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(ඳශත වදශන් වබළඳතිතුමියගේ ඳණිවුඩය ලළර්ෂික ලළර්තළගේ පිටු අංක 13-15 හි ඇති වබළඳතිතුමියගේ 

ඳණිවුඩගේ ඳරිලර්තනයක් ඳභණි.) 

වභාපතිතුමියගේ  පණිවුඩය 

වභළගගේ  දශතුන් ලන ලළර්ෂික භශළ වබළ රැවහවීමට අධයක්ෂ භණ්ඩය ගලනුගලන් ඔඵ   ම ගදනළ වළදරගයන් 

පිළිගෆනීභටත්, 2014 ගදවෆේඵර් 31 දිගනන් අලවන් ව ලර්ය වශළ ලන ලළර්ෂික ලළර්තළල ශළ ගිණුේ        

ඉදිරිඳත් කිරීභටත් ෆබීභ භට ඉභශත් වතුටකි. 

 

ආර්ථිකය (Economy) 

2013 ලර්ගේ 7.2% ක් ල ඳෆලති දෂ ගේශිය නිහඳළදිතගේ ලර්ධන ගේගය 2014 ලර්ගේ දී 7.8% ක් 

(          ) දක්ලළ ලෆඩි කර ගෆනීභට රටට ශෆකිවිය. එයට ඳ රධළන ගශ තුකළරකය වගේ 2014 තුන් ලන 

කළර්තුගේ අලවළනය දක්ලළ 12.5% ක්ල ඳෆලති කළර්මික අංගේ ලර්ධනයයි. අහිතකර කළගුණ තත්ලයන් භත 

කෘෂිකළර්මික අංය ඳසුඵභක් ගඳන්නුේ ක අතර ගව ලළ අංය 6.4% ක ලර්ධනයක් ලළර්තළ කගෂ ය. ශි ර ංකළ 

භශ ඵෆංකුල ලර්ය පුරළභ ලිහිල් මූය ඳ රතිඳත්තියක්    ම   කෂ අතර, එහි ප්රතිපයක් ලගයන් ගඳොලී 

අනුඳළතික ඳශෂ ගිය අතර එකී අනුඳළතික ලළර්තළගත ඳශෂ භට්ටභක් ලළර්තළ කගෂ ය. ඒ අනුල, සියළු මුදල් 

ගලෂගඳො  ගඳොලී  අනුඳළතික ද ලර්ය පුරළ භ ඳශත ලෆටුණි. උදළශරණයක් ලගයන් ලර්  ආරේබගේ දී  

8.29%   ඳෆලති  භළව 12 ක   ණ්ඩළගළර බිල්ඳත්      අනුඳළතිකය 6% දක්ලළ අඩු විය. එගව  වුලද, ගඳෞේගලික 

අංගේ ණය ප්රභළණළත්භක ගව ලර්ධනය ගනොවුණු අතර ලර්ගේ අලවළන කළර්තු ගදක තු ඳභණක් යේ කිසි 

ප්රගතියක් ලළර්තළ කගෂ ය. එඵෆවින් මුදල් ගලගෂගඳො අරමුදල්, ගකොටවහ ගලගෂගඳො ශළ රක්ණ කටයුතු 

ගකගරහි ක රම    ගළ යළභ සිදුව ද රක්ණ ගලගෂගඳොගහි කි රයළකළරීත්ලය භන්දගළී  වීභ නිවළ එභ 
ක්ග ත රයට  අත් ව ඳ රතිළබ අඩු භට්ටභක ඳෆලතිණ. තලද ද්රලීලතළල වළභළනය භට්ටභක ඳෆලීමභත් වභ  විගේ 

විනිභය අනුඳළතිකය වහථළලර වීභ ශළ ගගෝලීය ගලෂ ද්රලය මි ගණන් අඩුවීභ නිවළ, 2014 ගදවෆේඵර්  අලවළනය 

ලන විට, ලළර්ෂික වළභළනය  උේධභන අනුඳළතික   3.3% ක් දක්ලළ අඩු වීභට ගශ තු විය. 

 

රක්ණ         (Insurance Industry)   

රක්ණ   ම     තලදුරටත් උදළසීන වහලබළලයක් ගඳන්නුේ කරමින් ජීවිත රක්ණ ශළ වළභළනය රක්ණ 

අං ගදගකහිභ ලර්ධන ගේගය තනි ඉක්කභක රැදුණි. ජීවිත රක්ණ අංගේ ලර්ධනය 9% ක් ව අතර 

වළභළනය රක්ණ කටයුතු  ලර්ධනය 4% කට සීභළ විය. ගේ වදශළ ගඳෞේගලික ණය ඉල්ලුභ අඩු භට්ටභක  

ඳෆලීමභ   ම    ට ඵඳළ ඇත. විළ ඳරිභළණ රක්ණ වභළගේල ගලගෂගඳො ආධිඳතයයට තර්ජනයක් 
ගලමින් භධයභ ඳරිභළණ රක්ණ වභළගේ ජීවිත ශළ වළභළනය යන අං ගදගකහිභ වෆකිය යුතු ලර්ධනයක් 
ගඳන්වීය. ගභහිදී විළ ඳරිභළණ රක්ණ වභළගේල ගලගෂගඳො ගකොටව ගිලිහී යළභක් ගඳන්නුේ ගකරිණි. 

 

නියාමන කි් රයා     (Regulatory Framework) 

ජීවිත රක්ණ ශළ වළභළනය රක්ණ ලයළඳළර කටයුතු  ම             ගලන්  මට            

කළසීභළල 2015 ආරේබයත් වභ  අලවන්   . HNB ඇෂුලරන්වහ වභළගභ ඇතුළුල        රක්ණ 

වභළගේ, විවිධ අභිගයෝග ලට මුහුණ ගදමින් අදළෂ කළර්යය වළර්ථක ගව නිභ ගකොට ඇත. නියළභන 

ගරගුළසි ලට අනුල 2015 ගඳඵරලළරි භෆද ලන විට ගභභ ගලන් කිරීභ අනිලළර්යගයන්භ කෂ යුතුල ඇතත් 

විළ ඳ රභළණගේ  වභශර රක්ණ වභළගේ ගභගතක් එභ කළර්යය නිභ ගකොට ගනොතිබීභ වෆකිල්ට ගත යුතු 

කරුණක් ඵලට ඳත්ල ඇත. ගභය කළරණළ ගකොට ගගන රක්ණ ගක්ෂ ත්රය තු ක්රියළත්භක ලන වභළගේ ශට 

වභළනළත්භතළලයකින් යුතුල තරග කිරීභට අලවහථළල ඵළ දීගේ අරමුණ යටඳත් ලන අතර, අවභළන තර යක් 

   ම  ලෆෂෆක්වීගේ කළර්යය ද අඩඳණ ලනු ඇත. 
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ශ්රී් ර ංකළ රක්ණ ම       අනුග රශය ඇතිල        ම    ,      ම ම         ඳ රළේධන 

කි රයළ     (Risk Based Capital Framework) 2016       01     ට කි රයළ ම    ම       අලය  

 ට            ඳ ර                . වභ රක්ණ වභළගභක්  විසින්භ  මම   ම  අලයතළල   
ඒකළකළරීල කි රයළත්භක කරනු ඇතෆයි        ම     අගේක්ළ    .  

 

ජීවිත රක්ණ කටයුතු ශා වාමානය රක්ණ කටයුතු වමාගම් ගෙකක් බලට පත් කි්රීම (Segregation of the 

Business as Life and General) 

2011 අංක 3 දරන        ම    (වංගෝධිත) ඳනතට අනුකල, වභළගභ ඉක්කගත දිනයට ජීවිත 

රක්ණ කටයුතු ශළ වළභළනය රක්ණ  ට   ලගයන්, නනතිකල ගලන් ව වභළගේ ගදකක් ශරශළ සිදු 

කිරීගේ ක්රියළලලිය වළර්ථකල නිභ කගෂ ය. ගභභ කළර්යය ඉටු කරන ේගේ "HNB ගජනරල් ඉන්ෂුලරන්වහ 

ලිමිටඩ්" (HNB General Insurance Limited) නමින් වභළගභට පර්ණ අයිතිය ඳලත්නළ ඳළලිත වභළගභක් 

වහථළපිත ගකොට, එයට සියළු වළභළනය රක්ණ ලයළඳළර  ට  , 2015 ජනලළරි 01 සිට කි රයළත්භක ලන ඳරිදි  

ඳලරළ දීගභනි. ගභභ කටයුත්ත, ගකොටවහ හිමියන්, ගනුගදනුකරුලන්, ගව ලකයින්, නියළභන ඵධළරීන් ශළ 

     ය ඇතුළු සියළු ඳළර්ලකරුලන්ගේ  එක ත්ලය ඇතිල වළර්ථකල කෂභණළකරණය කර ගෆනීභට 

ශෆකිව ඵල වතුටින් වශන් කරමි. ඒ අනුල HNB ඇෂුලරන්වහ පීඑල්සී වභළගභ තභ කටයුතු ජීවිත රක්ණ 

කටයුතු ලට ඳභණක් සීභළ            අලුතින් නිර්භළණය කරන ද ඳළලිත වභළගභ විසින් වළභළනය 

රක්ණ කටයුතු කරගගන යනු   . 

 

කාර්යයවළධනය (Performance) 

ගභභ ලළතළලරණය තුෂ කුඩළ රක්ණ වභළගේලට ඔවුන්ගේ කළර්යයවළධනය  ලෆඩිදියුණු කර ගෆනීභට ලර්ය 

මුලුල්ගල්භ දෆඩි ඳ රයත්නයක් දෆරීභට සිදු විය. HNB ඇෂුලරන්වහ වභළගභ  2013 ලර්ගේදී ආරේබ ක       

 ඛ        ට        2014                     20%                         

ඳ ර       . ජීවිත රක්ණ අංය 16% කින්ද වළභළනය රක්ණ අංය 25% කින්ද ලර්ධනය ගලමින් වභවහත 

ලර්ධනයට වෆකිය යුතු දළයකත්ලයක් දෆක්වීභ දිරිගන්ලන සුළු විය. ගභහි ඳ රතිපයක් ගව, ජීවිත ශළ වළභළනය 

රක්ණ කටයුතු වශළ ව වභළගගභහි ගලගෂගඳො     ට         5.25%      4%         

                   විය.      ම                 වළභළනය          ං     ම      

          වළභළනය      ගේගයන්                 9%   වළභළනය           4%   අභිබලළ 

  මට  ම    . 

