

98.52 (CIF)

-

2014.07.24

මේද අංක 14.1.3

Noble Recourses

50

57,530

-

98.22 (CIF)

-

2014.07.24

මේද අංක 14.1.3

451 543

54 557

එකතු
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11

ංකා ගේ අඟුරු වභාගභ විසින් මිදීගත් ගේ අඟුරු ප්රභාණයන් ශා දිනයන්
මනොමයොච්ම ෝමල් ගල් අඟුරු තහඳ ඵරහගහයමේ උත්ඳහදන කටයුතු 2011 මඳඵයහරි භහමේ දී ආයේබ කය තිබුණි. රංකහ ගල් අඟුරු
භහගභ විසින් ගල් අඟුරු මිරදීගළනීේ 2010 මනොළේඵර් සිට 2016 ජනි දක්හ සිදුකය තිබුණු තහඳ ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීේර හයහංල ගත
මතොයතුරු ඳවත ඳරිදිඹ.
වැඳයුේකරු

ප්රභාණය

නැේ ලාර

දභ.දටො

වංඛයාල

කා ඳරාවය *

දගලන ද මුද

දයොමුල

එ.ජ.දඩො.

සිට

දකලා

වැඳයුේකරුට

ප්රලාශනය
වදශා

2,237,994

37

2010.11.30

2014.01.09

203,661,590

60,113,307

මේද අංක 14.1.1

Noble - ඳශමු කහරඹ දිගුකිරීභ

210,972

4

2014.02.17

2014.03.23

14,221,208

5,398,175

මේද අංක 14.1.2

Noble -අධයක් භණ්ඩර ීරයණඹ අනු

222,739

4

2014.08.29

2014.10.23

16,042,418

5,673,162

මේද අංක 14.1.3

1,626,987

28

2014.10.15

2015.03.24

104,437,229

34,104,416

මේද අංක 14.1.4

රංකහ නළේ ංසථහ

284,978

5

2011.03.07

2012. 11.05

32,157,128

6,546,559

මේද අංක 14.2

Liberty - ක්ණික 1

226,290

4

2015.09.01

2015.10.14

12,295,615

3,116,013

මේද අංක 14.4

Liberty - ක්ණික 2

370,594

7

2015.10.04

2015.11. 18

18,296,805

5,392,143

මේද අංක 14.4

1,064,724

18

2015.11.16

2016.03. 28

57,932,357

15,491,734

මේද අංක 14.5

Liberty - ක්ණික 4

383,804

7

2016.01.24

2016.03.14

18,229,353

5,584,348

මේද අංක 14.4

Adani - ක්ණික 5

146,117

3

2016.04.02

2016.04.05

7,253,790

2,126,002

මේද අංක 14.6

------------

---------------

---------------

6,775,199

484,527,493

143 545 859

Noble - මදන දිගුකහලීන ප්රේඳහදනඹ

Noble -මදන කහරඹ දිගුකිරීභ

Siwss Singapore-වඹන දිගුකහලීන
ප්රේඳහදනඹ

එකතුල

* නැේ බාර ඳත් අනුල
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12 දීර්ඝ කාලීන ප්රවේඳාදන
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් කටයුතු ආයේබකය අතයභඟ නතනරද/ අරංගු කශ ව
මකොන්්හත් ප්රදහනඹකශ දීර්ඝකහලීන ප්රේඳහදනඹන්ට අදහර විසතයහත්භක මතොයතුරු ඳවත ඳරිදි
මේ.
12.1

ඳෂමුලන ප්රවේඳාදනය - 2009

12.1.1 ප්රවේඳාදනය වශා අභාතය භණ්ඩය අනුභැතිය ඵාගැනීභ
ඳවත නිරීක්ණඹන් කයණු රළමේ.
(අ)

පුත්තරභ විදුලිඵරහගහයඹ වහ ගල් අඟුරු ප්රේඳහදනඹ ඹන භළමඹන් එකට විදුලිඵර
වහ ඵරලක්ති අභහතයයඹහ විසින් රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ මඹන් ගල් අඟුරු
ප්රේඳහදනඹ මභමවඹවීභ පිණි තහක්ණ ඇගයීේ කමිටුක් (Technical Evaluation
Committee) ව අභහතය භණ්ඩරඹ භගින් ඳත්මකමයන සථහය ප්රේඳහදන කමිටුක්
(Standing Cabinet Appointed Procurement Committee) ඳත්කිරීභ වහත් එකී
භහගභ විසින් අභිප්රහඹ ප්රකහලඹක් වහභ කළවීභ වහත් අනුභළතිඹ ඉල්රමින් 2008
භහර්තු 02 දින ඉදිරිඳත් කය තිබුණු අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹ (ඇමුණුභ 18) අභහතය
භණ්ඩරඹ විසින් 2008 භහර්තු 27 දින අනුභත කය තිබුණි (ඇමුණුභ 19). ඒ අනු
බහණ්ඩහගහය නිමඹෝජය මල්කේ විසින් 2008 අමප්රේල් 23 දින අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ
භත තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු ව අභහතය භණ්ඩරඹ භගින් ඳත්මකමයන සථහය
ප්රේඳහදන කමිටුක් නේකය තිබුණි (ඇමුණුභ 20).

(ආ)

ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ භහර්මගෝඳමේල 2.11.1.(ඇ) (ඇමුණුභ 21)

හි

වන් ඳරිදි ප්රේඳහදන කහරටවන, ප්රේඳහදන ක්රභඹ ව රංසු කළවීමේ මල්ඛන
ර්ග පිළිඵ එකඟවීභ වහ තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු ව ප්රේඳහදන කමිටු කමිටු
මදමක් ඒකහඵේධ ඳශමු රැසවීභක් ඳළළත්විඹ යුතුඹ.
මභභ මේදඹට අදහර විගණන නිරීක්ණඹන් මේද අංක 18.2 (අ) හි දක්හ ඇත.
(ඇ)

ඉවත (අ) මේදඹ අනු, ඳශමු ප්රේඳහදනමේදී අභිප්රහඹ ප්රකහල කළවීභ වහ අභහතය
භණ්ඩරඹ විසින් 2008 භහර්තු 27 දින අනුභළතිඹ දී තිබුණි. ඒ අනු රංකහ ගල් අඟුරු
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භහගභ ඳශමු ප්රේඳහදනඹ වහ අභිප්රහඹ ප්රකහල කළවීමේ පුත්ඳත් දළන්වීමේ
“ඵරහගහයමේ මුළු ගල් අඟුරු ඳහරිමබෝජන අලයතහඹ පුයහලීභට අඹදුේකරු තු
වළකිඹහන් තවවුරු කිරීභ වහ අමප්ක්ෂිත ගල් අඟුරු ළඳයීමේ මරහරඹන් ව
ක්රභමේදඹන් පිළිඵ ප්රභහණත් මතොයතුරු ළඳයිඹ යුතුඹ ව ගල් අඟුරු ළඳයීභ මවෝ ඒ
වහ භහන යහඳහයඹක ර් 5 ක ඳරපුරුේදක් තිබිඹ යුතු ඵ දවන් කය තිබුණි.
මභභ මේදඹට අදහර විගණන නිරීක්ණඹන් මේද අංක 18.2 (ආ) හි දක්හ ඇත.
12.1.2 ංසු ්රියාලලිය
රංසු ්රිඹහලිඹ අදිඹය 3 කින් සිදුකය තිබුණු අතය, ප්රථභමඹන් රංසු ඉදිරිඳත් කිරීභ දවහ
කළභළත්තක් දක්න ඳහර්ලඹන්මගන් අභිප්රහඹ ප්රකහලඹක් කළවීභත් (“Expression of
Interest”), මදනු එභගින් මතෝයහ ගන්නහ ඳහර්ලඹන්මේ පර් සුදුසුකේ ඳරීක්හ මකොට
සුදුසුකේ රඵන රංසුකරුන් මේ නහභ මල්ඛනඹක් ළකසීභත්, මතනු ඉදිරිමේදී රංසු කළදවීභ
එභ මල්ඛනමේ ලිඹහඳදිංචි තයඟකරුන්ට සීභහ කිරීභත් ඹන පිළිමත් අනුගභණඹ කය තිබුණි.
12.1.3 අභිප්රාය ප්රකා කැවීභ වශ ඇගැයීභ
(අ)

රංකහ ගල් අඟුරු භහගමේ බහඳති/කශභනහකයණ අධයක් විසින් “Expression of
Interest” කළහ 2008 අමප්රේල් 16 දින පුත්ඳත් දළන්වීභක් ඳරකය තිබුණි (ඇමුණුභ 22).
එභ දළන්වීභට අනු මභභ රංසු 2008 භළයි 30 දින හ තිබුණු අතය එදිනට ඇමුණුභ
23 හි දවන් රංසුකරුන්මගන් අඹදුේඳත් 28 ක් රළබී තිබුණි.

(ආ)

එමේ වුද සුදුසුකේ රකහ ඵළලීභකින් මතොය ඉවත ඇමුණුභ 23 හි දවන් 28 මදනහ
අතරින් අඹදුේඳත් ගහසතු මගහ තිබුණු අභිප්රහඹ ප්රකහල ඉදිරිඳත් කශ 26 මදනහ මතභ
පර් සුදුසුකේ ඳරීක්හ කිරීමේ (Pree Qualification) අඹදුේඳත් රඵහදීභට 2008 ජලි 21
දින ඳළති ප්රේඳහදන කමිටු ඳශමු රැසවීමේදී ීරයණඹ කය තිබුණි.
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12.1.4 ූරර්ල සුදුසුකේ ඳරීක්ාල
(අ)

පර් සුදුසුකේ (Pre-Qualification) අඹදුේඳත් 2008 ජලි 22 දින සිට 2008 අමගෝසතු 01
දක්හ කහරඹ තුර රඵහ ගන්නහ මරත් එමේ ඳළමිණ අඹදුේඳත් බහය මනොගතමවොත්
ලිඹහඳදිංචි තළඳෆමරන් එන ඵත් දවන් ලිපිඹක් අභිප්රහඹ ප්රකහල ඉදිරිඳත් කශ 26
මදනහමත රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ බහඳති විසින් ඹහ තිබුණි.

(ආ)

ඒ අනු රළබී තිබුණු පර් සුදුසුකේ (Pree Qualification) අඹදුේඳත් 12 න් අඹදුේඳත් 8
ක් සුදුසුකේ රළබ මර 2008 ඔක්මතෝඵර් 03 දින තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු විසින්
නිර්මේලකය තිබුණි. එභ නිර්මේලඹ භත ප්රේඳහදන කමිටු විසින් 2008 මනොළේඵර් 14
දින මදන රද අනුභළතිඹ අනු එභ 8 මදනහමගන් රංසු කළදවීභට ීරයණඹකය තිබුණි.

12.1.5 ංසු කැවීභ
ඳශමු ප්රේඳහදනඹ මර ර්ඹකට මභ.මටොන් 650,000 +-ක් ඵළගින් ර් 3 ක කහරඹක් වහ
ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 1,950,000 + මිරදී ගළනීමේ කටයුතු භහගභ විසින් 2008 ර්මේදී ආයේබ
කය තිබුණි. 2008 අමප්රේල් 16 දින සිදුකය තිබුණු රංසු කළවීභට අනු රංසු බහය ගළනීමේ අහන
දිනඹ 2009 භහර්තු 09 වුද එභ දිනඹ ඳසු ංමලෝධන 01 භගින් 2009 භහර්තු 23 දක්හ ද,
ංමලෝධන අංක 04 භගින් 2009 භළයි 05 දින දක්හ ද, ංමලෝධන අංක 05 භගින් 2009 ජනි 02
දින දක්හ ද දීර්ඝ කය තිබුණි. ඳශමු වහ මදන දින දීර්ඝ කිරීභ මනුමන් නිකුත්කශ පිළිමලින්
ංමලෝධන 01 ව ංමලෝධන 04 පිළිඵ රංසුකරුන්ට දළනුේදීභට කසකශ ලිපිර ඡහඹහ
පිටඳත් ඳභණක් මගොනුගත කය තිබුණි. එභ ඡහඹහ පිටඳත්ර සිඹලු රංසුකරුන් මත ඹනරදී
ඹන අදව දළක්මන „sent for all bidders‟ ඹනුමන් ව සිඹලු රංසුකරුන් මත ෂළක්ස
භගින් ව විදුත් තළඳෆමරන් ඹනරදී ඹන අදව දළක්මන „Faxed & emailed to all bidders‟
ඹනුමන් අත් අතුරින් ලිඹහ තිබුණි (ඇමුණුභ 24).
මභභ මේදඹට අදහර විගණන නිරීක්ණඹන් මේද අංක 18.2 (ඇ) හි දක්හ ඇත.
12.1.6 ංසු කැදවීභ දීර්ඝ කිරීභ
ඉවත ඳරිදි රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් රින් ය රංසු බහයගළනීමේ අන් දිනඹන් දීර්ඝ
කය තිබුණු අතය ඒ අනු රංසු කළවීභ 2009 ජනි 02 දින අන්කය තිබුණි.
23 | P a g e

12.1.7 ංසු විෘත කිරීභ වශ ඇගැයීභ
මභභ ප්රේඳහදනඹට අදහර රංසු ලිඹවිලි 08 ක් නිකුත් කය තිබුණු අතය රළබී තිබුණු ංඛයහ 02
ක් විඹ. එභ රංසු 2009 ජනි 02 දින විෘත කය තිබුණි. තහක්ණික ඇගළයීමේදී එක් රංසුකරුකු
තහක්ණික ප්රති හයහත්භක මනොව අතය, මරය මඹෝජනහ ඇගළයීමේදී අමනක් රංසු කරුද
ප්රතික්මේඳ වී තිබුණි.
12.1.8 ංසු කරුලන්දග්ධන ඳැමිණිලි වශ ප්රවේඳාදනය අලංගු කිරීභ
ඉවත ප්රේඳහදනඹට අදහර තහක්ණික ප්රති හය දක්න රද එකභ රංසුකරු වන Senok
Bhatia Coal භහගභ විසින් අභිඹහ නහ කය තිබ අතය එභ අභිඹහ නඹ රකහ ඵළලීමභන්
අනතුරු ප්රේඳහදන කමිටු

විසින් ඉවත ප්රේඳහදනඹ අරංගු කිරීභටත් නළත රංසු

කළවීභටත් 2009 ජනි 26 දින ීරයණඹකය තිබුණි (ඇමුණුභ 25).
මභභ මේදඹට අදහර විගණන නිරීක්ණඹන් මේද අංක 18.4 (ඈ) හි දක්හ ඇත.
12.2

දදලන ප්රවේඳාදනය - 2009

12.2.1 ංසු කැදවීභ
ඉවත වන් ඳරිදි ඳශමුන ප්රේඳහදනඹ අරංගු කිරීමභන් අනතුරු ඳශමු ප්රේඳහදනඹ වහ
ඳත්කය තිබුණු ප්රේඳහදන කමිටු විසින් 2009 ජලි 13 දින ගන්නහ රද ීරයණඹක් ඳරිදි රංකහ
ගල් අඟුරු භහගභ ර් 3 ක කහරඹක් වහ ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 1,950,000+ 20%
(650,000+ 20% x3) ක් මිරදී ගළනීභට 2009 ජලි 27 දින පුත්ඳත් දළන්වීභක් භගින් රංසු
කළහ තිබුණි.( + 20% ඹනු ඇණවුේකශ ප්රභහණඹ 20% දක්හ අකර මවෝ ළඩිමඹන් ළඳයීභට
ඉඩකඩ ඇති ඵයි) මකමේවුද මභභ ප්රේඳහදනඹ වහ අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහගළනීභ
මවෝ දළනුත් කිරීභ මවෝ කය මනොතිබුණි.
මභභ ප්රේඳහදනඹට අදහර රංසු ලිඹවිලි 86 ක් නිකුත් කය තිබුණු අතය රළබී තිබුණු ංඛයහ 12
ක්විඹ. එභ රංසු 2009 ජනි 02 දින විෘත කය තිබුණි. තහක්ණික ඇගයීමේදී ප්රති හයහත්භක
මනොව ංඛයහ 09 කි. මභභ ප්රේඳහදනඹට අදහර (Single stage- two envelop) 2009
ළප්තළේඵර් 10 දින තහක්ණික මඹෝජනහද 2009 ඔක්මතෝඵර් 16 දින මරය මඹෝජනහද විෘත කය
තිබුණි
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12.2.2 ංසු ඇගැයීභ
ංසුකරුදග්ධන නභ

Holcim Trading භහගභ
Coal of Africa භහගභ
Noble Resources
International (Pvt) භහගභ

දභ.දටො.
එකක් වශා
ඉදිරිඳත් කෂ
මි
(එ.ජ.දඩො)
( FOB)
60
64

දභ.දටො.
එකක් වශා
ඇගයීේ මි
(එ.ජ.දඩො)
(CIF)

අලභ මි
භත හිමි
වථානය

87.99
88.85

01
02

73.53

89.81

03

2009 මනොළේඵර් 11 දිනළති තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු නිර්මේලඹ භත ගල් අඟුරු මභ.මටො
650,000 + 20% ක් එකක් එ.ජ.මඩො. 60.00 ඵළගින් ව FOB (නළ දක්හ) ඳදනමින් හයහනුකර
ප්රති හය දක්හ තිබුණු අභ මිර ගණන් ඉදිරිඳත් කශ Holcim Trading භහගභ මතින් මිරදී
ගළනීභට ප්රේඳහදන කමිටු විසින් 2009 මදළේඵර් 07 දින නිර්මේල කය තිබුණි.

12.2.3 දත්රී ඳත්ව ඵල දැනුලත් කිරීභ
ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ භහර්මගෝඳමේල 8.3 ප්රකහය ඉවත මේදමේ වන්
ප්රේඳහදන කමිටු ීරයණඹ සිඹලුභ රංසුකරුන්ට 2009 මදළේඵර් 28 දින ඹහ තිබුණු අතය,
අලය න්මන් නේ තිඹක් ඇතුරත ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ මත අභිඹහ නහ කශ
වළකි ඵ ද දන්හ තිබුණි.
12.2.4 ප්රවේඳාදන අභියා නා
මභභ ප්රේඳහදනඹ ේඵන්ධමඹන් ඳවත වන් ඳරිදි අභිඹහ නහ 03 ක් රළබී තිබුණු අතය ඉවත
12.2.2 හි ඇතුරත් රංසු කරුකු න Coal of Africa භහගභ අභිඹහ නහ ඉදිරිඳත් කය
මනොතිබිණි. ඉදිරීඳත් කය තිබ අභිඹහ නහ 2010 ජනහරි 13 දින අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ මත
මඹොමුකය තිබුණි.
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ංසු කරු

අභියා නය ඉදිරිඳත්කෂ
දිනය

Noble Resources භහගභ

2010.01.04

Senok Bathiya භහගභ

2010.01.04

PT Wahara Mining භහගභ

2010.01.07

12.2.5 අභියා නා භණ්ඩ තීරණය වශ ංසු ප්රදානය කිරීභ
ඉවත දවන් අභිඹහ නහ රට අදහර අභිඹහ නහ භණ්ඩරමේ ීරයණඹ ප්රභහද ඵළවින් අභහතයයඹහ
විසින් Holcim Trading භහගභ තහක්ණික වහ හණිජභඹ ලමඹන් හර්ථක රංසුකරු මර
නිර්මේලකය 2010 මඳඵයහරි 03 දින අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹක් අභහතය භණ්ඩර මත
ඉදිරිඳත් කය තිබුණි. මකමේවුද අභිඹහ නහ භණ්ඩරමේ නිර්මේලඹ රළමඵනමතක් ගල් අඟුරු
ප්රහවනඹ ඳභණක් රංකහ නළේ ංසථහ භඟින් කශ යුතු ඵට නිඹභ කයමින් 2010 මඳඵයහරි
10 දින අභහතය භණ්ඩරඹ ීරයණඹකට එශම තිබුණි (ඇමුණුභ 26).
අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ විසින් Senok Bathiya වහ PT Wahara Mining ඹන භහගේ විසින්
ඉදිරිඳත් කය තිබුණු අභිඹහ නහ, ප්රතික්මේඳ කය තිබුණි. Noble Resources භහගභ ඉදිරිඳත් කශ
අභිඹහ නමඹහි කරුණු රකහ ඵරහ ඳවත දළක්මන කරුණුද මවේතුමන්, Noble Resources
භහගභ මත රංසු ප්රදහනඹ කයන මර අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ (ඇමුණුභ 27) විසින් 2010
මඳඵයහරි 25 දින නිර්මේල කය තිබුණි.


එභ භහගභ (Noble Resources)විසින් ඳඹනු රඵන ගල් අඟුරුලින් නිඳදවිඹ වළකි
ඵරලක්තිඹ ළඩිවීභ මවේතුමන් Noble Resources භහගමභහි අඟුරුර මුලු පිරිළඹ
එ.ජ.මඩො.58,376,500

වීභත්

Holcim

එ.ජ.මඩො.62,124,019 වීභත් මවේතුමන්

Trading

භහගමේ

මුලු

පිරිළඹ

එ.ජ.මඩො.3,747,519 ක අතිමර්ක පිරිළඹක්

රක්හගත වළකිවීභ


තහක්ණිකභඹ වහ හණිජභඹ ලමඹන් සුදුසුකේ රත් අකරභ මිර ඉදිරිඳත් කශ රංසුකරු
වීභ
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12.2.6 අභාතය භණ්ඩ තීරණය
මර්ඛීඹ අභහතයංල මල්කේයඹහ විසින් (ඉවත 12.2.5 මේදමේ දවන්) අභිඹහ නහ භණ්ඩරමේ
ීරයණඹද ළරකිල්රට මගන ගල් අඟුරු මභ.මටො. 1 ක් එ.ජ.මඩො 70.45 කට ඩහ තදුයටත්
අකරකයගළනීමේ මකොන්මේසිඹට ඹටත් Noble Resources භහගභට මකොන්්හත්තු පිරිනළමීභ
ගළන තභ අභහතයහංලමේ විරුේධත්ඹක් මනොභළතිඵ 2010 භහර්තු 09 දින අභහතය භණ්ඩර
මල්කේ මත අභහතයයඹහ භගින් කරුණු ඉදිරිඳත්කය තිබුණි.
ඒ අනු අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් Noble Resources භහගමභහි මිර න මභ.මටො. 1 ක්
එ.ජ.මඩො 70.45 කට ඩහ තදුයටත් අකරකයගත යුතුඹ ඹන මකොන්මේසිඹ භත Noble Resources
භහගභ මත රංසු පිරිනළමීභට 2010 භහර්තු 24 දින ීරයණඹ කය තිබුණි. ගල් අඟුරු මභ.මටො. 1
ක් එ.ජ.මඩො 70.00 ක මිරකට ළඳයීභට ළඳයුේකරු එකවී ඇති ඵට අභහතයයඹහ විසින් 2010
අමප්රේල් 03 දින අභහතය භණ්ඩරඹ මත ටවනක් ඉදිරිඳත් කය තිබුණු අතය, ඒ අනු Noble
Resources භහගභ මතින් 2010 අමප්රේල් සිට ය 03 ක කහරඹක් වහ (මනොමයොච්ම ෝමල්
ඵරහගහයමේ ඳශමුන අදිඹය) ගල් අඟුරු මභ.මටො 1 ක් එ.ජ.මඩො 70.00 ඵළගින් ව මලික මිරකට
මිරදී ගළනීභටත් ගල් අඟුරු ප්රහවනඹ රංකහ නළේ ංසථහ මතින් සිදුකය ගළනීභටත් අභහතය
භණ්ඩරඹ විසින් 2010 අමප්රේල් 06 දින අනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුණි (ඇමුණුභ 26 ව ඇමුණුභ 28).
12.2.7 දකොන්ත්රාත්තුල ප්රදානය කිරීභ
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ 2010 අමප්රේල් 20 දින මකොන්්හත්තු ප්රදහනඹ කිරීමේ ලිපිඹ Noble
Resources භහගභ මත ඹහ තිබුණි. අනතුරු 2011 මඳඵයහරි භහමේ සිට 2014 මඳඵයහරි
භහඹ දක්හ කහරඹ වහ (ගල් අඟුරු ළඳයිඹ යුතු කහර කහනු ඵරහගහයමේ මභමවයුේ
කටයුතු (Commercial Operation) ආයේබන දිනසිට ර් 3 ක් මර රකහ) ගල් අඟුරු
මභ.මටො 01 ක් එ.ජ.මඩො. 70.00 ඵළගින් ව මලික මිරකට මභ.මටො 1,950,000 + 20% ක් (ර්කට
මභ.මටො.650,000 ඵළගින්) මිරදී ගළනීභට අදහර රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ, Noble Resources
භහගභ භඟ 2010 ජලි 06 දින ද (ඇමුණුභ 29), රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ එභ ප්රභහණඹට
අදහර රංකහ නළේ ංසථහ භඟ 2010 ළප්තළේඵර් 08 දින ද (ඇමුණුභ 30) ගිවිසුේරට එශම
තිබුණි.
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12.3

දතලන ප්රවේඳාදනය - 2011

12.3.1 ප්රවේඳාදනය වශා රංසු කළවීභ
මභභ ප්රේඳහදනඹ දවහ අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ මගන රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින්
ඵරහගහයඹ වහ ර් 3 ක කහරඹකට ගල් අඟුරු මභට්රික් මටොන් 4,500,000 ක් (1,500,000 x 3)
CIF Jetty Basis භත මිරදී ගළනීභට 2011 මදළේඵර් 29 දින රංසු කළවීේ පුත්ඳත් දළන්වීේ
(ඇමුණුභ 31) භගින් සිදුකය තිබුණි.
12.3.2 ංසු ්රියාලලිය
මභභ ප්රේඳහදනඹට අදහර රංසු ලිඹකිඹවිලි රඵහගත වළකි අන් දිනඹ 2012 ජනහරි 19 දින
ඵත් 2012 භහර්තු 28 දින රංසු න ඵත් ඉවත මේදමඹහි වන් දළන්වීමභහි වන්කය
තිබුණද රංසු ලිඹකිඹවිලි මදතහකදීද ංමලෝධනඹකය තිබුණු අතය රංසු ළසීමේ

දිනඹ

මදතහකදීද දීර්ඝකයමින් ංමලෝධන 4 ක් (ඇමුණුභ 32) නිකුත් කය තිබුණි. පර් රංසු රැසවීභ
2012 ජනහරි 26 දින ද, ගල් අඟුරු රංසුකරුන් අංගණඹ ඳරීක්හ 2012 ජනහරි 27 දින ද
සිදුකය තිබුණි. තද තුන්න ප්රේඳහදනමේ දී 2012 අමප්රේල් 26 දිනළති ප්රේඳහදන කමිටු
රැසවීමේදී (ඇමුණුභ 33) 1987 අංක 13 දයන යහජය මකොන්්හත්තු ඳනත (ඇමුණුභ 33-A) ඹටමත්
ලිඹහඳදිංචිවීමේ අලයතහඹ පිළිඵ හකච්ඡහකය තිබුණු අතය එභ ඳනත ප්රකහය
ලිඹහඳදිංචිවීමේ අලයතහඹ ේඵන්ධමඹන් නීති උඳමදස රඵහමගන ඒ පිළිඵ ප්රේඳහදන
කමිටුට හර්තහක් ඉදිරිඳත් කයන මරටත් ඒ අනු රංසු ලිඹවිලි ංමලෝධනඹ කශයුතු ඵටත්
LCCට උඳමදස දී තිබුණි.
මභභ ප්රේඳහදනඹට අදහර රංසු ලිඹවිලි 82 ක් නිකුත් කය තිබුණු අතය රළබී තිබුණු ංඛයහ 12
ක්විඹ. එභ රංසු 2012 භළයි 16 දින විෘත කය තිබුණි. තහක්ණික ඇගයීමේදී ප්රති හයහත්භක
මනොව ංඛයහ 06 කි.
මභභ මේදඹට අදහර විගණන නිරීක්ණඹන් මේද අංක 18.2 (ඈ) හි දක්හ ඇත.
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12.3.3 ංසු ඇගැයීභ
හණිජ වහ තහක්ණික ලමඹන් ප්රති හයහත්භක අභ මිර ගණන් ඉදිරිඳත්කශ Taurian භහගභ
මතින් ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 1 ක් එ.ජ.මඩො. 108.10 ක මිරකට CIF ඳදනභ භත මිශදී ගළනීභ
වහ මටන්ඩයඹ ප්රදහනඹ කිරීභට තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු (ඇමුණුභ 34) විසින් 2012
ඔක්මතෝඵර් 25 දින ප්රේඳහදන කමිටු මත නිර්මේල කය තිබුණි.
මභභ ප්රේඳහදනඹ වහ රංසු ඉදිරිඳත් කයන රද භහගේර නිමඹෝජිතඹන් ව මේය ඹ
නිමඹෝජිතඹන් යහජය මකොන්්හත්තු ඳනත ඹටමත් ලිඹහඳදිංචි මනොවි සිටීභ ේඵන්ධ එක්
රංසුකරුමකු න Coal & Oil භහගභ විමයෝධතහඹක් (ඇමුණුභ 34-A) රංකහ ගල් අඟුරු
භහගභ මත 2012 ඔක්මතෝඵර් 25 දින ඉදිරිඳත් කය තිබුණි. 2012 මනොළේඵර් 02 දිනළති
ප්රේඳහදන කමිටු ීරයණමඹන් නිඹභකය තිබුණු (ඇමුණුභ 35) අනු, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති
අභහතයහංල මල්කේයඹහ විසින් 2012 මනොළේඵර් 07 දින එභ අලයතහඹ පිළිඵ නීතිඳතිමගන්
භතඹ විභහ තිබ (ඇමුණුභ 36) අතය, ඒ අනු, 1987 අංක 13 දයන යහජය මකොන්්හත්තු ඳනමත්
8 ගන්තිඹ ප්රකහය ලිඹහඳදිංචි වීභ අලය ඵ වන් කයමින් 2012 මදළේඵර් 17 න දින
නීතිඳතිමේ භතඹ (ඇමුණුභ 37) ඉදිරිඳත්කය තිබුණි. අනතුරු ප්රේඳහදන කමිටු විසින් නළත
ඇගළයීේ (ඇමුණුභ 38) සිදු කයන මරට තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු මත 2012 මදළේඵර් 26
දින දන්හ තිබුණි.
නැලත ඇගැයීභ
තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු විසින් සිඹළුභ රංසු නළත ඇගයීේ මකොට තභ හර්තහ (ඇමුණුභ
39)

2012 මදළේඵර් 31 දින ප්රේඳහදන කමිටු මත ඉදිරිඳත් කය තිබුණි. අනතුරු

ප්රේඳහදන කමිටු (ඇමුණුභ 40) විසින් ඳවත වන් රංසුකරුන් තිමදනහ මරය ඇගයීේ කිරීභ
වහ සුදුසුකේ පුයහ ඇති ඵ 2013 ජනහරි 08 දින ීරයණඹ කය තිබුණි.


