


කිසිෙ හැකියොවක් නැුව මගොඩ යන්න Dropshipping  

 

මෙය ගැලම න්මන් කොටද?  

• විමශ්තෂ හැකියොවක් මනොෙැති  රිගණකයක්/ ුරකතනයක් ස්හො අන්තජණොල ස්ම්ෙන්ධතොවක් තියන ඕනෙ 
මකමනක්ට 

ආදොයෙ මකොමහොෙද? 

• දැනට ශ්රී ලංකොව ුල  ෙණක් ෙස්කට ලක්ශ් 02ට වඩො උ යන පිරිස් 2500ට ආස්න්නය. ෙොමස්කට ලක්ශ් 

10ට වඩො ආදොයෙ ඇති 100ට ආස්න්න පිරිස්ක් ඇත. 

• Part Time කරන්මන් නම් ෙස්කට රු.50,000 වැනි මුදලක් අනිවොමෙන්ෙ උ යොගත හැක. 

 

Dropshipping යනු කුෙක්ද? 

 

ඔයොලො අනිවොමෙන්ෙ කවදො හරි කුෙක් මහෝ ෙඩුවක් මිලදී අරමගන ස්හො විකුණලො ඇති. ඔයොලො කොමගන් හරි ජංගෙ 
ුරකතනයක් මිලදී මගන එක නැවත ඊට වඩො වැඩි ගොණකට තව මකමනක්ට විකුණන අවස්තතොවක් කල් නො කරලො 

ෙලන්න. අපි මම්කට දන්න භොෂොමවන් කියනවො Buying and Selling එකක් කරනවො කියලො. ඒත් මම් වමේ මදයක් 
කරද්දදි අපිට කොමගන් හරි ගිහින් ඒ ජංගෙ ුරකතන මිලදී ගන්න මවනවො. ඊට  ස්තමස්ත ඒක අපි ගොව  රිස්තස්ෙට 

තියොගන්න මවනවො. ඊළඟට  ඒක විකුණන්න මකමනක් මහොයොමගන එයොට ඒක මකොමහත මහෝ ස්තථොනයකට මගනිහින් 
මදන්න සිද්දද මවනවො. එතමකොට මම් ක්රමම්දි අපි මුහුණ මදන ප්රධොන ගැටලුවක් තෙයි අපි ඒක මිලදී ගත්තට  සුව තව 
මකමනක්ට ඒක විකුණන අවස්තථොව මවනකම් ඒක  රිස්තස්ම් කරමගන ඉන්න සිද්දද මවන එක. අපි කියනවො මම්කට 
Inventory එමහෙත් නැත්තම් ගෙඩො කරගැනීෙක් කරන්න මවනවො කියන එක. ජංගෙ ුරකතනය උදොහරණයක් 

විදියට ගත්තත් හිතන්න ඔයො ඊට වඩො මලොකු ප්රෙොණයකින් භොණ්ඩ Buy and Sell කරනවො නම් අනිවොමෙන්ෙ මලොකු 

ගෙඩොවක් තියොගන්න මවනවො. මෙන්න මම් ගෙඩො කිරීෙ සිද්දධ කරගන්මන් නැුව Online ක්රෙයට මවනත් රටවල් 
වල අමේ මවළදොෙක්  වත්වන්න තියනවො නම් ඒක මකොච්චර  හසු මවයිද! ඔව් ඇත්තටෙ එමහෙ ුලුවන් ඒක තෙයි 

මම් කියලො මදන්න යන්මන්. 

ඔයොලට මගොඩක්ෙ ුරුු මදයක් තෙයි eBay ස්හො Ali express කියලො කියන්මන්. මෙොමහෝ මදමනක් මම් මදමකන් 
යම් යම් මද්දවල් මිලදී අරමගන ඇති. ඒත් මම්මකන් ගත්ත මදයක් ආමයෙ විකුණලො නෑ මන්ද? එමහනම් දැන් කියලො 

මදන්න යන්මන් අන්න ඒ Dropshipping ගැන. ඔයොලො eBay වමේ එකකට ගියොෙ ඒක භොණ්ඩ ලක්ශ් ගණනක් තියන 

මවබ් අඩවියක්. ඒ වමේ මලෝමක ප්රසිද්දධ තවත් මවබ් අඩවි ගණනොවක්ෙ තියනවො. ස්රලවෙ කියනවො නම් අපි මම්මක්දි 
කරන්මන් මවබ් අඩවි මදකක් මතෝරගන්නවො. එකක් අපි මතෝරගන්මන් මිලදී ගන්න අනිත් එක අපි මතෝරගන්මන් 
විකිණීෙට. ඉන්  සුව අ  කලයුු මද්ද තෙයි කුෙක් මහෝ භොණ්ඩයක් මතෝරො ගැනීෙ. ෙෙ මෙය උදොහරණයක් ෙඟින්  

 ැහැදිලි කරන්නම්. ෙෙ Ali Express එමකන් ඔරමලෝසුවක් මතෝරගන්නවො. ඉන් සුව ෙෙ කරන්මන් මම් 

ඔරමලෝසුමව් තියන රූ  සියල්ලෙ ෙමේ  රිගණකය Download කරගන්නවො. ඊට  ස්තමස්ත ඒ ඔරමලෝසුව යටමත් Ali 

Express එමක් තියන විස්තතරයත් ෙෙ Copy කරගන්නවො. ඉතින් ෙෙ ඊළගට කරන්මන් මම් ඔරමලෝසුව eBay එමක් 

වැඩි ගොණකට විකුණන එක. ෙෙ eBay එකට ගිහින් ඔරමලෝසුවක් විකුණන්න තියන විදියට Ad එකක් දොනවො. ඒකට 

අරමක් තිබ්ෙ Photo ස්හො විස්තතර ඒ විදියටෙ දොනවො. දැන් ඔයො ගොව ඇත්තටෙ ඔරමලෝසුවක් නැතත් ඔයො එකක් 

විකුණන්න දොලො තිමයන්මන්. ඉතින් දැන් eBay එමක්දී මම්ක දකින මකමනක් එනවො ඔයොමගන් මම් ඔරමලෝසුව මිලදී 

ගන්න. ඉන්  සුව ඒ මකනො අදොල මුදල ඔයොට මගවලො එයොමේ ලිපිනය ඔයොට eBay හරහො එවනවො, මම්ක එවන්න 

කියලො. දැන් ඒත් ඔයො ගොව ඔරමලෝසුවක් නෑ එයොට යවන්න ඒක තිබ්මබ් Ali Express එමක්මන්. දැන් ඔයොට කරන්න 

තිමයන්මන් Ali Express එකට ගිහින් මම් ඔරමලෝසුව ස්ල්ලි දීලො ගන්න. හැෙැයි ඔයො මම්ක ගන්මන් ඔයොමග මගදර 



ලිපිනයට මනමවයි අර eBay එමකන් ඔයොමගන් මිලදී ගත්ත මකනො ුන්නො ලිපිනයට. ඉතින් ඒ ලිපිනය දීලො මුදල 

මගවලො එයොට යවන්න. දැන් ෙෙ මම් සිද්දියෙ තවත් ස්රලව  හලින් උදොහරණයක් විදියට ම න්නන්නම්. 

