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1.How to Make Online Money 
  

 

2. eBay කියන්නෙ න ොකක්ද? - PayPal සහ තවත් දෑ 

 

3. ලංකොනව අපිට eBay ගණුනදනු කළ හැකි පහසු   ග   

 

4. Bank card පත PayPal නවත link & confirm කරන්නෙ නකොනහො ද? 

5. eBay නවතින් අපට අවශ්ය භොණ්ඩයක් පහසුනවන් අඩුමිලට 

ඉක් ණින් නසොයො ගනිමු! 

6. මිලදී ගත් භොණ්ඩයක් නෙොලැබුන ොත් නහෝ නදෝෂ සහිත භොණ්ඩයක් 

ලැබුන ොත්? 

 

7. eBay සම්බන්ධ TAX පිළිබඳ ගැටළු සහ Mobile Phones, GPS 

නගන්ී  පිළිබඳ ගැටළු  

8. eBay Auctions වල bid කිරී  නහවත් නවන්නේසි වල ලංසු තැබී  

9. eBay Drop Shipping  
 

10. Affiliate Marketing ස ඟ මුදල් උපයන්ෙ 

 11. Photos Upload කර මුදල් උපයමු  Photos Upload 

12. දිගු URL නකටිකර  මුදල් උපයමු 

13. DOMAINS විකු ො මුදල් නසොයමු 

14. Files Upload කර  මුදල් උපයමු 

15. නවළඳ දැන්ීම්  ඟින් මුදල් ඉපයී  

 

 

 

http://dhanikauom.blogspot.com/2010/02/ebay-paypal-ebay-1.html
http://dhanikauom.blogspot.com/2010/02/ebay-sampath-webcard-ebay-2.html
http://dhanikauom.blogspot.com/2010/02/webcard-paypal-link-confirm-ebay-3.html
http://dhanikauom.blogspot.com/2010/05/ebay.html
http://dhanikauom.blogspot.com/2010/05/ebay.html
http://dhanikauom.blogspot.com/2010/07/ebay-5.html
http://dhanikauom.blogspot.com/2010/07/ebay-5.html
http://dhanikauom.blogspot.com/2010/11/ebay-tax-mobile-phones-gps-ebay-6.html
http://dhanikauom.blogspot.com/2010/11/ebay-tax-mobile-phones-gps-ebay-6.html
http://dhanikauom.blogspot.com/2011/03/ebay-auctions-bid-ebay-7.html
https://myebookworldblog.wordpress.com/2017/07/03/%e0%b6%85%e0%b6%b1%e0%b7%94%e0%b6%b6%e0%b6%af%e0%b7%8a%e0%b6%b0-%e0%b6%85%e0%b6%bd%e0%b7%99%e0%b7%80%e0%b7%92%e0%b6%9a%e0%b6%bb%e0%b6%ab%e0%b6%ba-affiliate-marketing-%e0%b7%83%e0%b6%b8%e0%b6%9f/
https://www.dailyict.lk/2016/12/Making-Money-by-Uploading-Photos.html
https://www.dailyict.lk/2016/12/earning-money-with-domain-selling.html
https://www.dailyict.lk/2016/12/advertising-networks.html


 

 

How to Make Online Money.. (අන්තර්ඡාල මුදල් 

සෙවිසේ ක්රම) 

අන්තර්ඡාලසෙන් මුදල් ඉපයීම ෙදහා භාව්තා කරන නිවැරදි

ප්රධානක්රම

සියලු නදෙොට සුබ දවසක් නේවො

ඹබ සෑ නදෙො අන්තර්ඡොල මුදල් පිළිබදව උෙන්ුවක් දක්වෙ නිසොනවන්

අන්තර්ඡොලනයන් නිවැරදිව අන්තර්ඡොලය හරහො මුදල් නේේනම් ප්රධොෙ ක්ර ක්

පිළිබදව යම්කිසි අදහසක් පංච් හැදින්වි ක් කිරි ට තිර ය කළො

ඒනේෙම්

The Best Way To Earn Money From Internet 

  

එනේ ත්ෙැතිෙ වලින්

මුදල්නේේ ඉතො ත් නලසිසහොපහොසුක්ර යකි න හි

මුලිකපර ොර්ථයවණුනේ දැන්ේම් ෙරභොමුදල්

ඉපයි යි න යක්ර නයන්මුදල්ඉපයි ටඔබටේනශ්ෂ

දක්ෂතොවයක් නහෝආනයෝඡෙයට

යම්කිසිමුදලක් අවශ්ෂයයනෙොනේ න යඉතොපහොසුනවන්



 

 

ආරම්භකළහැක ආරම්භකළපසුඔබට කිරිනම්න් කිරිනම්න්

සහො ක්ර ය ගින් ඔබටමුදල්ඉපයි ටහැකිය ෙමුත්න හිදි

ඔබටඉවසීමඅතයොඅවශ්යයන ොකදඔබන හිදිපියවරින්පියවර ඔබනේ

 ොර්ගයසොදොගතයුතුනිසො ඉවසිනම්න්ඉදිරියටයො යුතුනේ

තමොමාඡිකෙන්ට මුදල්සෙවනආකාරෙ

න යරදොපවතින්නෙඔබනේසො ොඡිකත්වයඅනුවයි

ඔබ සො ොඡිකනේක්ෙම්ඔබටලැනබෙමුදල්ප්ර ො යඉතොවැඩ්ය

බයනවන්ෙඒපොඔබ නක්නන්ක්නෙොනේෙම්ඉදිරිනයදි ඔබට කර

ගැනී ටහැකිය

ඒනම්න් වල නේ

සිතන්ෙ

ඔයො නක්නෙක්ඔබයටනත් ලො නදනෙකුසිටිෙඅතරඔවුන්

දිෙකට දැන්ේම් බලන්නන්ෙම්ඔබනේආදොය දිෙකට වෙඅතරඔබනේ

 ොසිකආදොය කී

අන්තර්ඡොලනේ මුදල් ඉපයිනම්දි ඉතො ප්රසිේධක්ර යක් වනේ ඉතො පහොසු

සහො විශ්වොසනීයසෑහි කටපත්වියහැකිමුදලක්උපයොගතහැකික්ර යකි වලදි

ඔබට ලැනබෙ කිරි ට ඉතො පහොසුය ඒනම්න් ඒනක් කරනේෙ යැ ට

පලුවෙ ඔබ කිරි ටබලොනපොනරොත්තු වන්නන් ෙම් ඔබ සතුව

එකක් එකක් එකක් එකක්

එකක් තිබිය යුතුයි

න හිදිඔබසිුකළයුත්නත්



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

න වැනිඉතො සුළුසුළුවැඩකිරි  ගින්ඔබටමුදල්නසොයොගතහැකියන හිදිඔබටඒක්

වැඩකට සිට දක්වො උපයොගත හැක

න ය සම්පර් නේන් රදොපවතින්නන්

ඔබනේ හැකියොව  තය ඔබ

නක්නෙක් නක්නෙක් නක්නෙක්

නක්නෙක් නක්නෙක් නක්නෙක්

නක්නෙක් නක්නෙක් එනේ ත් ෙැතිෙම් ඔබට කු ෙ නහෝ හැකියොවක්

ඇත්ෙම් න  ක්ර ය හරහො ීශ්ොල මුදල් ප්ර ො යක් නසොයොගත හැකි අතර ඔබ ඉතො

දක්ෂනයකු ෙම් ඒක් වැඩකින් සිට නහෝ ඊට වඩො මුදල් ප්ර ො යක් නසොයොගත

හැක



 

 

කියන්නන් ස ොග 

විසින්  ොර්තු සආරම්භකරෙලද අනගෝේතු සඡෙතොවසදහොප්රසිේධකරෙ

ලද එදො න දො තුලදි ස ොග හරහො නකොප  මුදල් ප්ර ො යක් උපයො

ඇතිදෑයි ස ොග තව නහලිකර නෙො ැත නකනේ නවතත් වර්ත ොෙනේදි

හරහො නඩොලර් බිලියෙ ග ෙක් උපයයි න හි සිුවන්නන් ස ොග 

විසින් ඔබනේ අඩවිනේ පළකරෙ දැන්ීමි අඩවියට පැමිනණ්ෙ

නක්නන්කුදැක කරින න් ඔබට සිට දක්වො මුදලක් ලැනේෙමුත් න  ක්ර ය

 ගින් ඉපයි ට ෙම් ඔබ සතුව එකක් සහො එය එක ෙැරභි ට

පැමිනණ්ෙ ලො ප්ර ො ය යම්කිසි ඉහල අගයක තිබිය යුතුයි

ඒක් දිෙකදි අන්තර්ඡොලය තුල භොණ්ඩ

ම්ලියෙග ෙක්විකිනන්ෙවො ඒවොනේ නේනල්න්දන්දහොේග ෙක්භොණ්ඩවිකු ෙවො

වනේ නේනල්න්දන් දහොේ ග ෙක් භොණ්ඩ විකිණි සදහො බලොනේෙ සිටිෙවො ෙමුත්

කිසිදොක අන්තර්ඡොලය තුල භොණ්ඩ හො නේවො විකිණි න වැනි නලස පහසු ී ෙැත

වර්ත ොෙ නලොකනේ තොක්ෂ නේ දියුණුවහො මිනිසොනේ ෙව නසොයොගැනීම්හමුනේ න  

ක්රියොවලිය න නතක් ුරට පැම් තිනේ



 

 

නකනේද ඹබ න  ක්ර ය ඹේනේ මුදල් උපයො ගනු ලබන්නන්

න  ක්ර ය ඹේනේ මුදල් උපයො ගනු ලබන්ෙට ෙමි ප්රථ නේන් ඹබ වැනි

නවේඅඩවියක ීභොණ්ඩඅඩුමිලකටලබොගතහැකි නවේඅඩවිනදක

තුෙක් නසොයොගත යුතුයි

ඒනේ නසොයොගත් පසු ඹබ විකිණි සදහො භොණ්ඩයක් නසොයොනගෙ එ භොණ්ඩයට

යමිකිසි ලොභයක් ඒක්කර වැනි නවේ අඩවියක කර පසු යමිකිසි

පේගලනේක් ඒ භොණ්ඩය මිලදි ගැනිනම්න් ඔබට ඔබ ඒ භොණ්ඩයට ඒක්කර ලොභය

උපයොගත හැකිය

ඔබ අඩවිනේභොණ්ඩනේවිනම්දි ඒක වෙභොණ්ඩයක්

නසොයොගන්ෙවො ඉන් පසුව ඔබ සිුකර යුක්නත් ඒයට ලොභයක් ඒක් කර ට ඒ 

භොණ්ඩය වැනි නවේ අඩවියක කිරි යි

ඔබ ඒ භොණ්ඩය ඒකට වඩො ක් අඩුනවන් විකු ෙ නිසො ඒය

අනිවොර්යනේන් මිලදි ගන්ෙවො ඔබට නේන් මුදල් ලැබුනු පසු ඔබ

අඩවිනේ ඒ භොණ්ඩය ටමිලදිනගෙඒහි ඒකට නේ එක ද ො

නගවන්ෙ භොණ්ඩය අල්ලන්නන්වත් ෙැතුව ඹයොනේ අනත්

කියකියොකියන්නන්නම්කටත යි

 

Drop shipping තුළ අවදානමක් තිෙනව ද? 

ඇත්නතන්  කිේනවොත් Drop shipping කියන්නෙ නලොකු අවදොෙ ක් දරොනගෙ කරෙ 

වියොපොරයක්.ඇතැම් විට අපි අතර ැදිනයක් විදියට අදොල Buyer ට යවෙ පැනක්ජ් එක 

නෙොලැබුනෙොත් ඔහු අනපන් Refund ඉල්ලන්ෙ පලුවන්.නෙගටිේ නර්ට් වැනටන්ෙ 

පලුවන්.ඒ විතරක්  නෙනවයි අදොල පැනක්ජ් එක Buyer ට ලැබිලත් ඔහු ලැබුන් ෙෑ 

කියකො වන්චො සහගත විදියට ෙැවත මුදල් අය කිරී ක් කරන්ෙ පලුවන්.ඒ සදහො ඔබ 

එකග නෙොවුෙ නහොත් ඔහු නෙගටිේ ෆීඩ්බැක් එකක් ද න්ෙත් පලුවන්. 

ෙමුත් ශ්රී ලන්කොව තුල ප ෙක්  නෙොව නලොව නබොනහෝ Drop shipping කරෙ 

පේගලයින් සොර්ථත්වයට පත්ව තිනබෙවො.මුල දී ඇති නවෙ අලොභ නෙොතකො 

ඉේසරහට යන්ෙ(නවළදො ක් කියන්නෙ ලොභ නහෝ පොඩු සිු විය හැකි නදයක්).අනිවො 

ඔබට පලුවන්.. 



 

 

Drop Shipping ෙමඟ Ebay මත මුදල්  ඉපයිම ෙදහා Ebay ගිණුමක් තිබිෙ යුතයි 

 

 

 

eBay කිෙන්සන සමාකක්ද? 
 

 

eBay කියන්නෙ න ොකක්ද? 

 eBay කියන්නෙ හරියට නගෝලීය නපොළක් වනේ. නපොළක කේද ඉන්නෙ? භොණ්ඩ 

ගැනුම්කරුනවො (buyersලො) සහ විකුණුම්කරුනවො (sellersලො). අන්ෙ ඒ වනේ නම් eBay 

එනකත් නලෝනක වනට් ඉන්ෙ buyersලො සහ sellersලො මිලියෙ ගොෙක් ඉන්ෙවො. Sellers ලො 

කරන්නෙ ඔවුන් විකු ෙ භොණ්ඩ (items) වල විේතර සහ මිල ග න් eBay දත්ත ගබඩොවට 

ඇතුලත් කරෙ එක. එතනකොට buyersලට පළුවන් ඒ දත්ත ගබඩොනව ඇති සියලු  භොණ්ඩ 

ගැෙ නහොයලො බලලො ත න්ට අවශ්ය භොණ්ඩ නතෝරනගෙ ඒවො මිලදී ගන්ෙ. 

 

eBay එනකන් භොණ්ඩ මිලදී ගන්ෙ පළුවන් කොටද? 

 විනශ්ෂයක් ෙෑ. ඕෙ  නකනෙක්ට පළුවන්. 

 

eBay එනකන් අපි ගන්ෙ භොණ්ඩ අප නවත එවන්නෙ නකොනහන්ද? 

 eBay කියන්නෙ නවේ අඩවියක් ප  යි. අපි eBay එනක් ඉන්ෙ යම් seller නකනෙක්නගන් 

භොණ්ඩයක් මිලදී ගත්ත  ඒ භොණ්ඩය අප නවත එවන්නෙ ඒ seller විසින්. ඒ කියන්නෙ ඒ 

seller ඉන්නෙ Hong Kong වල ෙම් අපිට අනේ භොණ්නඩ එන්නෙ Hong Kong වලින්. Seller 

ඉන්නෙ චීනෙ ෙම් අපිට භොණ්නඩ එන්නෙ චීනෙන්. 

 

eBay එනකන් අපි ගන්ෙ භොණ්ඩයක් අප නවත එන්ෙ නකොප   කල් යෙවද? 

 සො ොන්යනයන් දිෙ 7-14ක් විතර යෙවො. eBay එනක් තිනයෙ හැ  භොණ්ඩයක  භොණ්ඩ 

විේතරනය (item description එනක්) සඳහන් නවලො තිනයෙවො ේරවොහෙය සඳහො (shipping 

වලට) නම් නම් රටවලට නම් නම් දිෙග න් යෙවො කියලො. 

 

eBay එනකන් අප නවත භොණ්ඩ ේරවොහෙයට අයකිරී ක් කරෙවද? 

http://www.ebay.com/


 

 

 ඒකත් තීර ය නවන්නෙ භොණ්ඩය  ත. ස හර භොණ්ඩ ේරවොහෙය නෙොමිනල් (Free 

Shipping). ස හර භොණ්ඩ වලට shipping සඳහො ගො ක් අයකරෙවො. ඒ ගොෙ රටින් රටට 

නවෙේ. අනේ රට නතෝරපව  අනේ රටට නගන්වන්ෙ යෙ ේරවොහෙ වියද  අපිට භොණ්ඩ 

විේතරය ස ඟ දැෙගන්ෙ පළුවන්. 

 

eBay එනකන් ගන්ෙ භොණ්ඩ අපට ලැනබන්නෙ නකනහො ද? 

 ේර ො නයන් කුඩො භොණ්ඩයක් ෙම් සො ොන්ය තැපෑනලන් නගදරට  එෙවො. භොණ්ඩනය 

වටිෙොක  නකොප   වැඩි උෙත් ේර ො නයන් කුඩො ෙම් බයනවන්ෙ නදයක් ෙෑ. ෙමුත් 

ේර ො නයන් විශ්ොල, සො ොන්ය තැපෑනලන් එවන්ෙ අපහසු භොණ්ඩ නගන්ී  ෙම් එතරම් 

නුව ටහුරු ෙෑ. ඇතැම්විට ඒවො තැපැල් කොර්යොලනේ නහෝ නකොනේ නහෝ ෙැවතී ට ඉඩ 

තිනයෙවො. ආෙයෙ බු නගවන්ෙත් සිුනවන්ෙ පළුවන්. 

 

eBay වලින් මිලදී ගන්ෙ භොණ්ඩයකට අපි නගීම් කරන්නෙ නකොනහො ද? 

 eBay එනක් නගොඩක් sellers ලො අනපන් ඉල්ලෙවො PayPal හරහො නගී  සිුකරන්ෙ කියලො. 

ඉතිං අපි නගීම් සිු කළ යුත්නත PayPal හරහො. PayPal හරහො නගීම් සිුකිරී  

නකොනහො ත් වඩොත් විශ්වොසනීයයි, ආරක්ිතයි. 

PayPal කියන්නෙ න ොකක්ද? 

 

 PayPal කියන්නෙ අපි සහ eBay අතර අතර ැදිනයක්. අපි අනේ Visa, Master Card නහෝ 

American Express කොඩ් පනත් නතොරතුරු ලබොනදන්නෙ PayPal වලට විතරයි. eBay වලින් 

ගන්ෙ භොණ්ඩ වලට අපි නගීම් සිුකරන්නෙ PayPal ගිණුන න්. (හරියට අපි බැංකු නපොනත් 

සල්ලි දොලො කෑෂ් වලින් නගවන්ෙැතුව නචක් එකක් ලියලො නදෙවො වනේ.) එතනකොට අනේ 

කොඩ් එනක් නතොරතුරු sellers ලො අතට පත්නවන්නෙ ෙෑ. ඒ නිසො එය වඩොත් ආරක්ිතයි. 

 

සොරොංශ්යක් වශ්නයන් eBay එනකන් භොණ්ඩ මිලදී ගන්ෙ සපරොලියයුතු අවශ්යතො න ොෙවද? 

1. eBay ගිණු ක් තිබිය යුතුයි. 

2. PayPal ගිණු ක් ගිණු ක් තිබිය යුතුයි. 

3. අන්තර්ජොලය තුල නගීම් කළ හැකි Visa, Master Card නහෝ American Express කොඩ්පතක් 

තිබිය යුතුයි. (කොඩ් එනක් සල්ලි තිබිය යුතුයි. ) 

 

 

http://www.paypal.com/
http://www.paypal.com/
http://www.paypal.com/


 

 

 

 

 

 

 

ලංකාසව අපිට eBay ෙණුසදනු කළ හැකි පහසුම මෙ 

- Sampath Webcard  
 

සො ොන්ය Credit නහෝ Debit කොඩ්පතක් නහෝ ලබොගන්ෙ ත න්නග ආදයම් වොර්තො බැංකුවට ඉදිරිපත් 

කරන්ෙ නවෙවො. ඉතිං ඕක රැකියොවල නිරත නවෙ අයට ෙම් ගැටළුවක් නෙොවුෙට තව  රැකියො 

නෙොකරෙ අපි වනේ අයට ෙම් නලොකු ගැටළුවක්. නම් හැ  ගැටළුවකට  එක  විසඳු  ත යි සම්පත් 

බැංකුව  ගින් ලබොනදෙ සම්පත් Webcard.  

 

 

නම් තිනයන්නෙ  නේ සම්පත් Webcard එක 

 

 

සම්පත් Webcard කියන්නෙ න ොකක්ද? 

