Fiverr යනු කුමක් ද?
Fiverr යනු සරලවම කිව්වොත් කොර්යයක් සඳහො ් ොලර් $5 ක වියදමින් ආරම්භවන
අන්තර්ජොල ්වළදල් ොලක්. ්මහි ඕනෑම ්ේවොවක්, ඕනෑම ්දයක් විකුනන්න ව්ේම
ඕනෑම ්ේවොවක්, ඕනෑම ්දයක් මිලට ගන්නත් ්මම ්වබ් අ විය හරහො පුළුවන්. එ්හත්
්මහි තමන්ට කැමති විදිහට ඕනෑම මුදලකට එම ්ේවොවන් විකීනීම කල ්නොහැක. ්මහි
ඕනෑම ්ේවොවක මිල ආරම්භ වන්්න් ් ොලර් $5 කිනි. ්මම ්වබ් අ විය මූලික වශ්යන්
භොවිතො කරනු්ේ ්ගෝලීය රිමොණ්යන් ගනු්දනුකරුවන්ට ්ේවො සැ යීම සඳහො ඉදිරි ත්
වී සිටින දුරේථ නිදහේ ්ේවකයින් (Remote Freelancers) විසිනි.
හරි මම ඉදිරියට යොමට ් ර Fiver විසින් භොවිතො කරන ොරිභොෂික ද කිහි යක් ලැයිේු
ගත කරන්නම්, එවිට ඔබට ව ොත් ්හොඳින් ්මහි ්ේවය ලබො ්දන ආකොරය ්ත්රුම් ගත
හැකිය.

Gig: Fiverr ්වබ් අ වි්ේ පිරිනමන ්ේවොව, උදොහරණයක්, “I will create beautiful eyecatching
watercolor logo”.

Seller: Fiverr හි Gigs ලබෝදන ලියො දිිංචි
පුද්ගලයින්)

රිශීලක්යක්. Remote Freelancer (වැ කරන

Buyer - Fiverr හි Gigs මිලදී ගත හැකි ලියො දිිංචි
Freelancer බඳවො ගන්නො පුද්ගලයො)

රිශීලක්යක්. ්ේවෝයෝජකයො (Remote

Orders - ගැනුම්කරු්වකු Gig එකක් මිලට ගත්විට, එය ඇණවුමක් (Order) ්ලස හැඳින්්ව.

Post a request - ලියො දිිංචි ගැනුම්කරු්වකුට ්ේවො සඳහො ඉල්ලලීමක් ඉදිරි ත් කිරීමට ඇති
විකල්ල ය (Gigs). උදොහරණයක්්ලස, ගැණුම්කරු්වකුට “Make a Video Clip”යනු්වන්
ලිවී්මන් වීඩි්යෝ පිට තක් සඳහො ්ේවො ඉල්ලලීමක් ළ කළ හැකිය.

Fiverr මගින් ක

ොක

ොමද මුදල් උපයන්කන් ?

සරල විදිහට කියනවො නම් Fiverr මගින් මුදල්ල ්හොයන්්න් ්ම්හමයි, ඔබට ති්බන යම්
දක්ෂතොවයක් ්ේවොවක් ්ලසට ත් කරලො Fiverr හි Gig එකක් දොනවො. ඉන් සු ඒ ්ේවොව
Gig එක අවශය අය එම ්ේවොව නැතිනම් Gig එක ඇණවුම් (order) කරනවො. ඉන් සු ඒ
්ේවොව ඔබ නිවැරදිව අවසන් කර ඇණවුම් කරුට සැ යු සු ඔබට මුදල්ල ලැ්බනවො.

උදොහරණයක්;
ඔබට ්හොදට photoshop හි වැ
editing

කරන්න පුළුවන් නම්.ඔබ Gig එකක් ලියො දොනවො ඕනම photo

්ේවොවක් කරලො ්දනවො කියලො. ඉන් සු ඔබ විසින් ල කල ගිග එක දකිනවො photo එකක්
edit කර ගැනීමට අවශය අ්යක්. ඉන් සු ඔහු විසින් ඔබ්ේ Fiverr Gig එකට ඇණවුමක්
(order) කරනවො.ඉන් සු ඇණවුම් කල පුද්ගලයොට අවශය ්ලස photo එක edit කරලො අවසන්
කර Fiverr හරහො ලබො ්දනවො. ඇණවුම් කල පුද්ගලයො ඔබ්ේ ්ේවොව තහවුරු කල සු
(order එක complete කරොම) ඔබ්ේ Fiverr ගිණුමට මුදල්ල ලැ්බනවො.

