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මාර්ගගත රැකියා ශ්රී ංාිකිය වයනයින්ට ව යි ර රැකියා  අ තමත  

තදායමක්  පයන් 
NEWS RELEASE 

 

මාර්ගගත් වේදිකා වෙස හැඳින්වෙන ආයතන/සමාගම් විසින් කුඩා සහ සරෙ කාර්යයන් සිය වේදිකාෙ සමග 

අන්තර්ජාෙය ඔස්වස් සම්බන්ධෙ සිටින වස්ෙකයන් ෙො කරො ගැනීම මාර්ගගතෙ නිදහස් රැකියා කිරීම (online 

freelancing) ෙශවයන් හැඳින්වේ.  වමහි දී වස්ෙකයින් නමින් හැඳින්වෙන වකොට්ඨාශය වබොවහෝ විට වස්ොවයෝජකයා වේ 

රවටහි ොසය කරන පුද්ගෙයින් වනොෙන අතර ඔවුන් ෙො කාර්යයන් කරො ගැනීමට වස්ොවයෝජකයාට දැරීමට 

සිදුෙනුවේ  අඩු පිරිෙැයකි. වමවස් බහුෙෙ බහිර්ඳණය (outsourcing)  කරනු ෙබන  රැකියා අතර  චිත්රණ සැෙසුම් (graphic 

design) දත්ත ඇතුළු කිරීම (data entry),   වසෝදුඳත් කියවීම (proofreading), භාෂා ඳරිෙර්තනය (translation), පිටඳත් 

සංස්කරණය (copy editing), වෙළඳෙ ඳර්වේෂණ (market research), ඳරිගණක ෙැඩ සටහන් සකස් කිරීම (programming), 

දත්ත නිරෙදයතාෙය ඳරී්ෂෂා කිරීම (data verification) ප්රධාන තැන්ෂ ගනී.  නිෙසින් පිටතට වනොවගොස් සිය දැනුම සහ 

ද්ෂෂතාෙන් භාවිත කරමින් අමතර ආදායම්ෂ උඳයා ගැනීවම් මග්ෂ වෙස ශ්රී ෙංකාවේ වයෞෙන ඳරපුර අතර ද 

මාර්ගගත නිදහස් රැකියා කිරීම ජනප්රිය ෙනු සහ ඝ්රවයන් ඳැිරරී යනු ද්ෂනට ඇත.   

 

වමෙැනි මාර්ගගත් නිදහස් රැකියාෙන් භාර ගැනීම පිණිස ශ්රී ෙංකාවේ ඳෙිරන සාධනීය කරු ස සහ බාධා කරන 

අභිවයෝග පිළිබෙ ෙර්න්ඒෂියා ආයතනය විසින් ඳර්වේෂණය්ෂ වමවහයෙන ෙදී.  ෙයස අවුරුදු 16 -40 අතර සිටින ශ්රී 

ොංකිකයින් වගන් සියයට 26 ්ෂ මාර්ගගත නිදහස් රැකියා සංකල්ඳය පිළිබෙ දැනුෙත් බෙ ඳර්වේෂණවේ දී වසොයා ගනු 

ෙැබින.  වමම කණ්ඩායවමන් සියයට 9 ක පිරිස්ෂ එෙැනි රැකියාෙක නිරත වීවම් උනන්දුේෂ ඳෙ කළහ.  මාර්ගගත 

නිදහස් රැකියාෙන්හි නිරත පුද්ගෙයින් 17,000 - 22.000 ්ෂ ඳමණ ශ්රී ෙංකාවේ සිටිය හැකි බෙ සහ එම සංයාෙ 

නිරන්තරවයන්ම ෙැඩිවෙමින් ඳෙිරන බෙ ෙර්න්ඒෂියා ආයතනවේ ඇස්තවම්න්තුෙයි.  ශ්රී ොංකිකයින් මාර්ගගත නිදහස් 

රැකියා ෙෙ වයදීම, නාගරික ඉහළ සහ මධයම ඳාන්ිරක ජන වකොටස් මත ඳමණ්ෂ වනොෙ ග්රාමීය ය දිළි ජ ජන වකොටස් මත 

ද සැෙකිය යුතු සමාජ ආර්ථික බෙඳෑම්ෂ ඇිර කරයි.   

