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REVENUE MODELS 

What is a revenue model? 

A revenue model is how a business makes money. In business, revenue typically consists of the total amount of 

money received by the company for goods sold or services provided during a certain time period. 

revenue model කියන එකෙන් අදහස් කෙන්කන් ආයතනයක් කුමන ආොරයකින් ආදායම් උපයනොද කියන එෙයි. ආයතනයක් 

ලබන මුළු ආදායම සමන්ිත කෙන්කන් එම ආයතනය ිසින් කිසියම් ොල ෙෙොනුෙක් තුල ිකුණනු ලබන  භාණ්ඩ හා සපයන 

කස්ො මඟිනුයි. 

 

A normal business organization can earn money by following activities.  

▪ Selling physical goods  

▪ Digital products  

▪ providing service sold per unit/ fixed price  

▪ License  

▪ Auctions  

▪ Rental  

▪ Brokerage  

▪ Subscription 

ෙයාපාරිෙ සංිධානයක් ිසින් සාමානයකයන් ආදායම් උපයා ගන්කන් පහත සඳහන් ක්රම මඟිනි. 

▪ භාණ්ඩ ිකිණීම මඟින් 

▪ කස්ො ලබා දීම මඟින් 

▪ ඩිජිටල් නිෂ්පාදන අකලිය මඟින් 

▪ බලපත්ර නිකුත් කිරීම මඟින් 

▪ කුලියට දීකමන් 

▪ කරෝෙර් ගාස්තු අය කිරීකමන් 

▪ කෙන්කේසි ෙටයුතු මඟින් 

(Product/ Service) 

LESSON - 12 ICT IN BUSINESS 

 EXTRA READING MATERIALS 
  
 

Advanced Level Information & Communication Technology 

Prepared by Ishani Narahenpita (B.Sc. Sp. (Hon) IT, M.Sc. (IT) 



Prepared by Ishani Narahenpita (B.Sc. Sp. (Hon) IT, M.Sc. (IT)) 2 

 

▪ සාමාජිෙ මුදල් අය කිරීකමන්. 

▪  

When comes to e-business, many online companies generate revenues from multiple ways. Such five primary 

revenue models are described below. 

අපි කම් lesson එකක් ෙථා ෙරන්කන් e-business ගැන නිසා. අපි අෙධානය කයාමු කිරීමට අෙශ්ය කෙන්කන් කම් e-business එෙක් 

කොකහාමද ආදායම් උපයන්කන් කියලයි. e-business එෙක් සාමානයකයන් ප්රධාන ෙශ්කයන් ආදායම් උපයන ආොර ඒ කියන්කන් 

revenue models 5ක් තිකයනො. අපි දැන් ඒො කමානාද කියලා කෙන කෙනම බලන්නයි යන්කන්. 

Sales Revenue Model 

This is the most commonly followed eCommerce business model where wholesalers and retailers sell their 

product over the internet intending to reach out to a larger target audience. 

Also, more importantly, this model brings convenience for the customer as well as save them time. And the 

hassle to walk up to their physical store.  

e-business ගත්කතාත් කම් revenue model එෙ තමා ෙැඩිපුරම භාිතා කෙන්කන්. කමෙන් e-business මඟින් තම කෙබ් අඩිය 

ඔස්කස් කහෝ e-market place එෙක් හරහා ඉන්ටර්කනට් ඔස්කස් භාණ්ඩ හා කස්ො සැපයීකමන් ලබන ආදායමට Sales Revenue 

Model කියලා කියනො. කමම ක්රමය නිසා පාරිකභෝගිෙයන්ට ෙඩයෙට කගාස් භාණ්ඩ කහෝ කස්ො ලබා ගැන්නිමට ෙැයෙන තමන්කේ 

ොලය ඉතිරි ෙර ගැනීමට හැකි කෙනො. කලෝෙකේ ඕනෑම රටෙ අකලියට ඇති භාණ්ඩයක් ඕනෑම කේලාෙෙ දී මිල දී ගැනීමට ද හැකියි. 

 

Advertising Revenue Model 

 

In here basically Advertisers pay website owners to display an advertising message to visitors on their site. 

The payments are made to the hosting platform(website owners) based on a fixed commission, pay per   click 

or pay per action. 