ඔබ විසින් අවසන්

රන කේවොවන් සද

ො මුදල් ලැකබන ආ

ොරය

සියලුම මිලදී ගැනීම් සැකසුම් ගොේුවකට යටත් වන අතර $19 දක්වො වූ මිලදී ගැනීම් සඳහො
් ොලර් $1 ක් සහ ් ොලර් $20ට වැඩි මිල දී ගැනීම් සඳහො 5% ක් ඇුළත් ්ව. අපි $5 ක
්ේවොවක් ලබො ්දන බවට ල කලත් ඒ $5 න් අ හට ලබො ගත හැකි වන්්න් $4 කි.

ගිණුමක් සෑදීම (Create Fiverr Account)
Fiverr ්වත ලියො දිිංචි වීම ්නොමි්ල්ල සිදු කල හැකිය. සොර්ථකව ලියො දිිංචි වී්මන් සුව සහ
ඔබ්ේ විද්යුත් තැ ැල්ල ලිපිනයට යවන Comfirmation Email ණිවු ය ඔබ්ේ ගිණුම මත
තහවුරුකිරී්මන් සුව, ඔබ්ේ Fiverr ගිණුම ්ේවය ලබො දීම සදහො බොවිතො කල හැකිය.
කමම Fiverr ගිණුම ස
තිකේ.

ේ කිරීමට කපර සැලකිය යුතු අනිවොර්ය

රුණු කිහිපයක්

Fiverr ගිණුම සකේ කිරීමට ් ර Fiverr හි ලබො දීමට අ්ේක්ෂො කරන ්ේවොව / ්ේවොවන්
්මොනවද යන්න ඔබ විසින් සැලසුම් කල යුුය. එය තීරණය කල යුත්්ත් ඔබට ති්බන
දක්ෂතො මතය. එ්ේම ඔබ කරන්න බලෝ ෝරොත්ු ්වන ්ද්ට ්ගො ක් ආස ්වන්නත්
ඕන. එවිට ඔබට එය දිගටම කර්ගන යොමට පුළුවන් ්ව. ්මය Account එකක් සැදීමට ් ර
සිතිය යුු ඉතොමත් වැදගත්ම ්දයකි.
මීලගට කල යුත්්ත් නව Email ලිපිනයක් සොදො ගැනීමයි. ්මහිදී ව ොත් සුදුසු වන්්න් ඔබ
ලබො දීමට අ්ේක්ෂො කරනු ලබන ්ේවොව හො ගැලපීමක් ඇති ආකොරයට එය නිර්මොණය
කිරීමයි. ඔබ කල යුු වන්්න් ඔ්බ් Username එක එම Email ලිපිනයට ්යදීමයි.(exwowgraphics@gmail.com )
Fiverr හි ඔබ්ේ Account එකට username එකක් ්තෝරො ගැනී්ම්දී එය සරල, ්කටි, හසු්වන්
කියවිය හැකි හො හසු්වන් මතක තබො ගත හැකි (Simple, Short, Easy Read) නමක් ්තෝරො
ගැනීම සුදුසුය. එ්ේම ඔබ ලබො දීමට අ්ේක්ෂො කරන ්ේවයට ගැල් න ්ලස username
එක ්යදීමද ඉතොමත් සුදුසුය. ඔබ ලබො දීමට අ්ේක්ෂො කරන ්ේවය Graphic Desing නම්
එයට - wowgraphics වැනි username එකක් ්යදීම ඉතොමත් සුදුසුය.

එ්ේම ඔබ දැන් කල යුත්්ත් ඔබ්ේ Username එකට ගැල් න Logo එකක් නිර්මොණය කර
ගැනීමයි. Logo එක නිර්මොණය කර ගැනී්ම්දී එය ඉතො අලිංකොරව නිර්මොණය කර ගැනීම
ඔබ සුය, මන්ද සෑම ්දයක්ම මිනිසුන් මුලින්ම මනින්්න් ් නු්මන්. ඔබ එ්ේ නිර්මොණය
කර ගන්නො Logo එ්කහි අවශයතොවය ඉදිරි්ේදී ඔබට දැන ගත හැකිය.
එ්ේම ඔබ Fiverr හි එක ගිණුමක් මණක් නිර්මොණය කරන්න. මුදල්ල වැඩිපුර ්සවීමට සිතො
ගිණුම් කිහි යක් නිර්මොණය කිරී්මන් වලකින්න. එ්ේම IP Address ්වනේ කර Country
්වනේ කර ගිණුම් සෑදී්මන් වලකින්න.ඔබ ජීවත් වන රටට අදොලව එක ගිණුමක් මණක්
නිර්මොණය කරන්න.
ක

ොක

ොමද Fiverr ගිණුමක් නිවැරදිව නිර්මොණය

ර ගන්කන් ?

