
Sinhala 

 

කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් වෙත දැනුම්දීම 

 

Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019) 
 

අෙධානය සඳහා: 

 

2013 වසරේ අර ෝස්තු 3 වැනි දිනට පසුව ඔබව ඕස්ට්රේලියාරේ සිට නවුරු ජනරජය රවත ර න ගිරේ නම්, 

නවුරු රරට ඔබ  තකළ කාලය පිළිබඳව ඔබ රවනුරවන් හිමිකමක් ඉදිරිපත් කිරීමට දැනට කටයුතු කරමින් සිටියි. 

 

ඔබට ඉංග්රීසි භාෂාව කියවීමට රනොහැකි නම්, phifinneymcdonald.com/projects/ වෙබ් අඩවිවේ “නවුරු 

සාමූහික ක්රියාමාර්ගය” (“Nauru Class Action”) යටරත් රමම දැනුම්දීම ඔබට රවනත් භාෂාවකින් ලබා ත 

හැකිය. රමම දැනුම්දීරම් පිටපතක් ඔබරග භාෂාරවන් ලබා රදන රලස GMNauru@pfm.law රවත රයොමු කළ 

විද්යුත් තැපැල් ලිපියක් මගින් රහෝ Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 ලිපිනය රවත 

තැපැල් මගින් ෆී ෆිනී මැක්ර ොනල්ඩ් (Phi Finney McDonald) ආයතනරයන් ඉල්ලීමක් කිරීමට ද ඔබට පුළුවන.   

 

If you do not read English, this Notice is available in other languages on the following website 

under “Nauru Class Action”: phifinneymcdonald.com/projects/. You can also request a copy of the 

Notice in your language by emailing Phi Finney McDonald at GMNauru@pfm.law or by post at 

Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

 عنوانتحت التالي  الموقع اإللكترونيبلغات أخرى على  متوفرإذا كنت ال تقرأ اللغة اإلنجليزية، فإن هذا اإلشعار 

 “Nauru Class Action": phifinneymcdonald.com/projects/ 

 العنوان على Phi Finney McDonald إلى بريد إلكتروني إرسال يمكنك أيًضا طلب نسخة من اإلشعار بلغتك عن طريق 

GMNauru@pfm.law العنوان  أو عن طريق البريد على 

Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 

 

আপনি যনি ইংরেজী পড়তে িা পাতেন তরে এই  বিজ্ঞবিটি নিম্ননিনিত ওর়েেসাইট “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/.  অধীরি অিয ভাষা়ে পাওয়া যাতি । Phi Finney McDonald কে  

GMNauru@pfm.law  - কে, ই-কেইল েতে অথিা   Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 এই  

ঠিোনায় ডাতেে োধ্যতে  আপিাে ভাষা়ে বিজ্ঞবিে একটি অিুনিনপে জনয অিুরোধ কেরত পারেি। 

 

အကယ္၍သင္ အဂၤလိပ္စာမဖတ္တ တ္္လ ွ်င္ ဤအအၾကာင္းားၾကာားစာကိို phifinneymcdonald.com/projects/ ဝကဘ္ ိိုက္ကတ င္ 

“Nauru Class Action” အးခါင္းားစဥ္အးအာက္၌ အျခာားဘာသာစကာားမွ်ာားးျဖင္း   ဖတ္္႐း း းးိိုငပါသည္။ သငသည္ 

ဤအအၾကာင္းားၾကာားစာ၏ မိတ္ ၱဴကိို သင္း  ဘာသာစကာားးျဖင္း   ရယူရန္ Phi Finney McDonald သိို႔ 

GMNauru@pfm.law ၌ အ ားအးမားလပိို႔၍အးသား္လည္းားအးကာင္းား သိို႔မဟိုတ္္ Level 4, 325 Flinders Lane, 

Melbourne, Victoria 3000 သိို႔ စာပိ္ို႔၍အးသား္လည္းားအးကာင္းား အးတ္ာင္းားခ  းးိိုငပါသည္။ 
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 :Nauru Class Action“ر در ويب سايت ذيل ما تحت عنوان اگر انگليسی را خوانده نمی توانيد، اين اطالعيه به لسان های ديگ

phifinneymcdonald.com/projects/ موجود است. همچنان می توانيد يک کاپی اين اطالعيه را به لسان خودتان با فرستادن "

 Level 4, 325 Flindersيا به آدرس پستی  GMNauru@pfm.lawبه آدرس  Phi Finney McDonaldايميل برای 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 .بدست آوريد   

 

