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Dropshipping ��බද හැ���ම 

 
Dropshipping ය� retail fulfillment method එක� වන අතර ගබඩාව� ��� ��ණන 
��පාදන ෙතාගෙ� තබා ෙනාග�. ඒ ෙව�වට, ෙවළඳසැල� ෙඩ�ා� ��ං ආකෘ�ය 
භා�තෙය� ��පාදනය� ��ණන �ට, එය ෙතවන පා�ශවය�� භා�ඩය �ල� 
ෙගන එය ෙක��ම පා�ෙභ��කයා ෙවත නැ�ගත ��ම ෙම�� ��ෙව�. 

ඇ�තටම drop shipping �ය�ෙ� buying and selling business එක� තම�. ෙ�ෙ� 
�ෙ�ෂ�වය තම� ෙමතන� sell කරන product එක අදාල dropshipping store එක 
අ�� seller ලග �ෙය�ෙ� නැහැ. අ�න ඒක තම� ෙමතන �ෙයන ෙවනස. ඉ�� 
පහ�� �ෙය�ෙ� ෙමතන �යා�මක ෙවන යා�ත�ණය. 
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ඉ�� ebay හරහා ඔයාට ෙ� වැෙ� කර�න ��ව�. ebay හරහා dropshipping කරන 
ෙගාඩ� ෙදනා sell කර�ෙ� alliexpress එෙ� �ෙයන items තම�. ෙ�ක ඔයා ෙ� 
ෙව��� ද�නවා ඇ�. ඒ උන� ෙ� වැෙ� හ�යටම කරන ��යට ගැන ඔයා 
ෙනාද�නවා ෙව�න� ��ව�. ඔයාට ඔයාෙ� ලග �ෙයන ebay buying account එක 
seller account එක� ��යට convert කරග�න එක තම� කර�න �ෙය�ෙ�. ඒ 
හරහා ඔයාට ebay එෙ� seller ෙකෙන� ��යට dropping කර�න ��ව�. ෙ� වැෙ� 
කරන ��ය අ� �යලා ෙද�න�.  

ebay හරහා drop shipping කර�න ඔබ� �තාෙගන ඉ�නවා න� ෙ� සදහා ඔබට 
තව� අව�ය ෙවන වැදග� ෙ�ව� �පය� �ෙයනවා. අ�න ඒ ස�බ�දව තම� අද 
මම ඔබට �ය�න �දාන� ෙව�ෙ�. පහ�� �ෙය�ෙ� ඔබට ෙ� සදහා අව�ය 
ෙවන බා�ර සාදක�. 

● පල�ව ඔබට ebay account එක� ��ය ���. 
● ෙම�� ඔෙ� ebay buying account එක ෙහාද ත�වෙ� buyer ratings �ෙබන 

account එක� න� වඩා� ෙහාද�. 
● ඊට ප�ෙ� ඔබට ebay හරහා drop shipping ��ම සදහා aliexpress account 

එක� ද අව�ය ෙවනවා. 
● ඒ වෙ�ම ඔබට paypal ��ම� අව�ය ෙවනවා. ෙම�න ෙ�ක ෙගාඩ� 

වැදග� ෙවනවා. ඒ ඇ� �යන එක මම ඔබට ප�ව �ය�න�. 
● ඒ වෙ�ම ඔබට ෙමතන� blog web site එක� අව�ය ෙවනවා. ෙමය ඔබට 

blogger.com හරහා ෙබාෙහාම පහ�ෙව� වෙ�ම ෙනා�ෙ�ම සාදාගත හැ�. 
● තවද ඔබට alisave �යන Extention එක ඔබෙ� browser එකට add කරග�න 

��ද ෙවනවා. ෙ� හරහා ඔබට aliexpress store එෙක� ඔබට ඔබෙ� ebay 
dropshipping store එෙ� sell කර�න බලාෙපාෙරා�� ෙවන products වලට 
අදාල images ඒ හරහා download කරග�න ��ව�කම �ෙබනවා. පහ�� 
�ෙබන link එක හරහා ඔබට alisave extension එක download කරග�න 
��ව�.  https://chrome.google.com/webstore/detail/alisave-download- 

● ඒ වෙ�ම ඔබට ෙ� සදාහා eBay fee/PayPal fee එක calculate ��ම සදහා 
calculator එක� අව�ය ෙවනවා. ඒ සදහා ඔබට finalfee cal එක බා�තා 
කර�න ��ව�.  eBay PayPal Fee Calculator | Calculate your eBay/PayPal 
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Profits ෙ� site එක හරහා ඔබට ෙ� ebay final fee එක ගනනය කර�න 
��ව�. 

ඉ�� ෙ� ෙ�ව� තම� ඔබට ebay හරහා dropshipping ��මට අවශය ෙවන බා�ර 
සාදක �ක. ඉ�� ෙ� ෙ�ව� ඔබට අව�ය ෙව�ෙ� ෙකාතන� ද වෙ�ම ෙකාෙහාම� 
�යන එක� ෙමතන� ඔබට දැනගත �� ෙවනවා.  

ෙ� ෙව��� ඔබට ebay එක� ඇ� �යලා මම �තනවා. එෙහන� පල�ව ඔබ කල 
��ෙ� ඒ හරහා ෙබාෙහාම අ� ගන� වල බා�ඩ �ල�ෙගන ෙහාද buyer rating 
එක� ලබා ගැ�ම�. ෙ� ස�බ�දව අ� �ට ෙපර �යවර ස�තව කතා කර� �සා 
මම එය ��බදව ��තර ��මය ය�ෙ� නැහැ. 

ඊලගට ඔබ කල ��ෙ� aliexpress account එක� සදාගැ�ම�. ඔබට ෙ�  link එක 
හරහා aliexpress web site එකට log ෙව�න ��ව�. 

 

දැ� “Join” button එක හරහා aliexpress account එක� සාදාග�න. ඊට ප�ෙ� ෙමතන 
ඉහ��ම �ෙයන Flash deals යටෙ� �ෙයන items ප��ශා කර�න ��ව�. ෙමතන 
තම� ඔබට dropshipping කර�න ග�න ��ව� ෙහාද items �ෙය�ෙ�. න�� ඔබට 

 

4 

https://finalfeecalc.com/
https://best.aliexpress.com/


 

 

ෙමතන නැ� items උන� කර�න බා�තා කර�න ��ව� ��ම ගැට�ව� නැහැ. 
ඔබට flash deals යටෙ� view all ��� ෙ� items �ය�ල බලාග�න ��ව�. ඊට 
ප�ෙ� ඒ අත�� ඔබ කැම� item එක� select කරලා ඒ item එෙ� name එක copy 
කරග�න. ඊට ප�ෙ� ඔබ ebay web site එකට ��� අර copy කරග�ත name එක 
paste කර�න. දැ� ඔබට ෙ� item එකට ebay එෙ� ��ණ�ෙ� �යටද �යන එක 
බලාග�න ��ව�. 

ෙගාඩ� ෙවලාවට ali express එෙ� �ෙයන එකම item එක ebay එෙ� ප�ට ගන�. 
ඔ�න ඔතන තම� ඔබට ෙහාද අව�තාව �ෙය�ෙ�. ෙමතන� ඔබ search කර� 
item එක ebay එෙ� එක එක වැ� ගන� වලට ��ණන sellersලාව ඔබට බලාග�න 
��ව�. ඉ�� ඔබට කර�න �ෙය�ෙ� ඒ අයට වඩා අ� ගානකට ෙ� item එක 
ඔයෙ� dropshipping store එෙ� list කරන එක �තර�. එතෙකාට ඔබට තම� order 
එක එ�ෙ�. ඔ�න ඕක තම� ඔබට කර�න �ෙය�ෙ�. 

ebay හරහා dropshipping ��ම හා ප��� ෙව�ච කාරණා �පය� ගැන තම� අ� 
කතා කර�� අෙ�. ඉ�� ෙගාඩ� ෙදෙන�ට ෙමතන� �ෙයන ෙපා� ප��න �පය� 
�ෙයනවා. ඒ තම� ali express එෙ� අ� ගානට �ෙයන බා�ඩය� ebay එෙ� වැ� 
ගානට ���ෙ�� �ල �රණය කර�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න ��බදව�. ඒ වෙ�ම තම� 
ෙ� සදහා ebay සමාගම ��� අෙප� ��ය� comis �දල� අය කරනවද �යන එක 
ෙගාඩ� ෙදනා අහනවා. ඇ�තටම ෙ� වැෙ� සදහා ebay සමාගම ��� ඔයාෙග� 
ය� �� ෙකා�� �දල� අය කරනවා. ඉ�� ෙමතන� ෙකා�චර �දල� අය කරනවද 
�යන එක ඔයා sell කරන item එෙ� price එක මත තම� �රණය ෙව�ෙ� ඒ 
වෙ�ම තම� ඔයා ස�� withdraw කර�ෙ� paypal හරහා න� ඔයාට paypal fee 
එකකට� යට� ෙව�න ��ද ෙවනවා. ෙම�න ෙමතන� ඔයා මෙගන අහ� ලංකාවට 
paypal වලං�ද �යන එක. 

ලංකාවට paypal වලං� නැහැ. අ�න ඒ �සාම ebay හරහා dropshipping කරන හැම 
ෙකනාම වෙ� ෙ� සදහා philiphine paypal account එක� හදාග�නවා. දැ� 
එතෙකාට ෙ�ක ��යා��ලද? ඇ�තටම නැහැ. ෙ� වැෙ� ��යට පටහැ�. 
එතෙකාට ෙ� වැෙ� කර�න �ෙයන එකම ක�මය ෙ�කද? ඇ�තටම නැහැ. ඔයාට 
ෙ� සදහා ෙවන� �ක�ප ක�ම බා�තා කර�න ��ව�. ඒ ගැන අ� ඉ��ෙ�� ඔයාව 
දැ�ව� කර�න�. ඉ�� ඔයා ali express එෙ�� dollar 2.99 කට වෙ� �ෙයන 
jeuwellery item එක� ebay එෙ� dollar 8.99කට වෙ� sell කර�න �තාෙගන 
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ඉ�නවා න� ඉ�ෙස�ලම ඔයා finalfeecal.com site එකට ය�න ඕන. දැ� ඔයාට 
පහ�� �ෙයනවා වෙ� ebay and paypal cal එක� බලාග�න ��ව�. දැ�  item 
cost එක ��යට ඔයා ඒ item එකට �යද� කරන ගාන සදහ� කර�න. ඊට ප�ෙ� 
sold price එක ��යට ඔයා ඒ item එක ebay එෙ� sell කර�න බලාෙපාෙරා�� 
ෙව�ෙ� �යටද �යන එක සදහ� කර�න. ඒ වෙ�ම ඒ item එකට shipping cost 
එක� �ෙයනවා න� ඒක� ෙමතන� සදහ� කර�න. 

 

දැ� ඔයාට පහ�� �ෙයනවා වෙ� ඔයාෙ� item එකට අදාල ebay fee එක, paypal 
fee එක, වෙ�ම ඔයාට ෙමතන� ලැෙබන profit එක �යද �යන එක� ෙ� හරහා 
බලාග�න ��ව�. 
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දැ� ඔයාට ෙ�නවා ෙ� item එෙක� ඔයාට dollar 4.54ක profit එක� �ෙයනවා �යන 
එක. 

ෙ� ෙව�� ඔයා finalfeecal එක ගැන� ද�නවා. ඒ වෙ�ම finalfeecal ඒක බා�තා 
කර�ෙ� ෙමාකටද �යන එක� ෙ� ෙව�� ඔයා ද�නවා. ඒ වෙ�ම ebay හරහා 
dropshipping කර�න ඔයාට alisave extension එක අව�ය� �යලා මම ��වා. ඒ 
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ෙමාකටද �යන එක තම� ෙ� එක හරහා මම ඔයාට �ය�න �දාන� ෙව�ෙ�. 
ඉ�� ඔයා ෙම�න ෙ�  link එක හරහා alisave extension එක ඔයාෙ� pc එකට 
දාග�තට ප�ෙ� ඔයාෙ� pc එෙ� ඉහ��ම �ෙයන tool bar එෙ� ෙම�න ෙ� වෙ� 
error එක� ඔයාට එක බලාග�න ��ව�. 

 

ඒ වෙ�ම තම� ඔයා ali express web site එකට �යාම ඔයා view කරලා බලන ඕනම 
item එකක images �ක ලග පහ�� �ෙයනවා වෙ� download error එක� 
බලාග�න ��ව�. 

 

ෙමතන� ෙව�ෙ� ෙ� error එකට හරහා ඔයාට ඒ ඒ product එකට අදාල �ය�ම 
images ඔයාට කරග�න download ��ව� හැ�යාව �ෙයනවා. ඔයා sell කර�න 
�තාෙගන ඉ�න item එෙ� �ය�ම images ඔයාට ෙම�න ෙ� ��යට download 
කරග�න ��ව�. ඉ�� ෙ� images ඔයාෙ� pc එකට downlaodකරග�තට ප�ෙ� 
ඔයා ඒ images �ක ebay store එෙ� upload කර�ෙ� ෙකාෙහාමද. ෙම�න ෙ� 
වැෙ�ට තම� ඔයාට blogger account එක� අව�ය� �යලා මම ��ෙ�. 
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ෙ� වන �ට ඔබ alisave extension එක සහ finalfeecal එක ස�බ�දව �ය�ම 
ෙතාර�රැ ද�නවා. ඒ වෙ�ම තම� ebay හරහා dropshipping ��ෙ�� ඔබට ඔෙ�ම 
�යලා blog web site එක� ��ම වැදග� �යලා මම ��වා. ඒ ඇ� �යන එක 
තම� අද මම ඔබට �ය�න �දාන� ෙව�ෙ�. ෙමතන� ඔබට blog site එක� 
ෙව�වට, ඔෙ�ම �යලා web site එක� ��ම� ෙ� වැෙ�ට ප�මාණව� ෙවනවා. 
න�� ඔබට ෙව� අඩ�ය� ��මාණෙ�� hosting package එක� �ල � ග�න ය� 
ෙග�ම� කර�න ��ද ෙවනවාෙ�. න�� blog web site එක� ඔබට blogger.com 
හරහා ෙනා�ෙ�ම හදාග�න ��ව�. ඒ �සා තම� ෙමතන� මම ඔබට ඔෙ�ම 
�යලා blog එක� පව�වාෙගන යෑම වැදග� �යලා ��ෙ�. 

ඔබට eby හරහා dropshipping ��ෙ�� blog එක� ��ම වැදග� ෙව�ෙ� ඔබ items 
listing කරන අව�තාෙ��. ඉ�� මම ක�� ඔබට alisave extension එක ගැන ��වා. 
ඒ හරහා ඔබ sell කර�න යන item එෙ� �ය�ම product images වෙ�ම, product 
overview ��බදව description images පවා download කරග�න ��ව�. ebay හරහා 
list එක� ��ෙ�� product images upload කර�න ෙවනම තැන� �ෙයනවා. ඒ 
වෙ�ම item description කර�න ඔබට ෙවනම තැන� �ෙයනවා. ෙමතන� ඔබට ඒ 
සදහා ෙවනම HTML template එක� බා�තා කර�න� ��ව�. ෙමාකද එතන� ඔබට 
HTML code පා��� කරලා කැම� ��යට template එක� ��මාණය upload කරලා 
HTML code එක එතන paste කර�න තම� �ෙය�ෙ�. අ�න ඒ අව�තාෙ�� ඔබට 
ෙ��ම වැෙ� තම� අර item එකට අදාල ��තර �ෙයන images �ක ඔෙ� blog ෙව� 
අඩ�ෙ� upload කරලා ඒ image එක image tag එක� ඇ�ලට දාල ෙමතන paste 
කරන එක. 

ෙම�න ෙ� වැෙ� තම� ඔබට ෙ��ෙය�ම කර�න ��ව� ක�මය ව�ෙ�. ඉ�� ෙ� 
වැෙ� කර�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක අ� ebay listing ගැන කතා කරනෙකාට ඔබට 
��තර කර�න �දාන�. 

ebay හරහා dropshipping කර�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක ස�බ�දව තම� අ� ෙ� 
ෙව�� කතා කර�� ��ෙ�. ඉ�� ෙමතන� වැදග� ෙවන තව� ෙදය� තම� ෙ� 
ebay හරහා items list ��ම �යලා �ය�ෙ�. ෙ�ක අමාරැ ෙදය� න� ෙනෙව�. 
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ඉ�� ඔයා ebay selling කරන ෙකෙන� න� ෙ� ebay listing �යන එක ඔයාට 
ෙගාඩ� ව�නවා. ඉ�� අද මම එතන ඉදලා පට�ග�න�. 

ebay listing එක� �යලා �ය�ෙ� ය� භා�ඩය� ෙහ� ෙ�වාව� ebay ෙව� අඩ�ය 
�ළ ���ම සදහා ඇ�ල� ��ම�. ඒ �ය�ෙ� අ� �ත� දැ� අ� ebay එෙ� 
hand bag එක� ��නනවා �යලා. එතෙකාට අ� hand bag එෙ� ��තර ඇ�ල� 
කරලා ebay එෙ� listing එක� දාන එක තමා කර�ෙ�. පහ�� �ෙය�ෙ� listing 
කරලා ඉවර උනාම ඔයාට final product එක ebay එෙ� ෙ�න ��ය.  

 

ඒ �ය�ෙ� අ� ග�න,��නන හැම භා�ඩය�ම ෙම�න ෙ� ��ව listing ��හට 
තමා ebay ඇ�ෙ� �ෙය�ෙ�. එතෙකාට ෙ� listing එක� ඇ�ෙ� ��නන items 
එක� ෙහ� �පය� �ෙය�න ��ව�. 

ඉහ�� �ෙය�ෙ� ඒ ��ෙ� listing එක�. ෙ�ෙ� A �යලා �යන තැන ෙප�නලා 
�ෙය�ෙ� ��නන භා�ඩෙ� ෙහ� ෙ�වාෙ�  ���රය�. එතෙකාට B �යන තැන 
භා�ඩෙ� ෙහ� ෙ�වාෙ� තව අමතර ���ර �ක�. 

1-ෙ� �ෙය�ෙ� Listing එෙ� ප�ධාන title එක. ෙ�ක අ�රැ 80ක උප�මයකට යට� 
ෙවනවා. �ට අමතරව අ�ට ඕෙනන� subtitle එක�� ඇ�ල� කර�න ��ව�. ඒ� 
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ඒකට අමතර ගා��ව� ඔයාෙග� අයකරනවා. ඒකට ෙ��ව තම� subtitle එක 
අෙ� listing එකට search results වල ෙප�න�� වැ� පා�ෙභ��ක අවධානය� ෙයා� 
ෙවන එක. 

2-ෙ� �ෙය�ෙ� ��නන භා�ඩෙ� ත�වය. 

New-භා�ඩය අ��ම ත�වෙ� seal කර� box එක� එ�ක �යනවන�. 

New(other)-භා�ඩය අ��ම ත�වෙ� �ෙබන න�� seal කර� නැ� box එක� 
සමග ��ම. ෙ�ෙක� Sellerට අව�ඵාව ෙදනවා භා�ඩෙ� ත�වය ගැන සටහන� 
Listing එකට ඇ�ල� කර�න. 

Used-භා�ඩය �ට ක�� භා�තා කර �ෙබනවන� ෙ� යටතට තමා වැෙට�ෙ�. 
භා�ඩෙ� ��� ප���� වෙ� ෙ�ව� �ෙය�න ��ව�. ඒ� භා�ඩෙය� ෙවන 
��යාව�ය ඒ ��හටම ෙව�න ඕෙ�. ඒ ��ෙ� වැඩ කර�ෙ� නැ� බ� ෙ� ෙගාඩට 
දා�න බෑ. 

For parts or not working-ෙ� ෙගාඩට දා�ෙ� ස���නෙය�ම හ� අ�ධ වශෙය� හ� 
වැඩ කර�ෙ� නැ� භා�ඩ. 

3-ෙමතන� ෙතාර�න �ෙය�ෙ� භා�ඩෙ� ව�ණය, ධා�තාව(quantity) වෙ� ෙ�ව�. 
ෙ� ෙ�ව� භා�ඩයට අදාල නැ�ත� ෙ� ෙ��ම ඔයාෙ� listing එෙක� අ�� 
කර�න ඕෙ�. 

4-ෙමතන �යනවා දැනට seller ��� ෙ� listing එක ඇ�ෙ� ෙ� භා�ඩ �ය� 
��නලා �යනවද, වෙ�ම තව භා�ඩ �ය� ඉ�රැ ෙවලා �යනවද �යලා. 

5-ෙමතන සදහ� ෙව�ෙ� භා�ඩෙ� �ල. seller දාලා �යන �ද� ව�ගයට අ�ව 
තමා ඔතන ගාන ෙප�නෙ�. ඒ� අ� භා�තා කරන රට අ�ව අ�ට අදාල �ද� 
ව�ගෙය�� ගාන ය�� ෙපා�වට ෙප�නනවා. 
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6- ෙ� �ෙය�ෙ� seller භා�ඩය ��නන ආකාරය. ඉ�� ෙමතන� ඔයාට බා�ඩ 
��ණ�න ��ව� ආකාර �පය� �ෙයනවා. ෙ� ආකාර තමා, Auction Style- �යලා 
�ය�ෙ� ෙව�ෙ��ය� ආකාරෙය� භා�ඩය� ���ම. ෙ�ෙක� seller ��� 
දානවා starting price එක�. එතන ඉදලා buyer ලා තම�ෙ� ගන� ඉ��ප� කර�න 
ඕෙ�. ෙ� listing එක� පව��ෙ� ය� �� ���ත කාලය� යනක�. ඒ කාෙ� 
ඉවර ෙව�� වැ� ගාන ඉ��ප� කර� ෙකනාට භා�ඩය �ල� ග�න ��ව�. ෙ� 
��ෙ� ඒවා තමා bid කර�න ඕන ඒවා �ය�ෙ�. ඉ�� bid කරනවා �ය�ෙ� 
ෙමාක�ද �යන එක ඔයා ද�නවෙ�. ඒ �ය�ෙ� ල�� �ෙයන එකට තම�. ඒ 
උන� මතක �යාග�න ඔයා ෙමාක� හ� භා�ඩයකට bid කරනව �ය�ෙ� ඒ 
auction එෙක� ඔයා ��ෙවා� අ�වා�ෙය�ම ඒ භා�ඩය ග�නවා �යලා එකග 
�ම�. ඒ �සා ග�න බැ� ඒවට� එ�ක �කමට  bid කර�න එපා. feedback නර� 
ෙව�න ��ව�. ඊලග එක තම� Fixed price �යලා �ය�ෙ�,ෙ� ��ෙහ� seller 
භා�ඩෙ� ගාන �යම කරලා එව�ෙ�. ඒ ගාන ෙගවන ෙකෙන�ට භා�ඩය ග�න 
��ව�. Auction Style එෙ�� ප�ධාන අවා�ය ෙව�ෙ� listing එකට �ය�ත කාෙ� 
(දව� 3,7 ආ� වශෙය�)ඉවරෙවනක� බල� ඉ�න ඕෙ� භා�ඩය �ල� ග�න. ඒ 
��ෙවා� �තර� ග�න ��ව�. ඒ� ෙ� ක�මෙය� ස�� �යනවන� බල� ගම� 
�ල� ග�න ��ව�. Buy it now �යල තෙය�ෙ� ෙ� ��ෙ� ඒවා. 

7-ෙමතන සදහ� ෙවලා �ෙය�ෙ� භා�ඩය �ෙයන තැන සහ අල�ෙය� ප� එය 
යැ�ය හැ� රටව� ��බදව. Ship to worldwide �යල �යනවන� ෙලාෙ� හැම 
තැනකටම යවනවා. එෙහම නැ�ත� යවන රටව� �ක සදහ� කරලා �යනවා. ඒ 
වෙ�ම භා�ඩය තැපැ� ම�� එව�න තැපැ� ගා�� ෙකා�චර අය කරනවද 
�යල� ෙමතන සදහ� කර�න ඕන. 

