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පහත          HNB Assurance  ප                    ත       අං  31 - 35     හ  

   ප       ප       ංහ  ප   ත    ප  . 

බහඳතිතුමිඹගේ ඳණිවිඩඹ 

අඳ භහගගේ ඳවගශොස ළනි භව බහ රැසවීභට ඔඵ සිඹළු ගදනහ පිළිගළනීභට රළබීභත්  2016 

ගදළේඵර් 31 දිගනන් අන් න ර්ඹ වහ න  හර්ෂික හර්තහ ව විගණනඹ කයන රද 
මරය ප්රකහලනඹන් දදිිපඳත් ිරීමභට රළබීභත් අධයක්ෂ භ්ඩඩරඹ ගනුගන් භහ රද බහගයක්ෂ ගකොට 
ශකමි.  ඳසුගිඹ හර්ෂික භව බහ රැසවීගේ දී භහ ගඳොගයොන්දු ව ආකහයඹට අප           
        ප්රතිපල ශ              ප Y%           අත         ප              
         ළඟහ        අ ශH                ක්රිඹහ    .ඒ අයුිපන් ඵරන විට 2016 
ගර් අඳගේ  කහර්ඹඹ හධනඹ තුශ ප්රධහන කහයණහ න්ගන් රහබදහිතත්ඹ ව තියහයත්ඹිත. 

 ත      ත      ප         ශ්රී ල        ලප     ශ     ප   ත              
 .     880     අ              භධH   ඳහ අඳගේ භහජ ව නනතික ගකීභ දටු 

කයමින් ප                         22% ක ර්ධනඹක්ෂ  ව ල         228% ක 

ර්ධනඹක්ෂ ශඟහ කය ගළනීභට 2015      භඟ න්න්දනඹ ිරීමගේදී අඳ ට වළිර වී තිගේ. 
 
  
ආර්ථික ඳිපයඹ - „අභිගඹෝගහත්භකඹ‟ 

ය පුයහභ ඳළතුණ අහිතකය කහශගුණික තත්ත්ඹන් නිහ කෘෂිකහර්මික ක්ෂගේත්රගේ ඇතිව 2.5% ක 

ර්ධනගේ අඩුවීභ හිත ඳසුබිභ තුශ  යකට ගඳය තිබ 5.6% සිට 4% දක්ෂහ ඳශමු කහර්තු තුන තුශ 

ඇතිව ර්ධනගේ අඩුවීභත් හිත ශ්රී රාකහගද දශ ගීය ඹ නිසඳහ ත  2016 දී  5% ක්ෂ (2015 : 4.8%) 
    භධයසථ අනුඳහතඹිරන්          ඇති ඵ ඇසතගේන්තු කය ඇත.  එභ කහරඹ තුශභ ගේහ 

අාලඹ 4.8% ක හභහනය ර්ධනඹක්ෂ හර්තහ කය තිගඵන අතය කර්භහන්ත අාලඹ හගකක්ෂ ලගඹන් 
5.7% ක ආකර්ණීඹ ර්ධනඹක්ෂ ශඟහ කයගගන තිබුණි. ආර්ථික ර්ධනඹ අඩුගමින් ඳතින 
තත්ඹක්ෂ තුශ  අගකක්ෂෂිත ප්රභහණඹට ඩහ ළියගඹන් ඳතින ණඹ ළියවීේරට ප්රතිාහයඹක්ෂ ලගඹන් 
ශ්රී රාකහ භව ඵළාව  අසථහ  ගදකකදී  මරය අනුඳහත ළිය කයමින්  ව යසථහපිත ාිතත අනුඳහත 

1.5% ිරන්  ළිය කයමින් ය තුශ තභ මරය ප්රතිඳත්තිඹ දළිය කය තිබුණි. ගකගේ ගතත් ගකොශම 
ඳහිපගබෝගික මිර දර්ලකගේ ගනසකේ භත හර්ෂික රක්ෂයභඹ ඳදනභ භත ගණනඹ කශ දීධභනඹ  

2016 ගදළේඵර් භ න විට හගකක්ෂ ලගඹන් අඩු භට්ටභක එනේ 4.1% ක්ෂ  ඳළතුණි. 

එභ ය තුශ ආර්ථික    දශ නිර විගීල ාිතතර අඩුවීභක්ෂ ගඳන්නුේ කශ අතය එඹට ප්රධහන 
ගවේතු වගේ  ශ ල විගීල ණඹ ගේහ ගගවීේ ප     ව ප්රහේධන ගගශගඳොගරන් දශ විගීල 
         පිටතට ගරහඹහේඹ.  ගකගේ ගතත් අ ත      මරය අ   ල           ශ    
  ප          ල        ත ත ණ  ප                   ප්රතිාසකයණ නයහඹ ඳත්රඹ 
                                 ප              2016               
       ප     ල       5.3       ප ත            ශ    ත ප්රභහණ          
     ල   . 

                    ප    ළ  ප    අ       ත   ල      ප      , ජහතයන්තය 
සනීම            ල  අ            ත ණ           ළ  ල    ශ    ත        
   ල       6.5          ත     අ           අත      අ                    
   ල       6    ප    . 

විනිභඹ අනුඳහත   ල  විට ප               ඳී    ය පුයහභ රුපිඹගේ අගඹ හගකක්ෂ 

ලගඹන් සථහය භට්ටභක ඳළතුණ අතය ප                     ල            3.8% 
   අ ප්ර  ණ    . 
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විසතෘත ණඹ ඳවසුකභ ඹටගත් එකඟ ව ප්රධහන ආර්ථික ප්රතිාසකයණ න්ගන් මරය ප්රතිඳත්ති යහමු 
අයමුණු කයගත් නභයය ී  දීධභනඹ  විගීල විනිභඹ කශභනහකයණගේ දළිය නභයය ී ත්ඹ  යජගේ 
ආදහඹභ ළියකය ගළනීභ තුළින් අඹළඹ හිඟඹ අඩුකය ගළනීභ ව වඳුනහගත් අරහබ රඵන 
ආඹතනලින් යජඹ දත්වීභත් ගර දළක්ෂවිඹ වළිරඹ. ආදහඹභ ඳදනේ කයගත් මරය සථහය ිරීමභ 
ේඵන්ධගඹන් වඳුන්හ දුන් ක්රිඹහභහර්ග යජගේ අ  ඹභ ර්ධනඹ ිරිපභ ේඵන්ධගඹන් අධහනඹ 

ගඹොමු කය ඇති අතය  එභගින් යජගේ ඵදු ආදහඹභ දශ ලගඹන් 15% ිරන් ඳභණ ර්ධනඹ කය තිගේ. 

2016 අඹළඹ හිඟඹ දශ ගීය ඹ නිසඳහ ත  න් 5.5% ක්ෂ නු  තළිත ඇසතගේන්තු කය තිගේ.  

 

ගර් ඳශමුන බහගගේදී 27% ක්ෂ ගර තිබ ගඳෞීගලික අාලගේ ණඹ ර්ධනඹ  ගර් ගදන 

කහර්තුගදදී     ඔක්ෂගතෝඵර් භහගේදී  22% දක්ෂහ අඩුවීභ තු   ශ්රී රාකහ භව ඵළාව ගද දළිය කයන 
රද මරය ප්රතිඳත්තිඹ ආන්තික ලගඹන් වුද හර්ථක ඵ ගඳනී ඹ .       තදුයටත් හවනර 
ආනඹන ඵීද ිරහිඳ අසථහක ළියිරීමභ තුශ හවන ආනඹනගේ 25%ක ඳභණ අඩුවීභක්ෂ ඇතිවී 
තිගේ. 
 

යහජය ගඳෞීගලික ේඵන්ධතහ වයවහ ෘජු විගීල ආගඹෝජන  ආකර්ණඹ කය ගළනීභ වහ යජඹ 

ළිය අධහනඹක්ෂ දක්ෂහ තිගඵන අතය       අ ශ   යහඳෘති ගණනහක්ෂ 2016 ගර් දී ආයේබ 

        ඒහගේ ඹවඳත් ප්රතිපර 2017 ගර් දී රඵහ ගළනීභට ඵරහගඳොගයොත්තු ගද. තදුයටත් 

ාර්ධන අයමුණු ශඟහ කය ගළනීභ වහ යජඹ 2017 අඹළඹ තුළින් සුළු වහ භධය ඳිපභහණ යහඹ  
අඳනඹන ව දදිිරීමේ ක්ෂගේත්ර ගකගයහි අධහනඹ ගඹොමු කයන රදී. ගභන් ප්රතිඳත්ති තුළින්  ජී එස 
පී + (GSP+) ඳවසුකභ නළත රඵහ ගළනීභට ඇති වළිරඹහ  යුගයෝඳඹට    H අඳනඹන ිරීමගේ 
තවනභ දත් ිරීමභ ව භවය ප්රධහන  අඳනඹන ගගශගඳොශර       න ආර්ථික 
ක්රිඹහකහයකේ             අඳනඹන ක්ෂගේත්රගේ කහර්ඹඹ හධනඹ ර්ධනඹ නු ඇති ඵ භගේ 
විලසහඹිත. 

ගකගේ ගතත් ආර්ථිකඹ පුයහ සිදුන ඵදු ළියිරීමභ තුළින් ඳහිපගබෝගිකිතන්ගේ ක්රඹ ලක්ෂතිඹ ගත 
අහිතකය ඵරඳෆේ එේර ගකගයන අතය එතුළින් ගඳෞීගලික අාලගේ අඩු ආදහඹ ර ප්රතිපරඹක්ෂ 

ලගඹන්  ආගඹෝජන අඩුවීභ සිදුගද.  2016 ර්ඹ තුශ මරය ක්ෂගේත්රඹ වයවහ වඳුන්හදුන් ඵුවවිධ 

ක්රිඹහභහර්ග තිබිඹදීත්  යට 2017 ර්ඹට ඳහ  නගන රීගී දළිය ණඹ ඵයක්ෂ හිත න අතය එඹ 
යජගේ සිඹළු ාර්ධන දත්හවඹන් ට ඵහධහක්ෂ   ප  . තද යගට් විවිධ ප්රගීලරට මුුවණ දීභට 
සිදු  නිඹඟඹ නිහ කෘෂිකහර්මික ක්ෂගේත්රඹට අඛ්ඩඩ අහිතකය ඵරඳෆභක්ෂ එේර විඹ          

2017 ගර් දශ ගීය ඹ නිසඳහදනගේ ර්ධනඹට  අහිතකය ඵරඳෆභක්ෂ         අ          . 
අහිතකය කහශගුණඹ තුශ විදුලිඹ නිඳදවීභ ව විදුලි  ල  ගකගයහි  අහිතකය ඵරඳෆභක්ෂ එේර     
 ත . 