 සම්පත් Webcard කියන්නෙ අන්තර්ජොලීය මුදල් ගණුනදනු සඳහො  කැපවුනු top up කළ හැකි 

නපර නගවුම් VISA කොඩ්පතක්. නපරනගවුම් කොඩ්පතක් නිසො අන්තර්ජොලීය ගණුනදනු 

කිරීනම්දී ඇතිවෙ අවදොෙ  අඩුයි. 

 

 

න ය ලබොගන්ෙ පළුවන් කොටද? 



 

 

 අවු.18ට වැඩි ඕෙෑ  ශ්රී ලොංකික පරවැසිනයකුට න ය ලබොගන්ෙ පළුවන්. (නපරනගවුම් 

කොඩ්පතක් නිසො ආදොයම් වොර්තො ඉදිරිපත් කිරී ට අවශ්යයත් ෙෑ.) 

 

කොඩ්පත ලබොගැනීනම්දී එහි තිනබෙ ආරම්භක නශ්ෂය කු ක්ද? 

 රු.2500, 5000, 7500 නහෝ 10000 ක ආරම්භක නශ්ෂයන්නගන් යුතු කොඩ්පත් ලබොගන්ෙ 

පළුවන්. 

 කොඩ්පත ලබොගැනී ට සම්පත් බැංකුනේ ගිණු ක් තිබී  අත්යවශ්යද? 

 අත්යවශ්ය ෙෑ 

 

කොඩ්පත ලබොගැනීනම්දී නගවිය යුතු ගොේතු න ොෙවොද? 

 සම්පත් බැංකුනව ගිණු ක් තිනයෙවොෙම් රු.100ක් නහෝ සම්පත් බැංකුනව ගිණු ක් ෙැත්ෙම් 

රු.200ක් වර්ෂ 2ක් සඳහො කොඩ්පත් ගොේතු වශ්නයන් නගී ට සිුනවෙවො. 

 

අඩු  මුදලකින් න ය ලබොගැනී ට නගවිය යුතු මුළු මුදල නකොප  ද? 

 සම්පත් ගිණුම් හිමිනයක් ෙම් රු.2600 යි. (2500+100) 

 සම්පත් ගිණුම් හිමිනයක් නෙොනේ ෙම් රු.2700 යි. (2500+200) 

 

නශ්ෂය අඩුනවෙ නකොට කොඩ්පත top up කරන්නෙ නකොනහො ද? 

 ක්ර  නදකකින් පළුවන්. ඔබට සම්පත් බැංකුනව ගිණු ක් තිනයෙවොෙම් ඒ ගිණුනම් සිට 

කොඩ්පතට මුදල් හුව ොරුවක් කරගන්ෙ පළුවන්. ෙැත්ෙම් සො ොන්ය මුදල් තැම්පතුවක් 

කිරී   ගින් top up කරගන්ෙ පළුවන්. 

 

Top up කළ හැකි අව  මුදල නකොප  ද? 

 එනහ  අවුලක් ෙෑ. කැ ති ගො ක් top up කරන්ෙ පළුවන්. 

 

න  ගින් නගීම් කළ හැක්නක eBay ගණුනදනු සඳහො ප  ද? 

 ෙෑ. න  ගින් අන්තර්ජොලය තුළ ඕෙෑ  මුදල් ගණුනදනුවක් කරන්ෙ පළුවන්. (හැබැයි 

සො ොන්ය credit/debit card පතකින් කරෙ ගණුනදනු කරන්ෙ බෑ.) 



 

 

 

කොඩ්පතින් ගණුනදනු කළ පසු එහි නශ්ෂය දැෙගන්නෙ නකොනහො ද? 

 0112300604 යෙ අංකනයන් Sampath Card Centre ඇ තීන න් ඕෙෑ  නවලොවක ඔබට 

නශ්ෂය වි සො දැෙගන්ෙ පළුවන්. 

 

 

කොඩ්පතට අයුම් කරන්නෙ නකොනහො ද? 

 ඕෙෑ  සම්පත් බැංකු ශ්ොකොවකට නගොේ සම්පත් Webcard සඳහො වෙ අයුම් පත්රය පරවො 

මුදල් ස ඟ භොරදීන න් නම් සඳහො අයුම් කරන්ෙ පළුවන්. 

කොඩ්පත ලැනබන්ෙ නකොප   කල් යෙවද? 

 කොඩ්පත ඔනේ ලිපිෙයට නගන්වොගැනී ට අයුම් කළනහොත් සති 2ක් ප   කල් ගතනවන්ෙ 

පළුවන්. කොඩ්පත ලඟ  ඇති බැංකු ශ්ොකොවට නගන්වොගැනී ට අයුම් කළනහොත් සතියකින් 

වනේ නගන්වොගන්ෙ පළුවන්. 

 

වඩො පහසු කොඩ්පත නපෞේගලික ලිපිෙයට නගන්වො ගැනී ද? ලඟ  ඇති බැංකු ශ්ොකොවට නගන්වො 

ගැනී ද? 

 ලඟ  ඇති බැංකු ශ්ොඛොවට නගන්වො ගැනී  පහසුයි. න ොකද නම් කොඩ්පත ස ඟ එෙ 

ලියවිල්ල අත්සන් කරලො ෙැවත අපි card centre එක නවත යැවිය යුතුයි. කොඩ්පත සක්රීය 

කරන්නෙ එවිටයි. කොඩ්පත නගදරට නගන්වො ගත්නතොත් එ  ලියවිල්ල අත්සන් කරලො අපිට  

ෙැවත තැපැල් කරන්ෙ නවෙවො. ෙමුත් බැංකු ශ්ොකොවට නගන්වො ගත්නතොත් බැංකුව අනපන් 

අත්සෙ අරනගෙ එ  ලියවිල්ල ඔවුන් විසින් card centre එක නවත යවෙවො. එය වඩො 

පහසුයි. 

 

ෙේපත් Webcard පත PayPal සවත link & confirm 

කරන්සන සකාසහාමද? 
 

 

 

 

Webcard එක PayPal නවත link කරන්නෙ නකොනහො ද? 

http://www.paypal.com/
http://www.paypal.com/
http://www.paypal.com/


 

 

 

1. PayPal නවත නගොේ ඔනේ ඉ-ලිපිෙය සහ මුරපදය ලබො දී ඔබ සොදොගත්තු PayPal ගිණු ට 

ේරවිශ්ට (log in) නවන්ෙ. 

(තව ත් ඔබ PayPal ගිණු ක් සොදොනගෙ ෙැත්ෙම් http://www.paypal.com නවත නගොේ එහි ඉහළ 

නකළවනර් ඇති Sign up යන්ෙ නතෝරො ඔනේ නපෞේගලික නතොරතුරු ලබො දී PayPal ගිණු ක් 

සොදොගන්ෙ.) 

 

 

2. රූපනේ දක්වො ඇති පරිදි My Account --> Profile --> Add/Edit Credit Card නතෝරන්ෙ. 

 

 

 

 

3. එනලස නත්රූපසු ඔබට දිේනවෙ කවුළුනවන් Add Card යන්ෙ ඔබන්ෙ. 

 

4. එවිට ඔබට දිේනවයි න න්ෙ නම් වනේ form එකක්. නම් එකින් එකක් පරවන්නෙ නකොනහො ද 

කියලො පහතින් දක්වලො ඇති. 

 

 

 
 

http://www.paypal.com/
http://www.paypal.com/


 

 

 First Name: නම් සඳහො ඔනේ සැබෑ මුල්ෙ  නදන්ෙ. PayPal වලින් නගීම් කර ලබො ගන්ෙො 

භොණ්ඩ තැපෑනලන් ලැනබන්නෙ නම් ෙ ටයි. 

 Last Name: න ය ඔබට නවෙේ කළ නෙොහැකියි. PayPal ගිණු  සෑදීනම්දී ඔබ ලබො ුන් 

වොසග  න තෙ දිේනවයි. 

 Card Type: න තෙ ඇති නත්රීම් තුනෙන් Visa යන්ෙ නතෝරන්ෙ. (අනේ Webcard එක Visa 

කොඩ්පතක්.) 

 Card Number: න තෙට ඔබ ලබො දිය යුත්නත ඔනේ Webcard එනක් ඉදිරිපස ඇති අංක 

16කින් යුත් අංකය. ඉරිකෑලි නහෝ හිේතැන් නෙොතබො අංක 16  යතුරු කරන්ෙ. 

 Expiration Date: ඔනේ කොඩ්පත කල් ඉකුත් වෙ  ොසය හො අවුරුේදත් Webcard එනක් 

ඉදිරිපස  දිේනවෙවො. (VALID THRU නලස) අන්ෙ එ   ොසය හො අවුරුේද නම් සඳහො ලබො 

නදන්ෙ. 

 Card Verification Number: නම් සඳහො ලබො දිය යුත්නත් Webcard එක ස ඟ ඔබට ලැබුණු 

අංක හතරකින් යුත් මුරපදය (Password එක). 

ඔය රූපනේ දැක්නවෙ දෑ වලට අ තරව එතෙදි තව ඔනබන් අහෙවො Billing Address එක න ොකක්ද 

කියලො. ඒ සඳහො ඔබට Use this address as billing address  ගින් PayPal ගිණු  සෑදීනම්දී ඔබ ලබො 

ුන් ලිපිෙය නහෝ Enter a new address as billing address  ගින් නවෙත් ලිපිෙයක් නහෝ ඇතුලත් 

කරන්ෙ පළුවන්. 

 

 

 

5. නම් නතොරතුරු සියල්ල ඇතුලත් කිරීන න් පසු Add Card යන්ෙ ඔබන්ෙ. 

 

න නලස එබූ පසු කිසියම් නදෝෂ පණිවිඩයක් දිේ උනෙොත් එයින් හැඟනවන්නෙ ඔනේ කොඩ්පත 

තව ත් සක්රීය නවලො ෙෑ කියෙ එක. නදෝෂ පණිවිඩයක් දිේ නෙොනවෙවො ෙම් ඔනේ කොඩ්පත 

දැෙට ත් PayPal විසින් වලංගු කොඩ්පතක් නලස බොරනගෙ හ ොරයි.  

 

හැබැයි ඉතිං කොඩ්පත PayPal නවත add කළ ප ණින් ඔබට කනඩ්පනතන් ගණුනදනු කරන්ෙ 

බෑ.  ඊට කලින් ඔබ ඇතුලත් කළ කොඩ්පත ඔනේනේ  බව තහවුරු කරන්ෙ (confirm කරන්ෙ) 

සිේධ නවෙවො. 

 

 

PayPal නවත link කළ Webcard එක confirm කරන්නෙ නකොනහො ද? 

 

PayPal  ගින් නම් කොර්යය සිුකරන්නෙ සරළව  න න්ෙ න නහ යි. ඔවුන් අපි ඇතුලත් කළ 

කොඩ්පනතන් ඔවුන්නග ගිණු කට $ 1.95 ක මුදලක් බැර කරගන්ෙවො. (නම් මුදල පසුව ෙැවත අපිට 

ලබො නදෙවො) එනලස අනේ කොඩ්පනතන් ඔවුන්නග ගිණු ට මුදලක් බැරකර ගැනීනම්දී PayPal code 

ෙම් නක්තයක් අනේ බැංකු ේරකොශ්ෙනය (bank statement එනක්) සටහන් නවෙවො. න න්ෙ නම් 

විදියට සටහන් වෙ PayPal code එක ෙැවත අපි PayPal නවත ලබො ුන් විට ඔවුන් න   කොඩ්පත 

අනේ  බව තහවුරු කරගන්ෙවො. ඔන්ෙ ඕකයි සිේිය. 

 

දැන් බලමු නකොනහො ද නම්ක කරන්නෙ කියලො. 



 

 

 

 

1. ඉහතදි Add Card යන්ෙ එබූ පසු දිේවෙ න න්ෙ නම් කවුළුනවන් Save & Continue යන්ෙ 

ඔබන්ෙ. (න නලස කළ පසු ඔනේ කොඩ්පනතන් $ 1.95 ක මුදලක් ඔවුන් කපො ගන්ෙවො) 

 

 

  

 

2. මීළඟට දිේවෙ න න්ෙ නම් කවුළුනවන් අපූරුවට දිේනවෙවො අපි දැෙට කරලො තිනයෙ දෑ සහ අපි 

මීළඟට කරන්ෙ ඕෙො දෑ. 

 

 

  

 

ඔවුන් අපිට කියෙවො මීළඟට අනේ බැංකු ේරකොශ්ෙය පරීක්ෂො කරලො PayPal code එක ලබොනදන්ෙ 

කියලො. ෙමුත් අනේ නම් සම්පත් Webcard එක සඳහො අපිට මුේරිත බැංකු ේරකොශ්ෙයක් ලබොගැනීනම් 



 

 

පහසුක  හිමිනවන්නෙ ෙෑ. එනහෙං නකොනහො ද PayPal code එක නහොයොගන්නෙ?  හරි  නල්සියි. 

ඔබට කරන්ෙ තිනයන්නෙ සම්පත් card center ඇ තී  ප  යි.  Card Center අ තලො ඔබ 

කියන්ෙ ඔබට ඔනේ Webcard එනක් PayPal code එක ලබොනදන්ෙ කියලො. එවිට ඔවුන් ඔනබන් ඔනේ 

Webcard අංකය ලබොනගෙ ඔබට PayPal code එක ලබො නේවි. 

 

 

3. එනලස ලබොගත් අංක හතරකින් යුත් එ  PayPal code එක ඔබ ඉහත කවුළුනවදි Continue යන්ෙ 

එබූ පසු දිේවෙ පහත කවුළුනවදි ඇතුලත් කරන්ෙ. 

 

 

  

 

නම් කවුළුනවදි Resend PayPal code යන්ෙ එබුනවොත් ෙැවත වරක් ඔනබන් $1.95ක මුදලක් 

කැනපෙවො. ඒ නිසො වැරදිලොවත් ඒක ඔබන්ෙ එපො. (එබුෙත් අවුලක් ෙෑ ඉතිං, ආනයත් ඒ මුදල 

නකොනහො ත් ඔබට ලැනබෙවො ) ඉහත කවුළුනවදි PayPal code එක ඇතුල් කර Submit යන්ෙ එබූ 

පසු ඔනේ Webcard එක ඔනේ  බව තහවුරු ී ඇති බව ඔබට දිේ නේවි. 

 

සුභපැතුම්! දැන් ඔබට ඔනේ PayPal ගිණු  භොවිතො කර eBay ගණුනදනු කරන්ෙ පළුවන්.  

 

එනහෙම් eBay ස ඟ සුරක්ිතව ගණුනදනු කරන්ෙ ඔබට සුභ පැතුම්!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eBay සවතින් අපට අවශ්ෙ භාණ්ඩෙක් පහසුසවන් 

අඩුමිලට ඉක්මණින් සොො ෙනිමු! 
 

eBay තුළ ඔබට අවශ්ය කරෙ භොණ්ඩයක් අඩු මිලට පහසුනවන් ඉක් ණින් නසොයොගන්නෙ 

නකොනහො ද? 

 eBay තුළ අපිට අවශ්ය භොණ්ඩ නසොයොගැනී  සඳහො අනේ අභි තය පරිදි නසවිය හැකි නසවුම් 

විදි නබොනහෝ යක් තිනබෙවො. නම් නසවුම් විදි නයොදොනගෙ අපිට අවශ්ය නිය  භොණ්ඩය අඩු  

මිලට පහසුනවන් නසොයොගන්ෙ පළුවන්. දැන් අපි නම් නසවුම් විදි එකින් එක සලකො බලමු. 

 

ේරධොෙ නසවුම් තීරුව 

 

 

 ඔබට අවශ්ය භොණ්ඩනය ෙ  ටයිේ කරන්ෙ ඕනෙ න තෙ. අවශ්ය ෙම් Category එකක් 

නතෝරන්ෙ පළුවන්. ෙැත්ෙම් All Categories යන්ෙ තිනයන්ෙට හරින්ෙ. Advanced search 

තුළින් නසවු  වඩොත් විනශ්ෂ ය කරගන්ෙත් පළුවන්. 

 

All items, Auctions only සහ Buy it Now only යෙ ටැබ 

http://www.ebay.com/


 

 

 

 Buy it Now only - න   ටැබය නත්රූ විට ඔබට දිේවන්නෙ නම් න ොනහොනත්  ඔබට, දක්වො 

ඇති මුදලට  මිලදී ගත හැකි භොණ්ඩ ප  යි. 

 Auctions only -  ං මුල්  ලිපිනය සඳහන් කළොනෙ eBay කියන්නෙ හරියට සයිබර් නපොළක් 

වනේ කියලො. ඉතිං සො ොන්ය නපොළකින් ඔබට නකළින්  නගොේ භොණ්ඩ මිලදී ගන්ෙ පළුවන් 

වනේ  නවන්නේසියට තබො ඇති භොණ්ඩ වලට ලංසු තබො දිනීන නුත් භොණ්ඩ මිලදී ගන්ෙ 

පළුවන්නෙ. ඉතිං නම් eBay සයිබර් නපොනළත් ඔය වනේ නවන්නේසි කරෙ භොණ්ඩ තිනබෙවො. 

නම් Auctions only ටැබය නත්රූ විට ඔබට දිේ වන්නෙ නම් නවන්නේසියට තබො ඇති භොණ්ඩ 

ප  යි. ඔය භොණ්ඩ වල සඳහන් නවෙ මිලට ඒ භොණ්ඩ මිලදී ගන්ෙ පළුවන් කියලො 

රැවනටන්ෙ එපො. ඒ භොණ්ඩ වල සඳහන් නවන්නෙ ඒ න ොනහොනත ඒ භොණ්ඩය සඳහො තබො 

ඇති වැඩි  ලංසුව. ෙමුත් ඒ භොණ්ඩ විකින න්නෙ නබොනහෝ විට ඒ මිලට නෙන යි, නවන්නේසි 

කිරී  අවසොෙ වෙ න ොනහොනත් ඒ භොණ්ඩය සඳහො තබො ඇති වැඩි  ලංසුවටයි.  

 All items - න   ටැබට නත්රූ විට Buy it Now only යටනත් ඇති භොණ්ඩ හො Auctions only 

යටනත් ඇති භොණ්ඩ යෙ භොණ්ඩ සියල්ල  දිේ නවෙවො. හැබැයි ඒ දිේ නවෙ දෑ අතරින් 

Auctions සහ Buy it Now only භොණ්ඩ පහසුනවන් හඳුෙොගන්ෙ පළුවන්. Buy it Now only 

භොණ්ඩයක් ෙම් මිල ඉදිරිනයන් Buy it Now නලසද Auctions යටනත් ඇති භොණ්ඩයන් ෙම් 0 

Bids, 1 Bid, 2 Bids, 3 Bids.... වැනි Bids ග ෙක් මිලට ඉදිරිනයන් දිේ නවෙවො. 

 

ඔබ සැ  විට  භොණ්ඩයක් නත්රීන දි Buy it Now only කියෙ ටැබය නතෝරො නසී  කරන්ෙ.] 

 

 

නසීම් නපළ ගසෙ (sort කරෙ) ආකොරය 

 eBay තුළ අපි සිුකරෙ නසී කට සො ොන්යනයන් ේරතිඵල දහේ ග නින් ලැනබෙවො. ඉතිං 

ඔය ලැනබෙ ේරතිඵල වලින් අපට අවශ්ය භොණ්ඩය නසොයොගැනී  පහසුකිරී ට eBay  ගින් 

අපට අනේ අභි ය පරිදි ේරතිඵල නපළ ගැසිය හැකි විදි (customized sorting methods) 

කීපයක් සපයෙවො. 

 



 

 

 

න   ේරතිඵල නපළ ගසෙ ආකොර වලින් අපිට ේරනයෝජෙවත් ආකොර විේතර සහිතව හඳුන්වො 

නදන්ෙම්. 

