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သင့္အတြက္ သတင္းစကား
ၾသစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူပါသည္။ ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခုတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အျဖစ္  
အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းပါဝင္ရာတြင္ ရဲရင့္မႈ၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈႏွင့္ သႏၷိဌာန္ခ်လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းက်  
လူ႔ေဘာင္အသိုက္အဝန္းအေပၚ သင္၏ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ တန္ဖိုးထားပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူျခင္းသည္ သင္၏ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္မႈ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဩစေၾတး 
လ်ားႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းသည္ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုံစံတန္ဖိုးမ်ားအေပၚ ဆက္လက္သႏၷိဌာန္ခ်ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟူသည့္  
သေဘာျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သင္၏ ဩစေၾတးလ်ားအသုိက္အဝန္းႏွင့္ တရားဝင္မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈ အစလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ‘ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဩစေၾတးလ်ား  
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ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားျဖစ္ရျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ ဆုလာဘ္မ်ား ရရွိေစမည့္ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက ္
ျဖစ္လာျခင္းျဖင့္ သင္သည္ တမူထူးျခားေသာ ႏုိင္ငံအသုိက္အဝန္းတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္  
ေတာရက္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား၊ ဤေနရာတြင္ ေမြးဖြားလာၾကသူမ်ားႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား၏ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤမတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလ်က္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စည္းလုံးညီညြတ္ၿပီး  
သဟဇာတျဖစ္ေသာ နိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားအသုိက္အဝန္း၏ အင္အားသည္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ား၏ အနာဂတ္ကုိ ပံုေဖာ္ရန္ အတူတကြလုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။  
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ တည္ၿငိမ္ေသာ အစုိးရစနစ္တစ္ခုရိွၿပီး ဩစေၾတးလ်နုိင္ငံသားမ်ားသည္ အစုိးရ၏ အခြင့္အာဏာလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာပါသည္။  
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဥပေဒမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သမုိင္းေၾကာင္းမွ ပံုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားအသုိက္ 
အဝန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံ၏ဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ျဖည့္စြက္ေပါင္းထည့္ႏုိင္ၿပီး ၎ကုိ ပံုေဖာ္ရာတြင္ ကူညီေပးမည့္ အေနအထားတြင္  
ရိွႏုိင္ပါသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသည္ ေရွးက်ေသာတိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္ၿပီး တမူထူးျခားသည္။ အပူပိုင္းေဒသသစ္ေတာႀကီးမ်ားႏွင့္  
သစ္ေတာမ်ားဖံုးလႊမ္းေနေသာ၊ ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ ကႏၲာရမ်ားရိွေသာ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ စုိက္ခင္းမ်ားရိွေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေရွးဦးတုိင္းရင္းသားမ်ား၏  
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဆက္လက္ၿပီးတည္ရိွေနေသးေသာ ေရွးအက်ဆံုး ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏုပ်ိဳငယ္ရြယ္သည့္  
ႏုိင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ ဥေရာပတုိက္သားအေျခခ်ေနထုိင္မႈသည္  
1788 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူအသစ္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆက္လက္ႀကိဳဆိုေနဆဲျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေပါင္း 200 ေက်ာ္မွလူမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံကုိ မိမိတုိ႔အိမ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လူ႔ေဘာင္အသုိက္အဝန္းသည္  
ကမၻာေပၚတြင္ မတူကြျဲပားမႈအရိွဆံုးအသုိက္အဝန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ မတူကြျဲပားမႈကုိ  
အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းစည္းထားသည္။ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးကုိ စည္းလံုးေစသည့္ ဘံုေႏွာင္ႀကိဳးျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူျခင္းသည္ သင့္အား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံ တည္ေဆာက္ရာတြင္  
အျပည့္အဝ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ရရိွေစပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားအသုိက္အဝန္း၏ တရားဝင္အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးအေနျဖင့္  
သင္၏တာဝန္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟူသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ လူတစ္ဦးစီတုိင္း၏  
ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်ရိွျခင္း ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးက့ဲသုိ႔ ဘံုစံတန္ဖုိးမ်ားကုိ ယံုၾကည္ၾကသည္။  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူျခင္းသည္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ဤစံတန္ဖုိးမ်ားျဖင့္ ကုန္ဆံုးေနထုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။
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ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္လာျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္လာျခင္းမွာ လူတစ္ဦးသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံႏွင့္ ၎၏ႏုိင္ငံသားမ်ားအား သစၥာေစာင့္သိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကတိျပဳၿပီးေနာက္  
ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ားကို က်င့္သုံးပိုင္ခြင့္ရရွိေစမည့္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား ခံယူခြင့္ စာေမးပြဲ
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသား ခံယူခြင့္ စာေမးပြကုိဲ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၊ ၎၏ ဒီမုိကေရစီစနစ္၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ စံတန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသား တာဝန္ႏွင့္  
အခြင့္ထူးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္တင့္ေသာ ဗဟုသုတရွိမရွိ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရန္ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားပါသည္။

ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္စာေမးပြဲသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳ၍ အေျဖမွန္ေရြးခ်ယ္ေပးရမည့္ စာေမးပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းစာေမးပြဲတြင္  
က်ပန္းေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေမးခြန္း 20 ပါဝင္ၿပီး 2020 နိုဝင္ဘာလ 15 မွစတင္၍ ဩစေၾတးလ်ားစံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္း ငါးခုကိုလည္း  
ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ သင္သည္ စံတန္ဖိုးေမးခြန္းငါးခုကို မွန္ကန္ေအာင္ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး အားလုံးေပါင္း အမွတ္ 75 ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆုံး  
ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတဝန္း၌ ျပည္ထဲေရးဌာန႐ုံးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ စာေမးပြဲမ်ားကို ဩစေၾတးလ်ားေဒသတြင္းႏွင့္  
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံရပ္ျခားဌာန မ်ားရွိ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္လည္း စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား ခံယူခြင့္ စာေမးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း
ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္စာေမးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ သင္သည္ ဤမွီျငမ္းစာအုပ္၊ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား - ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘံုေႏွာင္ႀကိဳးကို ဖတ္ရန္လိုအပ္သည္။

ဤမွီျငမ္းစာအုပ္တြင္ စစ္ေဆးႏိုင္ေသာက႑ႏွင့္ မစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ က႑ ပါဝင္သည္။

စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ က႑
ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္သိရွိထားရမည့္ အခ်က္အလက္အားလုံးသည္ ဤစာအုပ္၏ ပထမအပိုင္း ေလးပိုင္းတြင္ ပါဝင္ပါသည္ -

• အပိုင္း 1 - ဩစေၾတးလ်ားႏွင့္ ၎၏ျပည္သူျပည္သားမ်ား

• အပိုင္း 2 - ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကရက္တစ္ ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား

• အပိုင္း 3 - ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ ဥပေဒ

• အပိုင္း 4 - ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ စံတန္ဖိုးမ်ား

သင္သည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္စာေမးပြဲမွ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရန္ စစ္ေဆးနိုင္ေသာ က႑မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိနားလည္ထားရန္လိုအပ္သည္။

မစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ က႑
မစစ္ေဆးႏိုင္ေသာက႑တြင္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို သင္နားလည္ေစရန္ ကူညီေပးမည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား  
ပါရွိသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္အား စစ္ေဆးသြားမည္မဟုတ္ပါ။

• အပိုင္း 5 - ယေန႔ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ

• အပိုင္း 6 - ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံဇာတ္ေၾကာင္း

ေလ့က်င့္ေရးအစမ္းေမးခြန္းမ်ား 
စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ က႑အဆုံးတြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ စာေမးပြဲအတြက္ သင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ သင့္အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေလ့က်င့္ေရးအစမ္းေမးခြန္း  
20 ရွိပါသည္။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ က႑ႏွင့္ မစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ က႑ႏွစ္ရပ္စလုံး၏ အဆုံးတြင္ ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ (အဓိကစကားလုံးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏  
အဓိပၸါယ္မ်ားစာရင္း) တစ္ခု ရွိပါသည္။

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား
ဤမွီျငမ္းစာအုပ္၏ ေက်ာဘက္တြင္ သင္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္မည့္ေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
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ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္စာေမးပြဲအတြင္း အကူအညီ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာရန္ အလားအလာအရိွဆံုးသူမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖဆုိရာတြင္ အကူအညီမလုိအပ္ဘဲ ေျဖဆုိရန္  
လိုအပ္ေသာ စာေပကၽြမ္းက်င္မႈရွိမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို နားေထာင္ၿပီး အေျဖမ်ားေရြးခ်ယ္ရန္ သင္ အသုံးျပဳနိုင္သည့္ စာသားမွ  
စကားသို႔ေျပာင္းလဲေပးသည့္နည္းပညာလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ စာေမးပြဲၿပီးေနာက္
သင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ သင့္ေလွ်ာက္ထားမႈကို အတည္ျပဳၿပီး သင္သည္  
ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူပြဲ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ရန္လိုအပ္ပါက သင္သည္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ရန္ဖိတ္စာတစ္ေစာင္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။  
ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင့္အခမ္းအနားကို သင့္ေလွ်ာက္ထားမႈ အတည္ျပဳၿပီးခ်ိန္မွ ေျခာက္လအတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း
ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေမြးဖြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္လာပါက  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တာဝန္မ်ား၊ အခြင့္ထူးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ရသည့္ အဓိပၸါယ္တို႔ကို နားလည္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ယင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏  
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးပါသည္။

သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ား ႏုိင္ငံသားခံယူပြဲအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္သည့္အခါ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ကတိသစၥာ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအား အမ်ားျပည္သူ  ေရွ႕တြင္ ကတိျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသား တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးမ်ားကို  
လက္ခံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤသည္မွာ သင္ျပဳရမည့္ကတိသစၥာျဖစ္သည္ -

ယခုအခ်ိန္မွစၿပီး ေရွ႕ေလၽွာက္ ဘုရားသခင္ကို တုိင္တည္ကာ*ယခုအခ်ိန္မွစၿပီး ေရွ႕ေလၽွာက္ ဘုရားသခင္ကို တုိင္တည္ကာ*

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ၎၏ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားထံ ကၽြႏု္ပ္ သစၥာခံပါသည္၊ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ၎၏ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားထံ ကၽြႏု္ပ္ သစၥာခံပါသည္၊

၎တို႔၏ ဒီမိုကရက္တစ္ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္ကလည္း လက္ခံသေဘာတူပါသည္၊၎တို႔၏ ဒီမိုကရက္တစ္ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္ကလည္း လက္ခံသေဘာတူပါသည္၊

၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံေလးစားၿပီး၊၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံေလးစားၿပီး၊

၎တို႔၏ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္သည္ ထိန္းသိမ္း၍ လုိက္နာၿပီး နာခံပါမည္။၎တို႔၏ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္သည္ ထိန္းသိမ္း၍ လုိက္နာၿပီး နာခံပါမည္။

* ‘ဘုရားသခင္ကို တိုင္တည္ကာ’ စကားလုံးမ်ားကို ထည့္သြင္း ေျပာရန္ သို႔မဟုတ္ မေျပာရန္ ကတိျပဳသူက ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

သင္ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ရႈပါက သင္သည္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အဝန္းအတြင္း  
သင္၏အခန္းက႑ကို မည္သို႔ျမႇင့္တင္ရမည္ကို ပို၍နားလည္သေဘာေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။
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ဩစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံသားခံယူပြဲ အခမ္းအနား 
ဩစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံသားခံယူပြဲ အခမ္းအနားမ်ားမွာ  
လူအနည္းငယ္သာပါဝင္သည့္ ပြငဲယ္ေလးျဖစ္ႏိုင္သက့ဲသုိ႔ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ  
သို႔မဟုတ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ ႀကီးမားေသာ  
ပြဲႀကီးတစ္ပြဲလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားအသစ္မ်ားႏွင့္  
တာဝန္ရွိသူမ်ားၾကားရွိ ခံစားခ်က္နက္ရႈိင္းမႈႏွင့္ ဂုဏ္ယူမႈသည္  
အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဂုဏ္ျပဳပြဲတစ္ခု ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ႏိုင္ငံသားခံယူပြဲအခမ္းအနားအစတြင္ သင့္ကို သင့္နယ္ေျမ၏  
အစဥ္အလာအရ ပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အက္ေဘာရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္  
ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ  
ႀကိဳဆိုပါလိမ့္မည္။ ဤႏိုင္ငံေတာ္မွ ႀကိဳဆိုေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို  
ေရွးဦးဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးမ်ားမွ မိမိတို႔ရိုးရာ ဇာတိဌာနမ်ားတြင္  
ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကပါသည္။ သင္သည္  
သင္၏အျခားေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ႀကိဳဆိုအားေပးသည့္ စကားမ်ားကို  
ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ 

သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ  
အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားအျဖစ္  
ကတိသစၥာျပဳျခင္းကို အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ဖတ္ရမည္ သို႔မဟုတ္  
ေနာက္မွလိုက္ရြတ္ရပါမည္။ ၎မွာ အခမ္းအနားပြဲ၏  
အေရးႀကီးဆုံးအပိုင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအား  
ကတိကဝတ္ျပဳသည့္ ကတိသစၥာမျပဳရေသးပါက  
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ 

သင္သည္ ကတိသစၥာျပဳခ်ိန္တြင္ ဘုရားစာအုပ္ သို႔မဟုတ္ က်မ္းစာကို  
ကိုင္ထားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္း ထိုသို႔မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ 

သင့္အသုိက္အဝန္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္  
အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားခံယူျခင္း အဓိပၸါယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍  
မိန္႔ခြန္းတုိေလးမ်ား ေျပာသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားလက္မွတ္  
ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး အသုိက္အဝန္းမွေပးေသာ လက္ေဆာင္ငယ္တစ္ခုလည္း  
ရရိွတတ္ပါသည္။ လူတုိင္း ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း  

‘ဩစေၾတးလ်ား၏ အလွကုိ တုိးျမႇင့္ၾကပါစုိ႔’ (Advance Australia Fair)  
သီခ်င္းကို သီဆိုၾကပါမည္။ ႏိုင္ငံသားခံယူပြဲအခမ္းအနားၿပီးလၽွင္  
သင္သည္ သင္၏မိတ္ေဆြဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္အတူ  
ေတြ႕ဆံုၿပီး ဂုဏ္ျပဳႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရရိွပါမည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္လာရန္ႏွင့္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး အက်ိဳးရွိေသာ ဘဝတစ္ခု  
ဖန္တီးရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရေစရန္ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသား ဝက္ဘ္ဆိုက္  
www.citizenship.gov.au တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

http://www.citizenship.gov.au
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စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ  
က႑ အစ
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အပိုင္း တစ္အပိုင္း တစ္

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္င ံ
ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား
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ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံႏွင့ ္
ျပည္သူျပည္သားမ်ား
ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ၎၏ျပည္သူလူထုထံ၌ သင္သည္ ကတိသစၥာခံခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္  
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေရွးဦးတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအေၾကာင္းအပါအဝင္ ဩစေၾတးလ်ား၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္  
လူဦးေရအေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ခိုင္ခံ့တည္ၿငိမ္၍  
ေအာင္ျမင္ေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ မည္သို႔တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ကိုလည္း သင္နားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ဤက႑အပုိင္း၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အျဖစ္အပ်က္အတိတ္သမုိင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳခ့ဲသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ဖတ္ရႈရလိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏  
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ေဒသမ်ား၏ သတင္းအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွသည့္အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိသာထင္ရွားစြာႏွင့္ ဂုဏ္ယူစြာ  
ခြျဲခားသတ္မွတ္ေသာ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏ တမူထူးျခားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ အမွတ္သညာမ်ား၏ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါရိွသည္။

အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၌ စဦးေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းမ်ားမွ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚရွိ  
ေရွးအက်ဆုံးႏွင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ဆဲ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားရွိသည္။ 

သမိုင္းေၾကာင္းအရ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ား ျပည္မႀကီးႏွင့္ တယ္စ္ေမးနီးယားတို႔မွ ျဖစ္ၾကသည္။  
ေရွးေဟာင္းသုေတသနမွတ္တမ္းမ်ားအရ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားတိုက္သို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း 65,000 မွ 40,000  

ခန႔္ၾကားတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္၊ သို႔ေသာ္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ လူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔သည္ ဤတိုင္းျပည္အား ဖန္တီးခဲ့သည့္အတိတ္  
ဇာတ္ေၾကာင္းပုံျပင္မ်ား၏ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ဖန္တီးမႈအတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားမွာ အခ်ိန္စတင္ခ်ိန္ကပင္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။  
ေတာရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားသည္ ကြင္းစလန္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဖ်ားႏွင့္ ပါပြာနယူးဂီနီၾကားရွိ ကၽြန္းမ်ားမွ ျဖစ္သည္။

အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားတြင္ ၎တို႔အား ယေန႔ထက္တိုင္ လမ္းညႊန္ေပးေနေသာ သက္တမ္းရင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ 
အစဥ္အလာမ်ားရွိၾကသည္။ ၎တို႔၌ ကုန္းေျမႏွင့္ နက္နဲေသာဆက္စပ္မႈရွိၾကၿပီး ထိုဆက္စပ္မႈကုိ ၎တို႔၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အႏုပညာႏွင့္  
အကအခုန္တို႔မွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ၾကဴးၾကသည္။ ေရွးဦးတိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာ၏  
အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက အပိုင္း 5 ၊ယေန႔ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္င ံႏွင့္ အပိုင္း 6 ၊ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏  
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္း တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။ 

ဥေရာပတိုက္သားမ်ား အေျခခ်ျခင္း၏ စဦးပိုင္းအခ်ိန္
ဥေရာပတိုက္သားမ်ား စတင္အေျခခ်သည့္ရက္မွာ ဂရိတ္ၿဗိတိန္မွ ဇန္နဝါရ ီ26 ရက္၊ 1788 ခုႏွစ္တြင္ ေနာင္အခါ၌ ‘ဖတ္စ္တ္ဖလီးတ’္ (First Fleet) ဟု  
ေခၚတြင္ခဲ့သည့္ ပထမဆုံး အက်ဥ္းသားတင္ သေဘၤာ 11 စီးဆိုက္ေရာက္လာေသာေန႔ျဖစ္သည္။ 

