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ភាពី យើហ៊ុើ�ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើយើគាំរួពីអាជាា ធីរួ ន់ិងចំាប់រួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�ល។ យើស់ែរួភាពីរួបស់យ់ើ�ើង េបីធីម៌រួបស់យ់ើ�ើង យើហ៊ុើ�ន់ិងចំាប់រួបស់យ់ើ�ើង�តិូេ�ន់យើរួៀបចំំយើឡើង 

យើដ្ឋា��បេតិតិសា�ស់តរួបស់យ់ើ�ើង។ យើដ្ឋា��ន់ចំូលរួួមយើ�កុំុ�ងស់ហ៊ុគឺមន់អ៍ូ�សាត លើ យើ�កុំអុកុំន់ឹងបដែន់ែមយើ�យើលើ�បេតិតិម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�យើ�កុំអុកុំន់ឹង�បកាន់ ់

យើគាំលជូំហ៊ុរួជូួ�យើរួៀបចំំស់ហ៊ុគឺមន់យ៍ើន់ះ។

�បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺជាទីឹកុំ�ើ�៏ចំំណាស់ម់ួ�។ វាម្ភាន់ទីហំ៊ុធំីំលាឹងយើលាើ� ន់ិងលកុំខណៈដែបឹកុំខំស់ពីើយើគឺ។ វាជា�បយើទីស់មួ�ដែ�លម្ភាន់ម្លៃ�ពីទីឹកុំយើភិឹ�ង ន់ិងតិំបន់វ់ាលភិកុំ់ យើ�ុរួស់មំ�ទី 

ន់ិងវាលខាចំ់ យើហ៊ុើ�ន់ិងម្ភាន់ទីើ�កុំំង ន់ិងកុំស់ិដ្ឋាឋ ន់។ េបីធីម៌ជូន់ជាតិិយើ�ើមរួបស់យ់ើ�ើងគឺឺជាេបីធីម៌ចំំណាស់ជ់ាងយើគឺបំផ្សាំតិយើ�កុំុ�ងពីិភិពីយើ�កុំដែ�ល�ន់បន់តទីំកុំមកុំ។ 

យើ�ើងកុំ៏ជា�បជាជាតិិយើកុំមងខខើផ្សាងដែ�រួ �បជាជាតិិម្លៃន់ជូន់ចំំណាកុំ�ស់ំកុំ។ ការួតាងំលយំើ�ដ្ឋាឋ ន់រួបស់ជ់ូន់ជាតិិអឺរួុិបកុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ន់ចាប់យើផ្សាតើមយើ�ឆុ្នាំ ំ1788  

ន់ិងយើ�ើងបន់តសាា គឺមន់ទ៍ីទីួលជូន់ចំំណាកុំ�ស់ំកុំថ៍មើយើ�យើពីលបចំច�បីន់ុយើន់ះ។ 

�បជាជូន់ដែ�លមកុំពីើ�បយើទីស់ជាង 200 �ន់ទីទីួល�កុំ�បយើទីស់អូ�សាត លើយើធីាើជាផ្សាាះរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។ យើដ្ឋា�យើហ៊ុតិំយើន់ះ ស់ងុមរួបស់យ់ើ�ើងគឺឺជាស់ងុមដែ�លម្ភាន់ភាពីចំ�មំះ 

ជាតិិសាស់ន់យ៍ើ�ចំើន់ជាងយើគឺមួ�យើ�កុំុ�ងពីិភិពីយើ�កុំ។ �បយើទីស់អូ�សាត លើបញ្ចច�លភាពីចំ�មំះម្លៃន់ជូន់ជាតិិ ន់ិងេបីធីម៌ជាមួ�ន់ឹងឯកុំភាពីជាតិិ�បកុំបយើដ្ឋា�យើជាគឺជូ័�។  

ភាពីជាពីលរួ�ឋគឺឺជាចំំណងរួួមដែ�ល�ន់បង្រួងួបបង្រួងួមយើ�ើងទាំងំអស់គុ់ាំ។

អូ�សាត លើជា�បយើទីស់កាន់ល់ទីាិ�បជាធីិបយើតិ�យ។ ភាពីជាពីលរួ�ឋផ្សាតល�់លយ់ើ�កុំអុកុំន់ូេឱកាស់យើ�ើមីើចំូលរួួមយ៉៉ាងយើពីញទីហំ៊ុឹងយើ�កុំុ�ងការួ កុំសាង�បជាជាតិិ�បកាន់ ់

លទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យរួបស់យ់ើ�ើង។ យើន់ះម្ភាន់ន់័�ថាយើ�កុំអុកុំ�ន់�បំងយើ�បៀបខឹ�ន់ជាយើ�ស់ចំយើ�ើមីើបំយើពីញន់ូេការួទីទីួលខំស់�តិូេ រួបស់យ់ើ�កុំអុកុំកុំុ�ងនាមជាស់ម្ភាជូិកុំផ្សាឹ�េការួ 

មុ្ភាកុំ់ម្លៃន់ស់ហ៊ុគឺមន់អ៍ូ�សាត លើ។ ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើម្ភាន់ជូំយើន់ឿយើលើគឺំណតិម្លៃមឹរួួម �ូចំជាភាពីម្លៃថ៍ឹថ៍ុ�រួ ន់ិងយើស់រួីភាពីរួបស់ម់ន់ំស់សមុ្ភាកុំ់ៗ ស់មភាពីរួវាងបំរួស់ ន់ិង�ស់តើ 

យើហ៊ុើ�ន់ិងយើលើន់ើតិិរួ�ឋ។ ភាពីជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើគឺឺន់ិយ៉ា�អំពីើការួរួស់យ់ើ�យើដ្ឋា��បកាន់ខ់ាា ប់ន់ូេគឺំណតិម្លៃមឹទាំងំយើន់ះយើ�កុំុ�ងជូើេភាពីរួស់យ់ើ��បចាមំ្លៃថ៍ៃ។



ភាពីជាពីលរួ�ឋអ�ូសាត លើ៖ ចំណំងរួមួរួបស់យ់ើ�ើង                3

ការួកឹា�ជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើមួ�រួូប
ការួកឹា�ជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើមុ្ភាកុំ់គឺឺជាលនំាសំ់ខំាន់ម់ួ�ដែ�លមន់ំស់សយើធីាើការួស់ចាច �បណិធាន់ភិកុំតើភាពីរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ�ល�់បយើទីស់អូ�សាត លើ ន់ិង�បជាជូន់អូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�ន់ិងបនាា ប់ 

មកុំម្ភាន់ស់ិទីធិអន់ំេតិតស់ិទីធិ ន់ិងការួទីទីួលខំស់�តិូេរួបស់ព់ីួកុំយើគឺកុំុ�ងនាមជាពីលរួ�ឋមុ្ភាកុំ់ម្លៃន់�បជាជាតិិរួបស់យ់ើ�ើង។ 

ការួ�បឡងចំូលស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើ
ការួ�បឡងចំូលស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើ�តិូេ�ន់យើរួៀបចំំយើឡើងយើ�ើមីើវា�តិម្លៃមឹថាយើតិើយើ�កុំអុកុំម្ភាន់ចំំយើណះ�ឹងពីើ�បយើទីស់អូ�សាត លើ�បពី័ន់ធ�បជាធីិយើតិ�យរួបស់អ់ូ�សាត លើ  

ជូំយើន់ឿ ន់ិងគឺំណតិម្លៃមឹ យើហ៊ុើ�ន់ិងការួទីទីួលខំស់�តិូេ ន់ិងអភិ័�ឯកុំស់ិទីធម្លៃន់ភាពីជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើ�គឺប់�គាំន់ឬ់យើ�។

ការួ�បឡងចំូលស់ញ្ញាា តិិគឺឺជាការួ�បឡងយើដ្ឋា�យើ�បើស់ណំួរួដែ�លម្ភាន់ចំយើមឹើ�យើ�ចំើន់ស់�ម្ភាប់យើ�ជូើស់យើរួើស់តាម�បពី័ន់ធកុំំំពីយ�ទី័រួជាភាសាអង់យើគឺឹស់។ ការួ�បឡងយើន់ះម្ភាន់ 20  

ស់ណំួរួដែ�ល�ន់យើ�ជូើស់យើរួើស់យើដ្ឋា�ម្លៃចំ�ន់យ យើហ៊ុើ�ចាប់ពីើម្លៃថ៍ៃទីើ15 ដែខេ�ចំិិកា ឆុ្នាំ2ំ020 តិយើ� ការួ�បឡងកុំ៏ន់ឹងដ្ឋាកុំ់បញ្ចច�លស់ណំួរួស់តើពីើគឺំណតិម្លៃមឹរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ 

ចំំន់ួន់ 5 យើ�កុំុ�ងការួ�បឡង។ 

យើ�ើមីើ�បឡងជាប់ យើ�កុំអុកុំ�តិូេយើ�ឹើ�ស់ណំួរួស់តើពីើគឺំណតិម្លៃមឹទាំងំ���ំតិូេទាំងំអស់ ់យើដ្ឋា��ន់ពីិន់ា�យ៉៉ាងតិិចំបំផ្សាំតិ�តិឹម 75 ភាគឺរួ�ម្លៃន់ស់ណំួរួទាំងំអស់។់ 

ការួ�បលងចំូលស់ញ្ញាា តិិ�តិូេ�ន់យើធីាើយើឡើងយើ�តាមការួិយ៉ាល័�នានាម្លៃន់�កុំស់ួងស់ន់តិស់ំខជាតិិយើ�ជូំំេ�ញ�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ ការួ�បឡងកុំ៏�តិូេ�ន់យើរួៀបចំំតាមយើពីលយើេ�កុំំណតិ់ផ្សាង

ដែ�រួយើ�តាមទីើតាងំនានាយើ�ទីូទាំងំតិំបន់ជ់ូន់បទីម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�ន់ិងយើ�តាមយើបស់កុំមមយើ���បយើទីស់មួ�ចំំន់ួន់។ 

ការួយើ�តិៀម�បឡងចំូលស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើ
យើ�ើមីើយើ�តិៀម�បឡងចំូលស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើ យើ�កុំអុកុំន់ឹង�តិូេការួអាន់យើស់ៀេយើ�ធីន់ធាន់យើន់ះ ភាពីជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើ៖ ចំំណងរួួមរួបស់យ់ើ�ើង

យើស់ៀេយើ�ធីន់ធាន់យើន់ះម្ភាន់ដែផ្សាុកុំដែ�លអាចំ�កុំមកុំ�បឡង ន់ិងដែផ្សាុកុំដែ�លមិន់�កុំមកុំ�បឡង។

ដែផ្សាុកុំដែ�លអាចំ�កុំមកុំ�បឡង
ពី័តិ៌ម្ភាន់ទាំងំអស់ដ់ែ�លយើ�កុំអុកុំ�តិូេការួ�ល�់ឹងយើ�ើមីើ�បឡងចំូលស់ញ្ញាា តិិជាប់គឺឹម្ភាន់យើ�កុំុ�ងដែផ្សាុកុំទាំងំបួន់�ំបូងម្លៃន់យើស់ៀេយើ�យើន់ះ៖

• ដែផ្សាុកុំទីើ 1—�បយើទីស់អូ�សាត លើ ន់ិងជូន់ជាតិិរួបស់ខ់ឹ�ន់

• ដែផ្សាុកុំទីើ 2—ជូំយើន់ឿងយើលើលទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យ ស់ិទីធិ ន់ិងយើស់រួីភាពីម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ

• ដែផ្សាុកុំទីើ 3—រួដ្ឋាឋ ភិិ�ល ន់ិងចំាប់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ

• ដែផ្សាុកុំទីើ 4—គឺំណតិម្លៃមឹរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ

យើ�កុំអុកុំន់ឹង�តិូេការួ�ល�់ឹងពីើពី័តិ៌ម្ភាន់យើ�កុំុ�ងដែផ្សាុកុំដែ�លអាចំ�កុំមកុំ�បឡងយើ�ើមីើយើ�ឹើ�ស់ណំួរួយើ�កុំុងការួ�បឡងចំូលស់ញ្ញាា តិិ។

ដែផ្សាុកុំដែ�លមិន់�កុំមកុំ�បឡង
ដែផ្សាុកុំដែ�លមិន់�កុំមកុំ�បឡងម្ភាន់ពី័តិ៌ម្ភាន់ស់ខំាន់់ៗ យើ�ើមីើជូួ�យើ�កុំអុកុំឱ្យយ�លព់ីើ�បេតិតិសា�ស់ត ន់ិងេបីធីម៌ម្លៃន់�បយើទីអូ�សាត លើ។ �កុំស់ួងមិន់យើធីាើយើតិស់តយើ�កុំអុកុំយើ�យើលើពី័តិ៌ម្ភាន់

យើន់ះយើទី។

• ដែផ្សាុកុំទីើ 5—�បយើទីស់អូ�សាត លើនាយើពីលបចំច�បីន់ុ

• ដែផ្សាុកុំទីើ 6—�បេតិតិម្លៃន់ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើរួបស់យ់ើ�ើង

ស់ណំួរួស់�ម្ភាប់អន់ំេតិត 
យើ�ចំំងបញ្ចចប់ម្លៃន់ដែផ្សាុកុំដែ�លអាចំ�កុំមកុំ�បឡង ម្ភាន់ស់ណំួរួចំំន់ួន់ 20 ស់�ម្ភាប់ឱ្យយយើ�កុំអុកុំអន់ំេតិតយើ�ើមីើជូួ�យើ�កុំអុកុំយើ�តិៀម�បឡងចំូលស់ញ្ញាា តិិ។

ស់នាា ន់ំ�កុំម
ម្ភាន់ស់នាា ន់ំ�កុំម (បញ្ចាើរា��កុំយស់ខំាន់់ៗ  ន់ិងអតិែន់័�រួបស់វ់ា) យើ�ចំំងបញ្ចចប់ម្លៃន់ដែផ្សាុកុំទាំងំពីើរួ ដែផ្សាុកុំដែ�លអាចំ�កុំមកុំ�បឡង ន់ិងដែផ្សាុកុំដែ�លមិន់�កុំមកុំ�បឡង។

ពី័តិ៌ម្ភាន់បដែន់ែម
យើ�កុំអុកុំអាចំដែស់ាងរួកុំយើយ៉ាបលស់់តើពីើទីើកុំដែន់ឹងដែ�លយើ�កុំអុកុំអាចំរួកុំពី័តិ៌ម្ភាន់បដែន់ែម�ន់យើ�ខាងយើ�កា�ម្លៃន់យើស់ៀេយើ�ធីន់ធាន់យើន់ះ។
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ជូំន់ួ�កុំុ�ងអំឡ�ងយើពីល�បឡងចំូលស់ញ្ញាា តិិ 
យើ�ើងរួំពីឹងថាពីលរួ�ឋដែ�លប�មំងន់ឹងកឹា�ជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើភាគឺយើ�ចំើន់ន់ឹង�តិូេយើចំះអាន់ ន់ិងស់រួយើស់រួភាសាអង់យើគឺឹស់ដែ�លចា�ំចំ់យើ�ើមីើបំយើពីញការួ�បឡងចំូលស់ញ្ញាា តិិយើដ្ឋា�មិន់

�ចំ់�តិូេការួជូំន់ួ�។ បយើចំចកុំេ�ទី�ដែ�លបដែន់ឹងអកុំសរួយើ�ជាស់យើមឹងដែ�លយើ�កុំអុកុំអាចំយើ�បើយើ�ើមីើសាត ប់ស់ណំួរួ ន់ិងជូយើ�មើស់ម្លៃន់ចំយើមឹើ�កុំ៏ម្ភាន់ស់�ម្ភាប់យើ�កុំអុកុំដែ�រួ។ 

បនាា ប់ពីើការួ�បឡងចំូលស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើ
�បសិ់ន់យើបើយើ�កុំអកុុំ�បឡងជាប ់យើ�ើងនឹ់ងបន់តពីនិ់តិិយយើមើល�កុំយសំ់ចំំលូស់ញ្ញាា តិិរួបស់យ់ើ�កុំអកុុំ។ �បសិ់ន់យើបើ�កុំយសំ់ចំំលូស់ញ្ញាា តិិរួបស់យ់ើ�កុំអកុុំ�ន់ទីទួីលការួ�ល�់ពីម យើហ៊ុើ� 

យើ�កុំអុកុំន់ឹង�តិូេចំូលរួួមពីិធីើចំូលស់ញ្ញាា តិិ យើ�កុំអុកុំន់ឹងទីទីួល�ន់ន់ូេលិខិតិអយើញ្ចាើញឱ្យយចំូលរួួមពីិធីើយើន់ះ។ ជាទីូយើ� ពីិធីើរួបស់យ់ើ�កុំអុកុំន់ឹង�ប�ពីឹតិតយើ�កុំុ�ងរួ�ៈយើពីល��មំួ� 

ដែខចាប់ពីើយើពីលដែ�ល�កុំយស់ំចំំូលស់ញ្ញាា តិិរួបស់យ់ើ�កុំអុកុំ�ន់ទីទីួលការួ�ល�់ពីម។ 

ការួស់ចាច �បណិធាន់ចំូលស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើ
វាជាការួស់ខំាន់ស់់�ម្ភាប់ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើទាំងំអស់យ់ើ�ើមីើ�ល�់ឹងពីើការួទីទីួលខំស់�តិូេ ន់ិងអភិ័�ឯកុំស់ិទីធនានា យើហ៊ុើ�ន់ិងអតិែន់័�ម្លៃន់ការួកឹា�ជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើមួ�រួូប ថាយើតិើ

យើ�ើងជាជូន់ជាតិិអូ�សាត លើតាមកុំំយើណើតិ ឬកុំ៏តាមជូយើ�មើស់។ យើន់ះម្ភាន់សារួៈស់ខំាន់ណ់ាស់�់លភ់ាពីយើជាគឺជូ័�ជាបន់តម្លៃន់�បជាជាតិិរួបស់យ់ើ�ើង។

យើ�យើពីលយើ�កុំអុកុំចំូលរួួមពីិធីើចំូលស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើ យើ�កុំអុកុំន់ឹងយើធីាើស់ចាច �បណិធាន់ចំូលស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើ។

យើដ្ឋា��ន់យើធីាើស់ចាច �បណធិាន់�ូយើចុំះ យើ�កុំអកុុំកំុំពំីងយើធីាើការួយើបតជាា ជាសាធារួណៈចំំយើ�ះ�បយើទីស់អ�ូសាត លើ និ់ងកុំពំំីងទីទីលួ�កុំន់េូការួទីទីលួខសំ់�តូិេ ន់ងិអភិ�័ឯកុំស់ទិីធនិានាម្លៃន់ 

ភាពីជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើ។ 

យើន់ះគឺឺជាការួស់ចាច �បណិធាន់ដែ�លយើ�កុំអុកុំន់ឹងយើធីាើ៖

ចាប់់ពីីពេពីលពេ�ះតពេ� ពេ�ពេ��ម�ពីះជាម្ចាា ស់ ់*

ខ្ញុំស់មូពេ�ើសី់ចាា �ប់ណិធិា��ូវភកីី្តីភាពីរប់ស់ខ់្ញុំចំំពេ�ះ�ប់ពេ�ស់អូ�ូ�ីលី ពេ�យី�ងិ�ប់ជាជ�អូ�ូ�ីលី

ខ្ញុំស់ូមចំូលរួមចំំណែណិក្តីក្តីុ�ងជំពេ�ឿពេលីល�ិិ�ប់ជា�ិប់ពេតយយរប់ស់�់ប់ពេ�ស់អូូ��ីលី

ខ្ញុំស់ូមពេ�រពីស់ិ�ិិ �ិងពេស់រីភាពីរប់ស់�់ប់ពេ�ស់អូូ��ីលី

ខ្ញុំស់ូម�ប់��ខ់្ជាា ប់់ �ិងពេ�រពីចំាប់់រប់ស់�់ប់ពេ�ស់អូូ��ីលី។

* យើ�កុំអុកុំអាចំយើ�ជូើស់យើរួើស់ថាយើតិើយើ�កុំអុកុំ�តិូេ ឬមិន់�តិូេយើ�បើ�កុំយ “យើ�យើ�កាម�ពីះជាម្ភាច ស់”់។

យើ�យើពីលយើ�កុំអកុុំអាន់យើស់ៀេយើ�យើន់ះ យើ�កុំអកុុំនឹ់ងទីទីលួ�ន់ការួ�ល�់ងឹ�បយើស់ើរួជាងមំន់ស់តើពីើអតិែន់�័យើ�ពីើខាងយើ�កា�ម្លៃន់ការួស់ចាច �បណធិាន់យើន់ះ យើហ៊ុើ�ន់ងិរួយើបៀប 

ដែ�លយើ�កុំអុកុំអាចំបំយើពីញតិួនាទីើរួបស់យ់ើ�កុំអុកុំឱ្យយ�ន់�បយើស់ើរួយើឡើងយើ�កុំុ�ងស់ងុមអូ�សាត លើ។
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ពីិធីើចំូលស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើ 
ពីិធីើចំូលស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើអាចំជាពីិធីើតិូចំយើដ្ឋា�ម្ភាន់មន់ំស់សចំូលរួួមបន់តិចំបន់ត�ចំ 

ឬកុំ៏ជាពីិធីើ�៏ធីំដែ�លម្ភាន់មន់ំស់សចំូលរួួមរាប់រួ�នាកុំ់ ឬកុំ៏ឈាន់�លរ់ាប់�ន់ ់

នាកុំ់ផ្សាង។ ជូយើ��ម្លៃន់អារួមមណ ៍ន់ិងយើម្ភាទីន់ភាពីកុំុ�ងចំំយើណាមពីលរួ�ឋថ៍មើ ន់ិងមន្ត្រីន់តើ 

ផ្សាឹ�េការួយើធីាើឱ្យយពីិធីើយើន់ះយើ�យើពីញយើ�យើដ្ឋា�ភាពីស់បា�រួីកុំរា�។ 

យើ�យើពីលចាប់យើផ្សាតើមម្លៃន់ពីិធីើចំូលស់ញ្ញាា តិិ យើ�កុំអុកុំអាចំទីទីួល�ន់ការួសាា គឺមន់ព៍ីើ 

អកុុំតំិណាងម្លៃន់ជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួជីូើន់ើ និ់ងជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍រ័ួរួសិ់ 

យើ�ស់តតិ (Torres Strait) ដែ�លជាម្ភាច ស់�់បម្លៃពីណើម្លៃន់ទីឹកុំ�ើយើ�កុំុ�ងតិំបន់រ់ួបស់់

យើ�កុំអុកុំ។ ការួសាា គឺមន់ម៍កុំកាន់ព់ីិធីើការួរួបស់�់បយើទីស់�ន់ ន់ិងកុំំពីំងអន់ំេតិត

យើដ្ឋា�ជូន់ជាតិិយើ�ើមអូ�សាត លើ យើ�យើលើម្ភាតិំភិូមិ�បម្លៃពីណើរួបស់ព់ីួកុំយើគឺរាប់�ន់ឆុ់្នាំ ំ

មកុំយើហ៊ុើ�។ យើ�កុំអកុុំនឹ់ងឮន់េូ�កុំយសាា គឺមន់ ៍ន់ងិការួយើលើកុំទឹីកុំចិំតិតពីើអកុុំ�ឹកុំនា ំ

�ម្លៃទីយើទីៀតិម្លៃន់ស់ហ៊ុគឺមន់ ៍ឬកុំ៏តិំណាងរួដ្ឋាឋ ភិិ�លមូលដ្ឋាឋ ន់រួបស់យ់ើ�កុំអុកុំ។ 

យើ�កុំអុកុំន់ឹងអាន់ ឬថាតាម�កុំយស់ចាច �បណិធាន់ចំូលស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើយ៉៉ាង 

ខឹាងំៗ ជាមួ�មន់ំស់ស�ម្លៃទីយើទីៀតិដែ�ល�ន់យើ�ជូើស់យើរួើស់យើ�ើមីើកឹា�ជាពីលរួ�ឋ 

អូ�សាត លើ។ យើន់ះគឺឺជាដែផ្សាុកុំស់ខំាន់ប់ំផ្សាំតិម្លៃន់ពីិធីើយើន់ះ។ យើ�កុំអុកុំមិន់កឹា�ជា 

ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើ រួហ៊ុូតិ�លយ់ើ�កុំអុកុំ�ន់យើធីាើស់ចាច �បណិធាន់ន់ូេការួយើបតជាា  

ចំំយើ�ះ�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ 

យើ�កុំអកុុំ�តូិេ�ន់សាា គឺមន់ឱ៍្យយ�កុំគឺមពើរួ�ពីះ ឬគឺមពើរួ�គឺើស់តសាស់នាយើ�ើមីើកាន់យ់ើ� 

អំឡ�ងយើពីលយើ�កុំអុកុំយើធីាើស់ចាច �បណិធាន់ ប៉ំដែន់តយើ�កុំអុកុំមិន់ចា�ំចំ់�តិូេយើធីាើ 

�ូយើចំុះយើទី។ 

អុកុំ�ឹកុំនាមំកុំពីើស់ហ៊ុគឺមន់រ៍ួបស់យ់ើ�កុំអុកុំ ឬតិំណាងរួដ្ឋាឋ ភិិ�លន់ឹងយើធីាើស់ំន់ារួកុំថា

ខឹើៗ ស់តើពីើអតិែន់័�ម្លៃន់ភាពីជាពីលរួ�ឋ។ យើ�កុំអុកុំន់ឹងទីទីួល�ន់ស់បំំ�តិស់ញ្ញាា តិិ

អូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�យើ�កុំអុកុំកុំ៏ទីទីួល�ន់េតិែ�អន់ំស់ារួី�ប៍ន់តិចំបន់ត�ចំពីើ 

ស់ហ៊ុគឺមន់ផ៍្សាងដែ�រួ។ មន់ំស់ស�គឺប់រួូបន់ឹងយើ�ចំៀងចំយើ�មៀងបទី ‘Advance 

Australia Fair’ ដែ�លជាយើភិឹងជាតិិ�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ បនាា ប់ពីើពីិធីើ 

ចំូលស់ញ្ញាា តិិ យើ�កុំអុកុំន់ឹងម្ភាន់ឱកាស់ជូួប ន់ិងអបអរួសាទីរួជាមួ�ជូន់ជាតិិ 

អូ�សាត លើឯយើទីៀតិ�ូចំយើ�កុំអុកុំដែ�រួ។ 

យើ�ើងស់ូមជូូន់ពីរួឱ្យយយើ�កុំអុកុំទីទីួល�ន់យើជាគឺជូ័��គឺប់ដែបបយ៉៉ាងកុំុ�ងការួ 

កឹា�ជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើមួ�រួូប យើហ៊ុើ�ន់ិងកុំុ�ងការួដែស់ាងរួកុំជូើេ�តិយើ�យើពីញយើ� 

យើដ្ឋា�ស់ន់តិភាពី ន់ិងេ�បំលផ្សាលយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ។

ស់�ម្ភាប់ពី័តិ៌ម្ភាន់បដែន់ែម 
ស់ូមចំូលយើមើលេិ�បសា�ថ៍៍ស់តើពីើភាពីជាលរួ�ឋអូ�សាត លើយើ�  

www.citizenship.gov.au ។
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�បយើទីស់អូ�សាត លើ  
ន់ិងជូន់ជាតិិរួបស់ខ់ឹ�ន់



ភាពជាពលរដ្ឋឋអូសូ្ត្រា�ា ល៖ី ចំណំងរមួរបស់យ់ើ�ងី8        

�បយើទីស់អូ�សាត លើ និ់ងជូន់ជាតិិរួបស់ខ់ឹ�ន់
យើ�កុំុ�ងពីិធីើចំូលស់ញ្ញាា តិិ យើ�កុំអុកុំយើធីាើស់ចាច �បណិធាន់ន់ូេភិកុំតើភាពីរួបស់យ់ើ�កុំអុកុំចំំយើ�ះ�បយើទីស់អូ�សាត លើ ន់ិងជូន់ជាតិិអូ�សាត លើ។ យើដ្ឋា�យើហ៊ុតិំយើន់ះ វាម្ភាន់សារួៈស់ខំាន់ ់

ស់�ម្ភាប់យើ�កុំអុកុំយើ�ើមីើដែស់ាង�លព់ីើស់ហ៊ុគឺមន់ ៍ន់ិង�បជាជូន់អូ�សាត លើ យើដ្ឋា�រាប់បញ្ចច�លទាំងំយើកុំរួ�ំដែណលម្លៃន់ជូន់ជាតិិយើ�ើមរួបស់យ់ើ�ើង។ វាកុំ៏ជាការួស់ខំាន់ផ់្សាងដែ�រួស់�ម្ភាប ់

យើ�កុំអកុុំយើ�ើម ើីដែស់ាង�លព់ីើ�បេតិតសិា�ស់ត�បយើទីស់អូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�ន់ងិថាយើតិើយើ�ើង�ន់អភិេិឌ្ឍឍយើ�ជា�បជាជាតិិពីហំ៊ុេបីធីម៌ម�ួ�បកុំបយើដ្ឋា�យើជាគឺជូ�័ និ់ងយើស់ែរួភាពីយ៉៉ាង�ចូំយើមតចំ។

យើ�កុំុ�ងដែផ្សាុកុំយើន់ះ យើ�កុំអុកុំន់ឹងអាន់អំពីើ�ពីឹតិតិការួណខ៍ឹះដែ�ល�ន់ផ្សាតលេ់�ភាគឺទាំន់�ល�់បេតិតិរួបស់យ់ើ�ើង។ ម្ភាន់ពី័តិ៌ម្ភាន់ស់តើពីើរួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើរួបស់យ់ើ�ើង យើហ៊ុើ�ន់ិងទីយំើន់ៀមទីមឹ្ភាប់ 

ន់ិងស់ញ្ញាា នានាដែ�លយើ�ើងសុាលអ់តិតស់ញ្ញាា ណ�បកុំបយើដ្ឋា�យើម្ភាទីន់ភាពីថាជារួបស់ជ់ូន់ជាតិិអូ�សាត លើពីិតិ��កុំ�។

ជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ ន់ិងជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ 
(Torres Strait)
អុកុំ�ស់ំកុំ�ំបូងរួបស់អ់ូ�សាត លើគឺឺជាជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ ន់ិងជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait) ដែ�លម្ភាន់េបីធីម៌ ន់ិងទីយំើន់ៀមទីមឹ្ភាប់បន់តចាស់់

ជាងយើគឺបងិស់យ់ើ�កុំុ�ងពីិភិពីយើ�កុំ។ 

តាម�បេតិតិសា�ស់តជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើមកុំពីើ�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ើយើគាំកុំ ន់ិងរួ�ឋតាសាម ន់ើយ៉៉ា។ កុំំណតិ់�តារួបស់ប់ំរាណេតិែ�េ�ទីូបង្វាា ញថាជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ�ន់មកុំ�ល ់

�បយើទីស់អូ�សាត លើយើ�ចំយើនឹាះ 65.000 ន់ិង40.000 ឆុ្នាំកំុំន់ឹងយើ� កុំ៏ប៉ំដែន់តជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើម្ភាន់ជូំយើន់ឿថាពីួកុំយើគឺជាអុកុំស់ខំាន់ជ់ាងយើគឺយើ�កុំុ�ង�បេតិតិបយើងើើតិទីឹកុំ�ើយើន់ះ  

យើហ៊ុើ��បេតិតិបយើងើើតិទីឹកុំ�ើរួបស់ព់ីួកុំយើគឺចាប់យើផ្សាតើមយើដ្ឋា�ម្ភាន់ការួចាប់យើផ្សាតើមតាងំពីើយើពីលម្ភាន់ការួកុំយើកុំើតិ�ំបូងមកុំយើមឹះ។ ជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះ Torres Strait  

មកុំពីើយើកាះយើ�ចំយើនឹាះចំំងភាគឺខាងយើជូើងម្លៃន់រួ�ឋឃ្វីាើន់ដែស់ឹន់�៍ ន់ិង�បយើទីស់�៉ពីូញ�៉េហ៊ុុើយើណ។

ជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ ន់ិងជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait) ម្ភាន់ជូំយើន់ឿ ន់ិងទីយំើន់ៀមទីមឹ្ភាប់ជា�ូរួលង់ដែ�លយើ�ដែតិនាផំ្សាឹ�េពីួកុំយើគឺរួហ៊ុូតិ�លស់់ពីា

ម្លៃថ៍ៃយើន់ះ។ ពីួកុំយើគឺម្ភាន់ទីនំាកុំ់ទីនំ់ងយ៉៉ាង�ជាលយើ��ជាមួ�ទីឹកុំ�ើដែ�ល�ន់ស់ដែមតងយើ�កុំុ�ងយើរួឿងន់ិទាំន់ ស់ិលីៈ ន់ិងរួ�រំួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។ េបីធីម៌រួបស់ជ់ូន់ជាតិិយើ�ើមម្ភាន់ភាពីចំ�មំះ 

យើហ៊ុើ�ជាដែផ្សាុកុំដែ�លម្ភាន់សារួៈស់ខំាន់ម់ួ�ម្លៃន់អតិតស់ញ្ញាណណជាតិិរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ។ 

ពី័តិ៌ម្ភាន់បដែន់ែមស់តើពីើជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ ន់ិងជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait អាចំរួកុំយើមើល�ន់យើ� ដែផ្សាុកុំទីើ 5—�បយើទីស់អូ�សាត លើនាយើពីល 

បចំច�បីន់ុន់ិងដែផ្សាុកុំទីើ 5—�បេតិតិម្លៃន់ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើរួបស់យ់ើ�ើង. 