ගගෝී ඹ ආර්ථිකඹ ර්තභහන   ාක්රහන්තිභඹ කහරඹක්ෂ ඳසු කයමින් සිටිිත. 2017 ගර් ගරෝකගේ 
ප්රධහන යටේ ගදකක භළතියණ ඳළළත්වීභට නිඹමිතඹ. යුගයෝඳගේ සිදුගමින් ඳතින ආර්ථික 
ප්රතිඳත්තිභඹ ගනස වීේ ව ඇභිපකහ එක්ෂත් ජනඳදගේ ප්රතිඳත්ති         විගලේගඹන්භ 
ගෂඩයේ ාිතතර ගඳොී  අනුඳහත ළියවීභට ඇති වළිරඹහත් භඟ විගීල ප     තුශ අවිනිලසිතත 
තත්ත්ඹක්ෂ ඇති   තිගේ. 

ගභභ අභිගඹෝගහත්භක ඳිපයඹ තුශ ලක්ෂතිභත් නළගී සිටීභ වහ යජඹ විසින් භනහ ගර 
ේඵන්ධීකයණඹ කශ සථහය ව   ණ ාර්ධනඹ අයමුණු කයගත් ප්රතිඳත්ති කහර්ඹක්ෂභ  ව 
අධීක්ෂණ ඹහන්ත්රණඹක්ෂ හිත ක්රිඹහත්භක ිරීමභ අතයලය ගද. 
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යක්ෂණ ක්ෂගේත්රඹ - „තයඟකහීම ව ගතික ’ 

ශ්රී ල     යක්ෂණ කර්භහන්තඹ අඩු ගදගඹිරන්                      ත      ප්ර ල 

කර්භහන්තඹ   ඵට ඳත්ගමින් ප   .   2014      සිට දශ ජහතික    ප  ත          
  ල  ප   ජීවිත ව හභහනය යක්ෂණ අ ශර තියුණු ර්ධනඹක්ෂ දක්ෂනට රළගේ. 2016 ගර්දී 

ජීවිත යක්ෂණ අ ශ   දශ      ත            19%   ර්ධනඹක්ෂ ගඳන්හ ඇති අතය 

හභහනය යක්ෂණ අ ශ   14% ක ර්ධනඹක්ෂ ගඳන්හ තිගේ. ඒ අ   භසථ දශ      ත      
      ජීවිත ව හභහනය යක්ෂණ අ ශ      පිළිගලින් රුපිඹේ බිලිඹන 63.6      රුපිඹේ 
බිලිඹන  76.6 ක්ෂ  ල  හර්තහ වී තිගේ.ගකගේ ගතත් මරය ක්ෂගේගත්ර   භසථ ත්කේ ගත් විට 
භසථ යක්ෂණ කර්භහන්තඹ දන් 3% ක දහඹකත්ඹක්ෂ ප ණ    රඵහ ගදිත. 

ඳසුගිඹ ය තුන තුශ කර්භහන්තගේ ුවඹ ළශිරඹ යුතු ප   ත     රක්ෂවීභ දක්ෂනට රළබුණ 
අතය එඹට ප්රධහනභ ගවේතු වගේ ශ්රී රාකහ යක්ෂණ භ්ඩඩරඹ (IBSL) විසින් ක්රිඹහත්භක කශ 
නිඹහභන ගනසකේ ව අතය ඒහ   ඳහරනඹ ළියදියුණු ිරීමභ ව ප්රහේධනඹ කහර්ඹක්ෂභ ගර 
බහවිතහ ිරීමභ ගකගයහි අ      ගඹොමු වි තිබුණි. ගභභ අලයතහ                ණ 
     ත    ත        අභිගඹෝගහත්භක කහරඹක්ෂ අ    අතය    තුශ ළියදියුණුකශ 
ප්රහේධනඹක්ෂ ඳත්හගගන ඹහභ ව ායුක්ෂත භහගේ ගන්ිරීමභ  භහගේ රළිතසතුගත ිරීමභ ව 
අදහනේ ඳහදක ප්රහේධන ප ල  තන්ත%               අ        ල    . 

 

2014      සිට කර්භහන්ත    ප්රධහන අත්ඳත්කයගළනීේ වතය         අත  2016      
ත         ඒ                     අ        ප   .     තත්        
ත      ගගශගඳොර ඒකහඵීධ      ල  ප         ප    අත   
හභහනය යක්ෂණ ක්ෂගේත්රඹට          ලප      ල          අ          .     
අ                හභහනය    ණ            අ ප          ල  ල    අත  ඒ 

අ   2016 අන් න විට ජී ත යක්ෂණ භහගේ 12  ක්ෂ . හභහනය යක්ෂණ භහගේ 12 ක්ෂ ව 

ායුක්ෂත යක්ෂණ භහගේ 3ක්ෂ තිබුණි. 

 
යක්ෂණ   ල   ේඵන්ධගඹන්  දළනුත්බහඹ ළිය ිරීමභ වහ ගත් විවිධ දත්හවඹන්   H   

ඳහ 2016 මුේ බහගඹ තුශ ඳළති අඩු ගඳොී  අ ප     ව ඹසගත ජනගවනඹ ගදගගඹන් ළියවීභ 
තුශ යක්ෂණ  කර්භහන්ත      ණ    ණ  ල        අ ප ත  අ     අ        ප    
අත  ඒ          ජනගවනගඹන් ජීවිත යක්ෂණ ල  ගත් ාඛයහ 12% ක ප්රතිලතඹක         
    පිළිබිඹු   . 

ගභභ ය තුශ   යක්ෂණ කර්භහන්තඹ මුුවණ ඳහන අභිගඹෝගල  ළියවීභක්ෂ ගඳන්නුේ     .     
ය පුයහභ  භහගේ නිීමක්ෂණඹට රක්ෂව කහයණඹ වගේ     ත            ණ ක්ෂගේත්ර   
ල  ණ                ත        ල අ       ල              . ය තුශ 
ඳළතුණ අහිතකය කහශගුණික තත්ත්ඹ නිහ ගා තුය ව වදිසි අනතුරු ේඵන්ධ හිමිකේ ඳෆේ 

ප්රභහණඹ අහභහනය  ල    ළ     . ත    ළ            හවන ලිඹහඳදිාිත ිරීමභ අඩුවීභ  
ණඹ ටිනහකේ අනුඳහතඹ අඩු      ගර් ගදන බහගඹ තුශ ළිය  ගඳොළී අනුඳහත හභහනය 
යක්ෂණ ක්ෂගේත්රඹට තදුයටත් අභිගඹෝග   ල   ළ  . 
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ඳහරනඹ ව ගයගුරහසි- “ යක්ෂණ ක්ෂගේගත්රේ අඛ්ඩඩතහ කයහ” 

ආඹතනික   ඳහරනගේ විනිවිදබහඹ ේඵන්ධගඹන් HNB ඇෂුයන්ස  ප   භහගභ ගගෞයඹට 

ඳහත්ර ව භහගභිර. ගභභ පිළිගළනීභ          වහ HNB ඇෂුයන්ස  ප   භහගභ ව HNB 
ගජනයේ දන්ෂුයන්ස       ත භහගභ නිඹහභන ව සගදච්ඡහ    අ            ඳහරන 
ක්රි       සථහපිත කය තිගේ.         ඳහරන ඳළතිකඩ පිළිඵ විසතයහත්භක හර්තහක්ෂ අප 
    ත          ත    පිටු අාක 53 සිට 110 දක්ෂහ පිටුර          ත. 

යක්ෂණ කර්භහන්තඹ තුශ ගයගුරහසි  ක්රි          ල        . ඳසුගිඹ ගර් භහගේ 

ඳණිවිඩගඹහි දක්ෂහ ඇති ඳිපදි  2011 අාක තුන දයන යක්ෂණ කර්භහන්ත නිඹහභනඹ ිරීමගේ 

ාගලෝධන ඳනගතහි වන්න ආකහයඹට සිඹළුභ ායුක්ෂත යක්ෂණ භහගේ 2015 ජනහිප 01 

දිනට ගඳය තභ යහඳහය    ත  ිරීමභ සිදුකශ යුතුඹ. HNB ඇෂුයන්ස  ප   භහගභ  ඇතුළු  
ගඵොගවෝ යක්ෂණ භහගේ     ක්රිඹහලිඹ ේපර්ණ කය තිගේ.  ගකගේ ගතත් ගගශගඳො ළ  
ප්රධහන ූමමිකහක්ෂ ඇති භහගභක්ෂද ඇතුළු  භහගේ තුනක්ෂ  සථහය ව ඹවඳත් කර්භහන්තඹ  
ාර්ධනඹ        නිඹහභන  අයමුණු රට අභිගඹෝග කයමින් තභත් ගභභ නිඹභඹන්ට අනුගත 

කටයුතු කය නළත. එභ නිහ 2016 ය තුශත් සිඹළුභ අගනව ත් භහගේ ඔඵගේ භහගභ ද ඇතුළු  

තභ යහඳහය කටයුතු     ළ       ණ       තයඟබිභක    . ඔඵගේ භහගභ 2016 ර්ඹ තුශ 
සිඹළුභ නිඹහභන අලයත  රට අනු කටයුතු කයඇති ඵ ඔඵට දන්න්ගන් දතහභත් තුටිනි. 
     අ       ත ප     ප්රහේධන ක්රි        අ               ත   ණ         
 ල         ළ අත         ශ            අ           ළ ප්රහේධන ප%  ණ   ත  

අ ප ත (Capital Adequacy Ratios )            ප               ත. 

 

                  - ''     , ල             ත "     

ගභභ ඳසුබිභ තුශ අඳ භහගභ රුපිඹේ මිලිඹන 647 ක්ෂ ඵදු ඳසු ල     ගර හ තහකය ඇති ඵත් එහි 

ර්ධන ගදගඹ ඳසුගිඹ ය          228% ක්ෂ ඵත් ඔඵට දළනුේ දීභට රළබීභ භහ             
     .  ගභභ භහගභ ආයේබ කය දහ ඳටන් අද දක්ෂහ අඳ භහගභ රද දවශභ ඵදු ඳසු ල    ගභඹ 

න අතය එඹ රඵහ ගන්නහ රීගී ජී ත යක්ෂණ අ ශ    ර්ධනඹ කයන රද කහර්ඹඹ හධනඹ ව HNB 
ගජනයේ දන්ෂුයන්ස       ත ඳිපඳහලිත භහගගේ          කහර්ඹඹ හධනගේ වහඹ ද 
හිතිත. 
 