 Nauru Class")"්نائۆرۆ්وەکۆمهڵ්ئقدام"්بهش්له්خوار්ماڵپهر්له්ئاگاداريه්ئێ්بخوەنين،්ئنگليسی්زوان්وە්نيهتوەنين්ئهگهر්

Action"): ්دانرياس්ترەک්زوانهيل්وە :phifinneymcdonald.com/projects/්./්زوان්وە්ئاگاداريه්لهی්دەقێگ්داواکردن්ئڕای

්يا් GMNauru@pfm.law:්خوارەوە්ناوديشان්وە (Phi Finney McDonald)්مهکدۆنالد්فينی්فی්بيهنه්ئێمهيلێگ්خوەدان،

 .Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000:්بکهن්کل්ئادرسه්ئێ්ئڕای්نامهيگ

 

به زبانهای ديگر در   ("Nauru Class Action")اگر خواندن انگليسی بلد نيستيد، اين اطالعيه با نام "دادخواهی دسته جمعی نارو" 

 Phi). همچنين می توانيد با ايميل زدن به فای فينی مک دونالد /phifinneymcdonald.com/projectsتارنمای زير موجود است: 

Finney McDonald)  به آدرسGMNauru@pfm.law يا تماس از راه پست به آدرسLevel 4, 325 Flinders Lane, 

Melbourne, Victoria 3000 .نسبت به دريافت يک نسخه از اين اطالعيه به زبان خودتان اقدام کنيد 

්

Si vous ne lisez pas l'anglais, cet avis est disponible dans d'autres langues sur le site web 

suivant sous la rubrique « Nauru Recours Collectif » ("Nauru Class Action"): 

phifinneymcdonald.com/projects/. Vous pouvez également demander une copie de l'avis dans 

votre langue en envoyant un courriel à Phi Finney McDonald à GMNauru@pfm.law ou par 

courrier à Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

්

यदि आप अगं्रेज़ी पढ़ पात ेहैं, तो यह नोटिस इस वेबसाइि phifinneymcdonald.com/projects/ पर “Nauru Class 

Action”: के अधीन अन्य भाषाओं में उपलब्ध ह।ै आप Phi Finney McDonald को GMNauru@pfm.law पर ई-मेल 

करके या Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 पत ेपर डाक से पत्र भेजकर भी अपनी भाषा 

में नोटिस की प्रतत दिए जाने का तनवेिन कर सकते/सकती हैं।  

 

Jika Anda tidak dapat membaca dalam bahasa Inggris, Pemberitahuan ini tersedia dalam 

bahasa-bahasa lain di situs web berikut ini di bawah judul “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/. Anda juga dapat meminta salinan Pemberitahuan ini dalam 

atay  GMNauru@pfm.lawbahasa Anda dengan cara mengirim emal ke Phi Finney McDonald di 

dengan mengirim surat lewat pos di alamat Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000්

 

Sekiranya anda tidak fasih dalam Bahasa Inggeris, Notis ini telah pun diterjemahkan dalam 

Bahasa asing di laman web dibawah tajuk “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/. Anda juga bolih meminta sesalinan Notis ini dalam Bahasa 

anda dengan menghantar email kepada Phi Finney McDonald di GMNauru@pfm.law atau 

melalui pos ke Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 
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यदि तपाईं अंग्रेजी पढ्न सकु्न हुन्न भने phifinneymcdonald.com/projects/ वेबसाइिमा "नउरु क्लास एक्शन" (“Nauru 

Class Action”) अन्तर्गत यो सूचना अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध छन्। तपाईंल े दि दिन्नी म्याकडोनाल्ड (Phi Finney 

McDonald) लाई GMNauru@pfm.law मा ईमेल र्रेर  वा Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 

3000 मा पत्राचार र्रेर तपाईंको भाषामा यो सूचनाको एक प्रतत अनुरोध र्नग सकु्नहुन्छ। 

 

/phifinneymcdonald.com/projectsه تاسي انګليسي نشی لوستي، دا خبرتيا په نورو ژبو پدی ويبپاڼه  کي د نارو اکشن پالن  

“Nauru Class Action” تر نامه الندي شتون لري. تاسو کولي شي يوه کاپي يی پی فينی مکدونالد Phi Finney McDonald 

 ,Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne استولو وغواړي او يا د پوست له الری GMNauru@pfm.lawته په ايميل 

Victoria 3000 غوښتنه وکړئ.   

