
 
 

 

 

 

ගිග් ආර්ථිකය සහ ගිග් ශ්රමය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආර්.එම්.ජේ.එච්.ගජනායක 

(වංලර්ධන නිධාරී) 

මිනිව්බ වැසුම්, වංලර්ධන ශා ඳර්ජේණ අංය 

මිනිව්බ ශා රැකිරක්ා ජෙඳාර්තජම්න්තුල 



 
 

ගිග් ආර්ථිකය සහ ගිග් ශ්රමය  

ගිග් ආර්ථිකය යනු ඉල්ලුමට අනුල නිෙශව් රැකියා බා ගන්නා වශ ජබොජශෝ විට එකලර බහුවිධ 

නිෙශව් රැකියා කරන නිෙශව් ජශෝ ජකොන්ත්රාත් ක කම්කරුලන් වශා ජනරිය ජයදුමකි. 

ශ්රී ංකා මශබැංකු ලාර්තාලට අනුල ගිග් ආර්ථිකය (Gig Economy) යනුජලන් ශඳුන්ලනු බන්ජන් 

ජවේලා ජයෝජකයා වශ ජවේලා ොයකයා අතර වාම්ප් රොයික ජවේලා වැකැව්මට ජලනව්ල ශ්රම ජලෂ 

ජඳොජෂේ නිෙශව් ශ්රමිකයින් (Freelancer) ජශෝ ව්ලාධීන ජකොන්ත්රාත් කකරුලන් බහුල ටින න ආර්ථිකයයි.  

නිෙසුන්  

 අලයතාලය මත ජමෝටර් ර  ජශෝ ්රක් ර  ලැනි ලාශන කුී  ඳෙනම මත වැඳීමම (Ride 

Sharing)  

 කාමරයක් ජශෝ වම්පූර්ණ නිලවම / මශල් නිලාවයක් ලැනි නලාතැන් ඳශසුකම් 

පුද්ගයකුජගන් පුද්ගයකුට වැඳීමම (Peer-to Peer) 

 

 

 

 

 

ගිග් ආර්ථික ශ්රමිකකින්  හ  ස ්ප්රදා ිනක ශ්රමිකකින්  තර  ෙනසස 

ස ්ප්රදා ිනක ශ්රමිකකින්                                     ගිග් ශ්රමිකකින්   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉශත ෙැක්ව නිෙසුන් ගිග් ආර්ථිකයක් වශා ජඳොදු නිෙසුන් ලන නමුත් ක පුද්ගයකුජගන් 

පුද්ගයකුට (P2P) වඳයන ඕනෑම ජවේලාලක් ශා අන්තර්ජා ජේදිකා ශරශා වෘජුලම නිෙශව් 

ශ්රමිකයින් වඳයන ඕනෑම ජවේලාලක් ගිග් ආර්ථිකජේ පුළුල් නිර්ලචනය තුෂට අන්තර්ගත කෂ 

ශැකිය.  

පුර ෝකථනය කළ හැකි කාල සටහන්   

වැඩ ක න විට පුර ෝකථනය කළ හැකි ඉපැයීම්   

වැටුප් රහෝ රේතන රෙවීම්  ඇත 

ඇත 

ඇත 

නැත 

නැත 

නැත 



 
 

ජකජවේ ජලතත් ක ගිග් ආර්ථිකය ශ්රම ජලෂජඳොෂට නල මුහුුවලරක් ජගන එමින් ජෝක ආර්ථික 

ලර්ධනයට ොයක වීම ඳමණක් ජනොල, නියාමන ඳරිවරය ජමන්ම ආර්ථික ලර්ධනය වශ ජවේලා 

නියුක්තිය ලැනි වාර්ල ආර්ථික ෙත් කත රැව් කිරීම ජකජරහිෙ අභිජයෝගයක්ල ඳලතී.  

ඩිජිටල් තාක්ණය උඳජයෝගී කර ගැනීමත් ක වමඟ ලඩා නමයශීලී  බලක් ඇති කරමින් ජවේලාාීනන් වශ 

ශ්රමිකයින් අතර ජතොරතුරු අවමමිතිය අලම කරමින් ගිග් ආර්ථිකය ඳලත් කනා වැඳයුම් මාර්ග ජලනව් 

කිරීමට ක් කර ඇත.  