කමහි දී භාණ්ඩ කහෝ කස්ො සපයන ආයතනය ිසින් තමන් එම භාණ්ඩ කහෝ කස්ො ලබා කදන කෙබ් අඩිය පිළිබඳෙ, මිනිසුන් ෙැඩි 

ෙශ්කයන් පරිශීලනය ෙරන ප්රසිේධ කෙබ් අඩියෙ දැන්ීමක් ආොරකයන් පල ෙරනු ලබයි. කමහි දී භාණ්ඩ කහෝ කස්ො සපයන 

ආයතනය ිසින් තම දැන්ීම පල ෙරනු ලබන කෙබ් අඩිකේ හිමිෙරුට කිසියම් කොමිස් මුදලක් ලබා දිය යුතුය. එය කිසියම් 

ස්ථාෙර (fixed) අගයක් ිය හැෙ. නැත්නම් pay per   click කහෝ pay per action ක්රම යටකත් කගීම් ෙල යුතුය. 
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තෙද google ෙැනි ප්රසිේධ search engine එෙකින් පරිශීලෙකයක් භාණ්ඩයක් කහෝ කස්ොෙක් කසායේදී තම කෙබ් අඩිය search 

result එකක් මුලට එන ආොරයට ලබා ගැනීමට  search engine එෙ අයිති සමාගමට කගීමක් ෙල හැෙ. 

Pay per click- In here advertiser pays a publisher (typically a search engine, website owner) when the ad is 

clicked.  

කමහි දී භාණ්ඩ කහෝ කස්ො සපයන ආයතනකේ දැන්ීම click කෙන ොරයක් පාසා කිසියම් මුදලක් එම ආයතනය ිසින් තම 

දැන්ීම පල කෙරූ කෙබ් අඩිය / search engine එෙ හිමි ආයතනයට කගිය යුතුය. 

Pay per action – This option entails a user clicking on your ad and perform actions like signing up for a free 

trial of a product, registering for a free download, registering for monthly newsletter or buying your product. 

For each action website owner is paid. 

කමහි දී තම පාරිකභෝගිෙකයක් දැන්ීම පලෙල ආයතනකේ දැන්ීම click ෙර එම කෙබ් අඩියට කගාස ්එහි ඇති ඇති ක්රියාොරෙම්  

ෙරන ොරයක් පාසා කිසියම් මුදලක් එම ආයතනය ිසින් තම දැන්ීම පල කෙරූ කෙබ් අඩිය / search engine එෙ හිමි 

ආයතනයට කගිය යුතුය. එනම් තම පාරිකභෝගිෙයා ිසින් දැන්ීම click ෙර එම කෙබ් අඩියට කගාස ්එහි කරජිස්ටර් ී account 

එෙක් සාදා ගැනීම, free download එෙක් ෙර ගැනීම, trial version එෙක් download ෙර ගැනීම, භාණ්ඩ කහෝ කස්ො මිලට 

ගැනීම කහෝ monthly newsletter එෙ ලබා ගැනීමට එෙඟ ීම ෙැනි ක්රියාෙන්. 

කම් ආොරකයන් කෙනත් කෙබ් අඩිෙලට අදාල දැන්ීම් තම කෙබ් අඩිකේ පල ෙර ආදායම් උපයන ආයතන ඇත. එිට එම 

ආයතනයට ආදායම් ලැකබන්කන් තම කෙබ් අඩිකේ දැන්ීම් පල කිරීම නිසා එම e-business Revenue Model එෙ Advertising 

Revenue Model කලස හඳුන්ෙයි. 

Subscription Revenue Model 

 

You must have heard of Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium, etc who will let you enjoy their unlimited 

services. These eCommerce business models charge their users (subscribers) based on a certain interval of time 

(daily, monthly or annual) to avail their services. 

Internet service providers: We all are familiar with the monthly and annual subscription of internet service providers 

or rather a broadband connection enabling the subscribers to enjoy unlimited internet service. 

කමම e-business ෙර්ග ආදායම් උපයන්කන් සාමාජිෙ ගාසත්ු අයෙර ගැනීකමනි. කමයට උදාහරණ කලස Netflix, Amazon Prime, 

YouTube Premium යන කෙබ් අඩි දැක්ිය හැෙ. කමම කෙබ් අඩි මඟින් තම සාමාජිෙයන්ට films, television series ෙැනි කේෙල් 

නැරඹීකම් පහසුෙම ලබා කදන අතර, ඒො නැරඹීම සඳහා සාමාජිෙයන් ිසින් දදනිෙෙ, මාසිෙෙ කහෝ ොර්ිෙෙ කිසියම් සාමාජිෙ 

මුදලක් (subscription fee) එම ආයතනයට අන්තර්ජාලය ඔස්කස් කගිය යුතුය. 

