
 

 

Royal Q Bot යෙදුම ගැන කතා කරන්න කලින් Crypto එයෙමත් නැත්තන් 

Cryptocurrencies ගැනත් Crypto Trading යොද අවය ෝදෙක් තිබිෙ යුතු යවනවා. යේ 

ලිපියේ පලමු යකාටසින් අපි  ඉතාමත් යකටියෙන් ඒ යදවල් ගැන කතා කරලා ඉමු. 

 ඒත් එක්කම Royal Q Platform එකට සේ න්ද යවන්න යේ පෙල දීලා තිේන link එක 

පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්. 

Royal Q Platform එකට සේ න්දවන්න 

 සෙ යේ ලිපියේ යකාතැනක ෙරි ඔොලට Royal Q Platform එක සේ න්ද යෙෝ කුමක් 

ෙරි අදාල යදෙක් සේ න්දව ගැටලුවක් තිෙනවනේ යේ පෙල තිෙන Whatsapp Group 

එකට සේ න්ද යවලා අවශ්ය ඕනම උපකාරෙක් ල ාගන්න පුලුවන්. 

Whatsapp Group 

● පලමුයවනි යකාටස 

○ Cryptocurrencies පිලි ද මූලික කරුනු 

■ Basics of Cryptocurrencies 

https://bit.ly/38DzFBA
https://bit.ly/38DzFBA
https://chat.whatsapp.com/DFkP8pqUjxnIXpeA8NokgE


 

■ Crypto Mining 

■ Crypto Exchanges  

■ Crypto Trading 

■ Technical Analysis 

■ Spot Trading 

■ Leverage Trading 

●  යදවන යකාටස. 

○ යමාකක්ද යේ Royal Q Robot කිෙලා කිෙන්යන්? 

○ Royal Q Robot නීතයානුකූලද? 

○ Royal Q Robot පාවිච්චි කරන්න අවශ්ය වන යේවල් යමානවද? 

○ Royal Q Robot භාවිතා කිරීයේදී අයේ මුදල් වලට ලැය න 

ආරක්ශ්ාව 

○ Royal Q Robot භාවිතා කිරීයේදී යගවිෙ යුතු ගාස්තතු 

○ Royal Q Robot භාවිතා කර මුදල් උපෙන ආකාරෙ 

○ Royal Q Robot තවත් එක Pyramid Scheme වංචාවක්ද? 

○ Royal Q Robot හි ලිොපදංි වීම 

○ Royal Q Wallet යවත USDT Transfer කිරීම 

■ Binance එයකන් Royal Q Wallet එකට USDT Transfer කරමු  

○ Binance API  එක සෙ Royal Q App එක සේ න්ද කිරීම 

■ Binance APP Guide 

■ Binance Web Guide 

■ Binance App සෙ Web යදයකන්ම මීලග පිෙවර 

○ Royal Q Robot නිවැරදව භාවිතෙ ො Trading Process එක Automate 

කිරීම  

■ Copy trading  

■ Manual Trading  

○ Royal Q Intelligent Bot භාවිතයෙන් ලැය න Profit සෙ ඒවා 

withdraw කිරීම   

■ Royal Q Bot ෙරො ලැය න Trade Profit   

■ Referral Bonus සෙ තමන්යේ පෙල ටීේ එයක් Trade 

Profit එයකන් ලැය න යකාටස  

○ Royal Q Intelligent Bot Profit Proof 

  

වියේෂ දැනුේදීම -  



 

යේ ලිපිෙ කිෙවන ඔොලා ෙැයමෝම යොදන් මතක තිොගන්න ඕන යේ තමයි අපි යේ 

කතා කරන Royal Q Bot විතරක් යනයේ ඕනම Trading Bot යකයනක් පාවිච්චි කරලා 

ලාභ ල න්න නේ අනිවාර්යයෙන්ම Cryptocurrency පිලි දව Basic Knowledge එක යෙෝ 

ඔොට තියෙන්න ඕයන්. යේ ලිපිෙ කිෙවලා ෙරි නැත්තන් Youtube Video එකක්  ලලා 

ෙරි ඒයක් තිෙන Profit එක දැකලා යේ Crypto Trading ගැන කිසිම අවය ෝදෙක් නැතුව 

යේ  Royal Q Platform එකට join යවන්න එපා. 

යමාකද යේ යවේද විවිද Youtube Channel ෙරො Crypto trading පිලි දව දැනුමක් නැති 

අෙ යේ Royal Q Platform එක Promote කරනවා ඔොලයගන් එන Referrel Bonus එක 

ල ාගැනීම පමනක් ඉලක්ක කරලා..  

යේ Royal Q Platform එක සේ න්දව මූලික අදෙස යේ ලිපියෙන් ල ා දුන්නත් යේත් 

සමග වැඩ කරේදී ඔොට එන ප්රේන වලට විසදුේ ල ා ගන්න නේ යේ Platform එක 

සෙ Cryptocurrencies පිලි ද යොද දැනුමක් තිෙන Mentor යකයනක් ෙටයත් යේ 

Platform එකට register යවන්න.. 

ඒ සමගම අප විසින් Trading Strategies, Technical Analysis වයේ දැනුම ය දන Sessions 

සංවිදානෙ කරනවා සතිෙකට අවම 2ක් යෙෝ 3ක් යලස.යේ Sessions වලට සෙභාගී 

වීමට අවශ්ය යතාරතුරුත් ඔ යේ Mentor ෙරො ල ා ගත යුතුයි. 

යේ නිසා යේකට සේ න්ද යවන්න යපර ඔො සේ න්ද යවන්යන් කවුරු ෙරොද 

කිෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම යොෙලා  ලන්න..ඔහුයේ දැනුම පිලි ද යසාො 

 ලන්න..එයෙම නැතුව "රැල්ලට" යේ සමග සේ න්ද යවලා ඔ යේ මුදල් අපයත් 

යනාෙවන්න.  

පළමුවන යකාටස 

Cryptocurrency එකක් කිෙලා ෙදුන්වන්යන් Blockchain Technology එක පාවිච්චි කරලා 

නිර්මානෙ කරලා තිෙන Digital Assets වියේෂෙක්. ඔ යේ පසුේබියේ තිෙන මුදල් 

යනෝට්ටූවට වයේම යේ Cryptocurrencies වලටත් වටිනාකමක් තිෙනවා. ඒ යකායොම 

උනත් Cryptocurrencies කිෙන්යන් තනිකරම Digital Asset එකක් නිසා සාමානය මුදල් 

යනෝට්ටුවක් වයේ Physical යදෙක් විදෙට දැකගන්න ෙැකිොවක් ලැය න්යන් නෑ. 



 

යලෝයක පළමුයවනි Cryptocurrency එක වු Bitcoin මුලින්ම ෙදුන්වලා යදන්යන් 2009 

වසයරද සයතාශි නකයමායටෝ කිෙන අනුවර්ථ නාමයෙන් යපනී සිටින පුේගලො යෙෝ 

කණ්ඩාෙම විසින්. යේ යවනතුරුම කවුරුත් යේ පුේගලො යෙෝ කණ්ඩාෙම කවුරුන්ද 

කිෙලා ෙරිෙටම දන්යන් නෑ. 

Cryptocurrency නිර්මානෙ කිරීයේ ක්රිොවලිෙ Crypto Mining කිෙලා ෙදුන්වනවා. යේ 

Mining ක්රිොවලිෙ සරලවම කිෙනවානේ, ඔ යේ ලග තිෙන පරිගනකෙ ණෙට 

ල ායදනවා අයනකුත් පිරිස්ත සිදුකරන Crypto Transactions වල නිරවදයතාවෙ පරික්ශ්ා 

කිරීම සදො. යමයකද ඇත්ත වශ්යෙන්ම යවන්යන් විසදීමට ඉතාමත් අමාරු ගනිත 

ගැටලුවක් විසදීම මගින්, ෙේකිසි කාලසීමවක් තුල සිදුවුන Cryptocurrency Transactions 

පිලි දව දත්ත නිරවදය  වට සෙතික කිරීමක්.  

යේ විදෙට සාර්ථකව ගැටලුව විසදන පරිගනකෙට ගාස්තතුව විදෙට ෙේකිසි 

ප්රමානෙක Cryptocurrency ප්රමානෙක් ල ායදනවා. ඒත් එක්කම යේ විදෙට 

Cryptocurrencies mine කරන පරිගනක ප්රමානෙ වැඩි යවන්න යවන්නම යේ පරිගනක 

වලට විසදන්න තිෙන ගනිත ගැටලුයේ සංකීර්න  වත් වැඩි යවනවා.. යේ යවේද 

යගාඩක් Cryptocurrencies Mine කරේදී අයේ සාමනය පරිගනකෙකින් විසදන්න 

යනාෙැකි මට්ටටමට යේ ගැටලු සන්කීර්න යවලා තිෙන නිසා අපිට සාමානය 

පරිගනකෙකින් යේ වැයේ කරන්න අමාරු යවනවා.. 

ඒ නිසා අපිට පුලුවන් තව අපි වයේම Cryptocurrencies Mine කරන පිරිසක් එක්ක එකතු 

යවලා, අපි ෙැමයදනායගම පරිගනක වල Processing Power එක එකතු කරලා යේ ගැටලු 

විසදන්න..ඊට පස්තයස්ත Reward එක විදෙට ලැය න Cryptocurrencies, අදාල Mining Process 

එකට දාෙක වුනු සිෙලු යදනා අතයර් ඔවුන් ල ා දුන්න දාෙකත්වෙට සායේක්ශ්ව 

ය දලා ෙනවා.  

යේ විදයේ සංවිදානෙකට Mining Pool එකක් කිෙලා කිෙනවා. ඔ යේ පරිගනකයේ 

කුඩා Software එකක් Install කරලා අදාල Processing Power එක Mining Pool එකට 

ල ාදීයේ ඉදලම, ඒ යවනුයවන්ම නිර්මානෙ කරපු High End GPU සහිත පරිගනක 

භාවිතා කිරීම සෙ,  Crypto Mining වලටම ඒ යවනුයවන්ම සැකසූ Miners භාවිතා කරලා 

Mining Pool එකකට සේ න්ද යවලා දාෙකත්වෙ ල ා දීලා අදාල Rewards ල ාගැනීයේ 

ෙැකිොව තිෙනවා 



 

නමුත් ඔ  සාමානය පරිගනකෙක් භාවිතා කරලා Mining Pool එකකට සේ න්ද 

උනත්, සාමානය පරිගනකෙක Processing Power එක සායේක්ශ්ව ඉතාමත් අඩු  ැවින් 

ලාභ ල ාගැනීම ඉතාමත් අපෙසුයි. ඒ නිසා Crypto Mining මගින් සැලකිෙ යුතු 

අදාෙමක් ල ා ගන්න නේ ඒ යවනුයවන් වියේෂයෙන් සැකසූ පරිගනක පේධතිෙක් 

පාවිච්චි කිරිම තමයි වඩාත්ම යොද යවන්යන්. 