 Price + Shipping: lowest first - අපි eBay නවතින් භොණ්ඩයක් මිලදී ගත්ත  නබොනහෝ විට 

අපිට භොණ්ඩනේ වටිෙොක ට අ තරව shipping (ේරවොහෙය) සඳහො යම් මුදලක් 

අයනවෙවො. ඉතිං අපිට භොණ්ඩනේ මිනලහි සහ න   ේරවොහෙ ගොේතුව යෙ නදනක්  

එකතුව නලස භොණ්ඩය සඳහො නගවිය යුතු මිලට අනුව නසවුම් ේරතිඵල නපළ ගසො ගත හැකි 

ෙම් නබොනහො  අනගයි නන්ද? න   නපළ ගැසුම් ආකොරනයන් නසවුම් ේරතිඵල නපළ 

ගසන්නෙ අන්ෙ ඒ ආකොරයට. ඒ කියන්නෙ භොණ්ඩය සඳහො නගවිය යුතු මුළු මුදල අඩු  

භොණ්ඩනේ සිට වැඩි  භොණ්ඩයට නපළ ගැසී  ත යි න  ගින් සිුනවන්නෙ. අඩු  මිලට 

භොණ්ඩ මිල දී ගැනී  සඳහො අපිට ේරනයෝජෙවත්  සහ වැඩිනයන්  අවශ්ය වෙ නපළ ගැසුම් 

ආකොරය (sorting method එක) න යයි. 

 Time: ending soonest - න ය අපිට ේරනයෝෙවත් නවන්නෙ නවන්නේසි කිරීම් වලට ලංසු 

තැබීන දි. නවන්නේසී අවසොෙ නවෙ නේලොව ලඟ  භොණ්ඩ මුලින්  දිේනවෙ පරිදි ත යි 

න  ගින් නපළගසන්නෙ.  

 

 Time: newly listed - අලුනතන්  eBay නපොළට එක් නකරුණු භොණ්ඩ පළමුව දිේනවෙ පරිදි 

නපළ ගසයි. 

 Price + Shipping: highest first - භොණ්ඩය සඳහො නගවිය යුතු මුළු මුදල වැඩි  භොණ්ඩ 

පළමුව දිේනවෙ පරිදි නපළ ගසයි. 

 Price: highest first - භොණ්ඩනේ වටිෙොක  වැඩි  භොණ්ඩ පළමුව දිේනවෙ පරිදි නපළ ගසයි. 

 Distance first: අනේ රනට් සිට භොණ්ඩනේ විකුණුම්කරුනේ රටට ඇති ුර අඩු  භොණ්ඩ 

පළමුව දිේනවෙ පරිදි නපළ ගසයි. 

 Best Match - ඔනේ නසවු කට හරියට  ගැලපිය හැකි භොණ්ඩ පළමුව දිේනවෙ පරිදි නපළ 

ගසයි. (ඇතම්විට ේරනයෝජෙවත්) 

 Category - කොණ්ඩය අනුව භොණ්ඩ නපළ ගසයි. 

 

නම් නසවුම් ේරතිඵල නපළ ගසෙ ආකොර අතරින් ඔබට අඩු  මිලට භොණ්ඩයක් මිලදී ගැනී ට අවශ්ය 

ෙම් නපළ ගැසිය යුත්නත න ොෙ ආකොරයටද කියලො වැටනහන්ෙ ඇතිනෙ. ඒ ත යි Price + Shipping: 

lowest first කියෙ ආකොරය. ඉතිං ඔබ නසී ක් කර ලැනබෙ ේරතිඵල නම් ආකොරයට නපළ ගේවො 

ගන්ෙ (sort කරගන්ෙ) අ තක කරන්ෙ එපො.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refine Search සහ Preferences යටනත් ඇති නසවුම් ේරතිඵල විනශ්ෂ ය කළ හැකි ආකොර 

 

 

 

 

ඔබට නපනෙයි ඔබ නසවු ක් කළ විට ඔනේ වම් පසින් දිේවෙ න න්ෙ නම් 

නසවුම් විනශ්ෂ  ආකොර ග ෙොවකින් යුත් තීරුව. න   තීරුනේ ඇති 

උපක්ර  භොවිතො කර ඔබට ඔනේ නසවු  තව ුරටත් විනශ්ෂ ය කරගන්ෙ 

පළුවන්. එවිට eBay තුළ ඇති මිලියෙ ග ෙක් වූ භොණ්ඩ අතරින් ඔබ නසොයෙ 

භොණ්ඩය ඉක් ණින් නසොයොගැනී  ඔබට පහසු නේවි. න   තීරුනේ ඇති 

නසවුම් විනශ්ෂ  උපක්ර  කීපයක් න නලස ඔබට හඳුන්වො නදන්ෙම්. 

 

Categories - ඔබ නසොයන්නන් කු ෙ කොණ්ඩයක් යටනත් වර්ීකර ය කළ 

හැකි භොණ්ඩයක් ද යන්ෙ නත්රීය හැක. 

 

Brand - ඔබ නසොයන්නන් කු ෙ ජොතියක (brand එකක) භොණ්ඩයක් ද යන්ෙ 

නත්රිය හැක. 

 

Condition - ඔබ නසොයන්නෙ අලුත්  භොණ්ඩයක්ද, පොවිච්ි කළ භොණ්ඩයක්ද 

යන්ෙ නත්රිය හැක. 

 

Price - ඔබ නසොයන්නන් කිෙම් මිල පරොසයක භොණ්ඩයක් ද යන්ෙ නත්රිය 

හැක. 

 

Buying formats - ඔබ නසොයන්නෙ නවන්නේසියට ඇති භොණ්ඩයක්ද, දැන්  

මිලදී ගත හැකි භොණ්ඩයක්ද යන්ෙ න තනින්ද නත්රිය හැක. 



 

 

 

Show only - ඔබට දිේවිය යුත්නත් කු ෙ භොණ්ඩ ප  ක්ද යන්ෙ නත්රිය හැක. උදො: ේරවොහෙය 

නෙොමිනල් භොණ්ඩ, විකිණී අවසන් වුනු භොණ්ඩ වැනි... 

 

Location - ඔබ නතෝරන්නන් කු ෙ ේථොෙයක සිට මිලදී ගත හැකි භොණ්ඩයක්ද යන්ෙ නත්රිය හැක. 

(ස හර භොණ්ඩ ේරවොහෙය කරන්නන් යම් යම් රටවල් ඇතුලත ප  යි. න   විනශ්ෂ  ආකොරය 

Worldwide යන්ෙ නත්රීන න් නලොව පරො ේරවොහෙය කරෙ භොණ්ඩ ප  ක් දිේකරවො ගන්ෙ 

පළුවන්.) 

 

 

නසවුම් ේරතිඵල නලස දිේවෙ අෙවශ්ය සහ කරදරකොරී ේරතිඵල ඉවත් කරගන්නන් නකනේද? 

 අපි නගොඩක් නවලොවට නසී  නපළ ගසන්නෙ Price + Shipping: lowest first කියෙ 

ආකොරයටනෙ. ඔය ආකොරයට නසවුම් ේරතිඵල නපළ ගැසුවූ විට නබොනහෝවිට අපිට නපළ 

ගැසුන  ඉහළින්  දක්ෙට ලැනබන්නෙ අප අනේක්ෂො කළ භොණ්ඩය නෙන යි. 

 

උදො: සිතන්ෙ ඔබට අවශ්යයි eBay නවතින් Portable hard disk එකක් මිලදී ගන්ෙ. දැන් ඔබ ේරධොෙ 

නසවුම් තීරුව තුල Portable hard disk කියලො ටයිේ කරලො Search යන්ෙ ඔබෙවො. ඉන්පසු ඊට අදොල 

ේරතිඵල ලැයිේතුව ලැබුණු පසු ඔබ Buy it Now only කියෙ ටැබයට ගිහිල්ලො Price + Shipping: 

lowest first කියෙ විදියට ේරතිඵල ලැයිේතුව නපළ ගසෙවො. දැන් බලන්ෙ ඔබට දිේනවන්නෙ 

න ොෙවද කියලො. 

 Portable PU Leather Case/Bag for 2.5" Hard Disk Drive B 

 Portable Leather Case/Bag for SATA 2.5" Hard Disk Drive 

 Portable SATA 2.5" HDD Hard Disk Drive Soft Case Cover 

 Portable SATA Box Case 3.5" HDD Hard Disk Drive Safety 

 Portable SATA 3.5" HDD Hard Disk Drive Storage Tank Box 

 Leatherette Case for 2.5" Portable Hard Disk HDD White 

 PISEN Portable Deluxe Hard Drive Disk Case Holder Bag B 

 Leatherette Case for 2.5" Portable Hard Disk HDD Brown 

 EXTERNAL PORTABLE 2.5" DRIVE HARD DISK CASE CARRY BAG 

 Small Sleeve Case Bag for 2.5" Portable Hard Drive Disk 

 

න න්ෙ නම් වනේ ේරතිඵල ග ෙොවක් ඔබට මුලින්  දිේ නේවි. හැබැයි නම් එකක්වත් portable hard 

disks නෙන යි. එතනකොට ඇයි න නහ  නවන්නෙ? ඔබ නසවු  කනේ "Portable hard disk" කියලො. 

බලන්ෙ ඔය ෙම් වල හැ  එනක්  නම් වචෙ තුෙ තිනයෙවො නන්ද? අනික ඇත්තට  ඔය නසවු  

සිුකරලො බලන්ෙ ඔය ේරතිඵල වල මිල ග න්. Portable hard disk එකක මිලට වඩො සෑනහන්ෙ 

අඩුයි. අන්ෙ ඒ නේතු නදක නිසයි ඔබ අනේක්ෂො කළ භොණ්ඩය ඔබට නසොයො ගත නෙොහැකි උනන්. 

 

න න්ෙ නම් වනේ භොණ්ඩයක් නසොයොගන්ෙ ෙම් අපිට තව නදයක් කරන්ෙ නවෙවො. ඒ ත යි අනේ 

ේරතිඵල ලැයිේතුනවන් න වන් අපි අනේක්ෂො නෙොකරෙ කරදරකොරී ේරතිඵල ඉවත් කර ගැනී . නම් 



 

 

සඳහො කරන්ෙ තිනයන්නෙ නබොනහො  පංි නදයයි. ඒ ත යි ේරධොෙ නසවුම් තීරුනව නසොයෙ 

භොණ්ඩනය ෙ ත් ස ග න වැනි කරදරකොරී භොණ්ඩ වල ෙමුත් "-" ලකු ක් සහිතව නයොදන්ෙ. 

(න ය ගූේල් නසවු කදි උෙත් භොවිතො කළ හැකි සො ොන්ය නසවුම්කර  උපොයක්...) 

 

 අනේ උදොහරන  හැටියට න න්ෙ න නහ : Portable hard disk -case 

ඔනහො  නයොදලො නසවු  කළ විට ඔබට නපනෙයි කලින් දිේවුනු කරදරකොරී භොණ්ඩ නගොන්ෙ 

ේරතිඵල ලැයිේතුනේ නෙො ැති බව. ෙමුත් දැන් ලැබී ඇති ේරතිඵල ලැයිේතුනව නවෙත් කරදරකොර 

ේරතිඵල තිනබන්ෙ පළුවන්. ඒ සෑ  නදයක  නසවුම් පද (key word) ඉහත පරිදි  "-" ලකු  සහිතව 

නයොදො නසවු  කරන්ෙ. 

 

 නම් විදියට: portable hard disk -case -box -battery -bracket 

 

අන්ෙ ඒ විදියට කරදරකොරී භොණ්ඩ සියල්ල  අනේ ේරතිඵල ලැයිේතුනවන් ඉවත් කළොට පසුව ඔබට 

දිේනේවි ඔබ අනේක්ෂො කළ භොණ්ඩය ඔනේ ේරතිඵල ලැයිේතුනේ ඉහළින්  දිේනවෙවො. දැන් ඔබට 

පළුවන් ඒ දිේවෙ ේරතිඵල අතරින් ඔබට සරිලෙ මිලකට, සරිලෙ භොණ්ඩයක් මිලදී ගන්ෙ. 

 

මිලදී ෙත් භාණ්ඩෙක් සනාලැබුස ාත් සහෝ සදෝෂ 

ෙහිත භාණ්ඩෙක් ලැබුස ාත් සමාකද කරන්සන?  
 

eBay නවතින් මිලදී ගත් භොණ්ඩයක් නෙොලැබුන ොත් නහෝ නදෝෂ සහිත භොණ්ඩයක් ලැබුන ොත් 

න ොකද කරන්නෙ කියලො නහොයලො බලන්ෙ කලින්, අපි බලන්ෙ එපැයි එනහ  නදයක් නවන්ෙ 

ඉඩකඩ තිනයෙවද කියලො. ඔේ, එනහ  ීනම් ඉතො  ඉතො  ඉතො  සුළු හැකියොවක් 

තිනයෙවො.  නගොඩොක් කලොතුරකින් ඒ වනේ නදයක් නවන්ෙ පළුවන්. ේරතිශ්තයක් නලස කිේනවොත් 

1% ක ප   හැකියොවක් තිනයෙවො ඒ වනේ නදයක් නවන්ෙ. 

 

හැබැයි ඉතිං ඒ වනේ නදයක් උෙො කියලො අපිට පොඩුවක් නවන්නෙ ෙෑ. ඒ නකොනහො ද? නම් වනේ 

නදයක් වුනෙොත් අපිට පොඩුවත් සිු නෙොනවන්ෙ eBay නවතින් අපිට විකල්ප 2 ක් සපයෙවො. 

 

එකක් ත යි න නලස අපට නෙොලැබුණු නහෝ නදෝෂ සහිතව ලැබුණු භොණ්ඩය මිලදී ගැනී  සඳහො අප 

වැය කළ මුළු මුදල (භොණ්ඩනේ මිල + ේරවොහෙ ගොේතුව) අපිට ෙැවත නගී . නම්කට 

කියන්නෙ Refund කරෙවො කියලො. 

අනෙක ත යි න නලස අපට නෙොලැබුණු නහෝ නදෝෂ සහිතව ලැබුණු භොණ්ඩය නවනුවට එවැනි  

නදෝෂ රහිත භොණ්ඩයක් ෙැවත වරක් අප නවත එී . නම්කට කියන්නෙ Replacement Item එකක් 

එවෙවො කියලො. 

 

නම් විකල්ප නදකින් එකක් නතෝරොනගෙ අපිට සිුවුනු පොඩුව  ඟහරවොගැනී ට අපි යම් පියවර 

කීපයක් අනුග ෙය කළ යුතුයි. එය කරන්නෙ නකොනහො ද කියලො අපි දැන් සොකච්ඡො කරමු. 



 

 

 

 

eBay නවතින් අප මිලදී ගන්ෙො භොණ්ඩයක් අප නවත ලැනබන්ෙ නකොප   කොලයක් ගතනවෙවද? 

 

 න ය මීට නපරත් අප සොකච්ඡො කළො. භොණ්ඩයක් අප නවත ලැනබන්ෙ යෙ කොලය 

භොණ්ඩනයන් භොණ්ඩයට නවෙේ. Seller ඉන්ෙ රට, අපිට භොණ්ඩය එවෙ තැපැල් නේවොව 

වනේ නේවල්  ත එය රඳො පවතිෙවො. නකොනහො  ෙමුත් නබොනහෝ භොණ්ඩ සතියක් නදකක් 

ඇතුලත අප නවත ලැනබෙවො. 

 

 

භොණ්ඩයක් අප නවත නෙොලැබුණු නලස අප සැලකිය යුත්නත් නකොප   කොලයකට පසුද? 

 

 ඇතැම් භොණ්ඩ වල භොණ්ඩ විේතරනේ (Item description එනක්) සඳහන් නවෙවො එ  

භොණ්ඩය එක් එක් රට වලට ලැබී ට ගතවෙ කොලය. එවැනි භොණ්ඩ නෙොලැබුණු නලස 

සැලකිය යුත්නත් ඒ සඳහන් කර ඇති කොලයට පසුයි. එනලස සඳහෙක් නෙො ැති භොණ්ඩ 

සො ොන්යනයන් දිෙ 21 සිට උපරි  නලස දිෙ 28 ක් යෙ තුරුත් නෙොලැබු නහොත් එ  

භොණ්ඩය නෙොලැබුණු නලස අපට සලකන්ෙ පළුවන්. 

 

භොණ්ඩයක් නදෝෂ සහිත නලස අප සැලකිය යුත්නත් නකොනහො ද? 

 

 eBay හි ඇති සෑ  භොණ්ඩයකට  අදොල භොණ්ඩ විේතරයක් (Item description එකක්) ඔබට 

දැක බලොගන්ෙ පළුවන්. ඔබට ලැබුණු භොණ්ඩය එ  විේතරනේ සඳහන් ී තිබූ භොණ්ඩයට 

වඩො නවෙේ ෙම් නහෝ, ඔබට ලැබුණු භොණ්ඩය නිසි නලස ක්රියොත් ක නෙොනේ ෙම් ඔබට එය 

නදෝෂ සහිත භොණ්ඩයක් නලස සලකන්ෙ පළුවන්. 

 

භොණ්ඩයක් අප නවත නෙොලැබුණු බව නහෝ ලැබුණු භොණ්ඩය නදෝෂ සහිත බව තහවුරු කරගත් පසු 

අප කළ යුත්නත් කු ක්ද? 

 

 න වැනි අවේථොවක අප මුලින්  කළ යුත්නත් නම් පිළිබඳ අදොළ භොණ්ඩනේ Seller ට දැනුම් 

දී . න ය කරන්නෙ න නහ යි. ඔනේ eBay ගිණු ට ේරවිෂ්ට ී එහි My eBay තුළ (1) Won 

කියෙ ලැයිේතුවට පිවිනසන්ෙ. ඉන්පසු එ  ලැයිේතුනේ ඇති ඔබට නෙොලැබුණු නහෝ නදෝෂ 

සහිතව ලැබුණු භොණ්ඩය නසොයොනගෙ ඊට ඉදිරිනයන් ඇති (2) More Actions යන්ෙ ක්ලික් 

කරන්ෙ. එවිට ලැනබෙ න නුනවන් (3) Contact Seller යන්ෙ නතෝරන්ෙ. 



 

 

 

 න නලස නත්රූ විට දිේවෙ පිටුනවන් ෙැවතත් Contact Seller යන්ෙ නතෝරන්ෙ. එවිට ඔබට 

Seller නවත eBay Message එකක් යැවිය හැකි තිරයක් දිේනේවි. න හිදී ඔබට seller ට දැනුම් 

දිය යුතු නේ සඳහන් කර ඔහුට/ඇයට ඔනේ ගැටළුව දැනුම් නදන්ෙ පළුවන්. 

 

නම් පිළිබඳ Seller ව දැනුවත් කළ පසු සිුවන්නන් කු ක්ද? 

 

 නෙොලැබුණු නහෝ නදෝෂ සහිතව ලැබුණු භොණ්ඩයක් පිළිබඳව අප එහි Seller ට දැනුම් ුන් පසු 

නබොනහෝ විට නබොනහෝ Sellers ලො ඒ භොණ්ඩය නවනුවට Full refund එකක් නහෝ Replacement 

item එකක් ලබොනදන්ෙ කැ ති නවෙවො. න ොකද එහිදී ඔවුන්ට සිුවෙ සුළු පොඩුවට වඩො අප 

විසින් ඔවුන්ට Negative Feedback එකක් ලබොුෙනහොත් ඔවුන්ට සිුවෙ පොඩුව වඩො වැඩි 

නිසො. 

 

නදෝෂ සහිත භොණ්ඩයකට Refund එකක් ගැනී ට එ  භොණ්ඩය ෙැවත Seller නවත යැවිය යුතුද? 

 

 න ය රඳොපවතින්නෙ Seller  තයි. අපි භොණ්ඩය නදෝෂ සහිත බව Sellerට පැමිණිලි කළ පසු 

ඇතැම් Sellersලො අනපන් ඉල්ලෙවො Refund එකක් දී ට නහෝ Replacement Item එකක් 

එී ට ෙම්, නදෝෂ සහිත භොණ්ඩය ඔවුන් නවත ෙැවත එවෙ නලස. එනලස ඉල්ලුවනහොත් 

අපිට එ  නදෝෂසහිත භොණ්ඩය ෙැවත එ  Sellerනේ ලිපිෙයට තැපෑනලන් යැී ට 

සිුනවෙවො. (ෙමුත් කලබල නවන්ෙ එපො. නදෝෂ සහිත භොණ්ඩයක් අප නවත ලැබීනම් ඉඩකඩ 

ඉතො  අඩුයි. එනහ  ලැබු ත් නදෝෂ සහිත භොණ්ඩය ෙැවත එවෙ නලස ඉල්ලන්නෙ ඉතො  

සුළු Sellersලො පිරිසක් විතරයි.) 

