
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daraz Seller Center 

 

 

අපි මේ මෙන ම ොට internet jobs  ගැන ඒ ෙමේම ඒ 

jobs  ෙල Register මෙන්මන් ම ොම ොමද  ඒ ෙමේ 

ෙැඩ  රන්මන් ම ොම ොමද කියලො මගොඩක්  

විස්තර  තො  රො. අන්න ෙමේම අදත් අපි ඔයොලට 

කියලො මදන්න යන්මන් ඔයොලො දන්න web site එ   

තමන්මගම  කියලො business එ ක්  රන්මන් 

ම ොම ොමද කියලො කියලො මදන්න..හුඟක් අය 

තමන්මගම කියලො business එ ක්  රන්න  ැමතියි. 

ඒ ට මේතුෙ තමයි රැකියොෙක්  රලො උපයනෙට 

ෙඩො business කින් ඊට ෙඩො මලොකු මුදලක් උපයන්න 

පුළුෙන්මෙන නිසො. අන්න ඒ නිසයි අද මෙනම ොට 

හුඟක් අය රැකියොෙ  රන ගමන් තමනමගම business  

එ කුත්  රන්න යන්මන්. 

 



 

ඉතින් අන්න ඒ හින්දො තෙත් පිරිස ට ඔයොමගම 

නිර්මොණයක් ඒ කියන්මන් ඔයොමේ අතින්ම  දන රස 

 ෑමක් නැත්තේ මල්, මෙනත් භොණ්ඩ, මෙනත් 

තැනකින් මිළදී ගන්න භොණ්ඩයක් ඔයොට ලොභයක් 

තියොමගන විකුණනෙො ෙමේ  offline business එ ක්  

 රන්න මේ නිසො හුඟක් අය මපළමෙනෙො.  ැබැයි 

ඉතින් මේ ෙමේ business  එ ක්  රද්දදී ඔයො 

business  රන භොණ්ඩය මපන්න ගන්න customers  

ලෙ ඔයොමග business එ ට මගන්න ගන්න, එයොලට 

මේෙො Advertise  රන්න,  business  රන බඩු store 

 රලො තියොගන්න  තැනක් ම ොයොගන්න ෙමේ 

මගොඩක් මද්දෙල් හිතන්න මෙනෙො. සම ර අය මේ 

මෙනුමෙන්ම web sites, facebook page ෙමගම අමනකුත් 

social media මේෙට මයොදො  ගන්නෙො කියන්න 

ඔයොලො දැනටමත් දන්නෙමන්. 

 

 ැබැයි ඔයො දැනන් හිටියද ඔයොමේ business එ  

Online shopping  web  site එ ක් මෙන daraz web 

site එ   ර ො  රන්න පුළුෙන් කියලො. ඉතින් ඔයො 

මමොනෙො රි නිර්මොණය  රෙනේ ඔයොගොෙ 

විකුණන්න මමොනෙො  රි තියනෙනේ facebook  

එ ට post  එ ක් දොනෙො ෙමේ  daraz ලමේ 

account එ ට දොලො විකුණ ගන්න දැන් ඔයොට පුළුෙන්. 

ඉතින් ඔයො මුලින්ම මමන්න මේ url එ ට ගිහින්  

http://sellercenter.daraz.lk  daraz seller account එ ක් 

create  රගන්න. ඒ විතරක් මනමමයි ඔයොගොෙ android 

, iphone එ ක් තියනෙනේ daraz seller center App එ  

download  රලො account එ ක්  දො ගන්නත් ඔයොට 

පුළුෙන්. 

http://sellercenter.daraz.lk/


 

 



 

 

Account එ ක් සේූර්ණමයන්ම create  රගත්තට පස්මස් 

ඔයොට මෙනම Dash board එ ක්  ේබමෙනෙො. 

 



 

 

මෙතන සාොනය විදිහට ඔයාගාව තියන බඩු මොනවද කියලා add කරන්න පුළුවන්.ඒ 

වමේෙ ඒවා delete කරන්න පුළුවන් ඒවා available ද නැද්ද ඔයා add කරන භාණඩමේ නෙක් 

,මිළ ගණන්, photo එකක් දාන්න ඔයාට පුළුවන්.ඒ  වමේෙ ඔයා බඩුව විකුණලා ඉවර 

වුනාෙ off කරන්න, delete කරන්න පුළුවන්. 

 

 වුරු  රි ම මනක් භොණ්ඩයක් order  මරොත් 

එයොලට ඔයොෙ contact  රගන්න අෙශ්ය වුමනොත් 

එයොලො මමන්න මමතනින් message  රලො අ නෙො. 



 

 

 

ඊළඟ මද්ද තමයි ෙැදගත්ම මගොඩක් මෙලොෙට  

 වුරු  රි මමොනෙො  රි order  රොට පස්මස් ඔයො ඒ  

ගිහින් මදන්න ඕනි නෑ.  Deliver  රන්න ඕනි නෑ. 

Ship   රන්න ඕනි නෑ. මමො ද daraz 

ආයතනමයනම ඔයොමේ මගදරට ඇවිල්ලො ඒ භොණ්ඩය 

අරමගන ඔයොමේ භොණ්ඩය මිළදී ගත්ත customer ට 

ගිහින් මදනෙො.(cash on delivery) Customer මගන් අදොල 

මුදල ලබො ගත්තට පස්මස් නැෙත ඒ මුදල ඔයොට 

මගනත් මදන්න daraz ආයතනයට  පුළුෙන් ම 

තියනෙො. 

 

ඒ ෙමේම මේ  list  රන්න එම මත් නැත්තේ මේ  

මිනිස්ු අතරට මගනියන්න publish  රන්න කිසිම 

අයකිරිමක් daraz ලො  රන්මන් නෑ කියලත් එයොලො 

කියනෙො. Deliver  රන්න මෙනම service එ ක් ෙමේම 



 

ආරක්ෂො ොරී විදි ට මෙලොෙට payments ෙමේ මද්දෙල් 

 රනෙො කියලො තමයි කියන්මන්. 

 

මගොඩක් මෙලොෙට ඔයො account එ   දොගත්තට 

පස්මස්  notifications ,messages, emails ෙලින්  

මමයොලො suggest  රනෙො. Daraz එමක් ඉන්න experts 

ලො තමයි ඔයොට මේ විදියට මගොඩක් උදව්  රන්මන් 

ඔයොමේ  භොණ්ඩ විකුණ ගන්න. 

ඔබමග යලුෙන්ෙද අපමේ මසෙොෙට එ තු  රගන, අපි  

 ැමමෝම එ තු මෙලො සොර්ථ  ගමනක් යමු.  

 

ඔබමේ Dialog, Hutch ම ෝ Airtel ජන්ගම දුර ථනමයන් 

REG<හිස්තැනක්>onjb කියලො 

Type  ර 77100 SMS  රන්න 


