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ත ොරතුරු පති්රකොව - .au ත ොතේන් (domain) නොමයන් 

.au ත ොතේන් නොමයන් 

 විශ්වසනීය, ආරක්ෂි  හො ඔස්ට්තරේලියොනු තේ. 

 .au ත ොතේන් යනු කුමක්ෂද? 

 .au  ඩ ොඩේන් නොම පද්ධතිය ( .au ඩ ොඩේන්) මගින් ඩ ොව පුරො සිටින අන්තර්ජො  පරිශී කයන්, 
.au වලින් අවසන් වන ඩවබ් අ විව ට හො ඊඩේල් ලිපිනව ට සේබන්ධ කිරීම සිදු කරයි.  

 .au ඩ ොඩේන් නොමයක් ( ‘getyour.com.au’ වැනි) ඩමම පද්ධතිඩේ වැදගත් ඩකොටසක් ඩේ. එය 
පුද්ග යන්ට ඔබව, ඔඩබ් වයොපොරය ඩහෝ ඔඩබ් සංවිධොනය මොර්ගගතව ඩසොයො ගැනීම සඳහො 
උපකොරී වන ඩිජිටල් ලිපිනයකි. ඔඩබ් ඩවබ් අ වියට පැමිඩෙන පුද්ග යන්ට හො ඔබට ඊඩේල් 
එවන පුද්ග යන්ට, ඔබට ඔස්ට්ඩරේලියොව සමග සේබන්ධයක් ඇති බව එමගින් ඩපන්වයි.  

.au ත ොතේන් නොමයක ඇත්ර පරත්රලොභ තමොනවොද? 

මිලියන 3.3කට අධික .au ඩ ොඩේන් නොම සහිතව  .au ඩ ොඩේන් නොමයන් ඔස්ට්ඩරේලියොනු ඩිජිටල් 
ආර්ිකඩේ හො සමොජඩේ වැදගත් ඩකොටසක් ඩේ.  

 .au ඩ ොඩේන් නොමයන්:  

• වලංගු සහ ආරක්ෂි යි   
o  .au ඩ ොඩේන් නොමයක් ලියොපදංචි කළ හැක්ඩක් කොටද යන්න සේබන්ධඩයන් දැඩි 

අවශ්යතො පවතියි. ලියොපදංචි වන්නන් ඔස්ට්ඩරේලියොඩේ සිටින බව හො අවශ්ය 
අවස්ට්ථොව  දී ඔවුන් සතුව ඔස්ට්ඩරේලියොනු ලියොපදංචි වයොපොරයක් ඩහෝ 
සංවිධොනයක් තිඩබන බව තහවුරැ කර ගැනීම සඳහො ඔවුන්ඩේ ඩතොරතුරැ ව ංගු 
බවට පත් කරනු  ැඩබ්. 

o ඩගෝලීය සොමොනයයක් වශ්ඩයන් ගත් ක  .au ඩ ොඩේන් නොමයන්, සැ කිය යුතු 
තරේ පහළ මරටමක අයුතු භොවිතයක් ඩපන්වයි. 

• විශ්වසනීය හො විශ්වොස කළ හුකි  
o ඔබ අන්තර්ජො  ඩසවුේ තිරයට .au යන ඩ ොඩේන් නොමය අංකනය කරන සෑම 

විටක ම එඩස්ට් නැත්නේ, .au ඩ ොඩේන් නොමයක් භොවිත කරමින් ඊඩේල් 
පණිවු යක් යවන විට ඩ ොඩේනය මගින් ඔබව ඉක්මනින් හො නිවැරදව ඔබ 
ඩසොයන ඩද් ඩවත සේබන්ධ කරයි. 

o ඩසසු සු බ වොනිජ ඩ ොඩේන් නොමයන් අතරතුර .au සහිත ඩ ොඩේන් 
නොමයන්ව ට අයත් ඩවබ් අ විව  විශ්වසනීත්වය හො ආරක්ිත බව ඩදගුෙයක් 
පමෙ ඩේ. 
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• ඔස්ට්තරේලියොනු  
o අන්තර් ජො  පරිශි කයන් විසින් .au ඩ ොඩේන් නොමය ඔස්ට්ඩරේලියොනු ඩ ස 

හඳුනොගනු  ැඩබ්. එමගින් බඩු මි  දී ගන්නො විට ඩහෝ මොර්ගගත සේබන්ධතො 
පවත්වන විට ඔස්ට්ඩරේලියොනු වයොපොර හො සංවිධොන සමග සේබන්ධ වීමට හො 
ඒවොට සහඩයෝගය දැක්වීමට අන්තර්ජො  පරිශී කයන්ට උපකොර කරයි. 

o ඩද්ශීය .au ඩ ොඩේන් නොමයන් මගින් අන්තර්ජො  ඩසවුේව  දී ඩවබ් අ විව ට 
ඉහළ මරටමක්  බො ඩදන අතර එමගින් අන්තර්ජො  පරිශී කයන්ට හො 
පොරිඩභෝගිකයන්ට ව ොත් පහසුඩවන් ඔඩබ් ඩවබ් අ විය ඩසොයො ගත හැකි ඩේ. 

