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අන්තර්ගතය   

 

01. ebay Seller hub 

 

02. Ebay / Paypal fees 

 

03. Create perfect tittle for your ebay Listing 

 

04. How important time for listing 

 

05. Add correct Tracking Carrier to ebay 

 

06. How to enable out of stock option 
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01. Ebay Seller hub 

ග ොඩක් අය ඊගේ ගෙලින්ග් කරනවො , ගෙලර් හේ එකත් ඇක්ිව් කර න්ගනවො, හැබැයි 

ඇත්තටම ගේ ගෙලර් හේ කියන්ගගන්ග ගමොකද්ද කියලො දන්ගගන්ග නෑ,, ගේගකන්ග කරන්ගන 

පුලුවන්ග වැඩ ගමොනවද කියලො දන්ගගන්ග නෑ.. 

ඉතින්ග ebay dropshipping tutorial part 2  එගක් මුලින්ගම ගෙලර් හේ එල හදුන්ගවලො 

දුන්ගගනොත් ගහොදයි කියලො හිතුනො. 

 

ඊගේ ගෙලින්ග් කරනවො කියන්ගගන්ග ඇත්තටම බිස්නස් එකක් ගේක අගේ බිස්නස් එක. 

එතගකොට ගේ ගෙලර් හේ කියන්ගගන්ග, 

 

'ඊගේ එගක් අපි ගේ කරන බිස්නස් එක manage කරන ප්රධොන ස්ථොනය. ' 

 

ඊගේ එක ගේක් ෙේූර්ණගයන්ගම ගනොමිගේ තමො ගෙලර්ලට ගදන්ගගන්ග, ගේ ගෙලර් හේ 

එගකන්ග ඊගේ එගක් තිගයන ඔක්ගකොම selling tools එකේ තැනකට එකතුගවලො 

තිගයනවො.. ඒ වග්ම ඊගේ  එගක් අපිට අගේ ගෙලින්ග් වැඩි කර න්ගන , ඉගේ එගකන්ග 

අපිට ගදන announcement  ගමව් හැමගදයක්ම ගේ ගෙලර් හේ එගකන්ග අපිට බලො න්ගන 

පුලුවන්ග. 

 

එතගකොට ඔයොලො දන්ගනවො ඇති අපි ගෙලර් හේ එකට ගියොේ අපිට බලො න්ගන පුලුවන්ග 

tabs 15ක් තිගයනවො,  
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• task 

• orders 

• Listings 

• feedback 

• shortcuts 

• selling tools 

• sales 

• sales (last 31 days ) 

• traffic 

• seller level 

• selling announcement 

• promotional offers 

• monthly limits 

• account summary 

• Research 

 

ඔයො ගෙලර් හේ එකට ගියොම ෙමහරවිට ගේ 15 ගේන්ගගන්ග නැති ගවන්ගන පුලුවන්ග එගහම 

උනොම ඔයොට පුලුවන්ග අවශ්ය tab එක ගෙලර් හේ එකට දො න්ගන. 

ඒක කරන්ගගන්ග ගමගහමයි. 

ගෙලර් හේ එගක් උඩම දකුණු පැත්ගත් තිගයනවො cuztomize කියලො button එකක් අන්ගන 

ඒගකන්ග ඔයොට ඕගන්ග විදිහට ගෙලර් හේ එගක් ටැේ ික හදො න්ගන පුලුවන්ග. 
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හරි අපි දැන්ග බලමු ගේ එක එක ටැේ වලින්ග අපිට කරන්ගන පුලුවන්ග ගද්වේ  ගමොනවද 

කියලො.. 

 

01. Tasks 

 

Tasks කියලො දකිද්දිම ගත්ගරනවගන ගේගකන්ග ගවන්ගගන්ග ගමොකද්ද කියලො. 

අපිට එන හැම විගේෂ ගදයක්ම එන්ගගන්ග ගේකට තමො ,, අනිවොර්යගයන්ග ම හැමදොම ගේක 

ගෙක් කරන්ගන.. 

උදොහරණයක් විදිහට , 

• ඔයොට ඕඩර් එකක් ආගවොත් ඒක ටොස්ක් එගක් ගපන්ගවන්ගවො. 

•  අපි හිතමු ඔයොට ආපු  ඕඩර් එකක් පැය 24ක් ඇතුලත ශිේ කරන්ගන ඕගන්ග, එතගකොට 

අන්ගන ඒක task එගක් තිගයනවො. 

•  ඔයොට ආපු ඕඩර් එකක් ශිේ කරන්ගන තිගයන දවෙ පහුගවලො overdue ගවලොනේ ඒකත් 

tasl එගක් තිගයනවො 

•  ඔයොට බයර්ලග න්ග එන මැගස්ජ් 

•  ඔයොට refund / return case open ගවලොනේ ඒවො, 

 

ගමන්ගන ගේ වග් ඔයොග් ගෙලින්ග් ෙේබන්ගධ සියලුම වැද ත් ගද්වේ ගේ task කියන 

එකට එනවො, 

ඒ නිෙො හැමදොම ගේක ගෙක් කරන්ගන එතගකොට අතපසු වීේ , ගපොඩි ගපොඩි වැරදි ගවන 

එකක් නෑ... 
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02. Orders 

 

 

ඊල  එක තමො ඕඩර්ස් ටැේ එක , ගම ටැේ එගක් තිගයනවො තවත් ගකොටස් කීපයක්. 

 

• awaiting shipment - print shipping label 

 

 

ඔයොලට ඕඩර් එකක් ඇවිේලො හැබැයි තවමත් ship කරලො නැති ඒවො  තිගයන්ගගන්ග ගමන්ගන 

ගේගක්. ඔයොල ගේක ක්ලික් කරලො ඇතුලට ගියොට පස්ගස් , ශිේ කරන්ගන තිගයන ඕඩර්ස් 

බලන්ගන පුලුවන්ග. 
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බයරග් ඩීගේේස්  න්ගන තිගයන්ගගන්ග ගේ awaiting shipment කියන එගකන්ග තමො.. අදොල 

ඕඩර් එගක් ඕඩර් නේබර් එක ක්ීක් කරලො ඇතුලට ගියොම ඔයොග් අයිටේ එක  ත්ත 

බයර් ග් ෆුේ ඩීගටේස් බලො න්ගන පුලුවන්ග. 

