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(පහත දැක්වෙනුවේ HNB ඇෂුෙරන්ස් වපොදු සමාගවේ 2018 සංකලිත  වාර්ෂික වාර්තාවේ පිටු අංක 26 - 29 හි 
සදහන් සභාපතිතුමියවේ විෙරණවේ සංහල පරිෙර්තනයක් පමණි.) 

 
සභාපතිතුමියගේ පණිවිඩය 
 

රන් අකුරින් සටහන් වූ පරිණාමය  (Evolution Etched in Gold)  

 
HNB ඇෂුෙරන්ස් වපොදු සමාගම සයළුම වයාපාරාක ෂේත ්රයන්හි ෙර්ධනීය කාර්ය සාධනයක් අත්පත්කරගනිමින් 

කර්මාන්තවේ ෙර්ධන වේගය හා සමගාමී ෙර්ධනයක් ොර්තා කිරීමට සමත් වී තිවේ. සමාගම විසි්හ ළඟා කකගත් 

විචෂේ ණ වර්ධනයනත්, සාම්ප්රදාාිකක වවදාානම් ආකෘතියක් සමග බැලූවිට තමයන සැළකියන යුතු තත්ත්වයනකි. 

වපාරතේ 17 වැනි වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීමට ඔබ සියනළු තදානාම සාදාකතයන්හ පිළිග්හනා වතක 2018 තදාසැම්බර් 31 

දිතන්හ වවස්හ වන ෙර්ෂය සදහා ෙන වපාරතේ සත්වැනි සංකලිත වාර්ෂික වාර්තාව සහ විගණනයන කකන ලදා මූලය 

වාර්තා මම ඔබට ඉදිරිපාරත් කකමි. 

පාරසුගියන ෙර්ෂයන් වමන්ම 2018 ෙර්ෂය සලකා බැලීවේදී ද HNB ඇෂුවක්හස් වපොදු සමාගවේ  ි මූලික ලෂේ ණයන 

තලස එි කාර්යන සාධනතේ ස්ථාවක බව සහ වඛණ්ඩ වර්ධනයන දාැෂේවියන හැකියන. සාර්ව ආර්ථික වභිතයනෝග රැසෂේ හමුතේ 

සිදුවන වපාරතේ ‘පාරරිණාමයන’,  2017 වසක සමඟ සැසඳීතම්දී සමාතලෝචිත වර් යන තුළ වපාර සමාගම පිරිෙැටුවේ 12% ක 

වර්ධනයනෂේ වත්පාරත් කක ගැනීතමනුත් ලභාදයිත්ෙවේ  ආකර්ශණීයන 197% ක වර්ධනයනෂේ වත්පාරත් කක ගැනීතමනුත් 

පාරැහැදිළි තේ. 

අභියයෝගාත්මක අවධිය (Challenging Times) 

යගෝලීය ආර්ථිකය (Global Economy) 

සංවර්ධිත සහ ඉදිරියනට පාරැමිතණමි්හ තිතබන තවතළඳතපාරොළවල් ගත්විට තගෝලීයන වශතයන්හ ආර්ථික කටයුතු වල 

මන්දගාමී වීමෂේ සිදුවියන. එෂේසත් ජනපාරදායන සහ චීනයන වතක වූ තවතළඳ යුද්ධතයන්හ බලග්හවනු ලැබූ තෙඩකල් 

වනුපාරාතතේ පැහැදිලි ෙැඩිවීම තගෝලීයන තවතළඳ තමවහයුම් මත ඍණාත්මක බලපාරෑමෂේ දාැෂේවීයන. සියනළු තකොටස් මිල 

දාර්ශකයන  (ASPI) 2018 ෙසර අෙසානවේදී ඍණාත්මක තත්ත්වයනකි්හ වවස්හ වූ වතක, කළාපීයන පසුබිම  සළකා 

බැලීතම්දී වතනකුත් කළාපීයන දාර්ශකදා ෙඩා ෙැඩි පාරහළ බැසීමෂේ වාර්තා කක තිතේ. කාර්යන සාධනයන ගත් විට සමස්ථයක් 

වලස ඉදිරිතයන්හ තිතබන සහ ඉදි රියනට පාරැමිණමි්හ තිතබන  තවතළඳතපාරොලවල්, 2018  ඉහළ ආදාායනමෂේ වාර්තා කළ 

එෂේසත් ජනපාරදායන සමඟ සැසඳීතම්දී අඩු කාර්යන සාධනයනෂේ වාර්තා කක තිතේ. 

ආසියනා පාරැසිෆිෂේ කළාපාරතේ ආර්ථික වර්ධනයන, එහි වේගවයන් ෙර්ධනය ෙන මධයම පාර්හතියන තුළි්හ මතුෙනුවේ 

වැඩිතවමි්හ පාරවතින ෙැයකල හැකි ආදාායනම් නිසා කෂේ ණයන කිරීතම් වවශයතාවදා ඇතුළත්ව පාරාරිතභෝගිකයන්හතේ 

හැසරීේ ෙල තේගවත් තවනස ්වීම් මගිනි. ශ්රී ලංකාතේ තත්ත්වයන දා තබොතහෝ වංශ වලි්හ ආසියනා පාරැසිපිෂේ කළාපාරතේ 

සමගාමින්ට වනුරූපාර වන වතක තවනසව්න ගනුතදානුකාක වවශයතාවලට ගැලතපාරන ආකාකයනට කටයුතු කිරීමට වපාර 

තුළ  ඇති හැකියනාව පිළිබඳ වපි සැහීමකට පත්වෙමු. 
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ශ්රී කාකා ආර්ථිකය (Sri Lankan Economy) 

ශ්රී ලංකා ආර්ථිකයන වසක තුළ වතේෂේෂිත වර්ධනයන වූ 3.3% ට වඩා වඩු වර්ධනයනෂේ වාර්තා කක තිතේ. මහ බැංකුතේ 

දාැඩි මූලය ප්රතිපාරත්ති්හ නිසා මූලික දද්ධමනයන (Core Inflation) පාරාලනයන වූ තත්ත්වයනක පාරැවතියන දා මතුපිට දද්ධමනයන 

(Headline Inflation) ඉහළ වගයනෂේ ග්හනා ලදී.  එෂේසත් ජනපාරදා ආර්ථිකයන ශෂේතිමත් වීම තුළ ෙර්ෂය මැදතපාරොළී 

වනුපාරාතිකයන ඉහළ වගයනෂේ ග්හනා ලදී. වසක තුළ එෂේසත් ජනපාරදා තඩොලකයනට සාතේෂේ ව රුපි යනතල් වගයන වව ප්රමාණයන 

වීම 16.13% ෂේ වූ වතක වැඩිදියුණු කකන ලදා මූලය ප්රතිපාරත්ති කාමුව තුළ මහ බැංකුවට නමයශීලලී විනිමයන ුවවමාරු 

වනුපාරාතයනෂේ පෙත්ො ගැනීමට හැකිවියන. පාරැවතුණු තද්ශපාරාලන වර්බුධයන සහ සාතේෂේ  වශතයන්හ දුර්වල ආයනතනික 

ඉපාරයීම්, ප්රාේධන තවතළඳතපාරොතළ් කාර්යනයනසාධනයන තවත ඍණාත්මක බලපාරෑමෂේ එල්ල කකන ලදී. තවතළඳතපාරොල 

ප්රාේධනීකරණවේ සමස්ථ පාරහළ බැසීමට වනුකූලව සියනළු තකොටස් මිල දාර්ශකයන (ASPI)  4.98%  කි්හ  6,052.37 

දක්ො පාරහත ගියන වතක  S&P SL20 දාර්ශකයන 14.61% කි්හ 3,135.18 දක්ොද පාරහත වැටුණි.  ප්රතිපාරත්තිමයන 

වස්ථිකතාව්හ, ප්රතිපාරත්ති ්රියනාත්මක වනොකිරීම සහ ඵලදාාිකතාව තනොමැති වීම  නිසා  රු. මිලියනන 22,789 ෂේ වූ දපාර 

ප්රාමාණික ද්ද්ධ විතද්ශ (Substandard Net Foreign Outflow) ගලා යනාම, වඩු ආතයනෝජක සංතේදීතාවෂේ නිර්මාණයන 

කකන ලදී. 

ෙසක තුළ ආනයනන වියනදාම වැඩිවීමත් ශ්රී ලංකාතේ තවතළඳ ගිණුේ ිඟයන (Deficit)  පුළුල් වීමත්  වහේතුවෙන් වපාරනයනන 

ඉපාරයීම් වැඩිදියුණු වීතම්න් ඇතිවූ ධනාත්මක බලපාරෑම යටපත් විය.  මධය කාළීනව කාජය මූලය වඩා ශෂේතිමත් වීම 

වතේෂේ ා කකන වතක එමගි්හ වනාගතතේ සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවක භාවයනෂේ වපාරට වතේෂේ ා කළ හැකියන. 

2019 වර් යන තුළ දාළ තද්ශීලයන නි ප්ාරාදිතයන (Gross Domestic Product – GDP) 4.3% - 4.5% ෂේ වතක ප්රමාණයනකි්හ 

වර්ධනයන වීම වතේෂේ ා වකවර්. සමස්ථයනෂේ වශතයන්හ ශ්රී ලාංය යන ආර්ථිකතේ මධය කාලීන වතේෂේ ාෙන් 

සම්බ්හධතයන්හ වපි ධනාත්මක ආකල්පාරයනක සිටිමු. 

තමම වභිතයනෝගාත්මක තද්ශීලයන සහ තගෝලීයන පසුබිම තුළ වපාරතේ කැපාරවුණ කණ්ඩායනම් සහභාගිත්වයන සිතව 

තවනසව්න පාරරිසකයනට ගැලතපාරන තලස නව ක්රතමෝපාරායන්හ දකහා ගනිමි්හ වයාපාරාක ෂේත ්රතේ නව 

පාරැතිකඩ ගතේ ණයන කකමි්හ වපි ඉදිරියනට ගම්හ කවෙමු. 

රක්ෂණ කර්මාන්තය (The Insurance Industry) 

වර්ධනයන වන තකඟකාරි තවතළඳතපාරොල තබදාාග්හනා තද්ශීලයන කෂේ ණ කර්මා්හතතේ පාරවතින සමාගම් වලට යනහපාරත් 

තත්ත්වයනෂේ තපාර්හනුම් කකන වතක තමම විභවයන තවම සම්පූර්ණතයන්හ ගණනයන කක නැති නමුත් කෂේ ණ ෂේත ්රතේ 

ශෂේතිමත් ආතයනෝජන වවස්ථා දාෂේනට ලැතේ. තමම වවස්ථා කුමෂේ වුවත් දාළ තද්ශීලයන නි ප්ාරාදාතතේ ප්රතිශතයනෂේ 

වශතයන්හ කෂේ ණ වාරික (Insurance Penetration) ගත්විට එි ඇති පාරහත් මට්ටම නිසා වර්ධනයන සීමා වී තිතේ. 

