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ලමොකක්ද ලේ Fiverr කියන්ලන්?

Fiverr කියන්ලන් සරලවම කිව්ලවොත් අන්තර්ජාල ලවළදලපොලක්/online 

marketplace එකක් .  ඕනෑම ලදයක් විකුනන්න වලේම ඕනෑම ලදයක් මිලට ගන්නත් 

ලේ සයිට් එක හරහා පුළුවන්.හැෙැයි එක එක ගණන් වලට විකුනන්න ෙෑ,ඕනෑම ලදයක් 

$5 කට තමයි විකිණීම ආරේභ ලවන්ලන්. 😄 $5ට ලසේවා ලොලදන කට්ටිය ඉන්න නිසා  

තමයි ලේකට Fiverr කියලත් කියන්ලන්.ලේ ලොලදන ලසේවා හදුන්වන්ලන් Gig කියල 

තමයි.ලකෝකටත් කලින් Fiverr එකට ගිහිල්ලම ෙලන්නලකෝ. 😄

www.fiverr.com

Title of the book

http://www.fiverr.com/
http://www.fiverr.com/
http://www.fiverr.com/
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සරලවම කිව්ලවොත් සල්ලි ලහොයන්ලන් ලමලහමයි,

ඔයාලේ දක්ෂතාවය ලසේවාවක් ෙවට පත් කරලා Fiverr 

එලක් Gigදානවා.ඒ ලසේවාව අවශ්ය කට්ටිය ඔයාලේ Gig 

එක order කරනවා.ඔයා නිවැරදිව ලසේවාව සැපයුවහාම 

ඔයාලට සල්ලි ලැලෙනවා. 💰

අපි ලකොලහොමද Fiverr වලින්

සල්ලි ලහොයන්ලන්? 

එක Gigඑකකින් අපිට $ කියක් ෙැලෙනවද?

අපි $5 ලසේවාව ලොලදනවා කියල දැන්මට ඒ $5න් අපිට ෙැලෙන්ලන් $4 යි.

ලකෝ එතලකොට ඉතුරු $1 ක? 😨

ආ ඒ  $1 Fiverr සමාගම විසින් අයකර ගන්නවා.ලමොකද එයාල නිසා තමයිලන් අපිට 

ලසේවාව විකුණගන්න පුළුවන් උලන්.

උදාහරණයකට ලමලහම හිතමුලකෝ,

ඔයාට ලහොදට photoshop වැඩ පුළුවන්.ඔයා Gig එකක් දානවා ඕනම photo editing 

වැඩක් කරලා ලදනවා කියලා.ඕක දකිනවා photo එකක් edit කරගන්න උනමනාව 

තින සුද්ලදක්.ඊට පස්ලසේ එයා ඔයාලේ Fiverr Gig එක order කරනවා.ඊට පස්ලසේ

ඔයා සුද්දට ඕන විදියට photo එක edit කරලා යවනවා Fiverr හරහාම.සුද්දා වැලේ 

ok කිව්වම(order එක complete කරාම) ඔයාලේ Fiverr account එකට සල්ලි 

ලැලෙනවා. 😊



6Fiverr සිිංහලලන් 2015

ලකටිලයන්ම කිව්ලවොත්,ඔව්.ඕන තරේ කට්ටිය ඉන්නවා ෙිංකාලව් විතරක් ලනලවයි 

මුළු ලෙෝලක් හතර වලේම ඉන්නවා Fiverr වලින් දහස් ගණන් ලනලව් ලක්ෂ  ණන් 

මාලසට හේේෙකරන කට්ටිය.ලෙොරු ලනලව් පහල තිලයන screenshot ටික ෙලලම 

ඉන්නලකෝ.$1=රු.130 කියල ගත්තහම ආදායම ලකොලහොමද ෙලන්නලකෝ. 😏

Fiverr වලින් සල්ලි ලහොයපු/ලහොයන

අය ඉන්නවද?

😄 Fiverr නේ ඉතින් සල්ලි තමයි😄

130x3924= රු.510120

130x528= රු.68640



7

Fiverr account එකක් හදන්න කලින් ලේ කරුණු ටික වැද ත් ලවනවා. ❗

1. ලකෝකටත් කලින් Fiverr එලක් කරන්ලන් ලමොනවද කියො ඔයා plan

කරල න ඉන්න ඕන.එක තීරණය ලවන්ලන් ඔයාලේ දක්ෂතා මත.ඒ වලේම 

ඔයා ඒ කරන්න යන ලද්ට ල ොඩක් ආස ලවන්නත් ඕන.එතලකොට තමයි 

දිගටම වැලේ අල්ලාලගන යන්න පුළුවන් ලවන්ලන්.ලේක වැදගත්ම ලදයක් 

account එකක් හදන්න කලින් ලගොඩක්ම හිතන්න ඕන ලදයක්.

2. Account එකට username එකක් ලතෝරා ගන්නක්ලකොට ලකටි ඒ වලේම 

පහසුලවන් මතක තියා  න්න පුළුවන් username එකක් දාන්න.ඒ වලේම 

ඒ නම ඔයාලේ ලසේවයට ගැලලපන එකක් ලවනවනේ තවත් ලහොදයි.(ex-

ඔයා graphics කරන්න ඉන්නවනේ- ezygraphics වලේ එකක් දාන්න 

පුළුවන්.)

