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1

សារចំំពោះ�ះលោ�កអ្ននក

សូូមអបអរសាទរចំំពោះ�ះការជ្រើ��ើសរើើ�សដើ�ើម្បីី�ក្លាាយជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីី។ ការជ្រើ��ើសរើើ�សនេះ�ះត្រូ�ូវការសេ�ចក្តីី�ក្លាា ហាន ការប្រឹ�ឹងប្រែ��ង និិងការប្តូូ�រផ្តាាច់់ ដើ�ើម្បីី�រស់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សថ្មីី�
និិងចូូលរួួមយ៉ាាងពេ�ញទំំហឹឹងក្នុុ�ងនាមជាពលរដ្ឋឋម្នាាក់់។ យើ�ើងឱ្យយតម្លៃ�ៃដល់កា
់ រផ្តតល់វិិ់ ភាគទានរបស់់លោ�កអ្ននកដល់់សង្គគមរបស់់យើ�ើងដែ�លពោ�ពេ�ញទៅ�ដោ�យសន្តិិ�ភាព និិង
លទ្វិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺជាជំំហានសំំខាន់់មួួយនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�អន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍របស់់លោ�កអ្ននក។ ការក្លាាយជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីម្នាាក់់មានន័័យថាលោ�កអ្ននកកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�ការ

ប្តេ�េជ្ញាាជាបន្តតទៀ�ៀតចំំពោះ�ះប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី និិងគុុណតម្លៃ�ៃរួួមរបស់់យើ�ើង។ វាក៏៏ជាការចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៃ�សមាជិិកភាពនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍អូូស្ត្រា�ាលីីជាផ្លូូ�វការរបស់់លោ�កអ្ននកផងដែ�រ។
វាជាជំំហានដែ�លនឹឹងអាចឱ្យយលោ�កអ្ននកនិិយយថា ‘ខ្ញុំជាជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី’ ។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺជាអភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�មួួយដែ�លផ្តតល់ជូ
់ ូនរង្វាាន់់យ៉ាាងសម្បើ�ើ�ម។ ដោ�យក្លាាយជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីី លោ�កអ្ននកកំំពុុងតែ�ចូូលរួួមក្នុុ�ងសហគមន៍៍ជាតិិមួួយ

ដែ�លមានលក្ខខណៈៈប្លែ�ែកខុុសពីីគេ�។ ប្រ�ទេ�សរបស់់យើ�ើងត្រូ�ូវបានកសាងឡើ�ើងដោ�យមានការផ្តតល់វិិ់ ភាគទានរបស់់ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះ
ថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត

(Torres Strait) ស្ថាាប័័នប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយដែ�លយើ�ើងបានទទួួលមរតកពីីចក្រ�ភពអ់់ងគ្លេ�េស ហើ�ើយនិិងជនចំំណាកស្រុ�ុកមកពីីទូូទាំង
ំ ពិិភពលោ�ក។

យើ�ើងធ្វើ�ើ�ពិិធីីអបអរសាទរចំំពោះ�ះភាពចម្រុះ�ះ�នៃ�ជនជាតិិរបស់់យើ�ើង
និិងភាពចុះះ�សម្រុ�ុងគ្នាា ។

ហើ�ើយក្នុង
ុ� ពេ�លជាមួួយគ្នាានេះ�ះដែ�រ ការខំំប្រឹ�ង
ឹ ប្រែ��ងដើ�ើម្បីីប
� ង្កើ�ើ�តប្រ�ជាជាតិិមួយ
ួ ដែ�លមានការរួួបរួួម

ចំំណុុចខ្លាំំ�ងរបស់់សហគមន៍៍គឺឺថាយើ�ើងធ្វើ�ើ�ការរួួមគ្នាាដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាានានា និិងដើ�ើម្បីី�កសាងអនាគតរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ យើ�ើងមានប្រ�ព័័ន្ធធរដ្ឋាាភិិបាលដែ�លមានស្ថេ�េរ
ភាព ហើ�ើយជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីគោ�រពអាជ្ញាាធរ និិងច្បាាប់់របស់់រដ្ឋាាភិិបាល។ ស្ថេ�េរភាពរបស់់យើ�ើង វប្បបធម៌៌របស់់យើ�ើង ហើ�ើយនិិងច្បាាប់់របស់់យើ�ើងត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង
ដោ�យប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�ររបស់់យើ�ើង។ ដោ�យបានចូូលរួួមនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍អូូស្ត្រា�ាលីី លោ�កអ្ននកនឹឹងបន្ថែ�ែមទៅ�លើ�ើប្រ�វត្តិិ�នៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយលោ�កអ្ននកនឹឹងប្រ�កាន់់
គោ�លជំំហរជួួយរៀ�ៀបចំំសហគមន៍៍នេះ�ះ។

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺជាទឹឹកដីីដ៏៏ចំំណាស់់មួួយ។ វាមានទំំហំធំ
ំ ំល្វឹឹ�ងល្វើ�ើ�យ និិងលក្ខខណៈៈប្លែ�ែកខុុសពីីគេ�។ វាជាប្រ�ទេ�សមួួយដែ�លមានព្រៃ��ទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង និិងតំំបន់់វាលភក់់ ឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�
និិងវាលខ្សា�ច់់ ហើ�ើយនិិងមានទីីក្រុ�ុង និិងកសិិដ្ឋាាន។ វប្បបធម៌៌ជនជាតិិដើ�ើមរបស់់យើ�ើងគឺឺជាវប្បបធម៌៌ចំំណាស់់ជាងគេ�បំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�កដែ�លបានបន្តតទុុកមក។
យើ�ើងក៏៏ជាប្រ�ជាជាតិិក្មេ�េងខ្ខីី�ផងដែ�រ ប្រ�ជាជាតិិនៃ�ជនចំំណាកស្រុ�ុក។ ការតាំំងលំំនៅ�ដ្ឋាានរបស់់ជនជាតិិអឺឺរ៉ុុ�បក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�ឆ្នាំំ�

1788

និិងយើ�ើងបន្តតស្វាាគមន៍៍ទទួួលជនចំំណាកស្រុ�ុកថ្មីី�នៅ�ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។
ប្រ�ជាជនដែ�លមកពីីប្រ�ទេ�សជាង

200 បានទទួួលយកប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីធ្វើ�ើ�ជាផ្ទះះ�របស់់ពួួកគេ�។ ដោ�យហេ�តុុនេះ�ះ សង្គគមរបស់់យើ�ើងគឺឺជាសង្គគមដែ�លមានភាពចម្រុះ�ះ�

ជាតិិសាសន៍៍ច្រើ��ើនជាងគេ�មួួយនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក។ ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបញ្ចូូ�លភាពចម្រុះ�ះ�នៃ�ជនជាតិិ និិងវប្បបធម៌៌ជាមួួយនឹឹងឯកភាពជាតិិប្រ�កបដោ�យជោ�គជ័័យ។
ភាពជាពលរដ្ឋឋគឺឺជាចំំណងរួួមដែ�លបានបង្រួ�ួបបង្រួ�ួមយើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាា ។

អូូស្ត្រា�ាលីីជាប្រ�ទេ�សកាន់់លទ្វិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ។ ភាពជាពលរដ្ឋឋផ្តតល់ដល់
់
លោ់ �កអ្ននកនូូវឱកាសដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមយ៉ាាងពេ�ញទំំហឹឹងនៅ�ក្នុុ�ងការ កសាងប្រ�ជាជាតិិប្រ�កាន់់

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយរបស់់យើ�ើង។ នេះ�ះមានន័័យថាលោ�កអ្ននកបានប្រុ�ុងប្រៀ��ៀបខ្លួួ�នជាស្រេ��ចដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញនូូវការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ របស់់លោ�កអ្ននកក្នុុ�ងនាមជាសមាជិិកផ្លូូ�វការ

ម្នាាក់់នៃ�សហគមន៍៍អូូស្ត្រា�ាលីី។ ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីមានជំំនឿ�ឿលើ�ើគុុណតម្លៃ�ៃរួួម ដូូចជាភាពថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ និិងសេ�រីីភាពរបស់់មនុុស្សសម្នាាក់់ៗ សមភាពរវាងបុុរស និិងស្ត្រី�ី�
ហើ�ើយនិិងលើ�ើនីីតិិរដ្ឋឋ។ ភាពជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺនិិយាយអំំពីីការរស់់នៅ�ដោ�យប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់់នូូវគុុណតម្លៃ�ៃទាំំងនេះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងជីីវភាពរស់់នៅ�ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ។

2

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

ការក្លាាយជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីមួួយរូូប

ការក្លាាយជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីម្នាាក់់គឺឺជាលំំនាំសំ
ំ ខា
ំ ន់់មួួយដែ�លមនុុស្សសធ្វើ�ើ�ការសច្ចាាប្រ�ណិិធានភក្តីី�ភាពរបស់់ពួួកគេ�ដល់ប្រ�ទេ�សអូ
់
ូស្ត្រា�ាលីី និិងប្រ�ជាជនអូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយនិិងបន្ទាាប់់

មកមានសិិទ្ធិិ�អនុុវត្តតសិិទ្ធិិ� និិងការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងនាមជាពលរដ្ឋឋម្នាាក់់នៃ�ប្រ�ជាជាតិិរបស់់យើ�ើង។

ការប្រ�ឡងចូូលសញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី

ការប្រ�ឡងចូូលសញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃថាតើ�ើលោ�កអ្ននកមានចំំណេះ�ះដឹឹងពីីប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីប្រ�ព័័ន្ធធប្រ�ជាធិិតេ�យ្យយរបស់់អូូស្ត្រា�ាលីី

ជំំនឿ�ឿ និិងគុុណតម្លៃ�ៃ ហើ�ើយនិិងការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិងអភ័័យឯកសិិទ្ធធនៃ�ភាពជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ឬនៅ�។

ការប្រ�ឡងចូូលសញ្ជាាតិិគឺឺជាការប្រ�ឡងដោ�យប្រើ��ើសំណួ
ំ ួរដែ�លមានចម្លើ�ើ�យច្រើ��ើនសម្រា�ប់់ជ្រើ��ើសរើើ�សតាមប្រ�ព័័ន្ធធកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រជាភាសាអង់់គ្លេ�េស។ ការប្រ�ឡងនេះ�ះមាន

20

សំំណួួរដែ�លបានជ្រើ��ើសរើើ�សដោ�យចៃ�ដន្យយ ហើ�ើយចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទី1
ី 5 ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�2020 តទៅ� ការប្រ�ឡងក៏៏នឹឹងដាក់់បញ្ចូូ�លសំំណួួរស្តីី�ពីីគុុណតម្លៃ�ៃរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

ចំំនួួន

5 នៅ�ក្នុុ�ងការប្រ�ឡង។

ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឡងជាប់់ លោ�កអ្ននកត្រូ�ូវឆ្លើ�ើ�យសំំណួួរស្តីី�ពីីគុុណតម្លៃ�ៃទាំំងប្រាំ�ត្រូ�
ំ ូវទាំំងអស់់ ដោ�យបានពិិន្ទុុ�យ៉ាាងតិិចបំំផុុតត្រឹ�ឹម

75 ភាគរយនៃ�សំំណួួរទាំំងអស់់។

ការប្រ�លងចូូលសញ្ជាាតិិត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�តាមការិិយាល័័យនានានៃ�ក្រ�សួួងសន្តិិ�សុុខជាតិិនៅ�ជុំំ�វិិញប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ ការប្រ�ឡងក៏៏ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំតាមពេ�លវេេលាកំំណត់់ផង
ដែ�រនៅ�តាមទីីតាំំងនានានៅ�ទូូទាំង
ំ តំំបន់់ជនបទនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយនិិងនៅ�តាមបេ�សកម្មមក្រៅ��ប្រ�ទេ�សមួួយចំំនួួន។

ការត្រៀ��ៀមប្រ�ឡងចូូលសញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី

ដើ�ើម្បីី�ត្រៀ��ៀមប្រ�ឡងចូូលសញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី លោ�កអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវការអានសៀ�ៀវភៅ�ធនធាននេះ�ះ ភាពជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
សៀ�ៀវភៅ�ធនធាននេះ�ះមានផ្នែ�ែកដែ�លអាចយកមកប្រ�ឡង និិងផ្នែ�ែកដែ�លមិិនយកមកប្រ�ឡង។

ផ្នែ�ែកដែ�លអាចយកមកប្រ�ឡង

ព័័ត៌៌មានទាំំងអស់់ដែ�លលោ�កអ្ននកត្រូ�ូវការយល់់ដឹឹងដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឡងចូូលសញ្ជាាតិិជាប់់គឹឹមាននៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទាំំងបួួនដំំបូូងនៃ�សៀ�ៀវភៅ�នេះ�ះ៖
•
•
•
•

ផ្នែកទី

1—ប្រទេសអូស្ត្រា លី និងជនជាតិរបស់ខ្លួន

ផ្នែកទី

3—រដ្ឋាភិបាល និងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រា លី

ផ្នែកទី

ផ្នែកទី

2—ជំន�ឿងល�ើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សិទ្ធិ និងសេរីភាពនៃប្រទេសអូស្ត្រា លី
4—គុណតម្លៃរបស់ប្រទេសអូស្ត្រា លី

លោ�កអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវការយល់់ដឹឹងពីីព័័ត៌៌មាននៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកដែ�លអាចយកមកប្រ�ឡងដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យសំំណួួរនៅ�ក្ននងការប្រ�ឡងចូូលសញ្ជាាតិិ។

ផ្នែ�ែកដែ�លមិិនយកមកប្រ�ឡង

ផ្នែ�ែកដែ�លមិិនយកមកប្រ�ឡងមានព័័ត៌៌មានសំខា
ំ ន់់ៗដើ�ើម្បីី�ជួួយលោ�កអ្ននកឱ្យយយល់់ពីីប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ និិងវប្បបធម៌៌នៃ�ប្រ�ទេ�អូូស្ត្រា�ាលីី។ ក្រ�សួួងមិិនធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតលោ�កអ្ននកទៅ�លើ�ើព័័ត៌៌មាន
នេះ�ះទេ�។
•
•

ផ្នែកទី

ផ្នែកទី

5—ប្រទេសអូស្ត្រា លីនាពេលបច្ចុប្បន្ន

6—ប្រវត្តិនៃជនជាតិអូស្ត្រា លីរបស់យ�ើង

សំំណួួរសម្រា�ប់់អនុុវត្តត

នៅ�ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�ផ្នែ�ែកដែ�លអាចយកមកប្រ�ឡង មានសំំណួួរចំំនួួន

20 សម្រា�ប់់ឱ្យយលោ�កអ្ននកអនុុវត្តតដើ�ើម្បីី�ជួួយលោ�កអ្ននកត្រៀ��ៀមប្រ�ឡងចូូលសញ្ជាាតិិ។

សន្ទាានុុក្រ�ម

មានសន្ទាានុុក្រ�ម (បញ្ជីី�រាយពាក្យយសំំខាន់់ៗ និិងអត្ថថន័័យរបស់់វា) នៅ�ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�ផ្នែ�ែកទាំំងពីីរ ផ្នែ�ែកដែ�លអាចយកមកប្រ�ឡង និិងផ្នែ�ែកដែ�លមិិនយកមកប្រ�ឡង។

ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម

លោ�កអ្ននកអាចស្វែ�ែងរកយោ�បល់់ស្តីី�ពីីទីីកន្លែ�ែងដែ�លលោ�កអ្ននកអាចរកព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមបាននៅ�ខាងក្រោ��យនៃ�សៀ�ៀវភៅ�ធនធាននេះ�ះ។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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ជំំនួួយក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លប្រ�ឡងចូូលសញ្ជាាតិិ

យើ�ើងរំំពឹឹងថាពលរដ្ឋឋដែ�លបម្រុ�ុងនឹឹងក្លាាយជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីភាគច្រើ��ើននឹឹងត្រូ�ូវចេះ�ះអាន និិងសរសេ�រភាសាអង់់គ្លេ�េសដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញការប្រ�ឡងចូូលសញ្ជាាតិិដោ�យមិិន
បាច់់ត្រូ�ូវការជំំនួួយ។ បច្ចេ�េកវិិទ្យា�ដែ�លបន្លែ�ែងអក្សសរទៅ�ជាសម្លេ�េងដែ�លលោ�កអ្ននកអាចប្រើ��ើដើ�ើម្បីី�ស្តាាប់់សំណួ
ំ ួរ និិងជម្រើ��ើសនៃ�ចម្លើ�ើ�យក៏៏មានសម្រា�ប់់លោ�កអ្ននកដែ�រ។

បន្ទាាប់់ពីីការប្រ�ឡងចូូលសញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី

ប្រ�សិិនបើ�លោើ �កអ្ននកប្រ�ឡងជាប់់ យើ�ើងនឹឹងបន្តតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យមើ�ើលពាក្យយសុំំ �ចូល
ូ សញ្ជាាតិិរបស់់លោ�កអ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ពាក្យ
ើ
យសុំំ �ចូល
ូ សញ្ជាាតិិរបស់់លោ�កអ្ននកបានទទួួលការយល់់ព្រ�ម ហើ�ើយ
លោ�កអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវចូូលរួួមពិិធីីចូូលសញ្ជាាតិិ លោ�កអ្ននកនឹឹងទទួួលបាននូូវលិិខិិតអញ្ជើ�ើ�ញឱ្យយចូូលរួួមពិិធីីនេះ�ះ។ ជាទូូទៅ� ពិិធីីរបស់់លោ�កអ្ននកនឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�មួ
ំ ួយ
ខែ�ចាប់់ពីីពេ�លដែ�លពាក្យយសុំំ �ចូូលសញ្ជាាតិិរបស់់លោ�កអ្ននកបានទទួួលការយល់់ព្រ�ម។

ការសច្ចាាប្រ�ណិិធានចូូលសញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី

វាជាការសំំខាន់់សម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីទាំំងអស់់ដើ�ើម្បីី�យល់់ដឹឹងពីីការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិងអភ័័យឯកសិិទ្ធធនានា ហើ�ើយនិិងអត្ថថន័័យនៃ�ការក្លាាយជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីមួួយរូូប ថាតើ�ើ

យើ�ើងជាជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីតាមកំំណើ�ើត ឬក៏៏តាមជម្រើ��ើស។ នេះ�ះមានសារៈៈសំំខាន់់ណាស់់ដល់ភា
់ ពជោ�គជ័័យជាបន្តតនៃ�ប្រ�ជាជាតិិរបស់់យើ�ើង។
នៅ�ពេ�លលោ�កអ្ននកចូូលរួួមពិិធីីចូូលសញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី លោ�កអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�សច្ចាាប្រ�ណិិធានចូូលសញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី។

ដោ�យបានធ្វើ�ើ�សច្ចាាប្រ�ណិិធានដូូច្នេះ�ះ� លោ�កអ្ននកកំំពុុងធ្វើ�ើ�ការប្តេ�េជ្ញាាជាសាធារណៈៈចំំពោះ�ះប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី និិងកំំពុុងទទួួលយកនូូវការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិងអភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�នានានៃ�
ភាពជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីី។

នេះ�ះគឺឺជាការសច្ចាាប្រ�ណិិធានដែ�លលោ�កអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�៖

ចាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះតទៅ� នៅ�ក្រោ��មព្រះ�ះជាម្ចាាស់់ *

ខ្ញុំសូូមធ្វើ�ើ�សច្ចាាប្រ�ណិិធាននូូវភក្តីីភា
� ពរបស់់ខ្ញុំចំំពោះ�ះប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�យ
ើ និិងប្រ�ជាជនអូូស្ត្រា�ាលីី
ខ្ញុំសូូមចូូលរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿលើ�ើលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី
ខ្ញុំសូូមគោ�រពសិិទ្ធិិ� និិងសេ�រីីភាពរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

ខ្ញុំសូូមប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់់ និិងគោ�រពច្បាាប់់របស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។
* លោ�កអ្ននកអាចជ្រើ��ើសរើើ�សថាតើ�ើលោ�កអ្ននកត្រូ�ូវ ឬមិិនត្រូ�ូវប្រើ��ើពាក្យយ “នៅ�ក្រោ��មព្រះ�ះជាម្ចាា ស់់”។

នៅ�ពេ�លលោ�កអ្ននកអានសៀ�ៀវភៅ�នេះ�ះ លោ�កអ្ននកនឹឹងទទួួលបានការយល់់ដឹង
ឹ ប្រ�សើ�ើរជាងមុុនស្តីី�ពីីអត្ថថន័័យនៅ�ពីីខាងក្រោ��យនៃ�ការសច្ចាាប្រ�ណិិធាននេះ�ះ ហើ�ើយនិង
ិ របៀ�ៀប
ដែ�លលោ�កអ្ននកអាចបំំពេ�ញតួួនាទីីរបស់់លោ�កអ្ននកឱ្យយបានប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងសង្គគមអូូស្ត្រា�ាលីី។
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ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

ពិិធីីចូូលសញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី

ពិិធីីចូូលសញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីអាចជាពិិធីីតូូចដោ�យមានមនុុស្សសចូូលរួួមបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច

យើ�ើងសូូមជូូនពរឱ្យយលោ�កអ្ននកទទួួលបានជោ�គជ័័យគ្រ�ប់់បែ�បយ៉ាាងក្នុុ�ងការ

នាក់់ផង។ ជម្រៅ��នៃ�អារម្មមណ៍ ៍ និិងមោ�ទនភាពក្នុុ�ងចំំណោ�មពលរដ្ឋឋថ្មីី� និិងមន្ត្រី�ី�

ដោ�យសន្តិិ�ភាព និិងវិិបុុលផលនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

ឬក៏៏ជាពិិធីីដ៏៏ធំំដែ�លមានមនុុស្សសចូូលរួួមរាប់់រយនាក់់ ឬក៏៏ឈានដល់់រាប់់ពាន់់
ផ្លូូ�វការធ្វើ�ើ�ឱ្យយពិិធីីនេះ�ះពោ�ពេ�ញទៅ�ដោ�យភាពសប្បាាយរីីករាយ។

នៅ�ពេ�លចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៃ�ពិិធីីចូូលសញ្ជាាតិិ លោ�កអ្ននកអាចទទួួលបានការស្វាាគមន៍៍ពីី

អ្ននកតំំណាងនៃ�ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីជីីនីី
ី
និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិស
ិ

ស្ត្រេ��េត (Torres

Strait) ដែ�លជាម្ចាា ស់់ប្រ�ពៃ�ណីីនៃ�ទឹឹកដីីនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់

លោ�កអ្ននក។ ការស្វាាគមន៍៍មកកាន់់ពិិធីីការរបស់់ប្រ�ទេ�សបាន និិងកំំពុុងអនុុវត្តត

ក្លាាយជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីមួួយរូូប ហើ�ើយនិិងក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរកជីីវិិតពោ�ពេ�ញទៅ�

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម

សូូមចូូលមើ�ើលវ៉ិិ�បសាយថ៍៍ស្តីី�ពីីភាពជាលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីនៅ�

www.citizenship.gov.au ។

ដោ�យជនជាតិិដើ�ើមអូូស្ត្រា�ាលីី នៅ�លើ�ើមាតុុភូូមិិប្រ�ពៃ�ណីីរបស់់ពួួកគេ�រាប់់ពាន់់ឆ្នាំំ�

មកហើ�ើយ។ លោ�កអ្ននកនឹឹងឮនូូវពាក្យយស្វាាគមន៍៍ និិងការលើ�ើកទឹកចិ
ឹ ត្ត
ិ ពី
ត ីអ្ននកដឹឹកនាំំ
ដទៃ�ទៀ�ៀតនៃ�សហគមន៍៍ ឬក៏៏តំំណាងរដ្ឋាាភិិបាលមូូលដ្ឋាានរបស់់លោ�កអ្ននក។

លោ�កអ្ននកនឹឹងអាន ឬថាតាមពាក្យយសច្ចាាប្រ�ណិិធានចូូលសញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីយ៉ាាង
ខ្លាំំ�ងៗ ជាមួួយមនុុស្សសដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�លបានជ្រើ��ើសរើើ�សដើ�ើម្បីី�ក្លាាយជាពលរដ្ឋឋ

អូូស្ត្រា�ាលីី។ នេះ�ះគឺឺជាផ្នែ�ែកសំំខាន់់បំំផុុតនៃ�ពិិធីីនេះ�ះ។ លោ�កអ្ននកមិិនក្លាាយជា
ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីី រហូូតដល់លោ់ �កអ្ននកបានធ្វើ�ើ�សច្ចាាប្រ�ណិិធាននូូវការប្តេ�េជ្ញាា
ចំំពោះ�ះប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

លោ�កអ្ននកត្រូ�ូវបានស្វាាគមន៍៍ឱ្យយយកគម្ពីី�រព្រះ�ះ ឬគម្ពីី�រគ្រី�ីស្តតសាសនាដើ�ើម្បីី�កាន់់នៅ�
អំំឡុុងពេ�លលោ�កអ្ននកធ្វើ�ើ�សច្ចាាប្រ�ណិិធាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែលោ�កអ្ននកមិិនចាំបាច់
ំ
់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�
ដូូច្នេះ�ះ�ទេ�។

អ្ននកដឹឹកនាំម
ំ កពីីសហគមន៍៍របស់់លោ�កអ្ននក ឬតំំណាងរដ្ឋាាភិិបាលនឹឹងធ្វើ�ើ�សុុន្ទទរកថា

ខ្លីី�ៗ ស្តីី�ពីីអត្ថថន័័យនៃ�ភាពជាពលរដ្ឋឋ។ លោ�កអ្ននកនឹឹងទទួួលបានសំំបុុត្រ�សញ្ជាាតិិ

អូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយលោ�កអ្ននកក៏៏ទទួួលបានវត្ថុុ�អនុុស្សាារីីយ៍ប
៍ ន្តិិ�ចបន្តួួ�ចពីី

សហគមន៍៍ផងដែ�រ។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបនឹឹងច្រៀ��ៀងចម្រៀ��ៀងបទ

‘Advance

Australia Fair’ ដែ�លជាភ្លេ�េងជាតិិប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ បន្ទាាប់់ពីីពិិធីី

ចូូលសញ្ជាាតិិ លោ�កអ្ននកនឹឹងមានឱកាសជួួប និិងអបអរសាទរជាមួួយជនជាតិិ
អូូស្ត្រា�ាលីីឯទៀ�ៀតដូូចលោ�កអ្ននកដែ�រ។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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នៅ�ដើ�ើម
ផ្នែ�ែកដែ�លអាចយកមកប្រ�ឡង

6

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

ផ្នែ�ែកទីី 1

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

និិងជនជាតិិរបស់់ខ្លួួ�ន

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

7

�
ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី និិងជនជាតិិរបស់់ខ្លួួន

នៅ�ក្នុុ�ងពិិធីីចូូលសញ្ជាាតិិ លោ�កអ្ននកធ្វើ�ើ�សច្ចាាប្រ�ណិិធាននូូវភក្តីី�ភាពរបស់់លោ�កអ្ននកចំំពោះ�ះប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី និិងជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី។ ដោ�យហេ�តុុនេះ�ះ វាមានសារៈៈសំំខាន់់

សម្រា�ប់់លោ�កអ្ននកដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់ពីីសហគមន៍៍ និិងប្រ�ជាជនអូូស្ត្រា�ាលីី ដោ�យរាប់់បញ្ចូូ�លទាំំងកេ�រដំំណែ�លនៃ�ជនជាតិិដើ�ើមរបស់់យើ�ើង។ វាក៏៏ជាការសំំខាន់់ផងដែ�រសម្រា�ប់់

លោ�កអ្ននកដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់ពីីប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី ហើ�ើយនិង
ិ ថាតើ�ើយើ�ើងបានអភិិវឌ្ឍឍទៅ�ជាប្រ�ជាជាតិិពហុុវប្បបធម៌មួ
៌ យប្រ�ក
ួ
បដោ�យជោ�គជ័័យ និិងស្ថេ�េរភាពយ៉ាាងដូូចម្តេ�េច។
នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ លោ�កអ្ននកនឹឹងអានអំំពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ខ្លះះ�ដែ�លបានផ្តតល់វិិ់ ភាគទានដល់់ប្រ�វត្តិិ�របស់់យើ�ើង។ មានព័័ត៌៌មានស្តីី�ពីីរដ្ឋឋ និិងដែ�នដីីរបស់់យើ�ើង ហើ�ើយនិិងទំំនៀ�ៀមទម្លាាប់់
និិងសញ្ញាានានាដែ�លយើ�ើងស្គាាល់់អត្តតសញ្ញាាណប្រ�កបដោ�យមោ�ទនភាពថាជារបស់់ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីពិិតប្រា�កដ។

ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត

(Torres Strait)

អ្ននកស្រុ�ុកដំំបូូងរបស់់អូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺជាជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres

ជាងគេ�បង្អអស់់នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក។

Strait) ដែ�លមានវប្បបធម៌៌ និិងទំំនៀ�ៀមទម្លាាប់់បន្តតចាស់់

តាមប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីីមកពីីប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីដីីគោ�ក និិងរដ្ឋឋតាស្មាានីីយ៉ាា។ កំំណត់់ត្រា�របស់់បុុរាណវត្ថុុ�វិិទូូបង្ហាាញថាជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីីបានមកដល់់

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីនៅ�ចន្លោះ�ះ�

65.000 និិង40.000 ឆ្នាំំ�កន្លលងទៅ� ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីីមានជំំនឿ�ឿថាពួួកគេ�ជាអ្ននកសំំខាន់់ជាងគេ�នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�បង្កើ�ើ�តទឹឹកដីីនេះ�ះ
Torres Strait

ហើ�ើយប្រ�វត្តិិ�បង្កើ�ើ�តទឹឹកដីីរបស់់ពួួកគេ�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មដោ�យមានការចាប់់ផ្តើ�ើ�មតាំំងពីីពេ�លមានការកកើ�ើតដំំបូូងមកម្លេះ�ះ�។ ជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះ

មកពីីកោះ�ះនៅ�ចន្លោះ�ះ�ចុុងភាគខាងជើ�ើងនៃ�រដ្ឋឋឃ្វីី�នស្លែ�ែនដ៍៍ និិងប្រ�ទេ�សប៉ាាពូូញ៉ូូ�វហ្គីី�ណេ�។
ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres

Strait) មានជំំនឿ�ឿ និិងទំំនៀ�ៀមទម្លាាប់់ជាយូូរលង់់ដែ�លនៅ�តែ�នាំំផ្លូូ�វពួួកគេ�រហូូតដល់សព្វវ
់

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ ពួួកគេ�មានទំនា
ំ ក់់ទំន
ំ ងយ៉ាាងជ្រា�លជ្រៅ��ជាមួួយទឹឹកដីីដែ�លបានសម្តែ�ែងនៅ�ក្នុុ�ងរឿ�ឿងនិិទាន សិិល្បៈៈ� និិងរបាំំរបស់់ពួួកគេ�។ វប្បបធម៌៌របស់់ជនជាតិិដើ�ើមមានភាពចម្រុះ�ះ�

ហើ�ើយជាផ្នែ�ែកដែ�លមានសារៈៈសំំខាន់់មួួយនៃ�អត្តតសញ្ណាា ណជាតិិរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres

បច្ចុុ�ប្បបន្នននិិងផ្នែ�ែកទីី 5—ប្រ�វត្តិិ�នៃ�ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីរបស់់យើ�ើង.

