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පශත ව ශ  වබාඳතිතුමියගේ ඳණිවුඩය ලාර්ෂික ලාර්තා             -         වබාඳතිතුමියගේ  
ඳණිවුඩ   ප ල ත ය  පම . 
 
 
වබාඳතිතුමියගේ  ඳණිවුඩය 
 
HNB   ලර ව  වභාගගේ  දශශතර ලන ලාර්ෂික භශා වබා රැව්වීමට අධයක්ෂ භණ්ඩය ගලනුගලන් ඔඵ ව ම 

ගදනා වාදරගයන් පිළිගැනීභට  2015 ගදවැේඵර් 31 ල  දිගනන් අලවන් ව ලර්ය වශා ලාර්ෂික ලාර්තාල ශා 

ගිණුේ ල  ත ල    වමග    ප    මට    ම භට ඉභශත් වතුටකි. ජීවිත රක්ණ ශා වාභානය රක්ණ 

ලයාඳාර කටයුතු වම ග        ව  බ   ගලන්  මත a වභඟ  ග    පෂ  ලර්ය ල  2015, 

   ය ග  ම  ලර්ය  බලට ව ශ   ෂශ  . 

 

ආර්ථිකය  

2010 ලර්යට ඳදනේල ශ්රී ාකාගද දෂ ගේශීය නිඳ්ාදිතය 2015 ලවර තුෂ 5.5% ක ලර්ධනයක්  ප   කර 

ඇත.    ව ශ  කර්භාන්ත ක්ගේත්රගේ  ලර්ධනයත්, මලික ලගයන්භ වී ලගා ක්ගේත්රය ඇත=තa කෘෂිකාර්මික 
ක්ගේත්රගේ  වතුටුදායක කාර්ය වාධනයත්, ගවේලා අාගේ  භධයභ ලර්ධනයත්   ශ      ත.  

අර්බු කාරී ව ගගෝලීය ආර්ථිකයක්  ෂ ගේශීය ආර්ථිකය  ලර්ධනය කිරීභ වශා ශ්රී ාකා භශ ඵැාකුල විවිධ 
ක්රභගදද ගයොදාගනිමින් ගඳොළී අනුඳාත ඳශෂ අගයක තඵා ගැනීභට කටයුත=  ර  ත.         ම  
    ය      ම ලෂ ල  ග  ම ව ශ  2012 ලර්ගේ  සිට  අනුගභනය කරන ද     මය ්රතිඳත්ති , 

2015 ලර්ගේ  ගදවැේඵර් භාවගේ  සිට දැඩි කිරීභට පියලර ගන්නා දී.    ෂ  ප   භ         ය මත 
ප         ම    ප   ය ත   ගය  ප ල   තර  ග  ය      ල ව  ම   ශ   ල     ය 

බ     ග      ම ශ  ව ප   ත ලය   ශ   ල     ම    ප තය  1% ල   පශත ය ම    
   ය. 

රාජ්ය ගවේලක ලැටුප් ලර්ධනය  ශ   ල      ල ය ෂශ      ය    ශෂ ය ම  ලිහිල් ණය ගැනීේ 
 ර      ශ   ල  රථ ලාශන ආනයනය වදශා ව ඉල්ලුභ ඉශෂයාභක් සිදුවිය.  මම ්රලණතාල 
 ශ   ල  වාභානය රක්ණ ලට ඇති ඉල්ලුභත් වභඟ ජීවිත රක්ණ ක්ගේත්රගේ  ලර්ධනයක් ඇති වීභ ද 
සිදුවිය. නිඳ්ාදන වශ කාර්මික ක්ගේත්රල ලර්ධනය අරමුණු  ර ග  රජ්ය  විසින් ගනොලැේඵර් භාවගේ  
ඉදිරිඳත් කෂ  යල  ය  ඵාදුන් වශන  ශ     ට ග  විගේ   ය    දිරිගැන්වීභක්  ම ම ගවේලා 
අාගේ  ලර්ධනයක් ද ඇති විය.  

ගකගවේ ගලතත් ආර්ථිකගේ  සියළුභ ක්ගේත්රල පර්ණ  ප ය  ත ලය ඵා ගැනීභ වශා රජ්යට දිගු කාළීනල 

තිරවාර වාලර්ධනය අරමුණු කරගත් ඳ රතිඳත්ති ්රියාත්භක කිරීභට    ල   ත . 
 

රක්ණ   ම  තය   

ජීවිත රක්ණ අාගේ  ලර්ධනය 20%     වාභානය රක්ණ  අාගේ  ලර්ධනය 15%  ද වභගි   2015 ලවර 

ත=ෂදී රක්ණ   ම  තය ම Hම ඳ රම     ලර්ධනය  ගඳන්නුේ ගකරිණි. වාභානය රක්ණ  අාගේ  

පිරිලැටුභ  . බිලියන 67   වශ ජීවිත රක්ණ අාගේ  පිරිලැටුභ  . බිලියන 53    ව අතර    පිරිලැටුභ  
 . බිලියන 120    ව ලාර්තා වී ඇත. ආයතන කිහිඳයක් ගලගෂගඳො ලැඩි ගකොටව ට       ය  
අතර     ඳරිභාණ රක්ණ වභාගේ         ප    ශා  ව ල ල  ත=ළි  තභ ගලගෂගඳො ප ල  ම   

ව   ලර කරගැනීභට කටයුත= කරමින් සිටියි.     ව  වුලද 2015   ලැයකෂශැකි ආදායභ ඉශෂ අගයක 
ඳැලතියද   ය   ට රක්ණ ආලරණ ඵාග     අනුඳාතිකය 1%    ව ඳැලතිණි.  මම 
අනුඳාතිකය ආසියානු කාපීය වාභානයය    5.4% ශ   ග  ය  වාභානයය   6% ට ව    ල     ගය  

පල .  නතාල ත=ෂ ඳලත්නා රක්ණය   බ    ල බ  ය රක්ණ ක්ගේත්රගේ  ලර්ධනය ලෂක්ලන වාධකයක් 
වී ඇත. ඒ  ව  රක්ණ   ම  තය   ශ්රී ර ාකා රක්ණ ම     අනුග රශය ද ඇතිල අනාගතගේ දී 
වත=ටුදායක ්ර ඵ ඵාග     අරමුණින්  නතාල ත=ෂ  රක්ණ ්රතිාබ පිළිබ  දැනුලත්බල ල   කිරීභට 

කටයුත=  කරමින්   . 
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නියාභන රාමුල 

ශි%     ර   ම  ය විසින්  ශඳුන්ලා දුන් නල නීති ගරගුාසි  ශ   ල  රක්ණ ක්ගේත්රගේ  නියාභන 
රාමුල තල   ල% වී ඇත. 2011 අාක 03 දරන රක්ණ වභාගේ ඳනතට අනුකල‚ 2015 ආරේබගේ  ව   ත 
රක්ණ වභාගේ ජීවිත රක්ණ වශ වාභානය රක්ණ ල  ප ර  ව  බ    ල කයුත= විය.  මම   
රක්ණ ක්ගේත්රගේ  විනිවිදබාලය ශ   යත   යශප     ලර්ධනයත්  ප   භ    අලයතා ඉතාභත් 
 ශ    ඉටුවීභත් ප   භ   ය   ආරක්ාවීභත් අගප්ක්ාකරනු ඵයි. HNB ඇෂුලරන්ව් වභාගභ ඇතුළුල 

බ තරය  රක්ණ වභාගේ, විවිධ අභිගයෝග ලට මුහුණ ගදමින් අදාෂ කාර්යය වාර්ථක ගව නිභ ගකොට 

ඇත.         මශ  ප ම   ර   වම ගම     ල තල  ර   වම ග    පය   මම  ය ල ය 
 ම  මට  වම  ල  ත.  මය කාරණා ගකොට ගගන රක්ණ ක්ගේත්රගේ      භ ලය ශ  
වම    මත ලය     ල තරඟ      අරමුණ යටඳත් ලන අතර,   මය    ල  ට      ග ට    ව ට 
              ල ය   ර       ෂ    මය ර  ල   ගම ය  ෂ වම ග   ලට    ල   වශගත 
ත ලය      ර  . 

 

ශ්රී ර     රක්ණ ම  ය ම   රක්ණ   ම  ත    නුඵන්ලත් ආන්තික  Hdය (Solvency Margin 

Rules)  ල ලට ශ  ල      ල   ම මත ප      ඳ රාේධන කි රයාර  ල (Risk based capital framework) 

2016   ල   01     ට කි රයා ම  ල   ත.   මම   වම ග  ල ්රාේධන භට්ට   ්රම    ම  භ ලය 

නිරීක්ණ ්රියාදාභ ක්තිභත් කිරීභට අගප්ක්ා     . වෑභ රක්ණ වභාගභක්  විසින්භ  මම   මය 

අලයතාල ඒකාකාරීල කි රයාත්භක වීභ අනිලාර්ය   .   ම    ප වම ගම  ම    ල  පර  ල ව ශ  ල  

      ර  ්රිය   ල වශභ      තර  ය ්රිය ලට   x මට    ෂ ල   ල ව     ය ත   ර  ල    

ව    ල කි රයා ම   ෂ බල ව    ්ර    ර . 

සියළුභ රක්ණ වභාගේ ව ශ  තභ ආයතන 2015 අලවානය ලන විට ැයිව්තුගත කිරීභට ගදන ද   සීභාල 
ශ්රී ර     රක්ණ ම  ය විසින් දීර්ඝ කරන ද අතර ඒ ගලනුලට ගලන්කිරීගේ කටයුත්ත සිදුකිරීගභන් ඳසු 

ලයාඳාරය ආරේබ කරන ද දිනගේ  සිට ලවර තුනක් දක්ලා කාෂ සීභාලක්  භ වභාගේ ව ශ  ඵා ගදන දී. 
 භනිවා HNB ඇෂුලරන්ව් වභාගභට පර්ණ අයිතිය ඳලත්නා ප ඳාලිත වභාගභක් ලන HNB ගජ්නරල් 
ඉන්ෂුලරන්ව් සීභාවහිත වභාගභ ැයිව්තුගත කිරීගේ කටයුතු ගභභ ලවගර්දී සිදු ගනොකෂ නමුත් 

අලය  යමය ට අනුකල  භ කටයුතු 2017 අලවානයට ගඳර සිදු කරනු ඇත.  