3. අලුලතන්ම email එකක් හදන්න එක තමයි ලහොදම ලද.ඒ හදන email 

එකට අර කලින් account එකට දාන්න ලතෝර ත්තු username එකම 

පාවිච්චි කරන්න.(ex- ezygraphics@gmail.com )

4. එක account එකක් විතරක් හදන්න.IP country ලවනස් කරලා account 

හදන්න යන්න එපා.ලිංකාලව් විදියටම account එක හදන්න.ඒක නිසා

account එකක් හදන්න කලින් ලහොදට හිතල ෙලල එක පාරම හදන්න.

Account එක නිවැරදිව හදන විදිය ඊලග පිටුලවන් ෙලමුලකෝ. ⏩

Fiverr සිිංහලලන් 2015

ලකොලහොමද Fiverr account එකක්

හදන්ලන්?
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Account එක හදන එක අමාරු ලදයක් ලනලව්.හරිම ලල්සි ලදයක් හරියට අලුත් 

Facebook account එකක් හදනවා වලේ ලදයක්.ඒත් අර ඉස්ලසල්ල කිව්ව ලද්වල් 

ගැන ලහොදට හිතල හැදුලවොත් තමයි ලහොද ගුණාත්ම Fiverr account එකක් හදාගන්න 

පුළුවන් ලවන්ලන්.

• මුලින්ම www.fiverr.com යන්නලකෝ.ඊට පස්ලසේ උඩම තිලයන Join

කියන එක ඔෙන්න.

Fiverr සිිංහලලන් 2015

නිවැරදිව Fiverr account එක හදමු

http://www.fiverr.com/
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• Join කියන එක එබුවහම පහල තින පින්තුරවල වලේ box එකක් popup

ලවයි.ඒකට අර කලින් හදාගත්තු email එක දීලා Continue කියන button එක 

ඔෙන්න.ඊලග එලක් කලින් plan කරගත්ත username එකයි,

තව ලහොද ආරක්ෂිත password එකකුයි දීලා Join කියන button එක ඔෙන්න.

කලින් හදාගත්තු email එක plan කරගත්ත username එක

ආරක්ෂිත password එකක්
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• ඔයා signup එකට පාවිච්චි කරපු email එකට Fiverr එලකන් activation 

email එකක් එවල ඇති.එලක් තිලයන ACTIVE YOUR ACCOUNT කියන 

ලකොලපාට button එක ඔෙන්න.එතලකොට අලුත් tab එකක් open ලවයි.ඒලක්

උඩින්ම ලපොඩි ලකොලපාට bar එකකින් ලපන්නාවි account එක සාර්ථකව 

active වුනා කියල.ඒලක edit your profile කියන එක ඔෙන්න. 
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• ඊළගට ලේ වලේ පිටුවකට ඒවි.එලක් ඔයාලේ ඇත්ත විස්තර දාලා. 

Google/Facebook accounts connect කරලා Save Changes button 

එක ඔෙන්න.

සේපුර්ණ නම

සේපුර්ණ ලිපිනය

සේපුර්ණ නම/වයාපාර නාමය 
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• ඊළගට අලේ public profile එක හදාගන්න ඕන.ලේකත් වැදගත් ලදයක් 

Fiverr සාර්ථක ලවන්න නේ.ඒක නිසා ලහොද අවදානයක් ලමතනට ලයොමු කරන්න 

ඕන ලවනවා. ❗

ලේ public profile settings හදන්න Fiverr එලක් දකුණු පැත්ලත් උඩ 

ලකොලන්ම තිලයන ඔයාලේ username එක උඩ click කරලා එන menu එලකන්

settings කියලන එක ඔෙන්න.ඒක එබුවහම එතන තිලයනවා public profile 

settings කියන එක ඔෙන්න.
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• Public Profile Settings වල එක එක ලකොටස ගැන ලවන ලවනම විස්තර විමසා 

ෙලමු.

1. Profile Photo- හැමලදයක්ම වලේ ලපනුලමන්ලන් මිනිස්සු මුලින්ම මනින්ලන්.ඒක 

නිසා ලස්සන profile photo එකක් දාන එක අපිට ලලොකු වාසයක් ලවනවා.ඔයා 

කරන ලසේවාවට අදාලව ගැලලපන එකක් දාන්න පුළුවන්.තමන්ට කැමති ලස්සන 

photo එකක් දාන්න. 😉

1 

2. Something About You- ඔයා ගැන විස්තරයක්.

ඔයා කව්ද? ලමොනවද කරන්නලන්? ඔයාලේ ලසේවලේ විලශ්ේෂත්වය?

ලකොච් ර අත්දැකීමක් තිද ඔයා ලොලදන ලසේවාව පිළිෙද? 

ඇයි ඔයාලගන්ම ලසේවාව ලො ගන්න ඕන?

ඔන්න ඔය ලද්වල් වලට හරි යන්න ලහොද  ඒ වලේම පැහැදිලි ඒලක් විස්තරයක් ලියන්න.

