
(Sinhala version) 

 

පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීමේ අරමුණු ප්රකාශය 

(නිර්මද්ශය සඳහා පමණක් පරිවර්තනය කරන ලද අනුවාදය) 

 

පුද්ගලික දත්ත සැපයීම ස්වේච්ඡාවෙන් සිදු වේ. ඔබ   ප්රමාණෙත් වතාරතුරු සපයන්වන් නැත්නම්, 

ඔබට එන්නත ලබා ගැනීමට වනාහැකි ෙනු ඇත. 

 

එකතු කිරීමේ අරමුණ 

1. ලබා දී ඇති පුද්ගලික දත්ත රජය විසින් පහත සඳහන් අරමුණු එකක් වහෝ කිහිපයක් සඳහා 

භාවිතා කරනු ඇත 

(a) COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීවම් තත්ත්ෙය පිළිබඳෙ අදාළ රජවේ වදපාර්තවම්න්තු සහ 

සංවිධාන සමඟ පරීක්ෂා කිරීම; 

(b) සංවිධානය කිරීම සඳහා අදාළ රජවේ කාර්යාංශය වහෝ වදපාර්තවම්න්තු සහ සංවිධාන 

දැනුෙත් කිරීම සහ එන්නත ලබා ගැනීවමන් අනතුරුෙ පසු විපරම් කිරීම; 

(c) eHealth (සහනාධාර) ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීම, සැකසීම සහ නඩත්තු කිරීම සහ COVID-19 

එන්නත් කිරීවම් ෙැඩසටහන පරිපාලනය හා අධීක්ෂණය සඳහා, ආගමන විගමන 

වදපාර්තවම්න්තුෙ විසින් තබා ඇති දත්ත හා ඉවලක්වරානික ක්රම මගින් සතයාපන 

ක්රියාෙලියකට ඇතුළත් නමුත්, ඒොට සීමා වනාවේ. 

(d) COVID-19 එන්නත්කරණ ෙැඩසටහන යටවත් COVID-19 එන්නත හා සම්බන්ධ ආරක්ෂාෙ සහ 

සායනික සිදුවීම් රජය සමග සහවයෝගවයන් අඛණ්ඩෙ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා වසෞඛය 

වදපාර්තවම්න්තුෙට සහ අදාළ සංවිධානෙලට (වහාංවකාං විශ්ෙ විදයාලය ඇතුළුෙ) යැවීමට 

(e) සංඛයාන හා පර්වේෂණ කටයුතු සඳහා;  

(f) ආශ්රිතයන්  ලුහුබැඳීම ඇතුළුෙ, COVID-19 වරෝගය ඇතිවීම වහෝ සම්වේෂණය වීම ෙැළැක්වීම, 

වෙරවයන් ආරක්ෂා වීම, ආසාදනය ප්රමාද කිරීම වහෝ වෙනත් ආකාරයකින් පාලනය කිරීම;  

හා 

(g) අෙශය විය හැකි, බලයලත් වහෝ නීතිවයන් අෙසර දී ඇති අවනක් ඕනැම නීතයානුකූල අරමුණු  

 

පැවරුේකරුවන්  කාණ්ඩ 

2. ඔබ විසින් සපයන ලද පුද්ගලික දත්ත රජයට සපයනු ලබන අතර, ඉහත 1 ෙන වේදවේ 

සඳහන් අරමුණු සඳහා අෙශය වුෙවහාත්, රජය විසින් එහි නිවයෝජිතයින්, වෙනත් 

සංවිධාන සහ වතෙන පාර්ශෙයන් සඳහා එම වතාරතුරු අනාෙරණය කරනු ඇත. 

පුද්ගලික දත්ත වලට ප්රමේශය 

3. පුද්ගලික දත්ත (වපෞද්ගලික) ආඥා පනවතහි (486 ෙැනි පරිච්වේදය) 18 සහ 22 ෙගන්ති සහ 6 

ෙන මූලධර්මය, 1 ෙන උපවේඛනය යටවත් ඔවේ පුද්ගලික දත්ත ෙලට ප්රවේශ වීමට සහ 

නිෙැරදි කිරීමට ඉේලා සිටීමට ඔබට අයිතියක් ඇත 

දත්ත ප්රවේශ ඉේීමට අනුකූල වීම සඳහා වසෞඛය වදපාර්තවම්න්තුෙට ගාස්තුෙක් පැනවිය 

හැකිය. 

 

විමසීම් 

4. ප්රවේශය සහ නිෙැරදි කිරීම සඳහා ෙන ඉේීම ඇතුළත්ෙ, පුද්ගලික දත්ත පිළිබඳ විමසීම් 

සඳහා ආමන්රණය කළ යුත්වත්: 

Executive Officer (Programme Management and Vaccination Division) 

ලිපිනය: Centre for Health Protection, Block A, 2/F, 147C Argyle Street, Kowloon 

දුරකතන අංකය.: 2125 2045 

 

 

අනුෙර්තන දිනය:  2022 වපබරොරි 28 


