
21
-1
59

1aec.gov.au 132326
කැැන්බරාාහි, මැැතිවරාණ කොකැාමැසාාරිස්වරායාාකො� අවසාරායා පරිදියා
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SINHALESE

නැැවතී සළකාා බලන්නැ
මෙ�වර �හ චන්දය පිළිබද මූලාශ්ර පිරික්සන්නැ
�හ�ැතිවරණයක් අතරතුර ඔමෙ� චන්දයට බලපෑෑම් කිරී� උමෙදසා විශාාල ප්ර�ාණයකා 
මෙතාරතුරැ ප්ර�ාණයක් මෙබදාහරිනු ඇත.ඔබ විසින් දකිනු, අසනු සහ කියවනු ලබනැ දෑ සළකාා 
බැලී� වැදගත්ය. මෙතාරතුරැ පිලිබද ඔබට සැකා ඇති නැම් ඔමෙ�� ආකාල්පෑ ඇති කාරගැනී� 
උමෙදසා සහ තීරණයකාට එළඹී� පිණිස උපෑකාාරීවනැ ප්රශ්නැ ඇසී�ට ඔබට හැකිය.

චන්දදායකු මෙලස ඔමෙ� 
භූමිකාාව
කො�ාරාතුරාැ පිළිබද පහ� දෑ දැනගැැනීමැට කැාලයා වැයා 
කැරාන්න:

විශ්වසනීයභාාවය 
එය විශ්වාසවන්ත මෙහෝ පිළිගත හැකි මූලාශ්රයකින් 
ලැබුනැ මෙදයක්ද?

කො�ාරාතුකොරාහි මූලාශ්රායා ඔබ දනීද? එයා බලයාලත් මැාධ්යය 
ආයා�නයාකින් කොහෝ �හවුරාැ කැරාගැත් සාමැාජ මැාධ්යය 
ගිණුමැකින් ලැබුන කොදයාක්ද? මැැතිවරාණ නීති මැගින් 
සාන්නිකො�දනයාන්හි සා�යභාාවයා පාලනයා කැරානු කොනාලබයි.

කාාලීනැ 
එය පෑළකාරනු ලැබුමෙ� කාවර කාමෙළකාදීද?

කො� දිනවල යා� දැන්වීමැක්/ලිපියාක් පළවූ කොහයින්මැ 
එයා කැාලීන බවක් අදහස් කොනාකො�. සාැමැවිටමැ පාදකැවූ 
මූලාශ්රාකොයාහි සාහ ප්රාකැාශණකොයාහි දිනයා පිරික්සාන්න.

ප්රමෙ�සම් සහිත 
එය වංචා සහගත විය හැකිද?

සාමැාජ මැාධ්යයයාන්හි කොහෝ අකොනකුත් ඩිජිටල් කො�දිකැාවන්හි 
සාන්නිකො�දනයා වන කො�ාරාතුකොරාහි මූලාශ්රායා කොහෝ 
අන්�ර්ගැ�යා පිළිබදව ඔබට සාැකැ උපදී න�, ඒ හා 
පරීක්ෂාාකොවන් යුතුව සි�ා බලා  සා�බන්ධ්යවීමැ වැදගැත් කො�. 

හැකි අවස්ථාාවන්හිදී, කො�ාරාතුකොරාහි මූලාශ්රායා හා 
සා�බන්ධ්ය වියාහැකි ආකැාරායාන් පිළිබදව ඔබ පිරික්සියා 
යුතුයා.

AEC හි භූමිකාාව
ඔස්ට්කොර්ලියාානු මැැතිවරාණ කොකැාමිසාමැ (AEC)(AEC) යානු මැහ 
මැැතිවරාණයා පැවැත්වීකො� කැාර්යායායා පැවරාැන ස්වාධීන 
ආයා�නයායි. AECAEC හි භූමිකැාව:

�ැතිවරණ ක්රියාදා�ය පිළිබද විශ්වාසවන්ත මෙතාරතුරැ 
සැපෑයී�ය

AECAEC, එහි ප්රාචාාරාණ වයාපාරායා, කොවබ් අඩවියා, 
සා�බන්ධීකැරාණ මැධ්යයස්ථාානයා සාහ සාමැාජ මැාධ්යය ගිණු� 
හරාහා, ලියාාපදිංචි වන, චාන්දයා ප්රාකැාශ කැරාන කොහෝ 
අකොප්ක්ශකැයාකු කොලසා �රාගැ වදින ආකැාරායා පිළිබද 
කො�ාරාතුරාැ සාදහා පහසු ප්රාකො�ශයාක් සාළසානු ඇ�. 

කොමැකී මැැතිවරාණ ක්රියාාදාමැයාන් පිලිබදව යා�කිසි සාාවදය 
කො�ාරාතුරාක් ඇත්න�, එකී වාර්�ාව නිවැරාදි කිරීමැට AECAEC 
කැටයුතු කැරානු ඇ�. කොමැකී මැැතිවරාණ ක්රියාාදාමැයාන්කොගැන් 
පරිබාහිරාව – මැැතිවරාණ සාන්නිකො�දනයාන්හි සා�යභාාවයා 
පිරික්සීකො� කිසියා�මැවූ භූමිකැාවක් AECAEC සාතු කොනාකො�.

�ැතිවරණ සන්නිමෙ�දනැයන් බලාත්�කා කිරී� වි�සී�

ඔබට කො�ාරාතුරාැ හා සා�බන්ධ්ය එකී මූලාශ්රායාන් 
දැනගැැනීමැට උපකැාරී වීමැ පිණිසා සාමැහරා මැැතිවරාණ 
සාන්නිකො�දනයාන් සාදහා බලාත්මැකැ කිරීමැක් අවශය වනු 
ඇ�.පැමිණිල්ලක් ලැබුනු විට, නිසියාාකැාරාව බලාත්මැකැ 
කොනාකොකැරාැනු මැැතිවරාණ සාන්නිකො�දනයාන් AECAEC මැගින් 
විමැසීමැට ලක් කැරානු ඇ�.
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