2
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3. I Can Communicate In- ඔයා අනිත් ය එක්ක වැඩ කරන්න ලකොට හසුරවන්න 

පුළුවන් භාෂාවල් ගැන තමයි ලමතන දාන්න ඕන.ඔයාට English හැර ලවන 

භාෂාවක් පුලුවන්නේ +add languages click කරලා එතනින් add කරගන්න

පුළුවන්.ලේලකන් ඔයාට යේ තරමක වාසියක් ලැලෙනවා Fiverr වල කටයුතු කරන 

ලකොට.ලමොකද සමහර Russia/France/Italy වලේ රටවල මිනිස්සුට English 

එතරේ ෙැහැ.එතලකොට අපිට ඒ වලේ අමතර භාෂාවක් පුලුවන්නේ,ඒ order එක 

අලේ පැත්තට හැරලවන්න තීන ඉඩකඩ වැඩි ලවනවා.

3

• ඔය කිව්වා ලසේරම පැහැදිලිව සේපුර්ණ කරලා ඉවර ලවලා Save Changes 

button එක ඔෙල save කරන්න.
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• කලින් අපි සාර්ථක account එකක් හැදුවලන්.දැන් ෙලමු Fiverr Account වෙට 

තිලයන Levels ලමොනවද කියලා. Fiverr account levels 4ක් තීනවා.ලේවයින්

ඔයාට ලගොඩක් වාසි ලැලෙනවා.account level එක වැඩි වුනා කියන්ලන්

විස්වාසවන්තකම වැඩි ලවනවා වලේම තව ලගොඩක් benefits අපිට ලැලෙනවා. 

ඒවලේම වැඩිපුර orders එන්නත් ලේ Fiverr Levels ෙලපානවා. 

• NEW SELLERS - Register වුන ලවලාලව් ඉදන් ඔයා ඉන්ලන් New Seller

කියන level එලක්.එලක්දී ඔයාට Gig Extras ලදකකුත්($5,$10,$20), $325ක් 

දක්වා Custom Offers යවන්නත්,Gig Multiples 5ක් වලේම Extra Fast කියන 

Gig extra එකත් ඔයාලේ gig වලට එකතු කරගන්න පුළුවන් ලවනවා.

• Level One – Fiverr එලක් register ලවලා දින 30ක් ඇතුලත orders 10ක් 

සාර්ථකව සේපුර්ණ කරාම ඔයාලව Level One වලට upgrade කරනවා.එතලකොට 

ඔයාට Gig Extras 4කුත්($5,$10,$20,$40),Gig Multiples 10කුත්, $1500 දක්වා 

Custom Offers යවන්නත් පුළුවන් ලවනවා. ඒවලේම සුපුරුදු පරිදි Extra Fast

එකත් තිලයනවා.
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• Level Two -ලනොකඩවා මාස 2ක් තුළ orders 50ක් සාර්ථකව(අවම 4.5 ratings 

එක්ක) සේපූර්ණ කලරොත් ඔයාල Level Two එකට upgrade ලවනවා. ලේලකදි

ඔයාට Gig Extras 5ක්($5, $10,$20,$40,$50),Gig Multiples 15ක් වලේම 

Custom Offers(no limit) යැවීලේ හැකියාවත් ලැලෙනවා. සුපුරුදු පරිදි Extra Fast

එකත් තිලයනවා.ඒවලේම සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතු ලහොද Customer Support

එකකුත් ලැලෙනවා.

• TOP RATED SELLER - ලේ level එකට යන එක නේ පහසු වැඩක් ලනලව්.ඒත් 

ලිංකාලවනුත් බිහිලවච්  TOP RATED SELLERල ලගොඩක් ඉන්නවා.Fiverr එලක් 

Editorsල විසින් තමයි TOP RATED SELLERලව ලතෝරා ගන්ලන්. එතැනදී ඉහල 

ratings(4.7-5), අවම cancellation rate එකක් තිලයන,orders ලගොඩක් complete 

කරපු,Fiverr එලක් කැපී ලපනිච්  sellersල තමයි ලතෝරා ගන්ලන්.ලේලකදි ඔයාට 

Gig Extras 6ක්($5, $10,$20,$40,$50,$100),Gig Multiples 20ක් වලේම 

Custom Offers(no limit) යැවීලේ හැකියාවත් ලැලෙනවා. සුපුරුදු පරිදි Extra Fast

එකත් තිලයනවා.ඒවලේම VIP Customer Support එකකුත් ලැලෙනවා.
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ලකොලහොමද සාර්ථක Gig එකක් 

හදන්ලන්?
Gigඑකක් හදන්න කලින් ලේ කරුණු ටික වැද ත් ලවනවා. ❗

1. මුලින්ම වැඩිලයන්ම ඉල්ලුම තිලයන Gig’s ලමොනවද කියලා ලහොයා ගන්න. ඒක 

ලහොයාගන්න නේ ඉතින් Fiverr එලක් ඔයාලේ දක්ෂතා/හැකියා වලට ගැලලපන 

Gig category වලට ගිහින් ඒවයි තිලයන High Rating Gig’s ෙලන්න. 

එතලකොට ඔයාට වැඩිලයන්ම ඉල්ලුමක් තිලයන්ලන් ලමොනවලේ ලද්වල් 

වලටද කියලා idea එකක් ගන්න පුළුවන්.

