
(පහත දැක්වෙනුවේ HNB ඇෂුෙරන්ස් වපොදු සමොගවේ 2020 සංකලිත   වාර්ෂික වාර්ෂතාවේ පිටු 

අංක 24 - 27 හි සඳහන්ස සභොපතිතුමියවේ පණිවිඩවේ සංහල පරිෙර්තනයක් පමණි.) 

සභාපතිතුමියගේ පණිවිඩය 
 

හිතවත් පාර්ශවකරුවනි, 

2020 දෙසැම්බර්ෂ 31 වන දිදනන් අවසන් වූ වර්ෂෂය සඳහා සමාගදම් වාර්ෂික වාර්ෂතාව ඔබ දවත ඉදිරිපත් 

කරන අතර,  HNB ඇෂුවරන්් වපොදු සමොගම රුපියල් මිලියන 1,175ක බදු පසු ලාභයක් වාර්ෂතා කර 

ඇති බව සතුටින් ෙන්වා සිටිමි. එය 2019 වර්ෂෂයට වඩා 16% ක වැඩි වීමකි. HNB ඇෂුවරන්් වපොදු 

සමොගවේ 19 වන වාර්ෂික මහා සභා රැ්වීමට මා ඔබව සාෙරදයන් පිළිගනිද්දී, මා මතකයට 

නැදගන්දන් දවන් වීදම් දේගවත් බව සහ විෂය පථය දමන්ම කැළඹිලි සහිත දවන්වීම් වලී පවා 

සමහර මූලධර්ෂම නියතව පවතින බවයි.  වගෝලීය සැපයුේ දොමයන්ස බිදීයොම වේතුවෙන්ස වපර වනොවූ විරූ 

පරිමොණයකින්ස ආර්ික කැලැඹිමක් ඇති වී ඇති අතර ඒ සදහො ප්රධොන ෙශවයන්ස අපවේ ජීෙන රටොෙ, 

අප ජිෙත් ෙන ආකොරය, උපයන සහ ඉවගන ගන්සනො අකොරවේ වෙන්වීම බලපෑමක් ඇතිකරන ලදී. 

එව් වුෙත් මිනි් ජීවිතවේ ෙටිනොකම, අන්සතර් ක්රියොකොරිත්ෙවේ සහජ අෙශයතොෙ, විශ්ෙොසය, 

විශ්ෙොසනීයත්ෙය වමන්සම අනුෙර්තනය වීමට හො නෙයකරණයට අපට ඇති හැකියොෙ ් ථොයීෙ පැෙතුනි. 

දමම වසදර්ෂ වාර්ෂික වාර්ෂතාදේ දත්මාව තුළින් පිළිබිඹු ෙන්සවන්ස ශක්තිමත් සහ චිර්ථායී සංවිධානයක් 

දගාඩනැගීම සඳහා ඉහත අංග මූලික ෙන බෙයි. 

නව ප්රතිමාණයක් (A New Norm) 

මදේ දපර පණිවුඩදේ “අවිනිශ්චචිතබව සම්මතය දේ” යනුදවන් සඳහන් කළ ෙ, 2020 ී සිදු වූ 

පරිවර්ෂතනදේ ප්රමාණය සිතා ගැනීම පෙො දුෂ්කරය. මුල් පිටු වල ප්රධාන මාතෘකා බවට පත්ව තිබූ 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපෙ-චීන සබඳතා, “වෙක්සට්” ෙැනි ගැටළු ඇතුළු පිටු වලට වයොමු කරනු ලැබුදේ 

දකාවිඩ් වසංගතදයන් පැන නැගි මානුෂීය සහ ආර්ෂික අර්ෂබුෙයන් පුළුල් දලස සැළකිල්ලට දේතු වූ 

බැවිනි. ඇ්තදම්න්තුගත දගෝලීය වර්ෂධනය 3.5% කින් (ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල) සංවකෝචනය නිසා  

2020 මුලී අදේක්ෂා කළ දගෝලීය ප්රති්ථොපනය බිඳ වැටුණු අතර, ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානය 

(ILO - International Labour Organisation) ඇ්තදම්න්තු කර ඇත්දත් 2019 අර්ෂබුෙයට දපර පැෙති 

තත්ෙයට සොවේක්ෂෙ 2020 දී රැකියා මිලියන 114 ක් අහිමි වී ඇති බවයි. දවන්වන ඉල්ුම හා සැපයුම් 

ගතිකතාවයන් දමන්ම දගෝලීය සැපයුම් ොමයන් බිඳවැටීම නිසා දලෝක දවළඳාම 9.2% කින් හැකිලී 

ගිදේය. දලාව පුරා රජයන් සහනදොයී අව්ථාවන්ට අනුගත වී ඇති අතර, වඩාත් අහිතකර ප්රතිඵල ඇති 

වීම වලක්වා ගැනීම සඳහා දපර දනාවූ විරූ ප්රතිපත්තිමය සහන ලබා ීමට පියවර දගන ඇත. දම් 

දේතුදවන් දපාලී අනුපාත වපර වනොවූ වලස  අඩු මට්ටමක පවතින අතර 2021 වසදර්ෂීෙ වර්ෂතමාන 

මට්ටදම්ම පවතිනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්ෂ. නෙය එන්නත් හා ප්රතිකාර 2020 හි ප්රබලම ධනාත්මක 

සාධකය වී ඇති අතර,  ඒෙො 2021 ී දගෝලීය වශදයන් වබදොහැරීම යථා තත්ත්වයට පත්වීමට සහ නව 

ප්රතිමානයට අනුගතවීමට සහාය වනු ඇතැයි පුළුල් දලස අදේක්ෂා දකදර්ෂ. 

දකාවිඩ් වසංගතදේ බලපෑමට ලක් වූ ශ්රී ලංකා ආර්ෂිකය ෙ 2020 ී 3.9% ක සෘණාත්මක වර්ෂධනයකින්ස 

අවසන් විය. ෙැඩි ආනයන පාලන ක්රියාමාර්ෂග, විදද්දශ විනිමය ගනුවදනු සීමා කිරීම් සහ ද්වක 

දේෂණවල වර්ෂධනය සමඟ දවළඳ හිඟය ඇමරිකානු දඩාලර්ෂ බිලියන 2 කින් පමණ අඩු කිරීමට සහාය 

විය. දකද් දවතත්, 2020 අදේල් මාසදේ ී රු.200.47 ක අ්ථාවර මට්ටමක පැවතුණු රුපියල, ෙර්ෂ 



අෙසොනවේ රු. 189.18 ක් විය. ආධාර සඳහා අයවැය ක්දෂ්ත්රදේ ඉඩ ප්රමාණවත් දනාවුනත්, මහ බැංකුව 

විසින් 4% ක දපාලියක් යටදත් වයාපාර සඳහා හඳුන්වා දුන් රුපියල් බිලියන 178 ක මුෙල් උත්දත්ජක 

පැදක්ජය අහිතකර දලස බලපෑමට ලක් වූ වයාපාරයන්ට වර්ෂෂය තුළ දනානැසී රැඳීසිටීමට උපකාරී විය. 

බලපෑමට ලක් වූ වයාපාර ෙල ප්රාේධනය සහ දපාලී දගවීම් සඳහා ණය විලම්බන කාලයක් ලබා  ී එය 

2021 මාර්ෂතු 31 ෙක්වා ීර්ෂඝ කරන ලී.  

රොජය ණය වේණිගතකිරීම පහත වහලීම ප්රශ්නකොරිත්ෙයට මගපෑවේ වුහාත්මක ප්රතිසං්කරණ 

සඳහා හදිසි අවශයතාවයක් උපුටො දක්ෙමිනි.  

දපර දනාවූ විරූ දද්දශීය හා දගෝලීය ආර්ෂික හා මානුෂීය ආතතීන්දගන් යුත් කාලපරිච්දේෙයක 

පුදරෝකථනය කල දපාලී  හො ප්රාේධන දගවීම්ද අයවැය හිඟයද 2021 ෙැක්ම වකවරහි උද්දදයෝගය හීන 

කරයි. 