යේ සදෙන් කරපු විස්තතරෙත් එක්ක ඔොලට Crypto Currencies පිලි දව මූලිකම 

අවය ෝදෙක් ලැය න්න ඇති කිෙලා අයේක්ෂා කරනවා. යේ විස්තතරෙත් එක්ක ඔ ට 

යත්යරනවා ඇති ෙැමයදයනක්ට්ටම යේ කිෙන Crypto Mining Process එකට දාෙක 

යවන්න ෙැකිොවක් නෑ. එයෙනේ අපිට අවශ්ය යවලාවට යේ Cryptocurrencies ල ා 

ගන්න නේ තවත් යකයනක්යගන් මිලදී ගත යුතු යවනවා.  ඊලගට අපි  ලමු යේ 

විදෙට Cryptocurrencies මිලදී ගන්න පුලුවන් යකායෙන්ද කිෙලා.. 

Cryptocurrencies විකිනීමට සෙ මිලදී ගැනීමට යවන්වුන Marketplaces, Crypto Exchanges 

කිෙලා ෙදුන්වනවා..යේ Crypto Exchanges ෙරො ඔ  ලග තිෙන සාමානය මුදල් ල ා 

දීලා ඒ යවනුවට Cryptocurrencies ල ා ගැනීයේ ෙැකිොව තිය නවා. ලංංකාව 

ඉන්දොව වයග ආසිොතික රටවල වැඩියෙන්ම භාවිතා වන Crypto Exchange එක 

විදෙට අපිට Binance Exchange එක ෙදුන්වන්න පුලුවන්. මීට අමතරව,  

Register with Binance  

1.  FTX  

2. Coinbase 

3. Huobi 

4. Kraken 

5. FTX 

6. KuCoin 

වයේ තවත් ජනප්රිෙ  Crypto Exchanges දකින්න පුලුවන්. යේ ලිපියෙ අපි අවදානෙ යොමු 

කරන්යන් Binance Exchange එක යවතට. ඒකට යේතුව යවන්යන් අපි කතාකරන්න 

ෙන Royal Q Trading Bot වැඩසටෙන ක්රිොත්මක කරන්න පුලුවන් යවන්යන් Binance යෙෝ 

Huobi කිෙන Exchange යදයකන් එකක වීම. යේ යදයකන් වැඩි යදයනක් භාවිතා 

කරන්යන් Binance Exchange එක නිසා අපි ඒ ගැන අවදානෙ යොමු කරමු. 

https://accounts.binance.com/en/register?ref=173269128
https://accounts.binance.com/en/register?ref=173269128
https://accounts.binance.com/en/register?ref=173269128


 

මීලගට අපි  ලමු Crypto Trading කිෙන්යන් යමාකක්ද කිෙලා. සරලම උදාෙරනෙක් 

යලස යේ යමායොයත් Bitcoin එකක වටිනාකම $45000 යලස උපකල්පනෙ කරමු. යේ 

මිලට අපි 0.001BTC ප්රමානෙක් මිලට ගන්නවා කිෙලා උපකල්පනෙ කරමු.  

ඒ සදො අපිට වැෙයවනවා $45 මුදලක්. යේ විදෙට ගත්ත Bitcoin ප්රමානෙ අයේ ලග 

තිොයගන ඉදලා Bitcoin එකක වටිනාකම $50000 ට වැඩි වුනු යවලාවට අපි ලග 

තිය න 0.001BTC ප්රමානෙ $50 කට විකුනලා දාන්න පුලුවන්. එතයකාට $5 මුදලක් ලා  

ල න්න අපිට පුලුවන්. යමන්න යේ ක්රිොදාමෙට සරලවම අපි කිෙනවා Crypto Trading 

කිෙලා..මිල අඩු අවස්තතාවකදී මිලදී ගැනීමත්, මිල වැඩි අවස්තතාවකදී අයලවි කිරීමත්. 

දැන් ඔ  අනිවායර්යන්ම සිතනවා ඇති යේ විදෙට මිල ඉෙල පෙල ෙන්න විශ්ාල 

කාලෙක් ගතයවනවද කිෙලා. ඇත්යතන්ම නෑ. Cryptocurrencies ඉතාමත් Volatile 

currency වියේෂෙක් කිෙල ෙදුන්වනවා..ඒකට යේතුව තමා ඉතමත් ඉක්මනින් 

යේවයේ අගෙ ඉෙල පෙල ෙන්න තිෙන ෙැකිොව.  

යේ ඉෙල පෙල ොම එක් අතකින් Trade කිරීම සදො ඉතා වාසිදාෙක යවනවා..අනිත් 

අතින් යනාහිතපු යවලාවක මිල පෙල ොයමන් පාඩු විද දරාගන්නත් සිදුයවනවා.. ඔ  

Crypto Trading වලට සේ න්ද යවනවනේ යේ සදෙන් කල පාඩු විද දරාගැනීමට සෙ 

ඒවායෙන් ගැලවීමට දැනුම සෙ ඉවසීම අතයාවශ්යෙ යවනවා. ඒත් එක්කම මතක 

තිොගන්න යේ Trading ෙැම විටම සිදු කරන්යන් Cryptocurrency යුගලෙක් පාවිච්චි 

කරලා.  උදාෙරනෙක් විදෙට BTC සෙ USDT යුගලෙ දක්වන්න පුලුවන්. USDT කිෙන්යන් 

Stable Coin එකක් කිෙලා අපි ෙදුන්වනවා. ඒ කිෙන්යන් USDT Cryptocurrency එයක් අගෙ 

සැමවිට්ටම US Dollar එකට ඉතාමත් ආසන්න අගෙක පවතින එක.ඉතින් යුගලයේ 

එකක් Stable යවන එයකන් අපිට අයනක් Cryptocurrency එක Stable Cryptocurrency එකට 

සායේක්ශ්ව ඉෙල පෙල ෙන විදෙ ගැන යොද වැටහීමක් ල ාගන්න පුලුවන්. 

අපි යේ ලිපියෙද කතාකරන්යන් Binance Exchange එක ෙරො සිදුකල ෙැකි Spot Trading 

නේ crypto trading අකාරෙ පිලි දව..යේයකද සිේද යවන්යන්, කලින් සදෙන් කරපු 

ආකාරෙට ඉතාමත් සරලවම ෙේකිසි මිලකදී අපි Cryptocurrencies මිලදී ගැනීම සෙ 

මිල යවනසකට පසු අයලවි කිරීම.  ැරි යවලාවත් මිලදී ගත්ත Cryptocurrency එක මිල 

පෙල වැුනත්, ඔ  මිලදීගත්ත Cryptocurrency ප්රමානයේ කිසිම යවනස්ත වීමක් 

යවන්යන් නෑ.. ඒ නිසා අයෙත් ෙේකිසි යවලාවක ලාභෙක් ගත ෙැකි ප්රමානෙට මිල 

ඉෙල ෙන තුරු ඉදලා විකුනා දාන්න පුලුවන්. යේ විදෙට මිල පෙල ොම Floating Loss 

කිෙලා ෙදුන්වනවා.. 



 

දැන් ඔ  කල්පනා කරනවා ඇති  ැරි යවලාවත් පෙලට ගිහින් අයෙත් ඉෙලට ආයේ 

නැත්තන් කිෙලා. යේ ගැටලුයවන් යේරිේට තමා ඔ ට ෙේකිසි ප්රමානෙක් 

Cryptocurrency පිළි දව සෙ Cryptocurrency Market එක පිලි දව දැනුමක් අතයාවශ්ය 

යවන්යන්..  ඔ  Trade කිරීම සදො යමාකක් ෙරි Cryptocurrency එකක් යතෝරාගැනීමට 

ප්රථම එම Cryptocurrency එයක් මිල ඉෙලෙමින් පවතිනවද (Uptrend) එයෙමත් 

නැත්තන් පෙල ෙමින් පවතිනවද (Downtrend), කිෙලා යොෙලා  ලල අධයෙනෙ 

කරන්න ඕයන්..ඒ සදො Cryptocurrency එයක් මියලහි යවනස්තවීම යපන්වන candlestick, 

bar, line charts වයේ යේවල් භාවිතා කරනවා.  

යේ විදෙට අධයෙනෙ කිරීම Technical Analysis කිෙලා කිෙනවා.. යේ විදයේ නිවැරද 

Technical Analysis එකකට පස්තයස්ත අපිට Uptrend තිය න, එයෙමත් නැත්තන් වටිනාකම 

වැඩියවමින් තිය න Cryptocurrency එකක් යතෝරාගැනීයේ ෙැකිොව ලැය නවා. යේ 

විදෙට නිරවැරද Cryptocurrency එකක් යතෝරාගත්තට පස්තයස්ත කලින් සදෙන් කල 

Floating Loss එකක් ඇති වුවුද  ඉක්මනින් එෙ මගෙැරී ොයේ සේභාවිතාව වැඩී. ඒ 

යකායොම උනත් ඔ  මතක ත ා ගත යුතු යදෙ නේ, Technical Analysis නිවැරද 

යනාවීම යෙෝ යවනත සාධක මත දීර්ඝ කාලෙක Floating Loss එකකට ෙටත් වීයේ 

අවදානම ඇති අතර, නමුත් ඔ ට යොද Crypto දැනුමක් ඇත්නේ එවැනි අවස්තතා 

යලයෙසියෙන් මගෙරවා ගත ෙැ. 

මීට අමතරව Future Trading වැනි Leverage Trading ක්රම පැවතිෙත් ඒවාත් එක්ක  ැදලා 

තිෙන අවදානම ඉතාමත් වැඩි.Leverage Trading ක්රම වලදී අපයේ අයත් ඇති  මුදලට 

අමතරව ෙේකිසි මුදල් ප්රමානෙක් නෙක් විදෙට අරයගන ඒක පාවිච්චි කරලා Trade 

කිරීම සිදු කරනවා. Binance Exchange එයක්දී 1x ඉදලා 125x දක්වා ණෙ ල ාගන්න 

පුලුවන්. උදාෙරනෙක් විදෙට ඔො ලග 10 USDT ප්රමානෙක් තිෙනවනේ, 

10x     -> 10 * 10 = 100 USDT 

20x     -> 20 * 10 = 200 USDT   

50x     -> 50 * 10 = 500 USDT  

 125x  -> 125 * 10 = 1250 USDT   



 

  සරලවම කිේයවාත් 10x leverage එකක් පාවිච්චි කරනවා කිෙන්යන් තමන් Trade එකට 

දාන ගාන වයේ 10 ගුනෙක ප්රමානෙක් Trade එක සදො යොදවනවා. 10USDT 

ප්රමානෙක් 10x leverage එකක් එක්ක trade කරනවා කිෙන්යන් 100USDT ප්රමානෙක් 

සමග Trade කරනවා කිෙන එක.. 

 

නමුත් යේයක් තිෙන  අවදානම තමයි දගින් දගටම ඔො Trade එක Loss උයනාත් 

ඔොට ල ා දුන්න ණෙ මුදලට යවන ොනිෙ පිරිමෙගන්න ඔො Trade එකට දාපු 

මුදලින් යකාටසක් යෙෝ මුලු මුදලම අෙකරගන්නවා. යේ විදෙට මුලු මුදලම අහිමි 

යවලා ෙන එකට Liquidate යවනවා කිෙලා ෙදුන්වනවා. 