 

• All open return / replacement 

 

 

ඔයොලට return case open උගනොත් ගමන්ගන ගේකට තමො එන්ගගන. ඔයොලට ඒ ගක්ස් එකට 

අදොල ඩීගටේස් ඔක්ගකොම බලො න්ගන පුලුවන්ග. 

 

• open cancellation 
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කවුරු හරි ගකගනක් ඔයොග න්ග අයිටේ එකක් අරග න ,  ත්ත  මන්ගම ඔයොට 

cancellation එකක් එව්ගවොත් ගමන්ගන ගේගක් තමො ඒකට අදොේ ඩීගටල තිගයන්ගගන්ග. 

 

• Awaiting Payment 

 

 

හරි ගමන්ගන ගේක ිකක් වැද ත්, ගමොකද, ඔයොලො auction කරනවො , auction එකක් 

අදොල දවස්  ොන run ගවලො end උනොට පස්ගස් ඒක යන්ගගන්ග ගමන්ගන ගේ awaiting payment 

කියන එකට. ඒ කියන්ගගන්ග ඔයොග  බයර් ගේ කරන්ගන කලින්ග ගේක තිගයන්ගගන්ග awaiting 

payment එගක්. 

ඔයොලග් ඕගන්ගම අයිටේ එකක් awaiting payment එගක් තිගයනවො කියන්ගගන්ග ඒකට 

ඔයොග් බයර් ගේ කරලො නෑ. 

 

Awaiting payment එගක් තිගයන කිසිම ඕඩර් එකක් ශිේ කරන්ගන එපො.. 

 

Awaiting payment එගක් තිගයන ඕඩර් එකට ඔයොග් බයර් pay කරපු  මන්ග , ඒක යනවො 

awaiting shipment එකට, අන්ගම එතගකොට තමො අපි අයිටේ එක ශිේ කරන්ගගන්ග. 
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• orders eligible for combined purchase 

 

 

හරි ගේගකන්ග කියන්ගගන්ග ගේක, 

අපි හිතමු එකම බයර් ඔයොග් auction ගදකකට බිඩ් කරලො එයො වින්ග කරො. එගහම 

ගවලොවට ඔයොට පුලුවන්ග ගේ ඕඩර්ස් ගදකම එකට කරලො එයොට ගේ කරන්ගන හදලො 

ගදන්ගන, එතගකොට එයො ගදපොරට ගනගේ ගේ කරන්ගගන්ග ගදකම එකට,, අන්ගන ඒ වග් 

අපිට ccombined කරන්ගන පුලුවන්ග ඕර්ඩර්ස් තිගයනවනේ ගමන්ගන ගමතන ගපන්ගවනවො 

එගහම  ඒවො.. 

 

• shipped and awaiting your feedback 
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ඔයො ශිේ කරලො හැබැි ෆීඩ්බැක් ගනොදුන්ගන ඕඩර්ස් ගමතන තිගයන්ගගන්ග, ගේක එච්ෙර 

වැද ත් නෑ, ගමොකද ඔයො ෆීඩ්බැක් ගදන්ගන ඕගන්ග, ඔයොට බයර් ෆීඩ්බැක් දුන්ගනට පස්ගස්. 

 

• eligible for unpaid item cases 

 

 

හරි ගේක ගමගහමයි, ඔයොලොග් awaiting payment එකට එන අයිටේ එකක් ඒ කියන්ගගන්ග 

බයර් ගේ ගනොකරපු අයිටේ එකක් දවස්  ොනක් , awaiting payment එගක් තිගයනගකොට 

ඔයොට පුලුවන්ග එයොට unpaid item case එකක් ඕපන්ග කරන්ගන. 

 

ගමන්ගන ගමතනට ඒ අයිටේ එක එන්ගන ඔයො හදන්ගන ඕගන්ග settings ිකක් තිගයනවො, 

 

Site preferences වලට ගිහින්ග unpaid item assist  කියන තැනින්ග ඔයොට පුලුවන්ග ඔයො 

කැමති දවස්  ොනක් දොන්ගන, 
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අපි හිතමු ඔයො දවස් 3ක් දැේමො කියලො, ඒ කියන්ගගන්ග , awaiting payment එකට අද ආපු 

අයිටේ එකට  , දවස්  3ක් ඇතුලත බයර් ගේ කගර් නැත්නේ ඒකට අපිට ගක්ස් එකක් 

ඕපන්ග කරන්ගන පුලුවන්ග.. 

ඒ දවස් තුනට පස්ගස් ඒ අයිටේ එක ,eligible  for unpaid item cases කියන තැනට එනවො, 

අන්ගන එගතන්ගට ආවට පස්ගස් අපිට පුලුවන්ග ගක්ස් එකක් ඕපන්ග කරන්ගන. 

 

බයර් ගකගනක් ගේ කගර් නැත්නේ අනිවොර්යගයන්ගම ගක්ස් ඕපන්ග කරන්ගන. නැත්නේ 

ඔයොට නිකන්ගම ඊගේ ෆී ග වන්ගන ගවනවො. 

 

• Resolution center 

 

 

ඔයොට ඕපන්ග ගවලො තිගයන refund cases තිගයගන්ග ගමන්ගන ගේගක. ඔයොට පුලුවන්ග අදොල 

ගක්ස් එගක් ඩීගටේස් බලො න්ගන. 
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• Item eligible for final value fee 

 

 

ගේගකන්ග ගවන්ගගන්ග ඔයොලො අර ගක්ස් ඔපන්ග කරපු අයිටේ එකට බයර් දි ටම ගේ කගර් 

නැත්නේ, ඔයොට දවස්  ොනක් ගියොට පස්ගස් ගක්ස් එක ක්ගලෝස් කරන්ගන පුලුවන්ග , 

එතගකොට ඔයොග් ඒ අයිටේ එකට අදොල ඊගේ ෆී එක අඩු ගවනවො. 