ထိုစဥ္အခါက ၿဗိတိသွ်ဥပေဒမ်ားမွာ ျပင္းထန္၍ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ အေရအတြက္ႀကီးမားလွသျဖင့္ ၎တို႔အား ထိန္းသိမ္းထားရန္  
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား မလံုေလာက္ခ့ဲေခ်။ ဤျပႆနာကုိေျဖရွင္းရန္၊ ထုိအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ကမၻာ့အျခားဘက္ရိွ၊ လက္ေအာက္ခံေဒသ (ကုိလုိနီ) အသစ္ျဖစ္ေသာ  
နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္၊ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ ကိုလိုနီ၏ ပထမဆုံး ဘုရင္ခံမွာ၊ ကပၸတိန္ အာသာ ဖိလစ္ပ္ (Captain Arthur Phillip) ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကိုလိုနီသည္ ရွင္သန္ခဲ့ၿပီး  
အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ လာေရာက္အေျခခ်ၾကသူမ်ား ပိုမိုေရာက္ရွိလာၾကသည္ႏွင့္အမၽွ ႀကီးထြားၿပီး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏  
အျခားေဒသရပ္အပိုင္းမ်ား၌ ကိုလိုနီမ်ားကို ပိုမို၍တိုးခ်ဲ႕တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ျပစ္မႈကင္းၾကေသာ အစဦးအေျခခ်သူမ်ားမွာ ဂရိတ္ၿဗိတိန္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္တို႔မွ ျဖစ္ၾကသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္  
ႏိုင္ငံေရးယႏၲယားမ်ားတို႔အေပၚ၊ ဤ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ အိုင္ရစ္အေမြအႏွစ္မ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ႀကီးမားခဲ့ေလသည္။

1851 ခုႏွစ္တြင္၊ လက္ေအာက္ခံ ေဒသမ်ားျဖစ္ၾကေသာ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ႏွင့္ ဗစ္က္တိုးရီးယားတို႔၌ ေရႊရွာေဖြေတြ႕ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေဒသအရပ္ရပ္မွ  
လူမ်ားသည္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာကံ ရွာေဖြေရးအလို႔ငွာ၊ ဤေဒသမ်ားသို႔ လာေရာက္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္အခါက ေရာက္ရွိလာၾကေသာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္  
ဥေရာပမွ မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံကူးေျပာင္းလာၾကေသာ လူအစုႀကီး၏ တစ္စုျဖစ္သည္။ 10 ႏွစ္အတြင္း၊ လူဦးေရ ႏွစ္ဆထက္ပို တိုးသြားခဲ့ေလသည္။
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ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံေတာ္
1901 တြင္ လက္ေအာက္ခံေဒသမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ား ဓနသဟာယ  

(Commonwealth of Australia) ဟုေခၚေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏  
ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ေပါင္းစည္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က  
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္အပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အထက္တရားရံုးတို႔ကို  
ၾသစေၾတးလ်ားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အရ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ 
1901 ခုႏွစ္တြင္၊ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္  
ေလးသန္းနီးပါးရိွခ့ဲသည္။ ဤကိန္းဂဏန္းထဲတြင္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္  
ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းမွ လူမ်ားမပါဝင္ပါ။ ၎တို႔ကို 1967  

လူထုဆႏၵခံယူပြဲခံယူၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာ တရားဝင္  
ဩစေၾတးလ်လူဦးေရ ခန႔္မွန္းေျခစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။

20 ရာစုႏွစ္၏ ပထမထက္ဝက္သက္တမ္းတစ္ေလၽွာက္တြင္  
ႏိုင္ငံကူးေျပာင္းသူ ဦးေရ အတက္အက်ရွိခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ  
ကူးေျပာင္းလာသူမ်ားအား ဩစေၾတးလ်ား၌ အေျခခ်ေစရန္ တက္ႂကြစြာ  
တုိက္တြန္းအားေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ား ရိွခ့ဲသျဖင့္ မ်ားစြာအေျခခ်ခ့ဲၾကသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ဥေရာပတုိက္သား  
သန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏အမိေျမမ်ားကုိ စြန႔ခ္ြာၾကရသည့္အခါ  
ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ မဟုတ္ၾကေသာ နုိင္ငံကူးေျပာင္းသူမ်ား လႈင္ိးႀကီးသဖြယ္  
စီးဝင္လာခ့ဲသည္။ ဘဝသစ္မ်ားထူေထာင္ၾကရန္  
ဥေရာပတိုက္သားမ်ားစြာသည္ ဩစေၾတးလ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ႏိုင္ငံကူးေျပာင္းလာသူႏွင့္  
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ားအရ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ  
လူမ်ား ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ လူမ်ားသည္  
မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းၾကရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဘဝသစ္မ်ား  
ထူေထာင္ၾကရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲေဘးဒုကၡ၊ စစ္မက္  
သုိ႔မဟုတ္ ႏိွပ္ကြပ္ဖိစီးခံရျခင္းတုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ဤေနရာသုိ႔  
ေရာက္ရိွခ့ဲၾကသည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ မတူကြျဲပားမႈမ်ားသည္ ၿပီးခ့ဲသည့္  
ရာစုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း တုိးတက္လာခ့ဲသည္။ ဤမတူကြျဲပားသည့္  
ႀကီးပြားတုိးတက္လ်က္ရိွေသာ လူ႔ေဘာင္အသုိက္အဝန္းသည္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံႏွင့္ ကမာၻႀကီးအား ဆက္ဆံေရးကုိ တုိးတက္ေစသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထု၏ မ်ိဳးမတူကြျဲပားျခားနားမႈကုိ  
ဂုဏ္ယူခ်ီးမြမ္းခုိက္၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္  
တည္ေထာင္ရန္ကုိလည္း ရည္မွန္းၾကသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ နုိင္ငံေတာ္သံုးဘာသာစကားမွာ  
အဂၤလိပ္စကားျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အမ်ိဳးသားလကၡဏာ၏  
အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ စံတန္ဖိုးမ်ားကို  
ထိန္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္ေရႊ႕ေျပာင္းအေခ်ခ်ေနထိုင္သူမ်ားသည္  
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားရာတြင္ အေထာက္အကူရရန္  
အဂၤလိပ္စာ သင္ယူျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းတို႔ကို ဩစေၾတးလားႏိုင္ငံရွိ  
လူတိုင္းအား အားေပးသည္။ ဩစေၾတးလ်ား၌ ေနထိုင္ၾကေရးႏွင့္  
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေရးတို႔၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ရန္  
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။

မတူကြဲျပားေသာ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္  
ေရလက္ၾကားကၽြန္းသား ဘာသာစကား 100 ေက်ာ္ အပါအဝင္  
အျခားဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း တန္ဖိုးထားၾကပါသည္။ 
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ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ား
ဩစေၾတးလ်ား ဓနသဟာယသည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားတို႔၏ဖြဲ႔စည္းထားမႈျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ေျခာက္ခုႏွင့္ ျပည္မေဒသႏွစ္ခုရွိသည္။ ကယ္န္ဘရာ  
(Canberra) သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္မေဒသတစ္ခုစီ၌လည္း ၎တို႔၏ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား အသီးအသီးရွိၾကသည္။

ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္

New South Wales (NSW) Sydney

Victoria (Vic.) Melbourne

Queensland (Qld) Brisbane

Western Australia (WA) Perth

South Australia (SA) Adelaide

Tasmania (Tas.) Hobart

ေဒသ ၿမိဳ႕ေတာ္

Australian Capital Territory (ACT) Canberra

Northern Territory (NT) Darwin 

Darwin

Australian Capital 
Territory

Northern 
Territory

Western Australia

South Australia

Queensland

Brisbane

PerthPerth
Adelaide Sydney

Canberra
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Melbourne
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ျပည္နယ္မ်ား

နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ (New South Wales)(New South Wales)  သည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က တည္ေထာင္ခ့ဲေသာ ပထမဆံုး ကုိလုိနီျဖစ္သည္။  
ဆစ္ဒနီသည္ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး နုိင္ငံေတာ္၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္သည္။ ဆစ္ဒနီ၏  
‘ဟာဘာဘရစ္ဂ်္’ (Harbour Bridge) ဆိပ္ကမ္း တံတားႏွင့္ ေအာ္ပရာေဟာက္စ္ (Opera House) ကဇာတ္႐ံုတုိ႔သည္  
နုိင္ငံေတာ္၏ အထင္ကရ အမွတ္သညာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဗစ္က္တုိးရီးယား ဗစ္က္တုိးရီးယား (Victoria)(Victoria) သည္ ျပည္မရိွ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ အေသးငယ္ဆံုးျဖစ္သည္။ မယ္လ္ဘန္သည္  
ဗစ္တုိးရီးယား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ ဗစ္က္တုိးရီးယား၌ရိွေသာ လက္ရာေျမာက္သည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားစြာကုိ 1850  

ခုႏွစ္မ်ား၌ ေရႊထြက္ႏႈန္း ႀကီးမားစဥ္က ရရိွခ့ဲေသာ ဓနျဖင့္ တည္ေဆာက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဗစ္က္တုိးရီးယားျပည္နယ္၏  
အထင္ကရအမွတ္သညာမ်ားတြင္ မယ္လ္ဘုန္း ခရစ္ကတ္ကြင္း (Melbourne Cricket Ground)၊ တမန္ေတာ္ 12 ဦး  
(12 Apostles) ႏွင့္ ေတာ္ဝင္ျပတုိက္အေဆာက္အအံု (Royal Exhibition Building) တုိ႔ ပါဝင္သည္။

ကြင္းစလန္ကြင္းစလန ္(Queensland)(Queensland) သည္ ဒုတိယအႀကီးဆုံးေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ကြင္းစလန္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ  
ဘရစ္စ္ဘိန္းျဖစ္သည္။ ေတာရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္၏ ေျမာက္ဖက္တြင္ ရွိၿပီး ၎၏  
အေရွ႕ဖက္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကမၻာေက်ာ္ ‘ဂရိတ္ဘယ္ရီယာ ရီးဖ္’ (Great Barrier Reef) ေက်ာက္တန္းႀကီးရိွသည္။ 
ကြင္းစလန္ျပည္နယ္တြင္ အပူပုိင္းေဒသ မုိးသစ္ေတာမ်ား၊ အပူအေအးမၽွတေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသမ်ားႏွင့္   
ေျခာက္ေသြ႕ေလ့ရိွေသာ အတြင္းပုိင္းက် ကုန္းေျမမ်ားရိွသည္။

အေနာက္ဩစေၾတးလ်ား အေနာက္ဩစေၾတးလ်ား (Western Australia)(Western Australia) သည္ အႀကီးဆုံးေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ပါ့သ္သည္  
အေနာက္ဩစေၾတးလ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၏ အေရွ႕ဖက္သည္ အဓိကအားျဖင့္ သဲကႏၲာရရွိၿပီး  
အေနာက္ေတာင္ဖက္သည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ ဝိုင္အရက္ခ်က္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဒသျဖစ္သည္။ ဤျပည္နယ္သည္  
ႀကီးမားေသာသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရိွရာအရပ္ျဖစ္သည္။ အေနာက္ဩစေၾတးလ်ား၏ အထင္ကရအမွတ္သညာမ်ားမွာ  
နီဂါလူးကမ္းရိုးတန္း (Ningaloo Coast)၊ မာဂရက္ျမစ္၊ႏွင့္ ကင္ဘာေလ (Kimberley) ေဒသတို႔ပါဝင္သည္။

ေတာင္ဩစေၾတးလ်ား ေတာင္ဩစေၾတးလ်ား (South Australia)(South Australia)  ၌ ေက်ာက္ေဆာင္ကမ္းပါးေပါမ်ားသည့္ ပင္လယ္ကမ္းရုိးတန္းရိွၿပီး  
အမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ဝုိင္အရက္ထြက္သည့္ နယ္ေျမအေျမာက္အျမား ရိွသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ အယ္ဒီလိပ္ဒ္၌  
လက္ရာေျမာက္ေသာ ကုိလုိနီေခတ္ ဗိသုကာပံုစံအေျမာက္အျမားရိွသည္။ ေတာင္ဩစေၾတးလ်ား၏ အထင္ကရ  
အမွတ္သညာမ်ားတြင္ ဘာေရာ့ဆာေတာင္ၾကား (Barossa Valley) ႏွင့္ ဖလင္ဒါစ္ေတာင္တန္း (Flinders Ranges)  
တုိ႔ပါဝင္သည္။

တယ္စ္ေမးနီးယား တယ္စ္ေမးနီးယား (Tasmania)(Tasmania) သည္ အေသးငယ္ဆံုးေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎ႏွင့္ျပည္မကုိ ‘ဘတ္စ္စထရိတ္’  
ေရလက္ၾကား (Bass Strait) က ခြထဲားသည္။ တယ္စ္ေမးနီးယား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဟုိးဘတ္တ္ျဖစ္သည္။  
ကၽြန္း၏ေနရာအမ်ားစု၌ မူလသဘာဝအတုိင္းရိွေနေသးေသာ ေတာေတာင္ကႏၲာရ ရႈခင္းမ်ားရိွသည္။  
တယ္စ္ေမးနီးယား၏ အထင္ကရအမွတ္သညာမ်ားတြင္ ခရက္ဒဲလ္ ေတာင္ (Cradle Mountain)၊  
အာသာဆိပ္ကမ္း (Port Arthur) ႏွင့္ မီးပင္လယ္ေအာ္ (Bay of Fires) တုိ႔ ပါဝင္သည္။

ေဒသမ်ား

ဩစေၾတးလ်ားၿမိဳ႕ေတာ္ေဒသဩစေၾတးလ်ားၿမိဳ႕ေတာ္ေဒသ ((Australian Capital Territory))  သည္ ဆစ္ဒ္နီႏွင့္ မယ္လ္ဘန္တို႔အၾကား၌  
တည္ရွိသည္။ ၎သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ကယ္န္ဘရာတည္ရွိရာအရပ္ ျဖစ္သည္။ ကယ္န္ဘရာသည္  
လႊတ္ေတာ္ ‘ပါလီမန္ေဟာက္စ္ (Parliament House) ႏွင့္ ဗဟိုတရား႐ုံး (High Court) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ  
အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထင္ကရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႐ုံးစိုက္ရာအရပ္ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ((Northern Territory)) ယဥ္စြန္းတန္း အပူပိုင္းေဒသရွိၿပီး ေတာင္ပိုင္း၌ ေျမနီကႏၲာရရွိသည္။  
ဒါရ္ဝင္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ အထင္ကရ အမွတ္သညာမ်ားတြင္ Uluru, Kata Tjuta ႏွင့္  
Kings Canyon တို႔ပါဝင္သည္။
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ဓေလ့ထုံးစံမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႀကိဳဆိုေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံမွ  
ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႀကိဳဆိုေရးသည္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ သို႔မဟုတ္  
ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကား ကၽြန္းသားမ်ား ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ရိွေသာ  
ေဒသတစ္ခု၏ မိမိတို႔ေရွးရိုးရာတိုင္းျပည္ကို လာေရာက္သည့္  
ဧည့္သည္မ်ားကို ႀကိဳဆိုရာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ  
အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ဧည့္သည္မ်ား ထိုေျမေပၚသို႔ 
လာေရာက္ခ်ိန္အတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းၿပီး အကာအကြယ္ရွိေသာ 
ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အစဥ္အလာအရ  
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံမွ ႀကိဳဆိုေရးပုံစံကို ရိုးရာဘာသာစကား သို႔မဟုတ္  
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ သီခ်င္းမ်ား၊ အကမ်ား၊ သို႔မဟုတ္  
မွိုင္းတိုက္ပြဲအခမ္းအနားမ်ား သို႔မဟုတ္ မိန႔္ခြန္းမ်ားအပါအဝင္  
ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ျပဳလုပ္နိုင္သည္။

ႏုိင္ငံမွ ႀကိဳဆုိေရးပံုစံကုိ အမ်ားအားျဖင့္ အခမ္းအနားတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္  
အစီအစဥ္တစ္ခု၏ ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေလ့ရိွသည္။

 
ႏိုင္ငံမွ ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္းသည္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ သို႔မဟုတ္  
ေတာ္ရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္း ေျမေပၚတြင္ စု႐ုံးေရာက္ရွိလာျခင္းကို 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ အစဥ္အလာအရ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ 
ယခင္ႏွင့္ ယခုအခ်ိန္ရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား အရိုအေသေပးျခင္း၊  
တက္ေရာက္လာသည့္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နယ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကား  
ကၽြန္းသားမ်ားအား အရိုအေသေပးျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳနိုင္မည့္  
အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံမွ ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားႏွင့္  
အခမ္းအနားပြဲမ်ားရွိ ႀကိဳဆိုေရးႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥထိန္းသိမ္းမႈ၏  
အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။ ႏုိင္ငံမွ ေက်းဇူးတင္ရိွျခင္းကုိ  
မည္သူမဆုိ ျပဳလုပ္နုိင္ပါသည္။ အစည္းအေဝးပြမဲ်ား/အခမ္းအနားပြမဲ်ားတြင္  
၎မွာေယဘုယ်အားျဖင့္ အခမ္းအနား ဥကၠဌ သို႔မဟုတ္  
အခမ္းအနားမႉးမ်ားက ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

ဤအေလ့အထမ်ားကုိ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နယ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကား  
ကၽြန္းသားမ်ားအတြက္ အရုိအေသေပးရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
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ဩစေၾတးလ်ားျပည္သားမ်ားအတြက္ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ေန႔
ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီလ 26 ရက္ေန႔၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ကုိ က်င္းပၾကသည္။  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ေန႔သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္၏  
ျပည္နယ္တုိင္းႏွင့္ ေဒသတုိင္း၌ အစုိးရ႐ံုးပိတ္ရက္တစ္ရက္ျဖစ္သည္။  
ယင္းေန႔သည္ 1788 ခုႏွစ္၌ ဂရိတ္ၿဗိတိန္မွ ပထမသေဘၤာအုပ္စု  
(First Fleet) ဆုိက္ေရာက္လာေသာေန႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ေန႔တြင္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ  
အသုိက္အဝန္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏  
တူညီေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးကူညီၾကသူမ်ားအား  
ထင္ဟပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၌ရွိေသာ  
အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အႀကီးက်ယ္ဆုံးေသာ  
ႏွစ္စဥ္အထိမ္းအမွတ္ေန႔ျဖစ္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားေန႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏွင့္  
မျပတ္ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကသည့္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားတုိင္း၊ ဤေနရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း 65,000 နီးပါး  
ေနထုိင္လ်က္ရိွၾကေသာ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နယ္ႏွင့္  
ေတာ္ရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားမွသည္ -  
သားစဥ္ေျမးဆက္ေနထုိင္ခ့ဲၾကသူမ်ားအထိႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ  
လာေရာက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔နုိင္ငံကုိ မိခင္နုိင္ငံအျဖစ္  
ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသူမ်ားအားလံုးကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ႀကိဳဆုိျခင္းျဖစ္သည္။  
ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ကုိ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းတြင္  
အထူးႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူပြ ဲအခမ္းအနားမ်ားအပါအဝင္  
လူမႈေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။

ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ အႀကိဳအခမ္းအနား၌ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္  
ထုိႏွစ္၏ ထူးခၽြန္ဩစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံသားဆုမ်ား (Australian of  

the Year Awards) ကို ကယ္န္ဘရာၿမိဳ႕ေတာ္၌ ေၾကျငာသည္။

အဲန္းဇက္က္ေန႔
ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီ 25 ရက္ေန႔၌ အဲန္းဇက္က္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကုိ  
က်င္းပၾကသည္။ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ေနစဥ္ ဧၿပီ 25 ၊ 1915 ခုႏွစ္  
တူရကီနုိင္ငံရိွ ဂလစ္ပလီ (Gallipoli) ၌ ကမ္းေျခတက္ခ့ဲၾကေသာ  
ဩစေၾတးလ်ားႏွင့္ နယူးဇီလန္ တပ္မႀကီးကုိ အစြျဲပဳ၍  
အမည္မွည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