යේ යේතුව නිසා Spot Trading වලට වඩා යේ Leverage Trading Methods එක්ක  ැදලා 

තිෙන Risk එක වැඩී. ඒ යකායොම උනත් අඩු Leverage එකක් එක්ක Trade කරන එක 

අඩු risk එකක් සෙ වැඩි ලාභෙක් ගන්න තිෙන යොදම විදෙක් කිෙලා තමයි යගාඩ 

යදයනක් පිලිගන්යන්. 

යේ විදයේ Trading වලදී යගාඩ යදයනක්ට තිෙන ප්රේන තමා නිවැරදව Trade එකට 

Entry එකක් ගන්යන් යකායොමද, වැඩිම profit එකක් අරයගන නිවැරදම යවලායේ exit 



 

යවන්යන් යකායොමද, සෙ තමන්යේ තිෙන අයනකුත් වැඩත් එක්ක යේ සිෙලු යේ 

Manage කරන්යන් යකායොමද වයේ යේවල්. 

යේ යේවල් වලට Solution එකක් විදෙට අපි යේ කතා කරන්න ෙන Royal Q Robot, 

එයෙමත් නැත්තන් Royal Q Intelligent Platform එක ෙදුන්වලා යදන්න පුලුවන්. ඒ 

යකායොම නමුත් යේ Platform එක නිවැරදව භාවිතා යනාකයරාත්, ඔො 

 ලායපායරාර්ත්තු යවන ප්රතිලාභෙ යේයකන් යනාලැය න්න පුලුවන්. යමන්න යේ 

යේතුව නිසා, යේ ලිපියේ ඊලග යකාටසින් අපි කතා කරමු Royal Q Robot භාවිතා කරල 

ආකාරෙ සෙ, ඔ ට ඇතියවන්න පුලුවන් අවදානේ, වාසි, අවාසි, කලයුතු යේ, යනාකල 

යුතු යේ, ආදී යේ ෙැමයේම. 

ඒත් එක්කම Royal Q Platform එකට සේ න්ද යවන්න යේ පෙල දීලා තිේන link එක 

පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්. 

Royal Q Platform එකට සේ න්දවන්න 

 Royal Q Platform එක සේ න්ද යෙෝ කුමක් ෙරි අදාල යදෙක් සේ න්දව ගැටලුවක් 

තිෙනවනේ යේ පෙල තිෙන Whatsapp Group එකට සේ න්ද යවලා අවශ්ය ඕනම 

උපකාරෙක් ල ාගන්න පුලුවන්. 

Whatsapp Group 

 

යදවන යකාටස 

යේ යකාටයසද අපි කතා කරන්න ෙන්යන් Royal Q Intelligent Platform එක සෙ එෙ 

භාවිතා කරන විදෙ. නමුත් මුලින්ම අපි  ලමු යේ Platform එක පාවිච්චි කරන්න නේ 

ඔොට අවශ්ය කරන යේවල් සෙ, එයින් ඇතිවිෙ ෙැකි වාසි අවාසි ගැන.  

යේ යකාටස නිවැරදව අවය ෝද කරයගන යේ Royal Q Platform එක ඔ ට ගැලයපනවද 

කිෙලා ස්තවෙං නිගමනෙකට එලඹුනාට පස්තයස්ත යේ සමග එකතු යවන්න වග 

https://bit.ly/38DzFBA
https://bit.ly/38DzFBA
https://chat.whatsapp.com/DFkP8pqUjxnIXpeA8NokgE


 

 ලාගන්න.එයෙම නැත්තන් රැල්ලට යේ සමග සේ න්ද වීම ඔ ට කිසිම වාසිෙක් 

යගන යනායදන්න පුලුවන්. 

මුලින්ම, යමාකක්ද යේ Royal Q Robot කිෙලා කිෙන්යන්? 

අපි මුලින් පලමුයවනි යකාටයසද කතා කරා Spot Trading ගැන. එතනද ඔොට 

වැටයෙන්න ඇති Trade එකක් ෙරො අපි යොද ලාභෙක් ගන්න නේ අපි Technical 

Analysis එකක් ෙරො නිවැරද Cryptocurrency යුගලෙක් යතෝරාගන්න ඕයන් වයේම 

Trade එකට Entry, Exit යවන Strategies වයේ යේවල් ෙරිෙට කරන්න ඕයන්. ඒ වයේම 

වැදගත්ම යේ තමයි අපිට ඕන යවලාවට Trade කරලා Profit එකක් ගන්න එක අමාරුයි. 

Cryptocurrency market එයක් Trade එකක් දාන්න සුදුසු යවලාව එනකන් ඉදලා Trade 

එකක් start කරන එක තමයි නිවැරද විදෙ.ඒ වයේම Cryopto Market එක Highly Volatile 

නිසා අපිට නිතරම යේක ගැන විමසිල්යලන් ඉන්න යවනවා එයෙම නැත්තන්  Trade 

එකකට Enter යවන්න තිේ  යොද අවස්තතාවක් මගෙැයරන්නත්, Trade එකකින් Exit 

යවන්න තිය න අවස්තතාවක් මගෙැරිලා පාඩු ල න්න සිේද යවන්නත් පුලුවන්. 

යමන්න යේ සේූර්න Process එක Automate කරන්න නිර්මානෙ කරපු Solution එකක් 

විදෙට Royal Q Intelligent Platform, එයෙමත් නැත්තන් Royal Q Intelligent Robot 

ෙදුන්වලා යදන්න පුලුවන්. 

Royal Q Robot නීතයානුකූලද? 

අපි දන්නවා අපි සමෙර යවේ අඩවි වලදී විවිද කටයුතු සදො Bots වර්ග පාවිච්චි 

කරනවා..උදාෙරනෙක් විදෙට යකයනක්ට පුලුවන් Facebook, LinkedIn වයේ Social 

media වල තිෙන User Data එකතු කරන්න Bot යකයනක් පාවිච්චි කරන්න..ෙැ ැයි යේ 

වයේ Bots පාවිච්චි කරන එක Facebook, LinkedIn වයේ websites වල සේූර්නයෙන් 

තෙනේ. සමෙරවිට අහු උයනාත් ඔ යේ Account එක Suspend වීමට උනත් පුලුවන්. 

නමුත් Binance තුල Trading Bots භාවිතා කිරීම සේපුර්නයෙන්ම නීතයානුකූලයි. 

ඒවයේම අවශ්ය යකයනක්ට යේ විදයේ Trading Bot වැඩසටෙනක් තමන්යේ Binance 

Account එකත් ඒ සේ න්ද කරලා තිෙන්න අවශ්යෙ කරන API, Binance මගින් 

යනාමියල්ම භාවිතෙට ල ා යදනවා. ඒ වයේම ආරක්ශිතව යමවනි වැඩසටෙන් 

සේ න්ද කරන්න ඕයන් කරන Security Features ටිකත් Binance මගි ල ායදනවා. Royal Q 



 

Intelligent Robot, යමන්න යේ Binance API එක භාවිතා කරලා තමා අයේ Trading Process 

එක Automate කරලා යදන්යන්. යේ නිසා Royal Q Intelligent Robot සේූර්නයෙන්ම 

නීතයානුකූලයි කිෙලා තෙවුරු කරන්න පුලුවන්. 

Royal Q Robot පාවිච්චි කරන්න අවශ්ය වන යේවල් යමානවද? 

1. Royal Q Account එකක් ( නිර්මානෙ කිරීමට යමම Link එක භාවිතා 

කරන්න ) 

2. Royal Q යෙදුම භාවිතා කිරීමට Android යෙෝ IOS Device එකක්. 

3. Binance යෙෝ Huobi Exchange එයක් Account එකක්. (Binance භාවිතා කරනවා 

නේ අවම වශ්යෙන් Intermediate Verification එක දක්වා Profile එක verify කර 

තිබිෙ යුතු යේ) 

4. අවම වශ්යෙන් 221 USDT ප්රාේධනෙක් (Capital) 

මීට අමතරව Crypto Market එක පිලි දව සෙ Trading පිලි දව දැනුම තිබීම ඉතා 

වැදගත් වන නමුත් මම ඒ කරුන ඉෙත කරුනු වල සදෙන් යනාකයර්, එවැනි දැනුමක් 

යනාමැති අයෙකුට උනත් Royal Q Intelligent Robot යේ ල ාදීලා තිෙන Copy Trade වයේ 

features භාවිතා කරලා ලාභෙක් උපෙන්න පුලුවන්. ඒ නමුත් Copy Trade කිරීම අනුමත 

කරන්න  ැරි ඇයි කිෙන එක ගැන අපි යේ ලිපියෙම පසුවට කතා කරමු. ඒත් එක්කම 

ඔ ට Trading ගැන සෙ Technical Analysis ගැන අවය ෝදෙක් දැනුමක් තිෙන එක, වඩා 

වැඩි ලා ෙක් ගන්නත්, පාඩු සිදුවීම අවම කර ගැනීමටත් උපකාරී යවනවා. 

 Royal Q Robot භාවිතා කිරීයේදී අයේ මුදල් වලට ලැය න ආරක්ශ්ාව 

මම කලින් යේ ලිපියෙද සදෙන් කරා වයේ Royal Q Intelligent Robot,Trade කරන්න 

භාවිතා කරන්යන් Binance API එක..යේ නිසා අයේ Trading සදො යොදවන Capital එක, 

එයෙමත් නැත්තන් Trade කරන්න යොදවන මුදල තිෙන්න ඔයන් USDT විදෙට Binance 

Account එක ඇතුයල්. අපි කලින් කතා කරා වයේ Binance කිෙන්යන් දැනට යලෝයක් 

තිෙන Crypto Exchanges වලින් Safe, Security එක අතින් යගාඩක් උඩින් ඉන්න exchange 

එකක්. ඉතින් ඒ නිසා අයේ Capital එයක් ආරක්ශ්ාව ගැන යලාකු විස්තවාසෙක් තිෙන්න 

පුලුවන්. 

https://bit.ly/38DzFBA
https://bit.ly/38DzFBA
https://bit.ly/38DzFBA


 

ඒත් එක්කම, Royal Q Intelligent Robot Platoform එකට අපි අයේ Binance Account එයක් 

API access ල ාදුන්නට අපි Access ල ා යදන්යන් Spot Trading සදො විතරයි. කිසිම 

විදෙකට Botට ෙැකිොවක් නෑ Binance Wallet එයක් තිෙන Cryptocurrencies, withdraw 

කරන්න යෙෝ, Future Trading වයේ යේකට යොදවලා Liquidate කරලා දාන්න. 

සරලවම කිෙනවනේ Bot ට අපි ඉඩ යදන්යන් අයේ Binance Spot Wallet  එයක් තිෙන 

Cryptocurrencies පාවිච්චි කරලා Trade කරන්න විතරයි. එතයකාට ඔොලා හිතනවා 

ඇති Bot ට අයේ  Cryptocurrencies ගන්න  ැරිනේ යකායොමද අපි Botයේ ගාස්තතුව 

යගවන්යන් කිෙලා..ඒක ගැන අපි ඊලග මාතෘකායවන්  ලමු. 

