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01. What is eBay Dropshipping 
 

Ebay dropshipping කියන්නන් ඇත්තටම නමොකද්ද  ? 

 

ඊනේ කියන්නන් අපි බඩු නෙන්නන්න පොවිච්චි කරන සයිට් එකක් ඒක ඔයොලො දන්නවො, 

ඉතින් නේ ඊනේ එනකන් අවස්ථොවක් දීලො තිනයනවො ඊනේ එනක් නසලින්් කරන්නත් , ඒ 

කියන්නන් අපි ලෙ නමොනො හරි භොණ්ඩයක් තිනයනවනේ අපිට පුලුවන් නේක ඊනේ එනක් 

නසල් කරන්න. ඒකට තමො අපි directshipping කියන්නන්. 

 

අපිට ලංකොනවන් නසල් කරන්න අනේ ලෙ අයිටේ නැත්නේ අපිට පුලුවන් ඊනේ එනක් 

නරොේිපින් කරන්න. එතනකොට නේනකදි නවන්නන් අපි නේ නසල් කරන අයිටේ එක අපි ෙොව 

නෑ.. එතනකොට නේනකදි දොමයක් වන් පොර්ශව 3ක් තිනයනවො.. 

 

* එකක් තමො අපි නේ භොණ්ඩය ෙන්න සයිට් එක ( අනේ සේලයර් ) , 

* ඊලෙ නකනො අපි ඒ කියන්නන් ඊනේ එනක් අනේ නශොේ එක, 

* 3 නවනි පොර්ශවය අනපන් නේ භොණ්ඩය ෙන්න අනේ බයර්.. 

  නමන්න නේ පොර්ශව 3 ත් එක්ක බැදිලො තිනයන දොමයක් වන් තමො නේ ඉනේ නරොේිපින් 

කියන්නන.. 

 

එතනකොට නේනකදි  නවන්නන අපි  ෙොව නැති අයිටේ එකක් අපි  අනේ සේලයර් නෙන් 

අරනෙන , උදොහරණ aliexpress , banggod, වන් සයිට් එකකින්  නහොඳට විනකනනන අයිටේ 

එකක් බලලො  නරොෆිට් එකක් තියොනෙන අපි ඒක ඊනේ එනක් නසල් නවන්න දොනවො. අපි නේ 

විදිහට අයිටේ එකක් නසල් නවන්න දොනවට අපි  කියනවො ලිස්ින්් එකක් කරනවො කියලො. 

අපි නේ ලිස්ට් කරපු  අයිටේ එක දකින ඊනේ එනක්  බයර් නකනනක්   ඒක බයි කරනවො.  එයො 

බයි කරොට පස්නස් අපිට හේනබනවො එයොන් ඇරස් , නපෝන් නේබර් වන්ම හැම 

විස්තරයක්ම. ඊටපස්නස් අපිට කරන්න තිනයන්නන්  අර අපි අයිටේ එක ෙත්ත 

තියනවො  සයිට් එකට ගිහින් ,අනේ  බයර්නෙ  ඩීනට්ල්ස් ික දොලො , නකලින්ම අනේ බයර්ට  ඒ 

සයිට් එනකන්ම  අයිටේ එක යවන එක. එත්නකොට අපි ඒ අයිටේ එක දැකලවත් නෑ.... 

 

අපි නවන නසලර් නකනනක්න් අයිටේ එකක් අරනෙන,  අනේ  ඊනේ එනක් දොලො නසල් කරලො 

අනේ  බයර්නෙ ඇරස් එකට අයිටේ එක යවලො අපි ෙොවටවත් නෙන්නෙන්නන නැතුව, 

දැකලවත් නැතුව අපි නරොෆිට් එකකුත් ෙන්නවො.ඕක තමයි සරලවම  ebay dropshipping 

කියන්නන.  
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02.  What we want to start ebay dropshipping 

 

ඊනේ  නරොේිපින් කරන්න අපිට නමොනවද අවශය නවන්නන ? නේක නෙොඩක් 

වැදෙත් නදයක් අපි එකපොරටම නදයක් කරන්න යනවට වඩො ස්නටේ බයි ස්නටේ 

වැනේ කරන්න ඕනන්. 

 

එතනකොට මූලිකවම අපිට අවශය නවන නද් තමො ඊනේ එකවුන්ට් එකක්.. 

ඊනේ එකවුන්ට් එකක් හදොෙන්ම පිලිනවල මං දැන් කියන්නේ. 

 

# ඔයො කලින් ඊනේ එකවුන්ට් හදලො සස්නපන්ේ කරෙත්ත නකනනක්නේ නේ 

පිලිනවලට ඊනේ එකවුන්ට් එකක්  හදොෙන්න.  

 

• කලින් ඊනේ හදලො නැති අලුත් ඊනේල් එකක්. 