 

Zedice tuñi Ingílic ót fori nozanilé,ei websaíth ót zaí yara notis yan oínno zuban ót faíba “Nauru 

Class Action”: phifinneymcdonald.com/projects/.Tuñi Notis ór kopí ekan ólla aros gori fariba 

tuáñar zuban ót Phi Finney McDonald or hasé email defeçai yore GMNauru@pfm.law ya fúus 

gori fariba thikana yan ót Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

Haddii aadan akhriyi karin Ingiriis, ogeysiiskaan waxaa laga helli karaa luqada kale websaytka 

soo socda “Nauru Class Action”. phifinneymcdonald.com/projects/. Waxaad kaloo codsan kartaa 

koobiga ogeysiiska isaga oo ku qoran afkaaga adigoo email u diraya Phi Finney McDonald @ 

GMNauru@pfm.law ama adiga oo boostada ku diraya: Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, 

Victoria 3000. 

 

நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசாதவர் என்றால், phifinneymcdonald.com/projects/எனும் வலலத்தளப்ேக்கத்தில் 

“நவுரு ஒட்டும ாத்த வழக்கு” (“Nauru Class Action”) என்ற தலலப்பின் கீழ் இந்த ‘அறிவிப்’பிலை நீங்கள் 

இதர ம ாழிகளில் மேறலாம். ‘ஃபி ஃபினி ம க்டாைல்டு’ (Phi Finney McDonald)-விற்கு 

GMNauru@pfm.law எனும் முகவரி மூலம் மின்ைஞ்சல் அனுப்பியும், Level 4, 325 Flinders Lane, 

Melbourne, Victoria 3000 எனும் முகவரியில் தோல் மூல ாகவும் உங்கள் ம ாழியில் உள்ள பிரதி ஒன்லற 

நீங்கள் பவண்டலாம்.  

 

" سيکشن ميں Nauru Class Actionدوسری زبانوں ميں درج ذيل ويب سائٹ پر "اگر آپ انگريزی نہيں پڑه سکتے تو يہ نوٹس 

 Phi۔ آپ اپنی زبان ميں نوٹس کی ايک نقل طلب کرنے کے لئے /phifinneymcdonald.com/projectsدستياب ہے: 

Finney McDonald  کوGMNauru@pfm.law  پر ای ميل کر سکتے ہيں ياLevel 4, 325 Flinders Lane, 

Melbourne, Victoria 3000 پر خط بهيج سکتے ہيں۔ 
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Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019) 

 

වමම දැනුම්දීම මට ලැවබන්වන් ඇයි? 

 

1. ඕස්ට්රේලියානු ආ මන කටයුතු පිළිබඳ ව කිවයුතු වත්මන් සහ හිටපු අමාත්්යවරුන් සහ රජරේ 

රදපාේතරම්න්තු රල්කම්වරුන් වන  පාේලිරම්න්තු මන්ත්්රී  රු ස්රකොට රමොරිසන්, පාේලිරම්න්තු මන්ත්්රී 

 රු පීටේ  ටන්, පාේලිරම්න්තු මන්ත්්රී  රු රටෝනි බේක්, මාටින් බේලස් මහතා සහ මයිකල් රපසුල්රලෝ 

මහතා යන අයට විරුදධව පුද ලයන් රදරදරනකු ඕස්ට්රේලියානු රෙ රල් උසාවිරේ   නඩුවක් පවරා ඇත. 

එම එක් එක් අමාත්්යවරු (ඒ වන විට ඕස්ට්රේලියානු රජරේ ඉතා රේෂ්ඨ සාමාජිකයන්) සහ රල්කම්වරු (ඒ 

වන විට ඕස්ට්රේලියානු රාේ්ය රසේවරේ ඉතා රේෂ්ඨ නිලධාරීන්) මහජන නිලධාරීන් රලස ඔවුන්රග 

කාේයභාරය නීති විරරෝධීව ක්්රියාත්මක කළ බවට, සහ එරසේ  ක්්රියාත්මක වන අවස්ථාරේදී ඔවුන්රග 

ක්්රියාවන් නීතිවිරරෝධී වුරේද යන්න පිළිබඳව රනොසැලකිලිමත් වීමට (ඕස්ට්රේලියානු නීතියට අනුව රමය 

“රනොසැලකිලිමත් උදාසීනත්වය” රලස හැඳින් රවයි) ඔවුන් තීරණය කළ බවට රමම නඩුව මගින් ර ෝදනා 

ඉදිරිපත් කරයි. රමය “රාේ්ය නිලතල අයුතු රලස පාවිච්චි කිරීම” රලස හැඳින් රවයි.  

