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(පහත           HNB           ප          2019     ත          ත       අ   14-17   

  හ     ප       ප        හ  ප   ත    ප  .) 

වභාපතිතුමියගේ පණිවිඩය 

                , 

HNB ඇෂුලරන්ව්  PLC හි 18 ලැනි ලාර්ෂික මශ වභා රැව්වීමට ඔබ                  අත   2019 ගෙවැම්බර් 

31 දිගෙන් අලවන් ලෙ මය ලර්ය වහශා වමාමගම් කාර්ය වානෙය ිළිබබහ තුිත  ෙැ්මම්ම බා ගෙෙ වමාමගම් 

ලාර්ෂික ලාර් ාල ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට ැබීම ඉමශත් වතුටකි.  HNB ඇෂුලරන්ව් වමාමම ලාර් ා කරෙ කාය 

තුෂ රු. බිිතයෙ 1.4 ක  බදු ගපර ාභය්ම ලාර් ා කර ඇති බලත් රු. බිිතයෙ 26.6 ්ම ේමලා ව 20% ක ලත්කම් 

ලර්නෙය්ම බා ඇති බලත් වතුටින් ෙන්ලා සිටිමි.  ගමම කාරණය ප්රසවීයය ලන්ගන් වමාග ිත  ලර්ය     
බහුවින අභිගය ම රැවක එ්මවීම්ම වීමත් එම අභිගය ම ජයමැීයම වහශා පාර්්ලකරුලන්ට දිගුකාලීෙ ලටිොකම් 

බා දීම අරමුණු කරගමෙ   H       හ      ප       හ      ලර්නෙය කිරීමට ක්රගම පායන් ගයදීමත් 

නිවාය.     හ       ලටිොකම් අ  ව      , අප වමාමගම්      ප   ප්රාේනෙ  ණ  රු. බිිතයෙ 6.9 

්ම ේමලා 5% කින් ඉහ          අපගේ           න්ගේ ලටිොකම ප්රලර්නෙය       හ  අප    
ක්රගම පායන්   වාර්ථකත්ලය  ිළිබබිඹු   . 

 

අවිනි්ිත බල වම්ම ය ගේ (Uncertinity is the Norm) 

ගම ලීය ඉදිරි ෙැ්ම     ,      ඉදිරි ෙැ්ම      අවිනි්ිත      වම්ම ය්ම වී  ත.  ධH      ආර්ථික 

ලර්නෙය, කාගුණික ගලෙව්කම්, භූ ගේපානික අභිගය ම, ත්රව් ලාෙය, ත      වශ         

                         අවිනිච්් ත        ණ     . 2019 ලවර තුෂ ගමය මොල ිළෂබිඹු 

විය. 2019 ලවර වහශා ව ගම ලීය ලර්නෙයන් වහශා ව පුගර ක ෙයන් ආපව්වට ප්රතිග නෙය කෂ අ ර පශෂට 

ඇති අලොෙම් ලැඩි වීමත් ඉශෂ විභලයන් අඩු වීමත් නිවා  ජා යන් ර මය අරමුෙ විසින් ගම ලීය ආර්ථික 

ලර්නෙය 2019 ජෙලාරි මව  3.5%  සිට 2020 ජෙලාරි මව ලෙ විට 2.9% ේමලා ප්ර ග නෙය කර ති ගේ. එ්මවත් 

ජෙපෙය වශ චීෙය අ ර ඇති ගලෂහ ආ තිය  ලවර පුරාම  ගම ලීය ගලෂහාම ගකගරහි වැෂකිය යුතු බපෑම්ම 

ඇති කරෙ කාරණය්ම ගව වාකච්ඡාලට භාජෙය ව ප්රනාෙ මා කකාල්ම ව අ ර, 2020 ජෙලාරි පුගර ක ෙයන් 

තුෂ ගලෂහ මනුගෙනු ිළිබබහ ලරින්ලර පලත්ො හි කර පුලත් තුිබන්  එහි යම් ිතහිල් බල්ම ේමෙට ැබුණි. ෙැඩි 

මය  ත්ත්ලයන් තුෂ අප  හ බැසකුල ෙ ඇතුෂත්ල  හ බැසකු 20 ්ම හිමිකම් අනුපා  (Policy Rates) අඩු කර මුෙල් 

ප්රතිපත්තිය ම  ලඩා ඉඩ වෂවෙ ව්ථාලරය්ම ග  රාමත් අ ර එමගින් ජා යන් ර  මය අරමුෙ විසින් 2020 

වහශා ව පුගර ක ෙය ලෙ 3.3% ට 0.5% ක උත්ගත්ජකය්ම එ්ම     . 2020 ජෙලාරි 31 දිෙ එ්මවත් 

  ජනානිය යුගර පා වමුළුගලන් ඉලත් ව අ ර එ්මවත්   ජනානිය යුගර පා වසමමය වමඟ ෙල ගලගෂහ ගිවිසුම්ම 

ඇතිකර මැීයමට උත්වාශ ෙරෙ නිවා  එහි අ රුඵ 2020 පුරාම මතුලනු ඇ . එ්මවත් රාජනානිය වශ ඉරාෙය 

අ ර භූ ගේපානික  ආ තිය ෙ ගමම ලවර තුෂ   මතු   . එය ්මණිකල ප්රනාෙ අලොෙම්ම බලට පත්වග  

ඉහ  ලර්නෙ අනුපා ය්ම පුගර කථෙය කිරීගම් ප්රනාෙ   ණ      ලෙ ග ල් වැපයුමට එමගින් අහි කර 
බපෑම්ම එල් වීමට මුල් අලව්ථාගේ ශැකියාල්ම තිබීමත් පසුල ව්ථාලර බලට පත්වී ගම් අව්ථිර කුණු පශෂ වීමත් 

නිවාය. 

 

ශ්රී සකාගේ අත්ෙැම ම ෙ අවිනි්ිත  ාල පෙෙම් කරගමෙ වටශන් විය. ජොපතපතිලරණ, ගලගෂහ වශ අයලැය 

හිඟයන් වශ ඉශෂ යෙ ගපොළී අනුපා , ලයාපාර  ක්රියාත්මක වීම වහශා ලෙ පරිවරය ආ තියකට ්ම කිරීමට එ්ම 

විය. ඒ   ඟ     ප     හ  ප්රතිපත්ති   අ     ත            ධ               ප        

     . පුළුල් ලෙ ගලෂහ  වශ අයලැය පර රය ිළයවීම වහශා වශ      විනිමය වශ ගපොළී අනුපා  ම  
ඇතිලෙ  බපෑම අලම කිරීම වහශා මය ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ම කිහිපය්ම ආරම්භ කරෙ දී.      හ  ගම ටර් 
ලාශෙ වශ අ යලය ගෙොලෙ පාරිගභ ගික භාණ්ඩ                වම්බන්න බානාලන් ඇතුෂත් ව අ ර එය 
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2019 වැප් ැම්බර් මව ිතහිල් කර  ැන්පතු අනුපා  ම  සීමා නියම කිරීම ආරම්භ ව අ ර පසුල එය ණය දීගම් 

අනුපා  අ  කිරීගම් ක්රියාමාර්ම වහශා ගයොොමන්ො දී. පාව්කු ඉරුදිෙ ප්රශාරය තුෂ ජාතික ආර්මාල 
වම්බන්නගයන් ඕෙෑම පැතිකඩ්ම                    වමාජ වශ ආර්ථික ව්ථාලරභාලයට ෙැඩි ගව 

බපෑම් එල් කරෙ බල පැශැදි  ව අ ර ෙෂ ගේශීය නි්පාදි ය (Gross Domestic Product - GDP) 2019  පෂමු 

කාර්තුගේ 3.8% සිට ගෙලෙ කාර්තුගේ 1.5% ේමලා පශෂ බසිෙ දී. ගම් නිවා වසචාරක ්මගේත්රග  ඇතිවීමට තිබ 
ලර්නෙය අඩා ව අ ර  එම නිවා කුඩා ශා මනය පරිමාණ කර්මාන්  ලට වශ  අගෙකුත් ්මගේත්ර ලටත් අයශපත් 

බපෑම් එල් වීම නිවා ඒලාට පසුල ණය පමාවශෙ ලැනි වශෙ බා ගෙෙ දී. 2020 වහශා  ගම ලීය ඉදිරි ෙැ්මම 

ගමන්ම ව්ථාලර වීගම් පර්ල වසඥා අපට ගෙොලැම්බර් වශ ගෙවැම්බර්    ල  වසචාරකයන්ගේ ෙැල  පැමිණීම 

2018 මට්ටමට සිදුවීම වශ 2019 තුන්ලෙ කාර්තුගේ ෙෂ ගේශීය නි්පාදි ය 2.7% ට ලැඩිවීම තුෂ ේමෙට ැබුණි. 