 

උදො : Ali Express එමක් 10$ ට තිබ්ෙො ඔරමලෝසුව ෙෙ eBay එකට ගිහින් 20$ වලට විකුණන්න දොනවො. මකමනක් 

ඒක මිලදී ගත්තෙ ෙට 20$ හම්මෙනවො. ෙෙ ඒ 20$න් 10$ක් Ali express එකට මගවලො ෙමගන් මිලදී ගත්ත 

මකනොමග ලිපිනයට යවනවො. ෙට ලොභය 10$.  

 

ස්ොෙොනයමයන් දවස්කට Dropshipping ෙඟින් රුපියල් ලක්මශ්කට ආස්න්න මුදලක් හම්ෙකරන අය ලංකොමව්  වො 
ඉන්නවො. ඒක නිස්ො මම්ක මහොදට ඉමගනගන්න ජීවිතයෙ  හසුමවන් මගොඩ යන්න ුලුවන් ක්රෙයක් මම්ක. උඩ 
උදොහරණමේ කියන තරම් ඉක්ෙනින් මම්ක ස්ොථණකව කරන්න අෙොරුයි. ඒක නිස්ො ෙෙ පියමවන් පියවර කියලො මදන 

ටික ඉතො මහොඳින් කියවො මත්රුම් ගන්න. ඕනෙ ගැටලුවක් ෙට Email එකක් දොන්න ෙෙ හැකි අයුරින් ඔයොලට උදව් 

කරන්න උත්ස්ොහ කරන්නම්. ෙෙ හිතනවො මම්ක ගැන දළ අවමෙෝධයක් එන්න ඇති කියලො මම් Dropshipping 
කියන්මන් මෙොකක්ද කියලො. 

 

පියවර එක - Ali Express ස්හො eBay ගිණුම් ස්කස්ො ගැනීෙ. 

මම්ක ගැන ෙෙ මලොකුවට විස්තතර කරන්න යන්මන් නෑ. ස්ොෙනය Facebook ගිණුෙක් හදනවො වමේ ඉතො  හසුමවන් 

ඔයොලට Ali express එමක් ස්හො eBay එමක් ගිණුම් ස්කස්ත කරගන්න ු ලුවන්. නමුත් මවනස්කට ඇත්මත ඔෙට ඔෙමේ 

ගිණුම් මතොරු ඇුලත් කිරීෙට සිුවනු ඇත. එෙ නිස්ො Online මගවීම් කල හැකි ෙැංකු ගිණුෙක් ඔෙ ස්ුව තිබිය 

යුුය. 

ඉතින් දැන් ඔයොලො එන්මන් භොණ්ඩයක් විකුණන්න නිස්ො ඔමහ හදන්නම් වොමල් හදන Account එකකින් මම් වැමේ 

කරන්න ටිකක් අ හසු මවන්න තියනවො. මෙොකද Ebay එක කියන්මන් නීතී මගොඩක් තියන තැනක් එමහෙ 

මල්සිමයන් රිංගලො යන්න ෙෑ. මුලින්ෙ ඔයොලට දැනටෙත් Ebay Account එකක් තියනවො නම් වැමේ මගොඩක් මහොදයි. 

හැෙැයි ඔයො කලින් Account එකක් තිබිලො ඒක Ban කරගත්ත මකමනක් නම් අනිවොමෙන්ෙ අලුත්ෙ එකක් හදන්න 

 රණ එක ආමය ගන්න උත්ස්ොහ කරන්න එ ො. ඔයො Ebay එකට අලුත්ෙ මකමනක් නම් අලුත් Mail එකක් දොලො 

Account එකක් හදොගන්න.  

ඔයො දැනට Dropshipping  ටන් අරන් Account එක Suspend කරගත්ත මකමනක් නම් ආමය  ටන් ගන්න කලින් 

මම් මේදය මහොදට කියවන්න. ඔයොමග මෙොකක් හරි මහතුවක් නිස්ො Account එකක් Ebay එමකන් ඉවත් කමලොත් 

Ebay අය ගොව ඔයොමේ Browser එමක ඉදන් ඔක්මකොෙ විස්තතර තියනවො. ඒක නිස්ො අලුත් Account එකක් හදලො යද්දදී 

අඩුෙ ගොමන්  රණ Browser එමකන් වත් හදන්න එ ො. මවනෙ Browser එකකින් ගිහින් අලුමතන්ෙ හදන්න. ඒ 

වමේෙ ඒකට අලුත්ෙ Email එකක් ස්හො ලිපිමනකුත් මදන්න.. ලිපිනය නම් අනිවෙ නෑ එත් මදන්න ුලුවන් නම් 

මහොදයි. 

හරි ඔන්න දැන් අපිට ස්ොෙනය Ebay Account එකක් තියනවො. ඒත් නිකන්ෙ Account එමකන් එක  ොරෙ මම් වැමේ 

 ටන් ගන්නවොට වඩො අපි අමේ ගිණුෙ ම ොේඩක් විතර Ebay එමක්  රණ කරන්න ඕමන්. ස්ති මදකක් වමේ කොලයක් 

උනත් ඇති. ඒත් අපිට තවත් මහොදට මම්ක කරන්න ුලුවන් Ebay එමකන් භොණ්ඩ මදක ු නක් විතර මිලදී ගත්මතොත්. 

ඔයො ගොව දැනට තියනවො නම් කලින් ෙඩු එමහෙ ගත්ත ටිකක්  රණ අව්ලක් නැති Ebay එකක් දැන් උනත් වැමේ 
 ටන් ගන්න. ඉතින් වැමේට අලුත් අයට ෙෙ කියන්මන් ඔයොලො මෙොනවො හරි අවශ්ය ම ොඩි ම ොඩි මද්දවල් ටිකක් 

ස්ල්ලි දීලො ගන්න. එතමකොට මවන මද්ද තෙයි Ebay එමක් ඔයොමග ගිණුෙ ටිකක් ඉහලට යනවො වමේෙ ඔයොට 

Reviews කිහි යක් හම්මෙන එක. ඉතින් මහොද Reviews තියනවො කියන්මන් Ebay එමක් Detect කරනවො අපි 



එයොලමේ මහොද Member මකමනක් කියලො. මහොද ඉවසීෙක් තියන මකමනක් නම් වැමේට අලුත්, ෙෙ කියන්මන් 

ඔයො Account එක ෙොස්යක් විතර  රණ කරන්න ුලුවන් නම් ෙඩු 10ක් විතර ගන්න. 