အဲန္းဇက္က္ေန႔သည္ စစ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊  
ပဋိပကၡမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး  
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အမႈထမ္းခုိက္  
အသက္ဆုံးပါးသြားၾကသည့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး၏  
စြန႔လ္ႊတ္အနစ္နာခံခ့ဲမႈမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က တည္ၾကည္ေလးနက္စြာ  
သတိရတမ္းတေသာေန႔ျဖစ္သည္။ စစ္မႈထမ္းအမ်ိဳးသားႏွင့္  
အမ်ိဳးသမီးအားလုံးတို႔၏ သူရသတိၱႏွင့္ တာဝန္သိစိတ္တို႔ကိုလည္း  
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က အမွတ္တရဂုဏ္ျပဳၾကၿပီး စစ္ပြ၏ဲ အဓိပၸါယ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း  
ဆင္ျခင္ၾကည့္ၾကသည္။ 

အျခားအေရးပါေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔မ်ားႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ား၏  
သတင္းအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက အပိုင္း 5 ၊ မ်က္ေမွာက္ 
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္၌ ေတြ႕ရွိနိုင္သည္။ 
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ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏ အလံမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္အလံသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အလံျဖစ္သည္။ အျခားတရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အသိုက္အဝန္းအတြင္း လႊင့္တင္ႏိုင္သည့္ 
အျခားအလံမ်ားတြင္ ဩစေၾတးလ်ားအက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသား အလံပါဝင္သည္။

ျပည္နယ္တစ္ခုစီႏွင့္ ေဒသတစ္ခုစီတို႔၌လည္း ၎တို႔၏ သီးျခားအလံမ်ားရွိၾကေသးသည္။ ၎တို႔ကို စာမ်က္ႏွာ 11 ၌ ေတြ႕ရွိနိုင္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္အလံ

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္အလံသည္ အျပာ၊ အျဖဴႏွင့္ အနီေရာင္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

• ယူနီယံဂ်က္ (Union Jack) ဟု သိရိွၾကေသာ ဂရိတ္ၿဗိတိန္၏ အလံသည္ 
ဘယ္ဖက္၊ အထက္ေထာင့္စြန္းတြင္ ရိွသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္  
ယင္းအလံသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၌ ၿဗိတိသွ်အေျခခ်မႈသမုိင္းႏွင့္  
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဆက္ဆံသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထုံးတမ္းဓေလ့မ်ားကုိ  
ကုိယ္စားျပဳသည္။

• ဓနသဟာယ ၾကယ္ပြင့္ (Commonwealth Star) သည္  
ယူနီယံဂ်က္ေအာက္၌ ရွိသည္။ ဤၾကယ္ပြင့္၌ အစြန္း ၇ စြန္းရွိၿပီး  
ျပည္နယ္ေျခာက္ခုအတြက္ႏွင့္ ေဒသတစ္ခုအတြက္ တစ္စြန္းစီျဖစ္သည္။

• ေတာင္ပိုင္းၾကယ္စု (Southern Cross) သည္ ေတာင္ပိုင္းေကာင္းကင္၌  
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႕ရွိနိုင္ေသာ ၾကယ္အစုျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ား အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္အလံ

ဩစေၾတးလ်ား အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္အလံသည္ အနက္၊ အနီႏွင့္  
အဝါေရာင္တို႔ျဖစ္သည္။

• အေပၚထက္ဝက္သည္ အနက္ေရာင္ျဖစ္ၿပီး၊ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏  
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ လူမ်ိဳးမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည္။

• ေအာက္ထက္ဝက္သည္ အနီေရာင္ျဖစ္ၿပီး အခမ္းအနားဆိုင္ရာ  
အေရးပါမႈရွိေသာ ကမာၻႀကီးကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

• စက္ဝိုင္းအဝါသည္ ေနသူရိန္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားအလံ

ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားအလံသည္ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အနက္ႏွင့္ 
အျဖဴတို႔ျဖစ္သည္။

• အစိမ္းေရာင္အစင္းမ်ားသည္ ကုန္းေျမကုိ ကိုယ္စားျပဳသည္။

• အလယ္ဗဟုိ၌ရိွေသာ ေဘာင္ကြက္အျပာသည္ ပင္လယ္ကုိ  
ကုိယ္စားျပဳသည္။

• မ်ဥ္းအနက္ေရာင္မ်ားသည္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကား  
ကၽြန္းသားလူမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

• အလယ္ဗဟို၌ရွိေသာ ကေခ်သည္၏ေခါင္းေဆာင္းအျဖဴသည္  
ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားအားလုံး၏ သေကၤတျဖစ္သည္။

• ၾကယ္ျဖဴ၏ အစြန္းမ်ားသည္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားရိွ ကၽြန္းစုမ်ားကုိ  
ကုိယ္စားျပဳသည္။ အျဖဴေရာင္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ သေကၤတျဖစ္သည္။
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ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ သေကၤတမ်ား
ဓနသဟာယ တံဆိပ္အမွတ္အသား 

ဓနသဟာယ တံဆိပ္အမွတ္အသားသည္ ဩစေၾတးလ်ားဓနသာယ၏ 
တရားဝင္ သေကၤတျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  
အမ်ိဳးသားညီညြတ္မႈကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ၎သည္ ဩစေၾတးလ် 
ဓနသဟာယ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာႏွင့္ အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ ျပျခင္းတို႔ကို  
ေဖာ္ညႊန္းသည္။

• အလယ္ဗဟို၌ရွိေသာ ဒိုင္းသည္ ျပည္နယ္ေျခာက္ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုကို 
ကိုယ္စားျပဳသည္။

• သားပိုက္ေကာင္တစ္ေကာင္ႏွင့္ အီးမ်ဴးငွက္တစ္ေကာင္တို႔က ဒိုင္းကို  
တစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွ ေဖးမထားၾကသည္။ သားပိုက္ေကာင္မ်ားႏွင့္  
အီးမ်ဴးငွက္ႏွစ္ေကာင္စလံုးသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ မူလကတည္းက  
ရွိေနခဲ့ေသာ တိရစာၦန္မ်ားျဖစ္သည္။

• ေရႊေရာင္ဓနသဟာယ ၾကယ္တစ္ပြင့္သည္ ဒုိင္းအေပၚတြင္ တည္ရိွသည္။

• ေနာက္ခံသည္ ဩစေၾတးလ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္ပန္း ‘ဂိုးလ္ဒန္ ဝပ္တလ’္ 
(golden wattle) ျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏ ပန္းသေကၤတ

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏ ပန္းသေကၤတသည္ ‘ဂိုးလ္ဒန္ ဝပ္တလ’္  
ျဖစ္သည္။ ဂုိးလ္ဒန္ ဝပ္တလ္’ သစ္ပင္ငယ္သည္ အဓိကအားျဖင့္  
အေရွ႕ေတာင္ဩစေၾတးလ်ား၌ ေပါက္သည္။ ေႏြဦးတြင္  
အစိမ္းလြင္ေရာင္အရြက္မ်ားႏွင့္ ေရႊဝါေရာင္ပန္းအေျမာက္အျမား  
ပြင့္သည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုစီႏွင့္ေဒသတစ္ခုစီတုိ႔၌လည္း ၎တုိ႔၏  
ကုိယ္ပုိင္ပန္းသေကၤတမ်ားရိွၾကသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏ နိုင္ငံေတာ္အေရာင္မ်ား

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္၏ နုိင္ငံေတာ္အေရာင္မ်ားမွာ ‘ဂုိးလ္ဒန္ ဝပ္တလ္’  
၏ အေရာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ေရႊေရာင္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။  
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏုိင္ငံေတာ္အားကစားအသင္းမ်ား၏ ဝတ္စုံမ်ားသည္  
အမ်ားအားျဖင့္ အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ေရႊေရာင္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ေက်ာက္မ်က္

မဟူရာဖလား ‘အုိပလ္ (opal) သည္ ဩစေၾတးလ်ား၏  
ႏုိင္ငံေတာ္ေက်ာက္မ်က္ျဖစ္သည္။ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ ဒ႑ာရီတြင္  
သက္တန႔က္ ပထဝီေျမကုိ ထိေတြ႕ၿပီးသည့္ေနာက္ မဟူရာဖလား၏  
အေရာင္ကုိ ဖန္တီးခ့ဲေလသည္။
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Advance Australia Fair
Australians all let us rejoice,

For we are one 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.

ဩစေၾတးလ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း
‘ဩစေၾတးလ်ား၏ အလွကိုတိုးျမႇင့္ၾကပါစို႔’ (Advance Austrilia Fair) သည္ ဩစေၾတးလ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖစ္သည္။  

၎သီခ်င္းကို ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူပြဲမ်ား၊ အဓိက အားကစား ၿပိဳင္ပြဲစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏  
အေရးပါေသာ အခါသမယမ်ားတြင္ သီဆိုၾကသည္။ 
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အပိုင္းအပိုင္း ႏွစ္္ႏွစ္္

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏  
ဒီမိုကရက္တစ္  

ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အေရး
မ်ားႏွင့္လြတ္လပ္မႈမ်ား
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ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္၏  
ဒီမိုကရက္တစ္ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား၊  
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လြတ္လပ္မႈမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူပြဲအခမ္းအနားတြင္ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကရက္တစ္ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံေၾကာင္း၊  
၎၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ေလးစားေၾကာင္း ကတိသစၥာျပဳခဲ့သည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကရက္တစ္ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္  
ဩစေၾတးလ်ားျပည္သူအားလုံးက မၽွေဝၾကေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို နားလည္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

လက္စြစဲာေစာင္၏ ဤအပုိင္းတြင္ ဤယံုၾကည္မႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုိမုိသိရိွလုိပါက အပုိင္း 4 ၊ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏  
စံတန္ဖိုးမ်ား ကို ၾကည့္ပါ။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒီမိုကရက္တစ္ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ အစုိးရစနစ္မွာ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ ျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန္) ၌ မိမိတုိ႔အား  
ကုိယ္စားျပဳၾကမည့္သူမ်ားကုိ ပံုမွန္မဲဆႏၵထည့္ၾကျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရ၏အမိန႔အ္ာဏာသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ လာသည္။  
ပါလီမန္ဒီမုိကရက္တစ္စနစ္တစ္ခု၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားမွတစ္ဆင့္  
ျပည္သူတုိ႔အေပၚ တာဝန္ရိွၾကရသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးသည္ တရားဥပေဒအရ သာတူညီမၽွျဖစ္ၾကသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုသည္မွာ မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္ သို႔မဟုတ္  
အဖြဲ႕အစည္းမဆို ဥပေဒစိုးမိုးမႈ၏ ျပင္ပတြင္မရွိပါ။ ဩစေၾတးလ်ား လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိၾကသူမ်ားအပါအဝင္ လူတိုင္းသည္  
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာၾကရမည္။ ၎၌ အစိုးရ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအျပင္  
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔လည္း ပါဝင္ၾကသည္။

ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးသည္ တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ အစိုးရစနစ္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု၌ ေနထိုင္ၾကရျခင္းကို ဂုဏ္ယူသည္။  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ား ဂုဏ္ယူသည္မွာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆြဲေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္သာ  
ျဖစ္သင့္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္နည္းသုံး၍ သူတစ္ပါး၏ စိတ္ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒအား ေျပာင္းလဲျခင္းကို ျငင္းပယ္သည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းအားလုံးကို ေနာက္ခံမေရြးေလးစားမႈ
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၎တို႔၏ေနာက္ခံအေျခအေနကို ပဓာနမထားဘဲ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုးတြင္ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ  
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိသည္ဟူေသာ အေျခခံသေဘာတရားေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးသည္  
မည္သည့္လူမ်ိဳး၊ ခ်က္ျမႇပ္နုိင္ငံ၊ လိင္၊ လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ရုိးရာအေမြအႏွစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္၊  
ဥစၥာဓန သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ခံယူခ်က္ဟူ၍ မေရြးဘဲ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအား ဂုဏ္သိကၡာထား ေလးစားၾကေရးကို ေမၽွာ္လင့္လိုလားသည္။
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား

လြပ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏုိင္ခြင့္ႏွင့္  
လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပနိုင္ခြင့္
လြပ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ဆိုသည္မွာ လူမ်ားသည္ ၎တို႔၏  
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ေျပာႏိုင္၊ ေရးႏိုင္ၾကၿပီး ၎တို႔အယူအဆမ်ားကို  
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ဥပမာ -  
လူမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေနဆဲျဖစ္သေရြ႕ 
အစိုးရကို ေဝဖန္နိုင္သည္၊ အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ  
ဆႏၵျပႏိုင္ၿပီး ဥပေဒမ်ားေျပာင္းလဲရန္ စည္း႐ုံးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ 

လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္ဆိုသည္မွာ လူမ်ားသည္ အႏုပညာ၊ ႐ုပ္ရွင္၊  
ဂီတႏွင့္ စာေပမွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔၏ အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္သည္ဟု  
အဓိပၸါယ္ရသည္။ လူမ်ားသည္ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္  
နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ အမ်ားသုံးေနရာမ်ား၌လည္းေကာင္း၊  
သီးသန႔္ေနရာမ်ား၌လည္းေကာင္း လူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္  
လြတ္လပ္မႈရွိသည္။

အျမဲတမ္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏုိင္ခြင့္ႏွင့္  
လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္တို႔ က်င့္သုံးေနစဥ္တြင္ပင္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကုိ မျဖစ္မေနလုိက္နာရမည္။  
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အျခားသူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ  
ေျပာဆိုႏုိင္ခြင့္ႏွင့္လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္တို႔ကို ေလးစားရမည္။

အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္
အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ ဘံုတူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ခြင့္ျဖစ္သည္။  
ဥပမာ - ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအဖြ႕ဲအစည္း၊  
ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢ၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ သုိ႔မဟုတ္  
လူမႈေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ မည္သည့္တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္း၌မဆုိ  
လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္သည္။ အဖြဲ႔မဝင္လုိေၾကာင္းကုိလည္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၿပီး  
ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အတင္းအက်ပ္ခုိင္း၍ မရပါ။

 
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ အစိုးရ၏ 
လုပ္ရပ္တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကုိ ကန႔က္ြက္ဆႏၵျပႏုိင္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ကန႔က္ြက္ဆႏၵျပျခင္းအားလံုးသည္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းရိွရမည္။  
ယင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပျခင္းမ်ားသည္ ေအးခ်မ္းမႈရွိရၿပီး  
မည္သူ႔အားမဆုိ ထိခုိက္နာက်င္မႈမျဖစ္ေစရပါ သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းကုိ  
မဖ်က္ဆီးရပါ။

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ 
ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ ဂ်ဴးဘာသာကုိးကြယ္ေသာ-ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္  
အေမြအႏွစ္မ်ားရိွၿပီး ၾသစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးအမ်ားစုတုိ႔မွာ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔  
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံမွာ  
ဘာသာႀကီးမ်ားအားလုုံးမွ လူမ်ားလည္းရိွပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ 
သခင္ေယရႈ ကားစင္တင္ခံရေသာ ေသာၾကာေန႔ (Good Friday)၊  
အီစတာပြေဲတာ္ေန႔ (Easter Sunday) ႏွင့္ ခရစ္စမတ္ပြေဲတာ္ေန႔ဟူ၍  
ေန႔ရက္မ်ား ရိွပါသည္။

အစုိးရႏွင့္ ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္  
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား မည္သုိ႔ပင္ရိွေနပါေစ တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံရမည္ျဖစ္သည္။  
ဩစေၾတးလ်ားအစုိးရသည္ ေလာကီသီးသန႔ပံု္စံျဖစ္သည္။  
ဆုိလုိသည္မွာ ယင္းသည္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္  
အျခားဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရိွ  
သီးျခားလည္ပတ္သည္။ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏  
တရားဝင္ဘာသာဟူ၍ မရိွပါ။ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံရိွ ျပည္သူမ်ားသည္ 
၎တုိ႔ေရြးခ်ယ္သည့္ မည္သည့္ဘာသာကုိမဆုိ ကုိးကြယ္ႏုိင္သည္။ 
၎တုိ႔သည္ မည္သည့္ဘာသာအယူဝါဒတစ္ခုခုကုိမွ် မလုိက္နာၾကဘဲ  
ေနလုိကေနႏိုင္ပါသည္။

အျမဲတမ္းအားျဖင့္ ဘာသာေရး က်င့္သုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ပင္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကို မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည္။  
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားဥပေဒတစ္ခုႏွင့္ ဘာသာေရးက်င့္သုံးမႈတစ္ခုတုိ႔ၾကား  
ပဋိပကၡတစ္ခုျဖစ္လာပါက ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားဥပေဒသာ  
အေလးသာမည္ျဖစ္သည္။ 
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ကၽြန္ုပ္တို႔၏ တန္းတူညီမႈမ်ား
သူတစ္ဦးအား ၎၏လိင္၊ လူမ်ိဳးႏြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ အသက္အရြယ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္မတူ  
ခြဲျခားဆက္ဆံမခံရေစရန္ ျပဌာန္းထားေသာဥပေဒမ်ား အေျမာက္အျမားရွိသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔၏ တန္းတူညီမႈ
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၌ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တန္းတူညီမၽွ အခြင့္အေရးမ်ားရွိၾကသည္။ လူတစ္ဦးအား ၎၏လိင္ေၾကာင့္  
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန႔္က်င္သည္။

အခြင့္အေရး၏ တန္းတူမႈႏွင့္ ‘တရားမွ်တေသာ အခြင့္အေရး’ (fair go)
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူ႔ေဘာင္တြင္ အခြင့္အေရးတန္းတူမႈကို တန္ဖိုးထားသည္၊ ယင္းကို မၾကာခဏအားျဖင့္ ‘တရားမၽွတေသာ  
အခြင့္အေရး’ ဟု ေခၚသည္။ ဤအဓိပၸါယ္မွာ လူတစ္ဦးက သူ၏ဘဝ၌ စြမ္းေဆာင္ရရိွခ့ဲေသာ အရာတစ္ခုသည္ ထုိသူ၏ ဓန သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ခံအေျခအေနထက္  
လုံ႔လႏွင့္စြမ္းရည္မ်ား၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ျဖစ္သင့္သည္။ ယင္းမွာ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ တရားဝင္လူ႔ေဘာင္၌ လူတန္းစားကြဲျပားမႈ မရွိေစေရးအတြက္ျဖစ္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးမ်ား
သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္လာသည့္အခါ သင့္၌ တာဝန္ဝတၱရား အသစ္မ်ား ရွိလာလိမ့္မည္။ 

တာဝန္မ်ား - ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံကို သင္ကေဆာင္ရြက္ေပးရမည္
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္သည္ -

• တရားဥပေဒကိုလုိက္နာရမည္

• ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခုခု၌ မဲထည့္ရမည္

• လိုအပ္လာပါက ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ခုခံကာကြယ္ေပးရမည္