 

03. Listings 
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ගේ ටැේ එගක් තිගයන්ගගන්ග ඔයොලොග් ලිස්ින්ග් ෙේබන්ගධ ගද්වේ. 

ඔයොලග් 

-- active listing 

-- Draft 

-- sheduled listing 

-- ended listing 

 

ගමව් හැමගද්ම ගේ ටැේ එගක් තිගයනවො. 

 

04. Feedback 

 

 

ඔයොලග් ෆීඩ්බැක් තමො ගේගක් තිගයන්ගගන්ග ඔයොලට අලුගතන්ග ආපු ෆීඩ්බැක් , දැනට 

තිගයන ෆීඩ්බැක් , ෆීඩ්බැක් precentage  ගේ හැමගද්ම ගේගක තිගයනවො. 
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05. Shortcuts 

 

 

ගේ ටැේ එගක් වැද ත් ගද්වේ කීපයක්  ැන කතො කරන්ගනේ. 

 

• cancel bids 

 

ගේ cancel bids කියන එගකන්ග පුලුවන්ග ඔයොග් අයිටේ එකකට බිඩ් කරලො තිගයන බයර් 

ගකගනක්ග් බිඩ් එකේ කැන්ගෙේ කරන්ගන. 

ගේක shortcut එකක්  bids cancel කරන්ගන, ගේක ඇතුලට ගිහින්ග 

 

-- අදොල අයිටේ එගක් item number එක 

-- කැන්ගෙේ කරන්ගන්ග ඕගන්ග  බිඩ් එකට අදොල  user id එක 

-- cancel කරන reason එක 

 

ඔය ික දීලො bid එක  cancel කරන්ගන පුලුවන්ග. 

 

• Block bidders 

 

කවුරු හරි scammer ගකගනක් ඔයොග  අයිටේ වලට bid කරනවනේ ඔයොට පුලුවන්ග 

එයොව ේගලොක් කරන්ගන  ගමතනින්ග. 
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06. Selling tools 

 

 

ගේගක තිගයන්ගගන්ග ඔයොලට ඕගන්ග ගවන ටූේස්, 

ඔයොලට ඒක බැලුවම ගත්ගරනවගන්ග , ඒගක ගලොකුවට කතො කරන්ගන ගදයක් නෑ. 

 

07. Sales 

 

ගේ ටැේ එක වැද ත් , ඔයොලග් ගස්ේස් තිගයන්ගගන ගේගක්, ගේක නිතරම ගෙක් 

කරන්ගන. 

ඔයොලග් sale  review  කරලො තිගයනවො,, ඒගකන්ග ඔයොලට බලො න්ගන පුලුවන්ගං  

ගකොච්ෙර ගස්ේස් තිගයනවද  වග් ගද්වේ. 
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08. Sales last 31 days 

 

ගේකත් අර වග් ඔයොලග් දවස් 31 ඇතුලත උන ගස්ේස් compare කරලො බලො න්ගන 

පුලුවන්ග. 

 

09. Traffic 

 

 

ගේකත් තවත් වැද ත් ටැේ එකක්, ගේක ඇතුලට ගියොම ඔයොග් 

 

Page impression 

Views 

Sold quantity 

 

වග් ග ොඩේ ගද්වේ බලො න්ගන පුලුවන්ග. 

 

10. Seller level 
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ගේගකන්ග ඔයොග  දැන්ග තිගයන ගෙලර් ගලවේ එක බලො න්ගන පුලුවන්ග. 

ඔයොලග  ගෙලර් ගලවේ එකට බලපොන හැමගද්ම ගේගකන්ග බලො න්ගන පුලුවන්ග. 

 

• transaction defect rate 

 

Transactions ගදකකට වඩො defect උගනොත් ඔයොග් ගෙලර් ගලවේ එක below standard 

ගවනවො ඔයො නිතරම ගේවො  ැන ෙැලකිලිමත් ගවන්ගන ඕගන්ග. 

 

• Late shipment rate 

 

ඔයො දොන handling time එක ඇතුගේ ship කර න්ගන බැරිගවන ඕඩර්ස් 

 

ගමන්ගන ගේ වග් ඔයොග් එකවුන්ගේ එගක් ඇක්ිවිි අනුව seller level එක හැගදනවො 

 

11. Selling announcement 

 

 

ගේකත් මොර වැද ත්, අනිවොර්යගයන්ග හැමදොම announcement check කරන්ගන , ඊගේ 

එගකන්ග ඔයොට ගදනවො එක එක ිේස් කිව්ගවොත් හරි, ඔයො ගෙලර් ගකගනක් විදිහට 

කරන්ගන ඕගන්ග ගද්වේ, ඔයග් එකවුන්ගේ එක manage කරන්ගන ඕගන්ග ගකොගහොමද ? 

ඔයො ගේ කොගලට ගෙේ කරන්ගන ඕගන්ග ගමොනවද වග් ගද්වේ, 

 

ඊගේ එකටත් ඕගන්ග පුලුවන්ග තරේ ඕඩර්ස්  න්ගන ඉතින්ග එයොලො ගේ ගද්වේ වලින්ග 

ගෙලර්ලට උදව් කරනවො අනිවොර්යගයන්ග හැමදොම announcement ගෙක් කරන්ගන. 
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12. Promotional offers 

 

 

ඊගේ එගකන්ග ඔයොට ගදන promotion , offers, වග් ගද්වේ  තමො ගේගක් තිගයන්ගගන්ග. 

 

13. Monthly limits . 

 

මොගෙකට  ඊගේ එගකන්ග ඔයො ගෙේ කරන්ගන දීලො තිගයන අයිටේ  ොන තම ගේගක් 

තිගයන්ගගන.. 