මීලග මද්ද තෙයි අපිට තිමයන්න ඕන PayPal ගිණුෙක්. මම්ක හරහො තෙයි මම්මක් මූලය කටයුු ඔක්මකොෙ වමේ 

මවන්මන්. නමුත් අවොස්නවොට වමේ ලංකොවට මම් මස්තවොමවන් මකොටස්ක් විතරයි තොෙ හම්මෙලො තිමයන්මන. ඒ 

කියන්මන් මම්ක හරහො මගවන්න ුලුවන් එත් ස්ල්ලි මගන්න ගන්න ෙෑ. ඉතින් ඒක නිස්ො මම්මකෙ ක්රෙ මදකක් 

තියනවො අපිට මම් වැමේ කරන්න. 

01 ක්රෙය - ඔයොට ඔයොමග මහොදෙ නෑදෑ මවන මකමනක් හරි යොලුමවක් හරි මවන රටක ඉන්නවො නම් මහොදටෙ ඒ 

මකනොව විශ්තවොස් නම් ඔයොට ුලුවන් PayPal එක හදන මවලොවට (ප ොපේ අවස්ොන මකොටමස්ත PayPal හදන විදිය 

තියනවො ) ඒ මකනොමේ රටයි Phone නම්ෙණ එකයි දොලො හදලො එයොමග ෙැංකු ගිණුම් විස්තතර මදන්න. එතමකොට 

ඔයොට එන Payments එයොමග හරහො ගන්න ුලුවන්. හැෙැයි මෙමහෙ කරනවො නම් ඔයොටත් මලොකු වගකීෙක් 

තියනවො මෙොකද ඔයො PayPal එමකන් නීති විමරෝධී මදයක් කමලොත් මකලින්ෙ අර ෙනුස්තස්යොව Black List මවන්න 
ුලුවන්.  

 

02 ක්රෙය - අපිට ුලුවන් අවශ්ය නම් Only Card withdrawal තියන රටකට මම්ක හදොගන්න. ඔයොලට Only Card 

Withdrawal PayPal කියලො Google එමක් ගැහුමවොත් රටවල් වල ලිස්ත් එකක්ෙ හම්ෙ මවනවො. ඉතින් අපිට කරන්න 

තිමයන්මන් PayPal එක හදන මවලොවට රට විදියට ඒ රටක් දීලො ුරකතන අංකයට අමේ අංකයෙ ලෙොමදන්න හැෙැයි 
මුලට ඒ රටට අදොල මකෝේ එක මයොදලො. උදොහරණයක් විදියට ෙමේ අංකය 0702478387 නම් ෙෙ කරන්මන් 

+440702478387 විදියට දොන එක. ඊට  ස්තමස්ත එන Mobile Confirmation Page එක ඔයොට Skip කරලො ඒ මවනුවට 

Security Questions මදකක් දොගන්න ුලුවන්. ලංකොමව් අය මගොඩක් මවලොවට මම්ක හදන්මන් Philippine මහෝ 

Malaysia කියන රටවල් මදමකන් එකක් මයොදොමගන. ඒකට මහතුව තෙයයි මෙොකක් හරි මවලො අමේ Account එක 

Block උමනොත් අමේ අනනයතොවය  ැහැදිලි නෑ අපිට අමේ Account එක ආමය ගන්න ID Photos , License , Light 

bill වමේ Document ඉදිරි ත් කරන්න මවනවො. ඉතින් ඒ මවලොවට ඒවො කරගන්න ෙෑ මන්. නමුත් ලංකොමව මගොඩක් 

අය ඉන්නවො එමහෙ අව්ලක් උමනොත් ඉක්ෙන්ට Documents ටික හදලො ඔයොමග Account එක ආමයෙ යතො තත්මවට 

අරන් මදන. ඉතින් මම් අය මගොඩක්ෙ කරන්මන් Philippine ස්හො Malaysia කියන රටවල් මදකට විතරයි. ඒක නිස්ො 
මෙොකක් හරි උමනොත් මගොඩ දොගන්න මම් රටවල් මදක වඩොත් සුුසූයි. පිලිපීනය වමේ රටවල් වල මූලයෙය නීති 

ටිකක් දැඩි ෙවින් අඩු එකත් අපිට වොසියක්. ඉතින් මෙමහෙ හදොගත්තට  ස්තමස්ත අපිට අමේ PayPal ගිණුෙට අමේ ෙැංකු 

විස්තතර එකු කරන්න ඕමන ස්ල්ලි ගන්න. ඉතින් ඒකට Debit මහෝ Credit කොඩණත එකක් එකු කරන්න ඕමන. ෙෙ 

මයෝජනටො කරනවො Debit Card එකක් එකු කරන එක හැෙතිමස්තෙ මගොඩක් ප්රොමයොගිකයි. මම් ස්දහො ුලුවන් නම් 

මහොද මස්තවොවක් ස් යන Sampath මහෝ Commercial ෙැංකු මදමකන් එකක ගිණුෙක් එකු කරගන්න. 

 

පියවර මදක - විකීණීෙ ස්දහො භොණ්ඩයක් මතෝරො ගැනීෙ. 

ඇත්තටෙ මම්ක තෙයි ආරම්භක පියවර වමේෙ අ හසුෙ පියවරත්. ඔයො මතෝරගන්න භොණ්ඩය අනුව මම්ක 

විකිමණනවොද නැද්දද කියලො අනිවොමෙන්ෙ තීරණය මවනවො. අපි උදොහරණයක් මලස් eBay / Ali Express ගත්තට 

ඔයොට විකිණීෙට අවශ්ය භොණ්ඩයක් මහොයොගන්න Online ෙඩු විකුණන ඕනෙ මවබ් අඩවියක් භොවිතො කරොට කිසිෙ 

ගැටලුවක් නෑ. ෙෙ  හලින් එමහෙ භොවිතො කරන්න ුලුවන් මවබ් අඩවි වල විස්තතරත් ඔයොලොට මදන්නම්. නමුත් ඔයො 

අලුතින්  ටන් ගන්න මකමනක් නිස්ො ෙෙ මයෝජනො කරනවො eBay ස්හො Ali express භොවිතො කරන්න කියලො. ඒකට 
මහතුව තෙයි ඒ මදක ඉතො විශ්තවොසී මවබ් අඩවි ස්හ මෙොමහෝ මදමනක් නිතර ස්ැරිස්රන මවබ් අඩවි වීෙ. භොණ්ඩ මිලදී 