 

නම් පිළිබඳව Seller ව දැනුවත් කළ පසු Seller නගන් කිසිඳු ේරතිචොරයක් නෙො ැති ෙම් න ොකද 

කරන්නෙ? 

 



 

 

 භොණ්ඩ නෙොලැබී  පිළිබඳව නහෝ නදෝෂ සහිත භොණ්ඩයක් ලැබී  පිළිබඳව අදොළ Seller ව 

දැනුවත් කළත් ස හර Sellers ලො ඒ පිළිබඳව කිසිඳු පියවරක් ගන්නෙ ෙෑ. න නලස වුනෙොත් 

අපිට නම් පිළිබඳව eBay අඩවියට පැමිණිලි කරන්ෙ පළුවන්. 

 

නම් පිළිබඳව eBay අඩවියට පැමිණිලි කරන්නෙ නකොනහො ද? 

 

 න ය කරන්නෙත් ඉහතදී Seller ව දැනුවත් කළ ආකොරයට යි. ඔනේ eBay ගිණු ට ේරවිෂ්ට 

ී එහි My eBay තුළ (1) Won කියෙ ලැයිේතුවට පිවිස කලින් විේතර කල පරිදි  එ  

ලැයිේතුනේ ඇති ඔබට නෙොලැබුණු නහෝ නදෝෂ සහිතව ලැබුණු භොණ්ඩය නසොයොනගෙ ඊට 

ඉදිරිනයන් ඇති (2) More Actions යන්ෙ ක්ලික් කරන්ෙ. එවිට ලැනබෙ න නුනවන් (3) 

Resolve a problem යන්ෙ නතෝරන්ෙ. 

 

 න නලස නත්රූ විට ඔබට දිේනවයි න න්ෙ න වැනි ගැටළු කීපයක්. එයින් ඔබට අදොළ 

ගැටළුව නතෝරො ගන්ෙ. 

 

 

 

 



 

 

 අදොළ ගැටළුව නත්රූ විට ඊළඟට දිේවෙ පිටුනවන් ඔනබන් අහයි ඔබ නම් පිළිබඳව Seller ව 

දැනුවත් කළොද යෙ වග. අපි දැෙට ත් Seller ව දැනුවත් කර ඇති නිසො එයට 'Yes' නලස 

පිළිතුරු නදන්ෙ. එවිට ඔබ නවත දිේනවයි Online Case එකක් ඇරඹිය හැකි පහත දැක්නවෙ 

පිටුව. එහි ඇති 'Open a case online' නත්රීන න් ඔබට Online Case එකක් open කර අදොළ 

නතොරතුරු ලබො දී දිෙ කීපයක් ඇතුලත ඔනේ ගැටළුව විසඳො ගන්ෙ පළුවන්. 

 

 

 

Online Case එකක් කියන්නෙ න ොකක්ද? 

 

 හිතන්ෙ අනේ සො ොන්ය නවළඳනපොළ ගැෙ. අපි නවළඳසැලකින් භොණ්ඩයක් මිලදී නගෙ ඒ 

භොණ්ඩය නදෝෂ සහිත ෙම් අපි එය මුලින්  අරං යන්නෙ ගත්ත නවනළන්ඳො ලඟටනෙ. ඒ 

නවනළන්ඳො ඒ නදෝෂ සහිත භොණ්ඩය බොරනගෙ ඒ නවනුවට නවෙ භොණ්ඩයක් ුන්නෙ 

ෙැත්තම් නහෝ ඒ භොණ්ඩනේ මිල අපිට ෙැවත නගේනව ෙැත්තම් අපි න ොකද කරන්නෙ? අපිට 

ඒ පිළිබඳව නීති  ගින් කටයුතු කරන්ෙ නවෙවො. ඕනෙ ෙම් අපිට ඒ ගැෙ ෙඩු කියන්ෙ 

උෙත් පළුවන්. ඒ වුෙත් සො ොන්ය නවළඳ නපොනේ සිුවෙ ඒ වනේ අලොභ පියවගන්ෙ අපි 

ෙඩුදොන්ෙ ගිනය ෙැතත් eBay ගණුනදනුවකදි අපිට සිුවෙ අලොභයක් පියවගන්ෙ ෙම් අපිට 

නල්සිනයන්  ෙඩුවක් දොලො නල්සිනයන්  ඒ අලොභය පියවගන්ෙ පළුවන්. ඔන්ෙ ඔනහො  eBay 

තුළ අපට වුනු අලොභයක් පියවගන්ෙ අපි අන්තර්ජොලය හරහො දොෙ ෙඩුවකට ත යි Online 

case එකක් කියන්නෙ. 

 න තෙදි පැමිණිලිකරු නවන්නෙ අපි (Buyer). වගඋත්තරකරු නවන්නෙ Seller. eBay අඩවිය 

ත යි විනිශ්චයකරු නලස ක්රියො කරන්නෙ. ඉහත කියලො දීප විදියට Online Case එකක් 

open කළො  eBay අඩවිය උත්සොහ කරෙවො Seller ලවො අපට සිුවුනු පොඩුව පියවලො නදන්ෙ. 

ඒත් eBay අඩවියටත් නෙොහැකි වුනෙොත් නම් පිළිබඳ Seller නගන් යහපත් ේරතිචොරයක් 

ලබොගන්ෙ, එතනකොට න ොකද දන්ෙවද නවන්නෙ? අන්ෙ එතනකොට නම් ෙඩුනව 

විනිශ්චයකරු වෙ eBay අඩවිය ඉදිරිපත් නවෙවො අපිට සිුවුනු අලොභය පියවන්ෙ.එහිදී ඔනේ 

ෙඩුව අවසොෙනයදී නකනලස නහෝ ඔනේ අලොභය පියනවෙ ආකොරනේ තීන්ුවක් ඔබට 

ලැනබෙවො. 



 

 

 

eBay Buyer Protection කියන්නෙ න ොකක්ද? 

 

 ඔබ eBay අඩවියට යෙ එෙ විට නිතර දකින්ෙ ඇති eBay Buyer Protection කියලො හැ  

තැෙ  දිේනවෙවො. ඔන්ෙ ඔය eBay Buyer Protection එනකන් ත යි අර කිේව නේ නවන්නෙ. 

භොණ්ඩ මිලදී ගැනීනම් ගැටළුවකට අදොළ භොණ්ඩනේ Seller විසඳු ක් ලබො නෙොුෙනහොත් ඒ 

සඳහො eBay අඩවිය  ැදිහත් ී විසඳු ක් ලබො දී  ත යි න හිදී සිුනවන්නෙ. 

 නබොනහෝ විට න හිදී අවසොෙනේ Buyer ට එෙම් අපිට Full Refund එකක් ලැනබෙවො. ෙමුත් 

නම් refund එක ලැනබන්නෙ මුදල් හැටියට නෙන යි. කූපෙයක් (Coupon එකක්) හැටියට. 

හිතන්ෙ ඔබට $13 ක භොණ්ඩයකින් අලොභයක් සිුනවෙවො කියලො. එවිට ඔබට eBay Buyer 

Protection නවතින් පහත දැක්නවෙ ආකොරනේ $13 ක Coupon එකක් ලැනබෙවො. එවිට ඔබ 

ඊළඟට මිලදී ගන්ෙො භොණ්ඩයක් සඳහො නගීම් කිරී ට ඔබට න   කූපෙනේ ඇති 

Redemption Code යෙ නක්තය නයොදොගන්ෙ පළුවන්. 

 

 

 

eBay ගණුනදනු වලින් අපිට අලොභයක් සිුනවන්ෙ පළුවන්ද? 

 

 අපිට අලොභයක් සිුනවන්ෙ පළුවන්. ෙමුත් අපිට ඒ අලොභ පියවොගැනී ටත් පළුවන්. ඒ අලොභ 

පියවොගන්ෙො ආකොරය ගැෙ ඔබ දැනුවත් ෙම් ඔබට කිසිදිනෙත eBay ගණුනදනු වලින් 

අලොභයක් සිු නවන්නෙ ෙෑ. eBay ගණුනදනු වලින් සිුවුනු අලොභ ගැෙ ඔබට යම් නකනෙක් 

කිේනවොත් එකත් එකට  ඒ අලොභ පියවොගන්ෙො ආකොරය ගැෙ නෙොදන්ෙො නකනෙක්. ඉතිං 

දැන් ඔබ අලොභ පියවොගන්ෙො ආකොරය ගැෙ නහොඳින් දැනුවත් නිසො ඔබට බය ෙැතුව eBay 

ගණුනදනු කරනගෙ යන්ෙ පළුවන්. 

 

 

eBay ෙේබන්ධ TAX පිළිබඳ ෙැටළු  



 

 

 

eBay නවතින් නගන්වෙ සෑ  භොණ්ඩයකට  අපිට තීරු බු (tax) නගී ට සිුනවෙවද? 

 නකොනහත්  ෙැහැ. බු නගවිය යුත්නත් ඇතැම් භොණ්ඩ සඳහො ප  යි. 

 

 

 

තීරු බු නෙොනගවො අපිට භොණ්ඩ ලැනබන්නෙ නකොනහො ද? 

 

 eBay නවතින් ඔබ නගන්වෙ සෑ  භොණ්ඩයක් ස ඟ  Customs Declaration ෙමින් 

නතොරතුරු කීපයක් seller විසින් සැපනයෙවො. (නම් නතොරතුරු නබොනහෝවිට මුේර ය කර 

තිනබන්නෙ ඔබට භොණ්ඩය ලැනබෙ ලියුම් කවරනයයි.) නම් නතොරතුරු වැදගත් නවන්නෙ 

භොණ්ඩය අනේ රටට ආ පසු එය අනේ නර්ගුනවන් නිදහේ කිරී ට. නබොනහෝ sellersලො න   

Customs Declaration එනකහි ඔනේ භොණ්ඩය ෙම් කරන්නෙ Gift Item එකක් නහෝ 

Commercial Sample එකක් නලස. නම් නිසො නබොනහෝවිට ඔනබන් බු අයී ක් සිුවන්නෙ 

ෙෑ. ෙමුත් එනලස ෙම් කර තිබු ත් භොණ්ඩනේ  ේර ො ය සහ වටිෙොක   ත ඇතැම් විට 

බු නගී ට සිුනවන්ෙ පළුවන්. 

 

 භොණ්ඩයක් ලැබුණු ලියුම් කවරයක මුේර ය කර ඇති Customs Declaration එකක් 



 

 

 

බු අයනවන්නෙ න ොෙ වනේ භොණ්ඩ වලටද? 

 

 සො ොන්යනයන් වටිෙොකමින් වැඩි භොණ්ඩ සහ ේර ො නයන් විශ්ොල භොණ්ඩ සඳහො බු 

අයී ට ඇති ඉඩ කඩ වැඩියි. ෙමුත් එය භොණ්ඩනයන් භොණ්ඩයට නවෙේ. ේර ො නයන් 

ඉතො කුඩො භොණ්ඩ (Processor වැනි) වටිෙොකමින් වැඩි උෙත් බු නගී ට සිුනෙොනවන්ෙ 

පළුවන්. එන න්  ේර ො නයන් විශ්ොල භොණ්ඩ (Laptop Backpack වැනි) වටිෙොකමින් කුඩො 

ෙම් ඒත් බු අය නෙොනවන්ෙ පළුවන්. ෙමුත් න න්ෙ නම් නම් භොණ්ඩ වලට අනිවොර්යනයන්  

බු අයනවෙවො යයි හරියට  පැවසී ට අපහසුයි. 

 

බු නගවන්ෙ සිු වුනෙොත් බු නලස නකොප   මුදලක් නගවිය යුතුද? 

 

 න ය භොණ්ඩනයන් භොණ්ඩයට නවෙේ. එක් එක් භොණ්ඩය සඳහො ආෙයෙ බු තීර ය 

නවන්නෙ රජය විසින් ඒ ඒ භොණ්ඩ සඳහො පෙවො ඇති බු අනුවයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

බු නගවන්ෙ සිු වුනෙොත් අපි බු නගවන්ෙ ඕෙො නකොතැෙටද? 

 

 න ය තීර ය නවන්නෙ අපිට භොණ්ඩය ලැනබෙ ේරවොහෙ නේවොව අනුව. අප නවත භොණ්ඩය 

ලැනබන්නෙ සො ොන්ය තැපෑනලන් ෙම් නබොනහෝවිට භොණ්ඩය අනේ තැපැල් කොර්යොලය දක්වො  

එෙවො. එවිට අපි අනේ තැපැල් කොර්යොලයට නගොේ බු නගවො භොණ්ඩය ලබොගත යුතුයි. අප 

නවත භොණ්ඩය ලැනබන්නෙ FedEx, UPS, TNT නහෝ DHL වැනි ේරවොහෙ නේවොවකින් ෙම් 

නබොනහෝ විට භොණ්ඩය ඔවුන්නේ න රට කොර්යොලයක ෙතර නවෙවො. එවිට අප නගොේ බු 

නගවිය යුත්නත් ඔවුන්නග එ  කොර්යොල වලටයි. 



 

 

 

භොණ්ඩය තැපැල් කොර්යොලනේ නහෝ ේරවොහෙ නේවො කොර්යොලයකට පැමි  ෙතර ී ඇති බව අපි 

දැෙගන්නෙ නකොනහො ද? 

 

 ඒ පිළිබඳ අපිට තැපෑනලන් ලිපියක් ලැනබෙවො. භොණ්ඩය ලබො ගැනී ට පැමිණිය යුතු තැෙ 

සහ පිරී ට අවශ්ය ලියකියවිලි එ  ලිපිය ස ඟ අපිට ලැනබෙවො. එවිට අප කළ යුත්නත් එ  

අදොළ ලියකියවිලි පරවොනගෙ අදොළ තැෙට නගොේ බු මුදල නගවො භොණ්ඩය ලබොගැනී යි. 

 

බු නගවන්ෙ සිු වුනෙොත් අපිට පොඩු ලබන්ෙ නවයිද? 

 

 ඔබ දැෙට ත් දන්ෙවො ඇති eBay හී ඇති නබොනහෝ භොණ්ඩ (විනශ්ෂනයන් ඉනලක්ට්නරොනික 

භොණ්ඩ) වල මිල න රට මිලට වඩො ඉතො අඩු බව. ඉතිං අපිට යම් භොණ්ඩයකට බු නගී ට 

සිු වුෙත් නබොනහෝවිට ඒ බු මුදල නගීන න් පසුත්, භොණ්ඩය සඳහො වියදම් වුනු මුළු මුදල 

න රට මිලට වඩො අඩුයි. ඒ නිසො අපිට පොඩුවක් සිුී ට ඇති ඉඩකඩ ඉතො  අඩුයි. 

 

eBay නවතින් අපිට ජංග  ුරකථෙ (Mobile Phones) සහ GPS උපකර  නගන්විය හැකිද? 

 

 පළුවන්. eBay නවතින් අපිට ඕෙෑ  භොණ්ඩයක් නගන්වන්ෙ පළුවන්. 

 

eBay Auctions වල bid කිරීම සහවත් සවන්සේසි වල 

ලංසු තැබීම 
 

eBay Auctions ෙැත්ෙම් eBay bidding කියන්නෙ න ොකේද? 

 

 නම් eBay කියන්නෙ හරියට නගෝලීය නපොළක් වනේ කිේවො  තක ඇති. න න්ෙ නම් නපොනේ 

නකලින්  ගිහින් මිලදී ගන්ෙ පළුවන් භොණ්ඩ වනේ  නවන්නේසි කරෙ භොණ්ඩත් විශ්ොල 

ේර ො යක් තිනයෙවො. න න්ෙ නම් වනේ eBay තුළ භොණ්ඩ නවන්නේසි කිරීම් වලට ත යි 

eBay Auctions කියලො කියන්නෙ. න වැනි නවන්නේසි වල ලංසු තිනයෙ එකට ත යි bid 

කරෙවො කියලො කියන්නෙ. 

 

eBay Auctions තුළ bid කරන්ෙ පළුවන් කොටද? 

 



 

 

 විනශ්ෂයක් ෙෑ. eBay ගිණු ක් තිනයෙ ඕෙෑ  නකනෙක්ට eBay Auctions (නවන්නේසි) තුළ 

bid කරන්ෙ (ලංසු තියන්ෙ) පළුවන්. 

 

eBay තුළ න නේ නවන්නේසිනේ ද ො ඇති භොණ්ඩ අපි හඳුෙගන්නෙ නකොනහො ද? 

 

 එක විදියක් ත යි භොණ්ඩ නසවුම් ේරතිඵල ලැයිේතුවක (search results list එකක) 

භොණ්ඩනේ ෙ  ඉදිරිනේ 0 Bids, 1 Bid, 6 Bids [2] නලස දැෙට ඒ භොණ්ඩය සඳහො ඇති Bids 

ග ෙ (ලංසු ග ෙ) සටහන් ී තිබීන න්. 

 අනෙක් විදිය ත යි නසවුම් ේරතිඵල ලැයිේතුනේ ඉහලින් ඇති Auctions only 

ටැබය [1] එබීන න්. න නේ Auctions only ටැබය එබීන න් නවන්නේසිනේ ද ො ඇති භොණ්ඩ 

ප  ක් දැක්නවෙ ලැයිේතුවක් අපට ලබොගන්ෙ පළුවන්. 

 

 

 

eBay නවන්නේසියක් (Auction එකක්) සො ොන්ය නවන්නේසියකින් නවෙේ නවන්නෙ නකොනහො ද? 

 

 සො ොන්යනයන් සැබෑ ජීවිනත් නවන්නේසියක් සිු කරන්නෙ යම් පේගලනයක්  ැදිහත් නවලො. ඒ 

පේගලයො නවන්නේසිනය ආරම්භක වටිෙොක  පැවසුවොයින් පසුව ගැනුම්කරුනවකුට පළුවන් 

ඊට වැඩි අගයක් පවසලො ලංසුවක් තබන්ෙ. ඊටපසු තවත් නවෙත් ගැණුම්කරුනවකුට 

පළුවන් ඊටත් වැඩි අගයක් පවසලො වැඩි ලංසුවක් තබන්ෙ. න නේ නකන න් න න් එ  

භොණ්ඩනේ වටිෙොක  වැඩි නවලො අවසොෙනේ එ  භොණ්ඩය හිමිනවන්නෙ, ඈවරයි දෑවරයි 

තුන් ඈවරයි නලස  ැදිහත්කරු පවසත්දිත්, කිසිනවකුත් තවත් ලංසු තබන්ෙට ඉදිරිපත් 

නෙොවුෙනහොත්, එ  භොණ්ඩයට වැඩි  ලංසුව තැබූ ගැණුම්කරුටයි. 

 eBay තුළ නවන්නේසි වලදි න නලස පේගලනයක්  ැදිහත් නවන්නෙ ෙෑ. eBay නවන්නේසි 

සිුනවන්නෙ යම් කොල සී ොවක් උපනයෝී කරනගෙ. eBay තුළ සෑ  නවන්නේසියකට  එ  

නවන්නේසිය අවසන් වෙ නිශ්ිත නේලොවක් (ending time එකක්) තිනබෙවො. නවන්නේසිය 

(Auction එක) අවසොෙනේ භොණ්ඩය හිමිනවන්නෙ න න්ෙ නම් නේලොව නවේදි භොණ්ඩ සඳහො 

වැඩි  ලංසුව (bid එක) තබො ඇති ගැනුම්කරුටයි (buyerටයි). 



 

 

 

eBay Auction එකක් අවසොෙනේ භොණ්ඩය මිල දී ගත හැක්නක් කොටද? 

 

 ඉහතදී සඳහන් කළ පරිදි අවසොෙනේ භොණ්ඩය මිලදී ගත හැකි වන්නන් නවන්නේසිය (Auction 

එක) අවසන් වෙ නේලොනවදි වැඩි  ලංසුව (bid එක) තබො ඇති ගැනුම්කරුටයි. 

 

යම් භොණ්ඩයක නවන්නේසිය අවසන් වල නේලොව අපි දැෙගන්නෙ නකොනහො ද? 

 

 න යත් භොණ්ඩ නසවුම් ේරතිඵල ලැයිේතුවක (search results list එකක) භොණ්ඩනේ ෙ ට 

ඉදිරිනයන් සඳහන් ී තිනබෙවො. නබොනහෝ විට න ය සඳහන් නවන්නෙ නවන්නේසිය අවසන් 

ී ට ඉතිරි ී ඇති කොලය, එෙම් Time left format නලසින්. 

