
 
 
 
 
 
 

List of Capital & Currencies of Different 
Countries 

 

 
 

 

Country Capital Currency 

India New Delhi Rupee 

Indonesia Jakarta Rupiah 

Nepal Kathmandu Nepalese Rupee 

Sri Lanka Sri Jayewardenepura Kotte Sri Lankan Rupee 

Seychelles Victoria Seychellois Rupee 

Pakistan Islamabad Pakistani Rupee 

Maldives Male Maldivian Rufiyaa 

Mauritius Port Louis Mauritian Rupee 

List of Countries having Dinar/Dirham as their Currency 
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Country Capital Currency 

Algeria Algiers Algerian Dinar 

Bahrain Manama Bahraini Dinar 

 Iraq Baghdad Iraqi Dinar 

 Jordan Amman Jordanian Dinar 

 Kuwait Kuwait City Kuwaiti Dinar 

 Libya Tripoli Libyan Dinar 

 Macedonia Skopje Macedonian Denar 

Serbia Belgrade Serbian Dinar 

 Tunisia Tunis Tunisian Dinar 

UAE Abu Dhabi UAE Dirham 

List of Countries having Euro as their Currency 

Country Capital Country Capital 

Andorra Andorra la Vella Latvia Riga 

Austria Vienna Luxembourg Luxembourg 

Belgium Brussels Malta Valletta 

Cyprus Nicosia Monaco Monaco 

Estonia Tallinn Montenegro Podgorica 

Finland Helsinki Netherlands Amsterdam 

France Paris Portugal Lisbon 

Germany Berlin San Marino San Marino 

Greece Athens Slovakia Bratislava 

Ireland Reykjavik Slovenia Ljubljana 

Italy Rome Spain Madrid 

Lithuania Vilnius Vatican City Vatican City 

 List of Countries having Dollar as their Currency 

Country Capital Currency 

Antigua and Barbuda Saint John’s Eastern Caribbean Dollar 

Australia Canberra Australian Dollar 

Bahamas Nassau Bahamian Dollar 
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Barbados Bridgetown Barbadian Dollar 

Belize Belmopan Belize Dollar 

Brunei Bandar Seri Begawan Brunei Dollar 

Bermuda Hamilton Bermudian Dollar 

Canada Ottawa Canadian Dollar 

Dominica Roseau Eastern Caribbean Dollar 

Fiji Suva Fijian Dollar 

Grenada Saint George's Eastern Caribbean Dollar 

Guyana Georgetown Guyanese Dollar 

Jamaica Kingston Jamaican dollar 

Kiribati Tarawa Kiribati dollar 

Liberia Monrovia  Liberian dollar 

Namibia Windhoek Namibian Dollar 

Nauru Yaren District Australian Dollar 

New Zealand Wellington New Zealand Dollar 

Palau Ngerulmud United States Dollar 

Panama Panama City United States Dollar 

Singapore Singapore Singapore Dollar 

Taiwan Taipei New Taiwan Dollar 

Trinidad and Tobago Port of Spain Trinidad and Tobago Dollar 

Tuvalu Funafuti 
Australian dollar, Tuvaluan 

dollar 

United States Washington, D.C. United States Dollar 

Zimbabwe Harare Zimbabwe Dollar 

  

 

Countries having Peso as their Currency 

Country Capital Currency 

Argentina Buenos Aires Argentine peso 

 Chile Santiago Chilean peso 
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 Colombia Bogotá Colombian peso 

 Cuba Havana Cuban convertible peso 

 Dominican Republic Santo Domingo Dominican peso 

 Mexico Mexico City Mexican peso 

 Philippines Manila Philippine peso 

Uruguay Montevideo Uruguayan peso 

Countries having Rial/Riyal as their Currency 

Country Capital Currency 

Cambodia Phnom Penh Riel 

Iran Tehran Rial 

Oman Muscat Rial 

Qatar Doha Riyal 

Saudi Arabia Riyadh Saudi Riyal 

 Countries having Pound as their Currency 

Country Capital Currency 

United Kingdom Currency Pound sterling 

 Egypt Cairo Egyptian pound 

 Lebanon Beirut Lebanese pound 

 South Sudan Juba South Sudanese pound 

 Sudan Khartoum Sudanese pound 

 Syria Damascus Syrian pound 

 Countries having Currency same as their Country name 

Country Capital Currency 

Afghanistan Kabul Afghan Afghani 

Bangladesh Dhaka Bangladeshi taka 

Georgia Tbilisi Georgian lari 

Israel Jerusalem Israeli new shekel 

Japan Tokyo Japanese yen 
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Kazakhstan Astana Kazakhstani Tenge 

