
2014 ජනවා� 31 �න සං
මණ ඳ�� මධ�ස්ථානවල �� ��ගලය�ට 

��  කළ �ෙ$දනය සඳහා ෙතාරත) සැප,ෙ� කාලය 2018 ඔ.ෙත/බ1 

19 �ෙන� අවස� 3ය. එෙස් �ව  ෙකාමසා�ස්වරයා 3�� පහත 

ෙකා�ෙ��වලට යට  වන අයෙග� ෙතාර6) ලබා ගැ7ම තව 8රට  �8 

කර9 ඇත. 

 

a. තම� සැප,මට බලාෙපාෙරා 6 වන ෙතාර6)වලට අදාලව, 2018 

ඔ.ෙතාබ1 19 �න ෙහ/ ඊට ෙපර ස්වෙ�ශ කට?6 ෙදපා1තෙ��6වට 

ඉABම. ෙහ/ අය8�පත. ඉ��ප  කර තවම  CD6) 

බලාෙපාෙරා 6ෙව� ��න ��ගලය�ට   

ෙහ/  

b . ස්වෙ�ශ කට?6 ෙදපා1තෙ��6වට 2018 ඔ.ෙතාෙබ1 19 අවස� 

�නට  ෙපර ෙතාර6) සැප? බවට ෙහ/ අය8� පත. ඉ��ප  කළ බව 

සනාථ  කරE� ඒ CDබඳ ෙදපා1තෙ��6ෙ$ Gරණය 2018 සැHතැ�බ1 

18 �න ෙහ/ පIව ලැJෙ� න�,  

ෙහ/  

ඉහත දැ.K a ෙහ/ b ෙහ/ ෙකා�ෙ��වලට යට  වන ��ගලය�ට  

ෙදපා1තෙ��6ෙ$ CD6) ලැJL �න �ට �න 40 . ඇ6ලත තව 8රට  

ෙදපා1තෙ��6වට ෙතාර6) සැප,මට අවසර ලබාM ඇත. 

ස්වෙ�ශ කට?6 ෙදපා1තෙ��6ව මN� ඉහත a ෙහ/ b ෙකා�ෙ��වලට 

යට  වන ��ගලය� ව ෙවන ෙවනම අමතා ස�බ�ධ කර ග9 ඇත. 



ඕස්ට්රේලියානු ට්ර ොරතුරු  ට්රකොමසාරිස්වරයාට්රේ  කාර්යාලය  

 

2014 ජනවාරි 31 දින සංක්රමණික රැඳවුම් භාරට්රේ සිටි සියළු ට්රෙනා 

ට්රව ටයි  

 

පසුබිම  

 

1. 2014 පෙබරවාරි 10 දින සංක්රමණ හා පේශසීමා ආරක්ෂක පෙොර්තපේන්තුව 

(ට්රෙපාර් ට්රම්න්තුව) එහි පවබ් අඩවිපේ වැරදීමකින් රැඳවුේ වාර්තාවක් ෙළ කපළේ ය. 

2014 ජනවාරි 31 වන විට සංක්රමණ රැඳවුේ ආයතනවල පහෝ ෙදිංචි නිර්ණය යටපේ 

ප්රජාව තුළ පහෝ විකල්පීය රැඳවුේ මධ්යසථ්ානවල පහෝ රඳවා සිටි පුේගලයන්පේ 

පෙෞේගලික පතොරතුරු එම වාර්තාපේ අඩංගු විය. (ෙත්  කඩකිරීම ) 

 

1. එම පෙෞේගලික පතොරතුරු 2014 පෙබරවාරි 19 දින පෙොර්තපේන්තුපේ පවබ් 

අඩවිපයන් හා 2014 පෙබරවාරි 27 දින අන්තර්ජාල පල්ඛනාගාරපයන් ඉවේ 

කරන ලදී. 

2. පමපසේ  වැරදීමකින් පෙොර්තපේන්තුපේ පවබ් අඩවිපේ පතොරතුරු  ඇතුලේ වූ 

පුේගලයන් පවනුපවන් 2015 අපගෝස්තු 30 දින පකොමසාරිසව්රයා පවත 

නිපයෝජිත ෙැමිණිල්ලක් ඉදිරිෙේ කරන ලදී. (නිට්රයෝජි  පැමිණිල්ලක්) 

 

නිට්රයෝජි  පැමිණිල්ලක් යනු කුමක්ෙ ? 