 

කර්මාන් ය ිළිබබහ වමාග චෙය (Industry Overview) 

ගමම අභිගය ම අ ර ර්මණ කර්මාන් ය 2019 ලර්ග  දී  යශපත් ලර්නෙය්ම ගපන්නුම් කෂ අ ර ෙෂ 

   ණ ත    ණ     ග  (Gross Written Premium) ලර්නෙය ෙෂ ගේශීය නිප්ාදි ග  ලර්නෙයට ලඩා 

ඉශෂ අමය්ම  ප විය. 2018      ණ      ෙෂ ගේශීය නිප්ාදි    ප්ර  ත       (Insurance 

Penetration)  1.5% ්ම ව අ ර අඩු       ශැකි  ආොයම් (Disposable Income) නිවා එය වාගප්්ම ලගයන් 

ගලෙව් ගෙොලෙ  ත්ලයක තිගේ යැයි අගප්්මා කරයි.  ඉශෂ ගපොළී අනුපා යන් වශ             ප   
ආගය ජෙ ලට අලම ලත්කම් ගලන්කිරීම නිවා ආගය ජෙ ආොයම ලවර තුෂ ලැ  වීම්ම ේමෙට ැබුණි. ගකගවේ 

ගල ත්  ජීවි  ර්මණ ්මගේත්රග  අඩු ව ාභොයකත්ලය නිවා කර්මාන් ග  ාභොයකත්ලය අඩු ව අ ර, එයට 

ප්රනාෙ ගශේතුල ලන්ගන්      ප                        අ ප ත ම  නිරන් ර පීඩෙයත් ගේ.  

ර්මණ ගෂේත්රග  මුළු ලත්කම් ප්රමාණය 2019 තුන්ලෙ කාර්තුල ලෙ විට රු. බිිතයෙ 690 ්ම ේමලා ලැඩි ව අ ර 

ජීවි  ර්මණ ්මගේත්රය ලත්කම්     70% ්ම ආලරණය කරයි. ගකගවේ ගල ත් හිමිකම් අඩුවීම ිළිබබහ ල 

කර්මාන් ය වමව්ථය්ම ලගයන් අලනාෙය ගයොමු කෂ යුතු  ත්ත්ලය්ම ඇති කරයි. 

ගමම අසග  නියාමෙය ගම ලීය ලර්නෙයන්ට අනුල විකාය වීම සිදුවිය. ජා යන් ර මය ලාර් ාකරණ ප්රමිති 17 

(IFRS 17) 2022 ජෙලාරි මව සිට ගයොොමැීයමට තිගබෙ ගය ජොල වැෂකිය යුතු ගලෙව්ම ඇතිකරනු ඇති අ ර 

   බපෑම් ල  ගල ෂහගපො අලගබ නය  ශවුරු කි ම වහශා එහි පාර්ලකරුලන් වශ නියාමකයන්ගේ  zs     
ක්රියාකාරිත්ලය අලය ගේ. සියළුම       වහශා ආය නික  හපාෙය ිළිබබහ යශ පුරුදු වසග්රශය අනිලාර්ය 

කි ම ම  ආය නික  හපාෙය ( Corporate Governance) ෙ  ලදුරටත් ්මතිමත් කර තිගේ. 

 

ශීඝ්ර ලර්නෙය (Agile Growth) 

රගටහි ගේමගයන්ම ලර්නෙය ලෙ ර්මණ වමාමම බලට පත්වීගම් අගප් අගප්්මාල ලටශා මනිමින් කර්මාන් ග  

ලර්නෙ ගේමයට ලඩා ඉශෂ ලර්නෙ ගේමය්ම පලත්ලාමනිමින්  අතිය අභිගය මාත්මක ගමගශයුම් පරිවරය්ම තුෂ 

රු. බිිතයෙ 9.9 ක ෙෂ    ණ ත    ණ     ය  වහි ල 2019  වහශා 14% ක ඉශෂ මට්ටගම් ලර්නෙ 

ගේමය්ම පලත්ලාමැීයමට HNBA   හ ට ශැකිව බල ලාර් ාකිරීමට ැබීම ිළිබබහල මම ඉ ාමත් වතුටට 

පත්ගලමි. ජීවි  ර්මණ ග  ලර්නෙය 17%   ෙ, වමාෙය ර්මණය 11%   ෙ       යශපත් ලර්නෙය්ම 

ගපන්නුම් කෂ අ ර ෙෂ    ණ ත    ණ     ය ිළිබගලිතන් රු. බිිතයෙ 5.2 ්ම වශ රු. බිිතයෙ 4.8 ්ම   . 

ජීවි  ර්මණ වමාමගම් ෙල ලයාපාර     ය (New Business Premium) පසුගිය ලවර තුෂ 28% ක ලර්නෙය්ම 

ගපන්නුම් කෂ අ ර එමගින් අප වමාමමට MDRT සුදුසුකම් බන්ෙන් 75 ්ම බිහිකිරීමට ශැකිව අ ර එය වමාමම 

ආරම්භග  සිට බැලූ විට    ඉශෂම වසඛ්යාල ගේ. මනුගෙනුකරුලාට වශ HNBA වමාමමට යෙ ගෙපාර්ලයටම 
ලටිොකම් ඇති කිරීම වහශා  අලව්ථාලන් වහි  අස ගවොයාමැීයමට උත්වාශ කරෙ අ ර   H  බල වශ 
ෙගල ත්පාෙෙය, ලර්නෙය ඇතිකිරීගම් ප්රනාෙ මාර්මයන් ගේ. අප ගේ ලර්නෙය වහශා      ර්මණ  චැෙය 
මිතක ොයකත්ලය්ම   ප  අ ර අපගේ මේ වමාමගම් ්මතිමත් ගේශීය අපතකාරිත්ලය තුිබන් අප ගේ ලර්නෙයට 
වශාය්ම ැගේ. 
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බදු ගපර ාභය රු. බිිතයෙ 1.4 ්ම ලෙ අ ර එය අමය කෂ යුතු ලන්ගන් 2018 බදු ගපර ාභය අනුල බෙ විට  

එ්ම ලර්ම පමණ්ම ඇතිලෙ අතිරි්ම ය (One-off Surplus)   රු. මිිතයෙ 381 ක හ   17% ක ලර්නෙය්ම 

ගපන්නුම් කිරීම    . ප්රගේම්වශම  අලොෙම් ග  රාමැීයම ාභොයිත්ලය ලර්නෙය   ට  ප්රනාෙ ගශේතුල ලෙ 

අ ර හිමිකම් පෑම් වශ ප්රතිාභ ගමවීම් 12 % ක ලැඩිවීම්ම   ඟ රු. බිිතයෙ 3.6 ක ති  ගබෙ අලව්ථාලක ගමම 

ජයග්රශණය ෂඟාකරගමෙ තිබීම විගේත්ලයයි. බදු පසු ආොයම රු. බිිතයෙ 2.7 සිට රු. බිිතයෙ 1.01 ේමලා 2019 

ලර්ග දී පශ  බැව තිගබෙ අ ර එයට ප්රනාෙ ගශේතුල ලන්ගන් බදු අයකිරීම් ල වැෂකිය යුතු ගලෙවක්ම් සිදු   

තුෂ 2018 ආොයම් බදු වහශා රු. බිිතයෙ 1.12්ම ව වකණාත්මක අයකිරීගම් සිට 2019 රු. මිිතයෙ 395 ව ධ  
අයකිරීමකට ලර්නෙය වීමයි.  

           ගමොඩෙැගීම (Building Resilience) 

්මතිමත් ගේ පත්ර ලර්නෙය, යශපත් පාෙය වශ දරෙර්ශී අලොෙම් කෂමොකරණය අනය්මක මණ්ඩග  

මිතක අරමුණු   . HNBA හි ගේ පත්රය  හ    මුළු ලත්කම් 2019 දී රු. බිිතයෙ 26.6 ේමලා 20% කින් ලර්නෙය 

ව අ ර රු. බිිතයෙ 6.7 ්ම ේමලා 17% ්ම ලෙ ්මතිමත් හිමිකම් ප්රාේනෙ   ලර්නෙය්ම මගින් එයට වශය ැබී 

ති ගේ. HNBA හි ප්රාේනෙ ප්රමාණාත්ම ා අනුපා ය (Capital Adequacy Ratio) ලවර අලවාෙග  309% ්ම   

අ ර HNBGI වම්බන්නගයන් එය 223% ්ම   .    කර්මාන් ග       H   ලඩා ඉශෂ අමය     විච්මණ 

අලොෙම් කෂමොකරණය ිළිබබිඹු    . ෆිච් ගර්ටිස සකා වමාමම (Fitch Ratings Lanka Limited) විසින් නිකුත් 

කරෙ ජාතික ර්මක මය ්මති ගරේණිම කිරීම්  (National Insurer Financial Strength Rating) A(lka) 

නොත්මක ෙැ්මමකින් යුතුල ගමය  ශවුරු කර තිගේ. 

