
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Drop shipping through ebay 

 
 

drop shipping ගැන මම ඔයාලට මීට කලින් 

බ ාබ ාම පැ ැදිලිව කිව්වා මතක ඇති. drop 

shipping කියන්බන් බමාකද්ද? ඒ වබේම shopify 

 ර ා බකාබ ාමද drop shipping කරන්බන්? 

බමන්න බේ  ැම බදයක්ම මම ඔයාලට කිව්වා. 

අද මම ඔයාලට කියන්න යන්බන් ebay  ර ා 

බකාබ ාමද drop shipping කරන්බන් කියන එක 

ගැන. 

 

ඉතින් drop shipping කියන්බන් බේ බවද්දි ඉතා 

ජනප්රිය, බ ාබ ෝමයක් internet marketing කරන 

අයබේ ප්රදානම අදායේ මාර්ගය  වට පත් බවලා 

තිබයන ක්රමයක්. බේ  ර ා මිලියන ගනේ වලින් 

පවා මුදල් උපයන බ ාබ ෝමයක් පිරිස ඉන්නවා. 



 

ඉතින් ඔයාට ඔයාබේ dollar සිහිනය සෑ ෑ 

කරගන්න වබේම, ධනවත් බවන්න නේ 

උවමනාව තිබයන්බන් බේක තමයි ඒකට ක්රමය. 

ඉතින් ebay කියන්බන් ඔයාට drop shipping කරන්න 

බයාදාගන්න පුලුවන් තවත් එක platform එකක්. 

බේ වැබේට ඉස්බසල්ලම ඔයා ebay site එබක් 

account එකක්  දාගන්න ඕන. ඔයාට ebay accout 

එකක් free  දාගන්න පුලුවන්. 

ඒ වබේම ඔයාට බේ වැබේට paypal (business) 

account එකක් තිබයන්නත් ඕන. ඉතින් paypal 

account එකක්  දා ගන්න විදියත් මම මීට බපර 

ඔයාලට කිව්වා. 

ඊට පස්බස් ඔයාබේ paypal account එක, ඔයාබේ 

bank account එකට ලින්ක් කරන්න ඕන. බේ  ර ා 

ඔයා බමතනදි උපයන මුදල් ඔයාබේ bank account 

එකට transfer කරගන්න පුලුවන්. 

ඉතින් බේ වැඩ ටික ඔක්බකාම කරාට පස්බස් 

ඊලගට ඔයාට කරන්න තිබයන්බන්, ebay  ර ා 

ඔයා sell කරන්න  ලාබපබරාත්ු බවන items list 

එකක් ඔයාබේ ebay profile එබක් list කරන එක. 

දැන් ඔයා මබගන් අ යි බකාබ න්ද බේ items list 

එක බ ායාගන්බන් කියන එක. ඉතින් ඔයාට 

බමතන බ ායන්න කිසිම බදයක් නැ ැ. ඔයාට 

කරන්න තිබයන්බන් ebay එබක්ම බගාඩක් අඩුවට 

තිබයන ඒ වබේම බ ාද ඉල්ලුමක් තිබයන items 



 

search කරලා, ඒවා එබ ේම copy කරලා ඔයාබේ 

ebay profile එබක් copy කරන එක විතරයි. ඉතින් 

බමන්න බේ විදියට ඔයාට බල්සිබයන්ම ebay 

 ර ා ඔයාබේ items list එක create කරගන්න 

පුලුවන්. සම ර විට ඔයාට හිබතන්න පුලුවන් බේ 

වැබේ නිතී විබරෝදී ද කියන එක. බකාබ ත්ම 

නැ ැ. බේක ඔයාට අලුත් කතාවක් උනාට බේක 

බ ාබ ාම සාදාරන වබේම බ ාබ ෝ බදනා 

භාවිතා කරන ක්රමයක්. ඉතින් ඔයාට බේක 

කරන්න  ය බවන්න බදයක් නැ ැ. 

දැන් ඔයාට කරන්න තිබයන්බන් ඔයා list කරපු 

items වල price එක, ඔයා target කරපු මුල්ම 

buyerබේ price එකට වඩා වැඩි ගානකට කරන set 

එක. 

ඊට පස්බස් ඔයාට ඔයාබේ items list එක promote 

කරන්න පුලුවන්. බේ වැබේ කරන්න ඔයාට social 

media පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්. 

ඉතින් ඔයාබේ promotion add එකක්  ර ා කවුරු 

 රි බකබනක් ඔයාබේ item එකක් order කරාම 

paypal  ර ා ඔයාට ඒ අදාල මුදල ලැබ නවා. ඊට 

පස්බස් ඔයාට කරන්න තිබයන්බන් ඔයාබේ target 

buyerබගන් එයාබේ මුදල බගවලා ඔයා ඒ item එක 

order කරන්න. 



 

 

බමතනදි ඔයා මතක තියීගන්න ඕන බද තමයි, 

ඔයා බමතනදි කරන්බන් අතර මැදිබයක් විදියට 

ඉදබගන ලාභ උපයන එක විතරයි කියන එක. 

බමතනදි customer බකබනක් ඔයා list කරලා 

තිබයන item එකක් order කරාම, ඔයා ඒ item එක 

target buyerබගන් order කරලා ඔයා බගන්න බගන, 

ඔයා විසින් ඔයාබේ customer ට delivery කිරීමක 

බවන්බන් නැ ැ. 

ඇත්තටම බමතනදි බවන්න්බන්, ඔයාබගන් 

customer බකබනක් item එකක් order කරාම, එයා 

ඔයාට අදාල item එක deliver කරන්න ඕන address 

එක එවනවා. ඔයාට කරන්න තිබයන්බන් ඒ item  

එක ඔයා target කරපු buyer බගන් order කරලා 

delivery address එක විදියට ඔයාබේ customer බේ 

delivery address එක බදන්න. එතබකාට අදාල item 

එක target buyer බගන් බකලින්ම ඔයාබේ 



 

customerට deliver බවනවා. ඉතින් බේක ඔයාට 

ටිකක් නුපුරුදු බදයක් වබේ දැනුනත් බේක 

බ ාබ ාම සරලයි. වබේම බ ාබ ාම බල්සි. 

ඔයාට බේ වැබේට කිසිම වියදමක් යන්බනත් 

නැ ැ. ඒ වබේම ඔයාට නිකේම බ ාද ලාභයක් 

උපයන්න පුලුවන්. ඉතින් බේක තමයි ebay  ර ා 

drop shipping කරන ක්රමය. 

 

ඉතින් ඔයාලව දැනුවත් කරන එක තමයි අබේ 

වගකීම.     තීරණ ගැනීම ඔයාට  ාරයි. ඔයාට බේ 

ගැන බමානා  රි ප්රශ්නයක් මු උබනාත් ඒ ගැන 

අබපන් අ න්න. ඔයාට fb  ර ා බ ෝ email මගින් 

අපිත් එක්ක සේ න්ද බවන්න පුලුවන්. 


