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Sinhalese

පැමිණිල්ලක් කිරීම

ඕත�ේරේලියොනු මොනව හිමිකම් තකොමිෂන් �භොව යනු නීතිවිතරොේධී ත්ල� �ේරී පුරුෂ බව, ජොතිය, ආබොධි� බව, වය� 
ත�ේතුතවන් තවන�ේ තකොට �ැ්ලකීම, ILO III ත්ල� තවන�ේ තකොට �ැ්ලකීම �� මොනව අයිතිවොසිකම් කඩ කිරීම පිළිබඳ 
පරීක්ෂො කර වි�ඳුම් ්ලබො තෙන �ේවොධීන ආය�නයකි.

අපට පැමිණිලි කළ �ැතක්ක් කුමක් ගැනෙ

• ලිිංගිකතවය අනුව තවන�ේ කර �ැ්ලකීම යන්නට �ේරී පුරුෂ බව, ලිිංගික අනනය�ොව, අන්�ර් ලිිංගික බව, ගර්භණී 
බව, විවො�ක ත�ොේ �ම්බන්්ධ�ො �තතවය, මව්කිරි දීම, පවුතල වගකීම �� ලිිංගික �ම්භවය ම� පෙනම් තවමින් 
හිිං�ො කිරීම �� ප�ත තකොට �ැ්ලකීමයි.

• ආබොධි� බව අනුව තවන�ේ තකොට �ැ්ලකීමට ශොරීරික, බුද්ධිය, �ිංතව්දී බව, ඉතගනීතම් �� මොනසික ආබොධි� 
බව; තරොේග ත�ොේ අ�නීප; වවෙය ත�ේතු; වැඩ �ො අෙොළ තුවෝල සිදුවීම්; අතී�, වර්�මොන �� අනොග� ආබොධි� බව 
�� ආබොධි� පුද්ග්ලයකු �මඟ �ම්බන්්ධ�ොවක් තිබීම ත�ේතුතවන් ප�ත තකොට �ැ්ලකීම ඇතුළත තව්.

• ජොතිය අනුව තවන�ේ කර �ැ්ලකීමට ජොතිවොදී වවරය �� ජොතිය, වර්්ණය, �ම්භවය, ජොතික ත�ොේ ජන වොර්ගික 
�ම්භවය, �ිංක්රමණික �තතවය අනුව තවන�ේ කර �ැ්ලකීම ඇතුළත තව්.

• වය� අනුව තවන�ේ කර �ැ්ලකීමට වයසින් වඩොත අඩු වීම ත�ොේ වැඩි වීම ම� තවන�ේ ආකොරයට �ැ්ලකීම ඇතුළත 
තව්.

• ILO III තවන�ේ ආකොරයට �ැ්ලකීමට ආගම, අපරෝධකොරී වොර්�ොව, වෘතතීය �මිති ක්රියොකොරීතවය, තද්ශපෝලන 
ම�ය �� �මොජ �ම්භවය අනුව තවන�ේ ආකොරයට �ැ්ලකීමට ඇතුළත තව්.

• මොනව අයිතිවොසිකම් යන්නට සිවිල �� තද්ශපෝලන අයිතිවොසිකම් පිළිබඳ �ම්මුතිය, ළමො අයිතිවොසිකම් පිළිබඳ 
�ම්මුතිය �� ආබොධි� අයතේ අයිතිවොසිකම් පිළිබඳ �ම්මුතිය වැනි ජො�යන්�ර මොනව අයිතිවොසිකම් �ම්මුතීන් 
කඩ කිරීමක් ත්ල� ජනරජය මගින් �්ලකන ක්රියොකොරකම් තව්.

ඔබ ඔත�ේරේලියොතව් තකො�ැන සිටියෙ පැමිණිල්ලක් කිරීමට �ැකියොව ඇති අ�ර ඒ �ඳ�ො ඔබට වියෙමක් ෙැරීමට සිදු තනොතව්.
පැමිණිලි කරන ආකොරය ප�� ෙක්වො ඇ�.

