
 
 
 

ශ්රී ලංකාව තුල අතථ්ය මුදල් වල ආයයෝජනය කිරීයේ අවදානේ පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම 

 
අන්තර්ජාතික හා දේශීය දෙදෙඳද ාෙෙල අතථ්ය මුදල් භාවිතය පිළිබඳ මෑතදී කරන ලද විමසීම් දහේතුදෙන් 

අතථ්ය මුදල් (Virtual Currencies) වල ආදයෝජනය කිරීම හා සම්බන්ධ අෙදානම් පිළිබඳෙ මහජනයා දැනුෙත් 

කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුෙ අදේක්ෂා කරයි. 

 

පුේගලික ආයතන විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඩිජිටල් දටෝකන (Digital tokens) අතථ්ය මුදල් ලලස හදුන්වන 

අතර,  රිගණක තුලින් ජනනය කිරීම (mining) මගින් දහෝ, මුලික කාසි නිකුතුව (Initial Coin Offerings) 

දහෝ අතථ්ය මුදල් හුෙමාරු කරගන්නා අන්තර්ජාල දෙදලදද ාෙෙල් (Virtual Currency Exchanges) හරහා 

දහෝ ලබා ගත හැකිය. අතථ්ය මුදල් සාමානයදයන් අප්රකාශිත විදුත් මුදල් (cryptocurrencies) දලස ද 

හැදින්ලේ. බහුල වශලෙන් භාවිතා වන අතථ්ය මුදල් අතරට බිටදකායින් (Bitcoin), එදතරියම් (Ethereum) 

සහ ලිටදකෝයින් (Litecoin) ඇතුෙත් දේ. අතථ්ය මුදල් ෙලට ඒවාටම ආලේනික වූ ඒකක, එනම් බිටදකායින් 

(bitcoin) සඳහා එම නමින්මද, එදතරියම් සඳහා ඊතර් (Ether) ෙැනි ඒකක ඇති නමුත් අතථ්ය මුදල් හුෙමාරු 

කරගන්නා අන්තර්ජාල දෙදලදද ාෙෙල් ෙල (VC Exchanges) සාමානයදයන් මහ බැංකු විසින් නිකුත් කරනු 

ලබන මුදල් ෙල අගයට, එනම් එක්සත් ජන ද ද ාලරය (ඇ.ද ා.), ජ න් දයන්, යනාදියට හුෙමාරු කරනු 

ලැදේ. කෙක ේ කෙතත්, අතථ්ය මුදල් මහ බ ැංකු විසින් නිකුත් කනොෙරන අතර  ොමොනයකෙන් ගනුකදනු ෙලට 

පොදෙ ෙන්නො වූ ෙත්ෙමක් (underlying assets) අතථ්ය මුදල් ෙලට න ති බෙ   ලකිල්ලට ග නීම ෙ දගත්ෙ. 

එබැවින් ඒවායේ වටිනාකම අන්තර්ජාල කෙකෙඳකපොෙෙල (VC Exchanges) අතථ්ය මුදල් හුවමාරු 

කරගන්නා මහජනතාවයේ  මකේක්ෂණකෙන් (Speculation) තීරණෙ ෙනු ල කේ.  

 

ශ්රී ලංකාදේ අතථ්ය මුදල් භාවිතය, ආදයෝජනය දහෝ ගනුදදනු කිරීම සම්බන්ධ නියාමන ආරක්ෂාෙක් දනාමැත. 

එබැවින්, ශ්රී ලංකාදේ අතථ්ය මුදල් ආදයෝජනය කිරීම දහෝ භාවිතා කිරීම සැලකිය යුතු අෙදානම් ඇති කරනු 

ලබන අතර, ප්රධාන අවදානම් ලලස; 

(අ)  කිසිෙම් පරිශීලෙකෙකු කහෝ ගනුකදනුෙක්  ම්බන්ධ ග ටළු කහෝ ආරවුල් ඇති වුෙකහොත් 

පරිශීලෙයින්ට/ආකෙෝජෙයින්ට නිෙොමන කහෝ නිශ්ේිත නීතිමෙ මඟ කපන්ීමක් කනොම ති ීම. 