කමම Revenue Model එෙට උදාහරණයෙට ගත හැකි තෙත්  e-business එෙක් නම්  Internet service providers ිසින් 

අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ලබා දීම සඳහා තම පාරිකභෝගිෙයින්කගන් මාසිෙෙ අයෙරගනු subscription fee එෙයි. 
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Transaction Fee Revenue Model 

The eCommerce business following the transaction fee revenue model charges a fee to a seller for every 

transaction made through them. They are the payment companies that provides the payment gateway service to 

other eCommerce business platforms. Generally, the profit is derived through enabling or executing transactions. 

To explain it in a better way, let’s take the example of PayPal. The company charges a transaction fee to the 

sellers of the product once the transaction is completed. 

Transaction Fee Revenue Model එකක් දී අන්තර්ජාලය ඔසක්ස ්මිල දී ගන්නාට මුදල් කහීම ද ිකුණන පාර්ශ්ෙයට අන්තර්ජාලය 

ඔසක්ස් පාරිකභෝගිෙයා කගෙන මුදල් ලබා ගැනීමට ද පහසුෙම සපයන component එෙ payment gateway කලස හඳුන්ෙනු ලබයි. කමම 

payment gateway කස්ොෙ ලබා කදන්කන් කෙනත් ආයතනයක් ිසිනි, එයට උදාහරණයක් නම් Paypal සමාගමයි. තම කෙබ් අඩිය 

ඔස්කස් පාරිකභෝගිෙකයක් ිසින් සිදු ෙරන සෑම මිල දී ගැනීමෙට ම ිකුණුම් ෙරු ිසින් කිසියම් ස්ථාෙර අගයක් සහ ගනුකදනුකේ 

මුළු අගකයන් සියයට ප්රතිශ්තයක් payment gateway කස්ොෙ ලබා කදන ආයතනයට කගිය යුතුය. උදා. Paypal ආයතනය ිසින් 

ිකුණුම්ෙරුකගන් ශ්ත 30ෙ ස්ථාෙර අගයක් සමඟ ගනුකදනුකේ මුළු අගකයන් 3%ක් ගාස්තු කලස අයෙර ගනී. 

payment gateway ෙැනි e-businessෙල ප්රධාන ආදායම් මාර්ගය කමම Transaction Fee එෙ බැින් කමය Transaction Fee 

Revenue Model එෙ කලස හඳුන්ෙයි. 
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Affiliate Revenue Model 

The affiliate program is an online distribution solution which is based on the principle of commission. Merchants 

advertise and sell their products and services through links to partner-websites. Commissions are only paid for 

actual revenue or measurable success. 

You only get paid when actual sales happen. Affiliate Marketing is all about Commissions you earn through selling 

others product. In Advertisement, you don't need to sale the product, but you get paid by Advertising / Promoting 

or Branding the product or Services. 

කමම e-businessෙල ප්රධාන ොර්යය ෙන්කන් කිසියම් ආයතනයෙ භාණ්ඩ කහෝ කස්ො තම කෙබ් අඩිය ඔස්කස් පල ෙර, ිකුණා දීමයි. 

කමහි දී භාණ්ඩ කහෝ කස්ො අයත් ආයතනය ිසින් තම භාණ්ඩ හා කස්ො අකලි ෙර දුන් කෙබ් අඩිය අයත් හිමිෙරුට කිසියම් කොමිස ්

මුදලක් ලබා දිය යුතුය. එම ලබා කදන මුදල තීරණය ෙන්කන් ඇත්තටම භාණ්ඩ කහෝ කසේා ිකුණුනි නම් සහ ඒො ිකුණනු ලැබූ 

ප්රමාණයන්ටය. 

 

What is the role of Paypal ? 

What is Paypal? 

eBay has millions of items for sale, but the only way to pay is with a payment system called Paypal. This 

payment system allows buyers to send money to sellers virtually without involving personal debit card or 

credit card numbers. Paypal is safe, widely accepted when paying for items online.  

"PayPal is a service that enables you to pay, send money, and accept payments. Register your credit card 

or debit card with your PayPal account. You can use your PayPal account to shop with millions of merchants 

and sellers around the globe wherever you see the PayPal logo."  