වර්තමාන ජාතික සංඛයාතල්ඛන දාෂේවන ආකාකයනට  දාළ තද්ශීලයන නි ප්ාරාදිතයනට සාතේෂේ ව කෂේ ණ වාරික ෙටිනාකම  

(Insurance Penetration)  තවමත් දාළ තද්ශීලයන නි ප්ාරාදිතතයන්හ (Gross Domestic Product - GDP) 1.2% ක මට්ටමක 

පාරවතින වතක තගෝලීයන සමානය වගයන  3%කට වඩා ඉහළයාම මගින් වපන්නුේ කරන්වන් කුටුේභ සහ තවතළඳ 

ආයනතන තබොතහොමයනකට වනතේෂේෂිත හානි වලට මුුවණ දීතම්දී  දැඩි මූලය වවදාානේ දාැරීමට සිදුවන බෙයි. 
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එකම මිල ගණනෂේ සඳහා තකඟකකන තකඟකරුව්හ කිිපාර තදාතනකුතග්හ තවතළඳතපාරොල තදාබදා වී ඇති වතක 

වර්ධනයන්හ ළඟා කක ගැනීතම් ප්රධාන තමවලමෂේ තලස මිලකකණයන භාවිතා කක තිතේ.  කෂේ ණ වතිරිෂේත සැපාරයුම 

මිල ගණන් පහෙ දැමීවේ ප්රෙනතාෙයකට වහේතුවී ඇති අතර එමගින් ලාභාදාායීත්ෙය රSව වලස අඩුකිරීවේ ප්රවණතාවෂේ 

වපන්නුේ කරයි. තමමගි්හ සාමානය කෂේ ණ ෂේත ්රයට විතශ් තයන්හ බලපාරෑම් එල්ල වී ඇති වතක වතේෂේෂිත 

ලාභාදාායී මට්ටම් වලට බාධා එල්ල වී තිතේ. 

ඉහත සඳහ්හ කකන ලදා වර් යන තුළ ජීවිත කෂේ ණයන සමස්ථයනෂේ වශතයන්හ ගත්කළ  වර්ධන වනුපාරාතතේ පාරහත වැටීමෂේ 

තපාර්හවා තිතේ. ජීවන වියනදාම වැඩිවීම, වඛ්හඩ තගවීම් සිදුකිරීම ඇති හැකියනාවට බාධාෙක් වීම සහ කාෙගුණික 

සම්බ්හධ බාධාව්හදා තමම තත්ත්වයනට බලපාරා තිතේ. 

සාමානය රක්ෂණ කර්මාන්තවේ ෙර්තමාන පසුබිම තුෙ  තරගකාරිත්ෙය විසන්  සාමානය රක්ෂණ කර්මාන්තය මූලික 

ෙශවයන් රථොහන රක්ෂණ ෂේත ්රය වකවරහි විතැන් කරමින් සාමානය රක්ෂණ කර්මාන්තවේ නිෂප්ාදන කෙඹින් 

60%කට ෙඩා වමෝටර් රථ රක්ෂණ ොරික මගින් ලැබී ඇත. තේගතයන්හ වර්ධනයන වන නව වාහන ලියාපදිංචි කිරීේ 

සංඛයාවත් තමෝටර් වාහන කෂේ ණයන කිරිම අනිොර්යය වීමත් නිසා සාමානය කෂේ ණ සමාගේ ෙර්ධනය ෙැඩිකිරීම 

සදහා තමෝටර් රථ කෂේ ණයන තකතකි වැඩි වවධානයනෂේ තයනොමු වයොමු කර තිවේ. 

2018 වසක වවසාන වන විට සමස්ථ කෂේ ණ සමාගම් සංඛයාව 24 ෂේ  වූ වතක සංයුෂේත සමාගම් 2 දා ජීවිත කෂේ ණ 

සමාගම් 12 දා සාමානය කෂේ ණ ෂේත ්රතේ සමාගම් 10 ෂේ දා එයනට ඇතුළත් තේ. කර්මා්හතයන ශෂේතිමත් කිරීම 

තකතකි තයනොමුවූ නියනාමන තවනසක්ම් නිසා තමම වසක විතශ්  තේ. තව්හ කිරීතම් නියනාමනයන්හ හඳු්හවාදු්හ 

වවස්ථාතේ සිට කර්මා්හතයන තුළ සැළකියු යුතු වත්පාරත්කකගැනීම් සහ ඒකාබද්ධ කිරීේ කිිපාරයනෂේ දාෂේනට ලැබුණි. 

තවදුකටත් ඒකාබද්ධ කිරීතම් සංඥාව්හ සහ විශාල තකඟකරුව්හ තුළ වත්පාරත්කක ගැනීමට සහ මිලට ගැනීමට ඇති 

වවශයතාව්හ සිතව විතශ් තයන්හම සාමානය කෂේ ණ ෂේත ්රයන 2018 වසක තුළ ඉදිරියනට යනාම සිදුවියන. 

නියාමන ප්රතිසසාසකකරණ (Regulatory Reforms) 

කෂේ ණ ෂේත ්රයනට වදාාළව මූලය වාර්තාකකණතේ ප්රතිසංස්කකණ යනනු වනොවෙනස්වූ ෂේත ්රයනකි.  එව්හ එෂේ ප්රධාන 

තවනසක්මෂේ ව්හත්හ 2018 වසතර්දී ්රියනාත්මක වූ මූලය දපාරකකණ (Financial Insturments) සදහා ශ්රී ලංකා 

මූලය වාර්තාකකණ ප්රමිති 9  (SLFRS 9) තයනොදාා ගැනීතම් වවශයතාවික. තකතස් තවතත් තමම තකුලලාසි වලට වනුගත 

වීම සඳහා කෂේ කයන්හට 2022 ෙර්ෂය වන තතෂේ වවස්ථාව ලබා දී ඇති වතක එි තවත් කරුණෂේ ව්හත්හ තගෝලීයන 

වශතයන්හ සියනළුම කෂේ කයන්හ ජාතය්හතක මූලය වාර්තාකකණ ප්රමිති 17  (IFRS 17) - කෂේ ණ ගිවිසුේ  වලට වනුගත 

වීම වවශයවීමික. කෂේ කයන්හතේ මූලය වාර්තාකකණතේ තපාරනුවමි සැළකියන යුතු තවනසෂේ ජාතය්හතක මූලය 

වාර්තාකකණ ප්රමිති 17 මගින් ඇති කකික. ඊට වමතකව 2018 වතප්ර්ල් මස සිට ්රියනාත්මක වන නව බදු ක්රමයන යනටතත් 

කෂේ ණ කර්මා්හතයන මත බදු වයනකකන ෂේත ්රයන තුළ  සැළකියනයුතු තවනස් කම් කිිපාරයනෂේ හඳු්හවා දී තිතේ.  ඒ වනුව 

ජීවිත කෂේ ණ වයාපාරාකයන 28% ක බද්දාෂේ තගවියන යුතු වතක සහභාගිත්ව කෂේ ණ ිමිකම් තිතබන  ජීවිත කක ණ 

ිමිකරුව්හට (Participating Insurance Policyholders) තබදාා තදාන  වතිරිෂේතයන ට 14% ක බද්දාෂේ වයන තකතර්. 

කෂේ ණ ිමිකරුව්හ මත පාරනවා ඇති බද්දා නිසා බැංකු මගි්හ ලබා තදාන ඉතිරිකිරීම් සමඟ ස්හස්හදානයන කිරීතම්දී 

ජීවිත කෂේ ණ ප්රතිලාභ තකඟකාරී තනොවීම මත ජීවිත කෂේ ණ අංශය වකවරහි ඍණාත්මක බලපාරෑමෂේ ඇති කකික. 



4 
 

සමූහගේ අතිස විශිෂකට කාර්යය සාධනය (Stellar Performance of the Group)  

HNB ඇෂුවක්හස් වසක තුළ විතශ්ෂිත ජයනග්රහණයනෂේ වාර්තා කළ වතක වඩාත්ම සැළකියන යුතු කාකණයන ව්හත්හ වපාරතේ 

තකොටස් කාර්යනයන සාධනයන මාස 12 ක කාළ සීමාවෂේ තුළ රු. 72.50 සිට  සිට රු. 132.00 දාෂේවා ප්රශංසනීය තලස 82% 

කි්හ ෙර්ධනය වීමත් එය තවතළඳතපාරොළ සහ බැංකු මූලය සහ කෂේ ණ දාර්ශකවයහි (Bank Finance and Insurance 

Index - BFI Index) ෙර්ධනය අභිබොයාම සනිටුහන් වීමත්ය. වමය වපාරතේ තකොටස්හිමියන් තවනුතව්හ ඇතිකකන 

වතිවිශාල වටිනාකම පිළිබඳ ශෂේතිමත් ඇඟවීමකි. වපාරතේ තවතළඳතපාරොල ප්රාේධනීකකණයන  රු. ලිලියනන 6.6 ෂේ දාෂේවා 

වර්ධනයන වි ඇති වතක එයන 2017 දී පාරැවති රු. ලිලියනන 3.6  තදාුලණයනෂේ වීමෂේ තලස දාැෂේවියන හැකියන. 

HNB ඇෂුවක්හස් සමූහය 2017 දී වාර්තා කළ රු. ලිලියනන 7.8 ට සාතේෂේ ව 12% ක වර්ධනයනෂේ සමගින් දාළ 

වේඛනගත ොරිකය (Consolidated GWP)  රු. ලිලියනන 8.7 ෂේ වාර්තා කක ඇති බව මා ප්රකාශ කක්හත්හ ඉමහත් 

සතුටිනි.  එතස්ම HNB ඇෂුවක්හස් වඛණ්ඩව ලභාදයිත්ෙය වසරි්හ වසක වර්ධනයන කක තගන තිතේ. 2017 ෙසවර් 

රු.මිලියන 909.8 ක් වූ බදු පසු ලාභය 2018 ෙසවර්දී රු. බිලියන 2.7 ක් දක්ො  197% කින්  ෙර්ධනය වී ඇත.  තකතස් 

තවතත් සැළකියන යුතු කාකණයනෂේ ව්හත්හ ශ්රී ලංකා කෂේ ණ නියනාමන තකොමි ්හ සභාතේ (Insurance Regulatory 

Commission of Sri Lanka – IRCSL) නියාමනය හා වනුමැතියන  සිතව එෂේ වකෂේ පාරමණෂේ තිලියන හැකි වතිරිෂේතයනෂේ 

(One-Off Surplus) වන රු. මිලියන 381 ි බලපාරෑමත්  වපර ෙර්ෂෙල බදු වලාභ තලස හඳුනාගත්  රු. ලිලියනන 1.2 ක 

විලම්ලිත බදු වත්කවම ි බලපාරෑමත් තමයනට ඇතුළත් වන බවික. 2018 තදාසැම්බර් 31 දින වන විට වපාරතේ වත්කම් වල 

මුළු වටිනාකම රු. ලිලියනන 22 ඉෂේමවන වතක එයින් රු. ලිලියනන 17.6 ෂේ  මූලය ආතයනෝජන ෙලින් සමන්විතවීම වපාරතේ 

මූලය ස්ථාවකභාවයන වපන්නුේ කරයි .  

