
 
 
 

ක්රිප්ටෝ මුදල් (Cryptocurrency) භාවිතය සහ එහි ආ්යෝජනය කිරී්ේ ඇති අවදානම 

ක්රිප්ටෝ මුදල් (සාමාන්ය ව්යව්හාර්ේ “ක්රිප්ටෝ” ්ෙසද හඳුන්ව්න් ෙබන්) සම්බන්ධ්ෙන් වූ මෑත 

කාලීන් මහජන් විමසීම් සහ නිරීක්ෂණෙ වූ ව්ර්ධන්ෙන් සැෙකිල්ෙට ගනිමින්, ශ්රී ෙංකා මහ 

බැංකුව් ක්රිප්ටෝ මුදල් භාවිතෙ සහ එහි ආ්ෙෝජන්ෙ සම්බන්ධයෙන් සැෙකිලිමත් විෙ යුතු 

අව්දාන්ම් පිළිබඳව් මහජන්තාව්ට න්ැව්තත් අව්ධාරණෙ කර සිටියි. ක්රිප්ටෝ මුදල් ෙනු රටක 

පිළිගත් මූෙය අධිකාරිෙක මැදිහත්ීමකින් ්තාරව් පුද්ගලික ව්ශ්ෙන් ජන්න්ෙ කරනු ෙබන් 

අතථ්ය මුදල් ව්ර්ගෙකි. යෙෙ ක්රිප්ටෝ මුදල්, ගුපත්ක්තන් විදයාව් (Cryptography) සහ ව්යාපත 

්ෙජර් තාක්ෂණෙ (Distributed Ledger Technology) ්හෝ ඒ හා සමාන් තාක්ෂණෙ භාවිත්ෙන් 

ක්රිොව්ට න්ංව්න්, ව්ටින්ාකම් පිළිබඳ ඩිජිටල් නිරූපණෙක් ්ෙස හැඳින්විෙ හැකිෙ. ක්රිප්ටෝ මුදල් 

ොභදායි ආ්ෙෝජන් ක්රමෙක් ්ෙස විවිධ පුද්ගෙයින් සහ ව්යාපාර විසින් පුළුල් යෙස ප්රව්ර්ධන්ෙ 

කරනු ෙබන් බව් නිරීක්ෂණෙ ී ඇත.  ්ක්ේ ්ව්තත්, ශ්රී ෙංකා මහ බැංකුව් ්ව්ත මෑතකාලීන්ව් 

ෙැබුණු පැමිණිලිව්ලින් ්පනී ෙන්්න් එ්ේ සිදුකරනු ෙැබූ ආ්ෙෝජන්ව්ලින් මහජන්තාව්ට විශාෙ 

්ෙස මූෙය පාඩු සිදු ී ඇති බව්ත්, ඇතැම් අව්ේථ්ාව්ෙදී ක්රිප්ටෝ ්ෙෝජන්ා ක්රම යෙස ක්රිොත්මක 

කරනු ෙැබූ මූෙය ව්ංචාව්න් ව්ෙට හසු ී ඇති බව්ත්ෙ.  

ශ්රී ෙංකා මහ බැංකුව් විසින් 2018, 2021 සහ 2022 ව්සර ව්ෙදී නිකුත් කරන ෙද මාධය නි්ේදන් 

හරහා ක්රිප්ටෝ මුදල් භාවිතෙ මගින් පරිශීෙකයින් හට ඇතිවිෙ හැකි සැෙකිෙ යුතු මූෙය, 

්ම්හයුම්, නන්තික සහ ආරක්ෂාව් සම්බන්ධ අව්දාන්ම් ්මන්ම පාරි්භෝගික ආරක්ෂණ 

ගැටළු පිළිබඳව් දැනටෙත් අවධාරණෙ කර ඇත. මෑත කාේේ සිදු වූ ක්රිප්ටෝ මුදල් සම්බන්ධ 

ව්යාපාරව්ෙ නිරත වූ විවිධ ්ගෝලීෙ ආෙතන්ව්ෙ කඩා ව්ැටීම් සහ ඇතැම් ක්රිප්ටෝ මුදල්ව්ෙ 

ේථ්ාව්රත්ව්ෙ අඩු වී ොයෙන් ඒව්ා්ේ ව්ටින්ාකම යෙයෙවින් අඩු වීෙත් සමඟ ්මම අව්දාන්ම් සහ 

ගැටළු න්ැව්තත් තෙවුරු විෙ. එ්ේම, ක්රිප්ටෝ මුදල් ශ්රී ෙංකාව් තුළ පිළිගත් ව්ත්කම් ප්ර්ේදෙක් 

යනාවන අතර එෙ නිොමන්ෙ ්න්ාව්න් ආ්ෙෝජන් උපකරණෙක් බව්ට මහජන්තාව්ට න්ැව්තත් 

අව්ධාරණෙ කරයි. තව්ද, ක්රිප්ටෝ මුදල් ශ්රී ෙංකාව් තුළ ව්ෙංගු මුදල් (Legal Tender) ්ෙස 

්න්ාසෙකන් අතර ඒව්ා්ේ භාවිතෙ සම්බන්ධ්ෙන් ්මරට තුළ නිොමන් ආරක්ෂණෙක් 

්න්ාමැත. තව්ද, 2017 අංක 12 දරන් වි්ද්ශ විනිමෙ පන්ත ෙට්ත් නිකුත් කරන් ෙද 2021 අංක 03 