Strait អាចរកមើ�ើលបាននៅ� ផ្នែ�ែកទីី 5—ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីនាពេ�ល

ការតាំំងលំំនៅ�ដ្ឋាានរបស់់ជនជាតិិអឺឺរ៉ុុ�បលើ�ើកដំំបូូង
ការតាំំងលំំនៅ�ដ្ឋាានរបស់់ជនជាតិិអឺឺរ៉ុុ�បបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�ពេ�លដែ�លសំំពៅ�ដឹឹកអ្ននកទោ�សចំំនួួន
អង់់គ្លេ�េសនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី

26ខែ�មករា ឆ្នាំំ�1788 ។

11 ដំំបូូងដែ�លគេ�ស្គាាល់់ថាជា “កងនាវាទីីមួួយ” បានមកដល់់ពីីចក្រ�ភព

នៅ�ពេ�លនោះ�ះ ច្បាាប់់ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសមានលក្ខខណៈៈឃោ�ឃៅ�ណាស់់ ហើ�ើយមន្ទីី�រឃុំំ �ឃាំង
ំ មិិនអាចមានសមត្ថថភាពដាក់់មនុុស្សសដ៏៏ច្រើ��ើនដែ�លបានជាប់់ពន្ធធនាគារដោ�យសារ

បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋរបស់់ពួួកគេ�បាន។ ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាានេះ�ះ រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសបានសម្រេ��ចដឹឹកជញ្ជូូ�នអ្ននកទោ�សទៅ�ដាក់់ឱ្យយរស់់នៅ�ផ្នែ�ែកម្ខាា ងទៀ�ៀតនៃ�ពិិភពលោ�ក
គឺឺតំំបន់់អាណានិិគមថ្មីី�នៃ�រដ្ឋឋញ៉ូូ�វសៅ�វែែលស៍៍។

ទេ�សាភិិបាលទីីមួួយនៃ�តំំបន់់អាណានិិគមថ្មីី�នៃ�រដ្ឋឋញ៉ូូ�វសៅ�វែែលស៍៍គឺឺលោ�កនាយនាវាឈ្មោះ�ះ�

Arthur Phillip។ តំំបន់់អាណានិិគមនេះ�ះបានមានជីីវិិតគង់់វង្សស ហើ�ើយដោ�យ

សារមានអ្ននកទោ�ស និិងអ្ននកតាំំងលំំនៅ�ដ្ឋាានដោ�យសេ�រីបាន
ី
មកដល់់កាន់់តែ�ច្រើ��ើន តំំបន់់អាណានិិគមនេះ�ះបានលូូតលាស់់ និិងអភិិវឌ្ឍឍឡើ�ើង។ តំំបន់់អាណានិិគមជាច្រើ��ើន

ទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ផ្នែ�ែកដទៃ�ទៀ�ៀតនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

អ្ននកតាំំងលំំនៅ�ដ្ឋាានដោ�យសេ�រីីដំំបូូងបានមកពីីចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស និិងប្រ�ទេ�សអៀ�ៀរឡង់់ដ៍៍។ កេ�រដំំណែ�លចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស និិងអៀ�ៀរឡង់់បានមានឥទ្ធិិ�ពលដ៏៏ធំំធេ�ងមកលើ�ើ
ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ វប្បបធម៌៌ និិងនយោ�បាយក្នុុ�ងពេ�លថ្មីី�ៗរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។
នៅ�ឆ្នាំំ�

1851 ‘ការសម្រុ�ុកទៅ�រកមាស’ បានចាប់់ផ្តើ�ើ�ម នៅ�ពេ�លគេ�បានរកឃើ�ើញមាសនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់អាណានិិគមនានានៃ�រដ្ឋឋញ៉ូូ�វសៅ�វែែលស៍៍ និិងវ៉ិិ�ចតូូរីីយ៉ាា។ មនុុស្សសនៅ�

ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�កបានមកកាន់់តំំបន់់អាណានិិគមទាំំងនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ផ្សសងសំំណាងរកទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�។ ជនជាតិិចិិនដែ�លបានមកដល់់ នៅ�ពេ�លនោះ�ះគឺឺជាក្រុ�ុមជនចំំណាកស្រុ�ុកយ៉ាាង

ធំំទីីមួួយដែ�លមិិនមែ�នមកពីីទ្វីី�បអឺឺរ៉ុុ�ប។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល

8

10 ឆ្នាំំ� ចំំនួួនប្រ�ជាជនប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបានកើ�ើនឡើ�ើងច្រើ��ើនជាងពីីរដង។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

ប្រ�ជាជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី
នៅ�ឆ្នាំំ�

ភាពចម្រុះ�ះ�នៃ�ប្រ�ជាជនអូូស្ត្រា�ាលីីបានកើ�ើនឡើ�ើងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីីរសតវត្សសរ៍៍ចុុង

1901 តំំបន់់អាណានិិគមដែ�លនៅ�ដាច់់ៗពីីគ្នាាបានរួួបរួួមគ្នាា ជា
សហព័័ន្ធនៃ�រដ្ឋ
ធ
ដែឋ �លគេ�ហៅ�ថាកុំំ�ម៉ន់
៉ វេ់ េលអូូស្ត្រា�ាលីី (Commonwealth of
Australia) ។ គឺឺនៅ�ពេ�លនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លស្ថាាប័័នប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយជាតិិរបស់់

ក្រោ��យនេះ�ះ។ សង្គគមរុុងរឿ�ឿង និិងចម្រុះ�ះ�នេះ�ះបានធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវការផ្សាារ

ឡើ�ើងនៅ�ក្រោ��មរដ្ឋឋធម្មនុុញ្ញញអូ
ម
ស្ត្រា�ាលីីថ្មីី�
ូ
។នៅ�ឆ្នាំំ�1901 ចំំនួនប្រ�
ួ
ជាជននៃ�ប្រ�ទេ�ស

ប្រ�ជាជាតិិមួួយដែ�លផ្សាារភ្ជាាប់់គ្នាា និិងរួួបរួួមគ្នាា ជាធ្លុុ�ងមួួយ។

យើ�ើងដោ�យរួួមមានសភាជាតិិ រដ្ឋាាភិិបាល និិងតុុលាការជាន់់ខ្ពស់
ព ត្រូ�
់ វបាន
ូ
បង្កើ�ើ�ត
អូូស្ត្រា�ាលីីមានចំំនួនប្រ�មា
ួ
ណជាបួួនលាននាក់់។ ចំំនួននេះ�
ួ
ះមិិនបានរាប់់បញ្ចូូ�លជន
ជាតិិដើ�ើមអាបូូរីជីីនីី
ី
និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះ ថ័័ររិសស្ត្រេ
ិ ��េត (Torres

Strait)ទេ� ដោ�យសារគ្មាានចំំនួនជន
ួ
ជាតិិដើ�ើមទេ�ទើ�ើបដល់់ពេ�ល បន្ទាាប់់ពីកា
ី រធ្វើ�ើ�
ប្រ�ជាមតិិនៅ�ក្នុុង
� ឆ្នាំំ� 1967 ទើ�ើបពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានរាប់់បញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ងការស្ទទង់់មើ�ើល

ចំំនួួនប្រ�ជាជននៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

ក្នុុង
� រវាងពាក់់កណ្កាា លទីីមួួយនៃ�សតវត្សសរ៍៍ទី2
ី 0 កម្រិ�ិតនៃ�ការធ្វើ�ើ�ចំំណាកស្រុ�ុក

បានកើ�ើនឡើ�ើងនិិងធ្លាាក់់ចុះះ�វិិញ។ មានកម្មមវិិធីីសម្រា�ប់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតយ៉ាាងសកម្មម
ដល់់ជនចំំណាកស្រុ�ុកចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសឱ្យយមកតាំំងលំំដ្ឋាាននៅ�ទីីនេះ�ះ ហើ�ើយ
មានមនុុស្សសជាច្រើ��ើនបានមកតាំំងលំំនៅ�ដ្ឋាាន។

រលកនៃ�ការធ្វើ�ើ�ចំំណាកស្រុ�ុកដែ�លមិិនមែ�នជាជនជាតិិចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសបានមក
នៅ�ក្រោ��យសង្គ្រា�ា មលោ�កលើ�ើកទីី

ភ្ជាាប់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីទៅ�នឹឹងពិិភពលោ�ក។ ក្នុុ�ងខណៈៈដែ�លយើ�ើងអបអរសាទរ

ភាពចម្រុះ�ះ�នៃ�ប្រ�ជាជនអូូស្ត្រា�ាលីី យើ�ើងក៏៏មានគោ�លបំំណងដើ�ើម្បីី�កសាង

ភាសាជាតិិរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺភាសាអង់់គ្លេ�េស។ វាជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�

អត្តតសញ្ញាាណជាតិិរបស់់យើ�ើង។ ក្នុុ�ងការរក្សាាគុុណតម្លៃ�ៃនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

ជនចំំណាកស្រុ�ុកគួួររៀ�ៀន និិងប្រើ��ើភាសាអង់់គ្លេ�េសដើ�ើម្បីី�ជួួយពួួកគេ�ឱ្យយចូូលរួួម

នៅ�ក្នុុ�ងសង្គគមអូូស្ត្រា�ាលីី។ ទំំនាក់់ទំន
ំ ងជាភាសាអង់់គ្លេ�េសគឺឺមានសារៈៈសំំខាន់់
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានផលប្រ�យោ�ជន៍៍ច្រើ��ើនបំំផុុត នៅ�ក្នុុ�ងការរស់់នៅ� និិងការ
ធ្វើ�ើ�ការងារក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

ភាសាដទៃ�ទៀ�ៀតក៏៏ត្រូ�ូវបានឱ្យយតម្លៃ�ៃផងដែ�រដោ�យរួួមមានភាសាផ្សេ�េងៗរបស់់ជន
ជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត

Strait) ជាង 100 ភាសា។

(Torres

II នៅ�ពេ�លមនុុស្សសរាប់់លាននាក់់នៅ�

ទ្វីី�បអឺឺរ៉ុុ�បបានត្រូ�ូវចាកចេ�ញពីីពីីមាតុុភូូមិិរបស់់ពួួកគេ�។ ចំំនួួនជនជាតិិអឺឺរ៉ុុ�ប
យ៉ាាងច្រើ��ើនបានមកប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីដើ�ើម្បីី�កសាងជីីវិិតថ្មីី�។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ថ្មីី�ៗកន្លលងមកនេះ�ះ កម្មមវិិធីីជនចំំណាកស្រុ�ុក និិងជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នបាននាំំ

យកមនុុស្សសមកប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីពីីពាសពេ�ញពិិភពលោ�ក។ មនុុស្សសបានមក

ទីីនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ជួួបជុំំ�គ្រួ�ួសារ ដើ�ើម្បីី�កសាងជីីវិិតថ្មីី� ឬក៏៏ដើ�ើម្បីី�គេ�ចចេ�ញពីីភាពក្រី�ីក្រ�

សង្គ្រា�ា ម ឬក៏៏ការធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញ។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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រដ្ឋឋ និិងដែ�នដីីនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី
កុំំ�ម៉ន់
៉ វេ់ េលអូូស្ត្រា�ាលីី (Commonwealth

of Australia) គឺឺជាសហព័័ន្ធនៃ�រដ្ឋ
ធ
ឋ និិងដែ�នដីី។ មានរដ្ឋឋចំនួ
ំ នប្រាំ
ួ �ំមួយ
ួ
និិងដែ�នដីីចំំនួន
ួ ពីីរ។ ក្រុ�ុងកង់់បេ�រ៉ាាគឺជា
ឺ រាជធានីីនៃ�

� ។
ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយរដ្ឋឋ និិងដែ�នដីីគោ�គនីីមួួយៗមានរាជធានីីរបស់់ខ្លួួន

Darwin

ដែ�នដីី ខាងជើ�ើង
រដ្ឋឋឃ្វីី�នស្លែ�ែនដ៍៍

រដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីខាងលិិច

Brisbane

រដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីខាងត្បូូ�ង
រដ្ឋឋញ៉ូូ�វសៅ�វេេលស៍៍

Perth
Adelaide

Sydney

ដែ�នដីីរាជធានីីអូូស្ត្រា�ាលីី
រដ្ឋឋវ៉ិិ�ចតូូរីីយ៉ាា

Canberra

Melbourne
រដ្ឋឋតាស្មាានីីយ៉ាា

Hobart

រដ្ឋឋ

រាជធានីី

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
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ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

រដ្ឋឋ
ញ៉ូូ�វសៅ�វែែលស៍៍ (New

South Wales) គឺឺជាតំំបន់់អាណានិិគមទីីមួួយដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យជនជាតិិចក្រ�ភព
អង់់គ្លេ�េស។ ក្រុ�ុងស៊ីី�ដនីី (Sydney) គឺឺជារាជធានីីនៃ�រដ្ឋឋញ៉ូូ�វសៅ�វែែលស៍៍ ហើ�ើយជាទីីក្រុ�ុងធំំជាងគេ�បង្អអស់់របស់់ប្រ�
ជាជាតិិ។ ស្ពាាន Sydney Harbour និិងរោ�ងល្ខោ�ោនអូូប៉េ�េរ៉ាានៃ�ក្រុ�ុងស៊ីី�ដនីី (Sydney Opera House)

គឺឺជារូូបតំំណាងល្បីី�ល្បាាញ។

វ៉ិិច
� តូូរីយ៉ា
ី ា (Victoria) គឺឺជារដ្ឋឋដីីគោ�កដែ�លតូូចជាងគេ�បង្អអស់់។ រាជធានីីនៃ�រដ្ឋឋវ៉ិចតូ
ិ� រីូ យ៉ា
ី ា គឺឺទីីក្រុ�ុងម៉ែ�ែលប៊៊ន (Melbourne) ។

អគារស្អាាតៗជាច្រើ��ើននៅ�រដ្ឋឋវ៉ិិ�ចតូូរីីយ៉ាាបានកសាងឡើ�ើងពីីទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�បានមកដោ�យសារការសម្រុ�ុកទៅ�រកមាសក្នុុ�ងទស្សស
វត្សសរ៍៍ឆ្នាំំ�

1850។ រូូបតំំណាងល្បីី�ល្បាាញនៃ�រដ្ឋឋវ៉ិិ�ចតូូរីីយ៉ាារាប់់បញ្ចូូ�លទីីធ្លាាលេ�ងកីីឡាគ្រី�ីឃីីត (Melbourne Cricket
Ground) សសរថ្មមទាំង
ំ 12 (12 Apostles) ហើ�ើយនិិងរាជអគារតាំំងពិិព័័រណ៌៌ (the Royal Exhibition
Building) ។

ឃ្វីី�នស្លែ�ែនដ៍៍ (Queensland) គឺឺរដ្ឋឋធំំជាងគេ�ទីីពីីរ។ រាជធានីីនៃ�រដ្ឋឋឃ្វីី�នស្លែ�ែនដ៍៍គឺឺទីីក្រុ�ុងព្រី�ីសប៊េ�េន (Brisbane) ។ កោះ�ះ

Torres Strait ស្ថិិ�តនៅ�ភាគខាងជើ�ើងនៃ�រដ្ឋឋ ហើ�ើយជួួរថ្មមប៉៉ប្រះ�ះទឹឹកដែ�លមានផ្កាាថ្មមដ៏៏ធំំល្វឹឹ�ងល្វើ�ើ�យ (Great Barrier Reef)

ដែ�លល្បីី�ល្បាាញទូូទាំង
ំ ពិិភពលោ�កលាតសន្ធឹឹ�ងនៅ�តាមឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�ខាងកើ�ើតរបស់់ខ្លួួ�ន។ ឃ្វីី�នស្លែ�ែនដ៍៍មានព្រៃ��ទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ងតំំបន់់
ត្រូ�ូពិិច តំំបន់់ឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�ដែ�លមានសីីតុុណ្ហហ ភាពមធ្យយម ហើ�ើយនិិងដីីនៅ�ឆ្ងាាយពីីសមុុទ្រ�ស្ងួួ�តជាញឹឹកញាប់់។
អូូស្ត្រា�ាលីីខាងលិិច (Western

Australia) គឺឺជារដ្ឋឋធំំជាងគេ�បំំផុុត។ ភើ�ើត (Perth) គឺឺជារាជធានីីនៃ�រដ្ឋឋ

អូូស្ត្រា�ាលីីភាគខាងលិិច។ តំំបន់់ខាងកើ�ើតនៃ�រដ្ឋឋភាគច្រើ��ើនជាវាលខ្សា�ច់់ រីីឯតំំបន់់និិរតីីសម្បូូ�រទៅ�ដោ�យតំំបន់់កសិិកម្មម

និិងដាំំទំពាំ
ំ ង
ំ បាយជូូរធ្វើ�ើ�ស្រា�។ រដ្ឋឋនេះ�ះជាលំំនៅ�ដ្ឋាានសម្រា�ប់់គម្រោ��ងជីីកយកធនធានរ៉ែែ�ធំំៗជាច្រើ��ើន។ រូូបតំំណាងល្បីី�ល្បាាញ

នៃ�រដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីខាងលិិចរួួមមានឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�

Kimberley ។

អូូស្ត្រា�ាលីីខាងត្បូូង
� (South

Ningaloo Coast ទន្លេ�េ Margaret River ហើ�ើយនិិងតំំបន់់ទេ�សភាព

Australia) មានធ្នេ�េរច្រាំ�ំងសមុុទ្រ�ដែ�លមានផ្ទាំំ�ងថ្មមធំៗ
ំ និិងតំំបន់់ផលិតស្រា�ទំ
ិ
ពាំ
ំ ង
ំ បាយជូូរដ៏ល្បី
៏ ី�

ល្បាាញជាច្រើ��ើន។ ក្រុ�ុងអាដឹឹឡែ�ត (Adelaide) ដែ�លជារាជធានីីមានគំំរូស្ថាា
ូ បត្យយកម្មមអាណានិិគមស្អាាតៗ ជាច្រើ��ើន។ រូូបតំំណាង

ល្បីី�ល្បាាញនៃ�រដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីខាងត្បូូ�ងរួួមមានជ្រ�លងភ្នំំ�

Barossa Valley និិងជួួរភ្នំំ� Flinders Ranges ។

តាស្មាានីីយ៉ាា (Tasmania) គឺឺជារដ្ឋឋដែ�លតូូចជាងគេ�បំំផុុតដែ�លនៅ�ដាច់់ពីីដីីគោ�កដោ�យច្រ�កសមុុទ្រ�

Bass Strait។

រាជធានីីនៃ�រដ្ឋឋតាស្មាានីីយ៉ាាគឺឺក្រុ�ុងហូូបាត (Hobart) ។ កន្លែ�ែងភាគច្រើ��ើននៅ�លើ�ើកោះ�ះមានទេ�សភាពព្រៃ��រហោ�ឋានធម្មមជាតិិដ៏៏

ស្រ�ស់់បំំព្រ�ង។ រូូបតំំណាងល្បីី�ល្បាាញនៃ�រដ្ឋឋតាស្មាានីីយ៉ាារួួមមានភ្នំំ�
និិងឆកសមុុទ្រ�

Bay of Fires ។

Cradle Mountain កំំពង់់ផែ� Port Arthur

ដែ�នដីី
ដែ�នដីីរាជធានីីអូូស្ត្រា�ាលីី (Australian

Capital Territory) ស្ថិិ�តនៅ�ចន្លោះ�ះ�ទីីក្រុ�ុង ស៊ីី�ដនីី និិងទីីក្រុ�ុងម៉ែ�ែលប៊៊ន។
វាជាលំំនៅ�ដ្ឋាានសម្រា�ប់់រាជធានីីរបស់់ប្រ�ជាជាតិិឈ្មោះ�ះ�កង់់បេ�រ៉ាា (Canberra) ។ ស្ថាាប័័នជាតិិមួួយចំំនួួនមានទីីតាំំងនៅ�រាជធានីី
កង់់បេ�រ៉ាា ដោ�យរាប់់បញ្ចូូ�លទាំំងមន្ទីី�ររដ្ឋឋសភា និិងតុុលាការជាន់់ខ្ពពស់នៃ�ប្រ�ទេ�សអូ
់
ូស្ត្រា�ាលីី។

ដែ�នដីីខាងជើ�ើង (Northern

Territory) មានបរិិស្ថាានតំំបន់់ត្រូ�ូពិិច នៅ�ខាងជើ�ើងនៃ�រដ្ឋឋ និិង វាលខ្សា�ច់់ពណ៌៌ក្រ�ហមស្ងួួ�ត
Uluru ភ្នំំ� Kata
Tjuta និិង ភ្នំំ� Kings Canyon ។
នៅ�ខាងត្បូូ�ង។ ដាវីីន (Darwin) គឺឺជារាជធានីី។ រូូបតំំណាងល្បីី�ល្បាាញនៃ�ដែ�នដីីខាងជើ�ើងរួួមមានភ្នំំ�

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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ប្រ�ពៃ�ណីី

ពិិធីីការស្វាាគមន៍៍ភ្ញៀ�ៀ�វចូូលស្រុ�ុក និិងពិិធីីការ
សម្តែ�ែងការគោ�រពដឹឹងគុុណដល់់ម្ចាា ស់់ស្រុ�ុក

ពិិធីីស្វាាគមន៍៍ពលរដ្ឋឋថ្មីី�ចូូលប្រ�ទេ�សគឺឺជាពិិធីីវប្បបធម៌៌មួួយដែ�លសម្តែ�ែងដោ�យ

ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី ឬក៏៏អាណាព្យាាបាលរបស់់ជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះ
ថ័័ររិសស្ត្រេ
ិ ��េត (Torres

Strait) នៅ�ក្នុុង
� តំំបន់់់ដែ� �លស្វាាគមន៍៍ភ្ញៀ�ៀ�វមកកាន់់ទឹកដីី
ឹ

ប្រ�ពៃ�ណីីរបស់់ពួកគេ�
ួ
។ តាមប្រ�ពៃ�ណីី ពិិធីីនេះ�ះត្រូ�ូវសម្តែ�ែងឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ធានាថា

ភ្ញៀ�ៀ�វធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព និិងទទួួលបានការការពារនៅ�អំំឡុុងពេ�ល
ដែ�លពួួកគេ�នៅ�លើ�ើទឹឹកដីីនោះ�ះ។

ពិិធីីស្វាាគមន៍៍ភ្ញៀ�ៀ�វចូូលស្រុ�ុកអាចប្រា�រព្ធធឡើ�ើងតាមរបៀ�ៀបផ្សេ�េងៗជាច្រើ��ើន
ដោ�យរាប់់បញ្ចូូ�លទាំំងចម្រៀ��ៀង របាំំ ពិិធីីដុុតស្លឹឹ�កឈើ�ើ (smoking

ceremonies) ឬក៏៏សុុន្ទទរកថាជាភាសាប្រ�ពៃ�ណីី ឬជាភាសាអង់់គ្លេ�េស។
ពិិធីីស្វាាគមន៍៍ភ្ញៀ�ៀ�វចូូលស្រុ�ុកគឺឺជារបៀ�ៀបវារៈៈទីីមួួយនៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនៃ�ពិិធីីនេះ�ះ
ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកពិិធីីមួួយ។

12

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

ពិិធីីសម្តែ�ែងការគោ�រពដឹឹងគុុណដល់់ម្ចាា ស់់ស្រុ�ុកគឺឺជាឱកាសមួួយ ដើ�ើម្បីី�

ទទួួលស្គាាល់់ថាការជួួបជុំំ�នេះ�ះគឺឺនៅ�លើ�ើទឹឹកដីីរបស់់ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី
និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres

Strait) ដើ�ើម្បីី�

គោ�រពដល់់អាណព្យាាបាលតាមប្រ�ពៃ�ណីី ជាពិិសេ�សចាស់់ទុំំ �នៅ�អតីីតកាល និិង

បច្ចុុ�ប្បបន្ននកាល ហើ�ើយនិិងសម្តែ�ែងការគោ�រព ដឹឹងគុុណដល់់ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីី

ជីីនីី និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres

បានចូូលរួួមក្នុុ�ងពិិធីីនេះ�ះ។

Strait) ដែ�ល

ពិិធីីសម្តែ�ែងការគោ�រពដឹឹងគុុណដល់់ម្ចាា ស់់ស្រុ�ុកគឺឺប្រា�រព្ធធឡើ�ើងជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�

ពិិធីីស្វាាគមន៍៍ និិងការរៀ�ៀបចំំចាត់់ចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ� និិងក្នុុ�ងពិិធីីនានា។
អ្ននកណាក៏៏អាចធ្វើ�ើ�ពិិធីីសម្តែ�ែងការគោ�រពដឹឹងគុុណដល់់ម្ចាា ស់់ស្រុ�ុកបានដែ�រ។
នៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ� និិងក្នុុ�ងពិិធីីនានា ជាទូូទៅ�ពិិធីីនេះ�ះអាចធ្វើ�ើ�ដោ�យប្រ�ធាន
ឬក៏៏អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងពិិធីី។

ពិិធីីប្រ�ពៃ�ណីីទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវសម្តែ�ែងឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�បង្ហាាញការគោ�រពចំំពោះ�ះជនជាតិិដើ�ើម
អាបូូរីជីីនីី
ី
និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិសស្ត្រេ
ិ ��េត (Torres

Strait) ។

ថ្ងៃ�ៃសំខា
ំ ន់់ៗសម្រា�ប់់ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី
ទិិវាបុុណ្យយជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី (Australia Day)