ජීවිත යක්ෂණ අාලඹ රුපිඹේ බිලිඹන 3.6 ක දශ      ත        එනේ ඳසුගිඹ ය භඟ 

ළඳීගේදී 27% ක ර්ධනඹක්ෂ හර්තහ කශ අතය ප තHd     ණ යහඳහයඹ (Endowment 
Business)                   අතය ජීවිත යක්ෂණගේ භසථ දශ      ත         

86% කට දහඹකත්ඹ ඳඹිත.            ළ   ගදගඹ     අතය ඳසුගිඹ ගර් 19% ක 
ර්ධන ගදගඹ භඟ ළඳීගේදී   අඳගේ ආන්නභ ත ඟ   විසින් රඵහගත් ර්ධන ගදගඹ      
එඹ දශ ලගඹන් 11%        . අභ දශ      ත        වඳුන්හදීභ  රහබදහයී නිසඳහ ත 
අගරවිඹ ේඵන්ධගඹන් ළිය අධහනඹක්ෂ ගඹොමු ිරීමභ ව      ල අඛ්ඩඩතහ ප           
ළනි කහයණහ ගභභ කහර්ඹඹ හධනඹ ගකගයහි ප්රධහන ලගඹන් ඵරඳහ තිගේ.         ල        

      (Million Dollar Round Table)  ජඹග්රව     ණ  ඳසුගිඹ ගර්    ත  ල 14        

   41                            අතය එඹ ඳසුගිඹ ය 15 තුශ    ත     දවශභ 
ජඹග්රව     ණ  ගද. 

ඳසුගිඹ ගර් ඳිපඳහලිත භහගභ      මිලිඹන 227 ක අරහබඹක්ෂ හර්තහකශ අසථහගද භභ 

ගකොටසහිමිකරුන්ට ඳහ සිටිගේ  දදිිප     යහඳහයගේ රහබදහිතත්ඹ ළියකයගළනීභ HNB 
ගජනයේ දන්ෂුයන්ස       ත භහගභ හි මලික අයමුණු න ඵිත. එන් ඹේ ඹේ ක්රගභෝඳහඹන් 

ිරහිඳඹක්ෂ භභ ඳසුගිඹ 2015 හර්ෂික හර්තහගද භතුගකොට        . ගභභ අයමුණු අනු ඹමින් 
ඳසුගිඹ ය ල ඇතිව අරහබඹට මලික ගවේතු ව යක්ෂණ හිමිකේ අනුඳහතඹ (Claim Ratio) 88% 
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සිට 2016 ගර්  69% දක්ෂහ        අඩුකයගළනීභ , HNB ගජනයේ දන්ෂුයන්ස       ත 
භහගභ       . ගභභ තත්ත්ඹ නිළයදි ිරීමභ වහ         යහඳහය මිශ්ර   කයන රද 
ක්රගභෝඳහිතක ගනසකේ . එහි ප්රතිපරඹක්ෂ ලගඹන්  භසථ ඒකහඵීධ අනුඳහත  (Combined 

Ratio) අහිතකය   ශගුණික තත්ත්ඹන් භත ව යක්ෂණ හිමිකේ ඳෆේ ළියවීභ      වු  2015 දී 

ප    123% සිට 107% දක්ෂහ අ  විඹ. භහගගේ ක්රගභෝඳහඹන් ක්රිඹහත්භක ිරීමගේ ව ප්රගතිඹ 
අධීක්ෂණඹ ිරීමභ ේඵන්ධගඹන් අඛ්ඩඩ දත්හවඹන් ගන්නහ ඵ ඳසුගිඹ හර්ෂික හර්තහ   දීද භහ 
විසින් වන් ගකරුණු අතය ඒ අනු ක්රගභෝඳහිතක ළශසුේ ක්රිඹහත්භක ිරීමේ ේඵන්ධ අධයක්ෂ 
   ල       ප      ර්ඹ ආයේබගේ ඳත් කයන රදී. ගභභ කමිටු තභ අයමුණු 
ගනුගන් භහසික රැසන අතය භහගගේ කටයුතු ේඵන්ධගඹන්         ූමමිකහක්ෂ නිරූඳණඹ 
කයනු රඵිත. 

ගභභ සිඹළු ක්රි       අඳගේ ක්ඩඩහඹ     ප      අභිගප්රේ ණ   ත HNB ගජනයේ 
දන්ෂුයන්ස       ත භහගභට තභ          ප  අත        රුපිඹේ මිලිඹන ගදකක 

ල     ඳශමු කහර්තු ඇතුශත භ හර්තහ ිරීමභට වළිරවිඹ. ගකගේ ගතත් ගභභ ප්රගතිඹ,         
 ත        ල           ත                       ත    .     880      ණ 
             ප        ල   .     අන් කහර්තුගද ව විශිසට කහර්ඹඹ හධනඹ නිහ 

භහගභට දශ      ත        ල  රුපිඹේ බිලිඹන 3.1   හර්තහ ිරිපභට වළිර ව අතය එඹ 

16% ක ර්ධනඹිර. ගභභ කහර්ඹඹ හධනඹ කර්භහන්තගේ භහනය ර්ධන ගදගඹ 2% ක 
ප්රභහණඹ   දක්ෂභවීභක්ෂ න අතය ඵදුලින් ඳසු රහබඹ රුපිඹේ මිලිඹන 47   ඵට ඳත්       
       . 

ගගශගඳොශ අගකක්ෂහන් අභිඵහ ඹන ගභභ තුටුදහඹක ජඹග්රවණ අඳගේ ගකොටසකරුන්ට 
මරයභ ප්රතිරහබ රඵහ දීභ ඳභණක්ෂ ගනො ඩහ ලක්ෂතිභත් ව සථහය        වහ අියතහරභ 

දළමීභට ද භත් වී තිගේ. ගභභ ය තුශ   ත අයමුදර (Life Fund) රුපිඹේ බිලිඹන 1.7 ිරන් ළඩී වී 

ඇති අතය  එඹ 25% ක ර්ධනඹ . කශභනහකහිපත්ඹ ඹටගත් ඇති අයමුදේ (Funds Under 

Managment) රුපිඹේ බිලිඹන 9.9 ක්ෂ දක්ෂහ 25% ිරන් ළිය වී තිගේ.         අඳ භහගභ ශ්රී රාකහ   

දවශභ න්නහභ නහභ 100 ල      ත   සිටින අතය HNB ඇෂුයන්ස  ප   භහගභ ව HNB 
ගජනයේ දන්ෂුයන්ස       ත භහගේ      ෆිච් ගර්ටිා රාකහ      (Fitch Rating Lanka) 

             ශ      ත  „A‟ lka  යක්ෂණ මරය ලක්ෂති ගශ්රේණිගත ිරීමභ  ල    ත. 

 ත දුයටත් ගභභ   ත  ගදකභ එහි ප්රතියක්ෂණ භ්ඩඩරඹ ප්රගදලගභන් ගතෝයහගගන ඇති අතය 

ඒහ ‘A’ගශ්රේණිඹ හිත වීභ නිහ අඳ භහගභට විලසහඹක්ෂ ව ශ     ල     . ගභභ ජඹග්රවණ 
භඟ ඔඵ භහගභ ඓන්ද්රීඹ (Organic)ව අනනද්රී(Inorganic) ලගඹන් තදුය   ර්ධනඹ  
      .  

 

රහබහාල -  ගකොටක  ප    .12.95  

2016 ර්ඹ වහ හර්තහව භහගගේ කහර්ඹඹ හධනඹ ඳදනේ කයගගන එක ගකොටකට රු.5.00 
ඵළගින් ව අන් රහබහාලඹක්ෂ  අධයක්ෂ භ්ඩඩරඹ තුටින් ගඹෝජනහ කයන අතය ඳසුගිඹ ර්ඹ භඟ 

ළඳීගේදී එඹ 150% ක ර්ධනඹිර. 2016  වහ භහගගේ ගකොටක  ප    .12.95 ක්ෂ ගර 
හර්තහ වී තිගේ. 
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භහජ ව ඵතහ ප්රහේධනගේ ආගඹෝජන - “  ප  ” 

තභ භහජ ගකීේ මරහයේබඹන් අඛ්ඩඩ ඳත්හගගන ඹමින් භහගභ තභ ේභහන   ප ත%  
ආඹතනික භහජ                ජර කශභනහකහිපත් ළඩටව ර ආගඹෝජනඹ     
අටන යටත්     ළ  . යගටහි ග්රහමීඹ ප්රගීලර ඳහනීඹ ජර ඳවසුකේ නළති ඳහේ ගඵොගවොභඹක්ෂ 
වඳුනහගළනීභට අඳට වළිර විඹ. ඒ අනු අේඳහය  භඩකරපු  ගතේගදණිඹ ව ගේගමු කශහඳ ර 
ඳහේ  ත  ගභභ ය තුශ ආඹතනික භහජ ගකීභ ඹටගත් සිදුකශ ජර කශභනහකහිපත් 
ළඩටවන්     ප්රතිරහබ රද අතය                  අප          ළ ප     ල  ල   
             ණ  43 දක්ෂහ ළිය   . ඊට අභතය „Blood Drive’  නමින් ගේ දන් දීගේ 
ළඩටවනක්ෂ අඳ භහගභ විසින් හඩේඵය ාවිධහනඹ කයන රද අතය එඹ අඛ්ඩඩ 
එගකොගරොසන යට සිදු කයන රදී. ගෞඛය ේඳන්න ජීන යටහක්ෂ ප්රර්ධනඹ කයමින් භහගභ 
විසින් ගෞඛය ේඳන්න ජීත්වීභ ේඵන්ධගඹන් ළඩටවන් යහශිඹක්ෂ වහ අනුග්රවඹ දක්ෂන රදී. 

තදුයටත් යගට් කශහ වහ ාසකෘතික කටයුතු දවශ නළාවීභ අයමුණු කයගගන HNB ඇෂුයන්ස 
භහගභ දක්ෂ කශහකරුන් වහ ඇගයීේ සිදු කයන රදී. අපි ක්රිඹහත්භක න භහජඹට ව එහි 
ජනතහට නළත  ප්රතිරහබ රඵහ දිඹ යුතුඹ ඹන දළිය විලසහඹ භත අඳ භහගභ විසින් අඳගේ   ශ  
                        අ                            ත  ප්ර  ශ      
      ත . 