ඊලග කාරනෙ,  ැරි යවලාවත් Royal Q Platform එක Hack උයනාත් යමාකද 

යවන්යන්..අයේ API keys leak යවන්න පුලුවන් යන්ද. Royal Q විතරක් යනයේ ඕනම web 

based system එකක්  ගත්යතාත් Hack යවන්න ඉඩ තිෙනවා. Royal Q කිෙන්යන් ඉතාමත් 

ආරක්ශිතව maintain කරයගන ෙන platform එකක්.. ඒ උනත් Zero day attacks කිෙලා 

අපි ෙදුන්වන මීට කලින් ෙදුනා යනාගත්ත කුමක් යෙෝ දුර්වලතාවක් මත Security 

Breach එකක් වීයේ ෙැකිොව තිෙනවා. එයෙම යවලා ඔ යේ API keys Leak උයනාත්, 

ඒකටත් Solution එකක් Binance වලින්ම දීලා තිෙනවා.. 

ඒ තමා අපිට අවස්තතාව දීලා තිෙනවා API Keys පාවිච්චි කරලා Trade කරන්න පුලුවන් IP 

List එකක්  Binance යවත ල ායදන්න..යේ Configurations ගැන අපි යේ ලිපියේ පසුව 

විස්තතරාත්මකව කතා කරමු. යමන්න යේ IP address List එක විදෙට, අපි Royal Q 

Platform එයකන් ල ායදන එොලයේ Servers List එයක් IP Addresses ටික සදෙන් කරාම 

යවන කවුරුන් ෙරි අතට අයේ API Keys leak උනත් එොලට ඒයකන් ප්රයෙෝජනෙක් 

ගන්න  ෑ. යකයනක්ට තර්ක කරන්න පුලුවන් ෙේ කිසි යකයනක් අයේ API keys වලට 

අමතරව අර සදෙන් කරපු Royal Q Server එකකුත් Hack කරලා ඒක ෙරො යමාකක් 

ෙරි අවුලක් කරන්න පුලුවන්යන් කිෙලා..ඔවු එයෙම අවදානමක් තිය න නමුත්, API 

Keys සෙ Server ෙන යදකම Hack යවන්න තිෙන සේභාවිතාව ඉතාමත් අඩුයි. එයමන්ම 

එයස්ත උනත් Withdraw කරන්න ෙැකිොවක් නැති නිසා තිය න අවදානම තවත් අඩු 

යවනවා.. 

Royal Q Robot භාවිතා කිරීයේදී යගවිෙ යුතු ගාස්තතු 



 

ඔ  අන්තර්ජාලෙ තුල Search කයරාත් Trading Bots විශ්ාල ප්රමානෙක් යොෙගන්න 

පුලුවන්. ඒවායේ මිලගනන් මාසෙට 100$ සිට $1000 දක්වා අෙකරන Bot Platforms 

යොොගන්න පුලුවන්. නමුත් එම Platforms වලින් ල ාගත ෙැකි Profit එක සෙ ඒත් 

එක්ක  ැදලා තිෙන Risk එක Analysis කරාම යම අතරින් යොදම යස්තවෙක් ල ායදන 

Platform එක විදෙට Royal Q Platform එක ෙදුන්වන්න පුලුවන්. 

යේකට ප්රධානම යේතු යදකක් තිෙනවා.  

● පලයවනිම යේතුව තමයි සායේක්ශ්ව අඩු ගාස්තතුවක් අෙ කිරීම 

● ඊලග යේතුව තමා යේයක් පාවිච්චි කරලා තිෙන Artificial Intelligence Based 

Advanced Algorithms වලින් අනිත් Bots ලට වඩා ය ායෙෝ නිවරද තීරන 

ගන්න නිසා අවදානම අවම යවලා තිෙනවා. 

 Royal Q Platform එකට අෙ කරන අනිවාර් ගාස්තතු යදකක් තිෙනවා.  

1. Annual Fee - Bot සදො වාර්ශිකව 100USDT මුදලක් යගවිෙ යුතු යවනවා. 

2. Fuel Fee - අපි සාර්ථකව නිමකරලා ලා ෙක් උපෙන ෙැම Trade එකකින්ම 

20% ක් Fuel Fee එක විදෙට Royal Q Platform එකට ල ා දෙ යුතු යවනවා. 

3. Strategy Fee (Optional) - මම අර කලින් සදෙන් කලා ඔ ට අවශ්ය නේ Copy 

Trade නේ option එකක් භාවිතා කල ෙැකි  ව. යේ පිලි දව අපි ලිපියේ 

පෙලින් වැඩි විස්තතර කතා කරමු. යේ Option එක භාවිතා කරනවානේ 

පමනක් සෑම සාර්ථක Trade එකකින්ම 1%ක් යෙෝ 2% ක් වැනි මුදලක් Copy 

Trade සදො භාවිතා කරන Cicle Owner ෙට යගවිෙ යුතු යවනවා. 

යමයකදී මතක තිොගන්න ඕන කාරනෙ තමයි, යේ සදෙන් කරපු Fees ටික යගවන්න 

ඕන කරන USDT ටික විතරක්  අපි Binance එයක් ඉදලා Royal Q App එයක් අයේ Wallet 

එකට Transfer කරගන්න ඕයන්. යමාකද මන් කලින් කිේව වයේ Bot එකට  ෑ binance 

එයක් තිෙන අයේ USDT withdraw කරන්න. 



 

ඒ නිසා අපි මුලින්ම Bot ක්රිොත්මක කරේදී 121USDT ප්රමානෙක්, Binance wallet එයක් 

ඉදලා Royal Q Wallet එකට transfer කරන්න ඕයන්..යේ පිලි දව විස්තතරාත්මකව යේ 

ලිපියේ පසුවට කතා කරමු. 

ඒ විදෙට Transfer කරන 121 USDT වලින් 1USDT කැයපනවා Binance එයක් Transfer fee 

එක විදෙට. 120 USDT අයේ Royal Q Wallet එකට එනවා. ආවට පස්තයස්ත අපි එතනින් 100 

USDT දීලා Royal Q Bot Activate කරනවා.මතක තිොගන්න යේ විදෙට අපි Anual Fee එක 

දීලා Activate කරාට පස්තයස්ත අපිට අයේ ඒ ගාන Refund ගන්න  ෑ. 

එතයකාට තව 20USDT ඉතුරු යවනවා අයේ Royal Q Wallet එයක්. යේ තිෙන ගාන තමයි 

අපි Successfull trade එකක් කරාට පස්තයස්ත Bot ට්ට අදාල Fuel Fee 20% සෙ Optional Strategy 

Fee එක කැයපන්න පාවිච්චි යවන්යන්. 

ඉතින් ඔොයේ Trades වල ලාභෙ එකතු යවන්යන් Binance එයක් නිසා, ටික දේසක් 

Trade කරේද යේ 20USDT ඉවර යවන්න ලන් යවයි. 10USDT වලින් පෙලට අඩු යවේදී 

ඔොට Notification එකක් එයි. ඒ වයේම 2USDT වලට අඩු උනාම bot වැඩකරන එක 

නතර යවනවා..එතයකාට ඔොට කැමති ප්රමානෙක් USDT ආපහු binance එයක් ඉදලා 

යෙෝ තවත් ඔොයග ොලුයවක්යේ Royal Q Wallet එකකින් යෙෝ transfer කරවගන්න. 

Royal Q Robot භාවිතා කර මුදල් උපෙන ආකාරෙ 

Royal Q Platform එක භාවිතා කරලා මුදල් ඉපයිෙ ෙැකි අකාර යදකක් තිෙනවා. 

1. Royal Q Platform එයක් මූලිකම අරමුන යවන්යන් Trading Bot යකයනක් 

විදෙට ආදාෙම ඉපයීම. අපි යේ ලිපියේ මුල සිටම යේ යවනකන්ම කතා 

කයරත් ඒ පිලි දව. යේ Bot භාවිතා කරලා ඔ ට සාමානයයෙන් දනකට 

2%ක පමන ශුේධ ලාභෙක් ( Bot Fees වලට කපා ෙැරිෙට පස්තයස්ත) උපො 

ගැනීම යල්සියි. ඊට අමතරව ඔ ට යොද Technical Analysis ෙැකිොවක් 

තිෙනවානේ ඊට වඩා යලාකු ලාභෙකට හිමිකේ කිෙන්න පුලුවන්.  

2. Royal Q Platform එයක් Marketing කටයුතු සදො Network Marketing Strategy 

එක භාවිතා කරනවා. යේක දැක්ක ගමන් සමෙරවිට ඔ ට හියතන්න 

පුලුවන් යේකත් තවත් එක Pyramid Schema Scam එකක්ද කිෙලා..ඒක 

එයෙම යනායවන්න යේතු අපි ඊලග යකාටසින් සාකච්චචා කරමු. යේ 



 

Network Marketing භාවිතා කරලත් ඔ ට අමතර මුදලක් යොෙන්න 

ෙැකිොව තිෙනවා. 

Royal Q Robot තවත් එක Pyramid Scheme වංචාවක්ද? 

ඇත්ත Network Marketing සෙ අපි නිතරම කතායවන Pyramid Scams යවන් යවන්යන් 

එක කාරනෙක් පදනේ කරයගන. 

Pyramid Scam එකකදී ඔ  ඒ Network  එකට සේ න්ද උනාට පස්තයස්ත ඔ ට ආදාෙමක් 

ල න්න නේ ඔ  අනිවායර්යන්ම තව පිරිස ඔයේ ෙටින් සේ න්ද කරන්න ඕයන්..ඒ 

පිරිසත් අදාෙම ල න්න නේ තව පිරිස සේ න්ද කරන්න ඕයන්..ෙේකිසි දවසක පිරිස 

සේ න්ද වීම නැවතුන ගමන් මුලු Network එකටම අදාෙේ ලැබීම නතර යවනවා..යේ 

ක්රමෙ තනිකරම වන්චාවක්. 

 Royal Q Platform එයක්ද ඔ යේ ප්රධාන අදාෙේ මාර්ගෙ යවන්යන් Crypto Trading වලින් 

ලැය න මුදල. ඔ ට Network Marketing යකාටසට සේ න්ද වීමට අකමැති නේ Crypto 

Trading සදො පමනක් සේ න්ද වී ලාභෙ ඉපයිෙ ෙැකියි. ඔ ට අමතර අදාෙමක් 

ඉපයීමට අවශ්ය නේ Network Marketing තුලින් ඒ අවස්තතාව ල ා යදනවා.  

යේයකදී තිෙන යවනස තමයි අපි කරන Successfull Trade එකකින් අනිවායර්යන් 

ල ාගන්න 20% fee එක යකාටස්ත යදකකට ය දනු ල නවා..ඒ 20%ක් Developer Fee සෙ 

70% ක් Network Fee විදෙට ය යදනවා..යේ 70% යකාටස Network එයක් ඉෙල සිටින 

සාමාජිකෙන් අතර ය දීෙනවා..යේ නිසා Pyramid Scheme Scam එකක වයේ යේ 

Network එකට කට්ටටිෙ සේ න්ද යවන එක නතර උයනාත් Network එක බිද 

වැයටන්යන් නෑ..යමාකද network එයක් ඉන්න අෙ Trade කරාම  එන profit එයකන් 

Network එක Maintatin යවනවා. 