ការួតាងំលយំើ�ដ្ឋាឋ ន់រួបស់ជ់ូន់ជាតិិអឺរួុិបយើលើកុំ�ំបូង
ការួតាងំលយំើ�ដ្ឋាឋ ន់រួបស់ជ់ូន់ជាតិិអឺរួុិប�ន់ចាប់យើផ្សាតើមយើ�យើពីលដែ�លស់យំើ��ឹកុំអុកុំយើទាំស់ចំំន់ួន់ 11 �ំបូងដែ�លយើគឺសុាលថ់ាជា “កុំងនាវាទីើមួ�” �ន់មកុំ�លព់ីើចំ�កុំភិពី 

អង់យើគឺឹស់យើ�ម្លៃថ៍ៃទីើ 26ដែខមកុំរា ឆុ្នាំ1ំ788 ។ 

យើ�យើពីលយើនាះ ចំាប់ចំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់ម្ភាន់លកុំខណៈយើ�យើ�ណាស់ ់យើហ៊ុើ�មន់ាើរួឃ្វីំ�ំងំមិន់អាចំម្ភាន់ស់មតិែភាពីដ្ឋាកុំ់មន់ំស់ស�៏យើ�ចំើន់ដែ�ល�ន់ជាប់ពីន់ធនាគាំរួយើដ្ឋា�សារួ 

បទីឧ�កុំិ�ឋរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ�ន់។ យើ�ើមីើយើដ្ឋាះ�សា�បញ្ញាា យើន់ះ រួដ្ឋាឋ ភិិ�លចំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់�ន់ស់យើ�មចំ�ឹកុំជូញ្ចា�ន់អុកុំយើទាំស់យើ�ដ្ឋាកុំ់ឱ្យយរួស់យ់ើ�ដែផ្សាុកុំម្ភាខ ងយើទីៀតិម្លៃន់ពីិភិពីយើ�កុំ  

គឺឺតិំបន់អ់ាណាន់ិគឺមថ៍មើម្លៃន់រួ�ឋញ�៉េយើ�ដែេលស់។៍

យើទីសាភិិ�លទីើមួ�ម្លៃន់តិំបន់អ់ាណាន់ិគឺមថ៍មើម្លៃន់រួ�ឋញ�៉េយើ�ដែេលស់គ៍ឺឺយើ�កុំនា�នាវាយើឈាម ះ Arthur Phillip។ តិំបន់អ់ាណាន់ិគឺមយើន់ះ�ន់ម្ភាន់ជូើេ�តិគឺង់េងស យើហ៊ុើ�យើដ្ឋា� 

សារួម្ភាន់អកុុំយើទាំស់ និ់ងអកុុំតាងំលយំើ�ដ្ឋាឋ ន់យើដ្ឋា�យើស់រួ�ីន់មកុំ�លក់ាន់ដ់ែតិយើ�ចំើន់ តិបំន់អ់ាណានិ់គឺមយើន់ះ�ន់លូតិ�ស់ ់និ់ងអភិេិឌ្ឍឍយើឡើង។ តំិបន់អ់ាណានិ់គឺមជាយើ�ចំើន់ 

យើទីៀតិ�តិូេ�ន់បយើងើើតិយើឡើងយើ�ដែផ្សាុកុំ�ម្លៃទីយើទីៀតិម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ។

អុកុំតាងំលយំើ�ដ្ឋាឋ ន់យើដ្ឋា�យើស់រួី�ំបូង�ន់មកុំពីើចំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់ ន់ិង�បយើទីស់យើអៀរួឡង់�៍។ យើកុំរួ�ំដែណលចំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់ ន់ិងយើអៀរួឡង់�ន់ម្ភាន់ឥទីធិពីល�៏ធីំយើធីងមកុំយើលើ 

�បេតិតិសា�ស់ត េបីធីម៌ ន់ិងន់យើយ៉ា��កុំុ�ងយើពីលថ៍មើៗរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ។

យើ�ឆុ្នាំ ំ1851 ‘ការួស់�មំកុំយើ�រួកុំម្ភាស់’ �ន់ចាប់យើផ្សាតើម យើ�យើពីលយើគឺ�ន់រួកុំយើឃ្វីើញម្ភាស់យើ�កុំុ�ងតិំបន់អ់ាណាន់ិគឺមនានាម្លៃន់រួ�ឋញ�៉េយើ�ដែេលស់ ៍ន់ិងេិ�ចំតិូរួីយ៉៉ា។ មន់ំស់សយើ� 

ជូំំេ�ញពីិភិពីយើ�កុំ�ន់មកុំកាន់ត់ិំបន់អ់ាណាន់ិគឺមទាំងំយើន់ះយើ�ើមីើផ្សាសងស់ណំាងរួកុំ�ទីពីយស់មីតិតិ។ ជូន់ជាតិិចំិន់ដែ�ល�ន់មកុំ�ល ់យើ�យើពីលយើនាះគឺឺជា�កុំំមជូន់ចំំណាកុំ�ស់ំកុំយ៉៉ាង

ធីំទីើមួ�ដែ�លមិន់ដែមន់មកុំពីើទីាើបអឺរួុិប។ កុំុ�ងរួ�ៈយើពីល 10 ឆុ្នាំ ំចំំន់ួន់�បជាជូន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ន់យើកុំើន់យើឡើងយើ�ចំើន់ជាងពីើរួ�ង។
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�បជាជាតិិអូ�សាត លើ
យើ�ឆុ្នាំ ំ1901 តិបំន់អ់ាណានិ់គឺមដែ�លយើ�ដ្ឋាចំ់ៗ ពីើគុាំ�ន់រួបួរួមួគុាំជា 

ស់ហ៊ុព័ីន់ធម្លៃន់រួ�ឋដែ�លយើគឺយើ�ថាកំុំមំន៉់យ់ើេលអ�ូសាត លើ (Commonwealth of  

Australia) ។ គឺឺយើ�យើពីលយើន់ះយើហ៊ុើ� ដែ�លសាែ ប័ន់�បជាធិីបយើតិ�យជាតិិរួបស់ ់

យើ�ើងយើដ្ឋា�រួមួម្ភាន់ស់ភាជាតិិ រួដ្ឋាឋ ភិ�ិល និ់ងតំិ�ការួជាន់ខ់ពស់�់តូិេ�ន់បយើងើើតិ 

យើឡើងយើ�យើ�កាមរួ�ឋធីមមនំ់ញ្ចាអូ�សាត លើថ៍មើ។យើ�ឆុ្នាំ1ំ901 ចំំន់នួ់�បជាជូន់ម្លៃន់�បយើទីស់

អ�ូសាត លើម្ភាន់ចំំន់នួ់�បម្ភាណជាបនួ់�ន់នាក់ុំ។ ចំំន់នួ់យើន់ះមិន់�ន់រាប់បញ្ចច�លជូន់

ជាតិិយើ�ើមអាបរូួជីូើន់ើ និ់ងជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះ ថ៍រ័ួរួសិ់យើ�ស់តតិ (Torres 

Strait)យើទី យើដ្ឋា�សារួគាំម ន់ចំំន់នួ់ជូន់ជាតិិយើ�ើមយើទីយើទីើប�លយ់ើពីល បនាា បព់ីើការួយើធីាើ 

�បជាមតិិយើ�កុំុ�ងឆុ្នាំ ំ1967 យើទីើបពីួកុំយើគឺ�តិូេ�ន់រាប់បញ្ចច�លយើ�កុំុ�ងការួស់ាង់យើមើល

ចំំន់ួន់�បជាជូន់ម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ។

កុំុ�ងរួវាង�កុំក់ុំណាើ លទីើមួ�ម្លៃន់ស់តិេតិសរ៍ួទីើ20 កុំ�មិតិម្លៃន់ការួយើធីាើចំំណាកុំ�សំ់កុំ 

�ន់យើកុំើន់យើឡើងន់ិងធឹាកុំ់ចំំះេ�ញ។ ម្ភាន់កុំមមេ�ធីើស់�ម្ភាប់យើលើកុំទីឹកុំចំិតិតយ៉៉ាងស់កុំមម 

�លជ់ូន់ចំំណាកុំ�ស់ំកុំចំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់ឱ្យយមកុំតាងំលដំ្ឋាឋ ន់យើ�ទីើយើន់ះ យើហ៊ុើ� 

ម្ភាន់មន់ំស់សជាយើ�ចំើន់�ន់មកុំតាងំលយំើ�ដ្ឋាឋ ន់។

រួលកុំម្លៃន់ការួយើធីាើចំំណាកុំ�ស់ំកុំដែ�លមិន់ដែមន់ជាជូន់ជាតិិចំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់�ន់មកុំ 

យើ�យើ�កា�ស់ន្ត្រីងុ្វាមយើ�កុំយើលើកុំទីើ II យើ�យើពីលមន់ំស់សរាប់�ន់នាកុំ់យើ� 

ទីាើបអឺរួុិប�ន់�តិូេចាកុំយើចំញពីើពីើម្ភាតិំភិូមិរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។ ចំំន់ួន់ជូន់ជាតិិអឺរួុិប 

យ៉៉ាងយើ�ចំើន់�ន់មកុំ�បយើទីស់អូ�សាត លើយើ�ើមីើកុំសាងជូើេ�តិថ៍មើ។

កុំុ�ងឆុ្នាំថំ៍មើៗកុំន់ឹងមកុំយើន់ះ កុំមមេ�ធីើជូន់ចំំណាកុំ�ស់ំកុំ ន់ិងជូន់យើភិៀស់ខឹ�ន់�ន់នា ំ

�កុំមន់ំស់សមកុំ�បយើទីស់អូ�សាត លើពីើ�ស់យើពីញពីិភិពីយើ�កុំ។ មន់ំស់ស�ន់មកុំ 

ទីើយើន់ះយើ�ើមីើជូួបជូំំ�គឺួសារួ យើ�ើមីើកុំសាងជូើេ�តិថ៍មើ ឬកុំ៏យើ�ើមីើយើគឺចំយើចំញពីើភាពី�កុំើ�កុំ  

ស់ន្ត្រីងុ្វាម ឬកុំ៏ការួយើធីាើទីំកុំខបំកុំយើមុញ។

ភាពីចំ�មំះម្លៃន់�បជាជូន់អូ�សាត លើ�ន់យើកុំើន់យើឡើងកុំុ�ងរួ�ៈយើពីលពីើរួស់តិេតិសរួ៍ចំំង 

យើ�កា�យើន់ះ។ ស់ងុមរួិងយើរួឿង ន់ិងចំ�មំះយើន់ះ�ន់យើធីាើឱ្យយ�បយើស់ើរួយើឡើងន់ូេការួផ្សាារួ 

ភាា ប់�បយើទីស់អូ�សាត លើយើ�ន់ឹងពីិភិពីយើ�កុំ។ កុំុ�ងខណៈដែ�លយើ�ើងអបអរួសាទីរួ 

ភាពីចំ�មំះម្លៃន់�បជាជូន់អូ�សាត លើ យើ�ើងកុំ៏ម្ភាន់យើគាំលបំណងយើ�ើមីើកុំសាង 

�បជាជាតិិមួ�ដែ�លផ្សាារួភាា ប់គុាំ ន់ិងរួួបរួួមគុាំជាធីឹ�ងមួ�។

ភាសាជាតិិរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺភាសាអង់យើគឺឹស់។ វាជាដែផ្សាុកុំមួ�ម្លៃន់ 

អតិតស់ញ្ញាា ណជាតិិរួបស់យ់ើ�ើង។ កុំុ�ងការួរួកុំាគឺំណតិម្លៃមឹម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ  

ជូន់ចំំណាកុំ�ស់ំកុំគឺួរួយើរួៀន់ ន់ិងយើ�បើភាសាអង់យើគឺឹស់យើ�ើមីើជូួ�ពីួកុំយើគឺឱ្យយចំូលរួួម 

យើ�កុំុ�ងស់ងុមអូ�សាត លើ។ ទីនំាកុំ់ទីនំ់ងជាភាសាអង់យើគឺឹស់គឺឺម្ភាន់សារួៈស់ខំាន់ ់

យើ�ើមីើទីទីួល�ន់ផ្សាល�បយើយ៉ាជូន់យ៍ើ�ចំើន់បំផ្សាំតិ យើ�កុំុ�ងការួរួស់យ់ើ� ន់ិងការួ 

យើធីាើការួង្វារួកុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ 

ភាសា�ម្លៃទីយើទីៀតិកុំ៏�តិូេ�ន់ឱ្យយតិម្លៃមឹផ្សាងដែ�រួយើដ្ឋា�រួួមម្ភាន់ភាសាយើផ្សាសងៗរួបស់ជ់ូន់

ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ ន់ិងជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres 

Strait) ជាង 100 ភាសា។



ភាពជាពលរដ្ឋឋអូសូ្ត្រា�ា ល៖ី ចំណំងរមួរបស់យ់ើ�ងី10        

រួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ
កំុំមំន៉់យ់ើេលអ�ូសាត លើ (Commonwealth of Australia) គឺឺជាស់ហ៊ុពីន័់ធម្លៃន់រួ�ឋ ន់ងិដែ�ន់�ើ។ ម្ភាន់រួ�ឋចំំន់នួ់��មំ�ួ ន់ងិដែ�ន់�ើចំំនួ់ន់ពីើរួ។ �កំុំងកុំងយ់ើបរាាគឺឺជារាជូធាន់ើម្លៃន់ 

�បយើទីស់អូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�រួ�ឋ និ់ងដែ�ន់�ើយើគាំគឺន់ើម�ួៗម្ភាន់រាជូធាន់ើរួបស់ខ់ឹ�ន់។

រួ�ឋ រាជូធាន់ើ

New South Wales (NSW) Sydney

Victoria (Vic.) Melbourne

Queensland (Qld) Brisbane

Western Australia (WA) Perth

South Australia (SA) Adelaide

Tasmania (Tas.) Hobart

Territory Capital city

Australian Capital Territory (ACT) Canberra

Northern Territory (NT) Darwin 

Darwin

Brisbane

Hobart

Melbourne

ដែដ្ឋនដ្ឋីរាជធានីអូូស្ត្រា�ា លី

Perth
Adelaide

រដ្ឋឋឃ្វីីីនដែស់ែនដ្ឋ៍

រដ្ឋឋញ៉ូូ�វប្រើ�ប្រើវលស់៍

ដែដ្ឋនដ្ឋី ខាងប្រើជីង

រដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ា លីខាងលិច

រដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ា លីខាងតិូូង

រដ្ឋឋតា�ា នីយ៉ា�រដ្ឋឋតា�ា នីយ៉ា�

រដ្ឋឋវិ�ចតិូរីយ៉ា�
Canberra

Sydney
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រួ�ឋ

ញ៉ូូ�វប្រើ�ដែវលស់ ៍(New South Wales) គឺឺជាតិំបន់អ់ាណាន់ិគឺមទីើមួ�ដែ�ល�ន់បយើងើើតិយើឡើងយើដ្ឋា�ជូន់ជាតិិចំ�កុំភិពី 

អង់យើគឺឹស់។ �កុំំងស់ំើ�ន់ើ (Sydney) គឺឺជារាជូធាន់ើម្លៃន់រួ�ឋញ�៉េយើ�ដែេលស់ ៍យើហ៊ុើ�ជាទីើ�កុំំងធីំជាងយើគឺបងិស់រ់ួបស់�់ប

ជាជាតិិ។ សាព ន់ Sydney Harbour ន់ិងយើរាងយើ�ខ ន់អូយើប៉រាាម្លៃន់�កុំំងស់ំើ�ន់ើ (Sydney Opera House) 

គឺឺជារួូបតិំណាងលីើលាញ។

វិ�ចតិរូយី៉ា�  (Victoria) គឺឺជារួ�ឋ�ើយើគាំកុំដែ�លតិចូំជាងយើគឺបងសិ់។់ រាជូធាន់ើម្លៃន់រួ�ឋេិ�ចំតិរូួយ៉ី៉ាគឺឺទីើ�កំុំងដែម៉លបុន់ (Melbourne) ។  

អគាំរួសិាតិៗជាយើ�ចំើន់យើ�រួ�ឋេិ�ចំតិូរួីយ៉៉ា�ន់កុំសាងយើឡើងពីើ�ទីពីយស់មីតិតិ�ន់មកុំយើដ្ឋា�សារួការួស់�មំកុំយើ�រួកុំម្ភាស់កុំុ�ងទីស់ស 

េតិសរួ៍ឆុ្នាំ ំ1850។ រួូបតិំណាងលីើលាញម្លៃន់រួ�ឋេិ�ចំតិូរួីយ៉៉ារាប់បញ្ចច�លទីើធឹាយើលងកុំើឡា�គឺើឃ្វីើតិ (Melbourne Cricket 

Ground) ស់ស់រួថ៍មទាំងំ 12 (12 Apostles) យើហ៊ុើ�ន់ិងរាជូអគាំរួតាងំពីិពី័រួណ៌ (the Royal Exhibition 

Building) ។

ឃ្វីីីនដែស់ែនដ្ឋ៍ (Queensland) គឺឺរួ�ឋធីំជាងយើគឺទីើពីើរួ។ រាជូធាន់ើម្លៃន់រួ�ឋឃ្វីាើន់ដែស់ឹន់�៍គឺឺទីើ�កុំំង�ពីើស់យើបុន់ (Brisbane) ។ យើកាះ 

Torres Strait ស់ែិតិយើ�ភាគឺខាងយើជូើងម្លៃន់រួ�ឋ យើហ៊ុើ�ជូួរួថ៍មប៉�បះទីឹកុំដែ�លម្ភាន់ផ្តាើ ថ៍ម�៏ធីំលាឹងយើលាើ� (Great Barrier Reef)  

ដែ�លលីើលាញទីូទាំងំពីិភិពីយើ�កុំ�តិស់ន់ធឹងយើ�តាមយើ�ុរួស់មំ�ទីខាងយើកុំើតិរួបស់ខ់ឹ�ន់។ ឃ្វីាើន់ដែស់ឹន់�៍ម្ភាន់ម្លៃ�ពីទីឹកុំយើភិឹ�ងតិំបន់ ់

�តិូពីិចំ តិំបន់យ់ើ�ុរួស់មំ�ទីដែ�លម្ភាន់ស់ើតិំណា ភាពីមធីយម យើហ៊ុើ�ន់ិង�ើយើ�ឆ្នាំៃ �ពីើស់មំ�ទីស់ៃ�តិជាញឹកុំញាប់។ 

អូូស្ត្រា�ា លីខាងលិច (Western Australia) គឺឺជារួ�ឋធីំជាងយើគឺបំផ្សាំតិ។ យើភិើតិ (Perth) គឺឺជារាជូធាន់ើម្លៃន់រួ�ឋ

អូ�សាត លើភាគឺខាងលិចំ។ តិំបន់ខ់ាងយើកុំើតិម្លៃន់រួ�ឋភាគឺយើ�ចំើន់ជាវាលខាចំ់ រួីឯតិំបន់ន់់ិរួតិើស់មី�រួយើ�យើដ្ឋា�តិំបន់ក់ុំស់ិកុំមម 

ន់ិងដ្ឋាទំី�ំងំ��ជូូរួយើធីាើ�សា។ រួ�ឋយើន់ះជាលយំើ�ដ្ឋាឋ ន់ស់�ម្ភាប់គឺយើ�ម្ភាងជូើកុំ�កុំធីន់ធាន់ដែរួុធីំៗជាយើ�ចំើន់។ រួូបតិំណាងលីើលាញ 

ម្លៃន់រួ�ឋអូ�សាត លើខាងលិចំរួួមម្ភាន់យើ�ុរួស់មំ�ទី Ningaloo Coast ទីយើន់ឹ Margaret River យើហ៊ុើ�ន់ិងតិំបន់យ់ើទីស់ភាពី 

Kimberley ។

អូសូ្ត្រា�ា លខីាងតិូូង (South Australia) ម្ភាន់យើធុីរួ�ចាងំស់មំ�ទីដែ�លម្ភាន់ផ្តាា ងំថ៍មធីំៗ  ន់ងិតិបំន់ផ់្សាលិតិ�សាទី�ំងំ��ជូូរួ�ល៏ីើ 

លាញជាយើ�ចំើន់។ �កំុំងអា�ឹដែឡតិ (Adelaide) ដែ�លជារាជូធាន់ើម្ភាន់គឺរំួសូាែ បតិយកុំមមអាណាន់គិឺមសិាតិៗ ជាយើ�ចំើន់។ រួបូតិណំាង 

លីើលាញម្លៃន់រួ�ឋអូ�សាត លើខាងតិី�ងរួួមម្ភាន់�ជូលងភិុំ Barossa Valley ន់ិងជូួរួភិុំ Flinders Ranges ។ 

តា�ា នីយ៉ា�  (Tasmania) គឺឺជារួ�ឋដែ�លតូិចំជាងយើគឺបំផ្សាំតិដែ�លយើ�ដ្ឋាចំ់ពីើ�ើយើគាំកុំយើដ្ឋា��ចំកុំស់មំ�ទី Bass Strait។  

រាជូធាន់ើម្លៃន់រួ�ឋតាសាម ន់ើយ៉៉ាគឺឺ�កុំំងហ៊ុូ�តិ (Hobart) ។ កុំដែន់ឹងភាគឺយើ�ចំើន់យើ�យើលើយើកាះម្ភាន់យើទីស់ភាពីម្លៃ�ពីរួយើហាឋាន់ធីមមជាតិិ� ៏

�ស់ស់ប់ំ�ពីង។ រួូបតិំណាងលីើលាញម្លៃន់រួ�ឋតាសាម ន់ើយ៉៉ារួួមម្ភាន់ភិុំ Cradle Mountain កុំំពីង់ដែផ្សា Port Arthur  

ន់ិង�កុំស់មំ�ទី Bay of Fires ។

ដែ�ន់�ើ

ដែដ្ឋនដ្ឋីរាជធានីអូូស្ត្រា�ា លី (Australian Capital Territory) ស់ែិតិយើ�ចំយើនឹាះទីើ�កុំំង ស់ំើ�ន់ើ ន់ិងទីើ�កុំំងដែម៉លបុន់។  

វាជាលយំើ�ដ្ឋាឋ ន់ស់�ម្ភាប់រាជូធាន់ើរួបស់�់បជាជាតិិយើឈាម ះកុំង់យើបរាា (Canberra) ។ សាែ ប័ន់ជាតិិមួ�ចំំន់ួន់ម្ភាន់ទីើតាងំយើ�រាជូធាន់ើ

កុំង់យើបរាា យើដ្ឋា�រាប់បញ្ចច�លទាំងំមន់ាើរួរួ�ឋស់ភា ន់ិងតិំ�ការួជាន់ខ់ពស់ម់្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ 

ដែដ្ឋនដ្ឋីខាងប្រើជីង (Northern Territory) ម្ភាន់បរួិសាែ ន់តិំបន់�់តិូពីិចំ យើ�ខាងយើជូើងម្លៃន់រួ�ឋ ន់ិង វាលខាចំ់ពីណ៌�កុំហ៊ុមស់ៃ�តិ

យើ�ខាងតិី�ង។ ដ្ឋាេីន់ (Darwin) គឺឺជារាជូធាន់ើ។ រួូបតិំណាងលីើលាញម្លៃន់ដែ�ន់�ើខាងយើជូើងរួួមម្ភាន់ភិុំ Uluru ភិុំ Kata 

Tjuta ន់ិង ភិុំ Kings Canyon ។
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�បម្លៃពីណើ

ពីិធីើការួសាា គឺមន់យ៍ើភិា�េចំូល�ស់ំកុំ ន់ិងពីិធីើការួ

ស់ដែមតងការួយើគាំរួពី�ឹងគឺំណ�លម់្ភាច ស់�់ស់ំកុំ
ពីិធីើសាា គឺមន់ព៍ីលរួ�ឋថ៍មើចំូល�បយើទីស់គឺឺជាពីិធីើេបីធីម៌មួ�ដែ�លស់ដែមតងយើដ្ឋា� 

ជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ ឬកុំ៏អាណាពី��លរួបស់ជ់ូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះ 

ថ៍រ័ួរួសិ់យើ�ស់តតិ (Torres Strait) យើ�កុំុ�ងតំិបន់់ដ់ែ�លសាា គឺមន់យ៍ើភិា�េមកុំកាន់ទ់ីកឹុំ�ើ

�បម្លៃពីណើរួបស់ព់ីកួុំយើគឺ។ តាម�បម្លៃពីណើ ពិីធីើយើន់ះ�តូិេស់ដែមតងយើឡើងយើ�ើមីើធានាថា 

យើភិា�េយើធីាើ�ំយើណើរួ�បកុំបយើដ្ឋា�ស់ំេតិែិភាពី ន់ិងទីទីួល�ន់ការួការួ�រួយើ�អំឡ�ងយើពីល 

ដែ�លពីួកុំយើគឺយើ�យើលើទីឹកុំ�ើយើនាះ។

ពីិធីើសាា គឺមន់យ៍ើភិា�េចំូល�ស់ំកុំអាចំ��រួពីធយើឡើងតាមរួយើបៀបយើផ្សាសងៗជាយើ�ចំើន់  

យើដ្ឋា�រាប់បញ្ចច�លទាំងំចំយើ�មៀង រួ� ំពីិធីើ�ំតិស់ឹឹកុំយើ�ើ (smoking 

ceremonies) ឬកុំ៏ស់ំន់ារួកុំថាជាភាសា�បម្លៃពីណើ ឬជាភាសាអង់យើគឺឹស់។

ពីិធីើសាា គឺមន់យ៍ើភិា�េចំូល�ស់ំកុំគឺឺជារួយើបៀបវារួៈទីើមួ�យើ�កុំុ�ង�ំយើណើរួការួម្លៃន់ពីិធីើយើន់ះ 

យើ�ើមីើយើបើកុំពីិធីើមួ�។

ពីិធីើស់ដែមតងការួយើគាំរួពី�ឹងគឺំណ�លម់្ភាច ស់�់ស់ំកុំគឺឺជាឱកាស់មួ� យើ�ើមីើ 

ទីទីួលសុាលថ់ាការួជូួបជូំំយើន់ះគឺឺយើ�យើលើទីឹកុំ�ើរួបស់ជ់ូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ  

ន់ិងជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait) យើ�ើមីើ 

យើគាំរួពី�លអ់ាណពី��លតាម�បម្លៃពីណើ ជាពីិយើស់ស់ចាស់ទ់ីំយំើ�អតិើតិកាល ន់ិង 

បចំច�បីន់ុកាល យើហ៊ុើ�ន់ិងស់ដែមតងការួយើគាំរួពី �ឹងគឺំណ�លជ់ូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួ ី

ជូើន់ើ ន់ិងជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait) ដែ�ល 

�ន់ចំូលរួួមកុំុ�ងពីិធីើយើន់ះ។ 

ពីិធីើស់ដែមតងការួយើគាំរួពី�ឹងគឺំណ�លម់្ភាច ស់�់ស់ំកុំគឺឺ��រួពីធយើឡើងជាដែផ្សាុកុំមួ�ម្លៃន់ 

ពីិធីើសាា គឺមន់ ៍ន់ិងការួយើរួៀបចំំចាតិ់ដែចំងយើ�កុំុ�ងកុំិចំច�បជូំំ ន់ិងកុំុ�ងពីិធីើនានា។  

អុកុំណាកុំ៏អាចំយើធីាើពីិធីើស់ដែមតងការួយើគាំរួពី�ឹងគឺំណ�លម់្ភាច ស់�់ស់ំកុំ�ន់ដែ�រួ។ 

យើ�កុំុ�ងកុំិចំច�បជូំំ ន់ិងកុំុ�ងពីិធីើនានា ជាទីូយើ�ពីិធីើយើន់ះអាចំយើធីាើយើដ្ឋា��បធាន់  

ឬកុំ៏អុកុំ�គឺប់�គឺងពីិធីើ។

ពីធិីើ�បម្លៃពីណើទាំងំយើន់ះ�តូិេស់ដែមតងយើឡើងយើ�ើមីើបង្វាា ញការួយើគាំរួពីចំំយើ�ះជូន់ជាតិិយើ�ើម

អាបរូួជីូើន់ើ និ់ងជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍រ័ួរួសិ់យើ�ស់តតិ (Torres Strait) ។
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ម្លៃថ៍ៃស់ខំាន់់ៗ ស់�ម្ភាប់ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើ

ទីិវាបំណយជាតិិអូ�សាត លើ (Australia Day)
យើ�ម្លៃថ៍ៃទីើ 26 ដែខមកុំរាជាយើរួៀងរាលឆុ់្នាំ ំយើ�ើងយើធីាើពីិធីើបំណយអបអរួសាទីរួទីិវា 

បំណយជាតិិអូ�សាត លើ។ ទីិវាបំណយជាតិិអូ�សាត លើគឺឺជាម្លៃថ៍ៃ�ប់ស់�ម្ភាកុំ 

សាធារួណៈយើ��គឺប់រួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ ម្លៃថ៍ៃយើន់ះគឺឺជា 

ម្លៃថ៍ៃខួបម្លៃន់ការួមកុំ�លម់្លៃន់កុំងនាវាទីើមួ�ពីើចំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់យើ�ឆុ្នាំ ំ1788។ 

យើ�ម្លៃថ៍ៃបំណយជាតិិអូ�សាត លើ ស់ហ៊ុគឺមន់ន៍ានាយើ�ទីូទាំងំ�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ឹ�ះ 

បញ្ញាច ងំយើ�យើលើ�បេតិតិសា�ស់តរួបស់យ់ើ�ើង យើហ៊ុើ�ន់ិងមន់ំស់សដែ�ល�ន់ចំូលរួួមេ�ភាគឺ

ទាំន់�លស់់មិទីធិផ្សាលរួួមរួបស់យ់ើ�ើង។ ម្លៃថ៍ៃយើន់ះគឺឺម្លៃថ៍ៃ�ប់ស់�ម្ភាកុំសាធារួណៈ 

�បចាឆុំ្នាំធំីំជាងយើគឺបងិស់យ់ើ��បយើទីស់អូ�សាត លើ។ 

ម្លៃថ៍ៃបំណយជាតិិអូ�សាត លើគឺឺន់ិយ៉ា�អំពីើការួ�ឹងគឺំណ ន់ិងអបអរួសាទីរួ�ល ់

េ�ភាគឺទាំន់ដែ�លជូន់ជាតិិអូ�សាត លើ�គឺប់រួូប�ន់យើធីាើចំំយើ�ះ�បជាជាតិិស់ម័� 

បចំច�បីន់ុ ន់ិង�៏សាា ហាប់រួបស់យ់ើ�ើង៖ ពីើជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ ន់ិងជូន់ជាតិ ិ

យើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait) —ដែ�ល�ន់រួស់យ់ើ� 

ទីើយើន់ះអស់រ់ួ�ៈយើពីល�បម្ភាណជា 65.000ឆុ្នាំយំើហ៊ុើ� — មកុំ�លអ់ុកុំដែ�ល�ន់ 

រួស់យ់ើ�ទីើយើន់ះរាប់ជូំនាន់ ់ន់ិងអុកុំដែ�ល�ន់មកុំទីើយើន់ះពីើ�គឺប់ទីិស់ទីើ យើ�កុំុ�ង 

ពីិភិពីយើ�កុំយើហ៊ុើ�ចាតិ់ទីំកុំ�បយើទីស់យើ�ើងជា�ស់ំកុំកុំំយើណើតិ។ ទីិវាបំណយជាតិ ិ

អូ�សាត លើ�តិូេ�ន់��រួពីធយើឡើងយើដ្ឋា�ម្ភាន់ពីិធីើយើផ្សាសងៗយើ�ទីូទាំងំ�បយើទីស់អូ�សាត លើ 

យើដ្ឋា�រួួមម្ភាន់ពីិធីើចំូលស់ញ្ញាា តិិពីិយើស់ស់នានា។

យើ�អំឡ�ងយើពីលអបអរួសាទីរួ�លម់្លៃថ៍ៃបំណយជាតិិអូ�សាត លើ នា�កុំរួ�ឋមន្ត្រីន់តើ 

�បកាស់យើឈាម ះជូន់ជាតិិអូ�សាត លើយើ�ុើមទីទីួល�ន់រួង្វាា ន់�់បចាឆុំ្នាំ ំយើ�រាជូធាន់ើ 

កុំង់យើបរាា។

ទីិវាបំណយជាតិ ិAnzac Day
ទីិវាបំណយជាតិិ Anzac Day គឺឺ�តិូេ��រួពីធយើធីាើយើ�ម្លៃថ៍ៃទីើ25 

ដែខយើមសាជាយើរួៀងរាលឆុ់្នាំ។ំ ទីិវាបំណយជាតិិ Anzac Day �តិូេ�ន់យើគឺ 

ដ្ឋាកុំ់យើឈាម ះតាមអងុភាពីកុំងទី័ពីអូ�សាត លើ ន់ិង ណូដែេ�លយើហ៊ុសឡង់ដែ�ល 

�ន់ចំំះពីើនាវាយើឡើងយើគាំកុំយើ�ឯឧបទីាើប Gallipoli យើ��បយើទីស់ទីរួួគឺើ 

យើ�ស់ន្ត្រីងុ្វាមយើ�កុំយើលើកុំទីើម�ួ យើ�ម្លៃថ៍ៃទីើ25 ដែខយើមសា ឆុ្នាំ1ំ915 ។ 

ទីិវាបំណយជាតិិ Anzac Day គឺឺជាម្លៃថ៍ៃ�៏ឱឡារួិកុំមួ�ដែ�លយើ�ើងចំងចាកំារួ 

បូជាជូើេ�តិរួបស់ជ់ូន់ជាតិិអូ�សាត លើទាំងំអស់ដ់ែ�ល�ន់ចំូលបយើ�មើទី័ពី ន់ិងសឹាប់ 

យើ�កុំុ�ងស់ន្ត្រីងុ្វាម ជូយើមឹ្ភាះ ន់ិង�បតិិបតិតិការួរួកុំាស់ន់តិភាពីនានា។ យើ�ើងកុំ៏ផ្សាតល ់

កុំិតិតិ�ស់ចំំយើ�ះយើស់ចំកុំតើកឹាហាន់ ន់ិងការួយើបតជាា រួបស់ក់ុំង�បដ្ឋាប់អាេិធីបំរួស់  

ន់ិង�ស់តើទាំងំអស់ផ់្សាងដែ�រួ យើហ៊ុើ�ន់ិង�ឹ�ះបញ្ញាច ងំយើ�យើលើអតិែន់័�ខំស់ៗគុាំ 

ជាយើ�ចំើន់ម្លៃន់ស់ន្ត្រីងុ្វាម។

ពី័តិ៌ម្ភាន់ស់តើពីើទីិវាបំណយជាតិិ ន់ិងពីិធីើអបអរួសាទីរួស់ខំាន់់ៗ យើផ្សាសងយើទីៀតិអាចំ 

យើមើលយើ� ដែផ្សាុកុំទីើ 5 ស់តើពីើ�បយើទីស់អូ�សាត លើកុំុ�ងយើពីលបចំច�បីន់ុយើន់ះ។ 
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ទីង់ជាតិិម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ
ទីង់ជាតិិ�បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺជាទីង់ជាតិិផ្សាឹ�េការួរួបស់�់បជាជាតិិយើ�ើង។ ទីង់ជាតិិយើផ្សាសងៗយើទីៀតិដែ�ល�ន់ទីទីួលសុាលជ់ាផ្សាឹ�េការួ យើហ៊ុើ�អាចំបយើង្វាា ះយើ�កុំុ�ងស់ហ៊ុគឺមន់ ៍ 

រាប់បញ្ចច�លទាំងំទីង់ជាតិិជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើអូ�សាត លើ ន់ិងទីង់ជាតិិជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait) អូ�សាត លើ។

រួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើន់ើមួ�ៗកុំ៏ម្ភាន់ទីង់ជាតិិផ្តាា លខ់ឹ�ន់រួបស់ព់ីួកុំយើគឺដែ�រួ ដែ�លអាចំរួកុំយើឃ្វីើញយើ�ទីពំី័រួទីើ11។ 

ទីង់ជាតិិអូ�សាត លើ

ទីង់ជាតិិអូ�សាត លើម្ភាន់ពីណ៌យើខៀេ ស់ ន់ិង�កុំហ៊ុម។

• ‘Union Jack’ ដែ�លជាទីង់ជាតិិរួបស់ច់ំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់ស់ែិតិយើ��ជូំងយើ�ាង 