 

ගගෞය       '     ' 

අඳ භහගගේ                   කයමින් HNB ඇෂුයන්ස  ප   භහගභ ව HNB ගජනයේ 

දන්ෂුයන්ස       ත භහගභ ගභභ ගර්දී ද ගගෞය                     . භහගගේ 

2015 වහ ව ාකලිත හර්ෂික හර්තහ SAFA  ේභහන   ළ       ණ        

ජඹග්රහවකඹහ ගර ගතෝයහගන්නහ රදී. ඒ අතයභ භහගභට තභ ාකලිත හර්ෂික හර්තහ වහ CMA  

ාකලිත හර්ෂික හර්තහ ේභහන දගශගේ දී     ශ්රී රාකහ යරත් ගණකහකාකහිපරුන්ගේ ආඹතනඹ 

විසින් ාවිධහනඹ කයන  රද 52 න හර්ෂික හර්තහ ේභහන දගශගේදී තත් දවශ ේභහන  දිනහ 

ගළනීභට වළිර විඹ. එගේභ Fintelekt  ව ශ්රී රාකහ යක්ෂණ   ත   (Insurance Association of 

Sri Lanka) විසින් ඒකහඵීධ ාවිධහනඹ කයන රද ශ්රී රාකහ  යක්ෂණ කර්භහන්ත ේභහන දගශගේදී 

ද ේභහන ගදකක්ෂ අඳ භහගභට රඵහ ගත වළිර විඹ.  ක්ෂෂුද්ර යක්ෂණඹ වහ භහගගේ දහඹකත්ඹ 

ව ජර කශභනහකයන ළඩටවන ඹටගත් සිදුකශ ආඹතනික භහජ ගකීභ ගනුගන් ගභභ 

ේභහන රඵහ ගදන රදී. 

දදිිප දළක්ෂභ - „ ශුබහදී ‟ 

ය 15 ක්ෂ ඳභණක්ෂ ේපර්ණ කශ හගකක්ෂ ලගඹන් තරුණ තයඟකරුගව  න HNB ඇෂුයන්ස 

 ප   භහගභ ගභභ ය ිරහිඳඹ පුයහභ තියහය ර්ධනඹක්ෂ ශඟහකයගගන තිගේ. තයඟකරුන් 15 
ක්ෂ සිටින ගගශගඳොශ තුශ   ත යක්ෂණ       අතය 06 න සථහනගේ රැඳී සිටීභට භහගභට 
වළිරඹහ රළබී ඇති අතය            ල                අඛ්ඩඩ ඳත්හ            
තභ භද භහගභ න වළටන් නළනේ ඵළාව   ප   භහගගේ  ලක්ෂතිඹ ප               ත  

ගකොටස හිමිකරු        ටිනහකභක්ෂ ඇති ිරිපභ             ත. අප        තභ නිසඳහදන 
කශම ළිය දියුණුක්ෂ ව රහබදහයී විබඹන් ගත ගඹොමු ිරීමගභන්  ව ළිය ආයක්ෂහක්ෂ රඵහ    
පිළිබිඹු න ආකහයඹට තභ නිසඳහදන නළත සථහනගත කයමින් දවත කහයණහ හක්ෂහත් කයගළනීභට 
අගකක්ෂහ කයිත. එගේභ භහගභ තභ ඳහිපගබෝගිකඹන්ට ශඟහ විඹ වළිර විලහරභ    H න  
     ත                වළටන් නළනේ ඵළාව        තුශ තිගඵන වක්රිඹහන් හි 
ප්රගඹෝජනඹ ගගන කටයුතු ිරීමභටත් අගකක්ෂහ කයිත. 

අතිලඹ තයඟකහීම ව       ගගශගඳොශක ප්රලානීඹ  ඳිපර්තනඹක්ෂ ලඟහ     HNB ගජනයේ 
දන්ෂුයන්ස       ත භහගභ  තභ         ර්ධනඹ ක්රභගඹන් ළිය කයමින් යහඳහයගේ 
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රහබහදහිතත් ළියදියුණු ිරීමභ ේඵන්ධගඹන් අධහනඹ ගඹොමු      ත. ගභභ අයමුණ හක්ෂහත් 
කයගළනීභ වහ ුවහත්භක ගනසකේ ිරහිඳඹක්ෂ දළනටභත් සිදුකය ඇති අතය තහක්ෂණඹ ළිය 

ලගඹන් බහවිතහ කයමින් ඳහිපගබෝගිකඹන්ට            අත්දළකීේ ළියදියුණු කයමින් භහගගේ යහඳහය 
ාර්ධන අ ශ ලක්ෂතිභත් ිරීමභ ේඵන්ධගඹන් ළිය අධහනඹක්ෂ ගඹොමු කය ඇත. භහගභ 
ර්තභහනගේදී  අනනද්රීඹ ර්ධනඹ (inorganic growth) වහ ඇති වළිරඹහන් ේඵන්ධගඹන් 
ගොඹහඵරමින් සිටින අතය එඹ දීර්ඝ කහළීන ක්රගභෝඳහිතක ලගඹන් හසිදහඹක නු ඇත. 

  ත ත   - „සතුතිඹ‟ 

         ළ      ල  ප්රධහන විධහඹක නිරධහිප                ත , ප්රධහන මරය නිරධහිප    ල 
   ප ල   ත  , ප්රධහන  ත     ත   ණ නිරධහිප       ණ       ත ,        ප  අ ශ ප්රධහ  

ශ           ක්ර           අධයක්ෂ    ල                 ල             
 ළ     ණ ප්රධහනීන් තභ තනතුරු ලින් දත් වව. ඔවුන් සිඹළු ගදනහ ගභභ භහගගේ දන්නතිඹ 
ගනුගන් දළක්ෂව අනගි දහඹකත්ඹ ගනුගන් ඔවුන් සිඹළු ගදනහටභ භගේ අාක ඇගයීභ     හර්තහ 
ිරීමභට කළභළත්ගතමි. 

එගේභ    HNB ඇෂුයන්ස කහර්ඹ භ්ඩඩරඹටභ  සතුති ිරීමභටත් විගලේගඹන්භ Bancassurance අ ශ  

මරහයේබඹන් ේඵන්ධගඹන් කටයුතු     පිිපට ගභභ භහර්ගඹ ඔසගේ අපර් ර්ධනඹක්ෂ රඵහ ගළනීභට 
ඔවුන් රඵහ දුන් වහඹ ේඵන්ධගඹන් සතුති ිරීමභටත් භභ ඵරහගඳොගයොත්තු ගමි. 

 

ඳත්ිරීමේ - „ පිළිගළනීේ„ 

යක්ෂණ කර්භහන්තඹ තුශ ය ගණනහක අත්දළකීේ ඇති භීමනහ තහභයත්නේ       HNB ගජනයේ 

දන්ෂුයන්ස      ත භහ      සහධීන විධහඹක ගනොන අධයක්ෂ      ල  2016 ළකතළේඵර් 01 

   සිට ඳත් කයන රදී. 

ය 23 ක ගේහ කහශඹ තුශ යක්ෂණ කර්භහන්තඹ තුශ ගජයසත තනතුරු යහශිඹක්ෂ දළරූ දීකති ගරොව ආයච්ිත 

භවතහ 2016 භළිත 02 න දින සිට ක්රිඹහත්භක න ඳිපදි HNB ඇෂුයන්ස  ප   භහගභ ව  HNB 

ගජනයේ දන්ෂුයන්ස       ත භහගභ හි ප්රධහන විධහඹක නිරධහිප තනතුයට ඳත් කයන රදී.      
ඳත්වීභට ගඳය එතුභහ ශ්රී රාකහ යක්ෂණ ාසථහගද ප්රධහන විධහඹක නිරධහිප ගර කටයුතු     ත. 

 

භභ ඒ ගදගදනහභ අඳගේ භහගභට දණුසුේ පිළිගනිමි. එගේභ කර්භහන්තඹ තුශ ඔවුන්ගේ පළ     ව 
නිපුණත්ඹ අඳ භහගභට දවශට ගභන් ිරීමභට ඇති ලක්ෂතිඹ     ඇතළිත භභ ඵරහගඳොගයොත්තු ගමි. 

HNB ඇෂුයන්ස භහගභ හි නීති අාලගේ ප්රධහනි ව HNB ගජනයේ දන්ෂුයන්ස       ත 

භහග    අධයක්ෂ භ්ඩඩර ගේකේ න සීතහිප ජඹසුන්දය භවත්මිඹ  HNB ඇෂුයන්ස භහගභ හි 

අධයක්ෂ  භ්ඩඩරගේ ගේකේ ගර ඳත් කය තිගේ.  HNB ඇෂුයන්ස භහග   අධයක්ෂ භ්ඩඩරඹ 

ගනුගන් භභ එතුමිඹ දණුසුේ ගර පිළිගනිමි. 
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ඇගයීභ 

ශ්රී රාකහ යක්ෂණ    ල      ප    , අධයක්ෂ ගජනයහේ    ව අගනව ත් නිශධහීමන්ට 2016 

ය පුයහ ඔවුන් රඵහ දුන් අඛන්ඩ වගඹෝගඹ ගනුගන් අඳගේ සතුතිඹ ඳශ ිරීමභට භභ ගභඹ අසථහක්ෂ 

ගකොට ගනිමි. එගේභ යක්ෂණ කර්භහන්තඹ ඹවඳත ගනුගන් රඵහ    දහඹකත්ඹ ගනුගන් යක්ෂණ 
ඔේබුඩ්සභන් යඹහටද භගේ සතුතිඹ පිිපනභමි. 

සිඹළුභ ගවෝදය අධයක්ෂරුන්             රඵහ දුන් ලක්ෂතිභත් වහඹ  වගඹෝගඹ ව භඟගඳන්වීභ 
සිහිඳත් කයමින් එඹ අගඹ කයමි.  ඔවුන්ගේ ගනොභසුරු වහඹ         ගභභ අභිගඹෝගහත්භක කහරඹ තුශ 
ගභභ භහගභ දදිිපඹට ගගන ඹහභට භට වළිරඹහක්ෂ ගනොරළගඵනු ඇත. එගේභ න ප්රධහන විධහඹක 
නිරධහිප      කශභනහකහිපත් ක්ඩඩහඹභ ව කහර්ඹ භ්ඩඩරඹටත් ය පුයහ අ   ප්රතිපර රඵහ දීභ වහ 
 ල        අ    කළඳවීභ ේඵන්ධගඹන් භගේ අාක සතුතිඹ පුද ිරීමභට කළභළත්ගතමි. 