ඔ  යේ විදෙට Network Marketing සිදුකිරිමට අදෙස්ත කරනවනේ, ඔ ට ලාභ 

ලැය න්යන් පෙත ආකාරෙට. 

ඔ  Royal Q Platform හි සාමාජිකත්වෙ ල ායගන අදාල මුදල යගවා Trading Bot සක්රීෙ 

කල පසු ඔ ව V1 මට්ටටයේ සාමාජිකයෙක්  වට පත්යේ.  



 

V1 - V1 මට්ටටයේ සාමාජිකෙන්ට, තමන්යේ Refferel Link එයකන් තවත් යකයනක් 

Directly Register වී, ඔහු V1 තත්වෙට පත්වීයේදී එම පුේගලො යගවන 100USDT 

ප්රමානයෙන් 30USDT ප්රමානෙක් හිමියේ. තවද තමන්යේ Refferel Link එයකන් තවත් 

යකයනක් Directly Register  වී ඔහු සාර්තකව කරන සෑම Trade එකකින්ම 20% fee 

එයකන් 20% ක යකාටසක්, එනේ මුලු profit එයකන් 4%ක යකාටසක් ඔ  හිමියේ. 

V2 - ඔ  ෙටයත් Directly තවත් V1 සාමාජිකෙන් 3ක් සෙ ඔ යේ සාමාජිකෙන්යේ 

සාමාජිකෙන් ඇතුලුව මුලු සාමාජිකෙන් ගනන 20ක් වූ විට ඔ ව V2 තත්වෙට පත්වන 

අතර එහිදී ඔ යේ Refferel Link එයකන් තවත් යකයනක් Directly Register වී, ඔහු V1 

තත්වෙට පත්වීයේදී එම පුේගලො යගවන 100 USDT ප්රමානයෙන් 40 USDT ප්රමානෙක් 

ඔ ට හිමියේ. තවද තමන්යේ Team එයකහි පුේගලෙන් සාර්තකව කරන සෑම Trade 

එකකින්ම 20% fee එයකන් 30% ක යකාටසක්, එනේ මුලු profit එයකන් 6%ක යකාටසක් 

ඔ ට හිමියේ. 

V3 - ඔ  ෙටයත් Directly තවත් V2 සාමාජිකෙන් 3ක් ඇතුලුව, සේූර්න Direct Referrels 

ගනන 8ක් සෙ ඔ යේ සාමාජිකෙන්යේ සාමාජිකෙන් ඇතුලුව මුලු Team Members 

ගනන 100ක් වූ විට ඔ ව V3 තත්වෙට පත්වන අතර එහිදී ඔ යේ Refferel Link එයකන් 

තවත් යකයනක් Directly Register වී, ඔහු V1 තත්වෙට පත්වීයේදී එම පුේගලො යගවන 

100 USDT ප්රමානයෙන් 50 USDT ප්රමානෙක් ඔ ට හිමියේ. තවද තමන්යේ Team එයකහි 

පුේගලෙන් සාර්තකව කරන සෑම Trade එකකින්ම 20% fee එයකන් 40% ක යකාටසක්, 

එනේ මුලු profit එයකන් 8%ක යකාටසක් ඔ ට හිමියේ. 

යේ සිෙලු යේවල් සලකලා  ැලුවට පස්තයස්ත Pyramid Scam එකක තිෙන අනිවාර්ය ලක්ශ්න 

යවන, සේ න්ද වූ යකයනක්ට ආදාෙේ ලැබීමට ඇති එකම මාර්ගෙ තව පිරිස 

සේ න්ද කිරීම වීම සෙ ෙේකිසි දවසක පිරිස සේ න්ද වීම නැවතුන ගමන් මුලු 

Network එකටම අදාෙේ ලැබීම නතරවී සිෙල්ල බිද වැටීම කිෙන ලක්ශ්න Royal Q 

Platform එයක් යනාමැති නිසා යමෙ තවත් එක් Pyramid Scam එකක් යනාවන  ව ඉතා 

පැෙැදලියි. 

Royal Q Robot හි ලිොපදංි වීම 

මුලින්ම ඔ  Royal Q Platform එයකහි ලිොපදන්ි විෙ යුතුෙ. ඒ සදො යමම Link එක 

භාවිතා කරන්න.   



 

Royal Q Platform එකට සේ න්දවන්න 

 (සැ.යු - යමෙ Referral Link එකක් වන අතර යමමගින් ඔ ට කිසිම අමතර Fee එකක් 

Add යනාවන අතර අපයේ Referral Link ඔස්තයස්ත සේ න්ද වන සාමාජිකෙන්ට ඕනෑම 

අවස්තතාවකදී ඇතිවන ගැටලුවටලට අපයේ සෙෙ ල ා ගත ෙැ) 

 මීලග පිෙවර යලස ඔ යේ Android යෙෝ IOS Smartphone එයක් Royal Q App එක Install 

කරගන්න ඕයන්.. 

 Royal Q Platform එක සේ න්ද යෙෝ කුමක් ෙරි අදාල යදෙක් සේ න්දව ගැටලුවක් 

තිෙනවනේ යේ පෙල තිෙන Whatsapp Group එකට සේ න්ද යවලා අවශ්ය ඕනම 

උපකාරෙක් ල ාගන්න පුලුවන්. 

WhatsApp Group 

 

https://bit.ly/38DzFBA
https://bit.ly/38DzFBA
https://chat.whatsapp.com/DFkP8pqUjxnIXpeA8NokgE


 

Royal Q Wallet යවත USDT Transfer කිරීම 

 සාර්ථකව ලිොපදංි වූ පසු ඔ ට ඉෙත දක්වා ඇති අකාරයේ Screen එකක් 

දැකගන්න පුලුවන්. දැන් අපි මුලින්ම එහි දකුනුපස පෙල යකලවයර් තිෙන Mine කිෙන 

Tab එක open කරගත්තම ඔොලට යේ වයේ දකින්න පුලුවන්. 

 

රූපයේ යේනවා ඇති Assets කිෙන යකාටයස්ත ඔෙයේ Royal Q wallet එයක් Balance එක 0 

විදෙට යපන්නනවා. අපි මුලින්ම අවශ්යෙ කරන 121 USDT ප්රමානෙ Binance ඉදලා Royal 

Q Wallet එකට දායගන ඉමු. ඒ සදො ඉෙත රූපයේ යපන්නලා තිෙන Assets Menu item 

එක touch කරන්න. 



 

 



 

 

  

  

 

Binance එකෙන් Royal Q Wallet එෙට USDT Transfer ෙරමු 

මුලින්ම p2p යෙෝ යවනත් ක්රමෙකට ඔ යේ Binance Account එකට අවම වශ්යෙන් 221 USDT 

ප්රමානෙක් එක් කරගන්න.. 

යමහිදී 121 USDT ප්රමානෙක් RoyalQ Wallet එක යවත ෙැවීමට භාවිතා කරන අතර ඉතිරි 100 USDT 

ප්රමානෙ Trade කිරීමට අවශ්යෙ Capital එක යලස භාවිතා යකයර්. යමම Capital එක වඩිවන තරමට 

ඔ ට ල ාගත ෙැකි ලාභෙ වැඩියේ. 



 

දැන් ඔ යේ Binance Account එකට Log වී Spot Wallet එයක් ඇති Withdraw button එක click කරන්න 

  

එහි Coin එක යලස USDT යතෝරා කලින් පිෙවයර්දී Royal Q Wallet එයකන් Copy කරගත් Address එක 

Address හි ඇතුලත් කරන්න. 

Network එක යලස යපර පිෙවයර්දම Royal Q Wallet එයක් සදෙන් වූ TRX (TRC20) යලස යතෝරන්න. 

Amount එක යලස 121 USDT ඇතුලත් කරන්න. එහිදී Binance fee යලස 1USDT අෙයවන අතර ඔ යේ 

Royal Q Wallet එකට  120 USDT ලැය න  ව සදෙන් යේ. යතාරතුරු නිවැරද  ව සෙතික 

කරගැනීයමන් පසු Withdraw button එක click කරන්න. 

  



 

 

දැන් නැවතත් Royal Q App එයක් Mine Tab එක Open කරාට පස්තයස්ත Asset section එයක් 120 USDT යලස 

යපන්නුේ කල යුතුයි. ඔ  Binance එයකන් trnsfer කල යමායොයත් සිට Transfer Complete වී Royal Q 

Wallet එක තුල USDT යපන්වීමට ෙේකිසි කාලෙක් ගතවනු ඇත. (5 min) 

 



 

 

 

අදාල USDT ප්රමානෙ යපන්නුේ කරන විටදී, මීලග පිෙවර යලස Robot Activate කල යුතුයේ. ඒ සදො 

ඉෙත රූපයේ යපන්වා ඇති පරිද Royal Q App එයක් Activate Button එක touch කරන්න. එවිට 

Confirmation Box එකක් පැමියනන අතර එෙ Confirm කල පසු පෙත ආකාරයේ Dialog Box එකක් 

දස්තවනු ඇත. 

 



 

 

 එහි ඉෙත රූපයේ පරිද Default Options ම ත ා Activate Button එක touch කරන්න. දැන් ඔ යේ 

Royal Q Wallet එයකන් 100 USDT අඩුවී RoyalQ Robot Activate වනු ඇත. 

මීලගට පෙත රූපයේ පරිද Mine Tab එයකහිම ඇති Professional Edition ෙන Toggle Switch එක touch 

කර Proffesional Edition Enable කරන්න. 

 



 

 

 



 

එවිට පෙත ආකාරයෙන් Confirmation Box එකක් open වූ විට එෙ තෙවුරු කරන්න 

 

  

මීලගට පෙත රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරෙට ඔය න් ප්රේන කිහිපෙකට පිලිතුරු ල ායදන යලස 

ඉල්ලා සිටිනු ඇත. යමහිදී ඔ  නිවැරද පිලිතුර දැන සිටීම අතයාවශ්ය යනාවන අතර, ප්රේනෙ 

යොන් කිෙවා ඔ  සිතන පිලිතර යත්රූ විට නිවරද පිලිතුර යපන්වනු ල යි. යමයලස නිවැරද 

පිලිතුරු සිෙල්ල සලකුනු කර submit button එක touch කරන්න. 

 



 

 

 

දැන් ඔ  Royal Q Bot Activate කිරීම සාර්තකව නිම කර ඇත. Mine Tab එයක් යපර තිබූ Activate 

button එක දැන් Renew යලස යවනස්ත වී ඇති අතර, එහි වේ පස ඔ යේ Annual Subscription එක 

අවසන් වන දනෙ සදෙන් කර ඇත. 

 මීලග පිෙවර යලස Binance API  එක Royal Q App එකත් සමග සේ න්ද කරන විදෙ  ලමු. 