ទិិវាបុុណ្យយជាតិិ Anzac Day

បុុណ្យយជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី។ ទិិវាបុុណ្យយជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺជាថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ក

ខែ�មេ�សាជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�។ ទិិវាបុុណ្យយជាតិិ

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី

26 ខែ�មករាជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ� យើ�ើងធ្វើ�ើ�ពិិធីីបុុណ្យយអបអរសាទរទិិវា

សាធារណៈៈនៅ�គ្រ�ប់់រដ្ឋឋ និិងដែ�នដីីនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះគឺឺជា
ថ្ងៃ�ៃខួួបនៃ�ការមកដល់់នៃ�កងនាវាទីីមួួយពីីចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសនៅ�ឆ្នាំំ�

1788។

នៅ�ថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី សហគមន៍៍នានានៅ�ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីឆ្លុះះ��

ទិិវាបុុណ្យយជាតិិ

Anzac Day គឺឺត្រូ�ូវប្រា�រព្ធធធ្វើ�ើ�នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី25
Anzac Day ត្រូ�ូវបានគេ�

ដាក់់ឈ្មោះ�ះ�តាមអង្គគភាពកងទ័័ពអូូស្ត្រា�ាលីី និិង ណូូវ៉ែែ�លហ្សេ�េឡង់់ដែ�ល
បានចុះះ�ពីីនាវាឡើ�ើងគោ�កនៅ�ឯឧបទ្វីី�ប

Gallipoli នៅ�ប្រ�ទេ�សទួួរគីី

នៅ�សង្គ្រា�ា មលោ�កលើ�ើកទីីមួួយ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទី2
ី 5 ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�1915 ។

បញ្ចាំំ�ងទៅ�លើ�ើប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�ររបស់់យើ�ើង ហើ�ើយនិិងមនុុស្សសដែ�លបានចូូលរួួមវិិភាគ

ទិិវាបុុណ្យយជាតិិ

ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ធំំជាងគេ�បង្អអស់់នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

នៅ�ក្នុុ�ងសង្គ្រា�ា ម ជម្លោះ�ះ� និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការរក្សាាសន្តិិ�ភាពនានា។ យើ�ើងក៏៏ផ្តតល់ ់

ទានដល់់សមិិទ្ធិិ�ផលរួួមរបស់់យើ�ើង។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះគឺឺថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�កសាធារណៈៈ
ថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺនិិយាយអំំពីីការដឹឹងគុុណ និិងអបអរសាទរដល់់

វិិភាគទានដែ�លជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីគ្រ�ប់់រូូបបានធ្វើ�ើ�ចំំពោះ�ះប្រ�ជាជាតិិសម័័យ

បច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងដ៏៏ស្វាាហាប់់របស់់យើ�ើង៖ ពីីជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី និិងជនជាតិិ

Strait) —ដែ�លបានរស់់នៅ�
65.000ឆ្នាំំ�ហើ�ើយ — មកដល់់អ្ននកដែ�លបាន

ដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres
ទីីនេះ�ះអស់់រយៈៈពេ�លប្រ�មាណជា

រស់់នៅ�ទីីនេះ�ះរាប់់ជំំនាន់់ និិងអ្ននកដែ�លបានមកទីីនេះ�ះពីីគ្រ�ប់់ទិិសទីី នៅ�ក្នុុ�ង

Anzac Day គឺឺជាថ្ងៃ�ៃដ៏៏ឱឡារិិកមួួយដែ�លយើ�ើងចងចាំំការ

បូូជាជីីវិិតរបស់់ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីទាំំងអស់់ដែ�លបានចូូលបម្រើ��ើទ័័ព និិងស្លាាប់់
កិិត្តិិ�យសចំំពោះ�ះសេ�ចក្តីី�ក្លាា ហាន និិងការប្តេ�េជ្ញាារបស់់កងប្រ�ដាប់់អាវុុធបុុរស

និិងស្ត្រី�ី�ទាំំងអស់់ផងដែ�រ ហើ�ើយនិិងឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងទៅ�លើ�ើអត្ថថន័័យខុុសៗគ្នាា

ជាច្រើ��ើននៃ�សង្គ្រា�ា ម។

ព័័ត៌៌មានស្តីី�ពីីទិិវាបុុណ្យយជាតិិ និិងពិិធីីអបអរសាទរសំំខាន់់ៗផ្សេ�េងទៀ�ៀតអាច
មើ�ើលនៅ� ផ្នែ�ែកទីី

5 ស្តីី�ពីីប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។

ពិិភពលោ�កហើ�ើយចាត់់ទុុកប្រ�ទេ�សយើ�ើងជាស្រុ�ុកកំំណើ�ើត។ ទិិវាបុុណ្យយជាតិិ

អូូស្ត្រា�ាលីីត្រូ�ូវបានប្រា�រព្ធធឡើ�ើងដោ�យមានពិិធីីផ្សេ�េងៗនៅ�ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី
ដោ�យរួួមមានពិិធីីចូូលសញ្ជាាតិិពិិសេ�សនានា។

នៅ�អំំឡុុងពេ�លអបអរសាទរដល់់ថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

ប្រ�កាសឈ្មោះ�ះ�ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីឆ្នើ�ើ�មទទួួលពានរង្វាាន់់ប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ� នៅ�រាជធានីី
កង់់បេ�រ៉ាា។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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ទង់់ជាតិិនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

ទង់់ជាតិិប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺជាទង់់ជាតិិផ្លូូ�វការរបស់់ប្រ�ជាជាតិិយើ�ើង។ ទង់់ជាតិិផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដែ�លបានទទួួលស្គាាល់់ជាផ្លូូ�វការ ហើ�ើយអាចបង្ហោះ�ះ�នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍

រាប់់បញ្ចូូ�លទាំំងទង់់ជាតិិជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីីអូូស្ត្រា�ាលីី និិងទង់់ជាតិិជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres
រដ្ឋឋ និិងដែ�នដីីនីីមួួយៗក៏៏មានទង់់ជាតិិផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�ដែ�រ ដែ�លអាចរកឃើ�ើញនៅ�ទំំព័័រទីី11។

ទង់់ជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី
ទង់់ជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីមានពណ៌៌ខៀ�ៀវ ស និិងក្រ�ហម។

• ‘Union Jack’ ដែលជាទង់ជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសស្ថិតនៅជ្រុងឆ្វេង
ខាងលើ�ើ។ វាតំំណាងឱ្យយប្រ�វត្តិិ�នៃ�ការតាំំងលំំនៅ�ដ្ឋាានរបស់់ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស

របស់់យើ�ើង ហើ�ើយនិិងច្បាាប់់ និិងស្ថាាប័័នដែ�លយើ�ើងបានទទួួលមរកតពីីចក្រ�ភព
អង់់គ្លេ�េស។
•

ផ្កាយកុំម៉នវ់ េលនៅខាងក្រោម

Union Jack ។ ផ្កាយនេះមានជ្រុងចំនួន

ប្រាំ�ពី
ំ ីរ ដោ�យជ្រុ�ុងនីីមួួយៗតំំណាងឱ្យយរដ្ឋឋទាំង
ំ ប្រាំ�មួ
ំ ួយ និិងជ្រុ�ុងមួួយតំំណាង
ឱ្យយដែ�នដីី។

• Southern Cross ដែលនៅខាងស្តាំ គឺជាក្រុមផ្កាយដែលយ�ើងអាច
មើ�ើលឃើ�ើញនៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃមេ�ឃខាងត្បូូ�ង។

ទង់់ជាតិិជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីីអូូស្ត្រា�ាលីី

ទង់់ជាតិិជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីីអូូស្ត្រា�ាលីីមានពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ ក្រ�ហម និិងលឿ�ឿង។
•

ផ្នែកពាក់កណ្តា លខាងល�ើមានពណ៌ខ្មៅ និងតំណាងឱ្យជនជាតិដ�ើមអាបូរីជីនី
នៃប្រទេសអូស្ត្រា លី។

•

ផ្នែកពាក់កណ្តា លខាងក្រោមមានពណ៌ក្រហម និងតំណាងឱ្យផែនដីដែល
មានសារៈៈសំំខាន់់នៅ�ក្នុុ�ងពិិធីី។

•

រង្វង់ពណ៌ល�ឿងតំណាងឱ្យព្រះអាទិត្យ។

ទង់់ជាតិិជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres Strait)
ទង់់ជាតិិជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres

មានពណ៌៌បៃ�តង ខៀ�ៀវ ខ្មៅ�ៅ និិងស។
•
•
•

ឆ្នូតពណ៌បៃតងតំណាងឱ្យទឹកដី។

បន្ទះពណ៌ខ�ៀវនៅកណ្តា លតំណងឱ្យសមុទ្រ។

ខ្សែគំនូសពណ៌ខ្មៅតំណាងឱ្យ ជនជាតិដ�ើមរស់នៅតាមកោះថ័ររិសស្ត្រេត
(Torres

•

Strait) ។

គ្រឿងពាក់នៅល�ើក្បាលអ្នករបាំពណ៌សនៅចំកណ្តា លគឺជានិមិត្តរូបសម្រាប់

ជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres
ទាំំងអស់់គ្នាា ។

•

Strait)

ជ្រុងរបស់ផ្កាយពណ៌សតំណាងឱ្យប្រជុំកោះនៅថ័ររិសស្ត្រេត (Torres

ហ�ើយពណ៌សជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាព។
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Strait)

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

Strait)

Strait) អូូស្ត្រា�ាលីី។

សញ្ញាារបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

សញ្ញាាជាតិិកុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េល (Commonwealth Coat of Arms)
សញ្ញាាជាតិិកុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េលគឺឺជាសញ្ញាាផ្លូូ�វការនៃ�កុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េលអូូស្ត្រា�ាលីី។

វាតំំណាងឱ្យយឯកភាពជាតិិរបស់់យើ�ើង។ វាជាអត្តតសញ្ញាាណនៃ�អាជ្ញាាធរ និិងកម្មមសិិទ្ធិិ�
នៃ�កុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េលអូូស្ត្រា�ាលីី (Commonwealth
•
•

of Australia)។

ខែលនៅចំកណ្តា លតំណាងឱ្យរដ្ឋទាំងប្រាំមួយ និងសហព័ន្ធ។

សត្វកង់ហ្គារូ (kangaroo) និងសត្វអ៊ីមញូ (emu) ទ្រខែលម្ខា ងមួយ។

សត្វវទាំំងពីីរគឺឺជាសត្វវមានដើ�ើមកំំណើ�ើតនៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។
•
•

ផ្កាយកុំម៉នវ់ េលមាសស្ថិតនៅពីល�ើខែល។

ផ្ទៃខាងក្រោយគឺជាផ្កាវ៉ាតថលពណ៌មាស (golden
តំំណាងជាតិិរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

wattle) ដែលជាផ្កា

ផ្កាាតំំណាងជាតិិរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

ផ្កាាតំំណាងជាតិិរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺជាផ្កាាវ៉ាាតថលពណ៌៌មាស (golden

wattle) ។ ដើ�ើមឈើ�ើតូូចនេះ�ះច្រើ��ើនដុះះ�នៅ�ប៉ែ�ែកអាគ្នេ�េយ៍៍នៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

វាមានស្លឹឹ�កពណ៌៌បៃ�តងភ្លឺឺ� និិងផ្កាាពណ៌៌លឿ�ឿងដូូចមាសជាច្រើ��ើននៅ�រដូូវផ្កាារីីក។

រដ្ឋឋ និិងដែ�នដីីនីីមួួយៗនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីក៏៏មាននិិមិិត្តតសញ្ញាាផ្កាារបស់់ខ្លួួ�នដែ�រ។

ពណ៌៌តំំណាងជាតិិរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី
ពណ៌៌តំំណាងជាតិិរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺពណ៌៌បៃ�តង និិងមាស ដែ�លជាពណ៌៌
នៃ�ផ្កាាវ៉ាាតថលពណ៌៌មាស (golden

wattle) ។ ជាធម្មមតា ឯកសណ្ឋាាននៃ�

ក្រុ�ុមកីីឡាជាតិិរបស់់យើ�ើងមានពណ៌៌បៃ�តង និិងពណ៌៌មាស។

ត្បូូ�ងជាតិិនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

ត្បូូ�ងអូូផល (opal) គឺឺជាត្បូូ�ងជាតិិនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ ដោ�យយោ�ងទៅ�តាម
រឿ�ឿងព្រេ��ងបូូរាណរបស់់ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី មានឥន្ធធធនូូបានប៉ះះ�នឹឹងផែ�នដីី
ហើ�ើយបានបង្កើ�ើ�តជាពណ៌៌នៃ�ត្បូូ�ងអូូផលនេះ�ះឡើ�ើង។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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ភេ្ល�លងជាតិិនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី

‘Advance Australia Fair’ គឺឺជាភេ្ល�លងជាតិិនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី។ ភេ្ល�លងជាតិិនេះ�ះត្រូ�ូវបានគេ�ច្រៀ��ៀងនៅ�ក្នុុ�ងឱកាសដែ�លមានព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ជាតិិសំខា
ំ ន់់ៗ
រួួមមាន ដូូចជាពិិធីីចូូលសញ្ជាាតិិ និិងព្រឺ�ឺត្តិិ�ការណ៍៍កីីឡាធំំៗ។

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.
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ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

ផ្នែ�ែកទីីពីីរ

ជំំនឿ�ឿលើ�ើលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ សិិទ្ធិិ�
និិងសេ�រីីភាពនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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ជំំនឿ�ឿលើ�ើលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ សិិទ្ធិិ�
និិងសេ�រីីភាពនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

នៅ�ក្នុុ�ងពិិធីីចូូលសញ្ជាាតិិ លោ�កអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�សច្ចាាប្រ�ណិិធានថាលោ�កអ្ននកនឹឹងចែ�ករំំលែ�កជំំនឿ�ឿលើ�ើលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី និិងគោ�រពសិិទ្ធិិ� និិងសេ�រីីភាព។

វាមានសារៈៈសំំខាន់់ណាស់់សម្រា�ប់់លោ�កអ្ននកដើ�ើម្បីី�យល់់ពីីជំំនឿ�ឿលើ�ើលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ និិងសិិទ្ធិិ� ហើ�ើយនិិងសេ�រីីភាពដែ�លចែ�ករំំលែ�កដោ�យជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី។

ផ្នែ�ែកនេះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�មានរាយជំំនឿ�ឿ សិិទ្ធិិ� និិងសេ�រីីភាពទាំំងនេះ�ះ។ សម្រា�ប់់ព័័ណ៌៌មានបន្ថែ�ែម សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកទីី 4 ស្តីី�ពីីគុុណតម្លៃ�ៃរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

ជំំនឿ�ឿលើ�ើលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយរបស់់យើ�ើង
លិិទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយតាមរយៈៈសភា

ប្រ�ព័័ន្ធធរដ្ឋាាភិិបាលនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺលិិទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយតាមរយៈៈសភា។ ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះ អំំណាចនៃ�រដ្ឋាាភិិបាលបានមកពីីប្រ�ជាជនអូូស្ត្រា�ាលីី ពីីព្រោះ��ះពលរដ្ឋឋ
អូូស្ត្រា�ាលីីបោះ�ះឆ្នោ�ោតឱ្យយមនុុស្សសធ្វើ�ើ�ជាតំំណាងរបស់់ពួួកគេ�នៅ�ក្នុុ�ងសភា។ តំំណាងនៅ�ក្នុុ�ងសភាត្រូ�ូវឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ប្រ�ជាជន តាមរយៈៈការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសម្រា�ប់់ការសម្រេ��ចចិិត្តត

ដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�។

នីីតិិរដ្ឋឋ

ជនជាតិិអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
ទាំំងអស់់មានភាពស្មើ�ើ�គ្នាានៅ�ក្រោ��មច្បាាប់់។ នីីតិិរដ្ឋមានន័
ឋ
យ
័ ថាគ្មាាននរណាម្នាាក់់ ក្រុ�ុម ឬក៏៏បទបញ្ញញត្តិិ�សាសនាណាមួួយនៅ�លើ�ើច្បាាប់់ទេ�។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូប
ូ ដោ�យ
រាប់់បញ្ចូូ�លទាំំងមនុុស្សសដែ�លមានឋានៈៈអំំណាចនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍អូូស្ត្រា�ាលីីត្រូ�ូវតែ�គោ�រពច្បាាប់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ នេះ�ះរាប់់បញ្ចូូ�លទាំំងរដ្ឋាាភិិបាល អ្ននកដឹឹកនាំសហគ
ំ
មន៍៍ និិង
សាសនា ក៏៏ដូូចជាអ្ននកជំំនួួញ និិងភ្នាាក់់ងារប៉ូូ�លីីសដែ�រ។

ការរស់់នៅ�ដោ�យមានសន្តិិ�ភាពពេ�ញលេ�ញ

ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីមានមោ�ទនភាពដែ�លបានរស់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សមានសន្តិិ�ភាពពេ�ញលេ�ញ ដោ�យមានប្រ�ព័័ន្ធធរដ្ឋាាភិិបាលស្ថេ�េរភាពមួួយ។ ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីជឿ�ឿជាក់់ថាការផ្លាា ស់់

ប្តូូ�រគួួរកើ�ើតឡើ�ើងតាមរយៈៈការពិិភាក្សាាគ្នាា ការបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លដោ�យសន្តិិ�វិិធីី និិងតាមរយៈៈដំំណើ�ើរការប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ។ យើ�ើងបដិិសេ�ធនូូវអំំពើ�ើហឹឹង្សាាដែ�លជាវិិធីីមួួយដើ�ើម្បីី�កែ�ប្រែ��
ចិិត្តតគំំនិិតរបស់់មនុុស្សសម្នាាក់់ ឬក៏៏ច្បាាប់់។

ការគោ�រពចំំពោះ�ះបុុគ្គគលទាំំងអស់់ដោ�យមិិនគិិតពីីសាវតារ

ប្រ�ព័័ន្ធធប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើគោ�លការណ៍៍ដែ�លបុុគ្គគលគ្រ�ប់់រូូប ដោ�យមិិនគិិតពីីប្រ�វត្តិិ�របស់់ពួួកគេ� មានសិិទ្ធិិ� និិងសមភាពនៅ�ក្រោ��មច្បាាប់់
អូូស្ត្រា�ាលីី។ ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីទាំំងអស់់ត្រូ�ូវប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតចំំពោះ�ះគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មកដោ�យភាពថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ និិងការគោ�រព ដោ�យមិិនគិិតពីីពីីពូូជសាន៍៍ ប្រ�ទេ�សដើ�ើមកំំណើ�ើត ភេ�ទ

ការតម្រ�ង់់ទិិសផ្លូូ�វភេ�ទ ស្ថាានភាពគ្រួ�ួសារ អាយុុ ពិិការភាព មរតក វប្បបធម៌៌ នយោ�បាយ ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� ឬសាសនា ឡើ�ើយ។

18

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

សេ�រីីភាពរបស់់យើ�ើង

សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការនិិយាយស្តីី�

និិងសេ�រីីភាពក្នុុ�ងការសម្តែ�ែងមតិិ

សេ�រីីភាពខាងការនិិយាយស្តីី�គឺឺជាគុុណតម្លៃ�ៃដ៏សំ
៏ ខា
ំ ន់់មួយរ
ួ បស់់ប្រ�ទេ�សអូូ

អូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយនិង
ិ គាំំទ្រ�ប្រ�ព័ន្ធ
័ ប្រ�
ធ ជាធិិបតេ�យ្យយរបស់់យើ�ើង។ ឧទាហរណ៍៍

មនុុស្សសអាចទិិតៀ�ៀនរដ្ឋាាភិិបាល តវ៉ាាប្រ�ឆាំំងសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល

ដោ�យសន្តិិ�វិិធីី ហើ�ើយនិង
ិ ធ្វើ�ើ�យុុទ្ធធនាការដើ�ើម្បីី�កែ�ប្រែ��ច្បាាប់់ ឱ្យយតែ�ពួួកគេ�នៅ�គោ�រព
ប្រា�ប់់ប្រ�ទេ�សអូស្ត្រា�ាលីីគ្រ�ប់
ូ
ពេ�
់ ល។

សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការសម្តែ�ែងមតិិមានន័័យថាមនុុស្សសអាចបញ្ចេ�េញទស្សសនៈៈ

របស់់ពួួកគេ�ដោ�យរាប់់បញ្ចូូ�លទាំំងតាមរយៈៈសិិល្បៈៈ� ខ្សែ�ែភាពយន្តត តន្ត្រី�ី�

និិងអក្សសរសិិល្ប៍៍�។ មនុុស្សសមានសេ�រីីភាពក្នុុ�ងការជួួបជុំំ�គ្នាានៅ�ទីីកន្លែ�ែងសាធារណៈៈ
ឬក៏៏ឯកជនដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាាអំំពីីនយោ�បាយ និិងសង្គគម។

ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីអាចជួួបជុំំ�ជាមួួយអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�តវ៉ាាប្រ�ឆាំំងសកម្មមភាពរដ្ឋាា
ភិិបាល ឬក៏៏អង្គគការបាន។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក្តីី� ច្បាាប់់នៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី
ត្រូ�ូវតែ�គោ�រពគ្រ�ប់់ពេ�ល។ នេះ�ះមានន័័យថាការជួួបជុំំ�របៀ�ៀបនេះ�ះត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ទៅ�

ដោ�យសន្តិិ�វិិធីី និិងមិិនត្រូ�ូវបង្កករបួួសដល់ជន
់ ណាម្នាាក់់ ឬក៏៏ការខូូតខាតដល់់
ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ណាមួួយទេ�។

សេ�រីីភាពខាងជំំនឿ�ឿសាសនា

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីទទួួលកេ�រតំំណែ�លសាសនាគ្រី�ីស្តត-យូូដា ហើ�ើយជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី
ជាច្រើ��ើនចាត់់ទុុកថាពួួកគេ�ជាអ្ននកកាន់់សាសនាគ្រី�ីស្តត ប៉ុុ�ន្តែ�ែមានប្រ�ជាជននៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមកពីីសាសនាធំំៗទាំំងអស់់។ ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមានការឈប់់

សម្រា�កសាធារណៈៈនៅ�ទិិវាបុុណ្យយសាសនាគ្រី�ីស្តត ដូូចជាថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�សុុគត
ថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�រស់់ឡើ�ើងវិិញ និិងថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយណូូអែ�ល។

ច្បាាប់់នៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីត្រូ�ូវតែ�គោ�រពគ្រ�ប់់ពេ�ល ទោះ�ះជានៅ�ពេ�លចូូលរួួម

រដ្ឋាាភិិបាល និិងច្បាាប់់ចាត់់ទុុកពលរដ្ឋឋទាំង
ំ អស់់ស្មើ�ើ�ភាពគ្នាា មិិនថាពួួកគេ�មាន

ក៏៏ដោ�យ។ យើ�ើងក៏៏ត្រូ�ូវតែ�គោ�រពសេ�រីីភាពក្នុុ�ងការនិិយាយស្តីី� និិងសេ�រីីភាពក្នុុ�ង

នាទេ� ដែ�លមានន័័យថារដ្ឋាាភិិបាលប្រ�ព្រឺ�ឺត្តតទៅ� ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីវិិហា

ប្រើ��ើប្រា�ស់់សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការនិិយាយស្តីី� និិងសេ�រីីភាពក្នុុ�ងការបញ្ចេ�េញមតិិ

ការបញ្ចេ�េញមតិិរបស់់អ្ននកដទៃ�ដែ�រ។

សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តសមាគម

ជំំនឿ�ឿ ឬក៏៏សាសនាអ្វីី�ទេ�។ រដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺមិិនពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសាស

ឬក៏៏ក្រុ�ុមសាសនាផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ ប្រ�ជាជននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមានសេ�រីី

ភាពកាន់់សាសនាណាមួួយដែ�លពួួកគេ�បាន ជ្រើ��ើសរើើ�ស។ ពួួកគេ�ក៏៏អាចជ្រើ��ើស
រើើ�សមិិនកាន់់សាសនាបានដែ�រ។

សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តសមាគមគឺឺជាសិិទ្ធិិ�បង្កើ�ើ�ត និិងចូូលរួួមសមាគមដើ�ើម្បីី�

ច្បាាប់់នៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីត្រូ�ូវតែ�គោ�រពគ្រ�ប់់ពេ�ល ទោះ�ះជានៅ�ពេ�លចូូលរួួមក្នុុ�ង

ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមក្នុុ�ងអង្គគការស្រ�បច្បាាប់់ណាមួួយក៏៏បាន ដូូចជាបក្សសនយោ�បាយ

ច្បាាប់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី និិងការប្រ�តិិបត្តិិ�ផ្នែ�ែកសាសនា ច្បាាប់់អូូស្ត្រា�ាលីីមាន

ស្វែ�ែងរកគោ�លដៅ�រួួម។ ឧទាហរណ៍៍ នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមនុុស្សសមានសេ�រីីភាព
សហជីីព ក្រុ�ុមសាសនា វប្បបធម៌៌ ឬក៏៏សង្គគម។ មនុុស្សសក៏៏អាចសម្រេ��ចចិិត្តតមិិន

ចូូលរួួមដែ�រ ហើ�ើយមិិនអាចត្រូ�ូវបានបង្ខំំ�ឱ្យយធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�ទេ�។

ការប្រ�តិិបត្តិិ�ខាងផ្លូូ�វសាសនាក៏៏ដោ�យ។ ក្នុុ�ងខណៈៈដែ�លមានជម្លោះ�ះ�រវាង
ប្រៀ��ៀបលើ�ើ។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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សមភាពរបស់់យើ�ើង

នៅ�ក្ននងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមានច្បាាប់់មួួយចំំនួួនដែ�លធានាថាគ្មាានជនណាម្នាាក់់ត្រូ�ូវបានគេ�ចាត់់ទុុកខុុសពីីអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតទេ� ដោ�យសារភេ�ទ ជាតិិសាសន៍៍ ពិិការភាព
ឬក៏៏អាយុុរបស់់ពួួកគេ�។

សមភាពយេ�នឌ័័រ

បុុរស និិងស្ត្រី�ី�មានសិិទ្ធិិ�ស្មើ�ើ�គ្នាានៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ ការរើើ�សអើ�ើងប្រ�ឆាំំងនឹឹងមនុុស្សសម្នាាក់់ ដោ�យសារភេ�ទរបស់់ពួួកគេ�គឺឺជាការប្រ�ឆាំំងនឹឹងច្បាាប់់។

សមភាពនៃ�ឱកាស ហើ�ើយនិិង ‘ឱកាសដូូចគ្នាា ’ (fair go)

ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីឱ្យយតម្លៃ�ៃទៅ�លើ�ើឱកាសស្មើ�ើ�គ្នាានៅ�ក្នុុ�ងសង្គគមរបស់់យើ�ើង អ្វីី�ដែ�លជាញឹឹកញាប់់គេ�ហៅ�ថា ‘ឱកាសដូូចគ្នាា

’ (fair go) ។ នេះ�ះមានន័័យថាអ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសណា

ម្នាាក់់សម្រេ��ចបាននៅ�ក្នុុ�ងជីីរិិតគួួរតែ�ជាលទ្ធធផលនៃ�ទេ�ពកោ�សល្យយ ការងារ និិងការខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរបស់់ពួួកគេ� ជាជាងដោ�យសារទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� ឬក៏៏ប្រ�វត្តិិ�របស់់ពួួកគេ�។
នេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�ធានាថាគ្មាានការបែ�ងចែ�កវណ្ណៈៈ�ជាផ្លូូ�វការនៅ�ក្នុុ�ងសង្គគមអូូស្ត្រា�ាលីី។

ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិងអភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�របស់់ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីី
នៅ�ពេ�លលោ�កអ្ននកក្លាាយជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីី លោ�កអ្ននកនឹឹងមានការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិងអភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�បន្ថែ�ែម។

ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ—អ្វីី�ដែ�លលោ�កអ្ននកនឹឹងផ្តតល់ជូ
់ ូនប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី
ក្នុុ�ងនាមជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីមួួយរូូប លោ�កអ្ននកត្រូ�ូវ៖
•
•
•
•

គោរពច្បាប់នៃប្រទេសអូស្ត្រា លី

បោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ និងរដ្ឋ ឬក៏ដែនដី ហ�ើយនិងក្នុងការធ្វើប្រជាមតិ