Noble Resources භහගභ



Coal & Oil භහගභ



Liberty Commodities භහගභ
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ඒ අනු හණිජ වහ තහක්ණික ලමඹන් හයහනුකර ප්රති හය දක්හ ඇති අභ මිර ගණන්
ඉදිරිඳත්කශ රංසුකරු ව Liberty Commodities භහගභ මතින් ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 1 ක්
එ.ජ.මඩො. 118.11 ඵළගින් (CIF) ගල් අඟුරු මභට්රික් මටොන් 4,500,000 ක් මිශදී ගළනීභ වහ ව
මකොන්්හත්තු පිරිනළමීභ ප්රේඳහදන කමිටු විසින් 2013 ජනහරි 08 නිර්මේල (ඇමුණුභ 40)
කය තිබුණි.
12.3.4 දත්රී ඳත්ව ඵල දැනුලත් කිරීභ
අනතුරු ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 8.3 ප්රකහය ප්රේඳහදන කමිටු ීරයණඹ සිඹලුභ
රංසුකරුන්ට 2013 ජනහරි 21 දින ඹහ තිබුණු අතය, අලය න්මන් නේ තිඹක් ඇතුරත
ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ මත අභිඹහ නහ කශ වළකි ඵ ද එහිදී වන් කය තිබුණි.
12.3.5 ප්රවේඳාදන අභියා නා
ඒ අනු ඳවත වන් රංසුකරුන් සිේමදනහ 2013 ජනහරි 24 දින ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ
භණ්ඩරඹ මත සිඹ අභිඹහ නහ (ඇමුණුභ 41) ඉදිරිඳත් කය තිබුණි.
Noble Resources භහගභ
Coal & Oil භහගභ
Emirates Trading භහගභ
Taurian Iron & Steel භහගභ
ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ, Taurian Iron & Steel භහගමේ අභිඹහ නඹ පිළිමගන තිබුණු
අතය අමනකුත් රංසුකරුන් තිමදනහමේ අභිඹහ නහ ප්රතික්මේඳ කය තිබුණි. එමභන්භ හණිජ වහ
තහක්ණික ලමඹන් ප්රති හයහත්භක අභ මිර ගණන් ඉදිරිඳත් කශ රංසුකරු න Taurian
භහගමභන් ගල් අඟුරු මභ.මටො 1 ක් එ.ජ.මඩො.108.10 ඵළගින් මභට්රික් මටොන් 4,500,000 ක් මිරදී
ගළනීභ වහ මකොන්්හත්තු පිරිනළමීභට 2013 භහර්තු 04 දින නිර්මේල කය තිබුණු අතය මභභ
රංසුකරු යහඳෘතිමේ ඳශමු අධිඹය වහ ගල් අඟුරු ළඳය ළඳයුේකරු ඵත් ඒ ේඵන්ධමඹන්
කිසිඳු ම ෝදනහක් මනොභළතිඵත් වන්කය තිබුණි (ඇමුණුභ 42).
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12.3.6 අභාතය භණ්ඩ වංදශයක් ඉදිරිඳත් කිරීභ
ඉවත නිර්මේල රකහ ඵළලීමභන් අනතුරු 2013 භළයි 03 දින එකට විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති
අභහතයරිඹ විසින් අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹක් (ඇමුණුභ 43) ඉදිරිඳත් කය තිබුණු අතය එහි
ඳවත වන් කරුණු දක්හ තිබුණි.
අභිඹහ ක රංසුකරුව Taurian භහගභ ේඵන්ධමඹන් විවිධ ම ෝදනහ මදෝහමයෝඳන තිමඵන
ඵත් උස තත්ත්මේ ගල් අඟුරු තිමඵන ඵට වතික කයමින් ඵහර ර්ගමේ ගල් අඟුරු නළේ
3 ක් භගින් ඳඹහ ඇති ඵත් එභ ගල් අඟුරු දළවීමභන් රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට රු.මිලිඹන
852.768 ක ඉන්ධන ඳහකරක් සිඳුවී ඇති ඵත් වන්කය තිබුණි.
අනතුරු ඳවත කරුණු වහ අභහතය භණ්ඩර ංමේලමඹන් (ඇමුණුභ 43) අනුභළතිඹ ඉල්රහ
තිබුණි.


ප්රේඳහදන කමිටු නිර්මේල ේඵන්ධමඹන් නීතිඳතිමේ නිසකහලනඹ රඵහගළනිමභන්
අනතුරු අභිඹහ නහ භණ්ඩරමේ නිර්මේල ව අභහතයහංලමේ වහ තහක්ණික ඇගයීේ
කමිටු නිරීක්ණ රකහ ඵළලීමභන් අනතුරු ප්රේඳහදන කමිටු නිර්මේල අනුභත
කිරීභ.



හණිජභඹ ප්රති හයහත්භක අකරභ රංසු ඉදිරිඳත් කශ Liberty Commodities භහගභ
භඟ හකච්ඡහ මකොට CIF මිර ගණන වළකිතහක් දුයට අකරකය ගළනීභට ප්රේඳහදන
කමිටුට ඵරඹ රඵහදීභ


අභහතය භණ්ඩර ීරයණ රඵහදී භක් ඇතුරත ප්රේඳහදන කමිටු, තහක්ණික ඇගයීේ
කමිටු ව අභිඹහ නහ භණ්ඩරමේ නිර්මේලර නීතයහනුකරතහඹ පිළිඵ නීතිඳති
භතඹ ව මිර ගණන් අකරකය ගළනීභ ේඵන්ධමඹන් ගත් ීරයණඹන් අභහතය
භණ්ඩරඹට හර්තහ කිරීභ.



මභභ ගල් අඟුරු ළඳයීභ වහ ප්රේඳහදන කමිටු නිර්මේල භඟ නීතිඳතියඹහ
එකඟන්මන්නේ ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 1 ක් එ.ජ.මඩො.118.10 මනොළඩි හකචිඡහකය
එකඟව

CIF මිරට Liberty Commodities භහගමින් මිරදී ගළනීභ වහ

මකොන්්හත්තු ප්රදහනඹ කිරීභට රංකහ ගල් අඟුරු භහගභට ඵරඹ ඳළරීභ.
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12.3.7 අභාතය භණ්ඩ තීරණය
ඒ අනු අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹ, මුදල් වහ ක්රභේඳහදන අභහතයයඹහමේ නිරීක්ණ
(ඇමුණුභ 44), උඳහඹ භහර්ගික යහඹ කශභනහකයණ නිමඹෝජයහතනමේ අදවස දළක්වීභ
(ඇමුණුභ 45) ව අභිඹහ නහ භණ්ඩර නිර්මේල (ඇමුණුභ 42) රකහඵරහ ඳවත වන් ඳරිදි
්රිඹහ කයන මර විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයහංලමේ මල්කේයඹහට 2013 භළයි 21 දින
අභහතය භණ්ඩරඹ නිඹභ කය තිබුණි(ඇමුණුභ 46).
i.

මභභ මටන්ඩයඹ අරංගු කිරීභ;

ii.

පුත්තරභ ගල්අඟුරු ඵරහගහයඹ වහ දිගුකහලීන ඳදනභ භත ඵහධහකින් මතොය
ගල්අඟුරු ළඳයුභ තවවුරු කිරීභ පිණි මුදල් වහ ක්රභේඳහදන අභහතයයඹහමේ
නිරීක්ණර (ඇමුණුභ 44) මඹෝජිත ළඩ පිළිමර අනුගභනඹ කිරීමේ වළකිඹහ
මොඹහ ඵළලීභ;

iii.

ඉවත ii හි ඳරිදි අදහර ළඩ පිළිමර මඹොදනමතක් එමතක් මකටි කහලීන වහ භධය
කහලීන ඳදනභක් භත ගල් අඟුරු ප්රේඳහදනඹ පිණි අළුතින් මටන්ඩර් කළවීභ; ව

iv.

අභහතයහංලමේ භතඹට අනු මිර ගණන් හසිදහඹක න්මන් නේ ගල් අඟුරු වඳිසි
අලයතහ මමතොත්, ඒහ ත්භන් ළඳයුේකරුමගන්

ප්රේඳහදනඹ කිරීභ පිණි

අභහතයරිඹ භහර්ගමඹන් අභහතය භණ්ඩරඹ මත මඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කිරීභ.
12.4

සිවුලන ප්රවේඳාදනය 2012/ 2013
ඉවත 12.3.7 මේදමඹහි වන් 2013 භළයි 21 දිනළති අභහතය භණ්ඩර ීරයණඹ (ඇමුණුභ 46)
අනු මභභ ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹ ආයේබකයන මර අභහතයහංල මල්කේ විසින් 2013 භළයි 25
දින රංකහ ගල් අඟුරු භහගමේ ව රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරමේ බහඳතිරුන් මත දන්හ
තිබුණි. තද රංකහ ගල් අඟුරු භහගමේ බහඳතිමේ 2013 භළයි 07 දිනළති ඉල්ලීභක් භත
අභහතයහංලඹ විසින් යහජය මුදල් මදඳහර්තමේන්තු අභතහ තිබුණු 2013 ජනි 11 දිනළති ලිපිඹ ඳරිදි
2013 ජනි 26 දින නළත තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු ඳත්කය තිබුණි.
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12.4.1 ංසු ්රියාලලිය
(අ)

රක්විජඹ ඵරහගහයමේ නිමඹෝජය හභහනයහධිකහරීමේ 2013 ජනි 24 දිනළති ලිපිඹ භගින්
ඉදිරි හයඹ වහ (2013 ඔක්මතෝේඵර් සිට 2014 ළප්තළේඵර් දක්හ) අධිඹය 2
මනුමන් ගල් අඟුරු මභ.මටො. 1,200,000 ක් (ඇමුණුභ 47) අලයඵ රංකහ ගල් අඟුරු
භහගභ මත දන්හ තිබුණි. අනතුරු රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ භහගමේ බහඳතියඹහ
විසින් 2013 ජලි 04 දින අභහතයහංලමේ ඳළති රැසවීභකට මඹොමු මදමින් නළත විෘත
මිශ ගණන් කළවීභට කහරඹක් ගතන ඵළවින් ඵරහගහයමේ 2 අදිඹය වහ අරංගු
කයන රද 3 න ප්රේඳහදනඹ වහ මිශ ගණන් ඉදිරිඳත් කයන රද සුදුසුකේ රත් රංසු
කරුන්මගන් මිශ ගණන් කළවීභට මඹෝජනහ කය තිබුණි. තද දළනට රංගු
මකොන්්හත්තුමේ කහරඹ ( ඳශමු ප්රේඳහදනමේ) 2014 අමප්රේල් භහමඹන් අන් න
ඵළවින් නළත ගල් අඟුරු මභට්රික් මටොන් 2,250,000 ක් මිරදී ගළනීභ වහ රංසු
කළවීභටත් ඒ වහ ළඳයුේ කරුන් මදමදමනක් මතෝයහ ගළනීභටත් ීරයණඹ කශ ඵ
2013 ජලි 05 දින අභහතයහංල මල්කේයඹහට දන්හ තිබුණි (ඇමුණුභ 48).

(ආ)

රංකහ ගල් අඟුරු භහගමේ බහඳතියඹහ 2013 ජලි 10 දින තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු
බහඳතියඹහ මත මකටුේඳත් රංසු ලිඹ කිඹවිලි භඟ ලිපිඹක් ඹහ තිබුණි. (ඇමුණුභ
49) ර්තභහන මකොන්්හත්තුමේ කහරඹ 2014 අමප්රේල් භහමඹන් අන්න ඵළවින්
භසථ ඵරහගහයඹ වහ ර් 3 ක කහරඹක් වහ ළඳයුේ කරුන් මදමදමනකු මතෝයහ
ගළනීභ දවහ මීට මඳය මටන්ඩර් දවහ ප්රති හය දළක්වු රංසු කරුන්මගන් රංසු කළදවීභ
දවහ පිළිමඹර කයන රද මකටුේඳත් රංසු ලිඹවිලි නිර්මේලකය තහක්ණික ඇගයීේ
කමිටු විසින් 2013 ජලි 10 දින ප්රේඳහදන කමිටු මත ඉදිරිඳත් කය තිබුණි (ඇමුණුභ
50).

(ඇ) තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු විසින් කයනරද නිර්මේල 2013 ජලි 12 දින ප්රේඳහදන කමිටු
අනුභතකය තිබුණි. එදිනභ රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරමේ හභහනයහධිකහරීයඹහද අභහතයහංල
මල්කේ අභතහ ඳවත මඹෝජනහ මදක ඉදිරිඳත් කය තිබුණි (ඇමුණුභ 51).


අළුතින් මටන්ඩර් කළවීභ - මභහිදි අනලය ප්රභහදඹක් සිදුවිඹ වළකි ඵළවින් මේ න
විටත් මීට මඳය රංසු කළදවීමේදි තහක්ණිකභඹ ලමඹන් සුදුකේ රඵහ ඇති රංසු
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කරුන්මගන් ගල් අඟුරු රඵහ ගළනිභ වහ අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ ගත
යුතු ඵ


ර්තභහන ළඳයුේකරුමගන් (Noble Resources භහගමින්) වදිසි අලයතහඹ
දවහ මිරදී ගළනීභ-මකමේ වුත් ර්තභහන ළඳයුේකරුමේ මිර අරංගු කයන රද
ප්රේඳහදන මිරට ඩහ ළඩි මවයින්, එභ ළඳයුේකරු භග මිර අකර කයගළනිභ
වහ හකච්ඡහ කිරීභට ප්රේඳහදන භණ්ඩරඹට අනුභළතිඹ රඵහදීභ

අනතුරු රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹමේ බහඳතියඹහ 2013 ජලි 26 දින අභහතයහංලඹ
මත ලිපිඹක් ඹමින් සීමිත මිශ ගණන් ඹටමත් රංසු කළවීභ වහ 2013 ජලි 25 දින
රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ අධයක් භණ්ඩරමේ අනුභළතිඹ රඵහදී ඇතිඵ දන්හ තිබුණි.
(ඈ)

2013 ජලි 25 දින ප්රේඳහදන කමිටු විසින් අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹට ඹටත් රංකහ
ගල් අඟුරු භහගමේ බහඳතියඹහ විසින් 2013 ජලි 25 දින අභහතයහංලඹ මත ඹළවු
රළයිසතුමේ සිටි රංසුකරුන් 19 මදනහමගන් (ඇමුණුභ 52) රංසු කළදවීභට ීරයණඹ කය
තිබුණි. ඒ අනු 2013 ජලි 29 දින රංසු කළවීභටත් 2013 අමගෝසතු 29 දින රංසු විෘත
කිරීභටත් 2013 මදළේඵර් 27 දින රංසු ප්රදහනඹ කිරීභටත් ීරයණඹ කය තිබුණි.

(ඉ)

2013 ජලි 31 දින එකට විඹබහය අභහතයරිඹ විසින් අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹක්
ඉදිරිඳත් කයමින් (ඇමුණුභ 53) ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 3.3 ගන්තිඹ
ප්රකහය සීමිත ජහතයන්තය තයඟකහරී රංසු ්රිඹහලිඹ ඹටමත් මීට මඳය ගල් අඟුරු
ප්රේඳහදන ්රිඹහලිමේ දී රංසු ඉදිරිඳත් කයන රද රංසුකරුන් 19 මදනහමගන් රංසු
කළවීභට අනුභළතිඹ ඉල්රහ තිබුණි. එමේවුද 2013 අමගෝසතු 22 දිනළති අභහතය භණ්ඩර
අනුභළතිඹ (මකටුේඳමතහි)(ඇමුණුභ 54) ඳවත ඳරිදි විඹ.
රක්විජඹ ඵරහගහයමේ අදිඹය I, II ව III වහන ගල් අඟුරු අලයතහඹ අඛණ්ඩ
ළඳයීභ තවවුරු කිරීභට වළකිනමේ දළනටභත් ගල් අඟුරු ඳඹනු රඵන ළඳයුේකරු
භඟ එශම ඇති ගිවිසුභ ඳත්නහ මකොන්මේසි ව තත්ත්ඹන් ඹටමත්භ තත් භහ 6
කින් දීර්ඝ කිරීභටත් හසි දහඹක ළඳයුේ මරහර වඳුනහගළනීභ භගින් දිගුකහලීන
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ගිවිසුේරට එශඹීභ වහ විෘත ජහතයන්තය තයඟකහරී ක්රභඹට ළඳයුේකරුකු මතෝයහ
ගළනීභට අභහතය භණ්ඩරඹට නිර්මේල ඉදිරිඳත් කිරීභ.
අභහතයරිඹ විසින් අභහතය භණ්ඩරඹ මත ඉදිරිඳත්කය තිබුණු 2013 ජලි 31 දිනළති
ංමේලඹ (ඇමුණුභ 53) 2013 අමගෝසතු 27 දින ඉදිරිඳත්කය තිබුණු ළඩිදුය ටවන
(ඇමුණුභ 55) මුදල් වහ ක්රභේඳහදන අභහතයහංල මල්කේ විසින් අභහතය භණ්ඩර මල්කේ
අභතනරද 2013 අමගෝසතු 27 දිනළති ලිපිඹ රකහ ඵරහ ඳවත වන් ීරයණඹන් අභහතය
භණ්ඩරඹ විසින් 2013 අමගෝසතු 29 දින අභහතයහංල මල්කේ යඹහ මත රඵහ දී තිබුණි.
ඳත්නහ ගල් අඟුරු ළඳයුේ ගිවිසුමේ රංගු කහරඹ දළනට ගල් අඟුරු ඳඹනු රඵන
ළඳයුේකරු භඟ හඛච්ඡහකය එශම ඇති ගිවිසුභ ඹටමත්භ තත් භහ 6 කින් දීර්ඝ
කිරීභ පිළිඵ ළඳයුේකරු භඟ හකච්ඡහ ඳත්න මර අභහතයහංලඹට වහ ප්රේඳහදන
කමිටුට උඳමදස දීභටත් මරෝක මශමඳොමල් ගල් අඟුරු මිර ගණන් ඳවශ ඹහමේ
හසිඹ අත්කය ගළනීභ, රක්විජඹ ඵරහගහයමේ අදිඹය I, II ව III වහ අලය ගල් අඟුරු
ඵහධහකින් මතොය ළඳමඹන ඵ තවවුරු කිරීභ, මභභ ප්රේඳහදනඹ ේඵන්ධමඹන් ති
මදකක් ඇතුරත ප්රේඳහදන කමිටු නිර්මේල අභහතය භණ්ඩරඹ මත ඉදිරිඳත්කිරීභ ව
ඉවත කී භහ වඹක කහරඹ ඇතුරත 2014 ඔක්මතෝඵර් භහමඹන් ආයේබන කහරඹ
වහ සුදුසු ළඳයුේකරුකු මතෝයහ ගළනීභ පිණි ආමඹෝජන භණ්ඩශඹ විභහ
ජහතයන්තය මිර ගණන් කළහ අභහතය භණ්ඩරඹ මත ඉදිරිඳත් කිරීභ.
12.4.2 ශතර ලන ප්රවේඳාදනදේ ංසු ්රියාලලිය අතශැරිභ
ඉවත (ඉ) මේදමවේ වන් 2013 අමගෝසතු 29 දිනළති අභහතයභණ්ඩර ීරයණඹ ඳරිදි රංකහ ගල්
අඟුරු භහගභ විසින් වතය න ප්රේඳහදනමේ කටයුතු නතයකය තිබු අතය භහ 6 ක කහරඹක්
වහන ගල් අඟුරු ඉවත 12.2.7 හි වන් මදන ප්රේඳහදනමේ ළඳයුේ කරු වු Noble
Resources භහගභ මතින් මේද අංක 14.1.2.හි දළක්මන ඳරිදි මිර දී මගන තිබුණි.
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12.5

ඳවලන ප්රවේඳාදනය 2014

12.5.1 ප්රවේඳාදනය වශා අභාතය භණ්ඩය අනුභැතිය ඵාගැනීභ
මභභ ප්රේඳහදනඹ වහ අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ 2013 අමගෝසතු 29 දින රඵහ දී තිබුණි
(ඇමුණුභ 55).
12.5.2 ංසු ්රියාලලිය
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් ර් 4 ක කහරඹක් තුර ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 2,250,000 ක්
මිරදී ගළනීභ වහ 2014 අමප්රේල් 01 දින ප්රේඳහදන කටයුතු ආයේබකය තිබුණු අතය අදහර රංසු
රඵහ ගළනීභ දක්හ එකිමනක අදිඹයඹන් ඳවත ඳරිදි විඹ.
(i)

2014 අමප්රේල් 17 දින පුත්ඳත් දළන්වීභක් භඟින් රංසු කළහ (ඇමුණුභ 56) රංසු
ළසීමේ දිනඹ 2014 ජනි 06 දින මර දක්හ තිබුණි

(ii)

2014 භළයි 20 දින ඳළති රැසවීමේදී තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු විසින් ඳශමු
ංමලෝධනඹ න රංසු අන් කිරීමේ දිනඹ 2014 ජනි 18 මරත් ඇගයීේ
නිර්නහඹකඹන් (රංසු ලිඹවිල්මල් 2.3) ංමලෝධනඹ කිරීභත් නිර්මේලකය තිබුණු අතය
එකී

ංමලෝධනඹන් 2014 භළයි 22 ඳළති රැසවීමේදී ප්රේඳහදන කමිටු විසින්

අනුභත කය තිබුණි (ඇමුණුභ 57).
(iii)

2014 ජනි 02 ඳළති රැසවීමේදී තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු විසින් ඇගයීේ
නිර්නහඹකඹන් ංමලෝධනඹ කිරීභට නියමේල ඉදිරිඳත් කය තිබුණු අතය 2014 ජනි 06
දින ඳළති රැසවීමේදී ප්රේඳහදන කමිටු විසින් මදන ංමලෝධනඹ අනුභත කය
තිබුණි (ඇමුණුභ 58).

(iv)

2014 ජනි 20 දින ඳළති රැසවීමේදී ප්රේඳහදන කමිටු විසින් නළේ ගහසතු පිළිඵද
ංමලෝධනඹන් (ඇමුණුභ 59) ව රංසු ළසීමේ දිනඹ 2014 ජලි 03 දක්හ දීර්ඝ
කයමින් තුන්න ංමලෝධනඹ අනුභතකය තිබුණි.

(v)

මභභ ංමලෝධනඹ සිඹලු රංසු කරුන් මත 2014 ජනි 24 දින ඹන රද ඵ රංකහ
ගල් අඟුරු භහගමේ බහඳතියඹහ වන්කය තිබුණි.

36 | P a g e

(vi)

රංකහ ගල් අඟුරු භහගමේ බහඳතියඹහමේ 2014 ජනි 26 දිනළති ලිපිඹක් අනු 4
න ංමලෝධනඹ (ඇමුණුභ 60) (Sec-ii –ITB-Clause 5.4, Ref ITB.P-14) එදින
ඹහ එදිනභ ප්රේඳහදන කමිටු මත ආයණ අනුභළතිඹට ඉදිරිඳත්කය තිබුණි.

(vii) ප්රේඳහදන කමිටු විසින් 4 න ංමලෝධනඹ දවහ 2014 ජලි 04 දින ආයණ
අනුභළතිඹ රඵහදී (ඇමුණුභ 61) තිබුණි.
මභභ රංසු ්රිඹහලිඹ පිළිඵ විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.5 (ඇ) හි දළක්මේ.
12.5.3 ංසු ඇගයීභ
(අ)

මභභ ප්රේඳහදනඹට අදහර රංසු ලිඹවිලි 42 ක් නිකුත් කය තිබුණු අතය රළබී තිබුණු
ංඛයහ 06 ක්විඹ. එභ රංසු 2014 ජලි 03 දින විෘත කය තිබුණි. තහක්ණික ඇගයීමේදී
ප්රති හයහත්භක මනොව ංඛයහ 05 කි.