ගැනීෙට වඩො සුුසු වන්මන් Ali express එකයි , එහි මෙොමහෝ විට eBay එකට ස්ොමේක්ශ්ව මිල අඩු භොණ්ඩ ඔයොලට 

ලෙොගන්න ුලුවන්. eBay එක භොණ්ඩ විකිණීෙට මහොඳ මවබ් අඩවියක්, මෙොකද මෙොමහෝ යුමරෝපීය රටවල් ස්හො 

ඇෙරිකො, ඕස්තමේලියො වැනි රටවල් ෙහුලව මිලදී ගැනීෙට භොවිතො කරන්මන් eBay මවබ් අඩවියයි. එකට ඒක පෙතුවක් 



තමයි ඔවුන් චීන සම්භවයක් ඇති පවබ් අඩවි වලට වැඩි කැමේතක් දක්වන්පන් නෑ. ටිකක් ගොන වැඩි උනේ එයොලො 

Ebay එකට එන්න උේසොෙ කරනවො .හරි දැන් ෙලමු භොණ්ඩයක් මතෝරගන්න ආකොරය.  

අපි මම්මක්දි මුලින්ෙ තීරණය කරලො ඉන්න ඕමන අපි විකුණන්මන් මකොමහද කියන එක. ඉතින් කලින් කිව්වො වමේ 

ෙෙ හිතනවො අපි විකුණන්මන් eBay එමක් කියලො. එමහනම් දැන් ෙෙ මහොයොගන්න ඕමන් eBay එමක් මම් දවස්ත වල 

වැඩිමයන්ෙ විකිමණන භොණ්ඩ මෙොනවොද කියලො. එමහෙත් නැතිනම් අපි කියනවො Top Selling Products කියලො 

මම්කට. අමේ වොස්නොවට වමේ eBay මවබ් අඩවිමයන්ෙ ඔයොලට මම් අවස්තථොව ලෙො දීලො තියනවො. ඔයොලො Google 

එමක් ගැහුමවොත් Top Trending Products in eBay Now කියලො ඔයොලට එන  ලමවනි Link එමකන්ෙ ුලුවන් eBay 

මවබ් අඩවිමයන්ෙ ලෙොමදන Trending Products ෙලොගන්න. එමහෙත් නැතිනම් මම්කට අපිට මවනත් මවබ් අඩවි 

වුණත් භොවිතො කරන්න ුලුවන් eBay එමක් මහොඳටෙ විකිමණන්මන් මෙොනවද ෙලන්න. ඒත් මෙොමහොෙයක් එෙ මවබ් 
අඩවි වලට මගවීෙක් කරන්න මවනවො. ඒත් ම ොේඩක් මෙොමල් මවමහස්නවො නම් මම්ක අපිටෙ කරගන්න ුලුවන්. 

ෙෙ කලින් කිව්වො වමේ ෙලන්න eBay එමක් මෙොනවද මහොඳට මම් දවස්ත වල විකිමණන්මන් කියලො eBay එමකන්ෙ 
ෙලොගන්න ුලුවන්. නමුත්  ෙෙ ඔෙට ඊටත් වඩො සුුසු  හසු ක්රෙයක් කියලො මදන්නම්. ඔෙ කැෙති ක්රෙයකින් මෙය 
කරන්න. කොලයක් යන විට ඔෙටෙ ආමව්ණික භොණ්ඩ මස්ොයොගැනීමම් ක්රෙයක් අනිවොමෙන්ෙ ඔෙ මස්ොයොගන්නවො. 

 

 

 

පම් ඉෙල ප න්වල තිපයන්පන් ebay අඩවිපයන්ම අ ට පම් දිනවල මහොඳටෙ විකිමණන පේවල් බලොගන්න ලබො දී 

ඇති ආකොරයයි. පමහි ඔබට අවශ්ය ඕනෑම රටක වැඩිපයන්ම විකිමණන පේවල් වපේම ඔබට අවශ්ය ඕනෑම 

භොණ්ඩයක් පම් දිනවල පකතරම් ඉල්ුමක් ඇතුව විකිමණනවද යන වග බලොගන්න පුළුවන්  ෙසුපවන්ම. 

Link : https://explore.ebay.com/popular?keywords=&activity=sold&siteId=EBAY-

US&trend=all&catid=0&lcf=11&level=1&interval=weekly 

 ඔයො විකුණන්න කැෙති Item එකක් හිතොගන්න. උදොහරණයක් විදියට ගමු Back covers. ඊට  ස්තමස්ත යන්න Google 

Keyword Research කියන එකට. ඔයොට Google එමක් ගැහුමවොත් Keyword Research කියලො උඩින්ෙ එන එකට 

යන්න.  ස්තමස්ත ඒකට ගිහින් ගහන්න Back covers කියලො. මම්මකන් ඔයොට ෙලොගන්න ුලුවන් මකොයි වමේ තරෙක 

මිනිස්තසු ප්රෙොණයක් දවස්කට මලෝමක් Back covers ගැන මහොයනවද කියලො. ඉතින් ස්ෙොනයමයන් ඉතො වැඩි 

ප්රෙොණයක් මහොයන Item එකක් ඔයොට අනිවොමෙෙ මම් විදියට මහොයොගන්න ු ලුවන්. ඊට  ස්තමස්ත ෙලන්න eBay එකට 

https://explore.ebay.com/popular?keywords=&activity=sold&siteId=EBAY-US&trend=all&catid=0&lcf=11&level=1&interval=weekly
https://explore.ebay.com/popular?keywords=&activity=sold&siteId=EBAY-US&trend=all&catid=0&lcf=11&level=1&interval=weekly


ගිහින් Back Covers වලට මෙොන වමේ ඉල්ලුෙක්ද තිමයන්මන් කියලො. eBay එමක් ස්ොෙොනයමයන් Search කරන 

තැනෙ ඔයො හිතොගත්ත භොණ්ඩමේ නෙ ගහලො ෙලන්න උඩින්ෙ එන එක්මකනො Back covers කීයක් විකුණලොද 

කියලො.  හල රූ මේ තියන විදියට ඒක ෙලොගන්න ු ලුවන්. ඉතින් දැන් ෙෙ උදොහරණයට ගත්මත් Back covers මන්. 

ඔන්න හිතන්න දැන් ෙමේ Plan එක Back covers විකුණන්න ෙෙ ඉතින් මහොඳට මහොයලො ෙැලුවොෙ මම්කට මහොඳ  

ඉල්ලුෙකුත් තියනවො. දැන් මෙොකද කරන්මන්?  