 

14. Account summary 

 

ගේගකන්ග ඔයොලග් ගෙලින්ග් ෆීස් බලො න්ගන්ග පුලුවන්ග  ගමතන තිගයන්ගගන summary 

එකක් , ගේක ඇතුලට ගියොම ඔයොලට වැඩි විස්තර බලො න්ගන පුලුවන්ග. 

 

ගෙලර් හේ එගක් හැමගද්ම වග් කතො කරො, 

ගේක  ැන පැහැදිලිව කතො කරලො තිගයන වීඩිගයෝ එකක් පහල තිගයනවො, ඒකත් 

බලන්ගන්ග එතගකොට තවත් පැහැදිලිව ගත්ගරයි.. 

 

ජය !!! 

 

 

https://youtu.be/DUDtR9gNALA 

https://youtu.be/DUDtR9gNALA
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02. Ebay / Paypal fees 

අපි ඊගේ ගෙලින්ග් කරනගකොට ඊගේ එගකන්ග හැම මොගෙම අපිට එවනවො invoice එකක් 

, අපිත් ඉතින්ග ඊගේ එගකන්ග එවන හින්ගදො ග වනවො, ගේපෑේ එගකනුත්  ොනක්  න්ගනවලු 

, ඒකත් කැගපනවො  , අපි ඉතින්ග ඔගේ ඉන්ගනවො හැබැයි හරියටම ගේ ගමොනවද ඇයි 

කැගපන්ගගන්ග ගේ ගද්වේ දන්ගගන්ග නෑ. ඉතින්ග අපි බලමු ගමොනවද ගේ ඊගේ එක ෙහ ගේපෑේ 

 න්ගන ෆීස් කියලො. 

 

01. Ebay fees 

 

ඊගේ එගකන්ග අපිට එයොලග  ෙයිේ  එගක ගෙේ කරන්ගන ගදනවට  න්ගනවො commission 

එකක් , ගේක මොගෙන්ග මොගෙට අපිට එනවො invoice එකක් විදිහට,, අපි අනිවොර්යගයන්ග 

ගවලොවට ග විය යුතුමයි ගේක.. 

 

එතගකොටො ගේ ෆි එක හැගදන්ගගන්ග ගමගහමයි 

 

අපි ගෙේ කරන ඕගන්ගම අයිටේ එකක price එගකන්ග 10% ක් තමො ඊගේ ෆී කියලො 

කියන්ගගන්ග 

 

ඔයො ගෙේ කරන්ග අයිටේ එගක් ප්රයිස් එක $ 100ක්  නේ ඒගකන්ග 10% ක් ඊගේ ෆී එක. 

 

Item price          =  $  100 

Ebay fee rate     =       10% 

Ebay fee            = $    10 

 

ගේ ෆී එක හැගදන්ගගන්ග ඔයොග් අයිටේ එකක් ගෙේ උගනොත් විතරයි. 

 

ඊට අමතරව ඔයොලො දන්ගනවො අපිට පුලුවන්ග අගේ listing එකක් promote කරන්ගන 

,ගමකටත් ඊගේ එගකන්ග fee එකක්  න්ගනවො, ගේ ෆී එක හැගදන්ගගන්ග ගමගහමයි 

ඔයොග් අයිටේ price එගකන්ග  , ඔයො ගදන promote fee එක. 
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Item price        =$ 10.99 

Promote rate   =$       5% 

Promote  fee   =$   0.56 

 

ගේ promote fee එක  ඔයො ගෙේ කරන හැම අයිටේ quantity එකකටම ඇඩ් ගවනවො, 

 

අනිත් එක තමො insertion fee 

ගේක ඇඩ් ගවන්ගගන්ග ගමගහමයි , ඔයොලට ඊගේ එගකන්ග ගදන්ගගන්ග මොගෙට free listing 50 යි. 

ස්ගටෝ එකක් තිගයන ගකගනක්ට ගේක 100 ක් ලැගබනවො, එතගකොට මොගෙකට ඔයොට 

ලිස්ින්ග් 50 ගහෝ 100 ක් තමො කරන්ගන පුලුවන්ග. 

 

ලිස්ින්ග් 50 ගහෝ 100 ට වැඩිගයන්ග කරන  හැම ලිස්ින්ග් එකටම ඔයොට ෆි එකක් ඇඩ් 

ගවනවො, 

$ 0.30 ක. 

ගේක අයිටේ එක ගෙේ උන ගහෝ නැතො ඔයො ග වන්ගන ඕගන්ග. 

 

02. Paypal fees 

 

ඊගේ වග්ම තම ගේපෑේ එගකනුත් අගපන්ග  න්ගනවො ෆී එකක්, ගමකනේ ඔයොලග් 

ගේපෑේ එකට payment එක එනගකොටම කැගපනවො,, ඔයොලට paypal එකට ebay එගකන්ග 

$10 ආගවොත් ඒ ඔක්ගකොම ඔයොට එන්ගගන්ග නෑ, ඔයොලො ඒක දැකලො ඇති. එව් අඩුගවන්ගගන්ග 

paypal fee එක.. 

 

Paypal fee හැගදන්ගගන්ග ගමගහමයි. 

 

USA ෙයිේ එගකන්ග ගෙේ කරන අයට , 

 

Total selling Price එගකන්ග   2.9% + $ 0.30 
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International ෙයිේ වලට 

 

Total selling price එගකන්ග    4.4% + $0.30 

 

 

ඔන්ගන fees , ඊගේ ෆී එක අනිවොර්යගයන්ගම කලට ගවලොවර ග වන්ගන. 

 

ඔයො ගෙලින්ග් ඇක්ිව් කරනගකොට automatic payment method එක add කරනවගන්ග , 

අන්ගන ඒක දොන්ගගන්ග ගේ ebay fee එක කැගපන්ගන තමො.. ඔයො ගේපෑේ දොලො තිේගබොත් 

ඔයොග් ගේපෑේ එගකන්ග automatically ebay fees කැගපනවො. 