සමූහවේ වැඩිදියුණු වූ කාර්යනයන සාධනයන හා සමගාමිෙ 14% ෙර්ධනයක්ද සමගින් ආකර්ශනීයන වවස්හ ලාභාංශයන තලස  

තකොටසකට රු.7 ක ලාභාංශයනෂේ ප්රකාශයනට පාරත් කක ඇත. සමස්ථ ලාභාංශ තගවීම් රු. මිලියනන  350 ෂේ  වීමත් සමග 

වකොටස් හිමියන්වේ මුළු ප්රතිලාභය (Total Shareholder Return) වසක වවසානතේදී  92% ක ෙර්ධනයක් විය. 2017 

වසතර් රු. 18.20 වූ තකොටසක ඉපාරයුමට සාතේෂේ ව 2018 වසතර්දී තකොටසක ඉපාරයුම රු. 54.11 කි. (එය 197% ක 

වර්ධනයනකි). HNBA සමූහවේ ප්රාේධනය මත ඉපයීේ   (Return on Equity – ROE)  පාරසුගියන වසතර් ොර්තා වූ 24% 

ට සාතේෂේ ව  2018 වසතර් 57% දක්ො වර්ධනයන වී ඇත. එෂේවකෂේ පාරමණෂේ තිලියන හැකි වතිරිෂේතයන තම්හම 

සමාතලෝචිත වර් යන තුළ ොර්තාකරන ලදා විලම්භිත බදු බලපාරෑම දා ප්රාේධනය මත ඉපයීේ  හි අන්තර්ගත වී ඇත.  

 

පරිණාමයේ ක්රයමෝපාය (Strategy in Evolution) 

සමස්ථ කෂේ ණ තවතළඳතපාරොතල් පුළුල් වංශයනෂේ තවත වපාරතේ පුළුල් වතේෂේ ාව්හ දාැල්වීම සඳහා 2018 වසතර්දී වපාර 

සමාගම වයාපාරාක තදාතකිම පාරවත්වාගන යනන 250 කට වැඩි වතලවි මාර්ග හකහා ්රියනාත්මක කකන ලදා තබදාා හැරීම් 

හැකියනාව්හ තුළි්හ වපාරතේ සමාගතම් ශෂේති්හ උත්පාදනය කිරීතම්හ වපාර සමාගම පාරැහැදිළි වකමුණෂේ සිතව 

ක්රතමෝපාරාිකකව තමතහයනවීම සඳහා  වපි දිුල පිම්මෂේ පාරැන තිතේ. වපාරතේ පාරරිණාමනයනට දාායනක වූ තීකණාත්මක ජයනග්රහණ 

සාධකයනෂේ ව්හත්හ නිවැකදි මාර්ගයන සහ නි ප්ාරාදානයන්හ මත වූ වපාරතේ ජයනග්රාහී ව තේගයන සහ සමාගතම් වවදාානම් 



5 
 

දාකාගැනීතම් කාමුව තුළ තිතබන ෂේත ්රවල වවශයතා පිරිමැසීම සඳහා කටයුතු කිරීමික. තවද සැලකියයුතු 

කළමනාකරිත්වයන යනටතත් පෙතින වකමුදාල්ෙල අගයත් විචෂේ ණශීලලී ආතයනෝජන ක්රතමෝපාරායනනුත් නිසා සැළකියන යුතු 

ලාභයනෂේ වාර්තා කක තිතේ. 

යනොබැඳුණු ශක්තිසන් (Strengths Unbound) 

මතුවී තිබුණ ආර්ථික වභිතයනෝග හමුතේ වපාර සතු වටිනාම වත්කම වන සහස්රවාර්ෂිකයන්හ (millennials) 

බුවතකයනකතග්හ  සම්හවිත වන  HNBA සහ  HNBGI කණ්ඩායනම් වධයෂේ  මණ්ඩලයන්හි සමීපාර වධීෂේ ණයන යනටතත් 

දාැඩි කැපාරවීමකි්හ යුතුව කටයුතු කළ වතක එමගි්හ සමාගතම් සමස්ථ වර්ධනයනට දාැඩි දාාකයනත්වයනෂේ ලබා තදාන ලදී. 

ඔවු්හ තනොපාරැකිල ලබා දු්හ සහායන සහ දාායනකත්වයන  ඉතා ඉහළි්හ වගයන කිරීමට කැමැත්තතමි. තකතස්තවතත්  

ආර්ථිකතේ විවිධ වංශ තුළ වත්දාකින ලදා සාමානය ආර්ථික පිරිහී වම නිසා නව වවස්ථා ගතේ ණයන කිරීමට ඇති 

හැකියනාව සැළකියන යුතු තලස සීමා වී තිබුණි.  

ආයතනික යහපාකනය (Corporate Governance) 

අපවේ ආයනතනික වතිවිශි ්ටත්වයනට මුලික ෙන්වන් අපවේ ශක්තිමත් ආයතනික යහපාලන රාමුෙයි. මනා වූ  

වවදාානම් තෂේතස්රු සහ කළමණාකකණ ක්රතමෝපාරායන්හ  සිතව  වසක පුකා නියාමන වවශයතාවට වඩා ඉහළ වගයනකින් 

ග්හනා ප්රාේධන ප්රමාණතා වනුපාරාතයන (Capital Adequecy Ratio – CAR)  පාරවත්වාගනිමි්හ වවදාානම් පාරදානම් වූ  

ප්රාේධන නියාමන ක්රමය (Risk Based Capital - RBC)  තවත සාර්ථකව හැඩගැසීමට සහායන ලබා දු්හවන්  වපාරතේ 

එම ශෂේතිමත් ආයනතනික යහපාරාලන කාමුවික. 

තමම වාර්ෂික වාර්තාවෙහි ්රියනාත්මක කකන ලදා යහපාරාලන වයවහාකයන්හ  සම්බ්හධතයන්හ විස්තීකණ වාර්තාවෂේ 

ඉදිරිපාරත් කක තිතේ. කෂේ කයන්හ සඳහා ආයනතනික යහපාරාලන කාමුව (Corporate Governance Framework)  ශ්රී ලංකා 

කෂේ ණ නියනාමන තකොමි ්හ සභාව (Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka – IRCSL) විසි්හ 2018 වග 

භාගතේදී නිකුත් කක තිතබන වතක ශ්රී ලංකා වකලත් ගණකාධිකාරී්හතේ සංගමයන (CA Sri Lanka) විසි්හ නිකුත් 

කකන ලදා ආයනතනික පාරාලනයන සම්බ්හධතයන්හ වන යනහ පුරුදු මාලාව 2017 වසතර්දී සංතශෝධනයන කකන ලදී. අප 

සමාගම හැකි සෑම අෙස්ථාෙලදීම අප ආයතනික යහපාලන වයවහාකයන්හ වමම සංතශෝධිත දපාරතදාස් මාලාවට 

අනුකූලෙ කටයුතුකිරීමට වවශය ්රියනාමාර්ග ගනු ඇත. 

කබාගත් ජයග්රහණ (Awards Secured) 

HNB ඇෂුවක්හස් සමාගම තම විවිධ වූ පාරාර්ශ්වකරුව්හට කකන ලදා තස්වයන තවනුතව්හ තද්ශීලයන තම්හම විතද්ශීලයන 

සම්මාන කාශියනෂේ දිනාතගන තිතේ. 2017 ෙර්ෂවේ සංකලිත ොර්ෂික ොර්තාෙට ශ්රීලංකා ෙරලත් 

ගණකාධිකාරෙරුන්වේ සංගමය විසන් සංවිධානය කරන ලද 54 ෙැනි ොර්ෂික ොර්තා සේමාන ප්රදාවනෝත්සෙවේදී 

රක්ෂණ සමාගේ කාණ්ඩවේ රන් සේමානය අප සමාගමට හිමි විය.  2017 ෙර්ෂවේදී  ශ්රී ලංකා ඉස්ලාමීයන බැංකු සහ 

මූලය කර්මා්හත සම්මාන දතළතල්දී  HNBGI සමාගතමි තකාෆුේ කෂේ ණ වංශයනට ‘Takaful entity of the Year’ 

රිදී සේමානය පිරිනැමුනි.  
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ඉදිරි දර්ශනය (Future Outlook)  

වපාරතේ චිකස්ථාික දාැෂේම ව්හත්හ කර්මා්හතතේ සහ ජාතිතේ සංවර්ධනයන සඳහා දත්තප්රක්කයනෂේ තලස කටයුතු කිරීමික. 

වපාරතේ නතවෝත්පාරාදානයන්හ සහ කර්මා්හතයන තුළ පාරළමුතව්හම හඳු්හවාතදාන තද් තුළි්හ කර්මා්හතයන දාැනටමත් පුළුල් 

වීමකට ලෂේවී තිතේ. වවශය කකන ප්රතිපාරත්ති නිසි පාරරිදි වයොදා තිබීම තුළ ජාතික ආර්ථිකයනට ඉදිරිටයන යනාතම් ඇති 

හැකියාෙ  තවත වපි දාැඩි විශ්වාසයන තබා ඇත්තතමු. වපාරතේ පාරරිණාමයන සඳහා වන ගතේ ණයන තුළ කෂේ ණ ෂේත ්රතේ 

ස්වාභාවයන තවනස ්කකන සහ කතට් සහ ජනතාවතේ ජිවිත තපාරෝ ණයන කකන,  තාෂේ ණයන මත පදනේ වූ නි ්පාරාදාන සහ 

විසඳුම් වෙනුවෙන්  දාැඩි තලස ආතයනෝජනයන කිරීමට වපි කැපාරවී සිටිමු. එළතෙන වකවානුව තුළ HNB ඇෂුවක්හස් 

ඓ්හද්රීයන  සහ ඓ්හද්රීයන තනොවන  වර්ධන වවස්ථා  තවත තම වතේෂේ ාව්හ තයනොමු කකන වතක විතශ්ෂිත වංශයනෂේ මගි්හ 

තයනොමුකකන ලදා තවතළඳතපාරොල මූලාකම්භයන්හ 2019 වර්ධනයන සහ ලාභදාාිකත්වයන ළඟාකකගැනීම සඳහා පාරැහැදිළි 

දාර්ශනයනෂේ සපාරයනනු ඇත. 