• කලින් ඊනේ හදලො නැති අලුත් නමොබයිල් නේබර් එකක් 

• ඊලෙට ඔයො දොන පර්සනල් ඩීනටල්ස්, නමනහමයි ඔයො කලින් සස්නපන්ේ උන 

නකනනක්නේ , කලින් ඔයො පොවිච්චි කරපු , නේ, ඇරස් නේවො පොවිච්චි කරන්න බෑ, 

• ඔයොන් එකවුන්ට් එකට දොන්න අලුත්ම නමක්, ඔයොන් කලින් ඊනේ වලට දොලො 

නැති ඇරස් එකක් තිනයන්න ඕනන්. 

• ඔයොන් කලින් ඊනේ වලට ඇේ කරලො නැති බෑන්ක් කොේ එකක්, නේක වීසො නඩබිට් 

එකක් නවනවනේ වඩො නහොදයි. 

• ඊලෙ එක තමයි verified නේපෑල් එකවුන්ට් එකක්. නේකත් කලින් සස්නපන්ේ 

එකවුන්ට් වලට පොවිච්චි කරපු එක ෙන්න බෑ. අලුනතනම හදන්න ඕනන්. ( හරියට 

නේපෑල් එකක් හදොෙන්න විදිහ කියලො නදන්නේ.) 

• ඒ වන්ම තමො ඔයො කලින් ඉනේ සස්නපන්ේ කරෙත්ත නකනනක්නේ, ඔයො අලුත් 

එකවුන්ට් එක හදනනකොට ඔයන් පීසි එක න ෝමැට් කරන්න, න ොමැට් කරන එක 
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අමොරුනේ, ඔයො හදන්න ඕනන් ඔයොන් පීසි එනක් නිව් යුසර් එකවුන්ට් එකක්. 

• ඒ හදපු නිව් යූසර් එකවුන්ට් එකට ෙන්න කලින් ඊනේ වලට යූස් නනොකරපු බ්රව්සර් 

එකක්. 

• ඊලෙ එක තමො ඔයොන් ඉන්ටර්නනට් කනනක්ෂන් එක. නේනකදි සැලකිලිමත් 

නවන්න ඕනන් අනිවොර්යනයන් , ඔයො කලින් සස්නපන්ේ උන නකනනක්නේ, ඔයො යූස් 

කරන්නන් රව්ටර් එකක් නේ, අලුත් එකවුන්ට් එක හදනනකොට කනනක්ෂන් එක 

රීනසට් කරලො ෙන්න. 

 

නමන්න නේ නද්වල් නේ විදිහට ලෑස්ති කරෙන්න, නේවො නමනහම කරන්න ඕනන් 

නමොකද ඔයො කලින් සස්නපන්ේ උන නකනනක් නිසො, ඊනේ එක්ට මීටර්  උනනොත් මු 

කලින් සස්නපන්ේ උන එකොමයි කියලො ඊනේ එනකන් ඔයො හදන අලුත් එකවුන්ට් 

එකත් සස්නපන්ේ කරලො දොනවො.. ඒ නිසො ඊනමල් එනක් ඉදන්, නමොබයිල් නේබර් , 

නේපෑල් ,ඇරස් නම , බෑන්ක් කොේ එක, නේ හැමනදයක්ම අලුත්ම නද්වල් යූස් 

කරන්න. 

 

# ඔයො අලුනතන්ම කරන නකනනක්නේ ඔයො කලින් ඊනේ හදලො නැත්නේ අර උඩ 

කිව්ව නද්වල් අවශය නෑ, ඔයොනෙ ඩීනටල්ස් වලටම ලස්සනට එකවුන්ට් ික හදලො 

වැනේ කරන්න පුලුවන්. 

 

ඔයොලො පුලුවන් තරේ ට්රයි කරේම ඊනේ එක සහ නේපෑල් නේල් එක එකම ඊනමල් 

එකක් යූස් කරන්න , ඒක වඩොත් නහොදයි. 

 

නේ විදිහට හැමනද්ම නරඩි කරෙත්තට පස්නස් අපිට එකවුන්ට් හදොෙන්න පුලුවන්.. 

 

https://youtu.be/999NJ_womGQ 

 

 

https://youtu.be/999NJ_womGQ
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03.  How to create paypal account correctly 

හරි නේනකන් කතො කරන්නන් නකොනහොමද හරියට නේපෑල් එකවුන්ට් හදොෙන්නන් 

කියන එක ෙැන සහො නේපෑල් ලිමිට් නවන්නන් ඇයි කියන එක ෙැන. 

අපි සොමොනයනයන් නේපෑල් හදන්නන් පිලිපීන් විදිහට , එතනකොට ලංකොවට නේපෑල් 

හදන්න බැරිද? ලංකොවට හදන්න පුලුවන් හැබැයි නේමන්ට් receive ඔේශන් එක අපිට 

නෑ. ඒ නිසො අපි හදන්නන් නවන රටක විදිහට. 