ខាងយើលើ។ វាតំិណាងឱ្យយ�បេតិតមិ្លៃន់ការួតាងំលយំើ�ដ្ឋាឋ ន់រួបស់ច់ំ�កុំភិពីអងយ់ើគឹឺស់ 

រួបស់យ់ើ�ើង យើហ៊ុើ�ន់ិងចំាប់ ន់ិងសាែ ប័ន់ដែ�លយើ�ើង�ន់ទីទីួលមរួកុំតិពីើចំ�កុំភិពី

អង់យើគឺឹស់។

• ផ្តាើ �កុំំំម៉ន់យ់ើេលយើ�ខាងយើ�កាម Union Jack ។ ផ្តាើ �យើន់ះម្ភាន់�ជូំងចំំន់ួន់ 

��ពំីើរួ យើដ្ឋា��ជូំងន់ើមួ�ៗតិំណាងឱ្យយរួ�ឋទាំងំ��មំួ� ន់ិង�ជូំងមួ�តិំណាង 

ឱ្យយដែ�ន់�ើ។ 

• Southern Cross ដែ�លយើ�ខាងសាតំ គឺឺជា�កុំំមផ្តាើ �ដែ�លយើ�ើងអាចំ 

យើមើលយើឃ្វីើញយើ�យើលើម្លៃផ្សាាយើមឃ្វីខាងតិី�ង។
 

ទីង់ជាតិិជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើអូ�សាត លើ

ទីង់ជាតិិជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើអូ�សាត លើម្ភាន់ពីណ៌យើ�ម  �កុំហ៊ុម ន់ិងយើលឿង។

• ដែផ្សាុកុំ�កុំ់កុំណាត លខាងយើលើម្ភាន់ពីណ៌យើ�ម  ន់ិងតិំណាងឱ្យយជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ

ម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ។

• ដែផ្សាុកុំ�កុំ់កុំណាត លខាងយើ�កាមម្ភាន់ពីណ៌�កុំហ៊ុម ន់ិងតិំណាងឱ្យយដែផ្សាន់�ើដែ�ល 

ម្ភាន់សារួៈស់ខំាន់យ់ើ�កុំុ�ងពីិធីើ។

• រួងាង់ពីណ៌យើលឿងតិំណាងឱ្យយ�ពីះអាទីិតិយ។

ទីង់ជាតិិជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait)

ទីង់ជាតិិជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait) 

ម្ភាន់ពីណ៌ម្លៃបតិង យើខៀេ យើ�ម  ន់ិងស់។

• �ុ�តិពីណ៌ម្លៃបតិងតិំណាងឱ្យយទីឹកុំ�ើ។

• បន់ាះពីណ៌យើខៀេយើ�កុំណាត លតិំណងឱ្យយស់មំ�ទី។

• ដែខសគឺំន់ូស់ពីណ៌យើ�ម តិំណាងឱ្យយ ជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ 

(Torres Strait) ។

• យើ�គឺឿង�កុំ់យើ�យើលើកុំាលអុកុំរួ�ំពីណ៌ស់យើ�ចំំកុំណាត លគឺឺជាន់ិមិតិតរួូបស់�ម្ភាប ់

ជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait) 

ទាំងំអស់គុ់ាំ។

• �ជូំងរួបស់ផ់្តាើ �ពីណ៌ស់តិំណាងឱ្យយ�បជូំំយើកាះយើ�ថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait) 

យើហ៊ុើ�ពីណ៌ស់ជាន់ិមិតិតរួូបម្លៃន់ស់ន់តិភាពី។
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ស់ញ្ញាា រួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ
ស់ញ្ញាា ជាតិិកុំំំម៉ន់យ់ើេល (Commonwealth Coat of Arms) 

ស់ញ្ញាា ជាតិិកុំំំម៉ន់យ់ើេលគឺឺជាស់ញ្ញាា ផ្សាឹ�េការួម្លៃន់កុំំំម៉ន់យ់ើេលអូ�សាត លើ។ 

វាតិំណាងឱ្យយឯកុំភាពីជាតិិរួបស់យ់ើ�ើង។ វាជាអតិតស់ញ្ញាា ណម្លៃន់អាជាា ធីរួ ន់ិងកុំមមស់ិទីធិ

ម្លៃន់កុំំំម៉ន់យ់ើេលអូ�សាត លើ (Commonwealth of Australia)។

• ដែខលយើ�ចំំកុំណាត លតិំណាងឱ្យយរួ�ឋទំាំង��ំមួ� ន់ិងស់ហ៊ុពី័ន់ធ។

• ស់តិាកុំង់ហុារួូ (kangaroo) ន់ិងស់តិាអំើមញ� (emu) �ទីដែខលម្ភាខ ងមួ�។  

ស់តិាទាំងំពីើរួគឺឺជាស់តិាម្ភាន់យើ�ើមកុំំយើណើតិយើ��បយើទីស់អូ�សាត លើ។

• ផ្តាើ �កុំំំម៉ន់យ់ើេលម្ភាស់ស់ែិតិយើ�ពីើយើលើដែខល។

• ម្លៃផ្សាាខាងយើ�កា�គឺឺជាផ្តាើ វា� តិថ៍លពីណ៌ម្ភាស់ (golden wattle) ដែ�លជាផ្តាើ  

តិំណាងជាតិិរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ។

ផ្តាើ តិំណាងជាតិិរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ

ផ្តាើ តិំណាងជាតិិរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺជាផ្តាើ វា� តិថ៍លពីណ៌ម្ភាស់ (golden 

wattle) ។ យើ�ើមយើ�ើតិូចំយើន់ះយើ�ចំើន់�ំះយើ�ដែប៉កុំអាយើគឺុ�ម៍្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ។  

វាម្ភាន់ស់ឹឹកុំពីណ៌ម្លៃបតិងភិឹឺ ន់ិងផ្តាើ ពីណ៌យើលឿង�ូចំម្ភាស់ជាយើ�ចំើន់យើ�រួ�ូេផ្តាើ រួីកុំ។  

រួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើន់ើមួ�ៗម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើកុំ៏ម្ភាន់ន់ិមិតិតស់ញ្ញាា ផ្តាើ រួបស់ខ់ឹ�ន់ដែ�រួ។ 

ពីណ៌តិំណាងជាតិិរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ

ពីណ៌តិំណាងជាតិិរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺពីណ៌ម្លៃបតិង ន់ិងម្ភាស់ ដែ�លជាពីណ៌ 

ម្លៃន់ផ្តាើ វា� តិថ៍លពីណ៌ម្ភាស់ (golden wattle) ។ ជាធីមមតា ឯកុំស់ណាឋ ន់ម្លៃន់ 

�កុំំមកុំើឡាជាតិិរួបស់យ់ើ�ើងម្ភាន់ពីណ៌ម្លៃបតិង ន់ិងពីណ៌ម្ភាស់។

តិី�ងជាតិិម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ

តិី�ងអូផ្សាល (opal) គឺឺជាតិី�ងជាតិិម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ យើដ្ឋា�យើយ៉ាងយើ�តាម 

យើរួឿងយើ�ពីងបូរាណរួបស់ជ់ូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ ម្ភាន់ឥន់ធធីន់ូ�ន់ប៉ះន់ឹងដែផ្សាន់�ើ  

យើហ៊ុើ��ន់បយើងើើតិជាពីណ៌ម្លៃន់តិី�ងអូផ្សាលយើន់ះយើឡើង។
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Advance Australia Fair
Australians all let us rejoice,

For we are young and free;

We’ve golden soil and wealth for toil;

Our home is girt by sea;

Our land abounds in nature’s gifts

Of beauty rich and rare;

In history’s page, let every stage

Advance Australia Fair.

In joyful strains then let us sing,

Advance Australia Fair.

Beneath our radiant Southern Cross

We’ll toil with hearts and hands;

To make this Commonwealth of ours

Renowned of all the lands;

For those who’ve come across the seas

We’ve boundless plains to share;

With courage let us all combine

To Advance Australia Fair.

In joyful strains then let us sing,

Advance Australia Fair.

យើភិឹងជាតិិម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ
‘Advance Australia Fair’ គឺឺជាយើភិឹងជាតិិម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ យើភិឹងជាតិិយើន់ះ�តិូេ�ន់យើគឺយើ�ចំៀងយើ�កុំុ�ងឱកាស់ដែ�លម្ភាន់�ពីឹតិតិការួណជ៍ាតិិស់ខំាន់់ៗ  

រួួមម្ភាន់ �ូចំជាពីិធីើចំូលស់ញ្ញាា តិិ ន់ិង�ពីឺតិតិការួណក៍ុំើឡាធីំៗ។ 

ដែ ផុ្សាកុំទីើពីើ រួ

ជូយំើន់ឿយើលើលទីធ�ិបជាធិីបយើតិ�យ សិ់ទីធ ិ 
ន់ងិយើស់រួភីាពីម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ
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ដែផុ្សាកុំទីើពីើ រួ

ជូយំើន់ឿយើលើលទីធ�ិបជាធិីបយើតិ�យ សិ់ទីធ ិ 
ន់ងិយើស់រួភីាពីម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ
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ជូំយើន់ឿយើលើលទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យ ស់ិទីធិ 
ន់ិងយើស់រួីភាពីម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ
យើ�កុំុ�ងពីិធីើចំូលស់ញ្ញាា តិិ យើ�កុំអុកុំន់ឹងយើធីាើស់ចាច �បណិធាន់ថាយើ�កុំអុកុំន់ឹងដែចំកុំរួំដែលកុំជូំយើន់ឿយើលើលទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ ន់ិងយើគាំរួពីស់ិទីធិ ន់ិងយើស់រួីភាពី។  

វាម្ភាន់សារួៈស់ខំាន់ណ់ាស់ស់់�ម្ភាប់យើ�កុំអុកុំយើ�ើមីើ�លព់ីើជូំយើន់ឿយើលើលទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យ ន់ិងស់ិទីធិ យើហ៊ុើ�ន់ិងយើស់រួីភាពីដែ�លដែចំកុំរួំដែលកុំយើដ្ឋា�ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើ។

ដែផ្សាុកុំយើន់ះយើ�កុំុ�ងយើស់ៀេយើ�ម្ភាន់រា�ជូំយើន់ឿ ស់ិទីធិ ន់ិងយើស់រួីភាពីទាំងំយើន់ះ។ ស់�ម្ភាប់ពី័ណ៌ម្ភាន់បដែន់ែម ស់ូមយើមើលដែផ្សាុកុំទីើ 4 ស់តើពីើគឺំណតិម្លៃមឹរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ។

ជូំយើន់ឿយើលើលទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យរួបស់យ់ើ�ើង

លិទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យតាមរួ�ៈស់ភា
�បពី័ន់ធរួដ្ឋាឋ ភិិ�លម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺលិទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យតាមរួ�ៈស់ភា។ ជាដែផ្សាុកុំមួ�ម្លៃន់�បពី័ន់ធយើន់ះ អំណាចំម្លៃន់រួដ្ឋាឋ ភិិ�ល�ន់មកុំពីើ�បជាជូន់អូ�សាត លើ ពីើយើ��ះពីលរួ�ឋ  

អូ�សាត លើយើ�ះយើឆុ្នាំតិឱ្យយមន់ំស់សយើធីាើជាតិំណាងរួបស់ព់ីួកុំយើគឺយើ�កុំុ�ងស់ភា។ តិំណាងយើ�កុំុ�ងស់ភា�តិូេយើ�ឹើ�តិបយើ��បជាជូន់ តាមរួ�ៈការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់�ម្ភាប់ការួស់យើ�មចំចំិតិត 

ដែ�លពីួកុំយើគឺយើធីាើ។

ន់ើតិិរួ�ឋ
ជូន់ជាតិិអ�ូសាត លើទាំងំអស់ម់្ភាន់ភាពីយើស់មើគុាំយើ�យើ�កាមចំាប់។ ន់ើតិិរួ�ឋម្ភាន់ន័់�ថាគាំម ន់ន់រួណាមុ្ភាកុំ ់�កំុំម ឬក៏ុំបទីបញ្ចាតិតសិាស់នាណាមួ�យើ�យើលើចំាប់យើទី។ មនំ់ស់ស�គឺប់រួបូយើដ្ឋា� 

រាប់បញ្ចច�លទាំងំមន់ំស់សដែ�លម្ភាន់ឋាន់ៈអំណាចំយើ�កុំុ�ងស់ហ៊ុគឺមន់អ៍ូ�សាត លើ�តិូេដែតិយើគាំរួពីចំាប់�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ យើន់ះរាប់បញ្ចច�លទាំងំរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល អុកុំ�ឹកុំនាសំ់ហ៊ុគឺមន់ ៍ន់ិង  

សាស់នា កុំ៏�ូចំជាអុកុំជូំន់ួញ ន់ិងភុាកុំ់ង្វារួប៉ូលើស់ដែ�រួ។

ការួរួស់យ់ើ�យើដ្ឋា�ម្ភាន់ស់ន់តិភាពីយើពីញយើលញ
ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើម្ភាន់យើម្ភាទីន់ភាពីដែ�ល�ន់រួស់យ់ើ�កុំុ�ង�បយើទីស់ម្ភាន់ស់ន់តិភាពីយើពីញយើលញ យើដ្ឋា�ម្ភាន់�បពី័ន់ធរួដ្ឋាឋ ភិិ�លយើស់ែរួភាពីមួ�។ ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើយើជូឿជាកុំ់ថាការួផឹ្តាស់់

បត�រួគឺួរួយើកុំើតិយើឡើងតាមរួ�ៈការួពីិភាកុំាគុាំ ការួបញ្ចច�ះបញ្ចច�លយើដ្ឋា�ស់ន់តិេ�ធីើ ន់ិងតាមរួ�ៈ�ំយើណើរួការួ�បជាធីិបយើតិ�យ។ យើ�ើងប�ិយើស់ធីន់ូេអំយើពីើហ៊ុឹងាដែ�លជាេ�ធីើមួ�យើ�ើមីើដែកុំដែ�ប

ចំិតិតគឺំន់ិតិរួបស់ម់ន់ំស់សមុ្ភាកុំ់ ឬកុំ៏ចំាប់។

ការួយើគាំរួពីចំំយើ�ះបំគឺុលទាំងំអស់យ់ើដ្ឋា�មិន់គឺិតិពីើសាេតារួ
�បពី័ន់ធ�បជាធីិបយើតិ�យរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺដែផ្សាិកុំយើ�យើលើយើគាំលការួណដ៍ែ�លបំគឺុល�គឺប់រួូប យើដ្ឋា�មិន់គឺិតិពីើ�បេតិតិរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ ម្ភាន់ស់ិទីធិ ន់ិងស់មភាពីយើ�យើ�កាមចំាប ់

អូ�សាត លើ។ ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើទាំងំអស់�់តិូេ�ប�ពីឹតិតចំំយើ�ះគុាំយើ�េ�ញយើ�មកុំយើដ្ឋា�ភាពីម្លៃថ៍ឹថ៍ុ�រួ ន់ិងការួយើគាំរួពី យើដ្ឋា�មិន់គឺិតិពីើពីើពីូជូសាន់ ៍�បយើទីស់យើ�ើមកុំំយើណើតិ យើភិទី 

ការួតិ�មង់ទីិស់ផ្សាឹ�េយើភិទី សាែ ន់ភាពី�គឺួសារួ អា�ំ ពីិការួភាពី មរួតិកុំ េបីធីម៌ ន់យើយ៉ា�� �ទីពីយស់មីតិតិ ឬសាស់នា យើឡើ�។
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យើស់រួីភាពីរួបស់យ់ើ�ើង

យើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួន់ិយ៉ា�ស់តើ  
ន់ិងយើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួស់ដែមតងមតិិ
យើស់រួភីាពីខាងការួនិ់យ៉ា�ស់តើគឺឺជាគំឺណតិម្លៃមឹ�ស៏់ខំាន់ម់�ួរួបស់�់បយើទីស់អូ 

អ�ូសាត លើ យើហ៊ុើ�និ់ងគាំ�ំទី�បព័ីន់ធ�បជាធីបិយើតិ�យរួបស់យ់ើ�ើង។ ឧទាំហ៊ុរួណ ៍

មនំ់ស់សអាចំទិីយើតិៀន់រួដ្ឋាឋ ភិ�ិល តិវា� �បឆ្នាំងំយើស់ចំកុំតើស់យើ�មចំរួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិ�ិល 

យើដ្ឋា�ស់ន់តេិ�ធីើ យើហ៊ុើ�និ់ងយើធីាើ�ទំីធនាការួយើ�ើមីើដែកុំដែ�បចំាប់ ឱ្យយដែតិពួីកុំយើគឺយើ�យើគាំរួពី 

��ប់�បយើទីស់អូ�សាត លើ�គឺប់យើពីល។ 

យើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួស់ដែមតងមតិិម្ភាន់ន់័�ថាមន់ំស់សអាចំបយើញ្ចចញទីស់សន់ៈ 

រួបស់ព់ីួកុំយើគឺយើដ្ឋា�រាប់បញ្ចច�លទាំងំតាមរួ�ៈស់ិលីៈ ដែខសភាពី�ន់ត តិន្ត្រីន់តើ 

ន់ិងអកុំសរួស់ិលី៍។ មន់ំស់សម្ភាន់យើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួជូួបជូំំគុាំយើ�ទីើកុំដែន់ឹងសាធារួណៈ 

ឬកុំ៏ឯកុំជូន់យើ�ើមីើពីិភាកុំាអំពីើន់យើយ៉ា�� ន់ិងស់ងុម។

ចំាប់ម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ�តិូេដែតិយើគាំរួពី�គឺប់យើពីល យើទាំះជាយើ�យើពីលចំូលរួួម 

យើ�បើ��ស់យ់ើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួន់ិយ៉ា�ស់តើ ន់ិងយើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួបយើញ្ចចញមតិ ិ

កុំ៏យើដ្ឋា�។ យើ�ើងកុំ៏�តិូេដែតិយើគាំរួពីយើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួន់ិយ៉ា�ស់តើ ន់ិងយើស់រួីភាពីកុំុ�ង 

ការួបយើញ្ចចញមតិិរួបស់អ់ុកុំ�ម្លៃទីដែ�រួ។

យើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួបយើងើើតិស់ម្ភាគឺម
យើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួបយើងើើតិស់ម្ភាគឺមគឺឺជាស់ិទីធិបយើងើើតិ ន់ិងចំូលរួួមស់ម្ភាគឺមយើ�ើមីើ 

ដែស់ាងរួកុំយើគាំលយើ�រួមួ។ ឧទាំហ៊ុរួណ ៍យើ��បយើទីស់អ�ូសាត លើមនំ់ស់សម្ភាន់យើស់រួភីាពី 

យើ�ើមីើចំូលរួួមកុំុ�ងអងុការួ�ស់បចំាប់ណាមួ�កុំ៏�ន់ �ូចំជាបកុំសន់យើយ៉ា�� 

ស់ហ៊ុជូើពី �កុំំមសាស់នា េបីធីម៌ ឬកុំ៏ស់ងុម។ មន់ំស់សកុំ៏អាចំស់យើ�មចំចំិតិតមិន់ 

ចំូលរួួមដែ�រួ យើហ៊ុើ�មិន់អាចំ�តិូេ�ន់បងខំឱ្យយយើធីាើ�ូយើចំុះយើទី។

ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើអាចំជូួបជូំំជាមួ�អុកុំ�ម្លៃទីយើទីៀតិយើ�ើមីើតិវា� �បឆ្នាំងំស់កុំមមភាពីរួដ្ឋាឋ

ភិិ�ល ឬកុំ៏អងុការួ�ន់។ យើទាំះជាយ៉៉ាងណាកុំតើ ចំាប់ម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ 

�តិូេដែតិយើគាំរួពី�គឺប់យើពីល។ យើន់ះម្ភាន់ន់័�ថាការួជូួបជូំំរួយើបៀបយើន់ះ�តិូេយើធីាើយើ� 

យើដ្ឋា�ស់ន់តិេ�ធីើ ន់ិងមិន់�តិូេបងើរួបួស់�លជ់ូន់ណាមុ្ភាកុំ់ ឬកុំ៏ការួខូតិខាតិ�ល ់

�ទីពីយស់មីតិតិណាមួ�យើទី។

យើស់រួីភាពីខាងជូំយើន់ឿសាស់នា 
�បយើទីស់អូ�សាត លើទីទីួលយើកុំរួតិំដែណលសាស់នា�គឺើស់ត-�ូដ្ឋា យើហ៊ុើ�ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើ

ជាយើ�ចំើន់ចាតិ់ទីំកុំថាពីួកុំយើគឺជាអុកុំកាន់ស់ាស់នា�គឺើស់ត ប៉ំដែន់តម្ភាន់�បជាជូន់យើ�កុំុ�ង

�បយើទីស់អូ�សាត លើមកុំពីើសាស់នាធីំៗទាំងំអស់។់ �បយើទីស់អូ�សាត លើម្ភាន់ការួ�ប់

ស់�ម្ភាកុំសាធារួណៈយើ�ទីិវាបំណយសាស់នា�គឺើស់ត �ូចំជាម្លៃថ៍ៃបំណយ�ពីះយើ�ស់ុូស់ំគឺតិ 

ម្លៃថ៍ៃបំណយ�ពីះយើ�ស់ុូរួស់យ់ើឡើងេ�ញ ន់ិងម្លៃថ៍ៃបំណយណូដែអល។

រួដ្ឋាឋ ភិិ�ល ន់ិងចំាប់ចាតិ់ទីំកុំពីលរួ�ឋទាំងំអស់យ់ើស់មើភាពីគុាំ មិន់ថាពីួកុំយើគឺម្ភាន់ 

ជូំយើន់ឿ ឬកុំ៏សាស់នាអាើយើទី។ រួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើគឺឺមិន់�កុំ់ពី័ន់ធន់ឹងសាស់

នាយើទី ដែ�លម្ភាន់ន់័�ថារួដ្ឋាឋ ភិិ�ល�ប�ពីឺតិតយើ� ដ្ឋាចំ់យើដ្ឋា�ដែឡកុំពីើេ�ហា 

ឬកុំ៏�កុំំមសាស់នាយើផ្សាសងៗយើទីៀតិ។ �បជាជូន់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើម្ភាន់យើស់រួ ី

ភាពីកាន់ស់ាស់នាណាមួ�ដែ�លពីួកុំយើគឺ�ន់ យើ�ជូើស់យើរួើស់។ ពីួកុំយើគឺកុំ៏អាចំយើ�ជូើស់

យើរួើស់មិន់កាន់ស់ាស់នា�ន់ដែ�រួ។ 

ចំាប់ម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ�តិូេដែតិយើគាំរួពី�គឺប់យើពីល យើទាំះជាយើ�យើពីលចំូលរួួមកុំុ�ង 

ការួ�បតិិបតិតិខាងផ្សាឹ�េសាស់នាកុំ៏យើដ្ឋា�។ កុំុ�ងខណៈដែ�លម្ភាន់ជូយើមឹ្ភាះរួវាង 

ចំាប់�បយើទីស់អូ�សាត លើ ន់ិងការួ�បតិិបតិតិដែផ្សាុកុំសាស់នា ចំាប់អូ�សាត លើម្ភាន់ 

យើ�បៀបយើលើ។
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ស់មភាពីរួបស់យ់ើ�ើង
យើ�កុំុង�បយើទីស់អូ�សាត លើម្ភាន់ចំាប់មួ�ចំំន់ួន់ដែ�លធានាថាគាំម ន់ជូន់ណាមុ្ភាកុំ់�តិូេ�ន់យើគឺចាតិ់ទីំកុំខំស់ពីើអុកុំ�ម្លៃទីយើទីៀតិយើទី យើដ្ឋា�សារួយើភិទី ជាតិិសាស់ន់ ៍ពីិការួភាពី  

ឬកុំ៏អា�ំរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។

ស់មភាពីយើ�ន់ឌ្ឍ័រួ
បំរួស់ ន់ិង�ស់តើម្ភាន់ស់ិទីធិយើស់មើគុាំយើ��បយើទីស់អូ�សាត លើ។ ការួយើរួើស់យើអើង�បឆ្នាំងំន់ឹងមន់ំស់សមុ្ភាកុំ់ យើដ្ឋា�សារួយើភិទីរួបស់ព់ីួកុំយើគឺគឺឺជាការួ�បឆ្នាំងំន់ឹងចំាប់។

ស់មភាពីម្លៃន់ឱកាស់ យើហ៊ុើ�ន់ិង ‘ឱកាស់�ូចំគុាំ’ (fair go)
ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើឱ្យយតិម្លៃមឹយើ�យើលើឱកាស់យើស់មើគុាំយើ�កុំុ�ងស់ងុមរួបស់យ់ើ�ើង អាើដែ�លជាញឹកុំញាប់យើគឺយើ�ថា ‘ឱកាស់�ូចំគុាំ’ (fair go) ។ យើន់ះម្ភាន់ន់័�ថាអាើដែ�លមន់ំស់សណា 

មុ្ភាកុំ់ស់យើ�មចំ�ន់យើ�កុំុ�ងជូើរួិតិគឺួរួដែតិជាលទីធផ្សាលម្លៃន់យើទីពីយើកាស់លយ ការួង្វារួ ន់ិងការួខិតិខំ�បឹងដែ�បងរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ ជាជាងយើដ្ឋា�សារួ�ទីពីយស់មីតិតិ ឬកុំ៏�បេតិតិរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។  

យើន់ះគឺឺយើ�ើមីើធានាថាគាំម ន់ការួដែបងដែចំកុំេណណ ៈជាផ្សាឹ�េការួយើ�កុំុ�ងស់ងុមអូ�សាត លើ។ 

ការួទីទីួលខំស់�តិូេ ន់ិងអភិ័�ឯកុំស់ិទីធិរួបស់ព់ីលរួ�ឋអូ�សាត លើ
យើ�យើពីលយើ�កុំអុកុំកឹា�ជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើ យើ�កុំអុកុំន់ឹងម្ភាន់ការួទីទីួលខំស់�តិូេ ន់ិងអភិ័�ឯកុំស់ិទីធិបដែន់ែម។ 

ការួទីទីួលខំស់�តិូេ—អាើដែ�លយើ�កុំអុកុំន់ឹងផ្សាតលជ់ូូន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ
កុំុ�ងនាមជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើមួ�រួូប យើ�កុំអុកុំ�តិូេ៖

• យើគាំរួពីចំាប់ម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ

• យើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងយើពីលយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់ហ៊ុពី័ន់ធ ន់ិងរួ�ឋ ឬកុំ៏ដែ�ន់�ើ យើហ៊ុើ�ន់ិងកុំុ�ងការួយើធីាើ�បជាមតិិ

• ការួ�រួ�បយើទីស់អូ�សាត លើ �បស់ិន់យើបើតិ�មូេការួយើកុំើតិយើឡើង

• ចំូលមយើ�បើយើ�កុំុ�ងគឺណៈេ�ន់ិចំិ័�យើ�តិំ�ការួ �បស់ិន់យើបើ�តិូេ�ន់យើកាះយើ�ឱ្យយយើធីាើ�ូយើចុាះ។

អភិ័�ឯកុំស់ិទីធិ—អាើដែ�ល�បយើទីស់អូ�សាត លើន់ឹងផ្សាតលជ់ូូន់យើ�កុំអុកុំ
កុំុ�ងនាមជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើមួ�រួូប យើ�កុំអុកុំអាចំ៖

• យើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងយើពីលយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់ហ៊ុពី័ន់ធ ន់ិងរួ�ឋ ឬកុំ៏ដែ�ន់�ើ យើហ៊ុើ�ន់ិងកុំុ�ងការួយើធីាើ�បជាមតិិ

• ដ្ឋាកុំ់�កុំយស់ំចំំំះស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើឱ្យយកុំូន់ដែ�លយើកុំើតិយើ�បរួយើទីស់តាមតិំណេងស�តិកុំូល

• ដ្ឋាកុំ់�កុំយស់ំកំារួង្វារួយើធីាើយើ�យើស់វាសាធារួណៈរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ ឬកុំ៏កុំុ�ងជូួរួកុំងកុំមំឹ្ភាងការួ�រួ�បយើទីស់អូ�សាត លើ 

• ដែស់ាងរួកុំការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�ជូើស់តំាងស់�ម្ភាប់រួ�ឋស់ភា

• ដ្ឋាកុំ់�កុំយស់ំលំិខិតិ�ឹងដែ�ន់អូ�សាត លើ ន់ិងយើចំញចំូល�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ន់យើដ្ឋា�យើស់រួី

• ស់ំជំូំន់ួ�ដែផ្សាុកុំកុំំងស់ុំលពីើមន្ត្រីន់តើអូ�សាត លើយើ�យើពីលយើ�យើ���បយើទីស់។



ភាពីជាពីលរួ�ឋអ�ូសាត លើ៖ ចំណំងរួមួរួបស់យ់ើ�ើង                21

ការួទីទីួលខំស់�តិូេ
យើគាំរួពីចំាប់ម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ
តិំណាងរួបស់យ់ើ�ើងយើ�កុំុ�ងរួដ្ឋាឋ ភិិ�លយើធីាើចំាប់យើ�ើមីើរួកុំាស់ងុមឱ្យយម្ភាន់ស់ណាត ប់ 

ធុាប់ យើស់រួភីាពី ន់ងិសំ់េតិែភិាពី យើហ៊ុើ�ន់ងិយើ�ើមីើការួ�រួស់ទិីធរិួបស់យ់ើ�ើង។ ជូន់ជាតិិ 

អូ�សាត លើទាំងំអស់ ់ន់ិងមន់ំស់សយើផ្សាសងយើទីៀតិដែ�លរួស់យ់ើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ 

�តិូេដែតិយើគាំរួពីចំាប់ម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ 

ស់�ម្ភាប់ពី័តិ៌បដែន់ែមស់តើពីើចំាប់ស់ខំាន់់ៗ មួ�ចំំន់ួន់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើអាចំ 

រួកុំយើឃ្វីើញយើ�កុំុ�ងដែផ្សាុកុំទីើ 3 ស់តើពីើរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល ន់ិងចំាប់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ។

ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងយើពីលយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់ហ៊ុពី័ន់ធ  
ន់ិងរួ�ឋ ឬកុំ៏ដែ�ន់�ើ យើហ៊ុើ�ន់ិងកុំុ�ងការួយើធីាើ�បជាមតិិ
ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិគឺឺជាការួទីទីួលខំស់�តិូេ ស់ិទីធិ ន់ិងអភិ័�ឯកុំស់ិទីធិស់ខំាន់ម់ួ� 

ស់�ម្ភាប់ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើទាំងំអស់ដ់ែ�លម្ភាន់អា�ំ 18ឆុ្នាំយំើឡើងយើ�។ 

វាជាការួទីទីួលខំស់�តិូេមួ�ស់�ម្ភាប់ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើទាំងំអស់ដ់ែ�លម្ភាន់អា�ំ 

18ឆុ្នាំយំើឡើង យើ�ើមីើយើ�យើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងយើពីលយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់ហ៊ុពី័ន់ធ ន់ិងរួ�ឋ  

ឬកុំ៏ដែ�ន់�ើ យើហ៊ុើ�ន់ិងកុំុ�ងការួយើធីាើ�បជាមតិិ ដែ�លជាការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិមួ�យើ�ើមីើ 

ដែកុំដែ�បរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ យើដ្ឋា��ន់យើ�ះយើឆុ្នាំតិ ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើ 

ម្ភាន់ស់យើមឹងយើ�កុំុ�ងរួបយើបៀប�គឺប់�គឺង�បយើទីស់អូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�ន់ិងចំូលរួួម 

េ�ភាគឺទាំន់�លអ់នាគឺតិរួបស់�់បយើទីស់។ 

ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិគឺឺជាកាតិពីាកុំិចំចដែ�លខាន់មិន់�ន់យើ�កុំុ�ងការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់ហ៊ុពី័ន់ធ 

ន់ិងរួ�ឋ ឬកុំ៏ដែ�ន់�ើ។ ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិអាចំមិន់ដែមន់ជាកាតិពីាកុំិចំចដែ�លខាន់មិន់�ន់

យើ�កុំុ�ងការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិរួដ្ឋាឋ ភិិ�លមូលដ្ឋាឋ ន់យើ�កុំុ�ងរួ�ឋមួ�ចំំន់ួន់។ 

ស់�ម្ភាប់ពី័តិ៌បដែន់ែមស់តើពីើរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើអាចំរួកុំយើឃ្វីើញយើ�កុំុ�ង 

ដែផ្សាុកុំទីើ 3 ស់តើពីើរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល ន់ិងចំាប់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ។

ការួ�រួ�បយើទីស់អូ�សាត លើ �បស់ិន់យើបើតិ�មូេការួយើកុំើតិយើឡើង
កុំុ�ងខណៈដែ�លការួបយើ�មើកុំុ�ងកុំងកុំមឹ្ភាងំការួ�រួ�បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺជាការួ 

ស់ម័�គឺចំិតិត ការួទីទីួលខំស់�តិូេស់�ម្ភាប់ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើគឺឺយើ�ើមីើការួ�រួ�បយើទីស់ 

អូ�សាត លើ �បស់ិន់យើបើតិ�មូេការួយើកុំើតិយើឡើង។ វាជាការួស់ខំាន់ណ់ាស់ដ់ែ�លពីលរួ�ឋ 

អូ�សាត លើទាំងំអស់ម់្ភាន់ការួបត�រួផ្តាត ចំ់យើ�ើមីើចំូលរួួមជាមួ�គុាំយើ�ើមីើការួ�រួ�បជាជាតិិ 

យើហ៊ុើ�ន់ិងរួយើបៀបរួស់យ់ើ�រួបស់ខ់ឹ�ន់ �បស់ិន់យើបើចា�ំចំ់។ 

ចំូលមយើ�បើយើ�កុំុ�ងគឺណៈេ�ន់ិចំិ័�យើ�តិំ�ការួ �បស់ិន់យើបើ 
�តិូេ�ន់យើកាះយើ�ឱ្យយយើធីាើ�ូយើចុាះ
ចំូលមយើ�បើយើ�កុំុ�ងគឺណៈេ�ន់ិចំិ័�យើ�តិំ�ការួ �បស់ិន់យើបើ�តិូេ�ន់តិំ�ការួយើស់ុើ  

គឺឹជាការួទីទីួលខំស់�តិូេស់�ម្ភាប់ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើដែ�លម្ភាន់អា�ំ 18ឆុ្នាំយំើឡើង។ 

គឺណៈេ�និ់ច័ិំ�យើ�តំិ�ការួគឺឺជា�កំុំមបំរួស់ និ់ង�ស់តើអ�ូសាត លើធីមមតាដែ�លសាត ប់ភិស់ត�តាង  

យើ�កុំុ�ងយើរួឿងកុំតើតិំ�ការួមួ� យើហ៊ុើ�ស់យើ�មចំថាយើតិើជូន់ណាមុ្ភាកុំ់ម្ភាន់យើទាំស់ 

ឬកុំ៏គាំម ន់យើទាំស់។ 

ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើដែ�លម្ភាន់យើឈាម ះយើ�កុំុ�ងបញ្ចាើយើ�ះយើឆុ្នាំតិអាចំ�តិូេយើកាះយើ�ឱ្យយ 