දැන් ඔයො යන්න Ali Express එකට ගිහින් ඒමකත් ෙලන්න Back covers කියලො Search කරලො. මම්කට ඔයොට 

 රිගණකක් තියනවො නම් වැමේ මගොඩක්  හසුයි. ඔයොමග Browser එමක් Tabs මදකක Ali express ස්හො eBay 

මදකෙ Open කරලො තියොගන්න. මද්දකෙ Back covers කියන එක තෙයි Search කරලො තිමයන්න ඕමන. ඊළඟ  

පියවර තෙයි විකුණන්න මහොඳ ගොණ අඩු Back cover එකක් මතෝරගන්න එක. ඒකට ඔයො දැන් මහොයොගන්න ඕමන 

Ali express එමක් තියන eBay එමක් නැති Back covers මෙොනවද කියලො. මෙොකද eBay එමකත් තියන එකක්ෙ 

විකුණනවට වඩො නැති එකක් විකුණන එමකන් විකිණීම් වැඩිමයන් එන්න අවස්තථොවක් තිමයනවො.  ඔයො eBay එමක් 

දැනට තියන එකක්ෙ Ali express එමකන් අරන් විකුණනවො නම් දැනට eBay එමක් තියන ගොනට වඩො අඩුමවන් තෙයි 

මදන්න මවන්මන්. ඉතින් ෙෙ කිව්ව ක්රෙයට Back covers මනමවයි ඔයොට ඕනෙ Product එකක් මතෝරමගන ඒක 

eBay එමක් විකුණන්න ුලුවන්. ඉතින්  ලමවනි පියවර මලස් අපි ස්ොථණක භොණ්ඩයක් මතෝරගන්න ඕමන්. 

 

ආරම්භක පියවරක් මලස්  හළ ලැයිස්තුමවන්  මහොඳ භොණ්ඩයක් මතෝරගන්න උත්ස්ොහ කරන්න. 

Gents Watch / Ladies Watch / Jewelry / Hair Bands / Cosmetics / Mobile Accessories  

 

මම්ක කියවලො ඉවර මවලො මෙන්න මම්  හල තියන මද්දවල් YouTube Search කීරිමෙන් ඔෙට තවත් මම්ක ගැන 

ඉමගන ගන්න ුලුවන්. English භොෂොමව් ගැටලු තියනවො නම්  හල තිමයන Topics වල අගට Sinhala කියලො type 

කරලො YouTube එමක් ෙලන්න අනිවොමෙන්ෙ සිංහල Videos වුණත් ෙලොගන්න ුලුවන්. 

 

• How to choose a good product for eBay dropshipping  

• Third Party websites for dropshipping Analysis 

• Trending products of 2020 for dropshipping  

 

හරි එමහනම් දැන් අපි භොණ්ඩයක් ගැන මහොඳට මහොයලො ෙලලො විකුණන්න මහොඳ මදයක් මතෝරගත්තො. ඉතින් ඔන්න 
ෙෙ ආමයෙත් කලින් උදොහරණයට යනවො. අපි Back cover එකක් මන් මතෝරගන්මන් ඉතින් දැන් Ali Express එමකන් 

ෙෙ විකුණන්න ුලුවන් ගොණ අඩු එකක් මහොයොගන්නවො eBay එමකත් දැනට කිසි මකමනක් විකුණන්න දොලො නැති. 

අපි වමේෙ Dropshipping කරන අය මලෝකය ුරො ඉන්නවො. ඒක නිස්ො මම්කෙ තව මකමනක් වුණත්  අරන් 

විකුණන්න දොලො තිමයන්න ුලුවන්. ඒක නිස්ො තව ම ොේඩක් මවලොව අරන් මම් අපි විකුණන්න හිතොගත්ත Product 

එමක් රූ යක් Download කරලො Google එමක් Image search කරලත් ෙලන්න. එතමකොට Ali express එමක් 
ඇමරන්න මවන මකොමහත මහෝ මම්ක විකුණන්න තිමයනවො නම් අපිට ෙලොගන්න ුලුවන්. 

 

 

 



පියවර 03 - භොණ්ඩය eBay හී විකිණීෙට මුදලක් තීරණය කිරීෙ ස්හො ෙොතෘකොව ස්කස්ත 

කරගැනීෙ. 

 

ඔයො Ali Express එමක් ගන්න භොණ්ඩය 10$ කියලො අපි හිතමු. එතමකොට ඔයො මම්ක eBay එමක් විකුණන විට 50$ 
වමේ මුදලක් සිුමවොත් ඒක ගැලම න්මන නෑ. ඒක නිස්ො අපි හිතන්න ඕන කරුණු කිහි යක් තියනවො.  ලමවනිෙ 

මද්ද තෙයි අපි අලුත්ෙ Seller මකමනක් නිස්ො මලොකූ ගොණකට මම්ක අම න් මකමනක් ගනීද කියන එක. ඒක නිස්ො 

මම්කට ස්ොධොරණ මුදලක් තෙයි අපි නිණණය කරගන්න ඕමන්. අමේ මම් භොණ්ඩය විකිණුමනොත් eBay එමකන් එහි 

මුදලින් 10% ක් ලෙොගන්නවො. එතමකොට ඒ ගොණත් අපි අයින් කරගන්න ඕමන. තවද මෙහි මුදල් හුවෙොරුමවන විට 

10% ට ආස්න්න ප්රෙොණයක් PayPal ෙඟින් අය කරගන්නවො. ඉතින් ඔයොලට 20%  ෙණ මුදලක් මකොමහොෙත් අහිමි 

මවනවො. ඒක නිස්ො ෙෙ මයෝජනො කරනවො  ලමවනිෙ විකිණීෙ කරද්දදි 5$-10$ වඩො ලොෙයක් තියොගන්න උත්ස්ොහ 

කරන්න එ ො. ඔයොලො ක්ටක් කොලො මම්ක මගොඩදොගත්මතොත් අනොගතමේදි එක භොණ්ඩයකින් 100$  වො ලොෙ 
තියොගන්න ුලුවන්. මෙහි මුදල් ගණනය සිද්දද කරගන්න කීයක් කැම නවද, කීයක් ලොෙද වමේ මදවල් ඔයොට 

හිතොගන්න ෙැරි නම් ඒ ගණන් හදලො මදන Free Websites තියනවො. ඔයො Google කරන්න eBay Dropshipping 

Profit Calculator කියලො. ඕනතරම් මම් ගණන් ටික හදොගන්න ක්රෙ තිමයනවො.  

