2014 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 31 ရက္ေန႔

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ထိန္းသိမ္းစခန္း၌ရွိ

လူအားလံုးသို႔

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
1. 2014 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 10 ရက္ေန႔တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
နယ္စပ္အကာအကြယ္ေပးေရး ဌာန (ဌာန) သည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ
အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို မိမိ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
အစီရင္ခံစာတြင္ 2014 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 31 ရက္ေန႔တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေနရာထိုင္ခင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သို႔မဟုတ္
အျခားတစ္နည္း ထိန္းသိမ္းေရးေနရာမ်ားအရ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ရွိေနခဲ့သည့္
လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိခဲ့ပါသည္ (အခ်က္အလက္
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ)။
1. ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 2014 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 19 ရက္ေန႔တြင္ ဌာန
ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး 2014 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 27 ရက္ေန႔တြင္ အင္တာနက္
ေမာ္ကြန္းအခ်က္အလက္ထားသိုရာမွ ဖယ္ရွားခဲ့ပါသည္။
2. 2015 ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ 30 ရက္ေန႔တြင္ ကိုယ္စားျပဳ

တိုင္တန္း

ကို ဌာနက မွားယြင္းစြာ အခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခံခဲ့ရသည့္
လူအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး မင္းႀကီးထံသို႔ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္(ကိုယ္စားျပဳတင္သြင္း
တိုင္တန္းလႊာ)။
ကိုယ္စားျပဳတင္သြင္း

တိုင္တန္းလႊာဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

3. ကိုယ္စားျပဳတင္သြင္း

တိုင္တန္းလႊာ တစ္ေစာင္ဆိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက

မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရးသီးျခားရွိမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ျပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္
လုပ္ပံုကိုင္ပံု တစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တူညီေသာ တိုင္တန္းခ်က္ရွိသည့္ အျခား
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုယ္စား အခ်က္အလက္ သီးျခားရွိေရး အက္ဥပေဒ (Privacy Act 1988
(Cth)) အရ တိုင္တန္းလႊာတစ္ေစာင္ကို တင္သြင္းသည္။ မင္းႀကီးသည္
အုပ္စုလိုက္အဖြ႕ဲ ဝင္လူမ်ားမွာ တိုင္တန္း

အဆိုပါ ျပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပံုကိုင္ပံု

ဆိုသည့္အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ခံစားရသည့္ ဆံုးရႈံးမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ တစ္ခုခု
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာေကာင္း ေၾကညာေပးႏိုင္ပါသည္။
ဤႏို႔တစ္စာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း။
4. အခ်က္အလက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၌ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခံရသည့္
လူမ်ားအနက္ တစ္ဦးဦးမွာ ခံစားရသည့္ ဆံုးရႈံးမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ တစ္ခုခုအတြက္
ေလ်ာ္ေၾကးရထိုက္သည္ မရထိုက္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အပါအဝင္
ကိုယ္စားျပဳတင္သြင္း

တိုင္တန္းလႊာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို

ခ်မွတ္ရန္အလို႔ငွါ၊ မင္းႀကီးသည္ သင့္ထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္ပါသည္။
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5. အကယ္၍ သင္သည္ အခ်က္အလက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခံခဲ့ရၿပီး
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို မေပးလွ်င္ မင္းႀကီးအေနျဖင့္
သင္သည္ အခ်က္အလက္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ
တစ္ခုခု ခံစားခဲ့ရသည္ဟု ေက်နပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ႏုိင္သည့္အျပင္
သင္သည္ အခ်က္အလက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ကြ်ႏု္ပ္ ဘာလုပ္ရန္လိုအပ္သနည္း။
1. အခ်က္အလက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ရလဒ္ေၾကာင့္ အကယ္၍ သင္ ဆံုးရႈံးမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ
တစ္ခုခုကို မခံစားခဲ့ရလွ်င္ သင္သည္ ေလ်ာ္ေၾကး ရထိုက္မည္ မဟုတ္ပါ၊ သင့္အေနျဖင့္
ဤႏို႔တစ္စာကို လ်စ္လ်ဴရႈႏုိင္သည္။
2. အခ်က္အလက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ရလဒ္ေၾကာင့္ အကယ္၍ သင္ ဆံုးရႈံးမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ
တစ္ခုခုကို ခံစားခဲရသည္ဟု သင္ ယံုၾကည္သည့္အျပင္ အဆိုပါ ဆံုးရႈံးမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို လိုလားလွ်င္ သင္သည္ သင့္
ဆံုးရႈံးမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မင္းႀကီးထံ တင္ျပရန္
လိုအပ္သည္။
1. သင္သည္ သင္ခံစားခဲ့ရသည့္ အဆိုပါ ဆံုးရႈံးမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟု
သင္ ယူဆသည့္ အခ်က္အလက္အားလံုးကို တင္ျပသင့္သည္။
2. အခ်က္အလက္မ်ားမွာ က်မ္းက်ိန္လႊာ ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္
ေရးထုိးထားေသာ သင့္ကိုယ္ပိုင္ စကားလံုးမ်ား ျဖင့္ေရးသားထားသည့္
ထြက္ဆိုခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပံုစံျဖင့္ က်မ္းက်ိန္လႊာ
သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ အနည္းငယ္
အေလးသာပါလိမ့္မည္။
3.

၌
၌

။
။
4.
။
5.
၌
။
3.
oaic.gov.au/repcomplain

(upload)
repcomplaint@oaic.gov.au
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။
GPO Box

5218, Sydney NSW 2001

။

OAIC
(
)

4.

- 2018

။

။

19

4

5.
၎
OAIC

oaic.gov.au/repcomplaint
။

6.
။

(Response Form)
။

1.
OAIC
repcomplaint@oaic.gov.au
-

။
၌
။
ၢ

-

၌

b.
[Department of Home Affairs]

၌
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။

။
။

………………………...............End

of translation……………………………

Translator's Certification:
I, Khin Maung (Tony) Latt, NAATI accredited translator #47876, certify that I am a bilingual
translator accredited with the English and Burmese languages and that I have translated the
attached document to the best of my knowledge and belief from English into Burmese and that the
Burmese text is an accurate and true translation of the original document presented to me.

……………………………..
Date: 25 October 2018

25/10/2018
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