បយើ�មើយើ�កុំុ�ងគឺណៈេ�ន់ិចំិ័�យើ�តិំ�ការួ។ ការួបយើ�មើកុំុ�ងគឺណៈេ�ន់ិចំិ័�យើ� 

តិំ�ការួជូួ�ធានាថា�បពី័ន់ធតិំ�ការួយើបើកុំចំំហ៊ុរួ ន់ិងម្ភាន់�ំតិតិធីម៌។



ភាពជាពលរដ្ឋឋអូសូ្ត្រា�ា ល៖ី ចំណំងរមួរបស់យ់ើ�ងី22        

អភិ័�ឯកុំស់ិទីធិ
ដ្ឋាកុំ់�កុំយស់ំយំើធីើាការួយើ�កុំុ�ងយើស់វាសាធារួណៈអូ�សាត លើ ន់ិងបយើ�មើយើ�កុំុ�ងជូួរួកុំងកុំមឹ្ភាងំការួ�រួ�បយើទីស់អូ�សាត លើ។
អភិ័�ឯកុំស់ិទីធិម្លៃន់ការួម្ភាន់ស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើគឺឺអាចំដ្ឋាកុំ់�កុំយស់ំកំារួង្វារួយើធីាើយើ�កុំុ�ងយើស់វាសាធារួណៈអូ�សាត លើ ន់ិងបយើ�មើការួង្វារួឱ្យយរួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើ ឧទាំហ៊ុរួណ�៍ូចំជាយើ� 

�កុំស់ួងផ្សាតលយ់ើស់វាអូ�សាត លើ (Services Australia) ឬ�កុំស់ួងពីន់ធដ្ឋារួអូ�សាត លើ។ 

ពីលរួ�ឋអូ�សាលើកុំ៏ម្ភាន់ស់ិទីធិដ្ឋាកុំ់�កុំយស់ំយំើធីាើការួយើ�កុំុ�ងជូួរួកុំងកុំមឹ្ភាងំការួ�រួ�បយើទីស់អូ�សាត លើ (កុំងទី័ពីយើជូើងយើគាំកុំ កុំងទី័ពីយើជូើងទីឹកុំ ន់ិងកុំងទី័ពីយើជូើងអាកាស់)។

ដែស់ាងរួកុំការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់�ម្ភាប់រួ�ឋស់ភា
ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើដែ�លម្ភាន់អា�ំ 18ឆុ្នាំយំើឡើងយើ� យើហ៊ុើ�អុកុំដែ�លគាំម ន់ស់ញ្ញាា តិិពីើរួអាចំដែស់ាងរួកុំការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់�ម្ភាប់ស់ភាថុាកុំ់ស់ហ៊ុពី័ន់ធ ថុាកុំ់រួ�ឋ ឬដែ�ន់�ើ�ន់។ 

យើន់ះគឺឺជាកុំិតិតិ�ស់ ន់ិងការួទីទីួលខំស់�តិូេ�៏ខពស់ក់ុំុ�ងការួបយើ�មើការួង្វារួយើ�កុំុងរួ�ឋស់ភាអូ�សាត លើ។

ដ្ឋាកុំ់�កុំយស់ំលំិខិតិ�ឹងដែ�ន់អូ�សាត លើ ន់ិងយើចំញចំូល�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ន់យើដ្ឋា�យើស់រួី
យើ�យើពីលយើ�កុំអកុុំកឹា�ជាពីលរួ�ឋអ�ូសាត លើ យើ�កុំអកុុំម្ភាន់សិ់ទីធរិួស់យ់ើ�យើដ្ឋា�យើស់រួយីើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អ�ូសាត លើ។ យើ�កុំអកុុំក៏ុំម្ភាន់អភិ�័ឯកុំស់ទិីធដិ្ឋាក់ុំ�កុំយសំ់លិំខតិិ�ងឹដែ�ន់ 

អ�ូសាត លើ�ន់ដែ�រួ។ �បសិ់ន់យើបើយើ�កុំអកុុំយើធីាើ�ំយើណើរួយើ�បរួយើទីស់កុុំ�ងនាមជាពីលរួ�ឋអ�ូសាត លើមួ�រួបូ យើ�កុំអកុុំចូំល�បយើទីស់អូ�សាត លើេ�ញយើដ្ឋា�យើស់រួ ីយើដ្ឋា�មនិ់�តូិេការួទីដិ្ឋាឋ ការួយើទី។

ស់ំជំូំន់ួ�ដែផ្សាុកុំកុំំងស់ុំលពីើមន្ត្រីន់តើអូ�សាត លើយើ�យើពីលយើ�យើ���បយើទីស់
�បយើទីស់អូ�សាត លើម្ភាន់សាែ ន់ទីូតិ ឧតិតមស់ុងការួដ្ឋាឋ ន់ ឬសាែ ន់កុំំងស់ុំលយើ��បយើទីស់ជាយើ�ចំើន់។ កុំុ�ងយើពីលដែ�លយើ�កុំអុកុំសុាកុំ់យើ�យើ���បយើទីស់ យើ�កុំអុកុំអាចំស់ំជំូំន់ួ�ពីើមន្ត្រីន់តើរួដ្ឋាឋ  

ភិិ�លអូ�សាត លើ�ន់ យើ�យើពីលម្ភាន់ការួចា�ំចំ់។ យើន់ះរាប់បញ្ចច�លទាំងំកុំរួណើភាពីអាស់ន់ុ�ូចំជាការួបះយើ�រួរួបស់ព់ីលរួ�ឋ ន់ិងយើ�គាំះធីមមជាតិិ។ 

មន្ត្រីន់តើអូ�សាត លើកុំ៏អាចំជូួ�ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើយើ�យើ���បយើទីស់�ន់ដែ�រួកុំុ�ងការួយើដ្ឋាះ�សា�បញ្ញាា �តិូេការួលិខិតិ�ឹងដែ�ន់ជាបនាា ន់ ់ន់ិងផ្សាតល�់ំបូនាម ន់ យើហ៊ុើ�គាំ�ំទីយើ�កុំុ�ងកុំរួណើម្ភាន់ 

យើ�គាំះថុាកុំ់ ជូំងឺធីៃន់ធ់ីៃរួ ឬការួសឹាប់។ 

យើ�យើពីលសុាកុំ់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់មួ�យើផ្សាសងយើទីៀតិ យើ�កុំអុកុំ�តិូេដែតិយើគាំរួពីចំាប់រួបស់�់បយើទីស់យើនាះ។

ដ្ឋាកុំ់�កុំយស់ំចំំំះស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើឱ្យយកុំូន់ដែ�លយើកុំើតិយើ�បរួយើទីស់តាមតិំណរួងស�តិកុំូល
ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើអាចំដ្ឋាកុំ់�កុំយស់ំចំំំះស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើឱ្យយកុំូន់ដែ�លយើកុំើតិយើ�បរួយើទីស់តាមតិំណរួងស�តិកុំូល�ន់។ 

ការួចំូលរួួមយើ�កុំុ�ងស់ងុមអូ�សាត លើ
�បយើទីស់អូ�សាត លើយើលើកុំទីឹកុំចំិតិតឱ្យយពីលរួ�ឋទាំងំអស់ច់ំូលរួួមយ៉៉ាងស់កុំមមយើ�កុំុ�ងស់ងុម។ ពីលរួ�ឋស់កុំមមម្ភាន់ការួទីទីួលខំស់�តិូេ ន់ិងអភិ័�ឯកុំស់ិទីធិកុំុ�ងការួកុំសាងអនាគឺតិរួបស់ ់ 

�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ ឧទាំហ៊ុរួណ ៍យើ�កុំអុកុំអាចំូលរួួម�កុំំមសាមគឺុើអុកុំជូិតិខាង (neighbourhood) ន់ិងអងុការួ ស់ហ៊ុគឺមន់ក៍ុំុ�ងតិំបន់ ់ស់ម័�គឺចំិតិតយើធីាើការួង្វារួស់ងុមកុំិចំច  

ន់ិងស់ហ៊ុគឺមន់ ៍ចំូលរួួមអងុការួស់ិលីៈ ន់ិងេបីធីម៌ យើហ៊ុើ�ន់ិង ចំូលរួួមយ៉៉ាងស់កុំមមយើ�កុំុ�ងជូើេ�តិន់យើយ៉ា��។

ការួបង់ពីន់ធដ្ឋារួគឺឺជាេ�ធីើមួ�យើផ្សាសងយើទីៀតិដែ�លយើ�កុំអុកុំផ្សាតលេ់�ភាគឺទាំន់យើដ្ឋា�ផ្តាា លយ់ើ��លស់់ហ៊ុគឺមន់អ៍ូ�សាត លើ ន់ិង�តិូេ�ន់តិ�មូេយើដ្ឋា�ចំាប់។ ពីន់ធដ្ឋារួ�តិូេបង់យើចំញពីើ��កុំ ់

ដែ�លយើ�កុំអកុុំរួកុំ�ន់ មិន់ថាវា�ន់មកុំពីើការួង្វារួ អាជូើេកុំមម ឬការួេ�និ់យើយ៉ាគឺយើឡើ� យើហ៊ុើ��តិេូ�បមូលយើដ្ឋា��កុំស់ងួពីន់ធដ្ឋារួអ�ូសាត លើ (ATO) ។ ក៏ុំម្ភាន់ពីន់ធយើលើទីនំ់ញិ 

ន់ងិយើស់វាដែ�រួ។ �កុំស់ួងពីន់ធដ្ឋារួអូ�សាត លើ (ATO) យើធីាើការួង្វារួយើ�ើមីើធានាថាពីលរួ�ឋទាំងំអស់�់ន់�ល�់ឹងពីើស់ិទីធិ ន់ិងកាតិពីាកុំិចំចពីន់ធដ្ឋារួរួបស់ព់ីួកុំយើគឺយើ�ើមីើបង់ពីន់ធដ្ឋារួឱ្យយ�តិឹម�តិូេ 

តាមចំំន់ួន់។ 

ផ្សាល�បយើយ៉ាជូន់ជ៍ាយើ�ចំើន់ដែ�លជូន់ជាតិិអូ�សាត លើ�ន់ទីទីួលគឺឺយើធីាើយើ��ន់តាមរួ�ៈពីន់ធដ្ឋារួ។ ពីន់ធដ្ឋារួ�តិូេ�ន់ចំំណា�យើ�យើលើយើស់វានានាយើដ្ឋា�រាប់បញ្ចច�លទាំងំយើស់វាស់ំខាភិិ�ល 

ន់ិងអប់រួំ ការួការួ�រួជាតិិ ថ៍ុល ់ន់ិងផ្សាឹ�េរួថ៍យើភិឹើង យើហ៊ុើ�ន់ិងស់ន់តិស់ំខស់ងុមដែ�លទីទីួលថ៍ិកាពីើរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល។ 

យើដ្ឋា�យើធីាើការួ ន់ិងបង់ពីន់ធដ្ឋារួ យើ�កុំអុកុំគាំ�ំទីរួដ្ឋាឋ ភិិ�លផ្សាតលយ់ើស់វាស់ខំាន់់ៗ ទាំងំយើន់ះយើ��លស់់ហ៊ុគឺមន់អ៍ូ�សាត លើ។ រួដ្ឋាឋ ភិិ�លរួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើ យើហ៊ុើ�ន់ិង�កុំំម�បឹកុំាមូលដ្ឋាឋ ន់កុំ៏ 

�បមូលពីន់ធដ្ឋារួដែ�រួយើ�ើមីើបង់ម្លៃថ៍ឹយើស់វាទាំងំយើន់ះ។ យើស់វាទាំងំយើន់ះជូួ�យើធីាើឱ្យយ�បយើទីស់អូ�សាត លើជា�បយើទីស់ដែ�លម្ភាន់ស់ន់តិភាពី ន់ិងភាពីចំយើ�មើន់រួិងយើរួឿង�ន់�ូចំស់ពីាម្លៃថ៍ៃយើន់ះ។ 



ភាពីជាពីលរួ�ឋអ�ូសាត លើ៖ ចំណំងរួមួរួបស់យ់ើ�ើង                23

ដែផ្សាុកុំទីើបើ 

រួដ្ឋាឋ ភិិ�ល ន់ិង 
ចំាប់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ



ភាពជាពលរដ្ឋឋអូសូ្ត្រា�ា ល៖ី ចំណំងរមួរបស់យ់ើ�ងី24        

រួដ្ឋាឋ ភិិ�ល ន់ិងចំាប ់
យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ
យើ�កុំុ�ងពីិធីើចំូលស់ញ្ញាា តិិ យើ�កុំអុកុំយើធីាើស់ចាច �បណិធាន់យើ�ើមីើ�បកាន់ខ់ាា ប់ ន់ិងយើគាំរួពីតាមចំាប់រួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ។ �បពី័ន់ធរួដ្ឋាឋ ភិិ�លម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺលិទីធ ិ

�បជាធីិបយើតិ�យតាមរួ�ៈស់ភា។ វាជាការួស់ខំាន់ស់់�ម្ភាប់យើ�កុំអុកុំយើ�ើមីើ�ល�់ឹងពីើ�បពី័ន់ធរួដ្ឋាឋ ភិិ�លយើន់ះ រួយើបៀបយើធីាើចំាប់យើ�កុំុ�ងលទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យតាមដែបបស់ភា  

ន់ងិរួយើបៀប�គឺប់�គឺងចំាប។់ វាក៏ុំម្ភាន់សារួៈស់ខំាន់ផ់្សាងដែ�រួ�តិេូ�ល�់ងឹថាកុំុ�ងនាមជាពីលរួ�ឋម�ួរួបូ យើ�កុំអកុុំនឹ់ងបយើញ្ចចញស់យើមឹងយើ�កុំុ�ងការួ�កឹុំនា�ំបយើទីស់តាមរួយើបៀបណា។

យើតិើខ្ញុំបយើញ្ចចញស់យើមឹងរួបស់ខ់្ញុំយើដ្ឋា�រួយើបៀបណា?

ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិ
�ូចំដែ�ល�ន់គឺូស់បញ្ញាា កុំ់យើ�កុំុ�ងដែផ្សាុកុំទីើ 2 យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ ពីលរួ�ឋដែ�លម្ភាន់អា�ំចាប់ពីើ 18ឆុ្នាំយំើឡើងយើ��តិូេដែតិចំំះយើឈាម ះយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិថុាកុំ់ 

ស់ហ៊ុពី័ន់ធ រួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើ យើហ៊ុើ�ការួយើធីាើ�បជាមតិិយើ�យើលើការួដែកុំដែ�បរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា។ 

យើ�កុំុ�ងលទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យតាមរួ�ៈស់ភារួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ ពីលរួ�ឋបយើញ្ចចញស់យើមឹងយើ�យើលើរួយើបៀប�គឺប់�គឺង�បយើទីស់អូ�សាត លើយើដ្ឋា�យើធីាើការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិឱ្យយមន់ំស់សមួ� 

រួូបយើធីាើជាតិំណាងរួបស់ព់ីួកុំយើគឺយើ�កុំុ�ងស់ភា។ �បស់ិន់យើបើយើ�កុំអុកុំមិន់�ន់ចំំះយើឈាម ះ�តិឹម�តិូេយើទី យើ�កុំអុកុំមិន់អាចំយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិ�ន់យើទី។ 

ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិគឺឺជាកាតិពីាកុំិចំចដែ�លមិន់អាចំខាន់�ន់យើ�កុំុ�ងការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិអូ�សាត លើ ឬ�បស់ិន់យើបើម្ភាន់ការួយើធីាើ�បជាមតិិយើ�យើលើការួដែកុំដែ�បរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា។ 

គឺណៈកុំមមការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិអូ�សាត លើ (AEC) គឺឺជាទីើភុាកុំ់ង្វារួកុំំំម៉ន់យ់ើេលដែ�លទីទីួលខំស់�តិូេ ស់�ម្ភាប់ការួយើធីាើការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិថុាកុំ់ស់ហ៊ុពី័ន់ធ និ់ង�បជាមតិិ យើហ៊ុើ�ន់ិងស់�ម្ភាប់ការួ 

រួកុំាបញ្ចាើយើឈាម ះយើ�ះយើឆុ្នាំតិកុំំំម៉ន់យ់ើេល។ គឺណៈកុំមមការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិអូ�សាត លើ (AEC) គឺឺឯកុំរាជូយពីើរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល។ បកុំសន់យើយ៉ា�� ឬមន់ំស់សកុំុ�ងរួដ្ឋាឋ ភិិ�លមិន់អាចំម្ភាន់ 

ឥទីធិពីលយើ�យើលើការួស់យើ�មចំរួបស់គ់ឺណៈកុំមមការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិអូ�សាត លើ (AEC) �ន់យើទី។

កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិគឺឺយើធីាើយើឡើងយើដ្ឋា�ស់ន់ឹឹយើឆុ្នាំតិស់ម្ភាៃ តិ់ យើ�ើមីើឱ្យយយើ�កុំអុកុំម្ភាន់យើស់រួីភាពី ន់ិងស់ំេតិែិភាពីយើ�ើមីើយើ�ះយើឆុ្នាំតិឱ្យយយើបកុំខជូន់ 

ណាមុ្ភាកុំ់។ គាំម ន់ជូន់ណាមុ្ភាកុំ់�តិូេ�ន់អន់ំញ្ញាា តិឱ្យយ�ឹងពីើអុកុំដែ�លយើ�កុំអុកុំ�ន់យើ�ះយើឆុ្នាំតិឱ្យយយើនាះយើទី លំះ�តាដែតិយើ�កុំអុកុំយើ�ជូើស់យើរួើស់��ប់ពីួកុំយើគឺ។ �បស់ិន់យើបើយើ�កុំអុកុំមិន់

យើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិ យើហ៊ុើ�មិន់ម្ភាន់យើហ៊ុតិំផ្សាលលិបញ្ញាា កុំ់ពីើការួមិន់�ន់យើ�ះយើឆុ្នាំតិយើទី យើ�កុំអុកុំអាចំ�តិូេបង់ការួផ្តាកុំពីិន់័�។ ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិជាប់កាតិពីាកុំិចំចដែ�ល

ខាន់មិន់�ន់គឺឺជាេ�ធីើមួ�យើ�ើមីើធានាថាមន់ំស់សបយើញ្ចចញស់យើមឹងយើ�យើលើអុកុំដែ�លន់ឹង�គឺប់�គឺង ន់ិងយើធីាើជាតិំណាងឱ្យយពីួកុំយើគឺយើ�កុំុ�ងស់ភា។ 

ការួយើលើកុំយើឡើងបញ្ញាា ជាមួ�អុកុំតិំណាងរួបស់អ់ុកុំ
ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើអាចំទាំកុំ់ទីងអុកុំតិំណាងជាប់យើឆុ្នាំតិរួបស់ព់ីួកុំយើគឺយើ�ើមីើយើលើកុំយើឡើងពីើកុំតើ�រួមានានារួបស់ព់ីួកុំយើគឺស់តើពីើយើគាំលន់យើយ៉ា��រួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�ល។ តាមេ�ធីើយើន់ះ  

ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើទាំងំអស់អ់ាចំបយើញ្ចចញស់យើមឹងយើ�កុំុ�ងការួបយើងើើតិចំាប់ ន់ិងយើគាំលន់យើយ៉ា��រួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�ល។ �បស់ិន់យើបើពីលរួ�ឋមួ�រួូប��ប់តិំណាងជាប់យើឆុ្នាំតិរួបស់យ់ើគឺថា

ចំាប់�តិូេដែតិដែកុំដែ�ប តិំណាងជាប់យើឆុ្នាំតិយើនាះគឺួរួពីិចារួណាយើលើអាើដែ�ល�ន់យើស់ុើយើឡើង។ 



ភាពីជាពីលរួ�ឋអ�ូសាត លើ៖ ចំណំងរួមួរួបស់យ់ើ�ើង                25

យើតិើយើ�ើង�ន់បយើងើើតិ�បពី័ន់ធរួដ្ឋាឋ ភិិ�លរួបស់យ់ើ�ើងយើដ្ឋា�រួយើបៀបណា?

ស់ហ៊ុពី័ន់ធ
បនាា ប់ពីើការួតាងំលយំើ�ដ្ឋាឋ ន់រួបស់ច់ំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់ ន់ិងយើ�មំន់ឆុ្នាំ ំ1901 �បយើទីស់អូ�សាត លើម្ភាន់អាណាន់ិគឺមចំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់ដែ�ល�គឺប់�គឺងយើដ្ឋា�ខឹ�ន់ឯង យើហ៊ុើ�យើ� 

ដ្ឋាចំ់យើដ្ឋា�ដែឡកុំពីើគុាំចំំន់ួន់��មំួ�។

អាណាន់ិគឺមន់ើមួ�ៗម្ភាន់រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា ន់ិងចំាប់ផ្តាា លខ់ឹ�ន់ទាំកុំ់ទីងន់ឹងការួការួ�រួជាតិិ អយើនាត �បយើេស់ន់ ៍ម្លៃ�បស់ណើ� ៍�ណិជូាកុំមម ន់ិងការួ�ឹកុំជូញ្ចា�ន់។ កុំ៏ប៉ំដែន់ត ការួយើ�ដែបកុំ

គុាំយើន់ះ�ន់បយើងើើតិឧបស់គឺុរួវាងអាណាន់ិគឺមទាំងំយើន់ះ។ ឧទាំហ៊ុរួណ ៍�ណិជូាកុំមម ន់ិងការួ�ឹកុំជូញ្ចា�ន់រួវាងអាណាន់ិគឺមទាំងំយើន់ះម្ភាន់តិម្លៃមឹខពស់ ់ន់ិងម្ភាន់ភាពី�ឺតិយ៉៉ាេ  

យើហ៊ុើ�ការួអន់ំេតិតចំាប់យើ�តាម�ពីំដែ�ន់ម្ភាន់ការួពីិ�កុំ។ អាណាន់ិគឺមដែ�លយើ�ដ្ឋាចំ់យើដ្ឋា�ដែឡកុំពីើគុាំទាំងំយើន់ះកុំ៏ម្ភាន់�បពី័ន់ធការួ�រួជាតិិយើខា�ដែ�រួ។ 

យើដ្ឋា�សារួយើហ៊ុតិំយើន់ះ មន់ំស់ស�ន់ចំង់បង្រួងួបបង្រួងួមអាណាន់ិគឺមទាំងំយើន់ះយើ�ើមីើបយើងើើតិ�បជាជាតិិដែតិមួ�។ ស់ខំាន់ជ់ាងយើន់ះ អតិតស់ញ្ញាា ណជាតិិរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ�ន់ 

ចាប់យើផ្សាតើមម្ភាន់រួូបរាងយើឡើង។ �កុំំមកុំើឡានានា�ន់យើធីាើជាតិំណាងឱ្យយ�បយើទីស់អូ�សាត លើយើ�អន់តរួជាតិិ យើហ៊ុើ�េបីធីម៌អូ�សាត លើមួ��ន់អភិិេឌ្ឍឍយើឡើងយើ�កុំុ�ងចំយើ�មៀង�បជា�បិ� 

កុំំណាពីយ យើរួឿង ន់ិងស់ិលីៈ។ 

ការួបង្រួងួបបង្រួងួម�បជាជាតិិគឺឺជាភារួៈកុំិចំច�៏ពីិ�កុំមួ� ប៉ំដែន់តយើពីលយើ�កា�មកុំ គឺំន់ិតិបយើងើើតិ�បជាជាតិិអូ�សាត លើដែតិមួ��ន់កឹា�ជាការួពីិតិ។ យើ�ម្លៃថ៍ៃទីើ1 ដែខមកុំរា ឆុ្នាំ1ំ901  

អាណាន់ិគឺមទាំងំយើន់ះ�ន់រួួបរួួមគុាំយើ�ជាស់ហ៊ុពី័ន់ធម្លៃន់រួ�ឋមួ�ដែ�លម្ភាន់យើឈាម ះថា កុំំំម៉ន់យ់ើេលអូ�សាត លើ (Commonwealth of Australia)។ 

រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ
ចំាប់រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចារួបស់ក់ុំំំម៉ន់យ់ើេលអូ�សាត លើឆុ្នាំ ំ1900 (រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាម្លៃន់�បយើទីស់ 

អូ�សាត លើ) គឺឺជាឯកុំសារួ�ស់បចំាប់ដែ�លដែចំងពីើបទីបញ្ចាតិតិមូលដ្ឋាឋ ន់ស់�ម្ភាប់ 

រួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើ។ កាលយើ�ើមយើឡើ� រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ន់ 

អន់ំម័តិជាដែផ្សាុកុំមួ�ម្លៃន់ចំាប់រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចារួបស់ច់ំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់យើ�ឆុ្នាំ ំ1900។

 យើ�ម្លៃថ៍ៃទីើ1 ដែខមកុំរា ឆុ្នាំ1ំ901 រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ន់ចំូលជាធីរួម្ភាន់ 

យើហ៊ុើ�អាណាន់ិគឺមនានា�ន់កឹា�ជា�បជាជាតិិឯកុំរាជូយមួ�គឺឺកុំំំម៉ន់យ់ើេលអូ�សាត លើ 

(Commonwealth of Australia)។

រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ន់បយើងើើតិស់ភាកុំំំម៉ន់យ់ើេលអូ�សាត លើ 

(Commonwealth of Australia) ដែ�លម្ភាន់ស់ភាតិំណាងរា�ស់តន់ិង 

�ពីឹទីធស់ភា។ រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាយើន់ះកុំ៏�ន់បយើងើើតិតិំ�ការួជាន់ខ់ពស់ម់្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើដែ�រួ 

ដែ�លម្ភាន់អំណាចំសាែ ពីរួយើ�ើមីើអន់ំេតិត ន់ិងបកុំ�សា�ចំាប់រួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ។

ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើអាចំដែកុំដែ�បរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ន់យើដ្ឋា�យើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�

កុំុ�ងការួយើធីាើ�បជាមតិិ �ូចំជាការួយើធីាើ�បជាមតិិយើ�ឆុ្នាំ1ំ967 ដែ�លម្ភាន់ជូន់ជាតិ ិ

អូ�សាត លើចំំន់ួន់ជាង 90 ភាគឺរួ��ន់យើ�ះយើឆុ្នាំតិថា ‘�ល�់ពីម’ យើ�ើមីើអន់ំញ្ញាា តិឱ្យយ

ជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ�ន់រាប់បញ្ចច�លកុំុ�ងជូំយើរួឿន់�បជាជូន់។ 

យើ�កុំុ�ងការួយើធីាើ�បជាមតិិមួ� ម្ភាន់តិ�មូេការួចំំន់ួន់ភាគឺយើ�ចំើន់ពីើរួ�ងយើ�ើមីើដែកុំដែ�ប 

រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា ម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ន់។ យើន់ះម្ភាន់ន់័�ថាចំំន់ួន់ភាគឺយើ�ចំើន់ម្លៃន់ 

អុកុំយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងរួ�ឋភាគឺយើ�ចំើន់ យើហ៊ុើ�ចំំន់ួន់ភាគឺយើ�ចំើន់ម្លៃន់អុកុំយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ� 

ទីូទាំងំ�បយើទីស់�តិូេយើ�ះយើឆុ្នាំតិគាំ�ំទីការួដែកុំដែ�ប។

រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ
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យើតិើអំណាចំរួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�ល�តិូេ�ន់�តិួតិពីិន់ិតិយយ៉៉ាង�ូចំយើមតចំ?
រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើដែបងដែចំកុំអំណាចំរួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�ល រួវាងអំណាចំន់ើតិិបញ្ចាតិតិ (ស់ភា) អំណាចំន់ើតិិ�បតិិបតិតិ (ឧទាំហ៊ុរួណន៍ា�កុំរួ�ឋមន្ត្រីន់តើ ន់ិងគឺណៈរួ�ឋមន្ត្រីន់តើ) 

ន់ិងអំណាចំតិំ�ការួ (យើ��កុំម) យើ�ើមីើបញ្ចឈប់ជូន់មុ្ភាកុំ់ ឬជូន់មួ��កុំំមពីើការួយើកាត បអំណាចំទាំងំអស់។់

អំណាចំន់ើតិិបញ្ចាតិតិ
អំណាចំន់ើតិិបញ្ចាតិតិគឺឺជាអំណាចំយើធីាើចំាប់។ ស់ភាម្ភាន់អំណាចំយើ�ើមីើយើធីាើ ន់ិងដែកុំដែ�បចំាប់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ ស់ភាបយើងើើតិយើឡើងយើដ្ឋា�តិំណាងនានាដែ�លយើ�ជូើស់តាងំ 

យើដ្ឋា��បជាជូន់អូ�សាត លើតាមរួ�ៈការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិ។

អំណាចំន់ើតិិ�បតិិបតិតិ
អំណាចំន់ើតិិ�បតិិបតិតិគឺឺជាអំណាចំដ្ឋាកុំ់ចំាប់ឱ្យយអន់ំេតិត។ អងុន់ើតិិ�បតិិបតិតិរាប់បញ្ចច�លទាំងំនា�កុំរួ�ឋមន្ត្រីន់តើ មន្ត្រីន់តើរួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើ ន់ិងអគឺុយើទីសាភិិ�ល។ រួ�ឋមន្ត្រីន់តើទីទីួល 

ខំស់�តិូេចំំយើ�ះ�កុំស់ួងរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល។

អំណាចំតិំ�ការួ
អំណាចំតិំ�ការួគឺឺជាអំណាចំបកុំ�សា� ន់ិងអន់ំេតិតចំាប់។ តិំ�ការួ ន់ិងយើ��កុំមគឺឺឯកុំរាជូយពីើស់ភា ន់ិងរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល។

អំណាចំទាំងំយើន់ះ�តិូេ�ន់ស់រួយើស់រួយើ�កុំុ�ងរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ។

យើតិើន់រួណាជា�បមំខរួ�ឋម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ?
�បមំខរួ�ឋម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺ�ពីះមហាកុំស�តិយ៉ាន់ើម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ �ពីះ 

កុំរួិណាជាអម្ភាច ស់ជ់ូើេ�តិយើលើតិី�ង យើអលើហ៊ុាដែបតិទីើ ២ (Queen Elizabeth II)។

�ពីះមហាកុំស�តិយ៉ាន់ើម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើដែតិងតាងំអគឺុយើទីសាភិិ�លជា 

�ពីះរាជូតិំណាងរួបស់�់ពីះអងុយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ អគឺុយើទីសាភិិ�ល 

យើធីាើស់កុំមមភាពីយើដ្ឋា�ឯកុំរាជូយពីើគឺណបកុំសន់យើយ៉ា��ទាំងំអស់។់ �ពីះមហាកុំស�តិ 

យ៉ាន់ើគាំម ន់�ពីះរាជូតិួនាទីើ�បចាមំ្លៃថ៍ៃយើ�កុំុ�ងរួដ្ឋាឋ ភិិ�លយើទី។ 

យើ�កុំុ�ងរួ�ឋន់ើមួ�ៗ ម្ភាន់យើទីសាភិិ�លមួ�រួូបដែ�លជា�ពីះរាជូតិំណាងរួបស់ ់

�ពីះមហាកុំស�តិយ៉ាន់ើយើ�កុំុ�ងតិួនាទីើ�ស់យើ�ៀងគុាំន់ឹងអគឺុយើទីសាភិិ�លដែ�រួ។

រួបបរាជាន់ិ�មអា�ស់័�រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា
�បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺកាន់រ់ួបបរាជាន់ិ�មអា�ស់័�រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាដែ�លម្ភាន់ន់័�ថា 

�ពីះមហាកុំស�តិយ៉ាន់ើគឺឺជា�បមំខរួ�ឋម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ ប៉ំដែន់ត�តិូេបំយើពីញ�ពីះរាជូ 

ស់កុំមមភាពីឱ្យយ�ស់បតាមរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា។ យើដ្ឋា�សារួ�ពីះមហាកុំស�តិយ៉ាន់ើមិន់រួស់យ់ើ� 

កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ �ពីះរាជូអំណាចំរួបស់�់ពីះអងុ�តិូេ�ន់យើផ្សាារួយើ�ឱ្យយអគឺ ុ

យើទីសាភិិ�ល�បចាយំើ��បយើទីស់អូ�សាត លើ។ 

�បពី័ន់ធម្លៃន់លិទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យតាមរួ�ៈស់ភារួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ�ឹ�ះបញ្ញាច ងំយើ� 

យើលើ�បម្លៃពីណើរួបស់ច់ំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់ ន់ិងអាយើមរួិកុំខាងយើជូើងដែ�ល�ន់ដ្ឋាកុំ់បញ្ចច�ល 

គុាំតាមេ�ធីើមួ� ដែ�លជារួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើស់ំទីធសាធី។ យើ�កុំុ�ង�បពី័ន់ធអូ�សាត លើ 

អុកុំ�ឹកុំនារំួដ្ឋាឋ ភិិ�លគឺឺជានា�កុំរួ�ឋមន្ត្រីន់តើ។
�ពីះកុំរួិណាជាអម្ភាច ស់ជ់ូើេ�តិយើលើតិី�ង យើអលើហ៊ុាដែបតិទីើ ២



ភាពីជាពីលរួ�ឋអ�ូសាត លើ៖ ចំណំងរួមួរួបស់យ់ើ�ើង                27

តិួនាទីើរួបស់អ់គឺុយើទីសាភិិ�ល
អគឺុយើទីសាភិិ�លមិន់ដែមន់ជាដែផ្សាុកុំមួ�រួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�លយើទី យើហ៊ុើ��តិូេរួកុំាភាពីអពី��កុំិតិ។

តិួនាទីើរួបស់អ់គឺុយើទីសាភិិ�លរួួមម្ភាន់៖

• ចំំះហ៊ុតិែយើលខាយើលើពីង្រួង្វាងចំាប់ទំាំងអស់ដ់ែ�លអន់ំម័តិយើដ្ឋា�ស់ភាអូ�សាត លើឱ្យយកឹា�ជាចំាប់ (យើន់ះយើគឺយើ�ថា�ពីះរាជាន់ំញ្ញាា តិជាផ្សាឹ�េការួ- Royal Assent)

• បំយើពីញភារួកុំិចំចយើ�កុំុ�ងពីិធីើផ្សាឹ�េការួនានា

• ផ្សាតលក់ារួ�ល�់ពីមចំំយើ�ះការួដែតិងតំាងរួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�ន់ិងរួ�ឋមន្ត្រីន់តើ យើ��កុំមស់ហ៊ុពី័ន់ធ ន់ិងមន្ត្រីន់តើយើផ្សាសងៗយើទីៀតិរួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�ល។

• ចាប់យើផ្សាតើម�ំយើណើរួការួស់�ម្ភាប់ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់ហ៊ុពី័ន់ធ

• យើធីាើជាអគឺុយើមបញ្ញាា ការួម្លៃន់កុំងកុំមំឹ្ភាងការួ�រួ�បយើទីស់អូ�សាត លើ។

អគឺុយើទីសាភិិ�លកុំ៏ម្ភាន់អំណាចំពីិយើស់ស់ផ្សាងដែ�រួដែ�លយើគឺសុាលថ់ាជា ‘ជាអំណាចំប�មំង’ ដែ�លអាចំយើ�បើ�ន់ដែតិកុំុ�ងដែតិកាលៈយើទីស់ៈពីិយើស់ស់ប៉ំយើណាណ ះ។

យើតិើន់រួណាខឹះជាអុកុំ�ឹកុំនាមំ្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ?
�បមំខរួ�ឋ
�ពីះមហាកុំស�តិយ៉ាន់ើម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ

អគឺុយើទីសាភិិ�ល
តិំណាងម្លៃន់�បមំខរួ�ឋយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ

យើទីសាភិិ�ល
តិំណាងម្លៃន់�បមំខរួ�ឋ យើ�កុំុ�ងរួ�ឋន់ើមួ�ៗ

នា�កុំរួ�ឋមន្ត្រីន់តើ
អុកុំ�ឹកុំនាមំ្លៃន់រួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើ

�បមំខរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល (Premier)
អុកុំ�ឹកុំនារំួដ្ឋាឋ ភិិ�ល�បចារំួ�ឋ

�បមំខរួ�ឋមន្ត្រីន់តើ (Chief Minister)
អុកុំ�ឹកុំនារំួដ្ឋាឋ ភិិ�ល�បចាដំែ�ន់�ើ

រួ�ឋមន្ត្រីន់តើរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល
ស់ម្ភាជូិកុំស់ភា�តិូេ�ន់យើ�ជូើស់យើរួើស់យើដ្ឋា�អុកុំ�ឹកុំនារំួដ្ឋាឋ ភិិ�លយើ�ើមីើឱ្យយទីទីួល 

ខំស់�តិូេចំំយើ�ះេ�ស់័�មួ�រួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�ល

ស់ម្ភាជូិកុំស់ភា (MP)
តិំណាងរា�ស់តអូ�សាត លើដែ�ល�ន់ជាប់យើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងស់ភាអូ�សាត លើ 

ឬកុំ៏ស់ភាថុាកុំ់រួ�ឋ។

�ពីឹទីធស់ភា
តិំណាងរួ�ឋ ឬដែ�ន់�ើដែ�លជាប់យើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងស់ភាអូ�សាត លើ

អភិិ�ល�កុំំង ឬអភិិ�ល�ស់ំកុំ
អុកុំ�ឹកុំនាមំ្លៃន់រួដ្ឋាឋ ភិិ�លមូលដ្ឋាឋ ន់

ស់ម្ភាជូិកុំ�កុំំម�បឹកុំា
ស់ម្ភាជូិកុំ�កុំំម�បឹកុំាមូលដ្ឋាឋ ន់ដែ�លជាប់យើឆុ្នាំតិ

យើតិើ�បយើទីស់អូ�សាត លើ�តិូេ�ន់�គឺប់�គឺងយ៉៉ាង�ូចំយើមតចំ?

រួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើ
រួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើកុំ៏�តិូេ�ន់យើគឺយើ�ថារួដ្ឋាឋ ភិិ�លស់ហ៊ុពី័ន់ធ ឬកុំ៏រួដ្ឋាឋ ភិិ�លកុំំំម៉ន់យ់ើេល។ រួដ្ឋាឋ ភិិ�លម្ភាន់ស់ម្ភាជូិកុំស់ភាអូ�សាត លើដែ�លម្ភាន់ពីើរួកុំ�មិតិ៖

• ស់ភាតិំណាងរា�ស់ត

• �ពីឹទីធស់ភា

យើ�កុំុ�ងការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់ហ៊ុពី័ន់ធ ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�ជូើស់តាងំតិំណាងស់�ម្ភាប់ស់ភាន់ើមួ�ៗ។ 



ភាពជាពលរដ្ឋឋអូសូ្ត្រា�ា ល៖ី ចំណំងរមួរបស់យ់ើ�ងី28        

ស់ភាតិំណាងរា�ស់ត
ស់ភាតិំណាងរា�ស់តគឺឺជាស់ភាមួ�យើ�កុំុងស់ភាអូ�សាត លើ យើឈាម ះយើផ្សាសងយើទីៀតិស់�ម្ភាប ់

ស់ភាតិំណាងរា�ស់តគឺឺស់ភាជាន់ទ់ាំប ឬកុំ៏ស់ភា�បជាជូន់។ 

�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ន់ដែបងដែចំកុំយើ�ជាមណឌ លយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់ហ៊ុពី័ន់ធ។ ស់ម្ភាជូិកុំស់ភា 

(MPs) យើធីាើជាតិំណាងរា�ស់តយើ�កុំុ�ងមណឌ លយើ�ះយើឆុ្នាំតិរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។ 

ចំំន់ួន់ស់ម្ភាជូិកុំស់ភាស់�ម្ភាប់រួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើន់ើមួ�ៗគឺឺអា�ស់័�យើ�យើលើចំំន់ួន់�បជាជូន់

យើ�កុំុ�ងរួ�ឋ ឬដែ�ន់�ើយើនាះ។ ជាទីូយើ� ម្ភាន់ស់ម្ភាជូិកុំចំំន់ួន់ជាង 150 រួូបដែ�ល�ន់ 

យើ�ជូើស់តាងំស់�ម្ភាប់ស់ភាតិំណាងរា�ស់ត។

ស់ម្ភាជូិកុំស់ភាតិំណាងរា�ស់ត ន់ិង�ពីឹទីធស់ភាពីិភាកុំាដែេកុំដែញកុំយើ�យើលើស់យំើណើចំាប់ថ៍មើៗ 

យើ�កុំុ�ងស់ភាអូ�សាត លើ។ តិួនាទីើរួបស់ស់់ភាតិំណាងរា�ស់តគឺឺពីិន់ិតិយពីិចារួណា ពីិភាកុំា 

ដែេកុំដែញកុំ យើហ៊ុើ�ន់ិងយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�យើលើស់យំើណើចំាប់ថ៍មើនានា ឬកុំ៏ការួដែកុំដែ�បចំាប់ យើហ៊ុើ� 

ពីិភាកុំាយើលើបញ្ញាា ដែ�លម្ភាន់សារួៈស់ខំាន់ច់ំំយើ�ះជាតិិ។

�ពីឹទីធស់ភា
�ពឹីទីធស់ភាគឺឺជាស់ភាម�ួយើផ្សាសងយើទីៀតិយើ�កុុំ�ងស់ភាអ�ូសាត លើ។ ជូនួ់កាល �ពឹីទីធស់ភា�តូិេ�ន់

យើគឺយើ�ថាស់ភាជាន់ខ់ពស់ ់ស់ភាពីនិ់តិិយយើឡើងេ�ញ ឬក៏ុំ ស់ភារួបស់រ់ួ�ឋ។ អកុុំយើ�ះយើឆុ្នាំតិ 

មកុំពីើរួ�ឋន់ើម�ួៗក៏ុំយើ�ជូើស់តាងំស់ម្ភាជូកិុំ�ពឹីទីធស់ភាយើ�ើម ើីយើធីាើជាតិណំាងឱ្យយពួីកុំយើគឺ យើ�កុំុ�ង 

�ពឹីទីធស់ភា។ រួ�ឋទាំងំអស់ម់្ភាន់អកុុំតំិណាងយើសុ់ើគុាំយើ�កុំុ�ង�ពីទឹីធស់ភា យើដ្ឋា�មនិ់គឺតិិពីើ 

ទីហំ៊ុ ំឬចំំនួ់ន់�បជាជូន់យើឡើ�។ ម្ភាន់ស់ម្ភាជូកិុំ�ពឹីទីធស់ភាស់រួបិចំំនួ់ន់ 76 រួបូ។ រួ�ឋន់ើ

ម�ួៗយើ�ជូើស់តាងំស់ម្ភាជូកិុំ�ពឹីទីធស់ភាចំំន់នួ់ 12 រួបូ យើហ៊ុើ�ដែ�ន់�ើរាជូធាន់ើអ�ូសាត លើ និ់ង 

ដែ�ន់�ើខាងយើជូើងយើ�ជូើស់តាងំស់ម្ភាជូកិុំ�ពឹីទីធស់ភាចំំន់នួ់ពីើរួរួបូស់�ម្ភាប់ដែ�ន់�ើន់ើមួ�ៗ។ 

ស់ម្ភាជូិកុំ�ពីឹទីធស់ភាកុំ៏ពីិន់ិតិយពីិចារួណា ពីិភាកុំាដែេកុំដែញកុំ យើហ៊ុើ�ន់ិងយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�យើលើ

ស់យំើណើចំាប់ថ៍មើនានា ឬកុំ៏ការួដែកុំដែ�បចំាប់ យើហ៊ុើ�ពីិភាកុំាយើលើបញ្ញាា ដែ�លម្ភាន់សារួៈ

 ស់ខំាន់ច់ំំយើ�ះជាតិិដែ�រួ។ 

រួដ្ឋាឋ ភិិ�លរួបស់រ់ួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើ
ម្ភាន់រួ�ឋចំំន់ួន់��មំួ� ន់ិងដែ�ន់�ើយើគាំកុំចំំន់ួន់ពីើរួយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ រួដ្ឋាឋ ភិិ�លរួបស់រ់ួ�ឋន់ើមួ�ៗម្ភាន់ស់ភា ន់ិងរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាផ្តាា លរ់ួបស់ខ់ឹ�ន់។ រួដ្ឋាឋ ភិិ�លរួបស់រ់ួ�ឋ  

ន់ិងដែ�ន់�ើម្ភាន់មូលដ្ឋាឋ ន់យើ�កុំុ�ងរាជូធាន់ើរួបស់ខ់ឹ�ន់។ អុកុំ�ឹកុំនាមំ្លៃន់រួដ្ឋាឋ ភិិ�លរួបស់រ់ួ�ឋគឺឺ�បមំខរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល (Premier) ន់ិងអុកុំ�ឹកុំនាមំ្លៃន់រួដ្ឋាឋ ភិិ�លរួបស់ដ់ែ�ន់�ើគឺឺ�បមំខរួ�ឋ 

មន្ត្រីន់តើ (Chief Minister) ។

រួដ្ឋាឋ ភិិ�លរួបស់រ់ួ�ឋយើធីាើ�បតិិបតិតិការួតាមរួយើបៀប�ស់យើ�ៀងគុាំយើ�ន់ឹងរួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើដែ�រួ។ យើ�កុំុ�ងរួ�ឋន់ើមួ�ៗ យើទីសាភិិ�លយើធីាើជាតិំណាងឱ្យយ�ពីះមហាកុំស�តិយ៉ាន់ើម្លៃន់ 

�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ យើ�កុុំ�ងដែ�ន់�ើខាងយើជូើង យើទីសាភិ�ិល�តិេូ�ន់ដែតិងតាងំយើដ្ឋា�អគុឺយើទីសាភិ�ិល។ តិនួាទីើ ន់ងិការួទីទីលួខសំ់�តូិេរួបស់យ់ើទីសាភិ�ិលម្ភាន់លកុំខណៈ�ស់យើ�ៀងយើ� 

ន់ឹងតិួនាទីើ ន់ិងការួទីទីួលខំស់�តិូេរួបស់យ់ើទីសាភិិ�លរួបស់រ់ួ�ឋដែ�រួ។

រួ�ឋម្ភាន់ស់ិទីធិដែ�លទីទីួលសុាលយ់ើដ្ឋា�រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា កុំុ�ងខណៈដែ�លដែ�ន់�ើពីំំម្ភាន់យើទី។ រួ�ឋនានាម្ភាន់អំណាចំយើ�ើមីើអន់ំម័តិចំាប់យើដ្ឋា�យើ�បើស់ិទីធិផ្តាា លរ់ួបស់ព់ីួកុំយើគឺ កុំុ�ងខណៈ 

ចំាប់រួបស់ដ់ែ�ន់�ើស់ា័��គឺប់�គឺងអាចំ�តិូេដែកុំដែ�ប ឬកុំ៏លំបយើចាលយើដ្ឋា�រួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើកុំុ�ងយើពីលណាកុំ៏�ន់។

យើ�កុំុ�ងការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិរួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើ ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�ជូើស់តាងំតិំណាងស់�ម្ភាប់តិំបន់រ់ួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។ អុកុំតិំណាងទាំងំយើន់ះកឹា�ជាស់ម្ភាជូិកុំស់ភាតិំណាងរា�ស់ត 

រួបស់រ់ួ�ឋ ឬដែ�ន់�ើដែ�ល�កុំ់ពី័ន់ធ។

រួដ្ឋាឋ ភិិ�លមូលដ្ឋាឋ ន់
រួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើខាងយើជូើង�តិូេដែបងដែចំកុំជាតិំបន់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�លមូលដ្ឋាឋ ន់ដែ�លអាចំយើ�ថា�កុំំង �ស់ំកុំ ទីើរួួមយើខតិត ឬ�កុំំងរួ�ឋ�ល។ តិំបន់ន់់ើមួ�ៗម្ភាន់�កុំំម�បឹកុំាមូលដ្ឋាឋ ន់ផ្តាា ល ់

រួបស់ខ់ឹ�ន់។ �កុំំម�បឹកុំាមូលដ្ឋាឋ ន់ទីទីួលខំស់�តិូេស់�ម្ភាប់ការួយើធីាើដែផ្សាន់ការួ ន់ិងផ្សាតលយ់ើស់វាយើ��លស់់ហ៊ុគឺមន់ម៍ូលដ្ឋាឋ ន់។ ពីលរួ�ឋយើ�កុំុ�ងតិំបន់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�លមូលដ្ឋាឋ ន់ន់ើមួ�ៗ

យើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�ជូើស់តាងំស់ម្ភាជូិកុំ�កុំំម�បឹកុំាមូលដ្ឋាឋ ន់រួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។

�ពីឹទីធស់ភា

ស់ភាតិំណាងរា�ស់ត
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យើតិើរួដ្ឋាឋ ភិិ�លទាំងំបើកុំ�មិតិយើធីាើអាើខឹះ?
ភាពីខសំ់គុាំស់ខំាន់់ៗ រួវាងរួដ្ឋាឋ ភិ�ិលទាំងំបើកុំ�មិតិគឺឺថាយើទាំះជាការួទីទីលួខសំ់�តូិេម�ួចំំន់នួ់អាចំជាន់គុ់ាំក៏ុំយើដ្ឋា� ដែតិជាទីយូើ�រួដ្ឋាឋ ភិ�ិលកុំ�មិតិន់ើមួ�ៗផ្សាតលយ់ើស់វាយើផ្សាសងៗគុាំ។

រួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើទីទីួលខំស់�តិូេដែផ្សាុកុំ៖

ពីន់ធដ្ឋារួ

ការួ�គឺប់�គឺងយើស់�ឋកុំិចំចជាតិិ

អយើនាត �បយើេស់ន់ ៍ន់ិងការួចំូលស់ញ្ញាា តិិ

ជូំន់ួ�រួកុំការួង្វារួយើធីាើ

យើស់វាម្លៃ�បស់ណើ� ៍ន់ិងបណាត ញគឺមនាគឺមន់៍

ស់ន់តិស់ំខស់ងុម (��កុំ់យើសាធីន់ន់ិេតិត ន់ិង��កុំ់ឧបតិែមា�គឺួសារួ)

ការួការួ�រួ�បយើទីស់

ជូំន់ួញ ន់ិង�ណិជូាកុំមម

អាកាស់យ៉ាន់ដ្ឋាឋ ន់ ន់ិងស់ំេតិែិភាពីអាកាស់ចំរួណ៍

កុំិចំចការួបរួយើទីស់ (ទីនំាកុំ់ទីនំ់ងជាមួ��បយើទីស់�ម្លៃទី) ។

រួដ្ឋាឋ ភិិ�លរួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើទីទីួលខំស់�តិូេជាអាទីិយើលើដែផ្សាុកុំ៖

មន់ាើរួយើពីទីយ ន់ិងយើស់វាស់ំខាភិិ�ល

សា�យើរួៀន់

ផ្សាឹ�េថ៍ុល ់ន់ិងផ្សាឹ�េដែ�កុំ

រួិកាខ �បម្ភាញ់

ប៉ូលើស់ ន់ិងយើស់វារួថ៍�ន់តស់យើន្ត្រីងុ្វាះបនាា ន់់

ការួ�ឹកុំជូញ្ចា�ន់សាធារួណៈ

រួដ្ឋាឋ ភិិ�លមូលដ្ឋាឋ ន់ (ន់ិងរួដ្ឋាឋ ភិិ�លដែ�ន់�ើរាជូធាន់ើអូ�សាត លើ)  
ទីទីួលខំស់�តិូេដែផ្សាុកុំ៖

ស់ញ្ញាា តាមផ្សាឹ�េថ៍ុល ់ការួ�តិួតិពីិន់ិតិយចំរាចំរួ

ផ្សាឹ�េថ៍ុលត់ាមមូលដ្ឋាឋ ន់ ផ្សាឹ�េយើ�ើរួ សាព ន់

លូបងា�រួទីឹកុំ

ឧទី�ន់ ទីើធឹាស់�ម្ភាប់យើកុំមងយើលង អាងដែហ៊ុលទីឹកុំ ទីើធឹាយើលងកុំើឡា

ទីើធឹាស់�ម្ភាប់យើ�ះជូំរួំ ន់ិងកុំដែន់ឹងចំតិការាាវា� ន់

ការួ�តិួតិពីិន់ិតិយអាហារួ ន់ិងសាចំ់

ការួ�គឺប់�គឺងស់ូរួស់យើមឹង ន់ិងស់តិា

ការួ�បមូលស់�ម្ភាម

បណាណ ល័�កុំុ�ងមូលដ្ឋាឋ ន់ សាល ន់ិងមជូឈមណឌ លស់ហ៊ុគឺមន់៍

បញ្ញាា ជាកុំ់�កុំ់យើ�កុំដែន់ឹងយើមើលដែថ៍យើកុំមង ន់ិងកុំដែន់ឹងយើមើលដែថ៍មន់ំស់សចាស់់

លិខិតិអន់ំញ្ញាា តិការួសាងស់ង់

ការួយើធីាើដែផ្សាន់ការួស់ងុម

បញ្ញាា បរួិសាែ ន់កុំុ�ងមូលដ្ឋាឋ ន់
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យើតិើគឺណបកុំសន់យើយ៉ា��នានាម្ភាន់តិួនាទីើអាើខឹះកុំុ�ងរួយើបៀប�គឺប់�គឺង�បយើទី
ស់អូ�សាត លើ?
គឺណបកុំសន់យើយ៉ា��គឺឺជា�កុំំមមន់ំស់សដែ�លដែចំកុំរួំដែលកុំគឺំន់ិតិ�ស់យើ�ៀងគុាំអំពីើថាយើតិើ�បយើទីស់គឺួរួ�តិូេ�គឺប់�គឺងតាមរួយើបៀបណា។ ពីួកុំយើគឺយើធីាើការួជាមួ�គុាំយើ�ើមីើដែ�បកឹា�គឺំន់ិតិ 

បកុំសរួបស់ព់ីួកុំយើគឺឱ្យយយើ�ជាចំាប់។ គឺណបកុំសន់យើយ៉ា��ស់ខំាន់់ៗ យើ��បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺគឺណបកុំសយើស់រួីន់ិ�មអូ�សាត លើ (Liberal Party of Australia) 

គឺណបកុំសពីលកុំរួអូ�សាត លើ (Australian Labor Party) គឺណបកុំសជាតិិន់ិ�ម (Nationals) ន់ិងគឺណបកុំសម្លៃបតិងអូ�សាត លើ (Australian Greens)។

ស់ម្ភាជូិកុំស់ភាភាគឺយើ�ចំើន់បំផ្សាំតិជារួបស់គ់ឺណបកុំសន់យើយ៉ា��។ ស់ម្ភាជូិកុំស់ភាមួ�ចំំន់ួន់មិន់ដែមន់ជារួបស់គ់ឺណបកុំសន់យើយ៉ា��ណាមួ�យើឡើ� យើហ៊ុើ�ពីួកុំយើគឺ�តិូេ�ន់យើគឺយើ�ថា 

‘ស់ម្ភាជូិកុំស់ភាឯកុំរាជូយ’។ 

យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ �បជាជូន់ម្ភាន់យើស់រួីភាពីយើ�ើមីើចំូលរួួមកុំុ�ងគឺណបកុំសន់យើយ៉ា��មួ� �បស់ិន់យើបើពីួកុំយើគឺយើ�ជូើស់យើរួើស់។ 

យើតិើរួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើ�តិូេ�ន់បយើងើើតិយើឡើងយ៉៉ាង�ូចំយើមតចំ?
យើ�កា�ពីើការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់ហ៊ុពី័ន់ធ ជាទីូយើ�រួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើគឺឺ�តិូេ�ន់បយើងើើតិយើឡើងយើដ្ឋា�គឺណបកុំសន់យើយ៉ា��មួ� ឬកុំ៏គឺណបកុំសចំ�មំះដែ�លម្ភាន់ស់ម្ភាជូិកុំភាគឺយើ�ចំើន់យើ�កុំុ�ង

ស់ភាតិំណាងរា�ស់ត។ អុកុំ�ឹកុំនាមំ្លៃន់គឺណបកុំសយើន់ះន់ឹងកឹា�ជាអុកុំ�ឹកុំនា�ំបយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺ នា�កុំរួ�ឋមន្ត្រីន់តើ។

យើ�កា�ពីើការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់ហ៊ុពី័ន់ធ គឺណបកុំសន់យើយ៉ា��មួ� ឬកុំ៏គឺណបកុំសចំ�មំះដែ�លម្ភាន់ស់ម្ភាជូិកុំយើ�ចំើន់ជាងយើគឺទីើពីើរួយើ�កុំុ�ងស់ភាតិំណាងរា�ស់តបយើងើើតិគឺណបកុំស�បឆ្នាំងំ។  

អុកុំ�ឹកុំនារំួបស់ប់កុំស�បឆ្នាំងំ�តិូេយើគឺយើ�ថា�បធាន់គឺណបកុំស�បឆ្នាំងំ។

នា�កុំរួ�ឋមន្ត្រីន់តើផ្សាតលយ់ើយ៉ាបលឱ់្យយស់ម្ភាជូិកុំស់ភាតិំណាងរា�ស់ត ឬកុំ៏ស់ម្ភាជូិកុំ�ពីឹទីធស់ភាកឹា�ជារួ�ឋមន្ត្រីន់តើយើ�កុំុ�ងរួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើ។ អគឺុយើទីសាភិិ�លជាអុកុំចំំះហ៊ុតិែយើលខា 

�ល�់ពីមយើ�យើលើការួដែតិងតាងំនា�កុំរួ�ឋមន្ត្រីន់តើ ន់ិងរួ�ឋមន្ត្រីន់តើ។ 

រួ�ឋមន្ត្រីន់តើរួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�លម្ភាន់ការួទីទីួលខំស់�តិូេស់�ម្ភាប់េ�ស់័�មួ�រួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�ល (យើគឺយើ�ថាមំខតិំដែណងតាម�កុំស់ួង) �ូចំជា�កុំស់ួងការួង្វារួ �កុំស់ួងកុំិចំចការួជូន់ជាតិិយើ�ើម 

ឬកុំ៏�កុំស់ួងរួតិនាគាំរួជាយើ�ើម។ រួ�ឋមន្ត្រីន់តើដែ�លម្ភាន់មំខតិំដែណងស់ខំាន់ជ់ាងយើគឺបងិស់ប់យើងើើតិគឺណៈរួ�ឋមន្ត្រីន់តើដែ�លជាអងុយើធីាើយើស់ចំកុំតើស់យើ�មចំស់ខំាន់រ់ួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�ល។

យើតិើចំាប់�តិូេយើធីាើយើឡើងយ៉៉ាង�ូចំយើមតចំ?
ស់ភាអូ�សាត លើម្ភាន់អំណាចំយើធីាើ ឬដែកុំដែ�បចំាប់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើយើ�ើមីើបយើ�មើផ្សាល�បយើយ៉ាជូន់�៍បជាជាតិិ។

អគឺុយើទីសាភិិ�លចំំះហ៊ុតិែយើលខាយើ�យើលើពីង្រួង្វាងចំាប់យើន់ះយើ�ើមីើឱ្យយវាកឹា�យើ�ជាចំាប់។ យើន់ះយើគឺយើ�ថា ‘�ពីះរាជាន់ំញ្ញាា តិជាផ្សាឹ�េការួ - Royal Assent’ ។

�បស់ិន់យើបើស់ម្ភាជូិកុំស់ភាតិំណាងរា�ស់តយើធីាើស់យំើណើចំាប់ថ៍មើ ឬ ដែកុំដែ�បចំាប់ដែ�លម្ភាន់�សាប់ ស់យំើណើយើន់ះ�តិូេ�ន់យើគឺយើ�ថា ‘ពីង្រួង្វាងចំាប’់។

ស់ភាតិំណាងរា�ស់ត ន់ិង�ពីឹទីធស់ភាពីិន់ិតិយពីិចារួណា ជូដែជូកុំដែេកុំដែញកុំ ន់ិងយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�យើលើថាយើតិើពីួកុំយើគឺ�ល�់ស់បតាមពីង្រួង្វាងចំាប់យើន់ះ ឬកុំ៏មិន់�ល�់ពីម។

�បស់ិន់យើបើស់ម្ភាជូិកុំភាគឺយើ�ចំើន់យើ�កុំុ�ងស់ភាន់ើមួ�ៗ�ល�់ស់បយើ�ន់ឹងពីង្រួង្វាងចំាប់យើន់ះ វាន់ឹង�តិូេបញ្ចា�ន់យើ�អគឺុយើទីសាភិិ�ល។ 

ស់ភារួ�ឋ ន់ិងស់ភាដែ�ន់�ើយើធីាើចំាប់ផ្តាា លខ់ឹ�ន់រួបស់ព់ីួកុំយើគឺតាមេ�ធីើ�ស់យើ�ៀងគុាំយើន់ះដែ�រួ។ 
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យើតិើចំាប់�តិូេអន់ំេតិតយ៉៉ាង�ូចំយើមតចំ?

តិំ�ការួ
តិំ�ការួយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើម្ភាន់ឯកុំរាជូយភាពី។ តិំ�ការួន់ឹងស់ម្យើរួចំថា

យើតិើជូន់ណាមុ្ភាក់ុំ�ន់ ឬមិន់�ន់បំ�ន់ចំាប់ និ់ងស់យើ�មចំយើទាំស់។ តំិ�ការួអាចំ 

ដែផ្សាិកុំការួស់យើ�មចំរួបស់ព់ីួកុំយើគឺយើ�យើលើដែតិភិស់ត�តាងយើ�ចំំយើ�ះមំខពីួកុំយើគឺប៉ំយើណាណ ះ។ 

យើ��កុំម ន់ិងយើ��កុំមថុាកុំ់យើ�កាម
យើ��កុំម ឬយើ��កុំមថុាកុំ់យើ�កាមគឺឺជាអាជាា ធីរួខពស់ប់ំផ្សាំតិយើ�កុំុ�ងតិំ�ការួ។ 

ពីួកុំយើគឺឯកុំរាជូយ យើហ៊ុើ�គាំម ន់ជូន់ណាមុ្ភាកុំ់អាចំ��ប់ពីួកុំយើគឺឱ្យយស់យើ�មចំអាើ�ន់យើទី។

យើ��កុំម ន់ិងយើ��កុំមថុាកុំ់យើ�កាម�តិូេ�ន់ដែតិងតាងំយើដ្ឋា�រួដ្ឋាឋ ភិិ�ល កុំ៏ប៉ំដែន់ត 

រួដ្ឋាឋ ភិិ�លមិន់អាចំ�កុំហ៊ុូតិការួង្វារួរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ�ន់យើទី �បស់ិន់យើបើរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល 

មិន់�ល�់ស់បតាមយើស់ចំកុំតើស់យើ�មចំរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។

គឺណៈេ�ន់ិចំិ័�យើ�តិំ�ការួ
យើ�កុំុ�ង�បពី័ន់ធតិំ�ការួអូ�សាត លើ មន់ំស់ស�តិូេចាតិ់ទីំកុំថាគាំម ន់យើទាំស់រួហ៊ុូតិ�ល ់

ពីួកុំយើគឺ�តិូេ�ន់រួកុំយើឃ្វីើញថាម្ភាន់យើទាំស់យើ�កុំុ�ងតិំ�ការួ។ មន់ំស់ស�គឺប់រួូបម្ភាន់ 

ស់ិទីធិរួកុំយើមធាេីយើធីាើជាតិំណាងយើ�កុំុ�ងតិំ�ការួ។

តិំ�ការួន់ឹងយើ�បើគឺណៈេ�ន់ិចំិ័�យើ�កុំុ�ងស់ណំំយំើរួឿងកុំតើខឹះយើ�ើមីើស់យើ�មចំថាយើតិើជូន់ 

ណាមុ្ភាកុំ់�ន់បំ�ន់ចំាប់ ឬកុំ៏មិន់បំ�ន់។ តិួនាទីើរួបស់គ់ឺណៈេ�ន់ិចំិ័�យើ� 

តិំ�ការួគឺឺយើ�ើមីើស់យើ�មចំយើ�កុំុ�ងតិំ�ការួថាយើតិើជូន់ណាមុ្ភាកុំ់គាំម ន់យើទាំស់ ឬកុំ៏  

ម្ភាន់យើទាំស់។ គឺណៈេ�ន់ិចំិ័�យើ�តិំ�ការួគឺឺជា�កុំំមពីលរួ�ឋអូ�សាត លើធីមមតាដែ�ល 

យើ�ជូើស់យើរួើស់យើដ្ឋា�គាំម ន់ការួយើ�គាំងទីំកុំពីើចំំន់ួន់�បជាជូន់ទីូយើ�។ យើ��កុំមពីន់យល ់

ចំាប់យើ��លគ់ឺណៈេ�ន់ិចំិ័�យើ�តិំ�ការួ។ យើ�កុំុ�ងការួជូំន់ំំជូ�មះកុំតើ�ពីហ៊ុមទីណឌ   

�បស់ិន់យើបើគឺណៈេ�ន់ិចំិ័�យើ�តិំ�ការួរួកុំយើឃ្វីើញថាជូន់ណាមុ្ភាកុំ់ម្ភាន់យើទាំស់ 

គឺណៈេ�ន់ិចំិ័�ស់យើ�មចំយើទាំស់។

ប៉ូលើស់
ប៉ូលើស់ដែថ៍រួកុំាស់ន់តិភាពី ន់ិងស់ណាត ប់ធុាប់យើ�កុំុ�ងស់ហ៊ុគឺមន់។៍ វាជាភារួកុំិចំច 

រួបស់ព់ីួកុំយើគឺ�តិូេការួ�រួជូើេ�តិ ន់ិង�ទីពីយស់មីតិតិ។ ពីួកុំយើគឺឯកុំរាជូយពីើរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល។  

�បស់ិន់យើបើប៉ូលើស់យើជូឿថាម្ភាន់ជូន់ណាមុ្ភាកុំ់�ន់បំ�ន់ចំាប់ ពីួកុំយើគឺអាចំចាប់ខឹ�ន់ 

ពីួកុំយើគឺ ន់ិងនាពំីួកុំយើគឺយើឡើងយើ�ចំំយើ�ះមំខតិំ�ការួចំាប់។ ប៉ូលើស់អាចំផ្សាតល ់

ភិស់ត�តាងយើ�កុំុ�ងតិំ�ការួ កុំ៏ប៉ំដែន់តតិំ�ការួស់យើ�មចំថាយើតិើជូន់ណាមុ្ភាកុំ់ម្ភាន់ 

កុំំហ៊ុំស់ ឬកុំ៏គាំម ន់កុំំហ៊ុំស់។

រួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើខាងយើជូើងម្ភាន់កុំងកុំមឹ្ភាងំប៉ូលើស់ផ្តាា លរ់ួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។ ពីួកុំយើគឺ 

យើដ្ឋាះ�សា�យើរួឿងឧ�កុំិ�ឋកុំមមយើ�យើ�កាមចំាប់រួបស់រ់ួ�ឋ ន់ិង ដែ�ន់�ើ។

�បយើទីស់អូ�សាត លើកុំ៏ម្ភាន់កុំងកុំមឹ្ភាងំប៉ូលើស់ជាតិិដែ�រួដែ�លយើគឺយើ�ថាប៉ូលើស់ស់ហ៊ុពី័ន់ធ

អូ�សាត លើ (AFP) ដែ�រួ។ ប៉ូលើស់ស់ហ៊ុព័ីន់ធអូ�សាត លើ (AFP) យើស់ំើបអយើងើតិ 

ឧ�កុំិ�ឋកុំមម�បឆ្នាំងំន់ឹងចំាប់ស់ហ៊ុពី័ន់ធ ឧទាំហ៊ុរួណ ៍ការួជូួញ�ូរួយើ�គឺឿងយើញ�ន់  

ឧ�កុំិ�ឋកុំមម�បឆ្នាំងំន់ឹងស់ន់តិស់ំខជាតិិ ន់ិងឧ�កុំិ�ឋកុំមម�បឆ្នាំងំន់ឹងបរួិសាែ ន់។  

ប៉ូលើស់ស់ហ៊ុពី័ន់ធអូ�សាត លើ (AFP) កុំ៏ទីទីួលខំស់�តិូេចំំយើ�ះការួង្វារួប៉ូលើស់ទីូយើ� 

ដែ�រួយើ�កុំុ�ងដែ�ន់�ើរាជូធាន់ើអូ�សាត លើ។

យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ ប៉ូលើស់ ន់ិងស់ហ៊ុគឺមន់ម៍្ភាន់ទីនំាកុំ់ទីនំ់ងលិ។  

យើ�កុំអុកុំអាចំរា�ការួណព៍ីើឧ�កុំិ�ឋកុំមម ន់ិងដែស់ាងរួកុំជូំន់ួ�ពីើប៉ូលើស់�បចា ំ

មូលដ្ឋាឋ ន់រួបស់យ់ើ�កុំអុកុំ។ 

យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ ការួស់ូកុំ�៉ន់ប់៉ូលើស់ជាឧ�កុំិ�ឋកុំមមធីៃន់ធ់ីៃរួមួ�។  

យើទាំះជាការួស់ំផំ្សាតលស់់ណំូកុំយើ�មន្ត្រីន់តើប៉ូលើស់កុំ៏ជាឧ�កុំិ�ឋកុំមមមួ�ដែ�រួ។
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បទីយើលមើស់�ពីហ៊ុមទីណឌ យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អ�ូសាត លើ
វាម្ភាន់សារួៈស់ខំាន់ស់់�ម្ភាប់យើ�កុំអុកុំ�តិូេ�ល�់ឹងពីើចំាប់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ �បស់ិន់យើបើយើ�កុំអុកុំបំ�ន់ចំាប់អូ�សាត លើដែ�លយើ�កុំអុកុំមិន់�ឹង យើ�កុំអុកុំអាចំ�តិូេ 

