
 
 

 
 
 

 
ශ්රී ලංකාව තුළ අතථ්ය මුදල් (Virtual Currency) භාවිතය පිළිබඳ ව මහජනතාව දැනුම්වත් කිරීම 

ජාත්යන්ත්ර සහ දේශීය දෙදෙඳද ාෙ තුෙ අත්ථ්ය මුදල් භාවිත්ය සම්බන්ධ මෑත්කාලීන ෙර්ධනයන් දමන්ම 

අත්ථ්ය මුදල් සම්බන්ධෙ කරන ලද විමසීම් සැලකිල්ලට ගනිමින්  හත් සඳහන් කරුණු මහජනත්ාෙට දැනුම් 

දීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුෙ අදේක්ෂා කරයි.  

අත්ථ්ය මුදල් යනු පුේගලිකෙ නිකුත් කරනු ලබන සහ ඉදලක්දරානිකෙ හුෙමාරු කෙ හැකි දබාදහෝ දුරට 

නියාමනය කිරීමකට යටත් දනාෙන, ෙටිනාකම් ඩිජිටල් ආකාරයට නිරූ ණය කිරීමක් දේ. 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුෙ විසින් 2018 සහ 2021 ෙසර ෙලදී මාධය නිදේදන මගින් මහජනත්ාෙට දැනුම් දුන්  රිදි, 

අප්රකාශිත් විදුත් මුදල් (Cryptocurrencies) ඇතුළු අත්ථ්ය මුදල් සම්බන්ධ දයෝජනා ක්රම ක්රියාත්මක කිරීමට ශ්රී 

ලංකා මහ බැංකුෙ විසින් කිසිදු ආයත්නයකට දහෝ සමාගමකට බල ත්ර ලබා දී දහෝ බලය  ැෙරීමක් කර 

දනාමැති අත්ර කිසිදු ආයත්නයකට මූලික කාසි නිකුතුෙකට (Initial Coin Offerings) දහෝ  රිගණක තුළින් 

අත්ථ්ය මුදල් ජනනය කිරීමට (Mining Operations) දහෝ අත්ථ්ය මුදල් හුෙමාරු කර ගන්නා අන්ත්ර්ජාල 

දෙදෙඳද ාෙක් (Virtual Currency Exchange) ක්රියාත්මක කිරීමට දහෝ බලය  ැෙරීමක් කර දනාමැත්. 

ත්ෙද, 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය  නත් යටදත් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ විදේශ විනිමය 

දද ාර්ත්දම්න්තුෙ විසින් නිකුත් කරන ලද 2021 අංක 03 දරන නිදයෝගය ප්රකාර ෙ අත්ථ්ය මුදල් ගනුදදනු හා 

සම්බන්ධ දගවීම් සඳහා හර කාඩ් ත් (Debit Cards) සහ ණය කාඩ් ත් (Credit Cards) ෙැනි විදුත් මුදල් මාරු 

කිරීදම් කාඩ් ත් (Electronic Fund Transfer Cards) භාවිත් කිරීමට අෙසර දනාමැත්. එබැවින්, අත්ථ්ය මුදල් 

නියාමනය දනාෙන මූලය උ කරණ (unregulated financial instruments) දලස සලකනු ලබන අත්ර, ශ්රී 

ලංකාෙ තුෙ ඒොදේ භාවිත්ය සම්බන්ධදයන් නියාමන අධීක්ෂණයක් දහෝ ආරක්ෂාෙක් දනාමැත්. 

එබැවින්, අත්ථ්ය මුදල්ෙල ආදයෝජනය කිරීම තුලින්  රිශීලකයින් නිරාෙරණය විය හැකි සැලකිය යුතු මූලය 

(Financial), දමදහයුම් (Operational), නීතිමය (Legal) සහ ආරක්ෂණය (Security) සම්බන්ධ අෙදානම් 

දමන්ම  ාරිදභෝගික ආරක්ෂාෙ (Customer Protection) සම්බන්ධ ගැටළු පිළිබඳ ෙ මහජනත්ාෙට අනතුරු 

අඟෙනු ලැදේ. අන්ත්ර්ජාලය දමන්ම දෙනත් මාධය හරහා ඉදිරි ත් කරනු ලබන විවිධ ෙර්ගදේ අත්ථ්ය මුදල් 

දයෝජනා ක්රමෙලට හසු දනාෙන දලසද මහජනත්ාෙට අනතුරු අඟෙනු ලැදේ. 

ගෙවීම් හා පියවීම් ගෙපාර්තගම්න්තුව 
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