ශ්රමිකකින්  ගිග් ආර්ථික කයුතුවන  ිර රීමමය ෙහ ුව  

 තමන් කැමති ජලාලක ලැඩ කිරීමට ශැකි වීම 

 රැකියාලක් කරන අතරතුර ඉඳැීමම 

 රැකියාල වශ ජඳෞද්ගලික ජීවිතය වමතුලිතල ඳලත් කලා ගැනීමට ඳශසුවීම 

 එකම ආොයම් මාර්ගය ජව 

 අතිජර්ක ආොයම් මාර්ගයක් ජව  

තලෙ, ඩිජිටල් ජේදිකා, විජේජයන් ම ජවේලා වඳයන්නා වශ ජවේලාාීනන් ක්ණිකල වම්බන්ධ 

ජකජරන ජංගම දුරක න ජයදුම් මඟින් ජවේලාලන් බා දීමටෙ අලකා වවයි. එජවේම ෙැනට 

රැකියාල නියුතු ශ්රමිකයින්ට ෙ අර්ධකාී න ඳෙනමින් අමතර ආොයම් මාර්ග වවා ගැනීමට ජමමඟින් 

ශැකි ජේ.  

ගිග් ආර්ථිකෙේ රැකිය  තනස්ථ   

 රියදුරු 

 උඳජද්ක ගණකාධිකාරි 

 ශව්ත කර්මාන්තකරුලන් - ජමොවුන්ට ගිග් ආර්ථිකය තුෂ ජබොජශෝ විකල්ඳ ඳලතී.  උො. නල 

උඳකරණයක් වැකසීජම් ටිට අලවානය ජතක් විා අලයතා රාියයක් වපුරාලිය ශැකිය. 

(ඳයිප්ඳ වවි කිරීම, බර ජද්ලල් ජගන යාම ලැනි) 

 නිෙශව් ක්රම ජල්කක - වමශර වමාගම්ලට ජලබ් අඩවි වශ වංලර්ධක වශාය අලය ජේ. 

නමුත් ක ලැඩ කිරිමට ජතොරතුරු තාක්ණික ලෘත් කතිකයින්ජගන් වමව්  ශ්රම බකායක් බලා 

ගැනීමට අලය ජනොජේ. එහි දී නිෙශව් ක්රමජල්කකයින්ජග් වශාය බා ගනී.  

ගිග් ආර්ථිකෙේ ෙයදාවු්ප (App) 

 Uber and Lyft 

 Amazon Flex Fiverr 

 SpareHire 

 Freelancer 

 AirBnB 

ලර්තමානය ලන විට ශ්රි ංකාල තුෂෙ ඩිජිටල් ජේදිකා මත ඳෙනම් ව ලාශන කුී  ඳෙනම යටජත් ක බා 

දීජම් වශ නලාතැන් ඳශසුකම් වැඳීමජම් ජවේලා ලැනි ක්රියාකාරකම් ජනරිය ජලමින් ඳලතී. ජබොජශෝ 

ජෙජනකු ජමම ජවේලාල ලර්තමානජේ දි භාවිතා කරනු බයි.  අෙ ලන විට ජබොජශෝ ජෙජනක් මාර්ගජේ 

රැඳි ටිට ජමෝටර් ර යක් ජශෝ ්රක් ර යක් කුලියට ගැනීම ජලනුලට ජංගම දුරක න ජයෙවුම් (App) 

භාවිතා ජකොට තමන්ට අලය කුී  ර ය ජගන්ලා ගනු බයි. බව්නාහිර ඳෂාත ශා අජනක් නාගරික 



 
 

ශා අර්ධ නාගරික ප්රජද්ල වැකිය යුතු පිරිවක් ජමය භාවිතා කරනු බයි. අනාගතජේ දි ජමම ගිග් 

ක්රියාකාරකම් තල දුරටත් ක පුළුල් වීජම් අලව් ාල ඳලතී.   

එජවේම ජවේලා වඳයන්නා වශ ජවේලාාීනන් ක්ණිකල වම්බන්ධ ජකජරන ජංගම දුරක න ජයදුම් 

මඟින් ජවේලා වඳයන්නාට ප්රව්  කාර්යයන් රැවක් ටිදු කිරීමට වශ ජබොජශෝ තරඟකාරී මි ගණන් 

යටජත් ක ජවේලාලන් බා දීමට ජමමඟින් අලව් ාල වැජවේ.  