 

අන් ලගඹන් අධයක්ෂ භ්ඩඩරඹ ගනුගන් සිඹළුභ ඳහර්ලසකරුන්ට ඔවුන් අඳ ගත තළබ විලසහඹ 
ගනුගන් භභ සතුතින්ත න අතය  අාහයධර්මීඹ ව ආඹතනික   ඳහරන ප්රමිති  දවශ භට්ට   
ඳත්හගනිමින් අඳගේ ඳහර්ලසකරුන්ට     තියහය ටිනහකභ  රඵහ දීභට අඳ අඛ්ඩඩ      කයන 
ඵ තවවුරු කයමි. 

 

ගයෝස ව ගර් 

බහඳතිනි 

2017  ප      09 
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පහත          HNB Assurance  ප          2016     ත          ත       අ   36 - 39     හ  

m%                                හ  ප   ත    ප  . 

 
 
 

 
m%Odk úOdhl ks,OdÍ;=udf.A újrKh 

 
2016 foieïn¾ 31 jk osfkka wjika jQ jir ioyd HNB weIqjrkaia fmdÿ iud.fï       jd¾Isl 
jd¾;dj iy uQ,H m%ldYk fufia Tn fj; bosßm;a lrkafka yomsß i;=áks' wm iud.fï iy tys mQ¾K 
ysñldr;ajhg k;= mßmd,s; iud.ම jk HNB fckr,a bkaIqjrkaia iSudiys; iud.fï f;jeoEreï wjika 
ld¾hhidOkh wdjrKh jk mßos ilid bosßm;a flfrk wmf.a miajk        jd¾Isl jd¾;dj 
fuhhs' 

;jo" 2016 j¾Ih hkq Ôú; rlaIK iy idudkH rlaIK úi÷ï ,ndfoñka id¾:lj wmf.a fufyhqï 
lghq;=j, ksr; jQ 15 jk j¾Ih nj fuys igyka lrkafka buy;a i;=áks' fuu jd¾;dfõ m%Odk f;audj 
yryd ms<sìUq jk wkaoug" fmr fiau wms bosß wkd.;fhaoS o wmf.a          a ;=gqmygq lsÍug 
wLKavj jEhï orkafkuq' 

fmr j¾Ih yd ii|k l,ays          228]l j¾Okhla fmkakqï lrñka 2016 foieïn¾ 31 jk 
osfkka wjika jk j¾Ih i|yd re' ñ,shk 647l nÿ miq ,dNhla ,eîug HNB weIqjrkaia       ම  ම 
(HNBA) iy tys mQ¾K ysñldr;ajh    mßmd,s;h jk HNB fckr,a bkaIqjrkaia iSudiys; iud.u 
(HNBGI)  iu;aù we;s nj jd¾;d lrkafka wNsudkfhka hq;=j h' ;jo" re' ì,shk 6 iSudj miqlr   
tAldnoaO o< f,aLk.; jdßlh jYfhka re' ì,shk 6'7la jd¾;d   ම  wm iuQyhg yels   .      
wdÞhfï l %ñl j¾Okh ;=<ska ms<sìUq jkafka wm iuQyh rlaIK l¾udka;h ;=< jvd;a fõ.fhka j¾Okh 
      iuQyhla jk nj hs' 

 

 

wNsfhda.d;aul jd;djrKh 

id¾j wd¾Ól wxYfhka fukau" ixLHdfjka yd uq,Huh jákdlñka o widudkH f,i by< w.hla .;a 
jkaos whÿï m%udKhla wm fj; bosßm;ajkakg fya;= i,iñka uehs udifhaoS w;aú|skakg jQ nrm;< 
c,.e,Sï ; ;ajh fya;=fjka fuys i,ld nef,k j¾Ih rlaIK wxYhg ieneúkau wNsfhda.d;aul 
j¾Ihla úh' fï fya;=fjka idudkH rlaIKfha ,dN wdka;slh wvqjQ w;r th wdfhdack wjia:d iSud 
lsÍugo fya;= úh' Ôú; rlaIK wxYh .;alළ by< .sh fmd<S wkqmd; fya;=fjka wdÞhñka iEfyk 
fldgila b;=reï yd wdfhdack fj; fhduq ù ;sfí' 

› ,xld rlaIK uKav,h ^IBSL& úiska l%shd;aul lrkq ,enQ kj ud¾f.damfoaY hgf;a kqnqkaj;alï l%u  
ම              තන්ත %ය (Solvency Regime) isg wjÞku mokï lr.;a m%d.aOk      ;ka;%hg 
(Risk Based Capital-RBC) m%fõY jQ › ,xldfõ rlaIK l¾udka;hg 2016 j¾Ih hkq b;d jeo.;a 
ikaêia:dkhla iksgqyka lrk j¾Ihls' RBC      ;ka;%h wkqj" rlaIK iud.ï úiska Ndr.kakd 
wjÞkug      wju m%d.aOk m%udKhla mj;ajdf.k hd hq;= h' fï iu.ska bosßhg hk rlaIK 
l¾udka;h fuu kj md,k l%ufha wjYH;djhkag iß,k mßos rlaIK ksmehqï iïnkaOfhka fukau 
wruqo,a wdfhdackh iïnkaOfhka o jvd;a m%;Hia: m%fúYhla .ekSug lghq;= lrkq we;' jvd;a Yla;su;a 
m%d.aOk mokula mj;ajdf.k hdug tu kj kshuhka yryd iud.ï fhduq lrjkq we;s w;r" iudf,daÑ; 
j¾Ih ;=< idudkH rlaIK l¾udka;fha olakg ,enqKq w;alr .ekSï fol yryd fmkakqïl< mßos 
l¾udka;fha l%shdldÍka w;r tAldnoaOùfï fmrksñ;s      . idudkH rlaIK l¾udka;fha mj;akd oeä 
;rÕldÍ;ajh fya;=fjka fj<`ofmd, l%shdldÍka os.ska os.gu tAldnoaO lsÍï iy w;alr.ekSï fidhdhdug 
fm<fUkq we;s w;r bosß j¾IfhaoS o fuu keUqrej tf,iu mj;skq we;ehs wms úYajdi lruq' 
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ld¾hidOkh ms<sn`o o< úYaf,aIKh 

cSú; rlaIK jHdmdrh 

mj;akd wNsfhda.d;aul jgmsgdj uOHfha" 2016 j¾Ih iuQyfha cSú; rlaIK jHdmdrh i`oyd ie,lsh hq;= 
whqßka úch.%dys j¾Ihla f,i  ikd: ù we;'  rlaIK l¾udka;fha 19] l j¾Okh blaujd hñka 27] l 
j¾Okhla iksgqyka lrñka o<         jdßlh re' ì,shk 3'6 f,i olajd         ම          
  ' fuu ch.%yKhka iu.ska" HNB weIqjrkaia fmdÿ iud.u  fj<`ofmd, ;=< 6 jk ia:dkh mj;ajd 
      ' 2015 j¾Ifha w;am;a lr .kakd  ,o 19] l j¾Okhg idfmalaIj wmf.a  මම       j¾Okh 
ie lsh hq;= whqßka fõ.j;a lr .ekSug wmg yels jQ nj o igyka lsÍu             .    

miq.sh j¾Ihg idfmalaIj 32] ls            ;Hd           (Endowment Policy) ම   
 ම     ළ                86] කට      විය.  ම ලා                        fhA 
ම      (My Fund)      ම  (Ranmaga)           ය.  ම                     
    (Mortgage Reducing Policy) 15] l j¾Okhla jd¾;d fldg we;' fuu  rlaIK       ñY%fhys 
we;s <  fjki" iud.u ish l%ñl jdrsl rlaIK l<U Yla;su;a lsßug .kq ,enQ m%h;akfha m%;sM,hls' 
m<uq jif¾ rlaIK Tmamq wl¾ukHùfï wkqmd;h (Lapse Ratio) 46] l mj;ajdf.k hdug yelsúh'    
      fnodyeßï l<ukdlrK lKavdhu úiska mdßfNda.sl LKavkh lsÍu osßs.ekaúu yd rlaIK      
mßmd,kh iy mj;ajdf.k hdu i`oyd wkq.ukh lrk ,o kj m%fõYhka o WmldÍ     .      jif¾ 
oS ,o re' ñ,shk 427 l ,dNh wNsnjd 40] l j¾Okhla       lrñka HNB weIqjrkaia  ම  ම re' 
ñ,shk 600 l fuf;la ,o by<u ,dNh jd¾;d fldg we;' csú;  rlaIK jHdmdrfhka              
       ම          w;sßla; ,dNho 49] l j¾Okhla iksgqyka lrñka 2015 j¾Ifha oS ,o re' 
ñ,shk 310 l w.hg idfmalaIj re' ñ,shk 461         ළ      ' 

 

j¾Ih wjidkùu;a iu`. cSj; rlaIK wruqo,  (Life Fund) re' ì,shk 8'6  g <`.d jqKq w;r iud.u 
rlaIK     ysñ ka i`oyd rlaIKh  rk ,o re'1"000 lg re' 54 l Wmßu m%ido oSukdjla o wruqo, 
u; mokï jq m%;s,dN rlaIK     (Fund based) ysñlrejka i`oyd 8] l ,dNdxY wkqmd;hla o m%ldYhg 
m;a lrk ,oS' 

                   ම ම   ms sìUqjkqfha rlaIK ksfhdacs;hkaf.a .=Kd;aulNdjh j¾Okh 
lsßu i`oyd wm úiska ork ,o m%h;akhkaf.a m%;sM,jk w;r by< uÜgul  jD;a;shuh iajNdjhla 
mj;ajd.ekSu i`oyd wm olajk Wkkaÿfõ m%;sM,h ù we;af;a                        (Million 