ការពារប្រទេសអូស្ត្រា លី ប្រសិនប�ើតម្រូវការក�ើតឡ�ើង

ចូលមប្រើនៅក្នុងគណៈវិនិច្ឆ័យនៅតុលាការ ប្រសិនប�ើត្រូវបានកោះហៅឱ្យធ្វើដូច្នោះ។

អភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�—អ្វីី�ដែ�លប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីនឹឹងផ្តតល់ជូ
់ ូនលោ�កអ្ននក
ក្នុុ�ងនាមជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីមួួយរូូប លោ�កអ្ននកអាច៖
•
•
•
•
•
•
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បោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ និងរដ្ឋ ឬក៏ដែនដី ហ�ើយនិងក្នុងការធ្វើប្រជាមតិ

ដាក់ពាក្យសុចុ
ំ ះសញ្ជាតិអូស្ត្រា លីឱ្យកូនដែលក�ើតនៅបរទេសតាមតំណវង្សត្រកូល

ដាក់ពាក្យសុកា
ំ រងារធ្វើនៅសេវាសាធារណៈរបស់ប្រទេសអូស្ត្រា លី ឬក៏ក្នុងជួរកងកម្លាំ ងការពារប្រទេសអូស្ត្រា លី
ស្វែងរកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសម្រាប់រដ្ឋសភា

ដាក់ពាក្យសុល
ំ ិខិតឆ្លងដែនអូស្ត្រា លី និងចេញចូលប្រទេសអូស្ត្រា លីបានដោយសេរី
សុំជំនួយផ្នែកកុងស៊ុលពីមន្ត្រីអូស្ត្រា លីនៅពេលនៅក្រៅប្រទេស។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ

គោ�រពច្បាាប់់នៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

ការពារប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ប្រ�សិិនបើ�ើតម្រូ�ូវការកើ�ើតឡើ�ើង

ធ្នាាប់់ សេ�រីីភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាព ហើ�ើយនិង
ិ ដើ�ើម្បីី�ការពារសិិទ្ធិិ�របស់់យើ�ើង។ ជនជាតិិ

ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវសម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺដើ�ើម្បីី�ការពារប្រ�ទេ�ស

តំំណាងរបស់់យើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋាាភិិបាលធ្វើ�ើ�ច្បាាប់់ដើ�ើម្បីី�រក្សាាសង្គគមឱ្យយមានសណ្តាាប់់
អូូស្ត្រា�ាលីីទាំំងអស់់ និិងមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លរស់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី
ត្រូ�ូវតែ�គោ�រពច្បាាប់់នៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌បន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីច្បាាប់់សំខា
ំ ន់់ៗមួួយចំំនួួននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីអាច

រកឃើ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី 3 ស្តីី�ពីីរដ្ឋាាភិិបាល និិងច្បាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ក្នុុ�ងពេ�លបោះ�ះឆ្នោ�ោតសហព័័ន្ធធ

និិងរដ្ឋឋ ឬក៏៏ដែ�នដីី ហើ�ើយនិិងក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ប្រ�ជាមតិិ

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតគឺឺជាការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ សិិទ្ធិិ� និិងអភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�សំខា
ំ ន់់មួួយ

សម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីទាំំងអស់់ដែ�លមានអាយុុ

18ឆ្នាំំ�ឡើ�ើងទៅ�។

វាជាការទទួួលខុុសត្រូ�ូវមួួយសម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីទាំំងអស់់ដែ�លមានអាយុុ

18ឆ្នាំំ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ទៅ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ក្នុុ�ងពេ�លបោះ�ះឆ្នោ�ោតសហព័័ន្ធធ និិងរដ្ឋឋ

ឬក៏៏ដែ�នដីី ហើ�ើយនិិងក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ប្រ�ជាមតិិ ដែ�លជាការបោះ�ះឆ្នោ�ោតមួួយដើ�ើម្បីី�

កែ�ប្រែ��រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ ដោ�យបានបោះ�ះឆ្នោ�ោត ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីី
មានសម្លេ�េងនៅ�ក្នុុ�ងរបបៀ�ៀបគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយនិិងចូូលរួួម

ក្នុុ�ងខណៈៈដែ�លការបម្រើ��ើក្នុុ�ងកងកម្លាំំ�ងការពារប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺជាការ

អូូស្ត្រា�ាលីី ប្រ�សិិនបើ�ើតម្រូ�ូវការកើ�ើតឡើ�ើង។ វាជាការសំំខាន់់ណាស់់ដែ�លពលរដ្ឋឋ

អូូស្ត្រា�ាលីីទាំំងអស់់មានការប្តូូ�រផ្តាាច់់ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមជាមួួយគ្នាាដើ�ើម្បីី�ការពារប្រ�ជាជាតិិ
ហើ�ើយនិិងរបៀ�ៀបរស់់នៅ�របស់់ខ្លួួ�ន ប្រ�សិិនបើ�ើចាំបាច់
ំ
់។

ចូូលមប្រើ��ើនៅ�ក្នុុ�ងគណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៅ�តុុលាការ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ត្រូ�ូវបានកោះ�ះហៅ�ឱ្យយធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ�

ចូូលមប្រើ��ើនៅ�ក្នុុ�ងគណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៅ�តុុលាការ ប្រ�សិិនបើ�ើត្រូ�ូវបានតុុលាការស្នើ�ើ�
គឹឹជាការទទួួលខុុសត្រូ�ូវសម្រា�ប់់ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លមានអាយុុ

18ឆ្នាំំ�ឡើ�ើង។

គណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៅ�តុុលាការគឺឺជាក្រុ�ុមបុុរស និិងស្ត្រី�ី�អូូស្ត្រា�ាលីីធម្មតា
ម ដែ�លស្តាាប់់ភស្តុុតា
� ង
នៅ�ក្នុុ�ងរឿ�ឿងក្តីី�តុុលាការមួួយ ហើ�ើយសម្រេ��ចថាតើ�ើជនណាម្នាាក់់មានទោ�ស
ឬក៏៏គ្មាានទោ�ស។

ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លមានឈ្មោះ�ះ�នៅ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�បោះ�ះឆ្នោ�ោតអាចត្រូ�ូវកោះ�ះហៅ�ឱ្យយ
បម្រើ��ើនៅ�ក្នុុ�ងគណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៅ�តុុលាការ។ ការបម្រើ��ើក្នុុ�ងគណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៅ�
តុុលាការជួួយធានាថាប្រ�ព័័ន្ធធតុុលាការបើ�ើកចំំហរ និិងមានយុុត្តិិ�ធម៌៌។

វិិភាគទានដល់់អនាគតរបស់់ប្រ�ទេ�ស។

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតគឺឺជាកាតព្វវកិិច្ចចដែ�លខានមិិនបាននៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសហព័័ន្ធធ

និិងរដ្ឋឋ ឬក៏៏ដែ�នដីី។ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតអាចមិិនមែ�នជាកាតព្វវកិិច្ចចដែ�លខានមិិនបាន
នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតរដ្ឋាាភិិបាលមូូលដ្ឋាាននៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋមួួយចំំនួួន។

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌បន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីអាចរកឃើ�ើញនៅ�ក្នុុ�ង

ផ្នែ�ែកទីី 3 ស្តីី�ពីីរដ្ឋាាភិិបាល និិងច្បាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

21

អភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�

ដាក់់ពាក្យយសុំំ �ធើ្វ�វ�ការនៅ�ក្នុុ�ងសេ�វាសាធារណៈៈអូូស្ត្រា�ាលីី និិងបម្រើ��ើនៅ�ក្នុុ�ងជួួរកងកម្លាំំ�ងការពារប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

អភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�នៃ�ការមានសញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺអាចដាក់់ពាក្យយសុំំកា
� រងារធ្វើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងសេ�វាសាធារណៈៈអូូស្ត្រា�ាលីី និិងបម្រើ��ើការងារឱ្យយរដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីី ឧទាហរណ៍៍ដូូចជានៅ�
ក្រ�សួួងផ្តតល់សេ�
់ វាអូូស្ត្រា�ាលីី

(Services Australia) ឬក្រ�សួួងពន្ធធដារអូូស្ត្រា�ាលីី។

ពលរដ្ឋឋអូូស្រា�លីីក៏៏មានសិិទ្ធិិ�ដាក់់ពាក្យយសុំំ �ធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្នុុ�ងជួួរកងកម្លាំំ�ងការពារប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី (កងទ័័ពជើ�ើងគោ�ក កងទ័័ពជើ�ើងទឹឹក និិងកងទ័័ពជើ�ើងអាកាស)។

ស្វែ�ែងរកការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសម្រា�ប់់រដ្ឋឋសភា
ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លមានអាយុុ

18ឆ្នាំំ�ឡើ�ើងទៅ� ហើ�ើយអ្ននកដែ�លគ្មាានសញ្ជាាតិិពីីរអាចស្វែ�ែងរកការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសម្រា�ប់់សភាថ្នាាក់់សហព័័ន្ធធ ថ្នាាក់់រដ្ឋឋ ឬដែ�នដីីបាន។

នេះ�ះគឺឺជាកិិត្តិិ�យស និិងការទទួួលខុុសត្រូ�ូវដ៏៏ខ្ពពស់ក្នុ
់ ុ�ងការបម្រើ��ើការងារនៅ�ក្ននងរដ្ឋឋសភាអូូស្ត្រា�ាលីី។

ដាក់់ពាក្យយសុំំ �លិិខិិតឆ្លលងដែ�នអូូស្ត្រា�ាលីី និិងចេ�ញចូូលប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបានដោ�យសេ�រីី

នៅ�ពេ�លលោ�កអ្ននកក្លាាយជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
លោ�កអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�រស់់នៅ�ដោ�យសេ�រីីនៅ�ក្នុុង
� ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ លោ�កអ្ននកក៏៏មានអភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�ដាក់ពាក្យ
់
យសុំំ �លិខិ
ិ តឆ្លល
ិ ងដែ�ន

អូូស្ត្រា�ាលីីបានដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�លោើ �កអ្ននកធ្វើ�ើ�ដំំណើ�រទៅ
ើ �បរទេ�សក្នុុង
� នាមជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីីមួ
ូ
យរូ
ួ ប
ូ លោ�កអ្ននកចូូលប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីវិិញដោ�យសេ�រីី ដោ�យមិិនត្រូ�វូ ការទិិដ្ឋាាការទេ�។

សុំំ �ជំំនួួយផ្នែ�ែកកុុងស៊ុុ�លពីីមន្ត្រី�ី�អូូស្ត្រា�ាលីីនៅ�ពេ�លនៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមានស្ថាានទូូត ឧត្តតមស្ននងការដ្ឋាាន ឬស្ថាានកុុងស៊ុុ�លនៅ�ប្រ�ទេ�សជាច្រើ��ើន។ ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លលោ�កអ្ននកស្នាាក់់នៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស លោ�កអ្ននកអាចសុំំ �ជំំនួួយពីីមន្ត្រី�ី�រដ្ឋាា
ភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីីបាន នៅ�ពេ�លមានការចាំំបាច់់។ នេះ�ះរាប់់បញ្ចូូ�លទាំំងករណីីភាពអាសន្ននដូូចជាការបះះបោ�ររបស់់ពលរដ្ឋឋ និិងគ្រោះ��ះធម្មមជាតិិ។

មន្ត្រី�ី�អូូស្ត្រា�ាលីីក៏៏អាចជួួយពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីនៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�សបានដែ�រក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាត្រូ�ូវការលិិខិិតឆ្លលងដែ�នជាបន្ទាាន់់ និិងផ្តតល់ដំ
់ ំបូូន្មាាន ហើ�ើយគាំំទ្រ�នៅ�ក្នុុ�ងករណីីមាន
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ជំំងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ ឬការស្លាាប់់។

នៅ�ពេ�លស្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត លោ�កអ្ននកត្រូ�ូវតែ�គោ�រពច្បាាប់់របស់់ប្រ�ទេ�សនោះ�ះ។

ដាក់់ពាក្យយសុំំ �ចុះះ�សញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីឱ្យយកូូនដែ�លកើ�ើតនៅ�បរទេ�សតាមតំំណរង្សសត្រ�កូូល
ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីអាចដាក់់ពាក្យយសុំំ �ចុះះ�សញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីឱ្យយកូូនដែ�លកើ�ើតនៅ�បរទេ�សតាមតំំណរង្សសត្រ�កូូលបាន។

ការចូូលរួួមនៅ�ក្នុុ�ងសង្គគមអូូស្ត្រា�ាលីី

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយពលរដ្ឋឋទាំង
ំ អស់់ចូូលរួួមយ៉ាាងសកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងសង្គគម។ ពលរដ្ឋឋសកម្មមមានការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិងអភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការកសាងអនាគតរបស់់

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ ឧទាហរណ៍៍ លោ�កអ្ននកអាចូូលរួួមក្រុ�ុមសាមគ្គីី�អ្ននកជិិតខាង (neighbourhood) និិងអង្គគការ សហគមន៍៍ក្នុុ�ងតំំបន់់ ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតធ្វើ�ើ�ការងារសង្គគមកិិច្ចច
និិងសហគមន៍៍ ចូូលរួួមអង្គគការសិិល្បៈៈ� និិងវប្បបធម៌៌ ហើ�ើយនិិង ចូូលរួួមយ៉ាាងសកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងជីីវិិតនយោ�បាយ។

ការបង់់ពន្ធធដារគឺឺជាវិិធីីមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លលោ�កអ្ននកផ្តតល់វិិ់ ភាគទានដោ�យផ្ទាាល់់ទៅ�ដល់់សហគមន៍៍អូូស្ត្រា�ាលីី និិងត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវដោ�យច្បាាប់់។ ពន្ធធដារត្រូ�ូវបង់់ចេ�ញពីីប្រា�ក់់
ដែ�លលោ�កអ្ននករកបាន មិិនថាវាបានមកពីីការងារ អាជីីវកម្មម ឬការវិិនិិយោ�គឡើ�យ
ើ
ហើ�ើយត្រូ�វប្រ�មូ
ូ
ល
ូ ដោ�យក្រ�សួួងពន្ធធដារអូស្ត្រា�ាលីី
ូ

(ATO) ។ ក៏៏មានពន្ធលើ�
ធ ទំ
ើ និ
ំ ញ
ិ

និិងសេ�វាដែ�រ។ ក្រ�សួួងពន្ធធដារអូូស្ត្រា�ាលីី (ATO) ធ្វើ�ើ�ការងារដើ�ើម្បីី�ធានាថាពលរដ្ឋឋទាំង
ំ អស់់បានយល់ដឹ
់ ឹងពីីសិិទ្ធិិ� និិងកាតព្វវកិិច្ចចពន្ធធដាររបស់់ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�បង់់ពន្ធធដារឱ្យយត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

តាមចំំនួួន។

ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ជាច្រើ��ើនដែ�លជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីបានទទួួលគឺឺធ្វើ�ើ�ទៅ�បានតាមរយៈៈពន្ធធដារ។ ពន្ធធដារត្រូ�ូវបានចំំណាយទៅ�លើ�ើសេ�វានានាដោ�យរាប់់បញ្ចូូ�លទាំំងសេ�វាសុុខាភិិបាល
និិងអប់់រំំ ការការពារជាតិិ ថ្ននល់់ និិងផ្លូូ�វរថភ្លើ�ើ�ង ហើ�ើយនិិងសន្តិិ�សុុខសង្គគមដែ�លទទួួលថិិកាពីីរដ្ឋាាភិិបាល។

ដោ�យធ្វើ�ើ�ការ និិងបង់់ពន្ធធដារ លោ�កអ្ននកគាំំទ្រ�រដ្ឋាាភិិបាលផ្តតល់សេ�
់ វាសំំខាន់់ៗទាំំងនេះ�ះទៅ�ដល់់សហគមន៍៍អូូស្ត្រា�ាលីី។ រដ្ឋាាភិិបាលរដ្ឋឋ និិងដែ�នដីី ហើ�ើយនិិងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាមូូលដ្ឋាានក៏៏
ប្រ�មូូលពន្ធធដារដែ�រដើ�ើម្បីី�បង់់ថ្លៃ�ៃសេ�វាទាំំងនេះ�ះ។ សេ�វាទាំំងនេះ�ះជួួយធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីជាប្រ�ទេ�សដែ�លមានសន្តិិ�ភាព និិងភាពចម្រើ��ើនរុុងរឿ�ឿងបានដូូចសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។

22

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

ផ្នែ�ែក ទីីបីី

រដ្ឋាាភិិបាល និិង
ច្បាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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រដ្ឋាាភិិបាល និិងច្បាាប់់
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

នៅ�ក្នុុ�ងពិិធីីចូូលសញ្ជាាតិិ លោ�កអ្ននកធ្វើ�ើ�សច្ចាាប្រ�ណិិធានដើ�ើម្បីី�ប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់់ និិងគោ�រពតាមច្បាាប់់របស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ ប្រ�ព័័ន្ធធរដ្ឋាាភិិបាលនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺលិិទ្ធិិ�

ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយតាមរយៈៈសភា។ វាជាការសំំខាន់់សម្រា�ប់់លោ�កអ្ននកដើ�ើម្បីី�យល់់ដឹឹងពីីប្រ�ព័័ន្ធធរដ្ឋាាភិិបាលនេះ�ះ របៀ�ៀបធ្វើ�ើ�ច្បាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយតាមបែ�បសភា

និិងរបៀ�ៀបគ្រ�ប់់គ្រ�ងច្បាាប់់។ វាក៏៏មានសារៈៈសំំខាន់់ផងដែ�រត្រូ�ូវយល់ដឹ
់ ង
ឹ ថាក្នុុង
� នាមជាពលរដ្ឋឋមួយរូ
ួ ប
ូ លោ�កអ្ននកនឹឹងបញ្ចេ�េញសម្លេ�េងនៅ�ក្នុុង
� ការដឹឹកនាំប្រ�ទេ�ស
ំ
តាមរបៀ�ៀបណា។

តើ�ើខ្ញុំបញ្ចេ�េញសម្លេ�េងរបស់់ខ្ញុំដោ�យរបៀ�ៀបណា?
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ដូូចដែ�លបានគូូសបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី

2 នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ពលរដ្ឋឋដែ�លមានអាយុុចាប់់ពីី 18ឆ្នាំំ�ឡើ�ើងទៅ�ត្រូ�ូវតែ�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតថ្នាាក់់

សហព័័ន្ធធ រដ្ឋឋ និិងដែ�នដីី ហើ�ើយការធ្វើ�ើ�ប្រ�ជាមតិិទៅ�លើ�ើការកែ�ប្រែ��រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ។

នៅ�ក្នុុ�ងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយតាមរយៈៈសភារបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ពលរដ្ឋឋបញ្ចេ�េញសម្លេ�េងទៅ�លើ�ើរបៀ�ៀបគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីដោ�យធ្វើ�ើ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតឱ្យយមនុុស្សសមួួយ
រូូបធ្វើ�ើ�ជាតំំណាងរបស់់ពួួកគេ�នៅ�ក្នុុ�ងសភា។ ប្រ�សិិនបើ�ើលោ�កអ្ននកមិិនបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទេ� លោ�កអ្ននកមិិនអាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបានទេ�។
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតគឺឺជាកាតព្វវកិិច្ចចដែ�លមិិនអាចខានបាននៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតអូូស្ត្រា�ាលីី ឬប្រ�សិិនបើ�ើមានការធ្វើ�ើ�ប្រ�ជាមតិិទៅ�លើ�ើការកែ�ប្រែ��រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ។
គណៈៈកម្មមការបោះ�ះឆ្នោ�ោតអូូស្ត្រា�ាលីី (AEC) គឺឺជាទីីភ្នាាក់់ងារកុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េលដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�ូវ សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតថ្នាាក់់សហព័័ន្ធធ និិងប្រ�ជាមតិិ ហើ�ើយនិិងសម្រា�ប់់ការ

រក្សាាបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតកុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េល។ គណៈៈកម្មមការបោះ�ះឆ្នោ�ោតអូូស្ត្រា�ាលីី (AEC) គឺឺឯករាជ្យយពីីរដ្ឋាាភិិបាល។ បក្សសនយោ�បាយ ឬមនុុស្សសក្នុុ�ងរដ្ឋាាភិិបាលមិិនអាចមាន
ឥទ្ធិិ�ពលទៅ�លើ�ើការសម្រេ��ចរបស់់គណៈៈកម្មមការបោះ�ះឆ្នោ�ោតអូូស្ត្រា�ាលីី (AEC) បានទេ�។

ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតគឺឺធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យសន្លឹឹ�ឆ្នោ�ោតសម្ងាាត់់ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយលោ�កអ្ននកមានសេ�រីីភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាពដើ�ើម្បីី�បោះ�ះឆ្នោ�ោតឱ្យយបេ�ក្ខខជន

ណាម្នាាក់់។ គ្មាានជនណាម្នាាក់់ត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតឱ្យយដឹឹងពីីអ្ននកដែ�លលោ�កអ្ននកបានបោះ�ះឆ្នោ�ោតឱ្យយនោះ�ះទេ� លុះះ�ត្រា�តែ�លោ�កអ្ននកជ្រើ��ើសរើើ�សប្រា�ប់់ពួួកគេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើលោ�កអ្ននកមិិន
បោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត ហើ�ើយមិិនមានហេ�តុុផលល្អអបញ្ជាាក់់ពីីការមិិនបានបោះ�ះឆ្នោ�ោតទេ� លោ�កអ្ននកអាចត្រូ�ូវបង់់ការផាកពិិន័័យ។ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតជាប់់កាតព្វវកិិច្ចចដែ�ល
ខានមិិនបានគឺឺជាវិិធីីមួួយដើ�ើម្បីី�ធានាថាមនុុស្សសបញេ្ច�ចញសម្លេ�េងទៅ�លើ�ើអ្ននកដែ�លនឹឹងគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងធ្វើ�ើ�ជាតំំណាងឱ្យយពួួកគេ�នៅ�ក្នុុ�ងសភា។

ការលើ�ើកឡើ�ើងបញ្ហាាជាមួួយអ្ននកតំំណាងរបស់់អ្ននក

ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីអាចទាក់់ទងអ្ននកតំំណាងជាប់់ឆ្នោ�ោតរបស់់ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកឡើ�ើងពីីក្តីី�បារម្ភភនានារបស់់ពួួកគេ�ស្តីី�ពីីគោ�លនយោ�បាយរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល។ តាមវិិធីីនេះ�ះ

ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីទាំំងអស់់អាចបញ្ចេ�េញសម្លេ�េងនៅ�ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តច្បាាប់់ និិងគោ�លនយោ�បាយរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល។ ប្រ�សិិនបើ�ើពលរដ្ឋឋមួួយរូូបប្រា�ប់់តំំណាងជាប់់ឆ្នោ�ោតរបស់់គេ�ថា
ច្បាាប់់ត្រូ�ូវតែ�កែ�ប្រែ�� តំំណាងជាប់់ឆ្នោ�ោតនោះ�ះគួួរពិិចារណាលើ�ើអ្វីី�ដែ�លបានស្នើ�ើ�ឡើ�ើង។
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ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

តើ�ើយើ�ើងបានបង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធរដ្ឋាាភិិបាលរបស់់យើ�ើងដោ�យរបៀ�ៀបណា?
សហព័័ន្ធធ

បន្ទាាប់់ពីីការតាំំងលំំនៅ�ដ្ឋាានរបស់់ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស និិងនៅ�មុុនឆ្នាំំ�
ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគ្នាា ចំំនួួនប្រាំ�ំមួួយ។

1901 ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមានអាណានិិគមចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយនៅ�

អាណានិិគមនីីមួួយៗមានរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ និិងច្បាាប់់ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នទាក់់ទងនឹឹងការការពារជាតិិ អន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍ ប្រៃ��សណីីយ៍៍ ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងការដឹឹកជញ្ជូូ�ន។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ការនៅ�បែ�ក
គ្នាានេះ�ះបានបង្កើ�ើ�តឧបសគ្គគរវាងអាណានិិគមទាំំងនេះ�ះ។ ឧទាហរណ៍៍ ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងការដឹឹកជញ្ជូូ�នរវាងអាណានិិគមទាំំងនេះ�ះមានតម្លៃ�ៃខ្ពពស់ ់ និិងមានភាពយឺឺតយ៉ាាវ

ហើ�ើយការអនុុវត្តតច្បាាប់់នៅ�តាមព្រំ�ំដែ�នមានការពិិបាក។ អាណានិិគមដែ�លនៅ�ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគ្នាា ទាំំងនេះ�ះក៏៏មានប្រ�ព័័ន្ធធការពារជាតិិខ្សោ�ោយដែ�រ។

ដោ�យសារហេ�តុុនេះ�ះ មនុុស្សសបានចង់់បង្រួ�ួបបង្រួ�ួមអាណានិិគមទាំំងនេះ�ះដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តប្រ�ជាជាតិិតែ�មួួយ។ សំំខាន់់ជាងនេះ�ះ អត្តតសញ្ញាាណជាតិិរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបាន

ចាប់់ផ្តើ�ើ�មមានរូូបរាងឡើ�ើង។ ក្រុ�ុមកីីឡានានាបានធ្វើ�ើ�ជាតំំណាងឱ្យយប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីនៅ�អន្តតរជាតិិ ហើ�ើយវប្បបធម៌៌អូូស្ត្រា�ាលីីមួួយបានអភិិវឌ្ឍឍឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងចម្រៀ��ៀងប្រ�ជាប្រិ�ិយ
កំំណាព្យយ រឿ�ឿង និិងសិិល្បៈៈ�។

ការបង្រួ�ួបបង្រួ�ួមប្រ�ជាជាតិិគឺឺជាភារៈៈកិិច្ចចដ៏៏ពិិបាកមួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លក្រោ��យមក គំំនិិតបង្កើ�ើ�តប្រ�ជាជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីតែ�មួួយបានក្លាាយជាការពិិត។ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ�1901
អាណានិិគមទាំំងនេះ�ះបានរួួបរួួមគ្នាាទៅ�ជាសហព័័ន្ធធនៃ�រដ្ឋឋមួួយដែ�លមានឈ្មោះ�ះ�ថា កុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េលអូូស្ត្រា�ាលីី (Commonwealth

of Australia)។

រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

ច្បាាប់់រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញរបស់់កុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េលអូូស្ត្រា�ាលីីឆ្នាំំ� 1900 (រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�ប្រ�ទេ�ស
អូូស្ត្រា�ាលីី) គឺឺជាឯកសារស្រ�បច្បាាប់់ដែ�លចែ�ងពីីបទបញ្ញញត្តិិ�មូូលដ្ឋាានសម្រា�ប់់

រដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីី។ កាលដើ�ើមឡើ�ើយ រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបាន

អនុុម័័តជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ច្បាាប់់រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញរបស់់ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសនៅ�ឆ្នាំំ�

1900។

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ�1901 រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបានចូូលជាធរមាន

ហើ�ើយអាណានិិគមនានាបានក្លាាយជាប្រ�ជាជាតិិឯករាជ្យយមួួយគឺឺកុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េលអូូស្ត្រា�ាលីី
(Commonwealth

of Australia)។

រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបានបង្កើ�ើ�តសភាកុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េលអូូស្ត្រា�ាលីី
(Commonwealth

of Australia) ដែ�លមានសភាតំំណាងរាស្ត្រ�រនិិង

ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា។ រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនេះ�ះក៏៏បានបង្កើ�ើ�តតុុលាការជាន់់ខ្ពពស់នៃ�ប្រ�ទេ�សអូ
់
ូស្ត្រា�ាលីីដែ�រ

ដែ�លមានអំំណាចស្ថាាពរដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តត និិងបកស្រា�យច្បាាប់់របស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីអាចកែ�ប្រែ��រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបានដោ�យបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�
ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ប្រ�ជាមតិិ ដូូចជាការធ្វើ�ើ�ប្រ�ជាមតិិនៅ�ឆ្នាំំ�1967 ដែ�លមានជនជាតិិ

អូូស្ត្រា�ាលីីចំំនួួនជាង

90 ភាគរយបានបោះ�ះឆ្នោ�ោតថា ‘យល់់ព្រ�ម’ ដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាាតឱ្យយ

ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីីបានរាប់់បញ្ចូូ�លក្នុុ�ងជំំរឿ�ឿនប្រ�ជាជន។

នៅ�ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ប្រ�ជាមតិិមួួយ មានតម្រូ�ូវការចំំនួួនភាគច្រើ��ើនពីីរដងដើ�ើម្បីី�កែ�ប្រែ��
រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ នៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបាន។ នេះ�ះមានន័័យថាចំំនួួនភាគច្រើ��ើននៃ�

អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋភាគច្រើ��ើន ហើ�ើយចំំនួួនភាគច្រើ��ើននៃ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�
ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�សត្រូ�ូវបោះ�ះឆ្នោ�ោតគាំំទ្រ�ការកែ�ប្រែ��។

រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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តើ�ើអំំណាចរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយយ៉ាាងដូូចម្តេ�េច?

រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបែ�ងចែ�កអំំណាចរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល រវាងអំំណាចនីីតិិបញ្ញញត្តិិ� (សភា) អំំណាចនីីតិិប្រ�តិិបត្តិិ� (ឧទាហរណ៍៍នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� និិងគណៈៈរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�)
និិងអំំណាចតុុលាការ (ចៅ�ក្រ�ម) ដើ�ើម្បីី�បញ្ឈឈប់់ជនម្នាាក់់ ឬជនមួួយក្រុ�ុមពីីការក្តោ�ោ បអំំណាចទាំំងអស់់។

អំំណាចនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�

អំំណាចនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�គឺឺជាអំំណាចធ្វើ�ើ�ច្បាាប់់។ សភាមានអំំណាចដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ� និិងកែ�ប្រែ��ច្បាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ សភាបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យតំំណាងនានាដែ�លជ្រើ��ើសតាំង
ំ
ដោ�យប្រ�ជាជនអូូស្ត្រា�ាលីីតាមរយៈៈការបោះ�ះឆ្នោ�ោត។

អំំណាចនីីតិិប្រ�តិិបត្តិិ�

អំំណាចនីីតិិប្រ�តិិបត្តិិ�គឺឺជាអំំណាចដាក់់ច្បាាប់់ឱ្យយអនុុវត្តត។ អង្គគនីីតិិប្រ�តិិបត្តិិ�រាប់់បញ្ចូូ�លទាំំងនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� មន្ត្រី�ី�រដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីី និិងអគ្គគទេ�សាភិិបាល។ រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ទទួួល
ខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះក្រ�សួួងរដ្ឋាាភិិបាល។

អំំណាចតុុលាការ

អំំណាចតុុលាការគឺឺជាអំំណាចបកស្រា�យ និិងអនុុវត្តតច្បាាប់់។ តុុលាការ និិងចៅ�ក្រ�មគឺឺឯករាជ្យយពីីសភា និិងរដ្ឋាាភិិបាល។
អំំណាចទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានសរសេ�រនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

តើ�ើនរណាជាប្រ�មុុខរដ្ឋឋនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី?
ប្រ�មុុខរដ្ឋឋនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�យានីីនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ព្រះ�ះ
ករុុណាជាអម្ចាា ស់់ជីីវិិតលើ�ើត្បូូ�ង អេ�លីីហ្សាាបែ�តទីី ២ (Queen

Elizabeth II)។

ព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�យានីីនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីតែ�ងតាំំងអគ្គគទេ�សាភិិបាលជា

ព្រះ�ះរាជតំំណាងរបស់់ព្រះ�ះអង្គគនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ អគ្គគទេ�សាភិិបាល

ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពដោ�យឯករាជ្យយពីីគណបក្សសនយោ�បាយទាំំងអស់់។ ព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�
យានីីគ្មាានព្រះ�ះរាជតួួនាទីីប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋាាភិិបាលទេ�។

នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋនីីមួួយៗ មានទេ�សាភិិបាលមួួយរូូបដែ�លជាព្រះ�ះរាជតំំណាងរបស់់
ព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�យានីីនៅ�ក្នុុ�ងតួួនាទីីស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានឹឹងអគ្គគទេ�សាភិិបាលដែ�រ។

របបរាជានិិយមអាស្រ័�័យរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺកាន់់របបរាជានិិយមអាស្រ័�័យរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញដែ�លមានន័័យថា

ព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�យានីីគឺឺជាប្រ�មុុខរដ្ឋឋនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបំំពេ�ញព្រះ�ះរាជ

សកម្មមភាពឱ្យយស្រ�បតាមរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ។ ដោ�យសារព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�យានីីមិិនរស់់នៅ�
ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ព្រះ�ះរាជអំំណាចរបស់់ព្រះ�ះអង្គគត្រូ�ូវបានផ្ទេ�េរទៅ�ឱ្យយអគ្គគ
ទេ�សាភិិបាលប្រ�ចាំំនៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

ប្រ�ព័័ន្ធធនៃ�លិិទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយតាមរយៈៈសភារបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងទៅ�

លើ�ើប្រ�ពៃ�ណីីរបស់់ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស និិងអាមេ�រិិកខាងជើ�ើងដែ�លបានដាក់់បញ្ចូូ�ល

គ្នាា តាមវិិធីីមួួយ ដែ�លជារបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីសុុទ្ធធសាធ។ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធអូូស្ត្រា�ាលីី

អ្ននកដឹឹកនាំរំ ដ្ឋាាភិិបាលគឺឺជានាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�។

26

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

ព្រះ�ះករុុណាជាអម្ចាា ស់់ជីីវិិតលើ�ើត្បូូ�ង អេ�លីីហ្សាាបែ�តទីី ២

តួួនាទីីរបស់់អគ្គគទេ�សាភិិបាល

អគ្គគទេ�សាភិិបាលមិិនមែ�នជាផ្នែ�ែកមួួយរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលទេ� ហើ�ើយត្រូ�ូវរក្សាាភាពអព្យាាក្រិ�ិត។
តួួនាទីីរបស់់អគ្គគទេ�សាភិិបាលរួួមមាន៖
•
•
•
•
•

ចុះហត្ថលេខាល�ើពង្រាងច្បាប់ទាំងអស់ដែលអនុម័តដោយសភាអូស្ត្រា លីឱ្យក្លាយជាច្បាប់ (នេះគេហៅថាព្រះរាជានុញ្ញាតជាផ្លូវការ-

បំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងពិធីផ្លូវការនានា

Royal Assent)

ផ្តល់ការយល់ព្រមចំពោះការតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លី ហ�ើយនិងរដ្ឋមន្ត្រី ចៅក្រមសហព័ន្ធ និងមន្ត្រីផ្សេងៗទ�ៀតរបស់រដ្ឋាភិបាល។
ចាប់ផ្តើមដំណ�ើរការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ

ធ្វើជាអគ្គមេបញ្ជា ការនៃកងកម្លាំ ងការពារប្រទេសអូស្ត្រា លី។

អគ្គគទេ�សាភិិបាលក៏៏មានអំំណាចពិិសេ�សផងដែ�រដែ�លគេ�ស្គាាល់់ថាជា ‘ជាអំំណាចបម្រុ�ុង’ ដែ�លអាចប្រើ��ើបានតែ�ក្នុុ�ងតែ�កាលៈៈទេ�សៈៈពិិសេ�សប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

តើ�ើនរណាខ្លះះ�ជាអ្ននកដឹឹកនាំនៃ�ប្រ�ទេ�សអូ
ំ
ូស្ត្រា�ាលីី?
ប្រ�មុុខរដ្ឋឋ

ព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�យានីីនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

អគ្គគទេ�សាភិិបាល

រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�រដ្ឋាាភិិបាល

សមាជិិកសភាត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�សដោ�យអ្ននកដឹឹកនាំរំ ដ្ឋាាភិិបាលដើ�ើម្បីី�ឱ្យយទទួួល
ខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះវិិស័័យមួួយរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល

តំំណាងនៃ�ប្រ�មុុខរដ្ឋឋនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

សមាជិិកសភា (MP)

ទេ�សាភិិបាល

ឬក៏៏សភាថ្នាាក់់រដ្ឋឋ។

តំំណាងនៃ�ប្រ�មុុខរដ្ឋឋ នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋនីីមួួយៗ

នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

អ្ននកដឹឹកនាំនៃ�រ
ំ ដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីី

ប្រ�មុុខរដ្ឋាាភិិបាល (Premier)
អ្ននកដឹឹកនាំរំ ដ្ឋាាភិិបាលប្រ�ចាំំរដ្ឋឋ

ប្រ�មុុខរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� (Chief Minister)
អ្ននកដឹឹកនាំរំ ដ្ឋាាភិិបាលប្រ�ចាំំដែ�នដីី

តំំណាងរាស្ត្រ�រអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លបានជាប់់ឆ្នោ�ោតនៅ�ក្នុុ�ងសភាអូូស្ត្រា�ាលីី

ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា

តំំណាងរដ្ឋឋ ឬដែ�នដីីដែ�លជាប់់ឆ្នោ�ោតនៅ�ក្នុុ�ងសភាអូូស្ត្រា�ាលីី

អភិិបាលក្រុ�ុង ឬអភិិបាលស្រុ�ុក
អ្ននកដឹឹកនាំនៃ�រ
ំ ដ្ឋាាភិិបាលមូូលដ្ឋាាន

សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា

សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាមូូលដ្ឋាានដែ�លជាប់់ឆ្នោ�ោត

តើ�ើប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងយ៉ាាងដូូចម្តេ�េច?
រដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីី

រដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីីក៏៏ត្រូ�ូវបានគេ�ហៅ�ថារដ្ឋាាភិិបាលសហព័័ន្ធធ ឬក៏៏រដ្ឋាាភិិបាលកុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េល។ រដ្ឋាាភិិបាលមានសមាជិិកសភាអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លមានពីីរកម្រិ�ិត៖
•
•

សភាតំណាងរាស្ត្រ
ព្រឹទ្ធសភា

នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសហព័័ន្ធធ ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ��ើសតាំង
ំ តំំណាងសម្រា�ប់់សភានីីមួួយៗ។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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សភាតំំណាងរាស្ត្រ�រ

សភាតំំណាងរាស្ត្រ�រគឺឺជាសភាមួួយនៅ�ក្ននងសភាអូូស្ត្រា�ាលីី ឈ្មោះ�ះ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់
សភាតំំណាងរាស្ត្រ�រគឺឺសភាជាន់់ទាប ឬក៏៏សភាប្រ�ជាជន។

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបានបែ�ងចែ�កទៅ�ជាមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតសហព័័ន្ធធ។ សមាជិិកសភា
(MPs) ធ្វើ�ើ�ជាតំំណាងរាស្ត្រ�រនៅ�ក្នុុ�ងមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ពួួកគេ�។

ចំំនួួនសមាជិិកសភាសម្រា�ប់់រដ្ឋឋ និិងដែ�នដីីនីីមួួយៗគឺឺអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើចំំនួួនប្រ�ជាជន
នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ ឬដែ�នដីីនោះ�ះ។ ជាទូូទៅ� មានសមាជិិកចំំនួួនជាង

ជ្រើ��ើសតាំង
ំ សម្រា�ប់់សភាតំំណាងរាស្ត្រ�រ។

150 រូូបដែ�លបាន

សមាជិិកសភាតំំណាងរាស្ត្រ�រ និិងព្រឹ�ឹទ្ធធសភាពិិភាក្សាាវែែកញែ�កទៅ�លើ�ើសំណើ�
ំ
ើច្បាាប់់ថ្មីី�ៗ

នៅ�ក្នុុ�ងសភាអូូស្ត្រា�ាលីី។ តួួនាទីីរបស់់សភាតំំណាងរាស្ត្រ�រគឺឺពិិនិិត្យយពិិចារណា ពិិភាក្សាា

វែែកញែ�ក ហើ�ើយនិិងបោះ�ះឆ្នោ�ោតទៅ�លើ�ើសំណើ�
ំ
ើច្បាាប់់ថ្មីី�នានា ឬក៏៏ការកែ�ប្រែ��ច្បាាប់់ ហើ�ើយ
ពិិភាក្សាាលើ�ើបញ្ហាាដែ�លមានសារៈៈសំំខាន់់ចំំពោះ�ះជាតិិ។

សភាតំំណាងរាស្ត្រ�រ

ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា

ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភាគឺឺជាសភាមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុង
� សភាអូូស្ត្រា�ាលីី។ ជួួនកាល ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភាត្រូ�ូវបាន
គេ�ហៅ�ថាសភាជាន់់ខ្ពស់
ព ់ សភាពិិនិត្យ
ិ យឡើ�ើងវិិញ ឬក៏៏ សភារបស់់រដ្ឋ។
ឋ
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត

មកពីីរដ្ឋឋនីីមួយ
ួ ៗក៏៏ជ្រើ��ើសតាំង
ំ សមាជិិកព្រឹ�ទ្ធ
ឹ ស
ធ ភាដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាតំំណាងឱ្យយពួួកគេ� នៅ�ក្នុុង
�
ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា។ រដ្ឋឋទាំង
ំ អស់់មានអ្ននកតំណា
ំ
ងស្នើ�ើ�គ្នាានៅ�ក្នុុង
� ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា ដោ�យមិិនគិត
ិ ពីី
ទំំហំ ំ ឬចំំនួនប្រ�
ួ
ជាជនឡើ�ើយ។ មានសមាជិិកព្រឹ�ទ្ធ
ឹ ស
ធ ភាសរុុបចំំនួន
ួ

មួួយៗជ្រើ��ើសតាំង
ំ សមាជិិកព្រឹ�ទ្ធ
ឹ ស
ធ ភាចំំនួន
ួ

76 រូូប។ រដ្ឋឋនីី

12 រូូប ហើ�ើយដែ�នដីីរាជធានីីអូូស្ត្រា�ាលីី និិង

ដែ�នដីីខាងជើ�ើងជ្រើ��ើសតាំង
ំ សមាជិិកព្រឹ�ទ្ធ
ឹ ស
ធ ភាចំំនួន
ួ ពីីររូូបសម្រា�ប់់ដែ�នដីីនីីមួួយៗ។

សមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធធសភាក៏៏ពិិនិិត្យយពិិចារណា ពិិភាក្សាាវែែកញែ�ក ហើ�ើយនិិងបោះ�ះឆ្នោ�ោតទៅ�លើ�ើ
សំំណើ�ើច្បាាប់់ថ្មីី�នានា ឬក៏៏ការកែ�ប្រែ��ច្បាាប់់ ហើ�ើយពិិភាក្សាាលើ�ើបញ្ហាាដែ�លមានសារៈៈ
សំំខាន់់ចំំពោះ�ះជាតិិដែ�រ។

រដ្ឋាាភិិបាលរបស់់រដ្ឋឋ និិងដែ�នដីី

ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា

មានរដ្ឋឋចំំនួួនប្រាំ�ំមួួយ និិងដែ�នដីីគោ�កចំំនួួនពីីរនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ រដ្ឋាាភិិបាលរបស់់រដ្ឋឋនីីមួួយៗមានសភា និិងរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញផ្ទាាល់់របស់់ខ្លួួ�ន។ រដ្ឋាាភិិបាលរបស់់រដ្ឋឋ

និិងដែ�នដីីមានមូូលដ្ឋាាននៅ�ក្នុុ�ងរាជធានីីរបស់់ខ្លួួ�ន។ អ្ននកដឹឹកនាំនៃ�រ
ំ ដ្ឋាាភិិបាលរបស់់រដ្ឋឋគឺឺប្រ�មុុខរដ្ឋាាភិិបាល (Premier) និិងអ្ននកដឹឹកនាំនៃ�រ
ំ ដ្ឋាាភិិបាលរបស់់ដែ�នដីីគឺឺប្រ�មុុខរដ្ឋឋ

មន្ត្រី�ី� (Chief

Minister) ។

រដ្ឋាាភិិបាលរបស់់រដ្ឋឋធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការតាមរបៀ�ៀបស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាទៅ�នឹឹងរដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�រ។ នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋនីីមួួយៗ ទេ�សាភិិបាលធ្វើ�ើ�ជាតំំណាងឱ្យយព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�យានីីនៃ�

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ នៅ�ក្នុុង
� ដែ�នដីីខាងជើ�ើង ទេ�សាភិិបាលត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដោ�យអគ្គគទេ�សាភិិបាល។ តួួនាទីី និិងការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ទេ�សាភិិបាលមានលក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�
នឹឹងតួួនាទីី និិងការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ទេ�សាភិិបាលរបស់់រដ្ឋឋដែ�រ។

រដ្ឋឋមានសិិទ្ធិិ�ដែ�លទទួួលស្គាាល់់ដោ�យរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ ក្នុុ�ងខណៈៈដែ�លដែ�នដីីពុំំ�មានទេ�។ រដ្ឋឋនានាមានអំំណាចដើ�ើម្បីី�អនុុម័័តច្បាាប់់ដោ�យប្រើ��ើសិិទ្ធិិ�ផ្ទាាល់់របស់់ពួួកគេ� ក្នុុ�ងខណៈៈ
ច្បាាប់់របស់់ដែ�នដីីស្វ័័�យគ្រ�ប់់គ្រ�ងអាចត្រូ�ូវកែ�ប្រែ�� ឬក៏៏លុុបចោ�លដោ�យរដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីីក្នុុ�ងពេ�លណាក៏៏បាន។

នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតរដ្ឋឋ និិងដែ�នដីី ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ��ើសតាំង
ំ តំំណាងសម្រា�ប់់តំំបន់់របស់់ពួួកគេ�។ អ្ននកតំំណាងទាំំងនេះ�ះក្លាាយជាសមាជិិកសភាតំំណាងរាស្ត្រ�រ

របស់់រដ្ឋឋ ឬដែ�នដីីដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។

រដ្ឋាាភិិបាលមូូលដ្ឋាាន

រដ្ឋឋ និិងដែ�នដីីខាងជើ�ើងត្រូ�ូវបែ�ងចែ�កជាតំំបន់់រដ្ឋាាភិិបាលមូូលដ្ឋាានដែ�លអាចហៅ�ថាក្រុ�ុង ស្រុ�ុក ទីីរួួមខេ�ត្តត ឬក្រុ�ុងរដ្ឋឋបាល។ តំំបន់់នីីមួួយៗមានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាមូូលដ្ឋាានផ្ទាាល់់
របស់់ខ្លួួ�ន។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាមូូលដ្ឋាានទទួួលខុុសត្រូ�ូវសម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�ផែ�នការ និិងផ្តតល់សេ�
់ វាទៅ�ដល់់សហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន។ ពលរដ្ឋឋនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់រដ្ឋាាភិិបាលមូូលដ្ឋាាននីីមួួយៗ
បោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ��ើសតាំង
ំ សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាមូូលដ្ឋាានរបស់់ពួួកគេ�។

28

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

តើ�ើរដ្ឋាាភិិបាលទាំំងបីីកម្រិ�ិតធ្វើ�ើ�អ្វីី�ខ្លះះ�?

ភាពខុុសគ្នាាសំំខាន់់ៗរវាងរដ្ឋាាភិិបាលទាំំងបីីកម្រិ�ិតគឺឺថាទោះ�ះជាការទទួួលខុុសត្រូ�ូវមួយ
ួ ចំំនួន
ួ អាចជាន់់គ្នាាក៏ដោ�យ
៏
តែ�ជាទូូទៅ�រដ្ឋាាភិិបាលកម្រិ�ិតនីីមួយ
ួ ៗផ្តតល់សេ�
់ វាផ្សេ�េងៗគ្នាា ។

រដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីីទទួួលខុុសត្រូ�ូវផ្នែ�ែក៖
ពន្ធធដារ

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជាតិិ

អន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍ និិងការចូូលសញ្ជាាតិិ
ជំំនួួយរកការងារធ្វើ�ើ�

សេ�វាប្រៃ��សណីីយ៍៍ និិងបណ្តាា ញគមនាគមន៍៍

សន្តិិ�សុុខសង្គគម (ប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តត និិងប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភគ្រួ�ួសារ)
ការការពារប្រ�ទេ�ស

ជំំនួួញ និិងពាណិិជ្ជជកម្មម

អាកាសយានដ្ឋាាន និិងសុុវត្ថិិ�ភាពអាកាសចរណ៍៍

កិិច្ចចការបរទេ�ស (ទំំនាក់់ទំន
ំ ងជាមួួយប្រ�ទេ�សដទៃ�) ។

រដ្ឋាាភិិបាលរដ្ឋឋ និិងដែ�នដីីទទួួលខុុសត្រូ�ូវជាអាទិិលើ�ើផ្នែ�ែក៖
មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ និិងសេ�វាសុុខាភិិបាល
សាលារៀ�ៀន

ផ្លូូ�វថ្ននល់ ់ និិងផ្លូូ�វដែ�ក
រុុក្ខាាប្រ�មាញ់់

ប៉ូូ�លីីស និិងសេ�វារថយន្តតសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់
ការដឹឹកជញ្ជូូ�នសាធារណៈៈ

រដ្ឋាាភិិបាលមូូលដ្ឋាាន (និិងរដ្ឋាាភិិបាលដែ�នដីីរាជធានីីអូូស្ត្រា�ាលីី)
ទទួួលខុុសត្រូ�ូវផ្នែ�ែក៖
សញ្ញាាតាមផ្លូូ�វថ្ននល់ ់ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយចរាចរ
ផ្លូូ�វថ្ននល់តា
់ មមូូលដ្ឋាាន ផ្លូូ�វដើ�ើរ ស្ពាាន
លូូបង្ហូូ�រទឹឹក

ឧទ្យា�ន ទីីធ្លាាសម្រា�ប់់ក្មេ�េងលេ�ង អាងហែ�លទឹឹក ទីីធ្លាាលេ�ងកីីឡា
ទីីធ្លាាសម្រា�ប់់បោះ�ះជំំរំំ និិងកន្លែ�ែងចតការ៉ាាវ៉ាាន
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយអាហារ និិងសាច់់

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសូូរសម្លេ�េង និិងសត្វវ
ការប្រ�មូូលសម្រា�ម

បណ្ណាាល័័យក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន សាល និិងមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសហគមន៍៍

បញ្ហាាជាក់់លាក់់នៅ�កន្លែ�ែងមើ�ើលថែ�ក្មេ�េង និិងកន្លែ�ែងមើ�ើលថែ�មនុុស្សសចាស់់
លិិខិិតអនុុញ្ញាាតការសាងសង់់
ការធ្វើ�ើ�ផែ�នការសង្គគម

បញ្ហាាបរិិស្ថាានក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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តើ�ើគណបក្សសនយោ�បាយនានាមានតួួនាទីីអ្វីី�ខ្លះះ�ក្នុុ�ងរបៀ�ៀបគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ទេ�
សអូូស្ត្រា�ាលីី?

គណបក្សសនយោ�បាយគឺឺជាក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លចែ�ករំំលែ�កគំំនិិតស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាអំំពីីថាតើ�ើប្រ�ទេ�សគួួរត្រូ�ូវគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមរបៀ�ៀបណា។ ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ការជាមួួយគ្នាាដើ�ើម្បីី�ប្រែ��ក្លាាយគំំនិិត
បក្សសរបស់់ពួួកគេ�ឱ្យយទៅ�ជាច្បាាប់់។ គណបក្សសនយោ�បាយសំំខាន់់ៗនៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺគណបក្សសសេ�រីីនិិយមអូូស្ត្រា�ាលីី (Liberal

គណបក្សសពលករអូូស្ត្រា�ាលីី (Australian

Party of Australia)

Labor Party) គណបក្សសជាតិិនិិយម (Nationals) និិងគណបក្សសបៃ�តងអូូស្ត្រា�ាលីី (Australian Greens)។

សមាជិិកសភាភាគច្រើ��ើនបំំផុុតជារបស់់គណបក្សសនយោ�បាយ។ សមាជិិកសភាមួួយចំំនួួនមិិនមែ�នជារបស់់គណបក្សសនយោ�បាយណាមួួយឡើ�ើយ ហើ�ើយពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានគេ�ហៅ�ថា

‘សមាជិិកសភាឯករាជ្យយ’។

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ប្រ�ជាជនមានសេ�រីីភាពដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមក្នុុ�ងគណបក្សសនយោ�បាយមួួយ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ជ្រើ��ើសរើើ�ស។

តើ�ើរដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីីត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងយ៉ាាងដូូចម្តេ�េច?

ក្រោ��យពីីការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសហព័័ន្ធធ ជាទូូទៅ�រដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យគណបក្សសនយោ�បាយមួួយ ឬក៏៏គណបក្សសចម្រុះ�ះ�ដែ�លមានសមាជិិកភាគច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ង
សភាតំំណាងរាស្ត្រ�រ។ អ្ននកដឹឹកនាំនៃ�គ
ំ
ណបក្សសនេះ�ះនឹឹងក្លាាយជាអ្ននកដឹឹកនាំប្រ�ទេ�សអូ
ំ
ូស្ត្រា�ាលីីគឺឺ នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�។

ក្រោ��យពីីការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសហព័័ន្ធធ គណបក្សសនយោ�បាយមួួយ ឬក៏៏គណបក្សសចម្រុះ�ះ�ដែ�លមានសមាជិិកច្រើ��ើនជាងគេ�ទីីពីីរនៅ�ក្នុុ�ងសភាតំំណាងរាស្ត្រ�របង្កើ�ើ�តគណបក្សសប្រ�ឆាំំង។

អ្ននកដឹឹកនាំរំ បស់់បក្សសប្រ�ឆាំំងត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ថាប្រ�ធានគណបក្សសប្រ�ឆាំំង។

នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ផ្តតល់យោ�
់
បល់់ឱ្យយសមាជិិកសភាតំំណាងរាស្ត្រ�រ ឬក៏៏សមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធធសភាក្លាាយជារដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីី។ អគ្គគទេ�សាភិិបាលជាអ្ននកចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា
យល់់ព្រ�មទៅ�លើ�ើការតែ�ងតាំំងនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� និិងរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�។

រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�របស់់រដ្ឋាាភិិបាលមានការទទួួលខុុសត្រូ�ូវសម្រា�ប់់វិិស័័យមួួយរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល (គេ�ហៅ�ថាមុុខតំំណែ�ងតាមក្រ�សួួង) ដូូចជាក្រ�សួួងការងារ ក្រ�សួួងកិិច្ចចការជនជាតិិដើ�ើម
ឬក៏៏ក្រ�សួួងរតនាគារជាដើ�ើម។ រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ដែ�លមានមុុខតំំណែ�ងសំំខាន់់ជាងគេ�បង្អអស់់បង្កើ�ើ�តគណៈៈរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ដែ�លជាអង្គគធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចសំំខាន់់របស់់រដ្ឋាាភិិបាល។

តើ�ើច្បាាប់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងយ៉ាាងដូូចម្តេ�េច?