8-ෙමතන �ෙය�ෙ� භා�ඩය අ� ඉ�න රටට එ�ඩ ගතෙවන කාලය අ�මාන 
කරලා(delivery date). ඒ වෙ�ම සාමාෙන�ය� seller ෙකා�චර කාලය� ඇ�ල� 
භා�ඩය තැපැ� කරනවද �යල� ෙබාෙහ� �ට ෙමතන සදහ� ෙවනවා. 

9- ෙමතන �ෙය�ෙ� ෙ� භා�ඩයට �ද� ෙග�ය ��ෙ� ෙකාෙහාමද �යලා. listing 
එක දා�� seller තමා �රනය කර�ෙ� භා�ඩය ග�න අය තම�ට ෙගව�න ඕෙ� 

 

12 



 

 

ෙමාන ��හටද �යලා. ඉ�� ඔයා listing එක� දා�� paypal ෙත�රග�ෙතා� 
ෙක��ම ස�� ඔයාෙ� paypal account එකට තමා එ�ෙ�. 

10- ෙමතන ෙප�න�ෙ� අ�න ඒ return ��ම ස�බ�ධ ෙතාර�රැ. listing එක� 
දා�� අෙ� භා�ඩය ��බදව සෑ�මකට ප�ෙව�ෙ� නැ�ත� ඒක ආප� හරවලා 
එව�න buyer ට කාලය ෙද�න ඕෙ�. ෙ� හරවා එ�ම ස�බ�ධෙය� අෙ� �� 
listing එක දා��ම සදහ� කර�න ඕෙ�. 

11-අ� buyer ෙකෙන� ��හට ග�න හැම භා�ඩය� ��බදවම ebay එෙක� 
වග�යනවා. ඒ �ය�ෙ� භා�ඩය� ආෙ� නැ�ත� හ�,හා� ෙවලා න� හ� 
,��තර කර� භා�ඩය ෙනෙ�න� ආෙ� හ� buyerට �යද� උන �� ගානම ආප� 
ෙගව�න ebay එක බැ�ඉ�නවා..ඒ ��බද ෙතාර�රැ තමා ෙමතන �ෙය�ෙ�.. 

12-ෙ� �ෙය�ෙ� භා�ඩය ��නන seller ගැන ��තර. එයාෙ� නම,Feedback score 
එක ,Feedback precentage එක වෙ� ෙතාර�රැ ෙමතන �යනවා. 

ඉ�� ක�� අ� ebay හරහා listing කරාට ප�ෙ� ඔයාෙ� final product එෙ� output 
එක ෙකාෙහාමද ebay store එෙ� ෙප�නෙ� �යන එ� තම� ��තර කෙ�. න�� 
ඇ�තටම listing කරනවා �ය�ෙ�, ඔයා item එක� sell කර�න අවශ ��යට ebay 
ඒෙ� ෙතාර�රැ ඇ�ල� ��ම�. ඉ�� ෙ� මාතෘකාව �ක� �ගට ඇෙදනවා. 
���ම ඔයාලෙ� Ebay Account එකට log ෙවලා My eBay වලට ය�න. 
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එතන Sell යටෙ� �යන Sell an item වලට ය�න. දැ� ඔයාට පහ�� �ෙයනවා 
වෙ� interface එක� ලැෙබ�.  

 

දැ� ඔ�න ඔයා ඉ�සරලාම listing එක� දා�න තමා ය�ෙ�. ඔතන Start a new 
listing �යන තැන ඔයාෙ� listing එකට title එක� දා�න. ෙමතන� ෙ�් දාන title අ�ව 
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තමා ඔයාෙ� listing එකට category එක� �රණය ෙව�ෙ�. ඒ �සා ෙමතන� දාන 
title එක හ�යට භා�ඩය ගැන ��තර ෙවන ��හට දා�න. 

 

හ� දැ� get started ��� කරාම ඔයාට Listing එකට ගැලෙපන category එක� 
ෙත�ර�න එ�. එත�� වඩා�ම ගැලෙපන category එක ෙත�ර�න. ඒ වෙ�ම තම� 
category වැ� ප�මානයකට ඔයාෙ� listing එක ඇ�ල� කරග�න ඕෙනන� ඒකට 
අමතර ෙග�ම� කර�න ෙවනවා. ඉ�� ෙ� ගැන අ� �ට ක�� ඔයාට ��වා. 
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දැ� continue ��� කර�න. 

ebay listing වල පලෙව� අ�යෙ� තම� අ� ��ෙ�. ෙමතන� ඔයාට �ය�න ඕන 
තව� ෙබාෙහාම වැදග� ෙදය� �ෙයනවා. ඒ තම� ඔයා selling යටෙ� ඉ�ෙස�ලම 
ඔයා sell කර�න යන product එෙ� name එක තම� ���ම ෙද�න ඕන. ෙමතන� 
ඔයා sell කර�ෙ� aliexpress එෙ� �ෙයන items �සා එත�� ඔයා sell කර�න 
�තාෙගන ඉ�න item එෙ� name එක copy කරලා ෙමතන paste කර�න ඔයාට 
��ව�. 

හැබැ� ෙමතන� එකට පා��� ක��න ��ව� වචන ප�මාණය� �ෙයනවා. 
ෙගාඩ� ෙවලාවට ඔයාට ස���ණ product name එකම දා�න ෙව�ෙ� නැහැ. 
ෙගාඩ� ෙවලාවට aliexpress එෙ� �ෙයන product name වල ඒ අදාල store එෙ� 
නම, product btand එෙ� නම, product color, size එක වෙ� අනව�ය ෙගාඩ� ��තර 
�ෙයනවා. ඔයාට ඒ ��තර අදාල ෙව�ෙ� නැහැ. උදාහරණය� ��යට පහ�� 
�ෙයන product name එක බල�න. 
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ෙමතන ඒ අදාල store එෙ� න� තම� ���ම එ�ෙ�. ඔයා අ�වාෙර� ඒක අ�� 
කර�න ඕන. නැ�ත� උ�ස� එක� �යලා මා�� ෙවනවා. ඒ වෙ�ම තම� ��ම 
customer ෙකෙන� product එක� brand name එෙක� search කර�ෙ� නැහැ. ඔයාට 
brand name දා�න listing වල ෙවනම තැන� �ෙයනවා. ඒක ඔයා product name එක 
ඇ�ෙ� දා�න අව�ය ෙව�ෙ� නැහැ. ඉ�� ෙ� ස�බ�දව මම ෙවනම කතා කෙ� 
ෙ� brand name එක �යන එක ඒ තරමටම වැදග� ෙවන �ස�. 

ඒ වෙ�ම තම� ඔයා product name/title එක දැ�මට ප�ෙ� ඒ product එෙ� �ෙයන 
specifics ඔයාට පහ�� automatically වැෙටනවා. ඒ වෙ�ම ඔයාට කැම� න� dollar 
1.5 ෙගවලා sub title එක� උන� දා�න ��ව�. න�� ඒක ඒ තර� වැදග� නැහැ. 

ෙ� ෙව�� ඔයා ebay listing යටෙ� category එක� add කරන තැනට ෙවනක� 
කරෙගන ආ� ��ය ද�නවා. ඉ�� ඔයාෙ� product title එකට අදාලව ෙ� ෙව�� ඔයා 
category එක� select කරෙගන ඇ�. ඒ වෙ�ම තම� ෙමතන� ඔයාට මතර �දල� 
ෙගවලා category එකකට වඩා කරග�න ��ව� �යන එක� ඔයා ද�නවා. 
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category එෙක� ප�ෙ� දැ� ෙමතන� අහනවා අෙප� අ� ��නන භා�ඩෙ� brand 
එක model number එක වෙ� ��තර. ෙමෙහම අහ�ෙ� ෙ�ක�. දැ� අ� �ත� අ� 
��න�න ය�ෙ� ප���ධ ව�ගයක mobile phone එක� �යලා. galaxy s3 එක� 
�යලා �ත�. එතෙකාට අ� කර�න ඕෙ� ඔතන උඩ galaxy s3 �යලා ගහලා search 
කරන එක. 

එතෙකාට ebay එෙක� Galaxy s3 �යන product එකට details එයාල ලග දැනටම� 
�යනවන� අෙ� අ�ට කරදර කර�ෙ� නෑ ��තර ඉ�ලලා. එයාල product details 
අ� ෙව�ෙව� සදහ� කරලා ෙදනවා. 

 

බැ� ෙවලාව� අෙ� product එක ගැන ��තර එයා ලග,��ෙ� නැ�ත� එෙහම, 
එතෙකාට ඔයාට product details ෙද�න ��ද ෙවනවා. ඒ සදහා ඔයාට කර�න 
�ෙය�ෙ� continue with your listing ��� කර�න. 
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හ� එෙහන� බල� දැ� ෙ� listing එකට ඔයාෙ� product details දාන ��හ.පහ�� 
�ෙයන image එක බල�න. 

 

Title- ඔතන ඔයා ක��ම ��න title එක වැ�ලා �යනවා දැ� ඔයාට බලාග�න 
��ව� ඇ�. ඒ� ඔයාට ඒක ෙවන� කර�න ඕෙනන� ෙමතන� ඔයාට ඒක ෙවන� 
කර�න� ��ව�කම �ෙයනවා. 

Add photos – ෙමතන� ඔයාට ��ව� ඔයාෙ� product එෙ� ෙහාද ���ර �ක� 
දා�න. 
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දැ� ඔයාට කර�න �ෙය�ෙ� ෙමතනට ඔයා alisave extension එෙක� download 
කර� product images �ක add කරන එක �තර�. 

product images �ක add කරාට ප�ෙ� ඔයාට කර�න �ෙය�ෙ� item specifics �ක 
add කර�න. ෙමතන� මම ක�� ��වා වෙ� ඔයා product name/title එක ��යට 
item specifics add කරලා ��ෙබා� ඒවා ෙමතන�� automatically add ෙවනවා. 
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ඉහ�� ඔයාට ෙ�නවා ඇ� brand name එක add කර�න ෙවනම option එක� 
�ෙයනවා. අ�න ඒ �සා තම� මම ඔයාට brand name එක product name/title ��යට 
එක ඇ�ෙ� add කර�න එපා �යලා ��ෙ�. ඊට අමතරව ඔයාට additional specifics 
ඕනම item-specific එක� add කර�න ��ව�. ඉ�� ෙමතන �ෙයන specifics 
ඔයාෙ� item එෙ� �ෙයනවා න� ඒවා ෙමතනට add කර�න. 

ඔ�න ඊලගට ඔයාට item එෙ� description එක add කර�න තම� �ෙය�ෙ�. 
ෙමතන� ඔයාට ෙ�නවා ඇ� “item description”�යන තැන standard/HTML �යලා 
format ෙදක� �ෙයනවා. ෙම�න ෙමතන� තම� ඔයාට මම ��ව ඔයාෙ� blog web 
site එක අව�ය ෙව�ෙ�. ඔයාට කර�න �ෙය�ෙ� item description එකට අදාල 
images �ක alisave extension එක හරහා download කරෙගන ඉ�ෙස�ලම ඒක 
ඔයාෙ� blog web site එෙ� post එක� ��යට publish කර�න. ඊට ප�ෙ� ඒ link එක 
img tag එක� ඇ�ලට දාල HTML code එක� ��යට ෙමතන paste කර�න ඕන. මම 
ඔයාට උදාහරණය� ��යට HTML code එක� පහ�� දා�න�. 
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ඊට ප�ෙ� එකට �යාම ඔයාට ෙ� code එකට අදාල images �ක standard format 
එකට �යාම බලාග�න ��ව� ෙවනවා. ඉ�� ෙමතන� ඔයාට කැම� න� ෙවනම 
HTML code පා��� කරලා template එක� උන� හදාග�න ��ව�. ඔයා coding 
ෙහාදට ද�න ෙකෙන� න� ඔයාෙ� වැඩ ෙප�නලා customerව attractive කරග�න 
��යට ඔයාට ෙ� template එක හදාග�න ��ව�. 

ඉ�� ඔයා coding ද�ෙ� නැ� උනා �යලා ��ම අ�ල� ෙව�න ඕන නැ. උ�� 
�ෙයන code එක ඔයාට ෙ� වැෙ�ට ෙහාදටම ප�මාණව�. ඉ�� දැ� ඔයාට 
ෙ�ෙරනවා ඇ� මම ෙ� සදහා ඔයාට blogger.com එක හරහා blog එක� හදාග�න 
��ෙ� ඇ� �යන එක. ඉ�� ඊලග �යවර ��යට ඔයාට �ෙය�ෙ� ඔයා sell කරන 
item එෙ� price එක set කරන එක�. 
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ඒ වෙ�ම තම� ෙමතන නැ� specifics ඔයාෙ� item එෙ� �ෙයනවා න� ෙමතන 
�ෙයන  +add custom item specific button එක click කරලා ඔයාට secific/result එක 
add කර�න chance එක �ෙයනවා. 

දැ� ඔයා ebay listing ව�� බාගය�ම වෙ� ස���ණ කරලා ඉවර�. ෙමතන� ඔයා 
sell කරන item එෙ�, price type එක, price එක, duration එක වෙ� ෙ�ව� ඔයාෙග� 
අහනවා. ඔයාට ෙමතන� ඔයාෙ� price type එකට fixed price එක� එෙහම� නැ�ත 
auction price එක� ෙද�න ��ව�. ඉ�� fixed price එක� ෙදන එක තම� ෙහාද. 
ෙමාකද auction price එක හැම තැනටම ගැලෙප�ෙ� නැහැ. අ�ක ඔයාට ය��� 
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time period එක� එතන� ෙද�න� ෙවනවා. ඉ�� ඔයාට finalfeecal එෙක� බලලා 
ඔයාට ගැලෙපන ��ෙය ලාබය� �යාෙගන ෙමතන� price එක ෙද�න ��ව�. 

 

 

ඊලගට ඔයා item එෙ� quantity එක add කර�න ඕන. ෙමතන� quantity එක ෙගාඩ� 
වැදග� ෙවනවා. ෙගාඩ� අය ebay listing ගැන හ�යට ද�ෙ� නැ�ව ෙමතන� 
එයාලට �ෙතන �ෙතන quntity එක add කරනවා. 

ඔයා ebay selling පට�ග�ෙ� අ��� �සා ඔයාට ebay එක හරහා උප�ම sell 
කර�න ��ව� items 10�. ෙ�ක ෙගාඩ� ෙදනා වැර�යට ෙ�රැ� ග�නවා. සමහරැ 
�තනවා ඒක item එක�� 10� �යලා. තව� සමහරැ �තනවා මාෙසට items 10� 
list කර�න ��ව� �යලා. නැහැ! ෙමතන� ඔයාට ඔ�ෙකාම items 10� sell කර�න 
��ව� ෙව�ෙ�. ඔයා එක item එක�� quantity එක 5 �ලා, තව� item එක�� 
quntity එක 5� ��නම ඔයාට එත�� එහාට items list කර�න ෙද�ෙ� නැහැ. 
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ඔයාට ෙ� ප�මාණය ප�ෙ� ebay එකට call කරලා 100 ද�වා වැ� කරග�න 
��ව�කම �ෙයනවා. ඊට ප�ෙ� ඔයාෙ� items sell ෙවන ගාන සහ ඔයාෙ� 
experience එක, ඔයාෙ� account එක පරණ ෙවනව� එ�කම ඔයාට list කර�න 
��ව� items ගාන තව� වැ� කරග�න ��ව�. සමහර top sellersලට ebay එෙ� 
items 23000� වෙ� list කර�න ඉඩ ෙදනවා. ඒ �සා ඔයා ෙමතන� quantity එක 
දානෙකාට 1 ෙහ� උප�ම 2� වෙ� දා�න. ඒ item එක ෙහාදට sell උෙනා� ඔයාට 
quntity එක ප�ෙ� තව add කරග�න ��ව�. 

දැ� අ� ඉ�ෙ� listing වල  shipping �යන ෙකාටස යටෙ�. ඇ�තටම ebay listing 
වල �ෙයන ෙබාෙහාම වැදග� part එක� තම� ෙම�න shipping details �ය�ෙ�. 
ඔයා sell කරන item එෙ� shipping cost එක� �ෙයනවා න� ඔයාට ඒක ෙම�න 
ෙමතනට add කර�න අව�තාව �ෙයනවා. ඒ වෙ�ම තම� ෙමත�� shipping 
method එක� ඔයා add කර�න ඕන. අ� �ත� ඔයාෙ� item එකට shipping cost 
එක� නැහැ �යලා එෙහන� ෙමතනට shipping cost එක� add ෙව�ෙ� නැහැ. 
ඔයාට free shipping �යලා දා�න ��ව�. 

ෙමතන� ඔයා add කරන shipping method එක අ�වාෙර�ම ෙගාඩ� වැදග�. 
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Aliexpress එෙ� shipping methods ෙගාඩ� �ෙයනවා. aliexpress standard shipping/ 
sellers shipping method, EMS, DHL, china post වෙ� ෙගාඩ� method �ෙයනවා. 
ඉ�� ඔයා ship කර�න shipping method එක� aliexpress එෙක� ෙත�රා ගැ�ෙ�� 
ෙම�න ෙ� ස�බ�දව වැ��ර අවදානය� ෙද�න ෙවනවා. 

ඔයා aliexpress store එකට ��� item එක� view කරාම ඒ item එක අෙ� country 
එකට shipping කර�ෙ� free ෙව�න ��ව�. න�� ඔයා ෙ� item එක යව�ෙ� 
ෙවන ෙකෙන�ට එතන� ඔයාට order එක එන country එක ෙමාක�ද �යන එක ඔයා 
order එක එනක� ද�ෙ� නැහැ. සමහර ෙවලාවට ලංකාවට ඒ item එක free shipping 
උනාට ෙවන country එකකට ඒ item එක ship කර�න shipping cost එක� charge 
කරනවා ෙව�න ��ව�. ෙ� ප��ෙ�ට ඔයාට ��ණ ෙද�න ��ද ෙවනවා. අ�න ඒ 
�සා ඔයා aliexpress හරහා listing කර�න item එක� select කරග�නෙකාට ඒක 
අ�� countries වලට� free shipping ද �යන එක check කරලා බල�න ෙවනවා. 
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ඔයාට ෙම�න ෙ� drop-down error එක click කරාම පහ�� �ෙයන shipping methods 
බලාග�න ��ව�. ඒ වෙ�ම ඔයාට ෙමතන country එක ෙවන� කරලා එක එක 
country එකට free shipping ද �ෙය�ෙ� �යන එක බලාග�න� ��ව�. ඉ�� ඔයා 
ෙ� වැෙ� හ�යටම කරනවා න� ඔයාට ෙ�ක check කරලා බල�නම ෙවනවා. 
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Aliexpress එෙ� �ෙයන item එක� ebay එක හරහා listing කරනෙකාට ඔයා target 
කරන item එක ලංකාවට free shipping ෙප��ව ගම� “free shipping”�යලා දා�න 
එපා අ�� countries වලට� free shipping ද �යලා check කර�න �යලා මම ක�� 
post එෙ�� ඔයාට ��වා. ඒ වෙ�ම තම� ෙමත�� shipping method එක� ෙගාඩ� 
වැදග� �යලා මම ��වා. ඒකට ෙ��ව ෙ�ක�. ඔයාට පහ�� �ෙයනවා වෙ� 
shipping method ෙගාඩ� බලාග�න ��ව�. 

 

න�� ෙමතන� ඔයා හැම ෙවලාෙවම tracking කර�න ��ව� shipping method එක� 
තම� ෙත�රග�න ඕන. ඉ�� ඔයාට ෙමතන� aliexpress standard shipping/ EMS/DHL 
�යන ෙ� හැම shipping method එක� හරහාම tracking code එක� ලබා ෙදනවා. ඒ 
�සා ගැට�ව� නැහැ. න�� සමහර shipping method �ෙයනවා free shipping �යලා 
��ණට shipping method එක ��යට �ෙය�ෙ� seller shipping method �යන එක. 
ෙම�න ෙ� වෙ� method එක� න� ඔයා target කර� item එකට �ෙය�ෙ� ඒක ඒ 
තර� ��� item එක� ෙනෙව� eby listing කර�න. ෙමාකද ඔයාට order එක� ආවට 
ප�ෙ� ඔයා response time එක ඇ�ෙ� ඒ අදාල item එෙ� tracking code එක 
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customerට යව�න ඕන. ඉ�� ෙම�න ෙ� shipping details ගැන ඔයාට ෙබාෙහාම 
ෙලා� අවදානම� ග�න ෙවනවා. ෙ�ක සරලව �ත�න එපා. 

ඊලගට ඔයාට �ෙය�ෙ� ඔයා sell කරන item එෙ� ෙකාෙහාමද packing කර�ෙ� 
�යන packing details ඇ�ල� කර�න. ඒ වෙ�ම තම� ෙමතන� පහ��ම �ෙයන 
shipping location/item location �යන එක� ඔයාට ෙගාඩ� වැදග� ෙවනවා. 

ෙමතන� item location එක automatically ඔයාෙ� location එක Sri Lanka �යලා 
වැෙටනවා. ෙ�ක ඔයා අ�වාෙර� ෙවන� කර�න ඕන. එතන� ඔයා sell කරන item 
එක aliexpress එෙ� seller sell කර�ෙ� ෙමාන country එෙ� ඉදලද �යන එක තම� 
ෙමතන� ඔයා add කර�න ඕන. ෙගාඩ� ෙවලාවට ෙමතන country එක ෙව�ෙ� 
china තම�. 

 

ඔ�න දැ� ඔයා ඉ�ෙ� ebay listing වල අවසාන �යවෙ�. ෙමතන� ඔයාට �යන list 
itme button එක බලාග�න ��ව�. ඒ වෙ�ම ඔයාට ඔයාෙ� item එක ebay එෙ� list 
ෙවලා �ෙයන ��ය preview එක� ෙමතන� බලාග�න ��ව�. 
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ෙමතන� ඔයා subtitle/ subcategories දාලා additional fee එක� add කරග�තා න� 
ඒව� ෙමතන� ෙප�නනවා. දැ� ඔයාෙ� item එක eBay එෙ� list ෙවලා ඉවර�. 

ඔ�න දැ� ඔයා ebay හරහා  item එක� list කරන ��ය �ල �ට අග ද�වාම 
ද�නවා. දැ� ඔයාට �ෙත�න ��ව� ෙ� ��යට list කර� item එකකට oredr එක� 
ආවට ප�ෙ� ඒක දැනග�ෙ� ෙකාෙහාමද? එතන� ඒ oredr එක යව�ෙ� 
ෙකාෙහාමද �යන එක. අ� ඒ ස�බ�දව තම� දැ� කතා කර�න �දාන� ෙව�ෙ�. 
ෙමතන� ඉ�ෙස�ලම �ය�න ඕන ඔයා list කර� item එකකට order එක� ආවට 
ප�ෙ� ඉ�ෙස�ලම ebay හරහා ඔයාට email එක� ම�� ඒක දැ�� ෙදනවා. 
පහ�� �ෙයනවා වෙ� email එක� ඔයාට ebay සමාගම ම�� එවනවා. එෙහම� 
නැ�ත� ඔයාට ebay mobile app එක ඔයාෙ� phone එකට දාෙගන �යාග�න 
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��ව�. එතෙකාට ඔයාට notification එක� ම�� order එක� ආවා �යලා 
ෙප�නනවා. 

ෙමත�� ඔයා response time එක 3 days �ලා �ෙයන �සා ඔයාට ෙ� item එක දව� 
3� ඇ�ලත� ship කර�න ��ද ෙවනවා. ඒ �සා ඔයාට oredr එක එනව� එ�කම 
ඔයා item එක list කර� sellerට order එක දා�න මතක �යාග�න.  

 

ඒ �සා ඔයාෙ� link කරලා �ෙයන bank card එෙ� හැම ෙවලාෙවම සැල�ය �� 
�ද� ප�මාණය� �යාග�න. ඒ වෙ�ම තම� ඔයා list කර� item එක aliexpress එෙ� 
wish list එකට දාලා �යාග�න. එතෙකාට ඔයාට නැවත ඔයා list කර� item එක sell 
කරන �� sellerව ෙහායාග�න එක අමාරැ ෙව�ෙ� නැහැ. 