ඉහත සඳහන් ෙල ආොරයට PayPal යනු payment gateway එෙකි. PayPal මඟින් සුිකශ්්ෂී පහසුෙම් රැසක් ිකුණුම්ෙරුෙන් 

සහ පාරිකභෝගිෙයන්ට ලබා කේ. eBay ආයතනය ිසින් භාිතා ෙරන payment gateway එෙ PayPal කේ. ඔවුන් ිතරක් කනාෙ 

කලෝෙකේ කබාකහෝ කෙබ් අඩි අන්තර්ජාලය ඔස්කස් මුදල් ගනුකදනු සිදු කිරීම සඳහා payment gateway එෙ කලස භාිතා ෙරන්කන් 

PayPal කේ. ඔබ eBay ඔස්කස් භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමට කපර, Paypal හි කරජිස්ටර් ී ගිණුමක් සාදාගත යුතුය. ඒ සඳහා ඔබකේ 

නම, contact details සහ කක්රඩිට්ොඩ් පකත් අංෙය, expiry date, CVC number එෙ ලබා දී, PayPal ිසින් ඔකබ් කක්රඩිට්ොඩ් 

පත අයත් බැංකුෙ මඟින් validate ෙර ගනී. සියල්ල සම්ූර්ණ වූ පසු ඔබට Paypal පහසුෙම ඔස්කස් මුදල් කගිය හැකි ඕනෑම 

කෙබ් අඩියකින් ගනු කදනු ෙල හැෙ. 
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As a PayPal member, you are able to: 

▪ Transfer money from your bank account to your PayPal account 

▪ Get a cash advance from your credit card and deposit the amount in your PayPal account 

▪ Transfer money from your own PayPal account to another member's PayPal account 

▪ Transfer money from your PayPal account to your checking or savings account 

▪ Get a PayPal debit card that you can use to make real-world purchases from your PayPal account 

 

Paypal මඟින්  

▪ ඔකබ් බැංකු ගිණුකම් ඇති මුදල් Paypal ගිණුමට මාරු ෙර ගත හැෙ 

▪ credit card එකෙන් ණය මුදලක් කගන එය ඔකබ් Paypal ගිණුකම් තැන්පත් ෙල හැෙ 

▪ ඔකබ් Paypal ගිණුකමන් කෙනත් අකයකුකේ Paypal ගිණුමෙට මුදල් Transfer ෙල හැෙ 

▪ ඔකබ් Paypal ගිණුකම් ඇති මුදල් ඔකබ් ජංගම කහෝ ඉතිරි කිරීකම් ගිණුමට Transfer ෙල හැෙ. 

▪ Paypal මඟින් debit card එෙක් ලබාකගන Paypal පහසුෙම ඔස්කස් මුදල් කගිය හැකි ඕනෑම shop එෙකින් ගනුකදනු 

ෙල හැෙ. 

 

What are the steps of Paypal transaction? 

1. Buyer makes a purchase from a seller that accepts PayPal as a payment method. 

2. Buyer, who is a member of PayPal, clicks on the "Pay Now" icon. 

3. Money Is Moved Automatically. The buyer automatically triggers a transfer of funds from their preferred 

payment method (either credit card or bank account) into his or her PayPal account. These funds are then 

immediately transferred to the seller's PayPal account.  

4. Seller Receives Funds. With the funds now in their account, the seller is now free to either transfer them 

to his or her bank account(s). 

Paypal transaction එෙෙ පියෙර 

1. ඔබ අන්තර්ජාලය ඔස්කස් භාණ්ඩ කහෝ කස්ො මිල දී ගැනීකම් payment method එෙ කලස Paypal කතෝරා ගනී 

2. පසුෙ එන ස්ී න් එකක් ඇති "Pay Now" icon එෙ ක්ලික් ෙරන්න 

3. එිට ඔකබ් ජංගම, ඉතිරි කිරීකම් ගිණුම කහෝ ඔකබ් credit card එකෙන් ගනුකදනුෙට අදාල මුදල් Paypal ගිනුමට 

Transfer කේ. ඉන් පසු ිකුණුම්ෙරුකේ Paypal ගිණුමට එම මුදල Transfer කේ. 

4. පසුෙ ිකුණුම්ෙරුට තම Paypal  ගිණුකමන් තම ජංගම කහෝ ඉතිරි කිරීකම් ගිණුමට මුදල් Transfer ෙරගත හැෙ.  

Benefits of Using Paypal 

PayPal is a fast and easy way to buy things online. Paypal is the preferred method of payment on many shopping 

websites. 

1. Flexibility for Sellers. With a PayPal membership, even very small volume sellers can quickly and easily 

accept payments that originate from buyers' credit or debit cards. 

2. Speed. PayPal transfers between sellers are instant, and transfers from PayPal accounts to bank accounts 

can take as little as 24 hours. 

3. Affordability. The fee to use Paypal is 30 cents per transaction, plus 3% of the total amount of the 

transaction. 

4. Safe Buying. Because PayPal offers buyer guarantees transactions, so users always have recourse 

whether they are a buyer who didn't get what they ordered. 