්මම ගිණුම නිර්මොණය කිරීම ඉතොමත් හසු ්දයකි. ඔබ සියලු ්දනො දන්නවො ්කෝහොමද
Facebook ගිණුමක් සොදො ගන්්න් කියල. ්මම Fiverr ගිණුම සෑදීමද ඒ හො සමොනව හසුය.
නමුත් මම මුලින් සදහන් කරන ලද කරුණු ්ක්රහි ඔබ්ේ අවදොනය ්යොමු කර නිර්මොණය
කරන්්න් නම් ඔබට ්හොද ගුණොත්මක ප්රතිලල දොයි ගිණුමක් නිර්මොණය කර ගත හැකිය.
මුලින්ම https://www.fiverr.com ්වත පිවි්සන්න. ඉන් සු ඉහල ඇති Join ්ලස සදහන් Button
එක Click කරන්න.

ඉන් සු Popup වන ්මම වින්් ෝව ුල ඇති Email ලිපිනය ලබො ්දන ේථොනයට ඔබ විසින්
නිර්මොණය කරගත් Email ලිපිනය ලබො ්දන්න

*** නමුත් ඔබ ්මහිදී ඔබ්ේ Browser එ්කහි ් ර සදහන් කර ඇති ්ලස ඔබ්ේ Fiverr
ගිණුමට අදොළව නිර්මොණය කරගත් Email ලිපින්යන් Login වී සිටිනම් ඔබ කල යුත්්ත් හත
සදහන් රිදි Continue with Google ්ලස සදහන් Link එක Click කිරීමයි.

දැන් ්මම වින්් ෝ්ව ඇති ඔබ්ේ Fiverr ගිණුමට අදොල email ලිපිනය ්තෝරො ගන්න අවශය
වුව්හොත් නැවත email ලිපිනයට අදොළ මුර දය ලබො ්දන්න.

ඉන් සු ඔබට හල ඇති වින්් ෝව දැක ගත හැකිය දැන් ්මහි ඇති Choose a Username ්ලස
සදහන් ේථොනයට මො විසින් ඔබට ් ර සදහන් රිදි සකේ කර ගත් Username එක ලබො
්දන්න. ඉන් සු Enter Your Email ්ලස සදහන් ේථොනයටද මො විසින් ඔබට ් ර සදහන් රිදි
සකේ කර ගත් Email ලිපිනය ලබො ්දන්න. ්ම්ේ ලබො දී්මන් සු Join ්ලස සදහන් Button
එක මත Click කරන්න.

දැන් ඔබට දැකගත හැකියි

හල ඇති

රිදි ඔබ්ේ ගිණුම නිර්මොණය වී ඇති අකොරය.

දැන් ඔබ්ේ Fiverr ගිණුම නිර්මොණය වී අවසොනයි ඉන් සු ඔබට ඇත්්ත් ඔබ්ේ Profile එක
සම්ූර්ණ කිරීමයි. ඒ සදහො හත රිදි Click කර ඔබ්ේ Profile වින්් ෝව ුලට යන්න.

ඉන් සු ඔබට
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

හත වින්් ෝව දැක ගත හැකිය.

ඔබ්ේ Status එක
ඔබ්ේ Profile Picture Upload කිරීම සදහො ්මහි Click කරන්න
ඔබ්ේ Username එක (්මය ්වනේ කල ්නොහැක)
ඔ්බ් ්ේවොව සම්බන්ද ්කටි තනි ්ේලියකින් සදහන් කරන්න
Profile එක complete කල සු ්මහි Click කිරී්මන් අන් අයට ඔබ්ේ Profile එක
් ්නන ආකොරය බලො ගැනීමට
ඔබ්ේ රට (්මය ්වනේ කර ගිණුම සෑදීමට VPN භොවිතො ්නොකරන්න)
ඔබ Fiverr ්වත සම්බන්ධ වූ අවුරුද්ද හො මොසය
fiverr හි ්ේවො ස යන ඔබ කවුරුන්ද යන වග (්මහි ඔබට ගැල් න ්යදුම
්තෝරන්න)
දැන් ්මය Click කරන්න
Gig එක නිර්මොණය කිරීම සදහො ්මහි Click කරන්න