ගේ ආකළරයට ලයළඳළර කටයුතු ල ධළරිතළල ගභන්භ ගලගෂගඳො ඳරළවය ලෆඩිකරගනිමින්, 2014 ගදවෆේඵර් 

31 දිගනන් අලවන් ව ලර්ය වශළ ව ඵදු ඳසු ළබ   7% ක         ලළර්තළ කිරීභට HNB ඇෂුලරන්වහ 

වභළගභ වභත් විය. එභගින් වභළගගේ ගකොටවහ හිමියන්ට ඉශ ප්රතිළබ අත්කර දීගේ විශිහට කි රයළදළභයද 

අඛණ්ඩල ඳලත්ලළගගන යළභට ශෆකි වී ඇත. ගභය ලඩළත් ප්රංවනීය ලන්ගන් 2014 ලර්ය වභළගගේ ඵදු ඳසු 

ළබය අඛණ්ඩල ලර්ධනය ව දවගලනි ලර්ය ඵලට ඳත්වීභ ගශ තුගලනි.    

 

ාභාාංය (Dividend) 

අධයක්ෂ භණ්ඩය විසින් ඳ රථභ ශළ අලවළන ළබළං ගව ගකොටවකට රු.3.75 ක් ප්රදළනය කිරීභට ගයෝජනළ 

කර ඇත. ගභහිදී  ඵදු ඳසු ළබගේ වතුටුදළයක ලර්ධනය වෆකිල්ට ගගන ඇති අතර, ගභය ගඳර මූය 

ලර්ගේ ඵළ දුන් ළබංයට වළගේක්ල 15% ක ලෆඩි වීභකි. 

 

තිරවාරභාලය ශා ආයතනික වමාජිය ලගකීම (Sustainability and CSR) 

වභළගගේ ආයතනික වභළජීය ලගකීභ භෆනවින් ඉටු කරමින් ජ ඳශසුකේ ගනොභෆති ඳළවල් ලට ජය 

වෆඳයීගේ ලෆඩවටශන යටගත්, තලත් ඳළවල් ශයකට ගභභ ලර්ය තුදී  ජ ඳශසුකේ ඵළ දීභ සිදු ගකරිණ. 

2008 ලර්ගේදී ආරේබ කරන ද ගභභ ලයළඳෘතිය යටගත් ගේ දක්ලළ දිවහති රක්ක 21 කට අයත් ඳළවල් 33 ක, 
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සිසු දරුලන්, ගුරුලරුන් ශළ ගදභළපියන් විළ පිරිවකට වශනයක් ළඵළදීභට  ශෆකි වී ඇත. වභළගගේ තලත් 

නලය ලෆඩවටශනක් ලන "ඳළවගන් කළර්යළයට" (S2O) යන ලෆඩවටශන භගින්, ඳළවල් අධයළඳනය අලවන් 

ක සිසුදරුලන් සිය ගදගනකුට වංකීර්ණ             තු වළර්ථකල ඉදිරියට යළභට අලය මූලික 

නිපුණතළ ඵළදීගේ කළර්යය ඉටු ගකරිණ. තලද වභළගභ තභ වභළජ ලගකීභ ශළ තිරවළරබළලය ඇති කරන තලත් 

විවිධ ව ක්රියළකළරකේ ගණනළලක නිරත විය. ගභතුලින් දෘයළ        ම            අඩුලුහුඬුකේ    

    ,      ගරෝගීන්,  ං    ශළ නියං         අවරණබළලයට ඳත්වලන් ඇතුළු අඩු ඳශසුකේ භුක්ති විඳින 

වභළජගේ යේ පුේග ගකොට්ඨළලට වශනයක් වෆසීභට ශෆකි විය. 

 

ගගෞරල වම්මාන (Accolades) 

මූය ලළර්තළකරණය, ආයතනික යශඳළනය, ඩිජිටල් අගවිකරණය ශළ පුේග වංලර්ධනය ලෆනි විවිධ   
ක්ග ත්ර යටගත් ගේශිය ශළ විගේශිය ගගෞරල වේභළනයන්ට ඳළත ර ගලමින් වභළගභ තලදුරටත් පිළිගෆනීභට ඵඳුන් 

විය. ශ්රී් ංකළ ලරත් ගණකළධීකළරී  ආයතනය (ICASL) විසින් ගභගශයලන ද ඳනවහලන ලළර්ෂික ලළර්තළ 
වේභළන ප්රදළන උගගෂ දී රක්ණ අංගේ විශිහඨතභ ලළර්ෂික ලළර්තළල වශළ ව රන් වේභළනයද ආයතනික 

යශ ඳළනය පිළිඵ ගශලිදරේ කිරීේ වශළ ව රජත වේභළනයද දිනළ ගෆනීභට අඳට ශෆකි විය. ගභහි වශන් 

ක යුතුල ඇති තලත් ජයග රශණ කීඳයක් ගලයි. ඒ අතර වළසළ (SAFA) විශිහට ලළර්ෂික ලළර්තළ වදශළ ව වේභළන 

උගෂ ශළ වළර්ක් (SAARC) ආයතනික යශඳළන ගශළිදරේ කිරීේ වේභළන උගෂ - 2013 හිදී  රක්ණ 

ක්ග ත රය වශළ ව ගදලන වහථළනයත්, ආසියළනු ඳෆසිපික් භළනල වේඳත් කෂභණළකරණ වේගේනගේදී 

ආයතනික වභළජයීය ලගකීේ පිළිඵ භළනල වේඳත් පිළිගලත් වශළ වේභළනයත්, SLITAD වේභළන 

ඳ රදළගනෝත්වලගේදී පුේග වංලර්ධනය වශළ රජත වේභළනයත්, 2014 ජලි භළවගේදී සිංගේපරුගේ ඳලත්ලන 

ද වභළජ භළධය වශ ඩිජිටල් අගවිකරණ විශිහටත්ලය පිළිඵ ඳවහලන C.M.O. ආසියළනු වේභළන ඳ රදළන 
උගගෂ දී ගශොදභ ගස වහබුක් බළවිතය වේඵන්ධගයන් ඩිජිටල් අගවිකරණය වශළ ව වේභළනයත් ගලයි. 

LMD ව රළල විසින් ගතෝරළ නේ කරනු ෆඵ ඇති ශ්රී් ර ංකළගේ ඉශෂභ වභළගේ සියය අතර, තභන්ගේ වහථළනය 
රැක ගෆනීභටද වභළගභ වභත් වී ඇත. 

 

අනාගත ෙැක්ම (Future Outlook) 

වළභළනය රක්ණ කටයුතු තභ ඳළලිත වභළගභට ඳලරළ ගදමින්, 2015 ලර්ය තුදී HNB ඇෂුලරන්වහ පීඑල්සී 

වභළගභ ජීවිත රක්ණ ගව ලළ වඳයන්ගනකු ගව ගක්න්ද්ර ගත ලනු ඇත. HNB ඇෂුලරන්වහ වභළගභ ශ්රී් ංකළගේ 
ජීවිත රක්ණ වභළගේ අතර විළත්ලගයන් ශයලන වහථළනයට ඳත් ගලමින් නුදුරු අනළගතගේදී ඳෂමු වභළගේ 
ඳශ අතරට ඳත්වීගේ අරමුණින් තලදුරටත් සිය ලර්ධන ගේගය ීමව්රකර ගෆනීගේ කළර්යගයහි ගයදී සිටී. ගේ වශළ 

අබයන්තර (Organic) ශළ ඵළහිර (Inorganic) ලර්ධන ක රගභෝඳළයන් රළශියක එකතුලක් ක රයළලට නංලනු ඇත. 
වි රළමිකයන් ශළ ක්ෂුද්ර රක්ණ ගව ලළ ළභින් ලෆනි තලත් ගව ලළලන් ඵළ දිය ශෆකි ජන ගකොටවහ ගලත ලෆඩි 
අලධළනයක් ගයොමු කරමින් වභළගගේ ගව ලළ නිඳෆයුේ විවිධළංගිකරණය කිරීභටද කටයුතු කරනු ඇත.  

එගභන්භ 2015 ලර්ගේදී තභ ඳළලිත වභළගභ ලන HNB ගජනරල් ඉන්ෂුලරන්වහ ලිමිටඩ් ලයලවහථළපිත 

අලහ යතළලන්ට අනුකල, ෆයිවහතුගත වභළගභක් ඵලට ඳත් කිරීභට අදශවහ ගකගර්. ගභහිදී වභළගගේ ගකොටවහ 

හිමිකමින් යේ ඳ රභළණයක් මුදළශෆරීභ භගින් ෆයිවහතුගත කිරීගේ කළර්යය වශළ ඳශසුකේ වෆසීභට 
අගේක්ෂිතය. 

 

කෘතඥතාල පෂකි්රීම (Acknowledgement)  

අලුතින් පිහිටුලන ද ඳළලිත වභළගගේ, එනේ HNB ගජනරල් ඉන්ෂුලරන්වහ ලිමිටඩ් හි අධයක්ෂකලරගයකු 

ලගයන් ඳත්වීභ වශළ ඳ රතළේකුභළර් ද සිල්ලළ භශතළ 2014 භෆයි 21 දින සිට ක රයළත්භක ලන ඳරිදි වභළගගේ 

අධයක්ෂ භණ්ඩගයන් ඉල්ළ අවහවිය. 2008 භළර්තු 31 දින සිට අධයක්ෂලරගයකු ලගයන් එතුභන් ක අගනළ 
ගව ලළල ගලනුගලන් වහතූතිය ඳෂ කරන අතර නල ඳළලිත වභළගගේ අධයක්ෂලරගයකු ලගයන් එතුභළගේ 
අඛණ්ඩ වශළය ඵළ ගෆනීභටද අගේක්ළ කරමි. 
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පත්වීම් (Appointments) 

අධයක්ෂකලරුන්ගේ වංඛයළල 10 ක් ලගයන් ඳලත්ලළගගන යමින් අදළ ලර්ය තුදී එක් ඳත්වීභක් සිදු කරන 

දි. 2014 ජුනි 17 දින සිට ක රයළත්භක ලන ඳරිදි අධයක්ෂ භණ්ඩයට එක්ව නලදය සිලකුභළර් ගවල්යියළ 

භශතළ සුශදල පිළිගනිමි. ආගයෝජන කෂභනළකරණය ඇතුළුල විවිධ ක්ග ත්ර පිළිඵ එතුභන් තුෂ ඳලත්නළ ශවෂ 
දෆනුභ වෂකළ ඵන විට වභළගභ ඉශෂ වහථළනයකට ගගන යළභ වශළ එතුභන් විසින් විග  දළයකත්ලයක් ඵළ 

ගදනු ඇතෆයි භභ විහලළව කරමි.  