2. හදන Gig එක copy නමැති unique එකක් ලවන්න ඕන.ඒ කියන්ලන් Gig එක 

තමන්ම නිර්මාණය කරන්න.අනුන්ලේ Gig වලින් copy කරන්න යන්න එපා. 

BE UNIQUE!

3. අලුත් ලදයක්/කවුරුත් ලනොකරන ලදයක් කරන්න ෙලන්න.වැඩිලයන්ම මිනිස්සු 

කැමති ඒ වලේ ලද්වල් වලට.ඒක නිසා හැමතිස්ලසම creative ලවන්න. BE 

CREATIVE!

4. Gigඑලක් quality එක මත තමයි ඔක්ලකොම තීරණය ලවන්ලන්.order එන්නත් ඒ 

වලේම order ලනොඑන්නත් ලහේතුව Gig එලක් quality එක තමයි.ඒක නිසා 

කලෙලලන් කරන්න යන්න එපා.ලහොදට ලවලාව අරන් නිවැරදිව පැහැදිලිව 

Gigඑක හදන්න ලවලාව වැය කරන්න.ඒක ඉස්සරහට කරන ලලොකු 

ආලයෝජනයක් ලවනවා. BE COOL!

5. ඔයා ලදන Gigඑක ඉක්මනට කරන්න පුළුවන් ලවන එකක් නේ ලගොඩක් 

ලහොදයි.ඒ කිව්ලව් පැය 2-3කින් විතර Gig එක deliver කරන තත්වයට ගන්න

පුළුවන් ලද්වල් විතරක් දාන්න.මහා ලලොකු ලද්වල් දාන්න යන්න එපා.

Gig එකක් නිවැරදිව හදන විදිය ඊලග පිටුලවන් ෙලමුලකෝ. ⏩
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• ඉස්ලසල්ල කිව්ව කරුණු ටිකත් ලහොදට මතක තියා ලගන Gig එක හදන්න 

පටන් ගමු. 

නිවැරදිව Gig එකක් හදමු

• Username එක උඩ click කරලා එන menu එලකන් Start Selling 

කියන එක ඔෙන්න.

• ඊළගට Create a Gig කියන button එක ඔෙන්න
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• අලුත් page එකකට ඒවි එතලකොට.එලක් දාන්න තිලයන විස්තර එකින් එක 

ගැන අපි ෙලමු.

1. GIG TITLE-ලමතනට ඔයා සපයන ලසේවය ගැන ලකටි මාතෘකාවක් දාන්න.හැෙැයි 

ඒලකන් මුළු Gig එක ගැනම buyer ට idea එකක් ගන්න පුළුවන් ලවන්න ඕන.එක 

නිසා ලකටි වලේම පැහැදිලි මාතෘකාවක් ලතෝරාගන්න එක වැදගත් ලවනවා.ව න 

කිහිපයකින් මුළු Gig එක ගැනම ලහොදට ලත්රුේ ගන්න පුළුවන් ලවන විදියට title 

එක design කරන්න ඕන.                                                                                     

උදාහරණයකට ඔයා logo design කරන ලකලනක් කියමුලකෝ.ඔයාට 

කියන්න ඕන “මම පට්ට logo design කරනවා පැය 24ක් ඇතුලත”.එතලකොට 

ඔයාට ලේ වලේ simple but attractive title එකක් දාන්න පුළුවන්.

“I will design an awesome logo within 24hrs”

1 
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2. CATEGORY-ඔයා create කරන Gig එක අයිති ලවන category එක හරියටම 

select කරන ඒක අතයවශ්යම ලදයක්.ඒ වලේම ඒ category එක යටලත් තිලයන 

sub-category එකත් හරියටම ලදන්න ඕන. ලමොකද ලේලකන් තමයි ඔයාලේ Gig 

එක හරියට list ලවන්න ෙලපාන්ලන්.එතලකොට තමයි ඕනෑම buyer ලකලනක්ට 

ඔයාලේ Gig එක ලල්සිලයන් ලතෝරාගන්න පුළුවන් ලවන්ලන්.එක නිසා category 

එකක් select කරන්න කලින් ලහොදට ඒ category එක වලේම එලක් තිලයන sub-

categories ගැනත් ෙලල ඉන්න.ලමොකද වැරදි category එකකට list වුලනොත් 

order එන්ලන් නැති ලවයි.

2

3. COVER PHOTO-ලේක නේ අනිවාර්ය ලදයක් ලනලව්.ඒත් ලපොඩි attractive 

ගතියක් එලනෝ ලේලකන් Gig එකට.සමහර category වලට ලේක එන්ලන් නෑ.ඒක 

නිසා ලේක optional ලදයක් විදියට තමයි සැලලකන්ලන්.1100x260 pixel size 

එලක් JPEG/JPG image එකක් තමයි දාන්න ඕන. 

3
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4. GIG GALLERY- ලේකත් ඉතින් වැද ත්ම ලදයක් oders එන්න නේ.ලමොකද 

කලිනුත් කිව්ව වලේම මිනිස්සු මුලින්ම ලදයක් මනිලන් ලපනුලමන් නිසා.Gig 

images ටික සුපිරි කියන්ලන් order එකක් ලැලෙන්න තිලයන chance එක වැඩියි   

කියන එක තමයි.ඒක නිසා ලස්සනට ඒ වලේම පිලිවලට හදන්න ඕන.තව ලේ Gig 

images ටික ෙැලුව ගමන් buyer ට ලත්රුේ ගන්න පුලුව්වන් ලවන්න ඕන මුලු Gig 

එක  ැනම.Gig images ගැන idea එකක් නැත්නේ Fiverr Gigs වල තිලයන 

images ටිකක් ෙලන්න.එතලකොට ලත්ලරයි ලකොලහොමද ලේක හදන්න ඕන කියලා. 