 

2. ඕස්ට්රේලියානු රකොමන්රවල්ත් රජය ද (ඕස්ට්රේලියාව) රමහි රකොටස් කරුරවකි. එක් එක් අමාත්්යවරුන් 

සහ රල්කම්වරුන්, සහ ඕස්ට්රේලියානු රජය රමම නඩුරේ ව උත්තරකරුවන් රලස රපනී සිටිති. 

 

3. රමම නඩුව “සාමූහික ක්්රියාමාේ යක්” රේ. රමයින් අදහස් වන්රන් එක් පුද ලරයක් රහෝ පුද ලයින් විසින් 

“කණ් ායම් සාමාජිකයන්” රලසින්  හැඳින් රවන රවනත් පුද ල කණ් ායමක් රවනුරවන් රමම නඩුව 

ඉදිරිපත් කර ඇති බව ය. 2013 වසරේ අර ෝස්තු 3 වැනි දිනට පසුව ඕස්ට්රේලියාරේ සිට නවුරු රටට ර න 

ගිය පුද ලයින් රමම සාමූහික ක්්රියාමාේ යට අදාළ කණ් ායම් සාමාජිකරයෝ රවති. 

 

4. රමම දැනුම්දීම ඔබට ලැරබන්රන් 2013 වසරේ අර ෝස්තු 3 වැනි දිනට පසුව ඔබව ඕස්ට්රේලියාරේ සිට 

නවුරු රටට ර න යෑම නිසා ඔබ කණ් ායම් සාමාජිකරයකු විය හැකි බැවින්ය. 

 

5. සාමූහික ක්්රියාමාේ යට සම්බන්ධ වීම ඔබරග වීසා තත්වයට බලපෑමක් ඇති රනොකරයි. ඔබරග වීසා 

තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබට  ැටලු ඇති නම්, ඒ පිළිබඳව සංක්්රමණ කටයුතු සඳහා උපරදස් ලබාරදන 

නිරයෝජිතරයකුර න් විමසිය යුතුය. 

 

6. සාමූහික ක්්රියාමාේ රේ රකොටස් කරුරවකු වීමට ඔබ මුදල් ර විය යුතු නැත. ඔබට යම් වන්දි මුදලක් 

ලැබුනරහොත් රහෝ ඔබරග හිමිකම් සමතයකට පත්කර  ැනීමට ඔබට පුද ලික නීති උපරදස් අවශ්්ය 

වුවරහොත් පමණක් නඩුව අවසානරේ දී ඔබට යම් මුදලක් ර විමට සිදුවනු ඇත. සාමූහික ක්්රියාමාේ ය 

සම්බන්ධව ඔබට ර වීමට සිදුවිය හැකි නීති  ාස්තු ඔබට හිමිවිය හැකි වන්දියට ව ා වැඩි රනොවනු ඇත. 

රවනත් ව න වලින් කිවරහොත්, සාමූහික ක්්රියාමාේ ය සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතු රවනුරවන් දරන වියදම් 

සඳහා ඔබට අතින් පාඩුවක් දැරීමට සිදු රනොවනු ඇත. 

 



Sinhala 

7. නඩුව රමරහයවන්රන් ෆී ෆිනී මැක්ර ොනල්ඩ් (Phi Finney McDonald – PFM) ආයතනරේ  

නීතිඥවරුන්ය. කණ් ායම් සාමාජිකරයක් ද යන්න ඔබ රනොදන්රන් නම්, GMNauru@pfm.law  රවත 

රයොමු කළ විද්යුත් තැපැල් ලිපියක් මගින් PFM ආයතන ඇමතීමට රහෝ ඔබට කැමති නීතිඥවරරයක් සමඟ 

කතා කිරීමට ඔබට පුළුවන. ඔබට ප්රශ්ණ තිරේ නම්, කරුණාකර රෙ රල් උසාවිය ඇමතීරමන් වලකින්න. 

 

ඕස්ට්වර්ලියානු නීති පද්ධතිය 

 

8. එක් පුද ලරයකුට (අයැදුම්කරු රලස හැඳින් රවන) රවනත් පුද ලරයකුර න්, සමා මකින් රහෝ 

රජරයන් (ව උත්තරකරු රලස හැඳින් රවන) මුල්්යමය වන්දියක් ලබා  ැනීම සඳහා හිමිකමක් ඉදිරිපත් 

කිරීමට  ඕස්ට්රේලියාරේ නීති පදධතිය මගින් ඉ  සලසයි. එරසේ කළ හැකි වන්රන් ව උත්තරකරුරග 

කල්ක්්රියාව නිසා අයැදුම්කරුට හානියක් රහෝ පාඩුවක් සිදු වුරේයයි අයැදුම්කරු විශ්වාස කරන්රන් නම් 

සහ හිමිකම ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නිසි පදනමක් තිරේ නම් පමණකි. 