   යය වාධනය 

  ත ශ  වාභානය ර    ට    ල ල    ෂ පෂ  ල ය     2015 ලවර     තරඟ    ප වරය  ප ල  
ලවර .        ප වම ගම  .   ය  5.4   වමව   ර   ල       යම  ල  ත    මට වම      
 පර ල    ල  ත    .   ය  4.6 ට ල   17%   ල   ය   ව  ශ   ර  .   ත ර      ය 
19%   ල   ය   ල  ත   ර    .   ය  2.8   ර   ල       යම  ඟ   ර ග    ත . තල  
 මම ර   ල       ය   ල      ගය   පර ල      ගයට ල   3%    ල    රග    වමව   
ර     ම  ත     ත ර   ල       ය   ල      ගය ශ  වම ම ටම  පල ල  ග    ත. 

 ප වම ගම ප තHdග ජීවිත රක්ණ (Endowment Business)  ට      ර       ල   ය   ය   ර  
 තර  ම  ට   ම     ත ර   ල       යමට 83%     ය  ලය  බ ග  මට වම   ය. තල  
 ල ර    ට   (New Business) ල 32%   ල   ය  ල  ත     ම  ත    ග ල     ල   තර 
 ම      ගත ප  ල    (Renewal Business) ල ල   යට මග ප     ත.  ලාරික ර ල ග     
  ප තය (Persistency Ratio) 2015 ල ය  ලව  ය ල  ට 83%      ල  ල   ය  රග  මට වම ල 
 ත. 

ගභභ සුබදායී    යය වාධනය  ශ   ල  රක්ණ ඔප්පු හිමිකරුලන්ගේ අරමුද 27% කින් ලර්ධනය වී ඇති 
අතර ඳසුගිය ලවගර් ලාර්තා ව රු. මිලියන 228 ට වාගප්ක්ල රු. මිලියන 310 ක අතිරික්තයක් ලාර්තා    ම  

ප ල  ර         ය     ර   රු.   ය  6.9    ගයකට ෂඟා වී තිගේ. ගභභ ්රල ත   ශ   ල  
වභාගගේ පර්ණ ලත්කේ (Total Assests) රු. බිලියන 11.6 ක් දක්ලා ලැඩි කරමින් ඳෂමුලන ලරට ඉක්කේ 
ගදගක් අගයකට ෂඟා  ල   2014 ලර්යට ව    ල  වභව්ථ ලත්කේ ල 17%     ගය  ල  ත  ර   
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ලර්ධනය   ප     ර  ත. HNB ගජ්නරල් ඉන්ෂුලරන්ව් සීභාවහිත වභාගම රක්ණ කර්භාන්තයට ලඩා 

තරභක්  ශෂ ලර්ධන   ගය  ල  ත  ර   16% ලර්ධනය   ප      ෂ ය .  ප වම ග   වාභානය 
රක්ණ  ක්ගේත්රගේ  ලර්ධනය ගභභ කර්භාන්තගේ  ලර්ධනයට ලඩා ලැඩි වුලද වභාගභ විසින්  පර ලවගර්දී ෂඟා 
කරගත්  ලර්ධනයට ලඩා 9% ක    ල  ල  ත  ර ග   ත. හිමිකේ කීගේ අනුඳාතය (Claims Ratio) 

2015 අලවානය ලන විට 88% ක අනුඳාතයක් ලාර්තා කරන අතර  ය ඇව්තගේන්ත= ගත අනුඳාතය   65% 

  බල   ග ව   ත. 

ව       ්රල ත    පය  ම H    ල    ප ව ශ   ාබදායීත්ලය ලවර ගණනාලක    යය වාධනය 
වභඟ වන්වන්දනය කිරීගේදී භධයව්ත ම ටම  ප ල  අතර  යට ්රධාන ගශේතුල ලන්ගන් අඳ ඳරිඳාලිත 
වභාගභ ලන  HNB ගජ්නරල් ඉන්ෂුලරන්ව් සීභාවහිත වභාග මහි    යය වාධනය      ත ම ට   
     ම . HNB ගජ්නරල් ඉන්ෂුලරන්ව් සීභාවහිත වභාග මහි අාබ   ම, නල ගලගෂගඳොෂට පිවිසී 
ලාශන ඳන්ති ශ  අලුත් ලැඩියා කිරිභ වශා ලන අධික වියදභත් නිවා සිදු ය. ව ශ   වභව්ථ ්රතිපය 
ගකගරහි ගභය අහිතකර ගව ඵඳා තිගේ.  

අධයක් භණ්ඩය, කෂභනාකාරිත්ලය වමග 2016 ලර්ගේ දී සුබලාදී  කාර්ය වාධනයක්  තශවුරු කිරීභ වශා 
2015 අලවන් කාර්තුගද සිට අධීක්ණ යාන්ත්රණය ක්තිභත් කරන අතරභ ගභභ ්රලණතාල ආඳසු ශැරවීභ 

වේඵන්ධගයන් ද විවිධ පියලර ගගන ඇත. 
 

ාබාාය 

2015 ලර්   කාර්ය වාධනය වැකිල්ට ගගන අධයක් භණ්ඩය විසින් ඳ රථභ ශා අලවාන ාබාා ගව 
ගකොටවකට රු.2.00 ක් ්රදානය කිරීභට ගයෝජ්නා කර ඇත.  
 

ආයතනික වභා ය ලගකීභ 

අඛණ්ඩල  මම ලර්ය තුදීත් ජ් ඳශසුකේ ගනොභැති දුක්ර ඳෂාත් ඳාවල් ලට  ජ්ය වැඳයීගේ ලැඩවටශන 

යටගත් තලත් ඳාවල්   කකට ජ් ඳශසුකේ ඵා දීභ සිදු ගකරිණ. 2008 ලර්ගේ දී ආරේබ කරන ද ගභභ 

ලයාඳෘතිය යටගත් ගේ දක්ලා ලයාඳෘති 36 ක් වාර්ථකල නිභ  ර    මම ලව     ම  ම ල  ශ     ව ව ය  

ඳ ර  ල ප ව       ව ශ  ජ් ඳශසුකේ වපය       .  තලනලරටත් "ඳාවගන් කාර්යායට"  

(S2O) යන ලැඩවටශන භගින් ඳාවල් අධයාඳනය අලවන් ක සිසුදරුලන්   ව ට වාකී ණ කාර්යා   තය 

තු වාර්ථකල ඉදිරියට යාභට අලය මලික නිපුණතා ඵාදීගේ කාර්යය ඉටු ගකරැණි.  ඒ අතරින් පුහුණුල වශ 

ශැකියාල භත සිසුදරුලන්   ප      ව ශ   ප වම ග   රැකියා අලව්ථා  ඵාදීභද        . 

මීගමුල ගරෝශ      ඵැාක+ල වදශා මHdධාර බ  ම‚ අනාථ දරුලන් වදශා තHdග ඵාදීභ‚ දෘයාබ  ත 

කාන්තාලන් වදශා සුදු වැරයටි බ  ම ලැනි විවිධ ව වභා  වත්කාර  ට        වභා  ලග ම        
 ට   කිහිඳය ම    ර   . 

 

ගගෞරල වේභාන 

ලවර 14 ක කාසීභාල  ෂ වභාගභ ගේශිය ශා විගේශිය ගගෞරල වේභානයන්ට ඳාත ර ගලමින් විශි්ට    යය 

ව   ය  බ   ත.  මම ලර්ය තුදීත්  ශ්රී ාකා ලරත් ගණකාධීකාරී  ආයතනය  විසින් ගභගශයලන ද 
ඳනව ් ක්ලන ලාර්ෂික ලාර්තා වේභාන ්රදාන ලගගෂේදී රක්ණ අාගේ  විශි්තතභ ලාර්ෂික ලාර්තාල වශා ව 

රන් වේභානයද  තල ලරටත්     ල     ග  ත . තල  විශි්ට ලාර්ෂික ලාර්තා වදශා ව (SAFA) 
වේභාන ලගගෂේදී රක්ණ අාගේ  විශි්තතභ ලාර්ෂික ලාර්තාල වශා ව රිදී වේභානයත් ආයතනික යශ 
ඳානය පිළිඵ  ශලිදරද කිරීේ වශා ක=වතා ඇගයීභ ,  S.L.I.T.A.D. වේභාන ඳ රදාගනොත්වලගේ දී පුේග 

වාලර්ධනය වශා රජ්ත වේභානය  ශ්රී ාකා  ඉව්ාමීය ඵැාක= ශා මH ක්ගේත ර වේභාන ඳ රදාගනොත්වලගේ දී 

ඒකාඵේධ ඉව්ාමීය මH ආයතනය වදශා ව රජ්ත වේභානය  දිනාගැනීභට අඳට ශැකි විය.  

 

  ම ම ාකා භන්ත්ලි  ඩයිගජ්ව්ට් (LMD) විසින් ගතෝරා නේ කරනු ැඵ ඇති ශ්රී ර ාකාගද ඉශෂභ වභාගේ 

සියය අතර         98 ලන ව්ථාන සිට 91 ලන ව්ථානය   ල  තම ව    ය ලර්ධනය  රග  මට   ප 

වභාගභ වභත් වී ඇත. 
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අනාගත දැක්භ 

HNB   ලර ව  වම ගම    ත ර    ව ල  වපය      ව    ø ගත   ල        ය   ෂ 
         ල ය  ශයල  ව        ය ව   ලරය තශ    රග  මට වම   ය.   ත ර   
වම ගම   ව  ය ල      ගය තිල%  රග            ගත     ර    ක්ගේත්රගේ   ශෂ  

ව    ය     රග  ම  යත       ය      .  ශත  ර   ව ක්ෂා   රග  ම ව ශ  

 ෂම   ර  ම       ව ව  ර      අධයක්ෂ භණ්ඩය       මත  ර  ලවර 03     ප ය 

ම     ව  ම   2016 ලව     ට  කි රයාත්භ  ල   ත.     ත   ඳ ර    ප ය ම  ගය  ල    

 ලෂ  ප ෂ  ලව    ම    ප ම ප     ග  ම , ම  වම ගම වමග   ම  වබ ත ලය  

   රග  ම ම        Bancassurance    ශරශ   ලෂ  ප ෂ  ලව   ල    ප ම ප ඳ ර ය    

බ ග  මට  ට     ම . 