សភាអូូស្ត្រា�ាលីីមានអំំណាចធ្វើ�ើ� ឬកែ�ប្រែ��ច្បាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីដើ�ើម្បីី�បម្រើ��ើផលប្រ�យោ�ជន៍៍ប្រ�ជាជាតិិ។
ប្រ�សិិនបើ�ើសមាជិិកសភាតំំណាងរាស្ត្រ�រធ្វើ�ើ�សំំណើ�ើច្បាាប់់ថ្មីី� ឬ កែ�ប្រែ��ច្បាាប់់ដែ�លមានស្រា�ប់់ សំំណើ�ើនេះ�ះត្រូ�ូវបានគេ�ហៅ�ថា ‘ពង្រា�ងច្បាាប់់’។

សភាតំំណាងរាស្ត្រ�រ និិងព្រឹ�ឹទ្ធធសភាពិិនិិត្យយពិិចារណា ជជែ�កវែែកញែ�ក និិងបោះ�ះឆ្នោ�ោតទៅ�លើ�ើថាតើ�ើពួួកគេ�យល់ស្រ�
់ បតាមពង្រា�ងច្បាាប់់នេះ�ះ ឬក៏៏មិិនយល់ព្រ�
់ ម។

ប្រ�សិិនបើ�ើសមាជិិកភាគច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ងសភានីីមួួយៗយល់់ស្រ�បទៅ�នឹឹងពង្រា�ងច្បាាប់់នេះ�ះ វានឹឹងត្រូ�ូវបញ្ជូូ�នទៅ�អគ្គគទេ�សាភិិបាល។

អគ្គគទេ�សាភិិបាលចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាទៅ�លើ�ើពង្រា�ងច្បាាប់់នេះ�ះដើ�ើម្បីី�ឱ្យយវាក្លាាយទៅ�ជាច្បាាប់់។ នេះ�ះគេ�ហៅ�ថា ‘ព្រះ�ះរាជានុុញ្ញាាតជាផ្លូូ�វការ -

សភារដ្ឋឋ និិងសភាដែ�នដីីធ្វើ�ើ�ច្បាាប់់ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�តាមវិិធីីស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះដែ�រ។
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ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

Royal Assent’ ។

តើ�ើច្បាាប់់ត្រូ�ូវអនុុវត្តតយ៉ាាងដូូចម្តេ�េច?
តុុលាការ

ប៉ូូ�លីីស

តើ�ើជនណាម្នាាក់់បាន ឬមិិនបានបំពានច្បា
ំ
ាប់់ និិងសម្រេ��ចទោ�ស។ តុុលាការអាច

របស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវការពារជីីវិិត និិងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�។ ពួួកគេ�ឯករាជ្យយពីីរដ្ឋាាភិិបាល។

តុុលាការនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមានឯករាជ្យយភាព។ តុុលាការនឹឹងសម្្រេេចថា

ផ្អែ�ែកការសម្រេ��ចរបស់់ពួួកគេ�ទៅ�លើ�ើតែ�ភស្តុុ�តាងនៅ�ចំំពោះ�ះមុុខពួួកគេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

ប៉ូូ�លីីសថែ�រក្សាាសន្តិិ�ភាព និិងសណ្តាាប់់ធ្នាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍។ វាជាភារកិិច្ចច

ប្រ�សិិនបើ�ើប៉ូូ�លីីសជឿ�ឿថាមានជនណាម្នាាក់់បានបំំពានច្បាាប់់ ពួួកគេ�អាចចាប់់ខ្លួួ�ន
ពួួកគេ� និិងនាំំពួួកគេ�ឡើ�ើងទៅ�ចំំពោះ�ះមុុខតុុលាការច្បាាប់់។ ប៉ូូ�លីីសអាចផ្តតល់ ់

ចៅ�ក្រ�ម និិងចៅ�ក្រ�មថ្នាាក់់ក្រោ��ម

ភស្តុុ�តាងនៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែតុុលាការសម្រេ��ចថាតើ�ើជនណាម្នាាក់់មាន

ពួួកគេ�ឯករាជ្យយ ហើ�ើយគ្មាានជនណាម្នាាក់់អាចប្រា�ប់់ពួួកគេ�ឱ្យយសម្រេ��ចអ្វីី�បានទេ�។

រដ្ឋឋ និិងដែ�នដីីខាងជើ�ើងមានកងកម្លាំំ�ងប៉ូូ�លីីសផ្ទាាល់់របស់់ពួួកគេ�។ ពួួកគេ�

ចៅ�ក្រ�ម ឬចៅ�ក្រ�មថ្នាាក់់ក្រោ��មគឺឺជាអាជ្ញាាធរខ្ពពស់បំ
់ ំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការ។

ចៅ�ក្រ�ម និិងចៅ�ក្រ�មថ្នាាក់់ក្រោ��មត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដោ�យរដ្ឋាាភិិបាល ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
រដ្ឋាាភិិបាលមិិនអាចដកហូូតការងាររបស់់ពួួកគេ�បានទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើរដ្ឋាាភិិបាល
មិិនយល់ស្រ�
់ បតាមសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចរបស់់ពួួកគេ�។

គណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៅ�តុុលាការ

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធតុុលាការអូូស្ត្រា�ាលីី មនុុស្សសត្រូ�ូវចាត់់ទុុកថាគ្មាានទោ�សរហូូតដល់ ់

ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានរកឃើ�ើញថាមានទោ�សនៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការ។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបមាន
សិិទ្ធិិ�រកមេ�ធាវីីធ្វើ�ើ�ជាតំំណាងនៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការ។

តុុលាការនឹឹងប្រើ��ើគណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៅ�ក្នុុ�ងសំំណុំំ �រឿ�ឿងក្តីី�ខ្លះះ�ដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចថាតើ�ើជន
ណាម្នាាក់់បានបំំពានច្បាាប់់ ឬក៏៏មិិនបំំពាន។ តួួនាទីីរបស់់គណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៅ�

តុុលាការគឺឺដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចនៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការថាតើ�ើជនណាម្នាាក់់គ្មាានទោ�ស ឬក៏៏

មានទោ�ស។ គណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៅ�តុុលាការគឺឺជាក្រុ�ុមពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីធម្មមតាដែ�ល

កំំហុុស ឬក៏៏គ្មាានកំំហុុស។

ដោះ�ះស្រា�យរឿ�ឿងឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមនៅ�ក្រោ��មច្បាាប់់របស់់រដ្ឋឋ និិង ដែ�នដីី។

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីក៏៏មានកងកម្លាំំ�ងប៉ូូ�លីីសជាតិិដែ�រដែ�លគេ�ហៅ�ថាប៉ូូ�លីីសសហព័័ន្ធធ
អូូស្ត្រា�ាលីី (AFP) ដែ�រ។ ប៉ូូ�លីីសសហព័័ន្ធធអូូស្ត្រា�ាលីី (AFP) ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត

ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹងច្បាាប់់សហព័័ន្ធធ ឧទាហរណ៍៍ ការជួួញដូូរគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន
ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹងសន្តិិ�សុុខជាតិិ និិងឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹងបរិិស្ថាាន។

ប៉ូូ�លីីសសហព័័ន្ធធអូូស្ត្រា�ាលីី (AFP) ក៏៏ទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះការងារប៉ូូ�លីីសទូូទៅ�

ដែ�រនៅ�ក្នុុ�ងដែ�នដីីរាជធានីីអូូស្ត្រា�ាលីី។

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ប៉ូូ�លីីស និិងសហគមន៍៍មានទំនា
ំ ក់់ទំន
ំ ងល្អអ។

លោ�កអ្ននកអាចរាយការណ៍៍ពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម និិងស្វែ�ែងរកជំំនួួយពីីប៉ូូ�លីីសប្រ�ចាំំ
មូូលដ្ឋាានរបស់់លោ�កអ្ននក។

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ការសូូកប៉ាា ន់់ប៉ូូ�លីីសជាឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមធ្ងងន់់ធ្ងងរមួួយ។
ទោះ�ះជាការសុំំ �ផ្តតល់សំ
់ ណូ
ំ ូកទៅ�មន្ត្រី�ី�ប៉ូូ�លីីសក៏៏ជាឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមមួួយដែ�រ។

ជ្រើ��ើសរើើ�សដោ�យគ្មាានការគ្រោ��ងទុុកពីីចំំនួួនប្រ�ជាជនទូូទៅ�។ ចៅ�ក្រ�មពន្យយល់់
ច្បាាប់់ទៅ�ដល់់គណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៅ�តុុលាការ។ នៅ�ក្នុុ�ងការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី�ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ
ប្រ�សិិនបើ�ើគណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៅ�តុុលាការរកឃើ�ើញថាជនណាម្នាាក់់មានទោ�ស
គណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យសម្រេ��ចទោ�ស។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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បទល្មើ�ើ�សព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌនៅ�ក្នុុង
� ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

វាមានសារៈៈសំំខាន់់សម្រា�ប់់លោ�កអ្ននកត្រូ�ូវយល់ដឹ
់ ឹងពីីច្បាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ ប្រ�សិិនបើ�ើលោ�កអ្ននកបំំពានច្បាាប់់អូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លលោ�កអ្ននកមិិនដឹឹង លោ�កអ្ននកអាចត្រូ�ូវ
ចោ�ទប្រ�កាន់់ ដោ�យសារការមិិនដឹឹងពីីច្បាាប់់មិិនអាចយកមកធ្វើ�ើ�ជាការដោះ�ះសារបានទេ�។

ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមធ្ងងន់់ធ្ងងរបំំផុុតមួួយចំំនួួនដោ�យរួួមមានឃាតកម្មម ការរំំលោ�ភបំំពានរាងកាយ ការរំំលោ�ភបំំពានផ្លូូ�វភេ�ទ អំំពើ�ើហិិង្សាាប្រ�ឆាំំងមនុុស្សស ឬទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� ការប្លលន់់ប្រ�ដាប់់

អាវុុធ ឬការលួួច ការរួួមភេ�ទជាមួួយកុុមារ ឬក្មេ�េងដែ�លមានអាយុុក្រោ��មអាយុុស្រ�បច្បាាប់់ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់កា
់ រយល់់ព្រ�ម ការបើ�ើកបររថយន្តតប្រ�កបដោ�យគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ការមាន
គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនខុុសច្បាាប់់ និិងការបោ�កបន្លំំ�។

ជនគ្រ�ប់់រូប
ូ មានសិិទ្ធិិ�ទទួល
ួ បានទំំនាក់់ទំន
ំ ងវិិជ្ជជមាន និិងសុុវត្ថិិ�ភាពជាមួួយគ្រួ�សា
ួ រ មិិត្តិិ�ភក្តិិ�របស់់ពួកគេ�
ួ
ហើ�ើយនិង
ិ អ្ននកដែ�លពួួកគេ�ស្រ�លាញ់។
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និិងគ្រួ�ួសារ ឬក៏៏គម្រា�មកំំហែ�ងដល់់កុុមារ ឬសត្វវចិិញ្ចឹឹ�ម។ អំំពើ�ើហិិង្សាានៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ� និិងក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារគឺឺជាអំំពើ�ើមិិនអាចទទួួលយកបាន និិងជាអំំពើ�ើប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹងច្បាាប់់។
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សន្តិិ�ភាព និិងសណ្តាាប់់ធ្នាាប់ល្អអ
់ ។
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ពេ�លណាមួួយ បើ�ើពុំំ�ដូូច្នេះ�ះ�ទេ�លោ�កអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវទទួួលទោ�ស។ លោ�កអ្ននកគួួរ
អនុុវត្តតតាមច្បាាប់់ ទោះ�ះជាគ្មាាននរណាម្នាាក់់កំំពុុងឃ្លាំំ�មើ�ើលក៏៏ដោ�យ។
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ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

នេះ�ះបង្ហាាញពីីភាពសំំខាន់់នៃ�ការចូូលរួួមនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត។

សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការនិិយាយស្តីី�

មនុុស្សសនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគួួរមានលទ្ធធភាពបញ្ចេ�េញគំំនិិតរបស់់ពួួកគេ�ដោ�យសេ�រីី ឱ្យយតែ�ការបញ្ចេ�េញគំំនិិតនេះ�ះស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងព្រំ�ំដែ�នច្បាាប់់។ មនុុស្សសមានសេ�រីីភាពក្នុុ�ងការ

ជួួបជុំំ�គ្នាានៅ�ទីីកន្លែ�ែងសាធារណៈៈ ឬក៏៏ឯកជនដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាាអំំពីីនយោ�បាយ និិងសង្គគម។ មនុុស្សសក៏៏មានសេ�រីីភាពក្នុុ�ងការនិិយាយ និិងសរសេ�រអំំពីីអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�គិិតអំំពីី
ប្រ�ធានបទណា មួួយ និិងពិិភាក្សាាគំំនិិតរបស់់ពួួកគេ�ជាមួួយមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀត។រោ�ងពុុម្ភភការសែ�ត កន្លែ�ែងផ្សាាយទូូរទស្សសន៍៍ និិងវិិទ្យុុ�មានសេ�រីីភាពដូូចគ្នាា ។

ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីទទួួលបានការអនុុញ្ញាាតឱ្យយធ្វើ�ើ�ការតវ៉ាាប្រ�ឆាំំងនឹឹងសកម្មមភាពរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលដោ�យសន្តិិ�វិិធីី ពីីព្រោះ��ះការអធ្យាាស្រ័�័យចំំពោះ�ះការប្រ�ឆាំំតវ៉ាា ជាសាធារណៈៈ

ដោ�យសន្តិិ�វិិធីីគឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយដ៏៏សំខា
ំ ន់់ នៃ�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ។

វាជាការមិិនអាចទទួួលយកបានទេ�នូូវការបង្កើ�ើ�នភាពហិិង្សាាប្រ�ឆាំំងនឹឹងមនុុស្សស ឬក្រុ�ុមមនុុស្សសមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត (ដូូចជាដោ�យសារវប្បបធម៌៌ ជាតិិសាសន៍៍ សាសនា ឬប្រ�វត្តិិ�

របស់់ពួួកគេ�) ពីីព្រោះ��ះវាជាអំំពើ�ើប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹងគុុណតម្លៃ�ៃ និិងច្បាាប់់នៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ វាក៏៏ជាការខុុសច្បាាប់់ដែ�រដែ�លធ្វើ�ើ�ការចោ�ទប្រ�កាន់់មិិនពិិត ឬក៏៏លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតមនុុស្សសដទៃ�

ឱ្យយបំំពានច្បាាប់់។ សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការនិិយាយស្តីី� និិងសេ�រីីភាពក្នុុ�ងការសម្តែ�ែងមតិិរបស់់មនុុស្សសដទៃ�ទៀ�ៀតត្រូ�ូវតែ�គោ�រព ឱ្យយតែ�ការសម្តែ�ែងមតិិនោះ�ះស្រ�បតាមច្បាាប់់។

សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តសមាគម

នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី មនុុស្សសមានសេ�រីីភាពដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួម ឬចាកចេ�ញពីីក្រុ�ុមណាមួួយ ដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ឱ្យយតែ�វាស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងព្រំ�ំដែ�នច្បាាប់់។ មនុុស្សសមានសេ�រីីភាពចូូលរួួម

អង្គគការស្រ�បច្បាាប់់ណាមួួយ ដូូចជាបក្សសនយោ�បាយ សហជីីព ក្រុ�ុមសាសនា ក្រុ�ុមវប្បបធម៌៌ ឬក៏៏ក្រុ�ុមសង្គគមជាដើ�ើម។ បុុគ្គគលនានាមិិនត្រូ�ូវបានបង្ខិិ�តបង្ខំំ�ឱ្យយចូូលរួួមអង្គគការ
ឬបង្ខំំ�ឱ្យយចេ�ញពីីអង្គគការណាមួួយទេ�។

ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីអាចជួួបជុំំ�ដោ�យសេ�រីីជាមួួយមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដោ�យមានរួួមទាំំងការ ជួួបជុំំ�ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំងតវ៉ាាសកម្មមភាពរដ្ឋាាភិិបាល ឬអង្គគការមួួយ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ការប្រ�ឆាំំង

តវ៉ាាត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងព្រំ�ំដែ�នច្បាាប់់។ នេះ�ះមានន័័យថាពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ដោ�យសន្តិិ�វិិធីី ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវបង្កករបួួសស្មាា មដល់់ អ្ននកណាម្នាាក់់ ឬបង្កកការខូូចខាតដល់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�

ណាមួួយឡើ�ើយ។

សេ�រីីភាពខាងជំំនឿ�ឿសាសនា

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគ្មាានសាសនាជាតិិជាផ្លូូ�វការទេ� ហើ�ើយប្រ�ជាជននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមានសេ�រីីភាពកាន់់សាសនាណាមួួយដែ�លពួួកគេ�បានជ្រើ��ើសរើើ�ស។ រដ្ឋាាភិិបាល

ចាត់់ទុុកលរដ្ឋឋទាំង
ំ អស់់ស្មើ�ើ�ៗគ្នាា ទោះ�ះជាពួួកគេ�កាន់់សាសនា ឬមានជំំនឿ�ឿ អ្វីី�ក៏៏ដោ�យ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែការប្រ�តិិបត្តិិ�ខាងផ្លូូ�វសាសនាមិិនត្រូ�ូវបំំពានលើ�ើច្បាាប់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។
ច្បាាប់់សាសនាពុំំ�មានតួួឋានៈៈស្រ�បច្បាាប់់នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីទេ�។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបនៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីត្រូ�ូវគោ�រពច្បាាប់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ដោ�យរាប់់បញ្ចូូ�ល

ទាំំងចំំណុុចដែ�លខុុសពីីច្បាាប់់សាសនា។ ការប្រ�តិិបត្តិិ�ខាងផ្លូូ�វសាសនា ឬវប្បបធម៌៌ ដូូចជាពហុុពន្ធធភាព (ដោ�យរៀ�ៀបការជាមួួយ មនុុស្សសច្រើ��ើនជាងម្នាាក់់ក្នុុ�ងពេ�លដូូចគ្នាា )
ហើ�ើយអាពាហ៍៍ពិិពាហ៍ដោ�យ
៍
បង្វំំ�គឺឺប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹង ច្បាាប់់នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី ហើ�ើយអាចជាប់់ទោ�ដោ�យរួួមទាំំងការជាប់់ពន្ធធនាគារ។

ការមិិនអធ្យាាស្រ័�័យគ្នាា ខាងសាសនាគឺឺមិិនអាចទទួួលយកបានទេ�នៅ�ក្នុុ�ងសង្គគមអូូស្ត្រា�ាលីី។ មនុុស្សសទាំំងអស់់គួួរទទួួលបាននូូវឱកាសស្មើ�ើ�គ្នាា ៗក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរកគោ�លដៅ�

និិងចំំណាប់់អារម្មមណ៍រ៍ បស់់ពួួកគេ� ដោ�យមិិនគិិតពីីពូូជសាសន៍៍ ឬសាសនាឡើ�ើយ ឱ្យយតែ�ពួួកគេ�គោ�រពច្បាាប់់អូូស្ត្រា�ាលីី។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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សមភាពរបស់់មនុុស្សសទាំំងអស់់នៅ�ក្រោ��មច្បាាប់់

ទាំំងបុុរស និិងស្ត្រី�ី�មានសិិទ្ធិិ�ធ្វើ�ើ�ជម្រើ��ើសដោ�យឯករាជ្យយផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�ស្តីី�អំំ

ដោ�យមិិនគិិតពីីភេ�ទ ការតម្រ�ង់់ទិិសផ្លូូ�វភេ�ទ អាយុុ ពិិការភាព សាសនា

ហិិង្សាាទៅ�លើ�ើរាងកាយប្រ�ឆាំំងនឹឹងប្តីី� ឬប្រ�ពន្ធធគឺជា
ឺ អំំពើ�ដែើ �លមិិនអាចទទួួលយកបានទេ�

សង្គគមអូូស្ត្រា�ាលីីឱ្យយតម្លៃ�ៃទៅ�លើ�ើសិិទ្ធិិ�ស្មើ�ើ�គ្នាារបស់់មនុុស្សសទាំំងអស់់

ពូូជសាសន៍៍ ឬដើ�ើមកំំណើ�ើតជាតិិសាសន៍៍ ឬសញ្ជាាតិិទេ�។ មានច្បាាប់់មួួយ

ចំំនួួននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លការពារមនុុស្សសមិិនឱ្យយគេ�ចាត់់ទុុកពួួកគេ�
ខុុសប្លែ�ែកពីីមនុុស្សសដទៃ�ទេ�។

ច្បាាប់់ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីដើ�ើម្បីី�ឱ្យយប្រ�ជាជនមកពីី
ប្រ�វត្តិិ�ខុុសៗគ្នាាមិិនទទួួលការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ដោ�យមានការអនុុគ្រោះ��ះ

និិងមិិនទទួួលរងការរើើ�សអើ�ើង។ ឧទាហរណ៍៍ អ្ននកកាន់់សាសនាព្រះ�ះពុុទ្ធធ និិង

មនុុស្សសដែ�លកាន់់ជំនឿ�
ំ ឿផ្សេ�េងទៀ�ៀតទាំំងអស់់ទទួល
ួ បានការចាត់់ទុុកដូចគ្នាានឹ
ូ
ង
ឹ អ្ននក

ពីីបញ្ហាាផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ននានាដូូចជាអាពាហ៍៍ពិិពាហ៍ ៍ និិងសាសនា ហើ�ើយសិិទ្ធិិ�នេះ�ះត្រូ�ូវ

បានទទួួលការការពារ ដោ�យច្បាាប់់ពីីការគម្រា�មកំំហែ�ង ឬអំំពើ�ើហិិង្សាា។ អំំពើ�ើ
ហើ�ើយជាបទល្មើ�ើ�សព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

ការលែ�ងលះះគឺឺទទួួលយកបាននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ប្តីី� ឬក៏៏ប្រ�ពន្ធធអាចដាក់់

ពាក្យយសុំំ �លែ�ងលះះទៅ�តុុលាការ ទោះ�ះជាប្តីី� ឬប្រ�ពន្ធធម្នាាក់ទៀ�
់ ៀតប្រា�ថ្នាាចង់់បន្តតអាពាហ៍៍
ពិិពាហ៍ក៏
៍ ៏ដោ�យ។

សមភាពនៃ�ឱកាស និិង ’ឱកាសដូូចគ្នាា ’

កាន់់គ្រឹ�ស្ត
ឹ សា
ត សនាដែ�រ។ នៅ�ក្រោ��មច្បាាប់់របស់់យើ�ើងមនុុស្សសពីីរនាក់់អាចរៀ�ៀបការ

(fair go)’

បុុរស និិងស្ត្រី�ី�គួួរទទួួលបានសិិទ្ធិិ�ស្មើ�ើ�គ្នាានៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយគួួរទទួួល

ទទួួលបានការរឹឹតត្បិិ�តដោ�យភាពខុុសគ្នាានៃ�វណ្ណៈៈ�ណាមួួយនោះ�ះទេ�។ ជនគ្រ�ប់់រូូប

ទាំំងបុុរស និិងស្ត្រី�ី�មានលទ្ធធភាពទទួួលបានការអប់់រំំ និិងការងារ

ជ័័យនៅ�ក្នុុង
� ជីីវិិត ហើ�ើយការធានាថាជនគ្រ�ប់់រូប
ូ មានសិិទ្ធិិ�ស្រ�បច្បាាប់់ដូចគ្នាា
ូ
គឺឺជា

ជាមួួយគ្នាាបាន ដោ�យរួួមទាំំងអាពាហ៍៍ពិិពាហ៍រ៍ វាងបុុរសពីីរនាក់់ ឬស្ត្រី�ី�ពីីរនាក់់។
បានឱកាសស្មើ�ើ�គ្នាាដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកគោ�លដៅ� និិងចំំណាប់់អារម្មមណ៍រ៍ បស់់ពួួកគេ�។

អាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត អាចឈរឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់សភា ចូូលបម្រើ��ើក្នុុ�ង

កងកម្លាំំ�ងការពារប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី និិងប៉ូូ�លីីសបាន ហើ�ើយត្រូ�វបានគេ�
ូ
ចាត់់ទុុកស្មើ�ើ�
ៗគ្នាានៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការច្បាាប់់។

វាជាអំំពើ�ើប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹងច្បាាប់់ដែ�លរើើ�សអើ�ើងប្រ�ឆាំំងនឹឹងមនុុស្សសម្នាាក់់

ដោ�យសារភេ�ទរបស់់ពួួកគេ�។ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី វាជាសិិទ្ធិិ�

សម្រា�ប់់ស្ត្រី�ី�ទទួួលបានការងារមុុនបុុរស ប្រ�សិិនបើ�ើនាងមានបំំណិិន
និិងគុុណសម្បបត្តិិ�ល្អអជាង។

យើ�ើងជឿ�ឿថាជនគ្រ�ប់់រូូបគួួរទទួួលបានឱកាសដូូចគ្នាា

(fair go) ហើ�ើយមិិនគួួរ

ដោ�យមិិនគិត
ិ ពីីប្រ�វត្តិិ�របស់់ពួកគេ�ទទួ
ួ
ល
ួ បានឱកាសស្មើ�ើ�ៗគ្នាាដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចភាពជោ�គ
ផ្នែ�ែកដែ�លមានសារៈៈសំំខាន់់មួួយនៃ�ភាពយុុត្តិិ�ធម៌៌នៅ�ក្នុុ�ងសង្គគមអូូស្ត្រា�ាលីី។
អ្វីី�ដែ�លមនុុស្សសណាម្នាាក់់ធ្វើ�ើ�បានសម្រេ��ចនៅ�ក្នុុ�ងជីីវិិតគួួរជាលទ្ធធផលនៃ�ការ

ខិិតខំំធ្វើ�ើ�ការងារ និិងទេ�ពកោ�សល្យយរបស់់ពួួកគេ�។ នេះ�ះមានន័័យថាមនុុស្សសម្នាាក់់
គួួរទទួួលបានការងារដោ�យផ្នែ�ែកលើ�ើបំំណិិន និិងបទពិិសោ�ធន៍រ៍ បស់់ពួួកគេ�
មិិនមែ�នដោ�យសារភេ�ទ ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� ឬប្រ�វត្តិិ�របស់់ពួួកគេ�ទេ�។

នៅ�ពេ�លអង្គគការមួួយត្រូ�ូវការជ្រើ��ើសរើើ�សបុុគ្គគលិិកបំំពេ�ញការងារមួួយ

ច្បាាប់់គាំទ្រ�
ំ ថាពួួកគេ�ជ្រើ��ើសរើើ�សមនុុស្សសដែ�លមានបំំណិិន និិងបទពិិសោ�ធន៍ល្អអ
៍
បំំផុុតសម្រា�ប់់ការងារនោះ�ះ។

ជនចំំណាកស្រុ�ុកថ្មីី�ជាច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបានក្លាាយជាអ្ននកដឹឹកនាំំ
នៅ�ក្នុុ�ងអាជីីវកម្មម វិិជ្ជាាជីីវៈៈរបស់់ពួួកគេ� សិិល្បៈៈ� សេ�វាសាធារណៈៈ

និិងកីីឡាតាមរយៈៈការខិិតខំំធ្វើ�ើ�ការងារ និិងភាពប៉ិិ�នប្រ�សប់់របស់់ពួួកគេ�។

36

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

ការគោ�រពគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មក

នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី សកម្មមភាពស្រ�បច្បាាប់់របស់់ប៉ូូ�លីីសគួរទទួ
ួ
ល
ួ បានការគាំំទ្រ�។

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី បុុគ្គគលទាំំងអស់់ត្រូ�ូវគោ�រពសេ�រីីភាព

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីឱ្យយតម្លៃ�ៃទៅ�លើ�ើគោ�លការណ៍៍នៃ�ការគោ�រព និិងការអធ្យាាស្រ័�័យគ្នាា

និិងការអធ្យាាស្រ័�័យចំំពោះ�ះអ្ននកដទៃ�

និិងភាពថ្លៃ�ៃថ្នូូ�ររបស់់អ្ននកដទៃ� ហើ�ើយនិិងមតិិយោ�បល់់ និិងជម្រើ��ើរបស់់ពួួកគេ�។
វាជាអំំពើ�ើប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹងច្បាាប់់ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�អំំពើ�ើហិិង្សាាចំំពោះ�ះមនុុស្សសម្នាាក់់ផ្សេ�េង

ទៀ�ៀត។ អំំពើ�ើហិិង្សាាប្រ�ភេ�ទណាក៏៏ដោ�យដោ�យរួួមមានការបំំពានលើ�ើពាក្យយសម្តីី�

និិងលើ�ើរាយកាយគឺឺជាអំំពើ�ើខុុសច្បាាប់់។ ប្រ�ជាជនអូូស្ត្រា�ាលីីមានជំំនឿ�ឿទៅ�លើ�ើការ
ខ្វែ�ែងគំំនិិតគ្នាាដោ�យសន្តិិ�វិិធីី ហើ�ើយជាពិិសេ�សបំំផុុតគឺឺសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានសុុវត្ថិិ�ភាព
និិងគ្មាានអំំពើ�ើហិិង្សាា និិងការគំំរាមកំំហែ�ង។

នៅ�ក្នុុង
� ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី មានច្បាាប់់តឹង
ឹ តែ�ងណាស់់ទាក់ទ
់ ងនឹឹងអាយុុដែ�លអាច

ផ្តតល់កា
់ រយល់់ព្រ�មរួួមផ្លូូ�វភេ�ទដែ�លមានអាយុុ16 ឬ

17 ឆ្នាំំ�

លោ�កអ្ននកគួួរគោ�រពសំណើ�
ំ ស្រ�
ើ បច្បាាប់់ពីីប៉ូូ�លីីស ពីីព្រោះ��ះជនជាតិិអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
ទាំំងអស់់ប្តេ�េជ្ញាាអនុុវត្តតតាមច្បាាប់់។