දැ� ඔයාට order එක� ඇ��ලා �ෙය�ෙ�. දැ� ඔයා ෙකාෙහාමද ඒ order එක දා� 
customerෙ� contact details �ක ෙහායාග�ෙ�. ඒ වෙ�ම ඔයා ඒ ��තර වලට 
අදාලව ඔයා item එක select කරග�ත seller ට order එක දා�න ඕන. ෙකාෙහාමද ෙ� 
ෙ�ව� කර�ෙ�? 

දැ� ඔයාට order එක� ඇ��ලා �ෙය�ෙ� ඔයාට ඒ order එකට අදාල �ය�ම 
��තර බලාග�න න� ඔයා ebay seller hub එකට ය�න ඕන. ෙමතන� ඔයා ebay 
seller hub එකට �යාම පලෙව�යටම ඔයාට ඔයාෙ� ebay account එක verify කර�න 
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�යලා �යනවා. ෙ�ක ඔයා seller hub එකට log ෙවන පලෙව� වතාෙව� �තර� 
ෙප�න�ෙ�. 

ඊට ප�ෙ� ඔයාට seller hub යටතට �යාම ඔයාට දැනට ඇ��ලා �ෙයන order එක 
ෙප�නනවා. 

 

ෙමතන �යන order details option එක හරහා ඔයාට ඒ order එක දාලා �ෙයන 
customer ෙ� �ය�ම ��තර බලාග�න ��ව�. ඊට ප�ෙ� ඔයාට �ෙය�ෙ� ඒ 
��තර �ක කරලා ඔයා item එක select කර� �� seller ට order එක දා�න. ෙමත�� 
මතක ඇ�ව shipping details ��යට ඔයාට oredr එක දා� customer ෙ� �තර ෙද�න. 
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ඔයාට ෙමතන “Add new address “�යන button එක click කරාම පහ�� �ෙයන 
interface එක ලැෙබනවා. 

 

දැ� ෙමතනට ඔයාට order එක දා� customer ෙ� address සහ අෙන�� ��තර 
ෙද�න. ඒ වෙ�ම ඔයාට එතන� seller එක msg එක� දා�න ��ව�. අ�න එතනට 
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ෙ�ක dropshipping order එක� ඒ �සා product packing එෙ� එයාෙ� ��ම logo 
එක� ඇ�ල� කර�න එපා �යන msg එක� මතක ඇ�වම සදහ� කර�න. 

ෙ� ෙව�� ඔයා ebay හරහා item එක� list කර�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක ද�නවා. 
ඒ වෙ�ම order එක� ආවාට ප�ෙ� ඒ order එක original sellrtට දා�ෙ� ෙකාෙහාමද 
�යන එක� ද�නවා. ඉ�� ඔයා ඒ අදාල seller ට order එක දැ�මට ප�ෙ� එයා ඒ 
item එක ship කරලා ඔයාට ඒක අදාල tracking code එක එවනවා. ෙමතන� ඔයාට 
item එක ship කරා �යලා email එක� එනවා. ඊට ප�ෙ� ඒ අදාල item එක aliexpress 
seller ම�� ship එක කර� දවෙ� ඉදලා �න 5� 10� අතර� tracking code එක 
system එෙක� auto-generate ෙවනවා. ඊට ප�ෙ� ඔයාට එක පහ�� �ෙයනවා 
වෙ�� racking code බලාග�න ��ව�. 

 

දැ� ඔයාට කර�න �ෙය�ෙ� ෙ� tracking number එක copy කරලා ebay එෙ� 
tracking �යලා �ෙයන button එක click කරලා tracking number එක paste කරන 
එක�. ඒ වෙ�ම එතන� item shipping method එක� අහනවා. එතනට ඔයා item එක 
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ship කෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක ෙද�න. උදාහරණය� ��යට country එක china 
න� china post �යලා ෙද�න. 

ebay හරහා dropshipping කර�න අව�ය ෙතාර�රැ �ය�ලම වෙ� ෙ� වන �ට ඔයා 
ද�නවා. ඉ�� ෙමතන� ඔයාට ෙමතන� sell කරන products වල �ද� withdraw 
කරග�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක ගැන තවම� ගැට�ව� ඇ�. මම ඒක 
අවසානයට ඉ�� කරග�තා. ඇ�තටම ebay හරහා dropshipping කරන ෙගාඩ� 
ෙදනා ෙ� වැෙ�ට පා��� කර�ෙ� Pyapal. 

න�� ෙ�ක �� �ෙර�� �යලා ඔයා ද�නවා. ඉ�� බ�තරය� ෙදනා මෙග� 
ඉ��ම� කරා ෙ�ක �යලා ෙද�න �යන එක. ඒ �සා මම ඔබට ෙමතන� ෙව�ෙ� 
ෙමාක�ද �යන එක ��තර කර�න�. න�� ෙ� �ය�ම ��තර ඔබෙ� දැ�ම සහ 
අවෙබ�දය සදහා පමණ� ඉ��ප� කරන බව මතක තබා ග�න. ඔයාට ෙ� ��යට 
කර�න �යලා මම ෙකාෙහාමටව�ම �ය�ෙ� නැහැ. ඒ වෙ�ම ෙ� ක�මය සදහා 
��ම ��ය�� මම වග�ය�ෙ� නැහැ �යන එක� ���ම �ය�න ඕන. 

ඔයාට ෙ� වැෙ�ට philippine paypal account එක� �ෙය�න ඕන. ඒ වෙ�ම ඔයාෙ� 
bank card එක එකට link කරලා �ෙය�න ඕන. න�� ෙමතන� ඔයා හදලා 
�ෙය�ෙ� SL paypal account එක� න� ඔයාට ෙ� වැෙ� කර�න බැහැ. ඒ වෙ�ම 
තම� ඔයාට IP එකම එෙක� paypal account ෙදක� �යාග�න බැහැ �යන එක� 
ඔයා ෙහාදට මතක �යාග�න ඕන. ඔයාෙ� අ�� ��ද ෙවන ෙපා� වැර��ද�� 
උන� ෙමතන� ඔයාෙ� paypal account එක ban ෙව�න ��ව�. අ� �ත� ඔයාට 
ක�� ඔයාෙ� pc එෙක� හද� SL paypal account එක� ��නා �යලා ඔයා ඒ 
account එකට ඔයාෙ� bank card එක� link කරලා න� ��ෙ� ඔයා නැවත ඒ 
account එක බා�තා කර�න ය�න එපා. 

ෙමතන� ඔයාට ෙ� වැෙ�ට අ���ම paypal account එක� හදාග�න ෙවනවා. ඒක 
philippine account එක� ෙව�න ඕන. ක�� ඔයා බා�තා කර� email එක නැ�ව 
ෙවන� අ��ම email එක� බා�තා කරලා අ��ම bank card එක� ඒකට link 
කර�න. 
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පහ�� �ෙයන link එෙක� ��� ඔයාට philippine paypal account එක� හදාග�න 
��ව�.  https://www.paypal.com/ph/webapps/mpp/home 

 

ෙමතන� ඔයා paypal account එක create කරාට ප�ෙ� ඔයාෙ� bank details ඇ�ල� 
කරලා bank card එක paypal account එකට link කර�න. ඊට ප�ෙ� ඔයාෙග� bank 
card එක verify කර�න code එක� ඉ�ලනවා. ෙමතන� ඔයාට කර�න �ෙය�ෙ� 
bank එකට cl කරලා paypal account එක� හැ�වා එක paypal code ෙද�න �යලා 
ඉ�ලෙගන ඒ code එක enter කරලා verify කර�න. 

ඉ�� philippine PayPal account එක හද�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක �යවර ස�තව 
මම ��තර කර�ෙ� න� නැහැ. ඔයා ෙ�ක කරනවා න� ස���ණ වග�ම අරෙගන 
ෙ� වැෙ� ඉ��යට කරෙගන ය�න. ඊට ප�ෙ� ෙ� ��යට හද� paypal account එක 
ඔයාෙ� ebay account එකට link කර�න තම� ඔයාට �ෙය�ෙ�. 

ඒ වෙ�ම තම� ebay හරහා ඔයා drop shipping ��ෙ�� ඊට අදාල �� ��බදව� 
වැ� අවදානය� ෙද�න ඕන �යන එක� මතක �යාග�න. 

● ෙමතන� ඔයා dropshipping කරනවා �ය�ෙ� item එක ship කර�ෙ� ඔයා 
ෙනෙව�. න�� හ���ෙයව� customer case එක� ඇ�ෙදා� අ�වාෙර� ඔයා 
තම� ඒකට ��ණ ෙද�න ඕන. 
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● ඒ වෙ�ම ඔයා response time එක �ලා �ෙයන period එක ඇ�ෙ� tracking 
code එක, printed lable එක customerට යව�න� ඔයා මතක �යාග�න ඕන. 

● ඒ වෙ�ම තම� order එක ඔයාට ආ� ගම� පැෙය� ෙදෙක� ඔයා first sellerට 
ඒ order එක transfer කර�න මතක �යාග�න. 

● ෙ� සදහා ඔයා credit/debit card එෙ� සැල�ය �� �දල� �යද� කර�ෙ� 
නැ�ව �යාග�න� ඔයා මතක �යාග�න ඕන. 

● ඒ වෙ�ම තම� ඔයාට එකම IP එෙක� ebay account ෙදක� �යාග�න 
��ව� කම� නැහැ. ෙමෙහම ��ලා අ� උෙනා� ඔයාට account ෙදකම නැ� 
ෙවනවා. 

● න�� ඔයාට එකම address එකට ebay account ෙදක� දැනට �යාග�න 
��ව�කම �ෙයනවා. 

● අ� �ත� එකම ෙගදර සෙහ�දරෙය� ෙද�ෙන� ebay කරනවා �යලා 
එතෙකාට ෙද�නටම එකම address එක පා��� කර�න ෙවනවා. 

● හැබැ� ෙමතන� ෙද�නට pc ෙදක� �යාග�න ෙවනවා. ඒ වෙ�ම ෙද�නට 
internet connection ෙදක� �යාග�න ෙවනවා. ෙ� ෙ�ව�� ඔයාට ෙගාඩ� 
වැදග� ෙවනවා. 

ෙ� ෙව�� ebay listing ගැන මට� උග�න ��ව� ��ෙ� knowledge එක� ඔයාට 
�ෙයනවා. ෙ� ��යට ඔයාට listing පහ�ක� ෙදනවට ebay එෙක� ගා�� අය 
කරනවා. ෙ� වැෙ� ඔයාට 100%ම ෙනා�ෙ� කර�න ��ව�කම� නැහැ. ෙමතන� 
ඔයාට ව�ග ෙදක� �ෙයනවා. ��කවම අ�වා�ෙය�ම ෙගව�න ��ද ෙවන ඒවා 
සහ අමතර ෙ�වා සදහා ෙගව�න ��ද ෙවන ඒවා..අ�වා�ෙය� ෙගව�න ඕන ඒවා 
ග�ෙතා� 2� �යනවා, 

● Insertion Fee-ෙ�ෙක� ෙව�ෙ� අ� ebay ඒෙ� භා�ඩය� list කර�� ඒකට 
ගාන� කැෙපන එක. ඇ�තටම ෙ�ෙ� ප�මාණය සාදක ෙදක� මත ෙවන� 
ෙවනවා. භා�ඩය ඇ�� කරන category ගනන හා භා�ඩ ප�මානය මත. ඒ 
ගාන කැෙපන ��හ ගැන ෙවනම ��තරය� අ� තව� ��ය� ඔ�ෙ� 
ඔයාලට �ය�න�. 

● Final value fee- අ� list කර� භා�ඩය� ��ෙනන හැම ෙවලාවකම ෙ� ගාන 
කැෙපනවා. ඒ ��ෙ� එක listing එකක භා�ඩ 10� �යනවන� ෙ� ගාන 10 
පාර� අය ෙවනවා. ෙ� ගාන �රනය ෙව�ෙ� තැපැ� ගා��� එක� 
භා�ඩෙ� �� ව�නාකම මත. 
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● Advanced listing upgrade fees- ෙ�ෙක� ෙව�ෙ� අ�ට ��ව� අෙ� listing 
එකට ල�සන ��ඇදග�නා�� ෙප�ම� ලබා ෙද�න එක එක ��ෙ� 
upgrades කරනවන� ඒවට අමතර ගාන� කැෙපනවා. 

● Supplemental service fees- ebay එෙක� ලබා ෙදන ��ධ අමතර 
ෙ�වා(Hassle-free returns,Global Shipping program ආ�.) භා�තා කරනවන� 
ෙ� ��ෙ� ෙවනමම ගාන� කැෙපනවා. එතෙකාට අමතර ෙ�වා සදහා �යද� 
යටෙ� තව� category ෙදක� �ෙයනවා. පහ�� �ෙය�ෙ� ඒවා. 

ඉ�� ඔයා ebay හරහා list කරලා �ෙයන බාණඩ අ�ව ෙමතන� ඔයා පා��� 
කර�න ඕන ෙමාන ෙ�වාවද �යන එක ෙවන� ෙවනවා. ඒ අ�ව ඔයා ෙගව�න ඕන 
listing fees එක� ෙවන� ෙවනවා.  

ෙ� එක එක එක listing fee එක හැෙද�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක� මම ඔයාට 
ෙවනම පැහැ�� කර�න�. 

ඉ�� ඔයාට ෙ� ස�බ�දව දැ� ෙබාෙහාම ෙහාද අවෙබ�දය� ඇ�. ඒ වෙ�ම තම� 
ebay හරහා dropshipping ��ෙ�� ඔයාට ඒක ස���ණෙය�ම ෙනා�ෙ� කර�න 
බැහැ �යලා මම ��වා ෙ�. ඔයා එක මාසය� ebay selling කරාට ප�ෙ� ඔයා listing 
කරලා �ෙයන items ���නා න� ඔයාට ඒ ෙව�ෙව� ය� �� �දල� ෙගව�න 
��ද ෙවනවා. ෙ�ක ෙබාෙහාම ෙපා� �දල�. 

ෙ� ප�මාණය ඔයාෙ� dropshipping store එක හරහා එක මාෙසකට �ය� selles 
ප�මාණය අ�ව ෙවනස ෙවනවා. ඔයාෙ� store එෙක� ෙහාදට selles �ෙයා� එෙහම 
ඔයාට �ක� වැ�ෙය� ebay එකට ෙගව�න ෙවනවා. ඒ උනාට ඉ�� ඔයා listing 
කරලා �ෙයන items ��ෙණන තරමටම ඒෙ� වා�ය� ඔයාටම තම�. ඒ �සා 
ෙමතන� ෙගව�න ෙවන ෙපා� �දල ස�බ�දව ෙගාඩ� වද ෙව�න ය�න එපා. 
ඔයාට හැම මාෙසකම ෙගව�න ඕන invoice එක ඔයාෙ� email එකට ebay සමාගම 
ම�� email කරනවා. ඔයාට පහ�� �ෙයනවා වෙ� invoice එක� තම� එ�ෙ�. 
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ඉ�� ඔයාට කර�න �ෙය�ෙ� ඔයාෙ� ebay account එකට ෙවලා ෙ� bill එක 
ෙගවලා දාන එක �තර�. ෙ�ක ෙනාෙගවා ඔයාට ඉ�න බැහැ. අ�වාෙර� ෙගව�න 

ඕන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winning Product ෙහායාග�න ආකාරය 
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ebay dropshipping කර�න �තාෙගන ඉ�න අය ෙව�ෙව� ෙගාඩ�ම වැදග� 
උපෙද� �ක� ෙද�න කැම�. ෙ�ක හැෙම�ටම ෙපා�ෙ� තම� මම ඉ��ප� 
කර�ෙ�. ඔයාලට, ඔයාල item/niche එක aliexpress search කරල බල�න, aliexpress 
and ebay ෙකාෙහාමද ඒ items sell ෙවලා �ය�ෙන �යල. ෙගාඩ� sales �යනවන�, 
තව ක�පනා කරල හ�ය� �යල ��වාසය� �යනවන� කර�න. හැෙම�ටම එකම 
niche ව� item එක ව� හ� ය�ෙ� නෑ එක එක අයට එක එක ෙ�ව� හ�ය�ෙ� 
ඒක �සා try කරලා බල�න ඔයාට හ�යන niche හ��නාම �ගටම ඒක කර�න . 

• Mixed Niche – $2-20 Top Selling items (Special Mugs, Toolkits, Watches, decoration 
items, නැ�ත� ඒ ඒ කාෙලට ර��ල� ෙවලා වෙ� �යන ඇ��, shoes වෙ� ඒවා 
උප�මය 20-30� වෙ� දාග�න ��ව�,  ෙ�� sell ෙව�ෙන top selling items. 

• Watches – One of the Bestselling and common niche, ෙමෙක� ඔ�ෙකාම එක 
ෙගාෙ� දාෙගන අනාග�න එපා. එක brand එක�, නැ�ත� එක ��යක �ෙ�ෂ 
එක� කර�න. ඒ වෙ�ම තම� Rolex, Omega වෙ� high quality replica design 
watches (Not fake). Target කර�න ඕන professional’s ලා.  

Jewelry – ෙ�ෙක�� ඔ�ෙකාම එක ෙගාෙ� දාල වැඩ� නෑ. එක ව�ෙගක ඒවා 
�තර� දා�න ඕන.  Ex: Stainless Steel, Sterling Silver Jewelry, Gold Jewelry (18K, 
22K, 24K), Rose Gold Jewelry (14K). ඒ� 22K 24K ඒවා ග�� ���� �ක� ෙහායල 
බලනවා, ඒ �සා �තල බලල කර�න. • Makeups: Same, one of the best niches, 
ෙ�ෙකන� ඉ�� �ෙ�ෂ� �යල දා�න එක� නෑ, ඕන makeup එක� දාග�න 
��ව�. Herbal products, skin care, cream, oil, nourishments.  

• High tech items/ drones/ 3D printers – Encrypted memory sticks, encrypted hard 
drives, high tech drones / 3D prints වෙ� ඒවා. ෙ� දව� වල ෙහාඳ ඉ��ම� 
�යනවා.ඒක� ඉ�� ප�ට professional ��යට කර�න ඕන. අ�ව videos �ෙය�න 
ඕන. එක ගැන A-Z explanation එක� �ෙය�න ඕන. ඒකට aliexpress එෙ� total 
description එක Copy Paste කර�න, ඊට ප�ෙස අනව�ය එව අ�� කර�න. ෙ�කට 
න� budget එක වැ�, හැබැ� profit එක� වැ� හ�යට කෙරා� න�. එක�� අ�ට 
25-200$ �යාග�න ��ව�. 
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• Sex Toys – ෙ�ක� high profitable. හ�යට කෙරා� nothing. දැ� culture එක� එ�ක 
බැ�වාම ෙලා� seen එක� ෙනෙව� ෙ�ක. Hot ෙක�ෙල�ෙග photo එක� දාල 
boost කරාම ග�න ��ව� ෙහාඳ followers �ක�. 

• Home & Lifestyle – ෙ�ක� ෙහාඳ�, ෙපා� ෙපා� items �තර� free shipping කර�න 
��ව�. ෙලා� ෙ�ව�.. වලට �ක� වැ�ෙය� ෙගව�න ඕන. කැම� අය බලල 
කර�න, Kitchen items, එ�ෙනදා පා��� ෙවන ඒවා, decorations ප�ට sale එක� 
ග�න ��ව�. 

• Pet accessories – ෙ�ක� ���. කරනවන� අ�ව ෙහාඳ sale එක� ග�න ��ව� 
niche එක�. 

• Travel Items – Travel කරන අයට අවශය ෙවන items, ප�ට sale එක� ග�න 
��ව� niche එක�.  

ෙ�ව� ෙපා��� බල�න research එක� කරල.  

• Golf Items• Fishing Accessories• Books, Diaries and Magazines• Clothes, Shoes, 
Bags• Pen and Pencil (customized)• Leather related items• Cricket Accessories• Life 
Guard Accessories• Surfing Accessories• Mobile Tab back covers• Phone accessories• 
Car Accessories 

 

 

Ebay selling fee  

Ebay selling fee ස�බ�දව අ� �ට ක�� ඔබ� සමග ��තර කතා කරා. න�� 
ෙගාඩ� ෙදෙන� අහලා ��නා ebay fee එක හැෙද�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක 
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�යලා ෙද�න �යන එක. ඉ�� ඇ�තටම ෙමතන� ඔයාට �ෙය�ෙ� ebay selling 
account එක�ද? ebay store එක�ද? �යන එක මත ඔයාෙ� ebay feeඑක �ක� 
ෙවන� ෙවනවා. ඒ වෙ�ම තම� ඔයා ��ණන item එෙ� category එක� අ�ව 
ඔයාෙ� selling fee එක ෙවන� ෙවනවා. ෙමතන� මම කතා කර�න බලාෙපාෙරා�ෙ� 
ෙව�ෙ� insertion fee සහ final value fee එක �යන ෙදකම ගැන�. අ� එෙහන� 
���ම බල� category එක අ�ව insertion fee/ final value fee එක ෙවන� ෙව�ෙ� 
ෙකාෙහාමද �යන එක. 
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ඒ වෙ�ම තම� ඔයා sell කර�ෙ� real estate එක� න� එතන� ඔයාට fee �න� 
ෙගව�න ��ද ෙවනවා. insertion fee, notice fee, optional listing upgrade fee ෙමතන� 
real estate listing style එක auction-style, fixed price ෙහ� classified ad format ��යට 
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�ෙය�න ��ව�. න�� ෙමතන� ඔයා ෙත�රග�න listing style එක ඒ තර� වැදග� 
ෙනා�න� ඒ අ�ව ඔබ ෙග�ය �� �දල ෙවන� ෙවනවා. 

 

 

 

44 



 

 

ඊලගට අ� listing upgrades වෙ�ම additional listing fee ෙවන� ෙවන ��ය කතා 
කර�. 

දැ� අ� කතා කර�න �දාන� ෙව�ෙ� ඔය upgraded listing version එකකට යනවා 
න� ඔබට ෙකාපමන �දල� ෙග�මට ��වනවාද �යන එක ස�බ�දව�. Optional 
listing upgrade ��� සඳහා වන ගා�� ඔෙ� අ�තමෙ� �ල සහ ලැ���ගත ��ෙ� 
ආකෘ�ය සහ කාල�මාව අ�ව ෙවන� ෙ�. අ� පහත ෙවන�ක� ද�වා ඇත. 
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ෙමතන� ඔබට �ව �� තව� ෙදය� �ෙබනවා. ඒ තම� ෙ� ��යට එ� වතාව� 
list කර� item එක� ඔබ ඒ item එක cancel කරනක� පව�න බව�. න�� ෙමතන� 
ඔබට insertion fee එක� ෙගව�න ෙව�ෙ� එක වතාව� ඉ� ප�ව ඔෙබ� අමතර 
�දල� අය කර�ෙ� නැහැ. ඔබ �තා ���ෙ� ෙ� අ��� න� එය වැර� ඔබ list 
කරන item එක�ම �න 30� ඇ�ලත නැවත relist ෙවනවා. ෙමය තම� ��ව�ෙ� 
එ�� ඔබට නැවත relist fee එක� ෙගව�න ��ද ෙවනවා. 

ebay එෙ� �ක�ම product එක� list කරනවාට වඩා ඔයා list කර� product එක ad 
��ම ��� ඔයාට වැ��ර sales ප�මාණය� ලබා ග�න ��ව�. ෙමතන� ඔයාෙ� 
product එක ebay එෙ� advertise කර�න ඔයාට ��ද ෙවනවා. ෙ� ��යට ad කර� 
product එක� ෙව�ෙව� charge කරන insertion fee එක සාමානය product එකක 
insertion fee එකට වඩා ෙවන�. ඉ�� ෙ� ස�බ�දව ඔබට ��ණ අවෙබ�දය� 
��ම ඉතාම� වැදග�. 
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ඉ�� සාමානය item එකක insertion fee එක item category එක� එ�ක ෙවන� ෙවන 
��ය අ� ක�� ��ෙය� කතා කරා. ඔයාෙ� product එක ඔයා list කරලා �ෙයෙ� 
classified ads format එෙ� න� ඔයාෙග� insertion fee එක ��යට $9.95 charge 
කරනවා. ඒ වෙ�ම ෙ�ක වලං� ව�ෙ� මාසයක කාලය� සදහා පමණ�. ඊට 
ප�ෙ� නැව�ත� ඔයාට renewal fee එක� ෙගව�න ��ද ෙවනවා. ෙමත�� ඔයාට 
classified ads format එක බා�තා කර�න ��ව� ෙව�ෙ� පහ�� ද�වා �ෙයන 
category සදහා�. 