ල තම     පල   ව    ශ       ව        ව ල  ය      ග       ම ව ශ     

    ල  ප ය   ර ග  වම ග    ව ල   ෂඹ ය    Hය ය   ම   ලHත  ශ  ල  ම        

  ත ල   මHමය  ර  ල ර  ය ම   ලHd ත   මට        ර .  

ඳාලිත වභාගභ ලන HNB ගජ්නරල් සීභාවහිත වභාග     ඳ ර      ර   ල        ය ම     ල 

 භ    ලය    රග  ම . ප   භ           ,  ල      ශ   ග  ම ,    ව ල ල      ල   ය , 
  ග    ය    ඵ           ය   ග  ම ල    ප යම  ග    ටම  කි රය ලට   ල      තර ඒල  

කි රය ලට     ම      ය   ම   ර  ල       . 

 මරට    ප   ලHd  ය ල    ම ව ශ   ප      භH තර (Organic) ශා ඵාහිර (Inorganic) ල    

 ප ය ම  ග  ප ය    රග  මට   ඒල  කි රය ලට     මට  බ  ප  ර     . 

 මම ව    ව    ල කි රය ලට     ම ව ශ  අධයක්ෂ භණ්ඩ         ල    යයභ රය  තල  

     ර ඳ ර ලHQශගත  ර  ත. තල   ප ය ම     ව  ව ම කි රය ලට     මට  ල      ල  ප   ර 

 ත. 

 

කෘතඥතාල ඳෂකිරීභ 

 

ආචාර්ය රාණි ජ්යභශ භශත්මිය ලවර තුනක ගවේලාලකින් ඳසු 2015 භාර්තු 30 දින සිට  ක රියාත්භක ලන ඳරිදි  
වභාගගේ අධයක්ෂ භණ්ඩගයහි වබාඳතිධූරගයන් ඉල්ා අව්ව අතර   භ කාසීභාල තුෂ  වභාගභ ගලනුගලන් 
   ය ඵාදුන් නායකත්ලය වශ භඟ පන්වීභ ගලනුගලන් ව්තූතිය ඳෂ කරමි. 
 

භා  ද සිල්ලා භශතා 2015 භාර්තු 31 දින සිට  කෂභනාකරණ අධයක්ෂ/ ඳ ර       ය       ධූරගයන් 

ඉල්ා අව්ව අතර  ලවර 11 ක් තුෂ  ප වභාගභ රක්ණ ක්ගේත රගයහි ඳ ර    වභාගභක් ඵලට ඳත්කරලීභට  

ඵාදුන් නායකත්ලය වශ කැඳවීභ ගලනුගලන් ව්තූතිය ඳෂ කරමි. 

2015 අfඳ රa  01 දින සිට  2015  ජුලි භව දක්ලා වභාගගේ ලැඩඵන වබාඳතිලරයා  ව කටයුතු කෂ   ප  

අධයක්ෂ භණ්ඩ   ව ම    ත  ර  ශබ      ත   ව  මශත  HNB බ       ට   ව බ   ය  

ල    ල   ය   ය     ම ම   බ   ල තල   ශෂ තයට  ග ය         ය  2015   ව  බ  

03 ල    අධයක්ෂ භණ්ඩගයන් ඉල්ා අව්විය. ලවර ග   ල   ර  HNB   ලර ව   යත යට  බ    

ල     ව ල ල  ල  ල    ට  ම    ව   ය    ම . 

ලවර 11 ක් තුෂ       පර වය     වම ගමට  ග    ව ලය  ශ  මග ප  ම    ර   වභාගගේ 

අධයක්ෂලරගයකු ලගයන් කටයුතු කර 2016 ජ්නලාරි 08 දින සිට අධයක්ෂ භණ්ඩගයන් ඉල්ා    ප      

  ල  භශතාට  ම    ව   ය    ම . 

  ම ම HNB ගජ්නරල් ඉන්ෂුලරන්ව් සීභාවහිත වම ග   අධයක්ෂකලරගයකු ලගයන් කටයුතු කෂ 2015 

   ත  බ  10 දින සිට අධයක්ෂ භණ්ඩගයන් ඉල්ා අව්  ඳ රතාප් කුභාර් ද සිල්ලා භශතාට      බ    

 ව ලය  ල  ල  ව   ය පෂ  මට   ම   ත . 



5 

 

වභාගභ ගලනුගලන්  ඉශත අධයක්ෂකල   ඵාදුන් ලටිනා වශ ය ගය වශ  මග ප  ම ගලනුගලන් අධයක්ෂ 

භණ්ඩය  ගලනුගලන් ව්තූතිය ඳෂ කරමි. 
 

 

ඳත්වීේ 

තිභල්  ප  ර  භශතා HNB ගජ්නරල් ඉන්ෂුලරන්ව් සීභාවහිත වම ග   හී අධයක්ෂකලරගයකු ලගයන් 2015 
  වැේඵර් 21 දින සිට  ද  HNB ඇෂුලරන්ව් හී අධයක්ෂකලරගයකු ලගයන් 2016  ජ්නලාරි 08 දින සිට ද 
අධයක්ෂභණ්ඩයට   ක්විය. දැනට තිභල්  ප  ර  භශතා HNB වම ග   ප   භ    -    ශා ම H 
ඳරිභාණ බ    ර  අා    නි ය  H වාභානHd   රලරය   ලගයන් කටයුතුකරමින්   .  ගේශිය - 
විගේශිය  ඵැාක= ක්ගේත්රය පිළිඵ  තුභන් තුෂ ඳලත්නා ශවෂ දැනුභ වෂකා ඵන විට ම  වම ගම වමග  
ඒ  බ  ල  ට    ම  ව බ   ය  වම ග   කටයුතු වශා  තුභන් විසින් විගේ දායකත්ලයක් ඵා 
ගදනු ඇතැයි භභ වි්ලාව කරන අතර අධයක්ෂ භණ්ඩය ට   ක්ව  භ භශතා  සුශදල පිළිගනිමි . 

HNB ඇෂුලරන්ව් අධයක්ෂ භණ්ඩ   ව ම    ය   ව  ට    ර        ර    ග  මශත  2015 

  ව  බ  21 ල      ට HNB ගජ්නරල් ඉන්ෂුලරන්ව් සීභාවහිත වම ග ම  අධයක්ෂ භණ්ඩයට   

ව බ      තර     යත     ම   ය   ය   ම      වම ග    තර   ත  වබ ත  ල    

  ම  ල   ත.  

 

අගය කිරීභ 

ශ්රී ර ාකා රක්ණ භණ්ඩගේ  වබාඳතිතුමිය, අධයක්ෂ ගජ්නරාල්තුමිය, වශ අගනකුත් නිධාරීන්  2015 ලර්ය 

තුදී භාර්ගගෝඳගේකත්ලය ඵා ගදමින් අඛණ්ඩල වශාය දැක්වීභ පිළිඵල ඔවුන්ට ව්තූති කිරීභට 

කැභැත්ගතමි. කර්භාන්තගේ  ලැඩි දියුණුල ලගදවා කර්භාන්තය ශා ඵැඳී කටයුතු කරන රක්ණ 

ඔේබු ව්භන්ලරයා  විසින් ඉටු කරන ද කාර්යබාරයද අගය කරමි. 

ලර්ය මුළුල්ගල්භ දැක්ව විශි්ට වශාය, භාර්ගගෝඳගේකත්ලය ශා වාමහිකත්ලය ගලනුගලන් අධයක්ෂ 

භණ්ඩගේ  වාභාජික භලතුන්ට   භාගේ ව්තූතිය ඳෂ කර    තර කෂභණාකරණ භට්ටගේ        අනය 

කාර්යය භණ්ඩ වාභාජිකය   ල ය    බ      ප ම භාගේ ්රවාදයට ක් ලන බල ඳ ර   කරමි. 

  ව ම  ප  ලත තබ        ල වය  ල  ල   ප   ප  ල  ල ට ම   ව   ය    ම   තර ඉශෂ 

ඳ රමිතියක් වහිත ආයතනික යශඳානයක් ශා ආචාරධර්භ ඳේධතියක් අනුගභනය කරමින් තිරවාර ඳදනභක් භත 

වභාගගේ සියලුභ ඳාර්ලකරුලන් ගලත ලැඩි ලටිනාකභක් නිර්භාණය කර දීභට 2016 ල        ප වභාගභ 

කටයුතු කරන ඵලට අධයක් භණ්ඩය ගලනුගලන් භභ ඔඵට වශතික ගලමි. 

 

ගරෝව් කුගර්  

වබාඳතිතුමිය 
2016 ගඳඵරලාරි 09 
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පහත   හ                              හර්ෂික හර්තහ          21 - 25                 
                  ප   ත    ප  . 
 

ප්රධහන විධහඹක නිරධහරීතුභහගේ       
 

2015 ගදළම්ඵර් භ 31 දිගනන් අන්   ය වහ අඳගේ හර්ෂික හර්තහ ඔඵට ඉදිරිඳත් කයන්ගන් ඉභවත් තුටිනි. 
තයඟකහරී ව අභිගඹෝගහත්භක ගළගඳොශ ඳරියඹක අඳගේ සිඹළු ක්රිඹහකහයකම් ්ෂිෂිත ත කයන්න් ්කත ත හර්තහෂි 
අඳ ඉදිරිඳත් කයන වතයන අසථහඹ ගභඹයි. ඳසුගිඹ ය තුන වහ ව අඳගේ ්කත ත හර්තහන් හර්තහකයණගේ 
ඉවශභ ප්රන්ියඹෂි ිතත හර්තහ ගර ගශීඹ ව ජහතයන්තය තරගේ ිළිගගළීමභට රෂි ව අතය, ශ්රී ර්කහ යරත් 
ගණකහධිකහරී ආඹතනඹ විසින් ඳත්න රද හර්ෂික හර්තහ ම්භහන උගරගශේදී යෂිණ ෂිගේත්ර    හ    යන් ම්භහනඹ 
ඇතුළු තත් ම්භහන කිිතඳඹෂි ය තුනෂි අඛණ්ඩ දිනහ ගළීමභට අඳට වළකි විඹ. ගභභ ගර්  ද අඳගේ ගභන් භඟ 
සිඹළු ඳහර්ශ කරුන් අතය ගඵදහ ගළීමභට අඳ නළත තහෂි උත්හව කය ඇත. 