එම අධයයනවේ දී වසොයා ගන්නා ෙද කරු ස සං්ෂෂි්තතය්ෂ ෙශවයන් ඳහත දැ්ෂවේ.    

 

 
 

1. ශ්රී ංියාය ල ං මාර්ගගත රැකියා යං වයවදි  ියාය 

විවිධ මාර්ගගත වේදිකාෙන් සමග ලියාඳදිංචි වී අන්තර්ජාෙය ඔස්වස් සිය නිපුණතාෙන් මුදල් බෙට වඳරො 

ගන්නා ශ්රී ොංකිකයින් 17,000 - 22.000 ඳමණ රට තුෙ සිටින්වන් යැයි ෙර්න්ඒෂියා  ආයතනය ඇස්තවම්න්තු 

කරයි.   Fiverr, Freelancer සහ Upwork ෙැනි මාර්ගගත වේදිකාෙන් ශ්රී ොංකික වයෞෙනයන් අතර ෙඩාත් ජනප්රිය 

ය. වම් අතරින් Fiverr  ෙැඩිම ශ්රී ොංකික වස්ෙක සංයාේෂ ලියාඳදිංචිෙ සිටින ආයතනයයි.   

   

2. මාර්ගගත නිදඅස් රැකියා පිළිබඳ දිනුයත් බය  අ එයිනි රැකියායය වයදීමව ඇති යිමිත්ත 

 මාර්ගගතෙ නිදහස් රැකියා කිරීවම් අෙස්ථා ඳෙිරන බෙ ෙයස අවුරුදු 16-40 ජනගහණවයන් සියයට 26 ්ෂ 

දැනුෙත්ය; කාන්තාෙන්ට සාව්ත්ෂෂෙ පිරිමින් අතර වම් සම්බන්ධෙ ෙැඩි දැනුෙත් කම්ෂ ිරවේ.  කුරුණෑගෙ, 

අනුරාධපුර සහ පුත්තෙම දිස්ත්රි්ෂක ෙෙ මාර්ගගත නිදහස් රැකියා පිළිබම ෙැඩිම දැනුෙත් කම්ෂ ද්ෂනට 

ෙැබුනු අතර අඩුම දැනුෙත් කම්ෂ ඳෙිරනුවේ කිලිවනොච්චි, මන්නාරම සහ මුෙිරවු දිස්ත්රි්ෂකයන්හි ය.   

 වම් සම්බන්ධෙ දැනුෙත්කමින් යුතු කණ්ඩායම අතරින්, එෙැනි රැකියාෙක නියුතු වීමට කැමැත්ත ඳළ කවේ 

සියයට 9 ්ෂ ඳමණකි. පුරුෂ ඳ්ෂෂය තුෙ ඒ වකවරහි ෙැඩි උනන්දුේෂ (11%) ද්ෂනට ෙැබුනු අතර ස්ත්රී 

ඳ්ෂෂය අතරින් කැමැත්ත ඳළ කවල් සියයට 7 ්ෂ ඳමණකි.   

 

3. මාර්ගගත නිදඅස් රැකියා කිරීවේ යාසි  

 අර්ධකාලීන මාර්ගගත නිදහස් රැකියාේෂ කරන පුද්ගෙවය්ෂ, සාමානයවයන්, රුපියල් 20,000 -30,000 

අතර මාසික ආදායම්ෂ ඒ හරහා ෙබා ගනී.  වමොවුන් වගන් ෙැඩි වකොටස්ෂ වෙනත් පූර්ණකාලීන 

රැකියාෙක ද වයවදන වහයින් වමය අමතර ආදායමකි.  වමම අමතර ආදායම සිය ජීෙන තත්ෙය නගා 

සිටුො ගන්නට උඳකාරී ව බෙ නිදහස් රැකියා ෙෙ වයවදන වබොවහෝ වදවනකු වේ අදහස විය.   

 තමන් කැමිර තැනක සිට ෙැඩ කරන්නටත්, කිසිෙකුට යටත් වනොවී ෙැඩ කරන්නටත් තමන් වේ 

හැකියාෙන් මුදල් උඳයන කාර්යයක වයොදන්නටත් හැකිවීම, තරුණයින් මාර්ගගත නිදහස් රැකියා 

ෙෙට ප්රිය කිරීමට වුතු වී ිරවේ.   