මීලගට ති්බන්්න් ඔබ්ේ Fiverr Profile හි ඔබ්ේ විේතර ඇුලත් කිරීමයි. මුලින් ඔබ ගැන
සදහන් කල යුු විේතර ් ළ ගේවොගන්න. ඉන් සු හත රූ ්ේ රිදි එම විේතර
ඇුලත් කරන්න.
01. ඔබ ගැන විේතරයක් ්මහි සදහන් කරන්න. ඔබ කවද? ්මොනවද කරන්්න් ? ඔබ
ලබො ්දන ්ේව්ේ වි්ේෂත්වය ? ඔබ ලබො ්දන ්ේවොව සම්බන්ධව ඔබට
්කො මණ අත්දැකීම් ති්බ්ද ? ඇයි ඔබ්ගන්ම ්ේවය ලබො ගත යුත්්ත් ? ඔබ්ේ
Porfile එක බලන ්ක්නකුට ඇති ්වන ්මවැනි ප්රේන සදහො පිළිුරු ලැ්බන රිදි

්හොද ැහැදිලිව ඒ ව්ේම බලන පුද්ගලයෝේ සිත් ඇදගන්නො ්ලසට ්මම විේතරය
ලියන්න. ඉන් සු එය ්මහි ඇුලත් කර Update Button එක මත Click කරන්න.
02. ඔබට අන් අය සමග සන්නි්වදන කටයුු සිදු කල හැකි භොෂොවන් ්මහි සදහන් කල
හැක. ඔබට ඉිංග්රීසි හැර නැවත භොෂො එකක් ්හෝ කිහි යක් භොවිතො කල හැකි නම්
එම භොෂො ්මහි සදහන් කරන්න. ්මමගින් ඔබට යම් තරමක වොසියක් ලබො ගත
හැකි ්වනවො. මන්ද Russia / Italy / France වැනි රටවල සමහර පුද්ගලයන්ට ඉිංග්රීසි
භොෂොව එතරම් ්හොදින් හැසිරවිය ්නොහැක. එම නිසො ඔබ අමතර භොෂොවක් ්හෝ
කිහියක් දන්්න් නම් ඔබට ඔවුන්්ගන් ලැ්බන Order එක ඔබ ්දසට හරවො ගත
හැකිය.
03. ්මමගින් ඔබට රික්ෂොවකට භොජනය විය හැකිය.එමගින් ඔබ්ගන් ්ේවය ලබො
ගැනීමට ඔබ්ේ Fiverr ගිණුම ්වත ැමි්ණන පුද්ගලයන්ට ඔබ්ේ දැනුම පිළිබද
විේවොසය ලබො දිය හැකිය.
04. ්මමගින් ඔබ්ේ සමොජ ජොල ගිණුම් Fiverr හො සම්බන්ධ කල හැකිය. ්මය ඉතොම
සරල ්ලස ඔබට සිදු කල හැකිය. ඔබට සම්බන්ධ කල යුු සමොජ ජලයට අදොල Link
එක මත Click කර එයට අදොළ Username හො Password ඇතළු කිරීම මගින් ඉතො
හසු්වන් ්මය සිදු කල හැකිය.
05. ්මමගින් ඔබ්ේ දක්ෂතො සම්බන්ධව සදහන් කල හැකිය.
06. ්මමගින් ඔබ්ේ දැනුම සම්බන්ධව සදහන් කල හැකිය.
07. ්මමගින් ඔබ්ේ ලබො ඇති සහතික සම්බන්ධව සදහන් කල හැකිය.

එකේනම් දැන් අපි බලමු Fiverr හි වැදගත්ම අංගය වන Gig එ
How to create successful gig?
සොර්ථ

ගිග් එ

ක් නිර්මොණය

Create a New Gig මත Click කරන්න

රන්කන් ක

කේද ?