අභිගයෝග ජය ගැනීම (Converging Challenges) 
 

දපර දනාවූ විරූ අවිනිශ්චචිතතාවයකින් යුත් වත්මන් වර්ෂෂය තුළ අපදේ කාර්ෂයය සාධනය, විවිධ වූ 

අභිදයෝග ජයගත් ආකාරය පිළිබඳ සාක්ියකි. අතයවශය ද්වා කාණ්ඩය අතරට රක්ෂණ ව්ෙොෙද 

ඇතුළත් කිරීමත් සමඟම, අපදේ පළමු ප්රමුඛතාවය වූදේ අඛණ්ඩ ද්වාවක් සැපයීදම්ී 

ගණුදෙනුකරුවන් සමඟ සම්බන්ධව සිටින අපදේ කාර්ෂයය මණ්ඩලදේ දසෞඛය සහ ආරක්ෂාව 

සුරක්ිත කිරීමයි. ඒකිදනකා සමඟ කටයුතු කිරීම ද තර්ෂජනයක් වන දහයින්, අපි පරිපාලනමය 

ක්රියාමාර්ෂගයන් කිහිපයක්ම හඳුන්වාදුන් අතර, දමම ක්රියාවලිය පහසු කිරීම සඳහා හැකි තරම් දයදුම් 

සඳහා ඩිජිටල් මාධයයන් භාවිතා කිරීමට ඉක්මණින් අනුගත වීමු. අපදේ පළමු අතථය වාර්ෂික මහා 

සභා රැ්වීම (virtual Annual General Meeting), අප විසින් විසඳුම් දසායා ගත් ආකාරය පිළිබඳ 

එක් උොහරණයක් වන අතර, සියු ආදයෝජකයින්ට සහභාගී වීමට හා ඡන්ෙය ප්රකාශ කිරීමට 

අව්ථාව ලබා වදන ලදී.  

සංවර්ෂධනය දවමින් පවතින අභිදයෝගයන්ට එදරහිව කාර්ෂයක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීදම් අරමුණින් 

සමාගම විසින් ගනු ලැබූ තවත් මුලපිරීමක් වූදේ, සමීපව අධීක්ෂණය කරන ලෙ සංවිධානය පුරා විහිදුණු 

පිරිවැය තාර්ෂකිකකරණ වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීමයි. දමම වයාපෘතිය යටදත් අප දමම වසදර්ෂී 

රුපියල් මිලියන 21 ක් ඉතිරි කර ඇති අතර 2021 ී තවත් රුපියල් මිලියන 43 ක ඉතිරියක් අදේක්ෂා 

කරන බව සතුටින් ප්රකාශ කරමි. 

ආයතනදේ මූලය ්ථායිතාව සහතික කිරීදම් අරමුණින් අධයක්ෂක මණ්ඩලය සිය අධීක්ෂණ 

කාර්ෂයභාරය තීව්ර කර, කණ්ඩායම සමඟ වඩාත් සමීපව කටයුතු කදේය. වයාපාරික සැලසුම් ක්රියාත්මක 

කිරීම සමීපව අධීක්ෂණය කරන අතරතුර ී ඉ්මතු වන වයාපාරික පරිසරය හා සම්බන්ධ අභිදයෝග 

හා අවොනම්  සමීපව අධීක්ෂණය කිරීදම් ී  හා ප්රතිකර්ෂම වශදයන් වූ ක්රියාමාර්ෂග  නිර්ෂදද්දශ කිරීදම් ී 

අධයක්ෂක මණ්ඩල අනු කමිටු, විදශ්චෂදයන් අවොනම් කළමනාකරණ (Risk Management Committee) 

හා උපායමාර්ෂග සමාදලෝචන කමිටු (Strategy Review Committee) වැෙගත් කාර්ෂයභාරයක් ඉටු කදේය. 

සමාගම මුහුණ දුන්ස අදනකුත් ගැටළු වලට ප්රධාන වශදයන් දේතු වූදේ ආර්ෂික සාධක සහ අොළ 

ප්රතිපත්තිමය ක්රියාමාර්ෂගයන්ය. එයට 2020 ී අපදේ ආදයෝජන ආොයමට සහ ජීවිත රක්ෂණ 

ලාභොයිතාවයට බලපෑ දපාලී අනුපාත වල සැලකිය යුතු අඩු වීමත් ඇතුළත්විය.  

අදනකුත් කැපී දපදනන අභිදයෝගය වූදේ ආනයනය සීමා කිරීම් දේතුදවන් දමෝටර්ෂ වාහන ලියාපදිංචි 

කිරීදම් සංඛයාදේ සැලකිය යුතු අඩු වීමත් සහ දමෝටර්ෂ රථ අමතර දකාට් වල මිල සැලකිය යුතු දලස 



ඉහළ යාමත්ය.  සමාජ දුර්ථභාවය තබා ගැනීදම් ක්රියාමාර්ෂග වැනි සමාජීය සාධක අපදේ උපදද්දශක 

(Advisor) බලකායට අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ අදනයෝනයෙ කටයුතු කිරීමට බොධො ඇති කළ 

අතර එය පිරිෙැටුමට තවදුරටත් පීඩනයක් ඇති කදේය.  

 

ගිවිසුම් පිළිගැනීම (Upholding Convenants) 

වකොවිඩ් 19 හි පළමු රැල්ල අතරතුර, දේතන සහ ප්රතිලාභ අඩු දනාකරන බවට අපදේ කාර්ෂය 

මණ්ඩලයට සහතිකයක් ලබා ීම මගින් ආයතනික ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා අවශය 

්ථාවරත්වය සපයන ලී. වැෙගත් ගිවිසුමක් දලස අප දුටු දද්ද ්ිර කිරීම මඟින්,  ්ථාපිත පටිපාටිවලට 

අනුකූලව අපදේ ද්වකයින්ට වැටුේ වර්ෂධක, ප්රසොද දීමනො සහ දවනත් ප්රතිලාභ ලැබුණු අතර, දමම 

වාර්ෂතාව ඔවුන්දේ දිරිගන්වන සුළු කාර්ෂයය සාධනය ෙක්වයි. 

වර්ෂෂය තුළ “Great Place to Work” (වැඩ කිරීමට විශිෂ්ට ්ථානයක්) සහතිකය ලබා ගත් සමාගම් 40 

අතරට HNB ඇෂුවරන්් සමූහයෙ දේ. දමය අපදේ ප්රගතිය සඳහා ඉවහල් වූ අපදේ සමූහදේ සහ එහි 

ද්වකයින් අතර අදනයෝනය කැපවීම පිළිබඳ සාක්ියකි. HNB ඇෂුවරන්් වපොදු සමොගම සහ HNBGI 

යන ආයතන දෙකම අපදේ රක්ෂණ ඔේපු හිමියන්ට පළමුදවන්ම රට වසා ෙැමූ කාලය තුළ ඔවුන්දේ 

වාරික දගවීමට ී ර්ෂඝ කරන ලෙ සහන කාලයක් ලබා දෙන ලී. සහන කාලය තුළ අප සියු හිමිකම් සහ 

ප්රතිලාභවලට ගරු කිරීම බව අපදේ රක්ෂණ ඔේපු හිමියන් දකදරහි ඇති දනාසැදලන කැපවීමට 

සාක්ියකි. 

වටිනාකම මුදා හැරීම (Unlocking Value) 

 

රට වසා ෙැමීමත්, වරින්වර ශාඛා වසා ෙැමීමත් සමඟ අඩපණ  වූ වයාපාරික පරිසර පසුබිමක අපදේ 

පිරිෙැටුම පසුගිය වසරට වඩා 5% කින් වර්ෂධනය විය. අපදේ කණ්ඩායම සාමූහිකව දපළගැසී, වර්ෂධනය 

වීමට ඇති සෑම අව්ථාවකින්සම උපරිම ප්රවයෝජන ගැනීමට දවදහස මහන්සි වී වැඩ කළහ. HNB 

ඇෂුවරන්් සමූහවේ “Supreme Health Max” සහ “Super Critical Illness” යන සැලසුේ හො HNB වජනරල් 

ඉන්සෂුෙරන්ස්හි "Pay As You Claim" සැලසුම එක්වීමත් සමඟ නිෂ්පාෙන නදවෝත්පාෙනයන් අපදේ 

වර්ෂධනයට සහාය විය. අපදේ මුළු වත්කම් හා ශුද්දධ වත්කම් රුපියල් බිලියන 31.7 ක් සහ රු. බිලියන 

8.2 කට  පිළිදවලින්  19% ක් සහ 22% කින් වර්ෂධනය විය. 

අපදේ කාර්ෂයය සාධනය දකදරහි බලපාන අවොනම් සාධක පිළිබඳ ගැඹුරු අවදබෝධයක් සහිතව 

සිටීම මගින් දපාලී අනුපාත පහත වැටීදමන් ඉපයීේ මත ඇතිවන පීඩනය ප්රශ්ත දලස 

කළමනාකරණය කරන ලී. දකද් දවතත්, අපදේ පිරිෙැටුම 6% කින් ඉහළ දගා් තිබියී ත් දමම 

සාධක දමන්ම 2020 ී අඩු දපාලී අනුපාත වලට අනුව ජීවිත අරමුෙදල් තක්ද්රුව මගින්ස ඇතිවූ 

බලපෑවමන්ස HNBA හි ඉපැයීමට සැලකිය යුතු දලස බලපෑමක් ඇතිවිය. සම්තයක් දලස, HNBA 

සමූහදේ ඉපැයීම් 16% කින් වර්ෂධනය වී රු. මිලියන 1,175 ක් වීම මගින්ස ඵලොයිතාව ඉහළ නැංවීම, 

නදවෝත්පාෙන සහ දහාඳ අවොනම් කළමනාකරණය පිළිබිඹු කරයි. 