යෂිණ ගගශගඳොශ 

සිඹළුභ යෂිණ භහගම් රට තභ යහඳහයඹ “ජීවිත” ව “හභහනය යෂිණ” ගර ගන් කිරීභ තුශ නිඹහභන අලයතහ 

ම්පූර්ණ කිරීභට සිදු වීභත්, ශ්රී ර්කහ යෂිණ භණ්ඩරඹ විසින් නිකුත් කයන ගභගවයුම් නිර්ණහඹක රට අනුගත විඹ යුතුඹ 

ඹන නිඹභඹත් ිතත න ය ආයම්බ විඹ. එභ ගන් කිරීගම් ක්රිඹහත ඹ අනු ඹන්න් ර්තභහනගේ භහගම් 15 ෂි ජීවිත 

යෂිණ ම්ඵන්ධගඹන් ද භහගම් 16 ෂි හභහනය යෂිණ ම්ඵන්ධගඹන්ද  ක්රිඹහකහරී කටයුතු කයන්න් සිටියි. 

ජීවිත ව හභහනය යෂිණ භහගම් යහත ත වීගම් අ ම භටටභක ඳියන ඵළවින් තදුයටත් පුළුල් වීගම් වළකිඹහෂි ඳ . 

යෂිණ ගළගඳොශ ,ඒකහඵශධ භටටගම්දී දශ ගශීඹ නිසඳහදිතගඹන් 1% ක සීභහට භදෂි ඉවිගන් ිළිතටි අතය  2015 

ගර්දී  භධයසථ භටටභක ර්ධනඹෂි ගඳන්න රදී. ජීවිත යෂිණ ර ර්ධනඹ 20% ෂි ව හභහනය යෂිණ ර 

ර්ධනඹ 15% ෂි ිතත යෂිණ ෂිගේත්රගේ ඒකහඵශධ ර්ධනඹ 17% කි. හභහනය යෂිණ යහඳහය ෂිගේත්රගේ ියගඵන 
දළඩි න්ර තයඟකහරිත්ඹ ව යෂිණ කර්භහන්තඹ විසින් ජීවිත යෂිණ ර ටිනහකභ ිළිගඵ අධහයණඹ කිරීභට ගත් 
සිඹළු උත්හවඹන් වමුගේ    , තභ අනහගත මරය ආයෂිණ ඹහන්ත්රණඹෂි ගර ජීවිත යෂිණඹ ිළිගගළීමභට හභහනය 
ජනතහ තුශ ඇිය ඳළකිළීභ ගභභ භධයසථ ර්ධනඹට ගවේතු ගර දළෂිවිඹ වළකිඹ. 
 
කණ්ඩහඹගම් භසථ කහර්ඹ හධනඹ 

 

HNB ඇෂුයන්ස භහගභ ජීවිත යෂිණ කටයුතු        ව එ  100% ෂි ිතන්කම් කිඹන ඳරිඳහත ත භහගභෂි න 

HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස සීභහිතත භහගභ හභහනය යෂිණ යහඳහය කටයුතු කයන         අඳගේ යහඳහයඹ 
හර්ථක ගන් කයන්න්    ය ආයම්බ කගශමු. ප්රශ      ත   ුවඹන් ළඩිදියුණු කයන්න් ව විවිධ කහර්ඹඹන් 

වහ පුශගරඹන් ගන් කයන්න් ක්රිඹහ    කශ ග කිරී  2014 ගර්දී සිදු කශ අතය, ආඹතන ගදකභ තභ යහඳහය 

දියුණු කිරීභ ම්ඵන්ධගඹන් ගඹොමු වී සිටීභ තුශ, ගන් කයන රද ඳරියඹ ගත ්ක්රභණඹ විභ ඉතහ සුභට ආකහයඹට 

සිදුවිඹ. ගම් නිහ අඳ මවඹ 2014    ට         17% ක ර්ධනඹෂි ගඳන්නුම් කයන්න් රු. බිත ඹන 5.4 ක හරික 
ආදහඹභෂි රඵහ ගළීමභට වළකි විඹ. 

භහගරෝචනඹ කයන රද ය තුශ මවඹ (Group) රු. න්ත ඹන 197 ක ඵදුත න් ඳසු ආදහඹභෂි හර්තහ කශ අතය එඹ 

ඳසුගිඹ යල් භඟ ළඳීගම්දී හර්ෂික රහබ ර අ ම වීභකි.  ජීවිත යෂිණ යහඳහයඹ රු. න්ත ඹන 428 ක    ද    

රහබඹෂි රඵහගත් අතය එඹ 2014 ය භඟ ළඳීගම්දී  88% ක ර්ධනඹෂි ව අතය ඳරිඳහත ත භහගභව  HNB ගජනයල් 

ඉන්ෂුයන්ස සීභහිතත භහගගම් අරහබඹන් නිහ HNB ඇෂුයන්ස මවගේ භසථ කහර්ඹ හධනඹ ඳවශ ඵළසීභෂි 
සිදුවිඹ. 

ගකගේගතත් HNB ඇෂුයන්ස භහගභ ව HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස සීභහිතත භහගභ 2016 සිට ඉදිරි අදහන  
ඳදනම් කයගත් ප්රහේධන යහමු ඹටගත් වඳුන්හගදනු රඵන අනහගත ප්රහේධන ප්රභහණහත්භතහ අනුඳහතඹ ව ර්තභහන 
නුබුන්ත් අලයතහ පුයහරන්න් ලෂිියභත් ප්රහේධනිත භහගම් ගර ඳියයි. තදුයටත්                   ත       

(Fitch Ratings Lanka Limited), යෂිණ මරය ඇගීමම් ව ජහියක දිගු කහළීන ඇගීමම් රදී  භහගම් ගදකටභ “ඒ 

ගරේණි  ” සථහය දර්ලනඹෂි තත් යෂි වහ  රඵහ දීගභන් භහගම්  ද    ලෂිියඹ නළත වියක කය ඇත. එ     

අඛණ්ඩ  ට      ට  “ඒ” ගරේණිඹ රඵහ ගළීමභට වළකිවීභ ම්ඵන්ධගඹන් අිළ ආඩම්ඵය ගමු. 

 

ජීවිත යෂිණ යහඳහයඹ 

 

ජීවිත යෂිණ ේ ඹහඳහයගේ කහර්ඹ හධනඹ ප්රල්ීමඹ න අතය ඉතහභත් අභිගඹෝගහත්භක යහඳහය හතහයණඹෂි තුශ රු. 

බිත ඹන 2.7 ක හරික ආදහඹභෂි රඵහ ගනින්න් 19% ෂි ර්ධනඹෂි රඵහ ගගන ඇත. ගභභ ර්ධනඹට ප්රධහන දහඹකත්ඹ 

රඵහ දී ඇත්   ප තHd  (Endowment) ජීවිත යෂිණ ඔත පුහී 25% ක ළශකිඹ යුතු ර්ධනඹයි. අඳගේ ප්රධහන ප තHd  

ජීවිත යෂිණ ඔත පු ගදකෂි න්ගන් “භයි ෂන්ඩ්” (My Fund) ව “යන්භඟ” (Ranmaga) ජීවිත යෂිණ ඔත පු න අතය 
ඒහ ය පුයහ අගරවිගේ විලහර ර්ධනඹෂි ගඳන්නුම් කය ඇිය අතය ර්ධනඹ වහ ළශකිඹ යුතු දහඹකත්ඹෂි දෂිහ 

ියගේ. රහබ   ළ      විටද  ජීවිත යෂිණ ෂිගේත්රගේ  ගභභ ර්ධනඹ ඉතහභත් දිරිගන්නසුළු න අතය, ක්රන්ක හරික 
ප තHd  ජීවිත යෂිණ ඔත පු භහගභට දිගු කහළීන ළඩි අගඹෂි රඵහ  ද . එ  ගවේතුගන් අඳගේ         



7 

 

ක්රගභෝඳහයික ළශසුම් ආගඹෝජන අයමුණු කයගත් යෂිණ ඔත පු ක්රභගඹන් අ ම කයන්න් අඳගේ යහඳහය මවඹ හරික 
ප තHd  ජීවිත යෂිණ ඔත පු ළඩි දියුණු කිරීභ ගත ගඹොමු වි ඇත. 

අ ම ගඳොළී ඳරියඹෂි තුශ නිහ ණඹ අ්ලගේ ළඩි ක්රිඹහකහරිත්ඹෂි දෂිනට රළගඵන අතය එතුිගන් අඳගේ උකස අභ 

කිරීගම් යෂිණ ඔත පු ප්රචත ත කිරිගම් ළඩි අසථහෂි අඳට රළ  . එතුිගන් එභ ප්රගේද    52% ක ළශකිඹ යුතු ආදහඹම් 
ර්ධනඹෂි ඇිය වී ියගේ. 

යෂිණ ඔත පුගේ ඳශමු ය තුශ ඔත පු අකර්භණය වීභ ජීවිත යෂිණ ෂිගේත්රගේ අධහනඹට රෂි වී ඇිය කහයණඹකි. 
    හ    අඳගේ කහර්ඹහධනඹ ළඩි කිරීගම් ක්රභගේදඹෂි ගර ගගවීම් අධීෂිණ කිරීගම්  ඹහන්ත්රණඹෂි වඳුන්හදී ඇිය 

අතය  ළඩිදියුණු කයන රද අධීෂිණ ක්රභගේදඹ තුිගන් ඳශමු ය තුශ යෂිණ ඔත පු අකර්භණය වීගම් ප්රභහණඹ 3% කින් 
අ ම කය ගළීමභට අඳට වළකි වී ියගේ. ගභභ   අඳගේ           අනුඳහතඹ ළඩි දියුණු වීභ ඳභණෂි ගනො හරික අලුත් 
කිරීගම් අනුඳහතඹ ද ළඩි වීභට ගවේතු වී ඇිය අතය එභඟින් අඳගේ භසථ ආදහඹභ ළඩිවීභ ද සිදුවී ියගේ. 