 

මම් මුදල තීරණය කිරීෙ ස්ම්ූණණමයන්ෙ වමේ ඔෙ ස්ු වගකීෙක්. ඔෙට අවශ්ය නම්  ෙණක්  හත තියන ආකරයට 

YouTube කිරීමෙන් ක්රෙ ෙලොගන්න ුලුවන්. නමුත් තෙන්මේෙ ක්රෙයකින් ම ොඩි ලොෙයකින් මම්ක කරගන්න එක 

මගොඩක් වටිනවො. 

 

• How to decide the price in eBay Dropshipping  

• Free websites to calculate dropshipping income 

 

 ඒත් ඔෙ විකුණන භොණ්ඩය දැමූ  ෙණින් eBay එමක් උඩටෙ එයිද එන අයට ම න්න? අම ෝ නෑ කවදොවත් මවන්මන් 

නැති වැඩක්. ඒක නිස්ො භොණ්ඩය SEO කීරිෙ ඉතො වැදගත්. එනම් Search Engine Optimization කිරීෙ. මකමනක් 

Back covers කියලො eBay එමක් මහව්වෙ අමේ එක උඩට එන එක තීරණය මවන ස්ොධකය තෙයි ඒ. ඒක නිස්ො ඔයොලො 

මදයක් විකුණන්න කලින් අනිවොමෙන්ෙ ඒ අදොල මද්ද eBay එමක්ෙ Search කරලො උඩින්ෙ එන අය දොලො තියන 

Topics ටිකක් Copy කරලො ෙලන්න මෙොනවද ඒවොමය තියන ම ොු වචන කියලො. පමහි මීළඟට ඇති Fiverr පිළිෙඳ  
පකොටමස්ත Keywords පෙොයොගන්න පකටි ක්රමයක් රු  ස්ෙඟින් දක්වො ඇත. ඔයොමග භොණ්ඩමේ ෙොතෘකොවටත් ඒ 

වමේ තියන ම ොු වචන එමහෙ අෙතක කරන්මන් නැුව දොන්න. 

 

පියවර 04 - භොණ්ඩය eBay හී විකිණීෙ 

 

ස්ම්ූණණමයන්ෙ මෙය කියවො නිෙ කිරීමෙන්  සුව මෙය ආරම්භ කරන්න. කියවන ගෙන් කරන්න යන්න එ ො 

අතයොවශ්ය උ මදස්ත ෙඟහැරීෙට ඉඩ ඇත. 

අපිට eBay ගිණුෙක් තිබූ  ෙණින් එහි භොණ්ඩ විකුණන්න ෙෑ. අපි ගොව තියන ස්ොෙොනය ගිණුම් වගණයට අපි කියන්මන් 

Buyer Account කියලො. එෙ ගිණුම් ෙඟින් කල හැක්මක් භොණ්ඩ මිලදී ගැනීෙ  ෙණයි. ඔෙමේ eBay ගිණුමම් 



Become a Seller මලස්  හල රූ මේ  රිදි Option එකක් ඔෙට දැකගත හැක. එය Click කර අදොල මලස් දත්ත ුරවො 

 

 

ඔෙට eBay Seller Account එකක් නිෙණොණය කරගත හැක. එෙ ක්රෙය පියවමරන් පියවර Video එකක් නරඹමින් 

කිරීෙ වඩොත් මයෝගය මව්. How to make a eBay Seller account in Sinhala කියලො YouTube එමක් ගැහුවෙ මම්ක 

සිංහමලන් පියවමරන් පියවර ස්කස්ත කරගන්නො ආකරය ඔෙට ෙලොගත හැක. මෙෙ ම ොත ෙඟින් ෙමේ අරමුණ 

වන්මන් ඔෙට ක්රෙය  ැහැදිලි කර දීෙයි. ගිණුම් ස්කස්ත කරගැනීෙ ඔෙට ෙොරය. එය ඉතො  හසු මෙන්න ඕනෙ තැනක 

ස්රලව ඇති ක්රෙයකි. කිසි මකමනක් කියලො මනොමදන මකොටස් ඔෙට ලෙොදීෙයි ෙමේ අරමුණ. අපි ම ර කතො කල 
භොණ්ඩයක් මස්ොයොගැනිමම් ක්රෙ ඔෙට මලමහසිමයන් මස්ොයොගත මනොහැක. ඔෙ Seller Account එකක් ස්කස්ො ගත් 

 සු මීළඟ පියවර වන්මන් විකිණීෙට අදොල භොණ්ඩය List කිරීෙයි. ස්රලව කියනවො නම් Post කිරීෙයි. නමුත් මෙහිදී 

පිළිමවලට වැඩක් කිරීෙ ඉතො වැදගත් මව්. එෙ නිස්ො එය List කිරීෙට ම ර Word මහෝ Excel නව පිටුවක් මගන එහි 

Ali express එමකහි ඇති අපි විකිණීෙට ඉන්නො භොණ්ඩමේ නෙ ස්හ එහි ඇති විස්තතරය Copy කරලො paste කරගන්න. 

තවද එෙ භොණ්ඩමේ Link එකද Save කරගන්න. Link එක Save කරගැනීෙ ඉතො වැදගත්  මව්. යම්කිසි අවස්තථොවක ඔෙ 

eBay එමකහි එය විකුණො මකමනක් එය මිලදී ගත්  සුව ඔෙට එය ඔහුට යැවීෙට Ali express එමකන් මස්ොයොගැනීෙට 

මනොහැකි වුවමහොත් විශ්ොල  ොඩුවක් සිුමව්. Link එක තියනවො නම් ෙය වීෙට මදයක් නැත. ඉතින් ඊළඟට Ali එමකන් 

Product එමක් Photos ටිකත් ඔක්මකොෙ Download කරගන්න. දැන් eBay හී වම්  ස් උඩෙ ඇති List an item එකට 
යන්න. 