 

කාර්ය වානෙග  මිතක පැතිකඩ ිළිබබහ අනය්මක මණ්ඩග  වශ එහි උපකමිටු ල නිරන් ර අධී්මණය වහි  

්මතිමත්   ත    හපාෙය,            ගමොඩෙැගීම වහශා ලෙ මිතක මාර්මයයි. අනය්මක මණ්ඩය 

වශ වමාමගම්  ගජය්න ොයකත්ලය අ ර ඇතිලෙ ඉශෂ මට්ටගම්     ධත    පැශැදිිබ වන්නිගේෙෙය්ම 

වහශා මම වෂවයි. ප්රතිපත්ති                    ප්ර     හ       අත  ප හ        ධ     ඟ 

     අත         අ  ණ      අ  ත    හ  අ  ත           හ         H ප      

    ණ    .  

 

පාර්ලකරුලන්ට බා ගෙෙ ලටිොකම (Value to Stakeholders) 

අපගේ මමන් මම තුෂ  ලත් වන්පතව්ථාෙය්ම වනිටුශන් කරමින්, ලැඩිදියුණු කරෙ ෙ වාමෙය ාභය 

ගපරෙැරිගකොටගමෙ අපගේ ගකොටව් හිමියන්ට එ්ම වාමාෙය ඡන්ෙ ගකොටවකට රු. 2/- ්ම ලටිො, රු. මිිතයෙ 100 

ක මුෙල් අ   ාභාසය්ම බා දී තිගබෙ බල ඔබට ෙැනුම් දීමට ැබීම ිළිබබහ මම ආඩම්බර ගලමි.  අනය්මක 

මණ්ඩය විසින් අලවන් ාභාසය්ම ගව රු.6 ක ප්රමාණය්ම එ්ම ගකොටවකට බා දීම නිර්ගේ කර තිගබෙ 

අ ර එය රැව්වීම ිළිබබහ ෙැනුම් දීගම් ෙැන්වීගමහි ඔබගේ අනුමැතිය වහශා ඉදිරිපත් ගකොට ඇති අ ර එමගින්  ලත් 

රු. මිිතයෙ 300 ක ප්රමාණය්ම අප ගකොටව්       අ ට පත් ලනු ඇ . කිබන් වහශන් කෂ පරිදි මුෙල් ාභාස 

ලට එ්ම ගලමින් අපගේ ගලෂහගපො ප්රාේනෙය රු. මිිතයෙ 300 කින් ලැඩි විය. වැෂකිය යුතු කාරණය ලන්ගන් 

HNBA හි ගකොටවක ලටිොකම ලවර අලවාෙග  රු.138 ්ම   අ ර එය එ්ම ගකොටවකට රු. 134.30 ්ම ව  ශුේන 

ලත්කම් ලටිොකමට     ඉශෂ අමය්ම වීමත් එමගින් ගකොටව්     ට එකතු ව නෙවර්ගික ලටිොකම ිළිබබිඹු 

වීමත් තුෂ එය කෂමොකාරිත්ලය විසින් මය ගෙොලෙ ලත්කම් මො ගව කෂමොකරණය කිරීම අලනාරණය 

කරයි. ලවර තුෂ S&P 20 හි අප ගකටිකාලීෙල ඇතුත් වීම අපගේ ගකොටව්     ට අප බාදුන් ලටිොකම මතු 

කර ේමලෙ අ ර ඉන් පසුල එම ැයිව්තුගලන් ඉලත් කිරීම ප්රමාණලත් ගෙොලෙ ්රලශී ාල නිවා සිදුව අ ර එයට 

ගශේතුල අොම ග  ලටිොකම් බා දීමට අපට ඇති ශැකියාල ිළිබබහ මනුගෙනුකරුලන්  ැබ වි්ලාවය නිවා ඔවුන් 

අපගේ ගකොටව් ලිතන් ඉලත් ගෙොවීම යි. 
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ෙැ්මම (Outlook) 

අවිනිි්ත  ාල වම්ම ය ලෙ විට ්මණික කම්පෙයන්  හ   ලටිොකම පශෂ යාගම් අලොෙ       මුහුණ දීමට 
සිදු වුලගශොත් අප   හ                      ට එයට මුහුණ දීම වහශා අපගේ ක්රගම පායන්   H      
ලැෙමත් ගේ. අපගේ අගප්්මාලන් ෂඟා කර මැීයමට අප තුෂ ඇති  ශැකියාල ඔප්පු කර ගපන්ලෙ විට අපගේ 

ඉ    ත ත    ඉශෂ යාම සිදුගේ. HNB A   අගප්්මාල ලන්ගන්  අපගේ සියළු පාර්ලකරුලන්ට ලටිොකම්ම 

බා දීගම් අපත්නාෙය ගපරෙැරිල  ගවේලා විශි්ටත්ලය, පාර්ලකරුලන්ට ලටිොකම් බා දීම, ගවේලක  කප්තිය, 

ඩිජිටල් පරිලර් ෙයන්, ෙගල ත්පාෙක විශි්ටත්ලය වශ වමාජ භාරකාරත්ලය  ිළිබබහ අලනාෙය ගයොමු කරමින්   

2020 දී ්මගේත්රග        ත  ර්මකයා (Best in Class Insurer 2020) වීමයි.  ගමම ගත්මාගලන් ෙැගී එෙ 

ගලෂහගපො අලව්ථාලන්, අභිගය ම වශ   H   ක්රගම පායන් වහශා අලය ලෙ ප්රලණ ාලන් ිළිබබහ විලක  
මෙව්ම  බා මැීයම වහශා ව ෙමයශීිත භාලය වහශා ඉඩ බා ගෙයි.  අප ඉ ාමත් ්මතිමත් පෙෙම්ම ම  ආරම්භ 

ව අ ර අපගේ පාර්ලකරුලන්ට ්මතිමත් ලටිොකම්ම බා ගෙමින් අපගේ කාර්ය මණ්ඩය තුෂ, ආගය ජෙ 

කෂඹ තුෂ වශ  ගේ පත්රයන්හි        බල ගමොඩෙමා තිගේ. 

›      මය ලාර් ාකරණ ප්රමිති 17 (SLFRS 17 - Insurance Contracts) ‘ර්මණ     ’           

බපෑම වම්බන්නගයන් ෙ අිළ සොෙම් ලෙ අ ර එය කර්මාන් ය තුෂ සිදුලෙ මශත් විපරිණාමීය ප්රතිවසව්කරණය 

නිවා     බපෑම්  ්මගවේරු             තිගේ. අප    ප        නිවා එම පරිලර් ෙයන් කම්පෙ අලම 
කරමින් කෂමොකරණය කරමැීයමට   අපට ශැකියාල තිගබෙ බල මාගේ වි්ලාවයයි. 

 

ඇමයීම (Appreciation) 

අප වමාමමට විා වම්ප ්ම ගව මා වෂකෙ කෂමොකාර අනය්මක/ප්රනාෙ විනායක නිනාරී දීප්ති 

ගොකුආරච්ිත මශ ා විසින් ගමගශයලෙ HNBA  හි කණ්ඩායම් ගෙක ගලගශව ගෙොබා  ලවර පුරා   ත    
   ධ       අ     තුිත  කාර්යය වානෙය්ම     ආය නික ලටිොකම්,  පාර්ලකරුලන්ගේ වි්ලාවය 
ගමොඩෙැගීම වම්බන්නගයන් සිදු කරෙ කටයුතු ගලනුගලන් එම කණ්ඩායම් ගෙක මම අතිය අමය කරමි.  

      අ   ත       ‘               ’ අප               ත   අප             හ  
      ත    අත         තHd                  අප   හ               ත     

ප         ප       තහ      . එගවේම පසුගිය කාය පුරාම අපගේ ලර්නෙයට වශය බා දුන් අපගේ 

ලයාපාර වශයකයන්ට මම ව්තුති කරෙ අ ර ඉදිරියටත් ඔවුන්ගේ වශාය බාගපොගරොත්තු ගලමි. එගවේම HNB 

ඇෂුලරන්ව් PLC වශ HNB ගජෙරල් ඉන්ෂුලරන්ව් සීමාවහි  වමාමගමහි අනය්මක මණ්ඩය    ඔවුන් බා 
දුන් ගෙොවැගෙ වශය,  ලටිො ොයකත්ලයන් වම්බන්නගයන් වශ ගමම වමාමම ඉශෂ  ත්ත්ලයකට ෙමා 

සිටුවීගම් දී මට බා දුන් වශය ගලනුගලන් මාගේ ව්තුතිය ිළරිෙමමි. 