 

නව පත් කිරිම් (New Appointments)  

HNB ඇෂුවක්හස් PLC සහ  HNB තජනකල් ඉ්හෂුවක්හස් සමාගතම් වධයෂේ  මණ්ඩලයන් සදහා කකන ලදා නව 

පාරත්කිරීම් හතකෂේ වාර්තා කිරීමට මම කැමැත්තතමි.  තේමියන්හ ප්රනා්හදු මහතා  HNBA සහ HNBGI ි ස්වාධීන 

තනොවන විධායනක තනොවන වධයෂේ වකතයනෂේ වශතයන්හ පාරත් තකරුණ වතක ස්ටුවර්ට් චැේම්හ මහතා ස්වාධීන තනොවන 

සහ විධායනක තනොවන වධයෂේ වකතයනෂේ වශතයන්හ  HNBA ි වධයෂේ  මණ්ඩලයනට 2019 තපාරබකවාරි 11 දින සිට 

බලපාරැවැත්තවන පාරරිදි පාරත් කක තිතේ.  ඊට වමතකව සංජයන විතේමා්හන මහතා සහ වර්ජුන වතේුලණතස්කක මහතා  

HNBGI ි වධයෂේ  මණ්ඩලයනට ස්වාධීන තනොවන සහ විධායනක තනොවන  වධයෂේ වරු තලස 2019 තපාරබකවාරි 11 

වන දාා සිට ්රියනාත්මක වන පාරරිදි පාරත් කක තිතේ. 2019 තපාරබකවාරි 11 දින කකන ලදා වමම පාරත්කිරීම් ශ්රී ලංකා කෂේ ණ 

නියනාමන තකොමි ්හ සභාතේ වනුමැතියනට  යටත්ය. 

 

යසේවයයන් ඉවත් වීම් (Resignations) 

තමම වර් යන තුළදී වපාරතේ වධයෂේ  මණ්ඩල සාමාජිකික්හ තදාතදාතනකු සියන තනතුරුවලි්හ ඉෙත් වුහ. විධායනක 

තනොවන වධයෂේ වකතයනකු වශතයන්හ වධයෂේ  මණ්ඩලතේ වසක දාහයනෂේ තස්වයන කළ සකත් කත්වත්ත මහතා  2019 

තපාරබකවාරි 06 දින සිට ්රියනාත්මක වන පාරරිදි ඉල්ලා වස්වියන.  විධායනක තනොවන වධයෂේ වකතයනකු වූ රජිේ දිසානායනක 

මහතා  HNB ඇෂුෙරන්ස් වපොදු  සමාගතම් (HNBA) සහ HNB වෙනරේ ඉන්ෂුෙරන්ස් සීමාසහිත  සමාගතම් 

(HNBGI) වධයෂේ  මණ්ඩල වලි්හ 2019 තපාරබකවාරි මස සිට ්රියනාත්මක වන පාරරිදි ඉල්ලා වස්වියන. HNB ඇෂුෙරන්ස් 

වපොදු  සමාගතම් (HNBA) සහ HNB වෙනරේ ඉන්ෂුෙරන්ස් සීමාසහිත සමාගතම් (HNBGI) වධයෂේ  මණ්ඩලයන් 

තවනුතව්හ  වපාර සමූහතේ වර්ධනයනට ඔවු්හ ලබා දු්හ වටිනා දාායනකත්වයන පිළිබඳ මතේ වවංක ඇගයීම තම් වවස්ථාතේ 

පුදා කිරිමට කැමැත්තතමි. 
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සකතුතිසය (Appreciation) 

ශ්රී ලංකා කෂේ ණ නියනාමන තකොමි ්හ සභාතේ  සභාපාරති, වධයෂේ  තජනකාල් සහ වතනකුත් නිලධාරී්හ ලබා දු්හ 

සහායන තවනුතව්හ වපාර සමාගම තවනුතව්හ මම ස්තුතියන පුදා කිරීමට කැමැත්තතමි. එතස්ම  2018 වසක තුළ කෂේ ණ 

ඔම්බුඩිස්ම්හවකයනා විසි්හ වපාර තවත ලබා තදාන ලදා සහායන  සහ කර්මා්හතයන තවනුතව්හ ඔුවතේ කැපාරවීම දා ස්තුති 

පූර්වකව සිිපාරත් කකමි. 

එතස්ම මා සමඟ වඛණ්ඩව රැඳී සිටීමින් ලබා දු්හ සහායන සහ වටිනා දාායනකත්වයන තවනුතව්හ HNB ඇෂුෙරන්ස් වපොදු  

සමාගතම් (HNBA) සහ HNB වෙනරේ ඉන්ෂුෙරන්ස් සීමාසහිත  සමාගතම් (HNBGI) වධයෂේ  මණ්ඩලයන්හි සෑම 

සාමාජිකතයනකුටම ස්තුතියන පාරළ කකමි. එතස්ම වපාරතේ කළමනාකකණ වධයෂේ    ප්රධාන විධායනක නිලධාරි දීේති 

තලොකුආකච්චි මහතාට සහ තජය ්ක කළමනාකාරිත්වයන තුළ සිටින සියනළු නිලධාරී්හටත් විධායනක කමිටුවේ 

සාමාජිකයන්හටත් වපාර සමූහතේ සාර්ථකත්වයන තවනුතව්හ වූ  ඉටුකොවූ  භාකදූක කාර්යනභාකයන සහ තනොසැතළන කැපාරවීම 

තවනුතව්හ මාතේ ස්තුතියන පුදා කකමි.  

HNBA සහ HNBGI ි සියනලු කාර්යන මණ්ඩල සාමාජිකික්හ ඔවු්හතේ කැපාරවීම සහ ආචාක ධර්ම හකහා සමූහතේ 
දියුණව වර්ධනයනට මනා දාායනකත්වයනෂේ දාෂේවන ලදී. එම සියනළු තදානාටම එම කැපාරවීම සම්බ්හධතයන්හ මාතේ ස්තුතියන 

පුදා කකමි. එතස්ම වපාරතේ තකොටස්ිමියන්හට, වයාපාරාක හවුල්කරුව්හට සහ ගනුතදානුකරුව්හට ඔවු්හ වපාරවේ 

හැකියාෙන් තකතකි තබන ලදා විශ්වාසයන තවනුතව්හ ස්තුති කිරීමට කැමැත්තතමි. ආයනතනයනෂේ වශතයන්හ වපාරතේ 

වවංකත්වයන තහවුරුකකන ආයනතනික යහපාරාලන ප්රමිතී්හ තවදුකටත් වැඩි දියුණු කකමි්හ පරිපූර්ණත්ෙය කරා 

වනොසැලී ස්ථාෙරෙ ඉදිරියටම යන වපාරතේ වර්ධන ගම්හ මග වකවරහි ඔබතැබූ විශ්ොසයට අඛණ්ඩෙ වගෞරෙය පුද 

කරමු. 

 

වරෝස් කුවර්,  

සභාපතිතුමිය 

 

2019 වපබරොරි 11       

වකොෙඔ    
 



8 
 

(පහත දැක්වෙනුවේ HNB ඇෂුෙරන්ස් වපොදු සමාගවේ 2018 සංකලිත වාර්ෂික වාර්තාවේ පිටු අංක 32- 35හි සදහන්  

ප්රධාා  ිධධාාකක නිලධාාරිතුමාවේ විෙරණවේ සංහල පරිෙර්තනයක් පමණි.) 

 

ප්රධාා  ිධධාාකක නිලධාාරිතුමාවේ සමාලලෝච ක  
 

විප්ලවීය පරිණාමය (A Revolution in Evolution) 

සමාවලෝචිත ෙසර තුළ කලාපයම පිඩාෙට පත්කරමින් ඇතිවූ ආර්ථික ආරවුල් සහ වේශපාලනික අස්ථාෙර  බෙ  තුළ 

වුෙද HNB ඇෂුෙරන්ස් වපොදු සමාගම වෙනසේන සුළු පරිසර තත්ෙවයහි වුෙද ස්ථාෙරෙ නැගී සටින ලදී. රක්ෂණ 

ක්ලෂේත්රලේ  ළමු  ස  දිරරිලළලමේ ිටින  ිධ ව්වසීයක රක්ෂණ සාාමාක් ව්ලක් අප සමුහවේ සාරධර්ම ෙලට 

අනුකූලෙ කටයුතු කිරීා වහේතුවෙන් අළලේ ළාරිල ෝගිකක් හට  අළ වකවරන් ආරක්ෂිත රැකෙරණයක් ලැබුනි. 

වමම ෙර්ෂවේ ොර්ෂික ොර්තාවේ අනුනාදයක් වමන් 2018 ෙසර තුල අපවේ ''පරිණාමය'' වනොවයක් ආකාරවයන් 

දිස්වූවේ වයාළාරලේ  ප්රමාණය සහ විෂය පථය පුළුල් කිරීමත්, ජීවිත සහ සාාා ය රක්ෂණ අංශ  වදවකහිම  ප්රධාා  

භූමිකාෙ නිරූපණය කරන්නන් බෙට පරිෙර්තනය වීමත් සමගිනි.  

වමම ළසුබිා තුම 2018 වසරි් අවස් ව  ු දල් වර්ෂක සඳ ා HNB ඇෂුවර්සව PLC (HNBA) හි   ත්ව  සංකලිත 

වාර්ෂික වාර්තාව ස  මූලය ප්රකා්   දිරරිළත් කර්ල්  දපිරි සතුිනනි. ලාා වාර්ෂික වාර්තාව තුම සාාමලේ ස  

එහි පූර්ණ ළරිළාලිත සාාමාක් ව  HNB ලෙ රල් ද්ෂුවර්සව සීමාසහිත සාාමලේ වතෙදෑරුේ කාර්කක සාධා ක 

අන්තර්ගතෙ ඇත.   

2018 ෙසර තුළ අප සමුහවේ සයළු අංශ මගින් ලබාවදන ලද අතිවිශිෂ්ට කාර්කක සාධා ක පිළිබිඹු කරමි් සමූහයක් 

වලස රු. බිලික  2.7ක ලාභදායි බදු පසු ලාභයක් HNB ඇෂුවර්සව වපොදු සමාගම (HNBA)  සහ HNB ලෙ රල් 

ද්ෂුවර්සව සීමාසහිත සාාමා (HNBGI) අත්පත්කරගැනීමට සමත් වී ඇත. ළසුගික වර්ෂක සාඟ 

ස්ස්ද ාත්ාකව බැලීලේදී ලාක 197% ක වර්ධා කකි. නිෂවළාද  ස  ලසේවා කමලෙහි ිධිධධාත්වක ආරක්ෂා 

කරගැනීම හා අපවේ අනාගත පරිණාම මාෙත එළිකිරීේ අරමුණු කරගත් අපවේ ෙකග්රාහ උපායමාර්ගයන් 

ක්රිකාෙටනැංවීම අප සමූහවේ සාර්ථක ප්රථිපලෙලට වහේතුපාදක විය. 