වසර ගණනාවක් ති්ද් ලියාපදිංචි වී ඇති අපදේ දකාට් හිමියන්ට, අඛණ්ඩව ඉහළ කාර්ෂයය 

සාධනයක් සහ ප්රතිලාභ ලබොදීවේ හැකියාව ලැබීමට අමතරව, එක් සාමානය දකාටසක් සාමානය 

දකාට් තුනකට දබීම සම්බන්ධව අපදේ තීරණය දනාවැම්බර්ෂ මාසදේ ී ප්රකාශයට පත් කිරීම 

මගින්, වත්මන් වර්ෂෂය තුළ අපදේ දකාට් හිමියන්ට ලැබී ඇති වඩාත්ම ආකර්ෂශනීය වාසිය හිමීවිය. 



එනේ සමාගදම් ඔවුන්දේ ආදයෝජනදයහි වටිනාකම මුොහැරීමට ඇති හැකියාවයි. දමම නිදේෙනයත් 

සමඟ අපදේ දකාට්හි කාර්ෂයය සාධනය සහ ද්රවශීලතාවය සැලකිය යුතු දලස වැඩි විය. 2019 වසර 

අවසන් වන විට රුපියල් බිලියන 6.9 ක් වූ HNBA සමූහදේ දවළඳදපාළ ප්රාේධනීකරණය 2020 

අවසානදේී රුපියල් බිලියන 8.7 ක් වූ අතර, එය දපර වසරට වඩා 27% ක වර්ෂධනයකි. දකාට්වල මුළු 

පිරිවැටුම 56% කින්  ඉහළ දගා් ඇති අතර ‘HASU’ දවළඳදපාළ දිනෙලින්ස 97.6% ක් ගනුදෙනු විය. තවෙ, 

රැ්වීම පිළිබද නිවේදනවේ දන්සෙො ඇති පරිදි, මුළු ලාභාංශය රුපියල් මිලියන 420 ක් වන වලස, 

දකාටසකට රුපියල් 2.80 ක පළමු සහ අවසාන ලාභාංශක් ඔබදේ අනුමැතිය සඳහා අධයක්ෂක 

මණ්ඩලය නිර්ෂදද්දශ කර ඇත. 

මූලය ්ථායිතාව පවත්වා ගැනීම ප්රධාන ප්රමුඛතාවයක් වූ අතර HNBA සහ HNBGI යන දෙඅංශදේම 

ප්රාේධන ප්රමාණාත්මතා අනුපාතයන් (Capital Adequacy Ratio) 2019 ී පිළිවෙලින්ස 322% සහ 226% සිට 

2020 ී 338% සහ 256% ෙක්වා වැඩි කිරීම පිළිබඳව අපි සතුටට පත් දවමු. ඇතිවිය හැකි ගැටළු 

හඳුනාදගන ඒවාට පිළියම් දයීම සඳහා ද්රවශීලතාවය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලී. 

දමදහයුම් පරිසරදයහි කැපී දපදනන දවන්කම් පිළිබිඹු කිරීම සඳහා ඉදිරි ෙැක්ම (Outlook) 

ධනාත්මකභාවදේ සිට ්ථාවර තත්වය ෙක්වා දවන් කළ ෙ,  HNBA සහ HNBGI, Fitch Ratings Lanka 

Ltd විසින් ලබොවදන රක්ෂණ මූලය ශක්තිය දේණිගත කිරීම් (Insurer Financial Strength Rating) A (Ika) 

වලස රඳවා දගන ඇත. මීට අමතරව, අපදේ පරිපොලක සමාගම වන Hatton National Bank PLC හී 

ශක්තිය මූලය ්ථායිතාව සහතික කිරීමට, වර්ෂධනයට සහ ඵලොයිතාවයට බලපෑ ප්රධාන සාධකයන්සය. 

සැලසුම් කර තිබූ ප්රජා වයාපෘති ඉටුකිරීම පිළිබඳව මම HNBA  කණ්ඩායමට ප්රශංසා කරමි.  දුර බැහැර 

ගම්මානවල පොසැල් ෙලට ජලය සැපයීම සඳහා දපළග්වන ලෙ  වයාපෘති 6 ක් නිමකල අතර, ශ්රී ලංකා 

බිහිරි ක්රිකට් කණ්ඩායදම් අනුග්රහය අඛණ්ඩව පවත්වාදගන ගිදයමු.  වවෙය සඟරා සහ දසෞඛය 

ආශ්රිත සම්මන්ත්රණ සඳහා ප්රජා වවෙයවරුන්දේ විෙයාලයටද HNBA අනුග්රහය ෙැක්වීය. 

ඉදිරි දැක්ම (Outlook) 

අපි වර්ෂෂය ආරම්භ කරන්දන් එන්සනත්කරණ ඇරබුමක් ඉදිරිදපළ ද්වකයින් එන්නත් කිරීම නිමොකර 

තිබීමත් යන සුබවාී සටහනකිනි.  

දලාව පුරා නව ප්රදේෙයන් සහ නව රැලි මතු වීම සැලකිළිමත් වීමම නිසැකවම කොරණොෙක් ෙන අතර 

එය දීර්ග ප්රතිසොධනයකට මගවපන්සෙන්සනකි. ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල 2021 ජනවාරි සඳහා වූ 

යාවත්කාලීන කිරීම තුල දමම සුබවාී බව පිළිබිඹු කරන්දන් 2020 ඔක්දතෝම්බර්ෂ මාසදේ පුදරෝකථනය 

0.3% කින් ඉහළ නැංවීමත් සමඟ 2021 සඳහා දගෝලීය වර්ෂධනය අඩු මුලික අගයකින්ස වුෙද 5.5% ක් වනු 

ඇති බවට පුදරෝකථනය කිරීමත් මගිනි. දමම යාවත්කාලීන කිරීම,  වවෙයමය මැදිහත් වීම් සඳහා 

ප්රදේශය, ප්රතිපත්තිමය සහදයෝගයන් හී කාර්ෂයය සාධනය, වේශයන්ස පුරො පැතිරයොම සහ අර්ෂබුෙයට 

ඇතුළු වන වුහාත්මක ලක්ෂණ මත පදනේ වේ. වේ සොධක සේබන්සධෙ ශ්රී ලංකොවේ ්ථොෙරය මත 

2021 ෙසවර් ඉදිරි දැක්ම තීරණය වේ. මූලය ප්රතිපත්ති දබාදහෝ දුරට උපකාරී වන බැවින් සහ වසංගතය 

සම්බන්ධ ක්රියාමාර්ෂගයන් වර්ෂතමානය වන විට තරමක් ඵලොයි වන දහයින්ෙ, වුහාත්මක ගැටු 

තීරණාත්මක නිර්ෂණායක විය හැකිය. වර්ෂෂය ඉදිරියට යත්ම, අවශය අව්ථාවන්හිී උපායමාර්ෂග නැවත 

සක් කිරීම සඳහා, දම් සම්බන්ධ ඉහත සොධකයන්ස අපි අධීක්ෂණය කරන්සවනමු. 

අප ඊළඟ ප්රතිමානයට අනුව හැඩගැවසමින්ස  තොක්ෂණය මත පදනේෙ ඉලක්ක ගත සහ සුපරීක්ෂාකාරී 

වර්ෂධනයක්  සෙහා සැළසුම් සක් කර ඇත. විවිධාංගීකරණය වූ නව රක්ෂණ සැලසුේ  දිරිගන්වන සුළු 



අතර, “Pay As You Claim” රක්ෂණ ආෙරණය මගින්ස දතවන පාර්ෂශවීය රක්ෂණ දවළඳදපාළ 

පරිවර්ෂතනයට සහාය දවමින් ෙ, දමම දවළඳදපාළ කාණ්ඩය සඳහා අවශය ආරක්ෂිත ක්රමයන් 

ශක්තිමත් කිරීදමන් ෙ, 2021 ී වර්ෂධනය සදහො දොයක ෙනු ඇතයි අපි අදේක්ෂා කරමු. 

2021 ී වර්ෂධනය ෙන දේගය මත දගාඩනැගී, වර්ෂධනයට සහ කාර්ෂයය සාධනයට සහාය වීම සඳහා අපි 

අපදේ ක්රියාවලීන් සහ පද්දධති ශක්තිමත් කිරීම දිගටම කරදගන යන්සවනමු. HNBGI සමොගම 2021 ී  නව 

තොක්ෂණික පේධතියක් ක්රියාත්මක කරන අතර, එය වර්ෂධනයට සහ ඵලොයිතාවයට සහාය වනු ඇත. 