 

අගය කි්රීම (Appreciation) 

ශ්රී් ර ංකළ රක්ණ භණ්ඩගේ වබළඳතිතුමිය, අධයක්ෂ ගජනරළල්තුමිය වශ අගනකුත් නිධළරීන් 2014 ලර්ය 
තුදී ඵළ දුන්  භළර්ගගෝඳගේකත්ලය ශළ අඛණ්ඩ වශළය පිළිඵල ඔවුන්ට වහතූති කිරීභට කෆභෆත්ගතමි. 
කර්භළන්තගේ ලෆඩි දියුණුල උගදවළ කර්භළන්තය ශළ ඵෆඳී කටයුතු කරන රක්ණ ඔේබුඩ්වහභන්ලරයළ  විසින් ඉටු 

කරන ද කළර්යබළරයද අගය කරමි. ලර්ය මුළුල්ගල්භ දෆක්ව විශිහට වශළය, භළර්ගගෝඳගේකත්ලය ශළ 
වළමූහිකත්ලය ගලනුගලන් අධයක්ෂ භණ්ඩගේ වළභළජික බලතුන්ට භළගේ වහතූතිය ඳෂ කරමි. විශිහට ප්රතිප 

අත්ඳත් කර ගෆනීභ වශළත් වභළගගේ ආයතනික ඳ රතිරඳය ගගොඩනෆගීභ වශළත් උේගයෝගීභත්ල, 

කෂභණළකළර අධයක්ෂකලරයළත්, කෂභණළකරණ භට්ටගේ නිධළරීනුත් අනය කළර්යය භණ්ඩ 

වළභළජිකයනුත් කටයුතු ගකොට ඇත. ඔවුනගේ කෆඳවීභ භළගේ ප්රවළදයට ක් ලන අතර ඔවුන්ගේ කළර්යබළරය 
භභ භශත්ගව  අගය කරමි. 

ඉශෂ ඳ රමිතියක් වහිත ආයතනික යශඳළනයක් ශළ ආචළරධර්භ ඳේධතියක් අනුගභනය කරමින් තිරවළර 

ඳදනභක් භත වභළගගේ සියලුභ ඳළර්ලකරුලන් ගලත ලෆඩි ලටිනළකභක් නිර්භළණය කර දීභට ඔගේ වභළගභ 

වශ අලුතින් වහථළපිත කරන ද ඳළලිත වභළගභ කටයුතු කරන ඵලට අධයක්ෂ භණ්ඩය ගලනුගලන් භභ ඔඵට 
වශතික ගලමි. 

 

රළණි ජයභශ 

වබළඳතිතුමිය 

2015 ගඳඵරලළරි 09 

 



5 
 

(පශත වදශන් කෂමණාකාර අධ්යක්ෂලරයාගේ විලරණය ලාර්ෂික ලාර්තාගේ පිටු අංක 17-23 හි ඇති 

කෂමණාකාර අධ්යක්ෂලරයාගේ  විලරණගේ පිටපතක් පමණි) 

කෂමණාකාර අධ්යක්ෂලරයාගේ  විලරණය 

2014 ගදවැම්බර් 31 දිගෙන් අලවන් ව මුය ලර්යට අදා වංකලිත ලාර්ෂික ලාර්තාල (Integrated Annual 

Report) ශා ගිණුම් ප රකාය දදිිපත් කිරීමට ැබීම මට මශත් වතුටකි. ගමය අප විසින් දදිි පත් කරෙ  

ගතලෙ ඒකාබද්ධ් ලාර්තාල ලෙ අතර අපගේ  ප රථමම වංකලිත ලාර්තා ගදක වඳශා ශ්රී් ර ංකා ලරත් ගණකාිකකාරී 

ආයතෙය විසින් පලත්ලනු බෙ ලාර්ෂික ලාර්තා වම්මාෙ ප රදාෙ උගෂගේ දී රක්ණ ක්ගේත රගේ විිෂටටතම 

ලාර්තාල ගව අඛණ්ඩල ගගෞරල වම්මාෙ ැබුණි. තලද එකී වම්මාෙ උගෂගේදීම අපගේ 2013 ලාර්ෂික 

ලාර්තාලට ඇතුත්ල තිබුනු ආයතනික යශපාෙ කටයුතු පිලිබද දදිිපත් කිරීම ගලනුගලන් සියලුම 

ැයිවටතුගත වමාගම් අතින් ගදලෙ වටථමාෙය හිමිවිය. ගමම ලාර්ෂික ලාර්තාගලන්ද අප උත්වශ ගනු බන්ගන් 

අපගේ ප්රධ්ාෙ පාර්ලකාර කණ්ඩායම් වදශා ලටිොකමක් ඇති අර්ථමලත් ගතොරතුරු වැපයීගම් කාර්යගයහි තලත් 

දදිි පියලරක් තැබීමටය. 

 

කර්මාන්තගේ පසුබිම් ලාතාලරණය (Industry Environment) 

2014 ලර්ය තුදී රක්ණ ක්ගේත රගේ ලර්ධ්ෙ ගේගය තල දුරටත් පශෂ ගිය අතර ලර්ධ්ෙය පිලිබඳ දදිි 

පිම්මක් අත් කර ගත ගෙොශැකි විය. ගමය ලඩාත් පිලිබිඹු ලනුගේ 2013 දී 9% ල පැලතුණු වාමාෙය රක්ණ 

කටයුතු ල ලර්ධ්ෙය, ගමම ලර්ගේදී 4% ක් දක්ලා පශ බැසීම තුලිනි. එගමන්ම 2013 ලර්ගේ 10% ක් ල 

පැලති ජීවිත රක්ණ ලර්ධ්ෙය, 2014 ලර්ය තුෂදී 9% ක් දක්ලා පශෂ බැව ඇත. ඒ අනුල රක්ණ 

ගලගෂඳගපොගේ ඒකාබද්ධ් ලර්ධ්ෙ අනුපාතිකය 6% ක මට්ටමක පැලතුනි. ජීවිත රක්ණ ලර්ධ්ෙ ගේගගේ 

පසුබෑමට කුටුම්භ ආදායම් මට්ටම අඩුවීම බපාන්ෙට ඇති අතර ලාශෙ ආෙයෙ කටයුතු ල ලර්ධ්ෙය අඩුවීම 

ශා ගපෞද්ගලික අංගේ ණය ප රවාරණය ීනෙවීම වාමාෙය රක්ණ කටයුතුල පසුබෑමට ගශේතු කාරක වී ඇත. 

ගකගවේ ගලතත් මශා පිමාණ රක්ණ වමාගම්ල ගලගෂදගපො ගකොටව අත් පත් කර ගනිමින් ඇතැම් මධ්ය 

පිමාණ රක්ණ වමාගම් සීග්ර ලර්ධ්ෙ ගේගයක් අත් කර ගැනීම දිිගන්ලෙ සුලු කාරණයකි.  

 

කාර්යයවාධ්න වි්ගේණය (Overview of Performance) 

දකුත් ලර්ය වමාගමට ගබගශවින් ලැදගත් කාපිච්ගේදයක් වගේ වමාගම නෙතිකල ආයතෙ ගදකක් බලට  

ගලන් කිරීගම් කි රයාලලිය වාර්ථමකල නිම කිරීමට ශැකිවීම ගශේතුගකොටගගෙය. එගවේම  2016 ජෙලාි 01 දිෙ සිට 

ක්රියාත්මක වීමට නියමිත අලදාෙම් මත පදෙම් ව ප රාේධ්ෙ කාර්ය වැැවටම (Risk Based Capital Framework) 

කි රයාත්මක කිරීම වඳශා සුදාෙම් වීමට අපට සිදුවිය. දකුත් ලර්ගේ වමාගෝචෙගේ දී මම පශත වඳශන් පිදි 

ප රතිාාලක් බා දුනිමි. එෙම්“ දශත වඳශන් කෂ කාරණා වම්බන්ධ්ගයන් කෂමණාකාරීත්ලයට  වැකිය යුතු 

කායක් ගලන් කිරීමට සිදුලෙ අතර, දකුත් ලර්ගේ අත් පත් කර ගත් දශ ලර්ධ්ෙ ගේග ප රලණතාල අඛණ්ඩල 

පලත්ලාගගෙ යාම වඳශා වමවටත කාර්යමණ්ඩගේ ශා ක්ගේත ර නිධ්ාරීන්ගේ වශගයෝගය ද ඇතිල 

කෂමොකරණ කණ්ඩායම කැපවීගමන් කටයුතු කරනු ඇත.”යනුගලනි. උදාසීෙ ගලගෂඳගපො තත්ත්ලයන් 

මධ්යගේ වුලද, දශත වඳශන් ප රතිාාල වාර්ථමකල දටු කිරීමට අපට ශැකිවීම ගැෙ මම ආඩම්බර ගලමි. 

2014 පිිලැටුම 20% කින් ලර්ධ්ෙය කර ගැනීමට වමාගමට ශැකිව අතර එය 2013 දී වමාගම අත් කර ගත් 21% 

ක  ලර්ධ්ෙ ගේගය ශා වවඳෙ ක, සුළු අඩුවීමකි. ගමකී කාර්යයවාධ්ෙගේ කැපී ගපගෙෙ ක්ණයක් 

ලන්ගන්, ජීවිත රක්ණ ශා වාමාෙය රක්ණ යෙ ගදඅංගයන්ම වැකිය යුතු දායකත්ලයක් ැබීමයි. 