Dollar Round Table) i`oyd iyNd.s ùfï iqÿiqlï ,o rlaIK ksfhdacs;hka 41 la ks¾udKh lsÍug 
yelsùuhs' ta w;ßka idudcsl;ajfha by<skau isák tla idudcslfhl=;a (Top of the table)"             
     idudcsl;ajfha tla idudcslfhl=;a (Court of the table) isàfï wdvïnrh ú`o.ekSug iud.ug yels 
ù   . fuh b;du  is;a weo.kakdiq  m%;sM,hla      l,ska j¾Ifha oS iqÿiqlï ,nk ,oafoa rlaIK 
ksfhdacs; n,ldfhka idudcslhka 14 fofkl= muKla ùu ksidfjks' 

idudkH rlaIK jHdmdrh 

wm rlaIK iuQyfha idudkH rlaIK jHdmdrh      ම iy ,dNodhs;Ajh hk foflysu ukd j¾Okhla 
jd¾;d fldg   . 2015 j¾Ih ;=< os wNsfhda.hkA  fndfyduhla ydkslr ;;a;ajhka 2016 j¾Ifha os 
id¾:lj yiqrejk ,oS' idudkH rlaIKh" tys iajNdjfhkau wkfmalaIs; ;;a;ajhkag b;du keUqre neúkaa 
tjka wNsfhda.hkag  ksis whqßka uqyqK oSu i`oyd iqodkï iys; ;;a;ajhl miqúug wjYH jk ;SrKhka 
.ekSu" ldf,dAÑ;j  is¥lsßSug l<ukdldß;ajh i;= yelshdj" id¾:l;ajh i`oyd b;du jeo.;a 
wjYH;djhls' wjodkï f;dard.ekSu" ñ,lrKh yd úhoï l<ukdlrKh flfrys oeä wjOdkhla 
fhduqflreKq w;r" wdh;kfha wjodkï l<ukdlrK l%fudamdh ;=<ska 2016 j¾Ifha oS tjka iqodkï 
iy.; ;;a;ajhla idOkSh whqßka mj;ajdf.k hk ,oS' wm lKAvdhu fuu m%Odk wx.hka ;%s;ajh 
                  ම             wkd.;h i`oyd ;sridr jHdmdßl wdlD;sh  (Business 
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model)      ම       ම   2016 j¾Ifha taldnoaO msrjegqu iy ,dNfha j¾Okh flfrys jeo.;a 
odhl;ajhla o ,enqks ' ඒ     16] l j¾Okhla          j¾Ifha o< f,ALk.;     h re' 
ì,shk 3'1  la o ,dNh f,i re' ñ,shk 47 la o jd¾;d lf<Ah' 

id¾:l;ajfha ñysß iqj`oska m%dKj;a jQ" ¥ro¾Ys Ñka;khla iys; wOHlaI uKav,h  u.fmkaùug ,lajk" 
Wkkaÿfjka yd l%shdYS,sj lghq;= lrk l<ukdldrjreka lKavdhulf.A kdhl;ajh iys; lem jq fiajd 
n,ldh" bosß wkd.;fha oS  HNBGI ys ;sridr ,dNodhs;ajhla we;s lr .ekSug läkñka m%fõY jkq we;s 
nj ud yg úYajdih' 

 

wdfhdackh 

wNsfhda.ldÍ id¾j wd¾Ól jgmsgdjla mej;sh o j¾Ih ;=< os wm úiska fhdod .kakd ,o wruqo,a 
l<ukdlrK m%h;akhka fya;= fldg f.k ia:djr wdodhï iy fldgia wdfhdack hk fowxYfhkau 
fj<`ofmd, ñkqï ,l=Kq wNsNjd hdug wmg yels j we;s nj fy<sorjq lrkqfha buy;a m%S;sfhks' wmf.a 
wdfhdack l<UhkA i`oyd remsh,a ì,shk 1'1 l wdfhdack wdodhula ,nd.;Af;a 25] l ie,lsh hq;= 
j¾Okhla o jd¾;d fldg .ksñks' iuQyfha iuiA; wdfhdack wdodhu flfrys uõ iud.fuka isÿ lrk ,o 
odhl;ajh re' ñ,shk 958 la jk w;r th 31] l j¾OkhlA fmkakqï flrekss'                25] 
l      ;a                l%fudamdhka ls%   ම    ම                         . 

wmf.a mßmd,s; wdh;kh jk  HNBGI  ම  ම, re' ì,shk 187 l wdfhdack wdodhula iu.ska odhl;ajh 
imhk ,o w;r th fmr j¾Ih yd ikaikaokh lsßfïoS 0'9] l wvqùulss' fuys oS .xj;=r yd 
iïnkaOfhka isÿ lrk ,o ysñlï mEම ksid we;sjQ wruqo,a msg;g .,d hdï fya;= fldgf.k wfmalaIdl,  
m%;ssM, ,nd.ekSug fkdyels úh' 

fmd<S wkqmd;hka we;=̀Mj" wd¾Ól o¾Ylhkaf.a fjkialï isÿùsï mqfrdal:kh lsÍfï ksrjoH;dj iy 
m%udKj;a mßos wjodkï l<ukdlrKh lrñka fj<`ofmd, ;;a;ajhka  ms n`o ld, ks¾Kh lsßu ;=< 
mej;s by< m%ùk;ajh ;=<ska fmd,S wdodhu 35] lska by< kxjd .ekSug yelsúh'  fldgia fj<`ofmd, 
l%shdldrlï  iïnkaOfhka  mej;s  wúksYaÑ;;djh fya;= fldgf.k fldgia wdfhdack wvql< w;r tys 
m%;sM,hla jYfhka m%d.aOk m%;s,dN w;am;a lr .ekSug bvlv wvq úh' flfia jqj o" ud th olskafka  
m%;ssM, w;alr.ekSu i`oyd ksjeros  osYdjg ;nk ,o {dkdkaú; mshjrla jYfhks' wm úiska ksisl,g 
.kakd ,o wruqo,a  l<ukdlrK ;SrK fya;= fldg f.k wmf.A wdfhdAPk j,g 8'1] l idudkHhlska 
ish`M fldgia ñ, o¾Yl  (ASPI) wNsnjd hdug yelsúh' iud.fï wNHka;r wruqo,a l<ukdlrK 
lKavdhfï m%ùK;ajh" ;jÿrg;A                   ම                       ම    
       <    . 

 

 

m%d.aOk m%udKj;aNdjh iy ia:dhs;djh 

HNBA iy HNBGI hk iud.ï folu l,ska mej;s kqnqkq j;alï mokï jQ md,k ;kA;%fha (Solvency 

Regime) isg wjodkï u; mokï jq md,k ;kA;%h (Risk Based Capital Regime) olajd myiqfjka ixl%uKh 
úh' fuu jHdmdrhka folu wjodkï u; mokï jq m%d.aOk ls%hdrduqj ms sn`o fmryqrejg iy fmr 
jirj, ta yd iudka;rj isÿ jQ l%shd;aul lsÍïj,g iyNd.sùu o" ndysr wdhq>kljrekaf.A m%ùK Wmfoia 
mrsos  wNHkA;r YlH;djh f.dvk.d.ekSu o" kj ls%hdrduqj id¾:lj l%shd;aul lsßsug  fya;=úh' 2016 
foieïn¾ 31 jk osk jk úg  HNBA úiska 445] l yd  HNBGI úiska 168] l m%d.aOk m%udK;d 
wkqmd;hla (Capital Adequacy  Ratio-CAR) jd¾;d lrk ,oafoa                        l< 
ish  fjkalsrSï j,skA wk;=rejhs' 

uQ,H ia:dhs:djh ms sn`o ukd mss<sìUqjla iksgqyka lrñka ;j;a j¾Ihla i`oyd wm wdh;k fol fj; 
ia:djr n,dfmdfrd;a;=jla iys;j *sÉ f¾ákaia ,xld ,sñgâ ^Fitch Ratings Lanka Ltd.) fY%aKs.; lsßfï 
iud.u úiska cd;sl oS¾>ld,Sk fY%aKs.; lsÍu iy rlaIKlrejkaf.a uq,Huh Yla;sh ms<sn`o fY%aKs.; 
lsÍu i`oyd  "A lka" fY%aKs.; lsÍï h<s ;yjqrelrk ,oS' 
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ia;=;sh 

udfj; iy wmf.a iud.u fj;" iNdm;s;=ñh yd wOHlaI uKav,h úiska      ,o mQ¾K iyfhda.h" 
u`.fmkaùu iy osß.ekaùu iïnkaOfhka udf.a wjxl w.h lsßu m%ldY lsÍug uu leue;af;ñ'  

tfia u i,ik ,o iydh fjkqfjka › ,xld rlaIK uKav,fha iNdm;sjrshg" wOHlaI ckrd,ajrshg iy 
ld¾h uKav,hg o uu ia;=;sjka; fjñ' 

jir mqrd úfYaIs; m%;sM, w;am;a lr.eksfuys,d ,nd fok ,o fkduiqre iyfhda.h fjkqfjka úOdhl 
lñgqfõ idudcslhka" wxY m%Odkska" l<ukdldrjreka" ld¾h uKav, idudcslhka iy úl=Kqï iy lafIa;% 
n,ld idudcslhka fj; udf.a úfYaI ia;=;sh mqo lrñ' 

,nd ÿka iydh fjkqfjka wmf.a ish`Mu ;e/õlrejka" m%;srlaIKlrejka" w;rueos iud.ïs iy rlaIK 
cd, iy l%fudamdhsl yjq,alrejka ms<sn`o i`oyka lsÍula iy ia;=;s lsÍula isÿ fkdl<fyd;a udf.a 
ld¾hNdrh iïmQ¾K fkdjkq we;' 

 

bosßu. 

bosß j¾I   o        ම         ls%hdrduqj                     rlaIK fj<`ofmd, 
wNsfhda.ldß whqßka mj;skq we;s njg uu úYajdi lrñ' idudkH rlaIK l¾udka;h ;=< hïlsis wdldrfha 
taldnoaOùu ksßlaIKh lrk kuqÿ ;r`.ldß;ajh ;jÿrg;a by< hkq we;' kshduk fjkialïj, .;sl 
wjia:dj" fj<`ofmd, ;=< m%Odk N+ñldjla orkq we;'  

 

rlaIK l¾udka;h i`oyd fndfyda úg r: jdyk rlaIK fkdjk iy csú; rlaIK wxYhka ;=< jvd jeä 
wjia:djka Wodjkq we;s njg fmdÿfõ n,dfmdfrd;a;= mj;s' 