● Business & Industrial 
○ Building Materials & Supplies > Modular & Pre-Fabricated Buildings 
○ Office > Trade Show Displays 
○ Websites & Businesses for Sale 

● Specialty Services 
● Travel (excluding Lodging, Luggage, and Vintage Luggage & Travel Accs 

categories) 
● Everything Else 

○ eBay User Tools 
○ Funeral & Cemetery 
○ Information Products 
○ Reward Points and Incentives Programs 

�ට අමතරව ඔබට real estate සදහා� classified ads format එක බා�තා කල හැ�. 
එ�� ඔබටෙග� අය කරන insertion fee එක ඉහත සදහ� අගයට වඩා ෙවන�. ඒ 
බව අ� ක�� ඔබට සදහ� කලා. ඉ�� ෙ� ��යට classified ads format එකට item 
එක� list කර�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක ස�බ�දව ඔබට ගැට�ව� ම� ෙව�න 
��ව�. ඒ වැෙ� කර�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක අ� ඉ��ෙ�� ඔබට �යා �මට 
�දාන�. 

Ebay selling fee ස�බ�දව අ� ෙබාෙහ� ෙ� ෙ� ෙව�� කතා කරා. ඒ අ�ව ඔබට 
අ�වාෙර� insertion fee සහ final value fee එකට යට� ෙව�න ��� ෙවනවා. න�� 
ෙකා�ෙ�� ස�තව. �ට අමතරව ම�� charge වන additional final value fee එක 
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ස�බ�දව ඔබ �� ෙපර අසා නැ� ෙව�න ��ව�. ඔබ ෙමය දැනෙගන ��ම 
ඉතාම� වැදග�. 

ෙමාක�ද ෙ� additional final value fee �යලා �ය�ෙ�? ෙම�� ඔබ ebay වල �� 
උ�ලංගනය කර�� බා�ඩ �ල � ගැ�ම ���ම �� කරනවා න� ඔබට� ෙමයට 
යට� ෙව�න ��ද ෙවනවා. 

Ebay වල ��ය� තම� ඔබට ebay වලට �ට�� එ� �ෙබන බා�ඩ හා ෙ�වා 
�ල� ගැ�මට ෙහ� ���මට අවසරය� නැහැ. උදාහරනය� ��යට ඔයාට ebay 
store එක� ��න� ඔයා එ� �ෙබන බා�ඩ ebay හරහා නැ�ව ebay වලට ��� 
අල� කරනවා න� ඔයාෙ� වල �� වලට �රැ�ද ��යාව� තම� කරලා �ෙය�ෙ�. 
ෙම�� ඔෙ� අ��ක ���� ගා��ව� අය කරනවා. 

ඔබ ebay ව�� �ටත �ල� ගැ�ෙ� ෙහ� ���ෙ� ebay message center �ළ ඔෙ� 
ස�බ�ධතා ෙතාර�රැ ඉ��ප� කර�ෙ� න� ෙහ� ගැ��කරැෙව�ෙග� ඔ��ෙ� 
ස�බ�ධතා ෙතාර�රැ �මස�ෙ� න�, ඔයාෙ� item එක sell කරලා ෙනා��න� 
����වල �� �දල මත පදන�ව ඔබට අවසාන ව�නාකම� අය කරනවා. ඒ �සා 
ෙ� වැෙ� ෙකාෙහාමටව�ම කර�න එපා. ෙමම ත�වය ඔයා අදාල item එක list 
කරලා �ෙයන pricing style එක� එ�ක ෙවන� ෙවනවා. අ� ෙ� ස�බ�දව 
උදාහරණ �පය� ඉ��ප� කර�� ඊලග ��ෙය� පැහැ�� කර�න �දාන�. 
ෙකාෙහාම උන� ඔයා ebay හරහා dropshipping කරනවා න� ෙකාෙහාමටව�ම ebay 
එෙක� �ටත ෙ� වැෙ� කර�න ය�න එපා. 

ඉ�� ඔ�න අවසාන වතාවට තම� ෙ� Ebay selling fee ස�බ�දව කතා කර�ෙ�. 
ෙකා��ම තව� ෙ� ගැන �යලා ෙද�න ෙදය� නැහැ. දැ� ඔබ ඔ�ෙකාම 
කත�දරය ද�නවා. ඒ �සා ඉ�� ආ� ඊෙම� කර කර අෙප� අහ�ෙ�පා ඔ�න. 

අ�ට ෙයා� ෙව�ච අවසාන ප��නය තම� ebay store එක� �ෙයන ෙකෙන�ෙග� 
ebay හරහා ස���ණෙය�ම ෙකාපමණ �දල� අය කරනවද �යන එක. 

ඔයාට ebay store එක� ��බ�, selling account එක� ��බා� �යලා ෙවනස� 
නැහැ. ෙම�චර දව� මම කතා කර� ඔ�ෙකාම �� ඔයාට� ඒ ��යටම වලං��. 
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ෙන�� selling account එක� �ෙයන ෙකෙන�ෙග� අය ෙනාකරන අමතර �දල� 
ඔෙබ� අය ෙවනවා. ඒ තම� store subscription fee එක. පහ�� �ෙය�ෙ� එක. 
ඔයා �ල� ග�ෙ� ෙමාන ��ෙ� store එක� ද �යන එක අ�ව ඔයාට අමතර �දල� 
ෙගව�න ��ද ෙවනවා. ඔ�චර තම� ඉ�� වැ� ෙව�ෙ�. ෙමතන� ඔයා ග�ෙ� 
monthly renewal එක� න� මාෙස� මාෙසට ෙ� ගාන ෙගව�න ඕන. ඔයා ෙ� ෙව�� 
auto renewal දාලා �ෙයනවා න� ඉ�� ෙ�ක ෙගව�න කරදර ෙව�න ඕන� නැහැ. 
ඒ ගාන autoම ඔයාෙ� card එෙක� කැෙපනවා. 

 

හැබැ� ඉ�� ඔයාට �ක�ම selling account එක� �ෙයන ෙකෙන�ට වඩා වා� 
ෙගාඩ� ග�න ��ව�. ඒ ෙමානවද �යලා ඉ�� අ� ක�� ��වා. 

අ� කතා කර�� ��ෙ� additional final value fee එක ස�බ�දව�. අ� දැ� බල� 
ඔබ ebay එකට ��� කරන ෙමවැ� වැර� ��යාව� �සා, Auction-style listing format/ 
Fixed price listing format �යන format ෙදකට අදාලව ඔෙබ� ෙකාපමන �දල� අය 
ෙවනවාද �යන එක. 
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ෙම�� ෙපා�ෙ� ඔෙ� බා�ඩෙ� ආර�බක �ල ෙකාපමණ �ව�, ඒ හා ෙද�නයක 
buy it now price එක� ඔ�� ඔෙබ� අය කරනවා. එෙම�ම ඔබෙ� ebay message 
�ලට ර� පා�� සටහ� කල email එක� පැ�ෙණනවා. ප�ව ඔබ මාෙ� අ��මට 
පැ�ෙනන ebay invoice එක දැක ��මයට ප� ෙව�න� ��ව�. ෙගාඩ� අය ෙ� 
warning email එක දැකලා ෙ� වැෙ� නව�තනවා. එෙහම උෙනා� ඔයාට ඒ මාෙ� 
additional final value fee එක ෙගවලා shape ෙව�න ��ව�. න�� ඔබ ��� �ගටම 
ෙ� අකට�� ��යාව කල ෙහා� ඔ�� ඔෙ� ��ම suspended කරලා දානවා. 

�ට අමතරව ඔබ ebay seller ෙකෙන� ��යට minimum seller performance එක 
ස���ණ ෙනාකර�ෙ� න� එතන� ඔබෙ� 5%ක additional final value fee එක� අය 
කරනවා. ඒ �ය�ෙ� ඉ�� ඔයාට ebay seller ෙකෙන� ��යට වැඩ පට� ග�තම 
�ක� ඉ�න� බැහැ. government job එක� කරනවා වෙ� අ�� ගහනවට �ද� 
ෙමතන� ෙගව�ෙ� නැහැ. අ�� ගහනවට වැ�ෙය� කපා ග�නවා �ස�. 

ඔයාට seller dashboard එකට ��� ඔයාෙ� ව�තමාන seller level එක බලාග�න 
��ව�. ඉ�� ෙ�ක ෙගාඩ� අ� ම�ටමක න� �ෙය�ෙ�, අ�වාෙර� ෙ�ක වැ� 
කරග�න ඕන. න�� ෙ� කතාව top rated sellers ලට අදාල නැහැ. 
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Ebay Store එක� සාදාග�න ආකාරය 

අ� ��� �ගටම ඔබ� සමග ebay හරහා dropshipping කර�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන 
කාරණාව ගැන කතා කරා. ෙමතන� සමහරැ පටලවග�න කාරණාව� �ෙයනවා. ඒ 
තම� ebay හරහා dropshipping කර�න ඔයාට ebay එෙ� store එක� කර�න 
ඕනමද �යන කාරණාව. ඇ�තටම ebay එක dropshipping හරහා ඔයාට කර�න 
store එක� අව�ය ෙව�ෙ� නැහැ. ඔයාට ඒ සදහා ebay selling account එක� 
�තර� ��ම ප�මාණව� ෙවනවා. ඔයාෙ� ebay account එක selling account එක� 
කරග�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක අ� �ට ක�� ඔබ� සමග කතා කරා. 

න�� ක�� අ� ebay offer එක� ගැන කතා කරා අ�න ඒ offer එක ග�න න� 
ඔයාට ebay store එක� �ෙය�න ඕන. එතෙකාට ෙ� ebay selling account එක� සහ 
ebay store එක� අතර �ෙයන ෙවනස ෙමාක�ද �යන එක ගැන තම� අද අ� කතා 
කර�න �දාන� ෙව�ෙ�. 

ebay selling account එක� �යලා �ය�ෙ� ඔයාට ebay එක හරහා selling කර�න 
හදාග�න account එක�. ෙමතන� ඔයාෙ� ebay buying account එක� selling 
account එක� බවට convert කරග�න ඔයාට ��ව�. ෙ� ගැන ඔයා ද�නවා. න�� 
ebay store එක� �යලා �ය�ෙ� �ට වඩා �ක� ෙවන� ෙදය�. ෙමතන� ඔයාට 
�ක�ම ebay selling account එක� �ෙයනවා �ය�ෙ� ඔයා ��ණන item 
ෙකෙන�ට ebay හරහා search කරලා ග�න ��ව�. ඒ උන� ඔයා list කරන අ�� 
items ෙමානවද �යන එක customerට බලාග�න ��ය� නැහැ. අ�න ඒ සදහා ඔයාට 
ebay store එක� open කර�න ෙවනවා. ෙ�ක හ�යටම e-commerce web site එක� 
වෙ� ��ෙවා� හ�. එතෙකාට ඔයා ෙමෙත� ක� list කර� හැම item එක�ම ඒ 
store එෙ� ෙප�නනවා. 
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ෙ�ක තම� ebay selling account එක� සහ ebay store එකක �ෙයන ෙවනස. ඒ 
වෙ�ම තම� ebay store එක� open කරනවා න� ඔයාට ඒ ෙව�ෙව� ය� �දල� 
ෙගව�න ��ද ෙවනවා. න�� ebay selling account එකක� ඔයාට එෙහම �ද�� 
මාෙසකට ෙගව�න ෙව�ෙ� නැහැ. ඒ උන� store එක� open ��ෙම� ඔයාට 
ලැෙබන වා� ෙබාෙහ�මය� �ෙබනවා. ඒ �සා ආර�බෙ�� නැත� ඔයා dropshipping 
කර�න පට� අර� �ක කාලය� �යාට ප�ෙ� ඔයා store එක� open කරන එක 
ෙහාද�. ඒ වැෙ� කර�ෙ� ෙකාෙහාඅ�ද �යලා මම ඊලගට ඔයාට �ය�න�. 

ෙ� ෙව�� ඔයා ebay selling account එක� සහ ebay store එක� අතර ෙවනස 
ද�නවා. 

අ� �ත� ෙ� ෙව�� ඔයාට ebay හරහා selling account එක�ව� එක�ව� නැහැ 
�යලා එෙහන� පලෙව�ෙය�ම ඔයා කර�න ඕන ebay හරහා selling account 
එක� හදාෙගන ඉ�න එක�. ඒ සදහා ඔයා ඉ�ෙස�ලම ��� ebay එෙ� register 
ෙව�න ඕන. එතන� ෙකෙන� මෙගන අහ�න ��ව� selling account එක� නැ�ව 
ebay store එක� open කර�න බැ�ද �යලා. ෙකාෙහ�ම බැහැ. පලෙව�ෙය�ම ඔයා 
ebay selling account එක� හදාෙගන ඉ�න ඕන. ඊට ප�ෙ� තම� ඔයාට ebay store 
එකකට ය�න ��ව� ෙව�ෙ�. 
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ෙමතන� ඔයා ebay එෙ� seller ෙකෙන� ��යට තම� registre ෙව�න ඕන. අ�න ඒ 
�සා ඔයා ෙමතන� personal account එක� නැ�ව business account එ�ක open 
කර�න ඕන. 

 

ඊට ප�ෙ� ඔයාෙ� paypal account එක ෙ�කට link කරලා ඒ වැඩ �ක කර�න. ෙ� 
ෙ�ව� අ� �ට ක�� ඔයාට පැහැ�� කරා. ඊට ප�ෙ� ඔයාට ��ව� ෙ� හරහා items 
�පය� list කර�න. ෙ� ��යට selling account එක� එ�ක අ�ම ගාෙ� මාස 
3�ව� වැඩ කරෙගන ය�න. එක පාරටම store එකකට යනවට වඩා ෙමතන� ඔයා 
ලබා ග�න experience එක �� අව�තාෙ�� ඔයාට ෙගාඩ� ව�නවා. ෙමාකද 
ෙමතන� ඔයාෙග� selling account එක� පව�වාෙගන යාමට �දල� charge 
කර�ෙන� නැහැ. ෙ� ��යට �ක කාලය� �යාට ප�ෙ� ඔ�න දැ� ඔයාට ebay 
store එක� පට�ග�න ����කම �ෙයනවා. අ� බල� ඒ වැෙ� කර�ෙ� 
ෙකාෙහාමද �යන එක. 

ඔ�න දැ� ඔයාට ebay selling account එක� �ෙයන �සා ෙබාෙහාම ෙ��ෙය� ebay 
store එක� ��මාණය කරග�න chance එක �ෙයනවා. ඒ සදහා ඔයාට කර�න 

 

54 



 

 

�ෙය�ෙ� පහ�� �ෙයන link එකට ය�න. එතෙකාට ඔයාට පහ�� �ෙයනවා 
වෙ� interface එක� ෙප�න�. ෙමත�� ඔයා ebay selling account එක� ෙ� ෙව�� 
හදලා �ෙයන �සා තම� ඔයාට ෙ� interface එක ෙප�න�ෙ�. 

https://pages.ebay.com/storefronts/modern/ 

 

දැ� ඔයාට කර�න �ෙය�ෙ� ඉහ�� “STORES” �යන tittle එක �ෙයන ”subscribe 
now” �යන button එක click කර�න. ඊට ප�ෙ� ඔයාට පහ�� �ෙයනවා වෙ� store 
subscription plan එක� ෙත�රග�න ��ව�. පහ�� �ෙය�ෙ� ෙමතන� ඔයාට 
ෙත�රග�න ��ව� store subscription plans �ක. 
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ෙ� අත�� subscription plan එක� ෙත�රෙගන ඒ අදාල �දල ෙගවලා ඉවර උනාට 
ප�ෙ� ඔයා successfully ebay store එක� �ල� ග�තා ෙවනවා. ඊලගට අ� බල� 
ඔයා �ල� ග�ත store එක පහ�� �ෙයනවා වෙ� store එක� බවට ප� 
කරග�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක. 
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ෙ� ෙව�� ඔයා ebay store එක� හදලා ඉවර�. ඒ උන� ඔයා හදාග�ත store එක 
පහ�� �ෙයනවා වෙ� වඩා� ආක�ශ�ය store එක� බවට ප� කරෙග�ෙ� 
ෙකාෙහාමද �යන එක ගැන ප��නය� ඔයාට� ඇ�. 
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ඔයාට ෙ� ��යට ඔයාෙ� store එක customize කරග�න ��ව�කම �ෙයනවා. ඒ 
වෙ�ම තම� ඔයාට අව�ය න� ෙ� සදහා ෙවනම template එක� උන� බා�තා 
කර�න ��ව�. ෙමතන� ඔයා ebay store එක� create කරලා පැය 24� �යාට 
ප�ෙ� ඔයා �ට ක�� ඔයාෙ� selling account එෙ� list කරලා ��බ හැම item 
එක� වෙ�ම අ��� ඔයා list කරන හැම item එක�ම ඔයාෙ� store එෙ� 
ෙප�නනවා. න�� ඔයාට ඉහ�� �ෙයනවා වෙ� වඩා� ආක�ශ�ය store එක� 
හදාග�න න� අ�වාෙර�ම ඔයාෙ� store එක customize කරග�න ෙවනවා. එතන� 
ඔයාට logo, categories, featured image වෙ�ම �යන ෙ�ව� බා�තා කර�න ෙවනවා. 

ඊට අමතරව, 

● promotional offers 
● fixed and auction-style 
● seller performance 
● rating 
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● newsletter 

�යන ෙ�ව� බා�තා ��ෙම� ඔයාට selling වැ� කරග�න� අව�තාව �ෙයනවා. 
ඊලගට අ� බල� ඔයාෙ� store එකට category, featured image එක� add කර�ෙ� 
ෙකාෙහාමද �යන එක. 

අද අ� බල� ඔයා ��මාණය කරග�ත ebay store එකට ෙකාෙහාමද categories 
එක� කර�ෙ� සහ featured images එක� කර�ෙ� �යන එක. ඒ සදහා 
ඉ�ෙස�ලම ඔයාෙ� ebay store එකට ��� ඊට ප�ෙ� manage my store option 
එකට ය�න. ඊට ප�ෙ� store categories යටෙ� �ෙයන add store category වලට 
ය�න. දැ� ඔයාට පහ�� �ෙයන window එක බලාග�න ��ව�. දැ� ඔයාට 
කැම� ��යට ඔයාෙ� store එක categorize කරග�න ඔයාට chance එක �ෙයනවා. 
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ඊට ප�ෙ� save ෙද�න. දැ� ඔයාෙ� store එෙ� ඔයා category කර� categories �ක 
��ෙව�� ඔයාට බලාග�න ��ව�. ඊලගට ඔයට කර�න �ෙය�ෙ� එ� එ� 
category එකට අදාල featured image එක� add කර�න. 

 

ෙ� �සා ඔයාෙ� store එක visit කරන customer ෙකෙන�ට ෙබාෙහාම ෙ��ෙය� 
එයාට අව�ය කරන item එක ඔයාෙ� store එෙක� select කරග�න chance එක 
�ෙයනවා. අ�න ඒ �සා ඔයාෙ� store එෙ� ආක�ශ�ය බව වෙ�ම ��ෙවල �යන 
ෙ�� ෙගාඩ� වැදග� ෙවනවා. 

ඒ �සා �ක category ෙදනෙකාට ෙබාෙහාම ක�පනාෙව� කට�� කර�න. සමහර 
category එක� ඇ�ෙ�, sub categories �පය� �ෙය�න ��ව�. ෙ� හැමෙ�ම ගැන 
ඔයා සැල��ම� ෙව�න ඕන. 

ඕනම business එක� කර�න වැදග� ෙවන ෙදය� තම� email marketing �යලා 
�ය�ෙ�. ඔයාට ඔයාෙ� ebay store එක හරහා, email marketing සදහා අව�ය email 
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list එක built කරග�න ඔයාට අව�තාව �ෙයනවා. ඒ වැෙ� කර�ෙ� ෙකාෙහාමද 
�යන එක ගැන තම� අද අ� කතා කර�න �දාන� ෙව�ෙ�. 

ෙමතන� ඔයාෙ� ebay store එෙ� home page එෙ� newsletter එක� ප�ද�ශනය 
��මට ebay සමාගම ම�� ඔයාට අව�තාව �ලා �ෙයනවා. ෙම�න ෙ� හරහා 
ඔයාට අව�තාව �ෙයනවා ඔයාෙ� store එකට එන customerව ඔයාෙ� email list 
එකට add කරනග�න. 

එතන� ඔයාෙ� newsletter එකට, sign up ෙවන customerට ඉ�ෙස�ලම welcome 
email එක� යව�න ඕන. ඊට ප�ෙ� පහ�� �ෙයන �ය�ම අව�තා වලට අදාල 
ඔයාෙ� customerට emails යව�න වගබලා ග�න. 

● Inform about offers and promotions 
● Update customers regarding sales 
● Inform shoppers when new items are added to your store 
● And to generally touch base with customers and remind them that your store is 

there for them whenever they should need to make their next purchase 

ෙ� හරහා ඔයාට sales වැ� කරග�න ��ව� ඉහල අව�තාව� උදාෙවනවා. 
ෙගාඩ� ෙවලාවට ඔයාෙග� එ� වතාව� item එක� �ල� ග�න ෙකෙන� නැවත 
ඔයාෙ� store එකටම ආෙ� නැ� උන� ඔයා යවන promotion email එක� හරහා 
ඔයාෙ� store එකට ඇ��ලා නැවත item එක� �ල� ග�න ස�බා�තාවය 
ෙබාෙහාම වැ�. �ට අමතරව ෙමතන� ඔයාට බා�තා කර�න ��ව� email 
marketing template එක� �ෙයනවා. ඒ ගැන අ� තව� ඉ��යට ��තර කර�න 
�දාන�. 

ෙ� ෙව�� ඔයා හදාග�ත ebay store එක customize කර�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක 
ස�බ�දව තම� අ� කතා කර�න �දාන� ෙව�ෙ�. ඒ සදහා ඔයාට කර�න 
�ෙය�ෙ� ඉ�ෙස�ලම ඔයාෙ� ebay account එකට log ෙවලා ඊට ප�ෙ� ඔයාෙ� 
ebay store එකට ය�න ඊට ප�ෙ� ද�� පැ�ෙ� ඉහ�� �ෙයන Manage Store 
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�යන option එකට ය�න. දැ� ඔයාට පහ�� �ෙයන window එක බලාග�න 
��ව�. 

 

ඊට ප�ෙ� ෙමතන store design යටෙ� �ෙයන Edit store �යන option එකට ය�න. 
දැ� ඔයාට කැම� ��යට ඔයාෙ� Store name එක ෙවන� කරග�න ��ව�. ඒ 
වෙ�ම ඔයාට ල�සන banner එක� ඔයාෙ� store එකට දාග�න අව�තාව 
�ෙයනවා. 
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ඊට අමතරව ෙ� window එෙ� පහලටම �යාම ඔයාට Logo �යලා option එක� 
බලාග�න ��ව�. අ�න එතනට ඔයාෙ� store එකට ල�සනට design කර� logo 
එක� upload කරග�න තම� ඔයාට �ෙය�ෙ�. 

 

ඉ�� ෙ� ��යට ඔයාෙ� sore එක customize කරාම ඔයාට පහ�� �ෙයනවා වෙ� 
ඔයාෙ� store එෙ� ෙප�ම ෙවන� කරග�න අව�තාව �ෙයනවා. 
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●  

ෙමතන� ඔයා ෙහාද items list කරනවට අමතරව ඔයාෙ� store එක ආක�ශ�ය 
ආකාරෙය� පව�වාෙගන යාෙම� ඔයාට ෙලා� customer base එක� හදාග�න 
අව�තාව �ෙයනවා. ඒ �සා ෙ� හැම ෙපා� ෙපා� ෙදය� ගැනම පවා අවදානය 
ෙයා� කර�න ඕන ෙවනවා. 