• ဆင့္ေခၚခံရပါက တရား႐ုံး၌ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕ဝင္ (ဂ်ဴရ)ီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

အခြင့္ထူးမ်ား - ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံက သင့္အားေဆာင္ရြက္ေပးမည္
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္မွာ -

• ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခုခု၌ မဲထည့္ရမည္

• ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ရွိခိုက္ ေမြးဖြားလာေသာကေလးကို မ်ိဳးႏြယ္ဆင္းသက္မႈအရ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္သည္

• ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတပ္မေတာ္တြင္ အလုပ္ေလၽွာက္ထားႏုိင္သည္ 

• လႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန္) ၌ ေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္သည္

• ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ေလၽွာက္ထားၿပီး ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္

• ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ရွိခိုက္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံမွ အကူအညီရယူႏုိင္သည္။
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တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
 
ဩစေၾတးလ်ား တရားဥပေဒလိုက္နာမႈ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စည္းစနစ္က်၍ လြတ္လပ္ၿပီး  
လုံျခဳံမႈရွိေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  
အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ တရားဥပေဒကို ျပဌာန္းသည္။  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံရွိ  
အျခားသူမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရမည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အေရးႀကီးသည့္ တရားဥပေဒမ်ား၏  
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိရန္ အပိုင္း 3 ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံရွိ  
အစိုးရႏွင့္ တရားဥပေဒ ၌ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္  
ေဒသေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြတဲစ္ခုခု၌  
မဲထည့္ျခင္း
မဲထည့္ျခင္းသည္ အသက္ 18 ႏွစ္ႏွင့္အထက္  
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ  
တာဝန္ဝတၱရား၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္ထူးတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္  
ဩစေၾတးလ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲရန္ ဆႏၵမဲေပးရမည့္  
ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခုခု၌ မဲေပးရမည္မွာ အသက္ 18 ႏွစ္ႏွင့္အထက္  
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။  
ဤသို႔လုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံကို  
အုပ္ခ်ဳပ္မည့္နည္းလမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္ကို ပံ့ပိုးေရးတို႔တြင္  
ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံး မိမိတို႔၏ အယူအဆမ်ားကို  
တင္သြင္းျပႏုိင္ၾကသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၌  
မပ်က္မကြက္မဲထည့္ရမည္။ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ား၌  
ၿမိဳ႕နယ္အစုိးရေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ မဲထည့္ျခင္းသည္  
မလုပ္မေနရမဟုတ္ပါ။ 

ဩစေၾတးလ်ား ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိသိရိွလုိပါက  
အပုိင္း 3 ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံရိွ အစုိးရႏွင့္ ဥပေဒ တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

လိုအပ္လာပါက ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ကို 
ခုခံကာကြယ္ျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတပ္မေတာ္တြင္ အမႈထမ္းျခင္းသည္ မိမိ၏  
ဆႏၵသက္သက္အရျဖစ္ေသာ္လည္း လုိအပ္မႈေပၚေပါက္လာပါက  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတ္ာကုိ ကာကြယ္ရန္မွာ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ား၏  
တာဝန္ဝတၱရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ လုိအပ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူေနမႈစနစ္တုိ႔ကုိ  
ပူးေပါင္းကာကြယ္ၾကေရးအတြက္ တာဝန္သိၾကရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 

ဆင့္ေခၚခံရပါက တရား႐ုံး၌ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕ဝင္  
(ဂ်ဴရ)ီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း
ခံုသမာဓိအဖြ႕ဲဝင္ (ဂ်ဴရီ) တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္  
အသက္ 18 ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏အထက္ရိွၾကေသာ  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ တာဝန္တရပ္ျဖစ္သည္။  
ဂ်ဴရီဆုိသည္မွာ သာမန္ဩစေၾတးလ်ားအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတုိ႔၏ အဖြ႕ဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထုိအဖြ႕ဲသည္ တရား႐ံုးအမႈတစ္မႈ၌  
အေထာက္အထားမ်ားကုိ နားေထာင္ၾကၿပီး လူတစ္ဦး၏  
အျပစ္ရိွျခင္း၊ မရိွျခင္းကုိ ဆံုးျဖတ္ၾကရသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြစဲာရင္းဝင္ မည္သည့္ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမဆုိ  
ဂ်ဴရီတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆင့္ေခၚခံရႏိုင္သည္။  
ဂ်ဴရီတာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ တရား႐ံုးစနစ္၏ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္  
တရားမၽွတမႈတုိ႔ ေသခ်ာေစေရးကုိ ေထာက္ကူသည္။



22        ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုံေႏွာင္ႀကိဳး

အခြင့္ထူးမ်ား

ဩစေၾတးလ်ားျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ဩစေၾတးလ်ား ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္၌  
အလုပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အခြင့္ထူးမွာ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ဥပမာ  
ဩစေၾတးလ်ားဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္အခြန္႐ုံး (Australian Taxation Office (ATO)) တို႔ျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ (ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ)္ တို႔၌ ေလွ်ာက္ထားရန္လည္း အခြင့္အေရးရွိၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန)္ ၌ အေရြးခံရရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း
အသက္ 18 ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏အထက္ရိွၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံသား မဟုတ္ေသာ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၏ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္  
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသအဆင့္မ်ား၌ ေရြးခ်ယ္ခံၾကရရန္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ လႊတ္ေတာ္၌ အမႈထမ္းျခင္းသည္  
ဂုဏ္သေရတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ေလးနက္ေသာ တဝန္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံကူးလက္ေလၽွာက္ထားၿပီး ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္းသို႔  
လြတ္လပ္စြာျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္း
သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားျဖစ္လာသည့္အခါ သင့္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၌ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သင့္၌  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုလည္း ေလွ်ာက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအျဖစ္ သင္သည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ ခရီးထြက္ပါက  
သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာရန္ ျပည္ဝင္ခြင့္ (ဗီဇာ) မလိုအပ္ပါ။

ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ရိွခုိက္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးထံမွ အကူအညီရယူျခင္း
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအေျမာက္အျမား၌ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္၏ သံ႐ုံး၊ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး သို႔မဟုတ္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမ်ား ရွိၾကသည္။ သင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား၌ ရွိေနစဥ္  
သင့္တြင္လိုအပ္မႈမ်ား ရွိေသာအခါမ်ား၌ သက္ဆိုင္ရာ ဩစေၾတးလ်ားအစိုးရ အရာရွိတစ္ဦးဦးထံမွ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္သည္။ ၎တြင္ ျပည္တြင္းဆူပူမႈႏွင့္  
သဘာဝေဘးဒုကၡကဲ့သို႔ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားအရာရွိမ်ားသည္ အေရးေပၚႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေပးႏုိင္ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္  
ေသဆုံးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚရာ၌ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးႏုိင္သည္။ 

အျခားႏုိင္ငံတစ္ခု၌ရွိေနစဥ္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကို သင္က လိုက္နာရမည္။

ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ရွိခိုက္ ေမြးဖြားေသာကေလးမ်ားကို မ်ိဳးႏြယ္သက္ဆင္းမႈအရ  
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး ႏုိင္ငံရပ္ျခား၌ ေမြးဖြားေသာ မိမိတို႔၏ရင္ေသြးမ်ားကို ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာရန္ ေလၽွာက္ထားနိုင္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၌ ပါဝင္ျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံသားအားလုံးကို လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကရန္ အားေပးသည္။ တက္ႂကြေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ပုံေဖာ္ရာတြင္ တာဝန္ရွိသကဲ့သို႔ အခြင့္ထူးမ်ားလည္းရွိသည္။ ဥပမာ - သင္သည္ ရပ္ကြက္လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  
ေဒသခံလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ျခင္း၊ လူမႈေရးရာႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊  
အႏုပညာ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၌ အဖြဲ႔ဝင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးေလာက၌ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း။

အခြန္ေဆာင္ျခင္းသည္ သင္က ဩစေၾတးလ်ားလူမႈအဖြ႕ဲအစည္းအား တုိက္ရုိက္ပ့ံပုိးသည့္ အေရးႀကီးေသာ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရလုိအပ္ပါသည္။  
အလုပ္အကိုင္တစ္ခုခုမွျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခုမွျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားမွျဖစ္ေစ ရရွိေသာ ဝင္ေငြထဲမွ အခြန္ေပးေဆာင္ရၿပီး ATO  
မွ ေကာက္ခံသည္။ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာအေပၚတြင္လည္း အခြန္မ်ားရွိပါသည္။ ATO က ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးသည္ ၎တို႔၏  
အခြန္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ အခြန္ပမာဏကို ေဆာင္ၾကရသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား သိနားလည္ၾကေရးတို႔ကို ေသခ်ာမႈရွိေစရန္  
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ဩစေၾတးလ်ားျပည္သူလူထုက စံစားၾကရေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးေျမာက္ျမားစြာသည္ အခြန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခြန္မ်ားကို အစိုးရမွပံ့ပိုးသည့္  
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ မီးရထား၊ လူမႈဖူလုံေရးအပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသည္။ 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားလူထုအတြက္ ဤအေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္ေပးေနသည့္ အစိုးရအား သင္က  
ပံ့ပိုးေပးႏုိင္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီမ်ားသည္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစရိတ္မ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ၾကသည္။  
ဤလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအား ယေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ႂကြယ္ဝေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေနေစရာ၌ ေထာက္ကူသည္။ 



ၾသေစၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား - ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘံုေႏွာင္ႀကိဳး        23ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုံေႏွာင္ႀကိဳး        23

အပိုင္း သံုးအပိုင္း သံုး

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ရွိ  
အစိုးရႏွင့္ တရားဥပေဒ
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ဩစေတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ရွိ  
အစိုးရႏွင့္ တရားဥပေဒ
ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူပြဲအခမ္းအနားတြင္ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကို ထိန္းသိမ္း၍ လိုက္နာပါမည္အေၾကာင္းတို႔ကို ကတိသစၥာျပဳခဲ့သည္။  
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အစိုးရစနစ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္၌  
တရားဥပေဒမ်ားကို မည္သို႔ျပဌာန္းသည္ႏွင့္ ဤတရားဥပေဒမ်ားကို မည္သို႔က်င့္သုံးသည္မ်ားကို သိနားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ သင္သည္  
ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ သင္၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို မည္သို႔တင္ျပႏုိင္မည္ကို သိနားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို မည္သို႔တင္ျပႏုိင္မည္နည္း။
မဲဆႏၵထည့္ျခင္း
အပိုင္း 2 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၌ အသက္ 18 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၎၏အထက္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပု ံ
အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ (ဖက္ဒရယ)္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးၾကရန္  
စာရင္းသြင္းၾကရမည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၌ သင့္အား မည္သူက ကိုယ္စားျပဳရမည္ကို မဲထည့္ျခင္းအားျဖင့္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏အဆိုျပဳခ်က္ကို တင္ျပရပါမည္။ သင္သည္ မွန္ကန္စြာ စာရင္းမသြင္းထားပါက  
ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၌ သင္သည္ မဲေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား ရွိပါက မျဖစ္မေန မဲေပးရန္လိုအပ္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (Australian Electoral Commission (AEC)) သည္ ဓနသဟာယ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး  
ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးၿပီး ဓနသဟာယေရြးေကာက္ပြဲကို ထိန္းသိမ္းရမည္။ AEC သည္ အစိုးရႏွင့္မဆိုင္  
သီးျခားလြတ္လပ္မႈရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းကလူမ်ားတို႔က AEC ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဩဇာမလႊမ္းႏုိင္ပါ။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ မဲထည့္ရာ၌ လွ်ိဳ႕ဝွက္စနစ္ျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္မဆို မဲထည့္ရန္ သင့္၌ လြတ္လပ္မႈႏွင့္  
လုံျခဳံမႈရွိသည္။ သင္သည္ မည္သူ႔အတြက္ မဲထည့္သည္ကို အျခားသူမ်ားအား ေျပာျပရန္မေရြးခ်ယ္ပါက မည္သူကမွ် သင့္အား အတင္းအၾကပ္မေျပာခိုင္းႏိုင္ပါ။ 
သင္သည္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ မဲမေပးဘဲေနၿပီး မဲမေပးရျခင္းအတြက္ လက္ခံနိုင္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုမရွိပါက သင္ ဒဏ္ေငြတပ္ခံရနိုင္သည္။  
မျဖစ္မေနမဲေပးရျခင္းသည္ မည္သူမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၎တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳမည့္လူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုျပဳခ်က္တင္ျပႏုိင္မည့္  
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို သင္၏ကိုယ္စားလွယ္အား တင္ျပျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အစိုးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မိမိတို႔၏ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို တင္ျပရန္ မိမိတို႔ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္  
ကုိယ္စားလွယ္အား ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးသည္ အစုိးရ၏ တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ ပံုေဖာ္ရာ၌  
၎တို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို အဆိုတင္သြင္းႏုိင္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးသည္ သူ သို႔မဟုတ္ သူမတို႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ  
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား ဥပေဒတစ္ခု ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာလွ်င္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္သည္ အႀကံျပဳခ်က္ကို စဥ္းစားသင့္သည္။ 
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစိုးရစနစ္ကို မည္သို႔ထူေထာင္ခဲ့သနည္း။
ျပည္ေထာင္စု
ၿဗိတိသွ်အေျခခ်မႈေနာက္ပိုင္းႏွင့္ 1901 ခုႏွစ္မတိုင္မီ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၌ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ၾကေသာ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံေဒသ (ကိုလိုန)ီ ေျခာက္ခု  
သီးသန႔္ရွိခဲ့သည္။

လက္ေအာက္ခံေဒသတစ္ခုစီ၌ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ စာပို႔ခ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္  
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ တရားဥပေဒမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ကိုလိုနီမ်ားၾကား အခက္အခဲမ်ား  
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဥပမာ - ကိုလိုနီတို႔၏အၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔မွာ တန္ဖိုးႀကီးမားၿပီး ေႏွးေကြးခဲ့သည္။ နယ္နိမိတ္မ်ားေက်ာ္ၿပီး  
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ခက္ခဲခဲ့သည္။ သီးျခားကိုလိုနီတို႔၌ ကာကြယ္ေရးအင္အားသည္လည္း ခ်ိနဲ႔ခဲ့သည္။ 

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လူမ်ားက ကုိလုိနီမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းေစလုိၾကၿပီး ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းလုိၾကသည္။ ပုိမုိ၍အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ  
ဩစေၾတးလ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္အမ်ိဳးသား လကၡဏာသည္ စတင္ပံုေပၚေနၿပီျဖစ္သည္။ အားကစားအသင္းမ်ားက ႏိုင္ငံတကာ၌ ဩစေၾတးလ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေနၾကၿပီး  
ေခတ္စားေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ ဝတၳဳႏွင့္ အႏုပညာတို႔၌ တစ္မူထူးျခားေသာ ဩစေၾတးလ်ား ယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေနၿပီျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံကို စုစည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ အခက္အခဲၾကဳံရေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ေက်ာ္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ တစ္စုတည္းျဖစ္လာေရး  
အႀကံအစည္သည္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေပၚလာခဲ့သည္။ 1901 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 1 ရက္ေန႔၌ ကိုလိုနီမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားဓနသဟာယႏုိင္ငံေတာ္  
(Commonwealth of Australia) ဟုေခၚတြင္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္တို႔၏ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ေပါင္းစည္းခဲ့ၾကသည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏  
ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
1900 ျပည့္ႏွစ္ ဓနသဟာယဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ  
ဥပေဒ (Commonwealth of Australia Constitution Act 1900) သည္  
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ  
သတ္မွတ္ထားေသာ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းျဖစ္သည္။ 1900 ျပည့္ႏွစ္၌  
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကုိ မူလက ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္  
ဥပေဒ (British Act of Parliament) ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပဌာန္းခ့ဲသည္။  
1901 ခုႏွစ္၌ ဇန္နဝါရီ 1 ရက္ေန႔တြင္ ဩစေၾတးလ်ား အေျခခံ  
ဥပေဒစတင္အတည္ျဖစ္လာၿပီး ဩစေၾတးလ်ားကုိလုိနီမ်ားသည္  
ဩစေၾတးလ်ားဓနသဟာယ (Commonwealth of Australia) မည္ေသာ  
လြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခ့ဲသည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္တစ္ခု (House of Representatives) ႏွင့္  
အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ခု (Senate) တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဓနသဟာယ  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္ (Parliament of the Commonwealth  

of Australia) ကို ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ  
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဩစေၾတးလ်ား  
ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒမ်ားကုိ က်င့္သံုးရန္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရန္ အာဏာရိွသည့္  
ဩစေၾတးလ်ား ဗဟုိတရား႐ံုး (High Court) ကုိလည္း တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။

ဩစေၾတးလ်ားျပည္သူမ်ားသည္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲထည့္ျခင္းျဖင့္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္၊ 
ဥပမာ 1967 ခုႏွစ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသား 90  
ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က အက္ေဘာရစ္ဂ်င္နလ္ လူမ်ိဳးမ်ားအား သန္းေခါင္စာရင္းတြင္  
ထည့္သြင္းေရတြက္ရန္ ဆႏၵျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခုတြင္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို  
ေျပာင္းလဲရန္ ‘အမ်ားစုႏွစ္ဆ’ လိုအပ္သည္။ ၎၏ အဓိပၸါယ္မွာ  
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ျပည္နယ္အမ်ားစု၌ရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားတို႔၏ 
အမ်ားစုရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံး၌ ဆႏၵမဲထည့္ၾကသူ အမ်ားစုတို႔က  
မဲထည့္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
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အစိုးရ၏ အမိန႔္အာဏာကို မည္သို႔ထိန္းခ်ဳပ္မည္နည္း။
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ လူတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ လူအဖြဲ႔တစ္စုက အာဏာအလံုးစံုကုိ သိမ္းပုိက္ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္  
အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ (ပါလီမန)္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ (ဥပမာ ဘုရင္ခံခ်ဳပ)္ ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ (တရားသူႀကီးမ်ား) 
ၾကား ခြဲေဝထားသည္။

ဥပေဒျပဳမႈအာဏာ
ဥပေဒျပဳမႈအာဏာသည္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ လႊတ္ေတာ္၌ အာဏာရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံရွိ ဥပေဒမ်ား  
ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ႏွင့္ေျပာင္းလဲရန္ အာဏာရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္အား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၎တို႔ကို ဩစေၾတးလ်ားျပည္သူလူထုက  
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ တရားဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အခြင့္အာဏာျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔စု၌ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္  
ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္တို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အစိုးရဌာနမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိၾကသည္။

တရားစီရင္ေရးအာဏာ
တရားသူႀကီးမ်ားထံ၌ တရားဥပေဒကို က်င့္သုံးရန္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္  
အစိုးရတို႔ႏွင့္မဆိုင္ဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္မႈရွိသည္။