ගභභ ජඹග්රවණ රට භහන්තය ගභභ ගර්දී භහගභට “න්ත ඹ  ගඩොරර් යවුන්ඩ් ගටඵල්” (Million Round Table) 

ජඹග්රහවකයින් 14 ෂි  බිිත කිරීභට වළකි වි ඇිය අතය එඹ 2014 ගර් බිිත කශ ජඹග්රහවකඹන් 4 ගදනහට හගත ෂි ළශකිඹ 
යුතු ර්ධනඹකි. ගභභ ජහතයන්තය ිළිගගළීමභ රඵහ ගළීමභ ජීවිත යෂිණ අගරවි ප්රචහයක ෘත්ියගේ උච්ඡතභ අසථහෂි 

න අතය ගභභ ගර් න ජඹග්රහවකඹන් 10 ෂි බිිත     අගරවි කරුන්ගේ කහර්ඹ හධනඹ ගගෝලීඹ ළදුම් භටටභ 
දෂිහ ර්ධනඹ කිරීභටත්, ඒ    ඟ  ඔවුන්ට  තභ ගඳෞශගත ක ජීවිතර ඉවශ ත     කයහ ශඟහ වීභට වහඹ දීභටත් 
කශභනහකහරිත් කණ්ඩහඹභ      ද       හ      ට ප හ       . 

ය අන් න විට  තෂිගේරුට අනු ජීවිත යෂිණ අයමුද   අියරිෂිතඹ අලය ්ිතත ප්රභහණඹ ට ඩහ රු. න්ත ඹන 

476 කින් ළඩි වී ියගේ. එයින් රු. න්ත ඹන 86 ෂි ප්රහද දීභනහ ලගඹන් ජීවිත යෂිණ ඔත පු ිතන්ඹන් අතය ගඵදහ දීභද රු. 
න්ත ඹන 310 ෂි    ට           අයමුදරට භහරු කිරීභ ද සිදු කයන රදී. එගේභ රහබහ්ල ඳදනම් කයගත් යෂිණ 

ඔත පු රට 7.5% ෂි රහබහ්ල ලගඹන් රඵහ දී       ත        ත           දහ  යෂිණඹ කයන රද රු.1,000 
කට රු.54/- ක ළඩිභ ප්රහද දීභනහ   රඵහ දී ියගේ. 

යහඳහයගේ ර්ධනඹ නිහ ජීවිත යෂිණ අයමුදර රු. බිත ඹන 6.9 කට ශඟහ ගන්න් 27% කින් ර්ධනඹ ව අතය ගකොටස 

ිතන්කරුන්   අයමුදරට           ත  36%  කින් ළඩි   .     2014  දී 26%     . 

 
ආගඹෝජන 

 
ගශලඳහරනික ව හර් ආර්ථික අවිනිලසිතතතහන් නිහ ගඳොළී අනුඳහත ර, විගශල විනිභඹ ව ප්රහේධන ගළගඳොගශිත 

        සිදු විඹ. ගභභ     ගගශගඳොශ තත්ත්ඹන් භධයගේ අඳ මව    භේ භහගභ න HNB ඇෂුයන්ස 

භහගභ වයවහ         ද        රු. න්ත ඹන 729 ෂිද ඳරිඳහත ත භහගභ න HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස 

සීභහිතත භහගභ වයවහ රු. න්ත ඹන 189 ෂිද  ශ        ත යහඳහය    ආගඹෝජන අදහඹභ රු. න්ත ඹන 918 ෂි හර්තහ 

   ියගේ. ජීවිත යෂිණ ව හභහනය යෂිණ යහඳහයඹ ට අදහශ හභහනය ආගඹෝජන ආදහඹභ ලගඹන් 10.1% ෂි 

   ත            වහ න අදහනම් නිදවස අනුඳහතඹ න 6.6% ට ඩහ ඉවිගන් තභ භහනය ආගඹෝජන අදහඹභ 

ඳත්හගළීමභට අඳ මවඹට වළකි වී ියගේ. ගර් අහන බහගගේ අගත ෂිෂිත ගඳොළී අනුඳහත දළඩි ගර ඉවශ ඹහභ ව 
ය මුශ බහගඹ තුශ ඳළිය ගඳොළී අනුඳහත ර          නිහ එභ අසථහ විචෂිණ ගර ප්රගඹෝජනඹට ගනින්න් 

යජගේ සුරැකුම්ඳත් ත න් රු. න්ත ඹන 15.7 ක       රඵහ ගළීමභටත් ණඹකය ත න් රු. න්ත ඹන 12.6 ක       රඵහ 

ගළීමභටත් අඳ මවඹට වළකි විඹ. ත දුයටත් රුිළඹගල් අගඹ දළඩි ගර ඳවශ ඹහභෂි අගත ෂිහගන්    ශ  ද  
       නිළයදි ගර කශභනහයකණඹ කිරීගභන් රු. න්ත ඹන 12 ක උඳරේධී            හර්තහ කිරීභට භහගභට 

වළකි විඹ. දුසකය ගභගවයුම් ඳරියඹෂි තුශ මවගේ භසථ ආදහඹම් තත්ත්ඹට ආගඹෝජන අදහඹභ දළෂිව දහඹකත්ඹ 

අබයන්තය කශභනහකයණ කණ්ඩහඹගම් ප්රල්ීමඹ කහර්ඹ හධනඹකි. 
 
 
ඳරිඳහත ත හර්තහ - හභහනය යෂිණ යහඳහයඹ 

 
උග්ර න්ර තයඟඹෂි භධයගේ අඳ හභහනය යෂිණ යහඳහයඹ රු. බිත ඹන 2.7 ක හරික ආදහඹභෂි හර්තහ කය ඇත. ගභඹ ඳසු 

ගිඹ යට         16% ක ර්ධනඹෂි ව අතය එිත ගභෝටර් හවන යෂිණඹ රු. බිත ඹන 2 ක මත ක දහඹකත්ඹෂි 

දෂින්න් ආදහඹගම් 76% කට දහඹකත්ඹ ඳඹහ ඇත. ගිනි වහ ඉ්ජිගන්රු ඳ්ිය රු. න්ත ඹන 372 ක හරික ආදහඹභෂි හර්තහ 

කයන්න් ගභභ මවඹට 14% දහඹකත්ඹෂි රඵහ දී ියගේ. මුද්ර යෂිණඹ 6% ක ආන්ියක ර්ධනඹෂි හර්තහ කශ අතය 

ගභභ ෂිගේගත්රගේ ගතෝයහගත් ප්රහයෂිණ යහඳහය නිහ දදය හරික 15% කින් අ මවිඹ. අඳගේ ටකහෆුල් යෂිණ අ්ලඹ 

(Takaful Insurance Window) රු. න්ත ඹන 132 ක හරික ආදහඹභෂි හර්තහ කයන්න් 57% ක අිය විශිසට ර්ධනඹෂි හර්තහ 

කය ියගේ.  

ගභභ අ්ලඹ තදුටත් ලෂිියභත් කයන්න් ඳියන අතය විගලේගඹන්භ නළගගනිතය ඳශහගත් ගභභ අ්ලගේ යහඳහය ගභගවයුම් 

පුළුල් කිරීභ තුිගන් 2016 ගර් ගභිත ර්ධනඹ කඩිනම් කිරීභට ළශසුම් කස කය ියගේ.  
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ගභෝටර් හවන යෂිණ     ඉවශ ඹහභ ගවේතුගන් ගභභ ය තුශ හභහනය යෂිණ ෂිගේත්රගේ යෂිණ ිතන්කම් ඳෆගම් 

දශ අනුඳහතඹ 88% ෂි දෂිහ ඉවශ ඹන රදී. ගඳෞශගත ක ගනොන ගභෝටර් යථ අ්ලගේ ඹවඳත් කහර්ඹ හධනඹ ිතරේ 

කයන්න් ගඳෞශගත ක ගභෝටර් යථ අ්ලගේ අරහබ ය පුයහ දළඩි ගර ර්ධනඹ විඹ. ගභභ ය තුශ යෂිණ ිතන්කම්ඳෆම් 

අනුඳහතඹ (Claims Ratio) ර්ධනඹ වීභට ගවේතු වගේ      අප්රභහණඹ         ට       ත     ට      ඉහ  
    , වදිසි අනතුරු ීඝ්ර ගර ර්ධනඹ වීභත්, ගගශගඳොර ඳියන තයඟකහරී න්රගණනුත් . 

යෂිණ ිතන්කම්ඳෆම් අනුඳහත   (Claims Ratio) ළඩි වීභ      ද අභතය විඹදම් ඳහරනඹ කිරීභටත් ඳසුගිඹ ගර් ියබ 

විඹදම් අනුඳහතඹ (Expense Ratio) න 38% ට හගත ෂි විඹදම් අනුඳහතඹ 35% දෂිහ අ ම කිරීභටත් අඳට වළකි විඹ. 
ගකගේ ගතත් ළඩිවු ිතන්කම්ඳෆම් අනුඳහතඹ නිහ ඒකහඵශධ අනුඳහතඹ  (Combined Ratio) 2014 ියබ 110% ට     ට 

123%   ද    ර්ධනඹ වීභ සිදුවිඹ. 

 
භහගරෝචනඹට රෂින ය වහ හභහනය යෂිණ යහඳහය ෂිගේත්රගේ ආගඹෝජන ආදහඹම් ප්රියරහබ, ගළගඳොශ 

කහර්ඹ හධනඹට ඩහ ඹවඳත් විඹ. එගවත් සිත් ගන්නහ    ආගඹෝජන ප්රියරහබ තුිගන් ප්රහයෂිණ වහනි නිගේධ කශ 

ගනොවළකි   අතය එනිහ HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස  සීභහිතත භහගභ 2015 ගභගවයුම් ර්ඹ වහ රු. න්ත ඹන 227 

ක අරහබඹෂි හර්තහ ගකොට ඇත.  