පමතනදී අපි කරන්න ඕන පදයක් තියනවො. Ali Express එපක් තියන නමම අපි පගනල්ලො පමතනට දැම්මට පම්ක 

විකිපෙන්න වපේම අදොල Pages වල උඩට එන්න තිපයන්පන් අඩු අවස්තොවක්. ඒක නිසො දැන් අපි කරන්න ඕපන 

පම්පක් නම Ebay එකට ගැලප න විදියට පවනස් කරගන්න එක. ඒක කරන්න පුුවන් පෙොදම විදිය තමයි ඔයො 

හිතන්න ඔයො විකුෙන්පන් Gents Watch එකක් කියලො. ඉතින් ඔයො Ebay එපක් Gents Watch කියලො ගෙලො 

බලන්න..එතපකොට  ලපවනි පිටුපවම එනවො පන් Watch List එකක්ම. දැන් බලන්න පම්වො  ලපවනි පිටුවට එන්න 

තියන පේතුව පමොකක්ද කියලො. ඒ තමයි Keywords. ඉතින් ඔයොට තිපයන්පන් ඔයොපග Item එක Gents Watch නම් 

ඒකට අදොල Keywords ටික පෙොයොගන්න එක. මම කලින් කිව්වො වපේ Gents Watch කියන පිටුවට ගිහින් ඒපක් 

ෙැම නමක්ම Copy කරලො දොගන්න Word Document එකකට. ඊට  ස්පස් බලන්න ඒ ෙැම නමකම තියන ප ොදු 

වචන පමොනවද කියලො. අන්න ඒ ප ොදු වචන ටික පෙොදට පවන් කරපගන ඔයො විකුනන භොණ්ඩපය නමටේ ගොනට 



ගැලප න්න ඒ Keywords පයොදන්න. ඔයොට Keywords පෙොයොගන්න අමරුයි නම්  ෙල Fiverr පකොටපස් තියනවො 

පකලින්ම Keywords ටික ගන්න පුුවන් Software එකක්. ඒ විදියට කලේ ගැටුවක් නෑ නමුේ ෙැමවිටම 

තොක්ශ්නයට වඩො තමන්පේ පමොළය විශ්්වොස කරන්න පුරුදු පවන්න. මම දැන් උදොෙරෙයක් මගින් පම් නම ෙදොගන්න 

විදිය ප න්නන්නම්. ඔයොල හිතන්නපකෝ මම විකුෙන්පන් Gents Watch එකක්. ඒකට මට ආව Keywords තමයි 

Gents , Quality , Stylish , Professional කියලො. ඔන්න බලන්න නම ෙදොගන්න විදිය 

Ali Express එපක් තිබුන නම : Gents silver wristwatch 10mm waterproof shockproof for men 

ඒක මම ෙදොගන්න විදිය : Stylist Gents Professional Silver High quality 10mm Wristwatch 

දැක්කද මම Ali express Title එපක් තිබ්බ අනවශ්ය වචන ටිකක් අයින් කරලො මට ඕන ගොනට පම්ක පවනස් 

කරගේතො. පම් වපේම ඔයොලො භොණ්ඩපේ Description එකටේ මුලට  ටන් ගන්න තැනටම පුුවන් නම් Keywords 

ටික දොලො ගල ලො වොකයක් එකතු කරන්න. Keywords වැඩි පවන තරමට ඔයොට ඔයොපග භොණ්ඩය අදොල ලිස්් වල 

උඩටම ගන්න පුුවන්. 

ඉතින් මීලගට  ෙලට  ෙලට තියන විස්තර ටික පුරවන් එන්න. ඔයොට එනවො Photos එකතු කරන්න මගදි. ඉතින් 

ඔයො වැපේට අුේ නම් ඔයො විකුෙන ඒපක්  ොට කිහි යක් තියනවො නම් පමතනින් තමයි ඒක ෙදන්න පවන්පන්. 

ඒේ  ලපවනි භොණ්ඩ කිහි ය Variations නැතුව තනි විදියට විකුෙන්න. අතයොවශ්යමයි කියලො හිපතනවො නම් 

ඔයොලට පුුවන් පවනම ඒ ඒ අදොල වෙණ වලට රූ  සෙො මිල ගනන් පයොදන්න. පමතනදි පවන එක වොසියක් තමයි 

ඔයො විකුෙන ඔරපලෝසුව 20$ නම් ඔයො පම්පක් Band එක පවනම 5$ වලටේ විකුෙනවො නම් එතපකොට ඔයො පමක 

විකුනන්න දැම්මො ම ගන්න එන අයට ගොන ප න්නන්පන් 5$-20$ කියලො. ඉතින් එතපකොට 5$ වලට ඔරපලෝසුව 

ගන්න පුුවන් කියලො පගොඩක් අය පම්ක බලන්න එන්න ඉඩ තියනවො. අන්තිමට ඔයොට ෙම්පබනවො Shipping කියලො 

තැනක්. 

Shipping දොන පවලොවට  ටන් ගේත ගමන් World Wide Free Shipping නම් පදන්න උේසොෙ කරන්න එ ො. පමොකද 

ඔයො ෙරියටම Ali express එපකන් ෙරි භොණ්ඩය ගන්න තැනින් ෙරි විස්තර පනොබලො පම් වැපේ කරලො නම් පලොකු 

ප්රශ්්නයක් පවනවො. අනිේ පේ තමයි ලංකොව ඉන්දියොව  කිස්තොය බංේලොපේශ්ය වපේ රටවල් වලට විකුෙන්න එ ො 

බඩුව ආවේ ආපව් නෑ කියලො Complain දොනවො එයොලො. ඒක නිසො ඔයො  ලපවනියටම විකුෙන පේ ඇමරිකොවට සෙො 

යුපරෝ යට විතරක් විකුෙනවො කියලො දොන්න. ඉතින් ඊට කලින් ඔයො පතෝරගේත භොණ්ඩය ගන්න තැනට ගිහින් 

බලන්න ඒක ඇමරිකොවට සෙ යුපරෝ යට Free Shipping පදනවද නැේද කියලො. එපෙම පදන්පන් නැේතම් ඒකට 

යන අදොල මිල ගනන් ඔක්පකොම Word Document එකකට දොගන්න. ඉන්  සුව ගොනට අදොල විස්තර ටික පුරවන්න. 

Ships From කියන තැනට China කියලො දොලො නගරය විදියට Beijing ෙරි චීනය ඇතුපල් තියන නගරයක් ෙරි පදන්න. 

 

Ebay Trick : පුුවන් නම්  ලපවනියටම විකුෙන එක Dropship පනොකර ඇේතටම ලංකොපව් තියන එකක් බලලො 

යවන්න. පමපේ මෙපු ඇදුමක් ෙරි කමක් නෑ. එතපකොට අපිට Ships From කියන තැනට SriLanka කියලො දොලො 

 ලපවනි එක යවන්න පුුවන්. එතපකොට Ebay එක හිතන්පන් නෑ අපි Dropshipping කරන පකපනක් කියලො 

මෙෙ ම ොත ෙඟින් ඔෙ මනොදන්න ෙොගණ ම න්නුම් කරදීෙක් තෙයි ෙලොම ොමරොත්ු මවන්මන්. ඒක නිස්ො මම් සියලුෙ 

පියවර මෙෙඟින් දැනමගන  ලමු වර සිු කිරීමම්දී YouTube Video එකක්ද ආධොර කරගන්න මලස් ෙෙ කරුණොමවන් 

කියනවො. මෙොකද මම් පියවර ම ොතක් ෙඟින්  ැහදිලි කිරීෙ ඉතො අ හසු නිස්ොමවනි. දැන් ඔෙ ඔෙමේ භොණ්ඩය eBay 

හී විකීණිෙට සුදොනම්. 