ලගට අ� එනවා ඔයාෙ� Ebay store එක හරහා ඔයා list කරන items වලට product 
offer එක� එක� එෙහම� නැ�තම shipping offer එක� ඇ�ල� කර�ෙ� 
ෙකාෙහාමද �යන එක ස�බ�දව ඔබව දැ�ව� ��මට. ෙගාඩ� ෙවලාවට ඔයා 
දැකලා ඇ� ebay එෙ� selling කරන ෙගාඩ� ෙදනා තම�ෙ� items සදහා ��ද 
��ෙ� offers ලබා ෙදනවා. 

දැ� ඔයාට� අව�තාව �ෙයනවා ඔයාෙ� store එක හරහා ඔයාෙ� products වලට� 
ෙ� ��යට offers ලබා ෙද�න. 
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ඒ සදහා ඔයාෙ� ebay store එකට ��� ක�� වෙ�ම, manage store හරහා Manage 
promotions �යන section එකට ය�න ඕන. 

 

එතන� ඔයාට පහ�� �ෙයන interface එක බාලාග�න ��ව�. ෙමතන� ඔයාට 
ෙ�නවා ඇ� ඔයාෙ� store එෙ� තවම� ��ම item එක� ෙව�ෙව� offer එක� 
�ලා නැහැ �යන එක. එෙහන� ඔයාට අ���ම offer එක� create කරග�න න� 
“Create a Promotion” �යන button එක click කර�න ෙවනවා. 
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ෙමතන� ඔයාට පහ�� �ෙයන drop-down menu එක බලාග�න ��ව�. 

 

මම ෙමතන� ���ම order discount �යන section එකට යනවා. දැ� ඔයාට �යවර 
�පය� ඔ�ෙ� ෙබාෙහාම පහ�ෙව� order discount එක� create කරග�න ��ව�. 
එතන� ඉ�ෙස�ලම ඔයා discount එක ලබා ෙදන item එෙ� category එක select 
කර�න. ඊට ප�ෙ� ඒ category එෙ� අදාල item එක select කරලා ෙකා�චරක 
ප��ශතය� ස�ත offer එක�ද ලබා ෙද�ෙ� �යන එක සදහ� කරලා අවසානයට 
save කර�න තම� �ෙය�ෙ�. 
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ඉ�� ෙ� ��යට එෙ�ක seasons වලට අදාලව ඔයා list කරන items වලට ඔයාට ෙ� 
��යට offers ලබා ෙද�න ��ව�. ඒ වෙ�ම ඔයා ලබා ෙදන offers ��බදව ඔයාෙ� 
customersලව දැ�ව� කර�න� ඔයා වග බලා ග�න ඕන. ඒ සදහා ඔයාට email 
marketing ක�මය බා�තා කර�න ��ව�කම �ෙයනවා. ඒ ගැන� අ� ඉ��ෙ�� කතා 
කර�. ඒ වෙ�ම තම� offers වලට අමතරව coupons ලබා ෙදන එක� dropshipping 
වල� ෙගාඩ� වැදග� ෙවනවා. ඒ ගැන� අ� ඉ��ෙ�� කතා කර�. 

ඕනම business එකක sales වැ� කරග�න එක අ�ට �ක� ඉදලා කර�න බැහැ 
�යන එක අ� හැෙම�ම ද�නවා. ඒ සදහා අ�ට business එක මාක� කර�න 
ෙවනවා. Email marketing �යලා �ය�ෙ� business එක� මා�� කර�න �ෙයන 
එක ක�මය�. ඉ�� ඔයාට ෙ� වැෙ� ebay හරහාම සපයලා �ලා �ෙයන එක ෙගාඩ� 
ෙහාද අව�තාව� ��යට හ��ව�න ��ව�. මම ක�� ��යක� ��වා ebay හරහ 
ඔයාට ඔයෙ� store එෙ� newsletter signup box එක ප�ද�ශනය කර�න අ��තාව 
�ලා �ෙයනවා �යලා. ෙ� හරහා ඔයාට ඔයාෙ� store එකට customersලව email list 
එක� කරග�න ��ව�කම �ෙයනවා. 

දැ� ඔයා ඉ�ෙස�ලම ඔයාෙ� ebay store එකට ��� “Stores Email Marketing”�යන 
option එකට ය�න. 
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●  

එතෙකාට ඔයාට පහ�� �ෙයන window එක බලා ග�න ��ව�. ඉ�� ඔයාට 
ෙ�නවා ඇ� පහ�� �ෙයන dashboard එක හරහා ඔයාට email marketing වලට 
උද�ෙවන හැම feature එක�ම ෙමතන �ෙයනවා �යන එක. ඔයාට ෙ� හරහා 
ඔයාෙ� store එක subscribe කරලා �ෙයන ��ස ෙකා�චර�ද �යාන එකවෙ�ම, 
ඔයා � ෙදෙන�ට emails යවලා �ෙයනවද, තව �යකට emails යව�න �ෙයනවද 
�යන හැම එක�ම ��තර ඇ�ව බලාග�න ��ව�කම �ෙයනවා. 
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ඒ �තර� ෙනෙව� ඔයාට ෙ� හරහා ඔයාෙ� email list එක හදාග�න� chance එක 
�ෙයනවා. ඒ සදහා Mailing lists යටෙ� �ෙයන “create mailing lists” �යන button එක 
click කර�න. එතෙකාට ඔයාට පහ�� �ෙයන window එක බලා ග�න ��ව�. 

 

දැ� ෙමතනට ඔයා ලග �ෙයන emails �ය�ලම එ�� එක add කරලා ඔයාට save 
කරග�න තම� �ෙය�ෙ�. ෙමතන� ඔයාට උප�ම email 5000�� �� email list 
එක� �තර� හදාග�න අව�තාව �ෙය�ෙ�. එතෙකාට 5000 ඊට වඩා වැ� email 
list එකකට එකපාර ෙ� හරහා email එක� යව�න බැ�ද �යලා ඔයාට �ෙත�න 
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��ව�. ඇ�තටම ෙ�තන� ඔයාට email 5000ක list එක� හදාග�න �තර� 
අවසරය �ෙය�ෙ�. 

ඔ�න ඊලගට අ� එනවා Ebay store manage යටෙ� �ෙයන “Listing frame”�යන 
ෙකාටසට. ෙමතන� ෙව�ෙ� ෙ�ක�. ඔයා ද�නවා අ� listing හරහා list කරන හැම 
item එක�ම අෙ� ebay store එෙ� ෙප�වනවා �යන එක ෙ� ෙව�� ඔයා ද�නවා. 
ඉ�� ෙ� ��යට ඔයා list කරන items ඔයාෙ� store එෙ� display ෙව�න ඕන ෙකා� 
��යටද �යන එක �රණය කර�න ඔ�න දැ� ඔයාට අව�තාව �ලා �ෙයනවා. 

 

පහ�� �ෙය�ෙ� store manager යටෙ� listing frame වලට �යාම ඔයාට ද��න 
ලැෙබන interface එක. ඔයා ebay හරහා store එක� create කරනෙකාටම ebay එක 
��� ඔයාෙ� selling account එෙ� දැනට list කරලා �ෙයන items store එෙ� list 
කර�න ඕන ෙකාෙහාමද �යන decide එක කරලා තම� �ෙය�ෙ�. ඉ�� ඔයා ෙ� 
default listing frame එකට අකමැ� න� ෙමතන� ඔ�න ඔයාට ඒක ෙවන� කර�න 
අව�තාව �ෙයනවා. ඔයාට ඒ වැෙ�ට listing frames යටෙ� �ෙයන “Listing 
Frame”�යන link එක බා�තා කර�න ��ව�. 
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ඊට මතරව ඔයාට store header featureඑක, categories සහ logo එක ෙ� හැම 
ෙදය�ම ඔයාට කැම� ��යට customize කරග�න අව�තාව �ලා �ෙයනවා. ඒ 
වෙ�ම ඔයාට store එකට එන buyer ෙව�ෙව� ඔයාෙ� store එෙ� welcome 
message එක� add කර�න ��ව� ෙවන ��යට� ඔයාට customize කරග�න 
��ව�. 

Ebay store එෙ� manage promotions ස�බ�දව කතා කරා. එතන� අ� ඔයාට product 
promotion එක� කර�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක �යලා ��නා. ඉ�� ඊට අමතරව 
ඔයාට පා��� කර�න ��ව� promotions ව�ග �පය� ෙමතන� �ෙයනවා. ඒ 
අත�� එක� තම� ෙ� codeless coupon �යලා �ය�ෙ�. අ� බල� ෙකාෙහාමද 
codeless coupon එක� ඔයාෙ� item එක� ෙව�ෙව� set කර�ෙ� �යන එක. 

ඔයාෙ� ebay store එෙ� manage promotions වලට �යාම ඔයාට පහ�� �ෙයන 
window එක ෙප�නනවා. 
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ෙමතන� codeless coupon එක select කරාම ඔයාට පහ�� �ෙයන window එකට 
ය�න ��ව�. 

 

ෙමත�� ෙ� offer එක හැමෙකෙන�ටම ෙප�න�ෙ� නැහැ. ඔයා ��� ෙත�රග�න 
අයට �තර� ෙ� offer එක ෙප��ෙ�. ෙමතන� ඔයාට ��ව� coupon එක ඇ�ල� 
කරලා email එක� යව�න. එෙහම� නැ�ත� ෙ� store එක ඔයාෙ� එෙ� ෙකාෙහ 
හ� තැනක ප�ද�ශනය කර�න. එතෙකාට ඒ offer එක click කරන ෙකනාට �තර� 
ෙ� offer එක ග�න chance එක �ෙය�ෙ�. ඒ වෙ�ම තම� ඔයාට ෙ� offer එක 
ග�න ස���ණ කර�න ඕන conditions ෙමාන�ද �යන එක ෙමතනට ෙද�න 
��ව�. පහ�� �ෙය�ෙ� ඒ ��තර �ක. 
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ඊලගට ඔයාට ෙ� offer එකට select ෙව�ෙ� ෙමාන itemsද �යන එක ෙමතන� 
සදහ� කර�න ��ව�. 
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අවසානයට ෙ� offer එක ෙකා�චර කාලය� �ෙයනවද �යන එක ඔයාට ෙමත�� 
ෙද�න ��ව�. 
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ඉ�� ෙ� ��තර ඔ�ෙකාම �ලා ඊට ප�ෙ� submit button එක click කර�න තම� 
�ෙය�ෙ�. 

ඊලගට අ� එනවා Manage promotions යටෙ� �ෙයන තව� promotions ව�ග 
�පයකට. ඔයාෙ� ebay එෙ� manage promotions යටෙ� ඔයාට volume pricing සහ 
sale event+markdown �යලා තව� ව�ග promotions ෙදක� හ�බ ෙවනවා. 

●  
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ඒ අත�� ඉ�ෙස�ලම අ� volume pricing �යන promotion category එකට �ෙයා�, 
ෙමතන� ඔයාට �ෙය�ෙ� items �පය� ග�තම ලබා ෙදන offer එක�. 
උදාහරණය� ��යට ඔයා target කරන item එෙක� ඔයාෙ� buyer item 5� ග�නවා 
න� එයාට 5%ක offer එක� ලබා �ම� තම� ෙමතන� ��ද ෙව�ෙ�. ඉ�� ඔයාට 
��ව�කම �ෙයනවා ෙකා�චර offer එක�ද ෙද�ෙ�, item �යක bulk එක� 
ග�තමද ෙ� offer එක ෙද�ෙ� �යන ෙ� ෙ�ව� �රණය කර�න. 

 

ඊලගට අ� යනවා sale event+markdown �යන promotion එකට. ෙමතන� ෙව�ෙ� 
ඔයා ෙත�රග�න item එක�� 20,30,40 ෙහ� ඔයා �රණය කරන items ගාන� 
එකවර �ල� ග�න ෙකෙන� ෙව�ෙව� ලබා ෙදන offer එක�. ඒ වෙ�ම තම� 
ෙමතන� ඔයාට item limit එක� වෙ�ම, price limit එක�� ෙමතන� කර�න ��ව�. 
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ඒ �ය�ෙ� ඔයා ෙත�රග�න item එෙක� $20කට වඩා වැ� �ලකට �ල� ග�න 
buyer ෙකෙන� ෙව�ෙව� ලබා ෙදන offer එක� ��යට ෙ�ක ෙප�නන ��ව�. ෙ� 
offer එක ඕනම customer ෙකෙන�ට අදාල item එෙ� logistic dashboard එෙ� 
ෙප��� කරනවා. 

වසාන වශෙය� Ebay store එක ගැන �ය�න �ෙය�ෙ�, ebay හරහා ඔයා 
��මාණය කරන ලද store එක ඔයට කැම� ��යට වෙ�ම ෙබාෙහාම ආක�ශ�ය 
��යට ෙවන� කරග�න බා�තා කර�න ��ව� features ෙබාෙහ�මය� ඒ �ල 
අ�ත�ගත ෙවලා �ෙයනවා. ඒ අත�� ෙබාෙහාම ��ත features �පය� ගැන 
පමන� අ� කතා කෙ�. න�� ඊට අමතරව ඔබට බා�තා කල හැ� features 
ෙබාෙහ�මය� �ෙයනවා. 

ෙ� හැම feature එක�ම බා�තා කර�න �යලා මම ඔබට මත� කර�න කැම�. ඒ 
ෙමාකද �යලා �යනවා න� ඔයා ebay store එක ග�නෙකාට monthly subscription 
එක� න� ග�ෙ� ඔයාට හැම මාෙසකටම ඔයාෙ� store එක ෙව�ෙව� ය� �දල� 
�යද� කර�න ��ද ෙවනවා. ඒ �සා ඔයා monthly ෙහ� annually �යන ෙ� ෙමාන 
subscription plan එක අරෙගන ��ණ� අ�වාෙර�ම ඔයාට එෙ�� ග�න ��ව� 
උප�ම ප�ෙයාජනය ග�න. 
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ෙමාකද අ�ට ebay හරහා drop shipping කර�න store එක� අතයවශය ෙව�ෙ� 
නැහැ. ඔයාට ebay selling account එක� පමණ� �යාෙගන drop shipping කරෙගන 
ය�න ��ම බාදාව� නැහැ. එෙහන� ඔයා ස�� �ලා ebay store එක� �ල� 
ග�ෙ� ෙමාකටද? ෙමාකද �ක�ම selling account එක� හරහා ඔයාට ෙයාදාග�න 
බැ� features, marketing tools වෙ�ම ෙබාෙහ�මය� ඔබට ෙ� හරහා ලැෙබනවා. 
එ�න ඒ ෙව�ෙව� තම� ඔබ �ද� ෙගව�ෙ� ඒ �සා ඔය ෙගවන �දලට ගැලෙපන 
��යට ප�ෙය�ජනය ග�ෙ� නැ�ත� ඒෙක� වැඩ� ෙව�ෙ� නැහැ. ඒ �සා ඔබට 
ලැ�ලා �ෙය න අව�තාෙව� උප�ම ප�ෙය�ජනය ග�න �යන එක මත� කර�න 
ඕන. 
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Promote Ebay listed items 
අ� ෙගාඩ� ෙවලාවට ebay එෙ� ෙමාක� හ� item එක� search කර�න �යාම අ� 
ද�නවා ebay හරහාම promote කරලා �ෙයන items. ඉ�� ඔයාෙ� itemඑක� ෙ� 
��යට promote කර�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක තම� අද මම ඔයාට �ය�න 
�දාන� ෙව�ෙ�. 

ඔයාට ෙම�න ෙ� link( https://pls.ebay.com/plsweb/plwelcome) එක හරහා �යාම 
පහ�� �ෙයන landing page එක බලාග�න ��ව�. 

 

ඔයාට ෙ� dashboard එක පා��� කරලා ඔයාෙ� item එක� ebay එක හරහා 
promote කර�න ��ව�. ඔයාෙ� item එක promote කරාට ප�ෙ� ඒ item එක ebay 
එෙ� ෙප�න�ෙ� පහ�� �ෙයන ��යට�. දැනට� ඔයා ෙ� වෙ� sponsored ad 
ebay එෙ� ඕන තර� දැකලා ඇ�. ඉ�� ඔයාෙ� item එක� ෙ� වෙ� sponsored 
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කර�න න� ඔයාට ඉහ�� �ෙයන create your first campaign �යන button එක click 
කර�න. 

 

දැ� ඔයාට පහ�� �ෙයන window එක බලාග�න ��ව�. ෙමතන� ඔයා list කරලා 
�ෙයන එක individual item එක� sponsor කර�න වෙ�ම, ඔයාට කැම� න� bulk 
එක� උන� sponsor කර�න chance එක �ෙයනවා. මම “select listing individually” 
�යන button එක click කරනවා. 
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දැ� ඔයාට කර�න �ෙය�ෙ� ෙමතන recommended කරලා �ෙයන item එක 
ඉ�සර�� �ෙයන check box එක click කරලා “Set ad rate” �යන button එක click 
කර�න. 
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ෙමතන� list කරලා �ෙයන ව�� promote කර�න ඕන එක ෙමාක�ද �යන ebay 
එක ���ම recommended කරනවා. ඒක �සා ඔයාට �ත �ත ඉ�න ෙදය� නැ�ව 
ෙ��ෙය�ම අදාල item එක sponsor කර�න ��ව�. 
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selling limit වැ� කරග�නා ආකාරය 
Ebay හරහා dropshipping ��ෙ�� වැදග� ෙවන තව� එක කාරනාව� තම� selling 
limit එක �යලා �ය�ෙ�. ඔයා අ���ම ebay හරහා store කර�න පට� 
ග�නෙකාට ඔයාට items දහය� �තර� list කර�න ��ව� ෙව�ෙ�. ෙ� කාරනාව 
ෙ� ෙව�� ඔයා ද�නවා. ඉ�� ෙමතන items 10 limit එක �යලා �ය�ෙ� මාෙසකට 
items 10� ව�, එක item එක�� quantity එක දහය�ව� ෙනෙව�. ෙගාඩ� ෙදනා 
ෙ�ක වැර�යට තම� ෙ�රැ� ග�ෙ�. 

උදාහරණය� ��යට අ� �ත� ඔයා එක item එක�� item quantity එක 3� දැ�මා 
�යලා ඒ �ය�ෙ� ඔයාට ��ණ items 10� ඔයා items 3� list කරලා ඉවර� තව 
ඔයාට items 7� list කර�න ��ව� �යන එක�. න�� ඇ�තටම ෙමතන� ඔයාට 
items 10�ම list කර�න� ෙද�ෙ� නැහැ 9� list යනෙකාට ඔයාෙ� listing එක full 
ෙවනවා. 

ඉ�� ඇ�තටම අ�ට ෙ� item 10� ෙලා� ෙදය� කර�න ��ව�කම කම� නැහැ. 
අ�න ඒ �සා ඔයාට වැ��ර items ගාන� list කර�න න� selling limit එක වැ� 
කරග�න ��ද ෙවනවා. ඒ වැෙ� ෙකාෙහාමද කර�ෙ�? ඒ සදහා ඔයා ebay එෙ� 
agent ෙකෙන� එ�ක කතා කර�න ��ද ෙවනවා. ඒ හරහා ඔයාට selling limit එක 
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වැ� කරග�න ��ව�. න�� selling limit එක වැ� කරග�න request කර�න ක�� 
ඔයාෙ� දැ� selling limit එක වන items 10 full කරෙගන ඉ�න ඕන. ඊට ප�ෙ� selling 
limit එක වැ� කරග�න request කර�න තම� �ෙය�ෙ�. ඒ වැෙ� කරන ��ය අ� 
ඊලගට �යලා ෙද�න�. 

දැ� ඔයා ද�නවා items දහයක selling limit එක�� අ�ට ��� කර�න බැහැ �යන 
එක. අ�න ඒ �සා අ�ට selling limit එක වැ� කරග�න ��ද ෙවනවා. ඒ සදහා ඔයාට 
ebay එෙ� agent ෙකෙන�ව ස�බ�ද කරග�න ෙවනවා �යලා මම ��වා. ඒ සදහා 
ඔයාට ebay account එකට log ෙවලා, help & contct center එකට ය�න. 

●  

ඊට ප�ෙ� ඔයාට පහ�� �ෙයන interface එක බලාග�න ��ව�. පහ�� �ෙයන 
window එෙ� පහලට scroll කරෙගන �යාම ඔයාට ebay එකට call කර�න සහ chat 
කර�න option එක� බලාග�න ��ව�. ඒ වෙ�ම තම� ඔයාෙ� දැනට �ෙයන 
items 10 limit එක full උනාම� ඔයාව ෙ� window එකට redirect ෙවනවා. 
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පහ�� �ෙය�ෙ� ebay එෙ� contact options ෙදක. ෙමතන� ඔයා ebay එෙ� agent 
ෙකෙන� එ�ක chat කරනවා න� US time එකට අ�ව ඔයාට දව� ෙවලාවක 
ෙනෙව� ර�ට තම� chat කර�න ෙව�ෙ�. 
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ඉ�� ෙ� ��යට ebay එෙ� agentට chat කරාම �ය�ෙ� ෙමානද �යන එක සහ 
call එක� �ලා selling limit එක වැ� කරග�නවා න�, ඒ වැෙ� කර�ෙ� ෙකාෙහාමද 
�යන එක� අ� ඊලගට කතා කර�. 

ebay එක හරහා selling limit එක වැ� කරග�න න� ඔයාට ebay එකට call එක� 
ෙද�න ෙහ� ebay agent ෙකන� එ�ක chat කර�න ෙවනවා �යලා මම ඔයාට ක�� 
��ෙය� ��වා. 

ebay එකට call එක� කරලා selling limit එක වැ� කරෙග�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන 
එක තම� අද මම ඔයාට �ය�න ලෑ�� ෙව�ෙ�. ෙ� සදහා ඔයාට help center 
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එකට ��� ඊට ප�ෙ� පහ�� �ෙයනවා වෙ� contact options එකට ය�න. ඊට 
ප�ෙ� “call us” �යන button එක click කර�න. 

●  

ඊට ප�ෙ� ඔයාට පහ�� �ෙයන interface එක බලාග�න ��ව�. දැ� ඔයාට 
කර�න �ෙය�ෙ� ෙමතන පහ�� �ෙයන number එකට call එක� ෙද�න. එතන� 
ඉ�ෙස�ලම ඔයාෙ� passcode එක අහනවා. ඒක ��වට ප�ෙ� ඔයා call කර� 
reason එක අහනවා. එතන� selling limit එක වැ� කරග�න �යලා �ය�න. 
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ඊට ප�ෙ� ඔයාව ebay agent ෙකෙන�ට ෙයා� කරනවා. එයාට �යලා ඔයාට selling 
limit එක වැ� කරග�න ��ව�. ඔ�න ඔය ��යට ඔයාට selling limit එක වැ� 
කරග�න ��ව�කම �ෙයනවා. 