අනේ ලංකොනව් වීසො නඩබිට් කොේ වලට  විත්නරෝවල් ෙන්න පුලුවන් රටවල් කීපයක් 

තිනයනවො, ඒ ික පහලින් දොලො තියන්නේ. ඔයොලට නහොද රටලට හදොෙන්න, 

හදන්නකොට කොේ විත්නරෝවල් ෙන්න පුලුවන් එක විතරක්ම නනනේ බලන්න ඕනන්, 

ලිමිට් උනොම හරියට නඩොකියුනමන්ට්ස් හදලො රීස්නටෝර් කරෙන්න පුලුවන් රටකට 

නේපෑල් එක හදොෙන්න. 

 

• නේපෑල් එකක් හදනනකොට අපිට තිනයන්න ඕනන් කලින් නේපෑල් හදලො නැති ඊනේල් 

එකක් 

• වීසො නඩබිට් කොේ එකක් , අපිට විත්නරෝවල් ෙන්න් පුලුවන් sampath, commercial 

,hnb, කියන බෑන්ක් වල වීසො නඩබිට් කොේ වලට, මතක තියොෙන්න මොස්ටර් කොේ 

වලට බැ. 

• කලින් නේපෑල් හදලො තිනයනවනේ ඒ බ්රව්සර් යූස් කරන්න එපො. අලුත් එකක් යූස් 

කරන්න. 

• ඊලෙට නමොබයිල් නේබර් එක , දැන් අපිට පර්සනල් නේපෑල් හදනනකොට නමොබයිල් 

නේබර් වැරිෆිනක්ශන් එක මුලින්ම ඉල්ලනවො, ඒ නිසො පිලිපීන් නේබර් එකක් 

තිනයන්න ඕනන. 

• හැබැයි බිස්නස් නේපෑල් වලට අපිට එනහම රශ්නයක් නෑ. ලංකොනව් නේබර් එකක් 

උන්ට් ඇේ කරලො verify කරන්න පුලුවන්. 

• පර්සනල් නේපෑල් හදොෙන්න බැරිනේ බිස්නස් එකක් හදලො downgrade කරන්නත් 
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පුලුවන්. 

• නේපෑල් එක හදනනකොට වැදෙත්ම කොරණොවක් තමයි , ඩීනටල්ස් කලවේ කරන්න 

එපො. ඒ කියන්නන් භොහයක් ලංකොනව්, භොෙයක් පිලිපීන් ඒ වන් දන්නනපො, ඔයො 

හදන එකවුන්ට් එල ෆුල් පිලිපීන් විදිහට හදන්න, 

-- name 

-- address 

-- nationalty 

 

හරි ඊටපස්නස් ඊලෙ එක තමො ඔයො දොන්න අයිඩින්ි එකක දොනනකොට දොන්න 

රයිවින්් ලයිසන් එක. නේක තමො පිලිපීන් රයිවින්් ලයිසේ න ෝමැට් එක , මුලින්ම 

එනවො අකුරක් ඒක නේවනෙන් එකක් නවන්න ඕනන්. 

D,F,G,L,M 

ඔන්න ඔය අකුරක් එක්ක ඉලක්කේ 10ක් එනවො නේ විදිහට  උදොහරණයක් - D##-##-

###### 

(D06-87-435-676) 

 

එතනකොට ඇරස් එක , න ේක් ඇරස් නෙනනර්ටර් එනකන් තමො නෙොඩක් අය ඇරස් 

ෙන්නන් , 

ඔයොලට පුලුවන් ගූෙල් මැේ එනක් පිලිපින් වල නපොඩි සිි එකක් අරනෙන ස්ීට් වීව් 

එනකන් බලලො, නේබර් එක තිනයන නෙයක් නහොයොනෙන ඩීනටල ෙන්න, 

පොර, ටවුන් එක, සිේ නකෝේ එක, , සිේ නකෝේ එක ගූෙල් කරලො ස්නට්ට් එක 

නහොයොෙන්න පුලුවන් 

 

න ෝන් නේබර් එක අපිට පිලිපීන් නේබර්ස් නෑනන්, ඊනේ එනක තිනයනව පිලිපීන් සිේ 

කොර්ේ, නරෝමින් ඇක්ිව් කරලො, ඒකක් ෙන්න පුලුවන්, ෙන්න කලින් නසලර්ව 

කන්ටැක්ට් කරලො , ලංකොනව් පොවිච්චි කරන්න පුලුවන්ද කියලො අහලො ඉන්න. 

හරි දැන් තියන්නන් නරජිස්ටර් නවන්න, හරියටම ඩීනටල්ස් ික සේමිට් කරලො 

නරජිස්ටර් නවන්න මචං  , 
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නරජිස්ටර් නවනනකොට vpn ඕනන්ද? ඔව් vpn එකක් තිනයනවනේ නහොදයි හැබැයි 

පිලිපීන් අයි.පී ඇරස් එක්කින් යන්න. 