 මාර්ගගත නිදහස් රැකියාෙන්හි වයවදන ශ්රී ොංකිකයන් ඳෙසන්වන් වමම ්ෂව්ත්රවේ සාර්ථකත්ෙය 

ප්රධාන වසොයා ගැනීම් 
 



 
 

www.lirneasia.net 

අත් කර ගැනීමට උසස් ඉංග්රීසි දැනුම්ෂ අෙශය වනොෙන අතර වස්ොදායකයාට ඳණ්විඩය්ෂ 

සන්නිවේදනය කිරීමට ප්රමාණෙත් ඉංග්රීසි දැනුම්ෂ ිරම ම සෑවහන බෙයි.  
 

4. මාර්ගගත රැකියායක් කිරීවේ  මඅ  ගිවළු 

 PayPal  මාර්ගගත වගවීම් නාලිකාෙ හරහා ෙංකාෙ තුෙට මුදල් එවීමට අෙසර වනොමැිර බැවින් තමන් 

විසින් නිම කරන ෙද ෙැඩ ෙෙට වගවීම් ෙබා ගැනීමට වනොහැකි ව බෙ ෙර්න්ඒෂියා ආයතනය සමග 

ඳර්වේෂණ සාකච්ඡාෙෙට සහභාගි ව වස්ෙකයින් වගන් කිහිඳ වදවන්ෂ ඳැෙසූහ.  නිදහස් 

රැකියාෙන්ට වගවීම් කරන ආකාරය පිළිබෙ වනොදැනුෙත් කම එයට වුතුෙයි. 

 ඒ හැරු ස විට, රැකියාවේ ස්ථිරත්ෙය්ෂ වනොමැිර බෙ, රැකියාෙට පිළිගැනුම්ෂ වනොමැිර වීම සහ 

ජීවිතය සහ රැකියාෙ තුෙනය කර ගැනීවම් අඳහසුෙ මාර්ගගත වේදිකාෙන් ඔස්වස් රැකියා කරන 

පුද්ගෙයින් මුහුණ වදන නිව්ධනීය කරු ස ෙලින් සමහරකි.  
   

5. මාර්ගගත් නිදඅස් රැකියා නියුක්තියයකු යට වට  වයවස් ද?  

අෙශය නිපුණතා සහ  අිෂ්ඨානය  ඇත්නම් මාර්ගගතෙ  නිදහස් රැකියාේෂ වගොඩ නගා ගැනීම  ඳහසු 

කාර්යය්ෂ බෙ එම  ්ෂව්ත්රවේ සාර්ථක වෙන් වේ අදහසයි.   තමන්  සතු නිපුණතාෙ අනුෙ (ොංඡන සැෙසුම් 

කිරීම, වෙේ අඩවි නිර්මාණය සහ ඳර්ෙර්තනය ෙැනි) සුළු කාර්යයන් කිරීම පිණිස, ඕනෑම වකවනකුට  fiverr, 

freelancer වහෝ upwork ෙැනි ආයතනය්ෂ වෙත ලියාඳදිංචි වීය හැක.   අනතුරුෙ, කිසියම් ෙයාඳිිරයකට අයත් 

එ්ෂ කාර්යය්ෂ ඉටු කිරීමට තමන්ට ඇිර හැකියාෙ හුො ද්ෂෙමින් ඔවුන් විසින් ඉල්ලුම් ඉදිරිඳත් කළ යුතු වේ.    

වමහි දී, ඳළමුෙන ෙතාෙට කාර්යය්ෂ ෙබා ගැනීම ගැනීම අඳහසු ෙනු සහ ඒ සහා දිගු කාෙය්ෂ ගත ෙනු 

ඇතත් අිෂ්ඨානය ිරවේ නම් එය දු්කර වනොවේ.  එවහත්, කාර්යයන් කිහිඳය්ෂ ඉටු කර තමන් වේ 

මාර්ගගත කාර්ය ඉිරහාසය වගොඩ නගා ගත් විට ආදායම ගො එන බෙ ඔවුන් වේ අත්දැකීමයි.   
 