(ආ)
(i)

මභභ රංසු ඇගයිභ ්රිඹහලිඹට අදහර පිඹයඹන් ව නිර්මේලඹන් ඳවත ඳරිදි විඹ.
2014 ජලි 04 දින ඳළති රැසවීමේදී තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු විසින් Swiss
Singapore භහගභ තහක්ණික වහ හණිජභඹ ලමඹන් ප්රති හයහත්භක රංසු කරු
ඵළවින් මුරය මඹෝජනහ විෘත කශ යුතු ඵට නිර්මේල කය තිබුණි. (ඇමුණුභ 62)

(ii)

2014 ජලි 08 දින ඳළති රැසවීමේදී ප්රේඳහදන කමිටු විසින් එඹ අනුභත කය තිබුණි.
(ඇමුණුභ 63)

(iii)

ගල් අඟුරු මභ.මටො 1 ක් එ.ජ.මඩො.77.70 ක අභ මිර ගණන් ඉදිරිඳත් කශ Swiss
Singapore භහගභ තහක්ණික වහ මුරයභඹ ලමඹන් ප්රති හයහත්භක රංසු කරු වු
ඵළවින් එකී රංසුකරු භඟ මිර කතිකහතක් සිදුකයන මරටත් නිර්මේලකය
තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු විසින් 2014 ජලි 09 දින ප්රේඳහදන කමිටු මත තභ
හර්තහ මඹොමුකය තිබුණි (ඇමුණුභ 64)

(iv)

ප්රේඳහදන කමිටු විසින් තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු නිර්මේලඹ අනු කටයුතු
කයමින් ගල් අඟුරු මභ.මටො 1 ක් එ.ජ.මඩො.77.50 ක මිරකට මුළු හර්ෂික ගල් අඟුරු
අලයතහමඹන් සිඹඹට 50 ක් න මභ.මටො. 1,125,000+/- 20% ක් මිරදී ගළනීභ
වහත් එමේභ ඉතිරි සිඹඹට 50 වහ 2 න ළඳයුේකරුකු මතෝයහගළනීභ පිණි
නළත රංසු කළවීභ වහත් නිර්මේලකය තිබුණි. (ඇමුණුභ 64-A)
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12.5.4 දත්රී ඳත්ව ඵල දැනුලත් කිරීභ
ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 8.3 ප්රකහය ප්රේඳහදන කමිටු ීරයණඹ සිඹලුභ
රංසුකරුන්ට 2014 ජලි 11 දින ඹහ තිබුණු අතය, අලය න්මන් නේ තිඹක් ඇතුරත
ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ මත අභිඹහ නහ කශ වළකි ඵ ද වන් කය තිබුණි.
12.5.5 ප්රවේඳාදන අභියා නා
ඳවත වන් රංසුකරුන් 04 මදනහ විසින් ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ මත අභිඹහ නහ
(ඇමුණුභ 65) ඉදිරිඳත් කය තිබුණි.
රංසුකරු

අභිඹහ නහ ඉදිරිඳත් කයන රද
දිනඹ

J V Liberty Commodities භහගභ

2014 ජලි 17

Trafigura PT භහගභ

2014 ජලි 21

Noble Recourses භහගභ

2014 ජලි 18

Kolma Group AG භහගභ

2014 ජලි 21

ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ විසින් 2014 අමගෝසතු 04 දිනළති සිඹ හර්තහ (ඇමුණුභ 66)
ජනහධිඳති මල්කේ භගින් 2014 අමගෝසතු 07 දින අභහතය භණ්ඩරඹ මත මඹොමු කය තිබුණි.
12.5.6 අභාතය භණ්ඩ වංදශය වශ ඒ වේඵන්ධ මුදේ අභතයාංදේ නිරික්ණ
එකට විදුලි ඵර ව ඵරලක්ති අභහතයහරිඹ විසින් ඉවත වන් 12.5.3 (ආ)මේදමේ අනු අංක
iii ව iv හි වන් නිර්මේල ්රිඹහත්භක කිරිභ වහ 2014 ජලි 24 දින අභහතය භණ්ඩර
ංමේලඹක් (ඇමුණුභ 67) ඉදිරිඳත් කය තිබුණද ඳවත දවන් කරුණු මවේතුමන් එඹට එකග විඹ
මනොවළකි ඵ මුදල් අභහතයයඹහ අභහතය භණ්ඩරඹ මත දන්හ තිබුණි (ඇමුණුභ 68). (ඒන
විට අභිඹහ නහ භණ්ඩර ීරයණඹ අභහතය භණ්ඩරඹ මත රළබී මනොතිබුණි).
(i)

ගල් අඟුරු මභ.මටො එකක් වහ එ.ජ.මඩො 77.50 ක් න ඳහදක මිර මීට මඳය ගල්
අඟුරු ඳඹන රද ළඳයුේකරු න Noble Recourses භහගභ විසින් මලික
ලමඹන් ඳඹන රද ඳහදක මිර න මභ.මටො.එකක් වහ එ.ජ.මඩො 70 භඟ
ංන්දනඹ කිරීමේදී ප්රභහණහත්භක ළඩිවීභක් ඳතින ඵ
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(ii)

එමේභ ඳසුගිඹ ර් 04 ක ඳභණ කහරඹක දත්ත විලසමල්ණඹ කිරීමේදී මරෝක
මශඳමල් ගල් අඟුරු මිර ගණන් මේ න විට ළරකිඹ යුතු භ්ටටභකින් අකරවී
ඇති ඵ

(iii)

එහි හසිඹ රඵහගළනීභ වහ ළඳයුේකරුන් අතය තයඟකහරී මිර ංන්නඹක්
අලය න ඵ

(iv)

එමේභ එක් මරයභඹ මඹෝජනහක් ඳභණක් ඇගයීභට රක්කිරීභ තුළින් එ.ජ.මඩො
මිලිඹන 340 ක් ඳභණ ටිනහ මභභ ප්යේඳහදනමේදී තයඟකහරී මිරක්
රඵහගළනීභට ඇති අසථහ අහිමි න ඵ

12.5.7 අභාතය භණ්ඩ තීරණය
2014 අමගෝසතු 14 දින ඳළති අභහතය භණ්ඩර රැසවීභට (ඇමුණුභ 69) 2014 අමගෝසතු 04
දිනළති ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ භණ්ඩර හර්තහ (ඇමුණුභ 66) ඉදිරිඳත්කය තිබුණු අතය එඹ
ඊරඟ රැසවීමේදී හකච්ඡහ කිරීභට කල්තඵහ තිබුණි. එභ රැසවීමේදීභ මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන
අභහතය යඹහමේ නිරීක්ණ රකහ ඵරහ අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් මඳය ළඳයුේකරු ව Noble
Resources භහගමභන්භ විදුලිඹ අඛණ්ඩ ළඳයීභ දවහ අතයලය න ගල් අඟුරු ප්රභහණඹ
මඳය ගිවිසුමේ ඳළති මකොන්මේසි අනුභ මිරදී ගන්නහ මර

මර්ඛීඹ අභහතයහංලමේ

මල්කේයඹහ මත නිමඹෝගකය තිබුණි. එභ නිමඹෝගඹ අනු ්රිඹහකයන මර මර්ඛීඹ අභහතයහංල
මල්කේයඹහ

විසින් 2014 අමගෝසතු 19 දින රංකහ ගල් අඟුරු භහගමේ ව රංකහ විදුලිඵර

භණ්ඩරමේ බහඳතිරුන් මත උඳමදස දී තිබුණි.
අභහත්ඹරිඹ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද 2014 ජලි 24 දිනළති අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹ (ඇමුණුභ
67) වහ විදුලිඵර ව ඵරලක්ති අභහතයහංල මල්කේයඹහ විසින් අභහතයරිඹ භහර්ගමඹන්
ඉදිරිඳත්කය තිබුණු 2014 අමගෝසතු 13 දිනළති හර්තහ (ඇමුණුභ 69-A), මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන
අභහතය යඹහමේ නිරීක්ණ, තහක්ණ වහ ඳර්මේණ අභහතයයඹහමේ නිරීක්ණ(ඇමුණුභ 69B) ව අභිඹහ නහ භණ්ඩරමේ ීරයණඹ ළරකිල්රට මගන(ඇමුණුභ 66) 05 න මටන්ඩයඹ
අරංගු කිරීභටත් යජමේ අනුභත ප්රේඳහදන කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ කයමින් ගල් අඟුරු
මිරදී ගළනීභ වහ ජහතයන්තය තයඟකහරී රංසු කළවීභටත් 2014 ළප්තළේඵර් 04 දින ඳළති
අභහතය භණ්ඩර රැසවීමේදී ීරයණඹකය තිබුණි(ඇමුණුභ 70).
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ඉවත අභහතය භණ්ඩර ීරයණඹ අනු 2014 ළප්තළේඵර් 22 ඳළති තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු
රැසවීමේදී (ඇමුණුභ 71)) විසින් ඉන්දුනීසිඹහමේ නිසඳහදිත ගල් අඟුරු මභ.මටො එකක් එ.ජ.මඩො
77.50 ට (FOB)ඩහ අකර මිරකටද දකුණු අප්රිකහමේ නිසඳහදිත ගල් අඟුරු මභ.මටො එකක් එ.ජ.මඩො
74.22 ට(FOB) ඩහ අකර මිරකටද Noble Resources භහගමභන් මිරදී ගළනීභ වහ හකච්ඡහ
කයන මරට ප්රේඳහදන කමිටුට නිර්මේල කයන තිබුණි. එමේවුද, 2014 ළප්තළේඵර් 24 දින
ඳළති රැසවීමේදී ප්රේඳහදන කමිටු විසින් මඳය ළඳයුේකරු න Noble Resource භහගමභන්
ඳවත වන් ඳරිදි ගල් අඟුරු මභ.මටො.මිලිඹන 1.97 ක් (FOB) ඳදනභ භත 2015 ළප්තළේඵර්
දක්හ මිරට ගළනීභට ීරයණඹකය තිබුණි (ඇමුණුභ 72).
රට

දභ.දටො. 01 ක

ංකා නැේ වංවථාල විසින්

දභ.දටො. 01 ක

---

FOB මි

ඉදිරිඳත් කෂ නැේ ගාවතුල

මි (CIF)

(එ.ජ.දඩො.)

(එ.ජ.දඩො.)

(එ.ජ.දඩො.)

-----

-------

--------------

ඉන්දුනීසිඹහ

78.30

15.35

93.65

රුසිඹහ

77.25

18.58

95.83

දකුණු අප්රිකහ

75.50

18.63

94.13

මිර ගණන් ඇතුරත් කයමින් මටන්ඩයඹ පිරිනළමීභට අනුභළතිඹ ඉල්රහ අභහතය භණ්ඩර
ංමේලඹක් 2014.09.29 දින අභහතයයඹහ විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබුණි. අභහතය භණ්ඩරඹ විසින්
මභභ ංමේලඹ ව මුදල් අභහතයහංලමේ නිරීක්න ව ්රී රංකහ භව ඵළංකුමේ අදවස රකහ ඵරහ
ඒ අනු කටයුතු කිරීභට 2014.10.16 දින ීරයණඹ කය තිබුණි.
ඉවත මිර ගණන් ඇතුරත් කයමින් මටන්ඩයඹ පිරිනළමීභට අනුභළතිඹ ඉල්රහ අභහතය භණ්ඩර
ංමේලඹක් 2014 ළප්තළේඵර් 29 දින ඉදිරිඳත්කය තිබුණි. අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් මභභ
ංමේලඹ ව මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයහංලමේ නිරීක්ණ ව ්රී රංකහ භව ඵළංකුමේ අදවස
රකහ ඵරහ ඒ අනු කටයුතු කිරීභට 2014 ඔක්මතෝඵර් 16 දින ීරයණඹකය තිබුණි. එභ ීරයණඹ
ඳරිදි රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ඹ ගල් අඟුරු මභ.මටො. මිලිඹන 1.97 ක් (FOB) ඳදනභ භත 2014
ඔක්මතෝඵර් සිට 2015 භහර්තු දක්හ ළඳයීභ වහ 2014 ළප්තළේඵර් 26 දින Noble Resources
භහගභ භඟ ගිවිසුභකට එශම තිබුණි (ඇමුණුභ 139).
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ඒ අනු ඳවත වන් ඳරිදි තහඳ ගල් අඟුරු මිරදීමගන තිබුණි.

රට

දභ.දටො. 01 ක

මිදී ගත් ප්රභාණය

ලටිනාකභ *

දභ.දටො.

එ.ජ.දඩො.

-----

----------

-----------

ඉන්දුනීසිඹහ

78.30

504,245

32,157,148

රුසිඹහ

77.25

1,122,742

72,280,081

-------------

--------------

1,626,987

104,437,229

---

මි

*ටිනහකභ ගණනඹ කය ඇත්මත් ඳහදක මිර භත අදහර නිර්නහඹක වහ ගළරපුේ කිරීමභනි.
ඉවත නිර්මේලමඹන් අනතුරු මඳය ළඳයුේකරුමගන් ( Noble Resources භහගමභන්) මිරදී
ගළනීභට අදහර විසතය 14.1.4 මේදමේ දළක්මේ.
12.6

ශයලන ප්රවේඳාදනය 2014/2015

12.6.1 ප්රවේඳාදනය වශා අභාතය භණ්ඩ අනුභැතිය ඵාගැනීභ
2014 ළප්තළේඵර් 04 දින අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් රඵහදි තිබුණු උඳමදස (ඇමුණුභ 73) භත
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් ර් 04 ක කහරඹක් තුර ර්ඹකට ගල් අඟුරු මභ.මටො.
2,250,000 ඵළඟින් මිරදී ගළනීභ වහ ළඳයුේකරුන් මදමදමනකු මතෝයහ ගළනීභ වහ එදිනභ
ප්රේඳහදන කටයුතු ආයේබ කය තිබුණි.
මභභ ප්රේඳහදන කටයුතු වහ අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ භත යහජය මුදල් මදඳහර්තමේන්තු
විසින් 2014 ළප්තළේඵර් 19 දින තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු ව ප්රේඳහදන කමිටු ඳත්කය
තිබුණි (ඇමුණුභ 73). අනතුරු 2015 ජනහරි 20 ව 2015 ළප්තළේඵර් 23 ඹන දිනඹන්හිදී
නළත ප්රේඳහදන කමිටු ඳත්කය තිබුණි.(ඇමුණුභ 197)
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12.6.2 ංසු ්රියාලලිය
දභභ ප්රවේඳාදනය වශා ඳශත ්රියාලලිය අනුගභනය කර තිණණි
(i)

මුරය ඇගළයීමේදී නහවික ගහසතු ව ඵත්තල් ( Freight and Lightering) ගහසතු
රකහ ඵළලීභ

(ii)

ප්රහවනඹ රංකහ නළේ ංසථහ භඟින් සිදු කය ගළනීභ

(iii)

යක්ණ කටයුතු රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ඹ විසින් සිදු කිරීභ

(iv)

මභභ ප්රේඳහදනඹ වහ එක් ළඳයුේකරුකු මතෝයහගළනීභ මනුට ළඳයුේකරුන්
මදමදමනකු සිඹඹට 50 ඵළඟින් ළඳයීමේ මකොන්මේසිඹ භත මතෝයහ ගළනීභ

2015 ජනහරි 21 දින රැස තිබුණු ප්රේඳහදන කමිටු (රැසවීේ අංක 06) අභහතය භණ්ඩරඹ
විසින් රඵහදුන් ීරයණඹ ඳරිදි ප්රේඳහදනඹ භගින් එකභ මිරකට ළඳයුේකරුන් මදමදමනකු
මතෝයහ ගළනීභ අඳවසු ඵ නිර්මේල කය තිබීභ භත අභහතයයඹහ විසින් 2015 ජනහරි 23 දින
ඉදිරිඳත්කය තිබුණු අභහතය භණ්ඩර ංමේලමඹන් එක් ළඳයුේකරුමකු ඳභණක් මතෝයහ
ගළනිභටත් ගිවිසුේ කහරඹ ර් 03කට අකර කිරිභටත් නිර්මේල කය තිබුණි. ඒ අනු අභහතය
භණ්ඩරඹ 2015 මඳඵයහරි 05 දින ඒ වහ අනුභළතිඹ රඵහදී තිබුණි (ඇමුණුභ 74 ).
12.6.3 ංසු කැදවීදේ දිනයන් දීර්ඝ කිරීභ
මභභ ප්රේඳහදන මනුමන්

රංසු කළවීභ 2014 මනොළේඵර් 27 දින පුත්ඳත් දළන්වීභක්

(ඇමුණුභ 75) ඳරකය රංකහ ගල් අඟුරු භහගමේ මේ අඩවිඹ භඟින් ද ප්රසිේධ කය තිබුණි. ඒ
අනු රංසු ළසීමේ දිනඹ 2015 ජනහරි 09 වුද එභ දිනඹන් ඳවත ඳරිදි ප්රේඳහදන කමිටු
විසින් රින්ය ංමලෝධනඹ කය තිබුණි.
(i)

2015 ජනහරි 07 දින රංසු ළසීමේ දිනඹ 2015 ජනහරි 28 දක්හ දීර්ඝ කිරීභ
(ඇමුණුභ 76)

(ii)

2015 ජනහරි 21 දින රංසු ළසීමේ දිනඹ තත් ති 08 කින් දීර්ඝ කිරීභ (ඇමුණුභ
77)

(iii)

2015 මඳඵයහරි 23 දින රංසු ළසීමේ දිනඹ 2015 අමප්රේල් 08 දින දක්හ තත් ති
02 කින් දීර්ඝ කිරීභ (ඇමුණුභ 78)
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12.6.4 ූරර්ල ංසු රැවවීේ
මභභ ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹ දවහ පර් රංසු රැසවීේ මදකක් ඳත්හ තිබුණු අතය ඒ පිළිඵද
විසතය ඳවත දළක්මේ.
12.6.4.1. ප්රථභ ූරර්ල රැවවීභ - 2014 දදවැේඵර් 17
(i) රංසු මල්ඛණ රඵහ ගත් රංසුකරුන් 16 මදමනකු එඹට වබහවීවී තිබ අතය, එයින් 6
මදමනකු විසින් රංසු මල්ඛනර ඇතුරත් තිබු ඇතළේ කරුණු පිළිඵ ලිඛිත විභසීේ
සිදුකය තිබුණි. මභහිදී ගල් අඟුරු කළටඹක තිබිඹ යුතු ප්රභහණඹ (විලහරත්ඹ) පිළිඵද
නිර්ණහඹකඹ භත අඹකයන අධිබහයඹ වහ මනත් තහක්ණික පිරිවිතයඹන් පිළිඵද
විභහ තිබුණි (ඇමුණුභ 79).
(ii) රංසු මල්ඛනර ඇතුරත් ඉවත වන් මකොන්මේසි තදුයටත් එමේභ ඳතින ඵට
තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු ව ප්රේඳහදන කමිටු එහිදී ීරයණඹ කය තිබුණු අතය රංකහ
ගල් අඟුරු භහගභ ඒ ඵ සිඹළු විබ රංසුකරුන්ට ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල
ංග්රවමේ 5.3.14 (ඈ) ප්රකහය දන්හ තිබුණි (ඇමුණුභ 80).
12.6.4.2. දදලන ූරර්ල රැවවීභ - 2015 භාර්තු 18
(i)

Swiss Singapore භහගභ ද ඇතුළු රංසු මල්ඛණ රඵහ ගත් රංසුකරුන් 44
මදමනකු මභභ රැසවීභට වබහවී වී ඇති අතය, ඔවුන් විසින් රංසු මල්ඛනර
ඇතුරත් තිබු ඇතළේ තහක්ණික කරුණු පිළිඵ විභසීේ සිදුකය තිබුණි.තද නිේ
කහල් දර්ලකඹ මනුට ඒපීඅයි- 4 දර්ලකඹ භත ඳදනේ මමින් මිර ගණන්
ඉදිරිඳත් කශ වළකිදළයි එහිදී විභහ තිබුණි. එමර මකොන්මේසි මනස කශ
මනොවළකි ඵ තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු ව ප්රේඳහදන කමිටු ීරයණඹ කය
තිබුණි.

(ii) ඉවත රැසවීමේදී ගන්නහරද ීරයණ ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 5.3.14 (ඈ)
ප්රකහය රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විබ රංසුකරුන් මත දන්හ තිබුණු අතය
අලය අසථහන් හිදි රංසු ලිඹවිලි ංමලෝධනඹ

කයද තිබුණි (ඇමුණුභ 80 ව

81).
. මභභ මේදඹට අදහර විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.3 (ඈ) හි දක්හ ඇත.
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12.6.5 ංසු දේඛන වංදෝධනය
මභභ ප්රේඳහදනමේදී රංසු මල්ඛනර රින්ය මනසකේ සිදුකිරීභට, කහරඹ දීර්ඝ කිරීභට,
Volatile Matter ප්රතික්මේපිත ළඩි අගඹ සිඹඹට 36 සිට 39.9 දක්හ ළඩි කිරීභට ව ඳශමු ව
මදන පර් රංසු රැසවීමේදී වඳුනහගත් මනසකේ ඳළවළදිලි කිරීභට වඹ තහක් රංසු මල්ඛනඹ
ංමලෝධනඹ කිරීභ රංසු ළසීමේ දිනඹ භහ 03 කින් ද මකොන්්හත්තු ප්රදහනඹ කිරීභ භහ 08
කින් ද ප්රභහද වීභට ප්රධහන ලමඹන් ඵරඳහ තිබුණි (ඇමුණුභ 82 ).
මභභ මේදඹට අදහර විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.2 (ඉ) හි දක්හ ඇත.
12.6.6 ංසු ඇගයීභ
(අ)

2015 අමප්රේල් 08 දින රංසු බහයගළනීභ අන් කය තිබුණු අතය, රංසුකරුන් 08
මදමනකුමගන් රංසු රළබී තිබුණි.
තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු විසින් රංසු ඇගයීමේ ්රිඹහලිමේ ඳශමු අදිඹමර් දී 2015
අමප්රේල් 10,12 ව 16 ඹන දිනඹන්හීදි රංසුකරුන්මේ තහක්ණික මඹෝජනහ ඳරීක්හ
කය, රංසුකරුන් තිමදමනකුමේ රංසු ලිඹවිලි තුර ප්රභහණහත්භක ඵළවළයවීේ
(පිළිගතවළකි රංසු ආයක්ණඹන් ළඳයීභට මනොවළකිවීභ) තිබ ඵළවින් ඇගළයීමභන් ඉත්
කය තිබුණි. රංසු ඇගළයීේ ්රිඹහලිමේ මදන අදිඹමර් දී රංසු මල්ඛන තහක්ණික වහ
හණිජභඹ මර සුදුසුකේ රඵහ මනොතිබීභ (ඳසුගිඹ ය 3 ක ගල් අඟුරු ළඳයීභ නහථ
කිරීභට ඉදිරිඳත්කශ මතොයතුරුරට අදහර මල්ඛනර මුල්පිටඳත් මනුට ඡහඹහ පිටඳත්
රඵහදී තිබීභ) භත එක් රංසුක් ප්රතික්මේඳකය තිබුණි.

(ආ)

ඉතිරි භහගේ 04 තහක්ණික වහ හණිජභඹ මර ප්රති හයහත්භක රංසුකරුන් ඵළවින්
ඒහමේ මරය මඹෝජනහ ඇගළයීභට නිර්මේලකයමින් තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු විසින්
සිඹ හර්තහ 2015 භළයි 26 දින ප්රේඳහදන කමිටු මත හර්තහ (ඇමුණුභ 83 )
ඉදිරිඳත්කය තිබුණි.

(ඇ)

ඉවත (අ) හි වන් ඳරිදි පිළිගත වළකි රංසු ආයක්ණඹන් ළඳයීභට මනොවළකිවීභ භත
ප්රතික්මේඳ ව රංසුකරුන් තිමදනහ පිළිඵ නළතත් රකහ ඵරන රද ප්රේඳහදන
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කමිටු මේ පිළිඵ අභහතය භණ්ඩරඹ දළනුත් කිරීභටත් එභඟින් නිමඹෝගඹක්
රඵහගළනීභටත් 2015 අමප්රේල් 28 දින ීරයණඹ කය තිබුණි (ඇමුණුභ 84 ). ඒ අනු
අභහතයයඹහ විසින් 2015 භළයි 05 දින ඉදිරිඳත්කය තිබුණු අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹ
(ඇමුණුභ 85 ) ප්රකහය, එභ තිමදනහ ද සුදුසුකේ රළබන් මර රකහ ඇගළයීභට රක්
කිරීභට 2015 භළයි 20 දින අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ (ඇමුණුභ 86 ) රඵහ දී තිබුණි.
(ඈ)

එමේවුද, ඉවත (ඇ) මේදමේ වන් රංසුකරුන් තිමදනහමගන් එක් අඹකු මදන
අසථහමේදී

සිඹ

රංසු ආයක්ණඹ නිසි ආකහය ඉදිරිඳත් කය මනොතිබ මවයින්,

අහන ලමඹන් ඳවත ඳරිදි රංසු කරුන් 06 මදමනකු ඇගයීභට සුදුසුකේ රඵහ තිබුණි.
ංසුකරුදග්ධන නභ
------------------

ඇගැයිේ මි

අලභ මි භත

එ.ජ.දඩො.

හිමි වථානය

--------------

--------------

i.

Noble Resources භහගභ

-

90.219

1

ii.

Suek AG භහගභ

-

90.645

2

iii.

Trafigura PTE භහගභ

-

101.968

3

iv.

Adani Global භහගභ

-

103.108

4

v.

Swiss Singapore භහගභ

-

103.782

5

vi.

Liberty

-

113.604

6

Commodities

භහගභ

(ඉ)

2015 ජනි 13 දින තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු ඉදිරිඳත්කශ හර්තහමන් (හර්තහ අංක
15) (ඇමුණුභ 87 )

රංසුකරුන්මගන් රද මිර ගණන් නිසිඳරිදි ඇගළයීභට රක්කය,

ඉවත ඳරිදි සථහනගත කය තිබුණි. ඒ අනු, අකරභ ඇගළයිේ මිර (Evaluated Price)
ඉදිරිඳත් කය ඇති භහගභ මර Noble Resources භහගභ ඳත් වී තිබුණි. තද එභ
භහගභ ගල් අඟුරු ප්රහවනඹ වහ ඉදිරිඳත් කය ඇති මිර ගණන් රංකහ නළේ ංසථහ
විසින් ගල් අඟුරු ප්රහවනඹ වහ ඉදිරිඳත් කයන මිර ගණන් භඟ ළඳිඹ යුතු ඵත්
තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු විසින් එභ හර්තහමන්භ ප්රේඳහදන කමිටු මත
මඹෝජනහකය තිබුණි.
(ඊ)

2015 ජුනි 15 දින රැස තිබුණු ප්රේඳහදන කමිටු ඉවත වන් ඇගළයීභට අදහර ඳවත
නිර්මේලඹන් කය තිබුණි (ඇමුණුභ 88 ).
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(i)

එක් එක් රංසුකරුට විසින් ඉදිරිඳත්කශ මිර ඇගයීේ මිර දක්හ මනස ව
ආකහයඹ මන් මන් ලමඹන් තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු මතින් හර්තහක්
රඵහ ගළනීභ සුදුසු ඵ

(ii)

යහජය මකොන්්හත් ඳනත ඹටමත් ලිඹහඳදිංචි වී මනොභළති රංසුකරුන්මේ නීතිභඹ
තත්ත්ඹ පිළිඵ විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංල භඟින්
නීතිඳති මදඳහර්තමේන්තුමේ භතඹක් රඵහගළනීභ සුදුසු ඵ

(iii)

Noble Resources භහගභ විසින් ඉදිරිඳත් කය ඇති මතොගඹක ප්රභහණඹ (එක්
නළේ හයඹක් දවහ) රංසු ලිඹවිලිර ඇතුරත් ප්රභහණඹ භඟ රකහ ඵළලීමේදී
ප්රභහණත් ළඩිවීභක් මඳන්නුේ කයන ඵ (රංසු ලිඹවිලි ර මතොගඹක ප්රභහණඹ
මභ.මටො. 65,000 න අතය, රංසුකරුමේ ලිඹවිලි ර මතොගඹක ප්රභහණඹ
මභ.මටො. 100,000 මේ)

(iv)

එභ නිහ ප්රහවනඹ වහ මිර ගණන් ඉදිරිඳත් කිරීමේදි රංසුකරුට ළඩි හසිඹත්
සිදුන ඵ

(v)

එඵළවින් රංකහ නළේ ංසථහ ඹ භඟ ගල් අඟුරු ප්රහවනඹ වහ මිර ගණන්
ළඳීභ අලය ඵළවින් රංසු ලිඹවිලිර වන් ඳරිදි ගල් අඟුරු මතොග ළඳයීභ
වහ Noble Resources භහගභ එකඟ න්මන් දළයි විභසීභ ඩහ සුදුසු ඵ

(vi)

Adani Globle භහගභ සිඹ ඳළටවුේ යහඹ නිලසචිත නේකය මනොභළති ඵළවින්,
එභ ඉදිරිඳත් මකොට ඇති ප්රහවන මිර ගණන් රංකහ නළේ ංසථහ මිර ගණන්
භඟ ළඳීමේ වළකිඹහක් මනොභළති ඵ

(vii)

තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු හර්තහ භඟින් ණඹ මඳොලිඹ ගළරපීමේදී මුළු
ර්ඹටභ අදහර න මඳොලිඹ ගරඳහ ඇති ඵත් තය ලමඹන්භ ගළරපිඹ
යුත්මත් දින 30 ණඹ මඳොලී යහිත කහරඹක් ව ඉන් ඳසු දින 60 දක්හ මඳොලී
හිත ඵ

(viii) ඒ අනු තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු හර්තහ නළත කස කය රඵහගත යුතු
ඵ
(ix)

එක් නළේ හයඹක් ( Per shipment) වහ නළක ඳළටවිඹ වළකි ගල් අඟුරු
ප්රභහණඹ පිළිඵ Noble Resources භඟින් ඳළවළදිලි කයහ ගතයුතු ඵ
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(උ)

ප්රේඳහදන කමිටු විසින් ඉදිරිඳත් කශ ඉවත වන් නිර්මේල රකහ ඵරහ තහක්ණික
ඇගයීේ කමිටු විසින් 2015 ජනි 17 දින

තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු-15A

(ඇමුණුභ 89) හර්තහ ඉදිරිඳත්කය තිබුණි.
එභ හර්තහ අනු,


මඳොලි ගළරපීේ සිදුකය තිබුණි



මිර ඇගළයිමේදී කශ ගණනඹ කීරීේ එක් එක් අයිතභ මනුමන් මන මනභ
ගළරපීේ කය තිබුණි.

එභ හර්තහ භඟින් Noble Resources භහගභ අකරභ ඇගළයිේ මිරක් ඉදිරිඳත් කශ
(at the jatty of the plant) රංසුකරු මර නේ කයමින් සිඹ නිර්මේල ප්රේඳහදන කමිටු
මත ඉදිරිඳත් කය තිබුණි.
(ඌ)

අකරභ මිරක් ඉදිරිඳත් කශ රංසුකරු මර තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු විසින් නිර්මේලකය
තිබුණු Noble Resources භහගභට මතොගඹක මගන එන ගල් අගුරු ප්රභහණඹ පිළිඵ
හකච්ඡහ කිරීභ වහ ආයහධනහකයන රද ඵත් එභ භහගභ මතොගඹක් මභ.මටො.
100,000 ඵළගින් බහයදීභට ඵරහමඳොමයොත්තුන ඵ තදුයටත් වන් කශ ඵත් 2015
ජනි 17 දින

ඳළති

ප්රේඳහදන කමිටු හර්තහමේ (13 න රැසවීභ) දක්හ තිබුණි

(ඇමුණුභ 90).
(එ)

2015 ජුනි 18 Noble Resources භහගභ විසින් රංකහ ගල් අඟුරු භහගභට ලිපිඹක්
(ඇමුණුභ 91) එමින් ප්රේඳහදන කමිටු ආයහධනහ කශ ඳරිදි 2015 ජුනි 17 දින ඳළති
රැසවීභට තභ භහගභ වබහගිවු ඵත් එභ රැසවීමේදී තදුයටත් ්ටටේ රඵහදිඹ වළකිද
ඹන්න විභසු ඵත්, ජහතයන්තය තයඟකහරී රංසු කළවීභක් ඵළවින් එහිදී තභන් විසභඹට
ඳත්ව ඵත්, ඉල්රහ සිටි ඳරිදි ්ටටේ රඵහදීභට අකභළති ව ඵත්, තභන් විසින් තයඟකහරී
මිරක් ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵත් වන් කය තිබුණි. නමුත් එභ කරුණු (මිර අකරකය
ගළනීභ) ේඵන්ධමඹන් හකච්ඡහකශ ඵට 2015 ජනි 17 දින ඳළති ප්රේඳහදන කමිටු
රැසවීමේදී (ඇමුණුභ 91) වන්කය මනොතිබුණි. අනතුරු 2015 ජලි 03 දින ඳළති
ප්රේඳහදන කමිටු රැසවීේ හර්තහමේද එමර මිර කතිකහතක් ඳළළත්ව ඵ වන්කය
මනොතිබුණි (ඇමුණුභ 151). එළනි මිර කතිකහතක් මනොඳළළත්වහනේ ප්රේඳහදන
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කමිටු විසින් 2015 ජනි 18 ලිපිඹට පිළිතුයක් මර Noble Resources භහගභ මත ඒ
ඵ දළනුේදිඹ යුතු තිබුණද ඒ ේඵන්ධමඹන් කිසිදු ප්රති හයඹක් දක්හ මනොතිබුණි.
මභභ මේදඹට අදහර විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.3 (අ) හි දක්හ ඇත.
(ඒ)

ඉවත 12.6.6 මේදමේ (ඈ) හි දක්හ ඇති ඳරිදි v න සථහනඹ රඵහ සිටි, රංසුකරු වු
Swiss Singapore භහගභ විසින් 2015 ජනි 29 දිනළති ලිපිඹක් භඟින් ප්රේඳහදන
කමිටු මත ඳවත වන් කරුණු දන්හ තිබුණි. (ඇමුණුභ 92)
(i)

රංසු විෘත කිරීමේ කමිටු විසින් එභ අසථහමේ රංසුකරුන් ඉදිරිඳත් කශ
රංසු මිර ඳභණක් මවළිදයේකය තිබීභ මවේතුමන් තභ සථහනඹ දළනගළනීභට
රංසුකරුන්ට වළකිඹහක් මනොතිබ ඵ

(ii)

ඇගළයීමේ ්රිඹහලිමඹහි එක් එක් රංසුකරුන් මත අධිබහය කිරීමේදී ගල්
අඟුරුර කළටර ප්රභහණඹ අකර අගඹ ව ළඩි අගඹ “0” මර අගඹ කිරීභ
නිහ සිඹළු රංසුකරුන්ට තභ රංසු තභහට හසිදහඹක මර මනස කිරීභට
ඉඩකඩ රහ ඇති ඵ.

