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.

කිරීම

අත්පිට ගිවිසුම් - විදදස විනිමය මුදට  ම හ විකිණීම සහ තරÕකරී අනුඳතයක් අපි  
දද දනමු.
රි වි ම - ආkයksක දලළඳදේ විදදස විනිමය මිට  ම් හ විකිණීම් තුළි
ආනයනකරුල විදදස විනිමය අලදනදම ආරක්ෂ වීම පිණිස ඳහසුකම   දද දනමු.

සංසථපිත ත ඳතු
සංසථපිත ආයතනලට ඔවු දේ අතිරික්ත මුදේ තත්ත්ලය ආදයෝජන කිරීම සහ සුදුසු ත ඳතු
නිඳයුම් ඳරසයක් අපි ඉදිරිඳත් කරමු.

සම්මත විසඳුම් සහ උඳදදස
සම්මත විසඳුම් සහ උඳදදස i|yd my; fjí msgqjg msúfikAk'
http://www.amanabank.lk/en/sme-and-corporate-banking/treasury

úfoAY ksfhdað; nexl=
úfoAY ksfhdað; nexl= i|yd my; fjí msgqjg msúfikAk'
http://www.amanabank.lk/en/sme-and-corporate-banking/treasury/correspondent-banks

විනිමය අනුඳත
න්ම අමානා බ ැංකුවේ ශාඛාවකින්   ත හකි නවීනතම විවෙස් විනිමය මිලට ග නීම් හා විකිණීම්
අනුපාත
úksuh
ixfla;h

úksuh úia;rh

USD
EUR
GBP
JPY
AUD
SGD
CHF

weußldkq fvd,¾
hQfrda
iag¾,ska mjqï
cmdk fhka
Tiafg%,shdkq fvd,¾
isx.mamQre fvd,¾
iaúia ma%Ekala

CNY
SAR
AED
MYR
HKD
SEK
CAD
DKK
NOK
NZD
KWD
OMR
QAR
JOD
BHD

Ök hqjdka
ijqos ßhd,a
අර
ක්සත්
රcHය osrdï
මදේ යල ßx.sÜ

fydxfldx fvd,¾
iaùvka ක්දර න
lefkaähdkq fvd,¾
fvkaud¾la ක්දර න
fkda¾fõ larka
kjiS,ka; fvd,¾
l=fõÜ äkd¾
´udkq ßhd,a
lgd¾ ßhd,a
fcda¾odkq äkd¾
nyf¾ka äkd¾

wudkd nexl= SWIFT wxlh
භණ්ඩ රය සම්

: AMNALKLX

ධ කර  දම් විසතර

භණ්ඩ ර m%OdkS
කළමනකරු - දලළ

: +94 11 7757250 / 7757268
: +94117757253/7757267

ෆක්ස

: +94115669163

විදුත් තඳ්

: treasury@amana.lk

woyia iy meñ‚,s
wudkd nexl=j> mdßfNda.sl Tnf.a woyia iy fhdackd w.h fldg i,lhs' tneúka Tnf.a woyia>
YdLdfõ we;s —Tn ,o fiajd w;aoelSu ms<sn|j wmg lshkak˜ fmdaruh msrùfuka fyda tu
fmdaruh wm fjí wvúfhka nd.; fldg msrùfuka wm fj; fhduq lrkak'
óg wu;rj> wm fiajdj ms<sn| Tnf.a woyia iy meñ‚,s Tng my; wdldrhkaf.ka wm fj;
fhduq l< yel'





wod< YdLdfõ l<uKdldr uy;d yuqùfuka
Tnf.a meñ‚,s feedback@amana.lk hk úoHq;a ,smskhg fhduq lsÍfuka
wmf.a laI‚l weu;=ï wxl 011 7 756756 Tiafia wm weu;Sfuka
wmf.a fjí wvúfha we;s> iïnkaO jkak msgqfjys Tnf.a meñ‚,s igyka lsÍfuka

Tnf.a meñ‚,a, ,o ú.i th ,enQ njg ikd: lrñka> ta ms<sn|j bÈßfha§ .kq ,nk mshjrhka
iïnkaOfhka wm Tnj oekqj;a lr isáuq'