 අවශ්යවෙම් න ය නවන්නේසිය අවසන් වෙ දිෙය සහ නේලොව නලසින් දැකගන්ෙත් ඔබට 

පළුවන්. නම් සඳහො කරන්ෙ තිනයන්නෙ Custom view නවත නගොේ 'Show time in:' යෙ 

පසුතලය (setting එක) Date format නලස නවෙේ කිරීන න් පළුවන්. [3] 

 

 

 

ඇතැම් eBay Auction භො ඩ වල මිල ඉතො  අඩුයි. න නේ වන්නන් නකොනහො ද? 

 

 න නලස ඉතො අඩුනවන් සටහන් නවන්නෙ ඇත්තට  ඒ භොණ්ඩනේ විකුණුම් මිල නෙන යි. 

එනලස සටහන් නවන්නෙ එ  භොණ්ඩය සඳහො නම් වෙ විට තබො ඇති වැඩි  ලංසුවයි (current 

bid එකයි). Auctions එකක් ආරම්භ කළ සැනින් ඕෙෑ  භොණ්ඩයක current bid එක ඉතො 

අඩුයි. එය සීඝ්ර නලස වැඩි නවන්නෙ Auction එකක් අවසොෙ වෙ අන්ති  විෙොඩි කීපනයයි. 

 

අපිට Auction එකකට bid කරන්ෙ පළුවන් නකොයි නවලොනවද? 

 



 

 

 Auction එකක් ආරම්භ කළොයින් පසු ඕෙෑ  නේලොවක (එෙම් search results list එකක ඇති 

ඕෙෑ  Auction භොණ්ඩයකට) අපිට bid කරන්ෙ පළුවන්. ෙමුත් එනලස bid කළ භොණ්ඩනේ 

Auction එක අවසන් වෙ නතක් අපි අවධොෙනයන් සිටිය යුතුයි. 

 

ඉක් ණින් අවසොෙ වෙ Auctoin භොණ්ඩ වල ලැයිේතුවක් අපට ලබොගන්ෙ බැරිද? 

 

 පළුවන්. නම් සඳහො කරන්ෙ තිනයන්නෙ ඔනේ භොණ්ඩ නසවුම් ේරතිඵල ලැයිේතුව (search 

results list එක) Time: ending soonest නලස sort කිරී යි. [4] 

 

 

 

යම් භොණ්ඩයක් සඳහො Bid කරන්නෙ නකොනහො ද? 

 

 යම් භොණ්ඩයක භොණ්ඩ විේතරයට (item description එකට) ඉහලින් (සො ොන්ය භොණ්ඩයක 

අපි Buy it Now නබොත්ත  ඔබෙ තැෙ) Auction භොණ්ඩ වල සටහන් නවන්නෙ Place bid 

කියලො නබොත්ත ක්. ඊට ඉදිරිනයන් Current bid සහ Your max bid නලස සඳහන් නවෙවො. 

න හි Current bid නලස සඳහන් නවන්නෙ එ  භොණ්ඩය සඳහො නම් වෙ විට ඇති වැඩි  

ලංසුවයි. You max bid යෙ තැෙ අපිට අනේ වැඩි  bid එක සඳහන් කර Place bid නබොත්ත  

ඔබො අනේ bid එක තබන්ෙ පළුවන්. අපිට සඳහන් කළ හැකි අව  bid එක එහි යටින් 

වරහන් තුළ සඳහන් ී තිනබෙවො. ඊට වැඩි ඕෙෑ  අගයක් අපිට bid කරන්ෙ පළුවන්. 

 

 



 

 

 

 

Your max bid යන්නෙන් හැඟනවන්නෙ කු ක්ද? 

 

 න නහ යි. ඔබ Your max bid එක නලස කු ෙ අගයක් තැබුවත්, ඔබ bid කළොයින් පසුව ඒ 

භොණ්ඩනේ Current bid එක වන්නෙ අර වරහන් තුළ සඳහන් ී තිබූ අගයයි. (නවෙ අනයක් 

ඊට වැඩි අගයක් max bid නලස තබො නෙො ැතිෙම්) ඔබ max bid නලස සඳහන් කළ යුත්නත් 

ඔබට එ  භොණ්ඩය සඳහො වියදම් කළ හැකි වැඩි  අගයයි. එෙම් නවෙත් ගැනුම්කරුනවක් 

ඔබ bid කළොයින් පසුව ඇති current bid එකටත් වඩො වැඩි අගයක් bid කළනහොත්, ඔහුනේ 

එ  bid එකට වැඩි අගයක් ඉනේ  අනේ ෙමින් bid නවෙවො. ඔහු ඊටත් වැඩි අගයක් ෙැවත 

bid කනළොත්, ෙැවතත් ඔහුනේ bid එකට වැඩි අගයක් අනේ ෙමින් bid නවෙවො. න නලස අප 

තැබූ max bid අගය වෙ නතක්  න නලස අප නවනුනවන් bid කිරී  eBay අඩවිය විසින් 

සිුකරනු ලබෙවො. 

 

අවසොෙනේ අපට භොණ්ඩය දිෙොගත හැකි වන්නන් නකොනහො ද? 

 

 Auction එක අවසොෙ වල නේලොව වෙ විටත්, ඔබ තැබූ max bid අගයට වඩො වැඩි අගයක් 

නවෙත් කිසි  ගැනුම්කරුවකු විසින් bid නෙොනකරුවනහොත් ඔබට එ  භොණ්ඩනේ දිනු  

(භොණ්ඩය මිලදී ගැනීනම් හැකියොව) හිමිනවෙවො. න නලස ඔබ දිෙො ගත් භොණ්ඩය මිලදී 

ගැනීනම්දී ඔබට නගවන්ෙට සිුනවන්නෙ ඔබ තැබූ max bid අගය නහෝ ඊට අඩු අගයක් 

ප  යි. 



 

 

 

භොණ්ඩයක් අප දිනූ විට ඒ බව අපට දැනුම්නදමින් eBay නවතින් අප නවත එවෙ email එක. 

 

 

 

 

අනේ max bid අගයට වඩො වැඩි අගයක් නවෙත් ගැනුම්කරුවකු bid කළනහොත්? 

 

 න නේ වුවනහොත් ඒ බව අපව eBay අඩවිය  ඟින් email එකක් එීන න් දැනුවත් කරෙවො. 

ඉන්පසු අපට අවශ්යෙම් අනේ max bid අගය ෙැවතත් වැඩි කරන්ෙ පළුවන්. 

 
 

නවෙත් ගැනුම්කරුවකු අනේ bid එකට වඩො වැඩි අගයක් bid කළ විට ඒ බව අපට දැනුම්නදමින් eBay 

නවතින් අප නවත එවෙ email එක. 

 

 

 

අප bid කර දිෙොගත් භොණ්ඩයක් මිලදී ගැනී  අනිවොර්යයිද? 

 



 

 

 ඔේ. අප යම්කිසි භොණ්ඩයකට bid කර ඒ භොණ්ඩනේ දිනු  හිමිවුනෙොත් අප එ  භොණ්ඩ මිලදී 

ගැනී ට බැඳී සිටිෙවො. 

 

Bid කර දිෙොගත් භොණ්ඩයක් මිලදී ගැනී ට අපට නෙොහැකි වුවනහොත්? 

 

 න නේ සිුීන න් අනේ eBay ගිණුන  කීර්ති ෙො යට හොනියක් නවෙවො. ඒ නේතුනවන් අප 

ඉදිරිනයදි සිුකරෙ ඇතැම් ගණුනදනු වලට අපට සම්බොධක පැෙනවන්ෙ පළුවන්. ඇතැම් 

sellersලො න වන් buyersලොට තවුරටත් භොණ්ඩ ලබො නදන්නෙ එසැණින්  Pay කළනහොත් 

ප  ක් වෙ අතර ඇතැම් sellersලො න වන් buyersලොට භොණ්ඩ විකිණී  සම්පූර් නයන් 

ේරතික්නෂ්ප කරෙවො. න වන් මුදල් නෙොනගීම් කීපයක් සිුී  ඇතැම් විට අනේ eBay 

ගිණු  සම්පූර් නයන් වසො දැමී ට පවො නේතුනවන්ෙ පළුවන්. එ නිසො ඔබ මිලදී ගන්ෙ 

අනේක්ෂො කරෙ භොණ්ඩ වලට ප  ක් bid කිරී ට වගබලොගත යුතුයි. 

 

Bid කිරී  සඳහො භොණ්ඩයක් නතෝරොගැනීන දි සැලකිලි ත් විය යුතු කරුණු න ොෙවද? 

 

 ඇතැම් භොණ්ඩ වල current bid එක ඉතො අඩු වුෙත් එ  භොණ්ඩය සඳහො ේරවොහෙ ගොේතු 

(shipping cost) පැවතිය හැකියි. එ  නිසො ඒ ගැෙ සැලකිලි ත් නවන්ෙ. ඔනේ search result 

list එනක් ේරවොහෙ ගොේතුත් දැකබලො ගැනී ට Custom view නවත නගොේ Show shipping 

cost යන්ෙ ටික් කරන්ෙ. 

 Auctions නවතින් ඔබට භොණ්ඩයක් දිෙොනගෙ මිලදී ගැනී ට ෙම් Auction එක අවසොෙ වෙ 

නතක්  සිටිය යුතු නවෙවො. එ නිසො සැ විට  Auction එක අවසොෙ ී ට ඉතිරි ී ඇති 

කොලය ගැෙ සැලකිලි ත් නවන්ෙ. 

 ඔබට යම් භොණ්ඩයක් මිලදී ගැනී ට හදිේසි ෙම් search results list එක Time: ending 

soonest නලස sort කර ඉක් ණින්  අවසොෙ වෙ භොණ්ඩයක් සඳහො bid කරන්ෙ. 

 ඕෙෑ  Auction එකක current bid එක සීඝ්ර නලස වැඩි වන්නෙ Auction එක අවසොෙ ී ට 

නපර අන්ති  විෙොඩි කීපනේ බව  තක තබොගන්ෙ. ඔබ bid කළ භොණ්ඩයක Auction 

එනකහි අවසොෙ විෙොඩි කීපය eBay අඩවියට පිවිස අවධොෙනයන් සිටී ට වගබලොගන්ෙ. 

 ඔබ මින් නපර bid කර නෙො ැති ෙම් සො ොන්යනයන් මිල අඩු භොණ්ඩයක් සඳහො මුලින්  bid 

කර ඒ පිළිබඳ අත්දැකී ක් ලබොගන්ෙ. ඔනේ දැනු ට ඔනේ අත්දැකීම්ද එකතු කරගත් පසු 

මිල වැඩි භොණ්ඩ නවත යන්ෙ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

eBay Drop Shipping  
 

නම් කියන්ෙ යන්නෙ eBay Drop Shipping ගැෙ. 

පටන් ගන්ෙ කලින් Drop-Shipping කියන්නෙ න ොකේද කියලො නකටිනයන් කියන්ෙම්. Drop-Shipping 

වලදි අපිට Investment/Inventory එකක් ඕනෙ නවන්නෙ ෙෑ. අපි ලග ෙැති නලෝනක නවෙ නකනෙක් ලග 

තිනයෙ එයොල විකු ෙ ඕනෙ  නදයක් අපිට අනේ වනේ Sell කරන්ෙ පළුවන්. 

නම්ක කරන්නෙ න නහ යි. අපි අතර ැදිනයක් නගන් අරනගෙ අනපන් මිලදී ගත්ත නකෙොට යවෙ 

එක ත යි න තැෙදී අපි කරන්නෙ. 

 

මුලින්  නපොඩි Product/Market Research එකක් කරන්ෙ ඕනෙ න ොෙවනේ නේවල්ද වැඩිපර මිනිේසු 

ගන්නෙ, ඒවො අඩුවට ගන්ෙ පළුවන් තැන්. ඒවො Ship කරෙ විදි. ඒකට යෙ Cost එක. අනේ Profit එක 

වනේ නේවල් ටික. ඊට පේනේ eBay එනක් List කරන්ෙයි තිනයන්නෙ. 

 

නම්කට ඔයොලට Verified PayPal Account එකක් ඕනෙ නවෙවො. දැෙට ත් Seller Established PayPal 

Account එකක් තිනයෙවෙම් වැනඩ් නගොඩක් නල්සි නවයි. 

eBay එක use කරල  ෙැති නකනෙක් ෙම් Sell කරන්ෙ කලින් ඉේසල්ල  න ොෙවහරි Order කරලො 

එනහ  නපොඩ්ඩක් Ideas අරගන්ෙ. 

 

ඕනෙ නේවල්. 

1. අවංක ක  

2. ඉවසී . 

3. eBay Account එකක් සහ Verified PayPal Account එකක්. 

4. භොණ්ඩ මිලට ගැනී ට මුදල් 

5. eBay නීති රීති වලට ගරු කිරී . 

 

eBay නීති රීති ගැෙ අවධොෙනයන් ඉන්ෙ, උදො: Photos වල වචෙ දොන්ෙ බැහැ, Edit කරප Photos බැහැ, 

500px ට වඩො Photos Large නවන්ෙ ඕනන්, Borders තිනයන්ෙ බැහැ, නකොනහන් හරි උේසප න ොනටෝ 

දොන්ෙ බැහැ. ඔය වනේ නේවල් ගැෙ යොවත්කොල නවෙවෙම් PayPal Limit නවෙ එක, Listing Limits වනේ 

නේවල් අව  කර ගන්ෙ පළුවන්, 

 

මුලින්  ඔයොල Select කරෙSite එකකින් ඔයොට ඕනන් නපොඩි Item Order කරලො බලන්ෙ, නම් සයිට් වල 

Coupons, Points, Shipping Times, Customer Services ගැෙ Idea එකක් ගන්ෙ.  

Item එක Sell බලොනපොනරොත්තු නවෙ Price එක දොන්ෙ. නම් ගොෙ ඔයොනේ Listing එක බලෙ අය ගන්ෙ 

කැ ති නවෙ ගොෙක් නවන්ෙ ඕනන්. ස ොෙ බඩු eBay එනක් Sell කරන්ෙ දොල තියෙ Prices බලන්ෙ. 

එතනකොට Idea එකක් ගන්ෙ පළුවන්, හැබැයි නම් ගොෙ ඔයොනේ Profit, Expense, Listing Fee එක, eBay 

Charge එක Cover නවන්ෙ පළුවන් ගොෙක් නවන්ෙ ඕනන්. 

 

නම් Item කීයක් විකුෙෙවද කියලත් දොන්ෙ. මුලදී ත න්ට වියදම් කරන්ෙ පළුවන් ගොෙක් දොන්ෙ. 



 

 

න ොකද eBay එනකන් ඔයොනේ Items Buyers ලො මිලට ගත්තත් ඒ සල්ලි PayPal එනක් Pending විදියට 2 

Weeks විතර තියෙවො, ඊට කලින් කේට ර්ට Item එක ගිහින් Positive Feedback එකක් ුන්නෙොත් 

PayPal Pending Balance Approve නවෙවො. 

ඒ නිසො  ොසයක් විතර නම්කට නපොඩි ගොෙක් යට කරලො තියන්ෙ නවෙවො. 

 

ඔයොනේ සල්ලි ලැනබෙ PayPal එක හරියට නදන්ෙ. 

Ship කරෙ නතොරතුරු දොල Continue කරන්ෙ 

 

ඔක්නකො  හරියට පරවල තියෙවෙම් ඔයොට ඔයනේ List එනක් Preview එකක් ලැනබෙවො, ඔක්නකො  

හරිෙම් දැන් List එක OK කරන්ෙ. 

 

දැන් ත ො අවධොෙයන් ඉන්ෙ ඕනන්, අපි Item එකක් Sell කරන්ෙ දැම්   ටික නවලොවකින් අනේ Listing 

එක Approve උෙො කියල Mail එකක් එෙවො. ඊට පේනේ ඔයොනේ එකට කැ ති අය ඔයොට සල්ලි 

නගවෙවො, 

 

කවුරු හරි Purchase කනලොත් ඔයො පළුවන් තරම් ඉක් ෙට එයොට Positive Feedback එකක් නදන්ෙ. 

දැන් ඉතින් බලන් ඉන්ෙ ත ො තිනයන්නන්. ෙමුත් Customer Case File කරන්ෙ ඉඩ තියෙවො Items Late 

උනෙොත් වනේ ඒ නිසො නිතර  අවධොෙනයන් ඉන්ෙ. 

 

Customerනේ Positive Feedbacks ත ො වැදගත් නවන්නන්. නගොඩක් අය Positive Feedbacks නදන්නන් 

Items Deliver වුෙො . ඒ නිසො මුලින් Fast Ship කරෙ Items යවන්ෙ. 

 

පළුවන් තරම් Shipping වලට නවෙ  සල්ලි අරන් Tracking Number එකක් එක්ක Ship කරන්ෙ. දන්ෙ 

විදියට එනහ  කරනගෙ ගිනයොත් Top Rated Seller නකනෙක් නවන්ෙ අ ොරු ෙෑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Affiliate Marketing ෙමඟ මුදල් උපෙන්න 

 
What is Affiliate Marketing?

යනුේනලොේකරුනවකුනහෝ ොර්ගගතඅනලවිකර යසම්බන්ධඕෙෑ 

පේගලනයකුටවිකිණියහැකිවිකුණුම්නහෝ ඟනපන්ීම්සඳහො නකොමිේහො

සම්බන්ධභොණ්ඩහොනේවොේරවර්ධෙයකිරී  ඟින්මුදල්උපයොගැනී යි

මූලිකවශ්නයන් ඔනේනිෂ්පොදෙනහෝ නේවොවන්ේරවර්ධෙයකිරීන න්ඔබ

ේයොපොරයටඋදේකරෙවිටේරචොරකනයකුනලසඔබටේරදොෙයකරනු

ඇත

ඔබටදැෙට ත්නවේඅඩවියක්තිනේෙම්ඔබටන  ක්ර නයන්මුදල්

උපයොගතහැකිය

 

How to make money from Affiliate marketing programs?

ඔබේනලොේකරුනවකුනහෝනවේඅඩවිනේහිමිකරුෙම්ඔනේපිටුවට

නබොනහෝෙරඹන්ෙන්සිටියහැකිය එබැවින්ඔනේඅමුත්තන්නේ

ඔබටමුදල්උපයොගතහැකිආකොරයකි

නම් ගින්සරලව මිලදීගන්නෙකුහොවිකු න්ෙොසම්බන්ධවෙඅතර ඔබ

විසින්නයොමුකරෙලදවිකුණුම්පිළිබඳනකොමිස ක්ගතහැකිය



 

 

අනුබේධ අසලවිෙ ( Affiliate Marketing)වැඩ කරන්සන් සකසේද?