*ලේ images වලට “Exclusively on Fiverr” කියන එක වලේම ඔයාලේ 

Fiverr profile එලක් URL එකත් අනිවාර්ලයන්ම එකතු කරන්න.

*ලේකට 550x370 pixels size එලකන් තිලයන JPEG/JPG/PNG file 

format එලකන් තිලයන images තමයි දාන්න ඕන.images 3ක් දාන්න 

පුළුවන්,ඉතින් ඒ අවස්ථාලවන් උපරිම ප්රලයෝජන  න්න images 3ම දාන්න.

4
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5. DESCRIPTION- ලේ Gig Description තමයි buyer තීරණය කරන්ලන් 

ඔයාලේ Gig එක  න්නවද නැද්ද කියන එක.එක නිසා ලේක ගැන ලහොද අවදානයක් 

ලදන්න ඕන.කේලඩන් සුපිරියටම ලියන්න ඕන ලේක. 😏 ඒ වලේම ලේ 

ලද්වල්  cover ලවන විදියට Gig Description එක ලියන්න.

Gig එලකන් කරන්ලන් ලමොකක්ද? 

ඇයි ලේ Gig එක අනිත් ඒවාට වඩා ලවනස් ලවන්ලන්? 

buyer ට ලැලෙන වාස?

ඔයාලේ ලසේවලේ ගුණාත්මක ෙව? 

තව Gig Extra’s තිනවානේ ඒවා ගැන 

විස්තරයකුත් දාන්න.(Gig Extra’s ගැන ඉස්සරහ පිටු ෙැලුවහම අදහසක් ගන්න 

පුළුවන්)  ලකොලහොම හරි buyer ට ලපන්නන්න ඕන අපි ලේ ල ේත්රලේ ප්රවීණලයෝ ෙව, 

ඒ වලේම අපි ගැන ලහොද වි ්වාසයකුත් ල ොඩ න න්න ඕන ලේ description එක 

හරහා තමයි.ඒක නිසා ලහොදට ලවොව අරල න පැහැදිලිව පිළිලවෙට description 

එක ලියන්න.ලියන්නම ලත්ලරන්ලන් නැත්නේ ලවන Gig වලින් idea එකක් 

ගන්න.හැෙැයි copy කරන්න එපා.ලියන්න English දැනුම මදි නේ යාලුලවක්ට 

කියල වුනත් ලියා ගන්න පුළුවන්.ලේ description එක ලියද්දි ලස්සනට 

attractive/highlight කරගන්න එතන තිලයන editing tools අනිවාර්ලයන්ම use 

කරන්න.

5 
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6. TAGS- Fiverr එලක් search කරන buyer ට හරිම Gig එක ලැලෙන්ලන් ලේ  

tags වලින් තමයි.ඒක නිසා tags දාද්දි කල්පනාකාරි ලවන්ලන් ලවනවා.ලමොකද 

හරිම tags තිබ්ලෙොත් විතරයි හරිම buyer ගාවට ඔයාලේ Gig එක 

යන්ලන්.එතලකොට තමයි order එන්ලන්.tags ලතෝරාගන්ලන් ලමලහමයි,කරන්න 

තිලයන්ලන් ඔයා buyer කියල හිතලා ඔයා search කරන්න  පාවිච්චි කරාවියි කියල 

හිලතන tags ටික දාන එක තමයි.උපරිම tags 5ක් දාන්න පුළුවන්.අවම tags

3යි.උපරිම tags ගානම පාවිච්චි කරන එක තමයි අපිට වාසි.ඒක නිසා tags 5ම 

දාන්න මතක තියා ගන්න.

6 

7. DURATION- ලේලක් සදහන් කරන්න තිලයන්ලන් ඔයාලේ Gig එක deliver 

කරන්න ගතවන උපරිම කාලය.අඩුම කාලය තිලයන්ලන් 1 දවසයි,වැඩිම තිලයන්ලන් 

දවස් 29යි.ඔයාට වැලේ ඉවර කරගන්න පුළුවන් ලවන කාලය ගැන සලකල ෙලලා  

duration එක ලදන්න.ලමොකද deliver කරන්න late වුලනොත් අවාසිය ලවන්ලන්

ඔයාටමයි.පුළුවන් තරඟ ඉක්මනින් deliver කරන්න පුලුවන්නේ තමයි ලහොදම.

7
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8. Instructions for buyer- ලේලක් සදහන් කරන්න ඕන ලවන්ලන් buyer ලකලනක්

ඔයාලේ Gig එක order කරහම ඒ order එක කරන්න අපිට buyer ලගන් අවශ්ය 

ලද්වල් ලමොනවද කියන එක තමයි. 

උදාහරනයක් විදියට  ඔයා photo එකක් edit කරනවයි කියමුලකෝ.ඉතින් ඒ 

edit කරන්න ඕන photo එක එවන්න කියල buyer ට කියන්ලන් ලමන්න ලමතනින් 

තමයි.