ශ්රී සකා ර්මණ නියාමෙ ගකොමින් වභාල (Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka – IRCSL) 

විසින් නියාමකගය්ම ලගයන් බා දුන් වශය වශ මම ගපන්වීම ගලනුගලන් මම මාගේ අලසක ව්තුතිය පරිෙමමි. 

2020 ්මගේත්රග       ත  ර්මකයා වී   අපගේ අගප්්මාල තුෂ HNB ඇෂුලරන්ව් PLC ෙල මාෙයකට ඔවලා 

 ැබීම වහශා ගකොටව් හිමියන් අප ගල   ැබ වි්ලාවය ගලනුගලන් අප අනය්මක මණ්ඩග  වශ මාගේ ව්තුතිය 

ිළරිෙමමි. 

ගමයට වි්ලාසී, 

 

වභාපතිනිය 

ගර ව් කුගර් මශත්මිය 
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(පහත           HNB           ප          2019     ත          ත       අ    18-20   

  හ  කශභනාකයණ අධයක්ෂකතුභාේ           හ  ප   ත    ප  .) 

කළමනාකරණ අධ්යක්ෂකකුමමාේ       ය 

 

2019 ේදැම්ඵර් 31 දිේනන් අන් න මූරය ර්ඹ වා HNB ඇෂුයන් PLC ආඹතනේේ අටැනි 

    ත ාර්ෂික ාර්තා         ප     .  අප   හ  රු. බිලිඹන 1.4       ප      ක්ෂ 

   ත       2018 ය අානේේ අප        ාර්තා ව එක්ෂ යක්ෂ ඳභණක්ෂ න අයිතඹභන් 

ඇතුශත් ේනො      ප      ට    පa    17% ක ර්ධනඹක්ෂ රඵා තිේඵන ඵ ද තුටින් දන්මි. 

  හ   දශ ලිඛිත           හි (Gross Written  Premium) 14% ක්ෂ ව  ්ථිය ව ්ථාය 

ර්ධනඹ       මූලික දාඹකත්ඹක්ෂ දක්ෂන අතය 2019 ය අානේේ ජීවිත ව ාභානය යක්ෂණ 

කර්භාන්තේේ ර්ධනඹ පිළිේලින් 11% ක්ෂ ව 5% ක්ෂ  ලේඹන් අධි කාර්ඹාධනඹක්ෂ   හ  විසින් 

ඳත්ාේෙන ඹාභ ැශකිඹ යුතුඹ. ලක්ෂතිභත් ර්ධනඹක්ෂ ේඳන්නුම් කයමින් ජීවිත ව ාභානය ඹන 

යක්ෂණ ක්ෂේේත්ර ේදේකහිභ භාෙේම් ුළු  ත්කම් (Total Assets) ප්රභාණඹ රු. බිලිඹන 26.6 ක්ෂ දක්ෂා  

20% කින් ර්ධනඹ විඹ. කශභනාකාරිත්ඹ ඹ ටේත් (Funds Under Management) ඇති අයුළදල් රු. 

බිලිඹන 22 ක්ෂ දක්ෂා ර්ධනඹ ව අතය එභගින් ආේඹෝජන වා අතිේර්ක භාර්ෙ විය විඹ.       

    මූරය   %   ත      (National Insurer Financial Strength Rating) ර්ගීකයණඹ අනු 

HNB ඇෂුයන්්  PLC ව  HNB ේජනයල් ඉන්ෂුයන්් සීභාහිත භාෙභ „A (lka)‟ භට්ටමින් 

වතික ේකොට ඇති අතය හිමිකම් ඳෑම් ෙකීම් ඉටුකිරීේම් තුටුදාඹක තත්ත්ඹ භත ථ්ාය භට්ටභක 

සිට ධනාත්භක භට්ටභක්ෂ දක්ෂා ෙභන් කයන ඉදිරි දැක්ෂභක්ෂ හිත කටයුතු කයයි. අඳ යටට 

දැඩි  අභිේඹෝ    ව යක්ෂ තුශ අඳේ  ඳාර්ල්කරුන් අඳ ේකේයහි තැබූ විල්ාඹ ව දිගු කාලීන 

ටිනාකම් රඵා දීේම් ේඳොේයොන්දු අඳ විසින් තවවුරු කය ඇති ඵ භේ  විල්ාඹයි. 

 

ජනතා ේ ක්ෂන්ද්රීය ්ධනධ්නය (People Driven Growth) 

 

අඳේ            පz               අප   ේඵදාවැරීේම් භාර්ෙ ලක්ෂතිභත් කිරීභ වා 

ඵහුවිධ ක්රේභෝඳාඹන් බාවිතා කිරීභ . අප   ඟ     2500                  ත   හට 

   d                ට  හ    ට      zහ       ඟ  ප   ට අපට හ       

           ප   ට  හ      අත        අ f za                          . 

අඳේ  උත්ාවඹන් භල්පර ෙන්මින් 2019 ර්ඹ පුයා ඳැති අභිේඹෝොත්භක යාඳාය ඳරියඹ තුශ 

          ත   ංඛ්යා  ේදකක දශ ලිඛිත                 රඵා දී ඇත. අඳේ  

දිගුකාලීන ක්රේභෝඳාඹ අනු ඹමින් වඳුනාෙත් ේෂේත්රර           චැනරඹ ර්ධනඹ කිරීභ වා 

අපි අ ඳේ  භව් භාෙභ න වැටන් නැනල් ඵැංකු භඟ ද කටයුතු කය ඇත. ඉවශ භට්ටේම් 

අේඵෝධඹක්ෂ ව ඳාරිේබෝගික ඳවසු ඇති කිරී   වැකිඹා රඵා ේදමින් අඳේ  ජාරඹ තුශ අඳ තු 

          නිරධාරීන් 275 ක්ෂ සිටිති. ේභභ ඒකාඵද්ධ අේරවිඹ අඳේ  ර්ධනඹ ැඩදියුණු කයන අතය 

ඳා්කු ඉරිදා ප්රවායඹට ඳසු ඇතිව ආයක්ෂක තත්ත්ඹ භත 2019 අේප්රේල් ව භැයි ඹන භාර ඇතිව 

තාකාලික ඳසුඵෑම් කිහිඳඹක්ෂ වැය ය පුයාභ ථ්ාය ෙභයතාක්ෂ ඳත්ා ෙැීමභට වැකිඹා රැී 

තිේේ. ධාරිතා ර්ධන මූරායම්බඹන් භාෙභ විසින් 2019 ය තුශ  MDRT ජඹග්රාවකඹන් 75 ක්ෂ 

බිහිකිරීභ තුළින් පිළිබිඹු ේව්.      
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ගනුේ ෙනු      ්ටිනාකම  (Value to Customers)   

 

අඳේ  ෙනුේදනුකාය ටිනාකභ පිළිඵ ප්රතිඳත්තිඹ, පුද්ෙලික  අේරවි ආකෘති රට ඵාධා කයමින් 

තාක්ෂණික ප්රෙභනඹන් ේර විකාලඹ වීභ සිදුේව්. ඩිජිටල් ්ථයඹ අඳේ  ෙනුේදනුකායබතුන්ේ  

අන්තර්ක්රිඹාකාරිත්ඹන් ැඩිකය අඳේ  ේේ අඩිවිඹ වයවා ෙනුේදනු කිරීේම් දී තභන්ට ඳවසු ආකායඹට 

අන්තර්ක්රිඹාකාරී වීභට වැකිඹා රඵා ේදයි. ඩිජිටල් දාඹකත්ඹන් අඳේ  නයාඹ ඳත්රේේ අධායණඹ කය 

තිේඵන නිා  ේභඹ තදුයටත් 2020 දීත් අඛ්ණ්ඩ ක්රිඹාත්භක නු ඇත. අපහ  කාරසීභාර ඔඵේ  

ෙභන ලක්ෂතිභත් කිරීභ වා ඔඵ ේ  ර්ධනඹට අඳ වාඹ රඵා ේදන නිා HNBA ටිනාකම්   z  තුශ 
ුළල් ඵැ තිේඵන්ේන් විල්ාඹයි. විල්ාඹ ේඳෝණඹ කිරීභ අඳේ  විචක්ෂණශීලී අදානම් ඳැතිකඩ 

තුශ ව ය තුශ අඳේ  ේරේණිෙතකිරීම් ර්ධනඹ න ලක්ෂතිභත්   ත    හප    යාුළ තුශ කැපී 

ේඳේන්. 