නිර්මොණය කිරීම

ඉන්

සු Continue මත Click කරන්න

නැවත නැවතත්

හළ ඇති වින්් ෝව ලැ්බන ්තක් Continue මත Click කරන්න

01. ඔබ්ේ නම ඇුලත් කරන්න (ඔබ්ේ න්මහි ළමු නම හො අන්තිම නම ඇුලත්
කරන්න ex : Anil Perera)
02. ඔබ්ේ ්ේවොවට අදොල Logo එක ්හෝ ඔබ්ේ පින්ුරයක් ඇුලත් කරන්න
03. ඔබ්ේ ්මම ්ේවොවට අදොල අත්දැකීම් ඔබ විසින් සම්පුර්ණ කල වයො තති හො ඔබ
ලබො ්දන ්මම ්ේවොව සම්බන්ධ ඔබ්ේ දක්ෂතො ඇුලත් කරන්න (එය වචන 150
ට වැඩි හො 600 ට අඩු විය යුුය.
04. ඔබ්ේ භොෂො කුසලතොවය ්මහි ඇුලත් කරන්න
ඉන්

සු Continue මත Click කරන්න

01. ඔබ්ේ Occupation එක ඇුලත් කරන්න එය ඔබට ්මමගින් ්තෝරො ගත හැකිය.
02. ්මමගින් ඔබ්ේ Occupation එකට අදොල දක්ෂතොවය ්තෝරො ගන්න (්මහිදී අඩුම
්තෝරො ගැනීම් 02 ක් හො වැඩිම ්තෝරො ගැනීම් 05ක් විය යුුය
03. ්මහිදී ඔබ මුලින් ඇුලත් කරන ලද ඔබ්ේ දක්ෂතො පිලිබඳ ් න්වයි ඔබට තවත්
ඔබ්ේ දක්ෂතො ඇුලත් කිරීමට අවශය නම් ්මහිදී එය සිදු කල හැකිය.
04. ්මයද ඔබ විසින් මුලින් ඇුලත කල ඔබ්ේ දැනුම පිළිබද විේතර දක්වො ඇත ්මහිද
යම් ්වනසක් සිදු කිරීමට අවශයනම් එයද සිදු කල හැකිය.
05. ඔබ විසින් ් ර ඇුලත් කල ඔබ්ේ සහතික ත්ර පිළිබද විේතර ්මහි ඇත ්මහිද
යම් ්වනසක් සිදු කිරීමට අවශයනම් එයද සිදු කල හැකිය.
06. ඔබට ්වබ් අ වියක් ඇතිනම් එහි URL එක ්මහි ඇුලත් කරන්න.
දැන් නැවත Continue මත Click කරන්න.

්මහිදී ඔබ විසින් සම්බන්ධ කරන ලද සමොජ ජොල ගිණුම් පිළිබද විේතර ඇත ්මයද
කර බලො Continue මත Click කරන්න.

රික්ෂ

්මහිදී ඔබ්ේ ගිණු්ම් ආරක්ෂොව සම්බන්ධව දක්වො ඇත. ඔබ්ේ Email ලිපිනය Verified වී
ඇති අකොරය ඔබට දැක ගත හැකිය. එ්ේම ඔබට ඔබ්ේ ජිංගම දුරකතන අිංකයද
ඇුලත් කර තවත් ආරක්ෂොව වැඩි කර ගත හැකිය.
ඉන් සු Continue & Create Your First Gig මත Click කරන්න.

්මහිදී ඔබ්ේ ගිණු්ම් Completion Rate එක ඉහතින් ් න්වයි එය 65% වැ

වැඩි විය යුුය.

ඉන් සු Finish මත Click කරන්න
ඉන් සු නැවත Finish මත Click කරන්න ්මම වින්් ෝව එවිට ඔබට දැක ගත හැකිය