ဤအခြင့္အာဏာမ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ားဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိပတိမွာ မည္သူနည္း။
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္၏ အဓိပတိသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္၏  
ဘုရင္မ (Queen of Australia) ဘုရင္မႀကီး ဒုတိယေျမာက္ အလိဇဘက္သ္ 
(Her Majesty Queen Elizabeth II) ျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ ဘုရင္မသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏  
အႀကံေပးခ်က္အရ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္အား သူမ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္  
ခန႔္အပ္သည္။ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း အားလုံးတို႔၏  
ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္မဆိုင္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈရွိသည္။ ဘုရင္မသည္  
အစိုးရ၏ နိစၥဒူဝ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ 

ျပည္နယ္တစ္ခုစီ၌ ဘုရင္မအား ကိုယ္စားျပဳေသာ ဘုရင္ခံ (Governor)  
တစ္ဦးစီရွိၿပီး ဘုရင္ခံ၏က႑မွာ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏က႑ႏွင့္ အလားတူျဖစ္သည္။

စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္သည္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ျဖစ္သည္။  
ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရင္မသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ အဓိပတိျဖစ္ေသာ္လည္း  
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ဘုရင္မသည္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ မေနထိုင္ျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ သူမ၏  
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံရွိ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ထံ  
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္၏ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္  
ယင္းသုိ႔ေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ တမူထူးျခားေသာ  
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံစနစ္ျဖစ္လာေစမည့္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက  
ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအေပၚ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနပါသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏  
စနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ေခါင္းေဆာင္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

ဘုရင္မႀကီး ဒုတိယေျမာက္ အလိဇဘက္သ္
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ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ က႑
ဘုရင္ခံခ်ဳပ္သည္ အစိုးရ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မဟုတ္ဘဲ ၾကားေနရမည္ျဖစ္သည္။

ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ တာဝန္မ်ားမွာ -

• ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား (Bills) အား ဥပေဒျဖစ္လာရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္၊ (၎ကို  
ေတာ္ဝင္သေဘာတူညီခ်က္ (Royal Assent) ဟု ေခၚသည)္

• အခမ္းအနားတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္သည္

• ဩစေၾတးလ်ားအစိုးရႏွင့္ ၎၏ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားအရာရွိမ်ားတို႔၏ ခန႔္အပ္ခံရျခင္းမ်ားကို လက္ခံအတည္ျပဳသည္

• ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္သည္

• ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္သည္။

ဘုရင္ခံခ်ဳပ္တြင္ သီးသန႔္အေျခအေနမ်ား၌သာ အသုံးျပဳရန္ ‘သီးသန႔္အာဏာမ်ား’ (reserve powers) ဟု ေခၚေသာ အထူးအာဏာမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကား  
မည္သူတို႔နည္း။
နိုင္ငံေတာ္အဓိပတိ
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘုရင္မ

ဘုရင္ခံခ်ဳပ္
အဓိပတိ၏ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္

ဘုရင္ခံ
ဩစေၾတးလ်ား ျပည္နယ္တစ္ခုစီ၌ရွိေသာ အဓိပတိ၏ ကိုယ္စားလွယ္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ျပည္နယ္အစိုးရတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ေဒသအစိုးရတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္

အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီး
အစုိးရအဖြဲ႔၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအား တာဝန္ယူရန္အတြက္  
အစုိးရအဖြဲ႔တစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္က ေရြးခ်ယ္ေသာ  
လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး

လႊတ္ေတာ္အမတ္ (MP)
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ရိွသည့္  
ဩစေၾတးလ်ားျပည္သူလူထု၏ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္

အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္လႊတ္ေတာ္၌ရွိေသာ ျပည္နယ္တစ္ခု  
သို႔မဟုတ္ ေဒသတစ္ခု၏ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ
ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္

ေကာင္စီဝင္
ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီတစ္ခု၏ ေရြးေကာက္ခံအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ကို မည္သို႔အုပ္ခ်ဳပ္သနည္း။
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရကို ျပည္ေထာင္စု (Federal) အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဓနသဟာယ (Commonwealth) အစိုးရဟုလည္း ေခၚသည္။ အစိုးရကို  
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိေသာ ဩစေၾတးလ်ားပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္ -

• ေအာက္လႊတ္ေတာ္

• အထက္လႊတ္ေတာ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၌ ဩစေၾတးလ်ားျပည္သူလူထုက လႊတ္ေတာ္တစ္ခုစီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆႏၵမဲေပးၾကသည္။ 
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ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (House of Representatives)
ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ ဩစေၾတးလ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္းရိွ  
လႊတ္ေတာ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏  
အျခားအမည္မ်ားမွာ Lower House သို႔မဟုတ္ People’s House  
ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံကို ျပည္ေထာင္စု၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအျဖစ္  
ပိုင္းျခားထားသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား (Members of Parliament  
(MPs)) သည္ ၎တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္ရွိ လူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသတစ္ခုစီတုိ႔၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အေရအတြက္ကုိ  
၎ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသတို႔၏ လူဦးေရ အေရအတြက္ေပၚ အေျခခံသည္။  
ျခဳံေျပာရလွ်င္ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္စုစုေပါင္း 150 ေက်ာ္ ရွိပါသည္။

ပါလီမန္အမတ္မ်ားႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္  
ဩစေၾတးလ်ားပါလီမန္အတြင္း ဥပေဒသစ္မ်ားအတြက္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ  
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္မွာ  
ဥပေဒသစ္မ်ားကုိ ျပဌာန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ  
မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔အား စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း၊ေဝဖန္ေဆြးေႏြး၍  
မဲခြဲေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ  
ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ (Senate)
အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ဩစေၾတးလ်ားပါလီမန္ရွိ  
အျခားလႊတ္ေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ တစ္ခါတစ္ရံ  
Upper House သုိ႔မဟုတ္ House of Review သုိ႔မဟုတ္ States’ House ဟု  
ေခၚၾကသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုစီမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ 
၎တုိ႔အား ကုိယ္စားျပဳေပးမည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိလည္း  
ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏  
လူဦးေရအရြယ္အစားကို ပဓာနမထားဘဲ ျပည္နယ္မ်ားအား ညီမၽွစြာ  
ကိုယ္စားျပဳထားသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ စုစုေပါင္း 76 ဦးရွိသည္။  
ျပည္နယ္တစ္ခုစီမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 12 ဦးေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီး  
ဩစေၾတးလ်ားၿမိဳ႕ေတာ္ေဒသႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတစ္ခုစီမွ  
လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွစ္ဦးစီေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ 

အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္လည္း ဥပေဒသစ္မ်ား ျပဌာန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္  
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားတို႔အား စဥ္းစားသုံးသပ္ျခင္း၊  
ေဝဖန္ေဆြးေႏြး၍ မဲခြဲေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ  
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအစိုးရ
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၌ ျပည္နယ္ေျခာက္ခုႏွင့္ ျပည္မေဒသႏွစ္ခု ရွိသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုစီတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္  
ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားရိွၾကသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအစုိးရမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၌ အေျခစုိက္ထားၾကသည္။ ျပည္နယ္အစုိးရတစ္ခု၏  
ေခါင္းေဆာင္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (Premier) ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသအစိုးရတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (Chief Minister) ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္လည္း ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုစီ၌ ဘုရင္ခံတစ္ဦးသည္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ ဘုရင္မအား ကိုယ္စားျပဳသည္။ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး (Administrator) တစ္ဦးကို  
ခန႔္အပ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတစ္ဦး၏ က႑ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားသည္ ျပည္နယ္ဘုရင္ခံတစ္ဦးႏွင့္ ဆင္တူျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားရွိၿပီး ေဒသမ်ားတြင္ မရွိပါ။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ ဥပေဒမ်ား  
ျပဌာန္းခြင့္ရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဥပေဒမ်ားကို ဩစေၾတးလ်ား အစိုးရက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ေျပာင္းလဲႏုိင္ သို႔မဟုတ္ ႐ုတ္သိမ္းႏုိင္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားက ၎တို႔၏အရပ္ေဒသအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို မဲေပးေရြခ်ယ္သည္။  
ဤကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရ
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတို႔အား ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရဆိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ပိုင္းခြဲထားသည္။ ၎တို႔ကို ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ား  
သို႔မဟုတ္ ျမဴနီစပယ္အဖြဲ႕မ်ားဟု ေခၚႏိုင္ေကာင္းသည္။ နယ္ေျမတစ္ခုစီတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ရပ္ကြက္ေကာင္စီမ်ား ရွိၾကသည္။ ရပ္ကြက္ေကာင္စီမ်ား၌  
အရပ္ေဒသအတြင္းရိွ လူထုအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စီစဥ္ရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တုိ႔အတြက္ တာဝန္ရိွၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အစုိးရနယ္ေျမတစ္ခုစီ၌ရိွၾကေသာ  
ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရပ္ကြက္ေကာင္စီဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္
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အစိုးရ၏ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းသုံးရပ္တို႔က  
ဘာလုပ္ၾကသနည္း။
အခ်ိဳ႕တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထပ္ေနသည္မ်ားရွိသည့္တိုင္ အစိုးရ၏ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းသုံးရပ္ၾကား အဓိကျခားနားမႈမွာ  
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုစီသည္ မတူညီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၌ တာဝန္ရွိသည္မ်ားမွာ -

အေကာက္ခြန္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ

အလုပ္အကိုင္

စာပို႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးရာကြန္ရက္

လူမႈဖူလုံေရး (အၿငိမ္းစားလစာႏွင့္ မိသားစုေထာက္ပံ့ေရး)

ကာကြယ္ေရး

ကုန္သြယ္ေရး

ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းလုံျခဳံေရး

ႏုိင္ငံျခားေရးရာမ်ား (အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး)။

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအစိုးရတို႔၌ရွိသည့္ အဓိကတာဝန္မ်ားမွာ -

ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေက်ာင္းမ်ား

လမ္းပန္းႏွင့္ မီးရထားပို႔ေဆာင္ေရး

သစ္ေတာေရး

ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အေရးေပၚယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး။

ၿမိဳ႕နယ္အစုိးရမ်ား (ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားၿမိဳ႕ေတာ္ ေဒသအစုိးရ) တာဝန္ရိွသည္မ်ားမွာ -

လမ္းသေကၤတမ်ား၊ ယာဥ္အသြားအလာထိန္းသိမ္းေရး

ၿမိဳ႕နယ္တြင္းလမ္းမ်ား၊ လူသြားစႀကႍမ်ား၊ တံတားမ်ား

ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား

ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ကေလးကစားကြင္းမ်ား၊ ေရကူးကန္မ်ား၊ အားကစားကြင္းမ်ား

စခန္းခ်ကြင္းမ်ားႏွင့္ လူေနယာဥ္ကြင္းမ်ား

အစားအစာႏွင့္ အသားစစ္ေဆးျခင္း

အသံႏွင့္ တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေရး

အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရး

ရပ္ကြက္စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ခန္းမမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕အစည္း စုေဝးရာ အေဆာက္အဦမ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား  
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား

အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား

လူမႈေရးစီမံကိန္း

ရပ္ရြာၿမိဳ႕နယ္တစ္ဝန္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ကိစၥမ်ား
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ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု၌ ႏိုင္ငံေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက  
မည္သည့္က႑က ပါဝင္ၾကသနည္း။
ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခုကို မည္သို႔အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚခ်င္း ဆင္တူရွိၾကသူမ်ား၏ အုပ္စုတစ္စုျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္  
အဖြဲ႔အစည္း၏ သေဘာတရားမ်ားကုိ ဥပေဒအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ လက္တြလုဲပ္ကုိင္ၾကသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၌ရိွေသာ အဓိကနုိင္ငံေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွာ  
the Liberal Party of Australia ၊ the Australian Labor Party ၊ the Nationals ႏွင့္ the Australian Greens တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုသည္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း၌မွ် အဖြဲ႔ဝင္မထားၾကပါ။ ၎တို႔အား  
‘တစ္သီးပုဂၢလအမတ္မ်ား’ (Independents) ဟု ေခၚသည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ားသည္ မိမိစိတ္ဆႏၵအရ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၌ လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႔ဝင္နိုင္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရကို မည္သို႔ဖြဲ႔စည္းသနည္း။
ေရြးေကာက္ပြတဲစ္ခု ၿပီးဆံုးသည့္အခါ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ အမတ္အမ်ားစုေရြးခံရေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြ႕ဲအစည္း သုိ႔မဟုတ္ ညြန႔ေ္ပါင္းအဖြဲ႔အစည္းက ဩစေၾတးလ်ား  
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ ဖြဲ႔စည္းသည္။ ဤအဖြဲ႔အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရ၏ ေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။

ေရြးေကာက္ပြၿဲပီးဆံုးသည့္အခါ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ ဒုတိယအမ်ားဆံုးေသာ အမတ္အေရအတြက္ရိွသည့္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ညြန႔ေ္ပါင္းအဖြဲ႔အစည္းသည္  
အတိုက္အခံအဖြဲ႔ (Opposition) ကို ဖြဲ႔စည္းသည္။ ၎၏ ေခါင္းေဆာင္ကို အတိုက္အခံအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ (Leader of Opposition) ဟု ေခၚသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ဩစေၾတးလ်အစိုးရအတြင္း ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန႔္အပ္သည္။  
ဘုရင္ခံခ်ဳပ္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားခန႔္အပ္ျခင္းကို အတည္ျပဳသည္။

အစုိးရဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ေရးရာ၊ ေရွးဦးတုိင္းရင္းသားေရးရာ (Indigenous affairs) သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး (Treasury) တုိ႔က့ဲသုိ႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္  
အစုိးရအပုိင္းမ်ား (ဌာနလက္ကုိင္ဟု ေခၚသည္) အတြက္ တာဝန္ယူၾကရသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ အဓိကအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ  
ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ (Cabinet) ကို အဆင့္အျမင့္ဆုံးေသာ ဌာနလက္ကိုင္ဝန္ႀကီးမ်ားတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ဥပေဒမ်ားကို မည္သို႔ျပဌာန္းသနည္း။
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ လႊတ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးအတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည္။

ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ဥပေဒမူၾကမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အခါ ၎သည္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ၎ကို  
‘ေတာ္ဝင္သေဘာတူညီခ်က္’ (Royal Assent) ဟု ေခၚသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္၏ အမတ္တစ္ဦးသည္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို ျပဌာန္းရန္ သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ကို  
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အဆိုတင္သြင္းသည္၊ ဤအဆိုတင္မႈကို ဥပေဒမူၾကမ္း (Bill) ဟုေခၚသည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တို႔က ဥပေဒမူၾကမ္းအား သေဘာတူ၊ မတူကို စဥ္းစားသုံးသပ္ၾက၍ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး  
မဲခြဲေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုစီမွ အမတ္အမ်ားစုတို႔က ဥပေဒမူၾကမ္းကို သေဘာတူၾကလၽွင္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို  
ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ထံ တင္ျပၾကသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ ဥပေဒမ်ားကို အလားတူ ျပဌာန္းၾကသည္။ 
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ဥပေဒမ်ားကို မည္သို႔စီမံခန႔္ခြဲသနည္း။
တရား႐ုံးမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံရိွ တရား႐ံုးမ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈ ရိွၾကသည္။ 
အကယ္၍ သူတစ္ဦးသည္ တည္ဆဲဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္း  
ရွိမရွိကို တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ၿပီး ဒဏ္ေငြကိုသတ္မွတ္သည္။  
တရား႐ံုးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ေရွ႕ေမွာက္ရိွ  
အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ၌သာ အေျချပဳႏုိင္သည္။ 

တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္  
ေအာက္႐ုံးတရားသူႀကီးမ်ား
တရားသူႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္႐ံုးတရားသူႀကီးမ်ားသည္ တရား႐ံုး၌  
အျမင့္ဆုံးေသာ အာဏာပိုင္ျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္  
ေအာက္႐ုံးတရားသူႀကီးမ်ား၌ လြတ္လပ္မႈရွိၾကၿပီး မည္သူကမွ်  
၎တို႔အား မည္သို႔ဆုံးျဖတ္ရမည္ကို မညႊန္ၾကားႏုိင္ပါ။

တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေအာက္႐ုံးတရားသူႀကီးမ်ားကို အစိုးရက  
ခန႔္အပ္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရက  
သေဘာမတူလင့္ကစား ၎တို႔အား အလုပ္မျဖဳတ္ႏုိင္ပါ။

ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မ်ား
ဩစေၾတးလ်ားတရား႐ံုးစနစ္တြင္ လူမ်ား၌ တရား႐ံုးက  
အျပစ္ရိွေၾကာင္းအေထာက္အထား မေတြ႔ရိွသမွ် ကာလပတ္လံုး  
အျပစ္မ့ဲသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ခံၾကရသည္။ လူတုိင္း တရား႐ံုး၌  
ေရွ႕ေနတစ္ဦး၏ ကုိယ္စားျပဳေပးခံခြင့္ရိွသည္။

တရား႐ံုးသည္ သူတစ္ဦးက အကယ္၍ တည္ဆဲဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ခ့ဲျခင္း  
ရိွမရိွကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္ အခ်ိဳ႕အမႈမ်ား၌ ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ကုိ အသံုးျပဳလိမ့္မည္။ 
ခံုသမာဓိအဖြဲ႔၏ တာဝန္မွာ လူတစ္ဦး အျပစ္ကင္းမကင္း သုိ႔မဟုတ္  
အျပစ္ရိွမရိွ တရား႐ံုးတြင္ ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ဆုိသည္မွာ  
ျပည္သူလူထုအၾကားမွ သာမာန္ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားကို  
က်ပန္းစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အုပ္စုျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီးက 

ခံုသမာဓိအဖြဲ႔အား တရားဥပေဒကုိ ရွင္းျပသည္။ ျပစ္မႈတစ္ခုကုိ စစ္ေဆးရာ၌ 
ခံုသမာဓိအဖြ႕ဲက လူတစ္ဦးအား အျပစ္ရိွေၾကာင္း အေထာက္အထားကုိ  
အကယ္၍ ရွာေတြ႔လၽွင္ တရားသူႀကီးက ျပစ္ဒဏ္ကုိ ခ်မွတ္ဆံုးျဖတ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔
ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ လူထုအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းစနစ္ရွိေရးတို႔ကို  
ထိန္းသိမ္းသည္။ အသက္ႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းတို႔ကို ကာကြယ္ရန္မွာ ၎တို႔၏  
တာဝန္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အစိုးရ၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈမွ ကင္းၾကသည္။ 
အကယ္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႔က သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ဟု 
ယုံၾကည္လၽွင္ ၎တို႔က ထိုသူအား ဖမ္းဆီးႏုိင္ၿပီး တရား႐ုံးတစ္႐ုံးသို႔  
ေခၚထုတ္နုိင္သည္။ တရား႐ံုး၌ ရဲတပ္ဖြဲ႔က သက္ေသထြက္ဆုိႏိုင္ေသာ္လည္း  
လူတစ္ဦး၌ အျပစ္ရွိျခင္း မရွိျခင္းကို တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္သည္။

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတို႔၌ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္  
ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား ရွိၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ျပစ္မႈမ်ားကို  
ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသတရားဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ဩစေၾတးလ်ားျပည္ေထာင္စု ရဲတပ္ဖြဲ႔ (Australian 