ජකජවේ වුලෙ ගිග් ආර්ථිකයක් තුෂ භාවිතා ලන ලත් කකම් ජාතික ගිුවම්ල වියෙම් ලර්ගීකරණයෙ 

වංකීර්ණ කරයි. උො. පුද්ගයකු තම ජඳෞද්ගලික ඳරිශරණය වශා ජමෝටර් ර යක් මි දී ගත් කවිට 

එය ගෘශව්  ඳරිජභෝජන වියෙමක් ජව වකන අතර, කුලියට දීජම් අරමුණ ඇතිල ජමෝටර් ර යක් 

මි දී ගත් කවිට  එය ආජයෝජනයක් ජව වකනු බයි. නමුත් ක ජමෝටර් ර යක් ජඳෞද්ගලික 

ඳරිශරණයට මිදී ජගන එය ගිග් ආර්ථිකය තුෂ කුලියට දීම වශා ජයෙවීම තුළින් ආොයම් උඳයා 

ගැනීම ටිදු ජේ. එවිට ආජයෝජන වියෙම් වශ ඳරිජභෝජන වියෙම් ජලන් කර තක්ජවේරු කර ගැනීම 

අඳශසු ජේ. ජමය ජබොජශෝ විට ආජයෝජන වියෙම් අලතක්ජවේරු කිරිමට ජශේතු ජේ.   

ජමජව ලඩාත් ක ජනරිය ජලමින් ඳලතින ගිග් ආර්ථිකය මඟින් නල ආර්ථික ඉඩ ප්රව් ා විලර කරනු 

ැබුලෙ, නියාමන ඳරිවරය, රජජේ ආොයම් එකතු කිරීම ජමන්ම විජේජයන් නි වංකයාජල්කන 

වම්ඳාෙනය කිරීම ආදී කටයුතුලදී විවිධ අභිජයෝගයන් ඳලතී. 

ගිග් ආර්ථිකජේ නැඟී ඒම ආර්ථික ක්රියාකාරකම මැනීජම් වශ ශ්රම බකාය පිළිබ වංකයාජල්කන 

වකව් කිරීජම් වාම්ප්රොයික ක්රමජේෙයන් ජකජරහි අභිජයෝග රාියයක් ඇති වී තිජබ්. ශ්රම ජලෂජඳොෂ 

වමීක්ණ මඟින් ගිග් ව්ලභාලජේ රැකියාල නිරතවීම පිළිබ සීමිත ජතොරතුරු ඳමණක් වඳයන 

බැවින් ගිග් ජවේලා වඳයන්නන් ශ්රම ජලෂජඳොෂ වංකයාජල්කනල නිටි ඳරිදි ඇතුෂත් ක ජනොජේ.(Bean, 

2006). වමීක්ණ මඟින් එලැනි ෙත් කත රැව් කරනු ැබුල ෙ ගිග් ව්ලභාලජේ රැකියා වැකසී ඇති ආකාරය 

අනුල ප්රා මික රැකියාලට අමතරල, ගිග් ආර්ථික කටයුතුල නිරතලන විට වංකයාජල්කනල ද්වී 

ගණන ජශෝ බහු ගණන ජෙෝ ඇති විය ශැකිය. 

ජමලන් ඳසුබිමක් තුෂ නිෂ වංකයජල්කන තුෂට ගිග් ක්රියාකාරකම් රශණය කර ගැනීජම් ලැෙගත් කකම 

වැකිල්ට ගනිමින් ශ්රී ංකාජේ නි වංකයජල්කන වම්ඳාෙකයින් ගිග් ආර්ථිකය තක්ජවේරු කිරීම 

වශා විකල්ඳ ක්රමජේෙ ජවොයා ගැනීම පිළිබල කටයුතු කරමින් ටිටී. ජකජවේජලතත් ක ගිග් ආර්ථිකජේ 

විාත් කලය වශ ශ්රී ංකා ආර්ථිකයට එමඟින් ලන බඳෑම අලජබෝධ කර ගැනීමට වි්ලාවොයක ෙත් කත 

බා ගැනීම තල දුරටත් ක අභිජයෝගයක්ල ඳලතී.  

ගිග් ආර්ථීකජේ ප්රමාණය රටකින් රටකට ජලනව් විය ශැකිය. දියුුව ආර්ථිකයක එය,  ්රී ංකාල 

ලැනි වංලර්ධනය ජලමින් ඳලතින රටකට  ලඩා වැකිය යුතු තරම් විා විය ශැකිය. ජකජවේ ජලතත් ක 

ඩිජිටල්කරණය ව ජෝකය තුෂ ජේගජයන් ලර්ධනය ලන ක්ජේත්රයන් ලන ගිග් ආර්ථිකය පිළිබල 

අධයයනය කිරීම අලයජයන්ම ලැෙගත් ක ජේ.   
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