 
 

 

දීප යයාප්ත ත පර්වණය ය 

මාර්ගගත නිදහස් රැකියා නමැිර සංසිද්ිෂය පිළිබෙ ඳෙිරන අදහස් සහ එෙැනි රැකියාෙක නිරතවීමට ඇිර 

කැමැත්ත දැනගනු ෙස් ශ්රී ෙංකාවේ අවුරුදු 16-40 ෙයස් කාණ්ඩය අතර ඳදනම් ඳර්වේෂණය්ෂ ෙර්න්ඒෂියා 

ආයතනය විසින් වමවහයෙනු ෙැබින. රවට් දිස්ත්රි්ෂක 25 ම ආෙරණය ෙන ඳරිදි පුද්ගෙයින් 5,377 වදවන්ෂ වම් 

සහා සහභාගි කර ගන්නා ෙදී.  ඳර්වේෂණවේ ්ෂව්ත්ර කටයුතු 2015 වනොෙැම්බර් සහ 2016 ජනොරි අතර 

කාෙවේ දී සිදු කරනු ෙැබින.   

 

මාර්ගගත නිදඅස් රැකියා නියුක්තියන්ට   මග ය ි ංද වක්ට ද්ර ය්ඩාායේ  ාය්ඡාා 

මාර්ගගත නිදහස් රැකියා සම්බන්ධවයන් ජනතාෙ තුෙ ඳෙිරන හැඟීම් සහ ආකල්ඳ ෙටහා ගනු පිණිස 

ගුණාත්මක ඳර්වේෂණය්ෂ සහ සැෙසුම් කරනු ෙැබිනි. ව්ෂන්ද්ර කණ්ඩායම් සාකච්ඡා හය්ෂ සහ මුහුණට 

මුහුණො වකවරන සාකච්ඡා ෙටය්ෂ වමයට අයත් විය.  වකොළඹ, යාඳනය සහ මාතර යන ජනගහන 

ව්ෂන්ද්රයන්හි දී  සාකච්ඡාෙෙට සහභාගි ව සමස්ත සංයාෙ 28 කි.   
 
 

 

වයෞෙන පිරිස් අතර ප්රමාණෙත් දැනුෙත් කිරීම්ෂ නිර්මාණය කළවහොත් වයෞෙනයින් වබොවහෝ වදවනකු වේ 

ජීවිත වෙනස් මගකට හැරවීමට මාර්ගගත නිදහස් රැකියා ෙෙට ශකයතාෙය ිරවේ.  නන රැකියා 

නියු්ෂිරවයහි වයවදන සහ විරැකියාවෙන් වඳවෙන පිරිස් අතර ආදායම් මාර්ග ඉපිදවීවම් සහ රටට 

අතයෙශයෙ ඳෙිරන විවද්ශ මුදල් ආදායම් ෙැම වම් ප්රිරඳෙය්ෂ  වෙස රවට් ආර්ථිකය ද ප්රිරොභ ෙබනු ඇත.  
 

 

 

     Perampalam | Sr.Researcher| LIRNEasia | suthaharan@lirneasia.net  

   Laleema Senanayake | Researcher | LIRNEasia| laleema@lirneasia.net   
 

    

Computer copies / Softcopies of this document can be requested from LIRNEasia. Email: Suthaharan@lirneasia.net 

ෙර්න්ඒෂියා, දිළි ජ ජනතාෙ  වේ සුභ සිද්ිෂය සහා සහ වෙළඳෙ ආර්ථිකය්ෂ සහා කැඳවු ආසියා ශාන්ිරකර කොඳය 

පුරා විහිදුනු ඳර්වේෂණ ආයතනයකි. දැනුම, වතොරතුරු සහ තා්ෂෂණය වයොදා ගැනීම හරහා දිඪ සහ මිදු යටිතෙ 

ඳහසුකම් භාවිත කිරීවමන් සිය ජීෙන තත්ෙයන් උසස් කර ගැනීමට ආසියා ශාන්ිරකර කොඳවේ ජනතාෙට ඳහසුකම් 

සැෙවසප්රිරඳත්ිර ප්රිරසංස්කරණයන් සිය ඳර්වේෂණය හරහා උත්වත්ජනය කිරීවම් වමවහෙර වඳරටු වකොට වගන එම 

ආයතනය ක්රියාත්මකය.  ෙැඩිදුර වතොරතුරු www.lirneasia.net වෙේ අඩවිය තුලින් ෙබා ගත හැක.   වමම ඳර්වේෂණ සිදු 

කරන ෙද්වද්  IDRC  ආයතනවේ සහායවයනි.    

ඳර්වේෂණය 

නිගමනය 

 

කර්තිත්ෙය 