Federal Police (AFP)) ဟု ေခၚသည့္ နုိင္ငံေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔လည္း  
ရိွသည္။ AFP သည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ  
စံုစမ္းစစ္ေဆးသည္၊ ဥပမာ - မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္ကူးမႈ၊ နုိင္ငံေတာ္  
လံုျခဳံေရး ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ျပစ္မႈမ်ားတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။  
AFP သည္ ဩစေၾတးလ်ားၿမိဳ႕ေတာ္ေဒသ (Australian Capital Territory)  
ရိွ အေထြေထြ ရဲတပ္ဖြဲ႔လုပ္ငန္းမ်ားတုိ႔အတြက္လည္း တာဝန္ရိွသည္။

ဩစေၾတးလ်ား၌ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လူထုတို႔အၾကား  
ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၾကသည္။ သင္၏ ရပ္ကြက္ရဲတပ္ဖြဲ႔သုိ႔  
ျပစ္မႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားၿပီး အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ လာဘ္ေပးျခင္းသည္  
ေလးနက္ေသာျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ရဲအရာရွိတစ္ဦးအား  
လာဘ္ထိုးရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းသည္ပင္ ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။
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ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံရွိ ျပစ္မႈမ်ား
သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားဥပေဒမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥပေဒကို မသိနားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ ဩစေၾတးလ်ား  
ဥပေဒတစ္ခုကို ခ်ိဳးေဖာက္မိပါသည္ဟူေသာ ဆင္ေျခကို လက္မခံျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အလြန္ေလးနက္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ လူသတ္မႈ၊ တုိက္ခုိက္မႈ၊ ဗလကၠာရျပဳမႈ၊ လူ သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းတုိ႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္နက္ကုိင္၍  
ဓားျပတုိက္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ခုိးဝွက္မႈ၊ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ လုိက္ေလ်ာခြင့္မေပးနုိင္သည့္ အရြယ္ မမီေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူငယ္မ်ားႏွင့္  
လိင္ဆက္ဆံမႈ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစ္စီးစီးကို အႏၲရာယ္ႀကီးစြာ ေမာင္းႏွင္မႈ၊ တရားမဝင္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈႏွင့္ လိမ္လည္မႈမ်ား  
ပါဝင္ၾကသည္။

လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ ၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားႏွင့္အတူ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ေဘးကင္းလုံၿခံဳေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ  
ေတြ႕ႀကံဳခံစားခြင့္ရွိသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ အျခားသူတစ္ဦးအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ ဥပေဒႏွင့္ဆန႔္က်င္ၿပီး  
အလြန္ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အိမ္တြင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးအတြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ၾကၿပီး ၎ကို အိမ္တြင္း သို႔မဟုတ္  
မိသားစုတြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္း (domestic or family violence) ဟု ေခၚသည္။ အိမ္တြင္းႏွင့္ မိသားစုတြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းတြင္ ပါတနာတစ္ဦးအား 
ေၾကာက္လန႔ေ္စျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ ေဘးကင္းလံုျခဳံမႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အျပဳအမူ သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ပါဝင္သည္။  
အိမ္တြင္းႏွင့္ မိသားစုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ရုိက္ျခင္း၊ မိသားစုဝင္တစ္ဦးကုိ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုႏွင့္ ခဲြထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကေလးငယ္မ်ား  
သို႔မဟုတ္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ အိမ္တြင္းႏွင့္ မိသားစုတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန႔္က်င္သည္။ 

ဤျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူသည္ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ ေထာင္က်ႏိုင္သည္။ မည္သူမွ် ဆုိးရြားစြာ သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာမႈျဖစ္ေအာင္ ဆက္ဆံျခင္းကုိ  
လက္မခံသင့္ပါ။ 

သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင္သိသည့္ လူတစ္ေယာက္မွာ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနပါက သင့္အေနျဖင့္ ရဲထံသုိ႔ ဆက္သြယ္သင့္သည္။ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  
www.respect.gov.au ႏွင့္ www.1800respect.org.au တို႔တြင္ ရရွိႏိုင္သည္

ယာဥ္အသြားအလာျပစ္မႈမ်ား
လမ္းႏွင့္ ယာဥ္အသြားအလာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားတို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ယာဥ္အသြားအလာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို  
ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ လူမ်ားအား ႀကီးမားေသာ ဒဏ္ေငြမ်ားကို ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ပင္က်ႏုိင္သည္။ ဩစေၾတးလ်ား၌ ကားတစ္စီးေမာင္းရန္  
သင့္၌ ထိုအရပ္ေဒသထုတ္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္တစ္ခုရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ကားကို မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးျဖစ္ရမည္။

ကားတစ္စီး၌ ခရီးသြားေနၾကသူမ်ားအားလံုး ထုိင္ခံုခါးပတ္မ်ားကုိ တပ္ဆင္ၾကရမည္။ ေမြးကာစ ကေလးမ်ားမ်ားသည္ ဥပေဒကအတည္ျပဳ အခြင့္ေပးထားေသာ  
ေမြးကာစကေလးထုိင္ခံုအတြင္း၌ ရိွေနၾကရမည္။ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္မႈ ဥပေဒမ်ားမွာ အလြန္တင္းက်ပ္သည္။ မူးယစ္ေဆးသံုးၿပီးေနာက္ သုိ႔မဟုတ္  
ေသြးတြင္းအရက္ပမာဏ ကန႔သ္တ္ခ်က္အထက္တြင္ ရိွေနခ်ိန္တြင္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန႔က္်င္သည္။ ကားေမာင္းေနစဥ္ လက္ကုိင္မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင့္  
စကားေျပာျခင္းသည္လည္း ဥပေဒႏွင့္ဆန႔က္်င္သည္။

http://www.respect.gov.au
http://www.1800respect.org.au
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အပိုင္း ေလးအပိုင္း ေလး

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏  
စံတန္ဖိုးမ်ား
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ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ စံတန္ဖိုးမ်ား
လြတ္လပ္ခြင့္၊ ေလးစားမႈ၊ မွ်တမႈႏွင့္ တန္းတူညီမၽွမႈတို႔အေပၚ  
အေျခခံထားေသာ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ စံတန္ဖိုးမ်ားမွာ  
လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ၊ ႀကီးပြားတိုးတက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ  
အသိုက္အဝန္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနေစမည့္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စံတန္ဖိုးမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို  
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ၿပီး ပုံေဖာ္ေပးကာ မ်ားစြာေသာလူမ်ား  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားျဖစ္လိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းသည္ သင္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္  
သင္တုိ႔၏ ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္းအတြင္း ဤစံတန္ဖုိးမ်ားကုိ  
က်င့္သံုးေနထုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္  
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားအားလံုးေလးစားၿပီး မွ်ေဝၾကရန္ႏွင့္  
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ စံတန္ဖုိးမ်ားကုိ နားလည္ရန္ အလြန္ပင္  
အေရးႀကီးလွသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စံတန္ဖိုးမ်ား
ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္  
ကတိျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏  
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစနစ္မ်ားမွ ကာကြယ္ထားပါသည္။  
သစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး စနစ္က်ေသာ  
လူ႔ေဘာင္တစ္ခု ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ဥပေဒမ်ား၏ အေရးပါမႈကို  
သိရွိၾကသည္။ 

ဥပေဒစိုးမိုးမႈအရ သစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုးသည္  
ဥပေဒႏွင့္ တစ္သားတည္းဆက္စပ္မႈရွိၾကၿပီး ဥပေဒအထက္တြင္  
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွ  
ရွိမေနရပါ။ သစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ လူတိုင္းသည္ ဥပေဒကို  
ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ  
ခ်ိဳးေဖာက္၍မရ။ ခ်ိဳးေဖာက္ခ့ဲပါက အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္သည္။  
သင္သည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းမရွိလွ်င္ပင္  
ဥပေဒကို လိုက္နာရမည္။

သစေၾတးလ်ားဥပေဒမ်ားသည္ သစေၾတးလ်ားျပည္သူျပည္သားအားလုံးႏွင့္  
သက္ဆုိင္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ သင္သည္ မည္သည့္ေနာက္ခံအေျခအေန  
သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈရွိသည္ျဖစ္ေစ သစေၾတးလ်ားဥပေဒမ်ားကို  
လိုက္နာရမည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ အစိုးရစနစ္မွာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္သည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူမ်ားေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ  
ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ ၎၏အဓိပၸါယ္မွာ ႏိုင္ငံကုိ မည္သုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဆုိသည့္  
အပိုင္း၌ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံး ပါဝင္ၾကသည္။  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန္) ၌ မိမိတို႔အား  
ကိုယ္စားျပဳၾကမည့္သူမ်ားကို မဲဆႏၵထည့္ၾကျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ၏  
အမိန႔္အာဏာသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ လာသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ မျဖစ္မေနမဲေပးရန္လိုသည္။  
ယင္းမွာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ အေရးႀကီးပုံကိုျပသည္။
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လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုႏုိင္ခြင့္
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ရွိေနသေရြ႕ မိမိတို႔၏ အယူအဆမ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရွိသင့္သည္။  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အမ်ားသုံးေနရာမ်ား၌လည္းေကာင္း၊  
သီးသန႔္ေနရာမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ လူမ်ားႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္သည္။ လူမ်ားတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာအတြက္မဆို  
၎တို႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အယူအဆမ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္လည္း လြတ္လပ္စြာ  
ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည္။ သတင္းစာမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ေရဒီယိုသတင္းဌာနမ်ားတြင္လည္း အလားတူလြတ္လပ္မႈရွိသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပခြင့္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ားျပည္သူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ  
ဆႏၵျပျခင္းကို လက္သင့္ခံျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

အျခားသူတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုအား အၾကမ္းဖက္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း (ဥပမာ ၎တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တုိင္းရင္းသား၊ ဘာသာ သုိ႔မဟုတ္  
ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္) သည္ ဩစေၾတးလ်ား စံတန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒကုိ ဆန႔က္်င္သည့္အတြက္ မည္သည့္အခါမွ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာမရိွပါ။  
မဟုတ္မမွန္စြပ္စြျဲခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအား ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ရန္ အားေပးျခင္းသည္လည္း ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ပါ။ အျခားသူမ်ား၏  
လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပခြင့္တုိ႔သည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေနသေရြ႕ ထုိဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကုိ ေလးစားရမည္။

အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ားသည္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းရွိေနသေရြ႕ မည္သည့္အဖြဲ႔ကိုမဆို လြတ္လပ္စြာျဖင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္  
ႏုတ္ထြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ လူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအဖြ႕ဲအစည္း၊ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢ၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ  
မည္သည့္တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္း၌မဆုိ လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္သည္။ လူပုဂၢိဳ လ္မ်ားကုိ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထြက္ခြာရန္ အတင္းအက်ပ္  
မလုပ္ႏိုင္ပါ။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကို ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပရန္အပါအဝင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 
စု႐ုံးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပျခင္းအားလုံးသည္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းရွိရမည္။ ၎၏ အဓိပၸါယ္မွာ ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပျခင္းမ်ားသည္ ေအးခ်မ္းမႈရွိရၿပီး  
မည္သူအားမဆို ထိခိုက္နာက်င္မႈမျဖစ္ေစရပါ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို မဖ်က္ဆီးရပါ။

ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္ဘာသာမရွိသျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ေရြးခ်ယ္သည့္ မည္သည့္ဘာသာကိုမဆို  
ကုိးကြယ္ႏုိင္သည္။ အစုိးရသည္ နုိင္ငံသားမ်ားအားလံုးကုိ ဘာသာမေရြး၊ ယံုၾကည္မႈမေရြး တန္းတူညီတူဆက္ဆံသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘာသာေရးက်င့္သံုးမႈမ်ားသည္  
ဩစေၾတးလ်ားဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိရပါ။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးဥပေဒမ်ား၌ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွပါ။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံဥပေဒကုိ ဘာသာေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြာျခားေနျခင္း 
အပါအဝင္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံရိွ လူတုိင္းလုိက္နာရန္လုိအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ က်င့္သံုးမႈအခ်ိဳ႕တြင္ ဥပမာ အိမ္ေထာင္မ်ားစြာျပဳျခင္း  
(တစ္ခ်ိန္တည္း၌ လူတစ္ဦးထက္ပုိ၍ လက္ထပ္ျခင္း) ႏွင့္ အတင္းအၾကပ္လက္ထပ္ေစျခင္းတုိ႔မွာ ဩစေၾတးလ်ားဥပေဒႏွင့္ ဆန႔က္်င္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္အပါအဝင္ 
ျပင္းထန္ေသာ ဥပေဒေရးရာ အျပစ္ေပးမႈမ်ား ခံရႏုိင္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ား လူ႔ေဘာင္၌ ဘာသာေရးအရ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကို လက္မခံပါ။ လူတိုင္းတြင္ မည္သည့္ တိုင္းရင္းသား သို႔မဟုတ္ ဘာသာဝင္ျဖစ္ေနပါေစ  
ဩစေၾတးလ်ားဥပေဒကုိ လုိက္နာသမွ်ကာလပတ္လုံး မိမိတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တန္းတူအခြင့္အေရးရိွသည္။
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ဥပေဒအရ လူအားလုံး၏ တန္းတူညီမွ်ျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းသည္ မည္သည့္ လိင္၊  
လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳး သို႔မဟုတ္  
ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားဇာစ္ျမစ္ ဟူ၍ မေရြးဘဲ အားလုံး၏  
တန္းတူညီမွ်မႈကို တန္ဖိုးထားသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္  
လူတစ္ဦးအား အျခားသူမ်ားမွ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို တားဆီးေပးသည့္  
ဥပေဒမ်ားစြာရွိပါသည္။

မတူညီေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနရွိသူမ်ားကို ဦးစားေပး  
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မေပးေစရန္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ ဤဥပေဒကို အသုံးခ်ပါသည္။ ဥပမာ -  
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာယံုၾကည္သူမ်ားအားလံုးသည္  
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားကဲ့သို႔ တူညီေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  
ရရွိပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဥပေဒမ်ားအရ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး သို႔မဟုတ္  
အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး လက္ထပ္ျခင္းအပါအဝင္ လူႏွစ္ဦး  
အခ်င္းခ်င္းလက္ထပ္ႏိုင္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၌ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တန္းတူညီတူ 
အခြင့္အေရးမ်ားရိွၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခြင့္အေရးတန္းတူေပးသင့္သည္။  
အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္တုိ႔၌ သာတူညီမွ်  
အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္ရိွၾကၿပီး ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၌ မဲထည့္ႏုိင္သည္၊ ပါလီမန္၌  
ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္ ရိွသည့္အျပင္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ႏွင့္  
ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိၿပီး တရားရံုးမ်ား၌ ညီတူမွ်တူဆက္ဆံသည္။

သူတစ္ဦးအား ၎၏လိင္ေၾကာင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ 
ဆန႔္က်င္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတြင္  
ပုိသာေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရိွေနပါက အမ်ိဳးသားထက္  
ဦးစြာ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္ရႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္  
ဘာသာေရးကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  
မိမိတို႔ဘာသာ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိၾကၿပီး  
အၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းတုိ႔မွ တရားဥပေဒက  
ကာကြယ္ေပးထားသည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ သုိ႔မဟုတ္ ပါတနာတစ္ဦးအေပၚ  

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မည္သည့္အခါမွ  
လက္မခံသည့္အျပင္ ၎မွာ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအတြင္း  
ရာဇဝတ္္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။
 

သစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ကြာရွင္းျခင္းကို လက္ခံႏိုင္ပါသည္။  
အျခားအိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္သူက အိမ္ေထာင္ကိ ု
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလိုသည့္တိုင္ ခင္ပြန္းျဖစ္ေစ၊ ဇနီးျဖစ္ေစ  
တရားရုံးတြင္ ကြာရွင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

အခြင့္အေရး၏ တန္းတူမႈႏွင့္  
‘တရားမၽွတေသာ အခြင့္အေရး’ (fair go)
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူတိုင္း၌ ‘တရားမၽွတေသာ အခြင့္အေရး’ (fair go)  
ရထိုက္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သို႔ေသာလူတန္းစားကြဲျပားမႈမ်ိဳးကမွ  
ကန႔္သတ္ျခင္းမရွိသင့္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ၾကသည္။ လူတိုင္းကို  
မည္သုိ႔ေသာေနာက္ခံမ်ားရွိသည္ျဖစ္ေစ ဘဝေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ 
တူညီေသာအခြင့္အလမ္းေပးထားၿပီး လူတိုင္းတြင္  
တူညီေသာဥပေဒအခြင့္အေရးမ်ားရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္  
ၾသစေၾတးလ်ားလူ႔ေဘာင္တြင္ တရားမွ်တမႈ၏ အေရးပါေသာ  
ရႈေထာင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးက သူ၏ဘဝတြင္ စြမ္းေဆာင္ရရွိခဲ့ေသာ အရာတစ္ခုခုသည္  
ထိုသူ၏ လုံ႔လႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သင့္သည္။  
ဆုိလုိသည္မွာ လူတစ္ဦးသည္ အလုပ္ရရိွရာ၌ ထုိသူ၏လိင္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ 
သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ခံအေျခအေနေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္  
အေတြ႔အႀကံဳတို႔အေပၚ အေျခခံသင့္သည္။ 

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္သည္ အလုပ္တစ္ခု ေခၚယူရန္လုိအပ္ပါက ၎တုိ႔သည္  
အလုပ္ႏွင့္ အကုိက္ညီဆံုး အရည္အေသြးႏွင့္ အေတြ႔အၾကဳံရိွသူကုိ  
ေရြးခ်ယ္ရန္ ဥပေဒက ပ့ံပုိးထားသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူအသစ္မ်ားစြာသည္  
၎တို႔၏ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊  
မိမိတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း၊ အႏုပညာ၊ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္  
အားကစားတို႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။
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အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္  
အျခားသူမ်ားအတြက္ သည္းခံႏုိင္မႈ 
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ လူတိုင္းသည္ အျခားသူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္  
ဂုဏ္သိကၡာ၊ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို  
ေလးစားရမည္။

အျခားသူတစ္ဦးအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္  
ဆန္႔က်င္သည္။ ႏႈတ္ႏွင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္  
ေစာ္ကားျခင္းအပါအဝင္ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးျဖစ္ပါေစ  
ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္  
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာသေဘာထားကြဲလြဲျခင္းအျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္  
ၿခိမ္းေျခာက္မႈကင္းေဝးၿပီး ေဘးကင္းလုံၿခံဳသည့္  
အခြင့္အေရးမ်ားအားလုုံးကုိ ယုံၾကည္ပါသည္။ 

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ လိင္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူႏုိင္သည့္  
အသက္အရြယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္တင္းၾကပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားရွိသည္၊  
သင္ေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသေပၚမူတည္၍ 16 ႏွစ္  
သို႔မဟုတ္ 17 ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ အသက 20 
အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အသက္ 15 ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးႏွင့္  
လိင္မႈေရးရာ ပတ္သက္ခြင့္မရွိရ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသအားလုံးရွိ ဥပေဒႏွင့္  
ဆန႔္က်င္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