Kyrgyzstan Bishkek Kyrgyzstani Som 

Laos Vientiane Lao kip 

Malaysia Kuala Lumpur Malaysian ringgit 

Mongolia Ulaanbaatar Mongolian Togrog 

Myanmar (Burma) Naypyidaw Burmese kyat 

North Korea Pyongyang North Korean won 

South Korea Seoul South Korean won 

Tajikistan Dushanbe Tajikistani Somoni 

Thailand Bangkok Thai baht 

Turkey Ankara Turkish lira 

Turkmenistan Ashgabat Turkmenistan Manat 

Uzbekistan Tashkent Uzbekistani Som 

Nicaragua Managua Nicaraguan Cordoba 

Bolivia Sucre La Paz Bolivian boliviano 

Paraguay Asunción Paraguayan Guarani 

Venezuela Caracas Venezuelan bolivar 

Albania Tirana Albanian Lek 

Belarus Minsk Belarusian Ruble 

Bulgaria Sofia Bulgarian lev 

Croatia Zagreb Croatian Kuna 

Czech Republic Prague Czech koruna 

Denmark Copenhagen Danish krone 

Hungary Budapest Hungarian forint 

Iceland Reykjavik Icelandic krona 

Norway Oslo Norwegian krone 

Poland Warsaw Polish zloty 

Romania Bucharest Romanian Leu 

Russia Moscow Russian Ruble 

Tanzania Dodoma Tanzanian shilling 

South Africa 

Pretoria (administrative), 

Cape Town (legislative), 

Bloemfontein (judicial) 

South African Rand 

Somalia Mogadishu Somali shilling 
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Sierra Leone Freetown Sierra Leonean Leone 

Rwanda Kigali Rwandan Franc 

Madagascar Antananarivo Malagasy Ariary 

Kenya Nairobi Kenyan shilling 

Ghana Accra Ghanaian cedi 

Gambia Banjul Gambian dalasi 

Ethiopia Addis Ababa Ethiopian birr 

Angola Luanda Angolan kwanza 

Countries having Different Currencies 

Country Capital Currency 

China Beijing Renminbi 

Peru Lima Sol 

Mozambique Maputo Metical 

Mali Bamako West African CFA franc 

Bhutan Thimphu Bhutanese ngultrum 

முக்கிய  நாடுகளும் நாணயங்களும் :  

இந்தியா - ரூபாய் 
இங்கிலாந்து - பவுண்ட் 
ரஷ்யா - பிராங் 
அமெரிக்கா - டாலர ்
சீனா - யுவன் 
மெரெ்னி - ரிஷ்ொரக்் 
பாகிஸ்தான் - ரூபாய் 
ஸ்ரீலங்கா - ரூபாய் 
பரெ்ா - கியாடா 
ெலலசியா - ரிங்கிடஇ்த்தாலி - லிரா 
ெப்பான் - மயன் 
துருக்கி - லிரா 
ஆஸ்திரியா - ஷில்லிங் 
மபல்ஜியெ் - மபல்கா 
மடன்ொரக்் - கிரவுன் 
கிரஸ்ீ - டிரிக்ொ 
ஹங்லகரி - மபஸ்லகா 
மெக்சிலகா - மபலலா 
ஸ்வீடன் – குலரானர ்
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நாடுகளும் நாணயங்களும் 

 