වාමාෙය රක්ණ කටයුතුල ලර්ධ්ෙය 25% ක් ගව වැකිය යුතු ගවේ ලැඩි ව අතර ජීවිත රක්ණ කටයුතුල 

ලර්ධ්ෙ ගේගය 16% ක් වීය. ගදඅංගයන්ම ද මුළු පිිලැටුම රුපියේ බිලියෙ 2.3 දක්ම ව අතර ජීවිත රක්ණ 

කටයුතුලලින් ද පිිලැටුම වාමාෙය රක්ණ කටයුතුල පිිලැටුමට ලඩා සුළු ලගයන් දශෂ මට්ටමක 

පැලතුනි. 

ගලගෂදගපො ලර්ධ්ෙ අනුපාතික ශා වවඳා බැලීගම් දී වමාගගම් ලර්ධ්ෙ අනුපාතික දශෂ මට්ටමක පැලතීම මත 

තම ගලගෂදගපො ගකොටව දශෂ ෙංලා ගැනීමට ගදඅංයටම ශැකි වී තිගේ. ජීවිත රක්ණ අංගේ 
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ගලගෂදගපො ගකොටව 4.9% සිට 5.3% දක්ලා ලර්ධ්ෙය වීමත් වමඟ ගලගෂඳගපොගේ වටථමාෙගත මට්ටම ද 

ශත්ලෙ වටථමාෙගේ සිට ශයලෙ වටථමාෙය දක්ලා දශෂට ගමන් ගකොට ඇත. ඒ ආකාරයටම වාමාෙය රක්ණ 

අංගේ ගලගෂඳගපො ගකොටව  3.3% සිට 4.00% දක්ලා ලැඩි වී ඇති අතර කලින් අටලැනි වටථමාෙගේ පසු ව 

වාමාෙය රක්ණ අංය එම වටථමාෙය තලදුරටත් පලත්ලාගගෙ යාමට වමත් විය. 

පිිලැටුගම් ධ්ාිතාල වැකිය යුතු ගව ලැඩි කද,  ාභදායිතාල ගකගරහි පැලති අලධ්ාෙය අඩු ගෙොකෂ බල 

ගමහිදී විගේගයන්ම වඳශන් කෂ යුතුල ඇත. වමාගම ප රථමමලරට රුපියේ මිලියෙ 400 ක කඩදම පසු කරමින්,  

වමාගගම් බදු පසු ාභය 7% කින් ලර්ධ්ෙය කර ගැනීමට වමත් වීම ප්රංවනීය ලෙ අතර 2004 සිට අඛණ්ඩල 

ලර් 10 ක් පුරා ාභගේ ලර්ධ්ෙයක් අත්පත් කර ගැනීමට ශැකිවීම සුවිගේෂී කාරණයක් ලන්ගන්ය. ගමය කලර 

ක්ගේත රයක වුලත්  වමාගම්  අතගෂොවටවකට පමණක් වම කෂ ශැකි ලාර්තාලකි. බදු පසු ාභය ලර්ධ්ෙය වීගම් 

ප්රතිඵයක් ලගයන් වමාගගම් ගකොටවක දපයීම (Earnings Per Share)  රු.8.35 දක්ලා ලර්ධ්ෙය ව අතර, 

වාමාෙය ගකොටවට මත ප රතිාභය (Return on Equity) 17% ක් බලට පත් විය. 

 

වාමානය ර්ෂණ අශය (General Insurance Sector) 

වාමාෙය රක්ණ කටයුතුල ලර්ධ්ෙය වඳශා සියලුම ලයාපාර අං  දායක වී තිගේ. කුඩා පදෙමක් මත වුලද 

මුහුදු රක්ණය (Marine Insurance) ශා අදා ලයාපාර කටයුතු 45% ක ලර්ධ්ෙයක් ලාර්තා කිරීම සුවිගේෂී ගේ. 

ගමෝටර් රථම රක්ණය අත් කර ගත් 30% ක ලර්ධ්ෙය, වමවටත වාමාෙය රක්ණ කටයුතු ල ලර්ධ්ෙයට 

පුගරෝගාමී බගේගයක් ගලමින් පිිලැටුමට 72% ක දායකත්ලයක් බා දුන්ගන්ය. වමවටත පිිලටුගමන් 15% 

කට දායක ව ගිනි ශා දංජිගන්රු රක්ණය ඊඟ ලැඩිම දායකත්ලයක් බා දුන් අං ගලයි. එෙමුත් තියුණු මි 

තරඟය  ගශේතුගලන්  එම අංගේ ලර්ධ්ෙය 8% කට පමණක් සීමා විය. 

ලයාපාර  ලර්ධ්ෙගේ තියුණු ෙැේම මත ශානි පුර්ණ ලන්දි ලද ලැඩි වීමක් සිදු විය. දකුත් ගදලර්ය තුෂ දක්ෙට 

ැබුණු  ශුද්ධ් ශානි පුර්ණ ලන්දි අනුපාතය (Net Claims Ratio) අඩුවීගම් ප්රලණතාල ආපසු ශරලමින් ගමම  

ලර්ය තුෂ දී  එය 66% සිට 72% දක්ලා දශෂ ගිගේය. දශෂ ගිය ශානි පුර්ණ ලන්දි  ල බපෑම යම් දුරකට 

වමෙය කර ගැනීම වඳශා 39% සිට 38% දක්ලා වියදම් අනුපාතය (Expense Ratio) අඩුවීම උපකාරී විය. එගභත් 

වංයුක්ත අනුපාතය (Combined Ratio) 105% සිට 110% දක්ලා ලැඩිවීම මි ගණන් පිළිබඳ දක්ලෙ 

විචක්ණශීලී ප්රතිපත්ති ල දුර්ලතාලයක් ගපන්නුම් කරෙ ගශයින්, ඒ ගැෙ විගේගයන්  වැකිලිමත් වීමට 

සිදුල ඇත. ගම් වම්බන්ධ්ගයන් මි ගණන් දශෂ ෙැංවීම ශා ාභ ගෙොබෙ ආයතනික ගිණුම් අලුත් ගෙොකිරීම 

ලැනි යම් යම් කි රයාමාර්ග ගැනීම මගින් 2015 ලර්ය තුෂ දී ගමම තත්ත්ලය යශපත් අතට පිලර්තෙය කිරීමට 

බාගපොගරොත්තු ගලමි. එගවේ ගෙොවුෙගශොත් එම තත්ත්ලය පාෙය ගකොට එම අනුපාතය පිළිගත ශැකි 

මට්ටමකට ගගෙ ඒම වඳශා ගලෙත් ගයෝගය කි රයාමාර්ග ගැනීමට HNB ගජෙරේ දන්ෂුලරන්වට වමාගගම් 

කෂමොකරණ කණ්ඩායම පසුබට ගෙොලනු ඇත. 

එගවේ වුලද, ආගයෝජෙ ආදායගම් 21% ක් ලෙ වැකිය යුතු ලර්ධ්ෙය උපගයෝගී කර ගගෙ, බදු ගපර ාභය 

ලගයන් රුපියේ මිලියෙ 211 ක් ලාර්තා කිරීමට වාමාෙය රක්ණ අංය වමත් ව අතර එය වමාගගම් වමවටත 

ාභයට අෙගි දායකත්ලයක් වැපයීය. 

 

ජීවිත ර්ෂණ අශය (Life Insurance Sector) 

වමාගෝචිත ලර්ය තුෂ දී, ජීවිත රක්ණ අංය  16% ක  වතුටුදායක ලර්ධ්ෙයක් ලාර්තා කගෂේය. 2013 දී ත් 

34% ක ලර්ධ්ෙය ශා වවඳා බැලීගම්දී අඩුවීමක් ගපන්නුම් කෂද, කාරණා 2 ක් මත එය වැබවින්ම ප රංවනීය 

කාර්යයවාධ්ෙයක් බල ප්රකා ක ශැක. ජීවිත රක්ණ ලයාපාර කටයුතු දශෂ ෙංලා ගැනීම වඳශා 

ගකටිකාලීෙ තනි ලාික ආගයෝජෙ ඔප්පු (Short Term Single Investment Policies) මත යැපීම අඩු කර 

ගැනීමට ශැකි වීම පෂමුලෙ කාරණය ගලයි. එලැනි ඔප්පු ලලින් ත් ආදායම 11% කින් අඩු වී තිබීගමන්  එය 

පැශැදිලි ගලයි. ගදලෙ කාරණය ලන්ගන් දීර්ඝ කායක් වඳශා ලෙ පිතයාග ජීවිත රක්ණ ඔප්පු (Endowment 

Policies) විකිණීගම්දී ප රථමම ලාික (First Premium) මඟින් ද පිිලැටුම 43% කින් ලර්ධ්ෙය වීම වමවටත 

අංගේම ලර්ධ්ෙගේ පුගරෝගාමී බගේගයක් බලට පත් වීමයි.  
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පිතයාග ජීවිත රක්ණ ඔප්පු(Endowment Policies) ල ලර්ධ්ෙයට ෙල ලයාපාර කටයුතුල (New Business) 

ලර්ධ්ෙගයන් ද දායකත්ලය  අඩු මට්ටමක පැලතීම පසුගිය ලර්ල අලධ්ාෙයට ක් ව කාරණයක් බැවින් 

ගමම ලර්ගේදී ඇති කරගත් ලර්ධ්ෙය වැබවින්ම දිිගන්ලෙ සුළුය. පිතයාග ජීවිත රක්ණ ඔප්පු(Endowment 

Policies) යටගත් ගකගරෙ ලයාපාර කටයුතුලලින්, දීර්ඝ කායක් මුළුේගේ ාභ ජෙෙය කෂ ශැකි බැවින්, 

ගමය නිටපාදෙ මිශ්රය ගකගරහි යශපත් බපෑම් ඇති කරන්ෙක් ලනු ඇත. නිලාව ණය ගලගෂඳගපො කටයුතු 

ලර්ධ්ෙය වීම ගශේතුගලන් උකවට සුරැකුම් රක්ණ ඔප්පු (Mortgage Reducing Policies) පිිලැටුම ද 32% කින් 

ලර්ධ්ෙය වී ඇත. 