 

ඔය විදිහට එකවුන්ට් එක හදොෙත්තට පස්නස්  , උබන් ඊනමල් එකට නේල් එකක් 

ඇවිල්ල තිනයනවො, නේපෑල් එක කන් ර්ේ කරන්න, එනේල් එකට ගිහින් ඒක 

කන් ර්ේ කරපන්. 

 

ඊලෙ එක තමො බෑන්ක් කොේ එක ඇේ කරන එක 

ලංකොනව් නකොමර්ෂල් ,සේපත්, හැටන් නැෂනල් වීසො කොේ ඇේ කරන්න පුලුවන්, 

කොේ එක ඇේ කරොට පස්නස්, නකෝේ එක බෑන්ක් එනකන් හරි, ඔන්ලයින් බෑන්කින් 

තිනයන අයට ඒ ඇේ එනකන් හරි නකෝේ එක ෙන්න පුලුවන් ඒ විදිහට අරනෙන කොේ 

එක වැරි යි කරෙන්න පුලුවන්.. 

 

දැන් හරි, ස්නටේ ික හරියට කරොනේ නෙොඩ.. 

 

නේපෑල් එක ලිමිට් උනොට පස්නස් ඉල්ලන documents දන්න නකනනක්ට කියලො 

හදොෙන්න , ගූෙල් කරලො ෙන්න එපො, ික දවසක් යනනකොට එනවො temporarily 

limitation එකක්, ඒනක්දි ඉල්ලන්නන් , අයි.ඩී. / ඇරස් වැරිෆිනක්ශන් එකක්, ඉල්ලන 

නඩොකියුනමන්ට්ස් නවනස් නවනවො ඔයොන් ලිමිනට්ශන් එක අනුව. ඊනේ එකට ඔයො 

නේපෑල් යූස් කරනනකොට තමො නමනහම ලිමිට් නවන්නන් නමොකද ඔයො නහොද 

විශ්වොසනීය නසලර් නකනනක් කියන එක ,ඇති කරෙන්න. 

 

නපපැල් හදන විදිහ ෙැන ඔච්චචරයි කතො කරන්නන් පල්නල්හො වීඩිනයෝ නදනක් 

තිනයනවො හරියටම නකොනහොමද නේපෑල් එකවුන්ට් හදොෙන්නන් කියලො. 

 
https://youtu.be/-Qos-383iRA 
https://youtu.be/romKEyN8Fjg 
https://youtu.be/66A2aXc8keA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-Qos-383iRA
https://youtu.be/romKEyN8Fjg
https://youtu.be/66A2aXc8keA
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04. Create an ebay account 

ඊනේ එකවුන්ට් එක හදනනකොට බිස්නස් ඊනේ හදන්න එපො නනෝමල් ඊනේ එකවුන්ට් එකක් 

හදන්න , හදන ස්නටේ ික පහල තිනයනවො  

 

01. www.ebay.com කියන url එකට යන්න. 

 

02.වේ පැත්නත් උඩම තිනයනවො sign in or register කියලො අන්න ඒනකන් register කියන එක 

ක්ලික් කරන්න.  

 

 

03. ඊටපස්නස්  ඔයොලන් නම, ඊනේල් ඇරස් එක, පොස්වර්ේ එක දීලො create account ක්ලික් 

කරන්න. 

 

http://www.ebay.com/
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04. දැන් ඔයොලන් එකවුන්ට් එක create නවලො තිනයන්නන්. ඊලෙට කරන්න ඕනන් ඔයොන් 

පර්සනල් ඩීනටල්ස් අේනේට් කරන එක. 

 

05. ඔයොලනෙ එකවුන්ට් එනක් වේ පැත්නත් උඩම නපනවනවො ඔයොලන් නම අන්න එතන 

ක්ලික් කරන්න, ඒනක් තිනයනවො account settings කියලො, ඒකට යන්න. 

 

 

06. ඒනක් ටැේ එකක් තිනයනවො personal informations කියලො අන්න ඒකට ගියොම ඔයොලට් 

බලොෙන්න පුලුවන් ඔයොලන් ේනට්ල්ස් ,  
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07.එතනින් ඔයොලොන් ඇරස් එක , නමොබයිල් නේබර් එක , නේ ඔක්නකොම ඩීනටල්ස් ඇේ  

කරන්න පුලුවන්. 

 

08.ඒ විදිහට ඩීනටල්ස් ඇේ කරොට පස්නස් කරන්න තිනයන්නන් නේපෑල් එක ලින්ක් කරන 

එක. 

 

09.අර විදිහටම account settings වලට ගියොම තිනයනවො paypal account කියලො, ඒකට යන්න, 

එතන තිනයනවො link paypal account කියලො,අන්න ඒක ක්ලික් කරලො ඔයොලන් නේපෑල් එක 

ඊනේ එකට ලින්ක් කරන්න පුලුවන්.  
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10. නේපෑල් එක ඊනේ එකට ලින්ක් කරනනකොට නේපෑල් එක verify කරලො තියන්න. Paypal 

verify කරනවො කියන්නන්, ඔයොන් වීසො නඩබිට් කොේ එක නේපැල් එකට ඇේ කරලො , 

cconfirmation code එක ඇේ කරලො තිනයන්න ඕනන්. 