ඔබඅනුබේධවැඩසටහෙකට සම්බන්ධවූවිටසහඔබ

විකිණියයුතුභොණ්ඩනතෝරොගන්ෙවිට විකුණුම්කරුවන්ඔබටඉලක්කගත

නවේඅඩවියට නයොමුකිරී සඳහොභොවිතොකළහැකි

එකක්ඔබන  වැඩසටහෙටසම්බන්ධීසිටිෙනවේඅඩවිනයන්

ඔබටනදනුලැනේ නබොනහෝ අනුබේධවැඩසටහන් ඟින්සූදොෙම්කළනපළ

බැෙර් සහඅනෙකුත්නිර් ො ොත් කපිටපත්ඉදිරිපත්කරනු

ඇත එ ඟින්ඔබට එකපිටපත්කිරී හො නයොමුකිරී 

ආරම්භකිරී සඳහොඔනේනවේඅඩවිනේ කළයුතුය ඔනේ

නවේඅඩවිනයන්න   තක්ලික්කරෙවිට නිෂ්පොදෙනවේ

අඩවියනවතයළිනයොමුකරනුලබෙඅතර ඔබභොණ්ඩයක්මිලදීගැනී 

නහෝනිර්නේශ්යකරන්නෙකුනලසනකොමිස ක්සොදනුඇත

න  නකොමිස උපයොගැනී ටනිෂ්පොදෙඅනලවිකිරී ටසෑ 

විට අවශ්යනෙොනේ විවිධඅනුබේධවැඩසටහන්සඳහොවිවිධනගවුම්

නකොන්නේසිභොවිතොකළහැකිය

Pay per Sale නවනළන්දො ඔබමිලදීගැනී සම්පූර් කරෙවිට

විකුණුම්මිලේරතිශ්තයක්නගවනුලැනේ ඔනේ නහෝ

බැෙර්ක්ලික්කිරීන න් ඔබටනකොමිේලබො නදනුඇත

Pay per Clickඔනේඅනුබේධඅඩවිනේ සිට ර්චන්ට්

නවේඅඩවියටයලිපිවිනසෙෙරඹන්ෙන්ග ෙඅනුවඔබටනගවනුලැනේ

ඔබවිකිණී සිුකරනුලබන්නන්දෙැත

Pay per Lead පරවොනයොමුකරෙලදඅමුත්තන්ඔවුන්නේ

ඉලක්කගතනවේඅඩවිනේඔවුන්නේසම්බන්ධතොනතොරතුරුසැපයීන න්

පසුඔබටනගවනුලැනේ

Benefits of Affiliate Marketing 

Cost effective අන්තර්ජොලනේඅනලවිකර යලොභදොයීවෙඅතර

විකුණුම්කරුවිසින්දැෙට ත්නිෂ්පොදෙයකරඇතිබැවින්නිෂ්පොදෙ

පිරිවැයගැෙකෙේසල්ලටපත්නෙොවියයුතුය



 

 

No Storage or Shipping නිෂ්පොදෙනේගබඩොව ඇසුරුම්කිරී නහෝනතොග

සැපයී ගැෙකරදරනෙොවන්ෙ ඔවුන්සියල්ලවිකු න්ෙොවිසින්රැකබලො

ගනී

Global Market අන්තර්ජොලනවළඳො පහසුනවන්නලොවපරොජෙතොවනවත

ළඟොී ටඅවේථොවලබො නදයි

Steady incomeඔබඅනුබේධඅනලවිකර යවටහොගත්පසුඔබඅන්තර්ජොල

සම්බන්ධතොවයක්ඇතිබැවින්ේීරආදොය ක්උපයොගතහැකිය

No Fees අනුබේධවැඩසටහන්වලටසම්බන්ධී ටඔබටකිසිුමුදලක්

නගී ටඅවශ්යනෙොනේ

Work from homeඔබනගදරසිටමුදල්උපයන්නන්ෙම් දිෙපතො වැඩ

කිරී ටනහෝවොහෙතදබදයටයොනම්දීඔබවැඩටයො ටඅවශ්යවන්නන්

ෙැත ඔනේ නිවනේසැෙසිල්නල්වැඩකරන්ෙ

නම්සඳහොඔබඇත්තවශ්නයන් නගවෙනිවැරදි නවළුන්නසොයොගැනී ට

අවශ්යනේ ේනරෝඩොකොරීඅනුබේධවැඩසටහන්නගොඩක්තිනයෙවො ඒනිසො

නවළඳුන්නතෝරොගැනීනම්දීේරනේශ්ම්වන්ෙ

ඔබනිෂ්පොදෙඅනලවිකරෙනවේඅඩවියක්නතෝරොගතනහොත් අනුබේධ

පිටුවකඅනුබේධවැඩසටහෙ ේරවර්ධෙයකරමින්සිටිෙ

බවඔබටනපනෙනුඇත

නවළඳනවේඅඩවි ගින් ඔවුන්නේඅනුබේධවැඩසටහන්

ේරවර්ධෙයකරනුඇත

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Stock photos මගින් මුදල් උපෙන්න 

 
අන්තර්ජොලනේආදොයම් ොර්ගයක්සඳහොනහොඳ ක්ර වලින්එකකි

මිලියෙසංඛ්යොතජෙයො න  ක්ර නයන්ජීවත්වෙඅතරඔබදැෙට ත්

න යදැෙසිටිෙබව  සිතමි   ඔබටඑයනපන්වො නදමි

What is stock photography?

ඒනිසොඔබටනතොගඡොයොරූපවිකිණීන න්නහොඳආදොය ක්ලබොගත

හැකියඔබනහොඳඡොයොරූපශිල්පිනයක්ෙම්ඔබ

ේවොභොවිකපින්ූරනගොඩක්නහෝ

ඔබසංචොරකනයකුෙම්ඡොයොරූපඑකතුවක්තිබියහැකිය අන්තර්ජොලය

ඔේනේමුදල්උපයොගැනී ටඔනේවිනෙෝදොංශ්යහැරී ටඔබටහැකිය

පවත්පතකනහෝපවත්පත්වලපළකරෙඕෙෑ ලිපියක ේනලොේඅඩවිනේ

පවත්පත්වලනහෝසඟරොතුළේරකොශ්යටපත්කරෙලදසෑ ලිපියක් ඔබ

විසින්අවසරනෙොලබෙස හරක්ඡොයොරූපභොවිතොකළනෙොහැකිය

එබැවින්ඔවුන්න  අඩවිනවතනගොේඔවුන්ඔවුන්නේඅඩවිවල

කරෙලදඡොයොරූපමිලදීගනුඇත



 

 

ඔබටන  ඡොයොරූපසඳහොනහොඳමිලක්තබොගතහැකිය

උදොහර යක්නලස නකනෙකුටකැේබෑවන්ගැෙලිපියක්ලියෙඅතර

ඔවුන්ටනහොඳඡොයොරූපයක්අවශ්යවෙඅතර ඒසඳහොනහොඳසැබෑ

ඡොයොරූපනසොයොගැනී ටඅපහසුයඔබසංචොරකනයකුෙම්නහෝ

කැේබෑවන්ඡොයොරූපඔබටතිනේෙම්ඔබටනහොඳමිලසඳහොඒවො

කළහැකියඒඡොයොරූපසඳහොඔවුන් මුදලක්නගවනුඇත

ඔබකළයුතුවන්නන්ස හර ඔේනේඔනේගිණු 

ලියොපදිංිකිරී යි නබොනහෝජෙේරියඅඩවිකිහිපයක්ඔබටලැයිේතුගත

කරමි

Shutterstock
istockphoto

getty images

Dreamstime

ස හරඅඩවිඔනේඡොයොරූපේරතික්නෂ්පකරතිනේෙම්

නම්සඳහොඔබනහොඳකැ රොවක්තිබියයුතුය

එ නවේඅඩවිබලන්ෙඒනිසො

ඔබටවැඩිවිේතරලබොගතහැකිඅතරසුපිරිඅදහසක්ලබොගතහැකිය

 
 
 
 
 

https://www.shutterstock.com/g/Nuwan+Hettiarachchi?rid=228144163&utm_medium=email&utm_source=ctrbreferral-link
http://www.gettyimages.com/
https://www.dreamstime.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Shutterstock  PHOTOS UPLOAD කර මුදල් 

උපෙමු 

 
 

 
 

https://www.dailyict.lk/2016/12/Making-Money-by-Uploading-Photos.html
https://www.dailyict.lk/2016/12/Making-Money-by-Uploading-Photos.html


 

 

අද කොනල් නගොඩක් අය විනෙෝදයට වනේ කරෙ නදයක් ත යි photos ගහෙ එක. ත න්නේ 

phone එනක් cam එනකන් photos ගන්ෙ නගොඩක් අය ආසයි. නබොනහො යක් නදෙො selfie 

ගන්ෙ ත යි පරුු නවලො තිනයන්නන්. තවත් ස හර අය වටපිටොනේ තිනබෙ නේවල්, 

ගේනකොළන් වල, සත්තුන්නේ, වොහෙ වල වනේ විවිධ photos ගන්ෙවො. ඉතින් ත න්නේ 

computer එක phone එනක් memory full නවෙකන් photos අරන් පේනේ ඒවො වැඩක් ෙො 

කියලො delete කරලො දොෙවො. ඒත් ඒ photos ඔබට වටින්නන් ෙැති උෙොට ඒවො වටිෙො අය 

නම් නලෝනක් පරො ඉන්ෙවො. ඒ වනේ  ඔවුන් කැ තියි ඒවො මුදල් දී මිළදී ගන්ෙ. අපිෙම් 

ඉතින් photo එකක් අවශ්ය වුෙො  google එනක් නහොයලො නිකන්  අරගන්ෙවො නන්. ඒත් 

නබොනහෝ රටවල අය එනහ  ෙැහැ. ඔවුන් ඕෙෑ  නදයක කතෘ හිමික  ගැෙ සැලකිලි ත් 

නවෙවො. ඒ කියන්නන් නවෙත් නකනෙක්ට අයත් සම්පතක් නිකන් අරගන්ෙ,ළග 

තබොගන්ෙ කැ ති ෙැහැ. එය අවශ්ය ෙම් මුදල් දීලො ත යි අරගන්නන්. ඉතින් කලින් 

කිේවො වනේ photos වුෙත් ඔවුන් කැ තියි මුදල් දීලො අරගන්ෙ. 

 

ඉතින් ඔබ විසින් ගන්ෙො photos වලට වටිෙොක ක් ලබොනදෙ ඔනේ photos විකිණිය හැකි 

ේථොෙයක් ගැෙ ත යි නම් කියන්ෙ හදන්නන්. ස හරවිට ඔබ න   ෙ  අහලත් ඇති. ඒ 

ත යි Shutterstock කියලො කියන්නන්. නලොව ඉතො ජෙේරිය photos buy & sell කරෙ 

ස ොග ක් ත යි න   Shutterstock නලස හඳුන්වන්නන්. ඔවුන් විසින් photos විකු ෙ 

අයනේ photos නවේ අඩවිය තුලින් ජෙේරිය කරවෙවො. ඉන් පසුව නලොව ෙන් නදසින් එ  

photos මිළදී ගන්ෙො විට එයට අදොළ මුදල ඔබට හිමි නවෙවො. 

 
Click to Register 

 

ඔබ විසින් ගන්ෙො photos විතරක් නෙනවයි, ඔබ නහොඳ ේරැෆික් නිර් ො කරුනවක් ෙම් 

විවිධ logos,arts,illustrates ආදිය වුෙත් නිර් ො ය කර විකිණිය හැකිය. 

https://www.shutterstock.com/g/Nuwan+Hettiarachchi?rid=228144163&utm_medium=email&utm_source=ctrbreferral-link
https://www.shutterstock.com/g/Nuwan+Hettiarachchi?rid=228144163&utm_medium=email&utm_source=ctrbreferral-link


 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

පහත banner එක හරහො ඔබත් දැන්  න   නවේ අඩවිනේ ලියොපදිංි වන්ෙ. 

  

 

https://submit.shutterstock.com/?ref=4320559
https://www.shutterstock.com/g/Nuwan+Hettiarachchi?rid=228144163&utm_medium=email&utm_source=ctrbreferral-link


 

 

Sign up now හරහො නගොේ ඔබනේ ගිණු  ආරම්භ කරන්ෙ. ඔබනේ සම්පූර්  ෙ ,email 

ලිපිෙය, මුරපදය ආදිය නිවැරදිව ලබොදී ගිණු  ලියොපදිංි කරගන්ෙ. ඉන්පසුව ඔනේ email 

ලිපිෙය confirm කරනගෙ වැඩ පටන් ගන්ෙ සූදොෙම් වන්ෙ. 
 

 

Shutterstock හි වැඩ ආරම්භ කරෙ විට පළමුව මූලිකත්වය දී කල යුතු කොර්යයන්ති 

කිහිපයක් තිනබෙවො. 

 

1. ඔනේ අෙන්යතොවය තහවුරු කිරී ට ඔනේ පැහැදිලි photo එකක් සහිත අනු ත 

හඳුෙොගැනීනම් පත්රයක් ඉදිරිපත් කල යුතුයි. ඒ කියන්නන් පැහැදිලි ඉංේරීසිනයන් තිනබෙ 

ID එකක් ඉදිරිපත් කරන්ෙ ඕෙ. ඔවුන් ඔනබන් බලොනපොනරොත්තු නවන්නන් ගුවන් ග න් 

බලපත්රනේ නහෝ රියුරු බලපත්රනේ පැහැදිලි scan photo එකක්. එය submit කිරීන න් 

පසුව ඔවුන් ඔනේ අෙන්යතොවය තහවුරු කරගන්ෙවො. 
 

2. ඉන් පසුව ඔබට මුදල් ලබොගැනී ට අවශ්ය නේවොව පිළිබඳවද ඔවුන් දැනුවත් කරන්ෙ 

ඕෙ. ඒ සඳහො ඔවුන් ලබොනදෙ form එක සම්පූර්  කල යුතුයි. ඔබ paypal හරහො මුදල් 

ලබොගන්ෙ අදහේ කරයි ෙම් ඔනේ නිවැරදි paypal ලිපිෙය දිය යුතුය. නචක් පතකින් මුදල් 

ලබොගන්ෙවො ෙම් ඔබට නචක් පත ලැබිය යුතු නිවැරදි ලිපිෙය නදන්ෙ ඕෙ. 

 

3. Shutterstock ස ඟ එකතුී photos විකිණී ට අවසරය ලබොගන්ෙ සොම්පල photos 10ක් 

ඉදිරිපත් කල යුතුයි. එ  photos upload කරේදී ඒවොට නිවැරදිව ෙම් ලබොදී එ  photos 

කු ෙ වර්ග වලට අයත්ද යන්ෙ සඳහන් කිරී ට tags දිය යුතුය. උදොහර යක් නලස ඔබ 

ලේසෙ නරෝස  ලක photo 1ක් upload කරෙවො ෙම් tags නලස rose flower, nature, flowers 

ආදී නලස tags ඇතුලත් කල යුතුය. එක photo එකකට අව  වශ්නයන් tags හතක් 

ලබොනදන්ෙත් ඕෙ. 

 

ඔබ මුලින් ඇතුලත් කරෙ photos 10 අඩංගු වෙ පිටුව නම් ආකොරයට දිේනවෙවො. 

 



 

 

 
 

Photos submit කිරීන න් පසුව ඔවුන් ඒවො අනු ත කරෙතුරු ඔබට පැය කිහිපයක් බලො 

සිටින්ෙ නේවි. එ  photos අනු ැත ීන න් පසුව ඔබට ඇති තරම් photos නයොදො ඒවො 

අන්තර්ජොලය පරො විකිණීනම් හැකියොව ලැනබෙවො. එනේෙම් ඔබත් අද ඉදන් cam එනකන් 

ගන්ෙ photos delete නෙොකර විකු ලො මුදල් නසොයන්ෙ පටන් ගන්ෙ. 

 
 
 
දිගු url සකටිකර  මුදල් උපෙමු 

අන්තර්ජොලය ඔේනේ මුදල් උපයෙ විවිධ ක්ර  ගැෙ කතො කරේදී අ තක කරන්ෙ  බැරි 

නදයක් ත යි නම් url නහවත් links නකටිකර මුදල් ඉපයී  කියන්නන්. මුලින්  දැෙගන්ෙ 

ඕෙ න ොකක්ද නම් url එකක් කියන්නන් කියල. උදොහර යක් නලස කිසියම් නවේ අඩවියක් 

තුල page එකක්,file එකක් තිනබෙ ආකොරය,තිනබෙ ේථොෙය නපන්ී ට නයොදොගන්ෙො 

 ොර්ගයයි. නම්වට අපි links කියලත් කියෙවො. අන්තර්ජොලය පරො විවිධ නවේ අඩවි,පිටු 

එකිනෙක හො සම්බන්ධ ී  කරන්නන් න   links  ඟිනුයි. 

 



 

 

 

 

ඉතින් ඔබ බලෙවො ඇති නකොනහො ද නම් links වලින් මුදල් උපයන්නන් කියලො. 

නිර් ො ශීලීව හිතලො නසොයො බලො ලබොගත්තු අමුතු  විදිනේ වැඩක් ත යි න හිදී 

සිුවන්නන්. ඔබ දැකලො ඇති නන්ද නවබදී වල තිනබෙ දීර්ඝ links. නම්වො නල්සිනයන් 

නකනෙක්ට  තක තියොගන්ෙ බැහැ. උදොහර  නලස පහත සඳහන් links බලන්ෙ. 

 

http://www.day.in/search/label/Basic%20of%20eMoney_hhj% 

 

http://www. day.in /2019/01/What-to-Do-When-Drop-Your-phoneinWater.html 

 

http://www. day.in /search/label/Top%20Articles?&max-results=8 

 

දැක්ක නන්ද? නම් url හරි  දිගයි වනේ  අපැහැදිලියි. න න්ෙ නම් වනේ url නකටි කිරී ට 

අපි කියෙව shorten urls කියල. google ඇතුළු නගොඩක් නවේ අඩවි දිග url නකටි කර 

දැක්ී ට අවශ්ය නේවො සැපයී  කරෙවො. ඒ අතුරින් එනේ url නකටි කර එ ඟින් මුදල් 

උපයන්ෙ ක්ර නේදයකුත් නම් වෙවිට නසොයොනගෙ තිනබෙවො. අපි නම් කියන්ෙ යන්නෙත් 

එනහ  url නකටි කර මුදල් උපයන්ෙ භොවිතො කරෙ නවේඅඩවි ගැෙ සහ එනේ මුදල් 

උපයන්නන් නකනේද යන්ෙයි. 

සකාසහාමද සේ සකටි url මඟින් මුදල් උපෙන්සන්? 

 

ඉහත තිනබෙ වනේ ඉතො දිග url අරනගෙ ඒවො නකටි කරගන්ෙ ඕෙ.එය අපිට පහත නවේ 

අඩවි තුලින් පහසුනවන්  කරගන්ෙ පළුවන්.න   දිගු url ස හරවිට කිසියම් නවේ 



 

 

පිටුවකට යෙ,කිසියම් file එක්ක download කරගන්ෙ පළුවන් නහෝ න ොෙයම් ආකොරයක 

නහෝ එකක් විය හැකිය. ඔබ එ  දිගු url එක නකටි කරනගෙ, එ  නකටි url එක 

අන්තර්ජොලනේ නිදහේ කරෙවො. ස ොජ ජොල නවේ අඩවි වල, ඔනේ නවේ අඩවියක නහෝ 

ේනලොේ අඩවියක,එනහ ත් ෙැතිෙම් forum එක්ක වනේ නගොඩක් පේගලයින් යෙ එෙ 

තැන් වල එ  නකටි url add කරන්ෙ ඕෙ.එවිට කිසියම් නකනෙක් එ  url click කර අදොළ 

link එකට පිවිනසන්ෙ ගියො  ඔහුට/ඇයට තත්පර 5ක ප   කුඩො නවළඳ දැන්ී ක් (ad) 

ෙැරඹී ට සිුනවෙවො. අන්ෙ ඒ දැන්ීම් බැලී  නිසො ඒ link එක නයොදප ඔබට මුදලක් 

ලැනබෙවො අදොළ ස ොගන න්. ඕක ත යි මූලික වශ්නයන් සිුනවෙ නදය. 

 

පහත සඳහන් නබොනහෝ නවේ අඩවි එනේ url visits 1000කට $ 5ත් 10ත් අතර මුදලක් 

නදෙවො. බැලූ බැල් ට නේන්නන් න ය කුඩො මුදලක් වනේ. ෙමුත් හිතන්ෙ දිෙකට 

නකොච්චර ේර ො යක් ස ොජ ජොල නවේ අඩවි හරහො අන්තර්ජොලයට පිවිනසෙවද කියල. 

ඔබට දිෙකට එක link එකකින් visits 1000ක් ගන්ෙ බැරි වැඩක් නෙනවයි, හැබැයි කරන්ෙ 

ටිකක් අ ොරු වැඩක්. උත්සොහ කනලොත් බැරි නවන්නන්ත් ෙැහැ. ඒ වනේ links 10කින් ඔබට 

දිෙකට visits = 10x1000 ක් ලැනබෙවො. ඒ කියන්නන් visits 10,000ක්.  ොනසට  visits 

10,000x30 = 300,000 ක් ලබොගන්ෙ පළුවන්. visits 1000ට $5 ක් ෙම්,visits 300,000 ට කීයද? 

 

$ 1500 ක් නන්ද? රුපියල් වලින් බැලුනවොත් 1500x150 = රු.225,000/= 

 

නකොනහො ද වැනඩ්? අපි ඔය ග න් දැම්නම් අඩු  විදියට. මීට වඩො වැඩිපර නගවෙ අවේථො 

සහ ආදොයම් වැඩි කරගන්ෙ පළුවන් ක්ර  අෙන්තවත් තිනබෙවො. ඔබට තිනයන්නන් 

නපොඩ්ඩක් නිර් ො ශීලීව සිතී  ප  යි. ඒ සඳහො අවශ්ය  ඟ නපන්ී  අපි කරන්ෙම්. 