 

9. ඕස්ට්රේලියාරේ සියලුම අධිකරණ රජරයන් ස්වාධීන ය. අධිකරණය අනු මනය කරන ක්්රියා පටිපාටි 

සඳහා ඔවුන්ට පැහැදිලි නීති රීති තිරේ. නීතියට අනුව නඩුව තීරණය කිරීම සඳහා අවශ්්ය සාක්්ෂි සකස ්

කිරීරම් සහ එම සාක්ෂි සඳහා නීතිමය මූලධේම භාවිතා කිරීරම් නීති රීති රමයට ඇතුළත් ය. 

 

සාමූහික ක්රියාමාර්ගය කුමක සඳහා ද? 

 

10. ආ මන කටයුතු පිළිබඳ ව කිවයුතු එක් එක් වත්මන් සහ හිටපු අමාත්්යවරුන් සහ, ආ මන කටයුතු 

පිළිබඳ ව කිවයුතු රජරේ රදපාේතරම්න්තු රල්කම්වරුන්, මහජන නිලධාරීන් රලස ඔවුන්රග 

කාේයභාරයට අදාළ නීතිය ක  කළ බවට සාමූහික ක්්රියාමාේ ය ර ෝදනා කරයි. සාමූහික ක්්රියාමාේ ය 

සාේථක කර  ැනීම සඳහා නඩුව ඉදිරිපත් කරන පුද ලයින් රදරදනා රපන්විය යුතු වන්රන්: 

 

(a) එක් එක් අමාත්්යවරුන් සහ රල්කම්වරුන් ඔවුන්රග කාේයභාරයන් ක්්රියාත්මක කිරීරම්දී 

නීතිවිරරෝධී රලස කටයුතු කළ බව; සහ  

 

(b) අමාත්්යවරු සහ රල්කම්වරු ඔවුන්රග ක්්රියාවන් නීතිවිරරෝධී වුරේද යන්න පිළිබඳව 

රනොසැලකිලිමත් වීමට )ඕස්ට්රේලියානු නීතියට අනුව රමය “රනොසැලකිලිමත් උදාසීනත්වය” රලස 

හැඳින් රවයි( තීරණය කළ බව ය. 

 

11. නවුරු රරට ප්රාරදශීය සැකසුම් මධ්යස්ථාන වීසා බලපත්්ර )RPC වීසා බලපත්්ර( සඳහා අයැදුම් කිරීරම්දී 

රහෝ එවා දීේඝ කිරීමට ඉල්ලුම් කිරීරම්දී හතර ආකාරයකින් නීති විරරෝධී ක්්රියාමාේ   ත් බවට සාමූහික 

ක්්රියාමාේ ය ර ෝදනා කරයි. ඒවා නම්: 

 

(a) කණ් ායම් සාමාජිකයන්ට ලබාදුන් RPC වීසා බලපත්්ර සඳහා අයැදුම් කිරීමට රහෝ එවා දීේඝ කිරීම 

සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට ඕස්ට්රේලියානු නීතිය යටරත් ඕස්ට්රේලියානු නිලධාරීන්ට බලතල රනොතිබූ 

බව; 
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(b) RPC වීසා බලපත්්ර සඳහා අයැදුම් කිරීරම්දී රහෝ එවා දීේඝ කිරීමට ඉල්ලුම් කිරීරම්දී කණ් ායම් 

සාමාජිකයන්ට පරිපාටීය සාධාරණත්වය ඉටු කිරීමට ඕස්ට්රේලියානු නිලධාරීන් බැඳී සිටියත්, ඔවුන් 

එරසේ කිරීමට අසමත් වූ බව;  

 

(c) RPC වීසා බලපත්්ර සඳහා නීත්්යනුකුලව අයැදුම් කිරීමට රහෝ එවා දීේඝ කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් 

කිරීමට ඕස්ට්රේලියානු නිලධාරීන්ට හැකි වන්රන් මානව අයිතිවාසිකම් ප්රමිතීන්ට අනුව 

කණ් ායම් සාමාජිකයන්ට සැලකීම් දැක්වුරේ නම් පමණකි. නමුත් එය එරසේ සිදු වී රනොමැති බව; 

 

(d) කණ් ායම් සාමාජිකයන් අතර සිටින ළමයින් රවනුරවන් RPC වීසා බලපත්්ර සඳහා නීත්්යනුකුලව 

අයැදුම් කිරීමට රහෝ එවා දීේඝ කිරීම ඕස්ට්රේලියානු නිලධාරීන්ට හැකි වන්රන් එවැනි කණ් ායම් 

සාමාජිකයන්ට ළමයින්ට අදාළ  මානව අයිතිවාසිකම් ප්රමිතීන්ට අනුව සැලකීම් දැක්වුරේ නම් 

පමණකි. නමුත් රමම අවස්ථාරේදී එය සිදු වී රනොමැති බව ය. 