ලමතනින් තමයි buyer ඔයාලේ තත්වය මනින්ලන් එක නිසා ඉතාමත්

ආ ාරශිලිව ව න හසුරුවන එක වැදගත්ම ලදයක්.Sir/Madam වලේ ආමන්ත්රණ 

පාවිච්චි කරලා buyerට ඔයා ගැන ලහොද දැක්මක් ඇති කරන්න.ලේක positive 

rating එකක් ගන්න  වලේම එකම buyer ලගන් ඉදිරියටත් orders ලො ගන්න 

ලලොකු උදව්වක් ලවනවා.

8

• දැන් නේ GIG එලක් වැඩ ලගොඩක් දුරට ඉවරයි.ඊළගට Save and Continue  

button එක ඔෙන්න.    
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• තත්පර 10-60 අතර ලවන්න ඕන ලේ video එලක් දාවන කාලය.

• Video එලක් sounds අන්තර ගත ලවන්න ඕන.(background music/voice)

• Video එලක් ඔයා ලපනී සිටින්න ඕන.සමහර gig වලට නේ ලේක අදාළ නැ.

• “Exclusively on Fiverr” කියන එකත් එලක් අන්තර්ගත ලවන්න ඕන.

• Video එක ලහොද quality එලකන් තිලයන්න ඕන.

• එකම video එක gig කිහිපයකට use කරන්න ෙැ.

• උපරිම 50MB ලවන්න ඕන video එලක් size එක.

Video එක upload කරපු ගමන් gig 

එකට add ලවන්ලන් නැ.ඒකට දවසක් ලදකක් විතර යනවා.

9. GIG VIDEO- Fiverr කියනවා gig එකට video එකක් එකතු කිරීලමන් විකුණුේ 

220% කින් වැඩි කරේගන්න පුළුවන් කියල.ඔව්,ඒක ඇත්ත පින්තුර ලගොඩකට වැඩිය 

එක ලපොඩි videoවකින් කිව හැකි ලද් ලෙොලහොමයි. gig එක ගැන full detailed idea 

එකක් buyer ට ලදන්න ලේ video එලකන් ඔයාට පුළුවන් කම ලැලෙනවා.එක නිසා 

gig video දාන එක මගහරින්න නේ එපා.

ලේ gig video එක හදනලකොට 

සැලකිලිමත් ලවන්න ඕන කරුණු කිහිපයක් තිලයනවා.

9
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10. GIG EXTRAS-ලේක ඉතින් Gig එකට අමතරව තව  ානක් කඩා න්න පුළුවන්

ලපොට් එකක් තමයි.ඒක නිසා ලහොදට කල්පනා කරලා gig එකට related gig 

extras දාන්න.ලැලෙන අවස්ථාලවන් උපරිම ප්රලයෝජන ගන්න ඕන.ලේලකන් 

කියලවන්ලන් ඔයාට තව ලමච් ර ගානක් දුන්ලනොත් gig එකට අමතරව ලේ වැලේ 

කරල ලදනවා කියන එක තමයි.

උදාහරණයකට ඔයා logo හදන gig 

එකක් කරා කියමුලකෝ.එතලකොට ඔයාට පුළුවන් ඒ logo එලක් source file 

එක(PSD) එක ලදනවා කියලා gig extras වල දාන්න.තව ඔයා gig එලක් දාල 

තිලයන්ලන් දවස් ලදකකින් order එක deliver කරනවා කියල කියමුලකෝ.ඔයා gig 

extras වල Extra Fast ලතෝරලා 1 දවසින් ඒ වැලේ කරලා තව වැඩිපුර ගානක්

ගන්න පුළුවන්.තව ඔයාලේ main gig එකත් එක්ක ගැලලපන ඕනෑම main gig ලහෝ 

sub-gig ලමතනින් දාන්න පුළුවන්.ඒලකන් අමතර profit එකක් ලොගන්න පුළුවන්.

10 
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11. ලේක වැදගත් ලවන්ලන් ඔයා ලභෞතික යමක් හදනවනේ තමයි.ඒ කිව්ලව් Birthday 

Crads/මුර්ති/කැටයේ වලේ ලද්වල් කරනවානේ තමයි.එතලකොට ඔයාට පුළුවන් ඒ 

ලද්වල් buyerට යවන්න ඕන කරන වියදම /shipping fee එක අය කරගන්න.

11

12. දැන් ඉතින් ලදයියලන් කියල gig එලක් ඔක්ලකොම වැඩ අහවරයි.දැන් තිලයන්ලන් 

Gig එක Publish කරන්න තමයි.එළකිරි වලේ orders එන්න කියලා හිතාලගන

Publish GIG click කරන්න.ඊට පලසේ ඔයාලට පුළුවන් gig එලක් link එක අරන් 

Facebook/Twitter/Google+ වල වලේම තමන් කැමති ඕනෑම තැනක promote 

කරන්න.

12
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• කලින් අපි සාර්ථක Gig එකක් create කරාලන්.දැන් ෙලමු Gig Statuses

ලමොනවද කියලා. Gig Statuses කියන්ලන් ඔයා හදලා publish කරපු Gig එක 

දැනට පවතින තත්වය ලමොකක්ද කියන එක තමයි.