 

ප්රතිවිරුද්ධ ධ රාරන්ධ(TheධHeadwinds) 

වාණිෙමය දෘෂවිනලකෝණකකි් බල  ිධට 2018 වර්ෂක දැඩි රාෙය මූලය ප්රතිපළත්තිප වහේතුවෙන් වයාළාරව වයවසාක් 

ස  පුද්මලක්ලේ ිධ ව්වසීයකත්වයට බලළෑාක් ඇතිපවූ  පීඩ කට ලක්වූ ආර්ථික ක්රිකාකාරකේ බහුල වර්ෂකක් ලලස 

 ැඳි්ිධක  ැක.  

 ව ලද්ශීක ආදාකේ ළ ත කටලත්  ඳු්වා ලදනු ලැබූ 2018 අලප්රේල් 01 ිර  ිටට ක්රිකාත්ාක කර  ලද බ  

ප්රතිපසසසවකරණ රක්ෂණ ක්ලෂේත්රකට පුුලල් බලපෑමක්  ඇතිප කර  ලදී. වමම  ව බ කරණ ළරිසර රාු ව තුම සාාමා 

ලාභදායි වලස ඉදිරියට වගනයාම 2018 වර්ෂලේ  අෙසන් කාර්තු තු  තුම  තිපබූ ප්රධාා ා අියලකෝමක වූ අතර ලාා 

ප්රවණතාව අ ාමතලේ දී ද ළවතිපනු ඇත. 

ලාහි ප්රතිපලලකක් ව්ලක් වසර තුම ලැලබ  අතිපරික්තක ාත  28% ක බ  ලමවීාට ළවතිප  ිටකුලා ජිවිත රක්ෂණ 

සමාගේ වලට ිට වී තිපලේ. 



9 
 

සියළුධඅභියයෝගධනලටධඑයාහිනධනැගීධසිටීමධ(RisingධAgainstධallධOdds) 

HNB ඇෂුවර්සව වපොදු සමාගම (HNBA) කනු ිධනිිධද ාවකව කාර්කක්ෂාතාව ස  ලලදායිතාව පිළිබඳ ා ා 

දතිප ාසකක් සහිත ලැයිසවතුමත සාාමාකි.  විචක්ෂණශීලී ආලකෝෙ  තව රටත් වැඩිකිරීාටත් ිධල ේ්ෂලක් සකසව 

කර  ලද නිෂවළාද ක් සේබ්ධාලක් කර්ාා්තලේ  ධාර්ාතා අිය වා වර්ධා ක වීාටත් ඩිජිටල්කරණක කර  ලද 

ළාරිල ෝගික ලසේවාව් සේබ්ධාලකනුත් අපහට ප්රමාණෙත් ධාාරිතාවක් පෙතී. අපි අළලේ මූලික ආචාරධර්මවලට 

සතයවාදී ලවමි් සදාචාරාත්මක ස  සවථාවර රක්ෂණ ලසේවාවන් සැළයීා පිළිබඳව අළලේ සේපූර්ණ අවධාා ක ලකොු  

කරු . අළලේ නිෂවළාද  ා ා තත්ත්වලක් යුතුවීම  ා ඉතා සරලවීම තුලින් ළාරිල ෝගිකක්ට ද ම ාට්ටලේ 

ිධ ව්වසීයක බවක් ලබා ලද  අතර ා ඔවු්ලේ ආරක්ෂණ අව්යතා වහොදින් ආෙරණය කර ඇත.   

අළ සාාමාට එක සතු ලවලමඳවපොළ පිළිබඳ ඇතිප සුළරීක්ෂාකාරී ඇසත් ලතොරතුරු ලසොකාමැීයාට ඇතිප උවා ාවත් 

නිසා අතිපසාර්ථකත්වක  ැාැතිප ලවරමා්තක දක්වා කාත්රා කිරීාට  ැකි වූ අතර එාගි් අළලේ 

ිටකුල ළාර්්වවකරුව්ට අතිපා ත් වින ාකාක් ලැබී තිපලේ.  වසර මණ ාවක් පුරා ලා්ා ළසුගික වසර තුමද 

අියලකෝමාත්ාක කාලරාමුෙක් තුම HNB ඇෂුවර්සව සාාමාට ලා ාදාකකත්වක සේබ්ධාලක් ් ක්තිපාත් ළද ාක් 

ළවත්වාලම  කාාට  ැකි වී තිපලේ. 

අළලේ සාාමාට ස  අල කුත් ිටකුලා ළාර් ව්වකරුව්ට  ැකි සෑා ිධටා වින ාකාක් එක් කිරීා  සඳ ා සෑා 

අවසවථාවක්ා උපවයෝගී කරමැීයාට සක්රිකව කටයුතු කර  අතිප දක්ෂ කඩාඩාකාක් අළ සතුව ිටමා අපවේ 

ොසනාෙකි. රක්ෂණ සාාමාක අ ාමත සාර්ථකත්වකව ළ සුලව් ලබාගතහැකි රක්ෂණ ිධසඳුේ ාත සහ 

විශ්ෙසනිත්ෙය මත දැඩි ලලස රඳා ළවතිප  බව අළ දැඩිලසේ ිධ ව්වාස කර  අතර  එමගින් අප ශ්රී ලසකාලර රක්ෂණ 

ක්ලෂේත්රලේ  සවවරූළක සකසව කිරීලේදී අ් අක අිය වා ලමොසව ඇත. 

කඩඉම්ධ(TheධMilestones) 

සාාලලෝචිත ෙසර තුළ HNB ඇෂුවර්සව වපොදු සමාගම (HNBA) සහ HNB ලෙ රල් ද්ෂුවර්සව සීමාසහිත 

සාාමා (HNBGI), සාසවථ වයාළාරක තුම 12% ක අතිවිශිෂට් වර්ධා කක් සමගින් ඒකාබද්ධා දම වල්ඛනගත ොරිකය 

වලස (Consolidated GWP) බිලික  8.7 ක් වාර්තා කිරීම ආඩේබරයට කරුණකි.  

 

HNB  ඇෂුවර්සව වපොදු සමාගම විසන් 319%ක  සහ HNB ලෙ රල් ද්ෂුවර්සව සීමාසහිත  සමාගම (HNBGI)  

විසන් 200% ක ප්රාේධා  ප්රාාණතා අනුළාතකන් (Capital Adequecy Ration – CAR) ොර්තා කරන ලේවේ ගිවිසුේ 

සහ වෙනත් ෙගකීේ සදහා කළ සයලු වෙන්කිරීේ ෙලින් අනතුරුෙයි.  

ජීිරතධආාක්ෂණයධධ(LifeධAssurance) 

 ව ලා්ා ලා දායී ලවලමඳලළොම අස්  ඳු ාමැීයාටත් ිධල ේ්ෂිත ිධසඳුේ ලබා දීාටත් අළට  ැකිකාව ලබා ලදමි් 

ජීිධත රක්ෂණ වයාළාරලේ  ළරිණාාක ලරමවත් වී තිපලේ. ිධශිෂවට අද සව ෙකග්රාහ ිධසඳුේ බවට ල ොවරිර  ලලසට 

ළරිවර්ත ක කිරීලේ  අප සමූහවේ වූ  ිධල ේ්ෂිත වූ හැකියාෙ ලලස නිෙැරැදිෙ  ක්රිකාත්ාක කිරීා දැක්ිධක  ැකික. 

HNB  ඇෂුවර්සව වපොදු සමාගම (HNBA) රක්ෂණ කර්ාා්තලේ  වර්ධා  ලරමක හා සමගාමීෙ 12% ක  ෙර්ධනයක් 

වපන්ෙමින් දම වල්ඛනගත ොරිකය (Consolidated GWP) වලස රු.බිලික  4.4 ක් අත්පත්කරවගන ඇති අතර  

එමගින්  HNB  ඇෂුවර්සව වපොදු සමාගම (HNBA)  තෙදුරටත් වෙවළඳවපොවළහි හයෙැනි ස්ථානය තුළ 

රදොගැනීමට හැකි වී ඇත. 

පසුගිය ෙසවර් ශුේධ ලාභය ෙන රු. මිලියන 725.7ට ෙඩා 241%ක ෙර්ධනයක් සමගින් රු.බිලියන 2.5ක  අපවේ 

ඉහළම  ශුේධ ලාභයක් ොර්තා කිරීම සමාගවේ සනිටුහන් කල යුතු සන්ධිස්ථානයක් වලස ප්රකාශ කරන්වන් සතුටිනි.   
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වමම බදු පසු ශුද්ධා ලාභය, වාර්තා කිරීාට  ැකිවූලේ  වයාළාරලේ  සහභාග වනොෙන රක්ෂණ අරමුදවලන් (Non – 

Participating Fund) ජීිධත රක්ෂණ වයාළාරලේ  අතිපරික්තක වකොටස්හිමියන් වෙත ාාරුකිරීේ (Surplus Transfer) 

රු. මිලියන 381.2 ක් සහ රු. බිලියන 1.17ක්  වූ විලේභීත බදු ෙත්කම සමගින් බෙ සදහන් කිරීම ෙඩාත් උචිතය. 

එවමන්ම ජීිධත ආරක්ෂණ වයාළාරක 2717 වර්ෂලේ දී වාර්තාකර  ලද රු. මිලික  91ට ට ස්ස්ද ාත්ාකව රු. 

මිලික  638 කට මඟා ලවමි් ජීිධත රක්ෂණ වයාළාරලේ  අතිපරික්තක වකොටස්හිමියන් වෙත ාාරුකිරීේ (Surplus 

transfer) වල 23% ක වර්ධා කක් වාර්තා කර තිපලේ.  

ලාා වසර තුම HNB ඇෂුවර්සව වපොදු සමාගවමහි  ජීිධත අරු දල (Life Fund)   12% කි් වර්ධා කක්ද සමගින්   

රු. බිලික  12.3 ක ස්ධිසවථා කක් වාර්තා කර ඇති අතර රක්ෂණ ඔප්පු  හිමියන්ට ආකර්ෂණිය ප්රසාද දීමනාෙ 

වලස රු. 1,000 කට රු. 54 ක් ද අරමුදල් පදනේ වූ  ප්රතිලාභ (Fund based) රක්ෂණ ඔප්පු හිමියන්ට 8.5% ක ලාභාංශ 

අනුපාතයක්ද ලබා දීමට හැකිවිය.     

