திறசேரி
ின்வருநாறு குிப்ிடப் ட்டுள் திறசேரிச் சேறவகற அநாா வங்கி
முன்றவக்கிது. வவிாட்டு ாணனம் மூம் வகாடுக்கல் வாங்கல் வேய்தல்



உடன் ஒப்ந்தங்கள் - வெளிாட்டு ாணனப் ரிநாற்றங்களள வகாள்ெவு வெய்தல்
நற்றும்

ெிற்ளக்காக

பாட்டித்

தன்ளந

வகாண்ட

ெிகிதங்களள

ாம்

முன்

ளெக்கிபறாம்.


முன்

வகாண்டு

வெல்லல்

ஒப்ந்தங்கள்

-

முன்

வகாண்டு

வெல்லல்

ெந்ளதனில்

வகாள்ெவு நற்றும் ெிற்ள ஊடாக இறக்குநதினாளர் நற்றும் ற்றுநதினாளர்களள
வெளி ாட்டு ணப் ரிநாற்றத்தின் ஆத்து ிளலளநனில் இருந்து காக்கும் ெெதிகளள
ாம் முன் ளெக்கிபறாம்.

வரு ிறுவ றவப்புக்கள்
தநது பநலதிக ிதி ிளலகளள முதலீடு வெய்ெதற்குப் வாருத்தநா இருப்புச் பெளெத்
வதாகுதிவனான்ளற வரு ிறுெங்களுக்காக ாம் முன் ளெக்கிபறாம்.

ினநநா தீர்வுக்கா அிவுறுத்தல்கள் (Standard Settlement Instructions)

epakkhd jPh;Tf;fhd mwpTWj;jy;fSf;F jaTnra;J ,q;Nf fpspf; nra;aTk;
gpujpepjp tq;fpfs; (Correspondent Banks)
Gpujpepjp tq;fpg; gl;baiy ghh;g;gjw;F jaTnra;J ,q;Nf fpspf; nra;aTk;

வவிாட்டு ாணனப் ரிநாற்று விகிதங்கள்

ந்த ஒரு அநாா ெங்கினானினும் முன் ளெக்கின்ற வெளிாட்டு ாணன வகாடுக்கல்
ொங்கல் நிகச் ெநீ த்தின சுட்டிக் காட்டும் ெிற்ள ெிகிதங்களளத் வதரிந்து வகாள்ெ
தற்காக இங்பக அழுத்தவும்

Currency
Code
USD
EUR
GBP
JPY
AUD
SGD
CHF
CNY

Currency Description
U S DOLLAR
EURO
STERLING POUND
JAPANESE YEN
AUSTRALIAN DOLLAR
SINGAPORE DOLLAR
SWISS FRANC
CHINESE YUAN

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

SAUDI RIYAL
U.A.E. DIRHAM
MALAYSIAN RINGGIT
HONGKONG DOLLAR
SWEDISH KRONA
CANADIAN DOLLAR
DANISH KRONE
NORWEGIAN KRONE
NEW ZEALAND DOLLAR
KUWAITI DINAR
OMANI RIYAL
QATAR RIYAL
JORDANIAN DINAR
BAHRAIN DINAR

திறசேரினின் வதாடர்பு விபங்கள் :
: + 94 11 7757 253 / 7757267
: + 94 11 7757 255
: + 94 11 5669 163
நின்ஞ்ெல்

: treasury@amana.lk

fUj;JfSk; Kiwg;ghLfSk;
vkJ fpisfspYk;> www.amana.lk vDk; ,izaj;js KftupapYKs;s 'vq;fs; Nrit gw;wpa cq;fs; mDgtj;ij
vq;fNshL gfph;e;J nfhs;Sq;fs;" vDk; gbtj;jpd; %yk; vkJ Nrit gw;wpa cq;fsJ ngWkjpkpf;f
fUj;Jf;fis vq;fSld; gfpu;e;J nfhs;sTk;.
vkJ Nrit gw;wpa Kiwg;ghLfis gpd;tUk; tOpKiwfs; %yk; mwpaj; juTk;
1.
2.
3.
4.

fpis Kfhikahsiu mZFtjd; %yk;
Kiwg;ghLfis feedback@amana.lk vDk; kpd;dQ;ry; Kftupf;F mDg;Gtjd; %yk;
0117 756 756 vDk; ,yf;fj;Jld; njhlu;G nfhs;tjd;; %yk;
vkJ gpd;tUk; ,izaj;js KftupapYs;s 'njhlu;G nfhs;sTk;" gf;fj;jpy; jfty;
nfhLg;gjd; %yk;

cq;fs; Kiwg;ghLfs; njhlu;ghd vkJ eltbf;iffis ehk; cq;fSf;F mwpaj;jUNthk;.