දරන් නි්ෙෝගෙ ප්රකාරව් ක්රිප්ටෝ මුදල් ගනුයදනු ො සම්ෙන්ධ යගවීම් සඳො හර කාඩ්පත් 

(Debit Cards) සහ ණෙ කාඩ්පත් (Credit Cards) වැනි විදුත් මුදල් හුවොරු කිරීයම් කාඩ්පත්  

යගවීම් සෙ පිෙවීම් යදපාර්තයම්න්ුව 

2023.03.29 
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(Electronic Fund Transfer Cards) භාවිතා කිරීමට ද අව්සර ්න්ාමැත. ක්රිප්ටෝ මුදල් 

අවිධිමත් මාධය හරහා ක්රිොත්මක ව්න් බැවින් එෙ ජාතික ආර්ිකෙට දාෙකත්ව්ෙක් 

්න්ාදක්ව්න් අතර රටට ව්ටින්ා වි්ද්ශ මුදල් අහිමි ීමට ද එෙ ්ේතුව්ක් විෙ හැකිෙ. 

ක්රිප්ටෝ මුදල්ව්ෙ ආ්ෙෝජන් කර ඉහළ ප්රතිොභ ෙබා ්දන් බව්ට ්පා්රාන්දු ්ව්මින් 

ක්රිොත්මක ව්න් මූෙය ව්ංචාව්න්ව්ෙ සීග්ර ව්ර්ධන්ෙක් යපනී ෙන ෙව මහජන්තාව් යවත 

අන්තුරු අඟව්නු ෙැ්ේ. ක්රිප්ටෝ මුදල්ව්ෙ ආ්ෙෝජන්ෙ කිරීම ෙගින් අධික ප්රතිොභ 

ෙබාදී්ම් ්පා්රාන්දුව් ඇතිව් පුද්ගෙෙන්්ගන් ව්ංචනික ්ෙස මුදල් ෙබා ගැනීම ්මන්ම 

ව්ංචනික ක්රිප්ටෝ ව්යාපෘති සඳහා ආ්ෙෝජන්ෙ කිරීම යවනුයවන් පුද්ගෙයින් රැව්ටීම ද 

්මම ව්ංචාව්ෙට ඇතුළත් ්ේ. ්මම ව්ංචාව්න් පිළිගත් නිොමන් සහ නන්තික ආරක්ෂණ 

ොන්රණෙන් මග හරින් අතර, එහි ප්රතිඵෙෙක් ්ෙස මහජන්තාව්ට සිෙ ෙෙන්ියෙන් 

උපොගත් වටිනා ධන්ෙ අහිමි වී ඇත.  

අන්තර්ජාෙෙ, ්ව්න්ත් මාධය ්හෝ සෘජුව් විවිධ පුද්ගෙයින් විින් ඉදිරිපත් කරනු ෙබන් 

කිිදු ආකාරෙක ක්රිප්ටෝ මුදල් ්ෙෝජන්ා ක්රමෙක ආයෙෝජනෙ යනාකිරීෙ තුලින් සිෙ 

ෙෙන්ියෙන් උපොගත් වටිනා ධන්ෙ ආරක්ෂා කරගන්න්ා ්ෙස ශ්රී ෙංකා මහ බැංකුව් 

ෙෙජනතාව යවත යෙයින් උපයදස් යදනු ෙෙයි. ක්රිප්ටෝ මුදල් සම්බන්ධ ්ෙෝජන්ා ක්රම 

ක්රිොත්මක කිරීම සඳහා කිසිදු පුද්ගේෙකුට ්හෝ ආෙතන්ෙකට කිසිදු බෙපරෙක් ්හෝ 

අව්සරෙක් ෙබා දී ්න්ාමැති අතර ක්රිප්ටෝ මුදල් සම්බන්ධ මූලික කාසි නිකුතුව්කට (Initial 

Coin Offering) ්හෝ එහි කිසිදු ප්ර්ේදෙකට, ක්රිප්ටෝ මුදල් ජන්න්ෙ කිරී්ම් කාර්ෙෙකට 

(Cryptocurrency Mining Operations), ක්රිප්ටෝ මුදල් හුව්මාරුව්කට (Cryptocurrency 

Exchange), ක්රිප්ටෝ මුදල් සම්බන්ධ තැන්පතු භාරගැනීම ්හෝ භාරකාර ්ේව්ා සැපයීමට 

්හෝ ක්රිප්ටෝ මුදල් ආ්ෙෝජන් උප්ද්ශන් ්ේව්ාව්න් සඳහා ශ්රී ෙංකා මහ බැංකුව් විින් 

කිසිදු අනුමැතිෙක් ෙබාදී ්න්ාමැති බව්ද දන්වා සිටියි. 

තවද, ක්රිපයටෝ මුදල් ො සම්ෙන්ධව පවතින විවිධ ආකාරයේ අවදානම් සෙ එෙගින් 

ෙෙජනතාව ෙට ඇතිවන මුෙයෙෙ අොභ ඇුලු අයනකුත් අපෙසුතාවෙන් සැෙකිල්ෙට 

ගනිමින්, ක්රිපයටෝ මුදල්වෙ ආයෙෝජනෙ කිරීෙ ප්රවර්ධනෙ කරන සෙ එයස් ප්රවර්ධනෙට 

සෙෙ යදන පාර්්වෙන් යවත එවැනි කටයුුවලින් වළකින යෙසද ශ්රී ෙංකා ෙෙ ෙැංකුව 

දැඩිව අවධාරණෙ කරනු ෙෙයි. 