 මට .au ත ොතේන් නොමයක්ෂ ලියොපදංචි කිරීමට සුදුසුකේ ත්රතේද?  

.au ඩ ොඩේන් නොමයක් ලියොපදංචි කිරීම සඳහො ඔබට ව ංගු ඔස්ට්ඩරේලියොනු තත්ත්වයක් තිබිය 
යුතුය. උදොහරෙ ඩ ස ඔබ ඔස්ට්ඩරේලියොඩේ පුරවැසිඩයක් ඩහෝ ස්ට්ිර පදංචිකරැඩවකු බවට සොක්ි 
ඩහෝ ඔස්ට්ඩරේලියොඩේ සංවිධොනයන් ලියොපදංචි කර තිබීම පිළිබඳ සොක්ි ඔස්ට්ඩරේලියොනු තත්ත්වයක් 
යන්න ගැන සේූර්ෙ අර්ථ දැක්වීමක් .au බ පතර පිළිබඳ නීතිව  1.4 ඩකොටඩස්ට්   (Section 1.4 
of the .au licensing rules) දැක්ඩේ.  

ඕනෑම ආකොරයක .au ඩ ොඩේන් නොම (නොම අවකොශ්) සේබන්ධඩයන්, එම නොම අවකොශ්ඩේ නමක් 
ලියොපදංචි කළ හැක්ඩක් කොටද යන්න සේබන්ධඩයන් විඩශ්ිත නීති පවතියි.  

.au නොම අවකොශ්ය ඩේ නොම අවකොශ්ඩේ ලියොපදංචි විය හැක්ඩක් කොටද? 

com.au / net.au ඔස්ට්ඩරේලියොඩේ වයොපොර කටයුතු කිරීමට ලියොපදංචි වී ඇති 
වොනිජ ආයතන, තනි පුද්ග  වයොපොරිකයන්, පදනේ, සංස්ට්ථොපිත 
සංවිධොන සහ සොමොනයඩයන් ABN ඩහෝ ACN සහිත සමොගේ  

org.au  ඔස්ට්ඩරේලියොව තුළ  ොභ ඩනො බන නීතිමය ආයතන ඩ ස 
ලියොපදංචි වී ඇති ආයතන, ඇපකරැවන් මගින් සීමොසහිත වූ 
සමොගේ, සංස්ට්ථොපිත සංවිධොන හො ලියොපදංචි වූ පුෙයොයතන 
ඇතුළුව. 

id.au  ඔස්ට්ඩරේලියොනු පුරවැසියන් ඩහෝ ස්ට්ිර පදංචිකරැවන් වන 
පුද්ග යන් 

asn.au  ොභ ඩනො බන නීතිමය ආයතන හො සංස්ට්ථොපිත ඩනොවන 
සංවිධොන 

edu.au ඔස්ට්ඩරේලියොනු රජඩේ පිළිගැනීම සහිත අධයොපනික ඩහෝ පුහුණු 
ආයතන, ඩපර ළමො විය අධයොපනය, පොසල්, විශ්වවිදයො  සහ 
ලියොපදංචි වූ පුහුණු සංවිධොන ඇතුළත්ව.   

gov.au රජඩේ ඩදපොර්තඩේන්තුවක්, ආයතනයක්, පළොත් පො න 
ආයතනයක් ඩහෝ අර්ථ දැක්වුනු ඩවනත් රජඩේ ආයතනයක්. 

https://www.auda.org.au/policy/au-domain-administration-rules-licensing
https://www.auda.org.au/policy/au-domain-administration-rules-licensing
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පරොන්ත හො බ පරඩද්ශ් නොම 
අවකොශ් (උදො act.au, nsw.au, 
tas.au)  

ලියොපදංචි ඩකරැණු පරොඩද්ශීය පරජොව ඩවනුඩවන් කටයුතු කරන 
අදොළ පරඩද්ශ්ඩේ නමට අදොළ වන  ොභ ඩනො බන සංවිධොන 
(උදො.apollobay.vic.au) ඩහෝ පරධොන රොජය ඩහෝ බ  පරඩද්ශ්ව ට 
අයත් සංවිධොන 

.au direct ව ංගුතොඩවන් යුතු ඔස්ට්ඩරේලියොනු තත්ත්වයක් හිමි පුද්ග යන්  

.au direct යනු ඔස්ට්ඩරේලියොඩේ නවතම නොම අවකොශ්යක් වන 
අතර, එමගින් පළමු වතොවට පුද්ග යන්ට .auට ඩපර ඍජුවම 
සිය නම (උදො. getyour.au)  ලියොපදංචි කිරීඩේ අවස්ට්ථොව 2022 
මොර්තු 24 වැනිදො සිට පළමුවරට හිමි ඩේ. 