රහබදහයිත් ළඩි කිරීගම් විගලේ අයමුණ ිතත යහඳහයගේ භසථ කහර්ඹ හධනඹ ළඩි කිරීභට ක්රගභෝඳහඹන්     අඳ 

භහගභ හභහනය යෂිණ   ශ  වහ ගභෝටර් හවන   ශ ට ආයුගණක (Actuarial) වහඹ ිතත න්රකයණ ජහරඹෂි 

වඳුන්හ දීභ තුත න් හවන ර්ගඹ/ටිනහකභ/ භහධය ඳදනම් කයගත් න්ර අදහනම් ගණනඹ කිරීභ, ගභෝටර් හවන ගනොන 

අ්ලඹ සුයෂිෂිත කිරීභට ළඩි අදහනඹෂි දළෂිවීභ, ඳහ ම රඵන ගිණුම් නළත අලුත් ගනොකිරීභ ආදිඹ ඇතුශත් 

ක්රිඹහකහරි ළශසුභෂි කස කය ක්රිඹහත්භක කය ඇත.    ට   ත       ද                   ප්ර    ප       
  ත   ප   ක්රගභෝඳහ    දත     ත    ට               දහ     ත             ද      ට  ත. 

අඳගේ ඳහරිගබෝගිකඹන්ගේ අලයතහන්ට නිසි අධහනඹ ගඹොමු කයන්   ිතන්කම් ඳෆම් ම්ඵන්ධ විඹදම් අභ කිරීභ 
       ඩහ ක්රීඹ ත  යගේලඹෂි උඳගඹෝජනඹ කය ගළීමභ වහ ිතන්කම් ඇගීමම් ව අදහශ ක්රිඹහත ඹ අනුලනරනඹ කිරීභ 

තුිගන් යෂිණ ිතන්කම් ඳෆම් කශභනහකහරිත්ඹ තදුයටත් ලෂිියභත් කය ඇත. 

හභහනය යෂිණ ෂිගේත්ර ගේ ප්රහේධන ඳදනභ ලෂිියභත් කිරීගම් ක්රභඹෂි ලගඹන් භේ භහගභ න HNB ඇෂුයන්ස 

භහගභ 2015 ගනොළම්ඵර් භහගේ න ප්රහේධනඹ ගර රු. න්ත ඹන 150 ෂි රඵහ දී ඇත. HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස 

සීභහිතත භහගගම් නුබුන්ත් භටටභ (Solvency Ratio) ගභභගින් ඉවශ ගගොස ියගේ. 

  ත    හඳහරනඹ 

 

             ශHත                  හ        යහඳහය          හ          ප             
 ප  භහ    භහගම් ්සථහ ඳහරනගේ ඉවශ ප්රන්ියඹෂි අඛණ්ඩ ඳත්හගගන ියගේ. භහගගම් බහඳියයඹහ ව ඳහරක 

භණ්ඩරඹ භහගභ විසින් ය පුයහ ගභභ ඹවපුරුදු ඳත්හගන ඹන ඵට තවවුරු කයිය.  

HNB ඇෂුයන්ස සීභහිතත භහගගම් ව HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස සීභහිතත භහගභ ඹන භහගම් ගදගකිතභ 

බහඳියත්ඹ දළර ආචහර්ඹ යහණි ජඹභව භළියණිඹ 2015 භහර්තු 30 දින තනතුරින් ඉල්රහ අසවිඹ. එතුන්ඹගේ කහශසීභහ තුශ 

එතුන්ඹ විසින් ගදන රද වහඹ ව භඟ ගඳන්වීභ ගනුගන් භභ එතුන්ඹට සතුියන්ත ගන්. ගයෝස කුගර් භවත්න්ඹ HNB 

ඇෂුයන්සිත බහඳියනිඹ ගර 2015 ජත  06 දින ඳහරක භණ්ඩරඹට ම්ඵන්ධ ව අතය ඳසු HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස 

සිභහිතත භහගගම් බහඳියනිඹ ගර ඳත්වහඹ. භභ එතුන්ඹ ඉතහභත් උණුසුම් ගර ිළිගගන්නහ අතය එතුන්ඹ 

විවිධ ගෂේත්රත න් උකවහගත් දළනුම් ම්බහයඹ තුිගන් ීකෂිණ ගර අඳ මවඹ ඉවශට ඔහ ත    අඳ භහගභට 

ඉභවත් ප්රියරහබ රළගඵනු ඇතළයි අගත ෂිහ කයන්.  

HNB ඇෂුයන්ස භහගගම් ව HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස සීභහිතත භහගගම් කශභනහකයණ අධයෂි භ්ජුර සිල්හ 

භවතහ 2015 භහර්තු 31 දින සිට ක්රිඹහත්භක න ඳරි  ගේගඹන් ඉත් විඹ. ය 11 ක  ගේහ කහ ඹ තුශ ලෂිියභත් 
භහගභෂි ගගොඩනළගිභ වහ එතුභහගේ කළඳවීභ ව දහඹකත්ඹ ගනුගන් භගේ අ්ක සතුියඹ ිළරිනළමීභට 

කළභළත්ගතන්.  

2015 අගප්රේල් භ සිට ජත  භ දෂිහ ළඩඵරන බහඳිය ගර කටයුතු කශ ගජොනතන් අරස භවතහ 2015 ගදළම්ඵර් 03 සිට 

ක්රිඹහත්භක න ඳරිදි HNB ඇෂුයන්ස භහගගම් ව HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස සීභහිතත භහගගම් ඳහරක භණ්ඩර 

ර ගේගඹන් ඉත් විඹ. එතුභහ රඵහ දුන් න්ර කශ ගනොවළකි වහඹ ව භඟගඳන්වීභ ම්ඵන්ධගඹන් භභ එතුභහට සතුිය 

කයන්. න සීභහන් ගගේණඹ කිරීභ ව හමිතකත් භහගම් මවඹ තුශ ඇියකිරීභට මරහයම්බඹන් ඇිය කිරීභට  එතුභහ 

 ළ          ඉතහභත් අගඹ කශ යුතු කහයණඹකි. 
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HNB ඇෂුයන්ස භහගගම් ඳහරක භණ්ඩරගඹන් උඳහත  ද සිල්හ භවතහ 2016 ජනහරි 08 දින සිට ක්රිඹහත්භක න ඳරිද 

ගේගඹන් ඉත් විඹ. ය ගණනහෂි පුයහ ගභභ යහඳහයඹ ්ර්ධනඹ කිරීභ වහ රඵහ දුන් භගගඳන්වීභ ව 

ප්රියගේදඹන් ම්ඵන්ධගඹන් භභ එතුභහට භගේ කෘතතතහ ඳශ කයන්. 
 
ියභහල් ගඳගර්යහ භවතහ HNB ඇෂුයන්ස භහගගම් ව HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස සීභහිතත භහගගම් අධයෂි 

භණ්ඩර රට ිළශගත න් 2016 ජනහරි 08 ව 2015 ගදළම්ඵර් 21 දින සිට ක්රිඹහත්භක න ඳරිදි ම්ඵන්ධ විඹ. භභ 
එතුභ  ඉතහභත් උණුසුම් ගර ිළිගගන්නහ අතය එච් එන් බී මවඹ තුශ ියගඵන භහගම් එකට ම්ඵන්ධ කිරීභට එතුභහ 

දෂින දහඹකත්ඹ රඵහ ගළීමභට අගත ෂිහ කයන්. 
 
2015 ගදළම්ඵර් 21 දින සිට ක්රිඹහත්භක න ඳරිදි   ශ            භවතහ HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස සීභහිතත 

භහගගම් අධයෂි භණ්ඩරඹට ඳත්වීභ තුශ එභ   ත   ත දුයටත් ලෂිියභත් වී ියගේ. එතුභහ HNB ඇෂුයන්ස 

භහගගම් අධයෂි භණ්ඩරගේද ගේඹ      ප  .  
 
ප්රත  කුභහර් ද සිල්හ භවතහ HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස සීභහිතත භහගගම් අධයෂි භණ්ඩරගඹන් 2015 ඔෂිගතෝඵර් 

10 දින සිට ක්රිඹහත්භක න ඳරිදි ඉල්රහ අසවිඹ. ය ගණනහෂි ියසගේ එතුභහ රඵහ දුන් ඉභවත් දහඹකත්ඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් භභ එතුභහට සතුියන්ත න අතය ඉදිරි ය වහ එතුභහට ඹවඳත් ගෞඛය ව තුට ප්රහර්ථනහ කයන්. 

     

භට ව භගේ කණ්ඩහඹභට රඵහ දුන් වහඹ ව දධර්ඹඹ ගනුගන් භගේ අ්ක ඇගීමභ බහඳිය   ට ව අධයෂි 

භණ්ඩරඹට රඵහ දීභට භභ අගත ෂිහ කයන්. එගේභ ශ්රී ර්කහ යෂිණ භණ්ඩර    බහඳිය  ට ද අධයෂි 

ගජනයහල්   ට ද එිත කහර්ඹ භණ්ඩරඹට ද ඔවුන් රඵහ දුන් වහඹ ගනුගන් භහගේ සතුියඹ පුද කිරීභට කළභළත්ගතන්. 
ගභභ ය තුශ ගභභ භහගභ ඉදිරිඹට ගභගවඹවීභ වහ භට රඵහ දුන් අඛණ්ඩ වහඹ ගනුගන් විධහඹක බහ 

හභහජිකඹන්ට, අ්ල ප්රධහීමන්ට, කශභනහකරුන්ට, කහර්ඹ භණ්ඩර හභහජිකඹන්ට හ  යෂිණ         ට භහගේ 

විගලේ සතුියඹ ිතන්ගේ. HNB ප්රධහන කහර්ඹහරගේ ව ලහඛහ ර කහර්ඹ භණ්ඩරඹට භගේ කණ්ඩහඹභට රඵහ දුන් අඛණ්ඩ 

වහඹ දළඩි ගර අගඹ කයන්න් භහගේ සතුියඹ ඳශ කයන්. එගේභ අඳ කණ්ඩහඹභ භඟ සිඹළුභ තළරැේකරුන්ට, 
ප්රියයෂිකඹන්ට, අතයභළදිඹන්ට, ජහර ව ක්රගභෝඳහයික ඳහර්ලසකරුන්ට ඔවුන් රඵහ දුන් වහඹ ම්ඵන්ධගඹන් ව 

අඳගේ ප්රගියඹට රඵහ දුන් වගඹෝගඹ ගනුගන් භහගේ සතුියඹ පුද කයන්. 