 

ීමතයානුකර හිමිකම් ඳෑම් රඵා දීභ ව හිමිකම් ඳෑම් ක්රිඹාලිඹ කාර්ඹක්ෂභ කිරීභ තුශද අප       

විල්ාඹ ර්ධනඹ කය තිේේ.       ේෙන රද හිමිකම්ඳෑම් අඳ විසින් ආයක්ෂාකයේෙන තිේඵන 

විල්ා  තහ        ාක්ෂෂි ේව්. ෙනුේදනුකරුන්ේ  ඳැමිණිලි ම්ඵන්ධ කටයුතු කයන 

ෙනුේදනුකාය ඵතා භධය්ථාන භගින් ද ේම් වා වාඹ රැේඵන අතය ේම් ය තුශ 

ෙනුේදනුකරුන්ේ  ඳැමිණිලි ර අඩුක්ෂ දක්ෂනට රැීභ තුටට කරුණකි. ඹම් කිසි හිමිකම් ප භකට 

අදාර ේෙවීභ ඔඵට වැකි ඉක්ෂභනින් රඵාදීභ වා හිමිකම්ප    ක්රිඹාලිඹ සිදුකිරීභට ඹන කාරඹ ද අඳ 

විසින් අඩු කය තිේේ. අඳ විසින් සිදුකයන ෙනුේදනුකාය ටිනාකභ පිළිඵ ප්රතිඳත්තිඹ අඳ තදුයටත් 

ර්ධනඹ කයන අතය ඉතාභත් දැඩි තයඟකාරී ේේශේඳොරක්ෂ තුර ේභඹ අඳ අන් අඹේෙන් ේන් කයන 

ලකිත්භත්භ ාධකඹ ඵ අඳේ  විල්ාඹයි. 

 

ජීවිත රක්ෂකණ (Life Insurance) 

 
අ ඳේ  අේේක්ෂෂිත අයුළණු ාක්ෂාත් කය ෙැීමභ   හ  ආක්රභණශීලී ක්රේභෝඳාඹන් වමා ඹන අ්ථාක 

     කර්භාන්තේේ ර්ධන ේව්ෙඹ න 11% අ     , 17% ක ර්ධනඹක්ෂ     රු. බිලිඹන 5.2 ක 

දශ ලිඛිත        කඹක්ෂ HNBA ාර්තා කය ඇත. ය තුශ ඵදු ේඳය      ේර රු. බිලිඹන 1.1   

ාර්තා ක  HNBA ආඹතඹ තභ ජීවිත යක්ෂණ ේභේවයුම් තුශ එක්ෂ යක්ෂ ඳභණක්ෂ සිදුන අයිතභඹන් 

වැය ඵදු ේඳය      17% ක ර්ධනඹක්ෂ ාර්තා කය තිේේ. 23% ක්ෂ ව ආේඹෝජන ආදාඹම් ර්ධනඹ 2019 

ය තුශ කාර්ඹාධනඹ ේභේවඹවීභ වා ඳවසුකම් ශන රදී. ජීවිත යක්ෂණ අයුළදර (Life Fund) 

18% ක ර්ධනඹක්ෂ ේඳන්නුම් කයමින් රු. බිලිඹන 12 සිට රු. බිලිඹන 14 දක්ෂා ර්ධනඹ විඹ. විඹදම් 

අනුඳාතඹ ( Expense Ratio) 49% ක්ෂ  ේර ේන් ේනොවී ඳැතුණ අතය එඹට  ේවේතු න්ේන් ඳතින 

ධාරිතාන් තුශ අඳ ැඩිවුණ ක්රිඹාකාරිත්ඹන්  ඉවශ  පරදායිතා   අ                   .  

 

HNBA භාෙභ, අදාශ නි්ඳාදන කශම, දැඩි  ේේ අභිේප්රේයණඹට රක්ෂව අේරවි ඵරකාඹක්ෂ, ලක්ෂතිභත් 

 හඳාරනඹ ව අදානම් කශභනාකයණ ක්රිඹාලිඹ ව 309% ක ප්රා ධන ප්රභාණතා අනුඳාතඹක්ෂ 

(Capital Adequacy Ratio) හිත         ේලේ ඳත්රඹක්ෂ හිත ර්ධනඹ වා භනා ේර සදානම් 

තත්ත්ඹක තිේේ. 
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සාමානය රක්ෂකණය (General Insurance) 

 

ාභානය යක්ෂණඹ ද රාබදායිත්ේේ 8% ක ර්ධනඹක්ෂ ව රු මිලිඹන 250 ක ඵදු ඳසු     ක්ෂ ාර්තා 

කයමින් ය      තිේේ. රු.  ලිඹන 4.8 ක්ෂ ව දශ ලිඛිත        කඹ 11% ක ර්ධනඹක්ෂ පිළිබිඹු 

කයන අතය එඹ 5% ක්ෂ න ාභානය කර්භාන්ත ර්ධන ේව්ෙඹට ඩා ඉවශ අෙඹක්ෂ ෙනියි. ේභෝටර් 

ාවන ලිඹාඳදිංචිඹ අඩුවීභ නිා ාභානය යක්ෂණ ක්ෂේේත්රේේ ර්ධනඹට ඵරඳෑභක්ෂ එල්ර විඹ. 

ආේඹෝජන ආදාඹේම් 15% ක ර්ධනඹ, ප්රේව්ලම් හිත අදානම් ේතොයාෙැීමභ ව ඳ%dයක්ෂණ  ත 

ප       රාබදායිත්ඹට වාඹ රඵා   අත  මිර නිඹභ කිරීේම් දී ව අදානම් බායෙැීමේම් දී කිසිදු 

    ඹක්ෂ ේඹොදාේෙන නැත. ාභානය අදානම්  අ්ථා නිා විලාර ේෙවීම් සිදු කශද, දශ ලිඛිත 

       ක ර ර්ධනඹ නිා 66% සිට 64% දක්ෂා අඩුව හිමිකම් ඳෑම් අනුඳාතඹ (Claims Ratio) 

කරභනාකයණඹ කිරීභට අඳට වැකිවිඹ. ඉවශ භට්ටේම් පිරිැඹ විඥානිකත්ඹක්ෂ පිළිබිඹු කයමින් 

විඹදම් අනුඳාතඹ (Expense Ratio) ආන්තික ලේඹන් 1% කින් ඉවශ ේෙෝ තිේේ.  

අතිලඹ අභිේඹෝොත්භක යක්ෂ තුශ උ් කාර්ඹාධනඹක්ෂ රඵා දීභ වා අපි ේේශේඳොර වැසිරීභ 

පිළිඵ භනා          යුතු කටයුතු ක  ුළ. අප    ත                    ට අ  H  

 ප          හ  ලක්ෂතිභත් ේලේ ඳත්රඹද  හ ක්ෂ   . HNBGI ඳ %d ධන ඳ %   ත  අ ප ත  (Capital 

Adequacy Ratio) ය අානේේ 223% වීභ තුශ අදානභ ේකේයහි අේේ දයදර්ශී ප්රේව්ලඹ පිළිබිඹු 

කයයි. 

 

ේ කොටස්හිමියන්ේ   ්ටිනාකම (Value to Shareholders) 

 

විවිධ ව අභිේඹෝෙරට අඳ ුළහුණ දුන් යක්ෂ තුශ    ට       වා ව ටිනාකභ අඳ ැඩිකශ ඵ 

තුටින් දන්ා සිටිමි. අඳේ  ේේශේඳොර ඳ රා ධනඹ 5% කින් රු. බිලිඹන 6.9 ක්ෂ දක්ෂා ැඩිවු අතය 

HNBA හි අනාෙතඹ තුශ ාසිදාඹක ේේශේඳොර අේඵෝධඹන් පිළිබිඹු කයමින්  අඳේ  ේකොට් ර 

ටිනාකභ රු. 132 සිට රු. 138 දක්ෂා ර්ධනඹ විඹ.     ේකොටක ශුද්ධ ත්කම් ටිනාකභ   රු. 

134.30 ට     රු. 3.70          අත     ය අානේේ 17% ක ර්ධනඹක්ෂ පිළිබිඹු    හිමිකම් 

ප්රා ධන ට         . ඊට අභතය දැනට ඔඵ අත තිේඵන ේකොට් රට ේකොටකට රු. 2/- ක්ෂ 

ලේඹන් අ   රාබාංලඹක්ෂ අපි ප්රකාලඹට ඳත් කය තිේඵන අතය ේම් වා එකතු කිරීභට රු. 6 ක 

අන් රාබාංලඹක්ෂ අපි ේඹෝජනා කයුළ. 