කර්ෂමාන්තයට සැළකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අදේක්ෂා කරන බැවින්, 2023 ජනවාරි මස 

01 වන දින බලාත්මක තත්වයට පත්වන රක්ෂණ ගිවිසුම් සඳහා ප්රමිත අංක 17 (SLFRS 17) ට අනුගත 

වීමට සූොනම් වීම දකවරහි හි අවධානය දයාමු දකදර්ෂ. දමදහයුම කටයුතු ්ථාවර වී ඇතත්, 2021 ී 

යථා තත්ත්වයට පත්වීදම් මාර්ෂගදේ ඇති විය හැකි අන්තරායන් සැලකිල්ලට දගන පූර්ෂව අනතුරු 

ඇඟවීදම් සංඥා සම්බන්ධදයන් අධයක්ෂක මණ්ඩලය දසෝදිසිදයන් සිටී. 

ඇගයීම් (Appreciations) 

දමම වාර්ෂතාදේ ඉදිරිපත් කර ඇති ප්රතිඵල සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, රාජකාරි මට්ටමින්ස ඔබ්බට 

යමින්සගත් අපදේ තරුණ හා ජවසම්පන්න කණ්ඩායදම් ප්රසංසනීය උත්සාහයට ්ූති කිරීම සඳහා 

අධයක්ෂක මණ්ඩලය ෙ මා හා එක් දවයි. දබාදහෝ දිනවල රැකියාවට යාම වෙනික අභිදයෝගයක් වූ 

බවත්, පවුල්වල දසෞඛයය හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධදයන් ෙැඩි දලස කන්සල්ලට පත්වූ  අව්ථා ඇති 

බවත් අපි ෙනිමු. HNBA සහ HNBGI කණ්ඩායම සීමාව ඉක්මවා අඛණ්ඩව සිහින ෙැකීම සහ ඔවුන්දේ 

ෙැක්ම සම්පූර්ෂණ කිරීම අපි අතිශයින් අගය කරමු. 

පළමු රැල්දල් අවසාන භාගදේ ී තම දූරය භොරවගන හානි වූ කාලය යථා තත්වයට පත්කර ගැනීම 

සඳහා ව්නො දපළග්වමින් සිය කාර්ෂයභාරය ඉදිරියට දගන යමින් ප්රශාන්ත ප්රනාන්දු මහතා විසින් 

සපයන ලෙ නායකත්වය අපි අගය කරමු. පසුගිය වසර 4 ක කාලය තුළ නොයකත්ෙය සපයමින්ස සලසන 

ලෙ ද්වය දවනුදවන් ීේති දලාකුආරච්චි මහතාට අපි ්ූතිවන්ත වන අතර, ඔහුදේ අනාගත 

සාර්ෂථකත්වය ප්රාර්ෂථනා කරමු. 

HNBA සමූහය කැළඹිළි සහිත වසරකට මුහුණ දුන්දන් කාර්ෂය මණ්ඩලදේ සහ අධයක්ෂක මණ්ඩලදේ 

වෑයම නිසා පමණක් දනාව අපදේ නිදයෝජිතයින්, තැරැේකරුවන්, වයාපාරික හවුල්කරුවන් සහ අප 

ක්රියාත්මක වන ප්රජාවන්දේ අභිප්රොයන්ස දේතුදවනි. ඔබදේ අනුග්රහය සහ අප දකදරහි තබා ඇති 

විශ්චවාසය අපි දබදහවින් අගය කරන අතර, නව ප්රතිමානයක් කරා අපි විශ්චවාසදයන් යුතුව ඉදිරියට 

යන විට අපදේ සබඳතා පුළුල් කිරීමට අදේක්ෂා කරමු. 

ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන දකාමිෂන් සභාව  මගින්ස සපයනු ලබන සහාය සහ මග දපන්වීම පිළිබඳව 

මාදේ ප්රශංසාව ප්රකාශ කළ යුතුය. අවසාන වශදයන්, HNBA පාර්ෂශවකරුවන්දේ අවශයතා ආරක්ෂා 

කිරීම සඳහාත් සහ කාර්ෂයය සාධනයට සහ වර්ෂධනයට සහාය වන සමතුලිතතාවයක් ප්රදේශදමන් 

පවත්වා ගැනීම සඳහාත් අසීරු වර්ෂෂයකී එක්ව කටයුතු කරමින් ෙක්වන ලෙ දනාසැදලන 

සහදයෝගයට මාදේ අධයක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට මම ්ූතිවන්ත දවමි.  

වරෝ් කුවර්,  

සභොපතිතුමිය 
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වකොළඔ    



(පහත දැක්වෙනුවේ HNB ඇෂුෙරන්ස් වපොදු සමොගවේ 2020 සංකලිත ෙොර්ෂික ෙොර්ෂතොවේ පිටු 

අංක 28-31 හි සදහන්ස  ප්රධාන විධායක නිලධාරිතුමොවේ විෙරණවේ සංහල පරිෙර්ෂතනයක් 

පමණි.) 

ප්රධාන විධායක නිලධාරිතුමාගේ විවරණය 

හිතවත් පාර්ශවකරුවනි, 

රු. බිලියන 1.18 ක ලාභයක් ලබා දෙමින් නව ඉදිරි දර්ෂශනයක් ඇතිකර ගනිමින් විවිධාකාර වූ  

එකිදනකට සම්බන්ධ වූ  අභිදයෝග වලට අනුගත වීමට ඉදගන ගනිමින් 2020 අභිදයෝගාත්මක 

වසදරහි බාධක පිරි මදෙහි අපි සාර්ථකව ගමන් කර ඇති බව HNB ඇෂුවරන්් හි ප්රධාන විධායක 

නිලධාරි වශදයන් මදේ පළමු පණිවුඩදයන් මම ඉතා සතුටින් ප්රකාශ කරමි. නමයශීලී ආකල්ප, 

ක්ෂණිකව ක්රියාත්මකවීේ සහ ඩිජිටල්කරණදේ ප්රගතිය සඳහා දේතු ව ූ මුලික කාරණා වන අතර 

අපදේ මුලික අවධානය දයාමු වූදේ පුද්ගලයන්සය. ඒ ඔවුන්ස අෙදොනමට ලක්ෙ සටි බැවිනි. දමම 

සංක්රාන්තිය තුළ කණ්ඩායදමි දකාටසක් බවට පත් වී  සිටීම පැහැදිලි වාසියක් වූ අතර පළමු දිනදේ 

සිටම ක්රියාත්මක වීමට හැකිවන ආකාරදේ ශක්තිමත් බැඳීමක් ඒ් වන විටත් අප සතුව තිබුණි. 

 

පළමුව ජනතාව (Putting People First) 

 

ප්රදේශ වසා ෙැමීම සහ සමාජ දුර්ථභාවය වැනි පියවර ගැනීම තුළ වුවෙ ෙළ ලිඛිත රක්ෂණ ෙොරික 

(Gross Wrritten Premium) ඉලක්ක වැනි කිරීමට අපහසු දලස දපදනන කාරණා ලොකර ගැනීම  වැනි 

අභිදයෝග වලට ඉහලින් අප නැගී සිටි අව්ථාවන් සැබවින්ම ආශ්චර්යමත්ය. ද්වකයන්ට ශක්තිය 

ලබා දීම අපදේ ප්රමුඛතාව වූ අතර අප අතයවශය ද්වාවක් වශදයන් ප්රකාශයට පත්වවීමත් සමෙ 

නිවරෝදොයන ඇඳිරිනීතිය තුළ රැකියාවට පැමිණීම  දහෝ විවිධ සැපයුම් ලබා ගැනීම පවා අවොනමක් ව ූ 

අව්ථාවක අපදේ කාර්යාල විව ෘත කර තැබීම අවශය විය . වේතන, ප්රතිලාභ සහ රැකියා 

සම්බන්ධදයන් මුලින්ම සැක දුරු කරමින්  ලබා ෙ ී තිබුණ අ්වැසිල්ල සහ දුර්ථව කාර්යාල කටයුතු 

කිරීම සඳහා  උපාංග , ඩිජිටල් දවිදිකාවන් සහ පුහුණුව ලබාදීම තුළින් කාර්යසාධනය බලගැන්වීම 

සිදුදකරිණි . අදේක්ෂාවන් පැහැදිළිව ප්රකාශ කිරීම තුළ අපදේ නිවද් සිට වැඩ කිරීදමි  ප්රතිපත්ති 

විධිමත් කිරීම තුලින් ෙැනටත් අපි කණ්ඩායම් දෙකක් දලස කටයුතු කරමු . ඒ් අනුව අප ව්ෙො ්ථානය 

නව දස ෞඛය සහ ආරක්ෂක ක්රියාපිළිදවල සඳහා අනුගත වී තිදබන අතර ෙෘශය මාධය සහ ප්රශ්ත 

දලස  නිසි දවිලාවට සිදු කරන විකාශයන් තුළින් යහපත් සනීපාරක්ෂක පුරුදු නිරන්තරදයන් 

ශක්ිමත් කරමින් අපි කටයුතු කරමු. 

අපදේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ආරක්ිතව අප සමෙ කටයුතු කිරීමට හැකි බව තහවුරු කිරීම අප දේ තව 

ප්රමුඛතාවක් වූ අතර අප දේ කාර්ය මණ්ඩලදේ සියළු දෙනාම එම කාරණයට ප්රමුඛතාව දෙති.  අප දේ 

ඇමතුම් මධය්ථාන සාමානය පරිදි ක්රියාත්මක කිරීමට මුල් අේථොවේදීම ගත් පියවරයන්ද දගවිම් 

ඇතුළු ව පුළුල් පරාසයක ඩිජිටල් සහ ජංගම විසඳුම් ලබා දීමටද කටයුතු කර තිදෙි. ප්රදේශ වසා ෙැමීම 

නිසා අපදේ පාරිදභෝගිකයන්ට දගවීම් කිරීම සඳහා දින 90 ක සහන කාලයක් ලබා දෙන ලදී. 

පාරිදභෝගිකයන් දක්න්ර කරගත් නදවෝත්පාෙක නිමැවුම් සහ ක්රියාවලි තුලින් අප ඔවුන්දේ 

උවමනාවන් සාකලය  ක්රියාමාර්ග හරහා ආමන්රණය කරන නිසා එය අපදේ වර්ධනයට අනුබල දෙන 

ප්රධාන සාධකයක් වී තිදේ. ඒ්  අනුව “Supreme Health Max” සහ “Super Critical illness” යන ජීවිත රක්ෂණ 

ආවරණ සහ සාමානය රක්ෂණය සඳහා “Pay as You Claim” සැලසුමත් පාරිදභෝගිකයන්දේ අවශයතා 

අනුව අප ෙැක්වූ ප්රතිචාර වන අතර  එ් තුලින් හඳුනාගත් දවදළඳදපාල තුළ එක් එක් අංශ සඳහා වැඩි 

දයාමුවීමක් සිදුවිය. වසංගතය ආරම්භ වන අව්ථාව වන විට වසංගත යන්න දසෞඛය රක්ෂණ තුළ 

අන්තර්ගතව දනාතිබුණත් දකාවිඩ් 19 ට අොල රක්ෂණ හිමිකම් පෑම් සඳහා සොනූකේපිත ෙන්සදි 



ලබාවදනලදී. අපදේ දබොහැරීදම් ජාලය තුළ රක්ෂණ උපදේශකයන් විශාල භූමිකාවක දයදෙන අතර 

ප්රදේශ වසා ෙැමීම තුළ ඔවුන්ට නව ෙොරික උත්පොදනයට දනාහැකි වූ තත්ත්වයක් තුළ ඔවුන්දේ 

පැවැත්ම සඳහා දකාමි්  අත්තිකාරම් ලබා දීදමන් HNBA ඔවුන්ට තම සහාය ෙක්වා තිදෙි. දමම කාල 

සීමාව තුළ ඩිජිටල් අඩිතාලමක් මත කටයුතු කිරීම සඳහා අමතර පුහුණුවක් ෙ ලබා දුන් අතර ෙැන් 

ඔවුහු එම මෙ ඔ්ද් තමවිකිණුේකටයුතු ආරම්භ කරමින් එම පරිවර්තනයන්ට සාර්ථකව මුහුණ 

දීමට සමත් වී සිටිති. අප පරිශ්රය තුළ සිටින බාහිර පාර්ශවකරුවන්ට ෙ ඔවුන්දේ දකාන්රාත් 

පිළිබඳවත්  ඔවුන්දේ ද්වකයන්දේ දේතන සහ ප්රතිලාභ ආරක්ෂා කරන බවටත් තහවුරුවක් ලබා දී 

තිදේ. ඊට අමතරව දසෞඛය සහ ආරක්ෂණ ප්රමිතීන් නිසි දලස පවත්වා ගැනීම සඳහා  අපදේ  

ආයතනදේ පැවැත්දවන දසෞඛය සහ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් වලට ෙ ඔවුන්ව සම්බන්ධ කර තිදේ. 

එද්ම අප අපදේ සැළසුම් කරන ලෙ වයාපෘති සම්ූර්ණ කිරීදමන් ප්රජාව තුළෙ ආදයෝජනය කර තිදේ. 

 

අනුගත වීම සහ පරිණාමය (Adopting & Evolving) 

නව සේමතයන්සජයග්රහණය කිරීම සඳහා ජීවන රටාව දැඩිවෙනසක්හො ඉහළ අවිනිශ්ිතතාවන්ෙලට  

සහ සුසමාෙර්ශයන්දේ දවන්කම් සඳහා අනුගත වීම අතයවශය කාරණයකි. ඩිජිටල්කරණයෙඩො

වේගෙත්කරනලදඅතරඅපව්ෙකයන්සඅතයකොර්ෂයොලයක්තුලප්රශ්තවලසෙැඩකිරීමටපුහුණු

වකරිනි. ද්වා ්ථානදයහි ඇති කරන ලෙ  දවන්කම් වන “hot desk”  සංකල්පය සහ වැඩ දබො 

දවන්කිරීමත්  නිවද් සිට වැඩකිරීම සහ අතථය රැ්වීම් එක් රැයකින් සාමානය පුරුේෙක් බවට පත්වීම 

තුලින් එදිදනො මුහුණ දෙන ගැටළු විසඳීමට පහසුවක් විය. ද්වකයන්දේ සහභාගිත්වය දුර්ථව වැඩ 

කරන පරිසරයක ප්රධාන වශදයන් අවධානයට පාර වූ කාරණයක් වන අතර අපදේ කණ්ඩායම 

අභිදේරණයක් සහිතව උේදයෝගිමත්ව  තබා ගැනීම සඳහා අපදේ මානව සම්පත් අංශය විසින් ලබා 

දුන් නායකත්වය අගය කළ යුතුය.  

 

අප අපදේ කාර්ය සාධනය ලබා දීදම් දී  ඉතාමත් ප්රදවිශදමන් වයාපාර සහ ජනතාවදේ ප්රමුඛතාවන් 

සමබර කරමින් කටයුතු කරන විට නායකත්වය තවත් මූලික පැතිකඩක් ආවරණය කරය . දිනපතා 

පැවැත්වූ විධායක කාරක සභා රැ්වීම් සහ  ඉහළ මට්ටදම් තීරණ ගන්නන් වගන්ස සමන්සවිතෙ ඇතිකළ 

දකාවිඩ් - 19 කාර්ය සාධක බලකොවයන්ස අප ට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි බාධක සහ අපදේ දිගුකාලීන 

ෙෘෂ්ටටිය තුළ අොළ අව්ථාවන් හඳුනා ගැනීමට අපට හැකි විය. නදවෝත්පාෙන සංකල්ප වල සිට 

දවදළඳදපාළ ෙක්වා දගන යාම දකටි කාලයක දී සිදු කිරීමට අවශය වූදේ අවිනිශ්ිතතාව විසින් ඇති 

කරන ලෙ බලවත් ඹිනෑකම නිසා වූ අතර  ඒ් සම්බන්ධ ක්රියාමාර්ග කඩිනමින් ගැනීම අවශය විය . අපදේ 

සාමුහික අරමුණු ළොකර ගැනීමට අප අඛණ්ඩව අතථය දහෝ මිශ්ර ආකාරයට කටයුතු කිරීම තුළින් 

සහදයෝගිතාව අඛණ්ඩව වර්ධනය විය. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල උප කමිටු විසින් 

සිදුකරන අධීක්ෂණය ත්රීෙ කල අතර රැ්වීම් පවත්වන වාර ගණන වැඩිකිරීම වේතුවෙන්ස සාධනීය 

දලස අභිදයෝග ප්රතිදපෝෂණයක් ලබා දීමටත් මුහුණ දිමට සිදුවිය හැකි බාධාවන් මෙහැර ගැනීමටත් 

හැකියාව ලැබුණි . 

 

තාක්ෂණය වැළඳගැනීම (Embracing Technology) 

පැවැත්ම සහ වර්ධනය තාක්ෂණය මත තීරණය වන අතර අප අනාගත වයාපෘති සඳහා සැළසුම් 

සහිතව වසර කිහිපයකට දපර අපදේ ගමන ආරම්භ කිරීම අපදේ වාසනාවකි. වර්ධනය වැඩිකිරීම 

සඳහා වන ප්රධාන වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරිම පාරිදභෝගිකයන් ඩිජිටල් තාක්ෂණය වැළඳ ගැනීමට 

උත්සුක වීම මත දවිගවත් කරන ලදි. අපදේ ඉදිරි දපළ ක්රියාකාරිත්වයන් ඩිජිටල්කරණය කිරීම 

සම්බන්ධදයන් අප කටයුතු කරන විට අපදේ උපදේශකයන්ට දයෝජනාවන් ටැේ පෙනම් කරගත් 

දයෙවුම් හරහා නිකුත් කිරි මට හැකිවීමත් ගනුවදනුකරුෙන්සට ඉදලක්දරානික මාධයදයන් ඒ්වා ලබා 



ගැනීමට හැකිවීමත් නිසා ඔවුන්සෙ අඛණ්ඩව සම්බන්ධකර තබා ගැනීමටත් ඒ් සඳහා යන කාලය 

දේගවත් කිරීමටත් ඒ තුලින් කඩොසි රහිත කාර්යාලයක් බවට පරිවර්තනය විමත් සිදුවිය. 