 

 

ඔන්න ඔය විදිහට ඊනේ සහො නේපෑල් එකවුන්ට් හදොෙත්තට පස්නස් අපිට නසලින්් පටන් 

ෙන්න පුලුවන්. හැබැයි ඊනේ එක හදපු ෙමන් අපිට නසලින්් කරන්න බෑ නමොකද ඊනේ 

එනක් තිනයනවො ස්නටේ නදකක්, buying ,selling  අපි නේ නදක පිලිනවලට කරන්න ඕනන්. 

මුලින්ම අපි  සොර්ථකව කරන්න ඕනන් buying කියන ස්නටේ එක... 
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05. Manage eBay Account 

එකවුන්ට් නදක හදොෙත්තට පස්නස් , අපි මුලින්ම කරන්න ඕනන් buying activity , නේක 

කරන්නන් නකොනහොමද ? සස්නපන්ේ නනොවී සොර්ථකව නසලින්් ඇක්ිව් කරෙන්නන් 

නකොනහොමද  ? 

 

මුලින්ම අපි buying activity කරනවො කියන්නන් , හැමදොම ඔයො ඊනේ එකට නලෝ නවන්න, , 

Product search කරන්න. දවසකට විනොඩි 15 ක් 20ක් වන් එකවුන්ට් ඇක්ිවිි කරන්න. එ 

අතනර් auction දොලො තිනයන අයිටේ වලට බිේ කරන්න. ඒ බිේ වින් කනරොත් බයි කරන්න. 

බිේ කරනවො කියලො තිනයන් ඔක්නකොම ඔක්ශන් වලට එක දවනස් බිේ කරන්නනපො, නහමීට 

පලනවනි සති නදක බයින්් ඇක්ිවිි කරන්න , හදිස්සියක් නෑ වැනේ හරියට කරන්නයි 

ඕනන්. 

 

සස්නපන්ේ නවන්න රධොන නේතුවක් තමයි හදිස්සිය, ඉවසීමක් නැති කම, ස්නටේ බයි 

ස්නටේ හරියට වැනේ කරෙන්න.. 

 

ඔයො ඒ විදිහට අයිටේ කීපයක් බයි කරන්න, නහොද top rated seller ලො බලලො අයිටේ බිේ 

කරන්න. එතනකොට ඔයො නේමන්ට් එක කරපු ෙමන් ඔයොට ෆීේබැක් හේනබනවො. 

ඒ විදිහට ෆීේබැක් ිකකුත් එකතු කරෙන්න. 

 

ෆීේබැක් ෙන්න නලොකු නලොකු අයිටේස් බයි කරන්න ඕනන් නෑ, 

Rings 

Keychain 

Stickers 

Bangels 

ඔය වන් නපොඩි නපොඩි අයිටේස් තිනයනවො 0.01 start නවන්න ඔක්ශන් දොපු ඒවො අන්න ඒ 

වන් ඒවො බලලො බයි කරන්න. 

පලනවනි සති නදක ඒ විදිහට කරලො ඔයොන් බ්රව්සර් එනක් cache බිල්ේ කරන්න, history 

එකක් හදන්න. එතනකොට ඊනේ එක ඒ බ්රව්සර් එකට හුරුනවනවො, එකම කනනක්ෂන් 

එනකන් නලෝ නවන්න. 

 

පලනවනි සති නදක ඔය විදිහට හැසිරුනොම හිමිට නසලින්් පටන් ෙන්න පුලුවන්. 

 

Suspend නවන්නන් ඇයි සස්නපන්ේ නනොනවන්න නකොනහොමද කරන්න ඕනන් කියලො පල්නලහො 

තිනයන වීඩිනයෝ බැලුනවොත් තව අවනබෝධයක් ෙන්න පුලුවන් නවයි. ඒකත් බලන්න. 

 

https://youtu.be/lFV4_CQoLCo 

https://youtu.be/p5-gdfoFpxA 

https://youtu.be/C1i3vqrnEdk 

https://youtu.be/lFV4_CQoLCo
https://youtu.be/p5-gdfoFpxA
https://youtu.be/C1i3vqrnEdk
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06. Download Aliexpress images without Links 

අපි අලි එනකන් ඩවුන්නලෝේ කරනවනන් ඒ නපොනටෝස් වල ටැ්ස් තිනයන්න පුලුවන්, 

නපොනටෝස් විතරක් නනනේ ඩිස්ිේශන් එනහම නකොපි කරන්නකොටත් ලින්ක් නකොපි 

නවනවො, 

 

නේවො රිමූව් කරලො ෙන්නනෝන, එතනකොට ඒකට එක එක සයිට් යූස් කරනවො 

නෙොඩක් අය නහොස්ින් සයිට්ස්, නේව සොර්ථකයි ද? කියන්න බෑනන්ේ 100% ක් ටැ්ස් 

රිමූ නවනවො කියලො කොටවත් කියන්න බෑ මචං, 

 

එතනකොට නේකට නමොකද කරන්නන් ? 