நாடு நாணயம் 

ஸ்லலாலவனியா யூலரா  

எகிப்து எகிப்திய பவுண்டு  

லபாடஸ்்வானா லபாடஸ்்வானன் புலா 

வனுவாடட்ு வனுவாடட்ு வாடட்ு  

புருலன புரூலன டாலர் 

ெகாவ் எஸ்ஏஆர ்சீனா மெகனீஸ் படாகா 

லடாங்கா மதாங்கான் பங்கா 

சிரியா சிரியன் பவுண்டு  

தான்சானியா தான்சானியன் ஷில்லிங்  

குவவத் குவவத்தி தினார் 

அங்குய்லா கிழக்கு கரீபியன் டாலர் 

ஜிப்ரால்டர ் ஜிப்ரால்டர ்பவுண்டு  

எல் சால்வடார ் அமெரிக்க டாலர் 

நிகரகுவா நிகரகுவன் லகாரல்டாபா 

கவுதொலா குவாமதொலன் க்யுடஸ்ல் 

ெலாவி ெலாவியன் குவாசச்ா 

நியூசிலாந்து நியூசிலாந்து டாலர் 

லகாட் தி’வாயர ் லெற்கு ஆப்பிரிக்க CFA ஃப்ராங்க் 

சிங்கப்பூர ் சிங்கப்பூர ்டாலர் 

ஆப்கானிஸ்தான் ஆஃப்கான் ஆஃப்கானி 

ஓென் ஓொனி ரியால்  

ொன்லடமனக்லரா யூலரா  

ஈராக் ஈராக்கி தினார் 

சவூதி அலரபியா சவுதி ரியால் 

சீனா சீன யுவான்  

உருகுலவ உருகுலவயன் மபலசா 

ொண்டம்சராட ் கிழக்கு கரீபியன் டாலர் 

துருக்கி துருக்கிஷ் லீரா 

இந்லதாலனசியா இந்லதாலனஷியன் ருபியா  
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நாடு நாணயம் 

மபாலிவியா மபாலிவியன் மபாலிவியாலனா  

ஆஸ்திலரலியா ஆஸ்திலரலிய டாலர் 

சாட் ெத்திய ஆப்பிரிக்க CFA ஃப்ராங்க்  

சியாரா லிலயான் சியாரா லிலயானியன் லிலயான்  

பாலலா அமெரிக்க டாலர் 

மெௌரிடானியா மொரிஷானியன் ஒகுயா 

லகெரூன் ெத்திய ஆப்பிரிக்க CFA ஃப்ராங்க்  

மொராக்லகா மொராக்கன் திரஹ்ாெ் 

நியூ லகலிலடானியா ஃப்ராங்க் (CFP) 

வட மகாரியா வட மகாரிய வான்  

கானா கானயன் லசடி 

நமீபியா நமீபியன் டாலர் 

பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானி ரூபாய் 

லஹாண்டூராஸ் லஹான்டூரன் மலெ்பீரா 

மகய்மென் தீவுகள் லகென் தீவுகள் டாலர் 

பங்களாலதஷ் பங்களாலதஷி டாகா 

தஜிகிஸ்தான் தஜிகிஸ்தானி லசாலொனி 

சுரினாெ் சுரினாமீஸ் டாலர் 

ொலத்தீவு ொலத்தீவு ருஃபியா 

காங்லகா - ப்ராஸாவில்லல ெத்திய ஆப்பிரிக்க CFA ஃப்ராங்க்  

மபலிஸ் மபலீஸ் டாலர் 

கியூபா கியூபன் மபலசா 

லிசம்சண்ஸ்மடய்ன் சுவிஸ் ஃப்ராங்க்  

சாலென் தீவுகள் சாலென் தீவுகள் டாலர் 

பிலிப்வபன்ஸ் பிலிப்வபன் மபலசா 

மலபனான் மலபனீஸ் பவுண்டு  

லபாரச்ச்ுக்கல் யூலரா  

ொரஜ்ியா ொரஜ்ியன் லாரி 

ஏென் ஏெனி ரியால் 

அசரவ்பொன் அசரவ்பொனி ெனத் 

சிலி சிலியன் மபலசா 

ொலி லெற்கு ஆப்பிரிக்க CFA ஃப்ராங்க் 
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நாடு நாணயம் 

யுவனமடட ்கிங்டெ் பிரிட்டிஷ் பவுண்டு  

துவாலூ ஆஸ்திலரலிய டாலர் 

புரக்ினா ஃபாலஸா லெற்கு ஆப்பிரிக்க CFA ஃப்ராங்க் 

ஃபிஜி ஃபிஜியன் டாலர் 

பஹாொஸ் பஹாமியன் டாலர் 

ஜிமபௌட்டி ஜிபவ்டிமயன் ஃப்ராங்க்  

பிரான்ஸ் யூலரா  

எத்திலயாப்பியா எத்திலயாப்பியன் பிர் 

சலொவா சலொவான் தாலா 

ஸ்லலாவாகியா யூலரா  

லிபியா லிபியன் தினார் 

மகாலெ்பியா மகாலெ்பியன் மபலசா 

மலலசாலதா மலலசாலதா லலாட்டி 

மடன்ொரக்் லடனிஷ் க்லரான் 

புருண்டி புருண்டியன் ஃப்ராங்க்  

பின்லாந்து யூலரா  

மபல்ஜியெ் யூலரா  

வதவான் புதிய வதவான் டாலர் 

கினியா-பிஸ்ஸாவ் லெற்கு ஆப்பிரிக்க CFA ஃப்ராங்க் 

காெ்பியா லகெ்பியன் தலாசி 

மசயின்ட் கிடஸ்் & மநவிஸ் கிழக்கு கரீபியன் டாலர் 

ொெ்பியா ஸாெ்பியன் குவாசச்ா 

பாரப்லடாஸ் பாரல்படியன் டாலர் 

லாடவ்ியா யூலரா  

பிமரஞ்சு பாலிலனஷியா ஃப்ராங்க் (CFP) 