නිවද් සිට වැඩ කිරීමට සිදුවීම නිසා ඇතිවූ අභිදයෝග වලට අනුගත දවමින් දතාරතුරු වත්කම් 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහ ආරක්ෂණය සම්බන්ධ නීති මාලාවන් තහවුරු කරන අතරම 

ගනුවදනුකරුෙන්සවේ අවශයතා සඳහා අවශය පියවර ගැනීම සඳහා ෙ දයෝජනා බලාත්මක කිරීම සඳහා 

අවශය ප්රමාණවත් දතාරතුරු ලබා දෙන අතර  අපදේ ඇමතුම් මධය්ථානවල දමදහයුම් ෙ 

ප්රශ්ථ ද්වාවක් ලබා දීම සඳහා වැඩිදියුණු කර තිදේ. 

අතථය වැඩකරන ්ථානයක් ෙක්වා වන පරිවර්තනය සඳහා අපදේ ද්වකයන් සහ නිදයෝජිතයන්  

සන්නේධ කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු ආදයෝජනයක් සදුවිය. නිවද් සිට වැඩකිරීම යථාර්ථයක් බවට 

පත්කිරීම සඳහා දඩ්ක්දටාේ පරිගණයක භාවිතා කරන අයට ලැේදටාේ පරිගණක ලබා දීමත් ජංගම 

වය ෆය රවුටර් ලබා දීමත්  සිදුවිය. ආයතනය සතු දතාරතුරු වත්කම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඇති 

විය හැකි තර්ජනයන් අවම කර ගැනීම සඳහා සයබර් ආරක්ෂාව  තර කිරිමටත් ආදයෝජනය කරන ලදී. 

දමම ආදයෝජන මගින් සහදයෝගීතාව සඳහා නව පරිසර පේධති ෙිහිකර තිදබන අතර එළදෙන වසර 

තුළ ප්රතිලාභ වැඩි කිරිමට බලාදපාදරාත්තු දේ. 

 

අවිනිශ්චිතතාව මැද කාර්ය සාධනය (Performance Amidst Uncertainty) 

අභිදයෝගාත්මක වයාපාර පරිසරයක් තුළ 5% ක වර්ධනයක් සහිතව රු. ෙිලියන 10.4 ක ෙළ ලිඛිත 

රක්ෂණ ෙොරික (Gross Written Premium) සනිටුහන් කරමින් 2020 වසර තුළ HNB ඇෂුවරන්් ඉතා 

වැෙගත් සන්ධි්ථානයක් පසු කර තිදේ. ආදයෝජන කළෙ වර්ධනය සහ කල් පිරීම සඳහා දීර්ඝ 

කාලයක් ගතවන අරමුෙල් ආකර්ශනීය අනුපාත වල තැබීම නිසා  දපාළි අනුපාත අඩු වුවෙ එම වසර 

තුළ දපාළී ආොයම  රු. ෙිලියන 2.5 ක් ෙක්වා 11% කින් වර්ධනය විය. රක්ෂණ ෙොරික ප්රතිරක්ෂකයන්ට 

නැවත පවරා දිදමන් පසුව සහ උපයා දනාගත් රක්ෂණ ෙොරිකෙල ශුද්ධ් දවන් කිරීදමන් පසුව ශුේධ 

ආොයම 6 %  ක වර්ධනයක් දපන්නුම්  කරමින් රු. ෙිලියන 11.6 ක් ෙක්වා වර්ධනය විය. දපාළී අනුපාත 

අඩුවීම නිසා ජීවිත රක්ෂණ සංචිතවේ ගිවිසුේගත වගකීම් වල දවන්කම් 19% කින් වැඩිවීම සහ 

දවනත් දමදහයුම් සහ පරිපාලන වියෙම් 9% කින් වැඩිවීම නිසා ලාභෙයීත්වයට බලපෑමක් එල්ල විය. 

වයාපාර වර්ධනය විසින් දමදහයවනු ලැබ මූලය ආදයෝජන රු. ෙිලියන 26.4ක් ෙක්වා 24% කින් වැඩිවූ 

අතර මුළු වත්කම් ප්රමාණය රු. ෙිලියන 31.7 ක් ෙක්වා 19% කින් වර්ධනය විය. වගකීම් රු. ෙිලියන 23.5 

ෙක්වා 18% කින් වර්ධනය වූ  අතර ජීවිත සහ සාමානය රක්ෂණ ගිවිසුම් වගකීම් 18% කින් සහ 15% 

කින් පිළිදවලින් රු. ෙිලියන 17.1 සහ රු. ෙිලියන 3.3 ක් ෙක්වා වසර අවසානදේ දී වර්ධනය විය. දූරෙර්ී 

කලමනාකාරිත්වය තුළින් ප්රාේධන ප්රමාණාත්මතා අනුපාතය (Capital Adequacy Ratio)  2019 තිබූ 322% 

සිට 338% ෙක්වා ජීවිත රක්ෂණ සඳහාත් සාමානය රක්ෂණය සඳහා 2019 තිබූ 226% , 256% ෙක්වාත් 

වර්ධනය වීමට වසර අවසානදේ අපවේ ප්රදේශේකොරී වර්ධනය සහ ්ථාවර බවේ තුලනය වේතුවිය. 

දබාදහෝ ආයතනවල ඇගයීේ පහළ යන තත්ත්වයක ්ථාවර මට්ටමක සිටිමින් රක්ෂණ මුලය 

්ථොෙරතො ඇගයීම A (Ika) වලස තබා ගැනිමට හැකිවීම පිළිබඳව අපි සතුටු දවමු. 

 

කකාටස් හිමිකරුවන් සඳහා වටිනාකම (Value to Shareholder) 

2020 වසර අවසානදේ රුපියල් ෙිලියන 8.7 ක් වූ HNB ඇෂුවරන්් PLC හි දවදළඳදපාල ප්රාේධනිකරණ 

වටිනාකදමහි 27%  ක වර්ධනය රුපියල්  මිලියන 1.8 ක දකාට් හිමිකරු වටිනාකමක් ෙැඩි කර ඇති 

බව ඉතා සතුටින් ෙන්වා සිටිමි. අඩුදවමින් පැවති දපාළී අනුපාත මගින් දකාට් දවදළඳදපාල පිළිබද 

උනන්සදුෙ ෙර්ෂධ්නය වීමත් සමග සයළු වකොට් මිල දර්ෂශකය 10.5% කින්ස ෙර්ෂධ්නය වූ අතර අප සමොගවේ 



වකොට් එම ෙර්ෂධ්නයෙ අභිබෙො යොමට සමත් විය. 2020 වදසැේබර්ෂ මස සිට ක්රියාත්මක වූ 1:3 

අනුපාතයට වූ දකාට් විදේෙනය පැහැදිලි ොයකත්ව සාධකයක් වූ අතර එමගින් දකාට් සඳහා 

අවශය රවීලතාව ඇති කරන ලදී. මිල ඉපයුේ අනුපොතය සහ දපාත් ෙටිනොකමට මිල සඳහා වූ 7.43 

සහ 1.1 සමාජයට සහ ද්වාොයකයන්ට ලබා දිය හැකි වටිනාකදම් තව විභවයක් දපන්නුම් කරය. 

පාලක මණ්ඩලය විසින් එක් දකාටසකට පළමු සහ අවසාන ලාභාංශය දලස රුපියල් 2.80 ක් ප්රකාශයට 

පත් කර තිදබන අතර ඒය එළදෙන වාර්ික මහ සභා රැ්වීදම් දී දකාට් කරුවන් විසින් අනුමත 

කළ යුතුය.  