සරමරනයධාක්ෂණයධ(GeneralධInsurance) 

සාාා ය රක්ෂණ ක්ලෂේත්ර ලේ  ිටකුල ලද ාලේා අවධාා ක ිර ාමත් ිධල ේ්ෂිත තත්ත්වකකට ළත්වීා දක්වා වූ අළලේ 

ළරිණාාලේ  මා් ාම තුම ළාරිල ෝගිකක්ලේ හිමිකේ ළෑේ සේබ්ධාලක් කටයුතු කිරීලේදී තීරණාත්ාක 

කාර්කකක් තාක්ෂණක ිධිට් දටු කර  තත්ත්වක තුම ිටකුලා ිධිධධා කාරකක් එකට එක් කිරීා සඳ ා  අළලේ මතිපක 

ප්රලර්ක ල ේතුවක් වී තිපලේ. සාාා ය රක්ෂණ ක්ලෂේත්රලේ  ඇතිප අියලකෝම ෙකමැීයා සඳ ා ා ා ලලස අරු ණු කරමත් 

ළැ ැිරළි ක්රලාෝළාක් 2018 වර්ෂක තුම අළලේ ප්ර්සසනීය වර්ධා කට ල ේතු වී තිපලේ.  වසර අවසා  ව  ිධට HNB  

ලෙ රල් ද්ෂුවර්සව සීමාසහිත  සමාගම (HNBGI) 11% ක වර්ධා කක් සහිතෙ රු. බිලික  4.3 ක දම වල්ඛනගත 

ොරිකයක් (GWP) ස  රු. මිලික  230 ක බදු පසු ශුද්ධා ලාභයක් වාර්තා කර තිපලේ. 

ලවලමඳලළොල උච්චාවච ක් පිළිබඳ අළලේ තිපයුණු අවධාා ක ස  ලා දායීත්වක සේබ්ධාලක්  අළලේ වර්ධා  

මායතාව අතිපිධල්ේෂ වර්ධා කක් ත වුරු කර ඇතිප අතර අප නිෂප්ාදන කළඔ තුල ඉහළ රදො ගැනීමක් ස  ලා දායි 

බව එාගි් ඇතිප කර තිපලේ. අළලේ ිධශිෂවට වු දක්ෂතාව් සමග අළලේ ලාල යුේ ළරාමිතී් අලුත් කිරිාටත් අපි 

නිර්තරලක් උත්සාහ කර්ල ු . 

ආයයෝජනධධ(Investments) 

වමම ෙසවර්දී ෙඩා ශක්තිමත් අවයෝජන ක්රිකාවලිකක් සමූහය තුළ ස්ථාපිත කරලීමට සමත් වී ඇති අතර අපවේ දූරදර්ශි  

ිධනිිධද ාෙවයන් යුත් ලලදායී අරමුදල් කළමනාකරණ තීරණ සමූහවේ ිටකුලා ළාර්්වවකරුව්ට ිරගුකාළී  

වින ාකාක් වනොකඩො ඇතිකරලීමට ඉෙහල් වී ඇත.   

2018 ෙසවර්දී සමූහවේ ආවයෝජන කළඹ මගින් පසුගිය ෙසවර් ආවයෝජන ආදායම අභිබෙමින් ආකර්ෂණීය  රු. 

බිලියන 1.97 ක ආවයෝජන ආදායමක් ොර්තා කරන ලදී. HNB  ඇෂුෙරන්ස් වපොදු සමාගම  විසන් සමූහවේ 

ආවයෝජන ආදායම සදහා රු. බිලියන 1.6 ක දායකත්ෙයක් දක්ෙමින් 11% ක ෙර්ධනයක් ොර්තා කළ අතර 

කළමනාකාරිත්ෙය යටවත් තිවබන අරමුදල් ෙල 16%ක ෙර්ධනය එයට දායකත්ෙය දක්ො තිවේ. HNB  වජනරල් 

ඉන්ෂුෙරන්ස් සීමාසහිත  සමාගම සමූහවේ ආවයෝජන ආදායමට රු. මිලියන 327.3 ක් දායක කරමින් පසුගිය ෙසර 

සමඟ සැසඳීවේදී 27% ක ෙර්ධනයක් දක්ො තිවේ. 

ක්රයමෝාරිකකධිරිධඅනුගමනයධධ(DrivingධonධStrategicධImperatives) 

අළ සතුව ්ක්තිපාත් ළාල  වු කක් ළවතිප  අතර අළ සාාමා ිතිප ාිටකව තා ිධෂක ළථක ස  රක්ෂණ නිෂවළාද  

ස  ිධසඳුේ වල සීාාව්  පුුලල් කරමැීයා ිට කර  ිධට අළලේ ළාර් ව්වකරුව්ලම් අළ දැඩි ලලස ප්රතිපලා  ලබා 
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තිපලේ. අළලේ කාලී   ලවෝත්ළාද ක්ට ලවලමඳලළොලල් ස  ලසේවකක්ලේ ස  ළාර්්වවකරුව්ලේ  ිධ ව්වාසක 

ිර ා මැීයාට  ැකි වී තිපලේ.ලමෝලීක ව්ලක් ෙ තාව ස  කර්ාා්ත ලව සව ව්ල් ලකලසේද ක්  පිළිබඳ මූලික 

දර්්කකක් ව  තාක්ෂණක ලකොදාමැීයලේ දී අපි ිධල ේ්ෂත්වකක් ලමොඩ මාලම  ිටිනු . රක්ෂණ කර්ාා්තක 

ක්රාලක් කඩා බිඳ දාමි් තාක්ෂණක ිධිට් අපි රක්ෂණ හිමිකේ නිකුත් කර  ආකාරක ලව සව කර  ව දත්ත 

ිධ්ාල ප්රාාණකක් ඇතිප කිරීාට ළ සුකේ සළකා තිපලේ. 

වසර තුම ලව සවව  ළාරිල ෝගික අව්යතා ස  ලවලමඳලළොල මතිපකත්වක් ලවත අවධාා ක ලකොු  කරමි් අළ 

ආකර්්ණීක  ව නිෂවළාද   ඳු්වා දී තිපලේ.  පිළිකා රක්ෂණක ( ‘Hope’ ) ස  ලඩසගු රක්ෂණක (‘Safenet’)  අළ 

ිධිට් අළලේ නිෂවළාද  ිධිධධාාසගිකරණක කරමි් අළලේ වින ා ළාරිල ෝගිකක්ලේ අව්යතා වලට අනුව  

නිර්ාාණක කර  ලද වෙළදවපොවල් ප්රථම ිධප්ලවීක ලවලමඳ නිෂවළාද  ලර. එලසේා අපි සවාාර්ට් ෆයිර (‘Smart 

9)’ මි් ආකර්ෂණීක ලා ාස් සහිත  ආලකෝෙ  රක්ෂණ සැලසුමක් අළලේ රක්ෂණ හිමිකරුව්ට  ඳු්වා දී තිපලේ. 

තකාෆුල් ලවලමඳලළොලල් ළාරිල ෝගික අව්යතා වලට අනුව අළ තවත් ිධප්ලවීක අසව - සලාේ (As-Salam) ලාෝටර් 

රක්ෂණ ක්රාකක්  ඳු්වා දී තිපලේ. 

අළලේ ක්රලාෝළායික ආකතනික අරු ණු ද අළලේ තිපරසාරත්ව මූලාරේ ක් සාඟ සමීළව බද්ධා වී තිපලේ. අවධාා ක 

අව්ය ක්ලෂේත්රවලටව ප්රොව්ලම් ස  ආකත  වලි් මූලය ස  කිනතල ළ සුකේ අව්ය ප්රොව්ට  අපි සතය 

ව්ලක්ා ස ාක ලබා දී ඇත්ලතු .  අළලේ ආකතනික සාාෙ වමකීා පිළිබඳ ක්රලාෝළාක තුළි් අළ කර  ලද් ස  

අළ අලප්ක්ෂා කර  ලද් අතර සාබර බවක් ළවත්වාමැීයා අලප් අරු ණයි. අරු ණු ලවනුලව් කටයුතු කර ව අළලේ 

වයාළාරලේ   දවත ලලස අළලේ ළාර්්වවකරුව් තබාම් ා සසිධධාා කක් ව්ලක් අ්ඩාඩව අළ කටයුතු කර  

අතරතුර කාබ් උදාසී  වැඩ ළරිසරකක් සකසව කිරීා වැනි අතිප්ක වැදමත් ළරිසර හිතකාමී මූලාරේ ක් තුළි් 

ආරේ  වූ අළලේ  ආකතනික සාාෙ වමකීේ දටුකිරීලේ උත්සා ක්හි ප්රාලකෝගික ස  අචාරධාර්මීක සවවා ාවක ළාසල් 

ෙල වයාළෘතිප වල ිටට කා්තාව් ස  ප්රොව් බලමැ්වීා දක්වා ිරගුකාලී  ප්රතිපලල සහිත දැක්ාක් සහිතව 

ක්රිකාත්ාක ලර. 

ක ොටස් හිමියන්කේ නටිනරකම්ධ(ShareholderධValue) 

වකොටස් හිමියන්වේ ෙටිනාකම ඉහළ නැංවීමට HNB ඇෂුෙරන්ස් සමාගම කළ දැඩි බලපෑම අගය කරමි. 2018 ෙසර 

ආරේභවේදී අප සමාගවේ වකොටසක නාමික අගය රු. 72.50 ක් වූ අතර ෙසර අෙසන් ෙන විට එම අගය වදගුණ 

වෙමින් රු.132.00 ක් දක්ො ෙැඩිවී තිබිණි. ලකොමෙ ලකොටසව හුවාාරුලර ලකොටසව දර්්කක්හි කිනකුරු චල කක් 

ලළ්නුේ කරන ලද ළසුබිා තුම ලකොටසව වින ාකා ලදගුණ කර මැීයාට  ැකිවීා සාාමා මඟාකරමත් වැදමත් 

ෙකග්ර ණ වලි් එකක් ලලස දැක්ිධක  ැකික. 

අනරගතධදැක්මධ(FutureධOutlook) 

රක්ෂණ ක්ලෂේත්රක කර්ාා්ත එකිල කා ළරකමි් ඇතිපකරම් ා තරඟක හා තරගකාරිත්ෙය තුළි් වැඩිිරයුණු වීා 

අලප්ක්ෂා ලකලර්. මිල තරඟක ද ප්රධාා  තරඟකරුව් අතර ත්රSව ාට්ටාකට ළැමිණ ඇතිප අතර ිධිධධාත්වකට ළත්කර  

ලද නිෂවළාද  ස  ළාරිල ෝගිකක් ලවනුලව් ිධල ේ්ෂලක් සකසව කර  ලද ලසේවා නිසා ලවලමඳලළොල ද ලකොටසව 

වලට ලබදී තිපලේ.  