HNBA භාෙභ S&P 20-හි ඇතුරත් කිරීභ    ට       ට රඵා දුන් ටිනාකභ භතු කය දැක්ෂවීභට 

ඉවල් විඹ.   හඳාරනේේ සිට මූරය කාර්ඹාධනඹ ව ද්රශීරතා දක්ෂා ඳයාඹක දිේන සිඹු  

නිර්ණාඹක රට අනුකර වීභ එභ ඇතුරත් කිරීභ භගින් වතික කයයි. ේේශ කටයුතු වා ේකොට් 

ේනොභැතිකභ 2019 අෙබාෙේේ භාෙභ  S&P 20 ේතින් ඉත් වීභට ඵරඳෑ අතය HNBA  ේකොට් රට 

දිගුකාලීන ම්ඵන්ධ සිටීභට    ට      ේ  ව කැඳවීභ ව කැභැත්ත නිා ප්රභාණත් ේකොට් 

ේේශාභ වා  ේනොතිීභ එභ කායණාට  ඵරඳා තිේඵන අතය එභ නිා  ේභභ තත්ත්ඹ ඇතිවී තිේේ. 
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කණ්ඩායම් ක්රියාකාත්ව්ය (Teamwork) 
 

ේභඹ නිතය බාවිත න ේඹදුභක්ෂ වුද ේභභ ේර් ාර්ථක කාර්ඹාධනඹ වි්තය කිරීභ වා ඊට ඩා 

සුදුසු ේඹදුභක්ෂ ේොඹාෙැීමභ අඳවසුඹ. ඉවශ භට් ටේම් කාර්ඹාධනඹක්ෂ හිත කණ්ඩාඹභක්ෂ ේෙොඩනැගීභ 

වා අඳේ  අයුළණු ව ඉරක්ෂක ඳැවැදිලි න්නිේව්දනඹ කිරීභ, වි්තීයණ  පුහුණු ව ංර්ධන 

ැඩටවන් භඟ න ආඹතනික ව පුද්ෙර ඉරක්ෂක, ාධායණ ැටුේ ප්රතිඳත්ති වයවා භනා ේර 

ෙැරපීභ භගින් භනා වාඹක්ෂ රඵා දී තිේේ. මිත්රත්ඹ ව එකිේනකාේ  දාඹකත්ඹ ම්ඵන්ධේඹන් ඇති 

   යඹ අඳ ේ  ප්රෙතිඹ වා ව අඳ ආඹතනික ටිනාකම් ව අඳේ  ඵාහිය ඳාර්ල්කරුන්ට 

දිගුකාලීන ටිනාකම් රඵා දීභ වා ේඹෝෙය ඳරියඹක්ෂ ක් කයයි. 

ශ්රී රාංකිකඹන්ේෙන් ැදුම් රත් අඳේ  වැකිඹාන් ලක්ෂතිභත් කිරීභ අඳ අඛ්ණ්ඩ සිදු කයන අතය 

භාෙභක්ෂ ලේඹන් භාේරෝචිත ර්ඹ තුශ ඳැතුණ අහිතකය තත්ත්ඹන් හ    භනා ේර 

ං ර්ධනඹ ව භාන ම්ඳත් වයවා ේව්ෙත්  ඳ රතිපර රඵා දීභට අඳට වැකිවිඹ.  ේද්ශීඹ දක්ෂතාන්ේ  

වැකිඹාන් පිළිඵ කතා කිරීේම් දී  අේරවි කාර්ඹාධනඹ ේවෝ ේභේවයුම් කාර්ඹක්ෂභතා ඹන කුභක්ෂ 

වුත් ඒ පිළිඵ ලක්ෂතිභත් ඳණිවිඩඹක්ෂ ේභභගින් රඵා ේදයි.   අඳ ේ  මූරය ව ේතොයතුරු න්නිේව්දන 

කණ්ඩාඹම් ඉතාභත්භ අභිේඹෝොත්භක තත්ත්ඹක්ෂ තුශ,        ප          “ඔයකල්” ( 

Oracle)  ත                 ත  zs         අත      ›                   

   ත  zs              Hdප      . 

 

2020 අපේ   ෙධනශනය (Our Vision for 2020) 
 

2020 වා අඳේ  ේත්භා න්ේන් ේේා විශි්ටත්ඹ, ඳාර්ල්කරුන්ේ  ටිනාකම් නිර්භාණඹ, 

ේේක තෘේතිඹ, ඩිජිටල් ඳරිර්තනඹ, නේෝත්ඳාදක විශි්ටත්ඹ ව භාජ බායකායත්ඹ භත ඳදනම් 

ව ේවොභ යක්ෂකඹා වීභයි. ේභභ එක්ෂ එක්ෂ කුු ණු තුළින් ත දුයටත් ර්ධනඹ වීභටත් තියාය ර්ධනඹක්ෂ 

ව අර්ථසිද්ධි  ඇතිකය ෙැීමභට මූලික ේන්කම් ඇතිකය ෙැීමභටත් 2019 දභන රද අඩිතාරභ අඳට 

පිටුවරක්ෂ නු ඇත. 

 

ඇගයීම (Appreciations) 

 

අඳේ  අධයක්ෂ භණ්ඩරඹට, විධාඹක කමිටුට, කශභණාකාරිත් කණ්ඩාඹම් රට ව භාෙම් 

ේදේකහි සිඹු  ේදනාටභ ව අඳේ  අේරවි ඵරකාඹ විසින් භාේරෝචිත ර්ඹ තුශ ාර්ථක කාර්ඹ 

ාධනඹක්ෂ ශඟා කය ෙැීමභ වා දැක්ෂව ඉවශ භට්ටේම් ෘත්තීඹේව්දී බාඹට ්තුති කිරීභට භභ ේභඹ 

අ්ථාක්ෂ කය ෙනිමි.  එේේභ අඳ භව් භාෙභ න හ ට              ව අේනකුත් ේකොට ්

කරුන් අඳ භාෙභ ේත ඉවශ විල්ාඹක්ෂ තැීභ භභ දැඩි ේේ අෙඹ කයමි. එේේභ නිඹාභකඹන්ට, 

යක්ෂණ තැයව්කරුන්ට, ප්රතියක්ෂණ භාෙම්රට, අඳේ  ජාර වාඹකඹන්ට,  ෙනුේදනුකරුන්ට ව 

ේඳොදු භවජනතාට ේභභ  2019 ර්ඹ ාර්ථක අන් කිරීභට අඳ භඟ එක්ෂ කටයුතු කිරීභ 

ම්ඵන්ධේඹන් භේ  කෘතඥතා ඳශ කයමි. 



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

foieïn¾ 31 oskg" 2019 2018 2019 2018

re' ~000 re' ~000 re' ~000 re' ~000
j;alï
foam<" msßh; yd WmlrK 162,371        151,559        111,202        104,487        
l,anÿ j;alï Ndúතd ls¦fï whs;sh 343,737        -               325,572        -               
wiamDIH j;alï 51,787          61,087          49,830          58,782          
ú,ïNS; nÿ j;alï 1,009,711     1,304,882     1,000,673     1,280,499     
uQ,H wdfhdaPk 21,202,074   17,579,131   17,777,410   14,679,706   
wdfhdaPk - mßmd,s; iud.u -               -               1,150,000     1,150,000     
PSú; rlaIK ysïhkag oS we;s Kh 325,307        243,113        325,307        243,113        
,eìh hq;= m%;s rlaIK 645,411        415,773        144,715        75,926          
,eìh hq;= rlaIK jdßl 946,650        798,213        9,458            8,046            
fjk;a j;alï 933,633        823,101        625,499        575,154        
rlaIK .súiqï ) ú,ïNS; úhoï 138,622        140,486        -               -               
uqo,a iy uqo,a iudk;d 865,843        761,871        632,712        502,561        
uq¿ j;alï 26,625,146   22,279,216   22,152,378   18,678,274   