 

අපකේ අනාගතය හැඩ ගැස්වීම (Shaping Our Future) 

පවතින වසංගත තත්ත්වය තුළ ශකිත්මත් සහ දේගවත් දලස ප්රකෘතියට පත්වීදම් බලාදපාදරාත්තු 

වලට බාධා කරමින් නව ප්රතිදරෝධයන් සහ රැළි අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වුවත් සියළු දෙනා බලා සිටි 

එන්නත් ෙැන් දලෝකදේ දබාදහෝ දකාට් දවත ළො දවමින් පවතිය. දකද් දවතත් 2020 ඇතිවූ 

දේගවත් පරිණාමයන් එම වසර ආරම්භදේ අපි සූොනම්ව දනාසිටි අවිනිශ්ිතතාවන්ට අප ව සූොනම් 

කර තිදේ. නව සංකල්ප යටදත් කටයුතු කිරීමට අපදේ ආකල්පෙ සක් වූ අතර අපදේ 

ගනුදෙනුකරුවන් දමන්ම වයාපාර හවුල්කරුවන් ෙ අපදේ එම ගමන පුරා අප සමග එක්ව කටයුතු 

කළහ. අපදේ වයාපාර පරිසරය තුළ පැමිණිය හැකි තර්ජන කළමනාකරණය කිරීමට අපට ඇති 

හැකියාව තක්ද්රු කිරීම සඳහා අප අවොනම තක්ද්රු කිරීමත් ආති පරීක්ෂණ (Stress Testing) 

පුළුල් කිරීමත් අඛණ්ඩව සිදු කරමු. සෑම අර්බුධයක් සමෙම අව්ථාවන් ෙ නිර්මාණය දේ. අපදේ 

ගෘහ්ථ ජාලය අපදේ මේ සමාගදම් සහායත් අපදේ වර්ධනයට ප්රධාන පිටුවහලක් වූ අතර බැංකු 

රක්ෂණය හරහා කණ්ඩායමක් දලස සමීපව අප කටයුතු කර තිදේ.  ඉදිරියට ගමන් කිරීදම් දී දමය 

අපදේ අවධානය දයාමුවන ප්රධාන ක්දෂ්ටරයක් වනු ඇත. 

 

දවන්කම් සඳහා නදවෝත්පාෙනයන් සහිතව ප්රතිචාර ෙැක්වීමට පසුගිය වසර විසින් අපදේ ෙෘෂ්ටටිය 

සහ බුේධිය මුවහත් කර තිදේ.  අපහැදිළි අනාගතය දවත අප යන ගමදන් දී ශක්තිමත් නදවෝත්පාෙක 

රාමුව අපට මනා සහායක් ෙක්වය. සෑම විටම ජනතාව දකදරහි පවතින අපදේ පක්ෂපාතිත්වය තුළ 

ඩිජිටල්කරණය ප්රධාන භූමිකාවක් නිරූපණය කරන අතර ශක්තිමත් සහ ිර්ථායී අදේක්ෂා සහිත 

අප රක්ෂණ සමාගමට එය අඛණ්ඩව මග දපන්වනු ඇත. 
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අඛණ්ඩ විශ්වාසය තවදුරටත් ලැදේ යැය අදේක්ෂා කරමි. 
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HNB weIqjrkaia PLC
uQ,H ;;Aj m%ldYh

foieïn¾ 31 oskg" 2020 2019 2020 2019

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

foam<" msßh; yd WmlrK 169,788         162,371         116,740         111,202         

l,anÿ j;alï Ndúතd ls¦fï whs;sh 394,437         343,737         380,105         325,572         

wiamDIH j;alï 68,858           51,787           62,240           49,830           

ú,ïNS; nÿ j;alï 738,721         1,009,711      725,255         1,000,673      

uQ,H wdfhdaPk 26,366,608    21,202,074    22,075,265    17,777,410    

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

PSú; rlaIK ysïhkag oS we;s Kh 379,736         325,307         379,736         325,307         

,eìh hq;= m%;s rlaIK 771,776         645,411         172,699         144,715         

,eìh hq;= rlaIK jdßl 1,111,594      946,650         4,988             9,458             

fjk;a j;alï 864,414         933,633         582,321         625,499         

rlaIK .súiqï ) ú,ïNS; úhoï 163,619         138,622         -                 -                 

uqo,a iy uqo,a iudk;d 711,111         865,843         393,522         632,712         

uq¿ j;alï 31,740,662    26,625,146    26,042,871    22,152,378    

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 5,841,032      4,965,809      4,968,314      4,544,369      

úlsKSu i|yd j¾.SlrKh lrk ,o wdfhdackhkays ixÑ; 93,754           24,801           15,626           9,881             

fjk;a ixÑ; (51,520)          (6,525)            (33,916)          (6,514)            

PSú; rlaIK ysïhkaf.A wdodhï ixÑ;h 757,933         177,228         757,933         177,228         

iSñ; kshduk ixÑ;h 381,156         381,156         381,156         381,156         

uõ iud.fï uq¿ ysïlre m%d.AOkh 8,194,230      6,714,344      7,260,988      6,277,995      

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

uq¿ ysïlre m%d.AOkh 8,194,230      6,714,344      7,260,988      6,277,995      

j.lSï

rlaIK m%;smdok - PSú; rlaIK 17,064,089    14,464,534    17,064,089    14,464,534    

rlaIK m%;smdok - idudkH rlaIK 3,309,149      2,871,416      -                 -                 

fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï 254,438         167,118         150,729         100,076         

j¾;udk n¥ j.lSu 151,093         112,031         12,301           16,175           

f.úh hq;= m%;s rlaIK 700,105         540,652         290,916         125,151         

l,anÿ j.lSï 393,145         350,089         377,746         334,832         

fjk;a j.lSï 1,550,108      1,274,326      832,198         802,565         

nexl= whsrdj 124,305         130,636         53,904           31,050           

uq¿ j.lSï 23,546,432    19,910,802    18,781,883    15,874,383    

uq¿ ysïlre m%d.AOkh  iy j.lSï 31,740,662    26,625,146    26,042,871    22,152,378    

by; uQ,H ;;aj m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 194 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" 2020 2019 2020 2019 iuqyh iud.u 

re' ~000 re' ~000 re' ~000 re' ~000 ] ]
o< f,ALk.; rlaIK jdßl 10,398,992    9,942,757     5,487,039    5,175,044    5              6              

m%;s rlaIlhkag leml< jdßl (1,307,978)     (1,312,881)    (265,164)      (240,974)      (0.37)        10            

Y=oaO f,aLk.; rlaIK jdßl 9,091,014      8,629,876     5,221,875    4,934,070    5              6              

fkdbmehQ rlaIK jdßlj, ixÑ;fha Y=oaO fjki (164,257)        (156,216)       -               -               5              -           

bmehQ Y=oaO rlaIK jdßl 8,926,757      8,473,660     5,221,875    4,934,070    5              6              

fjk;a wdodhï

fmd<S yd ,dNdxY wdodhu 2,493,317      2,248,926     2,125,362    1,949,467    11            9              

Wm,íê jQ Y=oaO ,dN 53,634            92,856          44,909         70,000         (42)           (36)           

Y=oaO idOdrK w.h u; ,dNh$^w,dNh& 17,696            (8,826)           12,987         (6,370)          300          304          

.dia;= iy fldïia wdodhï 140,843          121,510        34,945         42,733         16            (18)           

fjk;a wdodhï 14,970            16,196          5,747           2,965           (8)             94            

uq¿ fjk;a wdodhï 2,720,460      2,470,662     2,223,950    2,058,795    10            8              

Y=oaO wdodhu 11,647,217    10,944,322   7,445,825    6,992,865    6              6              

Y=oaO m%;s,dN" jkaos iy  úhoï
Y=oaO rlaIK m%;s,dN iy f.jQ jkaos (3,398,239)     (3,524,768)    (1,428,349)   (1,325,145)   (4)             8              

Y=oAO f.úhhq;= rlaIK jkaosj, fjki (160,402)        (96,007)         (65,832)        (12,870)        67            412          

PSú; rlaIK ixÑ;fha .súiqï.; j.lSïyS fjki (2,576,169)     (2,173,251)    (2,576,169)   (2,173,251)   19            19            

fjk;a fufyhqï iy mßmd,k úhoï (2,546,209)     (2,336,042)    (1,430,742)   (1,342,591)   9              7              

m%drlaIK iy Y=oaO w;Am;Alr.ekSfï úhoï (1,235,446)     (1,288,068)    (888,527)      (959,550)      (4)             (7)             

uQ,H yd fjk;a rlaIK wod< úhoï (100,256)        (121,295)       (56,843)        (72,923)        (17)           (22)           

uq¿ m%;s,dN" jkaos iy úhoï (10,016,721)   (9,539,431)    (6,446,462)   (5,886,330)   5              10            

n¥ fmr ,dNh 1,630,496      1,404,891     999,363       1,106,535    16            (10)           

wdodhï n¥ (455,273)        (394,663)       (275,418)      (279,826)      15            (2)             

j¾Ih i|yd jQ ,dNh 1,175,223      1,010,228     723,945       826,709       16            (12)           

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 709,787          511,043        631,105       456,276       39            38            

 - wdodhï m%ldYhg udre lrk ,o  Wm,íê jq ,dNd,dN (53,106)          (92,836)         (44,655)        (68,751)        (43)           (35)           

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki (580,705)        (379,095)       (580,705)      (379,095)      53            53            

 - wdYs%; n¥ (7,023)            (6,286)           -               -               12            -           