ஆண்டிகுவா ெற்றுெ் பாரப்ுடா கிழக்கு கரீபியன் டாலர் 

வியட்நாெ் வியட்நாமீஸ் டாங்  

வநெர ் லெற்கு ஆப்பிரிக்க CFA ஃப்ராங்க் 

ெலலசியா ெலலஷியன் ரிங்கிட் 

மொரிசியஸ் மொரீஷியன் ருபீ  

மதன் மகாரியா மதன் மகாரிய வான்  

கிரக்ிஸ்தான் கிரக்ிஸ்தானி லசாெ் 
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நாடு நாணயம் 

இத்தாலி யூலரா  

வலபீரியா வலபீரியன் டாலர் 

லசாொலியா லசாொலி ஷில்லிங்  

ஸ்வாஸிலாந்து சுவாஸி லிலாங்கனி 

மொனாக்லகா யூலரா  

கிரீஸ் யூலரா  

அங்லகாலா அங்லகாலன் க்வான்ஸா 

உக்வரன் உக்வரனியன் ஹிவரவ்னியா  

மநதரல்ாந்து யூலரா  

லகாெலராஸ் கலொரியன் ஃப்ராங்க்  

பியூரல்டா ரிலகா அமெரிக்க டாலர் 

மியான்ொர ்(பரெ்ா) மியான்ெர ்கியாத ்

ஐக்கிய அரபு எமிலரடஸ்் ஐக்கிய அரபு எமிலரடஸ்் திரஹ்ாெ்  

எஸ்லடானியா யூலரா  

ஸ்மபயின் யூலரா  

மபலாரூஸ் மபலருசியன் ரூபிள் 

ரஷ்யா ரஷியன் ரூபிள் 

ஸ்விடச்ரல்ாந்து சுவிஸ் ஃப்ராங்க்  

கெ்லபாடியா கெ்லபாடியன் ரிமயல்  

மதன் ஆப்பிரிக்கா மதன் ஆப்ரிக்க ராண்ட ்

கத்தார ் கத்தாரி ரியால் 

மசயின்ட் லூசியா கிழக்கு கரீபியன் டாலர் 

பூடான் பூட்டானீஸ் குல்டர்ெ் 

கிரமனடா கிழக்கு கரீபியன் டாலர் 

மநௌரு ஆஸ்திலரலிய டாலர் 

கிரிபாட்டி ஆஸ்திலரலிய டாலர் 

தாய்லாந்து தாய் பாட ்

துரக்்மெனிஸ்தான் துரக்்மெனிஸ்தானி ெனத் 

அல்ஜீரியா அல்ஜீரியன் தினார் 

மெரெ்னி யூலரா  

பராகுலவ பராகுவன் குவாரானி 

லகபான் ெத்திய ஆப்பிரிக்க CFA ஃப்ராங்க்  
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நாடு நாணயம் 