2019 මූලය වර්ෂක ලදස ශු වාදීව බැලීලේ දී ශ්රී ලාසකීක ආර්ථිකක ක්රලාෝළායිකව සවථා මතවීලේ අරමලකක නි රත 

ව  බව අළලේ ිධ ව්වාසකයි.  ළාරිල ෝගිකක් ලවනුලව් ධා ාත්ාක අත්දැකීාක් නිර්ාාණක කර   ව යුමකක් 

කරා අළලේ ළරිවර්ත ක වීා ිට ව  කාලක තුල අතිපරික්තක් ස  ද ම ප්රාේධා  අව්යතා සාබර කර මැීයාට අපි 

උත්සා  කරු . අළලේ ිරගු කාලී  මා  තුම වඩාත්ා පිහිටක් ලැබික යුතු ප්රොව්ව ළරිසර තත්ත්වක් ස  ආකතනික 

සවථේ  සඳ ා අළලේ තිපරසාර දාකකත්වක ලබා දීා පිළිබඳ අළලේ සලාෝධාානික දලක්කක අපි ්ක්තිපාත් කරු . 
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අළ සතු ්ක්තිපාත් ලවලමඳලළොම දැක්ලේ වාිටක ලබා මනිමි් උළරිා ලා කක් ලබා මැීයා සඳ ා ව  අ ළලේ 

නිෂවළාද  ස  ලසේවා ාාලාව වර්ධා ක කිරීා අළ ිධිට් ිට  කර  අතර ොතය්තර මූලය වාර්තාකරණ ප්රමිතී් 17 

(IFRS 17) අනුව කටයුතු කරමි් අළලේ සාසවථ නිෂවළාද  මිශ්රය  ප්රතිපවු මත කිරීා අපි අ්ඩාඩව ිට  කරු . 

අළලේ ිධකා් ක තුම රක්ෂණ කර්ාා්ත ලේ  ලව සක් ඇතිප කර්ල කු බවට ළත්වීා සඳ ා ව  අළලේ උත්සා ක 

තුම තාක්ෂණක ළද ේ කරමත් ිධසඳුේ අපි තව රටත් ්ක්තිපාත් කර  අතර ිධකදමි් උළරිා ලල ල ලා මැනිලේ 

කාර්කකලේ  දී අළලේ මනුලදනුකරුව්ට “ තා ආරක්ෂාව සඳ ා හිමිකේ ළෑලේදී’ වඩා ළරිපූර්ණ ලව සක් සහිතව 

කටයුතු කිරීා සඳ ා මූලික  ලව සවකේ ිට  කිරීාට ඩිජිටල්කරණක ස  ලකොම රහිත ිධසඳුේ ලබා දීා ලකලරහි අළ 

අ්ඩාඩව අවධාා ක ලකොු  කරු . දත්ත විශ්වල්ෂණවේදී ස  ලවලමඳලළොම ලතොරතුරු වලට අදාම ලතොරතුරු 

තාක්ෂණක තුම අපි ක්රලාෝළායික ආලකෝෙ කක්  ිට  කර  අතර මනුලදනුකරුව්ලේ මතිපක අව්යතා වලට වඩාත් 

ලකෝමය ව  වඩාත් ිධප්ලවීක නිෂවළාද   ඳු්වා දීා ලකලරහි අළලේ අවධාා ක ලකොු  කරනු ඇත. තාක්ෂණික ිධසදුේ 

ාත ආලකෝෙ ක කිරීලා් ොතය්තර මූලය වාර්තාකරණ ප්රමිතිප 17 සදහා අෙැස ලව සවකේ ඇතිපකිරීා සඳ ා අපි 

කටයුතු කරු . 

ඇගයීමධ(InධAppreciation) 

සෑා අවසවථාවක ා අළලවත තබ  ලද උළරිා ිධ ව්වාසකව ළක්ෂළාතීත්වක ස  ප්රලබෝධාාත් දාකකත්වක ලවනුලව් 
අළලේ වින ා මනුලදනුකරුව්ට ාා ාාලේ අවසක ඇමයීා පුද කරමි. එලසේා ලාා සාාමා ලවනුලව් තා ාම 
ලළ්වීා ස  ස ාක ලබා  ් ස ාළතිපතුමික ස  අධායක්ෂ ාඩාඩලකත් ාාලේ ඇමයීාට ළාත්ර කම යුතුක. 

එලසේා අළලේ රක්ෂණ ක්ලෂේත්රලේ  ප්රමිතී් වර්ධා ක කිරීාට ම් ා උත්සා ක ලවනුලව් ශ්රී ලසකා රක්ෂණ රක්ෂණ 
මණ්ඩලවේ ස ාළතිපතුමාව අධායක්ෂ ලෙ රාල්වරකාට ස  කාර්ක ාඩාඩලකටත් සවතුතිපක පුද කරමි.  

එලසේා ාාලේ සවතුතිපක ිධධාාකක කමිටුලර ිටකුල සාාාජිකක්ටත් අල කුත්  ලෙයෂවන නිලධාාරී්ටත් කාර්කක 
ාඩාඩලලේ  ිටකුල ලද ාටත් ක්ලෂේත්ර බලකාලේ  ිටකුලා සාාාජිකක්ටත් පුද කිරීාට ලාක අවසවථාවක් කර මනිමි. 
ඔවුන්වේ තනි හා සාමූහික ප්රයත්නයන් වෙනුවෙන් මාවේ හදපිරි සවතුතිපක පුද කරමි. 

අවස් ව්ලක් අපවේ සයළුම තැරැේකරුෙන්, ප්රතිරක්ෂණ කරුෙන්, අතරාැිර ොලකට ස  ිටකුලා ක්ර ලාෝළායික 
වයාළාර ළාර් ව්වකරුවන් ලබාදුන් වින ා දාකකත්වක ලවනුලව් ාාලේ සවතුතිපක පුද කිරීාට කැාැත්ලතමි. 

දීප්තිප ලලොකුආරච්චි 

කමා ාකරණ අධායක්ෂ  ප්රධාා  ිධධාාකක නිමධාාරි 
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HNB weIqjrkaia PLC
uQ,H ;;Aj m%ldYh

foieïn¾ 31 oskg" 2018 2017 2018 2017

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

foam<" msßh; yd WmlrK 151,559         169,620         104,487         119,078         

wiamDIH j;alï 61,087           57,841           58,782           57,841           

ú,ïNS; nÿ j;alï 1,304,882      64,098           1,280,499      -                

uQ,H wdfhdaPk 17,579,131    15,054,910    14,679,706    12,741,015    

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

PSú; rlaIK ysïhkag oS we;s Kh 243,113         162,285         243,113         162,285         

,eìh hq;= m%;s rlaIK 415,773         569,778         75,926           65,010           

,eìh hq;= rlaIK jdßl 798,213         786,319         8,046             7,488             

fjk;a j;alï 823,101         1,036,846      575,154         764,256         

rlaIK .súiqï ) ú,ïNS; úhoï 140,486         105,287         -                -                

uqo,a iy uqo,a iudk;d 761,871         641,950         502,561         352,307         

uq¿ j;alï 22,279,216    18,648,934    18,678,274    15,419,280    

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

r|jd.;a ,dN 4,405,581      2,381,427      4,167,660      2,373,601      

úlsKSu i|yd j¾.SlrKh lrk ,o wdfhdackhkays ixÑ; (8,025)            30,685           1,451             17,415           

fjk;a ixÑ; (4,406)            (10,760)          (4,395)            (9,884)            

PSú; rlaIK ysïhkaf.A wdodhï ixÑ;h (201,867)        223,272         (201,867)        223,272         

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

uõ iud.fï uq¿ ysïlre m%d.AOkh 5,744,314      3,796,499      5,515,880      3,776,279      

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

uq¿ ysïlre m%d.AOkh 5,744,314      3,796,499      5,515,880      3,776,279      

j.lSï
rlaIK m%;smdok - PSú; rlaIK 12,261,472    10,915,858    12,261,472    10,915,858    

rlaIK m%;smdok - idudkH rlaIK 2,525,095      2,384,906      -                -                

fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï 140,356         126,083         84,840           73,875           

j¾;udk n¥ j.lSu 22,541           34,598           14,708           -                

f.úh hq;= m%;s rlaIK 369,853         353,042         116,268         90,650           

fjk;a j.lSï 1,092,809      896,288         642,470         529,862         

nexl= whsrdj 122,776         141,660         42,636           32,756           

uq¿ j.lSï 16,534,902    14,852,435    13,162,394    11,643,001    

uq¿ ysïlre m%d.AOkh  iy j.lSï 22,279,216    18,648,934    18,678,274    15,419,280    

by; uQ,H ;;aj m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 218 yS we;s ú.Kkh lrk ,o uQ,H ;;aj m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

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

foieïn¾ 31 ka wjika jQ j¾Ih i|yd" 2018 2017 2018 2017 iuqyh iud.u 
re' ~000 re' ~000 re' ~000 re' ~000 ] ]

o< f,ALk.; rlaIK jdßl 8,724,696     7,821,468     4,420,513     3,963,642     12            12            

m%;s rlaIlhkag leml< jdßl (1,059,269)   (1,100,573)   (215,630)      (189,093)      (4)             14            

Y=oaO f,aLk.; rlaIK jdßl 7,665,427     6,720,895     4,204,883     3,774,549     14            11            

fkdbmehQ rlaIK jdßlj, ixÑ;fha Y=oaO fjki (216,988)      (328,818)      -                -                (34)           -           

bmehQ Y=oaO rlaIK jdßl 7,448,439     6,392,077     4,204,883     3,774,549     17            11            

fjk;a wdodhï
fmd<S yd ,dNdxY wdodhu 1,887,343     1,693,191     1,591,900     1,442,073     11            10            

Wm,íê jQ Y=oaO ,dN 74,058          33,128          68,673          28,789          124          139          

Y=oaO idOdrK w.h u; ,dNh$^w,dNh& 8,482            9,704            (18,036)        7,653            (13)           (336)         

.dia;= iy fldïia wdodhï 172,646        129,099        79,465          61,494          34            29            

fjk;a wdodhï 36,030          46,735          14,627          24,958          (23)           (41)           

uq¿ fjk;a wdodhï 2,178,559     1,911,857     1,736,629     1,564,967     14            11            

Y=oaO wdodhu 9,626,998     8,303,934     5,941,512     5,339,516     16            11            

Y=oaO m%;s,dN" jkaos iy  úhoï
Y=oaO rlaIK m%;s,dN iy f.jQ jkaos (3,123,585)   (2,178,556)   (1,035,164)   (563,628)      43            84            