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 ,dN 4,965,809     4,405,581     4,544,369     4,167,660     
úlsKSu i|yd j¾.SlrKh lrk ,o wdfhdackhkays ixÑ; 24,801          (8,025)          9,881            1,451            
fjk;a ixÑ; (6,525)          (4,406)          (6,514)          (4,395)          
PSú; rlaIK ysïhkaf.A wdodhï ixÑ;h 177,228        (201,867)       177,228        (201,867)       
iSñ; kshduk ixÑ;h 381,156        381,156        381,156        381,156        
uõ iud.fï uq¿ ysïlre m%d.AOkh 6,714,344     5,744,314     6,277,995     5,515,880     
md,khg k;=fkdjk whs;sh -               -               -               -               
uq¿ ysïlre m%d.AOkh 6,714,344     5,744,314     6,277,995     5,515,880     

j.lSï
rlaIK m%;smdok - PSú; rlaIK 14,464,534   12,261,472   14,464,534   12,261,472   
rlaIK m%;smdok - idudkH rlaIK 2,871,416     2,525,095     -               -               
fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï 167,118        140,356        100,076        84,840          
j¾;udk n¥ j.lSu 112,031        22,541          16,175          14,708          
f.úh hq;= m%;s rlaIK 540,652        369,853        125,151        116,268        
l,anÿ j.lSï 350,089        -               334,832        -               
fjk;a j.lSï 1,274,326     1,092,809     802,565        642,470        
nexl= whsrdj 130,636        122,776        31,050          42,636          
uq¿ j.lSï 19,910,802   16,534,902   15,874,383   13,162,394   

uq¿ ysïlre m%d.AOkh  iy j.lSï 26,625,146   22,279,216   22,152,378   18,678,274   

by; uQ,H ;;aj m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 184 yS we;s ú.Kkh lrk ,o uQ,H ;;aj m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

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

foieïn¾ 31 ka wjika jQ j¾Ih i|yd" 2019 2018 2019 2018 iuqyh iud.u 
re' ~000 re' ~000 re' ~000 re' ~000 ] ]

o< f,ALk.; rlaIK jdßl 9,942,757     8,724,696    5,175,044    4,420,513    14      17         
m%;s rlaIlhkag leml< jdßl (1,312,881)    (1,059,269)   (240,974)      (215,630)      24      12         
Y=oaO f,aLk.; rlaIK jdßl 8,629,876     7,665,427    4,934,070    4,204,883    13      17         
fkdbmehQ rlaIK jdßlj, ixÑ;fha Y=oaO fjki (156,216)       (216,988)      -               -               (28)     -        
bmehQ Y=oaO rlaIK jdßl 8,473,660     7,448,439    4,934,070    4,204,883    14      17         

fjk;a wdodhï
fmd<S yd ,dNdxY wdodhu 2,248,926     1,887,343    1,949,467    1,591,900    19      22         
Wm,íê jQ Y=oaO ,dN 92,856          74,058          70,000          68,673          25      2           
Y=oaO idOdrK w.h u; ,dNh$^w,dNh& (8,826)           8,482            (6,370)          (18,036)        (204)   (65)        
.dia;= iy fldïia wdodhï 170,993        172,646        92,215          79,465          (1)       16         
fjk;a wdodhï 16,196          36,030          2,965            14,627          (55)     (80)        
uq¿ fjk;a wdodhï 2,520,145     2,178,559    2,108,277    1,736,629    16      21         
Y=oaO wdodhu 10,993,805   9,626,998    7,042,347    5,941,512    16      19         

 
Y=oaO m%;s,dN" jkaos iy  úhoï
Y=oaO rlaIK m%;s,dN iy f.jQ jkaos (3,524,768)    (3,123,585)   (1,325,145)   (1,035,164)   13      28         
Y=oAO f.úhhq;= rlaIK jkaosj, fjki (96,007)         (112,904)      (12,870)        (31,410)        (15)     (59)        
PSú; rlaIK ixÑ;fha .súiqï.; j.lSïyS fjki (2,173,251)    (1,707,149)   (2,173,251)   (1,707,149)   27      27         
PSú; rlaIK ixÑ;fha .súiqï.; j.lSïyS fjki - tlA jrlA muKlAA 
;ssìh yels w;srslA;h  - 381,156        - 381,156        (100)   (100)      
fjk;a fufyhqï iy mßmd,k úhoï (2,385,525)    (2,282,481)   (1,392,073)   (1,351,799)   5        3           
m%drlaIK iy Y=oaO w;Am;Alr.ekSfï úhoï (1,288,068)    (1,125,418)   (959,550)      (847,968)      14      13         
uQ,H yd fjk;a rlaIK wod< úhoï (121,295)       (75,963)        (72,923)        (51,330)        60      42         
uq¿ m%;s,dN" jkaos iy úhoï (9,588,914)    (8,046,344)   (5,935,812)   (4,643,664)   19      28         

n¥ fmr ,dNh 1,404,891     1,580,654    1,106,535    1,297,848    (11)     (15)        
wdodhï n¥ (394,663)       1,124,656    (279,826)      1,177,367    (135)   (124)      
j¾Ih i|yd jQ ,dNh 1,010,228     2,705,310    826,709        2,475,215    (63)     (67)        

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&
,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 511,043        (399,596)      456,276        (373,143)      228    222       
 - wdodhï m%ldYhg udre lrk ,o  Wm,íê jq ,dNd,dN (92,836)         (72,541)        (68,751)        (67,960)        28      1           
 - PSú; rlaIK ysïhkaf.a wdodhï ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd
    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki (379,095)       425,139        (379,095)      425,139        (189)   (189)      
 - wdYs%; n¥ (6,286)           8,288            -               -               (176)   -        
,dNd,dN ioyd kej; j¾.SlrKh fkdjk whs;u
m%;sñkqï u; ,dN$^w,dN& - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï (2,119)           6,354            (2,119)          5,489            (133)   (139)      
j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu ^nÿ miq& 30,707          (32,356)        6,311            (10,475)        195    160       
j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 1,040,935     2,672,954    833,020        2,464,740    (61)     (66)        

uq¿ ,dNh ( 
jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ ,dNh 1,010,228     2,705,310    -               -               (63)     -        
md,khg k;=fkdjk whs;sh -                -               -               -               - -        
j¾Ifha uq¿ ,dNh 1,010,228     2,705,310    -               -               (63)     -        

uq¿ úia;SrK wdodhu (
jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 1,040,935     2,672,954    -               -               (61)     -        
md,khg k;=fkdjk whs;sh -                -               -               -               -     -        
j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 1,040,935     2,672,954    -               -               (61)     -        

fldgil bmhSu
fldgil bmhSu - uQ,sl ^re'& 20.20             54.11            16.53            49.50            (63)     (67)        
fldgil bmhSu - uQ,sl ^re'& tlA jrlA muKlAA ;ssìh yels w;srslA;h - rys;j 20.20             46.48            16.53            41.88            (57)     (61)        
fldgil ,dNdxYh ^re'& -                -               8.00              7.00              -     14         

by; ,dNd,dN yd fjk;A úia;SrK wdodhï m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 185 yS  ú.Kkh lrk ,o ,dNd,dN yd fjk;A úia;SrK wdodhï m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iud.u fjkiiuqyh
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HNB weIqjrkaia PLC

ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iud.u

2019 foieïnr® 31 ka wjika jq jr®Ih i|yd" m%ldYs; r|jd.;a wf,ú ixÑ; fjk;a ixÑ; cSú; rÌK iSñ; uq¿
m%d.aOkh bmehSï ysñhkaf.a kshduk ysñlï

wdodhï ixÑ;h ixÑ;h
2018 ckjdrs 01 oskg fYaIh re' a000 re' a000 re' a000 re' a000 re' a000 re' a000 re' a000

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 1,171,875   2,373,601   17,415        (9,884)          223,272           -          3,776,279   

j¾Ih i|yd jQ ,dNh -             2,094,059   -              -              -                   381,156  2,475,215   

j¾Ih i|yd jQ fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&
 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays

   Y=oaO idOdrK w.fha fjki -             -             (441,103)     -              -                   -          (441,103)    

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -             -             425,139      -              -                   -          425,139      

 - m%;sñkqï u; ,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -             -             -              5,489           -                   -          5,489          

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -             -             (15,964)       5,489           -                   -          (10,475)      

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -             2,094,059   (15,964)       5,489           -                   381,156  2,464,740   

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -             -             -              -              (425,139)          -          (425,139)    

ysñlrejka iuÕ isÿjq" ialkaOfha iDPQju igyka lrk ,o 

.kqfokq jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2017 jr®Ih i|yd jq අවසාන ,dNdxY f.ùï -             (300,000)    -              -              -                   -          (300,000)    

2018 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875   4,167,660   1,451          (4,395)          (201,867)          381,156  5,515,880   

2019 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875   4,167,660   1,451          (4,395)          (201,867)          381,156  5,515,880   

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

j¾Ih i|yd jQ ,dNh -             826,709      -              -              -                   -          826,709      

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays

    Y=oaO idOdrK w.fha fjki -             -             387,525      -              -                   -          387,525      

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -             -             (379,095)     -              -                   -          (379,095)    

 - m%;sñkqï u; w,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -             -             -              (2,119)          -                   -          (2,119)        