ලර් අලවාෙගේ  සිදු කරෙ ද දිගු කාලීෙ ලයාපාර තක්ගවේරුගේදී, වමාගම වතු දිගු කාලීෙ රක්ණ අරමුද 

අලය තක්ගවේරුගත වංචිත (Actuarial Reserves) මුදට ලඩා රුපියේ මිලියෙ 761 ක අතිික්තයක් ලාර්තා 

ගකරුනි. ගමම අතිික්තගයන් රුපියේ මිලියෙ 252 ක්  නුබුන්ලත්කම් ආන්තිකය (Solvency Margin) රදලා 

ගැනීම ගලනුගලන්ද  තලත් රුපියේ මිලියෙ 172 ක් අොගත ප රවාද දීමො වශ අෙගප්ක්ෂිත වියදම් (Bonus and 

Contingencies) වඳශා ද ගලන් කරෙ දී. තලද අතිික්ත ගේගයන් රුපියේ මිලියෙ 109 ක් ඔප්පු හිමියන් 

ගලත ප්රවාද දීමො ලගයන් බා දුන් අතර රුපියේ මිලියෙ 228 ක් ජීවිත රක්ණ ලයාපාරගයන් ද 

අතිික්තය ලගයන් ගකොටවට හිමියන්ගේ ගිණුමට මාරු කරෙ දී.  ාභය වදශා වශභාගී ලෙ රක්ණ ඔප්පු 

(Policies with participating profit) ගලනුගලන් වෑම රුපියේ 1000 ක රක්ෂිත අගයක් වඳශා රුපියේ 65 ක් 

දක්ලා ව අනුපාතයකට ප්රවාද දීමොලක් ප්රකායට පත් කිරීමට අමතරල ාභාං මත පදෙම් ව ඔප්පු හිමියන් 

ශට 8% ක ාභාංයක් ද ප්රකායට පත් කරෙ දී. ලර්තමාෙ ගලගෂඳගපො තත්ලයන් යටගත් වුලද ඔප්පු 

හිමියන්ට ගමගව ආකර්නීය ප්රතිාභ පිිෙැමීම වදශා රුපියේ මිලියෙ 15.3 ක්ද ගලන් කරෙ දී. 

ගකොටවට හිමියන් ගලත පලරෙ ද අතිික්තය ගපර ලවරට වාගප්ක්ල 26% ක ලර්ධ්ෙයක් ලාර්තා කෂ අතර 

අදාෂ අතිික්තය මාරු කිරීගමන් පසුලද ජීවිත රක්ණ අරමුද 28%  කින් ලර්ධ්ෙය කරගනිමින් රුපියේ 

බිලියෙ 5.6  ක අගයක් ලාර්තා කිරීමට ශැකි විය. 

 

ආගයෝජන (Investments) 

තම ආගයෝජෙ මොල කෂමොකරණය කිරීගමන් වැකිය යුතු දායකත්ලයක් අත්කර ගැනීමට ගමම ලර්ය 

තුදීද වමාගම වමත් වී ඇත. ජීවිත රක්ණ ආගයෝජෙ ආදායම 22% කින් ලර්ධ්ෙය ව  අතර වාමාෙය රක්ණ 

ආගයෝජෙ ආදායම 19% කින් ලර්ධ්ෙය විය. ගදඅංගයන්ම ත් ඒකාබද්ධ් ආගයෝජෙ ආදායම ප්රථමම ලතාලට 

රුපියේ බිලියෙ 1 ක කඩදම පසුකිරීම ලැදගත් වංසිද්ිකයක් විය. ගපොලී අනුපාතික තියුණු අන්දමින් අඩුවී 

තිබුණු අභිගයෝගකාරී ආගයෝජෙ ලාතාලරණයක් මධ්යගේ, ආගයෝජෙ ආදායම ගමලැනි ලර්ධ්ෙයක් අත්කර 

ගැනීමට ශැකිවීම ප රංවාලට ක්විය යුතුය. 

ගපොලී අනුපාතික අලපාතයට ක්ලෙ ලෙ විට ද්විතීයික ගලෂදගපොගේ පැලති අලවටථමාලන්ගගන් ලාසිවශගත 

තත්ත්ලයක් බාගැනීගම් අරමුණ ඇතිල, භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර ශා ණයකර ගනුගදනු කිරීම වදශා වක්රීයල 

වශභාගී වීම ගකගරහි වමාගම සිය අලධ්ාෙය ගයොමු කගෂේය. භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර ගනුගදනුලලින් රුපියේ 

මිලියෙ 69.7 ක් ද ණයකර ගනුගදනලලින් රුපියේ මිලියෙ 26.2ක් ද ප්රාේධ්ෙ ාභ උපයා ගැනීමට වමාගමට 

ශැකිවිය. ගමය ගපොලී ආදායගම් අඩුවීගමන් වමාගමට ලෙ පාඩුල පිිමැසීමට ගශේතු විය. ගකොටවට 

ගලගෂඳගපොගේ ඇති ව ලර්ධ්ෙය ප්රගයෝජෙයට ගනිමින් වාමාෙය ගකොටවට ගනුගදනුලලින් රුපියේ මිලියෙ 

12.2 ක උපේික ාභයක් (Realised Gains) ද වාධ්ාරණ අගය මගින් ාභ අාභ ලෙ ගව ෙම් ක ගකොටවට 

ගලගෂදගපො ආගයෝජෙ (Fair Value through Profit and loss) ලලින් රුපියේ මිලියෙ 98.9 ක උපේික 

ගෙොව ාභයක්(Unrealised Gains) ද බා ගැනීමට වමාගමට ශැකි විය. විගද් විනිමය අනුපාතික වාගප්ක් 

ලගයන් වටථමාලරල පැලතීගම් ප්රතිඵයක් ගව විගද් ලයලශාර මුදලින් කෂ තැන්පතු වදශා වැකිය යුතු 
විගද් විනිමය ාභ උපදලා ගැනීමට ගෙොශැකි විය.  
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වමාගගම් ලයාපාර කුතු  ජීවිත ශා වාමානය ර්ෂණ ලයාපාර ගව ගලන් කිරීම (Segregation of the 

Business as Life and General) 

“HNB ගජෙරේ දන්ෂුලරන්වට ලිමිටඩ්” ෙමින් සිය පුර්ණ අයිතිගයහි පසුලෙ පාලිත වමාගමක් පිහිටුවීමත් එම 

පාලිත වමාගම 2015 ජෙලාි 1 දිෙ සිට සිය ලයාපාර කටයුතු ආරම්භ කිරීමත් වමග ජීවිත ශා වාමාෙය රක්ණ 

කටයුතු වටලාධීෙ ලයාපාර ගදකක් බලට පත් කිරීගම් ක්රියාලලිය වාර්ථමකල නිම කිරීමට වමාගමට ශැකි විය. කේ 

ඇතිල ගකොටවට හිමියන්ගේ වශ ඔප්පු හිමියන්ගේ අනුමැතිය බාගගෙ, නියාමෙ ආයතෙය වමග එකඟ ව 

ක රියාපිළිගල  නිසි පිදි අනුගමෙය කිරීමට වමාගම කටයුතු කගෂේය. ෙල වමාගමට ක රියාත්මක වීම වදශා 

අලය ලෙ බපත රය බාගැනීම වදශා ලෙ අයදුම් පත රය දදිිපත් කිරීම ද  නියමිත දිෙට ගපර සිදුගකිණ. 

වාමාෙය රක්ණ ගවේලා වපයන්ගෙකු ලගයන්  ිෂ ර ංකා රක්ණ මණ්ඩගේ ලියාපදිංචි වීගමන් අෙතුරුල 

ලර් 2000 අංක 43 දරෙ රක්ණ කර්මාන්ත පෙගත් 102 ලෙ ලගන්තියට අනුකල වමාගගම් පලත්ො 

වාමාෙය රක්ණ කටයුතු ෙල වමාගමට පැලරීම වදශා දිවටත රික් උවාවිගේ අනුමැතිය බා ගැනීමට කටයුතු 

කරෙ දී. උවාවිගේ අනුමැතිය ැබීගමන් පසුල 2015 ජෙලාි 01 දිෙ සිට ලංගු ලෙ පිදි අදා ලයාපාික 

කටයුතු ශා ඊට අදා ලත්කම් ශා බැරකම් සියේක්ම වමාගම විසින් ෙල වමාගමට පලරා ගදෙ දී.  

දශත වදශන් නෙතික  ක්රියාමාර්ග ගන්ො අතරම , අලය ලෙ අභයන්තර වංවිධ්ාෙ ලයුශගේ ගලෙවටකම් රම 

රමගයන් සිදු කිරීම මගින් ගමම වංරාන්තිය බාධ්ා රහිතල සිදු ගකිණි. කලින් පැලති ඒකාබද්ධ් අගවිකරණ 

ශා ගබදාශැරීගම් අංය අගශෝසි ගකොට, 2014 මාර්තු මව 01 දිෙ සිට ක රියාත්මක ලෙ පිදි එකී සියල කාර්යයන් 

ගලන් ගකොට ජීවිත රක්ණ අංගේ ශා වාමාෙය රක්ණ අංගේ වාමාෙයාිකකාරීන් ගලත පලරෙ දී. 2014 

ඔක්ගතෝබර් 01 දිෙ සිට ලංගු ලෙ පිදි වශායක ගවේලාලන් ද ගබදා ගලන් ගකිණ. දශ ලැදගත්කමක් ඇති 

වමශර ගපොදුගේ පිශරෙය ලෙ ගවේලාලන් මේ වමාගම යටගත් ක රියාත්මක කිරීමට කටයුතු ගකිණි. 