ඔයො ගමොන payment method  එක දොලො තිේබත් , ඔයොග් ඊගේ ෆීස් කැගපන්ගන ඇති 

තරේ ෙේලි තිගයන්ගන ඕගන්ග. 

 

Ebay paypal fees  ැන තිගයන වීඩිගයෝ එක පහල තිගයනවො , ඕගන්ග අය බලන්ගන. 

 

ජය !!! 

 

 

https://youtu.be/z68bz6Fkg3s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/z68bz6Fkg3s
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03.Create perfect tittle for your ebay Listing 

අගේ ඊගේ ලිස්ින්ග් එකට ග ොඩක් වැද ත් ගදයක් තමො ටයිටේ එක කියලො කියන්ගගන්ග, 

ටයිටේ එක හරියට පිලිගවලට තිේගබොත් තමයි, ඕගනම බයර් ගකගනක් අගේ ලිස්ින්ග් එක 

ඇතුලත යන්ගන තීරණය කරන්ගගන්ග, එතගකොට කස්ටමර් ගකගනක්ව Attract කර න්ගන 

බලපොන පලගවනි කොරණොව තමො ටයිටේ එක.. ගමක හරි ලස්ෙනට අපි හදො න්ගන ඕගන්ග. 

 

ටයිටේ එක හදනගකොට අපි අනිවොර්යගයන්ගම හරියටම  පොවිච්ි කරන්ගන ඕගන්ග ගදයක් තමයි 

keyword. ගමන්ගන ගේ කීවර්ඩ් පොවිච්ි කරන්ගන පුලුවන්ග විගේෂ තැන්ග කිහිපයක් තිගයනවො, 

මම ඒ ගද්වේ හැමගද්ම ඔයොලට ගදනවො. 

 

අපි මුලින්ගම ගහොයො න්ගන ඕගන්ග , අපි  න්ගන අයිටේ එකට හරියන කීවර්ඩ් , බයර් ගකගනක් 

ඒ අයටේ එක search කරයි කියලො හිගතන කීවර්ඩ්. 

 

එතගකොට ගමන්ගන ගේ අපි ගහොයො න්ගන කීවර්ඩ් යූස් කරන්ගන පුලුවන්ග විවිගේෂ ස්ථොනයක් 

තිගයනවො, 

 

ඔයොලො create listing දුන්ගනට පස්ගස් අපිව එගන්ග ගමන්ගන ගමගතන්ගට. 

 

 

අපි ගහොයො න්ගන කීවර්ඩ් යූස් කරන තැන තමො ගේ box එක. 

ඔයොග් අයිටේ එකට අදොලව ඔයො ගහොයො න්ගන ඔක්ගකොම කීවර්ඩ් ගමගතන්ගට දොන්ගන, 
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මතක තියො න්ගන, ඔයො ඔයොග් ටයිටේ එකට යූස් කරන කීවර්ඩ් ම ගමගතන්ගට දොන්ගන එපො.. 

 

ටයිටේ එකට අකුරු 80ක් දොන්ගන පුලුවන්ග , 

ගේ ගබොක්ස් එකටත් ඒ වග් ප්රමොණයක් දොන්ගන්ග පුලුවන්ග, එතගකොට ඔයො ගවනස් වෙන 

දොනවො කියන්ගගන්ග ඔයොග් ලිස්ින්ග් එකට ඔයො ෙෑගහන වෙන ප්රමොණයක් යූස් කරනවො, 

එතගකොට නිකන්ගම ඔයොග් ලිස්ින්ග් එක search result  වලට යනවො.. 

 

ගේ ගබොක්ස් එකට ඔයොට දොන්ගන පුලුවන්ග , ඕගනම බ්රෑන්ගඩ් ගන්ගේ එකක්,  කිසිම අවුලක් 

ගවන්ගගන්ග නෑ, ඔයොට ලිස්ින්ග් එකට දොන්ගන බැරි , Brand name 

හැම එකක්ම ගේකට දොන්ගන, බයර් ගකගනක් හිතන විදිහට හිතලො කීවර්ඩ් යූස් කරන්ගන. 

 

Apple කියලො අපිට ටයිටේ එකට යූස් කරන්ගන බෑ හැබැයි ඔයොට පුලුවන්ග apple කියන එක ගේ 

ගබොක්ස් එකට දොන්ගන, එතගකොට buyer ගකගනක් apple කියලො search කරොම, ඔයොග් 

ලිස්ින්ග් එකත් එයොට ගපන්ගවනවො , 

 

හැබැයි ඔයොග් ලිස්ින්ග් එගක් ගකොගහවත් ඔයො apple කියලො දැේමද ? නෑ. 

 

Secret box , හරියට යූස් කරන්ගන ගේ secret box එගකන්ග ඔයොලට ගලොකු වැඩක් කර න්ගන 

පුලුවන්ග. 

 

හරි අපි දැන්ග බලමු  ටයිටේ එක හදන විදිහ. 

මුලින්ගම ඔයොග් අයිටේ එකට හරියන වෙන ගෙේ එක ගහොයො න්ගන. 

 

Brand name + who is it for + what is it + material +  detail + size 

 

• ගේගක් brand name කියන එකට ඔයොට පුලුවන්ග ඔයොග් අයිටේ එගක් බ්රෑන්ගඩ් ගන්ගම එක 

යූස් කරන්ගන, ඒක ඔයොග් ගෙලර්ග න්ග අහලො එයො ඕගක් නේ විතරක් යූස් කරන්ගන. 

අපි හිතමු ඔයොට බ්රෑන්ගඩ් ගන්ගේ එකක් නෑ කියලො එගහනේ ඔයොට පුලුවන්ග ගේකට දොන්ගන 

ඔයො ගදන අයිටේ එගක් pcs  ොණ, 1 pcs, 2 pcs ඔය වග් ගදයක්. 



 

23 | P a g e  
 

 

• ඊල  එක තමො ගේක කොටද පොවිච්ි කරන්ගන පුලුවන්ග කියන, ඔයො ගේ ගෙේ කරන අයිටේ 

එක කොටද ? 