(iii) ගල් අඟුරු ඹනු සබහවික ේඳතක් ඵළවින් ගල් අඟුරු කළටර අකර අගඹ ව
ළඩි අගඹ භළනීමේ ක්රභමේදඹන් “0” මර ගළනීභ නිසි ක්රභමේදඹක් මනොවීභ.
(iv) රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ තු ගල් අඟුරු ආනඹනඹ පිළිඵද ය කිහිඳඹක
සිට ඳතින අත්දළකීේ භත මභභ ගල් අඟුරුර ප්රභහණඹ පිළිඵ අගඹ “0”
මර ගළනීභ නිළයදිදළයි ඔවුන්ටභ රකහ ඵළලිඹ වළකි ඵ.
(v)

ගල් අඟුරු දවනමේදී ඒහ ප්රභහණමඹන් 0.06 mm දක්හ කුකර කයන ඵළවින්
ඒහ කුකර කිරීභට මනභභ ඵරඹක් වහ විඹදේ දළරිඹ යුතු ඵ.

(vi) රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් මතෝයහ ගන්නහ රංසුකරුට ගල් අඟුරු විලහර
කළට ලමඹන් තිබිඹදී වු අධිබහය වහ ගළරපීේ සිදුකිරීභ නිහ සුදුසුකේ
රළබිඹ වළකි ඵ.
(vii) එමේභ ගල් අඟුරුර ප්රභහණඹ (02 mm ව 50 mm) පිළිඵ ළඩි අගඹ ව
අකර අගඹ භළනීමේ ක්රභඹක් රංසු මල්ඛනමඹහි මනොභළති ඵ.
රංසු මල්ඛනමේ 5.5 ගන්තිඹ ඹටත් 5.2 අතුරු ගන්තිඹ අනු, රංසු විෘත කශ
අසථහමේ සිට මකොන්්හත්තු ප්රදහනඹ කයන අසථහ දක්හ රංසු පිළිඵ න ඕනෆභ
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කහයණඹක් ේඵන්ධමඹන් කිසිභ රංසු මිර ගණන් ඉදිරිඳත් කයන්මනකු රංකහ ගල්
අඟුරු භහගභ ඹ මවෝ එහි රංසු පිළිඵද කටයුතු කයන මනත් තළනළත්මතකු මවෝ
ංවිධහනඹක් භඟ ේඵන්ධතහඹක් මනොඳළළත්විඹ යුතුඹ. එමේභ රංසු ඇගළයීේරට,
රංසු ළඳීේරට මවෝ මකොන්්හත් ප්රදහනඹ කිරීමේ ීරයණරට ඵරඳෆේ කිරීභට කිසිඹේ
රංසු මිර ගණන් ඉදිරිඳත් කයන්මනකු විසින් සිදු කයනු රඵන ඕනෆභ උත්හවඹක
ප්රතිපරඹ නුමේ එභ රංසු ප්රතික්මේඳ වීභඹ.
(ඔ)

ගල් අඟුරු භහගමභන් රද 2015 ජනි 25 දිනළති ලිපිඹ (ඇමුණුභ 93),

2015 ජනි 26

දිනළති Suek AG භහගභ මතින් රද ඊ-මේල් ඳණිවුඩඹ (ඇමුණුභ 94) ව 2015 ජනි 29
දිනළති Swiss Singapore භහගමින් රද ලිපිඹ (ඇමුණුභ 92) 2015 ජනි 29 දින රැසවු
ප්රේඳහදන කමිටු විසින් රකහ ඵරහ තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු මත ඳවත උඳමදස
ඳරිදි මරය ඇගයීභ නළත සිදුකයන මර නිර්මේලකය ඇත. (ඇමුණුභ 95)
(i)

ප්රේඳහදන කමිටු හර්තහමේ විසතය කය ඇති ඳරිදි රළබීඇති සිඹලුභ රංසු
නළත ඇගළයීේ කයන මර

(ii)

2015 ජනි 15 දින ඳළළත්වු ප්රේඳහදන කමිටු රැසවීමේදී වන්කය ඇති
ඳරිදි නිළයදි මඳොලී අනුඳහතඹ මඹොදහ ගනිමින් ඇගයීේ සිදුකයන මර

මභභ මේදඹට අදහර විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.3 (ආ) හි දක්හ ඇත.

(ඕ)

2015 ජලි 03 දින තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු රැස තිබුණු අතය එහිදි (තහක්ණික
ඇගයීේ කමිටු හර්තහ අංක - 16) (ඇමුණුභ 96) ප්රේඳහදන කමිටු විසින් 2015 ජනි 29
දින රඵහදුන් නිමඹෝගඹ ඳරිදි මිර ඇගයීභ සිදුකයන රද ඵත් අනිකුත් නිර්නහඹක ඇගයීභ
රංසු මල්ඛණමේ වන් නිඹභඹන් ඳරිදි සිදු කශ ඵත් දවන් කයමින් Swiss
Singapore භහගභ අකරභ ඇගළයීේ මිරක් ඉදිරිඳත් කශ රංසුකරු මර නිර්මේල කය සිඹ
හර්තහ ඉදිරිඳත්කය තිබුණි.
ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ

7.9.10

(ඇමුණුභ 97) ඳරිදි “රංසු කළවීමේ

මල්ඛනර වන් උඳභහන ව ක්රභමේදඹට අනු, ඳශමුමන්භ රංසු සක්භ අන්දමින්
ඇගයීභට බහජනඹ කශ යුතු අතය, එමේ අගඹන රද රංසු ළඳීමභන්, අභ මිරක් හිත
හයහනුකර ප්රති හය දක්න රංසු කමර්දළයි ීරයණඹ කශ යුතුඹ”. එමේ වුද ඉවත
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ඇගයීමේදී රංසු ලිඹකිඹවිලිර විමලේමඹන් දක්හ ඇති නිර්නහඹකඹන් ව
ක්රභමේදඹන්ට ඳටවළනි මනත් ක්රභමේද බහවිතහ කයමින් රංසු ඇගළයීභ සිදුකය තිබුණි.
තද ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 5.3.20 (ආ) අනු “ඇගළයිභ සිදුකයන
අතයතුය අනහයණඹ කයනරද උඳභහන මනස කිරිභ මවෝ අතිමර්ක උඳභහන ඇතුරත්
කිරීභ මනොකශ යුතුඹ” (ඇමුණුභ 98).
මභභ මේදඹට අදහර විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.3 (ඇ) හි දක්හ ඇත.
(ක)

තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු හර්තහ අංක 16 භඟින් නිර්මේල කය තිබු ඳරිදි ගල් අඟුරු
මභ.මටො. 1 ක් වහ එ.ජ.මඩො. 68.72 ක් ඵළඟින් වු ඳදනේ මිරකට (නිේ කහර්ල්
දර්ලකඹ අනු ඳදනේ මමින්) ගල් අඟුරු මභ.මටො.මිලිඹන 6.75 + 20% ක් (ර් 03 ක්
වහ අලය ප්රභහණඹ) ළඳයීභ වහ මභභ මටන්ඩයඹ Swiss Singapore භහගභට
පිරිනළමීභ සුදුසු ඵ 2015 ජලි 03 දින ප්රේඳහදන කමිටු විසින් ීරයණඹ කය තිබුණි.
(ඇමුණුභ 99)
මටන්ඩර් ලිඹකිඹවිලි ර ගල් අඟුරු කළටර ප්රභහණඹ නිර්නහඹකඹට අදහර පිරිවිතයඹන්
නිලසචිත මර වන් කය මනොතිබ ඵත්, එහි ගල්අඟුරු කළටර ප්රභහණඹ භනින
ක්රභමේදඹ වහ ප්රමිතිඹ ද වන් මකොට මනොතිබ ඵත්, (TBN) මර වන් කය තිබුමන්
එභ ක්රභමේදඹ “ඳසු දළනුේ මදනු රළමේ” ඹන්න ඵත් විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ
ඵරලක්ති

අභහතයහංල

කමිටු/55/2014/38

මල්කේයඹහ

විසින්

අංක

PE/TEN/ප්රේඳහදන

දයන දින යහිත භහ ඇභතූ ලිපිඹ භඟින් දන්හ තිබුණි. තද,

මටන්ඩර් විෘත කයන දින දක්හභ ගල්අඟුරු කළටර ප්රභහණඹ භනින ක්රභමේදඹ
රංසුකරුන්ට දන්හ මනොතිබුණු ඵද එහි දක්හ තිබුණි.
තද 2015 මඳඵයහරි 08 දිනළති අභහතය භණ්ඩර ීරයණඹ අනු ගල් අඟුරු ප්රහවනඹ
මභ.මටො. 1 ක් වහ එ.ජ.මඩො.13.75 ක් ඵළඟින් රංකහ නළේ ංසථහ

භඟින්

ප්රහවනඹකයහ ගළනීභටත්, එභ භහගභ එභ මිරට එකඟ මනොමේ නේ ප්රහවන
මකොන්්හත්තු Swiss Singapore භහගභටභ ඳළරීභට ද ප්රේඳහදන කමිටු විසින්
ීරයණඹ කය තිබුණි.
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12.6.7 දත්රී ඳත්ව ඵල දැනුලත් කිරීභ
ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 8.3 ප්රකහය ප්රේඳහදන කමිටු ීරයණඹ සිඹලුභ
රංසුකරුන්ට 2015 ජලි 06 දින ඹහ තිබුණු (ඇමුණුභ 100) අතය, අලය න්මන් නේ තිඹක්
ඇතුරත ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ මත අභිඹහ නහ කශ වළකි ඵ ද වන් කය තිබුණි.
12.6.8 ප්රවේඳාදන අභියා නා
මභභ ප්රේඳහදනඹ ේඵන්ධමඹන් ඳවත වන් ඳරිදි අභිඹහ නහ 04 ක් රළබී තිබුණි (ඇමුණුභ
101).
ංසු කරු

අභියා නය ඉදිරිඳත්කෂ දිනය

Liberty Commodities භහගභ

2015 ජලි 08

Noble Resources භහගභ

2015 ජලි 10

Suek AG Switzerland භහගභ

2015 ජලි 10

Adani Global භහගභ

2015 ජලි 10

අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ විසින්, අභහතයහංලමේ නිරීක්ණ භඟ ප්රේඳහදනඹට අදහර සිඹළු
මතොයතුරු තභන් මත රඵහ මදන මර දන්මින් එභ අභිඹහ නහ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති
අභහතයහංලමේ මල්කේයඹහ මත මඹොමුකය තිබුණි.
ඒ අනු රංසුකරුන් එහ ඇති අභිඹහ නහ පිළිඵ ප්රේඳහදන කමිටු /තහක්ණ කමිටු නිරීක්ණ
ද භඟ ඳවත දවන් නිරීක්ණඹන් මල්කේයඹහ විසින් අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹට මඹොමු කිරීභ
වහ ජනහධිඳති මල්කේ මත ඹහ තිබුණි. එභ නිරීක්ණඹන්හි හයහංලඹක් ඳවත දළක්මේ
(ඇමුණුභ 102).
(i)

1987 අංක 03 දයන භවජන මකොන්්හත් ඳනත ඹටමත් ලිඹහඳදංචිවී මනොභළති භවය
රංසුකරුන්මේ රංසු ප්රතික්මේඳ කශ යුතු ඵ

(ii)

රංසු ඇඳකයර භවය අකරඳහකර තිබිඹදී අභහතය භණ්ඩර ීරයණඹක් භත ඒහ පිළිගළනීභ
නුසුදුසුඵ

(iii)

රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ව ප්රේඳහදන කමිටු විසින් රංසුකරුන් ඉදිරිඳත් කශ දත්ත
ව මතොයතුරු අමනකුත් රංසුකරුන්ට ළඳයීභට එකඟ මනොවු ඵළවින් එක් එක්
රංසුකරුන්ට අමනකුත් රංසුකරුන්මේ ඇගයීේ මිර පිළිඵ තක්මේරුට එශඹීභට
වළකිඹහක් මනොභළති ඵ
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(iv)

රංසුකරුන්ට තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු/ ප්රේඳහදන කමිටු හර්තහ රඵහගත මනොවළකි
ඵළවින් එක් එක් රංසුකරුන් මනුමන් ගණනඹ කශ අධිබහය පිළිඵ ඇගළයීභක් ඔවුන්ට
සිදුකශ මනොවළකි ඵ

(v)

එකඟතහඹක් මනොභළති රංසු නිර්ණහඹක මනස කිරීභ නිඹභහනුකර මනොන ඵ ව
එඹ ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල කඩ කිරීභක් ඵ

(vi)

රංසු විෘත කිරීමභන් අනතුරු ඇතළේ රංසුකරුන් රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ භඟ ව
ප්රේඳහදන

කමිටු

භඟ

ංනිමේදනන්

සිදුකය

තිබීභ

ප්රේඳහදන

මයගුරහසි

උල්රංඝනඹකය ඇති ඵ
(vii) තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු විසින් මරය මඹෝජනහ ඇගයීේ අසථහමේදී අකරභ රංසුකරු වු
Swiss Singapore භහගභ, මිර ඇගළයීමභන් ඳසු ළඩිභ ඇගළයීේ මිරක් රළබු රංසුකරු
ඵට ඳත් ඇති ඵ
(viii) ගල් අඟුරු කළටඹක ප්රභහණඹ පිළිඵ නිර්ණහඹකඹ (Grain Size) ඔවුන් ඉදිරිඳත්කශ
ගළරපීභ නිහ මභ.මටොන් එකක් වහ එ.ජ.මඩො. 19.24 ගළරපීභට සිදුවු ඵ ප්රේඳහදන
කමිටු නිරීක්ණඹ කය ඇති ඵ
(ix)

එභ ගළරපීභ අහභහනය තත්ත්ඹක් ඵද, එභ ගණනඹ කිරීභ නිළයදි රංසු ලිඹවිලි භත
ඳදනේ සිදුකය ඇති ඵද ප්රේඳහදන කමිටු නිරීක්ණඹ කය ඇති ඵ

(x)

මකමේ වුද තදුයටත් රකහ ඵළලීමේදී මභතයේ අධිබහයඹක් ගල් අඟුරු ර ප්රභහණඹ
භත ඇතිවීභ විලහර ගළටළුකහරී තත්ත්ඹක් ඵ

(xi)

ඵරහගහයඹ විසින් ගල් අඟුරු බහවිතඹට ගළනීමේදී ඒහ තදුයටත් කුකර කිරීභට ඹන විඹදභද
ගල් අඟුරු කළටඹක ප්රභහණඹ අකරවීභ නිහ අභ න මවයින් එඹ රංකහ විදුලිඵර
භණ්ඩරඹ ඹට හසිදහඹක ඵ

(xii) ගල් අඟුරු කළටඹක ප්රභහණඹ අකරවී භ නිහ ඇති විඹ වළකි එකභ ගළටප ප්රහවනමේදී
ඇතින මභමවයුේ ගළටප ඵත් අධිබහය ඳළනවීභ ධහයීමකයනඹ කිරීභට එඹ මවේතුක්
මනොන ඵ
12.6.9 අභියා නා භණ්ඩ තීරණය
ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ විසින් 2015 අමගෝසතු 15 දින මභභ ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹ
මුළුභනින්භ අරංගුකය අළුතින් නළත රංසු කළන
නිර්මේලකය තිබුණි (ඇමුණුභ 103).

52 | P a g e

මර

අභහතය භණ්ඩරඹ මත

12.6.10 2015 වැප්තැේඵර් 16 දිනැති අභාතය භණ්ඩ වංදශය
විදුලිඵර ව පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයයඹහ විසින් ඉදිරිඳත් කය ඇති අභහතය භණ්ඩර
ංමේලඹ අනු කයන රද මඹෝජනහර හයහංලඹක් ඳවත දළක්මේ (ඇමුණුභ 104).
(අ)

ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ අදහර ඳහර්ලඹනට කරුණු ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ
රඵහ මනොදී කරුණු නිසි මර ටවහ මනොමගන නිර්මේල ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵළවින්
ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ භණ්ඩරමේ නිර්මේල ප්රතික්මේඳ කිරීභ.

(ආ)

තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු ව ප්රේඳහදන කමිටු තභ නිර්මේල සුදුසු ඳරිදි අභහතය
භණ්ඩරමේ අනුභළතිඹ වහ නීතිඳතියඹහමේ නිර්මේල මභන්භ විධිභත් තහක්ණික
අධයනඹක් සිදු කයමින්ද රඵහදී ඇති ඵළවින් එභ නිර්මේලද ළරකිල්රට මගන යම්ට
ඵරලක්ති සුයක්ෂිතතහඹ තවවුරු කිරීභට ඳවත වන් මඹෝජනහ පිළිගළනීභ.
(i)

දිගු කහලීන මකොන්්හත්තු භඟින් මභන්භ මකටිකහලීන ක්ණික මිරදී ගළනීේ
භඟින් ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභ.

(ii)

තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු ව ප්රේඳහදන කමිටු විසින් නිර්මේල කය ඇති
ඳරිදි හයහනුකුර ප්රති හයහත්භක අභ මිර ගණන් ඉදිරිඳත් කය ඇති Swiss
Singapore භහගභට නිේ කහල් දර්ලකඹට හමප්ක් මභ.මටො.1 ක් එ.ජ.මඩො.
68.72 ක FOB මිරට රංසුකරු විසින් ඉදිරිඳත් කය ඇති පිරිවිතයඹන්ට අනුකර
ය 02 ක් වහ අලය ගල් අඟුරු මභ.මටො. මිලිඹන 4.5 +20% ය 03 ක්
තුර ළඳයීභ දවහ මකොන්්හත්තු පිරිනළමීභ.

(iii)

ඉදිරි ය 03 වහ අලය ඉතිරි ගල් අඟුරු මභ.මටො මිලිඹන 2.25 ක් ක්ණික
මිරදී ගළනීේ ක්රභඹ (Spot Tender) ඹටමත් සුදුසු ඳරිදි විමලේ සථහය ප්රේඳහදන
කමිටු වයවහ මිරදී ගළනීභ.

(ඇ)

ඉවත ගල් අඟුරු ළඳයීභ වහ අභ CIF මිර ගණන් ඉදිරිඳත් කශ Swiss Singapore
භහගභ විසින් නළේ ගහසතු, ඵත්තල් ගහසතු වහ යක්ණ ගහසතු ලමඹන් ඉදිරිඳත් කය
ඇති මටොන් 01 ක් වහ එ.ජ.මඩො. 13.75 කට ගල් අඟුරු ප්රහවන මකොන්්හත්තු රංකහ
නළේ ංසථහ මත රඵහදීභ.
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මභභ අභහතය භණ්ඩර මඹෝජනහට මුදල් අභහතයයඹහ විසින් සිඹ නිරීක්ණ (ඇමුණුභ - 105)
2015 ළප්තළේඵර් 21 දින ඉදිරිඳත් කය තිමඵන අතය එභඟින්,
1.

අභහතය භණ්ඩර ංමේලමේ වන් කරුණු රකහ ඵළලීමභදි ඳසුගිඹ ය 5 ක
කහරඹක් මුළුල්මල් රක්විජඹ ඵරහගහයඹ වහ ගල් අඟුරු මිරදී ගළනිභ මුල්
මකොන්්ත්තු වහ එශඹි ගිවිසුේ දීර්ඝ කිරිමේ ්රිඹහලිඹක් තුශ එක් ළඳයුේකරුමකු
භගින් ඳභණක් සිදුකය ඇති ඵ නිරික්ණඹ න ඵ.
රක්විජඹ ඵරහගහයඹ වහ ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභට දිගුකහලීන මකොන්්හත් රට
ඇතුශත්වීභට ඳසුගිඹ ය 5 ක කහරඹක් තුශ අසථහ 4 කදි කළදහ තිබු මටන්ඩර්
ප්රදහනඹ කිරිභට අදහශ අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් ඳත් කශ ප්රේඳහදන කමිටු රඵහදුන්
ීරයණ අභිමඹෝගඹට රක් ඇතිඵත් ඒ ෆභ අසථහකදීභ ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ
කමිටු මකොන්්හත් අරංගු කය නළත රංසු කළවිභ නිර්මේල කය ඇති ඵත්
නිරික්ණඹ න ඵ.

එභ තත්ත්ඹ තුශ ප්රලසතුත ංමේලඹට අදහශ මකොන්්හත් ප්රදහනඹ කිරිභට නිර්මේල
රඵහදීමේදි අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් ඳත් කශ ප්රේඳහදන කමිටු ප්රතිඳත්තිභඹ කරුණු
ේඵන්ධමඹන් අභහතය භණ්ඩරමේ අනුභළතිඹ වහ නිතිභඹ කරුණු ේඵන්ධමඹන්
නීතිඳතියඹහමේ අදවස ද විභහ සිඹ නිර්මේල ඉදිරිඳත් කිරිභට කටයුතු කය ඇති නිහ
න ගිවිසුභකට එශඹිභට කටයුතු කශ යුතු ඵ එඵළවින් අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් ඳත්
කශ ප්රේඳහදන කමිටු නිර්මේල භත ඳවත අංක (2) හි වන් මකොන්මේසි රට
ඹටත් මභභ මටන්ඩර් ප්රදහනඹ කිරිභට එකඟන ඵත් වන්කය තිබුණි.
2.

2.1.ගල් අඟුරු මිරදී ගළනිභ වහ දිගුකහලීන මකොන්්හත්රට ඇතුශත් වීමේදි නිේ
කහල් මිර දර්ලකඹ මඹොදහ ගන්නහ නමුත් ඵරලක්ති ප්රබඹන්හි භෆතකහලීන දක්නට
රළමඵන අඛණ්ඩ මිර ඳවශ ඹහමේ ප්රනතහඹ මභභ ප්රේඳහදනඹ වහ ඉදිරිඳත් කශ
මිර ගණන් තුළින් විදයභහන (reflect) මනොන ඵ නිරික්ණඹ මේ. එනේ අභහතය
භණ්ඩර ංමේලමේ දළක්මන මිර ගණන් මිට භහ කිහිඳඹකට ප්රථභමඹන් ඉදිරිඳත් වු
මිර ගණන් න අතය ඒ තුළින් මරෝක මශදමඳොමල් ගල් අඟුරු වහ වු ආන්නතභ
තයගකහරි මිර රඵහ ගළනිමේ හසිඹ යටට මනොරළමඵන ඵ ඳළවළදිලි න ඵ.
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එඵළවින් විදුලිඹ ජනනඹ වහ ඵරහගහයඹ ගල් අඟුරු මනුට ඉන්ධන බහවිතහ කිරිමේ
අසථහන්හිදි හමප්ක් ඉවශ මිරක් ළඹ කිරිභ වහ ගල් අඟුරු ළඳයුභ අඛන්ඩ
ඳත්හ මගන ඹහමේ ජහතික ළදගත්කභ ද රකහ එක් ර්ඹක අලයතහඹ වහ
ඳභණක් ආන්නමේ සිදුකශ ක්ණික මිරදී ගළනීේ රට අදහර මිර ගණන් ළරකිල්රට
මගන සිදු කයනු රඵන මිර කතිකහකට ඹටත් ගල් අඟුරු ළඳයිභ වහ නිර්මේශිත
ළඳයුේකරු භඟ එක් ර්ඹක් වහ ගිවිසුභකට එශබීභ ේඵන්ධමඹන් එකඟන
ඵත් මර්ඛීඹ අභහතයහංලඹ විසින් ගල් අඟුරු ඳඹහ ගළනීභ වහ අවුරුදු 2 ක දිගුකහලීන
ගිවිසුභකට ඇතුරත්වීභට රංසු කළවිඹ යුතු ඵ.
ඉවත දක්න රද අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹ පිළිඵ සිඹ නිරීක්ණ දක්න ඵසනහහිය ංර්ධන
ව භව නගය ංර්ධන අභහතයයඹහ අභහතය භණ්ඩර හභහජිකමඹකු මර මඹෝජනහ කය
ඇත්මත් (ඇමුණුභ 106)
(i)

මභභ මටන්ඩයඹ අරංගු කය අළුතින් මටන්ඩර් කළන මර ප්රේඳහදන
අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ රඵහදී ඇති ීරයණඹ පිළිගත යුතු ඵ.

(ii)

එමේභ ගල් අඟුරු මකොන්්හත්තු යක් වහ ඳභණක් සීභහ විඹ යුතු ඵද
දළනටභත් අභහතය භණ්ඩරඹ අනුභත කය ඇති මරට ක්ණික ප්රේඳහදනඹ
භඟින් තත් යක් ඹනතුරු (දිගුකහලීන ප්රේඳහදනඹ හර්ථක වී න
ළඳයුේකරුමකු මතෝයහ ගන්නහ තුරු) ගල් අඟුරු මිරට ගත යුතු ඵ.

මභහිදී යහඹ වහ නහවික අභහතයයඹහ අභහතය භණ්ඩර හභහජිකමඹකු මර ගල් අඟුරු
ප්රහවනඹට සිඹ නිරීක්ණ (ඇමුණුභ 106) දක්මින් ඳහ ඇත්මත් ගල් අඟුරු ප්රහවනඹ කිරීභ
ව ඵත්තල් ලින් මගොඩඵෆභ වහ රංකහ නළේ ංසථහට මභක්ට්රික් මටොන් 1 කට එ.ජ.මඩො.
14.50 ක් මගන මර අනුභළතිඹ රඵහ දීභ සුදුසු ඵයි.
12.6.11 2015 වැප්තැේඵර් 22 දිනැති අභාතය භණ්ඩ තීරණය
ඉවත

12.6.10 මේදමේ දළක්මන අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹ රකහ ඵළලීමභන් අනතුරු,

අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් ඳවත වන් ීරයණ රඵහ දී තිබුණි (ඇමුණුභ 107).
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(අ)

ඳවත වන් ඳරිදි ්රිඹහ කයන මර විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලමේ
මල්කේයඹහට නිඹභ කිරීභ
(i)

මුදල් ඇභතිතුභහමේ නිරීක්ණර (2) න මේදඹ දක්හ ඇති

ඳරිදි,

භෆතකදී

සිදු කශ ක්ණික මිරදී ගළනීේරට අදහශ හයහනුකර ප්රති හය දක්න රද
රංසු කරුන් විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද අභ මිර ගණන් ළරකිල්රට ගනිමින්,
මිර ගණන් අකර කය ගළනීමේ වළකිඹහ පිළිඵ රංසුකරු භඟ හකච්ජහ කිරිභට
ඹටත්, රක්විජඹ ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹට ගල් අඟුරු ළඳයීභ දවහ අභහතය
භණ්ඩරඹ විසින් ඳත්කයන රද ප්රේඳහදන කමිටු විසින් නිර්මේල කයන රද
රංසුකරුන් භඟ එක් (01) ර්ඹක කහරඹකට ඳභණක් ගිවිසුභකට එශඹීභ.
(ii)

ඵහධහකින් මතොය ගල් අඟුරු ළඳයීභ තවවුරු කිරීභ පිීම, 2015 ජලි 22
දිනළති අභහතය භණ්ඩර ීරයණඹ රරිදි ක්ණික මිර දී ගළනිේ තුළින් රක්විජඹ
විදුලිඵරහගහයඹ වහ තදුයටත් ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභ ; ව ළඳයුේ කහරඹ
එක් (01) ර්ඹකට සීභහ කයමින්, අන්තර්ජහතික තයඟකහරි රංසු කළවීමේ
ඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ කය එභ විදුලිඵරහගහයඹට ගල් අඟුරු ළඳයීභ දවහ වහභ
අලුමතන් රංසු කළවීභ.