එනේෙම් ඔබට තිනයන්නන් පහත සඳහන් නවේ අඩවි වල ලියොපදිංි ී වැනඩ් ආරම්භ 

කිරී යි. 

 

 

Al.ly 

දිගු url නකටිකර මුදල් ඉපයිය හැකි  නවේ අඩවියක් ත යි න   Al.ly නලස හඳුන්වන්නන්. 

න වැනි වර්ගනේ අනෙකුත් නවේ අඩවි වලට වඩො න හි තිනබෙ වොසියක් වන්නන් 

ගිණුනම් මුදල් $1 ක් වුවිට Paypal නහෝ Payza හරහො ලබොගත හැකිී යි.  

රටවල් වල විවිධත්වය අනුව visits 1000කට $7 සිට $1 දක්වො ේර ො යන් ලබොගන්ෙ 

පළුවන්. 

******************************************* 

https://al.ly/user/register?ref=65160
https://al.ly/user/register?ref=65160


 

 

Linkbucks / crunchbase කියන්නෙත් දිගු url නකටිකර මුදල් ඉපයිය හැකි නවේ අඩවියකි. 

න හි visits 1000කට $4 සිට $2 දක්වො නගීම් සිු කරෙවො. ගිණුනම් මුදල $10 ක් වුවිට 

Paypal හරහොද, $20ක් වුවිට Payoneer හරහොද මුදල් ලබොගන්ෙ පළුවන්. 

******************************************* 

Adf.ly න න්  links නකටිකර මුදල් ඉපයිය හැකි තවත් ජෙේරිය නවේ අඩවියක් ත යි 

නම් shorte.st කියලො හඳුන්වන්නන්. න යොලො අලුත් අය වුෙත් විේවොසවන්ත නහොඳින් මුදල් 

නගීම් සිුකරෙ අයයි. al.ly වල සිුනවෙ නදය යි න හිත් සිුවන්නන්. 
 

links 1000ක් click කල විට $14 සිට $2 දක්වො මුදලක් ඔබට උපයන්ෙ අවේථොව තිනබෙවො. 

එන න්  referral වැඩසටහෙ  ඟිනුත් ඔබට 20% ක නකොමිේ මුදලක් නසවිය හැකිය. 

ගිණුනම් මුදල $5ක් වුවිට PayPal සහ Webmoney හරහොත්, $20 ක් වුවිට Payoneer 

හරහොත් ඔබට මුදල් ලබොගැනී  කරන්ෙ පළුවන්. 
******************************************* 

දිගු url නකටිකර මුදල් ඉපයිය හැකි තවත් නවේ අඩවියක් ත යි න   shink.me නලස 

හඳුන්වන්නන්. න වැනි වර්ගනේ අනෙකුත් නවේ අඩවි වලට වඩො න හි තිනබෙ වොසියක් 

වන්නන් ගිණුනම් මුදල් $5 ක් වුවිට Paypal හරහො ලබොගත හැකිී යි.  

 

******************************************* 

 

 

 

 

 

 

DOMAINS විකු ො මුදල් නසොයමු 
 

නවේ අඩවියක් නිර් ො ය කරෙවිට එයට අනිවොර්නයන්  තිබිය යුතු නදයක් ත යි 

domain name එකක් කියන්නන්. හරියට නගදරකට එය තිනබෙ ේථොෙනේ ලිපිෙය වනේ 

නවේ අඩවියකටත් නවේ ලිපිෙය නහවත් domain name එක ඉතො වැදගත් නවෙවො. 

නගොඩක් නවලොවට නවේ site එකක් host කරෙ නේවො ලබොගනිේදී domain ෙො යත් එක්ක  

ලැනබෙවො. ෙමුත් free hosting නහෝ blogger එකක් නිර් ො ය කරේදී domain name එකක් 

ලැනබන්නන් ෙැහැ. ේනලොේ එකක ෙම් www.yourblogname.blogspot.com වනේ දීර්ඝ 

ෙ ක් ත යි ලැනබන්නන්. එනහ  නවලොවට එ  ේනලොේ එනක් ජෙේරියතොවයට එක 

බොධොවක්. න ොකද නකනෙක්ට පහසුනවන්  තක තියන් ඉදලො නසොයොගන්ෙ පළුවන් 

https://join-adf.ly/8229
https://join-adf.ly/8229
http://shon.xyz/r/84776
http://www.yourblogname.blogspot.com/


 

 

ෙ ක් නෙනවයි එය. එනහෙම් ඒ වනේ අවේථොවල domain ෙො යක් ඉතො අඩු මිලද හරි 

නෙොමිනල්  වනේ ලැනබෙවො ෙම් නගොඩක් වටිෙවො. 

 

නම් කියන්ෙ යන්නන් එනහ  domain names නෙොමිනල් ලබොගන්ෙ පළුවන් ේථොෙ 

කිහිපයක් ගැෙයි. ඒ වනේ  එ  නවේ අඩවි වලින් ඔබට මුදල් ඉපයීනම් හැකියොවත් 

ලැනබෙවො. ඔබට තිනබන්නන් පහත සඳහන් banner හරහො එ  නවේ අඩවි වල ලියොපදිංි 

ී යි.ඉන් පසුව ඔබ කැ ති domain ෙො යක් නෙොමිනල්  නහෝ අවශ්ය ෙම් VIP domain 

ෙො යක් සල්ලි වලට මිලදී ගන්ෙත් පළුවන්. ඉන්පසුව ඔබට කරන්ෙ තිනයන්නන් 

ඔවුන්නේ Affiliate වැඩසටහෙ හරහො සම්බන්ධ ී ඔබනේ Referral link එක අන් අයට 

ලබොදී ඔවුන්ව න   වැඩසටහෙ ස ඟ එකතු කරගැනී යි. එවිට එ  ආයතෙ වලින් 

ඔවුන් ලබොගන්ෙො සෑ  domain එකකට  ඔබට නකොමිේ මුදලක් ලබොනදෙවො. 

 

ඉතින් ඔබටත් අද  නම් වැඩසටහන් ස ඟ එකතුී පහසුනවන් මුදල් ඉපයී  කරන්ෙ 

පළුවන්. 
 
1. AWARDSPACE.COM  
 

   
 

න හිදී domain ෙො  නෙොමිනල් ලබොගත හැකි න න්  ඔබ හරහො ලියොපදිංි වෙ සෑ  

user නකනෙකුනගන්  USD 0.10 බැඟින් හිමිනේ. 

 
2. ResellersPanel 
 

  
 

ලියොපදිංි වෙ සෑ  user නකනෙක් නගන් ඔවුන් සිු කරෙ මිලදී ගැනී  වලට අදොලව 

10% ක් නකොමිේ මුදලක් පහසුනවන්  ලබොගත හැකිය. 

 
3. CU.CC 
 

ඔනේ ේනලොේ එකට නෙොමිනල් domain ෙො යක් අවශ්ය ෙම් න න්ෙ ඊට නහොඳ  ේථොෙය. 

cu.cc කියෙ ෙො ය යටනත් ඔබට අවශ්ය තර ක් domains ලබොගන්ෙ න හිදී පළුවන්. 

එන න්  න යොලනේ Affiliate වැඩසටහෙ ස ඟ එකතු ී ඔබට මුදල් ඉපයී ද සිු කල 

හැකිය. 

 

http://awardspace.com/
https://www.resellerspanel.com/domain-names/?a=187748


 

 

4. Free Hosting EU 
 

න  ඟින් ද ඔබට domains,hosting ලබොගැනී  න න්  අලුනතන් සො ොජිකයන් හඳුන්වො දී 

ඔබට මුදල් ඉපයී  සිුකල හැකිය. 

   
 
5. Biz.nf Hosting 
 

න  ඟින් ද ඔබට domains,hosting ලබොගැනී  න න්  අලුනතන් සො ොජිකයන් හඳුන්වො දී 

ඔබට මුදල් ඉපයී  සිුකල හැකිය. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Files upload කර  මුදල් උපෙමු 

අන්තර්ජොලය ඔේනේ විවිධ ක්ර   ඟින් මුදල් ඉපයිය හැකි බව ඔබ දන්ෙවො ඇති.නම් 

කියන්ෙ යන්නන් එනලස මුදල් ඉපයිය හැකි තවත් එක් ක්ර යක් ගැෙයි. ඔබ සතුව 

තිනබෙ විවිධ files වර්ග අන් අයට download කරගන්ෙ ලබොදී මුදල් ඉපයිය හැකි බව ඔබ 

දන්ෙවොද? ඔේ ඇත්නතන්  එනහ  පළුවන්. 

 

 
 



 

 

නම් සඳහො භොවිතො කල හැකි විවධ නවේ අඩවි ග ෙොවක් තිනබෙවොඅපි ඒ අතුරින් ඔබට 

කියන්නන් පහසුනවන්  හො විේවොසදොයී නලස වැඩ කල හැකි නවේ අඩවි කිහිපයක් ගැෙයි. 

න   එක් එක් නවේ අඩවි ඔවුන්ට ලගොවෙ පොරිනභෝගිකයන්නගන් ලබොගන්ෙ මුදල් වලින් 

නකොමිේ මුදල් නලස නකොටසක් ත යි අපිට නගවන්නන්. එනහෙම් අපි කරන්ෙ ඕෙ න   

නවේ අඩවි වලට අනේ  ොර්ගනයන් පොරිනභෝගිකයන් නගන්වො දී යි. ඒ කියන්නන් අනේ files 

download කරගන්ෙ එෙ අයනගන් විවිධ ක්ර  වලින් න   ස ොගම් මුදල් උපයෙවො 

එනහ  මුදල් උපයෙ ක්ර  3ක් තිනබෙවො. 
 

1. අනේ  ොර්ගනයන් කවුරු නහෝ පොරිනභෝගිකයකු පැමි  file එකක් download 

කරගන්ෙවිට download නේගය අඩු කරෙවො. ඉතො ඉක් ණින් වැඩි නේගයකින් file එක 

download කරගන්ෙ ඕෙ ෙම් පොරිනභෝගිකයොට සිු නවෙවො මුදල් නගී ක් කරලො ඒ 

කොර්යය කරගන්ෙ. එතනකොට ලැනබෙ මුදලින් නකොටසක් අපිට හිමි නවෙවො. 

 

2. කිසියම් නකනෙක් file එකක් download කරගන්ෙ සූදොෙම් වූ විට ඔහුට/ඇයට සිු නවන්ව 

download button එක සක්රීය කරගන්ෙ ඔවුන් විසින් ලබොනදෙ offer එකක් සිු කිරී ට. 

ඇත්තට  කිේනවොත් එය කුඩො survey එකක් වනගයි.ඒ කියන්නන් ඒ ස ොගනම් දැන්ීම් 

පලකරෙ නකනෙකුනේ දැන්ී ක් බලන්ෙ,software එකක් test කර නදන්ෙ,ringtone එකක් 

ලබොගන්ෙ වනේ නදයක් නවන්ෙ පළුවන්. අනේ රනට් ෙම් නම් වැනඩ් එච්චර නල්සි ෙැහැ. 

න ොකද නම් වනේ නේවො සපයෙ ස ොගම් අනේ රනට් අයට ලබොනදෙ offers ඒ තරම් සුන්දර 

ෙැහැ. උදොහර යක් නලස phone එකට සින්ුවක් download කරගන්ෙ, සල්ලි දීල app 

එකක් නහෝ game එකක් ලබොගන්ෙ වනේ වැඩ ත යි අනේ රනට් අයට කරන්ෙ නවන්නන්. 

එනහ  කරන්ෙ ගියො  phone එනක් මුදල් අයී  සිු නවෙවො. නම් නිසො නම් ආකොරයට 

මුදල් ඉපයී  අනේ රට තුල කරන්ෙ අපහසුයි. 
 

3. අවසන් ක්ර නේදය ෙම් සරල එකක්. නගොඩක් ජෙේරිය ක්ර  නේදය න ය ත යි. 

කිසියම් file එකක් download කරගන්ෙ යෙවිට download button එකට විවිධ ads නයොදලො 

තිනබෙවො. එවිට මුලින්  click වන්නන් එ  ads ත යි.එවැනි ads කිහිපයක් click ීන න් 

පසුව ත යි download button එක සක්රීය වන්නන්.ඊට පසුව කිසි අපහසුතොවයකින් 

නතොරව file එක download කරගන්ෙ පළුවනි. 

 

Files upload කර මුදල් ඉපයිය හැකි නහොඳ  නවේ අඩවි කිහිපයක් ගැෙ ත යි අපි නම් 

කියන්ෙ යන්නන්. ඔබට තිනබන්නන් න හි සඳහන් වෙ banners  ඟින් එ  නවේ අඩවි වල 

ලියොපදිංි ී මුදල් ඉපයී ට පටන්ගැනී යි. 



 

 

 
 

නකොනහො ද න   නවේ අඩවි වලින් මුදල් උපයන්නන්? 

 

ඔබට තිනබන්නන් න   නවේ අඩවි වලට ඔබ සතුව තිනබෙ 

softwares,videos,games,ebooks වනේ විවිධ files වර්ග upload කිරී යි.  ඉන් පසුව එ  එක් 

එක් file එකට අදොලව නවෙ  links ඇතුලත් නවෙවො. එ  links ඔනේ මිතුරන් අතර 

නබදොහරින්ෙ පළුවන්. එනහ ත් ෙැතිෙම් ඔබනේ නවේ අඩවිය හරහො download 

කරගන්ෙ නදන්ෙ පළුවන්. එවිට එ  file එක download කරගන්ෙ අය  ඟින් ස ොග ට 

මුදල් ලැනබෙවො.එ  මුදල් වලින් නකොටසක් ඔබටත් හිමි නවෙවො. ඔන්ෙ ඔය ආකොරයට 

ත යි මුදල් ඉපයී  සිුවන්නන්. න   එක් එක් ස ොගනම් ක්ර යන්ට අනුව ඔබට ලැනබෙ 

මුදල නවෙේ නවෙවො. Downloads 1000කට $2 සිට 10 දක්වො නගීම් කරනු ලබෙවො. 

 
1. NitroFlare 
 

  
 

න   නවේ අඩවිය  ඟින් ඔබට files upload කර ගබඩො කර තැබී ට 100GB ක ඉඩ 

අවකොශ්යක් ලබොනදෙවො. ෙමුත් එ  files ක්රියොකොරී තත්නේ,ඒ කියන්නන් ඒවො download 

කරන්නන් ෙැතිෙම් දිෙ 90කට පසුව ඔවුන් විසින් ඉවත් කර ද ෙවො.නම් නිසො සෑ  file 

එකක්  download කරෙ ආකොරයට සකේ කර තැබිය යුතුයි. ඔවුන් ත  

පොරිනභෝගිකයන්නගන් මුදල් ලබොගන්නන් ඔවුන්නේ නවේ අඩවියට මුදල් දී ලියොපදිංි 

ීන නුයි. එනේ ලියොපදිංි වෙ අයට ඉතො ඉක් ණින් files download කරගැනී ට හැකි 

නවන්ව. එනේ ෙැති free users ලට files download කරගැනී ට වැඩි කොලයක් ගත නවෙවො. 

ඔනේ ගිණුනම් නශ්ෂය $100ක් වුවිට Paypal හරහොද, Payoneer  ඟින් $500ක් ද, WebMoney 

හරහො $100 ක්ද WireTransfer ක්ර ය  ඟින් 500$ ක්ද ලබොගැනී ට අවකොශ්ය ලැනබෙවො. 
 

https://www.nitroflare.com/register?referrer=1344887
https://www.nitroflare.com/register?referrer=1344887


 

 

 
 

2. UPLOADS.TO 
 

 
 

ඉන්දියොනු ස ොග ක් වෙ න යත් files download කිරීනම්දී ads නිරූප ය කර ඒ හරහො 

මුදල් ඉපයිය හැකි නවේ අඩවියකි. downloads 1000කට $ 1 සිට $ 20 දක්වො නගීම් 

න  ඟින් සිු කරනු ලබෙවො. ඔනේ ගිණුනම් නශ්ෂය $10ක් වුවිට Paypal හරහො මුදල් 

ලබොගන්ෙ පළුවනි. 

 

https://www.nitroflare.com/register?referrer=1344887


 

 

 
 

එන න්  referral වැඩසටහෙ  ඟින්ද ඔබට මුදල් ඉපයී  සිු කරන්ෙ පළුවන්. ඔබත් න   

නවේ අඩවිනේ ලියොපදිංි ී files upload කර මුදල් ඉපයී  ආරම්බ කරන්ෙ. 
 
3. BDUplod 
 

 
 

බංගලොනේශ් ස ොග ක් වෙ න යද files upload කර මුදල් ඉපයිය හැකි විේවොසවන්ත සහ 

නහොඳ නවේ අඩවියකි. Download 1000කට $3 සිට $40 දක්වො න  ඟින් නගීම් කරනු ලබයි. 

download කිරී ට ේරථ  ඔවුන්නේ දැන්ීම් click කිරී  download කරන්ෙො විසින් සිු කල 

යුතුය. එවිට ලැනබෙ මුදලින් නකොටසක් ඔබට නකොමිේ මුදල් නලස ලැනේ. 

 



 

 

 
 

 

4. Indishare 
 

Files upload කර මුදල් ඉපයිය හැකි තව නවේ අඩවියක් ත යි නම්  Indishare කියලො 

කියන්නන්. BDupload වනේ  ක්රියොවලියක් ත යි න හිත් සිුවන්නන්. පහත link එනකන් 

ඔබත් මුලින්  න හි ලියොපදිංි ී බලන්ෙ. 

 

 
 

http://www.indishare.me/free44292.html


 

 

ඕෙෑ  ආකොරනේ file එකක් upload කර share කිරීනම් හැකියොව මින් ලැනබෙ අතර 

downloads 10,000කට $40ක් ඉපයීනම් හැකියොව ලැනේ. 

Paypal, Payza යෙ ක්ර  වලින් ඔබට මුදල් ලබොගත හැක. 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

නවළඳ දැන්ීම්  ඟින් මුදල් ඉපයී  

 
වර්ත ොෙනේ රූපවොහිනී බැලුවත් පත්තරයක් බැලුවත් අනිවොර්නයන්  දැකගන්ෙ 

පළුවන් නදයක් ත යි දැන්ීම් කියෙ නදය. නම් සෑ   ොධ්යයක්  මුදල් උපයෙ ේරධොෙ 

ක්ර යක් ත යි නවළඳ දැන්ීම් ේරචොර ය කියන්නන්. අලුත්  ක්ර ය ත යි 

අන්තර්ජොලය ඔේනේ නවළඳ දැන්ීම් ේරචොර ය කිරී . ඉතින් නම් දැන්ීම් නයොදන්ෙ 

නවේ අඩවි නහෝ ේනලොේ අඩවි තිනයන්ෙ ඕෙ. ේනලොේ අඩවි නිර් ො ය කර 

පවත්වොනගෙ යන්ෙන් bloggers,එනහ ත් ෙැත්තන් web masters කියලො හඳුන්වෙවො. නම් 

අයට ත න්නේ ේනලොේ එනක් නවළඳ දැන්ීම් ේරචොර ය කර මුදල් උපයන්ෙ පළුවන්. 

ඉතින් ේනලොේ වලට නවළඳ දැන්ීම් ලබොනදෙ  විවිධ නවේ අඩවි රොශියක් තිනබෙවො. 

 

නම් නකොටසින් කතො කරන්ෙ යන්නන් එනහ  නවළඳ දැන්ීම් ලබොනදෙ ආයතෙ සහ ඒවො 

ක්රියොකරෙ ආකොරය පිළිබඳවයි. නවළඳ දැන්ීම් ේරචොර ය කරෙ පේගලයො Advertiser 

නලසත්, දැන්ීම් ේරසිේධ කරෙ පේගලයො Publisher නලසත් හැඳින්නවෙවො. 

 

 
 

(1) ත න්නේ ේයොපොරික අරමු ක් ඉටු කරගැනී  සඳහො කිසියම් පේගලනයකුට 

(Advertiser) දැන්ී ක් අන්තර්ජොලනේ පළකරගන්ෙ අවශ්ය යයි සිතමු. ස හරවිට ඔහුත් 

නවේ අඩවියක හිමිකරුනවක් නවන්ෙ පළුවන්.ඔහුනේ නවේ අඩවියට ෙරඹන්ෙන් 

(visitors) නගන්වො ගැනී ට සහ එය ජෙේරිය කරගන්ෙ අවශ්යයි සිතමු. 