1. Active - ඔයාලේ gig එක buyersලට order කරන්න විවෘතව තිලයන්ලන්.

2. Suspended - කිසිම අලයකුට ඔයාලේ gig එක search result එලක් දකින්න ෙැ

ඒවලේම order කරන්නත් ෙැ.ඔයාට gig’s Suspended කරන්න වලේම Active

කරන්නත් පුළුවන් My Gigs ලවත පිවිසීලමන්.

3. Denied - ඔයාලේ gig එක Fiverr එලක review එලකන් pass ලවලා නෑ.ඒ 

කියන්ලන් ලමොකක් හරි වරදක් තීනවා ඔයාලේ gig එලක්.ඒ ලමොකක්ද කියන එක 

Fiverr එලකන් email කරනවා.

4. On Hold - ලේකත් Suspended statuses එක වලේම එකක් තමයි.Gig එක 

ක්රියාකාරී ෙවක් නැති නිසා තමයි ලමලහම ලවන්ලන්.ඔයාට ඕන ලවලාවක ලේ gig’s 

reactive කරගන්න පුළුවන්.

5. Pending Review - Fiverr එලකන් ඔයාලේ gig එක review කරමින් තිලයන 

ලකොට ලේක statuses එක තමයි දකින්න ලැලෙන්ලන්.

6. Express - ලේ statuses තිලයන gig’s පැය 24ක් ඇතුලත deliver කරන්නම 

ඕන.නැත්නේ Expres feature එක අලේ gig එලකන් අයින් ලවනවා.

7. Featured - ලේ gig’s Fiverr එලකන් විලශ්ේෂිතව ලතෝරාගත්තුව.ලේ gig Fiverr 

එක පුරාම highlight කරලා ලපන්නවා Featured lable එකත් එක්ක.

8. Attention - ලේ gig’s active ලවන්න නේ Fiverr එලකන් කියන ලවනස්කේ ටික 

කරන්න ලවනවා.එයාල email එකක් එවනවා ලවනස් ලවන්න ඕන ලද්වල් සදහන් 

කරලා .
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Order එකක් නිවැරදිව Deliver කරමු.

• Buyer ලකලනක් අලේ gig එක order කරහම අපිට ඒ ගැන email එකකින් දැනුේ 

ලදනවා වලේම Fiverr එලකනුත් ෙලාගන්න පුළුවන් ලවනවා.

• Order එක දලා buyer, order requirements submit කරපු ගමන් deliver 

කරන්න තිලයන ලවලාව countdown ලවන්න පටන් ගන්නවා.එක නිසා එක

තත්පරයක්වත් නාස්ති කරන්න එපා.!!!!
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• Order එකක ආවම ඉතින් මුලින් ලපොේඩක් සතුටු ලවන්න .හැෙැයි කලෙල 

ලවන්න එපා.පුළුවන් තරේ ඉක්මනටම buyer එවපු details ලහොදට කියවලා

order එක කරන්න පටන් ගන්න.එවපු details මදි නේ/අපැහැදිලි නේ ඉක්මනටම 

buyerට message එකක් දාල ඒ ගැන අහන්න.ලමොකද ලහොද delivery එකක් 

ඉක්මනට කරන්න නේ අපිට buyerලග වැලේ ගැන ලහොද විස්තරයක් දැනලගන 

ඉන්න ඕන.ඒ ඒ order එකට අදාළ පිටුලව් buyerට message යවන්න ලවනම 

තැනක් තිලයනවා.ඒක use කරලා buyer එකක් order එක ගැන විස්තර කතා

කරන්න. 

• Buyer කියපු විදියටම වැලේ ඉවර කරලා,ඉක්මනට Deliver Now ඔෙලා buyerට

යවන්න ඕන files ටික යවන්න.ඒ වලේම ඔයාලේ ලසේවය ලහොද නේ ඔයාට 5 star 

rating එක්ක එක්ක ලහොද feedback එකකුත් ලදන්න කියලා කියන්න අමතක

කරන්න එපා.
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ලකෝම ලකෝම හරි සල්ලි කියක් හරි ලහව්ව කියමුලකෝ.දැන් ඉතින් ඒ සල්ලි තමන්ලේ 

අතටම ගන්න තමා ඊළගට තිලයන්ලන්.ඒකට ක්රම ලදකක් තිලයනවා.

1.PayPal හරහා

2.Fiverr Revenue Crad එක හරහා

ලහොයපු සල්ලි අතටම ගමු!

1. Paypal හරහා සල්ලි ගන්න විදිය.ලේ link එලකන් ගිහිල්ල ඔයාලට ෙලාගන්න 

පුළුවන් සල්ලි ලොගන්න පුළුවන් PayPal ගිණුමක් හදන්ලන් ලකොලහොමද කියල 

- http://goo.gl/zUhGFQ

2. Fiverr Revenue Crad එක කියන්ලන් Payoneer Card එකටම 

තමයි.ලවනසකට තිලයන්ලන් ලේක Fiverr හා සේෙන්දලවලා තිලයන එක 

තමයි.ඔයාට දැනට card එකක් නැත්නේ අලුලතන්ම card එකක් Fiverr හරහා 

අයදුේ කරන්න පුළුවන්.