 

3. 1988 පෙෞේගලිකේව ෙනත යටපේ සව්කීය පෙෞේගලිකභාවයට බාධ්ා කරන 

ෙනතක් පහෝ ක්රියාවලියක් සේබන්ධ්පයන් එයට අොල වන අනිේ පුේගලයන් ෙ 

පවනුපවන් එක් පුේගලයකු ඉදිරිෙේ කරන ෙැමිණිල්ලක් නිපයෝජිත 

ෙැමිණිල්ලක් පේ. එම ෙැමිණිල්ල සලකා බලා ඒ පිරිසට සිදුවූ ොඩුව හා හානිය 

පවනුපවන් වන්දි ලැබීමට ඔවුන් සුදුසුකේ ලබන ලබන බවට පකොමසාරිස්වරයා 

නිපේෙනයක් නිකුේ කිරීමට ඉඩ තිපබ්. 

 

 



 

ට්රම් නිට්රේෙනය වැෙගත් වන්ට්රන් කුමක් නිසාෙ ? 

     4. ෙේත කඩකිරීම පහේතුපවන් පෙෞේගලික පතොරතුරු ප්රකාශයට ෙේ කිරීම නිසා 

කවර පුේගලයකුට පහෝ සිදුවූ ොඩු පහෝ හානි නිසා ඔවුන් වන්දි ලැබීමට සුදුසුකේ 

ලබන්පන්ෙ යන්න ඇතුළු නිපයෝජිත ෙැමිණිල්ල පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීම සඳහා 

පකොමසාරිස්වරයාට ඔබපේ පතොරතුරු අවශය වන්පන් ය. 

 

    5.ෙේත කඩකිරීම පහේතුපවන් ඔබට අහිතකර බලෙෑමක් ඇති වුවේ ඔබ ෙහත 

ෙැක්පවන ආකාරයට පතොරතුරු   ලබා පනොදුනපහොේ, ෙේත කඩකිරීම නිසා ඔබට කිසිදු 

ොඩුවක් පහෝ හානියක් සිදුවූ බව පිළිගැනීමට පකොමසාරිස්වරයා අසමේ වනු ඇත. ඒ 

අනුව ෙේත කඩකිරීම සේබන්ධ්පයන්  ඔබට වන්දි පනොලැබී යනු ඇත. 

 

මා කළ යුත්ට්රත් කුමක්ෙ ? 

 1.ෙේත කඩකිරීම පහේතුපවන් ඔබට කිසිදු ොඩුවක් පහෝ හානියක් සිදුවී නැේනේ වන්දි 

ලැබීමට ඔබ සුදුසුකේ පනොලබන අතර ඔබට පේ නිපේෙනය පනොසලකා හැරිය හැකිය. 

2.ෙේත කඩකිරීම පහේතුපවන් ඔබට ොඩු පහෝ හානි සිදු වුපේ යයි ඔබ විශව්ාස කරන්පන් 

නේ, එම ොඩු පහෝ හානි සඳහා වන්දි ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් අවශය නම් ඔබට 

විඳින්නට සිදුවූ පාඩු ට්රහෝ හානි පිළිබඳව පකොමසාරිසව්රයාට පතොරතුරු සැෙයිය යුතුය. 

 

1.ඔබට වූ ොඩු පහෝ හානි වලට අොල යයි ඔබ සිතන සියළු පතොරතුරු ඔබ විසින් 

සැෙයිය යුතුය. 

2.එම පතොරතුරු දිවුරුේ ප්රකාශණයක් පහෝ ඔබට්රේ වචන වලින්ම ලියා අේසන් 

කළ ප්රකාශණයක් මගින් ඉදිරිෙේ කළ හැකිය. සේමත පෙෝරමයක ලියන ලෙ 

දිවුරුේ ප්රකාශණවලට පහෝ අේසන් කළ ප්රකාශණවලට ලැපබන්පන් අඩු 

වටිනාකමකි. 

3.ෙේත කඩකිරීපේ කාලපේ ෙටන් පහෝ ෙේත කඩකිරීම පිලිබඳව ඔබ 

ෙළමුපවන්ම ෙැනගේ දිනපේ සාක්ෂය පේ පතොරතුරුවලට ඇතුලේ කළ හැකිය. 

නිෙසුනක් පලස ෙේත කඩකිරීම ගැන ඔබ ෙැනගේ විට ඔබට ඇතිවූ හැඟීේ හා 

ඔබ එයට ප්රතිචාර ෙැක්වූ සැටි පහෝ ඔබ ලබාගේ  පවෙය  ප්රතිකාර ඇපතොේ ඒවා 

ඇතුලේ පවෙය වාර්තා පමම පතොරතුරු වලට ඇතුලේ විය හැකිය. පමම 

නිපේෙනය නිකුේ කළ දිපනන් ෙසුව ලබාගේ පවෙය වාර්තාවලට අඩු 

වටිනාකමක් ලැපබනු ඇත. 