විමසීමක් කිරීම
• ඔබට යමක් පිළිබඳ විශේවො�යක් නැතනම් ෙ යමක් ගැන පැමිණිලි කිරීමට අවශය නම්ෙ දුරකථනතයන් අිංක  

1300 656 419 අම�න්න. නැ�ත�ොත complaintsinfo@humanrights.gov.au ලිපිනයට ඊතම්ල කරන්න.

• ක්රියොවලිය ආරම්භ කිරීමට ඔබට පැමිණිලි ආකෘති පත්රයක් එවීමට අපට �ැක.

• අපට ඔබට උෙව් කළ තනො�ැකි නම්, උෙව් කළ �ැකි අයකු තව� අපි ඔබ තයොමු කරමු.
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Sinhalese

පැමිණිල්ලක් කිරීම
• පැමිණිල්ල ලිඛි�ව කළ යුතුය. ඔබ පැමිණිලි ආකෘති පත්රය භොර දී අපට �ැපැල කිරීමට ත�ොේ ෆැක්�ේ කිරීමට �ැක. 

එත�ේත නැතනම් අතේ තවබ් අඩවිතේ මොර්ගග�ව පැමිණිල්ලක් කළ �ැක. (www.humanrights.gov.au)

• ඔබ කැමති භොෂොවකින් පැමිණිල්ල කළ �ැකි අ�ර අවශය නම් පැමිණිල්ල ලියො ගැනීමට අපට ඔබට උපකොර කළ �ැක.

• පැමිණිල්ලක් කිරීමට නීතිඥයකු අවශය තනොතව්.

• ඔතබ් පැමිණිල්ල පිළිබඳ කටයුතු කළ තනො�ැකි නම් ඊට ත�ේතුව අපි වි�ේ�ර කරමු.

පරීක්ෂ්ණය
• ඔතබ් පැමිණිල්ල ගැන �ොකච්ො කිරීමට අපි ඔබ අම�මු. ඔතබන් වැඩිදුර ත�ොරතුරු �පයන ත්ල� ඉල්ලො සිටිය �ැක.

• �ොමොනයතයන් තකොමි�ම විසින් ඔබ පැමිණිලිකරන පුද්ග්ලයො ත�ොේ �ිංවි්ධොනය අම�න අ�ර ඔතබ් පැමිණිතලල 
පිටප�ක් �පයො අෙ��ේ �� අතනකුත වි�ේ�ර ඔතබන් ඉල්ලො සිටිනු ඇ�. ඔතබ් පැමිණිල්ලට ප්රතිචොර වශතයන් ඔවුන් 
පැවසුතව් කුමක්ෙ යන්න අපි ඔබට ෙැන ගැනීමට �්ල�ේවමු.

• �ම�ර අව�ේථොව්ල ඔතබ් පැමිණිල්ල �ම්බන්්ධතයන් කටයුතු තනොකිරීමට අපි තීර්ණය කරනු ඇ�. තමය සිදු වුවත�ොත 
ඒ ඇයිෙැයි යන්න අපි වි�ේ�ර කරමු.

• පැමිණිල්ල �ම්මුතියක් මගින් වි�ඳො ගැනීමට උත�ො� ෙැරීම ගැන අපි ඔබ �මඟ �ොකච්ො කරමු.

�ම්මුතියකට පැමිණීම
• �ම්මුතිය යනු ඔබ පැමිණිලිකරන �ිංවි්ධොනයට ත�ොේ පුද්ග්ලයො �මඟ ප්රශේනය වි�ඳො ගැනීමට අපි ඔබට උපකොර කිරීමට 

උත�ො� කිරීමයි.

• �ම්මුතියකට පැමිණීම ‘�ම්මුති �ොකච්ොව‘ යන මුහු්ණට මුහු්ණ පැවැතතවන �මුවක් මගින් ත�ොේ දුරකථන �මුවීමක් 
මගින් සිදු කළ �ැක. �ම�ර අව�ේථොව්ල පැමිණිලි ලිපි හුවමොරු කිරීම මගින් ත�ොේ මැදි�තකරුවකු මගින් දුරකථනය 
ත�ොේ ඊතම්ල මගින් පනිවුඩ යැවීතමන් වි�ඳො ග� �ැක.