ඔයාලේ Fiverr account එලක් උඩම තිලයන username එක උඩ click කරලා 

My Sales > Revenues වලට යන්න.එතන Withdraw වල තිලයනවා ලේ option 

2ක.ඔයාට ලල්සි එකක් use කරන්න පුළුවන් සල්ලි withdraw කරන්න.

http://goo.gl/zUhGFQ
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• අලුත් ලදයක් කරන්න ෙලන්න හැමතිස්ලසම කිව්වා වලේ.order එන්න ලේක 

ලලොකු ෙලපෑමක් කරනවා.

• පුළුවන් තරේ ඉක්මනට orders deliver කරන්න.ඒ වලේම එන ක්ෂණලයන් 

messages වලට reply කරන්න.

• Order එකක් සාර්ථක කරගන්න වලේම තව orders ගන්නත් buyer එක්ක 

සුහදව කතා කරන එක වැදගත් ලදයක්.ඒක නිසා ඉතාම ආ ාරශිලිව buyer

ලකලනක් එක්ක කතා කරන්න.

• Order එකක් deliver කරලා complete වුනාම ඒ සල්ලි අලේ Fiverr account 

එකට එන්න(clear ලවන්න) දවස් 14ක්(සති 2ක්) යනවා.

• Buyerලගන් ඉදිරි වැඩ ගැනත් අහල ෙලන්න.ලමොකද එතලකොට ඒවත් orders 

විදියට අලේ පැත්තට හරවා ගන්න පුළුවන්ලන්.

• ලකොයිම ලවලාවකවත් buyer ලගන් direct contact details 

(facebook/skype/email) වලේ ලද්වල් ඉලන්න එපා.ලමොකද Fiverr එලකන් 

banned කරනවා එලහම කරන අයව.ඒක නිසා ඒකත් මතක තියා ගන්න.

• Fiverr Forum එක use කරන්න.ඔයාලේ gig එලක් post කරන්න.ඒ වලේම 

එලකන් ලගොඩක් ලද්වල් ඉලගන ගන්නත් පුලුවන්.

• පුළුවන් හැම ලවලල්ම online ඉන්න.එතලකොට order වැඩිලයන් එන්න ලපොඩි 

සේොවිතාවයක් තීනවා.

ලපොඩි TIPS ටිකක්!

http://forum.fiverr.com/
http://forum.fiverr.com/
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• Mutual Cancelation – order එකක් හරියට කරගන්න ෙැරි ලවලා  negetive 

rating එකක් දාගන්නවට වඩා shape එලක් order එක cancel කරන එක 

නුවනට හුරු වැඩක්.ඒකට තමයි ලේ mutual cancelation තිලයන්ලන්.ලේලකන් 

අපි buyer ට requset එකක් යවනවා order එක කරන්න ෙැරි ලවන්න ලහේතුවත් 

එක්ක, එතලකොට buyerනුත් ඒක අනුමත කරාම order එක cancel ලවනවා 

කිසිම අව්ලක් ලවන්ලන් නැතුව.ඒත් ආලේ buyerටම සල්ලි refund 

ලවනවා.කරගන්නම ෙැරි order එකක් නේ ලේක use කරන එක තමා ලහොදම.

• Gig එකත් එක්ක තව bonus එකක් විදියට ලමොනවහරි ලදන්න.ඒලකන් buyer 

අපිත් එක්ක තිලයන සුහද තාවය වැඩි ලවනවා.එතලකොට අපිට ඒ buyerලගන් තව 

order එන්න තිලයන chance එක වැඩියි.
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හරි එලහනේ පිටු 33ක් එක දිගටම කියවල මහන්සිත් ඇතිලන්??? 

ලෙෝමුද සීතල වතුර වීදුරුවක්!!! 😄😄 😄

ලේ ගැන ඕනෑම ප්රශ්්නයක් තීනේ අලපන් අහන්න.!!! ලජ්ජා ලවන්න එපා...දන්ලන් 

නැති,ලත්ලරන්ලන් නැති ලද්වල් වලේම අමතර කරුනු ඕන එකක් අහල දැන ගන්න.

Facebook Page එකට message එකක් දාන්න,Facebook Group එකත් එක්ක 

join ලවලා ඒලක් post කරන්න,තව අලේ Blog උනත් comment කරන්න.

Facebook Page  – http://facebook.com/lkmarketer

Facebook Group – https://www.facebook.com/groups/lkmarketer/

Blog – http://lkmarketer.blogspot.com

තවත් උදව් ඕනනේ,ඔයාලට උදව් ගන්න පුළුවන් ලේ forum වලින්.

LK Help    - http://lkhelp.com/

Ekathuwa - http://ekathuwa.org/

එලහනේ ඉතින් හරියට අවදානලයන් එක අරමුණක් ඇතිව ලේකට 

අතගහන්න.!!!

එතලකොට අනිවාර්ලයන්ම සාර්ථක ලවන්න ඔයාට පුළුවන්...!!! 

ඔව්,ඔයාට පුළුවන්!!!!

ඔෙට ජය....!!!

http://facebook.com/lkmarketer
https://www.facebook.com/groups/lkmarketer/
http://lkmarketer.blogspot.com/
http://lkhelp.com/
http://ekathuwa.org/
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