  

 Binance API  එෙ සහ Royal Q App එෙ සම්බන්ද කිරීම 



 

 අපි කලින් කතා කරපු විදෙට Binance Exchange එක සෙ Royal Q platform එක අතර සේ න්දෙ 

සිදුයවන්යන් Technical පැත්යතන් ගත්යතාත් REST API එකක් ෙරො..නමුත් Royal Q Platform එක 

පාවිච්චි කරන Trader යකයනක් විදෙට ඔොලා යේක ඇතුයල් තිෙන Technical පැත්ත ගැන දැන 

ගැනීයේ යලාකු අවශ්යතාවක් නෑ..ඒ නිසා මම පෙසුම විදෙට Configuration කරන විදෙ සඩෙන් 

කරන්නේ. 

මුලින්ම Royal Q app එයක් Mine Tab එකට ගිොම  API binding කිෙලා section එකක් තිෙනවා පෙල 

රූපයේ යේන ආකාරෙට. 

  

 යේ API Binding කිෙන option එක touch කරාම යේ පෙල තිෙනවා වයේ screen එකක් open යවනවා. 



 

 

යමතන Binance සෙ Huobi කිෙන Exchanges යදක සදො options යදකක් දීලා තිෙනවා..එතනින් 

Binance option එක උඩ touch කරන්න. එතයකාට පෙල යපන්නලා තිෙනවා වයේ Screen එකක් 

දකින්න පුලුවන් යවයි. 



 

 

 

දැන් Binance App එක යෙෝ Binance Web එක open කරලා ඔොයේ account එකට log යවන්න. 

අපි මුලින්ම App එයකන් ඉන්න යකයනක් සදො පිෙවර ටික  ලමු. 

 

Binance APP Guide 



 

මුලින්ම Binance App එක open කරයගන Home Page එකට ෙන්න. පෙත රූපයේ යපන්නලා තිෙනවා 

වයේ Home Page එයක් තිෙන  More කිෙන option එක touch කරන්න. 



 

 



 

 

ඊලගට එන Screen එයක් පෙලම තිෙනවා API Management කිෙලා option එකක්. ඒක touch කරන්න. 



 

 



 

දැමන් ඔොලට යේ පෙල තිෙනවා වයේ screen එකක් දකින්න පුලුවන්. 

 

 

යමයතනට ආවාට පස්තයස්ත, යමතනින් එො Steps ටික Binance App එයක් සෙ Binance Web එයක් එක 

සමානයි..ඒ නිසා අපි binance web එයක් යමයතන්ඩ එනකන් එන්යන් යකායොමද කිෙලා ඉස්තසරලා 

 ලල ඉමු. 



 

  

Binance Web Guide 

මුලින්ම Binance Web එයක් ඉෙලම දකුනු යකලවයර්, Profile Icon එක උඩට Mouse Cursor එක අරන් 

ෙන්න 

 

 

එතයකාට පෙලට එන Dropdown Menu එයක් තිෙනවා API Management කිෙලා Option එකක්. ඒක 

Click කරන්න. 

 

Binance App සහ Web කදකෙන්ම මීලග පියවර  

යමතනින් එොට තිෙන පිෙවර ඔ  Binance App පාවිච්චි කරත් Binance යවේ පාවිච්චි කරත් එක 

සමානයි. 

දැන් ඔ ට දකින්න පුලුවන් යවයි API Key Label කිෙලා එකක් ඇතුලත් කරන්න තිෙනවා..යමතනද 

සරලවම ඔොට කැමති නමක් දාන්න පුලුවන්. අපි API Key එකකට වඩා වැඩි ගානක් ෙදපුවම 

පස්තයස්ත අපිටම යොොගන්න  ැරියවනවයන් Royal Q එකට පාවිච්චි කරපු එක යමාකක්ද, යවන 

Application එකකට පාවිච්චි කරපු එක යමාකක්ද කිෙලා..අන්න ඒ නිසා තමා යේ විදයේ කැමති 

නමක් යදන්න පුලුවන් යවන්යන..එතනට නමක් දීලා Create API Button එක click  කරන්න. 



 

 

දැන් ඔොලයගන් Email සෙ Mobile Phone Verification ඉල්ලයි..ඒ යදක සේූරන කරන්න 

 

 ඊටපස්තයස්ත පෙල තිෙන පින්ූයර් වයේ screen එකක් දකින්න පුලුවන්. එතනින් රූයේ යපන්නලා 

තිෙනවා වයේ Edit REstrictions Button එක click කර 



 

 

 

දැන් ඔොලට පෙල රූයේ යේනවා වයේ API REstrictions කිෙන Section එයක් තිෙන Checkboxes 

ටියකන් යකාටසක් Enable යවනවා. එතනින් Enable Spot & Margin Trading කියන checkbox එෙ 

විතරක් check කරන්න. 

 

 

 

ඊලගට ඔොලට ඉෙල පින්ූයර් යේනවා ඇති පෙලම IP REstrictions කිෙන යකාටස. මුලදම ඒක 

Unrestrcited කිෙන option එක Select කරලා එන්යන්.එතනින් Restrict access to trusted IPs only 

(Recommended) කිෙන option එක select කරන්න. 



 

එතයකාට එතන පෙල තිෙන Textarea එක Editable යවයි. දැන් මම යේ ලිපියෙද කලින් සදෙන් කරා 

අපි Royal Q Platform එයක් IP Addresses වලට විතරක් access යදන විදෙට Configurations ෙදනවා 

කිෙලා..යේ කරන්න ෙන්යන් ඒක.. ඒ ශ්දා අපිට ඕන යවනවා Royal Q Servers set එයක් IP Addresses 

List එක. 

ඒ සදො අපි කලින් open කරලා තිේ  Royal Q App එයක් Binance binding කිෙන page එකට ෙන්න. 

ඊට පස්තයස්ත පෙල රූයේ යේනවා වයේ Copy button එක click කර 

 

 

 



 

දැන් ආපහු binance එකට ඇවිත් අර කලින් පිෙවයර්ද Editable උන Textarea එකට දැන් copy උන 

address list එක paste කරන්න. ඊට පස්තයස්ත input box එයක් දකුනු යකලවයර් තිෙන Confirm button 

එක  ක්ලික් කරන්න. සෙ අවසාන වශ්යෙන් ඉෙල වේ යකලවයර් තිෙන Save button එක click 

කරන්න. 

 

 

 

දැන් ඉෙල රූයප තිෙනවා වයේ ඔො ඇතුලත් කරපු Options සෙ IP List එක Save යවලා තියෙයි. 

ඊලගට ඔෙ ඉෙල රූයේ තිෙන API Key කිෙන key එක සෙ Secret Key කිෙන key , පෙල රූයේ 

යපන්නලා තිෙන්වා වයේ Royal Q App එකට Copy, Paste කරන්න ඕයන්.. 

ඔ  Binance Web නේ පාඅවිච්චි කරන්යන් පෙල Royal Q app එයක් QR Code එකක icon  එකක් 

යපන්නලා තිෙන තැන click කරලා, Binance Web එයක් ඉෙත රූයේ යපන්නන Screen එයක් තිෙන 

QR Code එක Scan කල ෙැක..එවිට API Key, Secret Key යදක Automatically Fill වනු ඇ 

 



 

 

 

 

අවසානෙට, Royal Q App එක තුල ඉෙත රූපයේ පෙල යපන්වා ඇති Verification Code Section එයක් 

Send Button එක click කර එවිට ඔ යේ Royal Q සදො ලිොපදංි වූ email Address එකට ලැය න 

Verification Code එක ඇතුලත් කර , I have read the agreement radio button එක  select කරන්න. 

අවසාන වශ්යෙන් Bind button එක click කරන්න. 

එවිට සාර්ථක යලස bind වුවයොත්, පෙත රූපයේ පරිද Binance Section එක තැඹිලි පැෙැ ගැන්වී 

තිය නු දැකිෙ ෙැක. 



 

 

 

දැන් ඔ යේ Binance Account එක Royal Q Platform එක සමග සාර්තක යලස සේ න්ද වී ඇත. 

මීලග යකාටසින් අපි  ලමු Royal Q Robot පාවිච්චි කරලා Trading Process එක Automate කරන්යන් 

යකායොමද කිෙලා. 

  

Royal Q Robot නිවැරදිව භාවිතය හා Trading Process එෙ Automate කිරීම 

මම යේ ලිපියේ මුලින් කිේවා මතක ඇති අපිට යේ Platform එක භාවිතා කරලා විද යදකකට Trade 

කරන්න පුලුවන්. 

● පලයවනි විදෙ තමා Copytrade කිරීම.  



 

යකායොම උනත් මුලින්ම කිෙන්නේ යේ විදෙ යගාඩක් දුරට ෙරිෙන්යන් Technical Analisis එකක් 

කරලා යේ යමායොයත් Tade කරන්න යොද Cryptocurency එක යමාකක්ද කිෙලා හිතාගන්න 

අමාරු අෙට.  

 යේයකද යවන්යන්, Royal Q App එයක් ඉන්නවා Expert Traders ලා යසට්ට එකක්. යමොලට තිෙනවා 

App එක ඇතුයල් Circle කිෙලා යවන යවනම group. යේක නිකන් ෙරිෙට FB Group එකක් කිෙලා 

වයේ Idea එකක් ගන්ඩයකෝ..අපි වයේ අෙට පුලුවන් අර වයේ Trader යකයනක්යේ Circle එකක් Sync 

කරන්න. 

එයෙම Sync කරාම ඒ trader විසින් Technical Analysis කරලා ඒ යවලායේ යොදයි කිෙලා යතෝරන 

Cryptocurrencies, එම trader විසින් trade කරන ආකාරෙටම Configurations එක්ක automatically 

ඔොයේ Bot විසිනුත් trade කරන්න ගන්නවා.. 

ඒ යකායොම උනත්,   යේ ක්රමෙ යගාඩක් යොදයි කිෙලා අනුමත කරන්න  ෑ. ඒකට යේතුව 

තමයි, යේ වයේ Traders ලයේ circle වලට යලාකු ප්රමානෙක් Sync කරලා තිෙනවා.. ඉතින් ඕයනනේ 

යේ trader යකයනක්ට යේ Sync කරලා තිෙන විශ්ාල ප්රමානෙ පාවිච්චි කරලා Pump and dump විදයේ 

scam එකක් කරලා එොලට යලාකු ලාභෙක් උපෙගන්න පුලුවන්. 

ඒ යකායොම උනත් යේ ක්රමෙ ගැනත් මම විස්තතර කරේ. 

 

Copy trading 

 

මුලින්ම Royal Q App එයක් Circle කිෙන Tab එකට ෙන්න. 



 

 

 



 

ඉෙල පින්ූරයේ යේනවා වයේ ඔොට  ලාගන්න පුලුවන් යේ යවේදී Royal Q App එයක් අපිට sync 

කරන්න පුලුවන් Circle ලිස්තට්ට එක.යමතන යේ Circle එකක් ඇතුලට ගිෙපුවම අපිට පෙල පින්ූයර් 

යපන්නලා තිෙනවා වයේ Apply to Join කිෙලා Button එකක් යපන්නනවා. ඒක click කරන්න. 