දැන් ඔබ ඔබ්ේ Gig එක නිර්මොණය කිරීමට සුදොනම්ය.
්මහි Gig Title මත ඔබ්ේ ්ේවොවට අදොල මොතතකොව ඇුලත් කරන්න. (එය අක්ෂර 80 කට
්නොවැඩි විය යුු අතර අක්ෂර 20ට ්නොඅඩු විය යුුය එ්ේම ්කටි, ැහැදිලි සහ ඔබ ලබො
්දන ්ේවයට අදොල ්ලස ලිවිය යුුය)
Gig Meta Data හිද ඔබට අවශය කොණ් ය ්තෝරන්න ඉන් සු File Format හි ඔබ ලබො ්දන File
Format එක Select කරන්න (Note : ්මම සියලු ්කොටේ ඔබ්ේ ්ේවොව හො සම්බන්ධ ්ව ඔබ
විසින් ලබො ්දන ්ේවොව Web Design වැනි ්ේවොවක් නම් ්ම් ්කොටේ ඔබට ්නෝ න්වනු
ඇත.)
ඉන් සු Search Tag ්වත ඔබ්ේ ්ේවොවට ව ොත්ම ගැල් න Tags 05ක් ්යොදන්න. (්මහිදී
මතක තබො ගන්න යම් අ්යක් Fverr ්වත ැමිණ Search කරවී යයි සිතන ඔබ්ේ ්ේවොවට
අදොල Tags ්යදිය යුුය.)
ඉන් සු Save & Continue මත Click කරන්න.
දැන් ඔබට Scope & Pricing වින්් ෝව දැක ගත හැකිය.
්මහි ඇති 3 packages යන්න ්තෝරො ගත ්හොත් ඔබට ඔබ්ේ ්ේවොවට අදොලව ්මම Gig එක
ුල Packages 03ක් ලබො ධිය හැකිය. (විවිධ මිල ගණන් යට්ත් - $5 න් ආරම්භ වී අ්නක්
ඒවොට ්වනත් මිලක් නියම කල හැකිය) 3 packages අක්රිය කළ්හොත ඔබට ලබො දිය හැකි
වන්්න් එක Package යක් මණි.

Name Your Package මත ඔබ්ේ Package හි නම ලියන්න (EX : Silver / Bronze / Gold)
Describe the details of your offering මත ඔබ්ේ හි Offer එක සම්බන්ධව විේතරයක් ලියන්න
Delivery Time මත ඔබ බලෝ ෝරොත්ු ්වන Delivery Time එක ලබො ්දන්න
Unique Visitors ප්රමොණය ්තෝරො ගන්න
Number of Regions මත කළො

ප්රමොණය ්තෝරො ගන්න

Price මත ඔබ්ේ ්ේවයට ඔබ අය කරන මුදල ලබො ්දන්න
එ්මන්ම Gig Extras ද ලබො දීමට කටයුු කරන්න.
ඉන් සු නැවත Save & Continue මත Click කරන්න

ඉන් සු හල රූ ්ේ රිදි ඔබ්ේ Gig එක (්ේවොව) පිළිබද විේතරයක් ඇුලත් කරන්න
(්මම විේතරය Characters 120 ට ව ො වැඩි හො 1200 ට ව ො අඩු විය යුුය.)
එ්ේම ්මහිදී ඔබට FAQ (Frequently Asked Question) කිහි යක් ලබො දී ඒවට පිළිුරු ලබො දිය
හැකිය.
ඉන් සු Save & Continue මත Click කරන්න

ඉන් සු හල රූ ්ේ රිදි ඔබ්ේ Gig එකට අදොලව ඔබට buyer ්ගන් ලබො ගත යුු / ලැබිය
යුු ්ද්වල්ල පිලිබදව විේතරයක් ලබො දිය හැකිය. (අවශය උ ්දේ, පින්ුර, වචන, වැනි දෑ )
ඉන් සු Save & Continue මත Click කරන්න

ඉන් සු හත රිදි ්මම වින්් ෝව මගින් ඔබ්ේ Gig එකට අදොලව Gallery එක නිර්මොණය
කර ගත හැකිය. ්මහිදී ඔබ්ේ ්ේවොව සම්බන්ධව Video එකක් හො රූ රොමු ඇුලත් කල
හැකිය. ්මම Video ව තත් ර 75ට ්නොවැඩි හො 50MB ට ව ො ්නොවැඩි විය යුුය. එ්ේම
ඔබට ඔබ්ේ ්ේවොවට අදොලව රූ රොමු 03ක් ඇුලත් කල හැකිය. ඒ අතරම ඔබට Gig
එකට අදොලව PDF File එකක්ද ඇුලත් කල හැකිය.
්මම සියල්ලල ඇතලත් කිරී්මන්

සු ඔබ නැවත Save & Continue Click කල යුුය.

ඉන්

සු

හත

රිදි Publish Gig මත Click කල යුුය

ඉන්

සු

හත

රිදි Done මත Click කල යුුය

දැන් ඔබට

හත

රිදි ඔබ්ේ Gig එක ඔබ්ේ Gig ලැයිේුව ුල දැක ගත හැකිය.