 

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ ရဲမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို  
ေထာက္ခံရမည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး ေအာက္ပါဥပေဒကုိ  
လုိက္နာပါမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ သင္သည္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲထံမွ  
ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုကို လိုက္နာရပါမည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသည္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ သည္းခံႏုိင္မႈ၏  
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို တန္ဖိုးထားသည္။ ယင္းမွာ အျခားသူမ်ား၏  
အျမင္မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမွာ မိမိႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည့္တိုင္  
၎တုိ႔အား နားေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ အေလးထားေပးျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။  
လူအမ်ားသည္ သေဘာခ်င္းမတိုက္ဆိုင္သည့္အခါမ်ားတြင္ အခ်င္းခ်င္း  
သည္းခံသင့္သည္။ 

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားေရးဝါဒကို လံုးဝလက္မခံပါ။  
ယင္းတြင္ အင္တာနက္ သို႔မဟုတ္ အျခားထုတ္ေဝမႈမ်ားေပၚတြင္  
လူမ်ိဳးေရးအရ ထိခိုက္ေစာ္ကားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ဖန္တီးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာတစ္ခု သို႔မဟုတ္  
အားစကားပြဲအခမ္းအနားပြဲတစ္ခုတြင္ လူမ်ိဳးေရးအရ ေစာ္ကားသည့္  
မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသိုက္အဝန္း
ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းျခင္း 
နိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူျခင္းသည္ သင့္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ရရွိေစပါသည္။  
အဓိပၸါယ္မွာ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္၏တာဝန္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟူသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။  
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူတိုင္းအား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသိုက္အဝန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏  
အသိုက္အဝန္းအတြက္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ၾကသည္။ လူတိုင္းတြင္ မိမိတို႔ကုိယ္တိုင္ႏွင့္ မိမိတို႔မိသားစုမ်ားအတြက္ တတ္ႏိုင္ပါက  
ႀကိဳးစားရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

ခ်ိဳ႕ငဲ့ေနသူမ်ားကို စာနာရိုင္းပင္းမႈ
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ‘အေပါင္းအသင္း’ (mateship) စိတ္ဓာတ္ကုိ တန္ဖုိးထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လုိအပ္မႈရိွသည့္အခါမ်ား၌ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအား  
အကူအညီေပးၾကသည္။ ဥပမာ - အုိမင္းေသာ အိမ္နီးခ်င္းထံသုိ႔ အစားအစာ ပုိ႔ေပးေကာင္းပုိ႔ေပးျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးအား ေဆးကုသမႈခံယူေရး ခ်ိန္းဆုိခ်က္သုိ႔  
ကားေမာင္း၍ ပုိ႔ေပးေကာင္းပုိ႔ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အထီးက်န္ေနသူတစ္ဦးအား သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေကာင္းေတြ႔ဆံုျခင္းဟူသည့္ သေဘာျဖစ္ႏိုင္သည္။

အေပါင္းအသင္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ အခ်င္းခ်င္း ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ အသိုက္အဝန္းအား အားေကာင္းခိုင္မာေစရန္အတြက္  
အသုိက္အဝန္းအတြင္း ပ့ံပုိးေပးျခင္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ေပးျခင္း အစဥ္အလာတစ္ရပ္ ခုိင္ခုိင္မာမာရိွေနပါသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအလုပ္လုပ္ရျခင္းအားျဖင့္  
ပညာဗဟုသုတကုိ ေဝမွ်ရန္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္အဆန္းမ်ားကုိ တတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္း၌ သင္၏ပါဝင္ပတ္သက္ေနစိတ္ကုိ  
တုိးပြားေစရန္တုိ႔အတြက္ အခြင့္ေကာင္းႀကီးတစ္ခုလည္းျဖစ္ေပသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ သင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ  
ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ အဂၤလိပ္ဘာသာ
ဩစေၾတးလ်ားလူ႔ေဘာင္အသိုက္အဝန္းသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာအား ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ နိုင္ငံေတာ္ဘာသာစကားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊  
လူ႔ေဘာင္အသိုက္အဝန္းအား စည္းလုံးေစသည့္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း တန္ဖိုးထားသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္  
ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ ပညာဆည္းပူးရန္၊ အလုပ္ရရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ပုိမုိပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳနုိင္သည့္အတြက္ အဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရန္  
အေရးႀကီးသည္။ စီးပြားေရးအရ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးအရ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရိွရန္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္  
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ မိမိိတုိ႔၏မိခင္ဘာသာစကား မဟုတ္လွ်င္ပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတတ္ေျမာက္ရန္ ေၾကာင္းက်ိဳးညီညြတ္ေသာ အားထုတ္မႈတစ္ခု 
လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူ႔ေဘာင္အသိုက္အဝန္းအား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစရန္ ကူညီျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းတြင္ ဩစေၾတးလ်ားလူ႔ေဘာင္အသိုက္အဝန္းကို ကာကြယ္ရာတြင္ ကူညီေပးရမည့္ တာဝန္ရွိသည္။ 
ဥပမာ - ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္း ႀကီးေလးေသာရာဇဝတ္မႈတစ္ခု က်ဴးလြန္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု  
သံသယရွိပါက ၎တို႔သည္ ဩစေၾတးလ်ားအစိုးရအား အျမန္ဆုံးသတင္းပို႔သင့္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အသိုက္အဝန္း၏ လုံျခဳံမႈကို  
ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အလားတူပင္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံရိွျပည္သူမ်ားသည္ ကေလးတစ္ဦး ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ခံေနရသည္ကုိ ျမင္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ သိရိွလၽွင္ ယင္းျဖစ္ရပ္အား စံုစမ္းရန္  
ရဲကို သတင္းပို႔သင့္သည္။

ၾသစေၾတလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အြန္္လိုင္းမွအလြဲသံုးစားျပဳျခင္းကို လက္မခံပါ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၎ကို ဆိုက္ဘာအလြဲသံုးစားျပဳမႈဟု ေခၚသည္။ ဥပမာမ်ားတြင္  
သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာဓာတ္ပုံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဗီဒီယုိမ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွ မွ်ေဝျခင္း၊ လူတစ္ေယာက္အား အြန္လုိင္းမွ ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ျခင္း  
သို႔မဟုတ္ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း အြန္လိုင္းေပၚတြင္ လူမ်ိဳးေရးအရ ေစာ္ကားေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ဆိုက္ဘာအလြဲသံုးစားမႈ  
ပံုစံမ်ားစြာမွာ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီပါ။ 

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာေစာင့္သိျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားခံယူမႈ ကတိကဝတ္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံႏွင့္ ၎၏ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပၚ  
သစၥာေစာင့္သိပါမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အျခားႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားက ခြင့္ျပဳပါက  
အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္လည္း ခံယူထားႏုိင္ပါသည္။ ယင္းကို ႏွစ္ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၏ ႏုိင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဟု ေခၚသည္။  
သို႔ေသာ္လည္း လူတစ္ဦးသည္ အျခားႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားတစ္ေယာက္သည္  
အျမဲတမ္း ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရပါမည္။ အခ်ိဳ႕ၾသစေၾတးလ်ားဥပေဒမ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၌  
ရွိေနလွ်င္ပင္လည္း လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ - ဤႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ျဖစ္ေစ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အသက္ 16  
ႏွစ္ေအာက္ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္ လိင္မႈကိစၥတစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ပါ။ 

ဩစေၾတးလ်ား အသိုက္အဝန္းကို ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ လုံျခဳံေရးအား ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းမရွိေစမည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုံတာဝန္ဝတၱရားမ်ားေပၚ  
အေျခခံထားပါသည္။ ဥပမာ - အစိုးရ၏ တရားဝင္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို လူမႈမီဒီယာအသုံးျပဳ၍ မွ်ေဝျခင္းသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို  
ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ တိုင္းရင္သား မ်ိဳးႏြယ္ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုအတြင္း မယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ အေၾကာက္တရားမ်ား လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းသည္  
ဩစေၾတးလ်ားအသိုက္အဝန္း၏ ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစနိုင္ပါသည္။
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ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အၾကပ္အတည္းကာလမ်ားတြင္  
အတူတကြရွိၾကၿပီး ေကာင္းသည့္အခ်ိန္ေရာ၊ ဆိုးသည့္အခ်ိန္တြင္ပါ  
အခ်င္းခ်င္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါသည္။ အသက္၊ အုိးအိမ္ႏွင့္  
ေတာရုိင္းတိရစာၦန္မ်ားစြာ ပ်က္စီးဆုံးရႈးံခ့ဲသည့္အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္  
ပ်က္စီးမႈပါ ျဖစ္ေစခ့ဲသည့္ 2019-20 ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏  
အႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးေသာ ေတာမီးေလာင္မႈရာသီအတြင္း  
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံ အသုိက္အဝန္းမ်ား ပူးေပါင္းလွ်က္ ေတာမီးေၾကာင့္  
ထိခုိက္ခံစားခ့ဲရသူမ်ားအား ကူညီရန္ ေငြမ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ားႏွင့္ 
အစားအစာမ်ားကုိ အလွဴခံေပးခ့ဲၾကသည္။ ဥပမာ - ဗစ္တုိးရီးယားျပည္နယ္ရိွ  
တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား အသုိက္အဝန္းမ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္  
ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ အလွဴခံေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံအသုိက္အဝန္း  
အခမ္းအနားပြမဲ်ားမွတစ္ဆင့္ ရန္ပုံေငြရွာေပးျခင္းႏွင့္  
ဆစ္ခ္အသုုိက္အဝန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ကြင္းစလန္းျပည္ရိွ  
အသုိက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ မီးသတ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္  
ေရဘူးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လွဴဒါန္းခ့ဲၾကပါသည္။ 

နိဂုံး
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒီမိုကေရစီယႏၲရားမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ ဩစေၾတးလ်ားစံတန္ဖိုးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးထားခဲ့သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ ႂကြယ္ဝၿပီး အတုမရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈကို ေဝငွရန္ရွိသည္။ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏုိင္ငံေတာ္သမိုင္း၏  
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အနာဂတ္ကို ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္သည္ သင့္အား  
ႀကိဳဆိုပါသည္။ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုံေႏွာင္ႀကိဳးပင္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာေမးပြဲကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ 44 ႏွင့္ 46 တို႔တြင္ရွိၾကေသာ အစမ္းေလ့က်င့္ေရးေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကည့္ပါ
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စစ္ေမးမည့္အပိုင္း  
စကားလုံးအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ 
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ား
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ား ကုန္းေျမ၌ မူလကေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နလ္ႏွင့္ ေတာ္ရယ္စ္ ေရလက္ၾကားကၽြန္းသားမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ 3 ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ သီးျခားေကာ္မရွင္တစ္ခု 
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ၾသစေၾတးလ်ားလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာင္မရွင္သုိ႔ သတင္းေပးပို႔ႏိုင္သည္။ 

ဩစေၾတးလ်ား ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွခန႔္အပ္ထားသူမ်ား
Paul သည္ ဩစေၾတးလ်ား ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ၾသစေၾတးလ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Services Australia) ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္ရခဲ့သည္။ 

လူထုဆူပူမႈ
ႀကီးမားသည့္ လူအေရအတြက္တစ္ခုက အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားကို ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ျခင္း
အစိုးရက အမ်ားမႀကိဳက္ေသာ တရားဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္သည့္အတြက္ လူထုအုံႂကြမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ညြန႔္ေပါင္းအဖြဲ႔
အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အတိုက္အခံကို ဖြဲ႔စည္းရန္ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ နိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေပါင္းစည္းမႈ
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးဆံုးသည့္အခါ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမွ် အမ်ားစုမဟုတ္သျဖင့္ တူညီေသာ သေဘာတရားမ်ားရွိၾကသည့္  
ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုတုိ႔က ညြန႔္ေပါင္းအဖြဲ႔အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းၾကသည္။

ေကာ္မရွင္ 
တရားဝင္တာဝန္ရွိၾကေသာ လူတစ္စု
တစ္သီးပုဂၢလ ေကာ္မရွင္တစ္ခုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ က်င္းပသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
အစိုးရမွ လိုက္နာရမည့္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံးဥပေဒ 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ား ျပဌာန္းထားသည္။

စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ 
တိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ ဘုရင္ သို႔မဟုတ္ ဘုရင္မတစ္ပါးက အဓိပတိျဖစ္ၿပီး ထိုသူ၏ အာဏာကို ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကန႔္သတ္ထားသည္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ၿဗိတိန္၏ ဘုရင္ သို႔မဟုတ္ ဘုရင္မအား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဓိပတိအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဩစေၾတးလ်ား ဓနသဟာယကုိ  
စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

တရား႐ုံး 
တရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္ ေအာက္႐ုံးတရားသူႀကီးတစ္ဦးက တရားဥပေဒအမႈမ်ား ၾကားနာသည့္ေနရာ
လူမ်ား ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ၾကသည့္အခါ တရား႐ုံးသုိ႔ တက္ရႏိုင္သည္

ျပစ္မႈစစ္ေဆးျခင္း
ျပစ္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တရားခြင့္၌ ၾကားနာၿပီး သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အျပစ္ရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ကင္းမ့ဲျခင္းကုိ ဆံုးျဖတ္မႈ
ျပစ္မႈကုိ စစ္ေဆးၿပီးဆံုးေသာအခါ ဘဏ္ဓားျပအား အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ပို႔လုိက္သည္။

ဆိုက္ဘာအလြဲသံုးစားမႈ
တစ္စုံတစ္ေယာက္အား ထိခုိက္ေစမည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္၊ ရန္စရန္၊ ေစာ္ကားရန္ သုိ႔မဟုတ္ အရွက္ခြရဲန္ နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳသည့္ အျပဳအမူ 
ဆုိက္ဘာအလြဲသုံးစားမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာသည္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚေသာ လူမႈမီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းကဲ့သုိ႔  
အြန္လုိင္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ရဲဌာနသို႔ သတင္းပို႔သင့္သည္။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္
ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လူမ်ားတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဂေရ့စ္ (Grace) သည္ သူမက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အား မဲထည့္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးရာ အရပ္၌ ေနထုိင္ရမႈကုိ  
ဝမ္းသာအားရျဖစ္သည္။
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အိမ္တြင္းႏွင့္ မိသားစုတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ
ပါတနာတစ္ဦးအား ေၾကာက္လန႔္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အျပဳအမူ သို႔မဟုတ္  
ၿခိမ္းေျခာက္မႈ။ အိမ္တြင္းႏွင့္ မိသားစုအၾကမ္းဖက္မႈ လက္မခံႏိုင္သည့္အျပင္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္။
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အိမ္တြင္းႏွင့္ မိသားစုတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ရဲကုိသတင္းပို႔သင့္ပါသည္။ 

မူးယစ္ကုန္ကူးျခင္း
မူးယစ္ေဆးမ်ားကို တရားမဝင္ေရာင္းခ်ရန္ သယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူျခင္း
ဂ်က္စ္ (Jess) ကုိ မူးယစ္ေဆး ကုန္ကူးျခင္းအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ
ႏုိင္ငံသားမ်ားက ၎တို႔အား လႊတ္ေတာ္၌ ကိုယ္စားျပဳမည့္သူတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္သည့္ ျဖစ္ရပ္
အသက္ 18 ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၎အထက္ရွိၾကေသာ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၌ မဲထည့္ၾကရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအမည္စာရင္း
ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခု၌ မဲထည့္ပိုင္ခြင့္ရွိၾကသူမ်ားတို႔၏ အမည္စာရင္း
ဂ်ယ္န္ (Jan) သည္ မဲ႐ုံသုိ႔ေရာက္လာေသာအခါ အရာရွိသည္ သူမ၏ အမည္ကုိေရြးေကာက္ပြဲ အမည္စာရင္း၌ ၾကည့္ရႈသည္။

မဲဆႏၵနယ္
ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေရြးေကာက္ရန္ မဲေပးရမည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ခရိုင္မ်ား
မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ ဆႏၵမဲေပးရမည့္ ခရိုင္မ်ား၊ ဌာနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေနရာမ်ားဟု ေခၚသည္။

ဥပေဒ၏ အမိန႔္အာဏာတည္ေစမႈ
လူမ်ားတရားဥပေဒ လိုက္နာၾကေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္း
ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ဥပေဒ၏ အမိန႔္အာဏာကုိ တည္ေစၿပီး ေအးခ်မ္းမႈကုိ ထိန္းသိမ္းသည္။

တန္းတူညီမႈ
အဆင့္အတန္းတူညီျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံသားအားလုံးသည္ လူအားလံုး၏ တန္းတူညီမႈကို ယံုၾကည္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္ရွိ အာဏာသုံးခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္  
အခြင့္အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္တုိ႔ထံတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းေသာ တရားဥပေဒမ်ားအား စီမံခန႔္ခြဲရန္  
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ရွိၾကသည္။

တရားမၽွတေသာ အခြင့္အေရး 
လူတိုင္းကို မည္သို႔ေသာ ေနာက္ခံမ်ားရွိသည္ျဖစ္ေစ ဘဝေအာင္ျမင္မႈရရန္ တူညီေသာ အခြင့္အလမ္း ေပးရပါမည္
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ လူတုိင္းသည္ ‘တရားမၽွတေသာ အခြင့္အေရး’ ႏွင့္ ထုိက္တန္သည္ဟု ကၽြန္ုပ္တုိ႔ ယံုၾကည္သည္။

ျပည္ေထာင္စု 
ကိုလိုနီမ်ားက ၎တို႔၏ အခြင့္အာဏာမ်ားအခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားလ်က္ တစ္ႏုိင္ငံတည္းျဖစ္လာရန္ ပူးေပါင္းၾကျခင္း
1901 ခုႏွစ္၌ ကုိလုိနီမ်ားသည္ ဓနသဟာယ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ဟု ေခၚသည့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုအျဖစ္ ေပါင္းစည္းၾကသည္။

ပထမသေဘၤာအုပ္စု (First Fleet) 
နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္တြင္ အက်ဥ္းသားစခန္းကို တည္ေထာင္ရန္ ကပၸတိန္ အာသာ ဖိလစ္ပ္ (Captain Arthur Phillip) ေခါင္းေဆာင္၍ ၿဗိတိန္မွ  
ထြက္ခြာလာခဲ့ေသာ သေဘၤာ (11) စီး၏ အုပ္စု 
ပထမသေဘၤာအုပ္စုသည္ 1778 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 26 ရက္ေန႔တြင္ Sydney Cove ၌ ဆုိက္ကပ္ခဲ့သည္။

ပန္းအမွတ္တံဆိပ္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ပန္း
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္၏ ပန္း အမွတ္တံဆိပ္သည္ ‘ဂိုးလ္ဒန္ ဝပ္တလ’္ ျဖစ္သည္။