Womens 

Mens 

Kids 

ඔන්ගන ඔය වග් ගේකට කොටද කියලො විගේෂගයන්ග දොන්ගන පුලුවන්ග. 

 

• ඊල  එක ගේක ගමොකද්ද කියන , ඔයො ගෙේ කරන අයිටේ එක ගමොකද්ද කියල පැහැදිලිව 

දොන්ගන.. වැඩිපුරම ඒක ෙර්ච් ගවලො තිගයන කීවර්ඩ් යූස් කරන්ගන ගේකට. 

 

• material කියන්ගගන්ග ගේ අයිටේ එක හදලො තිගයන්ගගන ගමොගකන්ගද කියන එක. 

cotton 

Silicone 

ඔය වග් ඔයොග් අයිටේ එකට අදොලව ඒක දොන්ගන. 

 

• details  කියන්ගගන්ග ඔයොග් අයිටේ එගකව් තිගයන අනිත් ඩීගටේස් ,  

ගේක ගමොකටද යූස් කරන්ගන පුලුවන්ග, ගේගකන්ග තිගයන වොසි අන්ගන ඒ වග් විස්තර, 

 

• size කියන්ගගන්ග ගේගක් තිගයන්ග ෙයිෙස් ඒක් ඔයොලට හිතො න්ගන පුලුවන්ගගන්ග, 

 

ඔන්ගන ඔය ඩීගටේස් ඇතුලත් කරලො අර්ථවත් ටයිටේ එකක් හදො න්ගන පුලුවන්ග. 

අනිවොර්යගයන්ගම ගමව්කට දොන හැම වෙනයක්  ැනම ෙැලකිලිමත් ගවන්ගන. 

 

වැඩිදුරට ටයිටේ හදන වීඩිගයෝ එකක් පේගලහො තිගයනවො , ඒගකත් තවත් ගදයක්  න්ගන 

පුලුවන්ග. 

 

https://youtu.be/MQAfFIugT9c 

 

ජය!! 

 

https://youtu.be/MQAfFIugT9c
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04. How important time for listing 

ිකක් ගවනස් හැබැයි ගස්ේස් වලට බලපොන ගදයක්  ැන කියන්ගන හිතුනො, 

ඇත්තටම ගේක  ැන ග ොඩක් අය හිතුගව් නැති උනොට ගස්ේ එකක් ගවන්ගන 

ගේක බලපොනවො.. 

ගමොකද්ද ගේ ??? 

 

ගව්ලොව අගේ භොෂොගවන්ග කිව්ගවොත් time.. 

 

ගවලොව ගකොගහොමද ගස්ේ එකක් ගවන්ගන බලපොන්ගගන්ග , හැගමෝටම හිගතන 

ප්රේනයක්  

 

ගමගහමයි අගේ ගවලොගවන්ග අපි ලිස්ින්ග් එකක් කරන්ගගන්ග ෙොමොනයගයන්ග ගමොන 

ගවලොවටද? 

ඕගනම ගවලොවක ගවන්ගන පුලුවන්ග  ග ොඩක් දුරට ඉන්ගගන්ග ගජොේ එකක්  කරන අය 

එතගකොට ඒ අය ගතෝර න්ගගන්ග රෑ ගවලොව තමො ග ොඩක් දුරට 6න්ග පස්ගස් 

ගවලොවක් රෑ 12ට ඊටත් පහුගවලො ලිස්ින්ග් කරන අය ඇති...  

 

අපි ටො ේ කරන රට අනුවයි ගේ ලිස්ින්ග් එක කරන ගවලොව ගතෝර න්ගන ඕගන්ග. 

ම  හිතන්ගගන්ග ග ොඩක් අය ටො ේ කරන රට තමො ඇමරිකොව , 

එතගකොට  කස්ටමර් ලො ඊගේ එක බලන්ගන වැඩිපුරම පොවිච්ි කරන්ගගන්ග ගමොන 

ගවලොවද ? 

ගේ ගලෝගක් වැඩි ඔෆිස් ක්රවුඩ් එක, එතගකොට  වැඩි පිරිෙක් 8-5 ගජොේ එකක් තමො 

කරන්ගගන්ග 

 

ඒ අය ඊගේ බලන්ගන ගතෝර න්ගගන්ග හවෙ ගවලොව තමො ඒ කියන්ගගන්ග වැඩට ගිහින්ග 

ග දර එන ගවලොව , එයොලො නිදහගස් ගේගක් ෙර්ච් පොරක් දොන ගවලොව තමො ඒ.... 

අනිත් ගවලොවට බලන්ගගන්ග නැද්ද ? නෑ බලනවො හැබැයි අර වග් නිදහගස් බලන්ගන 

බෑ ගන්ගද ? අනිත් එක තමො උගද් අවදි උනොම ඉන්ගටර්ගනේ එක ඔන්ග කරොම ඔන්ගන 

ගනොිෆිගක්ෂන්ග ගදක තුනක් එනගකොට බලනවො ගලෝ ගවලො,,, 

 

එතගකොට ගේක අගේ ගස්ේ එකට බලපොන්ගගන්ග ගකොගහොමද ? ගමගහමයි  අපි දොන 

අයිටේ එක එන්ගඩ් ගවනගකොට තමො ගේක බලපොන්ගගන්ග, උබ අගේ ගවලොගවන්ග දවේ 

12 ට දැේගමොත් ඔක්ශ්න්ග එකක් ඒක දවස් 5 කින්ග ඒක අගේ ගවලොගවන්ග දවේ 12ට 

ඉවර ගවන්ගගන්ග . එතගකොට ඇගමරිකොගව් ගවලොගව් කීයද මෙන්ග ? රෑ 12යි ඌගේ 

ඔක්ශ්න්ග එක ඉවර ගවනගකොට ඒක බලන්ගන එගකක් නෑ, ඔක්ගකොම නිදි, එන්ගඩ් 

ගවනගකොට  න්ගන ගවොච් ලිස්ේ දොන්ග ඉන්ගන අයයි, මුලදි බිඩ් කරපු අයයි කවුරුත්ම 

නෑ, පොඩුව කොටද උබට ?  