4. ඔපබ්ම වචනවලින් පනොලියා ඔබ පවනුපවන් පවනේ අයකු විසින් ලියන ලෙ 

ලියුේ වලට ලැපබන්පන් අඩු වටිනාකමකි. 

5.යට සඳහන් අවසාන දිනයට ෙසුව ඉදිරිෙේ කරන පතොරතුරු 

පකොමසාරිස්වරයා විසින් සැලකිල්ලට පනොගැනීමට ඉඩ තිපබ්. 

 

3.  ඔබ පේ පතොරතුරු oaic.gov.au/repcomplaint පවබ් අඩවිපේ ඇති පිළිතුරු 

පෙෝරමයට ඇතුලේ කළ යුතුය repcomplaint@oaic.gov.au ඊ පේල් ලිපිනයට 

එවීපමන් පහෝ GPO Box 5218, Sydney NSW 2001 ලිපිනයට තැෙැල් කිරීපමන් පහෝ 

ඔබපේ පතොරතුරු සැෙයිය හැකිය. ඕස්පේලියානු පතොරතුරු පකොමසාරිසව්රයා පේ 

කාර්යාලයට (OAIC) පහෝ පෙොර්තපේන්තුවට ඔබව හඳුනාගැනීම සඳහා ඔබපේ 

සේපුර්ණ නම, උෙන් දිනය, සංක්රමණ පෙොර්තපේන්තුපේ ඔබට අොල අංකයක් 

ඇපතොේ ඒ අංකය ඇතුළු ප්රමාණවේ පතොරතුරු සැෙයිය යුතුය. 

 

4. පේ ඕනෑම පතොරතුරක් 2018  අට්රරේල්  19 දින ප.ව. 4.00 ට ට්රපර එවිය යුතුය. 
 

නිට්රයෝජි  පැමිණිල්ලට සහභාගී ට්රනොවීම  

 

5.නිපයෝජිත ෙැමිණිල්ල ඔබ පවනුපවන් ෙ ඉදිරිෙේ කිරීමට ඔබ කැමැේත ෙළ 

පනොකරන්පන් නේ පහෝ එයට සේබන්ධ් වීමට අකමැති නේ ඕනෑම පේලාවක OAIC 

පවබ් අඩවියට පිවිස පතොරතුරු පෙෝරමය පිරවීපමන් ඔබට නිපයෝජිත ෙැමිණිල්පලන් 

ඉවේ විය හැකිය. 

 

6. ෙැමිණිල්ලට සේබන්ධ් පනොවීම නිසා ෙේත කඩකිරීම සේබන්ධ්පයන් ඔබට වන්දි 

ලබා ගැනීපේ අවසථ්ාව මග හැරී යනු ඇත. 

කරුණාකර පිළිතුරු පෙෝරමපේ ඇති විසත්ර අවධ්ානපයන් යුතුව කියවන්න. 

 

රශ්න හා උපකාර  

 

1.පේ නිපේෙනය පේරුේ ගැනීමට පහෝ එයට ප්රතිචාර ෙැක්වීේ සේබන්ධ්පයන් ඔබට 

සහාය අවශය වන්පන් නේ කරුණාකර 1300 363 992 අංකයට පහෝ OAIC 

කාර්යාලය අමතන්න. නැේනේ repcomplaint@oaic.gov.au. විෙුේ 

ලිපිනයට ඊපේලයක්  යවන්න. 

http://www.oaic.gov.au/repcomplaint


2014 ජනවාරි 31 දින සංක්රමණ රැඳවුම් මධ්යස්ථානවල සිටි පුද්ගලයන්ට 

නිකුත් කළ නිවේදනය සඳහා ප්රතිචාර දක්වමින් ව ොරතුරු දැනුම්දීවම්  

කාලය නිවයොජය වකොමසරිස්වරයා විසින්  වත් සති 14 කින් දීර්ඝ කර ඇ . 

වම් අනුව ව ොරතුරු සැපයීවම් කාල සීමාව 2018 ඔක්ව ෝ බර්  19 දින සවස 

4.00 ට අවසන් වවයි.  ව දුරටත් වම් කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීමක් සිදු කරනු 

ඇ ැයි බලාවපොවරොත්තු විය වනොහැකි ය. 