වාමාෙයාිකකාරීන් ගදගදො 2015 ජෙලාි 01 දිෙ ක රියාත්මක ලෙ පිදි වමාගම් ගදගකහි ප රධ්ාෙ ගමගශයුම් 

නිධ්ාින් (Chief Operating Officers) ලගයන් උවවට කරනු ැබශ. තලද ඔවුන් ගදගදොට වමාගම් ගදගකහි 

මලික නිධ්ාියාගේ (Principal Officer) ශා විගේෂිත නිධ්ාියාගේ (Specified Officer) නියාමෙ ලගකීම් 

සියේක්ම පලරනු ැබිණ.  

 

ප රාේධ්නය ශා බුන්න්ල කම (Capital and Solvency)  

අමතර ප රාේධ්ෙයක් බාගැනීගමන් ගතොරල, අදා ලයාපාර කටයුතු වමාගම් ගදකකට ගබදා ගලන් කිරීගම් 

කාර්යය වදශා අලය ප්රාේධ්ෙ  වම්පාදෙය කර ගැනීමට  වමාගමට ශැකිවිය. බපත රයක් බාගැනීමට දේලුම් 

කිරීමට ගපරාතුලම HNB ගජෙරේ දන්ෂුලරන්වට වමාගමට රුපියේ මිලියෙ 100 ක මලික ආගයෝජෙයක් කරෙ 

දී. දන් අෙතුරුල 2015 ජෙලාි 01 දිෙ තලත් රුපියේ මිලියෙ 900 ක් ආගයෝජෙය කරමින්  ෙල වමාගගම් 

ප රාේධ්ෙය රුපියේ බිලියෙ 1 ක් බලට පත් කරෙ දී. ගමය අලම ප්රාේධ්ෙ අලයතාල (Minimum Statutory 

Requirement) ලෙ රුපියේ මිලියෙ 500 ට ලඩා ගබගභවින් දක්මලා ගිය ප රමාණයකි. HNB ගජෙරේ 

දන්ෂුලරන්වට වමාගගම් නුබුන්ලත්කම් (Solvency) ශා අලදාෙම් මත පදෙම් ව ප රාේධ්ෙ (Risk Based Capital 

Framework) අලයතා වදශා ගමකී ප රාේධ්ෙය මැගෙවින් ප රමාණලත් ගේ. ජීවිත රක්ණ ලයාපාර කටයුතු 

වදශා මේ වමාගම වතුල රුපියේ බිලියෙ 1.4ක පමණ ප රාේධ්ෙයක් ශා වංචිත රදලා ගගෙ ඇත. ගමම ප රාේධ්ෙ 

මුද ජීවිත රක්ණ වමාගගම් නුබුන්ලත් ශා අලදාෙම් පාදක ප රාේධ්ෙ අලයතා වදශා ප රමාණලත් ගේ. 

 ගමකී ප රාේධ්ෙගේ ප රමාණාත්මක  බල තශවුරු කර ගනිමින් වමාගගම් රක්ණ කරුලන්ගේ මුය ක්තිය 

පිළිබද ගශ්රේණි ගත කිරීම (Insurer Financial Strength Rating) වශ ජාතික දිගු කාලීෙ ගශ්රේණි ගත කිරීම 

(National Long Term Rating), ෆිච් ගර්ටින්ේවට ංකා ලිමිටඩ් (Fitch Ratings Lanka Ltd) ගලතින් ‘A(lka) ’ 

ගසින් ප රකායට පත් ගකිණි. එකී ගශ්රේණිගත කිරීම් අනුල 2015 ජෙලාි ලෙ විට වමාගම වටථමාලර මට්ටමක 

පලත්ො බලට තශවුරු කර ඇත. අලුතින් පිහිටුෙ ද HNB ගජෙරේ දන්ෂුලරන්වට වමාගම ගලත ද එගවම 

‘A(lka) ’ගශ්රේණිගත කිරීම් ැබීමත් වමග ෆිච් ගශ්රේණි ගත කිරීම් ද ප්රථමම විගේදෙය කෂ වමාගම් යුගය බලට 

පත්වීමට  අපට ශැකි විය. 
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යශපානය (Governance) 

අදා ලර්ය තුදී යශපාෙය පිලිබදල දශම ප රමිතීන්ට අනුකල ලයාපාර කටයුතු කරගගෙ ගිය රක්ණ 

ආයතෙයක් ලගයන් අප වතුල පැලති කීර්තිොමය එගවේම රැක ගැනීමට වමාගම කටයුතු කර ඇත. දශත 

වදශන්ල ඇති පිදි වමාගම ගලන් කිරීගම් ක රියාදාමය අදා සියලුම පාර්ලකරුලන්ගේ එකඟත්ලය ඇතිල 

කරගගෙ ගිය ආකාරය ගබගභවින් ආදර්නීය විය.  රි ංකා ලරත් ගණකාිකකාි ආයතෙය (ICASL) විසින් 

පලත්ලෙ ද පෙවටලෙ ලාර්ෂික ලාර්තා  තයාග ප රදාගෙෝත්වලගේදී වමාගගම් ආයතනික යශපාෙ කටයුතු 

පිලිබද දදිිපත් කිරීම ගලනුගලන් ිදී  වම්මාෙයක් දිො ගැනීමටද අපට  ශැකිවිය.  

ප රතාප්කුමාර් ද සිේලා මශතා ගමම  වමාගගම් අධ්යක්ෂලරගයකු ලගයන් ලර් ශයක් ගවේලය ගකොට, අලුතින් 

පිහිටුලෙ ද  වමාගගම්  අධ්යක්ෂ මණ්ඩයට එක්වීම වදශා 2014 මැයි 21 දිෙ දේා අවට විය. එතුමාගේ 

දීර්ඝකාලීෙ ගවේලාකාය තුදී දැක්ව වශය ශා මාර්ගගෝපගද් වැපයීගමන්  කරෙ ද විිෂටට කාර්යභාරය 

වම්බන්ධ්ගයන් ගමහිදී කෘතාතාල පෂ කරෙ අතර පාලිත වමාගම තුෂ ඔහුගේ ෙල කාර්යභාරය ශරශාද එම 

වශය අගප්ක්ා කරමි. ප රතාප්කුමාර්  ද සිේලා මශතා දේා අවටවීගමන් පුරප්පාඩු ව අධ්යක්ෂකධූරයට 2014 ජනි 

17 දිෙ නලදය සිලකුමාර් ගවේයියා මශතා පත්විය. එතුමා වාදරගයන් පිළිගන්ො අතර වමාගගම් 

ලැඩිදියුණුල උගදවා, විිෂටට දායකත්ලයක් වපයනු ඇතැයි අගප්ක්ා කරමි. 

ෙල ගරගුාසි අනිලාර්යගයන්ම ක රියාත්මක කිරීම ආරම්භ වීමට ප රථමම වටගේච්ඡාගලන් ක රියාත්මක කරමින් 

වමාගගම් යශපාෙ කාර්යවැැවටම තලදුරටත් ලැඩිදියුණු කිරීම වදශා වශවම්බන්ධ් පාර්ලයන් (Related 

Party) වමශ ගකගරෙ ගනුගදනු වමාගෝචෙය කිරීගම් අරමුණින් විමර්ෙ කමිටුලක් (Related Party 

Transactions Review Committee) පිහිටුලෙ දී. එහි වභාපතිලරයා වරත් රත්ලත්ගත් මශතා ලෙ අතර 

මගශේන්ද්ර ජයගවේකර මශතා වශ මම එහි අනිකුත් වාමාජිකගයෝ ගලමු. වමාගම ශා වශවම්බන්ධ්යක් දක්ලෙ 

පාර්ලයන් වමග වමාගම කරෙ ගනුගදනු ගැෙ අධීක්ණය කිරීම කමිටුගේ කාර්යභාරය ගලයි.  

ආගයෝජෙ කමිටුල ලඩාත් ක්තිමත් කිරීම වදශා 2014 ලර්ය අලවාෙගේදී නලදය සිලකුමාර් ගවේයියා 

මශතා  එහි වාමාජිකගයකු ලගයන් පත් කරෙ දී.  

 

අගය කිරීම (Appreciation) 

වමාගගම් වභාපතිනිය ඇතුළු අධ්යක්ෂ  මණ්ඩගේ සියළු වාමාජිකයන් අප ශට නිරන්තරගයන් බා දුන් මඟ 

ගපන්වීම ශා  දිි ගැන්වීම මම දතා අලංකල අගය කරමි. ෙල ආයතනික ලයුශයකට පිලර්තෙය වීම 
කෂමොකරණය කරෙ අතරතුර රක්ණ වමාගමක් ලගයන් විිෂටට ප රතිඑයක් අත්කර ගැනීම වඳශා කැපවී 

කටයුතු කෂ ප රධ්ාෙ ගමගශයුම් නිධ්ාරීන්, අංභාර ප රධ්ානීන්, කෂමොකරුලන් , කාර්යමණ්ඩ වාමාජිකයන්, 

ක්ගේත ර නිධ්ාරීන් වශ රක්ණ උපගද්කයන් ඇතුළු වමවටත කණ්ඩායම ගමහිදී මාගේ ප්රංවාලට ක් ලෙ 

අතර අපගේ සියලුම රක්ණ තැරැේකරුලන්, කෂමොකරුලන් ඇතුළු ශැටන් ෙැෙේ බැංකු ාඛාල 

කාර්යමණ්ඩ වාමාජිකයන්, ගලෙත් මැදිශත්කරුලන්, ප රාරක්කයන්, ප රාරක්ෙ තැරැේකරුලන් වශ ගලෙත් 

ක රගමෝපායික වශකරුලන් දැක්වු විිෂටට වශය වශ ඔවුන්ගේ විටලාවලන්තභාලය ගකගරහි  මගේ කණ්ඩායගම් 

වශ මාගේ වටතුතිය ප කරනු කැමැත්ගතමි. 

