
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Drop shipping through ebay 

 
 

Drop shipping via Ebay 

 

මේක ඔබට නේ අලුත් මාතෘකාවක් මනමවයි. 

මමාකද අපි ebay හරහා drop shipping කරන්මන් 

මකාහමද කියන එක ගැන මේ මවද්දිත් පට්ට 

ගහලා ඉවරයි. නේත් අද මම කියනන ebay 

යන්මන් ගැනවත් ebay හරහා drop shipping කරන 

විිය ගැනවත් මනමවයි. ඇත්තටම මේ post එක 

මගාඩක්ම වැදගත් මවන්මන්, මේ මවද්දි ඔයා ebay 

හරහා drop shipping කරමගන යන මකමනක් නේ 

විතරයි. 

 

මමාකද ඔයා ebay හරහා drop shipping කරන 

මකමනක් නේ ඔයා මේ හරහා උපයන මුදල් 



 

withdraw කරගන්න මයාදමගන තිමයන ක්රමය 

මවන්මන් paypal. එමහනේ මේ මවද්දි ඔයා මලාකු 

ගැටලුවකට මූණපාලා ඇති. මේ ගැන ඉගියක් 

මම මීට කලින් අවස්තාවක කරා. 

මමාකද්දද දැන් මවලා තිමයන්මන්? ඇත්තටම 

paypal හරහා සියලුම Philippines account වලට අදාල 

paypal card hold කරලා තිමයන්මන්, ඒ කියන්මන් 

ඔයාට තවදුරත් Philippines account එකකින් හදලා 

තිමයන ඔයාමේ paypal card එක හරහා සල්ලි 

කරගන්න විියක් නැහැ. 

මමකට මහතු මදකක් තිමයනවා. 

 

වලින් Philippines government එක එයාලමේ rules 

මගාඩක් තද කරලා තිමයනවා. මමාකද අපි 

Philippines account එකක් payapl card එමකන් සල්ලි 

withdraw කරගන්නමකාට ඒක සැලමකන්මන් 

refund එකක් විියට. ඒ කියන්මන් අමේ income 

එකට කිසිම විියකට tax එකක් වින්මන් නැහැ. 

ඉතින් මේක රජයට අවාසි දායකයි. ඒ නිසා 

Philippines වල ජීවත් මවන මකමනක්ට පවා ebay 

හරහා උපයන මුදල් withdraw කරගන්න පුලුව්නන් 

මවන්මන් paypal account එකට paypal card එකට 

මනමවයි. ඉතින් අපි මකාමහාමද paypal account 

එකට සල්ලි withdraw කරගන්මන්?? මමාකද අපි 

ඇත්තටම Philippines පුරවැසිමයා මනමවයි මන්.. 



 

ඔන්න අපිට මකල උන තැන. දැන් ඉතින් paypal 

එමක් තිමයන සල්ලි අපහු ගන්න නේ 

පුරවැසිබාවය ඔේපු කරන්න මවනවා. නීති 

මගාඩක් තද කරලා තිමයන නිසා අමේ උන්ට 

පාස් මපාට් හදලා දාන මසල්ලේ මේ පාර දාන්න 

බැරි මවලා තිමයනවා. දැන් මමාකද කරන්මන්?? 

දැමවන ප්රශ්න.. කට්ිය රට යන්නද දැන් 

කල්පනාව        

මේකට ඔයාට විකල්ප කීපයක් තිමයනවා. ඒ 

අතරින් මම මයෝජනා කරන්මන් payoneer සරණං 

ගච්චාමි කියලා තමයි. දැන ඉතින් මේක 

පාඩුයිමන් යමකෝ       කියලා කියන්න එපා! 

මමාකද නහයට උඩින් වතුර ගිහින් තිමයද්දි 

මකාමහාම කරත් පඩුයි තමා.. දැන් කරන්න 

තිමයන්මන් ඔමහාේම payoneer card එක හරහා 

සල්ලි ික ගන්න තමා. දැන් payoneer card එකක් 

මට නැමන් කියන්න එපා අපි මේ ගැන කලිනුත් 

කිව්නවා. මනාදන්න අය මවනුමවන් payoneer card 

එකක් apply කරන විිය ..  

LINK : 

https://www.onlinejobs.lk/dl/emoney/payoneer.pdf?_t%3

D1570546308&hl=en 

 

https://www.onlinejobs.lk/dl/emoney/payoneer.pdf?_t%3D1570546308&hl=en
https://www.onlinejobs.lk/dl/emoney/payoneer.pdf?_t%3D1570546308&hl=en