 

12. නඩු පවරා ඇති අමාත්්යවරු සහ රල්කම්වරු ඔවුන්රග කාේයභාරයන් ක්්රියාත්මක කිරීරම්දී 

ඕස්ට්රේලියානු නිලධාරීන්රග නීතිවිරරෝධී කල්ක්්රියාව නැවැත්වීමට ඔවුන් සතුව තිබූ බලතල රනොසලකා 

හැරීමට ඔවුන් තීරණය කළ බැවින්, RPC වීසා බලපත්්ර සඳහා අයැදුම් කිරීරම්දී රහෝ එවා දීේඝ සඳහා 

ඉල්ලුම් කිරීරම්දී නිලධාරීන් අනු මනය කළ ක්්රියාමාේ  සඳහා අමාත්්යවරුන් සහ රල්කම්වරුන් ව කිව 

යුතු බව සාමූහික ක්්රියාමාේ ය ර ෝදනා කරයි. 

 

13. කණ් ායම් සාමාජිකයන් නවුරු රටට නීතිවිරරෝධී රලස ර න යෑම සහ නවුරු රවත  ර න යාරම්  

ප්රතිඵලයක් රලස ඔවුන්ට හානියක් සහ අලාභයක් සිදු වූ බැවින්, සාමූහික ක්්රියාමාේ ය මගින් නඩු 

පවරා ඇති අමාත්්යවරු සහ රල්කම්වරු, සහ ඔවුන් නිරයෝජනය කරන ඕස්ට්රේලියානු රකොමන්රවල්ත් 

රජය, කණ් ායම් සාමාජිකයන්ට වන්දි ර විය යුතු බව සාමූහික ක්්රියාමාේ ය ර ෝදනා කරයි. 

 

14. ව උත්තරකරුවන්ට විරුදධව ඉදිරිපත් කර අති සවිස්තරාත්මක ර ෝදනා අයදුම්කරුවන්රග අතිරේක 

සංරශෝධිත හිමිකම් ප්රකාශරේ දක්වා ඇත. රමම අතිරේක සංරශෝධිත හිමිකම් ප්රකාශරේ පිටපතක් සහ 

ව උත්තරකරුවන්රග විත්තිවාවකය නිරීක්ෂණය කිරීමට අවශ්්ය නම්, ඒවා PFM ආයතනරේ 

https://phifinneymcdonald.com/projects/ රවේ අ විය රවතින් ලබා  ත හැකිය. 

 

15. 2013 වසරේ අර ෝස්තු 3 වැනි දිනට පසුව නවුරු රටට ර න ගිය පුද ලයින් මුහුණ දුන් පුද ලික හානි, 

අදායම් අහිමි වීම් සහ නීත්්යනුකුල රනොවූ සිර ත කිරීම් රවනුරවන් ඔවුන්ට වන්දි ලබා දීම සඳහා සාමූහික 

ක්්රියාමාේ ය අමාත්්යවරුන්රග සහ රල්කම්වරුන්රග නීතිවිරරෝධී ක්්රියාවන් සඳහා අලාභ හානි ඉල්ලා 

සිටියි. 
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සාමූහික ක්රියාමාර්ගවේ වකොටස් කරුවෙකු වලස රැඳී සිටීමට මට අෙශ්්ය ය - මා කළ යුත්වත් කුමක ද?  

 

16. සාමූහික ක්්රියාමාේ රේ රකොටස් කරුරවකු රලස රැඳී සිටීමට ඔබට උවමනා නම්, රම් රමොරහොරත් ඔබට 

කිසිවක් කිරීමට අවශ්්ය නැත. සාමූහික ක්්රියාමාේ රේ රකොටස් කරුරවකු රලස රැඳී සිටීම ඔබට උවමනාවක් 

නැතැයි  ඔබ රෙ රල් උසාවියට දැනුම් දී නැති නම්, ඔබ එහි රකොටස් කරුරවකු රවයි. රමය ඔබට අදාළ 

නම්, ඔබ කළ යුතු රද පිළිබඳව රමම ලියවිල්රල් ඊළඟ රකොටස මගින් ඔබට පැහැදිලි කරනු ඇත.  