យើចាទី�បកាន់ ់យើដ្ឋា�សារួការួមិន់�ឹងពីើចំាប់មិន់អាចំ�កុំមកុំយើធីាើជាការួយើដ្ឋាះសារួ�ន់យើទី។ 

ឧ�កុំិ�ឋកុំមមធីៃន់ធ់ីៃរួបំផ្សាំតិមួ�ចំំន់ួន់យើដ្ឋា�រួួមម្ភាន់�តិកុំមម ការួរួំយើ�ភិបំ�ន់រាងកា� ការួរួំយើ�ភិបំ�ន់ផ្សាឹ�េយើភិទី អំយើពីើហ៊ុិងា�បឆ្នាំងំមន់ំស់ស ឬ�ទីពីយស់មីតិតិ ការួបឹន់�់បដ្ឋាប់ 

អាេិធី ឬការួលួចំ ការួរួួមយើភិទីជាមួ�កុំំម្ភារួ ឬយើកុំមងដែ�លម្ភាន់អា�ំយើ�កាមអា�ំ�ស់បចំាប់យើ�ើមីើផ្សាតលក់ារួ�ល�់ពីម ការួយើបើកុំបរួរួថ៍�ន់ត�បកុំបយើដ្ឋា�យើ�គាំះថុាកុំ់ ការួម្ភាន់ 

យើ�គឺឿងយើញ�ន់ខំស់ចំាប់ ន់ិងការួយើ�កុំបន់ឹ។ំ

ជូន់�គឺប់រួបូម្ភាន់ស់ទិីធទិីទួីល�ន់ទីនំាកុំទ់ីនំ់ងេ�ជូាម្ភាន់ និ់ងសំ់េតិែភិាពីជាម�ួ�គឺសួារួ មតិិតភិិកុំតរិួបស់ព់ីកួុំយើគឺ យើហ៊ុើ�ន់ងិអកុុំដែ�លពួីកុំយើគឺ�ស់�ញ។់ �ចូំគុាំយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់យើផ្សាសងយើទីៀតិ  

អំយើពីើហ៊ុិងាចំំយើ�ះអុកុំ�ម្លៃទីគឺឺជាអំយើពីើខំស់ចំាប់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�ជាឧ�កុំិ�ឋកុំមម�៏ធីៃន់ធ់ីៃរួមួ�។ យើន់ះរាប់បញ្ចច�លទាំងំអំយើពីើហ៊ុិងាយើ�កុំុ�ងផ្សាាះ ន់ិងកុំុ�ងអា�ហ៊ុ ៍

ពី�ិហ៊ុដ៍ែ�លយើគឺសុាលថ់ាជា អយំើពីើហ៊ុងិាយើ�កុំុ�ងផ្សាាះ ន់ងិកុុំ�ង�គឺសួារួ។ អយំើពីើហ៊ុងិាយើ�កុំុ�ងផ្សាាះ ន់ងិកុំុ�ង�គឺសួារួរួមួម្ភាន់អាកុំបីកិុំរួយិ៉ា ឬការួគឺរំាមកំុំដែហ៊ុងដែ�លម្ភាន់បណំង�តិតួិ�តា 

ម្លៃ�គឺូយើដ្ឋា�បងើការួភិ័�ខឹាចំ ឬកុំ៏គឺំរាមកុំំដែហ៊ុងស់ំេតិែិភាពីពីួកុំយើគឺ។ អំយើពីើហ៊ុិងាកុំុ�ង�គឺួសារួ ន់ិងតាមផ្សាាះអាចំរាប់បញ្ចច�លការួវា� ការួបំដែបបស់ម្ភាជូិកុំ�គឺួសារួមុ្ភាកុំ់ពីើមិតិតិភិកុំតិ 

ន់ិង�គឺួសារួ ឬកុំ៏គឺ�ម្ភាមកុំំដែហ៊ុង�លក់ុំំម្ភារួ ឬស់តិាចំិញ្ចចឹម។ អំយើពីើហ៊ុិងាយើ�កុំុ�ងផ្សាាះ ន់ិងកុំុ�ង�គឺួសារួគឺឺជាអំយើពីើមិន់អាចំទីទីួល�កុំ�ន់ ន់ិងជាអំយើពីើ�បឆ្នាំងំន់ឹងចំាប់។ 

ជូន់ណាមុ្ភាកុំ់ដែ�ល�ប�ពីឹតិតឧ�កុំិ�ឋកុំមមទាំងំយើន់ះអាចំជាប់ពីន់ធនាគាំរួ មិន់ថាពីួកុំយើគឺជាបំរួស់ ឬ�ស់តើយើទី។ គាំម ន់ជូន់ណាមុ្ភាកុំ់គឺួរួទីទីួល�កុំអំយើពីើអា�កុំកុំ់ ឬកុំ៏ការួរួងទីំកុំខយើឡើ�។

�បស់ិន់យើបើយើ�កុំអុកុំ ឬន់រួណាមុ្ភាកុំ់ដែ�លយើ�កុំអុកុំសុាលម់្ភាន់យើ�គាំះថុាកុំ់ យើ�កុំអុកុំគឺួរួទាំកុំ់ទីងប៉ូលើស់។ ពី័តិ៌ម្ភាន់បដែន់ែមម្ភាន់យើ� www.respect.gov.au and 

www.1800respect.org.au ។

បទីយើលមើស់ចំាប់ចំរាចំរួ
បទីបញ្ចាតិតសិ់តើពីើផឹ្សា�េថុ៍ល ់ន់ងិចំរាចំរួ�តូិេ�ន់�តួិតិពិីន់តិិយយើដ្ឋា�រួដ្ឋាឋ ភិ�ិលរួ�ឋ ន់ងិដែ�ន់�ើ។ �បជាជូន់អាចំ�តូិេផ្តាកុំពីនិ់�័ ឬបញ្ចា�ន់យើ�ពីន់ធនាគាំរួយើដ្ឋា�សារួប�ំន់ចំាបច់ំរាចំរួ។ 

យើ�ើមីើយើបើកុំរួថ៍�ន់តយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ យើ�កុំអុកុំ�តិូេម្ភាន់ប័ណណ យើបើកុំបរួមូលដ្ឋាឋ ន់ ន់ិងរួថ៍�ន់ត�តិូេដែតិចំំះយើលខ�តិឹម�តិូេ។

មន់ំស់ស�គឺប់រួូបដែ�លយើធីាើ�ំយើណើរួយើ�កុំុ�ងរួថ៍�ន់ត�តិូេដែតិ�កុំ់ដែខស�កុំវា� តិ់។ ទាំរួកុំ ន់ិងយើកុំមងៗ�តិូេអងុ��យើ�យើលើយើ�អើរួថ៍�ន់តដែ�លម្ភាន់ការួអន់ំញ្ញាា តិ�តិឹម�តិូេ។ ចំាប់ចំរាចំរួម្ភាន់ 

លកុំខណៈតិឹងដែតិងណាស់។់ វាជាអំយើពីើខំស់ចំាប់ដែ�លយើបើកុំបរួបនាា ប់ពីើយើស់ពីយើ�គឺឿងយើញ�ន់ ឬ�បស់ិន់យើបើយើ�កុំអុកុំម្ភាន់ជាតិិអាលក់ុំំលយើ�កុំុ�ងឈាមយើលើស់កុំ�មិតិ។  

វាកុំ៏ជាអំយើពីើខំស់ចំាប់ដែ�រួដែ�លយើ�បើ��ស់ទ់ីូរួស់័ពីាម្លៃ�យើ�យើពីលយើបើកុំបរួ។

ដែ ផុ្សាកុំទីើបួន់

គឺំណតិម្លៃមឹរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ
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ដែផុ្សាកុំទីើបួន់

គឺំណតិម្លៃមឹរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ
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គឺំណតិម្លៃមឹរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើដែ�លដែផ្សាិកុំយើ�យើលើយើស់រួីភាពី ការួយើគាំរួពី 
ភាពី�ំតិតិធីម៌ ន់ិងស់មភាពី គឺឺម្ភាន់សារួៈស់ខំាន់ប់ំផ្សាំតិស់�ម្ភាប់�បយើទីស់ 
អ�ូសាត លើយើដ្ឋា�រួកុំាឱ្យយម្ភាន់ទីើកុំដែនឹ់ងម�ួដែ�លម្ភាន់ស់ន់តសំិ់ខ ភាពីចំយើ�មើន់ 
រួងិយើរួឿង ន់ិងស់ន់តិភាពីស់�ម្ភាប់រួស់យ់ើ�។  

គឺំណតិម្លៃមឹរួបស់យ់ើ�ើងកុំំណតិ់អតិែន់័� ន់ិងកុំសាង�បយើទីស់ យើហ៊ុើ�យើដ្ឋា�សារួ 
គឺំណតិម្លៃមឹទាំងំយើន់ះយើហ៊ុើ�ដែ�លមន់ំស់សជាយើ�ចំើន់ចំង់កឹា�ជាជូន់ជាតិិអូ�សាត លើ។

ភាពីជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើគឺឺន់ិយ៉ា�អំពីើការួរួស់យ់ើ�យើដ្ឋា��បកាន់ខ់ាា ប់ន់ូេគឺំណ 
តិម្លៃមឹទាំងំយើន់ះយើ�កុំុ�ងជូើេភាពី�បចាមំ្លៃថ៍ៃកុំុ�ងស់ហ៊ុគឺមន់ម៍ូលដ្ឋាឋ ន់រួបស់យ់ើ�កុំ 
អុកុំ។ យើហ៊ុតិំ�ូយើចំុះវាជាការួស់ខំាន់ណ់ាស់ដ់ែ�លថាយើ�កុំអុកុំ�តិូេ�ល�់ឹងពីើគឺំណ
តិម្លៃមឹនានាដែ�លជូន់ជាតិិអូ�សាត លើទាំងំអស់�់តិូេ�ន់រួំពីឹងឱ្យយយើគាំរួពី ដែចំកុំរួំដែលកុំ  
ន់ិង�បតិិបតិតិតាម។  

គឺំណតិម្លៃមឹរួបស់យ់ើ�ើង

ការួយើបតជាា យើគាំរួពីតាមន់ើតិិរួ�ឋ
ជូន់ជាតិិអ�ូសាត លើទាំងំអស់�់តូិេ�ន់ការួ�រួយើដ្ឋា�ចំាប ់ន់ងិ�បពីន័់ធចំាបរ់ួបស់យ់ើ�ើង។ 
ជូន់ជាតិិអ�ូសាត លើទីទួីលសុាលស់ារួៈស់ខំាន់ម់្លៃន់ចំាបយ់ើ�កុំុ�ងការួរួកុំាស់ងមុម�ួឱ្យយម្ភាន់
ស់ន់តភិាពី និ់ងស់ណាត ប់ធុាប់លិ។  

យើ�យើ�កាមន់ើតិិរួ�ឋ ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើទាំងំអស់ម់្ភាន់ភាពីយើស់មើៗគុាំទាំកុំ់ទីងន់ឹង 
ចំាប់ យើហ៊ុើ�គាំម ន់ជូន់ណាមុ្ភាកុំ់ ឬ�កុំំមណាមួ�យើ�ពីើចំាប់�ន់យើទី។ យើ�កុំុ�ង 
�បយើទីស់អូ�សាត លើ មន់ំស់ស�គឺប់រួូបគឺួរួយើគាំរួពីចំាប់ ន់ិងមិន់បំ�ន់ចំាប់យើ� 
យើពីលណាមួ� យើបើពីំំ�ូយើចំុះយើទីយើ�កុំអុកុំន់ឹង�តិូេទីទីួលយើទាំស់។ យើ�កុំអុកុំគឺួរួ 
អន់ំេតិតតាមចំាប់ យើទាំះជាគាំម ន់ន់រួណាមុ្ភាកុំ់កុំំពីំង�ឹយំើមើលកុំ៏យើដ្ឋា�។

ចំាប់�បយើទីស់អូ�សាត លើអន់ំេតិតចំំយើ�ះមន់ំស់សទាំងំអស់យ់ើ�កុំុ�ង�បយើទីស់ 

អូ�សាត លើ។ យើន់ះម្ភាន់ន់័�ថាយើ�កុំអុកុំ�តិូេអន់ំេតិតតាមចំាប់�បយើទីស់អូ�សាត លើ 

យើដ្ឋា�មិន់គឺិតិពីើ�បេតិតិ ឬេបីធីម៌យើឡើ�។

លិទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យតាមរួ�ៈស់ភា
�បពី័ន់ធរួដ្ឋាឋ ភិិ�លម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺលិទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យតាមរួ�ៈ 

ស់ភា។ ចំាប់រួបស់យ់ើ�ើង�តិូេ�ន់កុំំណតិ់យើដ្ឋា�ស់ភាដែ�ល�ន់យើ�ជូើស់តាងំ 

យើដ្ឋា��បជាជូន់។ យើន់ះម្ភាន់ន់័�ថាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើចំូលរួួមយើ�កុំុ�ងរួយើបៀប 

�គឺប់�គឺង�បយើទីស់។. អំណាចំរួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�ល�ន់មកុំពីើ�បជាជូន់អូ�សាត លើ 

ពីើយើ��ះពីលរួ�ឋអូ�សាត លើយើ�ះយើឆុ្នាំតិ ឱ្យយមន់ំស់សយើធីាើជាតិំណាងរួបស់ព់ីួកុំយើគឺយើ� 

កុំុ�ងស់ភា។

ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិគឺឺជាកាតិពីាកុំិចំចដែ�លខាន់មិន់�ន់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ។  

យើន់ះបង្វាា ញពីើភាពីស់ខំាន់ម់្លៃន់ការួចំូលរួួមយើ�កុំុ�ងការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិ។

គឺំណតិម្លៃមឹរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ
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យើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួន់ិយ៉ា�ស់តើ
មន់ំស់សយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើគឺួរួម្ភាន់លទីធភាពីបយើញ្ចចញគឺំន់ិតិរួបស់ព់ីួកុំយើគឺយើដ្ឋា�យើស់រួី ឱ្យយដែតិការួបយើញ្ចចញគឺំន់ិតិយើន់ះស់ែិតិយើ�កុំុ�ង�ពីំដែ�ន់ចំាប់។ មន់ំស់សម្ភាន់យើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួ 

ជូួបជូំំគុាំយើ�ទីើកុំដែន់ឹងសាធារួណៈ ឬកុំ៏ឯកុំជូន់យើ�ើមីើពីិភាកុំាអំពីើន់យើយ៉ា�� ន់ិងស់ងុម។ មន់ំស់សកុំ៏ម្ភាន់យើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួន់ិយ៉ា� ន់ិងស់រួយើស់រួអំពីើអាើដែ�លពីួកុំយើគឺគឺិតិអំពីើ 

�បធាន់បទីណា មួ� ន់ិងពីិភាកុំាគឺំន់ិតិរួបស់ព់ីួកុំយើគឺជាមួ�មន់ំស់សយើផ្សាសងយើទីៀតិ។យើរាងពីំមាការួដែស់តិ កុំដែន់ឹងផ្សាា�ទីូរួទីស់សន់ ៍ន់ិងេ�ទីយ�ម្ភាន់យើស់រួីភាពី�ូចំគុាំ។

ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើទីទីួល�ន់ការួអន់ំញ្ញាា តិឱ្យយយើធីាើការួតិវា� �បឆ្នាំងំន់ឹងស់កុំមមភាពីរួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�លយើដ្ឋា�ស់ន់តិេ�ធីើ ពីើយើ��ះការួអធី��ស់័�ចំំយើ�ះការួ�បឆ្នាំតំិវា� ជាសាធារួណៈ 

យើដ្ឋា�ស់ន់តិេ�ធីើគឺឺជាដែផ្សាុកុំមួ��៏ស់ខំាន់ ់ម្លៃន់លទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យ។ 

វាជាការួមិន់អាចំទីទីួល�កុំ�ន់យើទីន់ូេការួបយើងើើន់ភាពីហ៊ុិងា�បឆ្នាំងំន់ឹងមន់ំស់ស ឬ�កុំំមមន់ំស់សមួ�យើផ្សាសងយើទីៀតិ (�ូចំជាយើដ្ឋា�សារួេបីធីម៌ ជាតិិសាស់ន់ ៍សាស់នា ឬ�បេតិតិ 

រួបស់ព់ីួកុំយើគឺ) ពីើយើ��ះវាជាអំយើពីើ�បឆ្នាំងំន់ឹងគឺំណតិម្លៃមឹ ន់ិងចំាប់ម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ វាកុំ៏ជាការួខំស់ចំាប់ដែ�រួដែ�លយើធីាើការួយើចាទី�បកាន់ម់ិន់ពីិតិ ឬកុំ៏យើលើកុំទីឹកុំចំិតិតមន់ំស់ស�ម្លៃទី 

ឱ្យយបំ�ន់ចំាប់។ យើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួន់ិយ៉ា�ស់តើ ន់ិងយើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួស់ដែមតងមតិិរួបស់ម់ន់ំស់ស�ម្លៃទីយើទីៀតិ�តិូេដែតិយើគាំរួពី ឱ្យយដែតិការួស់ដែមតងមតិិយើនាះ�ស់បតាមចំាប់។

យើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួបយើងើើតិស់ម្ភាគឺម
យើ��បយើទីស់អូ�សាត លើ មន់ំស់សម្ភាន់យើស់រួីភាពីយើ�ើមីើចំូលរួួម ឬចាកុំយើចំញពីើ�កុំំមណាមួ� យើដ្ឋា�ស់ម័�គឺចំិតិត ឱ្យយដែតិវាស់ែិតិយើ�កុំុ�ង�ពីំដែ�ន់ចំាប់។ មន់ំស់សម្ភាន់យើស់រួីភាពីចំូលរួួម

អងុការួ�ស់បចំាប់ណាមួ� �ូចំជាបកុំសន់យើយ៉ា�� ស់ហ៊ុជូើពី �កុំំមសាស់នា �កុំំមេបីធីម៌ ឬកុំ៏�កុំំមស់ងុមជាយើ�ើម។ បំគឺុលនានាមិន់�តិូេ�ន់បងខិតិបងខំឱ្យយចំូលរួួមអងុការួ 

ឬបងខំឱ្យយយើចំញពីើអងុការួណាមួ�យើទី។

ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើអាចំជូួបជូំំយើដ្ឋា�យើស់រួីជាមួ�មន់ំស់សយើផ្សាសងយើទីៀតិ យើដ្ឋា�ម្ភាន់រួួមទាំងំការួ ជូួបជូំំយើ�ើមីើ�បឆ្នាំងំតិវា� ស់កុំមមភាពីរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល ឬអងុការួមួ�។ កុំ៏ប៉ំដែន់ត ការួ�បឆ្នាំងំ 

តិវា� �តិូេដែតិយើធីាើយើឡើងយើ�កុំុ�ង�ពីំដែ�ន់ចំាប់។ យើន់ះម្ភាន់ន់័�ថាពីួកុំយើគឺ�តិូេដែតិយើធីាើយើដ្ឋា�ស់ន់តិេ�ធីើ យើហ៊ុើ�មិន់�តិូេបងើរួបួស់សាម ម�ល ់អុកុំណាមុ្ភាកុំ់ ឬបងើការួខូចំខាតិ�ល�់ទីពីយស់មីតិតិ

ណាមួ�យើឡើ�។

យើស់រួីភាពីខាងជូំយើន់ឿសាស់នា
�បយើទីស់អូ�សាត លើគាំម ន់សាស់នាជាតិិជាផ្សាឹ�េការួយើទី យើហ៊ុើ��បជាជូន់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើម្ភាន់យើស់រួីភាពីកាន់ស់ាស់នាណាមួ�ដែ�លពីួកុំយើគឺ�ន់យើ�ជូើស់យើរួើស់។ រួដ្ឋាឋ ភិិ�ល 

ចាតិ់ទីំកុំលរួ�ឋទាំងំអស់យ់ើស់មើៗគុាំ យើទាំះជាពីួកុំយើគឺកាន់ស់ាស់នា ឬម្ភាន់ជូំយើន់ឿ អាើកុំ៏យើដ្ឋា�។ កុំ៏ប៉ំដែន់តការួ�បតិិបតិតិខាងផ្សាឹ�េសាស់នាមិន់�តិូេបំ�ន់យើលើចំាប់�បយើទីស់អូ�សាត លើ។ 

ចំាប់សាស់នាពីំំម្ភាន់តិួឋាន់ៈ�ស់បចំាប់យើ��បយើទីស់អូ�សាត លើយើទី។ មន់ំស់ស�គឺប់រួូបយើ��បយើទីស់អូ�សាត លើ�តិូេយើគាំរួពីចំាប់�បយើទីស់អូ�សាត លើ យើដ្ឋា�រាប់បញ្ចច�ល 

ទាំងំចំំណំចំដែ�លខំស់ពីើចំាប់សាស់នា។ ការួ�បតិិបតិតិខាងផ្សាឹ�េសាស់នា ឬេបីធីម៌ �ូចំជាពីហ៊ុំពីន់ធភាពី (យើដ្ឋា�យើរួៀបការួជាមួ� មន់ំស់សយើ�ចំើន់ជាងមុ្ភាកុំ់កុំុ�ងយើពីល�ូចំគុាំ)  

យើហ៊ុើ�អា�ហ៊ុព៍ីិ�ហ៊ុយ៍ើដ្ឋា�បងាំគឺឺ�បឆ្នាំងំន់ឹង ចំាប់យើ��បយើទីស់អូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�អាចំជាប់យើទាំយើដ្ឋា�រួួមទាំងំការួជាប់ពីន់ធនាគាំរួ។ 

ការួមិន់អធី��ស់័�គុាំខាងសាស់នាគឺឺមិន់អាចំទីទីួល�កុំ�ន់យើទីយើ�កុំុ�ងស់ងុមអូ�សាត លើ។ មន់ំស់សទាំងំអស់គ់ឺួរួទីទីួល�ន់ន់ូេឱកាស់យើស់មើគុាំៗកុំុ�ងការួដែស់ាងរួកុំយើគាំលយើ� 

ន់ិងចំំណាប់អារួមមណរ៍ួបស់ព់ីួកុំយើគឺ យើដ្ឋា�មិន់គឺិតិពីើពីូជូសាស់ន់ ៍ឬសាស់នាយើឡើ� ឱ្យយដែតិពីួកុំយើគឺយើគាំរួពីចំាប់អូ�សាត លើ។



ភាពជាពលរដ្ឋឋអូសូ្ត្រា�ា ល៖ី ចំណំងរមួរបស់យ់ើ�ងី36        

ស់មភាពីរួបស់ម់នំ់ស់សទាំងំអស់យ់ើ�យើ�កាមចំាប់
ស់ងុមអូ�សាត លើឱ្យយតិម្លៃមឹយើ�យើលើស់ិទីធិយើស់មើគុាំរួបស់ម់ន់ំស់សទាំងំអស់ ់

យើដ្ឋា�មិន់គឺិតិពីើយើភិទី ការួតិ�មង់ទីិស់ផ្សាឹ�េយើភិទី អា�ំ ពីិការួភាពី សាស់នា 

ពីូជូសាស់ន់ ៍ឬយើ�ើមកុំំយើណើតិជាតិិសាស់ន់ ៍ឬស់ញ្ញាា តិិយើទី។ ម្ភាន់ចំាប់មួ� 

ចំំន់ួន់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើដែ�លការួ�រួមន់ំស់សមិន់ឱ្យយយើគឺចាតិ់ទីំកុំពីួកុំយើគឺ 

ខំស់ដែបឹកុំពីើមន់ំស់ស�ម្លៃទីយើទី។

ចំាប់�តិូេ�ន់អន់ំេតិតយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើយើ�ើមីើឱ្យយ�បជាជូន់មកុំពីើ 

�បេតិតិខំស់ៗគុាំមិន់ទីទីួលការួ�ប�ពីឹតិតិយើដ្ឋា�ម្ភាន់ការួអន់ំយើ�គាំះ 

ន់ិងមិន់ទីទីួលរួងការួយើរួើស់យើអើង។ ឧទាំហ៊ុរួណ ៍អុកុំកាន់ស់ាស់នា�ពីះពីំទីធ ន់ិង 

មនំ់ស់សដែ�លកាន់ជ់ូយំើន់ឿយើផ្សាសងយើទីៀតិទាំងំអស់ទ់ីទីលួ�ន់ការួចាត់ិទីកំុំ�ូចំគុាំនឹ់ងអកុុំ 

កាន់�់គឹឺស់តសាស់នាដែ�រួ។ យើ�យើ�កាមចំាបរ់ួបស់យ់ើ�ើងមនំ់ស់សពីើរួនាកុំអ់ាចំយើរួៀបការួ 

ជាមួ�គុាំ�ន់ យើដ្ឋា�រួួមទាំងំអា�ហ៊ុព៍ីិ�ហ៊ុរ៍ួវាងបំរួស់ពីើរួនាកុំ់ ឬ�ស់តើពីើរួនាកុំ់។ 

បំរួស់ ន់ិង�ស់តើគឺួរួទីទីួល�ន់ស់ិទីធិយើស់មើគុាំយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�គឺួរួទីទីួល

�ន់ឱកាស់យើស់មើគុាំយើ�ើមីើដែស់ាងរួកុំយើគាំលយើ� ន់ិងចំំណាប់អារួមមណរ៍ួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។ 

ទាំងំបំរួស់ ន់ិង�ស់តើម្ភាន់លទីធភាពីទីទីួល�ន់ការួអប់រួំ ន់ិងការួង្វារួ 

អាចំយើ�ះយើឆុ្នាំតិកុំុ�ងការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិ អាចំ�រួយើឈាម ះស់�ម្ភាប់ស់ភា ចំូលបយើ�មើកុំុ�ង 

កុំងកុំមឹ្ភាងំការួ�រួ�បយើទីស់អ�ូសាត លើ និ់ងបូ៉លើស់�ន់ យើហ៊ុើ��តិេូ�ន់យើគឺចាតិទ់ីកំុំយើស់មើ 

ៗគុាំយើ�កុំុ�ងតិំ�ការួចំាប់។

វាជាអំយើពីើ�បឆ្នាំងំន់ឹងចំាប់ដែ�លយើរួើស់យើអើង�បឆ្នាំងំន់ឹងមន់ំស់សមុ្ភាកុំ់  

យើដ្ឋា�សារួយើភិទីរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។ យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ វាជាស់ិទីធ ិ

ស់�ម្ភាប់�ស់តើទីទីួល�ន់ការួង្វារួមំន់បំរួស់ �បស់ិន់យើបើនាងម្ភាន់បំណិន់ 

ន់ិងគឺំណស់មីតិតិលិជាង។

ទាំងំបំរួស់ ន់ិង�ស់តើម្ភាន់ស់ិទីធិយើធីាើជូយើ�មើស់យើដ្ឋា�ឯកុំរាជូយផ្តាា លខ់ឹ�ន់រួបស់ព់ីួកុំយើគឺស់តើអ ំ

ពីើបញ្ញាា ផ្តាា លខ់ឹ�ន់នានា�ូចំជាអា�ហ៊ុព៍ីិ�ហ៊ុ ៍ន់ិងសាស់នា យើហ៊ុើ�ស់ិទីធិយើន់ះ�តិូេ 

�ន់ទីទីួលការួការួ�រួ យើដ្ឋា�ចំាប់ពីើការួគឺ�ម្ភាមកុំំដែហ៊ុង ឬអំយើពីើហ៊ុិងា។ អំយើពីើ 

ហ៊ុងិាយើ�យើលើរាងកា��បឆ្នាំងំន់ងឹបតើ ឬ�បពីន់ធគឺឺជាអយំើពីើដែ�លមនិ់អាចំទីទួីល�កុំ�ន់យើទី 

យើហ៊ុើ�ជាបទីយើលមើស់�ពីហ៊ុមទីណឌ យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ។

ការួដែលងលះគឺឺទីទីួល�កុំ�ន់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ បតើ ឬកុំ៏�បពីន់ធអាចំដ្ឋាកុំ ់

�កុំយសំ់ដំែលងលះយើ�តំិ�ការួ យើទាំះជាបតើ ឬ�បពីន់ធមុ្ភាក់ុំយើទីៀតិ��ថុាចំង់បន់តអា�ហ៊ុ ៍

ពីិ�ហ៊ុក៍ុំ៏យើដ្ឋា�។

ស់មភាពីម្លៃន់ឱកាស់ ន់ិង ’ឱកាស់�ូចំគុាំ’ 
(fair go)’
យើ�ើងយើជូឿថាជូន់�គឺប់រួូបគឺួរួទីទីួល�ន់ឱកាស់�ូចំគុាំ (fair go) យើហ៊ុើ�មិន់គឺួរួ 

ទីទីួល�ន់ការួរួឹតិតិីិតិយើដ្ឋា�ភាពីខំស់គុាំម្លៃន់េណណ ៈណាមួ�យើនាះយើទី។ ជូន់�គឺប់រួូប

យើដ្ឋា�មនិ់គឺតិិពីើ�បេតិតរិួបស់ព់ីកួុំយើគឺទីទួីល�ន់ឱកាស់យើស់មើៗ គុាំយើ�ើម ើីស់យើ�មចំភាពីយើជាគឺ 

ជូ�័យើ�កុំុ�ងជូើេ�តិ យើហ៊ុើ�ការួធានាថាជូន់�គឺបរ់ួបូម្ភាន់ស់ទិីធ�ិស់បចំាប់�ចូំគុាំគឺឺជា 

ដែផ្សាុកុំដែ�លម្ភាន់សារួៈស់ខំាន់ម់ួ�ម្លៃន់ភាពី�ំតិតិធីម៌យើ�កុំុ�ងស់ងុមអូ�សាត លើ។

អាើដែ�លមន់ំស់សណាមុ្ភាកុំ់យើធីាើ�ន់ស់យើ�មចំយើ�កុំុ�ងជូើេ�តិគឺួរួជាលទីធផ្សាលម្លៃន់ការួ 

ខិតិខំយើធីាើការួង្វារួ ន់ិងយើទីពីយើកាស់លយរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។ យើន់ះម្ភាន់ន់័�ថាមន់ំស់សមុ្ភាកុំ់ 

គឺួរួទីទីួល�ន់ការួង្វារួយើដ្ឋា�ដែផ្សាុកុំយើលើបំណិន់ ន់ិងបទីពីិយើសាធីន់រ៍ួបស់ព់ីួកុំយើគឺ 

មិន់ដែមន់យើដ្ឋា�សារួយើភិទី �ទីពីយស់មីតិតិ ឬ�បេតិតិរួបស់ព់ីួកុំយើគឺយើទី។  

យើ�យើពីលអងុការួមួ��តិូេការួយើ�ជូើស់យើរួើស់បំគឺុលិកុំបំយើពីញការួង្វារួមួ�  

ចំាប់គាំ�ំទីថាពីួកុំយើគឺយើ�ជូើស់យើរួើស់មន់ំស់សដែ�លម្ភាន់បំណិន់ ន់ិងបទីពីិយើសាធីន់ល៍ិ 

បំផ្សាំតិស់�ម្ភាប់ការួង្វារួយើនាះ។

ជូន់ចំំណាកុំ�ស់ំកុំថ៍មើជាយើ�ចំើន់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ន់កឹា�ជាអុកុំ�ឹកុំនា ំ

យើ�កុំុ�ងអាជូើេកុំមម េ�ជាា ជូើេៈរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ ស់ិលីៈ យើស់វាសាធារួណៈ 

ន់ិងកុំើឡាតាមរួ�ៈការួខិតិខំយើធីាើការួង្វារួ ន់ិងភាពីបំិន់�បស់ប់រួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។
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ការួយើគាំរួពីគុាំយើ�េ�ញយើ�មកុំ 
ន់ងិការួអធី��ស់�័ចំំយើ�ះអកុុំ�ម្លៃទី
យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ បំគឺុលទាំងំអស់�់តិូេយើគាំរួពីយើស់រួីភាពី 

ន់ិងភាពីម្លៃថ៍ឹថ៍ុ�រួរួបស់អ់ុកុំ�ម្លៃទី យើហ៊ុើ�ន់ិងមតិិយើយ៉ាបល ់ន់ិងជូយើ�មើរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។

វាជាអំយើពីើ�បឆ្នាំងំន់ឹងចំាប់ដែ�ល�ប�ពីឹតិតិអំយើពីើហ៊ុិងាចំំយើ�ះមន់ំស់សមុ្ភាកុំ់យើផ្សាសង

យើទីៀតិ។ អំយើពីើហ៊ុិងា�បយើភិទីណាកុំ៏យើដ្ឋា�យើដ្ឋា�រួួមម្ភាន់ការួបំ�ន់យើលើ�កុំយស់មតើ  

ន់ិងយើលើរា�កា�គឺឺជាអំយើពីើខំស់ចំាប់។ �បជាជូន់អូ�សាត លើម្ភាន់ជូំយើន់ឿយើ�យើលើការួ 

ដែខាងគឺំន់ិតិគុាំយើដ្ឋា�ស់ន់តិេ�ធីើ យើហ៊ុើ�ជាពីិយើស់ស់បំផ្សាំតិគឺឺស់ិទីធិទីទីួល�ន់ស់ំេតិែិភាពី 

ន់ិងគាំម ន់អំយើពីើហ៊ុិងា ន់ិងការួគឺំរាមកុំំដែហ៊ុង។

យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អ�ូសាត លើ ម្ភាន់ចំាប់តិងឹដែតិងណាស់ទ់ាំក់ុំទីងនឹ់ងអា�ដំែ�លអាចំ  

ផ្សាតលក់ារួ�ល�់ពីមរួមួផឹ្សា�េយើភិទីដែ�លម្ភាន់អា�1ំ6 ឬ 17 ឆុ្នាំ ំ

យើដ្ឋា�អា�ស់�័យើ�យើលើរួ�ឋ ឬដែ�ន់�ើដែ�លយើ�កុំអុកុំរួស់យ់ើ�។ ឧទាំហ៊ុរួណ ៍

យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ បំរួស់ដែ�លម្ភាន់អា�ំ 20ឆុ្នាំ ំមិន់អាចំម្ភាន់

ទីនំាកុំ់ទីនំ់ងផ្សាឹ�េយើភិទីជាមួ�យើកុំមង�ស់ើដែ�លម្ភាន់អា�ំ 15 ឆុ្នាំ�ំន់យើឡើ� 

ពីើយើ��ះទីយើងាើយើន់ះគឺឺ�បឆ្នាំងំន់ឹង ចំាប់យើ�កុំុ�ងរួ�ឋ ន់ិងដែ�ន់�ើអូ�សាត លើទាំងំអស់។់ 

យើ��បយើទីស់អ�ូសាត លើ ស់កុំមមភាពី�ស់បចំាបរ់ួបស់បូ៉់លើស់គឺរួួទីទីលួ�ន់ការួគាំ�ំទី។ 

យើ�កុំអកុុំគួឺរួយើគាំរួពីស់យំើណើ�ស់បចំាបព់ីើបូ៉លើស់ ពីើយើ��ះជូន់ជាតិិអ�ូសាត លើ 

ទាំងំអស់យ់ើបតជាា អនំ់េតិតតាមចំាប។់

�បយើទីស់អូ�សាត លើឱ្យយតិម្លៃមឹយើ�យើលើយើគាំលការួណម៍្លៃន់ការួយើគាំរួពី ន់ងិការួអធី��ស់�័គុាំ 