 

ක රගමෝපායික ගයොමුවීම වශ අනාගත ගමන් මග (Strategic Focus and Future Direction) 

ලර් 13 කට අිකක කායක් ඒකාබද්ධ් රක්ණ වමාගමක් ලගයන් අපගේ සියලුම පාර්ලකරුලන් ගලත 

නිරතුරුල ලටිොකමක්  බා දුන් HNB ඇෂුලරන්වට වමාගම, ජීවිත රක්ණ ශා වාමාෙය රක්ණ වමාගම් 

ගදකක් ලගයන් ගලන්වී අදාෂ ලයාපාර කටයුතු කරෙ, ෙල ලයුශයක් වහිත වමුශ ආයතෙයක් ගසින් අපගේ 

පාර්ටලකරුලන් වඳශා ලැඩි අගයක් නිර්මාණය කිරීම වඳශා 2015 ලර්ගේ සිට ෙල ගමෙක් ආරම්භ කරයි. 
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ඔගේ වමාගම ජීවිත රක්ණ ගක්ෂේත්රය තුෂ පමණක් කටයුතු කරෙ අතර, ගමම වමාගමට පර්ණ  අයිතියක් 

පලත්ො ෙල පාලිත වමාගම වාමාෙය රක්ණ ලයාපාර කටයුතු ගැෙ පමණක් අලධ්ාෙය ගයොමු කරනු ඇත. 

රගට් ජීවිත රක්ණ ගවේලා වපයෙ ශයලෙ විාතම රක්ණ වමාගම ලගයන්, දකුත් ලර් කීපය තුෂ අත් 

පත් කර ගත් දශෂ ලර්ධ්ෙ ගේගය තලදුරටත් පලත්ලා ගනිමින්, රක්ණ ක්ගේත්රගේ දශෂම වමාගම් පශ 

ඇතුෂත්  ‘ප රධ්ාෙ ආයතෙ වමශය’ට එක් වීමට දරෙ උත්වාශය නුදුගර්දීම මේඵ ගනු ඇත. ඒ වඳශා වමාගම 

අභයන්තර (Organic) ශා බාහිර (Inorganic) ලර්ධ්ෙ ක රගමෝපායයන් රාිෂයක්ම ක්රියාලට ෙැංවීමට අරමුණු 

ගකොට ගගෙ සිටී. ජීවිත රක්ණ අංගේ ාභදායිතාල ලැඩි කිරීම වඳශා මිකරණය ශා වංචිත ප රතිපත්ති 

වමාගෝචෙයට භාජෙය ගලමින් පලතී. ජීල දත්ත ගණෙය කිරීම් වඳශා ෙල පිගණක පද්ධ්තියකට (New 

Actuarial System) ශා දෂ ලාික මත පදෙම් ව තක්ගවේරු කිරීම් (GPV) රමගේදයකට වංක රමණය වීම වමඟ 

අලදාෙම් මත පදෙම් ව ප රාේධ්ෙ කාර්යයවැැවටමට (RBC) අනුගත වීගමන් ාභදායිතාල ලැඩිදියුණු කර 

ගැනීමට ශැකි ලනු ඇත. 

වාමාෙය රක්ණ ගලගෂඳගපොගේ තම තත්ත්ලය ලැඩිදියුණුකර ගැනීම වඳශා ෙල වමාගම ද ඒ ශා වමාෙ 

ලර්ධ්ෙ ක රගමෝපායයන් කි රයාත්මක කරනු ඇත. විගේදෙයට ක් ව වමශර වමාගම් ලට වාමාෙය රක්ණ 

කටයුතු ගලගෂඳගපොගේ තරඟ කිරීම දුටකර කාරණයක් වී ඇතත්, ගමම ගලගෂඳගපොගේ ආයතෙ ඒකාබද්ධ් 

වීම වඳශා අපමණ අලවටථමා පලත්ො බල අපගේ විටලාවයයි. පාර්ටලකරුලන් වඳශා අගය එකතු කෂ ශැකි 

ඒකාබද්ධ්වීම් ශා අත්පත් කර ගැනීම් වඳශා පලත්ො අලවටථමා ගවොයා බැලීම ගකගරහි වමාගම නිරතුරුල ගයොමු 

වී සිටී. ඊට අමතරල HNB ගජෙරේ දන්ෂුලරන්වට වමාගගමහි ගකොටවට යම් ප රමාණයක් අදාෂ ගරගුාසි ලට 

අනුකල නුදුගර්දී ම ගකොටවට හුලමාරුල ගලත මුදා ශැරීගමන් එම වමාගම ැයිවටතුගත කිරීමට අදශවට ගකගර්. 

ඒ අතරතුර ෙල වමාගමට ක රගමෝපායික ආගයෝජකගයකු මාර්ගගයන් තාක්ණික විගේාතාල ශා ගගෝලීය 

විිෂටටයන් අනුගමෙය කරෙ ක්රියා පිළිගලත් බා ගැනීම ගකගරහි වමාගම ගවොයා බමින් සිටී. 

ගපොදු ගවේලා (Shared Services) වැපයීම් වඳශා වු අංය විසින් ජීවිත ශා වාමාෙය යෙ රක්ණ කාණ්ඩ ගදක 

වඳශාම උවවට මට්ටගම් කෂමොකරණ ගයදවුම් වැපයීමට කටයුතු කරනු ඇත. ගමකී ගපොදු ගවේලා වඳශා මුය, 

ගතොරතුරු තාක්ණ, අගවිකරණ, මාෙල වම්පත්, ජීල ගණෙ, නීති ශා අනුකතා යෙ  අං ඇතුෂත් ගලයි. 

එගවේ වුලද නදනික කාර්යයන් ශා බැඳී පලත්ො කාරණා, ඒ ඒ ප රධ්ාෙ ගමගශයුම්  නිධ්ාරීන් යටගත් 

වංවටථමාපෙය ගකොට ඇති වශායක ගවේලා (Support Services) ඒකක ලට දැෙටමත් පලරා දී ඇත. ෙල ලයුශය 

යටගත් ඔවුන්ගේ කාර්යයන් ගැටලුලකින් ගතොරල ක රියාත්මක වීම පිළිබඳ 2015 දී විගේ අලධ්ාෙයක් ගයොමු 

කරනු ඇත. 

වමාගම එහි ෙල ලයුශය යටගත් පැෙ ෙැගිය ශැකි ඕෙෑම අභිගයෝගයකට මුහුණ දීමටත්, බයට පත් වී සිටිෙ 

ෙල රජගේ ලැඩ පිළිගල තුලින් උදා විය ශැකි ෙල අලවටථමාලන්ගගන් ප්රගයෝජෙ ගැනීමටත් මුළුමනින්ම 

සුදාෙම්ල සිටිෙ බල මාගේ විටලාවයි. 

 

මංජු ද සිේලා 

කෂමොකාර අධ්යක්ෂක 

2015 ගපබරලාි 9  

 

 

 

 

 

 



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

iu qyh iud.u iud.u

foieïn¾ 31 oskg" 2014 2014 2013

re' ~000 re' ~000 re' ~000
j;alï

foam<" msßh; yd WmlrK 133,942                                        133,942                   137,009                   

wiamDIH j;alï 51,622                                          51,622                     53,807                     

ú,ïNS; nÿ j;alï -                                               -                           2                              

uQ,H wdfhdaPk 8,277,895                                    8,171,269                6,656,438                

wdfhdaPk - md,s; iud.u -                                               100,000                   -                           

PSú; rlaIK ysïhkag oS we;s Kh 71,082                                          71,082                     53,656                     

,eìh hq;= m%;s rlaIK 162,260                                        162,260                   105,390                   

,eìh hq;= rlaIK jdßl 364,051                                        364,051                   301,182                   

fjk;a j;alï 683,149                                        682,639                   575,180                   

rlaIK .súiqï ) ú,ïNS; úhoï 52,072                                          52,072                     32,912                     

uqo,a iy uqo,a iudk;d 173,245                                        171,217                   144,087                   

uq¿ j;alï 9,969,318                                    9,960,154                8,059,663                

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                

r|jd.;a bmhSï 1,196,546                                    1,189,039                941,820                   

wf,úh i|yd mj;sk ixÑ; 3,590                                            3,523                       1,427                       

fjk;a ixÑ; 1,177                                            1,177                       2,172                       

PSú; rlaIK ysïhkaf.A wdodhï ixÑ;h 40,748                                          40,748                     (4,182)                      

uõ iud.fï uq¿ ysïlre m%d.AOkh 2,413,936                                    2,406,362                2,113,112                

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

uq¿ ysïlre m%d.AOkh 2,413,936                                    2,406,362                2,113,112                

j.lSï
rlaIK m%;smdok - PSú; rlaIK 5,562,648                                    5,562,648                4,348,490                

rlaIK m%;smdok - idudkH rlaIK 1,279,138                                    1,279,138                1,011,102                

fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï 71,493                                          71,493                     56,637                     

j¾;udk n¥ j.lSu 12,012                                          10,422                     35,143                     

ú,ïNS; nÿ j.lSu 8,845                                            8,845                       -                           

f.úh hq;= m%;s rlaIK 110,778                                        110,778                   100,881                   

fjk;a j.lSï 510,468                                        510,468                   394,298                   

uq¿ j.lSï 7,555,382                                    7,553,792                5,946,551                

uq¿ ysïlre m%d.AOkh  iy j.lSï 9,969,318                                    9,960,154                8,059,663                

by; uQ,H ;;aj m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 272 yS we;s ú.Kkh lrk ,o uQ,H ;;aj m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'
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HNB weIqjrkaia PLC
úia;SrK wdodhï m%ldYh

iu qyh

foieïn¾ 31 ka wjika jQ j¾Ih i|yd" 2014 2014 2013 iud.u iu qyh *

re' ~000 re' ~000 re' ~000
o< f,ALk.; rlaIK jdßl 4,665,618           4,665,618             3,877,730           20                20                   

m%;s rlaIlhkag leml< jdßl (601,022)             (601,022)               (526,005)             14                14                   

Y=oaO f,aLk.; rlaIK jdßl 4,064,596           4,064,596             3,351,725           21                21                   

fkdbmehQ rlaIK jdßlj, ixÑ;fha Y=oaO fjki (232,621)             (232,621)               (82,544)               182              182                 

bmehQ Y=oaO rlaIK jdßl 3,831,975           3,831,975             3,269,181           17                17                   

fjk;a wdodhï
fmd<S yd ,dNdxY wdodhu 824,015              816,876                785,177              4                  5                     