ទៅ�វិិញទៅ�មក។ នេះ�ះមានន័័យថាការស្តាាប់់អ្ននកដទៃ� និិងការគោ�រពទស្សសនៈៈ

និិងមតិិរបស់់ពួកគេ�
ួ
ទោះ�ះជា នៅ�ពេ�លទស្សសនៈៈ និិងមតិិទាំង
ំ នោះ�ះខុុសពីីរបស់់លោ�ក
អ្ននកផ្ទាាល់់ក៏ដោ�យ
៏
។ មនុុស្សសគួួរអធ្យាាស្រ័�័យគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មកក្នុុង
� ខណៈៈ
ដែ�លពួួកគេ�មានការខ្វែ�ែងគំំនិតគ្នាា
ិ
។

ការប្រ�កាន់់ពូជ
ូ សាសន៍៍មិន
ិ អាចមាននៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ នេះ�ះរាប់់បញ្ចូូ�ល

ទាំំងការបង្កើ�ើ�ត ឬចែ�ករំំលែ�កសម្ភាារៈៈដែ�លវាយប្រ�ហារលើ�ើជាតិិសាសន៍៍នៅ�តាម

អ៊ិិ�នថឹឹណិត
ិ ឬក៏៏ការបោះ�ះពុុម្ភភផ្សសព្វវផ្សាាយផ្សេ�េងទៀ�ៀត ហើ�ើយនិង
ិ ការបញ្ចេ�េញយោ�បល់់
បែ�បបំំពានលើ�ជា
ើ តិិសាសន៍៍ នៅ�កន្លែ�ែងសាធារណៈៈ ឬនៅ�ពិិធីីប្រ�កួួតកីីឡា។

ដោ�យអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើរដ្ឋឋ ឬដែ�នដីីដែ�លលោ�កអ្ននករស់់នៅ�។ ឧទាហរណ៍៍
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី បុុរសដែ�លមានអាយុុ

20ឆ្នាំំ� មិិនអាចមាន
15 ឆ្នាំំ�បានឡើ�ើយ

ទំំនាក់់ទំន
ំ ងផ្លូូ�វភេ�ទជាមួួយក្មេ�េងស្រី�ីដែ�លមានអាយុុ

ពីីព្រោះ��ះទង្វើ�ើ�នេះ�ះគឺឺប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹង ច្បាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ និិងដែ�នដីីអូូស្ត្រា�ាលីីទាំំងអស់់។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

37

សហគមន៍៍របស់់យើ�ើង
ការធ្វើ�ើ�វិិភាគទាន

សញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីផ្តតល់ជូ
់ ូនលោ�កអ្ននកនូូវឱកាសដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមយ៉ាាងពេ�ញលេ�ញនៅ�ក្នុុ�ងជីីវភាពប្រ�ជាជាតិិ និិងសហគមន៍៍របស់់យើ�ើង។ នេះ�ះមានន័័យថាលោ�កអ្ននកបានប្រុ�ុងប្រៀ��ៀប

ខ្លួួ�នជាស្រេ��ចដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញនូូវការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់លោ�កអ្ននក ក្នុុ�ងនាមជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីម្នាាក់់។ ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីរំំពឹឹងឱ្យយជនគ្រ�ប់់រូូបរស់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីចូូលរួួមនៅ�
ក្នុុ�ងសង្គគមរបស់់យើ�ើង និិងធ្វើ�ើ�វិិភាគទានដល់់សហគមន៍៍របស់់យើ�ើង។ ជនគ្រ�ប់់រូូបមានការទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះការគាំំទ្រ�ខ្លួួ�នឯង និិងគ្រួ�ួសាររបស់់ពួួកគេ�
នៅ�ពេ�លពួួកគេ�មានសមត្ថថភាពធ្វើ�ើ�បានដូូច្នេះ�ះ�។

សេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា ចំំពោះ�ះអ្ននកខ្វះះ�ខាត
មិិត្តតភាពស្នើ�ើ�គ្នាា និិងស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់

(mateship) គឹឹជាគុុណតម្លៃ�ៃរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ យើ�ើងជួួយគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មកនៅ�ពេ�លខ្វះះ�ខាត។ ឧទាហរណ៍៍ នេះ�ះអាចមានន័័ថា

ការយកម្ហូូ�បអាហារទៅ�ជូូនមនុុស្សសចាស់់នៅ�ជិិតខាង បើ�ើកឡានជូូនមិិត្តតភក្តិិ�ទៅ�ជួួបវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត ឬទៅ�សាកសួួរសុុខទុុក្ខខអ្ននកមានជំំងឺឺ ទន់់ខ្សោ�ោយ ឬនៅ�ឯកកោ�។
នៅ�ក្នុុ�ងស្មាារតីីនៃ�មិិត្តតភាពស្នើ�ើ�គ្នាា និិងស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់

(mateship) ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមានប្រ�ពៃ�ណីីដ៏៏រឹឹងមាំំមួួយក្នុុ�ងការផ្តតល់សេ�
់ វាដល់់សហគមន៍៍ និិងការស្ម័័�គ្រ�ចិិត្ត—
ត យកចិិត្តត

ទុុកដាក់់មើ�ើលថែ�គ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មក និិងពង្រឹ�ឹងសហគមន៍៍។ ការស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតគឺឺជាឱកាសដ៏៏សំខា
ំ ន់់មួួយដើ�ើម្បីី�ចែ�ករំំលែ�កចំំណេះ�ះដឹឹង រៀ�ៀនបំំណិិនថ្មីី�ៗ និិងបង្កើ�ើ�នការបញ្ជ្រា�ាបខ្លួួ�ន
ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍អូូស្ត្រា�ាលីីឱ្យយបានលឿ�ឿន ហើ�ើយដឹឹងថា សហគមន៍៍អូូស្ត្រា�ាលីីជាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់ខ្លួួ�ន។ មានឱកាសជាច្រើ��ើនសម្រា�ប់់លោ�កអ្ននកដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

ភាសាអង់់គ្លេ�េសជាភាសាជាតិិ

សង្គគមអូូស្ត្រា�ាលីីឱ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើភាសាអង់់គ្លេ�េសជាភាសាជាតិិរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយជា ធាតុុបង្រួ�ួបបង្រួ�ួមដ៏៏សំខា
ំ ន់់មួួយនៃ�សង្គគម។ មនុុស្សសដែ�លរស់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

អូូស្ត្រា�ាលីីគួួរខិិតខំំព្យាាយាមរៀ�ៀនភាសាអង់់គ្លេ�េស។

វាមានសារៈៈសំំខាន់់ត្រូ�ូវតែ�រៀ�ៀនភាសាអង់់គ្លេ�េស ពីីព្រោះ��ះវាជួួយឱ្យយទទួួលបានការអប់់រំំ ការងារ និិងជួួយឱ្យយបញ្ជ្រា�ាបខ្លួួ�នចូូលទៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍បានប្រ�សើ�ើរជាង។ វាមានសារៈៈ
សំំខាន់់ណាស់់សម្រា�ប់់ការចូូលរូូមក្នុុ�ងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងភាពជិិតស្និិ�តនៅ�ក្នុុ�ងសង្គគម។ អ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ �ចូូលសញ្ជាាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីត្រូ�ូវតែ�ខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងឱ្យយសមហេ�តុុផលដើ�ើម្បីី�
រៀ�ៀនភាសាអង់់គ្លេ�េស ប្រ�សិិនបើ�ើភាសាអង់់គ្លេ�េសមិិនមែ�នជាភាសាកំំណើ�ើតរបស់់ពួួកគេ�ទេ�។

ការជួួយរក្សាាសង្គគមរបស់់យើ�ើងឱ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាព

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី យើ�ើងម្នាាក់់ៗមានការទទួួលខុុសត្រូ�ូវជួួយការពាសង្គគមអូូស្ត្រា�ាលីី។ ឧទាហរណ៍៍ ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមានការសង្ស័័�យថាមិិត្តត

ភក្តិិ� ឬអ្ននកជិិតខាងរបស់់ពួកគេ�
ួ
អាចកំំពុុងរៀ�ៀបចំំផែ�នការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�បទឧក្រិ�ិដ្ឋកម្ម
ឋ ធ្ងង
ម ន់់ធ្ងងរ ពួួកគេ�គួរួ រាយការណ៍៍រឿ�ឿងនេះ�ះទៅ�អាជ្ញាាធររដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីីឱ្យយបានឆាប់់ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�
ទៅ�បាន។ តាមវិិធីីនេះ�ះ យើ�ើងអាចជួួយការពារសុុវត្ថិិ�ភាពនៃ�សហគមន៍៍របស់់យើ�ើងបាន។

ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះដែ�រ ប្រ�សិិនបើ�ជនម្នាាក់
ើ
នៅ់ �ក្នុុង
� ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីឃើ�ញ
ើ
ឬដឹឹងពីីការបំំពានលើ�កុុមារម្នាាក់
ើ
់ ពួួកគេ�គួរួ រាយការណ៍៍រឿ�ឿងនេះ�ះទៅ�ប៉ូូ�លីីសដើ�ើម្បីី�ឱ្យយ ធ្វើ�ើ�ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត។
ការបំំពានតាមអនឡាញមិិនអាចទទួួលយកបានទេ�នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។ នេះ�ះជួួនកាលគេ�ហៅ�ថាការបំំពានតាមប្រ�ព័័ន្ធធបច្ចេ�េកវិិទ្យា�។ ឧទាហរណ៍៍មានជាអាទិិដូូចជាការ

ចែ�ករំំលែ�ករូប
ូ ថត ឬវីីដេ�អូូរួម
ួ ភេ�ទដោ�យគ្មាានការយល់់ព្រ�ម ការតាមឈ្លលបមើ�ើលមនុុស្សសតាមអនឡាញ ឬក៏៏ការបញ្ចេ�េញយោ�បល់់ដោ�យបំពានលើ�
ំ
ជា
ើ តិិសាសន៍៍អំពី
ំ ម
ី នុុស្សសម្នាាក់់តាម
អនឡាញ។ មានទម្រ�ង់់នៃ�ការបំំពានតាមប្រ�ព័័ន្ធធបច្ចេ�េកវិិទ្យា�ជាច្រើ��ើនគឺឺខុុសច្បាាប់់នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

ភក្តីី�ភាពចំំពោះ�ះប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

នៅ�ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�សច្ចាាប្រ�ណិិធានក្នុុ�ងពិិធីីចូូលសញ្ជាាតិិ ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីធ្វើ�ើ�សច្ចាាប្រ�ណិិធាន ភក្តីី�ភាពរបស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី និិងប្រ�ជាជនអូូស្ត្រា�ាលីី។ ពលរដ្ឋឋ
អូូស្ត្រា�ាលីីក៏៏អាចកាន់់សញ្ជាាតិិនៃ�ប្រ�ទេ�សមួួយទៀ�ៀត ឬប្រ�ទេ�សនានាបានដែ�រ ប្រ�សិិនបើ�ើច្បាាប់់នៃ�ប្រ�ទេ�សទាំំងនោះ�ះអនុុញ្ញាាតឱ្យយ។ នេះ�ះគេ�ស្គាាល់់ថាជាការមានសញ្ជាាតិិពីីរ

ឬសញ្ជាាតិិច្រើ��ើន។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទោះ�ះជាជនណាម្នាាក់់ក៏៏ជាពលរដ្ឋឋនៃ�ប្រ�ទេ�សមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតក៏៏ដោ�យ ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីត្រូ�ូវតែ�គោ�រពតាមច្បាាប់់ប្រ�ទេ�ស

អូូស្ត្រា�ាលីីទាំំអស់់នៅ�គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា។ ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីត្រូ�ូវតែ�អនុុវត្តតតាមច្បាាប់់អូូស្ត្រា�ាលីីមួួយចំំនួួន ទោះ�ះបីីជាពួួកគេ�នៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�សក៏៏ដោ�យ។ ឧទាហរណ៍៍ វាជាអំំពើ�ើខុុស
ច្បាាប់់សម្រា�ប់់ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�ក្នុុ�ងសកម្មមភាពរួួមភេ�ទណាមួួយនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ឬនៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�សជាមួួយកុុមារដែ�លមានអាយុុក្រោ��ម

16ឆ្នាំំ�។

សង្គគមអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើកាតព្វវកិិច្ចចរួួមរបស់់យើ�ើងគឺឺមិិនបំំផ្លាា ញផលប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងសន្តិិ�សុុខរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីទេ�។ ឧទាហរណ៍៍ ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម
ដើ�ើម្បីី�ចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿងសម្ងាាត់់របស់់រដ្ឋាាភិិបាលផ្លូូ�វការនឹឹងកំំពុុងតែ�បំំផ្លាា ញផលប្រ�យោ�ជន៍៍ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីហើ�ើយ។ ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះដែ�រ ការបង្កើ�ើ�នការមិិនទុុកចិិត្តតគ្នាានៅ�ក្នុុ�ង
និិងការភ័័យខ្លាាចនៃ�សហគមន៍៍ ជាតិិសាសន៍៍មួួយនឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយខូូតខាងដល់់ទំនា
ំ ក់់ទំន
ំ ងនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍អូូស្ត្រា�ាលីី។

38

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី យើ�ើងរួួមសហការគ្នាានៅ�ក្នុុ�ងពេ�លមានវិិបត្តិិ�

និិងថែ�រក្សាាគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មកនៅ�ក្នុុង
� គ្រា�ល្អអ និិងអាក្រ�ក់់។ នៅ�ក្នុុ�ងរដូូវភ្លើ�ើ�ង

ឆេះ�ះព្រៃ��ដ៏៏សាហាវនៅ�អូូស្ត្រា�ាលីីក្នុុ�ងឆ្នាំំ�2019-20 ដែ�លបានបង្កកការខូូចខាច

យ៉ាាងធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់ជីីវី
់ ីត ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង និិងសត្វវព្រៃ�� ហើ�ើយការបំំផ្លាា ញបរិិស្ថាាន

សហគមន៍៍ពហុុវប្បបធម៌៌ជាច្រើ��ើនបានធ្វើ�ើ�ការប្រ�មូូលលុុយ សម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់ និិងអំំ
ណោ�យអាហារដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់ម
់ នុុស្សសដែ�លរងគ្រោះ��ះដោ�យសារភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះព្រៃ��។
ឧទាហរណ៍៍ សមាជិិកសហគមន៍៍ចិិន វៀ�ៀតណាម និិងកម្ពុុ�ជានៅ�

ក្នុុ�ងរដ្ឋឋវ៉ិិ�ចតូូរីីយ៉ាាបានប្រ�មូូលអំំណោ�យនៅ�តាមមជ្ឈឈមណ្ឌឌល់់លក់់ដូូរ និិង

បានរៃៃអង្គាាសប្រា�ក់់តាមពិិធីីក្រុ�ុមសហគមន៍៍តាមមូូលដ្ឋាាន និិងសមាជិិក

សហគមន៍៍ស៊ីី�កបានបរិិច្ចាាកទឹឹករាប់់ពាន់់ដបទៅ�ដល់់សហគមន៍៍ និិងក្រុ�ុម
អគ្គីី�ភ័័យនៅ�រដ្ឋឋឃ្វីី�នស្លែ�ែនដ៍៍។

សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាាន

ស្ថាាប័័នលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ និិងគុុណតម្លៃ�ៃរួួមរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីរបស់់យើ�ើងបានបង្កើ�ើ�តសង្គគមដែ�លមានសន្តិិ�ភាព និិងស្ថេ�េរភាពរបស់់យើ�ើង។
យើ�ើងមានវប្បបធម៌៌សម្បូូ�របែ�ប និិងប្លែ�ែកខុុសពីីគេ�ដើ�ើម្បីី�ចែ�ករំំលែ�ក។ ក្នុុ�ងនាមជាពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីមួួយរូូប លោ�កអ្ននកនឹឹងក្លាាយជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ខ្សែ�ែរឿ�ឿងរបស់់ប្រ�ជាជាតិិយើ�ើង
ហើ�ើយនិិងផ្តតល់វិិ់ ភាគទានដល់់អនាគតរបស់់យើ�ើង។ ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីសូូមស្វាាគមន៍៍លោ�កអ្ននក។ ភាពជាពលរដ្ឋឋគឺឺជាចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង។
នៅ�ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឡងចូូលសញ្ជាាតិិ សូូមហាត់់ធ្វើ�ើ�សំណួ
ំ ួរប្រ�ឡងនៅ�ទំំព័័រទីី

44–46។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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សន្ទាានុុក្រ�មសម្រា�ប់់ផ្នែ�ែកដែ�លអាច
យកមកប្រ�ឡង
ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres Strait)

ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres Strait) គឺឺម្ចាា ស់់ស្រុ�ុកនៃ�ទឹឹកដីីប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី និិងជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres Strait) មានចំំនួួនប្រ�ហែ�លជា បីីភាគរយនៃ�ចំំនួួនប្រ�ជាជនអូូស្ត្រា�ាលីីទាំំងអស់់។
គណៈៈកម្មមការសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសអូូស្ត្រា�ាលីី

គណៈៈកម្មមការឯករាជ្យយដែ�លស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតទៅ�លើ�ើបណ្តឹឹ�ងស្តីី�ពីីការរើើ�សអើ�ើង និិងការរំំលោ�ភសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស។

ឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុនៃ�ការប្រ�កាន់់ពូូជសាសន៍៍អាចរាយការណ៍៍ទៅ�គណៈៈកម្មមការសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសអូូស្ត្រា�ាលីី។
សេ�វាសាធារណៈៈប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

ក្រ�សួួងរដ្ឋាាភិិបាល និិងមនុុស្សសដែ�លធ្វើ�ើ�ការងារឱ្យយក្រ�សួួង

់ វាអូូស្ត្រា�ាលីី។
Paul បានការងារធ្វើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងសេ�វាសាធារណៈៈប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីជាបុុគ្គគលិិកនៃ�ក្រ�សួួងផ្តតល់សេ�
ការបះះបោ�ររបស់់ពលរដ្ឋឋ

បាតុុកម្មម និិងកុុបកម្មមដោ�យមានចំំនួួនមនុុស្សសច្រើ��ើនជាងធម្មមតាដែ�លតវ៉ាាប្រ�ឆាំំងនឹឹងការសម្រេ��ច ឬគោ�លនយោ�បាយរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល។

មានការបះះបោ�ររបស់់ពលរដ្ឋឋនៅ�ពេ�លរដ្ឋាាភិិបាលបានអនុុម័័តច្បាាប់់ដែ�លគ្មាានប្រ�ជាប្រិ�ិយភាព។
គណបក្សសចម្រុះ�ះ�

ការចូូលរួួមនៃ�គណបក្សសនយោ�បាយចំំនួួនពីីរ ឬច្រើ��ើនជាង ជាធម្មមតាដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តរដ្ឋាាភិិបាល ឬក៏៏គណបក្សសប្រ�ឆាំំង។

បន្ទាាប់់ពីីការបោះ�ះឆ្នោ�ោតមក គ្មាានគណបក្សសណាមួួយទទួួលបានសម្លេ�េងគាគច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ងសភាតំំណាងរាស្ត្រ�រ ដូូច្នេះ�ះ�គណបក្សសចំំនួួនពីីរដែ�លមានគំំនិិតស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាបាន
រួួបរួួមគ្នាា បង្កើ�ើ�តគណបក្សសចម្រុះ�ះ�មួួយ។

គណៈៈកម្មមការ

ក្រុ�ុមមនុុស្សសមួួយដែ�លមានការទទួួលខុុសត្រូ�ូវជាផ្លូូ�វការ

គណៈៈកម្មមការឯករាជ្យយរៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោត។
រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ

ច្បាាប់់កំំពូូលនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លរដ្ឋាាភិិបាលត្រូ�ូវតែ�គោ�រពតាម។

រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញចែ�ងពីីអំំណាចនីីតិិបញ្ញញត្តិិ� នីីតិិប្រ�តិិបត្តិិ� និិងតុុលាការ
របបរាជានិិយមអាស្រ័�័យរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ

ប្រ�ទេ�សមួួយដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះមានព្រះ�ះមហាក្សសត្រ� ឬព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�យានីីធ្វើ�ើ�ជាប្រ�មុុខរដ្ឋឋ ដែ�លអំំណាចរបស់់ព្រះ�ះអង្គគត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដោ�យរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ

រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញរបស់់យើ�ើងបានបង្កើ�ើ�តកុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េលអូូស្ត្រា�ាលីីជារបបរាជានិិយមអាស្រ័�័យរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ ដោ�យមានព្រះ�ះមហាក្សសត្រ� ឬព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�យានីីនៃ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសធ្វើ�ើ�ជា
ប្រ�មុុខរដ្ឋឋរបស់់យើ�ើង។

តុុលាការ

ទីីកន្លែ�ែងដែ�លបណ្តឹឹ�ងតាមផ្លូូ�វច្បាាប់់ត្រូ�ូវបានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�យចៅ�ក្រ�ម ឬចៅ�ក្រ�មថ្នាាក់់ក្រោ��ម

នៅ�ពេ�លមនុុស្សសបំំពានច្បាាប់់ ពួួកគេ�អាចត្រូ�ូវឡើ�ើងតុុលាការ។
ការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី�ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ

នៅ�ក្នុុ�ងសវនាការស្តាាប់់ការពិិតដោ�យតុុលាការដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចថាតើ�ើជនណាម្នាាក់់មានទោ�ស ឬក៏៏គ្មាានទោ�សពីីបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋមួួយ។

បន្ទាាប់់ពីីការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី�ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ចោ�រប្លលន់់ធនាគារត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�នទៅ�ពន្ធធនាគារ។
ការបំំពានតាមប្រ�ព័័ន្ធធបច្ចេ�េកវិិទ្យា�

អាកប្បបកិិរិិយាដែ�លប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិិទ្យា�ដើ�ើម្បីី�គម្រា�ម បំំភ័័យ រុុកគួួន ឬក៏៏ធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននកណាម្នាាក់់អាម៉ាា ស់់មុុខដោ�យមានចេ�តនាធ្វើ�ើ�ឱ្យយពួួកគេ�ឈឺឺចាប់់។

ការបំំពានតាមប្រ�ព័័ន្ធធបច្ចេ�េកវិិទ្យា�ជាច្រើ��ើនប្រ�ភេ�ទគឺឺប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹងច្បាាប់់នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយគួួរត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ទៅ�ប៉ូូ�លីីស ហើ�ើយនិិងសេ�វាអនឡាញដូូចជាវេេទិិការបណ្តាា ញផ្សសព្វវ
ផ្សាាយព័័ត៌៌មានសង្គគមដែ�លមានរឿ�ឿងនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង។

40

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

រដ្ឋាាភិិបាលដែ�លជ្រើ��ើសតាំង
ំ ដោ�យប្រ�ជាជនតាមរយៈៈតំំណាងដែ�លជាប់់ឆ្នោ�ោត។

ំ តំំណាងនៅ�ក្នុុ�ងសភារបស់់នាង។
Grace មានក្តីី�រីីករាយរស់់នៅ�ក្នុុ�ងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយដែ�លនាងអាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ��ើសតាំង

អំំពើ�ើហិិង្សាានៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ� និិងក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ

អាកប្បបកិិរិិយា ឬការគម្រា�មកំំហែ�ងដែ�លមានបំំណងត្រួ�ួតត្រា�ដៃ�គូូដោ�យបង្កកការភ័័យខ្លាាច ឬក៏៏គម្រា�មកំំហែ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពពួួកគេ�។ អំំពើ�ើហិិង្សាានៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ� និិងក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារគឺឺជាអំំពើ�ើមិិនអាច
ទទួួលយកបាន និិងប្រ�ឆាំំងនឹឹងច្បាាប់់។

អំំពើ�ើហិិង្សាានៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ� និិងក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារគឺឺជាអំំពើ�ើប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹងច្បាាប់់នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយគួួរត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ទៅ�ប៉ូូ�លីីស។
ការជួួញដូូរគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន

ការកាន់់ ឬទិិញគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនទៅ�លក់់ដោ�យខុុសច្បាាប់់។

Jess ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�នទៅ�ពន្ធធនាគារពីីបទជួួញដូូរគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន។
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ដំំណើ�ើការដែ�លតាមរយៈៈនេះ�ះ ពលរដ្ឋឋជ្រើ��ើសរើើ�សមនុុស្សសឱ្យយធ្វើ�ើ�ជាតំំណាងពួួកគេ�នៅ�ក្នុុ�ងសភា

ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លមានអាយុុ 18 ឆ្នាំំ�ឡើ�ើងទៅ�ត្រូ�ូវបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត។
បញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត

បញ្ជីី�រាយមនុុស្សសដែ�លបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�បោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬការធ្វើ�ើ�ប្រ�ជាមតិិ

នៅ�ពេ�ល Jan បានមកដល់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោត មន្ត្រី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោតបានមើ�ើលរកឈ្មោះ�ះ�របស់់នាងនៅ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត។
មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ស្រុ�ុកនានាដែ�លមានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�លបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ��ើសតាំង
ំ អ្ននកនយោ�បាយនៅ�ក្នុុ�ងសភាតំំណាងរាស្ត្រ�រ។

មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតត្រូ�ូវបានគេ�ហៅ�ថាស្រុ�ុក ខណ្ឌឌបោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬកៅ�អីីបោះ�ះឆ្នោ�ោត។
សមភាព

ដូូចគ្នាានៅ�ក្នុុ�ងឋានៈៈ

ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីជឿ�ឿទៅ�លើ�ើសមភាពរបស់់មនុុស្សសទាំំងអស់់។
ប្រ�តិិបត្តិិ�ច្បាាប់់

ធានាថាមនុុស្សសអនុុវត្តតតាមច្បាាប់់

ប៉ូូ�លីីសប្រ�តិិបត្តិិ�ច្បាាប់់ និិងរក្សាាសន្តិិ�ភាព។
អំំណាចនីីតិិប្រ�តិិបត្តិិ�

អំំណាច និិងអាជ្ញាាធរគ្រ�ប់់គ្រ�ងច្បាាប់់ ជាអំំណាចមួួយនៃ�អំំណាចទាំំងបីីនៅ�ក្រោ��មរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�រដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីី និិងអគ្គគទេ�សាភិិបាលមានអំំណាចនីីតិិប្រ�តិិបត្តិិ�ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងច្បាាប់់ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ដោ�យសភាអូូស្ត្រា�ាលីី។
ឱកាសដូូចគ្នាា

ជនគ្រ�ប់់រូូបដោ�យមិិនគិិតពីីប្រ�វត្តិិ�របស់់ពួួកគេ�ទទួួលបានឱកាសស្មើ�ើ�ៗគ្នាាដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចភាពជោ�គជ័័យនៅ�ក្នុុ�ងជីីវិិត។

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី យើ�ើងជឿ�ឿថាមនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបគួួរទទួួលបាន ‘ឱកាសដូូចគ្នាា - fair go’ ។
សហព័័ន្ធធ

ការបង្រួ�ួបបង្រួ�ួមអាណានិិគមនានាចូូលជាប្រ�ជាជាតិិតែ�មួួយ ដោ�យអាណានិិគមទាំំងនេះ�ះរក្សាាអំំណាចជាក់់លាក់់ខ្លះះ�

នៅ�ឆ្នាំំ�1901 អាណានិិគមនានាបានរួួបរួួមគ្នាាទៅ�ជាសហព័័ន្ធធដែ�លគេ�ហៅ�ថា កុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េលអូូស្ត្រា�ាលីី។
កងនាវាទីីមួួយ

ក្រុ�ុមនាវាដែ�លមានសំំពៅ�ទាំំង 11គ្រឿ��ឿងដែ�លបានចាកចេ�ញពីីចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសក្រោ��មការដឹឹកនាំរំ បស់់លោ�កនាយនាវាឈ្មោះ�ះ� Arthur Phillip ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ត
ការតាំំងលំំនៅ�ដ្ឋាានរបស់់អ្ននកទោ�សនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋញ៉ូូ�វសៅ�វែែលស៍៍។

កងនាវាទីីមួួយបានចូូលចតនៅ�ឆកសមុុទ្រ�ទីីក្រុ�ុងស៊ីី�ដនីី នៅ�ថ្ងៃ�ៃទី2
ី 6 ខែ�មករា ឆ្នាំំ�1788។
និិមិិត្តតសញ្ញាាផ្កាា

ផ្កាាតំំណាងជាតិិ

និិមិិត្តតសញ្ញាាផ្កាារបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺផ្កាាវ៉ាាតថលពណ៌៌មាស។
អាពាហ៍៍ពិិពាហ៍ដោ�យ
៍
បង្ខំំ�

អាពាហ៍៍ពិិពាហ៍ដែ៍ �លមានមនុុស្សសម្នាាក់់ ឬគូូទាំង
ំ ពីីនាក់់គ្មាានជម្រើ��ើសដោ�យសេ�រីី។

នាងមិិនដែ�លសប្បាាយចិិត្តតនឹឹងអាពាហ៍៍ពិិពាហ៍ដោ�យ
៍
បង្ខំំ�របស់់នាងទេ� ហើ�ើយជានិិច្ចចកាល នាងចង់់ចាកចេ�ញពីីអាពាហ៍៍ពិិពាហ៍របៀ�
៍ ៀបនេះ�ះ។

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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ចាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះតទៅ�មុុខ

ចាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះទៅ� និិងនៅ�ពេ�លអនាគត

នៅ�ក្នុុ�ងពិិធីីចូូលសញ្ជាាតិិ លោ�កអ្ននកធ្វើ�ើ�ការសន្យាាថាមានភក្តីី�ភាពចំំពោះ�ះប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ចាប់់ពីីពេ�លនេះ�ះតទៅ�មុុខ។
រូូបតំំណាងល្បីី�ល្បាាញ
រូូបភាពល្បីី�ល្បាាញ

រោ�ងល្ខោ�ោនអូូប៉េ�េរ៉ាា (Opera House)
នៃ�ជនជាតិិដើ�ើម

ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីី និិង/ឬជនជាតិិដើ�ើមរស់់នៅ�តាមកោះ�ះថ័័ររិិសស្ត្រេ��េត (Torres Strait)

ជនជាតិិដើ�ើមប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺជាមនុុស្សសដំំបូូងគេ�នៃ�ប្រ�ទេ�សនេះ�ះ។
ការបញ្ជ្រា�ាបខ្លួួ�ន

ដំំណើ�ើរការសម្រ�បខ្លួួ�នរបស់់ជនចំំណាកស្រុ�ុកដើ�ើម្បីី�ឱ្យយពួួកគេ�អាចូូលររួួមនៅ�ក្នុុ�ង និិងផ្តតល់វិិ់ ភាគទានដល់់សង្គគមដែ�លកំំពុុងវិិវឌ្ឍឍន៍៍ និិងសង្គគមថ្មីី�របស់់ពួួកគេ�។

ជាបណ្តើ�ើ�រៗ ជនចំំណាកស្រុ�ុកបានទទួួលផលប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីការបញ្ជ្រា�ាបខ្លួួ�នចូូលទៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី និិងសហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន។
អំំណាចតុុលាការ

អំំណាច និិងអាជ្ញាាធរដើ�ើម្បីី�បកស្រា�យ និិងអនុុវត្តតច្បាាប់់ ជាអំំណាចមួួយនៃ�អំំណាចទាំំងបីីនៅ�ក្រោ��មរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

តុុលាការនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមានអំំណាចតុុលាការ។
អំំណាចនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�

អំំណាច និិងអាជ្ញាាធរដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ� និិងកែ�ប្រែ��ច្បាាប់់ ជាអំំណាចមួួយនៃ�អំំណាចទាំំងបីីនៅ�ក្រោ��មរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។

នៅ�ក្រោ��មរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ សភាមានអំំណាចនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�។
សេ�រីីភាព

សេ�រីីភាពផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន និិងឯករាជ្យយភាព

នៅ�ក្នុុ�ងសង្គគមលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយរបស់់យើ�ើង មនុុស្សសមានសេ�រីីភាពក្នុុ�ងការនិិយាយស្តីី� សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការសម្តែ�ែងមតិិ សេ�រីីភាពខាងជំំនឿ�ឿសាសនា និិងសេ�រីីភាពក្នុុ�ង

ការបង្កើ�ើ�តសមាគម។ យើ�ើងឱ្យយតម្លៃ�ៃទៅ�លើ�ើសេ�រីីភាពទាំំងនេះ�ះ។
ចៅ�ក្រ�មថ្នាាក់់ក្រោ��ម

ចៅ�ក្រ�មនៃ�តុុលាការថ្នាាក់់ក្រោ��ម

តុុលាការថ្នាាក់់ក្រោ��មបានរកឃើ�ើញថាចោ�រមានទោ�ស ហើ�ើយបញ្ជូូ�នគាត់់ទៅ�ពន្ធធនាគារ។
មិិត្តតភាពស្នើ�ើ�គ្នាា និិងស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់

ការជួួយ និិងទទួួលជំំនួួយពីីអ្ននកដទៃ� ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងគ្រា�លំំបាក

នៅ�ពេ�លឡានខ្ញុំខូូច អ្ននកបើ�ើកបរម្នាាក់់ទៀ�ៀតបានជួួយរុុញឡាននៅ�ក្នុុ�ងស្មាារតីីមិិត្តតភាពស្នើ�ើ�គ្នាា និិងស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់។
ភ្លេ�េងជាតិិ

ចម្រៀ��ៀងជាតិិ

ភ្លេ�េងជាតិិរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺ ‘Advance Australia Fair’ ។
លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយតាមបែ�បសភា

ប្រ�ព័័ន្ធធរដ្ឋាាភិិបាលដែ�លមានមូូលដ្ឋាានលើ�ើការបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ��ើសតាំង
ំ តំំណាងរាស្ត្រ�រ យ៉ាាងទៀ�ៀងទាត់់ដោ�យពលរដ្ឋឋ

នៅ�ក្នុុ�ងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយតាមបែ�បសភា ប្រ�ជាជនបោះ�ះឆ្នោ�ោតឱ្យយតំំណាងរបស់់ពួួកគេ�។
គណបក្សសនយោ�បាយ

ក្រុ�ុមនុុស្សសដែ�លមានគំំនិិតស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាស្តីី�ពីីវិិធីីដែ�លគួួរគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ទេ�ស និិងជាធម្មមតា ប្រឹ�ឹងប្រែ��ងឱ្យយបានជាប់់ឆ្នោ�ោត។

សមាជិិកគណបក្សសនយោ�បាយជួួបជុំំ�គ្នាា ជាទៀ�ៀតទាត់់ ឧទាហរណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�ពិិភក្សាាអំំពីីការកែ�លម្អអការដឹឹកជញ្ជូូ�នសាធារណៈៈ។
ការប្រ�កាន់់ពូូជសាសន៍៍

ភាពលំំអៀ�ៀង ការរើើ�សអើ�ើង ការរុុកគួួន ឬក៏៏ការស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មដែ�លសម្តៅ�ៅទៅ�កាន់់អ្ននកណាម្នាាក់់ដោ�យសារជាតិិសាសន៍៍ ពណ៌៌សម្បុុ�រ ដើ�ើមកំំណើ�ើតជាតិិ និិងសញ្ជាាតិិរបស់់ពួួកគេ�។

ការប្រ�កាន់់ពូជ
ូ សាសន៍៍គឺប្រ�ឆាំ
ឺ
ង
ំ នឹឹងច្បាាប់់នៅ�ក្នុុង
� ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយគួរត្រូ�
ួ វូ រាយការណ៍៍ទៅ�ប៉ូូ�លីីស។ បណ្តឹឹ�ងក៏៏អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�គណៈៈកម្មមការសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសអូូស្ត្រា�ាលីីបានដែ�រ។
ប្រ�ជាមតិិ

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតទាំំងអស់់ទៅ�លើ�ើការកែ�ប្រែ��រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លបានស្នើ�ើ�ឡើ�ើង

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ជាមតិិឆ្នាំំ�1967 ប្រ�ជាជនបានបោះ�ះឆ្នោ�ោតដើ�ើម្បីី�រាប់់ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីីទៅ�ក្នុុ�ងជំំរឿ�ឿនប្រ�ជាជន។
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ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

តំំណាង

មនុុស្សសដែ�លធ្វើ�ើ�សកម្មមភាព និិងនិិយាយជំំនួួសអ្ននកដទៃ�

តំំណាងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាមូូលដ្ឋាានចូូលចិិត្តតគំំនិិតរបស់់ខ្ញុំ និិងបានបង្ហាាញវានៅ�ក្នុុ�ងអង្គគប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា។
ការគោ�រព

បង្ហាាញពីីការចាត់់ទុុកជនណាមួួយជាមនុុស្សសមួួយរូូប ឬក៏៏ការគិិតពិិចារណ៍៍លើ�ើសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ច ដែ�លពួួកគេ�បានធ្វើ�ើ�។

Emily មានសេ�ចក្តីី�រីីករាយដែ�លគ្រួ�ួសាររបស់់នាងបានគោ�រពសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចរបស់់នាងចង់់ ក្លាាយជាពុុទ្ធធសាសនិិកមួួយរូូប។
នីីតិិរដ្ឋឋ

មនុុស្សសទាំំងអស់់ដោ�យរួួមទាំំងពលរដ្ឋឋ និិងរដ្ឋាាភិិបាលត្រូ�ូវតែ�គោ�រពតាមច្បាាប់់។

មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីដោ�យរួួមទាំំងនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ត្រូ�ូវតែ�គោ�រពច្បាាប់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីទាំំងអស់់នៅ�ក្រោ��មនីីតិិរដ្ឋឋ។
ក្រ�សួួងផ្តតល់សេ�
់ វាអូូស្ត្រា�ាលីី

ទីីភ្នាាក់់ងាររដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លផ្តតល់សេ�
់ វាសុុខាភិិបាល សេ�វាសង្គគមកិិច្ចច និិងប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភសង្គគមកិិច្ចចតាមរយៈៈ Medicare Centrelink និិង Child Support។

ក្រ�សួួងផ្តតល់សេ�
់ វាអូូស្ត្រា�ាលីីផ្តតល់ប្រា់ �ក់់ឧបត្ថថម្ភភតាមរយៈៈ Centrelink និិងសេ�វាផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតសម្ងាាត់់

ប្រ�ព័័ន្ធធនៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�លប្រ�ជាជនបោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យឯកជន ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឱ្យយមានជនណាម្នាាក់់មានឥទ្ធិិ�ពល ឬដាក់់សម្ពាាធទៅ�លើ�ើពួួកគេ�ឱ្យយបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមវិិធីីណាមួួយបាន។

នៅ�ក្នុុ�ងសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតសម្ងាាត់់ គ្មាានជនណាម្នាាក់់មើ�ើលឃើ�ើញទេ� នៅ�ពេ�លលោ�កអ្ននកគូូសសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតលោ�កអ្ននក។
មិិនពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសាសនា

ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីសាសនា

នៅ�ក្នុុ�ងសង្គគមដែ�លមិិនពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសាសនា គ្មាានសាសនាផ្លូូ�វការទេ�។
ដែ�លមានស្វ័័�យភាព ឬភាពម្ចាា ស់់ការលើ�ើខ្លួួ�នឯង

អាចផ្គគត់់ផ្គគង់់តម្រូ�ូវការខ្លួួ�នផ្ទាាល់់របស់់លោ�កអ្ននកបាន ដោ�យគ្មាានជំំនួួយពីីអ្ននកដទៃ�

� បស់់គាត់់ និិងបង់់ថ្លៃ�ៃជួួលផ្ទះះ�ផ្ទាាល់់ខ្លួួនរ
� បស់់គាត់់បាន។ គាត់់មានភាពម្ចាា ស់់ការលើ�ើខ្លួួន
� ឯង
ការមានការងារធ្វើ�ើ�មានន័័យថាគាត់់អាចទិិញអាហារផ្ទាាល់់ខ្លួួនរ
បង្កើ�ើ�ត

កសាង បង្កើ�ើ�ត ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

លោ�កទេ�សាភិិបាល Phillip បានបង្កើ�ើ�តអាណានិិគមទីីមួួយនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋញ៉ូូ�វសៅ�វែែលស៍៍។
ស្រុ�ុក

តំំបន់់រដ្ឋាាភិិបាលមូូលដ្ឋាាន

ផ្លូូ�វថ្ននល់នៅ់ �ក្នុុ�ងស្រុ�ុកខ្ញុំមានសុុវត្ថិិ�ភាពណាស់់។
សន្តិិ�សុុខសង្គគម

ប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តត និិងប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកគ្មាានការងារធ្វើ�ើ� ជនពិិការ មនុុស្សសចាស់់ និិងអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�លខ្វះះ�ខាត។

នៅ�ពេ�ល Trang បាត់់បង់់ការងាររបស់់នាង នាងបានដាក់់ពាក្យយសុំំ �ប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភសន្តិិ�សុុខសង្គគម។
ក្រ�សួួងពន្ធធដារអូូស្ត្រា�ាលីី (ATO)

ទីីភ្នាាក់់ងាររដ្ឋាាភិិបាលអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ព័័ន្ធធពន្ធធដារ និិងប្រា�ក់់សោ�ធននិិវត្តតន៍ដែ៍ �លគាំំទ្រ� និិងផ្តតល់ថវិិ
់ កាដល់់សេ�វាផ្សេ�េងៗសម្រា�ប់់ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីី។

នៅ�រៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីភាគច្រើ��ើនបំំផុុតបញ្ជូូ�នទម្រ�ង់់ទូូរទាត់់ពន្ធធដារទៅ�ក្រ�សួួងពន្ធធដារអូូស្ត្រា�ាលីី។
គុុណតម្លៃ�ៃ

គោ�លការណ៍៍ដែ�លជួួយមនុុស្សសធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចថាអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវ និិងអ្វីី�ដែ�លខុុស ហើ�ើយរបៀ�ៀបប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពផ្សេ�េងៗ។

ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមានកម្រ�ងគុុណតម្លៃ�ៃរួួមដែ�លយើ�ើងហៅ�ថាគុុណតម្លៃ�ៃរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី។
អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត

មនុុស្សសដែ�លផ្តតល់ពេ�
់ លវេេលារបស់់ពួួកគេ�ទៅ�ដល់់មនុុស្សសម្នាាក់់ ឬអង្គគការមួួយដោ�យមិិនយកកម្រៃ��។

់ នុុស្សសនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់ពួួកគេ�។
Raza គឺឺជាអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតដែ�លបង្រៀ��ៀនភាសាអង់់គ្លេ�េសដល់ម

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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សំំណួួរប្រ�ឡងសម្រា�ប់់ហាត់់ធ្វើ�ើ�
ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី និិងប្រ�ជាជនរបស់់ខ្លួួ�ន
1.	តើ�ើយើ�ើងរំំលឹឹកអំំពីីអ្វីី�នៅ�ទិិវាបុុណ្យយជាតិិ

Anzac Day?

	ក. ការចុះះ�ពីនា
ី វាឡើ�ើងគោ�កនៃ�អង្គគភាពកងទ័័ពអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
និិងណូូវ៉ែែល
� ហ្សេ�េឡង់់នៅ�ឯឧបទ្វីី�ប

Gallipoli ប្រ�ទេ�សទួួរគីី នៅ�ក្នុុង
� សង្គ្រា�ា មលោ�កលើ�ើទីី I ។

ខ. ការមកដល់់នៃ�អ្ននកតាំង
ំ លំំនៅ�ដ្ឋាានដោ�យសេ�រីី.លើ�ើកទីីមួួយដែ�លមកពីីប្រ�ទេ�សចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស

	គ. ការចុះះ�ពីីនាវាឡើ�ើងគោ�កនៃ�កងនាវាទីីមួួយនៅ�ឆកសមុុទ្រ�ទីីក្រុ�ុងស៊ីី�ដនីី
2. 	តើ�ើទង់់ជាតិិរបស់់ជនជាតិិដើ�ើមអាបូូរីីជីីនីីអូូស្ត្រា�ាលីីមានពណ៌៌អ្វីី�ខ្លះះ�?
	ក. ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ ពណ៌៌ក្រ�ហម និិងពណ៌៌លឿ�ឿង
ខ. ពណ៌៌បៃ�តង ពណ៌៌ស និិងពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ

	គ. ពណ៌៌ខៀ�ៀវ ពណ៌៌ស និិងពណ៌៌បៃ�តង
3. 	តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ជាសញ្ញាាជាតិិកុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េល

	ក. ភ្លេ�េងជាតិិ

(Commonwealth Coat of Arms)?

ខ. ផ្កាាតំំណាងជាតិិរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

	គ. និិមិិត្តតរូូបជាផ្លូូ�វការរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លកណត់់អត្តតសញ្ញាាណនៃ�កម្មមសិិទ្ធធរបស់់កុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េល
4. 	តើ�ើមានព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍អ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីកាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី1 ខែ�មករា ឆ្នាំំ�1901?
	ក. រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីបានកែ�ប្រែ��ដោ�យប្រ�ជាមតិិ

ខ. តំំបន់់អាណានិិគមដែ�លនៅ�ដាច់់ៗពីីគ្នាាបានរួួបរួួមគ្នាា ជាសហព័័ន្ធធនៃ�រដ្ឋឋដែ�លគេ�ហៅ�ថាកុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េលអូូស្ត្រា�ាលីី (Commonwealth

	គ. អង្គគភាពកងទ័័ពអូូស្ត្រា�ាលីី និិងណូូវ៉ែែ�លហ្សេ�េឡង់់បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
5. 	តើ�ើរាជធានីីនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីឈ្មោះ�ះ�អ្វីី�?
	ក.
ខ.

	គ.

Brisbane
Canberra
Perth

ជំំនឿ�ឿលើ�ើលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ សិិទ្ធិិ� និិងសេ�រីីភាពរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី
6. 	នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�យោ�គខាងក្រោ��មនេះ�ះ តើ�ើមួួយណាជាឧទាហរណ៍៍នៃ�សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការនិិយាយស្តីី�?
	ក. ប្រ�ជាជនអាចធ្វើ�ើ�ការតវ៉ាាប្រ�ឆាំំងនឹឹងសកម្មមភាពរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលបានដោ�យសន្តិិ�វិិធីី
ខ. បុុរស និិងស្ត្រី�ី�ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកស្នើ�ើ�គ្នាានៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការច្បាាប់់។

	គ. ជនជាតិិអូូស្ត្រា�ាលីីមានសេ�រីីភាពមិិនកាន់់សាសនា

7. 	តើ�ើប្រ�យោ�គមួួយណាក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រ�យោ�គទាំំងនេះ�ះស្តីី�ពីីរដ្ឋាាភិិបាលនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ?
	ក. រដ្ឋាាភិិបាលមិិនអនុុញ្ញាាតឱ្យយសាសនាមួួយចំំនួួន

ខ. រដ្ឋាាភិិបាលនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគឺឺមិិនពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសាសនាទេ�។

	គ. ច្បាាប់់សាសនាត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យសភា
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ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

of Australia) ។

8. 	នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�យោ�គខាងក្រោ��មនេះ�ះ តើ�ើមួួយណាជាឧទាហរណ៍៍នៃ�សមភាពនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី?
	ក. មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបកាន់់សាសនាដូូចគ្នាា
ខ. បុុរស និិងស្ត្រី�ី�មានសិិទ្ធិិ�ស្មើ�ើ�គ្នាា ។

	គ. មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបស្ថិិ�តក្នុុ�ងគណបក្សសនយោ�បាយដូូចគ្នាា
9. 	តើ�ើប្រ�យោ�គមួួយណាក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រ�យោ�គទាំំងនេះ�ះជាការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លមានអាយុុ 18ឆ្នាំំ�ឡើ�ើងទៅ�?
	ក. ចូូលរួួមការប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាមូូលដ្ឋាាន

ខ. បោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ក្នុុ�ងពេ�លបោះ�ះឆ្នោ�ោតសហព័័ន្ធធ និិងរដ្ឋឋ ឬក៏៏ដែ�នដីី ហើ�ើយនិិងក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ប្រ�ជាមតិិ

	គ. មានលិិខិិតឆ្លលងដែ�នអូូស្ត្រា�ាលីីដែ�លមានសុុពលភាព

10. 	តើ�ើប្រ�យោ�គមួួយណាក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រ�យោ�គទាំំងនេះ�ះស្តីី�ពីីលិិខិិតឆ្លលងដែ�នត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ?
	ក. ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីអាចដាក់់ពាក្យយសុំំ �លិិខិិតឆ្លលងដែ�នអូូស្ត្រា�ាលីីបាន

ខ. អ្ននកមានសិិទ្ធិិ�រស់់នៅ�ជាអចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍អា
៍ ចកាន់់លិិខិិតឆ្លលងដែ�នអូូស្ត្រា�ាលីីបាន

	គ. ពលរដ្ឋឋអូូស្ត្រា�ាលីីត្រូ�ូវការលិិខិិតឆ្លលងដែ�ន និិងទិិដ្ឋាាការដើ�ើម្បីី�ត្រ�ឡប់់ចូូលប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីវិិញ

រដ្ឋាាភិិបាល និិងច្បាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី
11. 	តើ�ើប្រ�យោ�គមួួយណាក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រ�យោ�គទាំំងនេះ�ះស្តីី�ពីីការបោះ�ះឆ្នោ�ោតត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ?

	ក. ប្រ�ជាជនមានសេ�រីីភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាពដើ�ើម្បីី�បោះ�ះឆ្នោ�ោតឱ្យយបេ�ក្ខខជនណាមួួយក៏៏បាន
ខ. ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតគឺឺធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យលើ�ើកដៃ�

	គ. ប្រ�ជាជនត្រូ�ូវសរសេ�រឈ្មោះ�ះ�ពួួកគេ�នៅ�លើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត
12. 	តើ�ើឯកសារស្រ�បច្បាាប់់ឈ្មោះ�ះ�អ្វីី�ដែ�លចែ�ងពីីបទបញ្ញញត្តិិ�មូូលដ្ឋាានសម្រា�ប់់រដ្ឋាាភិិបាលប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី?
	ក. សហព័័ន្ធធអូូស្ត្រា�ាលីី

ខ. កុំំ�ម៉៉ន់វេ់ េលអូូស្ត្រា�ាលីី

	គ. រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី
13. 	តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ជាប្រ�ជាមតិិ?

	ក. ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតដើ�ើម្បីី�ផ្លាា ស់់ប្តូូ�ររដ្ឋាាភិិបាល

ខ. ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតដើ�ើម្បីី�កែ�ប្រែ��រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

	គ. ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតដើ�ើម្បីី�ផ្លាា ស់់ប្តូូ�រនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

14. 	តើ�ើអំំណាចណាមួួយរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលមានអំំណាចបកស្រា�យ និិងអនុុវត្តតច្បាាប់់?
	ក. អំំណាចនីីតិិបញ្ញញត្តិិ�

ខ. អំំណាចនីីតិិប្រ�តិិបត្តិិ�

	គ. អំំណាចតុុលាការ

15. 	តើ�ើប្រ�យោ�គមួួយណាក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រ�យោ�គទាំំងនេះ�ះជាតួួនាទីីរបស់់អគ្គគទេ�សាភិិបាល?
	ក. តែ�ងតាំំងប្រ�មុុខរដ្ឋាាភិិបាលថ្នាាក់់រដ្ឋឋ

ខ. ការចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើពង្រា�ងច្បាាប់់នានាដែ�លអនុុម័័តដោ�យសភាអូូស្ត្រា�ាលីីឱ្យយក្លាាយជាច្បាាប់់

	គ. តែ�ងតាំំងប្រ�មុុខរដ្ឋឋ

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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គុុណតម្លៃ�ៃរបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី
16. 	តើ�ើចម្លើ�ើ�យណាមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មចម្លើ�ើ�យខាងក្រោ��មនឹឹងបង្ហាាញពីីគុុណតម្លៃ�ៃប្រ�ទេ�ស អូូស្ត្រា�ាលីីស្តីី�ពីីសេ�រីីភាពក្នុុ�ងការសម្តែ�ែងមតិិបានល្អអបំំផុុត?
	ក. មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបអាចសម្តែ�ែងមតិិរបស់់ពួួកគេ�ដោ�យសន្តិិ�វិិធីី ហើ�ើយស្ថិិ�តក្នុុ�ងរង្វវង់់ច្បាាប់់
ខ. មនុុស្សសដែ�លមានទស្សសនៈៈខុុសពីីរូូបខ្ញុំត្រូ�ូវនៅ�ឱ្យយស្ងៀ�ៀ�មស្ងាាត់់។

	គ. មានតែ�ប្រ�ធានបទដែ�លបានយល់់ព្រ�មទេ�អាចត្រូ�ូវពិិភាក្សាាបាន។
17. 	តើ�ើប្រ�ជាជននៅ�រស់់នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគួួរប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរៀ�ៀនភាសាអង់់គ្លេ�េសឬទេ�?

	ក. ប្រ�ជាជននៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីគួួរនិិយាយភាសាណាដែ�លនិិយាយច្រើ��ើនជាងគេ�បង្អអស់់នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ជិិតខាងតាមមូូលដ្ឋាានរបស់់ពួួកគេ�
ខ. គ្មាានការរំំពឹឹងឱ្យយរៀ�ៀនភាសាណាមួួយនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីទេ�

	គ. បាទ ឬចាស ភាសាអង់់គ្លេ�េសជាភាសាជាតិិរបស់់អូូស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយវាជួួយឱ្យយទទួួលបានការអប់់រំំ ការងារ និិងជួួយឱ្យយបញ្ជ្រា�ាបខ្លួួ�នចូូលទៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍។
18.	ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទទួួលរងការប្រ�មាថ តើ�ើលោ�កអ្ននកអាចលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយមានអំំពើ�ើហិិង្សាាប្រ�ឆាំំងនឹឹងមនុុស្សស ឬក៏៏ក្រុ�ុមមនុុស្សសបានឬទេ�នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី?
	ក. បាទ ឬចាសអាច ប្រ�សិិនបើ�ើលោ�កអ្ននកមិិនមានបំំណងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�អំំពើ�ើហិិង្សាាទេ�
ខ. ទេ� មិិនអាចទេ� វាប្រ�ឆាំំងនឹឹងគុុណតម្លៃ�ៃ និិងច្បាាប់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី

	គ. ជួួនកាលអាច ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំមានការអាក់់អន់់ចិិត្តតខ្លាំំ�ង

19.	តើ�ើមនុុស្សសគួួរអធ្យាាស្រ័�័យគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មកក្នុុ�ងខណៈៈដែ�លពួួកគេ�យល់ឃើ�
់ ើញថាមានការខ្វែ�ែងគំំនិិតគ្នាា ?
	ក. វាជាអំំពើ�ើប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹងច្បាាប់់ដែ�លខ្វែ�ែងគំំនិិតគ្នាា ។

ខ. ទេ� មនុុស្សសគ្រា�ន់់តែ�ត្រូ�ូវការគោ�រពគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មក ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�យល់ស្រ�
់ បគ្នាា ។

	គ. បាទ ឬចាស ការខ្វែ�ែងគំំនិិតគ្នាាដោ�យសន្តិិ�វិិធីីឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីគុុណតម្លៃ�ៃប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីទាក់់ទងនឹឹងការគោ�រពគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មក។
20. 	តើ�ើឧទាហរណ៍៍ណាមួួយដូូចខាងក្រោ��ម ជាឧទាហរណ៍៍នៃ�ការចូូលរួួមចំំណែ�កដល់សហគ
់
មន៍៍អូូស្ត្រា�ាលីី?

	ក. ការធ្វើ�ើ�ការស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ឬការរៃៃអង្គាាសប្រា�ក់់សម្រា�ប់់មនុុស្សសធម៌៌គឺឺជាឱកាសដ៏៏ល្អអមួួយដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹងសហគមន៍៍របស់់យើ�ើង។
ខ. ខ្ញុំមិិនគួួរខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងដើ�ើម្បីី�ស្គាាល់់មនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀតទេ�

	គ. មនុុស្សសនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីមិិនគួួរចូូលរួួមចំំណែ�កដល់សហគ
់
មន៍៍ទេ� ពីីព្រោះ��ះអូូស្ត្រា�ាលីីជាប្រ�ទេ�សសេ�រីី

ចម្លើ�ើ�យ

1ក, 2ក, 3គ, 4ខ, 5ខ, 6ក, 7ខ, 8ខ, 9ខ, 10ក, 11ក, 12គ, 13ខ, 14គ, 15ខ, 16ក, 17គ, 18ខ, 19គ, 20ក
46

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រាូ �ាលីី៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង

ចប់់ផ្នែ�ែកដែ�លអាចយកមកប្រ�ឡង

ភាពជាពលរដ្ឋឋអូស្ត្រា�ាលីី
ូ
៖ ចំំណងរួួមរបស់់យើ�ើង
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