ෙ� ෙව�� ඔයා ebay හරහා selling limit එක වැ� කරග�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක 
ද�නවා. call කරලා නැ�ත� chat කරලා ඔයාට ෙ� වැෙ� පහ�ෙව� කරග�න 
��ව�. ෙ� ��යට selling limit එක වැ� කර�න �යලා request කරාම පලෙව� 
අව�තාෙ� ඔයාෙ� selling limit එක �ය� ද�වා වැ� ෙවනවද? ෙමතන� ඔයාට 60� 
ද�වා selling limit එක වැ� කරග�න ��ව�කම �ෙයනවා. ඒ වෙ�ම monthly 
allownce එක $2500� ද�වා වැ� කරලා ෙදනවා. ඒ �ෙ�ම තම� �න 30� යනක� 
ඔයාෙ� performance එක එයාලා ඊට ප�ෙ� monitor කරනවා. ඔයාට නැවත selling 
limit එක වැ� කරග�න ��ව� ෙව�ෙ� ෙ� ඔයාෙ� performance එක අ�ව�. 
න�� ඇ�තටම ඔයාට �න 30ට ක�� ආප� කතා කරලා selling limit එක වැ� 
කරග�න බැ� කම� නැහැ. ඒ �සා ෙ� සදහා ���න time period එක� වෙ�ම rule 
එක� නැහැ. ඔයාෙ� performance අ�ව ඔයාට selling limit එක වැ� කරග�න 
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��ව�කම ලැෙබනවා. ෙමතන� වැදග� ෙව�ෙ� ඔයා ෙහාද Products ෙත�රා ගැ�ම 
�යන කාරණාව�. ඔයාට trending items වගය� ෙ� ��යට list කර�න ��ව� න� 
�ගටම ඔයාට orders එ�න පට� ග�නවා. ඒ �සා item එක� list කරනෙකාට 
ෙගාඩා� සැළ��ම� �ම වැදග� ෙවනවා. ඇ�තටම අමාරැම වැෙඩ� ඒකම තම�. 
ඔයාට ෙ� සදහා තරම� ෙලා� කාලය� වැය කර�න ��ද ෙවනවා. න�� එ� 
ප��පලය ඔබට ඉ��ෙ�� ලබා ග�න ��ව�කම �ෙයනවා. ඒ �සා ෙ� සදහා කාලය 
ග�න. item එක� list කර�න ක�� ඒ ��බදව ගැ��� අදයනය කර�න. �ක�ම 
��න ��න items list කර�න ය�න එපා. ඒ වෙ�ම ඔයා items list කරාට ඔයාට එන 
orders වලට ස���ණව ඔයා වග�ය�න ඕන �යන එක මතක �යාග�න. order 
එක� deliver ෙවලා නැ�ත� ඒෙ� case එක එ�ෙ� ඔයාට ඒ �සා හැම ෙ� ගැනම 
ක�පනාෙව� වැඩ කර�න. Buyer එ�ක ෙහාද ස�බ�දතාවාය� �යාග�න. 
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Ebay Address verifying ��ම 
අ� ක�� �� ඔ�ෙ� ඔයාෙ� selling limit එක වැ� කරග�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන 
එක ඔයාට �යලා ��නා. ඉ�� ෙ� ��යට ebay හරහා selling limit වැ� කරග�න 
ebay agent ෙකෙන� එ�ක ඔයා chat කර��. එයා ඔයාෙ�� ��ද ප��න අහනවා. 
සමහර අව�තා වල� ඔයා ෙ� ��යට ලබා ෙදන ���රැ �සා එයාට ඔයාෙ� account 
එක ගැන සැකය� �ෙත�න ��ව�. ෙ� ��යට ඔයා ��බදව සැකය� ම� උෙනා� 
එෙහම එයා �යනවා ඔයාට document verify කර�න �යලා. ෙම�න ෙ� ��ෙ� 
ප��නය� ඔයාට ම� ෙවලා න� �ෙය�ෙ� ෙ� ෙවලාෙ�. ඉ�ෙස�ලම ෙ�කට බය 
ෙව�න එපා. ෙ� ෙව�� ඔයාට email එක� ලැ�ලා ඇ� ඔයාෙ� name එක�, address 
එක� verify කර�න �යලා. 

ඒ වෙ�ම ෙ� ෙදක verify කර�න ඔයෙ� driving license එක සහ ඔයාෙ� bank 
statement එක� ඉ�ලලා ඇ� ඔයාෙ� billing address එක verify කර�න. ෙ� ෙදකම 
scan කරලා ඔයාට fax කරලා එව�න �යලා fax number එක�� �ලා ඇ�. 

ඉ�� ඔයාට ෙ� email එකට උ�තර ෙද�නම ෙවනවා. ඒ වෙ�ම ෙමතන� ඔයාෙ� 
email address එක�, selling ID එක� අහනවා. ෙ� �ය� ෙතාර�රැ ඔයා ලබා ෙද�න 
ඕන. එෙහම උෙනා� �තර� ඔයාට ෙමත�� එහාට account එක පව�වාෙගන 
ය�න ��ව� ෙව�ෙ�. 

ඒ වෙ�ම name එක verify කර�න driving license එක ෙව�වට ID එක scan කරලා 
යව�න බැ�ද �යලා අෙප� අහලා ��නා. ඇ�තටම ෙමතා�� ඔයාෙ� name එක 
English ව�� �ෙයන government document එක� තම� යනව�න ඕන. පරණ ID 
ෙගාඩ� එවෙ� name එක �ංහෙල� �ෙය�ෙ�. ඒ �සා ඒක ��ග�න ��ව� 
document එක� ෙව�ෙ� නැහැ. ඔයාට driving license එක ෙව�වට passport එෙ� 
scan copy එක� යව�න න� ��ව�. ඊලගට අෙප� අහලා ��න තව� ප��නය� 
තම�, ෙ� documents verify කර�න, fax කර�නම ඕනද �යන එක. ෙමාකද ෙ� 
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දව� වල fax කරනව� එ�යට බ�න එක� අවදාන� �සා. නැහැ ඔයාට ෙ� සදහා 
ෙවන �ක�පය� �ෙයනවා. 

ඉ�� ෙ� ෙව�� ඔය� ෙ� ප��ෙනට ��ණ �ලා න� �ෙය�ෙ�. ඔයාෙ� ebay 
account එෙ� selling limit එක වැ� කරග�න න� documents verify කර�න �යලා 
ඔයාට දැ�� �ම� කරලා න� �ෙය�ෙ�, ෙ� ෙවලාෙ� කලබල ෙවලා account එක 
delete කරලා අ��� account එක� එෙහම හද�න ලෑ�� ෙව�න එපා. ෙමාකද 
ෙ�ක ඔයාෙ� වරද� ෙනෙව�. ෙගාඩ� ෙවලාවට අ��� හදන ebay selling account 
වල ෙ� ප��ෙ� ෙගාඩ� �රට ෙ� ෙව�� අහනවා. ෙමාකද ebay එක අ��� selling 
account හදන sellersලව trust කරනවා අ��. එෙහම ෙවලා �ෙය�ෙන� සමහරැ 
කරන ෙහාර වැඩ �සාම තම�. ඒ �සා ඔයාෙ� අන�යතාවය ෙමතන� ඔ�� 
කර�න බය ව�න එපා. ෙ� ෙපා� වැෙ� කරාම අ�වාෙර�ම ඔයාෙ� selling limit 
එක වැ� කරලා ෙදනවා. 

ඔයාට ෙගදර ඉද�ම documents verify කර�න ��ව� ක�මය� �ෙයනවා �යලා මම 
��වා. ඒ ෙමාක�ද �යන එක තම� අද අ� �ය�න �දාන� ෙව�ෙ�. ඉ�� 
ඔයාෙ� driving license එක සහ bank statement එක� ඔයාෙ� ලග �ෙයනවා න�, 
scan app එක� ඔයාෙ� phone එකට දාෙගන ඒ ෙදෙකම scan copy එක� ග�න. 
ෙමත�� අ�වාෙර�ම ෙ� scan copy එක colored ග�න මතක �යාග�න. ඊට 
ප�ෙ� පහ�� �ෙයන link එක පා��� කරලා ඒ �ක upload කරලා, comment box 
එෙ� ඔයාෙ� email address එක සහ selling ID එක සහ තව� ඔයාට සදහ� 
කර�න �යලා �ෙයන ��තර සදහ� කර�න. 

https://ocsnext.ebay.com/ocs/mudcwf?deptName=USRiskManagement 

ෙ� ��යට documents send කරාට ප�ෙ� ඔයාට උප�ම දව� �න� ඇ�ලත ඔයාෙ� 
documents verify කරලා selling limit එක වැ� කරා �යලා ඔයාට email එක� ලැෙබ�. 
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Update Tracking code 

ෙ� ෙව�� ඔයා aliexpress එෙ�� බ� කර� seller ඔයාට tracking number එක එවලා 
න� �ෙය�ෙ�. ඔයාට order details වලට �යාම tracking number එක බලාග�න 
��ව� ෙවනවා. ෙමතන �ලා �ෙයන tracking number එක ඔයාෙ� ebay store එෙ� 
update කරන එක තම� ඊලගට ඔයා කර�න ඕන. අ� බල� ඒ වැෙ� කර�ෙ� 
ෙකාෙහාමද �යන එක. 

●  

ඒ සදහා ඔයා ඉ�ෙස�ලම ඔයාෙ� ebay account එකට log ෙවලා ඊට ප�ෙ� ebay 
�යන icon එක පහ�� �ෙයන drop-down ෙම�ෙ� selling වලට ය�න. ඊට ප�ෙ� 
එන window එෙ� ඉහල ව� පැ�ෙත� �ෙයන ෙම�ෙ� orders �යන එකට ය�න. 
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දැ� ඔයාට පහ�� �ෙයනවා වෙ� ඔයාට ලැ�ලා �ෙයන orders �ක ෙප�නනවා. 
දැ� ඔයාට කර�න �ෙය�ෙ� පහ�� �ෙයන add tracking number �යන icon එක 
click කර�න. 

●  

ඊට ප�ෙ� ඔයාට පහ�� �ෙයන window එක බලාග�න ��ව�. දැ� ෙමතනට 
seller එව� tracking code එක සහ අදාල shipping company එෙ� name එක දා�න 
තම� �ෙය�ෙ�. ඊට ප�ෙ� save button එක click කර�න. 
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න�� ෙමතන� ඔයා add කරන shipping company එක සමහර ෙවලාවට ebay එක 
හරහා track ෙව�ෙ� නැ� shipping company එක� ෙව�න ��ව�. අ�න ඒ වෙ� 
ෙවලාවට ඔයා ෙමාකද කර�ෙ�. ඒක� අ� ඉ��යට ඔයාට �ය�න�. 
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Ebay Sales වැ� කරග�නා ආකාරය 

ෙ� වන �ට ebay store එක� open කරලා මාස �පය� ගත�න� තවම� එක order 
එක�ව� ආෙ� නැ� අය ඉ�නවා. ඒ අය ෙව�ෙව� තම� අද post එක. ෙකාෙහාමද 
ebay store එෙ� list කරලා �ෙයන item එක� sell කර�ෙ�? ෙ� සදහා බා�තා 
කර�න ��ව� ක�ම ෙමානවද �යන එක ෙගාඩ� අයට ගැට�ව� ඇ� කර�න 
සම� ෙවලා �ෙයනවා. 

ඉ�ෙස�ලම �ය�න ඕන ඔයාට ෙහාද trend එක� �ෙයන item එක� ෙහායාෙගන 
ඒක අ�ම ගානකට list කර�න ��ව� න�, ඔයාට item ඒක අ��ෙව� promote 
කර�න ඕන ෙව�ෙ� නැහැ. �ක�ම ඔයාට orders ගලාෙගන එනවා. න�� ඒ වෙ� 
trending item එක� ෙහායාග�න එක ෙගාඩ� අමාරැ�. trending items ��ණ� 
ඒකට ෙලා� compition එක� �ෙයන �සා ඒ තරගය �න�න න� ඔයාට අ�� පා� 
කරෙගන item එක අ� ගානකට ��ණ�න ෙවනවා. න�� එෙහම කරන එෙ� 
��ම ෙ�රැම� නැහැ. අ�න ඒ �සා අ�ට ��ද ෙවනම ෙහාද item එක� 
ෙහායාෙගන ඒකට trend එක� හද�න. ෙම�න ෙ� වැෙ�ට තම� අ� 
“promoting”පා��� කර�ෙ�. 

1.socail media campagin 

ෙමතන� ඔබට facebook, instagram, twitter වැ� සමාජ මාදය ජාල හරහා, campaign 
එක� ආර�බ කර�න ��ව�. උදාහරණය� ��යට ඔබ ladies items sell කරනවා, 
න� ඊට ස�බ�ද ෙලා� customer base එක� ඉ�න facebook page එක� 
බා�තෙය� ප�චාරණය ��ද කර�න ��ව�. ෙමතන� ඔබට එවැ� page එකකට 
�ද� ෙගවලා advertise කර�න කර�න ෙහ� ඔයාෙගම facebook page එක� හරහා 
advertising campagin එක� කර�න ��ව�. 

2. Facebook group වල share ��ෙම�. 

අ� �ත� ඔයා music items sell කරන ෙකෙන� �යලා. එෙහම න� ඔයාට ��ව� 
music group වල register ෙව�න. ඊට ප�ෙ� ඒ group එෙ� �ක කාලය� අ�� අය 
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දාන post වලට comment, like කර�න. ඒ වෙ�ම music වලට ස�බ�ද වැදග� 
ෙතාර�ර ඒ droup එෙ� share කර�න. ඔෙහාම ස�ය� �තර �යාට ප�ෙ� ඔයාට 
��ව� ෙම�න ෙ� ebay store එෙ� ෙහාද music item එක� �ෙයනවා �යලා ඊට 
අදාල link එක ඒ group එෙ� share කර�න. ෙ� ෙව�� group එෙ� ෙගාඩ� අය 
ඔයාව ද�නවා. අ�න ඒ �සා ෙ� අය ඒ musci item එක ග�න ෙපලෙබන 
ස�බා�තාවය වැ�. ඒ වෙ�ම එයාලෙ� යා�ව�ට� ෙ�ක යව�න �යන එක� 
ඔයා �ය�න. ෙ� ��යට ඔයා ෙ� වෙ� group වල share කරන links ඒ අය තව� 
අයට share කරනවා. ෙ� හරහා ඔයාට ෙනා�ෙ�ම ෙ�ක ���� අතරට යව�න 
��ව�කම ලැෙබනවා. 

3. create your own website 

ෙමතන� ඔයාට කර�න �ෙය�ෙ� ඔයා ebay එෙ� sell කරන item category එකට 
අදාල website එක� ��මාණය ��ම�. ෙමතන� ඔයාට Wp බා�තා කර�� ඒ 
හරහා ෙනා�ෙ� ලබාෙදන Theme එක� පා��� කරලා ඔයාෙ� web site එක 
හදාග�න ��ව�. ඊට ප�ෙ� ඔයාෙ� website එක හරහා ඔයා ebay එෙ� sell කරන 
items promote කර�න� ඔයාට අව�තාව �ෙයනවා. 

4. Be Search Engine Friendly 

ක�� ��ය ඔ�ෙ� අ� ඔයාට ��වා ඔයාෙ� ebay store එෙ� items promote 
කර�න web site එක� create කර�න �යලා. ඉ�� ඔයා ඒ ��යට ෙව� අඩ�ය� 
��මාණය ��ම �තර� ෙමතන� ප�මාණව� ෙව�ෙ� නැහැ. ඔයාට SEO කරලා ඒ 
ෙව� අඩ�ය google search engine එෙ� ඉහලට ෙ��න ��ද ෙවනවා. ඒ හරහා 
ඔයාට වැ��ර ��ස� ඔයාෙ� ebay store එකට ෙයා� කර�න අව�තාව �ෙයනවා. 

5.create a YouTube channel 

ඔයා ebay හරහා dropshipping කරන ෙකෙන� ��දයට ඔයා sell කර�න select 
කරග�න item එක, පල�ෙව�ම ඔයා ඒ seller ෙග� �ල � ග�න. ඊට ප�ෙස ඔයාට 
youtube channel එක බා�තා කරලා ඒ item එක ගැන review එක� කර�න ��ව�. 
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ඒ වෙ�ම video description එෙ� ඒ item එක �ල� ග�න කැම� ෙකෙන� ඉ�නවා 
න� ඒ සදහා පහත link එෙක� �ල� ග�න �ය� එක ඒ අයට �ය�න. 

6. Use the comment section 

ෙමතන� ෙව�ෙ� ඔයාට ��ව� ඔයා selling කරන item category එකට අදාල, 
ෙවන� ��ගල��ෙ� ෙව� අඩ� සහ blogs වල comment section එකට ���ලා 
comment කර�න. එතන�� එකපාරටම ෙවන ෙකෙන�ෙ� ෙව� comment section 
එකක, ෙම�න ෙ� link එෙක� ��� ෙම�න ෙ� item එක ග�න �යලා link එක 
දා�න එපා. ඉ�ෙස�ලම ඔයා ඒ item එක ග�න ඕන ඇ�, ඒ item එෙ� �ෙයන 
වැදග�කම ෙමාක�ද සහ ඔයාට ඒක අ� �ලට ෙ� ��� එක හරහා �ල� ග�න 
හැ�යාව �ෙයනවා වෙ� වැදග� ෙතාර�ර� ලබා ෙද�න. 

ඉහත සදහ� ක�ම වලට අමතරව ඔයාට ebay එක හරහාම ඔයාෙ� item එක 
promote කරග�න chance එක �ෙයනවා ඒ ගැන� අ� ඊලගට කතා කර�. 

Ebay හරහා ඔයා sell කරන item එක� promote කර�න �ෙයන තව� එක ක�මය� 
තම� ebay marketing �යලා �ය�ෙ�. ෙ�ක අ� සා�තක ක�මය �යලා මම 
��ෙ�ශ කර�ෙ� නැහැ. න�� ඕනම ෙකෙන�ට ෙ�ක කරලා බලග�න ��ව�. 
සමහර ෙවලාවට ඔබ අ�දැ�ෙම� ලබන දැ�ම ෙකෙන�ෙග� ෙදය� අහලා 
ඉෙගන ග�නවාට වඩා ෙගාඩ� ව�නවා. 

ebay එෙ� ඔයා sell කරන item එක� ඔයාට ebay එෙකට ��� market කර�න 
��ව� වෙ�ම ebay එක හරහා market කර�න� ��ව�. ෙ� සදහා බා�තා 
කර�න ��ව� ක�ම �පය� �ෙයනවා. ඉ�ෙස�ලම �ය�න ඕන ඔයාට ෙ� වැෙ� 
ෙනා�ෙ� න� කරග�න ලැෙබ�ෙ� නැහැ. ඒ සදහා ඔයාට ය� �දල� ෙගව�න 
��ද ෙවනවා. 

Promoted Listings- ෙමතන� ඔයා ebay එෙ� item එක� listing කරනෙකාට ඔයාට 
එතන promotion �යන option එක බලාග�න ��ව� ෙවනවා. අ�න ඒ option එක 
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හරහා ඔයාට ��ව� ඔයාෙ� item එක ebay එෙ� promote කරග�න. න�� ෙ� 
සදහා ඔයාට ය� අමතර �දල� ෙගව�න ��ද ෙවනවා. 

Promotion Boxes- ebay හරහා ලබා ෙදන වඩා� ආක�ශ�ය promotion tool එක� 
තම� ෙ�ක. ෙමතන� ෙව�ෙ� graphical box එක� ඔ�ෙ� ඔයාෙ� item එකට 
sepecial offer එක� ලබාෙදන බව highlighted dialog box එක� හරහා display කරන 
එක�. ෙ�ක ඔයාෙ� ebay store එෙ� display කර�න අව�තාව �ෙයනවා. 
එතෙකාට ඔයාෙ� store එකට එන ඕනම ෙකෙන�ට ෙ� graphical box එක 
බලාග�න ��ව�. 

Email marketing- ෙම option එක ම�� ����කරැව�ට ඔ��ෙ� email list එක 
සඳහා �යාප�ං� � ඇ� ගැ��කරැව�ට newsletters යැ�ෙ� හැ�යාව ලැෙ�. ෙ� 
��යට යවන emails වල ඔයාෙ� ebay store එෙ� list කරලා �ෙයන items වලට අදාල 
special offers ��බදව ෙතාර�රැ ඇ�ල� කර�න. 
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Variation Listing කරන ආකාරය 

ebay එෙ� සාමානය veriation නැ� item එක� sell කරන ��ය දැ� ඔයා ද�නවා. 
veriation එක� �ෙයන item එක� sell කර�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක ගැන තම� 
අද මම �යලා ෙද�න �දාන� ෙව�ෙ�. ෙමතන� ඔයාට අ��� යම� එක� 
ෙව�ෙ� listing එෙ� veriations �යන තැනට �තර�. අ�� ඔ�ෙකාම �යවර �ක 
ක�� වෙ�ම තම�. අ� බල� ෙ� වැෙ� කර�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක. 

ඉ�ෙස�ලම ඔයා ebay account එකට ���selling වලට ය�න. ඊට ප�ෙ� සාමානය 
��යට tittle එක, category එක �ලා පහලට ආවම ඔයාට veriations �යලා option 
එක� ෙප�න�. අ�න ඒක click කර�න. පහ�� �ෙය�ෙ� ෙ� ��යට veriations 6k 
දා� item එක�. දැ� ඔබට ප��නය� ම� ෙවලා ඇ� ෙ� ��යට list කර�ෙ� ෙමාන 
��ෙ� items ද �යන එක. 

 

99 



 

 

 

පහ�� �ෙය�ෙ� ෙ� ��යට ඔයාට veriations ස�තව list කර�න ��ව� items. 

1. එ�ෙනකට ෙවන� පාට �ෙයනවා බා�ඩ 
2. එ�ෙනකට ෙවන� sizes �ෙයනවා බා�ඩ 
3. ��ද ෙවන� හැඩතල �ෙයන බා�ඩ 

veriation එක� හ�යටම දා�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක හ�යටම දැනග�න එක 
ෙගාඩ� වැදග�. අ� ඒ ගැන ඊලගට කතා කර�. 

SKU එක ගැන දැ� ඔයා ද�නවා. ඊලගට අ� කතා කර�න �දාන� ෙව�ෙ� UPC 
option එක �ය�ෙ� ෙමාක�ද �යන එක ස�බ�දව�. ඔයාට listing වල veriations 
වලට පහ�� ෙම�න ෙ� UPC �යන option එක බලාග�න ලැෙබනවා. 

 

UPC එකට පහ�� ඔයාට Condition �යන option එක ප�නනවා. ෙමතන� ඔයා ෙ� 
item එක use කර� එක�ද නැ�ත�, new එක�ද �යන එක ෙද�න ඕන. ඒ වෙ�ම 
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තම� ෙමතන� වෙ�ම new with tages / new without tages �යන ෙදෙක� new with 
tages �යන එක ෙය�ම ම�� ඔයාෙ� itema එකට අදාල tages එතන ෙප�නනවා. 

 

ෙමතන� ඉහ�� ෙප�නෙ� ඔයාට UPC code එක ��යට ෙද�න ��ව� UPC code 
type �ක. ෙ� අත�� එක�ව� ඔයාෙ� item එකට නැ�ත� Does not apply �යන 
option එකට ඔයාට ය�න ��ව�. ෙමතන �ෙයන UPC code �ක ��තරා�මකව 
ඔයා දැනෙගන ඉ�න එක ෙක�කට� ඔයාට වැදග� ෙවනවා. 

UPC code එක �ය�ෙ� ෙමාක�ද �යන එක ගැන ෙ� ෙව�� ඔයාට ය� අදහස� 
ඇ�. ඒ ��බදව ��තරා�මකව කතා කර�න අද අ� �දාන�. 

Universal Product Codes (UPCs) ය� ��පාදන හ�නා ගැ�ම සඳහා භා�තා කරන 
ඉල�ක� 12 ක අංකය�. ඔෙ� ��පාදනෙ� ඇ�රැ�කරණෙ� ෙහ� ��පස කවරෙ� 
UPC code එක ෙගාඩ� ෙවලාවට �ෙයනවා. හැබැ� ෙ�ක හැම item එකකම ඔයාට 
ද��න ලැෙබ�ෙ� නැහැ. ෙකා��ම branded items වල �තර� ෙ�ක ෙ� ��යට 
ඔයාට බලාග�න ලැෙබ�ෙ�. න�� ali එෙක� අරෙගන ඔයා dropshipping කරන 
ෙගාඩ� items china ව�� ග�න unbrandard items �සා ෙ� UPC Code එක ද��න 
ලැෙබ�ෙ� නැහැ. 
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ඒ �සා ඔයාට ෙගාඩ� ෙවලාවට unbrandard item එකකUPC code  එක”Does not 
apply” ��යට තම� දා�න ෙව�ෙ�. 

 

ඊලගට අ� බල� UPC වල �ෙයන එ�ෙනකට ෙවන� UPC/EAN/ISBN code 
�ය�ෙ� ෙමාකවද �යන එක. 