• පැමිණිලි ක්රම ග්ණනොවකින් වි�ඳො ග� �ැක. නිෙසුනක් වශතයන් ක්ණගොටුව ප්රකොශ කිරීතමන්, ප්රතිපතතියක් ත�ොේ 
වන්දියක් තවන�ේ කිරීම ෙැක්විය �ැක.

ග� �ැකි අධිකර්ණ ක්රියො මොර්ග - ලිිංගිකතවය අනුව, ආබොධි� බව අනුව, ජොතිය �� වය� 
අනුව තවන�ේ ආකොරතයන් �ැ්ලකීම
• තකොමි�මට නීති විතරොේධී තවන�ේ ආකොරතයන් �ැ්ලකීමක් සිදුව ඇතෙැයි තීර්ණය කිරීමට බ්ලය නැ�.

• ඔතබ් පැමිණිල්ල වි�ඳුතව් නැතනම් ත�ොේ තවනත ත�ේතුවක් නි�ො නවතවො ෙැමුවත�ොත ඔබට ගැටළුව අධිකර්ණය තව� 
තගන යො �ැක. නීති විතරොේධී ත්ල� ප�ත තකොට �ැ්ලකීමක් සිදුව ඇතෙැයි අධිකර්ණයට තීර්ණය කළ �ැක.

• තමම පැමිණිල්ල �ම්බන්්ධතයන් තකොමිෂන් �භොව අව�ොන වශතයන් කටයුතු කිරීතම්දී ඕත�ේරේලියොතව් Federal 
Circuit Court තව� ත�ොේ Federal Court of Australia තව� ඉලලීමක් ඉදිරිපත කිරීමට ඔබට දින 60ක කෝලයක් 
ඇ�.

• ඔබ තවනුතවන් ප්රශේනය අධිකර්ණය තව� තගන යොමට ත�ොේ ඔතබ් සිද්ධිය අධිකර්ණයට ඉදිරිපත කිරීමට උපකොර 
කිරීමට තකොමි�මට තනො�ැක.

• ඔබ අධිකර්ණය �මුවට ගියත�ොත නීතිඥවරයකු ත�ොේ නීති නිතයොේජි�යකු �ො ක�ො කිරීමට ඔබට සිදු විය �ැක.



පැමිණිලි ත�ොරතුරු ත�ේවොව (COMPLAINT INFORMATION SERVICE)
දුරකථනය 1300 656 419 ත�ොේ (02) 9284 9888 • www.humanrights.gov.au • complaintsinfo@humanrights.gov.au

Sinhalese

තීර්ණය/වොර්�ොව– ILO III තවන�ේ ආකොරයට �ැ්ලකීම �� මොනව හිමිකම්
• කිසියම් ත�ේතුවක් ම� පැමිණිල්ල තනොවි�ඳුනත�ොත ත�ොේ අඛණඩව විභොග තනොතකරුනත�ොත, තකොමිෂන් �භොතව් 

�භොපතිවරයො ILO III තවන�ේ ආකොරයකට �ැ්ලකීමක් ත�ොේ මොනව හිමිකම් උල්ලිංඝනය වීමක් ත�ොේ සිදුව ඇතෙැයි 
තීර්ණය කරයි. මීට �භොපතිවරයො විසින් පවතවනු ්ලබන එක් එක් පක්ෂයට සිද්ධිතේ �ම අව�ේථො, පිළිතුරු �� ප්රශේන 
ඉදිරිපත කිරීමට කිරීමට අව�ේථොව �ැ්ලත�න ප්රසිද්්ධ විභොගයක් ඇතුළත වනු ඇ�.

• තවන�ේ ආකොරයකට �ැ්ලකීමක්, මොනව හිමිකම් උල්ලිංඝනය වීමක් සිදුව ඇති බවට �භොපතිවරයො �ෑහීමකට පත 
වුවත�ොත, �භොපතිවරයො විසින් එම කරු්ණ රජතේ ඇතටොේර්නි තජනරොලවරයො තව� වොර්�ො කරනු ඇ�. තමම 
වොර්�ොතව්, පුද්ග්ලයො අතවිඳ ඇති කිසියම් පොඩුවක් ත�ොේ තුවෝලයක් �ඳ�ො වන්දි තගවීම නිතර්ද්ශ කිරීම �භොපතිවරයොට 
සිදු කළ �ැකිය. වොර්�ොව අනිවොර්යතයන්ම පොර්ලිතම්න්තුතව් �භොග� කළ යුතුය.