 

 



 

 

ඒ විදෙට Join උනාට පස්තයස්ත පෙල පින්ූයර් වයේ ඒ අදාල Circle  ownerයේ Cumulative Profit Rat එක 

යපන්නනවා 



 

 

 



 

 ඔොලට  ලන්න පුලුවන් සාමයනයන් ඉෙල තිෙන Circle ෙැම එකකම වයේ 1000% ට වඩා වැඩි 

Cumulative Profit Rate එකක් තිෙනවා. 

යේ profit rate section එක උඩ touch කරා ඒ අදාල Trader විසින් trade කරන Cryptocurrencies List එක 

යපන්නන්වා.. 



 

 

 



 

එතන ෙටම Sync Strategy නමින් Button එකක් තිෙනවා..යේ button එක  touch කරන්න. 

 



 

 

අවසාන වශ්යෙන් යේ වයේ Screen එකක් ඔොට  ලගන්න පුලුවන් යවයි.යමතනදී අපි 

සැලකිලිමත්විෙ යුතු Options යදක තමා First Buy in amount සෙ Number of Strategies කිෙන options 

යදක. 

First Buy in amount කිෙලා කිෙන්යන් Trading process එක ආරේ  කරේදී ඉස්තසරලම USDT කීෙක් වැෙ 

කරලා Crypto ගන්නවද කිෙන එක. 

Number of Strategies කිෙන්යන් අපි එකවැර Crypto currencies කීෙක් trade කරනවද කිෙන එක. 

සෙ ඒත් එක්කම සැලකිලිමත් යවන්න, Profit Sharing කිෙලා තිෙන අගෙ අනුව එකක් ඔොයේ Profit 

එයකන් Precentage එකක් circle ownerට යගවනු ල නවා..යේ ගාන කැයපන්යනත් ඔොයේ Royal Q 

Wallet එයක් තිෙන Assets වලින්. 

අපි යමතනද තවත් යකයනක්යගන් copy trade කරන නිසා යේ ඉෙත සදෙන් කරපු options යදකට 

සුදුසු අගෙන් ඒ ඒ trader යේ strategy එක අනුව යවනස්ත යවනවා..ඒ නිසා පෙල රූපයේ තිෙනවා 

වයේ අදාල Circle එයක් Essence කිෙන යකාටසට ෙන්න  



 

 

 

 



 

යමතන දාලා තිෙන post අතයර් Capital Allocation Table එකක් දාලා තිෙනවා සාමනයයෙන් ෙැම 

circle එයක්ම වයේ. 

 

 



 

යමන්න යේ table එක පාවිච්චි කරලා, ඔොට ෙරිෙන First Buy in amount සෙ Number of Strategies 

වලට අගෙන් යොෙගන්න ඕයන්..යමතනද අපි සලකලා  ලන්යන් Binance එයක් ඔො Trade 

කරන්න තිොයගන ඉන්න Capital එයක් size එක.. 

දැන් යේ දීලා තිෙන උදාෙරනයේදනේ යේ trader suggest කරලා තියෙන්යන්, minimum 350 USDT 

Capital එකක් එක්ක පටන් ගන්න කිෙලා.. ඔොයේ Capital එක මීට අඩු උනත්, අඩුම අගෙට 

recommend කරලා තිෙන  First Buy in amount සෙ Number of Strategies අගෙන් දාලා පටන් ගන්න 

පුලුවන්. නමුත් මතක තිොගන්න, එයෙම කයරාත් ෙේකිසි යවලාවක යලාකු Floating Loss එකක් 

ආයවාත්, ප්රේනෙක් යවනවා..  

යමාකද යලාකු Floating Loss එකකද Loss එක අඩු කරන්න ෙේකිසි ප්රමානෙක් දක්වා Margin Calls 

execute යවනවා..යේ margin calls ගාන Circle Owner set කරලා තියෙන්යන් එො recommend කරන 

capital  එකට. ඒ නිසා යලාකු Floating Loss එකකද, නැවතත් Market එක ෙතා තත්වෙට පත් 

යවනකන් Profit නැති යෙෝ ඉතා අඩු යවන්න පුලුවන්. 

යේ ක්රමයේ කලින් සදෙන් කල අවුල් තියෙන්න පුලුවන් නිසා අපිට කිසිම Circle එකක් ඔ  යවතට 

Suggest කල යනාෙැකි  ව සලකන්න. 

යේ තමා Copytrade වැඩකරන විදෙ.ඊලගට අපි කතා කරමු Manual Trade එකක් දාන විදෙ. 

● යදවනි විදෙ තමා Manual Trading Settings එක්ක Trade කිරී 

Manual Trading 

යේයකද අපි කරන්යන කිසිම Circle එකකට join යවන්යන් නැතුව, අපි Technical Analysis කරලා Select 

කරගන්න Cryptocurrecy එකක්, Royal Q Robot පාවිච්චි කරලා Trade කරන එක. යේ සදො පේත 

රූපයේ යපන්නලා තිෙනවා වයේ Quantitative Tab එක open කරගන්න. යමතන 



 

 

 

යමතන ඔොට යපන්නනවා Royal Q Quantitative Trading Strategy එක ෙරො Trade කරන්න පුලුවන් 

Pairs List එක.. 

යමතනද ඔො යතෝරගන්න Pair එකක් උඩ touch කරන්න. 



 

 

ඊලග පිෙවර විදෙට ඉෙත රූපයේ යපන්නලා තිෙන වේ පැත්යත් පෙල යකලවයර් Trade Setting 

Button එක touch කරන්න. 

අපි කලින් කතා කරපු copy trade method එයක්දී අපි යවන Trader යකයනක්යේ Strategy එකක් use 

කරත්, යමතනදී අපිට අයේම Strategy එකකට Trade Settings ෙදලා Trading process එක automate 

කරන්න පුලුවන්. 

  



 

 

 

ඉෙත පින්ූයර් ඔොලට යේනවා ඇති Get a suggested Strategy කිෙලා Button එකක් තිෙනවා පෙල. 

යේ Button එක click කරාම Royal Q Platform එක මගින් suggest කරන Default Settings ටික 

Automatically Fill යවනවා.. සාමානයයෙන් යේ Fill යවන Settings තමා Risk එක අඩුම Strategy එක 

කිෙලා ෙදුන්වන්යන්. ඔො යේ Royal Q Platform එකට සෙ Crypto Trading වලට අලුත්නේ,  යේ Default 

Trade Settings එක්ක ආරේභෙ ගන්න කිෙලා තමා අපිට suggest කරන්න පුලුවන්. 

 

 



 

යේ විදෙට ඔොයගම Strategy එකකට Trade Settings ෙැදුවට පස්තයස්ත ෙරි, Get a suggested Strategy 

Button එක touch කරලා Default Settings ටික Fill උනාට පස්තයස්ත ෙරි මීලගට කරන්න ඔන්යන් ඉෙල 

දකුනු යකලවයර් තිෙන Save Button එක Touch කරන එක. 

  

 දැන් ඉෙත රූපයේ යපයනන විදෙට Start Button එක Click කිරීම මගින් ඔ  යතෝරා තිෙන Trade 

Settings වලට අනුව Trade එකක් ආරේභ වීම සිදු යවනවා.. 



 

පෙල රූපයේ යපයනනවා වයේ App එයක් Home page එයකහි ඔ  ආරේභ කරපු Trade එක යෙෝ 

කිහිපෙ දකින්න පුලුවන්. 

  



 

 යමහි ඉෙල සෙ පෙල රූප යදයක් යපයනන පරිද ඔ ට යේ යමායොත වන විට ඔ ට හිමි 

Unrealized PNL එක Floating Profit එකක් නේ නිල් පැෙැයෙනුත්, Floating Loss එකක් නේ රතු 

පැෙැයෙනුත් යපන්නනවා 

  



 

 

  



 

 Floating Loss එකක් එක්ක කිසිම යවලාවක Royal Q Platform එයකන් ඔොයේ Trade එක ඉවර 

කරන්යන් නෑ.. Floating Loss එකක් ඇතිවන විට යේ ලිපියේ කලින් සදෙන් කල වීඩියෙෝයේ විස්තතර 

කරන විදෙට Royal Q Intelligent Bot විසින් Dollar cost averaging ක්රමෙට ඔ ට සිදුවන Floating Loss එක 

Avarage කර අවම කරනවා යමන්ම, ඉතා ඉක්මනින් වැඩි profit එකක් ල ා දීමටත් කටයුතු 

කරනවා. 

  

Royal Q Intelligent Bot භාවිතකයන් ලැකබන Profit සහ ඒවා withdraw කිරීම 

යේ ලිපිෙ පල කරාට පස්තයස්ත ආපු කයමන්ට්ට එකකට පිලිතුරක් විදෙට තමා යේ මාතෘකාව අලුතින් 

එකතු කරන්යන්. 

අපි කලින් කතා කරා වයේ Royal Q Platform එයකන් අපිට මුදල් උපෙන්න පුලුවන් විද යදකක් 

තිෙනවා.  

  

1) Royal Q Bot හරහා ලැකබන Trade Profit  

Royal Q Bot ෙරො ලැය න Trade Profit එක  එකතු යවන්යනත් Binance Spot wallet එකටම 

තමයි.එයතායකාට ඔොට පුලුවන් කැමතිනේ ඒ එකතු යවන profit එක withdraw 

කරන්න..එයෙමත් නැත්තන් ඒ profit එකත් ඉදරි Trades සදො පාවිච්චි කරන්න. 

ඒ කිෙන්යන නිකන් හිතන්න යේ Crypto Trading කතාව පැත්තකින් තිෙලා, ඔො අඩුමිලට  ඩු 

ටිකක් අරයගන වැඩි මිලට විකුනනවා.විකිනුවට පස්තයස්ත යොදවපු මුදල සෙ ලාභෙ කිෙන යදකම 

ඔොයේ අතට එනවා.ඔො කැමතිනේ ලාභෙ පැත්තකින් අරන් තිෙලා ඊලග සැයර් ගනුයදනු 

කරන්න අර මුලින් යොදවපු මුදලම යොදවන්න පුලුවන්. කැමතිනේ ලාභෙත් එක්ක දැන් ඔොයේ 

අයත් තිෙන මුලු මුදලම යොදවන්න පුලුවන්. ලාභෙත් එක්ක මුලු මුදලම ඊලග සැයර් අලුතින්  ඩු 

ගන්න යොදවේයවාත් කලින් සැයර්ට වැඩිෙ  ඩු ප්රමානෙක් ගන්න පුලුවන් වයේම, ඒ ටික 

විකුනුවම කලින් සැයර් ගත්ත ලාය ට වඩා වැඩි ගානක ලාභෙක් ගන්නත් පුලුවන්.  

යේයකද යවන්යනත් ඒ යේමයි.ලැය න profit එක withdraw කිරීම යෙෝ නැවත ආයෙෝජනෙ කිරීයේ 

තීරනෙ ඔ  සතුයි. 