(ආ) අතථ්ය මුදල් ෙල ෙටිනොෙම විශ්ොල ෙශ්කෙන් උච්චොෙචනෙ ීම එහි සමදේක්ෂනය මත (Speculation) 

රඳා  ෙතින අතර එම නිසා අතථ්ය මුදල් වල ආලෙෝජනෙ කිරිලමන් විශාල  ාඩු ලැබීදම් අෙදානමක් 

පැවතීම. 

(ඇ) ත්රස්තවාදී ක්රියාකාරකේ වලට මුලය පහසුකේ සැලසීම සදහා අතථ්ය මුදල් යයාදා ගැනීයේ ඉහල  

සේභාවිතාවක් ඇති අතර අපරාධකරුවන් විසින් අනිසි යලස උපයා ගන්නා මුදල් විශුද්ධිකරණය 

සඳහාද අතථ්ය මුදල් භාවිතා කරනු ලැබිමට හැකි වීම. 

දගවීම් සහ පියවීම් දද ාර්තදම්න්තුෙ සහ විදේශ විනිමය දද ාර්තදම්න්තුෙ 
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(ඈ)   විකේශ් විනිමෙ කරගුලොසි උල්ලැංඝනෙ කිරීම - අනර්ඝ මුදල්, හුෙමාරුෙල ෙත්කම් දලස දෙෙඳාම් කර 

ඇති දහයින්, අතථ්ය මුදල් විදේශයන්දගන් මිලදෑ ගැනීම විදේශ විනිමය දරගුලාසි උල්ලංඝනය වීමට දහේතු 

ෙනු ඇත.  මන්ද, අතථ්ය මුදල් අෙසරලත් ආදයෝජන කාණ් යක් දලස 2017 අංක  12 දරන විදේශ විනිමය 

 නත අනුෙ හඳුනාදගන දනාමැත.  ශ්රී ලංකාදේ විදේශ විනිමය දරගුලාසි ප්රකාරෙ, අතථ්ය මුදල් ගනුදදනු හා 

සම්බන්ධ විදේශ මුදල්ෙල දගවීම් සඳහා හර කාඩ් ත් (Debit Cards) සහ ණය කාඩ් ත් (Credit Cards ) ෙැනි 

විදුත් මුදල් මාරු කිරීදම් කාඩ් ත් ( EFTCs) භාවිතා කිරීමට අෙසර නැත. 

 

එබැවින් අතථ්ය මුදල් වල ආදයෝජනය කිරීදමන්  රිශීලකයින්ට දමන්ම ආර්ිකයට ඇති විය හැකි මූලය 

(financial), දමදහයුම් (operational), නනතික (legal),  ාරිදභෝගික ආරක්ෂාෙ (customer 

protection ) සහ ආරක්ෂණෙ (security) සම්බන්ධ සැලකිය යුතු අෙදානම් පිළිබඳෙ මහජනතාෙට ශ්රී ලංකා 

මහ බැංකුෙ අනතුරු අඟෙනු ලැදේ. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුෙ, කිසිඳු ආයතනයකට දහෝ සමාගමකට අප්රකාශිත 

විදුත් මුදල් ඇතුළුෙ අතථ්ය මුදල් සම්බන්ධව ක්රියා මාර්ගයක් ගැනීමට බල ත්ර ලබා දී දහෝ බලය  ැෙරීමක් 

කර දනාමැති අතර කිසිඳු ආයතනයකට  රිගණක තුලින් අතථ්ය මුදල් ජනනය කිරීමට (mining) දහෝ, මුලික 

කාසි නිකුතුවට (Initial Coin Offerings) දහෝ අතථ්ය මුදල් හුෙමාරු කරගන්නා අන්තර්ජාල 

දෙදෙඳද ාෙෙල් (Virtual Currency Exchanges) සදහා දහෝ බලය  ැෙරීමක් කර දනාමැති බෙද 

මහජනතාෙට දමයින් දැනුම් දදනු ලැදේ. 

  

 