අන්න ඒකට උත්තරයක් තමො මං අද නෙනොනව්,,, 

 

අලි එනක නපොනටෝ එක නකොපි කරන්න, ඒ කියන්නන් extension එනකන් download 

නනොකර , නකොපි කරන්න 

දැන් යමන් මචං උබන් පී.සී එනක් තිනයන නේන්ට් එකට නේස්ට් කරපන් , දැන් නේක 

නස්ව් කරපන් jpg  එකක් විදිහට මතක ඇතුව රීනන්ේ කරපන් , ඊටපස්නස නමොකද 

කරන්නන්  ? නමොකුත් නෑ  මචං එච්චචරයි, වැනේ නල්සි ඉක්මන්, 

 

නමච්චචර දවසක් නේක නනොකීනව් මචං නදයක් 100% ක් ශුවර් නැතුව් කියන්න බැරි 

නිසො,  කිසිම වැරැද්දක් නෑ මචං නේනක් , නල්සි සරල ක්රමයක්. 

 

තව එකක් තිනයනවො උබලට පුලුවේ ස්ීන්නශොට් ෙන්න, ඒනක්නුත් කිසිම ටැ් 

එකක් වදින්නන් නෑ. 

 

නමොන විදිහට කරත් කිසිම න ේමස් නමකින් නස්ව් කරන්න එපො, රැන්ඩේ නේ වලින් 

නස්ව් කරන්න 
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Step 01 – Select Image & Right click  

 

 

Step 02 – Open Paint And Paste  
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Step 03 -  Save as jpeg Picture 
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07. List your 1st item successfully on ebay 

දැන් නෙොඩක් අය කතො කරන නදයක් තමො පලනවනි ලිස්ින් එක කරනනකොට ලංකොනව් 

නදයක් දොන්න ඕනන් කියන එක එක එක අය විවිධ කතො කියනවො, තව නකනනක් කියනවො 

ලංකොව දැේමම සස්නපන්ේ නවනවලු තව නකනනක් කියනවො චයිනො දැේමම සස්නපන්ේ 

කරනවලු අත්දැකීේ අනුව ඒ නද්වල් නබදොෙන්නවො නවන්න පුලුවන්. ඒවන් ඇත්තක් 

තිනයනවද ? 

 

ඔව් . පහු ගිය කොනල් බලන බලන එකවුන්ට් එක සස්නපන්ේ කරො අලුත් පරණ කියලො 

නවනසක් තිබුන් නෑ පරණ  ඒවත් සස්නපන්ේ කරලො තිබුනො.  

හැබැයි නේතුවක් නැතුව එනහම කරන්නන් නෑ හැමදොම කියන්න තිනයන්නන් ඒක, වැරදි 

කරන්න පුලුවන් , නහොර වැඩ කරන්න පුලුවන්, හැබැයි හැමදොම බෑ, ඊනේ එකට අහු උන 

ෙමන් බබො නදනවො. 

 

අනේ අය නෙොඩක් පටන් ෙන්නන් අයිටේ නලොනක්ශන් චයිනො දොලො  ඉතින් නේකට ක්රමයක් 

නහොයොෙත්තො ඒ පලනවනි එක ලංකොනව් එකක් දොන එක. නේ විදිහට කරලො හරි ගිය අයත් 

හිියො වැරදුන අයත් හිියො, ඒ අයන් කලින් වන්ම සස්නපන්ේ නවලො තිබුනො. එතනකොට 

නකොනහොමද නේක කරන්නන් ? 

 

නමනහමයි මචං ලංකොනව් එකක් දොන්න කිව්වම නෙොඩක් අයට මතක් නවන්නන් නමොනවද 

ලංකොනව් තිනයන නහොදම නද්වල් ඉතින් ඒකක් අරන් නපොනටෝස් ිකක් ගූෙල් එනකන් අරන් 

දොනවො, ඉතින් සස්නපන්ේ ඊලඟ දවනස්.. 

 

නේනකදි මචං ලංකොනව් එකක් දොන්න කියන්නන් එනහම නදයක් නනනේ උබන් නෙදර 

තිනයන නදයක් නපොල් කටු හැන්දක් ෙනින්  උබ ෙහපන් නපොනටෝ , උබම ඩිස්ිේශන් ලියපන් 

නමොනො හරි නපොේඩක් , යූස්ේ කන්ඩිශන් දොපන් , මචං නේක නසල් නවන්න ඔනන් නෑ උබ 

නේක දොන්නන් සස්නපන්ේ එනකන් නේරෙන්න විතරයි. ඔක්ශන් එකක් දොනවනේ වඩො 

නහොදයි. දැන් හැනමෝම නපොල්කටු හැදි දොන්නන්පො උදොහරණයක් කිව්නව්..  
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ඒක දොලො බලන් ඉදපන් දවස් 3ක් වන් යනනකොට උබට ඊනේ එනකන් එවනවො මැනස්ජ් 

එකක්. 

from Your first listing to a successful business on ebay කියලො.   