យើ�េ�ញយើ�មកុំ។ យើន់ះម្ភាន់ន័់�ថាការួសាត បអ់កុុំ�ម្លៃទី និ់ងការួយើគាំរួពីទីស់សន់ៈ 

ន់ងិមតិិរួបស់ព់ីកួុំយើគឺ យើទាំះជា យើ�យើពីលទីស់សន់ៈ និ់ងមតិិទាំងំយើនាះខសំ់ពីើរួបស់យ់ើ�កុំ 

អកុុំផ្តាា លក់ុំយ៏ើដ្ឋា�។ មនំ់ស់សគួឺរួអធី��ស័់�គុាំយើ�េ�ញយើ�មកុំកុុំ�ងខណៈ 

ដែ�លពីកួុំយើគឺម្ភាន់ការួដែខាងគឺនំ់តិិគុាំ។ 

ការួ�បកាន់ព់ីជូូសាស់ន់ម៍និ់អាចំម្ភាន់យើ��បយើទីស់អូ�សាត លើ។ យើន់ះរាប់បញ្ចច�ល 

ទាំងំការួបយើងើើតិ ឬដែចំកុំរំួដែលកុំស់ម្ភាា រួៈដែ�លវា��បហារួយើលើជាតិិសាស់ន់យ៍ើ�តាម 

អំនិ់ថឹ៍ណតិិ ឬក៏ុំការួយើ�ះពំីមាផ្សាសពីាផ្សាា�យើផ្សាសងយើទីៀតិ យើហ៊ុើ�ន់ងិការួបយើញ្ចចញយើយ៉ាបល់

ដែបបប�ំន់យើលើជាតិិសាស់ន់ ៍យើ�កុំដែនឹ់ងសាធារួណៈ ឬយើ�ពីធិីើ�បកួុំតិកុំើឡា។

 



ភាពជាពលរដ្ឋឋអូសូ្ត្រា�ា ល៖ី ចំណំងរមួរបស់យ់ើ�ងី38        

ស់ហ៊ុគឺមន់រ៍ួបស់យ់ើ�ើង
ការួយើធីាើេ�ភាគឺទាំន់ 
ស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើផ្សាតលជ់ូូន់យើ�កុំអុកុំន់ូេឱកាស់យើ�ើមីើចំូលរួួមយ៉៉ាងយើពីញយើលញយើ�កុំុ�ងជូើេភាពី�បជាជាតិិ ន់ិងស់ហ៊ុគឺមន់រ៍ួបស់យ់ើ�ើង។ យើន់ះម្ភាន់ន់័�ថាយើ�កុំអុកុំ�ន់�បំងយើ�បៀប

ខឹ�ន់ជាយើ�ស់ចំយើ�ើមីើបំយើពីញន់ូេការួទីទីួលខំស់�តិូេរួបស់យ់ើ�កុំអុកុំ កុំុ�ងនាមជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើមុ្ភាកុំ់។ ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើរួំពីឹងឱ្យយជូន់�គឺប់រួូបរួស់យ់ើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើចំូលរួួមយើ�

កុំុ�ងស់ងុមរួបស់យ់ើ�ើង ន់ិងយើធីាើេ�ភាគឺទាំន់�លស់់ហ៊ុគឺមន់រ៍ួបស់យ់ើ�ើង។ ជូន់�គឺប់រួូបម្ភាន់ការួទីទីួលខំស់�តិូេចំំយើ�ះការួគាំ�ំទីខឹ�ន់ឯង ន់ិង�គឺួសារួរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ  

យើ�យើពីលពីួកុំយើគឺម្ភាន់ស់មតិែភាពីយើធីាើ�ន់�ូយើចំុះ។ 

យើស់ចំកុំតើយើមតាត ចំំយើ�ះអុកុំខាះខាតិ
មិតិតភាពីយើស់ុើគុាំ ន់ិងយើសាម ះ�តិង ់(mateship) គឺឹជាគឺំណតិម្លៃមឹរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ។ យើ�ើងជូួ�គុាំយើ�េ�ញយើ�មកុំយើ�យើពីលខាះខាតិ។ ឧទាំហ៊ុរួណ ៍យើន់ះអាចំម្ភាន់ន់័ថា 

ការួ�កុំមា�បអាហារួយើ�ជូូន់មន់ំស់សចាស់យ់ើ�ជូិតិខាង យើបើកុំឡាន់ជូូន់មិតិតភិកុំតិយើ�ជូួបយើេជូាបណឌ ិតិ ឬយើ�សាកុំស់ួរួស់ំខទីំកុំខអុកុំម្ភាន់ជូំងឺ ទីន់យ់ើខា� ឬយើ�ឯកុំយើកា។

យើ�កុំុ�ងសាម រួតិើម្លៃន់មិតិតភាពីយើស់ុើគុាំ ន់ិងយើសាម ះ�តិង ់(mateship) �បយើទីស់អូ�សាត លើម្ភាន់�បម្លៃពីណើ�៏រួឹងម្ភាមំួ�កុំុ�ងការួផ្សាតលយ់ើស់វា�លស់់ហ៊ុគឺមន់ ៍ន់ិងការួស់ម័�គឺចំិតិត—�កុំចំិតិត 

ទីំកុំដ្ឋាកុំ់យើមើលដែថ៍គុាំយើ�េ�ញយើ�មកុំ ន់ិងពីង្រួងឹងស់ហ៊ុគឺមន់។៍ ការួស់ម័�គឺចំិតិតគឺឺជាឱកាស់�៏ស់ខំាន់ម់ួ�យើ�ើមីើដែចំកុំរួំដែលកុំចំំយើណះ�ឹង យើរួៀន់បំណិន់ថ៍មើៗ ន់ិងបយើងើើន់ការួប�ញ្ញាា បខឹ�ន់ 

ចំូលយើ�កុំុ�ងស់ហ៊ុគឺមន់អ៍ូ�សាត លើឱ្យយ�ន់យើលឿន់ យើហ៊ុើ��ឹងថា ស់ហ៊ុគឺមន់អ៍ូ�សាត លើជាកុំមមស់ិទីធិរួបស់ខ់ឹ�ន់។ ម្ភាន់ឱកាស់ជាយើ�ចំើន់ស់�ម្ភាប់យើ�កុំអុកុំយើ�ើមីើយើធីាើការួស់ម័�គឺចំិតិតយើ�កុំុ�ង 

�បយើទីស់អូ�សាត លើ។

ភាសាអង់យើគឺឹស់ជាភាសាជាតិិ
ស់ងុមអូ�សាត លើឱ្យយតិម្លៃមឹយើលើភាសាអង់យើគឺឹស់ជាភាសាជាតិិរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�ជា ធាតិំបង្រួងួបបង្រួងួម�៏ស់ខំាន់ម់ួ�ម្លៃន់ស់ងុម។ មន់ំស់សដែ�លរួស់យ់ើ�កុំុ�ង�បយើទីស់ 

អូ�សាត លើគឺួរួខិតិខំពី�យ៉ាមយើរួៀន់ភាសាអង់យើគឺឹស់។

វាម្ភាន់សារួៈស់ខំាន់�់តិូេដែតិយើរួៀន់ភាសាអង់យើគឺឹស់ ពីើយើ��ះវាជូួ�ឱ្យយទីទីួល�ន់ការួអប់រួំ ការួង្វារួ ន់ិងជូួ�ឱ្យយប�ញ្ញាា បខឹ�ន់ចំូលយើ�កុំុ�ងស់ហ៊ុគឺមន់�៍ន់�បយើស់ើរួជាង។ វាម្ភាន់សារួៈ 

ស់ខំាន់ណ់ាស់ស់់�ម្ភាប់ការួចំូលរួូមកុំុ�ងយើស់�ឋកុំិចំច ន់ិងភាពីជូិតិស់ុិតិយើ�កុំុ�ងស់ងុម។ អុកុំដ្ឋាកុំ់�កុំយស់ំចំំូលស់ញ្ញាា តិិអូ�សាត លើ�តិូេដែតិខិតិខំ�បឹងដែ�បងឱ្យយស់មយើហ៊ុតិំផ្សាលយើ�ើមីើ 

យើរួៀន់ភាសាអង់យើគឺឹស់ �បស់ិន់យើបើភាសាអង់យើគឺឹស់មិន់ដែមន់ជាភាសាកុំំយើណើតិរួបស់ព់ីួកុំយើគឺយើទី។

ការួជូួ�រួកុំាស់ងុមរួបស់យ់ើ�ើងឱ្យយម្ភាន់ស់ំេតិែិភាពី
យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ យើ�ើងមុ្ភាកុំ់ៗម្ភាន់ការួទីទីួលខំស់�តិូេជូួ�ការួ�ស់ងុមអូ�សាត លើ។ ឧទាំហ៊ុរួណ ៍�បស់ិន់យើបើមន់ំស់សយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើម្ភាន់ការួស់ងស័�ថាមិតិត 

ភិកុំត ិឬអកុុំជូតិិខាងរួបស់ព់ីកួុំយើគឺអាចំកំុំពំីងយើរួៀបចំំដែផ្សាន់ការួ�ប�ពឹីតិតបិទីឧ�កិុំ�ឋកុំមមធីៃន់ធ់ីៃរួ ពីកួុំយើគឺគឺរួួរា�ការួណយ៍ើរួឿងយើន់ះយើ�អាជាា ធីរួរួដ្ឋាឋ ភិ�ិលអ�ូសាត លើឱ្យយ�ន់ឆ្នាំប់ដែ�លអាចំយើធីាើ 

យើ��ន់។ តាមេ�ធីើយើន់ះ យើ�ើងអាចំជូួ�ការួ�រួស់ំេតិែិភាពីម្លៃន់ស់ហ៊ុគឺមន់រ៍ួបស់យ់ើ�ើង�ន់។ 

�ស់យើ�ៀងគុាំយើន់ះដែ�រួ �បសិ់ន់យើបើជូន់មុ្ភាក់ុំយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អ�ូសាត លើយើឃ្វីើញ ឬ�ងឹពីើការួប�ំន់យើលើកំុំម្ភារួមុ្ភាក់ុំ ពីកួុំយើគឺគឺរួួរា�ការួណយ៍ើរួឿងយើន់ះយើ�បូ៉លើស់យើ�ើម ើីឱ្យយ យើធីាើការួយើសំ់ើបអយើងើតិ។

ការួបំ�ន់តាមអន់ឡាញមិន់អាចំទីទីួល�កុំ�ន់យើទីយើ��បយើទីស់អូ�សាត លើ។ យើន់ះជូួន់កាលយើគឺយើ�ថាការួបំ�ន់តាម�បពី័ន់ធបយើចំចកុំេ�ទី�។ ឧទាំហ៊ុរួណម៍្ភាន់ជាអាទីិ�ូចំជាការួ 

ដែចំកុំរួដំែលកុំរួបូថ៍តិ ឬេីយើ�អូរួមួយើភិទីយើដ្ឋា�គាំម ន់ការួ�ល�់ពីម ការួតាម�បឹយើមើលមនំ់ស់សតាមអន់ឡាញ ឬក៏ុំការួបយើញ្ចចញយើយ៉ាបលយ់ើដ្ឋា�ប�ំន់យើលើជាតិិសាស់ន់អ៍ពំីើមនំ់ស់សមុ្ភាក់ុំតាម

អន់ឡាញ។ ម្ភាន់ទី�មង់ម្លៃន់ការួបំ�ន់តាម�បពី័ន់ធបយើចំចកុំេ�ទី�ជាយើ�ចំើន់គឺឺខំស់ចំាប់យើ��បយើទីស់អូ�សាត លើ។   

ភិកុំតើភាពីចំំយើ�ះ�បយើទីស់អូ�សាត លើ
យើ�កុំុ�ងការួយើធីាើស់ចាច �បណិធាន់កុំុ�ងពីិធីើចំូលស់ញ្ញាា តិិ ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើយើធីាើស់ចាច �បណិធាន់ ភិកុំតើភាពីរួបស់ព់ីួកុំយើគឺចំំយើ�ះ�បយើទីស់អូ�សាត លើ ន់ិង�បជាជូន់អូ�សាត លើ។ ពីលរួ�ឋ 

អូ�សាត លើកុំ៏អាចំកាន់ស់់ញ្ញាា តិិម្លៃន់�បយើទីស់មួ�យើទីៀតិ ឬ�បយើទីស់នានា�ន់ដែ�រួ �បស់ិន់យើបើចំាប់ម្លៃន់�បយើទីស់ទាំងំយើនាះអន់ំញ្ញាា តិឱ្យយ។ យើន់ះយើគឺសុាលថ់ាជាការួម្ភាន់ស់ញ្ញាា តិិពីើរួ 

ឬស់ញ្ញាា តិិយើ�ចំើន់។ កុំ៏ប៉ំដែន់ត យើទាំះជាជូន់ណាមុ្ភាកុំ់កុំ៏ជាពីលរួ�ឋម្លៃន់�បយើទីស់មួ�យើផ្សាសងយើទីៀតិកុំ៏យើដ្ឋា� ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ�តិូេដែតិយើគាំរួពីតាមចំាប់�បយើទីស់ 

អូ�សាត លើទាំអំស់យ់ើ��គឺប់យើពីលយើេ�។ ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើ�តិូេដែតិអន់ំេតិតតាមចំាប់អូ�សាត លើមួ�ចំំន់ួន់ យើទាំះបើជាពីួកុំយើគឺយើ�យើ���បយើទីស់កុំ៏យើដ្ឋា�។ ឧទាំហ៊ុរួណ ៍វាជាអំយើពីើខំស់ 

ចំាប់ស់�ម្ភាប់ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើជាប់�កុំ់ពី័ន់ធយើ�កុំុ�ងស់កុំមមភាពីរួួមយើភិទីណាមួ�យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ ឬយើ�យើ���បយើទីស់ជាមួ�កុំំម្ភារួដែ�លម្ភាន់អា�ំយើ�កាម 16ឆុ្នាំ។ំ

ស់ងុមអូ�សាត លើគឺឺដែផ្សាិកុំយើ�យើលើកាតិពីាកុំិចំចរួួមរួបស់យ់ើ�ើងគឺឺមិន់បំផឹ្តាញផ្សាល�បយើយ៉ាជូន់ ៍ន់ិងស់ន់តិស់ំខរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើយើទី។ ឧទាំហ៊ុរួណ ៍ការួយើ�បើ��ស់�់បពី័ន់ធផ្សាសពីាផ្សាា�ស់ងុម 

យើ�ើមីើដែចំកុំរួំដែលកុំយើរួឿងស់ម្ភាៃ តិ់រួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�លផ្សាឹ�េការួន់ឹងកុំំពីំងដែតិបំផឹ្តាញផ្សាល�បយើយ៉ាជូន់�៍បយើទីស់អូ�សាត លើយើហ៊ុើ�។ �ស់យើ�ៀងគុាំយើន់ះដែ�រួ ការួបយើងើើន់ការួមិន់ទីំកុំចំិតិតគុាំយើ�កុំុ�ង 

ន់ិងការួភិ័�ខឹាចំម្លៃន់ស់ហ៊ុគឺមន់ ៍ជាតិិសាស់ន់ម៍ួ�ន់ឹងយើធីាើឱ្យយខូតិខាង�លទ់ីនំាកុំ់ទីនំ់ងយើ�កុំុ�ងស់ហ៊ុគឺមន់អ៍ូ�សាត លើ។
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យើស់ចំកុំតើស់ន់ុិដ្ឋាឋ ន់
សាែ ប័ន់លទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យ ន់ិងគឺំណតិម្លៃមឹរួួមរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើរួបស់យ់ើ�ើង�ន់បយើងើើតិស់ងុមដែ�លម្ភាន់ស់ន់តិភាពី ន់ិងយើស់ែរួភាពីរួបស់យ់ើ�ើង។ 

យើ�ើងម្ភាន់េបីធីម៌ស់មី�រួដែបប ន់ិងដែបឹកុំខំស់ពីើយើគឺយើ�ើមីើដែចំកុំរួំដែលកុំ។ កុំុ�ងនាមជាពីលរួ�ឋអូ�សាត លើមួ�រួូប យើ�កុំអុកុំន់ឹងកឹា�ជាដែផ្សាុកុំមួ�ម្លៃន់ដែខសយើរួឿងរួបស់�់បជាជាតិិយើ�ើង  

យើហ៊ុើ�ន់ិងផ្សាតលេ់�ភាគឺទាំន់�លអ់នាគឺតិរួបស់យ់ើ�ើង។ �បយើទីស់អូ�សាត លើស់ូមសាា គឺមន់យ៍ើ�កុំអុកុំ។ ភាពីជាពីលរួ�ឋគឺឺជាចំំណងរួួមរួបស់យ់ើ�ើង។

យើ�កុំុ�ងការួយើរួៀបចំំយើ�ើមីើ�បឡងចំូលស់ញ្ញាា តិិ ស់ូមហាតិ់យើធីាើស់ណំួរួ�បឡងយើ�ទីពំី័រួទីើ 44–46។

យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ យើ�ើងរួួមស់ហ៊ុការួគុាំយើ�កុំុ�ងយើពីលម្ភាន់េ�បតិតិ  

ន់ងិដែថ៍រួកុំាគុាំយើ�េ�ញយើ�មកុំយើ�កុំុ�ង�គាំលិ ន់ងិអា�កុំក់ុំ។ យើ�កុំុ�ងរួ�ូេយើភិឹើង

យើ�ះម្លៃ�ពី�៏សាហាេយើ�អូ�សាត លើកុំុ�ងឆុ្នាំ2ំ019-20 ដែ�ល�ន់បងើការួខូចំខាចំ

យ៉៉ាងធីៃន់ធ់ីៃរួ�លជ់ូើេីតិ ផ្សាាះស់ដែមីង ន់ិងស់តិាម្លៃ�ពី យើហ៊ុើ�ការួបំផឹ្តាញបរួិសាែ ន់ 

ស់ហ៊ុគឺមន់ព៍ីហ៊ុំេបីធីម៌ជាយើ�ចំើន់�ន់យើធីាើការួ�បមូលលំ� ស់យើមឹ�កុំបំ�កុំ់ ន់ិងអំ

យើណា�អាហារួយើ�ើមីើជូួ��លម់ន់ំស់សដែ�លរួងយើ�គាំះយើដ្ឋា�សារួយើភិឹើងយើ�ះម្លៃ�ពី។

ឧទាំហ៊ុរួណ ៍ស់ម្ភាជូិកុំស់ហ៊ុគឺមន់ច៍ំិន់ យើេៀតិណាម ន់ិងកុំមព�ជាយើ� 

កុំុ�ងរួ�ឋេិ�ចំតិូរួីយ៉៉ា�ន់�បមូលអំយើណា�យើ�តាមមជូឈមណឌ លល់កុំ់�ូរួ ន់ិង 

�ន់ម្លៃរួអងុ្វាស់��កុំ់តាមពីិធីើ�កុំំមស់ហ៊ុគឺមន់ត៍ាមមូលដ្ឋាឋ ន់ ន់ិងស់ម្ភាជូិកុំ 

ស់ហ៊ុគឺមន់ស៍់ំើកុំ�ន់បរួិចាច កុំទីឹកុំរាប់�ន់�់បយើ��លស់់ហ៊ុគឺមន់ ៍ន់ិង�កុំំម 

អគឺុើភិ័�យើ�រួ�ឋឃ្វីាើន់ដែស់ឹន់�៍។
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ស់នាា ន់ំ�កុំមស់�ម្ភាប់ដែផ្សាុកុំដែ�លអាចំ
�កុំមកុំ�បឡង 
ជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ និ់ងជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait)

ជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ ន់ិងជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait) គឺឺម្ភាច ស់�់ស់ំកុំម្លៃន់ទីឹកុំ�ើ�បយើទីស់អូ�សាត លើ។

ជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ ន់ិងជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait) ម្ភាន់ចំំន់ួន់�បដែហ៊ុលជា បើភាគឺរួ�ម្លៃន់ចំំន់ួន់�បជាជូន់អូ�សាត លើទាំងំអស់។់

គឺណៈកុំមមការួសិ់ទីធិមនំ់ស់សអូ�សាត លើ

គឺណៈកុំមមការួឯកុំរាជូយដែ�លយើស់ំើបអយើងើតិយើ�យើលើបណត ឹងស់តើពីើការួយើរួើស់យើអើង ន់ិងការួរួំយើ�ភិស់ិទីធិមន់ំស់ស។

ឧបីតិតិយើហ៊ុតិំម្លៃន់ការួ�បកាន់ព់ីូជូសាស់ន់អ៍ាចំរា�ការួណយ៍ើ�គឺណៈកុំមមការួស់ិទីធិមន់ំស់សអូ�សាត លើ។

យើស់វាសាធារួណៈ�បយើទីស់អូ�សាត លើ

�កុំស់ួងរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល ន់ិងមន់ំស់សដែ�លយើធីាើការួង្វារួឱ្យយ�កុំស់ួង

Paul �ន់ការួង្វារួយើធីាើយើ�កុំុ�ងយើស់វាសាធារួណៈ�បយើទីស់អូ�សាត លើជាបំគឺុលិកុំម្លៃន់�កុំសួ់ងផ្សាតលយ់ើស់វាអូ�សាត លើ។

ការួបះយើ�រួរួបស់ព់ីលរួ�ឋ

�តិំកុំមម ន់ិងកុំំបកុំមមយើដ្ឋា�ម្ភាន់ចំំន់ួន់មន់ំស់សយើ�ចំើន់ជាងធីមមតាដែ�លតិវា� �បឆ្នាំងំន់ឹងការួស់យើ�មចំ ឬយើគាំលន់យើយ៉ា��រួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�ល។

ម្ភាន់ការួបះយើ�រួរួបស់ព់ីលរួ�ឋយើ�យើពីលរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល�ន់អន់ំម័តិចំាប់ដែ�លគាំម ន់�បជា�បិ�ភាពី។

គឺណបកុំសចំ�មំះ

ការួចំូលរួួមម្លៃន់គឺណបកុំសន់យើយ៉ា��ចំំន់ួន់ពីើរួ ឬយើ�ចំើន់ជាង ជាធីមមតាយើ�ើមីើបយើងើើតិរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល ឬកុំ៏គឺណបកុំស�បឆ្នាំងំ។

បនាា ប់ពីើការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិមកុំ គាំម ន់គឺណបកុំសណាមួ�ទីទីួល�ន់ស់យើមឹងគាំគឺយើ�ចំើន់យើ�កុំុ�ងស់ភាតិំណាងរា�ស់ត �ូយើចំុះគឺណបកុំសចំំន់ួន់ពីើរួដែ�លម្ភាន់គឺំន់ិតិ�ស់យើ�ៀងគុាំ�ន់
រួួបរួួមគុាំបយើងើើតិគឺណបកុំសចំ�មំះមួ�។

គឺណៈកុំមមការួ 

�កុំំមមន់ំស់សមួ�ដែ�លម្ភាន់ការួទីទីួលខំស់�តិូេជាផ្សាឹ�េការួ

គឺណៈកុំមមការួឯកុំរាជូយយើរួៀបចំំការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិ។

រួ�ឋធីមមនំ់ញ្ចា

ចំាប់កុំំពីូលម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើដែ�លរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល�តិូេដែតិយើគាំរួពីតាម។ 

រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាដែចំងពីើអំណាចំន់ើតិិបញ្ចាតិតិ ន់ើតិិ�បតិិបតិតិ ន់ិងតិំ�ការួ

រួបបរាជានិ់�មអា�ស័់�រួ�ឋធីមមនំ់ញ្ចា 

�បយើទីស់មួ�ដែ�លកុំុ�ងយើនាះម្ភាន់�ពីះមហាកុំស�តិ ឬ�ពីះមហាកុំស�តិយ៉ាន់ើយើធីាើជា�បមំខរួ�ឋ ដែ�លអំណាចំរួបស់�់ពីះអងុ�តិូេ�ន់កុំំណតិ់យើដ្ឋា�រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា

រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចារួបស់យ់ើ�ើង�ន់បយើងើើតិកុំំំម៉ន់យ់ើេលអូ�សាត លើជារួបបរាជាន់ិ�មអា�ស័់�រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា យើដ្ឋា�ម្ភាន់�ពីះមហាកុំស�តិ ឬ�ពីះមហាកុំស�តិយ៉ាន់ើម្លៃន់ចំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់យើធីាើជា
�បមំខរួ�ឋរួបស់យ់ើ�ើង។ 

តំិ�ការួ 

ទីើកុំដែន់ឹងដែ�លបណត ឹងតាមផ្សាឹ�េចំាប់�តិូេ�ន់ជូំន់ំំជូ�មះយើដ្ឋា�យើ��កុំម ឬយើ��កុំមថុាកុំ់យើ�កាម

យើ�យើពីលមន់ំស់សបំ�ន់ចំាប់ ពីួកុំយើគឺអាចំ�តិូេយើឡើងតិំ�ការួ។

ការួជូំន់ំំជូ�មះកុំតើ�ពីហ៊ុមទីណឌ

យើ�កុំុ�ងស់េនាការួសាត ប់ការួពីិតិយើដ្ឋា�តិំ�ការួយើ�ើមីើស់យើ�មចំថាយើតិើជូន់ណាមុ្ភាកុំ់ម្ភាន់យើទាំស់ ឬកុំ៏គាំម ន់យើទាំស់ពីើបទីឧ�កុំិ�ឋមួ�។

បនាា ប់ពីើការួជូំន់ំំជូ�មះកុំតើ�ពីហ៊ុមទីណឌ  យើចារួបឹន់ធ់ីនាគាំរួ�តិូេ�ន់បញ្ចា�ន់យើ�ពីន់ធនាគាំរួ។

ការួបំ�ន់តាម�បព័ីន់ធបយើចំចកុំេ�ទី�

អាកុំបីកុំិរួិយ៉ាដែ�លយើ�បើបយើចំចកុំេ�ទី�យើ�ើមីើគឺ�ម្ភាម បំភិ័� រួិកុំគឺួន់ ឬកុំ៏យើធីាើឱ្យយអុកុំណាមុ្ភាកុំ់អាម៉្ភាស់ម់ំខយើដ្ឋា�ម្ភាន់យើចំតិនាយើធីាើឱ្យយពីួកុំយើគឺ�ឺចាប់។

ការួបំ�ន់តាម�បពី័ន់ធបយើចំចកុំេ�ទី�ជាយើ�ចំើន់�បយើភិទីគឺឺ�បឆ្នាំងំន់ឹងចំាប់យើ��បយើទីស់អូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�គឺួរួ�តិូេរា�ការួណយ៍ើ�ប៉ូលើស់ យើហ៊ុើ�ន់ិងយើស់វាអន់ឡាញ�ូចំជាយើេទីិការួបណាត ញផ្សាសពីា
ផ្សាា�ពី័តិ៌ម្ភាន់ស់ងុមដែ�លម្ភាន់យើរួឿងយើន់ះយើកុំើតិយើឡើង។
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លទីធិ�បជាធិីបយើតិ�យ

រួដ្ឋាឋ ភិិ�លដែ�លយើ�ជូើស់តាងំយើដ្ឋា��បជាជូន់តាមរួ�ៈតិំណាងដែ�លជាប់យើឆុ្នាំតិ។

Grace ម្ភាន់កុំតើរួីកុំរា�រួស់យ់ើ�កុំុ�ងលទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យដែ�លនាងអាចំយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�ជូើស់តាងំតិំណាងយើ�កុំុ�ងស់ភារួបស់ន់ាង។

អំយើពីើហ៊ុិងាយើ�កុំុ�ងផ្សាាះ ន់ិងកុំុ�ង�គឺួសារួ

អាកុំបីកុំិរួិយ៉ា ឬការួគឺ�ម្ភាមកុំំដែហ៊ុងដែ�លម្ភាន់បំណង�តិួតិ�តាម្លៃ�គឺូយើដ្ឋា�បងើការួភិ័�ខឹាចំ ឬកុំ៏គឺ�ម្ភាមកុំំដែហ៊ុងស់ំេតិែិភាពីពីួកុំយើគឺ។ អំយើពីើហ៊ុិងាយើ�កុំុ�ងផ្សាាះ ន់ិងកុំុ�ង�គឺួសារួគឺឺជាអំយើពីើមិន់អាចំ

ទីទីួល�កុំ�ន់ ន់ិង�បឆ្នាំងំន់ឹងចំាប់។

អំយើពីើហ៊ុិងាយើ�កុំុ�ងផ្សាាះ ន់ិងកុំុ�ង�គឺួសារួគឺឺជាអំយើពីើ�បឆ្នាំងំន់ឹងចំាប់យើ��បយើទីស់អូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�គឺួរួ�តិូេរា�ការួណយ៍ើ�ប៉ូលើស់។

ការួជូួញ�ូរួយើ�គឺឿងយើញ�ន់

ការួកាន់ ់ឬទីិញយើ�គឺឿងយើញ�ន់យើ�លកុំ់យើដ្ឋា�ខំស់ចំាប់។

Jess �តិូេ�ន់បញ្ចា�ន់យើ�ពីន់ធនាគាំរួពីើបទីជូួញ�ូរួយើ�គឺឿងយើញ�ន់។

ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិ

�ំយើណើការួដែ�លតាមរួ�ៈយើន់ះ ពីលរួ�ឋយើ�ជូើស់យើរួើស់មន់ំស់សឱ្យយយើធីាើជាតិំណាងពីួកុំយើគឺយើ�កុំុ�ងស់ភា

ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើដែ�លម្ភាន់អា�ំ 18 ឆុ្នាំយំើឡើងយើ��តិូេយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិ។

បញ្ចាើយើឈាម ះយើ�ះយើឆុ្នាំតិ

បញ្ចាើរា�មន់ំស់សដែ�ល�ន់ចំំះយើឈាម ះយើ�ើមីើយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិ ឬការួយើធីាើ�បជាមតិិ

យើ�យើពីល Jan �ន់មកុំ�លម់ជូឈមណឌ លយើ�ះយើឆុ្នាំតិ មន្ត្រីន់តើយើ�ះយើឆុ្នាំតិ�ន់យើមើលរួកុំយើឈាម ះរួបស់ន់ាងយើ�កុំុ�ងបញ្ចាើយើឈាម ះយើ�ះយើឆុ្នាំតិ។

មណឌ លយើ�ះយើឆុ្នាំតិ

�ស់ំកុំនានាដែ�លម្ភាន់អុកុំយើ�ះយើឆុ្នាំតិដែ�លយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�ជូើស់តាងំអុកុំន់យើយ៉ា��យើ�កុំុ�ងស់ភាតិំណាងរា�ស់ត។

មណឌ លយើ�ះយើឆុ្នាំតិ�តិូេ�ន់យើគឺយើ�ថា�សំ់កុំ ខណឌ យើ�ះយើឆុ្នាំតិ ឬយើ�អើយើ�ះយើឆុ្នាំតិ។

ស់មភាពី

�ូចំគុាំយើ�កុំុ�ងឋាន់ៈ

ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើយើជូឿយើ�យើលើស់មភាពីរួបស់ម់ន់ំស់សទាំងំអស់។់

�បតិិបតិតិចំាប់

ធានាថាមន់ំស់សអន់ំេតិតតាមចំាប់

ប៉ូលើស់�បតិិបតិតិចំាប់ ន់ិងរួកុំាស់ន់តិភាពី។

អំណាចំន់ើតិិ�បតិិបតិតិ

អំណាចំ ន់ិងអាជាា ធីរួ�គឺប់�គឺងចំាប់ ជាអំណាចំមួ�ម្លៃន់អំណាចំទាំងំបើយើ�យើ�កាមរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ

រួ�ឋមន្ត្រីន់តើរួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើ ន់ិងអគឺុយើទីសាភិិ�លម្ភាន់អំណាចំន់ើតិិ�បតិិបតិតិយើ�ើមីើ�គឺប់�គឺងចំាប់ដែ�ល�ន់យើធីាើយើដ្ឋា�ស់ភាអូ�សាត លើ។

ឱកាស់�ូចំគុាំ

ជូន់�គឺប់រួូបយើដ្ឋា�មិន់គឺិតិពីើ�បេតិតិរួបស់ព់ីួកុំយើគឺទីទីួល�ន់ឱកាស់យើស់មើៗគុាំយើ�ើមីើស់យើ�មចំភាពីយើជាគឺជូ័�យើ�កុំុ�ងជូើេ�តិ។

យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ យើ�ើងយើជូឿថាមន់ំស់ស�គឺប់រួូបគឺួរួទីទីួល�ន់ ‘ឱកាស់�ូចំគុាំ - fair go’ ។

ស់ហ៊ុពី័ន់ធ 

ការួបង្រួងួបបង្រួងួមអាណាន់ិគឺមនានាចំូលជា�បជាជាតិិដែតិមួ� យើដ្ឋា�អាណាន់ិគឺមទាំងំយើន់ះរួកុំាអំណាចំជាកុំ់�កុំ់ខឹះ

យើ�ឆុ្នាំ1ំ901 អាណាន់ិគឺមនានា�ន់រួួបរួួមគុាំយើ�ជាស់ហ៊ុពី័ន់ធដែ�លយើគឺយើ�ថា កុំំំម៉ន់យ់ើេលអូ�សាត លើ។

កុំងនាវាទីើមួ� 

�កុំំមនាវាដែ�លម្ភាន់ស់យំើ�ទាំងំ 11យើ�គឺឿងដែ�ល�ន់ចាកុំយើចំញពីើចំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់យើ�កាមការួ�ឹកុំនារំួបស់យ់ើ�កុំនា�នាវាយើឈាម ះ Arthur Phillip យើ�ើមីើបយើងើើតិ 

ការួតាងំលយំើ�ដ្ឋាឋ ន់រួបស់អ់ុកុំយើទាំស់យើ�កុំុ�ងរួ�ឋញ�៉េយើ�ដែេលស់។៍ 

កុំងនាវាទីើមួ��ន់ចំូលចំតិយើ��កុំស់មំ�ទីទីើ�កុំំងស់ំើ�ន់ើ យើ�ម្លៃថ៍ៃទីើ26 ដែខមកុំរា ឆុ្នាំ1ំ788។

ន់ិមិតិតស់ញ្ញាា ផ្តាើ  

ផ្តាើ តិំណាងជាតិិ

ន់ិមិតិតស់ញ្ញាា ផ្តាើ រួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺផ្តាើ វា� តិថ៍លពីណ៌ម្ភាស់។

អា�ហ៊ុព៍ីិ�ហ៊ុយ៍ើដ្ឋា�បងខំ

អា�ហ៊ុព៍ីិ�ហ៊ុដ៍ែ�លម្ភាន់មន់ំស់សមុ្ភាកុំ់ ឬគឺូទាំងំពីើនាកុំ់គាំម ន់ជូយើ�មើស់យើដ្ឋា�យើស់រួី។