ඊලගට යේ විදෙට Binance Wallet එයක් තිෙන Profit එක යෙෝ Capital එක Binance P2P ෙරො (ඊලග 

ලිපිෙකින් පැෙැදලි කරන්නේ) ලන්කායේ මුදල් වලින් ඔොයේ අතට ගන්න පුලුවන්.යේයකද 



 

යවන්යන් Binance ෙරො ලන්කායේ යකයනක්ට ඔොයේ Cryptocurrencies අයලවි කිරීම.එතයකාට 

මිලදී ගන්න යකනා Local Bank Transfer එකක් මගින් ඔොට මුදල් දානව.. 

උදාෙරනෙක් විදෙට ඔොයේ Binance Wallet එයක් තිෙන 100 USDT ප්රමානෙක් withdraw කරගන්න 

ඕයන් නේ, Binance P2P ෙරො USDT මිලදී ගන්න P2P Trader යකයනක්ට USDT ටික යදන්න 

පුලුවන්.යේ පෙල රූපයේ යපන්නලා තියෙන්යන් මම යේ ලිපිෙ ලිෙන යවලාව යවනයකාට Binance 

එයක් P2P ෙරො USDT මිලදී යගන ඒ යවනුවට Sri Lankan Rupees යදන්න කැමති P2P Traders ලයේ List 

එයකන් මුලම ඉන්න ටික යදනා..යේ වයේ යගාඩ යදයනක් යේක ඇතුයල් ඉන්නවා..පෙල රූයේ 

යපන්නලා තිෙනවා යේ යමායොයත් එොලා අපිට එක USDT එකකට Rs.237 දක්වා උපරිම මිලක් 

යදන්න ලැස්තතී. ඒ වයේම ඒ අෙ යේ යවේද සාර්තකව යේ වයේ Order කකීෙක් නිම කරාද, එොලට 

තිෙන Feedback යමානවද සෙ Feedback Score එක කීෙද වයේ යේවල් අපිට යමතනම  ලාගන්න 

පුලුවන්. 

 

 

 දැන් ඔො හිතනවා ඇති යේ යකයනක් USDT ටික අරයගන අපිට යපාල්ල තිේය ාත් කිෙලා. 



 

යමතනින් යොදට Feedbacks තිෙන සෙ සැලකිෙ යුතු Orders ප්රමානෙක් සේූර්න කරපු යකයනක් 

එක්ක ගනුයදනු කරේදී ඔොට ඇත්තටම අවදානම යගාඩක් අඩුයි. සෙ යමතන ඉන්න යගාඩක් 

Tradersලා Professionally P2P Trade කරන අෙ.ඉතින් එොලට අපි යදන Feedback එක සැයෙන්න 

වටිනවා..ඒ නිසා එොලා පුලුවන් තරේ උත්සෙ කරනවා අපිට යොද යස්තවෙක් යදන්න..යමාකද 

ඒක එොලයේ Profile එකට යොද නිසා. 

 

2) Referral Bonus සහ තමන්කේ පහල ටීම් එකක් Trade Profit එකෙන් ලැකබන කොටස 

අපි කලින් කතා කරා Royal Q Platform එයක්දී Network Marketing Model එකක් පාවිච්චි යවනවා සෙ 

අපි Refer කරන යකයනක් යවනුයවන් අපිට Referral Bonus එකක් ලැය නවා. ඒ වයේම තමන් Direct 

Reffer කරපු යකයනක් ෙරි තමන්යේ සාමාජිකයෙක්යේ සාමාජිකයෙක් ෙරි Trade කරලා Profit 

කරනයකාට ඒයකන් Royal Q Platform එක ල ාගන්න 20% fee එයකනුත් යකාටසක් අපිට ෙේ  

යවනවා. ඉතින් යේ ක්රම යදකට ඔොට ලැය න මුදල් ලැය න්යන් ඔොයේ Royal Q App එයක් Wallet 

එකට. 

 Royal Q Wallet එකට එකතු යවන සල්ලි ගන්න ඕයනනේ ඕන යවලාවක ගන්න පුලුවන්..ඒකට 

කරන්න තියෙන්යන් Royal Q Wallet එයක් ඉදලා ඔොයේ Binance Wallet එකට USDT Transfer කරන්න 

පුලුවන්..එතනින් එොට කලින් කිේව විදෙට Binance Wallet එයක් ඉද ඔොයේ අතට ඒ සල්ලි ටික 

ගන්න පුලුවන්. 

  

Royal Q Intelligent Bot Proof 

තව යගාඩ යදයනක් අෙලා තිේ  යදෙක් තමා යේයකන් යකාච්චචර විතර දවසට උපෙන්න 

පුලුවන්ද කිෙන එක.  

මුලින්ම මම යපන්නන්නේ යේ Trading Bot එක සදො $500 - $1000 පමන Capital එකක් යොදවලා 

Trade කරන යකයනකුයේ Profit Details 



 

 

 යමතනද වියශ්ශ්යෙන්ම යේ Screenshot එක යපන්වන්න යේතුව තමා ඔ ට දකින්න පුලුවන් 75 

USD වයේ ඉතා යොද ලාභෙක් එක් දනක් තුල ලැබුන දවස්ත යමන්ම 0.13USDT වයේ ලාභෙක් 

යනාලැබුනු දවස්තද තිෙනවා..නමුත් සායේක්ශ්ව ගත්තම යගාඩක් දවස්ත වල 10 USDT -20 USDT අතර 

ලාභෙක් ලැබිලා තිෙනවා.  ඔ  යේ Platform එකට සේ න්ද යවනවනේ යමන්න යේ කරුන 

යොදන් යත්රුේ ගත යුතුයි. 



 

 
 

  

ඉෙත පින්ූරයෙන් ඔ ට දකින්න පුලුවන් 500 USDT පමන ප්රමානෙක Capital එකක් ඇති 

යකයනක්යේ Profit එක. 

ඒ අපි කතා කයර් Trading වලින් ලැය න Profit එක ගැන. පෙත පින්ූරයෙන් ඔ ට දකින්න පුලුවන් 

V2 මට්ටටයේ ඉන්න යකයනක් Referral Bonus සෙ තමන්යේ පෙල ටීේ එයක් Trade Profit මගින් ල ලා 

තිෙන ආදාෙම 



 

 

යමමගින් ඔොට අවය ෝදෙක් ගන්න පුලුවන් යවයි ඔ  කරන ආයෙෝජනෙට යේ ලැය න ලාභෙ 

ප්රමානවත්ද කිෙන එක ගැන. ඒ වයේම යොදන් මතක තිොගන්න, යේ ලැය න Trading Profit සෙ 

Referel Profit පිලි දව ඉෙල සදෙන් කරපු ගනන් යේ විදෙටම ඔොට ලැය න්නත් පුලුවන් ඊට අඩු 

යෙෝ වැඩි යවන්නත් පුලුවන්. 

 යේ ලිපියෙන්  ලායපායරාත්තු වූ පරිද Royal Q Platform එකට අලුතින්ම එන යකයනක්ට අවශ්ය 

කරන දැනුව යමමගින් ලැය න්න ඇති කිෙලා අපි හිතනව..නමුත් මීට වඩා ත යගාඩක් යේවල් 

තිෙනවා Royal Q Platform එයකන් ඔොලට ල ාගන්න පුලුවන් features. ඉදරි ලිපි වලින් අපි ඒ ගැන 

කතා කරමු. 



 

ඒ වයේම Crypto Trading කිෙන්යන් කායගවත් උපයදස්ත මතම Theoritical Knowldege එයකන් 

විතරක්ම කරන්න පුලුවන් යදෙක් යනයේ. ප්රායෙෝගික අත්දැකීේ මත තමා ඔො යකාච්චචර යොදන් 

perform කරනවද කිෙන එක රදා පවතින්යන්..ඉතින් යේ ලිපියේ කරනු වලින් ඔොලට Crypto Trading 

වලට සෙ Royal Q Platform එකට ආරේභෙ ගන්න අවශ්ය යේවල් ටික ලැය න්න ඇති කිෙලා අපි 

හිතනවා. 

මුලින්ම කිේවා වයේ Royal Q Platform එකට සේ න්ද යවන්න පෙල තිෙන Link එක පාවිච්චි 

කරන්න. 

Royal Q Platform එකට සේ න්දවන්න 

Royal Q Platform එකත් එක්ක සේ න්ද යවන ඔොලට කුමක් යෙෝ ගැටලුවක් තිය නවානේ ඒ 

සදො උපකාර කිරීමට අපි සූදානේ.  

යේ පෙල තිෙන Whatsapp Group එකට සේ න්ද යවලා අවශ්ය ඕනම උපකාරෙක් ල ාගන්න 

පුලුවන්. ඒ වයේම ඉදරිෙට පලවන ලිපි පිලි ද දැනුවත් කිරීේ යමම Group එක තුල පල කරනු 

ල නවා. 

WhatsApp Group 

විකේෂ දැනුම්ීම  

යේ ලිපිෙ කිෙවන ඔොලා ෙැයමෝම යොදන් මතක තිොගන්න ඕන යේ තමයි අපි යේ කතා 

කරන Royal Q Bot විතරක් යනයේ ඕනම Trading Bot යකයනක් පාවිච්චි කරලා ලාභ ල න්න 

නේ අනිවාර්යයෙන්ම Cryptocurrency පිලි දව Basic Knowledge එක යෙෝ ඔොට තියෙන්න ඕයන්.  

යේ ලිපිෙ කිෙවලා ෙරි නැත්තන් Youtube Video එකක්  ලලා ෙරි ඒයක් තිෙන Profit එක 

දැකලා යේ Crypto Trading ගැන කිසිම අවය ෝදෙක් නැතුව යේ  Royal Q Platform එකට join 

යවන්න එපා. 

යමාකද කම් කවද්දදි විවිද Youtube Channel හරහා Crypto trading පිලිබදව දැනුමක් නැති 

අය කම් Royal Q Platform එෙ Promote ෙරනවා ඔයාලකගන් එන Referrel Bonus එෙ 

ලබාගැනීම පමනක් ඉලක්ෙ ෙරලා..  

යේ නිසා යේකට සේ න්ද යවන්න යපර ඔො සේ න්ද යවන්යන් කවුරු ෙරොද කිෙන එක 

අනිවාර්යයෙන්ම යොෙලා  ලන්න..ඔහුයේ දැනුම පිලි ද යසාො  ලන්න..එයෙම නැතුව 

https://bit.ly/38DzFBA
https://bit.ly/38DzFBA
https://chat.whatsapp.com/DFkP8pqUjxnIXpeA8NokgE


 

"රැල්ලට" යේ සමග සේ න්ද යවලා ඔ යේ මුදල් අපයත් යනාෙවන්න. යොද Mentor යකයනක් 

යොෙගන්න ඕයනනේ මුලින්ම WhatsApp Group ෙරො අපත් සමග සේ න්ද 

යවන්න 

යේ ලිපියෙන් වැදගත් යදෙක් ඔයේ දැනුමට ලැබුනා කිෙලා හිතනවානේ Share කර මිතුරන් සමග 

ය දාගන්න. ඉදරි ලිපි වලින් අපි තවදුරටත් යේ Royal Q Intelligent Platform එක ගැන කතා කරමු. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/DFkP8pqUjxnIXpeA8NokgE


 

---------------------Details Given : RoyalQ SriLanka Help Team -------------------------- 