(ආ)

ගල් අඟුරු ප්රහවන මකොන්්හත්තු පිළිඵ ංමේලමේ (6) න මේදමේ (2.4) හි
(ඇමුණුභ 104) දළක්මන

මඹෝජනහ

ේඵන්ධමඹන්

එකඟතහඹකට

එශඹීමේ

අයමුණින්, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ඇභතිතුභහ විසින් මුදල් ඇභතිතුභහ ව
යහඹ වහ නහවික කටයුතු ඇභතිතුභහ භඟ හකච්ජහ මකොට, එභ හකච්ජහශදී එශමමන
එකඟතහඹන් පිළිඵ හර්තහක් රකහ ඵළලීභ පිණි, අභහතය භණ්ඩරඹ මත හර්තහ
කශ යුතුඹ.
(ඇ)

ඳවත දවන් කහර්ඹඹන් වහ කමිටුක් ඳත් කයන මර අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහමගන්
ඉල්රහ සිටිභ.
(i)

පුත්තරභ රක් විජඹ විදුලිඵරහගහයඹට (මභ.මො.900) ගල් අඟුරු ප්රේඳහදනඹ
වහ භෆතකදී සිදු කශ ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹ පිළිඵ ප්රේඳහදන අභිඹහ නහ
භණ්ඩරමේ හර්තහමේ (2015 අමගෝසතු 05 දින ඳළළත්වුණු එහි රැසවීභට අදහශ )
අධහයණඹ කය ඇති විභතහන් ඳරික්හ කය ඵළලීභ වහ; ව
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(ii)

ඉවත ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹ තුශ සිදු වී ඇති අකර ලුහුකමකේ පිළිඵ
ගකි යුතු කිසිමකු මමතොත් , ඔවුන්ට එමයහි;
ව
එළනි අකර ලුහුකමකේ ඉදිරිමේදී නළත සිදුවීභ ශක්හලීභ පිණි;
ගත යුතු ්රිඹහ භහර්ග පිළිඵ නිර්මේල අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ භඟින් අභහතය
භණ්ඩර මත ඉදිරිඳත් කිරීභ (ඇමුණුභ 9 A)

12.6.12 ප්රවේඳාදන කමිටුල - 17 ලන රැවවීභ
ප්රේඳහදන කමිටු රැසවීේ 2015 ළප්තළේඵර් 30 ව 2015 ඔක්මතෝඵර් 01 මදදින තුර ඳත්හ
ඇති අතය එහිදි මිර අකර කයගළනීභ පිළිඵ Swiss Singapore භහගභ භඟ හකච්ඡහ කය ඇත
(ඇමුණුභ - 108). ඒ වහ 2015 ළප්තළේඵර් 22 දිනළති අභහතය භණ්ඩර නිමඹෝගඹ ඳහදක
කයමගන ඇත.
ඒ අනු ඳවත එකඟතහඹන්ට ප්රේඳහදන කමිටු මභහිදී එශම තිබුණි.
(අ)

ගල් අඟුරු මිර නිේ කහල් දර්ලකමේ සිට API 4 දර්ලකඹට මනස කිරීභ.

(ආ)

2015 ළප්තළේඵර් භ API 4 මිර දර්ලකඹන්ට අනු ගල් අඟුරු මටොන් 01 ක්
එ.ජ.මඩො. 58 ඵළඟින් ගල් අඟුරු මභ.මටො.මිලිඹන 1.92+20% ක් 2016 ජනහරි
සිට 2016 අමප්රේල් ව 2016 ළප්තළේඵර් සිට 2017 අමප්රේල් කහර කහනු තුර
මිරට ගළනීභ.

(ඇ)

ගල් අඟුරු මභ.මටො මටොන් 01 ක් එ.ජ.මඩො.51.96 ක සථිය මිරකට
මභ.මටො.330,000 +20% ප්රභහණඹක් මිරට ගළනීභ.

(ඈ)

රංසු මල්ඛනමේ වන් අමනකුත් මකොන්මේසි මනොමනස තඵහගළනීභ.

මභභ මේදඹ පිළිඵ විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.3 (ඇ) හි දක්හ ඇත.
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12.6.13 2015 ඔක්දතෝඵර් 02 දිනැති අභාතය භණ්ඩ වංදශය
ප්රේඳහදන කමිටු නිර්මේලඹ ඳදනේ කයගනිමින් 2015 ඔක්මතෝඵර් 02 දින විදුලිඵර වහ
පුනර්ජනීනඹ ඵරලක්ති අභහතයයඹහ විසින් අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹක් ඉදිරිඳත් කය තිබුණු
අතය එභගින් ඳවත දවන් මඹෝජනහ දවහ අභහතය භණ්ඩරමේ අනුභළතිඹ ඉල්රහ
තිබුණි(ඇමුණුභ 109).
(අ)

අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් ඳත් කයනු රළබු ප්රේඳහදන කමිටු, මටන්ඩයඹ පිරිනළමීභට
නිර්මේශිත රංසුකරු න Swiss Singapore භහගභ භඟ හකච්ඡහ මකොට එකඟ වී ඇති
ඳරිදි රක්විජඹ තහඳ ඵරහගහයඹට යක් වහ අලය ගල් අඟුරු මභ.මටො.මිලිඹන
2.25+20%

ප්රභහණමඹන්

මභ.මටො.330,000+20%

ක්

මභ.මටො.01

ක්

වහ

එ.ජ.මඩො.51.96 FOB මිරකට ඉදිරි මනොළේඵර් වහ මදළේඵර් භහ රදී මිරදී ගළනීභ.
ඉතිරි ගල් අඟුරු මභ.මටො.මිලිඹන 1.92+20% 2015 ළප්තළේඵර් භට අදහර API 4
දර්ලකමේ මිර න මටොන් 01 කට එ.ජ.මඩො.51.85 ඳදනේ කයමගන මභ.මටො. 01 ක්
වහ එ.ජ.මඩො.58 ක FOB මිරට 2016 ජනහරි සිට 2016 අමප්රේල් දක්හ ව 2016
ළප්තළේඵර් සිට 2017 අමප්රේල් දක්හ ළඳයීභ වහ මටන්ඩයඹ Swiss Singapore
භහගභට පිරිනළමීභ.
(ආ)

ඉවත ගල් අඟුරු ප්රභහණඹභ ප්රහවන ව මගොඩඵෆභට අදහර මකොන්්හත්තු මභ.මටො.01
ක් වහ එ.ජ.මඩො.14.50 කට රංකහ නළේ ංසථහට පිරිනළමීභ.

මභභ ංමේලඹට මුදල් අභහතයයඹහ සිඹ නිරීක්ණ (ඇමුණුභ 110) 2015 ඔක්මතෝඵර් 06 දින
අභහතය භණ්ඩරඹ මත මඹොමුමකොට ඇති අතය එභඟින් විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති
අභහතයයඹහ විසින් ඉදිරිඳත් කය ඇති මඹෝජනහරට එකඟ වී ඇත. ඒ අනු ඉවත ංමේලඹ
දවහ අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ 2015 ඔක්මතෝඵර් 14 දින රළබී ඇත. (ඇමුණුභ 111)
12.6.14 ංසු ප්රදානය කිරීභ
අභහතය භණ්ඩර ීරයණඹ, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලමේ මල්කේයඹහ
විසින් 2015 ඔක්මතෝඵර් 15 දින රංකහ ගල් අඟුරු භහගභට දළනුේ දී ඇති අතය රංකහ ගල් අඟුරු
භහගභ විසින් 2015 ඔක්මතෝඵර් 16 දින රංසු Swiss Singapore භහගභට ප්රදහනඹ කය ඇත.
(ඇමුණුභ 112)
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12.6.15 ංසුල පිළිගැනීභ වශ ගිවිසුභට එෂඹීභ
2015 ඔක්මතෝඵර් 15 දින ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ විසින් අභිඹහ නහ ඉදිරිඳත් කශ සිඹළු
රංසුකරුන්ට මභභ රංසු පිළිඵ අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් එශළඹි ීරයණඹ (ඉවත 12.6.14 හි
දළක්මන) පිළිඵ දළනුේ දී තිබිණි. අනතුරු Swiss Singapore භහගභ ව රංකහ ගල් අඟුරු
භහගභ අතය ගිවිසුභට (ඇමුණුභ 113) 2015 ඔක්මතෝඵර් 16 දින එශළම තිබුණි.
මකමේවුද මුල් රංසු මල්ඛණ ර ඇතුරත් තිබු මභන්භ සිඹප ඳහර්ලඹන් එකඟ වු මකටුේඳත්
ගිවිසුමභහි ඳළති ඇතළේ නිර්ණහඹක Swiss Singapore භහගභ, රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ භග
අන් ගිවිසුභට එශඹීමේ දී ංමලෝධනඹ කය තිබුණි. උදහවයණ මර Swiss Singapore
භහගභ සිඹ රංසු මල් ඛණ භගින් ගල් අඟුරු කළට ර ප්රභහණ නිර්නහඹකඹ (Grain Size) මර
උඳරිභ අගඹ (above 50 mm) ව අකර අගඹ (less than 2 mm) මර පිළිලින් 03% ව 25%
දක්හ තිබ අතය ගිවිසුමභහි එඹ 05% ව 30% මර දක්හ ඇත. (ඇමුණුභ 113) (මභභ අගඹන්
රංකහ ගල් අඟුරු භහගමභහි ප්රමිතිඹන් අනු ප්රතික්මේපිත අගඹන් ද මේ)
ඉවත මේදඹ පිළිඵද විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.3(ඉ) ව (ඊ) හි දක්හ ඇත.
13

ක්ණික ප්රවේඳාදන

13.1

ක්ණික ප්රවේඳාදනය අංක 01

13.1.1 ප්රවේඳාදනය වශා අභාතය භණ්ඩය අනුභැතිය ඵාගැනීභ
2015 ජලි 13 දිනළති “පුත්තරභ ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ දවහ ශදිසි අලයතාලය දවහ ක්ණික
මිරදී ගළනීේ (Spot Market) ඹටමත් ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීේ” නමින් විදුලි ඵර වහ ඵර ලක්ති
අභහතයයඹහ විසින් ඉදිරිඳත්කය තිබුණු අභහතය භණ්ඩර ංමේලමඹන්, (ඇමුණුභ 114) පුත්තරභ
ඵරහගහයඹට ඕනෆභ වදිසි අලයතහඹකදී අලයන ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභ දවහ ක්ණික
මිරදී ගළනීේ ක්රභඹ (Spot Market) සුදුසු ඹයි මඹෝජනහ කයමින් ඒ දවහ අභහතය භණ්ඩර
අනුභළතිඹ ඉල්රහ තිබුණි.
ඒ අනු අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් 2015 ජලි 22 දිනළති අභහතය භණ්ඩර ීරයණඹ (ඇමුණුභ 115)
භගින් පුත්තරභ තහඳ ඵරහගහයමේ ජහතික ළදගත්කභ ළරකිල්රට ගනිමින් එහි මභමවයුේ
කටයුතු අඛණ්ඩ ඳත්හමගන ඹහභ තවවුරු කිරීභ පිණි එකී ඵරහගහයමේ

කිසිඹේ වදිසි

අලයතහඹකදී නිේ කහල් දර්ලකඹ ඳහදකකය ගනිමින් එදිමනදහ මශදඳර මිර භත ඳදනේ
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ක්ණික මිරදී ගළනීමේ ක්රභඹ ඹටමත් ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභ දවහ අය දී තිබුණි. තද මේ
දවහ අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් ඳත්කයනුරඵන ප්රේඳහදන කමිටු ව තහක්ණික ඇගයීේ
කමිටු ඳත්කිරීභ පිණි භවහ බහණ්ඩහගහයමේ මල්කේට ඵරඹ ඳළරීභටත් ඳශමු ක්ණික
ප්රේඳහදනඹ දවහ ඳභණක්, මලික වහ අලය ගල් අඟුරු ප්රභහණඹ දවහ 2009 , 2011, 2013
ව 2014 ර්ර මටන්ඩර් කළවීේරට වබහවීවීභ

භගින් ගල් අඟුරු ළඳයීභ දවහ

තහක්ණික ලමඹන් සුදුසුකේ රළබ ළඳයුේකරුන් මතින් මිරගණන් කළවීභට ව ඉදිරි
ක්ණික මිරදී ගළනීේරදී ළඩි පිරිකට වබහවීවිඹ වළකි ඳරිදි ඩහත් විනිවිදබහමඹන් යුතු
ළඳයුේකරුන් ලිඹහඳදිංචි කිරීමේ ්රිඹහලිඹ ආයේබකිරීභට කඩිනමින් ්රිඹහකිරීභටත් ඉදිරිමේදී
ඳළළත්මන ආන්නභ (earliest possible meeting) අභහතය භණ්ඩර රැසවීමේදී අභහතය
භණ්ඩරමේ ආයණ අනුභළතිඹ රඵහ ගළනීභටත් ඹටත් මටන්ඩයඹ ප්රදහනඹ කිරීභට අනුභළතිඹ
රඵහදී තිබුණි.
මභභ මේදඹ පිළිඵ විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.4 (අ) හි දක්හ ඇත.
13.1.2 ංසු ්රියාලලිය
ඉවත මේදමේ අනුභළතිඹ අනු යහජය මුදල් මදඳහර්තමේන්තු විසින් 2015 ජලි 23 දින
තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු ව ප්රේඳහදන කමිටු නේකය තිබුණි. රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ
විසින් ඉදිරිඳත් කය තිබුණු රංසු ලිඹවිලි තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු, 2015 ජලි 24 දින විසින්
ඳරික්හ කය ප්රේඳහදන කමිටු මත කය තිබුණු නිර්මේලමඹහි (ඇමුණුභ 117) (The Salient
Features of the bidding Document) ඹටමත්

“No penalty for size consist” ලමඹන්

වන්කය තිබුණි. මභභ ප්රේඳහදනඹ වහ ව රංසු ලිඹවිල්මල් (18 පිටු) (ඇමුණුභ- 118)
standard value for coal: Grain Size above 50 mm more than 5% and less than 2mm more
than 30% by weight මර වන් කය ඇති අතය Reject value for coal ඹටමත්ද (රංසු
ලිඹවිල්මල් 19 පිටු) එඹ එමේභ වන්මේ. තද ගිවිසුමභහි රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ Reject
value for coal: Grain Size above 50 mm more than 5% and less than 2mm more than
30% by weight මර (50 පිටු) (ඇමුණුභ 118) එමරභ වන් කය තිබුණි. තද මඳය රංසු
දවහ තහක්ණික ලමඹන් ප්රති හය දළක්ව මතෝයහගත් ආඹතන 14 කින් රංසු කළවිභටත්
මභ.මටො. 1ක් එ.ජ.මඩො.14.50 ඵළගින් රංකහ නළේ ංසථහ භගින් ප්රහවනඹ කය ගළනීභටත් කය
තිබුණු නිර්මේලඹ 2015 ජලි 24 දින ප්රේඳහදන කමිටු විසින් අනුභත කය තිබුණි. (ඇමුණුභ
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119) රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් 2015 ජලි 27 දින ගල් අඟුරු මභ.මටො 165,000 + 10%
ක් නිලසචිත පිරිවිතයඹන් අනු සථහය මිරක් ඹටමත් ප්රේඳහදනඹ වහ රංසු කළවීේ ඊමේල්
භගින් සිදුකය තිබුණි.
මභභ මේදඹ පිළිඵ විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.6 (අ) හි දක්හ ඇත.
13.1.3 ංසු ඇගයීභ
රංසු 06 ක් රළබී තිබුණු අතය ඒහ 2015 අමගෝසතු 10 දින විෘත කය තිබුණි. ඒ අනු
රංසුකරුන් ඉදිරිඳත් කශ රංසු මිර ගණන් ඳවත දළක්මේ.
භහගමේ නභ

රංසු මිර

රංසු මිර

අභ මිර භත

(CIF)

(FOB)

හිමි සථහනඹ

එ.ජ.මඩො

එ.ජ.මඩො

(CIF)

Liberty Commodities භහගභ

69.47

55.70

1

Noble Resources භහගභ

70.52

57.00

2

Adani Global භහගභ

71.65

56.14

3

Swiss Singapore භහගභ

72.84

58.25

4

Trafigura භහගභ

74.70

60.60

5

Suek AG of Switzerlan භහගභ

78.02

64.00

6

13.1.4 ංසු ප්රදානය කිරීභ
ඉවත ඇගයීමේදී අකරභ රංසුකරු වු Liberty Commodities භහගභ මත ගල් අඟුරු මභ.මටො
165,000 + 10% ක්, එකක් එ.ජ.මඩො 69.47 (CIF) ඵළගින් මිරදී ගළනීමේ රංසු ප්රදහනඹ
කිරීමේ ලිපිඹ 2015 අමගෝසතු 11 ඹහ තිබුණු අතය ඒ දවහ 2015 අමගෝසතු 17 දින ගිවිසුභට
(ඇමුණුභ 120) එශඵ තිබුණි.මභභ ගිවිසුභට එරඹීමේදී ල්ෂර් (sulfer) ව අළු (Ash) ඹන
නිර්ණහඹක භත මිර ගළරපීේ ස් මනසකය තිබුණි. ක්ණික මිරදීගළනීේ 02 ව 04 දවහ න
ගිවිසුේ රට එශඹීභකින් මතොය මභභ ගිවිසුභභ ඹහත්කහලීන කය තිබුණි. එමවයින් ඳශමු
ක්ණික ප්රේඳහදනඹට අදහර ගිවිසුමේ තිබු ප්රලසනකහරී තත්ඹ භත ඇතිව අහසි මදන ව
සිේන ක්ණික ප්රේඳහදනඹන්හිදීද ඇති තිබුණි.
මභභ මේදඹ පිළිඵ විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.6 (ආ) හි දක්හ ඇත.
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13.1.5 නැලත ඇණවුේ කීරීභ
ක්නික ප්රේඳහදනඹ අංක 01 ඹටමත් මිරදී ගත් ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 165,000 ක ප්රභහණඹ
2015 ඔක්මතෝඵර් 15 දින දක්හ ඳභණක් ප්රභහණත් ඵළවින්, ප්රේඳහදනඹ භහර්මගෝඳමේල 2006 හි 3.6 ගන්තිමේ ප්රතිඳහදන උඳමඹෝවී කයමගන තත් සිඹඹට 50 ක ප්රභහණඹක් එනේ
මභ.මටොන් 82,500 ක් එභ ළඳයුේකරුමගන්භ මභ.මටො එකක් එ.ජ.මඩො 69.47 ( CIF) ට ඵළගින්
නළත ඇණවුේ කීරීභට ව ගිවිසුමේ මකොන්මේසි ප්රකහය කටයුතු කිරීභට 2015 අමගෝසතු 20
දින ඳළති රැසවීමේදී ප්රේඳහදන කමිටු විසින් අනුභළතිඹ රඵහදී තිබුණි. (ඇමුණුභ 121) ඒ අනු
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් එභ අතිමර්ක සිඹඹට 50 ප්රභහණඹ ප්රදහනඹ කිරීමේ ලිපිඹ 2015
අමගෝසතු 27 දින Liberty Commodities භහගභ මත ඹහ තිබුණි.
මභභ මේදඹ පිළිඵ විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.6 (ඇ) හි දක්හ ඇත.
13.2

ක්නික ප්රවේඳාදනය අංක 02
ඉවත 13.1.1 හි දවන් අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ ඳදනේ කයගනිමින් මභභ මදන
ප්රේඳහදනඹට අදහර කටයුතු ආයේබකය තිබුණි.

13.2.1 ංසු ්රියාලලිය
13.01.01 මේදමඹ වන් අනුභළතිඹ ප්රකහය රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් 2015 අමගෝසතු
17 සුදුසුකේ රත් රංසුකරුන් ලිඹහඳදිංචි කය ගළනීභ දවහ අඹදුේඳත් පුත්ඳත් දළන්වීේ ව
Web Site භගින් කළහ තිබුණු අතය අඹදුේඳත් 35 ක් නිකුත්කය තිබුණි. ඒ අනු අඹදුේඳත් 14
ක් රළබී ඇති අතය 2015 අමගෝසතු 31 දින අඹදුේඳත් විෘත කය තිබුණි. අනතුරු සුදුසුකේ
ේපර්ණකශ රංසුකරුන් 08 ක් ලිඹහඳදිංචි කය ගළනීභටත් ගල් අඟුරු මභ.මටො 330,000 + 10%
ක් ප්රේඳහදනඹ කය ගළනීභටත් FOB මිරට රංසු කළවීභටත් ප්රහවනඹ වහ මගොඩඵෆභ එ.ජ.මඩො.
14.50 ඵළගින් නළේ ංසථහ භගින් සිදුකය ගළනිභටත් ප්රේඳහදන කමිටු විසින් අනුභළතිඹ දි
තිබුණි (ඇමුණුභ 122). ඒ අනු ලිඹහඳදිංචි රංසුකරුන් 08 මදනහමගන් 2015 ළප්තළේඵර් 01
දින ඊමේල් භගින් රංසු කළදහ තිබු අතය 2015 ළප්තළේඵර් 14 දින රංසු හ තිබුණි.
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13.2.2 ංසු ඇගයීභ
මරය මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කශ රංසුකරුන් ව ඔවුන් ඉදිරිඳත් කශ රංසු මිර ගණන් ඳවත
දළක්මේ.
වභාගදේ නභ

ංසු මි ගණන (FOB)
එ.ජ.දඩො

----------------

------------------

අලභ මි භත හිමි
වථානය
----------

Liberty Commodities භහගභ

51.29

1

Swiss Singapore භහගභ

51.96

2

Trafigura භහගභ

52.33

3

Adani Global භහගභ

54.66

4

Nobel Resources භහගභ

55.55

5

Vitol Asia භහගභ *

56.55(156,000 MT)
57.90(110,000 MT)
64.10(55,000 MT)

6

(* Vitol Asia භහගභ විසින් විවිධ ප්රභහණඹන් දවහ විවිධ මිර ගණන් ඉදිරිඳත් කය තිබුණි)
13.2.3 ංසු ප්රදානය කිරීභ
ඉවත ඇගයීමේදී අභ රංසු ඉදිරිඳත් කය තිබුණු Liberty Comodities භහගභට ගල් අඟුරු
මභ.මටො 330,000 + 10% ක් එකක් එ.ජ.මඩො. 51.29 (FOBT) ඵළගින් මිරදී ගළනීමේ රංසු
ප්රදහනඹ කිරීමේ ලිපිඹ 2015 ළප්තළේඵර් 18 දින ඹහ තිබුණු අතය එදිනභ මදඳහර්ලඹ අතය
ඳළති ඉවත 13.14 හි වන් ගිවිසුභ ඹහත්කහලීන කය තිබුණි. (ඇමුණුභ 123)
මභභ මේදඹ පිළිඵ නිරීක්ණ මේද අංක 18.4 (අ) 18.6 (අ) ව 18.6 (ආ )හි දක්හ ඇත.
13.3

ක්නික ප්රවේඳාදනය අංක 03
තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු විසින් ප්රේඳහදන කමිටු මත 3 න ක්ණික ප්රේඳහදනඹ වහ
නිර්මේල ඉදිරිඳත් කයමින් 2015 ළප්තළේඵර් 01 දින හර්තහක් ඉදිරිඳත් කය තිබුණි (ඇමුණුභ
124). මේ අතයතුය රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් ලිඹහඳදිංචි ළඳයුේකරුන්මගන් ගල් අඟුරු
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මභ.මටො 330,000 + 10% ක් ප්රේඳහදනඹ කය ගළනීභ වහ රංසු කළහ තිබුණි. මකමේවුද
අභහතයහංල මල්කේයඹහමේ 2015 ඔක්මතෝඵර් 06 දිනළති ලිපිඹ (ඇමුණුභ 125) භගින් 3 න
ක්ණික ප්රේඳහදනඹ නළත දළනුේමදනතුරු අරංගුකයන මරට රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ට
කයන රද දළනුේ දීභ භත රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් 2015 ඔක්මතෝඵර් 05 දින ප්රේඳහදනඹ
අරංගුකයන (ඇමුණුභ 126) ඵ රංසු කරුන් මත දන්හ තිබුණි.
13.4

ක්ණික ප්රවේඳාදනය අංක 04

13.4.1 ප්රවේඳාදනය වදශා අභාතය භණ්ඩය අනුභැතිය ඵාගැනීභ
ඉවත 13.1.1 හි දවන් අභහතය භණ්ඩර අනුභළීරන් අනු කටයුතු කය ඇත.
13.4.2 ංසු ්රියාලලිය
ගල් අඟුරු මභ.මටො 330,000 + 10% ක් FOB මිරට ප්රේඳහදනඹ කය ගළනීභ වහ රංසු
කළවීභට ප්රේඳහදන කමිටු අනුභළතිඹ දී තිබුණි.ඒ අනු 2015 මදළේඵර් 10 දින ඊ මේල් භගින්
රංසු කළදවීේ සිදුකය තිබුණි. (රංසුකරුන් 2 මනකු න Frost International ව MCS
Holdings න රංසුකරුන් මර ලිඹහඳදිංචි වීභ නිහ ඉවත 13.2.1 හි දවන් ලිඹහඳදිංචි රංසු
කරුන් ංඛයහ මේ න විට රංසු කරුන් 10 දක්හ ර්ධනඹ වී තිබුණි.)
13.4.3 ංසු ඇගයීභ
රංසු 05 ක් රළබී තිබුණු අතය ඒහ 2016 ජනහරි 05 දින විෘත කය තිබුණි. ඒ අනු රංසුකරුන්
ඉදිරිඳත් කශ රංසු මිර ගණන් ඳවත දළක්මේ.
ංසුකරු
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ංසු

මි

අලභ මි භත හිමි

ගණන

වථානය

(එ.ජ.දඩො.)

(FOB)

Liberty Commodities භහගභ

49.85

1

Adani Global Ltd

50.20

2

Swiss Singapore භහගභ

51.69

3

Trafigura භහගභ

53.58

4

Frost International භහගභ

56.40

5

13.4.4 ංසු ප්රදානය කිරීභ
ඉවත ඇගළයීමේදී අකරභ මිර ඉදිරිඳත්කශ රංසුකරු වු Liberty Commodities භහගභ මත ගල්
අඟුරු මභ.මටො 330,000 +10% ක්, එකක් එ.ජ.මඩො. 49.85 (FOBT) ඵළගින් මිරදී ගළනීමේ
රංසු ප්රදහනඹ කිරීමේ ලිපිඹ 2016 ජනහරි 07 ඹහ තිබුණු අතය ඒ දවහ 2016 ජනහරි 21 දින
ගිවිසුභ ඹහත්කහලීන කය තිබුණි. (ඇමුණුභ 127)
13.5

ක්ණික ප්රවේඳාදනය අංක 05

13.5.1 ප්රවේඳාදනය වශා අභාතය භණ්ඩය අනුභැතිය ඵාගැනීභ
ඉවත 13.1.1 හි වන් අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ අනු මිරදී ගළනීභට කටයුතු කය තිබුණි.
13.5.2 ංසු ්රියාලලිය
ලිඹහඳදිංචි ළඳයුේකරුන්මගන් තහඳ ගල් අඟුරු මභ.මටො
මනොන ගල් අඟුරු මභ.මටො

20000 + 10%

260000 + 10% ක් ව තහඳ

ක් FOB ඳදනභ භත ප්රේඳහදනඹ දවහ

ප්රේඳහදන කමිටුමේ අනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුණි. ඒ අනු රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් 2016
මඳඵයහරි 18 දින ලිඹහඳදිංචි ළඳයුේකරුන්මගන් ඊමේල් භගින් රංසු කළදවීේ සිදුකය තිබුණි.
රංසු මල්ඛනමේ දවන් ඳරිදි තහඳ ගල් අඟුරු ව තහඳ මනොන ගල් අඟුරු ර මිර ගණන් මන්
මන් දවන් ඇත.
13.5.3 ංසු ඇගයීභ
රංසු 03 ක් රළබී තිබුණු අතය ඒහ 2016 භහර්තු 03 දින විෘත කය තිබුණි. ඒ අනු රංසුකරුන්
ඉදිරිඳත් කශ මිර ගණන් ඳවත දළක්මේ.
වභාගභ

තාඳ ගේ අඟුරු

තාඳ දනොලන ගේ අඟුරු තාඳ ගේ අඟුරු

වදශා ංසු මි

වදශා ංසු මි

(එ.ජ.දඩො.)

(එ.ජ.දඩො.)