Y=oAO f.úhhq;= rlaIK jkaosj, fjki (112,904)      (114,850)      (31,410)        (11,923)        (2)             163          

PSú; rlaIK ixÑ;fha .súiqï.; j.lSïyS fjki (1,707,149)   (2,166,427)   (1,707,149)   (2,166,427)   (21)           (21)           

PSú; rlaIK ixÑ;fha .súiqï.; j.lSïyS fjki - tlA jrlA muKlAA ;ssìh yels w;srslA;h  381,156        -                381,156        -                - -

fjk;a fufyhqï iy mßmd,k úhoï (2,282,481)   (1,839,031)   (1,351,799)   (1,018,783)   24            33            

m%drlaIK iy Y=oaO w;Am;Alr.ekSfï úhoï (1,125,418)   (1,028,872)   (847,968)      (822,715)      9              3              

fjk;a rlaIK wod< úhoï (75,963)        (49,171)        (51,330)        (30,375)        54            69            

uq¿ m%;s,dN" jkaos iy úhoï (8,046,344)   (7,376,907)   (4,643,664)   (4,613,851)   9              1              

n¥ fmr ,dNh 1,580,654     927,027        1,297,848     725,665        71            79            

wdodhï n¥ 1,124,656     (17,275)        1,177,367     -                6,610       -           

j¾Ih i|yd jQ ,dNh 2,705,310     909,752        2,475,215     725,665        197          241          

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&
,dNd,dN ioyd kej; j¾.SlrKh lrk ,o  fydA j¾.SlrKh úhyels whs;u
 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki (399,596)      489,495        (373,143)      461,179        (182)         (181)         

 - wdodhï m%ldYhg udre lrk ,o  Wm,íê jq ,dNd,dN (72,541)        (30,485)        (67,960)        (27,896)        138          144          

 - PSú; rlaIK ysïhkaf.a wdodhï ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd
    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki 425,139        (414,403)      425,139        (414,403)      203          203          

 - wdYs%; n¥ 8,288            (6,770)          -                -                222          -           

,dNd,dN ioyd kej; j¾.SlrKh fkdjk whs;u
m%;sñkqï u; ,dN$^w,dN& - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï 6,354            (12,550)        5,489            (7,998)          151          169          

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu ^nÿ miq& (32,356)        25,287          (10,475)        10,882          (228)         (196)         

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 2,672,954     935,039        2,464,740     736,547        186          235          

uq¿ ,dNh ( 
jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ ,dNh 2,705,310     909,752        -                -                197          -           

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

j¾Ifha uq¿ ,dNh 2,705,310     909,752        -                -                197          -           

uq¿ úia;SrK wdodhu (

jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 2,672,954     935,039        -                -                186          -           

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

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 2,672,954     935,039        -                -                186          -           

fldgil bmhSu

fldgil bmhSu - uQ,sl ^re'& 54.11            18.20            49.50            14.51            197          241          

fldgil bmhSu - uQ,sl ^re'& tlA jrlA muKlAA ;ssìh yels w;srslA;h - rys;j 46.48            18.20            41.88            14.51            155          189          

fldgil ,dNdxYh ^re'& -                -                7.00              6.00              -           17%

by; ,dNd,dN yd fjk;A úia;SrK wdodhï m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 219 yS  ú.Kkh lrk ,o ,dNd,dN yd fjk;A úia;SrK wdodhï m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iud.u fjkiiuqyh
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HNB weIqjrkai a PLC

ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iuQyh

2018 foieïnr® 31 ka wjika jq jr®Ih i|yd" m%ldYs; r|jd.;a wf,ú ixÑ; fjk;a ixÑ; cSú; rÌK iSñ; uq¿

m%d.aOkh bmehSï ysñhkaf.a kshduk ysñlï

wdodhï ixÑ;h ixÑ;h

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

2017 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875        1,721,675       (7,152)             1,790              (191,131)         -                  2,697,057        

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

 - j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                  909,752          -                  -                  -                  -                  909,752          

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  452,240          -                  -                  -                  452,240          

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  (414,403)         -                  -                  -                  (414,403)         

 - m%;sñkqï u; w,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -                  -                  -                  (12,550)           -                  -                  (12,550)           

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                  -                  37,837            (12,550)           -                  -                  25,287            

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                  909,752          37,837            (12,550)           -                  -                  935,039          

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  -                  -                  414,403          -                  414,403          

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

 - jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

 - 2016 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY f.ùï -                  (250,000)         -                  -                  -                  -                  (250,000)         

2017 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875        2,381,427       30,685            (10,760)           223,272          -                  3,796,499        

2018 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875        2,381,427       30,685            (10,760)           223,272          -                  3,796,499        

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

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

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  (463,849)         -                  -                  -                  (463,849)         

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

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

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

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

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

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

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

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

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

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

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

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iuQyh " jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 220 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

2018 foieïnr® 31 ka wjika jq jr®Ih i|yd" m%ldYs; r|jd.;a wf,ú ixÑ; fjk;a ixÑ; cSú; rÌK iSñ; uq¿

m%d.aOkh bmehSï ysñhkaf.a kshduk ysñlï

wdodhï ixÑ;h ixÑ;h

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

2017 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875     1,897,936     (1,465)           (1,886)           (191,131)       -                2,875,329     

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu -                725,665        -                -                -                -                725,665        

j¾Ih i|yd jQ ,dNh

j¾Ih i|yd jQ fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq& -                -                433,283        -                -                -                433,283        

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

 - ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd -                -                (414,403)       -                -                -                (414,403)       

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                -                -                (7,998)           -                -                (7,998)           

 - m%;sñkqï u; w,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -                -                18,880          (7,998)           -                -                10,882          

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                725,665        18,880          (7,998)           -                -                736,547        

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu

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

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                -                -                -                414,403        -                414,403        

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

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2016 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY f.ùï -                (250,000)       -                -                414,403        -                (250,000)       

2017 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875     2,373,601     17,415          (9,884)           223,272        -                3,776,279     

2018 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875     2,373,601     17,415          (9,884)           223,272        -                3,776,279     

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

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

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                -                (441,103)       -                -                -                (441,103)       

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

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

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

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

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

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

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

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

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

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

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

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iud.u" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 221 yS we;s ú.Kkh lrk ,o ysñlï fjkiaùfï m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'
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HNB weIqjrkai a PLC

uqo,a m%jdy m%ldYh

foieïnr® 31 ka wjika jq jr®Ih i|yd" 2018 2017 2018 2017

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

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

nÿ fmr ,dNh 1,580,654    927,027       1,297,848    725,665       

.e,mSï(

fmd<S wdodhu (1,883,053)   (1,684,689)   (1,588,206)   (1,435,151)   

,dNdxY wdodhu (4,290)          (8,502)          (3,694)          (6,922)          

wiamDIH j;alï l%udÌh 19,685         18,937         19,540         18,937         

foam, msrsh; yd WmlrK ක්ෂය 49,285         51,770         34,533         36,142         

fiajl m%;s,dN i|yd fjka lsrSï 33,928         30,540         20,023         18,028         

Wm,íê jQ Y=oaO ,dN (74,058)        (33,128)        (68,673)        (28,789)        

Y=oaO idOdrK w.h u; ^,dN&$w,dN (8,482)          (9,704)          18,036         (7,653)          

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï ,dN (178)             (5,584)          (171)             (5,934)          

(286,509)      (713,333)      (270,764)      (685,677)      

fufyhqï j;alï j, Y=oaO fjki ^අ& 132,856       (548,793)      (5,350)          (241,501)      

fufyhqï j.lSï j, Y=oaO fjki ^ආ& 1,706,125    2,796,294    1,498,548    2,262,645    

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy 1,552,472    1,534,168    1,222,434    1,335,467    

f.jQ mdrsf;daYslh (13,301)        (7,440)          (4,618)          (3,397)          

wd¾AÓl fiajd .diA;= (20,120)        (16,919)        -               -               

fufyhqï Ÿ%hdldrlï ;=,ska cks; jQ Y=oaO uqo,a m%jdy 1,519,051    1,509,809    1,217,816    1,332,070    

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

wdfhdack iq/l=ï Y=oaO ñ,oS .ekqï (2,900,729)   (2,767,527)   (2,331,810)   (2,425,152)   

,o fmd<S 1,869,967    1,443,722    1,590,860    1,231,609    

,o ,dNdxY 4,493           9,100           3,760           7,483           

wiamDIH j;alï ñ,oS .ekqï (22,931)        (15,896)        (20,481)        (15,896)        

foam, msrsh; yd WmlrK ñ,oS .ekqï (34,459)        (64,943)        (22,113)        (46,196)        

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï i|yd ,o uqo,a 3,413           10,498         2,342           9,061           

wdfhdack Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (1,080,246)   (1,385,046)   (777,442)      (1,239,091)   

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

,dNdxY f.ùï (300,000)      (250,000)      (300,000)      (250,000)      

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (300,000)      (250,000)      (300,000)      (250,000)      

uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï j, Y=oaO ^wvqùu&$jeäùu 138,805       (125,237)      140,374       (157,021)      

jir uq, uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï 500,290       625,527       319,551       476,572       

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

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

^w& fufyhqï j;alï j, fjki

    ú,ïNS; úhoï j, jeä ùï (35,199)        (30,336)        -               -               

    cSú; rÌK ysñhkag oS we;s Kh j, jeä ùï (80,828)        (41,844)        (80,828)        (41,844)        

    ,eìh hq;= m%;srÌK j, wvqùï$^jeäùï& 154,005       (75,052)        (10,916)        (10,196)        

    ,eìh hq;= rÌK jdrslhkayS jeäùï (11,894)        (163,025)      (558)             (683)             

    uqˆ fjk;a j;alï jල wvqùï$^jeäùï& 106,772       (238,536)      86,952         (188,778)      

fufyhqï j;alï j, Y=oaO fjki 132,856       (548,793)      (5,350)          (241,501)      

^ආ& fufyhqï j.lSï j, fjki

    wfkl=;A j.lSï j, jeä ùï 188,803       99,806         112,608       43,388         

    rÌK m%;smdok ) cSú; rÌK jල jeä ùï - nÿ fmr 1,360,322    2,168,002    1,360,322    2,168,002    

    rÌK m%;smdok ) idudkH rÌK j, jeä ùï 140,189       463,339       -               -               

    f.úh hq;= m%;srÌK ) jeä ùï 16,811         65,147         25,618         51,255         

fufyhqï j.lSï j, Y=oaO fjki 1,706,125    2,796,294    1,498,548    2,262,645    

by; uqo,a m%jdy m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 222 yS we;s ú.Kkh lrk ,o uqo,a m%jdy m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'
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