នាងមិន់ដែ�លស់បា�ចំិតិតន់ឹងអា�ហ៊ុព៍ីិ�ហ៊ុយ៍ើដ្ឋា�បងខំរួបស់ន់ាងយើទី យើហ៊ុើ�ជាន់ិចំចកាល នាងចំង់ចាកុំយើចំញពីើអា�ហ៊ុព៍ីិ�ហ៊ុរ៍ួយើបៀបយើន់ះ។



ភាពជាពលរដ្ឋឋអូសូ្ត្រា�ា ល៖ី ចំណំងរមួរបស់យ់ើ�ងី42        

ចាប់ពីើយើពីលយើន់ះតិយើ�មំខ 

ចាប់ពីើយើពីលយើន់ះយើ� ន់ិងយើ�យើពីលអនាគឺតិ

យើ�កុំុ�ងពីិធីើចំូលស់ញ្ញាា តិិ យើ�កុំអុកុំយើធីាើការួស់ន់�ថាម្ភាន់ភិកុំតើភាពីចំំយើ�ះ�បយើទីស់អូ�សាត លើ ចាប់ពីើយើពីលយើន់ះតិយើ�មំខ។

រួូបតិំណាងលីើលាញ

រួូបភាពីលីើលាញ 

យើរាងយើ�ខ ន់អូយើប៉រាា (Opera House)

ម្លៃន់ជូន់ជាតិិយើ�ើម

ជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើ ន់ិង/ឬជូន់ជាតិិយើ�ើមរួស់យ់ើ�តាមយើកាះថ៍័រួរួិស់យើ�ស់តតិ (Torres Strait)

ជូន់ជាតិិយើ�ើម�បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺជាមន់ំស់ស�ំបូងយើគឺម្លៃន់�បយើទីស់យើន់ះ។

ការួប�ញ្ញាា បខឹ�ន់

�ំយើណើរួការួស់�មបខឹ�ន់រួបស់ជ់ូន់ចំំណាកុំ�ស់ំកុំយើ�ើមីើឱ្យយពីួកុំយើគឺអាចំូលរួរួួមយើ�កុំុ�ង ន់ិងផ្សាតលេ់�ភាគឺទាំន់�លស់់ងុមដែ�លកុំំពីំងេ�េឌ្ឍឍន់ ៍ន់ិងស់ងុមថ៍មើរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។

ជាបយើណត ើរួៗ ជូន់ចំំណាកុំ�សំ់កុំ�ន់ទីទីួលផ្សាល�បយើយ៉ាជូន់ព៍ីើការួប�ញ្ញាា បខឹ�ន់ចំូលយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ ន់ិងស់ហ៊ុគឺមន់ម៍ូលដ្ឋាឋ ន់។

អំណាចំតំិ�ការួ 

អំណាចំ ន់ិងអាជាា ធីរួយើ�ើមីើបកុំ�សា� ន់ិងអន់ំេតិតចំាប់ ជាអំណាចំមួ�ម្លៃន់អំណាចំទាំងំបើយើ�យើ�កាមរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា�បយើទីស់អូ�សាត លើ។

តិំ�ការួយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើម្ភាន់អំណាចំតិំ�ការួ។

អំណាចំន់ើតិិបញ្ចាតិតិ

អំណាចំ ន់ិងអាជាា ធីរួយើ�ើមីើយើធីាើ ន់ិងដែកុំដែ�បចំាប់ ជាអំណាចំមួ�ម្លៃន់អំណាចំទាំងំបើយើ�យើ�កាមរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា�បយើទីស់អូ�សាត លើ។

យើ�យើ�កាមរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា ស់ភាម្ភាន់អំណាចំន់ើតិិបញ្ចាតិតិ។ 

យើស់រួីភាពី

យើស់រួីភាពីផ្តាា លខ់ឹ�ន់ ន់ិងឯកុំរាជូយភាពី

យើ�កុំុ�ងស់ងុមលទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យរួបស់យ់ើ�ើង មន់ំស់សម្ភាន់យើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួន់ិយ៉ា�ស់តើ យើស់រួីភាពីកុំុ�ងការួស់ដែមតងមតិិ យើស់រួីភាពីខាងជូំយើន់ឿសាស់នា ន់ិងយើស់រួីភាពីកុំុ�ង
ការួបយើងើើតិស់ម្ភាគឺម។ យើ�ើងឱ្យយតិម្លៃមឹយើ�យើលើយើស់រួីភាពីទាំងំយើន់ះ។ 

យើ��កុំមថុាក់ុំយើ�កាម

យើ��កុំមម្លៃន់តិំ�ការួថុាកុំ់យើ�កាម 

តិំ�ការួថុាកុំ់យើ�កាម�ន់រួកុំយើឃ្វីើញថាយើចារួម្ភាន់យើទាំស់ យើហ៊ុើ�បញ្ចា�ន់គាំតិ់យើ�ពីន់ធនាគាំរួ។

មិតិតភាពីយើសុ់ើគុាំ ន់ិងយើសាម ះ�តិង់

ការួជូួ� ន់ិងទីទីួលជូំន់ួ�ពីើអុកុំ�ម្លៃទី ជាពីិយើស់ស់កុំុ�ង�គាំល�ំកុំ

យើ�យើពីលឡាន់ខ្ញុំខូចំ អុកុំយើបើកុំបរួមុ្ភាកុំ់យើទីៀតិ�ន់ជូួ�រួិញឡាន់យើ�កុំុ�ងសាម រួតិើមិតិតភាពីយើសុ់ើគុាំ ន់ិងយើសាម ះ�តិង់។

យើភិឹងជាតិិ 

ចំយើ�មៀងជាតិិ 

យើភិឹងជាតិិរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺ ‘Advance Australia Fair’ ។ 

លទីធិ�បជាធិីបយើតិ�យតាមដែបបស់ភា

�បពី័ន់ធរួដ្ឋាឋ ភិិ�លដែ�លម្ភាន់មូលដ្ឋាឋ ន់យើលើការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�ជូើស់តាងំតិំណាងរា�ស់ត យ៉៉ាងយើទីៀងទាំតិ់យើដ្ឋា�ពីលរួ�ឋ

យើ�កុំុ�ងលទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យតាមដែបបស់ភា �បជាជូន់យើ�ះយើឆុ្នាំតិឱ្យយតិំណាងរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។

គឺណបកុំសន់យើយ៉ា��

�កុំំមន់ំស់សដែ�លម្ភាន់គឺំន់ិតិ�ស់យើ�ៀងគុាំស់តើពីើេ�ធីើដែ�លគឺួរួ�គឺប់�គឺង�បយើទីស់ ន់ិងជាធីមមតា �បឹងដែ�បងឱ្យយ�ន់ជាប់យើឆុ្នាំតិ។

ស់ម្ភាជូិកុំគឺណបកុំសន់យើយ៉ា��ជូួបជូំំគុាំជាយើទីៀតិទាំតិ់ ឧទាំហ៊ុរួណ ៍យើ�ើមីើពីិភិកុំាអំពីើការួដែកុំលមិការួ�ឹកុំជូញ្ចា�ន់សាធារួណៈ។ 

ការួ�បកាន់ព់ីូជូសាស់ន់៍

ភាពីលយំើអៀង ការួយើរួើស់យើអើង ការួរួិកុំគឺួន់ ឬកុំ៏ការួស់ិប់យើខពើមដែ�លស់យើ�ត យើ�កាន់អ់ុកុំណាមុ្ភាកុំ់យើដ្ឋា�សារួជាតិិសាស់ន់ ៍ពីណ៌ស់មី�រួ យើ�ើមកុំំយើណើតិជាតិិ ន់ិងស់ញ្ញាា តិិរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។

ការួ�បកាន់ព់ីជូូសាស់ន់គឺ៍ឺ�បឆ្នាំងំន់ងឹចំាបយ់ើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អ�ូសាត លើ យើហ៊ុើ�គឺរួួ�តិេូរា�ការួណយ៍ើ�បូ៉លើស់។ បណត ងឹក៏ុំអាចំយើធីាើយើ�គឺណៈកុំមមការួស់ទិីធមិនំ់ស់សអ�ូសាត លើ�ន់ដែ�រួ។ 

�បជាមតិិ

ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើដ្ឋា�អុកុំយើ�ះយើឆុ្នាំតិទាំងំអស់យ់ើ�យើលើការួដែកុំដែ�បរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា�បយើទីស់អូ�សាត លើដែ�ល�ន់យើស់ុើយើឡើង

យើ�កុំុ�ង�បជាមតិិឆុ្នាំ1ំ967 �បជាជូន់�ន់យើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�ើមីើរាប់ជូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើយើ�កុំុ�ងជូំយើរួឿន់�បជាជូន់។
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តិំណាង 

មន់ំស់សដែ�លយើធីាើស់កុំមមភាពី ន់ិងន់ិយ៉ា�ជូំន់ួស់អុកុំ�ម្លៃទី 

តិំណាង�កុំំម�បឹកុំាមូលដ្ឋាឋ ន់ចំូលចំិតិតគឺំន់ិតិរួបស់ខ់្ញុំ ន់ិង�ន់បង្វាា ញវាយើ�កុំុ�ងអងុ�បជូំំ�កុំំម�បឹកុំា។

ការួយើគាំរួពី

បង្វាា ញពីើការួចាតិ់ទីំកុំជូន់ណាមួ�ជាមន់ំស់សមួ�រួូប ឬកុំ៏ការួគឺិតិពីិចារួណយ៍ើលើយើស់ចំកុំតើស់យើ�មចំ ដែ�លពីួកុំយើគឺ�ន់យើធីាើ។

Emily ម្ភាន់យើស់ចំកុំតើរួីកុំរា�ដែ�ល�គឺួសារួរួបស់ន់ាង�ន់យើគាំរួពីយើស់ចំកុំតើស់យើ�មចំរួបស់ន់ាងចំង់ កឹា�ជាពីំទីធសាស់ន់ិកុំមួ�រួូប។

ន់ើតិិរួ�ឋ

មន់ំស់សទាំងំអស់យ់ើដ្ឋា�រួួមទាំងំពីលរួ�ឋ ន់ិងរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល�តិូេដែតិយើគាំរួពីតាមចំាប់។

មន់ំស់ស�គឺប់រួូបយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើយើដ្ឋា�រួួមទាំងំនា�កុំរួ�ឋមន្ត្រីន់តើ�តិូេដែតិយើគាំរួពីចំាប់�បយើទីស់អូ�សាត លើទាំងំអស់យ់ើ�យើ�កាមន់ើតិិរួ�ឋ។ 

�កុំសួ់ងផ្សាតលយ់ើស់វាអូ�សាត លើ

ទីើភុាកុំ់ង្វារួរួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើដែ�លផ្សាតលយ់ើស់វាស់ំខាភិិ�ល យើស់វាស់ងុមកុំិចំច ន់ិង��កុំ់ឧបតិែមាស់ងុមកុំិចំចតាមរួ�ៈ Medicare Centrelink ន់ិង Child Support។

�កុំសួ់ងផ្សាតលយ់ើស់វាអូ�សាត លើផ្សាតល�់�កុំ់ឧបតិែមាតាមរួ�ៈ Centrelink ន់ិងយើស់វាយើផ្សាសងៗយើទីៀតិ។

ស់នឹឹ់កុំយើឆុ្នាំតិស់ម្ភាៃ ត់ិ

�បពី័ន់ធម្លៃន់ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិដែ�ល�បជាជូន់យើ�ះយើឆុ្នាំតិយើដ្ឋា�ឯកុំជូន់ យើ�ើមីើកុំំំឱ្យយម្ភាន់ជូន់ណាមុ្ភាកុំ់ម្ភាន់ឥទីធិពីល ឬដ្ឋាកុំ់ស់ម្ភាព ធីយើ�យើលើពីួកុំយើគឺឱ្យយយើ�ះយើឆុ្នាំតិតាមេ�ធីើណាមួ��ន់។

យើ�កុំុ�ងស់ន់ឹឹកុំយើឆុ្នាំតិស់ម្ភាៃ តិ់ គាំម ន់ជូន់ណាមុ្ភាកុំ់យើមើលយើឃ្វីើញយើទី យើ�យើពីលយើ�កុំអុកុំគឺូស់ស់ន់ឹឹកុំយើឆុ្នាំតិយើ�កុំអុកុំ។

មិន់�ក់ុំពី័ន់ធន់ឹងសាស់នា

ដ្ឋាចំ់យើដ្ឋា�ដែឡកុំពីើសាស់នា

យើ�កុំុ�ងស់ងុមដែ�លមិន់�កុំ់ពី័ន់ធន់ឹងសាស់នា គាំម ន់សាស់នាផ្សាឹ�េការួយើទី។

ដែ�លម្ភាន់ស់ា័�ភាពី ឬភាពីម្ភាច ស់ក់ារួយើលើខឹ�ន់ឯង

អាចំផ្សាុតិ់ផ្សាុង់តិ�មូេការួខឹ�ន់ផ្តាា លរ់ួបស់យ់ើ�កុំអុកុំ�ន់ យើដ្ឋា�គាំម ន់ជូំន់ួ�ពីើអុកុំ�ម្លៃទី

ការួម្ភាន់ការួង្វារួយើធីាើម្ភាន់ន់័�ថាគាំតិ់អាចំទីិញអាហារួផ្តាា លខ់ឹ�ន់រួបស់គ់ាំតិ់ ន់ិងបង់ម្លៃថ៍ឹជូួលផ្សាាះផ្តាា លខ់ឹ�ន់រួបស់គ់ាំតិ់�ន់។ គាំតិ់ម្ភាន់ភាពីម្ភាច ស់ក់ារួយើលើខឹ�ន់ឯង

បយើងើើតិ 

កុំសាង បយើងើើតិ ចាប់យើផ្សាតើម

យើ�កុំយើទីសាភិិ�ល Phillip �ន់បយើងើើតិអាណាន់ិគឺមទីើមួ�យើ�កុំុ�ងរួ�ឋញ�៉េយើ�ដែេលស់។៍

�សំ់កុំ 

តិំបន់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�លមូលដ្ឋាឋ ន់

ផ្សាឹ�េថ៍ុលយ់ើ�កុំុ�ង�ស់ំកុំខ្ញុំម្ភាន់ស់ំេតិែិភាពីណាស់។់

ស់ន់តិសំ់ខស់ងុម 

��កុំ់យើសាធីន់ន់ិេតិត ន់ិង��កុំ់ឧបតិែមារួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�លយើ�ើមីើជូួ�អុកុំគាំម ន់ការួង្វារួយើធីាើ ជូន់ពីិការួ មន់ំស់សចាស់ ់ន់ិងអុកុំ�ម្លៃទីយើទីៀតិដែ�លខាះខាតិ។

យើ�យើពីល Trang �តិ់បង់ការួង្វារួរួបស់ន់ាង នាង�ន់ដ្ឋាកុំ់�កុំយស់ំ�ំ�កុំ់ឧបតិែមាស់ន់តិសំ់ខស់ងុម។

�កុំសួ់ងពីន់ធដ្ឋារួអូ�សាត លើ (ATO)

ទីើភុាកុំ់ង្វារួរួដ្ឋាឋ ភិិ�លអូ�សាត លើដែ�ល�គឺប់�គឺង�បពី័ន់ធពីន់ធដ្ឋារួ ន់ិង��កុំ់យើសាធីន់ន់ិេតិតន់ដ៍ែ�លគាំ�ំទី ន់ិងផ្សាតលថ់៍េ�កា�លយ់ើស់វាយើផ្សាសងៗស់�ម្ភាប់ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើ។

យើ�យើរួៀងរាលឆុ់្នាំជំូន់ជាតិិអូ�សាត លើភាគឺយើ�ចំើន់បំផ្សាំតិបញ្ចា�ន់ទី�មង់ទីូរួទាំតិ់ពីន់ធដ្ឋារួយើ��កុំសួ់ងពីន់ធដ្ឋារួអូ�សាត លើ។

គំឺណតិម្លៃមឹ

យើគាំលការួណដ៍ែ�លជូួ�មន់ំស់សយើធីាើយើស់ចំកុំតើស់យើ�មចំថាអាើដែ�ល�តិូេ ន់ិងអាើដែ�លខំស់ យើហ៊ុើ�រួយើបៀប�ប�ពីឹតិតយើ�កុំុ�ងសាែ ន់ភាពីយើផ្សាសងៗ។

�បយើទីស់អូ�សាត លើម្ភាន់កុំ�មងគឺំណតិម្លៃមឹរួួមដែ�លយើ�ើងយើ�ថាគឺំណតិម្លៃមឹរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ។

អុកុំស់ម័�គឺចំិតិត 

មន់ំស់សដែ�លផ្សាតលយ់ើពីលយើេ�រួបស់ព់ីួកុំយើគឺយើ��លម់ន់ំស់សមុ្ភាកុំ់ ឬអងុការួមួ�យើដ្ឋា�មិន់�កុំកុំម្លៃ�ម។

Raza គឺឺជាអុកុំស់ម័�គឺចំិតិតដែ�លបយើង្រួងៀន់ភាសាអង់យើគឺឹស់�លម់ន់ំស់សយើ�កុំុ�ងផ្សាាះរួបស់ព់ីួកុំយើគឺ។
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ស់ណំួរួ�បឡងស់�ម្ភាប់ហាតិ់យើធីាើ

ជូំយើន់ឿយើលើលទីធិ�បជាធីិបយើតិ�យ ស់ិទីធិ ន់ិងយើស់រួីភាពីរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ

6.  យើ�កុំុ�ង�បយើយ៉ាគឺខាងយើ�កាមយើន់ះ យើតិើមួ�ណាជាឧទាំហ៊ុរួណម៍្លៃន់យើស់រួីភាពីកុុំ�ងការួន់ិយ៉ា�ស់តើ?

 កុំ. �បជាជូន់អាចំយើធីាើការួតិវា� �បឆ្នាំងំន់ឹងស់កុំមមភាពីរួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�ល�ន់យើដ្ឋា�ស់ន់តិេ�ធីើ

 ខ. បំរួស់ ន់ិង�ស់តើ�តិូេ�ន់ចាតិ់ទីំកុំយើស់ុើគុាំយើ�កុំុ�ងតិំ�ការួចំាប់។

 គឺ. ជូន់ជាតិិអូ�សាត លើម្ភាន់យើស់រួីភាពីមិន់កាន់ស់ាស់នា

7.  យើតិើ�បយើយ៉ាគឺមួ�ណាកុំុ�ងចំំយើណាម�បយើយ៉ាគឺទាំងំយើន់ះស់តើពីើរួដ្ឋាឋ ភិិ�លយើ�កុុំ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ�តឹិម�តូិេ?

 កុំ. រួដ្ឋាឋ ភិិ�លមិន់អន់ំញ្ញាា តិឱ្យយសាស់នាមួ�ចំំន់ួន់

 ខ. រួដ្ឋាឋ ភិិ�លយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើគឺឺមិន់�កុំ់ពី័ន់ធន់ឹងសាស់នាយើទី។

 គឺ. ចំាប់សាស់នា�តិូេ�ន់អន់ំម័តិយើដ្ឋា�ស់ភា

�បយើទីស់អូ�សាត លើ ន់ិង�បជាជូន់រួបស់ខ់ឹ�ន់ 

1. យើតិើយើ�ើងរួំលឹកុំអំពីើអាើយើ�ទីិវាបំណយជាតិិ Anzac Day?

 កុំ. ការួចំំះពីើនាវាយើឡើងយើគាំកុំម្លៃន់អងភុាពីកុំងទីព័ីអូ�សាត លើ និ់ងណដូែេ�លយើហ៊ុសឡងយ់ើ�ឯឧបទីាើប Gallipoli �បយើទីស់ទួីរួគឺើ យើ�កុំុ�ងស់ន្ត្រីងុ្វាមយើ�កុំយើលើទីើ I ។

 ខ. ការួមកុំ�លម់្លៃន់អុកុំតាងំលយំើ�ដ្ឋាឋ ន់យើដ្ឋា�យើស់រួី.យើលើកុំទីើមួ�ដែ�លមកុំពីើ�បយើទីស់ចំ�កុំភិពីអង់យើគឺឹស់

 គឺ. ការួចំំះពីើនាវាយើឡើងយើគាំកុំម្លៃន់កុំងនាវាទីើមួ�យើ��កុំស់មំ�ទីទីើ�កុំំងស់ំើ�ន់ើ

2.  យើតិើទីង់ជាតិិរួបស់ជ់ូន់ជាតិិយើ�ើមអាបូរួីជូើន់ើអូ�សាត លើម្ភាន់ពីណ៌អាើខឹះ?

 កុំ. ពីណ៌យើ�ម  ពីណ៌�កុំហ៊ុម ន់ិងពីណ៌យើលឿង

 ខ. ពីណ៌ម្លៃបតិង ពីណ៌ស់ ន់ិងពីណ៌យើ�ម

 គឺ. ពីណ៌យើខៀេ ពីណ៌ស់ ន់ិងពីណ៌ម្លៃបតិង

3.  យើតិើអាើយើ�ជាស់ញ្ញាា ជាតិិកំុំំម៉ន់យ់ើេល (Commonwealth Coat of Arms)?

 កុំ. យើភិឹងជាតិិ

 ខ. ផ្តាើ តិំណាងជាតិិរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ

 គឺ. ន់ិមិតិតរួូបជាផ្សាឹ�េការួរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើដែ�លកុំណតិ់អតិតស់ញ្ញាា ណម្លៃន់កុំមមស់ិទីធរួបស់ក់ុំំំម៉ន់យ់ើេល

4.  យើតិើម្ភាន់�ពីឹតិតិការួណអ៍ាើយើកុំើតិយើឡើងយើ��បយើទីស់អូ�សាត លើកាលពីើម្លៃថ៍ៃទីើ1 ដែខមកុំរា ឆុ្នាំ1ំ901?

 កុំ. រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា�បយើទីស់អូ�សាត លើ�ន់ដែកុំដែ�បយើដ្ឋា��បជាមតិិ

 ខ. តិំបន់អ់ាណាន់ិគឺមដែ�លយើ�ដ្ឋាចំ់ៗពីើគុាំ�ន់រួួបរួួមគុាំជាស់ហ៊ុពី័ន់ធម្លៃន់រួ�ឋដែ�លយើគឺយើ�ថាកុំំំម៉ន់យ់ើេលអូ�សាត លើ (Commonwealth of Australia) ។

 គឺ. អងុភាពីកុំងទី័ពីអូ�សាត លើ ន់ិងណូដែេ�លយើហ៊ុសឡង់�ន់បយើងើើតិយើឡើង

5.  យើតិើរាជូធាន់ើម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើយើឈាម ះអាើ?

 កុំ. Brisbane

 ខ. Canberra

 គឺ. Perth
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8.  យើ�កុំុ�ង�បយើយ៉ាគឺខាងយើ�កាមយើន់ះ យើតិើមួ�ណាជាឧទាំហ៊ុរួណម៍្លៃន់ស់មភាពីយើ�កុុំ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ?

 កុំ. មន់ំស់ស�គឺប់រួូបកាន់ស់ាស់នា�ូចំគុាំ

 ខ. បំរួស់ ន់ិង�ស់តើម្ភាន់ស់ិទីធិយើស់មើគុាំ។

 គឺ. មន់ំស់ស�គឺប់រួូបស់ែិតិកុំុ�ងគឺណបកុំសន់យើយ៉ា���ូចំគុាំ

9.  យើតិើ�បយើយ៉ាគឺមួ�ណាកុំុ�ងចំំយើណាម�បយើយ៉ាគឺទាំងំយើន់ះជាការួទីទីួលខំស់�តូិេរួបស់ព់ីលរួ�ឋអូ�សាត លើដែ�លម្ភាន់អា�ំ 18ឆុ្នាំយំើឡើងយើ�?

 កុំ. ចំូលរួួមការួ�បជូំំ�កុំំម�បឹកុំាមូលដ្ឋាឋ ន់

 ខ. យើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�កុំុ�ងយើពីលយើ�ះយើឆុ្នាំតិស់ហ៊ុពី័ន់ធ ន់ិងរួ�ឋ ឬកុំ៏ដែ�ន់�ើ យើហ៊ុើ�ន់ិងកុំុ�ងការួយើធីាើ�បជាមតិិ

 គឺ. ម្ភាន់លិខិតិ�ឹងដែ�ន់អូ�សាត លើដែ�លម្ភាន់ស់ំពីលភាពី

10.  យើតិើ�បយើយ៉ាគឺមួ�ណាកុំុ�ងចំំយើណាម�បយើយ៉ាគឺទាំងំយើន់ះស់តើពីើលិខិតិ�ឹងដែ�ន់�តឹិម�តូិេ?

 កុំ. ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើអាចំដ្ឋាកុំ់�កុំយស់ំលំិខិតិ�ឹងដែ�ន់អូ�សាត លើ�ន់

 ខ. អុកុំម្ភាន់ស់ិទីធិរួស់យ់ើ�ជាអចំិម្លៃន្ត្រីន់ត�អ៍ាចំកាន់ល់ិខិតិ�ឹងដែ�ន់អូ�សាត លើ�ន់

 គឺ. ពីលរួ�ឋអូ�សាត លើ�តិូេការួលិខិតិ�ឹងដែ�ន់ ន់ិងទីិដ្ឋាឋ ការួយើ�ើមីើ�តិឡប់ចំូល�បយើទីស់អូ�សាត លើេ�ញ

រួដ្ឋាឋ ភិិ�ល ន់ិងចំាប់យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ

11.  យើតិើ�បយើយ៉ាគឺមួ�ណាកុំុ�ងចំំយើណាម�បយើយ៉ាគឺទាំងំយើន់ះស់តើពីើការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិ�តឹិម�តូិេ? 

 កុំ. �បជាជូន់ម្ភាន់យើស់រួីភាពី ន់ិងស់ំេតិែិភាពីយើ�ើមីើយើ�ះយើឆុ្នាំតិឱ្យយយើបកុំខជូន់ណាមួ�កុំ៏�ន់ 

 ខ. ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិគឺឺយើធីាើយើឡើងយើដ្ឋា�យើលើកុំម្លៃ� 

 គឺ. �បជាជូន់�តិូេស់រួយើស់រួយើឈាម ះពីួកុំយើគឺយើ�យើលើស់ន់ឹឹកុំយើឆុ្នាំតិ 

12.  យើតិើឯកុំសារួ�ស់បចំាប់យើឈាម ះអាើដែ�លដែចំងពីើបទីបញ្ចាតិតិមូលដ្ឋាឋ ន់ស់�ម្ភាប់រួដ្ឋាឋ ភិិ�ល�បយើទីស់អូ�សាត លើ? 

 កុំ. ស់ហ៊ុពី័ន់ធអូ�សាត លើ 

 ខ. កុំំំម៉ន់យ់ើេលអូ�សាត លើ 

 គឺ. រួ�ឋធីមមន់ំញ្ចាម្លៃន់�បយើទីស់អូ�សាត លើ 

13.  យើតិើអាើយើ�ជា�បជាមតិិ? 

 កុំ. ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�ើមីើផឹ្តាស់ប់ត�រួរួដ្ឋាឋ ភិិ�ល 

 ខ. ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�ើមីើដែកុំដែ�បរួ�ឋធីមមន់ំញ្ចា�បយើទីស់អូ�សាត លើ 

 គឺ. ការួយើ�ះយើឆុ្នាំតិយើ�ើមីើផឹ្តាស់ប់ត�រួនា�កុំរួ�ឋមន្ត្រីន់តើ 

14.  យើតិើអំណាចំណាមួ�រួបស់រ់ួដ្ឋាឋ ភិិ�លម្ភាន់អំណាចំបកុំ�សា� និ់ងអនំ់េតិតចំាប់? 

 កុំ. អំណាចំន់ើតិិបញ្ចាតិតិ

 ខ. អំណាចំន់ើតិិ�បតិិបតិតិ

 គឺ. អំណាចំតិំ�ការួ

15.  យើតិើ�បយើយ៉ាគឺមួ�ណាកុំុ�ងចំំយើណាម�បយើយ៉ាគឺទាំងំយើន់ះជាតួិនាទីើរួបស់អ់គុឺយើទីសាភិិ�ល? 

 កុំ. ដែតិងតាងំ�បមំខរួដ្ឋាឋ ភិិ�លថុាកុំ់រួ�ឋ 

 ខ. ការួចំំះហ៊ុតិែយើលខាយើលើពីង្រួង្វាងចំាប់នានាដែ�លអន់ំម័តិយើដ្ឋា�ស់ភាអូ�សាត លើឱ្យយកឹា�ជាចំាប់

 គឺ. ដែតិងតាងំ�បមំខរួ�ឋ 
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គឺំណតិម្លៃមឹរួបស់�់បយើទីស់អូ�សាត លើ

16.  យើតិើចំយើមឹើ�ណាមួ�កុំុ�ងចំំយើណាមចំយើមឹើ�ខាងយើ�កាមន់ឹងបង្វាា ញពីើគំឺណតិម្លៃមឹ�បយើទីស់ អូ�សាត លើស់តើពីើយើស់រីួភាពីកុុំ�ងការួស់ដែមតងមតិិ�ន់លិបំផំ្សាតិ? 

 កុំ. មន់ំស់ស�គឺប់រួូបអាចំស់ដែមតងមតិិរួបស់ព់ីួកុំយើគឺយើដ្ឋា�ស់ន់តិេ�ធីើ យើហ៊ុើ�ស់ែិតិកុំុ�ងរួងាង់ចំាប់

 ខ. មន់ំស់សដែ�លម្ភាន់ទីស់សន់ៈខំស់ពីើរួូបខ្ញុំ�តិូេយើ�ឱ្យយយើស់ៃ�មសាៃ តិ់។

 គឺ. ម្ភាន់ដែតិ�បធាន់បទីដែ�ល�ន់�ល�់ពីមយើទីអាចំ�តិូេពីិភាកុំា�ន់។

17.  យើតិើ�បជាជូន់យើ�រួស់យ់ើ��បយើទីស់អូ�សាត លើគួឺរួ�បឹងដែ�បងយើរួៀន់ភាសាអង់យើគឹឺស់ឬយើទី? 

 កុំ. �បជាជូន់យើ��បយើទីស់អូ�សាត លើគឺួរួន់ិយ៉ា�ភាសាណាដែ�លន់ិយ៉ា�យើ�ចំើន់ជាងយើគឺបងិស់យ់ើ�កុំុ�ងតិំបន់ជ់ូិតិខាងតាមមូលដ្ឋាឋ ន់រួបស់ព់ីួកុំយើគឺ 

 ខ. គាំម ន់ការួរួំពីឹងឱ្យយយើរួៀន់ភាសាណាមួ�យើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើយើទី 

 គឺ. �ទី ឬចាស់ ភាសាអង់យើគឺឹស់ជាភាសាជាតិិរួបស់អ់ូ�សាត លើ យើហ៊ុើ�វាជូួ�ឱ្យយទីទីួល�ន់ការួអប់រួំ ការួង្វារួ ន់ិងជូួ�ឱ្យយប�ញ្ញាា បខឹ�ន់ចំូលយើ�កុំុ�ងស់ហ៊ុគឺមន់។៍

18. �បសិ់ន់យើបើអុកុំទីទួីលរួងការួ�បម្ភាថ៍ យើតិើយើ�កុំអុកុំអាចំយើលើកុំទីឹកុំចំិតិតឱ្យយម្ភាន់អំយើពីើហ៊ុិងា�បឆ្នាំងំន់ឹងមនំ់ស់ស ឬក៏ុំ�កំុំមមនំ់ស់ស�ន់ឬយើទីយើ�កុុំ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើ? 

 កុំ.  �ទី ឬចាស់អាចំ �បស់ិន់យើបើយើ�កុំអុកុំមិន់ម្ភាន់បំណង�ប�ពីឹតិតិអំយើពីើហ៊ុិងាយើទី

 ខ. យើទី មិន់អាចំយើទី វា�បឆ្នាំងំន់ឹងគឺំណតិម្លៃមឹ ន់ិងចំាប់�បយើទីស់អូ�សាត លើ

  គឺ.  ជូួន់កាលអាចំ �បស់ិន់យើបើខ្ញុំម្ភាន់ការួអាកុំ់អន់ច់ំិតិតខឹាងំ

19.  យើតិើមនំ់ស់សគួឺរួអធី��ស័់�គុាំយើ�េ�ញយើ�មកុំកុុំ�ងខណៈដែ�លពីួកុំយើគឺ�លយ់ើឃ្វីើញថាម្ភាន់ការួដែខាងគឺំន់ិតិគុាំ?

 កុំ. វាជាអំយើពីើ�បឆ្នាំងំន់ឹងចំាប់ដែ�លដែខាងគឺំន់ិតិគុាំ។

 ខ. យើទី មន់ំស់ស�គាំន់ដ់ែតិ�តិូេការួយើគាំរួពីគុាំយើ�េ�ញយើ�មកុំ �បស់ិន់យើបើពីួកុំយើគឺ�ល�់ស់បគុាំ។

 គឺ. �ទី ឬចាស់ ការួដែខាងគឺំន់ិតិគុាំយើដ្ឋា�ស់ន់តិេ�ធីើ�ឹ�ះបញ្ញាច ងំពីើគឺំណតិម្លៃមឹ�បយើទីស់អូ�សាត លើទាំកុំ់ទីងន់ឹងការួយើគាំរួពីគុាំយើ�េ�ញយើ�មកុំ។

20.  យើតិើឧទាំហ៊ុរួណណ៍ាមួ��ូចំខាងយើ�កាម ជាឧទាំហ៊ុរួណម៍្លៃន់ការួចំូលរួួមចំំដែណកុំ�លស់់ហ៊ុគឺមន់អ៍ូ�សាត លើ?

 កុំ. ការួយើធីាើការួស់ម័�គឺចំិតិត ឬការួម្លៃរួអងុ្វាស់��កុំ់ស់�ម្ភាប់មន់ំស់សធីម៌គឺឺជាឱកាស់�៏លិមួ�យើ�ើមីើពីង្រួងឹងស់ហ៊ុគឺមន់រ៍ួបស់យ់ើ�ើង។

 ខ. ខ្ញុំមិន់គឺួរួខំ�បឹងដែ�បងយើ�ើមីើសុាលម់ន់ំស់សយើផ្សាសងយើទីៀតិយើទី

 គឺ. មន់ំស់សយើ�កុំុ�ង�បយើទីស់អូ�សាត លើមិន់គឺួរួចំូលរួួមចំំដែណកុំ�លស់់ហ៊ុគឺមន់យ៍ើទី ពីើយើ��ះអូ�សាត លើជា�បយើទីស់យើស់រួី

 
ចំយើមឹើ�

1កុំ, 2កុំ, 3គឺ, 4ខ, 5ខ, 6កុំ, 7ខ, 8ខ, 9ខ, 10កុំ, 11កុំ, 12គឺ, 13ខ, 14គឺ, 15ខ, 16កុំ, 17គឺ, 18ខ, 19គឺ, 20កុំ
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