අලභ මි
භත හිමි
වථානය

Adani Globle භහගභ

50.25

33.00

1

Liberty Commodities භහගභ

51.38

25.00

2

Swiss Singapore භහගභ

52.33

21.38

3
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13.5.4 ප්රදානය කිරීභ
අභ රංසු ඉදිරිඳත් කය තිබුණු Adani Global භහගභට මභ.මටො 1ක් එ.ජ.මඩො. 50.25 ඵළගින්
තහඳ ගල් අඟුරු මභ.මටො

260000 +/ - 10% ක්ද එ.ජ.මඩො 33.00 ඵළගින් තහඳ මනොන ගල්

අඟුරු මභ.මටො 20000 +/ -10% ක්ද ප්රේඳහදනඹ කයගළනීභ දවහ රංසු ප්රදහනඹ කිරීමේ ලිපිඹ
2016 භහර්තු 04 දින ඹහ තිබු අතය 2016 භහර්තු 09 දින ගිවිසුභට එශඵ තිබුණි (ඇමුණුභ 128).
14

ගේ අඟුරු මිදී ගැනීේ/ඵා ගැනීභ
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ඹ මභමවයුේ ආයේබ කශ දිනමේ සිට 2016 ජනි දක්හ කශ තහඳ ගල් අඟුරු
මිරදී ගළනීේර හයහංලඹක් ඳවත ටවමනහි දළක්මේ.

වැඳයුේකරු

Noble

Resources

භහගභ

ප්රභාණය

කා ඳරාවය

මුප වියදභ

(දභ. දටො)

(නැේ බාර ඳත් අනුල)

(එ.ජ.දඩො)

සිට

දක
ස හ

(දිගුකහලීන

4,298,692

30-11-2010

24-03-2015

338,362,445

(ප්රේඳහදන

284,978

07-03-2011

05-11-2012

32,157,128

Liberty Commodities - ක්ණික ප්රේඳහදන 1

226,290

01-09-2015

14-10-2015

12,295,615

Liberty Commodities - ක්ණික ප්රේඳහදන 2

370,594

04-10-2015

18-11-2015

18,296,805

1,064,724

16-11-2015

28-03-2016

57,932,357

Liberty Commodities - ක්ණික ප්රේඳහදන 4

383,804

24-01-2016

14-03-2016

18,229,353

Adani Global - ක්ණික ප්රේඳහදන 5

146,117

02-04-2016

05-04-2016

7,253,790

ප්රේඳහදන 02)
රංකහ

නළේ

ංසථහ

්රිඹහභහර්ගමඹන් ඵළවළය)

Swiss Singapore (දි. කහ. ප්රේඳහදන 06)

එකතුල
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-------------

---------------

6,775,199

484,527,493

14.1

Noble Resources වභාගමින් මිදී ගැනීේ
ඉවත 14 මේදමේ දක්හ ඇති ඳරිදි 2010 මනොළේඵර් 30 (ඳශමු ගල් අඟුරු මතොගඹ ඳළටවු දිනඹ)
දින සිට 2015 භහර්තු 24 දක්හ එ.ජ.මඩො. මිලිඹන 338.36 ක් මගහ ගල් අඟුරු මභ.මටොන්
4,298,692 ක් මිරදීමගන තිබුණි. විසතය ඳවත දළක්මේ.

14.1.1 ඳෂමු දකොන්ත්රාත්තුල
ඉවත 14 මේදමේ දක්හ ඇති ඳරිදි 2010 මනොළේඵර් 30 දින සිට 2014 ජනහරි 09 දක්හ
එ.ජ.මඩො. මිලිඹන 203.66 ක් මගහ ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 2,237,994 ක් මිරදීමගන තිබුණි.
14.1.2 ඳෂමු දීර්ඝ කිරීභ- අභාතය භණ්ඩ අනුභැතිය වහිතල
2013 ඔක්මතෝඵර් 08 දින රැස තිබුණු ප්රේඳහදන කමිටු ගල් අඟුරු මභ.මටො.1 ක් එ.ජ.මඩො.
68.50 ක ඳහදක මිර භත (නිේ කහල් දර්ලකඹ අනු) අලය උඳරිභ අභතය ගල් අඟුරු
ප්රභහණඹන මභ.මටො.මිලිඹන 01 ක් Noble Resources භහගමභන් මිරදීගළනීභටත්, මකොන්්හත්
කහරඹ දීර්ඝ කිරීභටත් ඒ වහ අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහගළනීභටත් නිර්මේලකය තිබුණි.
ඒ අනු එකට මර්ඛීඹ අභහතයහංලමේ අභහතයරිඹ විසින් 2013 ඔක්මතෝඵර් 22 දිනළති ඉදිරිඳත්
කය තිබුණු අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹක් (ඇමුණුභ 129) අනු ව එකට මුදල් ව
ක්රභේඳහදන අභහතයයඹහමේ ව තහක්ණ ව ඳර්මේණ අභහතයයඹහමේ නිර්මේල
(ඇමුණුභ 130) රකහ ඵරහ ර්තභහන ළඳයුේකරු (Noble Resources භහගභ) භඟ නළත
හකච්ඡහ කයන මරත් එහි නිර්මේල අභහතයයඹහ භඟින් නිර්මේල ඉතහ වදිසි කහයණඹක් මර
රකහ 2013 මනොළේඵර් 11 දින අභහතය භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් කයන මරත් 2013 ඔක්මතෝඵර්
31 දින ඳළළත්ව රැසවිමේදී අභහතය භණ්ඩරඹ ීරයණඹ (ඇමුණුභ 131) කය තිබුණි.
2013 මනොළේඵර් 11 දින ඳළති අභහතය භණ්ඩර රැසවීමේදී අතිමර්ක ගල් අඟුරු මතොග
ප්රේඳහදනඹ රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ව Noble Resources භහගභ අතය ත්භන් ගිවිසුමේ
නිඹභඹන් ව මකොන්මේසිරට අනුකර විඹ යුතු ඵත්, උඳරිභඹ ගල් අඟුරු මභ.මටො මිලිඹන 01
සීභහකට ඹටත් මභ.මටො.1 ක් එ.ජ.මඩො. 68.50 ක ඳහදක මිර අනු නිලස ඹ කශ යුතු ඵත්,
ත්භන් ගිවිසුමේ කහරඹ 2014 භහර්තු 31 දක්හ දීර්ඝ කශයුතු ඵත් එකට මුදල් වහ ක්රභ
ේඳහදන අභහතයයඹහමේ නිරීක්ණ ඳරිදි ජහතික අලයතහඹ දිගුකහලීන ලමඹන් පුයහ
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ගළනීභ වහ ප්රේඳහදන කමිටුමේ වමඹෝගඹ ඇති තියය ක්රභමේදඹක් කසකිරීභටත්
්රිඹහකශ යුතු ඵට ීරයණඹකය තිබුණි.
ඉවත අභහතය භණ්ඩර ීරයණඹ 2013 මනොළේඵර් 12 දින අභහතයහංලඹට රළබී එඹ එදිනභ රංකහ
ගල් අඟුරු භහගභ මත ඹහ තිබුණද (ඇමුණුභ 132) රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ඒ ඵ Nobel
Resource භහගභ මත දළනුේදී තිබුමණ් 2013 මනොළේඵර් 26 දිනමේ. ඉවත දක්හ ඇති ඳරිදි
ගල් අඟුරු මභ.මටො. මිලිඹනඹක් රඵහ ගළනීභට අනුභළතිඹ තිබුණද, ඉදිරි කහරඹ තුශ ගල් අඟුරු
මභ.මටො. රක් 06 ක් ප්රභහණත් ඵ රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ
ඹ මත දන්හ තිබ අතය, (ඇමුණුභ 133) ඒ අනු 2014 භහර්තු 31 දින දක්හ, ළඳයීභට වළකි
උඳරිභ ගල් අඟුරු ප්රභහණඹ ළඳයීභටත්, ගල් අඟුරු මභ.මටො. මිලිඹනඹ 1 න් ඉතිරි ප්රභහණඹ ඊශඟ
හයමේදී එභ මිරටභ (ගල් අඟරු මභ.මටො.1 ක් එ.ජ.මඩො. 68.50 ක ඳහදක මිරට) ළඳයීභටත්
Nobel Resource භහගභ එකඟ වී (ඇමුණුභ 134) තිබුණි. මකමේවුද රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ,
Nobel Resource භහගභ භඟ ගල් අඟුරු මභ.මටො.200,000 ක් 2014 අමප්රේල් 15 දිනට මඳය
ළඳයීභ වහ 2014 අමප්රේල් 08 දින ගිවිසුභකට (ඇමුණුභ 135) එශම තිබු අතය, ඒ නවිට ද
Nobel Resource භහගභ විසින් ගල් අඟුරු මභ.මටො. 210,972 ක් ඳඹහ ඒ වහ එ.ජ.මඩො.
මිලිඹන 14.22 ක් මගහ තිබුණි.
ඉවත මේදඹ පිළිඵද විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.4 (ආ) හි දක්හ ඇත.
14.1.3 අභාතය භණ්ඩ අනුභැතියක් දනොභැතිල ංකා ගේ අඟුරු වභාගභ අධයක් භණ්ඩ අනුභැතිය
භත මිදී ගැනීේ,
ප්රේඳහදන ්රිඹහලිමඹන් ඵළවළය රංකහ ගල් අඟුරු භහගමේ අධයක් භණ්ඩරඹ 2014 ජලි 22
දින රැසවී ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 200,000 +10%

ක් Nobel Resource භහගමින්භ එකක්

එ.ජ.මඩො.74.42 (FOB) ක සථහය මිරක් ඹටමත් මිරදී ගළනීභට ීරයණඹ කය තිබුණි. (ඇමුණුභ
16) එභ ීරයණඹ අනු 2014 අමගෝසතු 29 දින සිට 2014 ඔක්මතෝඵර් 01 දක්හ කහරඹතුර ගල්
අඟුරු මභ.මටොන් 222,739 ක් එ.ජ.මඩො. මිලිඹන 16.04 කට මිරදීමගන තිබුණි
මභභ මේදඹ පිළිඵද විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.4 (ඇ) හි දක්හ ඇත.
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14.1.4 දදලන දීර්ඝ කිරීභ - අභාතය භණ්ඩ අනුභැතිය වහිතල
12.5.7 මේදමේ දළක්මන ඳරිදි 2014 ඔක්මතෝඵර් 15 දින සිට 2015 භහර්තු 24 දක්හ එ.ජ.මඩො.
මිලිඹන 104 ක් මගහ

ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 1,626,987 ක් මිරදීමගන තිබුණි. ඒ භඟභ

එ.ජ.මඩො. 522,026 ක් ටිනහ තහඳ මනොන ගල් අඟුරු මභ.මටො. 10,012ක් ද මිරදී මගන තිබුණි.
මභභ මේදඹ පිළිඵද විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.8 හි දක්හ ඇත.
14.2

ංකා නැේ වංවථාල භගින් මිදී ගැනීේ/වැඳයීභ

රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ඇ.මඩො. මිලිඹන 29.59 ක් ටිනහ තහඳ ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 228,984
ක් ව එ.ජ.මඩො. මිලිඹන 4.29 ක් ටිනහ තහඳ මනොන ගල් අඟුරු මභ.මටො 54,557 ක් රංකහ නළේ
ංසථහ භගින් රඵහ ගළනීභට කටයුතුකය තිබුණි.
තාඳ ගේ අඟුරු
නැේ ලාරය

තාඳ දනොලන ගේ අඟුරු

කහර

ප්රභහණඹ

(මභ.මටො.)1 ක

ටිනහකභ

ප්රභහණඹ

(මභ.මටො.)1 ක

ටිනහකභ

ඳරිච්මේදඹ

(මභ.මටො.)

මිශ

එ.ජ.මඩො.

(මභ.මටො.)

මිශ

එ.ජ.මඩො.

එ.ජ.මඩො.

එ.ජ.මඩො.

0 (DC 1)

2010/11

-

-

3

2010/11

81,688

150.92(CIF)

12,328,353

-

13

2011/12

59,358

137.67(CIF)

8,171,816

9,640

81.02(CIF)

781,033

19

2012/13

32,827

107.78(CIF)

3,538,094

12,375

80.72

998,910

12,650

72.14(CIF)

912,571

2012/13

20

(අ)

55,111

100.67 (CIF)

-

19,892

80.56(CIF)

1,602,500

-

-

-

5,548,024

-

-

---------

-------------

---------

------------

228,984

29,586,287

54,557

4,295,014

නැේ ලාරය 0 (DC 1)
ඵරහගහයමේ ගල් අඟුරු ගඵඩහ කිරීභට ප්රථභ එහි බිභ ඇතිරීභ වහ ඇ.මඩො

2,764,939

(රු.313,348,188 ) ක් ටිනහ තහඳ මනොන ගල් අඟුරු (Deaf Coal) මභ.මටො. 49,542 ක් රංකහ
නළේ ංසථහ භගින් ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹකින් මතොය රංකහ ගල් අඟුරු භහගමේ අධයක්
භණ්ඩර ීරයණඹක් භත ඇණවුේ කය තිබුණි (ඇමුණුභ 140). මභභ ගල් අඟුරු මතොගමඹන්
මභ.මටො. 29,650ක් මභමවයුේ අඳවසුතහ මවේතුමන් මගොඩඵහ ගත මනොවළකි, රංකහ නළේ
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ංසථහ භගින් තුන් න ඳහර්ලඹකට අමරවි කය තිබුණි. ඳසු එනේ 2011 මනොළේඵර් 16 එභ
ප්රභහණඹ නළත ළඳයුේ කීරිභට රංකහ නළේ ංසථහ ගිවිසුේගත තිබුණි. ඒ අනු, නළේ හය 13
භඟින් එ.ජ.මඩො. 781,033 ටිනහ ගල් අඟුරු මභ.මටො. 9,640 ක් ද නළේ හය 19 භඟින් එ.ජ.මඩො.
998,910 ටිනහ ගල් අඟුරු මභ.මටො. 12,375 ක් ද ඳඹහ තිබුණි. මකමේ වුද, එ.ජ.මඩො. 426,084
ක් ටිනහ මභ.මටො 7,635 ප්රභහණඹක් ඳඹහ මනොතිබුණි (ඇමුණුභ 141).
මභභ මේදඹ පිළිඵද විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.6 (උ) හි දක්හ ඇත.
(ආ)

නැේ ලාරය 03
ඉවත වන් තහඳ මනොන ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභට 2011 මදළේඵර් 21 දින අංක LCC/CSC
දයන ගිවිසුභට එශබීමේදී (ඇමුණුභ 142) රංකහ නළේ ංසථහ

මතින් ප්රේඳහදන ්රිඹහ

භහර්ගමඹන් ඵළවළය ව අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹකින් මතොය, තහඳ ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභට
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ එකඟ වී තිබුණි. ඒ අනු මභ.මටො. 1 ක් එ.ජ.මඩො. 150.92 CIF
(එ.ජ.මඩො.124.24 FOB) ඵළගින්

එ.ජ.මඩො.12,328,353 ක් (රු.1,602,685,890) ටිනහ තහඳ

අඟුරු මභ.මටො.81,688 ක් (Taurine Iron Steel භහගමින්) මිරදී මගන තිබුණි. මකමේවුද, මභභ
අසථහ නවිට Noble Resources භහගභ විසින් ද (ප්රහවනඹ රංකහ නළේ ංසථහ භඟින්)
ගල් අඟුරු මභ.මටො. 1 ක් එ.ජ.මඩො. 148.29 CIF (එ.ජ.මඩො.121.61 FOB) ඵළගින් තහඳ ගල් අඟුරු
ඳඹමින් තිබුණි. ඒ අනු මභ.මටො. එකක් එ.ජ.මඩො. 148.29 CIF (එ.ජ.මඩො. 121.61 FOB) ක්
ඵළගින් මිරකට මිරදී ගළනීමේ වළකිඹහ තිබිඹදී ඉවත ඳරිදි ළඩි මිශගණන් රට රඵහමගන
තිබුණි.
මභභ මේදඹ පිළිඵද විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.6 (ඈ) හි දක්හ ඇත.
(ඇ)

නැේ ලාරය 13
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ප්රේඳහදන ්රිඹහ භහර්ගමඹන් ඵළවළය ව අභහතය භණ්ඩර
අනුභළතිඹකින් මතොය, රංකහ නළේ ංසථහ භඟින් අංක LCC/CSC දයන 2011 මදළේඵර් 21
දිනළති ගිවිසුභ (ඇමුණුභ 142) අනු මභ.මටො. 1ක් එ.ජ.මඩො. 137.67 CIF (එ.ජ.මඩො.107.63
FOB) ඵළගින් එ.ජ.මඩො 8,171,816 ක් ටිනහ තහඳ ගල් අඟුරු මභ.මටො. 59,358 ක් (Taurine Iron
Steel භහගමින්) මිරදී මගන තිබුණි. මකමේවුද, මභභ අසථහ නවිට Noble Resources
භහගභ විසින් ද (ප්රහවනඹ රංකහ නළේ ංසථහ

භඟින්) ගල් අඟුරු මභ.මටො. 1ක් එ.ජ.මඩො.

132.47 CIF (එ.ජ.මඩො.102.43 FOB) ඵළගින් තහඳ ගල් අඟුරු ඳඹමින් තිබුණි. ඒ අනු මභ.මටො.
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එකක් එ.ජ.මඩො. 132.47 CIF (එ.ජ.මඩො.102.43 ( FOB) ඵළගින් මිරකට මිරදී ගළනීමේ වළකිඹහ
තිබිඹදී ඉවත විසතය කය ඇති ඳරිදි මභ.මටො. 59,358 ක් ළඩි මිශගණන් රට රඵහමගන තිබුණි.
මභභ මේදඹ පිළිඵද විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.6 (ඉ) හි දක්හ ඇත..

14.3 16 වශ 17 ලන නැේ ලාර භඟින් මිදී ගන්නා ද දගොඩඵෑභට දනොශැකි ව ගේ අඟුරු 18 ලන
නැේ ලාරදයන් නැලත වැඳයීභ
මදන ප්රේඳහදනඹට අදහර ළඳයුේකරු ව Noble Resources මනුමන් රංකහ නළේ ංසථහ
විසින් 16 ව 17 න නළේ හය මදකට ගල් අඟුරු මභ.මටො. 142,350 ක් ඉන්දුනිසිඹහමන්
පිළිමලින් 2012 අමප්රේල් 17 ව 2012 අමප්රේල් 23 ඹන දිනඹන්හිදී නළේගත කය තිබුණි.
මනොමයොච්ම ෝමල් ප්රමේලමේ හයකන් කහරඹ භළයි - ළප්තළේඵර් අහනඹ දක්හ න අතය, 16
ව 17 න නළේ හය භඟින් මිරදී ගන්නහ රද ගල් අඟුරු අඹවඳත් කහරගුණඹ මවේතුමන් ගල්
අඟුරු මභ.මටො. 85,891 ක් මගොඩඵෆභට රංකහ නළේ ංසථහ ට මනොවළකි වී තිබුණි.
මභභ මවේතු නිහ, මගොඩඵෆභට මනොවළකි ව ගල් අඟුරු මතොගඹ 3 න ඳහර්ලඹකට අමරවිකය,
ඳසු භහන ප්රමිතිමඹන් යුතු ගල් අඟුරු එභ ඳහර්ල භඟින් නළත මගන්හ ගළනීභ වහ 2012
ජනි 28 දින ගල් අඟුරු භහගමේ අධයක් භණ්ඩරඹ විසින් ීරයණඹකට එශම තිබුණි. ඒ අනු
රංකහ නළේ ංසථහ ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභ වහ Taurine Iron Steel Company (Pvt) Ltd
නළභළති භහගභ භඟ ගිවිසුභකටත්, රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ රංකහ නළේ ංසථහ ඹ භඟ
2012 ජනි 29 දින ගිවිසුභකටත් එශම තිබුණි. (ඇමුණුභ 144)
ඉවත ඳරිදි රංකහ නළේ ංසථහ ඹ විසින් ගල් අඟුරු මභ.මටො. 85,891 ක් ළඳයිඹ යුතු තිබුණද,
එයින් ගල් අඟුරු මභ.මටො. 55,994 ක් ඳභණක් ඳඹහ තිබුණි. තදුයටත් ළඳයිඹ යුතු තිබුණු
එ.ජ.මඩො 3,558,763 ටිනහ ගල් අඟුරු මභ.මටො. 29,896 ක් රඵහ ගළනීභට කටයුතු මනොකය
රංකහ නළේ ංසථහ මතින්භ, රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් 19 න නළේ හයඹ වහ
එ.ජ.මඩො. 4,076,640 ( රු.529,963,200) ටිනහකමින් යුත් ගල් අඟුරු මභ.මටො. 32,827
ප්රභහණඹක්ද එ.ජ.මඩො. 809,760 ටිනහ තහඳ මනොන ගල් අඟුරු මභ.මටො. 12,650 ද 20 න
නළේ හයඹ වහ එ.ජ.මඩො 6,228,200 ( රු.809,666,000) ටිනහකමින් යුත් ගල් අඟුරු මභ.මටො.
55,111 ප්රභහණඹක්ද වහ ණඹය ලිපි (ඇමුණුභ 145) විෘත කය තිබුණි.
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නළේ හය 18,19,20 භඟින් Taurine Iron Steel භහගමභන් මගන්න රද ගල් අඟුරු නිඹමිත
ප්රමිතිමඹන් මතොය ඵට එනේ, තහඳ ජනක අගඹ 5,900 ට ඩහ අකර ඵට ගල් අඟුරු මගොඩඵහන
අසථහමේ රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඹ රඵහ මගන තිබුණු ගුණහත්භක හර්ථහමේ (Quality
Report) හි වන් වී තිබුණි.
මභභ මේදඹ පිළිඵද විගණන නිරීක්ණ මේද අංක 18.6 (ඊ) ව (ඌ) හි දක්හ ඇත.
14.4

Liberty Commodities වභාගභ භගීන් මිදී ගැනීේ
2015 ළප්තළේඵර් සිට 2016 භහර්තු දක්හ රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ලිඵර්ටි මකොමභොඩිටීස
භහගභ මතින් ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 980,688 ක් මිරදීමගන ඇති අතය, ඒ වහ ළඹවී ඇති
මුදර එ.ජ.මඩො. 48,821,773 කි.

14.5

Swiss Singapore වභාගභ භගින් මිදී ගැනීේ
2015 මනොළේඵර් 16 දින සිට 2016 භහර්තු 28 දින දක්හ රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ Swiss
Singapore භහගභ මතින් ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 1,064,724 ක් මිරදීමගන ඇති අතය ඒ වහ
ළඹවී ඇති මුදර එ.ජ. මඩො. 57,932,357 කි.

14.6

Adani Global වභාගභ භගින් මිදී ගැනීේ
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ එ.ජ.මඩො. 7,253,790 ක් ටිනහ තහඳ ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 146,117 ක්
ව එ.ජ.මඩො. 987,477 ක් ටිනහ තහඳ මනොන ගල් අඟුරු මභ.මටො 20,789 ක් Adani Global
භහගභ භගින් මිරදීමගන තිබුණි.

15.

ගේ අඟුරු ප්රලාශනය
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් 2010 මනොළේඵර් 30 සිට 2016 භළයි 09 දක්හ මිරදීගත් තහඳ
ගල් අඟුරු මභ.මටොන් 6,775,199 ක් ව තහඳ මනොන ගල් අඟුරු මභ.මටො 85,358 ක් ප්රහවනඹ
දවහ එ.ජ.මඩො. 145,142,587 ක් ළඹ කය ඇත.
රංකහ නළේ ංසථහට ගල් අඟුරු ප්රහවනඹ දවහ එ.ජ.මඩො. 141,232,129 ක් ද Liberty
Commodities භහගභට එ.ජ.මඩො. 3,910,458 ද ලමඹන් ගල් අඟුරු ප්රහවනඹ දවහ රංකහ
විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් මගහ තිබුණි. ඒ පිළිඵ විසතය ඳවත දළක්මේ

72 | P a g e

වැඳයුේකරු

ප්රභාණය දභ.දටො

නැේ ලාර

ංකා නැේ

Liberty

වංඛයාල

වංවථාලට

Commodities

එ.ජ.දඩො.

වභාගභට
එ.ජ.දඩො.

තාඳගේ අඟුරු

තාඳ දනොලන
ගේ අඟුරු

Noble Resources භහගභ

4,298,692

10,012

73

105,500,814

-

රංකහ නළේ ංසථහ

284,978

54,557

9

7,630,092

-

Liberty Commodities භහගභ

980,688

-

18

10,182,046

3,910,458

1,064,724

-

18

15,491,734

-

Adani Global භහගභ

146,117

20789

3

2,427,443

-

එකතුල

6 775 199

85 358

121

141 232 129

3 910 458

Swiss Singapore භහගභ

මුළු එකතුල

16.

145 142 587

ගේ අඟුරු ගඵඩා කිරිභ වශ අළු අඳශරණය
ගල් අඟුරු ගඵඩහ කිරීභ වහ අළු අඳවයණඹ ේඵන්ධමඹන් අණහයණඹ ව විගණන නිරීක්න
මේද අංක 18.11 හි දළක්මේ.

17

නිකාර්ය ලත්කේ
ගල් අඟුරු ප්රහවන කටයුතු දවහ ඵරහගහයඹ ආයේබමේ දී රු1,129,844,592 (ඇමුණුභ 146)
ළඹකය මිරදී මගන තිබු මඵෝ්ටටු 02 ක් ව ඵත්තල් 03 ක් අදහර කහර්ඹඹ වහ බහවිතඹට ගත
මනොවළකි වීභ මවේතුමන් ඒහ ත්රීකුණහභරඹ ව මකොශම යහඹන්ර නිසකහර්ඹ යහඹ රැදවුේ
ගහසතු මගමින් ගහල් කය තිබුණි.
මභභ මේදඹ පිළිඵද විගණන නිරීක්න මේද අංක 18.12 හි දක්හ ඇත.
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18. විගණන නිරීක්ණ
ඉවත මේදඹන්මේ දක්හ ඇති කරුණුරට අදහර විගණන නිරීක්ණඹන් වඳුනහගත් එක් එක්
ය ර්ඹ ඹටමත් ඳවතින් දක්හ ඇත.
18.1

ංකා ගේ අඟුරු වභාගභ පිහිටුවීභ වශ එහි ්රියාකාරීත්ලය
ඉවත 5 මේදමේ දක්හ ඇති ඳරිදි මනොමයොච්ම ෝමල්, ්රිකුණහභරඹ ව වේඵන්මතොට ඉදිකිරීභට
ළරසුේකය තිබුණු ගල් අඟුරු විදුලි ඵරහගහය වහ අලය ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීමේ නිසචිත
කහර්ඹඹ ඉටුකිරීභ මනුමන් රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ඹ පිහිටුවීභට අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ
(ඇමුණුභ 4) දී තිබුණද භහගභ ංසථහඳනඹ කිරීමේදී 5.2 මේදමේ දළක්මන ඳරිදි ඳහර්ලිමේන්තු
ඳනත් භගින් මනත් යහජය ආඹතනමත ඳළරී තිමඵන කහර්ඹඹන්ද රංකහ ගල් අඟුරු භහගමභහි
මඹහි අයමුණුරට (ඇමුණුභ 6) ඇතුරත්කය තිබුණු අතය එභගින් භහගභ පිහිටුවීමේ
අයමුණරට ඩහ පුලුල් විඹ ඳථඹක් ආයණඹ කයමගන ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.

18.2

ංසු කැවීදේ ්රියාලලිදේ අපාඳාපා
(අ)

12.1.1 (ආ) මේදඹ ඳරිදි ඳශමු ප්රේඳහදනඹට අදහශ ඳළළත්විඹ යුතු තිබු තහක්ණික
ඇගයීේ කමිටු ව ප්රේඳහදන කමිටු ඒකහඵේධ ඳශමු රැසවීභ ඳත්හ මනොතිබීභ
ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 2.11.1 (ඇ) ගන්තිඹ (ඇමුණුභ 147) උල්රංඝනඹ
කිරිභක් මර නිරික්ණඹ විඹ.