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -             -             8,430          (2,119)          -                   -          6,311          

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -             826,709      8,430          (2,119)          -                   -          833,020      

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -             -             -              -              379,095           -          379,095      

ysñlrejka iuÕ isÿjq" ialkaOfha iDPQju igyka lrk ,o 

.kqfokq jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2018 jr®Ih i|yd jq wjidk ,dNdxY f.ùï -             (350,000)    -              -              -                   -          (350,000)    

2019 jr®Ih i|yd jq m<uq w;=re ,dNdxY f.ùï -             (100,000)    -              -              -                   -          (100,000)    

2019 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875   4,544,369   9,881          (6,514)          177,228           381,156  6,277,995   

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iud.u" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 187 yS we;s ú.Kkh lrk ,o ysñlï fjkiaùfï m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'
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HNB weIqjrkai a PLC

ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iuQyh

2019 foieïnr® 31 ka wjika jq jr®Ih i|yd" m%ldYs; r|jd.;a wf,ú ixÑ; fjk;a ixÑ; cSú; rÌK iSñ; uq¿
m%d.aOkh bmehSï ysñhkaf.a kshduk ysñlï

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

2018 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875   2,381,427   (30,865)      (10,760)       (223,272)         - 3,796,499   

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

 - j¾Ih i|yd jQ ,dNh -             2,324,154   -             -              -                  381,156  2,705,310   

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&

- úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays

   Y=oaO idOdrK w.fha fjki -             -             (463,849)     -              -                  -          (463,849)     

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

  j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -             -             425,139      -              -                  -          425,139      

 - m%;sñkqï u; ,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -             -             -             6,354          -                  -          6,354          

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -             -             (38,710)      6,354          -                  -          (32,356)      

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -             2,324,154   (38,710)      6,354          -                  381,156  2,672,954   

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -             -             -             -              (425,139)         -          (425,139)     

ysñlrejka iuÕ isÿjq" ialkaOfha iDPQju igyka lrk

,o .kqfokq jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2017 jr®Ih i|yd jq wjidk ,dNdxY f.ùï -             (300,000)     -             -              -                  -          (300,000)     

2018 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875   4,405,581   (8,025)        (4,406)         (201,867)         381,156  5,744,314   

2019 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875   4,405,581   (8,025)        (4,406)         (201,867)         381,156  5,744,314   

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

 - j¾Ih i|yd jQ ,dNh -             1,010,228   -             -              -                  - 1,010,228   

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays

   Y=oaO idOdrK w.fha fjki -             -             411,921      -              -                  -          411,921      

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -             -             (379,095)     -              -                  -          (379,095)     

 - m%;sñkqï u; w,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -             -             -             (2,119)         -                  -          (2,119)        

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -             -             32,826        (2,119)         -                  -          30,707        

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -             1,010,228   32,826        (2,119)         -                  -          1,040,935   

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -             -             -             -              379,095           -          379,095      

ysñlrejka iuÕ isÿjq" ialkaOfha iDPQju igyka lrk ,o 

.kqfokq jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2018 jr®Ih i|yd jq wjidk ,dNdxY f.ùï -             (350,000)     -             -              -                  -          (350,000)     

2019 jr®Ih i|yd jq m<uq w;=re ,dNdxY f.ùï (100,000)     -             -              -                  -          (100,000)     

2019 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875   4,965,809   24,801        (6,525)         177,228           381,156  6,714,344   

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iuQyh " jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 186 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" 2019 2018 2019 2018

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

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

nÿ fmr ,dNh 1,404,891         1,580,654       1,106,535       1,297,848       

.e,mSï(

fmd<S wdodhu (2,243,284)        (1,883,053)      (1,884,977)      (1,588,206)      

,dNdxY wdodhu (5,642)               (4,290)             (64,490)           (3,694)             

wiamDIH j;alï l%udÌh 18,885              19,685            18,469            19,540            

foam, msrsh; yd WmlrK Ìh 47,319              49,285            32,593            34,533            

Ndúතhg we;s l,anÿ j;alï whs;sh Y=oaO Ìhùu 139,525            - 126,628          -

l,anÿ Khysñhdf.a fmd<S úhou 53,710              - 51,699            -

fiajl m%;s,dN i|yd fjka lsrSï 37,136              33,928            21,656            20,023            

Wm,íê jQ Y=oaO ,dN (92,856)             (74,058)           (70,000)           (68,673)           

Y=oaO idOdrK w.h u; ^,dN&$w,dN 8,826                (8,482)             6,370              18,036            

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï ,dN (4,283)               (178)                403                 (171)                

(635,773)           (286,509)         (655,114)         (270,764)         

fufyhqï j;alï j, Y=oaO fjki ^අ& (558,137)           132,856          (219,553)         (5,350)             

fufyhqï j.lSï j, Y=oaO fjki ^ආ& 2,898,914         1,706,125       2,380,061       1,498,548       

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy 1,705,004         1,552,472       1,505,394       1,222,434       

f.jQ mdrsf;daYslh (12,493)             (13,301)           (8,539)             (4,618)             

wd¾AÓl fiajd .diA;= (22,205)             (20,120)           -                  -                  

w;=re iud.ï ,dNdxY  i|yd r|jd .ekSfï noAo (9,575)               -                  -                  -                  

f.jQ m%d.aOk ,dN n¥ (814)                  -                  -                  -                  

fufyhqï Ÿ%hdldrlï ;=,ska cks; jQ Y=oaO uqo,a m%jdy 1,659,917         1,519,051       1,496,855       1,217,816       

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

wdfhdack iq/l=ï ñ,oS .ekqï (135,558,700)    (95,081,304)    (97,671,001)    (66,144,150)    

uQ,H wdfhdack j, l,AmsrSfukA ,o uqo,a 130,618,738     91,105,285     93,759,085     62,867,216     

uQ,H wdfhdack jslsKSfukA ,o uqo,a 1,684,919         993,726          1,173,551       869,073          

,o fmd<S 2,377,621         1,951,531       1,976,793       1,666,911       

,o ,dNdxY 5,933                4,493              64,750            3,760              

wiamDIH j;alï ñ,oS .ekqï (9,585)               (22,931)           (9,517)             (20,481)           

foam, msrsh; yd WmlrK ñ,oS .ekqï (59,965)             (34,459)           (40,469)           (22,113)           

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï i|yd ,o uqo,a 6,117                3,413              758                 2,342              

l,anÿ j;alï Ndúතd ls¦fï whs;sh i|yd f.jQ w;A;sldrï (30,363)             - (22,587)           -

wdfhdack Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (965,285)           (1,080,246)      (768,637)         (777,442)         

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

,dNdxY f.ùï (450,000)           (300,000)         (450,000)         (300,000)         

l,anÿ j.lSï f.ùï (148,520)           -                  (136,481)         -                  

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (598,520)           (300,000)         (586,481)         (300,000)         

uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï j, Y=oaO ^wvqùu&$jeäùu 96,112              138,805          141,737          140,374          

jir uq, uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï 639,095            500,290          459,925          319,551          

jir wjidkfha uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï 735,207            639,095          601,662          459,925          

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

^w& fufyhqï j;alï j, fjki

    ú,ïNS; úhoï j, wvqùï$^jeäùï& 1,864                (35,199)           -                  -                  

    cSú; rÌK ysñhkag oS we;s Kh j, jeä ùï (82,194)             (80,828)           (82,194)           (80,828)           

    ,eìh hq;= m%;srÌK j, wvqùï$^jeäùï& (229,638)           154,005          (68,789)           (10,916)           

    ,eìh hq;= rÌK jdrslhkayS jeäùï (148,437)           (11,894)           (1,412)             (558)                

    uqˆ fjk;a j;alï jල wvqùï$^jeäùï& (99,732)             106,772          (67,158)           86,952            

fufyhqï j;alï j, Y=oaO fjki (558,137)           132,856          (219,553)         (5,350)             

^ආ& fufyhqï j.lSï j, fjki

    wfkl=;A j.lSï j, jeä ùï 177,265            188,803          166,649          112,608          

    rÌK m%;smdok ) cSú; rÌK jල jeä ùï - nÿ fmr 2,204,529         1,360,322       2,204,529       1,360,322       

    rÌK m%;smdok ) idudkH rÌK j, jeä ùï 346,321            140,189          -                  -                  

    f.úh hq;= m%;srÌK ) jeä ùï 170,799            16,811            8,883              25,618            

fufyhqï j.lSï j, Y=oaO fjki 2,898,914         1,706,125       2,380,061       1,498,548       

by; uqo,a m%jdy m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 188 yS we;s ú.Kkh lrk ,o uqo,a m%jdy m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iuqyh iud.u
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