5. Account Privacy Paypal is secure 

6. Ease of Record Keeping. Paypal history goes back to the day the account was opened.  

7. Acceptance Online. Paypal is now a common method of payment on many shopping websites, as well as 

websites that take payment for any other reason. 

Paypal විසින් විකුණුම්කරු හා පාරිභ ෝගික යන පාර්ශවවලට පහත වාසි ලබා භේ. 

1. සුළු ප්රමාණෙලින් සහ සුළු අගයන්ෙලින් භාණ්ඩ ිකුණන පුේගලයින්ට පහසුකෙන් සහ ඉක්මණින් තම භාණ්ඩ ිකුණාගත හැකි 

ීම. 

2. Paypal ගිණුකමන් Paypal සාමාජිෙයාකේ බැංකු ගිණුමට පැය 24ක් ඇතුලත මුදල් මාරු කිරීකම් හැකියාෙ. 



Prepared by Ishani Narahenpita (B.Sc. Sp. (Hon) IT, M.Sc. (IT)) 7 

 

3. අෙම Transaction Fee එෙක්  අයෙර ගැනීම. Paypal ිසින් ිකුණුම්ෙරුකගන් ශ්ත 30ෙ ස්ථාෙර අගයක් සමඟ 

ගනුකදනුකේ මුළු අගකයන් 3%ක් ගාස්තු කලස අයෙර ගනී. 

4. පාරිකභෝගිෙයන්ට ිකුණුම්ෙරුෙන්කගන් ඕර්ඩර් ෙල භාණ්ඩය කනාලැබුකණ් නම් කහෝ ෙැටකලාේ එකක් තිබූ භාණ්ඩය 

කනාමැතිෙ කෙනත් භාණ්ඩයක් ලැබුකණ් ද තත්ත්ෙකයන් බාල භාණ්ඩයක් ලැබුකන්ද, පාරිකභෝගිෙයන්ට ඒ පිළිබඳෙ 

Paypal ආයතනයට පැමිණිලි ෙර නැෙත මුදල් ලබා ගැනීමට හැකිීම. 

5. Paypal සාමාජිෙයන්කේ බැංකු කතාරතුරු, කක්රඩිට් ොඩ් කතාරතුරු සහ අකනකුත් කතාරතුරුෙල රහසයභාෙය සුරැකීම. 

භාණ්ඩ මිල දී ගැනීකම් දී අපකේ කක්රඩිට් ොඩ් කතාරතුරු භාණ්ඩ ිකුණන පුේගලයාට දැනගැනීමට කනාහැකිය. 

6. Paypal හරහා අප කමකතක් ෙල සියළු ගනුකදනුෙල ොර්තා ලබාගත හැකි ීම. 

7. ඔන්ලයින් ආයතන ගණනාෙක් payment method එෙ කලස Paypal භාිතා කිරීම. 

When buyers pay with PayPal on any website, PayPal Buyer Protection covers them in case there is a 

problem. If an item doesn’t arrive or is significantly not as described, Paypal will help buyers get a full 

refund. 

There are 2 kinds of disputes: 

▪ Item Not Received – You bought something but didn’t receive it.  
 

▪ Significantly Not as Described – You received an item but it was significantly different from 
the seller’s original description.  

If your transaction qualifies for PayPal Buyer Protection you are covered for the full purchase price plus 
the original shipping charges. 

Note: Some purchases such as vehicles in the Motors category, industrial machinery used in 
manufacturing and Real Estate aren't eligible for PayPal Buyer Protection. 

පාරිකභෝගිෙකයක්ට තමන් ිසින් ෙල ඔන්ලයින් ඕර්ඩර් එෙ සම්බන්ධකයන් පහත සඳහන් අෙසථ්ාෙලදී PayPal ආයතනයට 

පැමිණිලි ෙල හැෙ. 

1. ඕර්ඩර් ෙල භාණ්ඩය නියමිත ොල සීමාෙ ඇතුලත කනාලැබීම. 

2. ඕර්ඩර් ෙල භාණ්ඩය කෙනුෙට කෙනත් භාණ්ඩයක් කහෝ තත්ත්ෙකයන් අඩු භාණ්ඩයක් ලැබීම. 

PayPal ආයතනය පාරිකභෝගිෙ පැමිණිල්ල පරීක්ෂා ෙර එම පැමිණිල්කල් අඩංගු ෙරුණු නිෙැරදි නම් පාරිකභෝගිෙයා ිසින් 

එම භාණ්ඩයට කගවූ මුලු මුදලත්, shipping cost එෙත් නැෙතත් පාරිකභෝගිෙයාට කගෙනු ලබයි. 

 