 

17. කණ් ායම් සාමාජිකයන් නඩු කටයුත්රතන් ඉවත් වීමට තීරණය කර රනොමැති නම්, සාමුහික ක්්රියාමාේ රේ 

ප්රතිඵලය සමඟ ඔවුන් "බැඳී" සිටිති. එයින් අදහස් වන්රන් සාමූහික ක්්රියාමාේ රේ ප්රතිඵලය ජයග්රහණය, 

පරාජය රහෝ එකඟත්වයට පැමිණීම යන ඒවාරයන් කුමක් වුවත් ඔබ එම ප්රතිඵලය හා බැඳී සිටින බවය.  

 

(a) සාමූහික ක්්රියාමාේ ය සාේථක වුවරහොත්, නඩු තීන්දුරවන් ලබා රදන ප්රදානරයන් රහෝ 

එකඟත්වයට පැමිණි මුදලින් රකොටසක් ඔබට අයිති විය හැකිය. 

 

(b) ක්්රියාමාේ ය අසාේථක වුවරහොත් රහෝ බලාරපොරරොත්තු වුවාට ව ා අඩු ප්රමාණයකට එය සාේථක 

වුවරහොත්, ඔබට කිසිදු මුදලක් රනොලැබීම රහෝ සුළු මුදලක් ලැබීම සිදු විය හැකිය. එරමන්ම ඉහත 

පැහැදිලි කළ නීතිවිරරෝධී කල්ක්්රියාවට අදාළ එම ර ෝදනා මත එක් එක් අමාත්්යවරුන්ට සහ 

රල්කම්වරුන්ට විරුදධව නඩු  පැවරීමට ඔබට රනහැකි වනු ඇත. කිසිදු මුදලක් ර වීමට ද ඔබට 

සිදු රනොවනු ඇත. 

 

18. කණ් ායම් සාමාජිකයන් සැමටම රපොදු කරුණු තීරණය කරන විට සාමූහික ක්්රියාමාේ රේ රකොටස් 

කරුරවකු රලස රැඳී සිටීම සඳහා ඔබ මුදල් ර විය යුතු නැත. ඔබට යම් වන්දි මුදලක් ලැබුනරහොත් රහෝ 

ඔබරග හිමිකම් සමතයකට පත්කර  ැනීමට ඔබට පුද ලික නීති උපරදස ්අවශ්්ය වුවරහොත් පමණක් නඩුව 

අවසානරේ දී ඔබට යම් මුදලක් ර විමට සිදුවනු ඇත. සාමූහික ක්්රියාමාේ ය සම්බන්ධව ඔබට ර වීමට 

සිදුවිය හැකි නීති  ාස්තු ඔබට හිමිවිය හැකි වන්දියට ව ා වැඩි රනොවනු ඇත. රවනත් ව න වලින් 

කිවරහොත්, සාමූහික ක්්රියාමාේ ය සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතු රවනුරවන් දරන වියදම් සඳහා ඔබට අතින් 

පාඩුවක් දැරීමට සිදු රනොවනු ඇත. 

 

19. ඔබට අවශ්්ය නම්, GMNauru@pfm.law රවත රයොමු කළ විද්යුත් තැපැල් ලිපියක් මගින් ඔබට  PFM 

ආයතන ඇමතීමට පුළුවන. එවිට  ඉදිරි යාවත්කාලීන රතොරතුරු ඔබ කැමති ලිපිනය රහෝ විද්යුත් තැපැල් 

ලිපිනය රවත එවිය හැකිය. 

 

සාමූහික ක්රියාමාර්ගවේ වකොටස් කරුවෙකු වලස රැඳී සිටීමට මට උෙමනාෙක නැත - මා කළ යුත්වත් කුමක ද?  