 

හැබැයි උබ අර උඩ කීව්ව ගවලොවක දැේමනේ, උබ බලොගපොගරොත්තු උනොට වඩො 
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 ොනකට ගේක යන්ගන පුලුවන්ග ගන්ගද ? ගේක එන්ගඩ් ගවන්ගන බලොග න හිටපු අය 

බිඩ් කරයි ගන්ගද ? මෙන්ග අගේ ගවලොගවන්ග හවස් ගවලොව ගනගම ඇමරිකන්ග ගවලොව 

පොවිච්ි කරපන්ග, ඒ අයග් ගවලොගවන්ග , ඇමරිකොව විතරක් ගනගේ, උබ ටො ේ 

කරන කරන ඕගන්ගම රටක්,  ඔක්ශ්න්ග එක එන්ගඩ් ගවන ගවලොව ග ොඩක් වැද ත් 

ගවනවො මෙ ලො, එතගකොට උබලො ගකොගහොමද ඇමරිකන්ග ගවලොව ටො ේ කරලො 

ගමගහ ඉදන්ග ලිස්ේ කරන්ගගන්ග ? ග දර ඉන්ගන උන්ගට ගේක අවුලක් නෑ හැබැයි 

ගජොේ කරන උන්ගට ගේක ප්රේනයක් ගමොකද උගද් ගවලොව තමො ගෙේ ගවන්ගගන්ග 

ගේකට ගමොකද කරන්ගන පුලුවන්ග ? 

 
Time shedule  
 

උබ රෑට ලිස්ින්ග් එක හදලො shedule කරන්ගන  උගද් ගවලොවකට, එතන 

ගපන්ගවන්ගගන්ග ඇමරිකන්ග ගවලොව, උබ .com ෙයිේ එගකන්ග ගලෝ ගවනවනේ.. 

එතගකොට කිසි  ැටළුවක් නෑ , උබ ගශ්ඩියුේ කරපු ගවලොවට ලිස්ින්ග් එක 

ඇක්ිව් ගවනවො...  

 

 
 

Shedule කරන තැන උබ 8.00 pm කියලො ගෙේ කරොනේ උගේ ලිස්ින්ග් එක 

ඇක්ිව් ගවන්ගගන්ග රෑ 8.00  ට.. හැබැයි අගේ ගවලොගවන්ග රොත්රි 8 ට 

ගනගේ.  ඇමරිකොගව් ගවලොගවන්ග රොත්රි 8 ට තමො ලිස්ින්ග් එක ඇක්ිව් ගවන්ගගන්ග.. 

 

ගේක කරනගකොට මෙන්ග හැම ගපොඩි ගදයක්  ැනම ෙැලකිලිමත් ගවන එක 

වැද ත් ගවනවො අනිවොර්යගයන්ග , හැම තැනකම තිගයන්ගගන්ග ගදයක් ඉග න 

 න්ගන... කරන්ගනේ වොගේ ගනොකර හැම ගදයක්  ැනම ගහොයන්ගන මෙන්ගලො.... 

 
 
 

ජය.!!!! 
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05. Add correct Tracking Carrier to ebay 

හරි අද කියන්ගගන්ග ට්රැකින්ග නේබර්  ැන. ගේක ග ොඩක් වැද ත් , ගමොකද අපි හරියටම 

ට්රැකින්ග නේබර් එකත් එක්ක ඒක හරියට ට්රැක් ගවන carrier එකක් ඊගේ එකට දොන්ගන ඕගන්ග, 

එගහම හරියට  ට්රැක් ගවන්ගගන නැති උනොම අගේ ගෙලර් ගර්ින්ග අඩුගවනවො. 

අලි එගකන්ග ෙමහර ගවලොවට හරියට carrier එල ගදන්ගගන්ග නෑ , එක්ගකො එයොලො ගදන එක් 

ඊගේ එගක නෑ , ඉතින්ග හරියටම ගේක කර න්ගන ක්රමයක් ම  ඔයොලට ගදන්ගනේ. 

 

අී එගකන්ග අපිට හේගබනවො ට්රැකින්ග නේබර් එකක් ගමන්ගන ගේක අපි ඊගේ එකට දොන්ගන 

ඕගන්ග ගකොගහොමද ? ඕක අගේ ග ොඩක් අයට තිගයන  ැටළුවක්.. 

 

ගේගක් ඇත්තටම ගලොකු ගදයක් නෑ.. හැබැයි හරියට carrier එක update කරන එක වැද ත්.. 

මම ඔයොලට දුන්ගනො ෙයිේ එකක් 

 

http://parcelsapp.com/en 

 

ගමන්ගන ගේක  ඔයොලට අලි එගක් ගදන ඕගනම ට්රැකින්ග නේබර් එකක් බය නැතුව 

ගිහින්ග  දොන්ගන ඕකට , track  කරන්ගන 

ඒගක තිගයනවො found in, track with this curriers කියලො අන්ගන එතන තිගයන service ික 

බලන්ගන.   

මම  ත්ත example එගක් තිගයනවො cainiao, yanwen , china post , 

 

අලි එගකන්ග මට ගේ ට්රැකින්ග නේබර් එකට දීලො තිගයන්ගගන්ග cainiao economy කියන shipping 

carrier  එක ,  

http://parcelsapp.com/en
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හැබැයි ඊගේ එගක් එගහම එකක් නෑ , හැබැයි ගේක track  ගවන carriers 3ක් ගේ ෙයිේ එගක් 

ගපන්ගවනවො. China post කියන එකටත් වඩො ගේ ට්රැකින්ග නේබර් එකට වඩොත්ම ගහොද carrier 

එක තමො yanwen. 