UPC code එක �ය�ෙ� Universal Product Code �යලා ඔයා දැ� ද�නවා. එ�ස� 
ජනපදෙ�, කැනඩාෙ�, �ෙර�පෙ�, ඕ�ෙ���යාෙ�, නව�ල�තෙ� සහ ෙවන� රටවල 
ෙවළඳසැ�වල ෙවළඳ භා�ඩ ෙසායා ගැ�ම සඳහා බ�ලව භා�තා වන tacking code 
එක� තම� ෙ�ක. trade itme එකටම ෙව�ෙව�ච unique ඉල�ක� 12 �� 
සම��ත numeric digit එක� ��යට තම� ෙ�ක ද��න ලැෙබ�ෙ�. 

ඊලගට �ෙයන ISBN code එක �ය�ෙ�. The International Standard Book Number 
�යන එක�. ෙ�ක commercial book identifier එක� ��යට තම� බා�තා ෙව�ෙ�. 
ඕනම ෙපාත� ෙ� හරහා identify කරග�න ��ව�. 

ENA �ය�ෙ� energy network association �යන එක�. ෙමම�� item එකට අදාල 
web address එක� තම� issue කර�ෙ�. ෙ�ක වයාපාර සදහා ��� කරන electric 
Licen එක�. 
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ඉ�� ඔයා list කරන item එෙ� ෙම�න ෙ� codes �ෙන� ෙමාක� හ� code එක� 
�ෙයනවා �ය�ෙ�, ඒක ෙගාඩ� ෙවලාවට branded item එක�. එතන� ඔයාට UPC 
code එක ��යට ඒ අදාල code එක ෙද�න ��ව�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebay Feedback Source 

Ebay feedback source ��වම ෙ�ක ෙකාට� ෙදක� �ෙයනවා. ෙගාඩ� ෙදෙන� 
ෙම�න ෙ�ක පටලවග�නවා. එක� තම� buyer review �ය�ෙ�, අ�� seller 
review එක තම� �යලා �ය�ෙ�. ඉ�� ඔයා ebay dropshipping කරනවා න� ඒ 
�ය�ෙ� ඔයා ebay එෙ� seller ෙකෙන� න� ඔයාට ෙම�න ෙ� feedback ෙදකම 
ෙගාඩ� ව�නවා. දැ� ෙකෙන�ට �ෙත�න ��ව� seller ෙකෙන�ට ෙමාකටද sller 
feedback �යන එක. ඒ ඇ� �යලා ඔයාට ෙ� post එක අවසානයට ෙ�ෙර�. 
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ඉ�ෙස�ලම ඔයාට කර�න �ෙය�ෙ� ebay හරහා ෙපා� ෙපා� අ�වට �ෙයන බ� 
�ක� order කරලා ෙග�න ග�න. ඊට ප�ෙ� ඔයාට ඒ බ�ව හ��නාම ඔයා ග�ත 
බා�ඩයට ඉ�සර�� �ෙයන leave feedback �යනbutton එක click කර�න. 

 

ෙමතන� ඔයා අ�වට �ෙයන e-books වෙ� ග�නවා න� ෙහාද� ෙමාකද එතෙකාට 
ඔයාට ඉ�මනට ෙ� seller ratings �ක එක� කරග�න ��ව� ෙ�. පහ�� 
�ෙය�ෙ� leave a feedback හරහා �යාම ඔයාට ලැෙබන interface එක. 
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●  

දැ� ඉ�� feedback කර�න තම� �ෙය�ෙ�. 
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ඊට ප�ෙ� leave feedback �යන button එක press කර�න. ෙ� ��යට ඔයා sellerට 
positive feedback එක� ��නම එයා නැවත� ඔයා ෙහාද buyer ෙකෙන� �යලා 
feedback එක� ෙදනවා. අ�න ඒක තම� අ�ට ව��ෙ�. පහ�� �ෙය�ෙ� මට 
ලැ�ලා �ෙයන seller feedback �ක. 
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ඉ�� ෙම�න ෙ� feedback ගාන වැ� ෙවන තරමට ඔයාට ෙහාද�. ඉ�� ෙම�න ෙ� 
seller rating ගාන වැ� කරෙගන ඔයා drop shipping වලට බැ�සම ඔයාට ඒ වැෙ� 
අ�වා ෙගාඩ දාග�න ��ව� ෙවනවා. 

Ebay වල ෙ� feedback source �ය�ෙ� ෙමාක�ද �යන එක ගැන මම ඔයාට ක�� 
��තර කරා. ඉ�� ඔයා ebay selling කරනවා න� ඔයාෙ� feedback source එක 
customersලා ඔයාෙග� බ� ග�න එකට directly බලපානවා. ඉ�� මම ක��� 
��වා වෙ� ෙගාඩ� ෙදෙන�ට �ෙයන ප��නය� තම� ෙ� selling පට� ග�න� 
ක��ම ෙකාෙහාමද ෙ� feedback score එක� හදා ග�ෙ� �යන එක. 

feedback score එක සහ feedback precentage තමා ග�ෙද�කරැෙව�ට අ� ගැන 
��වාසය ඇ� කරවන ප�ධානම සාධක. අ� උන� Ebay එෙක� ෙදය� �ල� ග�� 
�ල�ම බලන ෙදය� තමා seller ෙ� feedback score එක. 

ඉ�� ෙ� feedback එක �ය�ෙ� ය� member ෙකෙන�ට තම� ebay එෙ� 
��කරලා �යන ග�ෙද� වලට ඒ ග�ෙද�ව ��කර� ��ගලයෙග� ලැෙබන 
ප��චාරය. ෙමතන� ��කරන selling �තර� ෙනෙ� purchasing වලට� ඒ හා සමාන 
feedback ලැෙබනවා. ෙ� ගැන ඔයා ෙ� ෙව�� ද�නවා. feedback score එක �ය�ෙ� 
ෙ� ��හට ලැෙබන ප��චාර අ�ව ebay එෙක� membersලට ල�� ලබා ෙදනවා. 
අ�න ඒ ��හට ලැෙබන ල�� වලට තමා ෙ� feedback score එක �යලා 
�ය�නෙ�. 

අ� දැ� බල� ෙ� feedback score එක ගන� කර�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක. 

ඉ�� ඔයා දැකලා ඇ� ebay එෙ�� අ�ට ආකාර �නකට feedback ලැෙබ�න 
��ව�. Positive Feedbacks,Neutral Feedbacks,Negative Feedbacks ��යට. 
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● Positive Feedbacks-ඉතා ෙහාද ග�ෙද�ව� ��� බව අ�� ග�ෙද�කරැ 
තහ�රැ ��ම. 

● Neutral Feedbacks-ග�ෙද�ව ��බද යහප� ෙහ� අයහප� ආක� නැ� බව 
● Negative Feedbacks-ග�ෙද�ව අයහප� �යලා අ�� ග�ෙද�කරැ තහ�රැ 

��ම. 

feedback score එක ගනනය කර�ෙ� සාමාන�ෙය� මාස 12� සදහා�. 

● Positive Feedback එකකට +1� 
● Neutral Feedbacks වලට��ම ල�න� නෑ 
● Negative Feedbacks එකකට -1 � වශෙය� feedback score එක ගනනය 

කරනවා. 

ඉ�� මම ඔයාට ක�� post එෙ�� ��වා selling පට� ග�න ක�� account 
එෙක� purchasing �පයක කරලා ෙහාද feedback score එක� හදා ග�න එක. දැ� 
ඔයාට ෙ�ෙරනවා ඇ� ඇ� මම එෙහම ��ෙ� �යන එක. ඒ වෙ�ම ෙ� feedback 
score එක අ�ව membersලට එක එක තරැ ෙදනවා. ඒ ��ෙ� එ� එක පාට තරැ. ඒ 
තරැව� account එකක උ��ම ෙහාදට ෙ��න �ෙයනවා. 
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ඉ�� ඔ�න ඕක තම� feedback source වල කතාව. අ� ඊලග post එෙක� බල� 
feedback percentage එක �ය�ෙ� ෙමාක�ද �යන එක. 

ෙ� ෙව�� ඔයා feedback source එක� �ය�ෙ� ෙමාක�ද �යන එක ද�නවා. දැ� 
අ� බල� feedback percentage එක �යනෙ� ෙමාක�ද �යන එක. ෙ�ක� මම අර 
ක�� ��ව feedback score එක වෙ�ම තම�. ෙ�ෙ� ෙවනසකට �ෙය�ෙ� 
�ෙය�ෙ� ෙ�ෙක� අ� ලබා ග�න feedback වල ත�වය ලබා ෙද�ෙ� ප��ශතය� 
��හට.  

ඉ�� feedback precentage එක� feedback source එක වෙ�ම මාස 12කට තම� 
ගනනය ෙව�ෙ�.  

  

පහ�� �ෙය�ෙ� feedback precentage එක ගනනය කරන ��ය, 
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            මාස 12 ඇ�ලත ලබා ග� Positive Feedback ප�මානය  

(මාස 12 ඇ�ලත ලබා ග� Positive Feedback ප�මානය+මාස 12 ඇ�ලත ලබා ග� 
Negative Feedback ප�මානය) 

  

ඔතන� මම අර ක�� ��ව neutral Feedbacks ගන� ග�ෙ� නෑ. ඔයාට පහ�� 
�ෙයන image එෙ� ෙ� feedback score එෙ� සහ feedback precentage එෙ� ෙවනස 
පැහැ��වම බලාග�න ��ව�. 

  

 

 

 

 

 

110 



 

 

 

PayPal 21 Hold කර�ෙන ඇ�?  

ෙ� ෙව�� ඔයා PayPal Jail �යලා �ය�ෙ� ෙමාක�ද �යාන එක ද�නවා. ඒ අ�ව 
ඔයා paypal හරහා �� කරන පලෙව� sale එෙක� ප�ෙ� ඔයාෙ� payment එක �න 
21 � paypal account එක �ල රදවා තබා ගැ�ම තාම� ෙම�� අදහ� ෙව�ෙ�. ඒ 
අ�ව ඔබට ෙකා� තර� කාලය� PayPal Jail එෙ� ඉ�න ෙවනවද �යන එක ගැන 
ප��නය� ඔබට� ඇ�. 

ෙග�� අ����ම ��බඳ ඊ ෙ� ප��ප�� ගැන ඔබ ෙනාද�ෙ� න�, ගැට�ව 
පව��ෙ� paypal සමඟ යැ� ඔබ �ත� ඇත. න�� ස�යය න�, ebay ��� 
සපයන ලද ෙතාර�රැ සලකා බැ�ෙම� ප�ව ෙ�පෑ� ��� ෙග�� freezes ��ම 
ෙහ� �දහ� ��ම �� කර�. ���ත ෙ��ව� �සා ebay ඔෙ� �ද� රඳවා තබා 
ග�ෙ� න�, ඔ�� �න 21 ක උප�ම කාලය� සඳහා ෙග�� freeze කරන ෙලස 
ෙ�පෑ�ට උපෙද� ෙද� ඇත. ඉ�� ෙ�පෑ� ��� ෙමම කාල ප���දය �ළ, ඔෙ� 
ත�වය ත�ෙ�රැ ��මට ඊෙ�ට ඉඩ �ම සඳහා ෙ�පෑ� ඔෙ� �ද� �දහ� 
ෙනාකර� ඇ� අතර එම ෙග�ම �දහ� ��ෙ� අවදානම� නැ�ද ය�න ��බදව 
ෙම�� සලකා බල�. 

Ebay ෙවළඳපල �ළ ����කරැව�ෙ� සහ ගැ��කරැව�ෙ� ආර�ෂාව සහ�ක 
��ම සඳහා ebay ��� ෙ� ප��පාදයන paypal සමග එක� � සක� කල එක�. 
ebay හට පහ�� දැ�ෙවන ඕනම අව�තාවක� ඔෙ� �ද� freeze ��ෙ� හැ�යාව 
ඇත. 

● ඔබ නව Ebay dropshipper ෙකෙන� වන අතර ග�ෙද� ඉ�හාසය� තවම 
තහ�රැ කර ෙනාමැත. 

● ග�ෙද�ව� සඳහා ෙග�ම ඔබෙ� ෙපර ���� හා සසඳන �ට ඔෙ� ��රැ� 
���� වලට වඩා වැ�ය. 
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● ඔෙ� �� ���� ebay �ය�ම අෙල�කරැව�ට පනවන අවම ප���යට වඩා 
පහළ ම�ටමක පව�. 

ඉහත සදහ� ඕනම අව�තාවක� ඔෙ� �ද� freeze කරන ෙලසට Ebay හට paypal 
ෙවත උපෙද� ලබා �ය හැ�. 

දැ� අ� බල� ෙ� ��යට ඔෙ� �ද� Payapl ම�� freeze කරන එක වල�වා 
ගැ�මට ඔබට කල හැ� ෙ�ව� ෙමානවද �යන එක. 

Ebay seller/ drop shipper ෙකෙන� ��යට, ඔබ ebay ෙවළඳපල ��� සක� කරන ලද 
ප��ප�� අ�ගමනය කළ ��ය. ඔ��ෙ� ���� උ�ලංගනය ���වල 
බරපතලකම අ�ව තාවකා�ක ෙහ� ��ර ෙලස ෙමය �� �ය හැ�. Ebay selling 
වලට අදාලව ඔබ දැනගත �� හා ��පැ�ය �� වැදග� ප��ප�� ෙදක� 
�ෙයනවා. එන� Seller Performance Policy සහ the Selling Practices Policy යන 
ෙදක�. අ� ෙ� ෙදක ��බදව දැ� �ක� කතා කර�. 

Seller Performance Policy 

ඔබට පහත සඳහ� දෑ Seller Performance Policy page එෙක� ෙසායාගත හැ�ය. 

����කරැව�ට පාලනය කළ හැ� handling time එක� ��ම සහ 
පා�ෙභ��කයාෙ� �ම�මට ප��චාර දැ��ම ඇ��ව පාලනය කළ හැ� ඇතැ� 
�ෙ�ත�වල අවම කා�ය සාධන ප���� ��යා�මක ��ම ��බඳ ප��ප��ෙ� දළ 
��ෙ�ෂණය�. 

ඔබෙ� නවතම ග�ෙද� මත පදන�ව මසකට ෙහ� සෑම මාස 3 කට වර� කළ හැ� 
කා�ය සාධන ඇග�ෙ� කාල �මාව. 
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����කරැ ��� ආර�භ කරන ලද order cancellation අ�පාතය� සහ ebay �ද� 
ආප� ෙග�ෙ� සහ�කය සහ ෙ�පෑ� �ල� ගැ�ෙ� ආර�ෂාව යටෙ� ෙගා� කර 
වසා දමා ඇ� ෙනා�ස�� න� වැ� කා�ය සාධන ඇග�මට බලපාන ද�ශක. 

ඉහත සදහ� ද�ශක සහ ඇග�� වලට අ�ව �ය හැ� අවම ප���ය ස�රා ගැ�මට 
ඔබට ෙනාහැ� �වෙහා� ඔබට පහත සදහ� ප���පාක වලට ��න �මට �� ෙ�. 

● ඔෙ� ���� ��යාකාරක� �මා ��ම. 
● ඔෙ� ��පාදන Ebay � ���ෙම� �මා ��ම. 
● ඔෙ� සැලැ�ම ��ක ම�ටමට පහත ෙහ�ම. 

අ� කතා කර�� ��ෙ� Selling Practices Policy එන� ���ෙ� ප�චය ප��ප��ය 
ස�බ�දව�. 

ග�ෙද�කරැව�ට ෙහාඳ අ�දැ�ම� ලබා �ම සඳහා, ඔබ ඔ��ෙ� ෙ��කාෙ� drop 
shipping ��පාදන ��ණන �ට අ�ගමනය කළ �� මා�ෙග�පෙ�ශ ලැ���ව� 
ඊෙ� ��� ඉ��ප� කරන ල�. shipping service, shipping and handling costs, shipping 
and handling time, terms and conditions සහ තව� ෙ� ෙ�වාට ඇ�ළ� ය. 

ඊ ෙ� � ප��ප�� සහ මා�ෙග�පෙ�ශ �ය�ම සහ අවෙබ�ධ කර ගැ�ෙම�, ඔබට 
�ය� �� �� අ�ගමනය කළ හැ� අතර PayPal Jail එක �ල �ර� �න 90 � 
ප�වාස භාරයට ප� ��ම වැ� ප���පාක ඔබට වළ�වා ගත හැ�ය. 

ඒ අ�ව ඔබට PayPal Jail එෙක� �ෙද�න ය� වැඩ ෙකාටස� කර�න ��ද ෙවනවා. 
ෙමතන� ඔබ ��ර වශෙය�ම PayPal Jail එෙක� එකවරම ෙ� හරාහා �ෙදනවා 
�යලා අ�ට �ය�න බැහැ. න�� ඔබට පහත සදහ� ක�ම ඔ�ෙ� ෙමය �� කල 
හැ�. 

ඔෙ� �ද� ෙ� අ��� රදවා තබා ගැ�ම ඔබට හා�ය� �යලා ඔබට �ෙතනවා න� 
ඔබට ෙමතන� paypal ෙවත ෙ� ස�බ�දව කතා කර�න ��ව�. සමාර ෙවලාවට 
�න 21� ගත ෙවල� ඔෙ� �ද� ෙ� අ��� රදවා තබා ගැ�ම තව�රට� 
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����ෙහා� ඔබට ෙමය ��යා�මක කල හැ�. එ�ට paypal ෙවත �රකතන 
ඇම�ම� ලබා �ම ෙහ� paypal ෙවත ප��ඩය� යැ�ම �� කල �� ෙවනවා. ඊට 
අමතරව ඔබට PayPal Jail එක වලකවා ගත හැ� සරලම ක�ම �පය� �ෙයනවා. 
අ� ඒ ��බදව ඉ��ෙ�� කතා කර�. 

අ� කතා කර�� ��ෙ� එෙක� ඉව� ෙව�න කල �� ෙ�ව� ��බදව�. ඔබට 
පහත දැ�ෙවන ෙමම �යවර �ෙන� ඕනෑම එක� ඔබට ෙ�පෑ� බ�ධනාගාරෙය� 
�ටතට යාමට උපකා� ෙ�. 

1. �න 90 ක ප�වාස කාලයකට යට� ව�න. ෙමම කාලය �ළ, ඔබෙ� �ය� 
ග�ෙද� Ebay ��� ප��ෂාවට ල� කර� ඇත. Ebay ��� සැක ස�ත යැ� 
සලකන ඕනෑම ග�ෙද�ව� න�, ෙග�ම උප�ම �න 21 � සඳහා අ��ටව� 
ලැෙ�. 

2. �න 90 ප�වාස කාලය �ළ අවම වශෙය� ෙඩාල� 250ක ���� උපය�න. 
3. �න 90 ප�වාස කාලය �ළ අවම වශෙය� items 25� ���� �� කර�න. 

අංක 1 ෙහ� 2 ලබා ගැ�මට ඔබ කළමනාකරණය කර�ෙ� න�, ඔෙ� ප�වාස කාලය 
වහාම අවස� ෙ�. ඔබෙ� ප�වාස ත��වය ඉව� ��ෙම� ප� ඔබට ලැ�� 
ඕනෑම ෙග�ම� ෙක��ම ඔබෙ� ෙ�පෑ� ��මට බැර කර� ලැෙ�. 

ෙ�පෑ� � �න 21ක ප�වාස කාලය �ල තවම� අර�ද� රඳවා තබා ග�ෙ� න� 
ඊලගට ඔබට එය ක�ම ෙදක�� මග හැ�ය හැක. පල�ව ග�ෙද�වට අදාල tracking 
number එක upload ��ම ම�� අදාල item එක ඔෙ� ෙ�වාදායකයට ලැ� ඇ� බව 
තහ�රැ කර�න. 

ෙදව�ව, ඔෙ� ග�ෙද�කරැ ධනා�මක ප��ෙප�ෂණය� සපයන අතර එම�� ඔබ 
ඔෙ� ගැ��කරැ ස�� කළ ��වාසදායක ����කරැෙව� බව සනාථ කර�. ෙ� 
��ව� �� � �ට, ඔබෙ� ෙ�පෑ� ෙග�� �න 2 – 3 � �ළ �දා හ�� ඇත. 
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ඔබ අර�ද� �දා හැ�ම සඳහා ��ය� ��ණායකය� ස�රා ඇ� න�� ඔෙ� �ද� 
තවම� රඳවාෙගන �ෙ� න�, ඔබට ෙ�පෑ� ඇම�ෙම� ෙහ� ඊෙ�� කර ඔ�� 
වහාම �දහ� කළ �� ෙග��වල ග�ෙද� අංක ඔ��ට ද�ව�න. 

 

 

 

 

 

 

 

Selling Restricted �නාම කර�ෙන 
ෙමාක�ද? 

ඔයා ebay හරහා ෙහාදටම selling කරෙගන ���ලා එකපාරටම ඔයාට MC011 Act 
එෙක� email එක� අවාන�, ෙ� ෙව�� න� ඔයා ඉ�ෙ� �ක� ෙලා� අවදානමක. 
ඒ �ය�ෙ� ඔයා ෙමතන� බය ෙවන එක සාදාරණ�. ෙ� ගැට�වට ෙ� ෙව�� ��ණ 
�� �පෙදෙන� අ�ට කරා. 

ඉ�ෙස�ලම අ� බල� ෙමාක�ද ෙ� MC011 Act එක �යලා �ය�ෙ� �යන එක. 
ෙ�ක තම� ebay user agreement එක උ�ලංගනය ��මට එෙර�ව ��යාකරන 
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පනත. එතෙකාට ෙමාක�ද ඇ�තමට ෙමතන ෙවලා �ෙය�ෙ�. ෙ�ක ඇ�තටම 
ඔයාෙ� account එක suspended ෙවනවට වඩා �ක� පහ�� �ෙයන �යවර� 
��ෙවා� හ�. ඒ �ය�ෙ� ඔයාට ෙ� mail එක ආවා න�, තව�රට� ඔයාට ඔයාෙ� 
account එක හරහා ��ම item එක� sell කර�නව�, list කර�නව� ඉඩ� නැහැ. 
ඒ �ය�ෙ� ඔයාෙ� ���� වරප�සාදය තාවකා�කව අ���වලා �ෙය�ෙ�. 
ඔයාට selling වලට �යාම ෙපෙන� ඔයා ෙ� ද�වා list කර� items එක� ඔයාට දැ� 
ෙප�න�ෙ� නැහැ �යන එක. 

ෙ� mail එක ආවාමට ෙගාඩ� ෙදනා බය ෙවනවා. ඒක සාදාරණ�. ෙමාකද ෙ� 
ෙව��� ඔයාෙ� account එක ෙව�ෙව� ඔයා ල�ශ ගාණ� යට කරලා �ෙය�ෙ� 
�යන එක මම ද�නවා. ඉ�� ෙ� ��යට අමාරැෙව� up කරග�� account එකකට 
ෙමෙහම උනාම ඒක �තට ෙගාඩ� දරාග�න අමාරැ බව ඇ�ත. ඒ උන� ඔයාට ෙ� 
ප��ෙ� �සදග�න ඉඩ� �ෙයනවා. ඒ �සා පල�ෙව�ම අනවශය ෙලස බය ෙවන 
එක නව�ත�න. තවද ඔයාට ��ම ��යකට අ��� account එක� ෙ� ෙව�� 
හද�න� බෑ. ඒ වැෙ� කර�න ය�න� එපා. 

ඊලගට අ� බල� ඇ� ෙ� ප��ෙ� ම� උෙ� �යන එක. ෙ� සදහා ෙ�� �පය� 
�ෙයනවා. ඒ වෙ�ම ඔයාට ෙ� ප��ෙනට ��ණ ෙද�න ��ද �ෙ� ෙකාෙර�නා �සා 
ෙව�න� ��ව�. අ� ඊලගට කතා කර� ඇ� MC011 Act එක ම�� ඔයාෙ� selling 
account එක restricted කෙ� �යන එක. 

ඇ� MC011 Act එක ම�� ඔයාෙ� selling account එක restricted කරාලා �ෙය�ෙ�? 
ෙ� ප��ෙ� ඔයාට� ෙ� ��යටම �ෙත�න ඇ�. ඔයා ��ම වරද� ෙනාකර� 
ඔයාෙ� selling account එක restricted ෙවලා �ෙය�ෙ� ඇ� �යලා ඔයාට �ෙත�න 
ඇ�. 