 

bosß j¾Ihka ;=< oS Wmßu jdisodhl;ajhla ,nd oSu i`oyd wm úiska wLkavj wmf.a rlaIK  ම   
ñY%fhka    ම M,       ම              '       ම   ñY%h                    
idudkH           wdl%uKYS,s whqßka fj<`ofmd, fj; m%fõY ùug wjOdkh fhduq   kq we;' 
ndysr yd wNHka;r wdhq>kljrekaf.A             m%                              
        ' fj<`ofmd, fj; m%fõYùu mq¿,A lsrSu iy b,lal.; wf,úlrKh ;=<ska wms jvd 
wdl%uKYS,S whqßka fj<`ofmd, fj; m%fõYùug  wLKavj lghq;= lrk w;r l%fudamdhsl yjq,aldß;ajhka 
f.dvk.d.ekSï bosß j¾Ih ;=<oS o m%Odk N+ñldjla .kq we;' 

udkj      iy f;dr;=re ;dlaIKh wkd.;fha oS m%Odk jHdmdßl  Odjlhka jYfhka wm úiska i,lkq 
,nk w;r tneúka fuu wxYhka ;=< wmf.a wdfhdackh lsßï wLKavj isÿ       q' foaYsh  rlaIK 
l¾udka;h i`oyd kfjda;amdok isÿ lsrSu i`oyd iy      w;aoelsï f.k tau i`oyd wLKav m%h;akhka 
o     ' iudf,daÑ; j¾Ih mqrdjg l%shd;aul lrk ,o id¾:l l%fudamdhka fya;= fldg f.k t<fUk 
j¾Ij,oS o wmf.a wdfhdack ;=<ska ,efnk m%;s,dN ;jÿrg;a jeä lr .eksug;a  ම   wmf.a  ish`Mu 
         a fj; ;sridr jákdlula ,nd oSug;a yelshdj ,efnkq we;s nj uu oeäj úYajdi lrñ' 

 

 

oSma;s f,dl=wdrÉÑ 
m%Odk úOdhl ks,OdÍ 
 
2017  fmnrjdß 09 



HNB weIqjrkaia PLC
uQ,H ;;Aj m%ldYh

foieïn¾ 31 oskg" 2016 2015 2016 2015

re' ~000 re' ~000 re' ~000 re' ~000
j;alï

foam<" msßh; yd WmlrK 161,362                           136,279                           112,151                        94,107                          

wiamDIH j;alï 60,882                             45,185                             60,882                          45,185                          

ú,ïNS; nÿ j;alï 52,922                             49,394                             -                               -                                

uQ,H wdfhdaPk 11,544,575                      9,751,611                        9,642,596                     7,849,625                     

wdfhdaPk - md,s; iud.u -                                  -                                  1,150,000                     1,150,000                     

PSú; rlaIK ysïhkag oS we;s Kh 119,941                           91,992                             119,941                        91,992                          

,eìh hq;= m%;s rlaIK 494,726                           141,354                           54,814                          34,269                          

,eìh hq;= rlaIK jdßl 623,294                           345,916                           6,805                            5,592                            

fjk;a j;alï 770,674                           625,985                           575,676                        493,571                        

rlaIK .súiqï ) ú,ïNS; úhoï 74,951                             65,935                             -                               -                                

uqo,a iy uqo,a iudk;d 625,527                           386,929                           476,572                        258,222                        

uq¿ j;alï 14,528,854                      11,640,580                      12,199,437                   10,022,563                   

ysïlre m%d.aOkh iy j.lSï
uõ iud.fï uq¿ ysïlre m%d.AOkh
m%ldYs; m%d.AOkh 1,171,875                        1,171,875                        1,171,875                     1,171,875                     

r|jd.;a bmhSï 1,721,675                        1,174,262                        1,897,936                     1,397,806                     

úlsKSu i|yd j¾.SlrKh lrk ,o wdfhdackhkays ixÑ; (7,152)                             (4,748)                             (1,465)                          53                                 

fjk;a ixÑ; 1,790                               (1,093)                             (1,886)                          (2,039)                           

PSú; rlaIK ysïhkaf.A wdodhï ixÑ;h (191,131)                         (56,350)                           (191,131)                      (56,350)                         

uõ iud.fï uq¿ ysïlre m%d.AOkh 2,697,057                        2,283,946                        2,875,329                     2,511,345                     

md,khg k;=fkdjk whs;sh -                                  -                                  -                               -                                

uq¿ ysïlre m%d.AOkh 2,697,057                        2,283,946                        2,875,329                     2,511,345                     

j.lSï
rlaIK m%;smdok - PSú; rlaIK 8,747,856                        7,007,080                        8,747,856                     7,007,080                     

rlaIK m%;smdok - idudkH rlaIK 1,921,567                        1,546,265                        -                               -                                

fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï 90,433                             81,001                             50,883                          44,008                          

j¾;udk n¥ j.lSu 3,300                               -                                  -                               -                                

f.úh hq;= m%;s rlaIK 287,895                           131,905                           39,395                          37,547                          

fjk;a j.lSï 780,746                           590,383                           485,974                        422,583                        

uq¿ j.lSï 11,831,797                      9,356,634                        9,324,108                     7,511,218                     

uq¿ ysïlre m%d.AOkh  iy j.lSï 14,528,854                      11,640,580                      12,199,437                   10,022,563                   

by; uQ,H ;;aj m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 216 yS we;s ú.Kkh lrk ,o uQ,H ;;aj m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iu qyh iud.u

13



HNB weIqjrkaia PLC
,dNd,dN yd fjk;A úia;SrK wdodhï m%ldYh

foieïn¾ 31 ka wjika jQ j¾Ih i|yd" 2016 2015 2016 2015 iu qyh iud.u )

re' ~000 re' ~000 re' ~000 re' ~000
o< f,ALk.; rlaIK jdßl 6,656,694            5,447,164            3,554,078             2,788,716           22                27                   

m%;s rlaIlhkag leml< jdßl (877,713)             (599,084)             (159,050)               (107,963)             47                47                   

Y=oaO f,aLk.; rlaIK jdßl 5,778,981            4,848,080            3,395,028             2,680,753           19                27                   

fkdbmehQ rlaIK jdßlj, ixÑ;fha Y=oaO fjki (181,102)             (122,677)             -                        -                      48                -                  

bmehQ Y=oaO rlaIK jdßl 5,597,879            4,725,403            3,395,028             2,680,753           18                27                   

fjk;a wdodhï
fmd<S yd ,dNdxY wdodhu 1,180,085            871,049               987,959                705,571               35                40                   

Y=oaO Wm,íê m%;s,dNh (29,119)                30,025                 (22,435)                 22,512                 (197)             (200)                

Y=oaO idOdrK w.h u; ,dNh (6,461)                  16,583                 (7,793)                   4,028                   (139)             (293)                

.dia;= iy fldïia wdodhï 128,798               116,294               62,858                   44,742                 11                40                   

fjk;a wdodhï 25,024                 15,201                 11,017                   6,273                   65                76                   

uq¿ fjk;a wdodhï 1,298,327            1,049,152            1,031,606             783,126               24                32                   

Y=oaO wdodhu 6,896,206            5,774,555            4,426,634             3,463,879           19                28                   

Y=oaO m%;s,dN" jkaos iy  úhoï
Y=oaO rlaIK m%;s,dN iy f.jQ jkaos (1,966,759)          (1,984,358)          (387,829)               (299,271)             (1)                 30                   

Y=oAO f.úhhq;= rlaIK jkaosj, fjki 19,114                 (133,431)             (13,848)                 18,776                 (114)             (174)                

PSú; rlaIK ixÑ;fha .súiqï.; j.lSïyS fjki (1,708,285)          (1,462,100)          (1,708,285)            (1,462,100)          17                17                   

fjk;a fufyhqï iy mßmd,k úhoï (1,572,964)          (1,296,185)          (886,845)               (701,809)             21                26                   

m%drlaIK iy Y=oaO w;Am;Alr.ekSfï úhoï (922,886)             (699,679)             (748,051)               (544,673)             32                37                   

fjk;a rlaIK wod< úhoï (38,905)                (29,029)                (25,134)                 (17,774)               34                41                   

uq¿ m%;s,dN" jkaos iy úhoï (6,190,685)          (5,604,782)          (3,769,992)            (3,006,851)          10                25                   

n¥ fmr ,dNh 705,521               169,773               656,642                457,028               316              44                   

wdodhï n¥ (58,108)                27,571                 (56,512)                 (29,383)               (311)             92                   

j¾Ih i|yd jQ ,dNh 647,413               197,344               600,130                427,645               228              40                   

fjk;a úia;SrK wdodhï
,dNd,dN ioyd kej; j¾.SlrKh lrk ,o  fydA j¾.SlrKh úhyels whs;u
 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki (153,476)             (87,480)                (147,913)               (80,350)               75                84                   

 - wdodhï m%ldYhg udre lrk ,o  Wm,íê jq ,dNh 14,466                 (19,242)                11,614                   (20,218)               175              157                 

 - PSú; rlaIK ysïhkaf.a wdodhï ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd
    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki 134,781               97,098                 134,781                97,098                 39                39                   

 - wdශි%ත බදු 1,825                   1,286                   -                        -                      42                -                  

,dNd,dN ioyd kej; j¾.SlrKh fkdjk whs;u
m%;sñkqï u; ,dN$w,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï 2,883                   (2,270)                  153                        (3,216)                 227              105                 

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu ^nÿ miq& 479                      (10,608)                (1,365)                   (6,686)                 105              80                   

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 647,892               186,736               598,765                420,959               247              42                   

uq¿ ,dNh ( 
jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ ,dNh 647,413               197,344               -                        -                      228              -

md,khg k;=fkdjk whs;sh -                       -                       -                        -                      - -

j¾Ifha uq¿ ,dNh 647,413               197,344               -                        -                      228              

uq¿ úia;SrK wdodhu (
jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 647,892               186,736               -                        -                      247              -                  

md,khg k;=fkdjk whs;sh -                       -                       -                        -                      -               -                  

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 647,892               186,736               -                        -                      247              

fldgil bmhSu
fldgil bmhSu - uQ,sl ^re'& 12.95                   3.95                     12.00                     8.55                     228              40                   

fldgil ,dNdxYh ^re'& -                       -                       5.00                       2.00                     -               150                 

by; ,dNd,dN yd fjk;A úia;SrK wdodhï m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 217 yS  ú.Kkh lrk ,o ,dNd,dN yd fjk;A úia;SrK wdodhï m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iud.u fjki %iu qyh
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HNB weIqjrkai a PLC

ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iuQyh

2016 foieïnr® 31 ka wjika jq jr®Ih i|yd" m%ldYs; r|jd.;a wf,úh i|yd fjk;a ixÑ; cSú; rÌK uq¿
m%d.aOkh bmehSï mj;sk ixÑ; ysñhkaf.a m%d.aOkh

wdodhï ixÑ;h
re' a000 re' a000 re' a000 re' a000 re' a000 re' a000

2015 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875        1,196,546        3,590               1,177               40,748             2,413,936        

iqmsß ,dN nÿ -                   (31,378)           -                   -                   -                   (31,378)            

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

 - j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                   197,344           -                   -                   -                   197,344           

fjk;a úia;SrK wdodhï

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  (105,436)          -                   -                   (105,436)          

 - ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  97,098             -                   -                   97,098             

 - m%;sñkqï u; ,dN$^w,dN& - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -                   -                  -                   (2,270)              -                   (2,270)              

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                   -                  (8,338)              (2,270)              -                   (10,608)            

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                   197,344           (8,338)              (2,270)              -                   186,736           

ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  -                   -                   (97,098)            (97,098)            

ysñlrejka iuÕ isÿjq" ialkaOfha iDPQju igyka lrk ,o .kqfokq

 - jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

 - 2014 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY f.ùï -                   (187,500)         -                   -                   -                   (187,500)          

 - md,s; iud.fï fldgiA kssl=;=jg wod< .Kqfokq ioyd úhou -                   (750)                -                   -                   -                   (750)                 

   jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o uq¿ fnodyerSï -                   (188,250)         -                   -                   (97,098)            (285,348)          

2015 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875        1,174,262        (4,748)              (1,093)              (56,350)            2,283,946        

2016 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875        1,174,262        (4,748)              (1,093)              (56,350)            2,283,946        

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                   647,413           -                   -                   -                   647,413           

fjk;a úia;SrK wdodhï

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  (137,815)          -                   -                   (137,815)          

 - ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  134,781           -                   -                   134,781           

 - m%;sñkqï u; ,dN$^w,dN& - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -                   -                  -                   2,883               -                   2,883               

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                   -                  (2,404)              2,883               -                   479                  

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                   647,413           (2,404)              2,883               -                   647,892           

ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ; අරමුදලට mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  -                   -                   (134,781)          (134,781)          

ysñlrejka iuÕ isÿjq" ialkaOfha iDPQju igyka lrk ,o .kqfokq

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2015 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY f.ùï -                   (100,000)         -                   -                   -                   (100,000)          

md,s; iud.fï fldgiA kssl=;=jg wod< .Kqfokq ioyd úhou -                   -                  -                   -                   -                   -                   

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o uq¿ fnodyerSï -                   (100,000)         -                   -                   (134,781)          (234,781)          

2016 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875        1,721,675        (7,152)              1,790               (191,131)          2,697,057        

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iuQyh " jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 218 yS we;s ú.Kkh lrk ,o ysñlï fjkiaùfï m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'
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HNB weIqjrkaia PLC

ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iud.u

2016 foieïnr® 31 ka wjika jq jr®Ih i|yd" m%ldYs; r|jd.;a wf,úh i|yd fjk;a ixÑ; cSú; rÌK uq¿

m%d.aOkh bmehSï mj;sk ixÑ; ysñhkaf.a m%d.aOkh

wdodhï ixÑ;h

re' a000 re' a000 re' a000 re' a000 re' a000 re' a000

2015 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875        1,189,039        3,523               1,177               40,748             2,406,362        

iqmsß ,dN nÿ -                   (31,378)           -                   -                   -                   (31,378)            

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                   427,645           -                   -                   -                   427,645           

j¾Ih i|yd jQ fjk;a úia;SrK wdodhï

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  (100,568)          -                   -                   (100,568)          

 - ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  97,098             -                   -                   97,098             

 - m%;sñkqï u; ,dN$^w,dN& - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -                   -                  -                   (3,216)              -                   (3,216)              

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                   -                  (3,470)              (3,216)              -                   (6,686)              

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                   427,645           (3,470)              (3,216)              -                   420,959           

ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ; wruqo,g mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  -                   -                   (97,098)            (97,098)            

ysñlrejka iuÕ isÿjq" ialkaOfha iDPQju igyka lrk ,o .kqfokq

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2014 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY f.ùï -                   (187,500)         -                   -                   -                   (187,500)          

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o uq¿ fnodyerSï -                   (187,500)         -                   -                   (97,098)            (284,598)          

2015 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875        1,397,806        53                    (2,039)              (56,350)            2,511,345        

2016 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875        1,397,806        53                    (2,039)              (56,350)            2,511,345        

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                   600,130           -                   -                   -                   600,130           

fjk;a úia;SrK wdodhï

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  (136,299)          -                   -                   (136,299)          

 - ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  134,781           -                   -                   134,781           

 - m%;sñkqï u; ,dN$^w,dN& - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -                   -                  -                   153                  -                   153                  

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                   -                  (1,518)              153                  -                   (1,365)              

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                   600,130           (1,518)              153                  -                   598,765           

ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ; අරමුදලට mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  -                   -                   (134,781)          (134,781)          

ysñlrejka iuÕ isÿjq" ialkaOfha iDPQju igyka lrk ,o .kqfokq

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2015 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY  f.ùï -                   (100,000)         -                   -                   -                   (100,000)          

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o uq¿ fnodyerSï -                   (100,000)         -                   -                   (134,781)          (234,781)          

2016 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875        1,897,936        (1,465)              (1,886)              (191,131)          2,875,329        

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iud.u" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 219 yS we;s ú.Kkh lrk ,o ysñlï fjkiaùfï m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'
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HNB weIqjrkai a PLC

uqo,a m%jdy m%ldYh

foieïnr® 31 ka wjika jq jr®Ih i|yd" 2016 2015 2016 2015

re' ~000 re' ~000 re' ~000 re' ~000

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

nÿ fmr ,dNh 705,521                169,773                656,642                457,028                

.e,mSï(

fmd<S wdodhu (1,166,369)            (843,579)               (976,943)               (687,104)               

,dNdxY wdodhu (13,716)                 (27,470)                 (11,016)                 (18,467)                 

wiamDIH j;alï l%udÌh 20,107                  17,226                  20,107                  17,226                  

foam, msrsh; yd WmlrK ක්රමක්ෂය 44,878                  51,116                  31,708                  38,082                  

fiajl m%;s,dN i|yd fjka lsrSï 24,142                  22,201                  13,984                  12,849                  

Y=oaO idOdrK w.h u; ^,dN&$w,dN 6,461                    (16,583)                 7,793                    (4,028)                   

Wm,íê jQ Y=oaO ^,dN&$w,dN 29,119                  (30,025)                 22,435                  (22,512)                 

j;alï mejrSu u; Wm,íê fkdjQ Y=oaO ,dN -                        (3,523)                   -                        (3,523)                   

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï ^,dN&$w,dN 3,763                    (46)                        2,592                    (15)                        

(346,094)               (660,910)               (232,698)               (210,464)               

fufyhqï j;alï j, fjki ^අ& (787,055)               65,699                  (130,454)               (24,825)                 

fufyhqï j.lSï j, fjki ^ආ& 2,447,424             1,812,602             1,806,015             1,533,751             

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy 1,314,275             1,217,391             1,442,863             1,298,462             

f.jQ mdrsf;daYslh (11,827)                 (14,963)                 (8,156)                   (11,292)                 

f.jQ wdodhï  n¥ -                        (1,280)                   -                        -                        

wd¾AÓl fiajd .diA;= (10,250)                 -                        -                        -                        

f.jQ iqmsrs ,dN n¥ -                        (31,378)                 -                        (31,378)                 

fufyhqï Ÿ%hdldrlï ;=,ska cks; jQ Y=oaO uqo,a m%jdy 1,292,198             1,169,770             1,434,707             1,255,792             

wdfhdack Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

wdfhdack iq/l=ï Y=oaO ñ,oS .ekqï (1,937,075)            (1,442,522)            (1,920,005)            (1,294,693)            

,o fmd<S 1,079,377             711,684                880,938                568,571                

,o ,dNdxY 13,625                  27,198                  10,858                  18,467                  

wdfhdaPk md,s; iud.u -                        -                        -                        (150,000)               

wiamDIH j;alï ñ,oS .ekqï (35,804)                 (10,789)                 (35,804)                 (10,789)                 

foam, msrsh; yd WmlrK ñ,oS .ekqï (75,393)                 (53,596)                 (53,895)                 (39,679)                 

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï i|yd ,o uqo,a 1,670                    189                        1,551                    146                        

wdfhdack Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (953,600)               (767,836)               (1,116,357)            (907,977)               

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

,dNdxY f.ùï (100,000)               (187,500)               (100,000)               (187,500)               

fldgia ksl=;=j yd iïnkaO úhoï - md,s; iud.u -                        (750)                      -                        -                        

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (100,000)               (188,250)               (100,000)               (187,500)               

uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï j, Y=oaO jeä ùu ^ඇ& 238,598                213,684                218,350                160,315                

jir uq, uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï 386,929                173,245                258,222                171,217                

uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï - md,s; iud.u -                        -                        -                        (73,310)                 

jir wjidkfha uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï 625,527                386,929                476,572                258,222                

uqo,a m%jdy m%ldYh ms<sn| igyka

^w& fufyhqï j;alï j, fjki

    ú,ïNS; úhoï j, jeä ùï (9,016)                   (13,863)                 -                        -                        

    cSú; rÌK ysñhkag oS we;s Kh j, jeä ùï (27,949)                 (20,910)                 (27,949)                 (20,910)                 

    ,eìh hq;= m%;srÌK j, ^jeä ùï& $wvq ùï (353,372)               20,906                  (20,545)                 (10,823)                 

    ,eìh hq;= rÌK jdrslhkayS ^jeä ùï& $wvq ùï (277,378)               18,135                  (1,213)                   1,351                    

    uqˆ fjk;a j;alï jල ^jeä ùï& $wvq ùï (119,340)               61,431                  (80,747)                 5,557                    

Y=oaO fufyhqï j;alï j, fjki (787,055)               65,699                  (130,454)               (24,825)                 

^ආ& fufyhqï j.lSï j, fjki

    wfkl=;A j.lSï j, jeä ùï 175,356                79,916                  63,391                  82,693                  

    rÌK m%;smdok ) idudkH rÌK j, jeä ùï 375,302                267,127                -                        -                        

    rÌK m%;smdok ) cSú; rÌK jල jeä ùï 1,740,776             1,444,432             1,740,776             1,444,432             

    f.úh hq;= m%;srÌK ) jeä ùï 155,990                21,127                  1,848                    6,626                    

Y=oaO fufyhqï j.lSï j, fjki 2,447,424             1,812,602             1,806,015             1,533,751             

^we& uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï j, jeä ùï$^wvq ùï&

    jir wjidkfha uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï - Y=oaO w.h 625,527                386,929                476,572                258,222                

    jir uq, uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï - Y=oaO w.h 386,929                173,245                258,222                97,907                  

    uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï j, Y=oaO jeä ùï 238,598                213,684                218,350                160,315                

by; uqo,a m%jdy m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 220 yS we;s ú.Kkh lrk ,o uqo,a m%jdy m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iu qyh iud.u
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