,dNd,dN ioyd kej; j¾.SlrKh fkdjk whs;u

m%;sñkqï u; ,dN$^w,dN& - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï (44,995)          (2,119)           (27,402)        (2,119)          2,023       1,193       

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu ^nÿ miq& 23,958            30,707          (21,657)        6,311           (22)           (443)         

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 1,199,181      1,040,935     702,288       833,020       15            (16)           

uq¿ ,dNh ( 
jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ ,dNh 1,175,223      1,010,228     723,945       826,709       16            (12)           

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

j¾Ifha uq¿ ,dNh 1,175,223      1,010,228     723,945       826,709       16            (12)           

uq¿ úia;SrK wdodhu (

jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 1,199,181      1,040,935     702,288       833,020       15            (16)           

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

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 1,199,181      1,040,935     702,288       833,020       15            (16)           

fldgil bmhSu

fldgil bmhSu - uQ,sl ^re'& 7.83                6.73* 4.83             5.51* 16            (12)           

fldgil ,dNdxYh ^re'& 2.80                8.00              

* 2019 මූලික හා ලඝුකරන ලද කකාටසක ඉපැයිම, 2020/12/31 ට පැවති කකාටස් විකේදනකෙන් පසු බරතැබූ සාමානයෙ කොදාගනිමින් කළ සාමානය කකාටස් සංඛ්යාව පදනම් කරගනිමින් සිදුකරනලදී.

by; ,dNd,dN yd fjk;A úia;SrK wdodhï m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 195 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 weIqjrkai a PLC

ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iuQyh

2020 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

2020 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 ,dNdxY f.ùï -                   (350,000)         -                   -                   -                   -                   (350,000)          

 - 2019 jr®Ih i|yd jq ,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        

2020 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875        4,965,809       24,801             (6,525)              177,228           381,156           6,714,344        

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

 - j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                   1,175,223       -                   -                   -                   -                   1,175,223        

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  649,658           -                   -                   -                   649,658           

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  (580,705)          -                   -                   -                   (580,705)          

 - m%;sñkqï u; ,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -                   -                  -                   (44,995)            -                   -                   (44,995)            

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                   -                  68,953             (44,995)            -                   -                   23,958             

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                   1,175,223       68,953             (44,995)            -                   -                   1,199,181        

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                  -                   -                   580,705           -                   580,705           

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

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2020 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY f.ùï -                   (300,000)         -                   -                   -                   -                   (300,000)          

2020 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875        5,841,032       93,754             (51,520)            757,933           381,156           8,194,230        

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iuQyh " jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 196 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

2020 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

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        

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 -                -                387,525        -                -                -                387,525        

 - ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd -                -                (379,095)       -                -                -                (379,095)       

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki

 - 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; wruqo,g 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 ,dNdxY f.ùï -                (350,000)       -                -                -                -                (350,000)       

2019 jr®Ih i|yd jq ,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     

2020 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875     4,544,369     9,881            (6,514)           177,228        381,156        6,277,995     

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                723,945        -                -                -                -                723,945        

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                -                586,450        -                -                -                586,450        

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                -                (580,705)       -                -                -                (580,705)       

 - m%;sñkqï u; ,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -                -                -                (27,402)         -                -                (27,402)         

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                -                5,745            (27,402)         -                -                (21,657)         

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                723,945        5,745            (27,402)         -                -                702,288        

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                -                -                -                580,705        -                580,705        

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

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2020 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY  f.ùï -                (300,000)       -                -                -                -                (300,000)       

2020 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875     4,968,314     15,626          (33,916)         757,933        381,156        7,260,988     

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iud.u" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 197 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" 2020 2019 2020 2019

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

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

nÿ fmr ,dNh 1,630,496         1,404,891         999,363            1,106,535       

.e,mSï(

fmd<S wdodhu (2,487,950)        (2,243,284)        (2,120,053)        (1,884,977)     

,dNdxY wdodhu (5,367)               (5,642)               (5,309)               (64,490)          

wiamDIH j;alï l%udÌh 19,632              18,885              19,147              18,469            

foam, msrsh; yd WmlrK Ìh 54,000              47,319              38,287              32,593            

Ndúතhg we;s l,anÿ j;alï whs;sh Y=oaO Ìhùu 130,693            139,525            115,293            126,628          

l,anÿ Khysñhdf.a fmd<S úhou 45,703              53,710              43,121              51,699            

fiajl m%;s,dN i|yd fjka lsrSï 47,312              37,136              26,945              21,656            

Wm,íê jQ Y=oaO ,dN (53,634)             (92,856)             (44,909)             (70,000)          

Y=oaO idOdrK w.h u; ^,dN&$w,dN (17,696)             8,826                (12,987)             6,370              

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï ,dN (3,339)               (4,283)               (3,242)               403                 

Ndúතhg we;s l,anÿ j;alï neyer ls¦fukA ,o ,dNh (234)                  -                    (475)                  -                  

(640,384)           (635,773)           (944,819)           (655,114)        

fufyhqï j;alï j, Y=oaO fjki ^අ& (362,064)           (558,137)           (48,747)             (219,553)        

fufyhqï j.lSï j, Y=oaO fjki ^ආ& 3,447,285         2,898,914         2,791,079         2,380,061       

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy 2,444,837         1,705,004         1,797,513         1,505,394       

f.jQ mdrsf;daYslh (4,987)               (12,493)             (3,694)               (8,539)             

wd¾AÓl fiajd .diA;= (6,137)               (22,205)             -                    -                  

f.jQ wdodhï nÿ (73,109)             -                    

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

f.jQ m%d.aOk ,dN n¥ (1,213)               (814)                  

fufyhqï Ÿ%hdldrlï ;=,ska cks; jQ Y=oaO uqo,a m%jdy 2,359,391         1,659,917         1,793,819         1,496,855       

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

wdfhdack iq/l=ï ñ,oS .ekqï (161,539,857)   (135,558,700)   (112,016,270)   (97,671,001)   

uQ,H wdfhdack j, l,AmsrSfukA ,o uqo,a 156,827,276     130,618,738     108,179,859     93,759,085     

uQ,H wdfhdack jslsKSfukA ,o uqo,a 391,770            1,684,919         301,267            1,173,551       

,o fmd<S 2,372,238         2,377,621         2,001,689         1,976,793       

,o ,dNdxY 5,367                5,933                5,309                64,750            

wiamDIH j;alï ñ,oS .ekqï (36,703)             (9,585)               (31,557)             (9,517)             

foam, msrsh; yd WmlrK ñ,oS .ekqï (77,408)             (59,965)             (59,114)             (40,469)          

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï i|yd ,o uqo,a 19,330              6,117                18,531              758                 

l,anÿ j;alï Ndúතd ls¦fï whs;sh i|yd f.jQ w;A;sldrï (8,487)               (30,363)             (8,487)               (22,587)          

wdfhdack Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (2,046,474)        (965,285)           (1,608,773)        (768,637)        

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

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

l,anÿ j.lSï f.ùï (161,318)           (148,520)           (147,090)           (136,481)        

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (461,318)           (598,520)           (447,090)           (586,481)        

uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï j, Y=oaO ^wvqùu&$jeäùu (148,401)           96,112              (262,044)           141,737          

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

jir wjidkfha uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï 586,806            735,207            339,618            601,662          

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

^w& fufyhqï j;alï j, fjki

    ú,ïNS; úhoï j, wvqùï$^jeäùï& (24,997)             1,864                -                    -                  

    cSú; rÌK ysñhkag oS we;s Kh j, jeä ùï (54,429)             (82,194)             (54,429)             (82,194)          

    ,eìh hq;= m%;srÌK j, wvqùï$^jeäùï& (126,365)           (229,638)           (27,984)             (68,789)          

    ,eìh hq;= rÌK jdrslhkayS jeäùï (164,944)           (148,437)           4,470                (1,412)             

    uqˆ fjk;a j;alï jල wvqùï$^jeäùï& 8,671                (99,732)             29,196              (67,158)          

fufyhqï j;alï j, Y=oaO fjki (362,064)           (558,137)           (48,747)             (219,553)        

^ආ& fufyhqï j.lSï j, fjki

    wfkl=;A j.lSï j, jeä ùï 254,418            177,265            29,633              166,649          

    rÌK m%;smdok ) cSú; rÌK jල jeä ùï - nÿ fmr 2,595,681         2,204,529         2,595,681         2,204,529       

    rÌK m%;smdok ) idudkH rÌK j, jeä ùï 437,733            346,321            -                    -                  

    f.úh hq;= m%;srÌK ) jeä ùï 159,453            170,799            165,765            8,883              

fufyhqï j.lSï j, Y=oaO fjki 3,447,285         2,898,914         2,791,079         2,380,061       

by; uqo,a m%jdy m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 198 yS we;s ú.Kkh lrk ,o uqo,a m%jdy m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iuqyh iud.u
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