ෙ�කට ෙ�� �පය� �ෙයනවා. 

1. ෙවලාවට tracking code update ෙනා��ම. ඒ �ය�ෙ� ඔයා �ලා �ෙයන 
response time එක ඇ�ෙ� tracking codes update කර�ෙ� නැ�ව, over due 
ෙවනක� ඉදලා ඔයා update කරලා ��ම. 

 

116 



 

 

2. එක �ගටම ඔයාට ebay cases open ෙව�න පට� ගැ�ම. ෙමෙහම ෙව�ෙ� 
�ය�ත �නට ඔයාට ආ� order එක buyerට deliver ෙවලා නැ�ත� එයා case 
එක� open කරනවා. ෙ� ��යට ebay case 3� �තර එක �ගට ආෙවා� 
අ�වාෙර�ම ඔයාෙ� account එක ෙ� ��යට restricted ෙවනවා. 

ෙ� ෙ�� ෙදකම ඔයාෙ� අ�� ෙ� ෙව�� දැ�ව�ව ෙහ� ෙනාදැ�ව�ව ��ද ෙවලා 
ඇ�. ෙ� ප��ෙ� ඇ� �ෙ� ෙකාෙර�නා ප��ෙන� එ�ක න�, ෙ� ෙදකටම ඇ�තමට 
ෙ��ව ෙකාෙර�නා තම�. ඒ උන� ඔයාට සමාව� ලැෙබ�ෙ� නැහැ. ෙ�ක ebay 
policy වල �ෙයන වැර��ද� �යලා �ය�න� ��ව�. ඒ උන� ෙ�ක වැර� නැ 
�යලා �ය�න� ෙ�� �ෙයනවා. ෙමාකද ෙකාෙර�නා ප��ෙන �සා ඇ�තම items 
ship කර�න පර�� �ම �නා, වෙ�ම සමහර පා�ස� transiting එෙ�� නැ� ෙවල� 
��නා. ඒ �සා ෙ� ��යට ෙවල� ��නා. න�� සමහරැ අව�තාෙව� ප�ෙය�ජනය 
අරෙගන ෙගාඩ� items ��නෙගන account එක delete කරලා ස�� අර� පැන� 
��� ෙගාඩ�� ��බා. ඒ අ�� බැ�වම ෙ� සැකය සාදාරණ�. 

ඔයාෙ� පැ�ෙ�� ෙවලා �ෙය�ෙ� �ශාල අසාධාරණය� ඒක මම ��ග�නවා. ඒ 
උන� සමහරැ කරන වැර� �සා හ�යට වැෙ� කරන �����ට� �ශාල ��යට 
පා� ෙවන අව�තාව� �ෙයනවා. ඒ �සා ඔයා හ�යටම වැෙ� කරලා න� ෙ�ක උෙ� 
�� ෙව�න එපා. අ�ට ෙකාෙහාම හ� නැවත account එක ග�න අව�තාව 
�ෙයනවා. ඒ �සා අවසානය ෙත�ම සට� කරනාව �යන එක �තාග�න. 

ඊලගට අ� කතා කර� ඇ�තටම ෙ�කට කර�න ��ව� ෙමාක�ද �යන එක? 

ෙ� ෙව�� MC011 Act එක ම�� ඔයාෙ� selling account එක restricted කරලා න� 
�ෙය�ෙ� ඒ ෙව�ෙව� කර�න ��ව� ෙමාක�ද �යන එක ඔයාට ප��නය� ෙවලා 
ඇ�. ෙමතන� ඔයා ඉ�ෙස�ලම කර�න ඕන ඔයාෙ� account එෙ� items ship කර� 
බවට ලැ�ලා �ෙයන tracking code �ක ඔ�ෙකාම update කරලද �යලා බල�න. ඒ 
වෙ�ම ඔයාට ෙ� ෙව�� ebay case open ෙවලා �ෙයනවා න� ඒවා �ක close 
කරග�න. 
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ෙමතන� ෙ� mail එක දැකලා කලබල ෙවලා එකපාරටම ඔ�ෙකාම ebay case වලට 
refund කරෙගන ය�න එෙහම එපා. ඔයා ෙමතා�� අනව�ය කලබලය� ඇ� 
කරග�න ඕන නැහැ. 

ඉ�ෙස�ලම ඔයාට case open ෙවලා �ෙයන orders වලට අදාල items �ක ඇ�තටම 
ෙවලාද නැ�ද �යන tracking code එක track කරලා check කරලා බල�න. තවම� 
transit ෙවනවා න� ඒක ෙකාෙර�නා case එක �සා ෙවලා �ෙය�ෙ� �යන එක 
ඔයාෙ� buyerට �ය�න. ඒ වෙ�ම deliver ෙව�න තව මාසය� �තර යනවා න� 
ෙහ� item එක අතරමග� �� ෙවලා න� ෙහ� ඔයාට buyerට refund කරලා case එක 
close කරලා දා�න. 

ඒ වෙ�ම ඔයාෙග� බ� ග�ත අයෙග� deliver ෙව�ච items වලට feedbacks 
ඉ�ලග�න. ෙ�ක ෙගාඩ�ම වැදග� ෙවනවා ඔයා sell කර� items උනා deliver �යන 
එක proof කර�න. ඊට ප�ෙ� ඔයා MC011 Act එෙක� ආ� email එකට replay එක� 
දා�න. ඔයාෙ� account එක ආප� ෙද�න �යන එක සදහ� කරලා. ඔයා ෙ� වැඩ 
�ක කරාට ප�ෙ� දව� �පය� ඇ�ලත ඔයාට reply email එක� ඒ�. ෙමතන� 
ඔයාෙග� additional information �පය� ඉ�ලනවා. 

ඉ�� ඔයා ම� ක�� ��ව ��යට MC011 Act එෙක� ආ� mail එකට reply එක� 
දැ�මා න� දව� �පය� ඇ�ලත ඔයාට reply එක� එ�න ඕන. ෙමතන� ෙදව�යට 
ඔයාට ලැෙබන email එෙක� ඔයාෙග� පහත සදහ� ෙතාර�රැ එයාලා ඉ�ලනවා. 

● ෙමතන� ඔයාෙ� name එක සහ address එක verify කර�න �යලා ඔයාට 
�ය�. 

● ඒ වෙ�ම ඔයා ෙවන� seller ෙකෙන�ෙග� අදාල බා�ඩ �ල� ග�තා �යන 
එක ඔ�� කර�න ඔයාෙග� invoice එක� ෙමතන� ඉ�ලනවා. 

ඔයාෙග� ෙම�න ෙ� ෙතාර�රැ ඉ�ලා email එක� එ�වට ප�ෙ� ඔයාට කර�න 
�ෙය�ෙ� ෙම�න ෙ� ��තර �ක එයාලට mail කරන එක�. ෙමතන� ෙකාෙහාමද 
name එක සහ address එක verify කර�ෙ�. ඉ�� අ� ෙ� ස�බ�දව ක�� කතා 
කරා. ෙමතාන� ඔයාට කර�න �ෙය�ෙ� ඔයාෙ� name එක verify කර�න driving 
license එක ෙහ� passport එෙ� scan copy එක� සහ billing address එක verify 
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කර�න ඔයාෙ� bank statement එෙ� scan copy එක� යව�න �තර�. ෙමතන� ෙ� 
හැම scan copy එක�ම colored ��යට ග�න මතක �යාග�න. ඊලගට ෙකාෙහාමද 
බා�ඩය ෙවන� seller ෙකෙන�ෙග� �ල� ග�තා �යලා ඔ�� කර�ෙ�? 

ඒ සදහා ඔයා බා�ඩය �ල� ග�ත sellerට msg කරලා invoice එක� ඉ�ලග�න 
ෙවනවා. ෙගාඩ� ෙවලාවට ෙ� වැෙ� කරග�න ��ව�. ඉ�� ෙ� වැඩ �ක ඉවර 
කරෙගන mail එක� දැ�මම� සමහර ෙවලාවට ඔයාට නැව� reply එක� එ�ෙ� 
නැ� ෙවන අව�තාව� �ෙයනවා. එෙහම උෙනා� නැව� mail එක� දාලා බල�න. 
ඒ� ��ම reply එක� ආෙ� නැ� උෙනා� ෙමාකද කර�ෙ�? ෙම�න ෙ� වෙ� 
ෙදය� උෙනා� කර�න ෙදය� �ෙයනවද �යලා ෙගාඩ� අය අහනවා. 

අමාරැෙව� ෙගාඩ දාග�ත account එක� එකපාරටම නැ� ෙවලා �යාම ෙකාෙහාමද 
දැෙන�ෙ� �යන එක අ� ෙහාදට ද�නවා. ඉ�� ඔයාෙ� ebay selling account එක� 
MC011 Act එක ම�� restricted කරලා ඔයා ඒකට appeal කරල� ��ම reply එක� 
තවම� ආෙ� නැ�ත�, ෙමතා�� ඔයාට අමාරැෙව� උන� �තහදාග�න ��ද 
ෙවනවා. ෙමාකද reply එක� නැහැ �යලා �ය�ෙ� ෙගාඩ� �රට ඔයාට නැවත 
���� වරප�සාදය ලැෙබ�ෙ� නැහැ �යන එක�. ඔයාෙ� account එක ඒ ��යටම 
�ෙය�. ඒ� ඔයාට ෙ� හරහා නැව� ��ම ෙදය� sell කර�න බැහැ. ඉ�� ඔයාෙ� 
පැ�ෙත� ෙ� වැෙ� අසාදාරණ උන� ඔයාට ෙමතා�� කර�න ෙවන ෙදය� නැහැ. 

සමහර ෙවලාවට ඔයා ෙ� හරහා මාෙ�කට ල�ශය� ෙදක� ෙහ�වා ෙව�න� 
��ව�. ඒ උන� ෙ� ෙවලාෙ� කර�න ෙදය� නැහැ. 

එෙහන� ෙමාක�ද අ� ඊලගට කර�ෙ�? ඉ�� ෙමතන� ඔයාට පලෙව�ෙය�ම 
�ය�න ඕන ෙ� තම�. ඔයාෙ� account එක නැ� උනා �යලා ඔයා ෙපා�ඩ�ව� �� 
ෙව�නව� ��� වැෙට�නව� ය�න එපා. ඒ වෙ�ම තම� උ�සහය අ�හ��න� 
එපා. එෙහන� ඊලගට කර�න ඕන ෙමාක�ද? 

දැ� ඉ�� ඔයාට ඉ�� ෙවලා �ෙය�ෙ� අ��� account එක� ගහන එක �තර�. 
ඒ උන� ඔයාෙ� පරණ IP එකටම ඔයාට අ�� account එක� ගහ�න ෙද�ෙ� 
නැහැ. ඒ �සා Lap එක format කරලා අ��� account එක� හදාෙගන ආප� වැඩ 
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පට� ග�න. ඒ උන� ෙමත�� පරණ න� ��ම එක� ආ� බා�තා කර�න එපා. ඒ 
වෙ�ම තම� පරණ internet connection එක� නැවත පා��� කර�න එපා. 

ඉ�� සමහර ෙ�ව� අ�ට නැ� ෙවනවා. ඒ උන� ���වටම වැ�න� අ�ට නැවත 
නැ���න ෙවනවා �යන එක අ� මතක �යාග�න ඕන. ඒ �සා ඔයා �ය වතාව� 
වැ�න� 101ෙව� වතාෙව�� නැවත උ�සහ ��ම අ�හ��න එපා. 
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Dropshipping Payment Withdraw ��ම  

dropshipping ගැන අ� ෙගාඩ� කත�දර �යලා ��නට ෙ� හරහා උපයන �ද� 
ඔෙ� අතට ග�ෙ� ෙකාෙහාමද �යන එක ��බදව අ� සදහන� ඉ��ප� කෙ� 
නැහැ. ෙමතන� ඔබට ස�� ග�න ��ව� ක�මය තම� paypal �යලා �ය�ෙ�. ඒ 
�න� paypal හරහා ලංකාවට �ද� ෙග�න ග�න ��ව�ද? ඔ�න ඔතන� තම� 
ෙ� ගැට�ව එ�යට එ�ෙ�? එතෙකාට ෙ� වැෙ� කර�ෙ� ෙකාෙහාමද? 

ඔයාට ලංකාෙ� paypal account එක�� ෙ� වැෙ� කර�න බැහැ. ෙ�ක තම� ඇ�ත. 
ඔයාට ෙ� සදහා ���න paypal account එක� ඕන ෙවනවා. ෙ�ක හදාග�ෙ� 
ෙකාෙහාමද �යන එක ��බදව ඇ�තටම මම ෙමතන� �යලා ෙද�න �දාන� 
නැහැ. ෙමාකද ෙ�ක ෙලා� අවදානම� �ෙයන වැඩ�. ඔයාට server එක�� ��� 
තම� ෙ� paypal account එක හදාග�න ෙව�ෙ�. ඒ වෙ�ම තම� ඔබ paypal 
account එක� හදාග�තට ප�ෙ� paypal.com හරහ ෙනාව paypal.com/ph �යන link 
එක හරහා ඔයාෙ� account එකට log ෙව�න වග බලා ග�න. ෙමාකද ඔයාෙ� අ�� 
�� වන ෙපා� වරද�� පවා ඔබට ඔෙ� ��ම අ�� ෙව�න ��ව�. 

ෙ� ��යට ඔයා හදාග�න paypal account එකට ඔයාෙ� bank card එක link කරලා 
ඊට ප�ෙ� ඔයාට ��ද ෙවනවා. ඔයාෙ� paypal account එක ඔයාෙ� ebay selling 
account එකට link කර�න. ෙමතන� paypal එෙ�� ඔයාට email එක වෙ�ම bank 
card එක� verify කර�න ��ද ෙවනවා. ෙ� ෙ�ව� �ක කරන ��ය අ� �යවර 
ස�තව �යලා ෙද�න �දාන�. ඒ වෙ�ම තම� ���න paypal account එක� සාදා 
ෙගන ෙ� සදහා බා�තා ��ෙ�� ඔබ ස�ව �ෙයන අවදානම ගැන� අ� ඉ��ෙ�� 
කතා කර�. ඉ�� ebay කරන ක��ය ෙ� වැෙ� කර�න �යලා අ� ��ෙ�ශ 
කර�ෙ� නැහැ. න�� ඔබට ෙ� වැෙ�ට �ට වඩා ෙහාද �කපය�� නැහැ. ෙමතන� 
ඔයාට ෙ� අවදානම ත�ව බාර ග�න ��ව� න� ෙ� වැෙ� කර�න එපා �යලා 
අ� �ය�ෙන� නැහැ. 
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ෙ� ෙව�� ඔයාට ෙ� ස�බ�දව ප��න ෙගාඩ� �ෙයනවා �යන එක අ� ද�නවා. 
අ� �දාන� ඔෙ� ප��න සදහා ���රැ �මට. ඊට ක�� අ� බල� ඇ� ���න 
paypal account එක� සෑ�ෙ�� අවදානම� �ෙයනවා �යලා �ය�ෙ� �යන එක. 
ෙ�කට ෙ�� �පය�ම �ෙයනවා. 

එක� තම� සමහර ෙවලාවට ඔෙ� අ�� �� වන ෙපා� වැර��ද�� �ව� paypal 
account එක limit ෙව�න ��ව�. ඒ වෙ�ම ය� අව�තාවක� ඔෙබ� phone number 
verification එක� paypal ම�� ඉ�ලනවා. ඒ වෙ�ම ය� අව�තාව� එනවා ඔබට 
paypal account එක verify කර�න ��ද ෙවන. ෙමෙහම ෙව�ෙ� එ�ෙකා ඔෙ� paypal 
account එක� limit එක ෙවලා ඔබ ඒක නැවතත �වැර� කරග�න request කරාම 
ඔයාට account එක verify කර�න �යලා �යනවා. එෙහම� නැ�ත� සමහර 
අව�තාවල� සැක ස�ත transaction එක� �� �ෙනා� එ�ට� ඔබට ඔෙ� ��ම 
verify කර�න �යලා �යනවා. 

ඉ�� ඔබට ෙමතන� phone number verification එක� න� පහ�ෙව� ෙද�න 
��ව�. ඒ සදහා ඔබට ebay හරහාම ���න SIM එක� ෙග�නග�න ��ව�. 
න�� ඔෙ� ��ම verify කර�න ��ෙවා� ඔබ ���න ජා�කෙය� �යලා ඔබට 
ඔ�� කර�න ��ද ෙවනවා. ඔ�න ඔතන� තම� ඔබ අසරණ ෙව�ෙ�. ඔබට ෙහාර 
පා�ෙප�� හදලා ෙ� වැෙ� ෙගාඩ දා�න බැහැ. ෙම� අවසාන ප��පලය ෙව�ෙ� 
ඔෙ� ��ම suspended ෙවන එක�. ඒ උන� ඒ ෙව�� ඔෙ� ��ෙ� ඔබ ඉප� �ද� 
ෙනා��නා න� ෙ�ක ප��නය� ෙව�ෙ� නැහැ. ඒ උන� �ද� �ෙය��� account 
එක �ෙනා� suspended ෙහ� verify කරනක� hold කෙරා� ඔෙ� මහ��ය වෙ�ම 
ඔබට �ශාල පා�ව� ෙවලා ඉවර�. ෙමාකද dropshipping කර�න �ක�ම බැෙ�. 
ඔබ ඒ ��ෙව� ෙලා� ගාන� යට කරල� �ද� උපය�ෙ�. 

ඒ �සා ෙ�ක කරනවා න� අ�වාෙර�ම paypal එකට ස�� release ෙවන හැම 
ෙවලාවකට ඒ �ද� ඔෙ� bank account එකට transfer කරග�න. currency rate එක 
වැ� ෙවනක� මග බල බල ඉ�න එපා. න�� ෙ�ක� paypal jail එක �සා එකවර 
කර�න බැහැ. ෙමාක�ද ෙ� ෙ�� එක �ය�ෙ�? ඊලගට අ� ඒ ගැන කතා කර�. 

ඉ�� paypal jail ස�බ�දව කතා කර�න ක�� ඔබට paypal ස�බ�දව �ව �� 
තව� කරැ� �පය� �ෙයනවා. ඒ තම� ෙමතන� ඔබ paypal primary currency එක 
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��යට dollar බා�තා කර�න. ඔබ ෙවන� currency එක� ෙ� සදහ බා�තා කරන 
එෙක� ෙව�ෙ� ඔෙබ� ෙලා� convertion fee එක� charge ෙවන එක�. ඒ �සා 
සෑම �ටම primary currency එක ��යට dollarම බා�තා කර�න. 

ඒ වෙ�ම තම� paypal හරහා ෙව�න ��ව� තව� අවදාන� ස�ත ෙදය� තම� 
�යලා payment missing �ය�ෙ�. ෙ�ක ෙව�න ��ව� ෙදය�. ෙ� ��යට ෙව�ච 
අව�තා ඔබ ෙනාද�නවා උනාට �ෙයනවා. ෙමතන� අ�ට ඔෙ� paypal account එක 
hack ෙවලාම� �යලා �ය�න බැහැ. ඒ වෙ�ම තම� ඔබ paypal හරහා උපයා 
�ෙබන �ද� ඔෙ� ��මට release උනාට ප�ෙ� ඔබ ඒ �ද� withdraw කරග�න 
ක�� ඔෙ� customer ෙකෙන� dispute එක� open කෙරා� එෙහම ඒ �ද� නැවත 
hold ෙවනවා. 

ෙ� ෙව�� ඔබ ඒ �ද� ඔෙ� paypal account එෙ�� ඔෙ� බැං� ��මට transfer 
කරලා ��ෙනා� එෙහම අර �ද� hold ෙවන �සා ඔෙ� paypal ��ෙ� negative 
value එක� ෙප��� කරනවා. ඉ�� ෙම�න ෙ� වෙ� ෙදය� �සා negative value 
එක� ෙප��වට එතන� අදහ� කර�ෙ� නෑ ඒ �දල ඔෙ� �ද� නැ� ෙවලා �යන 
එක. ඒ �සා ඔබ ෙ� වෙ� ���යක� බය ෙව�ෙන අව�ය නැහැ. න�� එෙහම ��ම 
ෙ��ව� නැ�ව negative value එක� ෙප�නනවා න� ෙහ� ඔෙ� ��ෙම� ඔබට 
ලැෙබ�න ��� �ද� ප�මාණය� ��ම සදහන� නැ�ව නැ� ෙවලා න� අ�න 
එතන� ඔබට ��ව� paypal එකට msg එක� දාලා ෙවලා �ෙයනෙ� �ය�න. ඒ 
සදහා ඔබට paypal message center එකට ��� ෙ� ��බදව email එක� දා�න 
��ව�. ෙබාෙහ� �ට පැය 24� ඇ�ලත ඔබට එනවා. 

දැ� අ� කතා කර�න �දාන� ෙව�ෙ� ebay හා paypal ස�බ�දව ඔබ dropshipping 
කරන ෙකෙන� ��යට දැනගත ��ම කරැ� �පය� ��බදව�. ඔබ paypal jail 
��බදව අහලා �ෙයනවද? ෙබාෙහ� �ට නැ�ව ඇ�. ඉ�� ebay හරහා dropshipping 
කරන ඕනම ෙකෙන�ට ෙ� �ෙ�ට ය�න ෙවනවා. ඉ�� අ� හැෙම�ම ද�නවා ebay 
සමාගම ��� ෙ�පැ� සමාගම �ට වසර ගනනාවකට ෙපර �ල� ග�තා �යන එක. 
ඉ�� ebay dropshipping වයාපාරය ඇ�ෙල� පා�ෙබ��කයාෙ� �ද� වල ආර�ශාව 
��බදව ebay සමාගම ��� ෙලා� වග�ම� දරනවා. අ�න ඒ �සා තම� සමාගම 
paypal සමග ebay එක� ෙවලා ෙමවැ� ක�මය� ��යා�මක කරලා �ෙය�ෙ�. 
paypal jail එක �සා ��ම ෙකෙන�ට වංච�ක ෙලස ෙලා� �දල� උපයලා එකවර 
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ඒ �ද� ලබා ෙගන ebay selling account එක වහලාදාලා පැනලා ය�න බැහැ. ඉ�� 
ඇ�තටම paypal jail එක ��ල� ෙ� වැෙ� කරන අය� නැ�වාම ෙනෙව�. 

ෙමාක�ද ෙ� paypal jail එක �යලා �ය�ෙ�? ෙකෙන�ට �ෙත�න ��ව� ෙ�ක 
paypal jail එක ��යා�මක ෙව�ෙ� ebay හරහා dropshipping කරන අයට �තරද? 
නැ�න� paypal හරහා ෙවන� ඕනම අ�ත�ජාල වයාපාරය� ඔ�ෙ� �දල ලබා 
ගැ�මට යාෙ�� ෙමයට යට� ෙව�න ��ද ෙවනවද �යන එක ඔබට �ෙත�නට 
��ව�. ඇ�තටම �යලා �ය�ෙ� paypal jail එක �යලා �ය�ෙ�, ebay ��� 
dropshippers/sellersලට එකවරම �ද� ලබා ගැ�මට ෙනාහැ� වන ප��, එම �ද� 
ය� කාල �මාව� �ල රදවා තබා ගැ�ෙ� ක�මෙ�දය�. ෙමතන� ඔබ ��මය� item 
එක� ��� �න �ට �න 21� යන ෙත� ඔෙ� �ද� paypal ��� රදවා තබා 
ග�නවා. ෙමය මාස �න� �න අ�ව� ද�වා ��යා�මක�. 

න�� ෙ� කාල�මාෙව� අන�රැව නැවත ඕනම අව�තාවක� නැවත� paypal jail 
එක ��යා�මක ෙව�න� ��ව�. එන� ඔබට 100%�ම paypal jail එක �න 
අ�ව�� ප�ෙ� නැවත ��යාතමක ෙව�ෙ� නැහැ �යලා �ය�න බැහැ. ෙමය 
සාදක ගනනාව� මත �රණය ෙවන කතාව�. 
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