 

ඒක ඔයොලො ගේ ගවනගකොටත් දන්ගනවො ෙොමොනයගයන්ග අපි cainiao , sunyou වග් එකක් අලි 

එගකන්ග ලැබුගනොත් අපි ඉගේ එගක් ගදන්ගගන්ග yanwen කියන එක ගේක අපිට ට්රැකින්ග නේබර් 

එක අනුවත් ගහොයො න්ගන පුලුවන්ග. 

උදොහරණ කීපයක් - 

 

UW*********CN - china post Ordinary 

AS*********CN- china post registered 

පටන්ග  න්ගන අකුරු ගදක ගමොකක් උනත් අවෙොන ගවන්ගගන්ග CN වලින්ගනේ ඒක china post. 

ගේක ඔයොලට තිගයන experience එකත් එක්ක ට්රැකින්ග නේබර් එක දැකපු  මන්ග කියන්ගන 

පුලුවන්ග ගවනවො ගේක ගමොකද්ද කියලො. ඒක ෙොමොනයයි. 

ගහොදම ෙහො ගේසිම ක්රමය මම අර උඩින්ග දීපු ෙයිේ එගක් ට්රැක් කරලො ඒගකන්ග ගහොයො න්ගන. 

 

හරි ඒගකන්ග ට්රැක් කරනගකොට ඊගේ එගක් suggest  ගවන carrier එකක් ලැබුගන්ග නැත්නේ 

ගමොකද කරන්ගගන්ග ? 

ඔයොට අලි එගකන්ග දිලො තිගයන carrier එක update කරන්ගන. 

අී එගක් seller's shipping method තිේගබොත් අර ෙයිේ එකට දැේමො, ඒගක්න්ග ගපන්ගවන 

carrier එක අේගඩ්ේ කරන්ගන.  කිසිම ප්රේනයක් ගවන්ගගන්ග නෑ. 

ෙමහර ගද්වේ ගපොඩි ගපොඩි ගද්වේ අන්ගන ඒ වග් තැන්ග  ැන ගලොකුවට හිතන්ගන ඕගන්ග නෑ. 

 

Tracking ෙේබන්ගධ වීඩිගයො එගක් ලින්ගක් එක පේගලහො  තිගයනවො.  ගනොගත්රුන ගකගනක්ට 

උදව් ගවයි . 

 

ජය !!! 

 

 

https://youtu.be/k6VyXZdU5VE 

https://youtu.be/k6VyXZdU5VE


 

28 | P a g e  
 

06. How to enable out of stock option 

 

ගේ කියන්ගන හදන්ගගන්ග ගපොඩි ගදයක් හැබැයි ගේ ගපොඩි ගද් හැගමෝම දන්ගගන්ග නෑ , 

විගේෂගයන්ගම අලුත් අය , මට මැගස්ජ් ගකෝේ කරපු අයට ම  ගේක මුලදිම හදන්ගන කියලො 

කියනවො, අනිත් අයටත් ගපොදුගව් කියන්ගන ඕගන්ග කියලො හිතුනො... 

 

Out of stock button.  

 

ගේගකන්ග කියන්ගගන්ග ගේකයි ඔයොග් අයිටේ එකක් ගෙේ වුනොම ෙොමොනයගයන්ග ඔයොලො 

කරන්ගගන්ග ගමොකද්ද? ආගේ රීලිස්ේ කරනවො, නැත්නේ ගෙේ සිමිලර් ගදනවො. 

එගහම කරන එගක් අවොසි ගමොනවද ? 

 

ඔයොග් අයිටේ එක ආගේ අලුගතන්ග වැගටන්ගගන්ග වීව්ස්, හැමගද්ම ආගේ අලුගතන්ග කිසිම 

ගෙලින්ග් ගරගකෝඩ් එකක් රැගදන්ගගන්ග නෑ... 

 

හැබැයි ම  ගේ කියන ගද් ඔයොලො ගෙින්ග් වලින්ග හැදුගවොත් ඒ අවොසි නැතුව ගේසිගයන්ගම out 

of stock තිගයන අයිටේ එකට ගකොන්ගිි දොන්ගන පුලුවන්ග..  ගේක හැදුවට පස්ගෙ ඔයොට ආගය 

relist කරන්ගන අවශ්ය ගවන්ගගන්ග නෑ, ගමොකද ඔයොග  ලිස්ින්ග් එක active listing වලින්ග අයින්ග 

ගවන්ගගන්ග නෑ, ඔයොට තිගයන්ගගන්ග qty add කරන්ගන විතරයි. 

 

ගේක හදන්ගගන්ග ගමගහමයි 

 

Account settings  වලට ගියොම ඒගක් තිගයනවො ෙයිේ ප්රිෆරන්ගෙස් (site preferences) 
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ඒකට ගියොම මුලින්ගම තිගයනවො selling preferences.ඒගක් use the out of stock option අන්ගන 

එතන yes එකට  ික් එක දොලො ඇේලයි කරන්ගන . 

 

දැන්ග හරි මෙ  ඊටපස්ගෙ උගේ අයිටේ එකක් ගෙේ උනොම උබට තිගයන්ගගන්ග ගෙලර් 

හේ එගකන්ග ගකොන්ගිි  ොන දොන්ගන විතරයි. 

 

ගේගකන්ග උබග  ගවලොව ඉතුරු ගවනවො, ඒ වග්ම ගෙලින්ග් ගරගකෝඩ් තිගයනවො 

බයර්ට ඒක දැක්කම තවත් ෙැිස් ගන්ගේ.   

 

හැබැයි  මෙ  ගේක ඔක්ශ්න්ග අයිටේ වලට කරන්ගන බෑ 

 

උබලට වැගඩ් ගත්රුනො කියලො හිතනවො.... 

 

පරිස්ෙගමන්ග ඉදහේලො ගපොඩි ගදයක් කීගව් ගේක වැද ත් නැතුව ඇති ග ොඩක් අයට 

ඒත් අලුගතන්ගම කරන්ගන එන හරියට කිසිම ගදයක් දන්ගගන්ග නැති ගකගනකට ගේක 

වැද ත් ගවයි. 

 
 
 

ජය... !!!! 

 
  

 