 

ඕක ආවො කියන්නන් උබ නෙොඩ.එනහමයි කියලො ඕක ආපු ෙමන් න ේක් , නරේලිකො දැේනමොත් 

බබො හේනබනවො නියතයි. උබ ආනේ වරදක් කරනකන් , ඊනේ නපොලිසි වනයොලට් කරනකන් 

උබට න්මක් ෙහෙන්න පුලුවන්. 

 

නේනකදි උබලො නකොමන් අයිටේස් දොන්නනපො , උදොහරණයක් විදිහට රින්්ස් වන් නද්වල් 

නනොදොන තරමට නහොදයි. 

 

වැදෙත්ම නද් තමො downloaded photo දොන්නනපො නමොකද ඊනේ එනකන් දන්නවො උබ 

ඩවුන්නලෝේ කරපු එකක් තමො නේ දැේනේ කියලො... 

1st listing එක නේ විදිහට හරියට කරෙන්න. 

ඊටපස්නස් ස්නටේ බයි ස්නටේ අනිත් ික කරෙන්න පුලුවන්. 

 

ලිස්ින්් එක කරන විදිහ ෙැන සේූර්ණ වීඩිනයෝවක් පල්නලහො තිනයනවො, නේනකදි ඔය 

නකොනහොමද කීවර්ේ යූස් කරන්න ඕනන් වන් හැමනද්ම කතො කරලො තිනයනවො, ඒක මුල 

ඉදන් හරියට බලන්න. එතනකොට ලිස්ින්් එක කරනනකොට නෙොඩක් අයට එන ෙැටළු 

නිරොකරණය කරෙන්න පුලුවන්. 

 

https://youtu.be/qvMxvgsRdbw 

https://youtu.be/qvMxvgsRdbw
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08. Handle your 1st order on ebay 

01st ඕඩර් එක ආවම කරන්න ඕනන් නමොනවද ??? 

 

හරී , ඊනේ එකත් හදලො, නේපෑල් එකත් හදලො  අයිටේ ලිස්ට් කරලො  , ඔන්න හො හො 

පුරො කියලො ඕඩර් එකක් ආවො, ඉතින් දැන් නමොකද කරන්නන්,? 

 

මුලින්ම ඕඩර් එක ආව කියලො නනොිෆිනක්ෂන් ආවම ටක්ෙොලො යමන් ඊනේ එකට 

බලපන් ගිහින් අේමො ඕඩර් එක දිලිනසනවො නන්,, ඒ තරේ සතුටක් නකොනහද, 

මුලින්ම ලිස්ට් කරලො පලනවනි ඕඩර් එක ආපු දවනස් මත් ඔනහොමයි.. 

නේපෑල් එකට නලෝ නවලො බලපන් ආේ සල්ලි සල්ලිනේ ඇවිත් හැබැයි නහෝල්ේ  

අවුල් නන්ේ , නෑ අවුල් ෙන්න නදයක් නෑ උබ ඒක දන්නවනන් ( නේපෑල් එකට නලෝ 

නවන එක දැේමට උබට දවසට ඕඩර් 10ක් ආනවොත් 10 පොරක් නලෝ නවන්න බෑ ඒක 

උබ දන්නවනන්  දවසට එක පොරයි නලෝ නවන්න කියන්නන්, නැත්නේ ඉක්මණට 

බබො හේනබයි... ) 

 

අනිවොර්යනයන් බයර් ට මැනස්ජ් එකක් දොන්න. තැන්ක්ස් කරලො, නපොඩි නටෝක් එකක් 

දලො. 

 

ඒ මැනස්ජ් එක නේ විදිහට දොන්න නපොඩි නටේේනල්ට් එකක් පල්නලහො තිනයනවො 

 
Hello [[buyer_first_name]], 
 
Thank you for your purchase. I value your business. I want you to know I am doing 
everything in my power to deliver this to you in the fastest way possible and in a perfect 
condition. Please wait for the tracking number to update upon your order and do not 
hesitate to contact me via message about anything related to your order. Once 
received, your positive feedback will be greatly appreciated. 
 
Thank you. 
 
Kind regards, 
 
[[seller_first_name]] 
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හරි දැන් තිනයන්නන් නසලර් හේ එක ඇක්ිව් කරන්න, ඊනේ එනක් නහල්ේ ඇන්ේ 

කන්ටැක්ට් ගිහින් නේක කරන්න පුලුවන් නැත්නේ ගූෙල් එනක් සර්ච්ච කරලො ඇක්ිව් 

කරෙන්න. .. 