 

(2) ඔහු ඒ සඳහො නවළඳ දැන්ී  ේරචොර ය කරගත හැකි ආයතෙයක් හො සම්බන්ධ 

නවෙවො. එ  ආයතෙයට නවළඳ දැන්ී  සඳහො අවශ්ය ගොේතු ඔහු විසින් නගී  සිු 

කරෙවො. 
 

(3) ඉන්පසු අදොළ ආයතෙය ත න් ස ඟ ලියොපදිංි ී සිටිෙ නවළඳ දැන්ීම් ේරසිේධ 

කරෙ පේගලයින්නේ (Publisher) ේනලොේ අඩවි වල එ  දැන්ී  පලකිරී  කරෙවො. 
 

https://www.dailyict.lk/2016/12/advertising-networks.html


 

 

(4) එ  දැන්ීම් පළී ඇති ේනලොේ අඩවියට පැමින ෙ අය (Visitors) දැන්ී  ෙැරඹී  

කළවිට ේනලොේ අඩවිය හිමිකරුවොට (Publisher) නකොමිේ මුදලක් ලැනබෙවො. ඉතින් Visits 

ග ෙ වැඩිී   ත ලැනබෙ මුදලද වැඩි නවෙවො. 
 

එනහෙම් දැන් නත්නරෙවො ඇති නන්ද නකොනහො ද න ය සිුවන්නන් කියල. ඉතින් අපිට 

වුෙත් දැන්ී  ේරචොර ය කිරී  හරහො නලොකු මුදලක් නසොයන්ෙ පළුවනි. පහතින් 

දැක්නවන්නන් නවළඳ දැන්ීම් නේවො ලබොනදෙ ආයතෙ කිහිපයකි. ඔබත් කරන්ෙ 

තිනයන්නන් න   ස ොගම් ස ඟ ලියොපදිංි ී ඔවුන්නේ නවළඳ දැන්ීම් ඔනේ web අඩවිය 

තුල පළකිරී යි. නම් සෑ  නදයක්  කරෙ ආකොරය අපි ඔබට එකින් එක පැහැදිලි කර 

නදන්ෙම්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revenuehits.com/lps/pubref/?ref=@RH@S7_CaqEFE9IlAvSM8DtFrw
http://www.cpmaffiliation.com/?ref=52880
http://signup.clicksor.com/advertise_here.php?nid=1&srid=&ref=347541
http://www.cpmaffiliation.com/?ref=52880
https://www.viglink.com/?vgref=1741509&vgtag=banner
http://www.cpmaffiliation.com/?ref=52880
https://yllix.com/publishers/968117
http://www.cpmaffiliation.com/?ref=52880
http://www.leadsleap.com/?r=usandaru555
http://www.cpmaffiliation.com/?ref=52880
http://propellerads.com/?rfd=fq7
http://www.cpmaffiliation.com/?ref=52880
http://www.chitika.com/publishers/apply?refid=usandaru555
http://www.cpmaffiliation.com/?ref=52880
http://www.cpmaffiliation.com/?ref=52880
http://www.cpmaffiliation.com/?ref=52880


 

 

CLICKVIPER  ඟින් මුදල් ඉපයී  

 

 

දැන්ීම් ේරචොර ය  ඟින් මුදල් ඉපයිය හැකි තවත් නවේ අඩවියක් ත යි නම් ClickViper 

කියලො හඳුන්වන්නන්. න   නවේ අඩවිනේ ලියොපදිංි ී ට පහත සඳහන් link එක භොවිතො 

කරන්ෙ. 

 

 

http://viper.cs.pgssl.com/refer/?n=6&a=45741&z=58110&d=n 

ඉන්පසුව ඔබට පහසුනවන්  ඔබනේ ේනලොේ නහෝ නවේ අඩවියට දැන්ීම් එකතු කිරී  

සිු කල හැකියි. දැන්ීම් ේරචොර ය කිරී  න න්  ඔබනේ Affiliate link එක හරහො න   

වැඩසටහෙට නවෙත් අය එකතු කරගැනීන න් ද මුදල් ඉපයී  කල හැකිය. 

 

https://www.dailyict.lk/2016/12/earning-money-with-clickviper.html
https://www.blogger.com/goog_233214597
https://www.blogger.com/goog_233214597


 

 

 

 

Paypal  ඟින් මුදල් ලබොගැනී ට ෙම් ඔබට ගිණුනම් නශ්ෂය $50 ක් විය යුතුය. එනේෙම් 

ඔබත් අද  ClickViper හරහො මුදල් ඉපයී ට ආරම්භ කරන්ෙ. 

 

REVENUEHITS  ඟින් මුදල් ඉපයී  

 
 

RevenueHits කියන්නන් නගොඩක් ජෙේරිය ඒ වනේ  නහොඳට නගීම් කරෙ නවළඳ දැන්ීම් 

ආයතෙයක්. Google Adsense නවනුවට නහොඳ විකල්පයක් නලස ත යි RevenueHits 

හඳුන්වලො දී තිනබන්නන්. 
 

1. පළමුව පහත තිනබෙ link එක හරහො ඔබනේ RevenueHits ගිණු  නිර් ො ය 

කරගන්ෙ. න හිදී ඔනේ ෙ ,email ලිපිෙය ආදී විේතර ලබොනදන්ෙ අවශ්යයි. 



 

 

 

 
 

2. ඉන්පසුව ඔබනේ ගිණු  සක්රීය කරගන්ෙ. දැන් ඔබ නවළඳ දැන්ීම් ේරචොර යට 

සූදොෙම් ී  අවසොෙයි. RevenueHits වල ඇති ේරධොෙ වොසියක් වන්නන් ඔනේ ේනලොේ එනක් 

visits ේර ො ය නහෝ ජෙේරියත්වය දැන්ීම් ේරචොර ය සඳහො බල නෙොපෑ යි. 

 

3. ඔබට නතෝරොගැනී ට විවිධ  ොදිලිනේ ad formats තිනබෙවො. 
 

 
 
 

Banners ආකොරනයන්, Buttons ආකොරනයන්, footer එකට නයදී ට සහ Popunder නලස 

න න්  නවෙත් ආකොර ග ෙොවකින් ad formats ලබොගන්ෙ පළුවනි. 

 

 Banners යනු සො ොන්යය ආකොරය නේ. විවිධ ේර ො  වලින් banners ලබොගත හැකිය. 

 Footer නහවත් නවේ අඩවිනේ යටට banner එකක් තීරුවක් නලස නයදී  කල හැකිය. 

 Popunder යනු නවේ අඩවිනේ කිසියම් නකොටසක් click කල විට ad 1ක් අලුත් window 

එකක් නලස උඩට  තුී open ී යි. 

 Slider ad 1ක් යනු ේනලොේ අඩවිනේ පැත්තකින් උස අතට තීරු දැන්ී ක් නිරූප ය 

කිරී යි. 

ඔබ විසින් නයදී ට අවශ්ය දැන්ීම් වර්ගය නත්රීන න් පසුව එය නයොදෙ නවේ අඩවිය, 

දැන්ී  සඳහො ෙ  ආදී විේතර සම්පූර්  කල යුතුය. 
 



 

 

 
 

ඉන්පසුව පහත ආකොරයට ඔබ නිර් ො ය කල දැන්ීනම් code එක ලබොගන්ෙ පළුවනි. 

ඉන් පසුව එ  code එක ඔනේ නවේ අඩවිනේ ඔබට අවශ්ය ේථොෙනේ පල කරන්ෙ. 

(blogger එකකට ad code එකක් නයොදෙ ආකොරය න තනින් බලන්ෙ) 

 



 

 

 
 

එක් එක් දිෙවල නවළඳ දැන්ීම් නිරූප ය වූ ආකොරය,ඒ සඳහො ඔබට ලැබුණු මුදල් 

ේර ො ය ආදිය වොර්තො නහවත් reports  ඟින් බලොගත හැකිය. 

 

 
 

ඔබට අවශ්ය ෙම් ේනලොේ එනක් විවිධ ේථොෙ වලට දැන්ීම් නයදී  සිු කරන්ෙ පළුවන්. 

එ ඟින් ඔබනේ ආදොය  පහසුනවන්  වැඩි නේවි. 

 
 



 

 

VIGLINK  ඟින් මුදල් ඉපයී  

 

අන්තර්ජොලනයන් මුදල් උපයෙ ක්ර  ග ෙෙොවක් තිනබෙවො. ඒ වනේ  මුදල් ඉපයී ට 

එක් එක් ස ොගම් නයොදොගන්ෙ විවිධ ක්ර  නවදත් තිනබෙවො. අපි දැන් නම් කියන්ෙ 

යන්නන් අන්ෙ එනහ  නවෙේ  වූ ක්ර  නේදයක් ගැෙයි. 

 

 
 

නවේ අඩවි වල දැන්ීම් ේරචොර ය කරෙවො වනේ  නවේ පිටුවල තිනබෙ අන්තර්ගතයන් 

සඳහො දැන්ීම් ඇතුලත් කර නපන්ී ත් අන්ෙ ඒ වනේ නවෙේ  ක්ර යක්. නබොනහෝ 

නවලොවට න හිදී සිුවන්නන් නවේ පිටුවල තිනබෙ text නකොටේ වලට, ඒ කිේනේ වොක්ය 

වලට වචෙ වලට links නයදී යි. න   links වල විවිධ දැන්ීම් අන්තර්ගත නවලො තිනබෙවො. 
 

 
VigLink එනකන් කරන්නෙත් අන්ෙ එනහ  නවේ පිටුවල ඇති අන්තර්ගතයන් වලට 

දැන්ීම් එකතු කර මුදල් ඉපයී ට සැලැේී යි. ඔබටත් පළුවන් පහත සඳහන් banner එක 

හරහො නගොේ VigLink ස ඟ සම්බන්ධ වන්ෙ. 
 

http://redirect.viglink.com?key=25c0d0a8e628b767dbb570e8e3eb67e7&u=http%3A%2F%2Fsp&opt=true


 

 

 
 

VigLink හො සම්බන්ධ වූ පසු ඔබට තිනබන්නන් ඔවුන් ලබොනදෙ නක්තය ඔනේ නවේ 

පිටුනේ <body> ..... </body> අතර නකොටනේ ඇතුලත් කිරී යි. 

 

 
 

එනේ ඇතුලත් කිරීන න් පසුව ඔනේ ේනලොේ අඩවිනේ නහෝ නවේ අඩවිනේ පිටු වල,articles 

වල ස හර නකොටේ links නලස නිරූප ය කර ඒවො හරහො දැන්ීම් නකොටේ ේරචොරය 

නේවි. ඔබනේ නවේ පිටු ෙරඹෙ අය එ  links click කිරී   ඟින් ඔනේ ගිණු ට මුදල් බැර 

නේවි. 

 

එන න්  ඔබනේ referral link එක හරහො අලුනතන් න   වැඩසටහෙ ස ඟ එකතුවෙ අය 

නිසොද ඔබට පහසුනවෙ නකොමිේ මුදල් ලබොගැනීනම් හැකියොව ලැනේ. 

 

 

 

http://redirect.viglink.com?key=25c0d0a8e628b767dbb570e8e3eb67e7&u=http%3A%2F%2Fsp&opt=true


 

 

න ොෙවද නම් VPN ? 
අනේ රනට් ඇතිවුණු කලබලත් ස ඟ රජය ගත්ත තීර යක් ත යි 

facebook,viber,whatsapp වනේ ස ොජ ජොල සහ අන්තර්ජොල නකටි පණිවිඩ නේවො තහෙම් 

කරප එක. නම්ක නබොනහෝ නදෙොනේ විනේචෙයට ලක් වුෙො  ොෙව හිමිකම් උල්ලංඝෙය 

කරෙවො කියලො. නකොනහො  ෙමුත් නම් facebook,viber,whatsapp වලට පිවිසී  රජය විසින් 

block කරත් අනේ රට අය ෙම් විනශ්ෂ ක්ර යකින් නම්වො භොවිතො කරන්ෙ පටන් ගත්තො 

සුපරුු විදියට . න ොකක්ද නම් අමුතු අලුත් ක්ර ය? ඒකට කියන්නන් VPN 

කියලො..න ොකක්ද නම් VPN කියන්නන්? 
 

 
 
 

නම් VPN ක්ර ය අනේ රටට අලුත් විනශ්ෂ ක්ර යක් වුෙොට නවෙත් රටවල නම් ක්ර ය 

භොවිතො කරෙවො ඔවුන්නේ රට තුල block කරෙ ලද නවේ අඩවි වලට පිවිසී  සඳහො. 

නගොඩක් නවලොවට torrent නවේ අඩවි වලට පිවිසීනම්දී , නීත්යොනුකූල නෙොවෙ නේවල් 

download කිරීනම්දී න   VPN ක්ර ය භොවිතො කරෙවො පරිශීලකයින්නේ ආරක්ෂොවට. 

න ොකද අන්තර්ජොලය හරහො කතෘ හිමිකම් උල්ලංඝෙය කරමින් නීති විනරෝධී නලස 

ිත්රපටි  ෘුකොංග ආදිය download කිරී  වරදක් නිසො ඒවො කරෙ අය නසොයො 

අල්ලොගන්ෙ හැකියොව තිනබෙවො.එ  හැකියොව ලැනබන්නන් IP ලිපිෙය හරහොයි. ඉතින් 

ත න් අන්තර්ජොලයට පිවිනසෙ නිය  IP ලිපිෙය Hide (සඟවො) කර නවෙත් ලිපිෙයකින් 

යො යි නම් සිේධ කරන්නන්. 
 



 

 

ඉතින් අනේ කට්ටිය නම් දවේ වල facebook,viber,whatsapp වලට පිවිනසන්ෙ භොවිතො 

කරන්නෙත් නම් විදියට ත න්නේ IP ලිපිෙය නවෙේ කර නවෙත් රටක IP ලිපිෙයකින් 

යො යි. ශ්රී ලංකොව තුල සිු වුෙ ේරශ්ෙත් ස ඟ facebook,viber,whatsapp තහෙම් කනර් 

ශ්රී ලංකොනේ අන්තර්ජොල නේවො සම්පොදකයින් (Internet Service Providers) හරහො අදොළ 

නවේ අඩවි වලට පිවිසී  වැලැක්ී යි. එහිදී ISP ස ොගම් ඔවුන්නේ IP ලිපිෙ වලින් න   

නවේ අඩවි වලට යො  තහෙම් කර තිනබෙවො. ඉතින් අපි නම් අපි VPN භොවිතො කර සිු 

කරන්නන් අනේ රට IP ලිපිෙ නවෙේ කර නවෙත් රටක Server එකක් හරහො යො යි. 
 

න ොකක්ද නම් VPN කියන්නන්? න හි අර්ථය Virtual Private Network යන්ෙයි. නම් ක්ර ය 

අද ඊනේ ආරම්භ වුෙ නදයක් නෙනවයි.නගොඩක් කල් ඉදන් භොවිතො වෙ ක්ර යක්. 

පේගලික සහ නපොු ජොල භොවිතො කරෙවිට න   VPN තොක්ෂ ය අපිට භොවිතො කරන්ෙ 

පළුවන් අන්තර්ජොලයට පිවිසී ට. එෙම් ඔබට අන්තර්ජොලයට පිවිසී ට ආරක්ිත 

උ ගක් (Secured Tunnel) නලස VPN හැඳින්විය හැකිය. 

 

ඔබ නපොු WiFi කලොපයකින් අන්තර්ජොල පහසුකම් ලබොගන්ෙවො ෙම් නගොඩක් ේරනේසම් 

විය යුතුයි. න ොකද නපොු WiFi වලින් නබොනහෝවිට hack කිරීම් සිුකල හැකි නිසො. එවිට 

ඔනේ username,password සහ credit card අංක වනේ සංනේදී දත්ත පහසුනවන් නවෙත් 

නකනෙකුනේ අතට යන්ෙ පළුවන්. එනේ ී  වැලක්ී ට ඔබට VPN ක්ර ය නයොදොගන්ෙ 

පළුවන්. 

 

 
 



 

 

එන න්  අපි කලින් කිේවො වනේ  torrent වනේ නවේ අඩවි වලින් ිත්රපටි සහ  ෘුකොංග 

download කිරීනම්දී න   VPN භොවිතො කරන්ෙ පළුවන්. න ොකද එවැනි භොගතකිරී ක් 

නීති විනරෝධී ෙම් ඔබව IP ලිපිෙය හරහො අල්ලොගන්ෙ පළුවන් නිසො. 
 

VPN වල ආරක්ිත ක්ර  අනුව ේරධොෙ කොණ්ඩ තුෙක් ගැෙ සඳහන් කරන්ෙ පළුවන්. 

 

1. PPTP - න ය ඉතො  පැරණි ක්ර ය වෙ අතර Windows 95 න නහයුම් පේධති වල සිට 

ඕෙෑ  න නහයුම් පේධතියක ඇති කරන්ෙ පළුවන් VPN තොක්ෂ යයි. 

2. L2TP - දැෙට පවතිෙ ඉතො  ආරක්ිත ක්ර ය වන්නන් න යයි. 

3. Open VPN - Open Source ක්ර නේද භොවිතො කරමින් ක්රියොත් ක වෙ තොක්ෂ ය නලස 

න ය හැඳින්නේ. 

VPN භොවිතනයන් ඔබට ලබොගත හැකි වොසි - 

 

* ඔබනේ අෙන්යතොවය සහ පේගලිකත්වය ඉතො නහොඳින් ආරක්ෂො කරගත හැකිය.එවිට 

ඔබනේ ISP ටත් නෙොදැනී  ඕෙෑ  නවේ අඩවියකට ඕෙෑ  අවේතොවක සම්බන්ධ විය 

හැකිය. 

* ඔබනේ ආරක්ෂොව උපරි ය. ඔබට ඔබනේ සංනේදී දත්ත ඕෙෑ  නවේ අඩවියකට බයක් 

සැකක් ෙැතුව ලබොදිය හැකිය. එ  දත්ත නවෙත් නකනෙකුට නසොරකම් කිරීනම් 

හැකියොවක් ෙැත. 

* ඔබට අවහිර කර ඇති ඕෙෑ  නවේ අඩවියකට පිවිසිය හැකිය. 

* ඔබ අන්තර්ජොලනේ නසොයෙ නේවල් පිළිබඳව නසවුම් යන්ත්ර වලින් වසන් කල 

හැකිය.එවිට ඔබට කරදරකොරී සහ වංචොකොරී නවළඳ දැන්ීම් වලින් නතොරව පහසුනවන් 

අන්තර්ජොලය පරිහර ය කල හැකිය. 

* රනට් ආණ්ඩුවට නහෝ අන්තර්ජොල නේවො සම්පොදකයොට ඔබව නීතිනේ රැහැෙට නකොටු 

කරගත නෙොහැකිය. 

 



 

 

 
 

VPN නේවො ලබොනදෙ ස ොගම් රැසක් ඉන්ෙවො. ඔවුන් සතුව නලොව පරො විහිදී පැතිරුණු 

server රැසක් ඇති නිසො ඔබට අවශ්ය න ොනහොතක විවිධ server හරහො ඔබනේ IP ලිපිෙ 

ේවයංක්රීයව නවෙේ කරමින් අන්තර්ජොලය භොවිතො කරන්ෙ පළුවන්. ඔබට අවශ්ය 

වන්නන් කැ ති VPN නේවොවක් නතෝරොනගෙ ගිණු ක් නිර් ො ය කිරී යි. ුරකථෙ 

හරහො සිුකරන්නන් ෙම් ඔබට ඔවුන්නේ app එක ලබොගන්ෙ පළුවන්.පසුව  ොසිකව නහෝ 

අවුරුු පතො ඔවුන්ට ඉතො සුළු නගී ක් කර ඔබට අවශ්ය නේවොවන් නතෝරොනගෙ VPN 

භොවිතො කල හැකිය. 
 
 
 
 
 
 

VPN Service Providers - 
 

 
 



 

 

1. ExpressVPN 
 
2. TunnelBear 
 
3. hide.me 
 
4. Betternet 
 
5. Windscribe 
 
6. GooseVPN 
 
7. ProtonVPN 

 

 

 

 

Thank You! 