Y=oaO Wm,íê m%;s,dNh 108,823              105,785                53,411                98                104                 

Y=oaO idOdrK w.h u; ,dNh 99,281                 99,281                  13,099                658              658                 

.dia;= iy fldïia wdodhï 136,960              136,960                72,900                88                88                   

fjk;a wdodhï 12,366                 12,366                  12,830                (4)                 (4)                    

1,181,445           1,171,268             937,417              25                26                   

Y=oaO wdodhu 5,013,420           5,003,243             4,206,598           19                19                   

Y=oaO m%;s,dN" jkaos iy  úhoï
Y=oaO rlaIK m%;s,dN iy f.jQ jkaos (1,528,233)          (1,528,233)            (1,558,659)          (2)                 (2)                    

Y=oAO f.úhhq;= rlaIK jkaosj, fjki (44,871)               (44,871)                 (9,549)                 370              370                 

PSú; rlaIK ixÑ;fha .súiqï.; j.lSïyS fjki (1,192,273)          (1,192,273)            (724,829)             64                64                   

fjk;a fufyhqï iy mßmd,k úhoï (1,303,710)          (1,303,130)            (1,084,148)          20                20                   

m%drlaIK iy Y=oaO w;Am;Alr.ekSfï úhoï (474,826)             (474,826)               (381,259)             25                25                   

fjk;a rlaIK wod< úhoï (30,924)               (30,924)                 (23,061)               34                34                   

uq¿ m%;s,dN" jkaos iy úhoï (4,574,837)          (4,574,257)            (3,781,505)          21                21                   

n¥ fmr ,dNh 438,583              428,986                425,093              1                  3                     

wdodhï n¥ úhou (20,857)               (19,267)                 (35,970)               (46)               (42)                  

j¾Ih i|yd jQ ,dNh 417,726              409,719                389,123              5                  7                     

fjk;a úia;SrK wdodhï
 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki 116,815              113,710                38,065                199              207                 

 - wdodhï m%ldYhg udre lrk ,o ksYaldIKh jq ,dNh (69,722)               (66,684)                 (45,838)               45                52                   

 - PSú; rlaIK ysïhkaf.a wdodhï ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd
    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki (44,930)               (44,930)                 2,991                  (1,602)         (1,602)            

m%;sñkqï u; ,dN$w,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï (995)                    (995)                      2,172                  (146)            (146)               

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu ^nÿ miq& 1,168                   1,101                    (2,610)                 (142)            (145)               

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 418,894              410,820                386,513              6                  8                     

fnodyerSï uq¿ ,dNh ( 
jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ ,dNh 417,726              -                        389,123              7                     

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

j¾Ifha uq¿ ,dNh 417,726              -                        389,123              7                     

fnodyerSï uq¿ úia;SrK wdodhu (
jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 418,894              -                        386,513              8                     

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

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 418,894              -                        386,513              8                     

fldgil bmhSu
fldgil bmhSu - uQ,sl ^re'& 8.35                     8.19                      7.78                    7                     

fldgil ,dNdxYh ^re'& -                      3.75                      3.25                    15                   

* ,l=Kska olajd we;af;a 2014 HNB weIqjrkaia iuQyfhaa  m%:sM, iy 2013 HNB weIqjrkaia iud.fï ys  m%:sM, w;r ixikaokd;aul fjkifõ'

by; úia;SrK wdodhï m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 273 yS we;s  ú.Kkh lrk ,o úia;SrK wdodhï m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iud.u fjki %
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HNB weIqjrkai a PLC

ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iuQyh

2014 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

2014 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875        941,820           1,427               2,172               (4,182)              2,113,112        

jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

 - j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                   417,726           -                   -                   -                   417,726           

fjk;a úia;SrK wdodhï

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                   47,093             -                   -                   47,093             

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                   (44,930)            -                   -                   (44,930)            

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

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                   -                   2,163               (995)                 -                   1,168               

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                   417,726           2,163               (995)                 -                   418,894           

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                   -                   -                   -                   44,930             44,930             

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

 - jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

 - 2013 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY -                   (162,500)          -                   -                   -                   (162,500)          

 - md,s; iud.fï fldgiA kssl=;=jg wod< .Kqfokq ioyd úhou -                   (500)                 -                   -                   -                   (500)                 

   jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o uq¿ fnodyerSï -                   (163,000)          -                   -                   -                   (163,000)          

2014 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875        1,196,546        3,590               1,177               40,748             2,413,936        

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 274 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

2014 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

2013 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875        690,197          6,209               -                  (1,191)             1,867,090        

jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                  389,123          -                  -                  -                  389,123           

j¾Ih i|yd jQ fjk;a úia;SrK wdodhï

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  (7,773)             -                  -                  (7,773)             

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  2,991               -                  -                  2,991               

 - m%;sñkqï u; ,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -                  -                  -                  2,172               -                  2,172               

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                  -                  (4,782)             2,172               -                  (2,610)             

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                  389,123          (4,782)             2,172               -                  386,513           

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  -                  -                  (2,991)             (2,991)             

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

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2012 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY -                  (137,500)         -                  -                  -                  (137,500)         

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o uq¿ fnodyerSï (137,500)         (137,500)         

2013 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875        941,820          1,427               2,172               (4,182)             2,113,112        

2014 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875        941,820          1,427               2,172               (4,182)             2,113,112        

jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                  409,719          -                  -                  -                  409,719           

fjk;a úia;SrK wdodhï

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  47,026             -                  -                  47,026             

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  (44,930)           -                  -                  (44,930)           

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

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                  -                  2,096               (995)                -                  1,101               

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                  409,719          2,096               (995)                -                  410,820           

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  -                  -                  44,930             44,930             

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

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2013 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY -                  (162,500)         -                  -                  -                  (162,500)         

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o uq¿ fnodyerSï -                  (162,500)         -                  -                  -                  (162,500)         

2014 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875        1,189,039       3,523               1,177               40,748             2,406,362        

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 275 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
iu qyh iud.u iud.u

foieïnr® 31 ka wjika jq jr®Ih i|yd" 2014 2014 2013

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

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

nÿ fmr ,dNh 438,583                428,986                425,093             

.e,mSï(

fmd<S wdodhu (808,970)               (801,831)               (766,566)            

,dNdxY wdodhu (15,045)                 (15,045)                 (18,611)              

wiamDIH j;alï Ìh ŸrSï 17,975                  17,975                  16,029               

foam, msrsh; yd WmlrK Ìh lsrSï 40,330                  40,330                  36,808               

fiajl m%;s,dN i|yd fjka lsrSï 19,050                  19,050                  18,739               

Y=oaO idOdrK w.h u; ,dN (99,281)                 (99,281)                 (13,099)              

úŸˇu i|yd j¾.SlrKh l, iq/l=ïys Y=oaO ,dN (108,823)               (105,785)               (53,411)              

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï ,dNh$^w,dNh& 174                        174                        (3,188)                

(516,007)               (515,427)               (358,206)            

fufyhqï j;alï j, fjki ^අ& (299,620)               (299,110)               (164,559)            

fufyhqï j.lSï j, fjki ^ආ& 1,608,263             1,608,263             761,451             

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy 792,636                793,726                238,686             

f.jQ mdrsf;daYslh (5,189)                   (5,189)                   (2,290)                

fufyhqï Ÿ%hdldrlï ;=,ska cks; jQ Y=oaO uqo,a m%jdy 787,447                788,537                236,396             

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

wdfhdack iq/l=ï Y=oaO ñ,oS .ekqï (1,148,749)            (1,047,491)            (1,048,380)         

,o fmd<S 591,459                586,583                921,111             

,o ,dNdxY 15,228                  15,228                  18,168               

wdfhdaPk md,s; iud.u -                        (100,000)               -                     

wiamDIH j;alï ñ,oS .ekqï (15,790)                 (15,790)                 (5,092)                

foam, msrsh; yd WmlrK ñ,oS .ekqï (37,747)                 (37,747)                 (54,238)              

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï i|yd ,o uqo,a 310                        310                        4,329                  

wdfhdack Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (595,289)               (598,907)               (164,102)            

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

,dNdxY f.ùï (162,500)               (162,500)               (137,500)            

fldgia ksl=;=j yd iïnkaO úhoï - md,s; iud.u (500)                      -                        -                     

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (163,000)               (162,500)               (137,500)            

uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï j, Y=oaO jeä ùu ^ඇ& 29,158                  27,130                  (65,206)              

jir uq, uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï 144,087                144,087                209,293             

jir wjidkfha uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï 173,245                171,217                144,087             

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

^w& fufyhqï j;alï j, fjki

    ú,ïNS; úhoï j, jeä ùï (19,160)                 (19,160)                 (12,944)              

    cSú; rÌK ysñhkag oS we;s Kh j, jeä ùï (17,426)                 (17,426)                 (23,768)              

    ,eìh hq;= m%;srÌK j, jeä ùï (56,870)                 (56,870)                 57,325               

    ,eìh hq;= rÌK jdrslhkayS jeä ùï (62,869)                 (62,869)                 (53,765)              

    uqˆ fjk;a j;alï jල jeä ùï (143,295)               (142,785)               (131,407)            

(299,620)               (299,110)               (164,559)            

^ආ& fufyhqï j.lSï j, fjki

    uqˆ j.lSï j, jeä ùï$^wvq ùï& 116,172                116,172                (20,087)              

    rÌK m%;smdok ) idudkH rÌK j, jeä ùï 268,036                268,036                41,659               

    rÌK m%;smdok ) cSú; rÌK jල jeä ùï 1,214,158             1,214,158             722,251             

    f.úh hq;= m%;srÌK ) jeä ùï 9,897                    9,897                    17,628               

1,608,263             1,608,263             761,451             

^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 173,245                171,217                144,087             

    wvQl,d ( jir uq, uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï - Y=oaO w.h 144,087                144,087                209,293             

    uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï j, Y=oaO jeä ùï$^wvq ùï& 29,158                  27,130                  (65,206)              

by; uqo,a m%jdy m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 276 yS we;s ú.Kkh lrk ,o uqo,a m%jdy m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'
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