 
අනහගත ර්ධනඹ හ  ඉදිරි දළෂිභ 

 
නHතහ ම්ඳහදනඹ කයන ආඹතන වහ ගඵොගවෝ ර්ධන අසථහ ිතත යෂිණ ඳරියඹ තයඟකහරී එගවත් සථහය 

භටටභක ඳියනු ඇත. ශ්රී ර්කහගේ යෂිණ ගළගඳොශ ම්ඵන්ධගඹන් ධනහත්භක අදවස දෂින්න්           (Fitch 

Ratings) විසින් නිකුත් කයන රද නතභ හර්තහගේ ගභඹ තදුයටත් තවවුරු කය ියගේ.           අඳගේ අයමුණ 
න්ගන් න නිසඳහදන හ  අඳගේ ඳියන නිසඳහදන රට ටිනහකම් එකතු කිරීන්න් අභභ ව ආකර්ණීඹ ගඹෝජනහ 

ළශසුම් ඉදිරිඳත් කිරීභ තුශ අඳගේ යහඳහයඹ ර්ධනඹ කිරීභයි.  
 
අඳගේ යහත    යට පුයහ ගනොනළීක ර්ධනඹ කය ගළීමභ වහ න මත ක ක්රගභෝඳහඹෂි ලගඹන් අඳගේ ලහඛහ ජහරඹ  හ 

ගේක කණ්ඩහඹම් ගතෝයහගත් ප්රගශල   යහත ත කිරීභ  ප          . ඒ   ඟ   අඳගේ ගනුගදනුකරුන් භඟ 
                      නිර්භහණඹ කය ගළීමභ අඳගේ යහඳහයඹ වහ ඉතහභත් භ ළදගත් න අතය අඳගේ 
ප්රියරඳඹ ව ෘත්ීකඹගේදිත්ඹ ළඩිදියුනු කිරීභ ගත ළඩි අධහනඹෂි ගඹොමු කිරීභට     ප          . අඳගේ 

ඵළ්කු වයවහ කයන යෂිණ කටයුතු ම්ඵන්ධගඹන් වළටන් නළනල් ඵළ්කු රඵහ   ද  වහඹ අඳගේ යහඳහයඹට ඉභවත් 

ලෂිියඹ . විවිධත්ගඹන් යුතු ගණුගදනුකහය ඳදනභෂි ගත අඳගේ නිසඳහදන ව ගේහ ළඳීමගම් අසථහන් සෂිභ 

ගර ප්රගඹෝජනඹට ගනින්න් මවඹ තදුයටත් ර්ධනඹ කිරීභ වහ ගභභ ඵතහ අඛණ්ඩ ගඳෝණඹ        ත. 
 
  ද     ත පද     ක්රි       (Risk Based Capital) ක්රි      ප       ට  ,  ප  ප                 
ක්රිඹහත්භක ප     ට     ප්රහ     ළ       ට හ  ක්රි      ට                 හ              
                      . ප්රහ    ප්ර          ප ත  ශ      ප           හ                
         හ හ     ද                                    ප     ත          (Actuarial) 
        ප                           (Actuarial)          ඟ         ට             ත. 
 
ප             ශ           හ                 ත     ශ     HNB ඇෂුයන්ස ව HNB 
ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස             ත     ශ        ට  ප  ට      .     දහ         ශ    
     ක්ර   ද   ද  ට    ප   ක්රි     ට    ද      ත. 
අබHන්තය (Organic) ක්රභගේදඹන් වයවහ කඩිනම් ර්ධනඹෂි වමහ ඹන අතය  අඳගේ     ඳහර්ලසකරුන්ට ළඩි 
ටිනහකභෂි රඵහ               (Inorganic) ක්ර   ද   හ හ   ප   යහඳහය                       
 ට                   ත. 
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එ                     ත      ප  ශ        හ            ඟ ක්ර   ප       ත          
      ප                ත        ජහතයන්තය   ට            හ          ප        
   ද     ට              ත        ප  ට  ට      . 
 
 
 ප   ප ප  ත          HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස                 ට හ                        
   ත  ප     ට          ත          ළ                           ඒ            ද  
 ත. ප්ර                 ප   යහඳහය        හ  යහඳහය   ශ           දහ                   
ද  ට   හ                 ද     හ    ත                 ප්ර     2016        ද       ට හ     
 ත. 
 
     හ       ද                                 ෂිගේත්ර    ප           HNB ඇෂුයන්ස 

  ත                     6       ශ  ත    ත              ට ප       ත  2015  ද      31 
                      දහ ද     ට               ත   ප        ත. 2016      ක්රි         ට 
 ද                 ප  ප                                 ත පද       ත 

 
ජීවිත යෂිණ   ශ  ගනුගන් 2016  ගර් ක්රිඹහත්භක කිරීභට             ව දළනට ක්රිඹහත්භක න ළශසුම් 
තුිගන්                  දහ                                   ත    ත   ට  ශ        ට 

 ට        ත. HNB ගජනයල් ඉන්ෂුයන්ස සීභහිතත භහගගම් දුර්ර ප්රියපර මවගේ රහබදහයිත්ඹට ෘණ 
ඵරඳෆභෂි ඇිය කශද හභහනය යෂිණ යහඳහයගේ දිලහනියඹ ගනස කිරීභට ගත් මරහයම්බඹන් නිහ ගභභ ඳරිඳහත ත 
භහගභටද අනහගතගේදී අඳ මවඹට ියයහය ටිනහකභෂි ගගොඩනළගීභ වහ ප්රඵර ගර දහඹකත්ඹ රඵහ දීභට වළකිඹහ 

රළගඵනු ඇතළයි භගේ විලසහඹයි. 
 

 

 

නියන්ජන් භහණිෂිකම් 

ප්රධහන විධහඹක නිරධහරී (ළඩඵරන) 

 

2016 ගඳඵයහරි 09 

 
 



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

foieïn¾ 31 oskg" 2015 2014 2015 2014

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

foam<" msßh; yd WmlrK 136,279                           133,942                           94,107                          133,942                        

wiamDIH j;alï 45,185                             51,622                             45,185                          51,622                          

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

uQ,H wdfhdaPk 9,751,611                        8,277,895                        7,849,625                     8,171,269                     

wdfhdaPk - md,s; iud.u -                                  -                                  1,150,000                     100,000                        

PSú; rlaIK ysïhkag oS we;s Kh 91,992                             71,082                             91,992                          71,082                          

,eìh hq;= m%;s rlaIK 141,354                           162,260                           34,269                          162,260                        

,eìh hq;= rlaIK jdßl 345,916                           364,051                           5,592                            364,051                        

fjk;a j;alï 625,985                           683,149                           493,571                        682,639                        

rlaIK .súiqï ) ú,ïNS; úhoï 65,935                             52,072                             -                               52,072                          

uqo,a iy uqo,a iudk;d 386,929                           173,245                           258,222                        171,217                        

uq¿ j;alï 11,640,580                      9,969,318                        10,022,563                   9,960,154                     

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

r|jd.;a bmhSï 1,174,262                        1,196,546                        1,397,806                     1,189,039                     

úlsKSu i|yd j¾.SlrKh lrk ,o wdfhdackhkays ixÑ; (4,748)                             3,590                               53                                 3,523                            

fjk;a ixÑ; (1,093)                             1,177                               (2,039)                          1,177                            

PSú; rlaIK ysïhkaf.A wdodhï ixÑ;h (56,350)                           40,748                             (56,350)                        40,748                          

uõ iud.fï uq¿ ysïlre m%d.AOkh 2,283,946                        2,413,936                        2,511,345                     2,406,362                     

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

uq¿ ysïlre m%d.AOkh 2,283,946                        2,413,936                        2,511,345                     2,406,362                     

j.lSï
rlaIK m%;smdok - PSú; rlaIK 7,007,080                        5,562,648                        7,007,080                     5,562,648                     

rlaIK m%;smdok - idudkH rlaIK 1,546,265                        1,279,138                        -                               1,279,138                     

fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï 81,001                             71,493                             44,008                          71,493                          

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

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

f.úh hq;= m%;s rlaIK 131,905                           110,778                           37,547                          110,778                        

fjk;a j.lSï 590,383                           510,468                           422,583                        510,468                        

uq¿ j.lSï 9,356,634                        7,555,382                        7,511,218                     7,553,792                     

uq¿ ysïlre m%d.AOkh  iy j.lSï 11,640,580                      9,969,318                        10,022,563                   9,960,154                     

by; uQ,H ;;aj m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 238 yS we;s ú.Kkh lrk ,o uQ,H ;;aj m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iu qyh 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" 2015 2014 2015 2014 iu qyh iud.u )

re' ~000 re' ~000 re' ~000 re' ~000
o< f,ALk.; rlaIK jdßl 5,447,164            4,665,618            2,788,716             4,665,618           17                17                   

m%;s rlaIlhkag leml< jdßl (599,084)             (601,022)             (107,963)               (601,022)             -               -                  

Y=oaO f,aLk.; rlaIK jdßl 4,848,080            4,064,596            2,680,753             4,064,596           19                19                   

fkdbmehQ rlaIK jdßlj, ixÑ;fha Y=oaO fjki (122,677)             (219,086)             -                        (219,086)             (44)               (44)                  

bmehQ Y=oaO rlaIK jdßl 4,725,403            3,845,510            2,680,753             3,845,510           23                23                   

fjk;a wdodhï
fmd<S yd ,dNdxY wdodhu 871,049               824,015               705,571                816,876               6                  7                     