மபரு மபரூவியன் லசால் 

கஸகஸ்தான் கஸகஸ்தானி மடன்லக 

லாலவாஸ் லலவாஷியன் கிப்  

ொல்லடாவா ொல்லடாவன் லியூ  

லபாலந்து லபாலிஷ் ஸ்லாட்டி  

வெக்லராலனஷியா அமெரிக்க டாலர் 

ொசிலடானியா ொசிலடானியன் லடனார் 

ெவெகா ெவெக்கன் டாலர் 

டுனிசியா துனிஷியன் தினார் 

அரம்ென்டினா அரம்ென்வடன் மபலசா 

மசயின்ட் வின்மசன்ட் & 

கிமரனவடன்ஸ் 

கிழக்கு கரீபியன் டாலர் 

பனாொ பனாொனியன் பால்லபாவா  

ருவாண்டா ருவாண்டன் ஃப்ராங்க்  

ொல்டா யூலரா  

சாவ் லதாெ் & ப்ரின்சிபி சாவ் லடாமி ெற்றுெ் பிரின்ஸ்பி லடாப்ரா  

எரிட்ரியா எரித்ரியன் நக்ஃபா 

மவனிசுலா 
 

பிலரசில் பிலரசிலியன் ரியால் 

உஸ்மபகிஸ்தான் உஸ்மபக்கிஸ்தானி லசாெ்  

ஈக்வடார ் அமெரிக்க டாலர் 

பப்புவா நியூ கினியா பபுவா நியூ கினியன் கினா 

மடாமினிகன் குடியரசு மடாமினிக்கன் மபலசா 

மகன்யா மகன்யன் ஷில்லிங் 

வஹட்டி வஹட்டியன் லகாரல்ட 

மபனின் லெற்கு ஆப்பிரிக்க CFA ஃப்ராங்க் 

இந்தியா இந்திய ரூபாய்  

லக்ஸ்செ்பரக்் யூலரா  

சான் ெரிலனா யூலரா  

மடாமினிகா கிழக்கு கரீபியன் டாலர் 

லடாலகா லெற்கு ஆப்பிரிக்க CFA ஃப்ராங்க் 

கினியா கினியன் ஃப்ராங்க் 
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நாடு நாணயம் 

ெடகாஸ்கர ் ெலகாசி ஏரியரி  

வநஜீரியா வநஜீரியன் வநரா  

லிதுலவனியா யூலரா  

ஹங்லகரி ஹங்லகரியன் ஃலபாரின்ட ்

பல்லகரியா பல்லகரியன் லலவ் 

ருலெனியா லராொனியன் லியூ 

மொசாெ்பிக் மொசாெ்பிகன் மெடிகல் 

காங்லகா - கின்ஷாசா காங்லகாலீஸ் ஃப்ராங்க்  

மசமனகல் லெற்கு ஆப்பிரிக்க CFA ஃப்ராங்க் 

வாலிஸ் ெற்றுெ் ஃபுடுனா ஃப்ராங்க் (CFP) 

இலங்வக இலங்வக ரூபாய்  

ெப்பான் ெப்பானிய மயன் 

குலரஷியா குலராஷியன் குனா 

பஹ்வரன் பஹ்வரனி தினார் 

மதற்கு சூடான் சூடானீஸ் பவுண்டு  

லொரட்ான் லொரட்ானிய தினார் 

ெங்லகாலியா ெங்லகாலியன் டுக்ரிக் 

ஸ்வீடன் ஸ்வீடிஷ் க்லரானா 

அரூபா அருபன் ஃப்லளாரின்  

ெத்திய ஆப்ரிக்கக் குடியரசு ெத்திய ஆப்பிரிக்க CFA ஃப்ராங்க்  

டிரினிடாட ்& மடாபாலகா டிரினிடாட் ெற்றுெ் லடாபாலகா டாலர் 

சூடான் சூடானீஸ் பவுண்டு  

ஆஸ்திரியா யூலரா  

கனடா கனடியன் டாலர் 

மசயின்ட் மஹமலனா மசயின்ட் மஹலலனா பவுண்டு  

மசசியா மசக் குடியரசு மகாருனா 

லகாஸ்டாரிகா லகாஸ்டா ரிகன் மகாலலான் 

அல்லபனியா அல்லபனியன் மலக்  

அரல்ெனியா ஆரல்ெனியன் ட்ராெ் 

அமெரிக்கா அமெரிக்க டாலர் 

லபாஸ்னியா & 

மஹரஸ்லகாவினா 

லபாஸ்னியா-மஹரல்ஸலகாவினா 

கன்மவரட்ிபில் ொரக்் 
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நாடு நாணயம் 

ஹாங்காங் எஸ்ஏஆர ்சீனா ஹாங்காங் டாலர் 

அன்லடாரா யூலரா  

மசரப்ியா மசரப்ியன் தினார் 

கயானா கயானீஸ் டாலர் 

ஈரான் ஈரானியன் ரியால்  

உகாண்டா உகாண்டன் ஷில்லிங் 

இஸ்லரல் இஸ்லரலி நியூ ஷிலகல் 

அயரல்ாந்து யூலரா  

லநபாளெ் லநபாளஸ்ீ ரூபாய்  

நாரல்வ நாரல்வஜியன் க்லரான்  

மெக்சிலகா மெக்ஸிகன் மபலசா 

ஐஸ்லாந்து ஐஸ்லாண்டிக் க்லரானா 

வசப்ரஸ் யூலரா  

சீமஷல்ஸ் சிசீலலாயிஸ் ருபீ  
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