• තවන�ේ ආකොරයට �ැ්ලකීම �� මොනව හිමිකම් �ම්බන්්ධතයන් �භොපතිවරයොතේ තීර්ණව්ලට නිෙසුන්  
http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act හි තකොමිෂන් �භො තවබ් 
අඩවිතේ තිතබ්.

වැඩි වි�ේ�ර ්ලබො ගැනීමට මො යො යුතතත තකො�ැනටෙ?
ප�� ආකොරයට ඕත�ේරේලියොනු මොනව හිමිකම් තකොමිෂන් �භොව �ො �ම්බන්්ධ විය �ැකිය.

දුරකථනය
පැමිණිලි ත�ොරතුරු මොර්ගය: 1300 656 419 (තද්ශීය ඇමතුම්) 
TTY: 1800 620 241 
NRS: 133 677 
ෆැක්�ේ: (02) 9284 9611

ඔබ භොෂ්ණ පරිවර්�කතයකු ්ලබො ගැනීමට කැමත නම් ඔබට 131 450 අම�ො ඕත�ේරේලියොනු මොනව හිමිකම් තකොමිෂන් 
�භොව තව� �ම්බන්්ධ කරන ත්ල� ඉල්ලො සිටිය �ැකිය.

ඔබ බිහිරි නම් ත�ොේ කිසියම් ශ්රව්ණ ආබෝධයක් ඇති අතයකු නම් ඔබට 1800 620 241 ඔත�ේ�ේ TTY මඟින් අප ඇමතිය 
�ැකිය. ඔබ බිහිරි නම් ත�ොේ කථන ආබෝධයක් ඇති අතයකු නම් ඔබට ජොතික ��න ත�ේවො (NRS) මඟින් 133 677 ඔත�ේ�ේ 
අප ඇමතිය �ැකිය. ඔබට ඕ�ේ්ලන් භොෂ්ණ පරිවර්�කතයකු අවශය නම්, තකොමිෂන් �භොවට තමම අවශය�ොව �පුරො දිය 
�ැකිය.

ඔබ අන්්ධ නම් ත�ොේ ෙෘශය ආබෝධ �හි� අතයකු නම්, තකොමිෂන් �භොවට ඉලලීම අනුව විකලප ආකෘතිපතවලින් ත�ොරතුරු 
්ලබො දිය �ැකිය.

�ැපැල

�ැපැල
Australian Human Rights Commission  
GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001

මොර්ගග�

ඊතම්ල: complaintsinfo@humanrights.gov.au  
තවබ් අඩවිය: www.humanrights.gov.au 

ඔබට ප�� පිටුව තව� තගො�ේ මොර්ගග�ව පැමිණිල්ලක් සිදු කළ �ැකිය 
http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint.

�ොමොනය නීති උපතද්ශය

ඔබ පැමිණිල්ලක් සිදු කිරීමට අෙ��ේ කරතන්න් නම්, ඔබට නීති උපතෙ�ේ ්ලබො ගැනීමට ත�ොේ ප්රජො ආය�නයක් �ො �ම්බන්්ධ 
වීමට අවශය විය �ැකිය. තවන�ේ ආකොරයට �ැ්ලකීම �� හිිං�ො කිරීම් පිළිබඳව තනොමිතල උපතෙ�ේ ්ලබො ග� �ැකි ප්රජො නීති 
ත�ේවො තිතබ්. ආ�න්නතේම පිහිටො ඇති ප්රජො නීති ම්ධය�ේථොනය පිළිබඳ ත�ොරතුරු www.naclc.org.au/directory තවතින් 
්ලබො ග� �ැකිය.

වගකීතමන් බැ�ැර කිරීම: තමම ත�ොරතුරු පත්රිකොව පිළිබඳ ත�ොරතුරු මොතර්ගොේපතද්ශයක් ත්ල� පම්ණක් තයොෙො ගැනීමට 
අතේක්ෂො තකතර්. එය නීති උපතෙ�ේ �ඳ�ො ආතද්ශකයක් තනොතව්.