 

 

 

නසලර් හේ එකට ගියොට පස්නස් උබට ඕඩරස් වල, අනව්ින්් ිේමන්ට් වලට ගියොම 

බලොෙන්න පුලුවන් උබට ආපු ඕඩර් එක. 

 

 

ඔයොට  ඒනක් ඔඩර් නේබර් එක කියන තැන ක්ලික් කරලො  බයර් න් ඩීනටල්ස් , 

ිපින් ඇරස් , න ෝන් නේබර් , හැමනද්ම බලොෙන්න පුලුවන්. 
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නහොදට බලන්න බයර් ඕඩර් කරලො තිනයන , පොට, සයිස් එක වන් හැමනද්ම, 

 

ඊටපස්නස් අලි එකට ගිහින් ඔයොන් අයිටේ එකට ගිහින් බයර් ඉල්ලලො තිනයන 

ඩීනට්ල්ස් දීලො බයි ඉට් නව් නදන්න, ිපින් ඇරස් එකට ගිහින් ඇේ නිව් දීලො බයර්න් 

ඇරස් එක හරියටම නදන්න   , වැරදයටනේ දොන්නනපො මහත්තනයෝ නවන නකොනේ 

හරි යයි.නහොදට බලන්න ඇරස් එක නදතුන් පොරක්... 

 

උබ ඕඩර් එක දොන්නන් පීසි එනකන් නවන්න පුලුවන්  , න ෝන් එනකන් නවන්න පුලුවන් 

, න ෝන් එනකන් වොසි, ෙොණ ිකක් අඩුනවනවො ඇේ එනකන් ඕඩර් එක දොනනකොට,  

උබ පීසි එනකන් ඇරස් දීලො, නස්ව් කරලො, උබ නමොනොහරි කෑශබැක් එකක් යූස් 

කරනවනේ ඒකත් ඇක්ිව් කරලො, යමන් ඇේ එකට , 

ආනයත් ඇරස් එක නචක් කරලො, 

උබට පුලුවන් නසලර් ට නනෝට් එකක් දොන්න , දොපන් නමනහම, please do not add your 

business card... ඒ වන් එකක් දොපන් , නැත්නේ අලි එනකන් ඒව යැව්වම බයර් වැනේ 

දැනෙන්නවො.. 

 

ඊටපස්නස් නදයියනන් කියලො  ේනල්ස් කරපන් ඕඩර් එක, 

 

අලි එනක් නසලර් අයිටේ එක ිේ කරපු ෙමන්  , ට්රැකින් අරනෙන නසලර් හේ එනක් 

උනේ ඕඩර් එකට යමන්  

උබ නේනකදි මුලින්ම කරන්න ඕනන් නමොකද්ද? 

Add Tracking Number ට්රැකින් ඇේ කරපන් , එතනකොට ඔනටෝ, marks as shipped 

වැනටනවො, 

එනහම නැතුව නහන ෙැහුවො වන් mark as shipped දොලො පස්නස් ට්රැකින් දොන්න එපො 

 

අනිවො, බයර්ට මැනස්ජ් එකක් දොපේ අයිටේ ිේ කරො, ඩිලිවරි ටයිේ එක එනහම 

කියලො....නපොඩි නටෝකක් දොලො, ඒකට අදොල මැනස්ජ් template එක පල්නලහො 

තිනයනවො. 

 
 
Good news, [Buyer name]. Your order shipped on [Date]. 
Your shipment is on the way and it will get to you in [X] business days. 
We've included tracking information, so you can easily follow its progress. 
Please note that it may take up to 24 hours for your tracking data to appear on the 
carrier's 
website. 
We hope you enjoy your purchase and thank you again for shopping at [your store 
name]. 
Please leave us a 5 star rating and positive feedback on eBay if you enjoy the item or 
let us 
know if there’s an issue so we can quickly resolve it for you. 
Sincerely, 
[Your name] 
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ඔන්න ඔය විදිහට තමො අපිට ආපු ඕඩර් එකක් සොර්ථකව ිේ කරන්නන්. 

තව වැදෙත් නදයක් තිනයනවො,  

 

ඔයො අලි එනකන් අයිටේ එක ෙන්න කලින් ඒ නසලර්ට මැනස්ජ් කරලො ඒ නසලර්ට 

කියන්න ඔයො නරොේිපින් කරනවො කියලො එයොව ඇග්රී කරෙන්න ඔයොන් වැනේට. 

එතනකොට ඔයොට තවත් වැනේ නල්සි , එයො නරොේිපින් කිව්ව ෙමන් දන්නවො ඔයොන් 

ඕඩර් එක නකොනහොමද ිේ කරන්න ඕනන් කියලො. 

අයිටේ එක නසල් නවන්න කලින් එයොනෙන් හැම විස්තරයක්ම අහනෙන ඉන්න. 

 
 
 

https://youtu.be/84AAKWkJyqg 

 

 