 

 

 



පියවර 04 - PayPal භොවිතය ස්හ ගණුමදනු 

 

හරි දැන් ෙලමු අමේ eBay එමක් දොු Product එක මකොමහත මහෝ රටක ඉන්න විමද්දශිකමයක් ගත්තෙ මෙොකක්ද 

කරන්න ඕමන කියලො. අපිට eBay එමකන් Email එකක් එනවො මකමනක් මම්ක මිලදී ගත්ත ගෙන්. ඒත් මම්ක ඔයො 

හරියට කරනවො නම් හැෙතිස්තමස්ෙ eBay එක Check කරන්න, මකමනක් මම්ක ගත්තද කියලො ෙල ෙල. ඉතින් 

මකමනක් ගත්ත ගෙන් ඔයොමේ PayPal එකට ඒ මුදල වැමටනවො. ඒත් ස්ෙඟෙ ගත්ත මකනොමේ ලිපිනය ඔයොට 

හම්ෙමවනවො. දැන් තෙයි අර ෙෙ කලින් Link එක Save කරගන්න කිව්ව එමක් වැදගත්කෙ එන්මන්. ඒ Link එමකන් 

Ali එමක් අදොල භොණ්ඩයට ගිහින් Buy Now එකට යන්න. ගිහින් ඒමක් ලිපිනය ස්හ නෙ මවනුවට ඔයොමගන් eBay හී 

මිලදී ගත්ත මකනොමේ විස්තතර ලෙොදිලො Buy Now කරන්න. එතමකොට ඔයොමග ෙැංකුමවන් අදොල මුදල අඩු මවලො ඒ 

භොණ්ඩයට අර ඔයොමගන් ගත්ත මකනොට මකලින්ෙ යයි. ඔයොට මදනවො Ali express එමකන් මම් ස්දහො Tracking 

නම්ෙණ එකක්. ඔයො ඒක Copy කරමගන ආමයෙ යන්න eBay එකට. ඒමක් තියනවො මවනෙ තැනක් ඔයො භොණ්ඩය 

මිලදී ගත්ත මකනොට යැව්වද නැද්දද අහලො, එයොලට Confirm කරගන්න. ඔයොට කරන්න තිමයන්මන් දැන් අරමහන් 

ඒක යවලො තියන නිස්ො අදොල Tracking Number එක එතන Paste කරලො Ship කරො කියලො Confirm කරන්න. 

එතමකොට මකෝ දැන් අපිට ස්ල්ලි? අම න් මිලදී ගත්ත මකනො අපිට මගවුව ගොණ ෙැර මවන්මන් අමේ PayPal ගිණුෙට. 
ඒමක ගොණක් එකු වුණොෙ ඔයොට ුලුවන් ඒ මුදල මකලින්ෙ ඔයොමග ෙැංකුවට මගන්න ගන්න. 

ඉතින් මම් ක්රෙමයන් ඔයොට ස්ල්ලි මගන්න ගන්න නම් අනිවොමෙනම් PayPal ගිණුෙක් තිමයන්න ඕමන. ඒක හදන 

විදිය ඔයොලට ඕන තරම් YouTube එමකන් ෙලොගන්න ුලුවන්. නමුත් ෙෙ ස්රලව කියලො මදන්නම්. ලංකොවට තවෙත් 

නීතයොනුකූලව PayPal මස්තවොව ලෙොදීලො නෑ. ඒක නිස්ො අපිට Location එක ශ්රී ලංකො මලස් දෙො මුදල් මගන්වො ගැනීමම් 

හැකියොවක් තොෙ නෑ. නමුත් ඔෙට පිලිපීන මහෝ ෙැමල්සියො මලස් දෙො ුරකතන අංකයක් මනොදෙො Mobile 

Confirmation පියවර Skip කර PayPal ගිණුෙ ස්කස්ත කරගත හැක. ඔෙමේ සියලු මුදල් රඳො වතින්මන් මම් ෙතයි. 

එෙ නිස්ො මෙය නිවැරදි මලස් ස්කස්ත කරගැනීෙ ඉතො වැදගත්. How to make PayPal in Sinhala මලස් Type කර 

පියවමරන් පියවර මෙය ඔෙට ෙලොගත හැක. පමම ප ොපතහි අවසොනපේ සියුම වීඩිපයෝ ස්ඳහො ලින්ක් ඇත. 

ඇත්තටෙ මම් Paypal හැදිල්ල කොමලන් කොමලට එක එක Restrictions නිස්ොත් එක එක යොවත්කොලීන කිරීම් 
නිස්ොත් මවනස්ත විදි වලට කරන්න මවනවො. 2020 දී මවච්ච මද්ද එක්ක අපිට Mobile Confirmation පියවර 
 න්නලො යන්න ෙැරි මවනවො පිලීපීන විදියට හැුමවොත්. ඒක නිස්ොෙ මම්කට විස්ුෙක් තියනවො. ඒ තෙයි අපි 

Account එක හදද්දදි හදන්න ඕමන Business Account එකක් විදියට. එතමකොට ඔයොට ුලුවන් ශ්රී ලංකොමව 
නම්ෙරයක් දොලො මම්ක Confirm කරගන්න කිසිෙ අව්ලක් නැුව. මම් ම ොමත් යටෙ තියන Link එමකන් ඔයොට ඒ 
ක්රෙය වඩොත්  ැහැදිලිව ෙලොගන්න ුලුවන් 
 

ඕනෙ අමයකුට මෙය ඉතොෙ  හසුමවන් කල හැකි අන්තජණොල වයො ොරයකි. මෙය 100% නීතයොනූකූල වන අතර 

ඕනෑෙ මවබ් අඩවියක් ඔෙට මම් ස්දහො මයොදොගත හැක. තවද ඔෙට eBay වැනි ඔමබ්ෙ මවබ් අඩවියක් Shopify හරහො 

නිෙණොණය කරගනිමින් මෙය වැඩි දියුණු කරගනිමින් ඉතො විශ්ොල මුදල් ඉ යීෙට හැකිය. නමුත් ඔෙ අනිවොමෙන්ෙ 
ලෙො ගත යුු ආරම්භය ස්හ ඒ ස්දහො මයොමු විය යුු ආකොරය මත්රුම්ගන්නට ඇතැයි ෙෙ සිතමි. 

 

 

 

 

 

 