(ආ)

12.1.1 (ඇ) මේදඹ අනු, ඳශමු ප්රේඳහදනමේදී අභිප්රහඹ ප්රකහල කළවීභ වහ
ඳරකයනරද පුත්ඳත් දළන්වීමේ (ඇමුණුභ 22) ගල් අඟුරු ළඳයීභ මවෝ ඒ වහ භහන
යහඳහයඹක ර් 5 ක ඳරපුරුේද තිබිඹයුතු ඵ වන්කය තිබුණද පර් සුදුසුකේ
ඳරීක්හ කිරීභ වහ අඹදුේඳත් නිකුත්කිරීමේදී ය 3 ඳරපුරුේදක් පුයහ තිබු ආඹතන
මතද අඹදුේඳත් නිකුත්කය තිබුණි. මභඹ ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 3.12.1
(ඊ) ගන්තිඹ (ඇමුණුභ 148) උල්රංඝනඹ කිරීභක් මර නිරික්ණඹ විඹ. තද එභඟින්
අඹදුේ කිරීභට වළකි තිබුණු ආඹතනරට අසථහ අහිමි කය ඇති ඵත් එභඟින් රංකහ
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ගල් අඟුරු භහගභ ඹට අහසිවගත මර තයඟකහරීත්ඹ අකර කයමගන ඇති ඵත්
නිරික්ණඹ විඹ.
(ඇ)

12.1.5 මේදමේ විසතය කය ඇති ඳශමු ප්රේඳහදනඹට අදහර මදන, මතන ව ඳසන
ංමලෝධන

රංසු කරුන්ට ඹළව ඵට

හක්ෂි මනොවීඹ. තද ඳශමු ව සිේන

ංමලෝධන දළනුේ දීභට කස කශ ලිපිර ඡහඹහ පිටඳත්හි අත්අකුරින් ලිඹහ තිබ ටවන්
ඵරධහරිඹකු විසින් අත්න තඵහ තවවුරු කය මනොතිබුණු මවයින් එභ ංමලෝධනද
රංසුකරුන් සිඹලුමදනහ මත දළනුේ දී ඇති ඵ නිලසචිත තවවුරු මනොවමඹන් මභහිදී
ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 5.3.14 (අ) ගන්තිඹ (ඇමුණුභ 149) උල්රංඝණඹ
කය ඇති ඵ නිරික්ණඹ විඹ.
(ඈ)

12.3.2 මේදමේ වන් ඳරිදි රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් මකොන්්හත්තු ඳනත
ඹටමත් ලිඹහඳදිංචිවීමේ අලයතහඹ පිළිඵ නිර්ණහඹකඹක් මර රංසු මල්ඛණඹට
ඇතුරත් කශයුතු තිබුණද එමේ කටයුතුකය මනොතිබුණි. එමේභ ඉවත වන්
අලයතහඹ පිළිඵ නීති උඳමදස රඵහමගන රංසු මල්ඛණ ංමලෝධනඹ කිරීභට
ප්රේඳහදන කමිටු විසින් රංකහ ගල් අඟුරු භහගභට උඳමදස දී තිබුණු අතය ඒ අනු
කටයුතුකය මනොතිබීභ මභභ ප්රේඳහදනඹ අරංගු කිරීභට මුලික මවේතු වී තිබු ඵද
නීරීක්ණඹ වීඹ.
තද 2006 යහජය ප්රේඳහදන කහර්ඹ ංග්රවමේ අතිමර්ක අංක 13 (ඇමුණුභ 150) ප්රකහය
රු.මිලිඹන 5 ඉක්භන ෆභ මකොන්්හත්තුක් ේඵන්ධමඹන්භ 1987 අංක 13 දයන
යහජය මකොන්්හත්තු ඳනමත් 8 ගන්තිඹ ප්රකහය (ඇමුණුභ 33) ලිඹහඳදිංචිවීභ අලයඵ
වන් වුද 5 න ප්රේඳහදනඹ දක්හභ රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ එභ අලයතහඹ
මනොරකහ කටයුතු කය තිබුණි.

(ඉ)

12.6.5

මේදඹ අනු 6 න ප්රේඳහදනඹට අදහර රංසු මල්ඛන වඹ තහක්

ංමලෝධනඹ (ඇමුණුභ 82 ) කිරීභ මවේතුමන් නිහ රංසු ළසීමේ දිනඹ භහ 03 කින්
ප්රභහද වී තිබුණි. මේන විට රංසු ්රිඹහලීන් 5කට අදහර කටයුතුකය තිබුණද එයින්
රඵහගත් අත්දළකීේ තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු ව ප්රේඳහදන කමිටු විසින්
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උඳමඹෝවීකය මනොගළනීභ නිහ මභභ ප්රේඳහදනඹට අදහර

මකොන්්හත්තු ප්රදහනඹ

කිරීභට භහ 08 ක දීර්ඝ කහරඹක් ගතකය තිබඵ නිරීක්ණඹ විඹ.
18.3

ංසු ඇගයීදේ ්රියාලලිදේ අපාඳාපා
(අ)

12.6.6 (එ) මේදඹ අනු 6 න ප්රේඳහදනමේදී හයහනුකර ප්රති හයහත්භක රංසුකරුකු
මතෝයහගළනීභට මඳය, SCAPC විසින් Noble Resources භහගභ භඟ රංසු
ඉදිරිඳත්කශ මිර තදුයටත් අකරකය ගළනීභ වහ හකච්ඡහ කමශේද නළත්ද ඹන්න
නිලසදචිත තවවුරු මනොවීඹ.

(ආ)

ඉවත 12.6.6 (ඔ) මේදමේ වන් ඳරිදි 6 න ප්රේඳහදනමේ දී , 2015 ජනි 26 දිනළති
Suek AG භහගභ මතින් රද ඊ-මේල් ඳණිවුඩඹක් (ඇමුණුභ 94) Swiss Singapore
භහගභ විසින් 2015 ජනි 29 දින එන රද ලිපිඹක් (ඇමුණුභ 92) පිළිඵ ප්රේඳහදන
කමිටු විසින් රකහ ඵළලීභ රංසු ලිඹවිල්මල් 5.2 ගන්තිඹට ඹටත්, 5.5 ගන්තිඹට
(ඇමුණුභ 152) ඳටවළනි

වුද එළනි අසථකදී කශයුතු රංසු ප්රතික්මේඳ කිරීභ

ප්රේඳහදන කමිටු විසින් Swiss Singapore භහගභට ව Suek AG භහගභ එමයහි
්රිඹහත්භකකය මනොතිබුණු ඵ නිරීක්ණඹවිඹ.
(ඇ)

ඉවත

12.6.6 (ඕ) මේදමඹහි වන් ඳරිදි 6 න ප්රේඳහදනමේ රංසු 2 න ය

ඇගළයීමේදී

රංසු මල්ඛනර ඇතුරත් තිබුණු ගල් අඟරු කළටර ප්රභහණඹ භත

අඹකයන අධිබහයඹ ඉත්කය ඇගයීේ සිදුකිරීභ ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ
5.3.20 (ආ) ව 7.9.10 (ඇමුණුභ 154) ගන්ති උල්රංඝණඹ කිරීභක් ඵ නීරීක්ණ
විඹ.
(ඈ)

12.6.4.2 මේදමේ

වන් ඳරිදි මදන පර් රංසු රැසවීමේදී (ඇමුණුභ 81) විබ

රංසුකරුන් විසින් “මිර ඳදනභ” මර එක් එක් යට ර මඹොදහගන්නහ මිර දර්ලක අනු
මිර ගණන් ඉදිරිඳත් කශ වළකිද ඹන්න විභහ තිබුණද (උදහවයණ මර ඒපීඅයි4
දර්ලකඹ) එභ අසථහමේදී ප්රේඳහදන කමිටු එමේ කශ මනොවළකි ඵ දක්හ ඳසු
අසථහකදී (12.6.12 මේදමේ වන් ඳරිදි ) නිේ කහල් දර්ලකඹ මනුට ඒපීඅයි4
දර්ලකඹ මඹොදහමගන තිබුණි. එමර ඳසු අසථහකදී දර්ලකඹ මනස කිරීභ පර්
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එකඟතහඹන්ට මභන්භ ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 5.3.20 ගන්තිඹට
(ඇමුණුභ 155) ඳටවළනි කටයුතු කිරීභක් මර නිරීක්ණඹ විඹ.
(ඉ)

12.6.15 මේදඹ අනු 6 න ප්රේඳහදනමේ දී මුල් රංසු මල්ඛණරට ඇතුරත් තිබුණු
මකටුේඳත් ගිවිසුමභහි (ඇමුණුභ 157) ඳළති සිඹප ඳහර්ලඹන් එකඟ වු ඇතළේ
නිර්ණහඹක රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ

Swiss Singapore භහගභ භඟ ගිවිසුභට

(ඇමුණුභ 158) එශඹීමේ දී ංමලෝධනඹ කය තිබීභ නිහ මලික රංසු ලිඹවිලිර ඇතුරත්
ගල් අඟුරු කළටර විලහරත්ඹ ේභත ප්රභහණමඹන් ඵළවළයවීභ භත අඹකයන අධිබහයඹ
(Price Penalty for Size Consist) ංමලෝධිත ගිවිසුභ අනු අඹකිරීභට මනොවළකි වී
තිබුණි. ඒ අනු Swiss Singapore භහගමින් අඹකය ගළනීභට මනොවළකි වු
ඇසතමේන්තුගත අධිබහයඹ

එ.ජ.මඩො.8,754,979 ක් එනේ (රු.1,138,147,270) කි

(ඇමුණුභ 159).

ගල් අඟුරු ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹ ආයේබමේ සිටභ (ඳශමු ප්රේඳහදනමේ සිට ඳසන
ප්රේඳහදනඹ දක්හ) බහවිතහකශ නිර්නහඹක වඹන ප්රේඳහදනමේදී රංසු මල්ඛණර
ඇතුරත්කය තිබුණු නමුත් ඊට මනස ආකහයඹකට මභයින් එක් නිර්නහඹකඹක් මනත්
ආකහයඹකට මඹොදහමගන නළත ඇගයීභට බහජනඹ කිරීභ ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල
5.3.20 (ආ) ගන්තිඹ උල්රංඝනඹ කිරීභක් ඵ

නිරීක්ණඹ ව අතය මභඹ ළභට

අසථහ රඵහදීමේ මරධර්භඹද උල්රංඝණඹ කිරීභකි. (ඇමුණුභ 160)
Noble Resources භහගභ විසින් 2010 මනොළේඵර් සිට 2015 භහර්තු 24 දක්හ කහරඹ
තුර ඳඹන රද ගල් අඟුරු මභ.මටො.4,298,692 මනුමන් ගල් අඟුරු කළටර
විලහරත්ඹ ේභත ප්රභහණමඹන් ඵළවළයවීභ භත (Price Penalty for Size Consist)
රු. 29,683,391 ක අධිබහයඹක් අඹකයමගන තිබුණි (ඇමුණුභ 156).
(ඊ)

12.6.15 මේදඹ අනු, මුල් රංසු මල්ඛණ ර ගල් අඟුරු කළටර විලහරත්ඹ ඹන
නිර්නහඹකමඹහි උඳරිභ අගඹ (above 50 mm) 3% ව අකර අගඹ (less than 2 mm)
25% මර දක්හ තිබුණද රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ඹ Swiss Singapore භහගභ භඟ
ගිවිසුභට එශඹීමේ දී (ඇමුණුභ 113) එභ අගඹන් පිළිමලින් (above 50 mm) 5% ව
(less than 2 mm) 30% මර මනසකය තිබුණි.

77 | P a g e

18.4

අභාතය භණ්ඩ තීරණයන්ට අනුකල කටයුතු දනොකිරීභ / අනුභැතියකින් දතොරල කටයුතු
කිරීභ.
(අ)

13.1 මේදඹ, 13.2 මේදඹ වහ 13.4 මේදඹන්හි විසතය දළක්මන ඳශමුන, මදන වහ
සිේන ක්ණික මිරදී ගළනීේ පිළිමලින් 2015 අමගෝසතු 11, 2015 ළප්තළේඵර් 18 ව
2016 ජනහරි 21 ඹන දිනඹන්හි ප්රදහනඹ කය තිබුණි. එක් එක් ප්රදහනමඹන් අනතුරු
ඉදිරිමේදී

ඳළළත්මන ආන්නභ (earliest possible meeting) අභහතය භණ්ඩර

රැසවීමේදී (ඇමුණුභ 118) එභ ප්රදහනඹන් වහ අභහතය භණ්ඩරමේ ආයණ අනුභළතිඹ
රඵහ ගළනීභට ඹටත් මටන්ඩයඹ ප්රදහනඹ කිරීභට 2015 ජලි 22 දින ඳළති අභහතය
භණ්ඩර රැසවීමේදී අනුභළතිඹ රඵහදී තිබුණද ඉවත ප්රේඳහදනඹන් වහ ආයණ
අනුභළතිඹ රඵහමගන තිබුමණ් පිළිමලින් 2015 මදළේඵර් 09, 2016 ජනහරි 27 ව
2016 ජලි 12

ඹන දිනඹන්හිදීඹ. තද 13.5.4 මේදඹ අනු 2016 භහර්තු 04 දින

ප්රදහනඹකය තිබුණු 5 න ක්ණික මටන්ඩයඹ වහ අභහතය භණ්ඩරමේ ආයණ
අනුභළතිඹ මභභ හර්තහමේ දින දක්හභ රඵහ මගන මනොතිබුණි. මේ අනු අභහතය
භණ්ඩරමේ ආයණ අනුභළතිඹ රඵහ ගළනීමේ අහභහනය ප්රභහදඹක් නිරීක්ණඹ විඹ.
(ආ)

14.1.2 මේදඹ අනු ගල් අඟුරු මභ.මටො. එකක් එ.ජ.මඩො. 68.5 ඵළගින් උඳරිභඹ ගල්
අඟුරු මභ.මටො. මිලිඹන 01 ක සීභහකට ඹටත් 2014 භහර්තු 31 දිනට මඳය Noble
Resources භහගමින් (මඳය ළඳයුේකරු) මිරදී ගළනීභ වහ අභහතය භණ්ඩරඹ 2013
මනොළේඵර් 11 දින ීරයණඹ කය තිබුණි. මකමේවුද රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ඹ Noble
Resources භහගභ භඟ ගිවිසුේගත මනොවී ගල් අඟුරු මභ.මටො 210,972 ක් 2014
මඳඵයහරි 17 සිට 2014 භහර්තු 23 දක්හ කහරඹතුර මිරදීමගන තිබුණි. ඳසු 2014
අමප්රේල් 08 දින මභභ ගල් අඟුරු ප්රභහණමඹන් මභ.මටො. 200,000 + 10% ක් දවහ
Noble Resources භහගභ භඟ ගිවිසුභකට එශම තිබුණි (ඇමුණුභ 161). මභමර
ගිවිසුේගත මනොවී බහණ්ඩ රඵහගළනීභ ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 8.9.2
ගන්තිඹට ඳටවළනි කටයුතු කිරීභකි (ඇමුණුභ 162).
උඳරිභඹ ගල් අඟුරු මභ.මටො. මිලිඹන 01 ක් 2014 භහර්තු 31 දිනට මඳය මිරදී ගත යුතු
ඵ අභහතය භණ්ඩර ීරයණඹකය තිබුණද Noble Resources භහගභ දිගකහලීන
ප්රේඳහදන ගිවිසුභ අනු ඒ න විටත් ගල් අඟුරු ළඳයීභ කයමින් ඳළති අතය ඊට
අභතය තත් මභ.මටො. මිලිඹන 01 ක් භහ 5ක් ඇතුරත මගොඩඵෆභ ප්රහමඹෝගික කශ
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මනොවළකි ඵ අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹ ඉදිරිඳත් කිරීමේදී වන්කය මනොතිබුණි. ගල්
අඟුරු මභ.මටො. මිලිඹන 01 ක් එභ කහරඹතුර මගොඩඵෆ මනොවළකි ඵ රංකහ විදුලිඵර
භණ්ඩරඹ විසින් ද තවවුරු කය තිබුණි.
(ඇ) 14.1.3 මේදඹ අනු ගල් අඟුරු මභ. මටො 200,000 ක් මිරදී ගළනීභ දවහ ප්රේඳහදන
්රිඹහලිමඹන් ඵළවළය ව අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹකින්ද මතොය රංකහ ගල් අඟුරු
භහගභ

අධයක් භණ්ඩර ීරයණඹක්

ඳදනේ 2014 ජලි 24 දින (ඇමුණුභ 163)

Noble Resources භහගභ භඟ ගිවිසුභකට එශම (මභ.මටොන් 200,000 +10%) ගල්
අඟුරු මභ. මටො 1 ක් එ.ජ.මඩො 74.42 ක සථහය මිරකට (FOB) ගල් අඟුරු මභ. මටො
222,739 ක් එ.ජ.මඩො. මිලිඹන 16.04 කට මිරදී මගන තිබුණි. මභඹ විනිවිදබහඹකින්
සිදුමනොකශ ගනුමදනුක් මර නිරීක්ණඹ කයනු රළමේ.
ඉවත අලයතහඹ පිළිඵ ගළටලු වගත තත්ත්ඹක් ඳළනනගින ඵත් දීර්ඝකහලීන
ප්රේඳහදනඹක් වහ රංසු කළහ රංසුකරුකු මතෝයහමගන සිටින අසථහක ඉවත
ඳරිදි වදිසිමේ ගල් අඟුරු මභ. මටො 200,000 ක් Noble Resources භහගමභන් මිරදී
ගළනීභ ප්රලසනකහරී ගනුමදනුක් ඵත් නිරීක්ණඹ කයනු රළමේ.
(ඈ)

12.1.8 මේදඹ අනු ඳශමු දීර්ඝ කහලීන ප්රේඳහදනඹ 2009 ජනි 26 දින ප්රේඳහදන
කමිටු ඹ

විසින් අරංගුකය තිබුණද

ඒ පිළිඵ අභහතය භණ්ඩරඹ දළනුත්කය

මනොතිබ අතය 12.2.1 හි දවන් මදන ප්රේඳහදනඹ ආයේබ කිරීභ වහද අභහතය
භණ්ඩර අනුභළතිඹක් රඵහමගන මනොතිබුණි.
18.5

ප්රවේඳාදන භාර්දගෝඳදශ වං්රයට අනුක දනොවීභ
(අ)

ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 4.2 ප්රකහය (ඇමුණුභ 167)

ප්රධහන ප්රේඳහදන

ළරළසභක් පිළිමඹශ කශයුතු තිබිඹදී ව ගල් අඟුරු භහගමේ ආයේබක අසථහමේදී
බහණ්ඩහගහය නිමඹෝජය මල්කේමේ අංක NPA/DM/104-20-73 වහ 2008 අමප්රේල් 23
දිනළති ලිපිඹ භගින් දන්හ තිබිඹදීත් එමේ කටයුතු කය මනොබුණි. තද අභහතය භණ්ඩරඹ
විසින්ද ඒ පිළිඵ නළළතත් අධහනඹ මඹොමුකයහ තිබිඹදී රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ
විසින් 2016/2017 කහරඹ වහ ප්රේඳහදන ළරළසභක් පිළිමඹශ කය විදුලිඵර වහ
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ මත රඵහදී තිබුමණ් 2016 ජනහරි 25 දිනදීඹ.
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(ආ)

ඇමුණුභ 169 හි දළක්මන ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ අංක 1.2.1. (අ), (ආ) වහ
(ඊ) හි උඳමදස ප්රකහය කටයුතුකය මනොතිබීභ මවේතුමන් LCC, තහක්ණික ඇගයීේ
කමිටු ව ප්රේඳහදන කමිටු විසින් ගල් අඟුරු ප්රේඳහදනඹන්ට අදහර යහජය
ප්රේඳහදනමේ අයමුණු මනොරකහ වළය තිබුණි.

(ඇ)

ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල/ කහර්ඹ ංග්රවමේ අංක 4.2.3 හි (ඇමුණුභ 170) උඳමදස
අනු රු. මිලිඹන 3,000 ට ළඩි මකොන්්හත්තු වහ රංසු බහය ගළනීභ අන් කිරීභ
වහ ති 12 ක කහරඹක් රඵහ දිඹ වුත් එමේ රඵහමනොදුන් අසථහ විඹ.
12.5.2 මේදමඹහි විසතය දළක්මන 5 න ප්රේඳහදනමේදී ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල
ංග්රවමේ 5.3.15 ප්රකහය (ඇමුණුභ 171) ංමලෝධනඹන් වහ රංසු කරුන් මත
ප්රභහණත් කහරඹක් රඵහදී මනොතිබුණි. 5 න ප්රේඳහදනමේදී 3 න ංමලෝධනඹ 2014
ජනි 24 ව 26 දිනඹන්හිදීද 4 න ංමලෝධනඹ 2014 ජනි 26 දිනද රංසු කරුන්මත
ඹහ තිබුණු ඵ වන් වුද (තවවුරු කිරීේ නළත) රංසු ළසීමේ දිනඹ 2014 ජලි 03 ව
ඵළවින් රංසුකරුන්මත ප්රභහණත් කහරඹක් රඵහදී මනොභළතිඵ නිරීක්ණඹ විඹ. (එක්
රංසු කරුමක් න මකොල්භහ මවඹ විසින් ඉදිරිඳත්කය තිබුණු අභිඹහ නඹ (ඇමුණුභ
173) භගින් තභන්ට ෆහීභට ඳත්විඹ වළකි ඳරිදි රංසුක් ඉදිරිඳත් කිරීභට කහරඹක් රඵහදී
මනොතිබ ඵ ඔවුන්මේ අභිඹහ නමේ වන් කය තිබුණු ඵ අභිඹහ නහ භණ්ඩර
හර්තහමේ දක්හ තිබුණි. තද අභිඹහ නහ භණ්ඩරඹ විසින් ද ඒ ඵ තවවුරු කය තිබුණි.)

(ඈ)

ප්රේඳහදන කහර්ඹ ංග්රවමේ අංක 2.4 (ඇමුණුභ 174) අනු තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු
හර්තහර එහි හභහජිකඹන් හමුහික මභන්භ ඊට අතිමර්ක ලමඹන් තභ තභන්ට ඳයහ
ඇති පුේගලික ගකීේ බහයඹ තවවුරු කිරීභ පිණි එක් එක් හභහජිකඹහ මන් මන්
අත්න් තළබිඹ යුතු වුත් ඇතළේ තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු හර්තහර සිඹලුභ
හභහජිකඹන් අත්න් තඵහ මනොතිබුණි. (ඇමුණුභ 175)

(ඉ)

ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල අංක 8.8 අනු (ඇමුණුභ 176) අනහගතමේදී ඩහ ප්රති හය
හිත ව තයඟකහරි රංසු ඉදිරිඳත් කයන මර රංසුකරු මුලුභනින්භ දළනුත් කිරීමේ
අයමුණු ඇති රංසු ප්රදහනමඹන් ඳසු, අහර්ථක රංසුකරුන්මේ අකරලුහුකරතහ ංක්ෂිප්ත
දළන්විඹ යුතුවුද එමේ කටයුතුකය මනොතිබුණි.
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(ඊ)

ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල අංක 8.10.2 ප්රකහය (ඇමුණුභ 178)

මකොන්්හත් අගඹ

රු.මිලිඹන 250 කට ළඩි අසථහරදී මකොන්්හත් ප්රදහනඹ කිරීභ, ළඩි ලමඹන් අමරවි
න එක් ජහතික පුත් ඳතක ද යජමේ ගළ්ට ඳ්මේ ද ඳශ කිරීභ අනිහර්ඹ ඵ දළක්මන
නමුත් ගල් අඟුරු ප්රේඳහදනඹන්ට අදහර රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ඹ එභ උඳමදස
පිළිඳළද මනොතිබුණි.
(උ)

ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ අංක 7.12.4 අනු (ඇමුණුභ 179)

ේමුති

හකච්ඡහර හර්තහ ටවන් තඵහ ගතයුතු අතය එකඟ ව වහ හකච්ඡහකශ නිඹභඹන් ව
මකොන්මේසි පිළිඵ අමඵෝධතහ ගිවිසුභක්ද ලිඹහ අත්න් කයගතයුතු වුත් ගල් අඟුරු
ප්රේඳහදනඹන්ට අදහර එමර කටයුතුකය මනොතිබුණි.
(ඌ)

ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ / කහර්ඹ ංග්රවමේ අංක 8.9.3 ප්රකහය

(ඇමුණුභ

180) මකොන්්හත් අගඹ රු. මිලිඹන 500 කට ළඩින අසථහරදී මකොන්්හත් ගිවිසුභ
මර්ඛීඹ අභහතයහංල මල්කේයඹහ අත්න් කශ යුතු වුත් විඹගත කිසිදු මකොන්්හත්
ගිවිසුභක් මර්ඛීඹ අභහතයහංල මල්කේයඹහ විසින් අත්න් තඵහ මනොතිබුණු අතය ෆභ
ගල් අඟුරු ප්රේඳහදන ගිවිසුභක්භ රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ බහඳතියඹහ අත්න් තඵහ
තිබුණි.
(ඔ)

වඹන ප්රේඳහදන කටයුතු වහ අභමතය භණ්ඩර එකඟතහඹ භත යහජය මුදල්
මදඳහර්තමේන්තු විසින් 2014 ළප්තළේඵර් 19 දින ප්රේඳහදන කමිටු ඳත්කය තිබුණු
අතය අනතුරු 2015 ජනහරි 20 දින ප්රේඳහදන කමිටු නළත ඳත්කය තිබුණි.
මකමේවුද මභභ ප්රේඳහදනමේ 9 න ප්රේඳහදන කමිටු රැසවීමේ සිට 15 න රැසවීභ
දක්හ ව රැසවීේ වතකට මර්ඛීඹ අභහතයහංලමේ අතිමර්ක මල්කේයඹහ

විකල්ඳ

හභහජිකමඹක් මර වබහවීවී තිබුණද ප්රේඳහදන භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ 2.7.8
ප්රකහය ඔහු විධිභත් ඳත්වීේ රහභිඹකු මනොවමඹන් එභ වබහවීත්මේ නීතයහනුකර
බහඹ ප්රලසනකහරීඵ නිරීක්ණඹවිඹ (ඇමුණුභ 197).
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18.6 ගනුදදනුල ආර්ථිකභයඵල කාර්යක්භතාලය ශා පදායීතාලය
(අ)

13.1.2 මේදමේ වන් ඳරිදි ක්ණික මිරදී ගළනීේ ඹටමත් ගල් අඟුරු කළටඹක ප්රභහණඹ
ව ඵය පිළිඵ රංසු ලිඹවිල්මල් දක්හ තිබිඹදී Quality price adjustments ඹටමත් (53
පිටු) (ඇමුණුභ 118) “Size consist: not applicable" මර වන්කය ඇත. ඳශමු
ප්රේඳහදනමේ සිට වඹ න ප්රේඳහදනඹ දක්හ මභභ නිර්නහඹකඹ ඇතුශත් තිබුණු
අතය, ක්ණික ප්රේඳහදනරදී මභභ නිර්නහඹක ඉත්කිරීභ හධහයණ මවේතු
දළක්වීභකින්, විධිභත් අධයඹනඹකින් ව අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹකින් මතොය සිදුකය
තිබුණි.
ඉවත වන් ඳරිදි විධිභත් අධයඹනඹකින් මවෝ අනුභළතිඹකින් මතොය Quality price
adjustments වහ Grain Size නිර්නහඹකඹ ඉත්කිරීභ මවේතුමන් Liberty
Commodities මතින් 1,2 ව 4 න ක්ණික ප්රේඳහදනඹන්හිදී පිළිමලින් එ.ජ.මඩො.
758,358 ක (රු.98,586,540), එ.ජ.මඩො 562,763 ක් (රු.73,159,190) ව එ.ජ.මඩො
409,537 ක (රු.53,239,810) ක අධිබහය අඹකයගත මනොවළකි තිබුණි (ඇමුණුභ 181).
තද, ඉවත දළක්මන 4 න ක්ණික ප්රේඳහදනමේදී අඹකය ගත වළකි තිබුණු මුදර
එභ මුප ගල් අඟුරු මතොගමඹන් 28% ක් දවහ ඳභණි. ඉතිරි 72% ( නළේ හය
106,107,108,113 ව 114 ) එනේ ගල් අඟුරු මභ. මටො 275,144 ක් (ඇමුණුභ 181)
දවහ සහධීන තත්ඳරීක්ණ (ඇමුණුභ 182) හර්තහමේ කළටර තිබිඹයුතු ප්රභහණ
නිර්නහඹකඹ පිළිඵ මතොයතුරු ඇතුරත් වී මනොතිබුණු මවයින් එභ ගල් අඟුරු මභ. මටො
275,144 ට අදහර අඹකයගත වළකි තිබුණු අධිබහය මුදර ගණනඹ කශ මනොවළකි විඹ.
සහධීන තත්ත් ඳරීක්ණ ආඹතනඹ විසින් 2016 ජනහරි 30 දින දක්හ තත්ත්
ඳරීක්ණ හර්තහර Grain Size එක ඇතුරත් කය තිබුණි. මකමේවුද 2016 මඳඵයහරි
16 දිමනන් ඳසු මභභ මතොයතුරු එභ හර්තහට ඇතුරත්කය මනොතිබුණි. Grain Size
පිළිඵ මතොයතුරු හර්තහමන් ඉත්කයන මරට ව නළත එඹ ඇතුරත්කයන මරට
රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ විසින් තත්ත් ඳරීක්ණ ආඹතනඹ මත දළනුේදුන් ඵට
තවවුරුකය ගළනීභ වහ ව මභභ මතොයතුරු ඉදිරිඳත් මනොකිරීභ ේඵන්ධමඹන් රංකහ
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ගල් අඟුරු භහගභ තත්ත් ඳරීක්ණ ආඹතනමඹන් විභසීභක් කශ ඵට මවෝ කිසිදු
්රිඹහභහර්ගඹක් ගත්ඵටද හක්ෂි ඉදිරිඳත් මනොවීඹ.
තද (13.1.2 මේදමේ දවන් ඳරිදි) Grain Size එක Quality price adjustments ශකහ
මනොඵළලීභ මවේතුමන් Adani Global භහගමභන් 5 න ක්ණික ප්රේඳහදනමේදී
එ.ජ.මඩො 1,194,612 ක (රු.155,299,560)

(ඇමුණුභ 183) අධිබහයඹක් අඹකයගත

මනොවළකි තිබුණි.
(ආ)

13.1.4 මේදඹ අනු Liberty Commodities භහගභ භඟ අන් ගිවිසුභට එශබීමේදී
මකටුේඳත් ගිවිසුමේ තිබුණු ල්ෂර් (sulfer) ව අළු (Ash) ඹන නිර්ණහඹක මිර ගළරපීේ
ස් මනසකය තිබීභ පිළිඵ රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ඹ නිසි අධහනඹ මඹොමු
මනොකිරීභ මවේතුමන් Liberty Commodities මත
මනුමන් ගල් අඟුරු මභ.මටො.226,290 ක්

1 න ක්ණික ප්රේඳහදනඹ
වහ එ.ජ.මඩො 173,134 ක්ද

(රු.22,507,420), 2 න ක්ණික ප්රේඳහදනඹ මනුමන් ගල් අඟුරු මභ.මටො. 370,594
දවහ රංසු කරුට එ.ජ.මඩො.391,192 ක්ද (රු.50,854,960), 4 න ක්ණික ප්රේඳහදනඹ
මනුමන් ගල් අඟුරු මභ. මටො 383,804 වහ එ.ජ.මඩො. 1,011,304 ක්ද
(රු. 131,469,520) (ඇමුණුභ 184) ළඩිපුය මගහ තිබුණි.
(ඇ)

13.01.05 මේදඹ අනු නළත ඇණවුේ කිරීමේදී

ප්රේඳහදන කමිටු ප්රේඳහදන

භහර්මගෝඳමේල ංග්රවමේ අංක 3.6 ඳරිදි කටයුතු කය මනොතිබුණි (ඇමුණුභ 185).
(ඈ)

14.2 (ආ) මේදමේ විසතය කය ඇති ඳරිදි ගල් අඟුරු මභ.මටො. එකක් එ.ජ.මඩො. 148.29
CIF (එ.ජ.මඩො.121.61- FOB) ක මිරකට Nobel Resourses භගින් මිරදී ගළනීමේ
වළකිඹහ තිබිඹදී රංකහ නළේ ංසථහ භගින් (Taurine Iron Steel භහගමින් මිරදී මගන
ඇති ) ළඩි මිශගණන් රට රඵහගළනීභ මවේතුමන්, එ.ජ.මඩො. 215,236 ක
(රු.27,980,680) (ඇමුණුභ 186) ඇසතමේන්තුගත අරහබඹක් සිදුවී තිබුණි. තද මභභ
ඇණවුභ ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹකින් ව අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹකින් මතොය සිදුකය
තිබුණි.
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(ඉ)

14.2 (ඇ) මේදමේ විසතය කය ඇති ඳරිදි ගල් අඟුරු මභ.මටො. එකක් එ.ජ.මඩො. 132.47
CIF (එ.ජ.මඩො. 102.43 ( FOB) ක මිරකට Nobel Resourses භගින් මිරදී ගළනීමේ
වළකිඹහ තිබිඹදී මභ.මටො. 59,358 ක් ළඩි මිශගණන් රට රංකහ නළේ ංසථහ භගින්
(Taurine Iron Steel භහගමින් මිරදී මගන ඇති )රඵහගළනීභ මවේතුමන්, එ.ජ.මඩො.
308,930 (රු.40,160,900) ක (ඇමුණුභ 186) ඇසතමේන්තුගත අරහබඹක් සිදුවී තිබුණි.
තද මභභ ඇණවුභ ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹකින් ව අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹකින්
මතොය සිදුකය තිබුණි.