 

20. සාමූහික ක්්රියාමාේ රේ රකොටස් කරුරවකු රලස රැඳී සිටීමට ඔබට උවමනාවක් නැති නම්, ඔබ ඒ බව 

රෙ රල් උසාවියට පැවසිය යුතුය. රමය “ඉවත් වීම” රලස හැඳින් රවයි. ඉවත් වීමට ඔබට උවමනා නම්, 

රමම දැනුම්දීම අවසානරේ ඇති රෙෝරමය පුරවා ජුලි මස 31 ෙැනි දින නැවගනහිර ඕස්ට්වර්ලියාවේ සම්මත 

mailto:GMNauru@pfm.law


Sinhala 

වේලාවෙන් (AEST) සෙස 4:00 ට වපර එය විද්යුත් තැපෑල මගින් රහෝ තැපැල් මගින් පහත ලිපිනයට 

එවිය යුතුය: 

 

The Registrar 

Federal Court of Australia  

Victorian District Registry  

305 William Street 

Melbourne VIC 3000 

 

රහෝ 

 

vicreg@fedcourt.gov.au 

 

21. ඔබ ඉවත් වුවරහොත් සාමූහික ක්්රියාමාේ ය මගින් ඔබට කිසිදු වන්දියක් රනොලැරබනු ඇත. 

 

22. සාමූහික ක්්රියාමාේ රේ රකොටස් කරුරවකු රලස රැඳී සිටීමට උවමනාවක් රනොදක්වන එක් එක්  කණ් ායම් 

සාමාජිකයන් රවන රවනම ඉවත් වීරම් රෙෝරමයන් පිරවිය යුතුය. පවුලක් රලස ඔබට එක් ඉවත් වීරම් 

රෙෝරමයක් පිරවීමට රනොහැකිය. 

 

අදාළ ලියවිලි ෙල පිටපත් ඔබට ලබාගත හැකවක කෙර ස්ථානවයන් ද? 

 

23. අයැදුම්පත, හිමිකම් පිළිබඳ ප්රකාශය, සහ විත්තිවාවකය රහෝ විත්තිවාවක ඇතුළු අදාළ ලියවිලි වල පිටපත් 

ලබා ත හැක්රක්: 

 

(a) PFM ආයතනරේ රවේ අ විය වන http://phifinneymcdonald.com/projects/ රවතින් බා ත කර 

 ැනීම මගින්  

 

(b) රෙ රල් උසාවිරේ රවේ අ විය වන www.fedcourt.gov.au රවතින් ඒවා පිරික්සීම මගින්  

 

ෙැඩි විස්තර මට ලබාගත හැකවක කෙර ස්ථානවයන් ද? 

 

24. ඔබට රමම දැනුම්දීරම් භාෂා පරිවේතනයක් ඇතුළු වැඩි විස්තර අවශ්්ය නම්, ඒවා ඔබට ලබා ත හැකි 

වන්රන්: 

 

(a) http://phifinneymcdonald.com/projects/ රවේ අ විය රවතින්; රහෝ  

 

(b) GMNauru@pfm.law රවත රයොමු කළ විද්යුත් තැපැල් ලිපියක් මගින් PFM ආයතන ඇමතීරමන් ය. 

 

http://phifinneymcdonald.com/projects/
http://www.fedcourt.gov.au/
http://phifinneymcdonald.com/projects/
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සාමූහික ක්රියාමාර්ගවේ වකොටස් කරුවෙකු වලස රැඳී සිටීමට ඔබට උෙමනාෙක නැති නම් පමණක වමම ව ෝරමය 

පාවිච්චි කරන්න 

Form 21 
Rule 9.34 

ඉෙත් වීවම් දැනුම්දීම 

 
No. VID816 of 2019 

Federal Court of Australia 
District Registry: Victoria 
Division: General 

Plaintiff M83A/2019 

First Applicant 

 

Plaintiff M83B/2019 (by his litigation representative, Plaintiff M83C/2019) 

Second Applicant 

Scott Morrison & Ors (in accordance with the attached schedule) 

Respondents 
රවත: 

The Registrar 
Federal Court of Australia 
Victoria District Registry 
305 William Street 
Melbourne VIC 3000 
 
රහෝ 
 
vicreg@fedcourt.gov.au 

 
රමම නිරයෝජක නඩු කටයුත්රත් කණ් ායම් සාමාජිකරයකු වන, [ඔබරග සම්පූේණ නම], ඕස්ට්රේලියාරේ 

රෙ රල් අධිකරණ පනරත් 331 වැනි ව න්තිය යටරත්, රමම නිරයෝජක නඩු කටයුත්රතන් [ඔබරග සම්පූේණ 

නම] ඉවත් වන බව දැනුම් රදයි. 
   
දිනය:  

 
ඔබරග අත්සන: 

ඔබරග සම්පූේණ නම: 

උපන් දිනය: 

විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය: 

දුරකතන අංකය: 
 
කණ් ායම් සමාජිරයක් රහෝ කණ් ායම් සමාජිරයකුරග නීත්්යනුකුල භාරකරු යන රදකින් එකක් රවුමක් මගින් 

සලකුණු කරන්න. 