အတင္းအၾကပ္လက္ထပ္ေစျခင္း
လက္ထပ္မည့္သူ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးလုံး လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိေသာ လက္ထပ္ျခင္း
သူမသည္ အတင္းအၾကပ္လက္ထပ္ေစျခင္းအတြက္ မည္သည့္အခါမွ စိတ္မခ်မ္းသာခဲ့သျဖင့္ အျမဲထားပစ္ခ်င္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္မွ ေရွ႕ေလွ်ာက္ 
ယခုအခ်ိန္မွႏွင့္ အနာဂတ္တြင္
ႏုိင္ငံသားခံယူပြဲအခမ္းအနား၌ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္အပၚ ယခုအခ်ိန္မွ ေရွ႕ေလၽွာက္ၿပီး သစၥာရွိပါမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

အထင္ကရအမွတ္အသား
လူသိမ်ား အမွတ္အသားတစ္ခု 
Opera House သည္ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕၏ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ အထင္ကရ အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္သည္။
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ေရွဦးတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္ႏွင့္ ေတာရယ္စ္ေရလက္ၾကားကၽြန္းမွ ကၽြန္းသားမ်ား
ေရွးဦးတုိင္းရင္းသား ဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဤႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေပါင္းစည္းေရး
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ၎တို႔၏ ေျပာင္းလဲေနသည့္ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အဝန္းအသစ္တြင္ ပါဝင္နိုင္ရန္ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းနိုင္ရန္အတြက္  
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏွင့္ ေဒသခံအသုိက္အဝန္းအတြင္း ၎တုိ႔၏ ေပါင္းစည္းမႈမွ  
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိလာၾကသည္။

တရားစီရင္ေရးအာဏာ
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရွိ အာဏာသုံးခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒမ်ားကို က်င့္သုံးရန္ အနက္အဓိပၸါယ္  
ဖြင့္ရန္တို႔အတြက္ အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္
ဩစေၾတးလ်ားတရား႐ုံးမ်ား၌ တရားစီရင္ေရးအာဏာရွိသည္။

ဥပေဒျပဳမႈအာဏာ
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရွိ အာဏာသုံးခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္တို႔တြက္  
အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံအရ လႊတ္ေတာ္၌ ဥပေဒျပဳမႈအာဏာရွိသည္။ 

လြတ္လပ္မႈမ်ား (လြတ္လပ္မႈ)
ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းမႈ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔ေဘာင္တြင္ လူမ်ား၌ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္  
အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔စည္းျခင္း၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားရွိၾကသည္။ ဤလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ တန္ဖိုးထားၾကသည္။ 

ေအာက္႐ုံးတရားသူႀကီး
အဆင့္နိမ့္တရား႐ုံးတစ္ခု၏ တရားသူႀကီး (ေခါင္းေဆာင္) 
ေအာက္႐ုံးတရားသူႀကီးသည္ ဓားျပအား အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၿပီး အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ပို႔လုိက္သည္။

အေပါင္းအသင္းစိတ္ဓာတ္ (mateship)

ခက္ခဲမႈရွိသည့္ အခိုက္အခါမ်ား၌ အထူးအားျဖင့္ အျခားသူမ်ားအား ကူညီျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံမွ အကူအညီရရွိျခင္း
ကၽြႏု္ပ္ကား ပ်က္သြားေသာအခါ အျခားကားေမာင္းသူတုိ႔က အေပါင္းအသင္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ကားကုိ ကူညီတြန္းေပးၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း 
ႏုိင္ငံေတာ္ေတးသီခ်င္း 
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းမွာ ‘Advance Australia Fair’ ျဖစ္သည္။ 

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္
ႏုိင္ငံသားမ်ားက လႊတ္ေတာ္၌ ကိုယ္စားျပဳၾကမည့္သူမ်ားအား ပုံမွန္မဲဆႏၵထည့္ျခင္းကို အေျချပဳထားေသာ အစိုးရစနစ္တစ္ခု
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု၌ လူမ်ားက ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ မဲဆႏၵထည့္ၾကသည္။

နိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း
နိုင္ငံတစ္ခုကို မည္သို႔အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚခ်င္းတူၿပီး ေရြးေကာက္ခံရရန္ အျမဲႀကိဳးစားသူ အုပ္စုတစ္စု
ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုၾကသည္ ဥပမာ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး တုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္း။ 

လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ
တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ၎တို႔၏ လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား ဇာစ္ျမစ္ေၾကာင့္ မလိုမုန္းတီးျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊  
ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားျခင္း သို႔မဟုတ္ အမုန္းစကားေျပာျခင္း 
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး ရဲကုိ သတင္းပို႔သင့္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ  
ေကာ္မရွင္ထံသုိ႔လည္း တုိင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ 

ဆႏၵခံယူပြဲ
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အဆိုတင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုအတြက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက မဲထည့္ၾကျခင္း
1967 ခုႏွစ္ ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခုတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း၌ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ ေရွးဦးတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးႏြယ္တုိ႔အား ထည့္သြင္းေရတြက္ရန္ လူထုက  
မဲဆႏၵေပးၾကသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ 
အျခားသူမ်ား၏ ကိုယ္စား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူ သို႔မဟုတ္ ေျပာဆိုသူ 
ကၽြႏု္ပ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီကုိယ္စားလွယ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ အႀကံအစည္ကုိ သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္ၿပီး ၎ကုိ ေကာင္စီအစည္းအေဝး၌ တင္ျပသည္။

အေလးထားမႈ
တစ္စုံတစ္ဦးအား လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္လည္းေကာင္း စာနာေၾကာင္း ျပသျခင္း
အမ္မလီ (Emily) သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ခံယူမည့္ သူမ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား သူမမိသားစုမ်ားက အေလးထားေပးႏုိင္သည့္အတြက္  
ဝမ္းေျမာက္ေက်နပ္ခဲ့သည္။
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ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ဥပေဒကို လိုက္နာျခင္း

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံရွိလူအားလံုးသည္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈေအာက္ရွိ ဩစေၾတးလ်ားဥပေဒအားလံုးကုိ လုိက္နာၾကရမည္။

ၾသစေၾတးလ်ားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

မက္ဒီကဲ (Medicare) ၊ စင္တာလင့္ (Centerlink) ႏွင့္ ကေလးေထာက္ပံ့ေရး (Child Support) တို႔မွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး  

ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးစံုေပးေနေသာ ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရ ဌာနတစ္ခု 

ၾသစေၾတးလ်ားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စင္တာလင့္ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားေပးရန္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲ

လူမ်ားက တစ္သီးတစ္သန႔္ သိုသိပ္စြာ မဲထည့္ၾကေသာ မဲေပးသည့္စနစ္၊ သို႔အားျဖင့္ ထိုသူမ်ားအား ပုံစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအရ မဲထည့္ၾကရန္ မည္သူကမွ်  

တစ္နည္းနည္းႏွင့္ ဆြယ္ႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ေခ်

လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲထည့္ရာ၌ သင္၏မဲကုိ သင္ကေရးသားေနခိုက္ မည္သူကမွ သင့္အား မၾကည့္ပါ။

ေလာကီသီးသန႔္

ဘာသာေရးမွ သီးျခားျဖစ္ျခင္း

ေလာကီသီးသန႔္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၌ တရားဝင္ဘာသာဟူ၍ မရွိေပ။ 

မိမိဘာသာ ဖူလုံရပ္တည္နိုင္ျခင္း

မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျခားသူမ်ား၏ အကူအညီမပါဘဲ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္ျခင္း

အလုပ္တစ္ခုရွိျခင္းသည္ သူသည္ သူ႔ကုိယ္ပိုင္အစားအစာႏွင့္ သူ႔ကုိယ္ပိုင္ အိမ္ငွားခေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟူသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ သူသည္  

မိမိဘာသာဖူလုံရပ္တည္နိုင္ခဲ့သည္။

မ၊ တည္မႈ 

တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေထာင္ျခင္း၊ အစျပဳျခင္း

ဘုရင္ခံ ဖိလစ္ပ္သည္ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္၌ ပထမဆံုး ကုိလုိနီကုိ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ 

ေနရာအလိုက္ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာအရ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမတစ္ခု

ကၽြန္ုပ္တုိ႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လမ္းမမ်ားသည္ အလြန္ေဘးကင္းသည္။

လူမႈဖူလုံေရး 

အလုပ္လက္မဲ့မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လိုအပ္မႈရွိေနၾကသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ အစိုးရကေပးေသာ  

အၿငိမ္းစားလစာ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး

ထရန္ (Trang) အလုပ္ျပဳတ္သြားသည့္အခါ သူမ လူမႈဖူလံုေရး ေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ ေလွ်ာက္ခဲ့ရသည္။

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အခြန္ရံုး (ATO)

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးၿပီး ရန္ပံုေငြဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ အခြန္ႏွင့္ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္  

ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရဌာနတစ္ခု 

ႏွစ္စဥ္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားအမ်ားစုသည္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အခြန္ရံုးသုိ႔ အခြန္စည္းၾကပ္ရန္ ဝင္ေငြစာရင္းတစ္ေစာင္ တင္သြင္းရသည္။ 

စံတန္ဖိုးမ်ား

လူတစ္ဦးသည္ မည္သည္ကုိ မွန္သည္၊ မွားသည္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မည္သုိ႔ျပဳမူရမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၏ စံတန္ဖိုးမ်ားဟု ကၽြန္ုပ္တုိ႔ေခၚၾကသည့္ ဘံုတူညီေသာ စံတန္ဖိုးအစုတစ္ခုရွိသည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 

ေငြေၾကးကို မေမွ်ာ္မွန္းဘဲ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ မိမိ၏အခ်ိန္ကို ေပးသူ

ရာဇာ (RAZA) သည္ လူအမ်ားအား ၎တို႔၏ေနအိမ္၌ အဂၤလိပ္စာသင္ေပးေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။
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ေလ့က်င့္ေရးအစမ္းေမးခြန္းမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား

1. အန္းဇက္က္ ေန႔၌ ကၽြန္ုပ္တို႔ အဘယ္ကို သတိရၾကသနည္း။

 a. ပထမကမာၻ႔စစ္ႀကီးျဖစ္ခ်ိန္အတြင္း ဩစေၾတးလ်ားႏွင့္ နယူးဇီလန္ တပ္မႀကီး၊ တူရကီ ဂလစ္ပလီကမ္းေျခ၌ ဆင္းသက္ၾကျခင္း

 b. ၿဗိတိန္မွ လြတ္လပ္စြာ လာေရာက္အေျခခ်သူမ်ားတို႔၏ ပထမအသုတ္ ဆိုက္ေရာက္လာျခင္း

 c. Sydney Cove ၌ ပထမသေဘၤာအုပ္စု ဆိုက္ေရာက္လာျခင္း

2. ဩစေၾတးလ်ား အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်စ္နလ္အလံ၏ အေရာင္မ်ားကား အဘယ္နည္း။

 a. အနက္၊ အနီႏွင့္ အဝါ

 b. အစိမ္း၊ အျဖဴႏွင့္ အနက္

 c. အျပာ၊ အျဖဴႏွင့္ အစိမ္း

3. Commonwealth Coat of Arms (ဓနသဟာယတံဆိပ္အမွတ္အသား) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

 a. ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း

 b. ၾသစေၾတးလ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္ပန္း

 c. ဓနသဟာယ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေဖာ္ညႊန္းသည့္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ သေကၤတ 

4. ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္၌ 1901 ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ 1 ရက္ေန႔က ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း။ 

 a. ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခု၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ 

 b. လက္ေအာက္ခံေဒသမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ား ဓနသဟာယ (Commonwealth of Australia) ဟုေခၚေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ္ 
   ျပည္ေထာင္စုအျဖစေပါင္းစည္းခဲ့ၾကသည္ 

 c. ၾသစေၾတးလ်ားႏွင့္ နယူးဇီလန္တပ္မႀကီးအား ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္ 

5. ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေဖာ္ျပပါ။

 a. Brisbane

 b. Canberra

 c. Perth

ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကရက္တစ္ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား

6. ေအာက္ပါ၌ မည္သည့္အရာသည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၏ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သနည္း။

 a. လူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပႏိုင္သည္

 b. အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တရား႐ုံးတစ္ခုဝယ္ တန္းတူဆက္ဆံသည္

 c. ဩစေၾတးလ်ားျပည္သားမ်ားသည္ ဘာသာအယူဝါဒတစ္ခုခုကို မယုံၾကည္ရန္ လြတ္လပ္မႈရွိၾကသည္

7. ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံရွိ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါမည္သည့္ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္သနည္း။

 a. အစိုးရသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာအယူဝါဒမ်ားကို ခြင့္မျပဳေခ်

 b. ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအစိုးရသည္ ေလာကီသီးသန႔္ျဖစ္သည္

 c. ဘာသာေရး ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းသည္
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   8. ေအာက္ပါ၌ မည္သည့္အရာသည္ တန္းတူညီမႈ၏ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သနည္း။

 a. လူတိုင္းသည္ ဘာသာတစ္ခုတည္းကိုသာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ၾကသည္

 b. အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးခ်င္း တူညီၾကသည္

 c. လူတိုင္း နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္း၌သာ အဖြဲ႕ဝင္ၾကသည္

9. ေအာက္ပါမည္သည့္အရာသည္ အသက္ 18 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၎၏အထက္ရွိၾကေသာ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားတို႔၏ တာဝန္တစ္ခုျဖစ္သနည္း။

 a. ရပ္ကြက္ေကာင္စီ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ၾကရန္

 b. ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခုခု၌ မဲထည့္ရန္

 c. သက္တမ္းရွိဆဲ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံကူးလက္မွတ္တစ္ေစာင္ရွိရန္

10. နိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါမည္သည့္ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္သနည္း။

 a. ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ေလၽွာက္ယူနိုင္ၾကသည္

 b. အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရထားၾကသူမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ကိုင္ေဆာင္နိုင္ၾကသည္

 c. ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ (ဗီဇာ) တို႔ကို လိုအပ္ၾကသည္

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာ္ရွိ အစိုးရႏွင့္ တရားဥပေဒ

11. ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ မဲထည့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါမည္သည့္ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္သနည္း။ 

 a. လူမ်ားသည္ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္မဆို လြတ္လပ္စြာႏွင့္ လုံျခဳံစြာ မဲထည့္နိုင္ၾကသည္ 

 b. မဲထည့္ျခင္းသည္ လက္မ်ားေထာင္ျပျခင္းအရျဖစ္သည္ 

 c. လူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ မဲစာရြက္မ်ားေပၚ၌ မိမိတို႔၏ အမည္မ်ားကို ေရးသြင္းၾကရသည္။ 

12. ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားေသာ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းအမည္ကား အဘယ္နည္း။ 

 a. ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စု 

 b. ဓနသဟာယ ဩစေၾတးလ်ားနုိင္ငံေတာ္ 

 c. ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

13. ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခုဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

 a. အစိုးရကို ေျပာင္းလဲရန္မဲဆႏၵ 

 b. ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲရန္ မဲဆႏၵ 

 c. ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ မဲဆႏၵ 

14. အစိုးရ၏ မည္သည့္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း၌ တရားဥပေဒမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ႏွင့္ က်င့္သုံးရန္ အာဏာရွိသနည္း။ 

 a. ဥပေဒျပဳမႈ

 b. အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

 c. တရားစီရင္ေရး

15. ေအာက္ပါ၌ မည္သည္မွာ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ က႑ျဖစ္သနည္း။ 

 a. ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ခန႔္အပ္ျခင္း 

 b. ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

 c. နိုင္ငံေတာ္၏ အဓိပတိကို ခန႔္အပ္ျခင္း 
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ၾသစေၾတးလ်ားစံတန္ဖိုးမ်ား

16. ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအနက္ မည္သည္မွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္နိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ စံတန္ဖိုးမ်ားကို  
 အေကာင္းဆုံးထင္ဟပ္ေနသနည္း။

 a. လူတိုင္းသည္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ မိမိတုိ႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပနိုင္သည္

 b. ကၽြန္ုပ္ႏွင့္အျမင္မတူသူမ်ားသည္ ႏႈတ္ပိတ္ထားရန္ လိုအပ္သည္

 c. အတည္ျပဳထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္

17. ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသလား။

 a. ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရပ္ကြက္ဝန္းက်င္တြင္ အေျပာအမ်ားဆုံးမည္သည့္ဘာသာစကားကိုသာ ေျပာဆိုသင့္သည္ 

 b. ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ ထူးျခားသည့္ ဘာသာစကားတစ္ခုခုကို ေလ့လာရန္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မရွိပါ။

 c. အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေတာ္ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး ၎က ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုရရွိရန္ႏွင့္  
   အသိုက္အဝန္းထဲသို႔ ေပါင္းစပ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည္

18. ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ သင္ ေစာ္ကားခံရလွ်င္ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုတစ္စုကို အၾကမ္းဖက္ရန္ သင္ တိုက္တြန္းႏိုင္ပါသလား။

 a. တိုက္တြန္းႏိုင္သည္၊ သင္ အဆုိပါအၾကမ္းဖက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမရွိလွ်င္ တိုက္တြန္းႏိုင္သည္

 b. တိုက္တြန္း၍မရပါ၊ ၎မွာ ၾသစေၾတးလ်ား စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္အတြက္ တိုက္တြန္း၍မရပါ

 c. ကၽြႏ္ုပ္ အလြန္ေစာ္ကားခံရသည္ဟုခံစားရလွ်င္ တစ္ခါတစ္ရံတိုက္တြန္းႏိုင္သည္

19. လူအမ်ားသည္ သေဘာခ်င္းမတိုက္ဆိုင္သည့္ အခါမ်ားတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သည္းခံသင့္ပါသလား။

 a. တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္

 b. သည္းမခံသင့္ပါ၊ လူမ်ားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သေဘာထားတိုက္ဆိုင္မွသာ အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံရန္လိုသာ ပါသည္

 c. သည္းခံသင့္ပါသည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာသေဘာထားကြဲလြဲျခင္းသည္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ား၏ စံတန္ဖိုးမ်ားကို  
   ထင္ဟပ္ေနပါသည္

20. ေအာက္ပါတို႔အနက္ မည္သည့္အခ်က္သည္ ၾသစေၾတးလ်ား အသိုက္အဝန္းကို ပါဝင္ပံ့ပိုးသည့္ နမူနာတစ္ခုျဖစ္သနည္း။

 a. အလႉတစ္ခုအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသုိက္အဝန္းကို အားေကာင္းေစမည့္  
   ႀကီးမားေသာအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္

 b. အျခားသူမ်ားကို သိရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္သည့္အားစုိက္ထုတ္မႈမွ မျပဳလုပ္သင့္ပါ

 c. ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်ားနိုင္ငံရွိလူမ်ားသည္ အသိုက္အဝန္းအတြက္  
   ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းမႈမလုပ္သင့္ပါ 

 
1a, 2a, 3c, 4b, 5b, 6a, 7b, 8b, 9b, 10a, 11a, 12c, 13b, 14c, 15b, 16a, 17c, 18b, 19c, 20a

အေျဖမ်ား
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