Y=oaO Wm,íê m%;s,dNh 30,025                 108,823               22,512                   105,785               (72)               (72)                  

Y=oaO idOdrK w.h u; ,dNh 16,583                 99,281                 4,028                     99,281                 (83)               (83)                  

.dia;= iy fldïia wdodhï 122,552               123,425               51,000                   123,425               (1)                 (1)                    

fjk;a wdodhï 8,943                   12,366                 15                          12,366                 (28)               (28)                  

1,049,152            1,167,910            783,126                1,157,733           (10)               (9)                    

Y=oaO wdodhu 5,774,555            5,013,420            3,463,879             5,003,243           15                15                   

Y=oaO m%;s,dN" jkaos iy  úhoï
Y=oaO rlaIK m%;s,dN iy f.jQ jkaos (1,984,358)          (1,528,233)          (299,271)               (1,528,233)          30                30                   

Y=oAO f.úhhq;= rlaIK jkaosj, fjki (133,431)             (44,871)                18,776                   (44,871)               197              197                 

PSú; rlaIK ixÑ;fha .súiqï.; j.lSïyS fjki (1,462,100)          (1,192,273)          (1,462,100)            (1,192,273)          23                23                   

fjk;a fufyhqï iy mßmd,k úhoï (1,363,757)          (1,303,710)          (735,521)               (1,303,130)          5                  5                     

m%drlaIK iy Y=oaO w;Am;Alr.ekSfï úhoï (632,107)             (474,826)             (510,961)               (474,826)             33                33                   

fjk;a rlaIK wod< úhoï (29,029)                (30,924)                (17,774)                 (30,924)               (6)                 (6)                    

uq¿ m%;s,dN" jkaos iy úhoï (5,604,782)          (4,574,837)          (3,006,851)            (4,574,257)          23                23                   

n¥ fmr ,dNh 169,773               438,583               457,028                428,986               (61)               (60)                  

wdodhï n¥ 27,571                 (20,857)                (29,383)                 (19,267)               (232)             (243)                

j¾Ih i|yd jQ ,dNh 197,344               417,726               427,645                409,719               (53)               (52)                  

fjk;a úia;SrK wdodhï
,dNd,dN ioyd kej; j¾.SlrKh lrk ,o  fydA j¾.SlrKh úhyels whs;u
 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki (87,480)                116,815               (80,350)                 113,710               (175)             (177)                

 - wdodhï m%ldYhg udre lrk ,o  Wm,íê jq ,dNh (19,242)                (69,722)                (20,218)                 (66,684)               (72)               (71)                  

 - PSú; rlaIK ysïhkaf.a wdodhï ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd
    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki 97,098                 (44,930)                97,098                   (44,930)               (316)             (316)                

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

,dNd,dN ioyd kej; j¾.SlrKh fkdjk whs;u
m%;sñkqï u; ,dN$w,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï (2,270)                  (995)                     (3,216)                   (995)                    128              128                 

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu ^nÿ miq& (10,608)                1,168                   (6,686)                   1,101                   (1,008)          (1,063)             

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 186,736               418,894               420,959                410,820               (55)               (55)                  

uq¿ ,dNh ( 
jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ ,dNh 197,344               417,726               -                        -                      (53)               -                  

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

j¾Ifha uq¿ ,dNh 197,344               417,726               -                        -                      (53)               -                  

uq¿ úia;SrK wdodhu (
jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 186,736               418,894               -                        -                      (55)               -                  

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

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 186,736               418,894               -                        -                      (55)               -                  

fldgil bmhSu
fldgil bmhSu - uQ,sl ^re'& 3.95                     8.35                     8.55                       8.19                     (53)               (52)                  

fldgil ,dNdxYh ^re'& -                       -                       2.00                       3.75                     -               -                  

* ,l=Kska olajd we;af;a 2015 HNB weIqjrkaia iuQyfhaa  m%:sM, iy 2014 HNB weIqjrkaia iud.fï ys  m%:sM, w;r ixikaokd;aul fjkifõ'

by; úia;SrK wdodhï m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 239 yS we;s  ú.Kkh lrk ,o úia;SrK wdodhï m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iud.u fjki %iu qyh
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HNB weIqjrkai a PLC

ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iuQyh

2015 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        

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 f.ùï -                   (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)         -                   -                   44,930             (118,070)          

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

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

iqmsrs ,dN n¥ -                   (31,378)            -                   -                   -                   (31,378)            

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

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

fjk;a úia;SrK wdodhï

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

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

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

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

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

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 240 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

2015 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        

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

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

j¾Ih i|yd jQ 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 - 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; wruqo,g 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 f.ùï -                   (162,500)         -                   -                   -                   (162,500)          

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o uq¿ fnodyerSï -                   (162,500)         -                   -                   44,930             (117,570)          

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

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

iqmsrs ,dN n¥ -                   (31,378)           -                   -                   -                   (31,378)            

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

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

fjk;a úia;SrK wdodhï

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

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

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

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

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 241 yS we;s ú.Kkh lrk ,o ysñlï fjkiaùfï m%ldYfha mÍj¾;khla muKs' 14



HNB weIqjrkai a PLC

uqo,a m%jdy m%ldYh

foieïnr® 31 ka wjika jq jr®Ih i|yd" 2015 2014 2015 2014

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

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

nÿ fmr ,dNh 169,773                438,583                457,028                428,986                

.e,mSï(

fmd<S wdodhu (843,579)               (808,970)               (687,104)               (801,831)               

,dNdxY wdodhu (27,470)                 (15,045)                 (18,467)                 (15,045)                 

wiamDIH j;alï l%udÌh 17,226                  17,975                  17,226                  17,975                  

foam, msrsh; yd WmlrK ක්රමක්ෂය 51,116                  40,330                  38,082                  40,330                  

fiajl m%;s,dN i|yd fjka lsrSï 22,201                  19,050                  12,849                  19,050                  

Y=oaO idOdrK w.h u; ,dN (16,583)                 (99,281)                 (4,028)                   (99,281)                 

Wm,íê jQ Y=oaO ,dN (30,025)                 (108,823)               (22,512)                 (105,785)               

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

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï ^,dNh&$w,dNh (46)                        174                        (15)                        174                        

(660,910)               (516,007)               (210,464)               (515,427)               

fufyhqï j;alï j, fjki ^අ& 65,699                  (299,620)               (24,825)                 (299,110)               

fufyhqï j.lSï j, fjki ^ආ& 1,812,602             1,608,263             1,533,751             1,608,263             

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy 1,217,391             792,636                1,298,462             793,726                

f.jQ mdrsf;daYslh (14,963)                 (5,189)                   (11,292)                 (5,189)                   

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

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

fufyhqï Ÿ%hdldrlï ;=,ska cks; jQ Y=oaO uqo,a m%jdy 1,169,770             787,447                1,255,792             788,537                

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

wdfhdack iq/l=ï Y=oaO ñ,oS .ekqï (1,442,522)            (1,148,749)            (1,294,693)            (1,047,491)            

,o fmd<S 711,684                591,459                568,571                586,583                

,o ,dNdxY 27,198                  15,228                  18,467                  15,228                  

wdfhdaPk md,s; iud.u -                        -                        (150,000)               (100,000)               

wiamDIH j;alï ñ,oS .ekqï (10,789)                 (15,790)                 (10,789)                 (15,790)                 

foam, msrsh; yd WmlrK ñ,oS .ekqï (53,596)                 (37,747)                 (39,679)                 (37,747)                 

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï i|yd ,o uqo,a 189                        310                        146                        310                        

wdfhdack Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (767,836)               (595,289)               (907,977)               (598,907)               

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

,dNdxY f.ùï (187,500)               (162,500)               (187,500)               (162,500)               

fldgia ksl=;=j yd iïnkaO úhoï - md,s; iud.u (750)                      (500)                      -                        

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (188,250)               (163,000)               (187,500)               (162,500)               

uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï j, Y=oaO jeä ùu ^ඇ& 213,684                29,158                  160,315                27,130                  

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

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

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

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

^w& fufyhqï j;alï j, fjki

    ú,ïNS; úhoï j, jeä ùï (13,863)                 (19,160)                 -                        (19,160)                 

    cSú; rÌK ysñhkag oS we;s Kh j, jeä ùï (20,910)                 (17,426)                 (20,910)                 (17,426)                 

    ,eìh hq;= m%;srÌK j, ^jeä ùï& $wvq ùï 20,906                  (56,870)                 (10,823)                 (56,870)                 

    ,eìh hq;= rÌK jdrslhkayS ^jeä ùï& $wvq ùï 18,135                  (62,869)                 1,351                    (62,869)                 

    uqˆ fjk;a j;alï jල ^jeä ùï& $wvq ùï 61,431                  (143,295)               5,557                    (142,785)               

65,699                  (299,620)               (24,825)                 (299,110)               

^ආ& fufyhqï j.lSï j, fjki

    uqˆ j.lSï j, jeä ùï 79,916                  116,172                82,693                  116,172                

    rÌK m%;smdok ) idudkH rÌK j, jeä ùï 267,127                268,036                -                        268,036                

    rÌK m%;smdok ) cSú; rÌK jල jeä ùï 1,444,432             1,214,158             1,444,432             1,214,158             

    f.úh hq;= m%;srÌK ) jeä ùï 21,127                  9,897                    6,626                    9,897                    

1,812,602             1,608,263             1,533,751             1,608,263             

^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 386,929                173,245                258,222                171,217                

    wvQl,d ( jir uq, uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï - Y=oaO w.h 173,245                144,087                171,217                144,087                

    uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï - idudkH rÌKhg mejrSSu -                        -                        (73,310)                 -                        

    jir uq, uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï - cSú; rÌK yd  idudkH rÌK fjkalsrSfuka miQ -                        -                        97,907                  -                        

    uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï j, Y=oaO jeä ùï 213,684                29,158                  160,315                27,130                  

by; uqo,a m%jdy m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 242 yS we;s ú.Kkh lrk ,o uqo,a m%jdy m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iu qyh iud.u
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