(ඊ)

14.3 මේදමේ විසතය කය ඇති ඳරිදි රංකහ නළේ ංසථහ ඹ Taurine Iron Steel
භහගමින් මිරදී මගන ඇති 18, 19 වහ 20 ඹන නළේ හය භගින් මගන්න රද ගල් අඟුරු
නිඹමිත ගුණත්මඹන් මනොතිබ ඵළවින් එභ ගල් අඟුරු භඟින් ජනනඹ කයන රද විදුලි
ඒකක ප්රභහණඹ අමප්ක්ෂිත ප්රභහණඹට ඩහ අකර අගඹක් මගන තිබීභ මවේතුමන් රංකහ
විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ගණනඹ අනු අහිමිවී තිබුණු ආදහඹභ රු. 852,768,000 කි (ඇමුණුභ
187).

(උ)

14.2 (අ) මේදඹ අනු ඵරහගහයමේ ගල් අඟුරු ගඵඩහ කිරීභට ප්රථභ එහි බිභ ඇතිරිඹ යුතු
එ.ජ.මඩො 2,764,939 (රු.313,348,188) ක් ටිනහ තහඳ මනොන ගල් අඟුරු (Deaf Coal)
මභ.මටො. 49,542 ක් ඇණවුේ කය ඒ දවහ මගවීේ කය තිබුණ ද එයින් මභ.මටො. 41,907
ක් ඳභණක් ඳඹහ තිබුණි. ඒ අනු, එ.ජ.මඩො. 426,084 (රු.55,390,920) ක් ටිනහ තහඳ
මනොන ගල් අඟුරු මභ.මටො 7,635 ක (ඇමුණුභ 141) ප්රභහණඹක් රංකහ නළේ ංසථහ
විසින් රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ මත 2016 ඔක්මතෝඵර් 31 දින දක්හභ ඳඹහ
මනොතිබුණි. තද මභභ ඇණවුභ ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹකින් ව අභහතය භණ්ඩර
අනුභළතිඹකින් මතොය සිදුකය තිබුණි.

(ඌ)

14.3 මේදමේ විසතය කය ඇති ඳරිදි රංකහ නළේ ංසථහ විසින් ගල් අඟුරු මභ.මටො.
85,891 ක් ළඳයිඹ යුතු තිබුණද, එයින් ගල් අඟුරු මභ.මටො. 55,994 ක් ඳභණක් ඳඹහ
තිබුණි. තදුයටත් එ.ජ.මඩො. 3,558,763 (රු.462,639,190) ටිනහ ගල් අඟුරු මභ.මටො
29,896 ප්රභහණඹක් 2016 ඔක්මතෝඵර් 31 දින දක්හභ රංකහ නළේ ංසථහ ඳඹහ
මනොතිබුණි (ඇමුණුභ 188).
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18.7

තාක්ණික ඇගයීේ කමිටුල වශ ප්රවේඳාදන කමිටුල ්රියාකාරිත්ලය
2008 ර්මේ සිට

2016 ඔක්මතෝඵර් 31 දක්හ කහරඹතුර කටයුතු ආයේබ කය තිබුණු

දීර්ඝකහලීන ළඳයුේ ප්රේඳහදන 06 න් 03 ක් (ඳශමු, මතන ව ඳසන ) අරංගුකය තිබුණු
අතය වතයන ප්රේඳහදනඹ රංසු කළවීභකින්ද මතොය නතහ තිබුණි. රංසු කරුන්
අඳවසුතහඹට ඳත්න න ආකහයඹට රින්ය රංසු ලිඹවිලි මලෝධනඹ කිරීභත් ඒ අනු රංසු
ලිඹවිලි රඵහගළනීමේ කහරඹ ව රංසු ළසීමේ කහරඹ දීර්ඝකය තිබීභත් දක්නට රළබුණි. මතන
දිගුකහලීන ප්රේඳහදනමේදී රංසු කළවීමේ සිට එඹ අරංගු කයන මතක් ගතකය තිබුණු කහරඹ
අවුරුදු 1 භහ 4 කි.

18.8

ඵාගාරය අපා ධාරිතාලදයන් ්රියා කිරීභ
ඵරහගහයඹ වහ අලය ප්රභහණඹට ගල් අඟුරු ඳඹහ මනොතිබීභ මවේතුමන් අභතය විඹදභක්
දළරීභට සිදු තිබුණු අතය එභ ඇසතමේන්තුගත අභතය විඹදභ මර්ඛීඹ අභහතයහංල මල්කේමේ
ගණනඹ කිරීභ අනු රු. 12,500,000,000 ක් (ඇමුණුභ 190) ව රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ
බහඳතිමේ ගණනඹ කිරීභ අනු (ඇමුණුභ 191) රු.983,230,000 ක් විඹ.

18.9

ඳාරවරික ඵඳෑේ
විදුලි ඵරහගහයඹ දවහ ළශසුේ කස කිරීමේදී ඵරහගහයමඹන් දදනික ඵළවළයන ඳහමන අළු,
ඳරියඹට අනහයක්ෂිත මුදහවළමයන මර තළන්ඳත් කිරීභ මවේතුමන් මභභ අළු සුශඟට
ගහමගන ඹහමභන් අට ජන ජිවිතරට ව ගහන්ට ළරකිඹයුතු වහනිඹක් සිදු තිබුණද ඒ
වහ ප්රභහණත්, කඩිනේ වහ සථීයහය විඳුේ රඵහදී මනොතිබුණු ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.

18.10

ගේ අඟුරු ප්රලාශනය
නළේ හය අංක 01 සිට 15 දක්හ ගණනඹ කයන රද ප්රභහද ගහසතු එ.ජ.මඩො. 692,412 ක් ව
අතය

(ඇමුණුභ 192) මින් එ.ජ.මඩො. 256,301 ක් එනේ රු. 27,435,577 (ඇමුණුභ 192) ක්

මගහ තිබුණි. 2014-2015 කහර කහනු දවහ මගහ තිබුණු ප්රභහද ගහසතු එ.ජ.මඩො.
4,503,826.21 (රු.607,115,773) කි (ඇමුණුභ 193). තද නළේ අංක 1-15 දක්හ ඳභහ ගහසතු
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මගවීභ දවහ කමිටුක් ඳත්කය එභ කමිටු නිර්මේලඹ භත මගවීේ කශද මභභ කහරඹ දවහ
එමේ නිර්මේල මනොභළති මගහ තිබුණි. 2016 ඔක්මතෝඵර් 10 දින න විට 2015 මනොළේඵර්2016 අමප්රේල් කහරඹ මනුමන් මගොඩඵෆමේ ඳභහ ගහසතු මර රු. 115,070,656 ක් (ඇමුණුභ
194) වහ එකඟග වී තිබුණි.මකමේවුද අහන ලමඹන් මභභ ප්රභහද ගහසතු යජඹට ළඹ
ඵයක් වී තිබුණි.
18.11 ගේ අඟුරු ගඵඩා කිරීභ
ගල් අඟුරු ඵරහගහයමේ අංගනඹ තුර ඳත්නහ ධහරිතහඹ අන ගල් අඟුරු මභ. මටො. 900,000
ක් (ඇමුණුභ 191) ඳභණක් ගඵඩහ කශ වළකි න අතය භහ 6 ක කහරඹක් ගල් අඟුරු
ආනඹනඹ කශ මනොවළකි ඵළවින් එකි කහරඹට අලය ගල් අඟුරු ගඵඩහ කිරීභට ගඵඩහ අංගනඹ
ප්රභහණත් මනොන ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.
18.12 නිකාර්ය ලත්කේ වේඵන්ධදයන් අණාලරණය වු නිරීක්න
ඉවත 17 මේදමේ දක්හ ඇති ඹහ්හ බහවිතහ මනොකය ගහල් කය තළබීභ මනුමන්

2015

මදළේඵර් 31 දිනට රු.මිලිඹන 177 ක (ඇමුණුභ 146) පිරිළඹක් රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ දයහ
තිබුණි.
18.13 ංකා ගේ අඟුරු වභාගභ වේඵන්ධ නිරීක්ණ
(අ)

රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ, මර්ඛීඹ අභහතයංලඹ, රංකහ නළේ ංසථහ ව රංකහ විදුලිඵර
භණ්ඩරඹ භඟ නිසි වහ ප්රභහණත් ේඵන්ධීකයණඹක් ඳත්හමගන මගොස
මනොතිබුණුඵ නිරීක්ණඹවිඹ.

(ආ)

රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ඹ ගිවිසුේ රට එශබීමේදී එහමේ දනතික රංගුබහඹ ව
දනතික ඳසුබිභ පිළිඵ නීතිඳති මතින් අලය නිලසකහන රඵහමගන මනොතිබුණු
අසතහන් ඳළති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.

(ඇ)

2009 ර්මේ සිටභ රින්ය අසථහ විලහර ගණනකදී රංසු ලිපි ංමලෝධන කය තිබ
අතය ඒ භගින් රංසු කරුන්ට සිදුන අහිතකය ඵරඳෆේ මත්රුේමගන ඒහ නිළයදි
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කිරීභට ංකා ගේ අඟුරු වභාගභ ව රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසින් කටයුතු
මනොකිරීමේ මවේතුමන් අභිඹහ නහ භත භසථ මටන්ඩර් ්රිඹහලිඹභ නතය කිරීභට සිදුව
අසථහ ඳළති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.
(ඈ)

2009-2016 භළයි දක්හ කහරඹ තුශ ෆභ නළේ හයඹකදීභ මගොඩඵෆේ යහමඹන් ගල්
අඟුරු හේඳල් රඵහමගන ඒහ යහඹනහගහය මත ඹහ තත්ත් ඳරීක්හකට බහජනඹ
කය තිබුණද එභ තත් වතික (ඇමුණුේ 195 ව 196) රළබීභට මඳය එමතක් යහමගන
තිබුණු 15% ක මුදරද නිදවසකය තිබුණු ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. නිදසුන් කීඳඹක් ඳවත
දළක්මේ.
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නැේ ලාර අංකය

වාේඳය
ඵා ගත්
දිනය

තත්ල වශතිකය
නිකුත්ව දිනය

දගවීේ අලවන් කෂ
දිනය

100

2016.02.03

2016.03.09

2016.02.08

101

2016.02.15

2016.04.08

2016.02.24

102

2016.02.19

2016.04.18

2016.02.18

19

නිර්දශ
01.

රංසු ලිඹවිලිර ඇතුරත් ංය කඹන් තහක්ණික විමලේඥයින්මේ උඳමදස භත
නිළයදි පිළිමඹර කශ යුතුඹ. එමේභ රංසු ඇගයීමේ දී ඊට අදහරන තහක්ණික
නිර්නහඹක පිළිඵද තිබිඹ යුතු ප්රමිීරන්, තහක්ණික දළනුභක් ඇති කමිටුක් භගින්
නිලසචිත ලමඹන්භ ීරයණඹ කශ යුතුඹ.

02.

ප්රේඳහදනඹන්ට අදහර ලිපිමගොනු ක්රභත් ඳත්හ ගළනීභ දවහ නිරධහරීන්ට නිලසචිත
උඳමදස රඵහදී ඒ ේඵන්ධ ගකීේ ඳළරීඹ යුතුඹ.

03.

රංසු ලිඹවිලි රඵහගත් රංසු කරුන් ේඵන්ධමඹන් දත්ත මගොනුක් ඳත්හමගන ඹහභ
ව රංසු ලිඹවිලි ව අමනකුත් ංමලෝධනඹන් සිඹලු අදහර ඳහර්ලඹන්ට ඹනරද
ඵට/ඹළව ඵට නහථන කිරීේ රඵහගළනීභ කශ යුතුඹ.

04.

ගල් අඟුරු ප්රේඳහදන කටයුතු ේඵන්ධමඹන් ඵරහගහයමේ අලයතහඹ, ගඵඩහ
ඳවසුකේ, කහරගුණ විඳර්ඹහඹන් ව අමනකුත් අලයතහඹන් පිළිඵ අධහනඹ
මඹොමු කිරීමභන් අනතුරු රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ඹ මර්ඛීඹ අභහතයහංලඹ, රංකහ
විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ව රංකහ නළේ ංසථහ ඹන ආඹතන භඟ ේඵන්ධීකයණමඹන්
විධිභත් ප්රහමඹෝගික හර්ෂික ප්රේඳහදන ළරළසභක් පිළිමඹර කය ඹහත්කහලීන කය
්රිඹහත්භක කශ යුතුඹ.

05.

අභහතය භණ්ඩරඹට නිළයදි ීරයණරට එශඹීභ වහ අලය සිඹලුභ අදහර මතොයතුරු
අභහතය භණ්ඩර ංමේල භගින් අභහතය භණ්ඩරඹ මත ංනිමේදනඹ කිරීභට
ගකියුතු නිරධහරීන් ්රිඹහකශ යුතුඹ.

06.

ඵරහගහයමේ අඳද්රය මර පිටන මුළු අළු ප්රභහණඹභ මනත් අතුරු නිසඳහදනඹන්හි
අමුද්රයඹක් මර මඹොදහගළනීභ පිළිඵද අධහනඹ මඹොමුකශ යුතුඹ. එමේභ ගල් අඟුරු
ඵරහගහයමේ ්රිඹහකහරීත්ඹ නිහ සිදුන ඳරිය වහනිඹ අභ කිරීභ දවහ මනත් යටල්
විසින් මඹොදහගනු රඵන ක්රභමේද පිළිඵද අධයඹනඹ කය ඒහ අනුගභනඹ කශ යුතුඹ.

07.

ප්රේඳහදනමේදී ආයක්හ විඹ යුතු මුදරට අගඹ ඹන ංකල්ඳඹ ආයක්හ න ඳරිදි
ආර්ථිකභඹබහඹ, කහර්ඹක්භතහඹ ව පරදහයීතහඹ ඹන ගුණහංග රැමකන ඳරිදි
ප්රේඳහදන කටයුතු මභමවඹවිඹ යුතුඹ.
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08.

පුර් රංසු රැසවීේ ඩහත් පරදහයී න ආකහයඹට ඳළළත්විභට අදහර ඳහර්ලඹන් ග ඵරහ
ගතයුතු අතය එභඟින් ඉදිරිමේදී ඇතිවිඹ වළකි ගළටළු අභ කයගළනීභට කටයුතු කශ
යුතුඹ.

09.

අභහතයහංලඹ, රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ව රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹඹ අතය භනහ
ේඵන්ධීකයණඹක් ව ගකීභක් මගොඩ නළමගන ඳරිදි රැසවීේ ඳළළත්වීභ ව එකී
රැසවීේර හර්තහ අදහර ඳහර්ලඹන් අතය විධිභත් හුභහරු කය ගතයුතුඹ.

10.

නළේලින් ඵත්තල් රට ගල් අඟුරු මගොඩඵෆමේ දී රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ හි
අධීක්ණඹක් ඳත්හගත යුතුඹ. තද අදහර තත්ත් ඳරීක්ණ වහ සිඹලුභ විඹදේ
රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ දයන ඵළවින් ඳරීක්ණ ්රිඹහලිඹට රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ
හි වබහගිත්ඹද හිත ක්රභමේදඹක් වඳුන්හදිඹ යුතුඹ.

11.

ප්රේඳහදන ්රිඹහලිමේදී අනුකර විඹ යුතු රංගු නීති රීති ව මඳොදුමේ ේභත
නිඹභඹන්ට ෆභ විටභ අනුගත විඹ යුතුඹ.

12.

ගල් අඟුරු ේඵන්ධමඹන් මශදඳමරහින මිර උච් හ නඹන්හි හසිඹ යජඹට
රළමඵන ඳරිදි ඒ පිළිඵ අධහනඹ මඹොමුකයමින් රංසු කළදවීභ ව ප්රේඳහදන ක්රභඹ
ීරයණඹ කිරීභ කශයුතුඹ.

13.

රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ ගිවිසුේ රට එශඹීමේදී එහමේ දනතික ඳසුබිභ පිළිඵ
තවවුරු කය ගළනීභ වහ නීතිඳති නිසකහලනඹ රඵහ ගත යුතුඹ.

14.

ගල් අඟුරු ප්රහවනඹ දවහ විධිභත් ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹක් ඇති කිරීභ භගින් තයඟකහරී
හසි රඵහ ගළනීභට රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ කටයුතු කශ යුතුඹ.

15.

එකඟවු පිරිවිතයඹන්ට අනුකර අදහර තත්ත් ඳරීක්ණ හර්ථහන් හි ප්රතිපර අනු
ඉදිරි කටයුතු සිදුන ඵ තවවුරු කය ගළනීභ දවහ විධිභත් ඹහන්්ණඹක් කස කශ
යුතුඹ.

16.

තහක්ණික ලමඹන් සුදුසුකේ ඇති ළඳයුේ කරුන් හර්ෂික ලිඹහඳදිංචි කය එභ
ළඳයුේ කරුන් භගින් තයඟකහරී මිර ගණන් කළහ අලය අසථහරදී එභ රංසුභත
ක්ණික මිරදී ගළනීේ සිදුකිරීභ ේඵන්ධමඹන් රකහ ඵළලිඹ යුතුඹ.
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17.

ගල් අඟරු ඵරහගහය දවහ අලය උස තත්මේ ගල් අඟරු මිරදි ගළනීභ දවහ අතයභළදි
ළඳයුේ කරුන් මනුට ගල් අඟුරු ආකය හිමිඹන් ප්රේඳහදන කහර්ඹඹට ෘජු
ේඵන්ධකය ගළනීමේ වළකිඹහ රකහ ඵළලිඹ යුතුඹ.

18.

දළනට ර්මේ භහ 6 ක් ඳභණක් සිදු කශ වළකි ගල් අඟුරු මගොඩ ඵෆමේ කටයුතු ර්
පුයහ සිදු කශ වළකි න ඳරිදි අලය ඹටිතර ඳවසුකේ ර්ධනඹ කශ යුතුඹ.

19.

ඵරහගහයමේ

උඳරිභ ඵරලක්ති උත්ඳහදනඹ තවවුරු කය ගළනීභ වහ ගල් අඟුරු

ඌනතහඹත් ඇති මනොන ඳරිදි ආයක්ෂිත මතොගඹක් ඳත්හමගන ඹහභ වහ ගඵඩහ
ඳවසුකේ ළඩිදියුණු කශ යුතුඹ.
20.

දළනට බහවිතඹට ගත මනොවළකි මකොශම ව ්රිකුණහභරඹ යහඹන්හි නිලසකහර්ඹ යහ
තිමඵන ඵත්තල් බහවිතඹට ගළනීභ මවෝ අඳවයණඹ කිරීභ වහ කටයුතු කශ යුතුඹ.

21.

රංසු මල්ඛණර ඇතුරත් මතොයතුරු ප්රභහණත් මනොවීභ මවේතුමන් ංමලෝධන
ගණනහක් ඉදිරිඳත්කය තිබීභ, රංසුකරුන් මත ංමලෝධන ප්රභහණත් කහරඹත් ඇති
රඵහ මනොදීභ, තහක්ණික ඇගයීමේදී මඹොදහ ගන්නහ නිර්නහඹකඹන්ර අකරඳහකර, රංසු
ඇගයීමේදී තහක්ණික ඇගයීේ කමිටු ව ප්රේඳහදන කමිටු විසින් ගන්නහරද
ීරයණර අකරඳහකර, ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹ වහ අහභහනය කහරඹක් ගතකිරීභ, රංසු
මල්ඛණ ර විනිවිදබහඹ ළඩි දියුණුකය ගළනීභ ළනි අකරඳහකර භගවළය ගළනීභ වහ
ප්රේඳහදන ්රිඹහලිමඹහි ඳළතිඹ යුතු තයගකහරීත්ඹ ඉවශ නංහ ගළනීභට කටයුතු කශ
යුතුඹ.

22.

මනොමයොච්ම ෝමල් රක්විජඹ ඵරහගහයඹ ජහතික ආර්ථිකඹට කය ඇති
වඳුනහගළනීභ වහ කිසිඹේ කහරඳරිච්මේදඹක්තුර මභමවයුේ

දහඹකත්ඹ

කටයුතුර ප්රතිථරඹ

(Profit Centre) ව ඹේ නිලසචිත දිනකට මරය තතත්ඹ එළිදයේන ඳරිදි ගිණුේ හර්තහ
ඳත්හමගන ඹහයුතුඹ.
23.

මරෝකමේ මඵොමවෝ ංර්ධිත යටල් ආර්ථිකඹ සථහය භ්ටටභකට මගනඒභ වහ
ඩහත් රහබදහයීන ඵර ලක්ති උත්ඳහදන භහර්ගඹක්න ගල් අඟුරු මඹොදහමගන ඇති
ඵළවින් ආර්ථිකඹ සථහය භ්ටටභකට ඳළමිමණනමතක් ගල් අඟුරු බහවිතමඹන් ඵරලක්ති
උත්ඳහදනඹ ප්රර්ධනඹ කශයුතුඹ.
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20. නිගභන
(අ)

ප්රේඳහදන ්රිඹහලිමේ මලික අයමුණුර ඇතුරත්
උස ගුණහත්භකබහඹක් හිත අභ පිරිළඹක් දළරීමේ ප්රතිපරඹක් මර උඳරිභ
ආර්ථිකහසි, රහ ගළනීභ, නිසි කරට මේරහට ගුණහත්භකබහමඹන් යුත් ප්රේඳහදන
කටයුතු කිරීභ;
නිඹභත ප්රමිීරන්ට, පිරිවිතයරට, නීතිරීතිරට, මයගුරහසිරට ව ජහතයන්තය
ඵළඳීේරට අනුකර කටයුතු කිරීභ;
සුදුසුකේරත් උනන්දුක් දක්න ඳහර්ලසඹන්ට ප්රේඳහදනඹට වබහවීවීභ වහ
හධහයණ, භහන වහ උඳරිභ අසථහ රඵහදීභ;
කඩිනමින් බහණ්ඩ වහ මේහ ළඳයීභ;
ඇගළයීමේ ව මත්රීමේ කහර්ඹඹ ඳටිඳහටිමේ විනිවිධබහඹ ව නිතයබහඹ වතිකවීභ;
ඹන අලයතහඹන් අනු භහමරෝචිත ගල් අඟුරු ප්රේඳහදන ්රිඹහලිමේදී කටයුතුකය
මනොභළතිඵ නිගභනඹ කයනු රළමේ.

(ආ)

මභභ හර්තහ භගින් අනහයණඹකය ඇති රු.මිලිඹන 4,145.43 ක ( ඇමුණුභ 198)
ඇසතමේන්තුගත අරහබඹ/අභතය විඹදභ/ආදහඹභ අහිමිවීභ වහ ගකි යුතු නිරධහරීන්
වඳුනහගත යුතු අතය ඉදිරිමේදී එළනි අරහබ/අභතය පිරිළඹ/ආදහඹභ අහිමිවීභ ඇති
මනොන ඳරිදි ප්රේඳහදන ්රිඹහලිඹ විධිභත් කශ යුතු ඵ නිගභනඹ කයනු රළමේ.

(ඇ)

මභභ හර්තහමන් අනහයණඹ ව කරුණු අනු මභභ ප්රේඳහදන කටයුතුරදී එකට
ඳළති විදුලිඵර ව ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති
අභහතයහංලඹ, සීභහ හිත රංකහ ගල් අඟුරු භහගභ, රංකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ වහ රංකහ
නළේ ංසථහ ඹන ආඹතනද මභභ මිරදී ගළනීභ වහ ඳත්කයන රද තහක්ණ ඇගයීේ
කමිටු ව අභහතය භණ්ඩරඹ භගින් ඳත්මකමයන සථහය ප්රේඳහදන කමිටු විසින් සිඹ
කටයුතු ඉටු කිරීමේ දී නිසි ෘත්තිඹභඹ ඳරීක්හකින් (professional due care) කටයුතු
කය ඇති ඵට තවවුරු මනොව ඵ නිගභනඹ කයනු රළමේ.
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(ඈ)

ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභට අදහර සීභහ හිත රංකහ ගල් අඟුරු භහගමේ ්රිඹහකහරීත්ඹ
යජඹට අභ
අතයලය

පිරිළඹක්

ආඹතනඹක්

ව අභ අදහනභක් ඇතින ඳරිදි කටයුතු කිරීභ වහ
ඵ

තවවුරු

මනොවමඹන්

මභභ

භහගභ

තදුයටත්

ඳත්හමගනඹහ යුතුද ඹන්න පිළිඵ පුලුල් අධයනඹක් අදහර ඳහර්ඹන් විසින් සිදුකශ
යුතු ඵ නිගභනඹ කයනු රළමේ.
(ඉ)

්රී රංකහ තුර ගල් අඟුරු බහවිතමඹන් විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කිරීමේ දී විදුලි ඒකකඹක
පිරිළඹ හමප්ක් ඉතහ අකර අගඹක් ගන්නහ ඵළවින් ඳරියඹට සිදුන වහනිඹද අභ න
මර ේභත ක්රභමේද මඹොදහ ගනිමින් ගල් අඟුරු බහවිතමඹන් විදුලිඹ උත්ඳහදනමඹහි
ආර්ථික හසිඹ තදුයටත් ර්ධනඹ කයගළනීභ පිළිඵ රකහ ඵළලිඹ යුතු ඹළයි නිගභනඹ
කයනු රළමේ.

(උ)

ප්රේඳහදනමේ දී ීරයණ ගළනීභ වහ අදහර භවය ළදගත් මතොයතුරු අභහතය භණ්ඩර
ංමේල භගින් අභහතය භණ්ඩරඹමත රඵහ දී මනොතිබුණු අසථහ ඳළති ඵ නිගභනඹ
කයනු රළමේ.

(ඌ)

මභභ හර්තහ පිළිමඹර කිරීමේදී විගණකහධිඳතිමත හිමි ඵරතර වහ විඹ සීභහතුර
කටයුතුකය ඇති මවයින් ඉන් ඔේඵට විගණකහධිඳතිට නිගභනඹකශ මනොවළකි භ්ටටමේ
නීතිවිමයෝධී මවෝ හඳයහධීකටයුතු සිදුවී ඇත්දළයි ඹන්න භහමේ ඳරීක්හට රක්
මනොමකරුණි. එඵළවින් එළනි ඳරීක්හක් අලයඹයි වළීයඹන්මන්නේ ඒ වහ විමලේෂිත
ව ආඹතනඹන්හි වහඹ රඵහ ගළනීභ සුදුසු ඵ නිගභනඹ කයනු රළමේ.
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