 

ඩේ සේබන්ධඩයන් සුදුසුකේ  බන කරම ගැන සේූර්ෙ  ැයිස්ට්තුවක් .au බ පතර පිළිබඳ 
නීතිව  (.au licensing rules) ඩේ.  

මට .au ත ොතේනයක්ෂ ලියොපදංචි කළ හුක්ෂතක්ෂ තකතස්ට්ද?  

.au ඩ ොඩේන් නොමයක් ලියොපදංචි කිරීම සඳහො:  

• ඔබ ලියොපදංචි වීමට කැමති ඩ ොඩේන් නොමය ඇත්දැයි බැලීමට WHOIS පරීක්ෂො කර 
බ න්න  

• ඔබ ඩතෝරොගත් ඩ ොඩේන් නොමය ලියොපදංචි කිරීම ඔබ සුදුසුකේ  බන්ඩන් ද යන්න 
තීරෙය කිරීමට.au බ පතර පිළිබඳ නීති ( .au licensing rules) පරීක්ෂො කර බ න්න. 

• ඔඩබ් ඩ ොඩේන් නොමය ලියොපදංචි කරවො ගැනීම සඳහො auDA පිළිගත් 
ලියොපදංචිකරැවන්  (auDA accredited registrar) ඩතෝරන්න. AuDA විසින් ඩ ොඩේන් නොම 
මි  ගෙන් සැකසීම ඩනොකරන බවත්, එක් එක් ලියොපදංචිකරැවන් අතර මි  ගෙන් 
ඩවනස්ට් විය හැකි බවත් මතක තබො ගන්න.  

ඔඩබ් ඩ ොඩේන් නොමය ලියොපදංචි කිරීඩමන් පසු, ඔඩබ් ඩ ොඩේන් නොම ලියොපදංචිය පිළිබඳ 
ඩතොරතුරැ යොවත්කොලීනව පවත්වො ගන්නො බව තහවුරැ කර ගැනීඩමන් ඔබට ලියොපදංචිකරැඩගන් 
ඩතොරතුරැ, එනේ නැවත අළුත් කිරීම පිළිබඳ දැන්වීේ ආදය  ැඩබනු ඇත. 

.au ත ොතේනය පරිපොලනය කරන්තන් කවුද? 

.au Domain Administration (auDA) විසින් .au ඩ ොඩේනයන් සඳහො වන නීති පරිපො නය 
ඩකඩරන අතර, ඩේවො ඔස්ට්ඩරේලියොනු මහජනතොව සමග සේබන්ධ වී ඔවුන්ඩේ උපඩද්ශ්නඩයන් 
යුතුව සකස්ට් වී තිඩබ්. එය  ොභ ඩනො බන ආයතනයක් වන අතර, .au ඩ ොඩේන් නොමය සියලු 
අන්තර්ජො  පරිශී කයන්ට විශ්වසනීය හො ආරක්ිත ඩ ොඩේන් නොමයක් බව තහවුරැ කිරීමට 
ඔස්ට්ඩරේලියොනු රජය විසින් අනුමත කර ඇත. එමගින් .au ඩ ොඩේන් නොම ඩස්ට්වො සොමොනය ජනතොවට 
සපයන ලියොපදංචිකරැවන්ට පිළිගැනීමක්  බො ඩදයි.  

  

https://www.auda.org.au/policy/au-domain-administration-rules-licensing
https://whois.auda.org.au/
https://www.auda.org.au/au-domain-names/new-au-licensing-rules
https://www.auda.org.au/accredited-registrars


 

.au Domain Administration Ltd  •  www.auda.org.au     4 

මට වුඩිදුර විස්ට් ර තසොයො ග  හුක්ෂතක්ෂ තකො ුනින්ද?  

වැඩිදුර විස්ට්තර ඩසොයො ගැනීම සඳහො auDA website ඩවබ් අ වියට යන්න. www.auDA.org.au  

auDA සහ .au ඩ ොඩේන් සේබන්ධඩයන් යොවත්කොලීනව සිටීම සඳහො සහ auDA සේබන්ධිත 
සොමොජිකඩයකු වීම සඳහො www.auDA.org.au/join  
 

http://www.auda.org.au/
http://www.auda.org.au/join

